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 شرح رياض الصالحين

 الباب آيات عمى التعميق( 1) لمعبد هللا حب عالمات ابب
  الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

من عقيدة أىل السنة  "،والسعي في تحصيميا ،عالمات حب اهلل تعالى لمعبد والحث عمى التخمق بيا"فيذا باب 
تبارك -أن اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-وسنة رسولو  -عز وجل-والجماعة التي ىي مأخوذة من كتاب اهلل 

-    فاهلل  ،ومن ىذه الصفات الكاممة صفة المحبة ،يتصف بصفات الكمال التي تميق بجاللو وعظمتو -وتعالى
 ،أىل اإليمان والتقوى والصالح والنظافة والنزاىة والعفاف ب  ح  ب فيو كذلك أيضًا ي  ح  كما أنو ي   -تبارك وتعالى

ب أىل التقوى ح  ي   -عز وجل-فكذلك أيضًا اهلل  ،-ل جاللوج-فكما أن المؤمنين يحبون ربيم  ،يحبيم ويحبونو
ذا عمم العبد أن اهلل  ،واإليمان يحب بعض عباده كما أنو يحب بعض األعمال الطيبة فإن  -تبارك وتعالى-وا 

ليصل إلى ىذه المراتب العالية أن  ؛-عز وجل-اهلل  لتحصيل محاب   ؛االجتيادو ذلك يدفع العبد لمزيد من الجد 
 .اهلل يحبو وىذا ال شك شرف عظيم ال يدانيو شرف

لو قال لإلنسان  ،فإن ذلك يؤثر فيو ،أنا أحبك :إذا قيل لمواحد من أىل الدنيا قال لو رجل يقدره ويعظمو ويجموف
وأن  ،وعظيم من العظماء من أىل الدنيا بأنو يحبو لربما يذكر ىذا لآلخرين ،من الكبراء أو لكثير من الناس كبيرٌ 

فإن ذلك  ،ويذكر من محبتو لو ونحو ىذا ،أو لو نقل إليو أن فالًنا يتحدث عنو في المجالس ،قال لو ذلك افالنً 
الذي نواصي الخمق بيده  -سبحانو وتعالى-فكيف إذا كان الذي يحبو ىو اهلل  ،يؤثر في قمب العبد وأن ال شك

 .جل جاللو-فالخمق خمقو والممك ممكو وىو العظيم األعظم  ،والسموات مطويات بيمينو في القيامة
يحب بعض األعمال ويحب بعض العاممين فإن ذلك يدفعنا  -عز وجل-إذا اعتقدنا ىذا المعنى وىو أن اهلل ف

 ؟فما ىذه األمور ،بنا -عز وجل-إلى التفتيش والبحث والنظر في األمور التي من شأنيا أن تحبب اهلل 
 ،فاهلل أخبر أنو يحب كذا وكذا -صمى اهلل عميو وسمم-تتبع في القرآن وفي سنة رسول اهلل ت  ىذه األمور يمكن أن 

 :-عز وجل-ومن ذلك قول اهلل  ،فيذا الباب عقد من أجل ىذا المعنى ،ألعمال كذا وكذا فننظر فيياويحب من ا
ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِني المَّه   ُتِحبُّون   ُكن ُتم   ِإن   ُقل  } ي غ ِفر   المَّهُ  ُيح  ىذه اآلية  [13:عمران آل] {ر ِحيم   غ ُفور   و المَّهُ  ُذُنوب ُكم   ل ُكم   و 

 ُتِحبُّون   ُكن تُم   ِإن  } ،تضمنت جممة من األمور العظيمة التي يحتاج إلييا كل أحد من طالبي السعادة والفوز األبدي
ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِني المَّه   فمحبة اهلل ليست دعوى  ،-صمى اهلل عميو وسمم-برىان محبة العبد لربو اتباع النبي  {المَّهُ  ُيح 

 -صمى اهلل عميو وسمم-أحب ربي ولكنو في عممو ال يتبع النبي  ،أنا أحب اهلل :كثير من الناس يقول ،بالمسان
ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِني} :ثم قال ،ببرىان المحبة فيذا لم يأت   يكون  -صمى اهلل عميو وسمم-أيضًا فاتباع النبي  {المَّهُ  ُيح 

 {ف اتَِّبُعوِني} :ألنو قال ؛يكون ىنا في أعم معانيو -الصالة والسالمعميو -واتباعو  ،-عز وجل-سبًبا لمحبة اهلل 
فاتبعوني فيما يتعمق  ، وما قال:فاتبعوني في اليدي الباطن :وما قال ،فاتبعوني في اليدي الظاىر :ما قال



نما قال ،باألخالق االجتماعية ومثل ىذا يحممو  ،الجوانبباًبا من األبواب أو جانًبا من ولم يحدد  {ف اتَِّبُعوِني} :وا 
 ،-عميو الصالة والسالم-    في كمال توكمو  ،في اليدي الباطن {ف اتَِّبُعوِني} ،العمماء عادة عمى أعم معانيو

