الدكتور حممود رمضان البوطي

هكذا جتلى اسم (الغين)

هكذا تجلى اسم (الغني)
الدكتورمحمود رمضان البوطي
من املخجل أن تتابع علينا النذر والنعم وحنن عن مرسل األوىل وعن املتفضل ابلثانية ساهون غافلون،
ج ج
ج
اِلج جن و ْج
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وأعيذ نفسي وأعيذكم أن نكون ممن قال هللا عز وجل عنهمَ ) :ولََق ْد َذ َرأْ ََن ِلَ َهن ََّم َكث ًريا م َن ْ َ
ََلم قُلُوب َّّل ي ْف َقهو َن جِبا وََلم أ َْعي َّّل ي ب ج
ك َك ْاألَنْ َع جام بَ ْل ُه ْم
ص ُرو َن جِبَا َوََلُْم آذَان َّّل يَ ْس َمعُو َن جِبَاۖ أُوَٰلَئج َ
َ ُ َ َ ُْ ُ ُْ
ُْ
ك ُه ُم الْغَافجلُو َن(.
َضل أُوَٰلَئج َ
أَ
وإذا علمنا يف املقال السابق كيف جتلى اسم هللا القهار يف هذه احملنة ،فينبغي أن نتأمل اليوم كيف
جتلى اسم هللا الغين أيضاً ،عسى أن نقتطف عربة من هذا التأمل ،فنزداد قرابً من هللا ،ومعرفة أبمساء هللا.
إن فيما جرى من إغالق للحرمي الشريفي يف وجوه الطائفي العاكفي الركع السجود يف موسم
الطاعات ،مث يف إغالق املساجد بعد ذلك يف وجوه املصلي بل واملواظبي من األتقياء والصلحاء ،إن
يف هذا األمر اِللل عربة وأي عربة ،عربة حتمل يف طيها من معاين اسم هللا الغين سبحانه وتعاىل ما حتمل،
فهو الغين وكل ما سواه مفتقر إليه ،وهو سبحانه ّل حيتاج إىل أحد وحيتاج إليه كل أحد ،وهذا هو الغىن
املطلق الذي ّل يشارك هللا تعاىل فيه غريه .غين حىت عن املاليي من عباده الذين كانوا يطوفوا ابلبيت
العتيق على مدار الساعات واللحظات ،فكم هي الدنيا مبا فيها اتفهة على هللا عز وجل ّ ...ل تعدل
عنده جناح بعوضة.
فإذا علمنا هذه احلقيقة ندرك أن هللا عز وجل قد تفضل على عباده عندما أذن َلم أن يعبدوه ،بل
هيأهم أن خياطبوه ،فشرفهم مبظهر العبودية واخلضوع املتمثل ابلصالة أو ابّلنكسار عند الدعاء ،أو
اْلنس إجَّّل لجي عب ُد ج
ت ْج ج
ون) .فالدخول يف حظرية
ابّلنصياع ألي أمر من أوامره .فقالَ ( :وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
اِل َّن َو ْ َ
العبودية واّلنصياع لرب الربية تشريف قبل أن يكون تكليف.
وإذا استشعر املسلم هذا املعىن ،التذ بكل ما يظهر فيه مبظهر العبد؛ التذ بصالته ،وبدعائه ،التذ
بتالوة كالم هللا عز وجل ،بل يطرب كلما تكرر على مسمعه أو بصره خطاب هللا يف كتابه :اي عبادي..
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نبئ عبادي ..إن عبادي ..أي شرف قد نلتُه عندما علمت أن الغين سبحانه خياطبين ،بل أي رفعة قد
وت إليها عندما أذن يل أن أَنجيه  ..وهو الغين عين وعن عباديت ..ولو شاء ألهلكين وألهلك من
مس ُ
يف األرض كلهم مجيعاً ..
اْلنس ج
ج
ان جحي
خلقين من العدم ،وجعل يل شأَنً وذكراً .وذكرين ِبذه احلقيقة يف قولهَ ( :ه ْل أَتَ َٰى َعلَى ْ َ
ٍ
ج
اج نَّب تَلج جيه فَجع ْلنَاه َجمسيعا ب ج
ج
ج
جم َن الد ْ ج
ص ًريا) ،مث أذن
