اإلمام الشهيد البوطي

نعم ما أحلى الرجوع إليه

نعم  ..ما أحلى الرجوع إليه

اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

لو اتبع أحدان األلطاف والنعم اليت تفد إليه من هللا عز وجل ،متسربة إىل كيانه ،أو متألقة أمام عينيه
أو سارية ابملتعة إىل أنفه أو مسعه ،ودام يف متابعته ومراقبته هلا حنواً من أربع وعشرين ساعة ،هلفا القلب منه
ابحلب احلقيقي لصاحب هذه األلطاف ،ولفاض شوقاً إىل لقياه .وها أان ذا أحدثك عن مناذج من هذه
األلطاف:
أتمل يف نعمة الرقاد إذ يسري إىل كيانك بتدبري من هللا عز وجل ،بعد ساعات من جهد النهار وتوتر
األعصاب ،دون أن يكون لك يف استجالبه إليك أي فاعلية أو دور  ..مث قف أمام نعمة اليقظة إذ تعيدك
احلمام يف السموم اليت
بفضل منه إىل وظائف احلياة ،شعوراً وذاكرة وإدراكاً  ..مث فكر وأنت تتجه إىل ّ
ينجيك هللا منها وينقذك من عقابيلها  ..مث عد وأتمل وأنت تقف أمام املغسلة يف هذه املادة السيالة
ّ
العجيبة اليت متتاز ابلشفافية اليت ال تقبل أي لون ،وابلصفاء الذي يتسامى على أي رائحة أو طعم ،ولو
كان فيها شيء من ذلك لغابت عنها فائدهتا ولعجزت عن أداء وظيفتها ،أتمل يف هذا الشيء العجيب
الذي نسميه (املاء) ،وال تنس أنه لو فقد من حياة اإلنسان مثانياً وأربعني ساعة المشأز من نفسه ولعاف
حياته  ..فإذا جلست بعد ذلك إىل مائدة الطعام فتأمل يف األصناف املنثورة منه أمام بصرك ،جت ْد أنه
نتيجة مساء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها هللا لك حلوماً وألباانً .فإذا بدأت أتكل من هذا الذي
سخره هللا لك أرضاً ومساءً وأنعاماً ،فتأمل كيف متضغ اللقمة يف جتاويف فمك ،مث ترسلها إىل حلقك،
ّ
وسائل نفسك :كيف ال تقضم لسانك املمتزج مع قطعة اللحم اليت تطحنها حتت رحى أضراسك ،مث كيف
جتد سبيلها بعد ذلك سائغة إىل حلقك فجوفك .جتد نفسك أمام سلسلة من األلطاف اإلهلية اليت
حتوطك وال كحياطة األم لوليدها.
فهذا منوذج صغري جداً من األلطاف اليت تسري ابلرعاية واحلماية إىل داخل كيانك ..
أما تلك األلطاف األخرى اليت جتوب أنساماً من حولك ،أو اليت تتألق زهوراً ووروداً أمام بصرك ،أو
اليت تسري عبقاً إىل أنفك ،أو اليت تنبعث طرابً يف أذنك ونشوة يف نفسك ،فلست أملك من البيان املعرب
عنها إال أن أقول :إهنا حبق رسائل حب أو حتبب من هللا إليك  ..وإنك لتجد فيها ما هو عزاء للمحبني
يف اآلمال اليت افتقدوها ،وما هو ترمجة لألشجان السارية إىل قلوهبم ،وما هو رجع لصدى األشواق املنبعثة
يف نفوسهم.
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إذن ليس بينك وبني أن يصبح قلبك وعاء حب ملوالك العظيم واللطيف هذا ،إال أن تتابع يف يقظة
فكرية ألطافه ورسائل حبه الواصلة منه إليك ،مدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة متواصلة.
