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 االمتالء بحقيقة األلوهية

 حقيقة االلوهية ...منهاج حياة
 مناذج من تعامل الرسل والصحابة مع هذه احلقيقة
 احلياة الدنيا هي حلقة وسيطة بني البداية والنهاية

 بيان اهلل لإلنسان الذي ال يعيش مع حقيقة االلوهية

 .. وبعد.وسلم. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

 حقيقة االلوهية ...منهاج حياة 
  سلم:و . قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه قالئل.. تتلخص يف كلمات األلوهية.إن حقيقة 

صدر عنها  . هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن ي".ال إله إال اهلل  قبلي،" أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
كل خملوق يف هذا الكون فال جيوز له إال أن يلهج ـ ليس بلسانه فقط ـ إمنا يلهج حبياته كلها أن " 

. لوك.س. وكل قول.. وكل خاطرة.. وكل تصرف.ال إله إال اهلل " ... حبيث تكون كل حركة وكل 
حة .. لذلك فالكون كله عابد هلل عبودية صحي(إال اهللال إله ). ال بد أن يكون لتحقيق عمل.وكل 
 االختيار.. وحق اإلرادة.. فأعطاهم اهلل واجلن.. ماعدا عامل اإلنس متاما.
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 الحقيقة هذه والصحابة معنماذج من تعامل الرسل 
. وأعلى هلل.اعلى أعلى درجة من العلم واليقني بال إله إال  عليهم.. كانواوالرسل صلوات اهلل وسالمه 

حقه اهلل جل . مما يستشيئاً.درجة من الشوق إىل اهلل ومع ذلك ظلوا مجيعًا يشعرون أهنم مل يبلغوا 
 وعال.

ركة . ويولد احلاهلل.. يولد الشوق الدائم إىل اإلهلي.إن اإلحساس بعجز اإلنسان أمام مقام اجلالل 
 طاعته.الدائمة يف طريق 

 هلل،ايعلم مكانته عند ربه وكان يعلم أنه أحب اخللق إىل  وسلم،لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وجل:ولقد قال له عز 

َم ِمن َذنِبَك َوَما  مُِّبيًنا،إنَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا ﴿ َر،تَ لِيَ ْغِفَر َلَك اللَُّه َما تَ َقدَّ َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك  ََأََّّ
 مع ذلك ظل أكثر الناس خوفًا وأكثر الناس عبودية وأكثر الناسو  ﴾مُّْسَتِقيًما َويَ ْهِدَيَك ِصَراطًا

يه وسلم " قام رسول اهلل صلى اهلل عل قال:. ففي الصحيحني عن املغرية بن شعبة للشكر.حماولة 
لى اهلل صأما قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟  فقال  له:فقيل  قدماه،حىت تفطرت 

 فعل.نإنه اإلحساس الدائم أن اهلل يستحق أكثر مما  شكورا؟{،أفال أكون عبدا }: عليه وسلم
 "،د مث تؤكل" ليتين كنت شجرة تعض يقول:ـ أعظم اخللق بعد األنبياء ـ  رضي اهلل عنه وهذا أبو بكر

. {.بعث عمرلو بعث اهلل نبياً بعدي ل}والذي قيل فيه ما قيل  عنه،وهذا عمر بن اخلطاب رضي اهلل 
 أناشدك اهلل هل مساين لك رسول اهلل له:ا عمر هو الذي يذهب إىل حذيفة بن اليمان فيقول هذ

 املنافقني؟ممن مساهم لك من 
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. ألهنم حياولون .خائفنيومع ذلك يظلوا  يزكيهم،وينزل فيهم قرآن  باجلنة،هؤالء أناس كانوا يـَُبشُرون 
ما ازدادوا حباً . كلمعرفة.. وكلما ازدادوا ا.هبأن يقرتبوا من معرفة حقيقة األلوهية ومتتأل نفوسهم 

 يقيناً.. وكلما ازدادوا وخوفاً.وشوقاً 
هنا هي الرحيق أل كلماته،ومن خالل   اهلل،فالبد من العيش مع حقيقة ال إله إال اهلل عن طريق كتاب 

