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مضتخلض البحث
اٟتمد هلل رب العا١تُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
خطبة  /وذكرت فيها آيات وأحاديث وكالم أىل العلم يف فضل احملبة  ،وسبب اختباري للموضوع .
ويليو خطة البحث وىي  :مقدمة وبينت سبب طرح ىذا ا١توضوع  ،ثم بينت في (التمهيد) منزلة احملبة  ،وتعريف احملبة  ،وبعض
األحاديث الواردة يف احملبة  ،وأنواع احملبة  ،ودرجات احملبة  ،وأقوال السلف يف ٤تبة اهلل  ،وقسمت البحث إىل فصلُت :
الفظل األول  :حمبت اهلل للعبذ

وفيو خمسة مباحث :

المبحث األول  :كيف تعرف ربك ؟ (فسرت معرفة اهلل وأجبت على السؤال)
المبحث الثاني:عالمات محبة اهلل للعبد ( .نقلت ٜتس عالمات بأدلتها)
المبحث الثالث  :آثار المحبة على السلوك واألفعال  ( .بينت ا١تقصود منها وذكرت بعض اآلثار)
المبحث الرابع  :ثمرات المحبة (.ذكرت أعظمها واستدللت ببعض األحاديث )
المبحث الخامس  :شرك المحبة (.عرفت شرك احملبة وبينت عظمو وذكرت بعض اآليات واألقوال فيو)
الفظل الثاني  :حمبت العبذ هلل  .وفيو سبعة مباحث :
المبحث األول  :اإلخالص ( .عرفت اإلخالص وبينت فضلو)
المبحث الثاني  :المتابعة( .بينت أن ٤تبة النيب  تابعة حملبة اهلل باألدلة)
المبحث الثالث  :ذكر اهلل تعالى( .عرفت الذكر وبينت أوجهو يف القرآن)
المبحث الرابع  :الشوق إلى لقاء اهلل ( .ذكرت مقامات ا١تشتاقُت وبينت فضلو)
المبحث الخامس  :األسباب الجالبة لمحبة اهلل  .ونقلت ( )ٔٙسبباً
المبحث السادس  :ما يقطع المحبة ( .ذكرت مايقطع احملبة وعالجو )
مث الخاتمة ،وفيها نتيجة البحث والتوصية ،مث قائمة بالفهارس والمراجع .واهلل ا١توفق...
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل الذي مل يبخل على عباده ٔتحبتو  ،وجعلها ٢تم نوراً يهتدون بو يف غياىب الضالل  ،و٥تلصاً من الوقوع يف الزيغ والزلل .
كثَتا كما ينبغي ٞتالل وجهو وعظيم سلطانو  ،إذ جعل من أٝتائو (الودود)  :الو ّاد ألىل طاعتو  ،الراضي عنهم بأعما٢تم
لو اٟتمد ً
وزنمدٔ  ،حبيب األنبياء والعلماء واألولياء واألتقياء .
ود فيُعبد ُ
 ،ا١تستحق ألن يُ ّ

إن ٤تبة اهلل عز وجل ىي قوت القلوب  ،وغذاء األرواح ،وقرة العيون ،وسرور النفوس ،وروح اٟتياة ،ونور العقول ،ومن حرمها فهو
من ٚتلة األموات ،ومن فقدىا فهو يف ْتار الظلمات.
وىي الغاية اليت مشر إليها السالكون ،وأمها القاصدون  ،وٟتظ إليها العاملون  ،وىو مشهد العبودية والشوق إىل لقاء اهلل ،
واالبتهاج بو  ،والفرح والسرور بو ،فتقر بو عينو  ،ويسكن إليو قلبو  ،وتطمئن إليو جوارحو  ،ويستويل ذكره على لسان ٤تبو وقلبو
،فتصَت خطرات احملبة مكان خطرات ا١تعصية  ،وإرادات التقرب إليو وإىل مرضاتو مكان إرادة معاصيو ومساخطو ،وحركات اللسان
واٞتوارح بالطاعات مكان حركاهتا با١تعاصي  ،قد امتأل قلبو من ٤تبتو  ،و٢تج لسانو بذكره  ،وانقادت اٞتوارح لطاعتو  ،فإن ىذه
الكسرة ا٠تاصة ٢تا تأثَت عجيب يف احملبة ال يعرب عنو.

ٕ

واعلم رٛتك اهلل تعاىل أن حب اهلل تعاىل شرط من شروط اإلشنان قال تعاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮞ ﭼ البقرة.165 :؛ فقولو تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ يدل
على أن حب اهلل ينبغي أن ال يساويو حب وأن حب اهلل البد أن يستحوذ على القلب كلو لو وحده سبحانو وتعاىل  ،بل َّ
إن حبَّو
كل شيء ،قال تعاىل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
تبارك وتقدَّس مقد ٌ
َّم على ٤تبَّة ّ
ﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ التوبة .24 :فقد دلت اآلية :على أن حب اهلل
وحب رسولو واٞتهاد يف سبيلو فرض وأنو ال ينبغي أن يكون شيء سواه أحب إىل أىل اإلشنان منو .ؤتثل ذلك جاءت السنة فعن
س ب ِن مالِ ٍ ِ
ك َرض َي اللَّوُ َعْنوَُ ،ع ِن النِ ِّ
َّيب َ
صلَّى اهللُ
أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال :أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قالَ :ع ْن أَنَ ِ ْ َ
ث من ُك َّن فِ ِيو وج َد حالَوةَ ا ِإلشنَ ِ
ب ا١ت ْرءَ الَ ُِزنبُّوُ إَِّال
ان :أَ ْن يَ ُكو َن اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ب إِلَْي ِو ِ٦تَّا ِس َو ُ
اذنَاَ ،وأَ ْن ُِزن َّ
َح َّ
ال " :ثَالَ ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ

ٔ :األٝتاء والصفات  ،أبو بكر البيهقي ج/ٔ :صٖٔٔ .
ٕ  :مدارج السالكُت  ،جٔ  ،صٖٓٗ
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ِِ
ف ِيف النَّا ِر " ٔ .قال سفيان بن عيينة رٛتو اهلل تعاىل ( :واهلل ال تبلغوا ذروة ىذا
ود ِيف ال ُك ْف ِر َك َما يَكَْرهُ أَ ْن يُ ْق َذ َ
للَّوَ ،وأَ ْن يَكَْرَه أَ ْن يَعُ َ
األمر حىت ال يكون شيء أحب إليكم من اهلل تعاىل ومن أحب القرآن فقد أحب اهلل )ٕ.

اختالل موازين كثَت من الناس ،وظنُّهم أن من ٤تبة اهلل للعبد :أن تُفتح لو
و٦تا رنعلٍت لطرح مثل ىذا ا١توضوع أذنيةً كربى  :ىو
ُ
الدنيا وإن ضيع أمر دينو وآخرتو ،وىذا من اٞتهل ا١ترّكب بدين اهلل وبكتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم .فعن عب ِد ِ
اهلل بْ ِن
َ ْ َْ
ّ
مسع ٍ
ال رس ُ ِ
َخ َالقَ ُك ْمَ ،ك َما قَ َس َم بَْي نَ ُك ْم
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ ( :ع ْن َعْب ِد اللَّ ِو قَ َ
ود ،قَ َ
ال :إِ َّن اللَّ َو تَ َع َاىل قَ َس َم بَْي نَ ُك ْم أ ْ
ول اهلل َ
َ ُْ
ال :قَ َ َ ُ
ٖ
بَ ،وَال يُ ْع ِطي ِْ
ب) .
أ َْرَزاقَ ُك ْمَ ،وإِ َّن اللَّوَ تَ َع َاىل يُ ْع ِطي الْ َم َ
اإلشنَا َن إَِّال َم ْن ُِزن ُّ
ب َوَم ْن َال ُِزن ُّ
َح َّ
ال َم ْن أ َ
فإذا أراد العبد ٤تبة اهلل فال بد أن يعرف ما ىو الطريق الذي يؤدي إىل ٤تبة اهلل للعبد ؛ ليحرص أن يكون من أصحاهبا وليضرب يف
فالح.
كل عالمة بسهم  ،وليتشبو بأىلها :إن التشبو بالكرام ُ
خطت البحث:
مقدمة وبينت سبب طرح ىذا ا١توضوع  ،مث بينت يف (التمهيد) منزلة احملبة  ،وتعريف احملبة  ،وبعض األحاديث الواردة يف احملبة ،
وأنواع احملبة  ،ودرجات احملبة  ،وأقوال السلف يف ٤تبة اهلل  ،وقسمت البحث إلى فصلين :
الفصل األول  :محبة اهلل للعبد .وفيو خمسة مباحث:
ا١تبحث األول  :كيف تعرف ربك ؟

ا١تبحث الثاين  :عالمات ٤تبة اهلل للعبد .

ا١تبحث الرابع ٙ :ترات احملبة .

ا١تبحث ا٠تامس  :شرك احملبة .

ا١تبحث الثالث  :آثار احملبة

الفصل الثاني  :محبة العبد هلل  .وفيو ستة مباحث :
ا١تبحث األول  :اإلخالص

ا١تبحث الثاين  :ا١تتابعة

ا١تبحث الرابع  :الشوق إىل لقاء اهلل .

ا١تبحث الثالث  :ذكر اهلل تعاىل

ا١تبحث ا٠تامس  :األسباب اٞتالبة حملبة اهلل .

