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  نيه املؤمنادحمبة اهللا لعب
  تأصيلية عقدية دراسة 

  
  سهل بن رفاع بن سهيل العتييب. د

جامعة  ،كلية التربيةعقيدة واملذاهب املعاصرة املساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، أستاذ ال
  .، الرياض، اململكة العربية السعوديةامللك سعود

، ليست هي اإلنعام، واإلكـرام ، تليق به عز وجلحقيقية ن صفة حمبة اهللا لعبده املؤم :ملخص البحث
وقد  .هي أمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف بل ،؛ كما يقول املؤولة احملرفةوالثواب، أو إرادة الثواب

قـد  فهو سبحانه دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع السلف والفطرة والعقل على ثبوا وتفاضلها، 
قد حيب العبد من جهة ويبغضه و .ثر من بعض، حبسب ما تقتضيه حكمته وفضلهحيب بعض املؤمنني أك

فيه من الصفات احلسنة؛ صفات اإلميان، والعدل، والطّاعـة،  ، حيبه ملا من جهة أخرى يف وقت واحد
قد تضافرت نصوص و .ملا فيه من صفات الظلم، والطّغيان، أو املعصية، واملخالفة، وحنو ذلك هويبغض

اخلصال الظاهرة والباطنة اليت حيبها والسنة على بيان مجلة من األعمال، واألخالق، واألقوال، الكتاب و
احلرص عليها، لينال هذه املنـزلة العظيمـة، والرتبـة   فينبغي للمؤمن أن اهللا عز وجل، وحيب أهلها، 

هلها، فينبغي للمسلم أنّ وال حيب اهللا أ -عز وجل-هناك أعمال وأقوال وأخالق ال حيبها اهللاو. الشريفة
حمبة اهللا تعاىل لعبده املؤمن هلا عالمات تدل عليها، ويستطيع العبد من خالهلا أن يعرف هـل  و. حيذرها

من أنكر أنّ و. العبد املؤمن يف الدنيا و اآلخرةهلا مثرات عظيمة وجليلة جينيها و هو ممن حيبهم اهللا أم ال؟
بل  ،ى إمثاً عظيماً، وأنكر حقاً ثابتاً يف الشرع، راسخاً يف العقل، والفطراهللا حيب عباده املؤمنني فقد افتر

، وخيشى على من أنكرهـا  من أعظم املقاالت شناعة يف اإلسالم -عز وجل-إنّ تعطيل هذه الصفة هللا 
   .حرماا عياذاً باهللا عز وجل

، وأدلة ثبوا، وبيان مرتلتها من ويف هذا البحث املختصر استعرضت فيه حقيقة حمبة اهللا لعباده املؤمنني
الدين واإلميان، والفرق بينها وبني اإلرادة هللا عز وجل، وبيان إمكانية اجتماعها مع البغض، وتفاضلها 
ومراتبها وأنواعها، واألخطاء العقدية فيها، واألسباب اجلالبة هلا، والعالمات اليت تدل عليها، ومثراا اليت 

واآلخرة، وآثارها السلوكية والتربوية يف حياة املسلم، وبيان األعمال واألخـالق  جينيها العبد يف الدنيا 
، وتاريخ تعطيل هذه الصفة وإنكارها وحتريفها عند بعض الفرق املنتسبة يت ال حيبها اهللا وال حيب أهلهاال

  .إىل اإلسالم، والرد على مقوالم وشبهام حوهلا



 

 ٢

  املقدمة
وصفيه  م على خليلهي وأسلّوأصلّ ،ته، ودعاهم بفضله وكرمه إىل كسب مودحمبته لَبر لعباده سيسد هللا احلم
  .تابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينوال ،وصحبه ،وعلى آله ،نبينا حممد ،من خلقه

ونعمة من أجلِّ  ،عظيمةمرتبة له، فهي  -تعاىل–له العبد يف دنياه وآخرته حمبة اهللا أعظم ما حيص إنّف :أما بعد
يسر له األسباب، وهون عليه كلَ ه اهللا فمن أحب نعم اهللا على عباده املؤمنني، وأفضل فضيلة تفضل اهللا ا عليهم،

بِل منه اليسـري مـن   وقَ، ةواملود احملبةقه لفعل اخلريات، وترك املنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه، بعسري، ووفّ
 ،وهلذا تسابق إليهـا أنبيـاء اهللا   .هوحظي باخلري كلّ ،الدنيا واآلخرةفاز يف ف العمل، وغفر له الكثري من الزلل،

مـن نـص     صلّى اهللا عليه وسلّمكم يف كتاب اهللا وسنة رسوله فوالصاحلون من عباده،  ،وأولياؤه ،ومالئكته
  .صريح أنه سبحانه حيب عباده املؤمنني وحيبونه

   .)١()أن أن يحبك اهللا عز وجلالش أن كلّالش ب اهللا، ولكنأن أن تحليس الش(: قال بعض السلف
ةي مبن رام هذه رِفحا، وأن  احملبا، ومثراالعظيمة الشريفة أن يعرف حقيقتها، واألسباب اجلالبة هلا، وعالما

ها على اإلطـالق،  وأجلّ ،يسابق إليها، فإا من صفات اهللا عز وجل، والعلم باهللا وأمسائه وصفاته أشرف العلوم
رف العلم بشرف املعلوم، فاالشتغال بفهم هذا العلم، هو اشتغال بأعلى املطالب، وحصوله للعبـد مـن   ألن ش

  .أشرف املواهب
وغفلتهم عـن  ، ذه صفة العظيمةتكمن مشكلة هذا البحث يف جهل كثري من املسلمني هل :مشكلة البحث

واالحنراف يف مفهومها بني الغالة واحلفاة،  الزلل واخلطأ، واخللطكثرة ، وآثارها وعالماا واألسباب اجلالبة هلا
، وفهم سـلف األمـة   صلّى اهللا عليه وسلّمأحببت بيان احلق فيها، معتمداً على كتاب اهللا، وسنة رسوله ولذا 
احلالص.  

حو الـذي  مل أجد من حبث هذا املوضوع وحرر مسائله على النحري والت بعد البحث :الدراسات السابقة
  :بعض الكتب اليت هلا عالقة ذا املوضوع يف بعض جوانبه، ومنهاول إليه، غري أين وجدت أطمح يف الوص

١( وأصل الكتاب يتحدث . غسان أمحد عبد الرمحن: تأليف الدكتور .ة اهللا ورسوله يف الكتاب والسنةحمب
ة العبد هللا ورسوله يف ضوء الكتاب والسنة،عن حمب اهللا لعبـده  ة خبالف حبثنا هذا فهو يتحدث عن حمب

هـا اهللا ورسـوله،   اخلصال واألعمال الـين حيب وقد أشار يف فصلني على جهة االختصار إىل املؤمن، 
ة اهللا تعاىل للعبدوعالمات حمب.  

٢( اآليات واألحاديث  مجعوالكناب عبارة . عدنان الطرشة: تأليف. اهللا جل جالله وماذا يبغض ماذا حيب
على  ، دون التعرض إىل دراسة هذه الصفة دراسة عقديةها واليت يبغضها اهللالواردة يف األعمال اليت حيب
 .النحو الوارد يف هذا البحث

                                                
 ).١/٤٧٧(تفسري القرآن العظبم، البن كثري : انظر )١(



 

 ٣

٣( حمبـة  ث عن دوالكتاب يتح. شحات بن حممود الصاوي: الشيخ: تأليف. يف القرآن الكرمي ة اإلهليةاحملب
ة اهللا لعبده املؤمنالعبد هللا عز وجل، وفيه إشارة خمتصرة إىل بعض أسباب حمب.  

  :أهداف البحث  
 .لتها من الدين واإلمياننـز، وبيان مالعقدية ةالتأصيل العقدي هلذه املسألة اإلمياني .١
 .ىل ال يحب وال يحبإن اهللا تعا: بيان غلط وفحش وسوء قول من قال .٢
فة الـذي  من اليهود والنصـارى واملتصـو   احملبةمدعي هذه  ل منما وقع من احنراف وضالبيان   .٣

ـٰرٰى نحن أَبناء ٱللَّـه  { :كما قال اهللا تعاىل أهل احلب اإلهلي،ن أم يزعمو صٱلنو ودهٱلْي قَالَتو
هاؤبأَح١٨:املائدة[}و[. 

 الناسويف غريها، وهم من أحرص  باحلق يف هذه املسألة الناسنة واجلماعة هم أوىل أهل السأن بيان  .٤
  .على تزكية النفوس واألخالق

ما وحنن يف عصر اجلفاف القلـيب،  ، وال سياحملبةأحوج ما نكون إىل أن نعرف حقيقة يف هذا العصر  وحنن
مـن الفـنت والشـكوك،    والنفوس  قلوبالوقسوة القلب، بسبب ما نرى ونسمع، وما خياجل  ،وعصر الغلظة
  .والشهوات والشبهات

  :أسئلة البحث
١. ة اهللا لعبده املؤمن؟ما حقيقة حمب  
  العقلية على إثباا؟ة النقلية ودلّاألما  .٢
٣. هل حمبة اهللا لعبده املؤمن هي التأييد، أم هي أمر فوق ذلك؟وفيق والت  
٤. ـة املؤمن من وجه ويبغضه من وجه؟ مبعىن هل ميكن أن جتتمع  هاهللا عبد هل ميكن أن حيبوالبغضـاء يف   احملب

  شخص واحد؟
٥. لة؟ة اهللا لعباده املؤمنني واحدة أم متفاضهل حمب  
٦. ة اهللا لعباده املؤمنني؟ وما أنواعها؟ما مراتب حمب  
  واإلرادة؟ ،ةواخللّ ،ةواملود ،احملبةما الفرق بني  .٧
٨. هم؟ وكيف الرد عليهم؟هل هناك من غال يف حمبة اهللا لعباده املؤمنني؟ وما وجه غلو  
  ال؟م صحيحة أ د حبيب اهللا وإبراهيم خليل اهللا،محم: هل عبارة .٩

  لعشق هللا عز وجل؟هل تثبت صفة ا .١٠
١١. ة اهللا لعبده املؤمن؟ما األسباب اجلالبة حملب  
١٢. ا؟ ،ة اهللا لعبدهما مثرات حمبوما عالما  
١٣. ها اهللاما األعمال واألخالق واألقوال اليت حيب، أهلها؟ وحيب 
١٤. ما األعمال واألخالق واألقوال اليت ال حيبأهلها؟ ها اهللا، وال حيب  

اليت يستلزمها ة والتربوي كيةوما اآلثار السل .١٥  ؟الصفةاإلميان ذه 



 

 ٤

١٦. مم؟ وكيف اجلن الذين أنكروا حمب؟نهاع وابة اهللا لعباده املؤمنني؟ وما شبها 
 .هذه أهم األسئلة اليت أرجو أن جييب عليها هذا البحث املختصر

  .االستقرائي التحليلييعتمد هذا البحث على املنهج  :منهج البحث
  .مقدمة، ومتهيد، ومثانية مباحث، وخامتة: يتضمن البحث :خطة البحث

  .وتتضمن أمهية البحث، وأسباب اختياره: مقدمة
  .أمهية حتقيق اإلميان بأمساء اهللا وصفاته عز وجل: متهيد

  .حقيقة حمبة اهللا لعبده املؤمن، ومنـزلتها من الدين واإلميان: املبحث األول
  .تفاضلها، ومراتبها، وأنواعها: املبحث الثاين

  .األخطاء العقدية فيها: حث الثالثاملب
  .األسباب اجلالبة حملبة اهللا لعبده املؤمن: املبحث الرابع

  .عالماا، ومثراا: املبحث اخلامس
  أعمال ال حيبها وال حيب أهلها؟ : املبحث السادس
  .اآلثار السلوكية والتربوية لإلميان مبحبة اهللا لعبده املؤمن: املبحث السابع
  .على منكري حمبة اهللا عز وجل لعباده املؤمننيالرد : ناملبحث الثام

  .أهم ما توصلت إليه من نتائج، مع التوصياتخالصة البحث، ووفيها : اخلامتة
م على ى اهللا وسلّوصلّه غفور ودود، إن، أن جيعلنا من أحبابه وأوليائهأسأل اهللا أن ينفع به كاتبه وقارئه، وو

مجعنيأ د، وعلى آله وصحبهنبينا حمم.  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥

  متهيد
  عز وجلأمساء اهللا وصفاته حتقيق اإلميان بأهمية 

، أنفع العلوموهذا العلم . معرفة اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته، ومعرفة ما جيب له على عبادهين وأساسه أصل الد إنّ
أشرف  بأمسائه وصفاتهو -جل وعال–الباري العلم بو، شرف العلم بشرف املعلوم ألنّ ،ها على اإلطالقوأجلّها، أشرفو

  .)١(االشتغال بفهم هذا العلم، هو اشتغال بأعلى املطالب، وحصوله للعبد من أشرف املواهب، والعلوم
بة سباقه لح يفابق ستيما  ىأحرو، نوسفانتملا بهس افيتن  ماوىلأ(: رمحه اهللا)هـ٧٥١ت(ميلقابن ا لقا لكذول
عمل لاو، عفناالالعلم  ذلكو، دليالً ةعادسطريق هذه ال علىو، اشه ومعاده كفيالًع ميفبد ععادة الن بساك ام: بقوناملتسا

 رياخلف؛ ارِمهمحمن و، از وغنمفقد ف؛ زِقَهمارمن ف، لق بسببهماعالتباة له إال جنال و، امإال  دعبللة داعن ال ساذلّال، حلاصلا
، مولظامل مل مناالظو، يي من الغوِقالتو، الفاجر نم ريتميز الب امو ،اد إىل مرحوم ومحرومبالع سامقمورد ان مهاو ،كله حرِم

ها علم عأنفو، حيدوالت إلطالق علمالى عشرف العلوم أان ك؛ بعاًاه تمه لشرف معلوفشرو، اًعفاوشقريناً  لمعلل ملكان الع املو
ى علطعة دلة القان العلمني إال من مشكاة من قامت األوتلقِّي هذي ،ورينالن ذينهاس ببيل إىل اقتسال و، بيدعال العفم أاأحك
إال  ون هى، إهلواال ينطق عن  لذيا، قولصادق املصداهو و، هعتعته ومتاباب طوجوة بيماوسلا كتبلت احروص، همتعص

  .)٢()ىحوحي يو
ه ووحده وأنس به ودلَّه عليه حىت عرف ،النافع ما عرف العبد بربهفالعلم (: رمحه اهللا)هـ٧٩٥ت(قال ابن رجبو

على معرفة اهللا وما يستحقه من األمساء  :أحدمها :نيى أمرعلدل يع فانلا علمال(: وقال .)٣()واستحى من قربه وعبده كأنه يراه
والتوكل  ،ورجاءه ،وحمبته ،ومهابته ،وخشيته ،وإعظامه ،وذلك يستلزم إجالله ،احلسىن والصفات العلى واألفعال الباهرة

 ،وما يكرهه ويسخطه من االعتقادات ،مبا حيبه ويرضاه املعرفة :واألمر الثاين .والصرب على بالئه ،ا بقضائهوالرض ،عليه
والتباعد عما يكرهه  ،فيوجب ذلك ملن علمه املسارعة إىل ما فيه حمبة اهللا ورضاه .واألقوال ،واألعمال الظاهرة والباطنة

وانكسر  ،فقد خشع القلب هللا؛ القلب ووقر يف ،فمىت كان العلم نافعاً ،افعفهو علم ن فإذا أمثر العلم لصاحبه هذا ،ويسخطه
 ،قنعت النفس بيسري احلال من الدنيا ؛له ومىت خشع القلب هللا وذل وانكسر ،له وذل هيبة وإجالالً وخشية وحمبة وتعظيماً

املال واجلاه وفضول العيش الذي ينقص من ى، وكل ما هو فان ال يبق ،والزهد يف الدنيا فأوجب هلا ذلك القناعة ،وشبعت به
  .)٤()اهللا به حظ صاحبه عند اهللا من نعيم اآلخرة وإن كان كرمياً على

أساس اهلداية، وأفضل ما  هوحتقيق اإلميان ا، هو من أشرف العلوم، ألن -وجل عز-معرفة صفات اهللا  إنّوعليه ف
ذا اجلانب من العقيدة عظيماً،  -رمحهم اهللا-ذا كان عناية السلف، وهلفوس، وأدركته العقولوحصلته الن ،اكتسبته القلوب

  .واهتمامهم به كبرياً
                                                

 ).١/٨٦(ومفتاح دار السعادة البن القيم). ١٧٨(، والفتوى احلموية، له ص)٢٨-١/٢٧(درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية: انظر )١(
 ).١/٥(، م املوقعنيعالإ )٢(
 ).٦٧(فضل علم السلف على علم اخللف، ص) ٣(
 ).٦٥-٦٤ص (السابق،  صدرملا )٤(



 

 ٦

  املبحث األول
ّ حقيقة حم   ة اهللا لعبده املؤمنب

ّ نـزوم   ين واإلميانلتها من الد
  .مسائل ستوفيه 

  .حقيقتها :املسألة األوىل
اإلنعام، واإلكرام، واإلحسان، هي  ت، على ما يليق به، ليسصفة حقيقية هللا عز وجلَّلعبده املؤمن؛  -عز وجل-حمبة اهللا 

وإمنا هي أمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشـرف،  . احملرفة ؛ كما يقول املؤولة، واإلكرامإرادة الثوابأو  والثواب، والعطاء،
  ).١(احملبة، ولوازمها وآثارها نالسنة واجلماعة يثبتوأهل و. وهذه األمور إنما هي من آثارها، ومثراا، وموجباا، ولوازمها

، علـى  مىت شاءو ،وما شاء ،ن شاءم حيب-سبحانه–فهو  ،قة باملشيئةاملتعلّالفعلية االختيارية فات من الصالصفة  ذهوه
  .)٢(كسائر صفاته -سبحانه–الوجه الالئق به 

  .ثبوتها: املسألة الثانية
 ،لعباده املؤمنني صفة من صـفاته  -عز وجل–هتبحم أنّوب ويحب، يح -تعاىل-اهللا  من عقيدة أهل السنة واجلماعة أنّ

  .املخلوقني اثلةعن مم هنـزم، وعظمته يليق جبالله الوجه الذيى ت علتثب

  .أدلة ثبوتها:املسألة الثالثة
  .والعقل ،والفطرة، وإمجاع سلف األمة الصاحل ،نة الصحيحةوالس ،الكتاب -عز وجل-قد دل على ثبوت هذه الصفة هللا

١. نةداللة الكتاب والس. 
اآليات واألحاديث الدفمنهاة اهللا لعباده املؤمنني كثرية جداًالة على حمب ،:  

 .]٣١:مـران آل ع[.}ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيم يحبِبكُم اللَّهقُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي {:تعاىل هلوق
أَذلَّة علَى الْمؤمنِني أَعزة  يحبهم ويحبونهيا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ {: تعاىل هلوقو

خال يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع        ـعاسو اللَّـهـاُء وشي ـنم يـهتؤي ـلُ اللَّـهفَض كمٍ ذَلةَ الئمافُونَ لَو
يمل٥٤:املائدة[.}ع[.   

 . تهم هللا، وعلى قدر هذه تكون هذهة اهللا لعباده املؤمنني، وأا مثرة حمبدليل على ثبوت حمب هاتني اآليتنيففي 
  : منهاف، أما األدلة من السنة النبويةو

ألعطـني  : (قال يوم خيرب صلّى اهللا عليه وسلّمعن سهل بن سعد رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا يف الصحيحني ما جاء 
. ليلتهم أيهم يعطاها )٣(يدوكون الناسفبات  ).، يفتح اهللا على يديهه اهللا ورسولهوحيبالراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله، 

                                                
 ).١/٦٥(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان : انظر )١(
 ).٢/٣٥٧(جمموع فتاوى ابن عثيمني: انظر) ٢(
مـا  (: نـه ع هللاقال عمر رضـي ا على هذه املنـزلة، حىت  -رضي اهللا عنهم-يعين خيوضون، وهذه يدل على حرص الصحابة : يدوكون ) ٣(

سلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مـن فضـائل   رواه ماحلديث، . )دعى هلافتساورت هلا رجاء أن أُ: لقاأحببت اإلمارة إال يومئذ، 
 ).٢٤٠٥: ح٤/١٨٧٢(علي رضي اهللا عنه



 

 ٧

هو : فقيل )أين علي بن أيب طالب؟: (فقال. يعطاها كلهم يرجو أنّ اهللا عليه وسلّم صلّىفلما أصبحوا غدوا على رسول اهللا 
انفذ علـى  : (يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتى به فبصق يف عينيه، ودعا له، فربأ كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال

اهللا تعاىل فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا  من حق ل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهمنـزرسلك حىت ت
بك رجالً واحداً، خري لك من محَ١()عمر الن(.  

نة مملوآن بذكر من حيبسبحانه–اهللا  مهوالقرآن والس- وأقـواهلم،  ه مـن أعمـاهلم  من عباده املؤمنني، وذكر ما حيب ،
علـى   -عز وجل-اديث الدالة على ثبوت هذه الصفة هللا ذكر مجلة من اآليات واألح -إن شاء اهللا-وسيأيت ، )٢(وأخالقهم
  .لعبده املؤمن األسباب اجلالبة حملبة اهللا: الرابعبحث امليف  -سبحانه–به  قالوجه الالئ
  .إمجاع السلف على ثبوا ٠٢

 لعباده املـؤمنني  ة اهللانة وإمجاع املسلمني أثبتت حمبإنَّ الكتاب والسف(: رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وهذا أصل دين اخلليـل   ،وحمبتهم له ،ة اهللا تعاىل لعباده املؤمننيوأئمتها على إثبات حمب األمةوقد أمجع سلف ٠٠٠وحمبتهم له

  ).٣()احلنفاء عليه السالم إمام
ـ   ، )٤(ة اجلهميـة وهلذا جند أن علماء السلف ينصون على هذه الصفة يف كتب العقائد املختصرة واملطولة؛ ألجـل خمالف

  .)٦(، وأشباه هؤالء يف إثبات اخلُلّة واحملبة هللا جل وعال)٥(واجلعدية
  وهو الودود حيبهم وحيبه            أحبابه والفضل للمنان :قال ابن القيم رمحه اهللا يف نونيته

     )٧(انوهو الذي جعل احملبة يف قلو       يهم وجازاهم حبب ث                             
ـ عقالً، ونقالً، وفطرةً، وقياساً، واعتباراً، وذوقاً، ووجداً؛ تدل على إثبات حمب: ومجيع طرق األدلة(: قالو ه ة العبد لرب
ة. ب لعبدهوالر٨()وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة طريق يف كتابنا الكبري يف احملب(.  

