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مقدمة
احلمد هلل وبعد:
إنسان هذا العصر منهمك يف دوامة احلياة اليومية ،أصبح الواحد
منا كأنه ترس يف دالوب املهام والتفاصيل الصغرية اليت تستلمك منذ
أن تستيقظ صباحاً حىت تلقيك منهكاً فوق سريرك يف أواخر املساء.
دو ٌام مضن ،ورسالة جوال ،وبريد إلكرتوين ،وتعليق فيسبوكي ،وخرب
تويرتي ،ومقطع يوتيويب ،وتنقل بني الفضائيات ،وصراخ منبهات يف
طرق مكتظة ،وأعمال مؤجلة كلما تذكرهتا قرصك اهلم ،والتزامات
اجتماعية آخ ٌذ بعضها بركاب بعض ،إخل إخل.
هل نظم االتصاالت املتقدمة هذه مشكلة؟ ال ،قطعاً ،بل هي
نعمةٌ من هللا جيب تسخريها فيما يرضيه ،لقد جنينا منها الكثري ،نعم
رحبنا ،لكن ال أدري ،أشعر أننا خسران «الصفاء».
صفاء الذهن ،وخلو البال ،والتأمل الرقراق حني يتطامن السكون
من حولك..
حني يكون اإلنسان يف فالة من األرض ،وتناديه عشرات
األصوات تتناهشه من كل جهة؛ فإنه ال يزداد إال تيهاً وذهوالً ،وأُراان
ذلك الرجل الذاهل بني ضجيج املدينة املعاصرة..
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وخصوصاً ،إذا انضاف إىل ذلك أمناط الرتفيه اليت غزت حياتنا،
واالسرتسال يف السهرات مع األصدقاء يف اسرتاحات الضياع..
ومن أفضع نتائج هذا االهنماك املضين يف تروس املدينة املعاصرة
تلك القسوة اليت تدب إىل القلوب فتستنزف اإلميان ،وتفزع السكينة
الداخلية ،حىت صارت شكوى شائعة..
أمل حين لنا أن نستقطع وقتاً هنرب فيه من التطاحن املعاصر
لنعيد شحن أرواحنا بنسيم اإلميان  ..؟
أمل أين لنا أن نرقق قلوبنا ابلقرآن  ..؟
وكون القرآن هو املفزع لتزكية النفوس وترقيق القلوب وتصفية
األرواح وانتشاهلا من الثقلة األرضية ليس استنباطاً أو وجهة نظر ,بل
هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته .
اف و اع ا
ا
ا
يد ﴾(. )1
كما قال هللا تعاىل  ﴿ :فَ َذ ِّك ْر اِبلْ ُق ْرآن َمن ََيَ ُ َ
وقال هللا تعاىل  ﴿ :قُل إا مَّنا أ ا
ُنذ ُرُكم اِب َلوح اي ﴾ (. )2

جاءت ُكم
اس قَد َ
ووصف هللا القرآن أبنه موعظة  ﴿ :اي أَيُّ َها النِّ ُ
م ا
وعظَةٌ امن َرباِّ ُكم ﴾ (. )3
َ
( )1سورة ق ،اآلية.54 :
( )2سورة األنبياء ،اآلية.54 :
( )3سورة يونس ،اآلية.45 :
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واحلقيقة أنه كانت متر ابملؤلف مشاهدات اجتماعية يف احلياة
اليومية فكنت أأتمل بعضها يف ضوء القرآن ,وأتنقل بني اآلايت,
وأقلب معانيها ,وأحاول أن أستخلص هداايت القرآن يف مثل هذه
األحداث واملواقف ,مث أسجل خالصة هذه التأمالت يف فصول
متناثرة ويف أوقات متفاوتة ..
وقد كانت تلك التأمالت ال تزيدين إال دهشة من أسرار القرآن
يف تليني القلوب وترقيقها ،وتزكية النفوس ،وبناء السمو والرقي
واجلمال األخالقي والتعبدي فيها..
ويف هذه الرسالة اليت بني يديك ستمر بك حصيلة بعض هذه
التأمالت ,فهذه الرسالة يف جوهرها هي مشاهدات اجتماعية مررت
هبا مث عرضتها حتت سراج القرآن ,وانكشف يل فيها معان أخاذة يف
ترقيق القلب ,وتليينه وتزكيته وتطهريه ,وإعادته ملساره الطبيعي,
دونت خالصة هذه النتائج والتأمالت يف هذه الفصول اليت ستمر
وّ
بك إبذن هللا .
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
أبو عمر
ذي القعدة 3311ه
iosakran@yahoo.com
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ذه ول احلق ائق
يف يو وووم األربعو وواء الثو وواين م وون شو ووهر هللا امو وورم ،لع ووام ثالثو ووة وثالثو ووني
وأربعمائووة وألووف؛ قوودم إىل ال ورايض أحوود أقوواريب يكووا أبيب عبوودالكر ،
وهو يف منتصف األربعينات من عمره ،وكانت بيين وبينوه موودة ميميوة
خاص ووة ،وإىل ه ووذه الس وواعة م ووا رأي ووت مثل ووه يف س ووالمة القل ووب للن وواس
واإلحسووان للمستضووعفني كالعمووال واجلاليووات واألطفووال وووووهم ،ولووه
علي خصوصاً فضل خاص ال أنساه ما حييت..
ومووا إن وصوول ملنووزيل إال وكانووت آقر اإلرهوواق ابديووة عليووه ،فطلووب
فراشاً وانم يف اجمللس ساعةً..
ومل ووا ح ووان موع وود الغ ووداء أيقظت ووه وتناولن ووا الغ ووداء س وووايً ،مث جلس وونا
نتج وواذب أط وراف احل ووديأ ف ووأقر مس ووألة (ص ووالة اجلماع ووة للمس ووافر)،
وطلب مين كتباً عن هذا املوضوع..
فص ووعدت ملكتب وويت وأتي ووت ووزء الص ووالة م وون فت وواوى اب وون اب ال وويت
ّفرغووت موون نووور علووى الوودرب ،وفتوواوى ابوون عثيمووني الوويت اعهووا الشووي
فهد السليمان..
قرأان املسألة اليت أرادها ،مث استأذن وغادر..
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هذا كان يوم األربعاء ،ويف يوم اجلمعة الذي يليه اتصلت يب والديت
تقوودم يل خ ورباً علووى التوودريج ،فقالووت يل :أبووو عبوودالكر  ،اي وليوودي،
احلمدهلل على قدره ،جاءه حادث.
مث سكتت.
سألتها :ويف أي مستشفى هو اآلن؟
فقالت يل :تويف ،هللا يرمه..
ومت بره وةً ،وودعووت الوالوودة وأغلقووت اهلوواتف ،كوول الووذي دار يف
صو ب
خل وودي تل ووك الس وواعة أن الوال وودة أ ه ووا اأ وورب بش ووكل خ وواط  ،وأن أاب
عبد الكر قطعاً مل ميت.
مكثووت قلوويالً مث عوواودت االتصووال ،وسووألت والووديت :أنووت متأكوودة
من اأرب؟
قالت :هاهم أهله يبكون اي وليدي ،هللا يرمه.
ودعووت الوالوودة موورًة أخوورى ،وأغلقووت اهلوواتف ،وبقيووت يف مكوواين ال
ّ
أعرف ماذا أصنع..
مث اتصلت بشوقيقه ،فلموا رد علوي و عوت صووته املتهودج ،دب إيل
اليقني.
وسألته :أبو عبدالكر ..؟
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فق وواطعين وق ووال بص وووت رب ووزوج بعو وربات متكس وورة :أب ووو عب وود الك وور
يطلبك احلل.
أدرت حموورك سووياريت متوجه واً ملنزلووه خووارج ال ورايض ،وذهبووت يف نفوور
من أهله إىل مغسلة املوتى اليت سيغسل فيها.
انتظ وران سووويعةً ،وحووني فوورغ املغسوول أذن لنووا ابلوودخول ،وكشووف لنووا

عوون وجهووه ،فسوولمت عليووه ،وقبلووت بووني عينيووه ،ودعوووت لووه ،ومل أملووك
نفسي حينها أن قلت :ما أطيبك حياً وميتاً اي أاب عبد الكر ..
جلسوونا يف منزلووه وقوودم بعووض النوواس يعووزون ،وأان ال لووت غ وري قووادر
على اإلفاقة من صدمة املواجهة.
ع وودت لل ورايض ،ومكث ووت لي ووايل وص ووورته ال تف ووارق انأ ووري ،وأعي وود
تووذ ّكر كوول كلمووة قاهلووا حووني كووان يف ضوويافيت يوووم األربعوواء الووذي سووبق
وفاته .بل وكنت أدخل جملس منزيل ،وأشاهد الزاويوة الويت افرتشوها وانم
فيهو و ووا ،وأشو و ووكو بثو و ووي وحو و ووزين إىل هللا ،وأكظو و ووم أ ي و و وزاً يف داخلو و ووي مو و ووا
استطعت.
مو و ووررت حب و و ووادث ووفيو و ووات كثو و وورية ،لكو و وون ألول مو و وورة يهجو و ووم علو و ووي
اإلحساس بقرب املوت ودنو األجل مبثل هذه الصورة..
ملووا كنووت يف منووزل ذويووه واملعو ّوزون يقوودمون علوويهم كنووت أطووالع وجوووه
الناس ،وأنظر لنفسي بينهم وأقول :كلنوا قودمنا للعوزاء ،وغالبنوا يظون أن
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املصوويبة مصوويبة غووريه ،وننسووى أن هنوواك سوواعة سووجلت لكوول واحوود منووا
وسيغسول ،ويوضووع يف كفنووه ،ويوسوود حلووده،
سوويغادر فيهووا هووذه احليوواة،
ّ
وتصف اللبنات فوقه ،ويهال عليه الرتاب ،وينصرف الناس عنه.
موون النوواس موون سوويموت يف هووذا الشووهر ،ومنووا موون سوويموت قبيوول
رمضووان هووذا العووام ولوون يدركووه ،ومنووا موون سوويدرك سوونةً أو سوونتني أو مووا
اد على ذلك ،ولكنها النهاية امتومة..
ساعةٌ مكتوبةٌ قريبةٌ منا سنغادر فيها هذه احلياة..
هو ووذا السو وواعة الو وويت أ حتديو وودها قبو وول أن لو ووق السو ووماوات واألرض
خبمسووني ألووف سوونة ،مث كتبهووا املالئكووة الكورام يف التقوودير العمووري حووني
كووان اإلنسووان جنين واً عمووره أربعووة أشووهر ،ووون نسووري إليهووا اآلن ابلع و ّد
التناقصي..
فووإذا كووان العووام املاضووي يفصوولنا عنهووا ثووالث سوونني ،فوواليوم يفصوولنا
عنهووا سوونتان ،وهكووذا ووون نقوورتب كوول دقيقووة موون هووذه اللحظووة احلا ووة
لالنتقال للدار اآلخرة واملسكن األبدي..
غفلت عنها طوال هذه السنوات؟
هذه احلقيقة الكربى كيف ُ
وكيف يغفل كثري من الناس عنها؟
الكثري من الناس يعرف هذه احلقيقة معرفة نظريوة عقليوة حبتوة ،لكنوه
مل يعشها يقيناً قلبياً غامراً يستحوذ على تفكريه..
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وموون أعاجيووب النفوووس ،ومووا ميووور فيهووا موون األحاسوويس؛ أن بعووض
النوواس يكووره ذكوور املوووت ،ويوودور يف مشوواعره اأفيووة أنوه حووني يتحاشووى
ذكره فإنه يبتعد عنه ،وحني يذكره يكون قريباً منوه ،ويتكلوف األسوباب
املش ووروعة وغ ووري املش ووروعة يف مدافع ووة امل وووت؛ يظ وون أن ووه س وويؤجل يوم ووه
املكت وووب ،وه ووذا (الف و ورار النفس ووي) مو وون امل وووت ص وووره الق وورآن تص ووويراً
ا
تبكيتي واً حووني قووال تعوواىل ﴿ :قُ ْل إا من ال َْو ْو َ
ل الم اذر تَا ُّرو َن م ْن ُ فَاننم ُ
ُمالقا ي ُك ْم ُم تُ َرإُّو َن إا َِل َع ااي الْاَْي ا
د َوال م
اإئا فَ يُ نَ كاِّ ُُ ُك ْم اَ ا ُك ْن ُ ْم
َ َه َ
تَ ْع َولُو َن ﴾ (.)1
وب أنووك فووررت ،وافوورتض أن خط وراً موون األخطووار سوولمت منووه؛
وَهو ن
فحووىت مووا ستعيشووه بعوود ذلووك سوويظل فوورتة منيووة حموودودة ،يقووول تعوواىل:
﴿ قُ ل لَ ن ي ْن َ ع ُكم الْ ا رار إا ْن فَ ررُْل ام ن الْو و ا
ل أَ او الْ َق ْ ال َوإاذا
َْ َ َ ْ
ْ ْ َ َ ُ َُ
ُُتَمعُو َن إا قَلايال ﴾ (.)2
فحووىت لووو سوولمت موون خطوور معووني ،فسوويظل املتوواع قلوويالً ،وسوويأيت
خطر لن تفر منه..
وصور القرآن معا آخر قريباً من الفرار ،وهو«التحايد»..
ّ

( )1سورة اجلمعة ،اآلية.8 :
( )2سورة األحزاب ،اآلية.61 :
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ذلووك أن «الفورار» ابتعوواد عوون موضووع اأطوور ،وأمووا «التحايوود» فهووو

ل
اء ْ
أشووبه مبحاولووة التحاشووي عوون سووهام املوووت ،يقووول تعوواىلَ ﴿ :و َج َ
س ْكرئُ الْوو ا
ت ام ْن ُ َاَتي ُد ﴾ (.)1
ل اِب ْحلَاِّق ذَلا َ
ك َما ُك ْن َ
َ َ َْ
فلوون ينفووع الف ورار ،ولوون ينفووع التحايوود ،وسووتأيت قريب واً سوواعة االنتقووال
للدار األبدية.

بول أتمول مووا هوو أعجووب مون ذلووك ،وهوو أن اإلنسووان يسوري بقدميووه
إىل املوض ووع ال ووذي كت ووب هللا وفات ووه في ووه ،وه ووو اليعل ووم الق وودر املخب وووء،
حيووأ يقووول تعوواىل ﴿ :قُ ل لَ و ُك ْن ُم ات ب ي وتا ُكم لَك رَِ الم اذ ا
د
َ
ين ُك َ
ْ ْ ْ ُُ ْ َ َ
ضا
اج اع اه ْم ﴾(. )2
َعلَْي اه ُم الْ َق ْ ُل إا َِل َم َ
بول قوود وود كثورياً موون النوواس ميوور بطريووق ،أو غرفووة ،أو مستشووفى ،أو
غريها ،سنوات عديدة من عمره ،وال خيطر بباله أن هذا املوضوع الوذي
مير به حيتمل أن يكون هو الذي كتب هللا وفاته فيه بعد كذا وكوذا مون
الساعات والدقائق..
وامل و وراد أن هو ووذه اللحظو ووة القادمو ووة الو وويت تنتظو وورين وتنتظو وورك اي أخو ووي
الكوور ؛ حلظ وةٌ ال تقبوول التأجيوول وال التقوود  ،سوواعة قررهووا اجلبووار جوول

( )1سورة ق ،اآلية.61 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.645 :
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ا ا
اء
جالله ،كما قال تعاىلَ ﴿ :ولَك ْن يُ َؤ ِّخ ُرُه ْم إا َِل أ َ
س ًّوى فَان َذا َج َ
َج ٍل ُم َ
ا
اعة َو يَ ْسَ ْق اد ُمو َن ﴾(.)1
َجلُ ُه ْم يَ ْسَأْخ ُرو َن َس َ
أَ
وموون الووة التعلووق ابألسووباب املاديووة أن كث ورياً موون الساسووة واألث ورايء
يتومهووون أهنووم يف قصووورهم املشوويدة أبعوود عوون وواطر املوووت موون سووكان
الش ووقق والص ووفيح واألحي وواء العش ووائية ،والق وورآن يكش ووف ه ووذا الش ووعور
ل َولَ ْو
املزيووف ،حيووأ يقووول تعوواىل ﴿ :أَيْ نَ َو ا تَ ُكونُ وا يُ ْد ارْك ُك ُم ال َْو ْو ُ
َيم َدئٍ ﴾(.)2
ُك ْن ُ ْم ات بُ ُر ٍ
وج ُم َ
ولووذلك فووإن فريق واً موون النوواس يكووره فريضووة (اجلهوواد) ألنووه يظوون أهنووا
تقربووه للموووتن وينسووى أن املوووت قُوّررت لووه سوواعة معينووة قبوول أن خيلووق،

وقد شرح القرآن شيئاً من هذا التصور كما يقول تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا َربمنَا
ا
َج ٍل قَ ار ٍ
يد ﴾(.)3
ت َعلَْي نَا ال اْقَ َ
يَ َكَ ْك َ
ال لَ ْو أَخ ْمرتَ نَا إا َِل أ َ

ول ووذلك يع وورف الن وواس قصصو واً كث وورية ملق وواتلني مترغو ووا ف وووق جبه ووات
الشووظااي وحتووت قصووف الطووائرات ،ومووع ذلووك عووادوا لبلووداهنم وعمووروا
سنني عددا.
ويعوورف الن وواس ابملقاب وول أص ووحاء أشووداء دامهه ووم امل وووت فج ووأة ف وووق
أسرهتم األنيقة..
( )1سورة النحل ،اآلية.16 :
( )2سورة النساء ،اآلية.58 :
( )3سورة النساء ،اآلية.55 :
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ملاذا؟ ألن هوذه اآلجوال حمسوومة قبول أن خيلوق النواس ،ال ينفوع فيهوا
فرار وال حتايد ،وال حماولة اهل وتناس للحظة فراق الدنيا..
بل إن بعض اجلهلة إذا ذُكور لوه أن رجوالً مون النواس موات يف سوبيل
هللا يقووع يف قلبووه أن سووالمته هووو موون هووذا املوووت نعمووة موون هللان وهووذا
يب حووني حكووى هللا تصوورفه ومقالتووهَ ﴿ :وإا من
نظووري تفكووري عبوودهللا بوون أُ ّ
ام ْن ُكم لَون لَي ك اطَُِّ من فَان ْن أَصاب ْ ُكم م ا
ال قَ ْد أَنْ َع َم م
اعُ َعلَ مي إا ْذ
ص يكَةٌ قَ َ
ْ َ ْ َُ
ََ ْ ُ
َيْ أَ ُك ْن َم َع ُه ْم َش اهيدا ﴾(. )1
لق وود وقف ووت بع وود ه ووذه اجلن ووا ة املهيب ووة ،وأخ ووذت أت ووذكر قو ووائم م وون
األصدقاء واألقرابء وغريهم ربن حانت ساعة رحويلهم املكتوبوة وودعووان
يف السنوات السابقة..
تووذكرت أصوودقاء درس ووا معنووا يف املرحلووة الثانويووة ،وأصوودقاء درس ووا
معنا يف اجلامعة ،وأقرابء كانوا خيالطوننا بشكل دوري..
وت و ووذكرت علم و وواء ك و ووانوا و ووع ال و وودنيا وبص و وورها ،ح و ووني كن و ووا نت و ووداول
أخبووارهم ،تووذكرت ابوون اب  ،وابوون عثيمووني ،وابوون ج وربين ،وابوون غووداين
وغريهم.

( )1سورة النساء ،اآلية.57 :

رقائق القرآن

06

ب وول ت ووذكرت رس ووول هللا  ال ووذي مش ووى يف طرق ووات املدين ووة ،وقو ورأ
ابلن وواس إمامو واً يف مس ووجده النب وووي ،وجل ووس م ووع أص ووحابه بع وود ص ووالة
الفجر..
ذهبوا كلهم بني أطباق الثرى ،فكيف اي تورى أيمون اإلنسوان ويغفول
وهووو يوورى النوواس حولووه يتناقصووون؟ن هووذا وهللا سوور موون أس ورار الوونفس
البشرية..
ح ووني ي ووتمعن اإلنس ووان يف ه ووذه احلقيق ووة الك ووربى ،حقيق ووة امل وووت؛
تسري به سلسلة التساؤالت إىل هذه املفارقة الويت نعيشوها يوميواً ،أعوين
التناقض بني العقيدة والسلوك..
إذا كنا نؤمن فعالً أبن حلظة توديع الدنيا قريبة منوا ،قريبوة منوا جوداً،
إهنووا حلظووة ابألبوواب ،إهنووا علووى طوورف الثمووام ،وقوود أخووذت أعووداداً ربوون
ودرس وووان؛ فكي ووف اي ت وورى نغف وول
س وواكنوان وآكل وووان وانقش وووان و امل وووان ّ
وون نرى أخبار املوتى ال تتوقف؟ن
وق وود أش ووار الق وورآن إىل ه ووذه املفارق ووة ب ووني ق وورب األج وول يف مقاب وول
اسووتمرار الغفلووة ،فقووال تعوواىل ﴿ :اقْ رل لالنم ا ا
س ابُ ُه ْم َو ُه ْم ات
ََ َ
اس ح َ
ضو َن ﴾(.)1
غَ ْ لَ ٍة ُم ْع ار ُ

( )1سورة األنبياء ،اآلية.6 :
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وأخوذت موورًة أأتموول أسووباب هووذه اإلشووكالية يف كتوواب هللا ،وأحوواول
البحووأ عوون موقووف القوورآن موون هووذه العالقووة ،فوجوودت ثالث وة مشوواهد
ص و ّوور الق وورآن تفاص وويلها تكشو وف سو وراً م وون أسو ورار املش ووكلة ،أال وهو وي
مشكلة «التأجيل».
فهوذه اأطوااي الوويت ال لنوا نواقعهوا ال وودان غالبواً ططوني لالسووتمرار
عليهوا ،وإمنوا نقوول يف أنفسونا إهنوا جمورد فورتة يسورية وسنصوحح أوضواعنا
جووذرايً ،لكوون الزمووان يتفووارط ،وينسو ّول الوقووت موون بووني أيوودينا وووون ال
نش ووعر؛ ح ووىت نتفاج ووأ مبل ووك امل وووت واق ووف ليأخ ووذ أرواحن ووا يف الس وواعة
املقدرة..
أرأيت؟ إنه الذهول عن احلقائق الكربى حتت غمامة «التأجيل»..
أخووربان كتوواب هللا عوون فئووام موون النوواس حووني حيضوورهم املوووت يسووألون
أجلوهووا،
هللا أن يوورجعهم ،ويعاهدونووه أن يعملووا األعمووال الصوواحلة الوويت ّ
اء
ولك وون هيه ووات ،لق وود ف ووات األوان ،يق ووول تع وواىلَ ﴿ :ح مِ إاذَا َج َ
ون * لَعلاِّي أَ ْعو ل ا ا
ل اراجع ا
ت
ل قَ َ
َح َد ُه ُم ال َْو ْو ُ
يو ا تَ َرْك ُ
َ
ال َر اِّ ْ ُ
َُ َ
أَ
ص احلا ف َ
خ إا َِل يَ ْوام يُ ْك َعثُو َن ﴾(.)1
َكال إانم َها َكلا َوةٌ ُه َو قَائالُ َها َوام ْن َوَرائا اه ْم بَ ْرَِ ٌ
أمامنووا اليوووم فرصووة للعموول الصووايت قبوول أن أتيت هووذه السوواعة القريبووة
املفاجئة اليت لن تنفع فيها التوسالت ابلعودة لزمان العمل..
( )1سورة املؤمنون ،اآليتان.111699 :
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وأخربان كتاب هللا عن فئام مون النواس حوني حيضورهم املووت يسوألون
هللا فس ووحةً منيو وةً يس ووريًة ليتص وودقوا ،ولك وون بع وود م وواذا؟ بع وود أن ف ووات
ا
ا ا
األوان؟ن يقووول تعوواىلَ ﴿ :وأَنْ ُق وا م ْن َم ا َرَِقْنَ ا ُك ْم م ْن قَ ْك ال أَ ْن َْا َ
َج ٍل قَ اري ٍ
ل فَ يَ ُق َ
د فَأَ م
ص مد َ
َح َد ُك ُم ال َْو ْو ُ
ول َر اِّ
ل لَ ْو أَ مخ ْرتَاِ إا َِل أ َ
أَ
َجلُ َه ا َو م
ص احلاا َ * َولَ ْن يُ َؤ اِّخ َر م
َوأَ ُك ْن ام َن ال م
اعُ
اء أ َ
اعُ نَ ْ س ا إاذَا َج َ
َخكاريٌ اَا تَ ْع َولُو َن ﴾ (. )1
وها ون اآلن يف من إمكانية التصدق ،فهل سنرتدد يف قرار النفقة
حىت أتيت تلك الساعة اليت نبدي فيها االستعداد للتصدق ،ولكن بعد
فوات األوان؟ن
وأخوربان كتوواب هللا عوون فئووام موون النواس حووني حيضوورهم املوووت يعلنووون
التوبووة ويسووتغفرون هللا ،ولكوون هوول هووذا هووو وقووت التوبووة واالسووتغفار؟
ا ا
س ياَُ ا
يقووول تعوواىل ﴿ :ولَْي ا
ال َح مِ إاذَا
ين يَ ْع َولُ و َن ال م ِّ
س ت ال ْموبَ ةُ للم ذ َ
َ َ
ما
ين َهُوتُ و َن َو ُه ْم
ل قَ َ
َح َد ُه ُم ال َْو ْو ُ
َح َ
ال إااِّْ تُ ْك ُ
ض َر أ َ
ت اَّ َن َو ال ذ َ
ك أَ ْعَ ْد ََن ََلُ ْم َع َذاِب أَلايوا ﴾ (. )2
ار أُولَُا َ
ُك م ٌ
ال لن ووا اآلن يف الس وواعات األخ وورية ال وويت تس ووبق إغ ووالق ابب التوب ووة،
والتوبووة إىل هللا حتتوواج ق وراراً فووورايً عوواجالً ،ق وراراً ال حيتموول التأجيوول قنيووة
واحدة ،قراراً جيب أن يدشن اآلن ،قبل أن تفوت الفرصة..
( )1سورة املنافقون ،اآليتان.66169 :
( )2سورة النساء ،اآلية.68 :
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ه ووذه املش وواهد الثالثو وة ال وويت ذكره ووا الق وورآن ع وون أحو ووال امتضو ورين،
وأمنيوواهتم ،موون أشوود املشوواهد لزلووة ملشوواعر املوؤمن املوووقن بلحظووة املوووت
وقرهبووا ،وخصوصواً إذا وضووع نفسووه يف هووذه املشوواهد ،فتخيوول كيووف لووو
كو ووان هو ووو نفسو ووه يسو ووأل هللا عنو وود االحتضو ووار أن يعو ووود للو وودنيا ليعمو وول
صوواحلاًن أو يسووأل هللا أن يعووود للوودنيا ليتصوودق ويكووون موون الصوواحلنين
أو يسأل هللا عند االحتضار أن يتوب عليه ويغفر لهن
ويف كل هذه األمنيات يواجه ابلرفض ،ألهنا دعوات او ت املوعد
النهائي للقبولن وقد كان ميكنه ذلك لو ابدر قبل هذه اللحظة..
واب
والواقوع املشوواهد اليووم أن موون أكثور مووا ينسوج حووول العيوون حجو َ
وافس االجتم وواعي عل ووى ال وودنيا ،ف وواملرء من ووذ أن يُس ووتجر إىل
الغفل ووة التن و ُ
«دوامة املباهاة» فإنه ال يكاد يفيق منها إال على أعتاب القرب.
والنوواس اليوووم كووأفراس رهووان علووى املناصووب ،واملسوواكن ،والسوويارات،
واملالبو و ووس ،ال يكو و وواد أحو و وودان يلو و ووتق أنفاسو و ووه مو و وون هو و ووذه املنافسو و ووات
االجتماعية على حطام الدنيا..
وقد نبوه القورآن علوى هوذا املعوا الواسوع أبوجوز عبوارة وأبلو صوياغة،
ابهلل عليك أتمل قوله تعاىل ﴿ :أَ َْلَا ُك ُم الم َكاثُ ُر * َح مِ ُِْرُلُ ال َْو َقاباَر﴾
(. )1
( )1سورة التكاثر ،اآليتان.716 :
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أرأيت أين تنتهي حفلة التكاثر هذه؟ تنتهي عند أول ليلة يف القرب،
وحينها يكتشف أحدان أنه ضيع حياته املستقبلية احلقيقية ،ولكن بعود
ماذا؟ بعد فوات الزمن امدد من هللا جل وعال.
وهذا التكاثر الذي حتدثت عنه (سوورة التكواثر) جواء يف آيوة أخورى
يف سووورة احلديوود ،حيووأ يقووول تعوواىل ﴿ :ا ْعلَ ُو وا أَمَّنَ ا ا ْحلَيَ ائُ ال ُّدنْ يَا
ا
دَ ،وََلٌْوَ ،واِينَةٌَ ،وتَ َ ا ُخ ٌر بَ ْي نَ ُك ْمَ ،وتَ َكاثُ ٌر ات األم َو اال َواأل َْو إ﴾
لَع ٌ

