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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أعوذ باهلل منن الشنيناا النر يم ،بسنم اهلل النرحمن النرحيم ،إا الحمند هلل أحمندت تعنالأ وأينهعيأه وأينهوأرت وأعنوذ بناهلل
تعالأ من شرور أنأسأا ومن ييئات أعمالأا ،من يهدت اهلل فنال ملنل لنه ومنن يلنلل فنال هنادي لنه وأشنهد أا إلنه إ
اهلل وحنندت شنريل لننه وأشننهد أا محمن ودا علنندت وريننوله ،اللهننم ِّن ىل علننأ محمن لند وعلننأ ما محمنند كمننا ِّننلي علننأ

إبراهيم وعلأ ما إبراهيم إنل حميد مجيد ،اللهم بارك علنأ محمند وعلنأ ما محمند كمنا باركن علنأ إبنراهيم وعلنأ
َّ
ممأُوا اتَّن ُقوا اللَّهَ َح َّق تُن َقاته َوَ تَ ُموتُ َّن إ َّ َوأَنْنهُ ْم ُم ْسل ُمو َا"
ين َ
ما إبراهيم إنل حمي ٌد مجيد "يَا أَينُّ َها الذ َ
ما عمراا201 :
نا َواحن َدَل َو َللَ َنق م ْأن َهنا َ ْو َ َهنا َوبَ َّ
َّاس اتَّن ُقوا َربَّ ُك ُنم الَّنذي َللَ َق ُك ْنم م ْنن نَن ْأ ل
سنا و َواتَّن ُقنوا
"يَا أَينُّ َها الأ ُ
نث م ْأن ُه َمنا ر َ نا و َكثي ونرا َون َ
َّ َّ
ام إ َّا اللَّهَ َكا َا َعلَْي ُك ْم َرقيلوا" الأسا 2:
سا َلُو َا به َواأل َْر َح َ
اللهَ الذي تَ َ
َّ
صل ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَنوْأ ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُنِ اللَّنهَ َوَر ُينولَهُ فَن َقن ْد
ين م ََمأُوا اتَّن ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَن ْوو َيدي ودا يُ ْ
"يَا أَينُّ َها الذ َ
يما" يورَ األحزاب 12:10أما بعد:
فَا َ فَن ْووا َعظ و
فإا أِّدق الحديث كالم اهلل تعالأ ولير الهدي هدي محمند ِّ-نلأ اهلل علينه وعلنأ ملنه وِّنحله وينلم ،-وإا شنر
ل
محدثة بدعة وكل ل
ل
ضاللة في الأار ،ثم أما بعد:
بدعة ضاللة وكل
األمور ُمحدثاتها وكل

إلوتي في اهلل والذي فلق الحلةَ وبرأ الأسمةَ إني أحلكم في اهلل وأيأا اهلل َّل الله أا يجمعأا بهذا الحب في ظنل
لالصنا و تجعننل فيننه ألحن لند ييننرك شننيئوا،
نالحا وا علننه لو هننل
و
عرشننه يننوم ظننل إ ظلننه ،اللهننم ا عننل عملأننا كلننه ِّن و
أحلهنني فنني اهلل كيننا حننالكم مننِ اهلل؟ ،وكيننا حنناا قلننوبكم مننِ اهلل؟ ،وتسننا ل اليننوم دي ن ودا أيننن قللننل مننن اهلل؟،
تسا ل مزي ودا أين اهلل في حياتل؟ ،أين اهلل علأ لارطة اههماماتل؟ ،أين اهلل في قلية أولوياتل ،أين اهلل؟
يلحاا من َّل في عالت

نوحنا مننن ال ُكربننات ،يننلحاا َمنن أطأننأ الأننار هب نراهيم،
يننلحاا مننن انهشننل ذا الأننوا مننن الظلمننات ،يننلحاا مننن نج نأ و

و َّمنند المننا للكلننيم ،يننلحانه اللهننم فننر عأننا ،يننلحاا مننن أنشننأ القننروا وأعادهننا ،يننلحاا مننن أحيننا األمننم وأبادهننا،
وعمنر األكنواا بحكمهننه وط َّنوق األعأنناق بأعمهنه ،فنناللهم انننهقم
ينلحاا مننن منق القلننوب منن هيلهننه واألرواه منن عظمهننه َّ

نل عنن الشنركا ينلحاا منن
من الظالمين ،ينلحانه ينلحانه ،ينلحانه وبحمندت ينلحاا منن تأ َّنرد باللقنا  ،ينلحاا منن َّ
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أبدع كل ش لي كما يشا  ،يلحاا من أ رى الما وييَّر الهوا وبث الليا وأقام الظلمنا واننهقم منن ال ُكلنرا  ،فناللهم

نل الأقمنة بالظنالمين ،ينلحاا منن أننزا العقناب
دبىر لأا أمر الرشد ،يلحاا منن شنأأ الشنكوك بناليقين ،ينلحاا منن أح َّ
بالأايقين ،وأنجأ علادت المؤمأين ،اللهم فر عن المسلمين..

يننلحاا مننن علننأ العننرا ايننهوى ،يننلحاا مننن يسننمِ ويننرى ،يننلحاا مننن للننق فسن َّنوى وقن َّندر فهنندى ،فنناللهم دبىنر لأننا
المقننادير بأصننرَ النندين ،يننلحاا مننن يمننوت ،يننلحاا مننن َّ
تكأنل بننالقوت ،يننلحاا مننن ِّن َّنور األ أننة ،يننلحاا مننن لننه

وقصنر بنالموت األعمنار ،وأفأنأ بنالهالك النديار،
المأة ،يلحاا منن وهنب الأنور لقبصنار ،وينكب اللنيا فني الأهنارَّ ،

يلحانه يلحانه..

نل
ليرا لأا ،وإذا أردت بقومأا فهأة فاقللنأا يينر مأهنونينَّ ،
ليرا لأا وتوفأا ماكان الوفاَ و
فاللهم أحيأا ماكان الحياَ و
نل فني عنالت ،ينلحاا منن تق َّندس عنن األشنلات ،إلنه إ اهلل محمند رينوا اهلل ،إلنه
في عالت يلحانه ،يلحاا منن َّ
نل فننال يُجلننر ،يننلحانه أيأننأ وأقأننأ وأضننحل وأبكننأ ،يننلحاا اهلل ظهننرت
نب فننال يُقهننرَ ،ملن ٌ
إ اهلل نعلنند يننوات ،يالن ٌ

حسأ ِّأاته ،تلارك ذاته ،يلحاا اهلل ،ينلحاا منن أبنرم الحينل ألعداأنه وأحكنم األمنور ألولياأنه
مياته َبهرت بيأاتهُ ،
وتأن َّنرد عننن الملننوك بننالملكوت وقصننم الجلننارين بننالجلروت ،فنناللهم اقصننم ظهننور الظننالمين ،يننلحانه تننقألت بأ ننل

المحامنند أيننما ت ،توالن بأيننمأ الهلننات م ت ،تننواترت بننأبرك التينرات نَعمننا ت ،يننلحانه ُمننل الهيننارت واِّنننأا ت،
فاللهم ياذا الجمينل والعنادات الحسنأة تقننِ عأنا عادتنل الحسنأة أبن ودا ،أنن علنادك المنؤمأين ودبىنر أمنر هنذا الندين
بأحسن ما يكوا لعلنادك الصنالحين ،ينلحانه منا أحسنن ميلنه ،منا أوضنح تأصنيله منا أيسنر تسنهيله ،منا أِّندق قيلنه،

يلحانه يلحانه ،أتم عليأا وعلأ المسلمين ميلل.
معأأ كلمة اهلالص " إله إ اهلل"
إلننوتي فنني اهلل أنننا أحننلكم فنني اهلل وما لأننا مننِ الكلمننة الجميلننة كلمننة اهلننالص ،كلمننة " إلننه إ اهلل" فنني كهننابكم
"تحقيق كلمة اهلالص" بن ر ب وفي الصأحة الحادية والثمانين قاا الشيخ -رحمه اهلل-
ودايمنا أحننب أكننرر وأ نندد إا أنننا بنأحلكم أكثننر ممننا بهحلننوني،
"عالمننات حننب اهلل وأماراتننه" وهأننا -أحننلكم فنني اهلل -و

عأنندي أدلننة؟ ،عأنندي أدلننة ،مننع بالنندعاوى الحننب وإنمننا باألدلننة ،لكننن لمننا تيجنني يننيرَ حننب اهلل بنأنهعع ..بنأفرفع،
ليلهأننا ُحننب ،أنننا بنأحلكم فنني اهلل ،واللنني مننا يعننرفع حننب ربأننا مننا يعننرفع الحننب ،لننذلل القلننية فنني قلننية كلمننة حننب
اهلل ..اهلل.

