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 دور اإلنسان يف احلياة وعالقته مع اهلل ومع الكون
احلمد هلل رب العاملني. وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد خري اخللق أمجعني.  -

 وعلى آله وصحبه وسلم. إىل يوم الدين:
"نعمتان ما خرج موجوٌد عنهما، وال بد ابن عطاء اهلل السكندري رمحه اهلل تعاىل:  يقول -

لكل مكوَّن منهما، نعمة اإلجياد، ونعمة اإلمداد؛ أنعم عليك أواًل باإلجياد، وثانيًا بتوايل 
 .اإلمداد.."

هذه احلكمة ليست إال جوابًا ملن يسألون مستفهمني أو مستنكرين عن السبب أو احلكمة 
ن إجياد اهلل سبحانه وتعاىل هلم، فهم يف أحسن أحواهلم ال يفهمون شيئًا عن احلكمة اليت م

تكمن وراء إجياد اهلل هلذه اخلليقة.. ورمبا كان أكثرهم ممن ال يؤمن باهلل. ومن َثمَّ فهم ممن 
ال  يستوحشون من وجودهم الذي ال يعلمون مصدر انبثاقه، وال يتبينون شيئاً من عواقبه ومصريه،

سيما إن كانوا ممن طافت هبم احملن، وحلت هبم املصائب، ومل يتح هلم أن حيققوا ألنفسهم 
 األحالم اليت كانوا يسعون إىل حتقيقها..

ومن الواضح أن هذا الفريق من الناس لن يدركوا أيَّ نعمة تكمن يف وجودهم من حيث  -
وكيف يصدقون أن وجودهم نعمة، وهم  هو، ومن َثمَّ فلن يصدقوا هذا الذي يقرره ابن عطاء اهلل

يضيقون ذرعًا به ويستوحشون منه، وتتواىل عليهم منه النكبات.. بل كيف يصدقون أنه نعمة، 
 وإن الكثري منهم يطرق أبواب التخلص من عن طريق االنتحار...!

. إن وأكثر هؤالء الناس ال يؤمنون باهلل، وإن جاء سؤاهلم بصيغة: ملاذا خلق اهلل اإلنسان؟!.
سؤاهلم هذا ليس صادرًا عن رغبة يف معرفة حكمة ال يعرفوهنا، من وراء إجياد اهلل اإلنسان، وإمنا 
هو صادر عن لون من اجلدل يف وجود اهلل وألوهيته، وكثري ما يأيت جدال امللحد بأسلوب من 

اد اإلنسان هي هذا القبيل... ولكن فلنعد إىل ما قلناه، من أن احلكمة الربانية اليت استتبعت إجي
اليت أضفت على وجوده معىن النعمة... سيقول قائل: ما هي هذه احلكمة؟.. واجلواب: أن 
احلكمة اليت استتبعت إجياد اهلل اإلنسان، هي اختيار اهلل له خليفة يف األرض، أمل يقل اهلل عز 

اِعٌل يف األم (وجل للمالئكة:  ِة ِإِّني جم المِئكم ِإْذ قمالم رمبُّكم لِْلمم ن وم ا مم ًة قمالاوْا أمْجمْعملا ِفيهم ِليفم ْرِض خم
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سا لمكم قمالم ِإِّني  ن اقمدي بيحا ِِبمْمِدكم وم اء ومَنمْنا ناسم مم يمْسِفكا الدي ا وم ِفيهم ونم ي اْفِسدا ا الم ت مْعلمما (  أمْعلمما مم
وحذاِر أن نفهم من كلمة اخلالفة هذه املعىن املتبادر الذي يفهمه الناس منها   ] 03البقرة[

عندما خيلف بعضهم بعضًا يف بعض املهام أو الوظائف املنوطة هبم، وإن كثري من الناس ال 
يفهمون من معىن كلمة )اخلالفة( إال هذا املعىن املتداول بني الناس، فأنكروا بسبب ذلك خالفة 

