
 

 

 

 

 هل هناك حب في اإلسالم ؟؟

 

 اوال : الحب فى القران الكريم

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

 . العبد بربه .. هى الحب والمحبة 
 

ِّ هللا لعباده ، اومن بين أربعٍ وثمانين مرة ، وردت فيه  وُحب ِّهم إياه كلمة الحب ومشتقَّاتها فى القرآن ؛ جاءت هذه اآلياُت مخبرةً عن ُحب 
 

ْن ُدونِّ  ذُ مِّ َن النَّاسِّ َمْن يَتَّخِّ يَن آَمنُوا أََشدُّ  قال عز من قائل : )َومِّ ِّ َوالَّذِّ ِّ َّللاَّ بُّونَُهْم َكُحب  ِّ أَْنَداداً يُحِّ َّ  َّللاَّ  (165قرة/)الب…( ُحب اً لِلِّ
 

ينَ  ُ بِّقَْومٍ  قال هللا تعالى : )يَا أَيَُّها الَّذِّ ينِّهِّ فََسْوَف يَأْتِّي َّللاَّ ْنكُْم َعْن دِّ ٍة َعلَى آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ مِّ زَّ نِّيَن أَعِّ لٍَّة َعلَى الُْمْؤمِّ بُّونَهُ أَذِّ بُُّهْم َويُحِّ  يُحِّ
ين()المائدة/  ( 54اْلَكافِّرِّ

 
اً()مريم/ يَن آَمنُواقال تعالى : )إِّنَّ الَّذِّ  ْحَمُن ُود  الَِّحاتِّ َسيَْجعَُل لَُهُم الرَّ لُوا الصَّ يٌم َودُوٌد()هود/ ( ، وقال96َوَعمِّ ( ، 90تعالى : )إِّنَّ َرب ِّي َرحِّ

  ( 14الَْوُدوُد( )البروج/ وقال تعالى : )َوهَُو اْلغَفُورُ 
 

وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وأزواجكم  قال تعالى: )قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم
  .]24الفاسقين( ]التوبة:  من هللا ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي هللا بأمره وهللا ال يهدي القوم أحب إليكم

 
بُّونَ  َ فَاتَّبِّعُونِّي يُْحبِّْبكُُم  وقال تعالى : )قُْل إِّْن كُنْتُْم تُحِّ ُ()آل عمران/َّللاَّ  (31َّللاَّ

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

 . العبد لربه وحب هللا لعبده طاعة رسول هللا بقلوبهم وألسنتهم: وأحوالهم تكذب دعواهم، فعالمة حب
 

 . يحبه هللا سبحانه من عباده المؤمنين وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخالقهم  آن بذكر منوالقرآن والسنة مملو
 

  فاإلحسان إلى الخلق سبب المحبة قال تعالى: ) وهللا يحب المحسنين ( .
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 والصبر طريق المحبة أيضاً: ) وهللا يحب الصابرين (.

 . 4كأنهم بنيان مرصوص( الصف  حانه : )إن هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاللمقاتلين في سبيله ايضا حيث قال سب ومحبة هللا 
 

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

 
وتقسطوا إليهم  ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم قسطين : ) الوقال تعالى في محبته للم
 ( إن هللا يحب المقسطين

المتطهرين ..  والمتوكلين والمقسطين حيث قال سبحانه وتعالى : )إن هللا يحب التوابين ويحب وحبه للتوابين والمتطهرين والمطهرين
 يحب المقسطين ( ... ب المطَّهَّرين ..( )إن هللا يحب المتوكلين..( )إن هللا( ) وهللا يح

وأشار هللا سبحانه وتعالى في حبه لموسى عليه السالم حيث قال : ) ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه  
 39ة طه آية عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ( سور

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

 

 

  ثانيا : الحب في السنة النبوية الشريفة
 
وعلى آله وسلم صالته أقبل علينا بوجهه. فقال: "ياأيها الناس  عن أبي مالك األشعري أنه قال: لما قضى رسول هللا صلى هللا عليه -1

من هللا". فجثا رجل  عزوجل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء, يغبطهم األنبياء والشهداء على منازلهم وقربهم لوا. إن هللاسمعوا واعق
وسلم. فقال: يا رسول هللا, ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء وال  من األعراب من قاصية الناس, وألوى بيده إلى النبي صلى هللا عليه

