من علينا ٔتعرفتو  ،و ىدانا إىل اإلقرار
اٟتمد هلل ذي القدرة واٞتبلؿ  ،و النعم السابغة و اإلفضاؿ  ،الذي ّ
بألوىيتو  ،وجعلنا من أمة خاًب النبيُت  ،السامي بفضلو على سائر العا١تُت  ،الطاىر األعراؽ  ،الشريف األخبلؽ ،
الّذي قاؿ اهلل الكرمي ٥تاطباً لو يف الذكر اٟتكيم ( :و إنّك لعلى خلق عظيم ) و قاؿ عن نصرتو لدينو ( :ىو الّذي
اٟتق ليظهره على ال ّدين كلو و لو كره الكافروف )  ،و أزلف منزلتو لديو  ،وعلى إخوانو
أرسل رسولو با٢تدى و دين ّ
و أقربيو  ،و صحابتو األخيار  ،و تابعيو  ،و سلّم عليو و عليهم أٚتعُت إىل يوـ ال ّدين ..
ّأما بعد  ،،فإف اهلل ىدانا بنبيّو ٤تمد  ،و أخرجنا بو من الظلمات إىل النور  ،و آتانا بربكة رسالتو  ،و ُٯتن سفارتو
خَتي الدنيا و اآلخرة  ،وكاف من ربو با١تنزلة العليا  ،و يف كتاب اهلل العزيز آيات كثَتة مفصحة ّتميل ذكره  ، و
مبشراً و
النيب إنا أرسلناؾ شاىداً و ّ
عد ٤تاسنو  ،و تعظيم أمره و تنويو قدره  ،فمن ذلك ما قالو سبحانو ( :يا أيها ّ

نذيراً * و داعياً إىل اهلل بإذنو و سراجاً منَتا ) و قد ٚتع لو سبحانو يف ىذه اآلية ضروباً من ُرتب األثرة  ،و ٚتلة
أوصاؼ من ا١تِْدحة  ،فجعلو شاىداً على ّأمتو بإببلغهم الرسالة  ،فتحملها يف الدنيا  ،و يؤديها يف اآلخرة  ،يقوؿ
مبشراً ألىل طاعتو  ،و نذيرا ألىل معصيتو ،
تعاىل ( :لتكونوا شهداء على الناس و يكوف الرسوؿ عليكم شهيداً ) و ّ
وداعياً إىل توحيده و عبادتو  ،و سراجاً منَتا يستضاء بو يف ظلمات اٞتهل و الغواية  ،و يهتدى بأنواره إىل مناىج
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الرشد و ا٢تداية  ،وقد وصفو ربو هبذه اآلية يف التوراة و زيادة  " ،حرز لؤلميُّتٔ  ،أنت عبدي و رسويل ٝتيّتك ا١تتوّكل
ظ  ،و ال غليظ  ،و ال سخابٕ يف األسواؽ  ،و ال يدفع بالسيئة السيئة  ،ولكن يعفو  ،و يغفر  ،ولن
 ،ليس بف ّ
صماً  ،وقلوبنا غلفاً
يقبضو اهلل حىت يقيم بو ا١تلّة العوجاء بأف يقولوا " ال إلو إال اهلل " و يفت بو أعيناً عمياً  ،و آذاناً ّ
"
بل من فضيلتو عند اهلل أف جعل طاعتو طاعة هلل  ،فقاؿ ( و من يطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل ) و أقسم ربو ْتياة رسولو
 ، ولو سبحانو أف يقسم ٔتا شاء من خلقو  ،و ليس ذلك ألحد منهم  ،يقوؿ ابن عبّاس " :ما خلق اهلل  ،و ما
ذرأ  ،و ما برأ نفساً أكرـ عليو من ٤تمد  ، و ما ٝتعت اهلل أقسم ْتياة أحد غَته  ،قاؿ تعاىل ( :لعمرؾ إهنم لفي
تضمنت سورة الضحى من كرامة اهلل تعاىل حملمد  ، و تنويهو بو  ،و تعظيمو إياه ٜتسة
سكرهتم يعمهوف ) " و قد ّ
وجوه:
رب الضحى  ،و ىذا من
عما أخربه بو من حالو بقولو ( :و الضحى * والليل إذا سجى ) أي :و ّ
األوؿ :القسم لو ّ
ّ
ا١تربة ..
أعظم درجات ّ

 1ـ أ : ٞزفظب ٌٍعشة ؛ ألْ اٌىتبثخ عٕذُ٘ لٍ.. ً١
 2ـ ِٓ اٌغخت ٌ ٟ٘ٚ ،غخ سث١عخ ف ٟاٌصخت  ٛ٘ٚسفع اٌصٛد ..
