
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َوُُيِبهونَ }: تعاىل  يقول  ُُيِبهُهْم  بَِقْوٍم  َيْأِِت اهللَُّ  َفَسْوَف  ِدينِِه  َعْن  ِمنُْكْم  َيْرَتدَّ  َمْن  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه ،  [ 54املائدة:  ]  {هُ َيا 

اهللََّ  }  أيضًا:   وقال بهوَن 
ُُتِ ُكنُْتْم  إِْن  َرِحيمٌ ُقْل  َغُفوٌر  َواهللَُّ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهللَُّ  بِْبُكُم  ُُيْ بُِعوِِن  عمران:  ]{َفاتَّ آل 

)) يوم خيب   صىل اهلل عليه وسلمقال  و،  [31 اهللَ  :  ُُيِبه  يديه،  اهلل عىل  يفتح  غًدا رجًًل  الراية  ألُعطنيَّ هذه 

 إنَّ ملحبة اهلل لإلنسان عًلمات وأمارات منها:  و، ((ورسوَله، وُُيبهه اهللُ ورسوُله

التواضع واحلياء واحللم، والصب  ، وحمبة الصاحلني ، وصىل اهلل عليه وسلم النبي  اتباع  و  تعاىل،  توحيد اهلل-

صىل    هذه الصفات يف حديث واحد عن الرسولبعض    وقد جاءت،  اجلميل، وحسن اخللق، وصلة الرحم

، وحقت حمبتي للمتزاورين  قال: )) عز وجل    ن ربه اهلل عليه وسلم فيام يرويه ع ت حمبتي للمتحابني يفَّ حقَّ

، وحقت حمبتي للمتواصلني يفَّ  ، وحقت حمبتي للمتباذلني يفَّ    ((. يفَّ

 االبتًلءات فإن اهلل يبتيل األمثل فاألمثل.   :من عًلمات حمبة اهلل لإلنسان -

ال- حمبة  لإلنسان:  اهلل  حمبة  عًلمات  قا  عنهجاء    فقد  للعبد؛عباد  من  وسلم  عليه  اهلل  إذا  ))  ل:صىل  اهلل  إن 

اهلل   فيقول: إن  السامء،  ينادي يف  أحب عبًدا دعا جبيل، فقال: إِن أحب فًلًنا فأحببه، فيحبه جبيل، ثم 

جبيل،  دعا  عبًدا  أبغض  وإذا  األرض،  يف  القبول  له  يوضع  ثم  السامء،  أهل  فيحبه  فأحبوه،  فًلًنا  ُيّب 

ُض فًلًنا فأبغضه؛ فيبغضه جبيل، ثم ينادي يف أهل السامء: إن اهلل يبغض فًلًنا فأبغضوه،  فيقول: إِن أبغ

 ((.   ثم توضع له البغضاء يف األرض

نا  و  : ُيب تسعة أصناف من الناس، أسأل اهلل أن نكوَن منهم سبحانه وتعاىلإن ربَّ

ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إِىَل التَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّ ُُيِبه  َوَأْنِفُقوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل }تعاىل:   املحسنون: قال-1

ومعناه أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه   ،؛ واإلحسان هو أعىل مراتب الدين [195البقرة: ]{املُْْحِسننِيَ 

 .  فإنه يراك

ِرينَ إِنَّ اهللََّ ُُيِبه التَّ }: التوابون املتطهرون: قال تعاىل -2 ابنَِي َوُُيِبه املَُْتَطهِّ   ئه تعاىلمن أسام ف، [222البقرة: ]{وَّ

 إاِلَّ َمْن َتاَب َوآَمَن   }: يفرح بتوبة عبده ويبّدل سيئاته حسنات، قال تعاىلكثري التوبة عىل عباده، و   ،( التواب)



 

 

 

ُل اهللَُّ  وأما املتطهرون فهم من ُيرصون عىل    [70 الفرقان: ] {َسيَِّئاِِتِْم َحَسنَاٍت َوَعِمَل َعَمًًل َصاحِلًا َفُأوَلئَِك ُيَبدِّ

فاملحافظون عىل الطهارة  ))الطههوُر َشْطُر اإليامِن(( طهارة الظاهر والباطن، قال صىل اهلل عليه وسلم: 

ون عن حرصهم عىل النَّقاء والظههور بمظهر الئق عندما يقفون بني يدي خالقهم    انه وتعاىل. سبحيعبِّ

فحني تكون النفس خبيثة، ومتتلئ بالشهوات واحلقد والكيد، فًل معنى    ،فهي املراد  :وأما الطهارة الروحية

