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أسرار الحب اإللهي
التجاني بولعوالي *

إ .هيلوا

�إن كتاب �أ�سرار احلب الإلهي هو عبارة عن رحلة روحية يف قلب الإ�سالم ،كما يحيل �إىل ذلك عنوانه الفرعي� .إنها رحلة تنبثق من �أ�سرار القر�آن الروحية وال�شعر ال�صويف
القدمي وق�ص�ص الأنبياء واملريدين الروحيني عرب التاريخ؛ وذلك بهدف �إعادة �إ�شعال جذوة الإميان وتبديد ال�شكوك وتعميق العالقة مع اهلل .ويعترب هذا اجلهد الفكري
والعرفاين ح�صيلة لتجربة ا�ستغرقت �أكرث من خم�سة ع�شر عاما من الكتابة والبحث والتعمق يف الإ�سالم و «التنمية الروحية» ،على حد تعبري �صاحبة الكتاب �أ .هيلوا.
حل َكم بلغتها
وال تكتفي الكاتبة -التي تنحدر من كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية -با�ستمداد الأ�سرار الربانية من خمتلف الآيات والأحاديث والق�ص�ص وا ِ
الطرية وال�صافية فقط ،بل تقرتح جملة من التدريبات الروحية التي ت�شدد على قيم املحبة والتقوى واالتكال على اهلل والقرب احلميمي منه.

وهذا ما يحيل على �أقطاب ال�صوفية التقليديني كاحلالج وبن
عربي وابن الفار�ض ورابعة العدوية وغريهم ،الذين يعتربون
امل�ؤ�س�سني احلقيقيني للمدر�سة ال�صوفية احللولية واالحتادية
بوجه خا�ص ،وال ميكن ا�ستيعاب خمتلف املفاهيم التي حت�ضر
يف التجارب ال�صوفية املعا�صرة (ومنها ه��ذه التجربة التي
نحن ب�صدد مراجعتها) �إال بالعودة �إىل تلك اجلذور الداللية
واملعرفية والتاريخية .وت�شري الكاتبة هيلوا نف�سها يف املقدمة
�إىل �أن ما تعر�ضه يف كتابها لي�س جديدا ،بل �إن �أغلب تعاليم
احل��ب والرحمة مت ن�سيانها .لذلك لي�س الإ��س�لام ه��و ال��ذي
يتغي ،بل نحن الذين يجب علينا �أن نعود �إىل جوهر
يجب �أن ّ
الإ�سالم الروحي و�إىل ر�سالته اخلالدة التي تت�أ�س�س على احلب
وال�سلم والرحمة واحلرية والوحدة.
ث��م �إ َّن ه�ي�ل��وا ت�ع�ترف ب��أن�ه��ا لي�ست ك��ات�ب��ة ،رغ ��م �أن �ه��ا تكتب!
ب��ل ح��امل��ة وحم�ب��ة هلل ،فهي حتلم بالنفاذ �إىل ك�ن��وز الإ��س�لام
العرفانية ،وم��ن ثم تغيري العامل باحلب .وقدميا �صرح بن
عربي ب�أن دينه احلب ،و�أن اهلل يحب كافة اخللق على اختالف
�أديانهم ومعتقداتهم .واحلب الإلهي �أكرب من �أن يُ�شرح ،رغم
�أن اخلليقة ال تتوقف عن احلديث عنه ،كما يقول جالل الدين
الرومي.
كتاب �أ�سرار احلب الإلهي اثنا ع�شر ف�صال تقارب فيها
ويتوزع ُ
الكاتبة «عرفانية الإ� �س�لام» يف خمتلف جتلياتها الإمي��ان�ي��ة
والتعبدية والأخالقية والروحية .والالفت للنظر� ،أنها تربط
�أغلب املفاهيم الت�أ�سي�سية للدين الإ�سالمي بالبعد الروحي
ال��ذي يبدو �أن��ه ي�شكل جوهر ك��ل ع�ب��ادة �أو �سلوك �أو عالقة.
