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 .."جبريل   نادى العبد أحب إذا تعالى اهلل إن" -عنه اهلل رضي- هريرة أبي حديث الثاني الحديث( 4)
  الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
-     أورد المصنف  "والسعي في تحصيميا ،والحث عمى التخمق بيا ،عالمات حب اهلل تعالى لمعبد"ففي باب 
إذا أحب اهلل تعالى ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  ،-رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  -رحمو اهلل

 .(1)((-عميو السالم-فيحبو جبريل  ،إن اهلل تعالى يحب فالًنا فأحببو العبد نادى جبريل  
ب كما أنو ح  أن اهلل ي   -تبارك وتعالى-ىذا كما سبق فيو إثبات صفة المحبة هلل  ((تعالى العبدإذا أحب اهلل ))
ليس  ،محبة تميق بجاللو وعظمتو -بعض الذوات-كما أنو يحب بعض عباده  ،فاهلل يحب بعض األعمال ،بح  ي  

إن اهلل  :وما قال ،"فالًنا فأحببوإذا أحب اهلل تعالى العبد نادى جبريل إن اهلل تعالى يحب " ،كمحبة المخموقين
فال  ((إن اهلل يحب فالًنا فأحببو)) ،والفعل المضارع يدل عمى التجدد واالستمرار ،"إن اهلل يحببل " ،أحب فالًنا

بل يكون من نتيجة ذلك وأثره أن عظيم  -سبحانو وتعالى-لمعبد محبة تختص بو  -عز وجل-تبقى محبة اهلل 
 ،فصار اهلل يحبو -تبارك وتعالى-يحبو بأمر اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-وىو جبريل  المالئكة وكبير المالئكة

لَّم ه  } ،وأعظم المالئكة وىو جبريل يحبو صمى -ىذه في جبريل  [6-5:النجم] {ف اْست و ى ِمرَّة   ذ و*  اْلق و ى ش ِديد   ع 
 .تبارك وتعالى-يحب ما يحبو اهلل  -والسالمعميو الصالة -ألن جبريل  ؛فيحبو جبريل :قال -اهلل عميو وسمم

والسماء ىنا  ،جبريل ينادي في أىل السماء وىم المالئكة إن اهلل يحب فالًنا :يعني ((فينادي في أىل السماء))
فيحبو  ،فينادي في أىل السماء إن اهلل يحب فالًنا فأحبوه"كل أىل السموات  ،جنس تشمل السموات السبع الطباق

إلى معرفة فكان ذلك أضيفت  "أىل" ألن ؛وأىل السماء ىنا ىذه تدل عمى العموم كل أىل السماء ،"أىل السماء
 .ستثنى من ىذا أحدا كل المالئكة يحبونو وال ي  عام  
أحبو كما قال أحد ه آإذا ر  : أن قموب العباد تحبو،أييوضع لو القبول  ((ثم يوضع لو القبول في األرض)) :قال
 :-عميو الصالة والسالم-في قولو تعالى عن موسى  ،وىو أحد التفاسير المشيورة في اآلية -عز وجل-اهلل 

ل ْيك   و أ ْلق ْيت  } بَّة   ع  -القبول لمعبد في األرض دليل عمى محبة اهلل  ع  فوض   ،ما رآه أحد إال أحبو [93:طو] {ِمنِّي م ح 
ال فإن أىل الكفر ال يحبونو ،والمقصود بوضع القبول لو عند أىل اإليمان ،لو -تبارك وتعالى فرعون ال يحب  ،وا 
نما القبول عند أىل  ،-عميو الصالة والسالم-والمؤل من قوم فرعون ما كانوا يحبون موسى  ،موسى قطًعا وا 

 .اإليمان
إن اهلل تعالى إذا أحب عبدًا دعا )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل  :وفي رواية لمسمم ،متفق عميو :قال

فيحبو  ،إن اهلل يحب فالًنا فأحبوه :ثم ينادي في السماء فيقول ،فيحبو جبريل ،إني أحب فالًنا فأحببو :جبريل فقال
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ذا أبغض عبًدا دعا جبريل فيقول ،أىل السماء ثم يوضع لو القبول في األرض  ،ضوغ  إني أبغض فالًنا فأب   :وا 
 ،(1)((ثم توضع لو البغضاء في األرض ،ثم ينادي في أىل السماء إن اهلل يبغض فالًنا فأبغضوه ،فيبغضو جبريل

