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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف   
 .األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد  
وهي الرسالة  املحبة منزلة عن الكتيب هذا يف سنتحدثف  
ضمن سلسلة أعامل القلوب التي  يرس اهللا يل إلقاءها  الثالثة

 وشاركني يف إعدادها الفريق العلمي يف جمموعة يف دورة علمية،
 .وها هو اليوم يسعى إلخراجها عىل هيئة مادة منشورة زاد،
 فاحلب والرجاء، واخلوف باحلب اهللا إىل يسري العبد إن  
 .اجلناحان مها والرجاء واخلوف ،الرأس هو

َشخص وإليها ،املتنافسون فيها تنافس ولذا   َ  ،العاملون َ
َّتروح نسيمها وبروح ،املحبون تفانى وعليها  فهي ،العابدون َ
 النفوس، ورسور العيون، وقرة األرواح، وغذاء القلوب، قوت
 اآلمال، يةوهنا األماين، وغاية الباطن، وعامرة العقول، ونور
 .األرواح وحياة احلياة، وروح
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ِحرمها َمن التي احلياة وهي    ُوالنور األموات، مجلة من فهو ُ
ِعدمه من الذي والشفاء الظلامت، بحار يف فهو فقده من الذي ُ 
 فعيشه هبا يظفر مل َمن التي ُواللذة ،األسقام مجيع بقلبه حلت
 خلت ما متى تيال واألعامل اإليامن روح فهي وآالم، مهوم كله
 .فيه روح ال الذي كاجلسد فهي منها
ًفهنيئا ملن بلغ تلك املنزلة، نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من   
  .أهلها
ٌولقد ادعى كثري من الناس حمبة اهللا سبحانه وتعاىل، ومل   

 يعرفوا ما عالمات هذا احلب؟ وما  طريقه؟ وما ثمراته؟ فإليكم
 وإياكمعظيم، لعل اهللا أن يوفقنا ًشيئا عن هذا العمل القلبي ال

 .إىل صالح األعامل
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 :قال ابن منظور
ُاحلب نقيض البغض، واحلب الوداد واملحبة، وكذلك    َّ َ ُ ُّ ُ َُّ ُ ُِ ْ ُ ِ َ

ُّاحلب بالكرس ٌوأحبه فهو حمب وهو حمبوب... ِ ُ ٌّ ُ َّ َْ َ ُِ َ)١(. 
 : وقد ذكر ابن القيم يف معانيها

هنا من الصفاء والبياض؛ ومنه قوهلم لصفاء األسنان أ  
 . ونضارهتا حبب األسنان

ومنه حبب املاء  إهنا مأخوذة من العلو والظهور،: وقيل  
وحبب الكأس  وحبابه وهو ما يعلوه عند املطر الشديد ،

 .منه
                                                      

 ).١/٢٨٩ (العرب لسان  )١(
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غليان القلب عند االهتياج إىل لقاء : فعىل هذا فإن املحبة  
 . املحبوب

 شتقة من اللزوم والثبات، ومنه حب البعريإهنا م: وقيل  
 :  إذا برك ومل يقم،قال الشاعروأحب

َحلــت عليـه بالفـالة رضبـا   ْ َْ َ َِ َِ َ ِ َ َّْ 
َّرضب بعيـر السـوء إذ أحبـا         َ َ ََ ِ ِ ُّ ِ ِ ْ َ 
ُإذا أقام يف املقام ولزمه، فكأن املحب قد لزم قلبه : أي  

ًحمبوبه، فلم يرم عنه انتقاال َ. 
ِّا مأخوذة من احلب، مجع حبة، وهو لباب إهن: وقيل   َ

 .اليشء وخالصه وأصله، فإن احلب أصل النبات والشجر
ِبل مأخوذة من احلب الذي هو إناء واسع يوضع : وقيل  

فيه اليشء، فيمتلئ به بحيث ال يسع غريه، وكذلك قلب 
 .املحب ليس فيه سعة لغري حمبوبه

فإهنا صفاء وال ريب أن هذه اخلمسة من لوازم املحبة،   
املودة وهيجان إرادات القلب للمحبوب، وعلوها وظهورها 
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منه لتعلقها باملحبوب املراد، وثبوت إرادة القلب للمحبوب 
ولزومها لزوما ال تفارقه، وإلعطاء املحب حمبوبه لبه 

 .)١(وأرشف ما عنده وهو قلبه
 

باحلب والتعظيم ميل القلوب إليه :  حمبة العباد هللا هي  
، فهي إذن عمل قلبي، يزيد وينقص )٢(واإلجالل والرجاء

يذكره الناس غالبا يف املحبة يدور (ويتفاوت العباد فيه وما 
حول أسباهبا وموجباهتا وعالماهتا وشواهدها وثمراهتا 
وأحكامها، أما حقيقتها فهي ال توصف بوصف أوضح وال 

 .  )٣( )أظهر من املحبة
  

                                                      
 ).١٠-٣/٩ (السالكني مدارج ينظر ) ١(
 . )١/٦٦ (للغنيامن  البخاري صحيح من التوحيد كتاب رشح  )٢(
 ).١٠-٣/٩ (السالكني مدارج رينظ  ) ٣(
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 الذي يدور عليه ،سالم سبحانه هي أصل دين اإلاهللاحمبة   
 وبنقصاهنا ينقص توحيد ، وبكامهلا يكمل اإليامن،قطب رحاها

 .نساناإل
ٌ والعبد مكلف بأن يأيت،وهذه املحبة واجبة بإمجاع املسلمني   ُ 

 . ليستكمل لوازم اإليامن ورشوطه، سبحانهاهللابام يوصله إىل حمبة 
فقال له دخل البرصي عىل أيب عباس بن رسيج   
:  فقال فرض؟اهللاأين تعرف يف نص الكتاب أن حمبة : رسيج ابن
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f ]١( والوعيد ال يكون إال عىل ترك فرض،]٢٤:التوبة(. 

                                                      
 ).١/٣٦٥(شعب اإليامن  ) ١(
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 ه الواجبة هي حمبة التعظيم واإلجاللوحمبة العبد هللا سبحان  
 . وليست كغريها من أنواع املحبة،والعبادة

رمحه - بن حممد بن عبد الوهاب اهللا سليامن بن عبد قال  
 .  وخاصة،مشرتكة: إن املحبة قسامن: (-اهللا

 حمبة طبيعية؛ كمحبة اجلائع: أحدها: ثالثة أنواع: فاملشرتكة  
 .  وهذه ال تستلزم التعظيم،ك ونحو ذل، والظمآن للامء،للطعام

 ،حمبة رمحة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل: الثاين  
 .وهذه أيضا ال تستلزم التعظيم

لف؛ وهي حمبة املشرتكني يف صناعة إحمبة أنس و: الثالث  
 وكمحبة ،ًأو علم أو مرافقة أو جتارة أو سفر لبعضهم بعضا

 . ًاإلخوة بعضهم بعضا
ثة التي تصلح للخلق بعضهم من فهذه األنواع الثال  

 . اهللاً ووجودها فيهم ال يكون رشكا يف حمبة ،بعض
 ومتى ،املحبة اخلاصة التي ال تصلح إال هللا: القسم الثاين  
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  وهي حمبة العبودية،اهللاًأحب العبد هبا غريه كان رشكا ال يغفره 
 املستلزمة للذل واخلضوع والتعظيم وكامل الطاعة وإيثاره عىل

 .)١()ً أصالاهللافهذه املحبة ال جيوز تعلقها بغري  ،غريه
    

                                                      
 ).٤١١(تيسري العزيز احلميد   ) ١(
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ّملا كانت املحبة خفية يف القلب سهل أن يدعيها كل أحد   ُ :
 *  ) (' & % $ # " !
 6 5 4 32 1 0 / . -, +
 A@ ?  > = < ; :9 8 7

C B  ]١٨:املائدة[ . 
 !.  أعز احلقيقةفام أسهل الدعوى وما  
  بتلبيس الشيطان وخداع النفسنسانفال ينبغي أن يغرت اإل  

 ويطالبها ، ما مل يمتحنها بالعالماتاهللاإذا ادعت نفسه حمبة 
 !. ليعلم أصادقة هي أم كاذبة فيام تدعيه،بالرباهني

 ،واملحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء  
  فتدل العالمات عىل املحبة،حوعالماهتا تظهر يف القلب واجلوار

  وهذه العالمات، والدخان عىل النار،كداللة الثامر عىل األشجار
 :  نذكر منها،كثرية
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ًفإنه ال يتصور أن حيب القلب حمبوبا إال وحيب لقاءه   
ِ عن عبادة بن الصامت،ومشاهدته َّ َ َِ َ :  قالrالنبي ِن ع ،س ُ

َمن أحب لقاء« َ ِ َّ َ َْ َّ أحب اهللا َ َ ُ لقاءهاهللاَ َ َ َومن كره لقاء  ،ِ َ ِ َ ْ َِ َ َ كره اهللاَ ِ  اهللاَ
ُلقاءه َ َ  وال ينسى ،ًفاملحب الصادق يذكر حمبوبه دائام. )١(»ِ

 . موعد لقاء حبيبه
 شوق عباده املحبني له واملطيعني رضب U اهللاوملا علم   

º « ¼  ½ ¾  : فقال سبحانه،ًهلم موعدا بينه وبينهم
ÃÂ Á À ¿Æ Å      Ä   ]٥:العنكبوت[. 

