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 ﴾.خب حب جب هئ مئ خئ﴿َوَقْولِِه: 

 .﴾جح مج حج مث متهت﴿

  .﴾ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين﴿

 .﴾جس مخ جخ مح جح مج﴿

 .﴾حئ جئ يي ىي ني مي﴿

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب﴿

 .﴾حج

 .﴾ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿
  (1):الشَّْرح  

 ،﴾خب حب جب هئ مئ خئ﴿ َوَقْولِِه:): ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيم، قال 

ىل إ (﴾يهجي ىه مه جه ين﴿ ،﴾جح مج حج مث متهت﴿
إذ  ،وصفة احملبة من الصفات الفعلية هلل، يف هذه اآلايت صفة احملبة هلل  آخره، يذكر 

ب، فإذا شاء هللا  ،ابملشيئة هي متعلقة وقد جاءت النصوص أبن هللا  أحب وإذا شاء مل ُيِح
 ،نيُيبها: احملسن هللاح  صفات   فيها مخسح  آايت   املصنف  وذكر ،تصف بصفاتٱُيب من 
  .املتطهرين ،التوابني ،املتقني ،املقسطني

 حت جت هب مب خب حب﴿وجاءت نصوص أبن هللا ُيب أفعااًل كقوله: 

 ني مي﴿وجاءت نصوص أبن هللا ُيب أقواماً كقوله:  ،[4الصف: ]سورة  ﴾مت خت

 وجاءت نصوص أبن هللا ُيب أفراداً كما يف قول النيب ،[54: املائدة]سورة  ﴾جئ يي ىي
ُْعطِيأنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  دَلأ ايأةأ غأ ُجل   ا  الرَّ ُسوُلهُ  رأ رأ ُيِحبُُّه اهَّلُل وأ ُه، وأ ُسولأ رأ ْيِه، ُيِحبُّ اهَّللأ وأ لأى يأدأ (2)«ُيْفتأُح عأ

 . 

                                                             

 ه. 19/06/1439األربعاء درس يوم ( 1)
  .أيب وقاص سعد بن ( من حديث 2404) ومسلم ،من حديث سهل بن سعد ( 3009رواه البخاري )( 2)



2 

 . جناته وأدخله ،قهووف   ،رضي عنه :فإن هللا إذا أحب املسلم ،عظيمة نعمة   وحمبة هللا 
 ويف ،[54: املائدة]سورة  ﴾حئ﴿: كقوله   ،ب  وجاءت نصوص أيضاً أبن هللا ُيحَ 

هُ »احلديث:  ُسولأ رأ  . «ُيِحبُّ اهَّللأ وأ
 

  .العمل  فالذي هصاصهاهللا حمبةَ  دعاء اإلنسانٱأما  ،والغبطة هي يف حمبة هللا للعبد
ففيه  ،ثننيقالوا: ألنه يقتضي مشاركة بني اإل ،م صفة احملبةوقد أنكر اجلهمية وأضرابح 

 ،له حمبة تليق جبالله فاهلل  ،ــوالعياذ ابهلل  ــ وهذا من جاد الصفات ،تشبيه اخلالق ابملخلوق
وفرق  ،ب أختهاوالنملة  بب، والناقة  بب ولدها، فاإلنسان ُيحِ  .واملخلوق له حمبة تليق حباله

  .بني احملاب
 واإلحسان ( خئ﴿َوَقْولِِه: )يف إثبات هذه الصفة العظيمة:  لذا قال املصنف 

اهُ »يف قصة جربيل:   يشمل ما جاء يف حديث عمر أأنَّكأ تأرأ ْعُبدأ اهَّللأ كأ ْن تأ ل ويشمَ  ،(1)«…أأ

 حب جب هئ)والوجه الطلق.  األذى، ببذل املعروف هلم، وكف ِ أيضًا اإلحسان إىل اخللق 

  .ُيبه من حقق اإلحسان املذكور فاهلل  :يعين (خب
  .(3)غيند التقي اخلفي البوُيب الع ،(2)املؤمن القويأبن هللا ُيب  وأيضاً جاء النص

 
 ءاً بد ،حبسبه كل    واليتك،عدلوا، وهذا العدل يشمل مجيع من  بت ٱ أي: (متهت) قال:

 ؛كذاوه ،علم مع تالميذه، واملدير مع معلميهوامل ،من اإلمام األعظم إىل األب مع أوالده
نور عن هصني الرْحن يوم  وهم على منابر من ،أي: العادلني (جح مج حج مث)

                                                             

 (.8ٱنظر صايح مسلم ) (1)
بُّ الُمْؤمُِن ال»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال  عن أيب هريرة( 2664كما جاء فس صايح مسلم )(  2) أأحأ ْيٌر وأ ِويُّ خأ قأ

 مِنأ 
ِ
ى اهَّلل ِعيِف الإِلأ   .«ُمْؤمِِن الضَّ

: ملسو هيلع هللا ىلص قال: َسَِْعتح َرسحوَل هللِا  ( عن سعد بن أيب وقاص 2965كما جاء يف صايح مسلم )  (3) بُّ إِنَّ اهَّللأ ُيحِ »يـَقحولح

، ال
َّ
ْبدأ التَِّقي ، العأ

َّ
نِي  الغأ

َّ
ِفي   .«خأ
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( 1)القيامة
 خن﴿ ، قال سباانه:يعين: ظلم طَ سَ أما قَ  عدل، :الرابعي مبعىن طَ سَ قْ وأَ  ،
  .ظلموا أنفسهم ابلشرك [15 ]سورة اجلن: ﴾جه ين ىن من

