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  اإلهداء
 ملارّبني ايناال أ س  ااألسااذة  إىل األئّمة الرّبانينّي وا

يف    ماذصااوسجااب   ،ماام  سذعلّاا  وأ زلاا   ،مااقاهم  
 .  .حيايت

ن ّم ا  ا كم ،نال ن ّم   سمر البربيةياوإىل اآل اء واملرّبني 
 .  .مستقبل األّمة

 ..عليما   ّق حبلعض سداء وإىل س مائما انلاشئني 
 .  .حلّق انلصحأداء الرسالة هذه أهدي 
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 تصدير 
أو  ،لبٌقَلهُ كانَ } إنّ يف ذلك لذِكرَى ملن  :قال اهلل تعاىل

 .ق { وَهُوَ شَهِيدٌ ،ألقَى السَّمعَ

 .561البقرة  {..والذين آمنوا أشدّ حبّاً هلل } :قال اهلل تعاىل

من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي  ،ياأيها الذين آمنوا } :وقال تعاىل

 .املائدة  {(15) ..هم وحيبّونهحيبّ ،اهلل بقوم

دددددددددَ    ) :ويف احلدددددددددح  ال ددددددددد    ِإَذا  ،أال َوِإنَّ يف اجَلَسددددددددِد     
َ  َصددددَتَ  اجَلَسددددد    ت دددد    َ  َفَسددددَد اجَلَسددددد    ت دددد    ،َصددددَتَ  َأال  ،َوِإَذا َفَسددددَد

 .رواه البخارّي و ستم (َوِهَي ال َقت ب  
 

 األبـيـاتُ   مبدحيــه  نتوتزيّ األوقات   طابت حببّ املصطفى

 ومجيع من جهلوا اهلوى أمواتُ  حياهتا    القلوب احملبّة يف إن

 اإلثباتُ  بعده يأتي والنفي السوى   أثبتّ حيب مذ نفيت به

 هاتوا  :رسل الكرام نظريه قل إن تدّعي األمم السوابق أن يف الر 
  الش خ ع سى الب انوين رمح  اهلل تعاىل   
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 رشيدِ هنج إىل به هديت كماالً  أورثين احلبّ وهذا
 الش خ أمحد عّز الدحن ابن الش خ     
 ع سى الب انوين رمحهما اهلل تعاىل     

  :وقال الشاعر
 هذا لعمري يف القياس بديعُ حبّه  تعصي اإلله وأنت تزعم

 طيعُم حيبّ ملن احملبّ إنّ  ألطعتهُ لو كان حبّك صادقاً 
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  الطبعة الثانية 
 
وبي رِه ح  ّدر   ، َتاب    ه ح ستفت      ل  بت م دِ مد  هلل اليي احل

 ،حتنّعم  أهل  النع م يف داِر اجلزاِء والثوابوحبمِده  ، ل  خطاب  
وإل   ت رفع   ،وبالء وب  ح كشف   ل  غم   ،وبامِس  ح شَفى   ل  داء

 ،والشّدِة والرخاء ،يف السرّاِء وال رّاء ،عاءت رِّع والداألحدي بال
خلطاب عتى اختالِف بفنوِن ا ،م ِع األصواَ ٌع جلوهو سا
 ا أو ىل مد  عتى  لِّ احل   فت ،رّ وجم ب  الدعاِء لتم ط ،الت اَ
وعتى  ا أوض   ،ر  عتى  لِّ  ا أنعَم وأعَطىول  الشك ،وأسدى
 . .احملّجِ  وهدى ن 

 سّ دنا و والنا  ،املبعوث رمح  لتعاملنيم عتى وأصّتي وأستّ 
اليت ال تقف  ،فال حزال الوجود اإلنسايّن حئن  ن وطأة املاّدحّ  ؛وبعد
و ّزقتهددا  ،وقددد أدالددَ د دداة اإلنسدان إىل  ددا حشددب  ا لدد  ال ددّماء ،عندد ددددّ 

 ،ملدددالاوراء و دددا تفرضددد   دددن التهددداث  ،سدددد اةائجددد  اجلا ددد اجلبدددني رغبددداَ 
 ،. وبددددددني االن ددددددراف عددددددن الدددددددن ا.ول إىل وسددددددائل املدن ّدددددد  والرفاه دددددد صددددددلتو 

غبداَ ر واالسدت راق السدتّ  يف تتب د   ،الفطدرة احل وحّد  بواإلعراض عن  طالد
وبدددني  ..ل والكددديب والت دددت ،ولدددو بطرحقددد  غارقددد  يف اجلهدددل واخلرافددد  ،الدددرو 
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وحددددددفع  ،أسدددددفل سددددافتني تمعدددداَ البشددددرحّ  إىلهدددديحن االنّيدددداهني تدددددن ّ  اج
 ،واسدددددتقراره النفسدددددّي وأ نددددد  ،ن باهظدددددا   دددددن صدددددّ ت  النفسدددددّ  ثماإلنسددددان الددددد

مل  ،وح دددادر الددددن ا  مدددا دختهدددا ،حل ددداةاوسدددعادت  الددديت حتطتّدددع إل هدددا يف هددديه 
 . .ومل حيق لتسعادة ف ها طعما   ،حيسن ةا فهما  

وعتددى الددرغم  ددن هدديا الواقددع الدديي حشددري  يف تشخ  دد   ثدد   دددن 
 ،تقدّد  اجلسدد ،فإّن احل ارة املعاصدرة د دارة عت تد   عوّجد  ،األ معقالء 

 ،وال تدزال ت دّر عتدى االنطدالق  دن الفتسدف  املاّدحّد  ،وتزري  ن شدأن الدرو 
وداوين بدداليت   :و ددأن لسددان داةددا حقددول ،ذاقددَ وحال ددا ،الدديت ا تددَو بنارهددا
وهدي تدرى بدأّ   ،عت د  وت درّ  ،. فتمداذا تّتخدي هديا املوقدف. انَ هدي الدداء  

! إّّندا بكدّل بسداط  ألّّندا ال نيدد بددحال  حقدّد  ؟.ع نها أّّنا تن در حنو اةاوح 
. والبددحل عندددنا ويف .نيددد ف د  برءهدا وشددفاءها ،ب دورة د ددارحّ  جّيابد  ،ةدا

فك ددف  ،ن  سددنني بدد  ألنفسددناكد. ولكّننددا إذا مل ن.أحددحنا حنددن أّ دد  اإلسددال 
 ؟! .ونتقن فّن عرض  عت   ،ناحنسن ب  إىل غ  

وال حدزال أولدو النهدى  ،ال تدزال األّ د  تعداين  نهدا ،إشكالّ    ز ن  إّّنا
ألّ ددَ  او ددع ذلددو تتددو ّع  ،حبدددئون وحع دددون ف هددا  نددي أ ثددر  ددن ن ددف قددرن

. بل تسد  .وال تقريب  نها ،اليت تنأى هبا عن هيه ال اح  ،شّّت االنّياهاَ
. وتت ّمدددل .. ونيدددّر عتددى اإلنسددانّ   شددّّت الددوحالَ.نّيدداههبددا عتددى عكدد  اال

  بدددديلو قدددددرا  ال حسددددتهان بدددد   ددددن أو ار تقتّددددب ا خددددرحن يف  تاهدددداَ ّ دددداأل
 .  .. ف ال  عن ختّتفها هي وض اعها.خّب  وال  اعالت
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وإّن أهددددّم  ددددا د ّددددز بدددد  دحننددددا احلن ددددف تتددددو النظددددرة املتوا ندددد  لك ددددان 
 ، دددع  قاصدددد الشدددرحع  وأدكا هدددا وتكال فهدددامج الددديت بن دددَ عت هدددا ،اإلنسدددان

 ،تددال   اإلسددال   ددع الفطددرة رّ وسدد ،وهددي  ظهددر مجددال هدديا الدددحن وجاذبّ تدد 
قبدددل أن  ،ممّدددا حشدددهد بدد  املخدددالفون ةددديا الددددحن ،واسددتجاب  الفطدددرة لددددحن اهلل

 . .حشهد ب  أول ا ه و ّبوه
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 الطبعة األوىل 
  

 ، الو حو  الدحن ،الرمحن الرد م ،نياحلمد هلل رّب العامل
 ما حنب ي   ،وحكافئ  زحده ،محدا  حوايف نعم  ،أمحده محد الشا رحن

وال   َي  ،محدا  ال  نتهى حلّده ،وعظ م ستطان  ،جلالل وجه 
 ،محدا   ث ا  طّ با   بار ا  ف   ،وأد ى  تاب  ،لعّده إال  ا أداط عتم 

 .ذو العرش اج د ،وهو ال فور الودود
س ّد  ،س ّدنا  ّمد ،وأصّتي وأسّتم عتى عبده ورسول 

الرمح  املهداة  ،وغّرة القرون والسنني ،تاج الكون ،األّولني وا خرحن
واحلوض املورود  ،والتواء املعقود ،صادب املقا  احملمود ،لتعاملني

وأن اره  ،ّرحت وأ واج  وأصهاره وذ ،وعتى آل  وأص اب  ،حو  الدحن
 ؛وبعد ،وأتباع  بإدسان إىل حو  الدحن ،وإخوان 

عتى القتوب  ،فن ن يف ع ر غتبَ ف   املاّدح  اجلا  
عتى واست وذَ  ،واست كمَ األهواء والشهواَ ،والعقول
عتى وفرة  ،واجتادَ الق َم األعاص  ،وانقتبَ املوا حن ،النفو 

مل  ، ا قيفَ أردا ها  ن  وال دو  ، ا أخرجَ املطابع  ن  تب
وعتى  ثرة  ا أبدعَ أبكار العقول  ن  ،تعرف النور  ن قرون

والريف  ،دّت وصتَ إىل دّد التخم  والتكرار ،ثقافاَ وفهو 
والشاغل عن األجدى األهّم  ،البع د عن سب ل العمل ،الفكريّ 

إىل  ، مما جعتنا حباج   تّ  ، ن ادت اجاَ املنهج و تطّتبات 
وأن نق م جسور التواصل بني ثقاف   ،إد اء ثقاف  القتوب واألروا 
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إلعطاء القتوب دّقها وغياءها  ن احلّب  ،وثقاف  القتب ،العقل
اليت  ،ولرّد شباب األّ   إىل دال  االّتزان ،اليي ب  د ا ا ورودها

اليت هبا حتّل  شكالَ النا   ،دّثل ال ورة اإلسال ّ   املشرق 
 .وحسعدون ،وحي ون احل اة الطّ ب  ،ملستع   ا

و قتطفاَ  ،ف ها مجل حس ة ،فهيه رسال   وجزة ؛وبعد
 ،أردَ أن أحلق هبا يف السالكني ، ن نب اَ قتوب احملّبني أث ة

وعسى أن توقظ يف  ،عسى أن أ ون  ن دداة الر ب لتسائرحن
عتى  ا ب  د ا ا لتقبل  ،القتوب ال اف   لواعج احلّب املستكنّ 

 ،وعّزها يف الدارحن ورفعتها ،ورودها ورادتها ،وسعاد ا ونع مها
وال تكون ممن حشريي اخلس   بالنف   ف كون يف ا خرة  ن 

 .اةالكني
واحلدح  ف ها  ق ود ب   ."ددح  القتب "  :وقد مسّ تها

وذلو  ن  ،ودّب رسول  امل طفى  ،حتق ق دّب اهلل تعاىل
َثالٌث َ ن    نَّ ِف ِ  َوَجَد َدالَوَة اإِلميَاِن َأن  ) :ة قول النّ   شكا

َا   .(5) (..َحك وَن اهلل  َوَرس ول    َأَدبَّ ِإلَ  ِ  ممَّا ِسَواُه 
ول   ددحثنا هنا عن أصل احلّب اليي هو فرح   

وسّر  ،اليي هو رو  د اة املؤ ن ،وإمنا عن نفت  وف ت  ، كم 
 ،وفو ه يف ا خرة ب  ب  امل طفى  ،ت  يف احل اة الدن اسعاد

اليت تعّّب عن احملّب  وأذواق احملّبني  ،ولن أ ثر ف ها  ن نقل األقوال

                                                
 ./66/ و ستم يف  تاب اإلميان برقم /51 تاب اإلميان برقم /رواه البخاري يف  ( د 5)
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ودونو املطّوالَ   ،ألن ذلو حيتاج إىل جمّتدة  ب ة ،وأفها هم
وإمنا  ّمنا  ، مدارج السالكني البن القّ م رمح  اهلل وغ ها

 ،إذ هي التعب  ال ادق عن أدوال النف  ،واقفاألدداث وامل
  .وهي اليت تؤثّر يف النف  أ ثر

 ال   حلّب اهلل واإلميان  وال خيفى أن دّب امل طفى 
وهو الوس ت  إىل دّب اهلل تعاىل  ،وال حنفّو عن  ،ب  سب ان 
 وحأيت تبعا  ليلو احلّب يف اهلل ،واتّباع أ ره واجتناب ّن   ،وطاعت 

والب ض يف اهلل ملن خرج عن  نهج  أو  ،تعاىل لعباد اهلل املّتقني
   .داد عن سب ت 

وحر قين اإلخالص  ،واهلل تعاىل أسأل أن حيفظين  ن الزلل
 ،وجيعتها  وقظ  لقتوبنا ،وأن حنفع هبيه الرسال  ،يف القول والعمل

 ن  لكل ،وأن حكتب هبا األجر اجلزحل الكا ل ، رّ   ةممنا
 ،وأخّص بيلو  ن رأحَ  ن  ،أو أفادين نَدَفسا   ،عّتمين درفا  

 ،أدوال احلّب ال ادق ،وتعّتمَ  ن ص بت  ،وذقَ مبجالست 
 ،واحلنني املت ل إىل اهلل ورسول   ،واألدب اجلمّ  ،والشوق املّبّ 

الش خ أمحد عّز الدحن  ،و رشدي و ؤّديب ،أستاذي وش خي
 ع  ،ورفع  عنده يف عت ني ،وأجزل  ثوبت  ،اهلل تعاىل رمح  ،الب انوين

 ن النب ني وال ّدحقني والشهداء  ،اليحن أنعم اهلل عت هم
و فى باهلل  ،ذلو الف ل  ن اهلل ،ودسن أولئو رف قا   ،وال احلني

 .عت ما  
وتب عت نا إنو  ،إنو أنَ السم ع العت م ،ربّنا تقّبل  نا
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني ،أنَ التواب الرد م
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 .(5هد ) 5551/  3/  51جّدة ل ت  اجلمع  
 

 راجي عفو رب  الكرمي  و تب   
  ل  ولوالدح  وملشاخي  ولتمستمني  

 عبد اج د بن أسعد الب انوين      

                                                
مثّ  ،د وأنا أ تب هيه املقّد   يف هيه الت ت  جاءين خّب وفاة والدي رمح  اهلل  ن املستشفى (5)

ش تَ عن نشر هيه الرسال  إىل أن حّسر اهلل تعاىل  راجعتها والنظر ف ها يف غّرة ذي احلّج   ن 
 .هد 5551عا  
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 بلحديث الق
 

 :قوى اإلنسان ومكانة احلبّ والعاطفة بينها

قّوة  :وتوّج  ستو   ،قوى حتكم د ات  يف اإلنسان ثالث
فقّوة العقل تنتج عنها  ؛وقّوة النف  أو الرو  ،وقّوة اجلسد ،العقل

اإلبداعاَ اليت ختد  د اة حّ  و وأنواع االخرياعاَ املاد ،قّوة الفكر
 ،عنائ ل وطو  ،ّتل  ن تعب جسدهوتق ،وحتّقق رفاهّ ت  ،اإلنسان

ان  ن  عاجل  األ ور اليت حتتاج إىل قّوة وقّوة اجلسد دّكن اإلنس
 ،وحتق ق أ ن  ،وتعني اإلنسان عتى الدفاع عن نفس  ،الع الَ

وسال   اجلسد هي السب ل لتمكني اإلنسان  ن ممارس  قواه 
وقّوة النف  أو الرو  تسمو باإلنسان عن  ،األخرى بسوحّ  واقتدار

إىل  ستوى ال حت ق  وحتدنّ  ،ب حن ّ  االهتما  احل وايّن اليي 
املتمّ زة يف هيا الس ادّح  و كانت   ،ل اهلل بكرا ت  اليت جعتها 

 .الوجود
 ،و ّل قّوة  ن هيه القوى تتطّتع إىل أن تأخي دّقها
  ،وتكاف  يف د اة اإلنسان لتستويف ن  بها  ن تطّتعا ا ورغبا ا
سان  ما أن ممارس   ّل قّوة  ن هيه القوى الثالث تشعر اإلن

ت رح  مبزحد  ن احلرص َعَتى ممارستها واالستزادة  نها   ،بتّية خاّص 
 ما أّّنا تنعك  يف احلال  الطب عّ   السوحّ  عتى القوى األخرى 

 .بالتّية والتأث 
والشّو أّن مما حعني إددى هيه القوى عتى أن ت تب  ا 

إمنا  :وحتدث اختالال  مل ت تها يف تفك  اإلنسان وستو   ،سواها
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فعند ا  ،ودّ زها عتى القوى األخرى ،هو قّوة تر  ب هيه القّوة
وحكون مّمن أويت  ،تكون القّوة اجلسدحّ  يف إنسان  ا يف أوجها

فإّن هيا مما حع ن  عتى أن  ،وعاف   يف البدن ،بسط  يف اجلسم
حنخرط يف االستجاب  لرغباَ جسده ب ورة أ ّب مّمن ال حكون  

وحكون  ،ا تكون قّوة العقل يف إنسان  ا يف أوجهاوعند  ، يلو
وذ اء وقّادا  فإّن هيا مما جيعت  حّتج  إىل  ،مّمن أويت عقال  نّ ا  
وجيد يف ذلو  ن التّية واملتع   ،والب   والتأّ ل ،التفك  والتنظ 

وعند ا تكون قّوة الرو  أو النف   ، ا حنس   رغباَ قواه األخرى
ونفسا   ،وحكون مّمن أويت رودا  طمودا   ،ي ال الب يف إنسان  ا ه

وحيرص  ،فإّن هيا مما جيعت  حّتج  إىل الرودّ اَ وال  بّ اَ ،رق ق 
وقد حهمل رغباَ  ،وتتب   أشواق نفس   نها ،عتى التعّرف عت ها

 .وال حبايل هبا ،قواه األخرى
 ن  وهنا تتجّتى عظم  اإلسال  إذ أ رنا أن نعطي  ّل قّوة

أو نقّ ر يف دّقها عتى  ،وأاّل ّنمل قّوة  ن القوى ،قوانا دّقها
 ..دساب قّوة أخرى

وال خيفى أّن وعي هيه احلقائق وإدرا ها حعّد عتى درج   
ودسن  ، ب ة  ن األُهّ   إذ حنبين عت ها سال   اخلطاب الدعويّ 

وأن حعطى  ّل  دعّو دّق   ن اخلطاب اليي  ،التعا ل  ع النا 
فاخلطاب العقتّي لإلنسان  ؛حتناسب  ع اهتما ات  وتوّجهات 

واخلطاب  ،العاطفّي قد حؤّدي إىل عك   ا نتوّخى  ن التأث 
وعد   ،العاطفّي لإلنسان العقاليّن قد حؤّدي إىل إساءة فهم دحننا

واخلطاب العقتّي أو العاطفّي لإلنسان  ،االستجاب  لدعوتنا
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فالبّد  ،جسده قد ال حع ه أّي اهتما املتمادي يف حتق ق رغباَ 
وحنسن دعوت   ،لنا  ن أن ن ع يف اعتبارنا اهتما ات  وتوّجهات 

 .وخطاب 
فإن اخلطاب  ؛وإذا  ان لنا أن نرّج  بني أنواع اخلطاب

العاطفّي املرتكز عتى أس  عقتّ   واض   بّ ن  حكاد حكون أرج  
 .وجيتيب اهتما   ، ا حؤثّر يف اإلنسان

وحقّد ها عتى سائر  ،ولعّل أهّم  ا حرّج   ّف  قّوة الرو 
وقّل  ،أن اإلنسان  ّتما تقّد  ب  العمر ضعفَ قوى بدن  :القوى

وتراخَ  ،وضعفَ قوى عقت   يلو ،اهتما ها بنوا عها ورغبا ا
 ،ا اوا دادَ تطّتع ،وقوحَ عواطف رود  ،دّد ا وقّوة توّقدها

 .با اوتأّججَ أشواقها ورغ
وحترحو  ،و ن هنا  ان احلدح  عن احلّب وتأج ج عواطف 

اليي  ،وأوسع تأث ا   ن احلدح  الفكريّ  ،أشواق  أرج  دّج 
و ّت  انَ دّج   ،..وحقارع احلّج  باحلّج  ،خياطب العقول

وتسمو  ،وهي اليت تفت  عني الب  ة ،القتوب ضع ف  واهن 
 ؟! .ستو باإلنسان إىل آفاق العمل وال

وإن أعظدددددددم احلدددددددّب وأختدددددددده وأبقددددددداه  دددددددا توّجددددددد  إىل اةددددددددف 
 .دّب اهلل ورسول   :أال وهو ،األمسى، واملقا  األعتى

وهو  : أعظم املقامات وأرفع املنازل احلبّ هلل ورسوله 
  .ور ن العبودحّ  الر ني ،وأرفع  نا ل الدحن ،أعظم  قا اَ اإلميان
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وإل ها حشخص  ،حتناف  املتنافسونوهو املنزل  اليت ف ها 
وعت ها حتفان  ،وإىل َعَتمها حشّمر السابقون ،اجّدون العا تون

 ،فهو قَو القتوب ،وِبَرو ِ  نس مها حريّو  العابدون ،احملبون
وهو احل اة اليت َ ن در ها فهو  ،وقرة ع ون األلّباء ،وغياء األروا 

 ،ن فقده فهو يف حبار الظتماَوالنور اليي   ، ن مجت  األ واَ
والتية اليت  ،والشفاء اليي  ن عد   دّتَ بقتب  مج ع األسقا 

 . ن مل حظفر هبا فع ش   ت  ُهو  وآال 
واملقا اَ  ،و نزل  احملّب  هي رو  اإلميان واألعمال

 ،اليت  ّت َخَتَ  نها فهي  اجلسد اليي ال رو  ف   ،واألدوال
 ،إىل بالد مل حكونوا إال بشق األنف  بال  ها حتمل أثقال السائرحن

وتد بَدوِّ هم  ن  ،وتوصتهم إىل  نا ل مل حكونوا بدوّنا أبدا  واصت ها
وهي  طاحا  ، قاعد ال دق  قا اَ مل حكونوا لوالها داخت ها

اليت  سراهم عتى ظهورها دائما  إىل  ،عبودحّ  القو  هلل تعاىل
حبت هم إىل  نا ةم األوىل  ن وطرحقهم األقو  اليي  ،احلب ب
  .قرحب

إذ ةم  ن  ،تاهلل لقد ذهب أهتها بشرف الدن ا وا خرة
وقد ق ى اهلل حو  قدر  قادحر اخلالئق  ، عّ    بوهبم أوفر ن  ب
ف اةا  ، (5)" أّن المرَء َمع َمن أَحبَّ "  :مبش ئت  ودكمت  البال  

  !. ن نعم  عتى احملبني ساب  

                                                
 .جزء  ن ددح  ف   قّ   س أيت بتما    ع خترجي د  (5)
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ولقد فقدَ أّ تنا  ني   ن بع د رو   :ال يعوّض بشيءمفقود 
 ،ولّية العواطف السا    ،وغياء القتوب واألروا  ،احلّب واحلنان

التهّم إاّل و  اَ هنا  ،اليت ت ّطي عتى مج ع التيائي والطّ باَ
 ن املطعم  ،وغرقَ يف اقتناص ليائي اجلسد و تع  ،وهنا 

واحلرص عتى اجلاه  ،والتهو والتعب ،واملتب  واملنك  ،واملشرب
. فتم .ولقاء اخلالن والتفّوق عتى األقران ،والرئاس  عتى النا 

