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الحمد هلل ،و�ص��لى اهلل و�س��لَّم على ر�س��ول اهلل ،وعلى �آله و�ص��حبه
ومَنْ وااله .وبعد:
فما �أجملَ �أَنْ يعي�ش الم�سلمُ مع كتاب اهلل ي�ستهدي بهداه ,وي�ستنير
ب�ضياه.
ما �أجملَ �أنْ ي�صرف وقته في ترتيل �آياته ,وتدبّر عظاته.
يرتبط به م�ص��يرُ كل
ُ
والي��وم تعالوا بنا �إلى مو�ض��و ٍع مه��م للغايةٍ ,
واحدٍ منا ,هذا المو�ضوع هو محبة اهلل لعباده.
�إنَّ كثير ًا من النا�س يحبون �أن يكونوا مقربين من الكبراء ,ويحبون
�أن يكون��وا �أثيري��ن عنده��م ,محبوبين لديهم� ,إنهم ي�ش��عرون في ذلك
بلذة كبرى ,ونعيم ما بعده نعيم.
�إذا كان��وا يج��دون لأنف�س��هم مكان ًا ف��ي قلوب �أولئ��ك فتلك عندهم
غاي��ة الأمان��ي .ولعلَّ الأه��م من ذلك  -ل��و فكرنا� -أنْ نك��ون مقرَّبين
م��ن اهلل عز وجل ,محبوبي��ن عنده� ,أثيرين لدي��ه ,لأنَّ ذلك هو الذي
يبق��ى ،وهو ال��ذي ينفعنا في دنيانا و�أخرانا ,وه��و الذي يطمئننا على
م�صيرنا يوم القيامة.
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فمَ��نْ ه��م ي��ا ت��رى �أولئ��ك الذي��ن يحبُّه��م اهلل تعال��ى ،ويقرِّ به��م
من جالله؟
نج��د الج��واب في الق��ر�آن الكري��م وهو� :أنَّ هناك ت�س��عة �أ�ص��ناف
يحبهم اهلل تعالى.
فمَ��نْ ه���ؤالء الأ�ص��ناف؟ وم��ا ه��ي الو�س��يلة الت��ي رفعته��م �إل��ى
ه��ذا المن�ص��ب الكبي��ر ,وم��ا ه��و العم��ل ال��ذي �أهّ له��م لأن يكون��وا
من �أحباب اهلل؟
للج��واب على هذا ال�س���ؤال نق��ول� :إنَّ ه�ؤالء الأ�ص��ناف هم :متبعو
النب��ي ﷺ ،والتواب��ون ,وال�ص��ابرون ,والمتوكل��ون ,والمجاه��دون,
والمتطهرون ,والمق�سطون ,والمتقون ,والمح�سنون.
و�إنَّ ال��ذي رفعه��م �إل��ى �أن جعله��م �أحب��ابَ اهلل ه��ي �ص��فاتُهم التي
ات�صفوا بها.
وتعالوا بنا لنتعرف �إليهم �صنف ًا �صنفاً.

هلل تعال��ى﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
يق��ول ا ُ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [�آل عمران.]32-31:
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نزل��تْ هاتان الآيت��ان في �أهل الكتاب الذين ادَّع��وا محبةَ اهلل لهم
ومحبتَه��م هلل ،وهم��ا بي��انٌ ربانيٌّ فا�ص��لٌ  ،و�إعالنٌ قاطعٌ  ،ب���أنَّ الطريقَ
الح��قَّ �إلى محبة اهلل تعالى ات�ص��اف ًا بها واكت�س��اب ًا لها هو اتباع النبيِّ
ﷺ والإيمان به نبي ًا ور�سوالً ،و�إعالن الإ�سالم ،فمَنْ فعل هذا� :أي �آمن
ب��اهلل ر ّباً ،وبمحمدٍ ر�س��والً ،وبالإ�س�لام ديناً ،فاز بمحب��ة اهلل تعالى،
ف�إن ا�ستقا َم على ذلك كانَ �ضامن ًا ال�ستمرار الحُ بِّ ودوامه ،ومَنْ ال فال،
و�إذا وقع في خط�أ �أو خطيئةٍ  ،وتق�صيرٍ �أو ق�صور ف�إنَّ �أمامَه ال�سترجاع
ن�ستعر�ضها فيما ي�أتي من �أعمالٍ  ،و�أُوالها التوبة.
ُ
مكانته و�سائلَ �أخرى
يق��ول تعال��ى ف��ي كتاب��ه العزي��ز ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾
[البقرة.]222:
التوبة ركن �أ�سا�سي في �سلوك الإن�سان ,وهي تنقله من الو�ضع ال�شاذ
�إلى الو�ضع الطبيعي في الحياة ,تُغلق عنه باب ال�شر ،وتفتح له �أبواب
ح�ض عليها الإ�سالم ,ورغب بها النبي ﷺ ,وجاءت �أقواله
الخير ,ولهذا َّ
ال�ش��ريفة لت�ؤكد ق��ول الحق جل جالله ,فقد روي عنه عليه ال�ص�لاة
وال�س�لام �أنه قال� « :إنَّ اهلل يحبُّ ال�ش��ابَّ التائب »[ .رواه �أبو ال�ش��يخ].