 
 خي حي) ،ابلعهد (يهجي ىه)لتزام ابلعهد ٱلاب :(مه جه ين)قال: 
حدثت ال هصنع نكث العهد إال بتقوى من  لتزام ابلعهد مع قوة  ٱلألن ا (ىي مي

لتزامهم ٱل [8]سورة التوبة:  ﴾ىي مي خي حي﴿ لذلك قال سباانه: ،هللا وخشية
  .ابلعهد

 
يفرح فرحًا  يعين: من اخلطااي، بل إن هللا  (جخ مح جح مج) ذلك قال:مث بعد 

(2)ال أشد منه بتوبة العبد إذا اتب
يف  ال حاجة هلل  ،له للعبد إكراماً   وحمبة وفرح هللا ،

ومن ابب أوىل طهارته  النجس واألحداث،عين: طهارة األبدان من ي (جس مخ) ،ذلك
  .وغري ذلك ،من النجاسة الباطنة من الشرك والبدع

  .ُيبها هللاح  لبيان صفات   من اآلايت ساقها املصنف صفات فهذه مخسح 
 

 جئ يي ىي ني مي﴿) فقال: ،فيها أن هللا ُيب أقواماً  ةآي مث بعد ذلك ذكر

  . ب  ثبات أن هللا ُيحَ إ :وأيضاً يف هذه اآلية (﴾حئ
 

                                                             

ِن »(، ولفظه: 1827( كما جاء يف صايح مسلم )1) ْحمأ ِميِن الرَّ ْن يأ نأابِرأ مِْن ُنوٍر عأ لأى مأ  عأ
ِ
ــ  إِنَّ الُمْقِسطِينأ ِعنْدأ اهَّلل

ِميٌن  ْيِه يأ دأ ْلتأا يأ
كِ ُلوا، ــوأ ا وأ مأ أأْهلِيِهْم وأ ْعِدُلونأ فِي ُحْكِمِهْم وأ ِذينأ يأ   .«الَّ

ح»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  من حديث أنس بن مالك  (2748مسلم ) كما جاء يف صايح(2) دُّ فأرأ ُه أأشأ لَّ  ًالأ

ِدُكْم كأ  يِْه مِْن أأحأ ُتوُب إِلأ ْبِدِه ِحينأ يأ تِِه بِأأْرضِ بِتأْوبأِة عأ اِحلأ لأى رأ تأْت مِنْهُ  انأ عأ لأ اْنفأ ٍة فأ اُبهُ وأ  ،فألأ رأ شأ اُمُه وأ ا طأعأ ْيهأ لأ ا ،عأ أأيِسأ مِنْهأ ، فأ

عأ فِي اْضطأجأ ة  فأ رأ جأ أأتأى شأ تِهِ  فأ اِحلأ ْن رأ
ْد أأيِسأ مِ ا قأ هأ لِّ

لِكأ ظِ ذأ بأْينأا ُهوأ كأ ة  عِ  ، فأ ائِمأ ا قأ ا ُهوأ بِهأ الأ إِذأ ا، ُثمَّ قأ امِهأ ذأ بِِخطأ أأخأ ُه فأ ْن مِ نْدأ

ِة  ِح الِشدَّ رأ بُّكأ » :فأ أأنأا رأ ْبِدي وأ أأ  «اللَُّهمَّ أأْنتأ عأ ِة الأأْخطأ ِح مِْن ِشدَّ رأ  .«فأ
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 هب مب خب حب﴿)فقال:  ،ُيب من قام به  هللاح  ثبات فعل  إمث ذكر آية فيها 
هذه مخس صفات من  (﴾حج مث هت مت خت حت جت

 ،تقامتهسٱل (مت) ،(خت حت) ونيتهم خالصة هلل ،(جت) :وهي ،ها أحبه هللاقَ حقَّ 
  .لشدته وقوته (حج) ،ال فجوة فيه :(مث)

 
 (ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ)قال: ف ؟نال حمبة هللامث بعد ذلك ذكر مب تح 
 نئ مئ) :منه بل وفضالً  (زئ رئ) ،هللا ورسوله فمابة هللا تتاقق للعبد بطاعة

  .يزان العملفليضع نفسه يف م :دعى أنه ُيب هللاٱفمن  ،احملنة ية تسمى آيةوهذه اآل (؛ىئيئ
 

 ،بةأعلى من احمل ةوهي مرتب ،«ةلَّ الخُ »صفة وهي  ،مل يذكرها املصنف هلل وهناك صفة 

 ٰى ين ىن﴿: كما قال   ،براهيم خليالً إختذ ٱ اءت النصوص أبن هللا جوقد 

قال ف ،خليالً ملسو هيلع هللا ىلص ختذ نبينا حممد ٱأبن هللا  نصوص أيضاً  وجاءت ،[125 ]سورة النساء: ﴾ري
لِيل  ٱإِنَّ اهَّللأ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  نِي خأ ذأ ا  تَّخأ مأ ذأ ٱكأ لِيل   تَّخأ اِهيمأ خأ (1)«إِْبرأ

انهلا هذان  ،فهي مرتبة عالية 
  ان العظيمان.النبيَّ 

 
 وهللا أعلم، وصلى وسل م على نبينا حممد، وعلى آله، وصابه أمجعني.

                                                             

من حديث ( 6425ٱبن حبان يف صاياه )و  ،من حديث عبد هللا بن عمر  (141ماجه ) رواه ٱبن ( 1)
 .⠀جندب


