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العبادة ..مرادفة الخري ونقيضة الرش
فاطمة بنت نا�صر

ُ
يتناول عزمي طه ،يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» ،واملعنون بـ«فل�سفة العبادة يف الإ�سالم» ،مفهو َم العبادة يف املنظور الإ�سالمي و�أبعاده الفل�سفية التي جتعل منه
مفهوماً مال�صقاً ومالزماً للحياة وملفهوم «اخلالفة» يف الأر�ض .وي�ؤ ِّكد �أنه تناول مو�ضوع العبادة من مُنطلق عقلي؛ وذلك كما يقول« :لزيادة الوعي بحقيقة مفهوم
العبادة ،وجعل ممار�ستها قائمة على وعي وب�صرية».
الكاتب عن الق�ضية املحورية الأبرز يف احلديث عن الوجودية ،وهي ق�ضية «اهلل خالق كل �شيء» ،و ُي ْو ِردُها الكاتب كم�سلمة وحقيقة مثبتة ال حتتمل
ويف ال َبدْء ،يتحدَّث
ُ
�أي �شك .كما يقول �إ َّن �أي بناء فكري يجب �أن ُي� َّؤ�س�س على حقيقة يقينية را�سخة ت�صون هذا البناء الفكري من الهدم .وي�ست�شه ُد الكاتب يف ذلك بالفال�سفة القدماء
ومنهم �أفالطون ،الذي �سمى اهلل بـ»ال�صانع» ،وغريه ُك ُث :ك�أر�سطو وديكاردت وفال�سفة امل�سلمني -ويقول �إ َّن �أغلب الفال�سفة �أجمعوا على حقيقة خلق اهلل لكل �شيء،ومل ينكر ذلك �سوى فئة قليلة والتي تعرف باملالحدة .وهنا قد نعتب على الكاتب كتابته جلملة عامة عائمة تقر بوجود غالبية من الفال�سفة امل�ؤمنني ،مقابل قلة
من الفال�سفة امللحدين .فهذا القول يحتاج �إىل دليل وبرهان وجتنب كتابة اجلمل املطلقة للقارئ .فمن الواجب مده باملراجع للحقائق التي نقدمها له ،خا�صة � ْإن
ُكنا نقدم له مادة علمية ُمكمة.
ينطلق الكاتب من الآيات القر�آنية الكرمية التي ذُكرت
فيها عبادة املخلوقات هلل؛ كقوله تعاىلَ « :و ِ ّل ِ َي ْ�س ُج ُد
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
�ض طَ ْوعاً َو َك ْرهاً» (الرعد.)15:
َمن ِف َّ
فكافة املخلوقات تخ�ضع لقدرة اهلل وهو القادر على
فنائها و�إحيائها �إن �شاء .والعبادة هي حق اهلل على
خملوقاته .وهي حتمل مفاهيم :الطاعة واخل�ضوع
والتذلل .وهي كذلك حتمل �صنوفاً ال ندرك ماهيتها:
كالت�سبيح .فهو �شكل من �أ�شكال العبادة يقول عنه
ال ُي َ�س ّْب ُح ب َِح ْم َد ِه َو َلكن َّ
تبارك وجلَ « :و�إن ّْمن �شَ ْي ٍء ِ�إ َّ
ال
ِيح ُه ْم» (الإ�سراء .)44:كما �أنَّ العبادة مت
تَفقهون ت َْ�سب َ
ربطها يف ال�سياق القر�آين بال�صراط امل�ستقيم .يقول
الكاتب �إنها تعني �أق�صر الطرق و�أي�سرها يف الو�صول
�إىل الغاية التي خلق من �أجلها الإن�سان .ويقول تف�سري
الطربي عنها �إنها تعني� :ألهمنا الطريق الهادي ومنهم
من قال �إنها تعني �أ�سلكنا طريق اجلنة يف املعاد .وبني
تف�سري الكاتب وتف�سري الطربي قرب يف جوانب وبعد
يف جوانب �أخرى ،وجب و�ضعها �أمام القارئ ليكون على
بينة �أن للآيات تفا�سري خمتلفة مكملة لبع�ضها وال
تناق�ض بينها.
� َّأما الإن�سانُ  ،فهو َيتم َّيز عن الكائنات الأخرى بخا�صية
القبول والرف�ض .فهي بالتايل تتيح له خيار الطاعة
�أو املع�صية .ولكن وعي الإن�سان بف�ضل اخلالق وحقيقة
قدرته جتعله حمباً له ،متذل ً
ال يف �سبيل ر�ضائه.
فعبادة املحبة ت�ستوجب الطاعة واخل�ضوع والتذلل.
وكما �أنَّ للمحبة تفاوتا فكذا يتفاوت النا�س يف العبادة
وتطبيقها.
�شمولية العبادة
ال تقت�ص ُر العبادة على �أفعال معينة؛ فهي تتعدا ال�صالة