*
*
*
غري أين أريد أن أمهد هبذا الذي ذكرت حلقيقة أخرى تنطوي على ألطاف إهلية من نوع آخر ،أتسر
القلب وتذيب إنسانية اإلنسان حياء من صاحب هذه األلطاف العجيبة وحباً له واشتياقاً إليه:
يراك موالك هذا شارداً عنه ،متقلباً يف غمار أهوائك ،مستسلماً لرعوانت نفسك ،متنقالً بني ُمتَعِك،
حمجوابً عنه بشواغلك والسعي إىل أحالمك وآمالك ،فال يزيده ذلك إال حباً لك ورمحة بك وإشفاقاً
عليك (ما مل يكن ابعثك إىل الشرود عنه استكباراً ميلك عليك كيانك واستغناء أبوهام قوتك عن
االستعانة به واالفتقار إليه) ،ومن مث فإنه ال يدعك تفارق الدنيا إال وقد جذبك إىل محاه ودعاك إىل
االصطالح معه ،ونبهك إىل عظيم حبه لك وابلغ عنايته بك .ولكأنه يقول :أمل أين لك أن تعود من
عد بوارق األوهام اليت
مردك؟ أمل توقظك بَ ُ
طوفتك التائهة بني بوارق السراب إىل من بيده أمرك وإليه ّ
أضنيت نفسك حلاقاً هبا إىل احلقيقة اليت آن أن تتعرف عليها ،وأن تعلم أن بيدها مفاتيح سعادتك؟ ..أمل
ح
شر ُ
تتربم بعد من تعاطي كؤوس أوهامك لتعود إىل املعني الصايف واملورد العذب ،إىل إهلك الذي إليه ْ
ّ
صدرك وتدبري أمرك ،ذاك الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا؟
املفصلة الدقيقة ،لسؤاله
إن هذه األسئلة اليت تفيض ابلعتب واحلب من موالك عز وجل هي الرتمجة ّ
املغموس ابلعناية واحلب( :أمل أين للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا وما نزل من احلق)[احلديد.]16 :
الح َق هبذا
كم الحق به شاردين واتئهني من عباده ،فانعطفوا إليه عائدين قائلني :بلى اي رب لقد آن!َ ..
الشاب املفتون ابللهو عبد هللا
الح َق به
َ
السؤال احللو احملبب ذلك الشارد عن سبيله الفضيل بن عياضَ ،
الح َق به األمري الغارق يف مالذه بشراً احلايف ،وكثرياً من أولئك الذين خلوا من قبل ،فاصطلحوا
بن املباركَ ،
مجيعاً مع موالهم الذي دعاهم واجتباهم إليه .وذاقوا بل انتعشوا بلذة القرب منه بعدما عانوا طويالً من
وحشة البعد عنه ،وأصبحوا من خرية عباد هللا الصاحلني.
وبوسعك أن تتبني كيف أن هذا السؤال املعاتب ذاته يالحق اليوم أانساً ركِبوا رؤوسهم يف اتباع
الشهوات اجلاحنة وركنوا من سعيهم إىل فنون من العيش أنستهم واقع عبوديتهم هلل ،وحجبتهم عن اإلصغاء
متر ،أو كلمات من بيان هللا تطرق
إىل خطاب هللا الناصح اآلمر والناهي هلم  ..مث إ ْن هي إال مناسبات ّ
أمساعهم ،أو رؤى ومنامات يتجلى فيها هللا بشكل ّما هلم ،أو مواقف أمام بيت هللا أو حلظات خشية أمام
دبت يف نفوسهم ،وإذا احلب األقدس هلل عز وجل قد
مثوى رسول هللا أتيحت هلم ،وإذا اليقظة اإلميانية قد ّ
فاض يف قلوهبم ،وإذا احلياء منه قد هيمن على وجداهنم ،وإذا احلجب الكثيفة قد اجنابت عن أبصارهم
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وبصائرهم ،وعندئذ يتناهى إىل مسع كل منهم عتاب رابين رقيق يقول :أما آن لك أن تعلم أنين أان اخلليق
حببك  ..أان الذي يعطيك قبل أن تطلب  ..أان الذي ينجدك قبل أن تستنجد  ..أان الذي يؤنسك يف
ليايل وحشتك ،أان الذي ينقذك من ساعات كربتك  ..أجلمال الذي أيسر قلبك أان
سره ومصدره ،املْت َعةُ
ّ
ُ
أبسباهبا.