 ،بل مل تزل تعاين  ن خواء القتب ،خترج  ن ذلو بثمرة وال طائل
وردم اهلل الشاعر املبدع  ؛وتتّهف الرو  إىل  ا ب  سعاد ا ونع مها

ومل أذق  ،ل اهلل ذلك اليوم الذي مضى" قات :يف تشخ    وحتت ت  إذ حقول
ومل هتب فيها نفحة من  ،وال بارك اهلل يف الساعة اليت مضت ،فيه لذة احلب
وسحقاً للحياة إذا قضيتها كلها يف حتكيم العقل واخلضوع للمنطق  ،نفحات احلب

".  
أجاد  وقد ،ولّب التباب ،" بل إن احلب هو   ول احل اة

ونظرت فيه فذذا " احلُبُّ "  ، هذا العامل فذذا هو بيدر واسع" نظرت يف :القائل
 .وهشيم وحصيد " ،وكلّ ما عداه فهو تنب وحشيش ،هو احلَبُّ الوحيد

هيا هو " احلّب " اليي ا تا  ب   :روح البطولة وسرّ العظمة 
ونوابغ الرجال والعبقرحني بني أقراّنم  ، ن ا تا   ن األبطال

وخّتف  ،ش ب   ن عاش  ن ال عفاء وأوساط النا وعا ،وأ ثاةم
و تك  الرجال  ،آثارا  عجز عن إنتاجها أقوى الرجال وأغناهم

  .و تكت  األ   فقهَر العامل ،فقهروا األ م
هيا هو " احلب " اليي أفتسَ ف   هيه األ   يف العهد 

ودوال    ،وجاها  عرح ا   ،وعتما  واسعا   ،فمتكَ  اال  طائال   ،األخ 
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فأصب َ جسدا   ،" إكسير الحياة "ولكنها أفتسَ يف  ، ث ة
 .حتمت  احل اة عتى أ تافها ،  تا  

" الدددديي فقدتدددد  هدددديه األ دددد  يف الع ددددور  الحبببببّ هدددديا هددددو " 
 بتبتدددددد   ،فأصددددددب َ تائهدددددد  وراء ر ددددددو  الكفددددددر وال ددددددالل ،املتددددددأّخرة
 . شتت  القتب ،اخلاطر
اليي  ،هيا هو " احلّب " :اتنافأهدرت طاق ،طاقة أهدرناها* 

"  :يف د اة األّ    ا حبّث  الشاعر  ّمد إقبال يف شكواه ، ان  ن آثار فقده
ومل تعد الصحراء ترى  ،وكاد املخلصون أن يندثروا ،يا ربّ ! إن املؤمنني قد انتثروا

 ،الكفّار بالنضار. وال يهمّنا أن فاضت خزائن .وال املتعبّدين يف املنازل ،حداة القوافل
وال مثن  ،حتى ال جند للجنّة صداق احلور ،ولكن الشكوى أن يصيبنا الفقر والقصور

 ..القصور
فأحرق حبّ  ،بذشراقه الساطع ،ال يزال جيتذب القلوب ،إن مجال أمّة حممّد 

 ،كوأرسل فَراشك مرّة أخرى يطُف حول نار حبّ ،متاع دنيانا بذلك الشرر من وميض حمبّتك
من ظلمة  ،وأنقذ أبناء خري أمّة أخرجت للناس ،ومُر الربقَ القديم بذحراق القلوب اجلامدة

 ،لتحمل املشعل مرّة أخرى ،وابعث فيها عزائم الصدّيق والفاروق ،هذا اليأس القاتل املميت
 ..وترتاد لألمم الطريق

ان لتعرف قوّة وأعطها جناحاً من اإلمي ،ربّ اهد القلوب إىل قبلة احلجاز
 ..! احلل عقدة من لساني يفقهوا قويل.ربّنا وأنت احلكيم القادر ..الطريان

حيمل يف  ،فقد فرّت من روضها إالّ بلبالً ،أعد الطيور املغرّدة إىل أغصان الصنوبر
وجدّد يف  ،. أعد األوراق الذابلة إىل روضها األخضر.قلبه ضجّة القيامة وهول احملشر

 .. ".ظمأهم إىل حياض احملشر املسلمني
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هيا هو " احلّب " اليي  ان  ن أعظم الطبقاَ  :اإلفالس املروّع 
 ،فكانَ أجوفها رودا   ،الطبق  الع رح  املتعتم  يف هيه األ   :إفالسا  ف  

 .وأضّتها عمال   ،وأ درها د اة ،وأخفها و نا   ،وأضعفها  قاو  
" إن كارثة  :بال رمح  اهلل إذ قالوقد صدق شاعر اإلسال   مد إق

 ،. أهنم ميلكون مادة احلبّ.وال يعرفون احملبوب ،أهنم حيملون القلوب ،املسلمني يف هذا العصر
 .ويوجهوهنا إليه " ،وال يعرفون من يشغلوهنا به

ب  حظهر الفرق جت ا   ،وطاقة باعثة ،وعاطفة حمرّكة ،إن احلبّ أعظم قوّة دافعة
 ،وب  حكون اإلميان د ا  ناب ا   ،وأفكار الفالسف  املهّو ني ،ان املؤ ننيبني إمي

 ، ريعا  حبّب الدن ا ،بعد أن حكون   ّشى ب شاواَ الشهواَ واألهواء
 ..والسعي وراء دطا ها

والطاق  الباعث  عند ا حنسن  ،والعاطف  احملرّ   ،إن هيه القّوة الدافع 
وحتب  خمّططاَ  ،وختت ر لنا الطرحق ،رق لنا املرادلحت :است الةا وتوظ فها
 . .أعدائنا ودسائس 

وتستخرج  نها أرفع  ،إن هيه القّوة الدافع  تيحب  ن النفو  رعونا ا
وحتأّلق  ،وتز و أسرارها ،لتشرق أنوارها ،وال تزال تقد   نادها ، ا ف ها وأ  اه

 ..عطا ها وإبداعها
وتستّل  ،والطاق  احملرّ   حترق ال  ائن ، إن هيه القّوة الدافع

وت ّطي  ساداَ  ن اخلتل يف النف  ال ت ّطى بسواها  هما بتغ  ،السخائم
حيكم  القتب الست م اليي  ،ونيعل النفو  املتنافرة  اجلسد الوادد ،شأن 

  ..ومساه عتى األعراض هواه ،اّت   هداه
فتت ق املقّتني املقّ رحن  ،لوان  إن هيه القّوة الدافع  تنهض باةمم ا

 . .بر ب املكثرحن السابقني
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توّج  إىل  ،واألدوال الز ّ   ،وإّن احلّب إن مل حوّج  إىل ال احاَ الشرحف 
وأصب َ د اة اإلنسان بيلو تافه   ،والشهواَ املدّ رة ،األهواء املفسدة

 ..أس ة  ستعبدة ،رخ   
وإاّل فإّنا تنقتب إىل قّوة  ،ُهال والتعط لال تقبل اإل ،إن  طاق  ضخم 

 ..  واقع دال أ ثر أبناء األّ   ال و . فسدة  دّ رة
واملن   اإلةّ    ،لقد است رقَ أهوا نا وشهواتنا هيه الطاق  احلّ  

واجلاه  ،وراء فتن  األ وال واألوالد ،وضّ عَ  نها الكث  الكث  ،البدحع 
 ..ملظاهر وأنواع الزحناَوالتفاخر با ،والنساء

وحقٌّ على كلّ مكلّف أن  ،هذا هو احلبّ الذي يسمو باإلنسان ويعليه
وما أحرى العاطلني عنه أن يستشعروا  ،والتمتّع حباله ،يسعى لنيل مكارمه

من أعلن وأن يشدوا بلسان احلال واملقال مع  ،عظيم اخلسران مبا يفقدون
  :ندهبم واحلرقة على إفالسهم

  وليس له فيها نصيبٌ وال سهمُ   لى نفسه فليبكِ مَن ضاع عمرُهع
! ألّّنم .واليحن آ نوا أشّد دّبا  هلل! .والذين آمنوا أشدّ حبّاً هلل

وألّن قتدددددوهبم  ،اءرّ وحعبدددددون اهلل يف السددددرّاء وال دددد ،حدددددعون اهلل رغبددددا  ورهبددددا  
. وال حتّوثددون قتددوهبم .وإجاللدد  وه بتدد  ،ا ددت َ بتعظدد م اهلل تعدداىل وخشدد ت 

 . .بالتعّتق بأدد سوى اهلل
 عتددى! ألّّنددم حددؤثرون  رضدداة اهلل تعدداىل .والدديحن آ نددوا أشددّد دبّددا  هلل

ذلدو ن وحدرو  ،وحبيلون يف سب ل اهلل  هجهم وأروادهدم ،رغب هوى  أو  أيّ 
 ! .قت ال  يف جنب اهلل ون رة دحن 
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 ،ون إىل ر ددددن اهلل املكددددني! ألّّنددددم حددددأو .والدددديحن آ نددددوا أشددددّد دبّددددا  هلل

و دن  } :وحتدوذون حبمدى اهلل الديي ال ح دا  ،وحتمّسكون حببل اهلل املتدني

 .آل عمران {. )( .حعت م باهلل فقد ه ِدي إىل صراط  ستق م
. وحشدهدون أّن .! ألّّنم حع شون  ع اهلل.واليحن آ نوا أشّد دّبا  هلل
وأنّد  ال  دانع  ،والنهدي ّن د  ، ر أ رهوأّن األ ،الكون مبا ف   ختق اهلل و تك 

لدددد   ،وال  عّقددددب أل ددددره ،وال راّد لق ددددائ  ،وال  عطددددي ملددددا  نددددع ،ملددددا أعطددددى
 . .ول  احلمد يف األوىل وا خرة ،ول  احلمد يف السمواَ واألرض ،املتو

وحتتدّيذون  ،قّتبدون عتدى اجلمدرحت! ألّّندم .واليحن آ ندوا أشدّد دبّدا  هلل
وال  ،وال حتكمهدددددم ندددددزوة ،هم شدددددهوةر وال تأسددددد ،وال تدددددرهبهم قدددددّوة ،بال دددددّب

 . .ال حيّدهم ق دو  ،حبالون بك د
 ،وحيبّدون لقداءه ،! ألّّنم حشتاقون إىل اهلل.واليحن آ نوا أشّد دّبا  هلل

 ،ف كدر هم اهلل مبددا ال عددني رأَ ،وحيسدنون الظددّن بدداهلل ،ف  دّب اهلل لقدداءهم
 . .طر عتى قتب بشروال خ ،وال أذن مسعَ

وأول داء  ،! دق ق  تيهل عبدة الطداغَو.واليحن آ نوا أشّد دّبا  هلل
 ،ونيعدددددل  كددددددرهم وخططهدددددم يف تبدددددداب ،وتقدددددتتهم ُهّددددددا  وغّمدددددا   ،الشددددد طان

. دق قدد  نيعددل ال ددراع بددني احلددّق والباطددل أ ددّب  ددن .بوتدديهب  ددع السددرا
 ،وأسددباب القددّوة ،ملدداّدةلباطددل  ددن قددّوة اا همددا  تددو  ،صددراع النددّد  ددع الندددّ 

. ونيعدددل الباطددل حت دداغر أ ددا  ه بدد  احلدددّق .و همددا وقددف احلددّق جمددّردا   نهددا
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وأّ ددا  ددا حنفددع النددا  ف مكدد  يف  ،زبددد ف دديهب جفدداء  الفأّ ددا  }. .وعّزتدد 

  .الرعد {. )( .األرض

" اعتددم أّن  بّدد  العبددد  :قددال اإل ددا  ابددن جددزيّ يف تفسدد ه ةدديه ا حدد 
وهدي  ، ال خيتدو  نهدا  دلّ  دؤ نيتإدداُها احملبّد  العا ّد  الد :عتى درجتنيلربّ  
 ،واألول دداء ،الدديت حنفددرد هبدا العتمدداء الربّددان ّون ،واألخددرى احملبّدد  اخلاصّد  .واجبد 

فدددإّن سدددائر  قا ددداَ  ،غاحددد  املطتوبددداَو  ،وهدددي أعتدددى املقا ددداَ ،واألصدددف اء
 بن ّدددد  عتددددى ي فهدددد ،وغدددد  ذلددددو ،لوالتوّ دددد ،والرجدددداء ، دددداخلوف  :ال دددداحلني

وأّن الراجدي إمّندا  ،أال ترى أّن اخلائف إمّنا خياف عتى نفسد  ،دظوظ النف 
فت سددَ عتددى  ،فإّّنددا  ددن أجددل احملبددوب ،خبددالف احملبّدد  ،عدد  نفسدد فحرجددو  ن
   .املعاوض 

فتقددوى احملبّددد  عتددى قددددر قددوّة وتدددع  ،واعتددم أّن سدددبب  بّدد  اهلل  عرفتددد 
فإّن املوجدب لتم بّد  أددد أ درحن  ،وت عف عتى قدر ضعف املعرف  ،املعرف 

 :و الُهددا إذا اجتمددع يف شددخص  ددن ختددق اهلل تعدداىل  ددان يف غاحدد  الكمددال
فأ ّدا اجلمدال  ،اإلدسان واإلمجدال :وا خر ،احلسن واجلمال :وّلاملوجب األ

 ،نفددددإّن اإلنسددددان بال ددددرورِة حيددددّب  ددددلّ  ددددا حست سدددد ،فهددددو  بددددوب بددددالطبع
وصددددفات   ،وصددددنائع  البدحعدددد  ،واإلمجددددال  ثددددل مجددددال اهلل يف دكمتدددد  البال دددد 

وإمّندددا حددددر   ،و ددد ج القتدددوب ،الددديت تدددروق العقدددول ،اجلم تدد  السددداطع  األندددوار
وأ ّدا اإلدسدان فقدد جبتدَ القتدوب  ،ال باألب ار ،مجال اهلل تعاىل بالب ائر
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وإنعا د  عتد هم  ،ده  تدواتراوإدسان اهلل إىل عب ،عتى دّب  ن أدسن إل ها
وحكف ددددو أنّدددد   {. .حت ددددوها اهلل ال وإن تعددددّدوا نعمدددد  } :بدددداطن وظدددداهر

و دلّ إدسدان حنسدب إىل غد ه  ،واملؤ ن والكدافر ،حيسن إىل املط ع والعاصي
 .املست ّق لتم بّ  وددهوهو  ،احلق ق   ن فهو يف 

رها عتى ظهَر آثاإذا دّكنَ  ن القتب اعتم أّن  ّب  اهلل 
 ،واحلرص عتى  رضات  ،والنشاط خلد ت  ،اجلوار   ن اجلّد يف طاعت 

 ،واألن  بي ره ،والشوق إىل لقائ  ،والرضا بق ائ  ،والتتّيذ مبناجات 
و ّب   ّل  ن حيّب   ،. وخروج الدن ا  ن القتب.،واالست  اش  ن غ ه

" احملّب  تست مو  :حملاس ّ ال احلارث اق ، ن سواهعتى  ّل وإحثاره  ،اهلل
مّث  وافقت  سّرا   ،ورودوعتى نفسو مّث إحثار  ل   ،إىل احملبوب بكّتّ تو

  .(5)مثّ عتمو بتق    يف دّب  "  ،وجهرا  
أن  ،فما أدوج الدعاة إىل دحن اهلل تعاىل :مسئوليّة الدعاة اجملدّدين 

ل عرفوا سّر جنا   ن جن   ن  ،ثرهوأن حقّدروا و ن  وأ ،حدر وا أثر احلّب وسرّه
لعتهم حقتفون  ،واألئّم  الربان ني ، ن الدعاة املرّبني ،السابقني والالدقني

والدخول إىل  ،ف  سنون التعا ل  ع النا  ،وحت قون بر اهبم ،آثارهم
ق ل هيِه  } :وهبداها  هتدحن ،ف كونون عتى قد  النبّوة سائرحن ،قتوهبم
و ا أنا ِ ن  ،وسب اَن اهلل ،أنا وَ ِن اتّبَعين ،ع و إىل اهلل عَتى َب  ة  أد ،َسب تي
  .561حوسف  { املشر ني

                                                
 ./5/66التسه ل لعتو  التنزحل ( د 5)
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وملا  ثر املّدعون لتم ّب  طولبوا بإقا   الب ّن   :دعاوى احملبّة وبيّناهتا
 .فتو ح عطى النا  بدعواهم الّدعى اخلَِتي  د رق  الشَِّجيِّ  ،عتى ص   الدعوى

يف أفعال  وأقوال   وثبَ أتباع احلب ب  ،اخلتق  ّتهم فتأخر
وال خياف ون  ،جياِهد ون يف َسب ِل اهلل } :فط ولِب وا بعدالِ  الب ّن  بتز    ،وأخالق 
 .[ 15] املائدة  { لو َ  الِئم

إن نفو  احملبني  :فق ل ةم ،فتأخر أ ثر احملبني وقا  اجاهدون
إّن اهلل اشريى ِ َن املؤ نني أنفَسهم  } :تموا إىل ب ع فه .وأ واةم ل سَ ةم

 .[555] التوب  { وأ واةم بأّن ة م اجلن َ 
وجالل   ن جرى عتى حدح   ،وف ل الثمن ،فتما عرفوا عظم  املشريي

فرأوا  ن أعظم الَ ْب  أن  ،وأن ةا شأنا   ،عرفوا قدر الستع  ،عقد التباحع
بالرياضي  ن غ  ثبَو بيعة الرضوان فعقدوا  ع   ،حب عوها ل  ه بثمن خب 

  ." واهلل ال نقيلك وال نستقيلك " :وقالوا ،خ ار
 ي صاَر نفوسكم وأ والكم  :ق ل ةم ،فتما مت العقد وستموا املب ع
وال حتسّْب اليحن قتتوا  } :وأضعافا   عا   ،لنا رددناها عت كم أوفر  ا  انَ

( فردنَي مبا آ  م اهلل ِ ن 561بل أد اٌء عنَد رهبم ح رَ ق ون ) .يف سب ِل اهلل أ واتا  
 .آل عمران {( 566. ).ف ِت 

وسُقيت مباء  ،وإذا غُرست شجرة احملبة يف القلب :شجرة احلبّ وسقياها
 .وآتت أكلها كل حني بذذن رهبا ،اإلخالص ومتابعة احلبيب أمثرت أنواع الثمار
ويكيف احلبَّ يف اإلسالم مزنلًة  : شرف احلبّ ومنزلته

وهّدد من حييدون  ،أن اهلل تعاىل أوجبه ىلع املؤمنني اكّفة ،ورشفاً 
إن كانَ  :قُل } :فقال عّز من قائل ،أو يتنّكبون طريقه ،عن سبيله

وجتارَةٌ  ،وأموالٌ اقرتفتمُوها ،آباؤُكُم وأبناؤُكُم وإخوانُكم وأزواجُكم وعَشريتُكم



 حديث القلب 26

وجهادٍ  ،أحبَّ إليكُم مِن اهلل ورسولِه ،ومَساكنُ تَرضونَها ،سادَهاختشَونَ ك
 واهلل ال يَهدِي القومَ الفاسقني ،فرتبّصُوا حتّى يأتيَ اهلل بأمرِه ،يف سبيلِه

 .اتلقبة { (15)
  :نققل القايض عياض رمحه اهلل ذعاىل يف  يان اآلنة األوىل

( ً ىلع إلزام  ،ودألة وحّجة ،فكىف   ةه اآلنة حضاً وذنبي ا
إذ هّرع اهلل  ،هلا واستحقاهه  ،وعظ  خطرها ،حمّبته وفرض ا

 ،ذعاىل مال اكن ماهل وسهله وودله سحّب إيله مال اهلل ورسقهل 
ثّ  فّسق    تمام  ،{ فرتبّصوا حتى يأتي اهلل بأمره } :وسوعبه   ققهل

فال نصبق إنمان  ،ول  ن به اهلل ،وسعلم   سن   ممال ضّل  ،اآلنة
حىت نكقن  ،وجيب  ني جقاحنه روعته ،وأ نةوق حالوذه ،املؤمال

 .(سحّب إيله مما سقاهما اهلل ورسقهل 
وطاعته سبيَل حّب اهلل  وجعل اهلل سبحانه حّب نبّيه 

وسّن اهلل أ نقبل مال  ،وبرهان الصبق يف ذلك ،ذعاىل وطاعته
 إن كنتُم حتبّونَ اهلل فاتّبعُوني :قُل } :فقال سبحانه ؛العباد سقى ذلك

 .31آل عمران  { واهلل غفورٌ رحيمٌ ،ويَغفِر لكُم ذنوبَكم ،حيببكُمُ اهلل
َثالٌث َ ن    نَّ ِف ِ  َوَجَد ) :هال عال انليّب  وعال س س 

اَدالَوَة اإِلميَاِن َأن  َحك وَن اهلل  َوَرس ول    َأَدبَّ ِإلَ  ِ  ممَّا ِسَوا َوَأن   ،ُهَ 
ب    ِإالّ  َر َء ال حيِ 

بَّ امل َره   ،هللِ  حيِ  ِر َ َما َحك  َرَه َأن  حَدع وَد يف ال ك ف  َوَأن  َحك 
  .(5) (َأن  حد ق َيَف يف النَّارِ 

                                                
رواه و / 66/ و ستم يف  تاب اإلميان برقم /51رواه البخاري يف  تاب اإلميان برقم /( د 5)

 .الري يي والنسائي
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يه مال سعظ   ،وهةا احلبنث حيمل معاين عظيمة جليلة
 ،هاوأ  ب مال وهمة يسري  عمب ؛وسصقهل وبلا ه ،حقائق اإلنمان

وهب فّصل الققل يف ذلك الشيخ  ،لنستجيل ما تشري إيله و ستبيمه
 :ادلكتقر حمّمب عبب اهلل دراز رمحه اهلل فقال

" نتماول األمقال واألوأد والقادلنال واألهلني  ما سواهماا " 
 فعال س س  ؛كما فّصلته الروانات األخرى ،وانلاس سمجعني

ِ ن  ) :نققل سمع  رسقل اهلل  :هال فَدَوالَِّيي نَدف ِسي بَِ ِدِه اَل حد ؤ 
 (َوالنَّاِ  َأمج َِعنيَ  َأَدد   م  َدّتَّ َأ  وَن َأَدبَّ ِإلَ  ِ  ِ ن  َواِلِدِه َوَوَلِدهِ 

(5).  
فقب زع   عض انلاس سن ا أ  ؛" سما معىن املحبة هاهما

إذ أ ّب في ا مال مشالكة  ،ذتصقر حبقيقت ا  ني اخلالق واملخلقق
 ،وذلك مستحيل يف حقه ذعاىل ،وجما سة  ني املحب واملحبقب

وليس  الطاعة يه املحبة  ل  ، معىن العمل  طاعتهفتأول حمبة اهلل 
  .يه إحبى ثمراذ ا

أ ذبىن إأ ىلع  ،ولق اكن  املحبة كما نزع  هةا القائل
فلماذا  ،والزتاوج مال المصيلة القاحب  ،هاعب  اتلجا س املادي

؟  ل .واألن ار اجلارية ،الرياحني ونمظر إىل احلبائق املنّسقة ش  
 ؟ .ملاذا حنّب الذلائة العقلية والكماأت املعمقية

                                                
/ 63ان برقم // و ستم يف  تاب اإلمي55/ و/53رواه البخاري يف  تاب اإلميان برقم /( د 5)

 .وغ ُها
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ويه حمبّة  ،إّن هةا القائل ل  نم   مال املحبة إّأ سدىن سنقاع ا إىل الم  
  .احليقان للحيقان ول  نةق ما وراءها مال مراذب

فيه ميل القلب إىل لّك ما نرضاه  ؛ذلك " سوسع مال املحّبة وحقيقة "
  :وبقاعث هةا اإلحسان ختتلف ،ويستحسمه

كمحبة الصقر  احلسمة والصقت  ،ا فممه ما نبعث عليه الطبع اجلثماين
 .اجلميل والراحئة الزكية