 .-نسأل اهلل العافية-
وقد ذكرنا  ،-عز وجل-ألنو تحمى باألوصاف التي يحبيا اهلل  ؛يحبو -عز وجل-مثل ىذه األمور اهلل  :أقول

- ولم يكن شيء أحب إليو من اهلل  -عز وجل-د نفسو هلل وعب   ،فيذا اإلنسان حقق اإليمان ،طرًفا منيا من قبل
ويوضع لو  ،ويحبو أىل السماء -تبارك وتعالى-فيذا يحبو اهلل  ،-جل جاللو-ومن محاب اهلل  ،-عز وجل

-     ويوضع لو  ،ويبغضو أىل السماء ،وأما الذي يكون عمى خالف ذلك فإن اهلل يبغضو ،القبول في األرض
 ،وأىل السماء يحبونو ،إذا كان اإلنسان حصمت لو األولى أن اهلل يحبو ،البغضاء في األرض -نسأل اهلل العافية

 ؟لو خسر كل ما في الدنيا من أموال ومتاع وحطام ى أن يخسر بعد ذلكفماذا عس
ذا كان اإلنسان بغيًضا هلل  ،وفي غبطة وسعادة ال يعدليا سعادة ،ىذا رابح بغيًضا لممالئكة  -تبارك وتعالى-وا 

 -عز وجل-واهلل  ،وكيف يينأ بطعام أو شراب أو نوم أو نحو ذلك ؟لبغيًضا ألىل اإليمان فماذا عسى أن يحص  
ىذا أمر ينبغي أن  ،يتقمب في ىذه األرض وقد أبغضو ربو ومالئكتو ووضع لو البغضاء في األرض ؟يبغضو

ىذه القضايا إذا آمن بيا اإلنسان وعرف الحقائق عمى  وىناك أمر آخر وىو أن مثل ،يقف اإلنسان عنده طويالً 
ال يتكمف لمناس  ،أن العبد ال يتكمف شيًئا -عز وجل-وبغض اهلل  ،وآثار ىذه المحبة ،ما ىي عميو محبة اهلل

يعني اإلنسان إذا كان يغفل عن  ،وال يظير بخالف ما يخفي وال يتصنع ليم بشيء من األشياء إطالًقا ،إطالًقا
ليم ل يتزين ليم بأشياء يقو  ،قد يتزين لمناس بأعمال ليست خمًقا لو في الواقع ؟،قائق ما الذي يحصل لوىذه الح

ما بطريق غير مباشر ظير وأن يتزين عندىم فمربما ي   ،ىو يريد أن يترفع عند الناس ،ويخبر عنيا إما صراحة وا 
وأنو عمى يده تحقق  ،الني من أمور الخيرليم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أنو ىو الذي سعى في األمر الف

وأنو ىو الذي كان السبب  ،وأنو صاحب فكرة المشروع العظيم الذي انتفع بو الناس ىنا وىناك ،المشروع الفالني
وصاحب  ،أنا صاحب فضائل :آلخرينليعني ويذكر أشياء كثيرة ليقول  ،في ىداية فالن وفالن وفالن من كذا

، والمسجد الفالني بني عن طريقي ،يدي كثير من أعمال البر والخير والصدقاتأعمال جميمة، وأنا جرت عمى 
وبنيت المسجد في  ،وأقمت المؤسسة الفالنية ،وأنا تبرعت بالمشروع الفالني ،الفالنية بنيت عن طريقي والمدرسة

 قد أحب العبد -عز وجل-فإذا كان اهلل  ،يعمم بيذا كمو -تبارك وتعالى-اهلل  ،الناحية الفالنية كل ىذه األشياء
ذا رأوه أسرىمبل حتى لو لم يروه بمجرد سماع اسمو يحبونو ،لو لم يتكمم فإن قموب الخمق تنقاد إليو واهلل    ، وا 

