
 حلوة اليان من كن فيه وجد خصال

11.06.10

:الطبة الول

�ن� إن المد ل نمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بال من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ م
 يهده ال فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن ممدا: عبده

:أما بعد   ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما: كثيا:

 

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

-.تبارك وتعال - 

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

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

�ب إل- صلى ال عليه وعلى آله وسلم - ورسوله - تبارك وتعال - فأول هذه الصال هي أن يكون ال � أح
�ا- تبارك وتعال - العبد ما سواها، ول يفى على كل ذي عقل أن الول ��ب م� قد ذم من كره ما أحبه، أو أح

�ال)9:ممد(}ذtلzكu بyأtنfهsمr كtرyهsوا مuا أtنزuلt اللwهs فtأtحrبuطt أtعrمuالtهsمr{: كرهه فقال ف كتابه الكري��كu{: ، وقال تع�zلtذ 
rمsهtالuمrعtأ tطuبrحtأtف sهuانuوrضyوا رsهyرtكuو uهwالل tطuخrسtا أuوا مsعuبfات sمsهfنtأyلم)28:ممد(}ب�� ، لذا كان من الواجب على كل مس

�وز-تبارك وتعال - ، وأن يكره ما كرهه ال -تعال - عاقل موفق أن يب ما أحبه ال � ؛ لتحصل له السعادة والف
�ا��ض م� الكبي، ول يكون النسان مؤمنا: إيانا: قويا: صحيحا: حت يفعل ذلك؛ فيحب ما أحبه ال ورسوله، ويبغ

-.صلى ال عليه وسلم - أبغضه ال ورسوله 

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

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

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



 فوالذي نفسي بيده ل((: قال- صلى ال عليه وسلم - أن رسول ال - رضي ال عنه - ، وعن أب هريرة  ))أجعي
 -رضي ال عنهما - رواه البخاري، وعن عبدال بن هشام  ))يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده وولده

�ت: وهو آخذ بيد عمر بن الطاب، فقال له عمر- صلى ال عليه وسلم - كنا مع النب : قال� يا رسول ال لن
�ون((-: صلى ال عليه وسلم - أحب إل من كل شيء إل من نفسي، فقال النب � ل والذي نفسي بيده حت أك

�ه- فإنه الن وال لنت أحب إل من نفسي، فقال النب : ، فقال له عمر))أحب إليك من نفسك� صلى ال علي
رواه البخاري  ))الن يا عمر((-: وسلم 

 ث إن البة الصحيحة الصادقة تقتضي التابعة والوافقة ف حب كل ما يبه ال ورسوله، وبغض كل ما يبغضه
�وuال�{: ال ورسوله، ولذا قال تعال�rمtأuو rمgكsتuي��zشuعuو rم��gكsاجuوrزtأuو rمgكsانuو��rخyإuو rمgكsآؤuنrبtأuو rمgكsاؤuآب tانtن كyل� إgق 

 اق�تuرuف�تsمsوهuا وuتzجuارuة� تuخrشuوrنt كtسuادuهuا وuمuسuاكzنs تuرrضuوrنuهuا أtحuبf إyلtيrكgم م�نu الل�هz وuرuسsولzهz وuجyهuاد� فzي سuبyيلzهz فtتuرuبfصsوا�
uيzقzاسtال�ف uمrوtي ال�قzدrهuي tل sالل�هuو zهyرrمtأyب sالل�ه uيzأ�تuى يfتu24:التوبة(}ح.(

�آدابه- صلى ال عليه وسلم - وعلمة مبته � القتداء به، واتباع سنته، وامتثال أمره واجتناب نيه، والتأدب ب
�ون� ف الشدة والرخاء، والعسر واليسر، ومن أحب شيئا: آثره وآثر موافقته، وإل ل يكن صادقا: ف حبه؛ بل يك

