
 "بالبي ِّنات وإنما بالدعاوى ليست ورسوله هللا محبة"  

 
ده الشريك له في رب العالمين  وأشهد أن الإله إال هللا وح هلل الحمد

 كل الي   سلكو لو وجاللي وعزتي قال في الحديث القدسي:" سلطانه .

 يا خلفك يأتوا حتى لهم فتحت ما باب كل علي   واستفتحوا طريق

 ."محمد

عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه قال  سيدنا محمدا  وأشهد أن 

 هلل ومنع هلل وأعطى هلل وأبغض هلل أحب من":وماينطق عن الهوي

ا  عليك ياسيدي سالمو صالةلهم ال(. داود أبو")اإليمان استكمل فقد

 .ألك وصحبك وسلم  على يارسول هللا و

 : بعدأما 

 . ورسوله هللا أحباب فيا

بُّون   ُكن تُم   إِّن   قُل  : " تعالي هللا يقول  بِّب ُكمُ  ف اتَبِّعُونِّي ّللَا   تُحِّ ي غ فِّر   ّللَاُ  يُح   و 

 بالدعاوى ليست لربه العبد محبة إن(. 31 /عمران آل") ذُنُوب ُكم   ل ُكم  

 تدل اآلية فهذه عليها، تدل عالمات   لها هللا جعل وقد بالبي ِّنات؛ وإنما

 عليه هللا صلى لرسوله متبع ا يكون أن هلل العبد محبة عالمة أن على

 أنه ادعى من أما سنته، واتباع نواهيه واجتناب أوامره بفعل وسلم؛

 يصدق لم فإنه وسلم عليه هللا صلى لرسوله مخالف وهو هللا يحب

 آية هللا فأنزل هللا محبة قوم اد عى: "السلف بعض قال دعواه، في

بُّون   ُكن تُم   إِّن   قُل  : "المحبة  ".ف اتَبِّعُونِّي ّللَا   تُحِّ

 تدور عليها العبادة مقامات أعظم من هللا محبة إن:" األحباب أيها

 وترغبه القرب إلى المؤمن تسوق ألنها هللا، إلى والسير الطاعة رحى

 والفوز هللا رضا سبيل في والعناء المشقة وتجشم هللا، على اإلقبال في

ا يا":المؤمنين وصف في تعالى قال. بجنته ين   أ يُّه  نُوا الَذِّ ن   آم  ت دَ  م   ي ر 

ن ُكم   ينِّهِّ  ع ن   مِّ ف   دِّ م   ّللَاُ  ي أ تِّي ف س و  بُُّهم   بِّق و  بُّون هُ  يُحِّ يُحِّ لَة   و   ع ل ى أ ذِّ

نِّين   مِّ َزة   ال ُمؤ  ين   ع ل ى أ عِّ ُدون   ال كافِّرِّ ال ّللَاِّ  س بِّيلِّ  فِّي يُجاهِّ  ي خافُون   و 

ة   م   ")(.الئِّم   ل و 



 ثالث: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي أنس  وعن

 مما إليه أحب ورسوله ّللا   كان من اإليمان حالوة وجد فيه كن من

 الكفر في يعود أن يكره ومن لل   إال يحبه ال عبدا أحب ومن سواهما

 بها يذوق هللا فمحبة "رالنا في يلقى أن يكره كما ّللا   أنقذه إذ بعد

 سواه ما على هللا محبة إيثار هي هللا ومحبة. اإليمان حالوة العبد

 في وسلم عليه هللا صلى رسوله واتباع نهيه واجتناب أمره بالتزام

ُسولِّ  فِّي ل ُكم   ك ان   لَق د   :"  وسلوك وصغير كبير كل ة   ّللَاِّ  ر  و  س ن ة   أُس   ح 

ن ُجو ك ان   ل ِّم  م   ّللَا   ي ر  ال ي و  ر   و  خِّ ذ ك ر   اآل  ا ّللَا   و   .(21األحزاب/ )" ك ثِّير 

 :" ولرسوله هلل المحبة شرط العمل

 واتباع العمل في اإلحسان هلل المحبة وشرط :" هللا رسول أحباب 

 من يوافقها ماب إال أحد من الدعوى تقبل وال المحبة تصح فال. الشرع

 كان وإن دعواه في صادقا   كان للسنة متبعا   كان فإن. الصحيح العمل

 .دعواه في كاذبا   كان السنة عن معرضا

ل ه   ت عصي أ نت   اإلِّ رُ  و  حال   ه ذا** ُحبَهُ  تُظهِّ  ب ديعُ  القِّياسِّ  في م 

