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hcp-¶ s -̂{_p-h-cn 14 sNm-Æm-gv-̈  hm-e-ssâ³-kv tU ({]-W-b Zn\w) BWv. a-äp ]-e hnti-j 
Zn-h-k-§-sfbpw t]m-se C-Xpw H-cp ]m-Ým-Xy³ C-d-¡pa-Xn B-b-Xn-\mÂ \-ap-¡n-Xn-s\ A-h-K-
Wn-¡mw. 

ip-²hpw k-Xyhpw A-\p-h-Z-\ob-hpam-b {]W-bw C-kv-eman-I ho-£-W-̄ nÂ H-cp A-]-cm-[aÃ. 
am-{XaÃ, A-Xv G-sd ]p-Wy-I-c-hp-amWv. A-_q -C-Zv-co-knÂ Ju-em\n (d)bp-sS kw -̀hw C-Xn-\v Zr-
ãm-́ -amWv. A-t±-lw ]-d-bp-¶p: 

َوِإَذا الناُس َحْوَلُه ِإَذا اْختَـَلُفوا ِفي َدَخْلُت َمْسِجَد ِدَمْشِق الشاِم فَِإَذا أَنَا ِبَفًتى بـَراِق الثـَنايَا  َعْن أَِبي ِإْدرِيَس اْلَخْوَالِني قَالَ 
ُد َهجْرُت فـََوَجْدُت َقْد َسبَـَقِني َشْيٍء َأْسَنُدوُه ِإلَْيِه َوَصَدُروا َعْن رَْأِيِه َفَسأَْلُت َعْنُه َفِقيَل َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل فـََلما َكاَن اْلغَ 

 َلُه َوَوَجْدتُُه ُيَصلي فَانـَْتظَْرتُُه َحتى ِإَذا َقَضى َصَالتَُه ِجْئُتُه ِمْن ِقَبِل َوْجِهِه َفَسلْمُت َعَلْيِه فـَُقْلتُ  بِاْلَهِجيِر َوقَاَل ِإْسَحاُق بِالتـْهِجيرِ 
َوِة رَِداِئي َفَجَبَذِني ِإلَْيِه َوقَاَل أَْبِشْر َواللِه ِإني َألُِحبَك لِلِه َعز َوَجل فـََقاَل أَللِه فـَُقْلُت أَللِه فـََقاَل أَللِه فـَُقْلُت أَللِه فَ  َأَخَذ ِبُحبـْ

ْلُمَتَحابيَن ِفي َواْلُمَتَجاِلِسيَن ِفي فَِإني َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل قَاَل اللُه َعز َوَجل َوَجَبْت َمَحبِتي لِ 
 )احمد(  يَن ِفي َواْلُمَتَباِذلِيَن ِفي َواْلُمتَـَزاِورِ 

\n-kv-Im-c-hpw t\m¼pw t]m-se kv-t\-ln-¡p-¶Xpw henb ssZ-h-{]o-Xn-¡v \n-an-̄ -amIpw F-¶v 
sX-fn-bn-¡p-¶ Nn-e l-Zo-kp-IÄ, 

َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل قَاَل اللُه َعز َوَجل  َسِمْعُت َرُسوَل اللهِ  َعْن أَِبي ُمْسِلٍم اْلَخْوَالِني َحدثَِني ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل قَالَ 
 )ترمذي(  اْلُمَتَحابوَن ِفي َجَالِلي َلُهْم َمَناِبُر ِمْن نُوٍر يـَْغِبطُُهْم النِبيوَن َوالشَهَداءُ 

الن في اهللا تعالى إال كان أفضلهما ما تحاب رج« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أنس رضي اهللا عنه ، قال 
  )حاكم(  »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه » « أشد حبا لصاحبه 

