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وجعلت قرة عيين يف الصالة
احهم بشهود عظمته ،وهيأ أسر َارهم
احلمد هلل الذي مأل َ
قلوب أوليائه مبحبته ،واختص أرو َ
ومعد ُن
حلمل أعباء معرفته .والصالة والسالم على سيدنا وموالنا ُمَمد منبع العُلوم واألنوارَ ،
وقائد ركب العارفني ،صال ًة وسالماً يَليقان مبقامه الكري وشرفه
املعارف واألسرار ،إمامُ املرسلني ُ
العظيم.
بع سنته إىل يوم
ورضي اهلل تعاىل عن أصحابه األبرار وأهل بيته األطهار ،وكل من آمن به وات َ
البعث والتالق.
ص مْنهُ قَليال *أ َْو زْد َعلَْيه
قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الْ ُمزم ُل*قُم اللْي َل إال قَليال *ن ْ
ص َفهُ أَو ان ُق ْ
َش ُّد َو ْطءً َوأَقْ َوُم قيال *إن
ك قَ ْوال ثَقيال *إن نَاشئَةَ اللْيل ه َي أ َ
َوَرتل الْ ُق ْرآ َن تَ ْرتيال *إنا َسنُ ْلقي َعلَْي َ
ك َوتَبَت ْل إلَْيه تَ ْبتيال}.
اس َم َرب َ
لَ َ
ك يف الن َهار َسْب ًحا طَويال * َواذْ ُكر ْ
أشرف مقامات العبادة وأقربا إىل اهلل تعاىل ُزلفى فهو
رسول اهلل  قد نال
إن سيدنا ُمَمداً َ
َ
وإمام العُباد.
سي ُد العبادُ ،
قال تعاىل{ :ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين
واعبد ربك حىت يأتيك اليقني}.
ٍ
جود ،والعبادةُ
حميد ،و ُّ
سبيح ،والت ُ
الس ُ
أمره اهلل تعاىل يف هذه اآلية بأربعة أشياء( :الت ُ
فقد َ
ُمدةَ حياته .) 
إثبات احملامد له والكماالت
سبيح :فهو تنزيه اهلل تعاىل عما ال يليق .وأما التحميدُ :
أما الت ُ
السجود كما
السجود :فهو كنايةٌ على كثرة الصالة ،وأيضاً :فيه تنبيهٌ إىل أفضلية ُّ
الالئقة به .وأما ُّ
العبد من ربه وهو ساج ٌد ،فأكثروا الدُّعاء» رواه مسلم.
أقرب ما يكو ُن ُ
صح أن النب  قالُ « :
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ٍ
إخالل
مت حياً من غري
وأما العبادة :فقد أمره با مد َة بقائه حياً " أيُ :دم على العبادات ما ُد َ
مقامه يف العبادات ال يَستغين عن عبادة ربه تعاىل ،وال
با حلظةً " ،وذلك ألن َ
تفع ُ
العابد مهما ار َ
ب إىل اهلل تعاىل بأقصى
يَسق ُ
كليفي بالعبادة ما دام حياً عاقالً .فالعبادةُ هي :الت ُّ
األمر الت ُّ
قر ُ
ط عنه ُ
غايات اخلضوع والتذلُّل له سبحانه فيما شرعه له من األقوال واألعمال القلبية والبدنية واحلالية.
حالوَتا وذاق لذ ََتا تعلق با وعشقها ،فهو
ونعيم وطالوةٌ ،فمن طَع َم
َ
وللعبادة لذةٌ وحالوةٌٌ ،
وحهُ َورحيَانهُ .وإن أعظم ٍ
أكثر َمن نَع َم با
ال ُّ
ذائق َ
ينفك عنها أبداً؛ ألَّنا تصريُ َر َ
ذاق حالوَتا ،و َ
َ
أكمل
وسي ُد الصاحلني ،فقد كان له 
َ
وشهد أسرارها وأنوارها هو سي ُدنا مم ٌد ُ 
إمام العباد َ
َ
ٍ
ٍ
ورد أن النب  قال« :قم يا بالل أرحنا
ذَوق حلالوة العبادات ،وألَذ راحة ونعي ٍم با كما َ
بالصالة».
عباده ويهديهم إليها ،ويف احلديث ،أن
وعليه :فالصالة هي ُّ
تحف اهلل تعاىل به َ
أجل ما يُ ُ
رسول اهلل  قال« :ما أُويتَ عب ٌد يف الدُّنيا خرياً من أن يُؤذ َن له يف ركعتني يُصليهما» ففيها
األستار،
َحي ُ
بو َ
ص ُل هلم اخللوةُ معه واالنفر ُاد باجملالسة واالنقطاع إليه ،وفيها يرتفع عن قلبهم احلُ ُج َ
ارق األنوار ،وفيها تكون املناجاةُ واملصافاةُ ،وهي
ويتجلى فيها
حقائق األسرار ،وتُشر ُق فيها شو ُ
ُ
صلَةٌ بني العبد وبني ربه .

