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 عالمات حب هللا للعبد :  الموضوع 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 ..الحمد هللا العزيز العليم، رفع شأن العلماء وجعلهم فى الدنيا قادة وفى اآلخرة سادة ، وجعل لهم عنده الُحسنى والزيادة 

له وصحبه والقائمين على سيدنا محمد وآ.. والصالة والسالم على الحبيب األنور، وصاحب النور األكبر والقلب األطهر 
إخوانى وأحبابى بارك اهللا عّز وجّل فيكم ..   آمين يا رب العالمين .. آمين .. سنّته وهديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين 

 ..أجمعين 

 .والحب يكون من اهللا سابقاً ومن العبد ال حقاً  عزوجّل على العبد أن يرزقه ُحبه، أعظم نعمة يتفّضل بها اهللا

 : هذا الورد  ، فكان يقول فيرضى اهللا عنه وأرضاهوقد كان من ورد السحر لسيدي مصطفى البكري 

فما الذي يُعرفني أن ربنا عزوجّل يُحبني ؟ هناك " يحبونه و  ، وبفضلك الالحقاللهم إنّي أسألك بفضلك السابق فيحبهم" 
 :ن اهللا إختاره وإصطفاه وإجتباه وجعله عبداً يصنعه على عينه على عناية اهللا عزوجّل بالعبد، وأعالمات وهناك دالالت تُدل 

 فما هذه العالمات يا إخواني ؟ ) طه:39( ﴾َوأَْلَقْيُت َعلَْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِني  ﴿

 :عالمات كثيرة وبدايتها 

 : العالمة األولي 

 :الطاعات في األوقات الفاضلة 

صّلى اهللا طاعة اهللا عزوجّل، وهذا سر قوله  د فيترّقي في األوقات الفاضلة واأليام الفاضلة ويُحييها فيوهي أن يتنّبه العب
 : عليه وسّلم

التي نحن فيها اآلن ومثل  كاللياليفيترّقب ليالي الفضل  ) إذا أحب اهللا عبدًا سّخره ألفضل األعمال في أفضل األوقات ( 
 ة عاشوراءلليلتي العيدين، ولية النصف من شعبان و لة القدر وليللي

 .وغيرها من األيام الفاضلة واألزمنة الفاضلة  

 .ويترّقب كذلك يوم الجمعة وساعة الجمعة ويستعد لها ويتأهل لها 

  :العالمة الثانية 

 :المداومة على ذكر اهللا عزوجّل 

الفاضلة ألنه من الجائز أن يهتم في سنة أو إذا إرتقي في هذه الحال ولم تفطر هّمته ولم تتكاسل إرادته في هذه األعمال 
 : سنتين ويرجع ثانياً للكسل ألن 

فإذا رأى اهللا عزوجّل من هذا العبد ُحسن ترقبه ومداومته على هذه األحوال  )أحب األعمال إلي اهللا أدومها وإن قّل ( 
ساكناً .. نائماً وماشياً .. قائماً وقاعدًا ..  كر موالهوهذه األعمال ينقله إلي حاٍل أعلى، فيشغله عزوجّل بذكره فيكون هّمه كله هو ذ 
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 :عزوجّل بلسانه ال يّمل وال يّكل عن ذكر اهللا .. ومتحركاً 

 .) آل عمران:191(  ﴾يَذُْكُروَن اهللا ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوبِِهْم  ﴿

 :العالمة الثالثة 

 :الحضور مع اهللا عزوجّل 

ر باللسان بإستحضار، فينتقل من اإلستحضار إلي كَ سانه، نقله اهللا إلي حالة الحضور بين يديه ألنه ذَ فإذا ذكر اهللا عزوجّل بل
الوالية من اهللا عزوجّل لهذا العبد، الحضور بين يدى المذكور عزوجّل، فيذكر اهللا عزوجّل بقلبه وذكر اهللا عزوجّل بالقلوب هو عالمة 

