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 احلب يف القرآن ودور احلب يف حياة اإلنسان
 حممد سعيد رمضان البوطي عالمة الشهيدال

احلمد هلل املنعم املتفضل الذي وصعت رمحته عباده أمجعني، والصالة والسالم على النيب األمي 
 ىل يوم الدين.إآله وصحبه صالة وسالماً دائمني، الذي بعثة اهلل رمحة للعاملني، وعلى 
 اهلل، يشمل ما يدل على حب اهلل عز وجل لعباده،  بوبعد: فإن حديث احلب يف كتا

ويشمل ما يدل على حمبة اإلنسان لربه، كما يشمل ما يدل على حب اإلنسان لألغيار من دون 
 اهلل عز وجل. ويف القرآن تذكري لإلنسان بالوظيفة اليت أقامه اهلل عليها، خالل حديثه يف ذلك كله.

مره يف اآليات اليت تتضمن تكرمي اهلل له وأ ىلقرآن عن حب اهلل لإلنسان، فيتجلفأما حديث ا
بتمييزه الروح  ىآدم، سجود حتية وتكرمي، كما يتجلاملالئكة بالسجود له متمثاًل يف شخص أبيه 

 السارية يف كيانه عن األرواح األخرى، بنسبتها إىل ذاته العلية.
َنا َوَلَقد  )يقول اهلل عز وجل:  رِ  ال بَ ر   يف  َومَحَل َناُهم   آَدمَ  َبِن  َكرَّم  َناُهم َوال َبح   الطَّي َباتِ  م نَ  َوَرَزق  

َنا ِّم َّن   َكِثرير  َعَلى َوَفضَّل َناُهم    (تَ ف ِضيالً  َخَلق 
 (.َساِجِدينَ  َلهُ  فَ َقُعوا   رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َونَ َفخ تُ  َسوَّي  ُتهُ  فَِإَذا)ويقول خطاباً باملالئكة: 

َنا َلَقد  )كما يتجلى حب اهلل لإلنسان يف قوله:  َسنِ  يف  نَسانَ اإل ِ  َخَلق  ِومير  َأح   أَي َُّها يَا)ويف قوله  (تَ ق 
نَسانُ  كما ( رَكََّبكَ  َشاء ُصورَةر مَّا َأي   يف *  فَ َعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقكَ  الَِّذي*  ال َكرميِ  ِبَرب كَ  َغرَّكَ  َما اإل ِ

الكثري من مكوناته خلدمة يتجلى فيما أعلنه البيان اإلهلي يف آيات كثرية من تسخري اهلل تعاىل 
 اإلنسان وحتقيق رغائبه  واحتياجاته.

فهذه اآليات تلتقي كلها على جامع مشرتك، هو حب اهلل لإلنسان من حيث هو كذلك، أي 
بقطع النظر عن السبل املذهبية والفكرية والسلوكية املتنوعة، اليت تفّرق فيها هذا املخلوق فيما بعد، 

 ة والنفسية املختلفة الكثرية.حتت سلطان الدوافع الفكري
ي ميزه 1مث إن املهمة العظمى اليت أنيطت باإلنسان، هي العمل على استبقاء احلب الرباين ال

اهلل به عن سائر األحياء منذ فطرته األوىل. وذلك باتباع النهج الذي رمسه اهلل له يف قرآنه، وفّصله 
ق سنته وهديه، وهو منهج دراية وعلم أوالً، وزاده بيانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن طري

 وسلوك شخصي وتعاوين ثانياً.
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فمن عمل على استبقاء هذا احلب من اهلل عز وجل له، من خالل االلتزام باملنهج الذي شرعه 
منه عز وحل، باإلضافة إىل خلعة احلب اليت  كسبياً اهلل وأخذه به، تنامت حمبة اهلل له، ونال حباً آخر  

ميز اهلل هبا هذه اخلليقة من حيث هي، وأصبح حماًل أللطافه ورمحاته، وحتقق فيه معىن قول اهلل تعاىل: 
ب ُُّهم   ِبَقو مر  الّلهُ  يَأ ِت  َفَسو فَ ) "وما يزال عبدي يتقرب إىل ، وقوله يف احلديث القدسي:  (َوُيُِبُّونَهُ  ُيُِ

فل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا بالنوا
 احلديث. رواه البخاري من حديث أبو هريرة. ورجله اليت ميشي هبا.."

ومن أعرض عن هذه اخللعة اليت اختص اهلل اإلنسان هبا منذ فجر وجوده، فتجاهل نداء اهلل 
الذي أمره اهلل باتباعه، وركب رأسه يف االنقياد لرعوناته، وما ركب فيه  وخطابه له، وأعرض عن املنهج

من شهوات حيوانية دون انضباط بشرعه، سلبه اهلل هذه املزية وزج به يف نقيضها وصدق عليه قوله 
نَاهُ  مُثَّ )عز وجل:  َفلَ  َرَدد  رِي َعن أَع َرضَ  َوَمن  )وقوله تعاىل:  (َساِفِلنيَ  َأس   َضنكاً  َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإنَّ  ِذك 

 (أَع َمى ال ِقَياَمةِ  يَ و مَ  َوََن ُشرُهُ 
 ... وما املراد باحلب املتجه من اهلل لإلنسان؟ولكن ما هو احلب؟

أما احلب من حيث هو، فأحسب أن أدق تعريف له أن يقال: إنه تعلق اإلنسان بشيء ما على 
 وجه يؤنسه القرب منه ويوحشه االبتعاد عنه.