(. )1

وإذا وفووق هللا اإلنسووان أن ينخلووع موون مالحظووة مووا يكتسووبه األووق،
ويتزامووون عليووه ،والتحوورق علووى املنافسووة فيووه ،موون مناصووب ،ومسوواكن،
وسوويارات ،وعقووارات ،وأرصوودة ،وووهووا ،وأقبوول علووى مووا هووو أعظووم موون
ذلو ووك ،وه و ووو صو ووناعة املسو ووتقبل األبو وودي ،وعم و ووارة الو وونفس ابهلل؛ فإن و ووه
سيكتشف للحياة معا آخر ،معا أ ى من احلطام الصغري املؤقت..
كلمووا رأيووت نفسووي يف غفلووة ،وكلمووا رأيووت نفسووي وقوود ذهلووت عوون
احلقائق الكربى ،أخذت أردد :فتش عن (دوامة التكاثر) ن.
وبك وول ص وراحة ف ووإنين ال أع وورف مفهوم واً عقلي واً ال يك وواد امل وورء ح ووني
يتأمله أن يطيق آقره اإلميانية مثل املقارنوة بوني (أبديوة احليواة اآلخورة) و
(أتقيت احلياة الدنيا)..
( )1سورة احلديد ،اآلية.79 :
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مقارنة التأقيوت ابألبديوة عول الودنيا رقمواً مهموالً ال يسوتحق الوذكر
أصالً ،األبدية ليست مئة سونة ،وال ألوف سونة ،وال مليوون ،وال مليوار،
ولكنه أبد اآلبدين بال هناية..ن
من يستطيع أن يتصور؟ن
مث ق و ووارن تلو و ووك احليو و وواة األبديو و ووة ابل و وودنيا الو و وويت ال تتجو و وواو ُس و و ونَيات
معدودة..ن
جموورد التأموول يف مفهوووم (األبديووة) يكوواد أن يصوول ابلوونفس إىل أعظووم
مراتب العزم.
أتمل معي هوذا املثوالن لوو قيول لشوخص مون النواس :إنوك سوتجلس
يف هووذا البلوود الووذي أنووت فيووه سووس سوونني ،مث سووننقلك إىل بلوود جموواور
وستعيش فيه مئة سنة ،فماذا ترى هذا الرجل صانعاً؟
ال شووك أنووه سوويحول كوول ربتلكاتووه وأموالووه وأرصوودته إىل البلوود الثوواين
الذي سيعيش فيه الزمن األطول ،وسيقتصد يف الصرف يف بلوده األول
ق وودر الطاق ووة ،ويتبلو و ابلكف وواف ،ألن ووه ينتظ وور احلي وواة املس ووتقرة يف البل وود
الثاين الذي سينتقل إليه.
إذا كووان هووذا يف املقارنووة بووني من وزلني أحوودمها سووس سوونني ،واآلخوور
مائة سنة ،فكيف ابهلل عليك سيكون التصرف حني املقارنوة بوني منوزل
مؤقت ومنزل مؤبد ال ينتهي أصالً؟ن
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مث لوويس األموور «مؤبووداً» فقو  ،بوول قوود يكووون مؤبووداً أبعلووى درجووات
السووعادة يف قصووور اجلنووة ونعيمهووا ،أو مؤبووداً يف أح و درجووات اآلالم
اجلسدية والنفسية يف أودية النار وهليبها ،كل ذلك أبد اآلبدين..ن
وماذا بعد مفهوم (األبدية) من واعظ؟ن
وكنت أالحظ يف كثري من كتب الفكور املعاصور أهنوا تكواد لوو مون
ذكوور املوووت والوودار اآلخوورة وصووناعة املسووتقبل األبوودي ،ويعوودون ذلووك
شأانً غري رفيعن
فو ووذكرت هو ووذه املالحظو ووة ألحو وود الشو ووباب الو ووذين يقو وورؤون يف هو ووذه
الكتب ،فقال يل :إن هذا تصرف له ما يربره.
فقلت له :وما الذي يربره؟
فق ووال يل  ( :إن استحض ووار امل وووت والي وووم اآلخ وور يص وورف اإلنس ووان
عون بنوواء احلضووارة والنهضوة ،فيجووب أن نووؤمن ابملووت واليوووم اآلخوور ،مث
ويّ ووده ح ووىت نس ووتطيع أن نب ووين احلض ووارة والنهض ووة بعي ووداً ع وون الض ووغ
النفس ووي لفك وورة امل وووت والي وووم اآلخ وور)ن ه ووذا ملخ ووص كالم ووه ،بعض ووه
بعبارته وبعضه مبعناه.
واحلقيقوة أن هووذا فهووم مغلووط كليواً ،وال يقووول هوذا الكووالم رجوول قورأ
كتاب هللا وأيقن صدقاً مبعانيه ،فإن استحضار املوت واليوم اآلخر هو
الذي يدفع فعالً للعمل الصايت النافع املثمر طبقاً ملراد هللا..
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فووإن هللا تعوواىل ملووا ذكوور الصووالة ،وهووي رأس العبووادات ،ذكوور أنووه ال
اس َ اعينُوا
يطيقه ووا إال م وون ي وووقن ابمل وووت ولق وواء هللا ،ق ووال تع وواىلَ ﴿ :و ْ
ما
ص َالئا وإانمه ا لَ َككا ريئٌ إا َعلَ ى ْ ا ا
ين يَظُنُّ و َن
اِبل م
ص ْاِ َوال م َ َ
اعَاش ع َ * ال ذ َ
َ
أَنم ُهم مالقُو رِّّباام وأَنم ُهم إالَْي ا ر ا
اجعُو َن ﴾ (. )1
ُْ
َ َْ ْ
َ
فانظر كيف كانت الصالة هينة ميسورة ملون اموتل قلبوه ابليقوني بلقواء
هللا..
وملا ذكر هللا واذل جنوود طوالوت ،بوني أنوه مل يقوف ويثبوت معوه إال

من امتلت قلوهبم ابليقوني بلقواء هللا ،كموا قوال تعواىل ﴿ :فلَ مو ا َج َاوَُِ
ول وجنُ ا
ما
ا
ال
وإ ا ،قَ َ
آمنُوا َم َع ُ قَالُوا طَاقَةَ لَنَا الْيَ ْوَم ِبَ الُ َ َ ُ
ين َ
ُه َو َوالذ َ
ا
ما
اع َك م ام ن فاَُ ٍة قَلايلَ ٍة غَلَك ْ ا ا
ريئ
َ
ين يَظُنُّ و َن أَنم ُه ْم ُمالقُ و م ْ ْ
ال ذ َ
ت فَُ ة َكث َ
ِباا ْذ ان ما
اعُ َم َع ال م ا
اع َو م
ين ﴾ (.)2
صاب ار َ
ف ووانظر كي ووف مل يص وورب يف مقو ووام اجله وواد ،إال م وون عم وورت نفوسو ووهم
حبقيقة املوت واليوم اآلخر..
وت وورى أمث ووال ه ووؤالء املفكو ورين التغو وريبيني  -أو م وون أص ووابتهم بع ووض
ُشووعب التغريووب  -يتنوودرون مبوون يكثوور موون ذكوور املوووت ،بوول ويسووميها
بعض ووهم (عقي وودة انتظ ووار امل وووت) عل ووى س ووبيل االس ووتهانة واالنتق وواص،
( )1سورة البقرة ،اآليتان.51154 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.751 :
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ابلوورغم موون أن انتظووار املوووت شووعبة موون شووعب اإلميووان يف كتوواب هللا،
اع َعلَي ا
كما قال تعاىل ﴿ :ام َن ال ُْو ْؤامنا َ ار َج ٌ
ص َدقُوا َم ا َع َ
اه ُدوا مَ ْ
ال َ
ضى ََْنكَ َُ ،وام ْن ُه ْم َم ْن يَ ْن َ اظ ُرَ ،وَما بَ مدلُوا تَ ْك اديال ﴾ (. )1
فَ او ْن ُه ْم َم ْن قَ َ
وامووتالء القلووب ابليقووني بقوورب األجوول واحلسوواب نبووه عليووه القوورآن يف
سواو ا
ا
ال َو ْاأل َْر ا
ض َوَما َخلَ َق
قوله تعاىل ﴿ :أ ََوَيْ يَ ْنظُُروا ات َملَ ُكول ال م َ َ
ٍ
م ا
ا
َجلُ ُه ْم﴾ (. )2
سى أَ ْن يَ ُكو َن قَد اقْ َ َر َ
لأَ
اعُ م ْن َش ْيء َوأَ ْن َع َ
ل
وأعوواد ذات املعووا يف مطلووع سووورة األنبيوواء فقووال تعوواىل ﴿ :اقْ َ َر َ
لالن ا ا
ضو َن ﴾ (. )3
سابُ ُه ْم َو ُه ْم ات غَ ْ لَ ٍة ُم ْع ار ُ
ماس ح َ
وقد كان أئمة األولياء يف هذه األمة يستحضرون دوماً قرب األجول
ودنووو املوووت ،فهووذا رأس أوليوواء هووذه األمووة أبوووبكر الصووديق  -رض ووان
هللا عليه  -يستحضر هذا املعا كثرياً ،فقد روى البخاري يف صوحيحه

قصوة مووؤثرة عوون أيب بكوور ،حيووأ جوواء يف البخوواري « :مل ا ق دم رس ول
هللا  املدين ة ُو اع ك أب و بك ر وب الل » فكووان أبووو بكوور إذا أخذتووه
احلمى يقول:

ك ل ام ر مص ك ت أهل
()1
()2
()3
()4

سورة األحزاب ،اآلية.72 :
سورة األعراف ،اآلية.684 :
سورة األنبياء ،اآلية.6 :
صحيح البخاري.)6881( ،

وامل ول أإن م ن ش را نعل

()4
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واملراد أنه ليست اإلشكالية يف أن يستحوذ علوى القلوب والعقول اليقوني
بقرب األجل واحلساب ،فهذه شوعبة إميانيوة قرآنيوة عظيموة ،وإمنوا األول
هو تعطيل العمل والفتور عن الدعوة واإلصالح..
وقوود أوضووح كتوواب هللا أن اليقووني بلقوواء هللا يوودفع للمزيوود موون العموول
وميونح املوؤمن القووة والصورب ،ال العكوس كموا يتووهم كثوري مون التغوريبيني،
أو من أصابتهم بعض ُشعب التغريب..
واحلقيقووة أن استحضووار احلقووائق الكووربى كوواملوت ولقوواء هللا ،ومتزيووق
ضووباب الووذهول الووذي يلفهووا؛ يثموور للموورء تصووحيحاً هووائالً يف مس وريته
العلمي ووة والدعوي ووة واالجتماعي ووة ،ويغ ووري ج ووذرايً م وون نظرت ووه لكث ووري م وون
األم ووور ،فيص ووبح يق ورأ األش ووياء عل ووى ض وووء س وؤال :ه وول تق وورب م وون هللا
وتنفع يف اليوم اآلخر أم ال؟
وهووذا الس وؤال القلووق املشووفق منووذ أن يسوويطر علووى التفكووري تنقلووب
شخصية املرء رأساً على عقب ،ويصبح نظره أبعد من مظواهر األموور،
ويسريه حوىت أتيت
ومسافاهتا القصرية ،وال يزال هذا السؤال القلق يقوده ّ
ا
اا
حلظة لقاء هللا فيحمد العاقبة ﴿ :قَالُوا إا مَن ُكنما قَ ْك ُل ات أَ ْهلنَ ا ُم َْ ق َ
اع علَي نا ووقَاَن ع َذال السو ا
وم ﴾ (. )1
* فَ َو من مُ َ ْ َ َ َ َ َ َ م ُ

( )1سورة الطور ،اآليتان.75171 :
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وموون أعظووم آقر هووذا الس وؤال :القلووق واالنزعوواج حووول طبيعووة قضوواء
الوقووت والعموور ،فاإلنسووان الغافوول عوون ذكوور املوووت متوور أوقاتووه وسوواعاته
دون أن يتنبه ويتساءل حول جدوى ما يصنع..
لكن املؤمن الذي يهجم عليه ذكر املوت ودنو األجول ،وقورب لقواء
هللا ،فإن و ووك و ووده يزه و وود يف اللق و وواءات واالجتماع و ووات يف اس و و ورتاحات
الضووياع الوويت تووذهب فيهووا األوقووات سوودى ،وتتعوواىل فيهووا القهقهووات،
وجيوووب النوواس فيهووا أحاديووأ ال تقوورب موون هللا إن مل تكوون تبعوود عنووه،
ح و ووىت وإن ك و ووان أ و وواهر اجلالس و ووني الص و ووالح أو طل و ووب العل و ووم ،ف و ووالعربة
ابحلقائق ،وما أكثر ما تكون اجملالس يف غري ما يقرب من هللا..
امل ووؤمن املستحض وور حلقيق ووة امل وووت ،ودن ووو األج وول؛ يبخ وول بوقت ووه أن
ي ووذهب يف رواايت تل ووو رواايت ،وأف ووالم س ووينمائية تتالح ووق أضو وواؤها،
وتتبع لتعليقات وترهات على صفحات املواقوع االجتماعيوة كالفيسوبوك
وتويرت ،أو منتدايت اإلنرتنت..
طال و ووب العل و ووم اجلو و واد ال و ووذي تش و ووبع حبقيق و ووة امل و وووت تل و ووف نظرت و ووه
للمؤلف ووات والكت ووب ،وي وودب إلي ووه الزه وود يف ال وورتف النظ ووري ،ويص ووبح
مقصوووده يف الكتووب (معرفووة اهلوودى بدليلووه) ويضوومر شووغفه مبُلووح العلووم
ونكته ولطائفه اجلانبية ،وتصبح يف مرتبة تبعية غري مقصودة ابألصوالة،
وإمن ووا مقص وووده األص وولي معرف ووة (مع وواين ك ووالم هللا ورس و ووله) واالنفع ووال
والتخلبق هبا ،وبثها يف الناس..

رقائق القرآن

17

واجملاهوود الووذي جياهوود التيووارات البدعيووة والفكريووة املنحرفووة إذا تشووبع
قلبووه حبقيقووة املوووت وقوورب احلسوواب؛ صووار يقتصوود يف ذكوور النوواس إال
بقوودر مووا يبووني احلووق ويظهووره ،ومووا أحسوون العبووارة املنقولووة عوون اإلمووام
احلووافظ عبوودهللا بوون عووون شووي شووعبة وابوون املبووارك ،أنووه قووال« :ذك ر
الناس إاء ،وذكر هللا إواء» (. )1

واملؤمن الوذي اموتل قلبوه ابليقوني بلحظوة القورب ،يتحورق علوى أوقوات
االنتظووار ،واملسووري ،واجللوووس العووابر؛ أن تووذهب يف غووري ذكوور هللا ،وأي
اووال وهبوواء حلالووة الووذاكر هلل واقف واً وجالس واً ومضووطجعاً وال ويت يصووفها
ما
ين يَ ْذ ُك ُرو َن م
اعَ قايَام ا َوقُعُ وإا
كت وواب هللا يف قول ووه س ووبحانه ﴿ :ال ذ َ
َو َعلَى ُجنُوّباا ْم ﴾ (. )2
بوول أتموول مووا هووو أعجووب موون ذلووكن وهووو أن هللا أيموور ابلصووالة الوويت
كلها أذكار ،مث بعد الصالة أيمر ابسوتمرار الوذكر علوى هوذه األحووال،
ص الئَ فَ اذْ ُك ُروا م
اعَ قايَام ا َوقُعُ وإا
ض ْي ُ ُم ال م
فيقووول تعوواىل ﴿ :فَ انذَا قَ َ
َو َعلَى ُجنُوبا ُك ْم ﴾ (. )3
ابهلل عليك خوذ هوذا املثوال العوابر :أتمول هوذه السواعات الويت فاتوت
موون أهوور اليوووم ،أو موون عصوور اليوووم ،أو السووهرة الوويت قضوويتها البارحووة،
( )1سري أعالم النبالء.334/33 ،
( )2سورة آل عمران ،اآلية.393 :
( )3سورة النساء ،اآلية.301 :

رقائق القرآن

18

ه ووذه الس وواعات ال وويت فات ووت ،ذهب ووت عل ووي وعلي ووك ،ه ووذه الس وواعات
س وولخت م وون أعم وواران ول وون تع ووود أب ووداً ،ف ووإن كن ووا عمرانه ووا بتس ووبيح أو
حتمي و و وود أو تكب و و ووري أو س و و ووجدة أو مدارس و و ووة عل و و ووم انف و و ووع ،أو مص و و وولحة
للمسوولمني؛ فإهنووا سووتكون شوواهدة غووداً يف صووحائفنا ،تبوويض وجوهنووا
وتس وران يف اليوووم العصوويب .وإن ذهبووت هووذه السوواعات موون هنووار اليوووم
وليله سدى ،فيا حسرتنا واي غبننا يف فرصة أعطيوت لنوا مث سوحبت ومل
نستغلهانن
سو وواعات كانو ووت لنو ووا مث ذهبو ووت ،نعو ووم ذهبو ووت ولو وون تعو ووود ،انتهو ووت
الفرصة..ن
كلموا أتملوت يف هوذا املعوا تغشوواين الوذهول مون بورودان أموام دقووات
الساعة اليت ال تتوقف.
س َن َم ا أُنْ اِ َل إالَ ْي ُك ْم
أعوذ ابهلل من الشيطان الورجيمَ ﴿ :واتمكاعُ وا أ ْ
َح َ
ا
ا
ا
ال بَ ْاَ ة َوأَنْ ُ ْم تَ َْ عُ ُرو َن * أَ ْن
م ْن َرباِّ ُك ْم م ْن قَ ْك ال أَ ْن َْت يَ ُك ُم ال َْع َذ ُ
د ما
ت ات َج ْن ا
ت لَ او َن
تَ ُق َ
اع َوإا ْن ُك ْن ُ
س َاي َح ْس َرََت َعلَى َما فَ مرطْ ُ
ول نَ ْ ٌ
ال م ا
ين ﴾ (. )1
ساخ ار َ

( )1سورة الزمر ،اآليتان.55،55 :
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حل ظة ف داء
مشه ٌد مؤثر مر يب قبل من قريب ،شعرت معه كأنين توقفت عن
التنفس ،مث يف حلظات يسرية طافت بذهين ذكرايت قصص كثرية
عتها ،هذا املشهد الذي رأيته كأمنا قدح شرارة يف زن الذكرايت،
كل ما أتذكره من قصص ذات صلة هبذا
وما الت تتقافز أمام عيين ب
املشهد ..
دعين أحدثك أوالً عن هذه الذكرايت والقصص اليت هجمت علي

متزامة يف حلظات يسرية ،مث أروي لكم املشهد املؤثر الذي استثارها
من مهجعها..

من هذه القصص اليت تذكرهتا قصة أحد اإلخوان الذين يل هبم
عالقة خاصة ،حكى يل مرة أنه كان ان الً من الدور الثاين يف منزله،
وحيمل بني يديه بُنيّته الصغرية اليت شارفت إكمال الربيعني من
العمر..
عثرت قدمي،
يقول صاحيب :وأان يف وس درجات السلّم ان الً َ
فسقطت ،وبنييت بني يدي ،فوجدتين بشكل تلقائي سريع أورف إىل
ُ
األرض ابلطرف اآلخر من جسمي ألداري عن بنيّيت سقوطها على
األرض ،وبسبب رفعي هلا بكلتا يدي فإين مل أستطع أن أمي نفسي،
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فتسبب يل ذلك بكدمات شديدة ،وذهبت بنيّيت تكمل لعبها وهي
ال تعلم ما الذي جرى يل؟ن
كنت أأتمل قصة صاحيب وأتعجب كثرياً من مشاعر األبوة هذه
اليت جعلته بشكل عفوي سريع يؤمل نفسه لتسلم بنيتهن فيقيها بنفسه،
وال يفكر يف ا اذ القرار ،بل يندفع لذلك بال شعور يف أجزاء من
الثانية..ن
قصة أخرى رباثلة تذكرهتا أمام ذلك املشهد ،وهي قصة صاحب
آخر حكى يل مرة أنه ال ال يتذكر وهو صغري أنه كان يف ليلة من
الليايل مريضاً يئن طوال الليل ،وأن والدته كانت انبه تنظر إليه،
و تنق أنفاسها مع كل فرة من أنينه ،وتتوجع له حىت تكاد رج
روحها من التأمل له..
ليس هذا كله هو الالفت ،وإمنا يقول صاحيب :أنه كان يسمع

والدته  -رمها هللا  -كانت تتمتم بدعاء وتقول« :ايلي فيِ
و فيك  ..ايلي فيِ و فيك وأَن أمك».
فكنت أتعجب كثرياً كيف تتما تلك الوالدة احلنونة أن يكون
املرض فيها وليس يف ولدها؟ن
اي ملشاعر األمومة هذه اليت ال ميكن يل مدى فدائها لفلذة
كبدهانن
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قصة أخرى  -أيضاً  -شبيهة مبا سبق تذكرهتا أمام ذلك املشهد،
يقول يل صاحيب :أنه كان مرة من املرات يف غاية اإلرهاق ويتضور
جوعاً ،وملا وصل املنزل طلب من وجته وجبة هي من أطيب وأشهى
الوجبات إىل نفسه ،وأخذ يتشاغل بكل ش ريثما ينتهي إعداد
ووضع الطبق بني يديه بعد أن كاد يعصره
الوجبة ،فلما انتهى األمر ُ
االنتظار ،جلس انبه طفله الصغري وأخذ يشري إىل الطبق ،مث يشري
إىل فمه ،وينظر إىل والدهن مل يكن الطفل جائعاً بقدر ماهو تطفل
أنست الوالد نفسه وأخذ
الصغار ،ومع ذلك فإن هذه التوسالت َ
يل ّقم طفله الصغري ونسي نفسه ..

ايللدهشة؟ن كيف يغيب اإلنسان عن نفسه أمام توسالت طفله
الصغري؟ن تلك أحاسيس األبوة..
وخري من هذه القصص السابقة ،وأشرف وأجل منها ،قصة أخرى
قفزت لذهين حني كنت أمام ذلك املشهد املؤثر ،وهي قصة وقعت
أمام النيب  وأصحابه يف السنة الثامنة للهجرة ،وذلك أنه حني جاء
سيب هوا ن رأى النيب فيه أماً حنونة ملهوفة تبحأ يف السيب عن
صبيها .ويروي عمر بن اأطاب القصة فيقول« :قُدم على رسول هللا

 بسىب ،فإذا امرأة من السىب تبتغى إذا وجدت صبيا ىف السىب
أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال لنا رسول هللا «أترون هذ
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املرأئ طارحة ولدها ىف النار»؟ قلنا :ال وهللا وهى تقدر على أن ال
تطرحه .فقال رسول هللا« :هلل أرحم بعكاإ من هذ بولدها» (. )1

فتعجب النيب  من شدة هلفة هذه األم بصبيها حىت كانت
تلتق صبياً إثر صيب من السيب فتلقمه ثديها ن
فيا سبحان هللان ما أعظم مشاعر األمومة واألبوة اه أطفاهلمن
وهذا ليس شأانً تصاً ابلبشر ،بل حىت احليواانت العجماوات حتمل
من مشاعر األمومة احلنونة شيئاً مثرياً للحاسيس وكوامن النفوس،

ففي سنن أيب داود عن ابن مسعود أنه قال« :كنا مع رسول هللا 

ىف سفر ،فانطلق حلاجته ،فرأينا مّرة معها فرخان ،فأخذان فرخيها،
احلمرة فجعلت تفرش ،فجاء النىب فقال «من فجع هذ
فجاءت ّ
بولدها رإوا ولدها إليها» (. )2

فانظر كيف كان هذا الطري يفرش جناحيه ويدنو إىل األرض
مفجوعاً بفراخه ،فكيف إذن تكون مشاعر اآلدميني اه أطفاهلم؟ن

( )1البخاري ،9555:مسلم4597 :
( )2سنن أيب داود7744 :
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بل ويف صحيح البخاري أيضاً أن النيب  حني ذكر الرمة اليت
أنزهلا هللا يف األرض يرتاحم هبا األق قال عن احليواانت« :حِ ترفع
ال رس حافرها عن ولدها خَية أن تصيك » (. )1

املهم ،أن هذه القصص العجيبة األخاذة املدهشة أخذت تتالحق
مر يب قبل أايم،
أمام عيين بصورة حزينة حني كنت أمام مشهد مؤثر ّ
والراب اجلامع واملعا املشرتك بني هذه القصص ال خيفى على
القارئ ،وهي أهنا كلها تعكس شدة شفقة اآلابء واألمهات على
فلذات أكبادهم..
كنت أتذكر هذه القصص السابقة ،مث أعيد التأمل يف هذا املشهد
الذي استحوذ على أحاسيسي ،هذا املشهد الذي استثار هذه
القصص من مكامنها يف ذاكريت..
أتدري ما هو هذا املشهد املؤثر الذي هيّج كل هذه القصص يف
نفسي اي أخي الكر ؟
إنه بكل اختصار «آي ة» من كتاب هللا كادت تذهب ب ّليب وأان
أقرؤها ،فكل ما أعرف من رمة األبوة واألمومة أبطفاهلم فإنه
سيذهب هبا هول حلظة مشاهدة النار يوم القيامة ،فيتما األب
العطوف واألم احلنون أن يتخلصوا من هذه النار حىت لو أرسلوا
( )1البخاري.7666 :
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فلذات أكبادهم إليها ،يقول احلق تبارك وتعاىل يف مشهد مرعب:
﴿ يَ َو ُّإ ال ُْو ْج ارُم لَ ْو يَ ْ َ ادر ام ْن َع َذ ا
ال يَ ْوامُا ٍذ باكَناي ا ﴾ (. )1
هل نتخيل أننا سنقابل يف ساعة قريبة انراً عظيمة يفة تطيش
أمام فريها عقولنا حىت يتما املرء أن يفدي نفسه منها إبرسال أبنائه
وبناته إليها؟ إنه خرب هللا سبحانه ﴿ :لَ ْو يَ ْ َ ادر ام ْن َع َذ ا
ال يَ ْوامُا ٍذ
باكَناي ا ﴾ن
اي هللا ،اي فرجنا إذا أغلقت األبوابن اللهم ..السالمة السالمة من
هذه النار اليت أذهبت عقل الوالدين من شدة أهواهلا حىت نسوا أغلى
الناس إليهم ،بل متنوا أن يكون أوالدهم مكاهنم ويتخلصوا منها ن
أطفاهلم الذين كانوا يف ّدوهنم ويق ّدموهنم على أنفسهم ،ستأيت حلظة
الفداء الكربى اليت تصعق فيها النفوس من شدة اهللع حني تسمع
فوارن انر يوم القيامة وشهيق هلبها وهي أتكل الناس واحلجارة ..
وأمام ذلك املشهد فإن الوالد يود لو يفتدي من عذاب يومئذ
ببنيهن
اي هللا ،إىل هذه الدرجة يصل اهلول والرهبة ،يود اجملرم لو يفتدي
من عذاب يومئذ ببنيه..ن

( )1سورة املعارج ،اآلية.66 :
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أمام هذا الذعر املهول تذهب كل تلك األحاسيس العطوف ،أي
رعب أكثر من هذا الرعب الذي ينسي الوالدين مشاعر األبوة
واألمومة؟ن أي مشهد يف ذلك الذي ينسي الوالدين فلذات
أكبادهم؟ن ﴿ يَ َو ُّإ ال ُْو ْج ارُم لَ ْو يَ ْ َ ادر ام ْن َع َذ ا
ال يَ ْوامُا ٍذ باكَناي ا ﴾ ..
ايربنا السالمة ،السالمة..
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اإلط را األخ ري
برغم أن إنسان هذه احلقبة الزمنية من التاري غوارق يف جلوج املدنيوة
املعاص وورة ومنتجاهت ووا التقني ووة واالتص ووالية ،إال أن ووه م ووع ذل ووك ف ووإن امل ووؤمن
تعرتي ووه حلظ ووات مفاجئ ووة ب ووني فين ووة وأخ وورى تنتش ووله م وون ه ووذا املسلس وول
املتماس ووك ،فيخ وورج م وون م وودارات التفاص وويل الصو وغرية ،ويس ووتعيد وعي ووه
ابحلقائق الكربى..
حلظووة الصوودمة تقووع دومواً حووني يتووذكر املووؤمن حلظووة لقوواء هللا ،وقوورب
هذه اللحظة .وقد أشار القرآن إىل مفارقة مؤملة ،وهي شدة قورب لقواء
هللا ،مع كون اإلنسان يغفل كثرياً عن هذه احلقيقوة ،لقواء هللا قريوب وال
لنووا غووافلني ،كمووا قووال تعوواىل ﴿ :اقْ رل لالنم ا ا
س ابُ ُه ْم َو ُه ْم ات
ََ َ
اس ح َ
ضو َن ﴾ (. )1
غَ ْ لَ ٍة ُم ْع ار ُ
والقوورآن أخوورب عوون املعوواد بطوورق كثوورية متنوعووة جووداً ،وال أأوون ابحث واً
يس ووتطيع أن يسو ووتوعب اآلايت القرآنيو ووة الو وويت شو وورحت بعو ووض مشو وواهد
القيام ووة ،وه ووذه الكثاف ووة اهلائل ووة هل ووذه اآلايت ال وويت تو ورب العق وول املس وولم
ابليوم اآلخر ليست عبثاً ،ومل تكن كثرهتوا مصوادفةً أو اعتباطواً ،ولكنهوا

( )1سورة األنبياء ،اآلية.6 :
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ألغراض ال فى على املهوتم مبغوزى كوالم هللا ،واملعوا مبكووانت القورآن
ورسائله الضمنية..
واحلقيقووة أنووه موون بووني اآلايت الوويت حتوودثت عوون اليوووم اآلخوور لفووت
انتباهي وشدين كثرياً طائفةٌ من اآلايت صوورت النواس حلظوة القيوام مون
قبورهم..
ص ووورت تل ووك اآلايت مش ووهد ال ووذهول البش ووري ،ابهلل علي ووكن انظ وور

َّ
س َم
كيووف يصو ّوور القوورآن مشوواعر ّ
املقص ورين يف ذلووك اليوووم ﴿ :وَ ََتْ َ
اع غَ افاال َع مو ا ي ْعو ل الظم الاوو َن إا مَّنَ ا ي َؤ اِّخرُهم لاي وٍم تَ َْ َ فاي ا
مَ
ُ ُ ْ َْ
ُ
ُ
َ َ ُ
ْاألَبصار * م ْه اط اع م ْقنا اعي رء ا
وس اه ْم يَ ْرتَ ُّد إالَْي اه ْم طَْرفُ ُه ْم َوأَفُْا َدتُ ُه ْم
َُْ ُ َُ
ُُ
َه َواءٌ ﴾ (. )1

انظو وور كيو ووف سو وونقوم مو وون قبو وووران شاخص و وةٌ أبصو وواران ،مهطعو ووني أي
مس و وورعني ،ومقنع و ووني رؤوس و وونا ننظ و وور م و وون ش و وودة األه و ووال ،وم و وون ش و وودة
التح ووديق حبي ووأ ال تط وورف الع ووني ،وص ووف الق وورآن ه ووذه احلال و وة أبهن ووم
«اليرتوود إلوويهم طورفهم» ،وموون شوودة الفووزع والرعووب وصووف هللا القلوووب
أبهنا كأهنا فارغة فقال «وأفئدهتم هواء»..
وم وون التص ووويرات القرآني ووة األليم ووة لتل ووك اللحظ ووات ،تص وووير حلظ ووة