وتدعو الكاتبة �إىل قراءة جتربتها بقلب مفتوح ،لأننا مبجرد
م��ا نفتح قلوبنا ل�ن��ور اهلل ��س��وف ت��زه��ر �أج��وب�ت�ن��ا ع��ن معظم
الأ�سئلة امل�ح�يرة .ث��م �إن الأم ��ر يتعلق هنا �أك�ثر باالنتظام يف
جتربة ربانية عرفانية ،ال باكت�ساب معلومات حول اهلل.
اهلل م�صدرا للحب
تنهل الكاتبة هيلوا م��ن خمتلف م�صادر ال�ت�راث الإ�سالمي
ال��دي�ن��ي (ق� ��ر�آن ،ح��دي��ث� ،صحابة) والأدب� ��ي (ب��ن ع�ط��اء اهلل،
الرومي ،ال�شريازي) لتثبت كون اهلل منبعا للحب ،فهو خالق
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الكون ونور ال�سموات والأر�ض ،وهو احلقيقة املطلقة واملت�سامية
التي توحد بني املختلفات يف حميط حبه ،وهو احلقيقة التي
تلهم الورود لتزهر ،وهو ن�سمة احلب خلف الريح التي ُت ّرد
الأ�شجار من �أوراقها يف اخلريف وتزينها بالأزهار يف الربيع.
ولعل عجزنا عن �إدراك هذا ال�سر الإلهي العميق يُعزا �إىل �أن
«لغة اهلل هي ال�صمت ،وكل ما عداه ترجمة �سيئة» ،كما يقول
الرومي .بينما الكلمات تختزل ت�أويل اهلل يف حدود لغة الب�شر،
ف�إن ال�صمت يحمل �إمكانيات ال متناهية .وعندما نتعلم ،نتدبر
ُ
ون ّ�سد ال�صفات الإلهية ،ن�صبح �أكرث قربا من الإلهي .ورغم
�أننا ال ن�ستطيع معرفة جوهر اهلل واكت�شافه� ،إال �أننا ميكن
دائما جتربة جتليات ال�صفات الربانية.
من �أنت؟
ُتع ّرف هيلوا الإن�سان ب�أنه خملوق كوين من �صنع �إل��ه كامل،
ف�ه��و مل ي��وج��د ن�ت�ي�ج��ة ال �� �ص��دف��ة ،لأن ��ه ك�م��ا ج ��اء يف ال �ق ��ر�آن
الَ ْر�� � َ�ض َو َم��ا َب ْي َن ُه َما َلعِ �بِ�ينَ»
ال�س َما َء َو ْ أ
الكرميَ « :و َم��ا َخلَ ْق َنا َّ
(الدخان .)38:وهذا يعني �أن الدنيا لي�ست عر�ضية ،فاهلل كتب
ق�صة الإن�سان بقلم الرحمة ،وقد �أفرغ حبه يف كل خلية تتحرك
داخله ،ثم نفخ روحه يف قالب من الطني ،ليجعل منه ج�سرا
بني ال�سموات والأر���ض .ومثل ن�سيم لطيف بعث اهلل نور حبه
يف الرتبة اجلافة ،ليمنح احلياة ملا كان يف الأ�صل �أر�ضا مواتا.
�إ َّن فل�سفة حافظ ال�شريازي ال�صوفية حت�ضر �أي�ضا يف هذه
التجربة الروحية املعا�صرة ،حيث �إنه ال يجب �أن نن�سى �أن احلب
ه��و �سبب وج��ود ال�شيء ب��دل ال�لا��ش��يء ،لأن�ن��ا ُخلقنا لتجديد
احلب الإلهي .فاهلل يتكلم عن هذا احلب عندما يقولَ « :ومَا
ن�س ِ�إ َّل ِل َي ْع ُبدُونِ » (الذاريات .)56:يف اجلوهر،
َخلَقْتُ ْ ِ
لنَّ َو ْلِإ َ
تعترب عبادة اهلل �أ�سمى حمطات احلب ،لأننا ال ميكن �أن نعبد
�شيئا حتى نحبه .ولكي يوجد احلب ،يجب �أن تكون هناك �إرادة
حرة ،لأنه ال ميكن حتقيق احلب حتت الإك��راه ،كما ي�ستحيل
بلوغ مقام احلب بالقوة.
