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التصوفاإلهلي

َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف َويَتََفكَُّروَن ُجنُوِبِهْم َوَعَىل َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن ﴿الَِّذيَن
بَاِطًال﴾. َهذَا َخَلْقَت َما َربَّنَا َواْألَْرِض

الرشيف القرآن

هللا. من بنور ينظر فهو املؤمن، فراسة احذروا
قدره. تقدروا لن فإنكم هللا، يف تتفكَّروا وال هللا، خلق يف تفكَّروا

ملسو هيلع هللا ىلص محمد

الحق! أنا
الحالج

ل��ذاك��ا أه��ٌل ألن��ك وح��بٍّ��ا؛ ال��ه��وى ُح��بَّ ح��بَّ��ي��ن: أُح��بُّ��ك
س��واك��ا ع��م��ن ب��ذك��رك ف��ُش��غ��ل��ي ال��ه��وى ح��بُّ ه��و ال��ذي ��ا ف��أمَّ
أراك��ا ح��ت��ى ال��ُح��ج��ب ل��ي ف��ك��ش��ُف��ك ل��ه أه��ٌل أن��ت ال��ذي ��ا وأمَّ
وذاك��ا ذا ف��ي ال��ح��م��د ل��ك ول��ك��ن ل��ي ذاك وال ذا ف��ي ال��ح��م��ُد ف��ال

العدوية رابعة
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ص��ورت��ي ف��ي��ك ت��رت��س��م ل��م م��ا تَ��ف��َن ول��م ف��ان��يً��ا ف��يَّ ت��ك��ن ل��م م��ا تَ��ه��َون��ي ف��ل��م

الفارض ابن

داِن دي��ن��ه إل��ه دي��ن��ي ي��ك��ن ل��م إذا ص��اح��ب��ي أُن��ك��ر م��رَّ ف��ي��م��ا ك��ن��ت ل��ق��د
ل��ره��ب��اِن وَدي��ٌر ل��غ��زالٍن ف��م��رًع��ى ص��ورٍة ك��لَّ ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ص��ار وق��د
ق��رآِن وم��ص��ح��ُف ت��وراٍة وأل��واُح ط��ائ��ٍف وَم��ْع��بَ��ُد ل��ن��ي��راٍن وب��ي��ٌت
وإي��م��ان��ي! دي��ن��ي ف��ال��ح��بُّ رك��ائ��ب��ُه، ��َه��ْت تَ��َوجَّ أنَّ��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ُن

العربي بن الدين محيي

قد كانت الصفات هذه ألن هللا؛ صفات من صفة تُظهر الوجود يف ذرَّة كلُّ
تنعكس عنها كمرآة وهي مختلفة، بمقادير الذرَّات هذه يف حلَّت ثم تجلَّت،

جميعها. الصفات تلك فيه تظهر الذي فهو اإلنسان، وأما هللا. صفات
الرومي الدين جالل
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مساء باإلسكندرية الثقافة» «ندوة يف أُلقيت تصوُّفية فلسفية محارضة
١٩٣٦م سنة نوفمرب ٣ الثالثاء

األفاضل سادتى

عرٍض صورة يف يكون أن أُوثر الذي الحديث هذا إىل باالستماع ترشيفى لكم أشكر
والفلسفيَّة؛ الفكريَّة املذاهب بيان يف االندماجية الطريقة عادًة ل أُفضِّ كنت وإن نقدي،
وتفكريى؛ ملذهبي منصفة غري الطريقة هذه رأيت وقد أنِّى غري النفس. يف أوقع ألنها
ا بدٍّ أجد لم — معروًفا العلمي الديني مذهبي كان وإن — مرص يف اعتيادها لعدم نظًرا
وإن لغريي. وما يل ما تبنيُّ يسهل حتى الحديث، هذا يف النقدية الطريقة إىل الركون من
أرمي التي الوافية الخدمة ذاته يف حديثي موضوع خدمة أستطيع ال أني أخىش كنُت

إليها.

الدين. مع الرصاع من يشء إىل حتًما يؤدي — السادة حرضات يا — الطبي التعليم إن
نهائيٍّا يتزعزع ثم الدينية، عقائدهم تتزعزع األطباء من كثريين نشأتي منذ لحظُت وقد
يُظهر دعواهم اختبار ولكن والدين، العلم بني التوفيق يدَّعى من ومنهم اإللهي. إيمانهم
نظراتهم، وسطحية الفطري، إيمانهم ضعف إالَّ ذلك سبب وما التوفيق؛ هذا عن عجزهم
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اجتماعية ظاهرة الدِّين دام ما املنشود، التوفيق هذا إليجاد الكافية الشجاعة وفقدان
التقدير. وواجبة فعًال كائنة

الرائد؛ افتقدت قد الصفوَف يجد الذي الجريء الجندي شأن شأني كان وقد
الفطرية َغرْيته ولكنَّ لها، كفًؤا يكن لم ربما التي املهمة بهذه للقيام مندفًعا ع فيتطوَّ
محمد السيد املرحوم أستاذى من قليل غري تشجيًعا أجد وكنت تُسنده. وشجاعته تزجيه،
وكان إنجلرتا. يف إقامتي إبَّان حتى «املنار» مجلته وأكاتب أكاتبه كنت الذي رضا رشيد
بجوهر يُْعنى كان ولكنَّه مرات، آرائي خالف وإن دائًما عني يشجِّ الجليل اإلمام هذا