املقصر ،يقول تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َرى
االنكسار والذل والضعة اليت تعرتي ّ
( )1سورة إبراهيم ،اآليتان.52157 :
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ا
اا
ا ا ا
ص ْرََن َو َاَ ْعنَا فَ ْاراج ْعنَ ا
سو ُرءُوس اه ْم ع ْن َد َراِّّب ْم َربمنَا أَبْ َ
إذ ال ُْو ْج ارُمو َن ََنك ُ
نَ ْعول ص ا
احلا إا مَن ُموقانُو َن ﴾ (. )1
َْ َ
ابهللن يل نفسك منكساً رأسوك يف ذلوك اليووم تتموا العوودة لودار
العمل ،وافجيعتاه.
ب وول وصو ووف هللا اأج وول والو ووذل يف ذل ووك الي وووم وص ووفاً آخو وور جيع وول

ض و َن َعلَْي َه ا
اه ْم يُ ْع َر ُ
اإلنسووان ينظوور مسووارقةً كمووا يقووول تعوواىلَ ﴿ :وتَ َر ُ
اا ا
الذ اِّل ي ْنظُرو َن امن طَر ٍ
ف َخ ا ٍِّي ﴾ (. )2
َخاشع َ م َن ُّ َ ُ ْ ْ
وود وجهووه ،وتعلوووه القتامووة حووىت كووأن
واإلنسووان الووذليل اأووائف يسو ّ
ت
الليو وول البهو وويم يعلو ووو حميو وواه ،كمو ووا قو ووال هللا تعو وواىلَ ﴿ :كأَمَّنَ ا أُ ْغ اَ يَ ْ
وه ُه ْم قاطَعا ام َن اللمْي ال ُمظْلاوا ﴾ (. )3
ُو ُج ُ
ايلذل ذلك اليومنن
أرأيت وجهاً كأنه الليل؟ن ّ

ومن الصور القرآنية اليت تنخلع هلا القلوب صوورة اجلثوو علوى الركوب
يف ذل ووك الي وووم ،ف وورتى النو وواس مس ووتوفزين ال يص وويب األرض م وونهم إال
ركبهم وأطراف أقدامهم ،كما قال تعاىلَ ﴿ :وتَ َرى ُك مل أُم ٍة َجاثايَ ة ُك ُّل

( )1سورة السجدة ،اآلية.67 :
( )2سورة الشورى ،اآلية.54 :
( )3سورة يونس ،اآلية.75 :
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أُم ٍة تُ ْد َعى إا َِل كاَ ااّبَ ا الْيَ ْوَم َُْ َِْو َن َم ا ُك ْن ُ ْم تَ ْع َولُ و َن * َه َذا كاَابُنَ ا
يَ ْن اط ُق َعلَْي ُك ْم اِب ْحلَاِّق إا مَن ُكنما نَ ْسَ ْن اس ُخ َما ُك ْن ُ ْم تَ ْع َولُو َن ﴾ (. )1
وكم ووا وص ووف هللا القل وووب أهن ووا م وون ش وودة فزعه ووا كأمن ووا ه ووي خالي ووة
«وأفئوودهتم ه وواء» ،فإنووه يف موضووع آخوور وصووف هللا القلووب موون شوودة
الرعب أبنه من شدة خفقانه كأمنا صعد للحنجرة مع الصمت املطبق:
اج ار َك ا
﴿ وأَنْ اذرُهم ي وم ْاَّ اِفَ اة إا اذ الْ ُقلُول لَ َدى ا ْحلنَ ا
اظ او َ ﴾(. )2
ُ
َ ْ ْ َْ َ
َ
ومثووة آايت أخوورى كث وورية تصووف الووذعر الش ووديد ،وذهووول الن وواس يف
ذلك اليوم..
وال يقطّووع نيوواط القلووب مثوول علمنووا أبن هووذه األح ووال الوويت وصووفها
كتاب هللا ال يفصل بيننا وبينها إال جم ملك املوت يف الساعة املقدرة
اليوم أو غداً ،ومع ذلك ال الت الغفلة تكبلنا..ن
ويف سووتة مواضووع موون كتوواب هللا وصووف هللا ذلووك اليوووم أبنووه «بغتووة»

اعةُ بَ ْاَ ة ﴾
اءتْ ُه ُم ال م
س َ
أي مفواج  ،كموا قوال هللاَ ﴿ :ح مِ إا َذا َج َ

( )1سورة اجلاثية ،اآليتان.71178 :
( )2سورة غافر ،اآلية.68 :
( )3سورة األنعام ،اآلية.26 :

()3
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اعةُ بَ ْاَ ة َو ُه ْم َ
﴿ َ ََتْتا ي ُك ْم إام بَ ْاَ ة ﴾ ( ﴿ ، )1أ َْو ََتْتا يَ ُه ُم ال م
س َ
يَ َْعُ ُرو َن ﴾ ( ﴿ ، )2بَ ْل ََتْتاي اه ْم بَ ْاَة فَ َ ْك َه ُ ُه ْم ﴾ ( )3وووها..
فياليت شعري على أي حال سيباغتنا ذلك اليوم؟ن
والالفت يف األمر  -أيضاً  -أن علماء اإلهليات يؤكدون أن القرآن
أكثر من ذكر اليووم اآلخور مبوا اليوجود مثلوه يف الكتوب السوماوية ،كموا

يقول أبو العباس ابون تيميوة« :وت الق رآن م ن ذك ر املع اإ وت ص يل ،
وص ة انن ة والن ار ،والنع يم والع ذالو م ا يوج د مثل ت ال ورائ
واإلجنيل» (. )4
بل إن هللا تعاىل متدح بتعظيم نفسه إبلقاء الوحي علوى الرسول لكوي
ينبهووا النوواس علووى اليوووم اآلخوور ،فجعوول هللا موون أعظووم وأووائف الوووحي
تذكري الناس بقرب حلظة لقاء هللا ،كما قال تعاىل ﴿ :رفايع ال مدرج ا
ال
َ ُ ََ
ذُو الْع ر ا ي ل اْق ي ال ُّر ا
ا
َ اء ام ن اعك ا
اإ ا لايُ ْن اذ َر
وْ م ْن أ َْم ار َعلَ ى َم ْن يَ َ ُ ْ َ
َْ ُ
َ
يَ ْوَم ال َمال ا ﴾ (. )5

()1
()2
()3
()4
()5

سورة األعراف ،اآلية.685 :
سورة يوسف ،اآلية.695 :
سورة األنبياء ،اآلية.59 :
اجلواب الصحيح.51/7 :
سورة غافر ،اآلية.65 :
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وهللا إنوه ألموٌور حموورج أن يكووون هللا يوضوح لنووا أن موون أغوراض الوووحي
تنبيه الناس على لقائه ،وون غافلني عن هذه الغاية القرآنية العظيمة.
هل وون حوني نتلوو القورآن نستحضور أن مون مقاصود القورآن تعميوق
استحض ووار الي وووم اآلخ وور يف النف وووس؟ ه وول منحن ووا اآلايت ال وويت تص ووور
مشاهد اليوم اآلخر منزلتها اليت تستحقها؟
حووني ننشووغل بوودنياان ونغفوول عوون هووذا اليوووم القووادم ،فوونحن ال نغفوول
عن يوم عادي أو يوم مهوم فقو  ،إننوا نغفول عون يووم وصوفه كتواب هللا
()1
ا
ا ا
اء ُه ْم يَ ْوما ثَاقيال ﴾
بقوله ﴿ :إا من َه ُؤَ ء ُُيكُّو َن ال َْعاجلَةَ َويَ َذ ُرو َن َوَر َ
.

هووذا اإلطوراق ،وخشوووع األبصووار ،وتنكوويس الوورؤوس ،وفوراغ القلوووب
من الرعب ،واجلثو على الركب ،يف ذلك اليوم العصيب ،ماسببه؟
ملاذا تتيبس األعصاب وتتجمد األطراف؟
ال ش ووك أن ذل ووك بس ووبب ه ووول الع ووذاب ،واأج وول م وون األعم ووال،
ولكن مثة  -أيضاً  -أمر آخر أعظم من ذلوك كلوه ،وهوو جوالل وهيبوة
هللا تعاىل إذ يتجلى لذلك اليوم.

( )1سورة اإلنسان ،اآلية.75 :
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س ووبب اإلطو وراق إدراك اجلمي ووع ل و و«عظم ووة هللا» ،إن ووه ال وورمن -ج وول
وعووال -شووع لووه األص ووات يف ذلووك اليوووم املهووول ﴿ :يَ ْوَمُا ٍذ يَ مكاعُ و َن
ا
ا
َ َع ا
َهسا
ج لَ ُ َو َخ َ
ال لال مر ْْحَ ان فَ َال تَ ْس َو ُع إام َ ْ
َص َو ُ
ت ْاأل ْ
ال مداع َي َ ع َو َ
﴾ (. )1
ت الْوج و لالِّْ اي الْ َقيُّ ا
ا
وم
وقووال جوول شووأنه عوون ذلووك اليوووم ﴿ َو َعنَ ُ ُ ُ َ ِّ

ال َم ْن َْحَ َل ظُلْوا ﴾ (. )2
َوقَ ْد َخ َ

ومع و ووا عن و ووت أي خض و ووعت وذلّو ووت واستس و وولمت كم و ووا ق و ووال أه و وول
التفسري.
حسناً ،كلما استطاع املسلم الوتخلص مون الضوباب الكثيوف الوذي
يصوونعه االهنموواك يف الوودنيا ،وموونح نفسووه سوواعة أتموول يف حلظووة صووفاء،
وتووذكر قوورب لقوواء هللا؛ فإنووه سوويتفاجأ حبيويووة جديوودة توودب يف نفسووه،
سيشووعر كأمنووا قووام قلبووه ابسووتحمام إميوواين يزيوول عنووه العوالووق واألوضووار،
ستتغري نظرته لكثري من األمور..
وم و وون أه و ووم م و ووا يص و وونعه استحض و ووار لق و وواء هللا يف النف و وووس الزه و وود يف
الفضووول ،فضووول النظوور ،وفضووول الس وماع ،وفضووول الكووالم ،وفضووول

( )1سورة طه ،اآلية.698 :
( )2سورة طه ،اآلية.666 :
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األطة ،وفضول النوم ،وفضول تصفح اإلنرتنت ،وووهوا ،فيصوبح املورء
ال ينفق نظره و عه ووقته إال حبسب احلاجة فق ..
ورب ووا يص وونعه استحض ووار لق وواء هللا يف النف وووس اإلقب ووال عل ووى الق وورآن،
فيعيد املثقف املسلم صوياغة شخصويته الفكريوة علوى ضووء القورآن ،ألن
هللا يف هووذا اللقوواء العصوويب القووادم سيحاسووبنا علووى ضوووء هووذا القوورآن،
ا
ا
ض َع ْن ُ
كمووا قووال تعوواىل َ ﴿ :وقَ ْد آَتَ ْي نَ ا َ م ْن لَ ُد مَن ذ ْك را * َم ْن أَ ْع َر َ
فَاننم ُ َُْي او ُل يَ ْوَم ال اْقيَ َام اة اوِْرا﴾ (. )1
وقال هللا تعواىل ﴿ :وي وم ي نَ ا
َج ْك ُ ُم ال ُْو ْر َس لا َ *
اإي اه ْم فَ يَ ُق ُ
ول َماذَا أ َ
ََْ َ ُ
اٍ
اءلُو َن ﴾ (. )2
فَ َع اويَ ْ
سَ
ت َعلَْي اه ُم ْاألَنْ كَاءُ يَ ْوَمُذ فَ ُه ْم َ يَ َ َ
وإنه وهللا لغايوة اأسوارة أن يبوين املثقوف املسولم شخصويته مون كتوب
فكري و و ووة منحرف و و ووة ،ه و و وول رأي و و ووت أخس و و وور رب و و وون ي و و وورتك النب و و ووع ويرتش و و ووف
املستنقعات؟ن
ورب ووا يص وونعه استحض ووار لق وواء هللا يف النف وووس إقب ووال امل وورء عل ووى نف ووع
إخوانه املسلمني يف دينهم ودنياهم.

( )1سورة طه ،اآليتان.699111 :
( )2سورة القصص ،اآليتان.11114 :
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يف ديوونهم مثوول :تعلوويم النوواس معوواين كووالم هللا ورس ووله ،ويف دنيوواهم
مثو وول :حاجو ووات املسو وولمني الطبيو ووة واهلندس و وية والسياسو ووية واالقتصو ووادية
وووها.
وأي هتييج هلذه املنزلة اإلميانية العظيمة وهوي نفوع املسولمني أشورف

من قول النيب  يف صحيح مسلم« :م ن ن س ع ن م ؤمن كرب ة م ن
ك رل ال دنيا ن س هللا عن كرب ة م ن ك رل ي وم القيام ة ،وم ن يس ر
على معسر يسر هللا علي ىف الدنيا واَّخرئ ،وهللا ىف عون العكد م ا

كان العكد ىف عون أخي » (. )1
إنه هللا يف عونك ما دمت يف عوون أخيوك ،أرأيوت كيوف يسوتجلب
عون هللا؟ن
فم وون استحض وور لق وواء هللا ه وول يس ووتطيع أن يتجاه وول دم وواء إخوان ووه
النا فو و ووة يف كثو و ووري مو و وون بلو و وودان املسو و وولمني ؟ هو و وول تسو و ووتطيع أن تنس و و ووى
مسووؤوليتك أمووام هللا وأنووت تتووذكر صووور األشووالء واسووتغاقت الثكوواىل
وأنني األطفال يف كثري من بلدان املسلمني املنكوبة؟ن
وربووا يصوونعه كثوورة استحضووار لقوواء هللا االسووتخفاف ابجلوواه يف عيووون
األق ،والتعلق ابجلاه عند هللا جل وعوال ،ومواذا يغوين عنوك ثنواء النواس
وأنت تعرف من خطاايك ما لو علموه ملا صافحوك؟ن
( )1صحيح مسلم8004 ،
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وتبدل
م وون وض ووع ب ووني عيني ووه لق وواء هللا ،واملنزل ووة عن وود هللا ،وكي ووف س و ّ
اآلخوورة موون منووا ل النوواس بشووكل انقوواليب كمووا قووال تعوواىل عوون اآلخوورة
ض ةٌ َرافا َع ةٌ ﴾ ( ، )1م وون استحض وور ذل ووك كل ووه؛ عل ووم رخو ووص
﴿ َخافا َ
وداف
الشووهرة والظهووور والرايسووة ،وكسوود سوووقُها يف قلبووه ،وأيقوون أهنووا أهو ٌ
يف غايووة التفاهووة حبيووأ ال تسووتحق دقيقووة جهوود ،فضوالً عوون أن يووذهب
عناء السنني يف العلم والعمل ألجل مديح الناس..ن
اي هللا ،كيف يدع اإلنسان جبار السموات واألرض ،وينصورف قلبوه
ملخلوق ضعيف مثله يتوسل مدحيه ويتزين لثنائه؟ن
وأين هللا من الناس؟ن
وصييت لنفسي وأخي القارئ أنوه كلموا اصوطدت نيتوك وقود التفتوت

إىل املخل و و و وووقني فت و و و ووذكر مباش و و و وورة قول و و و ووه تع و و و وواىل ﴿ م
آعُ َخ ْي ٌر أَم ا
يُ َْ ارُكو َن ﴾ (. )2

( )1سورة الواقعة ،اآلية.2 :
( )2سورة النمل ،اآلية.41 :
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فضل الص ور على القلول
نعرف جيداً من خالل اربنا اليومية أن إمياننا يف قلوبنا مير
حباالت متفاوتة ،بل شديدة التفاوت.
رًة نشعر بدفء اإلميان يف قلوبنا يتصاعد ،ب
فريق القلب ويلني
وخيف ويرفرف ،فتنيب النفوس وتذعن ،حىت جند يف نفوسنا اندفاعاً
ّ
الفتاً للعمل الصايت ،ونفوراً من املعصية .و رات أخرى نشعر ابإلميان
يف نفوسنا يتبلد ،ويفرت ،حىت جند من استثقال الطاعات والتكاسل
عنها ما يشعرك أنك مكبل ،كأنك متشي يف قيود ،تستوعر اأطى.
هذه أحاسيس ال يكاد خيلو أحدان منها ،لكن إىل أي مدى اي
ترى يقسو القلب ويتجمد اإلميان فيه؟ ما هي أدىن مراحل يبوسة
القلب؟
يل ما شئت من هذه املراحل والصفات لقسوة القلب ،مث استمع
إىل تصوير القرآن حلالة حمزنة يفة من حاالت قسوة القلب ،يقول
ا
ارائ
س ْ
ت قُلُوبُ ُك ْم ام ْن بَ ْع اد ذَلا َ
ك فَ اه َي َكا ْحل َج َ
هللا جل وعال ُ ﴿ :م قَ َ
أ َْو أَ َش ُّد قَ ْس َوئ ﴾ (. )1

( )1سورة البقرة ،اآلية.55 :
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تصور اآلية «أشد
إنه ليس كاحلجارة فق  ،بل قد يكون كما ّ
قسوة »ن
ابهلل عليكن هل تتخيل قلباً أقسى من الصخر؟
بل إن هللا تعاىل ذكر فضل احلجر على بعض القلوب ،يف صورة
يتصبب املؤمن منها حرجاًن حيأ تستكمل اآلية التصويرُ ﴿ :م
ا
ارئا أ َْو أَ َش ُّد قَ ْس َوئ َوإا من ام َن
س ْ
ت قُلُوبُ ُك ْم ام ْن بَ ْع اد ذَلا َ
ك فَ اه َي َكا ْحل َج َ
قَ َ
ا
َ مق ُق فَ ي ْ ر ا
ا
ا ْحلاج ا
ج م ْن ُ
ار َوإا من م ْن َها لَ َوا يَ م َ ُ ُ
ارئ لَ َوا يَ َ َ مج ُر م ْن ُ ْاألَنْ َه ُ
ََ
ا
ط امن َخ َْي اة ما
اع ﴾ (. )1
ال َْواءُ َوإا من م ْن َها لَ َوا يَ ْهكا ُ ْ َ
كم هي مقارنة موجعةن هللا تعاىل يذكر فضل ومتيز الصخور على
بعض قلوب بين آدمن فيذكر من فضائل الصخور أهنا من لينها
ومطاوعتها تنشق لينفسح من بني جواوها املاء املتدفق ،أو هتب
وترتدى كأمنا خضعت وتذللت..
حىت إن إمام التفسري يف مانه قتادة بن دعامة السدوسي
(ت551هو) الحظ هذه املقارنة القرآنية بني الصخور وبعض قلوب
بين آدم ،فعلّق تعليقاً بديعاً قال فيهَ « :ع َذر هللا احلجارئ ،وي يعذر
شقي بِ آإم»ن
ِّ
( )1سورة البقرة ،اآلية.55 :
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ولكن ما الذي حيدث إذا قسا القلب؟ ما اآلقر اليت تستتبع
هجوم قسوة القلب؟
احلقيقة أن القلب إذا قسا خسر القدرة على االتصال ابهلل سبحانه
وتعاىل ،ومناجاته ،والتشرف ابالنطراح بني يديه.
وهذه اللحظات اليت يتقلب فيها القلب بني يدي هللا هي من أرقى
وأال وألذ حلظات الدنيا..
بل إن هللا تعاىل يق ّدر على العباد كوارث كونية يريد منهم أن
تدفعهم للتعلق ابهلل ومناجاته والتضرع له ،ولكن من ابتلي بقسوة
القلب يفلس يف الوصول إىل هذه اللحظات الراقية املشرقة ،كما يقول
ْس ااء
هللا تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا إا َِل أ َُم ٍم ام ْن قَ ْكلا َ
ك فَأَ َخ ْذ ََن ُه ْم اِبلْكَأ َ
َوال م
ض مرعُوا َولَ اك ْن
ْسنَا تَ َ
ض مر ااء لَ َعلم ُه ْم يَ َ َ
اء ُه ْم ََب ُ
ض مرعُو َن * فَ لَ ْوَ إا ْذ َج َ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَِيم َن ََلُ ُم ال م
َ ْيطَا ُن َما َكانُوا يَ ْع َولُو َن ﴾ (. )1
س ْ
قَ َ
أي شؤم لقسوة القلب إذ يتسبب يف مضادة أمر هللان
هللا يق ّدر املرض واجملاعة واحلروب والفقر ،يريد من العبد أن يرتفع
ويتشرف ابللجوء إىل هللا ،والتضرع له ،والتمرغ فوق تراب العبودية،
وتعفري الوجه بذل اإلخبات ،ولكن قسوة القلب تكبل العبد فال
يصعد هلذه املنزلة العظيمة.
( )1سورة األنعام ،اآليتان.52157 :
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ض مرعُوا
ْسنَا تَ َ
اء ُه ْم ََب ُ
أتمل مرًة أخرى اآلية الكرمية ﴿ :فَ لَ ْوَ إا ْذ َج َ
ا
ت قُلُوبُ ُه ْم ﴾ .
س ْ
َولَك ْن قَ َ
وهل يقف أمر (قسوة القلب) عند احلرمان من مقامات اإلميان
الرفيعة كالتضرع هلل؟
ال ،طبعاً ،بل هناك ما هو أفظع من ذلك ،وهو أن املرء إذا قسا
فقصر يف طاعة هللا ،بدأ يلتمس لنفسه املخارج بتأويل النصوص
قلبه ّ
لتوافق هواه ،فرتاه يدس رأسه يف مسائل اأالف يبحأ عن القول
الذي يوافق تقصريه ،وحيين رماح النصوص كي ال تصيبه ،أو يلوي
أعناقها لتعز مساره ،كما قال هللا تعاىل يف وصف أتثري قسوة القلب
على حتريف النصوص  ﴿ :وجعلْنَا قُلُوب هم قَ ا
اسيَة ُُيَ ِّارفُو َن الْ َكلا َم َع ْن
َ ََ
َُ ْ
مو ا
اض اع ا ﴾ (. )1
ََ
ولذلك فإن هللا حبكمته البديعة جعل النصوص مواضع مشتبهة،
وم ّكن الشيطان من اإلغواء كوانً وقدراً ،فيلقي الشيطان أمام قلوب
الناس لذائذ الشبهات ،وكالليب احليل واملكايد ،فال يصرب ويسلّم
للنصوص ويرتك مواضع االشتباه إال من رقت قلوهبم ابإلميان ،وال
يطيش عقله أمام هذه النصوص فيتخذها تُكأة لتقصريه إال من قسا

( )1سورة املائدة ،اآلية.62 :
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ا اا
قلبه ،كما قال هللا تعاىل ﴿ :لايَ ْج َع َل َما يُل اْقي ال م
ين
َ ْيطَا ُن ف ْ نَة للمذ َ
ض والْ َق ا
اا
اسيَ اة قُلُوبُ ُه ْم ﴾ (. )1
ات قُلُوّب ْم َم َر ٌ َ
وقد يتصور كثريٌ من الناس أن (قسوة القلب) جمرد سبب
للمعصية ،ويغفل الكثريون عن أن (قسوة القلب) قد تكون نتيجة
وعقوبة من هللا على املعصية ذاهتا ،فيعاقب هللا العبد إذا عصاه أبن
يسل عليه قسوة القلب ،كما قال هللا تعاىل ﴿ :فَكاوا نَ ْق ا
ض اه ْم
َ
ا
ماهم وجعلْنَا قُلُوب هم قَ ا
اسيَة ﴾ (. )2
ميثَاقَ ُه ْم لَ َعن ُ ْ َ َ َ
َُ ْ
وكون هللا سبحانه يعاقب على الذنب ابلذنب ،وين ّكل ابأطيئة
على اأطيئة ،هذا معا له نظائر يف كتاب هللا كقول هللا تعاىل:
ا
ما
ا
اسَ َِمَلُُم ال م
َ ْيطَا ُن
ين تَ َولمْوا م ْن ُك ْم يَ ْوَم الَْ َقى ا ْنَ ْو َعان إا مَّنَا ْ
﴿ إا من الذ َ
ا
باكَ ْع ا
اعُ َع ْن ُه ْم إا من م
سكُوا َولََق ْد َع َ ا م
يم ﴾
ور
اعَ غَ ُ ٌ
َحل ٌ
ض َما َك َ
(. )3

غ م
اعُ قُلُوبَ ُه ْم ﴾ (. )4
وقول هللا سبحانه ﴿ :فَ لَ موا َِاغُوا أ ََِا َ
اإ ُه ُم م
ض فَ َِ َ
وقول هللا عز وجل ﴿ :ات قُلُوّباا ْم َم َر ٌ
اعُ
َم َرضا ﴾ (.)1
()1
()2
()3
()4

سورة احلج ،اآلية.42 :
سورة املائدة ،اآلية.62 :
سورة آل عمران ،اآلية.644 :
سورة الصف ،اآلية.4 :
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فانظر كيف ينتقم هللا من الزي ابلزي  ،ويعذب على مرض القلب
بزايدته ،وجيا ي على الذنب بضعف العبد يف حاالت الشدة؟ن
وهكذا فإن هللا يعاقب على قسوة القلب إذا مل يداوها املرء مبزيد من
قسوة القلب ،كما قال هللا تعاىل ﴿ :فَكاوا نَ ْق ا ا
ماه ْم
ض اه ْم ميثَاقَ ُه ْم لَ َعن ُ
َ
وجعلْنَا قُلُوب هم قَ ا
اسيَة ﴾ (. )2
َ ََ
َُ ْ
رمبا ال خيتلف مسلمان يف بشاعة قسوة القلب ،ولكن السؤال
الذي يسبق ذلك :كيف تقع (قسوة القلب)؟ كيف ينزف القلب
إميانه حىت يتيبس ويتدهور يف هذه احلالة املرضيّة؟
احلقيقة أن قسوة القلب هي نتيجة طبيعية للمعاصي واأطااي
بشكل عام ،ولكن مثة عامل له خصوصية يف إنتاج قسوة القلب،
وهو بكل اختصار ( :بوُ نع ُد العهد عن ذكر هللا)..
ال أعرف سبباً جيفف القلب ويقسيه مثل الغفلة عن ذكر هللا ،وال
أعرف سبباً حييي القلب وينريه فوراً مثل ذكر هللا ،وقد جاءت اإلشارة
يف كتاب هللا إىل هذه العالقة بني بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب.

