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إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ ألنه يخفف 
منها وينقص من عمرها, ألن للشدة عمرًا كعمر اإلنسان ال تتعداه.

إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ ألنه يخفف 
منها وينقص من عمرها, ألن للشدة عمرًا كعمر اإلنسان ال تتعداه.

إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ ألنه يخفف  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:َعْن ُبْسَرَة ِبْنِت َصْفَواَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن ُبْسَرَة ِبْنِت َصْفَواَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْأ». ْأ». «ِإَذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه، َفْلَيَتَوضَّ  «ِإَذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه، َفْلَيَتَوضَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُبْسَرَة ِبْنِت َصْفَواَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْأ».  «ِإَذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه، َفْلَيَتَوضَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ُبْسَرَة ِبْنِت َصْفَواَن َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

َحاِبيُّ الصَّ
َعِلّي ْبن
َحاِبيُّ الصَّ
َعِلّي ْبن
َحاِبيُّ الصَّ

َأِبي َطاِلب
َعِلّي ْبن

َأِبي َطاِلب
َعِلّي ْبن

ُ َعْنُه َرِضَي اهللاَّ
َأِبي َطاِلب

ُ َعْنُه َرِضَي اهللاَّ
َأِبي َطاِلب

َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِلــب، ابن َعمِّ النَِّبّي 
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم، ولد قبل  َصلَّــى اهللاَّ
َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِلــب، ابن َعمِّ النَِّبّي 
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم، ولد قبل  َصلَّــى اهللاَّ
َعِلّي ْبُن َأِبي َطاِلــب، ابن َعمِّ النَِّبّي 

البعثة النَّبوية بعشــر سنين، وأقام 
فــي بيــت النُُّبــوة, فــكان أول من 
البعثة النَّبوية بعشــر سنين، وأقام 
فــي بيــت النُُّبــوة, فــكان أول من 
البعثة النَّبوية بعشــر سنين، وأقام 

ْبَيان، هو أحد العشرة  أسلم من الصِّ
المبشــرين بالَجنَّــة، وزوج فاطمة, 
َم،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ابنة النَِّبــّي َصلَّى اهللاَّ
المبشــرين بالَجنَّــة، وزوج فاطمة, 
َم،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ابنة النَِّبــّي َصلَّى اهللاَّ
المبشــرين بالَجنَّــة، وزوج فاطمة, 

والحســين ســيَدْي  الحســن  ووالد 
شباب أهل الَجنَّة.

والحســين ســيَدْي  الحســن  ووالد 
شباب أهل الَجنَّة.

والحســين ســيَدْي  الحســن  ووالد 

اعة  ــجَ ُ َعْنُه مثاًال للشَّ كان َرِضــَي اهللاَّ
شباب أهل الَجنَّة.

اعة  ــجَ ُ َعْنُه مثاًال للشَّ كان َرِضــَي اهللاَّ
شباب أهل الَجنَّة.

واإلقدام، نام في فراش النَِّبّي َصلَّى 
اعة  ــجَ ُ َعْنُه مثاًال للشَّ كان َرِضــَي اهللاَّ
واإلقدام، نام في فراش النَِّبّي َصلَّى 
اعة  ــجَ ُ َعْنُه مثاًال للشَّ كان َرِضــَي اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ليلة الهجرة، وشهد  اهللاَّ
واإلقدام، نام في فراش النَِّبّي َصلَّى 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ليلة الهجرة، وشهد  اهللاَّ
واإلقدام، نام في فراش النَِّبّي َصلَّى 

الغــزوات كلها ما عدا غــزوة َتُبوك 
ُ َعَلْيِه  حيث استخلفه النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
الغــزوات كلها ما عدا غــزوة َتُبوك 
ُ َعَلْيِه  حيث استخلفه النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
الغــزوات كلها ما عدا غــزوة َتُبوك 

َوَسلََّم في أهله، وقال له: (َأَما َتْرَضى 
ُ َعَلْيِه  حيث استخلفه النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
َوَسلََّم في أهله، وقال له: (َأَما َتْرَضى 
ُ َعَلْيِه  حيث استخلفه النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ

َأْن َتُكــوَن ِمنِّي ِبَمْنِزَلــِة َهاُروَن ِمْن 
َوَسلََّم في أهله، وقال له: (َأَما َتْرَضى 
َأْن َتُكــوَن ِمنِّي ِبَمْنِزَلــِة َهاُروَن ِمْن 
َوَسلََّم في أهله، وقال له: (َأَما َتْرَضى 