فسر وجه رسول هللا صلى -لنا يعني صفهم لنا, شكلهم-والشهداء على مجالسهم وقربهم. انعتهم لنا, حلهم لنا األنبياء شهداء, يغبطهم
الناس ونوازع القبائل, لم تصل بينهم أرحام متقاربة, تحابوا في هللا  هللا عليه وسلم بسؤال األعرابي, فقال: "هم ناس من أفناء

يفزع الناس يوم القيامة وال  ,من نور فيجلسهم عليها, فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا هللا لهم يوم القيامة منابر وتصافوا. يضع
يحزنون" ) رواه كله اإلمام أحمد والطبراني بنحوه وزاد "على منابر من نور  يفزعون, وهم أولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم

 (  قدام الرحمان" ورجاله وثقوا من لؤلؤ

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

وكلتا يدي هللا  -العرش  عنهما أن رسول هللا صلى هللا عيه وسلم قال: "إن هلل جلساء يوم القيامة عن يمين وعن ابن عباس رضي هللا
هداء وال صديقين". قيل يا رسول هللا من هم؟. قال: "هم المتحابون ش على منابر من نور, وجوههم من نور, ليسوا بأنبياء وال -يمين 

  .وتعالى". رواه الطبراني ورجاله وثقوا بجالل هللا تبارك
 
غرفهم في  عليه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن المتحابين في هللا تعالى لترى وعن أبي سعيد الخدري رضوان هللا -2

المتحابون في هللا عز وجل". رواه أحمد برجال الصحيح )  لع الشرقي أو الغربي. فيقال من هؤالء؟ فيقال: هؤالءالجنة كالكوكب الطا
 ( انظر مجمع الزوائد

قال: "إن هللا إذا أحب عبدا دعا جبريل.  روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه, أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -3
إني  :جبريل, ثم يوضع له القبول في األرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السالم, فيقول فالنا فأحبه قال: فيحبهفقال: إني أحب 

 ."فالنا فأبغضوه, ثم يوضع له البغضاء في األرض أبغض فالنا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل, ثم ينادي في أهل السماء إن هللا يبغض
 
هللا أشدهما حبا  عليه يرفعه, قال: "مامن رجلين تحابا في هللا بظهر الغيب إال كان أحبهما إلى هللا فعن أبي الدرداء رضوان -4

 .بن سليمان وهو ثقة لصاحبه". رواه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح, غير المعافى
 
أحبه هللا. فدخال جميعا الجنة, وكان الذي  وسلم قال: "من أحب رجال هلل فقد وعن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه -5

  .أرفع منزلة, ألحق الذي أحبه هلل". رواه الطبراني والبزار بنحوه بإسناد حسن أحب هلل
 
للمتحابين في, حقت محبتي للمتواصين في, حقت محبتي  عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "حقت محبتي -6

حبان و  منابر من نور, يغبطهم بمكانتهم النبيون والصديقون والشهداء". رواه اإلمام أحمد وابن تحابون في علىللمتبادلين في. الم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .الحاكم والقضاعي
 

وحقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي". رواه الطبراني في الثالتة وأحمد  ,وفي رواية : "حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي
  .أحمد ثقات بنحوه ورجال

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

 . عن ربه تبارك وتعالى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 
و تعالى : وجبت محبتي للمتحابين  هللا عليه و سلم يقول : "قال هللا تبارك عن معاذ رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى  -7

  المتجالسين في  و المتزاورين ، و المتباذلين في  " )رواه مالك و غيره ( في  ، و
 
عليه و سلم : " ما من عبد أحب  عبدا هلل إال أكرمه هللا عز وجل " )  عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا  -8

  (جي د  أخرجه أحمد بسند
 
سلم : "إن  هللا تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجاللي  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و -9

  ظل ي يوم ال ظل  إال  ظل ي ) رواه مسلم ( ؟ اليوم أظل هم في
 
صحيح اإلسناد و  :  المرء ال يحبه إال هلل ) رواه الحاكم و قالمن أحب  أن يجد طعم اإليمان فليحب   " : قال عليه الصالة و السالم -10