( )1سورة البقرة ،اآلية.69 :
( )2سورة املائدة ،اآلية.62 :

=
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ا اا
َ َع قُلُوبُ ُه ْم لا اذ ْك ار
ين آ ََمنُوا أَ ْن ََتْ َ
يقول هللا تعاىل ﴿ :أََيْ َْن للمذ َ
ا
ما
ا
ما
ال ام ْن قَ ْك ُل
ين أُوتُوا الْكَ َ
اع َوَما نَ َِ َل م َن ا ْحلَاِّق َوَ يَ ُكونُوا َكالذ َ
ت قُلُوب هم وَكثاري ام ْن هم فَ ا
اس ُقو َن ﴾ (. )1
فَطَ َ
س ْ ُُ ْ َ ٌ ُ ْ
ال َعلَْي اه ُم ْاأل ََم ُد فَ َق َ
فانظر كيف أن طول األمد ،وبعد العهد عن كتاب هللا ،أورثهم
قسوة قلوهبم ،وتنبيه القرآن هلذه الظاهرة اليت وقعت يف األمم السابقة
ليس للمتعة والتسلية التارخيية ،وإمنا لكي نتحاشاها ونستفيد من
الدرس..
والحظ هذه العالقة -أيضاً -بني بعد العهد عن الذكر وقسوة
اسي اة قُلُوب هم امن اذ ْك ار ما
ا ا
اع ﴾ (. )2
القلب يف قول هللا ﴿ :فَ َويْ ٌل ل ْل َق َ ُ ُ ْ ْ
واملعا كما رجحه شي املفسرين ابن جرير الطربي  -رمه هللا -
أن قلوهبم قست ببعدهم عن ذكر هللا ،كما يقول ابن جرير« :يقول
هللا تعاِل ذكر  :فويل للذين ج ت قلوّبم وأنل عن ذكر هللا

وأعرضت»(. )3

حسناً ،دعنا اآلن واول أن نستجمع عناصر الصورة اليت ر ها
القرآن عن أاهرة (قسوة القلب)  :أخربان هللا أن بعض القلوب أشد
( )1سورة احلديد ،اآلية.61 :
( )2سورة الزمر ،اآلية.77 :
( )3تفسري الطربي.619/79 :
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ك فَ اه َي
س ْ
ت قُلُوبُ ُك ْم ام ْن بَ ْع اد َذلا َ
قسوة من احلجارةُ ﴿ :م قَ َ
ا
ارئا أ َْو أَ َش ُّد قَ ْس َوئ ﴾ (. )1
َكا ْحل َج َ
ونكال يرسله هللا على من عصاه ﴿ :فَكا َوا
وأن قسوة القلب عقوبة ٌ
ا ا
ماهم وجعلْنَا قُلُوب هم قَ ا
اسيَة ﴾ (. )2
نَ ْقض اه ْم ميثَاقَ ُه ْم لَ َعن ُ ْ َ َ َ
َُ ْ
اء ُه ْم
وأن قسوة القلب حترم املرء من التضرع هلل ﴿ :فَ لَ ْوَ إا ْذ َج َ
ا
ت قُلُوبُ ُه ْم ﴾ (. )3
س ْ
ْسنَا تَ َ
ََب ُ
ض مرعُوا َولَك ْن قَ َ
وأن القلوب القاسية هشة تنهار أمام الفنت ﴿ :لايَ ْج َع َل َما يُل اْقي
ا اا
ض والْ َق ا
اا
ال م
اسيَ اة قُلُوبُ ُه ْم ﴾ (. )4
َ ْيطَا ُن ف ْ نَة للمذ َ
ين ات قُلُوّب ْم َم َر ٌ َ
ال َعلَْي اه ُم
وأن قسوة القلب تنتج بسبب بعد العهد ابلذكر  ﴿ :فَطَ َ
ت قُلُوبُ ُه ْم ﴾.
س ْ
ْاأل ََم ُد فَ َق َ

مث خيتم املشهد ابلتهديد اإلهلي املروع ملن قسا قلبه عن ذكر هللا:
اسي اة قُلُوب هم امن اذ ْك ار ما
ا ا
اع ﴾ (. )5
﴿ فَ َويْ ٌل ل ْل َق َ ُ ُ ْ ْ

()1
()2
()3
()4
()5

سورة البقرة ،اآلية.55 :
سورة املائدة ،اآلية.62 :
سورة األنعام ،اآلية.52 :
سورة احلج ،اآلية.42 :
سورة الزمر ،اآلية.77 :
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إذا متعن الباحأ يف هذا املشهد الذي ش ّكله القرآن حول أاهرة
(قسوة القلب) أدرك فوراً أن (قسوة القلب) جيب أن ال تكون شيئاً
هامشياً يف حياتنا ،لقد منح القرآن اهتماماً واضحاً هلذه الظاهرة،
فوصفها وشرح آقرها وأسباهبا ،وهدد صراحة من وقع فيها.
هل من الالئق أن يكون القرآن كثف احلديأ عن (قسوة القلب)
وآقره املدمرة مث تكون قسوة القلب جمرد حدث عابر يف حياتنا ،أو
حاالت عرضية ال أنبه لوقوعها وارتفاعها؟ن
ما أكثر ما مرران حباالت من (قسوة القلب) ن وبكل صراحة :ماذا
لو توفاان هللا  -ال ح هللا  -على هذه احلالة؟ ماذا لو لقينا خالق
السماوات واألرض وون يف حالة (قسوة القلب) اليت قال عنها :
اسي اة قُلُوب هم امن اذ ْك ار ما
ا ا
اع ﴾ (. )1
﴿ فَ َويْ ٌل ل ْل َق َ ُ ُ ْ ْ
كم ستكون حلظة فاجعةن
ال خيار لنا يف ا اذ القرار العاجل واملبادرة مبداواة قلوبنا من هذه
القسوة اليت تدامهها .وقد أثبتت التجارب أن أنفذ األدوية وأسرعها يف
معاجلة قسوة القلب هو تالوة وتدبر كالم هللا سبحانه وتعاىل ..كما
يث كاَاِب مَ َ ا
َحسن ا ْحل اد ا
يف اآلية الكرمية ﴿ :م
ُ
اعُ نَ مِ َل أ ْ َ َ َ
َاّبا َمثَ ااَْ

( )1سورة الزمر ،اآلية.77 :

رقائق القرآن

55

َ اع ُّر ام ْن ُ جلُ ُ م ا
وإ ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إا َِل
ين ََيْ َ
تَ ْق َ
َ ْو َن َربم ُه ْم ُم تَلا ُ ُجلُ ُ
ُ
وإ الذ َ
اذ ْك ار ما
اع ﴾ (. )1
وأخربان عن األنبياء كيف يتأثرون بكالم هللا ،وتسيل عرباهتم :
ا
ا
﴿ أُولَُا َ م ا
ين أَنْ َع َم م
َإ َم َواِمم ْن
اعُ َعلَْي اه ْم م َن النمكاياِّ َ م ْن ذُ ِّاريماة آ َ
ك الذ َ
وْ وامن ذُ اريماة إاب ر ااهيم وإاسرائا ا
اجَ كَ ْي نَا إاذَا
يل َوِمم ْن َه َديْ نَا َو ْ
َْحَلْنَا َم َع نُ ٍ َ ْ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ
ل ال مر ْْحَ ان َخ ُّروا ُس مجدا َوبُ اكيًّا ﴾ (. )2
تُ ْ لَى َعلَْي اه ْم آ ََاي ُ
وأخربان هللا عن بعض الصاحلني من أهل الكتاب كيف تغرورق
حماجرهم ابلدموع إذا تلي عليهم القرآنَ ﴿ :وإا َذا َاَعُوا َما أُنْ اِ َل إا َِل
ا
ال مر ُس ا
يض ام َن ال مد ْم اع ﴾ (. )3
ول تَ َرى أَ ْعيُ نَ ُه ْم تَ ُ
فإذا رأى متدبر القرآن كيف يصف هللا القرآن أبنه تقشعر منه
جلود املؤمنني ،وتلني قلوهبم له ،وكيف وصف هللا سلسلة األنبياء،
وصاحلي أهل الكتاب إذا استعربوا وذرفت مآقيهم الدموع خشيةً
لكالم هللا ،أدرك أن هذا القرآن أجنع وسيلة هتز القلوب وتطري هبا عن
منحدرات القسوة وكهوف الرين..

( )1سورة الزمر ،اآلية.72 :
( )2سورة مر  ،اآلية.48 :
( )3سورة املائدة ،اآلية.82 :
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الساعة اعامسة والسابعة صكاحا
مثة مشهد ال أمل من التأمل فيه ،وال أمل من حكايته ألصحايب
وإخواين ،وهو ليس مشهداً طريفاً ،بل وهللا إنه يصيبين ابلكمد والبأ
حني أتذكره..
جوهر هذا املشهد هو بكل اختصار «املقارنة بني الساعتني
اأامسة والسابعة صباحاً» يف مدينيت الرايض اليت أعيش فيها ،أقارن
تفاوت احلالة الشعبية بني هاتني اللحظتني اللتني اليفصل بينهما إال
هاء مائة دقيقة فق ..
يف الساعة اأامسة صباحاً ،واليت تسبق تقريباً خروج صالة الفجر
عن وقتها ،د طائفةً موفقةً من الناس توضأت ،واستقبلت بيوت هللا
تتهادى بسكينه ألداء صالة الفجر ،إما تسبح وإما تستاك يف طريقها
ريثما تكرب ﴿ ات ب ي ٍ
ول أ اَذ َن م
اعُ أَ ْن تُ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر فا َيها
ُُ
اَُ ُ ﴾ (.)1
ْ

بينما أمم من املسلمني أضعاف هؤالء ما يزالون يف فرشهم ،بل
ويدعون فتيان املنزل وفتياته
وبعض البيوت د األم واألب يصلون َ
يف سباهتم..
( )1سورة النور ،اآلية.21 :
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حسناً ،انتهينا اآلن من مشهد الساعة اأامسة ،لننتقل اآلن
ملشهد الساعة السابعة..
ما إن أتيت الساعة السابعة  -واليت يكون وقت صالة الفجر قد
خرج  -وبدأ وقت الدراسة والدوام ،إال وتتحول الرايض وكأمنا
موارة ،وطرقات تتدافع،
أطلقت يف البيوت صافرات اإلنذار ،حركة ّ
ومتاجر يرتطم الناس فيها داخلني خارجني يستدركون حاجيات
فاتتهم من البارحة ،ومقاه تغص بطابور املنتظرين يريدون قهوة الصباح
قبل العمل..
يودون أن أوالدهم لو صلو الفجر
أعرف كثرياً من اآلابء واألمهات ّ
يؤدها
يف وقتها ،يودون فق  ،لكن ال شيء يتجاو ذلك ،مبعا لو مل ّ
أبناؤهم فلن يتغري شيء ،لكن لو أتخر االبن «دقائق» فق  ،نعم أان
صادق فيما أقول ،لو أتخر االبن دقائق فق عن موعد الذهاب
ملدرسته فإن شوطاً من التوتر واالنفعال يصيب رأس والديه ،ورمبا
وجدت أنفاسهم الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما
أوتوا من األلفاظ املؤثرة لينهض ملدرسته.
هل هناك عيب أن يهتم الناس أبر اقهم؟ هل هناك عيب أبن يهتم
الناس حبصول أبنائهم على شهادات يتوأفون على أساسها؟
ال ،طبعاً ،بل هذا ش حممود ،ومن العيب أن يبقى اإلنسان عالة

على غريه..
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لكن هل ميكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم يف قلب
اإلنسان من الصالة؟ن
الحظ معي أرجوك :أان ال أتكلم اآلن عن «صالة اجلماعة» واليت
هناك خالف يف وجوهبا (مع أن الراجح هو الوجوب قطعاً) ،ال ،أان

أتكلم عن مسألة ال خالف فيها عند أمة حممد  طيلة سسة عشر
قرانً ،ال يوجد عامل واحد من علماء املسلمني جييز إخراج الصالة عن
وقتها ،بل كل علماء املسلمني يعدون إخراج الصالة عن وقتها من
أعظم الكبائر ،وبعضهم يعدها انقضاً من نواقض اإلسالم..
ابهلل عليك ،أعد التأمل يف حال ذينك الوالدين اللذين يلقون كلمة
عابرة على ولدهم وقت صالة الفجر «فالنن قم ..صل ..هللا
يهديكن» ،مث ميضون بربود حلال شأهنم ،لكن حني أييت وقت
«املدرسة والدوام» تتحول العبارات إىل غضب مزجمر وقلق منفعل لو
حصل وأتخر عن مدرسته ودوامه..
بل هل تعلم اي أخي الكر أن أحد املوأفني قال يل مرة :إنه منذ
عشر سنوات تقريباً مل يصل الفجر إال مع وقت الدوام ،يقوهلا بكل
اسرتخاءُ ،مطبق على إخراج صالة الفجر عن وقتها منذ عشر
سنوات..ن
وقال يل مرة أحد أحد الشباب :إهنم يف اسرتاحتهم اليت جيتمعون
فيها ،وفيها ثلة من األصدقاء من املوأفني من طبقة متعلمة ،قال يل:

رقائق القرآن

59

إننا قمنا مرة مبكاشفة ..من فينا الذي يصلي الفجر يف وقتها؟ فلم
جند بيننا إال واحداً من األصدقاء فق  ،وقال هلم :إن وجته كانت
تقف وارءه ابملرصاد حىت ينهض ويغادر الباب ،هذه هي الزوجة
املباركة على وجها وبيتها..
اي هللا ،هل صارت املدرسة -اليت هي طريق الشهادة -أعظم يف
قلوبنا من عمود اإلسالم؟ن
هل صار بداية وقت الدوام  -الذي سيؤثر على نظرة رئيسنا لنا
 أعظم يف نفوسنا من ركن يرتتب عليه اأروج من اإلسالم؟هذه املقارنة األليمة بني الساعة اأامسة والسابعة صباحاً هي أكثر
صورة حمرجة تكشف لنا كيف صارت الدنيا يف نفوسنا أعظم من
ديننا ..
بل وانظر إىل ما هو أعجب من ذلك ،فكثري ربن خيرج صالة
الفجر عن وقتها إذا أتخر يف دوامه مبا يؤثر على وضعه املادي حيصل
له من احلسرة يف قلبه مبا يفوق ما جيده من أتنيب الضمري إذا أخرج
الصالة عن وقتهان
كلما تذكرت كارثة الساعة اأامسة والسابعة صباحاً ،وأحسست
بشغفنا ابلدنيا واهنماكنا هبا مبا يفوق حرصنا على هللا ورسوله والدار
اآلخرة؛ شعرت وكأن لياً يتلو علي من بعيد قوله تعاىل يف سورة
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اج ُك ْم
آِب ُؤُك ْم َوأَبْ نَا ُؤُك ْم َوإا ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ َِْو ُ
التوبة ﴿ :قُ ْل إا ْن َكا َن َ
ا
ال اقْ َ رفْ ُو َ ا
ساكا ُن
ارئٌ ََتْ َ
سَ
وها َوََ َ
ريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ َ ُ
َو َعَ َ
اإ َها َوَم َ
َ ْو َن َك َ
د إالَي ُكم امن ما
اا
اا ا ٍ
صوا
تَ ْر َ
اع َوَر ُسول َوج َهاإ ات َسكايل فَ َ َربم ُ
ض ْونَ َها أ َ
َح م ْ ْ َ
َح مِ َْا َ م
اعُ اَب َْم ارا ﴾ (. )1
ماذا بقي من شأن الدنيا مل تشمله هذه اآلية العظيمة؟ن
هل بلغنا هذه احلال اليت تصفها هذه اآلية؟ن
أمل تصبح األموال اليت نقرتفها والتجارة اليت خنشى كسادها ،أعظم
يف نفوسنا من هللا ورسوله والدار اآلخرة؟ن
يشوقنا وعد ربنا لنا يف سورة النحل إذ يقول ﴿ َما
كيف مل يعد ّ
اع ْن َد ُكم ي ْن َ ُد وما اع ْن َد ما
اع َِب ٍ ﴾ (. )2
ْ َ ََ
بكل صراحة ،حني تتذكر شخري الساعة اأامسة فجراً ،يف مقابل
هدير السابعة صباحاً ،فأخربين هل تستطيع أن متنع ذهنك من أن
يتذكر قوله تعاىل يف سورة األعلى ﴿ بَ ْل تُ ْؤثاُرو َن ا ْحلَيَائَ ُّ
الدنْ يَا *
َوا َّْ اخ َرئُ َخ ْي ٌر َوأَبْ َقى ﴾ (. )3
( )1سورة التوبة ،اآلية.75 :
( )2سورة النحل ،اآلية.11 :
( )3سورة األعلى ،اآليتان.65161 :
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حني تقارن بني مشهد الغارقني يف فرشهم وقت صالة الفجر،
والالهثني يف الطرقات وقت بداية الدوام ،أال يهجم عليك قول هللا
ا
ا ا
اء ُه ْم يَ ْوما
تعاىل ﴿ :إا من َه ُؤَ ء ُُيكُّو َن ال َْعاجلَةَ َويَ َذ ُرو َن َوَر َ
ثَاقيال ﴾ (. )1
إذا أتملت هذا الشغف حبطام الدنيا ،والتفري يف أعظم أمور
اآلخرة ،فتذكر نصيحة أهل العلم اليت رواها القرآن لنا مثمنّاً إايها،
مفخماً لشأهنا ،حني قالوا لقومهم ﴿ :وقَ َ م ا
ا
ْم
ال الذ َ
َ
ين أُوتُوا الْعل َ
()2
ا
اع َخي ر لاون آَمن و َع اول ص ا
احلا ﴾ .
ال م ْ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ
َويْ لَ ُك ْم ثَ َو ُ
وأتمل تفري كثري من اآلابء واألمهات يف صالة ابنهما ،وأتمل
تفري أحد الزوجني يف إيقاظ اآلخر للصالة ،مث اعرض هذا املشهد
االجتماعي أمام ثناء هللا على نبيه إ اعيل  حيأ يقول:
ا ا ا ا
اعيل إانم ُ َكا َن ص ا
اإ َ ال َْو ْع اد َوَكا َن َر ُسو
َ
﴿ َواذْ ُك ْر ات الْكَال إ ََْ َ
ص َالئا وال مَِكائا وَكا َن اع ْن َد رباا مر ا
ا
ضيًّا ﴾ (.)3
َِّ َ ْ
نَكيًّا * َوَكا َن َ ُْم ُر أَ ْهلَ ُ اِبل م َ
َ

( )1سورة اإلنسان ،اآلية.75 :
( )2سورة القصص ،اآلية.89 :
( )3سورة مر  ،اآليتان.44145 :
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أتمل كيف ميدح هللا إ اعيل بكونه «أيمر أهله ابلصالة» ،وقارن
ذلك ابلسلبية املتزايدة هذه األايم بني أهل يسكنون بيتاً واحداً ،ال
أيمر املصلي فيه من ال يصلين
ِ
وأتمل كيف ينقل هللا لنا كيف أيمر لقمان ابنه ابلصالةَ ﴿ :اي بُ َم
ص َال َئ ﴾ (. )1
أَقا ام ال م
بل إن هللا أمر نبيه  أن أيمر أهله ابلصالة فقالَ ﴿ :وأْ ُم ْر
ك اِبل م ا
اصطَا ِْ َعلَْي َها ﴾ (. )2
أَ ْهلَ َ
ص َالئ َو ْ
ضم هذه النظائر إىل بعضها :مدح هللا إل اعيل  أبمره أهله
ابلصالة ،وأمر لقمان البنه ابلصالة ،وأمر هللا لنبيه حممد  أبن أيمر
أهله ابلصالة ،مث تذكر هذه الالمباالة املتبادلة اليت صارت تغزو بيوتنا
للسف..
قال يل مرةً أحد من أصابتهم ُشعب التغريب« :املشاي ميارسون
التهويل يف تصوير األل الديين يف جمتمعنا ،ولو ركزو على الكبائر
لعلموا أن أموران الدينية جيدة ،واملشكلة عندان يف دنيا املسلمني
فق »..

( )1سورة لقمان ،اآلية.65 :
( )2سورة طه ،اآلية.627 :
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واحلقيقة أنين كلما وضعت عبارته هذه على كفة ،ووضعت
الساعتني اأامسة والسابعة صباحاً على كفة ،طاشت السجالت،
وصارت عبارته من أتفه الدعاوى ..
املقارنة بني مشهدي الساعة اأامسة والسابعة صباحاً هي أهم
مفتاح ملن يريد أن يعرف منزلة الدنيا يف قلوبنا مقارنة بدين هللا..
ال أحتدث عن حلية ،وال معا ف (برغم أهنا مسائل مهمة) ،وإمنا
أحتدث اآلن عن رأس شعائر اإلسالم ،إهنا «الصالة»ن اليت قبضت
روح رسول هللا  وهو يوصي هبا أمته ويكرر «الصالئ..الصالئ!!»

وكان ذلك آخر كالم رسول هللا كما يقول الصحايب راوي احلديأ..
بل هل تدري ما هو أطم وأبشع من ذلك كله..؟ أن كثرياً من أهل
األهواء الفكرية يرون أن احلديأ عن الصالة هو شأن الوعاظ
والدراويش والبسطاء ،أما املرتبة الرفيعة عندهم فهي ما يسمونه
«السجال الفكري ،واحلراك الفكري» ،وحقيقة األمر أن كثرياً منها
ترهات آراء يتداولوهنا يف مقاهي الفراغ أو صوالني اإلنشاء..
يسمون الشبهات ،وحتريف النصوص الشرعية ،والتطاول على أئمة
أهل السنة( :حراكاً فكرايً) ،اي ضيعة األعمار ن
الصالة اليت عظمها هللا يف كتابه ،وذكرها يف بضعة وتسعني
موضعاً ،تصبح شيئاً هامشياً قنوايً يف كثري من اأطاابت النهضوية
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والتنموية واإلصالحية ،أال ال أجنح هللا هنضة وإصالحاً عل الصالة
يف ذيل األولوايت..
املهم ،لنعد ملوضوعنا ،فمن أراد أن يعرف منزلة الدنيا يف القلوب
مقارنة بدين هللا فال عليه أن يقرأ النظرايت والكتاابت واألطروحات،
بل عليه فق أن يقارن بني الساعتني «اأامسة والسابعة صباحاً»
وسيفهم ابلضب كيف صارت الدنيا أعظم يف نفوسنا من هللا جل
جالله..
ْف
ف ام ْن بَ ْع اد اه ْم َخل ٌ
وأتمل اي أخي الكر يف قوله تعاىل ﴿ :فَ َ لَ َ
ص َال َئ واتمك عوا ال م ا
ف يَ ْل َق ْو َن غَيًّا ﴾ (. )1
س ْو َ
أَ َ
ضاعُوا ال م َ َ ُ
َ َه َوال فَ َ
بل أتمل يف العقوبة اليت ذكرها ااهري فقهاء املسلمني ملن أخرج
الصالة عن وقتها حيأ يصور هذا املذهب اإلمام ابن تيمية ،كما
جاء يف فتاواه يرمه هللا« :وسئل شي اإلسالم ابن تيمية :عن أقوام
يؤخرون صالة الليل إىل النهار ،ألشغال هلم من رع أو حرث أو
جنابة أو خدمة أستاذ  ،أو غري ذلك ،فهل جيو هلم ذلك ؟
فأجاب « :جيوِ ألحد أن يؤخر صالئ النهار إِل الليل ،و

يؤخر صالئ الليل إِل النهار لَال من األشاال،

حلصد ،و

حلرث ،و لصناعة ،و ننابة ،و عدمة أس اذ ،و غري ذلكو
( )1سورة مر  ،اآلية.41 :
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ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أس اذ أو غري ذلك حِ
تايد الَوس وجكت عقوب  ،بل جيد ق ل عند مجهور العلواء
بعد أن يس ال ،فنن َتل وال ِم أن يصلي ت الوقت ألِم بذلك

 ،وإن قال :

أصلي إ بعد غرول الَوس ش اال ِبلصناعة

والصيد أو غري ذلك  ،فنن يق ل» (. )1
هل ال ال هناك من يقول« :إن مشكلتنا هي أننا عظمنا الدين
وأمهلنا دنيا املسلمني».
بل هل قائل هذا الكالم جاد؟ن وأي دين بعد عمود اإلسالم؟ن
حني د شخصاً من املنتسبني للتيارات الفكرية احلديثة يقول لك:
(مشكلة املسلمني يف دنياهم ال يف دينهم) فقل له فق  :قارن بني
الساعة اأامسة والسابعة صباحاً وستعرف احلقيقة.

( )1فتاوى ابن تيمية.78/77 :
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السجوإ ب السهام
تناولنا يف الفصل السابق مشهد الساعة اأامسة والسابعة صباحاً،
نوسع األمر إىل مشاهد اجتماعية شبيهة هبذا املشهد،
دعنا اآلن ّ
سنحاول أن نالمس بعض صور احلياة املتكررة املتعلقة بذات
اإلشكالية ،مث ننتقل إىل حتليل هذه القضية يف ضوء القرآن..
سأروي لك أحداقً منفصلة أُخربت هبا ،أو رأيت بعضها ،مث
نضعها حتت جمهر القرآن كما هو الغالب على وأيفة هذه الرسالة
اليت بني يديك..
ارين مرًة طالب يف جامعة امللك سعود ،يف املستوى الثالأ ،وكان
لديه بعض اإلشكاليات يريد أن يناقشها ،وأثناء حديثه قلت له :أريد
أن أسألك سؤاالً:
ما هي اإلشكاليات الفكرية اليت يتساءل حوهلا طالب اجلامعة
وتؤرقهم؟
تبسم هذا الشاب ،وقال يل :هل تريد أن أحدثك بصراحة؟
قلت .نعم.
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قال :طالب اجلامعة الذين أراهم ليس لديهم أصالً أي اهتمام
ابإلشكاليات الفكرية اليت تعنيكمن وال ألقوا ابالً هلذه القضااي اليت
تلف حوهلا النخب ،الطالب الذين أراهم إذا أردت الصراحة ينتشر
بينهم «التهاون يف الصالة»ن
متهضم الوجه ،وهللا
مث أخذ هذا الشاب يتكلم حبرقة ،مكسوفاً،
ّ
إنه يتوقف عن احلديأ كأنه ال جيد العبارة الوافية أبحاسيسه..
أحد األقارب حيدثين قبل من يسري يقول :كنت ذاهباً إىل
الصندوق العقاري ألراجع معاملة يل ،فلما حضر وقت الصالة تقدم
شخص عليه سيماء التدين ،وم ّد سجادة طويلة ،وأقام الصالة،
فاجتمع املوجودون وصلوا وراءه ،لكن الذي لفت انتباهي أن سسة
أو ستة أشخاص بقوا يف أحد وااي الصالة ومل يصلوا معنان
صديق آخر حيدثين ويقول  :كنت مرًة يف سوق ،من األسواق
املركزية الكربى (هايربماركت) ،يقول :حضر وقت الصالة،
فاستعجلت نفسي للخروج ،فأغلقت البواابت على املتسوقني،
واكتشفت أن عدداً كبرياً من املتسوقني بقوا يتجولون بكل انسجام،
وكأن شيئاً مل حيدث ،ومل حيرصوا على اأروج من السوق لكي يصلوا،
واكتشفت أن هذا اإلجراء طبيعي ،وأنه يف كل الصلوات تقريباً يغلق
السوق ويبقى عدد من املتسوقني يتبضعون بكل أرحييةن
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وهذه واقعةٌ أخرى وقعت يل شخصياً ،فقد كنت مرًة يف الطائرة،
عائداً للسعودية حفظها هللا ،والطائرة تغص أبانس عليهم سيماء أهل
البلد ،وحضر وقت صالة الفجر ،ومل يتبقى إال من قصري وتشرق
الشمس ،فاجتمع عدد من املسافرين وصلينا الفجر ،لكن الذي
أدهشين أن العشرات من املسافرين مل يغادروا مقاعدهم للصالة؟ن
برغم أن املصلى انبهم ،وليس لديهم أي ارتباطات أو مهام،
وسيخرج وقت الصالة قريباً ن ومع ذلك عدد كبري من املسافرين
مسرتخ فوق املقعد وكأن شيئاً مل يقع..
كنا نتجاذب أطراف احلديأ حول هذه الظواهر املؤملة مع أحد
األقارب ورويت له بعض الوقائع اليت بذهين ،فقال يل :دعين أخربك
مبشهد رباثل ،يقول :أان حضرت عدة مبارايت مهمة ،وجيتمع يف
امللعب ما ال يقل عن سسني ألف متفرج ،وبعضهم أييت من العصر
ليحجز مقعداً ،ومع ذلك أييت وقت صالة املغرب والعشاء ،وال ينزل
إال عدد حمدود ويبقى اآلالف يف مدرجاهتم..
هذه بعض الظواهر واملشاهد االجتماعية األليمة يف التعامل مع
عمود اإلسالمن
دعنا اآلن ننتقل إىل حتليل هذه املشاهد يف ضوء القرآن ،ونتناول
املنزلة اليت وضعها هللا للصالة ،ما هي املرتبة اليت أنزل هللا الصالة
فيها؟
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سنحاول أن نقف معاً أيضاً على بعض الشواهد الشرعية:
أتمل كيف أمر هللا اجملاهدين بصالة اجلماعة ،وهم على خ النار،
وحتت اطر القصف ،وشرح القرآن هلم كيف يصلوهنا؟ برغم ما
تستلزمه حالتهم من ترك بعض شروط وواجبات الصالة املعروفة ،وكثرة
احلركة ،ومالحظة العدو ،إخل  ،ومع ذلك مل أيذن هلم يف ترك صالة
اجلماعةن
إهنم يصلون ااعةً بني سنابك اأيل ،وحتت وقع السهام ،فكيف
يبيح هللا تعاىل لرجل ينام فوق فراش وثري ،حتت أجهزة التكييف
احلديثة أن يدع الصالة؟ أبي منطق جيو هذا؟
ت ََلُُم ال م
ص َالئَ فَ ْلَ ُق ْم طَائاَ ةٌ
ت فاي اه ْم فَأَقَ ْو َ
يقول هللاَ ﴿ :وإاذَا ُك ْن َ
َسلا ََِّ ُه ْم فَانذَا َس َج ُدوا فَ لْيَ ُكونُوا ام ْن َوَرائا ُك ْم
ام ْن ُه ْم َم َع َ
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا أ ْ
ا ا
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا اح ْذ َرُه ْم
صلُّوا َم َع َ
صلُّوا فَ لْيُ َ
َولَْأْل طَائ َ ةٌ أُ ْخ َرى َيْ يُ َ
وأ ا
ما
َسلا َِّا ُك ْم َوأ َْما َعا ُك ْم
ين َك َ ُروا لَ ْو تَ ْا ُلُو َن َع ْن أ ْ
َ ْ
َسل ََِّ ُه ْم َو مإ الذ َ
ا
ا
اْ َعلَْي ُك ْم إا ْن َكا َن با ُك ْم أَذى
فَ يَويلُو َن َعلَْي ُك ْم َم ْي لَة َواح َدئ َوَ ُجنَ َ
َسلا ََِّ ُك ْم ﴾ (. )1
ضى أَ ْن تَ َ
ام ْن َمطَ ٍر أ َْو ُك ْن ُ ْم َم ْر َ
ضعُوا أ ْ
وجاء األمر ابلصالة يف آية مركبة صياغتها بطريقة شديدة
الرتهيب ،حيأ أشارت اآلية إىل وصف من يرتك الصالة ،فأمرت
( )1سورة النساء ،اآلية.697 :
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ابلصالة وأشارت للضد ،حىت إن ابن حجر يف فتح الباري قال عن

هذه اآلية أهنا« :من أعظم ما ورإ ت «فضل الصالئ» بسبب هذا
ا
ص َالئَ َوَ تَ ُكونُوا ام َن
يووا ال م
االقرتان الرتهييب ،حيأ يقول هللاَ ﴿ :وأَق ُ
ال ُْو َْ اركا َ ﴾ (. )1
فإذا كان هللا جيعل ترك الصالة من أفعال املشركني ،فكيف يرضى
املسلم لنفسه أن يكون هبذه املنزلة؟ن
ويتصور كثريٌ من املسلمني أنه مبجرد أن يذهب إىل الصالة ،حىت
لو كان متأخراً دوماً ،ويذهب إليها متثاقالً؛ فقد ارتفع عنه الوعيد
والتهديد الذي جاء يف القرآن ،وال يعلم هذا املغرور أن هللا ذكر
املنافقني أهنم يصلون ،وذكر رسول هللا  أن املنافقني يصلون ،ولكن
انظر ابهلل عليك كيف وصف هللا صالة املنافقني ،يقول هللا تعاىل:
﴿ وإاذَا قَاموا إا َِل ال م ا
س َاِل ﴾ (. )2
ُ
َ
ص َالئ قَ ُاموا ُك َ
ويقول هللا تعاىلَ ﴿ :وَ َْتُو َن ال م ا
س َاِل ﴾ (. )3
ص َالئَ إ م َو ُه ْم ُك َ
ووصف النيب  سلوك املنافقني يف تعامله مع الصالة فقال:
«تلك صالئ املنافق ،جيلس يرقد الَوس ،حِ إذا كانت ب

قرْ الَيطانو قام فنقرها أربعا ،يذكر هللا فيها إ قليال» (. )1

( )1سورة الروم ،اآلية.26 :
( )2سورة النساء ،اآلية.657 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.45 :
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فانظر إىل اآليتني السابقتني كيف وصف هللا املنافق أبنه أييت
للصالة ولكن بتكاسلن
ووصف رسول هللا  املنافق أبنه يصلي ولكنه مياطل ويؤجل حىت
يتماس مع خروج الوقت فينقرها عاجالً.
قال اإلمام ابن تيمية« :جعل النيب  صالئ املنافق ال أخري،
وقلة ذكر اسم هللا سكِّان »(. )2
وقال ابن تيمية أيضاً « :فجعل هذ صالئ املنافق و لكون
أخرها عن الوقت ،ونقرها»(. )3
أال خيشى املسلم املتكاسل يف الصالة ،املستثقل هلا ،املستعجل
دوماً يف أدائها ،أن يكون طيلة حياته إمنا كان ميارس «صالة املنافق»ن
كم ستكون صدمة فاجعة إذا رأى صالته عند لقاء هللا حمسوبة عليه
من «صالة املنافقني» ،فتكون وابالً هو يظنها النجاة؟ن
والكفار وهم يساقون إىل جهنم  -والعياذ ابهلل  -يشنع عليهم
برتكهم للصالةن كما قال هللا ﴿ :والَْ م ا
ك
سا ُ اِبل م
ت ال م
سا ا * إا َِل َرباِّ َ
َ

( )1رواه مسلم.177 :
( )2الفتاوى.75/77 ،
( )3الفتاوى.164/5 ،

=
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ا
اٍ
ل َوتَ َو مِل ﴾
صلمى * َولَك ْن َك مذ َ
ص مد َ َوَ َ
سا ُ * فَ َال َ
يَ ْوَمُذ ال َْو َ
.

