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 ضالل ادحبة. -65

 اخلطبة إوىل. 

اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َفالَ ُمِضل  َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفالَ َهاِدَي   ِإن  

ًدا َطْبُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأن  ُُمَؿ     َلُه، َوَأْشَفُد َأْن َٓ إَِلَه إِٓ  الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد. 

 فقا أَيا ادممـون.

إن أطظَم ما حيصؾه العبُد يف دكقاه وآخرتِه هو ُمبُة الِلِ تعاىل له، ففي الغايُة ،اتؼوا الِلَ 

ر الصاادوون،  التي يتـافُس فقفا ادتـافسون، وإلقفا شِخَص العامؾون، وإىل طؾِؿفا شؿ 

ُته وحقاُته، فالؼؾُب ٓ يػؾُح  وٓ يصؾُح وٓ يتـعُم وٓ ففي جـُة الدكقا ولذُة الؼؾِب ووو 

يبتفُج وٓ يؾتذُّ وٓ يطؿئُن وٓ يسؽُن إٓ بؿعرفِة الِلِ تعاىل وُمبتِه، فؿحبُة العبِد لربِّاه 

وُمبِة الِلِ لعبِده هي الـوُر والشػاُء والسعادُة والؾذُة، وهي التي حتؿل العباَد إىل بالٍد مل 

ُعفم إىل درجااٍت ومـاازَل مل يؽوكاوا يؽوكوا بالغقفا إٓ بشقِّ إكػس، وهي التي تارف

كقا وأخرِة.   بدوهنا واصؾقفا، تالِلِ لؼد ذهَب أهُل ادحبِة برَشِف الدُّ

 أَيا الـاُس.

إكه لقس طـد العؼوِل السؾقؿِة وإرواِح الطقبِة والعؼوِل الزاكقِة أحاذ وٓ ألاذُّ وٓ 

اِل طؾقه وإكِس باه والشاوِ  إلقاه، أصقُب وٓ أرسُّ وٓ أكعُم من ُمبِة الِلِ تعاىل واإلوب

ؾفا العبُد يف وؾبِه بؿحبِة الِلِ تعاىل فوَ  كلِّ حالوٍة، فعان أكاس بان  فاْلالوُة التي حيصِّ

ثالٌث من كنن  يقنه »مالك  ريض الِل طـه وال: وال رسول الِل  صذ الِل طؾقه  وسؾم : 
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اهللُ ورسنوُله أحن   إلقنه  ن  أن يؽنوَن »وذكر طذ رأسفن:  «وجَد هبن  حالوَة اإليامنِ 

ه اهللُ ،سوامه ، وأن حي   الرجَل ال حيبُّه إال هللِ  ََ وأن يؽره أن يعوَد يف الؽػِر بعد أن أكؼن

«مـه كام يؽرُه أن ُيؾؼى يف الـ رِ 
()

 . 

وأمُرها كباٌر، فانن الِلَ تعااىل إكاق خؾاَق فؿحبُة الِلِ تعاىل أَيا ادممـون شلهُنا طظقٌم، 

اخلْؾَق لعبادتِه، وطبادُته ٓ تؽوُن إٓ بؿحبتِه واخلضوِع له وآكؼقاِد ٕماِره، واال اباُن 

فلصُل العبادِة ُمبُة الِل تعاىل بل إفراُده بادحبِة وأن يؽون اْلابُّ كؾُّاه "الؼقِم رمحه الِل: 

ٕجؾِه وفِقه، كق حيابُّ أكبقااَءه ورساَؾه ومالَؽَتاه،  لِلِ، فال حيب معه سواه، وإكق حيبُّ 

 . ()"فؿحبته هلم من متاِم ُمبتِه ولقست ُمبًة معه

وادحبُة هي الباطثُة طذ العبوديِة؛ لذا فنن  الِلَ تعاىل ود َفَطَر الؼؾوَب طذ أكه لاقَس يف 