ا١تبحث السادس  :ما يقطع احملبة

مث خا٘تة البحث  ،وفيها نتيجة البحث والتوصية  ،مث قائمة بالفهارس وا١تراجع  .وباهلل التوفيق...
كتبو:
عبداهلل عوض ٤تمد اٟتسن
ٖٖٔٗ/ٕٔ/ٕٛ
ٔ  :انظر  :صحيح البخاري  ،باب حالوة اإلشنان  ،جٔ  ،صٕٔ
ٕ  :انظر  :حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبو نعيم األصبهاين  ،ج ٚصٕٖٓ
ٖ  :األدب ا١تفرد للبخاري  ،وقال الشيخ األلباين ( حديث صحيح يف حكم ا١ترفوع )  ،باب حسن ا٠تلق جٔ  /صٗٓٔ
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متهيذ
منزلت احملبت
ىي ا١تنزلة اليت فيها تنافس ا١تتنافسون  ،وإليها شخص العاملون  ،وإىل علمها مشر السابقون  ،وعليها تفاىن احملبون وبروح نسيمها
تروح العابدون  ،فهي قوت القلوب  ،وغذاء األرواح  ،وقرة العيون  ،وىي اٟتياة اليت من حرمها فهو من ٚتلة األموات والنور الذي
من فقده  ،فهو يف ْتار الظلمات والشفاء الذي من عدمو  ،حلت بقلبو ٚتيع األسقام  ،واللذة اليت من مل يظفر هبا فعيشو كلو
ذنوم وآالم .
وىي روح اإلشنان  ،واألعمال وا١تقامات واألحوال اليت مىت خلت منها  ،فهي كاٞتسد الذي ال روح فيو ٖ ،تمل أثقال السائرين إىل
بالد مل يكونوا إال بشق األنفس بالغيها  ،وتوصلهم إىل منازل مل يكونوا بدوهنا أبدا واصليها  ،وتبوؤىم من مقاعد الصدق مقامات
مل يكونوا لوالىا داخليها  ،وىي مطايا القوم اليت مسراىم على ظهورىا دائما إىل اٟتبيب  ،وطريقهم األقوم الذي يبلغهم إىل مناز٢تم
األُىل من قريب  ،تاهلل لقد ذىب أىلها بشرف الدنيا واآلخرة ؛ إذ ٢تم من معية ٤تبوهبم أوفر نصيب .
وقد قضى اهلل يوم قدر مقادير ا٠تالئق ٔتشيئتو وحكمتو البالغة  ،أن ا١ترء مع من أحب  ،فيا٢تا من نعمة على احملبُت سابغة.
تاهلل لقد سبق القوم السعاة  ..وىم على ظهور الفرش نائمون  ،وقد تقدموا الركب ٔتراحل وىم يف سَتىم واقفون .
من يل ٔتثل سَتك ا١تدلل ٘ ...تشي رويدا وٕتي يف األول
أجابوا منادي الشوق إذ نادى هبم حي على الفالح  ،وبذلوا نفوسهم يف طلب الوصول إىل ٤تبوهبم  ،وكان بذ٢تم بالرضى
والسماح وواصلوا إليو ا١تسَت باإلدالج والغدو والرواح.
تاهلل لقد ٛتدوا عند الوصول سراىم وشكروا موالىم على ما أعطاىم وإدنا زنمد القوم السرى عند الصباح .
تاهلل ما ىزلت فيستامها ا١تفلسون وال كسدت فيبيعها بالنسيئة ا١تعسرون ..
لقد أقيمت للعرض يف سوق من يزيد فلم يرض ٢تا بثمن دون بذل النفوس ..
فتأخر البطالون وقام احملبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ٙتنا فدارت السلعة بينهم  ،ووقعت يف يد أذلة على ا١تؤمنُت أعزة على
الكافرين .
١تا كثر ا١تدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى  ،فلو يعطى الناس بدعواىم الدعى ا٠تلي حرقة الشجي فتنوع
ا١تدعون يف الشهود فقيل ال تقبل ىذه الدعوى إال ببينة  ( :قل إن كنتم ٖتبون اهلل فاتبعوين زنببكم اهلل ) ...
فتأخر ا٠تلق كلهم وثبت أتباع اٟتبيب يف أفعالو وأقوالو وأخالقو فطولبوا بعدالة البينة بتزكية رناىدون يف سبيل اهلل وال سنافون لومة
الئم  ،فتأخر أكثر احملبُت وقام اجملاىدون فقيل ٢تم :إن نفوس احملبُت وأموا٢تم ليست ٢تم فهلموا إىل ِ
بيعة إن اهلل اشًتى من ا١تؤمنُت
أنفسهم وأموا٢تم بأن ٢تم اٞتنة  ،فلما عرفوا عظمة ا١تشًتي  ،وفضل الثمن وجاللة من جرى على يديو عقد التبايع  ،عرفوا قدر
السلعة وأن ٢تا شأنا فرأوا من أعظم الغنب أن يبيعوىا لغَته بثمن ٓتس .
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إذا غرست شجرة احملبة يف القلب  ،وسقيت ٔتاء اإلخالص ومتابعة اٟتبيب  ،أٙترت أنواع الثمار  ،وآتت أكلها كل حُت بإذن رهبا
أصلها ثابت يف قرار القلب وفرعها متصل بسدرة ا١تنتهى  ،ال يزال سعي احملب صاعدا إىل حبيبو  ،ال زنجبو دونو شيء إليو يصعد
ٔ
الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعو .
تعريف احملبت :
احملبة كما يعرفها ابن القيم :ىي ا١تنزلة اليت فيها تنافس ا١تتنافسون ،وإليها شخص العاملون ،وإىل علمها تسامى السابقون ،وعليها
تفاىن احملبون ،فهي قوت القلوب وغذاء األرواح وقرة العيون ...إىل آخره.
وقيل احملبة بذل اجملهود يف معرفة ٤تبوبك  ،وبذل اجملهود يف مرضاتو  ،وقيل  :ىيجان القلب عند ذكر احملبوب  ،وقيل  :شجرة
تنبت يف القلب تسقى ٔتاء ا١تراقبة  ،وإيثار رضى احملبوب  ،وقيل  :احملبة حفظ اٟتدود  ،وقيل احملبة  :إرادة ال تنقص باٞتفاء وال
تزيد بالرب  ،وقيل احملبة  :ىي السخاء بالنفس للمحبوب  ،وقيل احملبة :أن ال يزال عليك رقيب من احملبوب ال شنكنك من االنصراف
أبت غلبات الشوق إال تقربا  ...إليك ويأىب العذل إال ٕتنبا
عنو أبدا وأنشد يف ذلك .
وما كان صدي عنك صد مالمة  ...وال ذلك اإلعراض إال تقربا
وما كان ذاك العذل إال نصيحة  ...وال ذلك اإلغضاء إال هتيبا
علي رقيب منك حل ٔتهجيت  ...إذا رمت تسهيال علي تصعبا
وقيل :احملبة سقوط كل ٤تبة من القلب  ،سوى ٤تبة حبيبك  .وقيل  :احملبة صدق اجملاىدة يف أوامر اهلل وٕتريد ا١تتابعة لسنة رسول
اهلل  ،وقد قيل يف احملبة حدود أكثر من ىذا  ،والمختار  :أن احملبة ال تظهر على احملب بلفظو وإدنا تظهر عليو بشمائلو وحنولو وال
يفهم حقيقتها من احملب سوى احملبوب ١توضع اقتداح األسرار من القلوب .
بعض األحاديث الىاردة يف احملبت :
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب فَ َحلُ َم» ٕ  /حب اهلل للعبد .
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أَنَّوُ قَ َ
الَ « :و َجبَ ْ
 َع ْن َعائ َشةََ ،ع ْن َر ُسول اللَّو َت َ٤تَبَّةُ اللو َعلَى م ْن أُ ْغض َ
ِ
 عن عائِ َشةَ ر ِضي اللَّو عْن ها ،قَالَت :استَأْذَ َن رى ٌ ِت :بَ ْل
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فَ َقالُواَّ :
الس ُام َعلَْي َ
َْ
ط م َن اليَ ُهود َعلَى النِ ِّ
َْ َ
ك ،فَ ُق ْل ُ
ْ ْ
َّيب َ
َ َ ُ ََ
ِ ٖ
ِ
ِ
الرفْ َق ِيف األ َْم ِر ُكلِّو»  /حب اهلل للعمل .
الس ُام َواللَّ ْعنَةُ ،فَ َق َ
يق ُِزن ُّ
َعلَْي ُك ُم َّ
ب ِّ
ال« :يَا َعائ َشةُ ،إِ َّن اللَّ َو َرف ٌ
 ع ِن اب ِن مسع ٍاإلشنَ ِ
ال« :إِ َّن ِم َن ِْ
َخاهُ َال ُِزنبُّوُ إَِّال لِلَّ ِو َوفِ ِيو»ٗ  /حب العبد أخاه ألجل اهلل .
ود ،قَ َ
ان أَ ْن ُِزن َّ
ب َّ
الر ُج ُل أ َ
َ ْ َ ُْ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ول اللَّ ِو،
ال :يَا َر ُس َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَ َق َ
ال :قَ َ
 َع ْن أَِِب َوائِ ٍل ،قَ َال َعْب ُد اللَّو بْ ُن َم ْسعُود َرض َي اللَّوُ َعْنوَُ :جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل َر ُسول اللَّو َ
ال رس ُ ِ
ِِ
ب» ٘ /حب العبد للنبي. 
ف تَ ُق ُ
َح َّ
َح َّ
َكْي َ
ول ِيف َر ُج ٍل أ َ
ول اللَّو « : ا١تَْرءُ َم َع َم ْن أ َ
ب قَ ْوًما َوَملْ يَْل َح ْق هب ْم؟ فَ َق َ َ ُ
واألحاديث يف ذلك كثَتة..

ٔ  :مدارج السالكُت البن قيم اٞتوزبة  ،باب حقيقة احملبة جٖ  /صٛ
ٕ  :مسند الشهاب ألبو عبد اهلل القضاعي  ،جٔ  /صٖٖٖ
ٖ  :صحيح البخاري  ،اٞتزء  ، ٜالصفحة  ٔٙبرقم  ، ٜٕٙٚورواه مسلم  ،باب فضل الرفق ،جٗ  ،صٖٕٓٓ
ٗ  :ا١تعجم الكبَت للطرباين  ،ج ، ٜصٖٔٚ
٘  :صحيح البخاري  ،باب عالمة حب اهلل عز وجل  ،ج ، ٛص ، ٖٜصحيح مسلم  ،باب ا١ترء مع من أحب  ،جٗ  ،صٕٖٕٓ
5



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
أنىاع احملبت :

 األول :المحبة هلل  ،وىذه ال تنايف التوحيد ،بل ىي من كمالو ،فأوثق عرى اإلشنان :اٟتب يف اهلل ،والبغض يف اهلل .واحملبة هلل
ىي أن ٖتب ىذا الشيء؛ ألن اهلل زنبو ،سواء كان شخصا أو عمال ،وىذا من ٘تام التوحيد .قال ٣تنون ليلى:
 الثاني :المحبة الطبيعية التي ال يؤثرىا المرء على محبة اهلل  ،فهذه ال تنايف ٤تبة اهلل؛ كمحبة الزوجة ،والولد ،وا١تال ،و٢تذا

١تا سئل النيب صلى اهلل عليو وسلم من أحب الناس إليك؟ قال" :عائشة" .قيل :فمن الرجال؟ قال" :أبوىا"ٔ .ومن ذلك ٤تبة

الطعام والشراب واللباس.
 الثالث :المحبة مع اهلل التي تنافي محبة اهلل  ،وىي أن تكون ٤تبة غَت اهلل كمحبة اهلل أو أكثر من ٤تبة اهللْ ،تيث إذا
تعارضت ٤تبة اهلل و٤تبة غَته قدم ٤تبة غَت اهلل ،وذلك إذا جعل ىذه احملبة ندا حملبة اهلل يقدمها على ٤تبة اهلل أو يساويها هبا .

