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حمبة اهلل عز وجل

سبيلها  ..والنتائج التي حتققها

اإلمام الشهيد البوطي

من احلقائق الثابتة واملعروفة عن اإلنسان ،أنه (إن جتاوزنا هيكله اجلسدي) كيان ذو حقيقتني :أوالمها
اإلدراك وحمله الدما ،،الثانية الوجدان ومكانه القل.
ونعين باإلدراك الوظائف اليت ينهض هبا العقل ،ونعين بالوجدان العواطف الدافعة والرادعة واملمجدة،
وهي عاطفة احل .والكراهية والتعظيم واالنبهار
واإلنسان إمنا يتعامل مع احلياة وشؤوهنا هباتني امللكتني ،أوالمها ترسم وختطط ،واألخرى حترك وتدفع
إىل التنفيذ وبعبارة أجلى وأوضح نقول :أما ملكة العقل والوعي فإمنا تؤدي عملها بشكل آيل ووظيفة
حمدودة ال تزيد على كشف احلقائق اخلفية وإزاحة احلج .عن القضايا الغامضة ،مث إهنا ال متلك بعد
تبصر صاحبها
ذلك أي سلطان على السلوك إهنا أشبه ما تكون باملصابيح املثبتة يف مقدمة السيارة ّ
ك إليه ،مث ال تزيد على ذلك وأما ملكة الوجدان فهي قوة دافعة بل وقود
بطبيعة الطريق الذي يُسلَ ُ
حمرك ،إهنا أشبه ما تكون بالوقود واحملرك داخل السيارة إذن فاحلياة السلوكية لإلنسان تنهض على
تبصر وتكشف ،واألخرى تقود وتدفع
هاتني امللكتني :إحدامها ّ
مث إن ملكة الوجدان (أي العواطف) يف حياة اإلنسان ،يتجاذهبا عامالن اثنان :أحدمها الرعونات
النفسية املتمثلة يف األهواء والشهوات وح .الذات ومشاعر االستكبار ،ثانيهما القرارات العقلية اليت
جملوة بعد جهالة أو غموض
يكشف عنها العقل ويضعها أمام صاحبه ّ
والغلبة إمنا تكون يف أكثر األحيان للرعونات النفسية ،فهي اليت تسبق العقل إىل ملكة الوجدان لكي
جتندها حلساهبا ،ومن هنا ،وهلذا السب ،.جند كثرياً من الناس يستجيبون يف تصرفاهتم السلوكية هلاجس
الغرائز النفسية معرضني عما متليه عليهم قراراهتم العقلية إذ تفوز غرائزهم ومجوحاهتم النفسية بالسبق إىل
مكمن العواطف يف كيان صاحبها فيصبح القرار هلا ال للعقل وأحكامه
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وقد أدركت اجملتمعات اإلنسانية منذ أقدم العصور املشكلة اليت تنبثق من هذه الظاهرة ،فسعت إىل
حلّها عن طريق اللجوء إىل ما يسمى بـ (الرتبية) وأخذ األجيال هبا ،وهي تعين العمل على إخضاع غرائز
النفس ملا متليه قرارات العقل ولكن املشكلة بقيت ،يف مجلتها قائمة ألن معظم الوسائل الرتبوية
كانت وال تزال وسائل عقالنية ختاط .الوعي والفكر واملشكلة ال تكمن يف عجز العقل عن اإلدراك
وإمنا تكمن يف هيمنة الغرائز النفسية على العواطف والوجدان وإمنا يكمن احلل يف هذا الذي سنقوله
هنا
*
*
*
اآلن وقد عرفنا أن اإلنسان كيان ذو حقيقتني :العقل الذي يكون به اإلدراك ،والوجدان الذي هو
مصدر احل .والكراهية والتعظيم ،فلنعلم إذن أن هاتني احلقيقتني مها اجلناحان اللذان ال يرقى اإلنسان
إال هبما إىل مرضاة اهلل عز وجل
أي فال يتحقق بلو ،مرضاة اهلل تعاىل بالعقل وحده وال باحل .وحده ،وإمنا يتحقق ذلك باجتماع
كل منهما على النهج الذي رمسه بيان اهلل يف حمكم تنزيله كثريون هم الذين عرفوا اهلل بعقوهلم واستدلوا
على وجوده ووحدانيته بعلومهم ،ولكن عواطفهم القلبية بقيت مستلبة لصاحل الرعونات والغرائز النفسية
فلم تفدهم عقوهلم وعلومهم شيئاً ومل يتقربوا إىل اهلل بذلك كله شروى نقري وكثريون هم الذين
توجهت عواطفهم باحل .إىل اهلل عز وجل ،ولكن عقوهلم ظلت حباجة إىل معرفة حقائق الدين وأحكامه
وضوابط السلوك يف حياة املؤمنني ،فلم تفدهم عواطفهم اإلسالمية شيئاً بل حتولت يف حياهتم السلوكية
إىل عواصف وسلوكات خاطئة شاردة عن ضوابط الدين وأحكامه
ولنعلم أن الوظيفة اليت محّل اهلل عباده مسؤولية النهوض هبا ،تتلخص يف أن على اإلنسان أن جيعل
عواطفه من ح .وكراهة وخوف وتعظيم تابعة لقرارات العقل وأحكامه ،بأن حي .ما يدعو إليه العقل
وأن يكره ما حي ّذر منه العقل
وليس يف العقالء من ال يدله عقله على وجود اهلل وعلى أنه متصف بكل صفات الكمال ،منزه عن
كل صفات النقصان ،ومن مث فإنه ليس يف العقالء من ال يبصره عقله هبويته عبداً مملوكاً هلل ،ولكن
عواطف اإلنسان تكون يف الغال .جمندة لرغائ .النفس ورعوناهتا وأهوائها ،ومن مث فإن ذلك حيول دون
االعرتاف بقرارات العقل وأحكامه
2