  
  

                                                
يف صحيحه، كتـاب   ومسلم ).٣٠٠٩:ح٢/٣٦١(يف صحيحه،كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من أسلم على يديه رجل رواه البخـاري ) ١(

 .)٢٤٠٤:ح٤/١٨٧١(باب من فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهفضائل الصحابة، 
 ).٣/٢٦(مدارج السالكني، البن القيم  )٢(
وانظـر  . )٣٥٤/ ٢(، جمموع الفتاوىاحلجج العقلية والنقلية فيما ينايف اإلسالم من بدع اجلهمية والصوفية، مطبوعة ضمن : رسالة بعنوان )٣(

 ).٥/٣٩٢(نهاج السنة، وم). ٨/١٤٢(جمموع الفتاوى، : أيضاً
القـول  : هم أتباع اجلهم بن صفوان، الذي أنكر الصفات، وزعم أن العبد جمبور على فعله وال قدرة له وال اختيار، ومن ضالالته: اجلهمية )٤(

عام ويقصد م نفاة الصـفات   وتطلق اجلهمية أحياناً مبعىن). هـ١٢٨(قتل مبرو سنة. بأن اإلميان هو املعرفة باهللا فقط، والكفر هو اجلهل به فقط
 ).٨٨-١/٨٦(، وامللل والنحل للشهرستاين)١/٣٣٨(مقاالت اإلسالميني، لألشعري: انظر. عامة

تقريباً، وهو أول من أنكر صفة احملبة واخللة هللا عز وجل، كما سيأيت تفصيله يف ) هـ١٢٤(هم أتباع اجلعد بن درهم املقتول سنة: اجلعدية  )٥(
 .املراجع السابقة: وانظر. وهو شيخ اجلهم ابن صفوان. ن شاء اهللاملبحث الثامن إ

 ).٤٢٩-١/٤٢٣(احلجة يف بيان احملجة، أليب القاسم األصبهاين : انظر) ٦(
 ).٣٢٩٧-٣٢٩٦(، البيتان رقم)٢٤٥(الكافية الشافية، البن القيم ص) ٧(
 ).حادي األرواح(كتابه روضة احملبني، وذكر شيئاً من ذلك يف بكتابه الكبري  -رمحه اهللا-ويقصد ). ٢٠-٣/١٩(مدارج السالكني) ٨(
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  .داللة الفطرة والعقل. ٣
ان ويوافقـان  يديؤ، فهما سليمني اإذا كان ستأنس ماولكن ي ،ليهما يف إثبات العقائد الغيبيةالفطرة والعقل ال يعتمد ع

وعظمته، واتصافه بصفات اجلالل والعظمـة،   ،، فيدركان وجود اهللايدركان مسائل العقيدة إمجاالً فقطالكتاب والسنة، و
  . )١(وضرورة طاعته وعبادته

ـ ( ):هـ١٣٢٣ت (قال الشيخ حممد ابن عثيمني رمحه اهللا معية، جيب أن يكون اعتمادنا يف األمور الغيبية على األدلة الس
ال ميكن  :يقولون ؛ثابتة باألدلة العقلية، مثل األشاعرة احملبةإللزام من أنكر أن تكون  ؛لكن ال مانع من أن نستدل بأدلة عقلية،

  .ه اهللا عنهنـزه جيب أن نفإن ؛عليها، وكل ما ال يدل عليه العقلبني اهللا وبني العبد أبداً، ألن العقل ال يدل  احملبةأن تثبت 
كما هي ثابتة عندنا باألدلة السمعية، احتجاجاً على من أنكر ثبوـا بالعقـل،    ؛باألدلة العقلية احملبةنثبت : فنحن نقول

 ،، وحنن نشاهد بأعيننااحملبة شك على ، هذا يدل بالذلك إثابة الطائعني باجلنات والنصر والتأييد وغري :فنقول وباهللا التوفيق
وأثام، وهل هذا إال  ،ونصرهم ،د من عباده املؤمننيد من أيأي -عز وجل-اهللا  أنّ ؛وعمن حلق ،ونسمع بآذاننا عمن سبق

    .)٢()!ملن أيدهم ونصرهم وأثام عز وجل؟ احملبةدليل على 
كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيـه   ة بقياس األوىل، وهو أنّعلى إثبات هذه الصف-أيضاً-بالعقل  أهل العلميستدل و

  .)٣(ه عنهنـزه عنه املخلوق فاهللا أوىل أن ينـزنقص بأي وجه من الوجوه فاهللا أوىل به، وكل نقص ي
  .لتها من الدين واإلمياننـزم: رابعةاملسألة ال 
عز وجل-فضل من اهللا عبده املؤمن ل -عز وجل-ة اهللا حمب- حملبوبه،  تهاجحل يهبه ملن شاء من عباده، ليسة، وكرم، ومن

  .واقتدار وغىن كمالعن  ةبحم، خلري يسوقه إىل حمبوبة-جل وعال -ه أو لضعفه مع حمبوبه، وإمنا حيب
ة اهللا هلـم  ة املؤمنني لرم أعظم احملبات، وكذلك حمبحمب وال ريب أنّ: (رمحه اهللا)هـ٧٢٨(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

٤()عظيمة جداًة هي حمب(.  
ة اهللا  للعبد، هي أجل نعمة أنعم اهللا ا عليه، وأفضـل  حمب: (رمحه اهللا) هـ١٣٧٦ت(السعدي الرمحنالشيخ عبد قال و

ا عليه، وإذا أحب ل اهللافضيلة، تفض ن عليه كل عسري، ووفّاهللا عبداً، يسقه لفعل اخلـريات، وتـرك   ر له األسباب، وهو
 مـن  ريوإذا أحب اهللا عبداً، قبل منه اليسري من العمل، وغفر له الكـث ... والوداد احملبةوب عباده إليه، باملنكرات، وأقبل بقل

  .)٥()الزلل
ة اهللا لتشترى بالدنيا كلها، حمب حمبة اهللا مرتبة عالية عظيمة، وواهللا إنّ: (رمحه اهللا )هـ١٣٢٣ت (قال الشيخ ابن عثيمني
اهللا، فكون  وهي أعلى من أن حتباهللا حيبونِي  {: ه أنت، وهلذا قال تعاىلك أعلى من أن حتببِعفَـات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن

اللَّه كُمبِبح{: احلال تقتضي هكذا، ولكن قال مع أنّ. تصدقوا يف حمبتكم هللا وينفاتبع: ومل يقل ،]٣١:آل عمـران [}ي كُمبِبحي
لماءوهلذا قال بعض الع .}اللَّه :الشأن يف أنّأن كل الش اهللا حيبك ال أناهللا ك حتب. كل يدعي أنه حيب اهللا، لكن أن يف الش

                                                
 ).٤٤(و)٣٢(حبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة، للعقل ص: انظر) ١(
 ).٢٤١-١/٢٤٠(شرح الواسطية،  )٢(
 ).٨٨-١/٨٧(، شرح الطحاوية، البن أيب العز)٦/٩٢(جمموع الفتاوى البن تيمية: انظر) ٣(
 .)٥٠(قاعدة يف احملبة ص )٤(
 ).١٩٨(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص) ٥(



 

 ٩

ة العبد لربه و .)١()ك أم ال؟الذي يف السماء عز وجل، هل حيبحتصل إما مبوافقـة مـراد اهللا، أو    -جل وعال -يريد أن حمب
م حيبعون أصارى يدمبخالفة مراد اهللا، فالنون اهللا، وعبم حيبعون أاد اليهود يدـم  ون اهللا، وعبعون أاد جهلة املسلمني يد
ويرضاه مـن األقـوال   -جل وعال -إال إذا كانوا على ما حيبه اهللا -جل وعال -حيبون اهللا، ولكن ليس هؤالء مبحبوبني هللا 

  .الظاهرة والباطنة واألعمال

  .رادةالفرق بينها وبني اإل: املسألة اخلامسة
عز وجل-ة اهللا إذا كانت حمب- ة تليق بهية حقيقلعبده املؤمن حمب وهـذا هـو    ،ت فرق بينها وبني اإلرادةعز وجل، فثم
الكون كله بقضاء اهللا وقدره وإرادته، فيكون : ، فقالوااحملبةالذين جعلوا اإلرادة هي نفس )٢(خالفاً للجربية ،مذهب السلف

  .باً مرضياً هللاكل ما فيه من خري وشر حمبو
والرضا، فقد يريد ما ال حيبه وال يرضاه، بل  احملبةغري  ةواإلراد: (رمحه اهللا) هـ٥٣٥ت(قال اإلمام أبو القاسم األصبهاين

اهللا تعـاىل رضـي املعصـية     ه ورضـيه، وأنّ من أراد شيئاً فقد أحب: وقال قوم من املتكلمني ...يكرهه ويسخطه ويبغضه
  .)٣()والكفر

إرادة : اإلرادة يف كتـاب اهللا نوعـان  : نة يقولونواحملققون من أهلة الس: (رمحه اهللا)هـ٧٩٢( أيب العز احلنفي وقال ابن
هي املشـيئة الشـاملة   : والكونية ،ة والرضىهي املتضمنة للمحب: فاإلرادة الشرعية. كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية

  .)٤()جلميع احلوادث
ةمن  وعليه فاإلرادة أعمةاإلرادة الكونية القدرية ال يلزم منها ألنّ  ؛احملباحملب .ةا اإلرادة الشرعية، فهذه يلزم منها وأماحملب.  

  .ها مع البغضاعاجتم: سادسةاملسألة ال
، اعـة والطّ ،والعدل ،اإلميان صفاتنة؛ فات احلسالعبد ملا فيه من الص حيب -جل وعال-اهللا  نة أنّأهل الس أصولمن 

  .وحنو ذلك ،واملخالفة ،أو املعصية ،غيانوالطّ ،ويبغض العبد ملا فيه من صفات الظلم
، وهذا خيالف قـول  أخرى يف وقت واحد العبد من جهة ويبغضه من جهة حيب قد -جل وعال- أنّ اهللاومن أصوهلم 
ر حال كفره إذا كان سيوافيه على اإلميان، العبد الكاف حيب -جل وعال-اهللا فوالبغض شيء واحد،  احملبة: املبتدعة الذين قالوا

  .ويبغض العبد املؤمن الصاحل حال إميانه إذا كان سيوافيه على الكفر
ويبغض  ،مطلقاً من حيب والبغض عندهم أزيل، فاهللا حيب احملبة أنّفاة عندهم، وهي ااملسألة املوسومة مبسألة املو يهه وهذ

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَـاتبِعونِي  {: قال -تعاىل–بل هو قول فاسد، فإن اهللا  لف،وليس هذا قول الس، من يبغض مطلقاً
اللَّه كُمبِبح٣١: آل عمران[ }ي[ ،فأخرب أنصـلّى اهللا عليـه   -، فاتباع الرسولصلّى اهللا عليه وسلّم هم إن اتبعوا الرسولَه حيب

   .)٥(الشرط، واملشروط يتأخر عن احملبةشرط  -وسلّم
                                                

 ).١/٢٢٦(شرح العقيدة الواسطية،  )١(
وهم جمبورون على فعل ذلـك  . هم الغالة يف القدر، القائلون بأن العباد ال إرادة هلم وال قدرة هلم على فعل الطاعات وترك املنهيات: اجلربية) ٢(

 ).١/٨٥(مللل والنحل، للشهرستاينا: انظر. وهم نقيض القدرية. كله
 ).١/٤٢٣(احلجة يف بيان احملجة) ٣(
 ).١/٧٩(شرح العقيدة الطحاوية) ٤(
 ).٢/٤٩٥(املرجع السابق: انظر) ٥(
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معه من والية اللّه بقدر إميانه وتقـواه،  الظامل لنفسه من أهل اإلميان، : (رمحه اهللا )هـ٧٢٨(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد جيتمع فيه احلسنات املقتضية للثـواب، والسـيئات املقتضـية     كما معه من ضد

وأهل  ،ة اإلسالمـ وأئم صلّى اهللا عليه وسلّمقب، وهذا قول مجيع أصحاب رسول اللّه ـ للعقاب، حىت ميكن أن يثاب ويعا
الذين يقولون ؛نة واجلماعةالس :  ه ال خيلد يف النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميانإن .    

ـ  ار من دخلهانه ال خيرج من النبأ  : وأما القائلون بالتخليد، كاخلوارج واملعتزلة القائلني ه ال شـفاعة  من أهل القبلة، وأن
، فعندهم ال جيتمع يف الشخص الواحد ثـواب وعقـاب،   اللرسول وال لغريه يف أهل الكبائر، ال قبل دخول النار وال بعده

ة نة وإمجاع سلف األمودالئل هذا األصل من الكتاب والس  . يعاقب، ومن عوقب مل يثب وحسنات وسيئات، بل من أثيب مل
    .)١()ةكثري

  
  الثانياملبحث 

   تفاضلها، ومراتبها، وأنواعها
   :مسألتان وفيه

  .هالتفاض: املسألة األوىل
  وأخالقهم  ،وأقواهلم ،وأعماهلم ،ة اهللا لعباده املؤمننيحمبأكثر من بعـض،   ؤمننيبعض امل متفاضلة، فهو سبحانه حيب

حبسب ما تقتضـيه   -سبحانه–عض، فتتفاوت حمبته أكثر من بواألقوال واألخالق واألزمنة واألمكنة  وحيب بعض األعمال
  :ما يلي التفاضل ومما يدل على هذا .حكمته وفضله

من عادى يل ولياً فقد : إن اللَّه تعاىل قال: (صلّى اهللا عليه وسلّمقال، قال رسول اهللا  هعن أيب هريرة رضي اهللا عن .١
ليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه؛ إىل مما افترضت ع أحبآذنته باحلرب، وما يتقرب إىل عبدي بشيء 

فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، وإن سـألين  
   .)٢(رواه البخاري)أعطيته، ولئن استعاذين ألعيذنه

الة الص(: إىل اللَّه؟ قال أحبالعمل  أي لّى اهللا عليه وسلّمصيب سألت الن: قال هعناهللا  عن عبد اللَّه بن مسعود رضي .٢
، قال حدثين ن، ولو اسـتزدته  )اجلهاد يف سبيل اللَّه(: ؟ قالأي مثّ: قلت ).الوالدين بر(: ؟ قالأي مثّ: قلت ).على وقتها

  .)٣(متفق عليه. لزادين

                                                
 ).٢٩٣-٢٩٢(التحفة العراقية، البن تيمية، ص) ١(
وانظـر  . البخاري دون أصحاب الكتب الستة وقد تفرد به). ٦٥٠٢:ح/٤/١٩٢(رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، ) ٢(

وقد روي هذا احلـديث مـن   : (حيث قال رمحه اهللا). ٣٣٣-٢/٣٣٠(روايات احلديث يف غري الصحيح يف جامع العلوم واحلكم، البن رجب 
فـتح  : وانظـر .  عنهمفذكر أنه روي عن عائشة، وأيب أمامة، وعلي، وابن عباس، وأنس، وحذيفة رضي اهللا) وجوه أخر ال ختلو كلها من مقال

 ).٣٤٢-١١/٣٤١(الباري، البن حجر 
ومسـلم يف صـحيحه، يف كتـاب    ، )٥٢٧:ح/١/١٨٤(رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها،) ٣(

 ).١٣٩: ح/١/٩٠(اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال
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يا : قلت) الكالم إىل اللَّه؟ بأحبأال أخربك (: عليه وسلّم صلّى اهللا اهللاول قال رس :عنه قال اهللا عن أيب ذر رضي .٣
  .)١(رواه مسلم) وحبمده ،سبحان اللَّه: الكالم إىل اللَّه أحب إنّ ( :رسول اهللا أخربين بأحب الكالم إىل اهللا، فقال

إىل اهللا من املؤمن  أحبو املؤمن القوي خري(: أنه قال صلّى اهللا عليه وسلّمأيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب عن  .٤
الض٢(رواه مسلم. احلديث) عيف، ويف كلٍّ خري(. 

، فيحب بعضهم  )٣(متفاضلةلعباده املؤمنني ة اهللا حمب تدل على أنّ ،ويف غريها يف هذه األحاديث) أحب(فصيغة التفضيل
  .حلة على أكثرها حبا هللا عز وجلة اهللا لعباده متفاضلة فلنحرص من األعمال الصاوإذا كانت حمب، أكثر من بعض

  .مراتبها، وأنواعها: املسألة الثانية
وكل هـذا ال   ،بيان مراتبها، وفصلوا القول يف ذلك، ومن حيث هي ةأنواعاً كثرية للمحب -رمحه اهللا-ذكر أهل العلم 

  ؟به منها، وما الذي ال يوصف -تعاىل–يعنينا هنا، وإمنا الذي يعنينا ما الذي يوصف به اهللا 
واخلُلَّة، هو كمـا   احملبة باهللا تعاىل واعلم أنَّ وصف: (العشرة احملبةبعدما ذكر مراتب  )هـ٧٩٢(قال ابن أيب العز احلنفي

ليقصفاته تعاىل  وعظمته، كسائرِجبالل اهللا تعاىل يفن هذه األنواع باإلرادةاهللا تعاىل ، وإمنا يوصم ، دةو ،والوواخلُلَّـة   ،احملب
حسبما ورا. )٤()النص دوإليك بيا:  
الة أو اهللا يريد منا الص إنّ: اإلرادة الشرعية، فإذا قلنا وهي، احملبةة اليت هي مبعىن عين بذلك اإلرادة اخلاصنو: إلرادةا .١

ه وتعاىلانسبح-اهللا  فمعىن ذلك أنّ .يام، أو يريد كذا مما شرعه اهللايريد منا الص- أَنْ {:تعاىلال ق .ه ويطلبه مناحيب رِيدي اللَّهو
كُملَيع وبت٢٧: النساء[.}ي[. 

واستغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه إِنَّ ربـي رحـيم   {:قال تعاىل ، وخالصتها،ولُبها احملبةهو صفو و: دوالو ،املودة .٢
ودد{: قال تعاىلو. ]٩٠:سورة هود[}وآم ينإِنَّ الَّذجيس اتحاللُوا الصمعوا ون ملُ لَهمحنعاً الردوقـال   .]٩٦:مـرمي [}و
  .]١٤: الربوج[.}وهو الْغفُور الْودود{: تعاىل
: املائدة[}يحبهم ويحبونه{:، كما قال تعاىلويحبب حي مبعينومودود، ،واد:مبعىن و، وهمأخوذ من الود): الودود(و 
٥٤[.  

   .)٥()وحيبه ،يوده ؛وتاب إليه ،ذو حمبة ملن أناب: ودود: (رمحه اهللا) هـ٣١٠ت(قال ابن جرير 
لة الرأفـة مـن   نـزمب ه، وهو من احلب، وألطفه وأرقُّخالص احلبفهو الود وأما ( :رمحه) هـ٧٥١ت(قال ابن القيم و
اً إذا : )٦(قال اجلوهريمحة، الردت الرجل أوده وددودوالو ،دوالو ،ة: أحببته، والوِداملود(.  

                                                
 ).٨٥:ح/٤/٢٠٩٣(اب الذكر والدعاء، باب فضل سبحان اهللا وحبمدهرواه مسلم يف صحيحه، كت) ١(
 ).٢٢٦٤ :ح/٤/٢٠٢٥(القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز ، كتابيف صحيحه مسلم رواه  )٢(
 ).١/٥٨(شفاء العليل، البن القيم: انظر) ٣(
الغـرام،  : عاىل، والست الباقية ال يوصف ـا اهللا، وهـي  هذه األربع فقط هي اليت يوصف ا اهللا سبحانه وت). ١/١٦٧(شرح الطحاوية )٤(

 .والصبابة، والعشق، والتتيم، والشغف، والعالقة
 ).٣٠/٨٩(و). ١٢/٦٤(جامع البيان يف تفسري القرآن) ٥(
 ).٢/٥٤٩(الصحاح، للجوهري، : انظر) ٦(
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هـو ودود مبعـىن واد   : فقيل: ة، واختلف فيه على قولنيوالودود من صفات اهللا سبحانه وتعاىل، أصله من املَود: (قال
وتعـاىل  فعوالً يف صفات اهللا سـبحانه   وب مبعىن ضارب، وقتول مبعىن قاتل، ونؤوم مبعىن نائم، ويشهد هلذا القول أنّركض

ره عىن مودود وهو احلبيب، وبذلك فسهو مببل : وقيل. فاعل، كغفور مبعىن غافر، وشكور مبعىن شاكر، وصبور مبعىن صابر
الودود احلبيب، واألول أظهر القترانه بالغفور يف قوله تعاىل: يف صحيحه، فقال البخاري :}وددالْو فُورالْغ وهوبالرحيم . }و

ـ  ه حيبوأن ،وابنيالت ه حيبلطيف وهو أن وفيه سر. }إِنَّ ربي رحيم ودود{:يف قوله تعاىل ه، عبده بعد املغفرة فيغفر له وحيب
أصـفى احلـب    اهللا، فـالود  فالتائب حبيـب . ]٢٢٢:البقرة[}إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين{: كما قال تعاىل

  .)١()وألطفه
ومودوداً  ،على كونه واداً ألوليائه ؛فظ يدل على األمرينحقيق أنَّ اللّوالت( :التبيان يف أقسام القرآنيف كتابه أيضاً وقال 

  .)٢()هم وحيبونهحيب ،ألوليائه بفهو احلبيب احمل ،زومواآلخر باللّ ،فأحدمها بالوضع ،هلم
   :فيه قوالن :دالودو(: )هـ٣٤٠ت(قال أبو القاسم الزجاجيو

 ،وشكور مبعىن شـاكر  ،رجلٌ صبور مبعىن صابر: وكما قالوا ،غفور مبعىن غافر :؛ كقولكمبعىن فاعلٍأنه فعولٌ  :أحدمها
 يف احملبـة والود واملودةُ و .على هذا املذهب أنه يود عباده الصاحلني ويحبهم -عز وجلَّ-فيكون الودود يف صفات اهللا تعاىل 

  .وهو محب هلم ،ودود ألوليائه والصاحلني من عباده -عز وجلَّ-؛ فاهللا املعىن سواٌء
يـوده   :؛ أيأنه عز وجلَّ مودود :فتقديره ،مهيب :؛ أيرجل هيوب :؛ كما يقالأنه فعولٌ مبعىن مفعولٍ :والقول اآلخر

 ،يشكر نعمته :؛ أيالعبد شكور ِهللا :فيقال ،هللا عز وجلَّ ولعبده وقد تأيت الصفة بالفعل .عباده وحيبونه ومها وجهان جيدان
؛ واهللا تواب عليـه  ،والعبد تواب إىل اهللا من ذنبه ،جيازيه على عمله: ؛ أييشكر له عمله :؛ أيواهللا عز وجلَّ شكور للعبد

  .)٣()يقبل توبته ويعفو عنه :أي
ويف هذا سر لطيف، حيث قرن : ( بيان احلكمة من اقتران املودة باملغفرةرمحه اهللا، يف) هـ١٣٧٦ت(قال الشيخ السعدي

تغفر ذنوم، : الودود بالغفور، ليدل بذلك، على أن أهل الذنوب إذا تابوا إىل اهللا وأنابوا، غفر هلم ذنوم، وأحبهم، فال يقال
فو الوداد، ما أعظم بره، وأكثـر خـريه، وأغـرز    ناء، وصفلله احلمد والثّ... وال يرجع إليهم الود، كما قال بعض الظاملني

  .)٤(!!)إحسانه، وأوسع امتنانه
 .]١٢٥:.النساء[.}ه إِبراهيم خليالًواتخذَ اللَّ{: قال تعاىل .ةخللّا ٠٣

للخليلني  ثبت هذه الصفة ألحد من البشر إالت، ومل احملبةدرجات واخلليل هو من كان يف أعلى ، احملبةواخللة هي أعلى أنواع 
، كمـا اختـذ   اختذين خلـيالً قد إن اهللا ف: (صلّى اهللا عليه وسلّمحممد وإبراهيم عليهما الصالة والسالم، هلذه اآلية، ولقوله 

                                                
 ).٣/٣٢٢(ري سورة الربوجصحيح البخاري، كتاب التفسري، تفس: وانظر). ٤٧-٤٦(روضة احملبني ص) ١(
 .)٩٣(صالتبيان يف أقسام القرآن، البن القيم ) ٢(
  .)١٨(ص ، البن قتيبة ،تفسري غريب القرآن: وانظر. )١٥٢(ص  ،اشتقاق أمساء اهللا) ٣(
 ).٨٥٠(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص) ٤(



 

 ١٣

فات توقيفية، فليس لنا أن نثبت هذه الصفة ألحد من البشر إال بدليل، حىت األنبياء علـيهم  الص ومبا أنّ. )١()إبراهيم خليالً
  .ين الرسولني لألدلة السابقةالسالم، إال هذ

