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قضية الدين األولى ليست هي األخالق والمعتقدات، بل محورها "الذنوب"./ إننا لم نُخلق 
لنكون صالحين وناجحين في حياتنا، بل ُخلِقنا إلقامة عالقة مع الله./ عالقة العبد بالمولى 
إنما تتبلور في عملية "األمر والطاعة"./ لكي يتولّد فيك حس العبودية ابدأ "بامتثال األوامر".

العالقة بين العبد والمولى إنما تتبلور في "توجيه األمر من المولى" و"طاعة العبد". فمن 
أراد هضم مفهوم العبودية واالقتراب من هدف الخلقة، فإن عليه دوماً أن يقابل أوامر 
الله "بالسمع والطاعة"! ويرضخ باستمرار ألمر الله وينّفذه ليتبّين أنه عبٌد لهذا المولى.

لماذا علينا االعتذار من الله إذا أذنبنا؟

ملــاذا يَُعــّد اللــه تعــاىل الخطــأ الــذي يرتكبــه اإلنســان »معصيــة« ويجعل له عقابــاً؟ لَِم يســّمي اللــه خطأنا 

»ذنبــاً«، وملــاذا يتعــّن علينا، إذا أخطأنا وألَحقنا بأنفســنا نحــن رضراً، التوّجه إىل اللــه واالعتذار منه؟ »إنني 

أرَضرُت بنفــي أنــا، فلِــَم عــَيَّ االعتــذار مــن اللــه؟ ملــاذا يَدخــل اللــه بنفســه يف هــذه القضيــة؟ لـِـَم علينــا 

االعتــذار إىل اللــه إذا أجرَمنــا؟ ألّن اللــه تعــاىل قــد أمرَنــا بفعــل الحســنات التــي ال بد مــن فعلها، كــا نهانا 

عــن الســيئات التــي تــّر بنــا. ومبا أن الحال هــي عىل هذا النحــو فإنني ســأواجه أمريــن إذا أذنبت: األول 

هــو اآلثــار الســيئة التــي يرتكهــا هــذا الذنب عيَّ أنــا، والثاين هــو االعتذار الذي عــّي تقدميه للــه عز وجل.

لماذا يشعر الكثيرون بأن الدين يفرض عليهم إمالءاته؟

إن علينــا أن نــدرك هــذه املســألة بعمــق، فإن مل أســتوعبها أنــا متاماً فال ينفــع أن تُقنعنــي بالتوحيد واملعاد 

وعــدل اللــه عــز وجــل، وال يجــدي أن تقنعنــي بالنبــوة واإلمامــة أيضــاً؛ ألن تديّنــي مل يصبــح حقيقيــاً بعد! 

وحتــى لــو آمنــُت بهــذا كلــه فســأقول: »لقــد تواطــأ اللــه ونبيــه عــيَّ ليؤذيــاين!« فأنــا أرى اللــه يصــدر 

األوامــر والنبــّي يبلغنــي إياهــا، وإن مل أمتثــل ألمــِر اللــه فإنــه ســيُدخلني جهّنــم، وهــذا فــرٌض لإلمــالءات 

بامتيــاز!! مــن هنــا يشــعر الكثــرون بــأن الديــن يفــرض عليهــم إمالءاتــه! مشــكلة اإلنســان – املعارص عىل 

األقــل - ليســت يف أنــه: أيوجــد يف العــامل إلــه أم ال؟ فأكــر ســكان األرض يُقــّرون بوجــود اللــه. ليــس هــذا 

فحســب، بــل ويحبّونــه، وقــد يناجونــه أيضــاً! بل وليســت مشــكلة البرش يف أنه هــل جاء أنبيــاء أو ال؟ وإن 

الذيــن رفضــوا الديــن ووقفــوا بوجــه األنبيــاء كانــوا – يف الحقيقــة – مذنبن؛ بذنــب الكفر.. بذنــب الرشك!
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مشكلة اإلنسان "الذنب" وليس قبول أصول العقائد من توحيد ونبوة ومعاد!

