مبة ال
18.06.10

المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ،ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من
,دا+
,هد أن مم,
يهد ال فل مضل له ،ومن يضلل فل هادي له ،وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأش,
عبده ورسوله ..أما
عباد

بع,,د:

ال:

,ة
إن الب سر الياة ،وغذاء النفس ،وقوت الروح ..بالب تشرق الدنيا ،وتضيء الوجوه وتتألBق العيون "والب,
نشيد ل يطرب عليها إل مب مغرم ،والب غدير ف صحراء ليس عليه جادة ،فلهذا قل وراده ،والب يهرب
إل العزلة واللوة بحبوبه ،والتعلق بذكره ،كهرب الوت إل الاء ،والطفل إل أمه" .و"بالب تص,فو الي,اة،
,ى
,ن عل,
ويرقص القلب ،وبالب تغفر الزلت ،وتقال العثرات ،وترفع الدرجات ،ولول الب ما التف الغص,
الغصن ،ول بكى الغمام على جدب الرض ،ول ضحكت الرض لزهر الربيع ،وحي ينتهي الب ويضيع ،تظلم
النفوس ،وتضيق الصدور ،فما أجل الب ،وما أكثر مدعيه؟
,اب
,داء ثي,
,س الع,
,اهيم ،ولب,
"ونن ف زمان قست فيه القلوب ،وانقطعت فيه أواصر البة ،وقلبت فيه الف,
,ون إل
,ا نك,
الصدقاء ،وتبارى البغضون والعادون ليتزيوا بزي البي والخلصي ،ف هذا الزمان نن أحوج م,
,ة ول
الديث عن البة ،ول نعن البة الت فقدها الناس فيما بينهم ،وإنا :البة العظمى ،الت ل سعادة ول راح,
طمأنينة للقلوب البشرية إل

با"

إخوان" :البة ليست قصصا +تروى ،ول كلمات تقال ،ول ترانيم تغن ،البة ل تكون دعوى باللسان ،ول هياما+
بالوجدان ،وإنا هي طاعة ل ولرسوله -صلى ال عليه وسلم ،-البة عمل بنهاج الرسول -صلى ال عليه وسلم،-
تتجلى ف السلوك والفعال

والقوال"

وال يzحب لذاته من جيع الوجوه ،وما سواه فإنا يب تبعا +لبته -جل وعل ،-فال هو الذي خلق ،وهو ال,,ذي
,د ال ،فل
,ن عن,
رزق ..والقلوب مفطورة ومبولة على حب من أنعم عليها ،والحسان كله ل ،والنعم كلها م,
يستحق بعد ذلك كمال البة إل هو -جل وعل" .-ومبة ال تعال على درجتي :إحداها :واجبة ،وهي البة الت
,ن
توجب للعبد مبة ما يبه ال من الواجبات ،وكراهة ما يكرهه من الرمات ،فإن البة التامة تقتضي الوافقة ل,
يبه ف مبة ما يبه ،وكراهة ما يكرهه ...وسئل بعضهم عن البة ،فقال :الوافقة ف جيع
ولو قلت ل مzت €مzت• سعا +وطاعة
وأنشد

بعضهم:

الحوال:

وقلت لداعي الوت أهل +ومرحبا+

تعصي الله وأنت تزعم حبه

هذا لعمري ف القياس شنيعz

لو كان حبك صادقا لطعته

إن الب لن ي,ب مطيعz

وهناك درجة أعلى للمحبة :وهي درجة القربي ،وهي أن يتلئ القلب بحبة ال تعال حت ت,,وجب ل,,ه مب,,ة
,وس
,ة للنف,
,دار الؤل,
النوافل ،والجتهاد فيها ،وكراهة الكروهات ،والنكفاف عنها ،والرضا بالقضية والق,
لصدورها عن

البوب..

وأقل ثن البة بذل الروح؛ ولذا قيل :إن كنت تسمح ببذل روحك ف هذه الطريق ،وإل فل تشتغل

بالترهات:

أيها السلمون :إن مبة غي ال ضائعة ومنقطة •،جاء جبيل إل النب -صلى ال عليه وسلم -فقال" :يا ممد :عش
ما شئت فإنك ميت ،واعمل ما شئت فإنك مزي به ،وأحبب من شئت فإنك مفارقه...الطبان وقال ابن القي,,م
رحه ال -عن هذه البة وهي مبة ال..." :النزلة الت فيها تنافس التنافسون ،وإليها ش,,خص الع,,املون ،وإلعملها ش“ر السابقون ،وعليها تفان البون ،وبروح نسيمها تروح العابدون ،وهي قوت القلوب ،وغذاء الرواح،
,ات،
,ار الظلم,
وقرة العيون وهي الياة الت من حرمها فهو من جلة الموات ،والنور الذي من فقده فهو ف ب,
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جيع السقام ،واللذة الت من ل يظفر با فعيشه كله هوم وآلم ،تال لق,,د
ذهب أهلها بشرف الدنيا والخرة ،إذ لم من معية مبوبم أوفر

نصيب"