وألهل الرب  ،كمحبتما للحكماء وابللغاء ،ا وممه ما نبعث عليه العقل
إما ياذه وإما ملا  ،ولك ما هق كمال وخري ،واتلققىوألهل الصالح  ،واإلحسان

  .نؤدنه إيلما مال نمع
فمال اكن  ،هي أرقى أنواع هذه احملبة العقلية وأقواها وحمبة اهلل ورسوله 

فاهلل ذعاىل سحّق  ، اعث املحبة عمبه معرفة ما يف املحبقب مال كمال ذايت
 ،مال األذّ  ليس إأ لصماذهواجل ،إذ الكمال املطلق خاّصة ذاذه ، محبته

ألنه سكرم اخللق عمب  ،سحق مال نتلقه يف ذلك املحبة والرسقل 
ومال اكن  حمبته للغري  ،وهق ذو اخللق العظي  واهلبي الققي  ،ربه

وما نغبهه  ،ذقاس  مقاس ما نقصله إيله ذلك مال الغري مال املمافع
فإن نعمه  ،سنضاً  فاهلل ذعاىل سحق   ةه املحبة ،عليه مال اخلريات

وأ نعمة إأ هق  ،عليما جتري مع األنماس ودهات القلقب
وإن  } ،53انلحل  { وما بُِكم مِن نعمٍة فِمَن اهلل } :مصبرها

وهةا الرسقل الكري   ،34إ راهي   { تُعّدوا نِعمَة اهلل ال حتُصوها
إذ هق ايي سخرجما  ،هق واسطة انلعمة العظىم ،الرءوف الرحي 

 ،ومال الضاللة إىل اهلبى ،اهلل  ه مال الظلمات إىل انلقر
فليس  ،واستمقةنا  ه مال انلار  عب سن كما ىلع شما حمر  مم ا
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وحمبّته يف احلقيقة شعبة مال حمبة  ، عب اهلل سحب سماّل عليما ممه
وين َوَأِدب   ،َأِدب وا اهلَل ِلَما حَد  ي و  م  ِ ن  نَِعِم ِ ) :هال  ،اهلل ذعاىل
َل بَد  يِت حب  ِّ  ،حِب بِّ اهللِ    .(5) (َوَأِدب وا أَه 

" وليس معىن املحبة العقلية سن نبرك العقل ذلك 
 ،ويعتقب عظمته وعلق مزنتله ،الكماأت والمضائل يف املحبقب

وإن ل  تشعر انلمس  امليل إيله كما مثله ابليضاوي  املريض 
الك !  ،وإن اكن نممر ممه  طبعه ،نميل إىل ادلواء  مقتىض عقله
كمحبته لدلواء املّر جبنر  أن  فإن مال اكن  حمبته هلل ورسقهل 

وإنما جيب حالو   ،إنه وجب مرار  اإلنمان أ حالوذه :نقال عمه
ً هل  ،اإلنمان مال اكن هقاه يف ذلك املحبة ممارصاً لعقله ومسانرا

  .جمباً إىل جمب
 ،وجقب حمبة اهلل وحمبّة رسقهل  " غري سنما حني نتلكّ  عال

ذتشقف انلمس إىل  ،ووجقب إنثارهما  املحبة ىلع ما سقاهما
هل هو من قبيل وجوب األصول واألركان  :معرفة نقع هةا القجقب

  ؟.أم هو من وجوب الفروع العملية ؟االعتقادية
إذ  ،خيتلف ذبعاً أختالف املعىن املقصقد مال املحبة واجلواب

وذار  يه مع آثارها  ،م ا ذار  خصقص املحبة القلبيةنراد م
فمال  ،فاملحبة  املعىن األول واجبة وجقب األصقل هطعاً  ،العملية

 ،اكن حّبه نلمسه سو ليشء مال األشياء كحبه هلل ورسقهل سو سشبّ 
                                                

َهَيا َدِدحٌ  َدَسٌن  :قَالَ و  ،/3611برقم /َرس ول  اهلِل رواه الري يي يف  تاب املناقب عن ( د 5)
َا نَدع رِف    ِ ن  َهَيا الَوج  ِ   .َغرِحٌب ِإمنَّ
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ألن اهلل ذعاىل  ،فليس يف هلبه مال اإلنمان مثقال حبة مال خردل
وجعل ما دون ا مال  ،لقازم اإلنمان جعل هةه املحبة الراجحة مال

وِمن انلاِس َمن يّتِخُذ ِمن ُدوِن  } :سوصاف املرشكني فقال ذعاىل
 { واذليَن آَمُنوا أشدُّ حباً هللِ  ،حيبُّونهم كُحبِّ اهلل ،اهلل أنداداً 

  .164ابلقر  
إن هةا احلك  خيرج كثرياً مال املسلمني  :ـ فإن قال قائل

  .عال اإلنمان
 ل أ خيرج عمه إأ مال اكن اكفراً عريقاً يف  :قلناـ 

فلمعمب إىل رجل مال اعمة  ،وبرهانما اأختبار ،الكمران
 ،" هّبر يف نمسك سنك رسن  رسقل اهلل  :ونلقل هل ،املسلمني

فيمال  ،وكم   اخليار  ني سن تسلمه ،وهب هصبه سحب سعبائه بسقء
؟ .ت لك دونه فأي األمريال ختتارف ،وبني سن ذبافع عمه ،ممه عبوه

ف ل لق اكن  ،ونلبعه حيك   قجبانه واعطمته ،نلقل هل ذلك ،"
 :نبردد حلظة يف سن نققل ،وسكرثه  عصياناً  ،سضعف انلاس إنماناً 

فةاك الشعقر هق  ، ل سفتبنه  مميس وسهيل وما ملك  نميين
إأ سن  ،اليت ختامر هلب لك مؤمال ،الراجحةمقياس ذلك املحبة 

 ،فتبىق عمبه هةه املحبة اكممة مغمقر  ،اإل سان كثري النسيان
فمال  ،ولكمه إذا ُذّكر ذةّكر ،مادام سلطان اهلقى والطبع متحكماً 

ل  جيب يف نمسه هةا الشعقر إذا ذكر  ه ف ق اكذب يف دعقى 
  .اإلنمان

أ نقف األمر في ا عمب  ،املحبة الاكملة الرجحان ،نع 
 ل ذتصل في ا حمبة  ،واأشتياق إىل رؤيته ،حيا  الرسقل ذمين 
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وانتصار  ،وذمين علّق لكمته ،وذمين حياذه  محبة سنته ،ذاذه
 ل أ نكمل رجحان  ،إذ لك يشء مال املحبقب حمبقب ،رشيعته

 ،مال  ذثمر ذلك القجبانات القلبية ثمراذ ا اخلارجية ،املحبة
  .وتستتبع آثارها العملية

وسن ا إنما  ،ومما نعني ىلع ذلك معرفة حكمة الرشيعة
فليس في ا سمر إأ  ،وضع  ملصالح العباد يف العاجل واآلجل

فإذا رسخ  هةه  ،وأ نيه إأ دلفع رضر عمه ،ملصلحة امللكف
ً  عب آن ،املعرفة اذصل حّب الرشيعة حبّب  ،وطالعت ا انلمس آنا

ربة العملية  اعتياد وإذا انضم  إىل ذلك اتلج ،صاحب ا
ذرعرع  نقا  املحبة ونم  وآذ  ثمراذ ا حىت أ  ،الطااعت

  .ذكقن هّر  عيمه وراحة هلبه إأ يف عمل  طاعة اهلل ورسقهل 
فلكما اكن املرء  ،وهاهما مراذب متماوذة  ني فريضة ونافلة

ىلع استيماء احلظقظ  سكرث إنثاراً لطاعة اهلل وطاعة رسقهل 
ولكما ذ اون يف يشء  ،وسصّح إنماناً  ،اكن سهقى هلما حمّبةادلنيقية 

  .وهلة حمبته هلما  قبر ذلك اتل اون ،مم ا دّل ىلع ضعف إنمانه   ما
إن كنُتم حتبُّوَن  :قل  } :فاأذباع هق عالمة املحبة وديلل ا

وب ةا ذبني سن ذعليق اإلنمان ىلع املحبة  ،{ اهلل فاتّبُِعوِن 
. .ال حد ؤ ِ ن  َأَدد   م  َدّتَّ َأ  وَن َأَدبَّ ِإلَ   ِ ) :هقهل  الراجحة يف

ألن سصل اإلنمان  ،ذعليق صحيح يف حقيقة اإلنمان وجمازه ،(الخ
واهلل  ،وكماهل مقهقف ىلع كماهل ،مقهقف ىلع سصل ذلك الرجحان

 .املستعان
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 :واملورد الرحب احلبّ هو املرتقى الصعب واملنهل العذب
 ،وفيه احلرس  والقجيف ،ب ألنه نكشف سرسار القلقبصع

واضطرام  ،وافتضاح األحزان ،ولقعة المقب ،وحرهة القجب
 ،ألن لقاعج احلّب أ حتّبها العبارات ،وصعب كةلك ،األشجان

 ،وأ نمكال سن ختضع لرسقم احلروف ،وأ ذبرج  عم ا اللكمات
رات والكمانات م ما استعان   اأستعا ،وآفاق املعاين

 .والتشبي ات
وإذا شّكك متشّكك فيما نققل مال العجز عال اتلعريف 

؟ سو عّرف نلا الذّل  اليت جتبها ." عّرف نلا انلقر :واتلحبنب فمققل
فإن عيي عال  ،.؟ ".وببنع صمع الكبري املتعال ،يف اجلمال والكمال

 . .ف ق أ شّك عال وصف لقاعج احلّب سعيا وسعجز ،ذلك
ولعّل سمجع مانبفع عال املحّب ما استعج  عليه مال هاذيك 

فيه ماال "  :سن نققل لسائليه عّما جيب ويعاين ،احلقائق واملعاين
وسن نققل  ،" وال خطر ىلع قلب برش ،وال أذن سمعت ،عني رأت

  .ومن حُرِمَ احنرف " ،" من ذاق عرف :نلاهبنه
  .شراب اهلوى دعنا  فذن مل تذق معنى

وأ  ،أ سعةب ممه ىلع نمس املحّب  ،وهق مم ل عةب
 ،وذكرار حبنثه ،وهل سمتع نلمس املحّب مال ذكر مال حيّب  ؛سشىه

 .!.واتلغيّن  مآثره ،والبرنّ   ةكراه
 ،ونمثات حتمل اجلقى ،وإنما يه إشارات ذبّث الشةى

وذبرج  عال  عض  ،ذةهل اللّب وذمضح اهلقى ،وزفرات وحرسات
 ..وختّمف لقعة املحّب الشاكر ،شاعرامل
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واعتم أخي  !.وأعظم به من دافع ،دافع حتصيل احلبّ* 
 :أن  ن أعظم  ا حدفعو إىل حت  ل  ّب  اهلل تعاىل و ّب  رسول   ،املؤ ن

فإذا  ،هي أثر عن سبق  ّب  اهلل لو ،أن تعتم أن  بّتو هلل ورسول  
 ،فاستبشر أن اهلل تعاىل حيّبو ،ورسول   حتّققَ  ن نفسو أنو حتّب اهلل

َمن يرتّد منُكم َعن ديِنه  ،ياأيُّها الذيَن آمُنوا } :ألن اهلل تعاىل حقول
  .املائدة  { (15). .يحبّبُهم ويحبُّوَنه ،َفسوَف يأِتي اهلل بقوم  

 .أّنم حيّبهم اهلل تعاىل :في ر سب ان  أّن أول صف  ةم
دّب أي   نهم ل   ،لتنا  مج عا   رسول اهلل  و يلو سبقَ  ّب 
و قت ى ذلو  ،ألن اهلل تعاىل أرست  رمح  لتعاملني ،صتواَ اهلل وسال   عت  

وهيا  ا  ان عت   صتواَ  ،وحيرص عتى خ هم وهداحتهم ،أن حيّب النا 
 :وهو حنال  أشّد األذى  نهم ،فقد  انَ دعوت  لقو   ،اهلل وسال   عت  

  .(5) (التَّه مَّ اغ ِفر  ِلَقو ِ ي َفِإندَّه م  ال حَدع َتم ونَ )
فكما أن  ّب  الوالد  ،وإمنا  ثل ذلو  مثل  ّب  الوالد والوالدة لتولد

 ،و ّب  الولد ةما هي أثر عنها ،تسبق  ّب  ولدُها ةما ،والوالدة لولدُها
تسبق  بّتهم  ،تمؤ نني خاّص ول ،لإلنسانّ   عاّ   فكيلو  ّب  رسول اهلل 

 .وتتقّد  عت ها ،ل 

                                                
 و و ستم يف  تاب اجلهاد والس / 3151رواه البخارّي يف  تاب أدادح  األنب اء برقم /( د 5)

ِ ن  األَن ِبَ اِء  حَي ِكي نَِبّ ا   َ َأينِّ أَن ظ ر  ِإىَل النَِّ ِّ  :َقالَ  اهلِل  َعب دِ عن / 3356برقم /
َ و ه   ِه ِ  ،َضرَبَ   قَدو      فََأد  َ  َعن  َوج   .:َوحَدق ول   ،َوه َو مَي َس   الدَّ
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وحيرص عتى تنم    ّب  اهلل ورسول   ،و ن مل حستشعر ذلو  ن نفس 
  ولتتقطّع أنفاس  دسراَ عتى  ا فقد  ن  ،فت بو عتى نفس  ،يف قتب

ال افتني  ،ول عتم أن   ن القاس   قتوهبم ،دالوة اإلميان وأن  ال قني ومثرات 
 هما دافظ عتى رسو   ،ال ارقني يف حبار األهواء والشهواَ ،عرضنيامل

وأن  ممن حقابل  ،ود ور املهرجاناَ ،ودرص عتى إقا   االدتفاالَ ،ظاهرة
ألّنا ال تؤّدى  ، هما حتّر  لسان  بأذ ار وأوراد ،اإلدسان باإلساءة والنس ان
 ،  وب عتى  ا يف القتوبواملعّول عند عاّل  ال ،مبا حتمل  ن  عان ودقائق
 ..وصدق الطاع  واالستجاب  ، ن دقائق اإلميان ال قني

 ،وإذا اكن أ  ّب نلا مال القصف واإلشار  :إشارات ونفثات* 
فمققل وباهلل ذعاىل  ،وذقريب احلّب والتشقيق إيله  رشيق العبار 

  :وحبه اتلقفيق
 ،وأ ذقصريأ غلّق فيه  ،واحلّب ايي نريبه ونتحّبث عمه

ذصطبغ   ا  ،ونمحة إهلّية ،إنّه صبغة رّبانيّة ،وأ ذبّجح وأ داعوى
 ،فتمحق احلقاجز  ني سنقاع اتللكيف ،العبقدنّة اخلالصة هلل ذعاىل

ما حيبّ اهلل  :أ نعرف العبب هلما ثاثلاً  ،وذبىق حمصقر  يف نقعني
ومَن أحسنُ مِن اهلل  ،صبغةَ اهلل }. .وما ال حيبّ اهلل ويرضى ،ويرضى
 .[ 138] ابلقر   { وحننُ لهُ عابِدُون ،صبغةً

إنه لكقن  ؛وإّن لقن احلّب سمجع لقن أللقان العبقدنّة الصادهة
هق لقن ابلياض  ،ايي جيمع األلقان لك ا يف لقن واحب ،الطيف

 ،والصبق والعل  ،إنه جيمع اخلقف والرجاء ،وشمافّيته وإرشاهه
واأل س  ،واتلقلّك وايلقني ،والتسلي  واتلعظي  ،الشكروالصرب و

 ،إنّه حصال املؤمال مال فتمة ادلنيا ،واإلحسان واملراهبة ،والرضا
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 ،اليت ذعصف  العققل والقلقب ،ومال فنت األهقاء والش قات
 ،ويميس مؤمماً ويصبح اكفراً  ،فيصبح الرجل مؤمماً ويميس اكفراً 

 ..واملعصقم مال عصمه اهلل ،يانبيع دنمه  عرض مال ادلن
. .. وسمام لك عمل.ولغة احلّب ختاطب املحّب يف لّك مقهف

"  ... فهذا إىل ربّك أحبّ." إذا كنت حمبّاً :وعمب لك حركة سوسكقن
واذلين آمنوا أشّد }  :إنّه امتحان نمقز  عبه املؤمال   ةه الش اد 

أ سرفع  ،  سكرم   ا مال ش اد وإنّ ا لش اد ،[ 165] ابلقر   {حّباً هلل 
 .وأ سفضل مم ا وأ سكمل ،مم ا وأ سجّل 

. .. ومروء  وإنثار.. وذضحية وعطاء.واحلّب غري  وفباء
ويف لك  ،. ولسان حال املحّب نققل دائماً .وإعراض عال األغيار

. .. أفديك بنفسي ومايل.. وروحي دون روحك." نفسي دون نفسك :حال
 .. ".ي وأمّيوفداك أب

أ نعرف ا سصحاب  ،. يسمق  صاحبه إىل آفاق.واحلّب نقر
 ،ويرزق صاحبه الشمافية والصماء ،وأ نطمحقن إيل ا ،الرسقم

 . .اليت يه سعّز دلنه مال الغةاء واهلقاء
. وذمّزق غشاو  .. حترق حجب الش قات.واحلّب نار

وذرهف مبارك . .. وذةنب كبورات الطبع.األهقاء والشب ات
اليت تشّب  ،. وذ ّةب رواسب الطني.. وذرّهق كثافة احلّس .السمع

 .اإل سان إىل غلظ الطبع وثقلة األرض
بشهادة احلب ب  ، ع  ن أدّب " " املرء   أل   ؛حنفع احملّب وحرفع 

ال تدري ) :لعمر   ما قال   ؛وحدفع املقَ وال  ب ،امل طفى 
رِحَو َلَعلَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ اطََّتَع َعَتى ! ِإنَّ   شَ .حا عمر ر ا َوَ ا ح د  ِهَد بَد 
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َ  َلك م   ر  فَدَقاَل اع َمت وا َ ا ِشئ ت م  فَدَقد  َغَفر  ِل بَد  وقد أدسن إذ  ،(5) (أَه 
  :صاغ هيا املعىن الشاعر بقول 

 ذنب احملّب  ع األدباب   فور     إذا ذ َر ذنويب دار يف ختدي 
   :آخروقال 

 جاءَ  اسن  بألِف شف ِع    وإذا احملّب أتى بينب  وادد  
واحلّب يشمع ويقاّبم القثيقاة  : ويددفع ويشدفع   ،احلبّ ينفع ويرفع

يف حممتاه  سل  نقل كعب  ال مالاك  ،اليت حتك  حبسال العاهبة
َتم ديِن أ ِددب  اهلَل حَدا أَبَدا قَدتَداَدَة أَن ش دد َ  بِداهلِل َهدل  تَدع  "  :أ ال عّماه س  هتااد  

" فتمداذا مل حشدفع يل دد  ددّت  :ويريب  ةلك سن نققل ،..) (1) َوَرس دوَل   
وسن  ،ولكاّل احلّب أ نممع سن حياسب املحّب ىلع دعقاه ،.! ".ا ن

 ل إنه يلقتيضا ذلاك  ،يلظ ر راسخ القبم مال سقاه ،احلّب نمّحص يف 
 . .نيوالعاهبة للصادهني الراسخ ،ويقجبه

واعل  رحب  ،ذبرنّ   ه سلسمة املحّبني ،واحلّب  شيب عةب
. وأ داعوى .ليس  أمايّن نّبعي ا سسري هقاه ،ذتقلّب فيه سرواح  

 . .ذتشّبق   ا  عض الشماه
املقَ وإشماق مال  ،وحمني واغبراب ،إنه شقق وعةاب

 .ف ما حرضي الرمحن ،وشدو بأعيب األحلان ،واحلجاب

                                                
 ./5155رواه البخاري يف  تاب التفس  برقم /( د 5)

 ./5666اه البخاري يف  تاب امل ا ي برقم /رو ( د 1)
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. وتتّيذ باملشّق  ف ما .. وإحثار ملا حيبّ .ارع  ف ما حيّب احملبوبإن   س
 ... وبيل لتمهج  يف سب ت  و رضات .حيبّ 

والرتبية ىلع احلّب وباحلّب أجدى وسائل  الرتبية على احلبّ
ما جاء يف احلبنث يؤّكب ذلك و ،وأقواها تأثرياً  ،الرتبية نفعاً 

وحّب  ،حّب نبّيكم :ثالِث خصالٍ  أّدبُوا أوالَدكم ىلع) :رشيفال
  .(1) (..وتالوةِ القرآن ،آِل بيته

ولطيمة  ،ويف ذكر سهل ابلي  يف هةا احلبنث برشى كريمة
للمؤممني يف م ّمة ذبّل ىلع سّن اهلل ذعاىل جعل في   هبوات طّيبة 

الطاهر الزيّك أ نمقطع ممه اخلري  فنسل انليّب  ،لّك عرص وجيل
سو اّدىع اأنتساب  ،ال شّة سو احنرفموأ نغّرنّك  ،القيامةإىل نقم 

سو تلحقيق ممافع  ،ألسباب سياسّية :لدلوحة الكريمة زوراً وب تاناً 
وسّما ما نممع انلاس  ،فأّما الزبب فيةهب جماءً  ،دنيقّية اعجلة

 ..مكث يف األرضفي
مّنا  سلمانُ ) :سل  نقل انليّب  ،لّك ذقّ  فإّن آل حمّمب 

وجعلته مال  ،؟ فقّرب  ذققاه  سبه اغنة القرب.(2) (أهل ابليت
ويه مال يه يف  ،وهال للسيّب  فاطمة ريض اهلل عم ا ،سهل ابلي 

 وحمّبة انليّب  ،وإنثارها عمبه ومزنتل ا هرب ا مال انليّب 
                                                

 وابن النّجار يف تارخي  عن عتّي  ،د رواه أبو الن ر عبد الكرمي بن  ّمد الش ا ّي يف فوائده (5)
  ./5/66 ما يف  شف اخلفاء   ،ضع ف :وقال املناوي يف شرد  عتى اجلا ع ال    ، رفوعا  

 ما يف  شف اخلفاء  ،وسنده ضع ف ،عمرو بن عوف د رواه الطّبايّن واحلا م عن (1)
5/111/. 
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َسِو ِ ن  أَن ِقِيي ندَ  حَا فَاِطَم   بنَ  ّمد. .) :ورفعة ماكنت ا ،اخلاّصة هلا ف 
  .(5) (..النَّاِر َفِإينِّ ال أَ  ِتو  َلك م  ِ ن  اهلِل َش  ئا  

ما ذكره اإلمام ا ال القّي  رمحه  :من أمجع ما قيل يف احلبّ * و
جرت مسألة يف املحبة  مكة  :هال ،اهلل عال س   كر الكتاين

اجلميب  واكن ،سعزها اهلل ذعاىل ا سنام املقس  ا فتلك  الشيقخ في ا
؟ فأطرق .هات ما عمبك نا عراقّ  :فقالقا ؛رمحه اهلل سصغره  سماً 

  :ث  هال ،رسسه ودمع  عيماه
ناظر إليه  ،قائم بأداء حقوقه ،متصل بذكر ربه ،" عبد ذاهب عن نفسه

وإن سكن فمع  .وإن حترك فبأمر اهلل .وإن نطق فعن اهلل .فذن تكلم فباهلل ،بقلبه
 ،ما ىلع هةا مزيب :وهالقا ،فبىك الشيقخ .باهلل وهلل ومع اهلل " فهو .اهلل

 .جزاك اهلل خرياً نا ذاج العارفني
 ني  واملحّب نتقلّب يف لّك سحقاهل :شوق احملبّ ودموعه * 

. خقف سن نؤخة .وشقق ورجاء ،وخشية وإشماق ،خقف وهلق
وسأ  ،عمل وخشية اغبلة سأ نقبل ممه ،ويمضح  تقصريه ، ةنبه