معأأ كلمة اهلل لأظ الجاللة اهلل ،قالوا من ألَهَ يَألَهُ تألهه القلوب ُحلوا ،ألهَ يألهُ إلهنةو أو تألُّ وهنا ،الهألُّنه ياينة الحنب والهعلنق
لذلل لما تالقي كلمة اهلل لأظ الجاللة ،قوا اهلل إن لايا تقوا اهلل؟ يا واد مع بالزعيق ،طيب ،اهلل لما يلقنأ لأنظ

الجاللة فيه إشارٌَ إلأ الحب فكأا ربل َّل الله يقوا لل "يا اهل يا مسنكين أننا أِّنل الحنب" انن بهنهكلم فني
الحب! حب اينه؟ حنب منين؟ حنب ا اي؟ منافيع حنب إ ُحنب اهلل ،األِّنل والحقيقنة والجنال فني الحنب أا تحنب
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اهلل ،بعنند كنندت لمننا تيجنني تحننب أي حا نة كانن تلقننأ هلل ،علشنناا كنندت لمننا الشننيخ هيننهكلم هأننا عننن عالمننات الحننب،
طيب مااحأا عاو ين نعرف األوا قلل ما نقوا عالمات الحب..
إيه هو الحب؟
إيننه هننو الحننب األوا يننا عننم نجيننب؟ أت تعننرف الحننب؟ أنننا تكلمن عننن الحننب فنني لنننب ودروس كهيننر ،افهكننرت أنننا
ولي درس كلير كاا في إملابنة
لي لنلة قديمة في حلواا كاا ايمها "الحب المزيا" َّ
دلوق وأنا عاو أقوا لكم إا َّ
ايمه "الحب الحقيقي" وليأا درس طويل ايمه "في رحاب حب اهلل".

الشاهد هأا إيه با عايز أقوا بعد كل الكالم اللي أنا اتكلمهنه عنن الحنب دا لسنه لحند الأهناردت بأحناوا أفهنم حنب،
"الجأيند لمنا ا همعنوا فني مكنة فني الموينم فني موينم الحن وتدارينوا مسنألة المحلنة بيهكلمنوا
ُحب ربأنا ،عشناا كندا ُ

عن الحب قاا لهم إيه "كأوا كأوا عن هذت المسألة أا تسمعها القلوب فهدعيها" أكثر الحب دعناوى تقنولي بأحلنل
وِّنراحة وأنننا علننأ مشننارف أوالننر العمننر اللهننم ار قأني وإينناكم حسننن التاتمننة وعجلنني بننذلل أينأا اهلل عننز و ننل أا
ير قأا وإياكم حسن التاتمة ويعجل لي بذلل وأا يكهب لي ولكم الجأة بوير حساب و يابقة عذاب.
وبعد هذا العمر النويل رأي منن أننواع الحنب ..يعأني فينه نناس مونرمين أوي كنانوا ي أحمند مناهر وأكثنر وفني لحظنة

قلب وبقأ مع با مع بيحب أل دا بيكرت ،مع با مع بيتدم أل دا بيعادي ،مع با منع بيقنرب أل دا بيلناد،
هننو دا حننب النندنيا هني دي النندنيا ،هنو دت حننب الأسننواا ،أثلهأننا بعنند الهجننارب وعننايز واحنند مننن اللنني قاعنندين يننا نهننار
أبيض دت إحأا معانا نسواا الأهاردت ،الحمد هلل إحأا افههحأا مسجد الأسا فوق ،ابقوا هاتوا نسوانكم بعند كندت يعأني،
ليرا بنا السنلم طوينل للني بنالكم ،السنلم عنالي اللهنم ِّن ىل وينلم وبنارك ،إحأنا ماعندناا بأعمنل حسنابأا
زاهم اهلل و

في الكالم شوية ،بقأ كدت الأسا يامعأا فندي مشنكلة عنايز أعمنل حسناب فني الكنالم شنوية بنا عنايز أقنوا لنل إا
عايز واحد مأكم بالا يرفِ إيدت يلعهلي ورقة يقوا لي أنا تزو

عن حنب ومنا اا الحنب نا وحنا ،لنو كناا فينه وقن

كأ ن بع ن علنند الننرحمن يجيننب األ أنندَ بهاعننة الهتنناريا كاتننب أنننا فيهننا كنندت حهننة فقننرَ مننن ِّننأحهين عننن موضننوع
الحنب بننين الننزو والزو نة إا قلننية الحننب يننا ماعنة "لمننا يننيدنا علند اهلل بننن عمننر قنناا لسنيدنا عمننر "أرينند أا أطلننق
و هي" ولما قاا إني أحلها قاا "يا بأي وهل كل الليوت بأي علنأ الحنب أينن الرعاينة والهنذمم" ،وفني رواينة "أينن
العشرَ والهذمم".
لن تصأو الحياَ إ باهلل ومِ اهلل
الشنناهد بننا عننايز أللننال مننن الكننالم دا بإيننه؟ إا ِّننحابل اللنني ان ن بهحننلهم إذا اد الحننب شننوية ..شننوية ويقلننب
عليننلِّ ،ننح؟ ،واهلل حصننل معنناك دي؟ ،دت أنننا كأ ن مأكننر حصننل معايننا أنننا بنناِّ ،ننحابل وقرايلننل اللنني ان ن
بهحلهم ..شوية ويقللوا عليل ،ومراتل اللي ان بهحلها تسهقيم علأ ل
حاا واحد وهذا حاا الأسنا  ،منن ضنلِ ،أننا
نسي إنهم يامعأا معلع ،الشاهد إيه أنهم ُللقن من ضلِ وأعو الللِ ،فعشاا كدا بأقوا لنن يصنأو لنل أبن ودا و
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لل إ حب اهلل وأا يكوا ما بيأكما هلل ،ياعهها عارف مشكلة كليرَ كاا أحد إلواني حكهالي ماا منن ينأين يعأني
فقاا لي إيه؟ و هه عايزَ تصرف  10ألا أيه في الشهر ،يا يهي بالراحة ،لينه؟ بالراحنه لينه؟ منع معناك ..اِّنرف،
طيب هو أنا معاينا يعأني أبحهنر منع الرينوا قناا إينه "إنمنا الندنيا ألربعنة نأنر علن ٌد رَقَنهُ اهللُ منا و وعلَّ َمناُ فهنو يَنهَّقني فينه
ربَّهُ" ِّححه األللاني

ين
فينه حا نة ايننمها إيننه إا الواحنند يهقنني اهلل فني الألننوس ،مننع قلننية بتننل و قلننية حننرص و قلننية" ..إ َّا ال ُْملَن ىذر َ
َكانُوا إ ْل َوا َا َّ
الشيَاطين" اهيرا  ،11:و"إ َذا أَنْن َأ ُقوا لَ ْم يُ ْسرفُوا" الأرقاا71:

وتقولوا إيه يعأي لما أ يب زمة بتمسة م ف أيه ،طيب ما أنا اديهم للأقرا أحسن من زم الدنيا كلها.

