حقيقة العبودية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خير المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،أما بعد:
ففي يوم من األيام ذهب ثالثة من الصحابة  -رضوان هللا عليهم – إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا
عليه وسلم ليسألوا عن عبادته حتى يحذوا حذوه ،فلما أخبروا بقدر تلك العبادة كأنهم تقالُّوها (أي
اعتبروها قليلة) ،وقالوا :أين نحن من النبي عليه الصالة والسالم وقد غ ِفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟!
ثم بدأ كل واحد منهم يتحدث عن عبادته ،فقال أحدهم :أما أنا فأصلي الليل أبدًا ،وقال اآلخر :وأنا أصوم
الدهر أبدًا وال أفطر ،وقال اآلخر :وأنا اعتزل النساء فال أتزوج أبدًا ،فلما بلغ ذلك النبي صلى هللا عليه
وسلم جاء إليهم فقال « :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكني أصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني».1
هذا الحديث العظيم يعلمنا أن العبرة في سباق السائرين إلى هللا ليست بكثرة عبادات الجوارح ،بل
العبرة بما في القلوب من معاني العبودية هلل عز وجل « أما إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له».
..وغني عن البيان أن عبادات الجوارح هي المظهر والشكل الذي من خالله يظهر ما في القلب من
علَى الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِلك ْم لَعَلَّك ْم
ب َ
الصيَام َك َما كتِ َ
ع َليْكم ِ
ب َ
معاني العبودية هلل عز وجل ﴿يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنوا كتِ َ
تَتَّقونَ ﴾ [البقرة.]183 :
فعبادات الجوارح على درجة بالغة من األهمية كمظهر وشكل ينبغي االلتزام به في تقربنا إلى هللا عز
وجل.
ومع ذلك؛ فإن الجهد األكبر الذي ينبغي أن يبذل في العبادة هو االجتهاد في إظهار معاني العبودية هلل
عز وجل من خاللها؛ وكما أخبرنا سبحانه﴿ :لَ ْن َينَا َل َّ
َّللاَ لحوم َها َو َال ِد َماؤ َها َولَ ِك ْن َينَاله الت َّ ْق َوى ِم ْنك ْم﴾
[الحج.]37 :
إن السباق إلى هللا عز وجل إنما هو سباق قلوب ،والقلب الذي يسبق هو الذي يحوي القدر األكبر من
َّللا أَتْقَاك ْم﴾ [الحجرات ،]13 :ولقد جاء في األثر :ما سبقكم
العبودية الحقيقية له سبحانه ﴿إِ َّن أ َ ْك َر َمك ْم ِع ْندَ َّ ِ
أبو بكر بكثرة صالة ،وال صيام ،ولكن بشيء وقر في صدره..
فإن كان األمر كذلك :فما العبودية؟ وما حقيقتها؟ وما طريقها؟
هذا ما تحاول – بإذن هللا  -الصفحات التي بين يديك – أخي القارئ – اإلجابة عليه بصورة إجمالية.
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نسأل هللا عز وجل العون والتوفيق والسداد والتجاوز عن الزالت ،إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه
علَّ ْمتَنَا﴾ [البقرة.]32 :
﴿س ْب َحان ََك َال ِع ْل َم َلنَا ِإ َّال َما َ
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الفصل األول

معنى العبودية
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الفصل األول
معنى العبودية
{ولَقَ ْد َك َّر ْمنَا َب ِني آدَ َم َو َح َم ْلنَاه ْم
َّ
كرم هللا عز وجل اإلنسان تكري ًما عظي ًما ،وفضله على كثير من خلقه َ
فِي ْالبَ ِر َو ْال َب ْح ِر َو َرزَ ْقنَاه ْم ِمنَ َّ
ض ً
يال} [اإلسراء.]70 :
الطيِبَا ِ
ير ِم َّم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِ
ت َوفَض َّْلنَاه ْم َ
علَى َك ِث ٍ
هذا التكريم العظيم لإلنسان يعكس مدى حب هللا عز وجل له ،ومنزلته عنده.
ولقد علمت المالئكة بهذه المنزلة فجعلت جز ًءا من عبادتها :دعاءها واستغفارها للناس ،وهي بذلك
سبِحونَ بِ َح ْم ِد َر ِب ِه ْم َويَ ْست َ ْغ ِفرونَ ِل َم ْن
{و ْال َم َالئِ َكة ي َ
تريد التقرب إلى هللا – سبحانه – وتطمع في نيل رضاه َ
ض} [الشورى.]5 :
فِي ْاأل َ ْر ِ
ويزداد دعاؤهم واستغفارهم لمن لهم مكانة خاصة عنده  -سبحانه  -من البشر المؤمنين لعلمهم بحب
س ِبحونَ ِب َح ْم ِد َر ِب ِه ْم َويؤْ ِمنونَ ِب ِه َو َي ْستَ ْغ ِفرونَ ِللَّذِينَ آ َمنوا َربَّنَا
ش َو َم ْن َح ْولَه ي َ
هللا لهم{ :الَّذِينَ َي ْح ِملونَ ْال َع ْر َ
ت
ت ك َّل َ
اب ْال َج ِح ِيم* َربَّنَا َوأَد ِْخ ْله ْم َجنَّا ِ
َو ِس ْع َ
عذ َ َ
سبِيلَ َك َوقِ ِه ْم َ
ش ْيءٍ َر ْح َمةً َو ِع ْل ًما فَا ْغ ِف ْر ِللَّذِينَ تَابوا َوات َّ َبعوا َ
ت َو َم ْن
س ِيئَا ِ
ت ْالعَ ِزيز ْال َح ِكيم * َوقِ ِهم ال َّ
اج ِه ْم َوذ ِريَّاتِ ِه ْم إِنَّ َك أ َ ْن َ
عد ٍْن الَّتِي َو َ
َ
صلَ َح ِم ْن آبَائِ ِه ْم َوأ َ ْز َو ِ
ع ْدتَه ْم َو َم ْن َ
ت َي ْو َمئِ ٍذ فَقَ ْد َر ِح ْمتَه َوذَ ِل َك ه َو ْالفَ ْوز ْال َع ِظيم} [غافر.]9-7 :
س ِيئَا ِ
ق ال َّ
تَ ِ
الجنة تنتظرك:
ومن أعظم الدالئل التي تؤكد على المنزلة الخاصة للبشر عند هللا :إعداده – سبحانه – الجنة لتكون
دارا أبدية ..يقيمون ف يها إقامة دائمة بال تعب وال نصب وال تكاليف يؤدونها ..بل نعيم مقيم ال يحول
لهم ً
وال يزول {ي َ
ب َوفِي َها َما ت َ ْشت َ ِهي ِه ْاأل َ ْنفس َوت َ َلذُّ ْاألَعْين َوأَ ْنت ْم فِي َها
ب َوأَ ْك َوا ٍ
ص َحافٍ ِم ْن ذَ َه ٍ
علَ ْي ِه ْم ِب ِ
طاف َ
خَا ِلدونَ } [الزخرف.]71 :
ولقد جعل سبحانه دخول هذه الجنة مرتب ً
طا بالنجاح في اختبار يعقد على ظهر األرض لجميع البشر..
س إِ َّال
اإل ْن َ
{و َما َخلَ ْقت ْال ِج َّن َو ْ ِ
جوهر هذا االختبار :عبادته سبحانه بالغيب ،والقيام بحقوق العبودية لهَ :
ون} [الذاريات.]56 :
ِليَ ْعبد ِ
{ َيا أَيُّ َها النَّاس اعْبدوا َربَّكم الَّذِي َخلَقَك ْم َوالَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِلك ْم لَ َعلَّك ْم تَتَّقونَ } [البقرة.]21 :
أحب الخلق إلى هللا:
يالحظظا المتظظدبر آليظظات القظظرآن أن هللا عظظز وجظظل عنظظدما يمتظظدح أحظظدا ً مظظن رسظظله وأنبيائظظه ،فإنظظه سظظبحانه يصظظفه
اب [ ص.]17:
بوصف العبودية ،كقوله تعالى عن نبيه داودَ  :وا ْذك ُْر َ
َاوو َد ذَا ْاأل َ ْي ِد إِنَّهُ أ َ َّو ٌ
ع ْب َدنَا د ُ
اب [ ص. ]30:
َاوو َد ُ
سلَ ْي َمانَ ِن ْع َم ا ْل َع ْب ُد ِإنَّهُ أ َ َّو ٌ
وقوله تعالى عن سليمانَ  :و َو َه ْبنَا ِلد ُ
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س ِبج ِد
س َبرِ ِبعَ ْبب ِد ِ لَب ْيال ِمبنَ ا ْل َم ْ
سب ْب ََانَ الَّبيِي أ َ ْ
وقد تكرر وصف رسولنا صلى هللا عليظه وسظلم بهظذه الصظفة ُ 
ار ْكنَا َح ْولَهُ ِلنُ ِر َيهُ ِم ْن آ َ َياتِنَا [ اإلسراء. ]1:
س ِج ِد ْاأل َ ْق َ
ا ْل ََ َر ِام ِإلَى ا ْل َم ْ
صى الَّيِي َب َ
علَ ْي ِه ِلبَد} [الجن]19 :
َّللاِ يَ ْدعُو ُ كَادُوا يَكُونُونَ َ
{وأَنَّهُ لَ َّما قَا َم َ
ع ْب ُد َّ
َ
معنى ذلك أن العبودية هي الصفة التي يحب هللا عز وجظل أن تتمثظل فظي اإلنسظان َ  :وا ْذك ُْبر ِعبَا َدنَبا إِ ْب َبرا ِهي َم
صب ِة ِذك َْبرِ البد َِّار َ )46وإِنَّ ُهب ْم ِع ْنب َد َنا َل ِمبنَ
س ََ َ
بار  )45إِنَّبا أ َ ْخلَصْبنَا ُه ْم ِب َخا ِل َ
بوب أُو ِلبي ْاأل َ ْيبدِي َو ْاأل َ ْب َ
َوإِ ْ
اق َويَ ْعقُ َ
ص ِ
ص َطفَ ْينَ ْاأل َ ْخ َي ِار[ ص. ]47-45:
ا ْل ُم ْ
 ..فأحب الخلق إليه – سبَانه – أكثرهم عبودية له.
جوهر العبودية :
العبد عكس الحر وهو المملوك لسيده ،وأصل العبودية :الخضوع والتذلل( )1فظالطريق «م َعبَّظد» إذا كظان مظذلال
بكثرة الوطء(.)2
فالعبودية إذن صظفة ينبغظي أن يعظيل المظرء حقيقتهظا ،وأن تظهرهظا صظورة تعاملظه مظع ربظه مظن ذل وانكسظار
وخضوع وافتقار ،وطاعة وهيبة وإجالل ،وتعلق تام به ،وفوق هذا كله :حب عظيم له ..
يقول شظي اإلسظالم ابظن تيميظة " :فمظن خضظع إلنسظان مظع بغظال لظه ال يكظون عابظدا ً لظه  ،ولظو أحظب شظيئا ولظم
يخضع له لم يكن له عابدًا"(.)3
تكوين اإلنسان :
{و َّ
َّللا
{و َال يَ ْر َ
ضى ِل ِعبَا ِد ِه ْالك ْف َر} [الزمظر ،]7 :يريظد لهظم دخظول الجنظة َ
هللا عز وجل يريد الخير لعباده جميعًأ َ
يَدْعو ِإلَى ْال َجنَّ ِة َو ْال َم ْغ ِف َرةِ ِبإ ِ ْذنِ ِه} [البقرة.]221 :
وألن دخول الجنة مرتبط بالنجاح في اختبار العبودية؛ فقظد خلظق هللا عظز وجظل اإلنسظان بطريقظة وهيئظة تعينظه
وتيسر له ارتداء رداء العبودية ومن ث َّم النجاح في اختبارها ،فجعل أصله من التراب ولم يجعله مظن معظدن نفظيس
كالذهب والفضة ،فالتراب هو أقل األشياء وأوضعها ..
 ..هذا التراب هو التربة التي ينمو فيها النبات فيأكل منه اإلنسان ،وينشأ من خالصته ال َمني والذي من خاللظه
ب َُّب َّم ِم ْ
َّللاُ َخلَقَكُب ْم ِم ْ
بن نُ ْطفَب ِة َُّب َّم
بن ت ُ َبرا ِ
يتم التكاثر ،ومن ثم يتكون الجنين الذي يصبح بعظد ذلظك ذكظرا ً أو أنثظىَ  :و َّ
َجعَلَ ُك ْم أ َ ْز َواجا[ فاطر.]11:
ولو نظر أحدنا إلى المني واشتم رائحته ألعرض عنه ولعافه ولتقززت نفسظه منظه ،وصظدق هللا العظظيم :أَلَب ْم
ين[ المرسالت.]20:
نَ ْخلُ ْق ُك ْم ِم ْن َماءِ َم ِه ِ
1
2
3

لسان العرب البن منظور (  – ) 3:271دار صادر بيروت .
المصدر السابق .
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 ..هذا األصل الحقير لإلنسان من شانه أن يساعده على االتصاف بصفة العبودية ،فابن التراب والماء المهين
ليس له أن يتكبر أو يتعالى أو يرفع رأسه أمام سيده وخالقه.
نظر مطرف بن عبد هللا بن الشخير إلى المهلَّب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ،ويمشي الخيالء ،فقظال :يظا
أبا عبد هللا ،ما هذه المشية التظي يبغضظها هللا ورسظوله؟ فقظال المهلَّظب أمظا تعرفنظي؟ فقظال :بظل أعرفظك :أولظك نطفظة
َمذِرة ،وآخرك جيفة قذرة ،وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة(.)1
ت َو ْاأل َ ْر ِ أ َ ْك َب ُبر
اوا ِ
ومع هذا األصل الحقير؛ كان الحجم الصغير الظذي ينسظجم مظع كونظه عبظدا :لَ َخ ْلب ُ
ق ال َّ
سب َم َ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ [ غافر.]57:
اس َولَ ِكنَّ أ َ ْكث َ َر النَّ ِ
ق النَّ ِ
ِم ْن َخ ْل ِ
فلظظو كظظان اإلنسظظان طظ ً
ظويال ..أطظظول مظظن الجبظظال واألشظظجار ،لكظظان ذلظظك مظظدعاة لعلظظوه وتكبظظرهَ  :و َال ت َ ْم ب ِ فِببي
ق ْاأل َ ْر َ َو َل ْن ت َ ْبلُ َغ ا ْل ِجبَا َل ُ
طوال [ اإلسراء.]37:
ْاأل َ ْر ِ َم َرحا إِنَّكَ َل ْن ت َ ْخ ِر َ
الضعيف العاجز :
سبانُ َ
ِب ِعيفا
ومظع األصظل الحقيظظر ،والحجظم الصظغير ،فظظإن الضظعف صظفة أصظظيلة فظي اإلنسظانَ  :و ُخ ِلب َ
اإل ْن َ
بق ْ ِ
[النساء.]28:
بق لَكُب ْم َمبا فِبي ْاأل َ ْر ِ َج ِميعبا [ البقبرة ،]29:إال
فمع أن كل ما في األرض مخلوق لإلنسانُ  :ه َو الَّيِي َخلَ َ
أنه ليس األقوى فيها ،فهناك من المخلوقات من هو أقوى منه في البنيان أو في التحمل أو في البطل.
وجوانظب ضظظعف اإلنسظظان كثيظرة ومتعظظددة ،فهظظو ال يمكنظه أن يتحمظظل األلظظم وال الجظوع وال العطظظل ،بظظل إنظظه ال
يستطيع مقاومة سلطان النوم فترة طويلة.
قظظوة إبصظظاره وسظظمعه وبطشظظه محظظدودة  ..ال يمكنظظه أن يحمظظي نفسظظه مظظن هجمظظة حيظظوان مفتظظرس أو حتظظى لدغظظة
حشرة صغيرة.
 ..ضعيف أمام رغبات نفسه من حب للشهوات ،ونفور من التكاليف والمشاق.
 ...هذا الضعف المتعدد الجوانب من شأنه أن يجعله دوما بحاجة إلى مصدر للقوة يلجأ إليه ليحتمي بظه ويظدفع
عنه كل ما يثير مخاوفه ويعكر صفوه.
ولو تخيلنا أن اإلنسان خلق قويا  ..أقوى من كل شيئ في األرض ،هل تظنه سيلجأ يومظا إلظى ربظه يطلظب منظه
سببانَ لَيَ ْط(َببى  )6أ َ ْن َرآ َ ُ
اإل ْن َ
العظظون والمظظدد؟! ولمظظاذا يفعظظل ذل ظك وهظظو يظظرى قوتظظه تحقظظق لظظه مظظا يريظظدَ  :كب َّبال إِنَّ ْ ِ
ست َ ْ(نَى[ العلق.]7 ،6:
ا ْ
إن من رحمة هللا بالناس وحبه لهظم أن خلقهظم ضظعفاء وابظتالهم بظاألمراض ليسظهل علظيهم القيظام بالمهمظة التظي
خلقوا من أجلها ،ومما يؤكد هذا المعنى ما حدث مظع قظوم عظاد الظذين ابظتالهم هللا عظز وجظل بظأن حبظاهم مزيظدا ً مظن
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ست َ ْكبَ ُروا فِي ْاأل َ ْر ِ ِب(َ ْي ِبر
القوة فأساءوا استخدامها ،بل كانت وباالً عليهم وجعلتهم ينسون حقيقتهم  :فَأ َ َّما عَا ٌد فَا ْ
ش ُّد ِم ْن ُه ْم قُ َّوة [ فصلت.]15:
َّللاَ الَّيِي َخ َل َق ُه ْم ُه َو أ َ َ
ق َو َقالُوا َم ْن أ َ َ
ش ُّد ِمنَّا قُ َّوة أ َ َو َل ْم َي َر ْوا أَنَّ َّ
ا ْل ََ ِ
 ..ومع الضعف الشديد لإلنسان ،واحتياجه الدائم لقوة تحميه فإنه كذلك عاجز ،ال يستطيع إنفاذ إرادته  ..يريظد
أن ينام سظريعا فظال يسظتطيع  ..يريظد أن يسظهر فيغلبظه النعظاس  ..يريظد تظذكر شظيء مظا فظال يتظذكره  ..يتمنظى أن تلظد
زوجته ذكرا ً فتلد أنثى ..
كل هذا ليستشعر مدى عجزه واحتياجه لمن بيده القدرة على فعظل كظل شظيء ،ومظن يفعظل مظا يريظد وقتمظا يريظد
فيستسلم له ويذعن بين يديه.
الجاهل الفقير :
ومن سمات اإلنسان كذلك أنه جاهل بعواقب األمور ،وعدم علمه الغيب ،وال حتى مظا سظيحدث بعظد جظزء مظن
الثانية  ..فهو ال يدري حين ينام هل سيستيقا أم ال ،وإذا ما استيقا هل يكون معافى أم مريضا ً.
هل العملية الجراحية التي ستجرى له ستنجح أم ال؟!
هل هذا الطعام الذي يأكله سيسبب له مرضا أم ال ؟!
ِب َ
س ِبأَي ِ أ َ ْر ِ ت َ ُموتُ [ لقمان.]34:
س َماذَا ت َ ْكس ُ
غدا َو َما تَد ِْري نَ ْف ٌ
هل  ..هل ؟! َ و َما تَد ِْري نَ ْف ٌ
ومع عجزه وضعفه وجهله المالزم له ،فهو كذلك ال يستطيع أن يتولى إدارة شئون جسمه وتظدبير أمظوره ولظو
للحظة واحده.
فالقلب يحتاج إلى تعهد دائم ومطلق ليستمر في الخفقان وض الدم إلى جميع أنحاء الجسظم ،والظدم يحتظاج ألن
يظل في درجة ما من السيولة لو انخفضت لحدثت جلطات وانسدت الشرايين ،ولو زادت لحدث نزيف.
 ...العضالت تحتاج دوما ً إلى من يتعاهد انقباضها وانبساطها ،ولو لم يحدث ذلك لشل الجسم.
 ...الرئتان  ..الكليتان  ..الم  ..جهاز الهضم واالمتصاص  ..جهظاز اإلخظراج  ..جهظاز المناعظة  ..الغظدد ،بظل
كل خلية من خاليا الجسم البالغ عددها عدة تريليونات تحتاج إلى إمداد مستمر ،وإال توقفت عن العمل  ..كل ذلظك
ينبغي أن يتم بصورة دائمة ،فلو توقف إمداد الم بالدم عدة دقائق لتوقفت الحياة ،ولو تخلت الكليتان عن عملهمظا
لتسمم الدم ،ولو ،ولو ،ولو  ...إل .
معنى ذلك أن الجسظم يحتظاج إلظى مظن يقظوم عليظه ويمظده بمظا يحفظظه ويكفظل لظه االسظتمرار فظي وظائفظه ،ويظدير
عملياتظظه الحيويظظة لينظظتج عظظن ذلظظك :نطظظق باللسظظان ،ورؤيظظة بظظالعين ،وحركظظة بظظاألطراف ،وهضظظم للطعظظام ،وإخظظراج
للفضالت ،وشهيق وزفير ،و ...
ومن منا يقدر أن يقوم بذلك ولو للحظة واحظدة ،فظنحن نضظع اللقمظة فظي الفظم وال نظدري مظاذا يجظري لهظا داخظل
الجسم ،ولو ترك لنا هضمها وتوزيع خالصتها وإخراج فضالتها لما استطعنا أبدا ً.
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إننا بحاجة إلى من يقوم بإدارة شئون أجسادنا وإمدادها بما يصلحها ،ويحافا عليها ،وذلك دونمظا توقظف لظيالً
أو نهارا ً بل وال لحظة واحدة ،ويستوي في ذلك جميع البشر ،القوي مظنهم والضظعيف  ..الغنظي والفقيظر ..الصظغير
والكبير.
ال يملك شيئا:
وباإلضافة إلى هذا كله ،فلقد خلق هللا عز وجل اإلنسان ولم يعطه أي ملك ذاتي ولو مثقال ذرة ،فظنحن جميعظا ً
اجعُبونَ [ البقبرة ،]156:ومظا عنظدنا مظن أمظوال وأوالد وأثظاث و  ...فهظي ملظك لظه
ملك هللِ  :إنَّا ِ َّّلِلِ َو ِإنَّبا ِإ َل ْيب ِه َر ِ
سظظبحانه ،وهبهظظا لنظظا فظظي حياتنظظا الظظدنيا ثظظم يظظؤول كظظل شظظيء إليظظه بعظظد ذلظظك  إِنَّببا نََْ ببنُ نَب ِبر ُ
َ ْاأل َ ْر َ َو َمب ْ
علَ ْي َهببا 
بن َ
[مريم.]40:
فكل ما تراه عيناك ليس له إال مالك واحد هو هللا سبحانه وتعالى َ ولَهُ ُك ُّل ش َْيءِ [ النمل.]91:
وباإلضافة إلى عدم وجود أي شيء يملكه اإلنسظان ملكظا حقيقيظا ،فلقظد خلقظه هللا بظال قظوة ذاتيظة مهمظا صظغرت،
فالقوة كلها هلل يمنح جزءا منها للناس ويسلبها منهم متى شاء  :أَنَّ ا ْلقُ َّوةَ ِ َّّلِلِ َج ِميعا [ البقرة.]165:
وكذلك القدرة ،فاهلل على كل شيء قدير ،أما اإلنسان فال يقدر على شيء إال بما قدره له ربه ،فال يمكن لظه أن
َّللاِ لَ ْ
عونَ ِم ْ
بن يَ ْخلُقُبوا ذُبَاببا َولَب ِو
سبت َ ِمعُوا لَبهُ إِنَّ الَّب ِيينَ تَب ْد ُ
ب َمثَب ٌل فَا ْ
ُون َّ
اس ِ ُِبر َ
يخلق ولو ذبابة  :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
بن د ِ
ف ال َّ
ست َ ْن ِقيُو ُ ِم ْنهُ َ
وب [ الَج.]73:
اب َ
ش ْيئا َال َي ْ
اجْ ت َ َمعُوا لَهُ َو ِإ ْن َي ْ
ِعُ َ
ب َوا ْل َم ْطلُ ُ
طا ِل ُ
سلُ ْب ُه ُم اليُّ َب ُ
فال ملكا ً ذاتياً ،وال قوة أو قدرة ذاتية لإلنسان ،وال صالحية له في هظذا الكظون تجعلظه يسظتطيع أن يضظر أحظدا ً،
أو ينفعه إن أراد ذلك  ..وهذا األمر ينطبق على جميع الخلق بمن فيهم الرسل واألنبياء  ..تأمل معي قوله سظبحانه
س لَكَ ِمنَ ْاأل َ ْم ِر ش َْي ٌء [ آل عمران.]128:
لرسوله الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم  :لَ ْي َ
ب َّ
ومما يؤكد هذا المعنى ما حدث لزوجتي نوح ولوط عليهما السالمََ ِ  :ر َ
َّللاُ َمثَال ِللَّ ِيينَ َكفَ ُروا ا ِْم َرأَةَ نُبوٍِ
َّللاِ َ
صا ِل ََ ْي ِن فَ َخانَتَا ُه َما فَلَ ْم يُ ْ(نِيَا َ
ام َرأَةَ لُوطِ كَانَتَا تََْ تَ َ
ع ْب َد ْي ِن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
بار َمب َ
ع ْن ُه َما ِمنَ َّ
َو ْ
ش ْيئا َوقِيب َل ا ْد ُخ َبال النَّ َ
َّاخ ِلينَ [ التَريم.]10:
الد ِ
هي هي حقيقتك :
هي هي حقيقتك أيها اإلنسان :أصلك حقير ،حجمك ص(ير ،جاهل بال(يبب وعواقبب األمبورِ ،بعيف تَتبا
إلى قوة تَميك ،عاجز ال تستطي إنفباذ إرادتبك  ..فقيبر فقبرا مطلقبا وذاتيبا ،تَتبا دومبا إلبى مبن يقبيم حياتبك،
ليس لك من األمر شيء  ..ال تملك شيئا  ..ال قوة لك  ..ال قدرة لك  ..فأنت ال شيء ولن تكون شيئا ببدون رببك،
ولقد خلقك هللا عز وجل بهي السمات رحمة بك ،لكي يسهل عليبك ارتبداء رداء العبوديبة لبه سببَانه ،ومبن ََّب َّم
تنجح في االختبار وتدخل الجنة .وكيف ال وأنت بهي الصفات تَتا دوما إلى من يَميبك ،ويطعمبك ويسبقيك..
بَاجة إلى من تعتمد عليه في تصريف أمورك  ..بَاجة إلى من يعلم ما خفي عنبك فيوجهبك لمبا فيبه مصبلَتك
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 ..بَاجة إلى من يمدك بالقوة والقدرة والمال والصَة والولد و ..واليي يملك هبيا كلبه هبو هللا وحبد ال شبريك
له ،فله ملك السماوات واألر

 ،وهو على كل شيء قدير ،ومَيط ،وعلبيم  ..يعلبم مبا ببين أيبدينا ومبا خلفنبا ..

