
 

17 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 ممخص البحث
اف ىذا البحث يحاكؿ أف يمقى الضكء عمى المحبة في اإلسالـ كالقراف الكريـ, 
كما تعممة المحبة بيف أفراد المجتمع مف األلفة كالتالحـ كنشر األخالؽ كالسمككيات 

المجتمع كنبذ الكراىية كالعنصرية المذىبية, كالبعد عف المحبة  الرفيعة العالية بيف افراد
 التي حرميا اهلل تعالى لما تجره مف الخزم كالعار في الدنيا كاالخرة.

ليذا فاف تساؤالت الدراسة تيدؼ الى التعرؼ عمى ما تقدمو المحبة بيف افراد المجتمع 
 كتبعدىـ عف االنزالؽ في الشيكات كالمعاصي المحرمة.

 -ستخدـ المنيج التاريخي كالكصفي في البحث ,كمف ضمف نتائج الدراسة ما يمى :كا
 اف محبة اهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ مف أسمى معانى اإلسالـ . .ُ
أف تككف محبة اهلل كرسكلو أكثر مف محبتو لنفسو كأىمو ككلده كالناس جميعا   .ِ

 ككؿ شيئ .
 ات .أسباب عدـ الكقكع في المعاصى كالشيك  .ّ
مف أسماء اهلل الحسنى ,)الكدكد( الذل يتقرب الى عباده بكؿ أنكاع العطاء مع  .ْ

 ما يفعمكنو مف المعاصى .
كقد أكصت الدراسة في ضكء ىذه النتائج بأف محبة اهلل تعالى كرسكلو مف  .ٓ

 كماؿ االيماف كنبذ العنؼ كالعنصرية المذىبية .  
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Summery 
This research paper tries to shed light on love and harmony in Islam and the 

holy Quran. It discusses what love and harmony could do between members of 
the society by teaching compassion, unity and spreading high and elegant 
manners and behaviours, and condemning hatred, sectarianism and staying away 
from attachments that Allah has forbade for what it could bring from disgrace and 
humiliation here and in the hereafter. 

For these reasons, this research aims to interduce the benefits of what love 
could bring to the members of the society and prevents them from going astray 
and falling into desires and probated sins. 

Some of the results of this research are as follow: 
1. Love of Allah and his messenger (peace be upon him) is one of 

the highest values of Islam. 

2. The love of Allah and his messenger (peace be upon him) 

should be more and before the love of oneself, family, children, 

people and everything else. As it will lead to becoming a loving 

person to humanity. 

3. The love of Allah and his messenger (peace be upon him) is a 

reason not to fall into sins and desires. 

4. Among the names of Allah is “Al Wadood”, which is the one 

who endears himself to his slaves by bestowing his innumerable 

divine favors upon them. 

This research paper concludes with that the love of Allah and his messenger 
is from a complete faith and it condemns aggression and sectarianism. 
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 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ األنبياء كالمرسميف محمد 
صمى اهلل عميو كسمـ. الحمد هلل الذل اعزنا باإلسالـ كاتـ عمينا بو النعمة كرضيو لنا 
منياجا في الحياة الدنيا كاآلخرة, كجعؿ المحبة أساسا تجمع المخمكقات لمعيش مع 

 بعضيا عمى األرض 
النفس المحدثكف في دراستيـ لمحب عمى حب الذات كالحب يقتصر عمماء 

الجنسي  كالحب األسرل كلكنيـ ال يتعرضكف لحب االنساف هلل كاألنبياء كالرسؿ كحب 
لممثؿ اإلنسانية العميا كالعدؿ كالصدؽ عمى الرغـ مف اف ىذه  األنكاع مف الحب ىي 

 ُعف الحيكاف.مف أرقى أنكاع الحب االنساني كبيا كحدىا يتميز االنساف 
قاؿ تعالى:" كاف يريدكا اف يخدعكؾ فاف حسبؾ اهلل ىك الذل ايدؾ بنصره 
كبالمؤمنيف ,كألؼ بيف  قمكبيـ لك أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بيف قمكبيـ 

 ِكلكف اهلل ألؼ بينيـ انو عزيز حكيـ "
نو تعالى اف اهلل تعالى في ىذه اآلية نصرىـ كأعانيـ اعانو سماكية كاف النصر م

الذل ال يقاكمو شيء كمعكنة المؤمنيف بأف قيضيـ لنصرؾ , فاجتمعكا كائتمفكا 
كازدادت قكتيـ بسبب اجتماعيـ, كلـ يكف ىذا بسعى أحد كال بقكه غير قكه اهلل .فمك 
أنفقت ما في األرض جميعا مف ذىب كفضة كغيرىا لتأليفيـ بعد النفرة كالفرقة الشديدة 

النو ال يقدر عمى تقمب القمكب اال اهلل تعالى كمف عزتو أف ألؼ ما ألفت بينيـ جميعا 
, قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لعمو أبا طالب ّبيف قمكبيـ كجمعيا بعد الفرقة
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"انؾ ال ْكىك يحتضر قؿ ال الو اال اهلل أشيد لؾ بيا يكـ القيامة فأبى فأنزؿ قكلو تعالى
يقكؿ اهلل تعالى  ٓء كىك أعمـ بالميتديف"تيدل مف أحببت كلكف اهلل ييدل مف يشا

لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ انؾ يا محمد كغيرؾ ال تقدر عمى ىداية أحد, كلك كاف 
 مف أحب الناس اليؾ .فاف ىذا أمر غير مقدكر لمخمؽ ىداية التكفيؽ

كخمؽ االيماف في القمب بؿ ىذا بيد اهلل تعالى اهلل ييدل بو مف يشاء, كىك أعمـ 
قاؿ تعالى :"يضؿ ٔمح لميداية فييديو ممف ال يصمح ليا فيبقيو عمى ضالؿبمف يص

كاف مف أجؿ نعـ اهلل عمى عباده محبو اهلل ليـ ,  ٕاهلل مف يشاء كييدل مف يشاء"
كأفضؿ فضيمة تفضؿ اهلل بيا عمييـ , كاذا احب   اهلل عبدا يسر لو األسباب كىكف 
عميو كؿ عسير , ككفقو لفعؿ الخيرات كترؾ المنكرات كأقبؿ بقمكب عباده اليو بالمحبة 

دينو فسكؼ يأتي اهلل بقـك  كالمكدة . قاؿ تعالى:"يأييا الذيف ءامنكا مف يرتد منكـ عف
يقكؿ القرطبى في تفسير ىذه  ٖيحبيـ كيحبكنو أذلو عمى المؤمنيف  أعزه عمى الكافريف"

اآلية يرأفكف بالمؤمنيف كيرحمكنيـ كيمينكف ليـ مف قكليـ دابة ذلكؿ ال سيمة كليس 
 ٗمف الذؿ في شيء كيغمظكف عمى الكافريف كيعادكنيـ 

أنو ال بد أف يتصؼ بمتابعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كمف لكاـز محبة العبد لربو 
كسمـ ظاىرا كباطنا في أقكالو كافعالو كجميع أحكالو .قاؿ تعالى:" قؿ اف كنتـ تحبكف 
اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل كيغفر لكـ ذنكبكـ  كاهلل غفكر رحيـ,قؿ أطيعكا اهلل كالرسكؿ 

                                                           
،س ، الرٌاض ، محمد السٌد الزعبالوى ،تربٌة المراهق بٌن اإلسالم وعلم النفس ، مكتبة التوبة ،م ،ع  (1)

 262م ،ص 1994هـ/1414
 63-62سورة األنفال ،آٌة  (2)
 373عبد الرحمن الناصر السعدى ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن  فً تفسٌر كالم المنان ، مجلة البٌان ، ص (3)
 216،ص  1صحٌح مسلم بشرح النووي ،ج  (4)
 56سورة القصص  ،آٌة ، (5)
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727عبد الرحمن السعدى ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن ، ص  -   
7

31سورة المدثر ، آٌة    
8

54سورة المائدة ، آٌة    
9

143، ص 6، ج1هـ ، ط1437القرطبى ، الجامع ألحكام القرآن ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،    
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ة كجكب محبة اهلل تعالى كعالماتيا, في ىذه اآلي َُفاف تكلكا فاف اهلل ال يحب الكفريف"
كنتيجتيا ,كثمراتيا أم انكـ ادعيتـ ىذه المرتبة العالية, كالرتبة التي ليس فكقيا رتبة 
,فال يكفى فييا مجرد الدعكل بؿ ال بد مف الصدؽ فييا كعالمة الصدؽ اتباع رسكؿ 

ديف كفركعو ,في اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في جميع احكالو كاقكالو كافعالو في أصكؿ ال
الظاىر كالباطف ,فمف اتبع الرسكؿ دؿ عمى صدؽ دعكاه محبة اهلل تعالى كأحبو اهلل 
كغفر لو ذنبو كرحمو كسدده فى جميع حركاتو كسكناتو ,كمف لـ يتبع الرسكؿ   فميس 
محبا هلل تعالى ,الف محبة اهلل تعالى تكجب لو اتباع رسكلو كاذا لـ يكجد ذلؾ دؿ عمى 

كاذب اف ادعاىا مع انيا عمى تقدير كجكدىا غير نافعة بدكف شرطيا.  عدميا كأنو
كبيذه اآلية يكزف جميع الخمؽ فعمى حسب حظيـ مف اتباع الرسكؿ يككف ايمانيـ 

 ُُكحبيـ هلل كما نقص مف ذلؾ نقص.
كمف لكاـز محبة اهلل لمعبد اف يكثر العبد مف التقرب الى اهلل بالفرائض كالنكافؿ , 

عميو كسمـ:)كما تقرب الى عبدل بشىء أحب الى مما افترضتو عميو  قاؿ صمى اهلل
كما يزاؿ عبدل يتقرب الى بالنكافؿ حتى أحبو ,فاذا أحببتو كنت سمعو الذل يسمع بو 
,كبصره الذل يبصر بو كيده التي يبطش بيا كرجمو التي يمشى بيا ,كاف سألنى 

 ُِألعطينو كلئف استعاذنى ألعيذنو"
اهلل أفضؿ الفرؽ كىداىـ الى أقرب الطرؽ,بالصدؽ في محبة كالمؤمنكف جعميـ  

اهلل كمحبة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ حصمكا سؤليـ كتـ كصكليـ  النو ال حياة 
لمقمكب اال بمحبة اهلل تعالى  كمحبة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ففي القمب طاقو ال 

 اتو كميا ىمكـ كآالـيسدىا اال محبو اهلل كمحبة رسكلو كمف لـ يظفر بذلؾ فحي
 .ُّكحسرات الف محبتو صمى اهلل عميو كسمـ شرط في صحة االيماف

                                                           
10

32-31سورة آل عمران ، آٌة    
11

133عبد الرحمن السعدى ، ص    
12

193، ص 7، وج24، ص 11صحٌح البخارى ، ج -  
13

2الدر المنظم فً وجوب محبة السٌد األعظم ، مكتبة النجاح ، طرابلس ، ص رشٌد الراشد التاذفى ،    
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 موضوع البحث
يحاكؿ البحث الحالي دراسة المحبة في اإلسالـ كالقراف الكريـ كما ينتج عف 

 المحبة في الدنيا كاألخرة .
 تساؤالت البحث

 -يجيب البحث الحالي عمى السؤاؿ الرئيسى التالى :
 أسماء المحبة ؟ما ىي  .ُ
 مف ىـ أحؽ بالمحبة ؟ .ِ
 ماذا قاؿ بعض العمماء عف المحبة ؟ .ّ
 ما ىي أقساـ النفس في القرآف الكريـ ؟ .ْ
 ما ىي الفتف التي تنتج عف المحبة المحرمة ؟ .ٓ
 ما ىي شيكات النفس ؟ .ٔ
 ما المثاؿ الذل جاء في القرآف الكريـ نتيجة الحب المحـر ؟ .ٕ

 أىداف البحث 
 المحبة .التعرؼ عمى أسماء  .ُ
 معرفة مف أحؽ بالمحبة في الحياة الدنيا كاآلخرة . .ِ
 التعرؼ عمى رأل بعض العمماء في المحبة . .ّ
 تكضيح النفس اإلنسانية كما كردت في القرآف الكريـ . .ْ
 معرفة الفتف التي تنتج عف المحبة . .ٓ
 تكضيح شيكات النفس . .ٔ
 التعرؼ عمى نتيجة الحب المحـر كما جاء في القرآف الكريـ . .ٕ
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 أىمية البحث
مكضعا اثباتا كنفيا , ككضح  ّٖلقد كردت كممة الحب في القرآف الكريـ في 

القرآف الكريـ أف مف أعظـ المحبة ىي محبة اهلل تعالى كالرسكؿ محمد صمى اهلل عميو 
كسمـ . كمف المحبة أيضا األعماؿ الصالحة بجميع أنكاعيا بيف جميع البشر . كالبعد 

ما يقرب الييا كاليكـ المجتمعات اإلسالمية في أشد الحاجة الى عف المحبة المحرمة ك 
 نشر المحبة الحقيقية بيف أفراد المجتمعات .

كتظير أىمية البحث في كضع المجتمعات اإلسالمية اليكـ كما يتخمميا مف 
عنصرية بيف المذاىب اإلسالمية كظيكر الجماعات اإلرىابية .كما تسعى الدراسة الى 

 المحبة بيف الناس كما كردت في القرآف الكريـ .اظيار فعؿ 
 حدود المحبة  

 يركز البحث عمى دراسة المحبة في القرأف الكريـ كبعض المراجع األخرل .
 منيج البحث 

 المنيج التاريخى . .ُ
 المنيج الكصفى . .ِ

 أداة البحث 
 -التى ساعدتنى بالمادة العداد ىذا البحث ىي : المصادر

 القرآف الكريـ . .ُ
 كتب تفسير القرآف الكريـ .بعض  .ِ
 بعض الكتب األخرل كأقكاؿ العمماء في ىذا المكضكع . .ّ
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 الفصل األول
 الحب في القرآن الكريم 

مكضعا اثباتا كنفيا, كىى  ّٖفي  وردت كممة الحب ومشتقاتيا في القرآن الكريم
 --كما يمى :

 ُْكزينو في قمكبكـ"حبب :مرة كاحدة ,قاؿ تعالى: "كلكف اهلل حبب اليكـ االيماف  .ُ
أحببت : مرتيف: منيا قكلو تعالى: "انؾ ال تيدل مف أحببت كلكف اهلل ييدل مف  .ِ

 ُٓيشاء"
 ُٔأحب :مرة كاحدة :قاؿ تعالى :"قاؿ ىذا ربى فمما أفؿ قاؿ ال أحب االفميف" .ّ
تحبكا:مرة كاحدة :قاؿ تعالى :"كعسى اف تحبكا شيئا كىك شر لكـ كاهلل يعمـ كانتـ ال  .ْ

 ُٕتعممكف"
حبكف :سبع مرات :منيا خمسة إيجابا مثؿ قكلو تعالى :"لف تنالكا البر حتى تنفقكا ت .ٓ

كمرة بالنفى مثؿ قكلو تعالى:"كنصحت لكـ كلكف ال تحبكف ُٖمما تحبكف"
 ُٗالناصحيف"

 20كمرة بصيغة سؤاؿ :قاؿ تعالى:"أال تحبكف أف يغفر اهلل لكـ كاهلل غفكر رحيـ" .ٔ
 21تعالى:"كأخرل تحبكنيا نصر مف اهلل كفتح قريب"تحبكنيا:مرة كاحدة :قاؿ  .ٕ
تحبكنيـ:مرة كاحدة : قاؿ تعالى:"ىأنتـ أكالء تحبكنيـ كال يحبكنكـ كتؤمنكف بالكتاب  .ٖ

 22كمو"

                                                           
14

7سورة الحجرات ، آٌة    
15

56سورة القصص ، آٌة    
16

76سورة اآلنعام آٌة    
17

216سورة البقرة ،آٌة    
18

92سورة آل عمران ، آٌة    
19

79سورة اآلعراف ، آٌة    
20

22سورة النور ، آٌة    
21

13سورة الصف ، آٌة    
22

119آل عمران ، آٌة  سورة   
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يحب : احدل كأربعكف مرة: منيا ثالث كعشركف مرة بالنفى منيا قكلو تعالى :"كال  .ٗ
 23تمش في األرض مرحا  اف اهلل ال يحب كؿ مختاؿ فخكر"

بعة عشرة مرة إيجابا منيا قكلو تعالى:"فاف عزمت فتككؿ عمى اهلل اف اهلل كس .َُ
 24يحب المتككميف"

كمرة كاحدة بصيغة سؤاؿ:قاؿ تعالى: "أيحب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيو ميتا  .ُُ
 25فكرىتمكه"

 26يحببكـ : مرة كاحدة :قاؿ تعالى :"قؿ اف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل " .ُِ
ة :قاؿ تعالى :"فسكؼ يأتي اهلل بقكـ يحبيـ  كيحبكنو أذلو عمى يحبيـ : مرة كاح .ُّ

 27المؤمنيف"
يحبكف : خمس مرات :منيا : قكلو تعالى :"اف الذيف يحبكف أف تشيع الفاحشة   .ُْ

 28في الذيف آمنكا ليـ عذاب أليـ في الدنيا كاآلخرة "
منكف يحبكنكـ :مرة كاحدة ,قاؿ تعالى:"ىأنتـ أكالء تحبكنيـ كال يحبكنكـ كتؤ  .ُٓ

 29بالكتاب كمو"
يحبكنو : مرة كاحدة ,قاؿ تعالى:" فسكؼ يأتي اهلل بقكـ يحبيـ كيحبكنو أذلة عمى  .ُٔ

 30المؤمنيف"
يحبكنيـ : مرة كاحدة , قاؿ تعالى:" كمف الناس مف يتخذ مف دكف اهلل اندادا  .ُٕ

 31يحبكنيـ كحب اهلل "
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17سورة لقمان ، آٌة    
24

159سورة ال عمران ، آٌة    
25

12سورة الحجرات ، آٌة    
26

31سورة آل عمران ، آٌة    
27

54سورة المائدة ، آٌة    
28

19سورة النور ، آٌة    
29

119سورة آل عمران ، آٌة    
30

54سورة المائدة ، آٌة    
31

165سورة البقرة ، آٌة    
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أكلياء اف  استحبكا : ثالث مرات , قاؿ تعالى :" ال تتخذكا آباءكـ كاخكانكـ .ُٖ
 32استحبكا الكفر عمى االيماف"

 33يستحبكف : مرة كاحدة ,قاؿ تعالى :"الذيف يستحبكف الحياة الدنيا عمى اآلخرة " .ُٗ
حب : في اربعة مكاضع :منيا ,قاؿ تعالى :"زيف لمناس حب الشيكات مف النساء  .َِ

 34كالبنيف..."
فتاىا عف نفسو قد  حبا : في ثالثة مكاضع :منيا , قاؿ تعالى :"امرأة العزيز تراكد .ُِ

 35شغفيا حبا"
حبة :مرتيف ,قاؿ تعالى:"كآتى الماؿ عمى حبو ذكل القربى كاليتامى كالمساكيف  .ِِ

"36 
أحب : في ثالث مكاضع منيا ,قاؿ تعالى :"كمساكف ترضكنيا أحب اليكـ مف  .ِّ

 37اهلل كرسكلو كجياد في سبيمو فتربصكا حتى يأتي اهلل بأمره"
 38تعالى :"كقالت الييكد كالنصارل نحف أبناء اهلل كأحباؤه"أحباؤه: مرة كاحدة , قاؿ  .ِْ
 39محبة : مرة كاحدة , قاؿ تعالى :"كألقيت عميؾ محبة منى كلتصنع عمى عينى" .ِٓ

في احدل عشرة مكضعا  مودة : وردت كممة مودة ومشتقاتيا في القرآن الكريم
كممة كدكد مرتيف بمعنى محبة منيا كممة مكدة ثمانية مرات , ككممة كدا مرة كاحدة , ك 

 كىى كما يمى :

                                                           
32

23 سورة التوبة ، آٌة   
33

3سورة إبراهٌم ، آٌة    
34

14سورة آل عمران ، آٌة    
35

33سورة ٌوسف ، آٌة    
36

177سورة البقرة ، آٌة    
37

24سورة التوبة ، آٌة    
38

17سورة المائدة ،آٌة    
39

39سورة طه ، آٌة    
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قاؿ تعالى " "ذلؾ الذل يبشر اهلل عباده الذيف ءامنكا كعممكا الصمحت قؿ ال  .ُ
أسئمكـ عمية أجرا أال المكدة في القربى كمف يقترؼ حسنة نزد لو فييا حسنا اف 

 َْاهلل غفكر شككر"
كنت  "كلئف أصبكـ فضؿ مف اهلل ليقكلف كأف لـ تكف بينكـ كبينو مكدة يميتنى .ِ

 ُْمعيـ فأفكز فكزا عظيما"
"لتجدف أشد الناس عداكة لمذيف آمنكا الييكد كالذيف أشرككا كلتجدف أقربيـ مكدة  .ّ

 ِْلمذيف ءامنكا الذيف قالكا انا نصرل "
 ّْ"كقاؿ انما اتخذتـ مف دكف اهلل أكثنا مكدة بينكـ في الحيكاة الدنيا" .ْ
لييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة "كمف ءايتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا ا .ٓ

"ْْ 
"يأييا الذيف ءامنكا ال تتخذكا عدكل كعدككـ أكلياء تمقكف الييـ بالمكدة كقد كفركا  .ٔ

بما جاءكـ مف الحؽ يخرجكف الرسكؿ كاياكـ أف تؤمنكا باهلل ربكـ اف كنتـ خرجتـ 
 ْٓجيدا في سبيمى كابتغاء مرضاتى تسركف الييـ بالمكدة كأنا أعمـ بما أخفيتـ"

عسى اهلل أف يجعؿ بينكـ كبيف الذيف عاديتـ منيـ مكدة كاهلل قدير كاهلل غفكر " .ٕ
 46رحيـ"

 47"اف الذيف ءامنكا كعممكا الصمحت سيجعؿ ليـ الرحمف كدا " .ٖ
 48"كىك الغفكر الكدكد " .ٗ
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23سورة الشورى ، آٌة    
41

73سورة النساء ، آٌة    
42

72سورة المائدة ، آٌة    
43

25سورة العنكبوت ، آٌة    
44

21سورة الروم ، آٌة    
45

1سورة الممتحنة ، آٌة    
46

7سورة الممتحنة ، آٌة    
47

96سورة مرٌم ، آٌة    
48

14سورة البروج ، آٌة    
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 49"كاستغفركا ربكـ ثـ تكبكا اليو اف ربى رحيـ كدكد".َُ
ة كىى أعمى درجات ثالث مرات بمعنى محب خميال  : وردت في القرآن الكريم

 المحبة .
 -االخالء : كردت في القرآف الكريـ مرة كاحدة , كىى كما يمى :

 -قاؿ تعالى :
 50"األخالء يكمئذ بعضيـ لبعض عدك اال المتقيف " .ُ
 51"كاتخذ اهلل إبراىيـ خميال" .ِ
"كاف كادكا ليفتنكنؾ عف الذل أكحينا اليؾ لتفترل عمينا غيره كاذا التخذكؾ  .ّ

 52خميالن"
 53"يكيمتى ليتنى لـ أتخذ فالنا خميال " .ْ

 -تعريف الحب لغة :
حبب : الحب : نقيض البغض . كالحب الكداد كالمحبة .ككذلؾ الحب بالكسر 
كأحبو فيك محب, كىك محبكب, كحبو يحبو بالكسر ,فيك محبكب , كالمحبة : اسـ 

 لمحب .
,كامرأة محبة  كالحباب بالكسر : المحابو كالمكادة كالحب . كتحبب اليو :تكدد

لزكجيا كمحب أيضا , حب الشىء فيك محبكب ,ثـ ال يقكلكف : حببتو , كما قالكا : 
جف فيك مجنكف, ثـ يقكلكف : أجنو اهلل . كالحب : الحبيب , مثؿ خدف كخديف , قاؿ 

 -بف برم : الحبيب يجيء تارة بمعنى المحب ,كقكؿ المخبؿ :
 كما كاف نفسا بالفراؽ تطيب       أتيجر ليمى بالفراؽ حبيبيا              
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93سورة هود ، آٌة    
50

67سورة الزخرف ،آٌة    
51

125سورة النساء ، آٌة    
52

73سورة اآلسراء ، آٌة    
53

27سورة الفرقان ، آٌة    
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 -أم محبيا, كيجي بمعنى المحبكب ,كقكؿ ابف الدمينة :
 –ال المحبكب  -كاف الكثيب الفرد مف جانب الحمى الي كاف لـ آتو الحبيب

كالحب المحبكب , ككاف زيد بف حارثة رضى اهلل عنو يدعى حب رسكؿ اهلل 
ء عمى ذلؾ اال أسامو ,حب رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ, كفى الحديث : مف يجترل

, ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يحبو  ْٓاهلل صؿ اهلل عميو كسمـ أم محبكبو
كثيرا .كفى حديث فاطمة رضى اهلل عنيا قاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

              ٓٓفأحبى ىذه 
 انيا حبة أبيؾ . الحب بالكسر :المحبكب , كاالنثى حبة .

 جمع الحب أحباب , كحباف ,كحبكب ,كحببة ,كالحبيب كالحباب بالضـ : الحب ك 
 كيقاؿ لمحبيب حباب مخفؼ, كقاؿ الميث : الحبة كالحب بمنزلة الحبيبة كالحبيب 

كحكى ابف األعرابى : أنا حبيبكـ أم محبكـ كأنشد : كرب حبيب ناصح غير 
 محبكب .

يكر:مف حبابؾ , بكسر الحاء كالحباب بالضـ : الحب , قاؿ ابف برل : المش
 ,كفيو كجياف :

 أحدىما أف يككف مصدر حاببتو محابة كحبابا .
 (ّكالثانى أف يككف جمع حب مثؿ عش كعشاش .كحببت اليو : صرت حبيبا)

 كحبب اليو األمر : جعمو يحبو .
كىـ يتحابكف :أم يحب بعضيـ بعضا  .كحب الى ىذا الشيء, يحب حبا, 

, كالحبة بالضـ : الحب:: نعـ كحبة ككرامة , كالحب : كالتحبب: اظيار الحب 
 (ُكالحب : الحبيب) –المحبة 

                                                           
 177-176،صصحٌح مسلم بشرح النووي ،ج اا (1)

 
، ص  1(ابن منظور ،لسان العرب ، ج 3) ---------- 235،ص 15(صحٌح مسلم بشرح النووي ، ج 2) 

279-292  
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 (ِميؿ الطبع الى الشئ الممذ) المحبة :
الحب : الكداد ,كالحباب كالحب بكسرىما كالمحبة كالحباب بالضـ ,أحبو , كىك 

الحبيب محبكب ,كحببتو أحبو بالكسر ,شاذ , حبا بالضـ كالكسر ,كأحببتو كاستحببتو ,ك 
كالحباب بالضـ كالحب ,بالكسر,كالحبة بالضـ : المحبكب كىى بياء,كجمع 
الحب:أحباب كحباف كحبكب كحببة,محركو ,كحب بالضـ ,عزيز ,أك اسـ جمع 
.كحبتؾ بالضـ :ما أحببت أف تعطاه,أك يككف لؾ . كالحبيب : المحب ,كمصغرا 

ككـر :صرت حبيبا لو كال حبيب بف حبيب , كحب بفالف .أل :ما أحبو .كحببت اليو, 
 نظير لو اال شررت كلببت ,ال ىك حبيب .

كحب ألى ىذا الشيء حبا ,كحببو الي :جعمنى أحبو كحبابؾ كذا , أم غاية 
محبتؾ أك مبمغ جيدؾ .كتحابكا :أحب بعضيـ بعضا ,كتحبب : أظيره . كحباف 

دينة النبى صمى كحباف كحباف كحبيب مصغرا كالمحبة كالمحبكبة كالمحببة كالحبيبة : م
 اهلل عميو كسمـ .

كحبة القمب : سكيداؤه أك ميجتو أك ثمرتو ,أك ىنة سكداء فيو . كحبة :امرأة 
 (  ّعمقيا منظكر الجني ,فكانت تطبب بما يعمميا منظكر)

الشئ باأللؼ فيك محب كاستحببتو مثمو كيككف االستحباب بمعنى -أحببت 
كالقياس أحبو بالضـ لكنو غير مستعمؿ االستحساف كحببتو أحبو مف باب ضرب 

كحببتو أحبو مف باب تعب لغة كفيو لغة ليذيؿ حاببتو حبابا مف باب قاتؿ كالحب اسـ 
منو فيك محبكب كحبيب كحب بالكسر كاالنثى حبيبة كجمعيا حبائب كجمع المذكر 

 ٔٓ(ْأحباء)
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135،ص1م،ج1972هـ|1432الجوهرى،الصحاح،تحقٌق،أحمد عبد الغفور عطار،   

133،ص13فؤاد افرام البستانى،منجد الطالب ،دار المشرق بٌروت .ط 2  
91-93م ،ص1977هـ|1437، 2المحٌط، بٌروت،طالفٌروزأبادى.القاموس  3  

45م ،ص1977أحمد مصطفى الفٌومى المقرى .المصباح المنٌر ،مكتبة لبنان،بٌروت، 4  
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 تعريف المحبة  )الحب ( اصطالحا 
فرد نحك ذات المحبكب أك الشيء المرغكب )الحب انفعاؿ كجدانى يكجو سمكؾ ال

قاؿ تعالى:"كمف ءآىيتو أف ٕٓ,كىذا االنفعاؿ يتميز بكثرة مجاالتو في النفس اإلنسانية ,
  ٖٓخمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا الييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة"

 أك ىي تعمؽ القمب بيف اليمة كاالنس .
 ينحدر منيا عمى منازؿ المحك كىى آخر  المحبة أكؿ أكدية الفناء ,كالعاقبة التي

 منزؿ تمتقى فيو مقدمة العامة, كساقة الخاصة .
  كانيا أكؿ أكدية الفناء ألنيا تفنى خكاطر المحب عف التعمؽ بالغير , كأكؿ ما

يفنى مف الحب خكاطره المتعمقة بما سكل محبكبو ,ألنو أذا انجذب قمبو بكميتو 
 59لذلؾالى محبكبو انجذبت خكاطره تبعا 

  كيرل الحارث المحاسبى أف المحبة ميمؾ الى الشيء بكميتؾ ,ثـ ايثارؾ لو عمى
 نفسؾ كركحؾ كمالؾ ,ثـ مكافقتؾ لو سرا كجيرا ثـ عممؾ بتقصيرؾ في حبو.

 . كقيؿ : المحبة نار في القمب تحرؽ ما سكل مراد الحبيب مف محبو 
 عرفتو  , كأغصانيا كالمحبة شجرة في القمب عركقيا الذؿ لممحبكب , كساقيا م

خشيتو ,ككرقيا الحياء منو , كثمرتيا طاعتو كمادتيا التي تسقييا ذكره , فمتى 
  60خال الحب عف شيء مف ذلؾ كاف ناقصا

كارل اف الحب ىك مشاعر عاطفية تجذب الناس إلى بعضيـ البعض مثؿ حب 
كيختمؼ ىذا  الرجؿ لممرأة كحب األخكة كاالخكات كاألزكاج كاآلباء كاالميات كاألبناء

الحب مف حالة الى حالة كفى المقدار فمثالي حب اآلباء آلبنائيـ فطرل كضعو اهلل في 
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محمد السٌد الزعبالوى ،تربٌة المراهق بٌن اإلسالم وعلم النفس ،رسالة دكتوراة منشورة ، مكتبة التوبة  

262م،ص1994هـ/1414،م،ع،س،  
58

21سورة الروم ،آٌة     
59

243-239، ص 2ابن قٌم الجوزٌة ،مدارج السالكٌن ،ج    
60

439-437ابن القٌم ، روضة المحبٌن ، ص     
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قمكبيـ حتى يقكمكا عمى تربيتيـ كتنشأتيـ , كحب الناس لبعضيـ كحب األقارب 
كاألصدقاء يككف انجذاب لمجماؿ أك غيره أك لمصمحة بيف الناس كبعضو يزكؿ بزكاؿ 

 الصادؽ يبقى ميما قابمتو مف عكاصؼ. المصمحة كالمنفعة كالحب
كأسمى أنكاع الحب ىك حب الناس هلل تعالى كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ, 
كىناؾ حب غريب كعجيب حب الدنيا كزينتيا كحب السمطة كالتسمط عمى رقاب الناس 

 كحب الجاه.
 حدود المحبة 

ة بحد أكضح اختمؼ في تحديد المحبة عمى نحك ثالثيف قكال  : كال تحد المحب
منيا ,فالحدكد ال تزيدىا اال خفاء كىذه األشياء الكاضحة ال تحتاج الى تحديد كالماء 

 ُٔكاليكاء كالتراب كالجكع.
  ال تحد المحبة بحد أكضح منيا , فالحدكد ال تزيدىا اال خفاء كجفاء فحدىا

كجكدىا كال تكصؼ المحبة بكصؼ أظير مف المحبة . كيتكمـ الناس في 
 62كجباتيا كعالماتيا كثمراتيا كشكاىدىا كأحكاميا .أسبابيا كم

  : ما قيؿ في حدكد المحبة- 
 الميؿ الدائـ بالقمب اليائـ . .ُ
 ايثار المحبكب  عمى جميع المصحكب . .ِ
 مكافقة الحبيب في المشيد كالمغيب . .ّ
 محك المحب لصفاتو كاثبات المحبكب لذاتو . .ْ
 مكاطأة القمب لمرادات المحبكب . .ٓ
 مع إقامة الخدمة . خكؼ ترؾ الحرمة .ٔ
 استقالؿ الكثير مف نفسؾ , كاستكثار القميؿ مف حبيبؾ . .ٕ
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223، ومدارج السالكٌن ، ص 176ابن ابى العز الحنفى ، شرح العقٌدة الطحاوٌة ، ص    
62

223ابن قٌم الجوزٌة ، مدارج السالكٌن ، ص    
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 استكثار القميؿ مف جنايتؾ , كاستقالؿ الكثير مف طاعتؾ . .ٖ
 معانقة الطاعة , كمباينة المخالفة . .ٗ

 دخكؿ صفات المحبكب عمى البدؿ مف صفات المحب . .َُ
 أف تيب كمؾ لمف أحببت فال يبقى لؾ منؾ شيء . .ُُ
 ف القمب ما سكل المحبكب .أف تمحك م .ُِ
 إقامة العتاب عمى الدكاـ . .ُّ
 أف تغار عمى المحبكب : أف يحبو مثمؾ . .ُْ
 إرادة غرست أغصانيا في القمب .فأثمرت المكافقة كالطاعة . .ُٓ
 أف ينسى المحب حظو في محبكبو كينسى حكائجو اليو . .ُٔ
 مجانبة السمك عمى كؿ حاؿ . .ُٕ
  تكحيد المحبكب بخالص اإلرادة كصدؽ الطمب  .ُٖ
 سقكط كؿ محبة مف القمب اال محبة الحبيب    .ُٗ
 غض طرؽ القمب عما سكل المحبكب غيره , كعف المحبكب ىيبة                                                      .َِ
ميمؾ لمشىء بكميتؾ ثـ ايثارؾ لو عمى نفسؾ كركحؾ كمالؾ,ثـ مكافقتؾ لو  .ُِ

 سرا كجيرا ثـ عممؾ بتقصيرؾ في حبو.
 نار في القمب تحرؾ ما سكل مراد المحبكب .المحبة  .ِِ
 المحبة بذؿ المجيكد كترؾ االعتراض عمى المحبكب . .ِّ
سكر اليصحك صاحبو اال بمشاىدة محبكبو .ثـ السكر الذل يحصؿ عند  .ِْ

 المشاىدة ال يكصؼ .
 اف ال تؤثر عمى المحبكب غيره كأف ال يتكلى أمكرؾ غيره . .ِٓ
 كالحرية مف استرقاؽ ما سكاه .الدخكؿ تحت رؽ المحبكب كعبكديتو  .ِٔ
 المحبة سفر القمب في طمب المحبكب كليج المساف بذكره عمى الدكاـ . .ِٕ
 اف المحبة ىي  ما ال ينقص بالجفاء كال تزيد بالبر . .ِٖ
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 المحبة أف يككف كمؾ بالمحبكب مشغكال . .ِٗ
مف أجمع ما قيؿ فييا عمى لساف الجنيد : عبد ذاىب عف نفسو متصؿ بذكر  .َّ

داء حقكقو, ناظر اليو بقمبو, أحرقت قمبو أنكار ىيبتو ,كصفا شربو ربو, قائـ بأ
مف كأس كده كانكشؼ لو الجبار مف أستار غيبو ,فاف تكمـ فباهلل كاف نطؽ 

 . 63فعف اهلل كاف تحرؾ فبامر اهلل, كاف سكف فمع اهلل, فيك باهلل كهلل كمع اهلل 
 أخرىأسماء المحبة ومعانييا من معاجم المغة العربية وكتب 

 أسماء الحب
 لكثرة اىتماـ الناس بالحب شبو ابف القيـ آثاره بثالث تشبييات :

كاألسد كالسيؼ كالثانى كالداىية , كالثالث كالخمر في أفعاليا ,كقد اجتمعت ىذه 
المعانى الثالثة في الحب فكضعكا لو ما يقرب مف ستيف اسما ,ذكر ابف القيـ خمسيف 

 اسما منيا ما يمى :
 ب أسماء الح
 –كالمقة  –كالشغؼ  –كالصبابة  –كالصبكة  –كاليكل -كالعالقة  –المحبة 

 –كالشكؽ  –كالشجك  –كالدنؼ  –كالجكل  –كالعشؽ  –كالتتيـ  –كالكمؼ  –كالكجد 
 –كالشجف  –كالكىؿ  –كالغمرات  –كالسدـ  –كالتباريح  –كالبالبؿ  –كالخالبة 
كالسيد  –كالحرؽ  –كالمذع  –الكمد ك  –كالحزف  –كالكصب  –كاالكتئاب  –كالالعج 

 –كالفتكف  –كالمكعة  –كالتبالة  –كاالستكانة  –كالحنيف   -كالميؼ  –كاالرؽ  –
 –كالخمة  –كالكد  –كالمخامر  –كالداء  –كالرسيس  –كالخبؿ  –كالممـ  –كالجنكف 
 –كؿ كالكل –كالتبؿ  –ْٔكالتعبد –كالكلو  –كالتدلية  –كاليياـ  –كالغراـ  –كالحمـ 

 . -كاالصطالـ  –كاأللفة  –كالشعؼ 

                                                           
63

226-222مدارج السالكٌن ، ص   
64

م، 1977هـ/1437الجوزٌة ، روضة المحبٌن ونزهة المشتاقٌن ، دار الكتاب العربى ، بٌروت ، ابن قٌم  - 

31ص   
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  كالمحبة ليا معاف كثيرة ,ككثيرا ما اشتؽ لفظيا مف فعؿ المحبة كمف صفاتيا
,كىى كأنيا االسـ العمـ ليذه األقساـ , كىى راجعة الييا كمعطكفة عمييا كىى 

 .65أـ بناتيا 
 . مما سبؽ نرل أف األلفاظ السابقة ىي صفات لمحب كمظاىرة كآثاره 

 معانى بعض أسماء الحب في معاجم المغة العربية ومراجع أخرى 
 الخمة :

كالخمة: الصداقة المختصة التي ليس فييا خمؿ تككف في عفاؼ الحب ,كجمعيا 
 خالؿ ,كىى الخاللة كالخاللة بفتح الخاء ككسرىا عمى التكالي كالخمكلة بضـ الخاء .

 مرأة مخالة كخالال, قاؿ تعالى :كالخالؿ كالمخالة :المصادقة ,كقد خاؿ الرجؿ كال
 ٔٔ"ال بيع فيو كال خمة كال شفاعة"

قاؿ الزجاج : يعنى يكـ القيامة ,كالخمة الصداقة , يقاؿ : خالمت الرجؿ خالال , 
,قيؿ ىك :مصدر خالمت , ٕٔقاؿ تعالى :"مف قبؿ أف يأتي يكـ ال بيع فيو كال خالؿ "

أنو , أم أنو لكريـ الخؿ كالخمة , كقيؿ ىك جمع خمة . كالخؿ : الكد كالصديؽ ,أم 
كالىما بالكسر ,أم كريـ المصادقة كالمكادة كاالخاء .الخمة بالضـ : الصداقة كالمحبة 

 التي تخممت القمب فصارت خاللو أم في باطنو .
كالخميؿ : الصديؽ , فعيؿ بمعنى مفاعؿ  ,كقد يككف بمعنى مفعكؿ.قيؿ : كىذا -

 تعالى , فميس فييا لغيره متسع كال شركة مف ألف خمتو كانت مقصكرة عمى حب اهلل
محاب الدنيا كاآلخرة , كىذه حاؿ شريفة ال يناليا أحد بكسب كال اجتياد ألف الطباع 
غالبة , كانما يخص اهلل بيا مف يشاء مف عباده مثؿ  الرسكؿ محمد  صمى اهلل عميو 

                                                           
65

ابن الخطٌب السلمانى ، روضة التعرٌف بالحب الشرٌف ، الرباط ، الدار البٌضاء ، دار الثقافة ، ص  -ا 

333-334  
66

254سورة البقرة ، آٌة    
67

31سورة إبراهٌم ، آٌة    
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أبا بكر خميال كاف كسمـ . قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :"لك كنت متخذا خميال التخذت 
 كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ٖٔصاحبكـ خميؿ اهلل "

 ٗٔ"اف اهلل  اتخذنى خميال كما اتخذ إبراىيـ خميال"
 َٕ"الرجؿ عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ "

كالخمة : الصديؽ , الذكر كاألنثى كالكاحد كالجمع في ذلؾ سكاء ,ألنو في األصؿ 
كالخمكلة ,كالخميؿ :كالخؿ, قاؿ تعالى : "كاتخذ اهلل مصدر قكلؾ خميؿ بيف الخمة 

 ُٕإبراىيـ خميال"
 كالجمع أخالء كخالف , كاالنثى خميمة كالجمع خميالت .

  الخميؿ المحب الذل ليس في محبتو خمؿ . قاؿ تعالى : "كاتخذ اهلل إبراىيـ
 72خميال "

  منيما أم أحبو محبة تامة ال خمؿ فييا , كقيؿ لمصداقة خمة الف كؿ كاحد
 يسد خمؿ صاحبو في المكدة كالحاجة اليو .

  73الخميؿ الحبيب ,كالخميؿ الصادؽ كالناصح كالرفيؽ 
  كعمى ىذا تككف الخمة ىي تكحد الحب لممحبكب أم صرؼ المحبة هلل تعالى

 كحده أم المحبة هلل تعالى التي ال تقبؿ المشاركة .
 بكدية هلل .كمف الرب كالخمة ىي كماؿ المحبة المستمزمة مف العبد كماؿ الع

سبحانو كماؿ الربكبيو لعباده الذيف يحبيـ كيحبكنو .كلفظ العبكدية يتضمف 
 كماؿ الذؿ ككماؿ الحب .كما قيؿ في المعنى :

 74)قد تخممت مسمؾ الركح منى ( كليذا سمي الخميؿ خميال 
                                                           
68

153-152، ص 15، وصحٌح مسلم بشرح النووي ، ج636، ص 5الترمذى ، جالترمذى ، سنن    
69

13، ص 5صحٌح مسلم بشرح النووي ، ج   
70

579، ص 4الترمذى ، سنن الترمذى ، ج   
71

124سورة النساء ، آٌة    
72

124سورة النساء ، آٌة    
73

219-217، ص 11ابن منظور ، لسان العرب ، ج   
74

234-233، ص 13ة ، علم السلوك ، جابن تٌمٌة ، مجموع فتاوى ابن تٌمٌ   
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  كالخمة :الخصمة ,ج : خالؿ كبالضـ : الخميمة كالصداقة المختصة ال خمؿ
كف في عفاؼ .كالخمة بكسرىما أم المصادقة كاالخاء .كالخمة أيضا: فييا .تك

 الصديؽ لمذكر كاالنثى كالكاحد كالجمع .
  :كالخؿ بالكسر كالضـ : الصديؽ المختص , اك ال يضـ اال مع كد , يقاؿ

كاف لى كدا كخال , ج, اخالؿ كالخميؿ , ج :أخالء كخالف .أك الخميؿ : 
 75أصحيا , كجمعيا : خميالت كخالئؿ الصادؽ كىك مف أصفى المكدة ك 

 كىؿ لشباب فات باألمس  --------خميمى : ىؿ بعد الصبابة سمكة
 76مرجع

 77ال يترؾ اهلل لو سارحو ------------كؿ خميؿ كنت خالمتو 
 -الخالبة :

في المثؿ : اذا لـ تغمب فاخمب أم فاخدع ,عف األصمعى : فاخمب أم اخدعو 
 ير: اذا أعياؾ األمر مغالبة فاطمبو مخادعة .حتى تذىب بقمبو. قاؿ ابف األث

كخمب المرأة عقميا يخمبيا خمبا : سمبيا إياه ,كخمبت ىي قمبو ,تخمبو خمبا 
,كاختمبتو :أخذتو, كذىبت بو.الخالبة أف تخمب المرأة قمب الرجؿ بألطؼ القكؿ كأخمبو 

 ,كامرأة خالبة لمفؤاد كخمكب .
 خالبة كخمكب كخالبة  : خداعة. كالخمباء مف النساء : الخدكع ,كامرأة

 كيركل الخمبة بفتح الالـ عمى أنو جمع,كىـ الذيف يخدعكف النساء .
كفالف خمب نساء اذا كاف يخالبيف أم يخادعيف ,كفالف حدث نساء,كزير نساء 
اذا كاف يحادثيف كيزاكرىف .كرجؿ خمب نساء : يحبيف لمحديث كالفجكر ,كيحببنو 

 .كخمباء نساء .لذلؾ , كىـ أخالب نساء 
                                                           
75

127الفٌروز آبادى ، القاموس المحٌط ، ص    
76

233، ص 2م، ج1971هـ/1391محمود سامى البارودى باشا، دٌوان البارودى ، دار المعارف بمصر ،    
77

، 2عبدالرحمن بن محمد بن خمٌس ، األدب الشعبى فً جزٌرة العرب ، مطابع الفرزدق التجارٌة ، ط 

326هـ، ص 1432  
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 .ٖٕكقيؿ لمرجؿ الذل يحبو النساء :انو لخمب نساء أم يحبو النساء 
الخالبة : الخديعة بالمساف . كالخمبة :الخداعة مف النساء كيركل بفتح الالـ عمى 
أنو جمع كىـ الذيف يخدعكف النساء , يقكؿ ابف السكيت : رجؿ خالب كخمبكت أم 

 خداع  كذاب .
 -قاؿ الشاعر:

 ٕٗكشر الرجاؿ الغادر الخمكب  -------فمما أف ممكتـ خمبتـ     ممكتـ 
كيسمى الحب بيذا االسـ ألنو يعمى كيصـ كيخدع لب المحب كقمبو ,قاؿ صمى 

 اهلل عميو كسمـ:
 َٖ)حبؾ الشئ يعمى كيصـ"

 -الموعة :
 ألـ القمب مف المرض كالحب كالحزف , كقيؿ ىي : حرقة الحزف كاليكل كالكجد .

مكعو لكعا فالع يالع كالتاع فؤاده أم احترؽ مف الشكؽ ,كلكعة العو الحب ي
 الحب حرقتو.

يقاؿ الع يالع ليعا مف الضجر كالجزع كالحزف كىى المكعة,كيقاؿ الع يالع لكعة 
 ُٖاذا جزع أك مرض .

 ِٖكتارة يغمبنى مدمعى -----------------طكرا أدارل لكعتى بالمنى
 -الصبابة :

تو,كقيؿ رقة اليكل. صببت اليو صبابة ,فأنا صب أم الشكؽ : كقيؿ رقتو كحرار 
 عاشؽ مشتاؽ. عف ابف األعرابى :
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364، ص  1ابن منظور ، لسان العرب ، ج   
79

122، ص 1الجوهرى ، الصحاح ، ج   
80

453، ص 6، وج194، ص 5مسند أحمد ، ج   
81

1271، ص 3، والجوهرى ، الصحاح ، ج327-327، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ، ج -   
82

231، ص 2دٌوان البارودى ، ج   
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صب الرجؿ اذا عشؽ يصب صبابة ,كرجؿ صب ,كرجالف صباف ,كرجاؿ صبكف ,  
 .ّٖكامرأتاف صبتاف ,كنساء صبات

 .ْٖكالصبابة : رقة الشكؽ كحرارتو ,يقاؿ رجؿ صب : عاشؽ مشتاؽ 
 ٖٓدىف أصب الييف كأكف مف الجيميف"قاؿ تعالى :"كاال تصرؼ عنى كي

 صبا فالف الى فالنة كصبا ليا يصبك صبا منقكص كصبكة أم ماؿ الييا.-
 ٖٔكالصبا مف الشكؽ ,كيقاؿ صبا الى الميك صبا كصبكا كصبكة-
 ٕٖفتتئؽ عينى مرة كأغيضيا ---------اكفكؼ مف فرط الصبابة عبرة -

 -الشوق :
الشكؽ كاالشتياؽ : نزاع النفس الى الشئ , يقاؿ : شاقنى الشئ ,يشكقنى ,فيك 

 .ٖٖشائؽ كأنا مشكؽ :كشكقنى فتشكقت ,اذا ىيج شكقؾ 
شكؽ : الشكؽ كاالشتياؽ: نزاع النفس الى الشئ كالجمع أشكاؽ ,شاؽ اليو شكقا 

شؽ اذا كتشكؽ كاشتاؽ اشتياقا . كالشكؽ : حركة اليكل .كالشكؽ :العشاؽ , كيقاؿ:
أمرتو أف يشكؽ انسانا الى االخر . كيقاؿ :شاقنى الشئ يشكقنى ,فيك شائؽ كأنا 

 ٖٗمشكؽ 
 َٗحيف حؿ المشيب دار الشباب ----------ىيج الشكؽ لى معارؼ منيا  

الشكؽ كاالشتياؽ: نزاع النفس الى الشئ. يقاؿ: شاقنى الى الشئ يشكقنى, فيك 
 ُٗىيج شكقؾ شائؽي كأنا مشكؽ : كشكقنى فتشكقت, إذا
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517، ص 1ابن منظور ، لسان العرب ، ج   
84

163، ص 1الجوهرى ، الصحاح ، ج   
85

33سورة ٌوسف ،آٌة   
86

451-453، ص 14ابن منظور ، لسان العرب ، ج   
87

735، ص 2، ج2م، ط1972هـ/1432دٌوان ذي الرمة ،    
88

1534، ص 4الجوهرى ، الصحاح ، ج   
89

192، ص 13ابن منظور ، لسان العرب ، ج   
90

17، ص 2مختار الشعر الجاهلى ، ج   
91

1534،ص4الصحاح، ج الجوهرى،   
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شكؽ: الشكؽ كاالشتياؽ : نزاع النفس ألى الشيئ كالجمع أشكاؽ, شاؽ اليو شكقان 
كتشكؽ كاشتاؽ اشتياقان . كالشكؽ: حركة اليكل كالشكؽ : العشاؽ. كيقاؿ شيؽ إذا 
أمرتو اف ييشكؽ انساناي إلى االهخر. كيقاؿ : شاقنى الشيئ يشكقنى, فيك شائؽ كأنا 

 .ِٗمشكؽ
 قاؿ الشاعر:

 ّٗج الشكؽ لى معارؼ منيا             حيف حؿ المشيب دار الشبابىي
 -الشعف :

 ْٗكشعفة الحب, أم أحرؽ قمبو, كقيؿ أمرضو.كقد شعؼ بكذا فيك مشعكؼ
كالشعؼ: شدة الحب , كالحب الشديد يتمكف مف سكاد القمب المف طرفو. 

جدىا. كشعفنى حبيا : أصاب ذلؾ منى . كالشعؼ : إحراؽ الحب القمب مع لذة ي
بان" قرئت بالعيف كالغيف ,  كالشعاؼ أف يذىب الحب بالقمب, كقكلو تعالى" قد شغفيا حي
فمف قرأىا بالعيف الميممة فمعناه تيميا, كمف قرأىا بالغيف المعجمة أم أصاب شغافيا. 
كشعفة اليكل إذا بمغ منو كفالف مشعكؼ بفالنة, كقراءة الحسف شعفيا, بالعيف 

 الميممة.
يشعفو إذا ذىب بفؤاده مثؿ شعفة المرض إذا أذابو. كشعفة الحب : كسعفو حبيا 

 أحرؽ قمبو, كقيؿ أمرضو.
كعف أبى العالء : الشعؼ, بالعيف غير المعجمة, أف يقع في القمب شيئ فال 

 يذىب. كيقاؿ : شعفنى يشعفنى شعفا.
 كيقاؿ يككف بمعنى عال حبو عمى قمبو, كالمشعكؼ: الذاىب القمب.

 ٓٗلممجنكف مشعكؼ , كبو شعاؼ أم جنكف  كىناؾ مف يقكؿ
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192،ص13ابن منطور، لسان العرب ،ج   
93

17، ص 2م، ج1959هـ/1379، 1مختار الشعر الجاهلى ، تحقٌق وشرح / محمد سٌد كٌالنى ، ط   
94

1372،ص4الجوهرى، الصحاح،ج   
95

177-177،ص9ابن منطور، لسان العرب،ج   
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 -الشغؼ :
بان"  , أم دخؿ حبو تحت الشغاؼ. ٔٗقاؿ تعالى:" قد شغفيا حي

كالشغاؼ غالؼ القمب كىك جمده دكنو كالحجاب , يقاؿ شغفو الحب أم بمغ 
 ٕٗشغافو

كقيؿ غش الحب قمبيا, كقيؿ أصاب شغافيا , شغاؼ القمب كشغفو غالفو , 
 عالى:" شغفيا حبان" , ثالثة أقكؿكقاؿ الزجاج في قكلو ت

 الشغاؼ غالؼ القمب .-أ
 ىك حبة القمب كىك سكيداء القمب . -ب
 ىك داء يككف في الجكؼ في الشراسيؼ .-ج

مبىة أذا بمغ  كقيؿ الشغاؼ ىك الخمب كىك جميدة الصقة بالقمب, كمنو قيؿ خى
 ٖٗإليو شغاؼ قمبو. كقاؿ الفراء:" شغفيا حبان" , أم خرؽ شغاؼ قمبيا ككصؿ

عف ابف عباس: الشغؼ : الحب القاتؿ, كالشغؼ دكف ذلؾ , كالشغاؼ حجاب 
 القمب.

 .ٗٗأم قد كصؿ حبو إلى شغاؼ قمبيا كىك غالفو
رى الحبيب فمتي مف شغؼ   ََُلما حيرمتي عزيمة الصبر. –ىىجى

 -العشق :
العشؽ فرط الحب , كقيؿ ىك عيجب المحب بالمحبكب يككف في  -العشؽ:

كعشقان كتعشقو , كقيؿ التعشؽ تكمؼ العشؽ, كقيؿ عفاؼ الحب , عش قو يعشقو عشقا ن
 الًعشؽي االسـ كالعىشىؽي المصدر.
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كرجؿ عاشؽي مف قكـ عشاؽ, كعشيؽه : كثير العشؽ . كامرأة عاشؽ كعاشقةه. 
كسئؿ أبك العباس أحمد بف يحي عف الحب كالعشؽ أييما أحمد, قاؿ: الحب ألف 

عاشقان ألنو يذبؿ مف شدة اليكل كما تذبؿ القشة إذا  العشؽ فيو إفراط, كسمى العاشؽ
 .َُُقطعت

العشؽ فرط الحب , كقد عشقو عشقان. مثاؿ عممو ًعممان كعشقان, كرجؿ عشيؽ 
 .َُِ,أم كثير العشؽ. كالتعشؽ: تكمؼ العشؽ, كيقكلكف امرأة محب لزكجيا كعاشؽ

ؿ , كامرأة كالعاشؽ الفاعؿ, كالمعشكؽ المفعكؿ, كالعشيؽ يقاؿ لمفاعؿ كالمفعك 
 عاشؽ كعاشقة.

كقاؿ جميكر الناس: ال يطمؽ ذلؾ في حقو تعالى, فال يقاؿ إنو يعشؽ كاليقاؿ 
 عشقو عبده, كاختمفكا بسبب المنع عمى ثالثة آراء:

 عدـ التكقيؼ بخالؼ المحبة.-ُ
أف العشؽ إفراط المحبة كال يمكف ذلؾ في حؽ اهلل تعالى , فإف اهلل تعالى -ِ

لشئ كال يبمغ عبده ما يستحقو مف حبو فضالن أف يقاؿ أفرط في اليكصؼ باإلفراط في ا
 حبو.

أنو مأخكذ مف التغير كما يقاؿ لمشجرة عاشقة: العىشىقىةي المبالبة , تخضر -ّ
كتصفر كتعمؽ بالذل يمييا مف األشجار, فاشتؽ مف ذلؾ العاشؽ , كال يطمؽ ذلؾ 

 .َُّعمى اهلل تعالى
محبة, كما أف اإلسراؼ اسـ لما جاكز كقاؿ الجاحظ: العشؽ اسـ لما فضؿ عف ال

 الجكد.
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العشؽ خفى أف يرل كجمى أف يخفى فيك كامف ككمكف النار في  -كقاؿ أعرابى :
ف تركتو تكارل, كقيؿ أكؿ العشؽ النظر , كأكؿ الحريؽ  الحجر إف قدحتو أكرل , كا 

 الشرر.
ح كعندما سأؿ أمير المؤمنيف يحى بف أكثـ عف العشؽ ماىك , قاؿ: ىك سكان

 تسنح لممرء فيييـ بيا قمبو كتؤثرىا في نفسو.
كقاؿ ثمامة : العشؽ جميس ممتع , كأليؼ مؤنس كصاحب ممؾ مسالكو ضيقة, 

 كمذاىبو غامضة كأحكامو جائرة.
ممؾ األبداف كأركاحيا كالقمكب كخكاطرىا , كالعيكف كنكاظرىا كالعقكؿ كأراءىا 

بصار مدخمة كخفى في القمكب كأعطى عناف طاعتيا كقكة تصريفيا , تكارل عف األ
 .َُْمسمكو

 َُٓأرل كؿ معشكؽ غيرل كغيرىا            يمذاف في الدنيا كيغتبطاف 
كالجميكر ال يطمقكف لفظ العشؽ في حؽ اهلل تعالى, ألف العشؽ ىك المحبة 
المفرطة الزائدة عمى الحد الذم ينبغي , كاهلل تعالى محبتو ال نياية ليا فميست تنتيى 

 نبغى مجاكزتو.إلى حد الت
كيرل الجميكر أف العشؽ مذمكـ مطمقاى ال يمدح ال في محبة الخالؽ كال المخمكؽ  
النو المحبة المفرطة الزائدة عف الحد المحمكد , كإلف لفظ العشؽ يستعمؿ في العرؼ 
في محبة اإلنساف المرأة أك صبى ال يستعمؿ في محبة كمحبة األىؿ كالماؿ كالكطف 

: إما بمحبة امرأة أجنبية أك كالجاه , كمحبة  األنبياء , كىك مقركف كثيراى بالفعؿ المحـر
 .َُٔصبى يقترف بو النظر المحـر كالممس المحـر كغيرىا مف األفعاؿ المحرمة
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 -العالقة :
 العمؽ: اليكل , يقاؿ: نظرةي مف ذم عمؽ. قاؿ الشاعر:

 كلقد أردتي الصبر عنؾ فعاقنى
 عمؽ بقمبى مف ىكاؾ قديـ                           

ميكقان  بيا بقمبو , أم ىىًكًييا كعمؽ بيا عي ًمؽ حي ًمقىيىا بالكسر كعى كعى
َُٕ 

أنشد جميؿ بيثينة لرجؿ , أخذ ىذا الرجؿ يحدثو عف بنت عـ لو كيأكؿ حتى أتى 
 عمى الخبز كمو.

 َُٖاؾ اليكل كثرة األكؿفمك كنت عذرل العالقًة لـ تكف            بطينان كنس
 -مفيوم اليوى:

 ىك ميؿ النفس الى الشئ كفعمو ىىًكلى يىٍيكىل ىىكلن 
كيقاؿ اليكل عمى نفس المحبكب , كىذا ىكل فالف كفالنة ىكاه أم ميكيتو 
كمحبكبتو, كيستعمؿ في الحب المذمكـ كما قاؿ تعالي: " كأما مف خاؼ مقاـ ربو 

 َُٗالمأكل" كنيى النفس عف اليكل, فإف الجنة ىي
أم اف الجنة لمف زجر نفسو عف المعاصى كالمحاـر ككفيا عف الشيكات التي 

 .َُُتؤدل إلى النار
 كما يستعمؿ في الحب الممدكح استعماالى مقيداى 

ذا أضفتو إليؾ قمت ىكاء , كىذا  : ىكل النفس, كالجمع األىكاء كا  كاليكل مقصكري
سر يىٍيكىل ىىكول أم أحبالشئ أىكل إلى مف كذا أم أحب إلى. كىىًكلى بالك

ُُُ. 

                                                           
107

22، وابن القٌم ، روضة المحبٌن ،ص 1529،ص4الجوهرى، الصحاح، ج   
108

172حسٌن نصار، دٌوان جمٌل شعر الحب العذرى، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة، د.ت، ص   
109

41-43سورة النازعات ، آٌة   
110

597،ص3مختصر تفسٌر ابن كثٌر،ج   
111

2537-2537،ص6الجوهرى، الصحاح، ج   



 

77 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

كقيؿ اليكل: العشؽ , يككف في مدخؿ الخير كالشر,كاليىكمي المىٍيكلي , كىكل 
النفس إرادتيا كالجمع األىكاء. قاؿ المغكيكف: اليكل محبة اإلنساف الشئ كغمبتو عمى 

, أم نياىا عف شيكاتيا كما تدعكا إليو ُُِقمبو , قاؿ تعالى:" كنيى النفس عف اليكل"
معاصى اهلل تعالى. كعندما تكمـ باليكل مطمقاى لـ يكف إال مذمكمان حتى ينعت بما مف 

يخرج معناه كقكليـ ىكل حسفي كاستيكتو الشياطيف: ذىب بيكاه كعقمو كفى قكلو 
. كاستيكتو استيامتو كحيرتو ُُّتعالى:" كالذل استيكتو الشياطيف في األرض حيراف"

حيرتو, استيكتو الشياطيف ىكت بو كأذىبتو,  كزينت الشياطيف لو ىكاه حيراف في حاؿ
 .ُُْأم زينت لو ىكاه

 كتمت اليكل خكؼ إفشائو                فأليب نار الغضى في ضمكعى
 ُُٓفمما خشيت عمى ميجتى               أذعت اليكل بمساف الدمكع

نما         ىكل كؿ نفس حيث حؿ حبيبيا  ُُٔىكل تذرؼ العيناف منو كا 
 ُُٕغير مكترث          بما يككف فعقبى أمره ندـكمف أطاع ىكاه 

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" أف أخكؼ ما أتخكؼ عمى أمتى اليكل كطكؿ األمؿ 
, فأما اليكل فيصد عف الحؽ , كأما طكؿ االمؿ فينسى اآلخرة , كىذه الدنيا مرتحمة 

ال تككنكا  ذاىبة كىذه اآلخرة مرتحمة قادمة كلكؿ كاحدة منيما بنكف فإف استطعتـ اف
مف بنى الدنيا فافعمكا فانكـ اليكـ في دار العمؿ كال حساب كأنتـ غدا في دار اآلخرة 

 .ُُٖكال عمؿ
ذا لـ  إف النفس مجبكلة عمى حب اليكل, فإحتاجت إلى المجاىدة كالمخالفة , كا 
تزجر عف اليكل ىجـ عمييا الفكر في طمب ما شغفت بو , فأستأنست باآلراء الفاسدة 
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الكاذبة , كاألمانى العجيبة الخادعة , خصكصاى إف ساعد الشباب الذل ىك كاألطماع 
 ُُٗشعبة مف الجنكف , كامتد ساعد القدرة إلى نيؿ المطمكب

 َُِيافؤادل التسألنى أيف           اليكل كاف صرحاى فيكل
كاليكل ىكاف كحمـ لو ألكاف كدمع ساجـ ككجد ىاجـ , كىياـ اليبرح ثـ كراءه مالـ 

 .ُُِاقتحـ بحر اليكل ىكليشرح مف 
يقكؿ ابف الجكزل:" إف المغمكب بمكافقة اليكل كالنفس مقيكر, كلذلؾ تجد في 
نفسو ذالى لمكاف القير, كغالب اليكل ذك صكلة كلذلؾ كقع عظيـ في الشرع كعند 

 ُِِالخمؽ
 ُِّنقؿ فؤادؾ حيث شئت مف اليكل      ما القمب إال لمحبيب األكؿ

 -الفتون :
, ُِْ, قاؿ تعالى :" فستبصر كيبصركف بأيكـ المفتكف" الفتكف مصدر فتنة

 كمعنى المفتكف الذل فتف بالجنكف.
كافتتف بالشئ فتف فيو , كفتف إلى النساء فتكناى كفتف إلييف: أراد الفجكر بيف  
كالفتنة الضالؿ كاإلثـ , كالفاتف المضؿ عف الحؽ . كالفاتف الشيطاف ألنو يضؿ 

 العباد.
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 اى إذا أراد الفجكر, كقد فتنتو فتنة كفتكناى , كأفتنتوي إفتاناى فيك فتف الرجؿ يفتف فتكن
ذا اختبر,  مفتف, كأفتف الرجؿ كفتف فيك مفتكف إذا أصابتو فتنة فذىب مالو أك عقمو, كا 

 .ُِٓقاؿ تعالى:" كفتنؾ فتكناى 
كقكليـ فتنت فالنة فالناى: أم أمالتو عف القصد, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ما 

 .ُِٔأضؿ عمى الرجاؿ مف النساء" تركت فتنة
 أم الخكؼ مف أف يعجبكا بالنساء فينشغمكا عف اآلخرة كالعمؿ ليا.

