بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ يب ِّقـفا الحديث الذي يف صـحق

رب العالؿقن ،وأشفد أن ٓ إلـٰه َإٓ اهلل وحده
الحؿد هلل ِّ

مسؾم (ح )7362حديث أبـي هريـرة ﭬ وقـد أورده عا َمـة

ٓ شريك له ،وأشفد َ
محؿدً ا عبده ورسوله ص َؾى اهلل
أن
َ

الؿػسرين عـد هـٰذه أية الؽريؿة؛ َ
أن الـَبـي ﷺ قـال« :إ َّن
ِ
ب َع ْبدً ا َد َعا ِج ْبرِ َ
ب ُف ََلىًا َف َي ِح َّبه ُه،
يلَ ،ف َق َال :إِىِّي ُأح ُّ
اهَّللَ إِ َذا َأ َح َّ

وس َؾم عؾقه وعؾى آله وأصحابه أجؿعقن..
أ َما بعدُ ..
موضوع ال َؽؾؿة عن آية من كتاب اهلل  ۵يف أواخر
وخواتم سورة مريم وهو قول اهلل سبحاكه ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ﴾
وهـٰذه أية الؽريؿة فقفا بقان ثؿرة عظقؿة من ثؿار اإليؿان،
وأثر مبارك من آثاره العظام ،أٓ وهو أن اهلل  ۵يجعل
لؾؿممن الذي يعؿل الصالحات ُودا يف قؾوب عباده ،وتلمل

ِ ِ
َق َالَ :فو ِ
هما ِ َ ،ف َو ُق ُ
ح ُّب ُه ِج ْبرِ ُ
الس َ
هم ُينَهادف فهي َّ
يلُ ،ث َّ
ُ
هول :إِ َّن اهَّللَ
ِ
ِ
ِ
الس َما ِ َ ،ق َ
هم ُي َ
وَه ُ َله ُه
ُيح ُّ
هالُ :ث َّ
ب ُف ََلىًا َف َيح ُّبو ُه َف ُوح ُّب ُه َأ ْه ُل َّ
ا ْل َق ُب ُ
ول فِهي ْاأَ ْر ِ »ُ ( ،ي َ
وَه ُ ) تل ّمـل هــا ويف أيـة قـال:
﴿ﭖ ﭗ ﭘ﴾ إمر بقده َ
جـل وعـل ،قـالَ « :وإِ َذا

يل َ ،ف َو ُق ُ
َأ ْبغ ََض َع ْبدً ا َد َعا ِج ْبرِ َ
ول  :إِىِّي ُأ ْب ِغ ُض ُف ََلىًا َف َي ْب ِغ ْضه ُه»
يلُ ،ثم ين ِ
ِ
َهادف
كسلل اهلل لـا جؿق ًعا العافقةَ ،ق َالَ « :ف ُو ْبغ ُض ُه ِج ْبرِ ُ َّ ُ
ِ
الس َما ِ إِ َّن اهَّللَ ُي ْب ِغ ُض ُف ََلىًا َف َي ْب ِغ ُضو ُهَ ،ق َالَ :ف ُو ْب ِغ ُضو َى ُه
في َأ ْه ِل َّ

وجاء عن أبي الدَ رداء ﭬ أكـه كتـب إلـى مسـؾؿة بـن
ُم َخ ّؾد ﭬ وكان َولِي مصر فؼال له :سلم عؾقك ..أ َما بعد،
ّ
اهلل ،وإذا أح َبـه اهلل ح َببـه إلـى
فنن العبـد إذا أصـاع اهلل أح َبـه ُ
عبادهَ ،
وإن العبـد إذا عصـى اهلل أبغضـه اهلل وإذا أبغضـه اهلل
ب َغضه إلى عباده.
وهـٰذه ال ُبغضة التي تؽون من كصقب من يعصي اهلل گ
ُتوضع يف قؾوب العباد ،ولفـٰذا يجد اإلكسان العاصي وحشة
الصالحقن من عباد اهلل خاصة ،ويجد كػسـه كـافرة
بقـه وبقن َ
مـــفم ،وأ َكـه لــقس مـــفم ولقســوا مـــه ،وٓ يحـرص عؾــى
مجالستفم ،وهـٰذا كؾه من شـمم الؿعصـقة وآثارهـا ال َسـقئة
الوخقؿة عؾى اإلكسان يف هـٰذه الحقاة الدكقا.
وعواقبفا َ