العامل ال�سري للقر�آن
�إ َّن ال�ق��ر�آن يعترب ر�سالة حب ربانية مر�سلة من اهلل ،تك�شف
لنا عن كل الطرق التي �أح ّبنا بها هو قبل �أن ُنعطى الفر�صة

لنحبه ونتعرف عليه� .إن كل كلمة موحاة تنطوي على الرحمة
الإلهية ،وتت�ضمن حبه غري امل�شروط ال��ذي ال يخ�ضع لفعل
الإن�سان ،لذلك ف�إن القر�آن لي�س اجتاها ر�أ�سيا �أو نقطة و�صول،
بل �شرفة م�شرعة� .إننا ال ُندعى �إىل قراءة القر�آن فقط ،بل �إىل
تدبره حتى نبلغ بوا�سطته اجلوهر ال�سري هلل الذي يتحرك
يف كل �شيء عرب الوجود� .إن��ه يذكرنا ب�أنه نظ ًرا لكون �أن كل
�شيء يف اخلليقة هو مظهر من مظاهر حمبة اهلل ،ف�إنه بف�ضل
وجودنا ذاته ال ميكننا �أبدًا �أن نكون خارج حميط احلب الإلهي
والرحمة الالحمدودة.
�إن كل ما نراه يف القر�آن الكرمي يثري حالة من الوعي اخلا�ص
يف ذاتنا ،لأن كل كلمة من هذا الكتاب هي مبثابة م�صباح ي�ضيء
ظلمة خوفنا ،يخرتق كهوف الوعينا ،ي�سلط ال�ضوء على تلك
اجلوانب من ذاتنا التي جنهد ب�إخفائها .يبد�أ كتاب اهلل عملية
تطبيب القلوب من خالل تعميق الوعي بالأمور التي ابتعدنا
فيها عن اهلل ،كما يقول ال�سيكولوجي امل�شهور كارل يزنع« :ال
ميكن لأحد �أن ي�صبح م�ستنريا من خالل تخيل �صور ال�ضوء،
لكن عرب جعل الظلمة �شيئا واعيا».
البعد الروحي للإ�سالم
وت��ذه��ب الكاتبة هيلوا �إىل �أن الإ� �س�لام لي�س دي�ن��ا ف�ق��ط ،بل
فل�سفة حياة من �ش�أنها �أن تن ّمي امل�ؤمن ج�سديا وذهنيا وروحيا.
�إن اهلل مل يبعث الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم لأجل
ت�أ�سي�س دي��ن ج��دي��د ،ب��ل العك�س ،لتعزيز عالقتنا باحلقيقة
الإلهية .ومع ذلك ،ف�إن القر�آن ال يتحدث فقط عن عالقتنا
ب��اهلل ،بل ير�شدنا �أي�ضا يف عالقتنا بكل املخلوقات ،ويوجهنا
لأن نتعامل برحمة مع �أنف�سنا ومع الغري ،و�أن نكون واعني يف
ا�ستعمال امل�صادر الطبيعية.
كما �أن الكاتبة تركز على مفهوم الإح�سان بكونه كنه التجربة
الروحية ،وهي تقتب�س قول جعفر ال�صادق الذي علم تالمذته
�أن النا�س يعبدون اهلل ب�إحدى الطرق الثالث� :أولها طريقة
العبد الذي يعبد اهلل خوفا من العقاب ،وثانيها طريقة التاجر
الذي يعبد اهلل من �أجل احل�صول على الثواب ،و�آخرها طريقة
احلر الذي يعبد اهلل لأنه يحبه ومي ّ
نت له ،وهذه �أف�ضل طرق

جمادى اآلخرة  1442هـ  -يناير 2021

العبادة .فقط عندما نعبد اهلل ب�سبب حبنا له ،ميكن للعبادة �أن
حتول كياننا بالكامل� .إنه مقام الإح�سان كما يف حديث جربيل
امل�شهور.
