
 اسم هللا الودود

	
 المقدمة:

 
 

 الحمدH الدنیا والناس اختبار لنا والكل يجب علیه السعي في اجتیاز ھذه االختبارات، و §
 مع انھا فقط مؤقتة. جمیلة ومزينة الذي جعل ھذه الدنیا 

لم تعرف  معرفة هللا من أعظم النعم في ھذه الدنیا، كل نعیم الدنیا ال تساوي شيء اذا §
 لینا االقدار ويعطي الحیاة معنى وطعم.هللا. معرفة هللا تسھل ع

كل علوم الدنیا تنفع صاحبھا لفترة مؤقته و حتى العلم نفسه له حد! ولكن معرفة هللا  §
.(Hالحمد) لیس له حد. يجب علینا ان نشكر هللا انه علمنا ھذا العلم العظیم 

يكره الشر والظلم. ولكن كل والطیبة والجمال والعظمة وب التعلق، االنسان بطبیعته ُيح §
 ما نكبر ھذه الفطرة تتأثر بالناس والذنوب.

 نعرفه؟!! معرفة هللا تؤدي الى حبه سبحانه وتعالى وكیف نقدر على حب من ال §
 

 

 المعنى اللغوي -الودود 

 
o  الود: ھو الحب الطاھر اللطیف 

 
 الفرق بین الحب والود:

o  مشقة.  الخالص الذي ال ألم فیه والالود ھو الحب 
 

 مثال: 
o  ن یصینیة وتزينكأس فقط، أو تقدمینه في تزورك صديقتك، وتقدمین لھا الماء في

 تزيین الشيء باحسان والكرم) –الصینیة بالورود (ھذا ھو الود 
 
 

 المعنى في حق هللا

 
o .هللا دائما الودود   هللا يَُود كل خلقه، ولكن نصیبھم من ود هللا يختلف من شخص لشخص

 و وده يوصل لكل شيء في ھذه الحیاة.
o  هللا ھو الودود و زين لنا الحیاة بألوان جمیله كي نرى فیھا آثار وده. الودود خلقنا في



آحسن تقويم ولو نالحظ جسد االنسان بعد موته ُيدفن في التراب وال قیمة له ولكن 
 الودود أحسن خلقنا سبحانه وتعالى.

o  الودود الذي جعل المحبة والود بین خلقه، بین األزواج واالم واطفالھا، من ود هللا
 وحتى الغرباء!! األصدقاء

o  كل المحبة التي بین الناس من آثار ود هللا.أحدالو ال ود هللا لما أحب احٌد ، 
 

 الودود في القرآن

o  تطیعن أوامره.من آثار ھذا االسم طاعة هللا، كل ما علمتي ان هللا الودود يعاملك بوده 
 

 َوُدودٌ  َرِحیمٌ  َربِّي إِنَّ  إِلَْیهِ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَُّكمْ  : َواْسَتْغِفُروا٩٠سورة ھود 
 

قوم كانوا  ب الى قومه باالستغفار والتوبة وھمھذه اآلية تذكیر من نبي هللا شعی -
 .يصدون عن سبیل هللاو يبخسون الناس اشیائھم 

اذا رجعوا الى هللا بالتوبة واالستغفار سیحبھم على لسان نبیه بشرھم  هللا تعالى -
 الودود.

نا الى احد مرات عديدة وثم تأسفنا منھم، اذا كان الشخص مثال: في الدنیا اذا اسأ -
ولكن لن يحبنا!!! وH المثل األعلى، هللا يبشر المجرمین  اعتذارناكريم وطیب يقبل 

 بالرجوع الیه ثم سیحبھم!!! سبحانه وتعالى
للرجوع آن هللا سیغفر له  األسبابب المذنب الرجوع الى هللا؟؟ من اھم غِ رَّ يُ ما الذي  -

 ذنوبه ويحبه سبحانه وتعالى (الحب يجذب الناس) 
 
 

 اْلَوُدودُ  اْلَغُفورُ  َوُيِعیُد* َوُھوَ  ُيْبِدئُ  ُھوَ  لََشِديٌد* إِنَّهُ  َربِّكَ  بَْطشَ  : إِنَّ ١٤-١٢سورة البروج 
 

منین والمؤمنات وشھدوا تعذيبھم، االخدود الذين عذبوا المؤسورة البروج عن أصحاب  -
الذي يغفر لھم ذنوبھم اذا رجعوا  الودود اسمه الغفور جرمھم شنیع وعظیم ولكن هللا ذكر

 الیه و يحبھم، إلنه ھو الودود.
 فعال لیس كمثله شيء سبحانه وتعالى -
ون حبه للمؤمنین الذي ، كیف يكالیه اجرموا ثم رجعوا أناس يحبتخیل اذا هللا تعالى  -

 يطیعونه في كل حال سبحان هللا.