 .ولكن ما هو موعد اللقاء بني الرب والعبد؟  
يوم : والثاين ،املوت:  األول،هناك أكثر من موعد بينهام  
 . اللقاء يف اجلنة والنظر إىل وجه الرب:  والثالث،القيامة

وليس املراد هنا أن عىل العبد أن يتمنى املوت اآلن إن   
راد أن املحب هللا إذا نزل به املوت أحب  ولكن امل،ًكان حمبا هللا

                                                      
 ).٢٦٨٣(، ومسلم )٦٥٠٧(رواه البخاري ) ١(
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وإىل االستمتاع بام  ، وقربهاهللانزوله؛ ألنه سيفيض به إىل لقاء 
: ;    > = : تعاىلقال  ،أعد له من الثواب والنعيم

E D C B  A @ ? > ]٥٤:القمر-
٥٥[ . 

 

 أحب أن اهللامن أحب : (-اهللارمحه -ء  حممد بن العالقال  
 .)١()ال يعرفه الناس

 نيس ما دون اهللامن أحب : (-اهللارمحه -وقال اجلنيد   
 .)٢()اهللا

  ويغتنم هدوء الليل وصفاء،فاملحب هللا يواظب عىل التهجد  
 فإن أقل درجات التنعم بمناجاة ،الوقت وانقطاع العوائق

ّديث ألذ عنده من ومن كان النوم واالشتغال باحل ،احلبيب

                                                      
 ).٣/٥٨٨( تفسري ابن كثري ،)٦٤(التواضع واخلمول البن أيب الدنيا  )١(
 ).١٨/١٧٤(تفسري القرطبي   ) ٢(
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 فإن املحب يتلذذ بخدمة ، فكيف تصح حمبته؟اهللامناجاة 
وكلام كانت املحبة أقوى كانت لذة  ،حمبوبه وترصفه يف طاعته
 . الطاعة واخلدمة أكمل

ٌ قد حبب إليه من الدنيا أنواع من الطيباتrوهذا نبينا    َ ِّ ُ، 
 ،الصالةومع ذلك فإن قرة عينه إنام كانت يف مناجاة حبيبه يف 

ٍفعن أنس  َ َ ْ ُ رسول قال: قال سَ ُ َحبب إيل من الدنيا «: r اهللاَ ْ ُّ ْ َ ِّ ُِ َّ َ ِ
ُالنساء والطيب َِّ ُ َ ِوجعل قرة عيني يف الصالة ،ِّ ِ َِ َّ َ ُ َِ ْ َُّ ُ َ«)١( . 

 فجعل ،فقرة العني فوق املحبة: (-اهللارمحه - ابن القيم قال  
طمئن القلب  وأخرب أن قرة العني التي ي،النساء والطيب مما حيبه

 وحمض لذته وفرحه ورسوره وهبجته إنام هو ،بالوصول إليها
 ومناجاة ، وحضور بني يديه،اهللا التي هي صلة ،يف الصالة

 فكيف ال تكون قرة العني؟ وكيف تقر عني ، واقرتاب منه،له
 .)٢()املحب بسواها؟

                                                      
 .احلاكم، وصححه )٣٩٣٩(رواه النسائي   ) ١(
 ).٧١(طريق اهلجرتني   ) ٢(
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َّومن قرت عينه بصالته يف الدنيا قرت عينه بقربه : (وقال  
ومن  ،ًوقرت عينه أيضا به يف الدنيا ، اآلخرة يفUمن ربه 

 ومن مل تقر عينه باهللا تقطعت ،قرت عينه باهللا قرت به كل عني
 .)١()نفسه عىل الدنيا حرسات

 

قرة عني املحب ولذته : (-اهللارمحه - ابن القيم قال  
 املتحمل ،ً بخالف املطيع كرها،ونعيم روحه يف طاعة حمبوبه

ُّ الذي يرى أنه لوال ذل قهره وعقوبة سيده له ملا ،ًة ثقالللخدم ُ
ُفهو يتحمل طاعته كاملكره الذي أذله مكرهه  ،أطاعه ِ ُ
ً بخالف املحب الذي يعد طاعة حمبوبه قوتا ونعيام ،ُوقاهره ً ُّ ُ َ

ًولذة ورسورا  فهذا ليس احلامل له عىل الطاعة والعبادة ،ً
 . )٢()والعمل ذل اإلكراه

ً طوعا اهللان دواعي قلبه وجواذبه منساقة إىل فاملحب تكو  
                                                      

 ).٣٨(الوابل الصيب ) ١(
 .بترصف) ١٠٣-٢/١٠٢(مدارج السالكني ) ٢(
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 وهذا حال املحبني ،ًوحمبة وإيثارا كجريان املاء يف منحدره
 ففيها قرة عيوهنم ،ًالصادقني؛ فإن عبادهتم طوعا وحمبة ورضا

 .ورسور قلوهبم ولذة أرواحهم
 من نسانّولكن كيف نوفق بني هذا وبني ما جيده اإل  

-ق عىل الكثري القيام لصالة الفجر املشاق يف عباداته؟ كام يش
 .؟اهللا ال حيب إنسانفهل معنى ذلك أن هذا  ،-ًمثال
 أن الوصول إىل مرحلة يكون فيها العابد لربه كاملاء: اجلواب  

  وال يصل إليها،الذي جيري يف املنحدرات؛ ال تتم من أول األمر
 بل يصل إليها بعد تدريب ،العبد من أول العبادة والعمل

بالطاعة  ولذلك فإن اللذة والتنعم ،ة ومشقة وجماهدةومكابد
 وصدق  فإذا صربً،حتصل بعد الصرب عىل التعب واملكاره أوال

يف صربه وصل إىل مرحلة اللذة التي تكون العبادة بعدها عنده 
: -اهللارمحه - ثابت البناين قال ولذلك ،كجريان املاء يف منحدره

 . )١() عرشين سنة وتنعمت هبا،كابدت الصالة عرشين سنة(

                                                      
 ).٢/٣٢١(حلية األولياء ) ١(
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 وال يزال السالك عرضة للفتور واالنتكاس واآلفات حتى  
ففرتة املشقة تكون مصحوبة باحتامالت  ،يصل إىل هذه احلالة

 ،انتكاس وفتور وبرود وآفات حتى يصل إىل مرحلة اللذة بالطاعة
وتشق عليه  ،ًويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحيانا

 . ًتتقلب؛ حتى تستقر عىل التلذذ بالطاعة دائام وأن نفسه ،ًأحيانا
 وعرف كيف ،اهللاومن عرف أن هذا هو طريق حمبة   

 وهذه ، أعد نفسه هلذا؟يكون أوله وآخره وماذا سيلقى
 .مسألة يف غاية األمهية

ِ ومن فقه هذا التدرج ،فالعمل هللا والعبادة مراتب ودرجات   َ َ
ًملوضوع شيئا  أما الذي ال يعرف عن هذا ا،عرف كيف يصل
 ، وليس عنده تصور لقضية البدء واالستمرار،فعباداته كلها تقليد

 .وما حيصل يف الطريق من آفات
 

والصرب عىل املكاره من آكد املنازل يف طريق املحبة وألزمها   
 .  فهم أحوج إىل منزلة الصرب من كل منزلة،للمحبني
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  إليه رضورية مع منافاتهكيف تكون حاجة املحب: فإن قيل  
ع منازعات النفس ملراد  فإنه ال يكون إال م،لكامل املحبة
 .املحبوب؟