 . للثوب النظيف واجللد النظيف

من    سبحانه، وقد بنيَّ  [76آل عمران:  ]{َبىَل َمْن َأْوََف بَِعْهِدِه َواتََّقى َفإِنَّ اهللََّ ُُيِبه املُْتَِّقنيَ }:  األتقياء: قال تعاىل-3

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب  }:  هم املتقون يف القرآن الكريم، قال تعاىل  ْلُمتَِّقنَي الَّ آمل َذلَِك اْلكَِتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّ

إِلَ  ُأْنِزَل  باَِم  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  َوالَّ ُينِفُقوَن  َرَزْقنَاُهْم  َوِِمَّا  ًلة  الصَّ ُهْم َوُيِقيُموَن  َوبِاآلخَرِة  َقْبلَِك  ِمْن  ُأْنِزَل  َوَما  ْيَك 

ِْم َوُأْوَلئَِك ُهْم املُْْفلُِحونَ   ُيوِقنُونَ  ِّبِّ ْن رَّ  . [5 – 1البقرة: ]{ُأْوَلئَِك َعىَل ُهًدى مِّ

َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملًَْلئَِكِة  }: وقال نَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن بِاهللَِّ 
َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنَي َوآَتى املَْاَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى  َوَلكِ

َواملََْساكِنيَ  إَِذا   َواْلَيَتاَمى  بَِعْهِدِهْم  َواملُْوُفوَن  َكاَة  الزَّ َوآَتى  ًلَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  ائِلنَِي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن 

يِف  ابِِريَن  َوالصَّ املُْتَُّقونَ َعاَهُدوا  ُهْم  َوُأْوَلئَِك  َصَدُقوا  ِذيَن  الَّ ُأْوَلئَِك  اْلَبْأِس  َوِحنَي   
ِ
اء َّ َوالَّضَّ  

ِ
اْلَبْأَساء البقرة: ]{ 

117.] 

هي اخلوُف ِمَن اجلليِل، والَعَمُل بالتَّنزيِل،   :وقد عّرف عيّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه التقَوى فقال

حيلِ والقناعُة بالقليِل،  وقال علامؤنا: إن التقوى أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل   .واالستعداُد لِيوِم الرَّ

 .وقاية؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه  

لنِيَ }تعاىل:    املتوكلون: قال-4 ْل َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ُُيِبه املَُْتَوكِّ ، والتوكل عىل  [159آل عمران: ]{َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

هلل يعني تفويض األمر كله هلل، مع السعي واألخذ باألسباب، ومن أهم األسباب: الدعاء والعمل  ا

 .والبحث والصب واإلرصار والتكرار، والشكر هلل

 .[113املائدة: ]{َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللَّ ُُيِبه املُْْحِسننِيَ }:  املحسنون: قال تعاىل-5

 َواْلَكاظِِمنَي  }:  العفو عمن أساء إليك، يقول سبحانهواإلحسان يعني: 
ِ
اء َّ  َوالَّضَّ

ِ
اء َّ ِذيَن ُينِْفُقوَن يِف الَّسَّ الَّ

 . [134آل عمران: ]{اْلَغْيَظ َواْلَعافِنَي َعِن النَّاِس َواهللَُّ ُُيِبه املُْْحِسننِيَ 
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،   [٤٢املائدة: ]{ْسِط إِنَّ اهللََّ ُُيِبه املُْْقِسطِنيَ َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَُهْم بِاْلقِ }قال تعاىل  املقسطون-6

 واالستقرار.  والعدل سبب يف دوام األمن ،واملقسطون: هم العادلون، وبالعدل قامت الساموات واألرض 

طاعة اهلل وترك املعايص واملنكرات  سوقها ل والعدل يكون مع النفس ومع الناس؛ فالعدل مع النفس ب

 .وإكرامها واملحافظة عليهاوتزكيتها 

والعدل مع الناس بإعطائهم حقوقهم وُتكيم رشع اهلل فيهم وهدايتهم ملا يصلح أمر دينهم ودنياهم  

 .وآخرِتم

ا: قال تعاىل-7 ُْم ُبنْيَ }: الذين يقاتلون يف سبيل اهلل صفًّ ا َكَأَّنَّ ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصفًّ اٌن  إِنَّ اهللََّ ُُيِبه الَّ

يف كل مناحي احلياة امعة ، يف هذه اآلية حث عىل الوحدة والتعاون والعمل بروح اجل[4الصف: ]{َمْرُصوٌص 

  .عدادوالبناء واإل

 نسأل اهلل أن يوفقنا للعمل بام يرضيه حتى نصل ملحبته.

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