 .ُِٕكالفتنة االختبار, كفتنو يفتنيو: اختبره
 تأكيؿ الفتنة فييا ثالثة أقكاؿ 
الفتنة: األفتناف نفسو , المناكير , قاؿ تعالى:" كاتقكا فتنة ال تصيبف الذيف  .ُ

, نيى اهلل تعالى الناس أف 128كاعممكا أف اهلل شديد العقاب"ظممكا منكـ خاصة 
يقركىا بيف أظيرىـ فيعميـ العذاب , ككاف داء األمـ السابقة , قاؿ تعالى:" 

 .129كانكا اليتناىكف عف منكر فعمكه"
 َُّكقكلو تعالى:" يأييا الذيف آمنكا عميكـ أنفسكـ اليضركـ مف ضؿ إذا إىتديتـ"

الـ فمـ يأخذكا عمى يديو أكشؾ أف يعميـ اهلل بالعذاب , أم اف الناس إذا رأكا الظ
ف اهلل تعالى اليعذب العامة بذنب الخاصة, كلكف إذا عمؿ المنكر جياراى استحقكا  كا 

 ُُّالعقكبة كميـ
كاألمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر كاجب عمى كؿ الناس مع المقدرة عمى ذلؾ 

ىناؾ عدـ االستطاعة عمى  كاألمف مف الضررعند القياـ بو , أما إذا كاف
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معارضة الخمؽ كالخكؼ عمى النفس أك الماؿ مف القياـ بالحؽ إلعجاب كؿ ذم 
رأل برأيو فعميؾ بخاصة نفسؾ كاترؾ أمر العامة , كىذه رخصة مف اهلل تعالى 

كىذا يؤيد قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" مف رأل منكـ منكراى فميغيره  ُِّيسرىا عمينا
ع فميغيره بمسانو , فإف لـ يستطع فميغيره بقمبو كذلؾ أضعؼ بيده , فإف لـ يستط

 ُّّااليماف"
المفتكف بو نفسو يسمى فتنة كىك فتنة األمكاؿ كاألكالد, قاؿ تعالى:" كاعممكا أنما  .ِ

, كفى ىذه اآلية قدـ اهلل فتنة  134أمكالكـ كأكالدلكـ فتنة كأف اهلل عنده أجر عظيـ"
 الماؿ عمى فتنة األكالد ألنيا أشد.

, قاؿ تعالى:"  إف  135االمتحاف كاالختبار كاالبتالء الذل يبتمى بو المسمـ نفسو .ّ
 .136ىي إال فتنتؾ"

ك كمر ,  , كمنو العيش فتناف , أم لكناف حي الفتفي )بالفتح( : الفف , كالحاؿي
, كالفتنةي بالكسر: الخبرة , كالمفتكف , كمنو " ُّٕكاإلحراؽ , كمنو "عمى النار يفتنكف"

عجابؾ بالشئ, كفتنو يفتنو فتنا كفتكنا كأفتنو , كالضالؿ, كاإلثـ , ُّٖالمفتكف"بأيكـ  , كا 
ذابة الذىب كالفضة كاإلضالؿ كالجنكف , كالمحنة ,  كالكيفر , كالفضيحة, كالعذاب , كا 
كالماؿ ,كاألكالد , كاختالؼ الناس في اآلراء, كفىتىنىو يفتنو: أكقعو في الفتنة , كفتنو 

لى النساء فتكنان , كأفتنو , فيك مفت ف كمفتكف , ككقع فييا الـز متعد كأفتتف فييما كا 
 كفيتف إلييف بالضـ: أراد الفجكر بيف.
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713،ص2ابن العربى، أحكام القرآن، ج   
133

393، ص6ترمذى ،جتحفة اآلخوذى بشرح جامع ال   
134

27سورة اآلنفال آٌة    
135

746،ص 2ابن العربى ، أحكام القرآن ، ج   
136

155سورة اآلعراف ، آٌة    
137

13سورة الذارٌات ،آٌة    
138

6سورة القلم ، آٌة    
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كالفتاف المص كالشيطاف , كالفاتف , كالصائغ كالفتاناف: الدرىـ كالدينار, كمنكر 
 ُّٗكنكير, كالمفتكف: المجنكف

 َُْمفتكنان إف سفاىان بذل الجاللًة          كالشيبة أال يزاؿ 
 -التبالة :

 .ُُْتبميـ الدىر كأبتميـ إذا أفناىـ , كتبمو الحب أم أسقمو كأفسده
كالتبؿ : أف ييسقـ اليكل االنساف , رجؿ متبكؿ كيقاؿ أصيب بنبؿ كقد أتبمو 

 ُِْإتباالن 
 ُّْكما في قصيدة كعب ابف زىير

 ُْْبانت سعاد فقمبى اليـك مبتكال           متيـ عندىا لـ يغد مكبكؿ
 قصيدة أبى الطيب المتنبى يمدح فييا سيؼ الدكلة الحمدانى كمف 

 ُْٓمالنا كيمنا جًك يارسكؿي                   أنا اليكل قمبيؾ المتبكؿي 
 -الغرام :

كالغراـ: الالـز مف العذاب كالشر الدائـ كالبالء كالحب كالعشؽ , كقاؿ الزجاج: 
 ُْٔف غرامان"ىك أشد العذاب في المغة, قاؿ تعالى:" إف عذابيا كا

 أم عذابيا ممحان دائمان كمالزمان كىالكان.

                                                           
139

1575الفٌروزآبادى، القاموس المحٌط ، مرجع سابق ، ص    
140

م، 1969، 2ر الثقافة ، بٌروت ، لبنان ، طأبى محمد عبدهللا بن مسلم بن قتٌبة ، الشعر والشعراء ، دا 

747، ص 2ج  
141

1643، ص4الجوهرى ، الصحاح ، ج   
142

76، ص11ابن منظور ، لسان العرب ،ج   
143

كعب بن زهٌر بن أبى سلمى من الشعراء المخضرمٌن عاش فً الجاهلٌة واإلسالم ، وهو من شعراء  

ٌة وتشبب بنساء المسلمٌن فأهدر النبى صلى هللا علٌه وسلم الطبقة األولى ، هجا النبى صلى هللا علٌه وسلم فً الجاهل
دمه ، فجاءه كعب مستأمناً وأسلم ، فعفا عنه النبى فأنشد هذه الالمٌة المشهورة وخلع علٌه الصالة والسالم بردته . 

73-79، ص1الشعر والشعراء ج  
144

79ص1م، ج1969ابن قتٌبة، الشعر والشعراء ، دار الثقافة ، بٌروت ، ت   
145

محمد محمود دندشى ، عظماء العرب، المتنبى، دار الشمال للطباعة والنشر ، طرابلس ، لبنان، د.ت،  

75ص  
146

65سورة الفرقان ، آٌة    



 

787 

 مصطفى أبو رزقحميمة عمي د.                        المحبة في القران الكريم واالسالم   

 كالغراـ: الكلكع, كقد أيغـر بالشئ أم أيكلع بو.
: مكلع بعشؽ النساء كغيرىف , كفالف مغـر بكف أم مبتمى بو.  كرجؿ مغـر

كفى حديث عمى رضى اهلل عنو :" فمف الميج بالمذة السمس القياد لمشيكة". 
 ُْٕغـر بالنساء إذا كاف مكلعان بيفكالعرب تقكؿ: إف فالنان لم

 ُْٖفكيؼ احتيالى بيف أمريف أشكال          عمىى فصارا ًشقكةن كغرامان 
 -الُييام :

 اليياـ كالجنكف في العشؽ 
يقاؿ: ىاـ في األمر يييـ إذا تحير فيو , كيركل المييمنات كىك الذاىب عمى 

 كتييامان كجيو عشقان, ىاـ بو ىيمان كىيكمان كىيامان كىيمانان 
 كاالسـ اليياـ , كرجؿ ىيماف , محب شديد الكجد

 الييـ مصدر ىاـ يييـ ىيماي كىيمانان إذا أحب المرأة.
كاليياـ : العشاؽ , كاليياـ : المكسكسكف , كرجؿ ىائـ كىيكـ , كالييكـ : أف 

 يذىب عمى كجيو , كقد ىاـ يييـ ىيامان 
كالييـ ىيماف العاشؽ كالشاعر,  كاستييـ فؤاده , فيك مستياـ الفؤاد أم ميذىبو.

 ُْٗقاؿ تعالى :" في كؿ كاد يييمكف"
 قاؿ بعضيـ: ىك كادل الصحراء يخمك فيو العاشؽ كالشاعر.

 كيقاؿ : ىك كادل الكالـ كاهلل أعمـ 
 ىاـ عمى كجيو يييـ ىيمان كىيمانان ذىب مف العشؽ 

 َُٓكقمب مستياـ أم ىائـ
                                                           
147

434، ص12ابن منظور ، لسان العرب ، ج   
148

محمود سامى البارودى، دٌوان البارودى ، حققه : محمد شفٌق معروف ، دار المعارف بمصر  

467ص، 3م ج1972هـ/1392  
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225سورة الشعراء ، آٌة    
150

627-626، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج   
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 ُُٓلكعتى كىيامىكياله مما أيالقى                مف 
 ُِٓكيؼ السمك كقد ىاـ الفؤاد بيا            كأصبح القمب عنيا غير صابر

 ُّٓأيا ريح الشماؿ أما ترينى                أىيـ كأننى بادل النحكؿ
 -التتيم :

ـي اهلل كىك ذىاب العقؿ مف  تيـ: التيـ : أف يستعبده اليكل , كقد تامو , كمنو تىي
 التيـ ذىاب العقؿ كفساده كفى قصيدة كعب : اليكل , كرجؿ متيـ , كقيؿ
 ُْٓمتيـ إثرىا لـ ييفد مكبكؿي                     

أم معبد مذلؿ كتيمو الحب إذا استكلى عميو. قاؿ األصمعى : تيمت فالنةي فالنان 
تيتيموي كتامتو تتيمية تيمان , فيك ميتيـ بالنساء كمتيـ بيف. ابف األعرابى : تاـ إذا عشؽ , 

 .ُٓٓذا تخمى مف الناسكناـ إ
كيقكلكف :" قمب متيـ إذا كاف متعبدان لممحبكب, كالمتيـ المتعبد , كتيـ اهلل عبده. 

 .ُٔٓكىذا عمى الكماؿ حصؿ البراىيـ كمحمد صمى اهلل عمييما كسمـ
 أشارت بطرؼ العيف خيفة أىميا                 إشارة مذعكرة كلـ تتكمـ

كأىالن كسيالن بالحبيب               فأيقنت أف الطرؼ قد قاؿ مرحبان    
 ُٕٓالمتيـ

 -الود :
دنادنةن  دىان ككن دنا ككي دى, كى ًددتي لك أنؾ تفعؿ ذلؾ , أكى ًدٍدتي لك تفعؿ ذلؾ , ككن نقكؿ كى

 ككدىادان أم تمنيت.
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444، ص 3دٌوان البارودى ، ج   
152

73، ص 7م ج 1977هـ/1397ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة ، دار الفكر، بٌروت ،    
153

173دٌوان جمٌل ، مرجع سابق ، ص   
154

79، ص1ابن قتٌبة ، الشعر والشعراء ، ج   
155

75، ص12لسان العرب ، جابن منظور،    
156

233،ص13ابن تٌمٌة، مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ،علم السلوك ،ج   
157157

الجاحظ ، أبى عثمان بن عمر بن بحر الجاحظ ، البٌان والتبٌٌن ، تحقٌق وشرح / عبد السالم محمد  

77، ص1م ، ج1975هـ/1395، 4هارون ، مكتبة الخانجى بمصر ، ط  
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دي: المكدة. تقكؿ بكدل أف يككف كذا.  دان , إذا أحببتوي. كالكي ديهي كي ككًددت الرجؿ أكى
 ُٖٓآلأسألكـ عميو أجران اال المكدة في القربى"قاؿ تعالى :" قؿ 

دي:الًكًديدي , كالجمع أكدي كىما يتكاداف كىـ أًكدىاء كالكدكد : المحب كرجاؿي   كالكى
 ُٗٓكداداء , يستكل فييا المذكر كالمؤنت لككنو كصفان داخالن عمى كصؼ المبالغة

 .َُٔقاؿ تعالى :" كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة"
دة , الكد الحيبي , يككف في جميع مداخؿ الخير , ككد: الكدي : مصدر المك 

, ُُٔككددت الشئ أكدي , كىك مف األمنية , قاؿ تعالى:" يكد أحدكـ لك يعمر ألؼ سنة"
 أم يتمنى 

بيبيؾ , كقرئ قكلو تعالى :" سيجعؿ ليـ  ًديديؾ كما تقكؿ ًحبيؾى كحى يقاؿ: ًكديؾ كىكى
دان" الرحمفي كي

ُِٔ 
دان.  ككى

دان في  صدكر المؤمنيف , قاؿ ابف االنبارل : الكدكد في أسماء اهلل قاؿ الفراء: كي
تعالى, الميحب لعباده الصالحيف أم يرضى عنيـ

ُّٔ. 
 ُْٔأأسماء أمسى كدىا قد تغيرا              سنبدؿ إف أبدلت بالكد آخرا

 ُٓٔأدمت عمى ما بيننا مف مكدة              أميمة أـ صارت لقكؿ المحبب
 ُٔٔيـ              حتى إذا أيقظكنى باليكل رقدكاأشكك الذيف أذاقكنى مكدت

 ُٕٔأياـ أمنحؾ المكدة كميا                   منى كأرعى بالمغيب المأخذا
                                                           
158

23سورة الشورى ، آٌة    
159

549، ص2هرى ، الصحاح ، جالجو   
160

21سورة الروم ،ن آٌة    
161

96سورة البقرة ، آٌة    
162

96سورة مرٌم ، آٌة    
163

454-453، ص3ابن منظور ، لسان العرب ، ج    
164

61، ص3م ، ط1969دٌوان امرئ القٌس ، تحقٌق / محمد أبو الفضل إبراهٌم ، دار المعارف بمصر،    
165

42المرجع السابق ، ص   
166

737، ص2الشعر والشعراء ، جابن قتٌبة ،    
167

هـ 1379مختار الشعر الجاهلى ، تحقٌق / محمد سٌد الكٌالنى، مطبعة مصطفى الحلبى وأوالده بمصر ،  

234، ص2م ، ج1959/  
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:ىك خالص الحب كألطفو كأرقو , كىك مف الحب بمنزلة الرأفة مف الرحمة  ’ كالكد
داى إذا أحببتو. ًدٍدت الرجؿ أكديه كي  يقكؿ الجكىرل: كى

ديكد المحب  كالًكدي الكديد  دي , كىما يتكاداف كىـ أكداء, كالكى بمعنى المكدكد كالجمع أكي
دىدىاء يستكل فيو المذكر كالمؤنت لككنو كصفاى داخالى عمى كصؼ لممبالغة.  كرجاؿ كي

ديكد مف صفات اهلل تعالى كأصمو مف المكدة  الكى
ُٖٔ 
إف ربى رحيـ كقكلو تعالى:"  ُٗٔكالكدكد الحبيب , قاؿ تعالى:" كىك الغفكر الكدكد"

 َُٕكدكد"
 -الخمة :

ىي تكحيد المحبة كالخميؿ ىك الذل تكحد حبو لمحبكبو , أم المحبة التي التقبؿ 
المشاركة كىك صرؼ المحبة هلل كحده كتعالى, كليذا اختص بيا في الدنيا الخميالف 

 ُُٕإبراىيـ كمحمد عمييما الصالة كالسالـ , قاؿ تعالى:" كاتخذ اهلل إبراىيـ خميالن"
 ُِٕاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" إف اهلل اتخذنى خميالن كما اتخذ إبراىيـ خميالن"كق

 ُّٕكقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" إف صاحبكـ خميؿ اهلل "
كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :"لك كنت متخذان مف أىؿ األرض خميالن التخذت أبا 

 ُْٕبكر خميالن, كلكف صاحبكـ خميؿ الرحمف"
مةي الخميؿ كالجمع ًخالؿ مثؿ  مة تخمؿ المحبة جميع أجزاء الركح, كالخي كسميت خي
قمة كًقالؿ , كالًخؿ الكد كالصديؽ , كاًخالؿ مصدر كالجمع ًخالؿ مثؿ قمة كًقالؿ , 

                                                           
168

-46م ، ص1973هـ/1433ابن القٌم الجوزٌة ، روضة المحبٌن ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، 

47 
169

14سورة البروج ، آٌة    
170

93ورة هود آٌة س   
171

124سورة النساء ، آٌة    
172

رواٌة ابن ماجه والبٌهقى ومسلم    
173

153، 152، ص 15، وصحٌح مسلم بشرح النووي ، ج395، ص1مسند أحمد ، ج   
174

636، ص 5الترمذى ،ن ج   
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كالًخؿ الكد كالصديؽ , كالخالؿ مصدر بمعنى المخالة. قاؿ تعالى:" البيع فيو كال 
مة" كقكلو تعالى:" ال بيع ًُٕٓخالؿ"  .ُٕٔفيو كال خي

اللة كالخياللة بكسر الخاء كفتحيا  كالخميؿ الصديؽ كاالنثى خميمة, كالًخالبة كالخى
 كضميا 

 -آراء في ماىية العشق والمحبة واليوى:
 العشؽ حركة النفس الفارغة. -قاؿ أفالطكف:

 العشؽ عمى الحسف عف إدراؾ عيكب المحبكب. -قاؿ ارسطا طاليس:
أشبو بباطؿ , كال باطالن أشبو بحؽ مف العشؽ , ىزلو  قاؿ بعضيـ: لـ أر حقان 

 ُٕٕجد ,كجده ىزؿ , كأكلو لعب , كأخره عطب.
 قاؿ ثمامة بف أشرس يصؼ العشؽ لممأمكف:

العشؽ جميس ممتع , أليؼ مؤنس, كصاحب ًممؾو مسالكو ضيقة, كمذاىبو 
عقكؿ كآراءىا, غامضة , كأحكامو جارية, مىمىؾى األبداف كأركاحيا كالقمكب كخكاطرىا كال

قد أعطى عناف طاعتيا كقكة تصرفيا تكارل عف األبصار مدخمو , كعمى في القمكب 
 .ُٖٕمسمكو

قاؿ الجاحظ: العشؽ اسـ لما فضؿ عف المحبة , كما أف السرؼ اسـ لما جاكز 
الجكد كالبخؿ اسـ لما جاكز االقتصاد فكؿ عشؽ يسمى حبان, كليس كؿ حب يسمى 

ؽ نكع منيا , اال ترل أف كؿ محبة شكؽ كليس كؿ شكؽ عشقان, كالمحبة جنس كالعش
 .ُٕٗمحبة

                                                           
175

31سورة إبراهٌم ، آٌة    
176

254سورة البقرة ، آٌة    
177

، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، لبنان ،  ابن قٌم الجوزٌة ، روضة المحبٌن ونزهة المشتاقٌن 

، وابن الجوزى ، ذم الهوى ، تحقٌق : مصطفى عبدالواحد ، مراجعة محمد 139-137م، ص1973هــ/1433
293-277م، ص 1962هـ/1371، 1الغزالى، الناشر/ دار الكتب الحدٌثة ، مطبعة السعادة ، ط  

178
، واالبشٌهى المستطرف 293زى، ذم الهوى ص، وابن الجو139ابن قٌم الجوزٌة ، روضة المحبٌن ،ص 

196-195، ص2فً كل فن مستظرف ، ج  
179

137، وابن القٌم ، روضة المحبٌن ، ص295ابن الجوزى ، ذم الهوى ، ص   
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قاؿ بعض الفالسفة : العشؽ طمع يتكلد في القمب كيتحرؾ ثـ يتربى كيجتمع إليو 
مكاد مف الحرص, ككمما قكل ازداد صاحبو في االىتياج كالتمادل في الطمع كالحرص 

د الفكر الذل يؤدل عمى الطمب حتى يؤكؿ إلى الغـ كالقمؽ , كمف ثـ تحصؿ لو فسا
 إلى زكاؿ العقؿ كالجنكف , كقد يقتؿ العاشؽ نفسو كربما مات غمان.

قاؿ ارسطك: العشؽ جيؿ عارض صادؼ قمبان فارغان ال شغؿ لو مف تجارة 
 كالصناعة.

قاؿ التميمى في كتابو امتزاج األركاح: إف كقكع العشؽ بأىمو ليس باختيارىـ , كال 
 رىـ فيو كلكنيـ ابتمكا بو كاألمراض المتمفة.بحرصيـ عميو , كال لذة ألكث

الفالسفة المشاؤكف* قالكا: ىك اتفاؽ اخالؽ كتشاكؿ كؿ محبات كتجانسيا , 
كشكؽ كؿ نفس إلى مشاكميا كمجانسيا في الخمقة القديمة قبؿ إىباطيا إلى 

 َُٖاألجساد
قاؿ فيثاغكرس : العشؽ طمع يتكلد في القمب كيتحرؾ كينمى ثـ يتربى كيجتمع 
إليو مكاد مف الحرص , فكمما قكل إزداد صاحبو في االىتياج كالمجاج كالتمادل في 

 الطمع , كالفكر في األمانى كالحرص عمى الطمب حتى يؤديو ذلؾ إلى الغـ المقمؽ.
 .ُُٖالعشؽ جنكف , كىك الكاف كما أف الجنكف ألكاف  -قاؿ سقراط الحكيـ:

يخفى فيك كامف كمكف النار في العشؽ خفى أف يدرؾ كجمى أف  -قاؿ أعرابى :
ف تركتو تكارل .  الحجر أف قدحتو أكرل كا 

 كقيؿ أكؿ العشؽ النظر, كأكؿ الحريؽ الشرر.
العشؽ ىك سكانح تسنح لممرء , فيييـ بيا قمبو كتؤثرىا  -قاؿ يحى بف أكثـ:

 ُِٖنفسو
                                                                                                                                                    

*اتباع ارسطو، وقٌل لقبوا به النه كان ٌعلمهم وهم مشاة أو ألن محل التعلٌم كان ٌسمى بالممشى، وفى تاج 
143: فرقة من الحكماء كانوا ٌمشون فً ركاب افالطون ، المرجع السابق ص العروس للزبٌدى المشائٌون  
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العشؽ في فعؿ النفس , كىى كامنة في الدماغ كالقمب كالكبد ,  -قاؿ جالينكس:
الدماغ ثالثة مساكف: مسكف لمتخيؿ كىك في مقدـ الرأس كمسكف لمفكر كىك في  كفى

كسطو , كمسكف لمذكر كىك في مؤخره , كال يسمى عاشقان إال مف فارؽ معشكقو كلـ 
يزؿ يتخيمو, فيمتنع عف الطعاـ كالشراب, كمف النكـ باشتغاؿ الدماغ بالتخيؿ كالفكر 

 .ُّٖشتغمت بوكالذكر, فتككف جميع مساكف النفس قد ا
الشكؽ أثر مف آثار المحبة كحكـ مف أحكاميا فإنو سفر القمب إلى المحبكب بكؿ 

 حاؿ.
 ىك اىتياج القمكب إلى لقاء المحبكب.

 ىك احتراؽ االحشاء كمنيا يتييج كيتكلد , كيميب القمكب كيقطع األكباد.
 المحبة أعمى مف الشكؽ ألف الشكؽ عنيا يتكلد كعمى قدرىا يقكل كيضعؼ.

 عالمة الشكؽ فطاـ الجكارح عف الشيكات. -اؿ يحى بف معاذ :ق
 الشكؽ ارتياح القمكب بالكجد كمحبة المقاء بالقرب. -قاؿ ابف خفيؼ:

 ىك ليب ينشأ بيف أثناء الحشى, يسنح عف الفرقة , فإذا كقع المقاء طفئ.
و يزكؿ بالمقاء الف الشكؽ ىك سفر القمب إلى محبكبو , فإذا قدـ عميو ككصؿ إلي

 صار مكاف الشكؽ قرة عينو بو , كىذه القرة تجامع المحبة كال تنافييا .
كقاؿ البعض بؿ يزيد الشكؽ بالقرب كالكصكؿ, كال يزكؿ ألنو كاف قبؿ الكصكؿ 

 عمى الخبر كالعمـ , كبعده قد صار عمى العياف كالشيكد
ند كمف الدليؿ عمى أف الشكؽ يككف حاؿ المقاء أعظـ , نرل أف المحب يبكى ع

لقاء محبكبو. كذلؾ البكاء إنما ىك مف شدة شكقو إليو , ككجده بو , كلذلؾ يجد عند 
 .ُْٖلقائو نكعان مف الشكؽ لـ يجده في حاؿ غيبتو عنو
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األصمعى: إذا تقادحت األخالؽ المتشاكمة كتمازجت األركاح المتشابية أليبت 
كر مف ذلؾ النكر لمح نكر ساطع يستضئ بو العقؿ كييتز ألشراقو طباع الحياة كيتص

 .ُٖٓخمؽ خاص بالنفس متصؿ بجكىريتيا يسمى العشؽ
كيرل الماكردل: أف اليكل عف الخير صاد, كلمعقؿ مضاد , ألنو ينتج مف 
األخالؽ قبائحيا كيظير مف األفعاؿ فضائحيا, كيجعؿ ستر المركءة ميتككان, كمدخؿ 

 ُٖٔالشر مسمككان.
 و.كقاؿ الشعبى: سمى اليكل ىكل ألنو ييكل بصاحب

كقاؿ أعرابى: اليكل ىكاف , كقيؿ مف أطاع ىكاه , أعطى عدكه مناه, قاؿ تعالى 
 .ُٕٖ" كأما مف خاؼ مقاـ ربو كنيى النفس عف اليكل فإف الجنة ىي المأكل"

 كيرل الحسف البصرل أف أفضؿ الجياد , جياد اليكل.
ل كىناؾ مف يرل أف العيف رائد الشيكة , كالشيكة مف دكاعى اليكل, كأف اليك 

مطية الفتنة , كالدنيا دار المحنة , فاترؾ اليكل تسمـ كاعرض عف الدنيا تغنـ كال 
يغرنؾ ىكاؾ بطيب المالىى , كالتفتنؾ دنياؾ بحسف العكارل , فمده الميك تنقطع 

 كعارية الدىر تيرتجع.
كالفرؽ بيف اليكل كالشيكة مع اجتماعيما في العمة كالمعمكؿ كاتفاقيما في الداللة 

كؿ, أف اليكل مختص باآلراء , كاالعتقاد , كالشيكة مختصة بنيؿ المستمذات , كالمدل
 .ُٖٖفصارت الشيكة مف نتائج اليكل , كىى أخص , كاليكل أصؿ كأعـ

 كقاؿ الشاعر:
 نقؿ فؤادؾ حيث شئت مف اليكل               ما القمب إال لمحبيب األكؿ

 ُٖٗنينوي أبدان ألكؿ منزؿكـ منزؿ في األرض يألفوي الفتى                كح
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كيرل األطباء أنو مرض كسكاسى شبيو بالماليخكليا يجمبو المرء إلى نفسو بتسميط 
 .َُٗفكره عمى استحساف بعض الصكرة كالشمائؿ كسببو النفسانى االستحساف كالفكر

قاؿ احمد شياب الديف العسقالنى في كتابو المكاىب المدنية : أف المحبة كما قاؿ 
ىي المنزلة التي يتنافس فييا المتنافسكف كالييا يشخص العاممكف صاحب المدارج 

كالى عمميا شمر السابقكف كعمييا تفانى المحبكف كبركح نسيميا تركح العابدكف, فيى 
قكت القمكب كغذاء األركاح كقرة العيكف كىى الحياة التي مف حرميا فيك مف جممة 

ات كالشفاء الذل مف عدمو حمت األمكات كالنكر الذل مف فقده فيك في بحار الظمم
بقمبو جميع االسقاـ كالمذة التي مف لـ يظفر بيا فعيشو كمو ىمكـ كآالـ كىى ركح 
اإليماف كاألعماؿ كالمقامات كاألحكاؿ التي متى دخمت منيا فيى كالجسد التي الركح 

زؿ فيو تحمؿ أثقاؿ السائريف إلى بمد لـ يككنكا إالبشؽ االنفس بالغيو كتكصؿ إلى منا
لـ يككنكا أبدان بدكنيا الذل كاصمييا كتبكئيـ مف مقاعد الصدؽ إلى مقامات لـ يككنكا 
لكال ىي داخمييا كىى مطايا القكـ التي سراىـ في ظيكرىا دائمان إلى الحبيب كطريقيـ 
األقكـ الذل يبمغيـ إلى منازليـ األكلى مف قريب تاهلل لقد ذىب أىميا بشرؼ الدنيا 

مف معية محبكبيـ أكفر نصيب كقد قدر اهلل يكـ قدر مقادير كاآلخرة حيث ليـ 
الخالئؽ بمشيئتو كحكمتو البالغة أف المرء مع مف أحب فياليا مف نعمة عمى المحبيف 

 سابغة .
 -كقاؿ أبك القاسـ القشيرل:

المحبة حالة شريفة التكصؼ المحبة بكصؼ كال تحد بحد أكضح كال أقرب إلى ا 
 .......لفيـ مف المحبة .......

كقاؿ أبكبكر الكتانى: جرت مسئمة في المحبة بمكة أياـ المكسـ فتكمـ الشيكخ فييا 
ككاف الجنيد أصغرىـ سنان فقالكا ىات ماعندؾ يا عراقى, فأطرؽ رأسو كدمعت عيناه 
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ثـ قاؿ : عبد ذاىب عف نفسو متصؿ بذكر ربو قائـ بأداء حقكقو ناظر إليو بقمبو 
فا شربو مف كأس كده, كانكشؼ لو الجبار مف أستار غيبو أحرؽ قمبو أنكار ىكيتو كص

ف سكف فمع اهلل , فيك باهلل  ف تحرؾ فبأمر اهلل كا  ف نطؽ فمف اهلل كا  فإف تكمـ فباهلل كا 
 كهلل كمع اهلل , فبكى الشيكخ كقالكا ما عمى ىذا مزيد جبرؾ اهلل يا تاج العارفيف.

المحبة نار تحرؽ األكباد حقيقة  -كقاؿ أبكطالب الشاذلى في قكانيف الحكـ:
كلكعة تنمك كتزداد حقيقة المحبة كتماف سر المحبكب فيما تجمى عمى المحب مف 
مشاىدة العيكب حقيقة المحبة خالص جكىر الركح مف االعراض كفناء النفس في 

 الحظكظ كاألغراض المحبة الحقيقية جذبة اظطرارية غير اختيارية.
باع رضى المحبكب كباطنيا أف يككف كقيؿ لممحبة ظاىر كباطف ظاىرىا ات

مفتكنان بالحبيب عف كؿ شيء فال يبقى فيو بقية لغيره كال لنفسو , كقاؿ عبداهلل القرشي 
 حقيقة المحبة أف تيب كمؾ لمف أحببت فال يبقى لؾ منؾ شيء.

 كقاؿ المحققكف المحبة استيالؾ في لذة كالمعرفة شيكد في حيرة.
 ابو نزىة المجالس في باب المحبة, قاؿ تعالى كقاؿ عبدالرحمف الصفكرل في كت

 .ُُٗ" يحبيـ كيحبكنو"
فينا قدـ محبتو ليـ عمى محبتيـ لو, كما قدـ ذكرىـ لو عمى ذكره إياىـ , قاؿ 

 .ُِٗتعالى:" فاذكركنى أذكركـ"
يقكؿ عبد القادر الحيمى أف الذكر مقاـ الطمب, فكأنو أمرىـ بالطمب منو فقدـ 

ى تحفة إليية ليس لمعبد فييا اختيار فال يصح كجكبيا إال بعد ذكرىـ لو كأما المحبة في
بركزىا مف جانب الغيب عمى يد المشيئة فميذا قدـ محبتو لنا عمى محبتنا لو كلو 

 الفضؿ كالمنة كمعنى محبة اهلل ليـ تكفيقو إياىـ لطاعتو.
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 -كقاؿ شعيب الحريفيش في كتابو ركض الفائؽ:
ؼ كباؤه بالء, فيك في الحقيقة داء يستخرج لذائقو الحب حرفاف حاء كباء فحاؤه حت

مف صفك رائقو , كداء كشفاء فأكلو فناء كآخره بقاء كظاىره تعب كعناء كباطنو سركر 
كىناء , فالناس في المحبة عمى أنكاع كاجناس كمحبكا اهلل ىـ خالصة الناس, قاؿ تعالى 

 .ُّٗ" كالذيف آمنكا أشد حبان هلل"
كادـك كقيؿ إنما قاؿ تعالى:" كالذيف آمنكا أشد حبان هلل " ألف  قاؿ ابف عباس: أم اثبت

 اهلل تعالى أحبيـ أكالن ثـ أحبكه ثانيان , كمف شيد لو المعبكد بالمحبة كانت محبتو أتـ كاصح.
كقاؿ مصطفى العركسى في حاشيتو في شرح الرسالة القشيرية لمشيخ زكريا 

لة لطيفة يجدىا العبد بقمبو تحممو عمى االنصارل:" أف المحبة عند أرباب اآلحكاؿ حا
إيثار المحبكب طكعان كقد يعبر عنيا بأنيا احتراؽ أك اىتياج أك غراـ اك سقاـ أك لدع فكؿ 

 ذلؾ يصح أف تفسر المحبة بو عمى التقريب.
كالحب أكؿ نشأتو في قمب المحب إذ لـ يشاركو فيو أمر آخر كخمص لو كصفى 

فإذا عانؽ القمب كاالحشاء كالخكاطر كلـ يبؽ فيو شيء  يسمى حبان فإذا ثبت يسمى كدان,
 اال التعمؽ بو يسمى عشقان.

 كقاؿ أحمد رزكؽ في شرحو عمى الحكـ العطائية:
حقيقة المحبة أخذ جماؿ المحبكب بمحبة القمب حتى ال يدعو لغيره في حاؿ مف 

 األحكاؿ كلذلؾ قيؿ المحبة االيثار بدكاـ الحنيف.
حبة أف تستعمؿ محبان لغير محبكبو كلذلؾ قيؿ المحبة أف كقاؿ بعضيـ: أبت الم

تيب كمؾ لمف أنت لو محب حى ال يبقى لؾ منؾ شيء, ثـ مف الـز المحبة كجكد 
 الشكؽ إلى رؤية المحبكب.
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كقاؿ عبداهلل بف عمكل الحداد الحضرمى في كتابو الدعكة التامة كالتذكرة العامة سئؿ 
ي أف تحب ما أحب اهلل كتبغض ما أبغض اهلل ذك النكف المصرل عف المحبة فقاؿ ى

 .ُْٗكتفعؿ الخير كمو كترفض مايشغمؾ عف اهلل كأف ال تخاؼ في اهلل لكمة الئـ
كىناؾ مف يرل أف العداكة كالصداقة ال تحصؿ باختيار االنساف فإف الرجؿ قد يبمغ 

 يقدر عمى عداكة غيره إلى حيث ال يقدر أبدان عمى إزالة تمؾ الحالة عف قمبو , بؿ قد ال
إخفاء آثار تمؾ العداكة كلك أتى بكؿ تكمؼ كحيمة لعجز عنو , كلك كاف حصكؿ العداكة 
كالصداقة في القمب باختيار االنساف لكجب أف يككف االنساف متمكنان مف قمب العداكة 

 بالصداقة كبالضد , كالشعراء عرفكا أف ذلؾ خارج عف الكسع.
 -قاؿ المتنبى:

 نسيانكـ                         كتأبى الطباع عمى الناقؿيراد مف القمب 
كالعاشؽ الذل يشتد عشقو قد يحتاؿ بجميع الحيؿ في إزالة عشقو كاليقدر عميو, كلك 

 .ُٓٗكاف حصكؿ ذلؾ الحب كالبغض باختياره لما عجز عف إزالتو
قاء كمع ىذا أرل أنو ال يكجد عداكة شديدة بدكف سبب كالزمف كفيؿ بإزالتيا مع ب

 غصتيا في النفس.
كالصداقة يختارىا اإلنساف كيبدليا حسب األلفة كالمصمحة كالعمؿ المشترؾ بينيما 
 كتقكل ىذه الصداقة كمما قكل الصدؽ كاألمانة كاإلخالص كالمحبة بيف بعضيـ البعض.

قاؿ تعالى:" عسى اهلل أف يجعؿ بينكـ كبيف الذيف عاديتـ منيـ مكدة كاهلل قدير كاهلل 
 .ُٔٗحيـ"غفكرر 

في اآلية السابقة يقكؿ تعالى لعباده المؤمنيف بعد أف أمرىـ بعداكة الكافريف عسى اهلل 
أف يجعؿ بينيـ محبة بعد البغضة كمكدة بعد النفرة كألفة بعد الفرقة كاهلل قدير عمى كؿ 
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شي كعمى مايشاء مف الجمع بيف األشياء المتنافرة كالمتباينة كالمختمفة فيؤلؼ بيف القمكب 
:" ُٕٗعد العداكة كالقساكة فتصبح مجتمعة متفقة كما قاؿ تعالى ممتنا عمى االنصارب

 .ُٖٗكاذكركا نعمة اهلل عميكـ إذ كنتـ أعداء فألؼ بيف قمكبكـ فأصبحتـ بنعمتو إخكانان.."
كقاؿ تعالى:" كألؼ بيف قمكبيـ لك أنفقت ما في األرض جميعان ما الفت بيف قمكبيـ 

 .ُٗٗعزيز حكيـ"كلكف اهلل ألؼ بينيـ إنو 
يقكؿ اهلل تعالى في ىذه اآلية أنو جمع بيف قمكب المؤمنيف مف األكس كالخزرج بعد 
التفرؽ كالتشتت عمى دينو الحؽ فصيرىـ بو جميعان بعد أف كانكا أشتاتان, كاخكانان بعد أف 

 كانكا أعداء.
ان مف كيقكؿ تعالى لنبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ :" لك أنفقت ما فى األرض جميع

ذىب ككرؽ كعرض ما جمعت انت بيف قمكبيـ بحيمؾ كلكف اهلل جمعيا عمى اليدل 
فائتمفت كاجتمعت تقكية مف اهلل لؾ كتأييدان منو كمعكنة عمى عدكؾ كاهلل تعالى فعؿ ذلؾ 
كسببو لؾ حتى صاركا لؾ أعكانا كأنصار كيدا كاحدة عمى مف بغى عميؾ كاهلل يكفيؾ كيد 

 ََِالعدك كينصرؾ  عميو
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" أحبب حبيبؾ ىكنان ما عسى أف يككف بغيضؾ يكمان ما 

 َُِكأبغض بغيضؾ يكمان ما عسى أف يككف حبيبؾ يكمان ما"
 كقاؿ الشاعر: 

 َِِكقد يجمع اهلل الشتيتيف بعدما              يظناف كؿ الظف أف ال تالقيا
يقكؿ :" يا مقمب القمكب  كعف أنس قاؿ: كاف النبى صمى اهلل عميو كسمـ يكثر أف

 ثبت قمبى عمى دينؾ" قاؿ : فقمنا يا رسكؿ اهلل " آمنا بؾ كبما جئت بو فيؿ تخاؼ عمينا 
 .َِّقاؿ : فقاؿ " نعـ إف القمكب بيف اصبعيف مف أصابع اهلل عزكجؿ يقمبيا كيؼ يشاء"
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 الفصل الثانى
 محبة اهلل تعالى

أذل المحبكب في رضى إف المحبة كمما تمكنت في القمب كرسخت فيو كاف 
محبكبو مستحمى كمحبب غير مسخكط, كالمحبكف يفتخركف عند أحبابيـ بذلؾ. فما 

حساف إليو , قاؿ َِْالظف بمحبة المحبكب األعمى الذل ابتالؤه لحبيبو رحمة منو لو كا 
 َِٓتعالى:" ليس كمثمو شيء كىك السميع البصير"

مف الخضكع ىي العبكدية كما أنو ليس كمثمو شيء فميس كمحبتو محبة, كالمحبة 
التي خمؽ اهلل تعالى الخمؽ ألجميا فإنيا غاية الحب بغاية الذؿ, كال يصمح ذلؾ إال لو 
سبحانو , كاإلشراؾ بو في ىذا ىك الشرؾ الذل اليغفره اهلل كال يتقبؿ لصاحبو 

 .َِٔعمالن 
إف محبة اهلل تعالى كاإلنس بو كالشكؽ إلى لقائو كالرضى بو كعنو أصؿ الديف 

رادتو, كما أف معرفتو كالعمـ بإسمائو كصفاتو كأفعالو أجؿ عمـك الديف كأ صؿ أعمالو كا 
رادة كجيو أجؿ المقاصد, كعبادتو أشرؼ األعماؿ,  كميا. فمعرفتو أجؿ المعارؼ, كا 
كالثناء عميو بأسمائو كصفاتو كمدحو كتمجيده أشرؼ األقكاؿ كذلؾ أساس الحنيفية ممة 

 إبراىيـ.
 َِٕأكحينا إليؾ أف اتبع ممة إبراىيـ حنيفان كما كاف مف المشركيف"قاؿ تعالى:" ثـ 

فمحبتو تعالى أحب إلى العبد مف كؿ ما سكاه عمى اإلطالؽ, مف أعظـ كاجبات 
الديف كأكبر اصكلو , كأجؿ قكاعده , كمف أحب معو مخمكقان مثؿ ما يحبو فيك مف 
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ى:" كمف الناس مف , قاؿ تعالَِٖالشرؾ الذل ال يغفر لصاحبو كال يقبؿ معو عمؿ
 .َِٗيتخذ مف دكف اهلل اندادان يحبكنيـ كحب اهلل كالذيف آمنكا أشد حبان هلل"

كالعبد ال يككف مف أىؿ اإليماف حتى يككف اهلل كرسكلو أحب إليو مف نفسو كأىمو 
ككلده كالناس أجمعيف, كاهلل تعالى لـ يخمؽ الجف كاالنس إال لعبادتو, قاؿ تعالى:" كما 

, التي تتضمف كماؿ محبيتو ككماؿ تعظيمو كالذؿ َُِالنس إال ليعبدكف"خمقت الجف كا
لو , كليذا أرسؿ رسمو كأنزؿ كتبو, كشرع شرائعو, كعمى ذلؾ كضع الثكاب كالعقاب 
كخمؽ الجنة كالنار كانقسـ الناس إلى شقى كسعيد, قاؿ تعالى:" كما نؤخره إال ألجؿ 

شقى كسعيد, فأما الذيف شقكا ففي النار معدكد, يكـ يأت ال تكمـ نفس إال بإذنو فمنيـ 
ليـ فييا زفير كشييؽ, خالديف فييا ما دامت السمكات كاألرض إال ما شاء ربؾ إف 
ربؾ فعاؿ لما يريد , كأما الذيف سعدكا ففي الجنة خالديف فييا مادامت السمكات 

 .ُُِكاألرض إال ما شاء ربؾ عطاء غير مجذكذ"
جالؿ كفخامة.كسبحانو ليس كمثمو شيء, كليس كمح جاللو كخكفو محبة كا   بتو كا 

فالمخمكؽ كمما خفتو ىربت منو كاهلل تعالى كمما خفتو أنست بو كفررت إليو 
 كالمخمكؽ يخاؼ ظممو كعدكانو, كالرب يخاؼ عدلو كقسطو.

إف محبة المخمكؽ إذا لـ تكف هلل فيى عذاب لممحب ككباؿ عميو كما يحصؿ لو 
و مف المذة ككمما كانت أبعد عف اهلل كاف ألميا بيا مف التألـ أعظـ مما يحصؿ ل

 كعذابيا أعظـ.
باإلضافة إلى ما في محبتو مف اإلعراض عنؾ , كالتجنى عميؾ كعدـ الكفاء لؾ, 
ما الشتغالو عنؾ  ما لكراىتو كمعاداتو لؾ , كا  إما لمزاحمة غيرؾ مف المحبيف لو , كا 

ما لغير ذلؾ مف م  صالحو.بمصالحو كما ىك أحب إليو منؾ , كا 
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كأما محبة اهلل تعالى فإنو الشئ أحب إلى القمكب مف خالقيا كفاطرىا فيك إلييا 
كمعبكدىا ككلييا كمكالىا كربيا كمدبرىا كرازقيا كمميتيا كمحيييا, فمحبتو نعيـ النفكس 
كحياة األركاح كسركر النفكس كقكت القمكب كنكر العقكؿ, كقرة العيكف كعمارة الباطف, 

ب السميمة أحمى كال ألذ كال أطيب كال أنعـ مف محبتو تعالى كاالنس بو فميس عند القمك 
 كالشكؽ إلى لقائو.

ككؿ مؤمف في قمبو حب هلل تعالى كطمأنينة بذكره كشكؽ إلى لقائو كأنس بقربو 
نصرافو إلى ما ىك مشغكؿ بو , كقكة ذلؾ  إف لـ يشعر بو الشتغاؿ قمبو بغيره كا 

قكة االيماف كضعفو كزيادتو كنقصانو. كعندما لـ  كضعفو كزيادتو كنقصانو ىك بحسب
يكف اهلل كحده غاية مراد العبد كنياية مقصكده لـ يكف قد حقؽ شيادة أف ال إلو إال اهلل  

 ككاف فيو مف العيب كالنقص كالشرؾ بقدره.
كلك سعى في ىذا المطمكب بكؿ طريؽ, كطرؽ كؿ باب كلـ يكف مستعينان باهلل, 

عانتو, لـ يحصؿ لو مطمكب, متككالن عميو, متيق نان أنو إنما يحصؿ بتكفيقو كمشيئتو كا 
فإنو ما شاء اهلل تعالى كاف كما لـ يشأ لـ يكف, قاؿ تعالى:" إنما أمره إذا أراد شيئان أف 

, كقاؿ تعالى:" كال تقكلف لشئ إنى فاعؿ ذلؾ غدان إال أف يشاء ُِِيقكؿ لو كف فيككف"
, فال ُِّى أف ييديف ربى ألقرب مف ىذا رشدان"اهلل , كاذكر ربؾ إذا نسيت كقؿ عس

يعبد إال بإعانتو كال يطاع إال بمشيئتو, قاؿ تعالى:" لمف شاء منكـ أف يستقيـ , كما 
 .ُِْتشاءكف إال أف يشاء اهلل"

كالعبد في حاؿ معصيتو كانشغالو عف اهلل تعالى بشيكتو كلذتو تككف تمؾ المذة 
نقصت أك ذىبت. فإنيا لك كانت مكجكدة كاممة كالحالكة اإليمانية قد استترت عنو أك 

لما قدـ عمييا لذة كشيكة كليذا قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" اليزنى الزانى حيف يزنى 

                                                           
212

72سورة ٌس، آٌة    
213

24-23سورة الكهف ، آٌة    
214

29-27سورة التكوٌر، آٌة   



 

778 

 مصطفى أبو رزقحميمة عمي د.                        المحبة في القران الكريم واالسالم   

كىك مؤمف كاليسرؽ السارؽ حيف يسرؽ كىك مؤمف كاليشرب الخمر حيف يشربيا كىك 
 .ُِٓمؤمف"

ىذه المحرمات كال  ليذا إذا كاف العبد مخمصان هلل منيبان إليو يككف منصرفان عف
 يمتفت إلييا.

كالنفس ال تترؾ محبكبان إال لمحبكب ىك أحب إلييا منو أك لمخكؼ مف مكركه ىك 
 أشؽ عمييا مف فكات ذلؾ المحبكب.

قاؿ تعالى في النفس:" يأيتيا النفس المطمئنة ارجعى إلى ربؾ راضية مرضية 
لمذيف ىاجركا مف بعد  , كقاؿ تعالى:" ثـ إف ربؾُِٔفادخمى في عبادل كادخمى جنتى"

 .ُِٕما فتنكا ثـ جاىدكا كصبركا إف ربؾ مف بعدىا لغفكر رحيـ"
قيؿ مساكيف أىؿ الدنيا خرجكا منيا كما ذاقكا أطيب ما فييا ؟ قيؿ كما أطيب ما 

 فييا ؟ قاؿ: محبة اهلل تعالى كمعرفتو كذكره.
فراده بالحب كمحبة اهلل تعالى كمعرفتو كدكاـ ذكره كالسككف إليو كالطمأنينة إل يو كا 

كالخكؼ كالرجاء كالتككؿ كالمعاممة بحيث يككف ىك كحده المستكلى عمى ىمكـ العبد 
رادتو ىك جنة الدنيا كالنعيـ الذل ال يشبيو نعيـ كىك قرة عيف المحبيف ,  كعزمو كا 
كحياة العارفييف كتقر عيكف الناس بيـ عمى حسب قرة أعينيـ باهلل تعالى, فمف قرت 

 .ُِٖقرت بو كؿ عيفعينو باهلل 
عف معاذ أنو سأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف أفضؿ اإليماف , قاؿ:" 
أفضؿ اإليماف أف تحب هلل كتبغض في اهلل كتعمؿ لسانؾ في ذكر اهلل , قاؿ كماذا يا 
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رسكؿ اهلل , قاؿ:" أف تحب لمناس ما تحب لنفسؾ كتكره ليـ ما تكره لنفسؾ كأف تقكؿ 
 .ُِٗخيران أك تصمت"

المحبة ىي التي تحرؾ المحب في طمب محبكبو الذل يكمؿ بحصكلو لو, فتحرؾ 
محب الرحمف , كمحب القرآف , كمحب العمـ كاإليماف , كمحب المتاع, كمحب 

 األكثاف , كالنسكاف كاألكطاف كاإلخكاف.
فتثير القمب حركة إلى محبكبو مف ىذه األشياء , فمحب النسكاف كالشيطاف 

ال يتحرؾ عند سماع العمـ كشكاىد اإليماف كال عند قراءة القرآف,  باألصكات كاأللحاف
 كلكف إذا ذكر محبكبو اىتز لو ظاىره كباطنو شكقان كطربان لذكره.

فكؿ ىذه المحبكبات باطمة سكل محبة اهلل تعالى كما كاالىا مف محبة رسكلو 
مقؾ بيا . كاذا ككتابو كدينو كأكليائو , فيذه المحبة تدكـ ثمرتيا كنعيميا بدكاـ تع

انقطعت عالئؽ المحبيف كأسباب تكادىـ كتحابيـ لـ تنقطع أسبابيا , قاؿ تعالى:" اذا 
 .َِِتبرأ الذيف اتبعكا كرأك العذاب كانقطعت بيـ األسباب"

كالمحبة المحمكدة التي أمر اهلل تعالى بيا كخمؽ خمقو ألجميا ىي محبتو كعبادتو 
 كحده دكف شريؾ.

 الحب بغاية الذؿ , كال يصمح ذلؾ إال هلل تعالى كحده.فالعبادة تشمؿ غاية 
كيذكر فييا حؽ اهلل تعالى ما يختص بو كيميؽ بو كالعبادة كاإلنابة كليذا ال يذكر 

 فييا لفظ العشؽ كالغراـ كالصبابة كاليكل بؿ يذكر ليا لفظ المحبة.
فاتبعكنى , قاؿ تعالى :" قؿ إف كنتـ تحبكف  اهلل ُِِقاؿ تعالى:" يحبيـ كيحبكنو"

 .ِِّ, قاؿ تعالى:" كالذيف آمنكا أشد حبان هلل"ِِِبحببكـ اهلل"
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كقد كضح اهلل تعالى في القرآف الكريـ محبتو كلكازميا كالنيى عف محبة ما 
يضادىا, كضرب األمثاؿ ألىؿ المحبتيف كذكر قصصيـ كمصيرىـ كمنازليـ كثكابيـ 

, ِِْكلو أحب إليو مما سكاىماكعكاقبيـ كال يذكؽ حالكة االيماف إال مف كاف اهلل كرس
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ثالث مف كف فيو كجد حالكة االيماف: مف كاف اهلل كرسكلو 
أحب إليو مما سكاىما, كأف يحب المرء ال يحبو إال هلل كأف يكره أف يرجع في الكفر 

 .ِِٓبعد إذ أنقذه اهلل تعالى منو , كما يكره أف يمقى في النار"
 أقسام المحبة

تنقسـ المحبة إلى قسميف نافعة كضارة أك محمكدة كمذمكمة باعتبار متعمقيا 
 كمحبكبيا كمرادىا

كىى إذا كاف المحبكب يراد لذتو ىك , كىك المحبكب األعمى  -المحبة النافعة:-ُ
الذل الصالح لمعبد كال فالح كال نعيـ إال أف يككف ىك كحده محبكبو كمراده كغاية 

 هلل تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كانت محبتو نافعة مطمكبو, كىذا ال يككف إال
 لو. أم أف المحبة النافعة تجمب لصاحبيا السعادة في الداريف.

 -وتنقسم المحبة النافعة إلى ثالثة أنواع:
 محبة اهلل تعالى  - أ
 محبة في اهلل تعالى  - ب
 محبة ما يعيف عمى طاعة اهلل تعالى كاجتناب معصيتو  - ت

أصؿ المحاب النافعة المحمكدة كأصؿ اإليماف كالتكحيد فمحبة اهلل تعالى 
 .ِِٔكالنكعاف اآلخراف تبع ليا
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كمف المحبة النافعة محبة الزكجة كما ممكت يميف الرجؿ, فإنيا معينة عمى ما 
شرع اهلل تعالى لو مف النكاح كممؾ اليميف , مف اعفاؼ الرجؿ نفسو كأىمو فال تميؿ 

 فال تميؿ نفسيا إلى غيره. نفسو إلى سكاىا مف الحراـ كيعفيا
, ِِٕقاؿ تعالى:" ىك الذل خمقكـ مف نفس كاحدة كجعؿ منيا زكجيا ليسكف إلييا"

كقاؿ تعالى:" كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ 
 ِِٖمكدة كرحمة"

, كقاؿ ِِٗكأنو سئؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" مف أحب الناس إليؾ؟ فقاؿ: عائشة"
صمى اهلل عميو كسمـ:" حبب إلى مف دنياكـ النساء كالطيب, كجعمت قرة عينى في 

, فال غبار عمى الرجؿ في محبتو ألىمو إال إذا شغمو ذلؾ عف محبة ما َِّالصالة"
ىك أنفع لو مف محبة هلل تعالى كرسكلو , فإف كؿ محبة زاحمت محبة اهلل كرسكلو 

ف أعا نت عمى محبة اهلل كرسكلو فيى بحيث تضعفيا كتنقصيا فيى مذمكمة, كا 
 محمكدة.
كىى إذا كاف محبكبو كنياية مطمكبو غيره كانت محبتو  -المحبة الضارة: -ِ

ضارة لو كعذابان كشقاء, أم أف المحبة الضارة تجمب لصاحبيا ما يضره مف الشقاء 
 كاأللـ في الحياة الدنيا كاآلخرة.

 -وتنقسم المحبة الضارة إلى ثالثة أنواع:
 ع اهلل تعالىالمحبة م - أ
 محبة ما يبغضو اهلل تعالى - ب
 محبة ما تقطع محبتو عف محبة اهلل تعالى أك تنقصيا  - ت

 كالمحبة مع اهلل تعالى أصؿ الشرؾ , كالنكعاف اآلخراف تبع ليا.
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كمحبة الصكر أك األشخاص المحرمة كعشقيا مف مكجبات الشرؾ ككمما كاف 
محبتو بعشؽ الصكر أشد, ككمما العبد أقرب إلى الشرؾ كأبعد مف اإلخالص كانت 

كاف أكثر إخالصان كأشد تكحيدان كاف أبعد مف عشؽ الصكر كليذا أصاب امرأة العزيز 
 ما أصابيا مف العشؽ لشركيا, ك نجا منو يكسؼ عميو السالـ بإخالصو.

 .ُِّقاؿ تعالى :" كذلؾ لنصرؼ عنو السكء كالفحشاء إنو مف عبادنا المخمصيف"
 -حب المخادنة:

الشيطاف كسخريتو بالمتيميف كالمفتكنيف بالصكر أنو يكحى ألحدىـ أنو  مف كيد
يحب ذلؾ األمرد" الفتى الجميؿ", أك تمؾ المرأة األجنبية هلل تعالى ال لمفاحشة  كيأمره 
بمكاخاتو كىذه مخادنة باطنة , كذكات األخداف , قاؿ تعالى:" محصنات غير 

ي الرجاؿ:" محصنيف غير مسافحيف , كقاؿ تعالى فِِّمسافحات كال متخذات أخذاف"
 ِّّكال متخذل أخذاف"

فيظيركف لمناس أف محبتيـ تمؾ الصكرة أك الشخص هلل تعالى كيبطنكف اتخاذىا 
خدنا, يتمذذكف بيا فعالن أك تقبيالن أك تمتعان بمجرد النظر كالمخادنة كالمعاشرة. 

يث جعمكا ما كرىو كيعتقدكف أف ىذا هلل تعالى كىك مف أعظـ الضالؿ, كتبديؿ الديف ح
اهلل تعالى محبكبان لو , كىذا مف نكع الشرؾ كالمحبكب المتخذ مف دكف اهلل تعالى 

 .ِّْطاغكت
كقد يقترف بالفاحشة العشؽ الذل يشغؿ القمب بالمعشكؽ كتعظيمو كالخضكع لو, 
كالذؿ لو كتقديـ طاعتو كما يأمر بو عمى طاعة اهلل تعالى كرسكلو كأمره كالعياذ باهلل 

 ى.تعال
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كالمحبكبات لغير اهلل تعالى قد أثبت الشارع فييا اسـ التعبد كقكلو صمى اهلل عميو 
كسمـ:" تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرىـ تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس 

ف منع سخط" ذا شيؾ فال انتقش, إف أعطى رضى كا   .ِّٓكانتكس كا 
هلل تعالى كأحب هلل تعالى  قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" مف أعطى هلل تعالى كمنع

 ِّٔكأبغض هلل تعالى كأنكح هلل تعالى فقد استكمؿ إيمانو" 
عف حكيـ ابف حزاـ قاؿ: سألت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأعطانى ثـ 
سألتو فأعطانى ثـ سألتو فأعطانى ثـ قاؿ يا حكيـ إف ىذا الماؿ خضرة حمكة فمف 

بإشراؼ نفس لـ يبارؾ لو فيو ككاف كالذل أخذه بسخاكة نفس بكرؾ لو فيو كمف أخذه 
يأكؿ كال يشبع كاليد العميا خير مف اليد السفمى" فقاؿ حكيـ فقمت يا رسكؿ اهلل كالذل 
بعثؾ بالحؽ ال أرزأ احدان بعدؾ شيئان حتى فارؽ الدنيا , فكاف أبكبكر يدعك حكيمان إلى 

نو شيئان فقاؿ عمر إنى العطاء فيأبى أف يقبمو ثـ عمر دعاه ليعطيو فأبى أف يقبؿ م
أشيدكـ يا معشر المسمميف عمى حكيـ أنى أعرض عميو حقو مف ىذا الفئ فيأبى أف 
يأخذه فمـ يزرأ حكيـ أحدان مف الناس شيئان بعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حتى 

 ِّٕتكفى"
ف منعكا عبيدان ليذه األشياء النتياء محبتيـ  فسمى ىؤالء الذيف إف أعطكا رضكا كا 

 رضاىـ كرغبتيـ إلييا.ك 
 كليذا قسـ الحب إلى درجات كىى:

 العالقة  .ُ
 الصبابة .ِ
 الغراـ  .ّ
 العشؽ  .ْ
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التتيـ كىك أعمى درجات الحب لممحبكب كالتعبد لممعشكؽ فيصبح  .ٓ
 .238العاشؽ عبدان لمعشكقو

فأصحاب العشؽ الشيطانى كثيران منيـ عبدان لذلؾ المعشكؽ متيمان فيو يصرخ في 
فيك أعظـ ذكران لو مف ربو كحبو في قمبو أعظـ مف حب اهلل  حضكره كمغيبو أنو عبده

 فيو.
فمك خير بيف رضاه كرضا اهلل تعالى الختار رضا معشكقو عمى رضا ربو كلقاء 
معشكقو أحب إليو مف لقاء ربو كتمنيو لقربو أعظـ مف تمنيو لقرب ربو, كىربو مف 

كاف عنده قميؿ مف سخطو أشد مف ىربو مف سخط ربو, فإف بقى مف كقتو قميالن ك 
االيماف صرؼ تمؾ القميؿ في طاعة ربو , كاف استغرؽ الزماف حكائج معشكقو 
كمصالحو قضى زمانو كمو فييا , كأىمؿ أمر اهلل تعالى فممعشكقو لبو كقمبو كىمو 
ككقتو كخالص مالو كربو عمى الفضمة لذكره نسيان, إف قاـ لمصالة فمسانو يناجيو كقمبو 

جسمو إلى القبمة ككجو قمبو إلى المعشكؽ ينفر مف عبادة ربو  يناجى معشكقو ككجو
كأنو كاقؼ في الصالة عمى الجمر مف ثقميا عميو فإذا جاءت خدمة المعشكؽ أقبؿ 

 عمييا بقمبو كبدنو فرحان بيا خفيفة عمى قمبو ال يستثقميا كال يستطيميا.
 إف ىؤكالء مف الذيف اتخذكا مف دكف اهلل أندادان. 

ع المحرمات األربع مف الفكاحش الظاىرة كالباطنة, كاإلثـ كالبغى كعشقيـ يجم
بغير الحؽ, كفى ىذا العشؽ مف الشرؾ األكبر كاألصغر كقتؿ النفكس تغايران عمى 

 المعشكؽ كأخذ أمكاؿ الناس بالباطؿ لينفقيا في رضا المعشكؽ.
 فيقع كىذا كمو مف خمك القمب مف محبة اهلل تعالى كفيو محبة ما يحب لغير اهلل

ىذا في القمب كبالتالي يعمؿ بالجكارح كىذا مف اتباع اليكل ,  قاؿ تعالى :" إف 
 .ِّٗيتبعكف إال الظف كما تيكل األنفس كلقد جاءىـ مف ربيـ اليدل"
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 كيصبح لمعشكقو سامعان مطيعان كيبذؿ نفسو رخيصة في طاعة معشكقو.
ككماؿ نعيميـ في الدنيا  كمحبة اهلل تعالى ىي التي خمؽ ليا العباد كبيا سعادتيـ

 كاآلخرة.
ف كاف بينيـ مكدة كتحاب فإنيا تنقمب عداكة كبغضاء كفى  أما أىؿ المعاصى كا 
الغالب يتعجؿ ليـ في الدنيا قبؿ اآلخرة, كفى اآلخرة األخالء يكمئذ بعضيـ لبعض 

 َِْعدك إال المتقيف
الحياة الدنيا ثـ يـك قاؿ تعالى:" إنما اتخذتـ مف دكف اهلل أكثانان مكدة بينكـ في 

 ُِْالقيامة يكفر بعضكـ ببعض كيمعف بعضكـ بعضان"
 .ِِْكقاؿ تعالى :" األخالء يكمئذ بعضيـ لبعض عدك إال المتقيف"

 أقساـ المحبكبات 
 -تنقسم المحبوبات إلى أربعة أقسام:

محبكب لنفسو كذاتو , كمستعاف بنفسو كىكأعمى األقساـ كذلؾ هلل كحده  .ُ
 عان لو.ككؿ ما سكاه يحب تب

محبكب لغيره كمستعاف بو كا المحبكب الذل ىك قادر عمى تحصيؿ  .ِ
 غرض محبو.

 محبكب مستعاف عميو بغيره. .ّ
 مستعاف بو غير محبكب في نفسو .ْ

يتضح مف ذلؾ أف أحؽ ىذه األقساـ األربعة بالعبكدية كاالستعانة ىك اهلل كحده 
محبتو كاستعانتو  دكف شريؾ كأف محبة غيره كاستعانتو بو إف لـ تكف كسيمة إلى

ال كانت مضرة عمى العبد كمفسدتيا أكثر مف مصمحتيا  ِّْكالتقرب هلل تعالى, كا 
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 معرفة اهلل تعالى 
 .ِْْقاؿ تعالى:" ليس كمثمو شيء كىك السميع البصير"

كما أنو ليس كمثمو شيء فميس كمحبتو محبة, كالمحبة مع الخضكع ىي العبكدية 
الحب بغاية الذؿ, كال يصمح ذلؾ إال لو عز كجؿ التي خمؽ الخمؽ ألجميا, فإنيا غاية 

 ِْٓ, كإلشراؾ بو في ىذا ىك الشرؾ الذل ال يغفره اهلل تعالى كال يقبؿ لصاحبو عمالن 
 ومعرفة اهلل تعالى نوعان:

معرفة إقرار, كىى التي اشترؾ فييا الناس البر كالفاجر كالمطيع  كالعاصى  .ُ
, ِْٔكاألرض كما بينيما كرب المشارؽ"قاؿ تعالى:" إف إليكـ لكاحد , رب السمكات 

ليكـ إلو كاحد الإلو إال ىك الرحمف الرحيـ" , كقاؿ تعالى:" ما ِْٕكقاؿ تعالى:" كا 
تعبدكف مف دكنو إال أسماء سميتمكىا انتـ  كءاباؤكـ ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف إف 

, ِْٖال يعممكف"الحكـ إال هلل أمر اال تعبدكا إال إياه ذلؾ الديف القيـ كلكف أكثر الناس 
كقاؿ تعالى:" ىذا بالغ لمناس كلينذركا بو كليعممكا أنما ىك إلو كاحد كليذكر أكلك 

براىيـ إذ َِٓ, كقاؿ تعالى :" شيد اهلل أنو ال إلو إال ىك" ِْٗاأللباب" , كقاؿ تعالى:" كا 
قاؿ لقكمو اعبدكا اهلل كأتقكه ذلكـ خير لكـ إف كنتـ تعممكف , إنما تعبدكف مف دكف اهلل 

كثنان كتخمقكف إفكان, إف الذيف تعبدكف مف دكف اهلل ال يممككف لكـ رزقان فابتغكا عند اهلل أ
 .ُِٓالرزؽ كأعبدكه كأشكركا لو إليو ترجعكف"
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يذكر اهلل تعالى أنو أرسؿ إبراىيـ عميو السالـ إلى قكمو يدعكىـ إلى عبادة اهلل 
ـ بو كى ال يغضب عميكـ تعالى كتكحيده كأف يخمصكا لو العبادة , كامتثمكا ما أمرك

كيعذبكـ, كذلؾ بترؾ ما يغضبو مف المعاصى, أم أف عبادة اهلل كتقكاه خيران لكـ, كألف 
ترؾ عبادة اهلل كترؾ تقكاه الخير فيو ألنو السبيؿ لنيؿ كرامتو في الدنيا كاآلخرة إال 

 كتقكاه, بعبادة اهلل كتقكاه ككؿ خير يكجد في الدنيا كاآلخرة فإنو مف آثار عبادة اهلل
 فاعممكا ىذه األمكر كاعممكا ما ىك أكلى باإليثار.