�ال: لن: ، قلنا))الدين النصيحة((: مدعيا: فحسب، ول شك أن من علمات مبته النصيحة له لديث� ل،((: ق
�لم - رواه مسلم ، فتكون النصيحة لرسوله  ))ولكتابه، ولرسوله، ولئمة السلمي وعامتهم� -صلى ال عليه وس

 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

 :، وقال تعال)9:الفتح(}لzتsؤrمzنsوا بyاللwهz وuرuسsولzهz وuتsعuز�رsوهs وuتsوuق�رsوهs وuتsسuب�حsوهs بsك�رuة: وuأtصzيل:ا{: ونصرته كما قال تعال

 :، وقال تعال)1:الجرات(}يuا أtي�هuا الwذzينu آمuنsوا لtا تsقtد�مsوا بuيrنu يuدuيy اللwهz وuرuسsولzهz وuاتfقgوا اللwهu إyنw اللwهu سuمzيع� عuلzيم�{

}yرtذ��rحuل�يtاذ:ا فuوzل rمgنكzم tونgلwلuسuتuي uينzذwال sهwالل sمtلrعuي rدtض ا قrعuم بgكzضrعuاء بuعsدtك rمgكuنrيuب yولsسfاء الرuعsوا دgلuعrجuا تtل uينzذ��wال 
�وقيه)63:النور(}يsخuالzفgونt عuنr أtمrرyهz أtن تsصzيبuهsمr فzتrنuة� أtوr يsصzيبuهsمr عuذtاب� أtلzيم���وته وت� ، وتعظيم حرمة النب بعد م

�ال ال � -كحال حياته وذلك عند ذكر حديثه وسنته، وساع اسه وسيته، وتعلم سنته، والدعوة إليها ونصرتا ق

 :آل عمران(}قgل� إyن كgنتsمr تsحzب�ونt الل�هu فtاتfبyعsونyي يsحrبyبrكgمs الل�هs وuيuغrفzرr لtكgمr ذgنsوبuكgمr وuالل�هs غtفgور� رfحzيم�{-: جل جلله 

�ة ال: "ف تفسي الية- رحه ال - قال الافظ ابن كثي ) 31� هذه الية الكرية حاكمة على كل من ادعى مب
 وليس هو على الطريقة المدية، فإنه كاذب ف دعواه ف نفس المر حت يتبع الشرع المدي، والدين النبوي ف

�ل((: أنه قال- صلى ال عليه وسلم - جيع أقواله وأفعاله وأحواله كما ثبت ف الصحيح عن رسول ال � من عم
�هs{: رواه مسلم ، ولذا قال ))عمل: ليس عليه أمرنا فهو رد� أي }قgل� إyن كgنتsمr تsحzب�ونt الل�هu فtاتfبyعsونyي يsحrبyبrكgمs الل�

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

"fبuحsإنا الشأن أن ت fبzحsزعم قوم أنم يبون ال: "، وقال السن البصري وغيه من السلف"ليس الشأن أن ت 



�ه ال -  الشنقيطي  وقال}قgل� إyن كgنتsمr تsحzب�ونt الل�هu فtاتfبyعsونyي يsحrبyبrكgمs الل�هs{: فابتلهم ال بذه الية، فقال� ف- رح
 أن اتباع نبيه موجب لبته جل وعل ذلك التبع، وذلك يدل على أن: صرح تعال ف هذه الية الكرية: "تفسيه

�ولt{: طاعة رسوله صلى ال عليه وسلم هي عي طاعته تعال، وصرح بذا الدلول ف قوله تعال�sسfالر yعzطsي rنuم 
uهwالل uاعtطtأ rدtقtوا{: ، وقال تعال)80:النساء(}فsهuتrانtف sهrنuع rمgاكuهuا نuمuو sوهgذsخtف gولsسfالر sمgاكuا آتuمuيؤخذ)7: الشر(}و ، 

 صلى ال عليه وسلم- من هذه الية الكرية أن علمة البة الصادقة ل ورسوله صلى ال عليه وسلم هي اتباعه 
�ة-��ة أن الب� ، فالذي يالفه ويدعي أنه يبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان مبا: له لطاعه، ومن العلوم عند العام

:تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر

 إن الب لن يب مطيع             لو كان حبك صادقا: لطعته

:وقول ابن أب ربيعة الخزومي

" عن الاء عطشان ل أشرب           ومن لو نان من حبه

�ا،-: "رحه ال - وقال العلمة عبد الرحن بن ناصر السعدي ��ة ال، وعلمات��وب مب� وهذه الية فيها وج
 ادعيتم هذه الرتبة العالية، والرتبة الت ليس فوقها رتبة؛: أي }قgل� إyن كgنتsمr تsحzب�ونt الل�هu{: ونتيجتها، وثراتا، فقال

 ف- صلى ال عليه وسلم - فل يكفي فيها مرد الدعوى بل ل بد من الصدق فيها، وعلمة الصدق اتباع رسوله 
�دق: جيع أحواله� ف أقواله وأفعاله، ف أصول الدين وفروعه، ف الظاهر والباطن، فمن اتبع الرسول دلw على ص

 ، وأحبه ال، وغفر له ذنبه، ورحه وسدده ف جيع حركاته وسكناته، ومن ل يتبع الرسول-تعال - دعواه مبة ال 
�اذب إن-تعال - فليس مبا: ل � ؛ لن مبته ل توجب له اتباع رسوله، فما ل يوجد ذلك دلw على عدمها، وأنه ك

�م� ادعاها، مع أنا على تقدير وجودها غي نافعة بدون شرطها، وبذه الية يوزن جيع اللق، فعلى حسب حظه
"من اتباع الرسول يكون إيانم وحبهم ل، وما نقص من ذلك نقص

 مبة صحيحة صادقة من قلبه؛ أوجبت- صلى ال عليه وسلم - من أحب ال ورسوله : أيها السلمون عباد ال
 ، ويكره ما يكرهه ال-صلى ال عليه وسلم - ، ورسوله -تبارك وتعال - له تلك البة بقلبه أن يب ما يبه ال 

 ورسوله، وأن يعمل بوارحه بقتضى هذا الب والبغض، فإن عمل بوارحه شيئا: يالف ذلك دلw على عدم مبته
الواجبة؛ فعليه أن يستغفر ال ويتوب إليه من ذلك، ويرجع إل تكميل البة الواجبة



�وافق من ��تب على مبته بل عصيان      شرط البة أن ت

 

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

 ،-تبارك وتعال - ، وكذلك البدع كلها إنا تنشأ من تقدي الوى على شرع ال -صلى ال عليه وسلم - ورسوله 
�رyهz{بل وصل المر ببعضهم أن �uصuى ب��tلuع tلuعuجuو zهyل�بtقuو zهzعrمuى سtلuع uمuتuخuل�̄م وzى عtلuع sهwالل sهwلuضtأuو sاهuوuه sهuهtلyإ tذuخfات 

tونsرwكtذuا تtلtفtأ zهwالل zدrعuن بzم zيهzدrهuن يuمtة: فuاوuشzفكذلك العاصي إنا تقع من تقدي الوى على مبة ال)23:الاثية(}غ ، 
.ورسوله، ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لوى نفسه كان ذلك نقصا: ف إيانه الواجب

 ، مع تقدي مبة-صلوات ال وسلمه عليه - فالتوبة التوبة عباد ال، والرجوع إل كتاب ال، وسنة رسول ال 
�ة، وما يبانه-صلى ال عليه وسلم - ، ورسوله -تعال - ال � ؛ على هوى النفس ومراداتا؛ ولذا فقد كانت التثني

�ل)) إل...ثلث من كن فيه ((ف الديث ��ة والرس� نقول كانت التثنية بحبة الرء ل يبه إل ل، فيحب اللئك
 وأبغض ل، وأعطى ل ومنع ل- تبارك وتعال - والنبياء والصديقي والشهداء والصالي عموما:، ومن أحب ل 