واملفرو�ضات الأخرى من منا�سك حج وزكاة .فالعبادة
فعل ي�شمل كافة جوانب احلياة كونها الغاية التي
خلق الإن�سان من �أجلها .ويربر الكاتب �أن هذا املفهوم
ال�شمويل هو من يجعل النا�س ي�ستف�سرون عن كل
�سلوك :هل هو حرام �أم حالل؟
وهنا ال �أرى �أن هذه ظاهرة �صحية لنمر عليها مرور
الكرام؛ فهي �أمر جعل النا�س يهتمون بالق�شور و�شتت
جهود العلماء يف �إفتاءات ب�سيطة .كما �أنَّها �أ�سهمت يف
تعطيل ملكة التفكري لدى العامة لتوفر اخلطوط
ال�ساخنة ال�ستقبال هذه اال�سف�سارات.
خالفة الأر�ض وعبادة املرء
الكاتب ارتباطاً وثيقاً بني خالفة الإن�سان على
َي َرى
ُ
الأر�ض والعبادة؛ فاهلل هو من ا�ستخلف هذا الإن�سان
و�أمره بعدد من الأوامر والنواهي التي عليه طاعتها،
ويرى الكاتب �أن هذه الأوامر متثل العبادات.
الكاتب �أنَّ الغاية من خَ لق املخلوقات -ومن
يفرت�ض
ُ
ُ
�ضمنها الإن�سان -هي غر�ض العبادة والطاعة .ومن
ُد ْون هذه الغاية يكون الوجود الب�شري عبث ًّيا وخمالفاً
لقانون �أطلق عليه الكاتب قانون «الطاعة الكوين».
ولعمري لهو قانون جديد مل �أ�سمع �شخ�ص ًّيا عنه،
ومل �أجد �أي معلومات علمية ت�ؤكده �أو تنفيه .ويف هذا
القانون يقول الكاتب �إنَّ من يعتقدون بعبثية وجودهم
يف الأر�ض دون وجود �أي غاية تعبدية حلياتهم� ،إ�ضافة
�إىل �أولئك امل�شركني الذين ال ي�ؤمنون باهلل �أو ي�شركون
به بعبادتهم معبود �آخر؛ فه�ؤالء جميهم ي�ؤدون �إىل
�إ�ضراب الوجود لإ�ضراب معايري اخلري وال�شر لديهم.
العبادة واحلياة
ق�سم الكاتب احلياة �إىل :حياة الدنيا وحياة
ويف هذاُ ،ي ِّ

احلالتي ،ف�إنَّ الإن�سان يظل عبداُ هلل مع
الآخرة .ويف
ْ
اختالف واحد -ح�سب قوله� -أنَّ احلياة الدنيا تكون
العبادة فيها مرتبطة بالتكليف واالبتالء بينما الآخرة
تخلو منهما .ويف كلتيهما يظل الإن�سان عبداً عابداً هلل.
الكاتب فكرة الف�صل بني العبادة والأخالق.
ال ُيح ِّبذ
ُ
فالعبادة هي مرادفة للخري؛ وبالتايل فهي مالزمة
لكل فعل �أخالقي به �صفات الكمال .ويرى �أنَّ ال�شر هو
وجه للمعا�صي واتباع النواهي.
َومِ ن ُمنطلق هذه الفكرة� ،أت�ساءل عن تفاوت فهم
ري من اجلرائم
امل�سلمني وتفا�سريهم؛ فرنى اليوم الكث َ
ترتكب بنية فعل اخلري للإن�سان والإ�سالم .وقد تبنت
عقول الكثري من العلماء بث �أفكار ت�ستند �إىل فكرة
اخلري وتطبق العبادة احلقة ،لنكت�شف الحقاً �أنَّها لي�ست
�سوى وجه من وجوه ال�شر تدثر بعباءة العبادة وفعل
اخلري.
املتت ِّبع لبناء املقال الذي تناولناه ها ُهنا يجد �أنَّه قد خال
من احل�س الفل�سفي الذي يدعيه .ومع كلِّ االحرتام
لكاتب املقال ،ف�إنَّ الفل�سفة يغلب عليها الت�سا�ؤل
والتفكر ،وما جاء يف املقال غلب عليه الطابع التقريري
الذي ُيقر بحقائق عامة ،م�ستنداً �إىل الآيات القر�آنية
ال�سنة.
وبع�ض الأحاديث التي تُنا�سب ُر�ؤية الكاتب من ُّ
فتلك الأ�سانيد ُم�سلَّم بها �أ�صالً .كما �أنَّه ابتدع قوانني
كقانون الطاعة الكوين ،دون �أن يذكر الفر�ضيات التي
�أو�صلته ل�صك قانون كوين كهذا!
ولعلَّنا اليوم يف حاجة ما�سة لفهم �أ�سباب �ضعف العبادة
ولي�س فل�سفتها وغاياتها اخلرية التي النختلف فيها.
َو ُهنا � ْأعنِي �أنْ نبحث ونتق�صى يف تراجع نتائج �أدائها
وقلة اخلري الناجت عنها.
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