 هذه هي النكتة ولب املوضوع والقصد والفائدة التي: قيل  
 ،ألجلها كان الصرب من آكد املنازل يف طريق املحبة وأعلقها به

ُوبه يعلم صحيح املحبة من معدومها إنه  ف،ُ وصادقها من كاذهبا،ُ
 ،بقوة الصرب عىل املكاره يف مراد املحبوب يعلم صحة املحبة

ومن هنا كانت حمبة أكثر الناس كاذبة ألهنم كلهم ادعوا حمبة 
 فحني امتحنهم باملكاره انخلعوا عن احلقيقة ومل ، تعاىلاهللا

ّ فلوال حتمل املشاق وجتشم املكاره بالصرب ،يثبت إال الصابرون
 تبني أن أعظم الناس حمبة هللا وقد ،ما ثبتت صحة الدعوة

فقال  ، به أولياءه وخاصتهاهللاوهذا ما وصف  ،ًأشدهم صربا
4   5 76  8 9: : ملا ابتاله uعن عبده أيوب 

 . ]٤٤ :ص[  ; >
وأخرب أن الصرب  ،وأمر أحب اخللق إليه بالصرب حلكمه  

 فقال ، فيصرب هللا والصرب ال يكون إال باهللا،ال يكون إال باهللا
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Ê É È Ç  ÆÅ   Ä Ã Â Á  :انهسبح
Ï Î Í Ì Ë ]١٢٧:النحل[ . 

يف جوف املحبة احتامل : (-اهللارمحه - حييى بن معاذ قال  
 .)١()املكروهات

 .)٢()أهنا ال تزيد بالرب وال تنقص باجلفوة: حقيقة املحبة: (وقال  
 تعاىل مل يعد اهللامن أحب : (-اهللارمحه -وقال احلليمي   

  ومل يستثقل وظائف،ا عليه إساءة منه إليهاملصائب التي يقضيه
 .)٣()عبادته وتكاليفه املكتوبة عليه

                       

ُ عمرقال ،َّ ورسوله أحب إليه مما سوامهااهللافيكون    َ : س ُ
َّ أحب إيلنت أل،اهللا ولسيا ر ِ ُّ َ .  من نفيسِ من كل يشء إالَ

                                                      
 ).٢/١٣(شعب اإليامن   ) ١(
 ).١/٣٨٣(شعب اإليامن   ) ٢(
 ).١/٣٦٨(شعب اإليامن   ) ٣(
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َّال وال«: r ِلنبي افقال َ َذي نفيس بيده حتى أكون أحب إليك َ ْ ََ ِ َّ َ ََ ََ ُ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ

َمن نفسك ِ ِْ َ َّت أحب إيلألناهللا و ،نه اآلنِإف: رفقال له عم. »ْ ِ ُّ َ َ 
ُاآلن يا عمر«: r ِيبال النقف. يسمن نف َ َُ َ ْ«)١( . 

 أن ال يقدم العبد :إذن فمن العالمات عىل صدق املحبة  
الده وال الناس وال أي  ال ولده وال و، ورسولهاهللاًشيئا عىل 
 ،ً شيئا من املحبوبات فقلبه مريضاهللا ومن آثر عىل ،شهوة
 : الشاعرقال

َّتعيص اإلله وأنت تزعم حب   ُ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ِ   ُهـِ
َهذا حم     ُ َ َال يف القيـَ ِ ِ ِاس بديـٌ َ  ُعـِ
َلو كان حبك صادقا ألطعت   ْ َ ُّ ُ َْ ً ََ ِ َ َ  ُهـَ
ْإن الـمحب ملن حيب مطي     ُّ ْ َِّ ِ ُِ ُُ ْ َّ  )٢(ُعِ

ما عالمة املحبة؟ : -اهللارمحه -وسئل أبو احلسني بن مالك   
 .)٣(ترك ما حتب ملن حتب: قال

                                                      
 ).٦٦٣٢(رواه البخاري   ) ١(
 ).٢٦٦(روضة املحبني   ) ٢(
 ).١/٣٨١(امن شعب اإلي  ) ٣(
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وهي  ،وهي مالحظة هتم الدعاة يف التعامل مع املدعوين  
 .  إنام يضاد كامهلا،أن العصيان ال ينايف أصل املحبة

 اهللاإنه ال حيب  ال يقال -ًمثال-فلو رشب أحدهم اخلمر   
 فبحسب ،ًأبدا؛ ألن املحبة كاإليامن هلا أصل وهلا كامل

 ولكن الذي ليس يف قلبه حمبة هللا فهو ،املعايص ينقص الكامل
 . وليس له من الدين نصيب،ًكافر مرتد ومنافق نفاقا أكرب

ِعن عمر بن اخلطاب      كانrِ أن رجال عىل عهد النبي سِ
ُيضحك رسول اهللا  ِ ْ ُr، لنبي وكان اr،قد جلده يف الرشاب ِ ِ ُ ََ َ 

َ به يوما فأمر به فجلد،ُفأيت ِ ُ َ ًِ ِِ ُاللهم العنه،: ِفقال رجل من القوم ِ َ ُْ ْ ََّّ 
ِما أكثر ما يؤتى به ِ ْ َال تلعنوه، فو«: rِفقال النبي . ُ ُ ََ ُ َْ َما  اهللا َ

ُعلمت، ْ ِ ُ إنه حيب اهللا ورسولهَ َ ُّ َُ ُ َ ِ ُ َّ ِ«)١(. 
وفيه أن ال : ( هذا احلديث يف-اهللارمحه - ابن حجر قال  

 ورسوله يف قلب اهللاتنايف بني ارتكاب النهي وثبوت حمبة 
                                                      

 ).٦٧٨٠(رواه البخاري   ) ١(
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 ورسوله مع اهللاأخرب بأن املذكور حيب  rاملرتكب؛ ألنه 
 وأن من تكررت منه املعصية ال تنزع منه ،وجود ما صدر منه

 . ورسولهاهللاحمبة 
 ورسوله يف اهللاوحيتمل أن يكون استمرار ثبوت حمبة   

ًالعايص مقيدا بام إذا ندم عىل وقوع املعصية وأقيم عليه قلب 
 ، بخالف من مل يقع منه ذلك،احلد فكفر عنه الذنب املذكور

فإنه خيشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع عىل قلبه يشء حتى 
 .)١() العفو والعافيةاهللايسلب منه ذلك نسأل 
               

 :كان بعض العباد يقول: (-اهللارمحه -نيد  إبراهيم بن اجلقال  
  كثرة الذكر يف ساعات الليل والنهاراهللاإن من أخالق أهل حمبة 

 فإن أمسك اللسان فالقلب؛ فإن ذكر ،بالقلب واللسان
 .)٢()القلب أبلغ وأنفع

                                                      
 ).١٢/٨٧(فتح الباري   ) ١(
 ).١٠/١٨٦(حلية األولياء   )٢(
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 وال خيلو عنه ،اهللافاملحب الصادق ال يفرت لسانه عن ذكر   
ومن ذكر  ،كره بالرضورةً ألن من أحب شيئا أكثر من ذ،قلبه

 . ما يتعلق به أحب عبادته وكالمه وذكره وطاعته وأولياءه
 دوام اهللاعالمة حب : (-اهللارمحه - مالك بن دينار قال  

 .)١()ًذكره؛ ألن من أحب شيئا أكثر ذكره
 فقال ، تعاىل عباده بذكره يف أخوف املواضعاهللاولقد أمر   
« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  :سبحانه
Ä Ã ]فال تشغلكم ظالل السيوف ]٤٥ :فالاألن 

 .وقعقعتها عن ذكر ربكم
 ،فعالمة املحبة الصادقة ذكر املحبوب عند الرغبة والرهبة  

 وقد كان العرب يف اجلاهلية يفتخرون يف أشعارهم بذكر املحبوبة
هبذا منهم وأهل اإليامن أوىل  ،يف احلرب وحتت وقع السالح

 . حمبوبيهمّشقون والضالل مع وأكثر مما يفعله العا،بحبهم للرمحن

                                                      
 ).١/٣٨٨(شعب اإليامن   ) ١(
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ُ سبق ذكر املحبوب :ومن الذكر الدال عىل صدق املحبة  
وآخر يشء  ،إىل قلب املحب ولسانه عند أول يقظة من منامه

 فينام عىل ذكره ويستيقظ عىل ،يذكره قبل أن ينام مرة أخرى
  ومن حافظ عىل أذكار النوم واالستيقاظ دل عىل حمبته،ذكره