واالتزان. الرشد تنايف ال شجاعة يف والدين العلم بني الصحيح للتوفيق سعيي؛
«عقيدة وهي: أال والصوفية، الدينية املسائل مسألة متناوًال الليلة حديثي وسأجعل
لإلشادة الطويلة السنني هذه متطوًِّعا ست تحمَّ ملا بها إيمانى لوال إنه فأقول: األلوهة»،

طاقتي. قدر وتفسريها بها،
ديوان من اإللهي» «العطف املعنونة األبيات هذه ذكر يف حرضاتكم يل وتأذنون

الرصيحة: الوجدانية اعرتافاتي من فهي الباكي»، «الشفق

ح��ي��ات��ي ال��ع��ظ��ي��م وال��ك��ون ب��ال��ك��وِن، دائ��ِم ان��دم��اٍج ف��ي أنِّ��ي وأُح��سُّ
م��رآت��ي ��ل م��ت��أمِّ وك��أنَّ��ن��ي أج��رام��ِه ف��ي ال��س��اع��اِت ��ل أت��أمَّ
ف��وات ب��غ��ي��ِر ُروح��ي إل��ى يَ��ْس��ري َح��ن��ان��ِه ج��م��ي��ل م��ن ع��ط��ًف��ا وأن��ال
اآلي��ات م��ع��ج��ز ه��و وك��أنَّ��م��ا ُك��نْ��َه��ُه أدرك ل��س��ت خ��ف��يٌّ ِح��سٌّ
ل��ح��ي��ات��ي م��ل��ك��وت��ه ف��ي ب��ال��ل��ه م��ؤذِّن خ��ي��ر وك��ان ال��ض��م��ي��َر، ب��ل��غ

يف أجد ألني املراصد؛ عىل وتردُّدي الفلك، بعلم شغفي دوافع من هو اإلحساس وهذا
ت؛ وفرسَّ لت تأمَّ ملا اإلحساس هذا ولوال األلوهة. معاني يف واستغراًقا صوفية، عبادة ذلك
التأمل وهذا وجداني. استعداد من له بدَّ ال بل فحسب، عقليٍّا ليس الديني فالشعور

هللا. وجه إىل بالنظر الغزايل نعته ما هو الصويف

وسامحوني بالكل، الجزء إحساس نتيجة إىل مردُّها نظري يف األلوهة عقيدة فلسفة إنَّ
املقام. هذا يف ُمسِعًفا غريها أجد فلن الصوفية، لغتي عىل

هو أو عنها، ٌع متفرِّ األبطال تمجيد أن إيلَّ فيُخيَّل النظرة هذه يف عنا توسَّ وإذا
لم إن — مقدِّريه نظر يف البطل إن بحيث وعظمة، شمول البطولة ألن منها؛ صورة
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ولذلك الشمول؛ رمز إنه أخرى: وبعبارة الفائقة. الغالبة للقدرة رمٌز هو — عابديه أقل
مرتبة — وعي غري عن — يبلغ يكاد وغريهم والدينيني الوطنيني األبطال تمجيد نجد
جرانْت مثل: قني املتعمِّ الباحثني بعض ربط حتى ميتًا، البطل كان إذا خصوًصا التأليه،
الوثنيني، عند اآللهة نشوء Prof. J. B. S. Haldane هالدين واألستاذ Grant Allen ألن
امليل شديدة البرشية النفس أن العجيب ومن املوتى. بعبادة غريهم عند القدِّيسني وظهور
السليم. واملنطق التوحيد ة جادَّ عن عظيًما انحراًفا بذلك واالنحراف املوتى، تقديس إىل
الدهماء نزع التوحيد، رصاحة يف األعىل امَلثَل يُعدُّ الذي اإلسالمي الدين ضوء يف وحتى
روح يخالف تمجيًدا األولياء تمجيد إىل — الرصيحة أصوله من بالرغم — املسلمني من
محاربة إىل وسواهم واملراغي رضا ورشيد عبده محمد أمثال: املصلحني ألجأ مما اإلسالم؛

باهلل. اإلرشاك إىل تؤدِّي تكاد التي البدع هذه
هي العلمية، الفلسفية الناحية من األلوهة عقيدة أنَّ إىل التنبيه إىل أنتقل هذا من
من مختلفة أسماء تحت تتدرَّج وهي بالكل. الجزء إحساس هي سيكولوجية، ظاهرة
الكون نحو شعوره إىل مثًال، اإلنسانية ونحو زعيمه، ونحو وطنه، نحو اإلنسان شعور

وامُلْطلق. الشاملة األلوهة ونحو بأرسه،
عند تفسريها كان ولو حتى وهًما، ليست معتنقيها عند األلوهة فعقيدة وإذن،
أصحاب عند — تدرَّج وإن — واحًدا يكون قد باأللوهة فاإلحساس وهًما. بعضهم
ولكن املنشأ، متماثلة سيكولوجية ظاهرة ألنها وهمجيني؛ متمدينني من املختلفة الديانات

إيمانهم. يف مخلصني جميًعا كانوا ولو االختالف، ِجدَّ بينهم يختلف تفسريها
يف هللا «فكرة كتابه يف Prof. Pringle-Pattison باتيسون برنجل األستاذ يقول
إنَّ :The Idea of God in the light of Recent Philosophy الحديثة» الفلسفة ضوء
الغرض ظهور عىل تدليله يف يعتمد وهو هللا! وجود عىل دليٌل الفكرة بهذه إحساسنا
يف الفلسفة أستاذ من جاء وإن قويٍّا ليس التدليل هذا أن العاجز رأيي ويف النشوء. يف
دليٌل الناس أغلبية عند باأللوهة اإلحساس إن يقول: أن به األَْوَىل وكان إدنربه، جامعة
التي األلوهة معاني تتكيَّف اإلحساس هذا تكيُّف عىل وإنه اإلحساس، هذا فطرية عىل

