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اآلن ..وقد علمنا أن سيادة القدر يف الكون ليست إىل اإلنسان ،مهما أويت من قوة ،ومهما بلغ
عمله ،ويف أي عصر أو مكان ُوجد ،فمن عسى أن يكون اإلنسان إذاً؟ ..وما هو املركز الذي يتبوؤه يف
خضم هذا الكون؟
واجلواب :أن اإلنسان هو ذلك احليوان املعقد العجيب الذي مل يفهم العلم منه إال أنه مجلة هيكل
وعضالت وأعضاء وأنسجة وسوائل وشعور..
غري أن العلم أدرك رغم هذا أن اإلنسان ليس جمرد هذه الكتلة؛ وإمنا هو حقيقة خفية أخرى ،تكمن
وراء هذه األمشاج!..
إنه تلك العالقة اخلفيَّة اجملهولة بني املخ والشعور..
الصلة املبهمة بني األعضاء والعضالت من جهة ،ووجوه النشاط العقلي والروحي من جهة
وهو تلك ِّ
أخرى ..وهو ذلك السر الغامض العجيب الذي يغشى اجلملة العصبية فنسميه اإلرادة.
وهذا يعين :أن اإلنسان ُمن َفعِل يف ذاته أكثر من أن يكون فاعالً.
أي :إنه_ حىت وهو ُُيارس التعلُّم ويسعى وراء االكتشاف وينبش عن مكنونات األرض_ متأثِّر أكثر
ٍ
بتخطيط منه جلوهر هذه املمارسة.
من أن يكون مؤثِّراً؛ ألنه ال ُيارس شيئاً من هذا
وحسبك _ لتفهم ما أقول _ أن تالحظ أنه ال يعلم شيئاً عن كنه ذاته.
إنه يتعلَّم ،ولكنه ال يدرك كيف تعلم!
وإنه يقرر ويريد ،ولكنه ال يفهم إطالقاً كيف انبعثت اإلرادة من كيانه وكيف عزم وقرر!..
يفرح ،وال يعلم كيف فرح..
مث حيزن وال يدري كيف حزن!!..
جتده عاكفاً على موضوع علمي عويص ،ينبش دخائله وحيلل عناصره بذهن متفتح وقاد ..ويف حلظة
واحدة ختتفي منه هذه الذات ..ويَفجؤك منه هيكل بارد جامد قد اخنطفت منه السيما اليت كانت
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وحتس بك .فكأنه _ وهو ال يزال هو بلحمه
تؤنسك ،والذات العجيبة الفياضة اليت كانت تناجيك ُّ
وعظمه وهيكله _ شيء آخر غري ذاك الذي كان يقف أمامك قبل قليل!
حقا إن اإلنسان منفعل يف حياته أكثر من أن يكون مؤثراً ،حىت وهو يشتد صاعداً يف مراقي العلم
واحلضارة والفكر.
{ولََقد َكَّرمنَا
وانظر كيف يعرب بيان اهلل َّ
عز َّ
وجل عن هذا املعىن الدقيق بكلمة واحدة يف هذه اآليةَ :
ِ
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِّّمَّن َخلَقنَا
بَِين َ
اهم ِّم َن الطَّيِّبَات َوفَضَّلنَ ُ
اهم ِيف البَ ِّر َوالبَح ِر َوَرَزق نَ ُ
آد َم َو ََحَلنَ ُ
تَف ِ
ضيالً}اإلسراء07
عوه
(كرمنا) ،فهي تقول :مل يكن اإلنسان هو املكرم لذاته ومل يكن هو املبدع ألسباب ّ
إهنا كلمة ّ
ومسوه على سائر املظاهر الكونية األخرى؛ وإمنا سيق إىل التكرمي سوقاً ،سيق إليه من حيث ال يعلم،
ّ
وغُرست يف كيانه مقومات الكرامة والسيادة دون أن يفقه منها شيئاً ،فقد ُكّرم من قِبل غريه ،ومل يكن هو
صاحب الفضل يف تكرمي ذاته وإبداع أسباب األفضلية فيها.
واإلنسان _ بناءً على ذلك _ كائن ال ُيلك من أمر ذاته شيئاً؛ حمكوم بيد ذاك الذي أبدعه مع
وجل.
مجلة ما قد أبدع من مظاهر هذا الكون ،وهو اهلل اخلالق الباري َّ
عز َّ

وأدق تعبري علمي جامع هلذا الوصف أن تقول :إنه عبد هلذا اإلله اخلالق.
وجل.
أي إنه جمرد سلعة ّمتازة يف البضاعة الكونية العائدة إىل اهلل َّ
عز َّ
تلك هي هوية اإلنسان حبد ذاته ،أيّا كان دينه ومذهبه ،ومهما كان سلوكه واجتاهه ،غنياً كان أو
فقرياً ،حقرياً كان أو أمرياً.
