خصال من كن فيه وجد حلوة اليان
11.06.10

الطبة

الول:

إن المد ل نمده ونستعينه ،ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ م ن
يهده ال فل مضل له ،ومن يضلل فل هادي له ،وأشهد أل إله إل ال وحده ل شريك له ،وأشهد أن ممدا :عبده
ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما :كثيا :أما

بعد:

أيها السلمون  :من العلوم ان كثي امن الشياء ف هذه الياة له طعم ولذة يدها النسان ،وتتفاوت هذه
اللذات فيما بينها من لذة لخرى ،لكن هناك لذة ل تدانيها لذة ،وطعم ل يقاربه طعم؛ إنا لذة وطعم اليان بال
 -تبارك وتعال

.-

ولجل نيل تلك اللذة ،وتذوق ذلك الطعم؛ ل بد لنا أن نقوم بملة من العمال الت نذكر منها م ا ذك ره
المام مسلم  -رحه ال  -ف صحيحه من حديث أنس  -رضي ال عنه  -عن النب  -صلى ال عليه وسلم

 -قال:

))ثلث من كgن fفيه وجد بن حلوة اليان :من كان ال ورسوله أحب إليه ما سواها ،وأن يب الرء ل يبه إل
ل ،وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد أن أنقذه ال منه كما يكره أن يقذف ف

النار((

فأول هذه الصال هي أن يكون ال  -تبارك وتعال  -ورسوله  -صلى ال عليه وعلى آله وسلم  -أح ب إل
العبد ما سواها ،ول يفى على كل ذي عقل أن الول  -تبارك وتعال  -قد ذم من كره ما أحبه ،أو أح ب م ا
كرهه فقال ف كتابه الكري} :ذtلzك uبyأtنfهsم rكtرyهsوا مuا أtنزuل tاللwه sفtأtحrبuط tأtعrمuالtهsم){rممد ،(9:وقال تع ال} :ذtل zكu
بyأtنfهsم sاتfبuعsوا مuا أtسrخuط tاللwه uوuكtرyهsوا رyضrوuانuه sفtأtحrبuط tأtعrمuالtهsم){rممد ،(28:لذا كان من الواجب على كل مس لم
عاقل موفق أن يب ما أحبه ال  -تعال  ،-وأن يكره ما كرهه ال  -تبارك وتعال -؛ لتحصل له السعادة والف وز
الكبي ،ول يكون النسان مؤمنا :إيانا :قويا :صحيحا :حت يفعل ذلك؛ فيحب ما أحبه ال ورسوله ،ويبغ ض م ا
أبغضه ال ورسوله  -صلى ال عليه وسلم

.-

فمحبة ال  -تبارك وتعال  -ورسوله ليست كلما :ول دعوى تقال؛ إنا هي مبة لا دلئل وصور ونتائج

منها :

امتثال أمرها ،واجتناب نيهما ،والستسلم لذلك ،والنقياد ظاهرا :وباطنا ،:وتقدي تلك البة على مبة اله ل
والولد ،بل على مبة جيع اللق والناس أجعي ،ولذا جاء ف الصحيحي عن أنس بن مالك  -رضي ال عن ه

-

قال :قال النب  -صلى ال عليه وسلم )) :-ل يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس

أجعي((  ،وعن أب هريرة  -رضي ال عنه  -أن رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  -قال)) :فوالذي نفسي بيده ل
يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده وولده(( رواه البخاري ،وعن عبدال بن هشام  -رضي ال عنهما
قال :كنا مع النب  -صلى ال عليه وسلم  -وهو آخذ بيد عمر بن الطاب ،فقال له عمر :يا رسول ال لن

-

ت

أحب إل من كل شيء إل من نفسي ،فقال النب  -صلى ال عليه وسلم )) :-ل والذي نفسي بيده حت أك ون
أحب إليك من نفسك(( ،فقال له عمر :فإنه الن وال لنت أحب إل من نفسي ،فقال النب  -صلى ال علي