ُموَســى) ]متفق عليه[، ويوم خيبـر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (َألُْعِطَينَّ  قال َصلَّى اهللاَّ
ُموَســى) ]متفق عليه[، ويوم خيبـر 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (َألُْعِطَينَّ  قال َصلَّى اهللاَّ
ُموَســى) ]متفق عليه[، ويوم خيبـر 

الرَّاَيَة َغًدا َرُجًال ُيْفَتُح َعَلى َيَدْيِه ُيِحبُّ 
ُ َوَرُســوُلُه)  َ َوَرُســوَلُه َوُيِحبُُّه اهللاَّ اهللاَّ
الرَّاَيَة َغًدا َرُجًال ُيْفَتُح َعَلى َيَدْيِه ُيِحبُّ 
ُ َوَرُســوُلُه)  َ َوَرُســوَلُه َوُيِحبُُّه اهللاَّ اهللاَّ
الرَّاَيَة َغًدا َرُجًال ُيْفَتُح َعَلى َيَدْيِه ُيِحبُّ 

 ُ ]صحيح البخاري[، فــكان َرِضَي اهللاَّ
ُ َوَرُســوُلُه)  َ َوَرُســوَلُه َوُيِحبُُّه اهللاَّ اهللاَّ
 ُ ]صحيح البخاري[، فــكان َرِضَي اهللاَّ
ُ َوَرُســوُلُه)  َ َوَرُســوَلُه َوُيِحبُُّه اهللاَّ اهللاَّ

َعْنُه هو الُمْعَطى وُفِتَحت على يديه.
 ُ ]صحيح البخاري[، فــكان َرِضَي اهللاَّ
َعْنُه هو الُمْعَطى وُفِتَحت على يديه.

 ُ ]صحيح البخاري[، فــكان َرِضَي اهللاَّ

 ُ وبعد استشــهاد ُعْثَمــان َرِضَي اهللاَّ
َعْنُه هو الُمْعَطى وُفِتَحت على يديه.

 ُ وبعد استشــهاد ُعْثَمــان َرِضَي اهللاَّ
َعْنُه هو الُمْعَطى وُفِتَحت على يديه.

حابُة  َعْنُه ســنة (35 هـ)، بايعه الصَّ
 ُ وبعد استشــهاد ُعْثَمــان َرِضَي اهللاَّ
حابُة  َعْنُه ســنة (35 هـ)، بايعه الصَّ
 ُ وبعد استشــهاد ُعْثَمــان َرِضَي اهللاَّ

ُ َعْنُهــم بالخالفة، وأصبح  َرِضــَي اهللاَّ
حابُة  َعْنُه ســنة (35 هـ)، بايعه الصَّ
ُ َعْنُهــم بالخالفة، وأصبح  َرِضــَي اهللاَّ
حابُة  َعْنُه ســنة (35 هـ)، بايعه الصَّ

رابع الخلفاء الرَّاشدين، وعمل جاهًدا 
منذ ذلك الحين علــى توحيد كلمة 
المسلمين وإطفاء نار الفتنة، ولكنه 
لم يســلم من شــر الخــوارج، ونجح 
عبد الرحمــن بن ُمْلَجــم في طعنه 
بالسيف وهو خارج لصالة الفجر من 
يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان 
عام أربعين هجرية فاستشهد َرِضَي 
ُ َعْنه، وباستشــهاده انتهى عهد  اهللاَّ
عام أربعين هجرية فاستشهد َرِضَي 
ُ َعْنه، وباستشــهاده انتهى عهد  اهللاَّ
عام أربعين هجرية فاستشهد َرِضَي 

الخلفاء الرَّاشدين.
َرِضــَي اُهللا َتَعاَلــى عــن علــّي وعن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصَحابة النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
َرِضــَي اُهللا َتَعاَلــى عــن علــّي وعن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصَحابة النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
َرِضــَي اُهللا َتَعاَلــى عــن علــّي وعن 

والتَّابعين.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصَحابة النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ

والتَّابعين.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصَحابة النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ

 .
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مكانة القدس َّـ اإلسالم





.





.

أن تســير إليهم، فإن ســرت إليهم فســيفتح اهللا هذه المدينة على 
يدك. فأخذ عمر برأي علي وخرج بنفســه إلى بيت المقدس، وفتحها 

اهللا على يديه.
فمكانــة القــدس تظهر واضحــة بخــروج الخليفة من مقــر حكمه، 
وعاصمة ملكــه "المدينة المنورة" لفتحها، وهــذا يدل على المكانة 

العظيمة التي حازتها القدس في اإلسالم.
واليوم بعد أن وقع األقصى في األسر، ويوشك أن تتغير مالمحه من 
جراء المخططات التي تهدف إلى تقسيمه وفرض الطابع الصهيوني 
عليه، فإن واجب المســلمين هو تحرير األقصى األســير، وكل شــبر 
محتل من أرض المسلمين، وإعادته إلى حظيرة اإلسالم والمسلمين 
إلعالء كلمة اهللا فيه، وتطبيق شــرعه فــي ملكه، ويتحمل كل منهم 

من المسؤولية والمحاسبة بقدر قدرته وموقعه.

