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 نظرية الحب في الدين االسالمي

 * د. هاني مكروم

االنسان يحب نفسه وما يتعلق بها حبا يفوق إدراكه؛ فهذا 

الحب الفطري أعمق في الالوعي )أو الباطن( من أي 

فلسفات، وهو في كل األحوال فوق كل الخيارات. والحب 

ينبع من النفس ويفيض منها على اآلخرين، وال يوجد 

أو -لمنبع أوالً. وقد يزعم اإلنسان فيضان ال يغمر ا

أن نفسه قد سمت وخف حبه لها ولكن حين يأتي  -يحسب

المحك العملي ويمس شخصه أحد بما يخدش اعتزازه 

 -التي يراها هو-بنفسه، أو يجد من يعمل ضد مصلحته 

عندئذ ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى! فيشعر 

رة على الموقف بألم معنوي، وقليل من يستطيع السيط

وكتم غيظه وحبس غضبه في أعماقه، وأقل منه من 

عند  -لنفسه أيضا-يتسامح من أجل غاية أسمى يرجوها 

هللا. وليتأمل كل منا شعوره حتى في حال الثناء، أي حين 

يمدحك زميل، فيشعر اإلنسان بالسرور حال المدح، 

وعندما تخف درجة المدح وتأتي عبارة: "ولكن هناك 

بسيطة أرجو لفت إنتباهك إليها"، عندئذ يبدأ مالحظة 

في التغير مع لفظ "ولكن"، وقبل  -عند معظمنا -الحال 

ذكر المالحظة، حتى ولو كانت المالحظة نصيحة 

مخلصة! فحب النفس زرعه هللا فيها كدافع ذاتي للحفاظ 

عليها وعلى مصالحها، وهللا _سبحانه وتعالى _ أعلم 
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 .بخلقه، وهو أحكم الحاكمين

الحب فضيلة ومعنى سام، ويكفيه علو أنه فعل منسوب 

جل شأنه وتباركت أسماؤه _ فكل ما ينسب -للعلى األعلى 

يفيض كماال وسموا. وحب النفس هو  -عز وجل -هلل 

البداية؛ فمن ال يحب نفسه ال يستطيع أن يحب غيره، ألن 

الممارسة األولى للحب تبدأ مع النفس وال غبار على ذلك 

اية، وكل عالم اإلنسان يدور حول نفسه وإن في البد

امتدت أبعاده وتشعبت آلياته. وما يذم بالنسبة للحب 

هو الجهل البهيمي الذي  -عموما _وحب النفس خصوصا 

إال بسبب الجهل  -من حولنا -يعميه. وما مشاكل الدنيا 

الذي لطخ المعاني السامية للحب. وكم من الحماقات 

 سم الحب.والسيئات التي ترتكب با

جميع أعمال اإلنسان وتقلبات مشاعره ودوافعه يمكن 

بأنواع من حب النفس، وهنا  -بصورة او بأخرى -ربطها 

 نذكر منها عدة أمثلة وأدلة:

السعي في الحياة من أجل النفس وما يتعلق بها ويشبع  -

 رغباتها.

كراهية الشر والُضر وتجنبهما هي ترجمة غير مباشرة  -

 يتها.لحب النفس ووقا

 حب أولى األرحام الرتباطهم العضوي بالنفس. -

حب األتباع الرتباطهم الروحي بنفس اإلمام والفوائد  -

 المعنوية المرجوة من طريقه.

 حب الصديق لتوافق النفس معه. -
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عمل الطاعات والباقيات الصالحات هو حب بعيد النظر  -

 لمستقبل النفس.

أو جلية _عاجلة أو وهكذا فالحب له غاية قد تكون خافية 

آجلة _ أما الحب الهالمي المزعوم والعديم الغاية فهو 

عبث ووهم كاذب. الحب شعور يترجم في أقرب فرصة 

إلى عمل )قول أو فعل(، والفعل في هذا المجال أصدق 

من القول، وإذا لم يترجم الحب إلى عمل فهو كذب 

وخداع. وكثيراً ما يحدث خلط بين الحب وكل من العطف 

اإلشفاق واإلعجاب والهوى، ولكن يمكن بالعقل تمييز و

الحب عن غيره من المتشابهات، فحب اإلنسان للشيء 

يجعله يشعر بشدة االرتباط به ورفض البديل وعدم القدرة 

 على تجاوز ذلك الشيء.

النفوس العظيمة منابع للحب الفياض الذي يغمرها 

ويفيض على األقرب فاألقرب حسب طاقة الحب في 

نفس. ورغم فيضان الحب من النفوس العظيمة إال أنه ال

ليس من الحكمة أن يوضع الحب في غير موضعه، وإال 

فقد قيمته وضاع معناه أو انعكس، لذلك يُحجب الحب عن 

النفوس الشريرة وذات األفعال القبيحة وما شابه ذلك؛ 

زجرا لها لتنتهي. ومعروف أنه يوجد من يزعم أنه كبير 

نه يحب كل الناس )العدو والحبيب(، وهذا القلب لدرجة أ

الزعم المغلوط فيه خلط ولبس وبخس لقيمة الحب، وهو 

قول يسهل نقضه _وربما التبس عليهم الحب باإلشفاق _ 

فإن كان الحب للجميع فلمن يكون الكره! أم أنه يمكن 
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معرفة معنى الحب بدون معرفة معنى الكره، أو البياض 

الشعور الفاتر تجاه الكثير من بدون السواد! وما تفسير 

 األشياء، أي حالة عدم الحب وعدم الكره؟

إن أرحم الراحمين أحكم الحاكمين وخالق كل شيء قد 

نفى حبه للمعتدين والكافرين والظالمين والمختالين 

والخوانين والمفسدين والمسرفين والخائنين والمستكبرين 

لغفران ومن على شاكلتهم. والرسل الكرام حين طلبوا ا

_وهو خير عظيم للنفس _ طلبوه ألنفسهم أوال، ثم اتسعت 

الدائرة لتشمل أرحامهم، ثم بعد ذلك عامة المؤمنين. فهذا 

 ِّ رسول هللا نوح _عليه السالم _ يدعو ربه فيقول: )رب 

اغفْر لي ولوالديَّ ولَِّمن دخَل بيتي مؤمناً وللمؤمنيَن 

ا ذلك من (، وما عد28والمؤمنات( )سورة نوح/ اآلية 

دِّ الظالميَن إال  تَبارا( ، وهذا  قومه دعا عليهم )... وال تَزِّ

أبو األنبياء، ابراهيم _عليه السالم _ يدعو ربه فيقول: 

)ربَّنا اغفِّر لي ولوالديَّ وللمؤمنيَن يوَم يقوُم 

ساُب()سورة إبراهيم/ اآلية  (، هذا هو الحب القي م 41الحِّ

من يستحقه، أما اإلشفاق  المتزن الواعي الذي ال يشمل إال

 أو العطف فغير ذلك.