�وuى{-: تبارك وتعال - فقد استكمل اليان قال ال �uال�ه yنuع uف�سfى النuهuنuو zب�هuر uامtقuم uافuخ rنuا مfمtأuات(}و��:النازع

).41:النازعات(}فtإyنw ال�جuنfةt هzيu ال�مuأ�وuى{-: تبارك وتعال - ، وقال ال )40

 

:الطبة الثانية

�ابه الكري��ائل ف كت��ا{: المد ل الذي عزf فارتفع، وعل فامتنع، وذلw كل شيء لعظمته وخضع، الق�uمfنyإ 
�ادق المي)10:سورة الجرات(}ال�مsؤrمzنsونt إyخrوuة�� ، والصلة والسلم على البشي النذير ممد بن عبد ال الص

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

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

�رء ل: ثلث من كنf فيه وجد بن حلوة اليان((: قال� من كان ال ورسوله أحب إليه ما سواها، وأن يب ال
 رواه مسلم ، وعرفنا ))يبه إل ل، وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد أن أنقذه ال منه كما يكره أن يsقذف ف النار

 اتباع أوامره، وطاعته ف كل أمر، وترك كل ما نى عنه ف كتابه الكري،- تبارك وتعال - أن من تام اليان بال 
 فيما أمر، واجتناب ما نى عنه وزجر، والدلة على ذلك كثية جدا:- صلى ال عليه وسلم - وكذلك طاعة النب 

�ل)132:سورة آل عمران(}وuأtطzيعsوا� الل�هu وuالرfسsولt لtعuلwكgمr تsرrحuمsونt{-: تبارك وتعال - منها قول ال ��ال ج� ، وق



 يuا أtي�هuا الwذzينu آمuنsوا� أtطzيعsوا� الل�هu وuأtطzيعsوا� الرfسsولt وuأgوrلzي ا́لمrرy مzنكgمr فtإyن تuنuازuعrتsمr فzي شuيrء³ فtرsد�وهs إyلtى الل�هz{: وعل
 قgل�{: ، وقال سبحانه)59:سورة النساء(}وuالرfسsولy إyن كgنتsمr تsؤrمzنsونt بyالل�هz وuال�يuوrمy الخzرy ذtلzكu خuيrر� وuأtحrسuنs تuأ�وyيل:

�ى�tلuا ع��uمuوا وsد��uتrهuت sوهsيعzطsن تyإuو rمsم�ل�تsا حfم مgكrيtلuعuو tم�لsا حuم zهrيtلuا عuمfنyإtوا فwلuوuن تyإtف tولsسfوا الرsيعzطtأuو uهwوا اللsيعzطtأ 
sيyبsال�م gاغtلuا ال�بwلyإ yولsسfوغي ذلك من اليات)54:النور(}الر ،.

�ام-تبارك وتعال - أن يب الرء ل يبه إل ل : والصلة الثانية: أيها السلمون��ل حط� ، فل يب الناس لج
 ، وقد جاء ف فضل الخوة كثي-تبارك وتعال - الدنيا، أو لجل الصال الشخصية، وهذا من تام الخوة ف ال 

�اك- تبارك وتعال - من الخبار، فجاء المر بالافظة عليها، ث جاء المر ف كتاب ال ��ع هن� بالصلح إن وق
�رات(}إyنfمuا ال�مsؤrمzنsونt إyخrوuة� فtأtصrلzحsوا بuيrنu أtخuوuيrكgمr وuاتfقgوا اللwهu لtعuلwكgمr تsرrحuمsونt{: خلف بي الؤمني فقال�:الج

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

 تبارك وتعال- يروي عن ربه - صلى ال عليه وسلم - سعت رسول ال : فحدثته بالذي حدثن معاذ فقال عبادة
 ت مبت على التزاورين ف، وحقwت مبت على التباذلي فw، على منابر من نور يغبطهم بك�انمقwحقw((: أنه قال- 

 تبارك- يظلهم ال - تبارك وتعال - وثبت ف الحاديث الصحيح أن التحابي من أجل ال  ،))النبيون والصديقون
�لم - عن النب -: رضي ال عنه - ف ظله يوم ل ظل إل ظله فعن أب هريرة - وتعال ��ال- صلى ال عليه وس� :ق