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

حمبة اهلل عز وجل

اإلمام الشهيد البوطي

إذن فمشكلة توجه اإلنسان بفكره وسلوكه إىل اهلل ال تكمن يف العقل ووعيه ،بل إن مشكلته حملولة،
ألن إدراك العقل للحقائق عملية آلية ال اختيار له فيها إن العقل ال لملك أن تختار عدم اإلدراك
للقضايا املوضوعة أمامه ما دامت موضوعة حتت بصريته وإن كان صاح .العقل لملك أن يتجاهل القرار
الذي وصل إليه عقله
فأين تكمن إذن مشكلة توجه اإلنسان إىل اهلل؟
إهنا تكمن يف أن العاطفة اليت هي الوقود احملرك ألنشطة اإلنسان ،تكون يف الغال .مستلبة لصاحل
الرعونات واألهواء النفسية ما فائدة أن يؤمن العقل باهلل إذا كانت حمبة القل .لرغائ .الشهوات
النفسية وملذاهتا احليوانية؟ وقد علمنا قبل قليل أن العقل ليس أكثر من مصباح كاشف أما الدفع
والتحريك فلعواطف احل .واخلوف والتعظيم
والسؤال املرتت .على هذا هو :فكيف السبيل إىل أن تتحرر العواطف اإلنسانية من أسر الرعونات
واألهواء النفسية وأن تتحول فتصبح جمندة حملبة اهلل واخلوف منه والتعظيم له؟ أي كيف السبيل إىل أن
ف يَأِْت اللّهُ بَِق ْوم ُِحيبُّـ ُه ْم َوُِحيبُّونَهُ)؟ وال حظوا أنه جل جالله مل يقل:
نكون ممن قال اهلل عنهم( :فَ َس ْو َ
(فسوف يأت اهلل بقوم ال يرتابون يف وجوده ووحدانيته) ألن املشكلة ال تكمن يف االرتياب أو عدم
االرتياب العقلي ،وإمنا تكمن يف احل .إذ يكون متجهاً إىل اهلل أو إىل غري اهلل عز وجل
واجلواب حيتاج إىل تفصيل طويل الذيل ،ولكنه يتلخص فيما يلي:
عوامل احل .يف حياة اإلنسان ثالثة ال مزيد عليها :إحسان يأسر القل ،.أو مجال يأخذ مبجامع
النفس ،أو عظمة تبهر الوجدان وهذه العوامل الثالثة موجودة يف ذات اهلل عز وجل غري أن الغفلة اليت
حتيق باإلنسان جتعله يتيه عن ذلك وحنن هنا إمنا نتحدث عمن آمن باهلل عز وجل إلماناً حقيقياً مبقتضى
الدالئل العقلية والعلمية
من هو احملسن الذي تفد إىل اإلنسان يف كل حلظة منائحة وإنعامه؟ ال يرتاب ذو عقل آمن بألوهية
اهلل بأن احملسن األوحد إىل اإلنسان يف الكون إمنا هو اهلل هو الذي ينيمك إذا متتدت على سريرك يف
