مقالة  :دوام االفتقار إلى اهلل

بسم هللا الرمحن الرحمي
كل شــيء ،وأنــه ســبحانه وتعــاىل يتوجــه خلقــه إىل األشــياء مباشــرة دون أن
ال يشــك مؤمــن يف أن هللا تعــاىل خالــق ِّ

حيتــاج إىل توســط ســبب ينفــذ منــه َخ ْل ُقــهُ إىل ذلــك الشــيء ،فــا حيتــاج إىل األســباب لريتــب عليهــا مســبباهتا،
فهــو تعــاىل قــادر علــى أن يهلــك مــع توفــر أســباب األمــن ،وعلــى أن َيؤِّمــن مــع تظافــر أســباب اخلــوف واهلــاك،
وعلــى أن يعــايف مــع حضــور دواعــي املــرض ،وعلــى أن ميــرض مــع غيــاب أســباب املــرض ،وإمنــا عقــد ســبحانه
وتعــاىل بــن تلــك األســباب واملســببات اق ـراانً يف الوجــود؛ اختبــاراً وابتــاء للمؤمنــن ،فيغــر هبــا مــن ضعــف يقينــه،

ويتســامى عــن اعتقــاد التأثــر فيهــا مــن كمــل إميانــه.
ولرسوخ هذه احلقيقة يف القلب آاثر ومثرات كثرية؛
من أبرزها وأمهها:

أن يســتوي افتقــار املؤمــن إىل هللا والتجــاؤه القلــي إليــه يف حــايل الرخــاء والشــدة ،والصحــة واملــرض ،واألمــن واخلــوف؛
إذ هــو موقــن أن هللا قــادر علــى أن يهــوي بــه إىل قعــر األرض وهــو يف بيتــه ،وعلــى أن يس ـلِّمه مــن اخلطــر وهــو علــى

شــفا جــرف هــار ،وقــادر علــى أن ميرضــه وهــو أبمت العافيــة ،وعلــى أن يعافيــه وبــه داء عضــال ،وقــس علــى ذلــك ،فــا
فــرق عنــده يف افتقــاره إىل هللا بــن احلالــن؛ ألنــه موقــن أبن حاجتــه إىل هللا يف احلالــن س ـواء ،فتكــون تلبيتــه لتلــك

احلاجــة ابالنكســار علــى ابب هللا يف احلالــن سـواء أيضـاً.
وهبــذا نــدرك أنــه ليــس الفقــر أبحــوج إىل أن يغنيــه هللا مــن الغــي ،وليــس املريــض أبحــوج لعافيــة هللا مــن املعــاىف،
وليــس الواقــف علــى الشــاهق الضيــق امللتــوي أبحــوج إىل جنــاة هللا مــن القاعــد يف بيتــه وعلــى هــذا فقــس ،ال فــرق بــن
احلالــن أبــداً إال أن احلاجــة هنــا ابطنــة مســترتة عــن العــن ،وهنــاك ظهــرت عيــاانً.
ورمبــا قــال قائــل :لكــن كيــف تكــون حاجــة املعــاىف إىل نعمــة العافيــة كحاجــة املريــض مــع أن هــذا يتمتــع هبــا وذاك
يعــاين مــن فقدهــا؟
واجل ـواب أن غايــة األمــر أن تكــون حاجــة املريــض إىل العافيــة أظهــر مــن حاجــة املعــاىف لكنهــا ال ميكــن أن تكــون
أشــد أبــداً.

انظــر إىل الس ـراج الــذي يعمــل علــى الكه ـرابء ،إنــك قبــل أن تصلــه هبــا توقــن أبنــه حيتــاج لالتصــال هبــا حــى
يعمــل ويضــيء ،مث إذا وصلتــه ابلكه ـرابء وأضــاء الس ـراج هــل تعتقــد أنــه مل يعــد بتلــك احلاجــة املاســة إىل االتصــال
ابلكه ـرابء ألنــه أصبــح مضيئ ـاً؟!
إنــه حمتــاج إىل االتصــال ابلكهـرابء حــال انطفائــه وحــال إضاءتــه بنفــس القــدر مــن االحتيــاج ،غايــة األمــر أن احتياجــه
حــال انطفائــه أظهــر للناظــر.
وهكذا متاماً حال املريض واملعاىف مع نعمة العافية ،وقس على نعمة العافية سائر النعم.

