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عالمات حب العبد لربو

ممخص الخطبة

 -1فضل محبة اهلل تعالى لمعبد -2 .عالمات محبة العبد لربو.
-------------------------

الخطبة األولى

عباد اهلل ،إن الغاية القصوى والمطمب األسنى والمقصود األعظم ىو أن يحظى العبد بمحبة اهلل

تعالى لو؛ ألن من يحبو اهلل تيون عميو المشاق وتنقشع عنو سحائب الظممات ،وتنكشف عن قمبو

الغموم واألحزان ويعمر قمبو بالسرور واألفراح .وكل من يحبو اهلل تعالى فإنو عز وجل يحفظ جوارحو
عميو ويعصمو من الوقوع فيما يكره ،ويصير مستجاب الدعوة لكرامتو عمى اهلل تعالى ،فإذا سأل اهلل

شيئا أعطاه إياه ،وان استعاذ بو من شيء أعاذه منو .وباإلضافة إلى كل ما سبق فإن المأل األعمى
يتوجيون إليو بالمحبة والمواالة؛ ألنيم تبع لموالىم عز وجل ،فمن أحبو اهلل تعالى فإن أىل السماء

يحبونو ،ثم يحبو أىل األرض فيوضع لو القبول بينيم ،وبالجممة فمن أحبو اهلل فقد ظفر بالخير كمو.

ولكن كيف يحظى بمحبة اهلل من عقمو مأسور في بالد الشيوات ،وآمالو قاصرة عمى اجتناء المذات،

وسيرتو جارية عمى أسوأ العادات ،ودينو مستيمك بالمعاصي والمخالفات؟! فيو في الشيوات منغمس

وفي الشبيات منتكس.

إننا ـ عباد اهلل ـ في أمس الحاجة إلى حب اهلل تعالى لنا؛ ألنو لو تحققت عالقة الحب ىذه فإن اهلل

تعالى يتوالنا برحمتو وحفظو ورعايتو ،وآنذاك تنحل كل مشاكمنا وتنشرح صدورنا ،فباهلل تعالى ييون

كل صعب ويسيل كل عسير ويقرب كل بعيد ،وما من أحد إال ويدعي محبة اهلل تعالى؛ ألن من

نفى عن نفسو حب اهلل كفر.

واعمموا ـ عباد اهلل ـ أن لمحبة اهلل تعالى عالمات تدل عمى ذلك ،ينبغي لممسمم أن يعرض نفسو

عمييا ليعمم حقيقة حبو هلل تعالى.

فمنيا حب لقاء اهلل تعالى في الجنة ،فإن من يحب اهلل فال بد أن يكون متشوقا لمقائو ،جاء عن

عبادة بن الصامت أن النبي قال(( :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل

لقاءه)) .ونحن لألسف الشديد قد تغمغمت الدنيا في قموبنا وتمكنت منيا ،حتى أصبحنا نحب الدنيا

أكثر من حبنا ألي شيء آخر ،ولذلك عندما سأل الخميفة األموي أبا حازم فقال لو :لماذا نكره اآلخرة

ونحب الدنيا؟! قال لو :ألنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم ،فأنتم تكرىون االنتقال من العمار إلى

الخراب .وكم من المسممين اليوم عمروا دنياىم أفضل تعمير ،ولكنيم قدموا من السيئات والذنوب ما
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اهلل بو عميم؛ لذا ىم يشغمون أنفسيم بسماع ومشاىدة الحرام وبقول وفعل الحرام ،ليشغموا أذىانيم ىربا

عن التفكر في أمر اآلخرة وما أعد اهلل تعالى لمن عصاه ،عوضا عن اإلقالع عن تمك الذنوب
والتوجو إلى اهلل تائبين مستغفرين.

