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�لحم��د هلل، و�صل��ى �هلل و�صلَّم عل��ى ر�صول �هلل، وعل��ى �آله و�صحبه 

وَمْن و�اله. وبعد:

فما �أجمَل �أَْن يعي�ش �لم�صلُم مع كتاب �هلل ي�صتهدي بهد�ه، وي�صتنير 

ب�صياه.

ما �أجمَل �أْن ي�صرف وقته في ترتيل �آياته، وتدّبر عظاته.

و�لي��وم تعالو� بن��ا �إلى مو�صوٍع مه��م للغايٍة، يرتبُط ب��ه م�صيُر كل 

و�حٍد منا، هذ� �لمو�صوع هو محبة �هلل لعباده.

�إنَّ كثيرً� من �لنا�ش يحبون �أن يكونو� مقربين من �لكبر�ء، ويحبون 

�أن يكون��و� �أثيري��ن عنده��م، محبوبين لديهم، �إنه��م ي�صعرون في ذلك 

بلذة كبرى، ونعيم ما بعده نعيم.

�إذ� كان��و� يج��دون الأنف�صه��م مكانًا ف��ي قلوب �أولئ��ك فتلك عندهم 

بين  غاي��ة �الأمان��ي. ولعلَّ �الأه��م من ذلك - ل��و فكرنا- �أْن نك��ون مقرَّ

م��ن �هلل عز وجل، محبوبي��ن عنده، �أثيرين لدي��ه، الأنَّ ذلك هو �لذي 

يبق��ى، وهو �ل��ذي ينفعنا في دنيانا و�أخر�نا، وه��و �لذي يطمئننا على 

م�صيرنا يوم �لقيامة.
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به��م  ه��م �هلل تعال��ى، ويقرِّ  فَم��ْن ه��م ي��ا ت��رى �أولئ��ك �لذي��ن يحبُّ

من جالله؟

نج��د �لج��و�ب في �لق��ر�آن �لكري��م وه��و: �أنَّ هناك ت�صع��ة �أ�صناف 

يحبهم �هلل تعالى. 

�إل��ى  رفعته��م  �لت��ي  �لو�صيل��ة  ه��ي  وم��ا  �الأ�صن��اف؟  ه��وؤالء  فَم��ْن 

يكون��و�  الأن  �أّهله��م  �ل��ذي  �لعم��ل  ه��و  وم��ا  �لكبي��ر،  �لمن�ص��ب   ه��ذ� 

من �أحباب �هلل؟ 

للج��و�ب عل��ى هذ� �ل�صوؤ�ل نق��ول: �إنَّ هوؤالء �الأ�صن��اف هم: متبعو 

و�لمجاه��دون،  و�لمتوكل��ون،  و�ل�صاب��رون،  و�لتو�ب��ون،  ملسو هيلع هللا ىلص،  �لنب��ي 

و�لمتطهرون، و�لمق�صطون، و�لمتقون، و�لمح�صنون.

و�إنَّ �ل��ذي رفعه��م �إل��ى �أن جعله��م �أحب��اَب �هلل ه��ي �صفاُته��م  �لتي 

�ت�صفو� بها.

وتعالو� بنا لنتعرف �إليهم �صنفًا �صنفًا.

﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   يق��ول �هلُل تعال��ى: 

ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾ ]�آل عمر�ن:32-31[.
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ع��و� محبَة �هلل لهم  نزل��ْت هاتان �الآيت��ان في �أهل �لكتاب �لذين �دَّ

ومحبَته��م هلل، وهم��ا بي��اٌن ربانيٌّ فا�ص��ٌل، و�إعالٌن قاطٌع، ب��اأنَّ �لطريَق 

�لح��قَّ �إلى محب��ة �هلل تعالى �ت�صافًا بها و�كت�صاب��ًا لها هو �تباع �لنبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص و�الإيمان به نبيًا ور�صواًل، و�إعالن �الإ�صالم، فَمْن فعل هذ�: �أي �آمن 

ب��اهلل رّبًا، وبمحم��ٍد ر�صواًل، وباالإ�ص��الم دينًا، فاز بمحب��ة �هلل تعالى، 

فاإن ��صتقاَم على ذلك كاَن �صامنًا ال�صتمر�ر �لُحبِّ ودو�مه، وَمْن ال فال، 

و�إذ� وقع في خطاأ �أو خطيئٍة، وتق�صيٍر �أو ق�صور فاإنَّ �أماَمه ال�صترجاع 

ها فيما ياأتي من �أعماٍل، و�أُوالها �لتوبة. مكانته و�صائَل �أخرى ن�صتعر�صُ

 ﴾ ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ﴿ �لعزي��ز:  كتاب��ه  ف��ي  تعال��ى  يق��ول 

]�لبقرة:222[.