وتأولوا  -هبذا املعىن-اهلل يف األرض، إذ ال يصح أن يكون اإلنسان خليفة عن اهلل اإلنسان عن 
اآلية: ففسروا اخلليفة بصفة االستخالف يف الوجود ما بني جيل سابق من الناس، وجيل الحق 

 وهكذا...
ح الالم(؛ غري أن هذا املعىن الثاِّن ال يعّبر عنه باخلليفة يف اللغة، وإمنا ياعّبَّ عنه باخللمف )بفت

ْلٌف ()وبسكون الالم( إن كان فاسداً.. قال تعاىل:  -إن كان صاحلًا  لمفم ِمن ب مْعِدِهْم خم فمخم
ْونم غميراً  ْوفم ي مْلقم وماِت فمسم هم عاوا الشَّ ةم ومات َّب م الم اعاوا الصَّ  ]95مرمي[  )أمضم

يل قول اهلل أما اخلليفة فهو من خيلف غريه يف مهمة أو وظيفة ينهض هبا، ومن هذا القب -
ا )تعاىل:  ن ي اْفِسدا ِفيهم ا مم ًة قمالاوْا أمْجمْعملا ِفيهم ِليفم اِعٌل يف األمْرِض خم ِة ِإِّني جم المِئكم ِإْذ قمالم رمبُّكم لِْلمم وم

ونم  ا الم ت مْعلمما سا لمكم قمالم ِإِّني أمْعلمما مم دي ن اقم بيحا ِِبمْمِدكم وم اء ومَنمْنا ناسم مم يمْسِفكا الدي   ] 03البقرة[  )وم
ًة يف اأْلمْرِض (وقوله تعاىل:  - ِليفم عمْلنماكم خم فمن هو هذا  ] 22ص[  )يما دماواودا ِإنَّا جم

 اإلنسان.. وما املهمة أو الوظيفة اليت أوجد اهلل اإلنسان ليستخلفه يف النهوض هبا..؟
 النظر والتأمل يف لو نظرنا يف كالم اهلل تعاىل لوجدناه قد بدأ خطابه إىل الناس بتوجيههم إىل

أنفسهم، وباحلديث عن أصل اإلنسان وحقيقته وكيفية نشأته وتكاثره... جند ذلك واضحًا يف 
أول اآليات القرآنية نزوالً، كما جنده يف أوىل صفحات القرآن كتابًة وترتيباً.. فقد كان أوىل 

رمْأ بِاْسِم رمبيكم الَِّذي (اآليات القرآنية نزواًل، تعريفًا باإلنسان وجوهره، وهي قوله تعاىل:  اق ْ
{ لمقم انم ِمْن عملمٍق}1خم نسم لمقم اإْلِ رمْأ ومرمبُّكم اأْلمْكرمما}2{ خم لمِم}0{ اق ْ { عملَّمم 4{ الَِّذي عملَّمم بِاْلقم

ا ملْم ي مْعلممْ  انم مم نسم حيث مل ينبيه اإلنسان إىل ربوبيرة اهلل ووحدانيته إال من حيث ] 9-1العلق [ )اإْلِ
 إىل ذاته وأصل تكوينه ونشأته.. أرشده

تعريفًا بأصناف  -وهي أول القرآن ترتيبًا  -وكانت الصفحات األوىل من سورة البقرة 
اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا، من مؤمنني وجاحدين ومنافقني، َث تنبيهًا إىل قصة نشأته، 
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حلاجة؛ أي كلرما اقتضى وتكاثره، ومصريه.. َث إنه يكرر التنبيه إىل هذه القصة، كلما دعت ا
األمر تنبيهه إىل شيء من دالئل الكون أو وقائع األمم، برهانًا على وجود اخلالق عز وجل، 
وعلى وحدانيته، وعلى اليوم اآلخر، وما يتعلق به من أمور وأحداث.. وهلذه البداءة التمهيدية 