 . للكبري املتعال
                                 

 

<   7 8 9 : ; > = : تعاىلقال  
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فعشاق الدنيا إذا جاء ذكر حمبوهبم ومعشوقهم . ]٢:األنفال[
 فكيف يكون حال املؤمنني إذا ،تسارعت نبضات قلوهبم

 !. ؟اهللاورد ذكر 
 

 وحلقوقه إذا هتاون ،فيغضب ملحارمه إذا انتهكها املنتهكون  
 والدين كله حتت ،ًفهذه هي غرية املحب حقا ،هبا املتهاونون
ً فأقوى الناس دينا وأعظمهم حمبة هللا أعظمهم غرية ،هذه الغرية
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 ، ولذلك ينكرون املنكرات ويمنعوهنا غرية،اهللاعىل حرمات 
ال يرضون به وال يرضون فهم  ،ألن حمبوهبم ال يرىض هبذا

 .ويسعون يف تغيريهبحصوله 
U 

 فانظر حمبة القرآن اهللاإذا أردت أن تعلم ما عندك من حمبة   
ًفإن من املعلوم أن من أحب حمبوبا كان كالمه  ،من قلبك

 فال يشء عند املحبني أحىل من كالم ،َّوحديثه أحب يشء إليه
 ومن هنا كان ،اية مطلوهبمحمبوهبم فهو لذة قلوهبم وغ

ً تالوة وتفسريا وتدبرا ،اهللاعكوف املحبني هللا عىل كتاب  ً ً
ً فيكثرون من القراءة نظرا ،ًواستشهادا به يف كل موقف

 . ًوحفظا
ًأال ترى أن بعض الناس إذا أحب شخصا فكثريا ما يقتطف   ً 

هللا تعاىل  فكيف بحال املحبني ، ويستشهد به ويتمثله،من كالمه
 !!. حبني لكتابهوامل

من كان حيب أن يعلم : (قال سعن عبداهللا بن مسعود   



 املحبــة  
 

 
 

ن أحب إ ف، فليعرض نفسه عىل القرآنU اهللاأنه حيب 
 .)١()U اهللا فإنام القرآن كالم ،U اهللالقرآن فهو حيب 

واهللا ال تبلغوا ذروة : (-اهللارمحه -وقال سفيان بن عيينة   
 ومن ،U اهللامن هذا األمر حتى ال يكون يشء أحب إليكم 

 .)٢()U اهللاأحب القرآن فقد أحب 
 

فرتى أشد األشياء عليه ضياع يشء من وقته بدون عمل   
ًوإذا فاته ورده وجد لفواته أملا أعظم من تأمل احلريص ،وطاعة ُ ْ ِ 

 وبادر إىل قضائه يف ،عىل ماله من فوات ماله ورسقته وضياعه
  عن عائشة،rأقرب فرصة كام كان يفعل الصادق املصدوق 

وكان  ،ال أثبتهمِإذا عمل ع r اهللا كان رسول:  قالتل
ِإذا نام من الليل أو م  . )٣(ةَي عرشة ركعتنِار ث صىل من النهِرضِ

                                                      
 ):٧/٢٤٢(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )١٢٥(السنة لعبد اهللا بن أمحد   )١(

 .رجاله ثقات
 ).١/٣٦٥(شعب اإليامن   )٢(
 ).٧٤٦(رواه مسلم   ) ٣(
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 يرى أفعاله  وال،فال يرى أن عبادته والصرب عليها بيشء  
ويرى شأن حمبوبه أعظم من  ،قط إال بعني النقص واالزدراء
 بل يتهم ، فال يرىض بعمله،ًكل ما عمل من أجله وأعىل قدرا

 ويتوب إليه من ،ّ وخيشى أنه ما وىف حق حمبوبه،عمله وحيتقره
 فهو ،اهللاأستغفر :  ولذلك فهو يقول بعد الصالة،النقص

 وكلام ازداد ،يف عبادة الربدائم االستغفار للنقص احلاصل 
:  سبحانهقال ،ًحبا هللا ازداد معرفة بحقه فاستقل عمله أكثر

* ) ( ' & % $ # " ! 
 .]٦٠ :املؤمنون[
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 ،ذلتهم ورمحتهم للمؤمنني:  فهذه أوصاف أربعة]٥٤ :املائدة[
  وعدم خوفهم،اهللا وجهادهم يف سبيل ،وعزهتم عىل الكافرين

 .ئممة اللو
أن : ( عن املحبة فقال-اهللارمحه -سئل ذو النون املرصي   

 ،وتفعل اخلري هللا ،اهللا وتبغض ما أبغض ،اهللاحتب ما أحب 
 ، لومة الئماهللا وأن ال ختاف يف ،اهللاوترفض كل ما يشغل عن 
 سنة اتباع و، والغلظة عىل الكافرين،مع العطف للمؤمنني

 .)١()يف الدين r اهللارسول 
 

< ? @ E  D C  B A  : تعاىلقال  
L K J IH   G F ]٣١:آل عمران[. 

ية الكريمة هذه اآل: (-اهللارمحه -  احلافظ ابن كثريقال  
 وليس هو عىل الطريقة اهللاحاكمة عىل كل من ادعى حمبة 

ى يتبع ـر حتـة فإنه كاذب يف دعواه يف نفس األمـاملحمدي
                                                      

 ).١/٣٦٩(ب اإليامن شع) ١(
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اله ـه وأفعـع أقوالـن النبوي يف مجيـرع املحمدي والديـالش
 .)١()وأحواله

 الف وخاهللامن ادعى حمبة : (-اهللارمحه -وقال الزخمرشي   
 وإذا رأيت من ، يكذبهاهللا وكتاب ،سنة رسوله فهو كذاب

 ويصفق بيديه مع ذكره ويطرب وينعر ويصعق اهللايذكر حمبة 
 وما ،اهللا وال يدري ما حمبة اهللافال تشك يف أنه ال يعرف ما 

تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إال أنه تصور يف نفسه اخلبيثة 
 ثم صفق ،له ودعارته بجهاهللاصورة مستملحة معشقة فسامها 

 وربام رأيت املني قد مأل ،وطرب ونعر وصعق عند تصورها
 ومحقى العامة عىل حواليه قد ،إزار ذلك املحب عند صعقته

 .)٢()ملؤوا أدراهنم بالدموع ملا رققهم من حاله
 

                                                      
 ).١/٤٧٧(تفسري ابن كثري   ) ١(
 ).١٧٣(الكشاف   ) ٢(
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: وله ورساهللامن متام حمبة : (-اهللارمحه - ابن تيمية قال  
 .)١() ورسولهاهللابغض من حاد 

 .)٢() حمبة هللاهللاإن املحبة يف : (-اهللارمحه -وقال املناوي   

 

 دليل عىل اهللاحمبة أولياء : (-اهللارمحه - شاه الكرماين قال  
 .)٣()اهللاحمبة 
 وحمبة رسوله اهللاومن حمبة : (-اهللارمحه -وقال ابن حجر   

 .)٤()تهحمبة أهل مل
 رسول قال: قال س فعن يعىل بن مرة :كحب آل البيت  

                                                      
 ).٨/٣٦١(جمموع الفتاوى   )١(
 ).٤/٤٨٥(فيض القدير   )٢(
 ).١٠/٢٣٧(حلية األولياء   )٣(
 ).١/١٤٩(فتح الباري   )٤(
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ِّحسني مني«: r اهللا ِ ٌ ْ َ ٍ وأنا من حسني،ُ ْ َ ُ ْ َِ َ َّ أحب ،َ َ َّ من أحب اهللاَ َ َْ َ
ًحسينا ْ َ ِ حسني سبط من األسباط،ُ ِ َِ َ ْ ُْ ْ ََ ٌ ٌ«)١( . 

أشهد أين سمعت رسول : قالت لوعن أم سلمة   
ًمن أحب عليا «:  يقولr اهللا ّ َِ َ َّ َ ِفقد أحبنيَْ َّ َ َ ْ َ ْ ومن أحبني فقد ،َ َ َ ِ َّ َ ْ ََ َ

َّأحب  َ ِ ومن أبغض عليا فقد أبغضني،اهللاَ َِ َ َ َْ َ ْ ْ ََ َْ َ ًَ ّ ْ ومن أبغضني فقد ،َ َ َ ِ َ َ ْ ْ ََ َ
َأبغض  َ ْ  .)٢(»اهللاَ

ال ينبغي ألحد : ل قالت عائشة :وحب الصحابة  
ْمن «:  يقولr اهللاأن يبغض أسامة بعد ما سمعت رسول  َ

ُّكان حيب  ِ ُ َ َ ورسوله فليحب أسامةU اهللاَ َ َ ُ ُ َُ َّ ُ َِ ْ ََ«)٣( . 
 