 : صّلى اهللا عليه وسّلمقال 

وكيف ذلك ؟ : ربّي، قالوا أنا أعرف متى يذكرني : [ وقد قال في ذلك بعض الصالحين ) اهللا عبداً ألهمه ذكره إذا أحّب ( 
 :ذكره، فإذا ذكرته ذكرني فإنه يقول أ: قال 

 كيف يذكرنا ربنا ؟ )البقرة:152( ﴾فَاذُْكُرونِي َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوال َتْكُفُروِن  ﴿

 .. ربنا يذكرني هل يقول فالن ؟ ال و .. أنا أقول اهللا 

 .بحسنات أن يتوب علّى من هذا الذنب، أو يُبّدله إذا ذكرته بالتوبة واألوبة عند وقوع الذنب، كان ذكره لي ــ 

 .كان ذكره سبحانه وتعالى لي هو تفريج هذه الُكرب وتلك الشدة   ا ذكرته عزوجّل عند الكرب والشدة،وإذــ 

ربانية ضيق األرزاق، كان ذكره عزوجّل لى بأن يفتح لى من األرزاق الحقية ومن األلطاف ال وتعالى في سبحانهوإذا ذكرته ــ 
 : الرزق منه بغير حساب  يأتيما 

 . )البقرة:212( ﴾َواهللا يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب  ﴿

ــ  قد يكون برهانًا منامياً، أو برهانًا إلهامياً ..  يدل على ذلكبرهانًا  الدار اآلخرة أعطاني وإذا ذكرته عزوجّل طلبًا لألمان فيـ
نفسي أو على يد إخواني باألمان من عذاب اهللا  اهللا عزوجّل فيأو برهانًا على يد أحد إخوني أو على يد أحد الصالحين فيُبشرني 

 .عزوجّل يوم القيامة 

رة جماالته وكماالته، فإنه سبحانه وتعالى يُزيل الُحجب إلي حضوإذا ذكرته عزوجّل طلبًا لرؤية ذاته وطمعًا في النظر 
 :واألغشية التي تكسوا قلبي حتى من الذين يقول فيهم اهللا 

 .) القيامة (  ﴾) 23(إَِلى رَبـَِّها نَاِظَرٌة ) 22(ُوُجوهٌ يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة  ﴿

 : ا معنى قوله عزوجّل هذو .. زوجّل إذن ذكر اهللا عزوجّل لى يكون على ُمقتضى نيتي وإرادتي عند ذكر اهللا ع

 . )البقرة:152( ﴾فَاذُْكُرونِي َأذُْكرُْكْم  ﴿

 :قال فيه  في بيت رضى اهللا عنه وأرضاهإذن عالمات حب اهللا كما جمعها اإلمام أبو العزائم 

ــاهللا دائماً         ذكٌر له بال عالماته شوٌق إلي ــ  روح والقلبـ
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  .ّل وعالمات حب اهللا عزوجّل لهذا العبد هذه هي عالمات ذكر اهللا عزوج

 : ةر يالعالمة األخ

تحن أن ينشر اهللا عزوجّل لهذا العبد إذا أراد أن يكرمه غيره ينشر له في القلوب رائحة المحبة اإللهية فتهفوا إليه النفوس و 
 :زجّل قال لجبريل إلي رؤيته القلوب ألن اهللا ع

ُفحبه أهل السماء ويُوضع له القبول .. إن اهللا يحب فالناً فأحبوه : أهل السماء  فيإنّي أحب فالن فأحبه، فينادي جبريل ( 
 ) .في األرض 

، ومّكنهم من العمل الذين جعل اهللا عزوجّل لهم ميراث الصالحينوأهل األرض هم الصالحين وُكّمل المؤمنين وأهل اليقين 
 .بما يُرضي رب العالمين 

إستثناء ألن اهللا أقامنا مقام محابه بال برهانه، والحمد هللا نحن جميعًا يُحبنا اهللا  ان هذا هولإلنسفُحب ااهللا سبحانه وتعالى 
أو منفعة زائلة نتبادلها فيما بيننا، ولكننا جميعاً فيما بيننا وال لمصلحة ومراضيه، وجعل ُحبنا لبعضنا خالصًا لوجهه الكريم ال لدنيا 

