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 ا.."ولي   لي عادى من :قال تعالى اهلل إن" -عنه اهلل رضي- هريرة أبي حديث األول الحديث( 3)
  الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
قال:  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "عالمات حب اهلل تعالى لمعبد"ففي باب 

وما تقرب  ،ا فقد آذنتو بالحربمن عادى لي ولي   :إن اهلل تعالى قال)): -صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل 
  .الحديث (1)((.عميو.. إلّي مما افترضت إلّي عبدي بشيء أحب  

-ىو التقي كما قال اهلل  -عز وجل-ولي اهلل  ،((فقد آذنتو بالحرب اولي  من عادى لي )) :-تبارك وتعالى-قولو 
-26:يونس]{ َيت ُقونَ  َوَكاُنوا آَمُنوا ال ِذينَ *  َيْحَزُنونَ  ُهمْ  َولَ  َعَمْيِهمْ  َخْوف   َل  الم هِ  َأْوِلَياءَ  ِإن   َأَل } :-تبارك وتعالى

والناس  ،-جل جاللو-لمعبد عمى قدر ما يكون لو من والية اهلل  -تبارك وتعالى-فعمى قدر تقوى اهلل  [26
د بما فيو متوع   -عز وجل-ا من أولياء اهلل فمن عادى ولي   ،يتفاوتون في ىذا المعنى بحسب تحقيقيم ليذه الصفة

يعممو  -تبارك وتعالى-اهلل  ،أعممتو :أي ((آذنتو))ومعنى  ،تفيد التحقيق "قد"و ،((فقد آذنتو بالحرب))ذكر 
ومن ثم فإن اإلنسان يجب عميو  ،فاألمر ليس بالسيل ؟فما ظنكم -تبارك وتعالى-ومن حاربو اهلل  ،بالحرب عميو

-عز وجل- ا ألولياء اهلل أن يكون عدو   ،فيمحقو ىذا الوعيد العظيم ،أن يتوقى أن يقع في مثل ىذا العمل الشنيع
وينظر إلى ما تحت قدمو عمى أي أرض  ؟وماذا يبغض ؟فينظر اإلنسان ماذا يحب ،أولياء اهلل ىم أىل التقوىو  ،

نما ىي بتحقيق العبودية الحقة هلل وىذه األمور لي ؟يقف  ،فالذي يكره الصالحين ،-جل جاللو-ست بالدعاوى وا 
 ،الييوديدافع عن  ،-عز وجل-ويحب كل عدو هلل  ،ويكره كل نشاط خيري دعوي ،ويكره جمعيات تحفيظ القرآن

ويسمون حربيم  ،ويتمحل في حمل أقواليم الشنيعة التي يعمنون فييا الحرب عمى اإلسالم ،ويدافع عن النصارى
 ،وأنيم ال يقصدون ما فيمتم ،ذلك عمى المحامل التي ال تخطر ليم عمى بال ، يتمحل في حملبالحرب الصميبية

 ،من أجل نشر ديمقراطيتيم المزعومة المكذوبة وما أشبو ذلك ؛وأنيم يحتمونيا ،ويتمنى أنيم يغزون بالد اإلسالم
واألشخاص، الكالم: من عادى  دعونا من الذوات ،أبًدا ؟-عز وجل-ا ألولياء اهلل ىل ىذا يمكن أن يكون محب  

ذا نظرت وا   ،ويكره العمماء ،-عز وجل-ويكره الدعاة إلى اهلل  ،ويكره أىل العبادة ،الذي يكره أىل القرآن ،الي ولي  
ويسخر منيم ويسخر من كل جيد  ،وفي نزاىتيم يشكك في أىل العمم ،حول ىذاإلى كتاباتو دائًما فيي تدور 

 .؟أو أنو يعادييم ؟-عز وجل-ىل ىذا محب ألولياء اهلل  ،ونشاط خير ينشر الفضيمة في المجتمع
عز -ومن الذي يستطيع أن يحارب اهلل  ،((فقد آذنتو بالحرب)) :يقول -عز وجل-واهلل  ،ال شك أنو يعادييم

