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 الُحبُّ ما الُحبُّ !

 د. حممد ياسر القضماني

 قيل يل: أال تكتب عن احلب يف اإلسالم؟!

 قلت: بلى: ومل ال أكتب عن احلب!

، وما أدراك ما احلب؟!  احلبُّ وما احلبُّ

 بياين؟!أسَتعظمُتم كالمي ـ واستهجنتم 

 ليس هذا ذنبكم! وأبعد اهلل من أساء إليك يا أيها احلب!

 ملا عّكروا َصفوك؟!

 ملاذا شّوهوا وجهك؟!

 ملاذا دّنسوا ِعرضك؟!

، أو أن يكون هنالك احلب، ذكروا الُفحش، وختّيلوا اخلنا، وُسُبل الزّنا؟!  ملاذا إذا قلنا ينبغي أن ُنُِبَّ

 ملاذا أساؤوا ُُسعّتك؟!

 ا رُتْـَبتك؟!ملاذا خفضو 

 ملاذا أذهبوا هبجتك؟!

 ملاذا ضيّـُعوا ُحْرمتك يا أيها احلب؟!

 أمل تقرأوا القرآن؟!

 كم ذََكَر اهلل فيه احلّب يف أُسى آياته، وأصفى حاالته، وأزكى صالته!

، وُيبُّ من ُيُِبُّ   أخربنا أنه ُُيبُّ
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أحب شيء يف هذا الوجود إىل قلبه هو منون ُيبون رهبم، بل إّن املؤمن نعم، اهلل ُيب املؤمنني، واملؤ 
 اهلل، واحملبوب األعظم أخرب عن ذلك بقوله: )واّلذين آمنوا أشدُّ حبّاً هلل(!

بل إن احلب بني العبد والرب ال ينفصم وال ينقطع وال يزول: )ُيّبهم وُيّبونه( حىت احلروف جمتمعة 
 ال تتفرق! 

 اخللق اجلاحدين الّلؤماء ليأيت مبخلوق ُيبه.وإن ُعِدم هذا املخلوق احملب ألفىن اهلل هؤالء 

 )يا أيها اّلذين آمنوا من يرتّد منكم عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم ُيّبهم وُيّبونه..(

، فـََيلجُّون يف مناجاته، ويتأّّلون يف صِ   الته.الته وصَ يرضاهم وجيتبيهم للمَحابِّ

ذي تشي به هذه اآلية، عندما يُقّدم اهلل حمبته ، وأحّس بسمّو هذا التكرمي الةإنين أتذوق هذه الشفافي
 لعبده على حمبة العبد له )ُيّبهم وُيّبونه(.

فلئن أحّب الناس من أحبهم، ووّدوا من أكرمهم، فاهلل قد تقدمت حمبته، وَسَبَق إنعامه على َمن 
 !ُيب

ربه سائق إىل استقامته، وباعث ولوال حمبته لعبده َلَما أقبل عليه، وتذلََّل بني يديه، إن احملبة من العبد ل
 على تعظيمه وكرامته.

 وهل يَعصى حمبوٌب أمر حمبوبه؟!

)من يرتّد منكم عن دينه فسوف يأيت اهلل بقوم ُيّبهم وُيّبونه..( ومل يقل: بقوم يؤمنون وال يرتدون 
 لينّبه على أن احملبة أصل االتباع، وعنوان الطاعة!.

 زدادوا تعظيماً له وتبجيالً!الناس بآالء اهلل ونعمه لي واذكِّر 

وقد شاء اهلل أن جَيَعل حبيبه النيب . واهلل ما عصى عبٌد ربه إال جلهله به، واإلنسان عدو ما جيهل
 صلى اهلل عليه وسلم داالً عليه، ومقرباً إليه.

 وال يوجد أحٌد يُعرِّفك على احملبوب األعظم كهذا النيب األكرم!
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 ك، حىت تكون أحّب إلينا من كلِّ حبيب، وأقرب إلينا من كل قريب.فيا اهلل زِدنا حمبة لك ولنبيّ 

)قل إن كنتم ُُتبوُّن اهلل فاتّبعوين ُُيببكم اهلل ويغفر لكم  فهل أنتم ممّن ُيُِّب؟! انظروا َشرط دليلكم:
 ذنوبكم(.

 هذا هو احلب الذي نعرف!

 وهذا هو الُقرُب الذي نرجوا!
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