عمبما نقف يف ساحة اجلقد  ،. وشقق ورجاء.نملح هل سيع وسمل
. هب هيبت حراكذه وسكماذه هيقد .والمضل والعطاء ،والرمحة
فال ذراه إأ  ني رياض  ،ورسم  عالهاذه حبود اأذّباع ،األدب

 . .وحياض املقردنال ،اجلّمتني

                                                
 ./3115/ والنسائي برقم /3561/ والري يي برقم/363رواه  ستم يف  تاب اإلميان برقم /( د 5)
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 ،مال عينيه ! فاض  مال هلبه هبل سن ذميض.وهلل دمعة ممه
وسرشه    ا سناقار القارب  ،فغسل  سوضار ما علق  ه مال اهلقى

وزمحة  ،ثّ  فاض  مال عينيه تلغسل عم ما غبار األكبار ،والرضا
  .وانلظر إىل وجه اهلل الكري  ،فتتأّهل نلرض  انلعي  ،األغيار
وإنما ىلع وفر   !؟  ما أبعد الناس عن هذا املنهل الكريم* 

عال  ،وخصائصه وفضائله ،وشمائله  سري  انليّب ما كتب يف
أ نزال  شكق مال اجلماف  ،حققق املصطىف ىلع سّمته وىلع العاملني

ذلك ألن  ،حنق هةا احلبيب األعظ   ،والربود العاطفّ  ،الروحّ 
 كثرياً مما نمتقبون اجلرس ايي نربط  يم   وبني املصطىف 

ول   ،يسمعقن سريذه وشمائله  آذان  و ،ول  نألمقه ،ف   نعرفقنه
وحيّبقنه  مقتىض اإلنمان  ،نعقبوا الصلة  يم   وبيمه  قلقب  

وسهلي    ،ولكم   أ نؤثرونه ىلع سنمس   وسمقاهل  ،واعطمته
 ،ومعةر  إذا اكن الالكم شبنباً  ،ونلقل  تحبنب سكرث ،وسوأده 
  أ نؤثرونه ىلع ذواذ   اليت إن  ،والقاهع ايي نراه سمرّ  ،فاحلّق مر  

حىت ل   ،وامتألت  العجب والغرور ،سختم   اتلضّخ  وحّب ايات
وغره  يف جلج مال ظلمات اهلقى  ،نعب في ا متّسع ليشء مال انلقر

 ،وذ الك  ىلع حّب ادلنيا وإنثارها ، عض ا فقق  عض ،واألثر 
ائر  الرعماء فأىن هلا سن خترج عال هةه ادل ،والل اث وراء حطام ا

ايي سّماه خالقه  ،والسماء ابلاهر ،إىل رحب انلقر الغامر ،العممة
  .. ".ونوراً مبيناً  ،" رساجاً منرياً  :سبحانه
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عال  ،سلماً وخلماً  ،ولقب حتّبث كثري مال علماء األّمة
يلحاسب املؤمال نمسه ىلع  ،عالمات املحّبة ومظاهرها وآثارها

 ،احلبّ لربهان ىلع رشف اأنتساب إىل رحاب ويقّبم ا ،داعوي ا
بدعاوى  ،و  ال حتّب  إبت   عتى ذوي النفو  املرح   ،وقد  القرب

وهو  ،ف  سب اإلنسان نفس   ن األول اء املقرّبني ،وُهم  ه    ،عرح  
 .ح وص يف جلج الع  ان والطني
ر  املؤ ن هم اليحن حتّدثوا عن السب ل اليت تك ،ولكن القت ل القت ل

 .مبرضاة اهلل والقبول ،إىل رداب احلّب املوصول ،بشرف الوصول
يعبّد بببيا   ،وإذا كان أكثر ما ذكبر مبن عامبال المحبّبة ومها ر با

هيه العال اَ واملظداهر ال ولكّن  ،وشجرت  الط ّب  ،وسق ا ل رس  املبار  ،لت بّ 
وال حترّ دد  وال  ،نشددئ احلددّب وال تبن دد ال ت ،ألّنددا حبددّد ذا ددا ،بددّد وراءهددا  ددن دقددائق

وتت ددّول إىل عددادة  ددن  ،ب ددورة شددكتّ   ظدداهرة ،األد ددانإذ تددؤّدى يف أ ثددر  ،حت  دد 
واالّت ددددال باحلقددددائق  ،وختددددرج عددددن اخلشددددوع املطتددددوب ،فتفقددددد رودهددددا ،العددداداَ
  .الباعث  عتى فعتها ،الداع   إل ها ،اإلميانّ  

 حقائقو الدينأصول اجلناية على  خطر الرسوم واملظاهر يف* 
سن نتحقل ادلنال  ،وإن مال سخطر ما ذبتىل  ه األمة يف دنم ا :اإلميان

مل  ،وادتفاالَومظاهر  ،يف مم قم ا وسلقك ا إىل رسقم وشلكيات
وحظنون أّنم حؤدَّون بيلو دّق  ،حتتز  هبا النا  ،ومل حأ ر هبا ،حشرعها الدحن

وأن عمتهم هو أق ى  احطتب   نهم  ،أّنم حيسنون صنعا  وحيسبون  ،اهلل تعاىل
 ..ودّب  وتقواه ،وأق ى  ا حعّّب ب  اإلنسان عن تعظ م  وتوق ه ،الدحن

وكثرياً ما نكقن الزتام الرسميني   ةه املظاهر 
واأحتماأت ذغطية ىلع ما نمارسقنه مال مقاهف خارجة عال 
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وخيبعقن البسطاء مال  ،ةنتقّربقن  ةلك إىل العامّ  ،ادلنال وهبنه
فما وزن هةه املظاهر والشلكّيات يف سلّ   ، عض اخلاّصة

اليت أ نرىض اهلل  ،وحقائق ادلنال ومبادئه ،اتلاكيلف الرشعّية
؟! وإن اتلمريط .حبال مال األحقال اتلمريط   ا سواتل اون ،ذعاىل

شبه س ،مع احلرص ىلع ذلك املظاهر واأحتماأت ،  ا سو اتل اون
فأّي ذكري   ،واخّتاذ هةا ادلنال هلقاً ولعباً  ، اخّتاذ آنات اهلل هزواً 

 ،واحتمال  بنال اهلل ممال نصّبون عال سبيله ،لرسقل اهلل 
  ؟!.وحياربقن سويلاءه وادلاع  إىل دنمه

فاعل  سن  :وديلاًل سدّق وسعمق ،وإذا سردت  رهاناً سوثق
وهب سمّبه اهلل  ،ه  وفراغوبني نبنه و ،لإل سان طاهة وهبر 

 ،ووهته وفراغه ،فإذا استممب ج به وطاهته ، مسحة مال العمر
وسىن هل سن  ؟فأىن هل سن نؤدي ما طلب ممه ،فيما ل  نطلب ممه

 . .وهق ل  يسلك الطريق املؤدنة إيله ،حيّقق ما نريب الرشع حتقيقه
ره وسوام ،نرى حقائق اإلسالم ومبادئه ،ومال جانب آخر

. وكأن هماك .وكثرياً مال ذكايلمه م بور  مضّيعة ،ونقاهيه
يست بف اإلسالم ايي سنزهل اهلل لسعاد   ،خمّططاً مبروساً 

نراد هل سن نمّرغ مال  ،وجعله دنماً ومم ج حيا  ،البرشية اكّفة
ليشتغل انلاس  مظاهر  ،ومبادئه وذكايلمه ،حقائقه وسصقهل

 ،وحيرصقن علي ا وأ نمّرطقن ،قنن تمقن   ا ويعتم ،شلكيّة
وأ وزن هلا يف إسعاد  ،ويه أ ذغرّي مال القاهع شيئاً  ،ويتعلّققن   ا

 ..وأ إصالح املجتمع ،المرد
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 ،والقاهع اأجتمايّع وسنمه ،وإن طبيعة اإل سان وفطرذه
 ،تلثب  سن اإل سان لكما ذعلّق  الشلكيّات واملظاهر واهتّ    ا

وانتقص  ،غمل عال احلقائق والقاجبات امللكّف   ا ،وحرص علي ا
ورهيّه  ،ورّس فاعلّيته يف احليا  ،ويه مماط سعادذه وفالحه ،مم ا

 .وذقّبمه
وانتقاااص احلقااائق  ،ثاّ  إن اتلعلّااق  املظاااهر والشاالكيات

 ،واتلصاّمع للمااس ،سمة مال سمات الريااء اأجتماايع ،اجلقهرية
 ،واحلرص ىلع مرضاذه واذّباع هاباه ، ذعاىلوابلعب عال اتلعلّق  اهلل

سو يلكاقن  ،وأ ذبتىل األم   ةلك إأ يف مراحل احنطاط ا وختلّم ا
  ..ذلك نةنر احنطاط ا وختلّم ا

احلّق " و ن هنا  ان التكرمي  :التكريم الصادق واحلبّ املقبول* 
 ،واإلجالل ال ادق ،قوإمنا التكرمي احل ،ال حت ّقق هبيه املظاهر  تها ،لتم طفى

 ،ونستتهم  اخل  واحلكم  ،أن نستمسو بالقرآن الكرمي اليي أنزل عت  
ونيعن إل   قاض ا   ،ونستن  هبدح  وإرشاده ،ونستنطق  احلج  والّبهان

 ،نأدر بأ ره :و قّو اتنا اخلاص  والعا   ،وأن حن َّكم  يف أنفسنا وأ سرنا ،و عتما  
ونستكشف  ،نتدارس  صبا   ساء ،وال نقّ ر عن  وال جناو ه ،وننتهي بنه  

 .و ا دواه  ن عظ  وعّبة ، ن   ا أودع  ن ِدَكم وعتم
وندر  س ت  دراس   ،التكرمي احلق أن نتبع سّن  هيا الّن  الكرمي 

والت      ،والعتم والف ل ،فنستتهم  نها اةدى والرشاد ،وعي وفهم
فنتعّتم   ف  ،وأخبارهم املمتع  ،س ة أص اب  ال ّر امل ا نيونطالع  ،والثباَ

يف تأح د  ،وحستعيب العياب ،و  ف ح ت ّمل األذى ،حكون االنق اد واالتّباع
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 ،و  ف تبيل األ وال واألروا  يف سب ل اهلل ،واملبدأ احلق ،الشرع احلك م
 .وإعالء دحن  ون رة رسول  

ب ان  ا حنتاج إل   يف عباداتنا  ،وس ة أص اب  ويف سنت  
 ...ومج ع نوادي د اتنا ،و عا التنا

و ا حنب ي أن تكون  ،وف ها ب ان  ا حنب ي أن حد َرَّبَّ عت   الفرد واألسرة
 ...عت   األّ   دكو   وشعبا  

تعريضدددنا يف هدددديه  ،وحيددددّل  دددل  شددددكت  ،وف هدددا  ددددا حبدددّدد  ددددل غمدددوض
  .هدي سواء السب لو ا حن  لنا احلق وح ،احل اة

وأنظمت   ،التكرمي ال ادق أن نتمسو مببادئ دحن  املشرق 
واجلهاد  ،والعقل الراج  ،اليت تنشئ الفرد قوحا   تمّ زا  باخلتق السا ي ،اخلالدة
وال تتوي ب  عواصف األهواء  ،ال حيوب يف غ ه ،والعق دة الراسخ  ،الدائم

وال تزدزد  عن إسال   ند َعرة  ،باملطا ع واحلزب اَ وال حتتّون  تأثّرا   ،وامل رحاَ
 ،وحتفان يف تأح ده ون رت  ،ال تأخيه ف   لو   الئم ،حن ر احلقّ  ،وال ع ب  

 .وإد ائ  وإعزا ه ،وميَو يف سب ل الدعوة إل  
وحرفع  ،وستف  ال احل ،التكرمي احلق أن حفخر املستم بتارخي  اج د

وهداها  ،رفع اإلنسان    ن د  ض اجلهل إىل أوج العتم رأس   عتزا  بدحن
 .سب ل السعادة احلّق  يف الدن ا وا خرة "

وأنَ غارق يف حبار  ،وحلظ  صدق حا ن تّدعي احلّب ال ادق
إن هيه املظاهر ل سَ هي احملّب   :تقول لو بكل صراد  ووضو  ،اةوى

إّنا اندفاعاَ  ،بوب عتى  ا تّدعيوالّبهان اليي حرحده احمل ،اإلميانّ   ال ادق 
و نها وهو  ،وال ضاب  ةا  ن شرحع  أو التزا  ،ال خطا  ةا وال   ا  ،عاطفّ  
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واسريضاء  ،وتزّلف إىل العاّ   ،أشنعها وأسوأها  ا حكون  ظهر رحاء اجتماعيّ 
  .لتمشاعر يف  ناسب   وقّت 

عند  ،ال ادق فاحب  لو إن  نَ  ن أهل ال دق عتى الّباهني 
 }اليحن  ،{ يحّبهم ويحّبونه } :أولئو اليحن شهد ةم احلّق سب ان 

ومنُهم َمن  ،فمنُهم َمن قَضى نحَبه ،صَدُقوا َما عاَ ُدوا اهلل عليهِ 
 .13األدزاب  { وَما بّدُلوا َتبديا   ،يَنتِهرُ 

إذن فما أبعد   ،وال تظّنّن احلّب رسو ا  و ظاهر ،فال ت ال  نفسو
 .!.أو ذوق شيء  ن طعم  ،عن شّم شيء  ن عرف 

 ،وحقدددف أ ا ندددا سدددؤال  تدددّ  جيدددب عتدددى  دددّل  دددؤ ن أن حعدددرف إجابتددد 
  :ل كون عتى ب ّن   ن أ ره

سباب ال ي تصل املممن األوما  ؟كيف السبيل إىل احلبّ الصادق* 
إن السب ل إىل ذلو حتتّخص يف  تم  واددة عظ م    ؟.إليه
وقد جاء يف صف  النّ   ،إّنا املعرف  :قرحب    سورة وهي ، ب ة
:  (5. " ).و ن خالط   عرف  أدّب  ،"  ن رآه بدحه  هاب. 

 ،وقددددددد نعددددددى اهلل تعدددددداىل عتددددددى املشددددددر ني  فددددددرهم برسددددددول  
أال وهدي  عدرفتهم  ،وادتّج عت هم حبّج  بت  د  دا  د  ،و عاند م إحاه

 ،هددم حعرفدددون نشدددأت  الطّ بددد  الطددداهرةف ،بدد  صدددتواَ اهلل وسدددال   عت ددد 

                                                
  ./3165د رواه الري يي يف املناقب عن عتي رضي اهلل عن  / (5)
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فقدددال  ،وأخالقددد  الز  ّددد  ،وحشدددهدون ب دددفات  الكرميددد  ،وسددد ت  العطدددرة
 .69املؤممقن  {؟! .فهُم لهُ مُنكِرُون ،أم مل يعرِفُوا رسُوهلم } :اهلل تعاىل

 فطرة احلبّ نعمة إهليّة مغبون فيها كدث   :احملبّة الفطريّة وأسباهبا * 

 ،نميال  طبعاه إىل اآلخار ،اليت جتعل اإل ساانوأسـباهبا   ،الناسن م
 ،والكمااال ،اجلمااال :أ ذعاابو ثالثااة سسااباب ،ويمجااةب إيلااه

كماا ذعاّب  ،عرفاةاملباب لكّ ا ذتمحقر حقل األسوهةه  ،واإلحسان
نتماّقع إىل  ،ولك سبب مال هاةه األساباب ،رياً هلاكباملعرفة سصاًل 

ومم ا ماا نماال  كساب اإل ساان  ، اطال ومعمقّي  ،حيّس ظاهر
 ،وإنما يه مقاهب رّبانّياة خاّصاة ،ومم ا ما أ نمال  ةلك ،وسعيه

خيَتّص  } :خيتّص   ا اهلل مال يشاء مال عباده ،وممح وخصقصّيات
 .نآل عمرا {( 74) واهلل ُذو الفضِل الَعظيمِ  ،برمحتِِه َمن يَشاءُ 

جمال أ  ،امعةشاملة ج ،وهةه األسباب واسعة املعاين
 ،وهب سمىل عليما الشيخ سمحب رمحه اهلل ذعاىل ،وذمصيل اما هلبسط ا 

ومما  ،خالصة مميب  عال هةه األسباب للمحّبة ،وسجزل مثقبته
  :جاء في ا

ويه ىلع  ،الكمال واجلمال واإلحسان ؛" أسباب املحبة ثالثة
خالق لك  ألنه سبحانه ،وجه الكمال املطلق هلل سبحانه وتعاىل

املتصف  ،املنعم بانلعم لكها ما ظهر منها وما بطن ،يشء ومليكه
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ثم هذه األسباب لم جتتمع  ،واملتزنه عن لك نقصان ،بكل كمال
 ،إال لرسول اهلل  ،ألحد من البرش ىلع وجه الكمال اإلنساين

ويه تبع ملحبته  ،فمن هنا اكنت حمبته بعد حمبة اهلل تعاىل
 يبب ي أن تكون املحبة ألحد من الخلق إال ىلع ثم ال ،سبحانه

 ،قدر اتصافه بالكمال اإلساليم يف العقيدة والعبادة والعمل
واإلحسان إىل الخلق  ،واجلمال يف األخالق والسلوك والصفات

 .والشفقة عليهم ،والِّبِّ بهم
وحمبة شهوانية  ،أو أهواء شيطانية ،فأسباب مادية ،" وما سوى ذلك

وتكون عليهم  ،تقود أصحابها إىل فساد الضمري والسلوك ،ةهابط
 .. ".وباالً يوم القيامة

 ،ونبعق إيله ،ايي نريبه ،وهكةا فإن احلّب يف اهلل وهلل
وإنما هق  ،وأ انبفااعت مال األهقاء ،ليس عقاطف جاحمة رعماء

قام ذرفع نمس املؤمال وهّمته حىت جتعله يف امل ،روح علقّية شّمافة
 .روحه مع املأل األىلعوذرفرف  ،األسىم

" إن املعاين  :يقول اإلمام ابن اجلوزّي رمحه اهلل تعاىل
وهلةا حنّب س ا  كر وعمر  ،املستحسمة حتّب سكرث مال الصقر

 .ملعاني   أ لصقره  " وعثمان وعلياً 
ألن اإلحسان  ،ولق ل  نمل شيئاً مال إحسانه ،واملحسال حيّب 

 .فةلك مال سالمة المطر  يف اإل سان وسقّيت ا ،ذهحيّب يا
 ولك هةه األسباب وسنقاع ا هب اجتمع  لرسقل اهلل 

فال عجب سن وصمه اهلل  ،وسحسال استيمائ ا ، تمام ا وكماهلا
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 ،وسرسله رمحة للعاملني ،وباملؤممني رءوف رحي  ، اخللق العظي 
وذكر اهلل  ،م اآلخرملال اكن نرجق اهلل وايلق ،وجعله سسق  حسمة

 .كثرياً 
وأ نتةّوهه إّأ  براسة السري   ،وأ نتحّقق املؤمال  ةلك

سو  ،أ دراسة ابلاحث املؤّرخ ،دراسة املؤمال املحّب  ،انلبقّية
 .املطالع املستمتع

وإذا  ان اإلنسان حيّب  ن  ن   يف . ." :قال في الموا ب
أو استنقيه  ن  هتك  أو   رّة ال  ،ا   نقطعا   عروفا  فان  ، رة أو  رتني ،دن اه
ووقاه  ن العياب األل م  ،فما بالو مبن  ن    ن ا  ال تب د وال تزول ،تدو 

 ؟! . اال حفىن وال حيول
وسري   ،وإذا اكن املرء حيّب غريه ىلع مافيه مال صقر  مجيلة

 اجلامع ،والرسقل العظي  ،فكيف   ةا انليّب الكري  ،محيب 
 ،املانح نلا جقامع املاكرم والمضل العمي  ،ملحاسال األخالق واتلكري 

وسسبغ عليما نعمه  اطمة  ،فقب ممحما اهلل  ه ممح ادلنيا واآلخر 
فاستحّق سن نكقن حّظه مال حمّبتما هل سوىف وسزىك مال  ،وظاهر 

 ل لق  ،وانلاس سمجعني ،حمّبتما ألنمسما وسوأدنا وسهليما وسمقانلا
لاكن ذلك  عض ما  ،ن يف ممب  لك شعر  مما حمّبة ذاّمة هل اك

  .يستحّقه عليما
" فما ظمّك  عظي   :ويقول القايض عياض رمحه اهلل تعاىل

إىل ما أ نمال  كسب  ،هبر مال اجتمع  فيه لك هةه اخلصال
 ،وأ حيلة إّأ  تخصيص الكري  املتعال مال فضيلة انلبّق 

 ،والرؤية ،واإلرساء ،واأصطماء ،واملحّبة ،واخللّة ،والرسالة
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وادلرجة  ،والقسيلة والمضيلةوالشماعة  ،والقح ،والقرب
وابلعث إىل األمحر  ،والرباق واملعراج ،واملقام املحمقد ،الرفيعة
 ،والسبع املثاين والقرآن العظي  ،وإنتاء الكتاب واحلكمة ،واألسقد

وما خّصه اهلل  ،وذأنيبه  املعجزات ،هوصال  اهلل ذعاىل ومالئكت
ومراذب السعاد  اليت  ،ذعاىل  ه مال ممازل الكرامة ودرجات القبس

 .! ".وحتار دون ا الم قم ،ذقف دون ا العققل
وماال هماا فاإذ  :مناذج من أقوال الصحابة يف حدبّهم للدن ّ   * 

معرفاة  رساقل  سعظ  انلااس و اكن سصحاب رسقل اهلل 
فقب  ،نه ىلع األّمةومعرفة  كماهل ومجاهل وعظي  إحسا ،اهلل 

اشاتياهاً وسعظ  انلاس  ،سكمل انلاس حمّبة لرسقل اهلل  اكنقا 
 طاعتاه واتلاذّلذ  ،وإنثار مرضاذه ،جمالسته وسماع حبنثهولرؤيته 

 ،وفبائه ا حقيقة أ الكماً ودعقى ا  آ اائ   وسّم ااذ   ،وخبمته
مّما جعل   خاري  ،ك املقاهف الكثري  املرّشفةوهب سثر عم   مال ذل

  .وخري انلاس  عب انلبّيني واملرسلني ،القرون اليت عرفت ا البرشّية
 :يف حّبهم لرسول اهلل  م فمن أقواهلـ 
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َوَ ا َ اَن َأَدٌد َأَدبَّ ِإيَلَّ ِ ن  . .) :ا نققل عمرو  ال العاص 
اَلال  َل    َواَل َأَجلَّ يف  َرس وِل التَِّ   يَنَّ ِ ن    ِإج  َ َ َع د  َ  أ ِط ق  َأن  َأ   َع  يِن ِ ن    َوَ ا   ن 

يَنَّ ِ ن     َ  أَلينِّ ملَ  أَ  ن  أَ     َع د  َ  أَن  َأِصَف   َ ا أََطق     .(5) َوَلو  س ِئت 
َ  َش  ئا  ) :ويققل س ق هرير   َسَن ِ ن  َرس وِل اهلِل  َ ا َرأَح  َأد 

،  ِ ِه َ  نَي رِي يف َوج  َ  َأَددا   ،َ َأنَّ الشَّم  رََع يف  َوَ ا َرأَح  َأس 
َ ِتِ  ِ ن  َرس وِل اهلِل  َا اأَلر ض  ت ط َوى َل    ،ِ ش  ِهد   ،َ َأمنَّ إِنَّا لَن ج 
رَيِث   ر    ك     .(1) (أَند ف َسَنا َوإِنَّ   َلَ  د 

َ  رَ ) :قددال وعدن جددابر بدن مسددرة  تَدد    س ددوَل اهلِل َرأَح د يف لَ د 
َ  أَن ظ در  ِإىَل َرس دوِل اهلِل  (أي ل ت  ا تمدال القمدر)ِإض ِ َ ان    َفَجَعت د
َسددن  ِ ددن  الَقَمددرِ  ،َوَعَت  ددِ  د تَّددٌ  مَح ددرَاء   ،َوِإىَل الَقَمددرِ   (فَددِإَذا ه ددَو ِعن ددِدي َأد 

(3).  