مشــكلة اإلنســان ليســت يف أصــل وجــود الله تعــاىل، وأصل النبــوة، وأصل املعــاد – من الناحيتــن الفكرية 

ي خطأ اإلنســان  والعقائديــة – بــل مشــكلته هــي مــع »الذنــوب«، وال بــد مــن أن يســتوعب أنه: ملاذا ُســمِّ

»ذنبــاً« وملــاذا يُعاقـَـب عليــه بالنــار؟! هــذه هــي معضلــة البرشيــة. إنــك إن تركــت النــاس وشــأنها لقبلـَـت 

بأمــور كثــرة، كوجــود اللــه عــىل ســبيل املثــال. ولــو تأّملَــت قليــالً آلمَنــت أيضــاً باملعــاد، وصّدقَــت أن 

حياتنــا ال تُختتـَـم بالدنيــا. كــا وليســت مشــكلة اإلنســان يف قبــول أفضليــة أنبيــاء اللــه وأوليائه عــىل باقي 

البــرش. أي: لــو مل يكــن موضــوع الذنــب والثــواب مطروحــاً ثــم قلــَت ألحدهــم: »بعــض النــاس أفضــل 

منــك« فســيُقّر بذلــك يف أغلــب الظــن وال يتضايــق، وإنـّـه إن أقــّر بهــذا فقــد أقــّر باألنبيــاء واألمئــة أيضــاً.

مشكلة معارضي األنبياء كانت أيضاً "الذنب"؛ فحينما ال تنصاع "ألمر الله ورسوله" فهذا ذنب!

ــا  ــان، إىل م ــب؟« فاإلنس ــاذا تُذن ــي: »مل ــا؛ وه ــة ذاته ــرآن الجوهري ــة الق ــي قضي ــان ه ــكلة اإلنس مش

ــه، وأْن  ــدارك خطئ ــه ت ــه »أخطــأ«، وعلي ــو يعــرتف أن ــادًة؛ فه ــه ع ــرتاض لدي ــة، ال اع ــل هــذه املرحل قب

ــل  ــز وج ــه ع ــق الل ــا يلص ــدأ حين ــكلة تب ــرر. املش ــه ال ــق ب ــأه يُلح ــّرره، وأّن خط ــاول أن ال يك يح

ــي ويرســم لهــذا اإلنســان خطــوط  ــأيت نب ــا ي ــه حين ــذا فإن ــوان »الذنــب«! ول بخطــأ اإلنســان هــذا عن

املعصيــة والثــواب فإنــه يثــور ضــد هــذا النبــي، بــل وقــد يذهــب إىل إنــزال اللــه مــن عــرش ربوبيتــه 

أيضــاً! فــإن قلــت لــه: »مثــة إلــه ليــس يف دينــه ذنــب وثــواب« فســوف ال تكــون لــه مــع هــذا األخــر 

مشــكلة! يقــول تعــاىل يف قرآنــه الكريــم: كلــا جاءهــم رســول بأمــر مــن اللــه ال تهــواه أنفســهم فإمــا أن 

بُــوا َوفَريقــاً يَْقتُلُــون«  ــا ال تَْهــَوى أَنُْفُســُهْم فَريقــاً كَذَّ يقتلــوه وإمــا أن يكّذبــوه: »كُلَّــَا َجاَءُهــْم رَُســوٌل مِبَ

)املائــدة/70(. عــىل أنهــم كانــوا يذعنــون حقــاً بــأن هــذا الرســول ال يكــذب، لكــن مبــا أنهــم مل يكونــوا 

راغبــن يف اتّبــاع »أمــره« فقــد كانــوا يقتلونــه أو يكّذبونــه. مشــكلتهم مــع النبــي كانــت يف أنــه يأمرهــم 

ــاً«! ــذا »ذنب ــم ه ــدم انصياعه ــدَّ ع ــه ُع ــوا إلي ــم إن مل ينصاع ــبحانه وأنه ــه س ــن الل ــًة ع ــم نياب وينهاه



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

محل نزاع البشر هو "األمر بالطاعة وعدم المعصية" وليس قبول أفضلية أولياء الله

محــل نــزاع البــرش مل يكــن حتــى القبول بأفضلية أوليــاء الله، بــل كان الذنب! أمل يكن رســول الله)ص( قبل 