ه

وسلم )) :-الن يا عمر(( رواه البخاري
ث إن البة الصحيحة الصادقة تقتضي التابعة والوافقة ف حب كل ما يبه ال ورسوله ،وبغض كل ما يبغضه
ال ورسوله ،ولذا قال تعال} :قgل” إyن كtان tآبuاؤsكgم rوuأtبrنuآؤsكgم rوuإyخ rوuانsكgم rوuأtزrوuاجsك gم rوuعuش zيuتsكgم rوuأtم rوuال‘
اق”تuرuف”تsمsوهuا وuتzجuارuة‘ تuخrشuوrن tكtسuادuهuا وuمuسuاكzن sتuرrضuوrنuهuا أtحuب fإyلtيrكgم م—ن uالل–ه zوuرuسsولzه zوuجyهuاد• فzي سuبyيلzه zفtتuرuبfصsوا”
حuتfى ي” uأتzي uالل–ه sبyأtمrرyه zوuالل–ه sل tيuهrدzي ال”قtوrمu

ال”فtاسzقzي){uالتوبة.(24:

وعلمة مبته  -صلى ال عليه وسلم  -القتداء به ،واتباع سنته ،وامتثال أمره واجتناب نيه ،والتأدب ب آدابه
ف الشدة والرخاء ،والعسر واليسر ،ومن أحب شيئا :آثره وآثر موافقته ،وإل ل يكن صادقا :ف حبه؛ بل يك ون
مدعيا :فحسب ،ول شك أن من علمات مبته النصيحة له لديث)) :الدين النصيحة(( ،قلنا :لن :ق

ال)) :ل،

ولكتابه ،ولرسوله ،ولئمة السلمي وعامتهم(( رواه مسلم  ،فتكون النصيحة لرسوله  -صلى ال عليه وس لم

-

بالتصديق بنبوته ،وطاعته فيما أمر به ،واجتناب ما نى عنه ،ومؤازرته ونصرته ،وحايته حيا :وميتا ،:وإحياء سنته،
والعمل با وتعلمها وتعليمها ،والذب عنها ،ونشرها والتخلق بأخلقه الكرية وآدابه الميلة ،واحترامه وتوقيه
ونصرته كما قال تعال} :لzتsؤrمzنsوا بyاللwه zوuرuسsولzه zوuتsعuز—رsوه sوuتsوuقœرsوه sوuتsسuب—حsوه sبsك”رuة :وuأtصzيل:ا{)الفتح ،(9:وقال

تعال:

}يuا أtيŸهuا الwذzين uآمuنsوا لtا تsقtد—مsوا بuيrن uيuدuي yاللwه zوuرuسsولzه zوuاتfقgوا اللwه uإyن wاللwه uسuمzيع žعuلzيم){žالجرات ،(1:وقال

تعال:

}لtا تuجrعuلgوا دsعuاء الرfسsول yبuيrنuكgم rكtدsعuاء بuعrضzكgم بuعrضا قtد rيuعrلtم sاللwه sالwذzين uيuتuسuلwلgون tمzنكgم rلzوuاذ:ا فtل”يuح rذtر yال wذzينu
يsخuالzفgون tعuن rأtمrرyه zأtن تsصzيبuهsم rفzتrنuة‘ أtو rيsصzيبuهsم rعuذtاب žأtلzيم){žالنور ،(63:وتعظيم حرمة النب بعد م وته وت وقيه
كحال حياته وذلك عند ذكر حديثه وسنته ،وساع اسه وسيته ،وتعلم سنته ،والدعوة إليها ونصرتا ق ال ال
جل جلله } :-قgل” إyن كgنتsم rتsحzبŸون tالل–ه uفtاتfبyعsونyي يsحrبyبrكgم sالل–ه sوuيuغrفzر rلtكgم rذgنsوبuكgم rوuالل–ه sغtفgور žرfحzيم){žآل
31