قا   ُحبُّك   كان   ل و بَ  إِّنَ ** أل  ط عت هُ  صادِّ ن الُمحِّ بُّ  لِّم   ُمطيعُ  يُحِّ

ة   ي بت ديك   ي وم   ُكل ِّ  في نهُ ** بِّنِّعم  أ نت   مِّ  ُمضيعُ  ذاك   لُِّشكرِّ  و 

 

 ولو هللا بإذن تنفعه ورسوله هللا لمحبة الصادقة المؤمن دعوى أما 

 رضي أنس فعن..  بالمقربين يلحق ولم عذر منعه أو العمل في قصر

 عن السائل أين: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا

" لها؟ أعددت ما: "قال هللا رسول يا أنا: الرجل فقال «الساعة؟ قيام

 هللا أحب أني إال صوم وال صالة كبير لها أعددت ما هللا رسول يا: قال

 أحب من مع المرء:"وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ورسوله،

 بعد المسلمون فرح رأيت فما(.  الترمذي" )أحببت من مع وأنت

 واحتسابه وإخالصه صدقه على محمول وهذا بهذا، فرحهم اإلسالم

 في مشاركتهم يلزم ال الجنة في معهم واجتماعه ورسوله، هلل المحبة

 .   والمنزلة الدرجة



 :وعبادتهم أعمالهم في يمتحنون والمحبون

 بترك يمتحن الخمر وشارب الصالة بفعل يمتحن الصالة فتارك   

 الربا بتركه يمتحن الربا وآكل الزنا بتركه يمتحن والزاني الخمر

 المتبرجة والمرأة النميمة، بتركه يمتحن الناس بين المفسد والكذاب

 .   وهكذا الغناء بهجر يمتحن والفنان بالحجاب، تمتحن

 موانع المحبة هلل ورسوله :"
 :وتضعفها المحبة تمنع موانع هناك عدة وأيها األحباب :" 

 الرحمن كالم هجر -2. اآلخرة عمل في الدنيا وإرادة الرياء -1

 الغفلة -4. فعلها في والتهاون الفرائض إضاعة -3. منه والجفاء

 -6. والفقراء المحاويج عن ومنعه بالمال الشح -5. هللا ذكر عن

 مصاحبة -7. هللا لسخط الموجبة والمالهي بالمعاصي االشتغال

 -9. للخلق النصح وترك النفس حب -8. والفساد الغفلة أهل

 .   والمصائب الرزايا من والتضجر التسخط

 هللا معصية على تأسست محبة كل أن واعلموا:"  هللا عباد

اَلءُ :"تعالى قال القيامة، يوم عداوة ستنقلب ئِّذ   األ  خِّ م   ب ع ُضُهم   ي و 

ب ع ض   م  : "تعالى وقال ،(67 /الزخرف")ال ُمتَقِّين   إِّالَ  ع ُدو   لِّ ي و   و 

ي هِّ  ع ل ى الَظالِّمُ  ي ع ضُّ  ذ تُ  ي ال ي ت نِّي ي قُولُ  ي د  ع   اتَخ    س بِّيال   الَرُسولِّ  م 

ي ل ت ا ذ   ل م   ل ي ت نِّي ي او  ن ا أ تَخِّ لِّيال   فاُل  لَنِّي ل ق د    خ  رِّ  ع نِّ  أ ض  ك   إِّذ   ب ع د   الذ ِّ

نِّي اء  ك ان   ج  ِّن س انِّ  الَشي ط انُ  و  ذُوال   لِّْل  (. 29 – 27: الفرقان")خ 

 مع يكون المرء فإن وتصاحبون؛ تحبون من وانظروا هللا فاتقوا

 .القيامة يوم أحب من

 من هم أحباب هللا ورسوله ؟

 وصفاتهم أقوالهم من ويحب عباده من شاء من يحب جالله جل وهللا

 . الحسنة

 

ّللَاُ ": تعالى قالن يحبهم هللا _ الصابرو- 1  بُّ  و  ين   يُحِّ )أل "الَصابِّرِّ