 .؟وأن يكون لو قدرة وطاقة عمى الوقوف في مثل ىذه المواقف -وجل

                                                           

 (.2056) برقم التواضع، باب الرقاق، كتاب البخاري، رواه (1)



يحتاج المؤمن من  وىذه قضية ميمة جد ا ((عميو تإلّي مما افترض وما تقرب إلّي عبدي بشيء أحب  )) :ثم قال
تجد  ألن الكثيرين قد يسمع ىذه الجممة ويمضي ولكن إذا نظرت   ؛وأن يقف عندىا ،الناحية العممية أن يتبصرىا

قد و  ،فيصوم النفل مثاًل وينام عن الصالة المكتوبة ،من الناس من يحرص عمى النافمة عمى حساب الفريضة
ويعطي  ،كثير من الناس يتصدق ولو كان ال يممك إال القميلو  ،يحرص عمى قيام الميل وينام عن صالة الفجر

ويتأول  ،ويجادل غاية المجادلة في مسألة زكاة الذىب ،ن المحتاجين ويحرص عمى ىذا غاية الحرصويبحث ع
أو أن النوع  ،إنو ال يجب :أو بعض األموال باعتبار أن ذلك قد سمع فيو عالًما يقول ،لنفسو في زكاة األسيم
فال  ؟ن الذىب المستعمل لماذا يزكىأو أ ،أنو ليس عنده سيولةبأو لربما يتحجج ويتعمل  ،الفالني ليس فيو زكاة

طيب أنت تتصدق اآلن لو نويت بيذا المال الذي تتصدق  ،أو ال يحب أن يسأل عن ىذه القضايا أصالً  ،يزكيو
الناحية الثانية أن ىذا سيكون أثقل في  ،ت ذمتك من جيةئبو أن يكون زكاة فإن كانت تجب فيو الزكاة فقد بر 

ولكن  ،كما أن صالة الفريضة أعظم من صالة النافمة ،يعني الزكاة أعظم ،الميزان من النافمة من الصدقة
 .الشيطان أحياًنا يزين لإلنسان مثل ىذه التصرفات

 ،إًذا نحرص عمى الفرائض الصموات المكتوبة ((إلّي مما افترضت عميو وما تقرب إلّي عبدي بشيء أحب  ))
وما شابو ذلك ابدأ بالواجبات ثم بعد ذلك تأتي المستحبات  ،العمرة الواجبة ،الحج الواجب ،صيام رمضان

  .والنوافل
ىذا ىو  ،-عز وجل-طريق إلى محبة اهلل  وبمعنى أن ((ووما يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحب  )) :ثم قال

-فمن أراد أن ينال محبة اهلل  ،بالنوافل بعد تحقيق الفرائض -عز وجل-ىو التقرب إلى اهلل  :الشاىد في الباب
 ؟النوافل من ماذا ،"يتقرب إلّي بالنوافل" ،فعميو أن يكثر من النوافل -عز وجل

والنوافل من الصدقات إلى  ،النوافل من الحجو  ،والنوافل من العمرة ،والنوافل من الصيام ،النوافل من الصموات
 ؛فيحقق الفرائض أواًل ثم بعد ذلك يتزود ويكثر ويستمر ،من غير الفرائض -عز وجل-غير ذلك مما يحبو اهلل 

وليس ذلك بالذي يعمل األعمال الطيبة مدة من الزمن يسيرة ثم بعد ذلك ينقطع ويدير  ،((وما يزال)) :ألنو قال
 .فإن مثل ىذا ال ينطبق عميو ىذا الحديث ،ظيره
بعض الناس يسأل  ،لمعبد -عز وجل-ىذه نتيجة محبة اهلل  ((فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسمع بو)) :يقول
ويده  ،بو صره الذي يبصروب ،سمعو الذي يسمع بو كنت  "ىذا إذا أحبك اهلل  ؟كيف أعرف أن اهلل يحبني :يقول