أن يُبعــث بالنبــوة رجــالً صالحــاً؟ بــىل. أمل يكــن أفضــل شــبّان مكــة؟ بــىل. أمل يكن النــاس ُمقّريــن بأنه)ص( 

أفضــل منهــم جميعــاً؟ بــىل كانــوا ُمقّريــن. لكــن الويــل مــن تلــك اللحظة التــي يصبح فيهــا هــذا النبي هو 

الناهــي عــن الذنــب، واآلمــر بالثــواب، واملعــنِّ لحــدود الطاعــة واملعصيــة! من هــذه النقطة تحديــداً يبدأ 

النــزاع! وليــس موضــع النــزاع أن البــرش ال يُقــّرون بخطئهــم! بــل إنهــم غالبــاً مــا يذعنــون بــأن أخطاءهــم 

تُلِحــق بهــم ُهــم األذى، بــل إنــك لتجــد أكرهــم يســأل اللــه أْن: »إلهــي، تعــال أنــت وأصلــح خطئــي!«

قولي: "ليس لي دين" معناه أني ال أريد أن أعترف بوجود الذنب!

حــول أي يشء يــدور النــزاع بــن التديـّـن وعــدم التديـّـن؟ حينا تســأل أحدهم: »هــل أنت متديـّـن أم ال؟« 

ويجيبــك: »كال، لســُت متدينــاً« فــا ســبب جوابــه هــذا؟ عــادًة مشــكلة شــخص كهــذا  ليســت االعتقــاد 

باللــه وبالنبــي ومــا إىل ذلــك! فعندمــا يقــول: »أنا لســُت متديّنــاً« فهو يعنــي: »ال أريد أن أُقــّر بوجود يشء 

اســمه الذنــب.. دعنــي وشــأين!« ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن املتديـّـن هــو الــذي يُِقّر بــأن بعــض األفعال هي 

»معــاٍص«. كــا أن مناجــاة أهــل البيــت)ع( هــي األخــرى تقــوم عــىل أنــه: »إلهــي عفــوك، لقــد أجرَمُت!«

حتى مشاكل البشر العقائدية، "كالشرك"، يضعها الله في خانة "الذنوب"!

ــه – أساســاً - يضــع املشــاكل  ــل إن الل ــه. ب ــب وعدم ــدور حــول الذن ــم أيضــاً ي ــزاع يف القــرآن الكري الن

ــم  ــب عظي ــالً، ذن ــي مث ــق اإلله ــب املنط ــرشك، حس ــاً؛ فال ــوب« أيض ــة »الذن ــرش يف خان ــة للب العقائدي

ال يُغتَفــر! فــإذا اســتثنينا الــرشك الــذي هــو مبعنــى عــدم اإلخــالص، فــإن كل رشك عقائــدي، وكل 

ــا هــي  ــاً!« نحــن نعــي أن بعــض الخطاي ــه »ذنب إنــكار لحقائــق العــامل، وكل رفــض للعقائــد يســّميه الل

ــور ال  ــة أم ــن مث ــاً. لك ــه أيض ــب ويقبُّح ــالً، ذن ــوم، مث ــم باملظل ــزال الظل ــدرك أن إن ــع ي ــوب؛ فالجمي ذن

نــدرك مــا هــو الداعــي لكونهــا ذنوبــاً؛ مثــل بعــض االعوجاجــات العقائديــة )كالــرشك والكفــر(.
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قضية الدين األولى ليست هي األخالق والمعتقدات، بل محورها "الذنوب"

كــا قــد تقــدم فــإن قضيــة الديــن األوىل ليســت هــي املعتقــدات أيضــاً، بــل الــكالم يــدور حــول الذنــب، 

وفيــا إذا كان البــرش يُقــّر بهــذا أو ال. كــا أن قضيــة الديــن الرئيســة ليســت هــي األخــالق أيضــاً، بــل 

إن محورهــا هــو الذنــب! فلــو أزَحــَت موضــوع الذنــب والثــواب جانبــاً وقلــَت: »الخلُــق الفــالين ســيّئ« 

وافقــك الكثــرون. معظــم األفــالم أيضــاً تُظِهــر األخــالق الحســنة والقبيحــة. وإن أرادوك أن تقــول: »هــذه 