وسار من بعده أبو بكر الصديق، فأنفذ جيش أسامة، لكنه لم يستطع 
أن يصــل إلى القدس لظــروف الحال في حينه. ولمــا تولى عمر بن 
الخطاب أرســل إليها الجيوش في العام الخامس الهجري، وحاصرها 
ســتة أشــهر، وفي النهاية خرج بطريرك النصارى طالبًا مقابلة قائد 
الخطاب أرســل إليها الجيوش في العام الخامس الهجري، وحاصرها 
ســتة أشــهر، وفي النهاية خرج بطريرك النصارى طالبًا مقابلة قائد 
الخطاب أرســل إليها الجيوش في العام الخامس الهجري، وحاصرها 

الجيش اإلسالمي "أبو عبيدة عامر بن الجراح ", فلما قابلهم اشترط 
عليه لتسليم المدينة شرطين: األول: أن ال يمس كنائسها وأديرتها 

بسوء. الثاني: أن ال يستلم مفاتيح المدينة إال خليفة المسلمين.
فأرســل قائد جيش المســلمين إلــى الخليفة عمر بــن الخطاب في 
األمر، فجمع الخليفة الصحابة واستشــارهم في أمــر الخروج، فتكلم 
عثمان بن عفان وقال: ال تسر إليهم فإذا رأوك أنك بأمرهم مستخف 
ولقتالهم مستحقر فسوف ينزلون على حكمك ويسلم المدينة لقائد 
الجيــش. ثم تكلم علي بــن أبي طالب وقال: يا أميــر المؤمنين أرى 

وكل المقدمات والوسائل والسبل التي تؤدي إلى امتثال هذا الواجب 
العظيــم، فهي واجبــة، على كافة األصعدة والمســتويات سياســيًا، 
وكل المقدمات والوسائل والسبل التي تؤدي إلى امتثال هذا الواجب 
العظيــم، فهي واجبــة، على كافة األصعدة والمســتويات سياســيًا، 
وكل المقدمات والوسائل والسبل التي تؤدي إلى امتثال هذا الواجب 

وإعالميًا، وعسكريًا، ... فال بد من توحد المسلمين حكومات وشعوبا 
العظيــم، فهي واجبــة، على كافة األصعدة والمســتويات سياســيًا، 
وإعالميًا، وعسكريًا، ... فال بد من توحد المسلمين حكومات وشعوبا 
العظيــم، فهي واجبــة، على كافة األصعدة والمســتويات سياســيًا، 

في صف واحد، ونبذ الخالفات الداخلية والخارجية، وتقديم المصالح 
العليا على المصالح الخاصة، والعمل على اســتقاللهم في مواردهم 
وسياســاتهم، وتوعية المسلمين بواجبهم تجاه األقصى األسير، وال 
عذر ألحد في تفريط غيره بذلك، ال على مستوى الحكومات، وال على 
مســتوى األفراد أو الجماعات. ومن ذلك جمع التبرعات لدعم القضية 
الفلسطينية بكل صور الدعم، وفضح مخططات الصهاينة في القدس 
وفلســطين، وفضح جرائمهم ومجازرهم ضد الشــعب الفلســطيني. 
وكذلك الدعاء بتحرير المســجد األقصى وفلســطين، وتعريف الرأي 

العام العالمي بأحقية المسلمين في القدس وفلسطين.



حسن الخاتمة من عالمات محبة اهللا للعبد

                                  

                                  


"
                            
                                  
                            
                                  

  
                            
  
                            

"     � 
                            

     � 
                            

"     � " "        
                            

       
                            

                            
                               
                            
                               
                            


                               

                               

"      
                               

     
                               

"      "
.

َمــْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب, َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشــْيٍء 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه, َوَما َيَزاُل َعْبــِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل  َأَحبَّ ِإَلــيَّ ِممَّ
َمــْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب, َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشــْيٍء 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه, َوَما َيَزاُل َعْبــِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل  َأَحبَّ ِإَلــيَّ ِممَّ
َمــْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب, َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشــْيٍء 

َحتَّــى ُأِحبَُّه, َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َســْمَعُه الَِّذي َيْســَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه, َوَما َيَزاُل َعْبــِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل  َأَحبَّ ِإَلــيَّ ِممَّ
َحتَّــى ُأِحبَُّه, َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َســْمَعُه الَِّذي َيْســَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه, َوَما َيَزاُل َعْبــِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل  َأَحبَّ ِإَلــيَّ ِممَّ

ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها, َوِإْن َسَأَلِني 
َحتَّــى ُأِحبَُّه, َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َســْمَعُه الَِّذي َيْســَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي 
ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها, َوِإْن َسَأَلِني 
َحتَّــى ُأِحبَُّه, َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َســْمَعُه الَِّذي َيْســَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي 

ٍء َأَنا َفاِعُلُه  ْدُت َعْن َشــيْ َعاَذِني َألُِعيَذنَُّه, َوَما َتَردَّ َألُْعِطَينَُّه َوَلِئْن اْســتَ
ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها, َوِإْن َسَأَلِني 
ٍء َأَنا َفاِعُلُه  ْدُت َعْن َشــيْ َعاَذِني َألُِعيَذنَُّه, َوَما َتَردَّ َألُْعِطَينَُّه َوَلِئْن اْســتَ
ُيْبِصُر ِبِه َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها, َوِإْن َسَأَلِني 

ِدي َعْن َنْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه". َتَردُّ
ٍء َأَنا َفاِعُلُه  ْدُت َعْن َشــيْ َعاَذِني َألُِعيَذنَُّه, َوَما َتَردَّ َألُْعِطَينَُّه َوَلِئْن اْســتَ

ِدي َعْن َنْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتُه". َتَردُّ
ٍء َأَنا َفاِعُلُه  ْدُت َعْن َشــيْ َعاَذِني َألُِعيَذنَُّه, َوَما َتَردَّ َألُْعِطَينَُّه َوَلِئْن اْســتَ

وذكر قول ابن مســعود: (من أحب القرآن فهو يحب اهللا ورسوله)، 
فمــن أحب أن يعلم ما له عند اهللا عز وجــل, فلينظر ما هللا عز وجل 
عنده، فإن اهللا تبــارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من 

نفسه.
وبيــن خلة أن مــن األســباب التي ينــال بها الشــخص محبة اهللا 
الصلــوات فــي المســاجد، وتــالوة القــرآن وتدبــره، واإلنفاق في 
ســبيل اهللا، وإخالص النية هللا، واإلكثار من ذكر اهللا، باإلضافة إلى 
مصاحبة الصالحين، والصبر على البالء، وحب لقاء اهللا واالســتعداد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن  ِ َصلَّى اهللاَّ له, فَعْن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
مصاحبة الصالحين، والصبر على البالء، وحب لقاء اهللا واالســتعداد 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن  ِ َصلَّى اهللاَّ له, فَعْن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
مصاحبة الصالحين، والصبر على البالء، وحب لقاء اهللا واالســتعداد 

ُ ِلَقاَءُه,  َه اهللاَّ ِ َكــرِ ُ ِلَقــاَءُه, َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اهللاَّ ِ َأَحبَّ اهللاَّ َأَحــبَّ ِلَقــاَء اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن  ِ َصلَّى اهللاَّ له, فَعْن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
ُ ِلَقاَءُه,  َه اهللاَّ ِ َكــرِ ُ ِلَقــاَءُه, َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اهللاَّ ِ َأَحبَّ اهللاَّ َأَحــبَّ ِلَقــاَء اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن  ِ َصلَّى اهللاَّ له, فَعْن َعاِئَشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ

ِ, َأَكَراِهَيُة اْلَمْوِت! َفُكلَُّنا َنْكَرُه اْلَمْوَت, َفَقاَل: َلْيَس  َفُقْلــُت: َيا َنِبيَّ اهللاَّ
ُ ِلَقاَءُه,  َه اهللاَّ ِ َكــرِ ُ ِلَقــاَءُه, َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اهللاَّ ِ َأَحبَّ اهللاَّ َأَحــبَّ ِلَقــاَء اهللاَّ
ِ, َأَكَراِهَيُة اْلَمْوِت! َفُكلَُّنا َنْكَرُه اْلَمْوَت, َفَقاَل: َلْيَس  َفُقْلــُت: َيا َنِبيَّ اهللاَّ
ُ ِلَقاَءُه,  َه اهللاَّ ِ َكــرِ ُ ِلَقــاَءُه, َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء اهللاَّ ِ َأَحبَّ اهللاَّ َأَحــبَّ ِلَقــاَء اهللاَّ