، فؿن أحب  ِمن دوكِه شاقئًا ُمبوباتِه ومراداتِه ما تطؿئُن إلقه وتـتفي إلقه إٓ الِلُ وحَده

كق حيبُّه سبحاكه فؼد اختاَذ مان دوِن الِلِ أكادادًا يف اْلابِّ والت عظاقِم، واال الِل تعااىل: 

ِذيَن آَمـُوا َأَشدُّ ُحّباًا  بُّوهَنُْم َكُحبِّ الِلِ َوال 
﴿َوِمَن الـ اِس َمْن َيت ِخُذ ِمْن ُدوِن الِلِ َأْكَدادًا حُيِ

لِلِِ﴾
()

َجَعَل الِلُ تعاىل رصَف ادحبِة لغِره َِشكًا، يـؼُض أصَل اإليقِن، وماا ذا  ، فؼد 

إٓ أن ُمبة الِل تعاىل أطظُم واجباِت اإليقِن، وأكثر وأكز أصوله وأجلُّ وواطاِده، بال 
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هي أصُل كلِّ طؿٍل من أطقِل اإليقِن والديِن، كق وال شقخ اإلسالم ابن تقؿقاة رمحاه 

 الِل. 

 ممـون.أَيا اد

إن من أسباِب بعِث ُمبِة العبِد لربِّه سبحاكه: مطالعَتك يا طبَد الِلِ إىل ِمـ اِة الِل تعااىل 

وإحساكِه إلقك يف مجقع أحوالِك وأصاواِر ، فانن كعؿَتاه طؾقاك ٓ حُتاما، كاق واال 

وا كِْعَؿَة الِلِ ٓ حُتُْصوَها إِن  الِلَ ﴾َلَغُػوٌر َرِحقمٌ  سبحاكه:﴿َوإِْن َتُعدُّ
()

فبؼادِر مطالعتِاك  

أَيا العبد دِـ ة الِل تعاىل وكعِؿه الظاهرِة والباصـِة طؾقك بؼدِر ماا يؽاوُن يف وؾبِاك مان 

فنن الؼؾوَب جمبولٌة طذ حبِّ من أحسَن إلقفا ولقس لؾعبِد إحسااٌن واط، إٓ مان الِل ُمبِة، 

يف كالِّ كَػاٍس وْلظاٍة، تعاىل، فال أحد أطظُم إحساكًا مـه سبحاكه، فنن إحسااكه طاذ طباده 

فالعبُد يتؼؾُب يف إحساِن ربِّه يف مجقِع أحوالِه، فؾؾه اْلؿُد محدًا كثرًا صقبًا مباركًا فقه كق حيبُّ 

ـا ويرىض.   ربُّ

أَيا ادممـون! إن مما يرسُخ يف وؾِب العبِد ُمبَته لربِّه سبحاكه ويثبُته طؾقفاا: كظاَره يف 

 الِلِ تعاىل وصػاتِه، ف
ِ
نن أسقَءه وصػاتِه توِجاُب تعؾُّاَق وؾاوِب العبااِد باه؛ ولاذا أسقء

فني وإلقه داطني، وال ابن الؼقم رمحاه الِل:  فاوا الارب  "جاءت ُرسُؾه مجقعًا به معرِّ فعر 

اددطَو إلقه بلسقَه وصػاته وأفعالاه تعريػاًا مػصااًل، حتاى كالن العبااَد يشااهدوكه 

ُر أماَر ممؾؽتِاه سبحاكه ويـظرون إلقه فوَ  سقواتِه طذ  طرشاه، يؽؾِّاُم مالَؽَتاه ويادبِّ

ويسؿُع أصواَت خؾِؼه ويارى أفعااهَلم وحركااِ م ويشااهُد باواصـَفم، كاق يشااهد 
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ضواهَرهم، يلمر ويـفى ويرىض ويغضب ويضحك من وـوصِفم وُوْرِب ِغِره، وجيقب 