وعظم الحب يتوقف على مدى الفهم، وكذلك تدني الحب 

يكون بسبب الجهل، ومن المشهور مثل الدبة التي قتلت 

صاحبها؛ بسبب جهلها لكيفية الحب والحرص على 

سالمته. واالندفاع في حب الشهوات واتباع الهوى دليل 

ذا الحب مهلك جهل وقصر نظر وضعف عقل، وه
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ونتيجته السيئة قد تعادل نتيجة كراهية النفس، دون أن 

يدري صاحبها. وقَصر الحب على النفس )فقط( يُعميها 

ويهلكها هي ومن حولها، ويفقد الحب معناه ويعكس 

جدواه، وَمثل ركاب السفينة الوارد في الحديث الشريف 

نموذج يوضح مدى خطورة هذا الحب الجاهلي؛ فلو 

يخرقوا في اسفل السفينة خرقا؛ ليختصروا طريق  تُركوا

 وصولهم للماء لهلك الجميع.

وخير الحب ما كان على هدى وعلم وفيه بعد نظر، 

والعاقل من يحاول تعظيم حبه لسمو نفسه؛ لتعظم ثم 

تفيض بحبها وسموها على اآلخرين. وغاية النفس العاقلة 

ية التي هي نوال رضا هللا في جنات النعيم، تلك هي الغا

ليس بعدها غاية، وهذا هو الفوز المبين للنفوس التي 

تستحقه. أما الذي هانت عليه نفسه فباعها للشيطان وهو 

 ال يدري، فأمه هاوية، وما أدراك ما هية، نار حامية.

والحب العظيم من جانب رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم 

ثر من _ للنفس المؤمنة يجعلها بالتالي تحب رسول هللا أك

م وأزواُجهُ  هِّ ذاتها: )النَّبيُّ أولى بالمؤمنيَن من أنفسِّ

هاتُُهْم( )سورة االحزاب/ اآلية  (، ووالية النبي 6أمَّ

للمؤمنين تشمل مشاعرهم، فتكون نفسه الشريفة _صلى 

 هللا عليه وسلم _ أحب إليهم من أنفسهم.

وملخص ما سبق أن أعظم الحب حب هللا العظيم لعباده، 

حب الرسول الكريم _صلى هللا عليه وسلم _ ثم يليه 

ألتباعه، وبعد ذلك حب المقربين لربهم ثم حبهم لرسلهم 
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ثم حبهم ألنفسهم ثم حبهم للصالحين من أولى أرحامهم 

وإخوانهم. وال تعارض بين مستويات الحب المذكورة، بل 

هو حب من حب وعلى حب. وحب النفس في غياب 

ينسى هللا ينسيه هللا نفسه،  االيمان هو تضييع لها؛ ألن من

فأي ضياع أشد من ذلك! حتى ولو كسب اإلنسان الدنيا 

 كلها!

 

 

  اإلسالم بالحب؟ ما رأي

 المرجع السيد محمد حسين فضل هللا العالمة

والفتاة.. هل هو أمٌر مشروع، خاصة إذا عرفنا أنه قد  س: ما هي نظرة اإلسالم إلى الحب بين الجنسين.. بين الشاب

  إرادي؟ ل في بعض األحيان بشكل غيريحص

مع اإلنسان  يريد للناس جميعاً رجاالً ونساًء أن يعيشوا الحب اإلنساني الذي يجعل اإلنسان يتعاطف إن اإلسالم :ج

بحيث يؤدي ذلك إلى رعايته وحفظه وحمايته  اآلخر بالدرجة التي يشعر بالرابطة التي تربطه به في دائرة إنسانيته،

وما إلى ذلك، حتى أننا نروي عن الرسول)ص( أنه ربط اإليمان  ه وحفظ كرامته واحترام إنسانيتهوقضاء حاجات

ـ من  يؤمن أحدكم حتى يحب  ألخيه ما يحب  لنفسه ويكره له ما يكره لها"، ما يجعلنا نستوحي بمسألة الحب فقال: "ال

لو كان إحساسك الذي تشعر  اس اآلخر كماهذا الحديث ـ أن اإلسالم يؤكد على قضية الحب الذي يجعلك تحس بإحس

مؤمناً إذا كانت نظرتك لإلنسان اآلخر نظرة جامدة ال  به، بحيث يجعل الحب بهذا المستوى مظهراً لإليمان، فال تكون

يهتم  بأموره، وهكذا نجد أن ما يعبر عن ذلك في تفاصيل المسألة، الحديث المعروف: "من لم مبالية ال تعيش االهتمام

  ."المسلمين فليس بمسلم بأمور

اإلنسانية، وقد ورد في الحديث عن اإلمام  إن المسألة هي أن على اإلنسان أن يعيش الحب لإلنسان اآلخر في المسألة

  ."الحب، فقال: "وهل الدين إال الحب جعفر الصادق)ع( وقد سأله بعض الناس عن

لإلنسان التي تجعل اإلنسان يحب  بالجانب الغريزيهذه هي المسألة في أبعادها اإلنسانية، وهناك مسألة تتصل 

يتجه إلى الجانب الجنسي الذي يجده هذا اإلنسان لدى اإلنسان  اإلنسان اآلخر تماماً كما يحب طعامه وشرابه، فالحب

، الجسدي الكثير من الشباب في أجواء المراهقة وما بعدها، وهو ما يتمظهر باالنجذاب للجمال اآلخر، وهذا ما يعيشه

األنثى( أن يعيشا الحب بالطريقة التي تنتهي  وما إلى ذلك من األمور. إننا نالحظ أن اإلسالم أراد لإلنسان )الذكر أو