ِ
ُث َّم ت َ
خرجه
ُوَ ُ َل ُه ا ْل َبغ َْضا ُ في ْاأَ ْر ِ » وهـٰذا الحديث لؿا ّ

ثم ّ
الصـالحات يجـب
إن الؿممن عـدما يؼوم بإعؿال َ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ ففـٰذا من اهلل ۵

مسؾم يف «صحقحه» ذكر يف بعض صرقه -صريـق سـفقل بـن

عؾقه أن يؼوم هبا مبتغ ًقا هبا وجه اهلل راج ًقـا هبـا ثـواب اهللٓ ،

قدمت -أثر من آثار
وفضؾه وتوفقؼه سبحاكه وهو -كؿا
ُ

أبي صال عن أبقه عن أبي هريرة -قصة ،وهي أن سفقل بن

يؼوم هبا تزل ًػا لؾؿخؾوققن وتصـ ًعا لؾعباد ومراءاة لؾـَاسَ ،
فنن

الصالحات.
اإليؿان وإعؿال َ

فؿر عؿر بن عبد العزيز
أبي صال يؼول :كـا وقو ًفا يف عرفة َ

الؿراءاة والتصـع والتز ّلف لؾـَاس ٓ تزيد اإلكسـان عــد اهلل

وفوائد اإليؿان ٓ حصر لفا ،وقد كتب فقفا أهـل العؾـم

حـب وتؼـدير
فلقبل الـَاس عؾقـه يـظـرون إلقـه؛ أي :كظـرة
ّ

إٓ ُبعدً ا ويف قؾوب الـَاس ٓ يزداد إٓ مؼ ًتا.

كتابات كافعة ،ومن أمقز ذلك ما كتبه العالم الؿح ِّؼق َ
الشـقخ

يحـب عؿـر بـن عبـد
ومو ّدة ،فؼؾت :يا أبـي إ أرى أن اهلل
ّ

تؼرب هبا َإٓ إلى اهلل ،وٓ يطؾب هبا َإٓ
والعبادة ٓ ُي َ

عبد الرحؿـٰن بن كاصر السـعدي  $يف كتابـه «ال َتوضـق

الحـب يف
العزيز .فؼال :وما ذاك يا بـي؟ قؾت :لؿـا لـه مـن
ِّ

ثواب اهلل ،وٓ ُيرجى من ورائفا إٓ كقل رحؿة اهلل گ ﴿ ﮘ

فصل يف بقـان فوائـد
والبقان لشجرة اإليؿان» حقث عؼد فقه ً

سؿعت أبا هريرة يحدِّ ث عن
قؾوب الـّاس ،قال :بلبقك أكت
ُ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [البقـة.]50:

اإليؿان وثؿاره وآثاره.

هب َع ْبههدً ا »..وذكــر
رســول اهلل ﷺ أكــه قــال « :إ َّن اهَّللَ إِ َذا َأ َحه َّ

قول اهلل  ۵يف هـٰذه أية الؽريؿة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

وهـٰذه الػائدة التـي د َلـت عؾقفـا هــٰذه أيـة الؽريؿـة
()20

الحديث.

أ َما من يؼوم بالعبادات من أجـل الـَـاس تصــعا وتزل ًػـا
كػسـه ثـواب تؾـك
ومراءاة ففـٰذا ٓ ِّ
يحصل ما أ َمل و َيحـرم َ

() 23

()24

إعؿال وأجورها ،فػي الحديث الؼدسـي [مسـؾم (ح])7890

قول اهلل سـبحاكه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

الشركا عهن ِّ
يؼول اهلل تعالى « :أىا أغنى ُّ
الشهرك مهن عمهل

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾.