وبيئاتهم. ومؤهالتهم، وطبائعهم، الناس، ثقافة حسب االختالف ِجدَّ تختلف
كيمربدج جامعة يف الَخلقية الفلسفة أستاذ Prof. W. R. Sorley سوريل األستاذ وهذا
وفكرة الخلقية «القيم كتابه (راجع للوجود الخريية باملثالية األلوهة فكرة يقِرن أن يرى
Prof. A. ألكسندر ن. أ. األستاذ أنَّ كما .(Moral Values and the Idea of god هللا»

الكمال. إىل سائرة مثالية هي األلوهة أنَّ يرى N. Alexander
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السائدة الديانات معظم مع تتمىشَّ ال األلوهة ملعاني الفكرية النظرات هذه ومثل
ليس هذا مع ولكنَّنا األقل. عىل ألكسندر األستاذ إيمان عن وتعاىل سبحانه هللا تُنزِّه التي

مخالفيه. إيمان عن حرارته يف يقل ال ذاته حدِّ يف إيمانه أن ننكر أن لنا

ثم الالهوتية، الفلسفية اآلراء ألحدث التلخيص أوًال: هو الحديث هذا من يعنيني ما إنَّ
أنه اعتبار عىل العلم، مع يتمىشَّ باهلل اإليمان أنَّ تؤيد التي الخاصة بآرائي عليها التعليق

الخاطئة. الفلسفة أو الجهل، أو الوهم، سليل ليس
وجود عىل التدليل من عليها بُني وما أرسطو، فلسفة إىل بعيًدا أذهب لن لهذا
ذلك، من شيئًا الحديثة الفلسفة وال العلم يقبل فلن خاصة، الكثلكة عالم يف الخالق
Rationalist Society للعقليني جمعيًة إنجلرتا تعدم لم عرش السادس القرن يف وحتى
السطحية اآلراء لتلك الرتويج رفضت وقد رايل، وولرت مارلو، كرستوفر أعضائها: بني

الفلسفة. بسمة اتسمت وإن
قىض ما اإلنساني للذهن ١٦٧٢م سنة يف John Locke لوك جون لدراسات وكان
انتهت وقد أفالطون. أو أرسطو من فلسفتها استمدَّت سواء الالهوتية، القديمة اآلراء عىل
التي الرسائل من مكيَّفة وكانت إال اإلنساني الذهن يف فكرٌة توجد ال أنه إىل لوك أبحاث
ِمل ستيورات جون ثم الالأدريني. فعزَّز Hume هيوم وجاء اإلنسانية. املشاعر بها تُديل
القوة بأن ح فرصَّ Spencerسبنرس ثم وحدها. للمشاعر إال باملعرفة يحكم فلم J. S. Mill

معرفتها. يمكن وال معروفة، غري للعالم األساسية
نفيسني؛ كتابني برتجمة العربية قرَّاء والنرش» والرتجمة التأليف «لجنة أتحفت وقد
لندن. بجامعة املنطق أستاذ وولف، أ. تأليف والعلم»، للفلسفة تاريخي «عرض أحدهما:
تصفحهما حرضاتكم وسع ففي نفسه، للمؤلِّف واملعارصين» املحَدثني «فلسفة واآلخر:

املقام. هذا يف أُجمله ما تفصيل عىل للوقوف أمثالهما؛ وتصفح
theistic املؤمنني الفالسفة من طائفة ظهور إىل اإلشارة الرضوري ومن
وشلنج وفخت كانْت أمثال: األملان، الفالسفة تالمذة وهم اإلنجليز، بني philosophers
الفلسفي التقدُّم أمام تصمد لم آراءهم ولكنَّ ولوتز، وهارتمان وشوبنهاور وهيجل
هؤالء وأهم منوَّعة. صورة يف ولوتز وهيجل ِلَكانْت آراء بعض اآلن بقيت وإن العاملي،
االحرتام شديد — وولف األستاذ تعبري حد عىل — كان وقد كانْت، هو جدال بال األعالم
تلك إليه تذهب ما كلِّ رفض يستطع لم بحيث الطبيعي، العلم إليها وصل التي للنتائج
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كلَّما إنَّه يقول: كان الذي التشكُّكي هيوم مذهب إليه يدعو الذي الوجه عىل النتائج،
يقبض أن يستطع ولم اإلحساسات، بعض يف وتعثَّر تخبَّط نفَسه يسميه فيما ق تعمَّ
واآلراء التأثرات من ًدا متعدِّ مجموًعا حقيقيٍّا يبدو ما كلَّ يعترب وكان أبًدا. نفسه عىل
مادتها أن لنا ويخيَّل املتسلسلة، الحوادث مظهر املعاني تداعي يُكسبها التي املتقطِّعة
يوثَق ما وكل بعينها، هي سابقة لتأثُّرات املماثلة التأثُّرات بأن الظن يف لخطئنا ثابتة؛
يمكن ما وأقىص يقينية، ليست نفسها الرياضيات حتى ة. املتغريِّ التجارب تيَّار هو به

االحتمال. هو ليشء افرتاضه
بالطبيعة األلوهة عىل التدليل يف يعتزُّون السابقة العصور يف املؤمنون الفالسفة كان
األول، السبب عىل تدل الثانوية األسباب أن فعندهم ذاتها. يف الدنيا وبمظاهر نفسها،
الروح إىل يشري العالم يف الجمال وأنَّ املحدود، الغري العقل عىل يدل الكوني النظام وأنَّ
من طراًزا موضعه يف وأحلَّ املنطق، من الطراز هذا عىل قىض «كانْت» ولكنَّ األعىل.