الرجل في امرأة يحبها ويعجبه ُحسنها ليتزوج منها، وقد أباح اإلسالم لإلنسان  به إلى الزواج، فال مانع في أن يرغب
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هذه الناحية أو تلك،  ا ليدرس المسألة من حيث انسجامها مع رغبته فيها منإلى المرأة التي يريد أن يتزوجه النظر

حركة غير خاضعة لقانون يحفظ العالقة بين  لكن الحب الذي يلعب، والحب الذي يلهو، والحب الذي يعتبر الجنس

، سواء كان في في اإلسالم، بل وكل ما يؤدي إلى االنحراف الجنسي الذكر واألنثى في دائرة الزوجية، فهو مرفوض

ما يؤدي  أو ما تتحرك له العينان أو ما ينطلق به اللسان أو ما تنطلق به األيدي واألعضاء، وكل ما يتفتح عليه القلب

فهو مرفوض إسالمياً، ألنه يؤدي  إلى الجنس العملي، سواء كان على نحو اإلعداد واإلثارة أو على نحو المباشرة،

  .الذي يريده هللا ان عن الخط المستقيمإلى مشاكل أخالقية تبتعد باإلنس

ع أي  تشريع وفق هذه العاطفة، ألن  أما عندما نتحدث عن الحب كحالة نفسية غير اختيارية، فإننا ال نستطيع أن نشر 

ك ز المعقول، إال أن اإلسالم يريد أن يعق ل العاطفة، فيدفع اإلنسان إلى أن ير هللا ال يكل ف اإلنسان بما ال يطيق أو بغير

وهذا ما يحاول اإلسالم  بطريقة عقالئية، بحيث يفك ر في عمق األشياء بدالً من أن يبقى متحركاً على السطح، عاطفته

األولى، أو من خالل األشياء السطحية. ولم يتحرك اإلسالم  أن يربي عليه الشاب والفتاة، فال ينطلق من خالل النظرة

  .كل العالقات اإلنسانية مثل الصداقة والشراكة وغيرهما الزواج فقط، بل في في ذلك من خالل عالقة

االختالء، وال يبيح لهما  ومن جهة أخرى، فإن اإلسالم يضع ضوابط لحركة هذا الحب، فال يشجع الطرفين على

قابل ال اإلثارة الغريزية، )كما أشرنا سابقاً(، ولكنه في الم التعبير عن هذا الحب بالمالمسات أو األمور التي تقود إلى

  .الذي يعب ر عن العاطفة التي تشكل طريقاً إلى العالقة الشرعية يمنع من الكالم البريء

*****  

  الحب العذري والحب الغريزي

ا يسمى بـ)الحب   العذري( أو الحب العفيف الوجداني؟ س: هل يمكن لنا في دائرة الحب أن نتحدث عم 

يمكن أن   تستطيع أن تصن فه إلى حب عذري وآخر غريزي. لكنناتتحدث عن الحب كعاطفة، فإنك ال إنك عندما :ج

انجذاباً جسدياً إلى جسد اآلخر، ال  نقول إن هناك حالة غريزية جنسية قد يطلق عليها الناس )الحب(، أي أن هناك

من دون تمثل حركة جسدية في اتجاه االقتراب من الجسد اآلخر  حالة حب لإلنسان اآلخر، ومسألة االنجذاب الجسدي

  .أي دور فيه أن يكون للجانب اإلنساني

فكرية أو عملية أو غيرها. فإن  أما الحب فهو عاطفة إنسانية تجذبك إلى اإلنسان اآلخر من خالل صفة جمالية أو

ق بين العاطفة التي تتحرك في خط اإلثارة وبين العاطفة التي تتحرك في خط االنفتاح على اإلنسان  علينا أن نفر 

 .تقوم على أساس احترام اإلنسان اآلخر ن أجل عالقة طبيعيةاآلخر م

 

 ؟؟ هل هناك حب في اإلسالم

 

 

 الكريم الحب فى القران : اوال

 

اإلسالم، إذ أفصحت آياتُهُ ، بقوة ، عن رابطٍة خاصة ،  احتوى القرآُن الكريم على الصور الجنينية للحياة الروحية فى

 . الحب والمحبةهى  .. متمي ِّزة ؛ تجمع العبد بربه

 

ِّ هللا  ومن بين أربعٍ وثمانين مرة ، وردت فيها كلمة الحب ومشتقَّاتها فى القرآن ؛ جاءت هذه اآلياُت مخبرةً عن ُحب 

 إياه لعباده ، وُحب ِّهم

 

 : قال عز من قائل

 

َن النَّاسِّ َمن  ) ِّ  َومِّ ِّ َّللاَّ بُّونَُهم  َكُحب  ِّ أَن َداداً يُحِّ ن  ُدونِّ َّللاَّ ذُ مِّ َّ  يَتَّخِّ يَن آَمنُوا أََشدُّ ُحب اً لِلِّ   (…َوالَّذِّ
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 (165البقرة/)

 

  : قال هللا تعالى

 

ن كُم  َعن  ) تَدَّ مِّ يَن آَمنُوا َمن  يَر  لَّةٍ  يَا أَيَُّها الَّذِّ بُّونَهُ أَذِّ بُُّهم  َويُحِّ ٍم يُحِّ ُ بِّقَو  َف يَأ تِّي َّللاَّ ينِّهِّ فََسو  ٍة عَ  دِّ زَّ نِّيَن أَعِّ مِّ لَى َعلَى ال ُمؤ 

ين  (ال َكافِّرِّ

 

 ( 54المائدة/)

 

 

  : قال تعالى

 

يَن آَمنُوا) َمنُ  إِّنَّ الَّذِّ ح  عَُل لَُهُم الرَّ الَِّحاتِّ َسيَج  لُوا الصَّ اً  َوَعمِّ  (ُود 

 ، (96مريم/)

 : وقال تعالى

يٌم َوُدودٌ  إِّنَّ )  (َرب ِّي َرحِّ

  ، (90هود/)

 : وقال تعالى

 (َوهَُو ال غَفُوُر ال َوُدودُ )

  ( 14ج/البرو)

 

  :قال تعالى

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن  قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم)

  (الفاسقين من هللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي هللا بأمره وهللا ال يهدي القوم ترضونها أحب إليكم

  .]24التوبة: ]

 

 : وقال تعالى

َ فَاتَّبِّعُونِّي) بُّوَن َّللاَّ ُ  قُل  إِّن  كُن تُم  تُحِّ بِّب كُُم َّللاَّ  (يُح 

 (31آل عمران/)

 

لسانه فكم من أناس  اآلية االخيرة تدل على صدق محبة العبد لربه، إذ ال يتم له ذلك بمجرد دعوة قلبه أو إن هذه

 حب العبد لربه وحب هللا لعبده طاعة رسول هللا ةيدعون محبة هللا بقلوبهم وألسنتهم: وأحوالهم تكذب دعواهم، فعالم

. 