ِ َوِرْضَواِنِه َوَجنَِّتِه َأَحبَّ ِلَقاَء  َر ِبَرْحَمِة اهللاَّ َكَذِلِك, َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُبشِّ
ِ, َأَكَراِهَيُة اْلَمْوِت! َفُكلَُّنا َنْكَرُه اْلَمْوَت, َفَقاَل: َلْيَس  َفُقْلــُت: َيا َنِبيَّ اهللاَّ
ِ َوِرْضَواِنِه َوَجنَِّتِه َأَحبَّ ِلَقاَء  َر ِبَرْحَمِة اهللاَّ َكَذِلِك, َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُبشِّ
ِ, َأَكَراِهَيُة اْلَمْوِت! َفُكلَُّنا َنْكَرُه اْلَمْوَت, َفَقاَل: َلْيَس  َفُقْلــُت: َيا َنِبيَّ اهللاَّ

ِطِه َكِرَه  ِ َوَســخَ ــرَ ِبَعَذاِب اهللاَّ ُ ِلَقاَءُه, َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشِّ ِ َفَأَحبَّ اهللاَّ اهللاَّ
ِ َوِرْضَواِنِه َوَجنَِّتِه َأَحبَّ ِلَقاَء  َر ِبَرْحَمِة اهللاَّ َكَذِلِك, َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُبشِّ
ِطِه َكِرَه  ِ َوَســخَ ــرَ ِبَعَذاِب اهللاَّ ُ ِلَقاَءُه, َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشِّ ِ َفَأَحبَّ اهللاَّ اهللاَّ
ِ َوِرْضَواِنِه َوَجنَِّتِه َأَحبَّ ِلَقاَء  َر ِبَرْحَمِة اهللاَّ َكَذِلِك, َوَلِكنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُبشِّ

ُ ِلَقاَءُه". ِ َوَكِرَه اهللاَّ ِلَقاَء اهللاَّ
ِطِه َكِرَه  ِ َوَســخَ ــرَ ِبَعَذاِب اهللاَّ ُ ِلَقاَءُه, َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشِّ ِ َفَأَحبَّ اهللاَّ اهللاَّ

ُ ِلَقاَءُه". ِ َوَكِرَه اهللاَّ ِلَقاَء اهللاَّ
ِطِه َكِرَه  ِ َوَســخَ ــرَ ِبَعَذاِب اهللاَّ ُ ِلَقاَءُه, َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا ُبشِّ ِ َفَأَحبَّ اهللاَّ اهللاَّ

باإلخالص والعمل
فقــال خلة:" لنيل محبة اهللا فال بد مــن اتباع هدي النبي صلى اهللا 
عليه وســلم, واإلخالص في العمل، وقــال اهللا تعالى: "ُقْل ِإن ُكنُتْم 
فقــال خلة:" لنيل محبة اهللا فال بد مــن اتباع هدي النبي صلى اهللا 
عليه وســلم, واإلخالص في العمل، وقــال اهللا تعالى: "ُقْل ِإن ُكنُتْم 
فقــال خلة:" لنيل محبة اهللا فال بد مــن اتباع هدي النبي صلى اهللا 

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم"، وعن َأَنٍس  ُتِحبُّــوَن اَهللا َفاتَّ
عليه وســلم, واإلخالص في العمل، وقــال اهللا تعالى: "ُقْل ِإن ُكنُتْم 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم"، وعن َأَنٍس  ُتِحبُّــوَن اَهللا َفاتَّ
عليه وســلم, واإلخالص في العمل، وقــال اهللا تعالى: "ُقْل ِإن ُكنُتْم 

َم, َفَقاَل: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َأنَّــُه َقاَل َجــاَء َرُجٌل ِإَلى َرُســوِل اهللاَّ
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم"، وعن َأَنٍس  ُتِحبُّــوَن اَهللا َفاتَّ
َم, َفَقاَل: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َأنَّــُه َقاَل َجــاَء َرُجٌل ِإَلى َرُســوِل اهللاَّ
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اُهللا َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم"، وعن َأَنٍس  ُتِحبُّــوَن اَهللا َفاتَّ

َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ــاَعِة؟, َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ ِ, َمَتى ِقَياُم السَّ َرُســوَل اهللاَّ
َم, َفَقاَل: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َأنَّــُه َقاَل َجــاَء َرُجٌل ِإَلى َرُســوِل اهللاَّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ــاَعِة؟, َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ ِ, َمَتى ِقَياُم السَّ َرُســوَل اهللاَّ
َم, َفَقاَل: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َأنَّــُه َقاَل َجــاَء َرُجٌل ِإَلى َرُســوِل اهللاَّ