مذي رمحه اهلل تعاىل(( :الصالةُ عماد الدين ،وأو ُل ٍ
شيء فرضه اهلل
علي الِّت ُّ
قال ُ
ُ
ممد بن ٍّ
على املسلمني)).
إقبال اهلل على العبيد ليُقبلوا إليه يف صورة العبيد ت َذلُّالً وتسليماًُّ ،
ويف الصالة ُ
وتبذالً وختضُّعاً
تسليم ،والثناء والتالوةُُّ :
ُّع
وختشُّعاً وترغيباً ومتلُّقاً،
ُ
تبذ ٌل ،و ُّ
الركوعُ :ختض ٌ
تذلل ،والتكبريٌُ :
ُ
فالوقوفٌ :
قبل
شهد :متلُّ ٌق ،فإقبال العبيد إىل اهلل بذه ُّ
و ُّ
ب ،والت ُ
الس ُ
جود :ختش ٌ
اجللوس :ترغُّ ٌ
ُّع ،و ُ
الصورة ليُ َ
الصالةُ مفزع ذوي الفاقات،
اهلل عليهم بالِّت ُّحم والتعطُّف وال تقبُّل .وألجل هذه الفوائد كانت ًّ
ٍ
ٍ
مبوب؛
مرغوب ويَتَسلون با عن كل
جودها عن كل
والضرورات من أرباب القلوب ،فيُغنيهم ُو ُ
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وجعلت قُرةُ
يب والنساءُُ ،
لذلك ورد يف املسند وغريه أن النب قال« :إَّنا ُحبب إيل من الدُّنيا :الط ُ
عيين يف الصالة ».
ولنقف سوياً مع هذا احلديث الشريف وما يكتن ُفه من املعارف واألسرار اليت اختُص با
سي ُدنا وحبيبنا مم ٌد .
حتصل من غاية املوافقة
فأقول :قُرة العني عبارةٌ عن الروح والرحيان ،وكمال النعيم واللذة اليت
ُ
واملالءمة ،فهي كنايةٌ عن شدة الفرح؛ ألن بكاء الفرح دمعه بارد.
أفرحك حىت تَربُد عينُك بدموع الفرح.
ديدُ ،
وال ُقُّر :هو الربد الش ُ
يقال" :أقَر اهلل عينك" أيَ :
وقوله" :يف الصالة" فيه تنبيهٌ إىل أن الظرفيةَ "يف" تقتضي أن تكون الصالةُ هي مَ ٌل لتلك
ال ُقرة ،فهو صلوات اهلل وسالمه عليه ال تقر عينه بغري ربه ،فال فر ٌح له إال به ،وال سرور له إال يف
إقباله ،قال الشاعر:
له ه م ٌم ال ُم نتهى لكباره ا