وبعابما ذكرناا  :وحمبّة رسوله  ،أسباب نيل حمبّة اهلل تعاىل* 
اليت جعل اهلل ذعاىل مم ا لرسقهل الكاري   ،األسباب المطرّية للمحّبة

 أ  ّب نلا سن نعرض األسباب الايت جياب  ،سذّ  حّظ وسوىف نصيب

                                                
 .حل عن يف ددح  طو  /563رواه  ستم يف  تاب اإلميان برقم /( د 5)

َهَيا َدِدحٌ   :قَالَ و  ،/3115برقم / َرس وِل التَِّ  رواه الري يي يف  تاب املناقب عن ( د 1)
 .َغرِحبٌ 

َهَيا َدِدحٌ  َدَسٌن  :قَالَ و  ،/1631برقم /  َرس وِل اهللِ رواه الري يي يف  تاب األدب عن ( د 3)
عَ  َغرِحٌب ال نَدع رِف    ِإالّ   . ِ ِ ن  َدِدحِ  اأَلش 
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وحاّب رساقهل  ،ىلع العبب سن نّتخةها ليستجلب   ا حب اهلل ذعاىل
، ول اإل دا  حقد ،احلّب فيه وذؤّججهوذزيب  ،فيحيا   ا هلبه وينتعش

 ،فدددإّن احملبّددد  هلل هدددي ال احددد  الق دددوى  دددن املقا ددداَ ؛" أّ دددا بعدددد :ال دددزايّل رمحددد  اهلل
 ،فمدا بعدد إدرا  احملبّد   قددا  إالّ وهدو مثدرة  دن مثارهددا ،الديروة العت دا  دن الدددرجاَو 

وال قبدل احملبّد   قدا  إالّ وهدو  ، الشوق واألن  والرضا وأخوا ا  ؛وتابع  ن توابعها
. وسددائر املقا دداَ إن عددّز . التوبدد  وال ددّب والزهددد وغ هددا  ؛ّد دد   ددن  قددّد ا ا ق

وأّ دددا  بّدد  اهلل تعدداىل فقددد عدددّز  ،فتددم ختددل القتدددوب عددن اإلميددان بإ كاّنددا ،وجودهددا
ال  عدىن ةدا إالّ املواظبد  عتدى  :وقدال ،اإلميان هبا دّّت أنكر بعض العتمداء إ كاّندا

. وملّددا أنكددروا .دق قدد  احملبّدد  فم ددال إالّ  ددع اجلددن  واملثددالوأّ ددا  ،طاعدد  اهلل تعدداىل
والبدّد  دن   ،لّية املناجداة وسدائر لدوا   احلدّب وتوابعد و  ،احملّب  أنكروا األن  والشوق
  .(5). " . شف ال طاء عن هيا األ ر

  :وقد أرجع اإل ا  ال زايّل أسباب احلّب إىل مخس  أسباب
 .و مال  وبقاءه ،س د دّب اإلنسان وجود نف 5
 ،وحعدني عتدى بقائد  ،د ودّب   ن أدسن إل   ف ما حرجع إىل دوا  وجوده 1

 .ودفع املهتكاَ عن 
 .وإن مل حكن  سنا  إل   ،د ودّب   ن  ان  سنا  يف نفس  إىل النا  3
سواء دّب  أ ان  ن ال ور الظداهرة  ،ات د ودّب  لكّل  ا هو مج ل يف ذ 5
  .أو الباطن 

                                                
 ./5/115إد اء عتو  الدحن ( د 5)
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   .د ودّب  ملن ب ن  وب ن   ناسب  خفّ   يف الباطن 1
فتددددو اجتمعددددَ هدددديه األسددددباب يف شددددخص وادددددد ت دددداعف احلددددّب ال 

 ، ا ددل العتددم  ،دسددن اخلتددق ، مددا لددو  ددان لإلنسددان ولددد مج ددل ال ددورة  ، الدد 
 ددان  بوبددا  ال  الدد  غاحدد    ،سددن إىل الوالدددو  ، سددن إىل اخلتددق ،دسددن التدددب 

وتكون قّوة احلّب بعد اجتماع هيه اخل ال حبسب قدّوة هديه اخلدالل يف  ،احلبّ 
فددإن  انددَ هدديه ال ددفاَ يف أق ددى درجدداَ الكمددال  ددان احلددّب ال  ،نفسددها

. وهدديه األسددباب  ّتهددا ال حت ددّور  ماةددا واجتماعهددا . الدد  يف أعتددى الدددرجاَ
  .(5) فال حست ّق احملّب  باحلق ق  إالّ اهلل سب ان  وتعاىل " ،ّق اهلل تعاىلإالّ يف د

  رسددولو  بّدد  اهلل لتنميببة   ثدد ة  ا  أسددبابوحعددّدد اإل ددا  ابددن القددّ م رمحدد  اهلل 
 :(1)أُّهها أدد عشر سببا  و  ،قتب املؤ ن و حاد ا يف

ملا أرحد ب   ن ستو  والتفهم  ،تالوة القرآن  ع التدبر ملعان   :ب أحد ا
 .وعمل

التقرب إىل اهلل بالنوافل  ن الطاعاَ والقرباَ بعد أداء  :ب ثانيها
فإّنا توصل املؤ ن إىل درج  احملبوب   بعد ا تقّد   ،واجتناب احملّر اَ ،الفرائض

ويف احلدح  القدسّي  ،وترفع العبد يف  قا اَ القرب واحلبّ  ، ن برهان احملب 
َ ن  َعاَدى  :ِإنَّ اهلَل َقالَ ) :َقاَل َرس ول  اهلِل  :َقالَ  َأيب ه َرحد َرَة  املشهور َعن  

َ   ،فَدَقد  آَذند ت    ِباحَلر بِ  يل َولِّ ا   ء  َأَدبَّ ِإيَلَّ ممَّا افد تَدَرض  َوَ ا تَدَقرََّب ِإيَلَّ َعب ِدي ِبَشي 
َ  مَس َع    ،ِبالندََّواِفِل َدّتَّ أ ِدبَّ    َوَ ا حَدَزال  َعب ِدي حَدتَدَقرَّب  ِإيَلَّ  ،َعَت   ِ  َبب ت      ن  َفِإَذا َأد 

                                                
 .5/366إد اء عتو  الدحن ( د 5)

  .ني رها هنا بت ّرف وب ان ،د ذ رها اإل ا  ابن القّ م رمح  اهلل يف بعض  تب  (1)
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َمع  ِب ِ  َت   الَّيِت  ،َوَحَده  الَّيِت حَدب ِطش  هِبَا ،َوَبَ َره  الَِّيي حد ب ِ ر  ِب ِ  ،الَِّيي َحس  َورِج 
تَدَعاَذين  ،َوِإن  َسأََليِن أل ع ِط َدنَّ    ،مَي ِشي هِبَا ء   ، أل ِع َينَّ   َولَِئن  اس  َ  َعن  َشي  َوَ ا تَدَردَّد 

 ؤ ِ نِ 
ََ  ،أَنَا َفاِعت    تَدَرد ِدي َعن  نَدف ِ  امل َو 

َره  امل َره  َ َساَءَت    ،َحك    .(5) (َوأَنَا َأ  
اليت تبنّي  ،وقد ت افَر عشراَ األدل  والن وص  ن الكتاب والسّن 

 ،وأثر احلّب يف  حادة القرب ، ورسول  أثر العمل ال احل يف  حادة احلّب هلل
وبني  وأثر القرب يف  حادة احلّب وتأّجج  فالعالق  بني احلّب هلل ورسول  

ال حنفّو أددُها عن التأث  يف ا خر  ،العمل ال احل عالق  تأث   تبادل
 .و حادت 

 ن  ّل غن م   ن العمل ال احل وإّن  ن شأن املؤ ن أن ح رب 
فال حقت ر عتى نوافل  ،ن  ب ن اخل  وأن حكون ل  يف  ّل   دان  ،بسهم
وإمنا جيتهد أن  ،أو الي ر هلل تعاىل ،أو احلجّ  ،أو ال دق  ،أو ال و  ،ال الة

و ا حكون أنفع لعباده  ،   اّب اهلل تعاىلب وأن حقدّ  ّل باحناف  اجتهدحن يف  
 .رغائب  و ابّ عتى 

 ،بالتسان والقتب :ر اهلل تعاىل عتى  ل دالدوا  ذ  :ب الثالث
فن  ب املؤ ن  ن  ب  اهلل تعاىل عتى قدر ن  ب   ن هيا  .والعمل واحلال

فمن أدّب ش ئا   ،و يلو  ثرة ال الة والسال  عتى رسول اهلل  ،الي ر
 .أ ثر  ن ذ ره
والتسّنم  ،إحثار  اّب اهلل تعاىل عتى  ابو عند غتباَ اةوى :ب الرابع

 .وإن صع ب املرتقى ،إىل  ابّ 

                                                
 ./6615رواه البخاري يف  تاب الرقاق برقم /( د 5)



 53 بد المجيد البيانونيعد. 

و شاهد ا  ، طالع  القتب ألمساء اهلل تعاىل وصفات  :ب الخامس
فمن عرف اهلل بأمسائ   ،وتقتّب  يف رحاض هيه املعرف  ودقائقها ،و عرفتها

 .أحّبه ال محالة :وصفات  وأفعال 
 ،آالئ  ونعمائ وسابغ  ، شاهدة بّر اهلل تعاىل وإدسان  :ب السادس

  .و ثرة ذ ره وشكره ،فإّنا داع   إىل  بّت  ،وعظ م  نن  الباطن  والظاهرة
انكسار القتب بكت ت  بني حدي  ،وهو  ن أعظمها وأعجبها :ب السابع

بد بالعبودحّ  هلل تعاىل العوعتى قدر حتّقق  ،واليّل  لعظمت  وربوب ّت  ،اهلل تعاىل
 ،وحستشعر االفتقار إل   سب ان  ،ر بني حدي اهلل تعاىلكساحت ّقق باليّل  واالن

 .ول   يف التعب  عن هيا املعىن غ  األمساء والعباراَ
 ،ملناجات  وتالوة  ال   ،اخلتوة باهلل تعاىل وقَ النزول اإلةي :ب الثامن

مث خت م ذلو  ،والتأدب بأدب العبودح  بني حدح  ،ووقوف القتب بباب 
 . فار والتوب باالست

مثراَ  ،والتقاط أطاحب  ال هم ،جمالس  احملبني ال ادقني :ب التابع
وال تتكتم بني أحدحهم إال إذا  ، ما تَنتقي أطاحب الثمر  ،أفكارهم وأدواةم

ََ أن ف    زحدا  حلالو ،ترّج َ   ت   الكال   ،و نفع  ل    ،وعتم
و ا  ،وتيّوق  شاعرهم ،خبارهمو يلو دراس  س  الستف ال احل وفهم وأ

مما ال خيرج عن  شكاة  ،فاضَ ب  أروادهم  ن  عاين ودقائق وآداب
م وقد دفظَ لنا حبمد اهلل تعاىل  تب الس  والرياج ،الكتاب والسّن  وهدحهما
 . ن ذلو الشيء الكث 

و باعدة  ل سبب حيول  ،وقطع العوائق ،ختف ف العالئق :ب العاشر
 ،ما أ ثر  ا ش تَ عالئق الدن ا اإلنسانف ،ب وبني اهلل عّز وجلّ بني القت

 ! .ودجبت  عن صال  أ ره ،ف ّدت  عّما ف   خ ه ،العوائقووقفَ يف وجه  
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 ،ومل ح رّي بزخرف فان   ،وأدكم س ه ،والعاقل املوّفق  ن دز  أ ره
 .ورضوان ال حفىن ،حش ت  وح ّده عن سعادة األبد

و ا خّ   اهلل  ،و كار   التفّكر يف ف ائل النّ   :عشرب الحادي 
و ا لق    ،بل لتعاملني ب  ،ورمح  اهلل تعاىل لإلنسانّ   ،ب   ن خ ائص وف ائل

 و مال رأفت   ،وتكيحب واستهزاء ،يف سب ل دحن اهلل تعاىل  ن عنَ وإحياء
  عن  ّل شرّ  وإبعادها ،ودرص  عتى ن تها لكّل خ  ،وشفقت  بأ ت. 

وصل  :ومن  ذه األبباب"  :حقول اإل ا  ابن القّ م رمح  اهلل
. وِماك .ودخلوا على الحبيب ،ونالوا القرب ،المحبون إلى منازل المحبة

وباهلل  .وانفتاح عين البصيرة ،ابتعداد الروح لهذا الشأن :ذلك كّله أمران
 .التوفيق "

فددإن  ،ّل سددبب  ددن هدديه األسددبابفدا ت ن نفسددو أخددي املددؤ ن عنددد  دد
ويف طاعدد  رسددول   ،و ددا حيبّدد  اهلل سددب ان  ،رأحددَ  نهددا  سددارع  يف  رضدداة ربّددو

،  فامحددددد اهلل تعدددداىل أن لدددددحو بددددراهني  ،واحلددددرص عتددددى اتّبدددداع سددددنّت  وهدحدددد
. وإن وجدددَ .وإحثددار  ملرضدداة ربّددو عتددى شددهواَ نفسددو ،صدددقو يف  بّتددو

وسداعاَ  ،والطرحدق آهدل بداحملّبني السدالكني ،سدو غ  ذلدو فالسدب ل أ ا دو  ر 
فددال تكددن  ددن القاعدددحن املفددّرطني  ،السددبق بالرهددان  دددودة بأنفددا  هدديه احل دداة

   .؟! والسع د  ن وّفق  اهلل تعاىل وهداه.احملرو ني
واعتم أخي املؤ ن أن  :وحمبة العبد لربه  ،حمبّة اهلل تعاىل لعبده* 

وذوقا  ووجدا  د تدل عتى  ،وق اسا  واعتبارا   ،نقال  وفطرةمج ع األدل  د عقال  و 
 .و ب  اهلل تعاىل لعبده ،إثباَ  ب  العبد لرب 
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حيــّبُهم  } :يف هااقهل ذعاااىل والددذأ أمجددع عليدده العددارفون   * 
وإثبات حمبة الرب  ،ىلع إثبات حمبة العبب لربه سبحانه {وحيبُّونَه 

وأ  سابة لساائر  ،قق لك حمبة ذقاّبروسن حمبة العبب لرّبه ف ،لعببه
 ،وروح ا " ال هلإ إال اهلل " :ويه حقيقة لكمة اتلقحيب ،املحاّب إيل ا

 .وسن ا صمة زائب  ىلع الطاعة واأستقامة والعمل الصالح
 :وللمؤممني مال عباده ،وكةلك حمبة الرّب ألويلائه ورسله

ذلك سثر املحبة  فإنّ  ،وإحسانه وعطائه ،صمة زائب  ىلع رمحته
فإنه ملا سحب   اكن نصيب   مال رمحته وإحسانه وبره سذ َّ  ،ومقجب ا

 .نصيب
ولعل أرفع ما جاء يف حمبّة اهلل تعاىل لعباده ما جاء يف احلديث عن أبي 

ِحلَ ) :قال رسول اهلل  :قال هريرة   :ِإَذا َأَدبَّ اهلل  الَعب َد نَاَدى ِجّب 
ب   ِل  ف النا   ِإنَّ اهلَل حيِ  ِحل  يف أَه  ِحل  فَد د َناِدي ِجّب  ِبب    فَد  ِ ب    ِجّب  َفَأد 

ب  ف النا  هللَ ِإنَّ ا :السََّماءِ  ل  السََّماءِ  ،َفَأِدب وه    حيِ  مث َّ ح وَضع   ،فَد  ِ ب    أَه 
ِحَل فَد َدق   َوِإَذا أَبد َ َض َعب دا   ،ر ضِ ألَ َل   ال َقب ول  يف ا ِإينِّ  :ول  َدَعا ِجّب 
ِل  :قَالَ  ،َفأَب ِ       أ ب ِ ض  ف النا   ِحل  مث َّ حد َناِدي يف أَه  فَد  ب ِ      ِجّب 

مث َّ ت وَضع   ،فَد  ب ِ   ونَ    :قَالَ  ،فَأَب ِ   وه   ِإنَّ اهلَل حد ب ِ ض  ف النا   :السََّماءِ 
  .(5) (َل   البَد  َ اء  يف اأَلر ضِ 

                                                
يف  تاب الّّب وال ت  وا داب برقم / و ستم 1166رواه البخارّي يف  تاب بدء اخلتق برقم /( د 5)
/5661/. 
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ولو مل حكن  ،و ا أرفع دّظ العبد  نها ،هيه احملّب  أال  ا أعظم آثار
وهيا احلدح  الشرحف لكفى بأص اهبا شرفا   ،ف ها غ  هيه ا ح  الكرمي 

 !.و نزل  ورفع  ،وعزّا  
وإن العقول لت كم بوجوب تقدمي  ب  اهلل تعاىل عتى  ب  النف  

  .و لِّ  ا سوى ذلو ،واملال والولد ،واألهل
فاال  ،ف ق مطمقس ابلصاري  :من لم حيكم عقله بهذاولكُّ 

لكّ اا ذابعق إىل  ،والرشع وانلظار ،فإن العقل والمطر  ،ذعبأ  عقله
وإنما جاءت الرسل  تقرير  ، ل إىل ذقحيبه يف املحّبة ،حمبته سبحانه

 .والعققل الرصيمة ،ما يف المطر السليمة
اإلمام ا ال القي   نققل؟ .؟ وكيف تثبت.كيف تنبت احملبّة* 

 ،" وأول ما تببت املحبة يف القلب من مطالعة املنة :رمحه اهلل ذعاىل
 .وتثبت باتباع السنة

ونعمه  ،سي سن ا ذنشأ مال مطالعة العبب ِممّة اهلل عليه
فإن  ،فبقبر مطالعته ذلك ذكقن هق  املحبة ،ابلاطمة والظاهر 

 ،وبُغض مال سساء إيل ا ،القلقب جمبقلة ىلع حّب مال سحسال إيل ا
 .وأ إساء  إأ مال الشيطان ،وليس للعبب هط إحسان إّأ مال اهلل

ذأهيلاااه ملحبتاااه  :مددن أعظدددم منددة اهلل تعددداىل علدددى عبددده    * و
  .واحلرص ىلع متا عة حبيبه  ،وإراد  وج ه ،ومعرفته

فإذا ذغلغل ذلاك  ،نقر نقةفه اهلل يف هلب العبب :وأصل هذا
ّهلا  هل  ،فرسى فيه نمسه ،سرشه  ذاذه :ب العببانلقر يف هل

ُ
وماا س

 ،وهقيا  عزيمتاه ،َفَعلَا    اه هّمتاه ،مال الكمااأت واملحاساال
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ألن انلاقر والظلماة أ  ،وانقشع  عماه ظلماات نمساه وطبعاه
فتاها  الاروح حينئاة إىل  ،جيتمعان إأ ويطارد سحابهما اآلخار

  :احلبيب األول
 احلّب إالّ لت ب ِب األّوِل   ا ن اةوى نَدقِّل فؤاد  د   شئَ  

 !. نزل أبدا  ألّول  ودن ن    الفّت حألف    م  نزل  يف األرضِ 
واكبلبر  ،وهةا انلقر اكلشمس يف هلقب املقّربني السا قني

واكنلج  يف هلقب اعّمة  ،يف هلقب األ رار سصحاب ايلمني
 .والُسىَه  وذماوذ   فيه كتماوت ما  ني الزهر  .املؤممني

إنما نكقن  متا عة  ،ورسقخ هةه املحبة وثباذ ا يف القلب
فبحسب هةا  ،وسخالهه وسحقاهل ،يف سعماهل وسهقاهل الرسقل 

وحبسب نقصانه  ،اأذباع نكقن منشأ هةه املحبة وثباذ ا وهقذ ا
وأ  ،نكقن نقصان ا وهةا اأذباع نقجب املحبة واملحبقبية معاً 

  .  مانت  األمر إأ 
واعلم أيخ املؤمن أنك ال حيبك اهلل إال إذا اتبعت حبيبه 

  ًوأجبته دعوة ،وأطعته أمراً  ،وصّدقته َخَِّباً  ،ظاهراً وباطنا، 
وعن حمّبة غريه من  ،وفنيت عن حكم غريه حبكمه ،وآثرته طوعً 

وإن لم يكن ذلك فال  ،وعن طاعته غريه بطاعته ،الخلق بمحبته
وال تغرّت  ،فاتلمس نلفسك نوراً  ،جع من حيث جئتوار ،تتعنّ 

 .فلست ىلع يشء يف هذا السبيل ،بنفسك وما أنت عليه
ويغِفر لُكم  ،فاتّبُِعوِن حيببُكُم اهلل } :وذأمل هقهل ذعاىل

أ يف سنك   ،سي الشأن يف سن اهلل حيبّك  31آل عمران  {ُذنُوَبُكم 
 .  اذباع احلبيب املصطىف وهةا أ ذمالقنه إأ ،ذّبعقن حّبه
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 ،حىت ذبعث ىلع إنثار احلق ىلع غريهوتتصاعد املحبة 
ذقتيض مال املحب سن  ،فيه لكماهلا وهقذ ا ،وذُلِ ج اللسان  ةكره

 ،وأ نؤثر غريه عليه ،فيؤثره ىلع غريه ،نبرك ألجل احلق ما سقاه
مال ذكره حىت فإن مال سحّب شيئاً سكرث  ،وجيعل اللسان لَِ جاً  ةكره

 .كأنّه أ يشاهب غريه وأ نراه
 :مال مطالعة صمات اهلل ذعاىلـ وإنما تنال هذه املحّبة  

واتلمثيل  ،ومعرفة معاني ا  مف اتلحريف واتلعطيل ، إثباذ ا سوأً 
 ً واتلةّوق ملعاني ا  اتلمكر  ،واتلكييف عال معاني ا ونصقص ا ثانيا

فال  ،وعظي  اللطف والرمحة ثاثلاً  ،وجليل احلكمة ،يف  بنع الصمع
نصّح للعبب مطالعة الصمات ابلاعثة ىلع املحبة الصحيحة إأ 

ومعرفة  ،ولكما سكرث هلبه مال مطالعت ا ،  ةه األمقر اثلالثة
وعظم   ،ازدادت حمبته للمقصقف   ا :معاني ا واتلةّوق آلثارها

 .هيبته يف هلبه وإجالهل
 :النظر إىل ا حددداَ نظدددر التفّكدددر واالعتبددداربدددوتبببدداد المحبّبببة تصببباعدا  

 ،و دل   نهمدا داع  قدوي  إىل  بّتد  سدب ان  ،وآحات  املسموع  ،آحاَ اهلل املشهودة
وودالئددل عتددى تود ددد ربوب تدد   ،ونعددَو جاللدد  ،ألّّنددا أدلّدد  عتددى صددفاَ  مالدد 

  .وجوده ودتم  ،وإدسان  وعفوه ،وبراهني عتى دكمت  وعتم  ،وإة ت 
 ،واحلبنث عال احلّب  : العالقة بني احلقّ والصدق واحلبّ* 

لكمتني حبيبتني إىل  حيبونا إىل احلبنث عال العالهة  يمه وبني
هما ىلع درجة كبري  مال  ،عزيزذني ىلع نمسه ،هلب لّك مؤمال

حىّت لكأّن احلبنث عال  ،إن ما احلّق والصبق ؛العالهة  ه واأذّصال
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سو هق  ه  ،ف ق ذةكري  ه ،حبنثاً عال األخرى إحباهما إن ل  نكال
  .سشبه

والصبق ايي هق  ،احلّق ايي هام   ه السمقات واألرض
وظاهره  ، اطمه اإلخالص وصماؤه ،وبرهانه ورّسه ،صمق احلّق ونقره

 .سمّق الغانة ،عّز  اإلراد 
وعالهة  ،را طة وشيجة وإن بني احلّق والصدق واحلّب  

عل مال حقائق هةه اللكمات اثلالث وروا ط ا سّساً ذققم جت ،وثيقة
 ؛والكماأت اإلنمانيّة ،عليه لك المضائل اإل سانية