  .(146عمران/



 عظم مع الجزاء عظم إن"يحبهم هللا: ..أهل البالءالمبتلون  -2

 من و الرضا فله رضي فمن ابتالهم قوما   أحب إذا هللا إن و البالء

 (.الترمذي) «السخط فله سخط

ّللَاُ ": تعالى قالن يحبهم هللا المحسنو -3 بُّ  و  نِّين   يُحِّ سِّ (أل "ال ُمح 

 . (134عمران/

 هللا ذكرها أربع صفاتلهم  هللا أحباء المحبون هلل يحبهم هللا " -4

ا" :قوله في تعالى ين   اأ يُّه  نُوا الَذِّ ن   آم  ت دَ  م  ن ُكم   ي ر  ينِّهِّ  ع ن   مِّ ف   دِّ  ف س و 

م   ّللَاُ  ي أ تِّي بُُّهم   بِّق و  بُّون هُ  يُحِّ يُحِّ لَة   و  نِّين   ع ل ى أ ذِّ مِّ َزة   ال ُمؤ   ع ل ى أ عِّ

ين   ُدون   ال ك افِّرِّ اهِّ ال   ّللَاِّ  س بِّيلِّ  فِّي يُج  افُون   و  ة   ي خ  م  ئِّم   ل و  : المائدة")ال 

 الذين لهؤالء تعالى هللا من عظيمة شهادة اآلية هذه في. (54

 يحبون وبأنهم يحبهم هللا بأن شهادة األربع؛ الصفات هذه جمعوا

 .هللا

 أولياء بمواالة":بعضهم قالالموالون ألولياء هللا يحبهم هللا:" -5

 أن: ولرسوله هلل العبد محبة عالمة ومن ".أعدائه ومعاداة هللا

 ما كلَ  يحبَ  وأن األشخاص؛ من ورسولُه هللا يحبهم من يُحبَ 

 تقصير منه جرى لو حتى واألفعال؛ األقوال من ورسولُه هللا يحبُه

 والمحسنين اإلحسان نحب أن علينا فالواجب منها، شيء في

 التوبة ونحب والمتقين؛ التقوى ونحب منهم؛ لسنا كنا وإن

 المتمسكين ونحب والمتطهرين، الطهارة ونحب والتوابين،

 .والسنة القرآن بهدي

 للمؤمن المحبة يحقق ما أعظم ومنالمتنفلون يحبهم هللا :"  -6

 عنه هللا رضي هريرة أبي عن بالصالحات والتطوع التقرب كثرة

 تعالى هللا إن: "وسلم عليه هللا صلي هللا رسول قال: قال

ن  :"قال يًّا لِّي ع اد ى م  لِّ بِّ  آذ ن تُهُ  ف ق د   و  ر  ا بِّال ح  م  ي إِّل يَ  ت ق َرب   و   ع ب دِّ

ء   بَ  بِّش ي  َما إِّل يَ  أ ح  تُ  مِّ ض  ل ي هِّ  اف ت ر  ا ع  م  الُ  و  ي ي ز   إِّل يَ  ي ت ق َربُ  ع ب دِّ

افِّلِّ  تَى بِّالنَو  بَهُ  ح  ذ ا أُحِّ ب ب تُهُ  ف إِّ ع هُ  ُكن تُ  أ ح  ي س م  عُ  الَذِّ م  هُ  بِّهِّ  ي س  ر  ب ص   و 



رُ  الَذِّي هُ  بِّهِّ  يُب صِّ ي د  شُ  الَتِّي و  ا ي ب طِّ ل هُ  بِّه  ج  رِّ ي الَتِّي و  شِّ ا ي م  إِّن   بِّه   و 

أ ل نِّي ي نَهُ  س  طِّ ُع  ل ئِّن   أل  ت ع اذ نِّي و  يذ نَهُ  اس  ُعِّ ا أل  م  َدد تُ  و  ء   ع ن   ت ر   ش ي 

لُهُ  أ ن ا ي ف اعِّ دُّدِّ نِّ  ن ف سِّ  ع ن   ت ر  مِّ هُ  ال ُمؤ  ر  ت   ي ك  و  أ ن ا ال م  هُ  و  ر   أ ك 

ت هُ  س اء   (.البخاري")م 

 محبتي وجبت :"وجل عز هللا قال المحبون في هللا يحبهم هللا:" -7

 والمتباذلين في والمتزاورين في والمتجالسين في للمتاحبين

 أين:" القيامة يوم يقول هللا إن»رواية  وفي(. أحمد)"في

" ظلي إال ظل ال يوم ظلي في أظلهم اليوم بجاللي المتحابون

 .(مسلم)

