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المحبة:
مفهوم حب اهللا..

 

حب اهللا: هو أنس القلب وميله هللا، وإجابته يف كل ما يريد، وأن يستويل ذكر اهللا تعاىل عىل
القلب.

حقيقة محبة اهللا

 

حمبة اهللا هي حمبة العبادة والتذلل والتعظيم، وهي أن يكون بقلب املحب من إجالل اهللا  

 

املحبوب وتعظيمه ما يقتيض امتثال أمره واجتناب هنيه، وهذه املحبة أصل اإليامن والتوحيد،

 

األمكنة من  اهللا  حيبه  ما  حمبة  اهللا  حمبة  ومن  حرصه،  يمكن  ال  ما  الفضائل  من  عليها  ويرتتب 
به اهللا. واألزمنة واألشخاص واألعامل واألقوال، ونحو ذلك مما حيُ

 

ا هللا وحده، وال يناقض ذلك املحبة الطبيعية كمحبة كام أن حب اهللا جيب أن يكون خالصً  

 

الولد لوالده، والوالد لولده، والتلميذ ملعلمه وكمحبة الطعام والرشاب والنكاح واللباس
واألصدقاء وغريها.
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ألصنامهم  املرشكني  حمبة  مثل  اهللا  حمبة  يف  كالرشك  فهي  املحرمة  املحبة  أما   
من  اهللا  حيبه  ال  ما  حمبة  أو  اهللا،  حيبه  ما  عىل  التفس  حمبوبات  تقديم  أو  وأوليائهم 
تعاىل  قال  دركات،  وهي  واألقوال،  واألعامل  واألشخاص  واألماكن  األزمنة 
دُّ أَشَ نُوا  آَمَ ينَ  ذِ الَّ وَ اهللاَِّ  بِّ  حُ كَ ُمْ  ِبُّوهنَ حيُ ا  ادً أَنْدَ اهللاَِّ  ونِ  دُ نْ  مِ ذُ  تَّخِ يَ نْ  مَ النَّاسِ  نَ  مِ (وَ

با هللاَِِّ) [البقرة: ١٦٥].  حُ
من فضائل محبة اهللا:

أهنا أصل التوحيد، وروح التوحيد إخالص املحبة . ١
هللا وحده، بل هي حقيقة العبادة، وال يتم التوحيد 

عليها؛  احلكم  هلا  ويكون  لبها  وتَغْ املحابِّ  مجيعَ  وتسبق  لربه  العبد  حمبةُ  تكتمل  حتى 
ا هلذه املحبة التي هبا سعادة العبد وفالحه. بحيث تكون حماب العبد تبعً

عليه . ٢ وهيون  املصائب  ينسيه  ما  املحبة  لذة  من  جيد  فاملحب  املصائب؛  عند  املحب  تسلية 
الشدائد.

متام النعيم وغاية الرسور: وذلك ال حيصلُ إال بمحبة . ٣
يشبعُ  وال  تَه  خلَّ دُّ  يَسُ وال  القلبَ  يغني  فال  وعز،  جل  اهللا 
له  حصل  ولو  وعز،  جل  عليه  واإلقبال  حمبته  إال  جوعته 
كل ما يتلذذ به مل يأنس ومل يطمئن إال بمحبة اهللا جل وعز؛ 
فمحبته نعيم للنفوس. وليس عند القلوب السليمة واألرواح الطيبة والعقول الزاكية 
لقائه،  إىل  والشوق  به  واألنس  حمبته  من  أنعمُ  وال  أرسُّ  وال  أطيبُ  وال  ألذُّ  وال  أحىل 

واحلالوة التي جيدها املؤمن يف قلبه فوق كل حالوة، 
نعيم،  كل  من  أتمُّ  بذلك  له  حيصل  الذي  والنعيم 
واللذة التي تناله أعىل من كل لذة « ثالث من كن فيه 
ِن حالوة اإليامن : أن يكون اهللاَّ ورسوله أحب  وجد هبِ
وأن   ، هللا  إال  حيِبه  ال  املرء  حيب  وأن   ، سوامها  مما  إِليه 
يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللاَّ منه كام يكره 

أن يقذف يف النَّار » (رواه البخاري ومسلم والنسائي).