ٔ

درجاث احملبت اخلاطت:
٤تبة اهلل َورسولو على د َرجتُت  )ٔ :واجبة وىي درجة الْمقتصدين

السابِقُت
ٕ) مستحبة وىي درجة َّ

ِ ِ
ص ِدين  ،تَ ْقتَ ِ
ِ
ث َال زنب َشْيئا يبغضو
ضي أَن يكون اهلل َوَر ُسولو أحب إِلَْي ِو ِ٦تَّا سو ُ
اذنَا ِْتَْي ُ
فاألولى :الْمحبَّة ال َْواجبَة َوىي محبَّة ال ُْم ْقتَ َ

ال تَ َع َاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ
َك َما قَ َ
ِ
ك و ِاجب فَِإن إِرادة الْو ِاجبات إِرادة تَ َّامة تَ ْقتَ ِ
ِ
وذَلِ َ ِ
ضي وجود
ََ َ َ ََ
ك يَ ْقتَضي ٤تبَّة َٚتيع َما أوجبو اهلل تَ َع َاىل وبغض َما حرمو اهلل تَ َع َاىل َوذَل َ َ
ِ
ما أوجبو َكما تَ ْقتَ ِ
ك ُم ْستَ ْلزم لبغضها التَّام  ،فَيجب على كل ُمؤمن أَن زنب َما أحبو اهلل
ضي عدم ْاألَ ْشيَاء الَِّيت هنى اهلل َعْن َها َو َذل َ
َ
َ
المجادلة22 :

اىل ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ
َويبغض َما أبغضو اهلل قَ َ
ال تَ َع َ

محمد2٢ :

السابِقين
والثانية  :الْمحبَّة المستحبة َو ِىي محبَّة َّ
السابِقُت بِأَن زنب َما أحبو اهلل من الن ََّوافِل والفضائل ٤تبَّة تَ َّامة َوَى ِذه َحال ا١تقربُت الَّذين قرهبم اهلل إِلَْي ِو فَِإذا َكانَت ٤تبَّة
َوأما ٤تبَّة َّ
اهلل ورسولو الْو ِاجبة تَ ْقتَ ِ
اٞتِ َهاد من
ضي بغض َما أبغضو اهلل َوَر ُسولو َك َما ِيف َسائِر أَنْ َواع الْمحبَّة فَِإن ََّها توجب بغض ِّ
الض ّد علم أَن ْ
ََ ُ َ َ
ٕ
اٞتِهاد َْٖت ِ
صيل َما أحبو اهلل َودفع َما أبغضو اهلل .
صود ْ َ
ُموجب ٤تبَّة اهلل َوَر ُسولو فَِإن َم ْق ُ
ألىال الضلف يف حمبت اهلل :
ٖ
* قال زنِت بن معاذ :صرب احملبُت أش ّد من صرب الزاىدين ،واعجباً كيف يصربون .
ِّين
كاذب يف نفس األم ِر َح َّىت يتبع الشَّر
* قال ابن كثَتَ :من َّادعى َ٤تَبَّةَ اهلل وليس ىو على الطري َق ِة ا١ت َح َّم ِديَّة ،فإنَّو
ع ا١ت َح َّم ِد َّ
َ
ٌ
ي والد َ
ُ
ُ
ِ ٔ
ي يف َٚتيع أقوالِو وأفعالو.
النَّبَ ِو َّ
ٔ  :القول ا١تفيد على كتاب التوحيد البن عثيمُت  ،جٔ صٔ٘ٙ
ٕ :انظر  :جامع ا١تسائل البن تيمية  /جٕ صٕٜٚ
ٖ  :انظر  :مدارج السالكُت جٕ  ،صٔ٘ٚ
6



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
* قال ٝتنون :ذىب احملبون هلل بشرف الدنيا واآلخرة ،ألن النيب  قال" :ا١ترء مع من أحب" فهم مع اهلل تعاىل.

ٕ

* قال أبو يعقوب السوسي :ال تصح احملبة حىت ٗترج من رؤية احملبة إىل رؤية احملبوب بفناء علم احملبة من حيث كان لو احملبوب يف
ٖ
الغيب ومل يكن ىذا باحملبة ،فإذا خرج احملب إىل ىذه النسبة كان ٤تباً من غَت ٤تبة.
ٗ
* سئل اٞتنيد عن احملبة؟ قال :دخول صفات احملبوب على البدل من صفات احملب .
٘

* قال زنِت بن معاذ  :ليس بصادق من ادعى ٤تبة اهلل ومل زنفظ حدوده .
ٙ
* قال روًن :احملبة :ا١توافقة يف ٚتيع األحوال .
* قال اٟتسن  :قال أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  :إنا حنب ربنا حبا شديدا فأحب اهلل أن رنعل ٟتبو علما فأنزل اهلل
تعاىل ىذه اآلية ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

آل عمران.

ويف بعض الكتب السالفة من أحب اهلل مل يكن شيء عنده آثر من رضاه ومن أحب الدنيا مل يكن شيء عنده آثر من ىوى
ال« :ما ضربت بِبص ِري ،وَال نَطَ ْقت بِلِس ِاين ،وَال بطَ ْش ِ
ت
نفسو .وروى ابن أِب الدنيا باسناده َع ِن ْ
ت بِيَديَ ،وَال نَ َه ْ
ضُ
ُ َ َ َ ُ
اٟتَ َس ِن قَ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
ٚ
علَى قَ َدمي ،ح َّىت أَنْظُر علَى طَ ٍ
صي ٍة ،فَِإ ْن َكانَت طَاعةٌ تَ َقدَّمت وإِ ْن َكانَت مع ِ
ِ
ت»
صيَةٌ تَأ َّ
ْ َ
َ
َ َ
َ
َخ ْر ُ
ْ َْ
اعة أ َْو َعلَى َم ْع َ
َ َّ َ
ْ ُ َ
الفظل األول  :حمبت اهلل للعبذ
املبحث األول  :ويف تعرف ربه ؟
الرب تعاىل يدعو عباده يف القرآن إىل معرفتو من طريقُت :
أحدىما  :النظر يف مفعوالتو  .والثاني  :التفكر يف آياتو وتدبرىا .
اإل ْخ َالص َوُىو  :معرفَة اهلل َو ِْ
السلف ( :أول َما افًْتض اهلل َعلَى عباده ِْ
اإلقْ َرار بِِو ،وطاعتو ِٔتَا أَمر َوهنىَ .وأول الْ َف ْرض
قَ َ
ال عُلَ َماء ّ
َ
لس َم َاوات َو ْاأل َْرض ِيف ِستَّة أَيَّام
َش َه َادة أَن َال إِلَو إَِّال اهلل َوحده َال شريك لَوَُ ،وأَن ُ٤تَ َّم ًدا َعبده َوَر ُسولو َ ،وأَن اهلل تبَارك َوتَ َع َاىل خلق ا َّ
مثَّ استَ وى علَى الْعرش َكما وصف نَفسو فَهو ِّت ِمي ِع ِص َفاتو و َِ
ٚتيع َك َالمو مل يزل َوَال َيزال َوَال َسنْلُو من علمو َش ْيء َوَال َم َكان َ ،وُى َو
َُ َ
َ
ْ َ َ َْ َ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
الْمتَ َكلّم َّ ِ
ِ
َّمس َوالْ َق َمر لَْي لَة الْبَ ْدر إِذا مل
ينظرو َن إ َىل الش ْ
ُ
السميع الْبَصَت َيراهُ الْ ُم ْؤمنُو َن يف ْاآلخَرة ،ويسمعون َك َالمو َ ،ويَْنظُُرو َن إلَْيو َك َما ُ
ٛ
َٝتائِِو و ِ
ِ ِِ
ِ
ص َفاتو )
يكن دونو َس َحابَ ،وعلم اهلل َوص َفاتو َ
كلها غَت ٥تلوقة َ ،وُى َو َواحد ّتَمي ِع أ َْ َ

ٔ :انظر  :فضل ا١تدينة وآداهبا وسكاهنا جٔ  ،صٖٗ
ٕ  :انظر  :طريق ا٢تجرتُت وباب السعادتُت  ،جٔ  ،صٕٕٖ
ٖ  :انظر  :الرسالة القشرية جٕ  ،صٜٓٗ
ٗ  :انظر  :الرسالة القشرية جٕ  ،صٗٚٛ
٘  :مورد الظمآن لدروس الزمان لعبدالعزيز السلمان  ،جٕ صٕٓ٘
 : ٙمورد الظمآن لدروس الزمان لعبدالعزيز السلمان  ،جٕ صٕٓ٘
 : ٚانظر :الورع البن اِب الدنيا جٔ  ،صٔٔٙ
 : ٛاٟتجة يف بيان احملجة لألصبهاين  ،جٕ صٕٜٚ
7
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ٍِ
ِ
ال« :مع ِرفَةُ ِ
ال َمالِ ُ ِ ٍ
اهلل
قَ َ
ب َش ْيء ف َيها» قَالُواَ :وَما ُى َو يَا أَبَا َْزن َِت؟ قَ َ َ ْ
ك بْ ُن دينَارَ « :خَر َج أ َْى ُل الدُّنْيَا م َن الدُّنْيَا َوَملْ يَ ُذوقُوا أَطْيَ َ

تَ َع َاىل»ٔ.
رف ب َقلْبك أَنو َال ي ِ
وال مانع غيره .
َوتَ ْف ِسَت معرف ِة اهللِ  :أَ ْن ت ْع َ
عطي غَيره َ
ُ
ٕ
قال بعض اٟتكماء :عند معرفة اهلل يغلي ىيجان احملبة ،وعند ىيجان احملبة اتصال القلوب بذكره ومناجاتو.
املبحث الثاني  :عالماث حمبت اهلل للعبذ :
َّأما عالمات ٤تبة اهلل للعبد فهي كثَتة ٠تصها الشيخ ٤تمد بن صاحل ا١تنجد كما يلي:

ٔ -اتباع ىدي النبي  ﭧ ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ
ٕ -الذلة للمؤمنين ،والعزة على الكافرين ،والجهاد في سبيل اهلل ،وعدم الخوف إال منو سبحانو.
ﭧﭨﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ

المائدة54 :

إيل بالنوافل حىت أحبَّو "
ٖ -القيام بالنوافل :قال اهلل عز وجل  -يف اٟتديث القدسي  " :-وما يزال عبدي يتقرب َّ

ٖ

ومن النوافل :نوافل الصالة والصدقات والعمرة واٟتج والصيام.

