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 النيّب حمّمد.احملّبة، اإلنسان، األنبياء، اهلل، القرآن الكرمي، احلّب، الكلمات المفتاحّية: 

 ،تانمقبل البدء باحلديث هناك مقدّ 

الرنمة اليت اختالط املفهوم القرآين والرسايل ب اندماج ىلإشارة إ – القرآن الرنم  لّّ  يف قوله تعاىل .1
تك  املفاهي  الصادرة ل  الدي   ن مصدر احلب يف الكون هو اهلل لز وجل وملم  احملبة وذلك ألتتض
 .يف هذا الكون اكية ل  مصدر احلبّ ال حإ

جتماع بالتبار ن تكون صادرة م  لّماء النفس واالأن تورث احملبة هل ميك  أن العالقات اليت ميك  إ .2
 ،نفس واجملتمع واجلواب ال بالطبعهن  مطّعون لّى نقاط القوة والضعف يف الأ

 .قوة:ألهن  ل  يطّعوا لّى كل نقاط الضعف وال واًل أ

 .قامة لالقات احملبةإىل إن تكون حاجبة دون الوصول أبد  هواء الن األإ: لو كانوا كذلك ف اثانيً 

 .تكون بفعل العمل السياسي أن أو

 نهأواحد وهو  ال شيءإفّيس هناك مسّّمة يف السياسة واجلواب بالطبع ال 

 .ن يكون حبيب الغدأك  لدو اليوم ولدو اليوم مي األمسفحبيب "، ال مسّّمة يف السياسة"

  موقع هواء واملنطّقني منبياء املنزهني ل  األال يف تعالي  األإن تكون أواصر احملبة ال ميك  أن أذا يعين وه
احملبة م  موقع حب اهلل  مما هو دور هل  يف نشر نسان والذي  يعّمون ما لّمه  اهللالرنمة والّطف واحملبة لإل

 ان تكون هذه املفاهي  اجملردة ل  الذات سببً أنبياء لّناس فال بد وحبه هل  وحب األ ،نبياء هللوحب األ ،لّناس
 .نساننسان واإلشر احملبة بني اإلن إىل

 .اىل اصنافوم  هنا نستطيع ان نقس  احلديث النبوي ولك  ال لّى سبيل احلصر 

 .باهلل هو ارتباط احملبة األلظ الذي يبني ان االرتباط  : احلديثولاأل



باختالف الدافع الذي يدفعه  فهناك ، هت  اليت يقومون هبا لوجه اهللفإن الناس خيتّفون يف لباداهت  ومعامال
األمري   وهناك م  يفعل ذلك م  أجل نيل الثواب ويف كال .م  يفعل األمر م  أجل إنقاذ نفسه م  العقاب

ن حتك  اإلنسان بفعّه هي أرقى اليت ينبغي  أن العالقة األفضل لّفالل وهو ممدوح باجململ لّى هذا الفعل غري
لرابط يربط املالك باملمّوك واخلالق  اخاضعً  احيث يكون الفعل حمضً  .م  دافع احملبة هلل لز وجل اما يكون منطّقً 

ة وحمبة تكون أقوى م  تّك اليت تربط املخّوق واملمّوك واملرزوق وأي لالقة رنم .باملخّوق والرازق باملرزوق
 :يف جممولة م  األحاديث اباخلالق واملالك والرازق وهذا جنده جّيً 

 :نه قالأصّّى اهلل لّيه ولّى آله  ل  رسول اهلل

هل أل م  رجل لّى باب قوم يسأل ل  رجىل الدنيا يف صورة آدمي فأذن له فمر بإن ينزل أاستأذن مّك ربه 
سالم أحببته يف د م  هذا الرجل الذي تطّبه؟ قال: هو أخ يل يف اإل: يا لبد اهلل أي شيء تريالدار فقال املّك