 النبي قال وقد هللا محبة سؤال السائلون هللا المحبة يحبهم هللا:" -8

 -المنام في يعني- وجل عز ربي أتاني": وسلم عليه هللا صلى

 والعمل يحبك من وحب حبك أسألك إني اللهم قل محمد يا فقال

 .( الترمذي)"حبك يبلغني الذي

 عالمات منالمحبون في هللا والمبغضون في هللا يحبهم هللا ف  -9

 واألعمال األشخاص من هللا يبغضه ما بغض هلل العبد محبة

بُّ  ال   ّللَا   إِّنَ  ":تعالى بقوله هللا أخبر ما ذلك ومن واألقوال،  ُكلَ  يُحِّ

ت ال   ّللَاُ  " سبحانه وقوله. "18: لقمان")ف ُخور   ُمخ  بُّ  ال   و   يُحِّ

ين   ّللَاُ ":وقوله ، (57: عمران آل")الَظالِّمِّ بُّ  ال   و   يُحِّ

 ويبغض هللا يبغضه ما يبغض والمؤمن. (205: البقرة")ال ف س اد  

 على المنن من هللا جعل وقد. هللا ألمر مستجيبا هللا، يبغضه من

نَ ﴿  العصيان في وكرههم اإليمان، في حببهم أن عباده ل كِّ  ّللَا   و 

بَب   ان   إِّل ي ُكمُ  ح  يم  ِّ يَن هُ  اإل  ز  ك َره   قُلُوبُِّكم   فِّي و  ال فُُسوق   ال ُكف ر   إِّل ي ُكمُ  و   و 

ي ان   ص  ال عِّ ُدون   ُهمُ  أُول ئِّك   و   [.7: الحجرات﴾ ] الَراشِّ

  

 أحب من: "مسعود ابن قالقراء القرأن  يحبهم هللا :" 10

 والتعرف ( . الطبراني رواه" )ورسوله هللا يحب فهو القرآن



 محبة توجب ومحبتها الحسنى وأسماؤه العلى هللا صفات على

 أن عنها هللا رضي عائشة روت لما العبد عن ورضاه هللا

 يقرأ فكان سرية رجال على بعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

د   ّللَاُ  ُهو   قُل  "بـ فيختم صالتهم قي ألصحابه  رجعوا فلما"أ ح 

 ألي سلوه:"فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك ذكروا

 أحب فأنا الرحمن صفة ألنها:"فقال فسألوه، ذلك يصنع شيء

 أن أخبروه: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال بها أقرأ أن

 (.  عليه متفق")يحبه تعالى هللا

 

  بركاتها؟ هي وما الصادقة المحبة هذه ثمرة هي ما المحبة ثمرة
والثمرة المرجوة من محبة هللا مغفرة الذنوب :" :" الذنوب مغفرة#

بِّب ُكمُ  ي غ فِّر   ّللَاُ  يُح   (. 31: عمران آل")ذُنُوب ُكم   ل ُكم   و 

 األمن حاز فقد بها حضي ومن للعبد؛ ومغفرته هللا محبة إنها 

 في اإليمان، حالوة تنال وبها. واآلخرة الدنيا في والفالح والسعادة

 هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي أنس عن ،(الصحيحين)

 يكون أن: اإليمان حالوة بهن وجد فيه كن من ثالث ":وسلم عليه

 هلل، إال يحبه ال المرء يحب وأن سواهما، مما إليه أحب ورسوله هللا

 يقذف أن يكره كما منه هللا أنقذه إذ بعد الكفر في يعود أن يكره وأن

 .النا")متفق عليه( في

 رسول إلى رجل جاء: قال مالك بن أنس عنف ،القيامة يوم النجاة#

: قال الساعة؟ متى هللا، رسول يا: فقال - وسلم عليه هللا صلى - هللا

ن مع فإنك": قال ورسوله، هللا حب: قال للساعة؟ أعددت وما"  م 

حنا فما: أنس قال ،"أحببت   ا اإلسالم بعد فرِّ  النبي قول من أشدَ  فرح 

 فأنا: أنس قال ،"أحببت   من مع فإنك": - وسلم عليه هللا صلى -

 ل م وإن معهم، أكون أن فأرجو وعمر، بكر وأبا ورسوله هللا أحب

 . . بأعمالهم أعمل



 أن مالك بن أنس عن الصحيحين ففي: اإليمان حالوة استشعار#

ن ثالث: قال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول  وجد فيه، كنَ  م 