ول اهللِ
ٗ -الحب ،والتزاور ،والتباذل ،والتناصح في اهلل .وقد جاءت ىذه الصفات يف حديث مع ِاذ ب ِن جب ٍل قَ َ ِ
ت َر ُس َ
الَٝ :ت ْع ُ
ّ
ُ َ ْ ََ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
يف،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َْزن ِكي َع ْن َربِِّو يَ ُق ُ
ين ِ َّ
ُت ِ َّ
ُت ِ َّ
يفَ ،و َحق ْ
يفَ ،و َحق ْ
ولَ " :حق ْ
َّت َ٤تَبَِّيت ل ْل ُمتَبَاذل َ
َّت َ٤تَبَِّيت ل ْل ُمتَ َحابِّ َ
َ
َّت َ٤تَبَِّيت ل ْل ُمتَ َزا ِور َ
ٗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوالْ ُمتَ َحابُّو َن ِيف اهلل َعلَى َمنَابَِر م ْن نُوٍر ِيف ظ ِّل الْ َع ْر ِش يَ ْوَم َال ظ َّل إَِّال ظلُّوُ "
٘ -االبتالء ،فا١تصائب والبالء امتحا ٌن للعبد ،وىي عالمة على حب اهلل لو؛ إذ ىي كالدواء ،فإنَّو وإن كان ُمّراً إال أنَّك تقدمو
إن ِعظم اٞتزاء مع عظم البالءَّ ،
على مرارتو ١تن ٖتب  -وهلل ا١تثل األعلى  -ففي اٟتديث الصحيحَّ " :
وإن اهلل إذا أحب قوماً
٘
ابتالىم ،فمن رضي فلو الرضا ،ومن سخط فلو السخط "
ٙ
وبُت أىل العلم أن الذي ُشن َسك عنو ىو ا١تنافق ،فإن اهلل ُشن ِسك عنو يف الدنيا ليوافيو بكامل ذنبو يوم القيامة.
َّ
املبحث الثالث :آثار احملبت على الضلىن واألفعال:
ا١تقصود هبذه اآلثار  ،ىو  :ما يظهر على سلوك ا١تؤمن احملب هلل ورسولو وفعلو .ألن ىذه اآلثار ىي اليت تبُت صدق ىذه احملبة،
وىي عنوان انتفاع ا١تسلم هبذه احملبة ،وإذا كان اٟتب زنرك إرادة القلب حنو ٖتصيل احملبوبات ودفع ا١تكروىات ،فإن ٤تبة ا١تؤمن هلل
ٔ  :حلية األولياء وطبقات األصفياء  ،جٕ  ،صٖ٘ٚ
ٕ  :احملبة هلل سبحانو ألِب إسحاق للختلي  ،جٔ صٕٛ
ٖ  :أخرجو البخاري  ،ج ، ٛص٘ٓٔ  ،رقم اٟتديث (ٕٓ٘)ٙ
ٗ  :رواه أٛتد وقال شعيب ( :إسناده صحيح ،رجالو ثقات رجال الصحيح غَت حبيب بن أِب مرزوق ) ج ٖٙصٗ.ٖٛ
٘  :رواه الًتمذي  ،جٗ صٔٓ ٙوصححو الشيخ األلباين.
 :ٙكتاب فتاوى واستشارات جملموعة من العلماء .
٢
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ورسولو ٖتملو على ٖتصيل ما زنبو اهلل من أعمال القلوب واٞتوارح ،واجتناب ما يبغضو اهلل ورسولو من األقوال واألفعال فال بد لكل
٤تبة يف القلب من آثار تظهر على اٞتوارح .ومن آثار ٤تبة الرسول صلى اهلل عليو وسلم ..
ٔ) أن يكون المسلم محبا لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ،مؤثرا حبو على كل ٤تبوب وغال ،وأن يكون مكثرا لذكره وتذكره
والصالة عليو متشوقا لرؤيتو ،سائال اهلل اللحاق بو واالجتماع بو يف اٞتنة ،والورود على حوضو والشرب منو.

ٕ) أن يكون معظما لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم تعظيما شرعيا يليق بو ،موقرا لو ،ومتأدبا معو وحافظا ٟترمتو ،ومعظما
لدينو وسنتو ،متجافيا عن البدع والغلو وضروب ا١تعاصي.

ٖ) أن يكون متبعا لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم في منشطو ومكرىو ،في سره وعالنيتو ،باذال كل ما يف وسعو للوقوف
على ىديو واتباع سنتو ،متحرياً يف كل أقوالو وأفعالو موافقة سنتو ،وأن يكون حريصا على االقتداء بو يف الواجبات وا١تستحبات ،يف
الفرائض والنوافل ،مكثرا من ذكر اهلل والدار اآلخرة ٣تاىدا يف سبيل اهلل بكل ما يستطيع.
ٗ) أن يكون متأدبا بآدابو متأسيا بأخالقو صلى اهلل عليو وسلم من سعة الصدر ولُت اٞتانب وٝتاحة ا٠تلق ،وبذل الندى وكف
األذى ،وبسط الوجو ،وأن يكون صبورا حليما ،قريبا من الرب ،بعيدا عن اإلمث ،ودودا إلخوانو ،منصفا ٢تم ،ينزل الناس مناز٢تم،
ويعرف ألىل الفضل فضلهم .وشنتلئ قلبو حبا إلخوانو ا١تسلمُت ،غَت عياب وال متفحش وال ملتمس للربآء ا١تعايب  ،زاىدا يف
حطام الدنيا وزخارفها ،راغبا فيما عند اهلل من األجر وا١تثوبة.
تلك ىي بعض أخالق النيب صلى اهلل عليو وسلم ،واليت رنب على من أحبو أن يتأسى بو فيها ،ال أن يدعي حبو ،وخلقو وٝتتو
مبايناً ٠تلق الصاٟتُت واألبرار .وإن حسن ا٠تلق ىو عنوان استفادة ا١تسلم من ىذا الدين وىديو ،وىو الركيزة األساسية يف النجاة
من النار وسلوك مسلك األبرار بعد تقوى اهلل عز وجل.
٘) أن يكون محبا ألصحابو وقرابتو وآل بيتو والصالحين والعلماء وكل ما يحبو اهلل ورسولو ،وأن يبغض كل من أبغض اهلل
ورسولو أو الصحابة أو آل بيت النيب صلى اهلل عليو وسلم ،أو أبغض دينو وكره ظهوره من الكفرة وا١تنافقُت.

ٔ

املبحث الرابع  :مثراث احملبت:
من أعظمها أن رند ا١تؤمن يف قلبو حالوة اإلشنان كما يف اٟتديث الذي أخرجو البخاري ومسلم بسنديهما عن أنس رضي اهلل عنو
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال « :ثالث من كن فيو وجد حالوة اإلشنان :أن يكون اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سواذنا ،وأن
زنب ا١ترء ال زنبو إال هلل ،وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار» ٕ.
فهذا اٟتديث يبُت أثر ٤تبة اهلل ورسولو يف قلب ا١تؤمن وىو أن رند حالوة اإلشنان يف قلبو إذا اتصف هبذه الصفات الثالث.
يقول ابن تيميو( :أخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم أن ىذه الثالث من كن فيو وجد حالوة اإلشنان ،ألن وجد اٟتالوة بالشيء يتبع
احمل بة لو ،فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل لو مراده فإنو رند اٟتالوة واللذة والسرور بذلك  ...فحالوة اإلشنان ا١تتضمنة من
اللذة بو والفرح ٔتا رنده ا١تؤمن الواجد من حالوة اإلشنان تتبع كمال ٤تبة العبد هلل ،وذلك بثالثة أمور .تكميل ىذه احملبة ،وتفريعها،
ودفع ضدىا" .ت كميلها" أن يكون اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سواذنا ،فإن ٤تبة اهلل ورسولو ال يكتفي فيها بأصل اٟتب ،بل ال بد أن
ٔ :انظر  :كتاب ٤تبة الرسول بُت التباع واالبتداع ل عبدالرؤووف ٤تمد عثمان  ،جٔ  ،صٖ( ٜبتصرف)
ٕ  :تقدم ٗتررنو
9
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يكون اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سواذنا كما تقدم" .وتفريعها" أن زنب ا١ترء ال زنبو إال هلل" .ودفع ضدىا" أن يكره ضد اإلشنان

أعظم من كراىتو اإللقاء يف النار)ٔ.
وكلما ازداد ا١تؤمن ٤تبة هلل ورسولو كلما ازداد ذوقو ٟتالوة اإلشنان فإن لإلشنان من اٟتالوة يف القلب واللذة والبهجة والسرور ما ال
شنكن التعبَت عنو إال ١تن ذاقو ،والناس متفاوتون يف ذوق اإلشنان واللذة بو تفاوتا عظيما ال يعلمو إال اهلل.

والمقصود :أن أىل اإلشنان رندون بسبب ٤تبتهم هلل ورسولو من حالوة اإلشنان ما يناسب ىذه احملبةٕ .

وأما عاقبة ىذه احملبة فهي أن يكون ا١ترء مع من أحب كما أخرب بذلك نبينا  فمن أحب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان
معو يف اٞتنة بإذن اهلل ،ولو مل يكن حملبة النيب صلى اهلل عليو وسلم ثواب سوى مرافقتو يف اٞتنة والتنعم برؤيتو لكفى.

عن أنس رضي اهلل عنو « :أن رجال سأل النبي صلى اهلل عليو وسلم متى الساعة يا رسول اهلل؟ قال :وماذا أعددت لها؟ قال

ما أعددت لها من كثير صالة وال صوم وال صدقة ،ولكني أحب اهلل ورسولو ،قال أنت مع من أحببت»ٖ .

قال أنس  :فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب صلى اهلل عليو وسلم :أنت مع من أحببت .قال أنس :فأنا أحب النيب صلى اهلل
ٗ

عليو وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم ْتيب إياىم ،وإن مل أعمل ٔتثل أعما٢تم.
و عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال «جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقال يا رسول اهلل كيف تقول يف رجل
أحب قوما ومل يلحق هبم؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :المرء مع من أحب»٘.

فهذه األحاديث تبُت أن ا١ترء مع من أحب طا١تا كان ىذا اٟتب سببو ٤تبة األعمال الصاٟتة وأىلها .فاحملبة الصحيحة تقتضي
مشاركتهم يف أصل عملهم وىو فعل الواجبات وترك ا١تنكرات ،وإن مل يبلغ درجتهم يف التقرب إىل اهلل عز وجل ،وعلى ذلك دل
قول السائل :ما أعددت ٢تا من كثَت صالة وال صوم وال صدقة ويقصد بذلك ما زاد على الواجبات من النوافل اليت تقبل الكثرة
والزيادة ،أو أن حظو منها قليل جدا با١تقارنة مع فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم وأكابر أصحابو رضي اهلل عنهم. ٙ
ويؤكد ىذا قول أنس رضي اهلل عنو :فأنا أحب النيب صلى اهلل عليو وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم ْتيب إياىم ،وإن مل
أعمل ٔتثل أعما٢تم.
خنلص من ىذا إىل أن من أحب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حبا صحيحاً يصدقو االتباع كان معو يف اٞتنة بإذن اهلل فضالً

وتكرماً منو سبحانو ،أما ٣ترد ادعاء اٟتب بدون ٖتقيق االتباع لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فلن يصل صاحبو إىل ىذه ا١تعية ما
مل زنقق االتباع.