ذا كان اهلل  ،القموب لو تنقاداو  ،بمحبتو لو  ،لو عمل ما عمل واهلل   ،لو طار قد أبغض العبد واهلل   -عز وجل-وا 
يبغضو ما يزداد بيذه األعمال إال بغًضا في  -عز وجل- أنفق ما في األرض جميًعا في أعمال البر والخير واهلل  

ذا جاء الن ،قموب الخمق أو  ،حسن إليو اتقاء لشرهشر الناس من ي   :يو من بابفأو يحاولون كذا  ،س يشكرونواوا 
ن لم يكافئوه ويذكروه في يعرفون أن ىذا الموظف إن لم  ،نفاًقا لو أو نحو ذلك ن لم يشكروه وا  يقولوا لو ذلك وا 

ومرة شيادة  ،افيضطرون مرة يعطونو درعً  ،ويعرقل أعماليم مأنو سيقف لياالحتفال الفالني والمناسبة الفالنية 
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من أجل أنيم يعرفون أن ىذا اإلنسان ال تطيب نفسو  ،مونو يمقي كممةجعومرة ي ،ومرة يذكرونو في االفتتاح ،شكر
 ،قموبيم ال تحبو ،لكن قموبيم بمنأى عن ىذا تماًما ،لو اعً فيضطرون تصن   ،إال أن يكون مقدًما في كل شيء

في كالم ذكرتو في األعمال القمبية ىو يدور حول ىذا المعنى أن اإلنسان  -رحمو اهلل- الجوزي بنوليذا ذكر ا
ولماذا ال يقدرون جيوده  ،؟لماذا ال يحبونو ،ويظير أشياء أو يحنق عمى اآلخرين ،ن يتعب ويتصنعال داعي أل

 بنفمثل ىذا يقول ا ،فتش عن قمبك ،؟ولماذا ال يعرفون لو حقو وقدره ومنزلتو وقد بذل وفعل وفعل ،؟العظيمة
 ،ظاىرة صالحة مثل غيره ولكنيم يجدون محبة لو تجد اإلنسان الناس ال يعرفون لو أحياًنا أعماال :فيو الجوزي

ن حاول إخفاءى ،أعمالو -ز وجلع-ظير اهلل وي    مثلما ىو  ،الناس أن ىذا إنسان غير عادي ا، يعرفوا 
تجد  ،فتكرىو القموب ،فإن اهلل يظيرىا أو يظير رائحتياوميما حاول اإلنسان أن يخفي أعمالو السيئة  ،الناس

 ،ما ندري :يقولون ؟تقول ليم لماذا ،بمجرد ما يرونو أو حتى سماع اسمو فقط قبل ما يرونو تنقبض القموب منو
ىذا اإلنسان  ،اطيبً  اطيب ىذا اإلنسان يتكمم كالمً  ،أجد في نفسي نفرة من ىذا اإلنسان ،ال أطيق أنظر إليو
ىل تعرف  ،أو رؤيتو ،نقبض من مجرد سماع صوتوأنا أجد قمبي ي :يقول لك ،-عز وجل-كالمو فيو ذكر هلل 

 ،وما ىو فقط ىذا ،لكن ىذا اإلنسان أنا ال أجد قمبي إطالًقا ينشرح لو ، أعرف شيًئاال :يقول ؟سيئة عميو أعماال
فمن  ،(1)((أنتم شيداء اهلل في األرض)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،وال الثاني وال الثالث وال الرابع

عمى  وأقبمت   ،ومن الناس من إذا نظرت إلى وجيو ارتفع اإليمان ،الناس من ال تستطيع النظر إلى وجيو
ذا سمعت كالمو كان ذلك نوًرا عمى نور ،األعمال الصالحة  .وا 

ياكم من أحبابو وأوليائو -عز وجل-نسأل اهلل  ياكم عمى طاعتو ،أن يجعمنا وا   ،وأن يغفر لنا ولكم ،وأن يعيننا وا 
 ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واجعل آخرتنا خيًرا من دنيانا ،مبتالنا وعاف   ،مرضانا واشف   ،الميم ارحم موتانا

 .وآلو وصحبو
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