ا هي فرع ملعرفة سابقة، هي أمهية تربوية كّبى؛ ذلك أن مجيع املعارف اليت يكتسبها اإلنسان إمن
معرفته لذاته. وبدون أن تتوفر هذه املعرفة األوىل ال يكمن أن حيرز اإلنسان أي ميزان سليم 
للمعارف الفرعية األخرى، فلوال إميانه بالعقل ووظيفته، ما آمن بشيء من مقوالته وأحكامه، 

الكون اليت تطوف من حوله،  ولوال معرفته لرتكيبه النفسي واجلسمي، ملا عرف شيئًا عن حقائق
وملا أدرك أي عالقة مما بينه وبينها... وهكذا... فبمقدار ما تكون معرفة اإلنسان لذاته دقيقة 

 وسليمة، فإن معرفته حلقائق الكون ووظائفه تكون دقيقة وسليمة...
وباملقابل، فإن الذي مل يتوفر بعد على معرفة دقيقة لذاته وحدود إمكاناته، ال ميكنه أن يتوفر 
على معرفة ألوهية اهلل له، وال على عقيدة صحيحة عن قصة هذا الكون وجمراه وهنايته، ذلك ألن 

 وأحكام.. ثقة الباحث بنفسه وذاته تعتّب ينبوع ثقته وإميانه مبا تقدم له هذه الذات من نظريات 
الثقة  فإذا فقد الباحث هذه الثقة بنفسه وعقله، أو كانت على وجه خادع غري سليم، فقد 

أيضًا بكل ما قد توحي إليه به من معارف ومعلومات، أو تقبرلها مغلوطة خادعة ال تعتمد على 
 أساس صادق وسليم...

الربوبية الزائفة يف وانظروا.. فإن ما جحد اجلاحدون باهلل، وال أقاموا ألنفسهم عروش 
األرض، إال ألن أعينهم ظلت تزيغ فيما حوهلم، دون أن تصحو ساعة واحدة للتأمل والنظر 
بصدق يف أنفسهم.. فمن أجل هذه احليقيقة ومدى أمهيتها، يبدأ القرآن يف حماكمته العقلية 

ذلك، أخذ للمنكرين بلفت أنظارهم إىل أنفسهم وإىل قصة وجودهم، حىت إذا اسرتعى أذهاهنم 
 حيدثهم عن وجود اهلل ووحدانيته وعبودية اإلنسان له.. كما يف بعض اآليات:

}(قال تعاىل:  ِلقم انا ِممَّ خا نسم اء دماِفٍق}9ف مْليمنظاِر اإْلِ ِلقم ِمن مَّ ْراجا ِمن ب منْيِ الصُّْلِب 2{ خا { خيم
اِدرٌ 7ومالت َّرماِئِب}  ]8-9الطارق[  ){ ِإنَّها عملمى رمْجِعِه لمقم

ٍة (ال تعاىل: وق ن ت ارماٍب َثاَّ ِمن نُّْطفم م مي لمْقنماكا ْعِث فمِإنَّا خم نم اْلب م نتاْم يف رمْيٍب مي ا النَّاسا ِإن كا يما أمي ُّهم
ا  اِم مم ناِقرُّ يف اأْلمْرحم ْم وم م لمكا نيي ٍة ليناب م غمرْيِ ُّماملَّقم ٍة وم ٍة َثاَّ ِمن مُّْضغمٍة ُّمُّملَّقم ى نمشم َثاَّ ِمْن عملمقم مًّ ٍل مُّسم اء ِإىلم أمجم
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م مَّن ي ارمدُّ ِإىلم أمْرذمِل اْلعا  ِمنكا ومَّفَّ وم م مَّن ي ات م ِمنكا ْم وم دَّكا لاغاوا أمشا ْم ِطْفاًل َثاَّ لِتمب ْ كا ْيالم ي مْعلممم َثاَّ ُناْرِجا ِر ِلكم ما
هم  ًة فمِإذما أمنزمْلنما عملمي ْ اِمدم ت مرمى اأْلمْرضم هم ْيئاً وم لي زمْوٍج ِمن ب مْعِد ِعْلٍم شم زَّْت ومرمبمْت ومأمنبمتمْت ِمن كا اء اْهت م ا اْلمم

