
یقول الشیخ علي الطنطاوي رحمھ هللا: راودني سؤاٌل في نفسي: ھل یُحبني هللا؟ فتذكرت أن محبةَ هللاِ تعالى    
لعباده تأتي أل سباٍب وألوصاٍف ذكرھا في كتابھ الكریم. 

قلّبتُھا في ذاكرتي أل عرَض نفسي علیھا فلم أجد لسؤالي جوابًا، فوجدُت أن هللا یحب "المتقین"، وال  أجرؤ    
أن أحسب نفسي منھم.

   ووجدُت أن هللا یحُب "الصابرین"، فتذكرت قلة صبري، ووجدتھ یحُب "المجاھدین" فتنبھت لكسلي وقلة 
حیلتي.

   ووجدتھ یحُب "المحسنین" وما أبعدني عن ھذه.... حینھا توقفت عن متابعة البحث وخِشیُت أال  أجد في 
نفسي شیئًا یُحبني هللا أل جلھ.

   وتفّحصت أعمالي فإذا أكثرھا ممزوج بالفتوِر والشوائِب والذنوِب، فخطر لي قوُل هللا تعالى: "إّن هللا یحب 
التوابین".

    وكأنني للتّو فھمُت أنّھا لي وأل مثالي، فأخذُت أتمتُم: "أستغفُر هللاَ وأتوُب إلیھ، أستغفُر هللا َ وأتوُب إلیھ"،  
لعلّي أكوُن من بین أحبابھ. 

قال الحسن البصري: "قرأت في تسعین موضعا من القرآن؛ أّن هللا قدر األرزاق وضمنھا لخلقھ، وقرأت في    
الكاذب في  قول  الصادق في تسعین موضعًا وصّدقنا  قول  الفقر، فشككنا في  یعدكم  الشیطان  موضع واحد: 

موضع واحد.
یقول ابن القیم: لو كشف هللا تعالى الغطاء لعبده، وأظھر لھ كیف یُدبر هللا لھ أموره، وكیف أّن هللا أكثر    
حرصا على مصلحة العبد من العبد نفسھ!، وأنھ أرحم بھ من أمھ، لذاب قلب العبد محبة �، ولتقطع قلبھ شكًرا 

� عز وجل. 
لذلك إذا أتعبتك آآلم الدنیا فال تحزن... فربما اشتاق هللا لسماع صوتك وأنت تدعوه، فضع أمنیاتك في سجدة..    

ثم انسھا، واعلم أن هللا تعالى ال ینساھا.. سبحانھ وتعالى.

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project
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حبني الله؟!
ُ
هـل ي

  لیس البكاء على النفس إن ماتت، ولكّن البكاء على التوبة إن فاتت. أستغفرك ربي وأتوب إلیك دائمـًا وأبًدا.

الفقر يعدكم  الشيطان 

التوبة التوبة 

  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 