ذمعكس علي ا صماذه  ،فالصبق مرآ  شخصّية اإل سان
ألن الصبق نعطي صاحبه اإلهبال  ،ومم جه ومقاهمه ،وسخالهه

ا  املؤمال يف وسأ حي ،واجلرس  والرصاحة ،واهلمة الطمقح ،العازم
  .وأ ذأخةه يف اهلل لقمة أئ  ،احلق سحباً 

 ،سليس الصبق سهّ  صمات الرسل ،والصبق ممتاح انلبق 
 .؟ .وسجّل ما ذمّتعقا  ه

هب جعل صبهه مبخاًل لقريش إىل  ث  سليس انليب 
 ؟ .اإلنمان  نبّقذه مال سول نقم

ق فعىل هبر صبق املؤمال نقبرب مال مقام انلبق  وسخال
واذلي جاَء  } :وىلع هبر  عبه عال الصبق نبتعب ،انليب 

  .[ 33] الزمر  { وصّدق بِه أوئلك ُهُم املّتقون ،بالصْدقِ 
ث  إن للصبق جةراً مكيماً يف فطر  األخيار املتقني 

وروحه  ،صقرذه وجسبه احلّق  ،نّتصل  ه جةع متني ،ونمقس  
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تمّّي  مع لك يشء يف هةا ويلك اجلةع عالئق م ،وحياذه احلّب 
  ؛القجقد

وهق رّس مال سرسار القبر يف  ،ا فالصبق مع اهلل ذعاىل ن بي
 .اهلبانة واتلقفيق

 ،وإنثاره ،وابلحث عمه ،نققد إىل حبّه ،ا والصبق مع احلّق 
وصاحبه أ  ،واتلضحية ألجله ،واجلرس  فيه والقق  ،والرجقع إيله

  .قاريوأ ن ،وأ نماري ،نباهال
 ،ويعرف حبقيقت ا ،نكشف عيقب ا ،ا والصبق مع انلمس

 .وحيمل ىلع ذزكيت ا ،ويلزم ا حّبها
وحيمل ىلع  ،حيبد س عاد العالهة     ؛ا والصبق مع انلاس

 .ويممع مال جماراذ   يف سهقائ   وباطل   ،إخالص انلصح هل 
يف  ما جاءك ،ومال هما اكن الصبق ن بي إىل لّك خري وبرّ 

 :هَاَل  َعاِل انلَّيِبِّ   ال مسعقد َعال  َعب ِباهلِل الصحيح احلبنث 
َوِإنَّ اْلِبرَّ يَبْهِدي ِإَلى اْلَجنَِّة َوِإنَّ الرَُّجَل  ،ِإنَّ الصِّْدَق يَبْهِدي ِإَلى اْلِبرِّ )

يق ا َوِإنَّ اْلُفُجوَر  ،َوِإنَّ اْلَكِذَب يَبْهِدي ِإَلى اْلُفُجورِ  ،َلَيْصُدُق َحتَّى َيُكوَن ِصدِّ
  .(5) (َوِإنَّ الرَُّجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلِل َكذَّاب ا ،يَبْهِدي ِإَلى النَّارِ 

وإّن لكمة  ،وإعالء لشأنه ،إّن لكمة الصبق نرص  للحّق 
فإذا ل  ذكال نارصاً  ،وذقهني سمره ،الكةب سيع يف نقض احلق

                                                
/ و ستم يف  تاب الّّب وال ت  وا داب برقم 1611رواه البخارّي يف  تاب األدب برقم /( د 5)
/5651/. 
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 ،ال سهّل مال سّأ ذكقن ساعياً يف ذقهيمهف ،مبافعاً عمه ،للحق
  .وإضعاف صّمه

فما  ،وسثر جليل ،ذات وزن كبري ،وإن حلظة الصبق القاحب 
نقطعه املؤمال يف حلظة الصبق س عب مما نقطعه راكب الطيار  مال 

نة وسشبه ما نكقن يف عرصنا  ،املايش ىلع هبميه يف سرض وَع ر  َحز 
اليت  ،ياس إىل احلركة ايلبوية ابلبائية احلركة األلكبرونية  الق

  .ويه حمبود  املجال واألثر ،حتتاج إىل ج ب ووه 
وصبق املؤمال يف سريه إىل اهلل ذبارك وذعاىل إنما هق زاده 

 .وعبد اللحظات ،ورصيبه ىلع مرور األنماس
والمكر  ،فممطلقه ومستقره العقل احلصيف ؛ـ وأما احلّق 

 ،وهق اثلمر  الطّيبة للصبق ،عصبيّة سو اهلقىاحلّر املتجرد عال ال
سل  نقل احلّق جّل جالهل عال  ؛وهل  احلّب سوثق ارذباط واذّصال

 } :الاكفريال اجلاحنني عال اإلنمان  احلّق وإنثاره يف حياذ  
فاكن مقتىض الكمه  ، 78الزخرف  { وأكرثُُهم للحّق اكرُهون

  .مّك عمهوأ نم ،سبحانه سن نتّصل احلّق  احلّب 
 ،فال نقصب  ه العاطمة اهلقجاء املمملتة ،ـ وأما احلّب 

 ، ل نريب  ه اتلقّجه الصادق إىل احلّق  ،وانبفااعت األهقاء اجلاحمة
والتسايم   ا  ،وذ ةنب ا ،واتلقجيه السايم تللك العاطمة المطرية

 ويقّضح ،ويرس  هلا مسارها ،ىلع هبى احلّق ايي حيبد هلا سبيل ا
  .وأ ذغلق وأ ذقرّص  ،فال تشتّط وأ ذميل ،هلا س عادها
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وتسمق  ه عال سن نكقن فكر   ،ويه  بورها ذم ض  احلق
 ،مع احلق الصبق إن ا ذتماعل  ،سو فلسمة جمرد  ،ذهمية  اهتة
 .يلكقن مم ما واهع نبرج  احلق ويبرس  خطاه ،ويتحرك   ا

ر ايي نكشف عمه لتمافاتلصقير ادلهيق لوما سمجل هةا 
وبني  ،القرآن الكري   ني احلّق ايي هام   ه السمقات واألرض

اينال  ،ايي جيمح إيله الغارهقن يف ظلمات ش قاذ   ،اذّباع اهلقى
ولَو  } :إذ نققل احلّق سبحانه ؛نريبون للكقن سن حيك   أهقائ  

َمَواُت واألرُض و  {. .َمن فِيِهنّ اتّبَع احلّق أهواَءُهم لَفَسَدِت السَّ
 .71املؤممقن 

يلكقن سزىك ما  ،ثّ  إن احلّب نغةنه الصبق ويمّبه ويمّميه
  .والزنوات املتبنية ،ويسمق  ه ىلع املشاعر اهلا طة ،نرفع اإل سان

إنّه نتحبد سمّقه مال سول الطريق عمبما نبتبىء حبّب اهلل 
 ل أ ّب مال  ،وأ نكتف  بعقى احلّب  ،وحّب رسقهل  ،ذعاىل

يلتحّقق  ،وذقبن   رهان ا مال الطاعة واأذباع ،صبق ذلك ادلعقى
كما سبق يف احلبنث  ،ويلتةّوق حالوذه ،املؤمال  كمال اإلنمان

َوَأْن ُيِحبَّ الَمْرَء  ،َأْن َيُكوَن اهلُل َوَرُبوُلُه َأَحبَّ ِإَلْيِه ِممَّا ِبَواُ َما) :الرشيف
 .(..هللِ  ال ُيِحبُُّه ِإالّ 

هق مببس انلظر   ،وكمال هةا احلّب  ،إن احلّب هلل ورسقهل 
فلك حبٍّ  ،ومببس العالهة مع لك يشء ،إىل لّك يشء يف هةا القجقد

 . عبه جيب سن نكقن ذا عاً هل مستقىح ممه
ً سو  ،زوجاً اكن سو ودلاً  :فعالهة اإل سان  اإل سان سو هريبا

ودنياه  ،ومتاعه وجتارذه ،اهل ومسكمهوعالهة اإل سان  م ،صاحباً 
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والعادات  ،ونظر  اإل سان إىل األفاكر والقي  واملشاعر ،لك ا
ً  ،لك ذلك ،واتلقايلب هلل حلّب اوغري ذلك جيب سن نكقن ذا عا

  .ومستقىح مال رشعه وهبنه ،ذعاىل ورسقهل 
 ،(يف اهلل والب ض ،احلّب يف اهلل ،أوثق عرا اإلميان) :ومال هما اكن 

 .(1)كما جاء يف احلبنث الرشيف الرصيح 
إن هةه املماهي  سصبح  غريبة  :مس سن نققلوحيّز يف انل

ألن    ،وذصقراذ   واهتماماذ   ،ىلع ذمكري كثري مال شباب ادلعق 
وربما  ،رص ىلع ذغةنة المكرواحل ،يف فلك ثقافة العقلنبورون 

ذعاىل سن نقتطع سااعت طقيلة اكن هّ  سحبه  يف نرص  دنال اهلل 
 ،واأشتغال  اتلخطيط انلظرّي  ،جمالسه  اجلبل واملراءمال حياذه و

ولكاّل هةه  ، اءواألرواح جب ،خقاءوالقلقب  ،الملسفّ واتلمظري 
وسحسب سن ا  ،يف احلقيقة معادأت إنمانية سصيلة دهيقة  هياملما

انيقن يف لك عرص ن تبي إيل ا الرب ،سجببنات يف ادلعق  والعمل
فيكقنقن ىلع  ،ويربقن انلاس ىلع هبن ا ،ويتعاملقن   ا ،وجيل

 .واتلكقيال املزّتن السلي  ،هبم انلبق  يف البربية وابلماء
سصقل أ ّب مم ا يف حيا  لك إّن الصدق واحلّق واحلّب 

كما أ ذققم  ،فال يستقي   ماء الشخصية اإلسالمية  بون ا ،مؤمال
وذتصل وشاجئ ا  غري وجقدها  ،وذتقثق روا ط ا ،ملسلمةاجلماعة ا

 . صقر  متعادلة دهيقة

                                                
  .د رواه أمحد  ن ددح  الّباء بن عا ب  (5)



 حديث القلب 64

واجتة  ،سصبح احلق ضعيماً  اهتاً  ،ا فإذا انتقص الصبق
 .وسنقاع مال الضالأت ،احلّب حنق األهقاء والش قات

واكن مال ورائه  ،هبح ذلك يف الصبق ،ا وإذا ضعف احلق
ب وج ات غري مضبقطة  احلق واجّته احل ،اأ تباع والضالل

وهب حيسب  ،وأ نرىض   ا ،فاكن سهقاء أ نقرها الرشع ،وهبنه
 .وعرام رغبته ،جلمقح اعطمته ،صاحب ا سنه ىلع خري

 ،سصبح حامل احلق هاسياً جافياً  ،ا وإذا ضعم  جةو  احلب
ر انلاس وأ نؤلم   فإذا رسى  ،ويمرق صمقف   وأ جيمع   ،نممِّ

وربما  ،اجلمق  عال دعقذه وانلمقر اعد  الالئمة ىلع انلاس مم  
ظاّل واّدىع سن ذلك بسبب انلمقس اليت سكرثها أ ذقبل احلق وأ 

واحلرص ىلع اكتشاف سسباب  ،ول  نعب ىلع نمسه  املالمة ،ذألمه
هةه املماهي  و سب ا  ول  نعل  سن اختالل مقادنر ،اتلقصري
وضعف ذكقيمه المكري  ،صيتهوعبم اذّزان شخ ،ادلهيقة

 .وصّبه  عمه ،يه األسباب يف نمر  انلاس ممه ،والبربقّي 
ا وإّن محلك للحق سيخ املؤمال  قق  الصبق أ ذغميك عال 

 .وروح الرمحة ،جةو  احلب وصماء العاطمة
أ ذعةرك  ه هّق  الصبق اليت حتمل ا  ،كما سن ج لك  احلّق 

فتحّقق سيخ  ،المّياضة املتّقب  وأ جةو  احلّب  ، ني جقاحنك
اليت أ نمق  ا إأ خيار  ،!  تلك املعادلة ادلهيقة املتقازنةاملؤمال 
 .تلكقن عمب اهلل مال كّمل الرجال ،انلاس
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وبعب ما حتّبثما عاال  :ومثرات املعرفة والقرب  ،مواقف احلبّ* 
 ا يلتحّقاق وذكرنا سسبا ه اليت أ  ّب مم ،السبيل إىل احلّب الصادق
حيسال  ما سن نعرض  عض ثمرات هاةا  ،يف نمس املؤمال ويتمّكال

وما حتّقاق يف حياا  انلااس ماال  ،وآثاره يف المرد واجلماعة ،احلّب 
وخري ما نلتمس ذلك يف سري  الصحا ة  ،عجائب اأنقياد والطاعة

  مااع انلاايّب،   ودبدداه أ ددر   ،اخل ددائصايي خّصااه اهلل  ااأعظ
وأبتددددغ  عدددداين احلسدددددن  ،مجددددع لدددد  أمسددددى صددددفاَ اجلمددددال والكمددددالو  ،الف ددددائل
" فمددن رآه  ،وجعتدد  رءوفددا  رد مددا  بدداملؤ نني ،وأرسددت  رمحدد  لتعدداملني ،واإلدسددان

حيسدددددب  دددددل جتددددد    دددددن  ،و دددددن خالطددددد   عرفددددد  أدبّددددد  " ،بدحهددددد  هابددددد 
 ملدا حدرى  دن دسدن إقبالد  ،وأ در هم عندده  نزلد  ،أن  أدّب النا  إل   ،جتسائ 
" مل أر قبتدد  وال  :حقددول واصددف  عتددّي  ،واهتما دد  مبالطفتدد  وددحثدد  ،عت دد 

 .بعده  ثت  "
  :أعظم مثرات احلبّ الصادق * فمن 

 ،ودّهة اتلممية واألزتام  أمر اهلل ذعاىل ،ا الطاعة واأذّباع 1
هةا األزتام والطاعة اليت أ نعرف ا انلاس يف  ،وسمر رسقهل 

ولكال اتلممية في ا أنكقن  ،يف األنظمة العسكرّية حياذ   إأّ 
ملال يشّة سو  ،وهيممة العققبات الرادعة ، قّق  انلظام وشّبذهإّأ 

سّما دّهة اتلممية واألزتام يف عالهة املؤمال  بنال اهلل وسمّة  ،خيالف
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واحلرص ىلع مرضا  اهلل  ،فإن  اعث ا احلّب هلل ورسقهل  ،نبّيه 
 .ومثقبته
وسن  ،ا اخلروج عال سهقاء انلمس وحظقظ ا وش قاذ ا 2

كما  ،نكقن هقى املؤمال ذبعاً لرشع اهلل ذعاىل وهبي نبّيه 
َ  ا جِ بعا  ملواه تَ كوَن هَ م دّّت حَ    أدد   ن  ؤ ِ ال ح  ) :جاء يف احلبنث  ئ

 .(1) (ب ِ 
 انلمس وذعريض ا لألخطار دونه  ا فباء رسقل اهلل  3
، ولق ل   ،والعزيمة الصادهة ،ذلك  انليّة املخلصة ويبلغ املؤمال

 .ول  نكال يف عرصه ،نعش مع انليّب 
  :ومواقف نادرة  ،مناذج فذّة* 

 ،وسلف هةه األّمة الصالح ،وهب اكن الصحا ة 
ويرونه سعظ   ،يف لّك مقهف يستشعرون حّب   لرسقل اهلل 

اليت ننبيغ للمؤمال  ،نمانوسجّل حقائق اإل ،القربات إىل اهلل ذعاىل
والطاعة  ،لقب انبفع إيله سصحا ه  احلّب الصادق ،سن نتحّقق   ا

واخلروج عال سهقاء انلمس  ،واأذّباع ودّهة اتلممية واألزتام
 انلمس وذعريض ا  ،وفباء رسقل اهلل  ،وحظقظ ا وش قاذ ا

 ،ىل احلبورلقب انبفعقا يف ذلك لكه كما نمبفع املاء إ ،لألخطار دونه
 ،واجنة   إيله انلمقس والقلقب كما نمجةب المراش إىل انلقر

                                                
روحناه يف  تاب  ،ددح  دسن ص    :وقال ،د رواه اإل ا  النووّي رمح  اهلل يف األربعني (5)

  ./313انظر جا ع العتو  واحلكم / ،وتعّقب  ابن رجب ف ّعف   ن وجوه ،احلّج  بإسناد ص   
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وسحبّه سصحا ه ورجال  ،كأنما اكن مال القلقب واألرواح ىلع ميعاد
حباً وطاعة وفباء ل   ،وفبوه  أرواح   وم ج   ،سمته وسطاعقه

 ،سو مصلحي ا وهادذ ا ،يسمع  مثل ذلك يف ذاريخ األم  مع سنبيائ ا
وإنثاره ىلع  ،ع يف ذلك مال خقارق احلّب واتلماين يف طاعتهووه

ولال حيبث  عبه  ،انلمس واألهل واملال والقدل مال  حيبث هبله
 ؛مثله

  :دقّة الطاعة واجلنديّة الصادقة * 

سعطى الرانة نقم خيرب يلّع  ال س   فمال ذلك سن انليّب 
فسار  ،(تَ  اهلل عت وَ دّّت حف ،وال تتتِفَ ،ا شِ ) :وهال هل طالب 

! ىلع ماذا ." نارسقل اهلل :ونادى ،ول  نلتم  ،شيئاً ثّ  وهف يلّع 
 (..امش وأ ذلتم ) :هقل انليّب  ؟ فل  ننس .سهاذل انلاس

عال شأن هاّم مال شئقن القتال فقهف  واحتاج إىل سؤال انليّب 
 .ول  نلتم  ،وسأل

  :بّ والفداء وللنساء نصيب كب  من احل* 

حىت اكدت سن  ،سهبل  امرس  تسىع ،" وملا اكن نقم سحب
 ! .! املرس .املرس  :فقال ،سن ذراه  فكره انليّب  ،ترشف ىلع القتىل

فتقّسم  سن ا سيم ا ويه صمّية  :هال الزبري  ال العّقام 
 لغ ا سن املرشكني هتلقا سخاها  ، م  عبب املّطلب ريض اهلل عم ا

 .فيه ذريب سن ذراه ،ومّثلقا  ه ،ز  مح
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فأدركت ا هبل سن ذنتيه إىل  ،فخرج  سسىع إيل ا :هال
ا سي دفعته دفعاً شبنباً ا واكن  امرس   ،فدلم  يف صبري ،القتىل

 .إيلك عين أ سرض لك :َجدل  ا سي شبنب  ا وهال 
فقهم   ،عزم عليك سّأ ذةهيب إن رسقل اهلل  :فقل  هلا

 .ول  ذتحّرك مال ماكن ا
ألن ا ذلّق  سمر رسقل  ،ول  ذتحّرك مال ماكن ا ،! وهم .نع 

ذتجىّل يف سشّب سااعت  ،! إن ا اجلمبنّة املثىل.فسمعاً وطاعة ،اهلل 
 !.ونزول املصيبة ،اهلقل

ا وروى ا ال إسحاق يف السري  سن امرس  مال األنصار ريض 
 ،وزوج ا نقم سحب مع رسقل اهلل هُتل س قها وسخقها  ،اهلل عم ا

هق حبمب  ،خرياً  :؟ هالقا.ما فعل رسقل اهلل  :فلما سخربت هال 
فلما رسذه  ،سرونيه حىت سنظر إيله :فقال  ،اهلل ذعاىل كما حتّبني

 .صغري  :سي"  " لك مصيبة بعدك جلل :هال 
 :عندما يشتدّ البأس تظهر حقائق احلبّ املكنون * 

إذ ذّرس  ممسه دون  :نقم سحب ة س  دجانة ذلك هّص فمال 
  .مع ثلّة كريمة مال سصحاب املصطىف  رسقل اهلل 

 .واكن مثل ذلك مال  سيبة  م  كعب ريض اهلل عم ا
 ؟! .وأأ برهان أعظم من التضحية والفداء* 

حو   ،مقىل رسقل اهلل  ،ومال ذلك مقهف زيب  ال حارثة 
ّقى دون امل طفى احلجارة اليت حر ى هبا  ن سفهاء ثق ف إذ  ان حتت ،الطائف
 :ويف ذلو حقول بعض املاددني ،وغتماّنم
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 إن رودي لنعل  حد فداء     ان حتقى عن  احلجارة  حد
هاةا احلاّب العجياب  احلاّب  رساقل اهلل وهب  ادهل 

واكن ا ماه  ،حاّب رساقل اهلل يساىّم ومال هما فااكن  ،واإلنثار
 .وا ال حّبه سىّم حّب رسقل اهلل ي سسامة 

ملا أخرج  : شهادة من أبي سفيان تكشف عن خطر احلبّ* 
 ،قال ل  أبو سف ان بن درب ، ن احلر  ل قتتوه ،املشر ون  حد بن الدثن  

! أحتّب أن  ّمدا  ا ن عندنا ن رب .أنشد  اهلل حا حد :و ان عتى الشر 
" واهلل  اأدّب أن  ّمدا  ا ن يف  كان   : حد؟ فقال .وأنو يف أهتو ،عنق 

"  ا  :فقال أبو سف ان ،وأين جال  يف أهتي " ،اليي هو ف   ت  ب  شو  
 .رأحَ أددا   ن النا  حيّب أددا    ّب أص اب  ّمد  ّمدا  "

فقب هال عرو   ال  :ويوم احلديبية قدّم الصحب أكرب شهادة* 
 عبما رجع مال مماوضة  ،املرشكنيمسعقد اثلقّف ألصحا ه مال 

 ،" أي قوم ! واهلل لقد وفدت ىلع امللوك :عمب احلبنبية ،انليّب 
واهلل ما رأيت ملاكً يعّظمه  ،ىلع كرسى وقيرص وانلجايش

واهلل إن تنّخم خنامة  ،أصحابه ما يعّظم أصحاُب حمّمٍد حمّمداً 
وإذا أمرهم  ،هفدلك بها وجهه وجدل ،إالّ وقعت يف كّف رجل منهم

وإذا تكلّم  ،وإذا توّضأ اكدوا يقتتلون ىلع وضوئه ،ابتدروا أمره
 .وما حيّدون إيله انلظر تعظيماً هل " ،خفضوا أصواتهم عنده

ودّهة األدب  ،سصحا ُه  احلّب واتلبجيل لقب سحاط انليّب 
مع سّي عظي  اليت ل  نكال للعرب   ا سّي ع ب سو عل  سو معرفة 

ول  نكال ذلك عال ذصّمع  ،سو كبري مال كربائ   ،ائ  مال عظم
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وإنما عال حقيقٍة مال احلّب  ،مافٍق مسو ذظاهٍر  ،غري صادق
 ،  سنظاره وشبه ،  رت سبلاب اآلخريال ،والرّب والقفاء ،والصبق

وانطلق  مال  ،فش بوا ذلك الش ادات  كّل إكبار وذقبنر
   شّب  اإلعجاب  ما اليت انزتعت ا مم ،سلسنت   ذلك اللكمات

 . .رسوا واعنمقا
 } : مّص كتا هسل  نبرّش اهلل ؟! .كةلكول  أ نكقنقن 

وهُ  ،وَعّزُروه ،اذلين آمُنوا بهِ  نِزَل مَعهَ و ،ونرََصُ
ُ
 ،اتّبُعوا انلُّوَر اذلي أ

وئلَك ُهُم املفلُِحون
ُ
 .[ 157] األعراف  { أ

 . .رون عدال  وصدقا  و انوا خ  الق ،فكانوا املفت ني دّقا  
والمباء انلادر  ،وإن هةه املقاهف مال احلّب الصادق

وهق ل  نزل  ،تلةّكرنا  صقر  مال احلّب اليت حباها اهلل نبيّه 
 ،سو  ني سذرا ه ،سقاء عمب حليمة السعبنّة ،األوىل عب يف طمقتله 