 

 وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخالقهم والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه هللا سبحانه من عباده المؤمنين

. 

 

  . ( وهللا يحب المحسنين ) :المحبة قال تعالى فاإلحسان إلى الخلق سبب

 

 ً  .( الصابرين هللا يحبو ) :والصبر طريق المحبة أيضا

 

إن هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان ) : ومحبة هللا للمقاتلين في سبيله ايضا حيث قال سبحانه

 . 4الصف  (مرصوص

 

 إال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم )) :والتقوى كذلك فإن هللا يحب المتقين حيث قال تعالى
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 . ( 7التوبة: ) (( لهم إن هللا يحب المتقين فاستقيموا

 

الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن  ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في ) : محبته للمقسطين وقال تعالى في

 ( تبروهم وتقسطوا إليهم إن هللا يحب المقسطين

 

إن هللا يحب التوابين ) : سبحانه وتعالى وحبه للتوابين والمتطهرين والمطهرين والمتوكلين والمقسطين حيث قال

 ... ( وهللا يحب المطَّهَّرين ..( )إن هللا يحب المتوكلين..( )إن هللا يحب المقسطين ) ( .. ويحب المتطهرين

 

 ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم ) : وأشار هللا سبحانه وتعالى في حبه لموسى عليه السالم حيث قال

 39طه آية  سورة ( ساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينيبال

 

 

 .واجتناب نواهيه بصدق وإخالص وبالجملة فإن طريق محبة هللا طاعة أوامره

 

 

  السنة النبوية الشريفة الحب في : ثانيا

 

 .وعلى آله وسلم صالته أقبل علينا بوجههأنه قال: لما قضى رسول هللا صلى هللا عليه  عن أبي مالك األشعري -1

يغبطهم األنبياء والشهداء على  ,فقال: "ياأيها الناس اسمعوا واعقلوا. إن هلل عزوجل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء

قاصية الناس, وألوى بيده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.  منازلهم وقربهم من هللا". فجثا رجل من األعراب من

 .المؤمنين ليسوا بأنبياء وال شهداء, يغبطهم األنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم ا رسول هللا, ناس منفقال: ي

وسلم بسؤال األعرابي, فقال:  فسر وجه رسول هللا صلى هللا عليه-يعني صفهم لنا, شكلهم لنا-انعتهم لنا, حلهم لنا

أرحام متقاربة, تحابوا في هللا وتصافوا. يضع هللا لهم يوم  "هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل, لم تصل بينهم

يفزعون, وهم  فيجلسهم عليها, فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا, يفزع الناس يوم القيامة وال القيامة منابر من نور

ى منابر من نور والطبراني بنحوه وزاد "عل أولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون" ) رواه كله اإلمام أحمد

 ( من لؤلؤ قدام الرحمان" ورجاله وثقوا

 

 .صلى هللا عليه وسلم يتهلل وفي رواية: قال: يا رسول هللا سمهم لنا. قال: فرأينا وجه رسول هللا

 

هللا عيه وسلم قال: "إن هلل جلساء يوم القيامة عن يمين  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى

 على منابر من نور, وجوههم من نور, ليسوا بأنبياء وال شهداء وال صديقين". قيل يا - يدي هللا يمين وكلتا -العرش 

  .ورجاله وثقوا رسول هللا من هم؟. قال: "هم المتحابون بجالل هللا تبارك وتعالى". رواه الطبراني

 

إن المتحابين في هللا تعالى " :يه وسلمصلى هللا عل وعن أبي سعيد الخدري رضوان هللا عليه قال: قال رسول هللا -2

هللا عز  الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي. فيقال من هؤالء؟ فيقال: هؤالء المتحابون في لترى غرفهم في

 ( رواه أحمد برجال الصحيح ) انظر مجمع الزوائد ."وجل

 

إن هللا إذا أحب " :قال لى هللا عليه وسلمالشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه, أن رسول هللا ص روى -3

فأحبه قال: فيحبه جبريل, ثم يوضع له القبول في األرض. وإذا أبغض عبدا دعا  عبدا دعا جبريل. فقال: إني أحب فالنا

السماء إن هللا يبغض  عليه السالم, فيقول: إني أبغض فالنا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل, ثم ينادي في أهل جبريل

 ."األرض فأبغضوه, ثم يوضع له البغضاء في فالنا

 

 مامن رجلين تحابا في هللا بظهر الغيب إال كان أحبهما إلى هللا" :فعن أبي الدرداء رضوان هللا عليه يرفعه, قال -4

 .المعافى بن سليمان وهو ثقة رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح, غير ."أشدهما حبا لصاحبه

 

 من أحب رجال هلل فقد أحبه هللا. فدخال جميعا" :عليه وسلم قال هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللاوعن عبد  -5
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  .والبزار بنحوه بإسناد حسن رواه الطبراني ."الجنة, وكان الذي أحب هلل أرفع منزلة, ألحق الذي أحبه هلل

 

بتي للمتحابين في, حقت محبتي للمتواصين حقت مح" :وسلم قال عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى هللا عليه -6

والصديقون  حقت محبتي للمتبادلين في. المتحابون في على منابر من نور, يغبطهم بمكانتهم النبيون ,في

  .رواه اإلمام أحمد وابن حبان و الحاكم والقضاعي ."والشهداء

 

رواه الطبراني  ."تصادقون من أجليمحبتي للذين ي حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي, وحقت" : وفي رواية

  .أحمد ثقات في الثالتة وأحمد بنحوه ورجال

 

رواه اإلمام أحمد والطبراني وإسنادهما جيد عن العرباض بن  ."ظلي المتحابون لجاللي في ظل عرشي يوم الظل إال"

 . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى سارية عن

 

تبارك و تعالى : وجبت  قال هللا" : عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول عن معاذ رضي هللا -7