ِيجٍ  عِرض ] 9احلج[ )هبم التنبيه إىل حقيقة هذا  فلو تأملنا هذه اآليات وأمثاهلا، لوجدناها تأيت يف مم
نسياقه يف خضوع ونظام لتدبري إله واحد يعنو له العامل كله بالدينوية واخلضوع، فهي االكون، و 

 بني يدي كشف هذه احلقيقة أمام العقل اإلنساِّن...تأيت متهيداً 
ولوجدنا أن هذا القرآن ال يأيت بتحليل شيء من مظاهر الكون بتفصيل ودقة واهتمام، وال 

 يتحدث بأساليب ُّمتلفة عن نشأته، وكيفية تطوره، كما يفعل ذلك عن حديثه باإلنسان..
هو السبيل الرتبوي الذي ال بديل وحكمة ذلك: أن تعريف اإلنسان ِبقيقته وأصل نشأته  -

 عنه إلقناع عقله باحلقيقة اليت ترتكز عليها نشأة هذا الوجود من حيث هو؛.. 
فاإلنسان بالقرآن هو ُّملوق حيمل أخطر مميزات وصفات حيملها ُّملوق على اإلطالق..  -

بة فيه:   وهذه امليزات هي: مجلة الصفات اإلنسانية املركر
 نه من العلم واإلدراك والقدرة على حتليل األشياء وسّب أغوارها من العقل، وما يتفرع ع

والقوة، وما يتفرع عنها من  واألنانية، وما يتفرع عنها من النزوع إىل األثرة واملنافسة والتملك 
ً ملا هلذه الصفات من اخلطورة واألمهية، ونظراً  حب العظمة والنزوع إىل السيطرة والكّبياء.. ونظرا

ين: إن استعمل أحدها جاء بالتنظيم العظيم للكون، واخلري الوفري لكوهنا أسل حة ذات حدَّ
 لإلنسان.. 

جاء بالشر الوبيل والفوضى اهلائلة للحياة.. نظراً  -أو استعمال معًا  -وإن استعمل اآلخر 
انمةم عملمى(لذلك أطلق القرآن على هذه الصفات اسم )األمانة( فقال:  اوماِت  ِإنَّا عمرمْضنما اأْلممم مم السَّ

ها  انم ظملاومًا جم انا ِإنَّها كم نسم ا اإْلِ ا وممحمملمهم هم ْقنم ِمن ْ ا ومأمْشفم هم  )واًل وماأْلمْرِض وماجْلِبماِل فمأمب منْيم أمن حيمِْمْلن م
والذي اقتضاه محل هذه الصفات كلها، أو محل هذه األمانة، أنه مل يكن   ] 72األحزاب[

 اهر الكون...يستطيع بغريها تسخري شيء من مظ
وخصوصًا أن اإلنسان هو ذلك املخلوق املكررم على سائر املخلوقات األخرى، وأنه ذلك 
الذي استأهل أن يكليف اهلل املالئكة بالسجود له، متمثاًل يف شخصية أبيه آدم عليه السالم، 

 -محرلها إيراها باملهمة اليت  -وأنه الذي شرفه اهلل باخلالفة على هذه األرض، عندما شاء أن جيعله 
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مظهرًا لعدالة اهلل تعاىل وحكمه، وأنه احليوان الوحيد الذي جهزه اهلل بالعقل والتفكري والقدرة 
 على إدارة األمور...

