الطّريق إىل أعلى مراتب اإلميان" :أن نعبد هللا كأنّنا نراه"
لقد أنعم هللا على عباده بنعم كثرية ال حتصى وال تعد وأعظمها نعمة اإلسالم اليت كرم هبا أمة نبيه احلبيب حممد ﷺ
واليت أنزهلا عليه لينشرها يف العاملني هدى ورمحة .فأدى عليه الصالة والسالم األمانة وترك أمته خري أمة تقود الناس إىل
اخلري وتنشر فيهم الرمحة ،ولكن حاهلا تغري وصارت يف ذيل األمم مسلوبة أراضيها منهوبة ثرواهتا منتهكة أعراضها بعد أن
هدمت دولة اخلالفة اليت كانت حتميها وتذود عنها ضد األعداء.
مر على هدم هذا احلصن قرن من الزمن ،مر على إقصاء اإلسالم عن حياة املسلمني مائة عام .مائة عام واملسلمون
حييون "ميتني" ،فما دعاهم رسوهلم إليه قد ألغي من حياهتم ﴿َي أايُّها الَّ ِذين آمنُواْ است ِجيبواْ ِِّ
لر ُس ِ
ول إِذاا اد اعا ُكم
لِل اولِ َّ
ا ا
ا ا ْا ُ
لِ اما ُُْييِي ُك ْم﴾ وفرضت عليهم قوانني وضعية سريت حياهتم وفق النظام العاملي الرأمسال الذي حل مكان النظام اإلسالمي
وأقصاه .وهل يهنأ املسلمون بعيش أقصي فيه دينهم وتعطلت أحكامه؟!
لقد عمل النظام الرأمسال على أن يبعد املسلمني عن رهبم ،يعبدونه يف أماكن ومناسبات وال يتقربون إليه إال يف
بعض األحكام .متكن مبفاهيمه الفاسدة القائمة على املصلحة واملنفعة أن يشكل عبادهتم على النحو الذي يريده هو
ووفق ما تنص عليه حضارته الغربية :فصل الدين عن احلياة ،فصارت عبادة املسلمني لرهبم مقتصرة على صالة وصيام
وحج وصاروا يعيشون أبحكام غري أحكامه تسري حياهتم السياسية واالقتصادية وحت االجتماعية وامتثلوا ألوامر هذا
النظام الرأمسال.
فعالوة على ما صارت عليه العالقات من روابط تقوم على مدى ما ستجلب من فائدة ومنفعة فإن املسلم حني
غيب عنه مقياس شرعه "احلالل واحلرام" صار يعبد هللا دون أن يستحضره يف حياته ودون أن يعود حللول يستنبطها من
شرعه ليحل ما يعرتضه من مشاكل بل صار ال يرى إال ما وضعه النظام الرأمسال من قوانني والذي نصب نفسه النظام
الوحيد القادر على تسيري احلياة وعلى العامل أبسره واملسلمني أيضا أن يسريوا معه ووفق ما تنص عليه مفاهيم حضارته
حت يلحقوا ابلركب وإال فإّنم عاجزون  -ال حمالة  -عن حل ما هم عليه من ختلف ،فروج لذلك ووظف كل وسائله
من إعالم وعمالء ليربز يف صورة املنقذ واملصلح وجالب اخلري الكثري .وهو على النقيض من ذلك! يكيد هلم ولدينهم
ويسعى جاهدا للقضاء عليهم وعلى حضارهتم العريقة اليت متثل خطرا يهدد وجوده إن هي عادت من جديد إىل احلياة.
لقد قام الغرب حبرب فكرية زعزع فيها ثقة أمة اإلسالم أبحكام دينها ،حرب نزع فيها مشولية هذه األحكام
ليحصرها يف العبادات دون العالقات واملعامالت .وزرع أشواك مفاهيمه السامة وألغى أحكام اإلسالم العطرة وخريها.
وحت تستعيد األمة عافيتها وتشفى من مرضها عليها أن تقتلع هذه األشواك وتعود للشجرة الطيبة اليت تطرح مثارا طيبة،
عليها أن تلفظ هذه املفاهيم الفاسدة وتعود ملفاهيم دينها النقية الصافية.
فأن نعبد هللا معناه أن منتثل ألوامره ونواهيه يف كل كبرية وصغرية من حياتنا :يف عالقتنا ابهلل وأبنفسنا وابآلخرين؛
يف صالتنا وصيامنا وقيامنا ،يف أكلنا وشربنا ولباسنا ،يف بران آبابئنا وصلة رمحنا ،يف معاملتنا جلرياننا ،يف بيعنا وشرائنا ،يف
معامالتنا وعالقاتنا مهما تنوعت واختلفت فندور حيث تدور أحكامه ونلتزم هبا .فلله اخللق واألمر وهو ربنا وخالقنا
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ول ِِباا أُن ِز ال إِل ْايه من َّربِّه اوال ُْم ْؤمنُو ان ُكل ا
وموالان ﴿ ا
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ُّر ُسلِ ِه اوقاالُوا اَِس ْعناا اوأاطا ْعناا غُْف ارانا ا
ك اربَّناا اوإِل ْاي ا ا
أن نعبد هللا هو أن نؤمن به ونوحده ونعمل على أن ال نعصي له أمرا ،نعبده ونتنافس ألن نبلغ أعلى درجات
اإلميان ،أن نبلغ درجة اإلحسان .فما هو اإلحسان؟
«أا ْن تا ْعبُ اد َّ
اك» :كان هذا رد النب ﷺ حني سأله جربيل عليه السالم عن
ك تا اراهُ فاِإ ْن اَلْ تا ُك ْن تا اراهُ فاِإنَّهُ يا ار ا
الِلا اكأانَّ ا