 ،ونفعاداه الطغا  املتجرّب  ،سو  عب سن سكرمه اهلل  القح وانلبّق 
وحيميه مال سذى  ،ووهف نبافع عمه ،وحبب عليه عّمه س ق طالب

  :وهال يف ذلك ،وهق ل  نزل ىلع دنم   وعقيبذ   ،هقمه
 ا لِ مثال  ال تا ى ِع مٌ  ل ر   وأب َض ح ستسقى ال ماٌ  بوجِه  

 :وف ها حقول
 واحلالئِل  ونيهَل عن أبنائِنا دوَل    ن  رّعَ  دّّت  ون ستَم 

 .ولال  سلمه :سي
وال عجب يف ذلو  ّت  فبعد أن توّجهَ العناح  اإلةّ   إىل احلب ب 

فإن  ن أثر ذلو أن حكون ل   ،ب اح  احلّب واالجتباء والرضا امل طفى 
 . .د وسائر ختق اهللالقبول بني العبا
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والسدددع د  ،ر وتعدداد إىل حو نددا هددياذلددو ودالئتدد  تتكددرّ  وال تددزال شددواهد
 .ن واةداح  ن تقوده تتو العاطف  ال ادق  إىل اإلميااملوّفق 

ومال ذلك ما جاء يف  :عدّة األتقياء ليوم البعث واجلزاء *
َعن  السَّاَعِ   َسَأَل النَِّ َّ  َأنَّ َرج ال   َعن  أََن   الصحيحني 

ََ َةَا :قَالَ  ؟َ َّت السَّاَع    :فَدَقالَ  َء ِإالّ ال  :َقالَ  ؟َوَ اَذا أَع َدد   َشي 
ََ ) :فَدَقالَ  ،َأينِّ أ ِدب  اهلَل َوَرس وَل    َبب  ََ َ َع َ ن  َأد  َقاَل  (أَن 

ء  فَدَرَدَنا ِبَقو ِل النَِّ ِّ  :أََن ٌ  َنا ِبَشي  ََ َ َع َ ن  ) :َفَما َفرِد  أَن 
 ََ َبب  ر  َوع َمَر َوأَر ج و َأن  َوأَبَا َبك   َفأَنَا أ ِدب  النَِّ َّ  :قَاَل أََن ٌ  ،(َأد 

  .(5) (َوِإن  ملَ  أَع َمل  مبِث ِل أَع َماةِِم   ،َأ  وَن َ َعه م  حب  ِّ ِإحَّاه م  
ويعلّل اإلمام القرطيّب رمحه اهلل ذعاىل فرح الصحا ة  ةلك 

" وإنما اكن فرح     ةا الققل سشّب مال فرح   بسائر  :فيققل
معقا سن يف سعمال الرّب عماًل حيصل  ه سن   ل  يس ،سعمال الربّ 

والكقن معه إّأ حّب اهلل  ،ذلك املعىن مال القرب مال انليّب 
 .. ".واملتأّخر  املتقّبم ،فأعِظ   أمر نلحق املقرّص  املشّمر ،ورسقهل

                                                
/ و ستم 6616/ و/1661/ و/1665و // 3551يف  تاب املناقب برقم / رواه البخاريّ ( د 5)

شارة و ما حيمل هيا احلدح  ب ،/5661/ و/5661يف  تاب الّّب وال ت  وا داب برقم /
 ،وإنيارا  شدحدا   ،فإن  حيمل  دحدا  ووع دا   ،وعباد اهلل ال احلني ،ملن حيّب اهلل ورسول   ،عظ م 

 ،ملن ال حست ّقها ،وإخالص القتب ،جوهرة احلبّ  ،واجلوهرة الثم ن  ،ملن  ن  هيه النعم  العظ م 

بل حست ّق نق  ها  ،وحك د ألول ائ  ،وحيارب دحن اهلل ،وحكّيب رسول   ،ممن حياّد اهلل تعاىل
} فت  يِر اليحن خيالف ون عن أ رِه  :واجاهدة واحلرص عتى  سر الشو   ، ن الب ض يف اهلل تعاىل

 .63أو ح   بهم عياٌب أل ٌم { النور  ،أن ت   بهم فتن ٌ 
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 !؟ .فهل رأحَ أخي املؤ ن  ن مثرة أعظم  ن املعّ    ع احملبوب
اهلل ورسـولَه فأولكـك مَـع الـذينَ أنعـمَ اهلل       ومَـن يُطـع   } :هال اهلل ذعاىل

ذلك  (69)وحَسُنَ أولككَ رَفيقاً  ،عليهم مِن النبيني والصدّيقني والشهداءِ والصاحلنيَ

 .النساء {( 71) وكفَى باهللِ عليماً ،الفضلُ مِن اهللِ
إمّنددا نزلددَ  :" وقالددَ طائفدد  :قددال اإل ددا  القددرطّ  يف تفسدد ه ةدديه ا حدد 

د الدديي أري األذان د حددا  ا حدد  ملددا قددال عبددد اهلل بددن عبددد ربّدد  األن ددارّي هدديه 
َّ و تنددا  نددَ يف عتّ ّددني ال نددرا  وذ ددر دزندد   ،وال جنتمددع بددو ،رسددول اهلل إذا  دد

وذ در  ّكدّي عدن عبدد اهلل هديا وأنّد  ملدا  داَ النددّ   .فنزلدَ هديه ا حد  ،عتدى ذلدو
ودكددداه القشددد ّي  .عمدددي  كانددد ف ،بعددددهالتهدددم أعمدددين ددددّّت ال أرى شددد ئا   :قدددال
 .عمددي  كاندد ف ،دددّّت ألقددى دب دد  ،التهددم أعمددين ال أرى شدد ئا  بعددد دب دد  :فقددال

قت دل  ،و ان شددحد احلدّب لد  ،أّّنا نزلَ يف ثوبان  وىل رسول اهلل :ودكى الثعت ّ 
 ،احلدزن حعدرف يف وجهد  ،وحندل جسدم  ،فأتاه ذاَ حو  وقد ت ّ  لون  ،ال ّب عن 
غد   ،حا رسول اهلل  ا يب ضّر وال وجدع :؟! فقال.حا ثوبان  ا غّ  لونو :فقال ل 

مثّ ذ دَر  ،واستودشَ ودش  شددحدة ددّّت ألقدا  ،أيّن إذا مل أر  اشتقَ إل و
وأيّن إن  ،أليّن عرفددددَ أنّددددو ترفددددع  ددددع النب ّددددني ،وأخدددداف أالّ أرا  هنددددا  ،ا خددددرة

وإن مل أدخدل فديلو ددني ال  ،نزلد  هدي أدن  دن  نزلتدودختَ اجلّن   ندَ يف  
  .أرا  أبدا  فأنزل اهلل تعاىل هيه ا ح 

أي هدددم  عهدددم يف دار  {. .أولئدددو  دددع الددديحن أنعدددم اهلل عتددد همف }
ال أّّنددم حسدداووّنم  ،حسددتمتعون بددر حتهم واحل ددور  عهددم ،ونعدد م وادددد ،واددددة
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و دّل  .تدزاورون لالتّبداع يف الددن ا واالقتدداءلكدّنهم ح ،فدإّّنم حتفداوتون ،يف الدرج 
  .(5). " . ن ف ها قد ر ق الرضا حبال 

 :  موازين اإلميان ال يعرفها إالّ كمّل الرجال *
ِه  رََة ب ِن َ ع َبد  َعن  َجدِّ  ،  نَّا َ َع النَِّ ِّ  :قَالَ  َعن    ه 
ََ حَا َرس وَل  :َقالَ فدَ  ،َوه َو آِخٌي بَِ ِد ع َمَر ب ِن اخَلطَّاِب  َواهلِل ألَن 
ء  ِإالّ  ال حد ؤ ِ ن   :فَدَقاَل النَِّ    ،نَدف ِسي اهلِل َأَدب  ِإيَلَّ ِ ن    لِّ َشي 

 :قَاَل ع َمر   ،َأَدد   م  َدّتَّ َأ  وَن ِعن َده  َأَدبَّ ِإلَ  ِ  ِ ن  نَدف ِس ِ 
ََ ا َن َواهلِل َأَدب  ِإيَلَّ ِ ن    :فَدَقاَل َرس ول  اهلِل  ،نَدف ِسي َف َن 

  .(1) (ا َن حَا ع َمر  
هق حصقل ذلك املحّبة  ،وليس اجلبنب عمب عمر 

وإنما اجلبنب هق إدراكه تللك املحبّة  ،الراجحة للميّب 
وذقرير ذلك سنه اكن يف سول األمر هب امتحال  ،واتلماذه إيل ا

 ،واملسكال واتلجار  ، نمسه سمام حّب القدل والزوج والعشري
ول   ،فقجب حّبه هلةه األشياء مرجقحاً جبانب حبّه هلل ورسقهل 

 عب يف خاطره حبنث املقارنة  ني حبّه لرسقل نكال هب جرى 
فل  جيرؤ سن حيك  فيه بيشء  ل استثىن  ،وحبّه نلمسه اهلل 

أ  ،سكقذاً عال احلك   ما ل  خيترب ،نمسه مال ذلك املقارنة
فّكر وهارن  ،فلما نّب ه انليّب  ، رجحان حبه نلمسه حكماً 

 فإذا هق جيب مال رجحان حمّبته لرسقل اهلل  ،وحتّسس حال هلبه
                                                

 .1/161تفس  القرطّ  ( د 5)

 ./56311رقم /ب الشا ّ نيرواه اإل ا  أمحد يف  سند ( د 1)
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فققهل  ،أ ما اكن خلقاً ممه ،ما اكن اغفاًل عمه ،ىلع حمّبته نلمسه
: (  ا َن حَا ع َمر) وسحسم   ،اآلن سصب  يف هقلك :ومعماه

 .مسكاتلعبري عما يف ن
 " لك مال آمال  انليّب  :هال اإلمام القرطيّب رمحه اهلل ذعاىل

أ خيلاق عاال وجابان يشء ماال ذلاك املحّباة  ،إنماناً صاحيحاً 
فمم   مال سخة ماال ذلاك املرذباة  ؛غري سن   متماوذقن ،الراجحة

كمال اكن مساتغرهاً  ،ومم   مال سخة  احلّظ األدىن ، احلّظ األوىف
لكاال الكثاري  ، الغمالت يف سكرث األوهات يف الش قات حمجقباً 
حبيث نؤثرهاا ىلع سهلاه  ،اشتاق إىل رؤيته مم   إذا ذكر انليّب 

وجيب رجحان ذلاك  ،ويبةل نمسه يف األمقر اخلطري  ،وماهل وودله
 ،. وانلااس متمااوذقن يف حمّبتاه .مال نمسه وجباناً أ ذرّدد فيه

عليه الصال  والسالم  حبسب استحضار ما وصل إيل   مال ج ته
وأ شاّك سن  ،سو الغملة عال ذلك ،مال انلمع الشامل خلري ادلاريال

وها   ،املعرفـةألن هةا ثمر   ،يف هةا املعىن سذ ّ  حّظ الصحا ة 
 .  ا سعل  "
  : وعليّ املرتضى يكشف سرّ اخل يّة العظيم *

أدّب إل نا  ن أ والنا  "  ان رسول اهلل  :قال عتّي 
  .و ن املاء البارد عتى الظمأ " ،وأوالدنا وآبائنا وأّ هاتنا

دخل س ق  :وأمّهات املممنني يعلّمن موازين الوالء والرباء  *
يف مب  صلح  ،سميان ىلع ا نته سم حبيبة سم املؤممني ريض اهلل عم ا



 75 بد المجيد البيانونيعد. 

طقذه  ،فلما ذهب يلجلس ىلع فراش رسقل اهلل  ،احلبنبية
سم رغب   ،المراشة ! ما سدري سرغب    عال هةا نا نيّ  :فقال ،عمه

وأنت امرؤ مرشك  ،بل هو فراش رسول اهلل  :؟ هال . ه عين
 .لقب سصا ك  عب س يك رشّ  :فقال هلا ،جنس
  : طاعة واتّباع ووالء ال يتزحزح *

سنه  ،والزتام    أمره ،واكن مال شّب  طاعة الصحا ة هل 
  الكم اثلالثة اينال ختلّمقا عال غزو  نىه سهل املبنمة عال

وسصبح  املبنمة هلؤأء  ،فما اكن مال انلاس إأ سن سطاعقه ،ذبقك
نققل كعب  ال  ،ليس   ا داع وأ جميب ،كأن ا مبنمة األمقات

 ن بنيِ  ِ  ،عن  ال نا أّحها الثالث    وّنى رسول اهلل . ." :مالك 
 ّّت دَ  ،وا لنا  دّر  تَ  :الَ أو قَ  ،لنا   نا افاجتنبَ  :قالَ  ،عن  ن ختّتفَ  َ 
. إىل أن .ف  اليت أعرِ  باألرضِ  ا هيَ فمَ  ،األرض يل نف    َِ نّكرَ تَ 
َ  َدّتَّ  :الَ قَ  َوِة النَّاِ  َ َش   َدّتَّ ِإَذا طَاَل َعَتيَّ َذِلَو ِ ن  َجف 

َ  ِجَداَر َداِئِ  َأيب قَدَتاَدَة َوه َو اب ن  َعمِّي َوَأدَ  ب  النَّاِ  ِإيَلَّ َتَسوَّر 
  َ َ  َعَت  ِ  فَدَواهلِل َ ا َردَّ َعَتيَّ السَّالَ  فَدق ت  حَا أَبَا قَدَتاَدَة  :َفَستَّم 

ََ ؟ .أَن ش د َ  بِاهلِل َهل  تَدع َتم يِن أ ِدب  اهلَل َوَرس وَل    َ  َل    ،َفَسَك فَدع د 
 ََ ت    َفَسَك ت    فَدقَ  ،فَدَنَشد  َ  َل   فَدَنَشد   ،اهلل  َوَرس ول    أَع َتم   :الَ فَدع د 
َنايَ  َ  َع د  َ  اجِلَدارَ  ،فَدَفاَض َ  َدّتَّ َتَسوَّر    .(5) (..َوتَدَولَّ  

                                                
 ./5666البخاري يف  تاب امل ا ي برقم /رواه ( د 5)
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أن  :وهو  ّل عتاب وجفوة ،د و ان  ن عج ب دّب  وطاعت  
حأ ر  أن تعتزل  إن رسول اهلل  :أرسل إل   رسوال  حقول ل  ،رسول اهلل 
 ،فال تقربّنها ،بل اعتزةا ،ال :؟ فقال.أطّتقها أ   اذا أفعل :فقال ،ا رأتو

  .دّت حق ي اهلل يف هيا األ ر ،فكوين عندهم ،احلقي بأهتو :فقال ال رأت 
نساءهم ا أ رهم أن حطّتقو  اهلل رسول ! لو أّن .فانظر أخي املؤ ن

م حلّب إحثاره ثبتون بيلووح ،أ ا  انوا حفعتون ذلو ب   ترّدد أو تتّكؤ
  ؟!.ب  ف هاالّزوج  والرغوطاعت  عتى دّب  اهلل رسول 

وإحثداره عتدى  ،لترسدول  د و ان أح ا   دن ددّب  عدب بدن  الدو 
أن  تدددو غّسدددان أرسدددل إل ددد   :وعتدددى إغدددراء الددددن ا وفتنتهدددا ، دددل أددددد يف الددددن ا

 ،واةجدروتتو  دن أعظدم احملدن يف ددال اجلفدوة  ،وحستت ق  بنفس  ،خيطب وّده
. .) :حقدددول  ،ومل حتزعدددزع إميانددد  وثقتددد  ودبّددد  ،ولكنددد  رفدددض  دددا عدددرض عت ددد 

ددددِل  :قَددددالَ  ِشددددي ِبس ددددوِق ال َمِدحنَددددِ  ِإَذا نَدَبِطددددي  ِ ددددن  أَند بَدددداِط أَه  نَددددا أَنَددددا أَ   فَدبَد د 
َِدحنَددِ  حَدق ددول  

تَددى َ ع ددِب َ ددن  حَددد ل  عَ  :الشَّددأ ِ  ممَّددن  قَددِدَ  بِالطََّعدداِ  حَِب ع دد   بِامل
 َددّتَّ ِإَذا َجدداَءين َدفَددَع ِإيَلَّ ِ َتابددا   ،َفَطِفددَق النَّدا   ح ِشدد  وَن لَدد    ؟ب دِن َ الِددو  

فَِإنَّ   قَدد  بَدَت َديِن َأنَّ َصداِدَبَو قَدد   ؛أَ َّا بَدع د   :فَِإَذا ِف  ِ  ،ِ ن  َ ِتِو َغسَّانَ 
دد َدَع   وملَ  جَي َعت ددَو اهلل  بِددَداِر َهددوَ  ،َجَفددا َ   ،فَدداحَلق  بِنَددا ند َواِسددوَ  ،ان  َوال َ   
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ددددا قَدَرأ تد َهددددا َ  َلمَّ َ  هِبَددددا التدَّن ددددورَ  ،ِ ددددن  الددددَبالءِ  َوَهددددَيا أَح  ددددا   :فَدق ت دددد دددد  ،فَدتَدَ مَّم 
  .(5) (..َفَسَجر ت    هِبَا
وإيثاره على الدنف  واألهدل والعشد ة     ومن غرائب الطاعة للرسول  *

 داع رساقل اهلل  :ير بسمبه عال ا ال زياب هاالما روى ا ال جر :
؟ ا .سأ ذرى ما نققل س اقك :هال ،عبب اهلل  ال عبب اهلل ا ال سّ  
 :نققل :هال ،؟  أ  سن  وسيم.ما نققل :وس قه هق رسس املمافقني ا هال

فقب صبق  :فقال ،لنئ رجعما إىل املبنمة يلخرجاّل األعّز مم ا األذّل 
سماا واهلل لقااب  ،وهااق األذّل  ،سناا  واهلل األعازّ  ،ل اهللواهلل نارساق

هبم  املبنمة نارسقل اهلل وإن سهل نرثب يلعلمقن ما   ا سحب س ّر 
 ،ولنئ اكن يريض اهلل ورسوهل أن آتيهما برأسـه ألتيتهمـا بـه ،مين

فلما هبمقا املبنمة هام عبب اهلل  اال عباب  ،أ :فقال رسقل اهلل 
لانئ  :سنا  القائال :هالثّ   ،ىلع  ا  ا  السيف أل يهاهلل ا ال سّ  

أما واهلل تلعـرفّن ؟ .رجعما إىل املبنمة يلخرجاّل األعّز مم ا األذّل 
وال تأويه أبداً  ،يؤويك ظّل ! واهلل ال  العّزة لك أو لرسول اهلل 

! ا اين نممعاين .ناا للخازرج :فقال ،إال بإذن من اهلل ورسوهل 
واهلل أ نأوياه س اباً إأ  :فقال ،! ا ين نممعين  ييت.زرجنا للخ ، ييت

                                                
 ./5666البخاري يف  تاب امل ا ي برقم /رواه ( د 5)
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واهلل أ نبخلاه إأ  :فقاال ،فاجتمع إيله رجاال فلكّماقه ، إذن ممه
اذهباقا إيلاه  :فاأخربوه فقاال فأذقا انليّب  ، إذن مال اهلل ورسقهل

فنعم  أما إذا جاء أمر انليب  :فأذقه فقال ،خلّه ومسكمه :فققلقا هل
! ". 

واخلدروج عدن    ،وسدرعة االسدتجابة   ،ومن عجائب املسارعة يف الطاعدة   *

و ددددان بعددددض  ، ددددا ددددددث عنددددد نددددزول حتددددرمي اخلمددددر :أهددددواء الددددنف  ومألوفاهتددددا 
شدددرب  ،فدددبت هم اخلدددّب وبعدددض القدددو  شدددربت  يف حدددده ،ال ددد اب  يف جمتددد  شدددرب

ا حفعددددل فقددددال باإلندددداء حتددددَ شددددفت  العت ددددا  مدددد ،وبقددددي بعددددض يف اإلندددداء ،بع ددددا  
 !.! انتهينا ربّنا.انتهينا ربّنا :مث صّبوا يف باط تهم وقالوا ،احلّجا 

فال نزال احلّب  ؛وبعب : وعجائب ال تبلى ،مثرات ال تفنى *
ويتخّرج يف  ،نثمر ىلع مّر القرون ثمراذه الطّيبة املباركة ،الصادق

مال  ،تقنيواأل رار امل ،مبرسته العامر  كبار األئّمة الرّبانيني
وهّبمقا سرىق  ،اينال رضبقا س لغ األمثال ،خمتلف طبقات األّمة

ف ةا رجل مال  ،واتلضحية والمباء ،انلماذج يف الطاعة واأنقياد
بقطع األعناق  ،" واهلل ! لو أمرنا ربول اهلل  :السلف نققل
 .لقطعنا ا "
  :احملّبني ال ادقنيل ّدد يف  ّل دال  ع  ن قبت   ن ّب لسان احملد وإّن 

 قُربُ  فيكَ وبعدُه عذبُ   فيكَ  عذابُه
 أحَبُّ بل أنتَ مِنها وأنتَ عِندي كرُوحِي 

 أُحبُّ  حتِبُّ  ملا  احلبِّ أنّي حسيب مِن
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 وَبِامسِكَ أسلُو وَاألنامُ غِضَابُ    مَريرةٌ  احليَاةُوَ  أصفُو حببّكَ

 خَرابُ  العَاملِنيَ وَبَنيَ  وَبَيين    عَامِرٌ  كَوَلَيتَ الذِي بَيين وَبَينَ

 وَكُلُّ الذِي فَوقَ التُّرَابِ تُرابُ     إذا صَحَّ مِنكَ الوُدُّ فَالكُلُّ هَيِّنٌ 

   :والتعلّل بالرجاء اهلل ومن آثار احملبة الصادقة الشوق إىل لقاء *
( 5). .أجل اهلل آلتٍمن كان يرجو لقاء اهلل فذن  } :هال اهلل ذعاىل

  .العمكبقت {
  .هةا ذعزية للمشتاهني وتسلية هل  :هيل
فقب  ،سنا سعل  سن مال اكن نرجق لقايئ ف ق مشتاق إلّ  :سي

ولك آٍت  ،فإنّه آٍت أ حمالة ،سّجلُ  هل سجاًل نكقن عال هريب
 .هريب

  :ويه ذعليل املشتاهني  رجاء اللقاء ،وفيه لطيمة سخرى
 صباب  وتشّوقا احملب نف  التعتل بالرجاء لق طّعَ  لوال

 سكن احلرحق إذا تعّتق بالتقا  دّت إذا َرو    الرجاء أصاب 
 ،أن  ملا د رت  الوفاة بكَ بعض بنات  وقد روي عن بالل 

 ،! غدا  ألقى األحّبة.بل واطرباه"  :! فأفاق وقال .وادزناه :وقتن
 .محّمدا  وصحبه "

وحمّبة  ،إنه أ حيا  للقلب إّأ  محّبة اهلل ذعاىل :اماً وخت *
اينال هّرت سعيم    ،وأ عيش إّأ عيش املحبنّي ،رسقهل 

واستأ سقا  ،واطمأنّ  هلقب    ه ،وسكم  نمقس   إيله ،حببيب  
فف القلب فراغ أ يسّبه يشء إأ حمبّة  ،وذمّعمقا  محّبته ، قربه
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ومال ل  نظمر  ةلك فحياذه لكّ ا  ،ّبة رسقهل وحم ،اهلل ذعاىل
 .وآأم وحرسات ،ونكب وكبر ،همقم وغمقم
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  :قال اإلمام ابن القّيم رمحه اهلل تعاىل
 ،واملرذباة السانّية ،" ولال نصل العبب إىل هةه املزنلة العلّية

وخيارق  ، طرياق ذقصاله إيلاه ،وي تابي إيلاه ،حىت نعارف اهلل
فيققم  قلبه شاهب مال شاقاهب  ،ّعة ابلصري ظلمات الطبع  أش

 ،ويزهاب يف اتلعلّقاات المانياة ،فيمجةب إيل ا  كلّيته ،اآلخر 
 ،والقيام  املأمقرات الظاهر  وابلاطماة ،ويبسب يف ذصحيح اتلقبة