()1

متعن كيف جعل هللا الصالة «تصوغ أخالقنا»ن
وّ
إهنا ليست جمرد حركات وسكنات وألفاظ ،بل إهنا تربّينا ،إهنا
ص َالئَ إا من
هت ّذب سلوكياتنا ،كما وصف هللا الصالة بقولهَ ﴿ :وأَقا ام ال م
َ ااء َوال ُْو ْن َك ار ﴾ (. )2
ال م
ص َال َئ تَ ْن َهى َع ان الْ َ ِّْ َ
يصل حقيقةً،
ولذلك فإن املرء إذا كان متهتك األخالق فهو مل ّ
وإن عم أنه يصلي ،ولذلك قال اإلمام ابن تيمية« :فنن الصالئ إذا
أتى ّبا كوا أُمر هن عن ال َِّاء واملنكر ،وإذا ي تنه إل على
تضييع حلقوقها»(. )3
ومن عجائب عبودية األنبياء -صلوات هللا وسالمه عليهم  -أهنم
مل يكونوا يعتنون إبقامة الصالة فق  ،بل كانوا يلجؤون إىل هللا
ويتضرعون إليه أن يعينهم وميدهم ويقويهم على الصالة.

( )1سورة القيامة ،اآلايت.27-71 :
( )2سورة العنكبوت ،اآلية.54 :
( )3الفتاوى.1/77 ،
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الكثري منا حني يدعو يسأل هللا أن حيقق له آماالً معينة يف الدنيا
أو اآلخرة ،لكن القليل منا من يتفطن إىل سؤال هللا العون على
العبادات العظيمة..
أتمل جلوء وتضرع خليل هللا إبراهيم إذ قال ﴿ :ا ْحلو ُد اما
ع الم اذر
َْ
ا
ا
اعيل وإا ْسِّا َ إا من راِّّب لَ ا
يع ُّ
الد َع ااء *
د اِل َعلَى الْك َاِ إا ََْ َ َ َ
سو ُ
َو َه َ
َ َ
ا
ص َالئا َوام ْن ذُ ِّاريماِت َربمنَا َوتَ َقكم ْل ُإ َع ااء ﴾ (. )1
يم ال م
ل ْ
َر اِّ
اج َعل اِْ ُمق َ
ومن عجائب منزلة الصالة أن كل العبادات شرعها هللا يف األرض

عرب طرائق الوحي ،إال الصالة فإنه عرج برسول هللا  قبل اهلجرة
بثالث سنوات ،حىت ع فرضيتها من هللا جل جالله مباشرة ،وقد

روى  ذلك فقال« :عرج ّب حِ ظهرل ملس وى أَع في

صريف األقالم ،ف رض هللا على أمِت مخس صالئ ،قال :فرجعت

بذلك حِ أمر وسى ،فقال موسى  -علي السالم :ما فرض
ربك على أم ك ؟ قلت :فرض مخس صالئ .قال ِل موسى -
علي السالم  :فراجع ربك فنن أم ك

تطيق ذلك .قال:

فراجعت فوضع رّب شطرها .فرجعت إِل موسى  -علي السالم -
فأخِت  .قال :راجع ربك ،فنن أم ك

( )1سورة إبراهيم ،اآليتان.59121 :

تطيق ذلك .فراجعت رّب
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يكدل القول لدر» فرجعت

إِل موسى فقال :راجع ربك .فقلت :قد اس ِّييت من رّب»(. )1
ويف رواية للبخاري أن هللا تعاىل قال« :إْ قد أمضيت فريضِت،

وخ ت عن عكاإر ،وأجِر احلسنة عَرا»(. )2

وتالحظ أن هللا تعاىل هو الذي توىل فرضها بنفسه ،قال اإلمام ابن

تيمية« :والصلوال اعوس توِل هللا إجياّبا

اطكة رسول ليلة

املعراج»(. )3
فلم تفرض شريعة من هللا لنبيه بال واسطة إال الصالة فيما نعلم.
فهذا الوضع الذي اختاره هللا لتشريع الصالة ،أبن تشرع كل
العبادات يف األرض بطرائق الوحي املعروفة ،إال الصالة ،يعرج برسول
هللا إىل موضع يسمع فيه (صريف األقالم) ال ميكن إال أن تكون له
دالالت عميقة حول منزلة الصالة وشرفها عند هللا..
والصريف هو صوت صرير القلم على اللوح ،واألقالم هي اليت بيد
املالئكة تكتب هبا قضاء األقضية اليت يقدرها هللا سبحانه وتعاىل،
سواو ا
ال
واملالئكة تكتب األقدار اليومية ﴿ :يَ ْسأَلُ ُ َم ْن ات ال م َ َ
( )1البخاري ،251 :مسلم.522:
( )2البخاري.2795 :
( )3فتاوى ابن تيمية.578/2 :
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ض ُك مل ي وٍم ُهو ات َشأ ٍ
َو ْاأل َْر ا
ْن ﴾
َْ َ
﴿ فا َيها يُ ْ َر ُ ُك ُّل أ َْم ٍر َح اك ٍيم ﴾ ( ، )2وتكتب التقدير العمري« :
()1

 ،وتكتب التقدير احلويل:

يكعث إلي امللك فيؤذن َبربع كلوال ،فيك د :رِق  ،وأجل ،

وعول  ،وشقي أم سعيد» (. )3

واملعروف أنه حينما يكون اإلنسان يف مرض املوت ،وسيغادر هذه
الدنيا فإنه يوصي أبهم األمور ،فالنيب  من كمال حرصه على أمته،
وهو على فراش املوت أخذ يردد كما روى أبو داود بسند جيد عن

علي قال :كان آخر كالم رسول هللا « : الصالئ الصالئ ،اتقوا
هللا فيوا ملكت أهانكم»(. )4

وقد أمر هللا مالئكته ابلنزول إىل األرض ،مث العروج إىل السماء،
والعكس ،يف وأائف أمرهم هللا هبا ،من إحصاء أعمال العباد،
وغريها .والالفت أن الوقت الذي عينه هللا ملالئكته للنزول والعروج
مرتب أبوقات الصالةن كما يف البخاري عن أيب هريرة أن رسول هللا

 قال« :ي عاقكون فيكم مالئكة ِبلليل ومالئكة ِبلنهار،
وجي وعون ت صالئ ال جر وصالئ العصر،
()1
()2
()3
()4

سورة الرمن ،اآلية.71 :
سورة الدخان ،اآلية.5 :
البخاري.5545 :
أبو داود.4648 ،

يعرج الذين ِبتوا
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فيكم فيسأَلم رّبم وهو أعلم ّبم  :كيف ترك م عكاإر؟ فيقولون :
تركناهم وهم يصلون ،وأتيناهم وهم يصلون»(. )1
وترى املرء يتكلف أعماالً صاحلة ،بصيام أو أضاح أو عمرة أو
صدقة وووها ،مث يفرط يف صالته فيخسر كل هذه األعمال ،
وتذهب عليه هباءً ،وقد كان أصحاب رسول هللا  متفطنني هلذا
املعا ،كما روى البخاري عن أي املليح قال( :كنا مع بريدة يف

غزوة ،يف يوم ذي غيم ،فقال :بكروا بصالة العصر ،فإن النيب 

قال« :من تر صالئ العصر فقد حكط عول »)(. )2

وأتمل كيف كان النيب  يوقظ أحبابه لصالة النافلة يف جوف
الليل ،فكيف بصالة الفريضة؟ن

فقد روى البخاري عن علي بن أيب طالب( :أن رسول هللا 

طرقه وفاطمة بنت رسول هللا ليلةً ،فقال هلم« :أ تصلون»)(. )3

وقد علّق الطربي على هذه الواقعة تعليقاً بديعاً قال فيه ( :لوال ما

علم النيب  من عظم فضل الصالة يف الليل؛ ما كان يزعج ابنته
وابن عمه يف وقت جعله هللا ألقه سكناً؛ لكنه اختار هلما إحرا
( )1البخاري.444 :
( )2البخاري.442 :
( )3البخاري.5514 :
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تلك الفضيلة على الدعة والسكون ،امتثاالً لقوله تعاىلَ ﴿ :وأْ ُم ْر
ص َالئا ﴾ (.)2()1
ك اِبل م
أَ ْهلَ َ
حسناً ،هذه بعض الشواهد الشرعية اليت تصل ابملرء إىل القناعة
التامة ابألمهية املطلقة للصالة يف ميزان هللا سبحانه وتعاىل ،وأهنا جيب
أن تكون أهم قضية عملية يف حياتنا ،وإذا تدبر الباحأ هذه
الشواهد الشرعية ،مث أعاد بعض املشاهد االجتماعية للتفري يف
الصالة فإنه إن كان نبيالً حمباً جملتمعه ،فال ميلك إال أن تستبد به
احلماسة للنهضة ابجملتمع وتنميته إمياانً إبحداث ثورة تصحيحية يف
وضع الصالة يف اجملتمع.

( )1سورة طه ،اآلية.627 :
( )2فتح الباري.66/2 :
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السهر اجملهول
تتح وودث كت ووب ال وونفس وبو ورامج االستش ووارات التلفزيوني ووة والنصو وائح
الطبيووة وووهووا عوون مشووكلة يسووموهنا (مشووكلة السووهر) ،ويتكلمووون عوون
أضرارها ،ويطرحون هلا احللول وأساليب العالج.
لكن مثوة نووع آخور مون السوهر ال أرى لوه ذكوراً بيونهم ،إنوه سوهر مون
ن وووع خ وواص ،س ووهر ي وذكره الق وورآن ويتح وودث عن ووه كث وريا ،وكلم ووا م ووررت
بتلو ووك اآلايت الو وويت تتحو وودث عو وون هو ووذا السو ووهر شو ووعرت ابأجو وول مو وون
نفسي.
يف أوائ وول س ووورة ال ووذارايت مل ووا ذك وور هللا أهو ووال ي وووم القيام ووة ،توق ووف
الس ووياق القو ورأين ،مث ب وودأت اآلايت تل و ّووح ب ووذكر فري ووق حص وود الس ووعادة

األبدي ووة ،واس ووتطاع الوص ووول إىل (جن ووات وعي ووون) ،ولك وون م ووا الس ووبب
الذي أوصلهم إىل تلك السعادة بني جماهل تلك األهوال؟
إنه (السهر اجملهول) .
أتموول كيووف تشوورح اآلايت سووبب وصووول ذلووك الفريووق إىل اجلنووات
ٍ اا
ا
ٍ
ين َم ا آ َََت ُه ْم َربُّ ُه ْم
والعيون ﴿ :إا من ال ُْومق َ ات َجنمال َوعُيُ ون * آَخ ذ َ
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ك ُُْم اسنا َ * َكانُوا قَلايال ام َن اللمْي ال َما يَ ْه َجعُ و َن﴾
إانم ُه ْم َكانُوا قَ ْك َل َذلا َ
(. )1
شعور طبيعي جداً،
أرأيت ،هل استحوذ عليك املشهد؟ ال عليكٌ ،
أتمل كيف كان سبب سعادهتم أن نومهم ابلليل «قليل»ن
إذن أين يذهب بقية ليلهم؟
إنه يذهب ابلسهر مع هللا جل وعال ،ذلك السهر اجملهول.
وار
ذكو ٌور هلل ،وتضوورعٌ وابتهو ٌ
ويم لووه سووبحانه ،وافتقو ٌ
وال بووني يديووه ،وتعظو ٌ
وجود وقنووت ،هوذا غالوب الليول،
أمام غنواه املطلوق سوبحانه ،وركووعٌ وس ٌ
أما القليل منوه فيوذهب للنووم ،القليول فقو بونص اآليوة ﴿ َك انُوا قَلا يال

ام َن اللمْي ال َما يَ ْه َجعُو َن ﴾ (. )2

ويف سووورة الزموور ملووا ذكوور هللا عوودداً موون اآلايت الكونيووة عوورض هووذا
السهر اإلمياين بصيغة أخرى ،لكن فيهوا مون التشوريف موا تتضعضوع لوه
النفوس ،لقد جعل هللا هذا السهر اإلمياين أحد معايري (العلم)ن
نع ووم ،قي ووام اللي وول أح وود مع ووايري العل ووم ب وونص الق وورآن ،وه ووذا أم وور ال
وزك بعوود
تسووتطيع بتووا ً أن تسووتوعبه العقووول املاديووة واملسووتغربة ألهنووا مل تتو ّ
بشكل م وتتخلص من رواسب اجلاهلية الغربية.
( )1سورة الذارايت ،اآلايت.65-64 :
( )2سورة الذارايت ،اآلية.65 :
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الحووظ كيووف دلووت خامتووة اآليووة علووى التشوريف العلمووي هلووذا السووهر
آَنء اللمْي ال س ا
اجدا َوقَائاو ا
اإلميوواين ،يقووول تعوواىل ﴿ :أَم ْن ُه َو قَانا ٌ
َ
ت ََ
ا
ما
اا
ين يَ ْعلَ ُو و َن
َُْي َذ ُر ْاَّخ َرَئ َويَ ْر ُج و َر ْْحَ ةَ َربِّ قُ ْل َه ْل يَ ْس َ اور ال ذ َ
ما
ين َ يَ ْعلَ ُوو َن إا مَّنَا يَ َ َذ مكر أُولُو ْاألَلْكَ ا
ال ﴾ (. )1
َوالذ َ
ُ
فالح ووظ يف ه ووذه اأامت ووة كي ووف جع وول هللا ع وودم القن وووت آانء اللي وول
مؤشراً على جهل صاحبه ،وجعل القنوت مؤشراً على علم القانت.
وقد يقول قائل :لكن كثرياً ربن ال يقنت آانء الليول نورى ابملقواييس
املادية املباشرة أن لديه علماً؟
فاجلواب :أن القرآن اعترب العلم بثمرته ال آبلتوه ،ومثورة العلوم العبوديوة
هلل ،فمن ضيع الثمرة مل تنفعه اآللة.
مث الحظ كيف وصفت اآلايت تنوع العبادة ﴿ س ا
اجدا َوقَائاوا ﴾.
َ

بول وصووفت اآليووة أحاسويس ومشوواعر ذلووك السواهر ،فهووو موون جهووة
قد اعرتاه الوجل من يوم اآلخرة ،ومن جهة أخرى قد دفعه رجواء رموة
هللا ﴿ َُْي َذ ُر ْاَّ اخ َرئَ َويَ ْر ُجو َر ْْحَةَ َرباِّا ﴾  ،متتزج هوذه املشواعر اإلميانيوة
طوال الليل البهيم بينما الناس حوله هاجعون.

( )1سورة الزمر ،اآلية.1 :
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املتنس و ووك آانء اللي و وول ت و وووحي ابلس و ووكينة
ه و ووذا الوص و ووف ألحاس و وويس ّ
الداخلي ووة ال وويت يعيش ووها ،واملع ووايل ال وويت يفك وور فيه ووا ،ول ووذة املناج وواة ال وويت
يتذوقها..
هوول توورى هللا تعوواىل بعظمتووه وقدسوويته سووبحانه يصو ّوور هووذا املشووهد
اإلمياين الليلي بال رسالة يريد إيصاهلا لنا؟
أليس من الواضح أن هللا يريدان كذلك؟
يريوودان أن نكووون قووانتني آانء الليوول سوواجدين وقووائمني وووذر اآلخوورة
ونرجوا رمة ربنا..؟
وتووذ ّكر أن هللا جعوول ذلووك معيوواراً موون معووايري (العلووم) ،أال نريوود أن
نكون يف معيار هللا من (أهل العلم) ؟
ويف أواس و س ووورة الس ووجدة ذك وور هللا املؤش ورات الظ وواهرة ال وويت ت وودل
علووى إميووان البوواطن ،حيووأ اسووتفتحها بقولووه ﴿ إا مَّنَ ا يُ ْؤام ُن اَِ َايتانَ ا ﴾

اآلي ووة ،ويف ثن ووااي تل ووك املؤش ورات ص ووورت اآلايت مش ووهد ذل ووك امل ووؤمن
الصادق ،وهو يف فراشوه ،هتااوه ذكورى اآلخورة ،فوال يسوتطيع جنبوه أن
ض ا
اج اع
يسرتخي للنوم ،أتمول قولوه تعواىل ﴿ :تَ َ َج َ
اىف ُجنُ وبُ ُه ْم َع ان ال َْو َ
يَ ْدعُو َن َربم ُه ْم َخ ْوفا َوطَ َوعا ﴾ (. )1
( )1سورة السجدة ،اآلية.61 :
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أخي الغايل ،يشهد هللا وحده  -وأان أعلم شدة هذا االستشوهاد -
أنين ما مررت هبذه اآلية إال أحسست مبقاريض احلرج تنهش أطرايف.
هووا قوود تصوورمت ثالثووة عقووود موون عمووري وأان مل أتووذوق هووذا املقووام
الذي تصوره هذه اآلية.
ما مررت هبذه اآلية إال يلت أولئوك القووم الوذين ترسوم هوذه اآليوة
مشهدهم ،وكأين أراهم منزعجني يف فرشهم ،تتجاىف هبوم يتوذكرون لقواء
هللا ،مث مل يطيقووا األموور ،وهبووا إىل ميضووأهتم ،وتوجهووا للقبلووة ،وسووبحوا
ض ا
اج اع يَ ْدعُو َن َربم ُه ْم
يف مناجاة مووالهم ﴿ :تَ َ َج َ
اىف ُجنُوبُ ُه ْم َع ان ال َْو َ
َخ ْوفا َوطَ َوعا ﴾.

وحيح أن هنوواك آايت كثوورية صووورت السووهر اإلميوواين ،لكوون هووذه
صو ٌ
اآليووة خبصوصووها هلووا وقو ٌوع خوواص ،جموورد يوول أولئووك القوووم وهووم يتقلبووون
يف فرشو ووهم مث يهبّو ووون لالنط و وراح بو ووني يو وودي هللا ،يف تضو وورع ي و وراوح بو ووني
اأوووف موون العقوبووة علووى خطوواايهم ،والرجوواء الووذي حيوودوهم لبحبوحووة
غفران هللا ،مث مقارنة ذلك أبحوالنا وليلنا البئويس ،جيعول األمور يف غايوة
ض ا
اج اع يَ ْدعُو َن َربم ُه ْم
ووم ﴿ :تَ َ َج َ
اىف ُجنُ وبُ ُه ْم َع ان ال َْو َ
احلوورج ،إهنووم قو ٌ
َخ ْوفا َوطَ َوعا ﴾.
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بوول وأتموول يف بالغووة القوورآن كيووف جيعوول البيووات قيام واً ..كمووا قووال
ما
ين يَكاي ُ و َن
تع وواىل يف وص ووف عب وواد ال وورمن يف س ووورة الفرق ووانَ ﴿ :وال ذ َ
لاَراِّّبا ْم ُس مجدا َوقايَاما ﴾ (. )1
إهنم يبيتون ،لكنهم يبيتون لرهبم يف سجود وقيامن
وموون ألطووف مواضووع السووهر اإلميوواين أن هللا جعلووه موون أهووم عناصوور
التأهيوول الوودعوي يف بدايووة الطريووق ،هللا سووبحانه وتعوواىل مل جيعوول أعظووم
السووهر اإلميوواين يف آخوور الوودعوة النبويووة بعوود اسووتيفاء التوودرج ،كووال ،بوول

جعله يف أوهلان فقال تعواىل لنبيوه يف آايت كوادت تسوتغرق الليولَ ﴿ :اي
أَيُّ َها ال ُْو مِاِّم ُل * قُام اللمْي َل إام قَلايال ﴾ (. )2

الحظ معي أن النيب  يف بداية الدعوة ،ومع ذلك يقول له ﴿قُام
ا
َعلَي ا
ص َ ُ أَ او انْ ُق ْ ام ْن ُ قَلا يال * أَ ْو اِ ْإ
اللمْي َل إام قَل يال * نا ْ
ْ
﴾ (. )3
وهوول كووان فعوول ذلووك ووتص برسووول هللا؟ ال ،بوول كووان أصووحابه يف
أايم غربة الدعوة يصلون معه تلك الصلوات الويت تسوتغرق الليول ،يقوول

( )1سورة الفرقان ،اآلية.15 :
( )2سورة املزمل ،اآليتان.716 :
( )3سورة املزمل ،اآلايت.5-7 :
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وم أَ ْإ َن ام ْن ثُلُثَ اي
ك يَ ْعلَ ُم أَنم َ
تعوواىل يف آخوور السووورة ﴿ :إا من َربم َ
ك تَ ُق ُ
ا ا ما
ك ﴾ (. )1
ين َم َع َ
اللمْي ال َونا ْ
ص َ ُ َوثُلُثَ ُ َوطَائ َ ةٌ م َن الذ َ
الس ووابقون األول ووون م وون أص ووحاب رس ووول هللا  خلّ وود هللا قي ووامهم
غال ووب اللي وول يف كتابو ووه العظ وويم ،أي شو وورف أعظو ووم مو وون هو ووذا الشو وورف

ألصحاب رسول هللا  ؟ن

أمووا ووون ،فمنووا أق وو ٌام ينووامون الليوول كلووه ويسووتثقلون دقووائق مع ودودة
ليتهجدوا فيها بني يدي هللا.
ومن و و ووا أقو و و وو ٌام يس و و ووهرون اللي و و وول كل و و ووه لك و و وون يف اسو و و ورتاحات الله و و ووو،
ويستكثرون أن يتوقفوا دقائق ليقفوا بني يدي هللا.
ومنا أقو ٌام يذهب ليلهم يف تصفح شبكة االنرتنت ،ومواقع التواصل
االجتموواعي ،ومشوواهدة مقوواطع اليوتيوووب ،وتعليقووات فهووة ال تقوورب
من هللا ،ويبخل على نفسه بركيعات يف آخر الليل هلل جل وعالن
بوول هنوواك مووا هووو أتعووس موون ذلووك ،وهووو أن بعضووهم ينقضووي الليوول،
ويوودخل وقووت الفجوور ،وتقووام صووالة الفريضووة ،واإلمووام يق ورأ فوووق رأسووه
ص َالئا قَ ُاموا
بينم ووا ه ووو ال ال كم ووا ق ووال تع وواىلَ ﴿ :وإا َذا قَ ُاموا إا َِل ال م
س َاِل ﴾ (. )2
ُك َ

( )1سورة املزمل ،اآلية.79 :
( )2سورة النساء ،اآلية.657 :
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وأتذكر مرًة أنين كنت أستمع لوبعض املنتسوبني للودعوة يتحودث عون
النج وواح والوق ووت وإدارة ال ووذات ..إخل ،ومل ووا ج وواء لقض ووية الن وووم ،ع وورض
النوم كما يعرضه اإلنسان الغوريب متامواً ،بول صوار يغوايل يف ضورورة أخوذ
أكرب قدر من النوم ويتحدث بنفس املعايري الغربية؟ن
اي هللا ،هل بلغت غربة الدين هذا املبل ؟
ف و ووأين ذهب و ووت حق و ووائق الق و وورآن ﴿ َك انُوا قَلا يال ام َن اللمْي ال َم ا
()1
آَنء اللمْي ال س ا
اجدا َوقَائاو ا ﴾
يَ ْه َجعُ و َن ﴾  ﴿ ،أَم ْن ُه َو قَانا ٌ
َ
ت ََ
()3
()2
ما
اىف جنُ وب ُهم َع ان الْو َ ا
ين يَكاي ُ و َن
 ﴿ ،تَ َ َج َ ُ ُ ْ
ض اج اع ﴾ َ ﴿ ،وال ذ َ
َ
لاَراِّّبا ْم ُس مجدا َوقايَاما ﴾ (.)4
نفل ولكن ملاذا صار النفل يغيب عن وصاايان؟
صحيح أن ذلك ٌ
ملاذا خضعت الشريعة للتخفيضات؟
ملاذا صران خنجل من كتاب هللا؟
لووو كووان النوووم ابملعووايري الغربيووة أنفووع لننسووان ملووا نوودبنا هللا لضووده يف
كتابه يف مواضع كثرية.
()1
()2
()3
()4

سورة الذارايت ،اآلية.65 :
سورة الزمر ،اآلية.1 :
سورة السجدة ،اآلية.61 :
سورة الفرقان ،اآلية.15 :

رقائق القرآن

86

وهللا لو تدبران القرآن ووون مستحضورين هوذا السوؤال :كيوف نصووغ
حياتنووا يف ليلنووا وهنوواران؟ لفجعن ووا بشوودة املفارقووة ب ووني فهووم املووؤمن هل ووذه
احلياة الدنيا ،وفهم اإلنسان الغريب املسكني هلان
وبعض الشباب يقول :إنين مل أتعود على قيام الليل ،وليس يل ربة
سابقة ،وأشعر أهنا صعبة ،إخل
واجل و وواب :اي أخو ووي ..اسو ووتعن ابهلل ،ولنبو وودأ سو وووايً مو وون هو ووذه الليلو ووة
القادمووة ،ال تؤجوول هووذا املشووروع أبووداً ،وصوودقين سووتجد لووذ ًة يف البدايووة
يهبها هللا من يقبل عليه ليعينه ،وهذه اللوذة والسورور حتودث عنهوا أهول

العبودي و ووة ،يق و ووول اب و وون الق و وويم( :ق و ووال اجلني و وود «واش وقا إِل أوق ال
الكداية»ن يعوين :لوذة أوقوات البدايوة ،واوع اهلموة علوى الطلوب والسوري
إىل هللا) (. )1
فهنيئاً لك  -اي أخي الكر  -لذة أوقات البداية إبذن هللا.
وهذه اآلايت كلها اليت صورت قيام الليل يدخل فيها مرتبتان :قيوام
الفرض كصالة العشاء وقيام الكمال كالتهجد..
وبع ووض املفس و ورين خيط و و يف م وول بع ووض ه ووذه اآلايت علو ووى أحو وود
امملووني ،والصووحيح أهنووا تشوومل امل ورتبتني ،إال أن بعضووهم يووذكر أحوود
االحتمالني على سوبيل «تفسوري التمثيول» ال «تفسوري احلصور واحلود» ،
( )1مدارج السالكني. 409 ،
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واألول مش ووهور ع وون الس وولف .وخيطو و كث ووريون يف أ وونهم أن ووه ق ووول يف
تفسري اآلية ،وإمنا أراد به اإلمام من أئمة السلف املثوال الوذي يعتورب بوه
ما كوان مون جنسوه ،وقود نبوه علوى هوذه القاعودة اإلموام ابون عطيوة (ت
530ه) بعبارة من عيون علوم القرآن كما قال  -رموه هللا « :-وإَّنا
عِ علواء السلف ت ذل ك بعك ارال عل ى جه ة املث ا ل ،فجعله ا

امل أخرون أقوا »(. )1
ومون تعاموول مووع كتووب املتوأخرين يف التفسووري كوزاد املسووري مووثالً؛ أدرك
عبقرية عبارة ابن عطية هذه ،وقد أتثر هبا ابن تيمية ،واستثمرها ،وأقوام
عليهووا قاعوودة كاملووة موون قواعوود التفسووري ،شوورحها يف مواضووع متعووددة،
كقول ابن تيمية عن تفسري السلف« :أن يذكر كل م نهم م ن ا س م
العام بعض أنواع على سكيل ال وثيل ،وتنكي املس وع عل ى الن و ،
على سكيل احلد املطابق للوِّدوإ ت عووم وخصوص »(. )2
ومن أمثلة ذلوك ،أنوك ود بعوض السولف يُسوأل موثالً عون قوول هللا
(والباقيات الصاحلات) فبعضهم يقول :ال إلوه إال هللا ،وبعضوهم يقوول:
سبحان هللا واحلمد هلل ،وبعضوهم يقوول :الصولوات اأموس ،وووو هوذه
التفاسري ،فيأيت بعض املتأخرين فيظنها أقواالً يف تفسري اآلية ،وإمنا أراد

( )1امرر الوجيز. 33/33 :
( )2الفتاوى. 118/31 :
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هبووا اإلمووام موون أئمووة السوولف التمثيوول للباقيووات الصوواحلات ،ال التفسووري
احلاصر ملعا الباقيات الصاحلاتن
فم وون أدرك ه ووذه القاع وودة واس ووتوعبها جي ووداً ،أع ووين قاع وودة «تفس ووري
التمثي وول»؛ ض وواق أمام ووه اأ ووالف يف التفس ووري ج ووداً ،وميّ ووز ب ووني اخ ووتالف
األقوال ،واختالف األمثلة.