الشاهد إيه؟ أقصد حهأ لما تحلو الحيناَ وتصنلح فني حياتنل كنل مقومنات السنعادَ تأسندها امنرأَ ،حهنأ حنين تصنأو
لننل الحينناَ وتسننهقيم لننل ،كننل أيننلاب الراحننة والهنندو يأسنندها ولنند مننن أو دك ،قريننب مننن أقرباأننل ،أبننوك وأمننل،
يرانل ،الشول ،لذلل لن تصأو الحياَ إ باهلل ،ومِ اهلل ،لس لر واحد أا كل الأناس يعاملوننل ليربحنوا علينل إ اهلل
يُعاملل لهربح عليه ،هي دي ينلحانه وتعنالأ -كنل الأناس مناا أننا عأندي حا نة فني حيناتي احأنا هأعملهنا ينهراية و
إيه؟ لع في الدرس ،عشاا لاطرك با ،-طيب ِّ ىل علأ الريوا ِّ ،ىل.

عأدي قلية في حياتي ايمها الصداقة منن مناا أننا ل َّني ِّنديق منن ِّنوري كندت ،أبوينا طلعأني كندا ،اهلل يرحمنه وينرحم

موتانا وموتأ المسلمين ،ويرحم أمي وموتانا ومنوتأ المسنلمين ،وينرحم ألوينا محمنود وموتاننا ومنوتأ المسنلمين ،ينرحم

كننل مي ن مسننلم يننا رب ،اللهننم ايأننر لهننم وارحمهننم وعننافهم واعننا عننأهم وأكننرم ن نزلهم وويننِ منندللهم وايسننلهم
بالمننا والننثل واللننرد ونقهننم مننن الننذنوب والتنايننا كمننا يأقننأ الثننوب األبننيض مننن النندنا ،اللهننم أبنندلهم بالحسننأات
عأوا ويأرانا ،اللهم ارحمأا إذا ِّرنا إلأ ما ِّاروا إليه ،اللهم ويِ لهم في قلورهم وننور لهنم فيهنا
إحسانا وبالسيئات و
نورا لهم في قلورهم الليلة ،اللهم بلوهم مأا السالم.
وا عل ليسهم العمل الصالح ،اللهم ا عل دعا نا هذا و

بأقوا طلعأا علأ إا الواحد مايعع وحندت ،عشناا كندا إينه بنردت منلَّنِ أو دي كندت كنل واحند لنه ِّنديق ،الشناهد إينه
الصنداقة فجنرت مسنألة فني الصنداقة ،كأننا مجموعنة منن األِّندقا كندت قاعنندين لمسنة ،ينهة ،ينلعة قاعندين علننأ أا
الصداقة شرطها إنها مهلقاا للمصلحة فسناعهها اتكلمن وقلن لنه لكنن كنوا إا أننا بأرتناه معناك دي مصنلحة ،فهني
تلأأ علأ المصلحة ،الصداقة إنل تعرف واحد بهحله لما بهشنوفه بهرتناه لنه وترتناه لقعدتنه وبهألسن منن كالمنه ويقنا
ملل دي كلها مصلحة ،لكن "لو أا أولكم وملركم وأنسكم و أكم كانوا علنأ أتقنأ قلنب ر نل واحند منأكم منا اد
ذلل في ملكأ شيئوا" ِّححه األللاني

نل اللننه يأهأننِ بعلادتأننا ،هننو دت الحننب بقننأ ،الحنب لننيا شنني فنني النندنيا يُحننب لذاتننه إ اهلل ،يننيدنا الألنني
اهلل ن َّ
ِّ ىل عليه ،بهحله ألا اهلل أمرك بذلل.
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إيه هو الحب؟
الحب هو المينل النداأم بالقلنب الهناأم ،الحنب هنو إيثنار المحلنوب علنأ النأأا والهنوى ،الحنب هنو موافقنة الحلينب
في المشهد والمويب ،الحب هو أا يهأنق منراد المحنب منِ منراد المحلنوب يأصنلهما شنعرَ ،الحنب إقامنة التدمنة
مننِ القيننام بالحرمننة ،الحننب ايننهيال ذكننر المحلننوب علننأ قلننب المحننب ،الحننب أا تمحننو مننن قللننل كننل مايننوى
المحلوب ،الحب الويرَ للمحلوب أا تُأهقال حرمهنه والوينرَ علنأ القلنب أا يكنوا فينه ينوات ،الحنب هنو إرادَ الو نه

الهي تأقال بالجأنا و تزيند بناللر ،الحنب حأنظ الحندود ،الحنب ،الحنب قيامنل لمحلوبنل بكنل منا يُحلنه قلنل أا
نار تحنرق منن القلنب كنل ماينوى المحلنوب ،الحنب
يأمرك ،الحب مجانلنة السنأو علنأ كنل حناا ماتأسناهع ،الحنب ن ٌ

ذكن ُنر المحلننوب بعنندد األنأنناس ،الحننب عمننأ القلننب عننن ر يننة ييننر المحلننوب وِّننممه عننن يننماع العيننب فيننه ،الحننب

يرا و ه ونرا ،ثنم أا تلنث لنه شنجأل
َميلُل للمحلوب بكليهل ثم إيثارك له علأ نأسل وروحل ومالل ثم موافقهل له و
بهقصيرك في حله ،الحب بنذلل المجهنود فيمنا يرضني الحلينب ،الحنب ينكوا بنال اضننراب واضننر ل
اب بنال ينكوا،
الحب مصاحلة المحلوب علأ الدوام.
ل
عأهم من لقي وهم معي
ومن
إليهم وأيأا ُ
عجب أني أحن ُ

وتنلل نهم عيأي وه ن نم ف نني يواده نا ويشهن ناقهم ق نللي وهن نم بي نن أض نلعي

أهال ومرحلا
يمعا وطاعةو وقل لداعي الموت و
ولو قاا لي المحلوب ُم م ُ و
الحب أا يكوا المحلوب أقرب إليل من روحل
مقيما في لاطري و أاني وبعي ودا عن ناظري وعياني
يا و

إلي من كل داا
أن روحي إا كأ ُ لس ُ أراها فهي أدنأ َّ
تويب؟
الحب حلور المحلوب عأد المحب و
داأما ،ليالل في عيأي وذكرك في فمي ومثواك في قللي فأين ُ

الحب أين يسهوي قرب دار المحلوب وبعندها عنن المحب؟،الحنب ثلنات القلنب علنأ أحكنام الونرام واينهلذاذ الونزا

في ننه والس ننالم ،الح ننب مح ننو المح ننب لص ننأاته ونس ننياا ذات ننه وا نش ننواا ب ننالمحلوب ،الح ننب مواط ننأَ القل ننب لمن نراد
المحلوب ،الحب ايهقالا الكثير من نأسل وايهكثار القليل من حليلل..
الحب ايهكثار القليل منن أايهنل واينهقالا الكثينر منن طاعهنل ،الحنب معانقنة الناعنة وملايأنة المتالأنة ،الحنب أا
طلب الرضا علأ الدوام تنزاا عاتلونا علنأ نأسنل فني
تَهب ُكلل لمن أحلل فال يلقأ مأل لل شي  ،الحب إقامة ُ

طلب رضا المحلوب ،الحنب أا تونار علنأ المحلنوب أا يحلنه أحن ٌد مثلنل ،الحنب إرادٌَ يرين أيصنانها فني القلنب

فأثمرت الموافقة والناعة ،الحنب أا يأسنأ المحنب حظنه فني محلوبنه ويأسنأ حواأجنه إلينه ،الحنب توحيند المحلنوب
بتالال اهرادَ وِّدق النلب ،الحب يقوط كل محلة من القلب إ محلة الحليب..
الحب يض النرف عن ما يوى المحلوب ييروَ وعن المحلوب هيلةو ،الحب أ يؤثر علأ المحلنوب يينرت وأ يهنولأ