اإلحسان .فاإلحسان هو أن يقوم املسلم ابلعمل وكأنه يرى ربه ،واقف بني يديه جيتهد يف أعماله ويؤديها على خري وجه
وأكمله .فعلى املسلم أن يربط صلته بربه يف كل حني ويف كل حال وال تغيب عنه ولو للحظة حقيقة أن هللا يراه ويراقب
ِ
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تناول العديد من الباحثني والعلماء موضوع اإلحسان وأطنبوا احلديث فيه وجعلوه من مراتب اإلميان.

فأن تعبد هللا كأنك تراه :معناه أن تراه يف العبادة واخللوة ،تراه يف معامالتك وعالقاتك ،تراه يف كل كبرية وصغرية
اإل ْحس ِ
ان
من حياتك .وهذه درجة من اإلميان إذا بلغها املسلم فإنه يكون بذلك قد ارتقى إىل َمنزلة رفيعة ﴿ .اه ْل اج ازاء ِْ ا
إَِّل ِْ
سا ُن﴾.
اإل ْح ا
فاإلنسان إن أحسن وعبد ربه على الوجه الذي يرضيه عنه فإن جزاءه سيكون رضوان هللا وجنته ،وما أعظمه من
جزاء! ما أمجل أن يلقى اإلنسان قبوال من ربه ورضا نتيجة ملا قدمه من أعمال حسنة! ما أحسن أن يقوم اإلنسان
أبعماله وهو يستحضر خشية ربه ،خيشاه ويطلب رضاه! وما ألذه من شعور واملسلم يبلغ أعلى مراتب العبودية وأفضلها،
اب ِ
ِ
اب الدُّنْياا او ُح ْس ان ثا او ِ
ي﴾ .فهنيئا
الِلُ ُُِي ُّ
اآلخ ارةِ او ّ
آَت ُه ُم ّ
فيلقى من ربه حسن الثواب! ﴿فا ا
ب ال ُْم ْحسنِ ا
الِلُ ثا او ا
للمحسنني ،هنيئا هلم حب هللا هلم ،ونسأل هللا أن يكتبنا منهم وأن يوفقنا ملا حيب ويرضى ويثبتنا على طاعته.

فأين أمة اإلسالم اليوم من دينها؟ هل حتيا يف كنف أحكامه؟ وكيف رضيت ابحلياة دون أن تكون مسرية أبحكام
رهبا؟ كيف تعيش بقوانني من وضع البشر وتتخلى عن قوانني خالقها؟!
أين املسلمون مما جيري اليوم يف حياهتم؟ هل يعبدون هللا كما أمرهم؟ هل يستحضرون رضا رهبم وشرعه معطل
ومقصي؟ هل خيشون هللا ويرونه واألعداء يتطاولون على أحكام هللا ويستهزئون برسوله؟ أال أيملون ويتنافسون لنيل شرف
درجة عليا فيعملوا ليكونوا من احملسنني؟
إن واقع أمة اإلسالم حيتم على أبنائها العمل للخروج من هذه الظلمات اليت خيمت على حياهتم وأن يتحرروا من
قيود النظام الرأمسال الذي أذاقهم والبشرية مجعاء الويالت وضنك العيش .عليهم أن يعبدوا هللا وكأّنم يرونه فيستحضرون
رضاه عنهم إن عملوا على إعادة شرعه وأحكامه إىل حياهتم ونشره للناس كافة .عليهم أن حيثوا السري لبلوغ هذه الغاية
السامية الرفيعة فيلقوا من رهبم ما يسعدهم يف الدنيا واآلخرة.
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قال هللا تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
ين ُه ْم ُُْم ِسنُو ان﴾ قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية( :وقوله﴿ :إِ َّن
ين اتَّ اق ْوا اوالَّذ ا
الِلا ام اع الَّذ ا
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ين ُه ْم ُُْم ِسنُو ان﴾ أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه وهذه معية خاصة ،ومعىن
ين اتَّ اق ْوا اوالَّذ ا
الِلا ام اع الَّذ ا