و�أنه قال� « :إنَّ اهلل يحبُّ العبدَ الم�ؤمنَ المُ فتَّن [�أي الممتحن بالذنوب]
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التواب »[ .رواه �أبو يعلى] .ف�أي تكريم بعد هذا التكريم ،و�أي ف�ضيلة بعد
هذه الف�ضيلة؟
ف���إذا �أردت �أيه��ا الم�س��لم �أن تك��ون حبي��بَ اهلل فت��بْ �إلي��ه ,وارجع
وتذلَّ��لْ بي��ن يدي��ه ,ون��اد ف��ي جنب��ات اللي��ل و�أط��راف النه��ار� :إلهي
ق��د ع��دتُ �إلي��ك ,ووف��دت علي��ك ,معترف�� ًا بذنبي ,مق�� َّر ًا بتق�ص��يري,
�ش��اكي ًا �إلي��ك �ض��عفي ،فاغف��ر ل��ي وتُ��بْ عل��يَّ ف�أن��ت القائل « :ي��ا ابن
�آدم �إن��ك م��ا دعوتن��ي ورجوتن��ي غَ ف��رتُ لك م��ا كان من��ك وال �أبالي،
ي��ا ابن �آدم ل��و بلغت ذنوبك عنان ال�س��ماء ثم ا�س��تغفرتني غفرت لك
وال �أبالي[ .» ...رواه الترمذي وقال :ح�سن �صحيح].
هذا هو ال�صنف الثاني مِنْ �أحباب اهلل ،فمَنْ هو ال�صنف الثالث؟
يق��ول اهلل تعال��ى﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ﴾ [�آل عمران.]146:
لق��د قام��تْ هذه الحي��اة على المتاع��ب ,وبُنيتْ عل��ى الآالم ,يقول
عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه « :ال راحة للم�ؤمن دون لقاء ربه »,
ِّف وط�أة الألم ,وتُعين الم�ؤمن على
ولكن البد للآالم من م�سكِّنات تخف ُ
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اجتياز المحن ,هذه الم�سكِّنات هي ال�صبر� ,أنْ ت�صبر على ال�شدائد� ,أن
ت�صبر على المكاره ,على كل ما ال ير�ضيك ,وحينها تكون من ال�صابرين,
وتكون من �أحباب اهلل ,وبدون ال�ص��بر ال ي�س��تطيع الإن�س��ان �أنْ يقاوم
�أمام هذه العوا�ص��ف المظلمة ,ولذلك عبّر عنه النبي ﷺ �أنه �ض��ياء

حين قال « :ال�صالة نور ,وال�صدقة برهان ,وال�صبر �ضياء »�[ .أخرجه

م�س��لم] .ال�ص��بر �ض��ياء :يُ�ض��يء لك دروب الحياة ,يُ�ض��يء لك نف�سَ ك,
ويدفع عنك ظلمات الآالم﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﴾ [�آل عمران ،]200:ثم تكون النتيجة على �أح�س��ن ما تكون

النتائ��ج ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﴾ [الزم��ر]10:؛
ذلك لأنهم �أحباب اهلل ,والإن�س��ان �إذا �أحبَّ �إن�سان ًا �أكرمه ,وقدَّ م له ما
يمل��ك ,فكيف ب��اهلل؟ وكيف بِمن يملك ال�س��موات والأر�ض؟ كيف بِمنْ
ف��ي يده خزائنُ ال�س��موات والأر�ض؟ �إن عطاءه ف��وق كل عطاء ,ولهذا
يوفي ال�صابرين �أجرهم بغير ح�ساب.
ون�أتي �إلى ال�صنف الرابع� ,إلى المتوكلين:
يقول تعالى ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾
[�آل عمران ]159:ما هو التوكل ومَنْ هم المتوكلون؟
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الت��وكل :هو اعتما ُد القلب اعتماد ًا را�س��خ ًا عل��ى اهلل ,والمتوكلون
ه��م الذي��ن فو�ض��وا �أموره��م �إل��ى اهلل ,و�س��لّموا ل��ه ,و�أيقن��وا �أن��ه هو
المت�صرّ ف في الكون وحده ,فال يرجون �سواه ,وال يخافون غيره.
�إن��ك �إذا كن��تَ معتم��د ًا عل��ى رج��لٍ متنفذٍ �ش��عرتَ بالقوة ,و�ش��عرتَ
باالطمئن��ان ,فكي��ف �إذا كُ ن��ت معتمد ًا على �أق��وى الأقوي��اء ,على مَنْ
هلل عب��اده بالتوكل
يُ�ص��رِّ ف كل �ش��يء ,وبي��ده كل �ش��يء؟ ولهذا �أم��ر ا ُ
علي��ه فق��ال ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [�آل عم��ران.]122:
وق��ال ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [الفرق��ان .]58:وفي