أم ننورك يي ننرت ،الح ننب ال نندلوا تحن ن رق المحل ننوب وعلوديه ننه والحرين نةُ م ننن اي ننهرقاق م ننا ي ننوات ،ال نندلوا تحن ن رق
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أنا يشاا ويعق ُد ،الحب يأر القلب في طلنب المحلنوب
المحلوب ،اللِ وذا لمن تحب فليا في عرف الهوى ٌ

نل لننه ملننذوو  ،الحننب هننو أا يهجننم علننأ
واللهن بننذكرت علننأ النندوام ،الحننب أا يكننوا كلننل بننالمحلوب مشننووو وذُلُن َ
داأما وعلنأ لسنانل فني يقظهنل ومأامنل ،الحنب هنو ا نقيناد ألمنر المحلنوب وإيثنارت علنأ منراد
قللل ذكر المحلوب و
نث تسننمعه بقللننل ،الحننب محلننة دار المحلننوب
المحننب ،الحننب هننو اهقلنناا علننأ حديثننه وإلقننا يننمعل كلننه إليننه بحين ُ

وبيهه وكل ما يأهسنب إلينه ،الحنب هنو اهينراعُ للمحلنوب فني السنير ،وحنث الركناب نحنوت وطني المأنا ا فني الوِّنوا
إليه وا ههاد في القرب والدنو مأه وقننِ كنل قناطِ يقننِ عأنه وإطنراه األشنواا الشنايلة عأنه ،الحنب محلنة أحلناب
المحلوب ولدمة كل ما يهعلق به.
َمن هو المحب؟

ناظر إلينه بقللنه ،أحرقن قللنه أننوار هيلهنه ،وِّنأأ
المحب عل ٌد ذاهب عن نأسه،
قاأم بأدا حقوقهٌ ،
مهصل بذكر ربهٌ ،
ٌ
شربه من كأس ودت ،فإذا تكلم فن باهلل وإا ننق فعن اهلل وإا تحرك فلأمر اهلل ،وإا ينكن فمنِ اهلل ،فهنو بناهلل وهلل ومنِ
عرف بها ،لكن الحب هو
اهلل ،ياترى هو دا الحب؟ ،قالوا وفسر بعد الجهد الما بالما  ،قالوا الحب ليا له ِّيوة يُ َّ
الحب حا وبا  ،حا من أقصأ الحلق من اللهات وبا من الشنأهين فهنو يسنهورق كنل حركنة اللسناا إلنأ الجنوف لسنه

ماقلأاا إيه هنو الحنب؟ لكنن لنو حلين ههعنرف يعأني إينه الحنب؟ ومنع ههقندر تعلنر عأنه بحينث تعنالأ قولأنا إينه هنو
الحننب؟ تقننوا هننو الحننب ،طيننب اتزنقأننا دلوقن فنني أنننا بأحننب ربأننا دي يننهلة دعنناوى أنننا أ عننم أشننهدكم وأشننهد اهلل
أشهد اهلل ومالأكهه وحملنة عرشنه وأشنهدكم أنأني أحنب اهلل دا عنم وادعنا بنا ادعنا ينهل ،األِّنعب مأنه أا تندعي
أا اهلل يُحلل ،ليا الشأا أا تُحب وإنما الشأا أا تُ َحب.
نل إ ْا ُك ْأنهُ ْم تُحلُّنو َا اللَّنهَ فَناتَّلعُوني يُ ْحل ْنل ُك ُم
نيجي بقأ للكهاب اللي في إيدك بال كدا في الكهاب ،قاا اهلل عز و نل "قُ ْ
اللَّهُ َويَنوْأ ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم" ما عمراا 32:
وبوض ما يحله اهلل مهابعةو للهوى والمنوا َ علنأ ذلنل
نال في أا محلة ما يكرهه اهلل
ُ
يا رب ار قأا الحب يا رب ،هذا ٌ
والمعاداَ فيه من الشرك التأي ،بال في الحنديث اللني فنوق فني ِّنحيح الحناكم عنن عاأشنة -رضني اهلل عأهنا -عنن
الألي ِّ-لأ اهلل عليه ويلم -قاا "الشرك في هذت األمة ألأأ من دبيب الأمل ،ألأأ منن دبينب الأمنل علنأ الصنأا
فنني الليلننة الظلمننا وأدنننات أا تحننب علننأ شنني ل مننن الجننور أو تننلوض علننأ شنني ل مننن العنندا وهننل النندين إ الحننب
واللوض" السياق دا ضعيا ،الحديث ضعيا لكن عأدي يياق إيأادت يد

" الشرك في هذت األمة ألأنأ منن دبينب الأمنل ومنن الشنرك أا تحنب علنأ شني ل منن الجنور أو تنلوض علنأ شني ل منن
العدا"
إنننل تحننب ظننالم وتواليننه لهننواك أو لالتأناق فني عننداوَ ملننر ..هننذا شننرك لأنني ،إنننل انن تننلوض طيننب ،مننؤمن ،تقنني
نال
تلوله لتالفل معه أو للرلر ألم بل أو عداوته ..هذا ش ٌ
نرك لأني ،الحنديث بيقنوا كندت وابنن ر نب بيقنوا هنذا ن ٌ
يم" ما عمرا32:
دا بعد اآلية "قُ ْل إ ْا ُك ْأهُ ْم تُحلُّو َا اللَّهَ فَاتَّلعُوني يُ ْحل ْل ُك ُم اللَّهُ َويَنوْأ ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللَّهُ يَ ُأ ٌ
ور َرح ٌ
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نال فنني أا محلننة مننا يكرهننه
الر ُين َ
نوا فَننإ ْا تَن َولَّن ْنوا فَننإ َّا اللَّننهَ َ يُحن ُّ
نل أَطيعُننوا اللَّننهَ َو َّ
ين" ما عمنراا ،31:هننذا نن ٌ
نب الْ َكننافر َ
"قُن ْ
اهلل ،محلننة مننا يكرهننه اهلل هننو ربأننا بيحننب الظلننم وا بيكرهننه؟ ،محلننة مننا يكرهننه اهلل وبوننض مننا يحلننه اهلل مهابعنةو للهننوى
اية علأ مزا ل يعأي ،والموا َ علأ ذلل والمعاداَ فيه من الشرك التأي.

قاا الحسن "اعلم أنل لن تحب اهلل حهأ تحب طاعهه".
ويئل ذو الأوا مهأ أحب ربي؟ قاا "إذا كاا ما يلوله عأدك أمر من الصلر".
ُ

نب منا يُنلوض حليلُنل".
قاا بشر ابن السري -رحمه اهلل" -ليا من أعنالم الحنب أا تحنب منا ينلوض حليلنل ،أَا تُح َ
وقاا أبو يعقوب الأهر وري -رحمه اهلل" -كل من ادعأ محلة اهلل ولم يوافق اهلل في أمرت فدعوات باطلة".
ل
بصادق من ادعأ محلة اهلل ولم يحأظ حدودت".
وقاا يحيأ ابن معاذ -رحمه اهلل" -ليا

نمعا وطاعنةو
وقاا ُروين "المحلة ..الموافقة في ميِ األحواا وأنشد ولو قل لي ُم من ُ ولنو قلن لني من ُمن ُ ي و
نل إ ْا ُك ْأنهُ ْم تُحلُّنو َا اللَّنهَ فَناتَّلعُوني يُ ْحل ْنل ُك ُم
وقل لداعي الموت أهالو ومرحلا" ،ويشهد لهذا المعأنأ أي و
لنا قولنه تعنالأ "قُ ْ
يم" ما عمرا32:
اللَّهُ َويَنوْأ ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللَّهُ يَ ُأ ٌ
ور َرح ٌ
قنناا الحسننن قنناا أِّننحاب الألنني ِّ-ننلأ اهلل عليننه ويننلم" -إنننا نحننب ربأننا حلو نا شنندي ودا فأحننب اهلل أا يجعننل لحلننه

َعلَ وما" ،فأنزا هذت اآلية.