انتظار نعمة الرقاد ،وهو الذي يوقظك إذا أخذت حظك الكايف من هذه اإلجازة الربانية ،وهو الذي
ينقيك من شوائ .السموم ويطهرك من أوضارها إذا دخلت احلمام ،وهو الذي أجندك باملاء الذي
حتققت فيه عوامل التطهري ،وهو الذي إذا جلست إىل مائدة الطعام أنعم عليك بكل ما لذ وطاب
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فوقها ،إن مجيع ذلك ليس إال حصيلة مساء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخر اهلل لك حلومها واأللبان
اليت يف ضروعها ،وهو الذي لمدك بالعافية ومقومتها حلظة فلحظة
فإذا تذكرت هذه النعم وأضعافها اليت تفد إليك وربطتها باملنعم املتفضل جل جالله ،تفجرت يف
قلبك من هذه املشاعر حمبة عارمة هلذا الذي يتواىل إليك إكرامه وال تنقطع عنك مننه
مث من هو اجلميل الذي مل تتفرع صور اجلمال كلها إال من مجاله؟ ال يرتاب أيضاً ذو عقل سبق أن
آمن بألوهية اهلل يف أن مصدر اجلمال كله بشىت صوره وأنواعه إمنا هو اهلل عز وجل فمن كان من شأنه
أن تأسر صور اجلمال املتنوعة لبه وأن تأخذ مبجامع نفسه ،وكان ممن عرف اهلل وآمن به ،ال بد أن هتيمن
عليه حمبة خالق اجلمال يف الكون ومبدع الرائحة يف العطر ،ومفجر العبق يف الزهر ومنسق األلوان يف
الورد وهل هو إال اهلل عز وجل؟ هل من خالق غري اهلل؟
أما الذين تأسرهم مظاهر العظمة واهليبة والكربياء ،فلن جيدوا بعد اهلل عظيماً ال خترج األكوان كلها
عن قبضته وال يفرت ملكوته عن التسبيح حبمده والدينونة لسلطانه ،هو املسري لنواميس العامل كله ،أعطى
كل شيء صورته اليت أفرغه فيها ،مث أقامه على الوظيفة اليت هداه إليها
إذن فعوامل احل .الثالثة ال ب ّد أن تسوق إىل حمبة اهلل ال يستثىن من هذا القرار إال من مل يهتد
إىل معرفة اهلل بعد

*

*
*
واآلن ما هي النتائج اليت حتققها حمبة اهلل يف كيان اإلنسان؟
إهنا حتقق أوالً طهارة النفس من آفة الضغائن واألحقاد ومشاعر احلسد واالستكبار على اآلخرين
إن من توهج قلبه مبحبة اهلل عز وجل ،ال يبقى يف جوانبه أي مكان لرعونات النفس وأهوائها الغريزية
كالضغائن والشحناء ودوافع الظلم وحنوها ألن هذه الرعونات إمنا تثور يف النفس بدافع من ح .الذات