�لتوبة ركن �أ�صا�صي في �صلوك �الإن�صان، وهي تنقله من �لو�صع �ل�صاذ 

�إلى �لو�صع �لطبيعي في �لحياة، ُتغلق عنه باب �ل�صر، وتفتح له �أبو�ب 

�لخير، ولهذ� ح�شَّ عليها �الإ�صالم، ورغب بها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وجاءت �أقو�له 

�ل�صريف��ة لتوؤكد ق��ول �لحق جل جالله، فقد روي عن��ه عليه �ل�صالة 

و�ل�ص��الم �أنه ق��ال: » �إنَّ �هلل يحبُّ �ل�صابَّ �لتائ��ب «. ]رو�ه �أبو �ل�صيخ[. 

و�أنه قال: » �إنَّ �هلل يحبُّ �لعبَد �لموؤمَن �لُمفتَّن ]�أي �لممتحن بالذنوب[ 
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 �لتو�ب «. ]رو�ه �أبو يعلى[. فاأي تكريم بعد هذ� �لتكريم، و�أي ف�صيلة بعد 

هذه �لف�صيلة؟ 

ف��اإذ� �أردت �أيه��ا �لم�صل��م �أن تك��ون حبي��َب �هلل فت��ْب �إلي��ه، و�رجع 

��ْل بي��ن يدي��ه، ون��اد ف��ي جنب��ات �للي��ل و�أط��ر�ف �لنه��ار: �إلهي  وتذلَّ

ً� بتق�صيري،  ق��د ع��دُت �إلي��ك، ووف��دت علي��ك، معترف��ًا بذنب��ي، مق��رَّ

�صاكي��ًا �إلي��ك �صعف��ي، فاغف��ر ل��ي وُت��ْب عل��يَّ فاأن��ت �لقائل: » ي��ا �بن 

�آدم �إن��ك م��ا  دعوتن��ي ورجوتن��ي َغف��رُت لك م��ا كان من��ك وال �أبالي، 

 ي��ا �بن �آدم ل��و بلغت ذنوبك عن��ان �ل�صماء ث��م ��صتغفرتني غفرت لك 

وال �أبالي... «. ]رو�ه �لترمذي وقال: ح�صن �صحيح[.

هذ� هو �ل�صنف �لثاني ِمْن �أحباب �هلل، فَمْن هو �ل�صنف �لثالث؟

ڭ   ڭ    ڭ     ۓ      ۓ   ے     ے   ﴿ھ   تعال��ى:  �هلل  يق��ول 

ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ  
ۉ﴾ ]�آل عمر�ن:146[. 

لق��د قام��ْت هذه �لحي��اة على �لمتاع��ب، وُبنيْت عل��ى �الآالم، يقول 

عبد �هلل بن م�صعود ر�صي �هلل عنه: » ال ر�حة للموؤمن دون لقاء ربه «، 

ُف وطاأة �الألم، وُتعين �لموؤمن على  نات تخفِّ ولكن البد لالآالم من م�صكِّ
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نات هي �ل�صبر، �أْن ت�صبر على �ل�صد�ئد، �أن  �جتياز �لمحن، هذه �لم�صكِّ

ت�صبر على �لمكاره، على كل ما ال ير�صيك، وحينها تكون من �ل�صابرين، 

وتك��ون من �أحباب �هلل، وب��دون �ل�صبر ال ي�صتطي��ع �الإن�صان �أْن يقاوم 

�أم��ام ه��ذه �لعو��صف �لمظلمة، ولذلك عّبر عن��ه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه �صياء 

حين قال: » �ل�صالة نور، و�ل�صدقة برهان، و�ل�صبر �صياء «. ]�أخرجه 

م�صل��م[. �ل�صب��ر �صي��اء: ُي�صيء ل��ك دروب �لحياة، ُي�صيء ل��ك نف�َصك، 

ويدفع عنك ظلمات �الآالم: ﴿ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  

وئ  ﴾ ]�آل عم��ر�ن:200[، ث��م تكون �لنتيجة على �أح�صن ما تكون 

]�لزم��ر:10[؛   ﴾ مح   جح      مج      حج      يث       ﴿ ىث        �لنتائ��ج: 

م له ما  ذل��ك الأنهم �أحباب �هلل، و�الإن�صان �إذ� �أحبَّ �إن�صانًا �أكرمه، وقدَّ

يمل��ك، فكيف ب��اهلل؟ وكيف ِبمن يملك �ل�صم��و�ت و�الأر�ش؟ كيف ِبمْن 

ف��ي يده خز�ئ��ُن �ل�صمو�ت و�الأر�ش؟ �إن عطاءه ف��وق كل عطاء، ولهذ� 

يوفي �ل�صابرين �أجرهم بغير ح�صاب.

وناأتي �إلى �ل�صنف �لر�بع، �إلى �لمتوكلين:

يقول تعالى: ﴿ ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ﴾ 

]�آل عمر�ن:159[ ما هو �لتوكل وَمْن هم �لمتوكلون؟
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�لت��وكل: هو �عتم��اُد �لقلب �عتمادً� ر��صخًا عل��ى �هلل، و�لمتوكلون 

ه��م �لذي��ن فو�ص��و� �أموره��م �إل��ى �هلل، و�صّلم��و� ل��ه، و�أيقن��و� �أن��ه هو 

�لمت�صّرف في �لكون وحده، فال يرجون �صو�ه، وال يخافون غيره.

�إن��ك �إذ� كن��َت معتم��دً� عل��ى رج��ٍل متنفٍذ �صع��رَت بالق��وة، و�صعرَت 

باالطمئن��ان، فكي��ف �إذ� ُكن��ت معتمدً� على �أق��وى �الأقوي��اء، على َمْن 

ف كل �ص��يء، وبي��ده كل �ص��يء؟ ولهذ� �أم��ر �هلُل عب��اده بالتوكل  ُي�ص��رِّ

عم��ر�ن:122[.  ]�آل   ﴾ ڀ   ڀ   ڀ   ڀ        ﴿ فق��ال:  علي��ه 

وق��ال: ﴿ ٹ     ٹ     ٹ      ٹ    ڤ    ڤ  ﴾ ]�لفرق��ان:58[. وفي 

هذه �الآية تعري�ش و��صح بو�صائل �لدنيا �لفانية.

 ويق��ول �لنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: » م��ْن ق��ال - يعن��ي �إذ� خ��رج م��ن بيت��ه -: 

ب�صم �هلل، توكلت على �هلل، وال حول وال قوة �إال باهلل، ُيقال له: ُهديَت 

وُكفيْت وُوقيت وتنحى عنه �ل�صيطان «. ]�أخرجه �أبو د�ود وغيره[. �إنك 

�إذ� توكل��َت على �هلل توالك �هلُل بحفظ��ه ورعايته، فال ي�صتطيع �أحد 

ك ب�صوء، الأنك في حماية �هلل: يقوُل �بن  �أْن يعتدي عليك، �أو �أن يم�صَّ

عبا���ش ر�صي �هلل عنهما: » كان �آخ��َر قول �إبر�هيم ملسو هيلع هللا ىلص حين �ألقي في 

�لنار: ح�صبي �هلل ونعم �لوكيل «. ]�أخرجه �لبخاري[. وكانت �لنتيجة: 

﴿ ۇ       ۇ        ۆ         ۆ       ۈ     ۈ        ٴۇ﴾ ]�الأنبياء:69[.
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ويق��ول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: » لو �أنكم تتوكلون على �هلل حقَّ توكله لرزقكم 

كم��ا ي��رزُق �لطي��َر تغ��دو خما�ص��ًا وت��روُح بطان��ًا «. ]�أخرج��ه �أحم��د 

و�لترمذي وقال: ح�ص��ن �صحيح.و�لن�صائي وغيرهم[. �أي تذهُب �أوَل �لنهار 

�صامرَة �لبطون من �لجوع، وترجع �آخَر �لنهار ممتلئَة �لبطون.