الوي نل ألهل الظلم من ثقل األو ار ذكن نرهم بالقلاأح قن ند مق األق ننار
يكأيهم أنهم قد ُويموا باألشرار ذهل لذاتهم بما ظلموا وبقأ العار

ل الوير الدار للوا بالعذاب في بنوا تلل األحجار
وملَ َ
وداروا إلأ دار العقاب َ

ف ن نال موي ن نث و أن ن نيا و رفين ن نق و ن ن نار راح ن نة لهن نم و ين نكوا و م ن ن ن نزار
يال دمن ن نوع أيأهم علأ مسلأهم كاألنهار ،شيدوا بأياا األمل فإذا به قد ان نهار
المظلوم ممن ار فإذا قامن نوا في القين ن نامة اد اللال علأ المقدار
أما علموا أا اهلل ن نار
َ
يرابيلهم من قنن نراا وتوشأ و وه نهم الأار يورنل ِّأن نا عيشهم كن نل األلير أك ن ندار
ل
ار" إبراهيم 21:
ال فيه ْاألَبْ َ
ىرُه ْم ليَن ْوم تَ ْش َت ُ
صُ
"إنَّ َما ينُ َؤل ُ
عالمات محلة اهلل تعالأ:
أوو  :حب لقا اهلل
َّ
َّ
ين" الجمعة7 :
َّوا ال َْم ْو َ
ين َه ُ
ت إا ُكأهُمْ َ
ِّادق َ
ادوا إا َ َع ْمهُ ْم أَنَّ ُك ْم أ َْوليَا لله من ُدوا الأَّاس فَنهَ َمأن ُ
"قُ ْل يَا أَينُّ َها الذ َ
هي دي أوا عالمة من عالمات الحب أا تحب لقا اهلل ،أا تشهاق إلأ لقا اهلل ،إنل ان تلقنأ امهنأ بقنأ وأشنوف
ربأا وييدنا الألي قاا إيه ِّ-لأ اهلل عليه ويلم" -وإنكم لن تروا ربكم حهأ تموتوا" ِّححه األللاني
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ثانيوا :أا يشهاق القلب إلأ التدمة كما يشهاق الجسد إلأ النعام والشراب

دي عالمة الحب ..إنل تشهاق للصالَ ،تشهاق للصيام ،تشهاق لليل ،تشهاق لهالوَ القرما ،تشهاق ..تشنهاق للكعلنة
والح والعمرَ ،اللهم يسر لأا الح والعمرَ وتابِ لأا بين الح والعمرَ ،تشهاق ..يلاا فينل الشنوق ومأهنا أا يكنوا
ؤثرا ما أحله اهلل علأ ما يحله كاا أحدهم يمسح فراشه في الليل ،يمسح علأ السنرير كندا بإيندت يقنوا لنه منا أطيلنل
ُم و
لا ِ" السجدَ27:
وما أليأل وما أحو أي إليل ثم يقوم يصلي إلأ الصلاه "تَنهَ َجافَ ٰأ ُ أُوبنُ ُه ْم َعن ال َْم َ
نأسه يأام واهلل إنل لنيب واهلل إنل لنري واهلل إنل لوطي ثم يقوم يقا للصلح.
ثالثواَ :من أَحب اهلل يعصيه

هيقوا للواد ان بقي حليق ما أن كأ حلو ربأا يهديل ويهوب عليل ويهدي كل عاِّي ويرد كنل عاِّني ،اللهنم
ميال ،اللهم لد بأواِّيأا إليل ألذ الكرام عليل ،اللي يحب ربأنا مايعصنهع قنوا لينه فينه حند
ردا و
رد العصاَ إليل و
مابيعصيع؟ " كل ابن مدم لنا " حيأه األللاني "ما من ل
علد مؤمن إ وله ذنب" ِّححه األللاني
مننا مننن علن لند مننؤمن إ ولننه ذنننب ،نقننوا مايعصننيع قصنندنا أنننه يلقننأ معصننوم ،المعصننوم اللنني هننو مايعصننيع هييجنني

المحننب العصننمة إنمننا شننرطه كلمننا ذا أا يهالفننأ تلننل
معانننا ف ني الكهنناب دا تحقيننق كلمننة اهلننالص ولننيا شننرط ُ
الوِّمة.

أقوا تاني ِّ-لأ اهلل عليه ويلم -شكلكوا مابهصلوا علأ الألي الأهاردت ِّ-لأ اهلل عليه ويلم ،-علينه وعلنأ ملنه
س ُنه ْم ذَ َك ُنروا
وِّحله الصالَ والسالم ،فيه فرق بين اللأ ربأا وِّأهم علاد اهلل المهقين "إذَا فَن َعلُوا فَاح َ
شنةو أ َْو ظَلَ ُمنوا أَنْن ُأ َ
وب إ َّ اللَّنهُ َولَن ْنم يُص ُّنروا َعلَن ٰأ َمنا فَن َعلُننوا َو ُه ْنم يَن ْعلَ ُمنو َا" ما عمنراا  ،231:هني
اللَّنهَ فَ ْ
اينهَنوْ َأ ُروا لن ُذنُوبه ْم َوَمن ْنن يَنوْأ ُنر ال ُّنذنُ َ
دي وهم يعلموا أا اهنساا م له يأة يألة ،م يأة يألة م ،ألنا .
قاا إيه لو لم يلهلنوا بالنذنوب بهلنوا بمنا هنو ش ونرا مأهنا ..العُجنب والونرور ،لنذلل م النذنب يكسنرك ،لكنن أوا منا

يأننوق لننيا شننرط المحننب العصننمة إنمننا شننرطه كلمننا ذا ،ذا يعأني إيننه؟ يننا واد يننا نننايم اتزحلننق كلمننا ذا اتزحلننق فنني
ذنب ،اتكعلل في ذنب يهالفنأ تلنل الوِّنمة وهلل عأاينةٌ لاِّنة بمنن يحلنه فكلمنا ذلن ر لنه فني هنوَ الهنوى ألنذ اهلل
بيديه إلأ نجوَ الأجات ،يعأي لو ان بهحله وبعدين ماشي في النريق بأن شنايلهل اتكعللن ربأنا يلحقنل علنأ طنوا
قاا إيه با الكالم دا كاا من ماا أوى أيام ما كان قدام الجامعة العربيات الكارو بهاع المعهمدية بهمشي منن قندام
الجامعننة تننروه علننأ كننوبري الجامعننة الأاحيننة الهانيننة فقنناا إيننه هننو ماشنني قنندام الجامعننة كنندا فعيأننه ن علننأ واحنندَ
العربجننأ بيلننا األمشننة قام ن
ومربوط فيها لدَ..كربا .

طلع نا عصنناية كليننرَ كنندت
ايننة علننأ عيأننه طننا لسننعات علننأ عيأيننه -م ناتعرفوا األمشننه و

الريوا ِّ ىل عليه ِّ-لأ اهلل عليه ويلم -الحديث "أا ر ونال لقنأ امنرأ وَ كناا يعرفهنا فني الجاهلينة فأِّناب مأهنا قللنة

فقالن مننه إا اهلل أذهننب الجاهليننة وأتننأ باهيننالم فصننار ير ننِ ويلهأن إليهننا حهننأ اِّننندم و هننه بحنناأ فننأتأ الألنني
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والنندم يسننيل علننأ و هننه ،قنناا أن ن عل ن ٌد أراد اهلل بننل لين ونرا" ه ني كنندا اللنني يول ن وربأننا بيحلننه يلحقننه يصننحيه يدركننه
فيسهدرك.