ــذه  ــاً به ــح متديّن ــات ســيئة. لكــن ال أحــد يصب ــا بضــع أخالقي ــَرزوا فيه الشــخصية شــخصية ســيئة« أب

املواضيــع األخالقيــة! الجميــع يوافقــك الــرأي إذا قلــت: »أَْن يبــذل املــرء ويعطــي فهــو يشء حَســن مــن 

الناحيــة الخلُقيــة«، لكــن مــا إن تقــول: »عــدم دفــع املــرء ُخمــَس مالــه وزكاتــه هــو ذنــب وهــو يجعــل 

لقمتــه حرامــاً« حتــى يندلــع النــزاع! والجميــع يذعــن بأن الســخاء وإعانــة الفقراء أمــر حَســن، وأن البخل 

بــذيء أخالقيــاً لكــن مــا إن يَُؤطَّــر خلـُـق الســخاء هــذا بإطــار رشعــي فيقــال: »يتوّجــب أن تدفــع ُخمــس 

ــك!« حتــى يقــوم النــزاع مــن أنــه: »مــا هــذا اإلكــراه مــن الديــن لإلنســان؟!« مالــك وإال حرَُمــت لقمتُ

لم يكن للمعارضين مشكلة مع أخالق األنبياء، بل كان النزاع حول احترام حدود الله 

التي يضعها األنبياء)ع(

مــا املشــكلة التــي كانــت للنــاس مــع األنبيــاء؟ لـِـَم كانــوا يقتلونهــم؟ مل تكــن للنــاس مــع األنبيــاء مشــكلة 

يف البُعــد األخالقــي، بــل كان النــزاع حــول احــرتام حــدود اللــه ومــا يرّشعــه األنبيــاء مــن الحــالل والحــرام.

حتــى نحــن طلبــة الديــن يُقال لنا أحيانــاً: »هلُّم وكــن صالحاً.. تكلّم عــن الصالح، ال عــن الدين!« وصاحب 

ــة الــذي ال يتحــدث إال يف األخــالق والعقائــد يحبــه الجميــع، لكــن مــا إن يخــوض يف حــدود الله حتى  الِعمَّ

تنطلــق اآلراء املعاكســة ضــّده! نــزاع النــاس الجوهــري مــع أنبيــاء اللــه كان عــىل خلفيــة أن كالم األنبيــاء 

مل يكــن أخالقيــاً محضــاً. بــل – أساســاً - لــو أراد أنبيــاء اللــه الخــوض يف األخــالق فقــط ملــا لــزم أن يصبحــوا 

أنبيــاء! فلقــان الحكيــم كان يتكلــم كالمــاً أخالقيــاً غايــة يف الروعــة ومل يكــن يُثــار حولــه نــزاع ومعارضــة.
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حول ماذا كان النزاع األساسي للدين مع مؤيديه ومعارضيه؟

حــول مــاذا كان النــزاع األســايس للديــن مــع مناوئيــه، بــل مــع جمهــوره، بــل وحتــى مــع املتدينــن؟ كان 

نزاعــه معهــم حــول الحــدود التــي يضعهــا اللــه تحــت عنــوان الذنــب والطاعــة.. تحــت عنــوان أوامــره 

ــدءاً مــن الــراع الداخــي ووصــوالً إىل الــراع الخارجــي. هــذه  ــع الــراع؛ ب ــا يندل ــه! مــن هن ونواهي

هــي العقــدة )نقطــة اإلثــارة والــراع( األساســية للقــرآن ولحيــاة البــرش. وحتــى أوليــاء اللــه فإنهــم حينا 

يســكبون الدمــوع عنــد أعتــاب ربهــم فــإن حديثهــم يــدور دومــاً حــول هــذا املوضــوع. بــل لقــد جعــل 

اللــه تعــاىل عالقتــه بعبــاده حــول محــور هــذه العقــدة، وهــو أنــه: »هــل أذنبــَت؟ هــل أطعــَت؟ هــل 

َعَصيــت؟« وال يقــف األمــر عنــد الطاعــة واملعصيــة فقــط، بــل تُســتأنف القصــة مــن جديــد إذا أطعــَت 

فيقــول لــك: »إن أطعتَنــي فأخلِــص يل يف طاعتــك.. فــال بــد أن أقبــل أنــا بهــذه الطاعــة!« فاللــه يريــد أن 