نسا َن من نطْ َفة أ َْم َش ٍ ْ
ََ ُ ً َ
َّهر ََلْ يَ ُكن َشْي ئًا َّم ْذ ُك ًورا ،إ ََّن َخلَ ْقنَا ْاْل َ
يل أن أعبده ،وجعلين عنده مذكوراً .فقال يف احلديث القدسي املتفق عليه( :أ َََن جعْن َد ظَ جن َعْب جدي جِبَ ،وأ َََن
معه إج َذا ذَ َكرين ،فَإن ذَكرين يف نَ ْف ج
سه ،ذَ َك ْرتُهُ يف نَفسي ،وإ ْن ذَ َكَرين يف مأل ،ذ َكرتُهُ يف مأل َخ ٍْري ْمن ُه ْم).
َ ُ
َ
َ
فإذا كان اْلنسان من شأنه أن يطرب عندما يذكر خبري على ألسنة أرابب الغىن واِلاه من أهل الدنيا،
فكيف إذا كان الذاكر هو الغين سبحانه خالق األغنياء ومعطيهم ورازقهم ،واملذكور هو أنت اي أيها
العبد؟!.
واْلنسان الذي يستشعر هذا املعىن ّل ميكن أن ينخلع من شرف وصف العبودية والتلذذ على أعتاب
رب الربية ،سواء أغلقت املساجد أم فتحت ،لن خيرج عن هذا الوصف ولن يتكاسل عن أداء ما
يستوجبه هذا الشرف.
وابملقابل  ..أي شرف قد طرد منه أولئك الذين أيبون أن خيضعوا هلل وألمره ،وتومهوا أهنم بغىن عن
هللا أو أهنم منفكي عن قدره ،أعين الذين َل ييمموا وجوههم شطر القبلة يوماً ،وَل تعرف وجوهم املساجد،
أولئك الذين تراهم اليوم يشرعون دخينتهم بكل عنجهية واستكبار على أوامر هللا يف بياض النهار ،يرتاءى
له أنه مستغن عن هللا ،واحلقيقة أنه مطرود من حظرية العبودية هلل بل من رمحة هللا ،وسيدرك املسكي
قريباً احلقيقة الكربى ،عندما أيتيه ملك املوت وأيخذ منه ابلغالصم ليستل روحه ،لكن بعد فوات األوان.
ترى ماذا سيبقى من عنجهيته يف تلك الساعة؟! كلنا يعلم اِلواب.
وأختم حبديث قدسي  -رواه مسلم يف صحيحه  -يتجلى فيه من معاين اسم هللا الغين ما يتجلى،
وذلك فيما يرويه النيب صلى هللا عليه وسلم عن ربجه عز وجل أنه قال( :اي عبادي إين حرمت الظلم على
هديته فاستهدوين أهدكم ،اي عبادي
نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا ،اي عبادي كلكم ضال إّل من ُ
كلكم جائع إّل من أطعمته ،فاستطعموين ُأطعمكم ،اي عبادي كلكم عار إّل من كسوته ،فاستكسوين
أكسكم ،اي عبادي إنكم ختطئون ج
ابلليل والنهار وأَن أغفر الذنوب مجيعا ،فاستغفروين أغفر لكم ،اي
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عباديجإنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،اي عبادي لو أن أولكم
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على ج
أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا ،اي عبادي لو أن
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين ،فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك
مما عندي إّل كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر ) ..
فلنتحقق مبعىن اّلفتقار إىل الغين القهار سبحانه ،ولنضاعف اَلمة فيما تبقى لنا من شهر املغفرة
والرمحة ،فإَن ّل ندري هل سنكون ممن سيشهدون هذا املوسم من قابل؟!

3

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