عشاا كدا ابن القيم قاا إيه "والمنؤمن تنهم لنه لنذَ بمعصنية أبن ودا ،فهنو يلاشنرها إ والحنزا يتنال قللنه" ِّ-نلأ
اهلل عليه ويلم ،-والمنؤمن تنهم لنه لنذَ بمعص ل
نية أبن ودا ،لنو انن بهلهنذ بالمعصنية إوعنأ تقنوا أننا بأحنب ربأنا يمكنن

واحند يحنب ربأنا ويلهنذ بمعصنية يمكنن ،قينل "هنل يجند العاِّني طعنم الناعنة لنذَ العلنادَ قناا و منن َهنم" اللني
ُيهم بمعصية مع هينولها ،لو دلل حب اهلل قللل يحرق الشهوات ،يحرق الشهوات ههلقأ بهشنههي منين وبهشنههي
إيه؟! دا ان بهحب من له الجماا كله والكماا كله والعظمة كلها.

ابعا :أا يكوا محلوا لكل شي ل يحله اهلل
رو

يحننب القننرما ..كننالم اهلل ،يحننب الألنني ..حليننب اهلل ،يحننب الكعلننة ..بين اهلل ،يحننب األوليننا  ..ولنني اهلل ،يحننب كننل
شي ربأا بيحله هو يحله ومأها أا يكوا أنسه بالتلوَ.

فأقل در ات الحب الهلذذ بالتلوَ بالحليب والهأعم بمأا اته ،قلهلكم إا النريق لربأا َّل الله ،النرينق إلنأ اهلل لنه
ومأارا كمأار النريق ،وان ماشي في النريق لربأا ي منا بأقنوا كندا ي أوا
مأارات وعالمات إا لهذا اهيالم ِّوا و
ما تنلِ علأ الزراعي أوا حا ة تقابلل إيه؟ كذا مأارات وعالمات علأ النريق كدا معروفة ومشهورَ..

نأا الحكاية أوا ما تنلِ في النرينق بهناع ربأنا أوا منا تنلنِ ينيدنا الألني ِّن ىل علينه أمنا كناا يتنر منن المديأنة إلنأ

مكة إذا وضِ ر له في الورث واينهوت الأاقنة ،دا كناا فنين بقنأ؟أت عأند أبينار علني ،اينمها إينه ذي الحليأنة عأند ذي
الحليأننة أهننو كنندت يقننوا إيننه؟ اللني لننر مننن المديأننة وراه مكننة نقننوا لننه عنندي علننأ ذي الحليأننة يقننوا أل ماعنندتع
يلقأ ان مع رايح مكة ،السكة يل  ،طريق أهه من هأا كدت.
نأننا الشنني أوا مننا تنلننِ مننن الننذنوب والمعاِّنني ،أوا مننا تتننر مننن نأسننل وهننواك ،أوا منناتهتلال مننن شننهواتل
وأهننوا ك أوا منناتقا علننأ النريننق ،أوا حا نة تقابلننل األنننا بنناهلل أوا حا نة لننو ماحس نيههاا يلقننأ ان ن لسننه فنني
الللد ،ماتلعنع.
بجد أوا حا ة إنل ان تحب األنا باهلل ،إنل تحب التلوَ وتميل إلأ األمناكن الهادأنة الهني تهندأ فيهنا األِّنوات
والحركننات األنننا بنناهلل ،ولننو قللننل ذاق لحظننة أنننا ههأسننأ النندنيا واللنني فيهننا مننع ههسننالها ،لسننه الننواد علنند اهلل

دلوقن بيقننوا لنني كننويا إا مننن الموننرب للعشننا مننن العصننر للعشننا بيتلتننل الأنناس فأنني ننناس بهقننرب كننويا ِّ-ن ىل
علنأ الريننواِّ ،ن ىل -الننواد علنند اهلل بيقننوا لني طيننب لمننا الواحند يننذوق فنني اليننوم لحظننة أنننا لحظننة شننوفوا لحظننة أنننا
قل كدت ،إن مأكر إنل ان ههألل حايا باألنا باهلل  12ياعه؟!

أل دي بهيجنأ بننوارق ،لنواأح ،وملننات ،وانن يننا د ،وانن بهننذكر ،وانن بهقنرأ قنرما ،وانن قاعند فنني المسنجد فنني
التلننوَ فنني األنننا دا تجيلننل لحظننات وتنيننر يقننوا لنني أُمنناا يعننيع بقيننة اليننوم بإيننه؟ أقننوا لننه بحننالوَ دي ،ه ني دي
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ههمشيل يومين تالتة منع ينوم ،بنا دوقهنا انن لنو ُدقههنا للحظنات ههمشنيل بقينة العمنر بنا انن ههشنهاق لهنا كنل
شوية أل أنا نأسي في دا أنا عايز من دا وقالوا إيه؟

أبأ اهلل أا تأتي تلل المواهب إ فجنأَ لكني يندعي العلناد و نود ا ينهعداد ،منابهجيع بنالحرب دا انن تقعند ي
اللني قاعنند تحن الشننجرَ يأهظننر أا تسننق عليننه ثمننرَ ،انن قاعنند مسننهأي يننا رب اللني يأننزا بقننأ مننن عأنند ربأننا ،بننا
بههحرى مساق الرحمة ومهاب السكيأة ومأا ا الأأحات مع وإن تروه تقعد علأ محنة األتوبيا تسهأأ رحمة
ربأا! أل ..دا ههيجي أتوبيسات لكن ان عشاا تسهأأ رحمة ربأا فين با لها أماكأها ،األماكن الناهرَ..
ندس أحن ودا" دا كنالم ينيدنا َينلماا الأاريني لمنا أبنو الندردا قناا لنه لسنيدنا ينلماا هينا إلنأ
قالوا إيه "إا األرض تق ُ
األرض المقدية كاا ييدنا يلماا وييدنا أبو الدردا أِّدقا الريوا ملأ بينأهم ألنوَ فني اهلل "،فنأبو الندردا كناا

ندس أح ن ودا إنمننا يقنندس
بيجاهنند راه فلسنننين "فقنناا ل نه هيننا إلننأ األرض المقديننة فأريننل إليننه يننلماا إا األرض تُقن ُ
اهنسنناا عملننه فأقنندس بقعن لنة فنني األرض هني الهننأ تكننوا فيهننا هلل أطننوع" ،يلقننأ الحهننة اللنني انن فيهننا أطننوع هلل ،أشنند
حلورا ..هي دي أقدس بقعة بالأسلالل ،أقدس مكاا ليل ،الشاهد األنا من عالمنات محلنة اهلل للعلند
طاعةو ،أكثر
و
أا ير قل األنا ،واألنا ي ما قولأا كدا وهلي هلة يهلها اهلل لمن يشا من علادت.

د أل المحب:
تُتدعن فللمحب د أله ولديه من تحا الحليب وياأل

مأ ن نها :تأ نع نمه بمن نر ب ن نالأه وي ن نرورت ف ني ك ن نل من نا ه ن نو ف ن ناعن نله
مهلسما والق نلب فيه من الحليب بالبل
وم نن الد أل أا يُرى
و

مهأهما لكالم مننن يحظأ لدي نه الساأل
وم نن الد أل أا يُن نرى
و

ومن نن الد أل حزنن نه ونحيله لن نوف الك نالم ف نما له م نن ع نادا
افرا نح نو الجهاد وك نل فع ن لل ف ناضل
ومن نن الد أل أا ت نرات مس ن و
ومن نن الد أن نل هن ن ندت فين نما ين نرى م نن دار ل
ذا والأعي ن نم الزاأ نل
وم نن الد أ ن نل أا تن ن نرات باكيو ن نا أا قن ن ند رمت علأ قلين نح فعن ناأن نل

لما كل األمور إلأ المليل العادا
ومن نن الد أ ن نل أا تن نرات مس ن و

وم ن نن الد أن ن نل أا تن ن ن نرات راضي ن نوا بملين نكه فنني ك نل حك نم نن نا ا
ندور
اللي يحب يلاا عليه ،عالمات محلة اهلل يلحانه وتعالأ كثينرَ أيهنا األلنوَ ومأهنا كثنرَ السنجود ،أِّنل الحلينب بي َّ