وإذن: فاإلنسان يف كينونته الذاتية عبد مملوك هلل عز وجل، خلقه من ضعف وينتهي إىل  -
وهي -يتمتع بصفات نادرة جهزه اهلل هبا  -ضعف، ولكن نظرًا للرسالة اليت محله اهلل إياها 

 فاستأهل مبوجبها الرفعة والتكرمي، إن هو استعمل تلك الصفات على وجهها... -األمانة
وأما خالفة اإلنسان يف األرض: فتتلخص يف تنفيذ مبادئ العدالة اإلهلية، وما تقتضيه 

على أن حيقق هذه املبادئ يف احلكمة الربانية فيما بني الناس يف األرض، وقد كان اهلل قادرًا 
رهم هبا  حياهتم، ويف عالقة ما بينهم موازين العدالة، وشرائع احلكم، وسبل احلكمة، وأن يبصي
ويعريفهم على أمهيتها، وأن يهبهم قدرة التصرف باالختيار كما يشاؤون، َث أمرهم بأن يوجهوا 

كورنات يتربعوا حكمته يف تسخريه امل إىل تنفيذ شرائعه فيما بينهم، وإىل أن -بامسه-اختياراهتم 
إن استجابوا هلذا الذي طلبه منهم،  -إذن-اليت من حوهلم، واليت أخضعها لسلطاهنم .. فهم 

ذون، وهم يف هذا الذي يقومون به إمنا يكونون مظهراً لعدالة اهلل  فبامسه يتصرفون، وألحكامه يانفي
عقد اخلالفة اليت شررف اهلل هبا اإلنسان،  وحكمته ورمحته يف كل ما يقضي به، فهذا هو مضمون

 واليت أعلن عنها ملالئكته..
اء (وانظروا كم هو جلير هذا العقد يف هذه اآليات البيرنات من كالم اهلل عز وجل:  مم ومالسَّ

{ ضمعم اْلِميزمانم ا وموم وا اْلومْزنم بِاْلِقْسطِ 8{ أمالَّ تمْطغمْوا يف اْلِميزماِن}7رمف معمهم  )ومالم ُتاِْسراوا اْلِميزمانم  { ومأمِقيما
إذن فقد غدا إجياد اهلل اإلنسان نعمة له، وأير نعمة..؛ إذ الوسيلة اليت ال بد  ]5-7الرمحن[

ها نعمة من أجلر  منها، واليت ال بديل عنها، تأخذ حكم غايتها. أال تروا إىل الدراهم كيف نعدُّ
ة إليه من املبتغيات اليت تتوقرف عليها حياة النعم، مع أن النعمة احلقيقية ما هي أداة له ووسيل

اإلنسان؛ فكذلك الوجود اإلنساِّن الذي هو وسيلة ال بد منها لشرف االستخالف عن اهلل، يف 
 إبراز عدالته وتنفيذ حكمه.

 فهذه إذن هي النعمة األوىل اليت يقع حتت متنرها كل موجود من البشر.. -
ّبرم بوجوده، ويظل يسأل سؤال املستنكر املهتاج على فإن رأينا من ال يشعر هبذه النعمة ويت

كونات مبا فيها اإلنسان؟!.. واحلوار مع هؤالء القيم وموجدها: ملاذا خلقه اهلل؟ بل ملاذا خلق امل
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الناس جيب أن يبدأ بغرس دالئل اإلميان بوجود اهلل عز وجل يف عقوهلم، َث االنتقال هبم إىل 
 ان.. فاإلنسان هو عبد هلذا اإلله اخلالق..النتائج املتفرغة عن هذا اإلمي

وأما الذي يستجيبون لنداء الفطرة فهم يقرُّون ويعرفون بأن هلم وهلذا الكون حوهلم رباً  -
عظيمًا تتجه قلوهبم إليه بالتعظيم والرجاء واخلشية والتوكل واالستعانة.. هذا شيء يشعرون به يف 