عنارصها. يف وذاتية موضوعية إىل جميعها معارفنا ًما مقسِّ العلمي التعليل
وهي العلم، عن دفاًعا «كانْت» اتبعها التي الطريقة ة بِجدَّ وولف األستاذ وينوِّه
و«الحقائق العامة» «األفكار عن القديمة للمذاهب بيِّنًا ًرا تطوُّ كانت التي «التجريد» طريقة
لعاملني: نتيجٌة العلم موضوعات أنَّ يرى «كانْت» كان فقد املستكنة». و«اآلراء الخالدة»
العقل. يقدِّمها وارتباطات صور وبعض العقل، عن مستقلة وهي املحسوسة األشياء
— الفكرية واملقوالت والعالقات — واملكان كالزمان — اإللهام عن اآلتية الصور وهذه
تُكتَسب ال إنها حيث من سابقة، أولية هي — إلخ … واألثر والعلة وعوارضه، كالجوهر
الحقًة؛ الحسِّ مادَة نجد أخرى جهة ومن بغريها. تستحيل نفسها التجربة إذ بالتجربة؛
بل بالفعل، عليه هي ما عىل تأتي ال تكن وإن التجربة، طريق عن فقط تجيء أنها أي

السابقة. واملقوالت بالصور ًة متغريِّ
واستخدام مظاهرها. إىل بل نفسها، األشياء حقيقة إىل البرشية املعرفة تصل وال
هو بل مربَّر، حٌق البرشية التجارب دائرة يف يقع ما كل يف األولية واملقوالت الصور
فاهلل التجارب. تلك يتجاوز ما عىل تُطبَّق أالَّ يجب ولكنَّها منه، مفرَّ ال أمٌر الواقع يف
يكونا أن يمكن فال وإذن اإلنسانية؛ التجارب متناول من أبعُد مثًال اآلخرة والحياة
أنَّهما عىل بهما اإليمان يمكن وال نفيهما، وال إثباتهما يمكن ال فهما للمناقشة، موضًعا
االعتبارات هذه وعىل عملية. أسس عىل بل نظرية، أسس عىل تقوم التي االعتقادات من
االعتقادات فهذه والخلود. االختيار وحرية هللا، بوجود االعتقاد «كانُْت» بنى العملية
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األشياء لعالم الحقيقي الوجود أن كما املطَلق، العميل السلوك أصول تُحتِّمها مسلَّمات
للعلم. النظرية النتائج تحتِّمها التي املسلَّمات من ما صورة عىل

و٩٩). ص٩٨ — والعلم» للفلسفة تاريخي («عرض
العلمي أساسه ألن قليلني؛ عىل إالَّ يؤثِّر لم كانُْت قدَّمه الذي العميل التدليل هذا ولكنَّ
األفكار عىل بليغ أثر له كان فقد Pure؛ reason الخالص ل للتعقُّ نقده بخالف ضعيف،
تصمد لم ممن سابقيه آراء اضمحلَّت كما آراؤه، اضمحلَّت وهكذا عرش. التاسع القرن يف

النفساني. البحث وحقائق العلمي، ر للتطوُّ تعاليمهم
أمثال: به تأثَّر الذي Hegel هيجل األملاني الفيلسوف أملعية أمام وقفة من لنا بدَّ وال
إىل الفلسفية الته تأمُّ من هيجل انتهى فقد .Croce وكروتيش ،Bosanquet بوزنكيت
مطلق عىل دالئل أو مظاهر مجرَّد ال بذاته، «املطلق» هما املادية والطبيعة العقل أنَّ
ن تتكوَّ عنرصان ولكنَّهما متميزتني، حقيقتني واملادة العقل فليس ذلك وفوق مجهول.
واحد، يشء والحقيقة الفكَر إنَّ أخرى: وبعبارة نفسه. عن املطلق إفصاح عملية منهما
هي الروحية الحقيقة هذه وإنَّ «املطلق»، يدعوها ما هي واحدة حقيقة غريُ ة ثمَّ وليس

«األلوهة». مرادف
ال املتعلِّمني ألن يطَّرد؛ اإللحاد أو الشك، أخذ الفلسفية التفاسري هذه كل ومع
وجه وعىل ضابًطا، منظًما إلهيٍّا عقًال الوجود هندسة خلف بأنَّ اإليمان من أقل يعنيهم

حتًما. إيمانهم انتفى بذلك يوقنوا لم فإذا البارَّة، اإللهية املسحة الطبيعة هذه
العلمي التعليل ألن املتعلمني؛ بني تضاؤًال اإليمان فازداد ًما؛ تقدُّ العلوم وازدادت
religious sense الدينية» ة «الحاسَّ عن بالكالم املتفلسفون واكتفى ينهزم، أخذ لأللوهة
املوروثة، بالعقيدة العاطفة مزج إالَّ بذلك يعنون وما هللا، وجود عىل وجداني كربهان