صّلى اهللا نوال الفضل والكرم والجود من يد سيدنا وموالنا رسول اهللا  وجه اهللا والرغبة فيإلي  يجمعنا الشوق هللا والطمع في النظر
 . عليه وسّلم

يوم القيامة شكراً هللا عزوجّل على هذه  من وقتنا هذا إليحّمل الواحد منا غّز اإلبر المحّماه بالنار يا إخواني لو توهذه النعم 
مل عملناه وال لشيٍئ طاؤك وهذا قضاؤك ال لعفهذا فضلك وهذا ع.. انه وتعالى عليها بحسعض معشار الشكر هللا بماقام بالنعمة 

 .قدمناه وإنما محض فضل من اهللا لنا جماعة المؤمنين 

فكيف يبدأ .. ولذلك يجب على المؤمن أن يتحلي بشكر اهللا عزوجّل على هذه النعم، وأول مظاهر هذا الشكر هو الدعاء 
 عزوجّل ؟اإلنسان الدعاء مع اهللا 

 :سيدنا إبراهيم عليه السالم بدأ الدعاء معترفاً بالربوبية وُمقّراً بقدرة األلوهية 

َوالَِّذي يُِميتُِني ثُمَّ ) 80(َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن ) 79(َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن ) 78(الَِّذي َخَلَقِني فـَُهَو يـَْهِديِن  ﴿
 ) .الشعراء (  ﴾ )81(يُْحِييِن 

 .نجد األدعية النبوية أيضاً تبدأ بهذه الكيفية ولذلك 

فاألدعية لسيدنا رسول اهللا تبدأ أوًال بالثناء والمدح هللا عزوجّل على ما أعطى وعلى ما أولى ثم يذكر اإلنسان العيب الذي 
 .نفسه وينسب الفضل لربه عزوجّل  في

أن ينسب صفة عيب لحضرة اهللا عزوجّل فإننا ننسب له كل طُهر د المؤمن ، لكن ال يليق بالعبمن اهللا فالمرض يأتي
 :وتقديس وجمال، وننسب العيب ألنفسنا واللؤم ألنفسنا والغفلة ألنفسنا كما علمنا أنبياء اهللا عليهم السالم أجمعين 

 ) .الشعراء :80( ﴾َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن  ﴿

و مشكلة أو حد منا لو أصابه بعض تعب أو مرض أفالوا أدباً مع حضرة اهللا عزوجّل،ولكن .. هو أنت أمرضت نفسك ؟ ال 
؟ إشمعني أنا بتحط على كذا وكذا وعاوز يعني  بت لي هذاــ إشمعني أنا اللي ج:  معضلة يريد أن يتعارك مع ربنا عزوجّل ويقول
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 .الناس وهذا بالنسبة لعوام  يتعارك مع ربنا

البد أنّى قد : ، فيقول لنفسه صّلى اهللا عليه وسّلملكن الناس المؤمنين والذين يمشون على منهج سيد األولين واآلخرين 
نفسه، وإن لم يجد  ويُحاول أن يُفّتش في.. وقد إرتكبت ذنباً وال أعرفه .. البد وأنّي أخطأت .. البد وأن فيّي عيب .. فعلت شيئاً 

 . )البقرة:222( ﴾ِإنَّ اهللا يُِحبُّ التـَّوَّابِيَن َويُِحبُّ اْلُمَتطَهِّرِيَن  ﴿: اهللا عزوجّل من جميع الذنوب واهللا عزوجّل شيئاً يتوب إلي

إذا كنت : قال كيف ؟ : مع اهللا من أخالق زوجتي ومع ركوب دابتي، قالوا له  إني أعرف حالي: كان أحد الصالحين يقول 
 .ودابتي كأنها تفرح بركوبي وُمذللة لي  جد زوجتي أطوع لي من أصابعي،يم، أحاٍل مستق مع اهللا في

زوجتي أو تشامت علّى دابتي علمت أن هناك خطأ وقعت فيه، واهللا عزوجّل يريد أن أن يُنقيني من هذا  فإذا إستعصت عليَّ 
أو رفعة  اً تكون لهم تطهير  نن، لكن المؤمنيمراض إنتقام من الكافريومن هذا الخطأ وهو تكفير وليس غضباً ألن البالءات واأل بالعي

 .درجات 

إذا كان صاحب ذنب فإن اهللا يبتليه بالمرض أو الهم أو بالكرب لُيّكفر عن خطايه وإذا كان ليس عليه شيٌئ فيكون رفعه له 
. 