 لز احلب يف اهلل إاّل ليه حاجة؟ قال : ال إنك وبينه رح  ماّسة وال يرغبّنك قال وما بي ،اهلل جئت ألسّ  لّيه
 .ياه يف اهللإ: قد غفرت لك حببك ليك وهو يقولرسول اهلل افإين  :قال ،وجل جئت ألسّّ  لّيه

  نه قال:أ صّّى اهلل لّيه ولّى آلهول  رسول اهلل 

وأخرى  ،: فطبقة يعبدونه رغبة يف ثوابه فتّك لبادة احلرصاء وهو الطمعلناس يعبدون اهلل لّى ثالثة أوجهإن ا
وهو االم   ،له لز وجل فتّك لبادة الكرام احبً  ، لكين ألبدهار فتّك لبادة العبيد وهي الرهبةم  الن ايعبدونه فرقً 
 .﴾يومئذ آمنونوه  م  فزع ﴿ :للقوله لز وج

ن كنت  إ﴿قل : قال اهلل تعاىل .احلب يف اهلل والبغض يف اهلل إاّل وهل الدي  ": صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 
 ".حتبون اهلل فاتبعوين حيببك  اهلل﴾

 ."احلب يف اهلل والبغض يف اهلل أوثق لرى اإلميان، لّي يا" :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 

 :بني القيمة احلقيقية لّمحبةالذي ي : احلديثالثاين

لبشر بدافع بعض األلمال ن احملبة هي جمرد إحساس لابر وذلك بتخيل احملبة اليت تكون بني اأفقد يتصور 
، فإن احملبة اليت تنشرها دلوات ليس يف حمّه ن هذا التصورأغري  ،بدافع القرابة والنسب وما شابهو أالبشرية 

ل  فه  فّسفة الدي  وروح العالقة بني املفاهي  الدينية اليت  اناشئً  امقدسً  ااألنبياء هي احملبة اليت حتمل مضمونً 
وجدت ألجل اإلنسان وبني اإلنسان الذي وجد ألجل تّك املفاهي  الدينية وال ميك  تصور العالقة اجلدلية بني 



النبوية كما املفاهي   ال م  خالل فه  روابط احملبة اليت قد أشبعت يف داخلإسان وبني املفاهي  الدينية اإلن
ىل الصعود إنسانية طريقها تأخذ اجملتمعات اإل اجيابً إوبالتفالل بني هذا وهذا  .الفطرة البشرية شبعت يف داخل أ

ذا إ. ىل اهلوي والنزول حىت تتالشى فيما بعدإن اجملتمعات تأخذ طريقها إف اذا كان التفالل سّبً إوالرقي وباملقابل 
 .ت احملبة وتالشتاضمحّّ 

 ".خرة هلل املتحابون فيهدنيا واآلفضل الناس بعد النبيني يف الأ": صّّى اهلل لّيه ولّى آلهل رسول اهلل قا

 ."واحىت حتابّ  اتؤمنو ل  و  ،ىت تؤمنوااجلنة ح اتدخّو  ل  ،والذي نفسي بيده": صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 

 ،يفروا الضوقّ  ،واجتنبوا احلرام ،مانةوأدوا األ ،واميت خبري ما حتابّ أال تزال " :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 
 ."فعّوا ذلك ابتّوا بالقحط والسننيفإذا مل ي ،وآتوا الزكاة ،قاموا الصالةأو 

يف يا رسول اهلل كيف ترى  رسول اهلل صّى اهلل لّيه وآله فقالىل إجاء رجل " صّّى اهلل لّيه ولّى آله:ولنه 
 ".: املرأ مع م  أحبصّّى اهلل لّيه ولّى آلهسول اهلل مل يّحق هب ؟ فقال ر  ارجل أحب قومً 

فإن كان حيب أهل طالته  ،ىل قّبكإفانظر  ان فيك خريً أتعّ   نأردت أذا "إ صّّى اهلل لّيه ولّى آله:ولنه 
 ."عصيته فّيس فيك خري واهلل يبغضكوإن كان يبغض أهل طالة اهلل وحيب أهل م ،هلل حيبكففيك خري وا