                                                      
احلاكم ووافقه ، وصححه )١٤٤(وابن ماجة ) ٣٧٧٥(رواه الرتمذي   ) ١(

 .الذهبي 
 .احلاكم ووافقه الذهبي، وصححه )٢٣/٣٨٠(للطرباين بري املعجم الك  ) ٢(
 .صحيح لغريه: ، وقال شعيب األرنؤوط)٢٥٢٧٣(رواه أمحد   ) ٣(
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ما أثبت ألحد ادعى : (-اهللارمحه - حممد بن املبارك قال  
يكثر من : أي. )١() وهو يلف الثريد بثالثة أصابعاهللاحمبة 

 يستلزم منها اهللاً ويكون رشها فيه؛ فإن حمبة ،تناول الطعام
 والتزهد منها؛ ألن تعلق قلبه بأكرب بغض هذه احلياة الدنيا

 .من هذه األمور

                                                      
 ).٩/٢٩٨(حلية األولياء   ) ١(
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ًإن عىل املسلم أن يسعى بكل طاقته وجهده ليكون حمبا   
 ألجل هذا نستعرض هنا بعض األسباب اجلالبة ،هللا تعاىل

 : سبحانه وتعاىل يف قلب العبد املؤمناهللاملحبة 
 

 g f e  d  c b a  : تعاىلقال  
 . ]٢٤:حممد[

F E D C B  G :وقال تعاىل  
J  I  H ]فهذا هو املقصود األعظم،]٢٩:ص  

 أن يشغل قلبه بالتفكري يف ،واملطلوب األهم من إنزال القرآن
ًويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاء  ،معنى ما يقرأ

ًواستغفارا ورجاء ً . 
ْ حذيفةنع   ُصليت: قال س َُ ْ  تتحفاف  ذات ليلةr ِ مع النبيََّ
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ِا يف ِيصيل هب: تفقل ،ىضثم م. يركع عند املائة: لتقف ،بقرةال
 مث ،ارأهقاء فستح النتاف مث. ِكع هباري: فمىض فقلت. ركعة
 ِبيحْسِ مر بآية فيها تاِإذ ،يقرأ مرتسال ،ان فقرأهارِ عمح آلتتاف
ِوإذا مر بسؤال سأل ،َّبحَس َّعوذَ تذُّعوِذا مر بتِإو ،ِ َ)١( . 

ٍوعن ابن عباس    َّ َْ َِ  o  :ِكان إذا قرأ r ِأن النبي: بِ
 r q p َسبحان ريب األعىل«: قال ْ ِّ َ َْ ْ َ َ َُ«)٢( . 

ن  من قراءة القرآاهللافاليشء أنفع للقلب وأجلب ملحبة   
فإنه جامع جلميع منازل السائرين وأحوال  ،بالتدبر والتفكر

 وهو الذي يورث املحبة والشوق واخلوف والرجاء ،العاملني
واإلنابة والتوكل والرضا والشكر والصرب وسائر األحوال 

 ثم يزجر عن الصفات املذمومة واألفعال ،وأعامل القلوب
 . القبيحة التي تفسد القلب وهتلكه

                                                      
 ).٧٧٢(رواه مسلم   )١(
احلاكم ووافقه الذهبي ، وصححه )٢٠٦٦(وأمحد ) ٨٨٣(رواه أبو داود   ) ٢(

 .عىل رشطهام: وقال
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 احلسن قال ، ومل يفقهوه،الناس هذا اجلانبوقد أمهل   
نزل القرآن ليعمل به فاختذ الناس ُأ: (-اهللارمحه -البرصي 

 وتركوا ،أهنم اقترصوا عىل تالوته: يعني. )١()ًتالوته عمال
 . العمل به

 والعمل به متمم ،فالتفكر بالقرآن أصل صالح القلب  
 . بد هلذا من هذا وال،لذلك

 

حمبة العبد هللا حتصل بفعل : (-اهللارمحه - ابن حجر قال  
 .)٢()طاعته وترك خمالفته

ليس بصادق من : (-اهللارمحه -وقال حييى بن معاذ   
 .)٣() ومل حيفظ حدودهاهللادعى حمبة 

                                                      
 ).١٣٧ (تلبيس إبليس  ) ١(
 ).١/٦١(فتح الباري   ) ٢(
 ).٣٢(كلمة اإلخالص   ) ٣(
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فإنه  ،الصالة قدرها عظيم: (-اهللارمحه -وقال ابن حجر   
وذلك ألهنا حمل  ،ا للعبد الذي يتقرب هباهللاينشأ عنها حمبة 
وال يشء  ،وال واسطة فيها بني العبد وربه ،املناجاة والقربة

ومن كانت قرة عينه يف يشء فإنه يود أن  ،أقر لعني العبد منها
 ، وبه تطيب حياته،ألن فيه نعيمه ،ال يفارقه وال خيرج منه

 .)١()وإنام حيصل ذلك للعابد باملصابرة عىل النصب

 

َّإن «: r اهللا  رسولقال: قال س عن أيب هريرة   : قال اهللاِ
ِمن عادى يل وليا فقد آذنته ب ُ َ َ َ ُْ ْْ َ َ ًَ ِّ ِربَاحلَِ ٍوما تقرب إيل عبدي بيشء ،ْ ِْ ََّ َِ ْ َ َ ََ ِ َّ ََ 

َأحب إيل مما افرت َ ْ َّ ِ َّ َ ِ َّ َ ِت عليهضَ ْ َ َ ِوما يزال عبدي يتقرب إيل با ،ُ َّ َ ِ ُ ْ َ ََّ َ َ ََ َ َِ ِلنوافلُ ِ َ َّ 
ُحتى أحبه َّ َِ ُ ِفإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،َّ ِِ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ ََّ ُ ْ ُُ َ َ ِ ُوبرصه  ،َ َ ََ َ

ِالذي يبرص به ِ ِِ ُ ْ ُ َويده التي يبطش هبا ،َّ َ َِ ُ ِ ِْ ُ ََّ َورجله التي يميش هبا ،َ ْ َِ ِ ِ َّ َُ ْ َِ، 
ُوإن سألني ألعطينه ْ ََّ َ َِ ُِ َ َ َ ْ َولئن استعاذين ألعيذ ،ِ َِ ُِ َ ِ َ ْ ََ ْ ُنهَ َّ«)٢(. 

                                                      
 ).١١/٣٤٥(فتح الباري   ) ١(
 ).٦٥٠٢(رواه البخاري   ) ٢(
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فتضمن هذا احلديث اإلهلي الرشيف حرص أسباب حمبة   
وأخرب  ، والتقرب إليه بالنوافل،أداء فرائضه:  يف أمريناهللا

 سبحانه أن أداء الفرائض أحب ما يتقرب إليه املتقربون ثم من
 وال يزال يكثر منها ، والعبد يستكثر من النوافل،بعدها النوافل

ًإذا صار حمبوبا شغلته املحبة عن أي ف ،ًحتى يصري حمبوبا هللا
أفكار وخواطر أخرى أجنبية غريبة عن العبادة فال ختطر عىل 

 ألنه صار عنده ، وإذا جاءت فإهنا تنرصف وتنطرد برسعة،باله
ويكون عنده  ، ما يمنع هذه األفكار من الوروداهللامن مراقبة 

جنبي من املهابة والعظمة لربه ما يمنع من االنشغال بأي يشء أ
 ويكون عنده من اإلجالل هللا واألنس به والشوق ،عن عبادته

ًإليه ما جيعله دائام ذاكرا تاليا عابدا عامال ً ً ً ً . 