هذه الآية تعري�ض وا�ضح بو�سائل الدنيا الفانية.
ويق��ول النب��ي ﷺ « :م��نْ ق��ال  -يعن��ي �إذا خ��رج م��ن بيت��ه :-
ب�سم اهلل ,توكلت على اهلل ,وال حول وال قوة �إال باهلل ،يُقال له :هُ ديتَ
وكُ فيتْ ووُقيت وتنحى عنه ال�شيطان »�[ .أخرجه �أبو داود وغيره]� .إنك
هلل بحفظه ورعايته ,فال ي�س��تطيع �أحد
�إذا توكل��تَ على اهلل توالك ا ُ
�أنْ يعتدي عليك� ،أو �أن يم�سَّ ك ب�سوء ,لأنك في حماية اهلل :يقولُ ابن
عبا�س ر�ض��ي اهلل عنهما « :كان �آخ��رَ قول �إبراهيم ﷺ حين �ألقي في

النار :ح�سبي اهلل ونعم الوكيل »�[ .أخرجه البخاري] .وكانت النتيجة:
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [الأنبياء.]69:
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ويق��ول النبي ﷺ « :لو �أنكم تتوكلون على اهلل حقَّ توكله لرزقكم

كم��ا ي��رزقُ الطي��رَ تغ��دو خما�ص�� ًا وت��روحُ بطان�� ًا »�[ .أخرج��ه �أحم��د

تذهب �أولَ النهار
ُ
والترمذي وقال :ح�س��ن �صحيح.والن�سائي وغيرهم]� .أي
�ضامر َة البطون من الجوع ,وترجع �آخرَ النهار ممتلئةَ البطون.
ثم ماذا يا ربنا �أخبرنا عن �أحبابِك ,عن �أُولئك الذين ا�ص��طفيتهم
لحبك ,وارت�ضيتهم لقربك:

يق��ول تعال��ى﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [ال�ص��ف ،]4:ويق��ول ﴿ :ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [المائ��دة،]54:
ه�ؤالء هم ال�صنف الخام�س ,المجاهدون المتوحدون الذين يُرخ�صون
�أرواحهم في �سبيل اهلل ,مِن �أجل ن�صرة دينه ,و�إعالء كلمته في الأر�ض,
وحماية الأوطان من اعتداء المعتدين� ،إنهم �آثروا اهلل على �أنف�سهم,
ولهذا مَنَّ اهلل عليهم ,وجعلهم من �أحبابه ,لقد ا�ستجابوا هلل �إذ يقول:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘ ﭙ﴾ [التوبة ,]41:و�أخذوا ب�إر�شاد ر�سول اهلل ،فعن �أبي هريرة

ق��ال� « :سُ ��ئل ر�س��ول اهلل ﷺ� :أي العم��ل �أف�ض��ل؟ ق��ال� :إيمان باهلل
ور�سوله .قيل :ثم ماذا؟ قال :الجهاد في �سبيل اهلل »[ .متفق عليه].
�إنَّ الجه��ا َد في �س��بيل اهلل �أف�ض��ل الأعم��ال بعد الإيم��ان ,وقد �أكَّد
حديث �آخ��ر فقال حين �س���أله �أب��و ذر� :أي العمل
ٍ
النب��يُ ﷺ ه��ذا ف��ي

�أف�ضل؟ قال « :الإيمان باهلل ،والجهاد في �سبيله »[ .متفق عليه].