-

عمران:

( قال الافظ ابن كثي  -رحه ال  -ف تفسي الية" :هذه الية الكرية حاكمة على كل من ادعى مب ة ال

وليس هو على الطريقة المدية ،فإنه كاذب ف دعواه ف نفس المر حت يتبع الشرع المدي ،والدين النبوي ف
جيع أقواله وأفعاله وأحواله كما ثبت ف الصحيح عن رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  -أنه قال)) :من عم ل
عمل :ليس عليه أمرنا فهو رد(( رواه مسلم  ،ولذا قال} :قgل” إyن كgنتsم rتsحzبŸون tالل–ه uفtاتfبyعsونyي يsحrبyبrكgم sالل–

ه {sأي

يصل لكم فوق ما طلبتم من مبتكم إياه وهو مبته إياكم وهو أعظم من الول ،كما قال بعض العلماء

الكماء :

"ليس الشأن أن تsحzب fإنا الشأن أن تsحuب ،"fوقال السن البصري وغيه من السلف" :زعم قوم أنم يبون ال

فابتلهم ال بذه الية ،فقال} :قgل” إyن كgنتsم rتsحzبŸون tالل–ه uفtاتfبyعsونyي يsحrبyبrكgم sالل–ه{sوقال الشنقيطي  -رح ه ال  -ف
تفسيه" :صرح تعال ف هذه الية الكرية :أن اتباع نبيه موجب لبته جل وعل ذلك التبع ،وذلك يدل على أن
طاعة رسوله صلى ال عليه وسلم هي عي طاعته تعال ،وصرح بذا الدلول ف قوله تعال} :مuن rيsطzع yالرfسs

ولt

فtقtد rأtطtاع uاللwه){uالنساء ،(80:وقال تعال} :وuمuا آتuاكgم sالرfسsول gفtخsذgوه sوuمuا نuهuاكgم rعuنrه sفtانrتuهsوا{)الشر ،(7 :يؤخذ
من هذه الية الكرية أن علمة البة الصادقة ل ورسوله صلى ال عليه وسلم هي اتباعه  -صلى ال عليه وسلم
 ،فالذي يالفه ويدعي أنه يبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان مبا :له لطاعه ،ومن العلوم عند العام ة أن الب ةتستجلب الطاعة ،ومنه قول

الشاعر:

لو كان حبك صادقا :لطعته
وقول ابن أب ربيعة

إن الب لن يب مطيع

الخزومي:

ومن لو نان من حبه

عن الاء عطشان ل

أشرب"

وقال العلمة عبد الرحن بن ناصر السعدي  -رحه ال " :-وهذه الية فيها وج وب مب ة ال ،وعلمات ا،
ونتيجتها ،وثراتا ،فقال} :قgل” إyن كgنتsم rتsحzبŸون tالل–ه {uأي :ادعيتم هذه الرتبة العالية ،والرتبة الت ليس فوقها رتبة؛
فل يكفي فيها مرد الدعوى بل ل بد من الصدق فيها ،وعلمة الصدق اتباع رسوله  -صلى ال عليه وسلم  -ف
جيع أحواله :ف أقواله وأفعاله ،ف أصول الدين وفروعه ،ف الظاهر والباطن ،فمن اتبع الرسول دل wعلى ص دق
دعواه مبة ال  -تعال  ،-وأحبه ال ،وغفر له ذنبه ،ورحه وسدده ف جيع حركاته وسكناته ،ومن ل يتبع الرسول
فليس مبا :ل  -تعال -؛ لن مبته ل توجب له اتباع رسوله ،فما ل يوجد ذلك دل wعلى عدمها ،وأنه ك اذب إن
ادعاها ،مع أنا على تقدير وجودها غي نافعة بدون شرطها ،وبذه الية يوزن جيع اللق ،فعلى حسب حظه م
من اتباع الرسول يكون إيانم وحبهم ل ،وما نقص من ذلك