حبب اهلل لإلنسان، فال شك أن كاًل من االستئناس واالستيحاش غري وارد يف حق اهلل  وأم املراد
ستدعي تفسري احلب من لكن هذا الذي تنزه اهلل عنه ال يتعاىل، تنزه وتعاىل عن ذلك علوًا كبرياً، و 

 أسبابن ريات واملثوبة واحلماية ماهلل تعاىل لإلنسان باملعىن اجملازي، كالرضا، وكمّده بالنعم واخل
الشقاء. بل احلق أن نذهب يف هذا مذهب السلف رضوان اهلل عليهم يف تفسريهم آليات الصفات. 
فقد فسروا الصفات فيها مبعانيها احلقيقية، ولكن دون تكييف أو تشبيه. فنقول: أما وقد أثبت اهلل 

 َفَسو فَ ). وقوله تعاىل: (ُذنُوَبُكم   َلُكم   َويَ غ ِفر   الّلهُ  ُُي ِبب ُكمُ )يف قرآنه حبه لعباده يف مثل قوله تعاىل: 
فإن علينا أن نفهم حبه هلم مبعناه احلقيقي دون أي تأويل، ولكن دون  (،َوُيُِبُّونَهُ  ُيُِب ُُّهم   ِبَقو مر  الّلهُ  يَأ ِت 

تكييف أو تشبيه أيضاً، لقد أثبت اهلل لعباده الصاحلني الرضا عنهم، وقرر حبه هلم. فوجب أن يكون 
 من املزيتني معناه املختلف عن اآلخر. والرتادف يف هذا اجملال غري وارد، وننزه كتاب ربنا عنه.لكل 

وإنن لشديد العجب ِّمن يرى شواهد حمبة اهلل لعباده صرُية يف القرآن، وهي مرتبة باسقة مل ينلها 
من  لهيتحمما سوى اإلنسان، فيمضي يتكلف أسباب حرمانه من هذه املزية العظمى، عن طريق 

تأويل حمبة اهلل لعباده بالرضا عنهم، أو مبا أعّده هلم من املثوبة األجر!!.. وقد علم كل عاقل أن 
الرضا غري احلب، ولذلك أثىن اهلل على عباده الصاحلني بكل منها. كما ال جيهل عبد عرف مواله 
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. وإذا أيقن مبحبة اهلل له وخالقه أن األجر الذي يتلقاه منه مفصواًل عن مزيه حّبه له، ال يساوي شيئاً 
 فكل ما يفوته من نعيم اجلنة هنّي وجلل.

 ِمن يَ تَِّخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ )وأما حديث القرآن عن حمبة اإلنسان هلل، فنبينه يف مثل قول اهلل تعاىل: 
 (.ل ّلهِ  ُحبّاً  َأَشدُّ  آَمُنوا   َوالَِّذينَ  الّلهِ  َكُحب   ُيُِبُّونَ ُهم   أَنَداداً  الّلهِ  ُدونِ 

 الّلهَ  حتُِبُّونَ  ُكنُتم   ِإن ُقل  )وقوله تعاىل:  (،َوُيُِبُّونَهُ  ُيُِب ُُّهم   ِبَقو مر  الّلهُ  يَأ ِت  َفَسو فَ ): وقوله عز وجل
 (.الّلهُ  ُُي ِبب ُكمُ  فَاتَِّبُعوين 

احلاجة الداعية إليها أن آمن اإلنسان باهلل واستيقن  ولكن ما املعىن املراد حبب اإلنسان هلل؟ وما
 بعقله؟. ألوهيته ووحدانيته

أما املراد حبب اإلنسان هلل، ففي الناس من يذهبون إىل أن احلب مبعناه احلقيقي إمنا يكون بني 
ي يراه، لذىل إنسان مثله، يعجب منه بشكله ااملتجانسني من األنداد. فاإلنسان إمنا يتجه باحلب إ

.. ذلك ألن الصلة ما الزكية اليت تفوح من حوله، فيحبهأو بصوته الذي يسري إىل أذنه، أو برائحته 
بني احملب واحملبوب يف العني اليت ترى واألذن اليت تسمع واألنف الذي يسم والفم الذي يتذوق. أما 

ن سبيل احلب من اهلل عز وجل فال سبيل لشيء من هذه احلواس إىل اإلحساس به. ومن مث فإ
 اإلنسان هلل عز وجل مسدود أو مقطوع.

هذا ما يقوله بعض الناس، وهو ما ُيملهم على أن يؤولوا حب اإلنسان لربه حيثما ورد يف كتاب 
لك 1اهلل أو على لسان رسول اهلل، باتباع أوامره واالنتهاء عن نواهيه. غري أن تفسري احلب هنا ب

ون اهلل عز وجل. إذ إهنم يطيعون اهلل باتباع ما أمر واالنتهاء عما جيعل املنافقني يف مقدمة من ُيب
 هنى، وجيعلون طاعتهم الظاهرة له ستاراً لكفراهنم به.