 ليس أشقى على وجه
 البسيطة ممن يحرم

 الطمأنينة وا<نس
با� جل وعز.

  ما ُعبد ا� بمثل الحب
والخوف والرجاء.

  الشوق إلى ا� ولقائه
 نسيم يهب على

 القلب ليذهب وهج
الدنيا.
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األسباب الجالبة لمحبة اهللا:
حيب  أن  هو  تعاىل  اهللا  ملحبة  جالب  وأول  إليه،  يتقرب  ومن  حيبه  من  حيب  وعز  جل  ربنا 

العبد ربه حبا ال حيبه ألحد من اخللق، وتفصيل األسباب اجلالبة ملحبة اهللا تعاىل كاآليت:
مر قلبه . ١ ل بكتاب اهللا عُ مِ غَل وعَ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم ملعانيه وما أريد به ، فمن انشَ

بمحبة اهللا.
أحبه . ٢ حتى  بالنوافل  إيل  يتقرب  عبدي  يزال  التقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض ”وال 

التي  ويده   ، به  يبرص  الذي  وبرصه   ، به  يسمع  الذي  سمعه  كنت   ، أحببته  فإذا   ،
يبطش هبا ، ورجله التي يميش هبا ، ولئن سألني ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنه “ 

(حديث قديس ،رواه البخاري).
والعمل . ٣ والقلب  باللسان  حال  كل  عىل  اهللا  ذكرِ  دوامُ 

واحلال. 
غبات . ٤ رَ من  النفس  به  حتُ ما  عىل  اهللا  به  حيُ ما  تقديم 

هوات. وشَ
مطالعة القلب ألسامء اهللا وصفاته، ومعرفتها. . ٥
ه وإحسانه وآالئه ونعمه الظاهرة والباطنة.. ٦ مشاهدة برّ
انكسار القلب بكلِّيته بني يدي اهللا جل وعز. . ٧
ناجيه . ٨ اخللوة باهللا يف الثُلث األخري من الليل عندما ينزل ربنا إىل السامء الدنيا، فيخلو باهللا يُ

تلو كتابه ويتأدب بني يديه قائامً يُصيل ثم خيتم ذلك باالستغفار والتوبة. ويَ
جمالسة املحبني الصادقني والتقاط أطايب ثمرات كالمهم كام ينتقى أطايبُ الثمر، وعدم . ٩

ا للحال، ومنفعة للغري.  التكلم إال إذا ترجحت مصلحة الكالم وتبني أن فيه مزيدً
مباعدةُ كل سببٍ حيول بني القلب وبني اهللا جل وعز. . ١٠

من ثمرات محبة اهللا للعبد:
عبدي يب وأنا •  عند ظن  وعز: أنا  من أحبه اهللا هداه وقربه: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ”يقول اهللا جل 

معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري 
ا، وإن  ا تقربت إليه باعً ا، وإن تقرب إيل ذراعً منهم، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذراعً
 ،أتاين يميش أتيته هرولة“ (صحيح البخاري)؛ فكلام اتقى العبد ربه ارتقى إىل هداية أخر

وكلام أحب اهللا زاد هداه، وكلام اهتد زادت تقواه.
الرب •  حيبه  الذي  العبد  هلذا  القبول  املراد  األرض:  يف  القبول  له  كتب  اهللا  أحبه  من 

رفض  ألنه  الكافر  إال  يشء  كل  وحيبه  عليه،  والثناء  عنه  والرضا  إليه  وامليل 
اهللا  ”إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  قال  اهللا؟!  أحباب  بحب  له  فكيف  وعز،  جل  اهللا  حب 
جربيل،  فيحبه  قال:  فأحبّه،  فالنًا  أحب  إين  فقال:  جربيل،  دعا  ا  عبدً أحب  إذا 

(ُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه )[املائدة: ٥٤]
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ثم ينادي يف السامء فيقول: إن اهللا حيب فالنًا فأحبوه، فيحبه أهل السامء، قال: ثم يوضع 
وعنايته،  برعايته  أحاطه  ا  عبدً اهللا  أحب  فإذا  وهكذا  مسلم)؛  األرض“ (رواه  يف  القبول  له 
وجعل كل يشء يف طاعته، ويرس له كل صعب، وقرب إليه كل بعيد، وهون عليه أمر 
ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  الدنيا؛ فال حيس بتعب وال نصب؛ قال جل وعز: (إِنَّ ٱلَّ

ا ٩٦) [مريم: ٩٦]. َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرَّۡحَمُٰن ُوّدٗ
من أحبه اهللا جعله يف معيته: إذا أحب اهللا العبد كان معه يرعاه وحييطه بعنايته، وال يسلط • 

من  قال:  اهللا  ا يؤذيه أو يرضه، ويف احلديث القديس، قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ”إن  عليه أحدً
تقرب  وما  باحلرب،  آذنته  فقد  وليا  يل   عاد
عليه،  افرتضت  مما  إيلّ  أحب  بيشء  عبدي  إيلّ 
حتى  بالنوافل  إيلّ  يتقرب  عبدي  يزال  وما 
أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، 
هبا،  يبطش  التي  ويده  به،  يبرص  الذي  وبرصه 

ورجله التي يميش هبا، وإن سألني ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن 
يشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته“ (رواه البخاري).

من أحبه اهللا استجاب دعاءه: من دالئل حب اهللا لعباده املؤمنني أن يستجيب لدعائهم، • 
يقول  رب“،  ”يا  ويقولوا  السامء  إىل  أيدهيم  يرفعوا  أن  بمجرد  بنعمه  عليهم  وينعم 
فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ  َدَعِنۖ  إَِذا  اِع  ٱلَّ َدۡعَوةَ  ِجيُب 

ُ
أ قَرِيٌبۖ  فَإِّنِ  َعّنِ  ِعَبادِي  لََك 

َ
َسأ َذا  ) تعاىل: 

ِب لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن ١٨٦) [البقرة: ١٨٦]، وعن سلامن الفاريس قال: قال رسول  ِ َوۡلُۡؤِمُنواْ 
ا خائبتني“  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ”إن اهللا حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردمها صفرً

(رواه الرتمذي).
ا جعل املالئكة تستغفر له، ويطلبون له من اهللا الرمحة، يقول جل وعز: •  إذا أحب اهللا عبدً

ِيَن  ِيَن َيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَلُۥ يَُسّبُِحوَن ِبَۡمِد َرّبِِهۡم َوُيۡؤِمُنوَن بِهِۦ َويَۡسَتۡغفُِروَن لِلَّ (ٱلَّ
َعَذاَب  َوقِِهۡم  َسبِيلََك  َبُعواْ  َوٱتَّ تَابُواْ  ِيَن  لِلَّ فَٱۡغفِۡر  وَِعۡلٗما  رَّۡحَٗة  ءٖ  َشۡ ُكَّ  وَِسۡعَت  َربََّنا   ْۖ َءاَمُنوا
َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة   ۚ فَۡوقِِهنَّ ِمن  ۡرَن  َيَتَفطَّ َمَٰوُٰت  ٱلسَّ (تََكاُد  تعاىل:  ويقول   ،[٧ [غافر:   (٧ ٱۡلَِحيِم 
 (٥ ٱلرَِّحيُم  ٱۡلَغُفوُر  ُهَو   َ َّ ٱ إِنَّ   ٓ َ

َ
أ ۡرِضۗ 

َ
ٱۡل ِف  لَِمن  َويَۡسَتۡغفُِروَن  َرّبِِهۡم  ِبَۡمِد  يَُسّبُِحوَن 

.[٥ :الشور]