تــدور عالقتــه بعبــده يف هــذا الفلـَـك! حينــا خطــب رســول اللــه)ص( معرّفــاً بشــهر رمضــان املبــارك قــام 

ــْهِر؟ فََقــاَل)ص(: يَا  أمــر املؤمنــن)ع( فقــال كــا يف الخــر: »يـَـا رَُســوَل اللــِه، َمــا أَفَْضُل األَْعــَاِل يِف َهــَذا الشَّ

ــْهِر الـْـَوَرُع َعــْن َمَحــارِِم اللــِه َعــزَّ َوَجــل« )أمايل الصــدوق/ ص95(. أَبـَـا الَْحَســن، أَفَْضــُل األَْعــَاِل يِف َهــَذا الشَّ

هل نحن ُمقّرون كل اإلقرار بموضوع الذنب من الناحية القلبية )ال االعتقادية فقط(؟

نكــون  أن  بــد  أجــل، ال  االعتقــاد؟  مــن حيــث  والثــواب  الذنــب  ُمقــّرون مبوضــوع  نحــن  هــل 

ُمقّريــن بــه لنكــون هنــا الســاعة! لكــن أنُقــّر بــه كل اإلقــرار حتــى مــن الناحيــة القلبيــة أم ال؟ 

هــذا مــا علينــا أن نشــتغل عليــه. فــإن اشــتَغلنا عليــه فإننــا ســنفرح يف حياتنــا لقضيــٍة، وهــي 

ــْومُ   ــَو يَ ــِه فَُه ــُه ِفي ــَى الل ــْوٍم ال يُْع ــن)ع(: »كُلُّ يَ ــر املؤمن ــن أم ــا ُروي ع ــايص! ك ــكاب املع ــدم ارت ع

ِعيــد« )نهــج البالغــة/ الحكمــة428(. فهــل نحــن هكــذا حقــاً؟ هــل نُقــّر نحــن بهــذا؟ نســأل 

اللــه تعــاىل أن يقنعنــا بقضيــة الذنــب. فــإّن مــن يصــل إىل قناعــة حقيقيــة بخصــوص الذنــب 

ــه. ــت من ــرب إذا اقرتبَ ــه يضط ــا يجعل ــة م ــن األهمي ــه م ــبة ل ــة بالنس ــن املعصي ــّف ع ــيكون الك فس



7

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

إننا لم نُخلق لنكون صالحين وناجحين في حياتنا، بل ُخلِقنا إلقامة عالقة بالله

إننــا مل نــأِت إىل هــذه الدنيــا لنكــون صالحــن! بــل ومل نُخلــق لنجتنــب ارتــكاب األخطــاء أيضــاً! فاإلنســان 

ال يقتنــع بهــذا. كــا أننــا مل نُخلــق لنكــون ناجحــن يف حياتنــا. فــا إن تبلــغ نجاحــاً مــا حتــى تــرى أنــه 

ل أعــىل نســبة كآبــة بــن الطــالب املقبولــن  ليــس شــيئاً، ويبــدأ صــدرك باالنقبــاض تدريجيــاً. فلــاذا تُســجَّ

ــم مــاذا؟!« ــى يقــول يف ذات نفســه: »ث ــة العامــة؟ ألن املــرء مــا إن يصيــب نجاحــاً حت ــار الثانوي باختب

ــدت  ــم إال إذا أفس ــك، الله ــزُن قلب ــر الح ــى يغم ــا حت ــذه الدني ــه يف ه ــال تصل ــاح أو ك ــن نج ــا م م

ــع أي  ــزن م ــك الح ــدرك ويجتاح ــينقبض ص ــلياً فس ــاناً س ــت إنس ــإن كن ــك! ف ــت نفس ــك وخدع روح

ــق  ــا مل نُخل ــا. إنن ــأي منه ــع ب ــور وال نقتن ــذه األم ــق له ــا أصــالً مل نُخل ــك أنن ــا؛ ذل ــه يف الدني نجــاح تبلُغ

لنكــون صلحــاء، فلنحــاذر مــن أن يُدلّونــا عــىل العنــوان الخطــأ! نحــن إمنــا ُخلقنــا لالتصــال باللــه تعــاىل!