ِه قَاَل َرُسوُل الل : راِح، قَالَ َعْن نَاِفِع بن اْلَحاِرِث، َعْن بـَْعِض َأْصَحاِب النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، َعْن أَِبي ُعبَـْيَدَة بن اْلجَ 
َجل ِمَن َما َتَحاب رَُجالِن ِفي اللِه ِإال َوَضَع اللُه َلُهَما ُكْرِسيا فَُأْجِلَسا َعَلْيِه َحتى يـَْفُرَغ اللُه َعز وَ :"َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم   أَِبي ُهَريـَْرَة قَالَ  َعنْ )    طبراني(  َصَدَق أَبُو ُعبَـْيَدةَ : فـََقاَل ُمَعاُذ بن َجَبلٍ ". اْلِحَسابِ 
 ي يـَْوَم َال ِظلُهْم ِفي ِظلوَن ِبَجَالِلي اْليَـْوَم ُأِظلَه يـَُقوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْيَن اْلُمَتَحابالل يِإنِظل َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ )   مسلم(   ِإال  

َلى َمْدرََجِتِه َمَلًكا فـََلما أََتى َعَلْيِه قَاَل ْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأن رَُجًال زَاَر َأًخا َلُه ِفي قـَْريٍَة ُأْخَرى فََأْرَصَد اللُه َلُه عَ عَ 
َر أَني َأْحَبْبُتُه ِفي اللِه َعز َوَجل قَاَل أَْيَن تُرِيُد قَاَل أُرِيُد َأًخا ِلي ِفي َهِذِه اْلَقْريَِة قَاَل َهْل لَ  َك َعَلْيِه ِمْن نِْعَمٍة تـَُربـَها قَاَل َال َغيـْ

  )مسلم(  فَِإني َرُسوُل اللِه ِإلَْيَك بَِأن اللَه َقْد َأَحبَك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيهِ 
a-lm\m-b Aen (d) \n-ch-[n \Ã kp-lr-̄ p¡-sf k-¼m-Zn-¡m³ B-fpI-sf t{]-cn-̧ n-¡m-dp-−m-
bn-cp¶p. Im-c-Ww, 

ال تسمع إلى قول أهل النار فمالنا من شافعين اقال علي رضي اهللا عنه عليكم باإلخوان فإنهم عدة في الدنيا و اآلخرة 
  .وال صديق حميم

C-̧ -d-ª-sXÃmw kr-ãn-IÄ ]-c-kv-]-c-ap-Å kv-t\-l-_-Ô-s¯-̧ -än-bmWv. F-¶mÂ, C-Xn-s\-
¡mÄ hn-in-ãam-b H-cp {]-W-b-ap−v, A-Xv hn-izm-kn-IÄ-¡v AÃm-lphn-t\m-Sp-−m-th-− {]-W-
b-am-Wv. 
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 ُحب ِذيَن َآَمُنوا َأَشدِه َوالالل ونـَُهْم َكُحبِه أَْنَداًدا ُيِحبِخُذ ِمْن ُدوِن اللاِس َمْن يـَتهِ َوِمَن النالبقرة(  ا لِل(  
ُمْؤِمِنيَن َأِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن َآَمُنوا َمْن يـَْرَتد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللُه بَِقْوٍم ُيِحبـُهْم َوُيِحبونَُه َأِذلٍة َعَلى الْ  يَا أَيـَها الِذينَ 

 ِه َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة َالئٍِم َذِلَك َفْضُل اللُه َواِسٌع َعِليمٌ ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللالمائدة(  ِه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوالل(  
C-Xv hn-izm-k-̄ n-sâ ]qÀ-W-X-bnÂ s]-«-Xm-Wv. 