فإنه ينفي اخللة من باب أوىل، وليس كل من نفى اخللة يكون قد نفـى   احملبةة، ولذلك كل من نفى ة خاصة واخللّعام احملبةف
  .احملبة

يم ، وهذه املرتبة حصلت للخليلني حممـد وإبـراه  احملبةة أعلى أنواع اخللّ: (رمحه اهللا) هـ١٣٧٦ت(قال الشيخ السعدي
من اهللا فهي لعموم املؤمنني، وإمنا اختذ اهللا إبراهيم خليالً ألنه وفّى مبا أمر به، وقام مبا ابتلي  احملبةعليهما الصالة والسالم، وأما 

  .)٢()ملنيابه، فجعله اهللا إماماً للناس، واختذه خليالً، ونوه بذكره يف الع
 .ةاملـود و .بلفظهـا  واحملبة .احملبةاإلرادة اخلاصة اليت هي مبعىن  :ياليت يوصف اهللا عز وجل ه احملبةفاحلاصل أن مراتب 

  .ةاخللّو
  

  املبحث الثالث
  األخطاء العقدية فيها

كسـائر   ،بـه الـدليل   إمنا هي ما ورد -جل وعال- هللامبراتبها اليت تضاف إىل  احملبةصفة تقدم يف املبحث السابق أنّ 
مبا مل يصف نفسه به،  -عز وجل-هذا الباب فوصف اهللا  الناسيل، وقد غال بعض الصفات، ال يثبت هللا منها شيء إال بدل

  .ما وصف به نفسه -عز وجل-ويف مقابل هؤالء هناك من جفا فنفى عن اهللا 
إن شاء اهللا-، وسيأيت يف املبحث الثامن الطائفتنيوسط بني هاتني نة واجلماعة وأهل الس- ة على اجلفاة، أما الغـال  الرد

م قد وقعوا يف عدة خمالفات، فمنهاهفإن:  
  .بالعشق -عز وجل-وصف اخلالق : وىلاملسألة األ

فإذا كان هذا هو  خياف على صاحبه منه، ،مفرطو ،وزائد ،خاصب هو حوكما تقدم،  احملبةولفظ العشق من مراتب 
  ؟يعشق عبده؟ أو أن العبد يعشق اهللا -جل وعال-حقيقة العشق فهل يطلق على أنّ اهللا 

 -أيضاً–اهللا يعشق أحداً، وال جيوز  إنّ: الوصف ال يطلق على اهللا سبحانه وتعاىل، فال جيوز أن يقالهذا  أنّ: واجلواب
  :أحداً يعشق اهللا سبحانه وتعاىل، ألسباب منها إنّ: أن يقال
ـ وحابة الصأحد من عن وال  ،نةوال يف الس ،ال يف الكتابصوص الشرعية، يرد يف النهذا اللفظ مل  أنّ :األول ابعنيالت ،

  .ق ويعشقإنّ اهللا يعش: ذين يقولونالّ عرف عند أرباب التصوفوإمنا 
من أهل التصوف والكالم وغريهم من أطلق  الناسفمن : يف لفظ العشق الناسا تنازع وأم: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ا يؤثر عنهاهللا، كما روى عبد الواحد بن زيد فيم هذا اللفظ يف حق، عشقين وعشقته: (ه قالعن أحد من األنبياء أن.(  

                                                
مـن حـديث   ). ٥٣٢:ح١/٣٧٧(ة، باب النهي عن بناء املساجد على القبور رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصال) ١(

 .جندب رضي اهللا عنه
 ).١٦٩(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ص) ٢(



 

 ١٤

وذهب طوائف من أهل العلم والدهذا اللفظ لـيس مـأثوراً عـن أئمـة      اهللا، وال ريب أنّ ين إىل إنكار ذلك يف حق
  .رعية، فال نطلق إال ما يرد به األثروباب األمساء والصفات يتبع فيها األلفاظ الش... السلف

  .يستدلون مبثل قول عبد الواحد بن زيد وحنوه واألولون
ثبوت مثل هذا الكالم عن اهللا ال يعلم  هذا من اإلسرائيليات اليت ال جيوز االعتماد عليها يف شرعنا، فإنّ: وهؤالء يقولون

دمني، إال أن يكـون  ، وذلك غري مأثور عنه، وحنن ال نصدق مبا ينقل عن األنبياء املتقصلّى اهللا عليه وسلّمإال من جهة نبينا 
    .)١()عندنا ما يصدقه

الشـهواين   عشق أو معشوق فهو احلـب : فإذا قيل. اإلباحي واحلب ،الشهوانية احملبةهذه الكلمة تدل على  أنّ: الثاين
  .وكذلك بالنسبة للمخلوقني ،وهذا ينـزه عنه اهللا سبحانه وتعاىل ،اإلباحي
اإلنسان اآلدمي مثله ممن يستمتع به  ة جنس النكاح، مثل حبإمنا هو يف حمب املعروف من استعمال هذا اللفظ يف اللغةف

ستعمل هذا اللفظ يف حمبة اإلنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغري ذلك، وال يف حمبتـه  من امرأة أو صيب، فال يكاد ي
بل املشهور من لفظ العشق هو . سانه، وحنو ذلكة اآلدمي لعلمه، ودينه، وشجاعته، وكرمه، وإحآلدمي لغري صورته، مثل حمب

  .حمبة النكاح ومقدماته
واهللا سـبحانه   ،؛ ألنه ال يستعمل هذا اللفظ إال يف ذلك املعىنه يف حق اهللا جل وعالاستعمال فإذا كان كذلك فإنه ميتنع

  .منـزه عن ذلك، وهذا مأخذ لفظي كسابقه
املفرط الذي خياف على صاحبه منه، ولكن ال يوصف به الرب تعاىل وال  العشق، وهو احلب: (قال ابن أيب العز احلنفي

غري ذلك، ولعل امتنـاع  : عدم التوقيف، وقيل: العبد يف حمبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف يف سبب املنع، فقيل
  . )٢()أن العشق حمبة مع شهوة: إطالقه

واإلرادة، فيفرط فيه حىت يزيد على القصد الواجب، فيكـون   احلبفساد يف : العشق من جهة املعىن، وهو أنّ: الثالث
  .كاإلفراط يف الغضب والفرح واحلزن. مذموماً فاسداً، مفسداً للقلب واجلسم

اهللا من اجلهتني، فإنّ وهذا املعىن ممتنع يف حق بحاهللا ال ي حمبة عباده املؤمنني له ليس هلا حـد  ة زائدة على العدل، وحمب
  .إليه، حىت تكون الزيادة إفراطاً وإسرافاً وجماوزة للقصد تنتهي

حىت يصيبه  عليهل له املعشوق على خالف ما هو العشق هو فساد يف اإلدراك والتخيل واملعرفة، فإن العاشق خيي إنّ: وقيل
وإذا . ء مرض وسواسـي ، وهلذا يعده األطباما يصيبه من داء العشق، ولو أدركه على الوجه الصحيح مل يبلغ إىل حد العشق

  .كان كذلك امتنع إطالقه على اهللا عز وجل من اجلانبني
ال بد أن إىل حد العشق فإنه إذا عشق  احملبةالعشق يف عرف أهل اللغة ال خيلو من تعدي، فالذي تصل به لفظ أنّ  :الرابع

ق إىل التعدي على غريه، وحمبة اهللا جل وعـال  ، وإما أن يوصله العشاحملبةعلى نفسه باإليغال يف هذه تعدي، إما معه يكون 
وعـال  الرمحة بعباده املؤمنني، وحمبة العبد لربه جل وعال مبنية على تعظيم اهللا جـل  ، وكمال لعباده مبنية على كمال العدل
  .وعلى توقريه سبحانه وتعاىل

                                                
 ).١٠/١٣١(رسالة يف أمراض القلوب وشفاءها، ضمن جمموع الفتاوى: وانظر). ٥٤-٥٢(قاعدة يف احملبة، ص) ١(
 ).١٩٨(اجلواب الكايف، البن القيم، ص: وانظر). ١/١٦٦(يةشرح العقيدة الطحاو) ٢(



 

 ١٥

عـز   فإنه ميتنع إطالقه على اهللا ،غريالتعدي النفس أو على ال وهو ،شتمل على هذا املعىن الباطلإذا كان لفظ العشق يو
  .أو من العبد على ربه سبحانه وجل،

وهلذا  .)١(من اجلانبني عز وجل يف حق اهللاإطالقه تنع هذا الوصف مل يرد به دليل ويتضمن هذه احملاذير فإنه ميوإذا كان 
، أو شهيد العشق اإلهلي ، عليه وسلّمصلّى اهللابأنه عاشق اجلنان، أو عاشقة اجلنة، أو عاشق النيب  سهفيصف نينكر على من 

يف  الناسبعض  قد يستعملهاو، ، أو مات من العشق وحنو ذلك من الكلمات اليت تداوهلا الصوفية يف كتبهمالرمحنأو عاشق 
  .العنكبوتية، أو يف املشاركات اإلعالميةاملعلومات شبكة املنتديات على 
  .هللا عز وجلوق على اإطالق لفظ الش: انيةاملسألة الثّ

قال ابن القيسبحانه وق على اهللام رمحه اهللا يف بيان عدم جواز إطالق الش) :إطالقه متوقف علـى  : واب أن يقالوالص
السمع، ومل يرد به، فال ينبغي إطالقه، وهذا كلفظ العشق أيضاً، فإنفظ ه ميتنع إطالقه عليه سبحانه، واللّه ملا مل يرد به مسع فإن

ه سبحانه يوصف من كل صفة ، فإناحملبةهو لفظ  :شأناً وأجلّ ،من هذا أمتّ ،وأخرب به عنها ،سبحانه على نفسه الذي أطلقه
بغريها من العالقـة   ا بأعالها وأشرفها، ومل يصف نفسهوصف نفسه منه ،احملبةوهكذا ...ها وأعالهاكمال بأكملها وأجلّ

أشرف وأكمل من هذه املسميات، فجاء يف حقه إطالقه دوـا،   احملبةى سمم وامليل والصبابة والعشق والغرام وحنوها، فإنّ
اوهذه املسم ٢()يات ال تنفك عن لوازم ومعان تنـزه تعاىل عن االتصاف(.  

  .خليل اهللاه بأن -عليه السالم-حبيب اهللا، وإبراهيم  هبأن -صلّى اهللا عليه وسلّم-د وصف حمم: الثالثة سألةامل
ثبـت  ت، ومل د وإبراهيم عليهما الصالة والسالموأا ثابتة حملم ،احملبةة هي أعلى مراتب اخللّ ابق أنّبحث الستقدم يف امل

هذا يف و. ة على إبراهيم عليه السالم، واخللّصلّى اهللا عليه وسلّمد ة على حممالعام احملبةايل يتضح خطأ من يقصر ، وبالتلغريمها
  :لألسباب التالية ،فيه قصور
  .كما تقدم -أيضاً–العاملني  وهو خليل رب ،العاملني الم هو حبيب ربالة والسه عليه الصأن :أوالً
ة وهي ثابتة له مرتبة اخللّأفضل منها و. ولغريه، فال وجه لالختصاص -صلّى اهللا عليه وسلّم-له  تثبت احملبةصفة  أنّ :ثانياً
عليه الصا أو المالة والس ىلفاختصاصها .   

 .)٣()نيوحبيب رب العامل( :صلّى اهللا عليه وسلّمد يف وصف نبينا حمم -رمحه اهللا- )هـ٣٢١ت(الطّّحاوي وعليه فقول
  :أمرين حيتمل
١( ني-صلّى اهللا عليه وسلّم–ه هو وحده أنالعامل حبيب رب.  
٢(  ةصفة  ه أراد أنّأو أنأكمل من صفة اخللّ احملبا الن دون غريه -لّى اهللا عليه وسلّمص-يب ة حىت يوصف. 

                                                
ومعجم املناهي اللفظيـة، لبكـر أبـو زيـد،     ). ٢٨(وروضة احملبني، البن القيم، ص). ٥٨-٥٣(قاعدة يف احملبة، البن تيمية، ص: انظر) ١(
 ).٣٩٢(ص
 ).٥٣٨-٥٣٧(طريق اهلجرتني، ص) ٢(
 ).١/١٦٤(شرح العقيدة الطحاوية،  )٣(



 

 ١٦

احلظ  صلّى اهللا عليه وسلّمد يشترك فيها املؤمنون مجيعاً، ولنبينا حمم -عز وجل–ة اهللا حمب والصحيح كما تقدم تقريره أنّ 
فهذا أعلـى   الرمحنأو خليل  ،العاملني خليل رب: ة، فأعظم وصف له يف هذا الباب أن يقالاألوفر من منها وهي اخللّ

  . أفضلو
ولعل الذي محل املصنف على هذا الوصف ما ورد يف بعض األحاديث أنّ إبراهيم عليه السالم خليل اهللا وحممد حبيـب  

، صلّى اهللا عليه وسـلّم حيث أخرج الترمذي يف جامعه من حديث  ابن عباس رضي اُهللا عنهما أن رسول اهللا  .رب العاملني
  .)١()بيب اهللا وال فخرإبراهيم خليل اهللا أال وأنا ح إنّ: (قال

أفضل مما  صلّى اهللا عليه وسلّمأفضل من اخللة؛ ألم يرون أن ما يثبت لرسول اهللا  احملبةإن : واضطرهم هذا إىل أن يقولوا
أكثر من  احملبةمتسك بعض الصوفية الذين يتعلقون بكلمة  -أعلى من اخللة احملبةأعين أن –وهذا القول . يثبت إلبراهيم وأعلى

  .خللةا
هذا حـديث  : (في سنده زمعة بن صاحل، وسلمة بن وهرام، ومها ضعيفان، قال الترمذيفهذا احلديث ضعيف،  ولكن

فال تثبت به حجـة، وال ينـهض ملعارضـة     كذلكفإذا كان  .)٤٨٣(ص وضعفه األلباين يف ضعيف سنن الترمذي). غريب
  .  األحاديث الصحيحة اليت سبقت

هي اخللة، كما صح و ،احملبةأعلى مراتب  صلّى اهللا عليه وسلّمثبت له ( :رمحه اهللا )هـ٧٩٢ت(احلنفي ابن أيب العز قال
ولو كنت متخذاً من أهـل  : (وقال ،)٢()إن اهللا اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً: (أنه قال صلّى اهللا عليه وسلّمعنه 

: ومها يبطالن قول من قَالَ ،واحلديثان يف الصحيح. )٣()رمحنالاألرض خليالً الختذت أبا بكر خليالً ولكن صاحبكم خليل 
واللَّـه يحـب   {: قد ثبتت لغـريه، قـال تعـاىل    احملبةو . د، فإبراهيم خليل اهللا ومحمد حبيبهحملم احملبةة إلبراهيم واخللّ

ِسنِنيح{، ]١٣٤:آل عمران[}الْم  نيقـتالْم ـبحي ابِ   {، ]٧٦: عمـران آل [}فَإِنَّ اللَّهـوالت ـبحي إِنَّ اللَّـه  ـبحيو ني
رِينطَهتفبطل قولُ . ]٢٢٢: البقرة[}الْم ةو ،بإبراهيم ةَاخللّ من خصاحملب د، بل اخللّمبحمما، وة خاص ةةاحملب ة، وحديث عام

٤()مل يثبت)أال وأنا حبيب اهللا وال فخر ،خليل اهللا إبراهيم إنّ: (الذي فيه ذيمضي اهللا عنهما الذي رواه التراس رابن عب(.  
م رمحه اهللاوقال ابن القي) :احلبيب أفضل من اخلليل، وقال من ال علم عنده أنّ وقد ظن :د حبيب اهللا وإبراهيم خليل حمم

  .)٥()ةعام احملبةو ةة خاصنّ اخللّأ: اهللا، وهذا باطل من وجوه كثرية، منها
ذا التاخللّ بأنّ: من قالقول يبطل قرير والم، وأنّة خاصة ة بإبراهيم عليه الساحملب د خاصصلّى اهللا عليه وسلّمة مبحم.  

  الرابعاملبحث 
ّ األسباب    ة اهللا لعبده املؤمناجلالبة حملب

                                                
 ).٣٦١٦:ح/٥/٥٨٧(من حديث طويل أخرجه الترمذي يف جامعه، يف كتاب املناقب، جزء  )١(
 .من حديث جندب رضي اهللا عنه). ٥٣٢:ح/١/٣٧٧(رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد، باب النهي عن بناء املساجد على القبور، )٢(
 .من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه). ٢٣٨٣(ح/٤/١٨٥٥(لصديقرواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب يكر ا )٣(
 ).٤٩-٤٧(روضة احملبني البن القيم ص: وانظر). ١٦٥-١/١٦٤شرح العقيدة الطحاوية) ٤(
 ).٢٠٧(اجلواب الكايف، البن القيم، ص: وانظر). ٤٩(روضة احملبني ص) ٥(



 

 ١٧

ها باليت حياطنة الظاهرة والباخلصال واألقوال، و ،واألخالق ،األعمالمجلة من بيان  علىنة نصوص الكتاب والس تضافرت
أهلها، وال اهللا عز وجل، وحيبتارغيب على الت نـزلينال املؤمن هذه امل ،واحلرص عليها ،خلقتبة الشريفةلة العظيمة، والر.  

ها اللّه من الواجبات واملستحبات الظاهرة والباطنـة فكـثرية   ا األعمال اليت حيبوأم(: رمحه اهللا)هـ٧٢٨(ة يقال ابن تيم
  .)١()وهم املؤمنون أولياء اللّه املتقون ،ه ألهلهاوكذلك حب معروفة،
ة إذا أحببت هللا كان ذلك من حمب: وهي الواجبات واملستحباته اهللا من األعمال الباطنة والظاهرة، ة ما حيبمحبف( :وقال

٢()اهللا لعبده ةَاهللا، وهلذا يوجب ذلك حمب(.  
، صلّى اهللا عليه وسـلّم ة نبيه ، ما عليه إال أن يقرأ كتاب اهللا وسنسهل ميسور -حبمد اهللا-اهللا فاألمر  هحيب فمن أراد أنّ

عز  ه اهللارجاء أن حيب ،خلق افيحرص على الت ،أهلها وحيب ،ها اهللاخلصال اليت حيبفينظر يف األعمال واألخالق، واألقوال، و
    :هاإىل أمهّ -هنا–شري أولكثرا س. وجل
بلَى من أَوفَى بِعهـده  {: فالتقوى سبب عظيم من أسباب حمبة اهللا لعبده املؤمن، لقول تعاىل .جلتقوى اهللا عز و) ١( 

نيقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللَّهاتصلّى اهللا عليه وسلّمولقوله  .]٧٦: آل عمران[.}و) :قَّإنَّ اهللا حيب العبد التي، الغين٣()، اخلفي( .  
الذي حيبه اهللا هو من قام حبقوق اهللا، وحقوق عباده، ومن ذلك الوفاء بالعهد كما يف هذه اآلية اليت قال اهللا يف واملتقي  
إِالَّ ما دمت علَيه قَائماً ده إِلَيك ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ ال يؤ{: أوهلا

بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى فَـإِنَّ   * ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في اُألميني سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ
نيقتالْم بحي ٧٦-٧٥:آل عمران[}اللَّه.[  

وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الناس يـوم  {: لقوله تعاىل. ومن التقوى اجتناب الشرك واخليانة، وسائر الذنوب واملعاصي
تم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّـه  يالْحج اَألكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ورسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم وإِنْ تولَّ

إِالَّ الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا علَـيكُم أَحـداً    *وبشر الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَليمٍ 
  ].٤-٣:التوبة[.}لَى مدتهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمتقنيفَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِ

ـ  {: وقال تعاىل الْح ـجِدسالْم دنع متداهع ينإِالَّ الَّذ هولسر دنعو اللَّه دنع دهع نيرِكشلْمكُونُ لي فـا  كَيامِ فَمر
وا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتاسنيقتالْم بحي إِنَّ اللَّه م عنـد   : أي ].٧: التوبة[}ممهما استقام لكم املعاهدون الذين عاهـد

  .املسجد احلرام بالوفاء بالعهد، فاستقيموا هلم يف ذلك
  .وعموماً املتقون هم الذين اختذوا وقاية من عذاب اهللا الدنيوي واألخروي، وذلك بفعل أوامره واجتناب زواجره

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُـم  {:لقوله تعاىل .صلّى اهللا عليه وسلّممتابعة الرسول ) ٢(
يمحر غَفُور اللَّهو كُموبال  *ذُن ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَطرِينالْكَاف بحفمتابعة. ]٣٢-٣١: آل عمران[.}ي 

  . املؤمنلعبده  -عز وجل-ة اهللا ، سبب عظيم من أسباب حمبعند اهللافيما جاء به من  -صلّى اهللا عليه وسلّم-الرسول 

                                                
  .)٤٠٩(، ص التحفة العراقية )١(
 ).٧١(قاعدة يف احملبة، ص) ٢(
 .من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه). ٢٩٦٥:ح٤/٢٢٧٧(رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق،) ٣(



 

 ١٨

 )٣ (تعاىل هلوقل. ربالص: }نها وفَم ريونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأَيا ومفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا ل
وا وكَانتاسابِرِينالص بحي ١٤٦ :آل عمران[}اللَّه[. فهو سبحانه حيب ـ الص ابرين عـن معصـيته،   ابرين على طاعته، والص

فإذا كان كذلك فليحرص املؤمن على الصرب بأن. ابرين على أقداره املؤملةوالصه اهللا عز وجلواعه الثالثة رجاء أن حيب.   
ففي هذه  .]١٩٥:البقرة[}َأَحِسنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحِسنِني{: لقوله تعاىل .اهللا يف عبادة اهللا وإىل عباد اإلحسان) ٤( 

حسان موجـب حملبتـه سـبحانه،    اآلية أمر باإلحسان العام يف كل شيء، وفيها تعليل لألمر مبحبة اهللا له، فإذا علموا أنّ اإل
  .سارعوا إىل امتثال األمر به

الَّذين ينفقُونَ فـي   *وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات واَألرض أُعدت للْمتقني {: وقال تعاىل
الْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء ورالس نع نيافالْعظَ واسيالن ِسنِنيحالْم بحي اللَّهوقـال تعـاىل   ].١٣٤-١٣٣:آل عمران[ .}و :

: تعاىلوقال  ].١٣ املائدة[.}محِسنِنيوال تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِالَّ قَليالً منهم فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه يحب الْ{
}لُوا الصمعوا ونآما وقَوا اتوا إِذَا مما طَعيمف احنج اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلَى الَّذع سلَي وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحال

ِسنِنيحالْم بحي اللَّهوا ونسأَحا وقَو٩٣ :املائدة[.}ات.[   
ويـدخل   ،وهذا يشمل مجيع أنواع اإلحسان باملال: (يف تفسريه هلذه اآلية رمحه اهللا) هـ١٣٦٧ت(عديخ السقال الشي

األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وتعليم العلم  ؛وحنو ذلك، ويدخل يف ذلك اإلحسان ،فاعاتوالش ،فيه اإلحسان باجلاه
بام، وإزالة شدائدهم، وعيادة مرضـاهم، وتشـييع جنـائزهم،    من تفريج كر الناسالنافع، ويدخل يف ذلك قضاء حوائج 

  .مما هو من اإلحسان الذي أمر اهللا به وإرشاد ضاهلم، وإعانة من يعمل عمالً، والعمل ملن ال حيسن العمل، وحنو ذلك
أن تعبـد اهللا  : (صلّى اهللا عليه وسـلّم اإلحسان يف عبادة اهللا تعاىل، وهو كما ذكر النيب  -أيضاً-ويدخل يف اإلحسان 