عالقة العبد والمولى تتبلور في "األمر والطاعة"

عالقتنــا باللــه عــز وجــل هي عالقــة العبد مبــواله، وعالقة العبد باملــوىل إمنا تتبلــور يف »األمــر« و«الطاعة«، 

وال غــر! إننــا مل نُخلــق لنصبــح صالحــن، بل ُخلِقنــا لنقيم عالقة مبوالنــا.. ُخلِقنا من أجل تحقق يشء اســمه 

»العبوديــة«! وال يتحقــق هــذا بحضــور درس يف العقائــد وإدراك »أننــي عبــد وهــو مــوىل«، بــل مــن خالل 

التمريــن.. متريــن طاعــة أمــر املــوىل! قــل: »إلهــي، ســأظل أطيــع أوامــرك حتــى أذوق طعــم العبوديــة!«

"للتمّرن على العبودية" علينا االستمرار في قبول أوامر الله وتنفيذها

ــا االســتمرار  ــإن علين ــة ونقــرتب مــن هــدف الخلقــة ف ــاً مســألة العبودي مــن أجــل أن نســتوعب ذهني

بالرضــوخ ألوامــر اللــه وتنفيذهــا. فمــن أراد اســتيعاب مفهــوم العبوديــة فــال بــد أن يقابــل أمــر اللــه 

ــه  ــم أن ــذ أوامــره عــز وجــل عــىل نحــو موصــول ليُعلَ ــه أن ينّف ــاً بالقــول: »ســمعاً وطاعــة!«.. علي دوم

ــه. شــخٌص كهــذا  ــه الوقــوف بوجــه كل مــن يحــاول التســلط علي ــُد هــذا املــوىل! كــا يتوّجــب علي عب

ــداً  ــذي يكــون عب ــداً للطاغــوت. فال ــأىب أن يكــون عب ــه ي ــكا« ليتضــح أن ال ينفــك يهتــف »املــوت ألمري

ــه تنفــي العبوديــة لغــره؛ وهــي لهــذا  ــّر بســلطة مســتعمري العــامل.. العبوديــة لل للــه ال يســعه أن يُق

ــه!..  ــداً لغــر الل ــا أن نكــون عبي ــه ال ميكنن ــا بالثــورة؟ ألن ــة أيضــاً. فلــاذا قُمن تســتبطن يف ذاتهــا الثوري

اآلخــرون يريــدون اســتعبادنا.. وعلينــا التمــرّس عــىل عــدم الــرّق للطاغــوت، والتمــرّن عــىل العبوديــة للــه!
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لماذا يلتذ العبد بتلقي أوامر المولى ونواهيه؟

حينــا يقــوى ِحــّس العبوديــة يف اإلنســان يســعى األخــر دومــاً الســتغفار مــواله واالعتــذار منــه، وهــذا 

مــن جملــة األعــراض الذاتيــة لحــس العبوديــة؛ فالعبــد سيشــعر دومــاً بالتقصــر أمــام مــواله. أهم مــا يود 

العبــد تلّقيــه مــن مــواله هــو »األمــر والنهــي«، وهــو يلتــذ لتلقيــه أمــر مــواله ونهيــه، إذ سيشــعر أن مواله 

يعــّده آدميّــاً. فالعبــد إن مل يتلَــقَّ هــذا مــن ربــه ســيتضايق قائــالً: »إلهــي، أمل تُعــد تعتــر يل حســاباً؟!«

ابدأ "بتنفيذ األوامر" وسيدّب حس العبودية في وجودك

ــي نســتوعب هــذه املســألة؟ لقــد  ــع ل ــواب. فــاذا نصن ــن هــي الذنــب والث الُعقــدة الرئيســة يف الدي

أعلــن اللــه تعــاىل الئحــة املعــايص، كــا أصــدر قامئــة بالطاعــات واملســتحبات واملكروهــات أيضــاً. فــارَشع 

ــّول  ــرف كاملتس ــم يت ــاهدت بعضه ــل ش ــودك. ه ــة يف وج ــس العبودي ــيدب ح ــر« وس ــذ األوام »بتنفي