واحلق أن تأويل حمبة اإلنسان لربه مبعن الطاعة، متّحل والتزام ملا ال يلزم. والقول بأن نوافذ احلب 
رية الباطنة يف اإلنسان أقوى من بصره الظاهر، .. فالبصيف احلواس اخلمس، باطل من القول حمصورة

والقلب أشد إدراكًا من العني فيما يُرى، ومن اإلذن فيما ُيسمع. ومن مث فإن مجال املعاين املدركة 
بالعقل، كثريًا ما تكون أعظم من مجال الصور الظاهرة لألعني ومن مجال األصوات الظاهرة لآلذان 

حلب اإلنسان لربه عز وجل، إال من قعد به القصور عن اإلدراك، يف  .. فال ينكر إذن املعىن احلقيقي
 مستوى البهائم، فلم يتجاوز حدود احلواس!.

كثريون هم الذين عشقوا عظماء من الناس، مسعوا هبم ومل يروهم، للصفات احلميدة اليت هبرت 
 الناس من قد هبرهم بصائرهم، ولو رأوهم ملا أعجبوا منهم مبظهرهم وال بشكل .. وإين ألعلم أن يف
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خبهم للجاحظ، خلفة روحه املنبعثة من كتاباته، ولروعة بيانه، ولسعة علمه. وهم لو رأوه ملا وقعت 
 أبصارهم منه إىل على أقبح صورة!..

احلواس. ومن إذن فاجملال له مقاييس معنوية يدركها العقل، كما أن له مقاييس حسية تلتقطها 
إن اهلل مجيل ُيب )اهلل باجلميل. وصدق رسول اهلل القائل: أن يوصف خالل هذا الشمول صح 

رواه مسلم من حديث ابن مسعود. واجلمال حمبوب بكل أنواعه ومعانيه احلسية واملعنوية،  (اجلمال
على أن اجلمال ليس وحده سبب احلب. بل اإلحسان هو اآلخر واحد من أهم أسبابه، وعظمة 

 احلب.الذات هي أيضاً واحدة من أهم أسباب 
ا ما ينبغي أن نعلمه من أن الذي يستحق احلب مبعناه احلقيقي إمنا هو اهلل وحده. ذينبن على ه

 اته هو.ذليست موجودة عند التحقيق إال يف فإن هذه األسباب الثالثة للحل، 
فهو اجلميل يف ذاته وصفاته. وكل ما يوصف باجلمال من دونه فجماله متفرع عنه مكتسب منه. 

ن األوحد يف الكون. وكل مظاهر اإلحسان السارية بني الناس ليس إال ظالاًل وأقنية وافدة وهو احملس
من إحسانه .. وهو العظيم الذي هبرت عظمته البصائر واألفكار، يف كل ما أبدع وأحكم، ويف كل 

 ما قدر وهدى.
يكون  حلب ما سواه، إال أن وجه إذن فاهلل جل جالله هو املستحق دون غريه للحب، بل ال

.. خرهم اهلل لرعايتك واإلحسان إليكًا عن حبه هو، كحب الرسل واألنبياء وحب من سمتفرغ
وكحب اجلمال الذي يرتاءى يف الصور واألشكال، وما تسمعه اآلذان، فإنه عند التحقيق ليس 
منسوبًا إال إىل مبدع اجلمال وخالقه وهو اهلل عز وجل. لذا فإن حب اإلنسان هلؤالء األغيار متفرع 

افساً حلب اهلل يف احلقيقة عن احلب الواحد، للواحد الذي ال ثاين له وهو اهلل عز وجل. وليس حباً من
 عز وجل.

ومرد هذه احلقيقة إىل ما هو معلوم من أن اإلنسان مفطور على مقومات اإلميان باهلل، ودل على 
ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه البيهقي وأبو يعلى والطرباين من حديث األسود بن سريع: 

قدسي الذي رواه مسلم وأمحد احلديث. وقوله يف احلديث ال (كل مولود يولد على الفطرة ..)
 (الشياطني فاحتالتهم..إين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم  ..)والنسائي: 

 وهذا يستلزم أن يكون اإلنسان مفطوراً على حمبة خالقه ومواله.
ورمبا أشكل هذا على من يقول: ولكن أكثر الناس تتجه قلوهبم، منذ نعومة أظفارهم، إىل حمبة 

لدنيوية، ِّما يتفق مع رغبات الغريزة احليوانية يف اإلنسان، وال يقف األمر عند هذا اجلد، املشتهيات ا
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بل يتجاوزه يف أكثر األحيان إىل أن يتشكل من هذه احملبة اهلابطة ما ُيجب صاحبها عن معرفة اهلل 
 عز وجل، فضالً عن حمبته والتوجه بالطاعة واالنقياد إليه.