يِن (ذي عّبر عنه القرآن بقوله تعاىل: أعماقهم شعورًا أصياًل، وهذا هو الدين ال كم لِلدي فمأمِقْم ومْجهم
لمِكنَّ  ييما وم ينا اْلقم ا الم ت مْبِديلم خِلمْلِق اللَِّه ذمِلكم الدي هم ِنيفاً ِفْطرمةم اللَِّه الَّيِت فمطمرم النَّاسم عملمي ْ  أمْكث مرم النَّاِس الم حم

ونم  دي ذاته، أيًا كان دينه ومذهبه ومهما كان سلوكه تلك هي هوية اإلنسان ِب ]03الروم[ )ي مْعلمما
واْجاهه، غنيًا كان أو فقرياً، وحقريًا كان أو أمرياً.. فهو جمرد سلعة ممتازة يف البضاعة الكونية 
العائدة إىل اهلل عز وجل.. هوية دافعت هبا حقيقة اإلنسان فال انفكاك عنها ِبال... يتقلرب يف 

شباب القوي الغض، فالكهولة الوسطى، فالشيخوخة املدبرة، فاملوت مراحل الطفولة اليافعة، فال
 .. -إن كتب له أجل وطال به عمر  -الذي ال مفر منه 

ْعٍف َثاَّ (ويسأل العلم عن السر، فال جييبه إال قول اهلل عز وجل:  ن ضم م مي كا لمقم اللَّها الَِّذي خم
عملم ِمن  ْعٍف ق اوًَّة َثاَّ جم عملم ِمن ب مْعِد ضم ِديرا جم وم اْلعمِليما اْلقم اءا ومها ا يمشم ْلاقا مم ْيبمًة خيم شم ْعفًا وم ( ب مْعِد ق اوٍَّة ضم

 فهل حيتاج اإلنسان احلر إىل أدلة تكشف هويته بعد كل هذا..]  94الروم]
لمْيسم لمكم (إن العاقل احلر ليخر ساجداً لعظمة البيان اإلهلي الذي مجع احلقائق كلها يف قوله: 

ونم  ْم ظماِلما ْم فمِإن َّها ب مها ْيٌء أمْو ي متاوبم عملمْيِهْم أمْو ي اعمذَّ فإذا كان  ]128آل عمران[  )ِمنم األمْمِر شم
سلوكه االختياري ينبغي أن يكون انعكاساً منسجماً للواقع االضطراري، فإن وظيفة اإلنسان هي 

 ما قد فطره اهلل عليها بالقهر واإلجبار..ممارسة العبودية هلل تعاىل بالسلوك واالختيار ك
وكيف ميارس العبد عبوديته هلل عز وجل؟... عليه أن ينبيه مجع مداركه إىل أنه مملوك هلل عز  -

وجل، وأنه ليس حتت يده من نعمة يتمتع هبا إال وهي وديعة من اهلل عز وجل عنده يتمترع هبا 
يسخر مجيع النعم والقدرات اليت منحه اهلل إياها إىل حني َث تاستلب منه عند أجل معلوم.. وأن 

لتحقيق املبادئ واألهداف اليت أمره اهلل بالسعي إليها من خالل اتباع شرع اهلل تعاىل، ومنهاجه 
الذي رمسه على يد األنبياء والرسل، وليعلم أنه توجه اإلنسان باحلياة إىل رضا اهلل بأداء رسالته 

 الكلي األقدس..  وتنفيذ شرعته هو اهلدف األمسى
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أما تعامله مع مقومات العيش وأسباب الرزق واملتع اليت تزخر هبا املكونات فخدٌم وحشم 
أقامهم اهلل يف الطريق إىل حتقيق رسالته وتنفيذ أوامره، والنهوض بأعباء اخلالفة عنه، وأن ال ينسى 

ياة ليست إال مرحلة، وما وهو يسري يف رحلة حياته الدنيا، ويتقلرب بني خريها وشرها أن هذه احل
هي إال جسر منصوب بني ماٍض من العدم املطلق، وآت من احلياة اخلالدة بتخليد اهلل تعاىل 