نقص"

أيها السلمون عباد ال :من أحب ال ورسوله  -صلى ال عليه وسلم  -مبة صحيحة صادقة من قلبه؛ أوجبت
له تلك البة بقلبه أن يب ما يبه ال  -تبارك وتعال  ،-ورسوله  -صلى ال عليه وسلم  ،-ويكره ما يكرهه ال
ورسوله ،وأن يعمل بوارحه بقتضى هذا الب والبغض ،فإن عمل بوارحه شيئا :يالف ذلك دل wعلى عدم مبته
الواجبة؛ فعليه أن يستغفر ال ويتوب إليه من ذلك ،ويرجع إل تكميل البة الواجبة

شرط البة أن ت

وافق من

تب على مبته بل عصيان

عباد ال :اعلموا أن جيع العاصي إنا تنشأ من تقدي هوى النسان ونفسه على مبة ال  -تب ارك وتع ال

-

ورسوله  -صلى ال عليه وسلم  ،-وكذلك البدع كلها إنا تنشأ من تقدي الوى على شرع ال  -تبارك وتعال ،-
بل وصل المر ببعضهم أن }اتfخuذ tإyلtهuه sهuوuاه sوuأtضuلwه sاللwه sعuلtى عzل”̄م وuخuتuم uعuلtى سuمrعzه zوuقtل”بyه zوuجuعuل tعuل tى بuص uرyهz
غzشuاوuة :فtمuن يuهrدzيه zمzن بuعrد zاللwه zأtفtلtا تuذtكwرsون){tالاثية ،(23:فكذلك العاصي إنا تقع من تقدي الوى على مبة ال
ورسوله ،ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لوى نفسه كان ذلك نقصا :ف إيانه

الواجب.

فالتوبة التوبة عباد ال ،والرجوع إل كتاب ال ،وسنة رسول ال  -صلوات ال وسلمه عليه  ،-مع تقدي مبة
ال  -تعال  ،-ورسوله  -صلى ال عليه وسلم  ،-وما يبانه؛ على هوى النفس ومراداتا؛ ولذا فقد كانت التثني ة
ف الديث ))ثلث من كن فيه ...إل(( نقول كانت التثنية بحبة الرء ل يبه إل ل ،فيحب اللئك ة والرس ل
والنبياء والصديقي والشهداء والصالي عموما ،:ومن أحب ل  -تبارك وتعال  -وأبغض ل ،وأعطى ل ومنع ل
فقد استكمل اليان قال ال  -تبارك وتعال } :-وuأtمfا مuن rخuاف uمuقtام uرuب—ه zوuنuهuى النfف”س uعuن yال”ه uوuى{)النازع
 ،(40وقال ال  -تبارك وتعال } :-فtإyن wال”جuنfة tهzيu

الطبة

ات:

ال”مuأ”وuى{)النازعات.(41:

الثانية:

المد ل الذي عز fفارتفع ،وعل فامتنع ،وذل wكل شيء لعظمته وخضع ،الق ائل ف كت ابه الكري} :إyنfم uا
ال”مsؤrمzنsون tإyخrوuة‘{)سورة الجرات ،(10:والصلة والسلم على البشي النذير ممد بن عبد ال الص

ادق المي

صلى ال عليه وعلى آله الطهار ،وصحابته الكرام ،ومن سار على نجهم واقتفى أثرهم إل يوم الدين وس
تسليما :كثيا ،:أما

لم

بعد:

أيها السلمون  :فقد أسلفنا ف الطبة الول أن لليان حلوة ذاقها من ذاقها ،وحsرمها من حsرمها ،فل يذوق
حلوة اليان إل من جع ثلث خصال كما ف حديث أنس  -رضي ال عنه  -عن النب  -صلى ال عليه وسلم