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ودعك ربّك و ما قلى ) أي :ما تركك و أبغضك بعد أف
الثاين :بياف مكانتو عنده  ،و حظوتو لديو بقولو ( :ما ّ
اصطفاؾ و أحبّك ..
الثالث ( :و لآلخرة خَت لك من األوىل ) أي :كل حالة متأخرة من أحوالك فإف ٢تا الفضل على اٟتالة السابقة  ،فلم
يزؿ  يصعد يف درجات ا١تعايل  ،و ُٯت ّكن لو من دينو  ،و يُنصر على أعداءه  ،و يُس ّدد يف أحوالو حىت مات  ،و
األولوف واآلخروف من الفضائل و النعم  ،و ّقرة العُت  ،وسرور القلب ٍب بعد ىذا ال
قد وصل إىل حاؿ ما وصل إليها ّ
من ربو عليو بالكوثر ..
تسأؿ عن حالو يف اآلخرة من تفاصيل اإلكراـ  ،و أنواع اإلنعاـ و لقد ّ
الرابع ( :ولسوؼ يعطيك ربك فًتضى ) و ىذه آية جامعة لوجوه الكرامة  ،و أنواع السعادة  ،و ثبات اإلنعاـ يف
الدارين و زيادة ..
ا٠تامس :تعداده سبحانو لوجوه امتنانو عليو  بقولو ( :أمل ٬تدؾ يتيماً فآوى * و وجدؾ ضاالً فهدى * و وجدؾ
عائبلً فأغٌت )
و قد زّكاه سبحانو يف ُخلُقو فقاؿ ( :و إنك لعلى خلق عظيم ) و زّكى بصره فقاؿ ( :ما زاغ البصر و ما طغى ) و
زّكى منطقو فقاؿ( :ما ينطق عن ا٢توى * إف ىو إال وحي يوحى ) و رفع ذكره فبل يُذكر إال و يُذكر معو كما يف
األذاف  ،و التشهد  ،و ا٠تطب  ،و اجملامع و األعياد  ،و ذاؾ قولو تعاىل ( و رفعنا لك ذكرؾ )
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صاحب الوسيلةٔ  ،والفضيلةٕ ،وا١تقاـ احملمودٖ  ،واٟتوض ا١تورود  ،ولواء اٟتمد الذي ٖتتو كل ٛتاد  ،أكرـ خلق اهلل
عليو  ،وسيد ولد آدـ وىذا كلو  ٍ،إ٪تا ىو غيض من فيض  ،وقليل من كثَت فضلو  ، ولِما أوجب اهلل علينا من
تعزيره  ،ونصره بكل طريق ( لتؤمنوا باهلل ورسولو وتعزوه وتوقروه )  ،وإيثاره بالنفس وا١تاؿ يف كل موطن  ،وحفظو
وٛتايتو من كل مؤذ  ،وإف كاف اهلل قد أغٌت رسولو عن نصرة ا٠تلق ( إال تنصروه فقد نصره اهلل )  ،ولكن ليبلوا
بعضكم ببعض  ،وليعلم اهلل من ينصره ورسولو بالغيب ؛ ليحق اٞتزاء على األعماؿ كما سبق يف أـ الكتاب  ،أحببت
أف أضرب بسهمي يف بياف نزر قليل من تفاصيل وجوب ٤تبتو  ،ولزوـ نصرتو  ،وإخبلص نصيحتو  ،وحقو على أمتو
عليو أفضل الصبلة والتسليم ..
حيب وحبّك ػ أف لرسوؿ اهلل عليك حقوقا عظيمة منها:
واعلم ػ نور اهلل قلبك وقليب  ،وضاعف يف ىذا النيب الكرمي ّ
ٔ\ ( فآمنوا باهلل ورسولو ) ..

 1ـ ِٕضٌخ ف ٟاٌدٕخ ال تٕجغ ٟئال ٌعجذ ِٓ عجبد هللا ..
 2ـ اٌّشتجخ اٌضائذح عٍ ٝعبئش اٌخٍك ..
 3ـ اٌشفبعخ اٌعظّ.. ٝ
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فإف على كل مؤمن وجوب اإلٯتاف بو  وتصديقو فيما أتى بو  ،وىذا معٌت شهادة أف ٤تمدا رسوؿ اهلل :طاعتو فيما
أمر  ،وتصديقو فيما أخرب واجتناب ما هنى عنو وزجر  ،وأف ال يعبد اهلل إال ٔتا شرع ..