اَعِة؟,  اِئُل عن ِقَياِم السَّ ا َقَضى َصَالَتُه, َقاَل: َأْيَن السَّ َالِة, َفَلمَّ ِإَلى الصَّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ــاَعِة؟, َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ ِ, َمَتى ِقَياُم السَّ َرُســوَل اهللاَّ
اَعِة؟,  اِئُل عن ِقَياِم السَّ ا َقَضى َصَالَتُه, َقاَل: َأْيَن السَّ َالِة, َفَلمَّ ِإَلى الصَّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ــاَعِة؟, َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ ِ, َمَتى ِقَياُم السَّ َرُســوَل اهللاَّ

ِ, َقاَل: َما َأْعَدْدَت َلَها؟, َقاَل: َيا َرُســوَل  َفَقاَل الرَُّجُل: َأَنا َيا َرُســوَل اهللاَّ
اَعِة؟,  اِئُل عن ِقَياِم السَّ ا َقَضى َصَالَتُه, َقاَل: َأْيَن السَّ َالِة, َفَلمَّ ِإَلى الصَّ
ِ, َقاَل: َما َأْعَدْدَت َلَها؟, َقاَل: َيا َرُســوَل  َفَقاَل الرَُّجُل: َأَنا َيا َرُســوَل اهللاَّ
اَعِة؟,  اِئُل عن ِقَياِم السَّ ا َقَضى َصَالَتُه, َقاَل: َأْيَن السَّ َالِة, َفَلمَّ ِإَلى الصَّ

َ َوَرُســوَلُه,  ِ َما َأْعَدْدُت َلَها َكِبيَر َصَالٍة َوَال َصْوٍم, ِإالَّ َأنِّي ُأِحبُّ اهللاَّ اهللاَّ
ِ, َقاَل: َما َأْعَدْدَت َلَها؟, َقاَل: َيا َرُســوَل  َفَقاَل الرَُّجُل: َأَنا َيا َرُســوَل اهللاَّ
َ َوَرُســوَلُه,  ِ َما َأْعَدْدُت َلَها َكِبيَر َصَالٍة َوَال َصْوٍم, ِإالَّ َأنِّي ُأِحبُّ اهللاَّ اهللاَّ
ِ, َقاَل: َما َأْعَدْدَت َلَها؟, َقاَل: َيا َرُســوَل  َفَقاَل الرَُّجُل: َأَنا َيا َرُســوَل اهللاَّ

, َوَأْنَت َمَع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َ َوَرُســوَلُه,  ِ َما َأْعَدْدُت َلَها َكِبيَر َصَالٍة َوَال َصْوٍم, ِإالَّ َأنِّي ُأِحبُّ اهللاَّ اهللاَّ
, َوَأْنَت َمَع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َ َوَرُســوَلُه,  ِ َما َأْعَدْدُت َلَها َكِبيَر َصَالٍة َوَال َصْوٍم, ِإالَّ َأنِّي ُأِحبُّ اهللاَّ اهللاَّ

َمْن َأْحَبْبَت. َفَما َرَأْيُت َفِرَح اْلُمْسِلُموَن َبْعَد اْإلِْسَالِم َفَرَحُهْم ِبَهَذا".
, َوَأْنَت َمَع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ

َمْن َأْحَبْبَت. َفَما َرَأْيُت َفِرَح اْلُمْسِلُموَن َبْعَد اْإلِْسَالِم َفَرَحُهْم ِبَهَذا".
, َوَأْنَت َمَع  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ

وأشــار إلى أن تارك الصالة يمتحن بفعلها، والزاني يمتحن بتركه، 
َمْن َأْحَبْبَت. َفَما َرَأْيُت َفِرَح اْلُمْسِلُموَن َبْعَد اْإلِْسَالِم َفَرَحُهْم ِبَهَذا".

وأشــار إلى أن تارك الصالة يمتحن بفعلها، والزاني يمتحن بتركه، 
َمْن َأْحَبْبَت. َفَما َرَأْيُت َفِرَح اْلُمْسِلُموَن َبْعَد اْإلِْسَالِم َفَرَحُهْم ِبَهَذا".