أن الفطرة اإلميانية يف كيان اإلنسان، أيا كان، هي اليت تبعث فيه مشاعر احلب بل هي  واجلواب
اليت هتيج فيه عوامل الشوق أيضاً. ومعني ذلك كله إمنا هو الروح، اليت أهبطت من املأل األعلى 
لتغدو سجينة يف هذا القفص اجلسدي إىل أجل مسمى. إنا تتشوق إىل ذلك العامل العلوي الذي 

طت منه، وتتلهف حنيناً إىل الذات اإلهلية املنسوبة إليه والقريبة )قرباً غري مكاين( منه. فهي تظل،  أهب
 كما قال أبو علي بن سينا عنها:

 مبدامع هتمي وملا تقلع تبكي وقد ذكرت عهوداً باحلمى
أهبطت إذن فأشواق اإلنسان وحنينه وعواطفه تصاعد منبعثة من روحه إىل العامل العلوي الذي 

 منه، أي إىل فاطرها وهو اهلل عز وجل.
ولكن الغرائز والشهوات احليوانية اليت ابتلى اهلل اإلنسان هبا، تصادر هذه األشواق والعواطف، 
وتوجهها وتستثمرها حلساهبا وجتعلها ترمجاناً لرغائبها، فيقع اإلنسان من جراء ذلك يف وهم سرعان ما 

، وأن حبه إمنا هو ملشتهياته الغريزيةليت يشعر هبا إمنا هي لرغائبها ينطلي عليه، إذ ُيسب أن أشواقه ا
 من الصور واألشكال اليت تراها عيناه. وهي يف احلقيقة ليست كذلك.

هياهتم الغريزية، وتقلبوا يف كل ما هتفوا تشمل، أن يف الناس من قد وصلوا إىل وآية هذا الذي أقو 
يعانون من مشاعر تتجه باحلنني إىل اجملهول، وتتشوق إىل ما ال إليه أهواؤهم احليوانية، ولكنهم ظلموا 

ي للكلمات املعربة عنه ويطرب هلا، دون أن يعرف اجلهة أو شيعرفون!.. يلذ ألحدهم التذلل وينّ 
 اليت يطيب له أن يتذلل هلا. كثريون الذين يتجاوبون ويتفاعلون مع قول الشاعر: الذات

 ني يديك سفك دموعيوأحب ب يل لّذة يف ّذليت وخضوعي
فإذا سألتهم عن الذات اليت تتجه مشاعرهم بالتذلل هلا، حاروا يف اجلواب. وأحالوا إىل 

 اجملهول!..
فما السر يف إدراك أحدهم هلذا الشوق واحلنني املنبعثني من أعماق شعوره، دون أن يدرك اجلهة 

 اليت ينبعثان إليها؟!..
ر ما قلته لك من أن هذه املشاعر تتعاىل من الروح القابعة يف كيان اإلنسان، حنيناً وشوقاً إىل سال

اهلل عز وجل، ولكنها إذا متتزج بضجيج الرغائب الغريزية األخرى، ُتصادر حلساهبا فيرتمجها أحدنا إىل 
ًا خمتلطاًً  بذلك لغة هذه الرعونات احليوانية. ولكن أشواق الروح تظل مستمرة ويظل صوهتا ساري
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وعندئذ كل ما يدركه صاحب  رائزه..غأهواؤه و الضجيج، حىت بعد أن ينال أحدنا كل ما تتشوق إليه 
 هذه الروح أن شوقاً يتفاعل يف كيانه وأن حنيناً إىل شيء ما ال يزال يهيمن على مشاعره.

جه إليه، إال بعد أن وال يستبني اإلنسان مصدر هذه األشواق الصادرة منه =، وال احملبوب املت
يأخذ نفسه بقدر كبري من االلتزام بأوامر اهلل، وبعد أن يداوم على تغذية روحه بغذاء مستمر من 
مراقبة اهلل وذكره. فعندئذ يرتاجع زخم الشهوات واألهواء الغريزية يف كيانه، وخيفت ضجيجها، 

كيانه، وخيفت   يف يزيةالغر واألهواء ويضعف سلطاهنا. فيتجلى عندئذ يرتاجع زخم الشهوات 
ضجيجها، ويضعف سلطاهنا. فيتجلى عندئذ صوت الروح، وتستبني لغتها وتتضح الذات اليت 

 يلة إليه انتهاء.واآلموالها املنسوبة إليه ابتداء .. إنه خالقها و اشتياقاً وحنيناً إليه وحباً له تلهف
ى ال حتوجه إىل جهد االلتزام ورمبا ختلص اإلنسان من ضجيج رعوناته وأهوائه هذه، بطريقة أخر 

واملداومة على األوراد. وذلك عند دخوله يف مدراج الشيخوخة، إذ خيمد حينئذ هليب الغرائز، 
ويرتاجع سلطاهنا عليه، فيتهيأ عندئذ الستقبال حديث الروح واإلصغاء إىل صوهتا، ويستبني له عندئذ 

حلقيقي املشوقة إليه، إنه اهلل عز وجل!!.. حقيقة احلب املستعر يف أعماقها، ويتعرف على احملبوب ا
وليس أيًا من الصور واألشكال اليت كان ينجذب إليها ويقف عندها .. وينظر إليها، فريى أن هذا 
احملبوب العظيم الذي تتشوق إليه روحه قريب منه، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد، ويستيقن يف 