حس و ووناًن م و ووا وأيف و ووة ه و ووذا الس و ووهر اإلمي و وواين ال و ووذي عرض و ووته اآلايت
السابقة؟
احلقيقووة أن وأائفووه كثوورية جووداً ،ولكوون موون أعظووم وأائفووه أن تلووك
اللحظ ووات ه ووي حلظ ووات (االس ووتمداد) ،ف وإذا وواىف جن ووب امل ووؤمن ع وون
املض ووجع ،وتوض ووأ ،مث وق ووف ب ووني ي وودي رب ووه ،مث س ووجد ،ب وودأت دق ووائق
االستمداد.
فيستمد من خزائن رمات هللا ،مون أر اقوه ،مون العلوم ،مون التوفيوق،
من اهلداية ،إهنا حلظة الدعم املفتوح ،ورمات هللا إذا فتحت فوال تسول
اعُ لالنم ا
ع و وون أم و وودائهاَ ﴿ :م ا يَ ْ َ ا م
ك
اس ام ْن َر ْْحَ ٍة فَ َال ِمُْ اس َ
ََلَا ﴾ (. )1

( )1سورة فاطر ،اآلية.7 :
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اللهم اي رب الليل البهيم ،اجلعنا مون تتجواىف جنووهبم عون املضواجع
ض ا
اج اع يَ ْدعُو َن
نوودعوك خوف واً وطمعووا ﴿ :تَ َ َج َ
اىف ُجنُ وبُ ُه ْم َع ان ال َْو َ

َربم ُه ْم َخ ْوفا َوطَ َوعا ﴾ (. )1

( )1سورة السجدة ،اآلية.61 :
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هل جم وعنا خري من جم وع رسول هللا  ؟
أعرف أحد املقتحمني للكتابة الصحفية إذا طرح أي فكرة يف
مقاالته فال بد أن يذيلها مبقولة (مع االلتزام طبعاً بضواب الشريعة)،
وال ميل من تكرار هذه اجلملة بشكل يطمئن القارئ ،لكنه يف اجملالس
الفكرية امدودة يعلن صراحة أبنه كما يقول( :اي رجلن ال حل لنا إال
ابلعلمانية ،وحتويل الدين إىل خيار شخصي حمرتم فق  ،كل
اجملتمعات املعاصرة مل تتقدم إال ابلعلمانية ،الدين ش رائع ونبيل
ولكنه جيب أن يبقى ربارسة ذاتية).
أتملت يف هذا التناقض اجلذري بني األسلمة يف املقاالت العامة،
والعلمنة يف اجملالس اأاصة ،فقلت ألحدهم :أان ال أشك أن هذه
حالة (نفاق فكري)ن
فقال يل معرتضاً :كيف تدمغه بوصف النفاق وهو يقول :ال إله
إال هللا ويصلي ويصوم ويتصدق؟ن
وسكت.
ال أنكر أنين هتيبت
ّ
مضى من على هذه الواقعة وصرت بعدها أهتم كثرياً مبراقبة طريقة
استعراض القرآن للشخصية املنافقة ،وما هي مشاعرها الداخلية؟
وكيف تتحرك داخل اجملتمع املسلم؟
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كم كنت مندهشاً حني رأيت القرآن يتحدث عن املنافقني أبهنم
يصلون ،ويتصدقون ،ويذكرون هللان
فأشار القرآن إىل كون املنافقني يصلون ،بل إىل أهنم يذكرون هللا،
اع و ُهو َخ ا
ا
اا
اإعُ ُه ْم
كما يف قوله تعاىل ﴿ :إا من ال ُْونَافق َ َُيَاإعُو َن مَ َ َ
وإا َذا قَاموا إا َِل ال م ا
ماس َو يَ ْذ ُك ُرو َن م
اعَ
ُ
َ
س َاِل يُ َراءُو َن الن َ
صالئ قَ ُاموا ُك َ
إا قَلايال ﴾ (. )1
اي هللان املنافق يصلي ،بل ويذكر هللا قليالً ،ومع ذلك مل مينع ذلك
عن وصفه ابلنفاقن
وأشارت اآلية األخرى إىل صالة املنافق يف قول هللا تعاىلَ ﴿ :و
َْتُو َن ال م ا
س َاِل ﴾ (. )2
صال َئ إ َو ُه ْم ُك َ
وأشار القرآن -أيضاً -إىل كون املنافقني يتصدقون كما قال هللا
تعاىل ﴿ :قُ ْل أَنْ ا ُقوا طَْوعا أ َْو َك ْرها لَ ْن يُ َ َقكم َل ام ْن ُك ْم إانم ُك ْم ُك ْن ُ ْم قَ ْوما
فَ ا
اس اق َ ﴾ (. )3
بل إن النيب  شرح كيف أن من ابتاله هللا بنفاق يف قلبه جيد
مشقة كبرية يف الصالة ،ولذلك جيعلها يف أواخر الوقت دوماً ،كما
( )1سورة النساء ،اآلية.657 :
( )2سورة التوبة ،اآلية.45 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.42 :

رقائق القرآن

91

سبق أن استعرضنا يف فصل سابق احلديأ الذي يف صحيح مسلم

عن أنس بن مالك أن النيب  قال« :تلك صالئ املنافق ،جيلس

يرقد الَوس ،حِ إذا كانت ب قرن الَيطانو قام فنقرها أربعا
يذكر هللا فيها إ قليال» (. )1
ابهلل عليك أمل يرعبك هذا احلديأ؟ن
وهللا إنه نص يف بكل ما يف الكلمة من معا ،أتخري الصالة
أخر العصر لوقت
آلخر وقتها جعلها النيب «صالة منافق» برغم أنه ّ
الضرورة وهو وقت تضيبف الشمس للغروب..
فكيف مبن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاهتا؟
أليس ذلك أمارة قوية على أن مثة نفاقاً خفياً يف القلب؟ن
بل انظر يف أمر أوكد داللة ربا سبق ،وهو أن الطائفة اليت هتكمت
أبصحاب النيب  وكفرها هللا من فوق سبع اوات ،كانوا يقولون
د
كما قال هللا عنهمَ ﴿ :ولَُا ْن َسأَلَْ ُه ْم لَيَ ُقولُ من إا مَّنَا ُكنما ََنُ ُ
وض َونَل َْع ُ
ا
آايتاا َوَر ُسولا ا ُك ْن ُ ْم تَ ْسَ ْه اِئُو َن * تَ ْعَ اذ ُروا قَ ْد َك َ ْرُْل بَ ْع َد
قُ ْل أَ اِب مع َو َ
إاهَانا ُك ْم ﴾ (. )2
( )1صحيح مسلم.777 :
( )2سورة التوبة ،اآليتان.11114 :
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هؤالء مل خيطر يف ابهلم أن املوضوع قد يصل إىل الكفر ،ألن
القضية عندهم كانت مزاحاً وطرافةً ،ولكن مقاييس القرآن تلف
كثرياً عن أوهامنا..
كنت أتصور سابقاً أن «املنافق» البد أن يعلم من نفسه أنه
منافق ،وايلسذاجة تصوري السابقن اكتشفت أن املنافق قد ال يعلم
بذلك ،بل قد يظن نفسه حني أطلق بعض العبارات إمنا أطلقها
مزاحاً ن
وكنت سابقاً أتوهم أن «النفاق» هو قرار يتخذه املرء ،فيقرر أبنه
سيكون منافقاً يظهر اإلسالم ويبطن الكيد له..ن
كنت أأن النفاق مؤامرة كربى تتخذ بتخطي شامل ،ومل أتوقع
بتا ً أن النفاق قد يقع يف القلب بتصرفات نعدها يف موا يننا من
هوامش األمورن
ابهلل عليكن هل تتوقع أن قوماً عاهدوا أنفسهم أبنه إن ر قهم هللا
شحت نفوسهم ،فسبب هلم
ماالً فسيتصدقون به ،فلما ر قهم هللا؛ ّ
ذلك قيام النفاق يف قلوهبمن؟
هل تتصور ذلك؟ن
ا
اه َد م
آَت ََن ام ْن
اعَ لَُا ْن َ
انظر ماذا يقول هللا تعاىلَ ﴿ :وم ْن ُه ْم َم ْن َع َ
ضلا ا
ص مدقَ من َولَنَ ُكونَ من ام َن ال م
ضلا ا لَنَ م
آَت ُه ْم ام ْن فَ ْ
فَ ْ
صاحلاا َ * فَ لَ موا َ
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ضو َن * فَأَ ْع َقكَ ُه ْم ناَ اقا ات قُلُوّباا ْم إا َِل يَ ْوام
َاَبلُوا با ا َوتَ َولمْوا َو ُه ْم ُم ْع ار ُ
يَ ْل َق ْونَ ُ اَا أَ ْخلَ ُوا م
اعَ َما َو َع ُدو ُ َواَا َكانُوا يَ ْك اذبُو َن ﴾ (. )1
أتملن إهنم قوم يؤمنون ابهلل لدرجة أهنم عاهدوا رهبم ،ومل يفعلوا
أكثر من البخل ابملال بعد املعاهدة ،ومع ذلك هجم النفاق على
قلوهبم بسبب ذلكن
ومل يتأخر األمر كثرياً ،بل كما عرب القرآن (فأعقبهم نفاقاً يف
قلوهبم) ن
وما الذي يؤمننا ون حني نقصر يف أمر علمنا تعظيم هللا له أن ال
يعقبنا ذلك نفاقاً يف قلوبنا؟ وما الذي يؤمننا حني ننتهك أمراً علمنا
حرمته عند هللا أن اليعقبنا ذلك نفاقاً يف قلوبنا؟ن
بل وكيف أيمن أقوام تتلى عليهم آايت هللا يف «اوطاط الكافر» ،
ومع ذلك يتفننون يف أأهار عبارات احرتام ملل الكفر ومساواهتا
لغريها؟ن
كيف أيمنون أن ال يعقبهم ذلك نفاقاً يف قلوهبم؟ن
وأقوام يرون آايت هللا تتلى كلها يف التحفظ واالحتياط والتصون يف
العالقة بني اجلنسني ،ومع ذلك يتهورون يف إطالق االنفتاح بني
اجلنسني ،كيف أيمنون أن ال يعقبهم ذلك نفاقاً يف قلوهبم؟ن
( )1سورة التوبة ،اآلايت.55-54 :
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وأقوام يرون آايت هللا تتلى كلها يف تعظيم كمال اهتداء السابقني
األولني ،ومع ذلك يطلقون عبارات ال يلقون هلا ابالً يف أن « ربة
السلف ال تلزمنا» ،كيف أيمنون أن ال يعقبهم ذلك نفاقاً يف قلوهبم؟ن
وأقوام يرون هللا يف القرآن أيمر صراحة برد اأالف والنزاع إىل
النص ،وهؤالء يتذرعون ابأالف يف تعطيل النصوص ،فكلما قيل
هلم :قال هللا ،وقال رسول هللا؛ قالوا :فيه خالفن
كيف أيمنون أن ال يعقبهم ذلك نفاقاً يف قلوهبم؟ن
وأقوام يرون هللا يف القرآن أيمر صراحة مبواالة املصلحني ومنافاة
املضلني ،مث يرددون صبحاً ومساءً أبن كل القضية جمرد خالف داخل
الوطن ،وجيب ترك االصطفاف والتحزب واالستقطاب ،كيف أيمنون
أن ال يعقبهم ذلك نفاقاً يف قلوهبم؟ن
حني رأيت هللا تعاىل يقول عن رجل خبل بعد أن عاهد على
اإلنفاق ،وهذا كل ما صنع ،شح مباله بعد أن عاهد ربه على
الصدقة ،ومع ذلك يقول هللا عنه ﴿ :فَأَ ْع َقكَ ُه ْم ناَ اقا ات قُلُوّباا ْم إا َِل
يَ ْوام يَ ْل َق ْونَ ُ ﴾( )1استطعت أن أفهم قلق أصحاب رسول هللا من
النفاقن
لقد كنت أفهم حديأ ابن أيب مليكة املعروف عن قلق الصحابة من
( )1سورة التوبة ،اآلية.55 :
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النفاق على أن سببه هو «ورع الصحابة» فق  ،وهو احلديأ الذي

يقول فيه ابن أيب مليكة« :أإركت ثالث من أصِّال النيب 
كلهم َياف الن ا على ن س »(. )1

كنت أقول يف نفسي :إن هذا من ابب االحتياط املستحب فق
الذي يصنعه الصحابة ،لكن هذه اآلية العجيبة ﴿ فَأَ ْع َقكَ ُه ْم ناَ اقا ات
قُلُوّباا ْم ﴾ واليت شاهد الصحابة واقعتها عياانً ،وشاهدوا نظريها؛ هي
اليت جعلتهم يفهمون النفاق على أنه «أثر» لتصرفات معينة ،كثرياً ما
يكون صاحبها مل يتوقع نتائجها ،وليس النفاق «قراراً» يتخذه املرءن
أي أن اإلنسان قد يقوم أبقوال أو أفعال فيها مصادمة لكتاب هللا
تقوده للنفاق وهو ال يعلمن وليس ابلضرورة أن يكون النفاق «إرادة
واعية»..

املهم اآلن ،أن القرآن صور املنافقني أهنم قد يصلون ،وقد
يتصدقون ،وقد يذكرون هللا ،ومع ذلك مل يستنقذهم ذلك من ورطة
«النفاق» بسبب تصرفات مل يتوقعوا نتائجها..
ولكن هل ميكن لنا أن نعرف «املنافق»؟
أليس املنافق شخصاً متسرتاً؟
أليس النفاق حالة قلبية ال ميكن االطالع عليها؟
( )1صحيح البخاري.71 ،
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لنحاول أن ولل هذا التصور على ضوء القرآنن
هللا تعاىل بني صراحة أن املنافقني ألوان ،فبعض املنافقني مسترتين
ال يعرفون ،وبعضهم يصرح لبعض الناس لكن ال يعلن ذلك على
املل ،وبعضهم يظهر النفاق فق من مالمح أفكاره وخطابه ،وأتمل

هذه اآلية اليت تكشف مالمح خطاب املنافقَ ﴿ :ولَ ْو نَ َ
َاءُ
اا
مه ْم ات َحلْ ان الْ َق ْوال ﴾(. )1
يو ُ
اه ْمَ ،ولََ ْع ارفَ ن ُ
َ
ألريْ نَا َك ُه ْم فَ لَ َع َرفْ َ ُه ْم بس َ
فيا ترى ،كم من خطاب فكري معاصر جيد القارئ يف حلن خطابه
ُش َعباً من النفاق اليت الحتصى؟ن

ولذلك كان الصحابة يعرفون بعض املنافقني أبعياهنم بسبب
أفكارهم وحلن خطاهبم ،كما صور ذلك كعب بن مالك بعبارة بديعة
يف حديثه الطويل يف صحيح البخاري حني قال« :فكنت إذا
خرجت ت الناس بعد خروج رسول هللا  فط ت فيهم أحِنِ

أْ

أرى إ رجال ماووصا علي الن ا  ،أو رجال ِمن عذر هللا

من الضع اء»(. )2
فتالحظ أن بعض املنتسبني لنسالم يف جمتمع الرسول كانوا
«مغموصاً» عليهم النفاق ،أي مطعونني ومتهمني بذلكن
( )1سورة حممد ،اآلية.29 :
( )2البخاري.7751 :
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فإذا كان أصحاب رسول هللا يغمصون بعض الناس ابلنفاق،
فكيف يقال :إن وصف النفاق ال ميكن إطالقه ألنه حالة قلبية
مسترتة؟ن
ويف صحيح مسلم يف شأن صالة اجلماعة يقول الصحايب« :ولقد

رأي نا وما ي لف عنها إ منافق معلوم الن ا  ،أو مريض»(. )1

فقوله «منافق معلوم النفاق» فرع عن كون الصحابة يعينون آحاد
وأعيان املنافقني ،وهذا يدل على أن الصحابة مل يكونوا يقولون( :إن
النفاق كله حالة قلبية مسترتة ال ميكن معرفتها)ن
بل إن هذه املقولة( :أن النفاق كله حالة قلبية مسترتة ال ميكن
معرفتها مطلقاً) تفضي إىل تعطيل الة من أحكام القرآن يف
املنافقني ،وسأحاول اإلشارة لنماذج من هذه األحكام القرآنية:
فمن ذلك أن هللا أمران يف موضعني من القرآن ،يف سوريت التوبة
ميب
والتحر  ،أن «جناهد املنافقني» كما قال تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها النا ُّ
اا
ار َوال ُْونَافا اق َ َوا ْغلُ ْظ َعلَْي اه ْم ﴾(.)2
َجاهد الْ ُك م َ

( )1مسلم.5955 :
( )2سورة التوبة ،اآلية ،52 :وسورة التحر  ،اآلية.1 :
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واألمر هاد املنافقني فرع عن إمكانية معرفة بعضهم أبعياهنم ،ولو
كان املنافق ال ميكن تعيينه مطلقاً لكان هذا األمر القرآين عبثاً،
وحاشا القرآن ذلكنن
وكذلك هناان هللا عن االنقسام يف املوقف من املنافقني ،وأمران هللا
أن نكون كلمة واحدة يف مواجهتهم ،وغالباً ما يكون االنقسام
فيقصر يف
بسبب أن بعض األخيار يطمع يف هداية املنافقني
ّ
فوا لَ ُك ْم ات ال ُْونَافا اق َ فاَُ َ ْ ا َو م
اعُ
جماهدهتم ،كما قال تعاىلَ ﴿ :
ا
ض مل م
اعُ ﴾(.)1
سكُوا أَتُ اري ُدو َن أَ ْن تَ ْه ُدوا َم ْن أَ َ
أَ ْرَك َ
س ُه ْم َا َك َ
ولو كان املنافقون ال ميكن تعيينهم لكان هني القرآن عن االنقسام
إ اءهم عبثاً ال معا له ،وحاشا القرآن ذلكن
كما أن القرآن هنى عن امليل لنصائح املنافقني والرضوخ لضغوطهم
ا
ا
ميب اتم اق م
ين
فقال هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها النا ُّ
اعَ َوَ تُط اع الْ َكاف ار َ
َوال ُْونَافا اق َ ﴾(.)2
وهناان هللا عن إرخاء اآلذان هلم ،فقال سبحانهَ ﴿ :وفاي ُك ْم ََماعُو َن
ََلُ ْم ﴾(.)3
( )1سورة النساء ،اآلية.88 :
( )2سورة األحزاب ،اآلية.6 :
( )3سورة التوبة ،اآلية.55 :
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واملراد أن هناك منظومة أحكام قرآنية تنسق منهج التعامل مع
املنافقني ،فالقول أبن املنافقني ال ميكن تعيينهم مطلقاً يفضي إىل
تعطيل هذه األحكام القرآنية ،فانظر إىل هذا الذي يتوهم أنه متورع
يف عمه كيف أفضى به «وهم الورع» إىل تعطيل أحكام القرآن يف
التعامل مع املنافقنين
حسناًن ما عالقة كل ذلك بعنوان هذ الفصل (هل جمتمعنا خري
من جمتمع رسول هللا) ؟
مر يب حديأ يف صحيح البخاري فيه أن حذيفة جاء
احلقيقة أنه ّ
إىل حلقة يف املسجد فيها جمموعة من التابعني فقال هلم كما يف

البخاري« :عن األسوإ قال :كنا ت حلقة عكد هللا ،فجاء حذي ة
حِ قام علينا فسلم

قال :لقد أنِل الن ا على قوم خري

منكم» (.)1
وحذيفة -رضي هللا عنه -يقصد أنه إذا كان جمتمع النيب  الذي
كان الوحي فيه يتنزل ،واملعجزات تظهر على يدي رسول هللا ،ومع
ذلك وقع تورط بعض الناس يف ذلك اجملتمع ابلنفاق ،فكيف
مبجتمعكم؟

( )1البخاري.7767 :
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إذا كان ذلك يف عصر من بعد النيب  فكيف نقول عن عصران
ون؟
حقاً ،لقد صدق حذيفة رضي هللا عنه ،لقد أنزل النفاق على قوم
خري منا ،فكيف نستبعد وجود املنافقني بيننا؟ن
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الراض ون
من األشياء اليت تبتهج هبا نفسي حني يتهادى إىل أذين صوت
أحد كبار السن وهو يذكر هللا..
ال أدري ملاذا يكون لزجل ذي الشيبة ابلتسبيح وقع تنفسح به
أرجاء النفس..
وأحس بسكينة ايلة تتهادى يف املكان ،وكأن جلبةً ودوايً يغادران
من حولنا..
مبجرد أن تطفو مهسات أحد الكهول متهدجة بعبارة «سبحان
هللا ،سبحان هللا»..
بل وأشعر أن مثة ما يفرض الصمت واإلطراق إجالالً لتلك
يدب دبيباً كأمنا أثقلته السنون..
التسابيح املمزوجة بصوت ّ
وخصوصاً إذا كانت تسابيح كبار السن هذه يف أواخر الليل ،وهم
حيملون على أنفسهم إما لتهجد أو تالوة ،أو هم ميشون يف سواد
الليل وقبيل أذان الفجر إىل املسجد ،أو وو ذلك.
ومن األمور اليت كانت تثري انتباهي أن كل من رأيت من كبار
السن الصاحلني الالهجني بذكر هللا ،أهنم يعيشون «رضا نفسياً»
عجيباً ومدهشاً..
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ال أعرف أحداً من كبار السن الذاكرين هلل إال وقرأت يف روحه
طيب اأاطر ،وانشراح الصدر ،والرضا الذايت.
وبكل صراحة فإن هاتني الظاهرتني (التسبيح) و (الرضا) مل تكوان
مرتبطتني يف ذهين بصورة واضحة ،ولكن مرت يب آية من كتاب هللا
كأهنا كشفت يل سر هذا املعا ،وكيف يكون التسبيح سائر اليوم
سبباً من أسباب الرضا النفسي ،يقول احلق تبارك وتعاىلَ ﴿ :و َسكاِّ ْ
س وقَ ْكل غُر ا
وّبَا َوام ْن َ ا م
ك قَ ْك َل طُلُو ا ال م
اِبَ ْو اد َرباِّ َ
سكاِّ ْ
َ ْو ا َ َ ُ
آَنء الل ْي ال فَ َ
ضى ﴾(.)1
َوأَط َْر َ
ك تَ ْر َ
مها ار لَ َعلم َ
اف الن َ
الحظ أوالً يف هذه اآلية كيف استوعبت سائر اليوم ،قبل
الشروق ،وقبل الغروب ،وآانء الليل اليت هي ساعاته ،وأول النهار
وآخره.
ماذا بقي من اليوم مل تشمله هذه اآلية ابحلأ على التسبيح؟ن
ولذلك شرع هللا يف هذه املواضع أعظم التسبيح وهو (الصالة).
والرضا يف هذه اآلية عام يف الدنيا واآلخرة.
وقد كنت حتدثت مرًة مع أحد أقراين هبذا املعا يف هذه اآلية،
أعين العالقة بني التسبيح والرضا النفسي ،فذكر يل أنه مرت به آيةٌ
أخرى تشري أيضاً إىل هذه الرابطة ،وهي قول هللا يف خامتة سورة
( )1سورة طه ،اآلية.629 :
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كي ا
يق َ ا
سكاِّ ْ اِبَ ْو اد
ض ُ
احلجرَ ﴿ :ولََق ْد نَ ْعلَ ُم أَنم َ َ
ص ْد ُر َ َا يَ ُقولُو َن * فَ َ
ك وُكن امن ال م ا ا
ا
ين ﴾(.)1
ساجد َ
َربِّ َ َ ْ َ
فانظر كيف أرشدت هذه اآلية العظيمة إىل الدواء الذي يُ نستشفى
به من ضيق الصدر ،فكم يف الدنيا من صدور أضنتها األحزانن وكم
يف الدنيا من وجوه ذوت مبا في من أوجاع نفسيةن وأتمل كيف
جعلت اآلية التسبيح ترايقاً تستطب به النفوس ،وتداوى به الغموم،
وتثلج به غصص األحشاء؟ن
كلما قرأت قول هللا تعاىلَ ﴿ :وام ْن َ ا م
اف
سكاِّ ْ َوأَط َْر َ
آَنء الل ْي ال فَ َ
()2
ك
ضى ﴾  ،وقول هللا عز وجلَ ﴿ :ولََق ْد نَ ْعلَ ُم أَنم َ
ك تَ ْر َ
مها ار لَ َعلم َ
الن َ
يا
ا
ك ﴾()3؛ قلت يف
سكاِّ ْ اِبَ ْو اد َرباِّ َ
ض ُ
يق َ
َ
ص ْد ُر َ َا يَ ُقولُو َن * فَ َ
نفسي :سبحان من جعل النفوس ترتوي ابلرضا من ينابيع التسبيحن
وكم ون مغبونون يف أايم وليال وسنني تصرمت دون أن نعمر آانء
الليل وأطراف النهار ابلتسبيحات ،اي خسارة تلك السنواتن اي ضيعة
تلك اللحظات اليت مضت من أعماران مل منلها بتسبيح وذكر هلل،
فسبحان هللان وحبمده عدد خلقه ،ورضاء نفسه ،و نة عرشه ومداد
كلماته.
( )1سورة احلجر ،اآليتان.18115 :
( )2سورة طه ،اآلية.629 :
( )3سورة احلجر ،اآليتان..18115 :
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تلك الدقائق من أعماران أعطيت لنا ليختربان هللا فيها ،مث مضت
اآلن ،ولن تعود ،لن تعود أبداًن وها هو ذا مؤشر الساعة ما الت
عقاربه تلهأ ليعلن يف كل دقيقة كميةً من أعماران سحبت منا ،فهل
هذه الدقائق اليت تستنفد اآلن من أعماران سجلنا فيها تسبيحاً هلل ،أو
كانت مستغرقة يف عمل صايت ،أم احرتقت هذه الدقائق هكذا يف
الفضول ،فضول الكالم ،وفضول السماع ،وفضول مشاهدة
الفضائيات ،وفضول تصفح اإلنرتنت ..إخل؟ن
ومن أعجب املعلومات اليت ّودان هبا القرآن أننا نعيش يف عامل يعج
ابلتسبيح من حولنا ،تسبيح الكائنات يف هذا العامل مشهد مهيب
صوره القرآن.
ّ

أتمل مثالً كيف أخربان هللا أن الرعد يسبح ﴿ :ويُ ا
سكِّ ُ
ّ
َ َ
اِبَ ْو اد ا ﴾( ، )1وأن اجلبال والطري تسبّح َ ﴿ :و َس ْمرََن َم َع
سكاِّ ِّْ َن َوالطمْي َر ﴾(. )2
ا ْناكَ َ
ال يُ َ

ال مر ْع ُد
وإ
َإ ُاو َ

بل أخربان خرباً عاماً أن كل الكائنات تسبّح هلل ،مبا فيها
السماوات نفسها ،واألرض نفسها ،وما فيهما من لوقات ،كلها
تسبّح هلل ،لكن تسبيحها له لغةٌ ال نفقهها كما يقول هللا تعاىل:
( )1سورة الرعد ،اآلية.62 :
( )2سورة األنبياء ،اآلية.51 :
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ض َوَم ْن فاي اه من َوإا ْن ام ْن َش ْي ٍء
ال ال م
سكاِّ ُ لَ ُ ال م
س َو َاو ُ
س ْك ُع َو ْاأل َْر ُ
﴿ تُ َ
ا اا ا
ا
يِّ ُه ْم ﴾(.)1
سكاِّ ُ ِبَ ْود َولَك ْن َ تَ ْ َق ُهو َن تَ ْسكا َ
إ م يُ َ
ويزيد القرآن من تفاصيل جاللة هذا املشهد ،فيخربان أبن كل كائن
من هذه الكائنات له مسلك خاص يف تسبيح هللا ،يقول هللا تعاىل:
سواو ا
اعَ يُ ا
ال َو ْاأل َْر ا
ض َوالطمْي ُر
سكِّ ُ لَ ُ َم ْن ات ال م َ َ
﴿ أََيْ تَ َر أَ من م َ
ا
ٍ
يِّ ُ ﴾(.)2
صافمال ُكلٌّ قَ ْد َعل َم َ
َ
ص َالتَ ُ َوتَ ْسكا َ
ورمبا أن بعض الناس أن (تسبيح الكائنات) هو جمرد خرب جما ي،
وأهنا ال تسبّح حقيقةًن وهذا تصور مرجوح ،فالصحيح أنه تسبيح

حقيقي ،حىت إنه يف بعض األحوال كان أصحاب رسول هللا 

يسمعون هذا التسبيح ،فقد روى البخاري يف صحيحه عن عبد هللا

بن مسعود أنه قال« :ولقد كنا نسوع تسكي

الطعام وهو

يؤكل»(.)3
ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة هو حالة
خاصة يف من خاص ،أما تسبيح الكائنات يف نظامها العام فقد
أخربان هللا أنه بلغة خاصة كما قال سبحانهَ ﴿ :ولَ اك ْن َ تَ ْ َق ُهو َن
يِّ ُه ْم ﴾.
تَ ْسكا َ
( )1سورة اإلسراء ،اآلية.55 :
( )2سورة النور ،اآلية.56 :
( )3البخاري.2451،
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وقد أشار اإلمام ابن تيمية إىل هذه احلالة اأاصة االستثنائية يف
فهم لغة املخلوقات فقال رمه هللا ( :بل هو سبحانه يُنطق اجلماد
أبصوات يفهمها من يفهمها من اآلدميني ،كما قال عن داود  -عليه
ال أ ِّاَواّب َم َع ُ َوالطمْي َر ﴾ وقال تعاىل ﴿ :إا مَن َس ْمرََن
السالم َ ﴿ -اي اجكَ ُ
سكاِّ ِّْ َن اِبل َْع اَ اي َو ْا
اإل ْش َرا ا ﴾ واحلصى قد سبح يف كف
ا ْناكَ َ
ال َم َع ُ يُ َ
ِّ
النيب  ، وقال ابن مسعود  -رضي هللا عنه :كنا نسمع تسبيح
الطعام وهو يؤكل .وكان أبو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان تسبيح
القدر ،وقال النيب « : إْ ألعلم حجرا كة كان يسلم علي
قكل أن أبعث ،إْ ألعرف اَّن» وهذا ابب واسع) (.)1
فإذا استشعر املؤمن الذي شرفه هللا ابليقني هبذا القرآن ،الذي
يتعامل مع أخبار القرآن كأمنا يشاهدها رأي العني ،إذا استشعر هذا
املشهد ،وأخذ جييل عينه يف الكون من حوله ،فيقلّب وجهه يف
السماء ،وينظر يف فجاج األرض ،وميسك األشجار بيديه ،ويتأمل
الطري فوقه وهن صافّات ويقبضن ،ويستحضر تلك الكائنات املدهشة
اليت تعيش يف قيعان اميطات ،مث يستعيد كالم هللا عن أن هذه
الكائنات كلها تسبح هللا ،كلٌّ قد علم صالته وتسبيحه ،ولكن ال
نفقه تسبيحهم ،فإنه ال يكاد يطيق املهابة واإلحساس ابلعظمة اإلهلية
اليت تتوارد على قلبه ،وتكاد تعتقل لسانه.
( )1بيان تلبيس اجلهمية ،541/8 :طبعة جممع امللك فهد ،ت :راشد الطيار.
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فإذا اع املؤمن يف قلبه هذا املشهد السابق يف تسبيح الكائنات
هلل ،مث أضاف إليه أن هللا اختار أن يبدأ كثرياً من سور القرآن
ابلتسبيح ،كما استفتح هللا ابلتسبيح سبع سور من القرآن ،وهي :
سورة اإلسراء ،وسورة احلديد ،وسورة احلشر ،وسورة الصف ،وسورة
اجلمعة ،وسورة التغابن ،وسورة األعلى.
وإذا أضاف املؤمن إىل ذلك أن الصالة اليت هي أعظم شعائر
اإلسالم ،جعل هللا يف ركوعها التسبيح(:سبحان ريب العظيم) ،وجعل
يف سجودها التسبيح( :سبحان ريب األعلى).
وإذا أضاف املؤمن إىل ذلك تسابيح األنبياء ،كقول موسى  يف
بيان وأيفة نبوته ﴿ :واجعل اِل واِيرا امن أَ ْهلاي * هارو َن أ ا
َخي *
ْ
َُ
َ َْ ْ َ
اا
ك َكثاريا * َونَ ْذ ُك َر َ
سكاِّ َِّ َ
ا ْش ُد ْإ ب أَ ِْارر * َوأَ ْش ارْك ُ ات أ َْم ارر * َك ْي نُ َ
َكثاريا ﴾( ، )1فطلب موسى مساعداً له يف رسالته ،وجعل وأيفة هذه