لَْيِه ِمما ِسَواُهَما َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتى َيُكوَن اللُه َوَرُسولُُه َأَحب إِ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
ُن َأَحدُُكْم َحتى َأُكوَن َأَحب ِإلَْيِه ِمْن َوَحتى يـُْقَذَف ِفي الناِر َأَحب ِإلَْيِه ِمْن َأْن يـَُعوَد ِفي ُكْفٍر بـَْعَد ِإْذ َنجاُه اللُه ِمْنُه َوَال يـُْؤمِ 

  )احمد(  َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالناِس َأْجَمِعين
A-hnS-¶v {]mÀ-Yn-¡m-dp-−m-bn-cp-¶p, 

 اْألَْنَصاِري ِه ْبِن يَزِيَد اْلَخْطِميَك  َعْن َعْبِد اللاْرزُْقِني ُحب ُهمُه َكاَن يـَُقوُل ِفي ُدَعائِِه اللَم أَنُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَعْن َرُسوِل الل
َفُعِني ُحبُه ِعْنَدك   )ترمذي(  َوُحب َمْن يـَنـْ

AXp-t]m-se Zm-hq-Zv \_n (A)bp-sS Zp-B Xn-cp-ta\n (kz) \-s½ ]Tn-̧ n-¡p-¶p. 

قال داود عليه السالم رب اسألك حبك و حب : عن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه 
  )حاكم(  من الماء الباردمن يحبك و العمل الذي يبلغني حبك رب اجعل حبك أحب إلي من نفسي و أهلي و 

 

AÃm-lp-hn-\p th-−n \n-ch-[n B-cm[-\m IÀ-a-§Ä \mw sN-¿m-dp-−-tÃm. H-cp b-YmÀY ssZ-h-
kv-t\-ln-sb kw-_-Ôn-̈ n-S-t¯m-fw C-h-sbÃmw X-s¶ Ah-sâ, AÃm-lphn-t\m-Sp-Å {]-W-b-
¯n-sâ kv-̂ pc-W-§-fmWv. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v 5 C-kvemw Im-cy-§Ä t\m-¡pI. 

H-cm-sf kv-t\-ln-¡p-¶-Xn-sâ H¶mw ]-Sn A-bm-sf A-dn-bepw ]-cn-N-b-s -̧S-ep-amWv. C-Xm-Wv i-
lm-Z¯v. i-lmZ-̄ v D-̈ -cn-¡p-¶-Xn-eq-sS \mw AÃm-lp-hn-s\ A-dn-ªp. A-dn-ªmÂ ]n-s¶ {]-
W-bn\n-tbm-Sv kw-km-cn-¡m³ tXm-¶pw. A-Xm-Wv \n-kv-Imcw. ssZ-h kv-t\-ln-I-fp-sS {][m-\ e-
£-W-am-WtÃm G-Im-́ am-b {]mÀ-Y-\bpw \n-kv-Im-c-hpw. ]n-s¶ A-hÀ-¡p th-−n \mw I-¿n-
epÅ-Xv ap-gp-h³ Nne-h-gn-¡pw. A-Xm-Wv k-Im¯v. ap-kvA-_n(d)s\ I-−-t¸mÄ H-cn-¡Â Xn-cp-
ta\n (kz) ]-d-ªp: 

قبًال وعليه إهاب كبش قد تنطق به، نظر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى مصعب بن عمير م: عن عمر بن الخطاب، قال
انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور اهللا قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب : " فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

)حلية االولياء(  "الطعام والشراب، فدعاه حب اهللا ورسوله إلى ما ترون   

AÃm-lp-hn-\v kÀ-hw k-aÀ-]n-̈  H-cm-fp-sS IY t\m-¡q, 

ما كان سبب حالك : وقيل لبعض المحبوبين وكان قد بذل المجهود في بذل ماله ونفسه ، حتي لم يبَق عليه منها بقية 
سمعت محّباً قد : وما هي ؟ قال : كلمة سمعتها من خلق لخلق عملت بي هذا البالء ، قيل : هذه من المحبة ؟ فقال 
إن كنت : لبي كله ، وأنت معرض عني بوجهك كله ، فقال له المحبوب أنا والّله أحبك بق: خال بمحبوبه وهو يقول 