ذه الصفات .)١()ه يراككأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإن وا    {: ذين قال اهللا فيهمكان من الّ فمن اتصفـنسأَح ينلَّـذل
 . )٢()أموره ويعينه يف كلّ، وكان اهللا معه يسدده ،]٢٦: يونس[}الْحسنى وزِيادةٌ

وسارِعوا إِلَـى  {:تعاىل يف قوله قنياملتبه ل األذى، كما وصف اهللا األذى، واحتما دى، وكفبذل الن: ويدخل يف ذلك
 نيقتلْمل تدأُع ضاَألرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغظَ  *ميالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء وري السقُونَ ففني ينالَّذ

 نيافالْعو ناسعالن وِسنِنيحالْم بحي ١٣٤-١٣٣:آل عمران[}اللَّه[.  
)٥ (تعاىل هلوقل .وبةالت :}ابِنيوالت بحي و .]٢٢٢:البقرة[}إِنَّ اللَّهوابالت :وبة، وهو كثري صيغة مبالغة من التالرجوع و ،وبةالت

إذا حتققت  ،ة اهللا لعبدهمن أسباب حمبوبة ويف اآلية دليل على أنّ الت .طاعتهوبة هي الرجوع إىل اهللا من معصيته إىل والت. إىل اهللا
   .سعة مغفرتهو ،و ذلك لعظيم رمحته ،يفرح بتوبتهمحيب التائبني وفهو سبحانه ، بشروطها املعروفة

يخ ابن عثيمني رمحه اهللاقال الش) :ن اإلنسان مهما كثـر  كثرة الذنب، ومن هنا نفهم بأ تستلزموبة ومعلوم أن كثرة الت
اهللا تعاىل حيبه، والتائب مرة واحدة من ذنب واحد حمبوب إىل اهللا عز وجل من بـاب   ذنبه، إذا أحدث لكل ذنب توبة، فإنّ

  .)١()أوىل، ألن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته حيبه اهللا، فمن قلت ذنوبه، كانت حمبة اهللا له بالتوبة من باب أوىل

                                                
، )٨:ح/١/٣٧(جزء من حديث جربيل الطويل املشهور، الذي رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب بيان اإلسالم واإلميان واإلحسان) ١(

  .من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
 ).٢٢٦-١/٢٢٤(شرح العقيدة الواسطية، البن عثيمني، : وانظر). ١١٧-١١٦، ٧٣(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ص )٢(



 

 ١٩

ويسأَلُونك عن الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتى {: عاىلت هلوقل. هارةالطّ) ٦( 
  .]٢٢٢:البقرة[}رِينمتطَهيطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّه إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْ

(: ذه اآليةرمحه اهللا عند تفسريه هل )هـ١٣٧٦ت(عديقال الس}رِينطَهتالْم بحيهذا ، وهني عن اآلثامنـزاملت: أي }و
ألنّ ،هارة مطلقاًففيه مشروعية الطّ .األحداثو ،طهر احلسي من األجناسيشمل الت اهللا تعاىل حيب ااملت وهلذا كانت  ،صف

 ،ويشمل التطهر املعنوي عن األخـالق الرذيلـة   .واف، وجواز مس املصحفالة، والطّة الصهارة مطلقاً، شرطاً لصحالطّ
   .)٢()األفعال اخلسيسةو ،فات القبيحةالصو

بونَ أَنْ يتطَهروا واللَّه يحـب  لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجالٌ يح{:وقال تعاىل
رِينطَّه؛هارة املعنويةالطّ هارة هنا تشملوالطّ .]١٠٨ :التوبة[}الْم ه من الشرك، واألخالق الرذيلةنـزكالتفات القبيحة، والص .

   .)٣(كإزالة األجناس، ورفع األحداث ؛يةاحلس هارةَوالطّ
)٧( ىلتعا هلوقل .على اهللا لوكّالت: }  ـكلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ النفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم

حي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي اَألمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع فكِّفَاعوتالْم بني١٥٩:آل عمران[.}ل[.  
قة به عز مع الثّ ،اهللاهو اعتماد القلب على ل على اهللا؛ وكّالتو  ،املؤمن ة اهللا تعاىل لعبدهمن أسباب حمب على اهللا لوكّالتف

  . من كل حول و قوة التربؤو  ،وجل، واألخذ باألسباب املشروعة
نْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغـت  وإِ{: تعاىل هلوقل .يف معاملة الناس القسطالعدل و) ٨( 

يوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى اُألخا عماهدـ  إِح ه نهما بِالْعدلِ وأَقِْسـطُوا إِنَّ اللَّ
نيقِْسطالْم بحويدخل يف هذا العموم مجيع الواليات اليت يتوالها املسلم، ويدخل يف ذلك عدل الرجل يف  .]٩ :احلجرات[}ي

  .يف أداء حقوقهم أوالدهو ،أهله
ـ  {: اليهود شأنبل إن العدل جياوز ما هو أبعد من ذلك حىت مع األعداء والظلمة، قال تعاىل يف  ذبِ سـماعونَ للْكَ

وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اُءوكفَإِنْ ج تحلسأَكَّالُونَ ل   كُمفَـاح تكَمإِنْ حئاً ويش
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه طسبِالْق مهني{:وقال تعاىل .]٤٢:املائدة[}بال ي  لَـمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم ينالَّذ نع اللَّه اكُمهن

نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ٨:املمتحنة[}ي.[  
الظلم والعداوة ال مينع  ولو كانوا ظلمة وأعداء، فإنّ حىت الناسعلى فضيلة العدل والقسط يف احلكم بني ويف هذا دليل 

  .)٤(هاهللا حيب بل إنّ ،من العدل يف احلكم بينهم
. ]٤:الصف[}إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفّاً كَأَنهم بنيانٌ مرصوص{ :تعاىل هلوقل .القتال يف سبيل اهللا) ٩( 

ه أَذلَّة علَى الْمؤمنِني أَعزة يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبون{: وقال تعاىل
 .املائـدة [}ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه واسع عليم علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه وال يخافُونَ لَومةَ الئمٍ

                                                                                                                                                                        
 .)٢٣٣-١/٢٣٢(شرح العقيدة الواسطية،  )١(
   ).٨٣-٨٢(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص) ٢(
 ).٣٠٩(املرجع السابق، ص: انظر) ٣(
 ).١٩٤(املرجع السابق، ص: انظر) ٤(



 

 ٢٠

التواضع وعدم التكرب على املسلمني،  :ومن تلك الصفاتهم، ذكر اهللا تعاىل صفات القوم الذين حيب تنياآلي اتنيففي ه .]٥٤:
م جياهدون يف سبيل اهللا، هم أعزة على الكافرينوأنجهاد : وأالشيطان، والكفار، واملنافقني والفسم اق، وجهاد النفس، وأ

 .لومة الئم يف اهللا ال خيافون
الة على الص(: إىل اللَّه؟ قال العمل أحب أي صلّى اهللا عليه وسلّميب الن أنه سأل هعناهللا بن مسعود رضي وقد تقدم حديث ا

   .)١(احلديث، متفق عليه) اجلهاد يف سبيل اللَّه(: ؟ قالأي مثّ: الق ).الوالدين بر(: ؟ قالأي مثّ: الق ).وقتها
من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب، وما : (لقوله تعاىل يف احلديث القدسي .ب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائضالتقر) ١٠(

رواه . احلـديث )أحبـه يتقرب إىل عبدي بشيء أحب إىل مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حـىت  
اهللا  ن فضلِوالنوافل هي مجيع ما يندب إليه من األقوال واألفعال، وموالفرائض تشمل فرائض العني والكفاية،  .)٢(البخاري

  .أنه ما فرض فريضة إال وشرع من جنسها نافلة، سواء يف باب الصالة، أو الزكاة، أو الصوم، أو احلج، أو غريها
وفيه دليل على أنّ حـب اهللا لعبـاده   . أنّ من تقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض أحبه اهللا عز وجل ويف احلديث دليل على

  .وأنّ الفرائض أحب األعمال إىل اهللا. )٣(املؤمنني حبسب فعلهم ملا حيبه
قلب فهم معناه واملراد الذي حرام على غليظ الطبع كثيف ال-فتضمن هذا احلديث الشريف اإلهلي( :قال ابن القيم رمحه اهللا  
أنّ أداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه  -سبحانه-وأخرب . أداء فرائضه، والتقرب إليه بالنوافل: حصر أسباب حمبته يف أمرين -به

  .)٤()املتقربون مث بعدها النوافل، وأنّ احملب ال يزال يكثر من النوافل حىت يصري حمبوباً هللا
وقد استشكل مبـا  ، ة اهللا تعاىل للعبد تقع مبالزمة العبد التقرب بالنوافلحمب ظاهره أنّ( :رمحه اهللا قال احلافظ ابن حجرو

  ؟احملبةاهللا فكيف ال تنتج  إىلب ا العبادات املتقر أحبالفرائض  أنّ تقدم أوالً
 :يف رواية أيب أمامـة  أنّ دهويؤي ،ومكملة هلا ،مشتملة عليها ،املراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض أنّ :واجلواب 

ـ  :وقال الفاكهاين معىن احلديث ).بأداء ما افترضت عليك إالنك لن تدرك ما عندي إ بن آدما( ه إذا أدى الفـرائض أن، 
   .)٥()ة اهللا تعاىلحمب إىلأفضى به ذلك  ؛وغريها ،وصيام ،النوافل من صالة إتيانم على وودا

  .)٦()ما يكون تقرباً إذا فعلت الفرائضوالتقرب بالنوافل إن: (ابن تيمية رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم
 ،بعث رجالً على سرية -صلّى اهللا عليه وسلّم- النيب ها أنّنعائشة رضي اللَّه ع حلديث .وصفاته تعاىل حمبة أمساء اهللا) ١١( 

: فقـال  ،صلّى اهللا عليه وسـلّم  لنيبفلما رجعوا ذكروا ذلك ل} قل هو اللَّه أحد{ـفيختم ب أ ألصحابه يف صالتهفكان يقر

                                                
،  ومسلم يف صـحيحه، يف كتـاب   )٥٢٧:ح/١/١٨٤(رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، )١(

 ).١٣٩: ح/١/٩٠(اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال
 ).٦٥٠٢:ح/٤/١٩٢(التواضع،  كتاب الرقاق، بابيف رواه البخاري يف صحيحه،  )٢(
  ).١٤٤-٨/١٤٣(جمموع الفتاوى، البن تيمية: انظر) ٣(
 ).٢٠٠(اجلواب الكايف، ص) ٤(
 ).١١/٣٤٣(فتح الباري،  )٥(
 ).١٧/١٣٢(جمموع الفتاوى )٦(



 

 ٢١

صـلّى اهللا عليـه   اللَّه  النيبفقال . أن أقرأ ا ا أحبفأن ،الرمحنألا صفة : فقال، فسألوه )يصنع ذلك؟ سلوه ألي شيٍء(
  .)١()اللَّه حيبه أخربوه أنّ(: وسلّم

وعقيـدة يف   ،، وحسن فهمهاهللا عز وجل حمبته لذكر صفاتأو  .حمبته هلذه السورةإما : أمرين وسبب حمبة اهللا له حيتمل
  .)٢(أو موع األمرين، وهو األوىل .ذلك

ألن  ،وحيتمل أن يكون ملا دل عليه كالمـه ، ته هلذه السورةة اهللا له حمبحيتمل أن يكون سبب حمب(: قال ابن دقيق العيد
حمب٣()ب دالة على صحة اعتقادهته لذكر صفات الر(.  

  .)٤()من أحب صفات اهللا أحبه اهللا، وادخله اجلنة فدلّ على أنّ: ( تعليقاً على هذا احلديثوقال ابن القيم رمحه اهللا
)١٢ (والتزاور، والتباذل، والت ،عن أيب إدريس اخلوالين ف، يف حديث واحد وقد جاءت هذه الصفات .ناصح يف اهللاحلب-

إذا الناس معه فإذا اختلفوا يف شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه و ،قال دخلت مسجد دمشق فإذا فىت براق الثنايا -رمحه اللَّه
 ،يفوجدته قد سبقين بالتهجري، ووجدته يصـلّ ] أي بكّرت[رتهذا معاذ بن جبل، فلما كان من الغد هج: فسألت عنه فقيل

: فقال. هللاآ: آهللا؟ فقلت: الفق! ك هللاي ألحبواهللا إن: مث قلت ،فانتظرته حىت قضى صالته مث جئته من قبل وجهه فسلمت عليه
قال اللَّه تبارك (: يقول صلّى اهللا عليه وسلّمسول اللَّه رفأخذ خببوة ردائي فجبذين إليه فقال أبشر فإين مسعت . هللاآ: آهللا؟ فقلت
  .)٥()ّ، واملتباذلني يف، واملتزاورين يفّ، واملتجالسني يفّني يفّيت للمتحابوجبت حمب: وتعاىل
رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى، فأرصد اهللا له على  أنّ: (مسلّى اهللا عليه ويب صلّعن الن ،رضي اهللا عنه عن أيب هريرةو

: أي(تربها؟ هل لك عليه من نعمة: قال. أريد أخاً يل يف هذه القرية: أين تريد؟ قال: قال ،فلما أتى عليه. مدرجته ملكاً
ك اهللا قد أحب فإين رسول اهللا إليك، بأنّ: قال. ي أحببته يف اهللا عز وجلري أنغ. ال :قال) تنهض بسببهاا، وتقوم بإصالحه
  .)٦( )كما أحببته فيه

ويدخل يف ذلك حمبحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني، ة من حيبهم اهللا من األنبياء والصاحلني، ومن ذلك حمبعن فة الص
ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضـهم إال  ( :قال يف األنصار -صلّى اهللا عليه وسلّم-يب الن أنّ -عنهاللَّه  ضير-الرباء بن عازب 

  .)٧()ه اللَّه، ومن أبغضهم أبغضه اللَّههم أحبمن أحبفمنافق، 

                                                
اهللا تبـارك وتعـاىل،    أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وسـلم أمتـه إىل توحيـد    )١(
 ).٨١٣:ح/١/٥٥٧(، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد، )٧٣٧٥:ح/٤/٣٧٨(
 ).١/٦٤(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان،: انظر) ٢(
 ).١٣/٣٥٧(فتح الباري، البن حجر، ) ٣(
 ).١/٧٧(مفتاح دار السعادة) ٤(
حقَّت حمبيت للمتحابني يفَّ، وحقت حمبيت للمتزاورين يفَّ، وحقت حمـبيت  (: ويف لفظ .)٢/٩٥٣(مالك يف املوطأ بإسناده الصحيحإلمام ارواه  )٥(

 ٢٥١٠:ح١٩١/  ٨(عند ابن حبـان   )التناصح(و) ٢٣٦/ ٥(و ،)٣٨٦/ ٤( يف مسنده رواه أمحد. )للمتباذلني يفَّ، وحقت حمبيت للمتواصلني يفَّ
 ). ٣٠٢١و  ٣٠٢٠و  ٣٠١٩(وصحح احلديثني الشيخ األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب  ،)نموارد الظمآ

 ).٢٥٦٧:ح/٤/١٩٨٨(والصلة، باب فضل احلب يف اهللا صحيح مسلم، كتاب الرب) ٦(
نصار وعلـي  ، وصحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األ)٣٧٨٣:ح/٣/٣٩(صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار،  )٧(

 ).٧٥:ح/١/٨٥(الماته، وبغضهم من عالمات النفاقرضي اهللا عنهم من اإلميان وع



 

 ٢٢

: قال صلّى اهللا عليه وسلّممسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب  هأخرجملا  .القوة اإلميانية والبدنية) ١٣(
  .)١(احلديث.)إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كلٍّ خري خري وأحب لقوياملؤمن ا(

  :ديث الشريف أصوالً عظيمة من أصول اإلميانفتضمن هذا احل: (قال ابن القيم رمحه اهللا تعليقاً على هذا احلديث
  .ب حقيقةموصوف باحملبة، وأنه حي -سبحانه–أنّ اهللا : أحدها
ى أمسائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي، وحيب املؤمن القوي، وهو وتر حيب الوِتر، ومجيل حيب أنه حيب مقتض: الثاين

. اجلمال، وعليم حيب العلماء، ونظيف حيب النظافة، ومؤمن حيب املؤمنني، وصابر حيب الصابرين، وشاكر حيب الشاكرين
بعضهم أكثرومنها أنّ حمب حب٢()من بعض ته للمؤمنني تتفاضل، في(.  

)١٤( حلديث .هد يف الدنياالز سهل بن سعد السجاء  :قال -اهللا عنه رضي- اعديرجل إىل النصـلّى اهللا عليـه    يب
ك اهللا، وازهد فيما ازهد يف الدنيا حيب(: ، قالالناسين ين اهللا، وأحبدلين على عمل إذا عملته، أحب :فقال يا رسول اهللا ،وسلّم
   .)٣()الناس حيبك الناسعند 

مهّؤال يدل على علو وهذا الس؛ ألنّحابة رضي اهللا عنهمة الص فيه تنبيه إىل أصلو. غاية املطالب -جل وعال-ة اهللا حمب 
  .لعبدلاهللا  حتقق حمبةلتحصيل ما به ينبغي أن تكون مصروفة سلم ة املمهّ ، وهو أنّعظيم

 أنّدليل على فقه الصحابة رضي اهللا عنهم، حيث أدركوا فيه ). ين على عمل إذا عملته أحبين اهللادل: (ل الصحايبوقو
إال تكون ال للعبد -جل وعال -ة اهللا حمبمبا يقوم يف القلب، وإن كانت  االكتفاء منعيه بعضهم بالعمل، وهذا خالف ما يد

، كمـا دلـت عليـه    عمل بدين وأبعمل قليب إال للعبد ال حيصل  –جل وعال -اهللا  حبواحلق أنّ  ،األعمال خمالفة لذلك
  .النصوص السابقة من الكتاب والسنة

 حيب وتر اللَّه إنّ: (صلّى اهللا عليه وسلّم اللَّه ولرسقال   :قال نهع اللَّه يرض علي حلديث .احملافظة على صالة الوتر) ١٥( 

  .ا عباده املتقني الكاملة اليت حيب احملبةال حيبه  اهللا من مل يوتر بالليل فإنّ وهذا يعين أنّ .)٤()القرآن أهل يا فأوتروا، الوتر
ة من كان يف ال يدخل اجلن(: قال صلّى اهللا عليه وسلّمالنيب  ، أنّهبن مسعود رضي اللَّه عنحلديث ا .اجلمال والنظافة )١٦( 

ة من كربقلبه مثقال ذر!( إنّ: فقال رجل الرالونعله حسنة؟ ق ،أن يكون ثوبه حسناً جل حيب :)ّإن اجلمال اللَّه مجيل حيب .
اس، وغمط الكرب بطر احلق٥()الن(.  

                                                
 ).٢٢٦٤ :ح/٤/٢٠٢٥(القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز ، كتابصحيح مسلم)١(
 ).١/٥٨(شفاء العليل) ٢(
وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ابـن      .)٤١٠٢:ح/٢/١٣٧٣(رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب الزهد، باب الزهد يف الـدنيا،   )٣(
 ).٣٣١٠:ح/٢/٣٩٢(ماجه
، والترمذي يف جامعه، يف أبواب الصـالة،  )هـ١٤١٦:ح/١/٤٤٩(أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب تفريع أبواب الوتر، ) ٤(

، وصـححه  )٣/٢١٨(ل، باب األمـر بـالوتر،   ،وحسنه، والّنسائي يف سننه، كتاب قيام اللي)٤٥٣:ح/٢/٣١٦(باب ما جاء أنّ الوتر ليس حبتم
 ).١٢٥٦ح/١/٢٢٦(األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

 ).٩١:ح/١/٩٣(صحيح مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه،  )٥(



 

 ٢٣

فإذا كنا إذا أحببنا شيئاً . ونه، واحملبوب لغريه أوىل أن يكون حمبوباًوهو سبحانه حيب عباده الذين حيب: (قال ابن تيمية رمحه اهللا
فاهللا تعاىل حيب الذين  اهللا، ألنه حيب اهللا، وكنا حنب من حيبهللا، كان اهللا هو احملبوب يف احلقيقة، وحبنا لذلك بطرق التبع، 

 .)١()حيبونه
: ، فقالواصلّى اهللا عليه وسلّمدخل رهط من اليهود على رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها-حلديث عائشة  .الرفق) ١٧(

مهالً يـا  : (صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا : فقال: عليكم السام واللعنة، قالت: ففهمتها، فقلت: السام عليكم، قال عائشة
قد : (صلّى اهللا عليه وسلّميا رسول اهللا، أمل تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهللا : فقلت). عائشة، إنّ اهللا حيب الرفق يف األمر كله

فق .)٢()وعليكم: قلتهو لني اجلانب يف القول والفعل: والر.  
-عز و جـل -ة اهللا نال حمب :ابتعد عن كل ما يسخط اهللا تعاىل و يأباهو  و يرضاه،ه اهللامن حافظ على ما حيبفاجلملة بو

ه ومعرفة ما حيب الشرعي، العلمحتصيل يف  ةغببالر ى إالال يتأت، وهذا عظيم ة اهللا للعبد مطلبحمبحتصيل عي يف السف .رضاهو
  .اتمن األقوال واألفعال واألخالق واالعتقاد ويرضاه–جل وعال -اهللا 

  
  امساملبحث اخل
  مثراتهاعالماتها و

  :وفيه مسألتان
ّ : املسألة األوىل   .ة اهللا لعبده املؤمنعالمات حمب

  ؟هم اهللا أم الهل هو ممن حيب فأن يعر من خالهلاالعبد يستطيع و، تدل عليها عالماتلعبده املؤمن هلا اهللا تعاىل  ةبحم  
اهللا تعاىل للعبد، واحلث على  عالمات حب: (احلني باباً بعنوانرياض الص يف كتابه -رمحه اهللا-ووي اإلمام الن عقدوقد 

  ).التخلق ا، والسعي يف حتصيلها
لكل شيء عالمة،  العبد، ألنّ اهللا يحب يعين عالمة أنّ(: يف شرحه هلذا الباب -رمحه اهللا-قال الشيخ حممد بن عثيمني 

صلّى اهللا عليه وسلّمان متبعاً لرسول اهللا ة اهللا للعبد هلا عالمة، منها كون اإلنسوحمبه كلما كان اإلنسان لرسـول اهللا  ،  فإن
  . )٣()إىل اهللا تعاىل أتبع كان هللا أطوع، وكان أحب صلّى اهللا عليه وسلّم

  :)٤(فمن تلك العالمات

                                                
 ).٤/١٥(درء تعارض العقل والنقل) ١(
، وكتاب االسـتئذان، بـاب   )٦٠٢٤:ح/٤/٩٥(ق يف األمر كلهكتاب األدب، باب الرف: رواه البخاري يف صحيحه سبعة مواضع، منها) ٢(

وكتاب اسـتتابة  ). ٦٣٩٥:ح/٤/١٧٠(، وكتاب الدعوات، باب الدعاء على املشركني، )٦٢٥٦:ح/٤/١٤٢(كيف يرد على أهل الذّمة السالم
ومسلّم يف صحيحه، يف كتاب السـالم،  ). ٦٩٢٧:ح/٤/٢٨٠(املرتدين، باب إذا عرض الذّمي وغريه بسب النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يصرح

 ).٢١٦٥:ح/٤/١٧٠٦(باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم
 ).٢/١٩٥(شرح رياض الصاحلني  )٣(
 ).١٢٠-١١٣(حمبة اهللا ورسوله يف الكتاب والسنة، للدكتور غسان أمحد عبد الرمحن، ص: انظر) ٤(



 

 ٢٤

١. اهللا أن يرزقه مبعىن  .فقالرأحب اهللا أهل بيـت أدخـل    إذا(: صلّى اهللا عليه وسلّماد، قال فق يف تعامله مع العبالر
١()فقعليهم الر( .فق هو لني اجلانب، واللطف يف القول، والفعل، واألخذ باألسهل، وحسن الصـنيع، وهـو ضـد    والر

 .)٢(العنف
حمبوب  ومع أهل بيته خاصة ،عامة الناسمع والعبد الرفيق اللّني . فالبيت الذي يتصف أهله بالرفق، بيت حمبوب عند اهللا

). فق يف األمر كلهالر اهللا حيب إنّ: (السابق كلها، كما تقدم يف احلديث لى بالرفق يف أمورهفينبغي للمؤمن أن يتح. عند اهللا
الشرعية صوص استفاضت الن هلذاعوة إىل اهللا عز وجل، وهي عن املنكر، والدعليم، واألمر باملعروف والنفق يف التالر خاصةو

   .ةور خاصيف هذه األمفق ة على الراحلاثّ
 إنّ(: صلّى اهللا عليه وسلّم هلقول، )٣(ويثنوا عليه خرياً ،، ويرضوا عنهالحه أهل اخلري والصيحبف .القبول يف األرض .٢

فقال ،عبداً دعا جربيل اهللا إذا أحب :إني أحب قاله، فالناً فأحب :إنّ :مث ينادي يف السماء فيقول ،ه جربيلفيحب اهللا حيب 
وهفالناً فأحبففي هذا احلديث دليل على أنّ .)٤(احلديث )ء مث يوضع له القبول يف األرضه أهل السما، فيحب ة املؤمنني حمب

 .ة اهللا لهدليل وعالمة على حمب ؛لعبد من عباد اهللا، ورضاهم عنه، وثناءهم عليه
 النـاس فقـام  . وهو على املوسمكنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز : ملسلم عن سهيل بن أيب صاحل، قالجاء يف رواية 

ملا له من احلب يف قلـوب  : وما ذاك؟ فقلت: عمر بن عبد العزيز، قال حيب ي أرى اَهللاإن !يا أبت: ينظرون إليه، فقلت أليب
 .)٥(مث ذكر احلديث صلّى اهللا عليه وسلّمإين مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه حيدث عن رسول اهللا : ، فقالالناس
ار ون الكفّحيبقد أولئك ال وزن وال قيمة حلبهم، ألم  فإنّ اقه الفسا من حيب، أمقىتأهل الصالح وال حبب هذا يفالعربة و

مؤمنني هم للأكثر من حباحلنيالص.  
 ،الهماهللا إذا أحب قوماً ابت إنَّوظم البالء، م اجلزاء مع عظَع إنَّ: (صلّى اهللا عليه وسلّم هلوقل .واالمتحان االبتالء .٣

  .)٦()من سخط فله السخطو الرضا،فمن رضي فله 
اهللا سبحانه يبغضه، بل قد يكون هذا من  فال يظن أنّ ؛وهذه بشرى للمؤمن إذا ابتلى باملصيبة( :قال الشيخ ابن عثيمني

٧()ة اهللا للعبدعالمة حمب(.  