اليشء. وجود عىل إيجابيٍّا برهانًا السيكولوجيا اعتبار يف العاطفة كانت وما
اإللهية العقيدة بان ا إمَّ حون يرصِّ بالديانات يُعنَون الذين ففالسفتها أمريكا، يف أما
لروح أو مجرَّدة، لفكرٍة أو ملثاليٍة، مطابقة بتصويرها أو الدين، من رضوريٍّا عنًرصا ليست
Contemporary American املعارصة» األمريكية «الفلسفة كتاب (يُراَجع للعالم مبَهمة
فلدينا اإلنجليزية، الفلسفة وأما ماكَّابي). جوزيف ومؤلَّفات مجلَّدين، يف Philosophy
جملتهم يف اآلن يرفضون املتدينني الفالسفة أنَّ بوضوح يعلن Prof. Taylor تيلر األستاذ
بما االهتمام ويؤثِرون الطبيعية، وهندسته وقانونه وجماله، الوجود نظام من التعليل
األشياء، جوهر القيم هذه معتربين Ideals «املثاليات» أو Values «القيم» ينعتونه
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الكشف من بنوٍع (أي الصوفيني بحالة أشبه حاالته من خاصة حالة يف العقل إن قائلني:
هؤالء عند الحديث الفلسفي واالتجاه واحًدا. شيئًا «والقيم» «الحقيقة» يرى والشهود)،
الفالسفة أنَّ ولو عقلية، أو نفسية معاني منها أكثر عينية الُعليا» «القيم اعتبار إىل أَميَُل
األلوهة فكرة وأما «القيم». هذه بها توصف التي «العينية» معنى تفسري يف مختلفون

ا. تامٍّ ضياًعا التفكري هذا وسط فضائعة الكالسيكية
واألخالق» للدين ة املتغريِّ «األرضية كتابه يف Prof. H. W. Carr كار األستاذ وهذا
والطبيعيني الرياضيني أن يدَّعي Changing Backgrounds in Religion and Ethics
وهندسته! الكون تنظيم يف هلل مكان تعيني ُعًرسا املزداد الصعب من جعلوا قد ببحوثهم
عكس وقوفه إىل أرشُت فقد Prof. A. S. Pringle-Pattison باتيسون برنجل األستاذ أما
كالهما أن وعندي وجوده! بفكرة إحساسنا بمحض هللا وجود عىل يدلِّل إذ املوقف؛ هذا

بعد. سأبيِّنه ما عىل وهمي ذلك يف بحثهما أساس ألن مخطئ؛
عددهم من أقلُّ اآلن الُعرفية باأللوهة يؤمنون الذين العلماء عدد أنَّ يف شٌك وليس
مثل: الجديد، للجيل املنتسبني العلماء نوابغ من أحد بينهم وليس مىض، قرن ربع منذ
األلوهة إىل ينظرون هؤالء فإن ،Einstein أينشتني أو Julian Huxley هكسيل جوليان

املخالفة. تماَم الُعْرَف تخالف مثالية رية تصوُّ نظرة
أمثالهم عن عدًدا القرن هذا يف يقلُّوا لم املادية الفلسفة أنصار أنَّ يف شكٌّ ليس كذلك
The Riddle of the الوجود» «لغز كتابه يف Haeckel هيكل رأي وما املايض، القرن يف
إال للمجهول واجهتان هما والطاقة املادة أنَّ عن Buchner بخنر عزَّزه الذي Universe
الفلسفة زادت والتي الحارض، القرن كشفها التي الطبيعية الحقائق عن التنبؤ مقدِّمة

بالذات. نظرية بأية مرتبطة الفلسفة هذه تكن لم وإن تمكينًا، املادية
عىل إله بوجود تُشعر ال الكونية التفاعالت أن يرون املاديني هؤالء من وكثريون
الحارضة منزلتها اإلنسانية بلوغ إىل الكواكب، نشوء إىل ُدم، السُّ بداية من سواء اإلطالق

املاديون. أولئك يعتقد كما واملفاسد، بالتناقض املمتلئة
Prof. Harold Hoffding هفدنج األستاذ مثل قيام الحركة هذه رسيان عن نشأ وقد
بدل «بالقيم» االهتمام إىل قرن ربع منذ بالدعوة — متشكِّك دنمركي فيلسوف وهو —
وبذلك والعاطفية، الُخلُقية لصفاته بالدين االحتفاظ يرى إنه أخرى وبعبارة «الحقائق».

كليَّة. طرحها أو ثانوي، موضع يف هللا فكرة وضع
فكرة مقام أمريكا يف Idealism «التصورية» أو «املثالية»، فكرة قيام إىل أرشت وقد
Prof. R. S. Woods ُودز واألستاذ ،H. G. Wells ولز ينحو النحو هذا وعىل الُعرفية، هللا
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the personified social املمثَّل االجتماعي للروح مرادفة األلوهة يعدُّ بأنه يجهر الذي
واألستاذ ،Prof. Ames أِمز األستاذ أمثال: املحَدثني، الفالسفة من طائفة وهناك .spirit
حي كائن وأنه البرش، ماليني صورة هو هللا أن ترى Prof. Overstreet أوفرسرتيت
ماكَّابي جوزيف نوافق أن بسهولة يمكننا القياس هذا وعىل البرشية. يف ما خري يمثِّل
نظري ة ثمَّ أن كما الفلسفية، لألديان مختلًفا إلًها عرشين عن يقل ال ما ة ثمَّ «إن قوله: عىل