  :ياسيدي ، أمّلكك ما أملك ، ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك ، فقلت : تحبني فأي شيء تنفق علّي فقال 
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)قوت القلوب(هذا خلق لخلق وعبد لعبد ، فكيف بخلق لخالق وعبد لمعبود ، فكان ذلك سببه   

Nn-e-h-gn-̈ v I-gn-ªmÂ {]-W-bn-\n-¡v th-−n i-co-cw sIm-−v Xym-Kw sN-¿pw. A-Xm-Wv t\m-¼v. H-
cn-¡Â H-cmÄ \_n (kz)tbm-Sv ]-dªp: Rm³ AÃm-lp-hn-s\ kv-t\-ln-¡p¶p. D-S³ A-hnS-¶v 
]-dªp: F-¶mÂ Ah-\p th-−n ]-co-£-W-§Ä k-ln-¡m³ \o H-cp-§p-I. JpÀ-B³ {]-Jym-

]n-¡p-¶p:  د(و�ر�ك ����ر�ر�(  

Xym-Khpw I-gn-ªmÂ ]n-s¶ e-b-\-amWv; kv-t\-ln-¡p-¶-h\pw kv-t\-ln-¡-s -̧Sp-¶-h\pw H-¶m-

hp-¶ L«w. C-Xm-Wv lÖv. JpÀ-B³ ]-d-bp¶p:  )�ز�ل(و���ل ا��� ����  

C§-s\ B-cm-[-\I-sf Im-Wp-¶-hÀ-¡v a-Spt¸m t¢-itam h-cnÃ. a-dn-̈ v \_n (kz) ]-d-ª l-
em-h¯v (am-[p-cyw) B-Wv e-̀ n-¡p-I. hn-izm-k-̄ n-sâ l-em-h-̄ n-s\ -̧än Xn-cp-ta-\n (kz) \n-ch-
[n l-Zo-kp-I-fnÂ {]-Xn-]m-Zn-̈ n-«p-−-tÃm. F-́ mWv Cu l-em-h-̄ v? 

.استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أعراض الدنيا: قال النووي معنى حالوة اإليمان  

\-½p-sS ]qÀ-hoIÀ¡v Cu am-[pcyw A-\p-̀ -hn-¡m³ `mKyw e-̀ n-̈ -h-cm-Wv. 

عن عمر : وإن سالًما مولى أبى حذيفة شديد الحب له لو لم يخف اهللا ما عصاه (الديلمى)  و قال ايضا :  نعم العبد 
وقال الثورى لرابعة ما حقيقة إيمانك قالت ما عبدته خوفا من ناره وال حبا لجنته .  صهيب لو لم يخف اهللا لم يعصه

:سوء بل عبدته حبا له وشوقا إليه وقالت في معنى المحبة نظمافأكون كاألجير ال  

  وحبا ألنك أهل لذاكا         أحبك حبين حب الهوى
  فشغلى بذكرك عمن سواكا       فأما الذى هو حب الهوى

فكشفك لى الحجب حتى أراكا        وأما الذى أنت أهل له   

ما الذي بلغ بكم ما أرى : أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهم  ويروى أن عيسى عليه السالم مر بثالثة نفر قد نحلت
حق على اهللا أن يؤمن الخائف ثم جاوزهم إلى ثالثة آخرين فإذا هم أشد نحوال وتغيرا : فقالوا الخوف من النار فقال 

م جاوزهم إلى ثالثة الشوق إلى الجنة فقال حق على اهللا أن يعطيكم ما ترجون ث: ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا : فقال 
نحب اهللا عز و : ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا : آخرين فإذا هم أشد نحوال وتغيرا كان وجوههم المرائي من النور فقال 

.جل فقال انتم المقربون انتم المقربون  

.مثقال خردلة من الحب احب إلي من عبادة سبعين سنة بال حب: قال معاذ   

Cu A-h-Ø-sb-̧ -än-bm-Wv \_n (kz) ]-dªXv, 

 ال يكونن أحدكم كاألجير السوء إن لم يعط أجرا لم يعمل وال كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل
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C§-s\ Xo-{h-am-bn AÃm-lp-hn-s\ {]-W-bn-¡p-¶-hÀ-¡v A-h³ \Â-Ip-¶ k-½m-\-am-Wv en-Jm-
Av. 