ورحــم هللا اإلمــام علــي بــن احلســن حيــث نبــه علــى هــذه احلقيقــة فقــال( :مــا صاحــب البــاء الــذي قــد طــال بــه
أحــق ابلدعــاء مــن املعــاىف الــذي ال أيمــن البالء(هبجــة اجملالــس وأنــس اجملالــس) ) أي إهنمــا سـواء يف االفتقــار إىل هللا
واحلاجــة لــه ،غايــة األمــر أن األول اســترتت حاجتــه إىل عافيــة هللا بســتارة وجودهــا هــذه اللحظــة (وهــذا ال يعــي
أهنــا ســتبقى يف اللحظــة القادمــة ،فهــو فقــر إليهــا) وذاك انكشــفت عنــه هــذه الســتارة بوجــود املــرض هــذه اللحظــة.
أرأيــت مــن أخــره الطبيــب أبنــه مضطــر إىل العــاج مــن مــرض عنــده خطــر كالســرطان  -عافــاان هللا منــه  -وأثبــت
لــه ذلــك ابلكشــفيات واألدلــة ،ولكــن املريــض ال جيـ ُـد بداخلِـ ِـه أملـاً ،وال علــى جســده تشــوهاً ،أتـراه يتهــاون يف التطبــب
والعــاج ويشــعر ابالســتغناء عنهمــا وينتظــر إىل حــن يصحبــه األمل حــى يشــاهد حاجتــه إىل العــاج بعينيــه

وحيــس هبــا جبســده؟
لقــد أخــران هللا أبننــا حمتاجــون ،لكــن ال إىل العــاج بــل إليــه عــز وجــل ،فهــل مــن املنطــق أن نتهــاون يف طلــب
داع مــن األمل
مــا حنــن حمتاجــون إليــه وننتظــر أن نــرى هــذه احلاجــة أبعيننــا وحنســها أبجســادان عندمــا يدعــوان إليــه ٍ
واملصائــب؟
إن ذلــك املريــض مل خيتلــف حالــه يف تطلــب العــاج الــذي هــو مضطــر إليــه قبــل ظهــور األمل عــن حالــه بعــده؛ غايــة
األمــر أن مــا قــد علــم القلــب وجــوده شــهدت عليــه العــن أيض ـاً ،ومل تفــده هــذه املشــاهدة يقين ـاً ألن اليقــن
قــد بلــغ منتهــاه قبلهــا ،فــا يزيــده وجــود األمل يقينــا ابحلاجــة إىل العــاج ،وال اجتهــاداً يف تطلبــه ،وكذلــك املؤمــن؛ فإنــه

يوقــن أنــه أبمــس احلاجــة يف كل حلظــة إىل هللا ليحفظــه مــن أســباب اهلــاك الــي ال يكفهــا عــن الفتــك بــه إال لطفــه
اخلفــي املســتمر يف كل حلظــة ،فــا يزيــده حضــور شــيء مــن أســباب اهلــاك مــن مــرض أو خط ـ ٍر يقينــا
حباجتــه إىل هللا أو زايدة افتقــار إليــه.
نعــم إمنــا يكــون ظهــور األع ـراض علــى املريــض ســبباً يف يقينــه ابحلاجــة إىل العــاج إذا مل يبلــغ تصديقــه بــكالم
الطبيــب درجــة اليقــن واجلــزم القاطــع ،أو غــاب عنــه ذلــك اليقــن حين ـاً مــا ،وهكــذا حــال مــن مل يتــم يقينــه مــن

املؤمنــن ،أو غفــل عــن يقينــه ،تذكــره املصائــب بيقينــه أبنــه حمتــاج إىل هللا فتحملــه علــى العمــل مبقتضــى هــذه احلاجــة
الــي تيقنهــا ،فيهــرع إىل ابب هللا ويلــح عليــه ضارع ـاً.
وأتمــل قــول ســيدي أمحــد بــن عطــاء هللا االســكندري( :فاقتــك ذاتيــة ،وورود األســباب مذك ـرات مبــا خفــي عليــك
منهــا).
ومــن هنــا تعلــم أن مــن مثــرة املصائــب الــي تنــزل ابملؤمــن أهنــا تذكــره حبقيقتــه الــي ال تنفــك عنــه قبــل نزوهلــا ووقــت نزوهلــا
وبعــد ارتفاعهــا ،فتكســبه افتقــاراً دائم ـاً وإانبــة مســتمرة ال تتقيــد بقيــد املصائــب ،خبــاف املصائــب الــي تنــزل