قال الحسن البصري رحمو اهلل تعالى( :ابن آدم ال تغًت بقول من يقول :ا١ترء مع من أحب ،أنو من أحب قوما اتبع آثارىم ،ولن
تلحق باألبرار حىت تتبع آثارىم ،وتأخذ هبديهم ،وتقتدي بسنتهم وتصبح و٘تسي وأنت على منهجهم ،حريصا على أن تكون

منهم ،فتسلك سبيلهم ،وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا يف العمل ،فإدنا مالك األمر أن تكون على استقامة ،أما رأيت اليهود،
ٔ٣ :تموع الفتاوى جٓٔ  ،صٕ٘ٓ. ٕٓٙ-
ٕ :انظر ٣تموع الفتاوى جٓٔ  ،ص. ٙ٘ٓ-ٙٗٛ
ٖ :صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب عالمة حب اهلل عز وجل ،ج  ، ٛص. ٜٗ
ٗ :صحيح البخاري .كتاب فضائل الصحابة .باب مناقب عمر بن ا٠تطاب ج٘  ،صٗٔ .ٔ٘ -وأخرجو مسلم يف الرب والصلة .باب ا١ترء مع من أحب ،جٗ  ،صٕٖٕٓ.
٘ :صحيح البخاري .كتاب األدب ،باب عالمة حب اهلل عز وجل .ٜٗ -ٗٛ / ٛ ،ومسلم .كتاب الرب والصلة .باب ا١ترء مع من أحب ،جٗ  ،ص ٕٖٕٓ.
 :ٙويدل على ىذا إحدى روايات مسلم وفيها :ما أعددت ٢تا من كثَت أٛتد عليو نفسي)  .صحيح مسلم جٗ  ،صٕٖٕٓ.
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والنصارى ،وأىل األىواء ا١تردية زنبون أنبياءىم وليسوا معهم ،ألهنم خالفوىم يف القول والعمل ،وسلكوا غَت طريقهم فصار موردىم

النار ،نعوذ باهلل من ذلك) ٔ .

املبحث اخلامش :شرن احملبت :
٤تبة اهلل عز وجل أصل كل عمل من أعمال الدين ،واحملبة شرط من شروط ال إلو إال اهلل  .فالبد من إخالص احملبة هلل عز وجل
فال يكون لو شريك يف اٟتب ،ومن عبد غَت اهلل فأصل عبادتو من احملبة ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رٛتو اهلل  -يف بيان أذنية
احملبة ومنزلتها يف الدين" :وأصل كل فعل وحركة يف العامل من اٟتب واإلرادة ،فهو أصل كل فعل ومبدؤه ،كما أن البغض والكراىة
مانع وصاد لكل ما انعقد بسببو ومادتو ،فهو أصل كل ترك  . ..و٢تذا كان رأس اإلشنان اٟتب يف اهلل والبغض يف اهلل ،وكان من
أحب هلل ،وأبغض هلل ،وأعطى هلل ومنع هلل ،فقد استكمل اإلشنان .
فاحملبة واإلرادة أصل يف وجود البغض والكراىة ،واألصل يف زوال البغيض ا١تكروه ،فال يوجد البغض إال حملبة ،وال يزول البغيض إال
حملبة .... ،وإذا كان كذلك فأصل احملبة احملمودة ،اليت أمر اهلل هبا ،وخلق ا٠تلق ألجلها ،ىي ما يف عبادتو وحده ال شريك لو ،إذ
العبادة متضمنة لغاية اٟتب بغاية الذل .
وٚتاع القرآن ىو األمر بتلك احملبة ولوازمها ،والنهي عن ىذه احملبات ولوازمها ،وضرب األمثال وا١تقاييس للنوعُت ،وذكر قصص
أىل النوعُت .

ٕ

وقولو :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ وٟتبهم هلل و٘تام معرفتهم بو ،وتوقَتىم وتوحيدىم لو ال يشركون بو شيئاً بل يعبدونو

وحده ويتوكلون عليو ويلجأون يف ٚتيع أمورىم إليو" ٖ  ،قال اإلمام ابن القيم  -رٛتو اهلل  -يف تعريف ىذا الشرك" :الشرك باهلل يف
احملبة والتعظيم بأن زنب ٥تلوقاً كما زنب اهلل ،فهذا من الشرك الذي ال يغفره اهلل وىو الشرك الذي قال سبحانو فيو :ﭽ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ البقرة 165 :وقال أصحاب ىذا الشرك آل٢تتهم ،وقد ٚتعتهم اٞتحيم:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ الشعراء  ،ومعلوم أهنم ما سووىم بو سبحانو يف ا٠تلق،
والرزق ،واإلماتة ،واإلحياء ،وا١تلك ،والقدرة ،وإدنا سووىم بو يف اٟتب والتألو وا٠تضوع ٢تم والتذلل. ...

ٗ

وقال اإلمام ٤تمد بن عبدالوىاب  -رٛتو اهلل " :-ومن األمور ا١تبينة لتفسَت التوحيد وشهادة أن ال إلو إال اهلل :آية البقرة يف الكفار
الذين قال اهلل فيهم ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ وذكر أهنم زنبون أندادىم كحب اهلل ،فدل على أهنم زنبون اهلل حباً
٘
عظيماً ،فلم يدخلوا يف اإلسالم ،فكيف ٔتن أحب الند أكرب من حب اهلل؟ فكيف ٔتن مل زنب إال الند وحده؟ .
اإلشراك يف احملبة ،أصل كل إشراك عملي  ،فأصل الشرك يف ا١تشركُت  ،ىو اٗتاذىم أنداداً زنبوهنم كحب اهلل
ٔ :انظر  :استنشاق نسيم األنس البن رجب  ،ص. ٛٚ
ٕ  :انظر  :قاعدة يف احملبة البن تيمية  ،جٔ  ،صٔٔ
ٖ  :انظر  :تفسَت ابن كثَت جٔ  ،صٗٚٙ
ٗ  :انظر  :تفسَت القاٝتي  ،جٖ  ،صٔ٘ٙ
٘  :انظر  :فتح اجمليد جٔ  ،صٜٔٓ
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ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ البقرة.165 :
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل  ... ( :فمن جعل غَت الرسول ٕتب طاعتو يف كل ما يأمر بو وينهى عنو ،وإن خالف أمر
اهلل ورسولو فقد جعلو نداً ،ورٔتا صنع بو كما تصنع النصارى با١تسيح ،يدعوه ويستغيث بو ،ويوايل أولياءه ،ويعادي أعداءه مع

إرنابو طاعتو يف كل ما يأمر بو وينهى عنو وزنللو وزنرمو ،ويقيمو مقام اهلل ورسولو فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابو يف قولو :

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ البقرة) .165 :

ٔ

وقال الشيخ عبدالرٛتن بن حسن يف بيان ذلك ( :فكل من اٗتذ نداً هلل يدعوه من دون اهلل ويرغب إليو ويرجوه ١تا يؤملو منو من
قضاء حاجاتو وتفريج كرباتو كحال عباد القبور والطواغيت واألصنام  ،فالبد أن يعظموىم وزنبوهنم لذلك  ،فإهنم أحبوىم مع اهلل
وإن كانوا زنبون اهلل تعاىل ،ويقولون ال إلو إال اهلل ويصلون ويصومون ،فقد أشركوا يف احملبة ٔتحبة غَته وعبادة غَته ،فاٗتاذىم األنداد
زنبوهنم كحب اهلل يبطل كل قول يقولونو وكل عمل يعملونو ،ألن ا١تشرك ال يقبل منو عمل ،وال يصح منو ،وىؤالء وإن قالوا ال إلو
ٕ
إال اهلل فقد تركوا كل قيد قيدت بو ىذه الكلمة )
إذا شنكن أن نستخلص ٦تا سبق ما يلي :أن الشرك بعمل اٞتوارح يرجع يف اٟتقيقة إىل عمل القلب ،فكما ذكرنا يف شرك النية
والقصد دخول ذلك يف ٚتيع العبادات إذا قصد هبا غَت اهلل ،شنكن أن نقول ىنا ،إن صرف أي نوع من العبادات لغَت اهلل
كالدعاء والطاعة  ،ىو يف األصل بسبب احملبة لذلك الغَت  ،فالبد من إخالص القصد واحملبة هلل وحده ،و٤تبة غَته تبع حملبتو.
الفظل الثاني  :حمبت العبذ هلل
املبحث األول :االخالص
أخلص هلل وكن مع اهلل وهلل  ،وأبشر بكل خَت من اهلل ،ومن أحس لذة اإلخالص ،عرف أن اهلل لو حكم يف عباده ،إذا أحب عبداً

من عباده صرف عنو اٟترص على مدح الناس وكرىو إىل قلبو ،وجعلو ال يفكر يف مدح ا١تادحُت ،فتجده يف مقام صدق عند رب
العا١تُت.
وللمخلصُت جنة يف الدنيا قبل جنة اآلخرة ،وسرور يف الدنيا قبل سرور اآلخرة ،وىو السرور باهلل وحده ٖ ،فمحب اهلل ىو ذاك
عرض بنفسو أو
ا١تخلص الذي أخلصو اهلل إليو فصدق مع ربو يريد مرضاتو مكتفياً باطالع اهلل عليو  ،فال يلتفت إىل ا١تخلوقُت ليُ ِّ

بكالمو أو ٟتظات طرفو أمامهم ليمدحوه أو ينال إعجاهبم  ،فهو زنذر من الرياء والسمعة والعجب واإلدالل بالعمل وغَتىا من

مفسدات األعمال وموىنات القلوب .
ٔ  :يف كتابو  :الفتاوى الكربى  ،ج٘  ،صٕٓٗ .
ٕ  :يف كتابو  :فتح اجمليد لشرح كتاب التوحيد  ،جٔ  ،صٔٓٔ
ٖ  :شرح زاد ا١تستقنع للشنقيطي  ،جٗٔ ٖٕٙ ،
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وا١تخلص ىو الذي حفظو ربو تعاىل فسلّمو من شر االلتفات إىل الناس والشكاية إليهم  ،والطمع فيما عندىم  ،وا٠توف منهم
ومداىنتهم  ،والتملق ٢تم  ،وطلب رضاىم على حساب اٟتق ؛ فاإلخالص ىو سر التوفيق وىو بوابة حيازة ا٠تَتات والقربات
وقبو٢تا من اهلل الذي زنب ا١تخلصُت الذين باعوا أنفسهم وأوقاهتم وكل ما شنلكون لرهبم قال تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙﭚﭼ

الزمر11 :

وقد عرف اإلخالص بتعريف حسن فقيل  :اإلخالص محبة اهلل وحده  ،وإرادة وجهو .

ليس للخلق ٤تبة أعظم وال أكمل وال أمت من ٤تبة ا١تؤمنُت لرهبم  ،وليس يف الوجود ما يستحق أن زنب لذاتو من كل وجو اال اهلل

تعاىل  ،وكل ما زنب سواه فمحبتو تبع ٟتبو  ،فإن الرسول عليو الصالة والسالم ادنا زنب ألجل اهلل ويطاع ألجل اهلل ويتبع ألجل
اهلل  ،كما قال تعاىل

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ آل عمران31 :

ويف حديث ابن عباس  قال  :قال رسول اهلل  ( : أحبوا اهلل لما يغذوكم بو من نعمو وأحبوني لحب اهلل وأحبوا أىل
بيتي لحبي) .