هم ويغقُث مؾفوَففم ويعني ُمتااَجفم وجياز كساَرهم ويغـاي فؼاَرهم  دطوَة مضطرِّ

ويؿقت وحيقي ويؿـع ويعطي، يميت اْلؽؿَة من يشااء، بقاِده اخلار ويارحم مساؽقـًا 

 .()"ويغقُث مؾفوفًا، ويسو  إوداَر إىل مواوقتِفا وجيرَيا طذ كظاِمفا

 
ِ
اْلساـى والصاػاِت العؾقاا أوَرَ اه فنذا طرف العبُد طن ربِّه هذا وغَره من إساقء

فاون  ذلك حبًّا ٓ تـػصُم ُطراه وٓ حُيد َمداه، فاْلؿُد لِلِ الذي فتَح لعباِده صريؼاًا يتعر 

 هبا طؾقه. 

أَيا ادممـون! ومن أسباِب حصوِل ُمبِة العباِد رب اه تعااىل: واراءُة الؼارآِن العظاقِم 

ُره وتلمُؾه، فال يشَء أكػُع من وراءةِ  اٍر، فاتالوُة الؼارآِن  وتدبُّ ٍر وتػؽُّ الؼرآِن الؽريم بتدبُّ

وُمبُته سبٌب دحبِة الِلِ تعاىل لعبِده، فنن رجااًل مان أصاحاِب الـبايِّ  صاذ الِل طؾقاه  

ِرها وُمبتِفا، فؼال الـبي  صاذ الِل  وسؾم  استجؾَب ُمبَة الِلِ بتالوِة سورٍة واحدٍة وتدبُّ

«هأخربوه أن اهلل حيب»طؾقه  وسؾم : 
()

 . 

ومن إسباِب اجلالبِة دحبِة الِلِ تعاىل: إدامُة ذكِره سابحاكه، فاِذْكُر الِلِ تعااىل شاعاُر 

 الِلِ ادتؼني، فنن الـبي  صاذ الِل طؾقاه  وساؾم  واال: 
ِ
 إن اهللَ »ادحبِّني ود اُر أولقاء
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َكت يب شػت ه «يؼوُل: أك  مع عبِدي م  ذكرين وحتر 
()

ذكوٌر طـاد ، فصاحُب إذكااِر ما

 وادحؿدِة وادحبِة، كق وال الِل تعاىل: ﴿َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكْم َواْشاُؽُروا ِي َوٓ 
ِ
الِل بالثـاء

َتْؽُػُروِن﴾
()

 ، فـصقبك يا طبَد الِلِ من ُمبِة الِلِ طذ ودِر ذكراه لِل تعاىل. 

ل هبا العباُد ُمباَة الِلِ تعااىل: التؼارُب  إلقاه بالـوافاِل بعاد ومن إسباِب التي حيصِّ

طن أيب هريرَة  ريض الِل طـه  وال: وال رساوُل الِل  صاذ  "الصحقح"الػراَِض، فػي 

ْرِب »الِل طؾقه  وسؾم : وال الِل تعاىل:  َب إَِِل  ،َمْن َع َدى ِِل َولِقًّ  َيَؼْد آَذْكُتُه بِ ْْلَ َؼنر  ََ َوَمن  

ٍء َأَح   إَِِل  ِ    اْيَتَ  ُب إَِِل  بِ لـ َوايِنِل َحت نى  ،ْضُت َعَؾْقهِ َعْبِدي بَِمْ َوَم  َيَزاُل َعْبِدي َيَتَؼنر 

ُُ ،ُأِحب ُه  ُُ ي ُيْبِنُ بِِه َوَيَدُه ال تِي َينْب َِ ُه ال  ي َيْسَؿُع بِِه َوَبَنَ َِ َينَِذا َأْحَبْبُتُه ُكـُْت َسْؿَعُه ال 