ويتبع ذلك مبة ما يبه ال -عز وجل -من الشخاص والعمال ،وكراهة ما يكرهه من ذلك .وأعظم من ت,,ب
مبته ف ال تعال أنبياؤه ورسله ،وأعظمهم نبيه ممد ،الذي افترض ال على اللق كلهم متابعته ،وجعل متابعته
علمة لصحة مبته ،وتوعد من قدم مبة شيء من الخلوقي على مبته ومبة رسوله ومبة الهاد ف سبيله ،كم,,ا
ف قوله تعال} :ق¢ل إ£ن ك¡ان¡ آبžاؤzك¢م €وžأ¡ب€نžآؤzك¢م €وžإ£خ€وžانzك¢م €وžأ¡ز€وžاجzك¢م €وžعžشŸيžتzك¢م €وžأ¡م€وžال• اقتžرžفتzمzوه,,žا وžتŸج,,žارžة•
تžخ€شžو€ن¡ ك¡سžادžهžا وžمžسžاكŸن zتžر€ضžو€نžهžا أ¡حžب ¥إ£ل¡ي€ك¢م م§ن žاللBه ŸوžرžسzولŸه Ÿوžج£هžاد¦ فŸي سžب£يلŸه Ÿف¡تžرžب¥صzوا حžت,¥ى ي,žأتŸي žالل,Bهz
ب£أ¡م€ر£ه (24){Ÿسورة

التوبة"

عباد ال :إن مبة ال "هي أصل التأله والتعبد له ،بل هي حقيقة العبادة ،ول يتم التوحيد حت تكمل مبة العب,,د
لربه ،وتسبق مبته جيع الاب وتغلبها ،ويكون لا الكم عليها بيث تكون سائر ماب العبد تبعا لذه البة الت
با سعادة العبد وفلحه .ومن تفريعها وتكميلها الب ف ال ،فيحب العبد ما يبه ال من العمال والشخاص،
,ذلك يكم,ل إي,ان العب,د
ويبغض ما يبغضه ال من الشخاص والعمال ،ويوال أولياءه ويعادي أعداءه ،وب,
وتوحيده"

,ل
,ل -فع,
,ز وج,
,ة ال -ع,
أيها السلمون :كيف نصل على مبة ال -عز وجل-؟ إن أفضل ما تستجلب به مب,
الواجبات ،وترك الرمات ...ث بعد ذلك الجتهاد ف نوافل الطاعات ،وترك دقائق الكروهات

والش,,تبهات...

,القلب
,ل -ب,
ومن العمال الت توصل إل مبة ال تعال وهي من أعظم علمات البي :كثرة ذكر ال -عز وج,
واللسان ...قال بعض التابعي" :علمة حب ال كثرة ذكره ،فإنك لن تب شيئا +إل أكثرت ذكره ،الب,,ون إن
نطقوا نطقوا بالذكر ،وإن سكتوا اشتغلوا

بالفكر:

وإن سكت فأنتم عند إضماري

فإن نطقت فلم ألفظ بغيكم

فالذي يب موله -عز وجل -يكثر من ذكره على جيع أحواله ،فالناسي له ل يكون مبا +كامل البة" :واعجب,,ا+
لن يدعي البة ويتاج إل من يذكره بحبوبه ،فل يذك¢ره إل بذك¬ر! أقل ما ف البة أنا ل تنسيك تذكر

البوب.

قال شيخ السلم" :فأي شيء يرك القلوب؟ قلنا :يركها شيئان :أحدها :كثرة الذكر للمحبوب ،لن ك,,ثرة
ذكره تعلق القلوب به ،ولذا أمر ال -عز وجل -بالذكر الكثي ،فقال تعال} :يžا أ¡ي•هžا ال“ذŸين žآمžنzوا اذك, ¢رzوا الل“ ,هž
ذŸك̄را ك¡ثŸي¯ا * وžسžب§حzوه zبzكرžة+

وžأ¡صŸيل+ا{)42-41

,ال ال
( سورة الحزاب الية .والثان :مطالعة آلئه ونعمائه ،ق,

تعال} :ف¡اذك¢رzوا آلء اللBه Ÿل¡عžل“ك¢م €تzفلŸحzون¡{) (69سورة العراف ".ومن علمات البي ل -وهو ما يصل به البة
أيضا -+حب اللوة بناجاة ال تعال ،وخصوصا +ف ظلمة

الليل:

"أين رجال الليل؟! أين ابن أدهم والفضيل؟! ذهب البطال ،وبقي كل بطال ،يا من رضي من الزهد بالزي ،ومن
,ك،
الفقر بالسم ،يا من كان له قلب فانقلب؟ يا من كان له وقت مع ال فذهب؟ قيام السحار يس,,توحش ل,
صيام النهار يسأل عنك ،ليال الوصال تعاتبك على

انقطاعك..

إخوان :مالس الذكر شراب البي ،وترياق الذنبي }قد عžلŸم žك¢ل ²أ¢ناس ±مشربžهم{)البقرة (60 :مالس الذكر مآت
الحزان ،فهذا يبكي لذنوبه ،وهذا يندب لعيوبه ،وهذا يتأسف على فوات مطلوبه ،وهذا يتلهف لعراض مبوبه،
وهذا يبوح بوجده ،وهذا ينوح على فقده "...هذه بعض المور الت تنال با مبة ال -سبحانه وتعال -وسنكمل
ف الطبة الثانية -بإذن ال .-أقول قول هذا ،وأستغفر ال ل
الطبة

ولكم.