ث��م ماذ� يا ربنا �أخبرنا ع��ن �أحباِبك، عن �أُولئك �لذين ��صطفيتهم 

لحبك، و�رت�صيتهم لقربك:

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے    تعال��ى:  يق��ول 

ڭ  ۇ         ۇ       ۆ  ﴾ ]�ل�ص��ف:4[، ويق��ول: ﴿ ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ ]�لمائ��دة:54[، 
هوؤالء هم �ل�صنف �لخام�ش، �لمجاهدون �لمتوحدون �لذين ُيرخ�صون 

�أرو�حهم في �صبيل �هلل، ِمن �أجل ن�صرة دينه، و�إعالء كلمته في �الأر�ش، 

وحماية �الأوطان من �عتد�ء �لمعتدين، �إنهم �آثرو� �هلل على �أنف�صهم، 

ولهذ� َمنَّ �هلل عليهم، وجعلهم من �أحبابه، لقد ��صتجابو� هلل �إذ يقول: 

پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ ٱ  

 



أحباب اهلل يف القرآن10

پ  پ﴾ ]�لتوبة:41[، و�أخذو� باإر�صاد ر�صول �هلل، فعن �أبي هريرة 
 ق��ال: » �ُصئ��ل ر�ص��ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: �أي �لعم��ل �أف�ص��ل؟ ق��ال: �إيمان باهلل

 ور�صوله. قيل: ثم ماذ�؟ قال: �لجهاد في �صبيل �هلل «. ]متفق عليه[.

د  �إنَّ �لجه��اَد ف��ي �صبي��ل �هلل �أف�صل �الأعم��ال بعد �الإيم��ان، وقد �أكَّ

�لنب��ُي ملسو هيلع هللا ىلص ه��ذ� ف��ي حديٍث �آخ��ر فقال حين �صاأل��ه �أب��و ذر: �أي �لعمل 

�أف�صل؟ قال: » �الإيمان باهلل، و�لجهاد في �صبيله «. ]متفق عليه[.

ه �هلل الأحباب��ه �لمجاهدي��ن فذل��ك �ص��يء ال يعرف��ه  �أّم��ا م��ا �أع��دَّ

 عل��ى حقيقته �إال �هلل: يق��ول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: » �إن ف��ي �لجنة مئَة درجة 

ه��ا �هلل للمجاهدي��ن ف��ي �صبي��ل �هلل ما بي��ن �لدرجتي��ن كما بين  �أعدَّ

�ل�صماء و�الأر�ش «. ]رو�ه �لبخاري[.

 وللجهاد �أحكاٌم و�صروط و�صو�بُط ال بد من �لتز�مها حتى ال يتحول 

�لجهاد �إلى �نفالت وفو�صى، وُتطلب من مو��صعها في كتب �لفقه.

�أما �ل�صنف �ل�صاد�ش فهم �لمتطهرون:

ۋ﴾  ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ﴿ ۆ   تعال��ى:  يق��ول 

ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ ڦ   ويق��ول:  ]�لبق��رة:222[. 

ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ  
ڌ﴾ ]�لتوبة:108[.
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�الإ�ص��الم دي��ُن �لنظافة: نظافة �لقلب، ونظاف��ة �لج�صم، و�لطهارة 

�أ�ص��ل ف��ي �لعباد�ت، فهل ر�أيت��م دينًا كدين �الإ�صالم؟ ه��ل عرفتم دينًا 

يك��رم �لمتطهري��ن �إلى درج��ة �أن يجعلهم �أحب��اب �هلل؟ �إن �هلَل يحب 

�لمتطهري��ن، و�لعك�ش بالعك�ش، فقد توّعد �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �لذين يت�صاهلون 

طون في �لطهارة، وبّين �أّن �أكثر عذ�َب �لقبر ب�صبب ذلك �لت�صاهل  وُيفرِّ

و�لتفريط.

وناأتي �إلى �ل�صنف �ل�صابع:

يق��ول �هلل تعال��ى: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ﴾ ]�لمائدة:42[.

ويق��ول: ﴿ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  
ۆ﴾  ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   

]�لحجر�ت:9[.

ويق��ول: ﴿ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ﴾ ]�لممتحنة:8[.
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ثالث �آيات كريمات ُيخبُر �هلُل تعالى فيها �أنه يحب �لمق�صطين، فَمْن 

هم �لمق�صطون؟ �لمق�صطون هم �لعادلون، هم �لذين  ُير�قبون �هلل في 

ت�صرفاتهم فال يظلمون �أحدً�.