عمَل ْ
معي فوه غورف ترك ُته وْركه».
ً
أْ َرك َ

والعبد يـبغي أن يسعى يف هـٰذه الحقاة يف كقل مح َبة اهلل

ومؿا ُيروى يف هـٰذا الؿؼام ما رواه ابـن أبـي حـاتم عـن
َ

وكقل محبة عباد اهلل ،وقد جاء يف ابن ماجه (ح )2057وغقره

الحسن البصري  $قالَ :
إن رجل قـالٕ :عبـد اهلل عبـادة

[الصحقحة (ح ])822عن سفل بن سعد ﭬ َ
أن رجل قال:
ِ
ِ
يا رس َ ِ ِ
اهللَ ,و َأ َح َبـِي
َ َ ُ
ول اهللُ ,د َلـي َع َؾى َع َؿل إِ َذا َأ َكا َعؿ ْؾتُ ُه َأ َح َبـي ُ
ِ
الـَاس ،قال« :ازْ هدْ فِي الدُّ ْىوا ي ِ
ح َّب َ
وما فِي َأ ْي ِدف
َ
ُ
ك اهَّللَُ ,وازْ َهدْ ف َ
َ ُ

ُأذكر هبا -اكظر إلى الـِّقة -ثم أخذ يجتفد يف العبادة ،فؽان ٓ
قائؿا ُيص ِّؾي قال :وكان َأول داخل لؾؿسـجد وآخـر
ُيرى إٓ ً
خارج مـه؛ لـٰؽن الـِّقة ما هي؟ (عبادة ُأذكـر هبـا) قـال :فؾـم
الؿرائـي؛ َ
ٕن
مر بؼوم قالوا :اكظروا هـٰذا ُ
يع َظم ،وكان ك َؾؿا َ
اإلكسان مفؿا حاول أن يخ ِّبئ خػايـاه يػضـحه اهلل گ ،وٓ

ؿجرد إما ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
الؿح َبة ب َ

يجعل له َق ً
بوٓ أو مح َبة يف قؾوب العباد.

ﭮ﴾[الـساء ]076:بل لفـٰذا علمة وب ِّقـة ب َقـفا اهلل گ

وأيضا لؼوله:
مرة ثاكقة لؼوله ﴿ :ﭖ﴾ ً
ولفـٰذا كـتبه َ

يف قوله﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

« ُي َ
وَ ُ له» هـٰذا أمر بقد اهلل ُس ْب َحا َك ُه َو َت َعا َلى.
قال :فؽـان ٓ يؿـر بؼـوم َإٓ قـالوا :اكظـروا إلـى هــٰذا

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [آل عؿران] ،ومن الدعاء

قصده حتى َ
حصـؾه،
الشيء الذي كان يطؿع فقه يف دكقاه مـا َ
ْ
ٕجعؾـن عؿؾـي ك َؾـه هلل،
فؾؿا رأى هـٰذه الحال قـال:
َ
قالَ :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘﭙﭚ﴾

َّاس ي ِ
ك الن ِ
الشاهد َ
ح ُّب َ
َّاس»َ ،
أن اإلكسان يجتفد يف هـٰذه
الن ِ ُ
الحقاة يف كقل محبَة اهلل َ -ت َب َار َك َو َت َعا َلى -ولن يـال هـٰذه

الؿرائي .فؼال :ما أرا ُأذكر عــد الـَـاس إٓ بشـر .واربـ
ُ
هـٰذا بؼوله يف بداية الؽلم( :عبادة ُأذكر هبا)ُ ،عومِل بـؼـقض



مؿا يتع َؾق هبـٰذا الؿؼام [الرتمذي
الؿلثور عن كب ِّقـا ﷺ ّ
ك وحب من ي ِ
ح ُّب َ
(ح« :])6285ال َّل ُه َّم إِىِّي َأ ْس َيلُ َ
ك
ك ُح َّب َ َ ُ َّ َ ْ ُ
َوا ْل َع َم َل ا َّل ِذف ُيبَ ِّلغُنِي ُحبَّ َ
ك».
ولِ َق ُؽن هـٰذا الدعاء ختام هـٰذا ال ِّؾؼاء ،واهلل أعؾم وص َؾى

كلمة
للشيخ عبد الرزاق البدر
حفظه اهلل
النسخة اإللكتروىوة اأولى

اهلل وس َؾم عؾى رسول اهلل.
راجعها الشيخ

و َق َؾب ك َقته ،قال :فؿا أن قؾب ك َقته ولم يزد عؾى العؿل الـذي
كان يعؿل حتى كان ٓ يؿـر عؾـى قـوم َإٓ قـالوا :رحـم اهلل



فل ًكا ،يعـي أصب يف ألسـة الـاس الدعاء له ،ثم تل الحسـن
() 25

()26