الرسالة أن يسبحا هلل كثرياً ويذكراه كثرياًن

ويونس  فزع إىل التسبيح يف اللحظة احلالكة ﴿ :وذَا الن ا
ُّون إا ْذ
َ
اإى ات الظُّلُو ا
ذَ َهد ماَ ا
ال أَ ْن َ
اضكا فَظَ من أَ ْن لَ ْن نَ ْق اد َر َعلَْي ا فَ نَ َ
َ ُ
َ
()2
ك إااْ ُك ْن ُ ا
اا
وبني هللا
إالَ َ إام أَنْ َ
ت ُس ْك َِّانَ َ ِّ
ت م َن الظمالو َ ﴾ ّ ،
( )1سورة طه ،اآلايت.25-71 :
( )2سورة األنبياء ،اآلية.85 :
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سبحانه أن تسبيح يونس هو الذي كان سبباً يف جناته من بطن
ا
ث ات بَطْنا ا إا َِل يَ ْوام
سكاِّ اِّ َ * لَلَكا َ
احلوت ﴿ :فَ لَ ْوَ أَنم ُ َكا َن م َن ال ُْو َ
يُ ْك َعثُو َن ﴾(.)1
وأن املالئكة ال تفرت عن التسبيح كما قال هللا سبحانه عنهم:
ار َ يَ ْ ُ ُرو َن ﴾( ، )2وقول هللا تعاىل:
سكاِّ ُِّو َن اللمْي َل َوالن َ
مه َ
﴿ يُ َ
ا ا
ا
ا
سكاِّ ُِّو َن اِبَ ْو اد
﴿ َوتَ َرى ال َْو َالئ َكةَ َحافِّ َ م ْن َح ْول ال َْع ْر ا يُ َ
()3
ما
اا
ين َُْي اولُو َن ال َْع ْر َ َوَم ْن َح ْولَ ُ
َرِّّب ْم ﴾  ،وقول هللا عز وجل ﴿ :الذ َ
سكاِّ ُِّو َن اِبَ ْو اد َرِّّباا ْم ﴾(.)4
يُ َ
بل أخربان هللا عن هلج ألسنة أهل اجلنة ،السعداء ،ابلتسبيح ،كما
قال هللا تعاىل ﴿ :إا من الم اذين آَمنُوا و َع اولُوا ال م ا
احل ا
ال يَ ْه ادي اه ْم َربُّ ُه ْم
ص َ
َ َ َ
ِبااهَاهناام ََْ ارر امن ََتْا اهم ْاألَنْ َهار ات جن ا
اه ْم فا َيها
مال الن امعي ام * َإ ْع َو ُ
ْ
ُ َ
ْ
ُ
ك اللم ُه مم ﴾(.)5
ُس ْك َِّانَ َ
ضم املتدبر هذه الشواهد ،ورأى كيف أن الرعد واجلبال
فإذا ّ
والسماوات واألرض والكائنات كلها تسبّح هلل ،وأن هللا استفتح سبع
()1
()2
()3
()4
()5

سورة الصافات ،اآليتان.6551652 :
سورة األنبياء ،اآلية.79 :
سورة الزمر ،اآلية.54 :
سورة غافر ،اآلية.5 :
سورة يونس ،اآليتان.6911 :
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سور ابلتسبيح ،وأن هللا جعل الركوع والسجود ومها من أهم أركان
الصالة تسبيحاً ،ومنزلة التسبيح يف أخبار األنبياء ،واتصال املالئكة
ابلتسبيح ،وتسبيح أهل اجلنة ،إذا ضم هذه الشواهد كلها بعضها إىل
بعض؛ تغريت نظرته جذرايً ملفهوم التسبيح ،وأدرك أن للتسبيح منزلة
عند هللا تفوق املنزلة اليت نتصورها عاد ًة.
وال يتأمل املؤمن مثل هذه املنزلة للتسبيح إال ويدركه شيء من األمل
على فوات كثري من حلظات العمر عبثاً دون استثمارها ابلتسبيح.
وأي شيء أال من قضاء دقائق االنتظار ،والطريق ،وحلظات
الصمت ،يف تسبيح هللا؟ن
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أقوى الناس
حياتنا معجونة ابملهام وااللتزامات ،والقرارات العابرة واجلسيمة ،يف
الدراسة والعمل ،والزواج واملسكن ،والسفر واإلقامة ،والصحة واملرض،
ويف كل هذه املتطلبات فإننا نسعى إلجنا ها اب اذ األسباب كما أمران
هللا ،وكما هو مركب يف فطرتنا أصالً.
هذا املشهد ،مشهد طبيعي ومتكرر ،وإمنا الذي يستحق أن
نفحصه ونتأمله هو تلك املشاعر واألحاسيس اليت تتحرك يف داخلنا
يف كيفية قراءتنا للعالقة بني النتائج واألسباب.
كثرياً ما يرتب يف أذهاننا أن قوة النتائج مرتبطة مبا يظهر من قوة
األسباب يف مظاهرها وغطائها املادي ،ولذلك هتفو النفوس للتعلق
ابلسبب.
كثرياً ما ميور يف عقولنا تصورات مسبقة أن أقوى الناس هم أولئك
الذين ميلكون أقوى األسباب املادية.
وقد أقر انتباهي تنبيه لطيف ألحد السلف يزلزل هذه القناعات
والتصورات املطمورة ،وقد نقله أبو العباس ابن تيمية ،واحتفى به يف
عدة مواضع من كتبه.
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يقول ابن تيمية يف رسالته اليت تسمى التحفة العراقية « :ق وم
ينظ رون إل ى جان د األم ر والنه ي والعك اإئ والطاع ة شاهدي ن إلَلية
الرل سكِّان الذر أمروا أن يعكدو  ،و ينظرون إِل جاند

القضاء والقدر وال وكل وا س عانة ،وهو حال كثري من امل قهة
اع ولَعائر
وامل عكدئ ،فهم مع حسن قصدهم وتعظيوهم حلرمال ِّ

ِبع
يالد عليهم الضعف والعجِ واعذ نو ألن ا س عانة ِّ
وال وكل علي واللجأ إلي والدعاء ل هي الِت تقور العكد وتيسر
علي األمور ،وَلذا قال بعض السلف :من سر أن يكون أقوى
اع»(.)1
الناس فلي وكل على ِّ
وروي هذا األثر مرفوعاً إىل النيب  لكن ال يثبت مرفوعاً كما
أعلّه اإلمام أبو جعفر العقيلي (ت277هو) (.)2
حسناًن هذا األثر السلفي يبني أن القوة احلقيقية مرتبطة بقوة التعلق
ابهلل ،ال ابلتعلق ابألسباب ،فقوة التوكل هي املدد احلقيقي أمام
صعوابت احلياة ،ويتفاوت الناس يف قوهتم حبسب ما يف قلوهبم من
التوكل الشرعي ،ولكن قبل أن نتحدث عن هذه العالقة؛ ما هو
الدافع للتوكل؟ مبعا آخر :ملاذا نتوكل على هللا؟
( )1الفتاوى.27/69 :
( )2الضعفاء الكبري للعقيلي.259/5 :

رقائق القرآن

001

دعنا  -أخي القارئ  -ولل دوافع التوكل ،أو جنيب على سؤال:
ملاذا نتوكل على هللا؟ حبسب املنظور القرآين:
نتوكل على هللا ألن التوكل معيار اإلميان ،التوكل على هللا هو
اللحظة اليت تكشف مصداقية إمياننا ابهلل ،والحظ هذا االمتحان يف
قول هللا ﴿ :و َعلَى ا ما
ع فَ َ َومكلُوا إا ْن ُك ْن ُ ْم ُم ْؤامنا َ ﴾(.)1
َ
ويف احلوار الذي دار بني موسى  وقومه كم بلفت النظر دوران

وسى
احلوار حول "التوكل" وإنه مقياس اإلميان واإلسالمنَ ﴿ :وقَ َ
ال ُم َ
اي قَ وام إا ْن ُك ْن م آَم ْن م اِب ما
ع فَ َعلَْي ا تَ َومكلُوا إا ْن ُك ْن ُ ْم ُم ْسلا او َ * فَ َقالُوا
َ ْ
ُْ َ ُْ
َعلَى ما
اع تَ َومكلْنَا ﴾(.)2
فإذا تدبر قارئ القرآن هذه املنزلة العتماد القلب على هللا وجلوئه
إليه ،وتفويضه األمور إليه تغريت نظرته كلياً ملوقع التوكل يف حياته..
نتوكل على هللا ألن هللا سبحانه هو أعظم وكيل ،حىت إن هللا
سبحانه قال يف سسة مواضع من القرآن ذات اجلملة ﴿ :وَك َ ى اِب ما
ع
َ
َوكايال ﴾ قاهلا سبحانه يف سورة النساء ثالث مرات ،ويف سورة
اع وَك َ ى اِب ما
ا
ع َوكايال
األحزاب مرتني ،كقوله سبحانهَ ﴿ :وتَ َومك ْل َعلَى م َ

( )1سورة املائدة ،اآلية.72 :
( )2سورة يونس ،اآليتان.84185 :
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()1
اا
سواو ا
ال َوَما ات ْاأل َْر ا
ض
﴾  ،ويقول هللا تعاىلَ ﴿ :و مع َما ات ال م َ َ
وَك َ ى اِب ما
ع َوكايال ﴾(.)2
َ

فإذا كان القرآن يعيد على مسامعنا سس مرات ذات اجلملة
«وكفى ابهلل وكيال» فهل امتلت قلوبنا فعالً حبقيقة هذا املعا وون
نعارك تصاريف احلياة؟ وهل ون نتسلق املطالب ،ونتجرع املصائب،
وخنوض األهوال؛ وقلوبنا معلقة ابلسماء تفيض هبذا املعا «وكفى
ابهلل وكيال»؟
نفس أن هللا هو الوكيل؟ بل هو «نعم الوكيل»
أال يكفيك اي ُ

سبحانه كما قال أهل اإلميانَ ﴿ :وقَالُوا َح ْسكُ نَا م
اعُ َونا ْع َم
ا
يل﴾(.)3
ال َْوك ُ
نتوكل على هللا ألنه هو الذي يكفينا ،ومن أعظم كفاية من هللا؟ن
﴿ ومن ي ومكل َعلَى ما
اع فَ ُه َو َح ْسكُ ُ ﴾( .)4لو علم املرء أن فالانً من
َ َ ْ ََ َ ْ

املسؤولني هو املتكفل مبعاملته لتنفس اليقني وفرغ قلبه من الشك
يفوت املرء على نفسه أن يكون هللا خالق هذه
بتحقق مطلبه ،فكيف ّ

()1
()2
()3
()4

سورة األحزاب ،اآلية.2 :
سورة النساء ،اآلية.627 :
سورة آل عمران ،اآلية.652 :
سورة الطالق ،اآلية.2 :
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احلاجات ،واأالق لسبل قضائها ،واأالق ملوانعها ،هو الذي سيتكفل
أبمرك إذا توكلت عليه ﴿ :ومن ي ومكل َعلَى ما
اع فَ ُه َو َح ْسكُ ُ ﴾ .
َ َ ْ ََ َ ْ
من كان هللا حسبه؛ فكيف ستكون قوته بني الناس؟ن

ولذلك قال من قال من السلف« :من سر أن يكون أقوى

اع» كما نقل ابن تيمية يف االقتباس السابق..
الناس فلي وكل على ِّ

وربا يفغر فم االستغراب حني يتأمل املرء هذه احلقائق القرآنية اليت
أخربان هبا هللا ذاته ،مث يالحظ غياب االنتفاع واالستفادة من هذه
احلقائق يف حياتنان
اأالق سبحانه يفتح فرصة لعبده ليكون هللا تعاىل هو حسبه إذا
توكل عليه ،ومع ذلك يقصر القلب يف االنكباب على هللا ،والتعلق
فيفوت على نفسه هذه القوة العظيمةن
به؛ ّ
نتوكل على هللا ألن التوكل عليه سبحانه حيمينا من سلطة
ما
ا
ين
س لَ ُ ُس ْلطَا ٌن َعلَى الذ َ
الشيطان ،كما قال هللا تعاىل ﴿ :إنم ُ لَْي َ
آ ََمنُوا َو َعلَى َرِّّباا ْم يَ َ َومكلُو َن ﴾(.)1
فالشيطان حاضر يف تفاصيل حياتنا ،يسعى بفنون اإلضالل ليجر
حاضر يف حياتنا يزل
ابن آدم معه إىل املصري التعيس ،فالشيطان
ٌ
ويسول ،وميلي ،ويؤ ،
ويستزل ،ويوسوس ،ويفنت ،وينزغ ،ويهمزّ ،

( )1سورة النحل ،اآلية.11 :
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ويضل ويصد عن هللا ،ويستهوي للحرية ،ويرمي يف طريقنا اأطوات
ليستدرجنا للخطااي ،وخيوفنا من الفقر كلما فكران يف النفقة يف سبيل
هللا ،ويزين لنا الباطل فيضعه يف قالب األمر الطبيعي واجلميل ،وأنه ال
داعي للمبالغة ،وهي من أخطر أساليب الشيطان ،وتستخف
الشياطني أهل الباطل وتؤ هم وتورطهم
يف االندفاع.
ويسعى الشيطان لينسينا أمر هللا سواء كان نسياانً معفواً عنه مبعا
غياب العلم ،أو اكتنان املعلوم كما يف السهو ،كما قال يف املراقي:
ِوال م ا عُلا م قُ ْل :نس يا ُن والعل م ت الس هو ل اك ن ا ُن
أو إنساءً غري معفو عنه وهو حضور العلم وغياب خشية هللا
وإرادته ،فالشيطان حريص على كال النوعني من النسيان :نسيان
الذهول املعفو عنه ،ونسيان الغفلة املتوعد عليه..
وكال نوعي النسيان ربا حتتملهما لغة العرب كما قال حافظ املغرب

أبو عمر ابن عبد الرب« :والنسيان ت لسان العرل :يكون للرت

عودا ،ويكون ضد الذكر»( .)1وجاء هذان الوجهان العربيان يف

( )1ابن عبدالرب ،االستذكار ،665/6 :طبعة دار إحياء الرتاث.
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القرآن كما قال ابن القيم« :النسيان ت القرآن على وجه  :نسيان
تر  ،ونسيان سهو»(.)1

قال هللا تعاىل يف كون الشيطان يزل ويستزل ﴿ :فَأ ََِمَلَُوا ال م
َ ْيطَا ُن
ا ا ()2
ا
اسَ َِمَلُ ُم
َع ْن َها فَأَ ْخ َر َج ُه َوا ِمما َك َاَن في ﴾  ،وقال هللا سبحانهْ ﴿ :
َ ْيطَا ُن باكَ ْع ا
ال م
سكُوا ﴾(.)3
ض َما َك َ

وأخرب هللا سبحانه عن سعي الشيطان يف اإلضاللَ ﴿ :ويُ اري ُد
َ ْيطَا ُن أَ ْن ي ا
ال م
ض َال بَ اعيدا ﴾(.)4
ضلم ُه ْم َ
ُ
ا
اا ا
س ُن
وأخرب عن نزغ الشيطانَ ﴿ :وقُ ْل لعكَاإر يَ ُقولُوا الماِت ه َي أ ْ
َح َ
إا من ال م
َ ْيطَا َن يَ ْن َِغُ بَ ْي نَ ُه ْم ﴾(.)5
غ ال م
َ ْيطَا ُن بَ ْي اِ َوبَ ْ َ إا ْخ َوا ﴾(،)6
وقال ﴿ :ام ْن بَ ْع اد أَ ْن نَ َِ َ
ان نَِغٌ فَاس اع ْذ اِب ما
مك ام َن ال م
ع ﴾(.)7
وقالَ ﴿ :وإاما يَ ْن َِغَن َ
َ ْيطَ ا ْ ْ َ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ابن القيم ،الصالة وحكم ركها ،54 ،طبعة مكتبة اإلميان.
سورة البقرة ،اآلية.21 :
سورة آل عمران ،اآلية.644 :
سورة النساء ،اآلية.19 :
سورة اإلسراء ،اآلية.42 :
سورة يوسف ،اآلية699 :
سورة األعراف ،اآلية.799 :
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ك ام ْن
ل أَعُوذُ با َ
وأخرب عن مهز الشيطان يف النفوسَ ﴿ :وقُ ْل َر اِّ
َي ا
ا
اط ا ﴾(.)1
ََهَ َِال ال م َ
س
وأخرب عن وسوسة الشيطان ابملعاصي والفواحش ﴿ :فَ َو ْس َو َ
ا ا
ََلَُوا ال م
ر َع ْن ُه َوا ام ْن َس ْوآَِتاا َوا ﴾(.)2
ر ََلَُوا َما ُووار َ
َ ْيطَا ُن ليُ ْكد َ
ما
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى
وأخرب هللا عن تسويل الشيطان وإمالئه ﴿ :إا من الذ َ
أَ ْإ َِب اراه ْم ام ْن بَ ْع اد َما تَ كَ م َ ََلُ ُم ا َْلَُدى ال م
َ ْيطَا ُن َس مو َل ََلُ ْم َوأ َْملَى ََلُ ْم
﴾(.)3
وأخرب عن استهواء الشياطني إىل احلرية واالرتياابت والشكوك:
َي ا
ا
اط ُ ات ْاأل َْر ا
ض َح ْي َرا َن ﴾(.)4
﴿ َكالمذر ْ
اسَ ْه َوتْ ُ ال م َ
وأخرب عن استخفاف الشياطني ألهل الباطل ودفعها إايهم إىل
َي ا
اط َ َعلَى
التهور واالندفاع يف االوراف ﴿ :أََيْ تَ َر أَ مَن أ َْر َسلْنَا ال م َ
ا
ين تَ ُؤُُِّه ْم أًَِّا ﴾(.)5
الْ َكاف ار َ
َإ َم َ يَ ْ انَ نم ُك ُم
وحذران ربنا من تفنن الشيطان ابلفنتَ ﴿ :اي بَاِ آ َ

ال م
َ ْيطَا ُن ﴾(.)1
()1
()2
()3
()4
()5

سورة املؤمنون ،اآلية.15 :
سورة األعراف ،اآلية.79 :
سورة حممد ،اآلية.74 :
سورة األنعام ،اآلية.56 :
سورة مر  ،اآلية.82 :
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وأن الشيطان يشوش تفكريان ابلقلق من الفقر إن أنفقنا يف سبيل
هللا ﴿ :ال م
َ ْيطَا ُن يَ اع ُد ُك ُم الْ َ ْق َر ﴾(.)2
وأخربان هللا عن خبأ الشيطان يف تغييب واستكنان املطلوب
مك ال م
َ ْيطَا ُن ﴾( ، )3وقال هللا سبحانه:
الشرعيَ ﴿ :وإاما يُ ْن اسيَ ن َ
ا ا ()4
ا
سا ُ ال م
ساناي ُ
َ ْيطَا ُن ذ ْك َر َربِّ ﴾  .وقال هللا تعاىلَ ﴿ :وَما أَنْ َ
﴿ فَأَنْ َ
()5
إام ال م
اسَ ِّْ َو َذ َعلَْي اه ُم
َ ْيطَا ُن أَ ْن أَذْ ُك َرُ ﴾  .وقال هللا عز وجلْ ﴿ :
َيطَا ُن فَأَنْساهم اذ ْكر ما
اع ﴾(.)6
ال م ْ
َ ُْ َ
وإن الشيطان ينصب اأطوات التدرجيية كما قال هللا سبحانه:
َ ْيطَ ا
﴿ اي أَيُّ َها الم اذين آَمنُوا َ تَ مكاعوا ُخطُو ا
ال ال م
ان َوَم ْن يَ مكا ْع
ُ
َ َ
َ
َ
َ ْيطَ ا
ُخطُو ا
ال ال م
َ ااء َوال ُْو ْن َك ار ﴾( ، )7وقال هللا عز
ان فَاننم ُ َ ُْم ُر اِبلْ َ ِّْ َ
َ
َ ْيطَ ا
وجل ﴿ :وَ تَ مكاعوا ُخطُو ا
ال ال م
ان ﴾(.)8
َ ُ
َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة األعراف ،اآلية.75 :
سورة البقرة ،اآلية.718 :
سورة األنعام ،اآلية.18 :
سورة يوسف ،اآلية.57 :
سورة الكهف ،اآلية.12 :
سورة اجملادلة ،اآلية.61 :
سورة النور ،اآلية.76 :
سورة البقرة ،اآلية.798 :
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وأخرب هللا تعاىل عن رسم الشيطان للباطل واملعاصي يف قالب األمر
اجلميل والواقعي واملصلحي والطبيعيَ ﴿ :وَِيم َن ََلُ ُم ال م
َ ْيطَا ُن َما َكانُوا
يَ ْع َولُو َن ﴾( ، )1وقال هللا تعاىلَ ﴿ :وإا ْذ َِيم َن ََلُُم ال م
َ ْيطَا ُن أَ ْع َوا ََلُ ْم
﴾(.)2
ولذلك ترى الرجل يرتكب املعصية ،ويؤنبه ضمريه مناً ،وتراه يقول
ملن حوله :وهللا إين متأمل من هذا األمر ،وجزاكم هللا خرياً على
النصيحة ،مث ال يزال الشيطان به حىت تراه بعد من يدافع عن معصيته
ويراها أمراً طبيعياً ،أن من حوله يعانون  -يف نظره  -من غلو ونزعة
تغري ..إخل من أفكار الشيطان
للتحر  ،وأن هذه فتاوى قدمية والعصر ّ
يف تزيني املعاصي للناسن
فإذا رأيت هذا املشهد فتذكر فوراً قول هللا عز وجلَ ﴿ :وإا ْذ َِيم َن
َ ْيطَا ُن أَ ْع َوا ََلُْم ﴾( ،)3وقولهَ ﴿ :وَِيم َن ََلُُم ال م
ََلُ ُم ال م
َ ْيطَا ُن َما َكانُوا
يَ ْع َولُو َن ﴾(.)4
وأخرب عن وأيفة الشيطان العامة يف الصد عن سبيل هللا ﴿ َوَ
ص مدنم ُك ُم ال م
َ ْيطَا ُن ﴾(.)1
يَ ُ
()1
()2
()3
()4

سورة األنعام ،اآلية.52 :
سورة األنفال ،اآلية.58 :
سورة األنفال ،اآلية.58 :
سورة األنعام ،اآلية.52 :
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ومن أعجب ما يقوم به الشيطان سرعة تنصله بعد أن يقع
ال لا ْاْلنْس ا
َ ْيطَ ا
اإلنسان يف شباكهَ ﴿ :ك َوثَ ال ال م
ان ا ْك ُ ْر فَ لَ موا
ان إا ْذ قَ َ
َ
ك ﴾(.)2
َك َ َر قَ َ
ال إااِّْ بَ اررءٌ ام ْن َ
فمن أتمل أعمال الشيطان وأساليبه وخططه ومؤامراته وأفخاخه
اليت ينصبها  -كما صورها هللا لنا تفصيالً يف كتابه  -أدرك شدة

خطر الشيطان ،حىت إن اإلمام ابن القيم ملا الحظ هذا املعا ألف
فسماه «إغاثة اللهفان من
كتاابً بديعاً استمد عنوانه من هذا املعا ّ
مصايد الشيطان» ،وذكر فيه من املعاين الشرعية حول صحة القلب
ومرضه واألدوية الشرعية له ،مث فصل تفصيالً مذهالً يف مكايد
الشيطان يف العقيدة كما يف القبور ،أو يف فقه الفروع كما يف الطهارة
واملعا ف ،واحليل يف النكاح والراب وأنواع من املعامالت ،وختم كتابه
بتالعب الشيطان وكيده ابال اهات غري اإلسالمية كالفالسفة
واجملوس وأهل الكتابني قبلنا .وهو كتاب عظيم مشحون ابلفوائد
يدل ن َفسه فيه أنه
واألحباث واالستطرادات العقدية والفقهية واإلميانيةّ ،
ألّفه على البس ال على إرادة االختصار.

( )1سورة الزخرف ،اآلية.17 :
( )2سورة احلشر ،اآلية.61 :

=
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املهم ،أن هللا يف كتابه قد بني لنا أن (التوكل) من أعظم وسائل
ا
س لَ ُ
مكافحة اطر وسلطة الشيطان كما قال سبحانه ﴿ :إنم ُ لَْي َ
ما
ين آ ََمنُوا َو َعلَى َرِّّباا ْم يَ َ َومكلُو َن ﴾(.)1
ُس ْلطَا ٌن َعلَى الذ َ
كما أن من أعظم دوافع التوكل أننا نتوكل على هللا شكراً له
وامتناانً ألنه هداان سبحانه ،فحني ترى نفسك من أهل ال إله إال هللا،

حمافظاً على الصالة ،أو ترى نفسك بعيداً عن فكر اهلزمية واالنكسار
واالوناء للثقافة الغربية ،وبعيداً عن مل النصوص الشرعية وأتويلها
لتوافق مقررات الثقافة الغربية الغالبة ،فإنك حتمد هللا وشكره إذ رفعك
عن االوطاط السلوكي والفكري ،وترى منة هللا عليك إذ شرفك
ابلرقي العقدي ،ويوجب لك هذا مزيداً من التوكل والتعلق ابهلل ،أال
﴿
ترى أهل اإلميان كيف يربطون بني هداية هللا والتوكل:
وما لَنَا أَم نَ ومكل َعلَى ما
اع َوقَ ْد َه َد َاَن ُسكُ لَنَا ﴾(.)2
ََ
ََ َ
هذه بعض دوافع التوكل اليت أشار إليه كتاب هللا العظيم ،ولكن قد
يثور هاهنا سؤال :مىت نتوكل ابلضب ؟
احلقيقة أن التوكل له مرتبتان :توكل عام ال ينفك املؤمن عنه،
حبيأ يكون قلبه معلقاً ابهلل بشكل مستمر مبقتضى توحيد هللا
( )1سورة النحل ،اآلية.11 :
( )2سورة إبراهيم ،اآلية.67 :
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اع َ إالَ إام هو و َعلَى ما
اع فَ لْيَ َ َومك ال
وألوهيته كما قال هللا تعاىل ﴿ :مُ َ ُ َ َ
ال ُْو ْؤامنُو َن ﴾( ،)1فهذا التوكل معيار اإلميان.
ومثة مرتبةٌ أخرى :وهي التوكل يف األمر اأاص املعني ،وهذا يكون
ت فَ َ َومك ْل
بعد العزم عليه مباشرة ،كما قال هللا سبحانه ﴿ :فَانذَا َع َِْم َ
َعلَى ما
اع ﴾(.)2
حسناًن هذا (التوكل) الذي أبدأ القرآن فيه وأعاد ،وكرره يف مواضع
كثرية ،وسياقات متنوعة ،ما هو ابلضب ؟ ما معا التوكل؟

واإلشكال بصياغة أخرى؛ الكثري يتساءل :كيف أكون متوكالً؟
كيف أحقق هذا املقام اإلمياين العظيم الذي حيبه هللا ،ويعرضه لنا يف
القرآن بكثرة ،ويرغبنا فيه؟
ألهل العلم يف علم السلوك ومقامات اإلميان تعريفات كثرية
للتوكل ،بعضها فيه تعريف للتوكل يف حقيقته الكلية ،وبعضها فيه
إضاءة لبعض جوانب التوكل ،ويبدو أهنا حبسب حال السائل ،ولكن
بعيداً عن اإلسهاب يف استعراض تعريفات التوكل ميكن القول بكل
اختصار :إن التوكل هو «اشتغال اجلوارح ابألسباب ،واشتغال القلب
ابهلل».
( )1سورة التغابن ،اآلية.62 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.641 :
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وقد أص اإلمام ابن القيم شيئاً من الوقائع الشرعية يف ا اذ
األسباب ملا انتقد الطائفة الصوفية اليت أنت أن التوكل يعين ترك
األسباب ،كما يقول ابن القيم انقداً« :مدع ألن سهم حا أكول
من حال رسول هللا  وأصِّاب  ،إذ ي يكن فيهم أحد قط ي عل
ذلك ،و أخل  -النيب وأصِّاب  -بَيء من األسكال ،وقد
ظاهر رسول هللا  ب إرع يوم أحد ،واس أجر إليال مَركا

على إين قوم يدل على طريق اَلجرئ ،وكان يدخر ألهل قول

سنة ،وهو سيد امل وكل  ،وكان إذا سافر ت جهاإ أو حج أو
عورئ ْحل الِاإ واملِاإ ،ومجيع أصِّاب  ،وهم أولو ال وكل حقا،
وأكول امل وكل بعدهم هو من اش م رائِّة توكلهم من مسريئ

بعيدئ»(.)1
ولكن ،ومع فعل األسباب  ،فإن القلب معلق ابهلل ،ملتفت
معرض عن التعلق هبذه األسباب ،ولذلك ترى املتوكل يلهج ابلذكر،
يرقب توفيق ربه ،ويتمتم ابلدعاء.
يتحدث املتوكلون عن أذواق هلم يشعرون هبا ال يتصورها امبوسون
يف ان ين خطاايهم مثلنا ،فمن أراد أن يعرف ما هي (الطمأنينة) ،وما
هي (السكينة) ،وأي شيء هو (راحة البال) ،فليجرب التوكل..
( )1ابن القيم ،مدارج السالكني ،515 :طبعة دار الكتاب العريب.
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معلق مبلك امللوك سبحانه فوق سبع اواته
هل تظن رجالً قلبه ٌ
يقلقه شيء من مقادير هذه الدنيا؟..
أتمل طمأنينة وسكون خليل هللا إبراهيم  -صلى هللا عليه وآله
وسلم  -وهو يرى أعمدة اللهب اليت أضرمها قومه ليحرقوه فيها كما
ص ُروا آ اََلََ ُك ْم إا ْن ُك ْن ُ ْم
قص هللا سبحانه ﴿ :قَالُوا َح ِّارقُو ُ َوانْ ُ
فَ ا
اعلا َ ﴾( ،)1وقد اقرتب األيل من الوقوع يف هذه النار العظيمة،
فلم جيزع ،ومل يرتبك ،ومل يلتمس منهم الرمة والعفو والصفح ،بل كل
الذي كان يقوله هو( :حسبنا هللا ونعم الوكيل) ،ومل يكن ذلك فق
قبل أن يلقى ،بل حىت بعد أن وقع يف النار عليه السالم ،كما روى
البخاري يف صحيحه عن ابن عباس قال( :كان آخر قول إبراهيم

ح ألقي ت النار «حسكنا هللا ونعم الوكيل»)(.)2

مث أتمل طمأنينة النيب  إذ جاءته األنباء ابجتماع اجليوش ضده،

فكان أن قال هذه العبارة ذاهتا( :حسكنا هللا ونعم الوكيل).