كعندما أمرىـ بعبادة اهلل كتقكاه نياىـ عف عبادة األصناـ ككضح ليـ نقصيا 
ف ىذه األصناـ تنحتكنيا كتخمقكنيا بأيديكـ كتخمقكف ليا  كعدـ استحقاقيا لمعبكدية , كا 

كالتمسؾ بيا كأف ىذه األكثاف مخمكقة أسماء اآللية, كتختمقكف الكذب باألمر بعبادتيا 
ناقصة ال تممؾ نفعان كال ضران, كال تستحؽ أدنى ذرة مف العبادة كالتألو , كالقمكب ال بد 
أف تطمب معبكدان تألية كتسألو حكائجيا , فإف اهلل تعالى كحده ىك مف يستحؽ العبادة 

ياه فاعبدكه كحده ال ألنو ىك الميسر المقدر المجيب لدعكة مف دعاه في أمر دينو كدن
شريؾ لو لككنو الكامؿ النافع الضار, المنفرد بالتدبير كحده ألنو جميع ما كصؿ 
كيصؿ إلى الخمؽ مف النعـ فمنو كجميع ما اندفع كيندفع مف النقـ عنيـ فيك تعالى 
الدافع ليا . كاهلل يجازيكـ عمى ما عممتـ كينبئكـ بما أسررتـ كأعمنتـ , فاحذركا القدكـ 

 .ِِٓو كأنتـ عمى شرككـ كارغبكا فيما يقربكـ إليو كيثيبكـ بأحسف ما عممتـعمي
كقاؿ تعالى:" كال تدع مع اهلل إليان ءاخر الإلو إالىك كؿ شيء ىالؾ إال كجيو لو 

ليو ترجعكف"  .ِّٓالحكـ كا 
أخمص عبادتؾ هلل كحده فال أحد يستحؽ أف يؤلو كيحب كيعبد إال اهلل الكامؿ 

لؾ مضمحؿ سكاه , فعبادة اليالؾ الباطؿ باطمة ببطالف الباقى ألف كؿ شيء ىا
ليو ال لغيره ترجعكف, فإذا كاف ما سكل اهلل  غايتيا كفساد نيايتيا في الدنيا كاآلخرة كا 
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ليو  ليو الحكـ في الدنيا كاآلخرة , كا  باطالن ىالكان كاهلل ىك الباقى الذل ال إلو إال ىك كا 
يجب عمى مف لو عقؿ أف يعبد اهلل كحده مرجع الخالئؽ كميـ يجازييـ بأعماليـ ف

 .ِْٓالشريؾ لو كيعمؿ لما يقربو كيحذر مف سخطو كعقابو
سئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف أفضؿ األعماؿ , فقاؿ :"إيماف باهلل 

 .ِٓٓكجياد في سبيؿ اهلل عزكجؿ , كحج مبركر"
معرفة تكجب الحياء منو كالمحبة لو , كتعمؽ القمب بو كالشكؽ إلى لقائو   .ِ

 .ِٔٓكخشيتو كاإلنابة لو , كاألنس بو كالفرار مف الخمؽ إليو 
قاؿ تعالى :" إنما إليكـ إلو كاحد فمف كاف يرجكا لقاء ربو فميعمؿ عمالن صالحان 

 .ِٕٓكال يشرؾ بعبادة ربو أحدان"
لحياء كالعى شعبتناف مف االيماف كالبذاء كالبياف قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ا

 ِٖٓشعبتاف مف النفاؽ"
البياف: كثرة الكالـ مثؿ ىؤالء  البذاء: ىك الفحش في الكالـ , العى: قمة الكالـ

الخطباء الذيف يخطبكف فيكسعكف في الكالـ كيتفصحكف فيو مف مدح الناس فيما ال 
 .ِٗٓيرضى اهلل

سمـ :" استحيكا مف اهلل عزكجؿ حؽ الحياء  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
قمنا يا رسكؿ اهلل انا نستحى كالحمدهلل , قاؿ:" ليس ذلؾ كلكف مف استحى مف اهلل حؽ 
الحياء فميحفظ الرأس كما حكل كلحيفظ البطف كما كعى كليذكر المكت كالبمى كمف 

" قمت يا َِٔحؽ الحياء"أراد اآلخرة ترؾ زينة الدنيا فمف فعؿ ذلؾ فقد استحيا مف اهلل 
رسكؿ اهلل عكراتنا ما نأتى منيا كما نذر؟ , قاؿ:" احفظ عكرتؾ إال مف زكجتؾ أك ما 
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ممكت يمينؾ , فقاؿ : الرجؿ يككف مع الرجؿ؟ قاؿ: إف استطعت اال يراىا أحد فأفعؿ  
. قاؿ تعالى :" كالذيف ُِٔقمت: كالرجؿ يككف خاليان , قاؿ: فاهلل أحؽ أف يستحيا منو"

 .ِِٔلفركجيـ حفظكف , إال عمى أزكاجيـ أك ما ممكت أيمنيـ فإنيـ غير ممكميف"ىـ 
, كقاؿ تعالى:" يحبيـ ِّٔقاؿ تعالى:" إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل"

 ِْٔكيحبكنو"
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" الميـ إنى أسألؾ حبؾ كحب مف يحبؾ كالعمؿ الذل 

 ِٓٔلى مف نفسى كأىمى كمف الماء البارد"يبمغنى حبؾ , الميـ اجعؿ حبؾ احب إ
 ِٔٔكقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" الميـ ارزقنى حبؾ كحب مف ينفعنى حبو عندؾ"

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث القدسى عف اهلل تعالى:" إذا أحب عبدل 
ذا كره لقائى كرىت لقائو"  .ِٕٔلقائى أحببت لقائو كا 

المحبكب لمحبكبو عند لقائو كذلؾ " إذا أحب عبدل لقائى" بأف عمؿ عمؿ 
بامتثاؿ األكامر كاجتناب النكاىى أحببت لقائو أم ىيئت لو االكراـ العظيـ كما يييئ 
المحب لمحبكبو الشئ العظيـ إذا جاءه " قكلو كره لقائى" أم بأف عمؿ عمؿ مف يكره 
 لقاء شخص كذلؾ بارتكاب المعاصى, كقكلو " كرىت لقائو" أم عاممتو معاممة مف
يكره لقاء شخص فإنو إذا لقيو أكصؿ إليو ما يكره كذلؾ بأف يعذبو بما شاء إال إف عفا 

 عنو سبحانو كتعالى.
كقاؿ المناكل في شرحو الكبير عمى الجامع الصغير" أحببت لقائو" أم أردت لو 

 الخير كمف أحب لقاء اهلل أحب التخمص مف الدار ذات الشكائب.
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ذا كره لقائى كرىت لقائو"  قاؿ الزمخشرل مثؿ حالو بحاؿ عبد قدـ عمى سيده "كا 
بعد عيد طكيؿ كقد اطمع مكاله عمى ما كاف يأتي بو فأما أف يمقاه ببشر كترحاب لما 

 رضى مف أفعالو أك بضد ذلؾ لما سخط منيا.
كقاؿ شياب الديف السيركردل في كتابو عكارؼ المعارؼ:" كاف رسكؿ اهلل صمى 

اجعؿ حبؾ أحب إلى مف نفسي كسمعي كبصرم كأىمى اهلل عميو كسمـ يدعك" الميـ 
 .ِٖٔكمالى كمف الماء البارد"

فكأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ طمب خالص الحب كخالص الحب أف 
يحب اهلل تعالى بكميتو كذلؾ أف العبد قد يككف في حاؿ قائمان بشركط حالو بحكـ العمـ 

كالجبمة قد تكره كيككف النظر إلى كالجبمة تتقاضاه بضد العمـ مثؿ أف يككف راضيان 
اإلنقياد بالعمـ ال إلى االستعماء بالجبمة فقد يحب اهلل تعالى كرسكلو بحكـ االيماف 
كيحب األىؿ كالكلد بحكـ الطبع كبكاعث المحبة في اإلنساف متنكعة فمنيا محبة 

سمـ الركح كمحبة القمب كمحبة النفس كمحبة العقؿ فذكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
بقكؿ االىؿ كالماء البارد معناه استئصاؿ عركؽ المحبة بمحبة اهلل تعالى حتى يككف 
حب اهلل تعالى غالبان فيحب اهلل تعالى بقمبو كركحو ككميتو حتى يككف حب اهلل تعالى 

 .ِٗٔأغمب في الطبع كالجمبة
 أسباب محبة اهلل تعالى 

بو اهلل تعالى ليا سبباف قاؿ العز ابف عبد السالـ في كتابو قكاعد االحكاـ مح
 -كىى:
نعامو كعنيا تنشأ محبة االنعاـ كاالفضاؿ ألف القمكب مجبكلة  .ُ معرفة إحسانو كا 

عمى حب مف أنعـ عمييا كأحسف إلييا فما بالؾ بمحبة مف األنعاـ كمو منو كاإلحساف 
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ف تعدكا  كمو صادر عنو سبحانو كتعالى , قاؿ تعالى :"كءاتاكـ مف كؿ ما سألتمكه, كا 
 .َِٕنعمت اهلل ال تحصكىا إف اإلنساف لظمكـ كفار"

في ىذه اآلية أف النعمة الكاحدة لك امضينا الحياة كميا في تعداد خيراتيا كبركاتيا 
ال نحصى ىذه الخيرات , فإذا كنا عاجزيف عف إحصاء خيرات نعمة كاحدة فأكلى أف 

يكفر ىذه النعمة ال  نككف عجزنا أف نشكر ىذه النعمة أك تمؾ النعـ , كاإلنساف عندما
 ُِٕيظمـ ربو بؿ يظمـ نفسو

يقكؿ اهلل تعالى في اآلية السابقة إف اإلنساف الذل بدؿ نعمة اهلل كفران بدالن مف 
شكره تعالى فإنو بدؿ مف أنعـ عميو ىذه النعـ ككضعو في غير مكانو , فإنو كافر 

 .ِِٕجحكد لنعمة اهلل بصرفو العبادة إلى غير مف أنعـ عميو
اهلل عميو كسمـ عف اهلل تعالى آية قاؿ :" يا عبادل لك أف أكلكـ كأخركـ قاؿ صمى 

نسكـ كجنكـ كانكا عمى اتقى قمب رجؿ كاحد منكـ مازاد ذلؾ في ممكى شيئان, يا  كا 
عبادل لكأنكـ كأخركـ كأنسكـ كجنكـ كانكا عمى أفجر قمب رجؿ كاحد ما نقص ذلؾ 

ـ كانسكـ كجنكـ قامكا في صعيد كاحد مف ممكى شيئان , يا عبادل لك أف أكلكـ كأخرك
فسألكنى فأعطيت كؿ انساف مسألتو ما نقص ذلؾ مما عندل إال كما ينقص المخيط 
إذا ادخؿ البحر, يا عبادل إنما ىي اعمالكـ أحصييا لكـ ثـ أكفيكـ إياىا , فمف كجد 

 ِّٕخيران فميحمد اهلل كمف كجد غير ذلؾ فال يمكمف إال نفسو"
ءاتينا لقمف الحكمة أف اشكر هلل كمف يشكر فإنما يشكر لنفسو قاؿ تعالى :" كلقد 

 .ِْٕكمف كفر فإف اهلل غنى حميد"
قاؿ تعالى:"كأكرثكـ أرضيـ كديراىـ كأمكاليـ كأرضان لـ تطئكىا ككاف اهلل عمى كؿ 

 ِٕٓشيء قديران"
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في اآلية السابقة إف اهلل تعالى ممككـ بعد ميمكيـ أرضيـ أم مزارعيـ كمغارسيـ 
كمساكنيـ كأمكاليـ أم سائر األمكاؿ غير األرض كالدكر, أم أف اهلل عزكجؿ  كديارىـ

أكرث المؤمنيف مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أرض بنى قريضة 
 ِٕٔكديارىـ كأمكاليـ كىى أرض لـ يطئكىا يكمئذ

كنزلت ىذه اآلية في ييكد بنى قريظة كقد كاف بينيـ كبيف النبى صمى اهلل عميو 
عيد, كعندما األحزاب كفار قريش كمف معيـ مف مشركى العرب كحاصركا كسمـ 

النبى صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو في المدينة كأرادكا أف يقتحمكا المدينة نقض ييكد 
بنى قريظة العيد الذل بينيـ كبيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كخانكا العيد كظاىركا 

كا خائبيف خاسريف غزا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو األحزاب, فمما ىـز اهلل األحزاب كرجع
كسمـ بنى قريظة كحاصرىـ حتى استسممكا كقتؿ مقاتمييـ كغنـ النبى صمى اهلل عميو 
كسمـ أرضيـ كديارىـ كأمكاليـ كأكرثيـ اهلل تعالى أرضان أخرل لممسمميف قيؿ ىي مكة 

. كقد أكرث اهلل سبحانو كت عالى المسمميف كؿ كقيؿ خيبر كقيؿ ىي أرض فارس كالرـك
تمؾ األراضى , كصارت دار اسالـ بعد أف كانت دار كفر كشرؾ , ففتحكا مكة ثـ 

 .ِٕٕخيبر كبالد فارس ككثير مف بالد الرـك
كقاؿ تعالى:" كقالكا الحمد هلل الذل صدقنا كعده كأكرثنا األرض نتبكأ مف الجنة 

 .ِٖٕحيث نشاء فنعـ أجر العمميف"
المؤمنكف إذا عاينكا في الجنة ذلؾ الثكاب الكافر, كالعطاء في اآلية السابقة يقكؿ 

العظيـ, كالنعيـ المقيـ , كالممؾ الكبير, يقكلكف عند ذلؾ الحمد هلل الذل صدقنا كعده 
 .ِٕٗالذل كاف كعدنا عمى ألسنة رسمو الكراـ كما دعكا في الدنيا
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ف معرفة جمالو كعنيا تنشأ محبة الجاللة كينبغى أف يككف كؿ كاحد م .ِ
المحبيف أفضؿ مف كؿ محبة إذا الأفضاؿ كأفضالو كال جماؿ كجمالو ثـ المحبة 
الناشئة عف معرفة الجماؿ أفضؿ مف المحبة الناشئة عف معرفة األنعاـ كاالفضاؿ ألف 
محبة الجماؿ نشأت عف جماؿ االلو كمحبة االنعاـ كاالفضاؿ نشأت عما صدر منو 

فضالو,  عف الرسكؿ صمى اهلل  عميو كسمـ قاؿ اهلل عزكجؿ:" المتحابكف مف انعامو كا 
 .َِٖفي جاللى ليـ منابر مف نكر يغبطيـ النبيكف كالشيداء"

كمف صدؽ المحبة كخالصيا االنقطاع إلى الحبيب مع كجكد االنس بو قاؿ 
 .ُِٖتعالى:" يأييا الذيف ءامنكا اذكركا اهلل ذكران كثيران كسبحكه بكرة كاصيالن"

أىؿ المقامات بعضيا أشد مف بعض أكليا  كلممحب مخاكؼ ليست بشئ مف
خكؼ اإلعراض كأشد منو خكؼ الحجاب كأعظـ مف ىذا خكؼ البعد كىذا المعنى في 
سكرة ىكد الذل شيب الحبيب إذا سمع المحبكب يقكؿ , قاؿ تعالى:" أال بعدان لعاد قـك 

 .ِِٖىكد"
ما بعدت , كقاؿ تعالى :" أال بعدان لمديف كِّٖكقاؿ تعالى:" أال بعدان لثمكد"

 , فذكر البعد بشيب أىؿ القرب في القرب ثـ خكؼ السمب لممريد. ِْٖثمكد"
كقاؿ بعض العمماء مف عرؼ اهلل مف طريؽ المحبة بغير خكؼ ىمؾ بالبسط 
كاالذالؿ, كمف عرفو مف طريؽ الخكؼ مف غير محبة انقطع عنو بالبعد كاالستيحاش  

 فقربو كعممو كمكنو.كمف عرؼ اهلل مف طريؽ المحبة كالخكؼ أحبو اهلل 
كالحب في اهلل يكجب المحبة مف اهلل تعالى لقكلو عميو الصالة كالسالـ عف اهلل 

 .ِٖٓتعالى:" كجبت محبتى لممتحابيف في "
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 كىى أربع مراتب:
الحب هلل , فالحب هلل ابتداء كىك أف تؤثره كال تؤثر عميو سكاه, كعالمة الحب  - أ

 هلل دكاـ ذكره مع الحضكر.
 أف تحب فيو مف كااله, كعالمة الحب في اهلل أف تحب مف لـ الحب في اهلل - ب

 يحسف إليؾ بدنياه مف أىؿ الخير كالطاعة هلل.
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ال يحؽ العبد حؽ صريح االيماف حتى يحب هلل 
تعالى كيبغض هلل , فإذا أحب هلل تبارؾ كتعالى كأبغض هلل تبارؾ كتعالى فقد استحؽ 

كاف أكليائى مف عبادل كأحبابى مف خمقى الذيف يذكركف بذكرل كاذكر  الكالء مف اهلل
 ِٖٔبذكرىـ"
الحب باهلل كىك أف يحب العبد مف أحبو كما أحبو مقتطعان عف نفسو كىكاه.  - أ

 كعالمة الحب باهلل أف يككف باعث الحظ مقيكران بنكر اهلل .
ء كال الحب مف اهلل , الحب مف اهلل انتياء , كىك أف يأخذؾ مف كؿ شي - ب

 .ِٕٖتحب إال إياه, كعالمة الحب مف اهلل أف يجذبؾ إليو فيجعؿ ما سكاه عنؾ مستكران 
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" سبعة يظميـ اهلل في ظمو يـك ال ظؿ إال ظمو: إماـ 
عادؿ كشاب نشأ بعبادة اهلل كرجؿ كاف قمبو معمقان بالمساجد إذا خرج منو حتى يعكد 

 فاجتمعا عمى ذلؾ كتفرقا, كرجؿ ذكر اهلل خاليان ففاضت إليو, كرجالف تحابا في اهلل
عيناه كرجؿ دعتو امرأة ذات حسب كجماؿ فقاؿ إنى أخاؼ اهلل كرجؿ تصدؽ بصدقة 

 ِٖٖفأخفاىا حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو"
كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" إف اهلل يقكؿ يكـ القيامة أيف المتحابكف بجاللى 

 ِٖٗمى يكـ ال ظؿ إال ظمى"اليـك أظميـ في ظ
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 -كاضيؼ إلى ما سبؽ ما يمى:
ألنو سبحانو كتعالى خالؽ البشر ككؿ المخمكقات كالسمكات كاألرض كما  .ّ

, كقاؿ تعالى:" قؿ أغير َِٗبينيما, قاؿ تعالى:" كما خمقت الجف كاالنس إال ليعبدكف"
تراب ثـ مف , كقاؿ تعالى:" ىك الذل خمقكـ مف ُِٗاهلل أبغى ربان كىك رب كؿ شيء"

نطفة ثـ مف عمقة ثـ يخرجكـ طفالن ثـ لتبمغكا أشدكـ ثـ لتككنكا شيكخان كمنكـ مف 
 .ِِٗيتكفى مف قبؿ كلتبمغكا أجالن مسمى كلعمكـ تعقمكف"

إليو المصير عزكجؿ يحاسب الناس عمى أعماليـ في الدنيا كيعفك عمف  .ْ
 يشاء.

بدؤ الخمؽ ثـ يعيده ليجزل قاؿ تعالى:" إليو مرجعكـ جميعان كعد اهلل حقان إنو ي
الذيف ءامنكا كعممكا الصالحات بالقسط كالذيف كفركا ليـ شراب مف حميـ كعذاب اليـ 

 ِّٗبما كانكا يكفركف"
في اآلية السابقة يخبر عزكجؿ أف اليو مرجع الخالئؽ يكـ القيامة اليترؾ منيـ 

و كالجزاء األكفى , أحد حتى يعيده كما بدأه ليجزل الذيف ءامنكا بالعدؿ الذل الجكر في
كالذيف كفركا يعذبكف يكـ القيامة بأنكاع العذاب مف سمكـ كحميـ كظؿ مف يحمكـ 
بسبب كفرىـ ككضح اهلل تعالى ما يككف مف أمر الناس بعد الحياة الدنيا, كفى ىذا مف 
التيديد كالتخكيؼ بالرجكع إليو سبحانو إما بالمكت أك بالبعث أك بكؿ كاحد منيما , ثـ 

لؾ الكعد بقكلو حقان فيك تأكيد التأكيد فيككف في الكالـ مف الككادة ما ىك الغاية أكد ذ
في ذلؾ , كأنو تعالى يبدئ خمقو مف التراب ثـ يعيده إلى التراب أك معنى اإلعادة 

 .ِْٗالجزاء يـك القيامة
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 قاؿ أبك العباس التيجانى محبة الخمؽ هلل تعالى عمى أربعة أقساـ.
                           محبتيـ لمثكاب      .ُ
 محبتيـ آلالئو كنعمائو .ِ
 محبتيـ لما ىك عميو مف الكماؿ كالجماؿ .ّ
 محبتيـ لمذات العمية  .ْ

كالمحبة األكلى كالثانية لعامة المؤمنيف منيا حظ كنصيب كقد تزكالف ىاتاف 
ـ:" المحبتاف بزكاؿ سببيما كالدليؿ عمى المحبة األكلى كالثانية قكلو صمى اهلل عميو كسم

 ِٓٗأحبكا اهلل لما يغذككـ بو مف نعمة كأحبكنى لحبى هلل كأحبكا أىؿ بيتى لحبى"
  أما القسـ الثالث سببيا ثابت كىك ماعميو ربنا مف أكصاؼ الكماؿ كالعظمة

 كالجماؿ كىذه لصغار األكلياء كلكف ال تمحؽ المرتبة الرابعة.
  كىذه ال تككف إال لمف فتح كالمرتبة الرابعة مجردة عف األسباب كالعمؿ كاألكصاؼ

 عميو كرفع عنو الحجاب كشاىد أسرار األسماء كالصفات كالمذاىب كالحقائؽ كالكماالت.
  كقاؿ ابف الفارض في بياف التدريج في ىذه المراتب السابقة أف صاحب محبة

الثكاب إذا داـ التكجو بيا إلى اهلل تعالى كالـز قمبو ذلؾ انتقؿ منيا إلى محبة اآلآلء 
النعماء ألنيا أعمى منيا كصاحب محبة اآلآلء كالنعماء إذا داـ التعمؽ بيا كالتكجو إلى ك 

اهلل بالقمب عمى طريقيا انتيت بو إلى محبة الصفات فانتقؿ إلييا حينئذ كىى أعمى منيا, 
كصاحب محبة الصفات إذا داـ التكجو بيا إلى اهلل تعالى كاستقاـ سيره كسمككو انتقؿ 

الذات كىى الغاية القصكل, كمحبة اهلل تعالى لمعبد ىك إفاضة محبة ذاتو منيا إلى محبة 
لييا ينتيى سير كؿ سائر, مف كصميا كممت لو  المقدسة عميو فيى غاية الغايات كا 

, فمكال محبتو تعالى ليـ ما كصمكا ِٔٗمطالب الدنيا كاآلخرة. قاؿ تعالى:" يحبيـ كيحبكنو"
 .ِٕٗإلى محبة ذاتو
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 -مى قسمين ىما:ومحبة اهلل تعالى ع
فرض كىك المحبة التي تنبعث عمى امتثاؿ األكامر كالبعد عف المعاصى  .ُ

كالرضا بما يقدره اهلل تعالى , فمف كقع في معصية مف فعؿ محـر أك ترؾ كاجب 
فمتقصيره في محبة اهلل تعالى حيث قدـ ىكل نفسو كالتقصير يككف مع االسترساؿ في 

الغفمة المقتضية لمتكسع في الرجاء فيقدـ عمى المباحات كاالستكثار منيا فيكرث 
 المعصية.

الندب كىك أف يكاظب عمى النكافؿ كيجتنب الكقكع في الشبيات كالمتصؼ  .ِ
بذلؾ في جميع األكقات كاألحكاؿ نادر, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف ربو في الحديث 

أحب إلى مف القدسى:" مف عاد لى كليان فقد آذنتو بالحرب كما تقرب لى عبدل بشئ 
أداء ما افترضتو عميو كال يزاؿ عبدل يتقرب إلى بالنكافؿ حتى أحبو فإذا أحببتو كنت 
سمعو الذل يسمع بو كبصره الذل يبصر بو كيده التي يبطش بيا كرجمو التي يمشى 
بيا, كلئف سألنى ألعطينو كلئف استعاذ بى ألعيذنو كما ترددت عف شيء أنا فاعمو 

 .ِٖٗؤمف يكره المكت كأنا أكره مسآتوترددل عف قبض نفس الم
  كعندما حصمت المكافقة مف العبد لربو في محابو حصمت مكافقة اهلل تعالى

لعبده في حكائجو كمطالبو, فقاؿ:" كلئف سألنى ألعطينو كلئف استعاذ بى ألعيذنو أم 
كما كافقنى في مرادل بالعمؿ بأكامرل كالتقرب إلى بمحابى فأنا أكافقو في رغبتو 

 كرىبتو فيما يسألنى أف أفعمو بو كفيما يستعيذ بى أف ينالو
  كقاؿ أميف الكردل في كتابو تنكير القمكب: أجمعت األمة عمى أف حب اهلل

 .ِٗٗتعالى كرسكلو فرض عيف عمى كؿ فرد, قاؿ تعالى:" كالذيف ءامنكا أشد حبان هلل"
 ََّكقاؿ تعالى:" قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل"
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  ,كال تحصؿ حقيقة المحبة مف العبد لربو إال بعد سالمة القمب كدكرات النفس
فإذا استقرت محبة اهلل في القمب خرجت محبة الغير, ألف المحبة صفة محرقة تحرؽ 

 .َُّكؿ شيء ليس مف جنسيا كعالمات المحبة قطع شيكات الدنيا
في ثالثة أشياء  كيرل الحارث المحاسبى في كتابو رسالة المسترشديف أف المحبة

 -كال يسمى محبان هلل تعالى إال بيا:
محبة المؤمنيف في اهلل تعالى كعالمة ذلؾ كؼ األذل عنيـ كجمب النفع  .ُ
 إلييـ.
محبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كعالمتيا اتباع سنتو, قاؿ تعالى:" قؿ  .ِ

 .َِّإف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل كيغفر لكـ ذنكبكـ"
حبة اهلل كمحبة اهلل تككف بطاعتو كعدـ مخالفتو كعالمة الحب هلل إذا نزؿ بو م .ّ

بالء أك محنة ال يتغير كال يضطرب فإف كاف كذلؾ عند نزكؿ المحنة فيك محب هلل 
يثار الطاعة عمى المعصية. كذكر النعمة يكرث المحبة  ال فيك كذاب كا  تعالى كا 

باأليادل كالمنف كآخرىا المحبة لكجكب حؽ  كلممحبة أكؿ كآخر, فأكليا محبة اهلل تعالى
 َّّاهلل تعالى

 أقسام المحبة في اهلل تعالى.
 -المحبة في اهلل عزوجل ثالثة أقسام:

 محبة اهلل تعالى  .ُ
المحبة لو كفيو كىى مف تماـ محبتو كمكجباتيا, فإف محبة الحبيب تقتضى  .ِ

 محبة ما يحب كمحبة ما يعيف عمى حبو كيكصؿ إلى رضاه كقربو
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المحبة معو: كىى المحبة الشركية كمحبة أىؿ األنداد ألندادىـ , قاؿ تعالى:"  .ّ
كمف الناس مف يتخذ مف دكف اهلل أندادان يحبكنيـ كحب اهلل كالذيف آمنكا أشد حبان 

 َّْهلل"
 َّٓكأصؿ الشرؾ الذل ال يغفره اهلل تعالى ىك الشرؾ في ىذه المحبة

 حق العبودية ومراتبيا 
سمـ :" يا معاذ, أتدرل ما حؽ اهلل عمى العباد؟ فقاؿ: اهلل قاؿ صمى اهلل عميو ك 

كرسكلو أعمـ, قاؿ: أف يعبدكا اهلل كال يشرككا بو شيئان, قاؿ: أتدرل ما حقيـ عميو إذا 
 َّٔفعمكا ذلؾ؟ , قاؿ: اهلل كرسكلو أعمـ , قاؿ: أال يعذبيـ"

 -:ثالثة حؽ اهلل تعالى عمى عبده أمكر كثير منيا حؽ العبكدية هلل تعالى كىى
 أكامر اهلل سبحانو كتعالى كنكاىيو .ُ
  عبكديتو في األمر كيككف امتثالو إخالصان كاقتداء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

جالالن كمحبة.  كسمـ كفى النيى اجتنابو خكفان منو كا 
ما معايب .ِ  قضاء يقضيو عميو, كالقضاء نكعاف : أما مصائب كا 
  الصبر عمييا ثـ الرضا بيا كىك أعمى مف كعبكديتو تعالى في قضاء المصائب

الصبر, ثـ الشكر كىك أعمى مف الرضا, كيككف ىذا إذا تمكف حب اهلل تعالى في قمبو 
ف كره المصيبة.  كعمـ حسف اختياره لو كاحسانو إليو بالمصيبة كا 

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" أشد الناس بالء األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ يبتمى 
ف كاف في دينو رقة ابتمى الرجؿ عمى ح سب دينو, فإف كاف دينو صمبان اشتد بالؤه كا 
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عمى حسب دينو فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركو يمشى عمى األرض ما عميو 
 .َّٕخطيئة

ذا جاءؾ الذيف يؤمنكف بأياتنا فقؿ سمـ عميكـ كتب ربكـ ربكـ عمى  قاؿ تعالى:" كا 
ـ تاب مف بعده كأصمح فإنو غفكر نفسة الرحمة أنو مف عمؿ منكـ سكء بجيمة ث

 َّٖرحيـ"
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث القدسى عف اهلل تعالى:" سبقت رحمتى 

 َّٗغضبى"
 َُّقاؿ تعالى:" كمف تاب كعمؿ صالحان فإنو يتكب إلى اهلل متابا"

  كعبكديتو تعالى في قضاء المعايب: المبادرة إلى التكبة منيا كالكقكؼ في مكاف
كاالعتذار هلل تعالى عالمان بأنو اليرفعيا عنو إال ىك تعالى كال يقيو شرىا االنكسار 

سكاه تعالى , كأنيا إذا استمرت أبعدتو مف رحمة اهلل تعالى , كأنو ال سبيؿ إلى 
عانتو تعالى , كأف ذلؾ بيده سبحانو ال بيد العبد, قاؿ  اإلقالع كالتكبة إال بتكفيقو كا 

السكء بجيمة ثـ تابكا مف بعد ذلؾ كأصمحكا إف ربؾ مف تعالى:" إف ربؾ لمذيف عممكا 
 ُُّبعدىا لغفكر رحيـ"

عبكدية النعـ, معرفتيا كاالعتراؼ بيا كأف الخير كمو هلل كفى يديو كبو كمنو  .ّ
فيك كلى نعمتو, كمبتدئو بيا مف غير استحقاؽ كمجرييا عميو مع تمقتو إليو باعراضو 

ف كاف سببان كغفمتو كمعصيتو. ثـ العياذ بو أف يقع ف ي قمبو نسبتيا إلى سكاه تعالى  كا 
مف األسباب فيك مسببو , فالنعمة منو كحده بكؿ كجو ثـ الثناء بيا عميو , كمحبتو 
عمييا كشكره بأف يستعمميا في طاعتو , كأف يستكثر قميميا عميو كيعمـ أنيا كصمت 

, كأنيا هلل ال لمعبد  إليو مف اهلل تعالى مف غير ثمف بذلو فييا , كال استحقاؽ منو ليا
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فال تزيده النعـ إال ذالن كتكاضعان كمحبة لممنعـ ككمما جدد لو نعمة أحدث ليا عبكدية 
كمحبة كخصكعان ككمما أحدث لو قبضا أحدث لو رضى , ككمما أحدث ذنبان أحدث لو 
تكبة كانكساران كاعتذاران, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" كالذل نفسى بيده لك لـ تذنبكا 

, كقاؿ تعالى :" إال مف ُِّلذىب اهلل بكـ كلجاء بقـك يذنبكف فيستغفركف اهلل فيغفر ليـ"
تاب كاءمف كعمؿ عمالن صالحان فأكالئؾ يبدؿ اهلل سيئاتيـ حسنات ككاف اهلل غفكران 

 ُّْ, كقاؿ تعالى:" إف يشأ يذىبكـ كيأت بخمؽ جديد"ُّّرحيمان"
المراتب ككفاىا حقيا , فيذا فأحب الخمؽ إليو تعالى مف عرؼ عبكديتو في ىذه 

 ُّٓأقرب الخمؽ إليو , كأبعدىـ منو مف جيؿ عبكديتو في ىذه المراتب
 كراىية العبد ومحبتو

قاؿ تعالى:" كتب عميكـ القتاؿ كىك كره لكـ كعسى أف تكرىكا شيئان كىك خير  - أ
 ُّٔلكـ كعسى أف تحبكا شيئان كىك شر لكـ كاهلل يعمـ كأنتـ ال تعممكف"

الجياد الذل ىك كماؿ القكة الغضبية , فالعبد يكره مكاجية عجكه  فيذه اآلية في
بقكتو الغضبية خشية عمى نفسو منو , كىذا المكركه خير لو في معاشو كمعاده كيحب 

 المكادعة كالمتاركة.
 -كفى ىذه اآلية عدة حكـ كأسرار كمصالح لإلنساف منيا:

 امتثاؿ أمر اهلل تعالى . .ُ
إال امتثاؿ أمر اهلل تعالى ألف عكاقبو خيرات كمسرات, يعمـ اإلنساف أنو ال نفع 

ف  ف كرىتو نفسو فيك خير ليا كأنفع. كال شيء أضر عميو مف ارتكاب النيى , كا  كا 
 ىكيتو نفسو فإف عكاقبو آالـ كأحزاف كشركر كمصائب.
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 التفكيض إلى اهلل تعالى. .ِ
الى لعممو عكاقب كمف أسرار ىذه اآلية أنيا تقتضى مف العبد التفكيض إلى اهلل تع
 األمكر كالرضا بما يختاره لو كيقضيو لو كما فيو مف حسف العاقبة.

فال يقترح العبد عمى ربو فمعؿ مضرتو كىالكو فيو كىك ال يعمـ, كأف يرضيو بما 
يختاره فيك أنفع لو , ألنو إذا فكض إلى ربو كرضى بما يختاره لو أمره فيما يختاره لو 

صبر , كآراه مف حسف عكاقب اختياره لو ما لـ يكف ليصؿ إلى بالقكة عميو كالعزيمة كال
 بعضو بما يختاره ىك لنفسو.

 تفريغ القمب مف الشكاغؿ. .ّ
إف اهلل تعالى يريح اإلنساف مف األفكار المتعبة في أنكاع االختيارات, كيفرغ قمبو 

باختيار اهلل مف التقديرات كالتدبيرات كمع ىذا فال خركج لو عما قدر عميو, فمك رضى 
ال جرل عميو القدر كىك مذمـك  أصابو القدر كىك محمكد مشككر ممطكؼ بو فيو, كا 
غير ممطكؼ بو فيو ألنو مع اختياره لنفسو كمتى صح تفكيضو كرضاه اكتنفو في 
المقدكر العطؼ عميو كالمطؼ بو فيصير بيف عطفو كلطفة فعطفو يقيو يحذره كلطفو 

 .ُّٕييكف عميو ما قدره
ف كرىتمكىف فعسى أف تكرىكا شيئان كيجعؿ اهلل فيو خيران قاؿ تعا - ب لى:" كا 
 ُّٖكثيران"

كىذه اآلية في النكاح الذل ىك كماؿ القكة الشيكانية , فاإلنساف يكره المرأة 
لكصؼ مف أكصافيا , كلو في امساكيا خير كثير ال يعرفو كيحب المرأة لكصؼ مف 

 أكصافيا , كلو في امساكيا شري كثير ال يعرفو.
 ُّٗفاإلنساف كما كصفو اهلل تعالى " ظمـك جيكؿ"
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فيجب أف ال يجعؿ المعيار عمى ما يضره كينفعو ميمو كحبو كنفرتو كبغضو, بؿ 
المعيار ما اختاره اهلل لو بأمره كنييو فأنفع األشياء لو عمى االطالؽ طاعة ربو بظاىره 

إذا اطاع اهلل كباطنو كأضر األشياء عميو عمى االطالؽ معصيتو بظاىره كباطنو ف
ذا تخمى عف طاعتو  مخمصان لو فكؿ ما يحدث لو مما يكرىو يككف خيران لو , كا 

 كعبكديتو فكؿ ما ىك فيو مف محبكب ىك شري لو.
فالمكركىات كالمحف التي تصيب اإلنساف فييا ضركب مف المصالح كالمنافع 

 .َِّالتي ال يحصييا عممو بؿ مصمحة العبد فيما يكره أعظـ منيا فيما يحب
 -الطريق إلى اهلل تعالى:

 -الطريؽ إلى اهلل تعالى التزاـ أربعة أشياء ىي :
 فراغ القمب عف الميؿ إلى ما سكل اهلل تعالى في الدنيا كاآلخرة. .ُ
اإلقباؿ عمى اهلل تعالى بالكمية بالقصد كالمحبة المنزىة عف العمؿ مف غير  .ِ

 فتكر كال التفات كال ممؿ كال طمب عكض.
المخالفة لمنفس في كؿ ما تطمبو مف األمكر التي تتعمؽ بمصالحيا دكاـ  .ّ

 الدنيكية كأعظـ المخالفات لمنفس ترؾ ما سكل اهلل تعالى نظران كاعتقادان كعممان.
دكاـ ذكر اهلل تعالى بالنظر إلى جماؿ اهلل كجاللو سكاء كاف ذكر المساف أك  .ْ

 ُِّةذكر القمب أك ذكر الركح أك ذكر السر أك ذكر الجمم
اتباع أكامر اهلل كااللتزاـ بيا كالعمؿ عمى دكاميا كاالبتعاد عف كؿ ما نيى اهلل  .ٓ

 تعالى عنو.
 الدكاـ عمى أداء العبادات كالطاعات عمى أكمؿ كجو. .ٔ

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ اهلل تعالى :" أنا عند ظف عبدل بى كأنا معو حيف 
ف ذكرنى في مأل ذكرتو في مأل خير يذكرنى فإف ذكرنى في نفسو ذكرتو في نفسى كا  
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ف اقترب إلى ذراعان اقتربت إليو باعان,  ف اقترب إلى شبران اقتربت منو ذراعان كا  منيـ كا 
ذا أتانى يمشى أتيتو ىركلة"  .ِِّكا 

 ِّّقاؿ تعالى:" فأذكركنى اذكركـ كاشكركا لى كال تكفركف"
 ِّْيـك يبعثكف"كقاؿ تعالى:" فمكال أنو كاف مف المسبحيف لمبث في بطنو إلى 

 محبة الرسول صمى اهلل عميو وسمم 
 كردت محبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في القرآف الكريـ كالسنة.

قاؿ تعالى لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ليخبرنا قكلو تعالى:" قؿ إف كاف ءاباؤكـ 
خكانكـ كأزكاجكـ كعشيرتكـ كأمكاؿ اقترفتمكىا كتجارة تخشكف كسادىا  كءابناؤكـ كا 
كمساكف ترضكنيا أحب إليكـ مف اهلل كرسكلو كجياد في سبيمو فتربصكا حتى يأتي اهلل 

 .ِّٓبأمره كاهلل ال ييدل القـك الفاسقيف"
كىذا حضان كتنبييان كداللة كحجة عمى الزاـ محبتو صمى اهلل عميو كسمـ ككجكب 

 فرضيا كعظـ خطرىا كاستحقاقو ليا صمى اهلل عميو كسمـ.
رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ اعتقاد نصرتو كالذب عف سنتو كقاؿ بعضيـ محبة ال

كاالنقياد ليا كىيبة مخالفتو , كقاؿ بعضيـ المحبة دكاـ الذكر لممحبكب , كقاؿ آخر 
ايثار المحبكب , كقاؿ بعضيـ المحبة الشكؽ إلى المحبكب, كقاؿ بعضيـ المحبة 

 مكافقة القمب لمراد الرب يحب ما أحب كيكره ما كره.
 الجمؿ السابقة تعبر عف ثمرة المحبة دكف حقيقتيا. كغالبية

كحقيقة المحبة الميؿ إلى ما يكافؽ اإلنساف ,كتككف مكافقة لو إما الستمذاذه 
 بادراكو كحب الصكر الجميمة كاألصكات الحسنة كاألطعمة كاألشربة كغيرىا.
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 كمحبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ منزلة يتنافس فييا المتنافسكف فيى قكت
القمكب كغذاء األركاح كقرة العيكف كىى الحياة التي مف حرميا فيك في جممة األمكات 

 كالنكر الذل مف فقده فيك في بحار الظممات كىى ركح االيماف كاالعماؿ كاألحكاؿ.
ذا كاف اإلنساف يحب مف صنع لو معركفان في دنياه معركفان فانيان يزكؿ فما بالؾ  كا 

 تزكؿ ككقاه مف العذاب األليـ فقد أعطانا اهلل تعالى الدنيا بمف منحو عطايا ال تفنى كال
كاالخرة كاسبغ عمينا نعمو باطنة كظاىرة, فاستحؽ أف يككف حظو مف محبتنا لو أكفى 

 ِّٔكأكمؿ مف محبتنا ألنفسنا كأكالدنا كأىمينا كأمكالنا كالناس اجمعيف
قديميا عمى محبة كفى اآلية السابقة أعظـ دليؿ عمى كجكب محبة اهلل كرسكلو كت

كؿ شيء مثؿ األقارب كاألىؿ كالعشيرة كجميع أنكاع التجارة كالمكاسب مف عركض 
التجارات مف األثماف كاألكانى كاألسمحة كاألمتعة كالحبكب كالحركث كاألنعاـ كغير 

 ذلؾ.
كعمى الكعيد الشديد عمى مف كاف شيئ مف المذككرات أحب إليو مف اهلل كرسكلو 

 كجياد في سبيمو.
كعالمة ذلؾ أنو إذا عرض عميو أمراف , أحدىما يحبو اهلل كرسكلو كليس لنفسو 
فيو ىكل, كاآلخر تحبو نفسو كتشتييو, كلكنو يفكت عميو محبكبا هلل كرسكلو , أك 
ينقصو فإنو إف قدـ ما تيكاه نفسو عمى ما يحبو اهلل دؿ ذلؾ عمى أنو ظالـ تارؾ لما 

 .ِّٕيجب عميو
ؿ:" كنت مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك آخذ بيد عف عبداهلل بف ىشاـ قا

عمر بف الخطاب, فقاؿ عمر كاهلل يا رسكؿ اهلل ألنت أحب إلى مف كؿ شيء إال 
نفسى , فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :" ال كالذل نفسي بيده حتى أككف أحب 
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فقاؿ رسكؿ اهلل  إليؾ مف نفسؾ , فقاؿ عمر: فأنت اآلف كاهلل أحب إلى مف نفسى ,
 .ِّٖصمى اهلل عميو كسمـ :" اآلف يا عمر"

محبة اهلل تعالى كرسكلو متالزمتاف, فمف أحب اهلل تعالى أحب رسكلو كمف أحب 
 رسكلو فقد أحب اهلل تعالى.

 ِّٗقاؿ تعالى:" قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل"
حبة اهلل تعالى ألنو عميو نرل أف محبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تالية لم

 السالـ أكـر الخمؽ عمى اهلل تعالى.
لذلؾ ال يككف اإلنساف مؤمنان حتى يحب اهلل تعالى كرسكلو كيككف أحب إليو مف 

 كؿ شيء ف األباء كاألبناء كاألخكة كالعشيرة كاألمكاؿ كما في اآلية السابقة.
إليو مف كلده ككالده  كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :"اليؤمف أحدكـ حتى أككف أحب

كفى ىذا الحديث أف يككف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أحب  َّّكالناس أجمعيف"
 لممؤمف مف كالده ككلده كجميع الناس.

 -كيرل النككم أف المحبة ثالثة أقساـ:
عظاـ كمحبة الكالد .ُ  محبة إجالؿ كا 
 محبة شفقة كرحمة كمحبة الكلد .ِ
الناس , فجمع صمى اهلل عميو كسمـ محبة مشاكمة كاستحساف كمحبة سائر  .ّ

 أصناؼ المحبة في محبتو.
كيقكؿ سيؿ ابف عبداهلل " عالمة حب اهلل تعالى حب القرآف الكريـ , كعالمة حب 
القرآف الكريـ حب النبى صمى اهلل عميو كسمـ , كعالمة حب النبى صمى اهلل عميو 

ب السنة حب اآلخرة, كسمـ حب السنة , كعالمة حب اهلل كحب القرآف كحب النبى كح
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كعالمة حب اآلخرة أف يحب نفسو, كعالمة حب نفسو أف يبغض الدنيا, كعالمة 
 .ُّّبغض الدنيا أف ال يأخذ منيا إال الزاد كالبمغة

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" مف أشد أمتى لى حبان ناس يككنكف بعدل يكد أحدىـ 
طكبى لمف رآنى كآمف بى  ,  , كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ِّّلك رأنى بأىمو كمالو"

 ّّّكطكبى لمف آمف بى كلـ يرآنى"
 -لماذا نحب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:

 -إف دكاعى محبتنا لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كثيرة منيا:
إف اهلل تعالى كجب محبتو كطاعتو, كربطو بمحبتو تعالى كطاعتو , قاؿ تعالى:"   .ُ

, كقاؿ تعالى:" كمف ّّْكتكقركه كتسبحكه بكرة كاصيال"لتؤمنكا باهلل كرسكلو كتعزركه 
 ّّٓيطع اهلل كرسكلو يدخمو جنت تجرل مف تحتيا األنيار كمف يتكؿ يعذبو عذابان أليمان"

, كقاؿ تعالى:" ّّٔكقاؿ تعالى:" كاطيعكا اهلل كرسكلو كال تنازعكا فتفشمكا كتذىب ريحكـ"
اعممكا أنما عمى رسكلنا البالغ كاطيعكا اهلل كاطيعكا الرسكؿ كاحذركا فإف تكليتـ ف

, كقاؿ تعالى:" كمف يطع اهلل كرسكلو فأكلئؾ مف الذيف أنعـ اهلل عمييـ مف ّّٕالمبيف"
 ّّٖالنبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف كحسف أكلئؾ رفيقان"

 ألف اهلل تعالى أحبو كاختاره مف خمقو كاصطفاه لرسالتو كفضمو عمى جميع خمقو  .ِ
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كسمـ:" إذا أحب اهلل عبدان نادل جبريؿ أف اهلل يحب فالنان فأحبو فيحبو قاؿ صمى اهلل عميو 
جبريؿ , فينادل جبريؿ في السماء أف اهلل يحب فالنان فأحبكه فيحبو أىؿ السماء ثـ 

 ّّٗيكضع لو القبكؿ في األرض"
لرأفتو كرحمتو بأمتو كحرصو عمى ىداىا كانقاذىا مف النار , قاؿ تعالى:" لقد جاءكـ   .ّ

 َّْمف أنفسكـ عزيز عميو ماعنتـ حريص عميكـ بالمؤمنيف رؤكؼ رحيـ"رسكؿ 
 ُّْقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" شفاعتى ألىؿ الكبائر مف أمتى"

ألف دينو كشريعتو كتعاليمو كتكجيياتو أحسف الشرائع كافضميا يعمؿ دائمان في   .ْ
ف إال اختار التسييؿ كالتيسير عمى األمة , كأنو صمى اهلل عميو كسمـ ما خير بيف أمري

ايسرىما ما لـ يكف إثمان", كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" يسركا كال تعسركا كبشركا كال 
 ِّْتنفركا"

 ّّْكقاؿ تعالى:" كاطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ فإف تكليتـ فإنما عمى رسكلنا البالغ المبيف"
 -عطفو وشفقتو وصفحو:  .5

ة لتككف شفاعتو ألمتو في أىـ األكقات أنو صمى اهلل عميو كسمـ ادخر دعكتو إلى يـك القيام
نى قد  كأحرجيا, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" إف لكؿ نبى دعكة قد دعا بيا في أمتو كا 

, كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" لكؿ نبى دعكة ّْْاختبأت دعكتى شفاعة ألمتى يـك القيامة"
نى اختبأت دعكتى شفاعة ألمتى يـك  القيامة فيى نائمة مستجابة فتعجؿ كؿ نبى دعكتو كا 

 ّْٓإف شاء اهلل مف مات مف أمتى اليشرؾ باهلل شيئان"
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قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" إذا كاف يـك القيامة شفعت فقمت يارب أدخؿ الجنة مف كاف في 
 ّْٔقمبو خردلة , فيدخمكف ثـ أقكؿ ادخؿ الجنة مف كاف في قمبو أدنى شي"

ساجد:" يا محمد ارفع رأسؾ كقؿ ييسمع كسؿ  يقكؿ اهلل تعالى لمنبى صمى اهلل عميو كسمـ ىك
تعطو كاشفع تشفع فأقكؿ يا رب ائذف لى فيمف قاؿ ال إلو إال اهلل فيقكؿ كعزتى كجاللى 

 ّْٕككبريائى كعظمتى ألخرجف منيا مف قاؿ الإلو إال اهلل "
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ال يبمغنى أحد عف أحد مف أصحابى شيئان فإنى أحب أف أخرج 

كـ كأنا سميـ الصدر , قاؿ كاتى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ماؿ فقسمو قاؿ إلي
فممرت برجميف كاحدىما يقكؿ لصاحبو كاهلل ما أراد محمد بقسمتو كجو اهلل كالدار األخرة 
فتثبت حتى سمعت ما قاال ثـ أتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقمت يا رسكؿ اهلل 

حد عف أحد مف أصحابى شيئان كانى مررت بفالف كفالف كىما انؾ قمت لنا ال يبمغنى ا
يقكالف كذا ككذا قاؿ : فاحمر كجو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كشؽ عميو ثـ قاؿ 

 ّْٖدعنا منؾ فقد أكذل مكسى أكثر مف ذلؾ ثـ صبر"
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" إنى ألكؿ الناس تنشؽ األرض عف جمجمتى يـك القيامة كال 

كانى أتى باب الجنة فأخذ بحمقتيا فيقكلكف مف ىذا فيقكؿ أنا محمد فيفتحكف لى فخر 
فأدخؿ فإذا الجبار عزكجؿ مستقبمى فأسجد لو فيقكؿ : ارفع رأسؾ يا محمد كتكمـ يسمع 
منؾ كقؿ يقبؿ منؾ كاشفع تشفع فأرفع رأسى فأقكؿ أمتى أمتى يارب فيقكؿ اذىب إلى 

ة مف شعير مف اإليماف فادخمة الجنة فاقبؿ فمف امتؾ فمف كجدت في قمبو مثقاؿ حب
كجدت في قمبو ذلؾ فادخمة الجنة فإذا الجبار عزكجؿ مستقبمى فاسجد لو فيقكؿ ارفع 
رأسؾ يا محمد كتكمـ يسمع منؾ كقؿ يقبؿ منؾ كاشفع تشفع فارفع رأسى فاقكؿ امتى 

ر مف امتى ال رب فيقكؿ اذىب إلى امتؾ فمف كجدت في قمبو نصؼ حبة مف شعي
اإليماف فادخميـ الجنة فادخميـ الجنة فاذىب فمف كجدت في قمبو مثقاؿ ذلؾ أدخميـ 
الجنة فإذا الجبار عزكجؿ مستقبمى فأسجد لو فيقكؿ ارفع رأسؾ يا محمد كتكمـ يسمع منؾ 
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كقؿ يقبؿ منؾ كاشفع تشفع فأرفع رأسى فأقكؿ امتى امتى فيقكؿ اذىب إلى امتؾ فمف 
بة مف خردؿ مف اإليماف فأدخمو الجنة فاذىب فمف كجدت في كجدت في قمبو مثقاؿ ح

قمبو ذلؾ ادخمتيـ الجنة كفرغ اهلل مف حساب الناس كادخؿ مف بقى مف امتى النار مع 
أىؿ النار فيقكؿ أىؿ النار ماأغنى عنكـ انكـ كنتـ تعبدكف اهلل عزكجؿ ال تشرككف بو 

ار فيرسؿ الييـ فيخرجكف كقد امتحشكا شيئان فيقكؿ الجبار عزكجؿ فبعزتى ألعتقنيـ مف الن
فيدخمكف في نير الحياة فينبتكف فيو كما تنبت الحبة في غثاء السيؿ كيكتب بيف اعينيـ 
ىؤالء عتقاء اهلل عزكجؿ فيذىب بيـ فيدخمكف الجنة فيقكؿ ليـ أىؿ الجنة ىؤالء 

 ّْٗالجييمكف فيقكؿ الجبار بؿ ىؤالء عتقاء الجبار عزكجؿ"
ف امتى قاؿ صمى اهلل عمي و كسمـ :" إف اهلل زكل* لى األرض فرأيت مشارقيا كمغاربيا كا 

نى سألت ربى ألمتى  سيبمغ ممكيا ما زكل لى منيا كاعطيت الكنزيف األحمر كاألصفركا 
أف ال ييمكيا بسنة عامة كأف ال يسمط عمييـ عدكان مف سكل أنفسيـ فيستبيح بيضتيـ** 

ف ربى قاؿ يا محمد إنى إذا قضيت قضاء  نى أعطيتؾ ألمتؾ أف ال كا  فإنو ال يرد كا 
أىمكيـ بسنة عامة كأف ال أسمط عمييـ عدكان مف سكل أنفسيـ فيستبيح بيضتيـ كلك 
اجتمع عمييـ مف بأقطارىا أك قاؿ مف بيف أقطارىا حتى يككف بعضيـ ييمؾ بعضان 

 َّٓكيسبى بعضيـ بعضاى"
فمـ تأخذه زىكة النصر إلى كحيف نصره اهلل تعالى عمى قريش كدخؿ مكة المكرمة فاتحان 

الغركر كالبطش بؿ قاؿ ليـ كممتو الخالدة:" يا معشر قريش ما تركف أنى فاعؿ بكـ؟ 
 قالكا: خيران , أخ كريـ كابف أخ كريـ.

 لحسن عشرتو وكمال أدبو وحسن خمقو.  .6
نؾ لعمى خمؽ عظيـ"  ُّٓفقد كصفو اهلل تعالى بأجمؿ كصؼ في قكلو تعالى :" كا 
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دة عائشة رضى اهلل عنيا عف خمقو صمى اهلل عميو كسمـ قالت:" كاف خمقو كعندما سئمت السي
مقى"ِّٓالقرآف" , ّّٓ, ككاف صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:" الميـ أحسنت خمقى فأحسف خي

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ليتعمـ الناس:" إف مف أكمؿ المؤمنيف ايمانان أحسنيـ خمقان 
بى صمى اهلل عميو كسمـ عشر سنيف فما قاؿ , عف أنس قاؿ: خدمت النّْٓكألطفيـ بأىمو"

لى أؼ قط كما قاؿ لشئ صنعتو لـ صنعتو كال لشئ تركتو لـ تركتو ككاف رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ مف أحسف الناس خمقان كال مسست خزان قط كال حريران كال شيئان كاف 

عطران كاف أطيب أليف مف كؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كال شممت مسكان قط كال 
 ّٓٓمف عرؽ النبى صمى اهلل عميو كسمـ"

نو ألبغض  عف صفكاف ابف امية قاؿ: اعطانى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يـك حنيف كا 
 ّٔٓالناس إلىو فما زاؿ يعطينى حتى صار كأنو أحب الناس إلى "

 357لوفائو وتمام وعده وحسن عيده  .7
إذا أتاه بيدية قاؿ:" إذىبكا إلى بيت فالنة , عف أنس قاؿ: كاف النبى صمى اهلل عميو كسمـ 

إنيا كانت تأتينا أياـ خديجة ككانت صديقة ليا إنيا كانت تحب خديجة ", كقالت عائشة 
رضى اهلل عنيا:" ما غرت عمى أحد مف أزكاج النبى صمى اهلل عميو كسمـ ما غرت عمى 

هلل صمى اهلل عميو كسمـ خديجة كما بى أف أككف أدركتيا كما ذاؾ إال لكثرة ذكر رسكؿ ا
ف كاف ليذبح الشاة فيتتبع بيا صدائؽ خديجة فييدييا ليف"  ّٖٓكا 

ألف دينو أكمؿ األدياف كأتميا كلف يقبؿ اهلل مف الناس غير اإلسالـ دينان , قاؿ تعالى:"   .ٖ
 ّٗٓكمف يبتغ غير اإلسالـ دينان فمف يقبؿ منو كىك في اآلخرة مف الخسريف"
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, كقكلو تعالى :" اليـك أكممت لكـ دينكـ كاتممت َّٔند اهلل اإلسالـ"كقكلو تعالى:" إف الديف ع
 ُّٔعميكـ نعمتى كرضيت لكـ اإلسالـ دينان"

 إنو صمى اهلل عميو كسمـ بعث لجميع الناس كاإلنس كالجف  .ٗ
, كقكلو تعالى:" قؿ يأييا الناس إنى ِّٔقاؿ تعالى:" كما أرسمناؾ إال كافة لمناس بشيران كنذيران"

يكـ جميعان الذل لو ممؾ السمكات كاألرض الإلو إال ىك يحي كيميت فأمنكا رسكؿ اهلل ال
 ّّٔباهلل كرسكلو النبى األمى الذل يؤمف باهلل ككمماتو كاتبعكه لعمكـ تيتدكف"

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" كالذل نفسى بيده ال يسمع بى احدي مف ىذه األمة ييكدل كال 
 ّْٔبو إال كاف مف أىؿ النار" نصرانى ثـ يمكت كلـ يؤمف بالذل أرسمت

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" أعطيت خمسان لـ يعطيف أحد مف األنبياء قبمى ,  .َُ
نصرت بالرعب مسيرة شير كجعمت لى األرض كميا مسجدان كطيكران فأيما رجؿ مف 
أمتى أدركتو الصالة فميصؿ كأحمت لى الغنائـ كلـ تحؿ ألحد قبمى كأعطيت 

  365يبعث إلى قكمو خاصة كبعثت إلى الناس عامة" الشفاعة , ككاف النبى
إف اهلل تعالى اختص نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ بخصائص كثيرة مف 
الصعب حصره كعدىا , نذكر بعض منيا كىى الخمس التي كردت في الحديث 

 -السابؽ:
كىى أنو نصر بالرعب عمى عدكه مسيرة شير, أم إذا كاف بينو كبيف عدكه مسيرة   .ُ

يمقى اهلل الرعب في قمكب أعداء رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كالفزع كالخكؼ شير 
, ىابكه كفزعكا منو فال يقدمكف عمى لقاءه , كىذه الخصكصية حاصمة لو عمى 

 اإلطالؽ حتى لك كاف كحده بغير عسكر.
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كجعمت لو األرض مسجدان كطيكران فميصؿ بأل مكاف في األرض , فأيما رجؿ أدركتو    .ِ
لـ يجد المسجد المخصص لمصالة , أك كجد المسجد كلـ يجد ما يتطير بو الصالة ك 

 لمصالة أ ك فقد كالىما فميتيمـ كليصؿ حيث أدركو كقت الصالة.
كاحمت لو عميو الصالة كالسالـ المغانـ كلـ تحؿ ألحد مف األنبياء قبمو كىى كذلؾ   .ّ

 لعمماء كاهلل أعمـ حالؿ ألمتو مف بعده, كىى مف أشرؼ أنكاع الكسب كما قاؿ بعض ا
كأعطى الشفاعة العظمى كىى المقاـ المحمكد في إراحة الناس مف ىكؿ المكقؼ   .ْ

 الرىيب يـك القيامة.
كبعث صمى اهلل عميو كسمـ إلى الناس عامة أنسيـ كجنيـ عربيـ كعجميـ ذكرىـ  .ٓ

, كقاؿ تعالى:" إنا ّٔٔكانثاىـ, ككاف األنبياء قبمو يبعث كؿ نبى إلى قكمو خاصة
 ّٕٔنا نكحان إلى قكمو أف أنذر قكمؾ مف قبؿ أف يأتييـ عذاب اليـ"أرسم

لى  ّٖٔكقاؿ تعالى:" كلقد أرسمنا نكحان إلى قكمو إنى لكـ نذير مبيف" كقاؿ تعالى:" كا 
لى مديف ّٗٔعاد أخاىـ ىكد قاؿ ياقـك اعبدكا اهلل ما لكـ مف إلو غيره" , كقاؿ تعالى:" كا 

 َّٕمالكـ مف إلو غيره"أخاىـ شعيبان قاؿ ياقـك اعبدكا اهلل 
كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" أعطيت ما لـ يعطى أحد مف األنبياء فقمنا يا رسكؿ 
اهلل ما ىك قاؿ: نصرت بالرعب كأعطيت مفاتيح األرض كسميت أحمد كجعؿ التراب لى 

 ُّٕطيكران كجعمت امتى خير األمـ"
ع الكمـ كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" فضمت عمى األنبياء بست أعطيت جكام

كنصرت بالرعب كأحمت لى الغنائـ كجعمت لى األرض طيكران كمسجدان كأرسمت إلى 
 ِّٕالخمؽ كافة كختـ بى النبيكف"
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كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ما مف األنبياء مف نبى إال قد اعطى مف اآليات ما 
نما كاف الذل أكتيت كحيان أكحى اهلل الى فأرجك أف أككف أكثرىـ  مثمو آمف عميو البشر كا 

 ّّٕتابعان"
يرل النككم في الحديث السابؽ أقكاؿ أحدىما أف كؿ نبى أعطى مف المعجزات ما 
كاف مثمو لمف كاف قبمو مف األنبياء فأمف بو البشر, كأما معجزة محمد صمى اهلل عميو 
كسمـ العظيمة الظاىرة فيى القرآف الكريـ الذل لـ يعط أحد مثمو كليذا قاؿ أنا أكثركـ 

 ف القرآف باقى كأتباعو إلى يـك القيامة.تابعان أل
الثانى: أف معجزات األنبياء عمييـ السالـ انقرضت بانقراض عصكرىـ كلـ يشاىدىا 
إال مف حضرىا كعاصرىا , كمعجزة محمد صمى اهلل عميو كسمـ القرآف المستمر إلى يـك 

خباره بالمغيبات كعجز اإل نس كالجف عمى القيامة مع خرؽ العادة في أسمكبو كبالغتو كا 
 ّْٕأف يأتك بسكرة مف مثمو

عند قكلو تعالى :" كرفعنا لؾ ّٕٓكقاؿ فخر الديف الرازل في تفسير سكرة ألـ نشرح 
 ّٕٔذكرؾ"

أعمـ أف في كؿ ما ذكركه مف نبكتو صمى اهلل عميو كسمـ كشيرتو في األرض 
د كأنو كالسمكات كأف اسمو مكتكب عمى العرش كأنو يذكر معو تعالى في الشيادة كالتشي

تعالى ذكره في الكتب المتقدمة كانتشار ذكره في اآلفاؽ كأنو ختمت بو النبكة كأنو يذكر 
في الخطب كاآلذاف كمفاتيح الرسائؿ كعند الختـ كجعؿ ذكره صمى اهلل عميو كسمـ في 

, كقكلو تعالى:" كمف يعص ّٕٕالقرآف مقركنان بذكره , لقكلو تعالى :"كمف يطع اهلل كرسكلو"
, كقكلو ّٕٗ, كقكلو تعالى:" يأييا الذيف ءامنكا اطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ"ّٖٕلو"اهلل كرسك 
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, كقكلو تعالى:" مف يطع الرسكؿ فقد أطاع َّٖتعالى :" كاهلل كرسكلو أحؽ أف يرضكه"
 ُّٖاهلل"

ككما شرح اهلل صدره جعؿ شرعو فسيحان كاسعان سيالن الحرج فيو كال ضيؽ كال يذكر 
ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمد رسكؿ اهلل , فميس بخطيب كال  اهلل إال ذكر معو أشيد أف

 .ِّٖمستشيد كال صاحب صالة إال ينادل بيا
 عالمات محبتو صمى اهلل عميو وسمم 

 -: ّّٖلمحبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عالمات منيا 
 االقتداء بو كاستعماؿ سنتو كسمكؾ طريقتو كاالىتداء بيديو كسيرتو كالكقكؼ مع ما  .ُ

كضحو لنا مف شريعتو , قاؿ تعالى :" قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ 
 ّْٖاهلل"

جعؿ اهلل تعالى اتباع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دليؿ محبة العبد ربو كجعؿ جزاء 
العبد عمى اتباع الرسكؿ صمى اهلل عمسو كسمـ محبة اهلل تعالى لمعبد, كيجب أف 

 يو كسمـ ظاىران كباطنان.نتبع رسكؿ اهلل صمى اهلل عم
أف ترضى بما شرعو صمى اهلل عميو كسمـ حتى ال تجد في نفسؾ حرجان مما   .ِ

قضى, قاؿ اهلل تعالى:" فال كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال 
 .ّٖٓيجدكا في انفسيـ حرجان مما قضيت كيسممكا تسميمان"
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ان مف قضائو كلـ يسمـ لو ,أم أف فسمب اهلل تعالى اإليماف عمف كجد في صدره حرج
االيماف الحقيقى ال يحصؿ إال بمف حكـ اهلل تعالى كرسكلو عمى نفسو قكالن كفعالن 

 كأخذان كتركان كحبان كبغضان.
كقكؿ اهلل تعالى:" فال كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ ....."تأكيد 

بما في النفكس كمنطكية مف حب  بالقسـ كبأكيد في القسـ عممان منو سبحانو كتعالى
الغمبة ككجكد النصرة سكاء كاف الحؽ عمييا أك ليا كفى ذلؾ إظيار لعنايتو تعالى 
برسكلو صمى اهلل عميو كسمـ حيث جعؿ حكمو حكمو كقضائو قضاءه فأكجب عمى 
العباد اإلستسالـ لحكمو كاألنقياد ألمره ألنو كما كصفو اهلل تعالى:" كما ينطؽ عف 

 ّٖٔف ىك إال كحى يكحى"اليكل إ
فحكمو حكـ اهلل تعالى كقضاؤه قضاء اهلل تعالى , قاؿ تعالى:" إف الذيف يبايعكنؾ إنما 

 ّٕٖيبايعكف اهلل..."
كثرة ذكره صمى اهلل عميو كسمـ , قاؿ ابف قيـ الجكزية في كتابو جالء األفياـ في   .ّ

ناء الحسف لممصمى عميو الصالة كالسالـ عمى خير األناـ أنيا سبب إللقاء اهلل تعالى الث
صمى اهلل عميو كسمـ بيف أىؿ السماء كاألرض, ألف المصمى طالب مف اهلل تعالى أف 
يثنى عمى رسكلو كيكرمو كيشرفو كالجزاء مف جنس العمؿ فال بد أف يحصؿ لممصمى 
شيئان مف ذلؾ كمنيا أنيا سبب لمبركة في ذات المصمى كعممو كعمره كأسباب مصالحو 

اع ربو أف يبارؾ عميو كعمى آلو كىذا الدعاء مستجاب كالجزاء مف جنسو ألف المصمى د
 , كأنيا سبب لدكاـ محبتو لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كزيادتيا.