الداكنة من رعوناته وأهوائه، فلما اجنابت عنه وطوي نفسه أنه مل يكن حمجوبًا عنه إال بالسحب 
سلطاهنا عن طريقه، كشف عنه الغطاء ورأى حمبوبه بعني بصريته .. ورمبا فوجئ هبذا الذي كان 
حمجوباً عنه، مث ارتفع احلجاب ِّما بينة وبني حمبوبه احلقيقي وفطرته اإلميانية اليوم. ولرمبا حاول أن يعرب 

جئ، فضاقت لديه العبارة يف التعبري عن امتزاج أمل الشوق بلذة اللقاء بني عن مكنون شعوره املفا
 ما يقوله الشاعر رمبا عن هذه النشوة ذاهتا ولكن دون أن يدري: راستعاجواَنه، ف

 وأسأل شوقاً عنهم وهم معي ومن عجب أين أحن إليهم
 ويشكو النوى قليب وهم بني أضلعي وتبكيهم عين وهم يف سوادها

.. أفمن الضروري لتحقق اإلسالم واإلميان باهلل تعاىل يف عقل اإلنسان ووعيه، أن يكون  ولكن
 يتأتى لليقني قلبه منصرفاً باحلب إىل اهلل؟ وما هو الدور الذي تلعبه حمبة اإلنسان هلل يف حياته، ِّما ال

 وله وكتبه أن يلعبه؟..العقلي باهلل ورس
 َكُحب   ُيُِبُّونَ ُهم   أَنَداداً  الّلهِ  ُدونِ  ِمن يَ تَِّخذُ  َمن النَّاسِ  ِمنَ وَ )واجلواب يظهر جليًا يف قوله تعاىل: 

َواُنُكم   َوأَب  َنآؤُُكم   آبَاؤُُكم   َكانَ  ِإن ُقل  } ، ويف قوله عز وجل(ل ّلهِ  ُحبّاً  َأَشدُّ  آَمُنوا   َوالَِّذينَ  الّلهِ   َوِإخ 
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َوال   َوَعِشريَُتُكم   َوأَز َواُجُكم   تَ َرف  ُتُموَها َوأَم   م نَ  إِلَي ُكم َأَحبَّ  تَ ر َضو نَ َها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها خَت َشو نَ  َوجِتَارَة   اق  
رِهِ  الّلهُ  يَأ ِتَ  َحىتَّ  فَ تَ َربَُّصوا   َسِبيِلهِ  يف  َوِجَهادر  َوَرُسولِهِ  الّلهِ  ِدي الَ  َوالّلهُ  بِأَم   . { ال َفاِسِقنيَ  ال َقو مَ  يَ ه 

دل كل من هاتني اآليتني على أن اإلميان العقالين باهلل ال يغن عن توجه القلب باحلب  فقد
 والتعظيم إىل اهلل عز وجل.

وسبب ذلك ما هو معروف من أن اإلميان العقلي باهلل وحده، مهما استقرت جذوره يقينًا يف 
يقود صاحبه إىل سلوك وال  العقل ومهما تكاثرت أدلته العلمية واملنطقية، فإنه ال يستطيع وحده أن

يستطيع أن يصرفه عن رغيبة من رغائب النفس. إمنا الذي ميلك ذلك يف حياة اإلنسان، عواطفه 
القلبية، وهي الدافعة املتمثلة يف احلب، والرادعة املتمثلة يف اخلوف، واملمجدة املتمثلة بالتعظيم. يف 

 اليت تقود صاحبها إىل السلوك.
لعقل من حقائق الكون، إن مثله كمثل املصباح املثبت يف مقدمة الّعربة، كل ا أرأيت إىل ما يدركه

توعراً، مستقيماً أو سمنه أن يضيء الطريق الذي أمام العربة، وأن يظهره كما هو، معيداً أو م يتأتىما 
متعرجاً. أما الذي يدفع العربة إىل التسيار، فإمنا هو الوقود املتقد غي أعماقها .. والوقود الذي يدفع 

 اإلنسان إىل احلب غنما هو احلب، يليه اخلوف والتعظيم.
كثريون هم الذين صّدقت عقوهلم بوجود اهلل ووحدانيته وصفات ربوبيته، ومجعوا لذلك من 

ني العلمية ما مل يقف عنده كثري من أولياء اهلل الصاحلني. ولكن يقينهم هذا مل ينهضهم إىل أي الرباه
 ات العقلية، ومل ُيملهم على شيء من االلتزام بأوامر اهلل.يسلوك منسجم مع اليقين

ألن عواطفهم استعمرهتا الشهوات وهيمنت عليها الغرائز، فغدت حمبتهم هلا من دون اهلل  ذلك
 عز وجل، فكانت القيادة يف حياهتم لسلطان احلب، ال لقرارات العقل وأحكامه.

وإذا رأيت يف جمتمعاتنا اإلسالمية يظهر االهتمام باإلسالم والغرية عليه، ويسلك يف الناس 
، مث نظرت فوجدهتم يتخذون مباد  اإلسالم مطية ذلواًل إىل مصاحلهم، ومن مسلك الدعوة إىل اهلل

مث يغريون يف مبادئه وأحكامه كما يشاؤون، بل كما تشاؤه مصاحلهم الشخصية والسياسية، فاعلم أن 
مرّد ذلك إىل أهنم يتمتعون بإسالم عقالين جمرد، أما قلوهبم فقد استلبتها حمبة األهواء والعصبيات 

ائب الغريزية، ومن مث فشأهنم الغالب أن يستخدموا قناعاهتم اإلسالمية لرغائبهم النفسية .. وإن والرغ
 جمتمعاتنا اإلسالمية تفيض هبذه الظاهرة.