 سواهما، مما إليه أحب ورسوله هللا يكون أن: اإليمان طعم منهنَ 

 في يعود أن يكره وأن - وجل عز - هلل إال يحبه ال المرء يحب وأن

 .فيها فيُقذف نار، له تُوق د أن يكره كما الكفر،

بَ  إِّذ ا:" في الحديث القدسي: بالخير له وذكرهم الناس حب#  ّللَاُ  أ ح 

يل   ن اد ى ال ع ب د   ب رِّ بُّ  ّللَا   إِّنَ  جِّ ن ا يُحِّ بِّب هُ  فاُل  بُّهُ  ف أ ح  يلُ  ف يُحِّ ب رِّ ي جِّ  ف يُن ادِّ

يلُ  ب رِّ لِّ  فِّي جِّ اءِّ  أ ه  بُّ  ّللَا   إِّنَ  الَسم  ن ا يُحِّ بُّوهُ  فاُل  بُّهُ  ف أ حِّ لُ  ف يُحِّ اءِّ  أ ه   الَسم 

عُ  ثُمَ  ضِّ  فِّي ال ق بُولُ  ل هُ  يُوض   (.هريرة أبي عن البخاري") األ  ر 

 صلى - النبي على بجنازة مر ثم: قال - عنه هللا رضي - أنس عنو 

 هللا يحب علمنا فيما كان: فقالوا عليه، أثنوا: فقال - وسلم عليه هللا

ا، عليه وأثن وا ورسوله،  عليه مر ثم: قال وجبت،: فقال خير 

 هللا، دين في كان المرء، بئس: فقالوا عليه، أثنوا: فقال بجنازة،

بت،: فقال  (.البيهقي ").األرض في هللا شهداء أنتم وج 

 في مرتبة تعدلها ال التي الشريفة المرتبة بهذه فاز من سعادة فيا

 عبد أقبل ما: "حيان بن هرم قال. سلطان وال جاه وال مال ال الدنيا

  ".ودهم يرزقه حتى إليه المؤمنين بقلوب هللا أقبل إال هللا على بقلبه

 

 :الثانية الخطبة
 إخوةالحمد هلل وكفي وصالة وسالما  علي النبي المصطفي أما بعد فيا 

  اإلسالم؛

 وسلم عليه هللا صلى رسوله محبة تجب تعالى هللا محبة تجب وكما 

نُ  ال :" لها، والزمة هللا لمحبة تابعة وهي مِّ ُدُكم   يُؤ  تَى أ ح  بَ  أ ُكون   ح   أ ح 

ن   إِّل ي هِّ  هِّ  مِّ الِّدِّ هِّ  و  ل دِّ و  النَاسِّ  و  ين   و  عِّ م   (.متفق عليه)" أ ج 

 على دلنا الذي هو وسلم عليه هللا صلى الرسول ألن هللا عباد يا ذلك

 النجاة طريق لنا وبين العميم، الخير من فيه وما العظيم الدين هذا

 .اهتدينا فبسببه والهالك الشر من وحذرنا السعادة؛ وسبيل



 فمن وطاعته، متابعته تقتضي وسلم عليه هللا صلى النبي ومحبة

 بسنته والتمسك متابعته بدون وسلم عليه هللا صلى النبي محبة ادعى

 هللا فمحبة دعواه؛ في يصدق   لم فهو الدين، في المحدثة البدع وترك

 .واالمتثال بالطاعة تكون رسوله ومحبة

ن  ":تعالى هللا قال هلل؛ طاعة هي الرسول وطاعة عِّ  م   ف ق د   الَرُسول   يُطِّ

 .(80/النساء) " ّللَا   أ ط اع  

 طريق كل الي   سلكو لو وجاللي وعزتيوفي الحديث القدسي:"

 )"محمد يا خلفك يأتوا حتى لهم فتحت ما باب كل علي   واستفتحوا

 جالء في القيم ابن و(10/257)األولياء حلية في نعيم أبو

 .(311/ص)األفهام

 :نماذج
 عبدهللا عنوهذا هو عمر بن الخطاب يحب هللا ورسوله فقد روي   

 وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا:"قال  عنه هللا رضي هشام بن

 ألنت هللا، رسول يا: عمر له فقال الخطاب، بن عمر بيد آخذ وهو

 عليه هللا صلى - النبي فقال نفسي، من إال شيء كل من إلي أحب

 فقال ،"نفسك من إليك أحب أكون حتى بيده، نفسي والذي ال": وسلم

 صلى - النبي فقال نفسي، من إلي أحب ألنت وهللا اآلن فإنه: عمر له

 .")البخاري(عمر يا اآلن": - وسلم عليه هللا

رجل يحب هللا ورسوله ويحبه هللا  طالب أبي بن عليوهذا هو 

نا":قال بُريدةُ  أ بي بُريدة حدثني بن هللا عبدفعن ورسوله  ر   حاص 

ي ب ر، ذ   خ   الغ دِّ  من أ خذه ثم له، يُف ت ح   ولم فانصرف بكر، أ بو اللِّ واء   فأ خ 