هوية دمغت هبا حقيقة اإلنسان ،فال انفكاك عنها حبال.
إن هذه احلقيقة بالنسبة إليه ،إحدى السنن الكونية القاهرة الثابتة ،فال ينفع يف التخلص منها
انفالت حنو العلم ،أو فرار حنو القوة ،أو تقلب حمدود على بساط احلريه ،أو تربُّع فوق عرش احلُكم
وامللك.
ُ
ذلك ألن هذه العبودية من داخل كيانه وليست ملتصقة به من خارج ذاته ،فال مفر منها حبال!
جتد طابعها فيما قد ذكرناه ،من كونه منفعال باحلياة أكثر من أن يكون فالعال هلا ،متأثراً بقانوهنا
أكثر من أن يكون مؤثرا فيه.
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جتد طابعها يف سائر متقلباته اجلسمية والعضوية والنفسية.
ينام دون أن ُيلك من أمر نومه شيئاً ،ال اجللب له وال االمتناع منه .ويستيقظ دون أن ُيلك من
هذه اليقظة شيئاً ال التحقيق هلا وال الفرار منها.
{:وُه َو الَّ ِذي يَتَ َوفَّا ُكم بِاللَّي ِل َويَعلَ ُم َما
وتسألل عن السر ،فال جتده إال يف بيان هذا اخلالق َّ
عز َّ
وجل َ
ِِ ِ
َج ٌل ُّم َس ًّمى ُمثَّ إِلَي ِه َمرِجعُ ُكم ُمثَّ يُنَبِّئُ ُكم ِِبَا ُكنتُم
َّها ِر ُمثَّ يَب َعثُ ُكم فيه ليُق َ
َجَرحتُم بِالن َ
ضى أ َ
تَع َملُو َن}األنعام07
اهلل يتوىف األنفس حني موهتا..
يتقلب يف مراحل الطفولة اليافعة ،فالشباب القوي الغض ،فالكهولة الوسطى ،فالشيخوخة املدبرة،
مفر منه؛ إن كتب له أجل وطال به العمر.
فاملوت الذي ال ّ
ِ
ضع ٍ
ف ُمثَّ َج َع َل ِمن
ويسأل العلم عن السر ،فال جييبه إال قول اهلل عز وجل {اللَّهُ الَّذي َخلَ َق ُكم ِّمن َ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ضع ٍ
يم ال َق ِد ُير}الروم45
ف قُ َّوًة ُمثَّ َج َع َل من بَعد قُ َّوة َ
بَعد َ
ضعفاً َو َشيبَةً ََيلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه َو ال َعل ُ
جتده ،إن أقبلت إليه النعمة وأوت إليه القوة ،سكرا َن منتشيا بكأس نعيمه وبسطة قدرته_ إال من
أجلم نفسه بلجام العبودية هلل_ ،ال يؤمن بربوبية خالق ،وال يرى يف عنقه ُسنّة لواهب .فإذا أدبرت النعمة

عنه ،وحتولت القوة ضعفا ،وتسللت مصيبة ما إىل حياته استيأس معها من اجملري والنصري ،جتده وقد اخنلع
عن جربوته وصحا من سكرة نعيمه ،وتعرف إىل هذه العبودية اجلامثة يف كيانه ،مث راح يهتف مستغيثاً
باسم اهلل ورَحته وألطافه.
ِ
يق بنا من ما بني
و ُ
لست أنسى ما عشت _ ظاهرة ذكرهتا لسائر طاليب _ يوماً قُط َع فيه الطر ُ
الالذقية ودمشق ،برتا ُكم الثلوج ..كان "البوملن" َيوض بنا غمار عاصفة ثلجية أحالت الكون أمامنا إىل
كتلة بيضاء؛ ال تستبني فيها أرض وال مساء ،وال تبدو فيها معامل جبل وال طريبق ،كانت السيارة ترتنَّج
بنا ذات اليمني وذات اليسار بسبب اجلليد ،وكانت حوادث املوت واهلالك منتشرة حولنا.
فأذكر أن مجيع املسافرين_ وهم بضع وثالثون راكباً_ استحالوا يف تلك الساعة إىل قلوب مؤمنة
طاهرة ،وألسنة مستغفرة ذاكرة ،وقال قائل منهم _ وما عرفته قبل ذلك إال أشدهم انغماساً يف اللهو
وأبعدهم عن الدين_ :إننا مخسة وثالثون دعاء لن تُ ّرد.
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إهنا إحدى احلقائق الراسخة يف فطرة اإلنسان وكيانه :تنفخه النعمة فينسى ذاته وينسى ربه ،وتذله
املصيبة فيتعرف على ذاته ويذكر ربه.