ابلكافــر فإهنــا تذكــره أبنــه مفتقــر ولكنــه يظــن أهنــا جتعلــه مفتق ـراً وقــت حلوهلــا فحســب ،وانظــر كيــف أكــد القــرآن
هــذه احلقيقــة والم الكفــار علــى غفلتهــم عنهــا وتـََوُِّه ِهــم اقتصــار حاجتهــم إىل هللا علــى وقــت الشــدائد
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وكأنــه يقــول هلــم :هــل نســيتم أنكــم يف الــر الــذي ترونــه آمن ـاً أبمــس احلاجــة إىل أمننــا كمــا أنكــم أبمــس احلاجــة إليــه
يف البحــر عنــد تالطــم األم ـواج؟ أفأمنتــم أن خنســف بكــم جانــب الــر حــى تنس ـوا فيــه افتقاركــم إلينــا؟

فتحصــل أن العبــاد مســتوون يف افتقارهــم إىل هللا يف حــايل الرخــاء والشــدة ،وإذا كان األمــر كذلــك  ..فمــا الــذي
جيعــل الشــعور ابالفتقــار إىل هللا يتفــاوت حســب مالئمــة الظــروف ومنافرهتــا ،فنجــد شــعور املريــض حباجتــه إىل عافيــة
هللا أشــد مــن شــعور املعــاىف ،وشــعور الفقــر حباجتــه إىل إغنــاء هللا لــه أشــد مــن شــعور الغــي إىل غــر ذلــك؟
واجلواب :أن هناك أمران بسببهما كان اختالف الشعور ابحلاجة إىل هللا ابختالف مالئمة الظروف.

أوهلمــا :طغيــان وهــم فاعليــة األســباب علــى النــاس ملــا شــاهدوا تكــرر االق ـران بينهــا وبــن مســبباهتا حــى حســبوا
أن النجــاة يف البيــت أقــرب منهــا يف املنحــدر العــايل الضيّــق ،وأن حاجتهــم إىل حفــظ هللا هنــا أشــد منهــا هنــاك ،مــع
أن احلقيقــة كمــا عرفنــا أن احلاجــة يف احلالــن واحــدة ،وإمنــا يســلم مــن هيمنــة هــذا الوهــم مــن كمــل يقينــه ورســخ
قدمــه يف التوحيــد.
واثنيهمــا :توهــم أن النعــم الــي تفــد إلينــا مــن حضــرة هللا حنصــل عليهــا دفعــة واحــدة ،وأتتينــا كتلــة جمتمعــة
يهبنــا هللا إايهــا مث يرتكنــا معهــا حــى إذا أراد ســلبها منــا ســلبها ،فيتوهــم املعــاىف أن هللا قــد وهبــه نعمــة العافيــة وفــرغ مــن
إعطائــه إايهــا مث يســردها منــه مــى شــاء ،ويتوهــم الغــي أن هللا قــد أعطــاه نعمــة الغــى وانتهــى مــن تســليمها لــه ،وهكــذا
بقيــة النعــم ،والواقــع أن األمــر ليــس كذلــك ،فــإن النعــم الــي نتمتــع هبــا إمنــا ميــدان هللا هبــا حلظــة فلحظــة ،ال ينقطــع
إمــداده لنــا هبــا يف نفــس مــن األنفــاس ولــو انقطــع إمــداده لنــا بشــيء منهــا يف حلظــة واحــده لتالشــت وغابــت
عنــا ،كمــا ســبق ذكــره يف مثــال الس ـراج الــذي يعمــل علــى الكه ـرابء.
إن نعــم هللا تعــاىل متجــددة؛ نعمــة العافيــة الــي معــك اآلن ليســت هــي الــي معــك قبــل اثنيــة مــن الزمــن وليســت
هــي الــي ســتكون معــك يف الثانيــة املقبلــة ،لــكل حلظــة عافيــة يعطينــا هللا إايهــا يف تلــك اللحظــة ،وقــس علــى
هــذا نعمــة الســمع والبصــر والغــى وســائر النعــم ،وغيــاب هــذه احلقيقــة جيعــل صاحــب النعمــة يف غفلــة عــن افتقــاره
ِ
ـب الشــعور
إليهــا بــل رمبــا رأى هــذا تناقض ـاً كيــف يكــون فق ـراً إليهــا وهــي بــن يديــه ،وحضــور هــذا الوهــم يغيّـ ُ
ابحلاجــة إىل هللا عنــد حضــور النعــم.
ـك َّ ِ
ض أَ ْن ت ـَُـز َول َولَئِـ ْـن َزالَتَــا إِ ْن
وأتمــل قولــه تعــاىل وهــو يبــن هــذه احلقيقــة جــل جاللــه( :إِ َّن َّ
اللَ يُْ ِسـ ُ
السـ َـم َاوات َو ْال َْر َ
ِ
َح ٍد ِم ْن بـَْع ِد ِه إِنَّهُ َكا َن َحلِ ًيما َغ ُف ًورا) فاطر 41
أ َْم َس َك ُه َما م ْن أ َ
وانظر إىل استخدام الفعل املضارع (ميسك) الذي يدل على االستمرار والتجدد  ..تدرك ما قلناه جلياً.
بقــي بعــد هــذا تســاؤل مهــم ،وهــو أننــا قــد علمنــا أن الضراعــة إىل هللا يتأكــد طلبهــا عنــد الشــدائد ،وقــد شــرع هللا لنــا
صالة االستســقاء عند القحط دون أايم الغيث ومقتضى ما قلتموه أن حاجتنا إىل هللا يف الوقتني سـواء فلم اختصت
مشــروعية الصــاة بوقــت اجلدب؟