الصالة عمى النبى صمى اهلل عميو كسمـ سبب لعرض اسـ المصمى عميو صمى   .ْ
عميو كسمـ , كقكلو صمى اهلل ّٖٖاهلل عميو كسمـ لقكلو:" إف صالتكـ معركضة عمى"

 .ّٖٗ" إف هلل مالئكة في األرض سياحيف يبمغكنى عف امتى السالـ"
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إف اهلل كمالئكتو يصمكف عمى النبى صمى اهلل عميو كسمـ كيجب اإلكثار مف   .ٓ
الصالة عمى النبى صمى اهلل عميو كسمـ , قاؿ تعالى :" إف اهلل كمالئكتو يصمكف 

 .َّٗكا تسميمان"عمى النبى يا أييا الذيف ءامنكا صمكا عميو كسمم
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" مف صؿ عمى صالة لـ تزؿ المالئكة تصمى عميو ما 

 ُّٗصمى عمى فميقؿ عبد مف ذلؾ أك ليكثر"
كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" إف جبريؿ عميو السالـ قاؿ لى أال أبشرؾ أف اهلل عزكجؿ 

 ِّٗيقكؿ لؾ مف صمى عميؾ صميت عميو كمف سمـ عميؾ سممت عميو "
 .ّّٗاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" مف صمى عمى كاحدة صمى اهلل عميو عشران"كق

قاؿ بشير بف سعد: أمرنا اهلل تعالى أف نصمى عميؾ يا رسكؿ اهلل فكيؼ نصمى عميؾ, 
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" قكلكا الميـ صمى عمى محمد كعمى آؿ محمد كما 

كعمى آؿ محمد كما  صميت عمى إبراىيـ كعمى آؿ إبراىيـ كبارؾ عمى محمد
باركت عمى إبراىيـ كعمى آؿ إبراىيـ في العالميف انؾ حميد مجيد كالسالـ كما قد 

 .ّْٗعممتـ"
كالصالة عمى النبى صمى اهلل عميو كسمـ نجاة فاعميا مف العقكبات كسالمتو مف القبائح التي 

 تحصؿ لمف تركيا , كمف فكائدىا شفاعتو صمى اهلل عميو كسمـ لممصميف عميو.
كالذكر يؤكد محبة المذككر كالمحبة تؤكد اتباع المحبكب فذكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 كسمـ كسيمة إلى حبو , كحبو كسيمة إلى إتباعو كاتباعو كاجب.
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" إف مف أفضؿ أيامكـ يـك الجمعة فيو خمؽ آدـ كفيو قبض 
كفيو النفخة كفيو الصعقة فاكثركا عمى مف الصالة فيو فإف صالتكـ معركضة عمى , 
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قالكا: يا رسكؿ اهلل ككيؼ تعرض صالتنا عميؾ كقد أرمت يعنى بميت فقاؿ : إف اهلل 
, كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ّٓٗساد األنبياء"عزكجؿ حـر عمى األرض أف تأكؿ أج
 .ّٔٗالبخيؿ مف ذكرت عنده فمـ يصؿ عمى"

ظيار الخشكع   .ٔ كمف عالمات محبتو صمى اهلل عميو كسمـ تعظيمو عند ذكره كا 
كالخضكع كاإلنكسار مع سماع اسمو فكؿ مف أحب شيئان خضع لو , كحرمة النبى 

و الـز كما كاف حاؿ حياتو كذلؾ عند صمى اهلل عميو كسمـ بعد مكتو كتكقيره كتعظيم
ذكره صمى اهلل عميو كسمـ , كعندما اتخذ صمى اهلل عميو كسمـ منبران سمع صكت 
الشجرة تأف مثؿ الطفؿ عمى فراؽ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كحنينيا إليو "إف امرأة 

ؾ شيئان مف األنصار قالت لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :"يا رسكؿ اهلل أال أجعؿ ل
تقعد عميو فإف لى غالمان نجاران قاؿ: إف شئت , فعممت لو المنبر فمما كاف يـك الجمعة 
قعد النبى صمى اهلل عميو كسمـ عمى المنبر الذل صنع فصاحت النخمة التي كاف 
يخطب عندىا حتى كادت تنشؽ , فنزؿ النبٌى صمى اهلل عميو كسمـ حتى أخذىا 

صبى الذل يسكت حتى استقرت قاؿ بكت عمى ما فضميا إليو فجعمت تئف انيف ال
 ّٕٗكانت تسمع مف الذكر"

 فاألمة اإلسالمية أكلى بالحنيف لفراقو صمى اهلل عميو كسمـ .
 ّٖٗكثرة الشكؽ إلى لقائو صمى اهلل عميو كسمـ  .ٕ

 ثمرات محبتو صمى اهلل عميو وسمم 
 -لمحبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ثمرات منيا:

أف يحشر المحب معو صمى اهلل عميو كسمـ , عف ابف مسعكد رضى اهلل عنو جاء   .ُ
رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , فقاؿ: يا رسكؿ اهلل كيؼ ترل في رجؿ 
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أحب قكمان كلـ يمحؽ بيـ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " المرء مع مف 
 ّٗٗأحب"

سمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل  متى قياـ الساعة ؟ , جاء رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
قاؿ : ما أعددت ليا , قاؿ: يا رسكؿ اهلل ما أعددت ليا كبير صالة كال صـك إال أنى 
أحب اهلل كرسكلو , فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: المرء مع مف أحب ,كأنت 

 .ََْمع مف أحببت , المرء مع مف أحب كلو ما أكتسب"
ب معو صمى اهلل عميو كسمـ في الجنة لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" أف يككف المح  .ِ

 َُْمف أحبنى كاف معى في الجنة "
رؤيتو في المناـ , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" مف رآنى في المناـ فقد رآنى فإف   .ّ

 َِْالشيطاف ال يتمثؿ بى"
 َّْاإلكثار مف الصالة كالتسميـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ   .ْ

, كقاؿ َْْى اهلل عميو كسمـ:" أكلى الناس بى يـك القيامة أكثرىـ عمٌى صالة"قاؿ صم
صمى اهلل عميو كسمـ:" مف صمى عمٌى صالة صمى اهلل عميو عشران ككتب لو عشر 

 َْٓحسنات"
 مف ثمرة محبتو صمى اهلل عميو كسمـ إحياء سنتو عميو السالـ كدخكؿ الجنة   .ٓ

مى اهلل عميو كسمـ :" يا بنى إف قدرت عف أنس بف مالؾ قاؿ: قاؿ لى رسكؿ اهلل ص
أف تصبح كتمسى ليس في قمبؾ غش ألحد فافعؿ, ثـ قاؿ لى : يا بنى كذلؾ مف سنتى 

 َْٔكمف أحيا سنتى  فقد أحبنى , كمف احبنى كاف معى في الجنة"
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 الفصل الثالث
 تعريف المحبة عند ابن القيم 

معرفتو كأغصانيا خشيتو , المحبة شجرة في القمب غركقيا الذؿ لممحبكب كساقيا 
ككرقيا الحياة منو كثمرتيا طاعتو كمادتيا التي تسقيا ذكره, فمتى خال الحب عف 

 َْٕشيء مف ذلؾ كاف ناقصان 
المحبة أصميا الصفاء, ألف العرب تقكؿ لصفاء بياض األسناف كنضارتيا حبب 

 األسناف.
 أك مأخكذة مف الحباب الذل يعمك الماء عند المطر الشديد.
 كالمحبة غمياف القمب كثكرانو عند االىتياج إلى لقاء محبكبو.

كىى مشتقة مف المزكـ كالثبات , ككأف المحب لـز قمبيو محبكبو فال يريد عنو 
 حكالن, كال انتقاالن.

أك ىي مأخكذة مف القمؽ كاالضطراب لذلؾ  سمى القرط ًحبان لقمقو في األذف 
 كاضطرابو.

 بة , كىك لباب الشئ كخالصو كأصمو.أك ىي مأخكذة مف الحىب جمع حى 
أك ىي اإلناء الكاسع الذل يكضع فيو الشئ فيمتمئ بو حيث ال يسع غيره, كذلؾ 

 قمب المحب ليس فيو سعة لغير محبكبو.
أك مأخكذة مف الحيب كىك الخشبات األربع التي يكضع عمييا الجرة أك غيرىا 

كبو كما تتحمؿ الخشبات ما فسمى الحب بذلؾ ألف المحب يتحمؿ األثقاؿ ألجؿ محب
 يكضع عمييا مف أثقاؿ.

كقيؿ مأخكذة مف حبو القمب كىى سكيداؤه , كيقاؿ ثمرتو فسميت المحبة لكصكليا 
 إلى حبة القمب.
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 حد المحبة
 ىي الميؿ الدائـ بالقمب اليائـ 

 إيثار طمب المحبكب في كؿ األحكاؿ عمى طمب المحب
 مكافقة الحبيب في المشيد كالمغيب

 د طمب المحب كالمحبكباتحا
 استقالؿ الكثير منؾ لمحبكبؾ , كاستكثار القميؿ منو إليؾ

 استيالء ذكر المحبكب عمى قمب المحب
 -حقيقة المحبة عند ابف القيـ:

 اف تيب كمؾ لمف أحببتو, فال يبقى لؾ منؾ شيء 
 أف تمغى مف قمبؾ ما سكل المحبكب

 في القمب سكاهالغيرة لممحبكب أف تنتقص حرمتو , أك أف يككف 
 ىي اإلرادة التي ال تنقص بالجفاء , كال تزيد بالبر.

 حفظ الحدكد , فميس بصادؽ مف ادعى محبة مف لـ يحفظ حدكده
 قيامؾ لمحبكبؾ بكؿ ما يحبو منؾ

 نار تحرؽ في القمب ما سكل مراد المحبكب
 ذكر المحبكب مع كؿ نفس 

يو كسمـ :"حبؾ لمشئ عمى القمب عف رؤية غير المحبكب , قاؿ صمى اهلل عم
 َْٖيعمى كيصـ"

يثارؾ لو عمى نفسؾ كركحؾ كمالؾ   ميمؾ لممحبكب كا 
 مكافقتؾ لو سران كجيران كعممؾ بتقصيرؾ في حبو 

ىي سككف بال اضطراب, كاضطراب بال سككف , فيضطرب القمب فال يسكف اال 
 لمحبكبو, فيضطرب شكقان إليو كيسكف عنده.
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 المحبكب كسككنو عندهأك ىي حركة القمب دائمان إلى 
مصاحبة المحبكب دائمان , كأف يككف المحبكب أقرب إلى المحب مف ركحو 

 كحضكر المحبكب عند المحب دائمان.
 أف يستكل قرب دار المحبكب كبعدىا عند المحب

 َْٗأك ىك ثبات القمب عمى أحكاـ الغراـ كاستمذاذ المالـ فيو
 مفيوم معنى المحبة عند ابن القيم 

 في كتابو " محاسف المجالس" َُْعباس العريؼقاؿ أبك ال
المحبة الشئ إذا كاف في األمكر الكجدانية الذكقية التي تعمـ بأثارىا كعالماتيا , 
ككاف مما يقع فيو التفاكت بالشدة كالضعؼ ككاف لو لكاـز كآثار كعالمات متعددة 

يا ليست اختمفت العبارات عنو بحسب اختالؼ ىذه األشياء , كىذا شأف المحبة فإن
بحقيقة معانييا ترل باألبصار فيشترؾ الكاصفكف ليا في الصفة كىى نفسيا متفاكتة 
كثيران كما بيف العالقة التي ىي تعمؽ القمب بالمحبكب, كالخمة التي ىي أعمى درجات 
الحب كبينيما درجات متفاكتة , كليا آثار تكجبيا كعالمات تدؿ عمييا , فكؿ فرد 

ر بحسب ما أدركو , كاسميا ليس كمسماىا كال لفظيا مبيف أدرؾ بعض عالماتيا فعب
لمعناىا. فإسـ المصيبة كالبمية كالشدة كاآللـ تدؿ أسماؤىا عمييا نكع داللة ال تكشؼ 
حقيقتيا , كال تعمـ حقيقتيا إال بذكقيا ككجكدىا. كفرؽ بيف الذكؽ كالكجكد كبيف 

 التصكر كالعمـ.
ياد لغير محبكبو كىذا التعظيـ المانع مف كىى كجكد تعظيـ في القمب يمنع االنق

االنقياد لغير المحبكب ىك أثر مف آثار المحبة كمكجب مف مكجباتيا كليس ىك نفس 
 المحبة.
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كالتعظيـ إذا كاف مجردان عف الحب لـ يمنع انقياد القمب إلى غير المعظـ ككذلؾ 
محبكبو, فإذا  إذا كاف الحب خاليان عف التعظيـ لـ يمنع المحب أف ينقاد إلى غير

 اقترف الحب بالتعظيـ كامتأل القمب بيما امتنع انقياده لغير المحبكب.
 المحبة المشتركة ثالثة أنواع

محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع إلى الطعاـ , كالظمآف لمماء كىذه ال  - أ
 تستمـز التعظيـ.

 ظيـ.محبة رحمة كاشفاؽ كمحبة الكالد لكلده الطفؿ , كىذه ال تستمـز التع - ب
لؼ كىى محبة المشتركيف في صناعة أك عمـ أك مرافقة أك تجارة  - ت محبة إنس كا 

أك سفر بعضيـ بعضان ككمحبة اإلخكة بعضيـ مف بعض , ككجكدىا فييـ ال يككف 
 شركان في محبة اهلل تعالى.

كليذا كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يحب الحمكاء كالعسؿ , ككاف أحب 
 ارد , ككاف أحب المحـ إليو الذراع ككاف يحب نساؤه كاصحابو.الشراب إليو الحمك الب

كأما المحبة الخاصة التي ال تصمح إال هلل كحده كمتى أحب العبد بيا غيره كاف 
شركان ال يغفره اهلل فيى محبة العبكدية هلل تعالى المستمزمة لمذؿ كالخضكع كالتعظيـ , 

يثاره. كىذه المحبة   ال يجكز تعمقيا بغير اهلل أصالن.كتماـ الطاعة هلل تعالى كا 
كىى التي سكل المشرككف بيف آليتـ كبيف اهلل تعالى فييا , قاؿ تعالى:" كمف 

 ُُْالناس مف يتخذ مف دكف اهلل اندادان يحبكنيـ كحب اهلل كالذيف ءامنكا أشد حبان هلل..."
ـ فالذيف ءامنكا أخمصكا حبيـ هلل لـ يشرككا بو معو غيره , كأما المشرككف فم

يخمصكه هلل. كألجميا خمقت الجنة كالنار فالجنة دار أىميا الذيف اخمصكىا هلل كحده , 
فأخمصيـ ليا كالنار دار مف أشرؾ مع اهلل غيره كسكل بينو كبيف اهلل فييا كما قاؿ 
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تعالى عف أىميا أنيـ يقكلكف في النار آلليتيـ " تاهلل إف كنا لفى ضالؿ مبيف إذ 
 ُِْنسكيكـ برب العالميف"

كىذه التسكية لـ تكف في الصفات كاألفعاؿ ,بؿ كانت تسكية منيـ بيف اهلل تعالى 
كبينيا في المحبة كالعبكدية مع اقرارىـ بالفرؽ بيف اهلل تعالى كبينيا , كتصحيح ىذه 
ىك تصحيح شيادة أف ال إلو إال اهلل . ًإف الشأف كمو فييا كالمدار عمييا كالسؤاؿ يـك 

, كقكلو عف ُّْالى:" فكربؾ لنسئمنيـ أجمعيف عما كانكا يعممكف"القيامة عنيا, قاؿ تع
 الإلو إال اهلل فإف السؤاؿ عنيا كعف كاجباتيا كلكازميا كحقكقيا.

ككممتاف يسأؿ عنيا األكلكف كاآلخركف: ماذا كنتـ تعبدكف؟ كماذا أجبتـ المرسميف؟ 
عما اذا أجابكا فالسؤاؿ عما إذا كانكا يعبدكف ىك السؤاؿ عنيا نفسيا , كالسؤاؿ 

المرسميف سؤاؿ عف الكسيمة كالطريؽ المؤدية إلييا , ىؿ سمككىا كأجابكا الرسؿ لما 
 ُْْدعكىـ إليو فعاد االمر كمو إلييا

قيؿ المحبة مكافقة المحبكب فيما ساء كسر , كنفع كضر فمكافقة المحبكب  -ِ
المكافقة , مف مكجبات المحبة كثمراتيا , كليست نفس المحبة , كالمحبة تستدعى 

ككمما كانت المحبة أقكل كانت المكافقة أتـ, قاؿ تعالى:" قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل 
 ُْٓفاتبعكنى يحببكـ اهلل كيغفر لكـ ذنكبكـ كاهلل غفكر رحيـ"

أم أف مف أحب طاعة اهلل تعالى أحبو اهلل كحببو إلى خمقو كمكافقة المحبكب 
أف يحب ما يحبو كيبغض ما يبغضو دليالن عمى محبتو  ألف مف أحب حبيبان فال بد 

ال لـ يكف محبان لو محبة صادقة.  كا 
قيؿ المحبة القياـ بيف يديو كانت قاعد كمفارقة المضجع كانت راقد, كالسككت  -ّ

 كانت ناطؽ, كمفارقة المألكؼ كالكطف كأنت مستكطف.
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كىذا أيضان أثر مف آثار المحبة كمكجب مف مكجباتيا كحكـ مف أحكاميا, فإف 
حبة تكجب سفر القمب إلى المحبكب دائمان كالمحبة كطنو , كتكجب مثكلو كقيامو الم

بيف يدل محبكبو كىك قاعد, كتجافيو عف مضجعو كمفارقتو إياه كىك فيو راقد كفراغو 
 لمحبكبو كمو كىك مشغكؿ في الظاىر بغيره.

فيككف جسده في مضجعو كقمبو قطع المراحؿ مسافران إلى حبيبو, فإذا أخذ 
عو اجتمع عميو حبو كشكقو فييزه المضجع إلى سكنو , قاؿ تعالى في حؽ مضج

المحبيف :" تتجافى جنكبيـ عف المضاجع يدعكف ربيـ خكفان كطمعان كمما رزقنيـ 
 ُْٔينفقكف"

 فقمب المحب في سفر دائـ نحك محبكبو كيتضح ىذا في مكاطف أربعة.
ماع قمبو عمى ما عند أخذ مضجعو كتفرغ حكاسو كجكارحو مف الشكاغؿ, كاجت - أ

 يحبو , فإنو اليناـ إال عمى ذكر مف يحبو كشغؿ قمبو بو.
عند استيقاظو مف النكـ فأكؿ شيء يذكره قمبو محبكبو الذل كاف قد غاب  - ب

. فمما ردت إليو الركح أسرع إلى ذكر محبكبو قبؿ كؿ كأرد, ألنو لزمو  عنو في النـك
حب الالـز الذل ال يفارؽ فسمع مالزمة الغريـ لغريمو لذلؾ يسمى غرامان كىك ال

بمحبكبو كأبصر بو , فصار محبكبو في كجكده في محؿ سمعو الذل يسمع بو كبصره 
 الذل يبصربو كيده التي يبطش بيا كرجمو التي يمشى بيا.

عند دخكؿ الصالة فإنيا محؾ األحكاؿ كميزاف اإليماف بيا يكازف ايماف  - ت
ف اهلل كنصيبو منو , كال كاسطة فييا بيف الرجؿ كيتحقؽ حالو كمقامو كمقدار قربو م

العبد كربو, فال شيء أقر لعيف المحب كال ألذ لقمبو منيا كمناجاتو لو , كال أطيب لو 
 ُْٕمف خمكتو بمحبكبو , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" يا بالؿ ارحنا بالصالة"
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ب عند الشدائد كاألىكاؿ ,فإف القمب ال يذكر إال أحب األشياء إليو كال يير  - ث
 ُْٖإال إلى محبكبو األعظـ عنده

 كقيؿ المحبة إيثار المحبكب عمى غيره -ْ
فإف إيثار المحبكب عمى غيره مكجب المحبة كمقتضاىا, فإذا استقرت المحبة في 
القمب أدت إلى إيثار المحب محبكبو عمى غيره, كىذا اإليثار عالمة ثبكتيا كصحتيا 

ف زعـ أنو محب فيك محب لنفسو  فإذا أثر غير المحبكب عميو لـ يكف محبان لو , كا 
كلحظو ممف يحبو , فإذا كجد حظان ىك أحب إليو مف حظو الذل يريده مف محبكبو 

 آثر ذلؾ الحظ المحبكب إليو.
 -ويظير ىذا عند حالتين:

 يرل حظان لو عند غيره فيؤثر ذلؾ الحظ كيترؾ محبكبو  - أ
كترحؿ المحبة مف إذا ناؿ ذلؾ الحظ مف محبكبو فترت محبتو كسكف قمبو  - ب

قمبو كما قيؿ: مف كدىؾ ألمر كلى عند انقضائو فيذه محبة مشكبة بالعمؿ بؿ المحبة 
الخالصة أف يحب المحبكب لكمالو. كأنو أىؿ أف يحب لذاتو كصفاتو. كيككف مفضالن 
مراد محبكبو منو ال مفضالن مراده ىك مف محبكبو , فيذه ىي المحبة الخالصة مف 

 النفس كىى التي تتزايد.دكف العمؿ كشكائب 
 إيثار المحبوب

 إيثار المحبوب نوعان
إيثار معاكضو كمتاجرة : يؤثر محبكبو عمى غيره طمبان لحظو منو , فيك يبذؿ  - أ

 ما يؤثره ليعاكضو بخير منو.
رادة: يؤثره إجابة لداعى محبتو , فإف المحبة الصادقة تدعكه  - ب إيثار حب كا 

دائمان إلى إيثار محبكبو , فإيثاره ىك أجؿ حظكظو فحثو في نفس اإليثار ال في 
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العكض المطمكب باإليثار. كىذا ال تفيمو إال النفس المطيفة المشرقة , كأما النفس 
 الكثيفة فال خبر عندىا مف ىذا.

مو كالمعاممة في اإليثار كمف شرطو االحتياج مف جية المؤثر, كلك لـ كالديف ك
 يكف محتاجان إليو لكاف بذلو سخاء ككرمان.

كاهلل تعالى يؤثر عبده عمى غيره مف غير احتياج منو تعالى فإنو الغنى الحميد 
كفى الدعاء قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" الميـ زدنا كال تنقصنا كاعطنا كال تحرمنا 

 ُْٗكرمنا كال تينا كآثرنا كال تؤثر عمينا, كأرضنا كأرض عنا"كأ
 كمف آثر اهلل عمى غيره آثره اهلل عمى غيره

 والفرق بين اإليثار واآلثرة
 أف اإليثار تخصيص الغير بما تريده لنفسؾ

 كاآلثرة اختصاصؾ بو عمى الغير
ما أف يتعمؽ بالخالؽ   كاإليثار إما أف يتعمؽ بالخمؽ كا 

ف تعمؽ با - أ لخمؽ فكمالو أف تؤثرىـ عمى نفسؾ مما ال يضيع لؾ دينا كال يسد كا 
عميؾ طريقان كال يمنع لؾ كاردان , فإف كاف في إيثارىـ شيء مف ذلؾ فإيثار نفسؾ 
عمييـ أكلى فإف الرجؿ ال يؤثر بنصيبو مف اهلل أحدان كائنان مف كاف , كاإليثار المحمكد 

يا ال بالكقت كالديف كما يعكد بصالح القمب. الذل أثنى اهلل عمى فاعمو: اإليثار بالدن
قاؿ تعالى:" كيؤثركف عمى أنفسيـ كلك كاف بيـ خصاصة كمف يكؽ شح نفسو فأكلئؾ 

 َِْىـ المفمحكف"
فكضح إيثارىـ ىك بالشئ الذل إذا كقى الرجؿ الشح بو كاف مف المفمحيف ,كىذا 

ي الشح بيا , ىك فضكؿ الدنيا ال األكقات المخصصة في الطاعات فإف الفالح ف
فالشح بالكقت عمارة القمب كحفظ رأس مالو , كعمى ىذا أمر اهلل تعالى بالمسابقة في 
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أعماؿ البر كالتنافس فييا كالمبادرة إلييا كىذا ضد اإليثار بيا , قاؿ تعالى:" كسارعكا 
 ُِْإلى مغفرة مف ربكـ كجنو عرضيا السمكات كاألرض اعدت لممتقيف"

, كقاؿ تعالى:" كفى ذلؾ فميتافس ِِْلخيرات........"كقاؿ تعالى:" فاستبقكا ا
 ِّْالمتنافسكف"

 فمـ يجعؿ الشارع الطاعات كالقربات محالن لإليثار بؿ محالن لمتنافس كالمسابقة.
كاإليثار المتعمؽ بالخالؽ أعظـ مف ىذا كأفضؿ كىك إيثار رضاه عمى رضى 
يثار خكفو كرجائو عمى خكؼ غيره كرجائو,  يثار حبو عمى حب غيره , كا  غيره, كا 

يثار الذؿ لو كالخضكع لو تعالى .   كا 
 -وعالمة ىذا اإليثار شيئان:

 فعؿ ما يحب اهلل تعالى إذا كانت النفس تكرىو كتيرب منو   - أ
 ترؾ ما يكرىو إذا كانت النفس تحبو كتيكاه , كال يتـ فالح العبد كسعادتو إال بو - ب

 أنواع المحبة
 المحبة المحمودة -1

أعظـ أنكاع المحبة المحمكدة محبة اهلل كحده ال شريؾ لو كمحبة ما أحب, كىذه 
المحبة ىي أصؿ السعادة التي تنجى مف العذاب , فأىؿ ىذه المحبة ال يدخمكف النار, 

 مف دخميا منيـ بذنكبو فإنو ال يبقى فييا منيـ أحد.ك 
 المحبة المذمكمة -ِ

المحبة المذمكمة ىي المحبة مع اهلل تعالى التي يسكل المحب فييا بيف محبة اهلل 
كمحبتو لمند الذل اتخذه مف دكنو كىى محبة شركية , كىى أصؿ الشقاكة كرأسيا التي 

 ال يبقى في العذاب.
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عمى األمر بالمحبة المحمكدة كلكازميا كالنيى عف المحبة كمدار القرآف الكريـ 
الشركية كلكازميا, كأعطى األمثاؿ كالمقاييس لمنكعيف كذكر قصص النكعيف كتفصيؿ 
خباره عف فعمو بالنكعيف كعف حاؿ  أعماؿ النكعيف كأكليائيـ كمعبكد كؿ منيا كا 

 ِْْالقرارالنكعيف في الدكر الثالثة: دار الدنيا ,كدار البرزخ , كدار 
 -المحبة منيا ما ىو نافع ومنيا ما ىو ضار:

 -المحبة النافعة ثالثة أنواع وىى: - أ
 محبة اهلل تعالى  -ُ
 محبة في اهلل تعالى  -ِ
 محبة ما يعيف عمى طاعة اهلل تعالى كاجتناب معصيتو. -ّ

كمحبة اهلل تعالى أصؿ المحاب المحمكدة , كأصؿ اإليماف كالتكحيد , كالنكعاف 
 ليا.اآلخراف تبع 

كمف المحبة النافعة محبة الزكجة كما ممكت يميف الرجؿ ألنيا معينة عمى ما 
شرع اهلل تعالى لو مف النكاح كممؾ اليميف , مف اعفاؼ الرجؿ أىمو كنفسو. فال تميؿ 
نفسو إلى سكاىا مف الحراـ كيعفيا , فال تميؿ نفسيا إلى غيره. ككمما كانت المحبة 

لمقصكد أتـ كأكمؿ , قاؿ تعالى :"ىك الذل خمقكـ مف بيف الزكجيف أقكل كاف ىذا ا
 .ِْٓنفس كاحدة كجعؿ منيا زكجيا ليسكف إلييا"

كقاؿ تعالى:" كمف ءايتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ 
 ِْٔمكدة كرحمة"

 ِْٕكسئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف أحب الناس إليؾ؟ قاؿ : عائشة "
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عمى الرجؿ في محبتو ألىمو إال إذا شغمو ذلؾ عف محبة ما ىك أنفع لو فال غبار 
مف محبة اهلل كرسكلو كزاحـ حبو كحب رسكلو فكؿ محبة زاحمت محبة اهلل كرسكلو 
ف أعانت عمى محبة اهلل كرسكلو كقكتيا فيى  لتضعفيا كتنقصيا فيى مذمكمة , كا 

 محمكدة.
 -المحبة الضارة ثالثة أنواع وىى:- ب
 اهلل تعالى. المحبة مع-ُ
 محبة ما يبغضو اهلل تعالى.-ِ
 محبة ما تقطع محبتو عف محبة اهلل تعالى أك تنقصيا.-ّ

 كالمحبة مع اهلل أصؿ الشرؾ كالمحاب المذمكمة كالنكعاف اآلخراف تبع ليا 
 كمحبة الصكر المحرمة كعشقيا مف مكجبات الشرؾ.

منو يكسؼ عميو كليذا أصاب امرأة العزيز ما أصابيا مف العشؽ لشركيا كنجا 
 .ِْٖالسالـ بإخالصة

 ِْٗقاؿ تعالى:" كذلؾ لنصرؼ عنو السكء كالفحشاء إنو مف عبادنا المخمصيف"
نما يحمد كيذـ بحسب حالو , فإف اإلرادة  كالحب ال يحمد مطمقان كال يذـ مطمقان, كا 
تابعة لمرادىا , كالحب تابع لممحبكب , لذلؾ كاف أعظـ صالح العبد أف يصرؼ قكل 
حبو كميا هلل تعالى كحده أم أف يحب اهلل بكؿ قمبو كركحو كجكارحو فيكحد محبكبو 

 يتعدد محبكبو كتكحيد الحب أف ال يبقى في قمبو كيكحد حبو, كتكحيد المحبكب أف ال
بقية حب , كىذا الحب ىك غاية صالح العبد كنعيمو كقرة عينو كليس لقمبو صالح كال 
نعيـ إال بأف يككف اهلل كرسكلو أحب إليو مما سكاىما كتككف محبتو لغير اهلل تعالى 

مى اهلل عميو كسمـ:" تابعة لمحبة اهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ , قاؿ ص
ثالث مف كف فيو كجد بيف حالكة اإليماف مف كاف اهلل كرسكلو أحب إليو مما سكاىما  
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كمف كاف يحب المرء ال يحبو إال هلل كمف كاف يكره أف يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
 َّْاهلل منو كما يكره أف يمقى في النار"

ف كانت المحبة لغير اهلل فيى منقصة كمضعفة لم حبة اهلل تعالى , كتصدؽ كا 
ىذه المحبة عندما يككف كراىتو ألبغض األشياء إلى محبكبو كىى الكفر بمنزلة كراىتو 
إللقائو في النار أك أشد كىذا مف أعظـ المحبة هلل تعالى كمف أشرؾ بيف اهلل كبيف 
غيره في ىذه المحبة الخاصة كاف مشركان شركان ال يغفره اهلل كما قاؿ تعالى:" كمف 

لناس مف يتخذ مف دكف اهلل أندادان يحبكنيـ كحب اهلل كالذيف ءامنكا أشد حبان هلل ا
"......ُّْ 

 كالحب إذا كاف لما يحبو اهلل كرسكلو كاف محمكدان مثابان عميو 
  مثؿ محبة القرآف الكريـ بحيث يكتفى بسماعو عف سماع غيره كيتفكر في

 أحب كالمو.معانيو فمراد اهلل تعالى منو فمف أحب محبكبان 
  كذلؾ محبة ذكره سبحانو كتعالى مف عالمات محبتو فا لمحب ال يشبع مف

ذكر محبكبو كال ينساه فيحتاج إلى مف يذكره بو , كيحب سماع أكصافو كأفعالو 
 كأحكامو كالرضى بيا.

  حب أكصاؼ الكماؿ مف الكـر كالجكد كالعفة كالشجاعة كالصبر كمكاـر
 اآلخالؽ.
 الذل يترتب عميو مفارقة المحبكب كمف حب امرأتو أك  كمف الحب المحمكد

أمتو فيفارقيا بمكت أك غيره فيذىب المحبكب كيبقى الحب كما ىك, فيذا مف االبتالء 
ف سخط كجزع فاتو محبكبو كثكابو  إف صبر صاحبو كاحتسب ناؿ ثكاب الصابريف كا 

ف قابؿ ىذه المصيبة بالرضى كالتسميـ فدرجتو أعمى مف درجة الص ف قابميا كا  بر كا 
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بالشكر يككف أعمى مف ذلؾ لحسف اختيار اهلل لو ألف كؿ قضاء اهلل تعالى لممؤمف 
 ِّْخيران لو"

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" كالذل نفسى بيده ال يقضى اهلل لممؤمف مف قضاء إال 
ف أصابتو ضراء صبر فكاف  كاف خيران لو إف أصابتو سراء شكر فكاف خيران لو , كا 

 .ّّْليس ذلؾ إال لممؤمف"خيران لو ك 
  رادة كجيو كالشكؽ إلى لقائو رأس ماؿ العبد, كقكاـ حياتو كالرغبة في اهلل كا 

الطيبة, كأصؿ سعادتو كنعيمو كقرة عينو , كليذا خمؽ كبو أمر كبذلؾ أرسمت الرسؿ 
كأنزلت الكتب كال صالح لمقمب كال نعيـ إال بأف تككف رغبتو إلى اهلل تعالى كحده, 

لى ربؾ فيككف ىك  كحده مرغكبو كمطمكبو , قاؿ تعالى:" فإذا فرغت فأنصب كا 
 ّْْفارغب"

كقاؿ تعالى :" كلك أنيـ رضكا ما ءاتيـ اهلل كرسكلو كقالكا حسبنا اهلل سيؤتينا اهلل 
 ّْٓمف فضمو كرسكلو إنا إلى اهلل راغبكف"

رسكلو فتضمنت ىذه اآلية أدبان عظيمان كسران شريفان حيث جعؿ الرضا بما أتاه اهلل ك 
كالتككؿ عمى اهلل تعالى كحده في قكلو تعالى:" كقالكا حسبنا اهلل ", ككذلؾ الرغبة إلى 
اهلل كحده في التكفيؽ لطاعة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كامتثاؿ أكامره كترؾ زكاجره 

 ّْٔكتصديؽ اخباره كاالقتفاء بأثاره
 -والراغبون ثالثة أقسام:

                      راغب في اهلل                    .ُ
 راغب فيما عند اهلل  .ِ
 راغب عف اهلل  .ّ
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 فالمحب راغب فيو كالعامؿ راغب فيما عنده 
 كالراضى بالدنيا مف اآلخرة راغب عنو 

كمف كانت رغبتو في اهلل كفاه اهلل كؿ ميـ كتكاله في جميع امكره , كدفع عنو ما 
,كحفظو مف جميع اآلفات , كمف آثر اهلل ال يستطيع دفعو عف نفسو ككقاه كقاية الكليد 

تعالى عمى غيره آثره اهلل عمى غيره . كمف كاف هلل كاف اهلل لو حيث ال يككف لنفسو 
كمف عرؼ اهلل تعالى لـ يكف شيء أحب إليو منو , كلـ تبؽ لو رغبةي فيما سكاه إال 

 فيما يقربو إليو تعالى.
ازدادت معرفة العبد بربو ازدادت كمف عالمات المعرفة الييبة هلل تعالى فكمما 

 ّْٕىيبتو كخشيتو إياه, قاؿ تعالى:" إنما يخشى اهلل مف عباده العمماء"
  أم مف عرؼ اهلل تعالى صفا لو العيش كطابت لو الحياة كذىب عنو خكؼ

المخمكقيف , كأنس باهلل تعالى , كأكرثتو المعرفة الحياء مف اهلل تعالى , كالتعظيـ لو 
كالمراقبة كالمحبة كالتككؿ عميو , كاإلنابة إليو كالرضا بو كالتسميـ ألمره كاإلجالؿ 

 كافتقر إلى اهلل فأغناه عف خمقة , كذؿ هلل فأعزه في خمقو
  كحياة القمب مع اهلل تعالى ال حياة لو بدكف ذلؾ أبدان , كمتى كافؽ المساف

مف قكلو كعممو ,  القمب في ذكره ككافؽ القمب مراد حبيبو منو كاستقؿ لو الكثير
كاستكثر لو القميؿ في بره كلطفو , كلـز الطاعة كفارؽ المخالفة , كخرج عف كمو 
يثار رضاه كعز عميو  جاللو كا  لمحبكبو فمـ يبؽ منو شيء, كامتأل قمبو بتعظيمو كا 

 ّْٖالصبر عنو , كحفظ حدكده كآثره عمى غيره فيك الحب حقان 
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 -المحبة والمذة عند ابن القيم :
 ازدادت المحبة زادت المذة بادراؾ المحبكب كمما
  كالمذة أظير مف كؿ ما تعرؼ بو فيى أمر كجدانى ,كتعرؼ بأسبابيا

 كأحكاميا.
  دراؾ المالءـ سبب المذة , كادراؾ المنافى سبب األلـ فالمذة كاأللـ ينتجاف عف كا 

 إدراؾ المالئـ كالمنافى
 ذا كانت المذة مطمكبة لنفسيا تذـ إذا أعقبت ألمان أعظـ منيا أك منعت لذة  كا 

خيران منيا, كتحمد إذا أعانت عمى لذة دائمة مستقرة كىى لذة ةالدار اآلخرة كنعيميا 
الذل ىك أفضؿ نعيـ , قاؿ تعالى:" كفييا ما تشتييو األنفس كتمذ األعيف كأنتـ فييا 

 ّْٗخالدكف"
 َْْنكا يعممكف"كقاؿ تعالى:" فال تعمـ نفس ما أخفى ليـ مف قرة أعيف جزاء بما كا

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : يقكؿ اهلل تعالى:" أعددت لعبادل الصالحيف ما 
 ُْْالعيف رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب بشر"

  , فكؿ لذة أعانت عمى لذات الدار اآلخرة فيى محبكبة كمرضية هلل تعالى
فصاحبيا يتمذذ بيا مف كجييف : مف ناحية ايصاليا لو إلى  مرضاة اهلل تعالى 
كتكصيميا إلى لذة أكمؿ منيا , كىذه المذة ىي التي يجب لمعاقؿ أف يسعى لمحصكؿ 

أعظـ المذات لذلؾ يثاب المؤمف عمى  عمييا , ال المذة التي تخمفيا األلـ كتفكت عميو
كؿ ما يتمذذ بو مف المباحات إذا قصد بو التكصؿ إلى لذة اآلخرة كنعيميا فال نسبة 
بيف لذة صاحب الزكجة التي يحبيا كعينو قد قرت بيا ,فإنو إف باشرىا كالتذ قمبو كبدنو 

رمة , قاؿ كنفسو بكصاليا أثيب عمى تمؾ المذة في مقابمة عقكبة صاحب المذة المح
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صمى اهلل عميو كسمـ:" كفى بضع أحدكـ صدقة , قالكا يا رسكؿ اهلل : أيأتى أحدنا 
شيكتو كيككف لو فييا أجر , فقاؿ: أرأيتـ لك كضعيا في الحراـ أليس كاف يككف عميو 

 ِْْكزر؟ قالكا: بمى , قاؿ : فكذلؾ إذا كضعيا في الحالؿ يككف لو األجر"
 خالص كىذه المذة تتزايد بحسب ما ع ند العبد مف اإلقباؿ عمى اهلل تعالى كا 

 العمؿ لو كالرغبة في الدار اآلخرة
  ف غالطت ككؿ لذة أعقبت ألمان أك منعت لذة أكمؿ منيا ليست لذة حقيقية كا 

 كتكىمت النفس األلتذاذ بيا , فأل لذة طعاـ شيى مسمـك يقطع األمعاء بعد لحظات.
 ألرض كفسادىـ كفرحيـ فييا بغير كىذه لذات الكفار كالفساؽ بعمكىـ في ا

الحؽ. كىذا مثؿ لذة الذيف اتخذكا مف دكف اهلل أكلياء يحبكنيـ كحب اهلل  تعالى 
فتكاصمت بينيـ المكدة في الحياة الدنيا ,ثـ تحكلت ىذه المذة أعظـ ألـ , ككذلؾ لذة 

كالسرقة  العقائد الفاسدة كالسركر بيا , كلذة غمبة أىؿ الجكر كالظمـ كالعدكاف كالزنى
ف اهلل تعالى أعطاىـ كؿ ىذه الخيرات الستدراجيـ لينالكا بو  كشرب المسكرات ,كا 
أعظـ األلـ , قاؿ تعالى:"أيحسبكف أنما نمدىـ بو مف ماؿ كبنيف نسارع ليـ في 

, كقاؿ تعالى:" فال تعجبؾ أمكاليـ كال أكالدىـ إنما يريد  ّْْالخيرات بؿ ال يشعركف"
 ْْْياة الدنيا كتزىؽ أنفسيـ كىـ كافركف"اهلل ليعذبيـ بيا في الح

 -أقسام المذات عند ابن القيم :
قسـ ابف القيـ المذات إلى ثالثة أقساـ: لذة جثمانية كلذة خياليو كىمية , كلذة 

 عقمية ركحانية.
المذة الجثمانية : مثؿ لذة األكؿ كالشرب كالجماع كىذه المذة يشترؾ فييا  .ُ

اإلنساف مع الحيكاف, كليس كماؿ اإلنساف بيذه المذة لمشاركة أقؿ الحيكانات لو فييا , 
كلك كانت كماالن لكاف أفضؿ الناس كاشرفيـ كاكمميـ أكثرىـ أكالن كشربان كجماعان كذلؾ 
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األنبياء كالرسؿ عمييـ الصالة كالسالـ منيا في الحياة لك كانت كماالن لكاف نصيب 
الدنيا أكمؿ مف نصيب أعدائيـ. كتككف كماالن عندما تعيف عمى المذة الدائمة في الحياة 

 اآلخرة .
المذة الكىمية الخيالية : مثؿ لذة الرئاسة كالتعاظـ عمى الخمؽ كالفخر كالغركر  .ِ

 كاالستطالة عمييـ.
أشرؼ نفكس مف أصحاب المذة األكلى كلكف اآلميا كمفاسدىا كأصحاب ىذه المذة 

 كمضارىا أعظـ مف التذاذ النفس بيا ,كصاحبيا معادل لكؿ مف تعاظـ كترأس عميو.
المذة العقمية الركحانية : كمذة المعرفة كالعمـ كالتحمى بصفات الكماؿ مف الكـر  .ّ

, كىذا مف أعظـ المذات, فإذا كالجكد كالعفة كالشجاعة كالصبر كالحمـ كالمركءة كغيرىا 
انضمت ليذه المذات معرفة اهلل تعالى كمحبتو كعبادتو كحده دكف شريؾ لو كالرضا بو 
فصاحب ىذه المذة في جنة عاجمة نسبتيا إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة 
ف الدنيا كلذة محبة اهلل تعالى كاالقباؿ عميو أطيب كاحمى كألذ مف كؿ المذات , كم

أطيب نعيـ الدنيا كلذائذىا محبة اهلل تعالى كاالنس بو كالشكؽ إلى لقائو كمعرفة اسمائو 
 ْْٓكصفاتو كألذ ما في االخرة رؤيتو تعالى كسماع كالمو بال كاسطة

 -ذم اتباع اليوى عند ابن القيم :
اليكل ىك ميؿ الطباع إلى ما يالئمو كيريده كخمؽ الميؿ في اإلنساف إلى ضركرة 

فمكال ميمو إلى المطعـ كالمشرب كالمنكح ما أكؿ كال شرب كال نكح , فاليكل يحث بقائو 
عمييا لنيميا , كما أف الغضب دافع عنو ما يؤذيو, فال يذـ اليكل مطمقان كال يحمد 
مطمقان كذلؾ الغضب ال يذـ كال يحمد مطمقان , كانما يذـ المفرط مف النكعيف كىك ما 

مضار , كفى الغالب مطيع ىكاه كشيكتو كغضبو ال زاد عمى جمب المنافع كدفع ال
يكقفو عند حد المنتفع بو اطمؽ ذـ اليكل كالشيكة كالغضب لعمكـ غمبة الضرر, النو 
يندر مف يقصد العدؿ كيقؼ عنده , كألنو يندر في األمزجة المزاج المعتدؿ مف كؿ 
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اف تعديؿ قكل جانب , بؿ ال بد مف غمبو احد الجكانب عميو , النو يصعب عمى اإلنس
الشيكة كالغضب في كؿ الجكانب إال مف رحـ اهلل تعالى.ليذا لـ يذكر اهلل تعالى اليكل 
في القرآف الكريـ إال ذمو . ككذلؾ السنة لـ يأتي إال مذمكمان إال ما جاء منو مقيدان 

 ْْٔكقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :" ال يؤمف أحدكـ حتى يككف ىكاه تبعان لما جئت بو"
يكل كميف كفخ , كقاؿ الشعبى : سمى ىكل ألنو ييكل بصاحبو كمطمقو كقيؿ ال

يدعك إلى المذة الحاضرة مف غير فكر في العاقبة , كيحث عمى نيؿ الشيكات عاجالن 
مع انيا سببان العظـ اآلالـ عاجالن كاجالن فممدنيا عاقبة قبؿ عاقبة اآلخرة كاليكل يعمى 

لعقؿ ينيى عف لذة تعقب ألمان , كشيكة تكرث صاحبو عف مالحظتيا كالمركءة كالديف كا
ندمان , فكؿ منيا يقكؿ إذا أردت ذلؾ ال تفعمى كالطاعة لمف غمب , فإنؾ ترل الطفؿ 
ف أدل بو إلى التمؼ لضعؼ ناىى العقؿ عنده كمف ال مركءة لو يؤثر  يؤثر ما ييكل كا 

 ما ييكاه لضعؼ المرؤة أك لضعؼ ناىى المرؤة .
المكمؼ باليكل مف بيف سائر البيائـ جعؿ فيو حاكماف   كاهلل امتحف اإلنساف

حاكـ العقؿ كحاكـ الديف , كأف يرفع حكادث اليكل دائمان إلى ىذيف الحاكميف كاف ينقاد 
إلى حكميما , كيجب أف يتمرف عمى دفع اليكل المأمكف العكاقب ليتمرف عمى ترؾ ما 

 يتمذذكف بيا كمع ذلؾ ال تؤذل عكاقبو, فترل مدمنى الشيكات يصيركف إلى حالة ال
يستطيعكف تركيا , النيا صارت عندىـ بمنزلة العيش الذل ال بد منو. لذلؾ ترل 
مدمف الخمر كالجماع ال يمتذ بو عيشر معشار التذاذ مف يفعمو باعتداؿ , الف العادة 
مقتضية ذلؾ , فيمقى نفسو في الميالؾ لنيؿ ما تطمبو العادة , كلك زاؿ عنو صدأ 

عرؼ أنو قد شقى مف حيث قدر السعادة كاغتـ مف حيث ظف الفرح , فيك اليكل ل
 ْْٕكالطائر المخدكع بحبو القمح ال ناؿ الحبة كال تخمص مما كقع فيو
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 -سوء عاقبة العشق واليوى عند ابن القيم :
العشؽ داء ميمؾ تذكب معو األركاح , ليس فيو ارتياح كىك بحري مف ركبو غرؽ 

جاة منو , كالعشؽ يترؾ الممؾ مممككان كالسمطاف عبدان ككـ مف ألنو ال ساحؿ لو كال ن
 عاشؽ أتمؼ في معشكقو مالو كعرضو كنفسو كضيع أىمو كمصالح دينو كدنياه.

كـ أكبت فتنة العشؽ رؤكساء عمى مناخرىـ في الجحيـ كسممتيـ إلى مقاسات 
اء اهلل مف العذاب األليـ كجرعتيـ بيف أطباؽ النار كؤكس الحميـ ككـ أخرجت مف ش

العمـ كالديف , كخركج الشعرة مف العجيف ككـ أزالت مف نعمة كأحمت مف نقمة ككـ 
أنزلت مف معقؿ عزة عزيزان فإذا ىك في أسؼ السافميف ككـ كشفت مف عكرة كأحدثت 
مف ركعة , كأعقبت مف ألـ كأحمت مف ندـ , ككـ أضرمت مف نار حسرات أحرقت 

لمعبد عند اهلل  كفى قمكب العباد ككـ جمبت مف جيد فييا األكباد كأذىبت قدران كاف 
البالء, كدرؾ الشقاء كسكء القضاء كشماتة األعداء , فقؿ أف يفارقيا زكاؿ نعمة أك 
فجاءة نقمة , أك تحكيؿ عافية , أك طرؽ بمية أك حدكث رزية , فمك سألت النعـ ما 

لذل جمبؾ؟ كالعافية ما الذل الذل أزالؾ؟ كالنقـ ما الذل أحالؾ ؟ كاليمـك كاالحزاف ما ا
أبعدؾ كجنبؾ؟ كالستر ما الذل كشفؾ؟ كالحياة ما الذل كدرؾ؟ كشمس اإليماف ما 
الذل ككرؾ؟ كعزة النفس ما الذل أذلؾ ؟ كباليكاف بعد اإلكراـ بدلؾ ؟ الجابتؾ بمساف 

 ْْٖالحاؿ اعتباران إف لـ تجب بالمقاؿ حكاران 
الحاضر مثؿ صداـ حسيف بعد  كىذا ما حصؿ لبعض رؤساء العرب في الكقت

ـ, كدمرت ََِّـ كبالتالي احتمت أمريكا العراؽ في مارس َُٗٗغزك الككيت 
لى اآلف تعانى العراؽ مف الخراب  العراؽ كاعدـ صداـ كسممت العراؽ إلى ايراف كا 

 كالدمار كالطائفية العنصرية التي دمرت البالد كالعباد.
ـ حيث قتمو َُُِع العربى سنة ككذلؾ ما حصؿ لمعمر القذافى بعد الربي

 الثكار.
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كؿ ىذا لعشؽ الكرسى كالتسمط عمى ارقاب العباد كالتحكـ في البالد ككبرياء 
 العظمة كالغركر كالجبركت.

كذلؾ نرل اآلف جبركت بشار األسد رئيس سكريا كما فعمو بقتؿ الشعب السكرل 
ـ كحتى اآلف , لقد َُُِبالبراميؿ كالغازات السامة كتشريدىـ في بقاع األرض منذ 

 عاد زمف فرعكف إلى البالد العربية .
ـ حتى اآلف حرؽ َُُِكذلؾ ما يفعمو الرئيس المخمكع صالح في اليمف منذ 

 البالد كالعباد حتى يعكد لمكرسى
 الربيع العربى أظير حكاـ العرب عمى حقيقتيـ كمدل حبيـ لبالدىـ.

 -أقساـ النفس في المحبة عند ابف القيـ:
 -النفكس مف حيث المحبة إلى ثالثة أقساـ:تقسـ 

نفس سماكية عمكية محبتيا منصرفة إلى اهلل تعالى كاكتساب المعارؼ  .ُ
كالفضائؿ كالكماؿ االنسانى كاجتناب الرذائؿ, فيؤالء اهلل تعالى كلييـ في الحياة الدنيا 

المالئكة أال  كاآلخرة . قاؿ تعالى:" إف الذيف قالكا ربنا اهلل ثـ استقامكا تتنزؿ عمييـ
تخافكا كال تحزنكا كابشركا بالجنة التي كنتـ تكعدكف , نحف أكليائكـ في الحياة الدنيا 
كفى اآلخرة كلكـ فييا ما تشتيى أنفسكـ كلكـ فييا ما تدعكف, نزالن مف غفكر 

 .ْْٗرحيـ"
فاهلل تعالى يرسؿ المالئكة تتكلى المؤمف بالنصح لو كاإلرشاد كالتثبيت كالتعميـ 

لقاء السكينة كقكؿ  الصكاب كدفع عدكه عنو كاالستغفار لو إذا زؿ كتسميتو إذا حزف كا 
في قمبو إذا خاؼ كتحذيره مف الرككف إلى الدنيا كتقصير أممو كترغيبو فيما عند اهلل 

 تعالى , فيك أنيسو في الكحده كمرغبو في الخير , كمحذره مف الشر.
كالبغى كالعمك في األرض نفس سبعية غضبية: محبتيا منصرفة إلى القير  .ِ

 كالتكبر كالرئاسة عمى الناس بالباطؿ كلذتيا كشغفيا في ذلؾ.
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كالشياطيف أكلياء ىذا النكع يخرجكنيـ مف النكر إلى الظممات , قاؿ تعالى " تاهلل 
لقد أرسمنا إلى أمـ مف قبمؾ فزيف ليـ الشيطاف أعماليـ فيك كلييـ اليكـ كليـ عذاب 

 َْٓأليـ"
مف يتخذ الشيطاف كليان مف دكف اهلل فقد خسر خسرانان مبينان , كقاؿ تعالى:" ك 

 ُْٓيعدىـ كيمنييـ كما يعدىـ الشيطاف إال غركران"
كىذا النكع مف النفكس بييـ كبيف الشيطاف مناسبة طبيعية بيا مالت إلى أكصافيـ 

ات كأخالقيـ كأعماليـ ,كيزينكف ليـ القابح كيحمكنيا في أنفسيـ , كيثقمكف عمييـ الطاع
 كيمقكف عمى السنتيـ القبيح مف الكالـ.

كيبيتكف معيـ حيث باتكا كيشارككنيـ في أمكاليـ كأكالدىـ , يأكمكف معيـ 
, قاؿ تعالى :" كمف يعش عف ذكر الرحمف نقيض لو شيطانان فيك ِْٓكيشربكف معيـ 

 ّْٓلو قريف"
نيـ ليصدكنيـ عف السبيؿ كيحسبكف أنيـ ميتدكف , حتى إذ ا كقاؿ تعالى :" كا 

 ْْٓجاءنا قاؿ ياليت بينى كبينؾ بعد المشرقيف فبئس القريف"
نفس حيكانية شيكانية محبتيا منصرفة إلى المأكؿ كالمشرب كالمنكح , كىذا  .ّ

 النكع أشبو بالحيكاف , كنفكسيـ أرضية سفمية ىميا اشباع شيكاتيا.
عيا كالحب في ىذه الدنيا دائر بيف النفكس الثالثة فأل نفس صادفت ما يالئـ طب

 ْٓٓاستحسنتو كمالت إليو كلـ تأخذىا فيو لكمة الئـ
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 عالمات المحبة 
كدكاعى الحب لممحبكب جمالو ,أما الظاىر أك الباطف أك ىما معان , فمتى كاف 
جميؿ الصكرة جميؿ األخالؽ كالشيـ كاألكصاؼ كاف الداعى منو أقكل , قاؿ صمى 

 ْٔٓشطر الحسف" اهلل عميو كسمـ :" أعطى يكسؼ عميو الصالة كالسالـ
 -وداعى الحب من المحب أربعة أشياء:

النظر إما بالعيف أك بالقمب إذا كصؼ لو , فكثير مف الناس يحب غيره كما  .ُ
رآه لكف كصؼ لو , لذلؾ نيى النبى صمى اهلل عميو كسمـ المرأة أف تنعت المرأة 

المرأة المرأة لزكجيا حتى كأنو ينظر إلييا , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ال تباشر 
 ْٕٓحتى تصفيا لزكجيا كأنما ينظر إلييا"

 االستحساف , فإف لـ يكرث نظره استحسانا لـ تقع المحبة  .ِ
الفكر في المنظكر كحديث النفس بو , فإف شغؿ عنو بغيره مما ىك أىـ لـ  .ّ

 يعمؽ حبو في قمبو.
جد األقساـ الثالثة السابقة مكجكدة في الناس , كقد تككف مجتمعو , فإذا ك  .ْ

 ْٖٓالنظر كاالستحساف كالفكر كالطمع ىاجت في النفس محبتو
مف دكاعى المحبة أيضان النظر ,ألف العيف مرأة القمب , فإذا أطمؽ الشخص 

رادتو. ذا غض بصره غض القمب شيكتو كا   بصره أطمؽ القمب شيكتو , كا 
لى ليذا قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" يا عمى ال تتبع النظرة النظرة , فإف لؾ األك 

 ْٗٓكليست لؾ الثانية"
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ككضح ىنا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تحريـ متابعة النظر لممرأة ,ألف تكرار 
النظر كالبحث عف محاسف الصكرة كنقميا إلى قمب فارغ فنقشيا فيو تمكنت المحبة 
ككمما تتابعت النظرات كانت كالماء يسقى النبة فال تزاؿ نبتة الحب تنمى حتى يفسد 

صاحبو في المحف كارتكاب المحف كالفتف كالسبب أف الناظر التذت عينو القمب فيكقع 
بأكؿ نظرة فطمبت التكرار , كلك أنو غض الستراح قمبو كليذا قاؿ صمى اهلل عميو كسـ 

 َْٔ"النظرة سيـ مسمـك مف سياـ ابميس"
 كألف النظر مف أقرب الكسائؿ إلى المحـر أمرت الشريعة تحريمو كأباحتو لمحاجة.

نظرة الفجاءة ىي النظرة األكلى كتقع بغير قصد مف الناظر ال يعاقب  كما أف
عميو , فإذا نظر الثانية متعمدان أثـ , كأرشد صمى اهلل عميو كسمـ  مف ابتمى بنظرة 
الفجاءة أف يعالجو بإتياف امرأتو , كقاؿ عميو السالـ :" فإذا رأل أحدكـ امرأ ة فأعجبتو 

ألف في ذلؾ التسمى عف المطمكب ُْٔل معيا "فميأت أىمو , فإف معيا مثؿ الذ
 ِْٔبجنسة

كأف النظر يثير قكة الشيكة فإمر صمى اهلل عميو كسمـ بتنقيصيا بإتياف أىمو  ألف 
فتنة النظر أصؿ كؿ فتنة. قاؿ صمى اهلل عمسو كسمـ :" ما تركت بعدل فتنة أضر 

 عمى الرجاؿ مف النساء" 
 أسباب المحبة عند ابن القيم 

ناؾ ثالثة أمكر بيف المحب كالمحبكب كىى كصؼ المحبكب كبيذا يككف ى
كجمالو كشعكر المحب بو , كالمناسبة كىى العالقة كالمالئمة , فإذا قكيت ىذه األمكر 
قكيت المحبة كالعكس صحيح فإذا كاف المحبكب في غاية الجماؿ كشعكر المحب 

ـ الدائـ , كقد يككف بجمالو أتـ شعكر كالمناسبة بيف الركحيف قكية ,فيذا الحب الالز 
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الجماؿ ناقصان لكنو في عيف المحب كامالن فتككف قكة محبتو بحسب ذلؾ الجماؿ عنده  
فإف حبؾ لمشئ يعمى كيصـ فال يرل المحب أحدان أفضؿ مف محبكبو, قاؿ صمى اهلل 

 ّْٔعميو كسمـ :" حبؾ الشئ يعمى كيصـ" 
المحبة ليذا أمر اهلل كقد يككف الجماؿ مكفكران لكنو ناقص الشعكر بو فتضعؼ 

تعالى النساء بالحجاب ألف سفكر الكجو كمفاتف الجسـ يظير كماؿ المحاسف فيقع 
االفتناف كما أمر المؤمنيف كالمؤمنات بغض البصر , قاؿ تعالى :"قؿ لممؤمنيف يغضك 
مف أبصارىـ كيحفظكا فركجيـ ذلؾ أزكى ليـ إف اهلل خبير بما يصنعكف , كقؿ 

أبصارىف كيحفظف فركجيف كال يبديف زينتيف إال ما ظير  لممؤمنات يغضضف مف
منيا كليضربف بخمرىف عمى جيكبيف كال يبديف زينتيف إال لبعكلتيف أك 

 ْْٔءابائيف........"
كقد شرع لمخاطب أف ينظر إلى المخطكبة فإنو إذا كقعت عينو عمى حسنيا 

صمى اهلل عميو كسمـ كجماليا كاف ذلؾ أدعى إلى حصكؿ المحبة كاأللفة بينيما , قاؿ 
" إذا أراد أحدكـ خطبة امرأة فمينظر إلى ما يدعكه إلى نكاحيا , فإنو أحرل أف يؤدـ 

 ْٓٔبينيما"
ذا كجد ىذا كمو كانتفت المناسبة كالعالقة كالتكافؽ الذل بينيما تستحكـ المحبة ,  كا 

ب المحبة كربما لـ تقع مطمقان فإف التناسب كالتكافؽ الذل بيف األركاح مف أقكل أسبا
ْٔٔ 

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" األركاح جنكد مجندة فما تعارؼ منيا ائتمؼ كما 
 ْٕٔتناكر منيا اختمؼ"
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 -:ْٖٔكقاؿ الشاعر
 ْٗٔكما الحيب مف حيسف كال مف مالحةو         كلكنو شيء بو الركح تكمؼ

ذا  ذا كانت المحبة بالتكافؽ ثبتت كتمكنت كلـ يذىبيا إال مانع أقكل مف السبب , كا  كا 
لـ تكف بالتكافؽ فيى محبة لغرض مف األغراض تزكؿ عند انقضائو , فمف أحبؾ لغرض 
ذىب عند أخده أم أف محبة الغرض سريعة الزكاؿ كغير باقية أما إف كاف صفة ال زمة 

ا لـ يعارضو معارض يكجب زكاليا , كىك إما تغير حاؿ مف فمحبتو باقية ببقاء داعييا م
الحب أك أذل مف المحبكب , فإف األذل إما أف يضعؼ المحبة أك يزيميا, كىناؾ مف 
 يرل أف الحب الصحيح ال يزيمو األذل كال تنقصو الجفكة بؿ المحب يمتذ بأذل محبكبو لو 

مى كراىة مف يؤذييا كأف كالبعض يرل أف األذل مزيؿ لمحب فإف الطباع مجبكلة ع
 القمكب مجبكلة عمى حب مف يحسف إلييا .

كلكف الكاقع يجتمع في القمب بغض أذل الحبيب ككراىتو كمحبتو مف جانب آخر  
 فيحبو كيبغض آذاه كاألقكل منو يخفى الضعفيؼ.

ككذلؾ أيضا كـ مف محب غير محبكب كبيذا تككف المحبة ألكاف كأفضميا محبة 
 َْٕ عزكجؿالمتحابيف في اهلل

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" سبعة يظميـ اهلل يـك القيامة في ظمو يـك ال ظؿ إال ظمو 
اماـ عادؿ كشاب نشأ في عبادة اهلل كرجؿ ذكر اهلل في خالء ففاضت عيناه كرجؿ قمبو 
معمؽ في المسجد كرجالف تحابا في اهلل كرجؿ دعتو امرأة ذات منصب كجماؿ إلى نفسيا 

 ُْٕاهلل كرجؿ تصدؽ فأخفاىا حتى ال تعمـ شمالو ما صنعت يمينو"قاؿ إنى أخاؼ 
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 -ولكل نوع من المحبة عالمات يستدل بيا عمييا منيا:
ادماف النظر إلى الشئ إلف العيف باب القمب كىى المعبرة عف ضمائره كالكاشفة   .ُ

ألسراره كىى في ذلؾ أبمغ مف المساف , ألف داللتيا حالية بغير اختيار صاحبيا 
 كداللة المساف لفظية تابعة لقصده فترل ناظرالمحب يدكر مع محبكبو حيث دار. 

تو كحيائو منو كعظمتو في صدره غض بصره عند نظر محبكبو إليو كذلؾ لمياب  .ِ
كليذا اخبر اهلل تعالى عف كماؿ أدب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ليمة اإلسراء  

, أم أف البصر لـ يزغ يمينان كشماالن  ِْٕقاؿ تعالى:" ما زاغ البصر كما طغى"
 متجاكزان إلى ما ىكرائيو.

سانو كليذا أمر اهلل كثرة ذكر المحبكب , فمف أحب شيئان أكثر ـ ذكره بقمبو كل  .ّ
 ّْٕتعالى بذكره في كؿ األحكاؿ , قاؿ تعالى :" كاذكركا اهلل كثيران لعمكـ تفمحكف"

االنقياد ألمر المحبكب كايثاره طمب المحب , بؿ يتحد طمب المحب كالمحبكب   .ْ
 أم يككف مراد المحب كالحبيب كاحدان , كاالتحاد عالمة المحبة الصادقة .

 والمحبون ثالثة أقسام :
 منيـ مف يريد مف المحبكب  .ُ
 مف يريد المحبكب  .ِ
 كىذا أعمى أقساـ المحبيف  مف يريد مراد المحبكب مع ارادتو لممحبكب  .ّ

كزىده أعمى أنكاع الزىد, ألنو زىد في كؿ إرادة تخالؼ مراد محبكبو , قاؿ تعالى " قؿ 
 ْْٕرحيـ"إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل كيغفر لكـ ذنكبكـ كاهلل غفكر 

فجعؿ اهلل تعالى متابعة رسكلو سببان لمحبتيـ هلل , كككف العبد محبكبان هلل أعمى مف 
 ككنو محبان هلل فاألىـ أف يحبؾ اهلل تعالى , فالطاعة لممحبكب عنكاف محبتو.
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قمة صبر المحب عف المحبكب كينصرؼ صبره إلى الصبر عمى طاعتو , كالصبر  .ْ
 عف معصيتو , كالصبر عمى أحكامو .

اإلصغاء إلى كالمو كحديثو بقمبو ككؿ جكارحو , كالمحبكف ألذ شيء ليـ كلقمكبيـ  .ٓ
 سماع كالـ محبكبيـ , لذلؾ ألذ شيء ألىؿ المحبة ىك سماع القرآف الكريـ.

عف ابف مسعكد قاؿ : قاؿ لى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :" اقرأ عمى , قمت : 
سمعو مف غيرل, فقرأت عميو مف أكؿ اقرأ عميؾ كعميؾ أنزؿ؟ قاؿ إنى احب أف ا

سكرة النساء حتى إذا بمغت قكلو تعالى :" فكيؼ إذا جئنا مف كؿ امة بشييد كجئنا 
 ْٕٔ, قاؿ حسبؾ اآلف , فرفعت رأسى فإذا عيناه تذرفاف"ْٕٓبؾ عمى ىؤالء شييدان"

محبة دار المحبكب كمنزلو كحتى المكاف الذل جمس فيو ليذا تعمقت القمكب بمحبة  .ٔ
البيت الحراـ , حتى ىجر المحبكف األكطاف كاألحباب كاألمكاؿ كاألكالد,  الكعبة

كاحتممكا في الكصكؿ غاية العذاب كالمشاؽ. كسر ىذه المحبة ىي إضافة اهلل 
 477تعالى لو نفسو , قاؿ تعالى:" كطير بيتى لمطائفيف كالقائميف كالركع السجكد"

يو , كاالجتياد في القرب اإلسراع إليو في السير كطى المنازؿ في الكصكؿ إل .ٕ
كالدنك منو , كطرح األشغاؿ الشاغمة عنو , كالزىد فييا كالرغبة في كؿ ما يقرب 

 إليو .
محبة أحباب المحبكب كجيرانو كخدمو كما يتعمؽ بو , حتى حرفتو كآنيتو كطعامو  .ٖ

 كلباسو.
قصر الطريؽ حيف يزكره كأنيا تطكل لو كطكليا إذا انصرؼ عنو كاف كانت  .ٗ

 , كقاؿ الشاعر:قصيرة 
 كتدنك الطريؽ إذا زرتكـ              كتبعد إذا انثنى راجعان    
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انجالء اليـ كالغـ إذا زار محبكبو أك زاره كعكدتيا إذا فارقو , ألنو ليس لممحب  .َُ
فرحة كال سركر كال نعيـ اال بمحبكبو , كبمفارقة المحبكب عذاب اآلجؿ كالعاجؿ, 

 قاؿ الشاعر:
 ىمكمى             ألف جالء حزنى في يديويزكر فتنجمى عنى 

 كيمضى بالمسرة حيف يمضى           ألف حكالتى فييا عميو
شدة الركعة كالفزع كاالضطراب كالسيما إذا رأل مجبكبو فجأة أك طمع عميو بغتة  .ُُ

 كما قاؿ الشاعر:
 فما ىك اال أف أراىا فجاءة              فأبيت حتى ما أكاد أجيب

بكبو كعمى محبكبو , فالغيرة لو أف يكره ما يكره , كيغار إذا عيصى غيرتو لمح .ُِ
 محبكبو كانتيؾ حقو كضيع أمره , كالديف كمو تحت ىذه الغيرة.