األخرى!» لألديان العدد هذا
عىل يستدل أن العالية الثقافية البيئات يف اآلن أحد بال يف يخطر ال أنه وكما
أحٌد يحلم ال فكذلك الوجود، يف الجمال أو العدل، أو النظام، وجود مجرد من هللا وجود
البيئة بحكم مغروسة الدينية العقيدة ألن الديني؛ اإلحساس مجرد من االستدالل بهذا
بالحاجة العلمية البيئات تحسُّ ال كذلك وحماسة. حرارة العواطف وتزيدها والوراثة،
رجال واختفى مثًال، سنني عرش العبادة أماكن أُغلقت لو بأنه وتؤمن اإللهية، العقيدة إىل
الحكيمة، القوانني بغري له حاجة ال جديد جيل ولنشأ أحٌد، بذلك أحسَّ َلَما املدة هذه الدين
وملا الناس، بني والسعادة واإلخاء العدل نرش إال له همَّ وال املفيدة، االجتماعية والنظم
حتى أنه والواقع … عليه تُعَرض عندما الفكرة لهذه الستغرب بل هللا، معنى يف أبًدا فكَّر
عمليٍّا هم املسيحية إىل ينتسبون من ثلثي أن الكنائس إحصائيات تُثبت الجيل هذا يف
اجتماعي باحث أليِّ مطَلًقا يمكن ال هذا ومع كنيسة. بأية لهم صلة وال عنها، بعيدون
بأديانها كة متمسِّ غري كانت وإن أخالقها، يف سامية الحارضة اإلنسانية أن ينكر أن
مصدر تعتربها التي الحياة تجاريب من االستفادة عىل كها تمسُّ ينصبُّ وإنما املوروثة،

باالحرتام. الجدير الوحيد إلهامها
The الحر» العقل «ديانة كتابه يف A. Gowans Whyte هوايت جوانز يقول
الديانة حينما النشوء، قصة من صميم جزء اآلداب «إن :Religion of the Open Mind
اإلنسان بدأ حينما الذاتي التنبُّه بداية يف ُولدْت وقد الخوُف، منشؤها العكس عىل
جميع شعلة هو املجهول الخايف من الخوف وإن الخرافة. من تيه يف كاألعمى س يتحسَّ
هذا ومثل «… ينقى حتًما ذهنه فإن جانبًا، الخوف هذا اإلنسان طرح ما فإذا األديان،
Fact والعقيدة» «الحقيقة كتابه يف J. B. S. Haldane هالدين األستاذ عند نلمحه الرأي
«دراسات كتابه يف بليًغا فصًال Aldous Huxely هكسيل أللدوس أن كما .and Faith
إىل فيه أشار substitutes for religion الديانات» «أبدال عن Proper Studies الئقة»
وغريها، وفنية واجتماعية وسياسية وطنية حركات قيام وإىل الغرب، يف الدين انحطاط
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أِلفوها التي الطقوس من بيشء واقرتنت صغري، أو كبري حدٍّ إىل الناس اهتمام استوعبت
اشتدَّ إذا ذلك بعد غرابة فال مختلفة، بدرجات مشاعرهم فأشبعت الدينية، الحركات يف
ذاتها. يف اإللهية العقيدة عن وحتى املوروثة، الديانات عن الغرب يف الناس انرصاف

األفاضل سادتي

عقيدة بشأن الغرب يف الحديث التفكري اتجاه عن إملامًة حرضاتكم عىل عرضت لقد
إيجاز، يف يكن وإن قبل، من أسلفته فقد املوضوع هذا يف الشخيص رأيي ا أمَّ األلوهة،

«مذهبي». بعنوان يل رسالة يف نُرش وقد
لإلفاضة دعوتكم لبَّيُْت ارتياح بكل فإني العقيدة؛ راسخ اإليمان عميق كنت وملَّا

املتضاربة. التيارات هذه إزاء نفيس دخيلة عن البيان ولزيادة الحديث، بهذا
ليس اعتباري يف باأللوهة الشعور أنَّ — السادة أيها — لحرضاتكم أكرر وإني
فطرية مسألة هي بل الغربيني، املفكرين بعض يرى ما عىل جهٍل أو خوٍف مسألَة
هللا؟ أبناء إال التصوُّيف املعنى يف نحن وهل بالكل، الجزء إحساس مبعثها سيكولوجية
لم بيئته ألن بحياته؛ أَْوَدْت التي املشهورة كلمته الحالج قال ملا اإلحساس هذا ولوال

جناية. رش عليه وجنت تأويلها، فأساءت تفهمها
جهل، أو خوف عن ناجمة تكون فقد األديان بعض يف الخاطئة األلوهة عقيدة أما
املوروث. التقليد عن ال األصيل، اإلحساس عن أتكلم إنما إذ ذلك؛ بمثل يل شأن ال ولكن
الكريس آية إىل الدينية الفلسفية ومحارضاتي حديثي يف اإلشارة تكرار يل ويطيب
التصوف مفتاح نظري يف الكريمة اآلية هذه فإنَّ الرشيف، القرآن جواهر من املعدودة
التصوف. عن بمعزل معدوٌد تقليديٍّا اإلسالم أنَّ ولو الحقة، األلوهة وباب اإلسالمي،
يفصل ال اإلسالم بأنَّ ا تامٍّ واعتقاًدا الوجود، بوحدة إحساًسا تملؤني اآلية هذه ولكنَّ
ف، يتقشَّ والسالم الصالة عليه نبيُّنا كان وقد األديان. بعض تفعل كما والعالم هللا بني