  ( رواه مالك و غيره) " المتباذلين في   محبتي للمتحابين في  ، و المتجالسين في  و المتزاورين ، و

 

عبدا هلل إال أكرمه هللا  من عبد أحب  ما  " : قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن أبي أمامة رضي هللا عنه -8

  ( أخرجه أحمد بسند جي د ) " عز وجل

 

إن  هللا تعالى يقول يوم القيامة : أين " : أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن -9

  ( رواه مسلم ) أظل هم في ظل ي يوم ال ظل  إال  ظل ي المتحابون بجاللي ؟ اليوم

 

رواه الحاكم و قال :  ) "ال يحبه إال هلل من أحب  أن يجد طعم اإليمان فليحب  المرء " : الصالة و السالم قال عليه -10

ه  ( الذهبي صحيح اإلسناد و لم يخرجاه و أقر 

 

ه أن يجد حالوة اإل " : و سلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه -11 يمان، من سر 

  ( رواه أحمد و الحاكم و صححه الذهبي ) "إال هلل فليحب  المرء ال يحبه

 

فيه وجد حالوة اإليمان : أن  ثالث من كن   " : عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن أنس رضي هللا -12

ال يحبه إال هلل ، و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ المرء  يكون هللا و رسوله أحب  إليه مما سواهما ، و أن يحب  

  (متفق عليه) " يكره أن يلقى في النار أنقذه هللا منه ، كما

 

أبغض هلل ، و  من أحب  هلل ، و " : قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن أبي أمامة رضي هللا عنه -13

 ( بسند حسن رواه أبو داود ) " أعطى هلل ، و منع هلل ، فقد استكمل اإليمان

 

ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا و ال  " : عليه و سلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا -14

 ( رواه مسلم ) " تحابوا ، أوال أدل كم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم تؤمنوا حتى

 

يا أيها الذين  ": فنزلت عليه هذه اآلية قال : " كنت عند النبي صلى هللا عليه و سلمعن أبي مالك األشعري  -15

عبادا ليسوا بأنبياء  إن  هلل 3( قال : فنحن نسأله إذ قال : 101المائدة ) "أشياء إن تبد لكم تسؤكم آمنوا ال تسألوا عن

وم القيامة ، قال : و في ناحية القوم أعرابي فجثا هللا ي و ال شهداء ، يغبطهم النبيون و الشهداء بقربهم و مقعدهم من

 ثم قال : حدثنا يا رسول هللا عنهم من هم ؟ قال : فرأيت في وجه النبي صلىاهلل عليه و على ركبتيه و رمى بيديه ،

ب شتى ، و قبائل شتى من شعو سلم البِّشر ، فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : " هم عباد من عباد هللا من بلدان

يتباذلون بها ، يتحابون بروح هللا ، يجعل هللا وجوههم نورا و  القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ، و ال دنيا

و صححه  لؤلؤ قدام الناس ، و ال يفزعون ، و يخاف الناس و ال يخافون " ) رواه أحمد و الحاكم يجعل لهم منابر من

  ( الذهبي
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صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا ،كيف تقول  نه قال:جاء رجل إلى رسول هللاعن ابن مسعود رضي هللا ع -16

 ( الصحيحان ) "المرء مع من أحب  " : قال في رجل أحب  قوما ولم يلحق بهم ؟

 

ما  " : الساعة ؟ قال الصحيحين أيضا عن أنس رضي هللا عنه أن  رجال سأل النبي صلى هللا عليه و سلم متى في -17

صالة و ال صوم و ال صدقة ، و لكني أحب  هللا و رسوله، قال :" أنت مع  ت لها ؟ " قال : ما أعددت لها من كثيرأعدد

فأنا أحب  "قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى هللا عليه و سلم :"أنت مع من أحببت ، "من أحببت

  إياهم ، و إن لم أعمل بمثل أعمالهم أن أكون معهم بحبيالنبي صلى هللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر ، و أرجو 

 

 ( الصغير الطبراني في ) "ال يحب رجل قوما إال حشر معهم ":مرفوعا وعن علي رضي هللا عنه -18

 

 (رواه أبو داود و غيره) " خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين " : قال صلى هللا عليه و سلم -19

 

 ( رواه الشيخان ) " يحب  لنفسه ال يؤمن أحدكم حتى يحب  ألخيه ما " :  صلى هللا عليه و سلمهللا قال رسول -20

 

بالنبي صلى هللا عليه و سلم و عنده ناس ، فقال رجل ممن عنده : إني ألحب  عن أنس بن مالك قال : مر رجل -21

فقام إليه فأعلمه ، فقال :  " قم إليه فأعلمه " : الأعلمته؟" قال : ال ، ق": فقال النبي صلى هللا عليه و سلم هذا هلل ،

 ثم رجع فسأله النبي صلى هللا عليه و سلم فأخبره بما قال فقال النبي صلى هللا عليه و أحب ك الذي أحببتني له ثم قال ،

 ( الحاكم و صححه الذهبي رواه أحمد و ) " أنت مع من أحببت ، و لك ما احتسبت": سلم

 

 ) " إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ": و سلم قال بن معدى كرب عن النبي صلى هللا عليهعن المقداد  -22

  ( رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

 

قال إن هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنه  –هريرة  جاء في صحيح البخاري عن أبي -23

بمن عادى ل ) : قال تعالى ، إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه ، وما  ي وليـًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقر 

ويده  بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنُت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، يزال عبدي يتقرب إليَّ 

ألعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا  إن استعاذنيالتي يبطُش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني ألعطينَّه ، و

 ( أكره مساءته فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا

 

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  ) :يقول هللا عليه وسلم قال: سمعت رسول هللا صلى –أيضاً  –وفي حديث أنس  -24

  ](1/9البخاري )] ( والده وولده والناس أجمعين إليه من

 

 بن هشام، رضي هللا عنه، قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن في حديث عبد هللا -25

نفسي، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: )) ال  يا رسول هللا ألنت أحب إلي من كل شيء، إال :الخطاب، فقال له عمر

قال عمر: وهللا ألنت أحب إلى من نفسي، فقال له النبي صلى هللا نفسك(( ف والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من

  ](7/218البخاري )] ((اآلن يا عمر)) :عليه وسلم

 