يصَبنا في حلنا وترحالنا  ..قريب مجيب  ..يَبنا ويريد لنا الخير ،وينتظر منا التفاتبة صبادقة إليبه ليقببل علينبا
وف َر ِحي ٌم [ البقرة.]143:
َّللاَ بِالنَّ ِ
اس لَ َر ُء ٌ
ويصلح شأننا  :إِنَّ َّ
تأمل معي قولظه سظبحانه فظي الحظديث القدسظي " :يظا عبظادي كلكظم ضظال إال مظن هديتظه ،فاسظتهدوني أهظدكم ،يظا
عبظظادي كلكظظم جظظائع إال مظظن أطعمتظظه ،فاسظظتطعموني أطعمكظظم ،يظظا عبظظادي كلكظظم عظظار إال مظظن كسظظوته ،فاستكسظظوني
أكسكم.)1("..
فإن كنا جميعا ال نساوي شيئا بدون هللا ،وأنظه ال يوجظد مصظدر يمظدنا بالحيظاة والقظوة والهدايظة والعصظمة سظواه
فماذا عسانا أن نفعل معه؟! وما هي الصورة الصحيحة التي ينبغي علينا أن نعامله بها؟!!
أليس من الطبيعي أن نتذلل دوما ً له ،ونظهر له سبحانه عظيم فقرنا واحتياجنا له؟!
أال ينبغي أن نتمسكن بين يديه ،ونعترف أمامه بمدى حقارتنا ،وضعفنا ،وعجزنا ،وأننا ال شيء بدونه؟!
لقد كان هذا بالفعل حال الرسل واألنبياء مع ربهظم  ..كظانوا يعيشظون فظي حقيقظة عبظوديتهم بكظل مظا تحملظه هظذه
الحقيقة من معان  ..تأمل معي ما قاله رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم في دعائه لربه عشية عرفة:
" أنا البائس الفقير ،المستغيث ،المستجير ،الوجل ،المشفق ،المقظر ،المعتظرف بذنبظه ،أسظألك مسظألة المسظكين،
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ،وأدعوك دعاء الخظائف الضظرير ،دعظاء مظن خضظعت لظك رقبتظه ،وفاضظت لظك
عيناه ،وذل لك جسده ،ورغم أنفه لك "(.)2
َّللاِ ِم ْن ش َْيءِ [ الممتَنة. ]4:
 ..وهذا إبراهيم عليه السالم يقول ألبيهَ  :و َما أ َ ْم ِلكُ َلكَ ِمنَ َّ
س ِلبي ِبب ِه ِع ْلب ٌم َو ِإ َّال ت َ ْ( ِف ْبر
ب ِإنِي أَعُوذُ ِبكَ أ َ ْن أ َ ْ
سأَلَكَ َمبا لَب ْي َ
وتأمل معي ما قاله نوح عليه السالم لربه  :قَا َل َر ِ
س ِرينَ [ هود.]47:
ِلي َوت َ ْر َح ْمنِي أَك ُْن ِمنَ ا ْل َخا ِ
 ...أما هذا الموقف الذي حدث مع موسى عليه السالم فهو موقف يظهر مدى شظعوره بحقيقتظه كعبظد يتصظرف
فيه مواله كيفما شاءَ  :و ْ
شئْتَ أ َ ْهلَ ْكت َ ُه ْم
ب لَ ْو ِ
سى قَ ْو َمهُ َ
ار ُمو َ
الرجْ فَةُ قَا َل َر ِ
س ْب ِعينَ َر ُجال ِل ِميقَاتِنَا فَلَ َّما أ َ َخيَتْ ُه ُم َّ
اخت َ َ
بن ت َ َبا ُء َوتَهْبدِي َم ْ
بي ِإ َّال ِفتْنَتُبكَ ت ُ ِضب ُّل ِب َهبا َم ْ
بن ت َ َبا ُء أ َ ْنبتَ َو ِليُّنَبا
اي أَت ُ ْه ِل ُكنَا ِب َما فَ َع َل ال ُّ
سفَ َها ُء ِمنَّا ِإ ْن ِه َ
ِم ْن قَ ْب ُل َو ِإيَّ َ
ار َح ْمنَا َوأ َ ْنتَ َخ ْي ُر ا ْل(َافِ ِرينَ [ األعراف.]155:
فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْ
بي
ب السِبجْ نُ أ َ َح ُّ
 ...وتأمل حال يوسف الصديق وهو يناجي ربه ويسأله العون على كيد النسظوة  :قَبا َل َر ِ
بب إِلَ َّ
ْب إِلَ ْي ِهنَّ َوأَك ُْن ِمنَ ا ْل َجا ِه ِلينَ [ يوسف.]33:
ِم َّما يَ ْدعُونَنِي إِلَ ْي ِه َوإِ َّال تَص ِْر ْ
ف عَنِي َك ْي َدهُنَّ أَص ُ
1
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علَّ ْمتَنِبي ِم ْ
بن تَأ ْ ِويب ِل
بك َو َ
ب قَب ْد آَت َ ْيتَنِبي ِمبنَ ا ْل ُم ْل ِ
هذا العبد الصالح مظاذا قظال لربظه عنظدما مكنظه فظي األرضَ  :ر ِ
صبببا ِل َِينَ 
اوا ِ
ْاأل َ َحادِيببب ِ
سببب ِلما َوأ َ ْل َِ ْقنِبببي ِبال َّ
ف فَب ِ
ببوفَّنِي ُم ْ
بباط َر ال َّ
ببر ِة تَب َ
سببب َم َ
ت َو ْاأل َ ْر ِ أ َ ْنبببتَ َو ِل ِيبببي فِبببي الببب ُّد ْن َيا َو ْاوَ ِخب َ
[يوسف.]101:
العبودية والفطرة :
من فضل هللا على عبظاده أن جعظل معظاني العبوديظة مركظوزة فظيهم ،ومهمظا حظاول المظرء إظهظار اسظتغنائه عظن
ربه ،ومهما اغتر بما حباه هللا عز وجل من إمكانات إال أنه يظهر على حقيقته كعبد ضعيف أمام الشدائد  ..حينئظذ
بك
سيِ ُر ُك ْم فِي ا ْلبَ ِر َوا ْلبََْ ِر َحتَّبى إِذَا ُك ْنبت ُ ْم فِبي ا ْلفُ ْل ِ
تراه يتجه بكليته إلى هللا يطلب منه النجاة والحمايةُ  :ه َو الَّيِي يُ َ
ف َو َجا َء ُه ُم ا ْل َم ْبو ُ ِم ْ
َبان َو َظنُّبوا أَنَّ ُهب ْم أ ُ ِحبي َط بِ ِهب ْم
َاص ٌ
َو َج َر ْينَ بِ ِه ْم بِ ِريحِ َطيِبَ ِة َوفَ ِر ُحوا بِ َها َجا َءتْ َها ِري ٌح ع ِ
ُبل َمك ِ
بن ك ِ
الدينَ َلئِ ْن أ َ ْن َج ْيت َ َنا ِم ْن َه ِي ِ َل َنكُو َننَّ ِمنَ ال َّا ِك ِرينَ [ يونس.]22:
َّللاَ ُم ْخ ِل ِصينَ َلهُ ِ
َدع َُوا َّ
فالشدائد واالبتالءات رحمة من هللا عز وجل بالناس ،ووسيلة يأخذهم بهظا إلظى حظيظرة العبوديظة  :فَأ َ َخب ْينَا ُه ْم
عونَ [ األنعام.]42:
اء لَعَلَّ ُه ْم يَتَض ََّر ُ
اء َوالض ََّّر ِ
س ِ
بِا ْلبَأ ْ َ
السعادة الَقيقية :
من هنا ندرك سر شعور اإلنسان الذي ال يعيل في حقيقة العبودية بأن هناك شظيئا مظا ينقصظه مهمظا كظان معظه
من إمكانات.
 ...فتجده كثيرا ً ما يمر بلحظات يتملكه فيها الخوف من المستقبل المجهول ،خاصة على أوالده من بعده.
 ..في صدره ضيق ووحشة مهما بدا عليه من مظاهر الفرح والسعادة ..
تأتيه أوقات يشعر فيها بضعفه وعجزه واحتياجه إلى قوة تحميه ..
هذه األمور ال يمكن لإلنسان أن يتغلب عليها ،أو إغالق األبواب دونها باألسباب المادية  ،ولو أوتي ماالً مثل
مال قارون  ،أو قوة وسلطانا ً بال حدود ،بل إن هذه األمور ستزيده شعورا ً بالوحشة واالضطراب وعدم األمان.
فال سظبيل لحظدوث السظالم الظداخلي ،والشظعور بالسظعادة والطمأنينظة والسظكينة إال مظن خظالل العظيل فظي حقيقظة
العبودية والتجلبب بجلبابها ،و ِل َم ال ومن خاللها يشعر المرء باألمان وهو يعيل في كنف ربه المقتدر الظذي يملظك
كل شيء  ،ويقدر على فعل أي شيء يريده ،ويستطيع أن يحفظه من كل سوء ،ويؤمن مخاوفه ،ويحميظه ويسظتره:
علَ ْي ِه ْم َو َال ُه ْم يََْ َزنُونَ  )62الَّ ِيينَ آ َ َمنُوا َوكَانُوا يَتَّقُونَ [ يونس. ]63 ،62:
ف َ
َّللاِ َال َخ ْو ٌ
 أ َ َال إِنَّ أ َ ْو ِليَا َء َّ
فعلى سيبل المثال  :الخوف على مستقبل األوالد وهو أمر يتملظك مشظاعر الكثيظر مظن النظاس فيجعظل كظل همهظم
جمع المظال ليؤمنظوا ألوالدهظم مسظتقبلهم  ..هظذا الخظوف ال يتملظك مظن يرتظدي رداء العبوديظة هلل عظز وجظل ،وكيظف
يتملكه وقد طمأنظه ربظه وقظال لظهَ  :و ْلب َي ْخ َ الَّب ِيينَ لَ ْبو ت َ َركُبوا ِم ْ
بن َخ ْل ِف ِهب ْم ذُ ِريَّبة ِِب َعافا َخبافُوا َ
علَب ْي ِه ْم َف ْل َيتَّقُبوا َّ
َّللاَ
سدِيدا [ النساء. ]9:
َو ْليَقُولُوا قَ ْوال َ
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وما دام العيد يوقن أن هللا هو الذي يكفل الجميع ويكلؤهم بالليل والنهار ففيم الخوف؟!
ويؤكد ابن القيم على هذا المعنى فيقول :ففي القلب شَظ ْعث ال يلمظه إال اإلقبظال علظى هللا ،وفيظه وحشظة ال يزيلهظا
إال األنس به في خلوته.
وفيه حزن ال يذهبه إال السرور بمعرفته وصدق معاملته.
وفيه قلق ال يسكنه إال االجتماع عليه والفرار إليه.
وفيه فاقه ال يسدها إال محبته واإلنابة إليه ودوام ذكره ،وصدق اإلخظالص لظه ،ولظو أعطظي الظدنيا ومظا فيهظا لظم
يسد تلك الفاقة منه أبدًا(.)1
عجزي كنزي :
معنى ذلك أن خير أوقات المرء هي تلك األوقات التي يحدث فيها سالم داخلي بين جوهر حقيقته كعبد وبظين
ما يعيشه من معاني العبودية ..
يقول ابن عطاء :خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك ،وترد فيه إلى وجود ذلتك.
وفي نفس المعنى يقول ابن تيمية  :من أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية.
فبالعبودية يدخل المرء جنة الدنيا ونعيمها الذي ال يشبهه أي نعيم آخر.
 ...يقول ابن القيم :فمحبة هللا تعالى ،ومعرفته ،ودوام ذكره ،والسكون إليه ،والطمأنينة إليظه ،وإفظراده بالحظب،
والخوف ،والرجاء ،والتوكل ،والمعاملة ،بحيث يكون هو وحده المستولي علظى همظوم العبظد وعزماتظه ،وإرادتظه،
هو جنة الدنيا ،والنعيم الذي ال يشبهه نعيم ،وقرة عين المحبين ،وحياة العارفين.
ويحكي عن شيخه – ابن تيمية – أنه قال مظرة :مظا يصظنع أعظدائي بظي؟ أنظا جنتظي وبسظتاني فظي صظدري ،أنظي
رحت فهي معي ال تفارقني ،إن حبسي خلوة ،وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة.
ويستطرد ابن القيم قائال :وعلم هللا مظا رأيظت أحظدا ً أطيظب عيشظا ً منظه قظط ،مظع مظا كظان فيظه مظن ضظيق العظيل،
وخالف الرفاهية والنعيم ،بل ضدها ،ومع ما كان فيظه مظن الحظبس والتهديظد واإلرهظاق ،وهظو مظع ذلظك مظن أطيظب
الناس عيشا ،وأشرحهم صدرا ،وأقواهم قلبا ،وأسرهم نفسا ،تلوح نضرة النعيم على وجهه.
فسبَان من أشهد عباد جنته قببل لقائبه  ،وفبتح لهبم أبوابهبا فبي دار العمبل ،فآتباهم مبن روحهبا ونسبيمها
وطيبها ما استفرغ قواهم والمسابقة إليها .)2
وفظظي كتابظظه – مقومظظات التصظظور اإلسظظالمي – يؤكظظد سظظيد قطظظب – رحمظظه هللا – علظظى هظظذا المعنظظى فيقظظول :إن
الطمأنينة إلى هللا ،بعد معرفته بصفاته كما يعرضها القرآن ،ال تعظدلها طمأنينظة ،وال يعظدلها شظيء مظن أشظياء هظذه
1

تهذيب مدارج السالكين  ،ص ( . ) 567 ، 566
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الدنيا ،وإنه لتمر باإلنسان أحداث ولحظات يشعر فيها بقيمة هذه المعرفة شعورا ً كظامالً واضظحا ً عميقظا ً ،ولكنظه قظد
ينسى أو يغفل حتى تظذكره تلظك اللحظظات واألحظداث ! وإن الرضظا واألنظس والبشاشظة والتوجظه والطمأنينظة والثقظة
والراحة التي تسكبها تلك المعرفظة ألمظور تظذاق وال توصظف ،وأقظرب مظا يصظورها المظنهج القرآنظي فظي مثظل تلظك
اإلشارات:
وب [ الرعد.]28:
َّللاِ أ َ َال ِب ِيك ِْر َّ
 الَّ ِيينَ آ َ َمنُوا َوت َ ْط َمئِنُّ قُلُوبُ ُه ْم ِب ِيك ِْر َّ
َّللاِ ت َ ْط َمئِنُّ ا ْلقُلُ ُ
أهمية العبودية :
إن العبودية هي الحالة التي يحب هللا عز وجل أن يراها متمثلة في عباده ،وعلى قدر تمثلها فيهم يكون رضاه
عنهم ،وقربه منهم.
 ..ومما يؤكد هذا المعنى قوله صلى هللا عليه وسلم " :ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى هللا مظن أن يظراه
ساجدا يعفر وجهه في التراب "(.)1
بل إن أي وقت يحدث فيه للعبد انكسار فإن هللا عز وجل يعاملظه فظي هظذا الوقظت معاملظة خاصظة ،فظالمريال -
على سبيل المثال – يكسره المرض ،لذلك تجده – سبحانه – قريبًا منه ،بل ويحثنا على عيادته للتخفيف عنظه كمظا
جاء في الحديث« :أن هللا عز وجل يقول يوم القيامة :يابن آدم مرضت فلم تعدني ،قال :يارب كيف أعودك وأنظت
رب العالمين؟ قال :أما علمت أن عبدي فالن مرض فلم تعده ،أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده.)2(»..
يقظظول ابظظن القظظيم ( :وهظظذا – وهللا أعلظظم – هظظو السظظر فظظي اسظظتجابة دعظظوة الثالثظظة :المظلظظوم والمسظظافر والصظظائم،
للكسرة التي في قلب كل واحد منهم .فظإن غربظة المسظافر وكسظرته ممظا يجظد العبظد فظي نفسظه ،وكظذلك الصظوم فإنظه
س ْو َرة النفس السبعية الحيوانية ويذلها )(.)3
يكسر َ
ومما يؤكد أن العبودية من ذل وانكسار ،وخضوع وتواضع هي الحالة التي يحبها هللا عز وجظل مظن العبظد مظا
حدث للمرأة البغي التي سقت الكلب الظمآن وما تال ذلك مظن مغفظرة هللا لهظا .فعظن أبظي هريظرة رضظي هللا عنظه أن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال " :بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطل إذ رأته بغظي مظن بغايظا بنظي إسظرائيل،
فنزعت موقها فسقته ،فغفر لها به "(.)4
( فما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطل يأكل الثرى ما حملهظا علظى أن غظررت بنفسظها فظي
نزول البئر ،وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف ،وحملها خفها بفيها ،وهظو مظ،ن ،حتظى أمكنهظا الرقظي

 1رواه الطبراني في األوسط بإسناد حسن .
 2أخرجه مسلم ( ، 1990/4رقم .)2569
 3تهذيب مدارج السالكين  ،ص ( . ) 170 - 169
 4رواه البخاري (  ) 3467وركية  :أي بئر  ،وموقها  :أي خفها .
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من البئر ،ثم تواضعها لهذا المخلوق التي جرت عادة الناس بضربه ،فأمسظكت لظه الخظف بيظدها حتظى شظرب ،مظن
غير أن ترجو منه جزاء وال شكورا .فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء ،فغفر لها)(.)1
من هنا ندرك قول أحد الصالَين :دخلت علبى هللا مبن أببواب الطاعبات كلهبا ،فمبا دخلبت مبن بباب إال رأيبت
عليبه الزحبام .فلبم أتمكببن مبن البدخول ،حتببى جئبت بباب البيل واالفتقببار ،فب ذا هبو أقببرب بباب إليبه وأوسببعه ،وال
مزاحم فيه وال معوق  ..فما هو إال أن وِبعت قبدمي فبي عتبتبه ،فب ذا هبو  -سببَانه  -قبد أخبد بيبدي وأدخلنبي
عليه.
وكيلك قول أحدهم :ال طريق أقرب إلى هللا من طريق العبودية .)2
التمرد على العبودية :
العبودية هي الحالة التي يحب هللا عز وجل أن يراها باديظة علظى خلقظه ،وعلظى قظدر تمثلهظا فظيهم تكظون واليتظه
ع ْب َد ُ[ الزمر ،]36:وفي المقابل فإن من أكثر األمور التظي تغضظبه سظبحانه هظو
َّللاُ ِب َكافِ َ
س َّ
ونصرته لهم :أَلَ ْي َ
تمرد المرء على ارتداء رداء العبودية ،واستبداله برداء العز والكبر  ..ففظي الحظديث  " :العظز إزاري ،والكبريظاء
ردائي ،فمن ينازعني عذبته "(.)3
فالكبر مناف للعبودية ،لذلك فهو من أكبر الظذنوب وأخطرهظا ،وصظاحبه يحظرم مظن المعيظة والتوفيظق والواليظة
ق [ األعراف.]146:
والنصرة اإللهيةَ  :
سأَص ِْر ُ
ف ع َْن آ َ َيا ِت َي الَّ ِيينَ َيت َ َكبَّ ُرونَ ِفي ْاأل َ ْر ِ ِب(َ ْي ِر ا ْل ََ ِ
إن الشرف العظيم لإلنسان أن يكون عبدا هلل عز وجل  ،يسأله دومظا حاجتظه ،ويطلظب منظه الحمايظة والنصظرة،
والعون والمدد ،فإذا ما استكبر عن ذلك ،وظن أن بمقدوره العيل فظي الحيظاة دون معونظة مظن هللا فقظد ظلظم نفسظه،
سبت َ ِج ْب لَكُب ْم إِنَّ الَّب ِيينَ
وطغى طغيانا ال حدود له ،ومن ث َ َّم كان العقاب األليم فظي انتظظارهَ  :وقَبا َل َربُّكُب ُم ا ْدعُبونِي أ َ ْ
َاخ ِرينَ [ غافر.]60:
س َي ْد ُخلُونَ َج َهنَّ َم د ِ
َي ْ
ست َ ْك ِب ُرونَ ع َْن ِع َبا َدتِي َ
تضخم اليات:
هناك أسباب كثيرة الرتداء العبد رداء العزة والكبر ،وتمرده علظى رداء العبوديظة ،لعظل مظن أهمهظا وأخطرهظا
على المسلم :الشعور بالعزة والرفعة على غيره وذلك بسبب مظا حبظاه هللا مظن االمكانظات ،وبمظا أكرمظه وهظداه إلظى
فعل الطاعات ،فينخدع بذلك ،ويظن أن عنده شيئا ذاتيا يملكه ليس عند غيره ،فيتكبر به ويتعاظم في نفسه فتصبح
هذه اإلمكانات وتلك الطاعظات التظي أكرمظه هللا بأدائهظا حجظة عليظه ال لظه  ...قظال صظلى هللا عليظه وسظلم " :ال يظزال
(.)4

الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ،فيصيبه ما أصابهم"

بل إن صاحب الذنب المنكسر الذي يرى نفسه أقل الناس شأنا قد يكون عند هللا أفضل منه.
 1تهذيب مدارج السالكين  ،ص ( . ) 188
 2المصدر نفسه  ،ص (. )229
 3رواه مسلم (. )2620
 4رواه الترمذي وقال  :حديث حسن  .وييهب بنفسه أي :يرتف ويتكبر .
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 ...تأمظظل معظظي – أخظظي القظظارئ – هظظذا الحظظديث :قظظال صظظلى هللا عليظظه وسظظلم " :كظظان رجظظالن فظظي بنظظي إسظظرائيل
متواخيان  ،وكان أحدهما مظذنبا  ،واآلخظر مجتهظدا فظي العبظادة  ،وكظان ال يظزال المجتهظد يظرى اآلخظر علظى الظذنب،
ي رقيبا؟ فقظال :وهللا ال يغفظر
فيقول :أقصر .فوجده يوما ً على ذنب ،فقال له :أقصر .فقالِ :
خلني وربي  ،أب ِعثْت عل َّ
هللا لك ،أو ال يدخلك هللا الجنة ،فقبال روحهما فاجتمعا عند رب العالمين ،فقال لهذا المجتهد :أكنت بي عالمظا ً ،أو
كنت على ما في يدي قادرا ً؟! وقال للمذنب :اذهب فادخل الجنة برحمتي ،وقال ل،خر :اذهبوا به إلى النار"(.)1
ويؤكظد علظظى هظذا المعنظظى ابظظن عطظاء هللا بقولظظه :معصظية أورثظظت ذالً وانكسظظارا ً ،خيظر مظظن طاعظة أورثظظت عظظزا ً
واستكبارا ً.
وكذلك قال بعال السلف – كما ينقل عنهم ابن القيم :-إن العبد قد يعمل الذنب فيدخل به الجنة ،ويعمل الطاعة
فيدخل بها النار .قالوا :كيف ذلك؟ قال :يعمظل الظذنب فظال يظزال نصظب عينيظه ،إن قظام ،وإن قعظد ،وإن مشظى :ذكظر
ذنبه ،فيحدث له انكسارا ً ،وتوبة ،واستغفارا ً ،وندما ً ،فيكون ذلك سبب نجاته.
ويعمل الحسنة فال تزال نصب عينيه ،إن قام ،وإن قعظد ،وإن مشظى ،كلمظا ذكرهظا أورثتظه عجبظا ً وكبظرا ً ومنظة،
فتكون سبب هالكه.
فيكون الذنب موجبا لترتيب طاعات ،وحسنات ،ومعامالت قلبية ،من خوف هللا ،والحياء منه ،واإلطراق بين
يديه منكسا ً رأسه خجالً ،باكيا ً ،نادما ً ،مسظتقيالً ربظه ،وكظل واحظد مظن هظذه اآلثظار أنفظع للعبظد مظن طاعظة توجظب لظه
صولة ،وكبرا ً وازدراء بالناس ،ورؤيتهم بعين االحتقار.
وال ريب أن هذا المذنب خير عند هللا ،وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته ،الصائل بها ،المان بهظا
وبحاله على هللا عز وجل وعباده ،وإن قال بلسانه خالف ذلك ،فاهلل شهيد عل ما في قلبه.
 ..فإذا أراد هللا بهذا العبظد خيظرا ً ألقظاه فظي ذنظب يكسظره بظه ،ويعرفظه قظدره ،ويكفظي بظه عبظاده شظره ،ويظنكس بظه
رأسه ،ويستخرج منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده .فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة،
ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال(.)2
وخالصبة القبول أن هللا عبز وجببل قبد خلقنبا بهببيا التكبوين ومبا فيببه مبن ِبعف وعجببز وجهبل واحتيبا دائببم
ليسهل علينا أداء واجبات العبودية ،ويَدَ االنسجام بين ما هو مركوز في فطرتنا وبين ما ينب(ي أن نقبوم ببه
من تواِ  ،وتيلل ،وانكسار ،وتضرع ،وحب ،وخ بية ،وهيببة لبه سببَانه ،فب ذا مبا تمبرد المبرء علبى ارتبداء
رداء العبودية ف نبه ببيلك يخبر مبن كنبف رببه ورعايتبه ،وتكبون لبه المعي بة الضبنك فبي البدنيا ،والعبياب فبي
اوخرة.
1
2