على أن اإلدراك العقلي حلقائق اإلميان باهلل عز وجل ال بد منه. بل هي املرحلة التأسيسية اليت ال 
اس إىل التدبر والتفكر ويهيب هبم أن يعملوا عقوهلم، وأن بد منها. ولذلك يظل القرآن يدعو الن

يتمسكوا مبوازين العلم. ولكن هذا اإلدراك العلمي الذي ال بد منه إمنا يشكل أحد اجلناحني، يف 
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مسعى اإلنسان إىل مرضاة اهلل. أما اجلناح الثاين فيتمثل يف حبه لإلله الذي عرفه بعقله، بل التعبري 
يتمثل يف أن يبادل إهله الذي عرفه  حبًا حبب. وما من ريب يف أن هذا اجلناح  األدق أن نقول: إنه

الثاين هو الذي يلعب يف حياة اإلنسان الدور األخطر.. إذا وجد هذا اجلناح متمثاًل يف حمبة القلب 
هلل عز وجل، ساق صاحبه إىل التحقق بشرائع اإلسالم وأحكامه األخالقية، بأمانة ودون أي تالعب 

تغيري، وإذا فقد، متمثاًل يف األغيار، ساق صاحبه إىل جتنيد اإلسالم واستخدامه ملا قد تعلق به أو 
 عليه من تلك األغيار.

ولننظر!.. إن مثة حقيقة تزيدنا يقينًا بأمهية هذا اجلناح الثاين، جناح احلب، يف حياة اإلنسان. 
ته اليقني العلمي، ال ميكن أن يتحول وهي أن من تكاملت يف عقله دالئل اإلميان باهلل، حىت أورث

ي لديه، بعد ذلك، إىل نقيضه. أي يستحيل ملثله أن يرتد إىل الكفر باهلل بدافع يقني 1اليقني ال
معاكس. ألن حقائق العلم ثابتة ال تتغري، فإذا احتضنها العقل ازدادت يف داخله ثباتًا ورسوخاً. إال 

 ون اليقني من الرتب والظنون.أن يكون إميانه السابق مستنداً إىل ما د
فإن رأيت من ارتّد بعد يقني علمي حقيقي مستقر، فاعلم أن الذي حّوله عن اإلميان باهلل إىل 
نقيضه إمنا هو تيار احلب الغريزي للرغائب والشهوات احملرمة هيمنت على مركز القيادة من قلبه، فلم 

كان ال بد أن   مثحماصرة يف ساحة عقله وحده،  يبق حلقائق اإلميان باهلل حمل يف قلبه، فعادت قابعة
ينكره أو يتجاهله ذلك الذي هيمن عليه سلطان الرغائب واألهواء الغريزية، فرارًا من هتمة ازدواج 
الشخصية أو التناقض القائم بني أحكام العقل وقراراته اإلميانية من جانب، وتطلعات األهواء 

 من جانب آخر.والرغيب العصبية والشهوانية املناقضة 
نَاهُ  الَِّذيَ  نَ َبأَ  َعَلي ِهم   َوات لُ }وعن هذا النوع من الدرة خيرب البيان اإلهلي قائالً:   فَانَسَلخَ  آيَاتَِنا آتَ ي  

َها َنا َوَلو   * ال َغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّي طَانُ  َفأَت  بَ َعهُ  ِمن   َلدَ  َولَ ِكنَّهُ  هِبَا َلَرفَ ع َناهُ  ِشئ    َهَواهُ  َوات ََّبعَ  اأَلر ضِ  ِإىَل  َأخ 
هُ  َأو   يَ ل َهث   َعَلي هِ  حَت ِمل   ِإن ال َكل بِ  َكَمَثلِ  َفَمثَ ُلهُ  بُوا   الَِّذينَ  ال َقو مِ  َمَثلُ  ذَِّلكَ  يَ ل َهث تَ ت  رُك   بِآيَاتَِنا َكذَّ

 .{يَ تَ َفكَُّرونَ  َلَعلَُّهم   ال َقَصصَ  فَاق ُصصِ 
مكلوءًا حبصن احلب هلل عز  -وامسه عند أكثر املفسرين بلعام بن باعوراء–مل يكن هذا الرجل 

وجل حمميًا بسوره، فتسرب إليه الشيطان واستويل عليه وأغوى صاحبه عنه. ومل يكن للشيطان سبيل 
جتوب فيه إىل إميانه، لو كان حمروسًا بقلب هيمنت عليه حمبة اهلل. ولكن قلبه كان فارغًا عن ذلك، 

َنا َوَلو  )رياح الشهوات واألهواء، وهو معىن قوله:  َلدَ  َولَ ِكنَّهُ  هِبَا لََرفَ ع َناهُ  ِشئ    (.َهَواهُ  َوات ََّبعَ  اأَلر ضِ  ِإىَل  َأخ 
علته أثراً بعد عني. وهيهات أن يكون للتصديق العقلي يف هذه جفانتزعت تلك الرياح إميانه وأطارته و 