ومن عالمات حب اهلل تعالى أن يكون العبد مولعا بذكر اهلل مواظبا عميو عن حب ورغبة فيو ،ال

يفتر لسانو عن ذلك وال يخمو قمبو منو؛ ألن من أحب شيئا أكثر من ذكره ،ولذلك يكثر عند الغافمين

في مجالسيم ذكر الكرة واألفالم والتوافو من األمور ،فإذا ما ذكرىم أحدىم باهلل انتفضوا غاضبين
وأسكتوه كي ال ينغص عمييم مجمسيم ،أما المحب هلل تعالى فيو يذكر اهلل عز وجل عمى جميع

أحوالو ،وفي أصعب األماكن وأخوف األوقات ،لذلك أمر اهلل تعالى محبيو أن يذكروه وىم يقاتمون
َِّ
ير لَ َعمَّ ُك ْم
آم ُنوا ِإ َذا لَِقيتُ ْم ِف َئةً فَاثْبُتُوا َوا ْذ ُك ُروا المَّ َو َكثِ ًا
أعداءه في ساحات الوغى ،فقالَ :يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
ِ
ون [األنفال .]45:والمسممون اليوم انشغموا باألغاني والموسيقى عمى مدار الساعة ،وأعرضوا
تُْفم ُح َ
عن ذكر اهلل والقرآن ،فشغميم اهلل بأنفسيم ،فيل من متعظ أو معتبر؟!

أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل.

-------------------------

الخطبة الثانية

اتباع الرسول  ،ولقد ادعى أقوام محبة اهلل تعالى
أما بعد :إن من أىم عالمات محبة اهلل تعالى
َ
ِ
َّ
َّ
ِ
وب ُك ْم
ُّون الم َو َفاتَّبِ ُعونِي يُ ْحبِ ْب ُك ْم الموُ َوَي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ
فامتحنيم اهلل عز وجل بيذه اآليةُ :ق ْل ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تُحب َ
ِ
َّ
يم [آل عمران .]31:فكل من ادعى محبة اهلل عز وجل فإننا ننظر في أعمالو وأقوالو،
َوالموُ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
فإن كان متبعا لمنبي فإن ذلك دليل عمى صدقو في محبة اهلل ،أما إن كان مبتدعا أو مخالفا لسنة

النبي في لباسو أو مظيره أو أقوالو وأفعالو فإن ذلك قدح في ادعائو محبة اهلل تعالى.

تعصي اإللو وأنت تظير حبو…ىذا محال في القياس بديع

لو كان حبك صادقا ألطعتو…إن المحب لمن يُحب مطيع
والمسممون اليوم ـ عباد اهلل ـ قد خالفوا سنة النبي  ،فيم قد ىجروا المساجد بيوت اهلل ،وممؤوا بيوتيم
بما يغضب اهلل ويسخطو من وسائل اإلعالم اليدامة ،وتعامموا بينيم بسوء األخالق ،وظيرت فييم

عالمات النفاق من كذب واخالف لموعد وخيانة لألمانة ،وتشبيوا بالكفار في مالبسيم ومظيرىم
وحمقيم المحى وقصات الشعر ،ومنيم من تشبو بالفتيات في إطالة الشعر ،وأقبموا عمى أعمال

ظاىرىا عبادات وباطنيا عادات ،وغير ذلك من األمور التي يندى ليا الجبين ،وتدل بال شك عمى
ضعف محبة اهلل في قموبيم ،والمصيبة كل المصيبة كما قال بعض السمف" :ليس الشأن أن تُ ِح َّ
ب،

ولكن الشأن أن تُ َح َّ
ب" ،فأنت ميما زعمت وادعيت محبة اهلل فإنك لن تنال محبة اهلل حتى تتبع النبي

في أفعالك وأقوالك.
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فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وأصمحوا ما بينكم وبين ربكم ،وأحبوا اهلل بكل قموبكم ،واجعموا أعمالكم تصدق
ادعاءكم محبة ربكم ،يحببكم اهلل تعالى ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم.

الميم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك...