 ا�يمان الصادق حياة ل�رواح
 وميدان ل�فراح، كما أن الكفر
 با� موت لها قبل موتها،

وميدان ل�حزان.
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ا قبضه عىل عمل صالح: قال رسول •  إذا أحب اهللا عبدً
عسله،  ا  خريً بعبد  وعز  جل  اهللا  أراد  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ”إذا 
قيل: وما عسله؟! قال: يفتح اهللا جل وعز له عمالً 

صاحلًا قبل موته ثم يقبضه عليه“ (رواه أمحد). 
نه عند املوت: إذا أحب اهللا العبد •  ا أمَّ إذا أحب اهللا عبدً

نَه يف الدنيا، ورزقه عند املوت أمنًا وثباتًا، فريسل  أمَّ
عند  ثبتونه  ويُ برفق،  روحه  يقبضون  مالئكته  عليه 
ِيَن قَالُواْ  املوت، ويبرشونه باجلنة، قال تعاىل: (إِنَّ ٱلَّ
َّ َتَافُواْ 

َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة أ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ تَتََنَّ َّ َربَُّنا ٱ

 (٣٠ تُوَعُدوَن  ُكنُتۡم  ٱلَِّت  بِٱۡلَنَّةِ  واْ  بِۡشُ
َ
َوأ َتَۡزنُواْ   َ َو
[فصلت: ٣٠]. 

كان •  اهللا  أحبه  من  اجلنة:  يف  خلده  ا  عبدً اهللا  أحب  إذا 
يف  حيب  من  عىل  تعاىل  مه  رَ فكَ جنته،  يف  اآلخرة  يف 
جل  فاهللا  أحد؛  بال  عىل  خيطر  ولن  خيطر  مل  اآلخرة 
كام  األنفس،  تشتهيه  ما  فيها  بجنة  أحبابه  وعد  وعز 
أعددتُ  اهللا:  ”قال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  القديس؛  احلديث  يف 
لعبادي الصاحلني ما ال عنيٌ رأت وال أذنٌ سمعت 
َ َتۡعلَُم  وال خطر عىل قلب برش فاقرءوا إن شئتم (فَ

)“ (رواه البخاري). ةِ أَۡعُيٖ آ أُۡخِفَ لَُهم ّمِن قُرَّ َنۡفٞس مَّ
من ثمرات حمبة اهللا للعبد رؤية العبد له تبارك وتعاىل: • 

يتجىل رب العزة تعاىل عىل عباده الذين حيبهم بنوره؛ 
ا، ملا روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فال يرون أحب من ذلك أبدً
”إنكم  فقال:  ـ  البدر  يعني  ـ  ليلة  القمر  إىل  نظر 
ونَ  امُّ تُضَ ال  القمر،  هذا  ترون  كام  ربكم  سرتون 
صالة  عىل  تغلبوا  ال  أن  استطعتم  فإن  ؤيته؛  رُ يف 
قرأ:  ثم  فافعلوا،  غروهبا  وقبل  الشمس  طلوع  قبل 
ۡمِس َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب  (وََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ

٣٩)“ (صحيح البخاري).

 ما طابت الدنيا إال بمحبته
 تعالى وطاعته، وال الجنه

إال برؤيته ومشاهدته.
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أحكام وتنبيهات في المحبة:
حـب اهللا للعبـد ال يمنـع عنه البالء: قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ”إن عظم اجلزاء مـع عظم البالء، . ١