 شهوات اليت هيمنت عليه أنسته قيمته ووجوده.احلال قيمة، ألن سكر ال
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وعن هذا النوع من الردة أيضًا يتحدث البيان اإلهلي، مرة أخرى. ولكنه هنا يؤكد باملقابل ثبات 
 ِمنُكم   يَ ر َتدَّ  َمن آَمُنوا   الَِّذينَ  أَي َُّها يَا)اإلميان ورسوخه لدى أولئك الذي أحاطوه بسور احلب. يقول: 

تالحظ أنه جل  (ال َكاِفرِينَ  َعَلى أَِعزَّةر  ال ُمؤ ِمِننيَ  َعَلى أَِذلَّةر  َوُيُِبُّونَهُ  ُيُِب ُُّهم   بَِقو مر  الّلهُ  يَأ ِت  َفَسو فَ  ِديِنهِ  َعن
جالله مل يقل: فسوف يأت اهلل بقوم أكثر يقينًا حبقائق اإلميان، كما هو املتوقع عند من يتوهم أن 

)فسوف يأت شكوك والريب على مركز اإلميان يف العقل، وإمنا قال: الردة إمنا تكون بسبب هجوم ال
. أي فسوف يأت اهلل بقوم حّصنوا إمياهنم العقلي باهلل. باحملبة القلبية له، اهلل بقوم ُيبهم وُيبونه(

 فاستعصى على الشيطان واألهواء سبيل النيل منه أو القضاء عليه.
وكم يزهى اليوم هبذه اآلية كثري من مسلمي العامل الغريب، أولئك الذين لعب احلب الدور الكبري 
يف اجنذاهبم من أودية الشهوات واألهواء اليت كانت مسيطرة عليهم، إىل صعيد اإلميان والعرفان 

الم ]وقد كنت أنعي على المسلمين في العوصدق االلتزام!. قال يل أحدهم، وهو فرنسي مسلم، 
اإلسالمي سوء حالهم وإعراضهم عن اإلسالم، واستجابتهم لتيارات الحداثة والعلمانية والفكر 

 َعن ِمنُكم   يَ ر َتدَّ  َمن آَمُنوا   الَِّذينَ  أَي َُّها يَا)قال يل منّشياً: أين أنت من قول اهلل تعاىل:  االستغرابي[
 .(ال َكاِفرِينَ  َعَلى أَِعزَّةر  ال ُمؤ ِمِننيَ  َعَلى أَِذلَّةر  َوُيُِبُّونَهُ  ُيُِب ُُّهم   ِبَقو مر  الّلهُ  يَأ ِت  َفَسو فَ  ِديِنهِ 

باهلل، حبصن احملبة له، حبيث  انه العقالينميدنا إأن ُيّصن أح إىلبقي أن نتساءل: فكيف السبيل 
 ِّما قد تتعلق به الشهوات واألهواء؟. ار،يسائر األغتتغلب حمبته على حمبة 

أن السبيل إىل ذلك سهل معّبد، لو أن أحدنا التفت إليه وعزم على السري فيه. بل إن  واجلواب
يف الصاحلني الذين عرفوا اهلل فأحبوه من يعجب لطرح هذا السؤال، إذ يرى أنه ال يصدر إال عمن تاه 

 عن فطرته اليت فطر اهلل مجيع عباده عليها.
إليه باملنعم، وهو اهلل عز وجل، وهو أيسر وأفضل  السبيل إىل ذلك أن يربط اإلنسان النعم الوافدة

 طريقة لذكر اهلل. وهي ما كان رسول اهلل مواظباً عليها.
إذا أقبل املساء وحان وقت الرقاد، ومتددت على فراشك، وأنت مدود اجلسم واألعصاب، اذكر 

لك .. وقل ما   أن نعمة الرقاد اليت تنتظرها وافدة إليك من عند اهلل، وهي رسالة عناية بك وحب
 كان رسول اهلل يقول عند استقباله لنعمة الرقاد..

فإذا استيقظت، وقد عادت إليك راحة اجلسم واألعصاب، فاذكر أن هذه النعمة وافدة إليك من 
 اهلل عز وجل، وردد ما كان رسول اهلل يقول عند نعمة االستيقاظ..
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ديدة الوافدة إليك أيضًا من اهلل، وهي فإذا قمت ودخلت الدورة، فاذكر هذه النعمة العزيزة اجل
لطفه بك إذ صّفى كيانك ودمك من شوائب اآلفات والسموم، وخاطب ربك مبثل ما كان خباطبه به 

 رسول اهلل يف تلك احلال، عند كل من الدخول واخلروج.
 فإذا خرجت، ووقفت أمام املغسلة تغسل يديك، فاذكر هذه النعمة العجيبة، نعمة املاء يف لونه

الذي ال لون له، ويف رائحته هلا، ويف سيولته التامة املهيأة بذلك لتطهريك من كل ما يعافه أنفك 
وتشمئز منه عيناك، واذكر أهنا نعمة عجيبة غالية، أرخصها وجودها متدفقة يف كل مكان، واذكر أهنا 

 وافدة إليك من اهلل عز وجل.
املوصوفة منها على مائدتك،  األصنافم يف مائدة الطعام فتأمل الطعا فإذا جلست بعد ذلك إىل

واذكر أهنا، على تنوعها، ليست إال مثرة مساء أمطرت، وأرض أنبت، وأنعام سخرها اهلل لك حلوماً 
 وألباناً. واذكر أهنا وافدة إليك من اهلل عز وجل..