�أمّ��ا م��ا �أع��دَّ ه اهلل لأحباب��ه المجاهدي��ن فذل��ك �ش��يء ال يعرف��ه
عل��ى حقيقته �إال اهلل :يق��ول النبي ﷺ� « :إن ف��ي الجنة مئةَ درجة
�أعدَّ ه��ا اهلل للمجاهدي��ن ف��ي �س��بيل اهلل ما بي��ن الدرجتي��ن كما بين
ال�سماء والأر�ض »[ .رواه البخاري].
و�ضوابط ال بد من التزامها حتى ال يتحول
ُ
وللجهاد �أحكامٌ و�شروط
الجهاد �إلى انفالت وفو�ضى ،وتُطلب من موا�ضعها في كتب الفقه.
�أما ال�صنف ال�ساد�س فهم المتطهرون:
يق��ول تعال��ى ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

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

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾ [التوبة.]108:
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الإ�س�لام دي��نُ النظافة :نظافة القلب ,ونظافة الج�س��م ,والطهارة
�أ�ص��ل ف��ي العبادات ,فهل ر�أيتم دين ًا كدين الإ�س�لام؟ ه��ل عرفتم دين ًا
هلل يحب
يك��رم المتطهري��ن �إلى درج��ة �أن يجعلهم �أحب��اب اهلل؟ �إن ا َ
المتطهرين ,والعك�س بالعك�س ،فقد توعّ د النبيُّ ﷺ الذين يت�س��اهلون
ويُفرِّ طون في الطهارة ،وبيّن �أنّ �أكثر عذابَ القبر ب�سبب ذلك الت�ساهل
والتفريط.
ون�أتي �إلى ال�صنف ال�سابع:
يق��ول اهلل تعال��ى ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ﴾ [المائدة.]42:

ويق��ول﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾
[الحجرات.]9:
ويق��ول ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [الممتحنة.]8:
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هلل تعالى فيها �أنه يحب المق�سطين ,فمَنْ
ثالث �آيات كريمات يُخبرُ ا ُ
هم المق�سطون؟ المق�سطون هم العادلون ,هم الذين يُراقبون اهلل في
ت�صرفاتهم فال يظلمون �أحداً.
المق�س��طون هم المن�صفون الذين يقدرون لكل �شيء قدره ,فالعدل
�أ�س��ا�س الحياة ,وبه تعمر الأر�ض ,وي�أمنُ الإن�س��ان على دينه ،وروحه،
وعر�ض��ه ،ومال��ه ,فيا مَنْ يحب ويطم��ع �أن يكون من �أحب��اب اهلل� ,أيها
الأب ف��ي بيت��ه� ,أيها المعلِّم في مدر�س��ته� ،أيها الموظَّ ��ف في وظيفته،
�أيه��ا الم�س���ؤول في دائرته :اعدلوا ف��ي �أعمالك��م ,وال تظلموا �أحداً,
ظلمات
ٌ
النا�س في حقوقهم ,اتق��وا اهلل واجتنبوا الظلمَ ف�إنه
َ
و�س��اووا
ي��وم القيام��ة ,المق�س��طون هم �أحب��اب اهلل ،و�أم��ا القا�س��طون  -وهم

الظالمون  -فكانوا لجهنم حطباً .وما �أحلى ما يقول ال�شاعر:
ال تظلمـنَّ �إذا مـا كنتَ مـقـتـدر ًا

فالظلـمُ �آخـره يـ�أتيـك بالـنـد ِم

عينـاك والمظلـو ُم منتبـهٌ
َ
تنـامُ

عليك وعينُ اهلل لم تنمِ
َ
يدعو

وبمث��ل ه��ذا االهتمام بالع��دل �أكدَ اهلل ع��ز وجل �أهمي��ة التقوى,

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

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [�آل عمران.]76:
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وق��ال ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾
[التوبة.]4:

وق��ال ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ﴾ [التوبة.]7:

المتقون هم ال�صنف الثامن ،فما هي التقوى؟
« �س���أل عمرُ بن الخطاب ر�ض��ي اهلل عنه كع��بَ الأحبار عن التقوى
ما هي ،فقال له كعب :يا �أميرَ الم�ؤمنين هل �سلكتَ �أر�ض ًا ذات �شوك؟
ق��ال :نع��م .ق��ال :فم��اذا �ص��نعتَ ي��ا �أمي��ر الم�ؤمني��ن؟ ق��ال:
ح��ذرتُ و�ش��مَّرتُ  .ق��ال كعب :ه��ذه هي التقوى ي��ا �أمي��ر الم�ؤمنين �أنْ
تحذ َر وت�شمِّرَ ».
التق��وى ه��ي الخ��وف والح��ذر م��ن اهلل ,الخ��وف م��ن الوق��وع ف��ي
معا�ص��يه ,والت�شمير في طاعته ،وفي محا�س��بة النف�س على تق�صيرها
وتفريطها.