رواه اإلمام أحمد  ،وأبو داود عن أبي هريرة  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع  ،ح رقم (. )4455
تهذيب مدارج السالكين  ،ص (. )170
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لو تأملنا في معاني العبودية هلل عز وجل من تعظيم ومهابة ،وذل وانكسار ،وحظب ورجظاء ،وخشظية وإجظالل،
لوجدنا أنها عبارة عن مشاعر ووجدانات ،وألن القلب هو الذي تجتمع فيه مشظاعر اإلنسظان ووجداناتظه فالعبوديظة
إذن محلها القلب ،وبالتالي فإن أكثر الناس عبودية هلل عز وجل هو أعظمهم تعبيدا لقلبه ،وتوجيها ً لمشاعره نحظوه
شب ُّد ُحبِببا ِ َّّلِلِ 
سظظبحانه حتظظى يصظظير حبظظه أحظظب األشظظياء إليظظه ،وخشظظيته أخظظوف األشظظياء عنظظده َ  ...والَّب ِيينَ آ َ َمنُببوا أ َ َ
[البقرة.]165:
ومظظع كظظون العبوديظظة محلهظظا القلظظب إال أن آثارهظظا قظظد تظهظظر علظظى الجظظوارح ،فظظاإلخالص عب ظادة قلبيظظة تظهرهظظا
الجوارح على صورة إخفاء األعمال ،والهرب من مواطن الشهرة ،وعدم تزكية النفس أو المباهاة بها ...
والتواضظع عبظادة قلبيظة تظهظر آثارهظا علظى أفعظظال صظاحبها بخفظال الجنظاح للمظؤمنين ،والمشظي علظظى األرض
هونا ،وعدم االستنكاف من الجلوس مع الفقراء والمساكين ...
العبودية ال تت(ير:
منذ بدء الخليقة وهبوط آدم – عليه السالم – على األرض ،وحتى قيام الساعة فإن المطلوب مظن اإلنسظان فظي
كل زمان ومكان أن يكون عبدا ً هلل عز وجل.
هذه هي الوظيفة التي خلق جميع البشر من أجل القيام بهظا مظدة وجظودهم علظى األرض وذلظك مظن سظن البلظو
اس ا ْعبُدُوا َربَّ ُك ُم الَّيِي َخلَقَ ُك ْم َوالَّ ِيينَ ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ [ البقرة.]21:
حتى نهاية األجل  :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
..المطلوب من الجميع أن يتجه بمشاعره نحو هللا  ...أن يحبه ويخافه ويتذلل إليه ويهابه ويجله ويتقيه. ..
هذه العبودية المطلوبة من البشر جميعا تحتاج بال شك إلى مظاهر تظهرها ،وأعمال بالجوارح تعبر عنها ...
مظظن هنظظا كانظظت الشظظرائع السظظماوية التظظي تحظظدد للنظظاس أشظظكال األعمظظال التظظي ينبغظظي علظظيهم أن يقومظظوا بهظظا إظهظظارا ً
لعبوديتهم هلل عز وجل.
عةً َو ِم ْن َها ًجظظا}
والمالحظظا أن الشظظرائع السظظماوية مختلفظظة فظظي بعظظال أعمالهظظا وهيئاتهظظا { ِلكظ ٍ
ظل َجعَ ْلنَظظا ِم ظ ْنك ْم ِشظ ْظر َ
[المائظظدة]48 :؛ إال أنهظظا تشظظترك جميعهظظا فظظي كونهظظا تعبظظر عظظن معظظاني العبوديظظة هلل عظظز وجظظل ،والتظظي ال ينبغظظي أن
تختلف من شخص آلخر مهما كان وضعه أو مكانه أو زمانه الذي يحيا فيه.

 1اتفق العلماء على أن هناك عبادات محلها القلب من حب وخوف ورجاء وتوبة وإخالص  ..وعبادات محلها الجوارح كالصالة
والصيام والذكر والحج.
وقد أدرج بعضهم القسمين تحت مسمى العبادة ،وإن كانوا قد فرقوا بينهما بعد ذلك فسموهما :عبادة القلب ،وعبادة الجوارح ،أو
أعمال القلب وأعمال الجوارح ،والبعال اآلخر أدرج عبادات القلب تحت مسمى (العبودية) ،وعبادات الجوارح تحت مسمى
(العبادة).
والمالحا أن جوهر التقسيم واحد وإن اختلفت المسميات ،ونحن في هذا الكتاب نتبنى الرأي الثاني.
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علَى الَّ ِيينَ َهبادُوا َح َّر ْمنَبا كُب َّل ذِي ُ
ظفُ ِبر َو ِمبنَ
ومن أمثلة اختالف شرائع من قبلنا عن شريعتنا قوله تعالىَ  :و َ
ش َُو َم ُه َما ِإ َّال َما َح َملَتْ ُ
ور ُه َما أ َ ِو ا ْل ََ َوا َيا أ َ ْو َما ْ
اختَلَ َط ِب َع ْظ ِبم ذَ ِلبكَ َج َز ْينَبا ُه ْم ِب َب ْ(ب ِي ِه ْم
ا ْل َبقَ ِر َوا ْل(َنَ ِم َح َّر ْمنَا َ
علَ ْي ِه ْم ُ
ظ ُه ُ
صا ِدقُونَ [ األنعام.]146:
َوإِنَّا لَ َ
وأخظظرج اإلمظظام أحمظظد فظظي الزهظظد أن وهظظب بظظن منبظظه سظظئل :مظظا كظظان شظظريعة أيظظوب عليظظه السظظالم؟ قظظال :التوحيظظد
وصالح ذات البين ،وإذا أراد أحدهم حاجة إلى هللا عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجته(.. )1
ال بديل عن االتباع :
قد يقول قائل :ولماذا ال يترك الناس للتعبير عن عبوديتهم هلل عز وجل حسب ما يرون؟
لو ترك للناس تحديد األعمال التي يظهرون مظن خاللهظا عبظوديتهم هلل عظز وجظل لحظدث اخظتالف كبيظر بيظنهم،
ولتشدد البعال وتسيب البعال اآلخر.
فعلى سبيل المثال :قد يرى إنسان أن إظهار المسكنة هلل عز وجظل يسظتلزم أن يظظل واقفظا تحظت أشظعة الشظمس
فترة طويلة من الوقت ،أو أال ينام أو يأكل أو يتزوج.
وقد يرى بعال الناس مثال أنه ما دام القلب متجها إلى هللا فليس من الضظروري القيظام بأعمظال أو طاعظات لظه
سبحانه  ، ...وهكذا.
من هنا تظهر قيمة االلتزام بالعبادات والشرائع التظي جظاءت بهظا الرسظل والتظي شظرعها هللا عظز وجظل لعبظاده،
وهو أعلم بهم ،وبما يناسبهم من أعمال تعبر عما في قلوبهم تجاهه سبحانه.
بل إن من أهم مظاهر العبودية :االنقياد واالستسظالم هلل عظز وجظل وطاعظة رسظوله  :قُب ْل إِ ْن ُك ْنبت ُ ْم ت ُ َِبُّبونَ َّ
َّللاَ
َّللاُ [ آل عمران.]31:
فَات َّ ِبعُونِي يَُْ ِب ْب ُك ُم َّ
قيمة عبادات الجوارٍ:
إذن فالعبادة التي نؤديها بالجوارح ما هي إال شكل ووعاء علينا أن نظهظر مظن خاللظه معظاني العبوديظة هلل عظز
وجل من ذل وانكسار وافتقار ،وحب وخوف ورجاء ،وخضوع واستكانة.
فالصظظالة بالهيئظظة التظظي طالبنظظا هللا بهظظا علينظظا أن تظهظظر مظظن خاللهظظا التواضظظع واالنكسظظار والظظذل والخضظظوع لظظه
سبحانه  . . .تأمل معي هيئة السجود وما فيها من معاني الذل والخضوع  ...قال صلى هللا عليه وسلم " :أقرب ما
يكون العبد من ربه وهو ساجد  ،فأكثروا من الدعاء " (.)2
أما الزكاة والصدقة فهي عبادات تظهر مدى حبنا هلل عز وجل ومدى انتصار هذا الحب على حب المال الذي
تعشقه النفس.
 1الزهد لإلمام أحمد  ،ص (  – ) 42دار الكتب العلمية – بيروت .
 2رواه مسلم ( . ) 50 - 49 : 2
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والصوم عبادة تظهر مدى تضحيتنا وحبنا هلل عز وجظل أكثظر مظن حبنظا للطعظام والشظراب  ..أمظا الحظج فيظهظر
مدى استسالمنا ،وانقيادنا ألمره سبحانه.
والظظذكر كظظذلك :فالتسظظبيح يعبظظر عظظن تعظظظيم هللا وتنزيهظظه ،واالسظظتغفار يعبظظر عظظن الشظظعور بالتقصظظير ف ظي جنبظظه
سبحانه ،والحوقلة تظهر اإلفتقار والمسكنة إليه  ...وهكذا.
 ...فالعبادات إذن ما هي إال منظومة تظهر معاني العبودية هلل عز وجل.
ولكظظي تظظؤدي هظظذه العبظظادات دورهظظا فظظي إظهظظار العبوديظظة ،ال بظظد مظظن حضظظور القلظظب وتفاعلظظه معهظظا  ..حضظظور
مشاعر الحب والخوف والرجاء ،ليظزداد خاللهظا خشظوعه وخضظوعه هلل عظز وجظل كمظا قظال تعظالى واصظفا عبظاده
ان يَ ْبكُونَ َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُوعا [ اإلسراء.]109:
الصالحينَ  :ويَ ِخ ُّرونَ ِل ْْلَ ْذقَ ِ
يقول د .محمد سعيد رمضان البوطي :العبادة هي الوظائف البدنية التي كلف هللا عباده بها ،من صالة وصيام
وحج وغيرها م ن العبادات .أما العبودية فهي الذل الذي يهيمن على كيظان اإلنسظان ومشظاعره لخالقظه ،فيقظوده إلظى
تعظيمه ومهابته ،وإلى االلتجاء الدائم إليه باالسظتغفار والظدعاء والرجظاء ،ومظن ثظم فهظو ال يظدين بظالوالء والتعظظيم
ألي كائن غيره.
وعالقة ما بين العبادة والعبوديظة أن العبظادة وعظاء للعبوديظة ،ومظن ثَظ َّم فظإن قيمظة العبظادة تكمظن فظي القظدر الظذي
تنطظوي عليظه مظن معنظى العبوديظة .ذلظك ألن الظذي يقظرب العبظد إلظى هللا تحققظه بمعنظى العبوديظة لظه ،وإنمظا شظرعت
العبادات وسيلة لذلك(.)1
ويقول كذلك :ثم اعلم أن للطاعات والقربات المتنوعظة التظي شظرعها هللا وأمظر بهظا ،ثمظرة واحظدة ال ثانيظة لهظا،
وهظظي سظظر قبظظول هللا لهظظا وإثابتظظه عليهظظا ،أال وهظظي ثمظظرة االفتقظظار إلظظى هللا والتوجظظه إليظظه بظظذل العبوديظظة والضظظراعة
واالنكسار.
بل المطلوب مبن اإلنسبان أن يكبون فبي كبل أحوالبه وتقلباتبه مست بعرا حقيقبة االفتقبار إلبى هللا متصبفا ببيل
العبودية هلل ،ملتصقا بأعتاب جود وكرمه ،ومبا شُبرعت العببادات والطاعبات إال لتكبون تبيكرة لهبيا المطلبوب،
وترسيخا لم اعر العبودية هلل واالفتقار إليه في نفس اإلنسان .)2
بين ال كل والمضمون:
من هنا يتبين لنا أن القيمة العظمى للعبادة هي إظهارها لمعاني العبودية هلل عز وجل ،مع األخظذ فظي االعتبظار
أنه ال يجوز ابتداع شكل آخر غير األشكال التي طالبنا هللا بها وبينها لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فظالطرق
إلى هللا كلها مسدودة إال الطريق الذي يقف عليه محمد صلى هللا عليه وسلم.
1
2

شرح الحكم العطائية (  – ) 3:142دار القلم – دمشق .
شرح الحكم العطائية ( . ) 3:151
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وإليك أخي القارئ مثاالً يوضح أهمية الشكل ونسبته إلى المضمون:
عنظظدما يظظذهب الواحظظد منظظا إلظظى مصظظلحة كمصظظلحة األحظظوال المدنيظظة ليسظظتخرج بطاقظظة ل حظظوال الشخصظظية أو
مسظتخرجا ً رسظظميا ً لشظهادة المظظيالد ،فإنظظه يقظدم طلبظظه علظى نمظظوذج معظظد لظذلك ،ويسظظتوفي الشظروط المطلوبظظة لصظظحة
الطلب ،ثم يكتب ما يريده بعد ذلك.
فإذا قام بتقديم طلبه على ورقة أخرى غير هذا النموذج ،فلن يلتفت إلى طلبه مهما كتب فيه.
وإن قدم النموذج المطلوب واستوفى شروطه ولكنه لم يكتب فيه شيئا مما يريد ،فسيطرح طلبه جانبا ً مظن قِبظل
المختصين ألنهم لم يعرفوا ماذا يريد.
إذن فالنموذج مطلوب ،وملؤه بالبيانات كذلك مطلوب ..فالبد من اإلثنين معا ً.
كذلك العبادة بالجوارح والعبودية بالقلب.
فالعبادة مهمة جدا ً كشكل ونموذج طالبنا هللا عز وجل أن ندخل عليه من خالله.
ولكن إذا اجتهدنا في تحصيل الشكل الظاهري لتلك العبادة ،وبالغنا في إتقانه دون أن نم ه بمعظاني العبوديظة،
فقد ضاع تعبنا  ...تأمل معي قوله صلى هللا عليظه وسظلم" :رب صظائم لظيس لظه مظن صظيامه إال الجظوع ،ورب قظائم
ليس له من قيامه إال السهر"(.)1
ولو قمنا بإظهظار معظاني العبوديظة هلل عظز وجظل ولكظن بشظكل مبتظدع مخظالف للظذي ارتضظاه لنظا فلظن يقبظل منظا،
وسي َرد علينا كما قال صلى هللا عليه وسلم" :مظن أحظدث فظي أمرنظا هظذا مظا لظيس منظه فهظو َرد"( ،)2فلظو أن شخصظا
اتجه في صالته متعمدا ً لغير القبلة وكانت صالته خاشعة متذللة متمسكنة فلن تقبل منه ،وفي المقابل لو صلى في
اتجاه القبلة ،وأتى بجميع حركات الصالة الصحيحة وقلبه غافل ال ٍه سا ٍه فما قيمة صالته؟! ألم يقل صلى هللا عليظه
وسلم" :إن هللا ال ينظر إلى أجسادكم ،وال صوركم ،ولكن ينظر إلى قلوبكم"(.)3
يقول ابن القيم :وال ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارٍ ،من غير حضور وال مراقبة ،وال إقبال علبى هللا:
قليل المنفعة ،دنيا وأخرِ ،كثيبرة الموونبة  ..فهكبيا العمبل الخبارجي الق بوري بمنزلبة النخالبة ،كثيبرة المنظبر
قليلة الفائدة .)4
ويقول اإلمام البنا رحمه هللا :وعمل القلب مقدم على عمل الجارحظة وتحقيظق الكمظال فظي كليهمظا مطلظوب وإن
اختلفت مرتبتا الطلب(.)5

 1سنن ابن ماجه (  . ) 1680قال الشي األلباني  ( :صحيح ) انظر حديث رقم (  )3488في صحيح الجامع .
 2صحيح البخاري ( . ) 2499
 3أخرجه مسلم ( .) 11 / 8
 4تهذيب مدارج السالكين  ،ص (. )153
 5رسالة التعاليم  ،من مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا – دار التوزيع والنشر اإلسالمية .
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النسبة بين ال كل والمضمون:
إذا كظظان الشظظكل مهمظظا وضظظروريا للظظدخول علظظى هللا عظظز وجظظل إال أن األهظظم واألهظظم هظظو مظظدى إظهظظاره معظظانى
العبودية والتي من أجلها خلق اإلنسان.
ومما يؤكد ذلك أن هللا عز وجل قد بيَّن لنا في كتابه أن المقصود األعظم من العبادة هو زيظادة عبوديظة القلظب
اس ا ْعبُدُوا َربَّكُب ُم الَّبيِي َخلَقَكُب ْم َوالَّب ِيينَ ِم ْ
بن قَب ْب ِل ُك ْم لَعَلَّكُب ْم تَتَّقُبونَ 
له سبحانه ،تأمل معي قوله تعالى  :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َّللاَ لُ َُو ُم َها َو َال ِد َما ُؤ َها َولَ ِك ْن َينَالُهُ الت َّ ْق َوِ ِم ْن ُك ْم[ الَج.]37:
[البقرة ،]21:وقوله :لَ ْن َينَا َل َّ
فإراقة الدماء في الحج ليست غايظة فظي حظد ذاتهظا بظل هظي شظكل مظن أشظكال العبظادة التظي ينبغظي أن تظهظر مظن
خاللها تقوانا هلل عز وجل  ...فما قيمة إراقتها دون أن يصاحبها زيادة في التقوى؟!
وفي الحديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال :إنما الصالة ت َمسكن وتواضع وتضرع وت َأوه وتنظادم وتضظع يظديك
فتقول :اللهم اللهم .فمن لم يفعل فهي خداج"(.)1
البظظد إذن مظظن أن يوضظظع الشظظكل  -مظظع أهميتظظه القصظظوى – فظظي حجم ظه الصظظحيح ،فوظيفتظظه األساسظظية إظهظظار
العبودية وزيادتها في قلب العبد..
ب َولَ ِكبنَّ
ق َوا ْل َم ْ( ِر ِ
فإن كنت في شك من هذا فتدبر معي قوله تعالى :لَ ْي َ
س ا ْل ِب َّر أ َ ْن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل ا ْل َم ِْر ِ
ا ْل ِبب َّبر َمب ْ
علَببى ُح ِب ب ِه ذَ ِوي ا ْلقُ ْر َبببى َوا ْل َيتَببا َمى
ب َوالنَّ ِب ِيببينَ َوآَتَببى ا ْل َمببا َل َ
بن آ َ َمببنَ ِبب َّ
باّلِلِ َوا ْل َيب ْبو ِم ْاوَ ِخب ِبر َوا ْل َم َال ِئ َك ب ِة َوا ْل ِكتَببا ِ
صب َبالةَ َوآَتَببى َّ
الز َكبباةَ َوا ْل ُموفُببونَ بِعَ ْه ب ِد ِه ْم إِذَا عَا َه بدُوا
ب َوأَقَببا َم ال َّ
س ببِي ِل َوال َّ
سببا ِكينَ َوا ْبببنَ ال َّ
َوا ْل َم َ
الرقَببا ِ
سببائِ ِلينَ َوفِببي ِ
ص َدقُوا َوأُولَئِكَ ُه ُم ا ْل ُمتَّقُونَ [ البقرة.]177:
اء َو ِحينَ ا ْلبَأ ْ ِس أُولَئِكَ الَّ ِيينَ َ
اء َوالض ََّّر ِ
س ِ
َوال َّ
صابِ ِرينَ فِي ا ْلبَأ ْ َ
فهظذه اآليظة الجامعظة قظظد نزلظت بعظد تحويظل القبلظظة تجظاه الكعبظة ،ومظظا صظاحب ذلظك مظن جظظدل طويظل مظن اليهظظود
وغيرهم ..نزلت هظذه اآليظة لتضظع األمظر فظي حجمظه الصظحيح عنظد المسظلم ،وأن المقصظد األهظم مظن العبظادات هظو
اإليمان الذي يزيد في القلب فينعكس أثره على األعمال.
ولصظظاحب الظظظالل تعليظظق علظظى هظظذه اآليظظة فيقظظول  -رحمظظه هللا :-إنظظه لظظيس المقصظظد مظظن تحويظظل القبلظظة ،وال مظظن
شعائر العبادة على اإلطالق؛ أن يولي الناس وجوههم قِبل المشرق والمغرب  ..نحظو بيظت المقظدس أو نحظو البيظت
الحظظرام  ..وليسظظت غايظظة البظظر – وهظظو الخيظظر جملظظة – هظظي تلظظك الشظظعائر الظظظاهرة ،فهظظي فظظي ذاتهظظا  -مجظظردة عمظظا
يصاحبها في القلب من المشظاعر وفظي الحيظاة مظن السظلوك – ال تحقظق البظر ،وال تنشظئ الخيظر  ..إنمظا البظر تصظور
وشظظعور ،وأعمظظال وسظظلوك ،تصظظور ينشظظئ أثظظره فظظي ضظظمير الفظظرد والجماعظظة ،وعمظظل ينشظظئ أثظظره فظظي حيظظاة الفظظرد
والجماعة .وال يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه قِبَل المشرق والمغرب  ..سواء في التوجيظه إلظى القبلظة
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هظظذه أم تلظظك ،أو فظظي التسظظليم فظظي الصظظالة يمينظا ً وشظظماالً ،أو فظظي سظظائر الحركظظات الظظظاهرة التظظي يزاولهظظا النظظاس فظظي
الشعائر(.)1
العبادة الموَّرة :
ممظا ال شظك فيظه أن قيظام الجظوارح بالعبظادة مظع حضظور القلظظب وتفاعظل مشظاعره معهظا لظه أثظر كبيظر فظي زيظظادة
اإليمان والعبودية في القلب ،وفظي المقابظل فظإن تحظرك الجظوارح بالعبظادة دون تحريظك القلظب قليظل النفظع ،ضظعيف
األثر ،فالرجالن قد يكون مقامهما في صف الصالة واحدا ً ولكن بين صالتهما كمظا بظين السظماء واألرض ،ولظيس
ذلك لتفاوتهما فظي حركظات الجظوارح ،ولكظن لتفظاوت حركظة المشظاعر فظي قلبيهمظا مظن الخشظوع والظذل واالنكسظار
والمحبة هلل عز وجل.
معنى ذلك أن مجرد اإلكثار من العبادة بالجوارح ليس دليال على قرب صاحبه مظن هللا  ،بظل دليظل القظرب هظو
َّللاِ أَتْقَا ُك ْم [ الَجرات.]13:
مقدار العبودية في القلب والتي ال يعلم مقدارها إال هللا عز وجل  إِنَّ أَك َْر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ
والدليل على ذلك الثالثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم ،يسظألون عظن عبادتظه صظلى
هللا عليه وسلم ،فلما أخبروا بها كأنهم تقالُّوها(أي عدُّوها قليلة) ،وقالوا :أين نحظن مظن النبظي صظلى هللا عليظه وسظلم
فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .قال أحدهم :أما أنا فأصلي الليظل أبظدا ً ،وقظال اآلخظر :وأنظا أصظوم الظدهر وال
أفطر ،وقال اآلخر :وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ً ،فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :أنظتم الظذين قلظتم
كذا وكذا؟ أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطظر ،وأصظلي وأرقظد ،وأتظزوج النسظاء ،فمظن رغظب
عن سنتي فليس مني"(.)2
هنا نجد أن رسول هللا صظلى هللا عليظه وسظلم لظم يكظن يصظلي الليظل أو يصظوم الظدهر كلظه ،ومظع ذلظك كظان أكثظر
الخلق خشية وتقوى هلل عز وجل ،بالرغم من وجود من يصلي الليل ويصوم الدهر كله.
وقس على ذلك ما وصف به أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بأنه"ما سبقكم أبو بكر بكثظرة صظالة وال صظيام،
ولكن بشيء وقر في صدره"(.)3

