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أين توجد السعادة؟!
هل تساءلنا مرة أين توجد السعادة؟ أنا ال أقصد ما هي األشياء المسعدة ال ،ال ،أنا أريد أن أعرف أينن تعنع السنعادة؟
أين مكانها بالتحديد؟ يعني في الشرق؟ في الغنر ؟ فني مكنة؟! أينن؟ عنادة إذا أرد أن تعنرف شني ا معيننا فننن أسنهل
طريعة لمعرفة الجوا أن تسأل صانعه ومالكه ،أين السيارة الفالنية؟ ال شك أن صاحبها هو أعرف الناس بنجابة هنذا
السؤال ،إذا أرد أن تعرف أينن مكنان المندول والمخنرب لمبننى أو مخنرب معنين فبالتأكيند أن النذي بنناه هنو أف نل
من يخبرك وهكذا؟
ماذا عن السعادة؟ أين السعادة؟ عندما بدأ بالبحث عن إجابة هذا السؤال؟ وجد أن أف ل من يجيبنني علينه هنو
اهلل تعالى ألنه سبحانه هو والق السعادة فبدأ أبحث في الوحي ،الكتا والسننة ،أينن توجند السنعادة؟ ثنم توصنل
إلى نتيجة وهي كاآلتي:
السعادة موجودة في األعلنى بعنر النذا ايلهينة فنوق وكلمنا ارتفعن أك نر كانن السنعادة أكبنر وكلمنا اقتربن أك نر
من الذا ايلهية فستشعر بالسعادة أك ر ولهذا لما أراد اهلل تعالى أن يخفف عن نبيه وأن يسنعده فني حادثنة ايسنراء
والمعراب رفعه إليه ،رفعه في تلك الرحلة العجيبة لكي يعتر منن ربنه فتديند سنعادته ،وإذا سنأل نفسنك منا هنو أسنعد
مكننان يمكننن أن تدولننه؟ الجننوا إنهننا الجنننة ،طيننأ أيننن توجنند الجنننة؟ فنني األعلننى قريبننة مننن اهلل ،وحتننى السننعادة فنني
الجنة على مراحل ومستويا .
أين قمة السعادة؟ قمة السعادة فني الفنردوس األعلنى ،الفنردوس األعلنى هني أقنر مكنان إلنى النذا ايلهينة يمكننك
أن تصننل إليننه ،قننال رسننول اهلل -صننلى اهلل عليننه وعلننى آلننه وسننلم -عنهننا" :وفوقهننا عننرش الننرحمن" ،صننححه األلبنناني،
قريبة جدا من الذا ايلهية لنذلك يعنول ابنن العنيم عنن الفنردوس األعلنى" :جنارهم فيهنا هنو اهلل تعنالى ،وأمنا الجحنيم
فهي في األرض السابعة".
كما ذكر ذلك ابن ك ير -رحمة اهلل عليه -قنال" :يعنني هني فني األسنفل أبعند منا تكنون عنن السنعادة" ،أي أنهنا بعيندة
عن الذا ايلهية ،ولمنا كنان هنذا العلنو هنو محنل السنعادة هنناك فنوق كانن األشنياء المسنعدة والمفرحنة تنذهأ إلينه
ِ
ِ َّ
الصالِ ُح يَن ْرفَنعُهُ" فاطر.11:
أ َوال َْع َم ُل َّ
ألنها تذهأ إلى حيث تنتمي ،قال اهلل تعالى" :إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطيِّ ُ
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إذا أين السعادة في الدنيا؟
قد يعول قائل إذا كان األمر كنذلك فلنن نصنل إلنى هنذه السنعادة إال فني الندار اآلونرة فعن  ،ال أبندا ،منن قنال ذلنك،
يمكنننك الوصننول إلننى هننذا العننر مننن الننذا ايلهيننه هننذه فنني النندنيا قبننل اآلوننرة ،كيننف؟ لننن تصنندق ،بشننيء بسنني
بالسجود ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم:-
"أقننر مننا يكننون العبنند مننن ربننه وهننو سنناجد" صننحيح مسننلم ،اهلل اكبننر ،هننل تخيننل الواحنند منننا أن السننجود يفعننل كننل
هذا؟ إي واهلل إنه يفعل ذلك وزيادة ولهذا ارتب السجود بالسعادة فعد كان النبي -صلى اهلل عليه وعلنى آلنه وسنلم-
إذا أتاه ما يسره ور ساجدا هلل ،شكرا لنه وهنو سنجود شنكر ألن السنجود ينأتي منع السنعادة كمنا أن السنعادة تنأتي منع
السننجود ،أونني الك نريم أوتنني الكريمننة ال تصنندقوا شخصننين :ال تصنندق َم نن ادعننى أن السننعادة فنني مكننان آوننر يننر