واجلــواب :أن احلاجــة يف وقــت القحــط أظهــر وليســت أشــد ،وكلمــا كانــت دالئــل االفتقــار واحلاجــة
أظهــر  ..كانــت داعيــة الطلــب أقــوى وآكــد ،أال تــرى أن صاحــب املــرض الــذي أخــره الطبيــب مبرضــه ومل يشــعر ابألمل
إذا هتــاون يف طلــب العــاج يكــون معــدوداً يف احلمقــى املغروريــن فــإذا صاحــب مرضــه شــعور ابألمل واســتمر

يف اإلعـراض عــن العــاج يكــون فعلــه أشــد قبحـاً؟
وهكــذا حنــن يف افتقــاران إىل هللا يقبــح بنــا أن نســتغين عنــه يف كل وقــت؛ ألن دالئــل االفتقــار املعنويــة ظاهــرة

للبصائــر يف كل وقــت ،فــإذا ظهــرت أدلــة حســية علــى افتقــاران أيض ـاً مــن اآلالم واملصائــب  ..يكــون اســتغناؤان

وإعراضنــا أشــد قبح ـاً؛ ألن األدلــة املعنويــة الظاهــرة للبصائــر انضمــت إليهــا دالئــل حســية ظاهــرة لألبصــار.

فشــرعت لنــا الضراعــة الدائمــة يف كل وقــت؛ لنخــرج مــن الغفلــة مطلقـاً وشــرعت أنـواع خاصــة مــن الضراعــة يف أوقــات

الشــدائد؛ لنخــرج مــن الغفلــة األشــد قبحــا.

فتبــن هبــذا أنــه ليــس يف تش ـريع نــوع مــن الضراعــة إىل هللا خــاص بوقــت الشــدائد دليــل علــى أن افتقــاران إليــه يف
غريهــا أقــل أو أضعــف؛ فــإن االفتقــار واحــد ،وإمنــا يتفــاوت أتكــد طلــب الضراعــة بتفــاوت ظهــور األدلــة القاضيــة
حباجتنــا إليهــا ،ال بتفــاوت حاجتنــا إليهــا.
علــى أن الشــارع طلــب منــا أن نســمو بضراعتنــا إىل هللا عــن أن جنعلهــا رهــن مــا ينــزل بنــا مــن املصائــب ،وجعــل ذلــك
مفتاح ـاً لرفعهــا فقــال( :تعــرف إىل هللا يف الرخــاء  ..يعرفــك يف الشــدة).

وختاما:
يتضــح لنــا ممــا تقــرر أن حتققنــا ابالضط ـرار إىل هللا ودعــاؤان إايه دعــاء املضطــر الــذي ال ختطئــه اإلجابــة ليــس موقوف ـاً
علــى مصيبــة تنــزل بنــا ،أو كارثــة حتــل بســاحتنا وإمنــا حيتــاج إىل شــيء مــن اليقــن هبــذه احلقيقــة وهيمنــة ســلطاهنا
علــى املشــاعر.
اللهم ارزقنا كمال االفتقار إليك يف كل وقت ،وأغننا بك عمن سواك
وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.