هُ ،َسَلَلـِي ألُْعَُِقـ ُه َوإِْن ،هِبَ  َوِرْجَؾُه ال تِي َيْؿِم هِبَ   ك  ََ . «َوَلئِِن اْسَتَع َذيِن ألُِعق
 

ومن إسباِب اجلالبِة دحبِة الِل تعاىل لعبده: متابعُة الـبيِّ  صذ الِل طؾقاه  وساؾم  يف 

بُّاوَن الِلَ 
بِاْبُؽُم الِلُ أطقلِه وأووالِه وأحوالِه، وال الِل تعاىل:﴿ُوْل إِْن ُكـُْتْم حُتِ بُِعوِِن حُيْ َفاات 

َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوالِلُ َغُػوٌر َرِحقٌم﴾
()

فؿحب اُة الِل تعااىل لعباِده ٓ حتُصاُل إٓ إذا ، 

وه خزًا وأصاطه أمرًا وأجابه دطوًة،  بَع العبُد رسوَل ربِّه وحبقَبه ضاهرًا وباصـًا، وصد  ات 
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الِل  صذ الِل طؾقه  وسؾم  فؾقس العبُد ُمبًّا لِلِ تعااىل، وٓ الِلُ  فق مل حتصل ادتابعُة لـبيِّ 

تعاىل ُمبًّا له، فاجلزاُء من جـِس العؿل. فؾؾاه كام فضاحت هاذه أياُة مان كااذِب، 

 وإمُر كق وال إول: 

 هَا حم ٌل يف الؼق ِس شـقعُ   َعيص اإللَه وأكت َزُعم حب ه

 ()إن ادح   دن حي ُّ مُقعُ   لو ك ن حبُّك ص دقً  ألصعَته

فؽلُّ طاٍص لِلِ خمالٌف ٕمِره مرتؽٌب لـفقه كاذٌب يف دطواه ادحبَة، فنن الِل ود كَصَب 

 صاطَته واخلضوع َله طذ ِصْدِ  ادحبِِّة دلقاًل. 

ع وى إن مل َؼقؿوا عؾقف    بقـ ٍت أبـ ُؤه  أدعق ءُ   والد 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

 َيا ادممـون.فقا أ

فنن الؼرآَن والساـَة ممؾاوءان ،تدب روا كتاَب ربِّؽم وسـة كبقِّؽم  صذ الِل طؾقه  وسؾم 

بذكِر من حيبُّه الِل تعاىل، وما حيبُّه سبحاكه من إطقِل وإوواِل وإحواِل، فؿن ذلك 

ـنِي﴾طذ سبقِل ادثاِل ٓ اْلرِص ووله تعاىل: ﴿إِن  الِلَ حُيِبُّ ادُْْحِس 
()

وووله تعاىل: ﴿إِن   ،

ابنَِي وحيب ادتطفرين﴾ الِلَ حُيِبُّ الت و 
()

اابِِريَن﴾ ، ابُّ الص 
وووله: ﴿َوالِلُ حُيِ

()

ووولاه ، 

ؾنَِي﴾ تعاىل: ﴿إِن  الِلَ حُيِبُّ ادَُْتَوكِّ
()

ِذيَن آَمـُوا َمْن َيْرَتد  ِماـُْؽْم وووله تعاىل: ﴿َيا ،  َا ال  َأَيُّ

ٍة َطاَذ اْلَؽاا ٍة َطَذ ادُْاْمِمـنَِي َأِطاز  بُّوَكُه َأِذل 
بُُّفْم َوحُيِ

فِِريَن َطْن ِديـِِه َفَسْوَف َيْليِت الِلُ بَِؼْوٍم حُيِ

ٍَِم َذلَِك فَ  ْضُل الِلِ ُيْمتِقِه َمْن َيَشاُء َوالِلُ َواِسٌع جُيَاِهُدوَن يِف َسبِقِل الِلِ َوٓ ََيَاُفوَن َلْوَمَة ٓ

َطؾِقٌم﴾
()

 . 