أصحاب  ا كان يقولكذه" ولبسنا ثوب عزٍّ بعد خلع الرقاع : " يخرج من عنده عزيز ف منا يدخل على اهللا ذليالً فاإلنسان 
 . رسول اهللا 

 .يدخل جاهالً ويري أنه ال يعرف شيئاً يعلمه علماً من عنده  ومن يدخل على اهللا

من يدخل على اهللا غافًال أو حتى ذاكرًا فيعرف أنه متغافل، يجعله اهللا عزوجّل من أهل الحضور مع المذكور عند ذكره ــ 
 .عزوجّل 

من ربنا ؟ هو عالم ــ ، لكن من يدخل على اهللا ويري نفسه عالمًا فهذا ماذا يريد عزوجلّ وهكذا يا إخواني األمر عند اهللا 
 ..فماذا يريد ؟ أو يري نفسه أنه يستحق رتبة عند اهللا على العمل الذي يعمله 

يس سنة ألف سنة ول 72ومهما يعمل الواحد منا فهل سيلحق بإبليس الذي كان قد عبد اهللا ماذا عمل ؟ وماذا يعمل ؟ ــ  
  .ألف سنة  72 اهللا عزوجلّ  أو إثنينن ولكن عبد

نا لم يكشف ولماذا رب.. يه شيئًا في المنام يعني عندما يواصل بعض الناس العبادة ولم يري شيئًا ُتحّدثه نفسه أن اهللا لم ير 
 ولماذا ربنا لم يجعله من أهل الكشف ؟ .. عنه اللثام ؟ 

إن كونك ق عليها هذا الفضل وهذا الكرم وهذا الجود من الرب المعبود عزوجّل ؟ أديتها حتى تستحالعبادة التي  وماهي
من الذي .. ولم ترى فضله نت الذي عملته ماذا ؟ ألنك رأيت أنك أل.. وهابطة رأيت ما عملته فقد أصبحت هذه العبادة هالكة 

 ة التي معك من أين ؟ مّن عليك بهذه العبادة ؟ وهل تستطيع عبادته من غير توفيقه ؟ والحول والقو 

 : ولذلك علّمنا أن نقول ليالت والحركات والسكنات من أين ؟ هوالذاكرة التي تُذّكرك بكلمات اهللا والتسبيحات والت

ى نريد منك يا رب أن تُعيننا على العبادة ألنه لو لم يُعيننا اهللا عزوجّل عل )الفاتحة:5( ﴾ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعيُن  ﴿
 .العبادة، فلن نستطيع عبادته 
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يقومون من المفاصل إال بإذن اهللا عزوجّل، عندما يمتنع الجماعة الذين  يستطيع أن يُحّرك مفصالً منا وهل يوجد واحد 
عندك : األطباء ماذا يستطيعون عمله ؟ يقولون له ذا يكون األلم فيها ؟ ام.. بدون تشحيم فترة  بتشحيم هذه المفاصل ويتركوها

 .ذا تعني الخشونة ؟ يعني الشحم الذي تحت الركبة غير كافي ــ وماالركبة  شونة فيخ

وأين المشحمة التي ُتشّحم هذه .. ومن الذي يستطيع تشحيمه ؟ ال يوجد أحد فالعالج الذي يصفونه مجرد ُمسكنات 
 األعضاء وتقوم بتليينها ؟ 

لماذا ؟ لكي تستعين بها على ذكر اهللا .. سمانية فتجعلها هينة لينة لك إنها القوة الربانية التي أوجدها اهللا في األجهزة الج
 .وطاعة اهللا عزوجّل 