املتحابون يف اهلل يوم القيامة لّى أرض زبرجد خضراء يف ظل لرشه ل  ميينه " :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 
مبنزلته  كل مّك مقرب ونيب  يغبطه  ،م  الثّج وأضوأ م  الشمس الطالعة اوجوهه  أشّد بياضً  ،وكّتا يديه ميني

 ."فيقال :هؤالء املتحابون يف اهلل: م  هؤالء ؟ يقول الناس ،مرسل

م  خالل جممولة م   إالما يورث احملبة فإهنا نتيجة ال حيصل لّيها املرء  إىلهدف الذي ي احلديث :الثالث
 .واخلصال األلمال

ا ومنطّقً  ،بذاته حبيث أن احملبة تكون وسيّة م  جهةفإننا إذا نظرنا إىل موضوع احملبة ورأيناه أصال قائما 
ملفاهي  والتشريعات وا حكامفال بد أن تكون منظومة األ .ةا م  جهة ثالثوغاية وهدفً  ،ا م  جهة أخرىودافعً 

بد م  وجود ما يؤدي إىل نشر احملبة  وبعبارة أخرى ال .ن جتعل يف موقع املؤدي إىل إجياد احملبةأتصب يف خانة 
 :ولة م  األحاديث النبوية الشريفةما جنده يف هذه اجملموهذا 

 ."النصح يثمر احملبة" :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهعنه ف



 ."مثرة التواضع احملبة" :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 

 ."حس  ظنه بالناس حاز منه  احملبة م " :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 

 ."اخلّق يورث احملبة ويؤكد املودة س ح" :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 

 ."ء والرفق وحس  اخلّق يزرع احملبةما استجّبت احملبة مبثل السخا" :صّّى اهلل لّيه ولّى آلهولنه 

فإن   ،"لعيالهنفعه  أ إليه وأقرهب اخلّق كّه  ليال اهلل " :احلديث النبوي املشهور إىل باإلشارةوأخت  الكالم 
ليال اهلل واهلل حيبه   أهن  ىن يتعامّوا مع البشرية لّأالنبيني  أتباعة واملودة بذاهتا وتدفع كّمة العيال توحي باحملب

ل  كل اآلثار  ااحملبة بعيدً  أساسن يقوم لّى أن يقدم هلؤالء جيب أن النفع الذي جيب إوبالتايل ف .لياله ألهن 
أو يرافقها شيء م  شفاء  ،امادي   ن العطاء لطاءً كا  إذا واألذىواليت خيالطها امل   اليت ترافق لمّية النفع لادةً 

 ن احلوارأيتصور ذا كان النفع هدايًة وذلك إحتبط ذلك النفع لند اهلل لز وجل اليت  األحاسيسالغيظ وغريه م  
ن يقوم كل شيء لّى أساس احملبة اليت م  أبل جيب  ،ال النتصار أحد الطرفنيإالذي يقوم بني بين البشر ما هو 

وليست تّك األمور إال نابعة م  احلب هلل  ،ولّمتكّ  والسامع ،حيصل النفع احلقيقي لّمعطي واملعطى له خالهلا
ن إ هؤالء البشر وهو ظرف العداوة فحىت يف أحّك ظرف يكون بنيبني البشر  الز وجل الذي ينعكس حب  

جتاه لدوه بغض لذاته وإمنا البغض  ن ليس لإلنسانأني اإلنسان وبني لدوه لّى قالدة ن تشفع احملبة بأاملطّوب 
ا لندما كان يف موضع القوة ولك  لندما زالت قوته فينبغي أن ملا حيمّه م  أفكار شيطانية كانت تشكل خطرً 

إذا أقدرك اهلل لّى لدو فاجعل الصفح لنه "حتك  الروابط األصّية يف هذا املقام لّى قالدة احلديث الشريف: 
 ."لّقدرة لّيه اشكرً 