ــىل  ــة. البعــض اآلخــر يتســّول ويســتعطي ع ــح للغاي ــل قبي ــذا فع ــا ذهــب؟ ه ــد املســألة أين ــد ي ومي

ــى  ــده؛ مبعن ــا نُفِس ــة لكنن ــة الروع ــه وإن كان يف غاي ــاب الل ــىل ب ــز وجــل. واالســتجداء ع ــه ع ــاب الل ب

ــن  ــخر م ــه يس ــل! والل ــم يرح ــن ث ــيئاً وم ــال ش ــوى أن ين ــه س ــاب الل ــرق ب ــي إذا ط ــض ال يبغ أن البع

أمثــال هــؤالء يف قرآنــه الكريــم مــن أنهــم إذا رضبهــم وســط البحــر إعصــار أخلصــوا الدعــاء أن: »إلهــي، 

ــوا  ــِإَذا َركِبُ نجنــي!« لكــن مــا إن يطــأوا بَــّر األمــان يرُشكــوا! أمثــال هــوالء ال يبحثــون عــن العبوديــة: »فَ

ــون« )العنكبــوت/65(.  ــْم يرُْشِكُ ــَرِّ إَِذا ُه ــْم إِىَل الْ اُه ــاَّ نَجَّ ــَن فَلَ ي ــُه الدِّ ــَن لَ ــَه ُمْخلِِص ــُوا الل ــِك َدَع يِف الُْفلْ

ــه؟ فــإن  ــة واالتصــال بالل ــه، وهــو العبودي ــا ألجل ــذي ُخلقن ــا الــيء ال ــع لــي ينشــأ يف قلوبن مــاذا نصن

نََشــأَ هــذا يف قلوبنــا توّجهنــا إىل اللــه ســائلن إيــاه: »إلهــي، مــا هــو الذنــب؟ مــا الــذي نهيــَت عنــه؟« 

أي إننــا ســنتوق إىل تلقــي األوامــر والنواهــي مــن اللــه تعــاىل. وعندهــا سنســَعد إذا تلَــوا علينــا 

ــاً عــن مواقــف الواجــب والحــرام..  ــا بحث ــا بالواجبــات.. ســتتلفَّت أعينن أحــكام الديــن، وســُنَس إذا أتين

ــك. ــذ لذل ــات فراغــك لالســتغفار وتلت ــك ســتخصص كل أوق ــاب االســتغفار، إىل درجــة أن ــم ســتُفتح ب ث
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يقــول إمامنــا الســجاد)ع( يف »دعــاء أيب حمــزة الثــايل«: »يـَـا َمــْوالَي ِبِذكْــرَِك  َعــاَش  قَلِْبي« )إقبــال األعال/ 

ج1/ ص73(. فبــاذا يخاطــب أوليــاء اللــه لــدى ذكــر ربهــم وهــم يلتــذون بذكــره كل هــذه اللــذة؟ أكــر 

دعائهــم »االســتغفار«: »إلهــي، اعــُف عنــي..« وهــم يلتــذون بهــذا كل لــذة! ال تظــن أنهــم يتألّمــون! وال 

يذهــب بــك التصــوُّر إىل أنــه: »مــا أصعــب هذا الدين! إّن عــىل املرء أن ال ينَفــّك يعتــذر!« كال.. فأولياء الله 

يســتغفرون حتــى مــن دون معصيــة! إنهــم يســتغفرون مــع الطاعة أيضــاً قائلــن: »إلهي، مل أســتطع تنفيذ 

أمــرك كــا ينبغــي، فاعــُف عنــي!« وكأنه ال حاجة لهــم إذا َمثَلوا بن يدي ربهم ســوى االســتغفار واالعتذار!

لقد فرض الله الواجب والحرام ليرى "أتحب أن تكون عبده أم ال؟"

ــرِْض  ــْم يَْف ــَض لَ ــُم الَْفرَائِ ــرََض َعلَيُْك ــاَّ فَ ــِه لَ ــِه َورَْحَمِت ــَه مِبَنِّ ــه: »إِنَّ الل روي عــن اإلمــام الصــادق)ع( قول

َذلـِـَك َعلَيُْكــْم لَِحاَجــٍة ِمْنــُه إِلَيُْكــْم بَــْل ِبرَْحَمــٍة ِمْنــه« )تحــف العقــول/ ص485(؛ أي إن اللــه إمنــا يَُنّشــئ 

عبــده مــن خــالل فَرِضــه الواجــب والحــرام، وإنــك ال تقنــع وال تتــزن بأقــل مــن »التعبّــد« لــه عــز وجــل! 