علنأ القننرب وأننا كأن عامنل دورَ وعنندت الشنلاب الأهنناردت فنني العصنر لننو ربأنا أمكأننا نعمنل  3دورات :دورَ فنني علننم
القلوب ودورَ في علم المعاملة ودورَ في علم القرب.
بيدور علأ القرب لما واحد يحب واحد يقوا لل أنا عماا أدور علأ شقة قريلة مأل
دايما َّ
الحليب أو المحب و
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دايما قريب مأل ،عشناا ابقنأ معناك ،هنو
عشاا أبقأ قريب ،بيدور علأ القرب ،ان بهروه فين عشاا أنا عايز ابقأ و
دايما بيدور علأ القرب.
كدت المحب و

نج ْد" العلننق 21:يسننجد "أقننرب مننا يكننوا العلنند مننن ربننه وهننو يننا د" ِّنحيح مسننلم
فلمننا يالقنني ربأننا بيقننوا إيننه " َو ْ
اين ُ
نل اللننه
فليحنب السننجود ألننه بيحنب يقنرب بالليننل ،فني ننوف الليننل ،فني الثلننث األلينر مننن اللينل ،عننرف إا ربأنا ن َّ
يأزا إلأ يما الدنيا إذا بقي الثلث اآللر ،قاا مت ياعة القرب كأ بأبعهلهم ريالة املناره أينن كأن السناعة الثالثنة

نل اللنه تأ َّنزا
ِّلاحا؟ كاا هأاك ا هماع مهم ودا بين الملل وأولياأه ،كاا فينه ا همناع مهنم ن ودا ولنينر ،الملنل َّ
و
نزوو يليق بجالله وكماله إلنأ ينما الندنيا وننادى أولينا ت هنل منن ي ل
ناأل فأعنينه فقناموا يسنألونه أينن كأن ؟ السناعة 3
كأ فين؟ الساعة  2بالليل كأ بهعمنل إينه؟ كأن متمنود! مت كأن ننايم ،كأن ننايم والأناس قاعندَ تقنوا ينا رب ينا

رب ،ويعدا بالقرب مأها كثرَ ذكر اهلل ..أِّل القلية في إيه؟
القلوب كالقدور واأللسأة موارفها ،اللساا بينلَِّ اللي في القلب لو قعدت مِ شوية تجار عربينات بيهكلمنوا عنن إينه؟
عربيات ،وتجار عقارات عن العقارات ،وتجنار بهناأم عنن بهناأم ،تجنار اآللنرَ اللني بيهنا روا منِ اهلل يهكملنوا عنن إينه؟
عن اهلل با ،با .اللهم ار قأا الصدق يا رب.
يأشول بوير اهلل
دايما بيأينرني كأن بنأقوا للنواد الأهناردت واد طينب بيقنوا إا
الهلذذ بالتلوَ والدر ة الهي تليها الهلذذ بذكر الحليب و
ميعنا ينا
تماما بقاله شهرين ربأا يهوب عليأنا و
الحمد هلل ربأا أكرمه وتاب عليه من الأظر للأسا وبنَّل الموضوع لالال و

رب ،ربأا يهوب علنيكم ،اللهنم تنب علنأ كنل عاِّني ،بيقنوا بنا أننا دلوقن بعند شنهرين بندأت الشنهوَ تالعلأني تناني
فقل له ألنل ماايهلدلهع لذَ الشهوَ بلذَ تانية ،اللذَ الهانية دي إيه؟ ،قُل له القرما..
عننايز ا ي نب لكنم شننيتين بقننأ ي بهننوع المننرَ اللنني فات ن كنندت نسننهمهِ بليلننة قننرما ،ربأننا يكننرم إا شننا اهلل ،ايننهمهِ
بنالقرما ،اقعند اينمِ كندا احياننا واهلل عننارف أننا بأينهمهِ ا اي؟ ،وهنو بيقنوا أننا بنأقوا معنات بقللني بجواينا منن يينر مننا

أننننق أقننوا معننات فأشننوف بقننأ علنند اللاين لمننا يعلني يعلني يعلني نأسنني بيهقنننِ وأنننا عمنناا أعلني معننات ودقننات قللني
بهنلِ معات أو المأشناوي أو يينرت بهحصنل عأندك نشنوَ شنعر رأينل يشنيل تحنا بقشنعريرَ فني سنمل ،لنذَ ،مهعنة،
حالوَ لذَ الذكر لما تشعر "فإا ذكرني في نأسه ذكرته في نأسي" ِّحيح اللتاري
لما اهلل العظيم ،الجليل ،الكلير ،المهعناا اهلل ذو الجنالا ينذكرك فني نأسنه أا تُنذكر أنن فني نأنا اهلل لنو ايهشنعرت

المعأننأ دا تمننوت ،لسنه لننم نسهشننعر لحنند دلوقن  ،أت مننن العالمننات أ يهأيننا علننأ مننا يأوتننه ممننا يننوى اهلل ويعظننم
تأيأه علأ فنوت كنل لحظنة يأنل فيهنا عنن اهلل ،الندنيا فاتن أي حا نة أي شني منن الندنيا فنات فني ينهين داهينة فني
يهين ألا داهية أما أا تأوتل لحظة من اهلل ..قالوا إيه "لو أا عل ودا أقلل علأ اهلل ألا يأة ثم الهأن عنن اهلل لحظنة

حصله في األلا يأة"
واحدَ لكاا ما فاته في هذت اللحظة أكثر مما َّ
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ليه؟ هو بقاله ألا يأة بيكسب فالأهاردت هو بدأ مِ ربأا بعشرَ أيه بق ماأة ،بق ألا بعد ألنا ينأة بقن ألنا
مليوا هو كاا بيها ر بعشرَ لما بعد ألا يأة بقأ بيها ر بألا مليوا فإذا لسر لسر األلا ملينوا فني لحظنة يلقنأ
حصله في حياته.
لسر كل اللي َّ
لذلل يقولوا إيه من عالمات المحلة أ يلهأ قللل عأنه فني الأعمنا  ،فني السنرا و اللنرا
في اللرا
برضه.

فني السنرا و

الملهلي ،تأشول عأه ،الأعمة تقربل مأه والنلال يقربنل مأنه
المأعم ،و باللال عن ُ
تأشول بالأعمة عن ُ

يلنربوا مثنناا واحنند ماشني وقدامننه القافلننة بنا هننو ماشنني ورا القافلننة بيهننابِ القافلننة فني المأننا َ مننن بعينند دللن فنني

ر له شوكة وطأ يشيل الشوكة رفِ رأيه ملقاا القافلة فلاع ،ممكن لحظة ،عارف الصنحابي اللني أُِّنيب فني ينزوَ
أُحد "فقناا حنا فقناا لنه رينوا اهلل أمنا إننل لنو قلن بسنم اهلل لرفعهنل المالأكنة عيانونا إلنأ السنما " مناتقولع حنا
يعأأ إيه مي أ ماتقولع ،قوا بسم اهلل بسم اهلل ،هي دي أا يشولل الأعمة و اللال عأه ،بل يقربل ذلل مأه.