{وإِ َذا َم َّ ِ
نسا َن الضُُّّر َد َعانَا ِجلَنبِ ِه
ويسأل العلم عن السر؟ فال جييبك إال قانون اهلل عز وجل َ :
س اإل َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني َما َكانُوا
ضر َّم َّسهُ َك َذل َ
ضَّرهُ َمَّر َكأَن َّمل يَدعُنَا إِ َىل ُ
أَو قَاعداً أَو قَآئماً فَلَ َّما َك َشفنَا َعنهُ ُ
ك ُزيِّ َن لل ُمس ِرف َ
يَع َملُو َن} يونس21
ض َّل َمن تَدعُو َن إِالَّ إِيَّاهُ فَلَ َّما َنََّا ُكم إِ َىل البَ ِّر أَعَرضتُم
{وإِذَا َم َّس ُك ُم الضُُّّر ِيف البَح ِر َ
وقوله تعاىلَ :
َوَكا َن ا ِإلن َسا ُن َك ُفوراً}اإلسراء00
فهل تبقى مع هذه األدلة من ريبة تبعث الشك يف معرفة هوية اإلنسان؟
احلر إىل أدلة تكشف عن ذاته بعد هذا الذي أوضحناه؟
وهل حيتاج الباحث ُّ
وجل ،أبدعه كما شاء ،ورقّاه يف درجات العلم والدراية والقوة ،إىل
إال أن اإلنسان عبد ّملوك هلل َّ
عز َّ
سخر له أكثر ما حوله من مظاهر الكون ،وانبسط له عليها عرش من السيادة والسلطان؛ مث َّ
نكسه
أن َّ
اهلل تنكيساً وأعاده إىل حيث انطلق به ،فركبه الضعف بعد قوة ،وغشيه النسيان بعد علم ،وانطفأت
شعلة حياته بعد طول املتاع ،واملآل كله بعد ذلك إىل اهلل.
وإن العاقل احلر ِ
ليخُّر ساجداً لعظمة البيان اإلهلي الذي يعرب عن هذا كله هبذه الكلمات[ :لََقد
ُ
اإلنسا َن ِيف أَحس ِن تَق ِو ٍمي{ُ }5مثَّ رددنَاه أَس َفل سافِلِني{ }4إَِّال الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ِ
ات
َ َُ َ َ
ََ ُ َ َ َ
الص َ
َ
َخلَقنَا َ
فَلَهم أَجر َغي ر َّمنُ ٍ
ون{]}0
ُ ٌ ُ
ِ
ك َعلَى
{وَما ذَل َ
َّاس أَنتُ ُم ال ُف َقَراء} َ
وغنه ليتضاءل صغاراً أمام هذا التحدي اإلهلي الثاين{( :يَا أَيُّ َها الن ُ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يد}
ين احلَ ِم ُ
اللَّه بِ َع ِزي ٍز} إِن يَ َشأ يُذهب ُكم َويَأت ِبَل ٍق َجديد}إِ َىل اللَّه َواللَّهُ ُه َو الغَِ ُّ
ك ِم َن األَم ِر
س لَ َ
وصدق اهلل العظيم إذ مجع احلقائق كلها يف هذا اخلطاب اجلامع املوجز{ :لَي َ
َشيءٌ}
تلك هي حقيقة اإلنسان ،انتهينا من بياهنا وعرض األدلة عليها ،وإهنا ملستغنية عن البيان بذاهتا،
ناطقة يف كيان كل فرد من الناس بالتعريف بنفسها..
ولكن ما أكثر ما حيتاج اإلنسان يف هذه احلياة إىل إيضاح الواضحات وشرح البديهيات.
أما اآلن ،فما وظيفة اإلنسان؟
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أتذكر حقائق اليت أبرزناها آنفاً ،حتت عنوان :الكون والسلوك؟ إن يف تلك احلقائق لبياناً يكشف
لك عن الوظيفة اليت َُحِّلها اإلنسان يف هذه احلياة.
إذا كان السلوك االختياري ينبغي أن يكون انعكاساً منسجماً للواقع االضطراري..
إذاًَّ ،
فإن وظيفة اإلنسان هي ّمارسة العبودية هلل تعاىل بالسلوك واالختيار كما قد فطره عليها بالقهر
واإلجبار.
وهذه احلقيقة ال حتتاج إىل فلسفة ومزيد شرح وبيان.
َّ
فإن العبد اململوك الذي ال ُيلك من أمر نفسه شيئاً ،وال يأتيه الرغد من العيش والنصب من البالء
إال من قِبل سيده املالك لرقبته ،ينبغي أن يكون سعيه كله من أجل احلصول على مرضاة سيده هذا.
ومعاذ اهلل أن يكون يف الكون كله مالك حقيقي غري من بيده مقاليد السموات واألرض امللك
الواحد القهار.
املصدر :كتاب "من هو سيد القدر يف حياة اإلنسان".
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