بدأت تأكل فاذكر نعمة املضغ والتلذذ بالطعم، ونعمة االزدراد. وتأمل كيف أن أضراسك  فإذا
تطحن قطعة اللحم الداخلة يف فمك مع بقاء لسانك املختلط هبا يف جنوة من أخطار قضمه!.. 
واذكر أهنا هي األخرى نعمة وافدة إليك من اهلل عز وجل.. وخاطب ربك مبثل ما كان خياطب به 

ربه عند بدء الطعام وهنايته.. وهكذا، استقبل سائر نعم اهلل الواردة إليك دون انقطاع،  رسول اهلل
 واربطها باملنعم جل جالله ، واعلم أهنا كلها ليست إال رسائل حب مرسلة إليك من اهلل عز وجل.

قدة يف  أفتظن أنك حىت عندما تسري يف هذا السبيل ثابتاً مستمراً فيه، ستبقى حمبتك الفطرية هلل را
كيانك؟!.. أعتقد أن هذا الذي تظنه من أوضح املستحيالت .. ستستيقظ حمبة اهلل يف فطرتك، 
وسيتقد هليبها بني جواَنك، ولسوف تستقبل رسائل حبه لك )وهي كثرية ال حتصى( بلوعه احلنني 

من إليه ولذة االشتياق إىل رؤيته، ولسوف تبادله حبًا حبب، وعندئذ ترتاجع حمبتك لألغيار 
املشتهيات واألهواء والعصبيات، إذ تصبح مقودة حلبك العلوي األقدس، بعد أن كانت قائدة له 

 الَِّذينَ  يَ َرى َوَلو   ل ّلهِ  ُحّباً  َأَشدُّ  آَمُنوا   الَِّذينَ )َ حاكمة عليه، وتدخل حينئذ يف عداد من قال عنهم: 
يعاً  هِ لِلّ  ال ُقوَّةَ  َأنَّ  ال َعَذابَ  يَ َرو نَ  ِإذ   ظََلُموا    (.ال َعَذابِ  َشِديدُ  الّلهَ  َوَأنَّ  مجَِ

وصفوة القول .. إن اإلسالم الذي يتعامل معه كثري من املسلمني اليوم، هو اإلسالم العقالين أو 
.. والنتيجة اليت ال مناص منها يف هذه احلال، أن يتسرب  الفكري، اجملرد عن دعائم العاطفة واحلب

 العصبيةإىل القلب، مث يهيمن عليه حب األغيار، من الرتب واملكاسب واألهواء وما يتطلبه سلطان 
للذات .. ونتيجة هذه النتيجة، أن ُيسَتخدم ذلك اإلسالم الفكري اجملرد، أداة طيعة ملا تتطلبه 



 العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي                                احلب يف القرآن ودور احلب يف حياة اإلنسان  

موقع نسيم الشام                                                                       11
www.naseemalsham.com 

طط واألنشطة الرامية إىل نيل املكاسب والرغائب السياسية والنفسية العصبيات، وملا تتطلبه اخل
 املختلفة!!..

ومن هنا تتفجر عوامل اخلالف فالشقاق بني األطراف، وسرعان ما يتحول ذلك إىل مكايدة 
واهتامات .. وهذا هو السبب الذي جيعل أنشطتهم )وما أكثرها( ولقاءاهتم وجهودهم، بل جهادهم 
)وما أخطرها( ينتهي باإلخفاق والعجز عن معاجلة أبسط املشكالت .. إهنم يراوحون يف أماكنهم 

 لتصغي السمع، فتسمع من أنشطتهم املتنوعة جعجعة وال ترى طحناً!..وإنك 
أال إن حماولة السري إىل اهلل بالتعامل مع اإلسالم الفكري وحده، توثُّب للصعود إىل مرضاة اهلل 

نود النفس وحظوظها .. وإن حماولة السري إىل اهلل ججبناح واحد، وهيهات!.. فالفكر وحده جند من 
سالم العاطفي وحده، توثب للوصول إىل مرضاته جبناح واحد أيضاً، وهيهات!.. بالتعامل مع اإل

 فالعاطفة الدينية إن مل تنضبط بأحكام الشرع والعقل تآكلت وأحرقت نفسها!.. 
وإمنا يكون السري إىل اهلل بالسعي إىل بلوغ مرضاته، جبناحي العقل الذي يدرك احلقيقة، والقلب 

نتهوا اهو الطريق الذي سلكه السلف الصاحل هلذه األمة. فوصلوا إىل ما  الذي يتفاىن يف حبها. ذلك
إليه من أعاجيب النصر والتوفيق. واهلل هو املسؤول واملستعان أن يكرمنا يف السري إىل مرضاته هبذين 

 اجلناحني.
 

 واحلمد هلل رب العاملني.
 
 