مهما قيل  ،هللاإن التعامل مع  اهلل،فذلك الذي يوصلنا إىل ال إله إال  منه،الذي إذا شربنا  الصايف،
 حقها.فيه فإن العبارة دائما ال تويف احلقيقة 

هو  نسان،إالقليب اخلالص من كل  االنبعاثويظل  الشخصية،تظل التجربة  كلمات،ومهما قلنا من  
وال حيول بينه  باهلل، لالتصالكل إنسان له قلب مهيأ   قلبه،فال تنتظر من أحد أن يعطيك  األساس،
ولو كانت الثمرة سهلة التناول لتناوهلا أي شخص ... لكن حينما تكون الثمرة  شيء،وبني اهلل 

 طموحه.. وعظم مهته.عالية وأمامها مشاق ... فال يصرب إال من علت 

 الحياة الدنيا هي حلقة وسيطة بين البداية والنهاية   
 تعاىل:يقول  اآلخرة،حلقة يتحدد بعدها مصري اإلنسان يف الدار 

ُهم مِّْن عَ   َوالَِّذينَ ﴿ ُف َعن ْ َذاِبَها َكَذِلَك َكَفُروا َلُهْم نَاُر َجَهنََّم اَل يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َواَل ُيَخفَّ
َر الَِّذي ُكنَّا  َأَوَلْم  ْعَمُل،ن َ َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر، َوُهْم َيْصَطرَُِّوَن ِفيَها رَب َّنَا َأَّْرِْجَنا نَ ْعَمْل َصاِلًحا َغي ْ

َر َوَجاءُكُم  ُر ِفيِه َمن َتذَكَّ رُْكم مَّا يَ َتذَكَّ إن املأساة  ﴾ِميَن ِمن نَِّصيرٍ َفُذوُقوا َفَما لِلظَّالِ  النَِّذيُر،نُ َعمِّ
 األمر.. حينما يُقال لإلنسان انتهى اللحظات.. ستكون يف هذه احلقيقية.

وحاً ... فلو ك لنا الفرصة ساةحة والباب مفت. يرت وجل.. تتجلى يف أن اهلل عز األلوهية.ولكن حقيقة 
. عليه.وب اهلل . سيتتاب.عاش إنسان طوال حياته مشركاً يفعل كل املوبقات ويفسد كل الفساد مث 
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ترك كل املعاصي . و والتوحيد.ويدخل اجلنة لو صدق يف توبته وانتقل من الكفر والشرك إىل اإلميان 
الرجل الذي أسلم ومات يف غزوة أحد ومل يصل ركعة واحدة اليت كان يفعلها .... وقد رأينا ذلك 

 ة.اجلن. لقد انتقل إىل النور.. من الظلمة إىل بعدها.. إهنا حلظة صدق انتقل اجلنة.ودخل 
ه . وال أحد يستحق أن خناف منإليه.. وال أحد يستحق أن نلجأ خنشاه.ولذلك ال أحد يستحق أن 

. فاإلنسان مطلوب .﴾يَ ْعَلُم ََّائَِنةَ اأْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ ﴿. شيء.ألنه يعلم عنا كل  اهلل،إال 
ضيع حلظة واحدة . فال جيوز لإلنسان أن يكله.منه أن يعيش مع حقيقة األلوهية وميتأل هبا قلبه وكيانه  

ة . فاإلنسان يستطيع أن حيول حياته كلها إىل طاعة وعباداهلل.من حلظات حياته يف غري رضوان 
 هلل.. كل. ويتزوج .هلل. ويبغض هلل.. وحيب هلل.. ويتاجر هلل.. ويشرب هلل.. يستطيع أن يأكل .هلل

 .هلل.ذلك جيب أن يكون 

 ال يعيش مع حقيقة االلوهية الذي لإلنسانبيان اهلل 
حياته وكيانه   . وال يوظفعبادته.. فال يعبد اهلل حق األلوهية.فاإلنسان الذي ال يعيش مع حقيقة  