الثانية:

المد ل على نعمه ،والصلة والسلم على خي عباده ورسله ..أما
أيها السلمون :ومن علمات مبة ال

بعد:

تعال:

"القبال على حديثه وإلقاء سعه كله إليه بيث يفرغ لديثه سعه وقلبه ،وإن ظهر منه إقبال على غيه فهو إقبال
مستعار يستبي فيه التكلف لن يرمقه ...فالبون ل شيء ألذ لم ولقلوبم من ساع كلم مبوبم ،ولذا ل يك,,ن
شيء ألذ لهل البة من ساع القرآن ،وقد ثبت ف الصحيح عن ابن مسعود قال :قال ل رسول ال -ص,,لى ال
عليه وسلم) :-اقرأ علي¶( ،قلت :اقرأ عليك žوعليك žأنزل؟! قال) :إن أحب أن أسعه من غيي( فقرأت عليه من
أول سورة النساء حت إذا بلغت قوله تعال} :ف¡ك¡ي€ف žإ£ذ¡ا ج£ئنžا مŸن ك¢ل¬ أم¥ة¦ ب£شžه£يد¦ وžج£ئنžا ب£ك žعžل¡ى هžؤzلء

شžه£ي̄دا{)

 (41سورة النساء ،قال) :حسبك الن( ،فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان"متفق عليه
 طاعة رسوله :وإل كيف تكون البة بل طاعة للرسول وامتثال لوامره ،قال تعال} :ق¢ل إ£ن ك¢نتzم €تzحŸب•ون¡ اللBهžف¡ات¥ب£عzون£ي يzح€ب£ب€ك¢م zاللBه zوžيžغ€فŸر €ل¡ك¢م €ذ¢نzوبžك¢م €وžاللBه zغ¡ف¢ور·

ر¥حŸيم·{)31

( سورة آل عمران" ،فجعل سبحانه متابع,,ة

,أن أن
,س الش,
الرسول -صلى ال عليه وسلم -سببا لبتهم له ،وكون العبد مبوبا +ل أعلى من كونه مبا +ل فلي,
تzحب ال فحسب ،ولكن الشأن أن يبك ال ،قال بعض السلف :ادعى قوم مبة ال فأنزل ال آية النة} :ق¢ل إ£ن
ك¢نتzم €تzحŸب•ون¡ اللBه žف¡ات¥ب£عzون£ي يzح€ب£ب€ك¢م zاللBه zوžيžغ€فŸر €ل¡ك¢م €ذ¢نzوبžك¢م €وžاللBه zغ¡ف¢ور· ر¥حŸيم· { ) (31سورة آل عمران .فالطاعة
للمحبوب عنوان مبته،
ولذا قالت اليهود والنصارى كما حكى ال عنهم} :وžق¡ال¡ت Ÿاليžهzود zوžالن¥صžارžى نžح€ن zأ¡ب€نžا̧ء الل“هŸ

وžأ¡حŸب¥اؤzه) {zالائدة:

,اب ال،
,م أحب,
,ارى أن,
 ،(18فالدعوى الردة كل• يدعيها ،حيث يدعي اليهود أنم أحباب ال ،ويدعي النص,
ويدعي أصحاب الضلل أو أصحاب البدع أنم أحباب ال وأحباب رسوله صلى ال عليه وسلم ،ولك,,ن م,,ا
الذي ييز ذلك ويصدقه أو يكذبه؟ إنه التابعة

لرسوله"

أيها السلمون :إن من علمات حب ال تعال لعبده :أن يضع له القبول والبة ف السماء والرض ،قال رس,,ول
ال -صلى ال عليه وسلم) :-إن ال إذا أحب عبدا +دعا جبيل فقال :إن أحب فلنا +فأحبه ،قال :فيحبه جبيل ،ث
ينادي ف السماء ،فيقول :إن ال يب فلنا +فأحبوه فيحبه أهل السماء -قال :-ث يوضع له القبول ف

الرض( ...

متفق عليه فينال من الرفعة والكرام عندهم الرتبة الرفيعة ،كما صنع ال لوسى فقال تعال متنا +عليه} :وžأ¡لق¡ي, €تz
عžل¡ي€ك žمžحžب¥ة+

م§ن§ي{)39

إحسانه ،وأوسع

( سورة ط,ه " .فلله المد والثناء ،وصفو الوداد ،ما أعظم بره ،وأكثر خيه ،وأغ,,زر

امتنانه"

,ت
,ائل ال,
عباد ال :هذه هي البة النافعة والبة الباقية ،وهي مبة ال -عز وجل -ومبة ما يبه ،وهذه هي الوس,
نصل با إل مبة ال ،نسأل ال أن يعلنا من البي له ،والبي فيه .وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آل,,ه
وصحبه

أجعي.