والعصبية للـ (أنا) فإذا هيمنت حمبة اهلل على النفس غابت حمبة الذات وحل حملها االنشغال مبراقبة اهلل
وذكره وحماسبة النفس على ما يصدر عنها من سوء أو تقصري
وإهنا ثانياً حتقق معىن األخوة مع اآلخرين من أفراد األسرة اإلنسانية وبيان ذلك أن الذي حيول دون
م ّد جسور هذه األخوة بني أفراد األسرة اإلنسانية ،حواجز الضغائن واحلقد واحلسد والتنافس على
املصاحل واالستكبار على اآلخرين فإذا ذابت هذه احلواجز يف ضرام حمبة هلل عز وجل ،فال بد أن تتجلى
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يف مكاهنا مشاعر األخوة اليت كانت غائبة عن األذهان واملشاعر حتت تأثري تلك الرعونات واآلفات
النفسية
أما النتيجة الثالثة اليت حتققها حمبة اإلنسان هلل ،فهي شيوع صلة الرتاحم ال سيما بني الذين يتمتعون
بوهج هذا احل .هلل تعاىل بني جواحنهم عندما يتالقى القلبان على معني صاف من حمبة اهلل تعاىل ،فال
ب ّد هلذين القلبني أن يتآلفا وأن يرتامحا ،كيف ال وقد مجعهما االرتشاف من كأس واحدة هي حمبة الذات
اإلهليه؟
ِِ
نت
نت َهلُ ْم َولَ ْو ُك َ
تأملوا يف هذا الذي وصف اهلل به رسوله حممداً إذ قال له(َ :فبِ َما َر ْمحَة ِّم َن اللّه ل َ
ِ
ظ الْ َق ْل ِ
ك ) [آل عمران ]951 :إهنا الرمحة اليت كان يعامل هبا اآلخرين
 .الَن َف ُّ
فَظّاً َغلِي َ
ضواْ ِم ْن َح ْول َ
وهي فيما تقرره اآلية منحة له من رب العاملني ،ولكن من أي طريق وصلت إليه هذه املنحة؟ إهنا وصلت
إليه عن طريق احل .الرباين املهيمن على قلبه ،وهو ح .متبادل بينه وبني مواله عز وجل فبهذا احل.
كان يعامل الناس أياً كانوا باللني واللطف ،ومل يُعهد عنه أنه واجه أحداً من الناس بالغلظة أو الفظاظة
والنتيجة الرابعة اليت تثمرها حمبة اإلنسان هلل ،االندفاع إىل املوعظة والنصح والدعوة ،بعامل الشفقة
والرمحة والغرية ذلك ألن حبه هلل تعاىل يدعوه إىل االنقياد ألوامره ،واتباع وصاياه وهو يقرأ فيما يقرأ
ِ
احلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
(ادعُ إِِىل سبِ ِيل ربِّ َ ِ
َح َس ُن)
من وصاياه وأوامره قولهْ :
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُم بِالَِّيت ه َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
َ َ
[النحل ]925:وألنه يقرأ فيما يقرأ قرار تكرمي اهلل لإلنسان وأمره املالئكة بالسجود له متمثالً يف شخص
كرمه اهلل وتبجيله ،فإذا قام بواج .نصحه
أبيه آدم إذن ال ب ّد أن يقوده حبه هلل عز وجل إىل تكرمي من ّ
ودعوته إىل احلق وحتذيره من التوجه إىل الباطل ،فإمنا يقوم بذلك بدافع من حبه له وغريته عليه والرمحة
به