ناأال تح ن الهيلننة
مننن العالمننات أا يكننوا مشننأ وقا علننأ ميننِ علنناد اهلل ،مننن العالمننات أا يكننوا ف ني حلننه لاأ وأننا مهلن و
تعظيمننا للمحل ننوب
والهعظننيم ،مننن العالم ننات كهمنناا الحننب وا هأ نناب النندعاوى والهننوقي م ننن إظهننار الو نند والمحل ننة و
وإ ال و له وهيلنةو مأنه ويينرَو علنأ ين ىرت ،فنإا الحنب ي ٌنر منن أينرار الحلينب ،منن العالمنات :الرضنا ،الرضنا بناهلل وحندت
فال يأشول بويرت.
تهم محلة اهلل إ بمحلة ما يحله وكراهة ما يكرهه
انظر في كهابل الشيخ بيقوا و نتلال كدت يا ماعة،

دا ياكهين دت إحأا نتلال ،طينب تألنه القلنب وتوحيندت

هلل ،وقال  ،إحأا فين؟ إحأا في  ،12أت لع قدام ماشي ماشي ،حاضر حاضر ،ح نناضر ،تال م الهوحيند وا تلناع ومنن
هاهأننا يُعلننم أنننه تننهم شننهادَ أا إلننه إ اهلل إ بشننهادَ أا محمنند ريننوا اهلل فإنننه إذا عُلننم أنننه تننهم محلننة اهلل إ

بمحلة ما يحله وكراهة ما يكرهه فال طريق إلأ معرفة ما يحله وما يكرهه إ منن هنة محمند ِّ-نلأ اهلل علينه وينلم-
المللىننع عننن اهلل مننا يحلننه ومننا يكرهننه باتلنناع مننا أمننر بننه وا هأنناب مننا نهننأ عأننه فصننارت محلننة اهلل مسننهلزمة لمحلننة ريننوله

نل إ ْا َكننا َا مبَننا ُ ُك ْم َوأَبْنأَننا ُ ُك ْم َوإ ْلن َنوانُ ُك ْم
وتصننديقه ومهابعهننه ولهننذا قننرا اهلل بننين محلهننه ومحلننة ريننوله فنني قولننه تعننالأ "قُن ْ
نيرتُ ُك ْم َوأ َْمن َنو ٌ
نب إلَن ْني ُك ْم من َنن اللَّننه َوَر ُيننوله
َحن َّ
نارٌَ تَ ْت َ
سنناك ُن تَن ْر َ
سن َ
اا اقْنهَن َرفْنهُ ُم َ
ضن ْونَن َها أ َ
وهننا َوت َجن َ
ناد َها َوَم َ
شن ْنو َا َك َ
َوأَ ْ َوا ُ ُكن ْنم َو َعشن َ
ل
َّ
َّ
ين" الهوبة12:
صوا َحه ٰ
َو َهاد في َيليله فَنهَن َربَّ ُ
َّأ يَأْت َي اللهُ بأ َْمرت َواللهُ َ يَن ْهدي الْ َق ْو َم الْ َأايق َ
كما قرا طاعهه وطاعة ريوله ِّ-لأ اهلل عليه ويلم -في مواضِ كثيرَ ،قاا ريوا اهلل ِّ-لأ اهلل عليه ويلم-
نب المنرَ يُحلُّنه إ
" ٌ
نب إلينه ممنا ينواهما ،وأا يُح َّ
حالوَ اهيماا  :أا يكو َا اهللُ وريولُه أح َّ
ثالث َمن ُك َّن فيه و َ د َ
ف في الأار" ِّحيح اللتاري
عود في ال ُكأر كما يَكرتُ أا ينُ ْق َذ َ
هلل ،وأا يَكرتَ أا يَ َ
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هذا حاا السحرَ لما يكأ المحلة قلوبهم يمحوا بلذا الأأوس وقالوا لأرعوا "فَاقْض َما أَنْ َ قَ ل
اض" طه11 :
اعلد اهلل لمرادت مأل مرادك مأه
ومهننأ تمكأ ن المحلننة فنني القلننب لننم تألعننث الجننواره إ إلننأ طاعننة الننرب هننذا معأننأ الحننديث اهلهننأ الننذي لر ننه
نمعه الَّنذي يس َنم ُِ بنه،
اللتاري في ِّحيحه وفيه "وما يز ُ
اا علدي َّ
ب َّ
إلي بالأَّوافل حهَّنأ أُحلَّنه ،فنإذا أحللهُنه كأن ُ ي َ
يهقر ُ
ع بهننا ور لَننه الَّهنني يمشنني بهننا وإا يننألأي ألُعنيأَّ نه ولننئن ايننهعاذني ألُعيذنَّنه"
وبصن َنرت الَّننذي يُلصن ُنر بننه وي ن َدت الَّهنني يننلن ُ
ِّحيح اللتاري ،وقيل في بعض الروايات "فلي يسمِ وبي يلصر وبي يلنع وبي يمشي".
والمعأننأ أا محلننة اهلل إذا ايننهورق بهننا القلننب وايننهول عليننه لننم تألعننث الجننواره إ إلننأ َمنراد الننرب وِّننارت الننأأا
حيأئذ منمئأة بإرادَ اهلل عن مرادها وهواها ،يا هذا اعلد اهلل لمرادت مأل مرادك مأه فمن علند اهلل لمنرادت مأنه يعأني
اللي بيعلد ربأا عشاا هو عايز من ربأا إنه يسهرت وإنه ير قه وإنه يعافيه وإنه يعنيه فمن علد اهلل لمنرادت انن بهعلند ربأنا
لمرادك منن اهلل ،فهنو ممنن يعلند اهلل علنأ حنرف فنإا أِّنابه لينر اطمنأا بنه وإا أِّنابهه فهأنة انقلنب علنأ و هنه لسنر
الدنيا واآللنرَ ذلنل هنو التسنراا الملنين ومهنأ قوين المعرفنة والمحلنة لنم ينرد ِّناحلها إ مايريندت منو ت وفني بعنض
ومنن أحنب الندنيا لنم يكنن شني عأندت مثنر منن هنوى
الكهب السالأة " َمن أحب اهلل لم يكن شي عأدت مثنر منن رضنات َ

نأسه"

وروى بننن أبنني النندنيا عننن الحسننن -رحمننه اهلل" -مننا نظننرت بلصننري و ننقن بلسنناني و بنشن بينندي و نهلن
علأ قدمي حهأ أنظر علأ طاعة اهلل أو علنأ معصنيهه فنإا كانن طاعنة تقندم وإا كانن معصنية تنألرت" هنذا حناا
لنواص المحلنين الصنادقين فننافهموا رحمكنم اهلل هنذا ،فإننه مننن دقناأق أينرار الهوحيند الواملننة وإلنأ هنذا المقنام أشننار
الألنني ِّ-ننلأ اهلل عليننه ويننلم -فنني لنلهننه لمننا قنندم المديأننة حيننث قنناا أحلننوا اهلل مننن كننل قلننوبكم ،وقنند ذكرهننا ابننن
إيننحاق وييننرت فننإا مننن امننهق قللننه بمحلننة اهلل لننم يكننن فيننه فنرا لشنني مننن ارادات الننأأا والهننوى وإلننأ ذلننل أشننار
القاأل بقوله:
أروه وقن ن ند لهمن علأ فن ن نؤادي بحلن نل أا يحن نل بن نه يواك
فن نلو أننني ايهنع يلل طرفي فل نم أنظن نر ب نه حهأ أراك
أحلل أحلل بلعلي بل بكلي وإ لم يلق حلي لي حراك
وفي األحلن ن ناب متصوص بو ن ند وملن ن نر يدعي معه اشه ن ن نراك
ع في لن ن ل
دود ،تلين َمن نن ب نكأ ممن تل ن ناكأ
إذا اشهلن نك دم ن نو ٌ
فأمن نا َمن نن بكأ فيذوب و ْ ودا ويأنق بالهوى َمن نن ق ن ن ن ند تشاكأ
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المحنب َمنن يأأنأ عنن كلنه ويلقنأ بحليلنه فلننه
مهنأ بقنأ للمحنب حنظ منن نأسنه فمنا بيندت منن المحلننة إ الندعوى إنمنا ُ
يسمِ وبه يلصر.

ألننهم علننأ الكننالم الرقيننق دت ووا ننب األيننلوع إنننل تعننيع الحننب ،انسننأ بقننأ ويمننض عيأيننل وانشننول بربننل وحلننه،
أحلكم في اهلل وايهودعكم اهلل والسالم عليكم ورحمة اهلل.

تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للأشر علأ الأ في قسم تأريع الدروس في مأهديات النريق إلأ اهلل تأللوا هأا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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