                                                
 . وعزاه إىل ابن أيب الدنيا يف ذم الغضب، والضياء يف املختارة). ١٧٠٠:ح:٢/٩(اجلامع صححه األلباين يف صحيح )١(
 ).١/٤٤٩(فتح الباري، البن حجر، : انظر) ٢(
 ).١٠/٤٦٢(فتح الباري، البن حجر، : انظر) ٣(
مع جربيل،  باب كالم الرب وكتاب التوحيد،). ٣٢٠٩ح/٢/٤٢٤(رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة،) ٤(
 ).٢٦٣٧:ح /٤/٢٠٣٠(به إىل عباده،اهللا عبداً حب لة، باب إذا أحبوالص ومسلم يف صحيحه، يف كتاب الرب). ٧٤٨٥:ح
 ).٢٦٣٧:ح/٤/٢٠٣١(رواه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الرب والصلة، باب إذا أحب اهللا عبداً حببه إىل عباده) ٥(
حديث حسن غريـب، وابـن   : ، وقال)٢٣٩٦:ح٤/٦٠١(ه، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب على البالءأخرجه الترمذي يف جامع) ٦(

بنحـوه مـن   ) ٥/٤٢٧(، من حديث أنس بن مالك،  ورواه أمحـد )٤٠٣١:ح٢/١٣٣٨(ماجه، يف سننه، كتاب الفنت، باب الصرب على البالء،
 .حديث حممود بن لبيد رضي اهللا عنه

 ).١/١٥٥(شرح رياض الصاحلني،  )٧(



 

 ٢٥

أحـدكم   نيا، كما يظـلّ محاه الد اًهللا عبدا إذا أحب: (صلّى اهللا عليه وسلّملقوله  .نياالد من فنتواحلفظ احلماية  .٤
  .)١()حيمي سقيمه املاء

: فقيل). اهللا عبداً عسله إذا أحب(: يوفقه للموت على عمل صاحل ، كما جاء يف احلديث أنّ مبعىن. حسن اخلامتة .٥
 طيـب : وعسله .)٢()من حوله -أو قال-يوفق له عمالً صاحلاً بني يدي أجله، حىت يرضى عنه جريانه( :وما عسله؟ قال

معناه أن اهللا يوفّقه لعمل صاحل يتحفه بـه كمـا   : وقيل. عسل الطعام إذا جعل فيه العسل: ، يقالذكره، مأخوذ من العسل
فدلّ احلديث على من عالمات حمبة اهللا لعبده املؤمن؛ أن يوفقه للموت على عمـل   .)٣(يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل

 .، ويثنون به عليهالناسانه، ومن حوله من صاحل، يرضى عنه به جري
٦. اهللا  اهللا قسم بينكم أخالقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإنّ إنّ: (صلّى اهللا عليه وسلّملقوله  .واإلعانة وفيقالت

ـ  ، فمن أعطاه اهللا الدين إال من أحب، وال يعطي الدومن ال حيب نيا من حيبيعطي الد -عز وجل- هين فقـد أحب. (.
وفيق الت احلديث على أنّهذا فدل  .)٤()ه، فمن أعطاه اهللا اإلميان فقد أحبوال يعطي اإلميان إال من حيب: (ويف رواية.احلديث

نسأل اهللا الكرمي من فضلهة اهللا لعبده املؤمنواإلعانة على العمل الصاحل من عالمات حمب ،.  
  

  .مثراتها: املسألة الثانية
ـ يف الدنيا و وجليلة جينيها العبد املؤمن مثرات عظيمةهلا املؤمن لعبده  -عز وجل –ة اهللا حمب ون اهللا اآلخرة، فيكفيه أن يك

فظ بصره عن حيو يرعاه، حيفظ مسعه عن السماع ملا يغضب اهللا،وحيفظه و ،يسددهيوفقه و ،كبريةتعاىل معه يف كل صغرية و
حيفظ جوارحـه  من أن متشي إىل ما يكرهه اهللا، وحيفظ قدمه و، حيفظ يده عن أن تفعل ما يغضب اهللارؤية ما يغضب اهللا، و

  .يغضبهوكلها عن كل ما يسخط اهللا تعاىل 
حمبة اهللا للعبد هي أجل نعمة أنعم ا عليه، وأفضل فضيلة تفضل اهللا ا : (رمحه اهللا) هـ١٣٧٦ت(قال الشيخ السعدي 

كلَ عسري، ووفقه لفعل اخلريات، وترك املنكرات، وأقبل بقلـوب   عليه، وإذا أحب اهللا عبداً يسر له األسباب، وهون عليه
وإذا أحـب اهللا  : (وقال يف موضع آخر .)٥()وقبِل منه اليسري من العمل، وغفر له الكثري من الزلل...عباده إليه، باحملبة واملودة

  .)٦()ظاهرة والباطنةعبداً، صب عليه اإلحسان صباً، وأجزل له العطايا الفاخرة، وأنعم عليه بالنعم ال
  :ما يلي عظيمةال هاوفوائد امثراأهم وأجلّ ومن  

                                                
، )٤/٢٠٨(، وحسنه، واحلاكم يف مستدركه)٢٠٣٦:، ح٤/٣٨١(أخرجه الترمذي يف جامعه، يف كتاب الطب، باب ما جاء يف احلمية، ) ١(

 ).١٦٥٩:ح/٢/٢٠١(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي. وصححه، من حديث  النعمان رضي اهللا عنه
، واللفظ له، وصححه  )١/٣٤٠(، واحلاكم يف مستدركه)املوارد ١٨٢٢ح(حبان يف صحيحه، وابن )٥/٢٢٤(رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٢(

 .ووافقه الذهيب
 ).٤/٢٥٣(، والترغيب والترهيب للمنذري)٣/٢٣٧(النهاية يف غريب احلديث، البن األثري: انظر) ٣(
 . ه الذهيبوصححه، ووافق) ٣٤-١/٣٣(، واحلاكم يف مستدركه)١/٣٨٧(رواه اإلمام أمحد يف مسنده) ٤(
 ).١٩٨(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص )٥(
 ).٥٩٢(املرجع السابق، ص) ٤(



 

 ٢٦

: اء يف احلديث السـابق ، ملا جوالنصرة ،واإلعانة ،سديدوالت ،وفيقالت :مقتضاهامن اليت و .لعبده املؤمن اخلاصة ة اهللامعي .١
ه اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ـا، وإن سـألين   فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد(

وما فيه اخلري يف مسعه فال يسمع إال ما يرضي اهللا عز وجل، ويوفقه اهللا يسدده  يعين أنّ. )١()ألعطينه، وألن استعاذين ألعيذنه
 .عنه اويعرض عما يغضب اهللا، فال يستمع إليه، ويكون ممن إذا مسعوا اللغو أعرضو والصالح،

  .يحبه اهللا وملا .ال ينظر إال ملا أوجب اهللا النظر إليه: يعين). بصره الذي يبصر بهو: (قولهو
  .ال يعمل بيده إال ما يرضاه اهللا: يعين). يده اليت يبطش او: (قولهو
  .)٢(ه اهللاحيبال ميشي إال إىل ما يرضي اهللا و: يعين). ورجله اليت ميشي ا: (قولهو

العبد إذا سدد يف هذه األعضاء كان موفقاً مغتنمـاً   اهللا يسدده يف هذه األعضاء األربع، وال شك أنّ واملعىن يف هذا كله أنّ
ب إليه بل ب ليس هو املتقرألن املتقرِ .ألوقاته، وليس املعىن كما قال أهل البدع أن اهللا يكون نفس مسعه وبصره ويده ورجله

  .)٣(ذ واملستعاذ بهواملستعيهو غريه، وفرق فيه بني السائل واملسئول، 
إذا سأل اهللا شيئًا أعطاه  هذا احملبوب املقرب له عند اهللا منـزلة خاصة تقتضي أنه أنّ: معناه). وإن سألين أعطيته: (قوله

  .)٤(بإجابة الدعوة اًوهلذا كان كثري من السلف الصاحل معروف -عز وجل-فيصري جماب الدعوة لكرامته على ربه إياه، 
كمـا يف   .وسؤاله جمـاب  ،ه مسموعؤدعا. ، فيكون جماب الدعوةه اهللا إذا سأل اهللا أعطاهمن أحب نّوهذا دليل على أ

   .)٥(رضي اهللا عنهيد بن زيد صحيح مسلم من قصة سع
يعين إذا اعتصم يب وجلأ إىلّ من شر كل ذي شر ألعيذنه، فيحصل له املطلوب ويزول ). ولئن استعاذين ألعيذنه: (قوله

  .هو حمفوظٌ حبفظ اهللا له من كل سوءف .عنه املرهوب
  .فهؤالء الذين أحبهم اهللا صار أحدهم يدرك باهللا، ويتحرك باهللا، وجييب اهللا مسألته، ويعيذه مما استعاذه منه

فمعىن احلديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها هللا عز : (بعد ذكره هلذا احلديث -رمحه اهللا-قال ابن كثري 
يسمع إال هللا، وال يبصر إال هللا، أي ما شرعه اهللا له، وال يبطش وال ميشي إال يف طاعة اهللا عز وجل، مستعينا باهللا وجل، فال 

فيب يسمع، ويب يبصر، (، )ورجله اليت ميشي ا: (يف ذلك كله، وهلذا جاء يف بعض رواية احلديث يف غري الصحيح بعد قوله

                                                
 ).٦٥٠٢:ح/٤/١٩٢(رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، ) ٥(
  ).٢/١٩٧(شرح رياض الصاحلني الين عثيمني، : انظر) ٦(
 ).١٧/١٣٤(و). ٢/٣٧٣(جمموع الفتاوى، البن تيمية: انظر) ١(
  .وقد ذكر أمثلة كثرية ملستجايب الدعوة). ٣٦٠-٢/٣٤٨(جامع العلوم واحلكم، البن رجب : انظر) ٤(
، وفيه أنه دعا على امرأة خاصمته يف بعـض  )١٣٨:ح/٣/١٢٣٠(صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب حترمي الظلم وغصب األرض وغريها،) ٣(

تقول أصابتين دعـوة  . فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر: بة فأعم بصرها، واجعل قربها دارها، قال الراوياللهم إن كانت كاذ: داره وكذبة عليه فقال
ويف صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب .  سعيد بن زيد، فبينما هي متشي يف الدار مرت على بئر يف الدار فوقعت فيها فكانت قربها

للهم إن كان عبـدك  : أن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه دعا على رجل كذب عليه، فقال) ٧٥٥:ح/١/٢٤٦(وجوب القراءة لإلمام واملأموم
 .  هذا كاذباً، قام رياء ومسعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفنت، فأصاب الرجل ذلك كله



 

 ٢٧

  .)١()ويب ميشي
فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، : (قوله: (قال ابن رجب رمحه اهللاو

قربه إليه ورقَّاه مـن درجـة   . أن من اجتهد بالتقرب إىل اهللا بالفرائض، مث النوافل: املراد ذا الكالم). ورجله اليت ميشي ا
ر واملراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه مبعرفة اهللا تعاىل، وحمبته وعظمتـه  اإلميان إىل درجة اإلحسان، فيصري يعبد اهللا على احلضو

  .)٢()وخوفه ومهابته وإجالله واألنس به، والشوق إليه، حىت يصري هذا الذي يف قلبه من املعرفة شاهدا له بعني البصرية
اإلجابـة   أن :واجلواب . جيابوابأن مجاعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ومل استشكلوقد : (قال احلافظ ابن حجرو
وتارة قد تقع اإلجابة ولكـن بغـري عـني     ،وتارة يقع ولكن يتأخر حلكمة فيه ،فتارة يقع املطلوب بعينه على الفور ؛تتنوع

  . )٣()منها أصلحويف الواقع مصلحة ناجزة أو  ،حيث ال يكون يف املطلوب مصلحة ناجزة ،املطلوب
مع اهللا كانت خواطره  القلب إذا كان حمفوظاً :ض اجلهلة من أهل التجلي والرياضة فقالواوقد متسك ذا احلديث بع: (قالو

إذا وافـق الكتـاب    إالشيء من ذلك  إىلال يلتفت  :وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا. معصومة من اخلطأ
هللا عنه رأس امللهمني ومع ذلك فكان رمبـا  فقد كان عمر رضي ا خيطئاهم فقد دهي لألنبياء ومن ع إمناوالعصمة  ،والسنة

مبا يقع يف خاطره عما جاء به الرسـول   يكتفيويترك رأيه فمن ظن أنه  إليهرأى الرأي فيخربه بعض الصحابة خبالفه فريجع 
  .)٤()عليه الصالة والسالم فقد ارتكب أعظم اخلطأ

  . يف األرضله لقبول امع ، له أهل السماء مجيعاً حمبةو، عليه السالم جربيل حمبة ٠٢
 صلّى اهللا عليه وسلّملقوله ، يضع له القبول واحلب من أهل السماء وأهل األرضمن مثرات حمبة اهللا لعبده املؤمن أن اهللا ف

إن اهللا حيب فالناً فأحبه، فيحبه جربيل، فينـادي يف أهـل   : اهللا تعاىل العبد، نادى جربيل إذا أحب( :يف احلديث السابق
 وأخرجه الترمذي وزاد يف آخره .)٥()اهللا حيب فالناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف األرضالسماء إن 

                                                
وفتح البـاري  ). ٣٣٣-٢/٣٣٠(جب وانظر روايات احلديث يف جامع العلوم واحلكم، البن ر). ٢/٧٦٥(تفسري القرآن العظيم البن كثري ) ١(

  ).٣٤٢-١١/٣٤١(البن حجر
سبعة أوجه يف معىن احلديث، تعقبه ) ٣٤٥-١١/٣٤٤(وقد ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ). ٣٤٦-٢/٣٤٥(جامع العلوم واحلكم، ) ٢(

يف معىن هذا احلديث القدسي أنـه إمـداد    فاعلم أن الذي يظهر يل: (مث قال) ٢٣٩-٤٢٨(يف كتابه قطر الويل، ص -رمحه اهللا-فيها الشوكاين 
  ).الرب سبحانه هلذه األعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق اهلداية، وتنقشع عنده حجب الغواية

 ).٢/٣٥٥(جامع العلوم واحلكم البن رجب: وانظر). ١١/٣٤٥(فتح الباري،  )٣(
أي أهل التحقيق مـن أصـحاب   : وأهل التحقيق من أهل الطريق. يةغالة الصوف: ويعين بأهل التجلي والرياضة). ١١/٣٤٥(فتح الباري،  )٤(

نة. الطريقة الصوفية الذين هم أقرب إىل احلقم العلماء املتمسكني بالكتاب والس أو يعين. 
ربيـل،  مع ج وكتاب التوحيد، باب كالم الرب). ٣٢٠٩ح/٢/٤٢٤(رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة،) ٣(
 ).٢٦٣٧:ح /٤/٢٠٣٠(به إىل عباده،اهللا عبداً حب لة، باب إذا أحبوالص ومسلم يف صحيحه، يف كتاب الرب). ٧٤٨٥:ح
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أي حمبة يف صدور عباده  .)١(]٩٦:مرمي[}إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرمحن وداً{:فذلك قول اهللا تعاىل
  . فيحبهم وحيببهم إىل عباده. )٢(دنيا، ورزقاً حسناً ولساناً صدقاًاملؤمنني يف ال

هذا من نعمه على عباده، الذين مجعوا بني اإلميـان  : (رمحه اهللا يف تفسريه هلذه اآلية) هـ١٣٧٦ت(قال الشيخ السعدي
كان هلم من اخلـريات،  )٣(رض، وإذاحمبة ووداداً يف قلوب أوليائه، وأهل السماء واأل: والعمل الصاحل، أن جيعل هلم وداً، أي

وه، وإمنا جعل اهللا هلم وداً، ألم ود: (مث استدل باحلديث السابق مث قال). والدعوات، واإلرشاد، والقبول، واإلمامة ما حصل
٤()دهم إىل أوليائه وأحبابهفود(.  
ك أهل األرض، ويقبلونك، رض، فيحبك اهللا عز وجل، أحبتك املالئكة يف السماء، مث يوضع لك القبول يف األإذا أحبف

كما صنع اهللا تعاىل مع موسى  .وهذه من عاجل بشرى املؤمنعندهم،  كلتنـزوترتفع م ك،يكرمون، وويقبلون ما جاء منك
ي {: قال تعاىل ممتناً على موسىه، عليه السالم حيث جعل عدوه حيبنةً مبحم كلَيع تأَلْقَيفهذا وأمثاله هـو   .]٣٩: طه[}و

إليه، كما أنه يعرض بقلوم عمن أعرض عنـه،   العباد بقلوبقبل أ أحبه اهللافمن  .ه املؤمنلعبدحب اهللا تعاىل ومثرة عالمة 
  .فقلوب العباد بيد اهللا ال بأيديهم

للَّه وأَحباؤه قُـلْ فَلـم يعـذِّبكُم    وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء ا{ :ل تعاىلوقل .السالمة من عذاب اهللا ٠٣
وبِكُمفي اآلية إشارة إىل أن اهللا تعاىل ال يعذب من حيبف .]١٨: املائدة[}بِذُن .  

أبـداً،   ءولو مل يكن يف حمبة اهللا إال أا تنجي حمبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن ال يتعوض عنها بشي: (قال ابن القيم
َقَالَت الْيهود والنصارى نحـن   {يف قوله تعاىل: ماء أين جتد ذلك يف القرآن أنّ احليب ال يعذب حبيبه؟ فقالوسئل بعض العل

وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو اُء اللَّهن١٨:املائدة[}أَب[ .صـلّى اهللا يب وروى اإلمام أمحد عن احلسن رضي اهللا عنه أن الن 
    ).نياب اهللا حبيبه، ولكن قد يبتليه يف الدواهللا ال يعذّ: (عليه وسلّم

وهلذا جتد العلماء الربانيني هلم من القبول واإلجالل واإلكرام عند عموم املسلمني، وجتد لكتبهم وأقـواهلم وفتـاويهم   
  .وأوقام همموول يف األرض، والربكة يف علالقب االنتشار والثقة واالطمئنان، وما ذلك إال لصدقهم مع اهللا، فكتب اهللا هلم

  املبحث السادس
 ُّ ُّ أعمال وأقوال وأخالق ال حيب   أهلها ها اهللا وال حيب

  :حيذرها، ومنها ، فينبغي للمسلم أنّاهللا أهلها حيب الو -عز وجل-هناك أعمال وأقوال وأخالق ال حيبها اهللا
ال تعتدوا إِنَّ اللَّـه ال  و{:تعاىل الق .ل يف ذلك ارتكاب املناهي، ويدخهاوهو جتاوز احلد يف األمور كلّ :االعتداء .١

يندتعالْم بح١٩٠:البقرة[}ي[. هي  ء هنا يشمل أنواع االعتداء كلِّههي عن االعتداوالنيف باب القتال يف سبيل اهللا، فيشمل الن
وهم، والتمثيل بالقتلى، وقتل احليوانات، وقطـع األشـجار   عن قتل من ال يقاتل من النساء واانني واألطفال والرهبان وحن

                                                
وصححه األلباين يف ). حديث حسن صحيح: (وقال). ٣١٦١:ح/٥/٣١٨(جامع الترمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة مرمي )٤(

  ).٢٥٢٩:ح/٣/٧٦(صحيح سنن الترمذي
  ).١٦/١٠٠(جامع البيان يف تفسري القرآن، البن جرير الطربي: انظر) ٥(
 .ولذا: كذا يف املطبوع ولعل الصواب)٣(
 ).٤٥٠(تسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، للسعدي ص )٤(
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ه واألحاديث واآلثار يف هذا كـثرية  وحنوها لغري مصلحة تعود على للمسلمني، ويشمل مقاتلة من تقبل منهم اجلزية إذا بذلو
 .)١( جداً

حترمي ما أحـلّ اهللا مـن   : ذلك ومن أنواع االعتداء الذي ال حيبه اهللا وال حيب أهله بل يبغضهم وميقتهم ويعاقبهم على
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم وال {: قال تعاىل. واملالبس وحنوها الطّيبات من املشارب واملطاعم

يندتعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعحيتمل أن يكون املراد منه وال تبالغوا يف التضـييق  : (ه اهللاقال ابن كثري رمح .]٨٧:املائدة[.}ت
على أنفسكم بتحرمي املباحات عليكم، كما قاله غري واحد من السلف، وحيتمل أن يكون املراد ال حترموا احلالل فتعتدوا يف 

   .)٢()احلد فيهتناول احلالل، بل خذوا منه قد كفايتكم وحاجتكم وال جتاوزوا 
 :األعـراف [.}ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه ال يحب الْمعتدين{: قال تعاىلاالعتداء يف الدعاء، : عتداءاال أنواع ومن

يف رفع صوته بالدعاء، فكل ذلك داخل يف االعتداء  ، أو يبـالغ كمنازل األنبياء ومن ذلك أن يسأل العبد اهللا مسائل ال تصلح له .]٥٥
 .)٣(املنهي عنه
من يعجِبك قَولُه  الناسومن { :لقوله تعاىل .وإهالك احلرث والنسل ،ومن ذلك عمل املعاصي :الفساد يف األرض .٢

د فيها ويهلك الْحرثَ وإِذَا تولَّى سعى في اَألرضِ ليفِْس*في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ 
ادالْفَس بحال ي اللَّهلَ وسالنالفساد فهو يبغض املفّ .]٢٠٥ -٢٠٤ : البقرة[.}و سـد يف األرض غايـة   وإذا كان اهللا ال حيب

 .)٤(البغض، وإن قال بلسانه قوالً حسناً
قـال  الباطل، وصد الناس عن الدخول يف اإلسالم، الكيد لإلسالم وأهله، والدعوة إىل : فساد يف األرضاإلأنواع من و
كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّـه ويسـعونَ فـي اَألرضِ فَسـاداً واللَّـه ال يحـب       {: يف وصف اليهود تعاىل

ينفِْسدم دائماً يسعون يف اإل .]٦٤ :املائدة[.}الْمالذين من سجيتهم أ وإذا فساد يف األرض، واهللا ال حيب من هذا صفته، أي
  .)٥(كان اهللا ال حيبهم فهو يبغضهم أشد البغضاء، وهلذا خذهلم وفرق جندهم

وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار اآلخرةَ وال {: يف قصة قارون قال تعاىلكرب على عباد اهللا، الت: ومن أنواع اإلفساد يف األرض
 نستحال ي ضِ إِنَّ اللَّهي اَألرف ادغِ الْفَسبال تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد نم كيبصنينفِْسدالْم القصص [.}ب: 
٧٧[. 