ملكوته. يف هللا عابًدا ِحراء جبل يف معتزًال ويتصوَّف
النفساني اإلحساس وال السليم، العلم تخالف ال اإلسالم ضوء يف األلوهة فعقيدة
ركنني؛ عىل تقوم ألنها الجهل؛ أو الخرافة أو الخوف عن البعد كل بعيدة وهي النقي،
التي الوجود وحدة وثانيهما: بالكل. الجزء إحساس الفطري؛ الصويف اإلحساس أولهما:
منها ينبع التي القرآنية اآليات ومن وضوح. بكل لنا فتظهرها الكريس آية عليها تشع
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وقوله: ،(١١٥ آية البقرة، (سورة ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما تعاىل: قوله التصوف
آية البقرة، (سورة َدَعاِن﴾ إِذَا اِع الدَّ َدْعَوَة أُِجيُب َقِريٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعبَاِدي َسأََلَك ﴿َوإِذَا

.(٣٥ آية النور، (سورة َواْألَْرِض﴾ َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ وقوله: ،(١٨٦
املفكرين بني البيزنطي النقاش بذلك حاجة أي ذلك بعد — املسلمني — نحن لنا فهل
أليس ثم بعينها؟ نواٍح يف تفكريهم وحرصوا السالفني، االعتبارين تجاهلوا الذين الغربيني
الذكر؟ السالفي الركنني يف يندمج ما ونحوها مثالية تفاسري من بعضهم عرضه فيما

البرشية النفس يف التخيلِّ يمكن ال أنه أعتقد تجعلني الطويلة ودراساتي تأمالتي إن
كما — تعويضها أو وقتيٍّا، العقيدة هذه تحويل الجائز من وإنما األلوهة، عقيدة عن
نحوه. أو االجتماعي، الضغط أو الحرية، تأثري تحت — هكسيل ألدوس ذلك إىل أشار
م وتفهُّ حال بأي يتعارض ال اإللهي اإليمان أن حرضاتكم أقنعت قد البيان بهذا ولعيلِّ
هللا إىل املنسوبة والصفات األسماء أن أرى بل اإلنسان، لخري واستلهامها الحياة، قوانني
الوجود؛ هذا يف أطلقها التي املختلفة العوامل إىل رموز الواقع يف هي وتعاىل سبحانه
وكثريٌ والنتائج، األسباب قاعدة عىل وتحويل وتبديل وبناء، هدم بني وتنظيمه لتكييفه
العلمية للحقائق خاضعة ذاتها «النبوة» وظاهرة تفسريها. نيسء أن يجوز ال رموز منها

الفارابي. اإلسالم فيلسوف ذلك أوضح كما النفسية،
شأنه جل — هللا أن نعلم أن يجب نصيلِّ وإذ وتعاىل، سبحانه هللا إىل نبتهل إذ ونحن
نحن وإنما ربانية، صفة وليس آدمية، صفة الزهَو فإنَّ ذلك، من يشء إىل بحاجة ليس —
بالواجب لنفوسنا وإشعاًرا معنويتنا، تقويَة ذلك يف ألن والصالة؛ االبتهال من املستفيدون
البديع لنظامه سنَّها التي الدقيقة الوجود قوانني يبدِّل أن عن هللا تعاىل وقد علينا.
االبتهال نتيجة وإنما خرابه. بل الوجود، اضطراب ذلك معنى إذ أحدنا، لخاطر إكراًما
حسب والصالح الخري فيه ملا تفكرينا وشحذ مشاعرنا، وتهذيب احتمالنا، تقوية والصالة
Law of األرجحية قانون يتبع إنما الحظ يه نسمِّ ما وحتى لها. خالًفا ال الوجود، نواميس
األلوهية بمعاني بصرية إيماننا ازداد العلمي الكشف نطاق اتسع وكلَّما .Probability
باهلل» األنس و«لذَة الصويف اإلرشاق أنَّ كما الوجود. ونظام الحياة، وبقوانني السامية،
يمكن وال الحدس. وتقوية األعصاب، وإرهاف العميق، الكوني التأمل سوى خلفهما ليس
وال بالعلم ال الفلسفي، العلم يسنده الذي الصويف بالحس إالَّ وتعاىل سبحانه هللا إدراك
عىل ال العواقب، وتقدير األفكار، قراءة عىل أولئك كل يساعد وقد وحدهما. بالفلسفة

التألُّه. يف التوغل كان مهما واإللهام والكشف باملستقبل التنبؤ مجرد
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والعلم، التقوى عىل أساسيٍّا يعتمد اإلسالم أنَّ الدينية أحاديثي يف ذكرُت ما كثريًا
التوراة تفسري يف يرتدَّدوا لم — املحافظة روحهم من بالرغم — اليهود إخواننا كان وإذا
من كثري يف والتأمل بالتفكري يوحي كتابنا وهذا بذلك! نحن أحرانا فما علميٍّا، تفسريًا