أجل من الدهر
ومهته ُّ
الصغرى ُّ

عشار ُجودها
له راحةٌ لو أن م َ

على البَ ر كان أندى من البحر

ابن عطاء اهلل السكندري عن معىن قوله عليه السالم " :وجعلت قُرةُ عيين يف
هذا وقد ُسئل ُ
ونصيب ؟.
رب
الصالة " هل ذلك ٌّ
خاص بالنب  ،أم لغريه منه ش ٌ
ٌ
سول 
فأجاب رمحه اهلل تعاىل(( :إن قُرة العني ُّ
بالشهود على قدر املعرفة باملشهود ،فالر ُ
ليس معرفةٌ كمعرفته فليس قُرةُ ع ٍ
ني َكقرته.
وسالمه ال ت َق ر عينه
و إَّنا قلنا :إن قُرة عينه يف صالته بشهوده؛ إذ هو صلوات اهلل عليه
ُ
ُّ
ويأمر به من سواه بقوله« :اعبد اهلل كأنك تراه»
بغري ربه ،وكيف وهو يَ ُدل على هذا املقامُ ،
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ومال أن يراه ويشهد معه سواه )).
ٌ
ابن عطاء اهلل رمحه اهلل تعاىل يف هذا اجلواب على أمرين:
فقد نبه ُ
للمصلي يف الصالة ُمتفاوتةٌ وتابعةٌ ملقدار معرفة املصلي إلهله
األمر األول :بيان أن قُرةَ العني ُ
ويشهده يف صالته ،واملعرفةُ على قدر التخلية و التحلية ،ونظراً إىل أن سي َدنا
الذي يتوجه إليه
ُ
أكثر الناس كلهم معرفةً هلل  ،وذلك ألن أوَل قدمه يف مقام اإلحسان؛ إذ ال
َ
رسول اهلل ُ 
ُُماهدةَ له وال سري؛ ألنه واصل من أول ٍ
قدم" ،فنهايةُ األولياء بدايةُ األنبياء ،وَّنايةُ األنبياء بدايةُ
ََ
ٌ
الرسل ،وعليه :فال َس َري له؛ ألن السري يف ُماهدة األوصاف
الر ُسل" وبدايتُه  من َّناية ُّ
ُّ
املذمومة وهو مطهٌر منها.
قت ُمبَ رأً من ُكل ع ٍ
يب
ُخل َ

كأنك قد ُخل َ
قت كما تشاءُ

وي (( وقُرةُ العني ال تكو ُن جملاهد ،وال ملن
املهد ُّ
عبد العزيز َ
يخ العارف أبو ممد ُ
قال الش ُ
يدفع الشيطان عنه ،بل هي ملن اسِّتاح من اجملاهدة والدفع)).
ُ
ثابت له على الكمال ،فقد كان  يِّتقى يف الساعة الواحدة
وأما السريُ مبعىن الِّتقي ،فهو ٌ
ٍ
ويستغفر من املقام الذي ترقى منه.
مقامات،
ُ
يستشكل قوله « إنه ليُغا ُن على
يل  أنه كان
كي عن الشيخ أيب احلسن ّ
ُ
الشاذُ ّ
ُ
وح َ
ني
قلب
ني أنوا ٍر ال َغ ُ
فأستغفر اهلل يف اليوم سبعني مرًة» حىت رأى النب  فقال له :يا مباركَ ،غ ُ
ُ
ٍ
ني" إَّنا هو أنوار الشُّهود.
أغيا ٍر .ففهم حينئذ أن ذلك "الغَ ُ
الم ُخلقوا من الرمحة ونبيُّنا
وقال أبو العباس املُرسي (( األنبياء عليهم الصالةُ والس ُ
ني})).
عني الرمحة ،قال تعاىلَ { :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إال َر ْمحَةً ل ْل َعالَم َ
هو ُ
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مقامه يف العرفان ال يوازيه مقام ،وكذلك قُرَة عينه  ال ينا ُهلا غريه من
ومن ََث َحتصل أن َ
ونصيب على قدر شهودهم ومعرفتهم.
رب
األنبياء واألولياء ،وإَّنا يكو ُن هلم من ذلك ش ٌ
ٌ
فهي ُرتبةٌ متميزةٌ اختص اهلل با حبيبه املصطفى  ،ويَ ُد ُّل عليه قوله« :وجعلت قُرةُ عيين يف
ٍ
بدرجة مل يُكرم با غريي.
الصالة» أي :ميزين اهلل يف ذلك
ابن عطاء اهلل من أن املصطفى  إَّنا قال« :وجعلت قُرةُ عيين يف الصالة»
األمر الثاين :نبه ُ
جالل
دليل على أن مصدر قُرةَ عينه يف الصالة إَّنا هو
شهوده َ
ُ
ومل يقل" :بالصالة" ،وذلك ٌ
يقف يف صالته بني يديه؛ إذ هو  إَّنا تقر عيناه بشهود ربه ال بشهود صالته اليت
مواله الذي ُ