فأقكل الناس دينان أعظميـ غيرة, كقد قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" أتعجبكف مف غيرة 
 ْٖٕسعد ألنا أغير منو كاهلل أغير منى"

ذا ذىبت ىذه فمحب اهلل كرسكلو يغار هلل  كلرسكلو عمى قدر محبتو كاحاللو كا 
ف بقيت فيو آثاره , كىذه  الغيرة مف القمب ذىبت منو المحبة , بؿ ذىب منو الديف , كا 
الغيرة أصؿ الجياد كاألمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر , كىى تحث عمى ذلؾ فإف 

, كلذلؾ جعؿ اهلل ذىبت مف القمب لـ يجاىد كلـ يأمر بالمعركؼ كلـ ينو عف المنكر
 تعالى عالمة محبتو الجياد.

قاؿ تعالى:" ياأييا الذيف ءامنكا مف يرتد منكـ عف دينو فسكؼ يأتي اهلل بقـك 
يحبيـ كيحبكنو أذلة عمى المؤمنيف أعزة عمى الكافريف يجاىدكف في سبيؿ اهلل كال 

 ْٕٗيخافكف لكمة الئـ ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء كاهلل كاسع عميـ"
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بذؿ المحب في رضا محبكبو ما يقدر عميو حتى انو ليبذؿ نفسو دكف  .ُّ
محبكبو كمف آثر محبكبو بنفسو فيك بمالو أشد ايثاران , قاؿ تعالى:" النبى أكلى 

 480بالمؤمنيف مف أنفسيـ"
كال يتـ ليـ االيماف حتى يككف الرسكؿ أحب الييـ مف أنفسيـ كأبنائيـ كآبائيـ , 

:"ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب إليو مف كلده ككالده قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
 ُْٖكالناس آجمعيف"

سركره بكؿ ما يسر بو محبكبو كلكف كؿ محبة لغير اهلل تعالى عذاب  .ُْ
لصاحبيا كحسرة إال محبتو تعالى كمحبة ما يدعك إلى محبتو كيعيف عمى 
طاعتو كمرضاتو , فيذه ىي التي تبقى في القمب يكـ تبمى السرائر, قاؿ 
تعالى :" إذا تبرأ الذيف ايتبعكا مف الذيف اتبعكا كرأك العذاب كتقطعت بيـ 
األسباب كقاؿ الذيف اتبعكا لك أف لنا كرة فنتبرأ منيـ كما تبرأكا منا كذلؾ يرييـ 

 482اهلل أعماليـ حسرات عمييـ كما ىـ بخارجيف مف النار"
كره مف حب الكحدة كاالنس بالخمكة كاف ظفر بمحبكبو أحب خمكتو بو ك  .ُٓ

يدخؿ بينيما , فيك أنيسو كجميسو ال يستأنس بسكاه فيك متكحش ممف يشغمو 
 عنو.

استكانو المحب لمحبكبو كخضكعو كذلو لو ككثير يعد ذلو عزا, كمتى  .ُٔ
استحكـ الذؿ كالحب صار عبكدية , فيصير قمب المحب عابدان لمحبكبو  

 حده.كىذه الرتبة ينبغي أف ال تتعمؽ بمخمكؽ إال هلل تعالى ك 
 امتداد النفس كتردد األنفاس كتصاعدىا كىك نكعاف: .ُٕ

 احدىما: ما يقارنو حزف كليؼ
 كالثانى: ما يككف سببو طربان كلذة
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ىجرة كؿ سبب يبعده مف محبكبو كيبغضو المحبكب كارتياحو لكؿ سبب  .ُٖ
 يقربو منو كيشكر بو عنده إذا بمغو عنو.

فضائؿ لعممو بأف المحبكب ككثير منيـ دفعيـ الحب إلى اكتساب المعانى كال
 يعظمو كيحبو كىذا نكعاف:

أف يككف المحبكب محبان ليذا الشئ , فالمحب يبذؿ جيده ليناؿ منو  -:األول
أعاله إف استطاع , فإف كاف المحبكب مشغكفان بجمع الماؿ أثر ذلؾ في محبو شغفان 

 .أشد مف شغفو , كاف كاف مشغكفان بالعمـ اجتيد المحب في طمبو أشد منو
يثاره , كلكف المحبة تستخرج  -:الثانى أف يككف المحبكب فارغان مف محبة ذلؾ كا 

رادة كحرصان عمى ما يعظـ بو في عيف المحبكب كقمبو ,  مف قمب المحب عزمان كا 
 فنجده أحرص الناس عمى ذلؾ بحسب استعداده كقدراتو. 

 فالمحبة النافعة أف تقع عمى عشؽ كامؿ يدفعؾ عشقو عمى طمب الكماؿ
 كالمصيبة أف تبتمى بمحبة فارغ طالح صغر مف كؿ خير فيدفعؾ حبو عمى التشبو بو.

االتفاؽ بيف المحب كالمحبكب , فكثيران ما يمرض المحب بمرض محبكبو  .ُٗ
 كيتحرؾ بحركتو كيتكمـ بكالمو اتفاقان.

كتقكل ىذه المكافقة حتى يعمـ المحب بكثير مف أحكاؿ محبكبو كىك غائب عنو , 
التعمؽ بو كتكجو القمب إليو كاتحاد مراده بمراده , كربما اتفقا في المرض  كىذا بحسب

 .ّْٖكالصحة كالفرح كالحزف
 -أقسام القموب عند ابن القيم:

 -قسـ ابف القيـ القمكب إلى ثالثة أقساـ ىي :
القمب الصحيح : كىك القمب السميـ ,الذل ال ينجك يكـ القيامة إال مف أتى اهلل بو   .ُ

 ْْٖ:" يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ", قاؿ تعالى 
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فالسميـ القمب الذل قد صارت السالمة صفة ثابتة لو , أم أنو سمـ مف كؿ شيكة 
 تخالؼ أمر اهلل كنييو , كمف كؿ شبية.

كىك الذل سمـ مف أف يككف لغير اهلل فيو شرؾ بكجو ما , بؿ خمصت عبكديتو هلل 
تعالى : إرادة كمحبة كتككالن كانابة كخشية كرجاء , كخمص عممو هلل ,فإف أحب 
ف اعطى أعطى هلل ,كاف منع منع هلل  ف أبغض أبغض في اهلل , كا   أحب في اهلل كا 

ال يعرؼ ربو , كال يعبده بأمره , بؿ  القمب الميت : كىك الذل ال حياة بو , فيك  .ِ
ىك مع شيكاتو كلذاتو , كلك كاف فييا سخط ربو كغضبو , فيك متعبدان لغير اهلل 

بان كخكفان كسخطان كتعظيمان كذالن.  تعالى حي
ف منع منع  ف أعطى أعطى ليكاه كا  ف أبغض أبغض ليكاه كا  إف أحب أحب ليكاه , كا 

,كالجيؿ سائقو كالغفمة مركبو , الدنيا تسخطو  ليكاه , فاليكل امامو كالشيكة قائده
 كترضيو , كاليكل ييصمو عما سكل الباطؿ كيعميو.

القمب المريض:" قمب لو حياة كبو عمة , فمو مادتاف تمده ىذه مرة , كىذه أخرل  .ّ
كىك لمف غمب عميو منيما. ففيو مف محبة اهلل تعالى كااليماف بو كاإلخالص لو 

يثارىا كالحرص عمى كالتككؿ عميو ما ىك ماد ة حياتو. كفيو مف محبة الشيكات كا 
تحصيميا كالحسد كالكبر كالعيجب كحب العمك كالفساد في األرض بالرياسة ما ىك 
مادة ىالكو كعطبو , كىك ممتحف بيف داعييف: داع يدعكه إلى اهلل كرسكلو كالدار 

بان , كأدناىما إليو اآلخرة كداع يدعكه إلى العاجمة , كىك إنما يجيب أقربيما منو با
 .485جكاران 

كقد جمع اهلل تعالى القمكب الثالثة في قكلو تعالى:" كما أرسمنا مف قبمؾ مف 
رسكؿ كال نبى إال إذا تمنى ألقى الشيطاف في امنيتو فينسخ اهلل ما يمقى الشيطاف ثـ 
يحكـ اهلل آياتو كاهلل عميـ حكيـ , ليجعؿ ما يمقى الشيطاف فتنة لمذيف في قمكبيـ مرض 
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ف الظا لميف لفى شقاؽ بعيد كليعمـ الذيف أكتكا العمـ أنو الحؽ مف كالقاسية قمكبيـ كا 
ف اهلل لياد الذيف ءامنكا إلى صراط مستقيـ"  ْٖٔربؾ فيؤمنكا بو فتخبت لو قكبيـ كا 

  -وفى اآليات السابقة جعل اهلل تعالى القموب ثالثة :
 قمبيف مفتكنيف كقمبا ناجيان 

 سى القمب الذل فيو مرض , كالقمب القا -فالمفتكناف :
كالناجى : القمب المؤمف المخبت إلى ربو , كىك المطمئف الخاضع المستسمـ 

 المنقاد هلل تعالى.
يثاره سكل إدراكو ,  فالقمب الصحيح السميـ ليس بينو كبيف قبكؿ الحؽ كمحبتو كا 

 فيك صحيح اإلدراؾ لمحؽ تاـ االنقياد كالقبكؿ لو .
 .كالقمب الميت القاسى : ال يقبمو كال ينقاد لو 

ف غمب عميو  كالقمب المريض: إف غمب عميو مرضو التحؽ بالميت القاسى , كا 
 ْٕٖصحتو التحؽ بالسميـ

كفى حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قسـ القمكب إلى أربعة , قاؿ رسكؿ 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :" القمكب أربعة , قمب أجرد فيو مثؿ السراج يزىر , كقمب 

ة , كقمب منككس , كقمب مصفح , فأما القمب األجرد  فقمب أغمؼ مربكط عمى غالف
المؤمف فيو نكره , كأما القمب األغمؼ فقمب الكافريف , كأما القمب المنككس فقمب 
المنافؽ عرؼ ثـ أنكر , كأما القمب المصفح فقمب فيو إيماف كنفاؽ فمثؿ اإليماف فيو 

مثؿ القرحة يمدىا القيح كالدـ , كمثؿ البقمة يمدىا الماء الطيب , كمثؿ النفاؽ فيو ك
 ْٖٖفأل المادتيف غمب عمى األخرل غمب عميو"

أم متجرد مما سكل اهلل كرسكلو , فقد تجرد كسمـ مما سكل  -القمب األجرد:
الحؽ, كفيو سراج يزىر كىك مصباح اإليماف , أم سميـ مف شبيات الباطؿ كشيكات 
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كااليماف , كالقمب األغمؼ قمب الغى كبحصكؿ السراج فيو أم استنارتو بنكر العمـ 
الكافر ألنو داخؿ غالفو ال يصؿ إليو نكر العمـ كااليماف كما قاؿ اهلل تعالى عف 

 ْٖٗالييكد , "كقالكا قمكبنا غمؼ"
كاهلل تعالى جعؿ عمى قمكب الكافريف غشاكة كىذه الغشاكة ىي األكنة كالكقر في 

ذا األسماع كعمى في االبصار كىى الحجاب المستكر عف ال عيكف , قاؿ تعالى " كا 
قرأت القرآف جعمنا بينؾ كبيف الذيف ال يؤمنكف باآلخرة حجابان مستكران , كجعمنا عمى 

 َْٗقمكبيـ أكنو أف يفقيكه كفى ءاذانيـ كقران"
كأشار بالقمب المنككس كىك المكبكب إلى قمب المنافؽ , قاؿ تعالى :" فما لكـ 

 ُْٗبكا"في المنافقيف فئتيف كاهلل أركسيـ بما كس
أم ردىـ في الباطؿ الذل كانكا فيو بسبب كسبيـ كأعماليـ الباطمة كىذا شر 

 القمكب كاخبثيا , فيعتقد الباطؿ حقان كيكالى أصحابو , كالحؽ باطال كيعادل أىمو.
كأشار بالقمب الذل لو مادتاف إلى القمب الذل لـ يتمكف فيو االيماف حيث لـ 

رسكلو بؿ أحيانا يككف لمكفر أقرب منو لاليماف  يتجرد لمحؽ المحض الذل بعث اهلل بو
ليو يرجع  ِْٗ, كاحيانان يككف اإليماف أقرب كالحكـ لمغالب كا 

 -أمراض القمب:
 -أمراض القمب نوعان:

األكؿ ال يتألـ بو صاحبو في الحاضر كىك متقدـ كمرض الجيؿ كالشيكات  .ُ
كالشبيات كالشككؾ , كىك أكثر النكعيف ألمان , كلكف لفساد القمب ال ييحس باأللـ  
كألف سكره الجيؿ كاليكل تمنع إدراؾ األلـ مع أف ألمو حاضر فيو  كىك مخفى 

 عنو إلنشغالو بضده 
                                                           
489

77سورة البقرة ، آٌة    
490

46-45سورة اإلسراء ، آٌة    
491

77سورة النساء ،آٌة    
492

17-15، ص1ابن القٌم ، إغاثة اللهفان ، ج   



 

777 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 الجو باتباع ما جاء بو األنبياء كالرسؿ.كىذا أخطر كاصعب المرضيف كع 
  كىذا النكع إف لـ يتداركيا صاحبيا باالدكية اإليمانية سببت لو الشقاء

كالعذاب الدائـ. قاؿ تعالى :" اقتمكىـ يعذبيـ اهلل بأيدكـ كيخزىـ كينصركـ 
عمييـ كيشؼ صدكر قكـ مؤمنيف , كيذىب غيظ قمكبيـ كيتكب اهلل عمى مف 

 ّْٗيشاء"
 تعالى بقتاؿ عدكىـ كأخبرىـ أف فيو عدة فكائد فأمر اهلل  
  ف الغيظ يؤلـ القمب كعالجو في شفاء غيظو , فإف شفاه بحؽ اشتفى كا 

عالجو بظمـ كباطؿ زاده مرضان مف حيث ظف أنو يشفيو .كىك كمف عالج 
مرض العشؽ بالفجكر بالمعشكؽ , فيذا يزيد مرضو كيسبب أمراضان أخرل 

 أصعب مف مرض العشؽ 
 ـ كالحزف كاليـ أمراض كعالجيا بأضداداىا مف الفرح كالسركر , فإف كالغ

ف كاف بباطؿ استتر كبقى كسبب أمراض أصعب  عالجو بحؽ برئ كا 
 كأخطر.

  كالجيؿ مرض يؤلـ القمب , فيناؾ مف يداكيو بعمكـ ال تنفع كيعتقد أنو شيفى
عف  مف مرضو بتمؾ العمكـ , كلكف تزيده مرضان إلى مرضو ألنو شغؿ القمب

ادراؾ األلـ الذل فيو بسبب جيمو بالعمكـ النافعة , كقاؿ صمى اهلل عميو 
كسمـ في الذيف أفتك بالجيؿ فمات المستفتى بفتكاىـ :" قتمكه قتميـ اهلل , اال 

 ْْٗسألكا إذا لـ يعممكا؟ فإنما شفاء العى السؤاؿ"
  فجعؿ الجيؿ مرضا ن كعالجو سؤاؿ أىؿ العمـ 

سفر فأصاب رجؿ منا حجر , فشجو ثـ احتمـ  عف جابر قاؿ :" خرجنا في
فسأؿ أصحابو ىؿ تجدكف لى رخصة في التيمـ ؟ فقالكا ما نجد لؾ رخصة 
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كأنت تقدر عمى الماء , فاغتسؿ فمات , فمما قدمنا عمى النبى صمى اهلل 
عميو كسمـ أخبر بذلؾ , فقاؿ :" قتمكه قتميـ اهلل أال سألكا إذا لـ يعممكا فإنما 

 ْٓٗلسؤاؿ إنما كاف يكفيو أف يتيمـ"شفاء العى ا
ذا حصؿ لو اليقيف  كالشاؾ في الشئ يتألـ قمبو حتى يحصؿ لو العمـ كاليقيف , كا 
قيؿ ثمج صدره كىك أيضا يضيؽ بالجيؿ كالضالؿ كينشرح باليدل كالعمـ  
قاؿ تعالى:" فمف يرد اهلل أف ييديو يشرح صدره لإلسالـ كمف يرد أف يضمو 

 ْٔٗان كأنما يصعد في السماء"يجعؿ صدره ضيقان حرج
النكع الثانى : مرض مؤلـ لو في الحاضر كاليـ كالغـ كالحزف كالغيظ, كىذا قد   .ِ

 يزكؿ بإزالة أسبابو أك بعالجو بما يضاد تمؾ األسباب
  كالقمب قد يتألـ بما يتألـ بو البدف كيشقى بما يشقى بو البدف, ككذلؾ القمب

 يتألـ كيشقى بما يتألـ بو البدف.
  كأمراض القمب التي تزكؿ باألدكية الطبيعية مثؿ أمراض البدف , قد ال

 .ْٕٗتكجب كحدىا الشفاء كالعذاب بعد المكت
 -عالج أمراض القمب:

قاؿ تعالى :" يأييا الناس قد جاءتكـ مكعظة مف ربكـ كشفاء لما في 
 , ْٖٗالصدكر"

 ْٗٗكقاؿ تعالى:" كننزؿ مف القرآف ما ىك شفاء كرحمة لممؤمنيف"
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  كالقرآف الكريـ شفاء لكؿ أمراض القمب , ففيو مف البينات كالبراىيف القطعية
ما يبيف الحؽ مف الباطؿ , فتزكؿ أمراض الشبو المفسدة لمعمـ كالتصكر 

 كاالدراؾ بحيث يرل األشياء عمى ما ىي عميو.
  ففي القرآف شفاء في داء الشيبو كالشككؾ , كىذا يتكقؼ عمى فيمو كمعرفة

, فمف رزقو اهلل تعالى ذلؾ أبصر الحؽ كالباطؿ بقمبو كما يرل  المراد منو
الميؿ كالنيار , كعرؼ أف ما عداه مف كتب الناس كآرائيـ انما ىي عمـك 
الئقة بيا كىى آراء كتقميد كظنكف كاذبة ال تغنى عف الحؽ شيئان, كىناؾ 

ثباتيا مع قمة نفعيا.  عمكـ صحيحة قد ركبكا المصاعب إلى تحصيميا كا 
مف المحاؿ أف ال يحصؿ الشفاء كاليدل كالعمـ كاليقيف مف كتاب اهلل تعالى ك 

 كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ, كيحصؿ مف كالـ ىؤالء المتشككيف الشاكيف.
كيقكؿ ابف القيـ لقد تأممت الطرؽ الكالمية كالمناىج الفمسفية فما رأيتيا تشفى 

 ََٓالقرآف عميالن كال تركل غميالن, كرأيت أقرب الطرؽ طريقة
, كقاؿ تعالى:" إليو يصعد الكمـ َُٓقاؿ تعالى:" الرحمف عمى العرش استكل"

 َّٓ, كقاؿ تعالى:" كال يحيطكف بو عممان"َِٓالطيب كالعمؿ الصالح يرفعو"
  كأما شفاؤه لمرض الشيكات بما فيو مف الحكمة كالمكعظة الحسنة بالترغيب

رغب القمب السميـ فيما كالترىيب كالزىد في الدنيا كالترغيب في اآلخرة , في
ينفعو في معاشو كيبتعد عما يضره , فيصبح القمب محبان لمرشد مبغضان 

 لمغى.
  فالقرآف مزيؿ لألمراض المكجية لالرادات الفاسدة فيصمح القمب فتصمح

إرادتو , كيرجع إلى فطرتو التي فطر عمييا فتصمح أفعالو االختيارية الكسبية  
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و إلى الحاؿ الطبيعى فيصبح ال يقبؿ إال كما يرجع  البدف بصحتو كصالح
الحؽ , فيتغذل القمب مف االيماف كالقرآف بما يقكيو كما يتغذل البدف بما 

 ينميو كيقكيو.
ككؿ مف القمب كالبدف محتاج إلى أف يتربى كينمك كيزيد حتى يكتمؿ كيصمح بما يميؽ 

 .َْٓلو فالبدف بالطعاـ كالحمية كالقمب بالقرآف
 -تو :زكاة القمب وطيار 

 َٓٓقاؿ تعالى:" خذ مف أمكاليـ صدقة تطيرىـ كتزكييـ بيا"
فجمع بيف شيئيف الطيارة كالزكاة لتالزميما, فإف نجاسة الفكاحش كالمعاصى في 
القمب بمنزلة األخالط الرديئة في البدف. فالبدف إذا تخمص مف االخالط الرديئة نما , 

 فأصبحت قكة القمب كارادتو لمخيرككذلؾ القمب إذا تخمص مف الذنكب بالتكبة , 
 -فوائد غض البصر:

قاؿ تعالى:" قؿ لممؤمنيف يغضكا مف أبصارىـ كيحفظكا فركجيـ ذلؾ أزكى ليـ 
إف اهلل خبير بما يصنعكف , كقؿ لممؤمنات يغضضف مف أبصارىف كيحفظف فركجيف 

"...َٓٔ 
و اطالؽ النظر مف أقرب الكسائؿ إلى المحـر لذلؾ اقتضت الشريعة تحريم

 -ومن فوائد غض البصر ما يمى:كاباحتو لممصمحة الراجحة 
حالكة اإليماف كلذتو , فمف ترؾ شيئان هلل عكضو اهلل خيران منو , كالنفس مكلعة   .ُ

بحب النظر إلى الصكر الجميمة ,كالعيف رائد القمب , فإذا أخبره بحس المنظكر 
 كرائده.إليو كجمالو تحرؾ اشتياقان إليو فيتعب كيتعب رسكلو 

  فإذا انصرؼ الرائد عف المطالعة ارتاح القمب مف الطمب كاإلرادة 
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  فمف اطمؽ لحظاتو دامت حسراتو , ألف النظر يكلد المحبة فيتعمؽ القمب
بالمنظكر إليو , ثـ تقكل فتصبح صبابة ينصب إليو القمب بكميتو , ثـ تقكل 

المفرط , ثـ يقكل فتصبح غرامان يمـز القمب.ثـ يقكل فيصبح عشقان كىك الحب 
فيصبح شغفان كىك الحب الذل كصؿ إلى شغاؼ القمب كداخمو , ثـ يقكل 
ـي اهلل: عبدي اهلل ,  فيصبح تتيمان كالتتيـ التعبد , كمنو تيمو الحب إذا عبده كتي
فيصبح القمب عبدان لمف ال يصمح أف يككف لو عبدان, كىذا كمو نتيجة النظر, 

 يصبح أسيران, كمسجكنان بعد أف كاف مطمقان.كمف ثـ يقع القمب في األسر , ف
  كىذا تبتمى بو القمكب الفارغة مف حب اهلل تعالى كاإلخالص لو , قاؿ تعالى

عف يكسؼ عميو السالـ:" كذلؾ لنصرؼ عنو السكء كالفحشاء إنو مف عبادنا 
 َٕٓالمخمصيف"

فأمراة العزيز مشركة كقعت فيما كقعت فيو مع أنيا ذات زكج , كيكسؼ عميو 
 السالـ كاف مخمصان هلل تعالى نجا مف ذلؾ مع أنو شابان عزبان غريبان مممككان.

 نكر القمب كصحة الفراسة   .ِ
ذكر اهلل تعالى قصة قكـ لكط كما ابتمك بو , ثـ قاؿ:" إف في ذلؾ أليات 

 , كىـ المتفرسكف الذيف سممكا مف النظر المحـر كالفاحشة.َٖٓلممتكسميف"
فمف غض بصره عما حـر اهلل تعالى عكضو اهلل  أم أف الجزاء مف جنس العمؿ

تعالى مف جنسو ما ىك خير منو, فكما أمسؾ نكر بصره عف المحرمات أطمؽ اهلل 
نكر بصيرتو كقمبو فشاىد ما لـ يشاىد مف أطمؽ بصره كلـ يغضو عف محاـر اهلل 

 تعالى.
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فإذا  كىذا أمر يحسو اإلنساف مف نفسو فالقمب كا لمرآة كاليكل كالصدا فييا ,
ذا صدئت لـ  نظفت المرآة مف الصدأ انطبقت فييا صكر الحقائؽ كما ىي عميو , كا 

 تنطبع فييا صكر المعمكمات.
قكة القمب كثباتو كشجاعتو , فيعطيو اهلل تعالى بقكتو سمطاف النصرة كما أعطى   .ّ

بنكره سمطاف الحجة , فيجمع لو بيف السمطانيف كييرب الشيطاف منو. كاهلل تعالى 
العز لمف أطاعو كالذؿ لمف عصاه, قاؿ تعالى:" كهلل العزة كلرسكلو جعؿ 

, كقاؿ تعالى :" كال تينكا كال تحزنكا كأنتـ األعمكف إف كنتـ َٗٓكلممؤمنيف"
 َُٓمؤمنيف"

أم مف كاف يطمب العزة فميطمبيا بطاعة اهلل تعالى بالكالـ الطيب كالعمؿ الصالح  
الممكؾ كال يجدكنو إال في طاعة اهلل كقاؿ بعضيـ : الناس يطمبكف العز بأبكاب 

 ُُٓتعالى
كقيؿ مف كاف ظاىره باتباع السنة كباطنو بدكاـ المراقبة كغض بصره عف المحاـر   .ْ

كمنع نفسو عف الشيكات , كأكؿ مف الحالؿ لـ تخطئ فراستو , كاهلل تعالى يجزل 
العبد عمى عممو بما ىك مف جنسو فمف غض بصره عف المحاـر هلل تعالى أطمؽ 
 اهلل تعالى نكر بصيرتو كمف أطمؽ بصره في المحاـر حبس اهلل تعالى عنو بصيرتو

بسبب نكر القمب يفتح اهلل تعالى لو طرؽ العمـ كأبكابو كيسيؿ عميو أسبابو , كمف   .ٓ
 أطمؽ بصره تكدر عميو قمبو كأظمـ كانسد عميو باب العمـ كطرقو.

كالسركر الحاصؿ بالنظر , كىذا يكرث القمب سركران كانشراحان اعظـ مف المذة   .ٔ
لقيره عدكه بمخالفتو كمخالفة نفسو كىكاه فانو عندما منع لذتو كحبس شيكتو هلل 

 كفييا مسرة نفسو األمارة بالسكء عكضو اهلل تعالى مسرة كلذة أكمؿ منيا.
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يخمص القمب مف أسر الشيكة , فاألسير ىك أسير شيكتو كىكاه كمتى أسرت   .ٕ
 تمكف مو عدكه كسامو سكء العذاب. الشيكة كاليكل القمب

يسد عنو بابان مف أبكاب جينـ ألف النظر باب الشيكة التي تحث عمى عمؿ الفعؿ   .ٖ
ذا ىتؾ الحجاب أكلع بالمحذكر ,  كتحريـ اهلل تعالى حجاب مانع لمفعؿ الحراـ , كا 
ف كا ف كالنفس ال تقنع بغاية تقؼ عندىا , ألف لذتيا في الجديد كال تقنع بالقديـ كا 

 احسف منو منظران كأطيب داخالن.
يقكل العقؿ فإطالؽ البصر ال يحصؿ إال مف خفة العقؿ كطيشو كعدـ مالحظتو   .ٗ

 لمعكاقب , فخاصة العقؿ مالحظة العكاقب
يخمص القمب مف سيكر الشيكة كالغفمة ألف اطالؽ البصر يكجب الغفمة عف اهلل  .َُ

 ُِٓاؿ تعالى عف عشاؽ الصكرتعالى كالدار اآلخرة كيكقع في سكره العشؽ , كما ق
 ُّٓ:" لعمرؾ انيـ لفى سكرتيـ يعميكف"

 المحبة عند ابن الجوزى
 تعريف العشق عند ابن الجوزى

العشؽ ىك شدة ميؿ النفس إلى صكرة تالئـ طبعيا ,فإذا قكل فكرىا فييا تصكرت 
 ُْٓحصكليا كتمنت ذلؾ فيتجدد مف شدة الفكر مرض
مكب الفارغة كالمتممحة لمصكر لدكاع العشؽ: مرض يعترل النفكس العاطمة كالق

مف النفس كيساعدىا إدماف المخالطة فتتأكد األلفة كيتمكف األنس فيصير باالدماف 
 ُٓٓشغفان كما عشؽ إال فارغ فيك مف عمؿ البطاليف

 -مراتب العشق:
 أكليا االستحساف لمشخص   .ُ
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 ثـ تأتى إرادة القرب منو   .ِ
 المكدة كىك أف يكد أف لك ممكو   .ّ
 يقكل الكد فيصبح محبة   .ْ
ثـ يقكل فيصير خمة ثـ يصير ىكل فييكل بصاحبو في محاب المحبكب مف غير   .ٓ

 تمالؾ
 ثـ يصير عشقان   .ٔ
ثـ يصير تتيمان , كالتتيـ حالو يصير بيا المعشكؽ مالكان لمعاشؽ كال يكجد في قمبو   .ٕ

 سكاه 
طؿ عف أحكاؿ ثـ يزيد التتيـ فيصير كليان كالكلو الخركج عف حد الترتيب كالتع  .ٖ

 التمييز.
 -أسباب الحب والعشق عند ابن الجوزى:

 النفوس تنقسم في الحب والعشق إلى ثالث:
 نفس ناطقة كمحبتيا منصرفة إلى المعارؼ كاكتساب الفضائؿ  .ُ
 نفس حيكانية عصبية محبتيا منصرفة نحك القيركالغمبة كالرياسة   .ِ
 كالمناكحنفس شيكانية محبتيا منصرفة إلى المآكؿ كالمشارب   .ّ

  فمن أسباب العشق ما يمىكالشرح يككف حكؿ النفس الشيكانية 
مصادفة النفس ما يالئـ طبعيا , فتستحسنو كتميؿ إليو , كأكثر أسباب المصادفة   .ُ

ذا غاب المحبكب عف  النظر كال يككف ذلؾ بالممح بؿ بالتثبت في النظر كتكراره كا 
تمنت االستمتاع بو فيصير فكرىا  العيف طمبتو النفس , كاجتيدت في القرب منو ثـ

فيو كتصكيرىا إياه في الغيبة حاضران كشغميا كمو بو فيتحدد مف ذلؾ أمراض 
 ينصرؼ الفكر إلى ذلؾ المعنى ككمما قكيت الشيكة البدنية قكل الفكر في ذلؾ.
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سماع الغزؿ كالغناء فذلؾ يصكر في النفس نقكش صكر فتتخمر خميرة صكرة   .ِ
لنظر مستحسنان فتتعمؽ النفس بما كانت تطمبو حالة مكصكفة , ثـ يصادؼ ا

 الكصؼ.
يقع العشؽ لمجانس , كيضعؼ كيقكل عمى قدر التشاكؿ , قاؿ صمى اهلل عميو   .ّ

, ُٔٓكسمـ:" األركاح جنكد مجندة فما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ"
في المعانى  فإذا شاىدت النفس مف نفس نكع مكافقة مالت إلييا , فإف كاف التشاكؿ

ف كاف في معنى يتعقؿ بالصكرة كاف عشقان , كيكجد الممؿ  كانت صداقة كمكدة, كا 
 كاإلعراض في بعض الناس ألف التجربة أبانت ارتفاع المجانسة كالمناسبة.

  إذا كاف سبب العشؽ نكع مكافقة بيف الشخصيف في الطباع فكيؼ يحب أحدىما
 صاحبو كاآلخر ال يحبو؟

 في طبع المعشكؽ كما يكافؽ طبع العاشؽ , كال يتفؽ في  فالجكاب أنو يتفؽ
 ُٕٓطبع العاشؽ ما يالئـ طبع المعشكؽ

 كأتـ أحكاؿ النفس الشيكانية كجكدىا مع شيكاتيا مف غير منغص 
  كأتـ أحكاؿ النفس الحيكانية كجكد غرضيا في القير كالرياسة 
 ـ كالمعرفة كىذه كأتـ أحكاؿ النفس الناطقة كجكدىا مدركة لحقائؽ األشياء بالعم

النفس ال يستأسرىا اليكل , فإف أماليا طبعيا , أقاميا فكرىا النيا تتفكر فيما 
نابيا فتتممح منتياه كترل غايتو كليس مف شأنيا الكقكؼ ألنيا في السير دائمان 
تترقى مف عمـ الى عمـ كالعاشؽ كاقؼ مع صكرة جامدة عف التحرؾ , كالعارؼ 

السير كال ينكر أف يقكل طبعو عميو في حاؿ , كتميؿ باهلل تعالى ال يفتر عف 
 ُٖٓبو المحبة لمصكر أحيانان كلكنو ال يصير أسيران إنما يميؿ يسيران 
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التفريط القبيح الذل جمب أصعب الجنايات عمى النفس محادثة النساء األجانب   .ْ
كالخمكل بيف كالبعض يرل أنيـ يثقكف مف أنفسيـ باالمتناع مف الزنا كيقنعكف 

نظر كالمحادثة كتمؾ األشياء تعمؿ في الباطف كىـ في غفمة عف ذلؾ الى أف بال
 ىمككا

كىذا ىك الذل جنى عمى مجنكف ليمى كغيره ما أخرجيـ بو إلى الجنكف كاليالؾ 
 ككاف خطأىـ مف كجييف.

 مخالفة الشرع الذل نيى عف النظرة كالخمكة  .ُ
بعده كتراجعو عف ذلؾ تعريض الطبع لما قد جبؿ عمى الميؿ إليو, ثـ معاناة   .ِ

ف غيمب حصؿ التمؼ بمنع العطشاف  فالطبع يغمب , فإف غمب كقعت المعاصى كا 
 عف تناكؿ الماء 

كأمراض العشؽ تختمؼ كلذلؾ يختمؼ عالجيا , كليس عالج بداية المرض 
 كعالج مف انتيى بو المرض نيايتو.

ث الجنكف كيعالج ىذا المرض إذا لـ يصؿ إلى غايتو , فإذا بمغ الغاية أحد
 ُٗٓكالذىكؿ , كىذه حالة ال تقبؿ العالج

 ذم العشق عند ابن الجوزى
 اختمف الناس في العشق ىل ىو ممدوح أو مذموم؟

يرل البعض أنو ممدكح ألنو يككف مف لطافة الطبع كال يقع عند جامد الطبع  
 كمف لـ يجد منو شيئان فذلؾ مف غمظ طبعو.

 لـ يفرط , فإذا أفرط عاد سمان قاتالن كالعشؽ يجمك العقكؿ كيصفى األذىاف ما 
 يرل آخركف بؿ ىك مذمكـ ألنو يستأسر العاشؽ كيجعمو في مقاـ المستعبد

كيرل ابف الجكزل أف المحبة كالكد كالميؿ إلى األشياء المستحسنة كالمالئمة فال 
 يذـ , كال يعدـ ذلؾ إال الحبيس مف األشخاص.
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فيممؾ العقؿ كيصرؼ صاحبو عمى كالعشؽ الذل يزيد عمى حد الميؿ كالمحبة 
غير مقتضى الحكمة, فيذا مذمكـ كيتحاشى مف مثمو الحكماء. كالعشؽ يطمؽ المساف 
كيفتح حيمة البميد , كيبعث عمى التنظيؼ كتحسيف المباس كتطييب المطعـ كيدعك إلى 

ياكـ كالحراـ .  الحركة كالذكاء كاليمة كا 
ؿ بصناعة أك تجارة فكيؼ كالعشؽ فقط ألرعف بطاؿ كأقؿ ما يككف لمشغك 

 المشغكؿ بالعمكـ كالحكـ؟ فانيا تصرفو عف ذلؾ كلذا ال تكاد تجده في الحكماء
 ضرر العشق في الدين والدنيا

ضرر العشؽ في الديف يشغؿ القمب عف الفكر فيما خمؽ لو مف معرفة اهلل تعالى 
يككف خسراف  ,كالخكؼ منو كالقرب إليو , ثـ بقدر ما يناؿ مف مكافقة غرضو المحـر

آخرتو, كتعرضو لعقكبة اهلل , فكمما قرب مف ىكاه بىعيدى مف مكاله , فإذا كاف المعشكؽ 
 ال يباح اشتد القمؽ كالطمب لو , فإف ناؿ منو غرض فالعذاب الشديد في مقابمتو.

أما ضر العشؽ في الدنيا يكرث اليـ الدائـ كالفكر كالكسكاس كاألرؽ كقمة المطعـ 
ـ يتسمط عمى الجكارح فتنشأ الصفرة في البدف كالرعدة في األطراؼ ككثرة السير, ث

كالمجمجة في المساف كالنحكؿ في الجسد , فالرأس عاطؿ كالقمب غائب عف تدبير 
مصمحتو , كالدمكع في غزارة كالحسرات تتتابع , كالزفرات تتكالى , كاألنفاس ال تمتد 

جت إلى الجنكف , كمف ثـ كـ كاألحشاء تضطـر , فإذا غشى عمى القمب اغشاء أخر 
قامة الحد  َِٓيجنى مف جناية عمى العرض كربما أكقع في عقكبات البدف كا 

 ابن الجوزى واليوى
قاؿ ابف الجكزل:" اعمـ اف اآلدمى لما خمؽ ركب فيو اليكل كالشيكل ليجتمب 
بذلؾ ما ينفعو. ككضع فيو الغضب ليدفع بو ما يؤذيو , كأعطى العقؿ كالمؤدب يأمره 

عدؿ فيما يجتمب كيجتنب. كخمؽ الشيطاف محرضان لو عمى االسراؼ في اجتالبو بال
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كاجتنابو , فالكاجب عمى العاقؿ أف يأخذ حذره مف ىذا العدك الذل قد أباف عداكتو مف 
, كقد ُِٓزمف آدـ عميو الصالة كالسالـ كقد بذؿ عمره كنفسو في فساد أحكاؿ بنى آدـ

حانو كتعالى:" كال تتبعكا خطكات الشيطاف إنو لكـ أمر اهلل تعالى بالحذر منو فقاؿ سب
 ِِٓعدك مبيف, إنما يأمركـ بالسكء كالفحشاء"

 ِّٓغمبة اليكل في تحصيؿ المطمكب فإنو قد يغمب فال يترؾ سمعان كال بصران 
إف اليكل يحكؿ بيف المرء كبيف الفيـ لمحاؿ فال يرل إال قضاء شيكتو , كأكثر ما 

 ِْٓكقؿ مف يسمـ عند المقاربة ألنو كتقديـ نار إلى حمفايقع ىذا في مقاربة الفتنة , 
كلك ميز العاقؿ بيف قضاء كطره لحظة كانقضاء باقى العمر بالحسرة عمى قضاء 
ذلؾ الكطر لما قرب منو كلك أعطى الدنيا , كلكف سكرة اليكل تحكؿ بيف الفكر كذلؾ. 

 ككـ معصية ذىبت في لحظتيا كأنيا لـ تكف ثـ بقيت آثارىا.
 ِٓٓريؽ األمثؿ في الحذر أف ال يتعرض لسبب فتنة كال يقاربوكالط

 مفيوم اليوى عند ابن الجوزى 
اليكل ميؿ الطبع إلى ما يالئمو , كىذا الميؿ خمؽ في اإلنساف لضركرة بقائو 
ألنو لكال ميمو لممطعـ كالمشرب كالمنكح ماأكؿ كال شرب كال نكح ككذلؾ كؿ مايشتييو  

, كما أف الغضب دافع عنو ما يؤذل, فال يذـ اليكل عمى  فاليكل مستجمب لو ما يفيد
 االطالؽ بؿ يذـ المفرط كىك ما يزيد عمى جمب المصالح كدفع المضار.

كعف ابف عباس أنو قاؿ: ما ذكر اهلل تعالى اليكل في مكضع مف كتابو إال ذمو  
 كقاؿ الشعبى إنما سمى ىكل ألنو ييكل بصاحبو.
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الحاضرة دكف فكر في عاقبة, كيحث عمى نيؿ  كمطمؽ اليكل يدعك إلى المذة
ف كاف سببان لأللـ كاألذل كمنع لذات في اآلجؿ.  الشيكات عاجالن, كا 

 أما صاحب العقؿ كاإلرادة يمنع نفسو عف ذلؾ.
كبيذا فضؿ اإلنساف عمى البيائـ ألف البيائـ كاقفة مع طباعيا ال نظر ليا في 

مف الغذاء إذا كجد كتفعؿ ما تحتاج إليو مف عاقبة فيى تتناكؿ ما يدعكىا إليو الطبع 
 الركث كالبكؿ أم كقت كاإلنساف يمتنع عف ذلؾ بقير عقمو لطبعو.

كمدمنى الشيكات يصيركف إلى حالة ال يمتذكنيا , كمع ىذا ال يستطيعكف تركيا 
ألنيا أصبحت عندىـ كا العيش األضطرارل , كليذا نرل مدمف الخمر كالجماؿ ال 

التذاذ مف لـ يدمف , غير اف العادة تقتضيو ذلؾ , فيرمى نفسو في يمتذ بذلؾ عشر 
الميالؾ لنيؿ ما يقتضيو تعكده كلك زاؿ ريف اليكل عف بصر بصيرتو لرأل أنو قد 
شقى مف حيث أراد السعادة كاغتـ مف حيث ظف الفرح كتكجع مف حيث أراد المذة فيك 

, كال أطاؽ التخمص مما كقع كا الحيكاف المخدكع بحب الفخ ال ىك ناؿ ما خدع بو 
 فيو 

 كالتخمص مف ىذا لمف كقع فيو.
بالعـز القكل في ىجراف ما يؤذل كالتدرج في ترؾ ما اليؤمف أذاه , كىذا يحتاج 

 إلى صبر كمجاىدة
 التخمص من اليوى

نما لمنظر في العكاقب كالعمؿ الجؿ , ليذا  .ُ التفكر في أف اإلنساف لـ يخمؽ لميكل كا 
 ى منحرىا كىى منيمكة عمى شيكاتيا لفقداف العمـ بالعكاقب تساؽ البيائـ إل

أف يفكر في عكاقب اليكل كـ أفات مف فضيمة ككـ قد أكقع في رذيمة ككـ مف  .ِ
 مطعـ أكقع في مرض, كلكف صاحب اليكل ال يرل إال اليكل

 أف يتصكر العاقؿ انقضاء غرضو مف ىكاه , ثـ يتصكر األذل الحاصؿ بعد المذة. .ّ
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ؾ في حؽ غيره ثـ يتممح عاقبتو بفكره , فإنو سيرل ما يعمـ بو عيبو أف يتصكر ذل .ْ
 إذا كقؼ في ذلؾ المقاـ

نما عيف اليكل  .ٓ أف يتفكر فيما يطمبو مف المذات, فإنو سيخبره العقؿ أنو ليس بشئ كا 
 عمياء

أف يتدبر عز الغمبة كذؿ القير فإنو ما مف احد غمب ىكاه إال أحس بقكة عز, كما  .ٔ
 اه إال كجد في نفسو ذؿ القير مف أحد غمبو ىك 

أف يتفكر في فائدة المخالفة لميكل مف اكتساب الذكر الجميؿ في الدنيا كسالمة  .ٕ
النفس كالعرض, كاآلجر في اآلخرة , ثـ يعكس فيتفكر لك كافؽ ىكاه في حصكؿ 
عكس ذلؾ عمى األبد , كليفرض لياتيف الحالتيف حالتى آدـ كيكسؼ عمييما السالـ 

 كصبر ىذا.في لقمة ىذا 
مف كاف يكسؼ عميو السالـ لك ناؿ تمؾ المذة فمما تركيا كصبر عمييا بمجاىدة 

 ِٔٓساعة , صار مف عرفت
كالصبر ينقسـ قسميف : صبر عف المحبكب كصبر عمى المكركه , فالطاعة 
مفتقرة إلى الصبر عمييا , كالمعصية مفتقرة إلى الصبر عنيا , كلما كانت النفس 

ل , فكانت بالطبع تسعى في طمبو أفتقرت إلى حبسيا عما مجبكلة عمى حب اليك 
تؤذل عاقبتو , كال يقدر عمى استعماؿ الصبر إال مف عرؼ عيب اليكل كتممح عقبى 
الصبر , فحينئذ ييكف عميو ما صبر عميو كعنو, كحث اهلل تعالى عمى الصبر في 

 ِٕٓالقرآف كأمر بو كمدح أىمو كمذككر في نحك سبعيف مكضعان مف القرآف
, أم نيى  ِٖٓقد مدح اهلل تعالى مخالفة اليكل فقاؿ:" كنيى النفس عف اليكل"

 النفس عما حـر اهلل عمييا
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قاؿ مقاتؿ: ىك الرجؿ ييـ بالمعصية فيذكر مقامو لمحساب فيتركيا , قاؿ تعالى:" 
 ِٗٓكال تطع مف أغفمنا قمبو عف ذكرنا كأتبع ىكاه ككاف أمره فرطان"

بكا لؾ فأعمـ أنما يتبعكف أىكاءىـ كمف أضؿ ممف قاؿ تعالى :" فإف لـ يستجي
كقاؿ تعالى :" أفمف كاف عمى بينة مف ربو كمف زيف َّٓأتبع ىكاه بغير ىدل مف اهلل"
 ُّٓلو سكء عممو كاتبعكا أىكاءىـ"

 ِّٓقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" حفت الجنة بالمكاره كحفت النار بالشيكات"
عميكـ شيكات الغى في بطكنكـ كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" أف مما أخشى 

, كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" حبؾ الشئ يعمى ّّٓكفركجكـ كمضالت الفتف"
 ّْٓكيصـ"

ذا لـ تزجر  النفس مجبكلة عمى حب اليكل , كافتقرت إلى المجاىدة كالمخالفة , كا 
عف اليكل ىجـ عمييا الفكر في طمب ما شغفت بو , فأستأنست باآلراء الفاسدة 

 ّٓٓالكاذبة , كاألمانى العجيبةكاألطماع 
 -ما يعين عمى اآلخرة :

 تأمل بين الدنيا واآلخرة 
حكادث الدنيا حسية طبيعية , كالحسيات أقكل جذبان لمف يقك عممو كيقينو , 
كالحكادث تبقى لكثرة أسبابيا فمخالطة الناس , كرؤية المستحسنات كالتعرض 

 بالممذكذات يقكل حكادث الحس.
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اآلخرة إيمانية يقينية , كالعزلة كالفكر كالنظر في العمـ يقكل حكادث أما حكادث 
 اآلخرة.

كيكضح ذلؾ بأف اإلنساف إذا خرج يمشى في األسكاؽ كيشاىد زينة الدنيا ثـ دخؿ 
 إلى المقابر فتفكر كرؽ قمبو فإنو يحس كيدرؾ بيف الحالتيف فرقان كبيران بينان 

 كسبب ذلؾ التعرض بأسباب الحكادث 
ؾ بالعزلة كالذكر كالنظر في العمـ ,فإف العزلة حمية كالفكر كالعمـ أدكية , فعمي

كالدكاء مع التخميط ال ينفع , كقد تمكنت منؾ أخالط المخالطة لمخمؽ , كالتخميط في 
ذا خالطت الخمؽ كتعرضت لمشيكات ثـ ريمت  األفعاؿ فميس لؾ دكاء إال ما سبؽ , كا 

 ّٔٓصالح القمب رمت الممتنع
 ان لما منعحب اإلنس

تحرص النفس عمى ما منعت منو , كحرصيا يزيد عمى قدر قكة المنع , فإف آدـ 
عميو السالـ عندما نيى عف الشجرة حرص عمييا مع كثرة األشجار المغنية عنيا. قاؿ 
تعالى:" "كقمنا يآءدـ اسكف أنت كزكجؾ الجنة ككال منيا رغدان جيث شئتما كال تقربا 

 ّٕٓلظالميف"ىذه الشجرة فتككنا مف ا
كقاؿ تعالى :" كياءادـ اسكف انت كزكجؾ الجنة فكال مف حيث شئتما كال تقربا 

 ّٖٓىذه الشجرة فتككنا مف الظمميف"
كفى اآلمثاؿ المرء حريص عمى ما منع , كتكاؽ إلى ما لـ ينؿ , كيقاؿ: لك أيمر 

نا عنو إال الناس بالجكع لصبركا كلك نيكا عف تفتيت البعر لرغبكا فيو , كقالكا: ما نيي
لشئ كقيؿ أيضان أحب شيئ إلى اإلنساف ما منع كالسبب في حب اإلنساف إلى ما منع 

 -سببيف:
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أف النفس ال تصبر عمى الحصر فإنو يكفى حصرىا في صكرة البدف , فإذا  .ُ
حصرت في المعنى بمنع زاد طيشيا , لذلؾ لك جمس األنساف في بيتو شيران لـ 

 مف بيتؾ يكمان طاؿ عميو.يصعب عميو كلك قيؿ لو ال تخرج 
أف النفس يشؽ عمييا الدخكؿ تحت حكـ , كليذا تستمذ الحراـ كال تكاد  .ِ

 تستطيب المباح.
 ّٗٓكلذلؾ يسيؿ عمييا التعبد عمى ما ترل, كتؤثره عمى ما يؤثر

 المحبة عند الغزالى 
 حقيقة المحبة عند الغزالى 

دراؾ حيث ال يحب اإلنساف إال ما يعرفو , لذلؾ ال   .ُ المحبة ال تتـ إال بعد معرفة كا 
 يتصؼ بالحب جماد ألنو مف خاصية الحى المدرؾ 

لى ما فيو كينافره  كالمدركات تنقسـ إلى ما يكافؽ طبع المدرؾ كيالئمو كيمذه كا 
في إدراكو ألـ  كيؤلمو , فكؿ ما في إدراكو لذة كراحة فيك محبكب عند المدرؾ , كما

فيك مبغكض عند المدرؾ , كالذل يخمك عف استعقاب ألـ كلذة ال يكصؼ محبكبان كال 
 مكركىان 

فكؿ لذيذ محبكب عند الممتذ بو أم في الطبع ميالن إليو كالمبغكض في الطبع نفرة 
 عنو 

ذا تأكد كقكل الميؿ سمى  أم أف الحب عبارة عف ميؿ الطبع إلى الشئ الممذ كا 
 عشقان 

ذا قكل سمى مقتان   كالبغض عبارة عف نفرة الطبع عف المؤلـ المتعب كا 
بما أف الحب تابع لالدراؾ كالمعرفة فإنو ينقسـ حسب المدركات كالحكاس ألف لكؿ   .ِ

 حاسة إدراؾ نكع مف المدركات كالمذة , كلمطبع السميـ ميؿ ليذه المحبكبات 
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دراؾ المبصرات الجميمة كالص - أ  كرة الحسنةفمذة العيف اإلبصار كا 
 كلذة األذف في النغمات الطيبة المكزكنة الرقيقة- ب
 كلذة الشـ في الركائح الطيبة العطرة- ت
 كلذة الذكؽ في الطعـك- ث
 كلذة الممس في الميف كالنعكمة- ج

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" حبب إلى مف دنياكـ ثالث , الطيب كالنساء كجعؿ 
 َْٓقرة عينى في الصالة"

 عيف كالسمع فيو , بؿ لمشـ فقطفالطيب محبكب كال حظ لم
 كالنساء محبكبات كىف لمبصر كالممس دكف الشـ كالذكؽ كالسمع

كسميت الصالة قرة عيف كجعميا أبمغ المحبكبات كال تحظى بيا الحكاس الخمس 
 بؿ حس سادس ىك القمب كال يدركو إال مف كاف لو قمب

الباطنة أقكل مف  كألف الحكاس الخمس تشارؾ فيو البيائـ اإلنساف , كالبصيرة
البصر الظاىر , كالقمب أشد ادراكان مف العيف كجماؿ المعانى المدركة بالعقؿ أعظـ 
مف جماؿ الصكر الظاىرة لالبصار, كميؿ الطبع السميـ كالعقؿ الصحيح إليو أقكل 

 كالحب ميؿ إلى ما في ادراكو لذة.
لبيائـ فمـ يجاكز إذان ال ينكر حب اهلل تعالى إال مف كصؿ بو قصكره إلى درجة ا

 إدراؾ الحكاس أصالن 
 ُْٓإف اإلنساف يحب نفسو كقد يحب غيره ألجؿ نفسو .ّ

 ظاىر الحب كباطنو 
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 وقيل لممحبة ظاىر وباطن
اتباع رضا المحبكب , كباطنيا أف يككف مفتكنان بالحبيب عف كؿ شيء  -:ظاىرىا

المحبة الشكؽ كال يككف كال يبقى فيو بقية لغيره كال لنفسو , كمف األحكاؿ السنية في 
المحب إال مشتاقان أبدان , ألف أمر الحؽ تعالى ال نياية لو فما مف حاؿ يبمغيا المحب 
إال كيعمـ أف ما ركاء ذلؾ أك في ذلؾ منيا , كىذا الشكؽ الحادث عنده ليس مف كسبو 

نما ىك مكىبة خص اهلل بيا المحبيف.  كا 
, أم شكقان كاستيانة ِْٓب لترضى"قاؿ الكاسطى في قكلو تعالى:" كعجمت إليؾ ر 

 بمف كراءه ,
:" قاؿ ىـ أكالء عمى أثر" مف شكقو إلى مكالمة اهلل تعالى كرمى بااللكاح فما فاتو 

 مف كقتو.
كقاؿ أبك عثماف: الشكؽ ثمرة المحبة , فمف أحب اهلل اشتاؽ الى لقائو كسأؿ 

يتكلد منيا فال  بعضيـ , ىؿ الشكؽ أعمى أـ المحبة , فقاؿ: المحبة , ألف الشكؽ
مشتاؽ إال مف غمبة الحب , فالحب أصؿ كالشكؽ فرع , كمنيا األنس , كسئؿ دك 
النكف عف األنس ؟ فقاؿ: ىك انبساط المحب إلى المحبكب , كمعناه قكلو تعالى:" 

 ْْٓ, كقاؿ مكسى:" أرنى أنظر إليؾ"ّْٓأرنى كيؼ تحى المكتى"
يكف أنسؾ باهلل كانقطاعؾ ككتب مطرؼ ابف الشخير إلى عمر بف عبدالعزيز : ل

إليو فإف هلل عباداو استأنسكا باهلل ككانكا في كحدتيـ أشد استئناسان مف الناس مف كثرتيـ 
 ,كأكحش ما يككف الناس آنس ما يككنكف ,كآنس ما يككف الناس أكحش ما يككنكف.

كقيؿ لبعضيـ: مف معؾ في الدار؟ قاؿ : اهلل تعالى معى كال يستكحش مف أنس 
 بربو
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ف األنس: األنس بطاعة اهلل كذكره كتالكة القرآف كسائر أبكاب القربات كىذا كم
األنس نعمة مف اهلل تعالى كمنحة منو , كلكف ليس ىك حاؿ األنس الذل يككف 

 لممحبيف.
كمف األنس القرب , قاؿ تعالى لرسكلو عميو الصالة كالسالـ:" كاسجد 

سجكده , فالساجد إذا أذيؽ طعـ  , كيقاؿ أقرب ما يككف العبد مف ربو فيْٓٓكاقترب"
 السجكد يقرب ألنو يطكل بسجكده بساط الككف ما كاف كما يككف.

كقاؿ سيؿ: أدنى مقاـ مف مقامات القرب الحياء , كالحياء عمى الكصؼ العاـ 
 كالكصؼ الخاص.

فأما الكصؼ العاـ: ما أمر بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :" استحيكا مف اهلل 
 حؽ الحياء"

قالكا:" انا نستحى يا رسكؿ اهلل , قاؿ :" ليس بذلؾ كلكف مف استحيا مف اهلل حؽ 
الحياء فميحفظ الرأس كما كعى كالبطف كما حكل كليذكر المكت كالبمى , كمف أراد 

 ْٔٓاآلخرة ترؾ زينة الدنيا , فمف فعؿ ذلؾ استحى مف اهلل حؽ الحياء"
 كىذا الحياء مف المقامات.

فمف األحكاؿ كىك ما نقؿ عف عثماف رضى اهلل عنو أنو كأما الحياء الخاص 
 ْٕٓقاؿ:" إنى ألغتسؿ في البيت المظمـ فانطكل حياء مف اهلل"

 -أسباب المحبة عند الغزالى:
حب اإلنساف ذاتو , ثـ سالمة أعضاءه , ثـ مالو ككلده كعشيرتو كأصدقائو ,   .ُ

كؼ عمييا , كالماؿ فاألعضاء محبكبة كسالمتيا مطمكبة ألكماؿ كدكاـ الكجكد مكق
محبكب ألنو ايضان ألة في دكاـ الكجكد ككمالو. فاإلنساف يحب ىذه األشياء 

 إلرتباط كماؿ الكجكد ككمالو بيا.
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االحساف ألف القمكب جبمت عمى حب مف احسف إلييا كبغض مف أساء إلييا   .ِ
كمف حب المحسف الحسانو فما أحب ذاتو بؿ أحب احسانو كىك فعؿ مف أفعالو 

ؿ زاؿ الحب مع بقاء ذاتو كلك نقص نقص الحب كلك زاد زاد الحب كالزيادة لك زا
 كالنقصاف بحسب زيادة االحساف كنقصانو.

اف يحب الشى لذاتو كىذا ىك الحب الحقيقى كحب الجماؿ ألف ادراؾ الجماؿ   .ّ
فيو عيف المذة كالمذة محبكبة لذاتيا ال لغيرىا كالخضرة كالماء الجارل محبكب ال 

ماء كتؤكؿ الخضرة بؿ الرؤية , ككؿ جميؿ محبكب لمنفس , قاؿ صمى ليشرب ال
 .ْٖٓاهلل عميو كسمـ:" إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ"

بياف معنى الحسف كالجماؿ ىك كؿ شيء يحضر كمالو الالئؽ بو الممكف لو   .ْ
ف كاف  فإذا كاف جميع كماالتو الممكنة حاضرة فيك في غاية الجماؿ , كا 

لحسف كالجماؿ بقدر ما حضر , كحسف كؿ شيء في الحاضر بعضيا فمو مف ا
كمالو الذل يميؽ بو , كىذه أشياء تدرؾ بالحكاس مثؿ األصكات كالطعكـ فيى 
محسكسات كىناؾ حس كجماؿ مكجكد في غير المحسكسات حيث يقاؿ ىذا خمؽ 
حسف كىذا عمـ حسف كىذه سيرة حسنة , كىذه أخالؽ جميمة , كاألخالؽ الجميمة 

مـ كالعقؿ كالعفة كالشجاعة كالتقكل كالكـر كالمركءة كسائر صفات يراد بيا الع
الخير كىذه الصفات ال تدرؾ بالحكاس الخمس بؿ تدرؾ بنكر البصيرة الباطنة , 
كىذه الصفات محبكبة كالمكصكؼ بيا محبكب عند مف عرؼ صفاتو , لذلؾ 

اهلل  الطباع مجبكلة عمى حب األنبياء صمكات اهلل عمييـ كحب الصحابة رضى
عنيـ مع أنيـ لـ يشاىدكىـ كحب أصحاب المذاىب مثؿ الشافعى , كابى حنيفة 
كمالؾ كاحمد بف حنبؿ , فكـ دـ اريؽ في نصرة أصحاب المذاىب , كالذل يحب 
الشافعى مثال لـ يشاىد صكرتو كلك شاىده ربما لـ يستحسف صكرتو فاستحسانو 

                                                           
548

، 133، ص 4احمد وبهامشه كنز العمال فً سنن االقوال واالفعال ، دار الفكر العربى ، جمسند االمام  

134 ،151  



 

777 

 مصطفى أبو رزقحميمة عمي د.                        المحبة في القران الكريم واالسالم   

لصكرتو الظاىرة , فالصكرة  الذل حممو عمى افراط الحب ىك لصكرتو الباطنة ال
الظاىرة أصبحت ترابان مع التراب , كانما يحبو لصفاتو الباطنة مف الديف كالتقكل 
كالعمـ كاالحاطة بمدارؾ الديف كافادتو عمـ الشرع كنشره في العالـ , ىذه األمكر 

 ْٗٓالجميمة ال يدرؾ جماليا إال بنكر البصيرة , فأما الحكاس فقاصرة عنيا
نساف ليس مقصكران عمى مف أحسف إليو ماديان , فانؾ تسمع عف حاكـ إذان حب اإل

عادؿ فتحبو مع أف احسانو ال يصؿ إليؾ , الف كؿ جماؿ محبكب كالصكرة ظاىرة 
كباطنة , كالجماؿ يشمميما كتدرؾ الصكرة الظاىرة بالبصر الظاىر كالصكر الباطنة 

ا كال يمتذ بيا كال يحبيا كال يميؿ بالبصيرة الباطنة فمف حـر البصيرة الباطنة فال يدركي
إلييا كمف كانت الباطنة اغمب عميو مف الحكاس الظاىرة كاف حبو لممعانى الباطنة 

 .َٓٓاكثر مف حبو لممعانى الظاىرة 
المناسبة الخفية بيف المحب كالمحبكب , أم ىذه المحبة تتـ بيف شخصيف ال  .ٓ

كسمـ:" األركاح جنكد  بسبب جماؿ كلكف تناسب األركاح , قاؿ صمى اهلل عميو
 ُٓٓمجندة فما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ"

مما سبؽ نرل أف أقساـ الحب ترجع إلى خمسة أسباب ,كىك حب اإلنساف كجكد 
نفسو ككمالو كبقائو كحبو مف احسف اليو كيرجع إلى دكاـ كجكده كيعيف عمى بقائو 

ف لـ يكف  كدفع الميمكات عنو كحبو مف كاف محسنان في نفسو إلى الناس كا 
محسنان اليو , كحبو لكؿ ما ىك جميؿ في ذاتو , كحبو لمف بينو كبينو مناسبة 
 خفية في الباطف , فإف اجتمعت ىذه األسباب في شخص كاحد تضاعؼ الحب.

كىذه األسباب كميا ال يتصكر كماليا كاجتماعيا إال في حؽ اهلل تعالى فال يستحؽ 
 .ِٓٓتعالى كمحمد صمى اهلل عميو كسمـالمحبة إال اهلل سبحانو ك 
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 أسباب الحب عند الغزالى:
 حب اإلنساف كجكد نفسو ككمالو كبقائو .ُ
 حب مف أحسف إليو كدكاـ كجكده كيعيف عمى بقائو كدفع الميمكات عنو  .ِ
ف لـ يكف محسنان إليو  .ّ  حب مف كاف محسنان في نفسو إلى الناس كا 
 الصكر الظاىرة أك الباطنةحب لكؿ ما ىك جميؿ في ذاتو سكاء كاف في  .ْ
لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ ّٓٓحب لمف بينو كبينو مناسبة خفية في الباطف  .ٓ

 ْٓٓاألركاح جنكد مجندة ما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ"
فمك اجتمعت ىذه األسباب في شخص كاحد اكتمؿ الحب كتضاعؼ كىى ال 

 تجتمع اال في حؽ اهلل تعالى كحده.
: حب اإلنساف كبقاءه ككمالو كدكاـ كجكده كبغضو ليالكو جبمة ولفالسبب األ 

كؿ حى كيقتضى غاية المحبة هلل تعالى , فمف عرؼ نفسو كعرؼ ربو عرؼ أنو ال 
نما كجكده مف اهلل تعالى كالى اهلل كباهلل.  كجكد لو مف ذاتو , كا 

ه كىك حب مف احسف عميو بمالو أك الطفو بكالمو أك أمر  أما السبب الثانى
بمعكنو , كىذا يقتضى أف ال يحب إال اهلل تعالى ألف المحسف إليو ىك اهلل تعالى فقط 

ف تعدك نعمت اهلل ال تحصكىا"  ٓٓٓ, لقكلو تعالى:" كا 
ف لـ يصؿ احسانو اليؾ كىذا مكجكد في  أما السبب الثالث كىك حب المحسف كا 

ت اليو كانت جبمة اإلنساف , فإف سمعت بحاكـ عادؿ متكاضع محسف إلى الناس كمم
بعيد عف احسانو كال تأمؿ أف يحسف اليؾ فيذا ىك الحب , كسمعت عف حاكـ آخر 
ظالـ متجبر شرير كانت بعيد عنو آمف شره , فإنؾ تجد في قمبؾ نفرة منو كىك 

 البغض.
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فيذا حب المحسف لمجرد انو محسف فقط ال مف حيث أنو محسف اليؾ , كىذا 
 -محسف لكافة مخمكقاتو كمتفضؿ عمييـ بما يأتي:يقتضى حب اهلل تعالى كحده ألنو ال

 بإيجادىـ     .ُ
بتكميميـ باالعضاء كاألسباب التي ىي مف ضركراتيـ مثؿ الرأس كالقمب كالعيف   .ِ

 كتمكنيا كاليد كالرجؿ كحمرة الشفتيف
ترفيييـ كتنعيميـ بخمؽ األسباب التي يحتاجكنيا كلـ تكف مف الضركريات   .ّ

 اكو , كمثاؿ الضركرل مف النعـ الماء كالغذاءكمثاؿ الدكاء كالمحـ كالفك 
تجميميـ بالمزايا كالزكائد الخاصة بالزينة كىى خارجة عف ضركراتيـ كحاجاتيـ   .ْ

مثؿ خضرة األشجار كجماؿ األزىار كلذائذ الفكاكو كاالطعمة التي ال تنعدـ 
بعدميا حاجة كال ضركرة , كىذا كمو ال يككف إال هلل تعالى كحده ألنو خالؽ 

 لحسف كخالؽ المحسف كخالؽ اإلحساف كخالؽ أسباب األحسافا
حب الجماؿ فيذا مجبكؿ في الطباع كالجماؿ مقسكـ قسميف   والسبب الرابع

جماؿ الصكرة الظاىرة المدرؾ بالعيف كيدركو كؿ مف يراه كجماؿ الصكرة الباطنة 
المدركة بالقمب كنكر البصيرة كيختص بدركو أصحاب القمكب كال يشاركيـ فيو مف ال 

العمماء كاألخالؽ الحسنة لما يعمـ اال ظاىران مف الحياة الدنيا كمثؿ ذلؾ حب األنبياء ك 
 يدركو األنساف مف صفاتيـ الجميمة التي تدؿ عمييا آثارىـ كأفعاليـ الحسنة.

