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تعتعة

أحوج إىلهل الشعب املصرى : سألىن صديق يتصور أنىن أعرف 
:ماذا؟ قال  حنن ىف ماذا أم : الدين أم إىل املعرفة؟ قلت له

:قال وهل هناك فرق بني الدين واملعرفة؟  : قلت. حنن ىف هذا
 آيف ذلك؟ 

الدين هو طريق إىل املعرفة، واملعرفة هى هدف الدين: قلت
املمتد إىل وجه احلق سبحانه وتعاىل، الدين الصحيح ال يكون

ساهم ىف تعميق وتوسيع الوعى البشرى الذى هو آذلك إال إذا
وهذا ليس له عالقة بالتمحك. الوسط الذى ترتعرع فيه املعرفة

فيما يسمى العلم واملعلومات احلديثة، تلك البدعة الىت
يسموا التفسري العلمى للمقدس، أو اإلعجاز الديىن، مبا ال

والدين إال على اهتزاز اإلميان واجلهل حبقيقة العلم يدل 
–املعرفة  : وما الفرق بني العلم واملعرفة، قلت: قال معا، 

هى شحذ آل أدوات وجودنا، نعمق هبا وعينا الذى -آما تعرف
أنت تعرف أنىن: قلت : يعىن ماذا؟ : ، قال"إليه"يرتقى بنا 

للتعرف على اجلهود الىت جترى أتابع اآلن ما جيرى عرب العامل 
هل املعرفة مثل استعادة اجلسدللتأآيد على تعدد منا

والوجدان دورمها ىف التفكري واإلرادة واحلرية وغري ذلك، جنبا
ومادخل هذا بالدين؟: قال . يسمى العقل  إىل جنب مع ما

،"علينا"، "عليه"الدين الصحيح ، يهدينا إىل التعرف : قلت
الوعى"أآثر فأآثر، حني يشحذ آل هذه األدوات ليوقظ  

إن ما يسمى العقل: يعىن ماذا؟ قلت له : ال ، ق"املشتمل
ليس هو السبيل األوحد للمعرفة، فالفن وسيلة أخرى، والدين
الصحيح هو وسيلة أمشل باجلهاد األآرب، والكدح املستمر،
واإلبداع املتجدد مبا ميهد طريق الوصل بني الوعى البشرى
اوالوعى الكوىن، وهو طريق صعب على الكافة، ومن رمحة ربن
أن انتقى من عباده من يبني لنا بعض معامل طريقنا إليه،

أهلذا تقول إن الدين هو املعرفة؟ قلت له لست: إلينا، قال
أنا الذى أقول ، أمل تكن أول آية نزلت على نبينا صلى اهللا

:، مث" اْقرْأ باسم ربَك الَِّذي َخَلق : " عليه وسلم هى أمر بأن
علَّم اإلنساَن ما َلم* الَِّذي علَّم باْلَقَلم* األْآرم اْقرْأ وربَك" 

 ، لقد اختزلوا آل ذلك إىل سجن املعاجم وقشور العلم "يعَلم 
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اجلاهزين  آما يتصورنه، فحبسوه احتت سقف جهلهم ، حىت أغروا
 باالستيالء على آبار هذه املعرفة أيضا ليسمموها،  لإلغارة
"حنن"، آل من هو بوش، مث إننا "هم: "قلتمن هم؟ : قال 

لست: باالستسالم والتبعية والبله، قال  " هم" لسنا إال 
األرجح أم خيططون ضمن خمططهم العوملى لالستيالء: فامها، قلت

مثلما فعلوا مع آبار( على آبار جواهر البشر اإلميانية 
 .،)البرتول

مؤخرا ىفتذآرت هذا احلديث وأنا أتابع بعض ما دار 
جامعة األزهر بني بعض قادة التصوف وثقات السلفيني، من

 "5ضة مصر( "تبادل القذف واالهتامات إىل حد التكفري  
"األهرام العرىب"، مث ما حلقه ىف امللف الذى نشره ) يونيو

، فانتبهت أآثر إىل خماطر االختزال،)اجلارى 21(اليوم 
التهوين، من شأنواالستعمال، والتشويه، والتسطيح، و

 .التصوف املعرىف، والتصوف الشعىب، معا

وهو من أعمق وأثرى ما تبقى لنا(أصبح التصوف الشعىب 
عرضة) من سبل إشراك اجلسد والوعى اجلمعى ىف الطريق إليه

هلجوم مؤسساتنا السلطوية الدينية و سخرية املثقفني املميكنني
بداعى السمحعلى حد سواء، آما أصبح التصوف املعرىف اإل

الرحب، عرضة لالنقضاض عليه من قوى العوملة اخلبيثة لريوجوا
لصاحل املافيا تسامح استسالمى حملى وعاملى،   -حتت الفتته –

املتطاولة ىف الظلم والقتل وتشويه  املتكاثرة باألموال،
العقل البشرى، واحلس اإلمياىن، جنبا إىل جنب مع إزهاق

آل ذلك مببارآة ما يسمى العوملة، األرواح، وسرقة الثروات،
وتسويق الفوضى، الستكمال السيطرة على العامل ودفعه

 .للتسارع إىل العدم

فنحن أحوج إىل ماذا اآلن إذن؟ قلت حنن أحوج: سأل صاحىب 
بديال إىل العدل الذى يفرخ اإلبداع، أرقى مستويات املعرفة، 

من الظاهر عن الشعارات واملواثيق املستوردة الىت تستعمل
حىت التصوف اجلهاد: قلت  يعىن ماذا؟: قال . لصاحل خمططاهتم

املعرىف األآرب، يريدون أن يسوقوه بامسهم حتت رعايتهم ىف
سوبرمارآت العوملة، بعد أن يلصقوا عليه الفتات جديدة، مثل

)تبعهم(وحقوق اإلنسان ) إياها(، والفوضى )الرخو(التسامح 
الطاعة البلهاء باسم أوراق  ، وهم يغلفون آل ذلك ىف

أهلذا تنفى عن نفسك دائما صفة : قال.التصوف املعدل، 
أن جند هلذا السعى مؤخرا  نعم، وقد متنيت : التصوف، قلت 

الكدح املعرىف امسا سريا حرآيا آخر، حبيث يفاجؤون وهم يرون
نتائجه لنا وهلم مجيعا، فال ينقضون عليه يشوهونه قبل أن

 . هيا معا. ل تسويقهمنتلك وسائ

 إىل أين؟: قال 

 .آما خلقنا اهللا: قلت 
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