فاال  ،ثّ  نققم حارساً ىلع هلباه ،وذرك املم ّيات الظاهر  وابلاطمة
 ،وأ خبطار  فضاقل أ ذممعاه ،ىليساحمه خبطر  نكره ا اهلل ذعا

فحينئة جيتماع  ،فيصمق  ةلك هلبه  ةكر اهلل وحمّبته واإلنا ة إيله
 ،ىلع إراد  ربه وطلبه والشقق إيلاه ،هلبه وخقاطره وحبنث نمسه

واستقل  روحانيّته ىلع  ،فإذا صبق يف ذلك رزق حمّبة الرسقل 
كماا جعلاه  ،بوذهفجعله إمامه وسستاذه ومعلّمه وشيخه وه ،هلبه

 ،ومبااد  سماقره ،فيطاالع ساريذه  ،اهلل نبّيه ورساقهل وهادناه
وآدا اه  ،ويعارف صاماذه وسخالهاه ،نزول القح عليهوكيمّية 

وعبادذه ومعارشذه ألهلاه  ،ويقظته وممامه ،وحراكذه وسكقنه
وسصحا ه إىل غري ذلك مما ممحه اهلل ذعاىل حاىّت نصاري كأنّاه 

  .ا ه "معه مال  عض سصح
  :هي السبيل وهي العون والدليل والصحبة الصاحلة *
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وأ  ،أ سبيل لك نبلّغك ذلك هسنّ  !.واعل  سيخ املؤمال
وختترص لك الطريق  ،وسيلة تسري  ك إىل هةه الغانة اجلليلة

 ،صحبة سهل العل  واإلنمان ،لكّه سقى الصحبة الصاحلة
ويم ض  ، حاهلصحبة مال نةّكرك  اهلل ،واخلشية واإلحسان

اينال عرفقا  ،وداع  احلّق  ،إخقان الصبقمال  ، ك إىل اهلل مقاهل
 ،فتجّردت هلقب   عال سعراض ا المانية ،ادلنيا ىلع حقيقت ا

وسهبل  هلقب   ىلع اآلخر   عزم  ،وزهبوا حبطام ا الزائل
 ،إن   سهل الطاعة واحلّب واأذّباع ،وامتألت مم ا ،وهّمة

 ،وعرفقا مباخله وخمارجه ،كقا الطريق هبلكاينال سل
إن   أ ذراه  إّأ يف سسىن األحقال  ،وعقباذه وغقائله

ه  سهل الصبق يف الطاعة هلل  ،واملمازل العليّة ،اإلنمانيّة
والشمقة  ،وانلصح لعباد اهلل ،واأذّباع لرسقهل  ،ذعاىل

 .علي  
يف هةا  وهب زهب  مثل هةه الصحبة كثري مال انلاس

وظمّقا سن   يستطيعقن اأستعاضة عم ا  الرجقع إىل  ،العرص
ولق اكن ابلالغ دلنال اهلل ذعاىل  ،ومجع ا ومطالعت ا ،الكتب

لشاء اهلل ذعاىل سن نزنل ىلع عباده مال  ،ذغين عمه الكتب
 ،ويكقن هل  ابلالغ   ا ،نقرءون ا ،كتا ه الكري   سخاً 

ولكال األسق  يف حيا  البرش أ ّب  ،وذققم   ا احلّجة علي  
نكقن اتلأثري  احلال سعظ  مال اتلأثري وهىض اهلل سن  ،مم ا

 .فانظروا عّمال ذأخةون دنمك  ،وإن هةا العل  دنال ، املقال
  .وهو يهدي السبيل ،واهلل يقول احلقّ
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 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربّ العاملني
 

! إذا كم  حمبّاً .نا سيخ فال سحسبك ؛وبعد :رجاء حمبّ  *
. فإن يه إّأ .صادهاً سن ذكتف  قراء  هةه الرسالة مّر  واحب 

وأ سحسب املحّب نمّل مال ذكرى  ،ذكرى ملحّب  مال حيّب 
 ! .وما سحقجما إىل جتبنب ايكرى ،حبيبه

فما سحاراك سن ختاّص  ،وإذا كم  انتمع    ةه الرسالة
وجيعله نقراً يف مّيان  ،ه اهلل ممهسن نتقبّل ،اكذبه  بعق  صاحلة

وسن ذابعق لاقادلّي  ،وذخراً هل نقم نمّر ماال سايئاذه ،حسماذه
. ع ب احلّب .ونلمبرق ىلع ع ب صادق ،وملشانيخ وللمسلمني

 ؛وسخلص عالئق احليا  وسصماها ،سوثق عرا اإلنمان ،يف اهلل ذعاىل
يّخ مال داع ،فإين سحبّك يف اهلل

ُ
! وسساتقدع .ئاكفال ذنسين ناس

واهلل نتقّأنااا وإنّاااك  ،اهلل دنماك وسمانتااك وخااقاذي  عملااك
 .. رمحته وهباه
    دعاء وضراعة *

ر َداِء جدداء يف جددا ع الري دديي  قَدداَل َرس ددول  اهلِل  :قَددالَ  َعددن  َأيب الدددَّ
:   دددأَل َو د بَّدددوَ ) :َ ددداَن ِ دددن  د َعددداِء َداو َد حَدق دددول َود دددبَّ  التَّه دددمَّ ِإينِّ َأس 

َعدل  د بَّدَو َأَددبَّ ِإيَلَّ  ب َو َوال َعَمَل الَِّيي حد بَدتِّ  يِن د بََّو التَّه مَّ اج  َ ن  حيِ 
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تِدددي َوِ دددن  ال َمددداِء ال بَدددارِِد قَددداَل وََ ددداَن َرس دددول  التَّدددِ   ِسدددي َوأَه  ِإَذا  ِ دددن  نَدف 
  .(5) (رِ ذََ َر َداو َد حي َدِّث  َعن    قَاَل َ اَن أَع َبَد ال َبشَ 

َعن  َرس وِل  َعن  َعب ِد التَِّ  ب ِن حَزِحَد اخَلط ِميِّ األَن َ ارِيِّ و 
التَّه مَّ ار   ق يِن د بََّو َود بَّ َ ن  ) :أَنَّ   َ اَن حَدق ول  يف د َعائِ ِ   اهللِ 

َفع يِن د ب    ِعن َد َ  َتيِن ممَّا أ ِدب  َفا ،حَدند  َعت    قد وَّة  يل ِف َما التَّه مَّ َ ا َرَ قد  ج 
ب   َعت    فَدَراغا   ،حتِ  ََ َعينِّ ممَّا أ ِدب  َفاج  ب   التَّه مَّ َوَ ا َ َوح   (يل ِف َما حتِ 

(1).  
وحّب  ،اللهم إني أبألك حّبك وحّب عبدك ونبّيك محّمد 

أحبَّ إليَّ اللهم اجعل حبك  ،والعمل الذي يبلغني حّبك ،من يحّبك
 .ومن الماء البارد على الهمأ ،وأ لي ومالي ،نفسيمن 

وكبببّره إلينبببا الكفبببر  ،وزيّنبببه فبببي قلوبنبببا ،اللهبببّم حبّبببب إلينبببا ا يمبببان
 .واجعلنا من الراشدين ،والفسوق والعصيان

وحددددا قد ددددرَّة أعدددددنِي  ،وحدددددا سددددروَر العابدددددحن ،الته ددددّم حددددا دب ددددَب التددددائبنيَ 
وحدا  ،وحدا َظهدر املنقطعِدني ،وحا ِدرَ  الالجئني ،وحا أن َ  املنفردحن ،العارفني

وِدزبِددو  ،اجعتنددا ِ ددن أول ائِددَو املقددّربنيَ  ،َ ددن دنّددَ إل ددِ  قتددوب  ال ددّدحقني
   .املفت ني

                                                
َهَيا َدِدحٌ  َدَسٌن  :قَالَ / و 3551رواه الري يي يف  تاب الدعواَ عن رسول اهلل برقم /( د 5)

 .َغرِحبٌ 

َهَيا َدِدحٌ  َدَسٌن  :قَالَ / و 3553هلل برقم /رواه الري يي يف  تاب الدعواَ عن رسول ا( د 1)
َاَش َ  ر  ب ن  حَزِحَد ب ِن مخ  ط ِمي  امس     ع َم د   .َغرِحٌب َوأَب و َجع َفر  اخلَ 
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وطّهدددَر سدددرائَرهم فتمتّدع دددوا  ،َ دددن ندددّوَر مبعرفتِددد  قتدددوَب أدبابِددد سُـــبحانَ 
ه احلكد م  احلتد م.خبطاِب  ا دسدرَة َ دن مل حقبت د  املتِدو  حد ،. حا خ بَ  َ ن مل حؤّحد 
  .حا     بَ  َ ن فاَت  هيا اجلود  العم م ،العظ م

 . .وحا أن َ   لِّ  ِئ ب ،حا دب َب  لِّ غرِحب اللهُمَّ
  ؟بنعمِتو  أي   نقطع  إل َو مل تكفِ 

 ؟ .أ  أي  طالب  مل تتَق  برمحِتو
 ؟ .أ  أي   ب  خال بي رِ  فتم ت ؤِنس  

 ؟.ي  داع  دعاَ     طرّا  فتم نِيب  أ  أ
ََ هبا عتيَّ قلَّ لَو عندَدها ش دكري و دم  ِ دن  ،َربِّ  م  ِ ن نعم   أنعم

ف دا َ دن قدلَّ عندَد نعمتِد  ش دكري فتدم  ،بتّ    ابتت َتين هِبدا قدلَّ لدَو عندَدها صدّبي
عتَددددى  وحددددا َ ددددن رآين ،وحددددا َ ددددن قددددلَّ عنددددَد بتّ تِدددد  صددددّبي فتَددددم خيددددي لين ،حيددددرِ ين

َ ددى أبدددا   ،املعاِصددي فتددم  حفَ دد ين وحددا ذا املعددروِف  ،وحددا ذا الددنعِم الدديت ال حت 
 .وأِعيّن عتى ِدحين بد ن اي ،اغفر يل جراِئمي وَتفرحطي ،اليي ال حَنقِطع  أبدا  

حدا َ دن  ،وحَعتَدم  َضدمائَِر ال دا تني ،حا َ ن ميتِدو  ددواِئَج السدائتني اللهُمَّ
َشى ،ح دَعىل َ   ع   رب   وحا َ ن ل َ  ل   َو حدٌر  ،وحا َ ن ل   فوق   خالٌق خي 

حا َ ن ال حزداد  عتى َ ثرِة السدؤاِل إالّ ج دودا  و ر دا   ،وال داِجٌب ح رَشى ،ح ؤَتى
  .وعتى  ثرِة احلواِئِج إالّ َتفّ ال  وإدسانا  
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وال َتشدتِب    ،عوال مَسدٌع عدن مسد ،حَا َ دن ال َحشد ت   شدأٌن َعدن شدأن   اللهُمَّ
   .وال ت  تِّط   املسائل ،عت ِ  األصواَ وال ختَتِتف  عت ِ  الت اَ
أذق نددا  ،وال ت  ددِجره َ سددأل   السددائتني ،حددا َ ددن  ال ح ّبِ  دد  إحلددا   املت ِّددني

   .ولّيَة  ناجاِتو ،بَرَد عفِو 
؟ ووجددددت و ناِصددددرا  .فك دددَف ال أرج ددددو  ،قددددد وجددددت َو َرد مددددا   إهلِـــي 

 ؟ .فك َف ال أدع و  ،  ع نا  

وَ دن ذا  ؟؟ وَ ن ذا الديي َح  در ين إذا نَدَفعتَدين.َ ن يل إذا قطعتين إهلِي
؟ وَ ددن ذا .وَ ددن ذا الدديي حَقددَرب ين ِبس ددوء  إذا جنَّ تَددين ؟الدديي ح عدديِّبين إذا َرمِحتَددين
ِرض يِن إذا عاف َتين   ؟اليي مي 

حددا َ ددن ال  ،ال حتدد    لاللِدد  األوهددا  حددا عزحددز   ،حددا ذا اجلددالِل واإل ددرا 
حدا  ،حدا َ دن الب ددَّ ِلكدلِّ َشديء   ند  ،وهو ال يّن عن   دّل شديء   ،ِغىن  لشيء  عن 

حدددا َ دددن ح عطدددي َ دددن ال  ،وَ  ددد     دددلِّ شددديء  إل ددد  ، َ دددن رِ ق   دددلِّ َشددديء  عت ددد
 ،وَن ة بتِددددوهددددا حنددددن  عب ددددد َ  اخلاضددددع ،تددددى َ ددددن ال ح ؤ ِّت دددد وجيددددود  ع ،َحسددددأل  

ومل  ،أ رتَندا ففرَّطندا ،ن مج َل َرمحِتو وَعفدِو الراج و  ،املتيلّتوَن لعزِّ  وعظمِتو
ندا أنفَسدنا َ دَع  ،وَّن َتندا فَع د نا ومل َتقطَدع  عنّدا  رَ دو ،َتقَطع  عّنا نِعَمدو وظَتم 

 .فتم تقَطع  عّنا ِغناَ  حا  رمي ،فقرِنا إل و

ََ أدق  َ ن اللهُمَّ وأرأف   ،وأن در  َ دن ابت  ِديَ  ،وأدق  َ ن ع ِبد ،ذ  ر أن
  .وأوسع  َ ن أعطى ،وأجود  َ ن س ئل ،َ ن   َتوَ 
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ََ املتِددو  ال َشددرح َو لددو  ددل  شدديء  هالددٌو إالّ   ،والفددرد  ال نِدددَّ لددو ،أندد
 ،ت طددداع  فَتشدددك ر   ،ولدددن  ت عَ دددى إالّ ِبعتِمدددوَ  ،لدددن ت طددداَع إالّ بإذنِدددوَ  ،وجَهدددوَ 

  .وت عَ ى فَت ِفر
ََ فتَددَو احلمددد   ََ فتَددَو احلمددد   ،مّت نددور   فهدددح  ،عظ ددَم ِدتم ددَو فعفددو
ََ فتَددَو احلمددد   ََّ حددَد  فأعط دد وجاه ددو  ،ربَّنددا وجه ددو أ ددر   الوج ددوهِ  ،َبسددط

  .وعطّ ت و أف ل  العطّ   وأهناها ،أعظم  اجلاه
 ،فتددَو احلمددد   ،ربَّنددا فَت فددر   وتد ع َ ددى ،فتددَو احلمددد   ،ت طداع  ربَّنددا فَتشددكر  

  ددَطرَّ 
وتقبدددل   ،وَت فدددر  الددينبَ  ،وَتشدددفي السددقم ،وَتكِشدددف  ال  ددرَّ  ،وني  ددب  امل

   .وال حَبتغ ِ ددَتو قول  قاِئل   ،وال جيزِي بآالِئو أددٌ  ،التوب َ 
ََ أنددد ،وِ ن دددَو املطت دددوب  واملره دددوب ،س دددب اَنَو حدددا ربِّ ف دددَو املرغ دددوب

العظَمدددد  لَددددَو  ،لددددوالهوال َشدددديَء    غدددد  ه وال  عدددد ،هالَّددددِيي ال َدددددقَّ ِسددددواق  احلدددد
 تو  والقدرة  ورِفع   الشان ،والس تطان

 .وامل
ََ اخلت ددَق رمحدد    دد  ،يف خت ِقهددم ور ِقهددملددَو ِ نددَو ِ ددن غددِ  داجدد    ختق 
ََ ِ َن النعم ََ بأجِتهم ور ِقهم ،و ددَ م مبا ِشئ  .وتكّفت

ََ   ددلَّ َشدديء  َرمحدد   وِعتمددا  إةِددي لددَو  ََ الددين وب ،احلمددد  وِسددع  ،َغفددر
ََ الع   وب  .َدنانا   نَو ورأف   وِدتما   ،وسري

ــهُمَّ وباِسددد    ، اشدددف  الكر بددداَ  ،َجدددواد ويف  جم دددد ،إنّدددَو ويل  مَح دددد اللـ
 ،وَرب  األرضددنَي والسددمواَ ،وجم ددب  الدددَعواَ ،و   ددِدق  الّبََ دداَ ،اخلدد اَ
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ََّ بالنجداِة عبداَد  املدؤ نني ،وَوعدد   ال ددق ،قول َو احلقّ  ال إلدَ   ،وقدد وعدد
َ  ِ ن الظاملني ََ سب اَنو إيّن   ن ني.إالّ أن

َ
 .. َوعَد  َوعَد  حا َربَّ العامل

وحددا  اسددَي الِعظدداِ  حلمددا   ،وحددا سدداِ َع ال ددَو ،حددا سددابَق الَفددَو اللــهُمَّ
ََ ريّب وَرب   ،بعَد املَو  .و  عِتق  الرقاب ،و  س ّدر  السَ اب ،األربَاب أن

حا رمحدَن الددن ا وا خدرِة وَرِد َمه مدا إيّن َعبدد َ   ،حا أردَم الرامحنيَ  اللهُمَّ
ر   بِباِبو ،َذل ت َو بِباِبوَ  ،بباِبو حدا  ،َض ف و بِبابِدو ،ِ سِك ن َو بِباِبو ،أس د 

سدَتِ  ثني ،بِدوَعبد َ  الطاحل بِبا ،َربَّ العاملني
 
 ،َ هم و  دو بِبابِدو ،حدا غ داَث امل

  .حا  اشَف   َرِب املكر وبني
 سيء  إةي ! أن

سيءَ  ،ََ ال افر  وأنا امل
 
 ؟إالّ ال اِفر   وَهل حَرَدم  امل

ََ الرب  وأنا العبد  إةي !    ؟وهل حَرَدم  العبَد إالّ الربّ  ،أن
ََ املاِلو  وأنا املمت و      ؟املمت وَ  إالّ املاِلوحَرَدم  وهل  ،إةي ! أن

 ؟العزحز وهل حَرَدم  اليل َل إالّ  ،ََ العزحز  وأنا اليل ل  إةي ! أن
ََ الكرمي  وأنا التئ م     ؟التئ َم إالّ الكرميحَرَدم  وهل  ،إةي ! أن
ََ الر ّاق  وأنا املر  وق     ؟املر وَق إالّ الر ّاقحَرَدم  وهل  ،إةي ! أن

ََ َتعتم  ِسّري وَعالن يت فاقبل  َ عيَريت حا إةي ! أ  ن
 !.آِه ِ ن  ثرِة الين وِب والِع  ان ! آِه ِ ن ودشِ  اجلفاِء واحلِر ان

َفدددع   ،وَتفَ ددد   األو ار   ،آِه ِ دددن اإلفدددالِ  حَدددوَ  ت كَشدددف  األسدددتار وال حَدند 
 اعتيار !
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ــمَّ وحيددب   ،وحيددب  ر س ددَتو ،تَددووحيددب  َ الئك ،اجعتددين ممّددن حيب ددو اللّهُ
  .ِعباَدَ  ال احلني

ــمَّ ِعبددددداِد  وإىل  ،ر س دددددِتوَ وإىل  ،تِدددددوَ وإىل َ الئك ،َدّببدددددين إل دددددوَ  اللّهُـــ
  .ال احلني

ــبحانَكَ ــهُمَّ سُ وتعدداىل جددّدَ  وال إلدد   ،وتبددارَ  امس ددوَ  ،ربّنددا وحبمددِد َ  الل
  .غ  

 
وسلّم وبارك على عبده وصلّى اهلل  ،حبمد اهلل تعاىل وحسن توفيقه

 .واحلمد هلل ربّ العاملني ،وعلى آله وأصحابه أمجعني ،ونبيّه سيّدنا حممّد
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 املراجع أهمّ 
 

 .د القرآن الكرمي
 . ّمد فؤاد عبد الباقي .د املعجم املفهر  أللفاظ القرآن الكرمي

 .ل  ا  الرا ي .د التفس  الكب 
 .طبع   ّقق  . ا  النوويلإل .د رحاض ال احلني
 .البن هشا  .د الس ة النبوحّ 
 .لتش خ أمحد عّز الدحن الب انوين ،د اإلميان بالرسل

 .أيب احلسن عتي احلسين الندوي تش خد الطرحق إىل املدحن  ل
 .لتد تور  ّمد عبده مياين .د عّتموا أوالد م دّب النّ  
 .لتش خ ع سى الب انوين .د فت  اج ب يف  د  احلب ب

أيب احلسن عتي احلسين  تش خد  اذا خسر العامل باحنطاط املستمني ل
 .الندوي

 .أمحد عّز الدحن الب انوينيف الفق  احلنفي لتش خ  د جمموع  العباداَ
 .لإل ا  ابن قّ م اجلو حّ  .د  دارج السالكني

 .د املواهب التدنّ   لتزرقاين
 .ة و ن  تّفاَ خطب اجلمع  لتمؤّلفد دراساَ غ   نشور 
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  وىاحملت

       .تصدير

       
   احلّب والعاطف  ب نها قوى اإلنسان و كان  

   أعظم املقا اَ وأرفع املنا ل  احلّب هلل ورسول 
      فقود ال حعّوض بشيء 
    رو  البطول  وسّر العظم  

      اإلفال  املروّع 
     لّ   الدعاة اجّددحن  سئو 

     دعاوى احملّب  وب ّنا ا
     شجرة احلّب وسق اها 
     شرف احلّب و نزلت 

   احلّب هو املرتقى ال عب واملنهل العيب
      إشاراَ ونفثاَ
    وحدفع وحشفع ،احلّب حنفع وحرفع

     التربية على الحّب 
     ن أمجع  ا ق ل يف احلّب 

     شوق احملّب ود وع  
   !؟. ا أبعد النا  عن هيا املنهل الكرمي

  خطر الرسو  واملظاهر يف اجلناح  عتى دقائق الدحن
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    التكرمي ال ادق واحلّب املقبول
  ؟.و ا أسباب  ؟  ف السب ل إىل احلّب ال ادق

     احملّب  الفطرحّ  وأسباهبا 
  ةّ     بون ف ها  ث ون فطرة احلّب نعم  إ

   مناذج  ن أقوال ال  اب  يف دّبهم لتنّ  
   و ّب  رسول   ،أسباب ن ل  ّب  اهلل تعاىل

   و ب  العبد لرب   ، ّب  اهلل تعاىل لعبده
    واليي أمجع عت   العارفون 

   ؟ .؟ و  ف تثبَ.  ف تنبَ احملّب 
   اىل عتى عبده  ن أعظم  ن  اهلل تع

    العالق  بني احلّق وال دق واحلبّ 
    ومثراَ املعرف  والقرب  ، واقف احلبّ 

    أعظم مثراَ احلّب ال ادق 
    و واقف نادرة  ،مناذج فّية

     دّق  الطاع  واجلندحّ  ال ادق  
    ولتنساء ن  ب  ب   ن احلّب والفداء 

  ظهر دقائق احلّب املكنون عند ا حشتّد البأ  ت
  ؟! .وأي برهان أعظم  ن الت     والفداء

   شهادة  ن أيب سف ان تكشف عن خطر احلّب 
   وحو  احلدحب   قّد  ال  ب أ ّب شهادة 

    عّدة األتق اء ل و  البع  واجلزاء
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    وا حن اإلميان ال حعرفها إالّ  ّمل الرجال
   سّر اخل حّ  العظ م وعتّي املرت ى حكشف 

  وأّ هاَ املؤ نني حعّتمن  وا حن الوالء والّباء 
    طاع  واتّباع ووالء ال حتزدز 
    وإحثاره  و ن غرائب الطاع  لترسول 

    و ن عجائب املسارع  يف الطاع  
    وعجائب ال تبتى ،مثراَ ال تفىن

    التقاءالشوق إىل  :و ن آثار احملب  ال ادق 
       وختا ا  

  ! .وأعظم ب   ن دافع ،دافع حت  ل احلبّ 
   وال  ب  هي السب ل وهي العون والدل ل

      رجاء  ّب 
      دعاء وضراع  
      أهّم املراجع
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