 ؟ما معنى ىذا الكالم ،"ورجمو التي يمشي بيا ،التي يبطش بيا
ماذا يسمع؟ يسمع مجالس  ،ويحبو -عز وجل-بمعنى أنو يسمع ما يرضاه اهلل  ((كنت سمعو الذي يسمع بو))

أما الذي يسمع المعازف يصبح ويمسي  ،يسمع العمم النافع ،يسمع المواعظ ،يسمع القرآن ،يسمع الحديث ،الذكر
فمثل ىذا ال ينطبق عميو ىذا  ،ودعاء ركوب الدابة إذا ركب سيارتو المعازف ،أذكار الصباح عنده المعازف

الذي ينظر إلى  ،الذي ينظر إلى القنوات والنساء الفاتنات العاريات ((وبصره الذي يبصر بو)) ،الوصف
وقد يموت وىو  ،ينظر إلى اإلنترنت يدخل في مواقع سيئة اهلل يراه ويطمع عميو وىو ينظر إلييا ،المجالت السيئة
ولم يعمم  :يقول ،إن صاحبو قد توفي وىو سكران :ألشخاص رسالة يقولباألمس أرسل أحد ا ،عمى ىذه الحال
  ؟عمم أىمو بيذاىل أ   ،مي عميو ودفنوص   ،أحد غيري بيذا



أو  ،فما يخاف اإلنسان الذي ينظر في ىذه المواقع السيئة ،لكن انظروا إلى خاتمة ىذا اإلنسان ، يعمميمطبًعا ال
 .؟يقبضو وىو عمى ىذه الحال -عز وجل-جالس يسمع المعازف واألغاني أن اهلل ال
 .عز وجل-أنو ال يبصر وال ينظر إال إلى ما يحبو اهلل  :أي ((وبصره الذي يبصر بو))
فال تمتد يده إال  ،بمعنى أن تصرفات ىذا اإلنسان تكون مضبوطة محكومة بحكم الشرع ((ويده التي يبطش بيا))

 .وال يأخذ أموال الناس ،ال يظمم ،لإلى الحال
فاهلل فوق  ،حاشا وكال ،وليس معنى ذلك أن اهلل حل بو ،صار يمشي إلى ما يحبو اهلل ((ورجمو التي يمشي بيا))

نما " ،بائن من خمقو ،سماواتو عمى عرشو يمشي إلى  ،بمعنى أنو يمشي إلى المساجد "رجمو التي يمشي بياوا 
 يمشي خطوة إال ويكون ذلك مما يحبو اهلل ال ،يمشي إلى صمة رحم ،إلى عمرة ،يمشي إلى حج ،مجالس الذكر

 . يمشي إلى حرامال ،-عز وجل-
ن سألني أعطيتو)) :قال  .يكون مجاب الدعوة ((وا 
 ،من ىؤالء الناس ،من ىذا ،بك من كذاالميم إني أعوذ  :إذا خاف من شيء وقال ((ولئن استعاذني ألعيذنو))

ه وال يصل إليو شيء من ىذه فيحفظو ويكمؤ  ،-عز وجل-يعيذه اهلل  ،من كذا ،من ىذه اآلفات ،من ىذه الشرور
 .رواه البخاري ،المخاوف واآلفات التي استعاذ منيا
وأن يعرض نفسو عميو سواء كان  ،وينبغي لإلنسان دائًما أن يستحضر معناه ،فيذا حديث من أعظم األحاديث

 ،أو كان ذلك باعتبار األثر والنتيجة ،-عز وجل-األعمال التي توصل إلى محبة اهلل أي ذلك من جية السبب 
  .ن اهلل يحبو أو الىل ىذه األوصاف ظاىرة عميو حتى يعرف أ

وأن يجعل القرآن  ،وحب كل عمل يقربنا إلى حبو ،أن يرزقنا جميًعا حبو وحب من يحبو -وجل عز-نسأل اهلل 
 ،ويعممنا منو ما جيمنا ،رنا منو ما نسيناوأن يذك ،ونور صدورنا وذىاب ىمومنا وجالء أحزاننا ،ربيع قموبنا

  .ويرزقنا تالوتو آناء الميل وأطراف النيار عمى الوجو الذي يرضيو