  . " سواهما ال يؤمن أحدكم حتى يكون هللا ورسوله أحب إليه مما " : عليه وسلم يقول رسول هللا صلى هللا -26

 

ِّ الناس له حيث قال وضحوقال صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف ي -27 أحبُّ الناس إلى هللا " أسباب حب 

عنه ديناً أو تطرد عنه  للناس، وأحبُّ األعمال إلى هللا سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربةً، أو تقضي أنفعهم

ن كف هذا المسجد شهراً، في مسجد المدينة، وم جوعاً، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في

شاء أن يمضيه أمضاه، مأل هللا قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع  غضبه ستر هللا عورته، ومن كظم غيظه ولو

  ."المعجم الصغير "يثبتها له ثبت هللا قدمه يوم تزول األقدام أخيه في حاجة حتى

 

هم ،مثل الجسد إذا اشتكى منه وتعاطف مثل المؤمنين في توادهم ، وتراحمهم ، ) : صلى هللا عليه وسلم قال -28

  . رواه مسلم ( عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
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رسول هللا دلني على عمل إذا عملته أحبني هللا  عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا -29

رواه ابن ماجة وغيره، ] ((الناس ازهد في الدنيا يحبك هللا، وازهد فيما عند الناس يحبك)) :وأحبني الناس فقال

 .[والحديث صحيح

 

بُُّهم   » : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في االنصار عن البراء بن عازب -30 ُضُهم  إِّالَّ  ال يُحِّ ٌن ، َوال يُب غِّ إِّالَّ ُمؤمِّ

ُ ، َوَمن  أَب غََضُهم  أَب غََضهُ َّللاَّ  ُمنَافٌِّق ، َمن  أََحبَُّهم  أحبَّه  . متفٌق عليه « َّللاَّ

 

ُ عنها ، -31 يٍَّة ، فََكاَن يَق رأُ ألَص حابِّهِّ  أَن رسول َّللاَّ َصل ى هللاُ  وعن عائشةَ رضي َّللاَّ َعلَي هِّ وَسلَّم ، بعََث َرُجالً َعلَى سرِّ

ا َرَجعُوا ، في ُ أََحٌد { فَلَمَّ تُِّم بــ } قُل  هَُو َّللاَّ م  ، فَيخ   َسلُوهُ »  َصل ى هللاُ َعلَي هِّ وَسلَّم ، فقال : ذََكروا ذلَك لرسولِّ َّللاَّ  صالتِّهِّ

نَُع ذلَك ؟  ِّ َشيٍء يَص  ي  َمنِّ « ألِّ ح  فَةُ الرَّ بُّ أَن  أَق َرأَ بَِّها، فقال رسوُل َّللاَّ َصل ى هللاُ َعلَي هِّ  فََسأَلوه ، فَقَاَل : ألنََّها صِّ  ، فَأَنَا أُحِّ

بُِّروهُ أَنَّ َّللاَّ تعالى » وَسلَّم :   عليه متفقٌ  « يُحبُّهُ أَخ 

 

صلى هللا عليه وسلم فقال يا رسول  جاء رجل إلى النبي» روى الطبراني في األوسط من حديث عائشة قالت :  -32

وإني ألكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك  هللا إنك ألحب إلي من نفسي وإنك ألحب إلي من ولدي

إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن ال أراك ، فلم أنك  وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت

  { ... والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم ومن يطع هللا } عليه النبي صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا يرد

 

 رواه البيهقي « ابواتح تهادوا » : رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال عن أبي هريرة -33

 

 أن رجال زار أخا له في قرية أخرى فأرسل هللا له على )) عنه روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي هللا -34

 . (( مدرجته ملكا ً ..... فقال إن هللا قد أحبك كما أحببته فيه

 

والمعاداة في هللا والحب في هللا  المواالة في هللا أوثق عرى اإليمان )) : عن ابن عباس رضي هللا عنه مرفوعا ً -35

  الطبراني وحسنه األرناؤط رواه (( والبغض في هللا

 

 مازال عبدي يتقرب إلى  بالنوافل حتى أحبه ، فإذا " : وتعالى جاء في الحديث القدسي قول المولى سبحانه -36

التى يبطش بها ، ولئن  ورجلهأحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، 

 .البخاري رواه " سألنى ألعطينه ، ولئن استعاذنى ألعيذنه

 

هللا أحب هللا لقاءه ، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه قلنا :يا رسول  من أحب لقاء )) : قال صلى هللا عليه وسلم -37

، فليس شيء  ؤمن إذا حضر جاءه البشير من هللايكره الموت ؟ قال :ليس ذلك كراهية الموت ، ولكن الم هللا ! كلنا

الكافر إذا حضر جاءه ماهو صائر إليه من الشر ،  أحب إليه من أن يكون قد لقي هللا فأحب هللا لقاءه ، وإن الفاجر أو

 صحيح التغريب بسنٍد صحيح (( ، فكره هللا لقاءه أو ما يلقى من الشر ، فكره لقاء هللا

 

لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت  إذا أحب عبدي لقائي أحببت )) : وسلم : قال هللا تبارك وتعالى قال صلى هللا عليه -38

 صحيح على شرط الشيخين (( لقاءه

 

هللا تعالى على مدرجته ملكا ، فلما أتى عليه  إن رجال زار أخا له في قرية ، فأرصد )) : صلى هللا عليه وسلم قال -39

لي في هذه القرية ، قال : هل عليك من نعمة ]تربها[ ؟ قال : ال ، إال أني  أزور أخاالملك قال : أين تريد ؟ قال : 

 صحيح على شرط مسلم (( هللا ، قال : فإني رسول هللا إليك أن هللا عز وجل قد أحبك كما أحببته له أحببته في

 

ان أحبهما إلى هللا أشدهما حباً من رجلين تحابا في هللا بظهر الغيب؛ إال ك ما )) : قال صلى هللا عليه وسلم -40

 السلسلة الصحيح ورجاله ثقات (( لصاحبه

 

 (( لصاحبه ما تحاب رجالن في هللا إال كان أحبهما إلى هللا عز وجل أشدهما حبا )) : قال صلى هللا عليه وسلم -41
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 السلسلة الصحيحة بسنٍد صحيح

 

 (( األلفة ، و أبقى في المودة هللا فليبين له ، فإنه خير في إذا أحب أحدكم أخاه في )) : قال صلى هللا عليه وسلم -42