�لمق�صط��ون هم �لمن�صفون �لذين يقدرون لكل �صيء قدره، فالعدل 

�أ�صا���ش �لحياة، وبه تعمر �الأر���ش، وياأمُن �الإن�صان على دينه، وروحه، 

وعر�ص��ه، ومال��ه، فيا َمْن يحب ويطم��ع �أن يكون من �أحب��اب �هلل، �أيها 

��ف في وظيفته،  �الأب ف��ي بيت��ه، �أيها �لمعلِّم ف��ي مدر�صته، �أيها �لموظَّ

�أيه��ا �لم�ص��وؤول في د�ئرته: �عدلو� ف��ي �أعمالك��م، وال تظلمو� �أحدً�، 

و�ص��اوو� �لنا�َش في حقوقهم، �تق��و� �هلل و�جتنبو� �لظلَم فاإنه ظلماٌت 

ي��وم �لقيام��ة، �لمق�صط��ون هم �أحب��اب �هلل، و�أم��ا �لقا�صط��ون - وهم 

�لظالمون - فكانو� لجهنم حطبًا. وما �أحلى ما يقول �ل�صاعر: 

ال تظلم�نَّ �إذ� م�ا كنَت م�ق�ت�درً�        فالظل�ُم �آخ�ره ي�اأتي�ك بال�ن�دِم

تن�اُم عين�اَك و�لمظل�وُم منتب�ٌه        يدعو عليَك وعيُن �هلل لم تنِم

وبمث��ل ه��ذ� �الهتمام بالع��دل �أكَد �هلل ع��ز وجل �أهمي��ة �لتقوى، 

و�أخب��ر �أن��ه يحبُّ �لمتقين في ثالث �آيات �أي�ص��ًا فقال: ﴿ ۉ     ې     ې  

ې    ې     ى     ى     ائ     ائ﴾ ]�آل عمر�ن:76[.
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وق��ال: ﴿ ڱ   ں    ں   ڻ      ڻ ڻ  ڻ    ۀ   ۀ    ہ﴾ 

]�لتوبة:4[.

ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ ٺ     وق��ال: 

ٹ﴾ ]�لتوبة:7[.
�لمتقون هم �ل�صنف �لثامن، فما هي �لتقوى؟

» �ص��األ عمُر ب��ن �لخطاب ر�صي �هلل عنه كع��َب �الأحبار عن �لتقوى 

ما هي، فقال له كعب: يا �أميَر �لموؤمنين هل �صلكَت �أر�صًا ذ�ت �صوك؟

ق��ال:  �لموؤمني��ن؟   �أمي��ر  ي��ا  �صنع��َت  فم��اذ�  ق��ال:  نع��م.  ق��ال: 

��رُت.  ق��ال كعب: ه��ذه هي �لتقوى ي��ا �أمي��ر �لموؤمنين �أْن  ح��ذرُت و�صمَّ

َر «.  تحذَر وت�صمِّ

�لتق��وى ه��ي �لخ��وف و�لح��ذر م��ن �هلل، �لخ��وف م��ن �لوق��وع ف��ي 

معا�صي��ه، و�لت�صمير في طاعته، وف��ي محا�صبة �لنف�ش على تق�صيرها 

وتفريطها.

وق��د �أم��ر �هلل تعالى به��ا فق��ال: ﴿ ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ  

ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ    ڦ      ڦ﴾ ]�آل عمر�ن:102[.
    لي�ش َمْن يقطُع ُطْرقًا بطاًل        �إنم�ا َمْن يتقي �هلَل �لبط�ْل
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�أّم��ا �ل�صنف �لتا�صع و�الأخير من �أحب��اب �هلل فهم �لمح�صنون، وقد 

�أخبر �هلل تعالى �أنه يحبهم في خم�ش �آيات فقال: ﴿ ھھ   ھ    ھ  

ے         ے  ﴾ ]�لبقرة:195[.
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ﴿ٺ  

ٿ       ٹ       ٹ   ٹ  ٹ     ڤ     ڤ  ﴾ ]�آل عمر�ن:134[.

﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    
ی    ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ  

ی  ی  یجئ  حئ  مئ    ىئ﴾ ]�آل عمر�ن:148-146[. 
ائ﴾  ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ﴿

]�لمائدة:13[. 

﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  
ڱ    ں     ﴾ ]�لمائدة:93[.

ر �هلل فيها �أنه يحُبّ �لمح�صنين، فما هو �الإح�صان؟  خم�ش �آيات يكرِّ
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ر لن��ا �الإح�صان  وَم��ْن هم �لمح�صن��ون؟ تعالو� بنا �إل��ى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ليف�صِّ

حي��ن �صاأل��ه عن��ه جبري��ل، ق��ال جبري��ل للنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: �أخبرن��ي ع��ن 

�الإح�صان؟. قال: » �الإح�صان �أن تعبد �هلَل كاأنك تر�ه فاإن لم تكن تر�ه 

فاإن��ه ير�ك «. ]رو�ه �لبخ��اري وم�صلم[. هذ� هو �الإح�ص��ان، �أن ت�صت�صعر 

رقاب��ة �هلل علي��ك في كل حرك��ة و�صكنة من حركات��ك و�صكناتك، �أَْن 

تعرف �أنه تعالى مّطلع عليك، ناظر �إليك.

�الإح�ص��ان �أن تح�ص��ن �إل��ى كل �ص��يء ف��ي ه��ذه �لحي��اة، فق��د ق��ال 

�لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص: » �إّن �هلل كتَب �الإح�صان على كل �صيء، فاإذ� قتلتم فاأح�صنو� 

 �لِقْتل��َة، و�إذ� ذبحت��م فاأح�صن��و� �لِذْبح��َة، وليِح��دَّ �أحُدك��م �صفرت��ه 

ولُيرح ذبيحته «. ]رو�ه م�صلم[.

�إن �هلل كتب �الإح�صان على كل �صيء.

فيا َمن �آتاه �هلل ب�صطة في ماله �أح�صن �إلى �لفقر�ء و�لم�صاكين.

    �أح�صْن �إلى �لنا�ِش ت�صتعبْد قلوَبُهُم

فط�الما ��صتعب�َد �الإن�ص�اَن �إح�ص�اُن    

ي��ا َم��ْن �آت��اه �هلل ب�صط��ة ف��ي جاه��ه �صاع��د �لنا���َش ف��ي تح�صي��ل 

حاجاتهم، و�إنَّ للجاه زكاًة كزكاة �لمال.

 



أحباب اهلل يف القرآن16

و�الآن بع��د ه��ذه �لجول��ة م��ع �أحب��اب �هلل فلي�ص��األ كلُّ و�ح��د مّنا 

نف�َص��ه: ه��ل �أنا من �أحب��اب �هلل؟ فَمْن وَج��َد خيرً� فليحم��د �هلل، وَمْن 

وج��د غير ذلك فليجته��د �أَْن يت�صف ب�صفة من هذه �ل�صف��ات، عّله �أْن 

ي�صل �إلى هذه �لمرتبة �لعالية، و�لمنزلة �لغالية.

�إْن كنتم تحبون �هلل فاتبعو� ر�صوله حتى يحبكم �هلل. حتى تكون 

�لمحبة قائمة بين �الإن�صان و�لرحمن.

لق��د �ألَّ��ف �لغربيون كتب��ًا كثيرة تعلم��ك كيف تك�ص��ُب �الأ�صدقاء، 

كيف تك�صب محبتهم، وتكون مو�صع ثقتهم.

ولك��ّن �لق��ر�آن - �لق��ر�آن وح��ده - ه��و �ل��ذي يعّلمن��ا كي��ف نك�صب 

محب��ة �هلل، وم��ن �لموؤ�صف �أن نج��د �لكثيرين منا �لي��وم ن�صو� �لقر�آن، 

و�أعر�صو�، و��صتغلو� بترهات �الأمور حتى �صدق عليهم قوُل �ل�صاعر:

�أغاية �لدين �أْن تحفو� �صو�ربكم        يا �أم�ًة �صحك�ْت ِمن جهلها �الأم�ُم

وحت��ى ال نن�صى، حتى ال تجرفنا تي��ار�ت �لدنيا فليكتْب �أحُدنا في 

ورق��ٍة ي�صعه��ا ن�صب عينيه: هل �أنا ِمن �أحب��اب �هلل؟ وقد قال تعالى: 

﴿ ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ﴾ ]�لذ�ريات:55[.

•     •     •

 