ه الذهبي (  لم يخرجاه و أقر 
 
ه أن يجد حالوة اإليمان، فليحب   عن أبي هريرة رضي هللا عنه -11 المرء ال  قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " من سر 

  ( ييحبه إال هلل" ) رواه أحمد و الحاكم و صححه الذهب
 
حالوة اإليمان : أن يكون هللا و  رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " ثالث من كن  فيه وجد عن أنس -12

يلقى  يحبه إال هلل ، و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه ، كما يكره أن رسوله أحب  إليه مما سواهما ، و أن يحب  المرء ال
  في النار " )متفق عليه(

 
هللا صلى هللا عليه و سلم : " من أحب  هلل ، و أبغض هلل ، و أعطى هلل ، و منع هلل  عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال : قال رسول -13
 فقد استكمل اإليمان " ) رواه أبو داود بسند حسن ( ،

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

  " ) رواه مسلم ( تحابوا ، أوال أدل كم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم
 
ال تسألوا عن  و سلم فنزلت عليه هذه اآلية :" يا أيها الذين آمنوا عن أبي مالك األشعري قال : " كنت عند النبي صلى هللا عليه -15

ال شهداء ، يغبطهم النبيون و  إن  هلل عبادا ليسوا بأنبياء و 3( قال : فنحن نسأله إذ قال : 101تسؤكم" )المائدة  أشياء إن تبد لكم
نا يا و في ناحية القوم أعرابي فجثا على ركبتيه و رمى بيديه ، ثم قال : حدث : الشهداء بقربهم و مقعدهم من هللا يوم القيامة ، قال

النبي صلى هللا عليه و سلم : " هم عباد من  هللا عنهم من هم ؟ قال : فرأيت في وجه النبي صلىاهلل عليه و سلم البِّشر ، فقال رسول
بروح  شعوب القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ، و ال دنيا يتباذلون بها ، يتحابون عباد هللا من بلدان شتى ، و قبائل شتى من

يفزعون ، و يخاف الناس و ال يخافون " ) رواه أحمد و   ، يجعل هللا وجوههم نورا و يجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس ، و الهللا
  ( الحاكم و صححه الذهبي

 
فقال: يا رسول هللا ،كيف تقول في رجل أحب   وسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه -16

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

سأل النبي صلى هللا عليه و سلم متى الساعة ؟ قال : " ما أعددت لها ؟ "  في الصحيحين أيضا عن أنس رضي هللا عنه أن  رجال -17
مع من أحببت" ، قال أنس : فما  وم و ال صدقة ، و لكني أحب  هللا و رسوله، قال :" أنتأعددت لها من كثير صالة و ال ص قال : ما

أنت مع من أحببت" فأنا أحب النبي صلى هللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر ، و ": فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى هللا عليه و سلم
  لهمأن أكون معهم بحبي إياهم ، و إن لم أعمل بمثل أعما أرجو

 
 عنه مرفوعا:" ال يحب رجل قوما إال حشر معهم" ) الطبراني في الصغير ( وعن علي رضي هللا -18
 
 داود و غيره( صلى هللا عليه و سلم : " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " )رواه أبو قال -19
 
 ب  ألخيه ما يحب  لنفسه " ) رواه الشيخان (يح قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " ال يؤمن أحدكم حتى -20
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



، فقال  رجل بالنبي صلى هللا عليه و سلم و عنده ناس ، فقال رجل ممن عنده : إني ألحب هذا هلل عن أنس بن مالك قال : مر -21
: أحب ك الذي أحببتني له ثم قال ، فقام إليه فأعلمه ، فقال  " النبي صلى هللا عليه و سلم :"أعلمته؟" قال : ال ، قال : " قم إليه فأعلمه

، و لك ما احتسبت "  هللا عليه و سلم فأخبره بما قال فقال النبي صلى هللا عليه و سلم :"أنت مع من أحببت ثم رجع فسأله النبي صلى
 ) رواه أحمد و الحاكم و صححه الذهبي (

 
" ) رواه أبو داود  إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبهمعدى كرب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال :"  عن المقداد بن -22

    والترمذي وقال حديث حسن (

، قال : )  قال إن هللا تعالى –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنه  –أبي هريرة  جاء في صحيح البخاري عن -23
ب إليَّ عبد إليَّ مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل  ي بشيء أحبَّ من عادى لي وليـًا فقد آذنته بالحرب ، وما تقر 