 السلسلة الصحيحة بسنٍد حسن

 

 السلسلة الصحيحة بسنٍد جيد (( أحب عباد هللا إلى هللا أحسنهم خلقا )) : هللا عليه وسلم قال صلى -43

 

 الصحيحة بسنٍد جيد السلسلة (( ما أحب عبد عبدا هلل إال أكرمه هللا عز وجل )) : قال صلى هللا عليه وسلم -44

 

السلسلة الصحيحة  (( "سره أن يحب هللا و رسوله فليقرأ في " المصحف من )) : قال صلى هللا عليه وسلم -45

 بسنٍد حسن

 

 

عاما ...ليس هذا  ان أروع قصة حب عرفها التاريخ ..و تذكرها كتب السير ..هي قصة حب عاشت خمسا و عشرين

  .. سلم وفاة الحبيبة حتى توفي الحبيب صلى هللا عليه و وحسب..بل و دامت بعد

 

  خويلد رضي هللا عنها هي قصة نبينا الحبيب صلى هللا عليه و سلم و امنا الحبيبة خديجة بنت

 

مكة..ذات حسب و نسب و غنى و مال ..وكانت صاحبة تجارة ...  كانت السيدة خديجة رضي هللا عنها من اشرف نساء

و  تجارتها في الشام ..فسمعت عن محمد بن عبد هللا ..ولم يكن نبيا بعد...سمعت عن اخالقه يدير لهابحثت يوما عمن 

  العشرين من عمره امانته ..فاتمنته على تجارتها ..وكان صلى هللا عليه و سلم وقتها في الخامسة و

 

  وكانت رضي هللا عنها في االربعين من عمرها

 

خاصة و ان غالمها .. ه صلى هللا عليه و سلم و ما رأت منه من حسن اخالق و امانةرضي هللا عنها بأخالق و اعجبت

دوما يحدثها عن محمد صلى هللا عليه و سلم ...  ميسرة الذي كان يرافق النبي عليه السالم في رحالت التجارة كان

بينهما بزواج..فما كان من  اسمها نفيسة..فعرضت عليها صديقتها ان تجمع فأخبرت صديقة لها يوما عن محمد ..وكان

  اال ان فرحت فرحا شديدة و قالت : نعم يا نفسية السيدة خديجة

 

 هللا عليه و سلم و عرضت عليه الزواج..ففرح صلى هللا عليه و سلم بهذا الزواج العظيم وذهبت نفيسة الى النبي صلى

  االبناء اركا كان منه منمن أشرف نساء مكة ..و تزوج عليه السالم خير نساء العالمين زواجا مب

  رقية و فاطمة القاسم و الطاهر و عبد هللا ..وكان منه من البنات : زينب و ام كلثوم و

 

تحت جناحها عدا عن ابنائها ..كانت تربي ابن عم  كانت السيدة خديجة رضي هللا عنها نعم الزوجة .. فهي كانت تربي

  ...  وجهه..و كانت تربي في بيتها زيد بن حارثة حب النبي عليه السالمكرم هللا النبي صلى هللا عليه و سلم سيدنا علي

 

قبل البعثة ..و عشر اعوام منها كانت بعد  منها دامت 15عاما ...  25فترة زواج النبي صلى هللا عليه و سلم بها دامت 

ى هللا عليه و سلم يعتكف في غار عشر عاما التي سبقت البعثة بدأ النبي صل بعثته صلى هللا عليه و سلم ..خالل الخمسة

سنها ..و توصله  فكانت رضي هللا عنها تحضر له الطعام و الشراب ..وتصعد الجبل الى غار حراء ..رغم كبر .. حراء

 للحبيب صلى هللا عليه و سلم

  وستين عاما توفيت رضي هللا عنها بمكة المكرمة قبل الهجرة بثالث سنين بعد أن بلغت من العمر خمسة

 

الصحابة عليه خوفا شديدا..و سمي العام الذي توفيت  و حزن النبي صلى هللا عليه و سلم لوفاتها حزنا عظيما حتى خاف

  به عام الحزن

 

مكة..يوم نصر المسلمين ..بعد  كان النبي عليه السالم شديد الذكر لها ..شديد الوفاء لها ..حتى انه يوم فتح بعد وفاتها
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العظيم رأى النبي صلى هللا عليه و سلم امرأة عجوز تقبل  عاما ..في ذلك اليوم 14حوالي وفاتها رضي هللا عنها ب

 نحوها مسرعا..و اخذها و أجلسها على عباءته و بقي يتحدث معها قرابة الساعة ..حتى نحوه..فترك الصحابة و ذهب

  جاءت السيدة عائشة اليه و سألته : من تلك المرأة

  خديجةفقال : انها احدى صاحبات 

 

  فقالت: و عم كنتما تتكلمان

 

  فقال: كنا نذكر خديجة و االيام الجميلة

 

  فقالت عائشة : ال زلت تذكرها و قد أبدلك هللا خيرا منها

 

الناس وصدقتني إذ كذبني  عليه السالم غضبا شديدا و قال : ال و هللا ما أبدلني هللا خيرا منها آمنت إذ كفر فغضب النبي

  ي بمالها إذ حرمني الناسالناس وواستن

 

  النبي لها حتى بعد وفاتها كانت السيدة عائشة تقول و لشدة حب

  صلى هللا عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ما غرت على أحد من نساء النبي

 

 

  : أرضاها ..و صدق رسولنا الكريم صلى هللا عليه و سلم رضي هللا عنها و

 

 بع : خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأةأر أفضل نساء أهل الجنة

 فرعون

 
 الحب

التي جبلت عليها الفطرة البشرية، وهو إحساس وشعور نفسي ووجداني، ينجذب به  الحب من أسمى العواطف اإلنسانية، وأرقى الغرائز

 .تجاه المحبوب بحماسة وعاطفة جياشة القلب

 :حبدرجات ال

والمرأة. والحب بين  ورسوله، ثم حب األهل وخاصة الوالدين واألقارب واألصدقاء، ثم الحب بين الرجل والحب درجات، أسماها حب هللا

 ومنه الحرام كاالنحرافات والشذوذ والعالقات غير الشرعية بين الرجل الرجل والمرأة منه الحالل، وهو الذي يربط بين الزوج وزوجته،