-

قال)) :ثلث من كن fفيه وجد بن حلوة اليان :من كان ال ورسوله أحب إليه ما سواها ،وأن يب ال رء ل
يبه إل ل ،وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد أن أنقذه ال منه كما يكره أن يsقذف ف النار(( رواه مسلم  ،وعرفنا
أن من تام اليان بال  -تبارك وتعال  -اتباع أوامره ،وطاعته ف كل أمر ،وترك كل ما نى عنه ف كتابه الكري،
وكذلك طاعة النب  -صلى ال عليه وسلم  -فيما أمر ،واجتناب ما نى عنه وزجر ،والدلة على ذلك كثية جدا:
منها قول ال  -تبارك وتعال } :-وuأtطzيعsوا” الل–ه uوuالرfسsول tلtعuلwكgم rتsرrحuمsون){tسورة آل عمران ،(132:وق ال ج ل

وعل} :يuا أtيŸهuا الwذzين uآمuنsوا” أtطzيعsوا” الل–ه uوuأtطzيعsوا” الرfسsول tوuأgوrلzي ا́لمrر yمzنكgم rفtإyن تuنuازuعrتsم rفzي شuيrء ³فtرsدŸوه sإyلtى الل–هz
وuالرfسsول yإyن كgنتsم rتsؤrمzنsون tبyالل–ه zوuال”يuوrم yالخzر yذtلzك uخuيrر žوuأtحrسuن sتuأ”وyيل){:سورة النساء ،(59:وقال سبحانه} :قgل”
أtطzيعsوا اللwه uوuأtطzيعsوا الرfسsول tفtإyن تuوuلwوا فtإyنfمuا عuلtيrه zمuا حsم—ل tوuعuلtيrكgم مfا حsم—ل”تsم rوuإyن تsطzيعsوه sتuهrت uدsوا وuم uا عuل tى
الرfسsول yإyلwا ال”بuلtاغ gال”مsبyي){sالنور ،(54:وغي ذلك من

اليات.

أيها السلمون :والصلة الثانية :أن يب الرء ل يبه إل ل  -تبارك وتعال  ،-فل يب الناس لج ل حط ام
الدنيا ،أو لجل الصال الشخصية ،وهذا من تام الخوة ف ال  -تبارك وتعال  ،-وقد جاء ف فضل الخوة كثي
من الخبار ،فجاء المر بالافظة عليها ،ث جاء المر ف كتاب ال  -تبارك وتعال  -بالصلح إن وق ع هن اك
خلف بي الؤمني فقال} :إyنfمuا ال”مsؤrمzنsون tإyخrوuة‘ فtأtصrلzحsوا بuيrن uأtخuوuيrكgم rوuاتfقgوا اللwه uلtعuلwكgم rتsرrحuمsون){tالج

رات:

 ،(10وجاء ف مسند المام أحد قول النب  -صلى ال عليه وسلم )) :-التحابون ف ال  -تبارك وتعال  -ف ظل
العرش يوم ل ظل إل ظله ،يغبطهم بكانم النبيون والشهداء(( ،قال :ث خرجت فألقى عبادة بن الصامت ق

ال:

فحدثته بالذي حدثن معاذ فقال عبادة :سعت رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  -يروي عن ربه  -تبارك وتعال
 أنه قال)) :حق wق wت مبت على التزاورين ف ،وحقwت مبت على التباذلي ف ،wعلى منابر من نور يغبطهم بك انمالنبيون والصديقون(( ،وثبت ف الحاديث الصحيح أن التحابي من أجل ال  -تبارك وتعال  -يظلهم ال  -تبارك
وتعال  -ف ظله يوم ل ظل إل ظله فعن أب هريرة  -رضي ال عنه  :-عن النب  -صلى ال عليه وس لم  -ق

ال:

))سبعة يظلهم ال ف ظله :المام العادل ،وشاب نشأ ف عبادة ربه ،ورجل قلبه معلق ف الساجد ،ورجلن تابا
ف ال اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال فقال :إن أخاف ال ،ورج ل تص دق
أخفى حت ل تعلم شاله ما تنفق يينه ،ورجل ذكر ال خاليا :ففاضت عيناه (( رواه البخاري ؛ ومسلم ؛ وف بعض
اللفاظ للبخاري)) :يوم ل ظل إل ظله((  ،وإن من تام الخوة يا عباد ال :أن تتفقد أحوال إخوانك ،وترحهم،
وتنصح لم برفق ولي ،وتعينهم على

الي.