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

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [�آل عمران.]102:
لي�س مَنْ يقطعُ طُ رْ ق ًا بط ًال

هلل البطـلْ
�إنمـا مَنْ يتقي ا َ
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�أمّا ال�ص��نف التا�س��ع والأخير من �أحباب اهلل فهم المح�سنون ,وقد

�أخبر اهلل تعالى �أنه يحبهم في خم�س �آيات فقال ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﴾ [البقرة.]195:

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [�آل عمران.]134:

﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [�آل عمران.]148-146:

﴿ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾

[المائدة.]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 ﴾ [المائدة.]93:

يحب المح�سنين ,فما هو الإح�سان؟
خم�س �آيات يكرِّ ر اهلل فيها �أنه ُّ
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ومَ��نْ هم المح�س��نون؟ تعالوا بنا �إلى النبي ﷺ ليف�سِّ ��ر لنا الإح�س��ان
حي��ن �س���أله عن��ه جبري��ل ,ق��ال جبري��ل للنب��ي ﷺ� :أخبرن��ي ع��ن
هلل ك�أنك تراه ف�إن لم تكن تراه
الإح�سان؟ .قال « :الإح�سان �أن تعبد ا َ

ف�إنه يراك »[ .رواه البخاري وم�س��لم] .هذا هو الإح�س��ان� ,أن ت�ست�ش��عر
رقاب��ة اهلل علي��ك في كل حركة و�س��كنة من حركاتك و�س��كناتك� ,أَنْ
تعرف �أنه تعالى مطّ لع عليك ,ناظر �إليك.
الإح�س��ان �أن تح�س��ن �إل��ى كل �ش��يء ف��ي ه��ذه الحي��اة ،فق��د ق��ال
النبي  ﷺ� « :إنّ اهلل كتبَ الإح�سان على كل �شيء ,ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا
ال ِقتْل��ةَ  ,و�إذا ذبحت��م ف�أح�س��نوا الذِ بْح��ةَ  ,وليحِ ��دَّ �أحدُ ك��م �ش��فرته
وليُرح ذبيحته »[ .رواه م�سلم].
�إن اهلل كتب الإح�سان على كل �شيء.
فيا مَن �آتاه اهلل ب�سطة في ماله �أح�سن �إلى الفقراء والم�ساكين.
النا�س ت�ستعبدْ قلو َبهُمُ
ِ
�أح�سنْ �إلى
			

فطـالما ا�ستعبـدَ الإن�سـانَ �إح�سـانُ

النا���س ف��ي تح�ص��يل
َ
ي��ا مَ��نْ �آت��اه اهلل ب�س��طة ف��ي جاه��ه �س��اعد
حاجاتهم ،و�إنَّ للجاه زكا ًة كزكاة المال.
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والآن بع��د ه��ذه الجول��ة م��ع �أحب��اب اهلل فلي�س���أل كلُّ واح��د منّا
نف�سَ ��ه :ه��ل �أنا من �أحب��اب اهلل؟ فمَنْ وجَ ��دَ خير ًا فليحم��د اهلل ,ومَنْ
وجد غير ذلك فليجتهد �أَنْ يت�ص��ف ب�ص��فة من هذه ال�ص��فات ،علّه �أنْ
ي�صل �إلى هذه المرتبة العالية ،والمنزلة الغالية.
�إنْ كنتم تحبون اهلل فاتبعوا ر�سوله حتى يحبكم اهلل .حتى تكون
المحبة قائمة بين الإن�سان والرحمن.
تك�س��ب الأ�ص��دقاء,
ُ
لق��د �ألَّ��ف الغربيون كتب�� ًا كثيرة تعلمك كيف
كيف تك�سب محبتهم ،وتكون مو�ضع ثقتهم.
ولك��نّ الق��ر�آن  -الق��ر�آن وح��ده  -ه��و ال��ذي يعلّمن��ا كيف نك�س��ب
محب��ة اهلل ،ومن الم�ؤ�س��ف �أن نج��د الكثيرين منا اليوم ن�س��وا القر�آن,
و�أعر�ضوا ,وا�شتغلوا بترهات الأمور حتى �صدق عليهم قولُ ال�شاعر:
يا �أمـةً �ضحكـتْ مِن جهلها الأمـمُ

�أغاية الدين �أنْ تحفوا �شواربكم

وحتى ال نن�س��ى ,حتى ال تجرفنا تي��ارات الدنيا فليكتبْ �أحدُ نا في
ورقةٍ ي�ض��عها ن�ص��ب عينيه :هل �أنا مِن �أحباب اهلل؟ وقد قال تعالى:
﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [الذاريات.]55:
•

•

•