 -وهذا حال أكثر املسلمني -ًإن هناك أناسا : فإذا قيل  
يستكثرون من النوافل وهم مقرصون يف الواجبات ويقرتفون 

 . فام احلل؟ ،املعايص
 فبرتكها يزداد حاهلم ، ترك النوافلليس احلل يف: فاجلواب  



 املحبــة  
 

 
 

 بل احلل يف البقاء ،ًسوءا؛ ألن النوافل جترب نقص الفرائض
ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات ويمتنع  ،عىل النوافل

 .  فهذا هو السبيل،عن املحرمات ويزيد يف النوافل
 

 ،حسب نصيبه من هذا الذكرفنصيب العبد من املحبة عىل   
 ،وبني أنه سبب للفالح ،وهلذا أمر تعاىل باإلكثار من ذكره

 Æ Å Ä Ã Â  :فقال سبحانه
 r  وأثنى عىل أهل الذكر ومدحهم وأخرب نبيه،]٤٥:األنفال[

 .أنه فوق منزلة اجلهاد
 هذا الذكر حتى بعد العبادات العظيمة وخامتة اهللاورشع   

° ±  : الصيام فبعد،األعامل الصاحلة
¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² 

p o n  : وبعد احلج،]١٨٥:البقرة[
r q ]وبعد الصالة،]٢٠٠:البقرة : e d 

l  k j i h g f 
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 ; > =     <  : وبعد اجلمعة،]١٠٣ :النساء[
  F E D C B A @ ? ]اجلمعة: 

١٠[. 
 . U تعاىل من أعظم ما يوصل إىل حمبته اهللافذكر   

               

               

 : وعالمة هذا اإليثار شيئان
 . ولو كانت نفسك تكرهه ،اهللافعل ما حيبه    -أ   
 .ولو كانت نفسك حتبه ،اهللاترك ما يكرهه    -ب

 ومؤونة هذا اإليثار ،وهبذين األمرين يصح مقام اإليثار  
 ولكن املؤمن الذي ، والطبع والعادةشديدة لقوة داعي اهلوى

 له يتكلف اهللايريد أن يصل إىل مرتبة املحبة وأن جيلب حمبة 
 املؤونة الشديدة ويراغم نفسه الضعيفة لكي يصل إىل هذا وحيقق

 فيشمر وإن عظمت املحنة ويتحمل اخلطر اجلسيم ،هذا اإليثار
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 فإن ثمرة ،إرضاء للملك وألجل احلصول عىل الفوز الكبري
 . هذا يف العاجل واآلجل ليست تشبهه ثمرة من الثمرات

 سبحانه عبده اهللاما ابتىل : (-اهللارمحه - ابن القيم قال  
املؤمن بمحبة الشهوات واملعايص وميل نفسه إليها إال ليسوقه 

 وليجاهد ،هبا إىل حمبة ما هو أفضل منها وخري له وأنفع وأدوم
 املجاهدة الوصول فتورثه تلك ،نفسه عىل تركها له سبحانه

 فكلام نازعته نفسه إىل تلك الشهوات ،إىل املحبوب األعىل
واشتدت إرادته هلا وشوقه إليها؛ رصف ذلك الشوق واإلرادة 

 .)١()واملحبة إىل النوع العايل الدائم
ً ال يمكن أن يرتك حمبوبا إال ملحبوب نسان أن اإل:والقاعدة  

بوبه عىل اجلمر فكان ألجل ذلك من مشى إىل حم ،أعىل منه
فليس  ،)٢(ًوالشوك؛ أعظم من مشى إليه راكبا عىل النجائب

 . من آثر حمبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها
                                                      

 ).١١١-١١٠(الفوائد   ) ١(
َ                                                             أي النجيب من اإلبل، واجلمع نجب ونجائب وهو القوي منها اخلفيف   ) ٢( َُ ُ

 ).١/٧٤٨(الرسيع، لسان العرب
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 . وملاذا كان صاحلو البرش أفضل من املالئكة؟  
  فهم منقادون،ألن املالئكة ليس لدهيم شهوات ومنازاعات  
 ما من ،نهار ال يفرتون يسبحون الليل وال، بطبيعتهماهللاإىل 

موضع أربعة أصابع يف السامء إال وفيه ملك قائم أو راكع أو 
ّولذلك أطت السامء من ثقل املالئكة الذين يعبدون  ،ساجد
 لكن الذي يسبح ويعبد دون أن يفرت مع منازعة نفسه ، فيهااهللا

ومع العوائق والعالئق وهو صامد صابر؛ فهذا  ،والشهوات
 . أعىل وأفضل

اذا كانت املرأة من البرش يف اجلنة أفضل من احلور ومل  
 . العني؟

 وحماولتها التغلب عىل ،بمجاهدهتا نفسها ومراغمتها  
 . وصالهتا وصومها وعبادهتا، وصربها،الشهوات

 أو ،ًفهو سبحانه يبتيل عبده بالشهوات إما حجابا له عنه  
 . ًحجابا له يوصله إىل رضاه
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 والقلوب قد جبلت عىل حمبة من ،فإهنا داعية إىل حمبته  
ً وال أحد أعظم إحسانا ،وبغض من أساء إليها ،أحسن إليها
ٍ؛ فإن إحسانه عىل عبده يف كل نفس وحلظةU اهللاعىل أحد من  َ َ، 

 ويكفي ،ًوالعبد يتقلب يف نعم الرب دائام يف كل األحوال
أربعة :  سبحانه ينعم يف كل يوم وليلةاهللا يعلم أن العبد أن
 .سَفَّ ضمن نعمة واحدة وهي نعمة الن، ألف نعمةينوعرش

 . كيف ذلك؟  
 يتنفس يف الساعة -كام حسب علامء الطبيعة- نسانإن اإل  

ً ففي األربع والعرشين ساعة يتنفس أربعا وعرشين ،ألف مرة
 ،اليوم والواحد ألف نعمة يف ون فهذه أربع وعرش،ألف مرة

' ) ( * +  فام الظن بالنعم األخرى؟
 !. ]٣٤:إبراهيم[ ,

ّبل كيف باملرضات التي يرصفها ويدفعها عنك سبحانه   
َإضافة هلذه النعم واإلحسان؟ فقد وكل سبحانه لك حفظة  َ ّ

x     w v u t s r q p  :حيفظونك
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z    y ]واهللا يكلؤنا بالليل والنهار،]١١:الرعد :  o
u  t s r q p ]٤٢:األنبياء[ . 

إن وسائل اإلصابة باألمراض متعددة : واألطباء يقولون  
 إهنا نعمة ، ولكننا ال نعلم كيف اندفعت عنا الرشور،ًوكثرية جدا

 فهو سبحانه املنعم بالكالءة واحلفظ واحلراسة ، علينا وفضلهاهللا
- .  : فهو حيفظهم ال حافظ غريه،من كل املؤذين

 .]٦٤:يوسف[  2 0/3 1   
 ،واهللا سبحانه ينعم علينا رغم املعايص واإلساءات والتقصري  

 . ولو أنه حاسبنا عىل معاصينا هللكنا
ِعن النبي: بعن أيب موسى    ِ r ٌليس أحد «: قال َ ََ ْ َ

َأصرب عىل أذى سمعه من  ُ َ ً َ َ ِْ ِ ً َ ََ ًإهنم ليدعون له ولدا ،اهللاَ َ َ ََ ُ ُ ََّ َ ْ ُ ُ وإنه ،ِ ََّ ِ
ِليعافيه ِ َ ُ ْم ويرزقهمَ ْ َ ُْ ُ ُ َ!«)١( . 

 

                                                      
 ).٦٠٩٩(رواه البخاري   ) ١(
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 ، التي نتحدث عنها هي أمر هائل جسيماهللافإن حمبة   
 ال يقدر عىل إدراك قيمتها إال من عرف ،وفضل غامر جزيل

 تعاىل بأسامئه اهللا فمن عرف ، بصفاته كام وصف نفسهاهللا
فة يكون منها قلة  وقلة املعر،ّوصفاته وأفعاله أحبه ال حمالة

ُّ فكيف نحب من ال نعرفه؟،املحبة ِ ُ..! 
 .)١() أحبهاهللامن عرف : (-اهللارمحه - عتبة قال  
: أصل املحبة: (-اهللارمحه -وقال القاسم اجلوعي   
 .)٢()املعرفة

  العارفنياهللاّوهذا الباب هو الذي يدخل منه خواص أولياء   
 وال يشبع ، غريهمً وهو باب املحبني حقا الذي ال يدخل منه،به

ً كلام بدا هلم منه علم؛ ازدادوا شوقا ،ٌمن معرفته أحد منهم
ّفإذا انضم داعي اإلحسان واإلنعام إىل داعي  ،اهللاوحمبة إىل 

                                                      
 ).٦/٢٣٦(حلية األولياء  ) ١(
 ).٩/٣٢٣(حلية األولياء  ) ٢(
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ُالكامل واجلامل مل يتخلف عن حمبة من هذا شأنه إال أردأ القلوب 
ُوأخبثها وأبعدها عن كل خري  فطر القلوب عىل حمبة اهللا فإن ،ُ