أطيعي الكل الكافر : ، هنا قال لها تطيع إال من أطاع اهللاال األعضاء أن  تُؤمرو يوم القيامة كما تحكي اآليات  ولذلك يأتي
إال من أطاع اهللا حتى ينكشف أمره وينادي الصالة جامعة ال تطيعي : كل األعضاء تطيعه، لكن هناك قال لها .. والنافر والفاحش 
 .بالناس صالة ُشكٍر هللا عزوجّل على األمان الذي حصلوا عليه يوم القيامة  صّلى اهللا عليه وسّلموُيصّلى الحبيب 

 : يركع فال يقدر .. ليسجد فال يقدر  آلخري ايأت

لماذا ؟ ألن اهللا أمر األعضاء أالّ تُطيع إال من  )القلم:42( ﴾إَِلى السُُّجوِد َفال َيْسَتِطيُعوَن  يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْونَ  ﴿
من الذي يُحرّكها ؟ ومن الذي يُعطي لها الحول ؟ .. أطاع اهللا عزوجّل، فاألعضاء التي تركع بها وتسجد بها وُتسّبح بها وتُقّدس بها 

 .رب العالمين  اهللا.. لها القوة ؟  ومن الذي يُعطي

 :، ولذلك كان يقول بعض الصالحين إذن أنت لم تعبده إال بحوله وقوته

ذي لامن ..  "اللهم ال طاقة لنا على طاعتك إال بحوٍل منك وقوة، وال حفظ لنا عن معصيتك إال بتوفيقك ومعونتك " 
 ه يستحق شيئاً لعبادة اهللا عزوجّل ؟يستطيع أن يحفظ نفسه من المعاصي إذا تزينت لإلنسان العابد الذي يرى نفسه أن

 :خطأ القصد، ألنه حتى الجنة اليدخلها أحٌد بعبادته وأأخطأ الطريق 

إذن وبماذا .. ) اهللا برحمته  حتى أنا إال أن يتغمدني: حتى أنت يا رسول اهللا ؟ قال : لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ( 
 : كة النداءيدخلها ؟ ال يدخل أحٌد إال إذا سمع المالئ

وكيف ينال .. يع أن يدخلها أبدًا بعمله وال يستط دخلوه،ومن لم يسمعوا له النداء فلن يُ ) ادخلوا عبدي الجنة برحمتي ( 
 :و مقامات الصالحين من عباد اهللا ؟ مثل النظر إلي اهللا أ

 كيف يأخذ كل هذه األشياء بعمله ؟ ..  مقامات العلوم اإللهامية والمراتب الكشفية والمؤانسات النبوية واأللطاف الربانية

 :ة من اهللا سبحانه وتعالى نعمة ومن.. وجّل عز اهللا من لم يأخذها أحٌد إال بفضل 

 .) الحديد:21( ﴾َذِلَك َفْضُل اهللا يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  ﴿

أشرق الصباح تحولوا إليعبادة ن الليل كله في عبادة اهللا، فإذا ولذلك كان أصحاب رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يقضو 
يعني مثل الذين .. مم يستغفرون ؟ هل فعلوا ذنوباً أو معاصي يستغفرون منها ؟ يستغفرون من رؤية التقصير و .. اإلستغفار هللا عزوجل 

 : يقولون 
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إال سيد أن يعبده تمام العبادة  يستطيع أحٌد وواصلنا الخدمة في طاعتك فنحن ُمقصرين ألن اله عزوجّل النحن عبدناك 
 .األولين واآلخرين صّلى اهللا عليه وسّلم 

  ..الينامون فيطاعة اهللا ) الذاريات:17( ﴾َكانُوا قَِليال ِمَن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن  ﴿: فكانوا كما وصفهم اهللا 

 .عالى فيطاعة اهللا وفي عبادة اهللا عزوجّل أدب ) الذاريات:18( ﴾َوبِاالْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن  ﴿

 .نسأل اهللا عّز شأنه أن يرزقنا األدب في معاملته صلى اهللا عليه وسلم 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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