 حلالة:ا. لذلك يقول عز وجل بياناً هلذه التهلكة.. فإنه إنسان يلقي بنفسه إىل هلل.كله 
ْيًًا َوَوَجَد َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب بِِقيَعٍة َيْحَسُبهُ الظَّْمَآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدهُ ﴿ ََ  

يٍّ يَ ْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَ ْوِقِه َأْو َكظُُلَماٍت ِفي بَ  اْلِحَساِب،اللَّهُ َسرِيُع اللََّه ِعْنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَهُ وَ  ْحٍر ُلجِّ
ْجَعِل َمْوٌج ِمْن فَ ْوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعٍض ِإَذا َأََّْرَج َيَدُه َلْم َيَكْد يَ َراَها َوَمْن َلْم يَ 

ال اإلنسان الذي . جند التعبري القرآين يصف حاآليات.. ففي هذه .﴾ْن نُورٍ اللَُّه َلُه نُورًا َفَما َلُه مِ 
 :عجيبني. وذلك يف مشهدين عمله.. ويبني مآله وهناية األلوهية.ال يعيش مع حقيقة 
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اب ويلمع هذا السر  مبسوطة،يرسم أعمال الكافر كسراب يف أرض مكشوفة  األول:في المشهد  
هو غافل عما ينتظره و  العطش،ملعاناً خادعاً فيتبعه صاحبه وهو عطشان ويتوقع أن يرتوي ويزول عنه 

إنه وجد اهلل  بال،بفال جيد ماءً يرويه وإمنا جيد املفاجأة املذهلة اليت مل ختطر له  يصل،وعندما  هناك،
ه القوي وهو سبحان ينتظره،د اهلل هنالك وج وعاداه،وخاصمه  وجحده،اهلل الذي كفر به  عنده!،
 احلساب.. واهلل سريع عاجلة.. هكذا يف سرعة حسابه.. فوفاه املنتقم.اجلبار 

 أللوهية،ايصف اهلول واخلوف الذي يصيب اإلنسان الذي ال يعيش مع حقيقة  الثاني:وفي المشهد 
فال  صره،بحىت إذا أخرج يده أمام  بعض،بظلمات كالبحر اللجي ترتاكم فيه الظلمات بعضها فوق 

  والظالم!يراها لشدة الرعب 
وال حيس  .اهلدى.. وضالل ال يرى فيه القلب عالمات اهلل.. إنه ظلمة منقطعة عن نور الكفر.إنه 

. ونور ور.ن. ومن مل جيعل اهلل له نورا فما له من منها.حبقيقة األلوهية وال يرى الضياء الذي ينبعث 
. فمن مل األرض.و . واتصال بني الفطرة املستقيمة ونواميس اهلل يف السماوات لقلب.ااهلل هدى يف 

. وعمل نه.م. ويف ضالل ال رجعة هلا.. فهو يف ظلمة ال انكشاف األلوهية.. نور النور.يتصل هبذا 
ة . ألنه عمل ليس له صلة هبذه احلقيقوالعذاب.هنايته سراب ضائع يقود إىل اهلالك والضنك 

. يتحدث ستفيض.م. هذه احلقيقة اليت يتحدث عنها القرآن الكرمي بشكل األلوهية.حقيقة  .الكربى.
. وهي تتجلى يف جالل اهلل وعظمته وهيمنته وحكمته وقدرته وعزته وعلمه الشامل احلقيقة.عن هذه 

وال  . فال يند عن ملكه شيء يف األرضفيه.. فهو سبحانه حيكم هذا الكون ويدبر كل ما احمليط.
ه . إنه سبحانه اإلله الواحد الذي يدين لتقديراً.. وهو سبحانه خلق كل شيء وقدره السماء. يف

وهذه  بحانه.س. وكل شيء مملوك له سبحانه.. فهو املالك واالستسالم.مجيع املخلوقات باخلضوع 
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الكامل لطاعة أمر اهلل  اإلنسان إىل االستعداد يقود. احلقيقة.واالمتالء هبذه  .األلوهية.هي حقيقة 
 السعادة يف هناية املطاف.. إىل ويؤدي به. شريك.اه وبال سو  . دونومنهجه.. واتباع شرعه وهنيه.

 واآلخرة.يف الدنيا 