فيك المناسبة كالمشاكمة ألف شبو الشى يميؿ كينجذب  أما السبب الرابع والخامس
إليو كما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" األركاح جنكد مجندة فما تعارؼ منيا ائتمؼ كما 

 ٔٓٓمنيا اختمؼ" تناكر
فالتعارؼ ىك التناسب كالتناكر ىك التبايف كىك يقتضى حب اهلل تعالى كحده دكف 

 ٕٓٓشريؾ

                                                           
556

175، ص 16صحٌح مسلم بشرح النووي ، ج   
557

271-276، ص 4الغزالى ، احٌاء علوم الدٌن ، ج   



 

777 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 طريق محبة اهلل تعالى عند الغزالى
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث القدسى عف اهلل تعالى :" مف عاد لى كليان 

ما افترضتو عميو , فقد آذنتو بالحرب , كما تقرب إلى عبدل بشى أحب الى مف أداء 
كما يزاؿ عبدل يتقرب إلى بالنكافؿ حتى احبو , فإذا احببتو كنت سمعو الذل يسمع بو 
كبصره الذل يبصر بو كيده التي يبطش بيا كرجمو التي يمشى بيا كلئف سألنى 

 ٖٓٓألعطيتو كلئف استعاذ بى ألعيذنو"
ف أف يككف اهلل كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ثالث مف كف فيو كجد حالكة اإليما

كرسكلو احب اليو مما سكاىما كاف يحب المرء ال يحبو إال هلل كأف يكره أف يعكد في 
 ٗٓٓالكفر كما يكره أف يقذؼ في النار"

يرسـ اهلل تعالى الطريؽ الى حبو كىك أداء الفرائض كالحب دكف أداء الفرائض 
م العمؿ أحب الى زيؼ ككذب, عف عبداهلل قاؿ سألت النبى صمى اهلل عميو كسمـ :" أ

اهلل عزكجؿ قاؿ:" الصالة , قاؿ ثـ أم , قاؿ ثـ بر الكالديف , قاؿ ثـ أم قاؿ: الجياد 
 َٔٓفي سبيؿ اهلل "

كيربط اإلسالـ بيف محبة اهلل تعالى كاتباع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , قاؿ 
 ُٔٓتعالى:" قؿ اف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل "

تعالى بيف محبتو كالعمؿ , فمقدمات محبة اهلل تعالى ىي العمؿ كقد ربط اهلل 
كنتيجة محبة اهلل تعالى ىي العمؿ , كمف صدؽ المحبة اتباع الرسكؿ صمى اهلل عميو 
كسمـ في ىديو , كزىده كاخالقو كالتأس بو في األمكر , فإف اهلل تعالى جعؿ محمد 

المحبة هلل تعالى إيثار محبة  صمى اهلل عميو كسمـ دليالن كحجة عمى أمتو كمف صدؽ
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اهلل تعالى في جميع األمكر عمى نفسؾ كىكاؾ كأف تبدأ في األمكر كميا بأمره قبؿ أمر 
نفسؾ ألف عالمة المحب المكافقة لممحبكب كالمسايرة لو في كؿ األمكر , كالتقرب اليو 

 ِٔٓبكؿ حيمة
 تعالى كلرسكلو كقد ربط الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بيف اإليماف كشدة المحبة هلل

صمى اهلل عميو كسمـ , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :"ال يؤمف احدكـ حتى يككف اهلل كرسكلو 
 ّٔٓأحب إليو مما سكاىما"

كفى حديث آخر:"ال يؤمف العبد حتى أككف أحب إليو مف أىمو كمالو كالناس 
 كفى ركاية" كمف نفسو".ْٔٓاجمعيف "

خكانكـ كأزكاجكـ كعشيرتكـ كأمكاؿ  كقاؿ تعالى:" قؿ إف كاف أباؤكـ كأبناؤكـ كا 
اقترفتمكىا كتجارة تخشكف كسادىا كمساكف ترضكنيا احب اليكـ مف اهلل كرسكلو كجياد 

 ٓٔٓفي سبيمو فتربصكا حتى يأتي اهلل بأمره كاهلل ال ييدل القـك الفاسقيف"
, ال  كمف ثمرة محبة اهلل تعالى قكلو تعالى:" ليـ البشرل في الحياة الدنيا كفى اآلخرة

 ٔٔٓتبديؿ لكممات اهلل ذلؾ ىك الفكز العظيـ"
  الرضا 

ذا حصمت المحبة تبعيا الرضا , ألف المحب راض دائمان عف أعماؿ محبكبو  كا 
كمعنى الرضا أف يبذؿ األنساف جيده ليصؿ إلى ما يحبو اهلل كرسكلو كفى أثناء 

 تعالى راض محاكالتو لمكصكؿ إليو يككف مطمئف إلى النتيجة عمى أم كضع أحبيا اهلل
ليو يرجع األمر كمو كيجب أف يككف كؿ  بيا ألنو إليو تعالى المصير كعاقبة األمكر كا 
ذلؾ كاقران في ذىنو , مفعمان بو شعكره مع إيمانو بأنو تعالى حكيـ , رحماف , رحيـ , كأف 

 ٕٔٓيككف قمب العبد ساكنان تحت حكـ اهلل تعالى 
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 محبة العبد هلل تعالى 
كؿ احد كما أسيؿ الدعكل كما أغمى المعنى فال ينبغي أف  إف المحبة يدعييا

يفتر االنساف بتمبيس الشيطاف كخدع النفس ميما ادعت محبة اهلل تعالى مالـ يختبرىا 
 بالعالمات كاألدلة كالبراىيف.

كالمحبة آثارىا تظير في القمب كالمساف كالجكارح كىى كثيرة فمنيا حب لقاء  .ُ
ذا عمـ أنو ال كصكؿ إال الحبيب , فإذا أحب القمب  محبكبان حب مشاىدتو كلقائو كا 

بالرحيؿ مف الدنيا كمفارقتيا بالمكت فيجب أف يككف محبان لممكت ألف المحب ال 
ييمو السفر عف كطنو إلى مكاف محبكبو ليتنعـ بمشاىدتو  كالمكت مفتاح المقاء 

قاء اهلل أحب كباب الدخكؿ إلى المشاىدة , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" مف أحب ل
 ٖٔٓاهلل لقاءه"

كقد شرط اهلل تعالى لحقيقة الصدؽ في الحب المكت في سبيؿ اهلل تعالى كطمب 
 ٗٔٓالشيادة عالمتو فقاؿ تعالى:" إف اهلل يحب الذيف يقاتمكف في سبيمو صفان"

ككراىة المكت قد تككف لحب الدنيا كالتأسؼ عمى فراؽ األىؿ كالماؿ كالكلد كىذا 
 تعالى ألف الحب الكامؿ ىك الذل يأخذ كؿ القمب كال يبعد ينافى كماؿ حب اهلل

أف يككف لو مع حب األىؿ كالكلد شائبة مف حب اهلل تعالى ضعيفة , كالناس 
 متفاكتكف في الحب.

يككف العبد ال يكره المكت كلكف يكره عجمتو قبؿ أف يستعد لمقاء اهلل كىذه الكراىة  .ِ
 ؿ لالستعداد ال تنافى كماؿ الحب الستغراقو في العم

كأف يككف مقدما ماأحبو اهلل تعالى عمى ما يحبو في ظاىره كباطنو فيجد في العمؿ 
كيتجنب اتباع اليكل كيكاظب عمى طاعة اهلل كيتقرب إلى اهلل تعالى بالنكافؿ 
طالبان منو الدرجات العمى في الجنة كما يطمب المحب مزيد القرب مف قمب 
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المحبيف باإليثار, قاؿ تعالى:" يحبكف مف ىاجر محبكبو , كقد كصؼ اهلل تعالى 
الييـ كال يجدكف في صدكرىـ حاجة مما أكتكا كيؤثركف عمى أنفسيـ كلك كاف بيـ 

 َٕٓخصاصة كمف يكؽ شح نفسو فأكلئؾ ىـ المفمحكف"
كعالمة الحب ايثاره عمى نفسؾ كعمؿ الطاعات التي أمرنا اهلل تعالى بيا 

ا ألف محبتو هلل تعالى سبب محبة اهلل لو ,قاؿ تعالى:" كاجتناب النكاىى التي نيانا عني
ذا احبو اهلل تكاله كنصره عمى اعدائو كال يكمو إلى ىكاه كشيكاتو  ُٕٓيحبيـ كيحبكنو", كا 

كعالمة حب اهلل تعالى حب ذكره كحب القرآف الذل ىك كالمو كحب رسكؿ اهلل 
ا قكيت تعدت مف صمى اهلل عميو كسمـ كحب كؿ ما ينسب إليو تعالى فالمحبة إذ

 المحبكب إلى كؿ ما يحب المحبكب
كقاؿ سيؿ عالمة حب اهلل حب القرآف كعالمة حب اهلل كحب القرآف حب النبى 
صمى اهلل عيمو كسمـ حب السنة كعالمة حب السنة حب اآلخرة , كعالمة حب اآلخرة 

 ِٕٓبغض الدنيا , كعالمة بغض الدنيا أف ال يأخذ منيا إال زادان إلى اآلخرة
 حبة اهلل لمعبدم

شكاىد القرآف الكريـ ظاىرة عمى أف اهلل تعالى يحب عبده , قاؿ تعالى:" فسكؼ 
, كقاؿ تعالى:" إف اهلل يحب الذيف ّٕٓيأتي اهلل بقـك يحبيـ كيحبكنة أذلة عمى المؤمنيف"

 ْٕٓيقاتمكف في سبيمو صفان"
 ٕٓٓكقاؿ تعالى:" إف اهلل يحب التكابيف كيحب المتطيريف"

الى إذا أحب عبدان تاب عميو قبؿ المكت فمـ تضره الذنكب الماضية أم أف اهلل تع
ف كثرت , كما ال يضر الكفر الماضى بعد اإلسالـ كاشترط اهلل تعالى لممحبة غفراف  كا 
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, قاؿ تعالى:" قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل كيغفر لكـ ٕٔٓالذنب
ى:" كما تقرب إلى عبد بشى أحب , كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" قاؿ تعالٕٕٓذنكبكـ"

إلٌى مما افترضتو عميو كما يزاؿ عبدل يتقرب إلٌى بالنكافؿ حتى أحبو فإذا أحببتو كنت 
سمعو الذل يسمع بو كبصره الذل يبصر بو كيده التي يبطش بيا كرجمو التي يمشى 

ف استعاذنى ألعيذنو" ف سألنى ألعطينو كا  ء , أم تقربو بالنكافؿ سببان لصفآٖٕبيا كا 
باطنو كحصكلو في درجة القرب مف ربو كىذا فعؿ اهلل تعالى كلطفو بو فيك معنى 

 حبو.
حاطة  كترقى العبد في درجات القرب , فكمما صار أكمؿ صفة كأتـ عممان كا 
بحقائؽ األمكر كأثبت قكة في قير الشيطاف كقمع الشيكات كأظير نزاىة عف الرذائؿ 

حدكد كقرب كؿ كاحد مف اهلل تعالى بقدر صار أقرب مف درجة الكماؿ اإلنسانى الم
كمالو كسمكؾ العبد في درجات الكماؿ كالقرب مف اهلل تعالى متباينة كمتفاكتة بيف 

 البشر.
فمحبة اهلل لمعبد بدفع الشكاغؿ كالمعاصى عنو كتطيير باطنو مف كدكرات الدنيا 

المشير عميو كيتكلى اهلل تعالى أمره كظاىره كباطنو , سره كجيره فيككف اهلل ىك 
كالمدبر ألمره كالمزيف ألخالقو كالمستعمؿ لجكارحو كالمسدد لظاىره كباطنو كالمبغض 

 ٕٗٓلمدنيا في قمبو كالمؤنس لو بمذة المناجاة في خمكاتو
إف المحبة هلل تعالى ىي الغاية القصكل كالذركة العميا مف الدرجات كما بعد إدراؾ 

 تكابعيا كا لشكؽ كاألنس كالرضا.المحبة إال ىك ثمرة مف ثمارىا كتابع مف 
كما قيؿ في المحبة فيك مقدمة مف مقدماتيا كالتكبة كالصبر كالزىد كغيرىا كىذا 

 تابع لممحبة.
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كيرل الغزالى أف األمة مجمعة عمى اف الحب هلل تعالى كلرسكلو صمى اهلل عميو 
 كسمـ فرض.

, كقكلو تعالى:" َٖٓ"كيدؿ عمى اثبات الحب هلل تعالى قكلو تعالى:" يحبيـ كيحبكنو
 , كىك دليؿ عمى اثبات الحب هلل كالتفاكت فيو .ُٖٓكالذيف ءامنكا أشد حبان هلل "

كقد جعؿ صمى اهلل عميو كسمـ الحب هلل مف شرط اإليماف , قاؿ صمى اهلل عميو 
 ِٖٓكسمـ:" ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب إليو مف كالده ككلده ك الناس اجمعيف"

اهلل عميو كسمـ بمحبة اهلل تعالى كرسكلو فقاؿ صمى اهلل عميو كأمر رسكؿ اهلل صمى 
 ّٖٓكسمـ:" أحبكا اهلل لما يغذككـ بو مف نعمة كأحبكنى لحبى اهلل كأحبكا أىؿ بيتى لحبى"

كالمحبة تأتى بعد المعرفة كاإلدراؾ أم ال يحب اإلنساف إال ما يعرفو لذلؾ الحب 
 مف خاصية الحى المدرؾ 
 -ثالثة أقسام وىى:والمدركات تنقسم إلى 

ما يكافؽ طبع المدرؾ كيالئمو كيمتذ بو أم فيو ميالي لمطبع كما فيو راحتو فيك  .ُ
 محبكب عند المدرؾ , فإذا تأكد كقكل سمى عشقان 

ما ينافى طبع المدرؾ كينافره كيؤلمو أم في الطبع نفره منو فيك مبغكض عند  .ِ
 المدرؾ

ف محبكبان كال مكركىاى, كبما أف الحب ما ال يؤثر فيو بإيالـ كال إلذاذ فإنو ال يكك  .ّ
تابعان لإلدراؾ كالمعرفة لذلؾ انقسـ حسب انقساـ المدركات كالحكاس ألف لكؿ 
دراؾ األشياء  حاسة إدراؾ نكع مف أنكاع المدركات فمذة العيف باإلبصار كا 
الجميمة , كلذة األذف في النغمات المكزكنة كاألصكات الجميمة كلذة الشـ في 

طيبة , كلذة الذكؽ في المطعـ كلذة الممس في الميف كالنعكمة كألف الركائح ال
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المدركات بالحكاس ممذة كانت محبكبة كلمطبع السميـ ميؿ إلييا  قاؿ صمى اهلل 
عميو كسمـ :" حبب إلى مف دنياكـ النساء كالطيب كجعؿ قرة عينى في 

  ْٖٓالصالة"
لحسف البصر  فسمى الطيب محبكبان لحسف الشـ , كسمى النساء محبكبات

كالممس , كسمى الصالة قرة عيف ألنيا أبمغ المحبكبات , كتدرؾ بالقمب أك العقؿ أك 
 النكر كىك الحاسة السادسة, أما لذات الحكاس الخمس تشارؾ فييا البيائـ اإلنساف

كالبصيرة الظاىرة أقكل مف البصر الظاىر , كالقمب أشد إدراكان مف العيف , 
بالعقؿ أعظـ مف جماؿ الصكر الظاىرة لإلبصار , فيككف كجماؿ المعانى المدركة 

 ٖٓٓميؿ الطبع السميـ كالعقؿ الصحيح إليو أقكل
 المحبة عند ابن تيمية 

حقيقة المحبة أف يحب المحبكب كما أحبو , كيكره ما يكرىو , كمف صحت محبتو 
المحبة قكلو امتنعت مخالفتو ألف المخالفة انما تككف لنقص المتابعة , كيدؿ عمى نقص 

 ٖٔٓاهلل تعالى:" قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكنى يحببكـ اهلل كيغفر لكـ ذنكبكـ"
كالمقصكد بالمحبة ىنا التي تتعمؽ بالنفكس لغير اهلل تعالى كىذا نقص في تكحيد 
المحبة هلل تعالى , كىذا دليؿ عمى نقص محبة اهلل تعالى حيث لك كممت محبتو لـ 

 ٕٖٓيحب سكاه
 ساسية التي تحرؾ القمكب إلى اهلل تعالى ىي ثالثة كالقاعدة األ

 المحبة  .ُ
 الخكؼ  .ِ
 الرجاء .ّ
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كأقكاىا المحبة ألنيا تراد في الدنيا كاآلخرة عمى غير الخكؼ فإنو يزكؿ في 
 ٖٖٓاآلخرة , قاؿ تعالى:" اال أف أكلياء اهلل ال خكؼ عمييـ كالىـ يحزنكف"

لطريؽ , فالمحبة تمقى كالخكؼ المقصكد منو الزجر كالمنع مف الخركج عف ا
العبد في السير إلى محبكبو , كعمى قدر ضعفيا كقكتيا يككف سيره إلييا كالخكؼ 

 يمنعو أف يخرج عف طريؽ المحبكب كالرجاء كيقعده.
 كذلؾ مف األشياء التي تحرؾ القمكب 

كثرة الذكر لممحبكب , ألنيا تعمؽ القمكب بو لذلؾ أمر اهلل تعالى بالذكر  -أ
قاؿ تعالى :" ياأييا الذيف فءامنكا اذكركا اهلل ذكران كثيران كسبحكه بكرة الكثير , 
 ٖٗٓكاصيالن"
النظر كذكر أنعـ اهلل تعالى عمى اإلنساف ,قاؿ تعالى:" فاذكركا آالء اهلل   - ت

, كقاؿ تعالى 591كقاؿ تعالى :" كما بكـ مف نعمة فمف اهلل" 590لعمكـ تفمحكف"
 592:" كاف تعدكا نعمة اهلل ال تحصكىا"

 -المحبة هلل عند ابن تيميو نوعان:
 محبة لو نفسو , كمحبة لو لما فيو مف اإلحساف 

 -والحمد لو نوعان:
حمد لو عمى ما تستحقو نفسو , كحمد عمى إحسانو إلى عبده , فالنكعاف لمرضا 

 كالنكعيف لممحبة.
كالرضا بو كبدينو كبرسكلو فيذا مف حظ المحبة , لذلؾ ذكر النبى صمى اهلل عميو 
كسمـ ذكؽ طعـ اإليماف كما ذكر في المحبة كجكد حالكة اإليماف, قاؿ صمى اهلل عميو 
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كسمـ :"ثالث مف كف فيو كجد بيف حالكة اإليماف : أف يككف اهلل كرسكلو أحب إليو 
مما سكاىما كمف كاف يحب المرء ال يحبو إال هلل , كمف كاف يكره أف يرجع في الكفر 

 ّٗٓكره أف يمقى في النار"بعد إذ أنقذه اهلل منو كما ي
إف محبة اهلل تعالى كرسكلو مف أعظـ كاجبات اإليماف كىى أصؿ لكؿ عمؿ مف 

 أعماؿ االيماف كالديف.
 كىى أصؿ كؿ عمؿ مف أعماؿ االيماف كالديف.

ف التصديؽ بو أصؿ كؿ قكؿ مف أقكاؿ االيماف كالديف   كا 
ف كؿ حركة في الكجكد تصدر عف محبة : إما عف محبة  محمكدة أك محبة كا 

 مذمكمة
ف جميع األعماؿ اإليمانية الدينية التصدر إال عف المحبة المحمكدة , كأصؿ  كا 
المحبة المحمكدة ىي محبة اهلل تعالى حيث العمؿ الصادر عف محبة مذمكمة عند اهلل 

 ْٗٓال يككف عمالن صالحان 
 مرض القموب عند ابن تيمية 

كقاؿ تعالى :" ليجعؿ ما ٓٗٓمرضان" قاؿ تعالى :" في قمكبيـ مرض فزادىـ اهلل
, كقاؿ تعالى :" لئف لـ ٔٗٓيمقى الشيطاف فتنة لمذيف في قمكبيـ مرض كالقاسية قمكبيـ"

ينتو المنافقكف كالذيف في قمكبيـ مرض كالمرجفكف في المدينة لنغرينؾ بيـ ثـ ال 
 ٕٗٓيجاكركنؾ فييا إال قميالن"

مؤمنكف كليقكؿ الذيف في قمكبيـ كقاؿ تعالى:" كال يرتاب الذيف اكتكا الكتاب كال
كقاؿ تعالى:" قد جاءتكـ مكعظة مف ربكـ ٖٗٓمرض كالكافركف ماذا أراد اهلل بيذا مثالن"
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, كقاؿ تعالى :" كننزؿ مف القرآف ما ٗٗٓكشفاء لما في الصدكر كىدل كرحمة لممؤمنيف"
ؼ , كقاؿ تعالى :" كيشََٔىك شفاء كرحمة لممؤمنيف كال يزيد الظالميف إال خساران"

 َُٔصدرك قـك مؤمنيف كيذىب غيظ قمكبيـ "
 مرض البدف ضد صحتو كصالحو , كىك فساد يككف في البدف 

 -إلى نوعين :كقسـ ابف تيمية الفساد الذل يصيب البدف 
 فساد اإلدراؾ  .ُ
 فساد حركتو الطبيعية  .ِ

 -كالفساد في اإلدراؾ نكعيف ىما: .ُ
 إما أف يذىب اإلدراؾ كالعمى كالصمـ - أ

األشياء عمى غير ما ىي عميو كما يدرؾ الحمك مران, كيخيؿ إليو أف يدرؾ  - ب
 أشياء ال حقيقة ليا في الخارج

 فساد حركتو الطبيعية كىى  .ِ
 أف تضعؼ قكتو عف اليضـ  - أ

 أف يبغض األغذية التي يحتاج الييا , كيحب األشياء التي تضره  - ب
اإلرادية في كمع ىذا المرض لـ يمت كلـ ييمؾ بؿ فيو قكة عمى إدراؾ الحركة 

 -الجممة فينشأ مف ذلؾ ألـ في البدف لسببيف ىما:
فساد الكمية , كىك نقض المادة فيحتاج إلى غذاء كاما لزيادىا فيحتاج إلى  .ُ
 استفراغ
 َِٔفساد الكيفية كقكة في الحرارة كالبركدة خارج عف اإلعتداؿ فيداكل .ِ
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 -تعريف مرض القمب عند ابن تيمية :
رادتو , فتصكره بالشبيات التي تعرض ىك نكع فساد يحصؿ لو  يفسد بو تصكرة كا 

رادتو بحيث يبغض  لو حتى ال يرل الحؽ , أك يراه عمى خالؼ مما ىك عميو , كا 
الحؽ النافع كيحب الباطؿ الضار, كليذا يفسر المرض تارة بالشؾ كالريب كما فسر 

زنا كما فسر أم شؾ , كتارة يفسر بشيكة الَّٔمجاىد كقتادة قكلو:" في قمكبيـ مرض"
 َْٔبو قكلو تعالى :"فيطمع الذل في قمبو مرض"

كمرض القمب ألـ يحصؿ في القمب كالغيظ مف عدك استكلى عميؾ , فإف ذلؾ 
 َٓٔيؤلـ القمب , قاؿ تعالى :" كيشؼ صدرك قـك مؤمنيف كيذىب غيظ قمكبيـ"

فشفاؤىـ بزكاؿ ما حصؿ في قمكبيـ مف األلـ , كيقاؿ فالف شفى غيظو كفى 
استشفاء أكلياء المقتكؿ فيذا شفاء مف الغـ كالغيظ كالحزف , ككؿ ىذه آالـ القكد 

 تحصؿ في النفس
ككذلؾ الشؾ كالجيؿ يؤلـ القمب قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ىال سألكا إذا لـ 
يعممكا فإنما شفاء العى السؤاؿ , كالشاؾ في الشئ المرتاب فيو يتألـ قمبو , حتى 

 يحصؿ لو العمـ كاليقيف.
القمب يمكت بالجيؿ المطمؽ كيمرض بنكع مف الجيؿ, فمرض القمب إذا كرد ك 

ف حصمت لو حكمة كمكعظة كانت مف أسباب  عميو شبية أك شيكة قكت مرضو , كا 
صالحو كشفائو , قاؿ تعالى:" ليجعؿ ما يمقى الشيطاف فتنة لمذيف في قمكبيـ 

 َٔٔمرض"
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أكلئؾ قمكبيـ ضعيفة ألف ذلؾ أكرث شيية عندىـ كالقاسية قمكبيـ ليبسيا ف
بالمرض , فصار ما ألقى الشيطاف فتنة ليـ , كىؤالء كانت قمكبيـ قاسية عف اإليماف 

 فصار فتنة ليـ.
كقاؿ تعالى:" لئف لـ ينتو المنافقكف كالذيف في قمكبيـ مرض كالمرجفكف في 

, لـ تمت قمكبيـ كمكت َٖٔ, كقاؿ تعالى:" كليقكؿ الذيف في قمكبيـ مرض"َٕٔالمدينة"
الكفار كالمنافقيف , كليست صحيحة صالحة كصالح قمكب المؤمنيف بؿ فييا مرض 

 شبية كشيكات.
,كىك مرض الشيكة , فالقمب َٗٔكقاؿ تعالى:" فيطمع الذل في قمبو مرض"

الصحيح لك تعرضت لو المرأة لـ يمتفت إلييا بخالؼ القمب المريض بالشيكة فإنو 
قكة المرض كضعفو, فإذا خضعف لضعفو يميؿ إلى ما يعرض لو مف ذلؾ بحسب 

 بالقكؿ طمع الذل في قمبو مرض.
كالقرآف شفاء لما في الصدكر , كمف في قمبو أمراض الشبيات كالشيكات ففيو مف 
البينات ما يزيؿ الحؽ مف الباطؿ , فيزيؿ أمراض الشبية المفسدة لمعمـ كالتصكر 

كمة كالمكعظة الحسنة كاإلدراؾ بحيث يرل األشياء عمى ما ىي عميو , كفيو مف الح
بالترغيب كالترىيب كالقصص التي فييا عبرة ما يكجب صالح القمب , فيرغب القمب 
فيما ينفعو كيبغض ما يضره , فيبقى القمب محبان لمرشاد مبغضان لمغى بعد أف كاف 

 مريدان لمغى مبغضان لمرشاد.
القمب فتصمح  فالقرآف الكريـ مزيؿ لألمراض المكجبة لإلرادات الفاسدة حتى يصمح

إرادتو , كيعكد إلى فطرتو التي فطر عمييا كما يعكد البدف إلى الحاؿ الطبيعى, 
كيغتذل القمب مف اإليماف كالقرآف بما يزكيو كيؤيده كما يغتذل البدف بما ينميو كيقكمو 
فإف زكاة القمب مثؿ نماء البدف , كالعمؿ لو أثر في القمب مف نفع كضر كصالح قبؿ 
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ارج فصالحيا عدؿ ليا كفسادىا ظمـ ليا , قاؿ تعالى:" مف عمؿ صالحان أثره في الخ
ف أسأتـ َُٔفمنفسو كمف أساء فعمييا" , كقاؿ تعالى:" إف أحسنتـ احسنتـ ألنفسكـ كا 

 ُُٔفميا"
قاؿ بعض السمؼ:" إف لمحسنة نكر في القمب كقكة في البدف كضياء في الكجو 

ف لمس يئة لظممة في القمب كسكادان في كسعة في الرزؽ كمحبة في قمكب الخمؽ , كا 
 الكجو ككىنان في البدف كنقصان في الرزؽ , كبغضان في قمكب الخمؽ.

 كمف أمراض القمكب الظمـ 
 والظمم ثالثة أنواع

كالظمـ كمو مف أمراض القمكب , كالعدؿ صحتيا , كصالحيا , قاؿ تعالى:" 
ذا جاءه لـ يجده شيئان كالذيف كفركا أعماليـ كسراب بقيعة يحسبو الظمآف ماء حتى إ

ككجد اهلل عنده فكاه حسابو كاهلل سريع الحساب , أك كظممات في بحر لجى يغشاه مكج 
مف فكقو مكج مف فكقو سحاب ظممات بعضيا فكؽ بعض إذا أخرج يده لـ يكد يراىا 

 ُِٔكمف لـ يجعؿ اهلل لو نكران فما لو مف نكر"
عة ليا يحسبيا صاحبيا شيئان ينفعو : مثؿ االعتقادات الفاسدة كاألعماؿ التاباألول

 فإذا جاءىا لـ يجدىا شيئان ينفعو فكفاه اهلل حسابو عمى تمؾ األعماؿ.
: مثؿ لمجيؿ البسيط كعدـ االيماف كالعمـ فإف صاحبيا في ظممات بعضيا  الثانى

 فكؽ بعض ال يبصر شيئان فإف البصر انما ىك بنكر اإليماف كالعمـ 
كا إذا مسيـ طائؼ مف الشيطاف تذكركا فإذا ىـ قاؿ تعالى:" إف الذيف اتق

 ُّٔمبصركف"
 ُْٔكقاؿ تعالى:" كلقد ىمت بو كىـ بيا لكال أف رأل برىاف ربو"
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كىك برىاف اإليماف الذل حصؿ في قمبو فصرؼ اهلل بو ما كاف ىـ بو ككتب لو 
حسنة كاممة كلـ يكتب عميو خطيئة إذا فعؿ خيران كلـ يفعؿ سيئة , كقاؿ تعالى:" 

, كقاؿ تعالى:" اهلل كلى الذيف ءامنكا يخرجيـ ُٓٔج الناس مف الظممات إلى النكر"لتخر 
مف الظممات إلى النكر كالذيف كفركا أكلياءىـ الطاغكت يخرجكنيـ مف النكر إلى 

, كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" القمكب أربعة , قمب أجرد فيو مثؿ السراج ُٔٔالظممات"
منككس كقمب مصفح , فأما القمب األجرد  يزىر , كقمب أغمؼ مربكط بغالؼ كقمب

فقمب المؤمف فسراجو فيو نكر , كأما القمب األغمؼ فقمب الكفافر كأما القمب المنككس 
فقمب المنافؽ الخالص عرؼ الحؽ ثـ أنكره كأما القمب المصفح فقمب فيو إيماف كنفاؽ 

كمثؿ القرحة  كمثؿ اإليماف فيو كمثؿ البقمة يمدىا الماء الطيب كمثؿ المنافؽ فيو
 ُٕٔيمدىا القيح كالدـ , فأل المادتيف غمبت عمى األخرل غمبت عميو"

كحياة القمب كحياة غيره ليست مجرد الحس كالحركة اآلرادية أك مجرد العمـ 
كالقدرة بؿ الحياة صفة قائمة بالمكصكؼ , كىى شرط العمـ كاإلرادة كالقدرة عمى 

رادة كعمؿ األفعاؿ االختيارية , كىي أيضان مستمزمة  لذلؾ فكؿ حى لو شعكرة كا 
رادة كعمؿ اختيارل فيك حى كالحياء مشتؽ مف الحياة  اختيارل بقدرة ككؿ مالو عمـ كا 
فإف القمب الحى يككف صاحبو حيان فيو حياء يمنعو عف القبائح , فاف حياة القمب ىي 

مف المانعة مف القبائح التي تفسد القمب , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" الحياء 
, كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" الحياء كالعى شعبتاف مف اإليماف كالبذاء ُٖٔاإليماف"

 ُٗٔكالبياف شعبتاف مف النفاؽ"
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فإف الحى يدفع ما يؤذيو بخالؼ الميت الذل ال حياة فيو , فإنو يسمى كقحان  
 كالكقاحة الصالبة كىك اليبس المخالؼ لرطكبة الحياة ة, فإذا كاف كقحان يابسان صميب
الكجو لـ يكف في قمبو حياة تكجب حياءه كامتناعو مف القبح كاألرض اليابسة ال يؤثر 

 َِٔفييا كطء األقداـ بخالؼ األرض الخضرة
 الحسد

كمف أمراض القمكب الحسد كىك البغض كالكراىة لما يراه مف حسف حاؿ 
 المحسكد

 -والحسد نوعان:
ذا ابغض ذلؾ فإنو  كراىة لمنعمة عميو مطمقان , كىذا ىك الحسد المذمكـ .ُ , كا 

يتألـ كيتأذل بكجكد ما يبغضو فيككف ذلؾ مرضان في قمبو كيمتذ بزكاؿ النعمة عنو , 
ف لـ يحصؿ لو نفع بزكاليا لكف نفعو زكاؿ األلـ الذل كاف في نفسو كلكف ذلؾ األلـ  كا 

 لـ يزؿ اإل بمباشرة منو كىك راحة
ا أنعـ بو عمى النكع أم كالحاسد ليس لو غرض في شيء معيف لكف نفسو تكره م

 أنو تمنى زكاؿ النعمة فإف مف كره النعمة عمى غيره تمنى زكاليا بقمبو.
أف يكره فضؿ ذلؾ الشخص عميو فيجب أف يككف مثمو أك أفضؿ منو , فيذا  .ِ

حسد كىك الذل سمكه الغبطة , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" الحسد إال في اثنيف , رجؿ 
كه الميؿ كالنيار فسمعو رجؿ فقاؿ ياليتنى أكتيت مثؿ ماأكتى ىذا أتاه اهلل القرآف فيك يتم

فعممت فيو مثؿ ما يعمؿ ىذا كرجؿ أتاه اهلل ماالن فيك ييمكو في الحؽ , فقاؿ رجؿ: 
 ُِٔياليتنى أكتيت مثؿ ما أكتى ىذا فعممت فيو مثؿ ما يعمؿ ىذا"
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ل سماه فالحسد نيى عنو النبى صمى اهلل عميو كسمـ اال في مكضعيف ىك الذ
 أكلئؾ الغبطة كىك أف يحب مثؿ حاؿ الغير كيكره أف يفضؿ عميو.

نما أحب أف ينعـ اهلل عميو قيؿ مبدأ ىذا الحب ىك نظره إلى  إذا لـ سمى حسدان كا 
انعامو عمى الغير ككراىتو أف يتفضؿ عميو كلكال كجكد ذلؾ الغير لـ يحب ذلؾ , فمما 

ر كاف حسدان , ألنو كراىة تتبعيا محبة , كاف ذلؾ مبدأ كراىتو أف يتفضؿ عميو الغي
كأما مف أحب أف ينعـ اهلل عميو مع عدـ التفاتو إلى أحكاؿ الناس فيذا ليس عنده مف 

 الحسد شيء
كليذا يبتمى غالب الناس بيذا النكع الثانى كقد تسمى المنافسة فيتنافس األثناف 

اىية احدىما أف يتفضؿ في األمر المحبكب المطمكب كالىما يريد أف يأخذه كذلؾ لكر 
عميو اآلخر, كذلؾ يكره المستبقاف كؿ منيما أف يسبقو اآلخر , كالتنافس ليس مذمـك 
مطمقان بؿ محمكد في الخير , قاؿ تعالى:" إف األبرار لفى نعيـ عمى األرائؾ ينظركف 
تعرؼ في كجكىيـ نضرة النعيـ يسقكف مف رحيؽ مختكـ ختامو مسؾ كفى ذلؾ 

 ِِٔفسكف"فميتنافس المتنا
 فأمر المنافس أف ينافس في نعيـ االخرة الينافس في نعيـ الدنيا الزائؿ

كىذا مكافؽ لحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فإنو نيى عف الحسد إال فيمف 
 أكتى العمـ فيك يعمؿ بو كيعممو كمف أكتى الماؿ فيك ينفقو.

لـ ينفقو في طاعة اهلل فأما مف أكتى عممان كلـ يعمؿ بو كلـ يعممو أك أكتى ماالن ك 
 فيذا ال يحسد كال يتمنى مثؿ حالو فإنو في خير يرغب فيو بؿ ىك معرض لمعذاب 

ال فالعامؿ ال يحسد في  كالحسد يقع لما يحصؿ لمغير مف السؤدد كالرياسة , كا 
العادة , كلك كاف تنعمو في األكؿ كالشرب كالنكاح أكثر مف غيره , بخالؼ أىؿ العمـ 

 ما يحسداف كثيران.كالماؿ , فإني
 فيكجد بيف أىؿ العمـ الذيف ليـ أتباع مف الحسد ماال يكجد فيمف ليس ليـ أتباع.
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ككذلؾ فيمف لو أتباع بسبب انفاؽ مالو فصاحب العمـ ينفع الناس بقكت القمكب 
كصاحب الماؿ ينفعيـ بقكت األبداف كالناس كميـ محتاجكف إلى ما يصمحيـ مف 

 ب الماؿ.اإلثنيف صاحب العمـ كصاح
كعمر ابف الخطاب نافس ابى بكر رضى اهلل عنيما في االنفاؽ عف عمر بف 
الخطاب رضى اهلل عنو قاؿ:" أمرنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف نتصدؽ فكافؽ 
ذلؾ ماالن عندل فقمت اليكـ أسبؽ أبابكر أف اسبقتو يكما , قاؿ فجئت بنصؼ مالى , 

 عميو كسمـ :ما أبقيت ألىمؾ قمت مثمو , كأتى أبا قاؿ: فقاؿ لى رسكؿ اهلل صمى اهلل
بكر رضى اهلل عنو بكؿ ما عنده فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:"ما ابقيت 

 ِّٔألىمؾ , قاؿ ابقيت ليـ اهلل كرسكلو فقمت ال اسابقؾ إلى شيء أبدان"
 كاف ما فعمو عمر مف المنافسة كالغبطة المباحة , لكف حاؿ الصديؽ رضى اهلل

 عنو أفضؿ منو ألنو خاؿ مف المنافسة مطمقان ال ينظر إلى حاؿ غيره.
ككاف بيف األكس كالخزرج منافسة عمى الديف فكاف أحدىـ إذا فعمكا ما يفضمكف 
بو عند اهلل كرسكلو أحب اآلخركف أف يفعمكا نظير ذلؾ , فيك منافسة فيما يقربيـ إلى 

 ِْٔافسكف"اهلل , قاؿ تعالى:"كفى ذلؾ فميتنافس المتن
كالحسد المذمكـ كمو قكلو تعالى عف الييكد " كد كثير مف أىؿ الكتاب لك يردكنكـ 

 ِٓٔبعد ايمانكـ كفاران حسدان مف عند أنفسيـ مف بعد ما تبيف ليـ الحؽ"
يكدكف أم يتمنكف ارتدادكـ حسدان , فجعؿ الحسد ىك المكجب لذلؾ الكد مف بعد 
ما تبيف ليـ الحؽ ألنيـ عندما رأك ما حصؿ لكـ مف النعمة ما لـ يحصؿ ليـ مثمو 
حسدككـ , قاؿ تعالى:" أـ يحسدكف الناس عمى ماءاتاىـ اهلل مف فضمو فقد آتينا آؿ 
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ان عظيمان فمنيـ مف آمف بو كمنيـ مف صد عنو إبراىيـ الكتاب كالحكمة كآتيناىـ ممك
 ِٔٔككفى بجينـ سعيران"

كقاؿ تعالى:" قؿ أعكذ برب الفمؽ مف شر ما خمؽ كمف شر غاسؽ إذا كقب كمف 
 ِٕٔشر النفاثات في العقد كمف شر حاسد إذا حسد"

كذكر البعض أف السكرة السابقة نزلت بسبب حسد الييكد لمنبى صمى اهلل عميو 
ه سحره لبيد بف األعصـ الييكدل فالحاسد المبغض لمنعمة عمى مف كسمـ حتى سحرك 

انعـ اهلل عميو بيا ظالـ معتد , كالكارىة لتفضيمو المحب لمماثمتو منيى عف ذلؾ إال 
 فيما يقربو إلى اهلل تعالى.

كقد ابتمى يكسؼ بحسد اخكتو لو , قاؿ تعالى:" ليكسؼ كاخكه احب الى ابينا منا 
 ِٖٔلفى ضالؿ مبيف " كنحف عصبة اف ابانا

, لذلؾ قاؿ يعقكب ليكسؼ قكلو تعالى :" ِٗٔفحسدكىما عمى تفضيؿ األب ليما 
 َّٔال تقصص رؤياؾ عمى اخكتؾ فيكيدكا لؾ كيدان اف الشيطاف لإلنساف عدك مبيف "

 الحب عند ابن حزم
يرل ابف حـز أف الحب أكلو ىزؿ كآخره جد , دقت معانيو لجاللتيا عف أف 

يقتيا إال بالمعاناة. كليس بمنكر في الديانة كال بمحظكر في تكصؼ فال تدرؾ حق
 الشريعة إذ القمكب بيد اهلل تعالى.

كيقكؿ ابف حـز قد اختمؼ الناس في ما ىيتو كالذل أذىب إليو أنو اتصاؿ بيف 
أجزاء النفكس المقسكمة في ىذه الخميقة في أصؿ عنصرىا الرفيع كأف سر التمازج 

إنما ىك االتصاؿ كاإلنفصاؿ كالشكؿ دأبان يستدعى شكمو, كالتبايف في المخمكقات 
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كالمٍثؿي الى ًمٍثمو ساكف كلممجانسة عمؿ محسكس كتأثير مشاىد, كالتنافر في األضداد 
كالمكافقة في األنداد كالنزاع فيما تشابو مكجكد فيما بيننا, فكيؼ بالنفس كعالميا العالـ 

عتدؿ , كًسٍنخيا المييأ لقبكؿ االتفاؽ الصافى الخفيؼ, كجكىرىا الجكىر الصعاد الم
كالميؿ كالتكؽ كاالنحراؼ كالشيكة كالنفار , كؿ ىذا معركؼ بالفطرة في أحكاؿ تصرؼ 
اإلنساف فيسكف إلييا , قاؿ تعالى:" ىك الذل خمقكـ مف نفس كاحدة كجعؿ منيا زكجيا 

صكرة , فجعؿ عمة السككف أنيا منو, كلك كاف عمة الحب حيسف الُّٔليسكف إلييا"
الجسدية لكجب أال يستحسف األقؿ في الصكرة , كنرل كثيران مما يؤثر األدنى كيعمـ 
فضؿ غيره كال يجد خالصان لقمبو عنو , كلك كاف لممكافقة في األخالؽ لما أحب المرء 

 مف ال يساعده كال يكافقو, فيذا شيء في ذات النفس.
عد القدح كمجاكرة الحجريف أك المحبة كالنار في الحجر ال تظير قكة النار إال ب
ال فيى كامنو في حجرىا ال تظير  ِّٔبضغطيما كاحتكاكيما كا 

ف ما يقع مف أكؿ كىمة ببعض أعراض االستحساف الجسدل كاستطراؼ البصر  كا 
الذل ال يجاكز األلكاف , فيذا سر الشيكة كمعناىا الحقيقى. فإذا فضمت الشيكة 

ى تشترؾ فيو الطبائع مع النفس تسمى كتجاكزت ىذا الحد ككافؽ الفضؿ اتصاؿ نفسان
 عشقان 

كلمحب حكمان عمى النفكس ماضيان كسمطانان قاضيان كأمران ال يخالؼ كحدان ال 
, كيخؿ الثابت ,  يعصى كممكان ال يتعدل كطاعة ال تصرؼ كنفاذا ال يرد كيحؿ الجـر

 ّّٔكيحؿ الشغاؼ كيحؿ الممنكع
كبينيما مشاكمة كاتفاؽ في كمف الدليؿ عمى ذلؾ ال تجد اثنيف يتحاباف إال 

ف قؿ.  الصفات الطبيعية البد في ذلؾ كا 
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ككمما زادت االشباه زادت المجانسة كتأكدت المكدة , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" 
 ّْٔاألركاح جنكد مجندة ما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ"

مذ كعمة مشتياة ال كالحب داءي عياءي كفيو الدكاء منو عمى قدر المعاناة كسقاـ مست
يكد سميميا البرء كال يتمنى عمييا اإلفاقة , يزيف لممرء ما كاف يأنؼ منو كيسيؿ عميو 

 ّٓٔما كاف يصعب عنده حتى يحيؿ الطبائع المركبة كالجبمة المخمكقة
 أسباب المحبة وأنواعيا عند ابن حزم 

ذا كانت المحبة لسبب مف األسباب , فإنيا تفنى بفناء سببيا فمف  كدؾ المر كا 
 كلى مع انقضائو.

: كأفضميا محبة المتحابيف في اهلل تعالى , إما االجتياد في العمؿ والمحبة أنواع
ما لفضؿ عمـ يمنحو اإلنساف , كمحبة  ما االتفاؽ في اصؿ النحمة كالمذىب. كا  كا 
القرابة , كمحبة األلفة كاالشتراؾ في المطالب, كمحبة التصاحب كالمعرفة كمحبة 

بة الطمع في جاه المحبكب كمحبة المتحابيف لسر يجتمعاف عميو يمزميما البر, كمح
ستره كمحبة بمكغ المذة كقضاء الكطر , كمحبة العشؽ التي ال عمو ليا اال اتصاؿ 

 النفكس.
فكؿ ىذه األنكاع منقضيو مع انقضاء عمميا كزائدة بزيادتيا كناقصة بنقصانيا , 

العشؽ المتمكف مف النفس ال فناء ليا إال  متأكدة بدنكىا , فاتره ببعدىا , كمحبة
 بالمكت.
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 عالمات الحب عند ابن حزم 
 يرل ابف حـز أف لمحب عالمات يعرفيا الفطف الذكى كىى 

إدماف النظر لممحبكب , فالعيف باب النفس الشارع , كىى المنقبة عف سرائرىا ,  .ُ
ينتقؿ بتنقؿ كالمعبرة لضمائرىا, كالمعربة عف بكاطنيا , فترل نظر المحب 

 المحبكب كيميؿ حيث ماؿ.
ف كذب  .ِ اإلقباؿ عمى حديث المحبكب كاإلنصات لحديثو إذا تكمـ كتصديقة كا 

ف جار , كاتباعو أينما ذىب كفيما يقكؿ ,  ف ظمـ , كالشيادة لو كا  كمكافقتو كا 
كاإلسراع بالسير نحك المكاف الذل يككف فيو , كالتعمد لمجمكس بقربو كالقرب منو  

شغاؿ المكجبة االبعاد عنو , كاالستيانة بكؿ أمر جميؿ داعو إلى مفارقتو كترؾ األ
 كالتباطؤ في المشى عند القياـ عنو.

الدىشة تبدك عمى المحب عند رؤية المحبكب فجأة كظيكره بغتة , كاضطراب  .ّ
 المحب عند رؤية مف يشبو محبكبو أك عند سماع اسمو فجأة.

عميو مما كاف ًشح بو قبؿ ذلؾ ليبدل أف يجكد المرء ببذؿ كؿ ما كاف يقدر  .ْ
محاسنة كيرغب في نفسو , فكـ بخيؿ جاد , كقطكب تطمؽ , كجباف تشجع , 

 كغميظ الطبع تظرؼ كجاىؿ تأدب.
إذا تمكف الحب ترل الحديث سراران كاالعراض عف كؿ مف حضر إال عف  .ٓ

 المحبكب جياران.
ميؿ باالتكاء كالتعمد المجاذبة عمى الشئ يأخذه أحدىما ككثره الغمز الخفى كال .ٔ

لمس اليد عند المحادثة , كلمس ما أمكف مف األعضاء الظاىرة, كشرب فضمة 
 ما أبقى المحبكب في اإلناء , كتحرل المكاف الذل يقابمو فمو.

تجد المحب يستدعى سماع اسـ حبيبو كيستمذ في اخباره كال يخاؼ أف يفطف  .ٕ
 ّٔٔ:" حبؾ الشى يعمى كيصـ"السامع كيفيـ الحاضر , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
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يعرض لمصادؽ المكدة أف يبتدئ في الطعاـ كىك لو مشتو فما ىك إال كقت ما  .ٖ
 ييتاج لو ذكر مف يحب أصبح الطعاـ غصة في الحمؽ.

حب الكحدة , كاالنس باالنفراد , كنحكؿ الجسـ دكف كجع ظاىر , كلكف ىذا مف  .ٗ
 عمة في النفس كامنة.

 ؿكثرة السير كالشعكر بطكؿ المي.َُ
القمؽ عند رجائو لقاء مف يحب فيعرض لو عند ذلؾ حائؿ يمنع المقاء , أك .ُُ

عندما يحدث عتاب بينيما ال يعرؼ حقيقتو فيصبح القمؽ حزنان كأسفا إف تخكؼ 
 اليجر.

 الجزع الشديد كالحسرة عندما يرل مف إعراض محبكبو عنو كنفاره منو..ُِ
نكا أحظى عنده مف ترل المحب يحب أىؿ محبكبو كقرابتو كخاصتو حتى يكك .ُّ

 أىمو كنفسو كجميع خاصتو.
 البكاء كغزارة الدمع كمنيـ ال تسعفو عينو بالدمع إال نادران .ُْ
يككف في الحب سكء الظف كاتياـ كؿ كممة مف أحدىما كتكجيييا إلى غير .ُٓ

 كجييا, كىذا أصؿ العتاب بيف المحبيف .
ه حتى ال يغيب مراعاة المحب لمحبكبو كحفظو لكؿ مايقع منو كبحثو عف أخبار .ُٔ

عنو لحظة كتتبعو لحركاتو , فترل البميد يصبح في ىذه الحالة ذكيان, كالغافؿ 
 ّٕٔفطنان 
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 المحبة عند ابن مسكوية 
 أنواع المحبة عند بن مسكوية 

يرل بف مسككية أف لممحبة أنكاع كأسبابيا تككف بعدد أنكاعيا, كأنكاعيا كما 
 -يمى:
 ما ينعقد سريعان كينحؿ سريعان  .ُ
 ينعقد سريعان كينحؿ بطيئان  ما .ِ
 ما ينعقد بطيئانف كينحؿ سريعان  .ّ
 ما ينعقد بطيئان كينحؿ بطيئان  .ْ

 أسباب المحبة 
أنقسمت أسباب المحبة إلى أربعة أسباب ألف مقاصد الناس في مطالبيـ كسيرىـ 

 ثالثة , كيتركب رابعيا مف األسباب الثالثة األكلى كىى 
 المذة 

لمذة ىي التي تنعقد سريعان كتنحؿ سريعان ألف المذة فالمحبة التي يككف سببيا ا
 ّٖٔسريعة التغير
 أقسام المذة

 تنقسم المذة قسمين وىى
كىى شبيية بمذة االناث , التي تشركنا فييا الحيكانات التي  -:لذة انفعاليو- أ

ليست بناطقة, النيا مقترنة بالشيكات كمحبة االنتقاـ كىى انفعاالت النفسيف البييمتيف 
, كىذه المذة ناقصة كعرضية , ألف المذات الحسية المقترنة بالشيكات تزكؿ سريعا 
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, كتصبح االمان كثيرة كمكركىة بشعة  كتنقضى أسرع, كتنقمب لذاتيا فتصير غير لذات
 مستقبحة , كىذه أضداد المذة كمقابالتيا.

كميؿ اإلنساف الى المذة الحسية ميؿ قكل كشكقو إلييا مزعج , كال تزيد العادة في 
 قكة الطبع الذل لنا زيادة كثيرة لما جبمنا عميو في المبدأ مف القكة كالشكؽ.

ة ثـ ماؿ الطبع الييا بافراط استحسف لذلؾ متى كانت ىذه المذة حسية قبيح
اإلنساف فييا كؿ قبيح كىكف عمى نفسو كؿ صعب , كلـ ير مكضع الخطأ كال مكاف 

 القبيح حتى يتبصر الحكمة.
كالمذة العقمية فأمرىا الضد ألف الطبع يكرىيا , فإف انصرؼ اإلنساف إلييا 

فييا انكشؼ لو حسنيا بمعرفتو كتمييزه احتاج فييا إلى صبر كرياضة حتى إذا تبصر 
كبياؤىا كصار بالضد مما كاف في الحسف , لذلؾ اإلنساف مف نعكمة أظفاره محتاج 
إلى سياسة الكالديف كالشريعة اإلليية كالديف القيـ حتى تيديو كتقكمو إلى الطريؽ 

 الصحيح ليتكلى تدبير نفسو مدل حياتو.
تصبح مؤلمة أك كالمذات العرضية متغيرة عف طبائعيا إلى اضدادىا حتى 

 مكركىة, كانيا شيطانية كمذمكمة كغير ممدكحة.
كىى تشبو لذة الذككر فيى الفاعمة كيختص بيا الحيكاف  لذة فعمية أي فاعمة- ب

الناطؽ كىى ليست منفعمة إنفعاالن ألنيا صارت لذة تامة كىى ذاتية كال تصير في 
سعيد تككف لذتو ذاتية ال كقت آخر غير لذة كال تنتقؿ عف حالتيا بؿ ىي ثابتة لذلؾ فال

ليية ال بييمية , لذلؾ قيؿ اف المذة إذا  عرضية كعقمية ال حسية كفعمية ال انفعالية كا 
كانت صحيحة قادت البدف مف النقص إلى التماـ , كمف السقـ إلى الصحة , كتسكؽ 

 ّٗٔالنفس مف الجيؿ إلى العمـ كمف الرذيمة إلى الفضيمة
 

                                                           
639

132-133ابن مسكوٌة ، تهذٌب االخالق وتطهٌر األعراق ، ص    



 

777 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

 الخير
 الخير فإنيا تنعقد سريعان كتنحؿ بطيئان المحبة التي سببيا 

 المنافع  .ُ
 المحبة التي سببيا المنفعة فيى التي تنعقد بطيئان كتنحؿ سريعان 

 محبة تتركب مف األنكاع الثالثة السابقة كىى تنعقد بطيئان كتنحؿ بطيئان  .ِ
كىذه المحبات تحدث بيف الناس ألنيا تككف بإرادة كركية , كتككف فييا مجازاة 

 كمكافأة.
 الصداقة 

الصداقة نكع مف المحبة كىى أخص منيا ألنيا المكدة بعينيا كال تقع بيف جماعة 
 كثيريف كما تقع المحبة.

كالعشؽ افراط المحبة كىك أخص مف المكدة , ألنو ال يمكف أف يقع إال بيف اثنيف 
 فقط , كال يقع في النافع كال في المركب مع النافع كغيره , كانما يقع لمحب المذة

 بإفراط, كلمحب الخير بإفراط , كاألكؿ مذمـك كالثانى محمكد
 أقسام الصداقة

 تنقسم الصداقة إلى ثالثة أقسام وىى
, كمف كاف مثؿ طباعيـ كتحدث ألجؿ المذة  الصداقة بين األحداث.ُ

فيتصادقكف سريعان كيتقاطعكف سريعاي , كيتكرر ىذا بينيـ في كقت قميؿ مراران كثيرة . 
بقدر بقاء المذة كمعاكدتيا حاالن بعد حاؿ , فإذا انقطعت ىذه الثقة  كتبقى الصداقة

 بمعاكدتيا انقطعت الصداقة بالكقت كفى الحاؿ.
الصداقة بيف المشايخ كمف كاف في مثؿ طباعيـ تقع  -:الصداقة بين المشايخ.ِ

لممنفعة كيتصادقكف بسببيا , فإذا كانت المنافع مشتركة بينيـ كىى غالبان طكيمة األمد 
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كانت الصداقة بينيـ باقية , فإذا انقطعت عالقة المنفعة بينيـ كينقطع رجاؤىـ مف 
 المنفعة المشتركة تنقطع مكدتيـ.

الصداقة بيف األخيار تككف ألجؿ الخير كسببيا  -الصداقة بين األخيار:.ّ
الخير كبما أف الخير شيئان ثابتان غير متغير الذات أصبحت مكدات أصحابو باقية غير 
متغيرة كألف اإلنساف مركبان مف طبائع متضادة كاف ميؿ كؿ كاحد يخالؼ ميؿ اآلخر , 

 فالمذة التي تكافؽ احداىا تخالؼ لذة اآلخرل التي تضادىا.
المحبة التي تككف في اهلل مثؿ الصداقة بيف األخيار التقبؿ النقصاف كال تناؿ  أما

 منيا الكشاية كالتككف إال بيف األخيار.
كأما المحبات التي تككف بسبب المنفعة كالمذة فقد تككف بيف األشرار , كبيف 

ما  األخيار كاألشرار , كلكنيا تنحؿ مع قضاء النافع كالمذيذ , ألنيا عرضية ككيران 
تحدث باالجتماع في المكاضع الغريبة كلكنيا تزكؿ بزكاؿ المكاضع كالسفينة كما يقـك 
مقاميا , كالسبب في ىذه المحبة األنس إلف اإلنساف آنس بطبعو كليس بكحشي كال 

  َْٔنفكر
كمحبة األخيار لبعضيـ التككف لمذة خارجة كال لمنفعة بؿ لممناسبة الجكىرية 

كالتماس الفضيمة فإذا أحب أحدىـ اآلخر ليذه المناسبة لـ  بينيما , كىى قصد الخير
تكف بينيـ مخالفة كال منازعة , كنصحكا بعضيـ كتالقكا بالعدالة كالتساكل في إرادة 
رادة الخير ىك الذل يكحد كثرتيـ , كليذا حد الصديؽ  الخير كالتساكل في النصيحة كا 

 ُْٔبأنو آخر ىك انت لكنو غيرؾ بالشخص
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 حبة عند ابن مسكوية أسباب الم
إف أسباب المحبة إذا كانت مشتركة بيف المتحابيف ككاحدان بعينو يمكف في 
الشيئيف أف ينعقدا معان , كما يمكف أف يبقى أحدىما كينحؿ اآلخر , كعمى سبيؿ 

 المثاؿ المذات المشتركة بيف الرجؿ كالمرأة ىي سبب لممحبة بينيما .
كاحد كىى المذة كقد تنقطع احداىما كتبقى فقد تجتمع المحبتاف ألف السبب 

اآلخرل ألف المذة تتغير كال تكاد تستقر , كقد يتغير سبب احدل المحبتيف كيستقر 
كيثبت اآلخر , كما أف بيف الرجؿ كزكجتو خيرات مشتركة كمنافع مختمطة كمتبادلة 

المنازؿ  كيتعاكناف عمييا , أم الخيرات الخارجة عنا , كىى األسباب التي تعمر بيا
فالمرأة تنتظر مف زكجيا ىذه الخيرات ألنو ىك الذل يكتسبيا كيحضرىا كالرجؿ ينتظر 
مف زكجتو ضبط تمؾ الخيرات , ألنيا ىي التي تحفظيا كتدبرىا لتثمر كال تضيع , 
كمتى قصر أحدىما اختمفت المحبة كحدثت الشكايات كتبقى كذلؾ إلى أف تنقطع أك 

 .تبقى مع الشكايات كالمالمة
 كىذا حاؿ المنفعة المشتركة بيف الناس إذا كانت كاحدة بعينيا .

كأما المحبات األخرل التي أسبابيا مختمفة فيى أكلى بسرعة التحمؿ , كذلؾ بأف 
تككف محبة أحدل المتحابيف لممنفعة , كمحبة الثانى المذة , كمثاؿ ذلؾ محبة اثنيف 

مع لممنفعة , كالمستمع يحب احدىما مغف كالثانى مستمع , فالمغنى يحب المست
 ِْٔالمغنى ألجؿ المذة
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 المحبة عند ابن أبى العز الحنفى 
 تعريف المحبة

 قد اختمؼ في تحديد المحبة عمى أقكاؿ عدة منيا 
ال تحد المحبة بحد أكضح منيا , فالحدكد التزيدىا االخفاء , كىذه األشياء 

 ّْٔكالتراب كالجكعالكاضحة التحتاج إلى تحديد , كالماء كاليكاء 
 مراتب المحبة 

 العالقة كىى تعمؽ القمب بالمحبكب .ُ
 اإلرادة كىى ميؿ القمب إلى محبكبو كطمبو لو .ِ
الصبابة كىى انصباب القمب اليو بحيث ال يممكو صاحبو كانصباب الماء في  .ّ

 المنحدر
الغراـ كىى الحب الالـز لمقمب كمنو الغريـ لمالزمتو , قاؿ تعالى:" إف عذابيا  .ْ

 ْْٔغرامان" كاف
المكدة , كالكد كىى صفك المحبة كخالصيا كلبيا , قاؿ تعالى:" سيجعؿ ليـ  .ٓ

 ْٓٔالرحمف كدان"
 ْٔٔالشغؼ كىك كصكؿ المحبة إلى شغاؼ القمب , قاؿ تعالى:" قد شغفيا حبان" .ٔ
 العشؽ كىك الحب المفرط الذل يخاؼ عمى صاحبو منو  .ٕ
 التتيـ كىك بمعنى التعبد .ٖ
 التعبد .ٗ

 أك ىي كماؿ المحبة.ْٕٔالتي تخممت ركح المحب كقمبوالخمة كىى المحبة .َُ
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 كقد قيؿ في ترتييا غير ذلؾ 
كالخمة أخص مف مطمؽ المحبة كالمحبكب بيا لكما ليا يككف محبان لذاتو ال لشئ 
آخر , إذا المحبكب لغيره ىك مؤخر في الحب عف ذلؾ الغير , كمف كماليا ال تقبؿ 

 ْٖٔييا كماؿ التكحيد ككماؿ الحب الشركة كال المزاحمة لتخمميا المحبة فف
 محبة اهلل تعالى لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

ثبت لو عميو الصالة كالسالـ أعمى مراتب المحبة كىى الخمة , قاؿ صمى اهلل 
 ْٗٔعميو كسمـ:" إف اهلل اتخذنى خميالن كما اتخذ إبراىيـ خميالن"

خميالن التخذت أبا كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" لك كنت متخذ مف أىؿ األرض 
, أم أف الخمة خاصة كالمحبة قد تثبت َٓٔبكر خميالن كلكف صاحبكـ خميؿ الرحمف"

 ُٓٔلغيره
 ّٓٔكقاؿ تعالى :" فإف اهلل يحب المتقيف "ِٓٔقاؿ تعالى:" كاهلل يحب المحسنيف"

 ْٓٔكقاؿ تعالى:" إف اهلل يحب التكابيف كيحب المتطيريف"
 -كالخيانة:محبة أىؿ العدؿ كاألمانة كبغض أىؿ الجكر 

مف كماؿ اإليماف ككماؿ العبكدية هلل تعالى فإف العبادة تشمؿ كماؿ المحبة 
كنيايتيا , ككماؿ الذؿ كنيايتو , فمحبة رسؿ اهلل كعباده المؤمنيف مف محبة اهلل تعالى 
, كمحبة اهلل ال يستحقيا غيره فغير اهلل يحب في اهلل ال مع اهلل تعالى , فإف المحب 

بكبو , كيبغض ما يبغض كيكالى مف يكاليو كيعادل مف يعاديو يحب ما يحب مح
كيغضب لغضبو , كيأمر بما يأمربو كينيى عما ينيى عنو , فيك مكافؽ لمحبكبو في 
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كؿ حاؿ , كاهلل تعالى يحب المحسنيف كالمتقيف كالتكابيف كالمتطيريف كنحف نحب ما 
ف كال المستكبريف , كنحف أحبو اهلل تعالى , كاهلل ال يحب الخائنيف ,كال المفسدي

نبغضيـ مكافقة هلل تعالى , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ثالث مف كف فيو كجد حالكة 
اإليماف مف كاف اهلل كرسكلو أحب إليو مما سكاىما , كمف كاف يحب المرء ال يحبو إال 
هلل ,كمف كاف يكره أف يرجع في الكفر بعد أف انقذه اهلل منو كما يكره أف يمقى في 

 ٓٓٔالنار"
 المحبة عند حبنكة الميدانى 

 يرى حبنكة الميدانى أن الحب ينقسم إلى قسمين
محبة عاقمة نافعة كىى التي تريد الخير لمف تحب كلك كاف ذلؾ يتعبو كيخالؼ  .ُ

 ىكاه.
كالمحبة العاقمة الصحيحة أعظـ مثاؿ ليا محبة اهلل تعالى لعباده ثـ محبة الرسكؿ 

 المؤمنيف اإلسالـ كالمتأدبيف بآدابو . لعباد اهلل تعالى , ثـ محبة
فاهلل تعالى يحب لبعاده الكماؿ كال يحب ليـ النقص , فيك يحب ليـ اإليماف كال 

 يرضى ليـ الكفر.
كيحب ليـ أف يعممكا صالحان كال يحب ليـ أف يعممكا السيئات فمف آمف كعمؿ 

مف أحباب رسكلو صالحان كاف مف أحباب اهلل تعالى , كمف كاف مف أحباب اهلل كاف 
صمى اهلل عميو كسمـ ,  ككاف مف أحباب الصالحيف مف عباد اهلل تعالى . كمف كفر 
فإف اهلل تعالى ال يحبو لكفره , كليس يكرىو لذاتو ألنو عبد مف عباده , كخمؽ مف خمقو 
كلكف عندما اختار لنفسو الكفر ابعده اهلل عف محبتو , كمف ظمـ كأجـر كأفسد في 

 ال يحبو القترافو ىذه المنكرات. لذلؾ كثر في القرآف قكلو تعالى:"إف األرض فإف اهلل
, كقكلو تعالى:" إف اهلل يحب التكابيف كيحب ٔٓٔاهلل يحب المحسنيف"
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, كقكلو :" إف اهلل يحب ٖٓٔكقكلو تعالى:" كاهلل يحب الصابريف"ٕٓٔالمتطيريف"
لى :" كاهلل ال يحب , كقكلو تعأَٔكقكلو تعالى:" كاهلل ال يحب الظالميف"ٗٓٔالمتككميف"

 .ِٔٔكقكلو تعالى:" إف اهلل ال يحب المفسديف"ُٔٔكؿ كفار أثيـ"
فاآليات القرآنية التي تحدد طريؽ المحبة الحكيمة العاقمة مكصكلة دائمان بإرادة 
الخير لمف تحب, كالكراىية تتكجو حيث تكجد القبائح كالرذائؿ مف عقائد كأخالؽ 

 كأقكاؿ كأعماؿ.
ارة : كىى التي تسعى إلرضاء مف تحب في كؿ ما محبة جاىمة رعناء ض .ِ

يشتيى كييكل , كتفرح لفرحو في اتباعو أىكاء نفسو كشيكاتيا , كلك كاف ذلؾ 
 يجمب لو كلغيره شران كضرران كبيران كمصائب كعذابان أليمان.

فالمحبة الجاىمة الرعناء لمكلد تجعؿ صاحبيا ييمؿ تربية كلده شفقة عميو أك 
أىكاء نفسو , حتى تجعمو يتمادل في الشر كاإلثـ كفى النياية يصبح  سركران في تمبية
 مجرمان خطران.