ـا ابتالهـم؛ فمـن ريض فلـه الرضـا ومـن سـخط فلـه السـخط“ وإن اهللا إذا أحـبّ قومً
 (رواه الرتمـذي)، فيبتـيل اهللا العبـد بأنـواع البـالء حتـى يمحصه مـن الذنوب، ويفـرغ قلبه من 
ِٰبِيَن َوَنۡبلَُواْ  ــۡم وَٱلصَّ ٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجِٰهِديَن ِمنُك الشـغل بالدنيا، قال تعـاىل: (َوَلَۡبلَُونَُّكۡم َحتَّ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَۡوِف َوٱۡلُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن  ۡخَباَرُكۡم ٣١) [حممـد: ٣١]، وقال تعاىل: (َوَلَۡبلَُونَُّكم بَِشۡ

َ
أ

نَّآ   ِ َّ ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا  َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
ــَن إَِذآ أ ِي ِٰبِيَن ١٥٥ ٱلَّ ِ ٱلصَّ نُفِس َوٱلََّمَرِٰتۗ َوبَّشِ

َ
ــَوِٰل َوٱۡل ۡم

َ
ٱۡل

ــُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن ١٥٧) ْوَلٰٓئَِك ُه
ُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ ــن رَّ ــَك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِ ْوَلٰٓئِ

ُ
ــهِ َرِٰجُعوَن ١٥٦ أ إَِلۡ

[البقرة: ١٥٥ـ ١٥٧].
كامهلا، . ٢ وتزيل  املحبة  تنقص  لربه  العبد  معصية   

فبحسب  كامل،  وهلا  أصل  هلا  كاإليامن  فاملحبة 
املعايص ينقص الكامل، وإذا دخل املرء يف مرحلة 
وانخلع  األصل  ذهب  األكرب  والنفاق  الشك 
وانعدم؛ فالذي ليس يف قلبه حمبة هللا جل وعز كافر 

مرتد ومنافق نفاق أكرب ليس له من الدين نصيب، أما العصاة فال يمكن أن يقال إهنم ال 
املون، قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”لوال أنكم  حيملون حمبة هللا، بل يقال إن حمبتهم هللا ناقصة، وعىل هذا يعَ

ا يذنبون فيغفر هلم“ (رواه أمحد).  تذنبون خللق اهللا تبارك وتعاىل قومً
وغري . ٣ والنساء  والرشاب  كالطعام  النفس  إليها  متيل  التي  الطبيعية  املحبة  تنايف  ال  اهللا  حمبة 

ا هناك أشياء يف الدنيا  ذلك قال  ملسو هيلع هللا ىلص: ”حبب إيلَّ  من الدنيا النساء والطيب“ (رواه أمحد)؛ إذً
حمبتها ليست من الرشك؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحبها، ولذلك جيوز لإلنسان أن حيب أشياء من 

الدنيا ما دامت ليست حمرمة.
َيتَِّخُذ . ٤ َمن  ٱلَّاِس  (َوِمَن  تعاىل:  يقول  مرشك؛  فهو  اهللا  حيب  كام  ا  أحدً أحب  من 

يََرى  َولَۡو   ِۗ َّ ِ ّ ا  ُحّبٗ َشدُّ 
َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  َوٱلَّ  ِۖ َّ ٱ َكُحّبِ  ُيِبُّوَنُهۡم  نَداٗدا 

َ
أ  ِ َّ ٱ ُدوِن  ِمن 

 (١٦٥ ٱۡلَعَذاِب  َشِديُد   َ َّ ٱ نَّ 
َ
َوأ َجِيٗعا   ِ َّ ِ ٱۡلُقوَّةَ  نَّ 

َ
أ ٱۡلَعَذاَب  يََرۡوَن  إِۡذ  َظلَُمٓواْ  ِيَن  ٱلَّ

[البقرة: ١٦٥]. ويف اآلية وعيد شديد ملن يُساوي حمبة أحد بمحبة اهللا يف العبادة والتعظيم، 

 " الحرية حرية القلب من
 الشرك ومن الشهوات
 والشبهات، والعبودية

 عبودية القلب وأال تكون
لغير ا� ".

األعامل  أحب  قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”إن 
إىل اهللا  احلب يف اهللا 

والبغض يف اهللا“ (رواه أمحد).
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