 المام العادل، وشاب نشأ ف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق ف الساجد، ورجلن تابا: سبعة يظلهم ال ف ظله((
�دق: ف ال اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجال فقال��ل تص� إن أخاف ال، ورج

 رواه البخاري ؛ ومسلم ؛ وف بعض ))أخفى حت ل تعلم شاله ما تنفق يينه، ورجل ذكر ال خاليا: ففاضت عيناه
 أن تتفقد أحوال إخوانك، وترحهم،: وإن من تام الخوة يا عباد ال ، ))يوم ل ظل إل ظله((: اللفاظ للبخاري

.وتنصح لم برفق ولي، وتعينهم على الي

 ؛ وف))وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد أن أنقذه ال منه كما يكره أن يقذف ف النار((: هي: الصلة الثالثة
 ف- تبارك وتعال - هذه الصلة بيان لعقيدة الولء والباء، بالتبي من الكفر وأهله، وحب اليان وأهله قال ال 

 لtا تuجyدs قtوrم ا يsؤrمzنsونt بyاللwهz وuال�يuوrمy ال�آخzرy يsوuاد�ونt مuنr حuادf اللwهu وuرuسsولtهs وuلtوr كtانsوا آبuاءهsمr أtوr أtبrنuاءهsمr{: مكم التنزيل
sهrو̄ح م�نsرyم بsهuدfيtأuو tانuيyال�إ sمyهyوبgلgي قzف uبuتtك uكzئtلrوgأ rمsهuتuيzشuع rوtأ rمsهuانuوrخyإ rوtا أ��uهzتrحuن ت��zي مyرrجuات� تfنuج rمsهgلzخrدsيuو 

tونsحzف�لsال�م sمsه zهwالل uبrزzح wنyا إtلtأ zهwالل sبrزzح uكzئtلrوgأ sهrنuوا عsضuرuو rمsهrنuع sهwالل uيzضuا رuيهzف uينzدzالuخ sارuهrنt22:الادلة(}ال�أ(، 
�ض ل،((: أنه قال- صلى ال عليه وسلم - عن رسول ال -: رضي ال عنه - وعن أب أمامة � من أحب ل، وأبغ

.ابوداوود))وأعطى ل، ومنع ل؛ فقد استكمل اليان

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



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

 صلوا وسلموا على سيد الولي والخرين وإمام الرسلي فقد أمركم ال بالصلة والسلم عليه ف: عباد ال
�لzيم ا{-: تبارك وتعال - قوله �rسuوا تsل�م��uسuو zهrيtلuل¾وا عuوا صsنuآم uينzذwا الuي�هtا أuي� يyبfى النtلuع tل¾ونuصsي sهuتtكzائtلuمuو uهwالل wنyإ{

�را:((-: عليه الصلة والسلم - ، وقد قال )56:الحزاب(��ا عش� رواه ))من صلى عليf صلة صلى ال عليه ب
 ، اللهم ارزقنا مبته واتباعه-صلى ال عليه وسلم - ، فاللهم صل� وسلم على عبدك ورسولك ممد )384(مسلم 

�ع��ا ولمي� ظاهرا: وباطنا:، اللهم أعنfا على طاعتك يا أكرم الكرمي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن لم حق علين
�دخلهم،� السلمي الحياء منهم واليتي، اللهم اغفر لم وارحهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلم ووسع م
 واغسلهم بالاء والثلج والبد، ونقهم من الذنوب والطايا كما ينقى الثوب البيض من الدنس يا أكرم الكرمي

�ي{ويا رب العالي، اللهم إنا نسألك رضاك والنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار �zا ف��uنzا آتuنfبuر 
yارfالن uابtذuا عuنzقuة: وuنuسuح zةuرzي الخzفuة: وuنuسuا حuيrوالمد ل رب العالي، )201:البقرة (}الد�ن ،