، عمُر، َدة   يومئذ   الناس   وأ صاب   له، يُف ت ح   ولم فرجع   فخرج  د ، شِّ ه   وج 

 إلى غ دا   اللِّ واء   دافع   إني: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  فقال

بُّه رجل   بُّ  ورسولُه هللاُ  يُحِّ عُ  ال ورسول ه، هللا   ويُحِّ " له يُف ت ح   حتى ي رجِّ

يِّ بة   فبِّت نا  هللا صلى هللا رسولُ  أ صبح   أ ن   فلما غدا ، الفتح   أنَ  أ نفُُسنا ط 

لَى وسلم، عليه  على والناسُ  باللِّ واءِّ  فدعا قائما ، قام   ثم الغ داة   ص 



صافِّ هم، ُد، وهو علي ا   فدعا م  م  ، في فت ف ل   أ ر  ، إِّليه ودفع   ع ي نيهِّ  اللَواء 

ل   فيمن وأنا: بُريدةُ  قال)أحمد(.  .له وفُتِّح    .لها ت طاو 

وهذا هو مصعب بن عمير الذي دخل حب هللا ورسوله شغاف قلبه  

ر   ن  وترك الثراء والغني من اجلهما فع   َطابِّ  ب نِّ  ُعم   ن ظ ر  ":  ق ال   ، ال خ 

لَى النَبِّيُّ  ل ي هِّ  ّللَاُ  ص  س لَم   ع  ع بِّ  إِّل ى و  ي ر   ب نِّ  ُمص  ل ي هِّ  ، ُمق بِّال ُعم  ع   إِّه ابُ  و 

لَى النَبِّيُّ  ف ق ال   ، بِّهِّ  ت ن َطق   ق د   ك ب ش   ل ي هِّ  ّللَاُ  ص  س لَم   ع   إِّل ى ان ُظُروا: "  و 

ي الَرُجلِّ  ه ذ ا أ ي تُهُ  ل ق د   ، ق ل ب هُ  ّللَاُ  ن َور   ق د   الَذِّ ي نِّ  ب ي ن   ر  ان هُ  أ ب و  و  ي بِّ  يُغ ذ ِّ  بِّأ ط 

ابِّ  الَطع امِّ  الَشر  ُسولِّهِّ  ّللَاِّ  ُحبُّ  ف د ع اهُ  ، و  ر  ا إِّل ى و  ن   م  و   )البيهقي (."ت ر 

 ويحبك جبريل، ويحبك هللا، يحبك هللا رضوان في تمشي حينما أنت

 في اإلنسان يمشي وحينما األرض، في القبول وتلقى السماء، أهل

 وأهل السماء أهل ويبغضه جبريل، ويبغضه هللا، يبغضه هللا سخط

 .هللا يحبك أن الحياة في نجاح أكبر األرض،

 عليه هللا صلى هللا رسول حديث يروي كريم أخ من كلمة سمعت مرة 

ب ل   ب نِّ  ُمع اذِّ  ع ن   قال معاذ لسيدنا وسلم ذ  ": ق ال   ج  ي أ خ  ُسولُ  بِّي دِّ  ّللَاِّ  ر 

لَى ل ي هِّ  اللَهم ص  س لَم   ع  بُّك   إِّن ِّي ف ق ال   و  ُحِّ أ ن ا ف قُل تُ  ُمع اذُ  ي ا أل  بُّك   و   ي ا أُحِّ

ُسول    (.  النسائي")ّللَاِّ  ر 

 رسول يحبك أن! المرتبة هذه تعلو مرتبة األرض في رأيت ما وهللا 

 قل أمنت باهلل ثم استقم ..  مستقيما ، كنت إذا يحبك؟ كيف هللا،

 حبب اللهم المؤمنين وعبادك رسولك وحب حبك نسألك إنا اللهم  

اللهم غنا نسألك حبك وحب من احبك .حبك من يقربنا الذي العمل إلينا

 وحب كل عمل يقربنا إلي حبك يارب العالمين ..

 والفسوق الكفر إلينا وكره قلوبنا؛ في وزينه اإليمان إلينا حبب اللهم

 الراشدين ..وأقم الصالة .. من واجعلنا والعصيان؛