سبيل لشهود املوىل  .ولو قال" :جعلت قُرةُ عيين بالصالة" لكانت الصالة
هي
مدخل و ٌ
ٌ
إذن شاغلةٌ له عن اهلل ،وحاشاهُ أن يُشغل بوسيلة شهود اهلل عن شهوده.
ُّ
مسلم
وال َأدل على ذلك من قول رسول اهلل  عن معىن اإلحسان يف احلديث الذي يرويه ٌ
العبد ربه أو أن يكون يف حالة من
تعبد اهلل كأنك تراه» إذ مالٌ أن يرى َ
يف صحيحه« :أن َ
شهود اهلل من شأنه أن
الشُّهود كأنه يراه ويرى معه سواه سواءٌ كان يف صالةٍ أو غريها ،إذ أن
َ
يشغله عن كل ٍ
شيء.
فهذا هو املقام الذي ارتقى إليه  مقام الشُّهود ال بو ٍ
اسطة ألن مكانةَ رسول اهلل  يف
يرق وال يرقى إليها أح ٌد من الناس فاقتضى ذلك أن يكو َن فرحه وقُرَة
ال ُقرب متميزةٌ ساميةٌ مل َ
شغل بسواه أياً كان.
عينه بشهوده وهيهات ملن يتمت ُع بشهوده تعاىل أن يُ َ
أما سائر الناس فلما كان الشأ ُن بالنسبة إليهم أن يتقلبوا يف أحو ٍال متنو ٍ
عة ،وأن يكونوا دون
ُ
الرتبة ذَكرهم البيان اإلهلي بالنعم اليت تفضل با عليهم ،وأمرهم أن يفرحوا با
رسول اهلل  يف ُّ
ضل الله َوبَر ْمحَته
ليكون ذلك سبباً حملبتهم هلل  ومن ََث سبباً لشهوده .قال تعاىل ﴿ :قُ ْل ب َف ْ
ك فَ ْليَ ْفَر ُحوا﴾ ،أي :قل هلم يا ممد يفرحوا باإلحسان والتفضُّل ،وليكن أنت فرحك
فَب َذل َ
باملتفضل.
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وكذلك حنوه قوله تعاىل ﴿ قُل اللهُ َُث َذ ْرُه ْم يف َخ ْوضه ْم يَ ْل َعبُو َن ﴾.
ط من الفرح باهلل دون من سواه ،لكن ال يبلغون مقام
وعلى هذا يكو ُن
ألكابر أمته  قس ٌ
َ
شهود فتكو ُن قُرةَ عينه كذلك.
شهوده ال يساويه ٌ
الرسول  ألن َ
فهذا الذي َدل عليه ظاهر قوله « :وجعلت قُرةُ عيين يف الصالة» ،وكان بعد قوله« :إَّنا
يب والنساءُ» ،وال شك أن حبه هلذين األمرين ليس على قياس حب
ُحبب إيل من الدُّنيا الط ُ
بيح له مامل يُبح لغريه
وحنن نرى أنه اُ َ
غريه هلما ،وإَّنا ذلك لوجود اخلاصية اليت اقتضت منه ذلكُ ،
من عدد احلرائر وأم َن ألجل ذلك من وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب اجتماع الضرائر.
غين عن
يب ُ
واستعماله  الط َ
وحبه له إَّنا هو للقائه املالئكة اليت تُناجيه ،وإال فهو يف ذاته ٌ
مسست حريراً وال خزاً وال ديباجاً ألني من كف
أنس « :ما
ُ
الطيب واستعماله كما قال ٌ
مشمت رائحةً ُّ
قط مسكاً وال عنرباً أطيب من رائحة رسول اهلل »
رسول اهلل ،وال
ُ

فإذا كان حاله يف هذين األمرين على ما ذكرنا ،مع أنه مل يذكر فيهما سوى لفظ احلب ومها
من لذات الدُّنيا ،فكيف يكون حاله يف األمر الثالث؟ مع أنه عرب فيه ب ُقرة العني وهي غايةُ
احملبةُ ،وهي من أعمال اآلخرة.
داود قل للصديقني :يب فليفرحوا،
داود (( :يا َ
ويف اخلتام :فقد أوحى اهللُ تعاىل إىل َ
وبذكري فليتنعموا)).
أسأل اهلل تعاىل أن جيعل فرحنا وإياكم به ،وبالرضا منه ،وأن جيعلنا من أهل الفهم عنه ،وأن
ال جيعلنا من الغافلني ،وأن يسلك بنا مسلك املتقني مبنه وكرمه.
واحلمد هلل رب العاملني.
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