 وإذا كانت هذه فطرة ،ن الكامل يف أوصافه وأخالقهاملحس
 التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن املعلوم أنه ال أحد أعظم اهللا

 ،اهللا وال يشء أمجل من ،اهللا وال يشء أكمل من ،اهللاًإحسانا من 
ًفكل مجال وكامل يف املخلوق أصال فهو من آثار صنعه سبحانه 

ٌ حييص أحد من خلقه ال و،ُ ال يوصف جالله ومجاله،وتعاىل
بل  ،ًثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله

 .هو كام أثنى عىل نفسه

 أمجل من Uفإذا كان بعض الناس حيبون اجلميل؛ فاهللا   
ِن  ع،سعن عبد اهللا بن مسعود  ، وله صفة اجلامل،كل يشء

َّإن «: قال rالنبي  ٌ مجيلاهللاِ ِ  وإذا كان يوسف أعطي ،)١(»َ
 وهو ،صف حسن البرش؛ فاهللا سبحانه هو من أعطاه إياهن

 ، ولذلك إذا رآه أهل اجلنة نسوا كل يشء،أمجل من كل يشء
                                                      

 ).٩١(رواه مسلم  )١(
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ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب عىل األشياء اجلميلة يف 
 . الدنيا من املعايص

 .وكل اسم من أسامئه وصفة من صفاته تستدعي حمبة خاصة  
 وإذا نظرت إىل ،بهفإنك حت) الكريم(فلو نظرت إىل اسمه 

) التواب( وإذا نظرت إىل اسمه ،فإنك حتبه) اجلليل(اسمه 
 وكل ، فكل اسم من أسامئه تعاىل،وهكذا ... ،فإنك حتبه

 حمبة تنطلق من هذا ،ًصفة من صفاته تقود إىل حمبته حمبة أكثر
 فهو املحبوب املحمود عىل ،االسم وهذه الصفة وهذا الفعل

إذ ليس يف أفعاله عبث وال يف  ،وكل ما أمر ،كل ما فعل
 بل أفعاله كلها ال خترج عن احلكمة واملصلحة ،َأوامره سفه

وكل واحد من هذه يستوجب  ،والعدل والفضل والرمحة
ًمحدا وثناء عىل   .  سبحانه وتعاىلاهللاً

َا للعبـَم   ِ ْاد عليـِْ َ َ َه حـِ ِق واجـِ َ  ٌبـٌّ
ْكال وال سع     ََ َ َّ ْي لديــَ َ َ ِه ضائـٌ  ُعـَِ
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ُإن عذب   ِّ ُْ ِوا فبعدلـِ ْ َ ِ ُه أو نـَ ْ َ ُعمـِ  واــِّ
َفبفضله وهو الك     َْ ِ ِ ْ َ ُريم الواسـعَِ َِ ُ ِ)١( 
ًوال يتصور برش هذا املقام حق تصوره فضال عن أن يوفيه   
ِال أحيص «: قال r وأعرف خلقه به وأحبهم إليه حممد ،حقه ْ ُ َ

َثناء عليك ْ َ َ ً َ ْ أنت كام أثنيت عىل نف،َ َ َْ َ َ َ َْ ْ َ ََ َسكَ  فال حييص أحد ،)٢(»!ِ
 .ألبتةمن خلقه ثناء عليه 

وله من األسامء واألوصاف ما ال يعلمه ملك مقرب وال   
 لذلك يوم القيامة يعلم نبيه أسامء عندما يسجد ،نبي مرسل

َ ويثني عليه بمحامد ما علمها ،حتت العرش مل ختطر ببال أحد َّ
 .ألحد قبله

 من أوصاف كامله ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة هللا  
 فكيف إذا شهد بقية الصفات واألسامء ،استدعت املحبة التامة

                                                      
 ).٢/٣٩٠(بدائع الفوائد  )١(
 ).٤٨٦(رواه مسلم  ) ٢(
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 وأسامئه وصفاته ليس إال اهللا وما نعلمه نحن عن ،واألفعال

 تعاىل معرفة مشاهدة اهللاوال نعرف !. كنقرة عصفور يف بحر
 وما ،بل ما عرفناه إال من خالل األسامء والصفات ،بالعني

وما رأوه  ،علم باهللا عن طريق الوحيوصل إىل العباد من ال
 فاستدلوا بام علموه عىل ، وصفاتهاهللايف الواقع هو آثار أسامء 

  فلو،! فكيف لو شاهدوا ذات الرب ووجهه؟،ما غاب عنهم
 شاهدوه ورأوا جالله ومجاله وكامله سبحانه؛ لكان هلم يف حبه

 .! ولذلك إذا رأوه يف اجلنة أشغلهم عن كل نعيم آخر،شأن آخر
ولذلك تتفاوت منازل املحبني ومراتبهم يف حمبته عىل   

 فأعرف اخللق ،حسب تفاوت مراتبهم يف معرفته والعلم به
ً ولذلك كانت رسله أعظم الناس حبا له،ًباهللا أشدهم حبا له ّ، 

واخلليالن من بينهم أعظم الناس حمبة وأعظم األنبياء حمبة هللا 
 .فوقه r وحممد uوأعرفهم به تعاىل؛ إبراهيم 

 فهم أكثر الناس حمبة هللا ألهنم ،ثم يأيت بعد ذلك العلامء  
يعرفون من األسامء والصفات ومعانيها وآثارها ما ال يعرفه 

 . عامة الناس
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واخلضوع والتذلل واإلخبات واالستسالم واالنطراح بني   
قرب اجلرب من هذا القلب  فام أ،يديه كلها من أسباب املحبة

 وما أدنى النرص والرمحة والرزق من هذا العبد الذي ،املكسور
ٌ قلب متكن منه االنكسار اهللا وأحب القلوب إىل ،أذل نفسه لربه
 واهللا سبحانه حيب من عبده أن يكمل مقام الذل ،وملكته الذلة

 .بني يديه ألن هذه حقيقة العبودية
 وهناك ذل املالك ،حب حلبيبه وأكملها ذل امل،والذل أنواع  

 وذل العاجز عند القادر ، وذل اجلاين عند املحسن إليه،ململوكه
ً قائام؛ كانت املحبة U فإذا كان الذل هللا ،عىل إطعامه وإيوائه

 . كل هذه األنواعاهللا والعبد وال شك يذل بني يدي ،كبرية

 

 ًوة كالمه والوقوف معه بأدب العبودية استغفاراملناجاته وتال  
j i h g f e d  :وتوبة
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 ورسوله اهللامن رسه أن حيب : (قال سعن ابن مسعود   
 .)١()فليقرأ يف املصحف

 ،ًءة نظرا زيادة مالحظة للذات والصفاتألن يف القرا  
 .فيحصل من ذلك زيادة ارتباط توجب زيادة املحبة

َوهناك أسباب أخر توصل اإل   ُ  إىل طريق املحبة هللا نسانٌ
ِ وعىل املحب أن يبحث عنها ليصل إىل كامل ،سبحانه وتعاىل َ
 .املحبة ومتامها

                                                      
 .حسنه األلباين، و)٧/٢٠٩(حلية األولياء  )١(
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ولة الوصول إليها ٌإن معرفة ثمرة اليشء معينة عىل حما  
 : فمن ثمرات املحبة،واحلصول عليها

 

 إال أهنا تنجي حمبه من عذابه؛ لكان اهللاولو مل يكن يف حمبة   
 .ًينبغي للعبد أن ال يتعوض عنها بيشء أبدا

 

ِّاخلوالين رمحه عن أيب إدريس    ِ َ ْ َ لت مسجد دخ: قال اهللاْ
ِالشامدمشق  ، فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله إذا َّ

 وصدروا عن رأيه،فسألت عنه، إليهاختلفوا يف يشء أسندوه 
فلام كان الغد هجرت، فوجدته قد . هذا معاذ بن جبل: فقيل

سبقني باهلجري، ووجدته يصيل، فانتظرته حتى إذا قىض 
واهللا إين  :ليه فقلت لهصالته جئته من قبل وجهه فسلمت ع

 .اهللا: فقلت؟ اهللا: فقال. اهللا: فقلت؟ اهللا: فقال. Uألحبك هللا 
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ِوة ردْبِبحفأخذ  ِ ْأبرش: الوق ،ِي إليهنبئي فجذاَ ِ ْ سمعت  ِفإين ،َ
َوجبت حمبتي للمتحابني : U اهللا قال«: ول يقrرسول اهللا  ِّ َ َّ َ َ ََ ُْ ْ ِ ِ َ َ

َّيف  َّواملتجالسني يف ،ِ ِ َ ِ ِ َ ََ ُوامل ،ُ َّتزاورين يفَ ِ َ ِ ِ َ َّواملتباذلني يف ،َ ِ َ ِ ِ َ ََ ُ«)١( . 
َأن رجال زار «:  قالrعن النبي : س عن أيب هريرةو   ََ ً ُ َّ َ

َأخا له يف قرية أخرى َ ْْ ُ ٍَ َ ًِ ُ َ فأرصد ،َ َ ْ َ ً له عىل مدرجته ملكااهللاَ َ ََ َ َِ ِ َ َ ُْ َّ فلام ،َ َ َ
ِأتى عليه  ْ َ َ َ ُأين تريد؟ : قالَ ُِ َ ْ ِأريد أخا يل : قالَ ً َ ُُ ِيف هذه القريةِ ِ َِ ْ َ َ ِ .