الربـا ويربِـي   يمحق اللَّه { :لقوله تعاىل وجحد منته على عباده، جبميع أنواعه، ومن ذلك كفر نعمة اهللا :الكفر .٣
ومفهوم . املصر على املعاصيال حيب كفور القلب أثيم القول والفعل : أي .]٢٧٦ :البقرة [.}الصدقَات واللَّه ال يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ

 .)٦(أنّ اهللا حيب من كان شكوراً على النعماء، تائباً من املآمث والذنوب: اآلية

                                                
  ).٧١(صي، ان يف تفسري كالم املنان، للسعدتسري الكرمي املن). ١/٣٠٩(تفسري القرآن العظيم البن كثري، : انظر) ١(
 ).٢/١٢٢(تفسري القرآن العظيم،   ٢
 ).٢٥٤(صان يف تفسري كالم املنان، للسعدي، تسري الكرمي املن: انظر) ٣(
  ).٧٦(املرجع السابق، ص: انظر) ١(
 ).٢/١٠٥(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : انظر ٥
 ).٩٧(صان يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ملنتسري الكرمي او). ١/٤٤١(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : انظر) ٣(
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: تعاىل لقوله. التويل عن طاعة اهللا وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم: ذي ال جيبه اهللا وال حيب أهلهمن أنواع الكفر الو 
}رِينالْكَاف بحال ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيع{: وقال تعاىل .]٣٢ :آل عمران[.}قُلْ أَط  هكُفْـر هلَيفَع كَفَر نم

ليجزِي الَّذين آمنوا وعملُوا الصـالحات مـن فَضـله إِنـه ال يحـب       )٤٤(ومن عملَ صالحاً فََألنفُِسهِم يمهدونَ 
رِين٤٥-٤٤:الروم[.}الْكَاف[. 
ذِّبهم عذَاباً شديداً في الدنيا واآلخرة فَأَما الَّذين كَفَروا فَأُع { :لقوله تعاىل جبميع أنواعه، ومن ذلك الكفر، :الظلم .٤

 رِيناصن نم ما لَهم٥٦(و(    نيمالظَّـال ـبحال ي اللَّـهو مهورأُج فِّيهِموفَي اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا الَّذأَمآل [.}و
إِنْ يمسسكُم قَـرح  {: قال تعاىل. اجلهاد يف سبيل اهللا مع القدرة عليهفس بترك ظلم الن: ومن أنواع الظلم. ]٥٧-٥٦:عمران

 نيا باوِلُهدن اماَألي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم اسفَقَدالن    ـبحال ي اللَّـهاَء ودهش كُمنذَ مختيوا ونآم ينالَّذ اللَّه لَمعيلو
: قال تعـاىل . )١(اجلناية على الناس ابتداًء، أو مقابلة اجلاين بأكثر من جنايتهومن أنواع الظلم  .]١٤٠ :آل عمران [.}لمنيالظَّا

}نيمالظَّال بحال ي هإِن لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميس ئَةياُء سزج٤٠: الشورى [.}و[. 
هو : واملختال .]٣٦: النساء [.}إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ مختاالً فَخوراً{ :لقوله تعاىل :واخليالء االختيال والفخر .٥

ومن . )٢(الذي يثين على نفسه وميدحها على وجه الفخر والبطر على عباد اهللا: والفخور. املعجب بنفسه، املتكرب على اخللق
ما أَصاب من مصيبة في اَألرضِ وال في أَنفُِسكُم إِالَّ في كتابٍ من قَبلِ {:قال تعاىل. ب نعم اهللا لنفسهأن ينس: أنواع ذلك

 ِسريي لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربأَنْ ن*  اللَّهو اكُما آتوا بِمحفْرال تو كُما فَاتلَى ما عوأْسال تكَيـالٍ    لتخكُـلَّ م ـبحال ي
: قال تعاىل. على جهة الفخر اخليالء، ويعجب بقوله ونفسه أن يتعاىل يف مشيته وهيئته: ومن ذلك. ]٢٣-٢٢:احلديد[.}فَخورٍ

 ].١٨:لقمان[.}وال تصعر خدك للناسِ وال تمشِ في اَألرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ{
ال يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء من الْقَـولِ إِالَّ مـن ظُلـم وكَـانَ اللَّـه سـميعاً       {: تعاىل هلوقل :اجلهر بالسوء .٦
فإن . مجيع األقوال السيئة، اليت تسوء وحتزن، كالشتم، والقذف، والسب، وحنو ذلك: ويشمل ذلك ].١٤٨:النساء[.}عليماً

على أنّ اهللا حيب احلسن مـن القـول،   : ويدل مفهوم اآلية. له من املنهي عنه الذي يبغضه اهللا وميقته ويعاقب عليهذلك ك
  .)٣(كالذكر والكالم الطيب اللني

خوانـاً   وال تجادلْ عن الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّـه ال يحـب مـن كَـانَ    {: تعاىل هلوقل :اخليانة واإلمث .٧
 .)٤(ثبت ضده، وهو البغض  كثري اخليانة واإلمث، وإذا انتفى احلب: أي ].١٠٧:النساء[.}أَثيماً
وهو جماوزة احلد والعادة، ومن ذلك أن يأكل صاحب الزرع أكالً يضر بالزكاة، أو خيرج فوق الواجب  :اإلسراف .٨

كُلُوا من { :لقوله تعاىل ،)٥(هوالذي ال حيبراف الذي ى اهللا عنه ك من اإلسعليه فيضر بنفسه أو عائلته أو الغرماء، فكل ذل
وي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَمهادصح م نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال تومن ذلـك جتـاوز احلـد يف     ].١٤١:األنعام[.}و

                                                
 ).٧٠٧(، وص)١١٧(تسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص: انظر  ١
 ).١٤٣(صان يف تفسري كالم املنان، للسعدي، تسري الكرمي املنو). ٣/٥٨٨(و)١/٦٥٩(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : انظر )٥(
  ).١٧٥(صملنان يف تفسري كالم املنان، للسعدي، تسري الكرمي ا: انظر ٣
 ).١٦٣(املرجع السابق، ص: انظر ٤
 ).٢٤٩(وص). ٢٣٩(ص، تسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، للسعدي). ٢/٢٤٤(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : انظر ٥
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يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسـجِد  {: قال تعاىل. الل إىل احلرامالطيبات كاألكل والشرب واللّباس، أو جتاوز احل
نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال توا وبراشكُلُوا وومفهوم اآلية أنه سبحانه حيب أن حيلل ما أحل وحيرم  .]٣١:األعراف[.}و

 .)١(ما حرم وذلك العدل الذي أمر به
إِنَّ {: قال تعـاىل  .ال حيب اخلائن يف أمانته، اليت محله اهللا إياها، فيبخس حقوق اهللا عليه، وخيون اخللق -سبحانه–فهو  :يانةاخل .٩

الوصف،  أي ال حيب من عباده من اتصف ذا ].٣٨ :احلج[.}اللَّه يدافع عن الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ
أنّ اهللا حيب كل أمني قائم : ومفهوم اآليةاجلحد للنعم فال يعترف ا، : اخليانة يف العهود واملواثيق فال يفي مبا قال، والكفر 

خيانةً وإِما تخافَن من قَومٍ {: لقوله تعاىل. الغدر، ونقض العهد وامليثاق: ومن أنواع اخليانة .)٢(بأمانته، شكور لنعم اهللا عليه
نِنيائالْخ بحال ي اٍء إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيفال حيب اخليانة حىت ولو يف حق الكفار .]٥٨ :األنفال[.}فَان. 

١٠. الكلقوله تعاىل .رب:}كْبِرِينتسالْم بحال ي هه: بطر احلق:والكرب هو .]٢٣:نحلال[.}إِنوغمط الناس .أي رد : أي
 .احتقارهم
إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه من الْكُنوزِ مـا إِنَّ مفَاتحـه   {:لقوله تعاىل :الفرح بغري حق .١١

أي ال تفـرح ـذه الـدنيا     .]٧٦ :القصص[}رِحنيلَتنوُء بِالْعصبة أُولي الْقُوة إِذْ قَالَ لَه قَومه ال تفْرح إِنَّ اللَّه ال يحب الْفَ
األشرين البطرين الذين يشكرون  تهااملنكبني على حمب ،الفرحني ا اهللا ال حيب فإنّ ،تلهيك عن اآلخرةف ،تفتخر او ،العظيمة

 .)٣(اهللا على ما أعطاهم
، هاحذير منعلى الت املختصرة تب العقائدعلماء السلف ينصون يف ك جند أنّ الذميمة،ولضرورة احلذر من هذه األوصاف 

كتابـه  يف ، شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه يف بيان أوصاف أهل السنة واجلماعـة  قررهواحلرص على اجتناا، ومن ذلك ما 
ن مبعايل ورمأحق، وي غريحبق أَو بلق على اخل الة، واالستطيوينهون عن الفخر، واخليالء، والبغ: (يث قالحالعقيدة الواسطية، 

  .)٤()ان سفسافهع نهونياَألخالق، و

                                                
  ).٢/٢٨٢(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : انظر  ١
 ).٤٨٨(، صتسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، للسعدي). ٣/٣٠٢(، و)٢/٤٢٣(لقرآن العظيم، البن كثري، تفسري ا: انظر  ٢

  ).٥٧٣(صتسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ، و)٣/٥٢٩(تفسري القرآن العظيم، البن كثري، : انظر )٦(
 .مع شرحها للهراس) ٢٩٢(العقيدة الواسطية، ص) ٤(



 

 ٣٢

  بعاملبحث السا
ّْ اآلثار ال   حبة اهللا لعبده املؤمنإلميان مبلكية والرتبوية ولس

  
ربية للتين البوثيقة  ةوصلعالقة كبرية واألخالق لوك والسف، )١(واحلياة واإلمياندكما قال ين يشمل كل نواحي احلياةالد ،
نَّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّـه رب الْعـالَمني ال شـرِيك لَـه وبِـذَلك أُمـرت وأَنـا أَولُ        قُلْ إِ{: تعاىل

نيملس١٦٣-١٦٢:األنعام[.}الْم[.  
صلّى اهللا عليه وسلّمة رسولنا ومن مهم التعليم، بل إنّربية والت التربية والتزكية مقدة على ما {:قال تعاىلكما عليم، التكَم

  ـةَ وكْمالْحو ـابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيلُو عتي كُمنوالً مسر يكُما فلْنسـوا     أَركُونت ـا لَـمم كُـملِّمعي
مؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُـو علَـيهِم آياتـه    لَقَد من اللَّه علَى الْ{:وقال تعاىل] ١٥١:البقرة[.}تعلَمونَ

   ].١٦٤:آل عمران[.}ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ
ني رسـوالً مـنهم يتلُـو علَـيهِم آياتـه ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم الْكتـاب         هو الَّذي بعثَ في اُألمي{ :وقال تعاىل

عليم، بل التزكية قة األساس يف دعوة الرسل هي التاملهم أنّمما يدل على عليم، زكية على التفقدمت الت. ]٢:اجلمعة[}والْحكْمةَ
والتلكن لفظة ، ربيةزكية هي الت)زكيةالت (ربيةأدل وأدق على املعىن من الت.  

وحيد يف نفوس العباد، فال يتحقق الت وال خيفى على كل مؤمن ما لإلميان بأمساء اهللا وصفاته من اآلثار السلوكية والتربوية
   .ز وجلإال باإلميان ا، وال يستطيع العبد أن يدرك حقيقة العبودية وحيققها قوالً وعمالً إال إذا عرف صفات اهللا ع

 ، واحلرص على حتصيلها، يثمر للمؤمن مثرات سـلوكية ، وتدبرهالعبده املؤمن -عز وجل-ة اهللا اإلميان مبحب وعليه فإنّ
بأكمله، بل ويشمل اتمع اإلنساين  ومنها ما بعود على اتمع ،منها ما يعود على الفرد نفسه، جليلةتربوية فوائد و ،عظيمة
  :)٢(، ومن ذلككله

  .احملسنني احلرص على اإلحسان يف عبادة اهللا، وإىل عباد اهللا، ألن اهللا سبحانه حيب :أوالً
، فيحسن يف عبادته هللا، هأهل ه اهللا، أو حيبه حيرص على كل عمل أو خلق حيباهللا حيب احملسنني؛ فإن فإذا علم املؤمن أنّ

مل اإلحسان إىل غري املسلمني، واإلحسان إىل البـهائم  احلسي واملعنوي، بل يش وحيسن إىل عباد اهللا بشىت أنواع اإلحسان
  .واحليوانات والطيور كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، طمعاً يف ثواب اهللا وحمبته، وخوفاً من عذابه ومقته

ي اهللا يف شأنه كلـه، يف  املتقني، فإنّ ذلك يدفعه إىل أن يتق تقوى اهللا يف السر والعلن، فإذا علم املؤمن أنّ اهللا حيب :نياًثا
السر والعلن، والسراء والضراء، وحيثما كان، ومن ذلك أنّ يعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا يرجو ثواب، وأن يترك معصية 

  .املتعلقة حبق اهللا أو حقوق العباد اهللا على خوف من اهللا خياف عقاب اهللا، وأن يترك الذنوب صغريها وكبريها،

                                                
. ينحيث عقد فصالً عن عالقـة التربيـة بالـد   ) ١٥٩-١٥٥(لعبد الرمحن احلازمي، ص) التوجيه اإلسالمي ألصول التربية(كتاب: انظر) ١(

. حيث عقد فصالً عن األثر التربوي للعقيدة اإلسالمية على الفرد واتمع) ٦٩-٦٣(إبراهيم الدعيلج، ص: التربية اإلسالمية، للدكتور: وكتاب
جوانب التربية اإلسالمية : وكتاب. ينارتباط األخالق بالد يف بيان) ٢٥٦-٢٤٤(فلسفة التربية اإلسالمية، للدكتور عمر الشيباين، ص :وكتاب

  .عن أمهية العقيدة يف السلوك) ١٤٣-١٤١(مقداد ياجلن، ص: األساسية، للدكتور
 ). ٢٤٦-١/٢٤٣(شرح العقيدة الواسطية، البن عثيمني: انظر )٢(



 

 ٣٣

التوابني حرص علـى التوبـة    اهللا حيب إذا علم املسلم بأنّف، التوابني اهللا حيبن ألإىل اهللا من مجيع الذنوب وبة الت :ثالثاً
 من مجيع الذنوب املتعلقة حبقوبة إىل اهللا عز وجل، التالعبد من كثر يتستوجب أن  اوهذ .ورغب فيها لينال هذه حمبة اهللا له

ما ال جتـده   وحقوق العباد اهللا من اخلوف واحلذر من تعدي حقوق ذنب عندهالب من اهللا، أو حقوق عباده، وهلذا جتد التائ
  . عند غري التائب

وهلذا ينبغي للمسلم إذا تطهر أن يستحضر املتطهرين،  اهللا حيب احلسية واملعنوية ألنّ احلرص على الطهارة بنوعيها :رابعاً
ـ اهللا  بـأنّ  يستحضرمن النجاسة،  هثوب إذا غسلطهارة، فهذا الفضل العظيم ليكون أدعى له على احملافظة على ال إذا و، هحيب

 وكثري من الناس يف غفلة عن هذه املعاين وهذا الشعور واإلحساس، كثري من الناس، هحيباهللا  بأنّ يستحضر، أو أغتسل توضأ
ـ همن النجاسة أو من األحداث، ألا شرط لصحة الصالة، خوفاً من أن تفسد صالت يتطهر إمنا كـثرياً أن   ه، لكن يغيب عن
ة اهللا أن ذلك جيلب حمب يتطهر أو يزيل النجسستحضر عندما ي الواحد منا نالو كو، هشعر بأن هذا قربة وسبب حملبة اهللا ليست
  .، حلصل خرياً كثرياًله

ها، ومن أحـرص  اس على الطهارة بشىت أنواعحمبة اهللا للمتطهرين من أحرص الن وهلذا جتد املؤمن الذي يستحضر صفةَ
  .الناس على الترته عن النجاسات احلسية واملعنوية، ألنه يطمع بذلك إىل حمبة اهللا له، وليس ألجل غرض دنيوي

، صلّى اهللا عليه وسلّمحممداً اتبع نبيه  ،ومن آثار اإلميان ذه الصفة العظيمة أن من أراد أن يكون حمبوباً عند اهللا :اًًخامس
رص غاية احلـرص  حيهذا يستوجب أن و .]٣١:آل عمران[. }نْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللاقُلْ إِ{: لقوله تعاىل

مـن البـدع،    هحيميذا اإلتباع  هوشعور .نقصييد، وال زيال فترسم طريقه، ي، حبيث صلّى اهللا عليه وسلّمعلى اتباع النيب 
 هيكون سلوكس حال على أياألمور، فانظر  هذا يف كل املسلم شعراستالزيادة والغلو، ولو من  همن التقصري، وحيمي عوحيمي

  .ه ونعامله مع الناسوعبادات هوأخالق هآدابو
يأْتي  يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف{ :تعاىل قولهل ،احلذر واخلوف من الردة عن اإلسالم :اًدسسا

، وأتى بقوم حيبهم وحيبونـه،  هارتدد عن دين إذاأن اهللا يهدد العبد املؤمن فإذا علم . ]٥٤:املائدة[.}يحبهم ويحبونهاللَّه بِقَومٍ 
وحيذر من األقـوال واألفعـال    .طاعة اهللا واالبتعاد عن كل ما يقرب للردة حيرص على هويقومون بواجبهم حنو رم، فإن

  .خرجة عن امللةامل
ه حيرص على نظافة ومجاله مظهره، وملبسه، ومركبه، ومكتبه، ومسكنه، إذا علم العبد بأنّ اهللا حيب اجلمال، فإن :سابعاً

ألنه بذلك يرجو حمبة اهللا، ويستشعر أنه بالنية الصاحلة يتعبد اهللا بعمل مباح، تسعى إليه مجيع النفوس البشرية، وتدعو الفطرة 
  .ينفق من أجل توجيه الناس وتوعيتهم بأمهيته األموال الطائعة إليه، بل
 الرمحنمما يزيد يف إميان املؤمن، كما قال الشيخ عبد  -احملبةومنها صفة -معرفة اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العليا  :ثامناً

توحيد الربوبيـة،  : اع التوحيد الثالثةاإلميان بأمساء اهللا احلسىن ومعرفتها يتضمن أنو إنّ): (هـ١٣٧٦ت(السعدي رمحه اهللا
وتوحيد اإلهلية، وتوحيد األمساء والصفات، وهذه األنواع هي روح اإلميان وروحه، وأصله وغايته، فكلما ازداد العبد معرفة 

   .)١()بأمساء اهللا وصفاته ازداد إميانه وقوي يقينه

                                                
 ).٤١(توضيح والبيان لشجرة اإلميان، صال )١(



 

 ٣٤

 .وخوفه ورجاء، وإخالص العمل له، وهذا عني سعادة العبدتدعو إىل حمبته وخشيته، بأمسائه وصفاته معرفة اهللا  :تاسعاً
مفتاح دعوة الرسل، وزبدة رسالتهم، معرفة املعبود بأمسائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه املعرفة تنيب : (قال ابن القيم رمحه اهللا

   .)١()مطالب الرسالة كلها من أوهلا إىل آخرها
؛ ألنه من املعلوم عند أربـاب  على ما يليق به ةصفة احملب االتصاف والتحلِّي بيسعى إىلاملؤمن ذه الصفة د العب :اًعاشر
ألن  ؛ فهذا يدعو العبد احملبحبه بصفاتهيتحلَّى م أنّ احملبوب حيب ؛ كما أنّيتصف بصفات حمبوبه أنّ حيب احملب العقول أنّ

حيب الرفـق، فإذا  حيب الكرماء، رحيم حيب الرمحاء، رفيق يتصف بصفات حمبوبه ومعبوده كلٌّ على ما يليق به، فاهللا كرمي
؛ سعى إىل التحلي بصفات الكرم والرمحة والرفق، وهكذا يف سائر الصفات اليت حيب اهللا تعاىل أن يتحلَّى ا علم العبد ذلك

  .العبد على ما يليق العبد
، لربه عـز وجـل  استأنس  )رحيم ودود(ه سبحانه وأن ،هللا تعاىل )احملبةو احلب(العبد إذا آمن بصفة  أنّ :احلادي عشر

ب إليه مبا يزيد حبوتقره لهه وود.  
أنّ العبد املؤمن إذا استشعر حمبة اهللا له، أوجب له ذلك زيادة حمبته هللا فوق احملبة األوىل، فشغلت هذه احملبة  :عشر ثاينال

ق فيه سعة لغري حمبوبه ألبته، فصار ذكر اهللا وحبه أحب إليه من كـل  قلبه عن التعلق بغري اهللا، وملكت عليه جوارحه، ومل يب
  .، فبه يبصر، وبه يسمع، وبه يبطش، وبه ميشيشيء

  .)٢(وإذا كان املخلوق جيد هذا يف حمبة املخلوق اليت مل خيلق هلا، فكيف مبحبة اخلالق عز وجل
بقدر ما معهم من اإلميان والعدل واألمانة، ويبغض فـيهم   هماملؤمن فيما حيب من إخوانه املؤمنني حيب نّأ :عشر لثالثا

بقدر الطاعـة ويـبغض بقـدر     يحبف- -جل وعال-ة اهللا املؤمن تبع حملبمحبة بقدر ما معهم من اجلَور والظلم واخليانة، ف
  .ويف نوازع القلب ،هذا من العدل حىت يف رغبات النفسواملعصية، 

يسارعون يف اخلريات وحيرصون عليها، وحيذرون الشرور واآلثام ويبتعدون عنها، ناس أردنا أن جنعل ال واحلاصل أننا إذا
 فيجب علينا أوالً وقبل كل شيء أن نغرس يف قلوب أطفالنا الصغار اإلميان احلقيقي بصفات اهللا عز وجل، وحمبته للطاعات