وشــارب الخمر يمتحن بتركها, والمفسد بين الناس يمتحن بتركه 
اإلفســاد, وآكل الربا يمتحن بتركه, وهكــذا.. وقد قال ابن تيمية: 
(فمحبة اهللا ورسوله وعباده المتقين, تقتضي فعل محبوباته وترك 
مكروهاتــه, والناس يتفاضلون في هــذا تفاضًال عظيًما, فمن كان 
(فمحبة اهللا ورسوله وعباده المتقين, تقتضي فعل محبوباته وترك 
مكروهاتــه, والناس يتفاضلون في هــذا تفاضًال عظيًما, فمن كان 
(فمحبة اهللا ورسوله وعباده المتقين, تقتضي فعل محبوباته وترك 

أعظم نصيًبا من ذلك كان أعظم درجة عند اهللا).
لنيل محبة اهللا

وأوضح خلة أن من األســباب التي تجلب المحبة هللا تعالى، التقرب 
َ َقاَل  َم: "ِإنَّ اهللاَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ إلى اهللا تعالى بالطاعات، لقوله َصلَّى اهللاَّ
وأوضح خلة أن من األســباب التي تجلب المحبة هللا تعالى، التقرب 
َ َقاَل  َم: "ِإنَّ اهللاَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ إلى اهللا تعالى بالطاعات، لقوله َصلَّى اهللاَّ
وأوضح خلة أن من األســباب التي تجلب المحبة هللا تعالى، التقرب 

ونوه إلى اإلكثار من النوافل من أسباب محبة اهللا, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة, 
َم, َقــاَل: "ِإَذا َتَقرََّب اْلَعْبُد  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقــاَل: ُربََّما َذَكَر النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ
ونوه إلى اإلكثار من النوافل من أسباب محبة اهللا, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة, 
َم, َقــاَل: "ِإَذا َتَقرََّب اْلَعْبُد  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقــاَل: ُربََّما َذَكَر النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ
ونوه إلى اإلكثار من النوافل من أسباب محبة اهللا, فَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة, 

ِمنِّي ِشــْبًرا َتَقرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا, َوِإَذا َتَقرََّب ِمنِّي ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِمْنُه َباًعا 
َم, َقــاَل: "ِإَذا َتَقرََّب اْلَعْبُد  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقــاَل: ُربََّما َذَكَر النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ
ِمنِّي ِشــْبًرا َتَقرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا, َوِإَذا َتَقرََّب ِمنِّي ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِمْنُه َباًعا 
َم, َقــاَل: "ِإَذا َتَقرََّب اْلَعْبُد  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َقــاَل: ُربََّما َذَكَر النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ

َأْو ُبوًعــا"، وأيًضا محبــة الخلق للمحب, فإذا أحببــت اهللا أحبك وإذا 
ِمنِّي ِشــْبًرا َتَقرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا, َوِإَذا َتَقرََّب ِمنِّي ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِمْنُه َباًعا 
َأْو ُبوًعــا"، وأيًضا محبــة الخلق للمحب, فإذا أحببــت اهللا أحبك وإذا 
ِمنِّي ِشــْبًرا َتَقرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا, َوِإَذا َتَقرََّب ِمنِّي ِذَراًعا َتَقرَّْبُت ِمْنُه َباًعا 

 ُ أحبــك وضع لك محبة الناس، فَعْن َأِبــي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َأْو ُبوًعــا"، وأيًضا محبــة الخلق للمحب, فإذا أحببــت اهللا أحبك وإذا 
 ُ أحبــك وضع لك محبة الناس، فَعْن َأِبــي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َأْو ُبوًعــا"، وأيًضا محبــة الخلق للمحب, فإذا أحببــت اهللا أحبك وإذا 

َ ُيِحبُّ ُفَالًنا  ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل ِإنَّ اهللاَّ َعَلْيِه َوَســلََّم َقاَل: "ِإَذا َأَحبَّ اهللاَّ
 ُ أحبــك وضع لك محبة الناس، فَعْن َأِبــي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َ ُيِحبُّ ُفَالًنا  ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل ِإنَّ اهللاَّ َعَلْيِه َوَســلََّم َقاَل: "ِإَذا َأَحبَّ اهللاَّ
 ُ أحبــك وضع لك محبة الناس، فَعْن َأِبــي ُهَرْيَرَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

َ ُيِحبُّ  ــَماِء ِإنَّ اهللاَّ َفَأْحِبْبــُه َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل, َفُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي َأْهِل السَّ
َ ُيِحبُّ ُفَالًنا  ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل ِإنَّ اهللاَّ َعَلْيِه َوَســلََّم َقاَل: "ِإَذا َأَحبَّ اهللاَّ
َ ُيِحبُّ  ــَماِء ِإنَّ اهللاَّ َفَأْحِبْبــُه َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل, َفُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي َأْهِل السَّ
َ ُيِحبُّ ُفَالًنا  ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل ِإنَّ اهللاَّ َعَلْيِه َوَســلََّم َقاَل: "ِإَذا َأَحبَّ اهللاَّ