يالح ُقون بالدعوة
وهيهات أن جيتمع احل .احلقيقي هلل مع الدعوة إىل اهلل بدافع من التعايل على من َ
ويواجهون بأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر ،أو بدافع االنتقاص من مكانتهم أو التشهري هبم أو ابتغاء
الوصول إىل مصاحل شخصية أو مكاس .مادية ألنفسهم
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وإن لنا يف سرية رسول اهلل ومواقفه من املشركني وأذاهم له واستكبارهم عليه ،ما جيسد لك هذه
احلقيقة ويضعنا أمام املزيد من نتائج حمبة اإلنسان هلل عز وجل
*
*
*
وبعد ،فلنتسائل أيهما أسبق من اآلخر :ح .اهلل لإلنسان أم ح .اإلنسان هلل؟
واجلواب أن مما ال ري .فيه أن حمبة اهلل لإلنسان أسبق من حمبة اإلنسان هلل
َّ ِ
ف يَأِْت
ين َآمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَ َس ْو َ
والدليل األول على ذلك قول اهلل تعاىل( :يَا أَيـُّ َها الذ َ
اللّهُ بَِق ْوم ُِحيبُّـ ُه ْم َوُِحيبُّونَهُ )[املائدة ]55 :فقد قرر البيان اإلهلي حمبته هلم قبل حمبتهم له ،أي فهم حيبونه
حببه سبحانه وتعاىل هلم
والدليل الثاين يتمثل يف التكرمي الذي أضفاه اهلل على اإلنسان ،إذ نس .روحه السارية يف كيانه إىل
ذاته العلية ،ويف أمره املالئكة بالسجود له متمثالً يف شخص أبيه آدم ،ويف إعالنه البياين عن هذا التكرمي
بقوله( :ولََق ْد َكَّرمنَا ب ِين آدم و َمح ْلنَاهم ِيف الْبـِّر والْبح ِر ورزقْـنَاهم ِّمن الطَّيِّب ِ
اه ْم َعلَى َكثِري ِّمم َّْن
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
َ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ
ْ َ ََ َ َ ُ ْ
َ
خلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
ضيالً)[اإلسراء ]07:والتكرمي ال يكون إال أثراً من آثار احل .إذن فقد كان ح .اهلل لإلنسان
َ
سابقاً على حبه له

مث إن مآل هذا التكرمي إىل ما يقرره اإلنسان ويصنعه حبق نفسه فمن الناس من ازدادت مكانتهم
عند اهلل علواً وتكرلماً ،ومنهم من تدنّت بشكل جزئي ،ومنهم من حتولت هبم إىل النقيض ،فردهم اهلل –
مكرم يف أصل نشأته عند اهلل ،وذلك دليل على
كما قال– أسفل السافلني واملهم أن اإلنسان أياً كان ّ
حبه السابق له
ومما ال ري .فيه أن كل مسلم صادق يف إسالمه ال ب ّد أن يكون له نصي .من حمبة اهلل له وأقل
ذلك ما يدل عليه إسالمه وإلمانه باهلل عز وجل إذ لو مل يكن له عند اهلل من املنزلة ما يستدعي اجنذابه