ٔ

وعن أنس  عن النيب  ( ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليو من ولده ووالده والناس أجمعين )

ٕ

وعن أِب أمامة  عن رسول اهلل  قال  ( :من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل االيمان )

ٖ

وقال تعاىل ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮞ ﭼ البقرة.
( فالذين آمنوا أشد حبا هلل من كل ٤تب حملبوبو وقد بسطنا الكالم على ىذا يف مواضع متعددة وا١تقصود ىنا  :أن أىل االشنان
ٗ
رندون بسبب ٤تبتهم هلل ولرسولو حالوة االشنان .وال أنفع للقلب من التوحيد واخالص الدين هلل) .
املبحث الثاني  :متابعت النبي : 
أصل العبادة ٤تبة اهلل  ،بل إفراده باحملبة  ،وأن يكون اٟتب كلو هلل  ،فال زنب معو سواه  ،وإدنا زنب ألجلو وفيو  ،كما رنب
أنبياءه ورسلو ومالئكتو وأولياءه  ،فمحبتنا ٢تم من ٘تام ٤تبتو وليست ٤تبة معو ،كمحبة من يتخذ من دون اهلل أندادا زنبوهنم
كحبو
وإذا كانت احملبة لو ىي حقيقة عبوديتو وسرىا  ،فهي إدنا تتحقق باتباع أمره واجتناب هنيو  ،فعند اتباع األمر واجتناب النهي تتبُت
حقيقة العبودية واحملبة  ،و٢تذا جعل تعاىل اتباع رسولو علماً عليها وشاىداً ١تن ادعاىا  ،فقال تعاىل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ٔ  :رواه الًتميذي وقال :ىذا حديث حسن غريب النعرفو إال من ىذا الوجو  ،ج٘ ٙٙٗ ،
ٕ  :رواه البخاري جٔ صٖٔ  ،ورواه مسلم جٔ صٖٙ
ٖ  :رواه أبو داوود جٗ  ،صٕٕٓ وغَته
ٗ :الزىد والورع والعبادة لشيخ اإلسالم ابن تيمية جٔ  ،صٔ.ٛ
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ آل عمران  ،فجعل اتباع رسولو مشروطا ٔتحبتهم هلل  ،وشرطا
فعلِم انتفاء احملبة عند انتفاء ا١تتابعة  ،فانتفاء ٤تبتهم هلل
حملبة اهلل ٢تم  ،ووجود ا١تشروط ٦تتنع بدون وجود شرطو وٖتققو بتحققو َ ،
الزم النتفاء ا١تتابعة لرسولو  ،وانتفاء ا١تتابعة ملزوم النتفاء ٤تبة اهلل ٢تم  ،فيستحيل إذا ثبوت ٤تبتهم هلل وثبوت ٤تبة اهلل ٢تم بدون
ا١تتابعة لرسولو . 
ودلت اآلية على أن متابعة الرسول  سبب يف نيل حب اهلل ورسولو وطاعة أمره  ،وال يكفي ذلك يف العبودية  ،حىت يكون اهلل
ورسولو أحب إىل العبد ٦تا سواذنا  ،فال يكون عنده شيء أحب إليو من اهلل ورسولو  ،ومىت كان عنده شيء أحب إليو منهما فهذا
ىو الشرك الذي ال يغفره اهلل لصاحبو ألبتة وال يهديو اهلل ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

التوبة24 :

فكل من قدم طاعة أحد من ىؤالء  ،على طاعة اهلل ورسولو أو قول أحد منهم على قول اهلل ورسولو  ،أو مرضاة أحد منهم على
مرضاة اهلل ورسولو  ،أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليو على خوف اهلل ورجائو والتوكل عليو  ،فهو ٦تن ليس اهلل ورسولو
أحب إليو ٦تا سواذنا  ،وإن قالو بلسانو  ،وإخبار ٓتالف ما ىو عليو  ،وكذلك من قدم حكم أحد على حكم اهلل ورسولو ،
فذلك ا١تقدم عنده أحب إليو من اهلل ورسولو  ،لكن قد يشتبو األمر على من يقدم قول أحد أو حكمو أو طاعتو أو مرضاتو ظنا
منو أنو ال يأمر وال زنكم وال يقول إال ما قالو الرسول  فيطيعو وزناكم إليو ويتلقى أقوالو كذلك فهذا معذور إذا مل يقدر على
غَت ذلك  ،وأما إذا قدر على الوصول إىل الرسول وظن أن غَت من اتبعو ىو أوىل بو مطلقا أو يف بعض األمور  ،ومل يلتفت إىل
الرسول وال إىل من ىو أوىل بو فهذا الذي سناف عليو ...

ٔ

وحب النيب  تابع ٟتب اهلل تعاىل  ،والزم من لوازمو ؛ ألن النيب  حبيب ربو سبحانو  ،وألنو ا١تبلغ أمره وهنيو  ،فمن أحب
اهلل تعاىل أحب حبيبو  وأحب أمره الذي جاء بو ؛ ألنو أمر اهلل تعاىل .
مث إن النيب ُ زنب لكمالو ،فهو أكمل ا٠تلق والنفس ٖتب الكمال  ،مث ىو أعظم ا٠تلق  فضالً علينا وإحسانًا إلينا ،
والنفس ٖتب من أحسن إليها  ،وال إحسان أعظم من أن اهلل أخرجنا بو من الظلمات إىل النور  ،ولذا فهو أوىل بنا من أنفسنا
 ،بل وأحب إلينا منها  .ىو حبيب اهلل و٤تبوبو  ..ىو أول ا١تسلمُت  ،وأمَت األنبياء  ،وأفضل الرسل  ،وخامت النبيُت فصلوات
اهلل وسالمو عليو .
حب اهلل تعاىل  ،فال يكون ٤تبِّا هلل عز وجل إال من اتبع سنة رسول اهلل  ؛ ألن الرسول عليو
ومتابعة الرسول  من ّ
لزم
الصالة والسالم ال يأمر إال ٔتا زنب اهلل تعاىل  ،وال سنرب إال ٔتا زنب اهلل عز وجل  ،التصديق بو  ،فمن كان ٤تبًا هلل تعاىل َ

ٔ :انظر  :مدارج السالكُت البن قيم اٞتوزية جٔ  ،صٕٓٔ
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تأسى بو  فيما فعل  ،وهبذا االتباع يصل ا١تؤمن إىل كمال اإلشنان و٘تامو  ،ويصل
أن يتبع الرسول  فيصدقو فيما أخرب وي َّ
إىل ٤تبة رسول اهلل . 
وىل ٤تبة الرسول  إال من ٤تبة اهلل تعاىل ؟! وىل طاعة الرسول  إال من طاعة اهلل عز وجل  :ﭧ ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ آل عمران ،يقول ابن كثَت يف تفسَت ىذه اآلية
الشريفة  " :إن ىذه اآلية الكرشنة حاكمة على من ادعى ٤تبة اهلل تعاىل وليس ىو على الطريقة احملمدية  ،فإنو كاذب يف دعواه
يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين النبوي يف ٚتيع أقوالو وأفعالو  ،كما ثبت يف الصحيح عن عائشة  عن رسول
ٔ

رد) و٢تذا قال تعاىل ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ
اهلل  أنو قال ( :من عمل عمالً ليس عليو أمرنا فهو ّ

آل عمران ، 31 :أي زنصل لكم فوق ما طلبتم من ٤تبتكم إياه وىو ٤تبتو إياكم ،وىو أعظم من األول ،كما قال بعض
ٕ
ب .
اٟتكماء  :ليس الشأن أن ٖتب  ،إدنا الش أن أن ُٖت َّ
وحب سنّة رسول اهلل  من حب رسول اهلل  .يقول  -عليو الصالة والسالم ((من أحب سنيت فقد أحبٍت  ،ومن أحبٍت كان
ّ
ٖ ٗ
معي يف اٞتنة)) .
املبحث الثالث :رور اهلل تعاىل :
ال ّذ ْك ُر وال ّذ ْكرى وال ّذ ْكرةُ  :يف اللغة  :اٟتٍفظ للشيء  ،وىو ضد النسيان  ،ويطلق أيضاً على الشيء رنري على اللسان
ويف االصطالح  :التخلص من الغفلة والنسيان .
ويف الشرع  :يراد بو تمجيد اهلل تعالى وتقديسو وتسبيحو وتهليلو والثناء عليو بجميع محامده ٘ .
قال اٟتافظ ابن حجر ( وا١تراد بالذكر ىنا  :األلفاظ اليت ورد الًتغيب يف قو٢تا واإلكثار منها  ،مثل  :الباقيات الصاٟتات  ،وىي :

سبحان اهلل واٟتمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب  ،وما يتعلق هبا من اٟتوقلة والبسملة واٟتسبلة ٙواالستغفار وحنو ذلك  ،والدعاء
ٓتَت الدنيا واآلخرة  .ويطلق ذكر اهلل أيضا ويراد بو  :ا١تواظبة على العمل ٔتا أوجب أو ندب إليو كتالوة القرآن  ،وقراءة اٟتديث
ومدارسة العلم  ،والتنفل بالصالة  .مث الذكر يقع تارة اللسان ويؤجر عليو الناطق واليشًتط استحضاره ١تعناه  ،ولكن يشًتط أن ال
يقصد بو غَت معناه  ،وإن انضاف إىل النطق الذكر بالقلب فهو أكمل  .فإن أضاف إىل ذلك استحضار معٌت الذكر وما اشتمل

ٔ  :رواه البخاري جٔ  ،صٖٔٙ
ٕ  :تقسَت ابن كثَت جٕ  ،صٕٖ
ٖ  :انظر  :جامع األصول البن األثَت قال  :ىذا اٟتديث نقالً عن الًتمذي بلفظو  ،ج ٜص٘ٙٚ
ٗ :انظر ٤ :تبة الرسول بُت التباع واالبتداع جٔ  ،صٙٙ
٘:النهاية يف غريب اٟتديث  :جٕ  ،صٖ.ٔٙ
 :ٙاٟتوقلة  :لفظة من الحول والقوة إال باهلل  ،البسملة  :من بسم اهلل  ،واٟتسبلة  :من حسيب اهلل  ،وانظر لسان العرب جٕ  ،صٕٓٗ .
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عليو من تعظيم اهلل تعاىل ونفي النقائص عنو ازداد كماالً  ،فإن وقع ذلك يف عمل صاحل مهما فرض من صالة أو جهاد أو غَتذنا
ازداد كماالَ ،فإن صحح التوجو  ،وأخلص هلل تعاىل يف ذلك فهو أبلغ الكمال ) .

ٔ

يتبوأ مصدر الصدارة بُت الطاعات  ،وزنتل منزلة الرئاسة بُت القربات أمر اهلل أىل اإلشنان باإلكثار منو  .ويف حديث
١تّا كان الذكر ّ
أِب الدرداء  قال النيب  (( أال أنبئكم ٓتَت أعمالكم وأزكاىا عند مليككم  ،وأرفعها يف درجاتكم  ،وخَت لكم من إنفاق
الذىب والفضة  ،وخَت لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ))؟ قالوا  :بلى  (( ،قال ذكر اهلل)) .