وقد قارن ابن عباس بني موقف خليل هللا إبراهيم ،وخليل هللا حممد
صلى هللا عليهما وسلم ،فقال«( :حسبنا هللا ونعم الوكيل» قاهلا
إبراهيم  -عليه السالم  -حني ألقي يف النار ،وقاهلا حممد  حني
( )1سورة األنبياء ،اآلية.18 :
( )2البخاري.5415 :
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ا
اإ ُه ْم إاهَاَن َوقَالُوا
ماس قَ ْد َمجَعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
َ ْو ُه ْم فَ َِ َ
قالوا ﴿ :إ من الن َ
ا
حسك نَا م ا
يل ﴾(.)1
َ ُْ
اعُ َون ْع َم ال َْوك ُ
مث أتمل ماذا قال هللا عن موقف رسول هللا  ومن معه؟ قال هللا
ما
ال ََلُم الن ا
ماس قَ ْد َمجَعُوا لَ ُك ْم
سبحانه ﴿ :الذ َ
ُ
ماس إ من الن َ
ين قَ َ ُ
ا
اإ ُهم إاهَاَن وقَالُوا حسك نَا م ا
يل ﴾(.)2أال
فَا ْخ َ
َ ُْ
َ ْو ُه ْم فَ َِ َ ْ
َ
اعُ َون ْع َم ال َْوك ُ
اإ ُه ْم إاهَاَن ﴾ ؟ن
تالحظ روعة املوقف إذ قال هللا تعاىل ﴿ :فَ َِ َ
اأرب يقول :إن جيوش األعداء مكتظة يف الطريق إليكم ،وهؤالء
يزدادون إمياانً.
يزدادون إمياانً يف اللحظة اليت تنهار فيها نفوس كثري من الناس،
رابه ،ما أسعد املتوكلنين
حسناًن من الواضح من خالل التصوير القرآين للتوكل أن التوكل
(حالة قلبية) يف التحليل األخري ،لذلك كان إمام أهل السنة ..اإلمام

أمد بن حنبل  -رمه هللا  -يقول« :ال وكل عول القلد»(.)3

فإذا تدبر قارئ القرآن اآلايت اليت وصف هللا فيها التوكل يف كتابه،
وكيف أيمر به رة ،ويصف أهل اإلميان به رًة أخرى ،وير ّغب
( )1البخاري.5412 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.652 :
( )3ابن القيم ،طريق اهلجرتني ،416 :طبعة جممع الفقه.
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املتوكل أبن يكون هللا حسبه ،وأن هللا نعم الوكيل ،فإنه يدرك حب هللا
سبحانه لقيام هذه احلالة القلبية يف عبده ،وأهنا من أرفع مقامات
اإلميان عند هللا.
فهل ستنقضي هذه الدنيا ،ونرقد يف قبوران ،وون مل نتذوق هذا
املقام العايل ،مقام التوكل ،الذي تزداد به قوة النفس ،وتصبح القوى
البشرية أمامها كاهلباء؟ن
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كأنك ترا
أخربان هللا سبحانه أنه «يفصل اآلايت» لنا يف كتابه املقروء
واملشهود لتحقيق غاية يف نفوسنا ون ،كما قال هللا سبحانه:
صل ْاََّاي ا
ا
ا
ل لَ َعلم ُك ْم بالا َق ااء َرباِّ ُك ْم تُوقانُو َن ﴾(. )1
﴿ يُ َدبُِّر ْاأل َْم َر يُ َ ِّ ُ َ
أليس عجيباً أن تكون هذه التفاصيل املهيبة يف آايت هللا الشرعية
والكونية هي من أجلنا ون؟ بل من أجل أن ترفرف قلوبنا ابليقني؟ن
وأأهر هللا أليله إبراهيم  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -من اآلايت
البديعة يف ملكوت الكون حىت يكمل يقني األيل ،كما قال هللا
ا ا
سواو ا
ال َو ْاأل َْر ا
ض
يم َملَ ُك َ
تعاىلَ ﴿ :وَك َذلا َ
ول ال م َ َ
ك نُ ارر إبْ َراه َ
َولايَ ُكو َن ام َن ال ُْووقانا َ ﴾(. )2
ومدح هللا سبحانه أحكامه الشرعية ابجلمال واحلسن ،ولكن القرآن
ذاته نبه أنه ال يتمتع بكمال الفهم حلسن واال أحكام هللا إال من
تطهرت قلوهبم ابليقني ،كما قال هللا تعاىل ﴿ :ومن أَحسن امن ما
اع
ََ ْ ْ َ ُ َ
ُح ْكوا لاَق ْوٍم يُوقانُو َن ﴾( ، )3أال يعين هذا أن من فاته إدراك اال
( )1سورة الرعد ،اآلية.7 :
( )2سورة األنعام ،اآلية.54 :
( )3سورة املائدة ،اآلية.49 :
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وحسن أحكام الشريعة إمنا كان ذلك بسبب ما فات قلبه من اليقني،
وبسبب ما احم اليقني يف قلبه من االرتياابت والرتدد؟ن
أال يعين هذا أن القلب كلما ارتفع يف مدارج اليقني ادت قدرته
على مشاهدة املعامل اجلمالية ململكة أحكام الشريعة ،وكلما تكاثف
تعسر عليه رؤية االيات
ضباب الشكوك واحلرية يف أجواء قلبه ّ
األحكام الشرعية؟
وجعل هللا يف هذا القرآن «رمة» ،لكن الناس يتفاوتون يف االنتفاع
هبذه الرمة القرآنية حبسب ما يف قلوهبم من اليقني ،كما قال هللا
صائاُر لالن ا
ماس َو ُهدى َوَر ْْحَةٌ لاَق ْوٍم يُوقانُو َن ﴾(. )1
سبحانهَ ﴿ :ه َذا بَ َ
تنزلت عليه
فانظر ..كيف أنه كلما تعاأم اليقني يف قلب العبدّ ،
رمات هللا ،وانفتحت له رمات القرآن؟ن
وأخربان هللا أن اليقني هو الطريق إىل أعلى وصف من أوصاف
التديّن ،وهو وصف (اإلمامة يف الدين) ،كما قال هللا سبحانه:
ا
ا
صكَ ُروا َوَكانُوا اَِ َايتانَا
﴿ َو َج َعلْنَا م ْن ُه ْم أَئ موة يَ ْه ُدو َن اَب َْم ارََن لَ موا َ
يُوقانُو َن ﴾(. )2

( )1سورة اجلاثية ،اآلية.79 :
( )2سورة السجدة ،اآلية.75 :
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بل إن القرآن مل يرسم لقارئه درب اليقني فق  ،وإمنا أضاف طريقة
التعامل مع الشرحية اليت تعاين من نقص اليقني ،فنهاان القرآن أن نتأثر
اصا ِْ
إبرجاف مرضى احلرية والشكوك ،كما قال هللا عز وجل ﴿ :فَ ْ
ا
اع ح ٌّق وَ يسَ ا م ن َ م ا
ين َ يُوقانُو َن ﴾(. )1
إا من َو ْع َد م َ َ َ ْ
مك الذ َ
ويف واقعة شهرية جداً يف ري اإلسالم رواها البخاري ومسلم ،بل
غالب كتب السنة ،واع العالمة ابن حجر العسقالين رواايت هذه
الواقعة من كتب السنة ،والفروق بينها ،يف أول كتابه (فتح
الباري ،577/5:طبعة دار الراين) ،ويف هذه الواقعة الشهرية جاء
جربائيل  -عليه السالم  -إىل جملس اجتمع فيه النيب  وأصحابه،
وكان جربائيل قد متثل بصورة رجل بشري ،وكان شديد بياض الثياب،
شديد سواد الشعر ال يُرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد ،ويف
بعض الرواايت( :إذ أقكل رجل أحسن الناس وجها ،وأطيد الناس

رُيا ،كأن ثياب ي هسها إنس) ،ويف رواية أخرى( :شديد سواإ
اللِّية) ،ويف رواية أخرى( :ليس علي سِّناء الس ر ،وليس من
الكلد).
وهذا كان يف غاية الغرابة ابلنسبة للصحابة ،حىت إنه عالهم

الوجوم كما جاء يف بعض الرواايت( :فنظر القوم بعضهم إِل بعض
( )1سورة الروم ،اآلية.19 :
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فقالوا :ما نعرف هذا)ن إذ إن هذا الرجل ليس من أهل املدينة فهم
يعرفون أهلها جيداً ،ويف ذات الوقت ال ميكن أن يكون رجالً مسافراً
قدم للمدينة ألن هيئته ومالبسه ليست هيئة ومالبس املسافرن
ويف مرأى من الناس جاء هذا الرجل  -الذي هو جربيل يف حقيقة
األمر  -يتخطى بني الصحابة ،حىت وصل إىل رسول هللا  وجلس
أمامه ،وصارت ركبتا جربيل تالمس ركبيت حممد  ، و اد جربيل يف
االقرتاب فوضع يديه على فخذي النيب  ، والناس ال يعرفون من
هذا الرجلن
مث بدأ جربيل يسأل النيب  أسئلة مرتبة هرمياً ،تدور حول أصول
اإلسالم ،والصحابة مشدودة أعناقهم إىل هذا املشهد.
فاستفتح جربيل أول سؤال ابالستفسار عن (مفهوم اإلسالم)،
والنيب  جييب عن السؤال ،ويستعرض تعريف مفهوم اإلسالم،
فيجعل اإلسالم هو األركان اأمسة اليت تدور حول التوحيد والشعائر
األربع الكربى.
مث ينتقل جربيل ويسأل عن مرتبة أعلى وهي (مفهوم اإلميان)،
والنيب  جييب فيستعرض تعريف اإلميان ،وجيعله يدور حول
التصديق ابلغيبيات أساساً..
مث ينتقل جربيل ويسأل عن مرتبة أعلى من اإلسالم واإلميان ،وهي

أعلى مراتب الدين ،وهي (مفهوم اإلحسان) ،فيعرفها النيب 
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بتعريف يف غاية الروعة ،إذ جيعل اإلحسان هو اليقني املطلق الذي
تنهار فيه الفوارق بني الغيب والشهادة ،حيأ يقول جربيل:

«فأخِْ عن اإلحسان»؟ فيقول املصطفى « : أن تعكد هللا
كأنك ترا  ،فنن ي تكن ترا فنن يرا ».
انظر ..أين وصل اليقني؟ن حيأ أصبح األمر الغائب الذي ال تراه
كأنه األمر احلاضر الذي تراه.

إهنا تلك اللحظة اليت يصبح فيها ما يراه بصر رأسك حساً ،بنفس
املستوى الذي تراه بصرية قلبك إمياانً.
عيون املوقن يف رأسه وقلبه تسريان جنباً إىل جنب يف هذه احلياة،
وال يتخلف أحدمها عن اآلخر ،ويبصران املرئي وغري املرئي بذات
احلدة البصرية« :أن تعبد هللا كأنك تراه».
مث كشف رسول هللا  أن هذا هو اإلحسان الذي هو أعلى
مراتب الدين..ن
أعلى مراتب الدين سلوك قليب حمضن
مث إن هذه احلقيقة الباهرة مل خيرب هبا النيب  خرباً عارضاً ،بل أ
تنسيق مشهد مهيب يتحاور فيه سيد املالئكة وسيد البشر ،جربيل
وحممد ،والناس يسمعون ،ليتلقوا هذه احلقيقة الكربى..
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رابهن أي شرف لوو(منزلة اليقني) أعظم من جعل الشارع هلا أعظم
مراتب الدين ،فوق اإلسالم واإلميانن ويف جلسة تعليمية مشهودة بني
جربائيل وحممد . 
على أية حالن هذه املواضع الكثرية اليت يبدئ فيها القرآن ويكرر
ويعيد ،يف منزلة (اليقني)؟ن وهذا اجمللس اجلربائيلي /اممدي العظيم
الذي جعل فيه اليقني أعلى مراتب الدين ،يثري االنتباه فعالً حول
موقع اليقني يف دين هللا..
فما هو هذا «اليقني» اي ترى؟ن وما هي حقيقته؟ن وما هي
موارده؟ن وهل ون موقنون وبلغنا هذه املنزلة ،أم نعاين من ضعف
اليقني؟ن
اليقني يف حقيقته هو كمال جزم القلب خبرب هللا ورسوله ،وفراغه
من الرتدد واالرتياب واالحتماالت.
اليقني هو أن يصبح (خرب) هللا ورسوله كأنه (املعاينة) ،فإذا صار
اأرب كاملعاينة فقد كشفت سجف اليقني ،وارتشفت النبع.
خذ بعض األمثلة من خرب هللا ورسوله  ، ودعنا خنترب أنفسنا
فوق مشرحة اليقني.

رقائق القرآن

011

أخربان هللا سبحانه الذي ال أصدق منه حديثاً ،وال أصدق منه قيالً
سبحانه بقولهَ ﴿ :وَما أَنْ َ ْق ُ ْم ام ْن َش ْي ٍء فَ ُه َو َُيْلا ُ ُ ﴾(. )1
فهل ون حني مند يدان حبفنة من دراهم الصدقة ونضعها يف يد
املسكني يتشبع قلبنا يقيناً أبهنا ال تنقص مالنا ،بل سيخلفه هللا؟ن هل
جند يف قلوبنا اليقني هبذا اأرب القرآين؟
ويقول هللا سبحانه ﴿ :وإاذَا سأَلَ َ ا ا
يد
َ َ
ك عكَاإر َع اِِّ فَاناِّْ قَ ار ٌ
ُجيد َإ ْعوئَ ال مدا ا إاذَا َإ َع ا
ا
ان ﴾(. )2
أ ُ َ
فهل ون إذا رفعنا أ ُك ّفنا ندعو هللا ونسأله متتل قلوبنا يقيناً بقرب
هللا وإجابته ،أم ون ندعو هللا ابعتباره سلوكاً مطلوابً فق  ،ال أنه
أعظم الوسائل فعالً لتحقيق املطلوب؟
بل هناك من يدعو هللا على طريقة «إن مل ينفع مل يضر» والعياذ
ابهلل..
وأخربان هللا أصدق القائلني سبحانه عن أن القرآن رقية وشفاء
بقوله تعاىل ﴿ :ونُنَ ِّاِ ُل امن الْ ُقرآ ا
َن َما ُه َو اش َ اءٌ َوَر ْْحَةٌ
َ ْ
َ
ا
ْو ْؤامنا َ ﴾(. )3
لل ُ
( )1سورة سبأ ،اآلية.21 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.681 :
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.87 :
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فهل تفور قلوبنا ابليقني خبرب هللا هذا ،فنفزع للرقية كلما أصابنا
ابملرض ،ونرقي أنفسنا وون موقنون خبرب هللا أن هذا القرآن شفاء؟
وأخربان هللا خبريية هذه األمة على سائر األمم ،وأهنا أحب األمم
ت لالن ا
ماس ﴾(،)1
إىل هللا ،كما يف قوله تعاىلُ ﴿ :ك ْن ُ ْم َخ ْي َر أُم ٍة أُ ْخ ار َج ْ
ويقول هللا عز وجلَ ﴿ :وأَنْ ُ ُم ْاألَ ْعلَ ْو َن ﴾(.)2

فهل املسلم -حني يقارن هذه األمة ببقية األمم اليت متتلك
إمكانيات مادية -يشم قلبه يقيناً خبرب هللا بشرف هذه األمة
وخرييتها وعلوها على غريها ،مهما امتلك اآلخرون من إمكانيات
مادية؟ أم ميور يف وااي القلب شكوك وارتياابت خبرب هللا عن خريية
هذه األمة؟
وشرع هللا أتديب الزوجة الناشز بشروط وضواب وأخالقيات
معروفة يف كتب الفقهَ ﴿ :و م
وه من
الالا ََتَافُو َن نُ ُ
ََ
وُِه من فَ اعظُ ُ
ضا
وه من ﴾(. )3
اج اع َوا ْ
وه من ات ال َْو َ
ض اربُ ُ
َوا ْه ُج ُر ُ

( )1سورة آل عمران ،اآلية.669 :
( )2سورة آل عمران ،اآلية.621 :
( )3سورة النساء ،اآلية.25 :
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فهل يستعلي القلب خبرب هللا ويوقن أن تشريع هللا هذا يفوق كل
النظرايت الغربية يف هذا اجملال؟ أم ترى القلب يتملص حرجاً من هذه
اآلية أمام الغربيني؟ن
وأخربان هللا تفصيالً عن ترصد الشيطان وأفعاله ابإلنسان مثل:
النزغ ،واهلمز ،والوسوسة ،والتزيني ،والوعد ،واأطوات ،والتسويل،
واالستحواذ ،واأل ّ  ،إخل.
فهل نعيش حياتنا وون موقنون خبرب هللا عن حضور الشيطان
وترصده؟
ّ
وأخربان هللا بوعد عظيم أننا إن آمنا وعملنا صاحلاً أن حيقق لنا
رسالةً عظيمة وهي قول هللا تعاىل ﴿ :و َع َد م م ا
ين آ ََمنُوا ام ْن ُك ْم
اعُ الذ َ
َ
ا
و َع اولُوا ال م ا
ض َكوا اسَ ْ لَ َ م ا
احل ا
ين
ال لَيَ ْسَ ْ ل َ ن ُ
مه ْم ات ْاأل َْر ا َ ْ
ص َ
َ
ف الذ َ
ضى ََلُ ْم ﴾(. )1
ام ْن قَ ْكلا اه ْم َولَيُ َو ِّاكنَ من ََلُ ْم اإينَ ُه ُم الم اذر ْارتَ َ
فهل يفو القلب يقيناً خبرب هللا عن هذه احلقيقة السياسية/القرآنية
يف طريق النهضة؟ وأن اإلميان والعمل الصايت هو الطريق لالستخالف
والتمكني يف هذه األرض؟

( )1سورة النور ،اآلية.44 :
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هذه جمرد مناذج أرب هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيزَ ﴿ :وَم ْن
اع ح اديثا ﴾( ﴿ ، )1ومن أَص َد ُ امن ما
ا ا
اع قايال ﴾(. )2
ََ ْ ْ
أْ
َص َد ُ م َن م َ
َ
وهذه وعود القرآن اليت وعدان هللا إايها ﴿ :و ْع َد ما
ف م
اع َ َُيْلا ُ
اعُ
َ
()3
اا
سواو ا
ال َو ْاأل َْر ا
ض أََ إا من َو ْع َد
َو ْع َد ُ ﴾  ﴿ ،أََ إا من مع َما ات ال م َ َ
ما
اع َح ٌّق َولَ اك من أَ ْكثَ َرُه ْم َ يَ ْعلَ ُوو َن ﴾(. )4
فهل كانت وعود هللا لنا سبحانه يف القرآن حمل جزم وثقة ويقني
مطلق يف قلوبنا ،حاضرة يف حياتنا؟ أم هي أشبه ابإلميان البارد الفاتر
وهي أشبه ابحلاضر الغائب؟
والعالقووة بووني (وعوود هللا) و(عبوديووة اليقووني) ليسووت جموورد اسووتنباط ،بوول
القرآن ذاتوه أشوار إليهوا كموا قوال هللا سوبحانه ﴿ :فَاص اِ إا من و ْع َد ما
اع
ْ ْ َ
ح ٌّق وَ يسَ ا م ن َ م ا
ين َ يُوقانُو َن ﴾(. )5
َ َ َْ
مك الذ َ
فهل استطعنا أن نصل لعبودية اليقني ،اليت هي أعظم مراتب الدين
فوق اإلسالم واإلميان ،فنخرج من قلوبنا كل ذرة احتمال أو ارتياب
أو تردد؟
()1
()2
()3
()4
()5

سورة النساء ،اآلية.85 :
سورة النساء ،اآلية.677 :
سورة الروم ،اآلية.1 :
سورة يونس ،اآلية.44 :
سورة الروم ،اآلية.19 :
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ومن املواقف امزنة اليت مير هبا املؤمن يف حياته هي حينما يقارن
بني تعظيم الوحي لشأن اليقني وجعله أشرف منا ل الدين ،وابملقابل
أيتيك من يردد( :ال أحد ميلك احلقيقة املطلقة)ن برغم أن احلقيقة
املطلقة يف القرآن أصالًن
املؤمنون جياهدون أنفسهم ليوقنوا ،وهؤالء املساكني جياهدون
أنفسهم ليشكوان
كلما طالعت تراجم أئمة الدين رأيت تنافسهم يف (اليقني) ،وإذا
رأيت كتاابت بعض املتفلسفة رأيت التنافس يف الشكوك واالرتياابت
واحلرية ،فشتان بني الفريقني.
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وح اسكت علينا !
ي ن علهاُ ،
حني يقف اإلنسان يف اليوم اآلخر حلظة تسليم الصحائف
واالطالع على حمتوايهتا ،فإن اإلنسان رمبا لن يتفاجأ كثرياً من خطااي
نفذها فعالً وقام هبا ،فهو قد علم مسبقاً أبنه سرياها يف صحيفته..
وإمنا املفاجأة املذهلة حقاً أن جيد اإلنسان يف صحيفته خطااي مل
يفعلها هو ،ومع ذلك جيدها مدونةً يف كتاب أعماله ،حمسوبةً عليه..
رمبا جيد اإلنسان يف صحيفته خطااي لعشرات األشخاص ،بل
رمبا ملئات األشخاص ،بل رمبا ملاليني األشخاص؛ وكلها ُجمَ ندولة يف
صحيفة سيئاته ،وسيحاسبه هللا عليها..
حسناًن من أين جاءته هذه األعمال اليت مل يعملها ،وكيف
ُحسبت عليه خطااي مل يفعلها هو؟
استمع إىل هاتني اآليتني العجيبتني اللتني تكشفان هذه
احلقيقة املخيفة ﴿ :لايَ ِّْ اولُوا أ َْوَِ َارُه ْم َك ااملَة يَ ْوَم ال اْقيَ َام اة َوام ْن أ َْوَِا ار
الم اذين ي ا
ضلُّونَ ُه ْم ﴾(. )1
َُ
﴿ َولَيَ ِّْ اولُ من أَثْ َقا ََلُ ْم َوأَثْ َقا َم َع أَثْ َقاَلاا ْم ﴾(. )2
( )1سورة النحل ،اآلية.74 :
( )2سورة العنكبوت ،اآلية.62 :
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اي هللان كم من كلمة نطقنا هبا يف جملس من اجملالس ،وقلنا فيها
على هللا بغري علم ،فتأثر هبا أحد اجلالسني فتجرأ على املعصية،
فصارت خطيئته يف صحائفنا وون ال نعلمن وكلما كرر معصيته،
تكررت يف صحائفنا ،يالحقنا شؤم تلك اجلرأة على الشريعةنن
وكم من مقالة أقر فيها كاتب من الكتّاب شبهةً شوشت على
آالف القراء ،فتساهلوا يف ذلك احلكم الشرعي ،ونقلوا هم بدورهم
تلك الشبهة إىل آالف آخرين ،فيأيت ذلك الكاتب يوم القيامة جيرجر
يف صحيفته خطااي آالف وآالف من الناس ال يعرفهمنن
وكم من منتسب للمشيخة م ّكنه التغريبيون من فضائياهتم ،ليوفر
هلم لغة شرعية مشحونة مبضامني غري شرعية ،فاخندع به ماليني من
العامة ،وثقوا يف حليته وعباءته وحلنه أبلفاظ تشبه ألفاظ املشاي ،
فصار يدفع اب اه توهني التدين يف نفوس الناس ،وأوقعهم يف
شذوذات فقهية وشبهات عقدية كانوا يف سالمة منهانن
وقد يظن بعض الناس أن ا دايد عدد املشاهدين هلذا املتصدر يدل
على اإلجنا  ،بل ترى بعضهم يقول :هذا الرجل يسمع له ويشاهده
كذا من الناسن وال يعلم هذا املسكني أن ايدة األرقام تعين ايدة
عدد الضحااي ،ال يعلم أن ايدة األرقام تعين ايدة أو ار املضللني اليت
رمبا حيملها يوم القيامة..
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وهللا إن اإلنسان إذا جلس مع نفسه ،وأخذ يتذكر خطاايه ،أدرك
أهنا كافية أن توبق مستقبله األخروي ،فكيف إذا انضم إىل ذلك أن
حيمل فوق أهره معاصي أشخاص آخرين ال يعرفهم.
وهللا إن الغنب كل الغنب أن يرى املرء نفسه يوم القيامة يصطلي
بنار جهنم ال ملعصية فعلها هو ،وإمنا يعاقب على معصية فعلها غريهن
إهنا جمرد كلمة متهورة يف حكم شرعي ،استحسنها املرء بذوقه،
وغفل عن تبعاهتا املفتوحة .إذا كان األمر مبثل هذه اأطورة فكيف
غفلنا عنه؟ن إنه الرين الذي غلف القلوب حىت غفلت عن فظائع
وأهوال هي أقرب للمرء من شراك نعله.
أخي الغايلن وهللا إين ألحب لك ما أحب لنفسي ،فياليتنا  -اي
أخي الكر  -إذا أثريت يف جملس من اجملالس مسألة شرعية أن نتلوا
يف أنفسنا قوله تعاىل ﴿ :لايَ ِّْ اولُوا أ َْوَِ َارُه ْم َك ااملَة يَ ْوَم ال اْقيَ َام اة َوام ْن
أَوَِا ار الم اذين ي ا
ضلُّونَ ُه ْم ﴾( ، )1وقول هللا سبحانهَ ﴿ :ولَيَ ِّْ اولُ من
ْ
َ ُ
أَثْ َقا ََلُ ْم َوأَثْ َقا َم َع أَثْ َقاَلاا ْم ﴾(. )2

فيا ليتنا نسلم من معاصينا ،فضالً عن أن نسلم من معاصي
اآلخرينن
( )1سورة النحل ،اآلية.74 :
( )2سورة العنكبوت ،اآلية.62 :
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خاُتة
ما سبق كان نظرات وخطرات يف بعض معاين اإلميان والتدين اليت
استعرضها القرآن ،وهي تدور حول استحضار اآلخرة ولقاء هللا،
واألحداث التفصيلية اليت قصها القرآن عما سيحدث يف هذا اليوم
القريب القادم ،وما وصفه القرآن من قسوة بعض القلوب حىت تتفوق
على الصخور ،وتعظيم مثري منا لدنياه أكثر من تعظيمه لصالة
الفجر ،بل تقد بعضنا حلظات الرتفيه على الصالة ،وهباء صورة
املتهجدين ابلليل حني ر ها القرآن ،وخطورة استبعاد وقوع النفاق
وأنه يقع أبمور نتهاون فيها ،وتفخيم القرآن لشأن التسبيح حىت جعل
هللا العامل من حولنا يعج به ،وغفلة كثري منا عن القوة الساحقة اليت
يثمرها التوكل ،وأثر احلسم واجلزم والثقة واليقني خبرب هللا ورسوله يف
صعود املؤمن إىل أعلى مراتب الدين ،وأخرياً ،العجب من سيئات قد

حتسب على املرء وهو مل يفعلها.

وهذه املعاين اإلميانية ليست إال مناذج يسرية جداً ربا احتواه القرآن
أبمثلته وقصصه وبراهينه وتنبيهاته ،ويف مطاوي آايت القرآن حبر ال
تعرف شواطئه من حقائق التديّن وأسرار العالقة مع هللا سبحانه
وتعاىل ،ودقائق التعامل مع اأالق جل وعال.
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والقارئ الكر ليس بعاجز إبذن هللا أن يتدبر القرآن وينفع أهله
وأصدقاءه مبعاين اإلميان ،وحقائق التدين والتنسك ،والدروب اليت
توصل إىل هللا سبحانه.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أاعني.
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