العر من الذا ايلهية وال تصدق كل َمن ادعى أنه توجد وسنيلة توصنلك إلنى هنذا العنر منن النذا ايلهينة سنو
ِ
اس ُج ْد َواقنْتَ ِر ".
اس ُج ْد َواقنْتَ ِر " العلق ،11 :الحظ " َو ْ
السجود ،قال اهلل تعالى لنبيهَ " :ك َّال َال تُط ْعهُ َو ْ
لماذا السجود بالتحديد؟

س ننؤال :لم نناذا الس ننجود يعرب ننك م ننن اهلل تع ننالى؟ الج ننوا ألن ننه م ننن أعل ننى وس ننائل التعبي ننر ع ننن الح ننأ والعبودي ننة له ننذا
المحبو  ،الحأ ير العادي يحتاب إلى تعبير ير عادي ،لهذا أنن تحنأ الك ينر منن األشنخاح فني حياتنك ولكنن
هل من المعتاد أن تعبل أياديهم ،أن ال تعبل إال يد والديك فعن  ،ألن حبنك لهنم يفنوق الحنأ المعتناد فنالتعبير عننه
يكون ير معتادا أي ا.
فنذا كان األمر كنذلك فحنأ اهلل تعنالى حنأ ينر عنادي لهنذا التعبينر عنن الحنأ ال يكنون عادينا أبندا ،المعتناد هنو أن
تمشنني علننى رجليننك ،أن تسننند ه نرك وأن ن جننال  ،أن تسننتلعي متننى أرد  ،هننذه األحننوال العاديننة للجسنند ،لكننن
الحنال يننر العاديننة للجسنند أن يكننون الوجننه فنني العننا أسننفل شننيء علننى األرض ،هننذا و ننع يننر عننادي للجسنند ،ألن
الحأ ير عادي أصال ،الحأ حأ ألوهية وألني يا ربي أحبك حبا ال يشابهه أي حأ آونر فننني سنأعبر عننه بتعبينر
هو قمة في المحبة والتذلل ،سأعطيك أعد ما عندي "لَن تَننَالُواْ الْبِ َّر َحتَّى تُ ِنف ُعواْ ِم َّما تُ ِحبُّو َن" ال عمران12 :
منناهو أكننرم وأعنند وأشننرف منطعننة فنني الجسنند ،طبع نا الوج نه ،الجبهننة والناصننية هنني أكننرم مننا فنني جسننمك لدرجننة أن
اينسان أثناء المداح قد يعبل منك أشياء ك يرة من المدح كالدفع وال ر والشند ولكننه منن المسنتحيل أن يعبنل بنأن
ت ر على وجهه مداحا ،الوجه وارب حدود المداح ألنه أكرم شيء ،أكرم شيء هو وجهي ،وفي المعابل منا هنو أذل
شنيء حنولي إنهنا األرض التني أدوسنها برجلني إذا أ نع وجهني علنى األرض أكنرم شنيء أ نعه علنى أذل شنيء ألجلنك
أن  ،أن فع ال ألحد سواك ،فع أل هنر لنك شندة محبتني وعبنوديتي فننذا رآك اهلل كنذلك فنننه بنال شنك سنيحبك
كما أحببته أن وسيرفعك إليه ألنك تذلل وتوا ع بين يديه.
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" :-من توا ع هلل رفعه اهلل" صححه األلباني
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يا إلهي إني أسجد لك لكي ترفعني إليك حيث توجد السعادة فوق بالعر من ذاتك ايلهية ،جعل جسدي يلتصنق
على األرض لكي تعتر روحي من فاطر السماء واألرض.
قال أحد العلماء الربانيين" :تعتر الروح إلى اهلل في أثناء السجود ومن العلو من يجنول حنول عنرش النرحمن" ،اهلل
أكبر ،فنذا كن تعدم كل هذا الحأ وكل هذا التوا ع ألجله سبحانه فننه سنيرفعك بعربنه وأنن تسنتمر فني السنجود
ور العباد يرفعك أك ر تسجد وهو يرفعك إلى مديد من السعادة..
قال رسول اهلل -صلى اهلل علينه وعلنى آلنه وسنلم" :-أك نر منن السنجود فنننه لني

منن مسنلم يسنجد هلل تعنالى سنجدة

إال رفعه اهلل بها درجة في الجنة ،وح عنه بها وطي ة" صححه األلباني
طيننأ إذا إلننى متننى أرتفننع؟ إلننى متننى؟ ،إلننى أن تصننل إلننى رسننول اهلل -صننلى اهلل عليننه وعلننى آلننه وسننلم ،-أيننن؟ فنني
الفننردوس األعلننى ،ع نن ربيعننة بننن كعننأ ر نني اهلل عنننه قننال" :كن ن أبي ن مننع رسننول اهلل -صننلى اهلل عليننه وعلننى آلننه
وسلم -فآتيه بو وئه وحاجته ،فعال لني سنلني" ،يعنني اطلنأ منني "فعلن  :يارسنول اهلل أسنألك مرافعتنك فني الجننة"،
يعني في الفردوس األعلى مكان النبي -عليه الصنالة والسنالم ،-فعنال النبني -صنلى اهلل علينه وعلنى آلنه وسنلم :-أو
ير ذلك؟ يعني هل تريد شي ا آور ،قل هو ذاك ،قال :فأعني على نفسك بك رة السجود" صحيح مسلم
يعني أكِر من الصالة لكي تحصل على هذه المرافعة ،صنحيح أننك فني الرناهر تنندل إلنى األسنفل ولكنن فني الحعيعنة
إنه لي