آياته.
يفهمه أن أراد ملن الصحيح العلم مع يتمىشَّ أجزائه جميع يف الرشيف القرآن وهذا
لرموزه بالنسبة آخر فهًما غالبًا العامة فهمه وإْن األلباب، ذوي من الوجه هذا عىل
الشامل، العلمي للتفسري قابل املقدَّس الكتاب كذلك بل عقولهم. قدر عىل وذلك الدقيقة،
القرآن يكون أن معقول فغري عظيًما، توفيًقا الالهوتيون الغرب علماء ذلك إىل ق ُوفِّ وقد
هللا صفات عرفان من يشء كل يشمل أن يجب الذي التفسري لهذا صالحية دونه الرشيف
العلمي، البحث طريق عن تأتي الصحيحة واملعرفة اإلنسانية. الشئون جميع إىل تعاىل
أقول السهروردي، صاحبه كان ولو وحده، اإلرشاق طريق عن ال الدين، لفلسفة ق والتذوُّ

أسلفت. كما التصوف قدر أعرف وأنا هذا
باتيسون برنجل األستاذ يدَّعي كما هللا وجود عىل دليًال هللا بوجود اإلحساس ليس
إثبات إىل بنا ينتهي ما صانًعا يشء لكل أنَّ عىل التدليل ليس كذلك املنطق. ناحية من
التالميذ؛ ألذهان املفِسدة املدرسية تآليفهم يف املعلِّمني من كثريون ذلك م توهَّ وإن الخالق،
قيمة وال نفسه! الصانع عن كفري سؤال إىل يؤدي أن من الغريب املنطق لهذا بدَّ ال إذ
سالف يف والعلماء الحكماء وبجمودهم بهم ابتُيل طاملا الذين الظاهر أهل لحجج اآلن

العصور.
صفات تتعدى ال لعلها بل تعاىل، صفاته جميع ليست لنا املكشوفة هللا صفات إنَّ
الطبيعة ومظاهر دوريٍّا، كائنًا الوجود هذا باعتبار للوجود الضابطة الكونية العوامل
لتعريف د املمهَّ العلمي والطريق العوامل. أو الصفات تلك مع متمشية وحقائقها جميعها
نتيجة حال بأي ليست فطرية، واقعة حقيقة ألنه السيكولوجي؛ الطريق هو األلوهة
الظاهرة؛ هذه ولعل إليه. واجتذابه بالكل، الجزء إحساس به وأعني الجهل، أو الوهم
General J. C. Smutsاسمطس الجنرال إىل أوحت التي هي باأللوهة، اإلحساس ظاهرة
الفجائي التطور أو اإلبداعي، بالتطور العلماء يه يسمِّ ما يفرس الذي «الكل» فلسفة مذهب
العالم أن وعنده الطبيعة. يف البحتة امليكانيكية نظرية مع يتعارض مما الوجود؛ يف
«الكل»، تكوين نحو ومتجه البحتة، امليكانيكية عن االنحراف إىل بطبعه مدفوع بأرسه
غايته. منه تتحقق وبتحقيقه تحقيقه؛ إىل بأرسه العالم يسعى الذي األعىل املثل هو وهذا
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اعتبار عىل الكون أنحاء جميع يف مشاَهًدا، أمًرا «الكل» تكوين نحو االتجاه هذا كان وإذا
كل ى يُسمَّ منتظمة هيئات تكوين نحو الدوام عىل متجهة نزعة األشياء طبيعة يف أنَّ
أرشت التي الطبيعية الجاذبية بهذه املاديني بعض يُقنع مما فلعله ،« «كالٍّ منها واحدة
كما لذة، تعادلها ال التي باهلل األنس ولذَّة باأللوهة، اإلحساس رمز أعدُّها والتي إليها،

تصوُّفه. بعد الغزايل اإلسالم حجة يقول
خرافية قصة الدين إن :G. Santayana سنتيانا ج. الفيلسوف أمريكا شاعر يقول
أطلق وقد نقدية، واقعية فلسفة صاحب ذاته الوقت يف فهو ذلك ومع الضمري. ابتدعها
وعىل الجوهر، أو essences «املاهيات» اسم ذلك وغري واألفكار الذهنية الصور عىل
واملعتقدات العلمية النظريات وكل لنا، املعهودة الصور من الحس ره يصوِّ ما فكل هذا
أي — كلها األشياء هذه اعتبار ويمكن الجواهر. عالم العالم؛ هذا من هو إنما الدينية
متناقضة غري كانت وإن مختلفة أساليب — إلخ … الدينية واملعتقدات العلمية النظريات

اإلدراك. طور فوق واحدة حقيقة عن للتعبري
ألنهم ذريًعا؛ فشًال فشلوا قد والدين العلم بني التوفيق حاولوا الذين معظم إنَّ
لحرضاتكم أبسط أن الحديث هذا يف السادة أيها حاولت وقد تعسفية، أساليب إىل لجئوا
من متخذًا والتصوفية الدينية املسائل مسألة يف ناجًحا توفيًقا يكون أن أرجو ملا مثاًال
الوجدانية، القضية هذه تعقيد عن االبتعاد كل مبتعًدا تفسريي، مفتاَح السيكولوجيا علم

نوى! ما إال المرئ وليس بذلك، أصبت فلعيلِّ
ية الِجدِّ العناية وهذه استماعكم، وحسن صدوركم، رحابة لحرضاتكم أشكر وأخريًا،
أوالنا وما أنرضعصوره، يف السمحة اإلسالم وتقاليد يتفق هذا كل فإنَّ والتأمل، بالبحث
اه سمَّ الذي والثقافة واالستقالل الحرية عهد السعيد؛ الجديد العهد هذا يف الصفات بهذه

فاروق». «عهد مستبًرشا الجليل الرئيس دولة
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