1
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وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجال سأل النبي صلى هللا عليه وسلم قال :متى السظاعة يظا رسظول هللا؟
قال" :وما أعددت لها؟" قال :ما أعددت لها من كبير صالة وال صيام وال صدقة ،ولكني أحب هللا ورسوله ،فقظال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أنت مع من أحببت".
قال أنس :ففرحنا يومئذ فرحا ً شديدا ً.1
ومما يؤكد هذا المعنى قوله صلى هللا عليه وسلم" :وهللا لقد سبق إلى جنظات عظدن أقظوام مظا كظانوا أكثظر النظاس
صالة وال صياما ً وال اعتمارا ً ،ولكنهم عقلوا عن هللا مواعظظه ،فوجلظت قلظوبهم واطمأنظت إليظه النفظوس ،وخشظعت
منه الجوارح ،ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وبحسن الدرجة عند الناس ،وعند هللا في اآلخرة"(.)2
والمتأمل في كتب السير والتراجم يجد أن الصَابة رِوان هللا عليهم لبم يكونبوا أكثبر صبالة وصبياما ممبن
جاءوا من بعدهم ،ولم يوَّر عن أحدهم أنه كان يصلي الفجر بوِوء الع اء كبيا وكبيا سبنة ،ببل كبانوا ينبامون
ويستيقظون بالليل  ..يصومون ويفطرون  ..يضَكون ويبكون  ..وم ذلك كانوا أكثبر الخلبق بعبد األنبيباء قرببا
من هللا عز وجل وعبودية له بقلوبهم.
يقول ابن مسعود مخاطبا ً نفرا ً من التابعين :أنظتم أكثظر صظالة مظن أصظحاب محمظد صظلى هللا عليظه وسظلم ،وهظم
كانوا خيرا ً منكم ،قالوا :وبم ذلك؟ قال :كانوا أزهد منكم في الدنيا ،وأرغب في اآلخرة(.)3
أين األَّر ؟
ومع قيمة العبادة العظمى في كونهظا تظهظر معظاني العبوديظة هلل عظز وجظل مظن ذل وافتقظار وانكسظار وخضظوع
ضا تقوم بوظيفة كبيرة في تحسين السظلوك ،واالسظتقامة علظى أمظر هللا ،وذلظك مظن خظالل زيظادة
واستسالم؛ فإنها أي ً
اإليمان التي تصاحب تحرك القلب وتجاوب المشاعر مظع تلظك العبظادة ليقظوم اإليمظان بظدوره فظي دفظع المظرء للقيظام
ب [ الَج.]32:
باألعمال الصالحة  :ذَ ِلكَ َو َم ْن يُ َع ِظ ْم َ
ش َعائِ َر َّ
َّللاِ َف ِنَّ َها ِم ْن ت َ ْق َوِ ا ْلقُلُو ِ
فأسرع الناس إلى فعل الخيرات هم أكثر الناس إيمانا ً وخشية وتعبيدا ً لمشظاعرهم وقلظوبهم هلل عظز وجظل  :إِنَّ
ت َربِ ِه ْم يُ ْو ِمنُبونَ َ )58والَّب ِيينَ ُهب ْم بِ َبربِ ِه ْم َال يُ ِْبركُونَ
الَّ ِيينَ ُه ْم ِم ْن َخ ْ يَ ِة َربِ ِه ْم ُم ْ ِفقُونَ َ )57والَّ ِيينَ ُه ْم بِآَيَا ِ
ت َو ُهب ْم
بار ُ
عونَ فِبي ا ْل َخ ْي َبرا ِ
اجعُبونَ  )60أُولَئِبكَ يُ َ
س ِ
َ )59والَّ ِيينَ يُ ْوت ُونَ َما آَت َ ْوا َوقُلُوبُ ُه ْم َو ِجلَةٌ أَنَّ ُه ْم إِلَى َر ِب ِه ْم َر ِ
سا ِبقُونَ [ المومنون.]61-57:
لَ َها َ
ولئن كان إظهار العبودية هلل عز وجل مظن أهظم مقاصظد العبظادات ،فظإن مظن مقاصظدها كظذلك تحسظين السظلوك،
ودفع المرء إلى االستقامة على أمر هللا.
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فالصالة من شأنها أن تشعر المسلم بخضوعه وانكساره لربه ،وهي وسيلة عظيمة لالتصظال بظه – سظبحانه ،-
ومناجاته ،واستشعار القرب منه ،واألنس به ،والشوق إليه ،فتكون نتيجتها زيادة خضظوع المشظاعر هلل عظز وجظل
عا} [اإلسراء.]109 :
ان يَبْكونَ َويَ ِزيده ْم خشو ً
{ويَ ِخ ُّرونَ ِل ْ َ ْذقَ ِ
َ
{واسْج ْد َوا ْقت َِربْ } [العلق.]19 :
وبذلك تقرب الصالة العبد من ربه َ
ومظن نتائجهظا كظظذلك :زيظادة اإليمظظان فظي القلظب ،فظظإذا مظا زاد اإليمظظان :تحسظن السظلوك ،فتظظزداد مسظارعته لفعظظل
ص َظالة َ
الخير ،ويقوى وازعه الداخلي ومقاومته لفعل المعاصي أو االقتراب منها فيتحقق بذلك قولظه تعظالىِ { :إ َّن ال َّ
َاء َو ْالم ْن َك ِر } [العنكبوت.]45 :
ع ِن ْالفَحْ ش ِ
ت َ ْن َهى َ
فإن لم تفعل الصظالة ذلظك ،ولظم يظهظر أثرهظا فظي سظلوك المظرء ،فظإن هظذا يعنظي عظدم زيادتهظا لإليمظان ،وعظدم
إظهارها لمعاني العبودية ،ومن ث َ َّم فقد فقدت روحها والمقصد األعظم منها.
الم اعر أوال :
مظظن هنظظا تتضظظح لنظظا أهميظظة العبوديظظة وضظظرورة تمكنهظظا مظظن المشظظاعر ً
أوال لتظظأتي العبظظادة فتعبظظر عنهظا وتزيظظدها
رسوخا ً في القلب ومن ث َ َّم انعكاسظا ً علظى السظلوك ،وممظا يؤكظد هظذا المعنظى أن التربيظة الربانيظة للجيظل األول كانظت
تركز على العبودية وزيادة اإليمان في القلب أوالً قبل تشريع العبادة ،فكما قيل بأن اإلسالم بدأ مشاعر ثظم شظعائر
ثم شرائع.
إنه ألمر عجيظب أن تفظرض الصظالة فظي رحلظة اإلسظراء والمعظراج ،ويفظرض الصظيام وسظائر التشظريعات فظي
المدينة بعد سنوات من البعثة  ..فما كان الذي يفعله المسلمون األوائل في مكة إذن؟
مظاذا كظظان يفعظظل الواحظد مظظنهم عنظظدما يسظتيقا مظظن نومظظه ولظم يكظظن عليظظه سظاعتها تكظظاليف يؤديهظظا أو محظظظورات
يجتنبها؟!
نعم ،كان هذا هو الواقظع الظذي عاشظه المسظلمون األوائظل  ..ومظع عظدم وجظود تكظاليف إال أنظه كظان يظتم فظي هظذه
الفترة أخطر مرحلة من مراحل بناء الفرد المسلم ،وهي مرحلة تأسيس القاعدة اإليمانيظة ،وارتظداء رداء العبوديظة
هلل عز وجل  ..مرحلة تعبيد المشاعر له سبحانه ،لتأتي الشعائر بعد ذلك فتحسن التعبير عن هذه المشاعر.
تقول السيدة عائ ة رِي هللا عنها :أول ما نزل مبن القبرآن سبورة مبن المفصبل ،فيهبا ذكبر الجنبة والنبار،
حتى إذا َّاب الناس إلى اإلسالم نبزل الَبالل والَبرام ،ولبو نبزل أول األمبر :ال تزنبوا لقبالوا :ال نبدع الزنبا أببدا،
ولو نزل أول األمر ال ت ربوا الخمر لقالوا :ال نتبرك الخمبر أببدا  ..أُنبزل علبى النببي صبلى هللا عليبه وسبلم وأنبا
سباعَةُ أ َ ْد َهبى َوأ َ َم ُّبر [ القمبر ،]46:وهبي مبن سبورة القمبر ،ومبا نزلبت
سباعَةُ َم ْو ِعب ُد ُه ْم َوال َّ
جارية ألعب  بَ ِل ال َّ
البقرة والنساء إال وأنا عند في المدينة .)1
1
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ويؤكد على هذا المعنى جندب بن عبد هللا  -رضي هللا عنه – بقوله :كنا مع النبي صظلى هللا عليظه وسظلم فتيظان
حزاير( ،)1فتعلمنا اإليمان قبل القرآن ،ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا(.)2
وليس معنى هذا أن نترك العبادة ،أو نقول :البد أن نفعل مثل ما فعل مظع الصظحابة ،فلقظد اكتمظل التشظريع كمظا
س َال َم دِينا [ المائدة.]3:
قال تعالي  :ا ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
اإل ْ
علَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِِيتُ لَ ُك ُم ْ ِ
فظظنحن مطظظالبون بظظأداء كظظل مظظا افترضظظه هللا علينظظا ،ومظظع ذلظظك فالبظظد مظظن التركيظظز علظظى القلظظب وزيظظادة اإليمظظان
والعبوديظة هلل فيظه ،وأن نعطظي هظذا القظدر الكظافي مظن االهتمظام ،وبخاصظة فظي بدايظة تكظوين الفظرد المسظلم ،لتصظظبح
العبادة مؤثرة تزيد العبودية في القلب ،ومن ثَم تقرب صاحبها إلى هللا أكثر وأكثر.
تربية األبناء على العبودية:
ولعلنا من ذلك نستخلص طريقة تربوية في تربيظة أبنائنظا علظى العبوديظة هلل عظز وجظل قبظل سظن التكليظف ،فمظع
تحبيبهم والعمل على تعويظدهم علظى أداء العبظادات إال أن الجهظد األكبظر ينبغظي أن ينصظب علظى تعظريفهم بظاهلل عظز
وجل ،وتعظيم قدره في نفوسهم ،وتعريفهم بأنفسهم ،وأنهم ال شيء بدون ربهظم  ..انظظر إلظى رسظول هللا صظلى هللا
عليه وسلم وهو يوجه عبد هللا بظن عبظاس رضظي هللا عنهمظا لظذلك بقولظه" :يظا غظالم إنظي أعلمظك كلمظات؛ احفظا هللا
يحفظك ،احفا هللا تجده تجاهك .إذا سألت فاسأل هللا ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعظت علظى
أن ينفعوك بشظيء لظم ينفعظوك إال بشظيء قظد كتبظه هللا لظك ،ولظو اجتمعظوا علظى أن يضظروك بشظيء لظم يضظروك إال
بشيء قد كتبه هللا عليك ،رفِعت األقالم ،وجفت الصحف"(.)3
اقتران العبادة بالعبودية:
إن الطاعات التي فرضها هللا علينا كلها أنوار ،ووسائل يتقرب من خاللها العبد إلى هللا عز وجل ..قال صظلى
هللا عليه وسلم" :الصالة نور ،والصدقة برهان ،والصظبر ضظياء"( .)4وال يمكظن أن يتقظرب العبظد إلظى ربظه إال مظن
خاللها ،فهي تعد بمثابة المركبات التي تتحرك بمن يركبها فتقربظه إلظى مظواله  ..هظذه المركبظات تحتظاج إلظى وقظود
يحركها ويدفعها ل مام وإال لما تحركت  ..وهنا يأتي الدور العظيم لمعاني العبودية والتي تعد بمثابظة الوقظود لهظذه
المركبات.
فالدعاء على سبيل المثال وسيلة وطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه كما قال صلى هللا عليظه وسظلم" :الظدعاء هظو
العبادة"(.)5

1
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3
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5

جمع حزير  ،وهو الشاب الممتلئ نشاطا وقوة .
رواه ابن ماجه بسند صحيح .
صحيح  ،سنن الترمذي (. ) 2440
صحيح مسلم (. )328
رواه الترمذي (  ، ) 3369وأبو داود ( ، )1449وصححه ابن حبان (. )2396

25

هذا الدعاء يحتاج إلى تضظرع وحضظور قلظب حتظى يتقبلظه هللا عظز وجظل كمظا طالبنظا سظبحانه وتعظالى بظذلك :
ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم تَض َُّرعا َو ُخ ْف َية [ األعراف.]55:
وإذا غاب الوقود توقفت المركبظة بصظاحبها ،فظظل مكانظه كمظا أخبرنظا بظذلك رسظول هللا صظلى هللا عليظه وسظلم:
"وأعلموا أن هللا ال يقبل الدعاء من قلب غافل اله"(.)1
فالبد إذن من االثنين معا :المركبة والوقود ..الشكل والمضمون  ..العبادة والعبودية ،وكلما اقترن اإلثنان معا ً
سب ُج ْد َوا ْقت َ ِبر ْب [ العلبق ..]19:والحظديث القدسظي الظذي يجمظع كظل ذلظك :إنمظا
ازداد القرب من هللا عز وجلَ  :وا ْ
أتقبل الصالة ممن تواضع بها لعظمتي ،ولظم يسظتطل بهظا علظى خلقظي ،ولظم يبظت مصظرا ًًً علظى معصظيتي ،وقطظع
نهاره في ذكري ،ورحم المسكين وابن السبيل ،واألرملة والمصاب .)2("..
خطورة اإلهتمام بال كل دون المضمون:
مما يدعو ل سف أن الكثير مظن المسظلمين قظد أصظبح اهتمامظه بالشظكل دون المضظمون  ..يهظتم ويجتهظد ويبظالغ
ويدقق في دقائق الشكل ،وال يفكر في المضمون بنفس الطريقة ،بل قظد ال يفكظر فيظه أساسظا  ..فعلظى سظبيل المثظال:
ق ِم ْ
بن
ضل العلم ألنه وسيلة عظيمة لمعرفظة هللا وخشظيته وتقظواهَ  :و ِلبيَ ْعلَ َم الَّب ِيينَ أُوتُبوا ا ْل ِع ْلب َم أَنَّبهُ ا ْل ََب ُّ
العلم ،فلقد ف ِ
َر ِبكَ فَيُ ْو ِمنُوا ِب ِه فَت ُ ْخ ِبتَ لَهُ قُلُوبُ ُه ْم [ الَج ،]54:وإذا لم يثمر ذلك فهذا هو العلم الذي تعوذَّ منه النبظي صظلى هللا
عليه وسلم ،فقد كان يقول" :اللهم إني أعوذ بك مظن علظم ال ينفظع ،ومظن قلظب ال يخشظع ،ومظن نفظس ال تشظبع ،ومظن
دعوة ال يستجاب لها"(.)3
وقديما ً حظذر اإلمظام ابظن الجظوزي مظن االنشظغال بصظورة العلظم دون فهظم مقصظوده ،فقظال :رأيظت أكثظر العلمظاء
مشتغلين بصورة العلم ،دون فهم حقيقته ومقصوده.
فالقارئ مشغول بالروايات ،عاكف على الشواذ ،يرى أن المقصظود نفظس الظتالوة ،وال يظتلمح عظمظة المظتكلم،
وال زجر القرآن ووعده  ..وربما ظظن أن حفظا القظرآن يظدفع عنظه ،فتظراه يتظرخص فظي الظذنوب ،ولظو فهظم لعلظم أن
الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ(.)4
زخرفة المساجد :
ومظن
والمثال اآلخر الذي يدل على اإلهتمام بالشكل دون المضمون :هيئة المساجد :فالمساجد هظي بيظوت هللاِ ،
ث َ َّم فينبغي لمن يدخلها من العباد ويصلي فيها هلل أن يظهر استكانته ،وخضوعه وذله لصاحب البيت الذي هو ربظه
وولي نعمته.
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رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهما مرفوعا  ،وأورده األلباني في السلسلة الصحيحة (. )594
رواه البزار .
رواه مسلم .
صيد الخاطر البن الجوزي  ،ص (. )552
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هذه الحالة ينبغي أن تنسجم معها هيئة تلظك المسظاجد ،لكظن الحظادث غيظر ذلظك ،فقظد بظالغ النظاس فظي زخرفتهظا،
وفرشها ،وإضاءتها وتزيينها ،يقول أبو الدرداء :إذا حليتم مصاحفكم ،وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم(.)1
فزخرفة المساجد تعكس انشغال الناس عن حقيقة العبوديظة واهتمظامهم بالشظكل دون المضظمون ممظا يعرضظهم
إلى مقت هللا عز وجل ،ومما يؤكد هذا المعنى ما رواه اإلمام أحمد في الزهد عن أبي حصين قظال :كظان يقظال :إذا
ساء عمل أمة زينوا مساجدهم(.)2
فتزيين المساجد عمل سهل يقدر عليه الجميع ،ويظنون من خالل قيامهم به أنهم يخدمون الظدين ويظؤدون حقظه
عليهم ،ومن ثَم فال عليهم بعد ذلك مالمة فيما يقصرون فيه.
يقبول ال بي مَمبد ال(زالببي رحمبه هللا :إن مكانبة المسببجد فبي المجتمب اإلسببالمي ،تجعلبه مصبدر التوجيببه
الروحي والمادي ،فهو ساحة للعبادة ،ومدرسة للعلم ،وندوة لْلدب ،لكن الناس لما أعيباهم بنباء النفبوس علبى
األخالق الجليلة استعاِوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة التي تضم مصلين أقزاما!!!
أما األسالف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وت ييدها إلى تزكية النفوس وتقويمها ،فكبانوا أمثلبة
صَيَة لإلسالم .)3
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فضائل القرآن للفرياني  ،ص ( – )248مكتبة الرشد  -الرياض.
الزهد لإلمام أحمد  ،ص (.)86
فقه السيرة لمحمد الغزالي  ،ص ( )178بتصرف يسير – دار القلم – دمشق .
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مالمح عامة
لطريق العبودية
كان الحديث في الصفحات السابقة عن حقيقة العبوديظة وأنهظا تعنظي ذل العبظد وانكسظاره لربظه ،وارتبظاط حياتظه
به ،وافتقاره التام إليه ،مع حبه وخشيته ودوام اإلنابة واالستعانة به ..
ولو دققنا النظر في هذه المعظاني لوجظدنا أنهظا عبظارة عظن معظامالت ينبغظي أن يتعامظل بهظا المظرء مظع هللا عظز
وجل ،بمعنى أنه يجب على العبد أن يعامل ربه بحب واشظتياق ،وأن يعاملظه بصظدق وإخظالص ،وأن يتعامظل معظه
وهو يرهبه ويخشاه ،وأن يعامله وهو يطمع فيما عنده ،وأن يتعامل معظه بتظذلل وانكسظار ،وأن يتعامظل معظه كظذلك
وهظظو يستشظظعر افتقظظاره ،وعظظظيم احتياجظظه إليظظه ..هظظذه المعظظامالت ال يمكظظن أن تظظتم بصظظورة تلقائيظظة إال إذا انطلقظظت
المشاعر ،فعلى سبيل المثال :ال يمكن لشخص أن يحب شخصا ً آخر لمجرد أنه أمر بظذلك ،فلغظة القلظوب ال يمكظن
تكلفها.
 ...فالقلوب بصفة عامة تحب من يحسن إليها ويكرمها ،ويحرص عليها ،ويرأف بها.
 ...والقلوب تخاف ممن تتأكد أنه يملك عقابها وحرمانها مما تحب.
 ...والقلوب تفتقر وتتجه إلى من يملك احتياجاتها وما تريد.
 ...والقلوب تطمئن وتسكن لمن تشعر بالحماية واألمن في جواره.
 ...والقلوب تستعين بمن تراه قادرا ً على أن يفعل ما تريد  ...وهكذا.
لماذا ال تتجه القلوب إلى هللا؟
فإن كان األمر كذلك فلماذا ال تتجه القلوب إلى هللا وتتعامل معظه بمظا هظو أهلظه مظع أنظه سظبحانه وتعظالى يحسظن
إليها ويكرمها ،ويملك احتياجاتها كلها ،وهو القادر على فعل أي شيء ،ويستطيع عقابها وحرمانها مما تحبه؟..
لماذا تتجه القلوب إلى بعال المخلوقين بالتعظيم والتوقير وال تتجه إلى الخالق العظيم ذي الجالل واإلكرام؟
السبب وراء ذلك هو الجهل به سبحانه ،وبمقامه الجليل ،وبقدره العظيم ،والجهل كذلك بالطريقة التي يتعامظل
َّللاِ ذَ ِلبكَ ِببأَنَّ ُه ْم قَ ْبو ٌم َال
بها معنا من ود ،وحب ،وشفقة ..تأمل معي هذه اآليةَ  :أل َ ْنت ُ ْم أ َ َ
ش ُّد َر ْهبَة فِي ُ
ُور ِه ْم ِمبنَ َّ
صد ِ
َي ْفقَ ُهونَ [ الَ ر ،]13:فعدم معرفة هؤالء باهلل جعلتهم يرهبون البشر أكثر من رهبتهم هلل.
يقول صلى هللا عليه وسلم" :إن هللا قد أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجاله األرض وعنقه مثنيظة تحظت
العرش ،وهو يقول :سبحانك ما أعظمك ،فيرد عليه :ال يعلم ذلك من حلف بي كاذبا"(.)1
المعاملة على قدر المعرفة:
 1صحيح  ،أخرجه الحاكم والطبراني في األوسط  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير ( . ) 1714
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 ..تخيل أنك ذهبت إلى السظوق ودخلظت حانوتًظا مظن الحوانيظت وقابلظت فيظه رجظالً يتسظوق مثلمظا تتسظوق ،ودار
بينكما حديث ومن خالله عرفت أن هذا الرجل يعمل وزيرا ً في حكومة بلدك ،هل ستستمر في الحديث معه بنفس
الطريقظظة التظظي بظظدأت بهظظا أم سظظتتغير ليكسظظوها االحتظظرام والحظظذر؟! ..بظظال شظظك أن معرفتظظك بظظه سظظتدفعك إلظظى تغييظظر
معاملتك له..
فطريقة المعاملة تحددها درجة المعرفة ،وكلمظا ازدادت المعرفظة تغيظرت المعاملظة ،وهظذا مظا حظدث مظع سظيدنا
موسى – عليه السالم – عندما رأى آثار جالل هللا على الجبل الذي اندك فخر  -عليه السظالم – صظعقا ً ،فلمظا أفظاق
ماذا قال لربه؟!
س ْب ََانَكَ تُبْتُ ِإلَ ْيكَ َوأَنَا أ َ َّو ُل ا ْل ُم ْو ِمنِينَ [ األعراف ،]143:فإن كان هذا قوله عند رؤيظة أثظر
 فَلَ َّما أَفَ َ
اق قَا َل ُ
جالل هللا على الجبل ،فكيف لو رأي هللا عز وجل؟!
فظظي الصظظحيحين عظظن أبظظي هريظظرة عظظن النبظظي صظظلى هللا عليظظه وسظظلم قظظال" :إن هلل مالئكظة يطوفظظون فظظي الطظظرق
يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوما ً يذكرون هللا عز وجل تنادوا :هلمظوا إلظى حظاجتكم ،فيحفظونهم بظأجنحتهم إلظى
السماء ،قال :فيسألهم ربهم وهظو أعلظم بهظم :مظا يقظول عبظادي؟ قظال :يقولظون :يسظبحونك ،ويكبرونظك ،ويحمظدونك،
ويمجدونك ،فيقول :هل رأوني؟ فيقولون :ال وهللا ما رأوك ،فيقول :كيف لو رأوني؟ قال :يقولون :لو رأوك كبانوا
أشد لك عبادة ،...وأشد لك تمجيدا ،وتَميدا ،وأكثر لك تسبيَا "...الحديث.
أهمية المعرفة:
إذن فالسبب الرئيس لعدم معاملة هللا عز وجظل بمظا هظو أهلظه :عظدم معرفتظه معرفظة صظحيحةَ  :و َمظا قَظدَروا َّ
َّللاَ
َح َّق َقد ِْر ِه[ األنعام ،]91:وهذا ما أنكره نوح  -عليه السالم  -على قومظه عنظدما قظال لهظمَ  :مظا َلكظ ْم َال ت َْرجظونَ ِ َِِّ
بف
ارا[ نوح ،]13:ثم بدأ في تعريفهم بظربهم لعظل قلظوبهم تتجظه إليظهَ  :وقَب ْد َخلَقَكُب ْم أ َ ْط َبوارا  )14أَلَب ْم ت َ َبر ْوا َك ْي َ
َوقَ ً
س َم َوا ِ
َخلَ َ
س ِ
س ْب َ َ
َّللاُ َ
َّللاُ أ َ ْنبَت َ ُك ْم ِمبنَ ْاأل َ ْر ِ
س َراجا َ )16و َّ
ق َّ
يهنَّ نُورا َو َجعَ َل ال َّْم َ
ت ِطبَاقا َ )15و َجعَ َل ا ْلقَ َم َر فِ ِ
س ببُال
سبباطا ِ )19لت َ ْ
َّللاُ َجعَب َل لَ ُك ب ُم ْاأل َ ْر َ بِ َ
س بلُكُوا ِم ْن َهببا ُ
نَبَاتببا ُ َّ )17ب َّم يُ ِعيب ُد ُك ْم فِي َهببا َويُ ْخب ِبر ُج ُك ْم إِ ْخ َراجببا َ )18و َّ
فِ َجاجا[ نوٍ.]20-14:
معنى ذلك أن نقطة البداية في طريق العبودية والسير إلى هللا هي معرفته سبحانه ،وكلما قويت تلك المعرفظة،
ت َو ْاأل َ ْر ِ َو ْ
ف اللَّ ْي ب ِل
اوا ِ
اخ بتِ َال ِ
بق ال َّ
س ب َم َ
ازدادت العبوديظظة أكثظظر وأكثظظر ،وهظظذا مظظا يؤكظظده قولظظه تعظظالى :إِنَّ فِببي َخ ْلب ِ
بار َوَيَببا ِ
بق
َّللاَ قِيَامببا َوقُعُببودا َو َ
ب  )190الَّ ب ِيينَ يَ ب ْيك ُُرونَ َّ
ت ِألُو ِلببي ْاأل َ ْلبَببا ِ
َوالنَّ َهب ِ
علَببى ُجنُببو ِب ِه ْم َويَتَفَ َّكب ُبرونَ فِببي َخ ْلب ِ
اب النَّ ِار[ آل عمران.]191 ،190:
س ْب ََانَكَ فَ ِقنَا َ
اوا ِ
ت َو ْاأل َ ْر ِ َربَّنَا َما َخلَ ْقتَ َهيَا َب ِ
ال َّ
اطال ُ
عي َ َ
س َم َ
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فهؤالء الصالحون الذين ذكرتهم اآليظات ،عنظدما تفكظروا فظي خلظق هللا ،ازدادت معظرفتهم بظه ومظن ثَظم َّ انعكظس
اب النَّ ِار[ آل عمران.]191:
س ْب ََانَكَ َف ِقنَا َ
ذلك على تعاملهم معه بمزيد من التنزيه والخشيةُ  :
عي َ َ
يقول ابن رجب :وكلما قويت معرفة العبد هلل قويت محبته له ،ومحبته لطاعته ،وحصلت له لظذة العبظادات مظن
الذكر وغيره على قدر ذلك(.)1
غاية المعرفة:
وغاية معرفة هللا عز وجل في الدنيا هي الحضور القلبي الدائم معه ،أو بمعنى آخر :أن نتعامل معه  -سبحانه
– ونعبده كأننا نراه ،فنناجيه من قريب ،ونتحدث معه كأننا نشاهده...
...أن نستشعر دوما قربه منا ،فنأنس به ونكثر من مناجاته.
..أن نجده دائما ً يتجلى بصفاته وراء كل حدث من أحداث حياتنا ،فنربط أمورنا كلها بظه ،مثظل مظا قظال يوسظف
اي ِم ْن َق ْب ُل َقب ْد َج َعلَ َهبا َر ِببي َحقِبا
– عليه السالم – ألبويه وهو يخبرهم عما حدث لهَ  :و َقا َل َيا أ َ َب ِ
ت َهيَا تَأ ْ ِوي ُل ُر ْؤ َي َ
سنَ بِي إِ ْذ أ َ ْخ َر َجنِي ِمنَ السِجْ ِن َو َجا َء بِ ُك ْم ِمنَ ا ْلبَ ْد ِو ِم ْن بَ ْع ِد أ َ ْن نَ َز َ
غ ال َّ ْي َطانُ بَ ْينِبي َوبَب ْينَ إِ ْخ َبوتِي إِنَّ َربِبي
َوقَ ْد أَحْ َ
يف ِل َما يَ َا ُء إِنَّهُ ُه َو ا ْلعَ ِلي ُم ا ْل ََ ِكي ُم[ يوسف.]100:
لَ ِط ٌ
مع أن ظاهر األمر أن ملك مصر هو الذي أمر بإخراجظه مظن السظجن ،لكنظه يظرى األمظور علظى حقيقتهظا ،وأن
هللا هو الذي أخرجه ،وما الملك إال ستار للقدر ،وجندي ينفذ األمر اإللهي...
يقول ابن رجب :الوصول إلى هللا نوعان :أحبدهما فبي البدنيا ،والثباني فبي اوخبرة .فأمبا الوصبول البدنيوي
فالمراد به :أن القلوب تصل إلى معرفته ،ف ذا عرفته أحبته وأنسبت ببه ،فوجدتبه منهبا قريببا ،ولبدعائها مجيببا،
كما في بعض اوَّار :ابن آدم ،اطلبني تجدني ،ف ن وجدتني وجدت كل شيئ وإن فتك فاتك كل شيء.
وأما الوصول األخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة هللا ألوليائه ،ولكنهم في درجاتهم متفباوتون
في القرب بَسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب والم اهدة .)2
أي أن الوصول الدنيوي يمثله قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أن تعبد هللا كأنك تراه" ،أما األخظروي–
في الجنة– ففيها الرؤية الحقيقية والقرب والمشاهدة.
لوجدتني عند :
َّللاَ َ
إن غاية المعرفظة أن نجظد هللا عظز وجظلَ  ..و َم ْ
غفُبورا
سبهُ َُّب َّم يَ ْ
سبوءا أ َ ْو يَ ْظ ِلب ْم نَ ْف َ
بن يَ ْع َمب ْل ُ
َّللاَ يَ ِجب ِد َّ
سبت َ ْ( ِف ِر َّ
َر ِحيما[ النساء.]110:
نجد صفاته العلى تتجلى في أحداث حياتنا.
...نجده قريبا ً فنأنس به ونناجيه.
1
2