شوع له، وربطهم به ال بغريه، وااللتجاء إليه وأن نغرس يف نفوسهم عاطفة احلب هللا واخل. وأهلها، وبغضه للمنكرات وأهلها
وبذلك اإلميان ميكن أن . يف كل شيء، رغبة يف حتقيق حاجام، وجتنباً لكل لون من ألوان املعاصي والشرور رهبة من عذابه

السليمة، فإـا  نثبت أقدام أناس على الطريق املستقيم يف هذه احلياة، وإذا رسخت تلك العقيدة يف قلوم بالعوامل التربوية 
  .)٣(تنمو وتترعرع بإذن اهللا فيعجب الناس مبنظرها اجلميل ومثارها اليانعة

  .ومن هنا ندرك عظم جناية الذين ينفون عن اهللا هذه الصفة، أو حيرفوا، أو ال يهتمون منها إال باجلانب املعريف فقط
  

                                                
 ).١٥٢-١/١٥٠(الصواعق املرسلة) ١(
 ).٢٠٠(اجلواب الكايف، البن القيم، ص: انظر) ٢(
  ).٢٨٦(ص. الدكتور يوسف القاضي، والدكتور مقداد ياجلن: علم النفس التربوي يف اإلسالم، تأليف: انظر) ٣(



 

 ٣٥

  ثامناملبحث ال
  نيحمبة اهللا عز وجل لعباده املؤمن الرد على منكري

  .وفيه ثالث مسائل
  .إلسالمل عند الفرق املنتسبة وحتريفها ،هذه الصفةوإنكار تعطيل  تاريخ: املسألة األوىل

وفطرة، ومن أنكر  ،وعقالً ،شرعاًلعباده املؤمنني وأوليائه الصاحلني وأنبيائه املصطفني؛ ثابتة  -تعاىل–ة اهللا حمب تقدم لنا أنّ
تعطيل هـذه  بل إنّ . الفطرو ،العقلراسخاً يف  ،وأنكر حقاً ثابتاً يف الشرع ،قد افترى إمثاً عظيماًفعباده املؤمنني  اهللا حيب أنّ
وهلذا كان علماء السلف ينصون على إثبات هذه الصـفة يف   ،من أعظم املقاالت شناعة يف اإلسالم -عز وجل-صفة هللا ال

  .د على املخالفني فيهاألجل الر ،كتب العقائد املختصرة
 حيـث  ،تقريباً) هـ١٢٤(سنة يف أوائل املائة الثانية قتولامل هذه الصفة هو اجلعد بن درهم عرف عنه إنكارمن  وأول 

، ومل يكلّم موسى تكليمـاً  ،مل يتخذ إبراهيم خليالً -جل وعال-اهللا  أنّه أحد، وأحداً من عباده وال حيب اهللا ال حيب زعم أنّ
وكان ذلك بفتوى . يوم عيد األضحى تقربا إىل اهللا جل وعالأمري العراق  )هـ١٢٦ت(فضحى به خالد بن عبد اهللا القسري

  .ن وأهله خرياًأهل زمانه من علماء التابعني رضي اهللا عنهم، فجزاه اهللا عن الدي
 )هـ١٢٨ت(سلم بن أحوز، فأظهره وناظر عليه، فقتله )هـ١٢٨ت(بن صفوان اجلهم ؛أخذ هذا املذهب عن اجلعدمث 

ـ ١٣١ت(واصل بـن عطـاء الغـزال   ذلك إىل املعتزلة أتباع هذا املذهب بعد ، مث انتقل نأمري خراسا عمـرو بـن   و)هـ
  .دعوهم إىل املوافقة هلم على ذلكأئمة اإلسالم، و واامتحنو، )هـ٢١٨(، وظهر قوهلم يف أثناء خالفة املأمون)هـ١٤٢(عبيد

الذين يزعمون أن الرب  )١(فلسفة ومبتدعة أهل الكتابوأصل قوهلم هذا مأخوذ عن املشركني والصابئة من الربامهة واملت
، وهؤالء هم أعداء إبراهيم اخلليل ـ عليه السالم ـ وهم يعبدون الكواكب ويبنون اهلياكل للعقول له صفة ثبوتية أصالًليس 

رثها معطلة الصفات مث ورثها اجلهمية عنه، مث و .)٢(وموسى كليماًأكون إبراهيم خليالً وهم ينكرون أن يوالنجوم وغريها، 
  .من املعتزلة واألشاعرة واملاتردية ومن تتأثر م فيما بعد

  
  

                                                
  ). ٢٥٩(امللل والنحل للشهرستاين، ص: انظر. ليهم إبراهيم عليه السالمهم عبدة الكواكب، وهم الذين بعث إ :الصائبة) ١(

براهم، ينكرون النبوات، ومنهم من مييل إىل الدهر، ومنهم من مييل إىل مذهب الثنوية، وأكثـرهم علـى   : املنتسبون إىل رجل يقال له :والربامهة
  ).٥٠٦(امللل والنحل للشهرستاين، ص: انظر. كل، ومن قائل باألصناممذهب الصائبة ومنهاجها، فمن قائل بالروحانيات، ومن قائل باهليا

إن للعامل مبدعاً ال تدرك صفته العقول من جهة هويته، وإمنا يدرك من جهة آثاره، وهـو  : هم حكماء الروم واليونان، الذين يقولون :واملتفلسفة
  ).١٢(امللل والنحل للشهرستاين، ص: انظر. ينه األشياءالذي ال يعرف امسه فضال عن هويته إال من حنو أفاعيله وإبداعه وتكو

 .يف دينهم البدع واخلرافات، ومن ذلك تعطيل الصفات عن الرب عز وجل اهم الذين أدخلو :ومبتدعة أهل الكتاب
لنبوات، البـن تيميـة   وما بعدها، وا) ١٠/٦٦(و. وما بعدها ٤٧٧/)٦(وجمموع الفتاوى، له). ٤١٠(التحفة العراقية، البن تيمية، ص: انظر )٢(

والصـفدية، ال بـن   ). ٩/٣٩٤(، والبداية والنهاية، البن كـثري  )٣٩٦-٢/٣٩٤(، وشرح الطحاوية، البن أيب العز )٨٩-٨٨، ٦٦(أيضاً ص
 ). ٢/٢٦٢(تيمية



 

 ٣٦

  
  .مقوالتهم، وشبهاتهم: املسألة الثانية

  : املنكرون حملبة اهللا لعبده املؤمن، صنفان
  .)املفوضة(لةطّ، وهم املعيةبطلها بالكلينفى هذه الصفة وي صنف )١(
  :قسمان هؤالء، و)املؤولة(، وهم احملرفةهاصنف حيرفوا إىل معاين أخرى ال تدل عليو )٢(

   .باإلحسان إىل العبد والثوابقسم فسروها  •
 .قسم جيعلوا نفس إرادته لتلك املفعوالتو •

–وفـراراً   .)١(وشبهتهم يف إنكارها أم تأثروا باملتكلمني من القدرية وحنوهم ممن جعل احملبة واإلرادة شـيئاً واحـداً  
  .باملخلوق، فشبهوه باملعدوممن تشبيه اخلالق  -بزعمهم

  :ومقوالت من تأثر م  يف إنكارها كثرية جداً، فمن ذلك ومقوالم
  .)٢()أي يريد إيصال اخلريات إليهم: إنه تعاىل حيب عبيده: ومعىن قولنا: (رمحه اهللا) هـ٦٠٦ت(قال الفخر الرازي

تجوا عليه بأن أهل اللغة يقيمون كل واحد من هذه ومن أصحابنا من زعم أنه ال فرق بني احملبة واإلرادة، واح: (وقال
. أردت، ما رضيت، أو العكس لعد متناقضاً: ولو قال. أردته، وشئته، ورضيته، وأحببته: األلفاظ مقام اآلخر، فيقولون

. الكائناتواحتج عليه بأنه ثبت بالدليل العقلي أنه تعاىل مريد جلميع . ومن أصحابنا من فرق بني اإلرادة واحملبة والرضا
ه ه ال حيبأن مبعىن ].٢٠٥:  البقرة[.}واللَّه ال يحب الْفَساد{: قال تعاىل. مث إن القرآن يدل على أنه ال حيب بعض األشياء

  :أن جيعله ديناً، وهذا القائل فسر احملبة بأحد وجهني
  .أنه عبارة عن إرادة إكرام احملبوب، ورفعة درجته: األول
فاحلاصل أن احملبة عبارة عن إيصال الثواب إليه يف اآلخرة، وإيصال الثناء إليه . رة عن إرادة مدح احملبوبأنه عبا: الثاين
  .يف الدنيا

صورا مـدة،  ال حيب الفساد قضية مهملة، وليست بكلية، ينبغي يف العمل ا ثبوا على : وأجاب األولون بأن قوله
كان حيبه للمفسدين، أو نقول إنه ال حيب الفساد مبعىن أنه ال حيب أن جيعله  وعندنا أنه ال حيب الفساد ألهل الدين، وإن

  .)٣()ديناً وشرعاً مأموراً به
ه تقدس عن أن مييل أو ميـال إليـه،   ألن ؛املعهودة فينا احملبةالباري ال يوصف ب(: رمحه اهللا )هـ٥٣٦ت(قال املازريو

اجلنسية والطبيعة البشرية، وإمنا معىن حمبته سـبحانه للخلـق   فيتصف بالشوق الذي تقتضيه  ،أو طبع ،وليس بذي جنس
راجعة إىل نفـس اإلثابـة والتنعـيم ال     احملبةإرادته لثوام وتنعيمهم على رأى بعض أهل العلم، وعلى رأي بعضهم أن 

  .)٤()لإلرادة
                                                

  ).١١٨(النبوات، البن تيمية، ص: انظر) ١(
 ).٢٧٤(شرح أمساء اهللا احلسىن، ص) ٢(
  ).٣٤٧-٣٤٦(املرجع السابق، ص) ٣(
ونقله عنه النووي يف مواضع مؤيداً له يف شرحه لصحيح مسلم، ). ١١/٣٥٨). (١٣/٣٥٧(وراجع فتح الباري البن حجر). ١/٣٠٨(املعلم ) ٤(

 ).١٨٤-١٦/١٨٣(و)٦/٥:(منها



 

 ٣٧

إليه مما  هللا ورسوله أحبمن كان ا: (صلى اهللا عليه وسلم قولهعند  رمحه اهللا )هـ٦٥٦ت(القرطيب أبو العباس وقال
حمبـا   )٢(صحيح ،، وإطالقها عليه، وال خالف يف إطالق ذلك عليههللا تعاىل احملبةإضافة جواز على  دليلٌ(. )١()سوامها

وال خيتلف النظّـار   وهو يف السنة كثري، ]٥٤:املائدة[}فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه{: وحمبوباً، كما قال تعاىل
(٣)نةمن أهل السا مؤوة لة يف حق اهللا تعاىل، ألنّوغريهم أيستكمل بـه   احملب املتعارفة يف حقّنا إمنا هي ميل ملا فيه غرض

وقد اختلـف أئمتنـا يف    .ه عن ذلكنـزوتكتمل حبصوله، واهللا تعاىل م ،اإلنسان ما نقصه، وسكون ملا تلتذُّ به النفس
ه من عباده، وعلى هذا ه حيبحق اهللا تعاىل، فمنهم من صرفها إىل إرادته تعاىل إنعاماً خمصوصاً على من أخرب أنتأويلها يف 

ومنهم من صرفها إىل نفس اإلنعام واإلكرام، وعلى هذا فتكون من صفات الفعل، وعلـى هـذا    ترجع إىل صفة ذاته،
  .)٤()ب والسخط وما كان يف معناهاالغضاملنهاج يتمشى القول يف الرمحة والنعمة والرضا و

عن  وحمبة اهللا تعاىل منـزهة إثابتهم عليها،: إرادة إكرامه وإثابته، وألعمال العباد: حمبة اهللا للعبد: (وقال يف موضع آخر
  .)٥()ميالً للمحبوب، أو شهوة، إذ كل ذلك من صفاتنا، وهي دليل حدوثنا، واهللا تعاىل منـزه عن كل ذلك كونأن ت

إكرام مـن   :تهفمعىن حمب، والبغض عند بعض أصحابنا من صفات الفعل احملبة(: رمحه اهللا )هـ٤٥٨ت(البيهقيوقال 
وكالمه من صفات ذاته فريجع ، وقوله من كالمه، م فهو من قولهوأما ما كان من املدح والذّ، إهانته :ومعىن بغضه ،هأحب

وبغضه اخلصال املذمومة وفاعلها يرجع إىل إرادته ، إىل إرادته إكرامه فمحبته اخلصال احملمودة وفاعلها يرجع .إىل اِإلرادة
  .)٦()إهانته

حمبة اهللا عبده هي رمحته له، ورضاه عنه، وإرادته له اخلـري، وأن  : قال العلماء: (رمحه اهللا )هـ٦٧٦ت(وقال النووي
٧()زه عن ذلكـمن ، وأصل احملبة يف حق العباد ميل القلب، واهللامن اخلري يفعل به فعل احملب(.  
ثبتوا هللا يال شك أنه يقصد بذلك علماء األشاعرة، وإال فقد تقدم أن علماء السلف ): قال العلماء( :وقوله رمحه اهللا

  .على الوجه الالئق به -عز وجل-
ال  احملبة م أنّمن اجلانبني، زعماً منه احملبةة حقيقة وأنكرت اجلهمي(: رمحه اهللا )هـ٧٩٢ت(قال ابن أيب العز احلنفيو

تكون إال ملناسبة بني احملب ةه ال مناسبة بني القدمي واحملدث توجب واحملبوب، وأن٨()!احملب(.  

                                                
بيان خصال ، ومسلم يف صحيحه، يف كتاب اإلميان، باب )١٦:ح/١/٧٧(رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان) ١(

 ).٤٣:ح/٢/٣٧٢(من اتصف هن وجد حالوة اإلميان
   .هكذا يف املطبوع، ويف العبارة ركاكة ظاهرة) ٢(
 .ويعين بأهل السنة هنا أصحابه األشاعرة) ٣(
 ).٧٦(، واملقصد للغزايل ص)١/٢٠٦(املنهاج للحليمي: وانظر). ١/٢١٢(املفهم،  )٤(
  ).٦/٥٤٣:(، وانظر)٦/٦٤٣(املفهم، ) ٥(
 ). ١٣/٣٥٨(وفتح الباري، البن حجر). ٦٠(، واالعتقاد، له أيضاً ص)١٠١(األمساء والصفات، للبيهقي ص )٦(
)  أحب اهللا لقـاءه :(قال) ١٧/١٠(و. بتفضيل الوتر يف األعمال) حيب الوتر(حيث فسر ) ١٧/٦: (وانظر). ١٦/١٢٤(شرح صحيح مسلم) ٧(

 ).أي فيجزل هلم العطاء والكرامة
 ).٣٩٦-٢/٣٩٤(وية، شرح الطحا )٨(



 

 ٣٨

حمبة اهللا لعبده علـى أـا    -ومن اتبعهم من أهل الكالم-وقد تأول اجلهمية ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  .اإلحسان إليه، فتكون من األفعال

من القولني بعض املنتسبني إىل السنة من أصحاب  هي إرادة اإلحسان، ورمبا قال كالً: خرى من الصفاتية قالواوطائفة أ
  .)١()إلمام أمحد وغريهما

يقتضي التجسيم وحلول احلوادث هللا  -بزعمهم–إثباا  فة؛ ألنّاملعطلة جبميع أصنافهم ينكرون هذه الصواحلاصل أن 
  .بآثارها ومثراا احملبةأو بالنصر والتأييد، وقاعدم أم يفسرون  ،ثابة والثوابباإل احملبةتعاىل، ويفسرون 

فأولوا نصوص حمبته هلم بإحسـانه إلـيهم،    ...ومل ميكنهم تكذيب النصوص(: رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(ابن القيم قال
ولوها بإرادته لذلك، فتارة يؤولوا باملفعول ورمبا أ. ومدحه هلم وحنو ذلك ،بثنائه عليهموإعطائهم الثّواب، ورمبا أولوها 

مسيـت  : اإلرادة إن تعلقت بتخصيص العبد باألحوال واملقامات العلية: ويقولون. املنفصل، وتارة يؤولوا بنفس اإلرادة
إن تعلقـت  براً،  و مسيت:حمبة، وإن تعلقت بالعقوبة واالنتقام مسيت غضباً، وإن تعلقت بعموم اإلحسان واإلنعام اخلاص

  .عتبار متعلقااامسيت لطفاً، وهي واحدة، هلا أمساء وأحكام ب: وال حيتسب يف خفاء، من حيث ال يشعر هبإيصال
ها إىل صفة الكالم، فهي عنده من صفات الذّات، ال مـن صـفات   : ته للعبد ثناءه عليه ومدحه لهومن جعل حمبرد

  .ت الرب حمبة لعبده، وال ألنبيائه ورسله ألبتةاألفعال، والفعل عنده نفس املفعول، فلم يقم بذا
  .)٢()ات باعتبار أصل اإلرادة، ومن صفات األفعال باعتبار تعلقهاإىل صفة اإلرادة جعلها من صفات الذّ هامن ردو

٣(نية، وهي كثريةوهذا التأويل املتعسف يوجد يف كتب التفسري غري الس(.  
إذ احملبة بالنسبة يف حق اخلالق عز وجل،  ها توهم نقصاًة هللا، بدعوى أنفة احملبفاحلاصل أن األشاعرة واملعتزلة ينفون ص

 إنّ حمبة اهللا لعبـده : ، فأما األشاعرة، فريجعوا إىل صفة اإلرادة، فيقولونللمخلوق معناها ميله إىل ما يناسبه أو يستلذه
ها نفـس  ة بأن، فألم ال يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون احملبوأما املعتزلة. ال معىن هلا إال إرادته إلكرامه ومثوبته املؤمن

  .)٤(الثواب الواجب عندهم على اهللا هلؤالء، بناء على مذهبهم يف وجوب إثابة املطيع وعقاب العاصي
ة احملب ة، وهو أنّفياوالنربة ة اهللا وإرادته بنوا ذلك على أصل هلم للقدرية واالذين أنكروا حمب: (قال ابن تيمية رمحه اهللا

وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما مل يكن فعله، فاعتقدوا  واإلرادة والرضا واملشيئة شيء واحد، وال يتعلق ذلك إال مبعدوم،
ه فهذا باطـل عنـد   قلْمن خ وداًب موجحيأنّ فأما ... فاملوجود ال حيب وال يراد .تتعلق إال مبعدوم أنّ احملبة واإلرادة ال

                                                
 .مثبة بعض الصفات كاألشاعرة واملاتريدية: ويعين بالصفاتية). ٥١(قاعدة يف احملبة، ص )١(
 ).٢٠-٣/١٩(مدارج السالكني) ٢(
). محمبة اهللا عباده أن يرضى عنهم وحيمـده : (حيث قال) ١/٣٤٧(ما ذكره الزخمشري املعتزيل يف تفسريه الكشاف: انظر على سبيل املثال) ٣(

وقـال الـرازي   ). حمبة اهللا لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم، ويعظمهم ويثين عليهم ويرضى عنهم): (١/٦٣٣(وقال يف موضع آخر
نـافع يف  وأما حمبة اهللا تعاىل للعبد فهي عبارة عن إرادته تعاىل إيصال اخلـريات وامل : قال املتكلمون): (٨/١٩٧(األشعري يف كتابه التفسري الكبري

  ).وحمبة اهللا للعبد عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه واحلكم له بالثواب واجلنة): (٩/٣٨١(وقال يف موضع آخر ). الدين والدنيا إليه
  ).١٣٥-١٣٤(شرح العقيدة الواسطية، للهراس، ص: انظر) ٤(



 

 ٣٩

ته هي حمب: ولونقفاة يوالن. كل شيء ته هي مشيئته، وقد شاء خلق كل شيء فهو حيبحمب: لكن اربة يقولون: الطائفتني
  .)١()، وهي مشيئته خاصةإرادته إثابة املطيعني

  
  .الرد على مقوالتهم وشبهاتهم: املسألة الثالثة

صوص احملبة ال تقبل هذا التأويل لكثرا، وتواطئها على ، فنة اهللا لعبده املؤمن ظاهر البطالنهذا التأويل حملبال شك أنّ 
وهذه طريقة أهل التأويل يف كثري من  .فيها ما يفهمه املخاطب الذي مل تفسد فطرته بالعقائد املنحرفة عن احلق احلب أنّ

  :عليهم مبا يليونرد  .إما أن جيعلوها إرادة الثواب أو العقاب، أو هي نفس الثواب والعقاب -عز وجل-صفات اهللا 
   . من سنة وال عقلال من كتاب وال ال دليل عليه إن هذا التأويل: نقول هلم: أوالً
  .نه ال مناسبة بني اخلالق واملخلوق، حىت يكون بينهما حمبةبأ :قوهلم يف نفي احملبة :ثانياً

ال تسـتلزم وال   -كما يليـق جباللـه  -ه توخلّ -تبارك وتعاىل-ة اهللا حمب نعم، هذه هي احملبة البشرية، ولكن: قلنا هلم
تستدعي ما ترونه نقصاً بالنذاته ال تشبه الذوات، فكذلك صـفاته ال   كما أنّ -تبارك وتعاىل-ة املخلوقني، فاهللا سبة حملب

  .تشبه الصفات، فاستواؤه وكالمه ونـزوله، ومجيع صفاته ال تشبه ما ينطبق على املخلوقني إذا وصفوا بذلك
   .اخلالق باملخلوق تشبيهو تجسيمال لزم منها، لعز وجل هللا لو أثبتنا صفة احملبةا ننأ: همزعم :اًلثثا

إذا كان يف إثبات احملبة جتسيم ففـي إثبـات   : ونقول!! فلماذا أثبتم اإلرادة؟ أليس يف هذا تشبيه وجتسيم؟: هلم نقول
  !! اإلرادة جتسيم أيضاً

: هي احملبةإن : حيث قالوا .احملبةم فيها نظري ما فروا منه يف كإليها، يلزم احملبةن رجعوتن اإلرادة اليت إ: نقول هلم :اًرابع
  .ميل املريد إىل من يوافقه يف إرادته: هيكذلك، واإلرادة : هلم امليل إىل احملبوب، فيقال

م أن العقـل دل  سبع صفات فقط بـزعمه  نيثبتوعلى األشاعرة الذين  -رمحه اهللا-وهلذا رد شيخ اإلسالم ابن تيمية 
القول يف بعض الصـفات   :فأجام باملعارضة وعدم التسليم، فإن، حبجة عدم داللة العقل عليها عليها وينفيها ما عداه

 نفع العباد باإلحسان: ميكن إثبات هذه الصفات بنظري ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال: (مث قال .كالقول يف بعض
ة التخصيص على املشيئة، وإكرام الطائعني على حمبتهم، وعقاب الكفّار على بغضـهم،  إليهم، يدل على الرمحة، كدالل

  .من قبيل إلزام اخلصم بنفس حجته ذاوه .)٢()كما قد ثبت بالشاهد واخلرب من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه
  .املنعب: بالتسليم، والثاين: أحدمها: ، مردودة من وجهنيأن العقل ال يدل عليها دعواهم :خامساً

مع دل عليها بأجلى دليل وأوضـح  الس لكن، بني اخلالق واملخلوق أن العقل ال يدل على احملبةلكم سلمنا : هلم قولنف
  .، كما تقدمبيان، وهو دليل قائم بنفسه