خباتو  ،الشجاعة ،الصبر ،الرضا ،من كريم األوصاف القمبية -صمى اهلل عميو وسمم-وما كان يتحمى بو  ،وا 
وكذلك في اليدي الظاىر كيف كان ىديو الظاىر  ،وما أشبو ىذا ،الرجاء ،الخوف ،-عز وجل-التوكل عمى اهلل 

يعني حتى  ،من ىديوأفضل وال يوجد ىدي  ،ال نبحث عن ىدي ىو أعظم من ىديو ،-عميو الصالة والسالم-
من  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ىو النبي  ؟من الناحية اإلنسانية لو بحثت عن أعظم شخصية في التاريخ من ىو

 ،-صمى اهلل عميو وسمم-ىو النبي  ؟مل شخصية في رجولتو وفي قوتو وفي ثباتو وفي كمال ىديو الظاىرىو أك
 :نوعان -عميو الصالة والسالم-فيديو الظاىر 

-ففعمو النبي  ،لبس اإلزار ونحو ىذا مما كان العرب يفعمونوو ال نطالب باتباعو فيو مثل العمامة األول: نوع ال 
 .لئال يكون ذلك من ثوب الشيرة ولباس الشيرة ؛فمم يتميز عنيم فيو -صمى اهلل عميو وسمم

مثل  ،لمحيتو -صمى اهلل عميو وسمم-ن بو مثل إعفائو وىذا نحن ال شك مطالبو  :الثاني من اليدي الظاىرالنوع 
فيذا من اليدي الظاىر ونحن مطالبون بو من  ،أال يتجاوز ثوب اإلنسان ولباسو األدنى أال يتجاوز الكعبين

صمى اهلل عميو -ل ىل سيجد أن أحًدا أكمل من نبينا ان طمب الكموكذلك من ناحية الكمال م   ،الناحية الشرعية
 ،وعالقتو بربو -صمى اهلل عميو وسمم-كذلك أيًضا فيما يتعمق بعبادتو  ،فيذا بالنسبة لميدي الظاىر ،أبداً  ؟-وسمم

الصيام وما أشبو ىذا من ألوان  ،عمى السنن الرواتب ،عمى النوافل ،محافظتو عمى صالة الفريضة ،لقيامو لمي
ووفائو بالعيود  ،وىكذا ما يتعمق بوالئو وبرائو وجياده ألعدائو وأحوالو في السمم والحرب وجميع األحوال ،العبادة
في  ،في التعامل مع أصحابو ،ع زوجاتوفي التعامل م -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك أيضًا ىديو  ،والعقود
 ،لم يكن يظمم زوجاتو ،لم يكن يظمم أصحابو ،متعاظًما متعالًيا متكبًرا -عميو الصالة والسالم-لم يكن  ،تواضعو

فميما استطاع  ،-عميو الصالة والسالم-حاشاه من ذلك  ،ال يأخذ أمواليم ويضيعيا ،ال يأخذ حقوق الناس
وعمى قدر ىذه المتابعة  ،الكاممة فإنو يكون مطالًبا بذلك -عميو الصالة والسالم- اإلنسان أن يتصف بأوصافو

و ة   المَّهِ  ر ُسولِ  ِفي ل ُكم   ك ان   ل ق د  } ،يكون كمالو س ن ة   ُأس  م   المَّه   ي ر ُجو ك ان   ِلم ن  } ،قدوة صالحة [13:األحزاب] {ح   و ال ي و 
ِخر    .[13:األحزاب] {اْل 
 :الحظ اآلية ،ىذه قضية معادلة ،-عميو الصالة والسالم-يحبنا ويقربنا عمى قدر اتباعنا لنبيو  -عز وجل-فاهلل 

ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِني المَّه   ُتِحبُّون   ُكن ُتم   ِإن   ُقل  } وينقص  ،كل حكم معمق عمى وصف فإنو يزيد بزيادتو" :القاعدة {المَّهُ  ُيح 
ما الذي ينتج عن  ،ىذا الحكم المرتب عمى ىذا الوصف "يحببكم اهلل" ،ىذا وصف االتباع "اتبعوني" "،بنقصانو

صمى اهلل عميو -عمى قدر ما يكون عندنا من االتباع لمنبي  ،محبة اهلل ؟،-صمى اهلل عميو وسمم-اتباع النبي 
الحكم المعمق عمى وصف يزيد بزيادتو وينقص  ،عمى قدر ما يكون لنا من النتيجة وىي محبة اهلل لنا -وسمم

ِبب ُكمُ  ف اتَِّبُعوِني}بنقصانو وأيًضا زيادة عمى ذلك  ي غ ِفر   المَّهُ  ُيح  -فاتباع النبي  {ر ِحيم   غ ُفور   و المَّهُ  ُذُنوب ُكم   ل ُكم   و 
 ر  ثم ذك   ،بقي آية أخرى ،عمى كل حال ال أريد أن أطيل عميكم ،وبيكون سبًبا لغفران الذن -صمى اهلل عميو وسمم

 .إن شاء اهلل-األحاديث أتركيا في الغد 



ياكم بما سمعنا -عز وجل-نسأل اهلل  ياكم ىداة ميتدين ،أن ينفعني وا   ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،ويجعمنا وا 
 وآلو وصحبو