استنشاق نسيم األنس للحافا ابن رجب  ،ص ( . ) 50
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...نجده حكيما ً في كل مشيئة يشاؤها لنا فنرضى بقضائه.
...نجده سريع الحساب يعاقب على الذنب ويعفو عن كثير ،فنسارع بالتوبة إليه كلما وقعنا في الخطأ.
...نجده لطيفا ً في قدره.
...نجده سميعا ً قريبا ً يجيب دعاءنا فظي دقظائق األمظور وتفصظيالتها التظي دعونظاه بهظا ولظم يعرفهظا سظواه فنشظعر
باألمان في جواره.
...نجده قهارا ً ينفذ مشيئته فنستسلم له.
 ...نجده قادرا ً مقتدرا ً فنستعين به دوما ً على تنفيذ كل ما نريد.
...نجده حليما ً ستيرا ً فنحبه ونستحي منه.
...نجده معنا في كل وقت وحين ،فنكلمه ونبث إليه أشواقنا ،ونس ُِّر إليه بخصوصياتنا.
...نجده حين نأكل ،وحين نشرب ،وحين ننام ،وحين نستيقا ،وحين نركب دوابنا ،فهو الذي يطعمنا ويسقينا،
وهو الذي يتوفانا حين النوم ويوقظنا ،وهو الذي يحملنا ويسظيرنا فظي البظر والبحظر والجظوَ ...وآَيَبةٌ لَ ُهب ْم أَنَّبا َح َم ْلنَبا
ون[ يس.]41:
ذُ ِريَّت َ ُه ْم فِي ا ْلفُ ْل ِك ا ْل َم ْ َُ ِ
...تأمظظل معظظي أخظظي القظظارئ هظظذا الحظظديث النبظظوي :قظظال صظظلى هللا عليظظه وسظظلم" :مظظا مظظن بعيظظر إال وفظظي ذروتظظه
شيطان ،فإذا ركبتموها فاذكروا نعمة هللا تعالى عليكم ،ثم امتهنوها ألنفسكم ،فإنما يحمل هللا تعالى"(.)1
فما الدابة التي نركبها إال ستار وسبب ال قيمة له بدون هللا عز وجل ،فهو سبحانه الذي سخرها لنا ،وهو الذي
يحركها لحظة بلحظة ،وآنا ً بآن ،وكذلك كل شيء يحدث في هذه الحياة معنا أو مع غيرنا.
فعندما نضحك نجده مظن وراء الضظحك حيظا ً قيومظا ً قظد علظم برغبتنظا فظي الضظحك فمكننظا مظن ذلظكَ  :وأَنَّبهُ ُه َبو
أَ ْ
ِ ََكَ َوأ َ ْبكَى[ النجم.]43:
وعندما نأكل :نستشعر ربوبيته وقيوميته علينظا فنقظول :الحمظد هلل الظذي أطعمنظي هظذا ورزقنيظه مظن غيظر حظول
مني وال قوة.
وعنظظدما يأتينظظا عطظظاء مظظن أحظظد النظظاس نظظرى أن هللا عظظز وجظظل هظو الظظذي أعطانظظا إيظظاه مظظن خظظالل هظظذا الشظظخص،
وعندما نحرم من شيء ،أو يضيَّق علينا البعال نرى الحقيقة واضحة أمامنا وهي أن هللا هو الذي حرمنا على يد
هؤالء بسبب ذنب أذنبناه أو لحكمة يعلمها سبحانه.
سبانِكَ لَ َعلَّ ُهب ْم يَتَبيَك َُّرونَ [ البدخان ،]58:ولظو شظاء منعظه لمنعظه:
س ْبرنَا ُ بِ ِل َ
نجد هللا في كل خير نفعلظه :فَ ِنَّ َمبا يَ َّ
شئْنَا لَنَ ْي َهبَنَّ ِبالَّيِي أ َ ْو َح ْينَا إِلَ ْيكَ [ اإلسراء.]86:
َ ولَئِ ْن ِ
1
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ص َ
ببال ِة َو ِإيتَببا َء َّ
الزكَببا ِة
ببرا ِ
ت َو ِإقَببا َم ال َّ
نجظظد هللا الهظظادي فظظي كظظل طاعظظة نقظظوم بهظظاَ  :وأ َ ْو َح ْينَببا ِإلَبب ْي ِه ْم فِ ْعبب َل ا ْل َخ ْي َ
[األنبياء.]73:
نجد هللا عند المريال...يشمله بعطفه وحنانه ورعايته الخاصة.
جاء في الحديث القدسي أن هللا عز وجظل يقظول يظوم القيامظة " :يظا ابظن آدم مرضظت فلظم تعظدني! قظال :يظا رب،
كيظظف أعظظودك وأنظظت رب العظظالمين؟ قظظال :أمظظا علمظظت إن عبظظدي فظظالن مظظرض فلظظم تعظظده؟ أمظظا علمظظت أنظظك لظظو عدتظظه
لوجدتني عنده؟.)1("...
وبالجملببة نببرِ هللا وراء كببل حببدَ يَببدَ فببي الَياة...عنببد هبببوب الببريح ،وعنببد طلببوع ال ببمس وعنببد
بار}
ار إِنَّ فِي ذَ ِلكَ لَ ِع ْب َبرة ِألُو ِلبي ْاأل َ ْب َ
ب َّ
غروبها..عند نزول المطر..عند الكسوف والخسوف {يُقَ ِل ُ
َّللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّ َه َ
ص ِ
[النور.]44 :
...كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم ذو ريح وغيم عرف ذلك فظي وجهظه صظلى هللا عليظه وسظلم
فأقبل وأدبر ،فإذا مطرت س ِري عنه ،وذهب عنظه ذلظك ،فسظألته عائشظة  -رضظي هللا عنهظا – فظي ذلظك فقظال" :إنظي
خشيت أن يكون عذابا س ِلط على أمتي"(.)2
وكان أحد الصالحين إذا ذهب إلظى المسظجد ليلقظي درسظه ،وجظد جموعظا ً غفيظرة مظن النظاس تنتظظره فينظاجي هللا
ويقول :اللهم إنك تعلم أنهم يقصدونك أنت ،ولكنهم وجدوني عندك.
هللا مقصدنا وغايتنا:
...نعم ،أخي هذه هي غاية المعرفة التي ينبغي أن نسعى إليها...أن نجد هللا يتجلى بصفاته العلى في كظل شظيء
لينعكس ذلك على جميع تصرفاتنا ،فتصبح إرادة وجهه الكريم هي مقصدنا في كل أعمالنا {فَأ َ ْينَ َما ت َولُّوا فَث َ َّم َوجْ ظه
َّ
َّللاِ} [البقرة ،]115 :فعلى سبيل المثال إطعام الطعام للفقراء والمساكين وغيظرهم ينبغظي أن يكظون المقصظود منظه
شبكُورا[ اإلنسببان ]9:وتكظظريم أهظظل الصظظالح
َّللاِ َال نُ ِريب ُد ِمب ْن ُك ْم َجب َبزاء َو َال ُ
رضظظاه سظظبحانه :إِنَّ َمببا نُ ْط ِع ُم ُكب ْم ِل َوجْ ب ِه َّ
ينبغي أن يكون الهدف منه إجالل هللا عز وجل ،كمظا فظي الحظديث" :إن مبن إجبالل هللا :إكظرام ذي الشظيبة المسظلم،
وحامل القرآن ،غير الغالي فيه والجافي عنه ،وإكرام السلطان المقسط"(.)3
قظظال محمظظد بظظن إسظظحاق :بلغنظظي أن رسظظول هللا صظظلى هللا عليظظه وسظظلم لمظظا خظظرج مظظن مكظظة مهظظاجرا ً إلظظى هللا يريظظد
المدينة قال" :الحمد هلل الذي خلقني ولم أك شيئا ً .اللهم أعنظي علظى هظول الظدنيا ،وبوائظق الظدهر ،ومصظائب الليظالي
فظذل ْلني ،وعلظى صظالح خلقظي
واألي ام .اللهم اصحبني في سفري ،واخلفني في أهلي ،وبارك لي فيما رزقتني ،ولك ِ
 1رواه مسلم ( . ) 2569
 2متفق عليه .
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فقومني ،وإليك رب فحببني ،وإلى النظاس فظال تكلنظي .رب المستضظعفين وأنظت ربظي ،أعظوذ بوجهظك الكظريم الظذي
أشرقت له السماوات واألرض ،وكشفت به الظلمات ،وصلح عليه أمر الظدنيا واآلخظرة أن تحظ َّل علظي غضظبك ،أو
تنزل بي سخطك .أعوذ بك من زوال نعمتظك ،وفجظأة نقمتظك ،وتحظول عافيتظك ،وجميظع سظخطك .لظك العتبظى حتظى
ترضى ،وال حول وال قوة إال بك"(.)1
التوحيد الخالص:
قال صلى هللا عليه وسلم" :إنما أنا مبلغ ،وهللا يهدي ،وإنما أنا قاسم ،وهللا يعطي"(.)2
وقال يوما ألصحابه" :ما أنا حملتكم ،ولكن هللا حملكم.)3("...
وكظظان صظظلى هللا عليظظه وسظظلم إذا غظظزا قظظال" :اللهظظم أنظظت عضظظدي ونصظظيري ،بظظك أحظظول ،وبظظك أصظظول ،وبظظك
أقاتل"(.)4
فهذه األحاديث تدل على الحقيقظة التظي ينبغظي أن نشظاهدها مظن وراء أحظداث الحيظاة :فَلَب ْم ت َ ْقتُلُبو ُه ْم َولَ ِكبنَّ َّ
َّللاَ
َّللاَ َر َمى[ األنفال.]17:
قَتَلَ ُه ْم َو َما َر َميْتَ إِ ْذ َر َميْتَ َولَ ِكنَّ َّ
علَ ْي ِه ْم[ الفتح.]24:
ع ْن ُه ْم بِبَ ْط ِن َمكَّةَ ِم ْن بَ ْع ِد أ َ ْن أ َ ْظفَ َر ُك ْم َ
ع ْن ُك ْم َوأ َ ْي ِديَ ُك ْم َ
َف أ َ ْي ِديَ ُه ْم َ
َ و ُه َو الَّيِي ك َّ
وهذا هو العلم النافع ،والتوحيظد الخظالص ،الظذي ينبغظي أن نسظعى جميعظا ً إلظى تحصظيله :فَبا ْعلَ ْم أَنَّبهُ َال إِلَبهَ إِ َّال
َّللاُ[ مَمد.]19:
َّ
َّللاُ أَنَّهُ َال إِلَهَ إِ َّال ُه َو َوا ْل َم َالئِكَةُ َوأُولُو
إنه العلم باهلل ،وربط أحداث الحياة – مهما تنوعت – به سبحانه :ش َِه َد َّ
س ِط َال إِلَهَ إِ َّال ُه َو ا ْلعَ ِز ُ
يز ا ْل ََ ِكي ُم[ آل عمران.]18:
ا ْل ِع ْل ِم قَائِما بِا ْل ِق ْ
وفي هذا المعنى يقول ابن عطاء :الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل ،والعاقل ينظر ماذا يفعل هللا به.
ويقول سيد قطب" :شهادة أن ال إله إال هللا" ..تتطلظب أن يصظل اإلحسظاس بوجظود هللا – سظبحانه – ووحدانيتظه
حد اليقين الناشئ من مثظل الرؤيظة والمشظاهدة ،فهظي رؤيظة ومشظاهدة لهظذه الحقيقظة – بآثارهظا – فظي أغظوار الظنفس
المكنونة ،وفي صفحة الكون المنشورة..رؤية واضحة ،ومشاهدة مستيقنة ،تقوم عليها "شهادة"(.)5
االكتفاء باهلل:
فإذا ما وجد المرء ربه ،وربط أحداث حياته كلها به ،فإن هذا من شأنه أن يجعله يوحد معامالته ،ويجعلها مع
هللا..
 1أخرجه أبو نعيم  ،وعبد الرزاق في مصنفه ( ، )5:156وقال الشي األلباني في تعليقه على فقه السيرة للشي محمد الغزالي
( : )1:165ضعيف .
 2صحيح رواه الطبراني  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع (. )2347
 3صحيح الجامع (. )5554
 4رواه أبو داود ( ، )2632والترمذي ( ، )3584وقال  :حديث حسن .
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فهو يدعو ويجاهد من أجل أن يراه ربه فيحبه ويرضى عنه...
 ..يتكلم بحساب ،فهو يعلم أن الكلمة التي تخرج من فمه يسمعها ربه قبل أن يسمعها الناس.
..ينفق النفقة وال يهمه كثيرا ً من يأخذها – مادام حاله في الظاهر يدل على أنه محتاج – ألنه يعلم أنها تقع فظي
ت[ التوبة.]104:
ص َدقَا ِ
َّللاَ ُه َو يَ ْقبَ ُل الت َّ ْوبَةَ ع َْن ِعبَا ِد ِ َويَأ ْ ُخيُ ال َّ
يد هللا أوال :ألَ ْم يَ ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
فاهلل عز وجل هو الحاضر معه في كل صفقة أو بيعة يجريها ،فيستشعر أنها تظتم معظه – سظبحانه – أوالً :إِنَّ
ِيه ْم فَ َم ْن نَك َ
َف فَ ِنَّ َما َي ْنك ُ
علَ ْيبهُ
س ِه َو َم ْ
بن أ َ ْوفَبى ِب َمبا عَا َهب َد َ
ُف َ
علَى نَ ْف ِ
َّللاِ فَ ْو َ
َّللاَ َي ُد َّ
الَّ ِيينَ يُ َبا ِيعُو َنكَ ِإنَّ َما يُ َبا ِيعُونَ َّ
ق أ َ ْيد ِ
سيُ ْوتِي ِه أَجْ را ع َِظيما[ الفتح.]10:
َّللاَ فَ َ
َّ
..ال يهمه كثيرا ً رضا الناس عنه أو سخطهم عليه ،فليس هذا مطمعه وال ما يسعى إليه ،بل مطمعه في رضظاه
سبحانه ،كما قال الشاعر:
ضاب
ضى َواألَنَام ِغ َ
َولَ ْيت ََك ت َْر َ

فَلَ ْيت ََك تَحْ لو َوال َح َياة َم ِريــــ َرة
امر
َولَي َ
ع ِ
ْت الذي بَيْني َوبَ ْين ََك َ

و بيني وبينَ العالمينَ خراب

نك الود فالكل هَين
ص َّح ِم َ
إذا َ

ب ت َراب
َوك ُّل الذي فَ ْوقَ الت َرا ِ

..ينتظر الفرصة التي يخلو فيها المكان ،وتهبدأ األصبوات ليخلبو برببه ،ويببف إليبه أشبواقه ،ويعبر

عليبه

شكايته ،ويطلب منه حاجته..
...يسارع في استرِائه ،إذا ما وق منه تقصير أو تجاوز.
إنه باختصار قد اكتفى باهلل واست(نى به عمن سوا .
قال أحمد بن عاصم األنطاكي :من عرف هللا عز وجظل اكتفظى بظه ،ومظن لظم يعرفظه اكتفظى بخلقظه دونظه ،فطظال
غمه ،وكثرت شكايته(.)1
وهذه هي الحياة الحقيقية..الحياة مع هللا..
..كان ابن عطاء يقول في مناجاته :إلهي ماذا وجد من فقدك ،وما الظذي فقظد مظن وجدك..لقظد خظاب مظن رضظي
بدونك بدالً ،ولقد خسر من بغى عنك متحوالً.
اتخ ِذ هللا صاحبا ،ودع الناس جانبا ً(.)2
وهذا إبراهيم بن ادهم يقولِ :
وكان يقظول :أعلظى الظدرجات أن تنقطظع إلظى ربظك ،وتسظتأنس إليظه بقلبظك ،وعقلظك ،وجميظع جوارحظك حتظى ال
ترجو إال ربك ،وال تخاف إال ذنبك ،وترس محبته في قلبك حتى ال تؤثر عليها شيئًا ،فإذا كنت كذلك لم تبظال فظي
بَ ٍر كنت أو في بحر ،أو فظي سظهل ،أو فظي جبظل ،وكظان شظوقك إلظى لقظاء الحبيظب شظوق الظمظآن إلظى المظاء البظارد،
1
2

استنشاق نسيم األنس للحافا ابن رجب  ،ص ( – ) 81-80المكتب اإلسالمي –بيروت .
استنشاق نسيم األنس للحافا ابن رجب  ،ص ( . )77
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وشوق الجائع إلى الطعام الطيب ،ويكون ذكر هللا عندك أحلى من العسل ،وأحلظى مظن المظاء العظذب الصظافي عنظد
العطل في اليوم الصائف