التوبة عودة �إىل الوحدة
ُ
�إ َّن من �أهم الهبات الربانية التي �أ ْعطِ ي َناهَا هي ممار�سة التوبة،
التي دوما ما ترتبط يف اللغة العربية بكلمة الندم ،غري �أنها
عادة ما حتيل على معنى العودة ،فهي تذكري مفعم بالأمل ب�أن
�أرواحنا الأبدية ال ميكن �أن تلطخ ب�شكل ال ميكن �إ�صالحه من
خالل �سلوكاتنا �أو كلماتنا الفانية .وهذا يعني �أنه عندما نطلب
العفو من اهلل ،ف�إننا نعود �إىل �أ�صلنا الذي كنا عليه عن طريق
�إزالة حجاب اخلطيئة الذي يحول دون ر�ؤيتنا احلقيقية.
وت�ظ��ل ال�ف��ر���ص قائمة يف ك��ل حلظة ل�ل��رج��وع �إىل اهلل ،حيث
التح�سر وال�ن��دم ال يجب �أن يعني �شكال م��ن تعذيب النف�س
وجلدها ،بل حتجيم �إقبالنا على ال�شهوات الدنيوية من خالل
التوا�ضع واحلاجة �إىل اهلل؛ �إن الندم احلقيقي له وقع كال�سيف
يف القلب ،و ُتطلب املغفرة بالل�سان بنية �أن ال يعود امل��رء مرة
�أخ��رى الرتكاب الفاح�شة ،كما تنقل الكاتبة عن علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنه.
ال�شهادة ون�شوة الوحدانية
ت ��ؤول الكاتبة هيلوا �شهادة الإ��س�لام بطريقة �أع�م��ق مم��ا هو
متداول يف التدين اليومي ،فهي ت��رى �أن الباحث عن اهلل ال
ي�صبح م�سلما �إال عرب النطق بال�شهادة ،التي تعترب الطريق
الأول امل�ؤدية �إىل حميط الإ�سالم الإلهي� .إنها تر�سخ عملية
اال�ست�سالم للإلهي �سواء على م�ستوى الظاهر �أو الباطن.
�إن ال�شهادة تبد�أ من �إف��راغ القلب من املعبودات املزيفة التي
قد تكون يف �شكل نزعات �أو �شهوات �أو معتقدات ،ق�صد التفرغ
املطلق للإله احلقيقي ال�سامي ،الذي هو اهلل� .أما ال�شق الثاين
من ال�شهادة ،فيت�ضمن الإميان مبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم
بكونه حامل نور الر�سالة .فنحن عندما ن�صلي عليه ونتربك
به نن�ضم تلقائيا �إىل املالئكة يف ثنائها على روحه البهية ،ونلج
نهر النور لنغت�سل من ال�شوائب والدن�س.
ثم �إ َّن الإمي��ان لي�س �شيئا يجب انتزاعه �أو متلكه ،بل العك�س
�إنه �سفر لك�شف القناع عما �سبق و�أنعم اهلل تعاىل به علينا� ،إنها
رحلة ك�شف واكت�شاف الأنا الأعلى .يف مقابل ذلك ،ي�ؤدي الكفر
�إىل تغطية النف�س بالأوهام واملفاهيم اخلاطئة التي تنبني على
ت�أمالت الأنا.
تناغم بني العبادة واحلب الإلهي
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل رك ��ن ال���ش�ه��ادة ال ��ذي ي�شكل ع���ص��ب الإمي ��ان
الإ�سالمي خ�ص�صت الكاتبة حيزا مهما لباقي �أركان الإ�سالم
من �صالة وزكاة و�صوم وحج ،ال�سيما يف بعدها الروحي الذي
يكاد يخلو من التدين اليومي الروتيني الذي يكتفي مبا هو
حريف دون اجلوهر ،ومبا هو �شكلي دون اللباب.