التي يمشي بها ، وإن  أحببته كنُت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطُش بها ، ورجله حتى أحبه ، فإذا
ه ترددي عن قبض نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره أنا فاعل سألني ألعطينَّه ، وإن استعاذني ألعيذنه ، وما ترددت عن شيء

 مساءته (

أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده  قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ) ال يؤمن –أيضاً  –وفي حديث أنس  -24
  ](1/9وولده والناس أجمعين ( ]البخاري )

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

أحب  كل شيء، إال نفسي، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: )) ال والذي نفسي بيده حتى أكون عمر: يا رسول هللا ألنت أحب إلي من
 ](7/218عليه وسلم: ))اآلن يا عمر(( ]البخاري ) بي صلى هللاإليك من نفسك(( فقال عمر: وهللا ألنت أحب إلى من نفسي، فقال له الن

 
 
  . " هللا عليه وسلم : " ال يؤمن أحدكم حتى يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما يقول رسول هللا صلى -26
 
ِّ الناس له -27 هللا أنفعهم للناس، وأحبُّ  حيث قال "أحبُّ الناس إلى وقال صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف يوضح أسباب حب 

أخ لي في  على مسلم، أو تكشف عنه كربةً، أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولئن أمشي مع األعمال إلى هللا سرور تدخله
غضبه ستر هللا عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء  حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً، في مسجد المدينة، ومن كف

المعجم  "القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت هللا قدمه يوم تزول األقدام ن يمضيه أمضاه، مأل هللا قلبه رجاء يومأ
  ."الصغير

 
وتراحمهم ، وتعاطفهم ،مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  قال صلى هللا عليه وسلم : ) مثل المؤمنين في توادهم ، -28
  . والحمى ( رواه مسلم جسد بالسهرال

 
فقال: يا رسول هللا دلني على عمل إذا عملته أحبني هللا وأحبني الناس فقال:  عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي -29

 .[والحديث صحيح في الدنيا يحبك هللا، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس(( ]رواه ابن ماجة وغيره، ))ازهد
 
ُضُهْم إِّالَّ ُمنَافٌِّق ،» االنصار :  عن البراء بن عازب عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في -30 ٌن ، َوال يُْبغِّ بُُّهْم إِّالَّ ُمؤمِّ َمْن أََحبَُّهْم  ال يُحِّ

ُ ، َوَمْن أَْبغََضُهْم أَْبغََضهُ َّللاَّ   . عليه متفقٌ « أحبَّه َّللاَّ
 
ُ عنها -31 يٍَّة ، فََكاَن يَْقرأُ ألَْصحابِّهِّ في ، أَن رسول َّللاَّ َصل ى هللاُ  وعن عائشةَ رضي َّللاَّ ْم ،  عَلَْيهِّ وَسلَّم ، بعََث َرُجالً َعلَى سرِّ صالتِّهِّ

ا َرَجعُوا ، ُ أََحٌد { فَلَمَّ ِّ َشيٍء يَْصنَُع ذلَك ؟  لُوهُ سَ » ذَكَروا ذلَك لرسولِّ َّللاَّ َصل ى هللاُ َعلَيْهِّ وَسلَّم ، فقال :  فَيْختُِّم بــ } قُْل هَُو َّللاَّ ي  « ألِّ
ْحَمنِّ  فَةُ الرَّ بُّ أَْن أَْقَرأَ بَِّها، فقال رسوُل َّللاَّ َصل ى هللاُ عَلَْيهِّ  فََسأَلوه ، فَقَاَل : ألنََّها صِّ « أَْخبُِّروهُ أَنَّ َّللاَّ تعالى يُحبُّهُ » وَسلَّم :  ، فَأَنَا أُحِّ

 متفٌق عليه
 
فقال يا رسول هللا إنك ألحب إلي  جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم» ط من حديث عائشة قالت : الطبراني في األوس روى -32

فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك  من نفسي وإنك ألحب إلي من ولدي وإني ألكون في البيت
هللا عليه وسلم فأنزل هللا } ومن  نة خشيت أن ال أراك ، فلم يرد عليه النبي صلىرفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الج إذا دخلت الجنة

  { ... يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم
 
 رواه البيهقي« تهادوا تحابوا  » : عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال -33
 
أن رجال زار أخا له في قرية أخرى فأرسل هللا له على مدرجته ملكا ً .....  يرة رضي هللا عنه ))روى مسلم من حديث أبي هر -34

 (( . هللا قد أحبك كما أحببته فيه فقال إن
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 أوثق عرى اإليمان المواالة في هللا والمعاداة في هللا والحب في هللا والبغض في هللا : )) عن ابن عباس رضي هللا عنه مرفوعا ً -35
  (( رواه الطبراني وحسنه األرناؤط 

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

استعاذنى بها ، ولئن سألنى ألعطينه ، ولئن  بها ، ورجله التى يبطش الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التى يبطش
 .البخاري ألعيذنه " رواه

هللا لقاءه قلنا :يا رسول هللا ! كلنا يكره  قال صلى هللا عليه وسلم : )) من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ، ومن كره لقاء هللا كره -37
هللا  يه من أن يكون قد لقيولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من هللا ، فليس شيء أحب إل الموت ؟ قال :ليس ذلك كراهية الموت ،

، أو ما يلقى من الشر ، فكره لقاء هللا ، فكره هللا  فأحب هللا لقاءه ، وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ماهو صائر إليه من الشر
 لقاءه (( صحيح التغريب بسنٍد صحيح

وإذا كره لقائي كرهت لقاءه (( صحيح  ئي أحببت لقاءه،قال صلى هللا عليه وسلم : قال هللا تبارك وتعالى : )) إذا أحب عبدي لقا -38
 على شرط الشيخين

مدرجته ملكا ، فلما أتى عليه الملك قال : أين  قال صلى هللا عليه وسلم : )) إن رجال زار أخا له في قرية ، فأرصد هللا تعالى على -39
فإني رسول هللا  : تربها[ ؟ قال : ال ، إال أني أحببته في هللا ، قالالقرية ، قال : هل عليك من نعمة ] تريد ؟ قال : أزور أخا لي في هذه

 إليك أن هللا عز وجل قد أحبك كما أحببته له (( صحيح على شرط مسلم

إلى هللا أشدهما حباً لصاحبه (( السلسلة  قال صلى هللا عليه وسلم : )) ما من رجلين تحابا في هللا بظهر الغيب؛ إال كان أحبهما -40
 حيح ورجاله ثقاتالص

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

ة (( السلسلة األلفة ، و أبقى في المود قال صلى هللا عليه وسلم : )) إذا أحب أحدكم أخاه في هللا فليبين له ، فإنه خير في -42
 الصحيحة بسنٍد حسن

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

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

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

 

 حب محبة الناس

ال جناح على المسلم إذا كان يحب من الناس أن يحبوه ويوادوه، فهذا أمر فطري في اإلنسان: 
 أن ُيحب ويَحب. 

 
لخير منهم، دليًلا على محبة ومن ناحية أخرى، هو يرجو أن تكون محبة الناس، وال سيما أهل ا

هللا تبارك وتعالى، فهو الذي وضع له القبول في قلوب عباده، وستر قبيحه، وأظهر جميله، وقد 

قال تعالى: )إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداا(، فهو يرجو أن يكون 
 منهم، فإن من أحبه تعالى جعله محبوباا في قلوب الناس. 

 

ا نادى جبريل، فقال: إن هللا قد أحب فًلناا، وقال  صلى هللا عليه وسلم: "إذا أحب هللا عبدا
فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن هللا يحب فًلناا فأحبوه، فيحبه أهل 

 السماء، ثم يوضع له القبول في األرض". 

 
لى، ورضاه سبحانه عنه، وال يبالي أرضي وأرفع من هذا المقام: أن يكون أكبر همه حب هللا تعا

 الخلق عنه أم سخطوا، أحبوا أم كرهوا، على حد قول القائل: 

 
 

 إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب! 
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وإذا تعلق قلب المسلم بحب بعض الناس فألنهم أحباب هللا تعالى كالذين وصفهم هللا تعالى 

  بقوله: )يحبهم ويحبونه(.

 
 وفي األدعية المأثورة: "اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك".
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