1

المعرفة الموَّرة:
فإن قلت :ولكننظا نعظرف هللا عظز وجظل ،ونعظرف قدرتظه وعظمتظه وفضظله علينظا ومظع ذلظك ال نتعامظل معظه بمظا
يستحقه  -سبحانه – وال نشعر بقربه وال نأنس به...؟!
..نعم ،أغلبنا يشتكي من جفاء في عالقته ومعاملته مع هللا ،مع مظا نظدعي مظن معرفتظه سظبحانه وأن األمظر كلظه
بيده ،والسبب في ذلك هو أن المعرفة المطلوبة والتظي مظن شظأنها أن تغيظر طريقظة المعاملظة ،وتحسظن العالقظة بظين
العبظظد وربظظه ،البظظد أن تكظظون معرفظظة قويظظة ترسظ فظظي يقظظين اإلنسظظان وتظظؤثر فظظي قلبظظه ،أو بعبظظارة أخظظرى :تظظؤثر فظظي
مشاعره باعتبار أن القلب هو مجمع المشاعر داخل اإلنسان ،ومن ث َ َّم تشكل هذه المعرفة جزءا ً أصيالً من إيمانه،
ق ِم ْن َر ِبكَ َفيُ ْو ِمنُوا ِب ِه َفت ُ ْخ ِبتَ لَهُ قُلُوبُ ُه ْم[ الَج.]54:
كما قال هللا عز وجلَ  :و ِل َي ْعلَ َم الَّ ِيينَ أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم أَنَّهُ ا ْل ََ ُّ
أما المعرفة المحدودة العابرة فال يمكنها أن تؤثر تأثيرا ً مستمرا ً في حياة العبظد ،والظدليل علظى ذلظك أننظا عنظدما
نسمع محاضرة عن فضل هللا علينا وتوالي نعمظه وإمظداده ،فظإن المشظاعر تتجظه بالحظب إليظه سظبحانه ،ثظم بعظد ذلظك
تخفت حرارة تلك المشاعر بانتهاء أثر الكالم الذي سمعناه ،وهذا هو الفارق بين الحالة اإليمانية العارضظة ،وبظين
الحالة اإليمانية المستقرة.
فالحالة العارضة هي الحالة الشعورية العابرة التي تنتاب المرء عندما تستثار مشاعره في اتجاه ما.
...هذه الحالة سرعان ما تزول وذلك عندما تعود المشاعر إلى حالتها األولى ،فنجد الشخص يتأثر بالموعظظة
المؤثرة وقد ويبكي وينتحب ثم بعد ذلك يعود إلى سابق عهده من االنشغال بالدنيا والغفلة عن اآلخرة ،فإذا استمر
الطظظرق علظظى المشظظاعر بظظدوام الظظوعا والتظظذكير :اسظظتمرت الحالظظة الشظظعورية للشظظخص ،وشظظيئا فشظظيئا تسظظتقر فظظي
المشاعر ،أي تشكل هذه الحالة جزءا ً ثابتا ً من المشاعر ،ومظن ثَظم يسظهل اسظتثارتها بظأدنى مظؤثر ،وتصظبح منطلقظا
دائما للسلوك.
وهذا هو الفارق بين اإليمان األصيل الثابت الذي يستقر في القلظب وتصظدقه األعمظال ،وبظين اإليمظان اللحظظي
العابر الذي ينتج أعماالً آنية وغير مستمرة.
يقول الحسن :ليس اإليمان بالتحلي وال بالتمني ،ولكن ما وقر في القلب وصدقته األعمال(..)2
معنى هذا أننا بحاجة إلى أن نجعل معرفتنا باهلل تتحظول إلظى إيمظان يسظتقر فظي القلظب ويرسظ فيظه وينمظو شظيئا
فشيئا حتى يشكل الجزء األكبظر مظن المشظاعر ،فيصظير حبظه سظبحانه أحظب األشظياء لظدينا وخشظيته أخظوف األشظياء
 1جامع العلوم والحكم ص  ،84دار ابن الجوزي.
 2شعب اإليمان للبيهقي (. )1:80
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عندنا ،وهكذا في بقية المشاعر فتظهر تبعا ً لذلك الثمار الطيبة لهذه المعرفة النافعة كما قال صلى هللا عليظه وسظلم:
"ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان ،أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما ،وأن يحب المرء ال يحبظه إال
هلل ،وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف في النار"(.)1
فإذا ما اكتفت المعرفة بمخاطبظة العقظل فقظط ،ولظم تصظل إلظى المشظاعر ،ولظم يسظتقر مظدلولها فيهظا ،سظتظل هظذه
المعرفة حبيسة العقل ،ولن تظهر ثمارها في السلوك.
نور اإليمان:
إن كنا نريد أن نتعامل مع هللا عز وجل بما ينبغي أن نعامله به؛ فالبد أن نعرفه أوالً ،وأن تنتقل هذه المعرفة
من العقل إلى القلب ،وأن تكون مستمرة ومتتابعة حتى يرسظ مظدلولها فظي مشظاعر اإلنسظان وقلبظه وتصظبح إيمانظا ً
راسخا ً فتشكل بذلك منطلقا ً للسلوك.
وكلمظظا ازدادت مسظظاحة المعرفظظة المظظؤثرة :ازداد انجظظذاب المشظظاعر هلل عظظز وجظظل ،وتمكظظن اإليمظظان مظظن القلظظب،
وتجلت فيه أنواره ،وظهر أثر ذلك على معاملة المرء لربه ،فيعبده وكأنه يراه ،فيكتفي به ،ويوحظد معاملتظه معظه،
ويربط جميع أحداث حياته به سبحانه.
تأمل معي – أخي القارئ – ما قاله حارثة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي يؤكد هذا المعنى:
عن الحارث بن مالك األنصاري أنه مر بالنبي صلى هللا عليه وسلم فقال له" :كيف أصبحت يا حارثة؟ "قال:
أصبحت مؤمنا ً حقا ً .قال" :انظر ما تقول ،فإن لكل قول حقيقة ،فما حقيقظة إيمانظك؟ قظال :عزفظت نفسظي عظن الظدنيا
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري ،وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا ً ،وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهظا،
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ،قال" :يا حارثة عرفت فالزم"( ،)2وفي رواية" :أصبت فظالزم ،مظؤمن
نور هللا قلبه"(.)3
ويقول ابن رجب :غاية الحاصل للقلوب في الدنيا هو تجلي أنوار اإليمان في القلب ،وحتى يصير الغيب كأنه
شهادة(.)4
مفتاٍ المعرفة:
فإن قلت :وما هي الوسائل التي يمكنها أن تفعل ذلك وتصل بنا إلى هذه اآلفاق؟!
كيف يمكن لإلنسان أن يتعرف على ربه معرفة يقينية تؤثر في المشاعر بالرغم مظن أنظه ال يظراه ،ولظن يمكنظه
أن يراه في حياته الدنيا؟!

1
2
3
4

متفق عليه .
رواه الطبراني في الكبير  ..انظر مجمع الزوائد (. )220/1
رواه البزار عن أنس بن مالك  ..انظر المصدر السابق .
استنشاق نسيم األنس  ،ص (. )98
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بار َو ُه َبو يُبد ِْركُ
..نعم ،هللا عز وجل ال تدركه األبصار ،وال يمكن ألحد من البشر أن يظراهَ  :ال تُد ِْركُبهُ ْاأل َ ْب َ
ص ُ
ار [ األنعام ، ]103:وفي الوقت نفسه فإنه يتحظتم علظى العبظد أن يعظرف ربظه لكظي يعبظده عبظادة صظحيحة،
ْاأل َ ْب َ
ص َ
تليق به سبحانه وتعالى ..فما السبيل إلى ذلك؟!
السبيل إلى معرفة هللا عز وجل هو استخدام النعمة العظيمة التي أكرم هللا بها اإلنسان واختصه بها ،أال وهظي
نعمة العقل..هذا العقل به مظن اإلمكانظات والقظدرات مظا ال يمكظن تصظوره ،والتظي يسظتطيع اإلنسظان – أي إنسظان –
حين يستخدمها أن يصل إلى معرفة هللا عز وجل لدرجة لم يصل إليها مخلوق من قبل.
..هذه المعرفة تمكنه من معاملته وعبادته سبحانه كأنه يراه.
وليس أدل على أن العقل هو مفتاح المعرفة ،وأنه من خالله يمكظن للمظرء الوصظول إلظى معرفظة هللا لدرجظة لظم
يصل إليها مخلظوق قظط؛ مظا حظدث فظي قصظة آدم – عليظه السظالم – وإخبظاره سظبحانه وتعظالى للمالئكظة أنظه سظيخلق
البد َما َء َونََْ بنُ
سب ِفكُ ِ
مخلوقا ً جديدا ً يعبده بالغيب في األرض ،فماذا قالوا لهَ  :قالُوا أَتَجْ َع ُل ِفي َها َم ْن يُ ْفسِب ُد ِفي َهبا َو َي ْ
ِس لَكَ [ البقرة .]30:فكان الجواب مظن هللا  :إِنِبي أ َ ْعلَب ُم َمبا َال ت َ ْعلَ ُمبونَ [ البقبرة .]30:ثظم
نُ َ
سبِ ُح بِ ََ ْم ِدكَ َونُقَد ُ
سب َما َء ُكلَّ َهبا َُّب َّم ع ََرَِب ُه ْم
كان البيان العملي الذي ظهرت من خالله القدرات العقلية لهذا المخلوقَ  :و َ
علَّب َم آ َ َد َم ْاأل َ ْ
علَّ ْمتَنَبا إِنَّبكَ
سب ْب ََا َنكَ َال ِع ْلب َم لَنَبا إِ َّال َمبا َ
َ
اء َهبو َُال ِء إِ ْن ُك ْنبت ُ ْم َ
س َم ِ
علَى ا ْل َم َالئِ َك ِة فَقَا َل أ َ ْن ِبئ ُونِي ِبأ َ ْ
صبا ِدقِينَ  )31قَبالُوا ُ
سب َما ِئ ِه ْم قَببا َل أَلَب ْم أَقُب ْل لَ ُك ب ْم ِإ ِنببي أ َ ْعلَب ُم َ
بب
س ب َما ِئ ِه ْم فَلَ َّمببا أ َ ْن َببأ َ ُه ْم ِبأ َ ْ
أ َ ْنببتَ ا ْل َع ِلببي ُم ا ْل ََ ِكببي ُم  )32قَببا َل َيببا آ َ َد ُم أ َ ْن ِببئْ ُه ْم ِبأ َ ْ
غ ْيب َ
ت َو ْاأل َ ْر ِ َوأ َ ْعلَ ُم َما ت ُ ْب ُدونَ َو َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ [ البقرة.]33-31:
اوا ِ
ال َّ
س َم َ
إن الوظيفة األساسية للعقل هي استخدامه في معرفة هللا عز وجل ومن َ
ث ًَ َّم عبادته.
والمتدبر للقرآن الكريم يجد فيه الكثير من اآليات التي تحث القارئ على استخدام عقله لالستدالل على وجود
هللا وعلظظى أسظظمائه وصظظفاته كقولظظه تعظظالىَ  :و ُهب َبو الَّبيِي يَُْ ِيببي َويُ ِميببتُ َولَبهُ ْ
بار أ َ َفب َبال ت َ ْع ِقلُببونَ 
اخبتِ َال ُ
ف اللَّ ْيب ِل َوالنَّ َهب ِ
ع َونَ ِخي ب ٌل ِص ب ْن َوانٌ َو َ
[المومنببون ،]80:وقولظظهَ  :وفِببي ْاأل َ ْر ِ قِ َط ب ٌ ُمت َ َجببا ِو َراتٌ َو َجنَّبباتٌ ِمب ْ
غ ْيب ُبر
ب َو َز ْر ٌ
بن أ َ ْعنَببا ِ
اح ِد َونُفَ ِض ُل بَ ْع َ
ض فِي ْاأل ُ ُك ِل إِنَّ فِي ذَ ِلكَ َوَيَا ِ
ت ِلقَ ْو ِم يَ ْع ِقلُونَ [ الرعد ،]4:بظل
ض َها َ
علَى بَ ْع ِ
سقَى بِ َماءِ َو ِ
ان يُ ْ
ِص ْن َو ِ
اب ِع ْنب َد
ويؤكد علينا أن من ال يستخدم عقله فيما خلق من أجله فقد هوى وأصبح من أشر الدواب  :إِنَّ ش ََّبر البد ََّو ِ
ص ُّم ا ْلبُ ْك ُم الَّ ِيينَ َال َي ْع ِقلُونَ [ األنفال.]22:
َّللاِ ال ُّ
َّ
سب َم ُ أ َ ْو نَ ْع ِقب ُل َمبا
ويذكرنا بأن أهل النار سيتأكدون من هذه الحقيقة ولكن بعد فوات األوانَ  :وقَبالُوا لَ ْبو ُكنَّبا نَ ْ
ير [ الملك.]10:
ُكنَّا فِي أ َ ْ
ب ال َّ
ص ََا ِ
س ِع ِ
مجاالت استخدام العقل:
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أودع هللا عز وجل في عقل اإلنسان إمكانات هائلة تمكنه من القيام بالمهمة التظي خلظق مظن أجلهظا ،وممظا يؤكظد
على وجود هذه اإلمكانات تلك االختراعظات التظي اخترعهظا العقظل البشظري فظي شظتى المجظاالت ممظا أفظاد البشظرية
سر على الناس سبل الحياة ،وهذا إن دل على شظيء فإنمظا يظدل علظى أننظا لظو أحسظنا اسظتخدام عقولنظا فظي
كثيرا ً ،وي َّ
اتجاه معرفة الخالق سبحانه وتعالى الرتفعنا إلى آفاق عال ،ولتمكنا – بإذن هللا – من عبادته وكأننا نراه..
فإن قلت :وكيظف لنظا أن نسظتخدم عقولنظا فظي معرفظة هللا ،وبخاصظة أنظه ال يمكظن ألحظد مظن الخلظق أن يحظيط بظه
علما؟!
سبأ َ ْل بِب ِه َخبِيببرا
..نعظظم ،هللا عظظز وجظظل ال يمكظظن ألحظظد أن يحظظيط بظظه علمظا ً ،فظظال يعظظرف هللا إال هللا :الب َّبرحْ َمنُ فَا ْ
[الفرقان ،]59:وكمظا فظي الحظديث" :ال أحصظي ثنظا ًء عليظك أنظت كمظا أثنيظت علظى نفسظك" وفظي الوقظت نفسظه فظإن
معاملة هللا بما يليق بجالله ،وإظهار صورة العبودية الحقة له لن تتم إال من خالل معرفته..
فكيف يستطيع العبد معرفة ربه وهو ال يراه ،وال يحيط به علما ً؟!
البد أن تكون هناك سبل لمعرفته سبحانه وإال لما استطعنا القيام بحقوق العبودية..
البد أن يكون هللا عز وجل قد أتاح لنا طرقا ً ووسائل نتعرف عليظه مظن خاللهظا ،ولظم ال وهظو الظرءوف الظرحيم
علَب ْي ُك ْم َو َم َالئِ َكتُبهُ ِليُ ْخ ِبر َج ُك ْم ِمبنَ ال ُّ
بور َوكَبانَ ِببا ْل ُم ْو ِمنِينَ
ص ِبلي َ
ظلُ َمبا ِ
الذي يريد بعباده الخيرُ  :ه َو الَّبيِي يُ َ
ت إِلَبى النُّ ِ
َر ِحيما[ األحزاب.]43:
..نعظظم ،لقظظد أتظظاح هللا عظظز وجظظل لعبظظاده جظظزءا ً مظظن المعلومظظات عنظظه سظظبحانه وتعظظالى لكظظي يتمكنظظوا مظظن معرفتظظه
بالدرجة التي تتحملها عقولهم ،ومن ث َ َّم يتمكنون من عبادته كمظا أمظرهم ،ولقظد أودع – سظبحانه – هظذه المعلومظات
علَى ك ُِل ش َْيءِ ش َِهي ٌد [ فصلت.]53:
ْف ِب َر ِبكَ أَنَّهُ َ
في كونه ومخلوقاته :أ َ َولَ ْم يَك ِ
وهلل في كل تحريكة وتسكينة أبدا ً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد
فكل ما يحدث في الحياة ،وكل مخلوق من مخلوقات هللا يعد بمثابة آية ودليل على هللا ،وما علظى البشظر إال أن
اوا ِ
بق ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
سب َم َ
يستخدموا عقولهم ،ويتعرفوا على ربهم من خالل التفكر في تلظك المخلوقظاتِ  :إنَّ ِفبي َخ ْل ِ
َو ْ
اء ِم ْن َمباءِ فَأَحْ يَبا بِب ِه
س َم ِ
اختِ َال ِ
َّللاُ ِمنَ ال َّ
اس َو َما أ َ ْن َز َل َّ
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َه ِار َوا ْلفُ ْل ِك الَّتِي تَجْ ِري فِي ا ْلبََْ ِر بِ َما يَ ْنفَ ُ النَّ َ
ْاأل َ ْر َ بَ ْع َد َم ْوتِ َها َوبَ َّ
اء َو ْاأل َ ْر ِ َوَيَبا ِ
ت ِلقَ ْبو ِم
س َم ِ
ف فِي َها ِم ْن ك ُِل دَابَّ ِة َوتَص ِْر ِ
س َّخ ِر بَ ْينَ ال َّ
ب ا ْل ُم َ
الريَاٍِ َوال َّ
س ََا ِ
يف ِ
يَ ْع ِقلُونَ [ البقرة.]164:
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ارأيظظت أخظظي القظظارئ بمظظاذا ختمظظت اآليظظةَ  :وَيَببا ِ
ت ِلقَب ْبو ِم يَ ْع ِقلُببونَ  :آليظظات ودالئظظل ورسظظائل تعريظظف بظظاهلل لمظظن
يستخدمون عقولهم في التفكير في هذه المخلوقات.
فالحكمة األساسية من خلق العقل بما يحتويه من إمكانات جبظارة هظي اسظتخدامه فظي التعظرف علظى هللا ،وذلظك
من خالل التفكر في مخلوقاته ،وقراءة ما تحتويه من رسظائل تعريظف بظاهلل عظز وجظلَ  :و ِم ْ
ق
بن آ َيَاتِب ِه يُ ِبري ُك ُم ا ْلبَ ْبر َ
اء َمبباء َفيَُْ ِيببي ِببب ِه ْاأل َ ْر َ َب ْعبب َد َم ْوتِ َهببا ِإنَّ فِببي ذَ ِلببكَ َوَ َيببا ِ
ببو ِم َي ْع ِقلُببونَ 
سبب َم ِ
َخ ْوفببا َو َط َمعببا َويُنَ ِببز ُل ِمببنَ ال َّ
ت ِلقَ ْ
[الروم.]24:
تجليات الرب:
إن كظل شظظيء يحظظدث حولنظظا مظظا هظظو إال آيظظات ودالئظظل ووسظائل تعرفنظظا بظظاهلل عظظز وجظظل ،ومظظا الحيظظاة التظظي نعظظيل
أحظداثها المتعاقبظة إال مشظظهد عظظيم تتجلظظى فيظه دالئظظل وحدانيظة هللا وقيوميتظظه ،وقدرتظه ،وعزتظظه ،ولطفظه ،وحكمتظظه،
ورحمته ،وعدله ،والسظعيد مظن اسظتخدم عقلظه فظي المهمظة التظي خلظق مظن أجلهظا ،وأحسظن قظراءة الرسظائل اإللهيظة،
وتحليل أحداث الحيظاة فيظزداد معرفظة بربظه ومظن ثظم تتحسظن معاملتظه لظه فيظزداد لظه حبظا ً وخشظية وإنابظة وتظوكالً :
َبهي ٌد 
ْبف ِب َر ِببكَ أَنَّبهُ َ
اق َوفِي أ َ ْنفُس ِِه ْم َحتَّبى يَتَبَبيَّنَ لَ ُهب ْم أَنَّبهُ ا ْل ََب ُّ
ق أ َ َولَب ْم يَك ِ
َ
علَبى ك ِ
ُبل ش ْ
َبيءِ ش ِ
سنُ ِر ِ
يه ْم آَيَاتِنَا فِي ْاوَفَ ِ
[فصلت.]53:
وصدق من قال:
من الم األعلى إليك رسائل

تأمل سطور الكائنات فإنها
وقد خط فيها لو تأملت خطها

أال كل شيء خال هللا باطل

تشير بإثبات الصفات لربها

فصامتها يهدي ومن هو قائل

حاكمية الوحي:
ومع أهمية العقل في التفكر في الكون وأحداث الحياة واالستدالل من خاللها على هللا عظز وجظل ،إال أن العقظل
قد يسير وراء ظنونه وأوهامه ،فينحرف عن الوجهة الصحيحة ،ويسلك سبل الضالل..
من هنا تأتي أهمية الوحي وما له من حاكمية على العقل ،فيكبح جماح شطحاته ،ويصحح تصوراته ،ويضعه
على الطريق الصحيح.
ويؤكد على هذا المعنى سيد قطب – رحمه هللا  -فيقول:
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فهذه القضية – قضية األلوهية – الدليل الهادي فيها هو دليظل الظوحي .ومظا لظم يستصظحبه العقظل ،فهظو عرضظة
ل وهام والتخليطات بين الصحيح فيها وغير الصحيح .مما يفسد العقل ذاته ،ويفسد استقامته على الطريق(.)1
(إن كل ما ينشئه العقل البشري من عند نفسظه عظن هظذه الحقيقظة – حقيقظة األلوهيظة  -إنمظا هظو ظظن وخظرص،
فهو لم ير هللا ،وال يمكن أن يراه في الحياة الدنيا ،والحقيقة اإللهية أكبر من هذا العقل ،ومن هذا الكون .فال سظبيل
لمعرفتها إال عن طريق ما يعرفنا صاحبها – سبحانه وتعالى – في حدود ما يعلم هو أن العقل البشري قادر علظى
تصوره وإدراكه)(.)2
(إن القرآن وهو يصحح صورة األلوهية في عقول البشر ،كان يصحح فظي الوقظت ذاتظه مظنهج التفكيظر العقلظي
بجملته ،ويعلم اإلنسان كيف يفكر تفكيرا ً صحيحا ،فيعتمد على عقله فيما هو من شظئون العقظل ،ويستصظحب دليظل
الوحي فيما وراء ذلك ليهتدي العقل بهذا الدليل القطعي ،وال يعتمد على الظن في قضية كبرى كهذه القضية)(.)3
التفكر يقود إلى المعرفة:
معنى ذلك أن توجيه العقل للتفكظر فظي خلظق هللا واالعتبظار بأحظداث الحيظاة ،وربطهظا بظه سظبحانه ،هظو الطريظق
َّللاِ ت ُ ْن ِك ُرونَ [ غافر.]81:
ي آَيَا ِ
ت َّ
األساسي للمعرفةَ  :ويُ ِري ُك ْم آَيَاتِ ِه فَأ َ َّ
والمتظظدبر آليظظات القظظرآن يجظظدها فظظي مواضظظع كثيظظرة تحظظث النظظاس علظظى االنتفظظاع باآليظظات والرسظظائل اإللهيظظة
ت
اوا ِ
واالعتبار بها؛ ألنها الطريق األكيد لمعرفة هللا عز وجل ومن ث َ َّم عبوديتظه..تأمل قولظه تعظالىِ  :إنَّ ِفبي ال َّ
سب َم َ
ف ِم ْن دَابَّ ِة آَيَاتٌ ِلقَ ْو ِم يُوقِنُونَ َ )4و ْ
ت ِل ْل ُم ْو ِمنِينَ َ )3وفِي َخ ْل ِق ُك ْم َو َما يَبُ ُّ
َو ْاأل َ ْر ِ َوَيَا ِ
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َه ِار َو َمبا
اختِ َال ِ
س َم ِ
ق فَأَحْ يَا بِ ِه ْاأل َ ْر َ بَ ْع َد َم ْوتِ َها َوتَص ِْر ِ
َّللاِ
َّللاُ ِمنَ ال َّ
الريَاٍِ آَيَاتٌ ِلقَ ْو ِم يَ ْع ِقلُونَ ِ )5ت ْلكَ آَيَاتُ َّ
أ َ ْن َز َل َّ
يف ِ
اء ِم ْن ِر ْز ِ
ق فَ ِبأَي ِ َحدِي ِ
َّللاِ َوآَيَاتِ ِه يُ ْو ِمنُونَ  [ الجاَّية.]6-3:
نَتْلُو َها َ
ف بَ ْع َد َّ
ع َل ْيكَ ِبا ْل ََ ِ
وفي مقابل الحث القرآني على االنتفاع باآليات واالستدالل من خاللها على أسماء هللا وصفاته ،نجد الترهيظب
ع ْن َهبا إِنَّبا
ت َربِب ِه َُّب َّم أَع َْبر َ َ
الشديد لمن كذب بهذه اآليات أو غفل عنها ولم يعتبر بهاَ  :و َم ْن أ َ ْظلَ ُم ِم َّم ْن ذُ ِك َر بِآَيَا ِ
ِمنَ ا ْل ُمجْ ِر ِمينَ ُم ْنت َ ِق ُمونَ [ السجدة.]22:
وما أكثر اآليات التي يغفل عنها الناسَ  :وكَبأ َ ِي ْن ِم ْ
ع ْن َهبا
علَ ْي َهبا َو ُهب ْم َ
ت َو ْاأل َ ْر ِ يَ ُم ُّبرونَ َ
اوا ِ
بن آَيَب ِة فِبي ال َّ
سب َم َ
ُم ْع ِرُِونَ [ يوسف.]105:

 1مقومات التصور اإلسالمي ص (. )292
 2المصدر السابق .
 3المصدر السابق .
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..جاء في بعال اآلثار أن هللا تعالى أوحى إلى بعال أنبيائه" :أدرك لي لطيظف الفطنظة ،وخفظي اللطظف ،فظإني
أحب ذلك ،قال :يا رب ما لطيف الفطنة؟ قال :إن وقعت عليك ذبابة فظاعلم أنظي أنظا أوقعتهظا فاسظألني رفعهظا .قظال:
وما خفي اللطف؟ قال :إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها"(.)1
عبادة التفكر:
من هنا ندرك أهمية عبادة التفكر ،وندرك مغزى قول الحسظن البصظري :تفكظر سظاعة خيظر مظن قيظام ليلظة(،)2
باعتبار أن التفكر يقود إلى زيادة المعرفة باهلل ،ومن ث َ َّم زيادة العبودية لظه ،وحسظن التعامظل معظه ،وممظا يؤكظد هظذا
ت َو ْاأل َ ْر ِ َو ْ
ف اللَّ ْيب ِل
اوا ِ
اخبتِ َال ِ
ق ال َّ
سب َم َ
المعنى قول السيدة عائشة رضي هللا عنها لما نزلت هذه اآلية :إِنَّ فِي َخ ْل ِ
َوالنَّ َه ِار َوَيَا ِ
ب [ آل عمران ،]190:على النبي صلى هللا عليه وسلم قام يصلي ،فأتظاه بظالل يؤذنظه
ت ِألُو ِلي ْاأل َ ْلبَا ِ
للصالة ،فرآه يبكي ،فقال :يا رسول هللا ،تبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك ومظا تظأخر ،فقظال" :يظا بظالل ،أفظال
ت َو ْاأل َ ْر ِ َو ْ
ف اللَّ ْي ب ِل
اوا ِ
اخ بتِ َال ِ
بق ال َّ
س ب َم َ
أكظظون عبظظدا ً شظظكورا ً ،ومظظالي ال أبكظظي وقظظد ن ظزل علظظي الليلظظة :إِنَّ فِببي َخ ْلب ِ
َوالنَّ َه ِار َوَيَا ِ
ب ثم قال :ويل لمن قرأ هذه اآلية ثم لم يتفكر بها"(.)3
ت ِألُو ِلي ْاأل َ ْلبَا ِ
دليل المعرفة:
ومع أن الكون هظو الوسظيلة األساسظية لمعرفظة هللا عظز وجظل إال أن هظذه الوسظيلة تحتظاج إلظى دليظل يظدل عليهظا،
ويفك شفرتها ،ويبين كيفية التعامل معها..
إن الظظذي يتعامظظل مظظع جهظظاز كهربظظائي يحتظظاج إلظظى وجظظود الظظدليل الخظظاص بظظه بجظظواره ليظظتمكن مظظن اسظظتخدمه
االستخدام األمثل ،فكيف بالكون وما فيه من باليين المخلوقات المختلفة في أشكالها وأحجامها ،وطظرق معيشظتها،
وبيئاتها؟!
..وكيف بأحداث الحياة المتشابكة والتي تكون مبهمة أحيانا؟!