كاألـ الجاىمة الحمقاء التي اشفقت عمى كلدىا فأىممت تربيتو فجعمتو يصبح 
مجرمان كىى ال تشعر, كأكصمتو الجريمة الى يد العدالة . عندما جزعت األـ كأخذت 

في تربيتو , كىك يقكؿ لو أنت يا أمى دفعت تبكى حسرة عميو كندمان عمى ما أىممت 
 ّٔٔبى إلى ىذا المصير الميمؾ بسكء تربيتؾ لى
 
 

                                                           
657

222سورة البقرة ، آٌة    
658

146سورة آل عمران ، آٌة    
659

159سورة آل عمران ، آٌة    
660

143سورة آل عمران آٌة    
661

276سورة البقرة ، آٌة    
662

77سورة القصص ، آٌة    
663

عبدالرحمن حبنكة المٌدانى ، األخالق اإلسالمٌة واسسها ، دار القلم ، دمشق ، بٌروت ،  

246-245م ، ص 1979هـ/1399  



 

778 

 مصطفى أبو رزقحميمة عمي د.                        المحبة في القران الكريم واالسالم   

 الفصل الرابع
 النفس في القرآن الكريم 

 -كصؼ اهلل تعالى النفس في القرآف الكريـ بثالثة صفات ىي:
النفس المطمئنة التي سكنت إلى اهلل كاطمأنت بذكره , كاشتاقت إلى  لقائو ,  .ُ
 ْٔٔتعالى:" ياأيتيا النفس المطمئنة ارجعى الى ربؾ راضية مرضية"قاؿ 

كالطمأنينة ىي السككف كاالستقرار إلى محبة اهلل تعالى كعبكديتو كذكره كاطمأنت 
إلى التصديؽ بحقائؽ اسمائو كصفاتو , كاطمأنت إلى الرضى بو ربان كباإلسالـ دينان , 

 كبمحمد رسكالن كاطمأنت إلى قضائو كقدره.
النفس االمارة بالسكء , كىى التي تأمر صاحبيا بما تيكاه مف شيكات الغى  .ِ

ف أطاعيا قادتو إلى كؿ قبيح ككؿ مكركه,  كاتباع الباطؿ , فيى مأكل كؿ سكء , كا 
 ٓٔٔقاؿ تعالى:" إف النفس ألمارة بالسكء"

 النفس المكامة  .ّ
 قاؿ مجاىد:" ىي التي تندـ عمى ما فات كتمكـ عميو"

ابف عباس" كؿ نفس تمكـ نفسيا يكـ القيامة ,تمكـ المحسف نفسو كقاؿ عطاء عف 
 ٔٔٔأف ال يككف ازداد إحسانان , كتمكـ المسئ نفسو أف ال يككف رجع عف اساءتو "

 ٕٔٔقاؿ تعالى:" كال أقسـ بالنفس المكامة" 
فالنفس المطمئنة إلى ربيا ىي أشرؼ النفكس كأزكاىا , كنفس مجاىدة صابرة , 

كات كاليكل , كىى الشقية التي حظيا األلـ كالعذاب , كالبعد عف كنفس مفتكنة بالشي
 ٖٔٔاهلل تعالى
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 محاسبة النفس
 محاسبة النفس نوعان

نكع قبؿ العمؿ , كىك إذا تحركت النفس لعمؿ مف األعماؿ كقؼ كنظر كفكر  .ُ
في أربعة مكاقؼ يحتاج إلى محاسبة نفسو عمييا قبؿ العمؿ , فما كؿ ما يريد العبد عممو 

مقدكران لو كال كؿ ما يككف مقدكران لو يككف فعمو خيران لو مف تركو كال كؿ ما يككف  يككف
فعمو خيران لو مف تركو يفعمو هلل , كال كؿ ما يفعمو هلل يككف ميعانا عميو , فإذا حاسب نفسو 

 عمى ذلؾ كضح لو ما يقدـ عميو , كما يبتعد عنو 
 -محاسبة النفس بعد العمؿ كىك ثالثة أنكاع: .ِ
محاسبتيا عمى طاعة قصرت فييا مف حؽ اهلل تعالى , فمـ تفعميا عمى الكجو   - أ

 الذل ينبغي.
 -كحؽ اهلل تعالى في الطاعة ستة أمكر ىي:

اإلخالص في العمؿ كالنصحية هلل فيو كمتابعة الرسكؿ فيو كشيكد مشيد االحساف 
ىؿ كفى ىذه فيو كشيكد منو اهلل عميو كشيكد تقصيره فيو بعد ذلؾ كمو فيحاسب نفسو 

 المقامات حقيا.
 أف يحاسب نفسو عمى كؿ عمؿ كاف تركو خيران لو مف فعمو  - ب
أف يحاسب نفسو عمى أمر ميباح : لـ أفعمو ؟ كىؿ أراد بو اهلل تعالى فيككف رابحان  - ت

 أك أراد بو الدنيا كعاجميا فيخسر ذلؾ الربح .
كر كيتكؿ عمى العفك كأضر ما عمى األنساف اإلىماؿ كترؾ المحاسبة , كتسييؿ األم

ذا فعؿ ذلؾ سيؿ عميو مكاقعة الذنكب كأنس  فييمؿ محاسبة نفسو كالنظر في العاقبة , كا 
بيا كصعب عميو فطاميا , كلك استعمؿ رشده لعرؼ أف الحمية أسيؿ مف الفطاـ كترؾ 

 ٗٔٔالمألكؼ كالمعتاد
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النفس  أم أف صالح القمب بمحاسبة النفس , كفساده بإىماليا كتركيا الف محاسبة
صالحيا , كمف لـ يطمع عمى عيب نفسو لـ يستطع إزالتو  َٕٔاإلطالع عمى عيكبيا كا 

 مصائد العشق واليوى
ما فتف بو عشاؽ الصكر كاستعبدت النفكس لغير خالقيا كممكت القمكب لمف يسكميا 
اليكاف مف عشاقيا, كألقت الحرب بيف العشؽ كالتكحيد كدعت إلى مكاالة كؿ شيطاف , 

مب لميكل أسيران , كجعمتو عميو حاكمان كأميران, فمألت القمكب فتنة كحالت بينيا فأصبح الق
كبيف رشدىا كباعتيا في سكؽ الرقيؽ بأبخس األثماف , كعكضتيا بأقؿ الحظكظ كأدنى 
المطالب مف غرؼ الجناف, فضالن عما ىك فكؽ ذلؾ مف القرب مف الرحمف , فإطمأنت 

ؼ لذتيا كالكصكؿ إليو أكبر أسباب مضرتيا , فما إلى المحبكب الذل ألىمييا بو أضعا
ف تمتع بو في  أسرعو حبيبان يصبح عدكان عف قريب , كيتبرأ منو كأف لـ يكف بحبيب , كا 
ىذه الدنيا فسكؼ يجد بو أعظـ األلـ بعد حيف , عندما يصبح األخالء يؤمئذ بعضيـ 

 لبعض عدكان إال المتقيف.
سو لغير الحبيب األكؿ بثمف بخس , كشيكة فيا حسرة كخسارة المحب الذل باع نف

عاجمة , ذىبت لذتيا كبقيت تبعتيا كانقضت منفعتيا كبقيت مضرتيا , كذىبت النشكة 
 كبقيت الحسرة.

فجمع لو بيف الحسرتيف حسرة فكت المحبكب األعمى كالنعيـ المقيـ كحسرة ما يقاسيو 
 مف النصب في العذاب األليـ.

ف قيؿ لو ما تتمنى؟ فيك غاية فالمحب لمف أحبو عبد خاضع ذ ليؿ, إف دعاه لباه كا 
, كمف غمر قمبو بمحبة اهلل تعالى كذكره ُٕٔما يتمناه اليأنس كال يسكف إلى سكاه 

,كخشيتو كالتككؿ عميو , أغناه ذلؾ عف محبة غيره كخشيتو كالتككؿ عميو كأغناه عف 
ذا خال مف ذلؾ أصبح عبد ىكاه , أم شيئ استحسنو   ِٕٔممكو كاستعبدهعشؽ الصكر, كا 
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 المحبة واإلرادة أصل كل عمل
إف كؿ عمؿ أصمو المحبة كاإلرادة لمتنعـ بالمراد المحبكب, فكؿ حى يعمؿ لما فيو 
تنعمو كلذتو, فالتنعـ ىك المقصكد مف كؿ حركة كعمؿ نعممو كالعذاب كالتألـ ىك المكركه 

 بكؿ بعض كامتناع ككؼ.
بالديف الفاسد كالدنيا الفاجرة طمبكا بيما النعيـ كيقع الجيؿ كالظمـ لبنى آدـ لسببيف : 

كفييما ضده , ففاتيـ النعيـ مف حيث طمبكه كآثركه ككقعكا في األلـ كالعذاب مف حيث 
 ىربكا منو.

كاألعماؿ التي يعمميا جميع الناس إما يتخذكىا دينان أك ال يتخذكىا دينان كالذيف لـ 
حؽ, أك يككف دينان باطالن. كالنعيـ التاـ في الديف  يتخذكىا دينان إما أف يككف الديف بيا ديف

الحؽ عممان كعمالن, فأىمو مف أصحاب النعيـ الكامؿ. قاؿ تعالى:" اىدنا الصراط المستقيـ 
, كقاؿ تعالى :" إف ّٕٔصراط الذيف انعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ كال الضاليف "

ف الفجار لفى جحيـ" تعالى أىؿ اليدل كالعمؿ الصالح  , فكعد اهللْٕٔاألبرار لفى نعيـ كا 
 ٕٓٔبالنعيـ التاـ في الدار اآلخرة , ككعد أىؿ الضالؿ كالفجكر بالشقاء

مف أكثر مف يعتقد مف الناس أنو ىك المظمـك الحؽ مف كؿ كجو كال يككف األمر 
كذلؾ بؿ يككف معو شيئان مف الحؽ كشيئان مف الباطؿ كالظمـ , كمع خصمو شيئان مف 

كحب الشيء يعمى كيصـ , كاإلنساف مجبكؿ عمى حب نفسو فيك ال يرل الحؽ كالعدؿ  ,
إال محاسنيا, كمبغض لخصمو ال يرل إال مساكئو , كقد يشتد حبو لنفسو فيرل مساؤئيا 

 ٕٔٔمحاسف , كما قاؿ تعالى:" أفمف زيف لو سكء عممو فرآه حسنان"
باليكل  كيزداد بغض خصمو حتى يرل محاسنو مساكل, كغالبان ىذا الجيؿ ممزكج

 ٕٕٔكالظمـ ألف اإلنساف ظمكمان جيكالن 
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 الحب واإلرادة والبغض والكراىية 
الحب كاإلرادة مبدأ لجميع األفعاؿ كالحركات في العالـ , كالبغض كالكراىية مبدأ 

 كؿ ترؾ ككؼ.
كأف المحبة كاإلرادة أصؿ لمبغض كالكراىية , كعمو ليما مف غير عكس, ألنو 

البغض بخالؼ الحب لمشى فإنو فد يككف لنفسو , ال لكال كجكد المحبكب لـ يكف 
 آلجؿ منافاتو لمبغيض ككمما كاف الحب أقكل كانت قكة البغض لممنافي أشد.

 -إف اإليماف عمـ كعمؿ كالعمؿ ثمرة العمـ , كىك نكعاف:
عمؿ القمب حبان كبغضان كيترتب عمييما عمؿ الجكارح فعالن كتركان كىما العطاء 

 كالمنع.
ىذه األربعة هلل تعالى , كاف صاحبيا مستكمؿ اإليماف كما نقص منيا  فإذا كانت

 لغير اهلل , نقص مف ايمانو بحسبو.
 كمف خاصية العقؿ كالمب التمييز بيف مراتب المحبكبات

عف معاذ أنو سأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف أفضؿ اإليماف قاؿ : 
ؿ لسانؾ في ذكر اهلل , قاؿ : كماذا أفضؿ اإليماف أف تحب هلل كتبغض في اهلل كتعم

يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ : كأف تحب لمناس ما تحب لنفسؾ , كتكره ليـ ما تكره لنفسؾ , 
 ٖٕٔكأف تقكؿ خيران أك تصمت"

يثار أفضؿ المحبكبيف عمى أقميما كاحتماؿ أقؿ  كالمكركىات بقكة العمـ كالتمييز, كا 
 ٕٗٔت كاليقيفالمكركىيف لمتخمص مف أكثرىما بقكة الصبر كالثبا

كالمحبة ىي التي تحرؾ المحب في طمب محبكبو , فتحرؾ محب الرحمف كمحب 
القرأف ,كمحب العمـ كاإليماف , كمحب المتاع كمحب األكثاف كالصمباف كمحب 
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النسكاف, كمحب األكطاف, كمحب األخكاف فتثير مف القمب حركة إلى محبكبو عند 
 ذكره دكف غيره.

يتحرؾ عند سماع العمـ كشكاىد اإليماف كالعند تالكة كليذا نجد محب النسكاف ال 
 القرآف , حتى إذا ذكر لو محبكبو اىتز لو طربان كتحرؾ باطنو كظاىره شكقان إليو.

ككؿ ىذه المحاب باطمة فانية سكل محبة اهلل تعالى كما كاالىا مف محبة رسكلو 
 اـ مف تعمقت بو.ككتابو كدينو كأكليائو , فيذه المحبة تدكـ ثمرتيا كنعيميا بدك 

ذا انقطعت عالئؽ المحبيف كأسباب تكاداىـ كتحابيـ لـ تنقطع أسبابيا , قاؿ  كا 
 َٖٔتعالى:" إذا تبرأ الذيف اتبعكا مف الذيف اتبعكا كرأك العذاب كتقطعت بيـ األسباب"

إذا فأصؿ المحبة المحمكدة التي أمر اهلل تعالى بيا كخمؽ خمقو ألجميا ىي 
 و , المتضمنة لعبادتو كحده دكف شريؾ.محبتو كحده ال شريؾ ل

كمحبة اهلل تعالى ىي كا العبادة كاإلنابة كاإلخبات كال يذكر فييا لفظ العشؽ 
 -كالغراـ ,كالصبابة كغيرىا :

, كقكلو تعالى:" قؿ ُٖٔكقد يذكر ليا لفظ المحبة , قاؿ تعالى:" يحبيـ كيحبكنو"
تعالى:" كالذيف ءامنكا أشد حبان  , كقاؿِٖٔإف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكني يحببكـ اهلل"

 ّٖٔهلل"
كال يجد حالكة اإليماف كال يذكؽ طعمو إال مف كاف اهلل كرسكلو أحب اليو مما 
سكاىما, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:"ثالث مف كف فيو كجد حالكة اإليماف , مف كاف 

أف يرجع  اهلل كرسكلو أحب اليو مما سكاىما , كأف يحب المرء ال يحبو أال هلل كأف يكره
 ْٖٔفي الكفر بعد إذ أنقذه اهلل تعالى منو كما يكره أف يمقى في النار"
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كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" كالذل نفسى بيده ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب 
 ٖٓٔإليو مف كالده ككلده كالناس أجمعيف"

كاتفقت دعكة الرسؿ كميـ عمى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو , كأصؿ العبادة 
 ككماليا ىك المحبة كافراد اهلل تعالى بياكتماميا 

كال صالح لمعبد كال فالح كال نعيـ كال سركر إال بأف يككف ىك كحده محبكبو 
 كمراده كغاية مطمكبو , كانت محبتو نافعة لو .

ف كاف محبكبو كمراده كنياية مطمكبو غيره كانت محبتو ضارة لو كعذابان كشقاء.  كا 
ب لصاحبيا ما ينفعو مف السعادة كالنعيـ في الدنيا فالمحبة النافعة ىي التي تجم

 كاآلخرة , كالمحبة الضارة ىي التي تجمب لصاحبيا ما يضره مف الشقاء كاأللـ.
كاإلنساف العالـ الناصح لنفسو ال يؤثر محبة ما يضره كيشقيو كيقع ذلؾ مف فساد 

رادتو فاألكؿ جيؿ كالثانى ظمـ , كاالنس اف خمؽ ظمكمان تصكره, أك مف فساد قصده كا 
 جيكالن.

فالنفس تيكل ما يضرىا كال ينفعيا, لجيميا بمضرتو , أك لفساد قصدىا أك 
 االثنيف معان.

كاهلل تعالى ذـ مف أجاب داعى الظمـ كالجيؿ , قاؿ تعالى:" فإف لـ يستجيبكا لؾ 
فاعمـ انما يتبعكف أىكاءىـ كمف أضؿ ممف اتبع ىكاه بغير ىدل مف اهلل إف اهلل ال 

 ٖٔٔل القـك الظالميف"ييد
 ٕٖٔكقاؿ تعالى:" إف يتبعكف الظف كما تيكل األنفس كلقد جاءىـ مف ربيـ اليدل"

فأصؿ كؿ خير العمـ كالعدؿ كأصؿ كؿ شر الجيؿ كالظمـ , كاهلل تعالى جعؿ 
لمعدؿ المأمكر بو جدان , فمف تجاكزه كاف ظممان معتديان , قاؿ تعالى:" ككمكا كاشربكا إنو 
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, كقاؿ تعالى فيمف ابتغى سكل زكجتو أك ممؾ يمينو , " فمف ٖٖٔف"ال يحب المسرفي
 َٗٔ" كال تعتدكا إف اهلل ال يحب المعتديف "ٖٗٔابتغى كراء ذلؾ فأكلئؾ ىـ العادكف"

 أم أف محبة الظمـ كالعدكاف سببيا فساد العمـ , أكفساد القصد أك فسادىما معان.
 ُٗٔفعو ليفعموكاإلنساف أحكج شى إلى عمـ ما يضره ليجتنبو , كما ين

 الفتن 
جمع فتنة كىى االختبار أصالن ثـ تنصرؼ إلى معاف منيا االبتالء نحك ِٗٔالفتف

أم ابتميناؾ ابتالء عمى آثر ابتالء , كمنيا العذاب , قاؿ ّٗٔقكلو تعالى:" كفتناؾ فتكنان"
, كمنيا الصد عف الديف , قاؿ تعالى:" ْٗٔتعالى:" جعؿ فتنة الناس كعذاب اهلل"

كالمراد في اآلية الشرؾ باهلل , ٓٗٔيفتنكؾ عف بعض ما أنزؿ اهلل اليؾ"كاحذرىـ أف 
كمنيا ما يدفع اليو اإلنساف مف شدة كرخاء , كفى الشدة أظير معنى كأكثر استعماالن: 

ف كادكا ليفتنكنؾ"ٔٗٔكنبمككـ بالشر كالخير فتنة"“ , أم يكقعكنؾ في ٕٗٔكمنو قكلو:" كا 
ليؾ , كالفتنة تككف مف األفعاؿ الصادرة بمية كشدة في صرفؾ عف العمؿ بما أكحى ا

مف اهلل كمف العبد كالبمية كالمصيبة كالقتؿ كالعذاب كالمعصية كغيرىا مف المكركىات 
ف كانت مف اإلنساف بغير أمر اهلل  , فإف كانت مف اهلل فيى عمى كجو الحكمة , كا 

تنة أشد مف فيى مذمكمة , فقد ذـ اهلل اإلنساف بايقاع الفتنة , فاؿ تعالى:" كالف
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كقكلو:" كما أنتـ عميو ٗٗٔ, كقكلو تعالى :" إف الذيف فتنكا المؤمنيف كالمؤمنات"ٖٗٔالقتؿ"
 َُٕ, كقكلو :" بأيكـ المفتكف"ََٕبفاتنيف"

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" تعرض الفتف عمى القمب كالحصير عكدان عكدان فأل 
تة بيضاء حتى قمب أشربيا نكتت فيو نكتو سكداء , كأل قمب أنكرىا نكت فيو نك

تصير عمى قمبيف عمى أبيض مثؿ الصفا فال تضره فتنة ما دامت السمكات كاألرض 
كاآلخر أسكد مربادان كالككز مجخيان ال يعرؼ معركفان كال ينكر منكران إال ما أيشرب مف 

 َِٕىكاه"
 "تعرض الفتن عمى القموب كا لحصر عودًا عوداً"

الحصير بجنب النائـ كيؤثر فيو  معنى ذلؾ أف الفتف تمصؽ بالقمكب كما يمصؽ
شدة التصاقيا كتعاد كتتكرر شيئان بعد شيء كما ينسج الحصير عكدان عكدان , كذلؾ أف 
ناسج الحصير عند العرب كمما صنع عكدان أخذ آخر كنسجو فشبو عرض الفتف عمى 
القمكب كاحدة بعد أخرل بعرض قضباف الحصير عمى صانعيا كاحدان بعد كاحد, 

يا أم دخمت فيو دخكالن تامان كألزميا كحمت منو محؿ الشراب , كمعنى كمعنى أشرب
نكت نكتة نقط نقطة ليس تشبيو بالصفا بيانا لبياضو لكف صفة أخرل لشدتو عمى عقد 
االيماف كسالمتو مف الخمؿ كأف الفتف لـ تمصؽ بو كلـ تؤثر فيو كالصفا كىك الحجر 

خيان ليس تشبييا لما تقدـ مف سكاده بؿ األممس الذل ال يعمؽ بو شى كقكلو كالككز مج
ىك كصؼ آخر مف أكصافو بأنو قمب كنكس حتى ال يعمؽ بو خير كال حكمة كمثمو 
بالككز المجخى كبينو بأنو ال يعرؼ معركفان كال ينكر منكران كشبو القمب الذل ال يعى 

كارتكب  خيران بالككز المنحرؼ الذل ال يثبت الماء فيو , أم أف الرجؿ إذا تبع ىكاه
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ذا صار كذلؾ افتتف كزاؿ عنو نكر  المعاصى دخؿ قمبو بكؿ معصية يتعاطاىا ظممة كا 
 كاهلل أعمـَّٕاألسالـ كالقمب مثؿ الككز فاذا انكب انصب ما فيو كلـ يدخمو بعد ذلؾ

قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ستككف فتف القاعد فييا خير مف القائـ , كالقائـ فييا 
فييا خير مف الساعى , مف تشرؼ ليا تستشرفو , فمف  خير مف الماشى, كالماشى

 َْٕكجد منيا ممجأ أك معاذا فميعذ بو "
كفى لفظ آخر " تككف فتنة النائـ فييا خير مف اليقظاف كاليقظاف فييا خير مف 

 َٕٓالقائـ"
 في شرح الحديث السابق قيل:" القاعد فييا خير من القائم"

قائـ الذل ال يستشرفيا كبالماشى مف أم القاعد في زمانيا عنيا , كالمراد بال
يمشى في أسبابو المر سكاىا , فربما يقع بسبب مشيو في أمر يكرىو , كأف الظاىر 
مف يككف مباشران ليا في األحكاؿ كميا , أم أف بعضيـ في ذلؾ أشد مف بعض , 
ا فأعالىـ في ذلؾ الساعى فيو بحيث يككف سببان إلثارتيا , ثـ مف يككف قائمان بأسبابي

كىك الماشى , ثـ مف يككف مباشران ليا كىك القائـ , ثـ مف يككف مع النظارة كال يقاتؿ 
كىك القاعد , ثـ مف يككف مجتنبان لو كال يباشر كال ينظر كىك المضطجع اليقظاف , ثـ 
مف ال يقع منو شى مف ذلؾ كلكنو راض كىك النائـ , كالمراد باألفضمية في ىذه 

 ان ممف فكقو عمى التفصيؿ المذككر .الخيرية مف يككف أقؿ شر 
كقكلو" تستشرفو" أم مف انتصب ليا انتصبت لو كمف أعرض عنيا أعرضت 

 عنو , كيحتمؿ أف يككف المراد مف خاطر فييا بنفسو أىمكتو.
كقكلو " فميعذبو" أم ليعتزؿ فيو ليسمـ مف شر الفتنة كفيو التحذير مف الفتنة 

شرىا يككف بحسب التعمؽ بيا, كالمراد بالفتنة ما  كالحث عمى اجتناب الدخكؿ فييا كأف
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ينشأ عف االختالؼ في طمب الممؾ حيث ال يعمـ المحؽ مف المبطؿ , قاؿ الطبرل" 
اختمؼ السمؼ فحمؿ ذلؾ بعضيـ عمى العمكـ كىـ مف قعد عف الدخكؿ في القتاؿ 

ء فقالت بيف المسمميف مطمقان كتمسككا بالظكاىر المذككرة كغيرىا , ثـ اختمؼ ىؤال
طائفة بمزكـ البيكت كقالت طائفة بؿ بالتحكؿ عف بمد الفتف أصالن , ثـ اختمفكا فمنيـ 
مف قاؿ : إذا ىجـ عميو شيء مف ذلؾ يكؼ يده كلك قتؿ كمنيـ مف قاؿ: بؿ يدافع 
عف نفسو كعف مالو كعف أىمو كىك معذكر إف قتؿ أك قتؿ , كقاؿ آخركف : إذا بغت 

ت مف الكاجب عمييا كنصبت الحرب كجب قتاليا , ككذلؾ طائفة عمى اإلماـ فامتنع
لك تحاربت طائفتاف كجب عمى كؿ قادر األخذ عمى يد المخطئ كنصر المصيب , 
كىذا قكؿ الجميكر , كقاؿ آخركف : كؿ قتاؿ كقع بيف طائفتيف مف المسمميف حيث ال 

الفتنة أصميا  إماـ لمجماعة فالقتاؿ حينئذ ممنكع , قاؿ الطبرل كالصكاب أف يقاؿ أف
نكار المنكر كاجب عمى كؿ مف قدر عميو , فمف أعاف الحؽ أصاب كمف  ابتالء , كا 
ف أشكؿ األمر فيى الحالة التي كرد فييا النيى عف القتاؿ ,  أعاف المخطئ أخطأ , كا 
كقاؿ آخركف إلى أف األحاديث التي كردت في حؽ ناس مخصكصيف , كأف النيى 

إف أحاديث النيى مخصكصة بأخر الزماف  مخصكص بمف خكطب بذلؾ , كقيؿ
حيث يحصؿ التحقؽ أف المقاتمة أنما ىي في طمب الممؾ , كفى حديث ابف مسعكد" 
قمت يا رسكؿ اهلل كمتى ذلؾ؟ قاؿ أياـ اليرج , قمت كمتى؟ قاؿ : حيف ال يأمف الرجؿ 

 َٕٔجميسة"
 أنواع الفتنة 

 يجتمعاف لمعبد أك إحداىمافتنة الشبيات , كفتنة الشيكات كقد  -الفتنة نكعاف:
فتنة الشبيات كىى أعظـ الفتنتيف , مف ضعؼ البصيرة كقمة العمـ كخاصة  .ُ

إذا اقترف بو فساد القصد كحصكؿ اليكل فينتج ضالؿ سيئ القصد الحاكـ عميو اليكل 
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مع ضعؼ بصيرتو , كقمة عممو بما أرسؿ اهلل بو رسكلو فيك مف الذيف قاؿ اهلل تعالى 
 َٕٕعكف إال الظف كما تيكل األنفس"فييـ:" إف يتب

كقد أخبر اهلل تعالى أف اتباع اليكل يضؿ عف سبيؿ اهلل , قاؿ تعالى:" يداكد إنا 
جعمناؾ خميفة في األرض فاحكـ بيف الناس بالحؽ كال تتبع اليكل فيضمؾ عف سبيؿ 

 َٖٕاهلل إف الذيف يضمكف عف سبيؿ اهلل ليـ عذاب شديد بما نسكا يـك الحساب"
فتنة ىي فتنة المنافقيف , كأىؿ البدع عمى حسب درجات بدعيـ فكميـ كىذه ال

 ابتدعكا مف فتنة الشبيات التي اشتبو عمييـ فييا الحؽ بالباطؿ , كاليدل بالضالؿ.
كال ينجى مف ىذه الفتنة إال اتباع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في أدؽ تفاصيؿ 

كشرائع اإليماف كاإلسالـ كما يثبتو هلل  األمكر ظاىرة كباطنة , عقائده كأعمالو , حقائؽ
مف الصفات كاألفعاؿ كاألسماء كما ينفيو عنو , كما يتمقى عنو كجكب الصمكات 
كأكقاتيا كأعدادىا كالزكاة كمستحقييا , كالكضكء كالغسؿ مف الجنابة كصكـ رمضاف , 

قكالو كىك رسكؿ في كؿ شيء تحتاج إليو االمة في العمـ كالعمؿ ف كاليدل كمو في أ
كأفعالو صمى اهلل عميو كسمـ , فيذا الذل ينجى مف فتنة الشبيات كمف فاتو ذلؾ 

 أصابو مف فتنتيا بحسب ما فاتو منو.
كىذه الفتنة تنتج أحيانان مف فيـ فاسد أكنقؿ كاذب أك مف غرض فاسد كىكل متبع 

 كىذا عمى في البصيرة كفساد في اإلرادة.
 فتنة الشيكات .ِ

بيف ذكر الفتنتيف في قكلو تعالى:" كالذيف مف قبمكـ كانكا أشد  كقد جمع اهلل تعالى
 َٕٗمنكـ قكة كأكثر أمكاالن كأكالدان فاستمتعكا بخالقيـ فاستمتعتـ بخالقكـ"

أم تمتعكا بنصيبيـ مف الدنيا كشيكاتيا , ثـ قاؿ تعالى:" كخضتـ كالذل 
اآلية السابقة  فيذا الخكض بالباطؿ كىك الشبيات , فأشار اهلل تعالى في َُٕخاضكا"
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إلى ما يحصؿ بو فساد القمكب كاألدياف مف االستمتاع بالخالؽ , كالخكض بالباطؿ , 
ألف فساد الديف أما أف يككف باعتقاد الباطؿ كالتكمـ بو , أك بالعمؿ بغير العمـ 

 الصحيح 
 كاألكؿ فساد مف جية الشبيات كىك البدع كما كاالىا

 عماؿكالثانى مف جية الشيكات كىك فسؽ األ
 كأصؿ فتنة الشبية تقديـ الرأم عمى الشرع 
 كأصؿ فتنة الشيكة تقديـ اليكل عمى العقؿ

ففتنة الشبيات تدفع باليقيف , كفتنة الشيكات تدفع بالصبر لذلؾ جعؿ اهلل تعالى 
امامة الديف تناؿ باليقيف كالصبر , قاؿ تعالى:" كجعمنا منيـ أئمة ييدكف بأمرنا لما 

, فبكماؿ العقؿ كالصبر تدفع فتنة الشيكة , كبكماؿ  ُُٕتنا يكقنكف"صبركا ككانكا بأي
 البصيرة كاليقيف تدفع فتنة الشبية .

كالذل يسمـ مف فتنة الشبيات كالشيكات يحصؿ عمى سعادتو كفالحو ككمالو 
 ُِٕكىى اليدل كالرحمة 

 المحبة المحرمة " عشؽ الصكر"
فيا كرىنت القمكب عند مف كمف الفتف العظيمة التي استعبدت النفكس لغير خال

يسكميا اليكاف مف عشاقيا كاشعمت الحرب بيف العشؽ كالتكحيد , كدعت إلى مكاالة 
كؿ شيطاف , فأصبح القمب لميكل أسيران , كجعمتو عميو حاكمان كأميران , فممئت القمكب 
فتنة كقطعت السبيؿ بينيا كبيف رشدىا , فخنست إلى ذلؾ المحبكب الذل ألميا 

ضعاؼ لذتيا كنيمو كالكصكؿ اليو أكبر أسباب مضرتيا فما أكشكو حبيبان كعذبيا أ
ف تمتع بو في ىذه  يتحكؿ عدكان عف قريب كيتبرا منو محبو كأف لـ يكف لو بحبيب , كا 
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الدار فسكؼ يجد بو أعظـ األلـ بعد حيف حيث يصبح األخالء يكمئذ بعضيـ لبعض 
 عدكان اال المتقيف .

نفسو لغير اهلل تعالى بثمف بخس كشيكة عاجمة ذىبت فياحسرة المحب الذل باع 
لذتيا كمنفعتيا كنشكتيا كبقيت مضرتيا كشقكتيا كحسرتيا , فيا أرحـ الراحميف قد جمع 
ىذا المخدكع بيف الحسرتيف حسرة فكت المحبكب اهلل تعالى كالنعيـ المقيـ كحسرة ما 

 ُّٕيعانية مف النصب في العذاب األليـ
 أصل الفواحش 

الفكاحش المحبة لغير اهلل تعالى كتظير في المشركيف أكثر منيا في  إف أصؿ
المخمصيف , قاؿ تعالى:" يا بنى آدـ ال يفتننكـ الشيطاف كما أخرج أبكيكـ مف الجنة 
ينزغ عنيما لباسيما ليرييما سكأتيما أنو يراكـ ىك كقبيمو مف حيث ال تركنيـ إنا جعمنا 

ذا فعمكا فاحشة قالك كجدنا عمييا ءاباءنا كاهلل أمرنا الشيطيف أكلياء لمذيف ال يؤمنكف كا  
 ُْٕبيا قؿ إف اهلل ال يأمر بالفحشاء أتقكلكف عمى اهلل ما ال تعممكف"

كقاؿ تعالى:" قؿ إنما حـر ربى الفكاحش ما ظير منيا كما بطف كاإلثـ كالبغى 
ما ال بغير الحؽ كأف تشرككا باهلل ما لـ ينزؿ بو سمطانان كأف تقكلكا عمى اهلل 

 ُٕٓتعممكف"
كأخبر اهلل تعالى في اآلية السابقة عف أكلياء الشيطاف أنيـ إذا فعمكا فاحشة 
احتجكا بتقميد أسالفيـ كزعمكا أف اهلل تعالى أمرىـ بيا , فاتبعكا الظف الكاذب كاليكل 
الباطؿ , كمف الناس يستحؿ ما حرمو اهلل تعالى كرسكلو ظانيف أف اهلل تعالى أباحو أك 

و العشؽ الذل يبغضو اهلل فمنيـ يجعمو دينان كيرل أنو يتقرب بو تقميدان السالفيـ كأصم
ما لزعمو أف الصكر الجميمة  إلى اهلل تعالى أما لزعمو أنو يزكى النفس كييذبيا , كا 
ما العتقاده حمكؿ الرب فييا , كاتحاده بيا فيؤالء نجد  مظاىر الحؽ كمشاىده , كا 
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ما بينيـ تكافقان كتألفان عمى اتخاذ أندادان مف  دكف اهلل يحبكنيـ كحب اهلل إما تدينا كا 
ما جمعان بيف األمريف كليذا يجتمعكف عمى السماع الشيطانى الذل يييج  شيكة, كا 
الحب المشترؾ كسبب ذلؾ خمك القمب مف عبادة اهلل تعالى التي تجمع محبتو 
كتعظيمو. كالخضكع كالذؿ لو , فإذا كاف في القمب محبة اإليماف أغناه عف محبة 

ذا خال القمب مف ذلؾ استبدلو بما ييكاه , كىذا مف تبديؿ الديف كتغيير ا ألنداد , كا 
, قاؿ تعالى:" فأقـ كجيؾ لمديف حنيفان فطرة اهلل  ُٕٔفطرة اهلل التي فطر عباده عمييا

 ُٕٕالتي فطر الناس عمييا ال تبديؿ لخمؽ اهلل "
 تحميل قصة يوسف عميو السالم عند ابن القيم 

اؿ نسكة في المدينة امرأت العزيز تراكد فتيا عف نفسو قد شغفيا قاؿ تعالى:" كق
حبان انا لنراىا في ضالؿ مبيف , فمما سمعت بمكرىف أرسمت الييـ كاعتدت ليف متكئاى 
كءاتت كؿ كاحدة منيف سكينان كقالت ايخرج عمييف فمما رأينو أكبرنو كقطعف أيدييف 

يـ, قالت فذلكف الذل لمتننى فيو كلقد كقمف حش هلل ما ىذا بشران إف ىذا إال ممؾ كر 
راكدتو عف نفسو فاستعصـ كلئف لـ يفعؿ ما ءامره ليسجنف كليككنا مف الصغريف , قاؿ 
ال تصرؼ عنى كيدىف أصب الييف كأكف  رب السجف أحب إلى مما يدعكننى اليو كا 

 ُٖٕمف الجيميف"
 ائو الى نفسياكيد امرأة العزيز ليكسؼ عميو السالـ بتغميؽ األبكاب كدع -:أوالً 
كيدىا لو بقكليا" ما جزاء مف أراد بأىمؾ سكء إال أف يسجف أك عذاب  -:ثانياً 

 ُٕٗأليـ"
فكادتو بالمراكدة أكالن ككادتو بالكذب عميو ثانيان , كليذا قاؿ ليا الشاىد لما تبيف لو 

 َِٕبراءة يكسؼ عميو السالـ:" انو مف كيدكف إف كيدكف عظيـ"
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ت لو النسكة كأخرجتو عمييف تستعيف بيف عميو كيدىا لو حيث جمع -:ثالثاً 
 كتستعذر إلييف مف شغفيا بو

ال تصرؼ  -:رابعاً  كيد النسكة لو حتى استجار باهلل تعالى مف كيدىف فقاؿ:" كا 
عنى كيدىف اصب الييف كأكف مف الجاىميف , فاستجاب لو ربو فصرؼ عنو كيدىف 

لى :" كقاؿ نسكة في المدينة امرأة , ككيد النسكة في قكلو تعإُِانو ىك السميع العميـ"
 ِِٕالعزيز تراكد فتاىا عف نفسو قد شغفيا حبان إنا لنراىا في ضالؿ مبيف"

 -وىذا متضمن عدة وجوه من مكر النسوة:
قكليف "امراة العزيز تراكد فتاىا", كلـ يسمكىا بأسميا بؿ ذكركىا بالكصؼ  .ُ

فصدكر الفاحشة منيا أقبح مف الذل ينادل عمييا بقبيح فعميا بككنيا ذات زكج , 
 صدكرىا ممف ال زكج ليا.

 إف زكجيا عزيز مصر كرئيسيا ككبيرىا , كذلؾ أقبح لكقكع الفاحشة منيا. .ِ
 إف الذل تراكده مممكؾ ال حر , كىذا أبمغ في القبح  .ّ
أنو فتاىا الذل ىك في بيتيا كتحت كنفيا فحكمو حكـ أىؿ البيت , بخالؼ   .ْ

 بعيد طمب ذلؾ مف االجنبى ال
 أنيا ىي الطالبة المراكدة  .ٓ
 أنيا قد بمغ عشقيا لو كؿ مبمغ حتى كصؿ حبيا لو إلى شغاؼ قمبيا .ٔ
أنو أعؼ منيا كأكفى حيث كانت ىي المراكدة الطالبو كىك الممتنع , عفافان  .ٕ

 ككرمان كحياءن , كىذا غاية الذـ ليا .
تمرار كالكقكع حاالن انيف أتيف بفعؿ المراكدة بصيغة المستقبؿ الدالة عمى االس .ٖ

كاستقباالن, كأف ىذا شأنيا كلـ يقمف راكدت فتاىا , كفرؽ بيف قكلؾ : فالف أضاؼ 
 ضيفان, كفالف يقرل الضيؼ كيطعـ الطعاـ , فإف ىذا يدؿ عمى أف ىذا شأنو كعادتو.
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 قكليف:" إنا لنراىا في ضالؿ مبيف" .ٗ
الييا , كاستقبحف منيا إنا لنستقبح منيا ذلؾ غاية االستقباح فنسبف االستقباح 

ذلؾ ككاف ىذا دليالن عمى أنو مف أقبح األمكر كأنو مما ال ينبغي أف تساعد عميو كال 
 يحسف معاكنتيا عميو.

أنيف جمعف ليا في ىذا الكالـ كالمكـ بيف العشؽ المفرط كالطمب المفرط , . َُ
 "فمـ تقتصد في حبيا كال في طمبيا أما العشؽ فقكليف:" قد شغفيا حبان 

 أم كصؿ حبو إلى شغاؼ قمبيا 
كانما الطمب المفرط فقكليف" تراكد فتاىا", كالمراكدة الطمب مرة بعد مرة , فنسبكىا 
إلى شدة العشؽ, كشدة الحرص عمى الفاحشة. فمما سمعت بيذا المكر منيف ىيأت 
ليف مكران أبمغ منو فييأت ليف متكأ, ثـ أرسمت الييف فجمعتيف كخبأت يكسؼ عميو 
السالـ عنيف. كقيؿ إنيا جممتو كألبستو أحسف ما تستطيع كأخرجتو عمييف فجأة فرأينو 
أحسف خمؽ اهلل كأجمميـ قد طمع عمييف بغتة , فراعيف ذلؾ المنظر البيى كفى ايدييف 
سكيف يقطعف بيا مايأكمنو فدىشف حتى قطعف أيدييف كىف ال يشعرف بجرحيا كشقيا 

القكلى بالمكر الفعمى , كىذا في النساء غاية  لدىشتيف بما رأيف فقابمت مكرىف
 .ِّٕالمكر

كقصة يكسؼ عميو السالـ مع امرأة العزيز تحصؿ في كؿ زماف كمكاف ككؿ 
مجتمع مع اختالؼ شدة كقكعيا مف مجتمع لمجتمع حسب االعتقاد كالديف كقصة 

تالط يكسؼ فييا عبر كعظات كثيرة كلكف في ىذا المقاـ يكضح اهلل لنا ما يجمبو االخ
المحـر مف دمار عمى االسرة كبالتالي نشر الفساد في المجتمع كجبركت النساء 

 ككيدىف.
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 محب الدنيا 
 محب الدنيا ال يسمـ مف ثالث: ىـ الـز , كتعب دائـ , كحسرة ال تنقضى

الف محبيا ال يأخذ منيا شيئان إال طمعت نفسو إلى أكثر منو , كما قاؿ صمى اهلل 
البف آدـ كادو مف ماؿ البتغى اليو ثانيان , كلك كاف لو كادياف  عميو كسمـ:" لك كاف

 ِْٕالبتغى ثالثان كال يمأل جكؼ ابف آدـ إال التراب , كيتكب اهلل عمى مف تاب
كذكر ابف أبى الدنيا أف الحسف البصرل كتب إلى عمر بف عبدالعزيز يحذره مف 

ما أنزؿ الييا آدـ عميو السالـ الدنيا:" أما بعد فإف الدنيا دار ظعف ليست بدار إقامة إن
عقكبة فاحذرىا يا أمير المؤمنيف , فإف الزاد منيا تركيا كالغنى فييا فقرىا , ليا في 
كؿ حيف قتيؿ تذؿ مف أعزىا كتفقر مف جمعيا , ىي كالسـ يأكمو مف ال يعرفو , كىك 

مى شدة حتفو فكف فييا كالمداكل جراحو يحتمى قميالن مخافة ما يكره طكيالن كيصبر ع
الدكاء مخافة طكؿ البالء فاحذر ىذه الدار الغرارة , الخداعة الخيالة التي قد تزينت 
بخدعيا كفتنت بغركرىا كختمت بأماليا , كتشكفت لخطابيا , فأصبحت ىي ألزكاجيا 
كميـ قاتمة , فعاشؽ ليا قد ظفر منيا بحاجتو , فاغتر كطغى كنسى المعاد فشغؿ بيا 

دمو فعظمت عمييا ندامتو ككثرت حسرتو كاجتمعت عميو لبو , حتى زلت عنيا ق
سكرات المكت كألمو , كحسرات الفكت كعاشؽ لـ ينؿ منيا بغيتو فعاش بغصتو كذىب 
بكمده كلـ يدرؾ منيا ما طمب كلـ تسترح نفسو مف التعب فخرج بغير زاد كقدـ عمى 

يا كمما اطمأف غير مياد, فكف أسر ما تككف فييا أحذر ما تككف ليا فإف صاحب الدن
عؿ البقاء فييا  ًصؿ الرخاء منيا بالبالء , كجي منيا إلى سركر أشخصتو إلى مكركه كي
إلى فناء , سركرىا مشكب بالحزف أمانييا كاذبو كآماليا باطمة كصفكىا كدر, كعيشيا 
نكد , فمك كاف ربنا لـ يخبر عنيا خبران كلـ يضرب ليا مثالن , لكانت قد أيقظت النائـ 

لغافؿ , فكيؼ كقد جاء مف اهلل فييا كاعظ كعنيا زاجر؟ فماليا عند اهلل قدر كنبيت ا
 كال كزف , كال نظر الييا منذ خمقيا كلقد عرضت عمى نبينا بمفاتيحيا كخزائنيا.
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قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" أعطيت مالـ يعط أحد مف األنبياء قبمى نصرت 
عميو كسمـ:" لك كانت الدنيا  , كقاؿ صمى اهللِٕٓبالرعب , كاعطيت مفاتيح األرض"

 ِٕٔتعدؿ عند اهلل جناح بعكضة ما سقى كافران منيا شربة ماء"
الدنيا ال تساكل عند اهلل جناح بعكضة فأبى أف يقبميا , كره أف يحب ما أبغض 
خالقة أك يرفع ما كضع مميكو فزكاىا عف الصالحيف اختياران , كبسطيا العدائو 

مقتدر عمييا أنو أيكـر بيا كنسى ما صنع اهلل عزكجؿ اغتراران, فيظف المغركر بيا ال
 ِٕٕبرسكلو حيف شد الحجر عمى بطنو"

كعشاؽ الدنيا أعمـ بما يقاسكنو مف العذاب كاأللـ في طمبيا كلما كانت الدنيا أكبر 
ىـ مف ال يؤمف باآلخرة , كال يرجك لقاء ربو , كاف عذابو بيا بحسب حرصو عمييا 

 كشدة اجتياده في طمبيا.
ذا أردت أف تعرؼ عذاب أىميا بيا فتأمؿ حاؿ عاشؽ ذائب في حب معشكقو , ك  ا 

ككمما قرب مف معشكقو بعيد عنو كال يفى لو , كييجره كيصؿ عدكه , فمعشكقو قميؿ 
الكفاء كثير الجفاء كثير الشركاء , عظيـ الخيانة , كثير التمكف ال يأمف عاشقو معو 

لو عنو , كال يجد عنو سبيالن إلى سمكة تريحو عمى نفسو كال عمى مالو مع أنو ال صبر 
 كال كصاؿ يدـك لو.

فمك لـ يكف ليذا العاشؽ عذاب إال ىذا العاجؿ لكفى بو , فكيؼ إذا حيؿ بينو 
كبيف لذاتو كميا كأصبح معذبان بنفس ما كاف ممتذان بو عمى قدر لذتو بو التي شغمتو 

 عف سعيو في طمب زاده , كمصالح معاده؟
حب شيئأن سكل اهلل تعالى كلـ تكف محبتو هلل كال معينان لو عمى طاعة أم أف مف أ

 اهلل تعالى عيذب بو في الدنيا قبؿ يكـ القيامة.
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فإذا كاف يكـ المعاد كلى اهلل تعالى كؿ محب ما كاف يحبو في الدنيا فكاف معو 
 إما منعمان أك معذبان.

شجاعان أقرع يأخذ بشدقيو كليذا يمثؿ لصاحب الماؿ الذل ال يخرج منو زكاة مالو 
 .ِٖٕيقكؿ أنا مالؾ أنا كنزؾ كيصفح لو صفائح مف نار يككل بيا جبينو كجنبو كظيره

ككذلؾ عاشؽ الصكر إذا اجتمع ىك كمعشكقو عمى غير طاعة اهلل تعالى جمع 
اهلل تعالى بينيما في النار, كعذب كؿ منيما بصاحبو, قاؿ تعالى:" األخالء يكمئذ 

 .ِٕٗال المتقيف"بعضيـ لبعض عدك إ
كأف الذيف تكادكا في الدنيا عمى الشرؾ يكفر بعضيـ ببعض يكـ القيامة كيمعف 
بعضيـ بعضان كمأكاىـ النار كماليـ مف ناصريف, قاؿ تعالى:" ثـ يكـ القيامة يكفر 

 .َّٕبعضكـ ببعض كيمعف بعضكـ بعضان كمأكاكـ النار كما لكـ مف ناصريف"
خرة , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" المرء مع مف فالمحب مع محبكبو في الدنيا كاآل

 ُّٕأحب"
كقاؿ تعالى:" كيـك يعض الظالـ عمى يديو يقكؿ ياليتنى اتخذت مع الرسكؿ سبيالن 
يكيمتى ليتنى لـ أتخذ فالنان خميالن , لقد أضمنى عف الذكر بعد إذا جاءنى ككاف 

 ِّٕالشيطاف لإلنساف خذكالن"
ف  أم أف مف أحب شيئان غير اهلل تعالى فالضرر حاصؿ لو بمحبكبو إف كيًجد كا 

ف كجده كاف ما  فيقد , فإنو إف فقده عيذب بفقدانو كتألـ عمى قدر تعمؽ قمبو بو كا 
يحصؿ لو مف األلـ قبؿ حصكلو , كمف النكد في حاؿ حصكلو كمف الحسرة عميو بعد 

 ّّٕفقدانو أضعاؼ أضعاؼ ما في حصكلو مف المذة
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 تعمم ما ينفع وما يضر
اإلنساف العاقؿ ال يؤثر محبة ما يضره كيشقى كيتألـ بو كال يحصؿ ىذا إال إف 

رادتو كىذا مف الجيؿ كالظمـ  خطأ كسكء تصكره كمعرفتو أك مف خطأ قصده كا 
كاالنساف خمؽ كفيو الجيؿ كالظمـ , كال يشفى مف الجيؿ كالظمـ إال بأف يعممو اهلل ما 

ال ينفعيا لجيميا بالمضرة أك لفساد ينفعو كيميمو رشده فالنفس تيكل ما يضرىا ك 
قصدىا كنيتيا , كفى القرآف الكريـ ذـ اهلل تعالى داعى الجيؿ كالظمـ , قاؿ تعالى:" 
فإف لـ يستجيبكا لؾ فاعمـ أنما يتبعكف أىكاءىـ كمف أضؿ ممف اتبع ىكاه بغير ىدل 

 ّْٕمف اهلل إف اهلل ال ييدل القـك الظالميف"
الظف كما تيكل األنفس كلقد جاءىـ مف ربيـ  كقاؿ تعالى:" إف يتبعكف إال

 ّٕٓاليدل"
فأصؿ الخير ىك العمـ كالعدؿ كأصؿ الشر ىك الجيؿ كالظمـ , كأف محبة الظمـ 
ف فساد القصد مف فساد العمـ  كالعدكاف سببيا فساد العمـ أك القصد أك االثنيف معان كا 

ي الضار مف كلك عرؼ ما في الضار مف المضرة لـ يؤثره , فضعؼ العمـ بما ف
المضرة كضعؼ العـز عف اجتنابو يكقعو في إرتكابو ليذا كاف االيماف الحؽ ىك الذل 

 ّٕٔيجعؿ صاحبو يفعؿ ما ينفعو كاجتناب ما يضره
ليذا عمى اإلنساف أف يعمـ ما يضره ليجتنبو كما ينفعو ليفعمو فتككف محبتو 

ذا ككراىتو مكافقيف لمحبة اهلل تعالى ككراىتو , كىذا مف العبكد ية كالمحبة هلل تعالى كا 
 احب ما يسخطو ربو ككره ما يحبو فتنقص عبكديتو بحسب ذلؾ.

أما الطريؽ لتعمـ ما ينفع كما يضر فيك العقؿ كالشرع إف اهلل تعالى كضع في 
العقكؿ استحساف الصدؽ كالعدؿ كاإلحساف كالبر كالعفة كالشجاعة كمكاـر اآلخالؽ , 
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الكفاء بالعيد , كحفظ الجكار , كنصر المظمـك كأداء األمانات كصمة األرحاـ ك 
 ,كاستقباح اضدادىا.

كأعمـ الناس كأصحيـ عقالن كرأيان كاستحسانان مف كاف رأيو كعقمو كاستحسانو 
كقياسو مكافقان لمشرع كالسنة المطيرة , قاؿ تعالى :" كيرل الذيف ءاكتكا العمـ الذل انزؿ 

 ّٕٕاليؾ مف ربؾ ىك الحؽ"
المخالؼ لمشرع كالسنة فيك جيؿ ال عمـ كىكل ال ديف فصاحبو ممف أما الرأل 

اتبع ىكاه بغير ىدل مف اهلل تعالى كغايتو الضالؿ في الدنيا كالشقاء في اآلخرة , 
كيبعد اهلل تعالى الضالؿ كالشقاء عمف اتبع ىدل اهلل الذل أرسؿ بو رسمو , قاؿ 

يضؿ كال يشقى , كمف أعرض عف  تعالى:" فإما يأتينكـ منى ىدل فمف اتبع ىدال فال
 ّٖٕذكرل فإف لو معيشة ضنكا كنحشره يـك القيامة أعمى "

, قاؿ تعالى:" يأييا الذيف آمنكا ككنكا ّٕٗكاتباع اليكل يككف في الحب كالبغض
قكاميف بالقسط شيداء هلل كلك عمى أنفسكـ أك الكالديف كاألقربيف إف يكف غنيان أك فقيران 

 َْٕعكا اليكل أف تعدلكا"فاهلل أكلى بيما فال تتب
 البالء 

 البالء الذل يصيب اإلنساف ال يخرج عف أربعة أنكاع 
 أف يككف في نفسو  .ُ
 أف يككف في مالو  .ِ
 في عرضو  .ّ
 في أىمو كمف يحب .ْ
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كأشد ىذه األنكاع المصيبة في النفس , فيككف بتمفيا مرة كبتألميا بدكف التمؼ 
 كىذا كؿ ما يبتمى بو اإلنساف في اهلل .

المعركؼ اليقيف أف الخمؽ كميـ يمكتكف , كغاية المؤمف أف يستشيد في  كمف
سبيؿ اهلل تعالى كىى أشرؼ كأعظـ أنكاع المكت كأسيميا , فالشييد ال يجد مف األلـ 
إال مثؿ ألـ القرصة , فقتؿ الشييد ليس مصيبة زائدة عمى ما ىك معتاد لبنى البشر 

كت عمى الفراش , فيك جاىؿ ألف مكت فمف يعتبر قتؿ الشييد أعظـ مف مصيبة الم
 الشييد مف أيسر الميتات كأفضميا كأعالىا.

كالفار المنيـز يظف أنو بفراره يطكؿ عمره فيستمتع بالعيش , كقد كضح اهلل تعالى 
ذان ال تمتعكف إال  كذبيـ فقاؿ تعالى" قؿ لف ينفعكـ الفرار إف فررتـ مف المكت أك القتؿ كا 

 ُْٕقميالن"
تعالى أف الفرار مف المكت بالشيادة ال ينفع كأنو لك نفع لـ ينفع إال قميالن فكضح اهلل 

حيث المكت ال بد منو فيفكتو بيذا القميؿ ما ىك خير منو كانفع كىك حياة الشييد عند 
 ربو.

ثـ قاؿ تعالى:" قؿ مف ذا الذل يعصمكـ مف اهلل إف أراد بكـ سكء أك أراد بكـ رحمة 
 ِْٕهلل كليان كال نصيران"كال يجدكف ليـ مف دكف ا

أخبر اهلل تعالى في اآلية السابقة أف العبد الذل فر مف المكت الذل يسكءه إف اهلل 
تعالى لك أراد بو سكءان غيره لـ يعصمو أحد مف اهلل تعالى , كأنو يفر مما يسكءه مف 

 المكت في سبيؿ اهلل تعالى فيقع فيما ىك أعظـ إساءة لو.
 ككذلؾ في مصيبة الماؿ كالعرض كالبدف .ىذا في مصيبة النفس 

عالء كممتو سمبو اهلل تعالى إياه أك  أما مف بخؿ بمالو أف ينفقو في سبيؿ اهلل تعالى كا 
نما فيما يعكد عميو بمضرتو عاجالن كآجالن ,  جعمو ينفقو فيما ال ينفعو ال دنيا كال آخرة , كا 

ف حبسو كادخره منعو التمتع بو كنقمو إلى غيره.  كا 
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لؾ مف بدنو كعرضو كآثر راحتو عمى التعب هلل كفى سبيمو أتعبو اهلل تعالى كذ
 أضعاؼ ذلؾ في غير سبيمو كمرضاتو.

فانظر كاعتبر بحاؿ ابميس امتنع مف السجكد آلدـ غيرانان أف يخضع لو كيذؿ كطمب 
 اعزاز نفسو فجعمو اهلل تعالى أذؿ األذليف كجعمو خادمان ألىؿ الفسكؽ كالفجكر مف ذريتو

 فمـ يرض بالسجكد لو كرضى أف يخدـ ىك كأكالده فساؽ ذريتو,
ككذلؾ عباد األصناـ رفضكا أف يتبعكا رسكالن مف البشر كأف يعبدكا اليان كاحدان كرضكا 
أف يعبدكا آلية مف األحجار, قاؿ تعالى:" إنما تعبدكف مف دكف اهلل أكثانان كتخمقكف افكان 

ككف لكـ رزقان فابتغكا عند اهلل الرزؽ كاعبدكه كاشكركا إف الذيف تعبدكف مف دكف اهلل ال يمم
 ّْٕلو اليو ترجعكف"

 ْْٕكقاؿ تعالى:" أتعبدكف ما تنحتكف"
ليذا أف محبة اهلل تعالى كاألنس بو كالشكؽ إلى لقائو كالرضى بو كعنو أصؿ الديف 
رادتو , كأف معرفتو كالعمـ بأسمائو كصفاتو كأفعالو أفضؿ عمـك الدي ف كأصؿ أعمالو كا 

 كميا.
كمحبتو تعالى أحب الى العبد مف كؿ ما سكاه عمى االطالؽ مف أعظـ كاجبات 
الديف كأكبر اصكلو كأجؿ قكاعده كمف احب معو مخمكقان مثؿ ما يحبو فيك مف الشرؾ 
الذل ال يغفر لصاحبو كال يقبؿ معو عمؿ, قاؿ تعالى:" كمف الناس مف يتخذ مف دكف اهلل 

 ْٕٓكالذيف ءامنكا أشد حبان هلل "أندادان يحبكنيـ كحب اهلل 
كاالنساف ال يككف مف أىؿ اإليماف إال إذا كاف رسكؿ اهلل احب اليو مف نفسو كأىمو 
ككلده ككالده كالناس أجمعيف , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ال يؤمف أحدكـ حتى أككف 

 ْٕٔأحب اليو مف كالده ككلده كالناس أجمعيف"
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ىك تعالى خمؽ الجف كاالنس لعبادتو التي تتضمف كمحبتو تابع لمحبة اهلل تعالى , ك 
كماؿ محبتو ككماؿ تعظيمو كالذؿ لو , كليذا أرسؿ رسمو كأنزؿ كتبو , كشرع شرائعو , 
كعمى ذلؾ كضع الثكاب كالعقاب كالجنة كالنار , كانقسـ الناس إلى شقى كسعيد فإذا خفت 

ى كمما خفتو أنست بو أم انساف ىربت منو , كخفت مف ظممو كعدكانو أما اهلل تعال
 ْٕٕكفررت اليو , قاؿ تعالى:" كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف"

كذلؾ المحبة فمحبة المخمكؽ إف لـ تكف هلل فيى عذاب لممحب ككباؿ عميو , كما 
يحصؿ لو بيا مف التألـ أعظـ مما يحصؿ لو مف المذة ككمما كانت أبعد عف اهلل تعالى 

 كاف ألميا كعذابيا أكثر.
ا باإلضافة إلى ما في محبتو مف االعراض عنؾ كالتجنى عميؾ كعدـ الكفاء لؾ ىذ

ما الشتغالو عنؾ  ما لكراىتو كمعاداتو لؾ , كا  إما لمزاحمة غيرؾ مف المحبيف لو كا 
 بمصالحو كما ىك أحب اليو منؾ أك لغير ذلؾ.

ك إلييا أما محبة اهلل تعالى فإنو ال شيئ أحب الى القمكب مف خالقيا كفاطرىا , في
كمعبكدىا كربيا كمدبرىا كرازقيا كمميتيا كمحيييا فمحبتو نعيـ النفكس كسركرىا كحياة 

 األركاح كقكت القمكب , كنكر العقكؿ كقرة العيكف كعمارة الباطف 
فالقمب ال يصمح كال يتنعـ كال يبتيج كال يمتذ كال يطمئف كال يسكف إال بعبادة ربو كحده 

يمتذ بو مف المخمكقات لـ يطمئف الييا , بؿ ال تزيده إال كحبو كلك حصؿ لو جميع ما 
 فاقة كقمقان حتى يظفر بما خمؽ لو .

كالنفس ال تترؾ محبكبان اال لمحبكب ىك أحب الييا منو , أك لمخكؼ مف مكركه ىك 
 ْٖٕأشؽ عمييا مف فكات ذلؾ المحبكب
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 الفصل الخامس
 المعاصى والشيوات  

 -أصول المعاصى ثالثة ىي:
 الشرؾ كىك تعمؽ القمب بغير اهلل تعالى , كأف يدعى معو إلو آخر .ُ
 الظمـ كىك طاعة القكة الغضبية كغاية طاعة القكة الغضبية القتؿ .ِ
 الفكاحش كىك طاعة القكة الشيكانية كغاية طاعة القكة الشيكانية الزنا .ّ

إليان آخر لذلؾ ربط اهلل تعالى الثالثة في قكلو تعالى:" كالذيف ال يدعكف مع اهلل 
 ْٕٗكال يقتمكف النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ كال يزنكف"

كىذه المعاصى يدعك بعضيا إلى بعض لذلؾ ربط اهلل تعالى بيف الشرؾ كالظمـ. 
 َٕٓقاؿ تعالى :" إف الشرؾ لظمـ عظيـ"

, قاؿ ُٕٓكذلؾ الفاحشة تدعك إلى الشرؾ كالظمـ كخصكصان إذا قكيت إرادتيا
اال زانية أك مشركة كالزانية ال ينكحيا إال زانى أك مشرؾ كحـر تعالى:" الزانى ال ينكح 

 ِٕٓذلؾ عمى المؤمنيف"
 -حب الشيوات :

قاؿ تعالى:" زيف لمناس حب الشيكات مف النساء كالبنيف كالقنطير المقنطرة مف 
الذىب كالفضة كالخيؿ المسكمة كاألنعـ كالحرث ذلؾ متع الحياة الدنيا كاهلل عنده حسف 

 ّٕٓالمئاب"
اآلية السابقة كعد لجميع الناس كتكضيح مف اهلل تعالى عما زيف لمناس في  في

 -ىذه الحياة الدنيا الفانية مف أنكاع المالذ كمنيا:
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 حب الشيكات  .ُ
 قكلو تعالى:" زيف لمناس حب الشيكات"

نشاء الجبمة عمى  إف اهلل تعالى خمؽ ىذه األشياء باإليجاد كالتييئة لالنتفاع كا 
لشيطاف يغرل األنساف بالكسكسة كالخديعة كتحسيف أخذىا مف غير الميؿ الييا كا

كجكىيا كاتباع الشيكات كطاعتيا ميمكة لإلنساف, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" حفت 
 ْٕٓالجنة بالمكاره كحفت النار بالشيكات"

أم أف طريؽ الجنة صعبة المسمؾ ال تناؿ إال بالصبر عمييا كطريؽ النار سيؿ 
تسمـ منيا إإل بترؾ الشيكات , كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" إف مما ال كعكرة فيو كال 

 ٕٓٓأخشى عميكـ شيكات الغى في بطكنكـ كفركجكـ كمضالت الفتف"
حب النساء كبدء بالنساء لكثرة تشكؽ النفكس الييف ألنيف حبائؿ الشيطاف  .ِ

" ما كفتنة الرجاؿ, كفتنة النساء أشد مف جميع األشياء, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:
 ٕٔٓتركت بعدل فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء"

كيقاؿ في النساء فتنتاف فإحداىما أف تؤدل إلى قطع الرحـ ألف المرأة تأمر 
زكجيا بقطعو عف األميات كاألخكات . كالثانية يبتمى بجمع الماؿ مف الحالؿ 

 ٕٕٓكالحراـ
ما إذا كاف القصد بيف اإلعفاؼ ككثرة األكالد فيذا مطمكب مرغك  ب فيو , قاؿ كا 

 ٖٕٓصمى اهلل عميو كسمـ:" حبب إلٌى النساء كالطيب كجعمت قرة عينى في الصالة"
إف شيكة الجماع أحبيا األنبياء كالصالحكف لما فييا مف المصالح الدينية 
كالدنيكية مف غض البصر ككسر الشيكة عف الزنا كحصكؿ النسؿ الذل تتـ بو عمارة 

                                                           
754

693، ص4، وسنن الترمذى الجامع الصحٌح ، ج153، ص 3مسند أحمد ، ج   
755

423، ص 4مسند األمام أحمد ، ج   
756

، 75، ص 36، ومسند أحمد ، الموسوعة الحدٌثة ، ج124، ص 6البخارى ، صحٌح البخارى ، ج 

، 5، ج ، وسنن الترمذى ، الجامع الصحٌح54، ص 17م ، ج1972هـ/1392، 2وصحٌح مسلم بشرح النووي ، ط
133ص   

757
21-23، ص 4م، ج1993هـ/1413القرطبى ، الجامع ألحكام القرآن ، دار الكتب العلمٌة ، بٌرو   

758
275، 199، 127، ص 3مسند األمام أحمد ، ج   



 

711 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

ـ القيامة كسائر الشيكات يقسى تعاطييا القمب إال األرض كالدنيا كتكثر األمة الى يك 
 ٕٗٓىذه فإنيا ترقؽ القمب

 حب البنيف  .ّ
 كحب البنيف الفتنة فييـ ما ابتمى بجمع الماؿ ألجميـ 

عف يعمى العامرل انو جاء حسف كحسيف رضى اهلل عنيما يستبقاف إلى رسكؿ 
 َٕٔمجبنة" اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فضميما إليو كقاؿ :" إف الكلد مبخمة

كيككف حب البنيف أحيانان لمتفاخر كالزينة كاحيانان لتكثير النسؿ كتكثير امة محمد 
صمى اهلل عميو كسمـ ممف يعبد اهلل كحده الشريؾ لو كىذا محمكد ممدكح لقكؿ الرسكؿ 

, كبالزكاج يتـ ُٕٔصمى اهلل عميو كسمـ:" تزكجكا الكدكد الكلكد فإنى مكاثر بكـ األمـ"
شيطاف, كدفع الشيكة التي لك اطمؽ ليا العناف لعاثت في األرض التحصيف مف ال

فسادان, كغض البصر كحفظ الفرج, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" مف استطاع منكـ 
الباءة فميتزكج , فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ فإنو 

 ِٕٔلو كجاء"
كبر عمى الضعفاء كالتجبر عمى حب الماؿ كيككف أحيانان لمفخر كالخيالء كالت .ْ

الفقراء كىذا مذمكـ, كأحيانان يككف لمنفقة عمى األىؿ كصمة األرحاـ , كالقرابات ككجكه 
البر كالطاعات كىذا ممدكح محمكد شرعان, قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" فك اهلل ما الفقر 

كـ أخشى عميكـ كلكنى أخشى أف تبسط الدنيا عميكـ كما بسطت عمى مف كاف قبم
, قاؿ تعالى:" فقاؿ لصحبو كىك يحاكره ّٕٔفتنافسكىا كما تنافسكىا كتمييكـ كما أليتيـ"
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أنا أكثر منؾ ماالن كأعز نفران كدخؿ جنتو كىك ظالـ لنفسو قاؿ ما أظف أف تبيد ىذه 
 ْٕٔأبدان"

كقاؿ تعالى :" الماؿ كالبنكف زينة الحياة الدنيا كالبقيت الصمحت خير عند ربؾ 
 ٕٓٔالن"ثكابان كخير أم

 -حب الخيؿ كيككف عمى ثالثة أقساـ: .ٓ
ربطيا أصحابيا معدة لسبيؿ اهلل تعالى متى احتاجكىا غزكا عمييا فيؤالء  - أ

 يثابكف.
 تربط فخران كنكاء ألىؿ اإلسالـ فيذه عمى صاحبيا كزر - ب
 ٕٔٔتربط لمتعفؼ كاقتناء نسميا كلـ ينس حؽ اهلل في رقابيا فيذه لصاحبيا ستر - ت

كسمـ:" الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير إلى يكـ القيامة. قاؿ صمى اهلل عميو 
الخيؿ لثالثة ىي لرجؿ أجر, كىى لرجؿ ستر , كىى عمى رجؿ كزر , فأما الذل لو 
أجر فالذل يتخذىا في سبيؿ اهلل فيعدىا لو , ىي لو أجر ال يغيب في بطكنيا شيء 

 ٕٕٔإال كتب لو أجران"
القكة كأشد العيدة كحصكف الفرساف  ككانت الخيؿ قديمان أصؿ الحركب كىى أقكل

 كبيا يجاؿ في الميداف , أما اليكـ تغيرت عيدة الحركب.
 حب األنعاـ أم اإلبؿ كالبقر كالغنـ .ٔ
 كالحرث يعنى األرض المتخذة لمزراعة .ٕ
ككؿ ىذه الخيرات إنما ىي زىرة الحياة الدنيا كزينتيا الفانية الزائمة كاهلل عنده  .ٖ

يف اتقكا عند ربيـ جنات تجرل بيف جكانبيا كأرجائيا األنيار حسف المرجع كالثكاب لمذ
مف أنكاع األشربة مف العسؿ كالمبف كالخمر كالماء كغير ذلؾ مما ال عيف رأت كال أذف 
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سمعت كال خطر عمى قمب بشر, كىـ ماكثيف فييا أبد اآلباد ال يتحكلكف عنيا كليـ 
فاس كغير ذلؾ مما يعترل نساء أزكاج مطيرة مف الدنس كالخبث كاآلذل كالحيض كالن

الدنيا, كرضكاف اهلل يحؿ عمييـ فال يسخط عمييـ بعده أبدان , كاهلل يعطى كال بحسب 
 .ٖٕٔما يستحقو مف العطاء

كيرل العمماء أف اهلل تعالى ذكر أربعة أصناؼ مف الماؿ كؿ نكع مف الماؿ 
 يتمكؿ بو صنؼ مف الناس 

 الذىب كالفضة يتمكؿ بيا التجار - أ
 المسكمة يتمكؿ بيا الممكؾ الخيؿ - ب
 األنعاـ يتمكؿ بيا أىؿ البكادل - ت
 الحرث يتمكؿ بيا أىؿ الرساتيؽ  - ث

كعمى ذلؾ يككف فتنة كؿ صنؼ في النكع الذل يتمكؿ , أما النساء كالبنكف ففتنة 
 ٕٗٔلمجميع

قاؿ تعالى :" زيف لمناس حب الشيكات مف النساء كالبنيف كالقنطير المقنطرة مف 
كالخيؿ المسكمة كاألنعـ كالحرث ذلؾ متع الحياة الدنيا كاهلل عنده حسف الذىب كالفضة 

 َٕٕالمئاب"
كما نرل في اآلية السابقة شيكات مستحبة مستمذة كليست مستقذرة كال كريية. 
كالتعبير ال يدعك إلى استقذارىا ككراىيتيا , إنما يدعك فقط إلى معرفة طبيعتيا 

عمى ما ىك أكـر في الحياة كأحسف كالتطمع  كبكاعثيا. ككضعيا في مكانيا كال تطغى
 إلى آفاؽ أخرل بعد أخذ الضركرل مف ىذه الشيكات في غير استغراؽ.