فال�صالة ينبغي �أن تتناغم م��ع احل��ب الإل �ه��ي ،لأن�ن��ا ونحن
منار�س ال�صالة ننف�صل عن العامل امل��ادي ونت�صل باحلقيقة
الإل �ه �ي��ة (احل � ��ق)� .إن �أداء ال �� �ص �ل��وات اخل�م����س ي��وم�ي��ا يعني
االت�صال بالنبع ل�شحن البطارية الروحية للقلب عرب احلب

«الكهربائي» هلل .ثم �إن ال�صالة ال يجب �أن متار�س لتحقيق
هدف ما يف نهاية املطاف ،لأن التفاعل والتوا�صل مع اهلل ي�شكل
املق�صد املطلق للحياة .يقول الرومي�« :إذا �صلينا فقط عندما
ن�شعر بذلك ،فنحن ال ن�صلي هلل ،بل من �أجل تلبية رغبة الأنا
بطريقة معينة ».لذلك ،فال�صالة تعترب �إحدى �أعظم الفر�ص
للتعبري ع��ن ال�صرب وال�شكر ،لأن�ن��ا م��دع��وون لأن ن�صلي هلل
بغ�ض النظر عما ن�شعر به.
�أم��ا الزكاة فيمكن �أن ت�شكل �أداة لبلوغ مرتبة احل��ب الإلهي،
لأن��ه عندما متتلك ما يفتقده الآخ��ر ،ف��إن اهلل ي�ستجيب من
خاللك لدعاء ذلك املحتاج .ومبجرد ما ت�شرع يف خدمة من
هو يف حاجة �إل�ي��ك ،ف�إنك ت�صبح بذلك �أداة للحب والرحمة
ت ُّبو َن» (�آل
ما ُ ِ
ب َح َّتى ُت ْن ِف ُقوا ِ َّ
واجلود الإلهي؛ « َلنْ َت َنا ُلوا ا ْل ِ َّ
عمران.)92:
يف حني �أن ال�صوم ال يعني فقدان وزن اجل�سم ،بل فقدان وزن
اخلطايا ،ويُع ّلم الإن�سان كيف ينفلت من الأنا التي تثقل وزنه.
وهذا يعني �أي�ضا �أنه عندما منار�س ال�صوم ،ن�سحب الطاقة من
جانبنا املادي ،لنعيد توجيهها نحو اليقظة الروحية.
وهذا ما ينطبق �أي�ضا على �شعرية احلج التي حتيل على العودة
�إىل اهلل ،حيث امل�ؤمن يهيء نف�سه للحج كما �أنه يتهي�أ للموت،
فيدفع ما عليه من ديون ،ويكتب و�صيته الأخرية ،ويرتك ما
يكفي من املال لأ�سرته ،ويلتم�س ال�صفح من كل من �أ�ساء �إليه.
الأ�سرار الروحية للموت واجلنة والنار
تعتقد هيلوا �أننا نحمل روح��ا �أبدية م�سكوبة من نفخة اهلل،
حيث �أج�سادنا مبثابة �أوع�ي��ة لنا ،لكن ال تعك�س حقيقة من
نكون� .إن �أج�سادنا خلقت من الطني ،وهذه الأر�ض هي الفرن
ال ��ذي مت ت�شكيلنا فيه وحتويلنا �إىل ف�خ��ار �إل �ه��ي .ف��الأر���ض
لي�ست وطنا لنا ،بل �شرنقة ومرحلة خما�ض حيث مت �إفراغنا
لن�صري ح�سب ما هو مكتوب علينا .ثم �إن املوت لي�س نهاية ،لكن
مرحلة عبور وحتول ،حيث ُتزال عن يرقتنا مالب�سها ل ُيك�شف

عن فرا�شتنا اخلالدة .كل �شيء حي يبد�أ باملوت� ،أو الفقدان� ،أو
الت�ضحية� .إن احلياة تن�ش�أ وترتعرع يف �سماد املوت� .إن ال�شرنقة
يجب �أن ت�ستحيل فرا�شة ،وال�ب��ذرة يجب �أن تت�شقق قبل �أن
