امليزان
ميزان الفكر والنفس والسلوك
احللقة الثالثة
بسم هللا الرمحن الرحيم
وحكم العقل البشري على األشياء من جهة وجودها أو عدمه حكم قطعي لتعلقه ابحلس
املباشر ،واحلس الصحيح املباشر ال خيطئ ،فاحلكم من جهة وجود احملسوس قطعي ،بصرف
النظر عن ماهيته ،ألن احلكم على املاهية يتعلق ابملعلومات السابقة ،أما احلكم على الوجود فال
يتعلق ابملعلومات السابقة.
ويستطيع العقل البشري أن حيكم على األشياء من جهة موافقتها لطبعه أو منافرهتا له ،من جهة
حمبته هلا وكرهه إايها ،وهذه خيتلف فيها الناس حبسب طباعهم وعاداهتم.
أما احلكم على األشياء من جهة احلسن والقبح ،أي من جهة األخذ والرتك ،فإن العقل ال
ميلكها ،ألن هذه حتتاج إىل مقاييس مطلقة ال ميلكها اإلنسان ،وإن حكم عليها فإمنا حيكم من
جهة موافقة الطبع أو منافرته ،أو من جهة احملبة والكره ،أو من جهة منفعتها أو مضرهتا كما
يراها ،ولذلك جند الناس خيتلفون يف أحكامهم على األشياء من جهة األخذ والرتك ،أي احلسن
والقبح.
يقول هللا سبحانه وتعاىل( :قل أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حالالً وحراماً ،قل
آهلل أذن لكم أم على هللا تفرتون؟).
ويقول سبحانه وتعاىل( :ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا وهم عن
اآلخرة هم غافلون) .فعلم الناس متعلق ببعض ظاهر احلياة الدنيا ،وال يتجاوزه إىل غريه ،فال
يصل إىل مستوى العلم احلقيقي املطلق ابحلياة الدنيا ،وال العلم ابآلخرة ،فهي فوق إدراك البشر
وفوق إحساسهم.
وقد يقول قائل :نظراً هلذا الواقع يف احلكم عند العقل البشري فالصواب أن يؤخذ رأي األكثرية،
أو األغلبية ،أو رأي جمموعة من الناس ،أو جلنة من املتخصصني .واجلواب عن ذلك أن أي

رأي يؤخذ من البشر إمنا يصدر إما عن عقل بشري ،وإما عن مشاعر بشرية ،وقد بينا افتقار
اإلنسان ملقاييس مطلقة للحكم على األشياء من جهة األخذ والرتك ،حىت لو اتفق على هذا
الرأي أو احلكم اثنان أو ثالثة أو مئة أو ألف أو ماليني ،وتكون موافقة من وافق إما ملوافقة
الرأي هلواه أو طبعه ،أو حلكم عقله أنه أحسن من غريه ،أو دفعاً للخالف ،وليس ألنه الصواب
واحلق.
واملشاهد احملسوس هو الشقاء الذي وصلت إليه البشرية نتيجة التباع ما يسمونه برأي األكثرية
أو األغلبية ،ومشاهد حمسوس أيضاً تغيري القوانني وتعديالهتا مع الزمن ،ألهنا –على حد قوهلم-
أصبحت ال تناسب العصر ،وال تغطي حاجات الناس ،ولكن احلقيقة هي ألهنا من وضع
عقول قاصرة انقصة عاجزة ،ال متتلك املقاييس املطلقة للحكم على األشياء من مجيع اجلهات.
آل ٍ
لوط من قريتكم إهنم
انظروا معي إىل قوم لوط يف قوهلم الذي نقله هللا تعاىل عنهم( :أخرجوا َ
التطهر جرمية ،وصار الفجور كرامة وشرفاً ،والفجور نفسه نراه اليوم
أانس يتطهرون) ،فانظروا كيف صار ّ
تقره عقول البشر الناقصة القاصرة ،فصار إتيان النوع الواحد فاعالً أو
يف برملاانت عدد من دول العاملّ ،

مفعوالً حقاً شخصياً ،وحرية شخصية ،وهو مما أتابه نفوس احليواانت وال تقوم به فضالً عن الفطرة
البشرية السليمة ،وصارت اخلمرة حرية شخصية ،وكذلك اخلنزير ،وصارت البنوك الربوية هي حلركة

االقتصاد بزعمهم ،مع أن األزمة املالية العاملية اليت بدأت ومل ولن تنتهي كانت البنوك الربوية سبباً رئيساً
فيها.
ل ُّم ِبينَ)،
ضالَ َ
ل أ ِمن قَ ْو ِم َِه ِإنَّا َلن َََر ََ
ل ْال َم َ
وهؤالء قوم نوح يقولون لقومهم( :قَا ََ
اك ِفي َ
فبحسب مقاييسهم البشرية الضيقة جعلوا من الرسول الذي حيمل هلم املقاييس الصحيحة ضاالً ،وجعلوا
ل أ الَّذِينََ
ل ْال َم َ
من أنفسهم مهتدين ،وهؤالء قوم عاد خياطبون نبيهم هوداً عليه السالم بقوهلم( :قَا ََ
سفَاهَةَ ِو ِإنَّا لَنَ أ
ك ِمنََ ْال َكا ِذ ِبينََ) يتهمون رسوهلم الذي
ظنُّ ََ
َكفَ أروَاْ ِمن قَ ْو ِم َِه ِإنَّا لَن ََر ََ
اك ِفيَ َ
حيمل إليهم املقاييس الصحيحة ابلسفاهة والكذب ،وهم السفهاء ابتباعهم ما وجدوا عليه آابءهم من
الضالل والسفه .وهذا فرعون الذي ّادعى السداد والصواب واحلق ،يقول لقومه( :ما أريكم إال ما أرى
وما أهديكم إال سبيل الرشاد) ،ويقول عن موسى عليه السالم( :إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون)،
الضال) ،وهؤالء سدنة األنظمة املتسلطة
وهؤالء حكام اليوم يتهمون كل من خالفهم أبنه حيمل (الفكر ّ
يف بالد املسلمني يتهمون كل من يعمل إلعادة اإلسالم واحلكم به ابلفرية اليت علمهم إايها كبريهم بوش

فرية اإلرهاب ،وأصبحوا يتهمون كل من يعمل إلعادة اإلسالم أبنه إرهايب ،ومل يبق إال أن يقولوا :أخرجوا
املتقني العاملني لإلسالم من قريتكم إهنم أانس يتطهرون..
كتبها لإلذاعة وأعدها :خليفة حممد -األردن