َهل لك عليه من نعمة ترهبا: قال ُّ ُ َ َْ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ُ غري أين أحببته َ،ال: قال؟ )٢(َْ ْ َ ُْ َ َِّ َ ْ َ
ُفإين رسول : قال. U اهللاِيف  ُ َ ِّ ِ َّ إليك بأن اهللاَ َ ِ َ ْ َ َ قد أحبك كام اهللاِ َ َ َّ َ َ ْ َ

ِأحببته فيه ِ ُ ْ َ َْ ا أقرب وكلام زادت املحبة بني املؤمنني كان هذ. )٣(»َ
َما «: r اهللارسول  قال: قال سعن أنس بن مالك  ،اهللاإىل 

ِحتاب رجالن يف  ِ َ ُ ََّ َ َ إال كان أحبهام إىل اهللاَ ِ َِ ُ ُّ َ َ َ َ ً أشدهم حبا U اهللاَّ ّ ُ ُْ َّ َ َ
ِلصاحبه ِ ِِ َ«)٤( . 

                                                      
   . ووافقه الذهبياحلاكمصححه  و،)٢٢٠٨٣(رواه أمحد  )١(
 .حتفظها وتراعيها: أي )٢(
 ).٢٥٦٧ (رواه مسلم )٣(
 .، وصححه األلباين)٢٨٩٩(رواه الطرباين يف املعجم األوسط  )٤(
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ٍرسية عىل عث رجال بrأن النبي  لوعن عائشة    َّ ِ َ، 
ِفيختم بـوكان يقرأ ألصحابه يف صالته  ُ ِ ْ َ َ  $ # " !، 

ٍسلوه ألي يشء «: فقال ،rفلام رجعوا ذكروا ذلك للنبي  ْ َ ِّ َُ ِ ُ َ
َيصنع ذلك؟ ِ َ ُ َْ ألهنا صفة الرمحن، وأنا أحب : فسألوه، فقال »َ

َّأخربوه أن «: rأن أقرأ هبا، فقال النبي  َ َُ ُ ِ ُ حيبهاهللاْ ُّ ِ ُ«)١( . 
  وسألوه عن ذي سًسمعت عليا : قالوعن أيب الطفيل   

ًكان عبدا صاحلا: (قالًبيا كان؟ القرنني أن  .)٢() فأحبهاهللا أحب ،ً
 

َّمر : قال سعن أنس    : ال فقr اهللارسول  عىلبجنازة ُ
َأثنوا عليها« ْ َ َ ُ ْ  وأثنوا. حيب اهللا ورسوله؛ كان ما علمنا: فقالوا. »َ

 .)٣(اعليه خري

                                                      
 ).٨١٣(ومسلم ) ٧٣٧٥(رواه البخاري   ) ١(
 ).٨/٢٧٠(تفسري الطربي   ) ٢(
 .وصححه األلباين) ١٣٠٦٢(رواه أمحد   ) ٣(
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 كان rِ أن رجال عىل عهد النبي سِخلطاب ِعن عمر بن ا  
ُيضحك رسول اهللا  ِ ْ ُr،  وكان النبيr،قد جلده يف الرشاب ِ ِ ُ ََ َ 

َيت به يوما فأمر به فجلد،ُفأ ِ ُ َ ًِ ِِ ِ ُاللهم العنه،: ِفقال رجل من القوم ِ َ ُْ ْ ََّّ 
ِما أكثر ما يؤتى به ِ ْ َال تلعنوه، فو«: rِفقال النبي . ُ ُ ََ ُ َْ َما  اهللا َ

ُعلمت ْ ِ ُ إنه حيب اهللا ورسوله،َ َ ُّ َُ ُ َ ِ ُ َّ ِ«)١(. 
دل : ( عن هذا احلديث-اهللارمحه - احلافظ ابن كثري قال  

َ ورسوله يلعناهللاعىل أن من ال حيب  ُْ()٢(. 

                                                      
 ).٦٧٨٠(رواه البخاري   ) ١(
 ).١/٢٧٢(تفسري ابن كثري   )٢(
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  فنسأل،ويف هناية رحلة املحبني ينتهي بنا املطاف يف هذا املقام  
اء البارد عىل  وأن جيعل حبه أحب إلينا من امل، أن يرزقنا حمبتهاهللا

 .وتعاىل وأن جيعلنا ممن يقوم ويعمل بام حيب سبحانه ،الظمأ
 ،ض وجوهنا بالنظر إليكِّبي: يا من لوجهه عنت الوجوهف  

 .ً وأجرنا من التوبيخ غدا عندك،وامأل قلوبنا من املحبة لك
ًاللهم كام علمتنا كتابك فوفقنا للعمل به حتى يكون شاهدا   

 ،القبورً ومؤنسا لنا يف وحشة ، جنتكً وقائدا إىل،لنا عندك
 . ًومركبا لنا يوم يقوم األشهاد

 ولنواهيه ، وألوامره متبعني،اللهم اجعلنا بالقرآن عاملني  
 . جمتنبني

  وأقبل، وال ترنا أعاملنا حرسات،اللهم بدل سيئاتنا حسنات  
  برمحتك يا أرحم، وال ختزنا يوم الوقوف بني يديك،بقلوبنا إليك
 . الرامحني
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 وسلم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وآله اهللاوصىل   
 . واحلمد هللا رب العاملني،وصحبه أمجعني
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 أسئلة حلوهلا ،فيام ييل مستويان من األسئلة حول املوضوع  
 . وهي أسئلة املستوى األول،مبارشة

 . وأسئلة حتتاج إىل بحث وتأمل وهي أسئلة املستوى الثاين  
 

 املقصود باملحبة اصطالحا؟ ما  -١

  سبحانه؟اهللاما حكم حمبة   -٢

 هي؟ فام. للمحبة أقسام عدة  -٣

 هي عالماته؟  فام،حمبة العبد لربه رشف كبري  -٤

  تعاىل؟اهللاألسباب اجلالبة ملحبة  ما   -٥

 هي أبرزها؟  فام.للمحبة ثمرات وفوائد   -٦
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U:  O N M L Kدل قوله   -١
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f e]فام ، فرضاهللاعىل أن حمبة  ،]٢٤:التوبة 
 وجه داللتها عىل ذلك؟

 هو ضابط املحبة اخلاصة باهللا تعاىل؟ ما  -٢
 هو ضابط املحبة الطبيعية؟ ما  -٣
 » لقاءهاهللا أحب اهللالقاء من أحب « :rهل يفهم من قوله   -٤

  الصحيح للحديث؟ىمرشوعية متني املوت؟ وما املعن
يشق عىل بعض الناس القيام ببعض الشعائر العبادية   -٥

 ؟اهللاكصالة الفجر مثال فهل ذلك يعني أنه ال حيب 
  عىل ذلك؟ اذكر دليال،ينايف أصل املحبة  العصيان ال  -٦
ائض ويواظب عىل ما احلل الرشعي ملن يقرص يف الفر  -٧

 النوافل؟



 املحبــة  
 

 

 

  عىل حمابك؟اهللاعالمات إيثار حماب  ما  -٨

 ورسوله؟مع ذكر الدليل اهللاحيب  هل يرشع لعن من ال  -٩
  ووجه داللته؟ ،عىل ذلك

  اذكر ما تيرس منها؟،ألهل العلم مؤلفات عن املحبة  -١٠
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