ندوال لسأسفل ،ال في الحعيعة أن تصعد إلنى األعلنى وتعتنر منن ربنك األعلنى ولهنذا فهنل تعنل سنبحان ربني

العريم في السجود ،أبدا ،أن تعول سبحان ربي األعلى ،إذا إذا أرد أن تصعد بروحك إلى األعلنى فالبند أن تنندل
بجسدك إلى األسفل ،ك ير منا ال يشعر بهيبة السجود وكمية العبودية التي فيه ألننا معتادون عليها.
قصة الدكتور الجفري:
النندكتور الجفننري كننان أسننتاذا للريا ننيا فنني جامعننة كننندس األمريكيننة ،أسننلم وهلل الحمنند ،وفنني اليننوم الننذي أسننلم فيننه
أعطوه كتيبا عن كيفية أداء الصالة ،رجع الدكتور إلى البي أوذ يعرأ الكتينأ يعنل الندكتور وكنن مصنرا علنى أن أبندأ
بهنذه الصنالة منن الليلنة ،يعنول فأم ني وقتنا طننويال أدرس فني الكتينأ وأتعلنم كيفينة أداء الصنالة وأحفنظ ألفا هنا ثننم
بح

عن العبلة ورفع يدي وقل اهلل أكبر بصو وافض ثم بدأ بعراءة الفاتحة وأ نن أننه لنو سنمعني أي عربني

فننه لن يفهم مني شي ا في تلك الليلة ،المهم يعول بدأ بالركو وأنا أشعر بايحراب ألننني لنم أنحنني ألحند أبندا فني
حينناتي ،يعننول ثننم رفعن رأسنني قلن سنمع اهلل لمننن حمننده ربنننا ولننك الحمنند ،يعننول هنننا بنندأ قلبنني يخفننق بعننوة وتداينند
انفعالي ألنه قد حان وق السجود ،يعول تجمند فني مكناني وأننا أحندق فني البععنة التني أمنامي حينث كنان علني أن
أندل بنفسي إلى األرض ،يعنول لنم أسنتطع أن أذل نفسني بو نع أنفني علنى األرض ،حنالي كحنال العبيند النذين أشناهد
قصصهم في األفنالم يعنول لنم أسنتطع ،يعنول كنن أتخينل نحكا أصندقائي لنو رأونني اآلن وأننا أفعنل هنذه األشنياء
الغريبة ،وتخيل كيف سأكون أمامهم يعني م ينر للشنفعة وللسنخرية وهنم يعولنون مسنكين جينف لعند ودعنه أصندقاؤه
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العننر وجعلننوه مجنوننا يعننول وكنن أدعننو وأنننا فنني هننذه الحالننة أقننول يننا إلهنني أعنني علننى هننذا ،يننا إلهنني أعنني ،يعننول
فأوننذ نفسنا عميعنا وأر من نفسنني علننى الننندول للسننجود وفعننال ندلن ولكننن علننى أع ننائي األربعننة لكننن لنم أ ننع
جبهتي على األرض بعد ،أنرر إلى السجادة ،انترر قليال ثم نغط وجهني علنى األرض قلن بسنرعة سنبحان ربني
األعلننى ثننالا منرا ثننم جلسن قلننيال ثننم سننجد السننجدة ال انيننة وأنننا أكننرر بصننورة آليننة كننالم آلنني ثننم رفعن رأسنني
ووقف وقل في نفسي هذه جولة واحدة انته بعي اآلن ثالا ركعا ..
يعننول كنن أصننار كبريننائي ،لكننن أتنندرون منناذا حنندا لننه فنني آوننر سننجدة يعننول ندلن علنني سننكينة شننبه كاملننة ،لعنند
أحسس بالحياء من اهلل تعالى ألنني عارك نفسي كل هذا العراك من أجل أن أعبده ،وأوذ أقول اللهنم ا فنر لني
تكبري و بائي ،يعول أحسس بشنعور لنم أجربنه منن قبنل ،يعنول لعند اجتناحتني موجنة يعنول ال أسنتطيع أن أصنفها إال
بأنهننا كننالبرودة كن ن أرتع ن  ،يعننول ثننم بعنند ذلننك انفجننر باكي نا مننن يننر أن أعننرف السننبأ ،يعننول لدرجننة أننني كن ن
أنتحأ وأقول أهم ما أدركته بعد هذا كله أنني فني حاجنة ماسنة إلنى اهلل عند وجنل ،منا هنو الشنيء النذي يسنجد وكينف
يسجد؟ تابعونا في الحلعة العادمة بنذن اهلل عد وجل.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على الن في قسم تفريغ الدروس في منتديا الطريق إلى اهلل تف لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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