بد الوهاب الوراق فقال تركتهما الساعة بين ورأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث في النوم فقال ما فعل أبو نصر التمار وع
  يدى اهللا تعالى يأكالن ويشربان قلت فأنت قال علم اهللا قلة رغبتى في األكل والشرب فأعطانى النظر إليه 

وعن على بن الموفق قال رأيت في النوم كأنى ادخلت الجنة فرأيت رجال قاعدا على مائدة وملكان عن يمينه وشماله  
يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل ورأيت رجال قائما على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضا ويرد بعضا قال 

رش رجال قد شخص ببصره ينظر إلى اهللا تعالى ال يطرف فقلت ثم جاوزتهما إلى حديقة القدس فرأيت في سرادق الع
لرضوان من هذا قال معروف الكرخى عبد اهللا ال خوفا من ناره وال شوقا إلى جنته بل حبا له فأباحه النظر إليه إلى يوم 

 )احياء علوم الدين(  القيامة

enJm-Av Im-̄ n-cn-¡p-Ibpw B-{K-ln-¡p-Ibpw sN-¿p-¶-hÀ-¡v H-cn-¡epw a-cW-s¯ t]-Sn-t¡-
−-XnÃ. 

: هل رأيت خليال يميت خليله فأوحى اهللا تعالى إليه : إن إبراهيم عليه السالم قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه 
.هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه فقال يا ملك الموت اآلن فاقبض  

AXp-sIm-−v AÃm-lp-hn-s\ {]-W-bn-¡p-¶-h-cm-bn- \mw am-dp-I. A-Xn-sâ ap-¼nÂ Zp³-bm-hn-se 
FÃm kv-t\-l-_-Ô-§fpw \n-jv-{]-̀ hpw \n-Êm-c-hp-amWv. C-Xv Xn-cn-̈ -dn-ª H-cp I-hn ]m-Sp-¶p: 

          كانت لقلبى أهواء مفرقة 
  فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائى                        

  فصار يحسدنى من كنت أحسده  
  الورى مذ صرت موالئى  وصرت مولى                       

 تركت للناس دنياهم ودينهم 

شغال بذكرك يا دينى ودنيائى                         

kn-±oJv (d) ]-d-bp-¶p : 

وقال أبو بكر الصديق رضى اهللا عنه من ذاق من خالص محبة اهللا تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع 
   .البشر

C-Xn-\v \-ap-¡v kzo-I-cn-¡m-hp-¶ Nn-e amÀ-K-§Ä, 

  :ذكر ابن القيم رحمه اهللا أن األسباب الجالبة لمحبة اهللا لعبده ومحبة العبد لربه عشرة
  .قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه وما أريد به: أحدها
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نوافل حتى وال يزال عبدي يتقرب إلي بال: "التقرب إلى اهللا تعالى بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث القدسي: الثاني
  .رواه البخاري" أحبه

  .دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا: الثالث
  .إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى: الرابع

  .مطالعة القلب ألسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها: الخامس
  .مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة :السادس
  .انكسار القلب بين يديه: وهو أعجبها: السابع
  .الخلوة به وقت النزول اإللهي آخر الليل وتالوة كتابه ثم ختم ذلك باالستغفار والتوبة: الثامن
ترجحت مصلحة الكالم وعلمت أن مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطاب ثمرات كالمهم، وال تتكلم إال إذا : التاسع

  .فيه مزيًدا لحالك ومنفعة لغيرك
  .مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين اهللا عز وجل: العاشر

  )من مدارج السالكين(فمن هذه األسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب ا هـ 
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