َماِء, ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اْألَْرِض". ُفَالًنا َفَأِحبُّوُه َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ
َ ُيِحبُّ  ــَماِء ِإنَّ اهللاَّ َفَأْحِبْبــُه َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل, َفُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي َأْهِل السَّ

َماِء, ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اْألَْرِض". ُفَالًنا َفَأِحبُّوُه َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ
َ ُيِحبُّ  ــَماِء ِإنَّ اهللاَّ َفَأْحِبْبــُه َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل, َفُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي َأْهِل السَّ

وأضاف خلة: "وحســن الخاتمة من عالمــات محبة اهللا، لقوله َصلَّى 
َماِء, ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اْألَْرِض". ُفَالًنا َفَأِحبُّوُه َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ

وأضاف خلة: "وحســن الخاتمة من عالمــات محبة اهللا، لقوله َصلَّى 
َماِء, ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اْألَْرِض". ُفَالًنا َفَأِحبُّوُه َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ

ُه, ِقيَل: َوَما  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَعْبٍد َخْيًرا َعَســلَ ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: ِإَذا َأَراَد اهللاَّ اهللاَّ
وأضاف خلة: "وحســن الخاتمة من عالمــات محبة اهللا، لقوله َصلَّى 
ُه, ِقيَل: َوَما  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَعْبٍد َخْيًرا َعَســلَ ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: ِإَذا َأَراَد اهللاَّ اهللاَّ
وأضاف خلة: "وحســن الخاتمة من عالمــات محبة اهللا، لقوله َصلَّى 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َعَمًال َصاِلًحا َقْبَل َمْوِتِه ُثمَّ َيْقِبُضُه  َعَســُلُه, َقاَل: َيْفَتُح اهللاَّ
ُه, ِقيَل: َوَما  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَعْبٍد َخْيًرا َعَســلَ ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: ِإَذا َأَراَد اهللاَّ اهللاَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َعَمًال َصاِلًحا َقْبَل َمْوِتِه ُثمَّ َيْقِبُضُه  َعَســُلُه, َقاَل: َيْفَتُح اهللاَّ
ُه, ِقيَل: َوَما  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَعْبٍد َخْيًرا َعَســلَ ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم: ِإَذا َأَراَد اهللاَّ اهللاَّ

َعَلْيِه"، وعسله: طيـبه، فدّل الحديث على أنه من عالمات محبة اهللا 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َعَمًال َصاِلًحا َقْبَل َمْوِتِه ُثمَّ َيْقِبُضُه  َعَســُلُه, َقاَل: َيْفَتُح اهللاَّ
َعَلْيِه"، وعسله: طيـبه، فدّل الحديث على أنه من عالمات محبة اهللا 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُه َعَمًال َصاِلًحا َقْبَل َمْوِتِه ُثمَّ َيْقِبُضُه  َعَســُلُه, َقاَل: َيْفَتُح اهللاَّ

لعبده المؤمن؛ أن يوفقه للموت على عمـل صالح".
أمــا موانع محبة اهللا، فلفــت خلة إلى الرياء فــي العمل، ومصاحبة 
األشرار، وهجر القرآن وترك العمل به، والغفلة عن ذكر اهللا، ومبارزة 
اهللا بالذنوب والمعاصي، والجــزع عند نزول المصائب لقوله َصلَّى 
َ ِإَذا َأَحبَّ َقْوًما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِعَظُم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَالِء, َوِإنَّ اهللاَّ اهللاَّ
اهللا بالذنوب والمعاصي، والجــزع عند نزول المصائب لقوله َصلَّى 
َ ِإَذا َأَحبَّ َقْوًما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِعَظُم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَالِء, َوِإنَّ اهللاَّ اهللاَّ
اهللا بالذنوب والمعاصي، والجــزع عند نزول المصائب لقوله َصلَّى 

ــْخُط"، وهكذا  َط َفَلُه السُّ اْبَتَالُهْم, َفَمْن َرِضَي َفَلُه الرَِّضا َوَمْن َســخِ
َ ِإَذا َأَحبَّ َقْوًما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِعَظُم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَالِء, َوِإنَّ اهللاَّ اهللاَّ
ــْخُط"، وهكذا  َط َفَلُه السُّ اْبَتَالُهْم, َفَمْن َرِضَي َفَلُه الرَِّضا َوَمْن َســخِ
َ ِإَذا َأَحبَّ َقْوًما  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِعَظُم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَالِء, َوِإنَّ اهللاَّ اهللاَّ

يعرف المسلم ما له عند اهللا ومدى محبة اهللا له بقدر التزامه وقربه 
من اهللا.