رماِر (: وقضائه.. قال تعاىل ِإنَّ اآْلِخرمةم ِهيم دمارا اْلقم تماٌع وم نْ يما مم ِذِه احلْميماةا الدُّ  ]05غافر[ )يما ق مْوِم ِإمنَّما هم
نيد كل عمله وطاقاته وملكاته ليعتصر من الدنيا أسباباً فإذا أيقن ذلك فليع لم أن عليه أن جيا

حيقق هبا ما أمره اهلل تعاىل أن يقيم اجملتمع اإلنساِّن على أساسه من العبادات واملبادئ والقيم 
، وأن نشدر صلى اهلل عليه وسلماليت أمرنا اهلل هبا، والتعاليم واإلرشادات الصادرة عن الرسول 

صلتنا باهلل عن طريق الذكر والفكر واملراقبة وحتصيل العلوم اإلسالمية وغري اإلسالمية، واُتاذها 
ضع هذه العلوم واحلقائق لتطوير أو تناسخ  سالحًا للدفاع عن اإلسالم... ولكن ما ينبغي أن خيا

م العلم، وكثرت املخرتعات، وطار اإلنسان يف جنبا ت الفضاء فإن حمور أو تبديل، فمهما تقدر
هذه احلقائق ومناطها ثابت، أال وهي عبودية اإلنسان هلل... فاإلنسان عبٌد هلل عز وجل أيقن 
ذلك أو جحد به..، وسيد هذا العبد قد أنزل إليه بيانًا أخّبه أنه مقبٌل بعد املوت على حياة 

ره من أنر أير اَنراف من هذا العبد اليوم عن خط االلتزا ذَّ م بصراط اهلل عز وجل، أخرى، وحم
د له أن أي سلوك صاحل يتفق مع مرضاته عز  سيجر عليه إذ ذاك عقوبة ال مردر هلا.. كما أكر
وجل، صادر بنية خالصة لبلوغ مرضاته عز وجل سينال صاحبه عليه األجر العظيم الذي قد ال 

ْم عمبم (حيلم به اليوم.. قال تعاىل:  لمْقنماكا ِسْبتاْم أممنَّما خم عاونم أمفمحم نما الم ت اْرجم ْم إِلمي ْ املؤمنون [ )ثًا ومأمنَّكا
الكالم وعٌد بغيب كما تروا؛ ولكنه صادر من سيد نواميس الكون.. اهلل رب العاملني..  ]119

وكما يقول ابن عطاء اهلل السكندري أيضاً: "ال ترحل من كون إىل كون فتكون محار الرحى 
ومأمنَّ ( -ارحتل منه، ولكن ارحل من األكوان إىل املكورن يسري، واملكان الذي ارحتل إليه هو الذي 

ى  هم نت م فمن كانت (: صلى اهلل عليه وسلموانظر إىل قول رسول اهلل  ]42النجم[ )ِإىلم رمبيكم اْلما
هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 

وتأمل هذا األمر إن كنت ذا فهم  - صلى اهلل عليه وسلمفافهم قوله  إليه(فهجرته إىل ما هاجر 
-. 
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أيقظنا قبل فوات األوان، وأهلمنا اخلروج من سجن املكورنات إليك آمنني مطمئنني،  اللهم -
ء نادمني، قضاؤك املّبم يف يومك املوعود، إنك احلكيم اللطيف الودود،  قبل أن خيرجنا منه أذالر

 والسميع اجمليب..
 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 -منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن  -من روائع القرآن  -املراجع: شرح احلكم العطائية 

وكلها للدكتور  -من أسرار املنهج الرباِّن -من هو سيد القدر؟  -اإلنسان وعدالة اهلل يف األرض 
 حممد سعيد رمضان البوطي.

 العبادة يف اإلسالم للقرضاوي.
 