ٕ

وأفضل الذكر وأنفعو ما واطأ فيو القلب واللسان  ،وكان من األذكار النبوية  ،وشهد الذاكر معانيو ومقاصده .
ووروده في القرآن على عشرة أوجو :
األول  :األمر بو مطلقاً ومقيدا .
الثاين  :النهي عن ضده من الغفلة والنسيان .
الثالث  :تعليق الفالح باستدامتو وكثرتو .
الرابع  :الثناء على أىلو  ،واإلخبار ٔتا أعد اهلل ٢تم من اٞتنة وا١تغفرة.
ا٠تامس  :اإلخبار عن خسران من ٢تا عنو بغَته .
السادس :أنو سبحانو جعل ذكره ٢تم جزاءً لذكرىم لو .
السابع  :اإلخبار أنو أكرب من كل شيء .
الثامن  :أنو جعلو خا٘تة األعمال الصاٟتة كما كان مفتاحها .
التاسع  :اإلخبار عن أىلو بأهنم ىم أىل االنتفاع بآياتو  ،وأهنم أولو األلباب دون غَتىم .
العاشر  :أنو جعلو قرين ٚتيع األعمال الصاٟتة وروحها  ،فمىت عدمتو كانت كاٞتسد بال روح  ٖ.وذلك لعظيم منزلتو  ،وعلو شأنو
 ،ورفعة مكانو  ،وجاللة قدره  ،وٝتو شرفو .
قال أبو الدرداء  ( : لكل شيء جالء  ،وإن جالء القلوب ذكر اهلل عز وجل)
إذا مرضنا تداوينا بذكركم

***

ٗ

فنترك الذكر أحياناً فننتكس

ٔ :فتح الباري جٔٔ  ،ص. ٕٜٓ
ٕ :سنن الًتمذي  :بلفظو  ،يف كتاب الدعوات (ٗٗ) باب ( )ٙبرقم ( ، )ٖٖٚٚقال األلباين رٛتو اهلل ( صحيح )
ٖ :مدارج السالكُت جٕ  ،صٕٗٗ  -صٕ٘ٗ .
ٗ :شعب اإلشنان :جٔ  ،صٖٜٙ
16
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املبحث الرابع :الشىق إىل لماء اهلل :
السروِر بِاهللِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
اق إِ َىل لَِقائِِو " َوقَ َ
َح َّ
ب اهللَ ا ْشتَ َ
قال أبو عثمان " :الش َّْو ُق ُى َو الْ َم َحبَّةُ َم ْن أ َ
ال أَيضاً " :ب َق ْدر َما يَص ُل إ َىل قَ ْلب الْ َعْبد م َن ُّ ُ
ٔ
اف ِم ْن بُ ْع ِد ِه َوطَ ِرد ِه " .
يَ ْشتَ ُ
اق إِلَْي ِوَ ،و َعلَى قَ ْد ِر َش ْوقِ ِو َسنَ ُ
ِ
ب اهلل لَِقاءهُ ،ومن َك ِرَه لَِق ِ
ب لَِق ِ
اءهُ» ٕ ،
َح َّ ُ َ َ َ ْ
اء اهلل ،أ َ
وعن عبادة بن الصامت  عن النيب  قالَ « :م ْن أ َ
اء اهللَ ،ك ِرَه اهللُ ل َق َ
َ
َح َّ َ

فاحملب الصادق يذكر ٤تبوبو دائماً وا١توعد الذي بينهما اللقاء ،وال ينسى موعد لقاء حبيبو  ،و ما ىو موعد اللقاء؟  ،ىناك

موعدان  ،األول :ا١توت .و الثاني :يوم القيامة  ،والثالث :اللقاء يف اٞتنة والنظر إىل وجو الرب.

إذاً فا١توت ىو ا١توعد األول للقاء مع اهلل وليس معٌت ىذا أن العبد يريد ا١توت اآلن وأنو يتمناه ويدعو بو على نفسو ،لكن إذا نزل

ا١توت بالعبد الصاحل أحب نزولو  ،ألنو سيفضي بو اآلن إىل لقاء اهلل وما أعد لو من الثواب والنعيم ويكون بقرب ربو  ،قال اهلل

تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

القمر54 :

 ،يريد أن يكون عند ربو وأن يصل إليو من األلطاف واإلنعام بعد ا١توت من اهلل

ما يصل  ،فضالً عن ما يكون لو من اٞتزاء العظيم يف اٞتنة  ،فلما علم اهلل عز وجل شوق عباده احملبُت لو وا١تطيعُت ضرب ٢تم

موعداً بينو وبينهم وىو ا١توت  .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ

العنكبوت5 :

املبحث اخلامش  :بعض األصباب اجلاليت حملبت اهلل للعبذ :

(ٔ) قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيو والتفطن لمراد اهلل منو.

(ٕ) اإلحسان في عبادة اهلل واإلحسان إلى عباد اهلل  :قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
(ٖ) التقوى  :قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

التوبة4 :

آل عمران.134 :

.

(ٗ) طهارة الباطن والظاىر ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

التوبة11٢ :

(٘) التقرب إلى اهلل بالنوافل بعد أداء الفرائض  ،فإهنا توصل إىل ٤تبة اهلل لعبده كما يف اٟتديث« :وال يزال عبدي يتقرب إيل
بالنوافل حىت أحبو» .اٟتديث.
( )ٙدوام ذكر اهلل على كل حال  .يف كل مكان إال يف احملالت ا١تستقذرة كا٠تالء وحنوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل.
( )ٚإيثار محبة اهلل على المحاب عند غلبات الهوى.
( )ٛمطالعة القلب ألسمائو وصفاتو وأفعالو ومشاىدتها  .وتقلبو يف رياض ىذه ا١تعرفة ومباديها فمن عرف اهلل بأٝتائو وصفاتو
وأفعالو أحبو ال ٤تالة.

( )ٜمشاىدة بره وإحسانو ونعمو الظاىرة والباطنة.
(ٓٔ) انكسار القلب بين يديو .والتضرع والتذلل لو وإظهار االفتقار إليو وإظهار العجز وا١تسكنة والتلهف إىل رٛتتو ورأفتو
ولطفو.

ٔ  :انظر  :كتاب شعب اإلشنان  ،معاين احملبة  ،جٕ  ،صٕ٘
ٕ  :رواه البخاري ج ، ٛص ، ٔٓٙورواه مسلم جٗ  ،صٕ٘ٓٙ
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كثيرا.
(ٔٔ) مجالسة التالين للقرآن العاملين بو والذاكرين اهلل ً

(ٕٔ) القتال في سبيل اهلل ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ
(ٖٔ) اتباع النبي  قال اهلل تعاىل:

الصف4 :

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ آل عمران

(ٗٔ) الصبر ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

آل عمران146 :

(٘ٔ) الخلوة بو سبحانو وقت النزول اإللهي .

أي  :وقت التجلي اإل٢تي ،وىو يف االسحار قبل الفجر ١تناجاتو وتالوة كالمو والوقوف بالقلب والقالب بُت يديو مث ختم ذلك
باالستغفار والتوبة.

( )ٔٙمباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين اهلل عز وجل.
قال رجل لطاووس ( :أوصني  :قال أوصيك أن تحب اهلل حبًا حتى ال يكون شيء أحب إليك منو ،وخفو خوفًا حتى ال
يكون شيء أخوف إليك منو ،وارج اهلل رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف ،وارض للناس ما ترضى لنفسك ).

ٔ

املبحث الضادس :ما يمطع احملبت
ٕ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحو يقول  ( :إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة )
ٖ
وقال بعض العارفُت  ( :إنو ليمر بالقلب أوقات أقول  :إن كان أىل اٞتنة يف مثل ىذا إهنم لفي عيش طيب )
وقال بعض احملبُت  ( :مساكُت أىل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قالوا  :وما أطيب ما فيها قال ٤ :تبة اهلل
واألنس بو  ،والشوق إىل لقائو  ،واإلقبال عليو  ،واإلعراض عما سواه ) أو حنو ىذا من الكالم  ،وكل من لو قلب حي يشهد ىذا
ويعرفو ذوقا وىذه األشياء ا٠تمسة  -ٔ :محبة اهلل ٕ -األنس بو ٖ -الشوق إلى لقائو ٗ -اإلقبال عليو ٘ -اإلعراض عما
سواه  ،قاطعة عن ىذا حائلة بُت القلب وبينو عائقة لو عن سَته و٤تدثة لو أمراضا وعلال إن مل يتداركها ا١تريض خيف عليو منها .
فأما ما تؤثره كثرة ا٠تلطة  :فامتالء القلب من دخان أنفاس بٍت آدم  ،حىت يسود ويوجب لو تشتتا  ،وتفرقا  ،وذنا  ،وغما ،

وضعفا  ،وٛتال ١ ،تا يعجز عن ٛتلو من قرناء السوء  ،وإضاعة مصاٟتو  ،واالشتغال عنها هبم وبأمورىم  ،وتقسم فكره يف أودية
مطالبهم  ،وإراداهتم  ،فماذا يبقى منو هلل والدار اآلخرة..

والضابط النافع في أمر الخلطة  :أن سنالط الناس يف ا٠تَت ،كاٞتمعة واٞتماعة  ،واألعياد  ،واٟتج  ،وتعلم العلم  ،واٞتهاد ،

والنصيحة  ،ويعتز٢تم يف الشر  ،وفضول ا١تباحات  ،فإذا دعت اٟتاجة إىل خلطتهم يف الشر ومل شنكنو اعتزا٢تم  :فاٟتذر اٟتذر أن
يوافقهم  ،وليصرب على أذاىم  ،فإهنم ال بد أن يؤذوه إن مل يكن لو قوة وال ناصر  ،ولكن أذى يعقبو ِعز  ،و٤تبة لو  ،وتعظيم وثناء
عليو  ،منهم  ،ومن ا١تؤمنُت  ،ومن رب العا١تُت.

ٔ  :انظر :مفتاح األفكار للتأىب لدار القرار جٔ  ،صٖٗ
ٕ  :يف كتابو  :ا١تستدرك على الفتاوى جٔ  ،صٖ٘ٔ
ٖ  :انظر  :مدارج السالكُت جٖ  ،ص ٕٕ٘
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فال عيش إال عيش احملبُت الذين قرت أعينهم ْتبيبهم  ،وسكنت نفوسهم إليو  ،واطمأنت قلوهبم بو ،واستأنسوا بقربو  ،وتنعموا
ْتبو  ،ففي القلب فاقة ال يسدىا إال ٤تبة اهلل واإلقبال عليو واإلنابة إليو وال يلم شعثو بغَت ذلك ألبتة  ،ومن مل يظفر بذلك فحياتو
كلها ذنوم وغموم وآالم وحسرات ،فإنو إن كان ذا ذنة عالية تقطعت نفسو على الدنيا حسرات فإن ذنتو ال ترضى فيها بالدون وإن
كان مهينا خسيسا فعيشو كعيش أخس اٟتيوانات  ،فال تقر العيون إال ٔتحبة اٟتبيب األول .
ِ
كلها مل يسكن َومل
الس ُكون والطمأنينة إِ َىل اٟتبيب األول َولَو تنقل الْقلب ِيف احملبوبات َ
فالعيش الطّيب واٟتياة النافعة وقرة الْعُت يف ّ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
س لَوُ من دونو ويل َوَال َش ِفيع َوَال غٌت لَوُ َعنوُ طرفَة
يطمئن إ َىل َش ْيء مْن َها َومل تقر بو عينو َح َّىت يطمئن إ َىل إ٢تو وربو ووليو الذي لَْي َ
عُت كم قال القائل :
نقل فؤادك حيث شئت من ا٢توى  ...ما اٟتب إال للحبيب األول
ٔ.