                                                
  ).١١٩-١١٨(النبوات، ص) ٥(
وانظـر كـذلك   ). ١٣/٢٩٩(املتشابه والتأويل، رسالة مطبوعة ضمن جمموع الفتاوى، البن تيميةاإلكليل يف : وانظر). ١٢٣(التدمرية ص) ١(

والصواعق املرسـلة، البـن   ). ٣٥٩-١١/٣٥٧(وقاعدة يف املعجزات والكرامات، ضمن جمموع الفتاوى ). ٣٥٣-٥/٣٥٢:(جواباً مفصال يف
 ).١٤٤٧-٤/١٤٤٦(القيم



 

 ٤٠

لـوق،  بل العقل دل على إثبات احملبة بني اخلالق واملخ: أن مننع دعوى أن العقل ال يدل عليها، ونقول :اجلواب الثاين
  .بيانه يف املبحث األول كما سبق
ألنه  -عياذا باهللا-باملشيئة واإلرادة، يلزم منه أنّ اهللا حيب الكفر والفسوق والعصيان تفسري احملبةإن : نقول هلم: اًسادس

هـود  أرادها كوناً وقدراً، ومعلوم أنّ مجاهري املسلمني يعرفون فساد هذا القول بالضرورة، بل سائر أهل امللل مـن الي 
  .)١(والنصارى متفقون على أن اهللا ال حيب الشرك، وال تكذيب الرسل، وال يرضى ذلك، بل يبغضه وميقته ويكرهه

ومعلوم أن الثواب والعقـاب وحنومهـا    .يلزم منه أن تكون صفته تعاىل خملوقةتفسري احملبة بالثواب والعقاب،  :اًسابع
  .خملوق، واحملبة صفة هللا غري خملوقة

ليس كمثله شيء يف صفاته، كما أنه ال مثل لـه يف  : ألن اهللا تعاىل ،ننا لسنا حباجة إىل هذا التأويلبأ: قول هلمن :اًثامن
  .)٢(ذاته

، ففرق بـني  ا، وليس هو احملبة نفسهاومثرا هابأن الثواب والثناء من آثار احملبة، ومن نتائج: أيضاً ويرد عليهم: اًتاسع
  .الصفة وآثارها

فقد عبده املؤمن من نفى أن اهللا تعاىل يحب ف ؛تأويل ما يترتب عليه من لوازم باطلةيدل على بطالن هذا المما : اًعاشر
 .، كما تقدمكذَّب القرآن، ألن اهللا تعاىل ذكر يف مواضع كثرية أنه حيب املتقني والتوابني واملتطهرين واحملسنني والصابرين

  .باهللا عياذاً اخيشى على منكريها أو حمرفيها حرماهلذا و
  
  
  
  
  

                                                
  ).٨٩(النبوات، البن تيمية، ص: انظر) ٢(
 ).١/٦٥(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للغنيمان : انظر )٢(



 

 ٤١

  اخلامتة
والذي استعرضت فيه حقيقة حمبة اهللا لعباده املؤمنني، وأدلة ثبوا من الكتـاب والسـنة    ويف ختام هذا البحث املختصر

وبيان إمكانيـة   وإمجاع السلف والفطرة والعقل، وبيان مرتلتها من الدين واإلميان، والفرق بينها وبني اإلرادة هللا عز وجل،
جتماعها مع البغض، وتفاضلها ومراتبها وأنواعها، واألخطاء العقدية فيها، واألسباب اجلالبة هلا، والعالمات اليت تدل عليها، ا

نيها العبد يف الدنيا واآلخرة، وآثارها السلوكية والتربوية يف حياة املسلم، وبيان األعمال واألخالق اليت ال حيبها جيومثراا اليت 
أهلها ألجل احلذر منها، وتاريخ تعطيل هذه الصفة وإنكارها وحتريفها عند بعض الفرق املنتسبة إىل اإلسـالم،   اهللا وال حيب

  :ج اليت توصلت إليها، فيما يليئأخلص أهم النتا وبعد هذا االستعراض. والرد على مقوالم وشبهام حوهلا
وأجلّها أشرفها، و، الشرعية أنفع العلوممن هذا العلم و. أمسائه وصفاتهباهللا تعاىل و العلمهو أصل الدين وأساسه  .١

 .، هو اشتغال بأعلى املطالب، وحصوله للعبد من أشرف املواهبهعلى اإلطالق، واالشتغال بفهم
-اهللا  أنّعلـى   ، والفطرة، والعقلوإمجاع سلف األمة الصاحل ،الكتاب، والسنة الصحيحةت نصوص قد دلل .٢

 .يحب ويحب -تعاىل
وكرم، يهبه ملن شاء من عباده، ليس حلاجته  ومنة -عز وجل-لعبده املؤمن فضل من اهللا  -عز وجل-بة اهللا حم .٣

 .خلري يسوقه إىل حمبوبة، حمبة عن كمال واقتدار وغىن-جل وعال -حملبوبه، أو لضعفه مع حمبوبه، وإمنا حيبه 
يليق جبالله وعظمته، منـزه عن مماثلـة   جلَّ، على مالعبده املؤمن؛ صفة حقيقية هللا عز و -عز وجل-حمبة اهللا  .٤

، ليست هي اإلنعام، واإلكرام، واإلحسان، والثواب، والعطاء، أو إرادة الثواب، واإلكرام؛ كما يقول  املخلوقني
وإمنا هي أمر فوق ذلك وأعظم وأجل وأشرف، وهذه األمور إنما هي من آثارهـا، ومثراـا،   . املؤولة احملرفة

 .باا، ولوازمهاوموج
، حيب من شاء، وما شاء-سبحانه–الفعلية االختيارية املتعلّقة باملشيئة، فهو  اهللا صفاتمن حمبة اهللا لعبده املؤمن  .٥

 .ومىت شاء، على الوجه الالئق به
العبد ملا حيب العبد ملا فيه من الصفات احلسنة؛ صفات اإلميان، والعدل، والطّاعة، ويبغض  -جل وعال-أنّ اهللا  .٦

قد حيب العبد مـن   -جل وعال-أنّ اهللا و .فيه من صفات الظلم، والطّغيان، أو املعصية، واملخالفة، وحنو ذلك
 .جهة ويبغضه من جهة أخرى يف وقت واحد

ثبت هذه الصفة ألحد من البشر تاخللة هي أعلى أنواع احملبة، واخلليل هو من كان يف أعلى درجات احملبة، ومل  .٧
د حبيب اهللا وإبراهيم خليل حمم :ال يصح أن يقالعليه فو. وإبراهيم عليهما الصالة والسالم ليلني حممدإال للخ

 .اهللا
حمبة اهللا لعباده املؤمنني، وأعماهلم، وأقواهلم، وأخالقهم متفاضلة، فهو سبحانه حيب بعض املؤمنني أكثـر مـن    .٨

 -سبحانه–ألمكنة أكثر من بعض، فتتفاوت حمبته بعض، وحيب بعض األعمال واألقوال واألخالق واألزمنة وا
 .حبسب ما تقتضيه حكمته وفضله

اخلصـال الظـاهرة   وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على بيان مجلة من األعمال، واألخالق، واألقوال،  .٩
املؤمن هـذه   والباطنة اليت حيبها اهللا عز وجل، وحيب أهلها، والترغيب على التخلق ا، واحلرص عليها، لينال

. متابعة الرسول صلّى اهللا عليـه وسـلّم  : ذلك ومـن  . املنـزلة العظيمة، والرتبة الشـريفة 



 

 ٤٢

إىل مـن مجيـع    التوبـة ، واإلحسان يف عبادة اهللا وإىل عباد اهللابأنواعه الثالثة، و الصربو. تقوى اهللا عز وجلو
التقـرب إىل اهللا  ، وعدل والقسط يف معاملة النـاس ال، والتوكّل على اهللاحلسية واملعنوية، و الطّهارةو الذنوب،

احملافظـة  و ،احلب، والتزاور، والتباذل، والتناصح يف اهللا، وحمبة أمساء اهللا تعاىل وصفاته، وبالنوافل بعد الفرائض
 .مع الناس يف التعامل الرفق، واجلمال والنظافة، وعلى صالة الوتر

 :ومنها وال حيب اهللا أهلها، فينبغي للمسلم أنّ حيذرها، -عز وجل-هناك أعمال وأقوال وأخالق ال حيبها اهللا .١٠
الكفر، والظلم، والفساد يف األرض، واالعتداء واخليانة، واإلمث، واإلسراف واخليانة، واجلهر بالسوء، والكـرب،  

 .والفرح بغري احلق
هلا أن يعرف هل هو ممن حيبهم اهللا حمبة اهللا تعاىل لعبده املؤمن هلا عالمات تدل عليها، ويستطيع العبد من خال .١١

فيحبه أهل اخلري . القبول يف األرضناس، وامل مع التعالأن يرزقه اهللا الرفق يف  :فمن تلك العالمات أم ال؟
، حسن اخلامتةو. احلماية واحلفظ من فنت الدنياو. االبتالء واالمتحان، ووالصالح، ويرضوا عنه، ويثنوا عليه خرياً

 .إلعانةالتوفيق واو
١٢. معية  :، منهااآلخرةالعبد املؤمن يف الدنيا ولعبده املؤمن هلا مثرات عظيمة وجليلة جينيها  -عز وجل –ة اهللا حمب

ة و. لهة اهللا اخلاصاس، وله أهل السماء مجيعاًوجربيل حمبالمة من عذاب ، ويوضع له القبول يف األرض بني النالس
 .اهللا
لعبده املؤمن، وتدبرها، واحلرص على حتصيلها، يثمر للمؤمن مثرات سـلوكية   -عز وجل-اإلميان مبحبة اهللا  .١٣

احلرص على اإلحسان يف عبادة اهللا، وإىل عباد اهللا، ألن اهللا سبحانه حيـب  : عظيمة، وفوائد تربوية جليلة، منها
 .احملسنني

ثابتاً يف الشرع، راسخاً يف العقـل،   من أنكر أنّ اهللا حيب عباده املؤمنني فقد افترى إمثاً عظيماً، وأنكر حقاً .١٤
، وخيشى علـى مـن   من أعظم املقاالت شناعة يف اإلسالم -عز وجل-بل إنّ تعطيل هذه الصفة هللا  ،والفطر

  .أنكرها حرماا عياذاً باهللا عز وجل
  :التوصيات
دراسة صفات إىل والتربويني أدعو إخواين الباحثني وطالب العلم والدعاة إىل اهللا  يف ختام البحث املختصر .١

أنفـع  هذا مـن   ا للناس، وبيان آثارها التربوية والسلوكية على حيام، فإنّهفهم اهللا عز وجل، وتقريب
 .املعريف فقط انبعلى اجلفيه ال يقتصروا ن وأ .العلوم، وأفضل وسائل تزكية األخالق والسلوك

أدلة ثبوا، وأحكامهـا العقديـة   أدعو إىل دراسة كل صفة من صفات اهللا عز وجل، دراسة مستقلة بيان  .٢
 .وآثارها التربوية

من حيبه، وحب العمل الذي يقربنا إىل حبه، إنه جواد كرمي، رحيم  حباهللا أن يرزقنا حبه و ويف اخلتام أسأل 
  .ودود، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني



 

 ٤٣

  راجعاملاملصادر وفهرس 
، حتقيق التركـي وشـعيب، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة األوىل،      الطحاويةالعقيدة شرح  علي بن علي، العز احلنفي، ابن أيب .١

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 .طاهر الزاوي، وحممد الطناحي، دار الباز، مكة املكرمة: ، حتقيقالنهاية يف غريب احلديث املبارك بن حممد ،اجلزري ابن األثري .٢
حيىي اهلنيدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة . د: يف األعمال القلبية، حتقيق ودراسة التحفة العراقية د بن عبد احلليم،، أمحابن تيمية .٣

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١األوىل، 
دع اجلهمية والصوفية، مطبوعة ضـمن جممـوع   باحلجج العقلية والنقلية فيما ينايف اإلسالم من  ، أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية .٤

  .وىالفتا
  .محد بن عبد احملسن التوجيري، دار الصميعي، الطبعة الثانية. د: الكربى، حتقيق الفتوى احلموية ، أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية .٥
حممد عبد الرمحن عوض، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعـة األوىل،  : ، دراسة وحتقيقالنبوات ، أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية .٦

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
حممد رشاد سامل، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : ، حتقيقدرء تعارض العقل والنقل ، أمحد بن عبد احلليم،بن تيميةا .٧

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الطبة األوىل، 
  ،ضمن جمموع الفتاوى، رسالة يف أمراض القلوب وشفاءها ، أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية .٨
  .حممد رشاد سامل، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة. د: ، حتقيققاعدة يف احملبة ،، أمحد بن عبد احلليمابن تيمية .٩
عبد الرمحن بن قاسم، من مطبوعات : شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع  وترتيب جمموع فتاوى ، أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية .١٠

  .دار اإلفتاء بالسعودية
الشيخ عبد العزيز بن : ح صحيح البخاري، الطبعة السلفية األوىل، حتقيقشر فتح الباري أمحد بن علي، ابن حجر العسقالين، .١١

  .باز
شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانيـة،  : ، حتقيقجامع العلوم واحلكم عبد الرمحن بن أمحد، ،احلنبلي ابن رجب .١٢

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢
حيىي خمتار غزاوي، دار البشائر، الطبعة : حتقيقخللف، فضل علم السلف على علم ا عبد الرمحن بن أمحد، ،احلنبلي ابن رجب .١٣

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠األوىل، 
دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة . سعد الصميل: خرج أحاديثه واعتىن به الواسطية،العقيدة شرح ، ، حممد بن صاحلابن عثيمني .١٤

 .هـ١٤١٥الثانية، 
  .وائل عبد الرمحن، املكتبة التوفيقية، القاهرة: ، حتقيقشرح رياض الصاحلني، ، حممد بن صاحلابن عثيمني .١٥
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨السيد أمحد صقر، دار إحياء الكتب العربية، بريوت، : حتقيقابن قتيبة، تفسري غريب القرآن،  .١٦
  .بدون) ط(طه عبد الرؤوف، دار اجليل، بريوت، : عن رب العاملني، راجعهإعالم املوقعني ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .١٧
حممد حامد الفقي، دار املعرفـة، بـريوت،   : ، صححه وعلق عليهالتبيان يف أقسام القرآنابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .١٨

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشـايف، دار النـدوة اجلديـدة، بـريوت، الطبعـة      ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .١٩

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥



 

 ٤٤

علي الدخيل اهللا، دار العاصمة، الرياض، . د: على اجلهمية واملعطلة، حتقيق الصواعق املرسلةية، حممد بن أيوب، ابن قيم اجلوز .٢٠
  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل، 

، دار ابن خزمية، الطبعة األوىل، )القصيدة النونية( يف االنتصار للفرقة الناجية  الكافية الشافيةابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .٢١
 .م١٩٩٦/ـه١٤١٦

  .بدون) ط(، دار الباز، مكة املكرمة، ونزهة املشتاقني  روضة احملبنيابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .٢٢
: يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، خرج نصوصه وعلـق عليـه   شفاء العليلابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .٢٣

  .م١٩٩١هـ، ١٤١٢طبعة األوىل، مصطفى أبو النصر الشليب، مكتبة السوادي، جدة، ال
عمر أبو عمر، دار ابن القـيم، الطبعـة األوىل،   : وباب السعادتني، حتقيق طريق اهلجرتنيابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .٢٤

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
  .هـ١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  ارج السالكني،مدابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .٢٥
) ط(ومنشور والية العلم واإلرادة، مكتبة الرياض احلديثـة، الريـاض،   مفتاح دار السعادةابن قيم اجلوزية، حممد بن أيوب،  .٢٦

  .بدون
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، البداية والنهايةإمساعيل بن كثري، ، بن كثريا .٢٧
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤العظيم، دار الفيحاء ومكتبة السالم، الطبعة األوىل،  القرآنتفسري إمساعيل بن كثري، ، بن كثريا .٢٨
  .حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العريب: حتقيق ابن ماجه، سننابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين،  .٢٩
الطبعة األوىل،  كمال احلوت، دار اجلنان ومؤسسة الكتب الثقافية،: حتقيق السنن، سليمان بن األشعث، ،السجستاين داودو بأ .٣٠

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة،  ،معجم املناهي اللفظيةأبو زيد، بكر بن عبد اهللا،  .٣١
  .بدون) ط(املكتب اإلسالمي بريوت،  ،سنداملأمحد بن حنبل،  .٣٢
حممد املدخلي، دار الراية، : حتقيق، ة أهل السنةوشرح عقيد احلجة يف بيان احملجة، ، إمساعيل بن حممدالقاسم أبو ،األصبهاين .٣٣

  .م١٩٩٠/هـ١٤١١الرياض، الطبعة األوىل، 
  .هـ١٤٠٦، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، صحيح الترغيب والترهيبحممد ناصر الدين،  ،أللباينا .٣٤
  .هـ١٤٠٢مي، الطبعة الثانية، ، املكتب اإلسال)الفتح الكبري(الصغري وزيادته صحيح اجلامعحممد ناصر الدين،  ،أللباينا .٣٥
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، مكتب التربية العريب، الطبعة الثالثة، صحيح سنن ابن ماجهحممد ناصر الدين،  ،أللباينا .٣٦
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، مكتب التربية العريب، الطبعة األوىل، صحيح سنن أيب داودحممد ناصر الدين،  ،أللباينا .٣٧
  .هـ١٤٠٨، مكتب التربية العريب، الطبعة األوىل، الترمذي صحيح سننحممد ناصر الدين،  ،أللباينا .٣٨
اجلامع الصحيح املسند من حديث الرسول صلى اهللا عليه وسـلم وسـننه   (البخـاري صحيححممد بن إمساعيل، البخاري،  .٣٩

  .هـ١٤٠٣حمب  الدين اخلطيب، الطبعة السلفية األوىل، : ، حتقيق)وأيامه
  .أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة: ، حتقيق)سنن الترمذي اجلامع الصحيح(الترمذيجامع  ، حممد بن عيسى،الترمذي .٤٠
أمحد بن عبد الغفور عطار، دار املاليني، بريوت، : حتقيق، تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح ، إمساعيل بن محاد،جلوهريا .٤١

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الطبعة الثانية، 
 .هـ١٤٢٤مي ألصول التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، الطبعة األوىل احلازمي، عبد الرمحن بن سعيد، التوجيه اإلسال .٤٢
  .بدون) ط(املستدرك، دار املعرفة، بريوت، احلاكم، حممد بن عبد اهللا،  .٤٣



 

 ٤٥

 .م٢٠٠٦الدعيلج، إبراهيم بن عبد العزيز، التربية اإلسالمية، دار القاهرة، الطبعة األوىل،  .٤٤
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧فسري الكبري، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، الت ، فخر الدين حممد بن عمر،لرازيا .٤٥
، راجعه طه عبـد  )ت شرح أمساء اهللا تعاىل والصفاتلوامع البينا(شرح أمساء اهللا احلسىن ، فخر الدين حممد بن عمر،لرازيا .٤٦

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الرؤوف، املكتبة األزهرية للتراث، 
، ثانيـة مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة ال     اشـتقاق أمسـاء اهللا،  الرمحن بن إسحاق،  أبو القاسم عبد لزجاجي،ا .٤٧

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
وعيون األقاويل يف وجـوه التأويـل، ، دار الكتـب     الكشاف عن حقائق غوامض الترتيلجار اهللا، أيب القاسم  ،الزخمشري .٤٨

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،
أشرف عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف، الطبغة : ، حتقيقالتوضيح والبيان لشجرة اإلميان، بن ناصر عبد الرمحن، السعدي .٤٩

  .هـ١٤١٩األوىل، 
اللوحيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، : حتقيقتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ، بن ناصرعبد الرمحن ، السعدي .٥٠

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧
 .بدون) ط(عبد العزيز حممد الوكيل، دار الفكر، : ، حتقيقامللل والنحل بن عبد الكرمي، ، حممدلشهرستاينا .٥١
  .إبراهيم إبراهيم هالل، دار الكتب احلديثة، مصر: على حديث الويل ، حتقيق قطر الويل ، حممد بن علي،لشوكاينا .٥٢
 ).بدون(ط. الشيباين، عمر التومي، فلسفة التربية اإلسالمية، الدار العربية للكتاب .٥٣
 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨الصاوي، شحات بن حممود، احملبة اإلهلية يف القرآن الكرمي، آفاق، القاهرة، الطبعة الثانية،  .٥٤
طبعـة  . ، دار احلـديث القـاهرة  )تفسري ابـن جريـر  (جامع البيان يف تفسري القرآنأبو جعفر حممد بن جرير، الطربي،  .٥٥

 .١٩٧٨/هـ١٤٠٧
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ذا يبغض؟، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الرابعة، الطرشة، عدنان، ماذا حيب اهللا وما .٥٦
دار العاصـمة، الريـاض، الطبعـة الثانيـة،     حبوث يف عقيـدة أهـل السـنة واجلماعـة،      ناصر بن عبد الكرمي، العقل، .٥٧

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩
  . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة األوىل، ، دار ابن حزم، بريوت، ة اهللا ورسوله يف الكتاب والسنةحمب ، غسان أمحد عبد الرمحن .٥٨
مكتبة الـدار، املدينـة املنـورة، الطبعـة األوىل،      كتاب التوحيد من صحيح البخاري،شرح  بن حممد، عبد اهللا، الغنيمان .٥٩

  .هـ١٤٠٥
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١القاضي، يوسف بن مصطفى، علم النفس التربوي يف اإلسالم، دار املريخ، الرياض، الطبعة األوىل،  .٦٠
، حتقيق حميي الدين مستو وآخرون، دار ابـن  سلمملا أشكل من تلخيص كتاب م املفهمأبو العباس، أمحد بن عمر، القرطيب،  .٦١

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠كثري، بريوت، الطبعة الثانية، 
حممد الشاذيل النيفر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعـة  : بفوائد مسلم، للمازري، حتقيق املعلماملازري، حممد بن علي،  .٦٢

  .م١٩٩٢الثانية، 
  .بدون) ط(حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،: تعليق ،املوطأ بن أنس، مالك .٦٣
حممد حميي الدين، دار الفكر، بريوت، الطبعـة الثانيـة،   : ، حتقيقالترغيب والترهيب ، عبد العظيم بن عبد القوي، ملنذريا .٦٤

  .هـ١٣٩٢
  ).ط(ار الكتب العلمية، بريوت، بدوند ،شرح صحيح مسلمالنووي، حيىي بن شرف،  .٦٥



 

 ٤٦

  .حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب الغربية: حتقيق صحيح مسلم،النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .٦٦
علوي بن عبد القـادر السـقاف، دار اهلجـرة،    : ، شرح العقيدة الواسطية، ضبطه نصه وخرج أحاديثهحممد خليل ،هراس .٦٧

  .م٢٠٠٠١/هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الرابعة، 
حسني الداراين، وعبده كشك، دار الثقافة العربيـة،  : ، حتقيقموارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان اهليثمي، علي بن أيب بكر، .٦٨

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢بريوت، الطبعة األوىل، 
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ياجلن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية األساسية، الطبعة األوىل  .٦٩



 

 ٤٧
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ý Research Study Summary  
This study aims to establish the origin of this believing matter of Islam (Aqeedah); and also indicate 
its rank concerning to the religion and Belief with declaring what happened to it from deviation and 
misleading. This study reaches the fact that Allaah, the Almighty loving to his believer is a real 
confirmed invariable feature of Allah, the Almighty, as properly fit his supremacy.  It also actual 
optional feature related to Allah will and omnipotence.  This fact has clear causes and indications 
refer to it.  It also has fruits that worshippers gain in life and life after.  It has educational venerable 
benefits such as: the devotion perfectly to Allah worship and to be charitable to Allah worshippers.     
Allaah, the Almighty 
 