تنبثق ال�شجرة .هذ يعني �أن احلياة حتت�ضر لتتطور ،واملوت هو
مبثابة ج�سر ي��ؤدي �إىل تطور وعينا ،لذلك يقول اهلل تعاىل:
الُ َ
ول» (ال�ضحى.)4:
ي َّل َك مِ َن ْ أ
« َو َل ْلآخِ َر ُة َخ ْ ٌ
ومبا �أن ثمار احلب ال ميكن �أن تزهر بالإكراه  ،فقد �أعطانا
اهلل حرية االختيار ،وهكذا ميكن �أن توجد حقيقة احلب� .إن
اجلحيم مبعناه احلقيقي هو نتيجة ثانوية لإرادتنا احلرة ،لأنه
مبجرد ما �أعطانا اهلل حرية اختيار �أن نحب اهلل ،ف�إنه ي�سمح
� ً
أي�ضا ب�إمكانية اختيارنا االبتعاد عنه .وعلى الرغم من �أننا
نح�صد يف الآخرة ما زرعناه يف الدنيا ،ف�إننا �إذا اختزلنا وجود
الآخرة �إىل جمرد عقاب وثواب ،ف�سوف نفقد روح الر�سالة� .إن
اجلنة والنار لي�ستا مظاهر فيزيقية فقط ،بل ت�شكالن �أي�ضا
حالة من الوجود تعك�س �شعور الروح عند االقرتاب �أو االبتعاد
من الإلهي .يف اجلوهر ،ميكن ت�شبيه اجلنة والنار باملرايا التي
تعك�س لنا عالقة روحنا مع اهلل .ولعل الكاتبة ت�ستلهم يف هذا
املعنى �شم�س الدين التربيزي الذي يقول« :ال تبحث عن اجلنة
والنار يف امل�ستقبل ،لأن كليهما غري حا�ضرتني .كلما متكنا من
احلب دون توقعات �أو ح�سابات �أو مفاو�ضات ،ف�إننا نكون بالفعل
يف اجلنة .وعندما نت�شاجر ونكره نكون يف اجلحيم».
وبهذه اللغة ال�صوفية الف َّيا�ضة ،ت�سرح بنا الكاتبة �إ .هيلوا
يف «عرفانية الإ� �س�ل�ام» ،وه��ي ت�ستنبط قيم احل��ب والرحمة
وال�سالم من كل ن�ص �أو عبادة �أو �سلوك ،وت�ستدعي خمتلف
ال�ت�ج��ارب ال�صوفية التقليدية بنوع م��ن التباهي والإع�ج��اب
والتبني .ومن �ش�أن هذه الرتكة الروحية والقيمية الرثية �أن
جتعل القارئ يت�ساءل يف حرية عن الرتدي الذي ي�شهده راهن
امل�سلمني اليوم ،لي�س اجتماعيا و�سيا�سيا واقت�صاديا فقط ،بل
روحيا �أي�ضا� .إن العزوف الفردي وامل�ؤ�س�سي عن قيم الإ�سالم
و�أخالقه تكاد ت�شكل ظاهرة عامة لدى امل�سلمني جميعا ،رغم
�أنهم يف الظاهر يت�شبثون بهذا الدين العظيم ويقتدون بنبيه
الكرمي ويتلون كتابه املقد�س ،لعل ا�ستلهام �أ�سرار احلب الإلهي
يف تفكرينا و�سلوكنا وعالقاتنا م��ن �ش�أنه �أن يعيد املجتمع
امل�سلم �إىل ج��ادة الطريق لنكون يف م�ستوى الأم��ان��ة الإلهية
التي �أنيطت بنا.
-------------------------------•الكتاب" :أسرار الحب اإللهي ..رحلة
روحية في قلب اإلسالم".
•المؤلف :إ .هيلوا.
•الناشر :ناوليت ،الواليات المتحدة
األمريكية2020 ،م.
•عدد الصفحات 386 :صفحة.
* باحث مغربي مقيم يف بلجيكا
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