اليت ُ
تنشدها أان الذي أبْ َد َعها وقَ َرَهنا ْ
كم يف الناس الشاردين اليوم عن حمراب العبودية هلل ،من قد أعادهم هذا العتاب الرابين اآلسر إىل
واحة العبودية له ،مل يكلفهم هذا التحول إال نظرة لطف من هللا إليهم ،ذلك هو االجتباء الرابين الذي ال
يتطلب كثري دراسة وال طويل مناقشة أو حوار ،كما هو شأن من تريد أن هتديهم عن طريق الفكر وعرض
احلجج ،واإلنذار والتخويف ،إمنا هو االنتشال من وادي الضياع واجلدب إىل صراط اإلتباع واجلَ ْذب ،وما
أكثر ما يتم ذلك ما بني عشية وضحاها  ..وإن سألت فما هي القوة اجلاذبة اليت نقلتهم طفرة من ظالم
التيه واجلهل إىل نور اهلداية والعرفان ،أقول لك :إهنا احلب  ..احلب الذي يتجه من هللا لعبده ،قبل أن
يتجه من العبد لربه .وإنك لتنظر إىل حال هؤالء (املجتَ بَ ْني) فال تشك يف أهنم مأخوذون بنشوة حب هللا
ُ
هلم ولطفه هبم أكثر من أن يؤخذوا حببهم له ورضاهم عنه.
فهذا ما أعنيه ابللطف الرابين املتميز عن سائر النعم واأللطاف الوافدة إلينا منه عز وجل ،مما ذكرت
مناذج منها ،من قبل ،إهنا األلطاف اليت جتذبك إليه وتعيدك من شرودك عنه إىل االصطالح معه واالنقياد
له .وهي األلطاف اليت إن تعرضت هلا ساقتك ال إىل حبه فقط ،بل إىل عشقة والتعلق به.
حمل هلذا االجتباء ،إن مل يكن اليوم ففي الغد القريب أو
ولتعلم أن كالً منا معرض هلذه األلطاف ّ
الذي بعده ،ولن حتول املعاصي اليت نتورط فيها عن نيل ألطافه هذه ،بل إهنا تالحق العصاة قبل غريهم..
ولكن فئة واحدة من الناس لن جتد هذه األلطاف الرابنية إليها من سبيل  ..إهنا فئة املستكربين على هللا،
املستهينني بتعاليمه ،املتمردين على واقع عبوديتهم له ،فهؤالء قضى هللا ،من خالل سنّة ماضية يف حقهم،
أن ال ترتفع عن عقوهلم حجب الزيغ ،وأن ال ترتد عن قلوهبم أغلفة القسوة والعناد .إهنم أولئك الذين قال
هللا عنهم:
(سأصرف عن آاييت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق ،وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا ،وإن يروا
سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال ،وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال)[األعراف]146 :
فلندع احلديث عن هؤالء الذي يزجنا احلديث عنهم يف وحشة كلنا يف غىن عنها ،ولنرجع إىل
ولكن َ
احلديث عن ألطاف هللا والناس الذين جعلهم هللا حمالً أو أهالً هلا .إهنم قد يكونون موغلني يف الشرود
والعصيان ،غري أهنم إمنا ذهبوا ضحية ضعفهم وعجزهم عن مقاومة رعوانهتم ،فهم كاملريض الذي يعلم أنه
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حباجة إىل الدواء ،أو كاملخمور الذي يرمق بعني االنكسار الناس الذين عافاهم هللا من بالئه ..كن على
حمل لرمحته هبم وإحسانه إليهم.
يقني أن ألطاف هللا لن تتخلى عنهم ،وأهنم ،بدون ريبٌ ،
وأنصحك أن ال تزدريهم وأن ال تسيء الظن فيهم ،فأنت ال تدري إىل م سيؤول حاهلم .لعل األايم
القادمة تريك منهم أئمة مهديني بل هداة صاحلني ،وإن بني ظهرانينا اليوم كثرياً من هؤالء رجاالً ونساءً،
وإننا لنرجو أن ينفعنا هللا بدعائهم.
وإن املناسبات الزمانية واملكانية اليت تتجه فيها ألطاف االجتباء إىل الشاردين عن رحاب هللا كثرية
متنوعة ،وليست أايم رمضان هذه ولياليه إال واحدة من هذه املعامل.
أال ولتعلم أن مقياس حمبة هللا وغضبه ال تكمن يف الساعة اليت ترى اإلنسان فيها طائعاً أو عاصياً.
وإمنا تكمن يف مصيبة اإلعراض عنه أو نعمة الرجوع إليه ..
فلنهتف مجيعاً أنشودة الرجوع إىل رحابه ،أنشودة الرتامي على أعتابه ،قائلني مجيعاً :ما أحلى الرجوع
إليه  ..أجل ،ما أحلى الرجوع إليه.
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