ــمْ   ــا يِف قُلُوِبُك ــَص م ــْم َولِيَُمحِّ ــا يِف ُصُدورِكُ ــِيَ م ــِب َولِيَبْتَ ــَن الطَّيِّ ــَث ِم ــَز الَْخِبي ــة: »لِيَِمي ــة الرواي ويف تتم

ــا!  ــا ليتّضــح مــا يف أعاقن ــك علين ــه إمنــا أوجــب ذل ــِه« )املصــدر الســابق(؛ فالل ــِة الل ــاِبُقوا إِىَل رَْحَم لِتَُس

ومــاذا ينبغــي أن يكــون يف أعاقنــا؟ مــا ينبغــي أن يكــون يف أعاقنــا هــو: »أتحــب أن تكــون عبــداً للــه 

أم ال؟ هــل وقفــَت عــىل إنســانيتك وحقيقتــك أو ال؟ هــل اكتشــفَت هــذا الفــراغ الكبــر فيــك أو ال؟.. أّي 

فــراغ؟ فــراغ أنــه: »أريــد ربـّـاً يوّجــه إيَلّ األوامــر«، وليــس أن تكتشــف بــأن »هنــاك ربـّـاً!« فمــن املعلــوم 

ــة  ــك أن تصــل إىل مرحل ــل علي ــاً! ب ــاك ربّ ــَت أن هن ــل إن علم ــو وتتكام ــك ال تنم ــاً!.. وإن ــاك رب أن هن

ــا يوّجــه إليــك األوامــر لــرى مــا  أنــه: »أُحــّب أن أكــون عبــداً، وأن يوّجــه مــوالي يل األوامــر!« اللــه إمّن

يضمــره قلبُــك؟ فــإن متلّصــَت مــن أوامــره اتضــح أنــك مل تصبــح بعــُد عبــداً، أو ال تريــد أن تصــر عبــداً!
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عندما تولَع في أمر موالك ونهيه ستحب أن تعتذر منه دوماً

ــك تحــب  ــي أن ــذا يعن ــاين!« فه ــذ يل أن تأمــرين وتنه ــَة أن تقــول: »إلهــي، يل ــا مرحل ــاً م إذا بلغــَت يوم

ــث تحــب أن  ــك ســتصل إىل حي ــذا؟ إن ــن ســتصل به ــم إىل أي ــب. أتعل ــه حــدود الذن ــك الل أن يرســم ل

ــة..  ــذ أوامــرك بدق ــالً: »إلهــي، أســتميحك عــذرا!.. لقــد عجــزُت عــن تنفي ــاً قائ ــك دوم ــاب رب تطــرق ب

لكــن اســتمر أنــت يف توجيــه األوامــر يل!« إن باســتطاعة كل مــن أحــب رؤيــة مغازلــة اللــه لــه أن يراهــا 

ــذر  ــي، أرجــو املعــذرة... أعت ــاه: »إله ــاً إي ــه مخاطب ــاب رب يف لحظــة خاصــة؛ وهــي أن يقــف عــىل أعت

ــبُّ  ــَه يُِح ــول: »إِنَّ الل ــه نفســه يق ــُت...« فالل ــو إذ أجرم ــح... العف ــىل نحــو صحي ــايت ع إذ مل أنجــز طاع

اِبــن« )البقــرة/222(. »العبيــد« مــن النــاس يــوّدون بشــدة أن يتقربــوا أكــر مــن موالهــم، وإّن نظــرًة  التَّوَّ

طفيفــة جــداً مــن موالهــم هــي عندهــم يف منتهــى األهميــة. وإّن تســاؤالت مــن قبيــل: »مــا مقــدار رىض 

املــوىل عّنــي؟«، و«هــل زاد رضــاه عنــي أو ال؟« تثــر فيهــم مــن الهيــاج والغــرام واللــذة مــا ال حــد لــه!