الذين اتقوا أي تركوا احملرمات ،والذين هم حمسنون أي فعلوا الطاعات ،فهؤالء هللا حيفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم
ويظفرهم على أعدائهم وخمالفيهم) .وهل هناك أعظم حرمة من العيش بدون شرع هللا وأحكامه تطبق يف حياة املسلم؟
هل مثة طاعة أعظم من حتكيم شرع هللا يف األرض؟
حت يَسري املؤمن يف درب اإلحسان يف مجيع ما يَصدر عنه من أعمال ،وأقوال ،وتصرفات؛ عليه أن يعبد هللا
الِل ورسولُهُ أ ْامراً أان ي ُكو ان اَلُم ِْ
يةُ ِم ْن
سبحانه وتعاىل كما حيب ويرضى ﴿ :اواما اكا ان لِ ُم ْؤِمن اوال ُم ْؤِمناة إِذاا قا ا
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ُ
أ ْام ِرِه ْم اوامن يا ْع ِ
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ض اَللً ُّمبِيناً﴾ ،وعليه أن يستحضر مراقبة هللا سبحانه وتعاىل له يف كل
ض َّل ا
الِلا اوار ُسولاهُ فا اق ْد ا

األحوال ،وأن يَتيقن أبن هللا على كل شيء رقيب شهيد وال يغيب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض،
فإذا استحضر املسلم ذلك فإنه سيسعى ألن يَسمو بعمله ويرفع من سقف مطالبه وأهدافه وجيعل من إقامة دولة اخلالفة
اليت ستطبق شرع هللا مهه وشغله الشاغل فيجتهد ويعمل مع العاملني لبلوغ تلك الغاية ويستحضر مراقبة هللا سبحانه
وتعاىل له يف مجيع أعماله ،وحركاته ،وسكناته.

على املسلم أن يعبد هللا كما حيب ال كما يريد هو فيبحث عن احلجج الواهية ليربر جتاوزه ألحكام ربه ويلوي عنق
النصوص الشرعية حت تتماشى والواقع الذي يعيشه .هي آاثر احلضارة اخلبيثة اليت حلت وسادت حياة املسلم فصار
يتأرجح بني أحكام دينه وبني واقع مادي فاسد فساد احلضارة اليت تسريه ،صار حياول أن يتأقلم مع الواقع .فكيف له أن
يستبدل الذي هو أدىن ابلذي هو خري؟ كيف ال يعض ابلنواجذ على أحكام دينه ويقبض على دينه كما يقبض على
اجلمر وال حييد عنها قيد أمنلة؟! يسري يف طريق بلوغ مرتبة احملسنني كلفه ذلك ما كلفه.
إن يقني املسلم مبراقبة هللا له يف مجيع أعماله يقيه من الوقوع يف احملرمات ويدفعه للسعي املتواصل لنيل رضوان هللا
أبن ال يقوم إال مبا فيه طاعة ويبتعد عن املعاصي ويتغلب على ما حتدثه به نفسه وما يغويه به الشيطان .يتغلب على
واقع حتكمه حضارة تعادي حضارته فيصارع ويكافح ويعمل على أن ال يسري يف ركاهبا ويتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه
ضلُّوا أابداً :كِتاب ِ
ﷺ «َي أايُّها النَّاس إِِّن قا ْد تارْك ُ ِ
ِ
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هللا ،او ُسنَّةُ نابِيِّ ِه» فيكون املسلم
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بذلك مع ربه يف كل حتركاته وتكون أحكام هللا حصنه املنيع أمام إغراءات الواقع وملذات احلياة وشهوات النفس وتكون
له سالحا يف حربه ضد احلضارة الرأمسالية "العدو".
#رمضان_واالٕحسان
#Ramadan_And_Ihsan
#Ramazan_ve_İhsan
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