 1إغاثة اللهفان البن القيم ( )1:54طبعة المكتب اإلسالمي .
 2إحياء علوم الدين ( - )5:5دار الحديث – القاهرة .
 3رواه ابن حاتم وابن حبان في صحيحيهما  .قال شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط مسلم  .وقال الشي األلباني :
حسن .
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إذن فمن الضروري وجود دليل يدلنا على كيفية التفكظر واالعتبظار بمخلوقظات هللا وأحظداث الحيظاة واالسظتدالل
من خاللها على هللا عز وجل.
البد وأن يكون هذا الدليل قد جاء من عند هللا فال يختلف عليه أحد ،وال يتشكك فيه أحد.
من هنا يأتي دور القرآن العظيم الذي أنزله هللا عز وجل إلى الناس كدليل يظدلهم عليظه ويعظرفهم بظهَ  :يبا أَيُّ َهبا
اس قَ ْد َجا َء ُك ْم بُ ْرهَانٌ ِم ْن َربِ ُك ْم َوأ َ ْن َز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم نُورا ُمبِينا[ النساء.]174:
النَّ ُ
فال يعرف هللا إال هللا  ،وهو سبحانه قد تظولى تعريظف نفسظه إلظى عبظاده بالقظدر الظذي تتحملظه عقظولهم وذلظك مظن
خالل رسائله لهم ،والتي ختمت بالقرآن.
فآيات القرآن تعرفنا باهلل عز وجل ،وتدلنا كذلك على كيفية التطبيق العملظي لهظذه المعرفظة فظي الكظون..ألم يقظل
سأ َ ْل بِ ِه َخبِيرا[ الفرقان .]59:وقد أورد ابن كثير عن شمر بظن عطيظة أنظه قظال فظي تفسظيره
الرحْ َمنُ فَا ْ
سبحانهَّ  :
لهذه اآلية :هذا القرآن خبير به( ، )1وهذا ما أكده ابن عبظاس بقولظه" :عرفظت ربظي بربظي ،ولظوال ربظي مظا عرفظت
ربي" ،أي :هو الذي عرفني بنفسه مظن خظالل حديثظه عظن نفسظه فظي كتابظه ،ولظوال هظذا الظوحي الظذي أنزلظه هللا لمظا
عرفت هللا(.)2
طريقة فريدة:
والمتدبر ويات القرآن يجبد فيهبا طريقبة فريبدة فبي تعريبف النباس ببربهم وبأسبمائه وصبفاته ،وآَّارهبا فبي
الكون والنفس م ربط المعرفة بأحداَ الَياة قدر المستطاع ،لينتقبل القبارب بسبهولة مبن آيبات هللا المقبروءة
في كتابه إلى آيات هللا المرئية في كونه ،فيَدَ لديه االنسجام بين اإلَّنين ويتأكد مبدلولهما فبي يقينبه ،فب ذا مبا
صاحب ذلك تأَّر وتجاوب قلبي شكل هيا المدلول إيمانا يظهر أَّر في السلوك.
البرحْ َم ِن ِم ْ
باو ِ
سب َم َوا ِ
ت[ الملبك]3:
تأمل معي قوله تعالى :الَّيِي َخ َل َ
س ْب َ َ
ق َ
بن تَفَ ُ
بق َّ
ت ِطبَاقبا َمبا ت َ َبرِ فِبي َخ ْل ِ
ص َر
ار ِج ِ ا ْل َب َ
فهنا تعرفنا اآلية باهلل وأنه هو الخالق القدير ،وبعد ذلك تدعونا لكي نتأكد بأنفسنا من هذه الحقيقةَ  :ف ْ
َه ْل ت َ َرِ ِم ْن فُ ُ
ِير[ الملك.]4 ،3:
ص ُر َخا ِ
ص َر ك ََّرت َ ْي ِن يَ ْنقَ ِل ْب إِلَ ْيكَ ا ْلبَ َ
ار ِج ِ ا ْلبَ َ
ور َّ ُ َّ )3م ْ
ط ِ
سئا َو ُه َو َحس ٌ
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واآليظظات التظظي تقظظرر حقظظائق المعرفظظة بظظاهلل عظظز وجظظل كثيرة..هظظذه اآليظظات كثيظظرا ً مظظا نجظظدها تنتهظظي بالحظظث علظظى
استخدام العقل والتفكر والنظر في الكون لرؤية تلك الحقائق رأي العين :أ َ َولَ ْم َي ْه ِد لَ ُه ْم َك ْم أ َ ْهلَ ْكنَبا ِم ْ
بن َقب ْب ِل ِه ْم ِمبنَ
سبا ِكنِ ِه ْم إِنَّ فِبي ذَ ِلبكَ َوَيَبا ِ
سبو ُ
ت أَفَ َبال يَ ْ
ون يَ ْم ُبونَ فِبي َم َ
ق ا ْل َمبا َء إِلَبى ْاأل َ ْر ِ
سب َمعُونَ  )26أ َ َولَب ْم يَ َبر ْوا أَنَّبا نَ ُ
ا ْلقُ ُر ِ
س ُه ْم أَفَ َال يُ ْب ِص ُرونَ [ السجدة.]27 ،26:
ا ْل ُج ُر ِز فَنُ ْخ ِر ُ بِ ِه َز ْرعا تَأ ْ ُك ُل ِم ْنهُ أ َ ْنعَا ُم ُه ْم َوأ َ ْنفُ ُ
يقول سيد قطب – رحمه هللا:-
ويشعر المتدبر لهذا القرآن أن هذا موضوعه ،وأن هظذه غايتظه ،وكظل آيظة فيظه ،وكظل فقظرة ،وكظل توجيظه فيظه،
وكل تعليم..هو في الحقيقة جانب من جوانب التعريف باهلل..تعريف الناس بحقيقظة ذاتظه سظبحانه ،وحقيقظة صظفاته..
على قدر ما يعلم سبحانه أنهم يدركون منها ويطيقون(.)1
ب ِم ْ
فعلى سبيل المثال قوله تعالىَ  :وأ َ ْن َبز َل الَّب ِيينَ َظبا َه ُرو ُه ْم ِم ْ
ف ِفبي قُلُبو ِب ِه ُم
بن َ
بيه ْم َوقَبيَ َ
ص َي ِ
بن أ َ ْهب ِل ا ْل ِكتَبا ِ
اص ِ
ْب فَ ِريقا ت َ ْقتُلُونَ َوتَأ ْ ِ
بار ُه ْم َوأ َ ْم َبوالَ ُه ْم َوأ َ ْرِبا لَب ْم ت َ َطئ ُو َهبا َوكَبانَ َّ
الرع َ
س ُرونَ فَ ِريقبا َ )26وأ َ ْو َرََّكُب ْم أ َ ْرَِب ُه ْم َو ِديَ َ
ُّ
َّللاُ
علَى ك ُِل ش َْيءِ قَدِيرا[ األحزاب.]27 ،26:
َ
علَى ك ُِل ش َْيءِ قَدِيرا فيقول:
َّللاُ َ
يعلق سيد قطب  -رحمه هللا – على قولهَ  :وكَانَ َّ
فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ،وهو التعقيب الذي يرد األمر كله إلى هللا ،وقد مضى السياق في عظرض
المعركة كلها يرد األمر كله إلى هللا ،ويسند األفعال فيها إلى هللا مباشظرة ،تثبيتظا ً لهظذه الحقيقظة الكبيظرة التظي يثبتهظا
هللا في قلوب المسلمين باألحداث الواقعة ،وبالقرآن بعد األحداث ،ليقوم عليها التصور اإلسالمي في النفوس.
..وهكذا تصبح األحداث مادة للتربية ،ويصبح القرآن دليالً وترجمانا ً للحياة وأحداثها(.)2
التدبر واالعتبار:
صبائِ ُر ِم ْ
بن
إن القرآن الكريم هو الدليل الذي أنزله هللا عز وجل ليدل الناس عليه ويقودهم إلى معرفتهَ  :هبيَا بَ َ
َربِ ُك ْم َو ُهدِ َو َرحْ َمةٌ ِلقَ ْو ِم يُ ْو ِمنُونَ [ األعراف.]203:
هذا الدليل يقوم بدور عظيم في تعريف الناس بربهم – بالقدر الذي تتحمله عقولهم – ويعلمهظم كيظف يسظتدلون
عليه سبحانه من خالل مخلوقاته ،ومن خالل أحداث الحياة التظي تمظر بهظم..وال يكتفظي القظرآن بعظرض صظفات هللا
وآثظظاره مظظرة أو مظظرتين ،بظظل يعرضظظها مظظرات ومظظرات بأسظظاليب مختلفظظة لترسظ  -مظظن خظظالل التكظظرار – فظظي العقظظل
الباطن للقارئ ،وتشكل جزءا ً رئيسا ً من يقينه ،وهذا ال يوجد في أي كتاب آخر سوى القرآن.
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ومع التكرار في عرض حقائق المعرفة باهلل عز وجل تأتي لغة الخطاب المعجز الظذي ال يخاطظب العقظل فقظط
كما يحدث في الكثير من الكتب التي تعرض الحقائق العلمية – مثال – والتي من شظأنها أن تضظخم العقظل دون أن
يواكب ذلك تأثير واضح على المشاعر ،ممظا يجعلهظا ضظعيفة األثظر علظى السظلوك..فالمتأمل لخطظاب القظرآن يجظده
يمزج الفكر بالعاطفة..يستثير كوامن العقل ،ويستجيل المشاعر في وقت واحظد ممظا يزيظد اإليمظان ويولظد الطاقظة،
ويدفع صاحبه للقيام بمقتضى ذلك اإليمان من أعمال البر المختلفة.
يقول محمد الغزالي – رحمه هللا:-
هذا الكتاب يعرف الناس بربهم على أساس من إثارة العقل ،وتعميق النظر ،ثم يحول هذه المعرفة إلظى مهابظة
هلل ،ويقظة في الضمير ،ووجل من التقصير ،واستعداد للحساب(.)1
ق َخ ْوفبا
تأمل معي هذه اآليات وما فيهظا مظن حقظائق تخاطظب العقظل وتسظتثير العاطفظةُ  :ه َبو الَّبيِي يُ ِبري ُك ُم ا ْل َب ْبر َ
بيب بِ َهبا
ص َبوا ِع َ
سب ُل ال َّ
الر ْع ُد بِ ََ ْم ِد ِ َوا ْل َم َالئِكَةُ ِم ْن ِخيفَتِ ِه َويُ ْر ِ
اب الثِقَا َل َ )12ويُ َ
ئ ال َّ
س ََ َ
َو َط َمعا َويُ ْن ِ ُ
ق فَيُ ِص ُ
سبِ ُح َّ
شدِي ُد ا ْل ِم ََا ِل[ الرعد.]13 ،12:
َّللاِ َو ُه َو َ
َم ْن يَ َا ُء َو ُه ْم يُ َجا ِدلُونَ فِي َّ
ومما يساعد العبد كذلك على تحويل الحقائق التي يطرحها القظرآن إلظى إيمظان يرسظ فظي القلظب :قيامظه بقظراءة
القظظرآن بالطريقظظة التظي أمرنظظا هللا بهظظاَ  :و َرتِب ِل ا ْلقُب ْبرآَنَ تَب ْبرتِيال[ المزمببل ]4:فترتيظظل القظظرآن والتغنظظي بظظه وتحسظظين
الصوت عند تالوته مع فهم المراد منه له وظيفة كبيرة في استثارة المشاعر ومزج الفكر بالعاطفة ومن ثَظ َّم زيظادة
اإليمان في القلب.
ألوان العبودية:
عندما تستثار العاطفة تجاه قضية ما فإن هذا يعنظي دخظول صظاحبها فظي حالظة إيمانيظة ،فظإذا مظا اسظتمر الطظرق
علظى مشظاعره فظظي نفظس اإلتجظاه اسظظتقرت تلظك الحالظظة المشظاعرية ،أو بمعنظى آخظظر وقظر اإليمظان بهظظذه القضظية فظظي
صدِق هذا اإليمان ،وهذا ما يفعله القرآن بمزجه الدائم بين الفكر والعاطفة،
القلب ،وهذا من شأنه أن يثمر سلوكا ً ي َ
وبشدة طرقه على المشاعر ،وتكرار هذا الطرق ،أي أنه ينشئ اإليمان في القلب ويجعل المشاعر تتجه إلى هللا.
مع األخذ في االعتبار أن القرآن يفعل ذلك مع كل ما ينبغي اإليمان به ،فعلى سظبيل المثظال :ال يكتفظي القظرآن
بتوجيه مشاعر الخوف من هللا فقط بل يوجه جميع المشاعر من حظب وخظوف ورجظاء وطمظع وفظرح وسظكينة إليظه
سبحانه ،أي أن القرآن ينشئ اإليمان في القلب بقاعدته العريضة ،ويجعل صاحبه يتقلب في جميع صور العبودية
1
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هلل عز وجل حسب الظرف القائم أمامه ،فهو أمظام السظراء تجظده يشظعر باالمتنظان تجظاه ربظه ،وأمظام الضظراء تجظده
راضيا ً مستسلما ً للقضاء..يعيل دوما في حالة االفتقار إلى هللا واالنكسظار الظدائم لظه ،والشظعور بأنظه ال قيظام لظه وال
حياة وال رشاد إال به سبحانه.
منهج القرآن في التعريف باهلل:
ولقد أفاض سيد قطب – رحمه هللا – في كتابه مقومات التصور اإلسالمي في بيان منهج القرآن في التعريظف
باهلل ،وتحويل هذه المعرفة إلى إيمان حي يدفع للسلوك القويم فكان مما قاله:
" والمنهج القرآني يزحم الشعور اإلنساني بحقيقة األلوهية ،ويأخذ علظى الظنفس أقطارهظا جميعظا بهظذه الحقيقظة
وهو يتحدث عن ذات هللا – سبحانه – وصفاته ،وآثار قدرته وإبداعه ،فتتمثل في الضمير البشظري تلظك الحقيقظة..
حقيقة الذات الخالقة لكل شيء ،المالكظة لكظل شظيء ،المحيطظة بكظل شظيء ،المهيمنظة علظى كظل شظيء ،المظدبرة لكظل
شظظيء ،المظظؤثرة فظظي كظظل شظظيء ،وتشظظغل مشظظاعر اإلنسظظان وحسظظه ،وضظظميره وعقلظظه وكيانظظه كلظظه بهظظذه الحقيقظظة
وخصائصها ،وقدرتها وقوتها ،ورحمتها ورعايتها ،وجاللها ومهابتها ،وأنسها وقربها ،وإحاطتها بالكون والناس
في كل وضع وفي كل حال ،بحيث تستشعر النفس – كما هو األمر في الواقظع – أن ال ملجظأ مظن هللا إال إليظه ،وأن
ليس مهرب منه وال فوت ،وأن ليس سواه عون وال سند ،وأن ليس هناك وجود لشيء – قائم بذاتظه – إال ذات هللا
سبحانه ،القوامة على جميع الخالئق الفانية.
وهذا هو الشعور القوي الغامر الحي الذي يخرج به اإلنسان من قراءة القرآن الكريم..
منهج فريد:
(والمظنهج القرآنظظي فظظي التعريظف بحقيقظظة األلوهيظظة مظظنهج فريد..إنظه يوقظظع علظظى أوتظار الظظنفس البشظظرية جميعهظظا،
ويظظدخل عليهظظا مظظن منافظظذها كلهظظا ،يوقظظع علظظى أوتظظار الخظظوف والحظظذر والرجظظاء والطمأنينظظة ،وعلظظى أوتظار المهابظظة
والجالل واألنس والود ،وعلى أوتار القهظر والجبظروت والرأفظة والرحمظة ،وعلظى أوتظار النقمظة والعظذاب والنعمظة
والعطاء)(.)1
القرآن وشهادة التوحيد:
"..ولقد جلى القرآن للناس حقيقة األلوهية من خالل آثار فاعليتها المتجلية في الكون والحياة المصرفة ألقظدار
العباد ،وعرض لهم مظن هظذه اآلثظار فظي األنفظس واآلفظاق مظا يمظ الكينونظة البشظرية بظاإلجالل والحظب ،وبالخشظية
1
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والتقظظوى ،وبالرجظظاء والثقظظة ،وبظظاألنس والقظظرب ،وبالحظظذر واليقظظظة ،وبالشظظعور الظظدائم بوجظظود هللا – سظظبحانه –
وحضوره ،بحيث ال يملك القلب المؤمن أن ينسى ،أو أن يغفل عن ذلك الوجود وعن هذا الحضور لحظظة فظي أي
وضع وفي أي حال.
وشهادة أن ال إله إال هللا..تتطلب أن يصل اإلحساس بوجود هللا – سبحانه – ووحدانيته حظد اليقظين الناشظئ مظن
مثل الرؤية والمشاهدة ،فهي رؤية ومشاهدة لهذه الحقيقة بآثارها في أغوار النفس المكنونة ،وفي صفحات الكظون
المنشورة..رؤية واضحة ومشاهدة مستيقنة ،تقوم عليها شهادة(.")1
المنة الكبرِ:
(إن حقيقة األلوهية – كما يجلوهظا المظنهج القرآنظي – ذات أثظر إيجظابي فظي ضظمائر المظؤمنين وعقظولهم ،وفظي
واقعهم وحياتهم ،بقدر ما هي في ذاتها حق ،وبقدر ما هي ذات بهاء وجمال وكمال.
إن الضمير البشري ال يستقيم بغير هذه الحقيقة.
إن العقل البشري ال يستقيم بغير هذه الحقيقة.
إن الحياة البشرية ال تستقيم بغير هذه الحقيقة.
ولئن امبتن هللا علبى عبباد أن خلقهبم ،ورزقهبم ،وكفلهم..فب ن جبالء حقيقبة األلوهيبة فبي القبرآن علبى هبيا
النَو – وجالء سائر الَقائق األخرِ  -لهو المنة الكبرِ التي تعدل..بل ترجح كل تلك المنن.
 ..وال عجظظب أن يظظذكر  -سظظبحانه – فظظي مقدمظظة اآلالء فظظي سظظورة الظظرحمن ،والتظظي عظظدد فيهظظا آالءه فظظي األنفظظس
واآلفاق وفي الدنيا واآلخرة ،نعمة تعليم القرآن)(.)2
نموذ ال يُنسى:
وقبل أن نخظتم الحظديث فظي هظذا الفصظل نسظوق كالمظا للشظهيد سظيد قطظب حظول النمظوذج الظذي صظنعه القظرآن،
والذي تمثل في الجيل األول ،وكيف وصلوا إلى معرفة هللا وتحققوا بصفات الربانيين..يقول رحمه هللا:
لقد كنت  -وأنا أراجع سيرة الجماعة المسلمة األولى – أقف أمام شعور الجماعة األولى بوجود هللا – سبحانه
 وحضوره في قلوبهم وفظي حيظاتهم ،فظال أكظاد أدرك كيظف تظم هظذا؟ كيظف أصظبحت حقيقظة األلوهيظة حاضظرة فظيقلظظوبهم وفظظي حيظظاتهم علظظى هظظذا النحظظو العجيظظب؟ كيظظف امظظت ت قلظظوبهم وحيظظاتهم بهظظذه الحقيقظظة هظظذا االمظظتالء؟ كيظظف
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أصبحت هذه الحقيقة تأخذ عليهم الفجاج والمسالك واإلتجاهظات واآلفظاق ،بحيظث تظواجههم حيثمظا اتجهظوا ،وتكظون
معهم أينما كانوا وكيفما كانوا؟
كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيقة وحضورها في قلوبهم وفي حياتهم ..ولكني لم أكن أدرك كيف تظم هظذا؟!
حتى عدت إلى القرآن أقرأه على ضوء موضوعه األصيل وهو:
( تجلية حقيقة األلوهية ،وتعبيد الناس لها وحدها بعد أن يعرفوها.) ..
صبن ذلبك الجيبل
وهنا فقط أدركت كيف تم هيا كله! أدركت وال أقول – أحطت – سر الصناعة! عرفبت أيبن ُ
صبنعوا هبا هنبا بهبيا القبرآن! بهبيا المبنهج المتجلبي فيبه! بهبي
صبن ! إنهبم ُ
المتفرد في تباري الب برية وكيبف ُ
الَقيقة المتجليبة فبي هبيا المبنهج! حيبف تَبيط هبي الَقيقبة بكبل شبيء ،وت(مبر كبل شبيء ،ويصبدر عنهبا كبل
شيء ،ويتصل بها كل شيء ،ويتكيف بها كل شيء.
لقظظد وجظظدت هظظذه الحقيقظظة فظظي نفظظوس النظظاس وفظظي حيظظاتهم كمظظا لظظم توجظظد مظظن قبظظل قظظط فظظي نفظظوس النظظاس وفظظي
حياتهم..وجدت بكل مقوماتها ،وبكل إيحاءاتها ،وبكل تأثيراتها..وجدت حية فاعلة قويظة شظاملة..تتعامل مظع النظاس
 كما تتعامل مع الوجود كله  -ويتعامل معها الناس  -كما يتعامل معها الوجود كله.هللا هو األول واآلخر .وهللا هو الظاهر والباطن .وهللا هظو الخظالق والظرازق .وهللا هظو المسظيطر والمظدبر .وهللا
هو الرافع والخافال .وهللا هو المعز المذل .وهللا هو القابال والباسط .وهللا هو المحيي والمميظت .وهللا هظو النظافع
والضار .وهللا هو المنتقم الجبار .وهللا هو الغفظور الظودود .وهللا هظو العلظي الكبيظر .وهللا هظو القريظب المجيظب .وهللا
هو الذي يحول بين المرء وقلبظه .وهللا هظو الظذي يجيظب المضظطر إذا دعظاه ويكشظف السظوء .وهللا هظو العلظيم بظذات
الصدور .وهو معهم أينما كانوا .وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو .وهظو الظذي ينظزل الغيظث مظن بعظد مظا قنطظوا
وينشر رحمته .وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليظل .ويخظرج الحظي مظن الميظت ويخظرج الميظت
من الحي .ال ملجأ من هللا إال إليه .وما لهم من دونه من وال ،وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ً.
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وهكذا..وهكذا..جعلت هذ ه الحقيقة تم علظى النظاس حيظاتهم ،وتظواجههم فظي كظل درب ،وتتظراءى لهظم فظي كظل
صوب ،وتأخذ على أنفسهم أقطارها ،وتعايشظهم وتسظاكنهم بالليظل والنهظار ،وبالغظدو واألسظحار ،وحظين يستغشظون
ثيابهم ،وحين تهجس سرائرهم ،وحين يستخفون من الناس .بل حين يستخفون من نفوسهم التي بين جنوبهم.
حقيقة الربانية:
بهذا كله وجدت  -في األرض وفي دنيا الناس  -حقيقة أخرى "..حقيقة الربانية " متمثلة فظي نظاس مظن البشظر.
وجد " الربانيون " الموصولون باهلل العائشظون بظاهلل وهلل..الظذين لظيس فظي قلظوبهم ولظيس فظي حيظاتهم إال هللا ،الظذين
فرغت قلوبهم من حا أنفسهم ،ولم يعد لهم حا إال في هللا ،وهلل.
وجدت حقيقظة " الربانيظة " هظذه فظي النظاس ،حينمظا وجظدت حقيقظة األلوهيظة بصظورتها فظي عظالم النظاس .حينمظا
وجدت بهذه القوة ،وبهذا الوضوح ،وبهذا العمق وبهذا الشمول ،وبهظذه اإلحاطظة التظي تحجظب كظل وجظود غيرهظا،
وتكشف كل مؤثر سواها ،وترد األمر كله – كما هو في حقيقته  -هلل.
وحينما وجدت حقيقظة " الربانيظة " هظذه فظي دنيظا النظاس ،ووجظد " الربظانيون " الظذين هظم الترجمظة الحيظة لهظذه
الحقيقة..حينئذ انساحت الحواجز األرضية ،والمقررات األرضية ،والمألوفات األرضية ..ودبت هذه الحقيقة على
األرض ،حرة من الحواجز..حرة من المقررات..حرة من المألوفات ،وصنع هللا ما صنع في األرض ،وفظي حيظاة
الناس ،بتلك الحفنة من العباد ،الذين تمثلت فيهم تلظك الحقيقظة الكبيظرة ،التظي لظيس ورائهظا حقيقظة إال مظا اتصظل بهظا
واستمد منها فأصبح له وجود مؤثر في هذا الوجود.
وبطلت الحواجز التي اعتاد عليها الناس أن يروها تقف في وجه الجهد البشري وتحدد مداه.
وبطلت المألوفات التي يقيس بها الناس األحداث واألشياء ..بطلت المقظررات التظي كظان النظاس يحكمونهظا فظي
األوضاع واألحظداث .وثبتظت هظذه القيمظة الجديظدة – فظي عظالم الواقظع – ألنهظا وحظدها القيمظة ذات الوجظود الحقيقظي
الكبير!
ووجد الواقع اإلسالمي الجديد..وولد معه اإلنسان الحقيقي الجديد(.)1
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نقطة البداية
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نقطة البداية
خلصنا مما سبق بيانه أنه لكي يحقق المرء في نفسه صفات العبوديظة هلل عظز وجظل ،ويرتظدي رداءهظا البظد لظه
من معرفة عميقة به سبحانه..
هذه المعرفة تحتاج إلظى معلومات..هظذه المعلومظات بثهظا هللا عظز وجظل فظي الكظون المحظيط بنظا ،مظن مخلوقظات
تراها أعيننا ،ومن أحداث تمر بنا في حياتنا.
كمظظا أرسظظل سظظبحانه وتعظظالى لعبظظاده دلظظيالً يظظدل عليظظه ،ويقظظود مظظن يسظظتخدمه إلظظى معرفتظظه ،وإلظظى االنتفظظاع بآياتظظه
اب ُم ِبينٌ  )15يَهْبدِي
ور َو ِكت َ ٌ
المبثوثة في كونه..هذا الدليل هو الكتاب الخالد..القرآن الكريم :قَ ْد َجا َء ُك ْم ِمنَ َّ
َّللاِ نُ ٌ
س َبال ِم َويُ ْخ ِبر ُج ُه ْم ِمبنَ ال ُّ
َّللاُ َم ِن ات َّ َبب َ ِر ْ
يم
ظلُ َمبا ِ
ِيه ْم ِإلَبى ِص َبراطِ ُم ْ
سببُ َل ال َّ
سبت َ ِق ِ
ِ َبوانَهُ ُ
ِب ِه َّ
ت ِإلَبى النُّ ِ
بور ِب ِ ْذ ِنب ِه َو َيهْبد ِ
[المائدة.]16 ،15:
التمسك بالدليل هو البداية:
إن القظظرآن الظظذي بظظين أيظظدينا وتظظراه أعيننظظا قظظادر  -بظظإذن هللا – علظظى أن يعرفنظظا بربنظظا معرفظظة يقينيظظة ،وأن ينشظظئ
اإليمان بقاعدته العريضة في قلوبنا ،وأن يجعلنا نربط حياتنا به سبحانه ،وأن يعلمنا كيف نعتبر بآياته المنظظورة،
وكيف نستدل من خاللها على هللا عز وجل فتزداد بذلك المعرفة ومن ث َ َّم المعاملة والقرب.
...كل ذلك يفعله القرآن وأكثر وأكثرِ  :إنَّ َهيَا ا ْلقُ ْرآَنَ َي ْهدِي ِللَّتِي ِه َي أ َ ْق َو ُم[ اإلسراء.]9:
...إذن فنقطة البداية في رحلة المعرفة والسير إلى هللا هي اتخاذ الدليل الذي يدلنا علظى هللا ويعرفنظا به...وهظذه
هي وظيفة القرآن المتفردة.
ويؤكد على هذا المعنى ابن القيم – رحمه هللا – فيقول :ال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتظدبر والتفكظر؛
فإنه جظامع لجميظع منظازل السظائرين ،وأحظوال العظاملين ،ومقامظات العظارفين ،وهظو الظذي يظورث المحبظة والشظوق،
والخظظوف والرجظظاء ،واإلنابظظة والتوكظظل ،والرضظظا ،والتفظظويال ،والشظظكر والصظظبر ،وسظظائر األحظظوال التظظي بهظظا حيظظاة
القلب وكماله(.)1