 .والمرأة

وبمباركتهم، أما الحب الحرام فينبت في تربة سوء يرعاها الشيطان،  الحب الحالل ينشأ في ظل هللا ورضاه، ويترعرع تحت أعين الناسو

فال يرضى عنه هللا ويرفضه  والضالل، ويزينها بالهوى. والحب الحالل يباركه هللا، ويغبطه الناس، أما الحب الحرام ويرويها بالغواية

 .المجتمع

 -في كثير من حاالته-وأرهف إحساًسا من الرجل، فحبها أعمق وشعورها أقوى، ولكن الحب  رأة بحكم تكوينها النفسي، أكثر عاطفة،والم

الحالل، وانتشر الفساد، وتفككت األسر،  أصبح مشكلة خطيرة تضر بالمجتمع وأفراده، فقد طغت الصور المحرمة منه على الصور

بت البيوت، وانتهكت الح  .تحت شعار الحب رمات، كل هذاوُخر ِّ

 :أسباب المشكلة

 :منها ولمشكلة الحب الحرام أسباب عديدة

الحب، وتجربته، ومعايشته، مما ينتج عنه من سوء الخلق  انتشار كثير من المفاهيم واألفكار الخاطئة لدى الشباب عن ضرورة ممارسة

الشارع، وفي وسائل  د في البيت بين األقارب وغير األقارب، وفيواالختالط الفاسد دون رقابة أو حدو المتفشي في أيامنا هذه،

سبيالً للفساد ونشر الفتن والشرور، فبه تسهل الرذيلة ويعمل  المواصالت، وفي المدارس والجامعات، وفي األندية والمنتزهات، فكان

 .الشيطان عمله

 : الشاعر قال

 نظرة فابتسامة فســالم فكالم فموعــد فلقـاء

 .إبليس، فمن أطلق لها العنان لم يجن إال الهالك سهم من سهام فالنظرة

 :يقول الشاعر

 مبداها من النظـر ومعظم النار من مستصغر الشــرر كل الحـوادث

عنوان  وما تبثه من أفكار، وما تعرضه من أفالم ومسلسالت، تصور الحب الحرام في صور تجعل منه وسائل اإلعالم بصورها العديدة،

حتى يكون لهم نصيب من هذه التضحية والفناء في سبيل  والوفاء، فتمسخ بذلك قيم وأخالق الشباب، وتدفعهم إلى التجربة دفعًاالتضحية 

 !!الحب
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 :المشكلة نتائج

خانت زوجها، وكم من زوج خان زوجته، وكم من فتاة فقدت  فكان نتيجة هذه األسباب أن انتشرت الفتن وغلبت الشهوات، فكم من زوجة

 !!فساًدا، وكم من مقدسات انتهكت، وحرمات أبيحت، كل هذا تحت دعوى الحب ان شرفها، وكم من فتى عاثعنو

 :المرأة دور

تيار هواها، كانت سبيالً للفتنة والفساد، فهي الزوجة التي  وهنا يأتي دور المرأة أو الفتاة، والتي إذا فرطت في كرامتها وانساقت مع

المبادئ والقيم السامية تمد  األمان له تصون بيتها وتحفظ مجتمعها، وهي األم التي بتربيتها ألبنائها وفقالسكن و بحبها لزوجها وكونها

 المسلمة االلتزام بالضوابط التي وضعها اإلسالم لما فيه صالح األفراد وخير المجتمع بالسواعد القادرة على بنائه والنهوض به، فعلى

 ...المجتمع

 :ضوابط إسالمية

 :لصيانة الفرد وحماية المجتمع مثل عاة بعض الضوابط التي وضعها اإلسالمويجب مرا

 قال تعالى: }قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن هللا األمر بغض البصر والنهي عن النظر الحرام، -1

قال، قال  -رضي هللا عنه-وعن حذيفة  ،[31-30: خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن{ ]النور

 .[من خوف هللا أتاه إيمانًا يجد حالوته في قلبه( ]الحاكم ): )النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها

 .لضرورة تهدف لخير اإلسالم والمسلمين، وتجنب االختالط الفاسد للهو والعبث عدم االختالط إال -2

والسكن، قال تعالى : }ومن آياته أن خلق  ، والترغيب فيه، وتيسير سبله، وجعله الوسيلة الشرعية لتحقيق الحباالهتمام بالزواج -3

الشباب  [، وقال ): )يا معشر21بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{ ]الروم:  لكم من أنفسكم أزواًجا لتسكنوا إليها وجعل

 (فعليه بالصوم، فإنه له وجاء فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع من استطاع منكم الباءة فليتزوج،

 .[متفق عليه]

الحانية الدافئة،  زوجها، وعلى حيوية الحب بينهما من خالل أعمال بسيطة كتبادل الهدايا، والنظرات حث المرأة على الحفاظ على -4

 .بالرعاية، ويذبل باإلهمال ينمووالمشاركة يًدا بيد في أعماله ونشاطاته، فالحب كالزرع 

 قال تعالى: }وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي الدعوة إلى التمسك بالفضائل، ونهي النفس عن الهوى، -5

 {المأوى

 .[41-40النازعات: ]

درجات اإليمان ممثلة في حب هللا ورسوله، فهو الغاية السامية، وهي الوصول ألسمى  بيان أن كل أمور الدنيا ما هي إال وسائل نحو -6

[، وقال تعالى: }قل إن كنتم 165حبًّا هلل{ ]البقرة:  الفرد التي إليها يسعى، وبها ينال الفوز والسعادة قال تعالى: }والذين آمنوا أشد غاية

 .[31هللا{ ]آل عمران:  تحبون هللا فاتبعوني يحببكم

يبثونه من مادة إعالمية على شباب وفتيات، ونساء ورجال هذه األمة، وال  م أن يتقوا هللا في مادعوة المسؤولين عن وسائل اإلعال -7

في نشر القيم  -األجهزة من خالل هذه-األجهزة أبواقًا ينفث منها الشيطان سمومه، بل عليهم أن يقوموا بدورهم  يتخذوا من هذه

 .ادهأفر والفضائل السامية، التي بها يزدهر المجتمع ويسعد

 .حالله حالل، وحرامه حرام إن اإلسالم ال يعادي المشاعر اإلنسانية، ولكنه يسد أبواب الفواحش فالحب
 