إىل اإلسالم وتوجه قلبه إىل اإللمان ،ملا متتع مظهره بتعاليمه ،وملا سرت عقائده إىل قلبه وصدق اهلل
ِ
 .إِلَْي ُكم ِْ
وق
اإللمَا َن َوَزيـَّنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوَكَّرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر َوالْ ُف ُس َ
القائلَ ( :ولَك َّن اللَّهَ َحبَّ َ
ُ
ِ
صيَا َن)[احلجرات ]0:مث إن املسلم تزداد منزلته عند اهلل علواً ،كلما ازداد صدقاً مع اهلل يف إسالمه
َوالْع ْ
والتزاماً بأحكامه وأوامره
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وإذا علم أحدنا أن ما يشعر به من ح .وتعظيم هلل تعاىل ،ليس إال مثرة حمبة اهلل له ورمحته به وفضله
عليه ،فإن علمه هذا سيحول دون دخول شيء من التباهي أو العج .يف نفسه ،بل يشعر مبزيد من منة
اهلل وفضله عليه والشأن يف هذا الشعور أن يزيده حباً هلل وتعظيماً له وتعلقاً به لقد أحبك اهلل
وعرفك على ذاته وحب .إليك االنقياد ألوامره ،أفال تنبعث يف نفسك نشوة قدسية من
فجذبك إليه ّ
ِ
 .هذه النشوة فؤادك مبزيد من احل .له؟
هذا الشعور؟ ومن َمثَّ أفال تُله ُ
ثري أن تناجي رهبا ليالً يف
هذه النشوة هي اليت دفعت امرأة صاحلة كانت ختدم يف دار رجل ّ
سجودها قائلة " :أللهم إين أسألك حببك يل أن ترمحين وتكرمين " فسمع الرجل دعاءها وانتقدها
قائالً :ما أدراك أنه حيبك؟ أفال قلت :أسألك حبيب لك؟ فقالت :يا سيدي لوال حبه يل ما أيقظين يف
هذه الساعة لوال حبه يل ما أوقفين بني يديه ،لوال حبه يل ما أنطقين هبذه النجوى
فإذا عاد أحدنا إىل نفسه ،وشعر بأن شعاعاً من حمبة اهلل يسري إىل قلبه ،ونظر فوجد أن اهلل قد
أقامه من شؤون احلياة ووظائفها فيما يرضيه وصرفه عما ال يرضيه ،فلرتقص الفرحة بني جواحنه ،إذ كان،
وهو التافه احلقري ،مكاناً لعناية اهلل به والتفاته إليه ،وإقامته له مقام الوداد والقرب منه
أما إن عاد إىل نفسه فرآها حمجوبة عن مشس اهلداية ،غارقة يف ظلمات األوهام ،وعاد إىل سلوكه

فرأى نفسه سجيناً يف أودية املعاصي واآلثام ،شارداً عن ساحة الطاعات والعبادات ،فليعلم إذن أن هذا
مرد
هو عنوان منزلته عند اهلل ،وليعلم أنه إن طال به الوضع على هذه احلال ،فإمنا هو نذير شقاء دائم ال ّ
له وال رجوع عنه فإذا كانت ذاته عزيزة عليه ،ومل تكن قد هانت عليه إىل درجة الالمباالة ،فليتدارك
شأنه اليوم ولينتهز الفرصة اليت ال تزال ساحنة أمامه
سبيل هذا التدارك أن يدخل على اهلل من باب الفاقة والذل ،وأن يشكو إليه حاله ،وأن يعتذر إليه
بضعفه وعجزه ،وليناجه قائالً :لئن طردتين يا رب عن منازل تكرلمك وعن مدارج توفيقك ،فحاشاك أن

تطردين من أبواب رمحتك املفتّحة أمام مجيع عبادك وها أنا يا سيدي قد وفدت إليك من بابك هذا،
وارمتيت بنفسي يف أعتاب كرمك ،وكلّي ضعف وعجز وذل وهوان ،فاجعل من ضعفي املتهالك وذيل
املنكسر شفيعاً يل بني يديك
أال ولنعلم أننا إن تداركنا أمرنا فدخلنا على اهلل من هذا الباب ،فلسوف يستجي .دعاءنا ويقبل
رجاءنا ،ويذيقنا بَـ ْرَد ألطافه اخلفية ومغفرته الواسعة وصدق من قال :الصلح بلمحة
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أسأل اهلل تعاىل أن يقينا من جنون االستكبار عليه ،وأن ال ينسينا مملوكيتنا وعبوديتنا له ،وأن جيعلنا
دائماً على ذكر من حالنا ساعة الرحيل عن هذه احلياة الدنيا
واحلمد هلل رب العاملني

8

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