الصلة الثالثة :هي)) :وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد أن أنقذه ال منه كما يكره أن يقذف ف النار ((؛ وف
هذه الصلة بيان لعقيدة الولء والباء ،بالتبي من الكفر وأهله ،وحب اليان وأهله قال ال  -تبارك وتعال  -ف
مكم التنزيل} :لtا تuجyد sقtوrما يsؤrمzنsون tبyاللwه zوuال”يuوrم yال”آخzر yيsوuادŸون tمuن rحuاد fاللwه uوuرuسsولtه sوuلtو rكtانsوا آبuاءهsم rأtو rأtبrنuاءهsمr
أtو rإyخrوuانuهsم rأtو rعuشzيuتuهsم rأgوrلtئzك uكtتuب uفzي قgلgوبyهyم sال”إyيuان tوuأtيfدuهsم بyرsوح¯ م—نrه sوuيsدrخzلgهsم rجuنfات• تuجrرyي م zن تuحrتzه uا
ال”أtنrهuار sخuالzدzين uفzيهuا رuضzي uاللwه sعuنrهsم rوuرuضsوا عuنrه sأgوrلtئzك uحzزrب sاللwه zأtلtا إyن wحzزrب uاللwه zهsم sال”مsف”لzحsون){tالادلة،(22:
وعن أب أمامة  -رضي ال عنه  :-عن رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  -أنه قال)) :من أحب ل ،وأبغ ض ل،
وأعطى ل ،ومنع ل؛ فقد استكمل

اليان((ابوداوود.

فعليكم يا عباد ال بالرص على ما يقوي اليان بال تبارك وتعال حت تفوزوا برضاه ،وعليك م الس ارعة

لفعل الطاعات ،نسأل ال تعال التوفيق والسداد لكل خي إنه على كل شيء

قدير.

عباد ال :صلوا وسلموا على سيد الولي والخرين وإمام الرسلي فقد أمركم ال بالصلة والسلم عليه ف
قوله  -تبارك وتعال } :-إyن wاللwه uوuمuلtائzكtتuه sيsصuل¾ون tعuلtى النfبyي— يuا أtيŸهuا الwذzين uآمuنsوا صuل¾وا عuلtيrه zوuس uلœمsوا تuسr

لzيما{

)الحزاب ،(56:وقد قال  -عليه الصلة والسلم )) :-من صلى علي fصلة صلى ال عليه ب ا عش را ((:رواه
مسلم ) ،(384فاللهم صل œوسلم على عبدك ورسولك ممد  -صلى ال عليه وسلم  ،-اللهم ارزقنا مبته واتباعه
ظاهرا :وباطنا ،:اللهم أعنfا على طاعتك يا أكرم الكرمي ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن لم حق علين ا ولمي ع
السلمي الحياء منهم واليتي ،اللهم اغفر لم وارحهم ،وعافهم واعف عنهم ،وأكرم نزلم ووسع م

دخلهم،

واغسلهم بالاء والثلج والبد ،ونقهم من الذنوب والطايا كما ينقى الثوب البيض من الدنس يا أكرم الكرمي
ويا رب العالي ،اللهم إنا نسألك رضاك والنة ،ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار }رuبfنuا آتzن uا ف zي
الدŸنrيuا حuسuنuة :وuفzي الخzرuة zحuسuنuة :وuقzنuا عuذtاب uالنfار){yالبقرة  ،(201:والمد ل رب العالي،