1
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ولكي يقوم القرآن بهذه الوظيفة البد وأن نتعامظل معظه علظى حقيقتظه ...وأنظه أعظظم وسظيلة تعظرف بظاهلل وتنشظئ
بون
اإليمان في القلب...تأمل معي تعليق اإلمام البخاري على قوله تعالىِ  :إنَّبهُ لَقُ ْبرآَنٌ ك َِبري ٌم  )77فِبي ِكتَبا ِ
ب َم ْكنُ ِ
سهُ إِ َّال ا ْل ُم َط َّه ُرونَ [ الواقعة.]79-77:
َ )78ال يَ َم ُّ
يقول" :ال يجد طعمه إال من آمن به".
البد إذن مبن االقتنباع بأهميبة القبرآن فبي بنباء اإليمبان وتَقيبق العبودية..هبي القناعبة سبتثمر بم بيئة هللا
رغبة ،وعلى قدر الرغبة والعزم يكبون المبدد مبن هللا ،فاإلمبداد علبى قبدر االسبتعداد ،وكمبا قبال صبلى هللا عليبه
وسلم" :ومن يتَر الخير يُعطه " .)1
وجاء في األثر عن أبي الدرداء قال :لما أهبط هللا آدم إلى األرض قظال لظه :يظا آدم أحبنظي وحببنظي إلظى خلقظي،
ولن تستطيع أن تفعل ذلك إال بي ،ولكن إذا رأيتك حريصا ً علظى ذلظك أعنتظك عليظه ،فظإذا فعلظت ذلظك فخظذ بظه اللظذة
والنظرة وقرة العين والطمأنينة(.)2
فالرغبظظة والحظظرص همظظا مفتظظاح االنتفظظاع بظظالقرآن ،ومفتظظاح لكظظل خيظظر(..)3ألظظم يقظظل سظظبحانه  :إِ ْن ُهب َبو إِ َّال ِذ ْكب ٌبر
ست َ ِقي َم[ التكوير.]28 ،27:
ِل ْلعَا َل ِمينَ ِ )27ل َم ْن شَا َء ِم ْن ُك ْم أ َ ْن يَ ْ
وسائل معينة:
ومع الرغبة والحرص هناك بعال الوسظائل التظي مظن شظأنها أن تسظرع الخطظى بنظا للظدخول إلظى عظالم القظرآن
واالغتراف من معينه...هذه الوسائل يمكن أن نستخلصها من التفكر فظي هظدفنا مظن التعامظل مظع القظرآن ،أال وهظو
التعرف على هللا عز وجل وإنشاء اإليمان في القلب وبث الروح فيه ،فالمعرفة تستدعي فهما ً ل،يات ،واسظتمرارا ً
لقراءتها والتعامل معها حتى يرس مدلولها في العقل ،وتستدعي كظذلك تجظاوب المشظاعر معهظا حتظى تثمظر إيمانظا ً
فظظي القلب..هظظذا اإليمظظان لظظن يسظظتقر فظظي القلظظب ،ولظظن يشظظكل جظظزءا ً أصظظيالً مظظن المشظظاعر إال إذا حظظدث تكظظرار
واستمرارية في الطرق على تلك المشاعر.
إذن فقد وضحت أمامنا الوسائل...مداومة على القراءة اليومية وبأكبر وقظت ممكن...قظراءة فظي مكظان هظادئ -
قدر المستطاع  -يستجمع فيه المرء شوارد فكره ليستعين بذلك على التركيز مع اآليات وفهمها...

 1حسن  :صحيح الجامع الصغير ( . ) 2328
 2استنشاق نسيم األنس البن رجب الحنبلي  ،ص (. )127
 3بفضل هللا تم الحديث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في كتاب «تحقيق الوصال بين القلب والقرآن».
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أيضا ً البد من تهيئة المشاعر واستجماعها مع القراءة وذلك يمكن حدوثه من خالل التباكي مع القرآن وتكلظف
الحزن...
وكذلك فظإن القظراءة الجهريظة والترتيظل وتحسظين الصظوت لهمظا أثظر كبيظر فظي اسظتثارة المشظاعر وعظدم شظرود
الذهن.
وكما نعمل عقولنا في أي شيء نقرؤه لكي نفهمه ،علينا أن نفعل ذلك مع القرآن ،فإذا مظا حظدث تظأثر بآيظة مظن
اآليات علينا أن نكثر من ترديدها ليستقر مدلولها في عقولنا ،وينمو اإليمان بها في قلوبنا..وشيئا فشيئا يستقر هظذا
اإليمان في المشاعر.
بهذه الوسائل السهلة يمكننا بمشيئة هللا االنتفاع بالقرآن.
التدبر والترتيل:
ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه الوسائل تدور في فلك األمرين اللذين أمرنا هللا بهما عند قراءة القرآن:
األمر األول :تدبره عند قراءته  :أَفَ َال يَت َ َدبَّ ُرونَ ا ْلقُ ْرآَنَ [ مَمد.]24:
ارك ِليَدَّبَّروا آيَاتِ ِه﴾ [ص]29 :
﴿ ِكت َاب أ َ ْنزَ ْلنَاه إِلَي َْك مبَ َ
واألمر الثاني :ترتيلهَ  :و َرتِ ِل ا ْلقُ ْرآَنَ ت َ ْرتِيال[ المزمل.]4:
فالتدبر يخاطب العقل ،والترتيل يخاطب المشاعر ،فإذا ما قمنا بتنفيذ هذين األمرين في نفظس الوقظت فسظيؤدي
علَب ْي ِه ْم آَيَات ُبهُ
ذلظظك إلظظى مظظزج الفكظظر بالعاطفظظة ،ومظظن ث َظ َّم زيظظادة اإليمظظان فظظي القلظظب فنحقظظق قولظظه تعظظالىَ  :وإِذَا ت ُ ِليَببتْ َ
َزا َدتْ ُه ْم إِي َمانا[ األنفال.]2:
هكيا كان يفعل الصَابة:
إن كظظان الجيظظل األول قظظد تحقظظق بصظظفات الربظظانيين ،والعظظيل فظظي حقيقظظة العبوديظظة ،فظإن العامظظل األساسظظي لهظظذا
النجاح هو القرآن كما أسلفنا ،فلقد كانوا يتعاملون معه على حقيقته ،وكان أستاذهم ومربيهم محمد صظلى هللا عليظه
وسلم يتابعهم في ذلك ،ويرشدهم إلى الوسائل النافعة المعينة على فهمه والتأثر به.
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وإليك أخي القارئ بعضا من التفصيل حول هذه الوسائل – والتي تحدثنا عنها بإجمال في األسظطر السظابقة –
مع ذكر أمثلة تؤكدها من السنة المطهرة وفعل الصحابة رضوان هللا عليهم.
أوال :االن (ال بالقرآن وتالوته كل يوم:
فمظظن البظظديهي أننظظا مظظا دمنظظا نحتظظاج إلظظى معرفظظة هللا عظظز وجظظل ،ودوام ربظظط أحظظداث الحيظظاة بظظه ،والتجلبظظب الظظدائم
بجلباب العبودية ،فهذا يستدعي تالوة القرآن كل يوم ،وبقدر مناسب ،وكلما أعطينا للقظرآن وقتظا ً أطظول مظن يومنظا
كان المردود أكثر إيجابية بمشيئة هللا ،وفي المقابل عندما ال نداوم على قراءته كظل يظوم فسيصظعب علينظا االنتفظاع
بما فيه...قال صلى هللا عليه وسلم " :تعاهدوا القرآن فوالظذي نفسظي بيظده ،لهظو أشظد تفصظيا ً مظن قلظوب الرجظال مظن
اإلبل في عقلها"(.)1
فلكي يسهل على اللسان قراءته ،وعلى العقل فهمه ،وعلى القلب التأثر به البد من مداومة تالوته وعدم جفائه
ولو يوما..قال صلى هللا عليه وسلم" :اقرؤوا القرآن واعملوا به ،وال تجفوا عنه"(.)2
عن الحسن البصري قال :قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي هللا عنه :لظو أن قلوبنظا طهظرت مظا شظبعنا
من كالم ربنا ،وإني ألكره أن يأتي علي يوم ال أنظر في المصحف ،وما مات عثمان رضي هللا عنظه حتظى خظرق
مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه(.)3
وعن ابن عباس رضي هللا عنه قظال :كظان عمظر بظن الخطظاب رضظي هللا عنظه إذا دخظل البيظت نشظر المصظحف
فقرأ فيه(.)4
َّانيا  :التهيئة اليهنية:
والمقصد منها تهيئة الظذهن لفهظم القظرآن وعظدم الشظرود أو التيظه فظي أوديظة الظدنيا ،وهظذا يسظتدعي منظا أن نقظرأ
القرآن في مكان هادئ قدر المستطاع دون وجود ما يشوش علينا صفاء أذهاننا ،ومما يؤكد ذلظك المعنظى مظا رواه
أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد قال :اعتكف رسول هللا صظلى هللا عليظه وسظلم فظي المسظجد فسظمعهم يجهظرون
بالقراءة فكشف الستر وقال " :أال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا ً ،وال يرفع بعضظكم علظى بعظال فظي
القراءة ".
1
2
3
4

متفق عليه .
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وجظظاء ذكظظر ذل ظك أيضظظا فظظي األمظظر باإلنصظظات ولظظيس بالسظظكوت عنظظد سظظماع القظظرآن ألن الفظظرق بينهمظظا كبيظظر:
ست َ ِمعُوا لَهُ َوأ َ ْن ِصتُوا[ األعراف ]204:وقظد فهمظت الجظن ذلظك فنصظح بعضظهم بعضظا ً لظيس فقظط بالسظماع وال
فَا ْ
بالسكوت ولكن :فَلَ َّما َحض َُرو ُ قَالُوا أ َ ْن ِصتُوا[ األحقاف.]29:
َّالثا :التهيئة القلبية:
وهذه الوسيلة من أهم الوسظائل التظي تسظرع بنظا الخطظى نحظو االنتفظاع بظالقرآن والتظأثر بظه ،وكيظف ال وقظد قظال
سيَيَّك َُّر َم ْن يَ ْخ َى[ األعلى.]10:
تعالىَ  :
اف َو ِعي ِد[ ق.]45:
وقال :فَيَ ِك ْر ِبا ْلقُ ْرآ َ ِن َم ْن يَ َخ ُ
والمقصد منها تهيئة المشاعر لسرعة االستثارة والتجاوب مع اآليات ،ويمكظن أن يظتم ذلظك مظن خظالل القظراءة
بتباكي وتحزن وتخشع(أي تكلف ذلك) قال صلى هللا عليه وسلم" :اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا"(.)1
وقال " :أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى هللا "(.)2
وهذا عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ينصحنا قائالً:
"اقرؤوا القرآن وحركوا به القلوب ،وال يكن هم أحدكم آخر السورة"(.)3
ومما الشك فيه أن المداومة على القراءة بتباك وت َح ُّزن لها دور كبير في تحريك القلب وتأثره بالقرآن.
رابعا :القراءة من المصَف:
فالقراءة من المصحف لها فوائد عظيمة في عدم شرود الذهن ،ومظن ثظم حظدوث الفهظم والتظأثر ،قظال صظلى هللا
عليه وسلم " :من سره أن يحب هللا ورسوله فليقرأ في المصحف "(.)4
خامسا :الجهر بالقراءة والترتيل وتَسين الصوت:
فهذه الوسائل لها وظيفة كبيرة فظي اسظتجالب التظأثر ،قظال صظلى هللا عليظه وسظلم " :مظا أذن هللا لشظيء كمظا أذن
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به "(.)5
وقال :حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا "(.)6

 1رواه ابن ماجه ( )1337وسنده جيد كما ذكر العراقي في تخريج اإلحياء .
 2رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ،والطبراني في " المعجم الكبير " وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير (.)194
 3شعب اإليمان للبيهقي (. )2042
 4حسن  ،رواه أبو نعيم في الحلية  ،والبيهقي في شعب اإليمان  ،وحسنه األلباني في صحيح الجامع ( . ) 6289
 5رواه البخاري (  ، ) 5024ومسلم ( . ) 792
 6صحيح  ،رواه الدارمي في سننه  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ( . ) 3145
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ين [ التوببة]60:
صب َدقَاتُ ِل ْلفُقَ َبر ِ
وكاد ابن مسظعود يقظرئ القظرآن رجظالً ،فقظرأ الرجظل  :إِنَّ َمبا ال َّ
اء َوا ْل َم َ
سبا ِك ِ
مرسلة ،فقال ابن مسعود :ما هكذا أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟
ين[ التوبة ]60:فمدها(.)1
ص َدقَاتُ ِل ْلفُقَ َر ِ
قال أقرأنيها :إِنَّ َما ال َّ
اء َوا ْل َم َ
سا ِك ِ
سادسا :إعمال العقل في فهم اويات:
فمما ال شك فيه أن تدبر العقل ل،يات واالجتهاد في فهمها يشظكل المحظور األساسظي لالنتفظاع بظالقرآن ،فبدونظه
لن تتم التذكرة ومن ثم التأثر واليقظةِ  :لنَجْ عَلَ َها لَ ُك ْم ت َ ْي ِك َرة َوت َ ِعيَ َها أُذُنٌ َوا ِعيَةٌ[ الَاقة.]12:
اركٌ ِليَب َّدبَّ ُروا آَيَاتِب ِه َو ِليَتَبيَك ََّر أُولُبو
..فتدبر القرآن وفهمه  -ولو إجماليًا -أمر البظد منظهِ  :كت َ ٌ
باب أ َ ْن َز ْلنَبا ُ إِلَ ْيبكَ ُمبَب َ
ب[ ص.]29:
ْاأل َ ْل َبا ِ
وقال الحسن بن علي :اقرأ القرآن ما نهاك ،فإن لم ينهك فلست تقرأه.
أي إن لم تعل مع القرآن وتفهم خطابه وما يأمرك به وينهاك فأنت بذلك ال تقرؤه قراءة صحيحة.
وألن القرآن حمال أوجه ،فيمكن للجميع أن يتدبروه ويفهموه بقدر مستوى إدراكهم...
...نعم ،سيتفاوت الفهم من شخص آلخر ،ما بين فهظم عميظق أو سظطحي أو متوسظط ،لكظن ليسظت العبظرة بعمظق
الفهم ،ولكن بالتأثر المصاحب لهذا الفهم ،والذي من خالله يزداد اإليمان ،وينتبظه القلظب ،وهظذا أمظر متظاح للجميظع
بإذن هللا.
فن قلت :ولكني أجد بعال الكلمات التي ال أفهم معناها ،وبعال اآليات ال أستطيع تدبرها ،فماذا أفعل؟!
علينا أن نمرر ماال نفهمه من آيات ونكتفي بالمعنى اإلجمالي وذلك وقت القراءة سظواء كظان ذلظك فظي الصظالة
أو خارجها ،وهذا ما دلنا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقولظه " :إن القظرآن لظم ينظزل يكظذب بعضظه بعضظا ً،
بل يصدق بعضه بعضا ً ،فما عرفتم منه فاعملوا به ،وما جهلتم فردوه إلى عالمه"(.)2
1

السلسلة الصحيحة ( . ) 2237

2
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فلنسترسل في القراءة ولنعمل عقولنا في فهم ما نقرأ بدون تكلف ،ولنمرر ما ال نفهمه ،حتى نسمح ل،يات أن
تنساب داخلنا ويتصاعد تأثيرها شيئا ً فشيئا ً حتى نصل لمرحلة التأثر.
ويمكننا بعد ذلك أن نعود للتفسير لفهم ما أشكل علينا فهمه ،ومعرفظة األحكظام التظي دلظت عليهظا اآليظات ،ولكظن
في وقت آخر غير وقت القراءة.
سابعا :التجاوب م القراءة:
القرآن خطاب من هللا عز وجل يخاطبنا من خالله ،فعلينا أن نتجاوب مع هذا الخطاب ،فإن كان هنظاك سظؤال
أجبنا عليه ،وإن كان هنظاك أمظر باالسظتغفار أو التسظبيح اسظتغفرنا وسظبحنا ،وعنظدما نجظد حظديثا عظن النظار نسظتعيذ
منها ،وإن كان الحديث عن الجنة نتشوق إليها ونسأل هللا أن يجعلنا من أهلها.
عن حذيفة بن اليمان – رضظي هللا عنظه – قظال :صظليت مظع رسظول هللا صظلى هللا عليظه وسظلم ذات ليلظة فظافتتح
بالبقرة فقرأها ،ثم افتتح بالنساء فقرأها ،ثم افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ مترسظالً ،إذا مظر بآيظة فيهظا تسظبيح سظبح،
وإذا مر بسؤال سأل ،وإذا مر بتعوذ تعوذ ،ثم ركع(.)1
وكان صلى هللا عليه وسلم يمشي ذات ليلة فظي طرقظات المدينظة فسظمع مظن يقظرأَ  :هب ْل أَتَباكَ َحبد ُ
شبيَ ِة
ِيف ا ْل(َا ِ
[ال(اشية ]1:فبكى وقال :نعم يا رب قد أتاني.
وعن نافع قال :كان ابن عمر يقرأ في صالته ،فيمر باآلية فيها ذكر الجنة فيقف ويسأل الجنة ،ويدعو ويبكي،
ويمر باآلية فيها ذكر النار فيقف ويستجير باهلل عز وجل(.)2
َّامنا :ترديد اوية التي توَّر في القلب:
بالمداومة على الوسائل السابقة ستأتي  -بال شظك – لحظظات يتجظاوب فيهظا القلظب مظع آيظة مظن اآليظات ،ويتظأثر
بها ،وهذا يعني دخول نور هذه اآلية إليه ،وهزها للمشاعر ،وبث الروح فيه...وهذا هو ما نريده.

1
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من هنا كان من الضروري استثمار تلك الفرصة العظيمة والسماح ألكبر قدر من النور ليظدخل القلظب ،وذلظك
من خالل ترديد اآلية – أو اآليات – التي أثرت فينا...
قال أبو ذر رضي هللا عنه :قام النبي صلى هللا عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح :إِ ْن تُعَ ِي ْب ُه ْم فَب ِنَّ ُه ْم ِعبَبادُكَ
َوإِ ْن ت َ ْ( ِف ْر لَ ُه ْم فَ ِنَّكَ أ َ ْنتَ ا ْلعَ ِز ُ
يز ا ْل ََ ِكي ُم[ المائدة.)1(]118:
وعن مسروق قال :قال لي رجل من أهل مكة :هذا مقام أخيك تميم الداري ،لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو
ت أ َ ْن نَجْ عَلَ ُهب ْم كَالَّب ِيينَ
سبيِئ َا ِ
ِبب الَّب ِيينَ اجْ ت َ َر ُحبوا ال َّ
كاد يصبح يقرأ آية من كتاب هللا ،يركظع ويسظجد ويبكظي :أ َ ْم َحس َ
سا َء َما يََْ ُك ُمونَ [ الجاَّية.)2(]21:
صا ِل ََا ِ
آ َ َمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
س َواء َمَْ يَا ُه ْم َو َم َمات ُ ُه ْم َ
ت َ
***

1
2
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وأخيرا
أخي بالمداومة على هذه الوسائل يدخل نور القرآن إلى القلب شيئا ً فشيئا ً  ،وتظدب الحيظاة فظي جنباتظه ،ويصظبح
في حالة دائمة من التذكر واالنتباه ،وليس ذلك فحسب بل ستزداد يوما بعد يوم المعرفة بظاهلل عظز وجظل ،وسظتكون
بعون هللا معرفة مؤثرة تنشئ اإليمان في القلب وترسخه فيه ،لينعكس ذلك على معظامالت المظرء مظع ربظه فيظزداد
له حبا ً وشوقا ً وخشية وإنابة وتوكالً..
أخي الَبيب:
إن القظظرآن يعظظد بمثابظظة الغيظظث لقلوبنظظا ،فظظإن أردنظظا حيظظاة حقيقيظظة فمظظا علينظظا إال أن نجعلهظظا تتعظظرض لهظظذا الغيظظث
المبارك ما استطعنا إلى ذلك سبيالً ..علينا أن نقترب دوما منه ،وال نجفو عنه ،وأن نمكث معه أطول فترة زمنيظة
ممكنة ،وأن نقرأه بالطريقة التظي أمرنظا هللا بهظا ،وفصظلها لنظا رسظولنا محمظد صظلى هللا عليظه وسظلم..فإن فعلنظا ذلظك
فسيستمر إمداده لقلوبنا – بإذن هللا – فيطهرها ،وينورها ،ويبذر فيها بذور المعرفة ،ويربيهظا ويغظذيها حتظى تنبظت
وتثمر الثمار المباركة.
جاء في الحديث " :مثل القرآن ومثظل النظاس كمثظل األرض والغيظث ،بينمظا األرض ميتظة هامظدة ،إذ أرسظل هللا
عليها الغيث فاهتزت ،ثم يرسل الوابل فتهتظز وتربظو ،ثظم ال يظزال يرسظل أوديظة حتظى تبظذر وتنبظت ويزهظو نباتهظا،
ويخرج هللا ما فيها من زينتها ومعايل الناس والبهائم ،وكذلك فعل هذا القرآن بالناس "(.)1
سظظظنا التعامظظظل مظظظع القظظظرآن ،واتخظظظذناه دلظظظيالً فظظظي رحلتنظظظا
كظظظل ذلظظظك أخظظظي الحبيظظظب سظظظيتحقق بمشظظظيئة هللا إن أح َّ
المباركة..رحلة المعرفة والسير إلى هللا.
وهللا المستعان وعليه التكالن...
وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
والحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا.
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