كم منزل يف األرض يألفو الفىت  ...وحنينو أبدا ألول منزل
ِ
اٟتَال ِيف جنَّة ُمعجلَة قبل جنَّة ْاآل ِخَرة َوِيف
صاحب َى ِذه ْ
العْبد َ ،و َ
فاحرص أَن يكون ذنك َواح ًدا ُى َو اهلل َوحده  ،فَ َه َذا َغايَة َس َع َادة َ

نعيم َعاجل..

ٕ

*****

ٔ  :انظر :مدارج السالكُت جٖ  ،ص ٕ٘ٙ
ٕ  :انظر  :رسالة ابن القيم إىل أحد اخوانو ج ٔ  ،صٖٔ
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اخلامتت
اهلل سبحانو وتعاىل جعل القلب ملك اٞتوارح  ،ومعدن معرفتو و٤تبتو وعبوديتو  ،وامتحنو بسلطانُت وجيشُت وعونُت وعدتُت ،
فاٟتق والزىد وا٢تدى سلطان  ،وأعوانو ا١تالئكة  ،وجيشو الصدق واإلخالص  ،وعدتو ٣تانبة ا٢توى  ،والباطل سلطان ،وأعوانو
الشياطُت وجنده  ،وعدتو اتباع ا٢توى  ،والنفس واقفة بُت اٞتيشُت  ،وال يقدم جيش الباطل على القلب إال من ثغرهتا وناحيتها ،
فهي ٗتامر على القلب  ،وتصَت مع عدوه عليو  ،فتكون الدائرة عليو  ،فهي اليت تعطي عدوىا عدة من قبلها وتفتح لو باب ا١تدينة
ٔ
 ،فيدخل ويتملك ويقع ا٠تذالن على القلب .
وفي الختام ..
أوصيك أيها احملب بًتك الذنُوب فإهنا تنقص من ٤تبَّة اهلل تَ َع َاىل  ،بِقدر َذلِك لَ ِكن َال تزيل الْمحبَّة هلل َوَر ُسولو  ،إِذا َكانَت ثَابِتَة ِيف
الس ِ
الْقلب َومل تكن ُّ
َّيب
ي ،قَ َ
اع ِد ِّ
الذنُوب َعن نفاق  ،وإذا أردت ٤تبة اهلل و٤تبة الناس ..فازىد ٟ ،تديثَ س ْه ِل بْ ِن َس ْع ٍد َّ
ال :أَتَى النِ َّ
ال رس ُ ِ
ال :يا رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
ول اللَّو َ
َ
صلَّى اهللُ
َحبٍَِّت اللَّوُ َوأ َ
ول اللَّو ُدلٍَِّت َعلَى َع َم ٍل إذَا أَنَا َعم ْلتُوُ أ َ
َّاس؟ فَ َق َ َ ُ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َر ُج ٌل ،فَ َق َ َ َ ُ
َحبٍَِّت الن ُ
()2
ِ
يما ِيف أَيْ ِدي الن ِ
َّاس»
َّاس ُِزنبُّ َ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َمْ « :ازَى ْد ِيف الدُّنْيَا ُِزنبَّ َ
ك اللَّوَُ ،و ْازَى ْد ف َ
ك الن ُ
أخي يف اهلل  ..أعرف أهنا جرأة أن يكتب تراب خاطئ مثلي عن اهلل  ،ولكن  ..ماذا نعمل  ..إذا كان اهلل خلق الًتاب قادرا على
اٟتب والكتابة(ٖ)، .
لكن ..
أما ترون أننا ْتاجة ١تراجعة حساباتنا يف ٤تبتنا؟؟
أما ترون أننا ْتاجة أن نعرف حقيقة معٌت زنبهم وزنبونو ؟؟
واهلل لئن ألّف احملب أسفاراً طويلة وكثَتة  ،وبكى كثَتاً مل يكن ذلك ليفي ما يف فؤاده  ،فقلبو لن يُش َفى إال بالنظر إىل احملبوب .
وإىل أن يتحقق اللقاء  ..نرجو الصرب على ألواء الطريق  ،ونسألو أن رنعلنا من السعداء الذين أُنعم عليهم ْتسن ا٠تا٘تة  ،ووفقوا
للنطق بالشهادة  ،وأن يدخلنا برٛتتو اٞتنة  ،وأن يكتبنا يف ديوان األحبة  ..إنو على ذلك قدير وباإلجابة كرًن .
وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت..

(ٔ) انظر  :روضة احملبُت جٔ  ،صٖٛٛ
(ٕ) رواه ابن ماجة  ،قال األلباين (صحيح)
(ٖ) انظر  :اهلل يف العقيدة اإلسالمية صٖٓٙ
(ٗ) انظر :صفة ٤تبة اهلل تعاىل صٓٙ
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املراجع
ٔ -القرآن الكرًن
ٕ -اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو = صحيح البخاري
ا١تؤلف٤ :تمد بن إٝتاعيل البخاري اٞتعفي ٖ .تقيق٤ :تمد زىَت  ،الناشر :دار طوق النجاة الطبعة :األوىلٕٕٔٗ ،ى
ٖ -ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم = صحيح مسلم
ا١تؤلف :مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسُت القشَتي النيسابوري ٖتقيق ٤ :تمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الًتاث العرِب
ٗ -سنن الًتمذي  ،ا١تؤلف٤ :تمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الًتمذي ،أبو عيسى (ا١تتوىفٕٜٚ :ى )
ٖتقيق وتعليق :أٛتد ٤تمد شاكر (ج ٔ ، )ٕ ،و٤تمد فؤاد عبد الباقي (ج ٖ)  ،وإبراىيم عطوة عوض (ج ٗ)٘ ،
الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباِب اٟتليب – مصر الطبعة :الثانية ٖٜٔ٘ ،ى  ٜٔٚ٘ -م .
٘ -سنن ابن ماجو  .ا١تؤلف :ابن ماجو أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزويٍتٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي  ،الناشر :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى الباِب اٟتليب .
 -ٙمسند اإلمام أٛتد بن حنبل ٖتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل ٕٔٗٔ ،ى .
 -ٚمدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُت البن قيم اٞتوزية ٖ ،تقيق ٤ :تمد ا١تعتصم باهلل البغدادي
الناشر :دار الكتاب العرِب – بَتوت  ،الطبعة :الثالثة ٔٗٔٙ ،ى ٜٜٔٙ -م  ،عدد األجزاء. ٕ :
 -ٛشرح زاد ا١تستقنع ا١تؤلف ٤ :تمد بن ٤تمد ا١تختار الشنقيطي .
 -ٜحلية األولياء وطبقات األصفياء  -ا١تؤلف :أٛتد بن عبد اهلل بن أٛتد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين
الناشر :دار السعادة ّ -توار ٤تافظة مصرٖٜٔٗ ،ى ٜٔٚٗ -م عدد األجزاءٔٓ :
ٓٔ -فتاوى واستشارات موقع اإلسالم اليوم جملموعة من العلماء وطلبة العلم .
ٔٔ -صفة ٤تبة اهلل عز وجل  .تأليف  :مارية ٤تمد ٤تمد باٟتروصي  ،مكتبة دار اآلل والصحب  ،الطبعة األوىل ٖٖٗٔ ى .
ٕٔ -الثبات على دين اهلل وأثره يف حياة ا١تسلم  .تأليف د .األمُت الصادق األمُت  .دار ابن اٞتوزي  ،الطبعة األوىل ٕ٘ٗٔى .
ٖٔ -اهلل يف العقيدة اإلسالمية  .أٛتد هبجت  ،ا١تختار اإلسالمي.
ٗٔ -روضة احملبُت ونزىة ا١تشتاقُت  .ا١تؤلف٤ :تمد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية
الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان  ،الطبعةٖٔٗٓ :ى  ٜٖٔٛ/م
٘ٔ -جامع ا١تسائل البن تيمية ٖ ،تقيق  :عزيز مشش  ،إشراف  :بكر أبو زيد  ،الناشر  :دار عامل الفوائد  ،الطبعة األوىل ٕٕٗٔ
 -ٔٙالقول ا١تفيد على كتاب التوحيد  ،ا١تؤلف ٤ :تمد العثيمُت  ،الناشر  :دار ابن اٞتوزي  ،الطبعة الثانية ٕٗٗٔى .
 -ٔٚمفتاح األفكار للتأىب لدار القرار  ،ا١تؤلف  :عبدالعزيز السلمان .
 -ٔٛفتح اجمليد شرح كتاب التوحيد  ،ا١تؤلف  :عبدالرٛتن حسن آل الشيخ .
 -ٜٔالزىد والورع والعبادة  ،ا١تؤلف :تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية  ،مكتبة دار ا١تنار  ،الطبعة األوىل ٔٗٓٚ
ٕٓ -رسالة ابن القيم إىل احد إخوانو  ،ا١تؤلف٤ :تمد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية  ،مطابع الشرق األوسط  ،الطبعةاألوىلٕٓٗٔ
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الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان
مستخلص البحث

ٔ

مقدمة

ٕ

الخطة

ٖ

تمهيد

ٗ

منزلة المحبة

ٗ

تعريف المحبة

٘

بعض األحاديث الواردة في المحبة

٘

أنواع المحبة

ٙ

درجات المحبة

ٙ

أقوال السلف في المحبة

ٚ

الفصل األول  :محبة اهلل للعبد

ٚ

المبحث األول  :كيف تعرف ربك

ٚ

المبحث الثاني :عالمات محبة اهلل للعبد

ٛ

المبحث الثالث  :آثار المحبة على السلوك واألفعال

ٜ

المبث الرابع  :ثمرات المحبة

ٜ

المبخث الخامس  :شرك المحبة

ٔٔ

الفصل الثاني  :محبة العبد هلل

ٖٔ

المبحث األول  :اإلخالص

ٖٔ

المبحث الثاني  :متابعة النبي 

ٗٔ

المبحث الثالث  :ذكر اهلل تعالى

ٔٙ

المبحث الرابع  :الشوق إلى لقاء اهلل تعالى

ٔٚ

المبحث الخامس  :األسباب الجالبة لمحبة اهلل تعالى

ٔٚ

المبحث السادس  :مايقطع المحبة

ٔٛ

الخاتمة

ٕٓ

المراجع

ٕٔ
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