كيمتاز اإلسالـ بمراعاتو لمفطرة البشرية كقبكليا بكاقعيا. كتيذيبيا ال كبتيا 
كقمعيا, كالذيف يتحدثكف اليـك عف الكبت كأضراره كالعقد النفسية التي ينتجيا الكبت 
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لقمع يقرركف أف السبب الرئيسى لمعقد ىك الكبت كليس ىك الضبط. كىك استقذار كا
دكافع الفطرة كاستنكارىا مف األساس مما يكقع الفرد تحت ضغطيف متعارضيف : 
ضغط مف شعكره الذل ككنو اإليحاء أك ككنو الديف أك ككنو العرؼ بأف دكافع الفطرة 

 افع شيطانى.دكافع قذرة ال يجكز كجكدىا, فيى خطيئة كد
كضغط ىذه الدكافع التي ال تغمب ألنيا عميقة في الفطرة , كذات كظيفة أصيمة 
في كياف الحياة البشرية ال تتـ إال بيا , كلـ يخمقيا اهلل عبثان. كفى ظؿ ىذا الصراع 
تتككف العقد النفسية , كلك سممنا بصحة ىذه النظريات النفسية نرل األسالـ قد ضمف 

نسانى مف ىذا الصراع بيف شطرل النفس البشرية بيف نكازع الشيكة سالمة الكائف اإل
كالمذة , كاالرتفاع كالتسامى كحقؽ ليذه كتمؾ نشاطيا المستمر فى حدكد التكسط 

 كاالعتداؿ.
كالشيكات التي ذكرت نمكذج لشيكات النفكس , يمثؿ شيكات البيئة التي كانت 

ى مدار الزماف , كالقرآف يعرضيا ثـ مخاطبة بيذا القرآف , كبعضيا شيكة كؿ نفس عم
 يقرر قيمتيا الحقيقية لتبقى في مكانيا ىذا ال تتعداه , كال تطغى عمى ما سكاه.

إف ىذه مف المذائذ المحببة , كسائر ما يماثمو مف المذائذ كالشيكات متاع الحياة 
ير مف الدنيا ال الحياة الرفيعة , متاع ىذه األرض القريب كأما مف أراد الذل ىك خ

ذلؾ كمو. خير ألنو أرفع في ذاتو كخير ألنو يرفع النفس كيصكنيا مف األستغراؽ في 
الشيكات كاالنكباب عمى األرض دكف التطمع إلى السماء , مف أراد الذل ىك خير 

 ُٕٕفعند اهلل مف المتاع ما ىك خير كفيو عكض عف تمؾ الشيكات
 -الحب المحرم :

قاؿ تعالى:" كقاؿ نسكة في المدينة أمرات العزيز تراكد فتيا عف نفسو قد شغفيا 
حبان إنا لنراىا في ضالؿ مبيف , فمما سمعت بمكرىف أرسمت الييف كأعتدت ليف متكئان 
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كءاتت كؿ كاحدة منيف سكينان كقالت اخرج عمييف فمما رأينو أكبرنو كقطعف أيدييف 
ذا إال ممؾ كريـ , قالت فذلكف الذل لمتننى فيو كلقد كقمف حش هلل ما ىذا بشران إف ى

راكدتو عف نفسو فاستعصـ كلئف لـ يفعؿ ما ءاميريهي ليسجنف كليككنان مف الصغريف , قاؿ 
ال تصرؼ عنى كيدىف أصب الييف كأكف  رب السجف أحبُّ إلٌى مما يدعكننى إليو كا 

 ِٕٕمف الجيميف"
ز شاع في مصر حتى تحدث بو يخبر اهلل تعالى أف خبر يكسؼ كامرأة العزي

الناس مثؿ نساء الكبراء كاالمراء ينكرف عمى امرأة العزيز كىك الكزير كيعبف ذلؾ 
عمييا بأنيا تراكد غالميا عف نفسو كتدعكه إلى نفسيا ألف حبيا لو كصؿ إلى شغاؼ 

 قمبيا كلذلؾ ىي ضالة في عمميا ىذا مف حبيا فتاىا كمراكدتيا إياه عف نفسو.
عندما سمعف عف حسف كجماؿ كبياء يكسؼ عميو السالـ فأحببف أف كقمف ىذا 

 يشاىدنو فقمف ذلؾ ليتكصمف إلى رؤيتو كمشاىدتو.
كعندما عممت بمكرىف امرأة العزيز دعتيف إلى منزليا لتضيفيف كمجمسيا معد 
فيو مفارش كمخاد كطعاـ فيو ما يقطع بالسكاكيف مف أترج كنحكه كىذا مكيدة منيا 

 في احتياليف عمى رؤيتو. كمقابمو ليف
ككانت قد خبأت يكسؼ عميو السالـ في مكاف ف آخر ثـ امرتو أف يخرج عمييف 
فمما خرج كرأينو أعظمف شأنو كأجممف قدره كمف شدة دىشتيف برؤيتو كجمالو قطعف 

 أيدييف أك جرحف أيدييف كاهلل اعمـ , كىف يظف أنيف يقطعف األترج بالسكاكيف
أخذف يكلكلف فقالت ليف أنتف مف نظرة كاحدة فعمتف ىذا كعندما أحسسف باأللـ 

 فكيؼ أالمى.
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فقمف ليا كما نرل عميؾ مف لكـ بعد ىذا الذل رأينا , ألنيف لـ يريف في البشر 
, قاؿ صمى اهلل ّٕٕشبييو كال قريبان منو فإنو عميو السالـ أعطى شطر الحسف كالجماؿ

 ْٕٕر الحسف"عميو كسمـ:" أعطى يكسؼ عميو الصالة كالسالـ شط
فردت عمييف معتذة بأف ىذا يحب لجمالو ككمالو , كأخبرتيف بصفاتو الحسنة 
التي تخفى عنيف كىى العفة مع ىذا الجماؿ الساحر , ثـ تكعدتو كىددتو بالسجف إذا 

 لـ ينصاع لما تطمبو منو.
كلكف يكسؼ عميو السالـ استعاذ مف شرىف ككيدىف كأف يجنبو اهلل تعالى 

لك سيجف. كأف ال يكمو إلى نفسو فميس لو منيا قدرة كال يممؾ ليا ضران الفاحشة حتى ك 
 كال نفعان إال بحكؿ اهلل تعالى كقكتو انت المستعاف كعميؾ التكالف فال تكمنى إلى نفسى.
كيكسؼ عميو السالـ عصمو اهلل عصمة عظيمة كحماه فامتنع منيا أشد االمتناع 

ماؿ أنو مع شبابو كجمالو ككمالو تدعكه كاختار السجف عمى ذلؾ كىذا في غاية الك
سيدتو كىى امرأة عزيز مصر كىى في غاية الجماؿ كالماؿ كالرياسة كيمتنع مف ذلؾ 

 .ٕٕٓكيختار السجف عمى ذلؾ خكفان مف اهلل تعالى كرجاء ثكابو
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" سبعة يظميـ اهلل في ظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو إماـ 

ادة اهلل كرجؿ كاف قمبو معمؽ بالمسجد إذا خرج منو حتى يعكد عادؿ كشاب نشأ في عب
إليو , كرجالف تحابا في اهلل فاجتمعا عمى ذلؾ كتفرقا كرجؿ ذكر اهلل خاليان ففاضت 
عيناه, كرجؿ دعتو امرأة ذات حسب كجماؿ فقاؿ إنى أخاؼ اهلل كرجؿ تصدؽ بصدقة 

 ٕٕٔفأخفاىا حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو"
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 -ة في مخالفة اليوى:النجا
اليكل ميؿ الطبع الى ما يحبو, كىذا الميؿ خمؽ في اإلنساف لضركرة بقائو 
كتكاثره فمكال ميمو إلى المطعـ كالمشرب كالمنكح ما أكؿ كال شرب كال نكح , كما أف 
الغضب دافع عنو ما يؤذيو, فاليكل ال يذـ مطمقان كال يمدح مطمقان كالغضب كذلؾ , 

نما يذـ المف  رط منيما, كىك ما زاد عمى جمب المنافع كدفع المضار العاجمة كاآلجمة.كا 
لذلؾ لـ يذكر اهلل تعالى اليكل في القرآف الكريـ إال ذمو ككذلؾ في السنة لـ يأتي 
إال مذمكمان إال ما جاء منو مقيدان كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :" ال يؤمف أحدكـ حتى 

 .ٕٕٕيككف ىكاه تبعان لما جئت بو"
, كقكلو تعالى:" إف ىي إال أسماء ٖٕٕقاؿ تعالى:" كما ينطؽ عف اليكل"   

سميتمكىا أنتـ كءاباؤكـ ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطف إف يتبعكف إال الظف كما تيكل 
 ٕٕٗاألنفس كلقد جاءىـ مف ربيـ اليدل"

ف كانت سببان  كسمى ىكل ألنو ييكل بصاحبو كيحث عمى نيؿ الشيكات عاجالن كا 
 عاجالن كآجالن كاليكل يعمى صاحبو مف مالحظتيا.ألكبر اآلالـ 

كامتحف اهلل تعالى اإلنساف المكمؼ باليكل مف بيف سائر المخمكقات كجعؿ فيو 
حاكماف: حاكـ العقؿ كحاكـ الديف كالديف كالعقؿ كالمركءة ينيى عف لذة تعقب ألمان, 

كمع ذلؾ ال كشيكة تكرث ندمان, فمدمنى الشيكات يصبحكف في حالة ال يمتذكف بيا 
يستطيعكف تركيا فمثالن مدمف الخمر ال يمتذ بو , غير أف العادة مقتضية ذلؾ فيمقى 
نفسو في الميالؾ لما تطمبو العادة , كيصبح كالطائر المخدكع بحبة القمح ال ىك ناؿ 

 َٖٕالحبة كال ىك تمخص مف الفخ الذل كقع فيو
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بط اهلل تعالى اليداية بالجياد , ر ُٖٕقاؿ تعالى:" كالذيف جاىدكا فينا لنيدينيـ سبمنا"
فأكمؿ الناس ىداية أعظـ جيادان كأعظـ الجياد جياد النفس كجياد اليكل, كجياد 
الشيطاف كجياد الدنيا فمف جياد ىذه األربعة في اهلل تعالى ىداه اهلل سبؿ رضاه 

 المكصمة إلى جنتو, كمف ترؾ الجياد فاتو مف اليدل بحسب ما ترؾ مف الجياد.
ف مف جياد عدكه في الظاىر إال مف جاىد ىذه األعداء باطنان, فمف كال يتمك

 ِٖٕنصر عمييا نصر عمى عدكه , كمف نصرت عميو نصر عميو عدكه
اهلل تعالى ميز اإلنساف عف الحيكاف بالعقؿ , فإذا لـ يميز بو ما يضره كما  .ُ

يأخذ  ينفعو أك ميز كلكنو آثر ما يضره كاف حاؿ الحيكاف أفضؿ منو , ألف الحيكاف
مف لذة المطعـ كالمشرب كالمنكح ما ال ينالو اإلنساف مع عيش ىنى آلنو خاؿ مف 
الفكر كاليـ , لذلؾ تساؽ إلى منحرىا كىى منغمسة عمى شيكاتيا لعدـ العمـ بالعكاقب. 

 كاإلنساف ال يناؿ ما ينالو الحيكاف لكثرة الفكر الشاغؿ كغير ذلؾ.
زداد منو حظ الحيكاف , فمك كانت الشيكات فضيمة ما بخس منو ح ؽ اإلنساف كا 

 كلكف تكفير حظ األنساف مف العقؿ كالعمـ كالمعرفة بدؿ ذلؾ.
يتأمؿ اإلنساف في عكاقب اليكل كـ أضاعت معصيتو مف فضيمتو ككـ  .ِ

أكقعت في رذيمة , ككـ أكمو منعت أكالت , ككـ مف لذة أضاعت لذات , ككـ مف 
ران كأعقبت ذالن, لكف عيف صاحب اليكل شيكة كسرت جاىان كنكست رأسان كقبحت ذك

 عمياء.
أف يتصكر اإلنساف انقضاء حاجتو ممف ييكاه ثـ يتصكر حالو بعد قضائيا  .ّ

 كما فاتو كما حصؿ لو.
أف يتصكر ذلؾ في حؽ غيره حؽ التصكر ثـ ينزؿ نفسو تمؾ المنزلة فحكـ  .ْ

 الشى حكـ نظيره
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عقمو كدينو يخبرانو بأنو ال  أف يفكر فيما تطالبو فيو نفسو مف ذلؾ كيسأؿ عنو .ٓ
 قيمة لو
أف ال يقبؿ لنفسو ذؿ طاعة اليكل, فإنو ما أطاع أحد ىكاه اال ذؿ نفسو , كال  .ٔ

يصيبو الغركر بصكلو اتباع اليكل فيـ أذؿ الناس بكاطف , كقد جمعكا بيف الكبر 
 ّٖٕكالذؿ

يجد  أف يكازف بيف سالمة الديف كالعرض كالماؿ كالجاه كنيؿ المذة , فإنو ال .ٕ
 بينيـ أم نسبة.

 -كيفية التخمص من وقع في تمبية ىواه:
 -يتـ التخمص بعكف اهلل تعالى بعدة أمكر:

 عزيمة حر يغار لنفسو كعمييا  .ُ
 يصبر نفسو عمى مرارة تمؾ المحظات .ِ
 قكة إرادة تشجعو عمى الصبر .ّ
 مالحظتو حسف العاقبة كالشفاء بالصبر .ْ
 ىكاهمالحظتو األلـ األكبر عمى لذة طاعة  .ٓ
بقاؤه عمى منزلتو الكريمة عند اهلل تعالى كفى قمكب عباده كىك أنفع لو في  .ٔ

 الدنيا كاآلخرة مف لذة مكافقة اليكل 
 يثاره لذة العفة كعزتيا عمى لذة المعصية  إ.ٕ
فرحو بغمبة عدكه كقيره لو كرده بغيظو حيث لـ ينؿ منو امنيتو , قاؿ تعالى:"  .ٖ

 ْٖٕكال ينالكف مف عدك نيالن إال كتب ليـ بو عمؿ صمح"كال يطئكف مكطئان يغيظ الكفار 
 التفكر في انو لـ يخمؽ لميكل بؿ ألمر عظيـ ال ينالو إال بمعصيتو لميكل .ٗ
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أف يتفكر بعقمو كقمبو في عكاقب اليكل فيتذكر كـ أماتت معصيتو مف  .َُ
فضيمة كأكقعت في رذيمة , ككـ مف شيكة كسرت جاىان كقبحت ذكران كأعقبت 

 مت عاران ذالن كألز 
أف ال يككف أقؿ مف الحيكاف البييـ ألف الحيكاف يصيب مف لذة المطعـ  .ُُ

كالمشرب كالمنكح ما ال ينالو األنساف مع عيش ىنئ خاؿ مف الفكر كاليـ , 
كليذا تساؽ الى مذبحيا كىى منيمكة عمى شيكاتيا لفقداف العمـ بالعكاقب , 

 ض عف ذلؾأما في حظ اإلنساف مف العمـ كالعقؿ كالمعرفة عك 
أف يتصكر الفاعؿ حالو قبؿ كبعد انقضاء غرضو ممف ييكاه ثـ يتصكر ىذا  .ُِ

 في حؽ غيره كيضع نفسو مكانو 
أف يأبى لنفسو مف ذؿ طاعة اليكل , فما أطاع أحد ىكاه إال كجد في نفسو  .ُّ

 ذالن دائمان 
أف يكازف بيف سالمة الديف كالعرض كالماؿ كالجاه كنيؿ المذة المطمكبة  .ُْ

 ة فإنو ال يجد بينيما نسبة أبدان العاجم
أف يأبى لنفسو أف يككف تحت قير عدكه , فإف الشيطاف إذا رأل ضعؼ  .ُٓ

ذا  عزيمة العبد كميمو إلى ىكاه صرعو كزيف لو ىكاه كساقو حيث أراد , كا 
 أحس منو قكة عـز لـ يطمع فيو إال اختالسان كسرقة 

ع في الزىد أخرج صاحبو أف يعمـ أف اليكل إذا خالط شيئان أفسده , فإف كق .ُٔ
ف كقع في الحكـ قاد صاحبو إلى الظمـ كبعده عف الحؽ  إلى الرياء , كا 

أف يعمـ أف الشيطاف ليس لو مدخالن عمى اإلنساف إال مف ىكاه , فيسرل معو  .ُٕ
 سرياف السـ في األعضاء.
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جعؿ اهلل تعالى اليكل مضادان لما أنزلو عمى رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ,  .ُٖ
ناس الى قسميف: أتباع الكحى كأتباع اليكل , قاؿ تعالى:" فإف لـ كقسـ ال

 .785يستجيبكا لؾ فاعمـ أنما يتبعكف أىكاءىـ"
شبو اهلل تعالى أتباع اليكل بالكمب , قاؿ تعالى:" كلك شئنا لرفعنو بيا كلكنو  .ُٗ

أخمد إلى األرض كاتبع ىكاه فمثمو كمثؿ الكمب إف تحمؿ عميو يميث أك تتركو 
 .786يميث"

جعؿ اهلل سبحانو كتعالى متبع ىكاه بعابد الكثف , قاؿ تعالى:" أرءيت مف  .َِ
 787اتخذ إليو ىكاه"

إف اليكل يؤدل بصاحبو إلى جينـ , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" حفت الجنة  .ُِ
 788بالمكاره , كحفت النار بالشيكات"

قد يخاؼ عمى متبع ىكاه اف ينسمخ مف اإليماف كىك ال يشعر , قاؿ صمى  .ِِ
, كقاؿ 789عميو كسمـ:" ال يؤمف أحدكـ حتى يككف ىكاه تبعان لما جئت بو"اهلل 

صمى اهلل عميو كسمـ:" أخكؼ ما أخاؼ عميكـ شيكات الغى في بطكنكـ 
 790كفركجكـ كمضالت اليكل"

إف متبع اليكل ليس أىالن لالمامة كالطاعة كال متبكعان , فإف اهلل تعالى نيى  .ِّ
هلل تعالى قاؿ لخميمو إبراىيـ :" إنى عف إمامتو كطاعتو , أما عزلو فإف ا

, أم ال 791جاعمؾ لمناس إمامان قاؿ كمف ذريتى قاؿ ال يناؿ عيدل الظالميف"
يناؿ عيدل باالمامة ظالمان ككؿ مف اتبع ىكاه فيك ظالـ , قاؿ تعالى:" بؿ 
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, كأما النيى عف طاعتو , قاؿ تعالى:" 792اتبع الذيف ظممكا أىكاءىـ بغير عمـ"
, كما أف اتباع اليكل مف 793غفمنا قمبو عف ذكرنا كاتبع ىكاه"كال تطع مف أ

الميمكات , قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ثالث منجيات كثالث ميمكات , فأما 
المنجيات فتقكل اهلل عزكجؿ في السر كالعالنية , كالقكؿ بالحؽ في الرضا 
ع كالسخط, كالقصد في الغنى كالفقر , كأما الميمكات فيكل متبع كشح مطا

عجاب المرء بنفسو"  794كا 
اف اليكل داء كدكاؤه مخالفتو كاف اتباع اليكل يغمؽ أبكاب التكفيؽ كيفتح  .ِْ

 أبكاب الخذالف
أف مخالفة اليكل تكرث العبد قكة في بدنو كقمبو كلسانو ككمما تمرف عمى  .ِٓ

 مخالفة ىكاه اكتسب قكة إلى قكتو.
 إف أكثر الناس مرؤة أشدىـ مخالفة لميكل .ِٔ
اال كاليكل كالعقؿ يتصارعاف في صاحبو , فأييا قكل عمى  ما مف يكـ .ِٕ

 صاحبو طرده كتحكـ ككاف الحكـ لو.
إف اهلل تعالى جعؿ اتباع اليكل كالخطأ قرينيف , كجعؿ الصكاب كمخالفة  .ِٖ

اليكل قرينيف, فإذا أشكؿ عميؾ أمر أف ال تدرل أييما أفضؿ فخالؼ أقربيما 
 ابعة اليكل.مف ىكاؾ , فأقرب ما يككف الخطأ في مت

 إف جياد ىكل النفس مف أعظـ الجياد. .ِٗ
 اف اتباع اليكل يغمؽ عف العبد أبكاب التكفيؽ , كيفتح عميو أبكاب الخذالف. .َّ
 اف مف نصر ىكاه فسد عميو عقمو كرأيو .ُّ
إف مخالفة اليكل طردة لمداء عف القمب كالبدف, فأمراض القمب كميا مف  .ِّ

 أكثرىا منومتابعة اليكل , كذلؾ أمراض البدف 
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إف مف فسح لنفسو في اتباع اليكل ضيؽ عميو في قبره كيكـ معاده , كمف  .ّّ
ضيؽ عمييا بمخالفة اليكل كسع عمييا في قبره كمعاده , قاؿ تعالى :" 

 795كجزاىـ بما صبركا جنة كحريران"
إف اتباع اليكل يصرع العبد عف النيكض يكـ القيامة , عف السعي مع  .ّْ

 و في الدنيا عف مرافقتيـ.الناجيف , كما صرع قمب
إف اتباع اليكل يحؿ العزائـ كيكىنيا كمخالتو تشده كتقكييا , كالعزائـ ىي  .ّٓ

مركب العبد الذل يسيره إلى اهلل كالدار اآلخرة, فمتى تعطؿ المرككب أكشؾ 
 أف ينقطع المسافر.

إف مثؿ راكب اليكل كمثؿ راكب فرس حديد صعب جمكع ال لجاـ لو فيكشؾ  .ّٔ
 فرسو فى  خالؿ جريو   بو إلى ميمؾ.أف يصرعو 

إف التكحيد كاتباع اليكل متضاداف , ككؿ عبد صنـ في قمبو بحسب ىكاه ,  .ّٕ
كاهلل تعالى أرسؿ رسمو لكسر األصناـ كعبادتو كحده ال شريؾ لو , كليس 

نما كسر أصناـ القمكب.  االصناـ المجسدة فقط كا 
مف اتباع اليكل , فمف  إف أصؿ العداكة كالشر كالحسد كالحقد بيف الناس .ّٖ

خالؼ ىكاه أراح قمبو كبدنو كجكارحو فاستراح كأراح , قاؿ أبكبكر الكراؽ: إذا 
ذا ضاؽ الصدر ساء  ذا أظمـ ضاؽ الصدر , كا  غمب اليكل أظمـ القمب , كا 
ذا ساء الخمؽ أبغضو الخمؽ كأبغضيـ , فانظر ما ذا ينتج مف  الخمؽ , كا 

 حقكؽ.التباغض مف الشر كالعداكة كترؾ ال
 إف اهلل تعالى جعؿ في العبد ىكل كعقالن فأييما غمب تكارل اآلخر. .ّٗ
إف اليكل رؽي في القمب , كغيؿ في العنؽ كقيد في الرجؿ كمتابعة أسيري لكؿ  .َْ

سئ الممكة , فمف خالفو عتؽ مف رقو كصار حران كخمع الغؿ مف عنقو كالقيد 
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جالن فيو شركاء مف رجمو كصار بمنزلة رجؿ سالـ لرجؿ , بعد أف كاف ر 
 .796متشاكسكف

إف لكؿ عبد بداية كنياية , فمف كانت بدايتو اتباع اليكل كانت نيايتو الذؿ  .ُْ
كالحرماف كالبالء المتبكع بحسب ما اتبع مف ىكاه , كمف كانت بدايتو مخالفة 
ىكاه كطاعة داعى رشده كانت نيايتو العز كالشرؼ كالغنى كالجاه عند اهلل 

 كعند الناس.
مخالفة اليكل تكجب شرؼ الدنيا كاالخرة , كعز الظاىر كالباطف , إف  .ِْ

 .797كمتابعتو تضع العبد في الدنيا كاالخرة كتذلو في الظاىر كالباطف
 -الصبر:

قاؿ أبك العباس :" الصبر حبس النفس عمى مكركه , كعقؿ المساف عف شككل , 
ي طريؽ الخاصة كمكابدة الغصص في تحممو, كانتظار الفرج عند عاقبتو , كىذا ف

تجمد كمناكأة كجرأة كمنازعة , فإف حاصمو يرجع إلى كتماف الشككل في تحمؿ األذل 
 بالبمكل.

 -كالصبر ثالث مستكيات مرتبة بالدرجات كىى:
التصبر كىك تحمؿ مشقة , كتجرع غصة , الثبات عمى ما يجرل مف الحكـ  .ُ

 كىذا ىك التصبر هلل كىك صبر العكاـ.
سيكلة تخفؼ عف المبتمى بعض الثقؿ كتسيؿ عميو صعكبة الصبر كىك نكع  .ِ

 المراد , كىك الصبر هلل كىك نكع سيكلة كىك صبر المريديف.
االصطبار كىك التمذذ بالبمكل كاالستبشار باختيار المكلى كىذا ىك الصبر  .ّ

 عمى اهلل , كىك صبر العارفيف.
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 جمع اهلل تعالى بين الصبر والشكر:
, كقاؿ صمى اهلل عميو ٖٕٗذلؾ آليات لكؿ صبار شككر"قاؿ تعالى:"إف في  .ُ

كسمـ:" كالذل نفسى بيده ال يقضى اهلل لممؤمف قضاء إال كاف خيران لو, إف اصابتو 
ف أصابتو ضراء صبر فكاف خيران لو , كليس ذلؾ إال  سراء شكر فكاف خيران لو , كا 

 ٕٗٗلممؤمف"
 يمى:أم أف منازؿ اإليماف بيف الصبر كالشكر كيكضح ذلؾ ما  .ِ
أف العبد ال بد أف يككف في نعمة أك بمية , فإف كاف في نعمة فغرضيا الصبر  - أ

كالشكر.أما الشكر فيك قيدىا كثباتيا كالكفيؿ بمزيدىا , كأما الصبر فعف مباشرة 
األسباب التي تسمبيا , كعمى القياـ باألسباب التي تحفظيا فيك أحكج إلى الصبر فييا 

يتضح الغنى الشاكر كالفقير الصابر , ككالىما محتاج مف حاجة المبتمى , كمف ىنا 
إلى الشكر كالصبر, ألف الشكر مستمـز لمصبر ال يتـ إال بو كالصبر مستمـز لمشكر ال 

 يتـ إال بو , فمتى ذىب الشكر ذىب الصبر , كمتى ذىب الصبر ذىب الشكر.
ف كاف في بمية فيمزميا الصبر كالشكر , أما الصبر فظاىر , كأما  - ب الشكر كا 

فممقياـ بحؽ اهلل عميو في تمؾ البمية فإف هلل عمى العبد عبكدية في البالء , كما لو عميو 
عبكدية في النعماء , كعميو أف يقـك بعبكديتو في ىذا كىذا , فعمـ أنو ال انفكاؾ لو 

 عف الصبر ما داـ سائران إلى اهلل.
 -الصبر ثالثة أقساـ : .ّ
 صبر عف المعصية فال يرتكبيا  - أ

 بر عمى الطاعة حتى يؤديياص - ب
 صبر عمى البمية فال يشكك ربو فييا  - ت
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ذا كاف العبد ال بد لو مف كاحد مف ىذه الثالثة فالصبر الـز لو أبدان ال خركج لو  كا 
 عنو البتة
إف اهلل تعالى ذكر الصبر في القرآف الكريـ في مائة كثالثة مكضعان مره أمر  .ْ

صمى اهلل عميو كسمـ أف يبشر بو أىمو , مره  بو كمره أثنى عمى أىمة كمره أمر نبيو
جعمو شرطان في حصكؿ النصر كالكفاية , كمره أخبر أنو مع أىمو كأثنى بو عمى 
صفكتو مف العالميف, كىـ أنبياؤه كرسمو فقاؿ تعالى عف نبيو أيكب عميو السالـ:" إنا 

مو:" فاصبر كما , كقاؿ تعالى لخاتـ أنبيائو كرسََٖكجدناه صابران نعـ العبد إنو أكاب"
, كقاؿ َِٖ, كقاؿ تعالى:" كاصبر كما صبرؾ إال باهلل"َُٖصبر أي كلك العـز مف الرسؿ"

تعالى:" قالكا أءنؾ ألنت يكسؼ قاؿ أنا يكسؼ كىذا أخى قد مف اهلل عمينا إنو مف يتؽ 
, كىذا يدؿ عمى أف الصبر أفضؿ منازؿ َّٖكيصبر فإف اهلل ال يضيع أجر المحسنيف"

أخص الناس باهلل كأكالىـ بو أشدىـ قيامان كتحققان بو ,كأف الخاصة أحكج اإليماف , كأف 
 اليو مف العامة.

أف الصبر سبب في حصكؿ كؿ كماؿ , فأكمؿ الخمؽ أصبرىـ كلـ ينقص  .ٓ
عف أحد كمالو الممكف إال مف ضعؼ صبره , فكماؿ العبد بالعزيمة كالثبات , كليذا 

الميـ إنى أسألؾ الثبات في األمر كالعزيمة في دعاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" 
 َْٖعمى الرشد"

كمعمكـ أف الثبات كالعزيمة ال يقكماف إال عمى الصبر , قاؿ صمى اهلل عميو 
 َٖٓكسمـ:" ما أعطى أحد عطاء خيران كأكسع مف الصبر"
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الصبر حبس النفس عمى المكركه كعقؿ المساف عف الشككل, كمكابدة  .ٔ
لفرج عند عاقبتو , كىذا أحد أقساـ الصبر , كىك الغصص في تحممو , كانتظار ا

الصبر عمى البالء, كأما الصبر عمى الطاعة فقد يعرض فيو ذلؾ أك بعضو كقد ال 
يعرض فيو بؿ يتحمى بيا كيأتي بيا محبة كرضى , كمع ىذا فالصبر كاقع عمييا فإنو 

الذيف يدعكف حبس النفس عمى مداكمتيا كالقياـ بيا , قاؿ تعالى:" كأيصبر نفسؾ مع 
 .َٖٔربيـ بالغدكة كالعشى يريدكف كجيو"

كأما الصبر عف المعصية فقد يعرض فيو ذلؾ أك بعضو , كقد ال يعرض فيو 
 لتمكف الصابر مف قير داعييا كغمبتو.

ككجكد التألـ كالتجمد عمى البمكل كحبس النفس عف التسخط كالمساف عف الشككل 
مر عبكدية اهلل تعالى المفركضة عمى عبده ىك محصف العبكدية كاالستكانو كامتثاؿ أل

في البالء, كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" إف مف أشد الناس بالء األنبياء ثـ الذيف 
 َٕٖيمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ"

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في مرض مكتو :" الميـ اغفر لى كارحمنى كالحقنى 
 َٖٖبالرفيؽ"

عمييـ مف النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف كحسف " مع الذيف أنعـ اهلل 
 َُٖ" الميـ الرفيؽ األعمى"َٖٗأكلئؾ رفيقان"

كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" إف اهلل عزكجؿ إذا أحب قكمان ابتالىـ فمف صبر فمو 
 ُُٖالصبر كمف جزع فمو الجزع"
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إف حاممة يرجع إلى كتماف الشككل في تحامؿ األذل بالبمكل كاالستبشار  .ٕ
اختيار المكلى, كأف يرل العبد لطؼ صنع اهلل تعالى بو كحسف اختياره لو كبره بو, ب

كأف يشيد أف ىذا مراد محبكبو , كأنو بمرأل منو كمسمع , كأف التذلؿ كالمسكنة 
كالتضرع لعزتو كجاللو , فيعمـ العبد أف حقيقة المحبة ىي مكافقة المحبكب في محابو  

لعبد تمؾ الحاؿ كلك كرىيا مف حيث الطبع البشرل فيحب ما يحبو محبكبو , فيحب ا
فإف ىذه الكراىة ال تنافى محبتو ليا كما يكره طبعو الدكاء المر كىك يحبو مف كجو 

 ُِٖآخر ألنو يشفيو
كصبر عف المحبكب كصبر عمى المكركه كالطاعة مفتقرة إلى الصبر عمييا , 

ب اليكل كبالطبع تسعى كالمعصية مفتقرة إلى الصبر عنيا , كالنفس مجبكلة عمى ح
في طمبو لذلؾ افتقرت إلى حبسيا عما تؤذل عاقبتو , كال يقدر عمى استعماؿ الصبر 
اال مف عرؼ عيب اليكل كتممح عقبى الصبر , فحينئذ ييكف عميو ما صبر عميو 

 ُّٖكعنو
كحث اهلل تعالى عمى الصبر في القرآف الكريـ كأمر بو كمدح أىمو , قاؿ تعالى:" 

 ُْٖما صبرتـ فنعـ عقبى الدار"سمـ عميكـ ب
 ُٖٓكقاؿ تعالى :" إنو مف يتؽ كيصبر فإف اهلل ال يضيع أجر المحسنيف"

 -أسباب الصبر عن المعصية :
عمـ العبد بقبحيا كرذالتيا كدناءتيا , كأف اهلل تعالى حرميا صيانة كحماية  .ُ

 عف الرذائؿ.
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يراه استحيى مف  الحياء مف اهلل تعالى , فإف العبد متى عمـ بأف اهلل تعالى .ِ
 ربو أف يتعرض لسخطو.

مراعاة نعمو كاحسانو إليؾ, الف الذنكب تزيؿ النعـ , كال تزاؿ الذنكب تزيؿ  .ّ
عنو نعمة نعمة حتى تسمب النعـ كميا , قاؿ تعالى:" إف اهلل ال يغير ما بقكـ حتى 

, كأعظـ النعـ اإليماف , كقاؿ بعض السمؼ : أذنبت ذنبان ُٖٔيغيركا ما بأنفسيـ"
 فحرمت قياـ الميؿ سنة.

خكؼ اهلل تعالى كخشية عقابو كىذا يقكل بالعمـ كاليقيف كيضعؼ بضعفيما ,  .ْ
 ُٕٖقاؿ تعالى:" إنما يخشى اهلل مف عباده العممكءا"

محبة اهلل تعالى كىى مف أقكل األسباب في الصبر , فكمما قكل سمطاف  .ٓ
كتصدر المعصية كالمخالفة المحبة في القمب كاف مسايران لمطاعة كترؾ المخالفة أقكل 

 مف ضعؼ المحبة.
شرؼ النفس كزكاؤىا كفضميا كأنفتيا أف ال تختار األسباب التي تحط كتضع  .ٔ

 قدرىا, كتخفض منزلتيا كتحقرىا , كتسكل بينيا كبيف السفمة.
قكة العمـ بسكء عاقبة المعصية , كقبح أثرىا كالضرر الناشئ منيا مف سكاد  .ٕ

 ضيقو كحزنو كألمو كضعفو عف مقاكمة عدكه.الكجو , كظممة القمب , ك 
قصر األمؿ , كعممو بسرعة انتقالو كأنو كمسافر استظؿ في ظؿ شجرة ثـ  .ٖ

 سار كتركيا, فميذا ىك حريص عمى ترؾ ما يضره كال ينفعو.
مجانبة الفضكؿ في مطعمو كمشربو كممبسو كاجتماعو بالناس , فإنيا تطمب  .ٗ

عداه الى الحراـ , كمف أعظـ األشياء ضرران عمى لو مصرفان فيضيؽ عمييا المباح فتت
 العبد بطالتو , فإف النفس ال تقعد فارغة , فإف لـ يشغميا بما ينفعيا شغمتو بما يضره

 ثبات شجرة اإليماف في القمب كىك جامع ليذه األسباب كميا. .َُ
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 أسباب الصبر عمى البالء
 شيكد جزائيا كثكابيا .ُ
 ياشيكد تكفيرىا لمسيئات كمحكىا ل .ِ
شيكد القدر السابؽ الجارل بيا , كانيا مقدرة في أيـ الكتاب قبؿ أف تخمؽ  .ّ

 فجزعو ال يزيده إال بالءى 
 شيكده حؽ اهلل تعالى عميو في تمؾ البمكل ككاجبو الصبر .ْ
شيكد ترتبيا عميو بذنبو , قاؿ تعالى:" كما أصبكـ مف مصيبة فبما كسبت  .ٓ
 مصائب اإلستغفار., كمف أعظـ األسباب التي ترفع الُٖٖأيدكـ"
أف يعمـ أف اهلل تعالى ارتضاه لو كاختارىا كقسميا لو, كأف العبكدية تقتضى  .ٔ

 رضاه بما رضى لو بو اهلل تعالى
أف يعمـ أف ىذه المصيبة ىي دكاء نافع أرسمو اهلل تعالى إليو العميـ بمصمحتو  .ٕ

 الرحيـ بو, فميصبر عمى تحممو كال يتسخط كيشكك فيذىب نفعو باطالن 
أف يعمـ أف في عيقبى ىذا الدكاء مف الشفاء كالعافية كالصحة كزكاؿ األلـ,  .ٖ

فإذا نفسو كرىت ىذا الدكاء كمرارتو فمينظر إلى عاقبتو كحسف تأثيره , قاؿ 
, ُٖٗتعالى:"كعسى أف تكرىكا شيئان كىك خيران لكـ كعسى أف تحبكا شيئان كىك شر لكـ"

 َِٖاهلل فيو خيران كثيران"كقاؿ تعالى:" فعسى أف تكرىكا شيئان كيجعؿ 
أف يعمـ أف المصيبة ماجاءت لتيمكو كتقتمو , بؿ جاءت الختبار صبره  .ٗ

 كتبتميو ليتضح مف يككف مف حزب اهلل تعالى أـ ال.

                                                           
818

33سورة الشورى ، آٌة    
819

216سورة البقرة ، آٌة    
820

19سورة النساء ، آٌة    



 

771 

 2018 األربعونالعدد                          مجمة دراسات فى التعميم الجامعى            

أف يعمـ أف اهلل تعالى يربى عبده عمى السراء كالضراء كالنعمة كالبالء فالذم  .َُ
 ُِٖتالؼ األحكاؿيعبد اهلل حقان مف قاـ بعبكدية اهلل تعالى عمى اخ

 -عذاب اتباع اليوى في اإلسالم :
قاؿ تعالى :" قؿ إنما حـر ربى الفكاحش ما ظير منيا كما بطف كاإلثـ كالبغى 

 ِِٖبغير الحؽ كأف تشرككا باهلل ما لـ ينزؿ بو سمطنان كأف تقكلك عمى اهلل ما ال تعممكف"
عندما أمره كضح اهلل تعالى ىكل ابميس كتكبره كغركره عف طاعة اهلل تعالى 

عجابو بيا أف عصى أمراهلل تعالى كتكبر عمى  بالسجكد ألدـ, فجعمو ىكل النفس كا 
طاعتو, قاؿ تعالى:" ثـ قمنا لممالئكة اسجدكا ألدـ فسجدكا إال أبميس لـ يكف مف 
السجديف , قاؿ ما منعؾ أال تسجد إذا أمرتؾ قاؿ أنا خير منو خمقتنى مف نار كخمقتو 

 س مف رحمة اهلل تعالى ككاف في الدرؾ األسفؿ مف النار, كخرج ابميِّٖمف طيف"
كضح اهلل تعالى حب آدـ لمخمكد في الجنة كأف يصبحا ممكيف , فإتباع ىكل 
النفس جعميـ يعصكف ما أمرىـ اهلل بو كيأكمكف مف الشجرة التي نياىـ اهلل تعالى 

 عنيا.
ا كال تقربا ىذه قاؿ تعالى :" كيأدـ ايسكف أنت كزكجؾ الجنة فكال مف حيث شئتم

الشجرة فتككنا مف الظمميف , فكسكس ليما الشيطف ليبدل ليما ما كيرل عنيما مف 
سكءاتيما كقاؿ ما نيكما ربكما عف ىذه الشجرة إال أف تككنا ممكيف أك تككنا مف 

 .ِْٖالخمديف"
ككاف نتيجة حب اليكل كالشيكة أف أخرجو اهلل تعالى مف الجنة إلى دار التعب 

بد في الحياة الدنيا , قاؿ تعالى:" قاؿ ايىبطكا بعضكـ لبعض عدك كلكـ كالنصب كالك
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23-19سورة األعراف ، آٌة    
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في األرض مستقر كمتع إلى حيف , قاؿ فييا تحيكف كفييا تمكتكف كمنيا 
 .ِٖٓتخرجكف"

ذكر اهلل تعالى قصة قكـ نكح لـ يؤمنكا باهلل تعالى ككذبكا نبييـ كاتبعكا أىكائيـ 
النار كبئس المصير, قاؿ تعالى:"لقد أرسمنا  فكاف عذابيـ في الدنيا الغرؽ كفى اآلخرة

نكحان إلى قكمو فقاؿ يقكـ اعبدكا اهلل ما لكـ مف الو غيره إنى أخاؼ عميكـ عذاب يكـ 
 ِٖٔعظيـ"

كقاؿ تعالى:" فكذبكه فأنجينو كالذيف معو في الفمؾ كأغرقنا الذيف كذبكا بأيتنا إنيـ 
 .ِٕٖكانكا قكمان عميف"

أكصميـ اتباع اليكل كالتكذيب بما أنزؿ اهلل تعالى  ذكر اهلل تعالى قصة عاد كما 
لى عاد أخاىـ ىكدان قاؿ ِٖٖفكاف مصيرىـ اليالؾ كالعقكبة المستمرة  , قاؿ تعالى:" كا 

يقكـ اعبدكا اهلل ما لكـ مف الو غيره أفال تتقكف , قاؿ المال الذيف كفركا مف قكمو إنا 
عالى:" بؿ اتبع الذيف ظممكا , كقاؿ تِٖٗلنراؾ في سفاىة كانا لنظنؾ مف الكذبيف "

 َّٖأىكاءىـ بغير عمـ فمف ييدل مف أضؿ اهلل كما ليـ مف نصريف"
كقاؿ تعالى:" قاؿ قد كقع عميكـ مف ربكـ رجس كغضب أتجدلكننى في أسماء 
سميتمكىا أنتـ كءاباؤكـ ما نزؿ اهلل بيا مف سمطف فانتظركا إنى معكـ مف المنتظريف , 

 ُّٖنا كقطعنا دابر الذيف كذبكا بأيتنا كما كانكا مؤمنيف"فأنجينو كالذيف معو برحمة م
كما ذكر اهلل تعالى قصة قكـ لكط كقد بعثو اهلل تعالى إلى أمة تسمى سدـك 
ككانكا يأتكف بالفاحشة التي لـ يسبقيـ إلييا أحد مف األمـ السابقة ليـ ككانكا يأتكف 

يكافؽ العقؿ فيـ ىذه الفاحشة لمجرد قضاء الشيكة مف غير أف يككف ليـ غرض 
                                                           
825

25-24سورة اآلعراف ، آٌة    
826

59سورة اآلعراف ، آٌة    
827

64سورة اآلعراف ، آٌة    
828

233ابن القٌم ، روضة المحبٌن ، ص    
829

66-65آٌة سورة اآلعراف ،    
830

29سورة الروم ، آٌة    
831

72-71سورة اآلعراف ، آٌة    
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كالبيائـ لما يتقاضاىا مف الشيكة كتاركيف في فعميـ ىذا النساء المكاتى ىف محؿ 
لقضاء الشيكة كمكضع لطمب المذة كأف اهلل تعالى أفنى كفارىـ بعذاب شديد بأف أمطر 

 ِّٖعمييـ مطران غير ما يعتادكنو كىك رمييـ بحجارة مف سجيؿ
أتكف الفاحشة ما سبقكـ بيا مف أحد مف قاؿ تعالى:" كلكطان إذ قاؿ لقكمو أت

العمميف إنكـ لتأتكف الرجاؿ شيكة مف دكف النساء بؿ أنتـ قكـ مسرفكف , كما كاف 
جكاب قكمو إال أف قالكا أخرجكىـ مف قريتكـ إنيـ أناس يتطيركف فأنجينو كأىمو إال 

 .ّّٖيف"امرأتو كانت مف الغبريف كأمطرنا عمييـ مطرأ فأنظر كيؼ كاف عاقبة المجرم
كقاؿ تعالى:" فمما جاء أمرنا جعمنا عمييا سافميا كأمطرنا عمييا حجارة مف سجيؿ 

 ّْٖمنضكد مسكمة عند ربؾ كما ىي مف الظمميف ببعيد"
كقاؿ تعالى:" أتأتكف الذكراف مف العمميف كتذركف ماخمؽ لكـ ربكـ مف أزكاجكـ 

 ّٖٓبؿ أنتـ قكـ عادكف"
يتبع العمـ بآياتو تعالى كأخمد إلى األرض كالذل أتاه اهلل تعالى العمـ كلكنو لـ 

كاتبع ىكاه كلـ يتبع اآليات , كىذا مثؿ لكؿ مف آتاه اهلل مف عمـ اهلل كلـ ينتفع بيذا 
العمـ كلـ يستقـ عمى طريؽ اإليماف , كانسمخ مف نعمة اهلل تعالى ليصبح تابعان ذليالن 

ئة بيذا النكع مف الناس في لمشيطاف كليككف في مرتبة الحيكاف , كالحياة البشرية ممي
كؿ زماف كمكاف كفى كؿ بيئة ال يعممكف بعمميـ كما أمرىـ اهلل تعالى كيميثكف كراء 

  ّٖٔحطاـ الدنيا كيخمدكف إلى األرض كيتبعكف اليكل
قاؿ تعالى:" كاتؿ عمييـ نبأ الذل ءاتينو ءايتنا فانسمخ منيا فأتبعو الشيطف فكاف 

كلكنو أخمد إلى األرض كاتبع ىكاه فمثمو كمثؿ الكمب  مف الغاكيف كلك شئنا لرفعنو بيا
                                                           
832

222، ص 2الشوكانى ، فتح القدٌر ، ج   
833

166-165سورة اآلعراف ، آٌة    
834

73-72سورة هود ، آٌة    
835

166-165سورة الشعراء ، آٌة    
836

، 3جم، 1972هـ/1432، 13سٌد قطب ، فً ظالل القرآن ، دار الشروق ، بٌروت ، القاهرة ، ط 

1397ص  
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أف تحمؿ عميو يميث أك تتركو يميث ذلؾ مثؿ القـك الذيف كذبكا بأيتنا فاقصص 
 ّٕٖالقصص لعميـ يتفكركف"

كقاؿ تعالى :" كاصبر نفسؾ مف الذيف يدعكف ربيـ بالغداكة كالعشى يريدكف 
يا كال تطع مف أغفنا قمبو عف ذكرنا كجيو كال تعد عيناؾ عنيـ تريد زينة الحيكة الدن

 ّٖٖكاتبع ىكاه ككاف أمره فرطان"
كفى اآلية السابقة يكضح اهلل تعالى أف نجمس مجالس العمـ مع الذيف يذكركف اهلل 
كيحمدكنو كيسبحكنو كيكبركنو كيسألكنو بكرة كعشيان مف عباد اهلل سكاء كانكا فقراء أك 

يعنى تطمب بدليـ أصحاب الشرؼ كالثركة  أغنياء , كال تتجاكز الفقراء إلى غيرىـ
الذيف انشغمكا عف الديف كعبادة اهلل بالحياة الدنيا , ككانت أعماليـ سفو كتفريط , 

 ّٖٗكضياع كاتباع ألىكائيـ
قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :" ما تركت بعدل فتنة أضر مف النساء عمى 

 َْٖالرجاؿ"
مف يقكؿ ائذف لى كال تفتنى  كفتنة العشؽ مف أعظـ الفتف , قاؿ تعالى :" كمنيـ

 ُْٖأال في الفتنة سقطكا"
نزلت ىذه اآلية في الجد ابف قيس عندما غزا النبى صمى اهلل عميو كسمـ تبكؾ 
قاؿ لو :" ىؿ لؾ يا جد في بالد بنى األصفر تتخذ منيـ السرارل كالكصفاء؟ فقاؿ 

أخشى إف  جد: ائذف لى  في القعكد عنؾ. فقد عرؼ قكمى أنى مغـر بالنساء كأنى
 ِْٖرأيت بنات األصفر أف ال أصبر عنيـ , فأنزؿ اهلل تعالى اآلية السابقة 

                                                           
837

176-175سورة اآلعراف ، آٌة    
838

27سورة الكهف ، آٌة    
839

، 2هـ، ج1431، 4محمد على الصابونى ، مختصر تفسٌر ابن كثٌر ، دار القرآن الكرٌم ، بٌروت ، ط 

416ص   
840

213، ص 5، وأحمد ، المسند ، ج124، ص 6البخارى ، صحٌح البخارى ، ج   
841

49سورة التوبة ، آٌة    
842

173، ص 2كثٌر ، ج تفسٌر ابن   
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كقكلو تعالى:" أال في الفتنة سقطكا" , ما سقط فيو مف الفتنة بتخمفة عف رسكؿ 
 اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالرغبة بنفسو عنو أعظـ.

نيف , كالفتنة فالفتنة التي فر منيا بزعمو ىي فتنة محبة النساء كعدـ صبره ع
 ّْٖالتي كقع فييا ىي فتنة الشرؾ كالكفر في الدنيا كالعذاب في اآلخرة

 -الخاتمة :
الحمد هلل عمى تكفيقو الذل يسر لى دراسة المحبة في القرآف الكريـ كما تبثة 
المحبة بيف أفراد المجتمع مف التآلؼ كاأللفة كاالخاء كنبذ الكراىية كالعنؼ بيف أفراد 

 المجتمع كالمجتمعات األخرل . 
 النتائج والتوصيات:

 النتائج:
أعمى درجات الحب كأكجبيا اف محبة اهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ  .ُ

 عمى المسمـ .
كمما كاف المسمـ أكثر محبة هلل كرسكلو كاف أكثر طاعة هلل كرسكلو كاالتياف  .ِ

 باألكامر كالنكاىى التي أمرنا اهلل تعالى بيا .
الديف االسالمى ديف محبة كاخاء,فقد جعؿ اإلسالـ الحب كالبغض في اهلل ليس  .ّ

 لمصمحة شخصيو أك منفعة خاصة .
 ب في اهلل ىك التكحيد كالحب مع اهلل ىك الشرؾ.الح .ْ
 المحبة أصؿ مف أصكؿ الديف االسالمى. .ٓ
اف االنساف مجبكؿ عمى حب العطاء كالجماؿ كالكماؿ كىذا كمو عند اهلل تعالى  .ٔ

 كمف اهلل تعالى.

                                                           
843

129-127، ص 2ابن القٌم ، آغاثة اللهفان ، ج   
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مف صكر المحبة حب اهلل تعالى كرسكلو كاألىؿ كالكلد كالزكج كالزكجة   .ٕ
يرة كالنعـ كالمتاع كحب المساكيف كاألعماؿ الصالحة كاألصدقاء كاألقارب كالعش

 كحب األكطاف.
 المسممكف في فقر لمحب الذل جاء بو اإلسالـ كالقراف الكريـ .  .ٖ
المسممكف تعـ اليكـ الفكضى بينيـ كالكراىيو كالبغضاء في عالقات الناس   .ٗ

 كبعضيـ البعض .
باده كيتقرب الييـ اف مف أسماء اهلل تعالى الحسنى الكدكد ال الذل يحب ع  .َُ

 بكؿ أنكاع العطاء .
 يجب عمى المسمـ أف يقدـ حب اهلل كرسكلو  عمى كؿ حب كمحبكب .  .ُُ
 محبة اهلل تعالى كرسكلو سبب في دخكؿ الجنة . .ُِ
 المتحابكف في اهلل يظميـ اهلل في ظمو يكـ ال ظؿ اال ظمو . .ُّ

 التوصيات :
 عمى المسمـ أف يحذر معصية اهلل .  .ُ
 اهلل ككؿ ما يحبو اهلل كرسكلو. العمؿ بما شرع  .ِ
 ترؾ كؿ ما ينيى اهلل كرسكلو فعمو .  .ّ
 عمى اإلباء تربية األبناء عمى حب اهلل تعالى كرسكلو كالديف االسالمى .  .ْ
 اف يكك ف اهلل كرسكلو أحب اليؾ مف نفسؾ كأىمؾ ككالدؾ ككلدؾ .  .ٓ
لكره كالبغض االنساف لو عقؿ كقمب كيجب أف يكازف بيف عقمو كقمبو بيف الحب كا  .ٔ

كالرغبة كالرىبة كالرجاء كالخكؼ كىذا كمو يككف منضبط بالشرع يحب هلل كيبغض 
 هلل كيخاؼ اهلل كيرجك اهلل .

 نشر المحبة بين الناس والمجتمعات لمقضاء عمى الفوضى والكراىية بين الناس والشعوب   .7
 نشر لغة الحكار كالمحبة بيف  مختمؼ المذاىب كاألدياف .  .ٖ
 .عنصرية كالمذىبية بيف المجتمعات عدـ نشر ال .ٗ
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 المراجع 
 القرآف الكريـ   .ُ
          quran.ksu.edu.saتفسير           –القرآف الكريـ   .ِ
ابف ابى العز الحنفى , شرح العقيدة الطحاكية , المكتب اإلسالمي , بيركت ,  .ّ

 ىػُّٗٗ, ٓط
محمد بف قاسـ ابف تيمية , مجمكع فتاكل ابف تيمية , جمع كترتيب عبد الرحمف  .ْ

, أشرؼ عمى الطباعة كاإلخراج/ المكتب التعميمى السعكدل بالمغرب , مكتبة 
 المعارؼ , الرباط , المغرب

ابف الجكزل , ذـ اليكل , تحقيؽ / مصطفى عبد الكاحد , مراجعة محمد الغزالى  .ٓ
 ـُِٔٗىػ/ُُّٖ, دار الكتب الحديثة , مطبعة السعادة , 

 دار الكتب العممية , بيركت , لبنافابف الجكزل , صيد الخاطر ,  .ٔ
ابف الجكزل , نقد العمـ كالعمماء أك تمبيس ابميس , إدارة الطباعة المنيرية ,  .ٕ

 القاىرة.
ابف حجر العسقالنى , فتح البارل بشرح صحيح البخارل , دار الدياف لمتراث ,  .ٖ

 ـُٕٖٗىػ/َُْٕ, ُالقاىرة , ط
حساف عباس , دار المدل لمثقافة ابف حـز األندلسى , طكؽ الحمامة , تحقيؽ/ إ .ٗ

 ـُّٗٗـ, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرمع جريدة الحياة ََِِكالنشر 
ابف حـز األندلس , طكؽ الحمامة , تحقيؽ/ احساف عباس , طبعة خاصة , .َُ

تكزع مجانان مع جريدة الحياة , دار المدل لمثقافة كالنشر , ـ.ع.س , المؤسسة 
 ـُّٗٗ, ُر , طالعربية لمدراسات كالنش

ابف الخطيب السميمانى , ركضة التعريؼ بالحب الشريؼ , عمؽ حكاشيو كقدـ .ُُ
 ـَُٕٗلو / محمد الكتانى , الرباط , الدار البيضاء , دار الثقافة 
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ابف عبدربو , طبائع النساء , تحقيؽ كتعميؽ/ محمد إبراىيـ سميـ , مكتبة القرآف .ُِ
 ـُٖٓٗىػ/َُْٓلمطبع كالنشر كالتكزيع , القاىرة , 

ابف العربى , أحكاـ القرآف , تحقيؽ/ عمى محمد البجاكل , مطبعة عيسى .ُّ
 البابى الحمبى كشركاه , د.ت

 ـُٗٔٗ, ِابف قتيبة , الشعر كالشعراء , دار الثقافة , بيركت , لبناف , ط.ُْ
ابف قيـ الجكزية , إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف , تحقيؽ/ محمد حامد .ُٓ

/محمد عمى بيضكف , بيركت , لبناف , دار الكتب العممية , الفقى , منشكرات 
 ـََُِىػ/ُِِْ, ِط
ابف قيـ الجكزية , الداء كالدكاء , مكتبة الثقافة , مكة المكرمة , الحجكف , .ُٔ

 ـُٕٖٗىػ/َُْٕمكتبة التراث اإلسالمي , القاىرة , 
ة , ابف قيـ الجكزية , ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف , دار الكتب العممي.ُٕ

 ـُّٖٗىػ/َُّْبيركت , لبناف , 
ابف قيـ الجكزية , طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف , حققو كراجعو/ عبد اهلل .ُٖ

 ـُٕٕٗ-ىػُّٕٗإبراىيـ األنصارل , إدارة الشئكف الدينية بدكلة قطر , 
ابف قيـ الجكزية , فكائد الفكائد , عمؽ عميو / عمى حسف عبدالحميد الحمبى , .ُٗ

 ـُٔٗٗىػ/ُُْٕلمنشر كالتكزيع , ـ.ع.س, دار ابف الجكزل 
ابف قيـ الجكزية , مدارج السالكيف , تحقيؽ/ عماد زكى الباركدل , المكتبة .َِ

 ـَُِِ, ْالتكفيقية , ط
 ـُٖٕٗىػ/ُّٖٗابف كثير , البداية كالنياية , دار الفكر , بيركت , .ُِ
ابف كثير , تفسير القرآف العظيـ دار المعرفة لمطباعة .ِِ

 ـُٗٔٗق|ُّٖٖكالنشر,بيركت,
ابف مسككية , تيذيب األخالؽ كتطيير األعراؽ , قدـ لو الشيخ حسف التميـ , .ِّ

 ىػُّٖٗ, ِمنشكرات دار مكتبة الحياة , بيركت , ط
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 ابف منظكر , لساف العرب , دار صادر , بيركت .ِْ
 ابى حامد الغزالى , احياء عمـك الديف , دار العمـ , بيركت , لبناف.ِٓ
, ٖالغزالى , المنقذ مف الضالؿ.مصر,دار الكتب الحديثة,ط ابى حامد.ِٔ

 ـ ُْٕٗ\قُّْٗ
أبى عثماف عمرك بف بحر الجاحظ , البياف كالتبيف  تحقيؽ كشرح عبد الشالـ .ِٕ

 ـُٕٓٗىػ/ُّٓٗ, ْمحمد ىاركف , مكتبة الخانجى بمصر , ط
أبك يحيى محمد بف صمادح التجيبى, مختصر تفسير اإلماـ الطبرل , قدـ لو .ِٖ

, ٕاجعو , مركاف سكار , دار الفجر اإلسالمي , دمشؽ , بيركت , طكر 
 ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ

أحمد محمد عمى الفيكمى المقرل , المصباح المنير , مكتبة لبناف , بيركت , .ِٗ
 ـُٕٖٗ

 أحمد نصيب المحاميد , الحب بيف العبد كالرب.َّ
 fatwa.islamweb.netاسالـ كيب                                          .ُّ
البخارل , صحيح البخارل,المكتبة اإلسالمية,استانبكؿ,مكتبة العمـ .ِّ

 ـ.ُُٖٗبالسعكدية,
البخارل , مختصر صحيح البخارل , تحقيؽ/ محمد ناصر األلبانى , المكتب .ّّ

 ـُٖٓٗىػ/ َُْٓ, ٓاالسالمى , بيركت , ط
 البييقى , السنف الكبرل .ّْ
 ِ, طـُْٔٗىػ/ُّْٖتحفة األحكذل بشرح جامع الترمذل , .ّٓ
 al-awail.cp/quتفسير الطبرل                .ّٔ

                      https//www.alimam.ws                              
      

 ـُِٖٗىػ/َُِْالجكىرل , الصحاح , تحقيؽ / أحمد عبدالغفكر عطار , .ّٕ
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حسيف نصار , ديكاف جميؿ شعر الحب العذرل , مكتبة مصر , دار مصر .ّٖ
 , د.ت لمطباعة

ديكاف امرئ القيس , تحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ , دار المعارؼ بمصر , .ّٗ
 ـُٗٔٗ, ّالقاىرة , ط

 ديكاف البحترل , تحقيؽ/ حسف كامؿ الصيرفى , دار المعارؼ بمصر.َْ
ديكاف ذم الرمة , غيالف بف عقبة العدكل , شرح االماـ أبى نصر أحمد بف .ُْ

/ أبى العباس ثعمب , تحقيؽ / عبد  حاتـ الباىمى صاحب األصمعى , ركاية
 ـُِٖٗىػ/َُِْ, ِالقدكس أبك صالح , مكسسة اإليماف , بيركت , لبناف , ط

رشيد الراشد التاذفى , الدر المنظـ في كجكب محبة السيد األعظـ / مكتبة .ِْ
 النجاح , طرابمس , ليبيا, د.ت

 سنف الترمذل , الجامع الصحيح , در الحديث , القاىرة .ّْ
يد رضى , مجمكعة الحديث النجدية , المكتبة السمفية , المدينة المنكرة السيد رش.ْْ

 ىػُّّٖ, ّ, ـ.ع.س. ط
, َُسيد قطب , في ظالؿ القرآف , دار الشركؽ , بيركت , القاىرة , ط.ْٓ

 ـُِٖٗىػ/َُِْ
شياب الديف األبشييى , المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ , منشكرات دار .ْٔ

 ـُٖٖٗمكتبة الحياة , بيركت , 
 ككانى , فتح القديرالش.ْٕ
 ـ.ُّٕٗالشككانى,نيؿ االكطار,دار الجيؿ,بيركت,لبناف,.ْٖ
عبد الرحمف حبنكة الميدانى , األخالؽ اإلسالمية كاسسيا , دار القمـ, دمشؽ , .ْٗ

 ـُٕٗٗىػ/ُّٗٗبيركت , 
عبدالرحمف بف ناصر السعدل , تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف , .َٓ

 ـُُْٔ/ٗ/ِٕمجمة البياف , ـ.ع.س, 
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عبداهلل بف محمد بف خميس , األدب الشعبى في جزيرة العرب , مطابع الفرزدؽ .ُٓ
 ىػَُِْ, ِالتجارية , ط

 ُّفؤاد إفراـ البستانى , منجد الطالب , دار المشرؽ , بيركت , ط.ِٓ
الفيركزآبادل , القامكس المحيط , تحقيؽ / مكتب التراث في مؤسسة الرسالة , .ّٓ

 ـُٕٖٗىػ/َُْٕ, ِكالنشر كالتكزيع , بيركت , طمؤسسة الرسالة لمطباعة 
القرطبى , الجامع ألحكاـ القرآف , دار الكتب العممية , بيركت , .ْٓ

 ـُّٗٗىػ/ُُّْ
محمد السيد الزعبالكل , تربية المراىؽ بيف اإلسالـ كعمـ النفس , رسالة دكتكراة .ٓٓ

منشكرة , مؤسسة الكتب الثقافية , مكتبة التكبة , ـ.ع.س, الرياض , 
 ـُْٗٗىػ/ُُْْ

محمد عبدالرحمف المبارل كفكرل , تحفة األحكذل بشرح جامع الترمذل , دار .ٔٓ
 الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

محمد عمى الصابكنى , مختصر تفسير ابف كثير , دار القرآف الكريـ , بيركت .ٕٓ
 ىػَُُْ, ْ, ط

لنشر , محمد محمكد دندش , عظماء العرب , المتنبى , دار الشماؿ لمطباعة كا.ٖٓ
 طرابمس , لبناف , د.ت

محمكد سامى الباركدل باشا , ديكاف الباركدل , حققو كصححو / عمى الجاـر .ٗٓ
 ـُِٕٗىػ/ُّّٗكمحمد شفيؽ معركؼ , دار المعارؼ بمصر , 

مختار الشعر الجاىمى , تحقيؽ / محمد سيد كيالنى , مطبعة مصطفى الحمبى .َٔ
 ـُٗٓٗىػ/ُّٕٗكأكالده بمصر , 

 ـُٓٗٗىػ/ُُْٓ, ٕالطبرل بيامش القرأف الكريـ , طمختصر تفسير .ُٔ
مختصر تفسير الطبرل بيامش القرآف الكريـ , مذيالن بأسباب النزكؿ لمنيسابكرل .ِٔ

 ـُٓٗٗىػ/ ُُْٓ, 
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 مسمـ , الجامع الصحيح , دار العربية لمطباعة كالنشر , بيركت , لبناف.ّٔ
, بيركت , لبناف مسمـ , صحيح مسمـ بشرح النككم , دار احياء التراث العربى .ْٔ

 ـُِٕٗىػ/ُِّٗ, 
مسمـ , مختصر صحيح مسمـ , تحقيؽ / محمد ناصر األلبانى , المكتب .ٓٔ

 ـُٖٓٗىػ/َُْٓ, ٓاإلسالمي , بيركت , ط
, ُمسند أحمد , المكسكعة الحديثة , مؤسسة الرسالة , بيركت , ط.ٔٔ

 ـََُِىػ/ُُِْ
 مسند أحمد كبيامشو كنز العماؿ , دار الفكر .ٕٔ
 مد , دار الفكر العربى مسند االماـ أح.ٖٔ
النككم , صحيح مسمـ بشرح النككم , دار التراث العربى , بيركت , لبناف , .ٗٔ

 ـُِٕٗىػ/ُِّٗ
 ىػَُُْالنككم , األربعيف النككية , الثقافة لمنشر كالتكزيع , مطابع التراث , .َٕ

 