 أَيا ادممـون.
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َذَكَر الِلُ تعاىل يف أياِت التي سؿعُتؿوها أصـافًا ممان حيابُّفم مان طبااِده ادحساـني 

وادتوكؾني، ويف آخر ما ذكرته من أيااِت َذَكاَر الِلُ والتوابني وادتطفرين والصابرين 

سبحاكه دن حيبُّفم أربَع صػاٍت: أذلٌة طذ ادممـني، أطزٌة طذ الؽاافرين، جياهادون يف 

سبقل الِل، وٓ َيافون لومة َٓم، فنن من لوازم حبِّ الِل تعااىل الاوَٓء لِلِ ولرساولِه 

َِه، والزاء َِه، كاقةَ وٕولقا إن أحن   »واال الـباي  صاذ الِل طؾقاه  وساؾم :  من أطدا

«األعامِل إىل اهللِ اْل ُّ يف اهللِ والبغُض يف اهلل
()

، وهبذا يتبني لـا كذُب الذين اد طوا ُمبَة 

 الِلِ،  م واَلْوا أطداَء الِلِ وحابوهم.

ـاِن والعؾِم والبقاِن، فنن ُمبَة الِلِ تعاىل تو  ِجُبه وطعاًا، واال وأما اجلفاُد بالسقِف والسِّ

فنن من أحب  الِلَ وأحب ه الِلُ أحب  ما حيباه الِلُ وأبغاض ماا "شقخ اإلسالم رمحه الِل: 

"يبغضه الِلُ، وواىل من يوالقه وطادى من يعاديه
()

 . 

وأما السـُة، فؿن الـصوص التي وردت يف ذكر من حيبُّه الِلُ وما حيبُّه، فؼد وال الـبي  

م  طن الذي َيتُم وراءَته يف الصالِة بسورة اإلخالِص لؽوهنا صػة صذ الِل طؾقه  وسؾ

وكذلك أخَز  صاذ الِل طؾقاه  وساؾم  أن ، «أخربوه أن اهلل حيبه»الرمحِن، وهو حيبُّفا: 

وِوي  اإليقِن ُمبوٌب لِلِ تعاىل، فؼد روى مسؾم يف صاحقحه أن رساول الِل  صاذ الِل 
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«خرٌي وأح ُّ إىل اهللِ من ادممِن الضعقِف  ادممُن الؼويُّ »طؾقه  وسؾم  وال: 
()

 . 

فاحرصاوا أَياا ادممـاون طاذ  ،وغُر ذلك من الصػاِت الواردِة يف السـِة الرشايػةِ 

آتِّصاف بصػاِت ادممـني طسى أن تؽوكوا من الذين حيبُّفم الِلُ تعااىل، فانن الـتااََج 

ا يف آتصاِف هباذه الصاػاِت، فانن بؿؼدماِ ا، وإشقاُء مربوصٌة بلسباهِبا، فاجتفدو

َطِة والؽسِل.  ُمب َة الِلِ تعاىل ِمـ ٌة وموهبٌة، وهي ٓ حتصل بالدِّ

 حتُصُل باجتفاٍد أو بؽسٍب   فتؾك مواهُب الرمحِن لقست

 بنخالٍص وجدٍّ ٓ بؾعٍب   ولؽن ٓ غـى طن بذِل جفدٍ 

واطؾؿاوا أن هاذه الػضااََل وتؾاك فاطَؿؾوا طباَد الِلِ بطاطِة الِلِ واكتفوا طق  هناكم، 

ها الِلُ طؾقه، وهي حاصؾٌة لؽلِّ من جد  يف صؾبِفا وَساَعى يف  َ ادـازَل يسرٌة طذ من يَّس 

 حتصقؾِفا، فنن إمَر كق وال إوُل: 

 ()إذا جئَتفا حاجٌب حيِجُبك  فؾقَس طذ اجلُوِد وادؽُرماِت 

 

 

                                 

 

 