يقوؿ شيخ اإلسبلـ يف ٣تموع الفتاوى  " -:و٬تب على ا٠تلق اإلقرار ٔتا جاء بو النيب  ،فما جاء بو القرآف العزيز
أو السنة ا١تعلمة وجب على ا٠تلق اإلقرار بو ٚتلة وتفصيبل عند العلم بالتفصيل  ،فبل يكوف الرجل مؤمنا حىت يقر ٔتا
جاء بو النيب  ،وىو ٖتقيق شهادة أف ال إلو إال اهلل  ،وأف ٤تمدا رسوؿ اهلل  ،فمن شهد أنو رسوؿ اهلل  ،شهد أنو
صادؽ فيما ٮترب بو عن اهلل  ،فإف ىذا حقيقة الشهادة بالرسالة و يقوؿ ابن القيم يف مدارج السالكُت " :فرأس
األدب مع الرسوؿ  : كماؿ التسليم لو و اإلنقياد ألمره  ،وتلقي خربه بالقبوؿ والتصديق  ،دوف أف ٭تملو معارضة
ٓتياؿ باطل يسميو معقوال  ،أو ٭تملو شبهة أو ش ّكا  ،أو يق ّدـ عليو آراء الرجاؿ وزباالت أذىاهنم  ،فيوح ّده

وحد ا١ترسل سبحانو وتعاىل – بالعبادة وا٠تضوع والذؿ واإلنابة والتوكل
بالتحكيم والتسليم  ،واالنقياد واإلذعاف  ،كما ّ
"
وقد تكرر األمر باإلٯتاف برسوؿ اهلل  بل وقرنو باإلٯتاف باهلل  ،يقوؿ تعاىل ( :آمنوا باهلل ورسولو وأنفقوا ٦تا جعلكم
مستخلفُت فيو فالذين آمنوا منكم وأنفقوا ٢تم أجر كبَت* ومالكم ال تؤمنوف باهلل والرسوؿ يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد
أخذ ميثاقكم إف كنتم مؤمنُت )
فجعل الرب شرط اإلٯتاف بو اإلٯتاف برسولو  ؤتا يدعو إليو  ،كيف وقد أيده باآليات الظاىرات الدالة على صدؽ
ما جاء بو  ،ولذا جاء عقب ىذا اآلية( :ىو الذي ينزؿ على عبده آيات بيّنات ) وقاؿ سبحانو( :إ٪تا ا١تؤمنوف الذين
آمنوا باهلل ورسولو ٍب مل يرتابوا وجاىدوا بأموا٢تم وأنفسهم يف سبيل اهلل أولئك ىم الصادقوف ) وتأمل حصر اإلٯتاف
بأداة اٟتصر ( إّ٪تا ) يف من آمن باهلل ورسولو ٍ ،ب مل يشك أو يتزلزؿ بل ثبت على حاؿ واحده وىي التصديق احملض
ٍ ،ب جاء بذؿ ا١تاؿ والنفس يف سبيل اهلل  ،فكاف اٞتزاء أف أشار إليهم بػ ( أولئك ) ١تا فيو من معٌت بعدىم يف
الفضل واألجر  ،وعقبو التزكية ( ىم الصادقوف ) أي الذين ص ّدؽ فعلهم قو٢تم ..
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بل حكم اهلل بكفر من مل يؤمن برسولو وحذره من سعَته فقاؿ سبحانو  ( :ومن مل يؤمن باهلل ورسولو فإنا أعتدنا
للكافرين سعَتا )
وأخرج مسلمٔ من حديث أيب ىريرة أف النيب  قاؿ " :والذي نفس ٤تمد بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة
يهودي وال نصراين ٍب ٯتوت ومل يؤمن بالذي أُرسلت بو إال كاف من أصحاب النار " ..
وأخرج أيضإً أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " -:أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال اهلل ويؤمنوا ٔتا جئت بو ،
فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دمائهم أموا٢تم إال ْتقها وحساهبم على اهلل "
وانظر إىل ا١تنزلة الرفيعة وا١تكانة العظيمة اليت بلغها صديق ىذه األمة  ،حُت صدؽ رسوؿ اهلل  حق تصديقو  ،وآمن
بو حق اإلٯتاف  ،فعن عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ قالت١ " :تا أُسري بالنيب  إىل ا١تسجد األقصى  ،أصب يتحدث
الناس بذلك فارتد ناس ٦تن كانوا آمنوا بو وصدقوه  ،وسعوا بذلك إىل أيب بكر  ،فقاؿ :ىل لك إىل صاحبك  ،يزعم
أنو أُسري بو الليلة إىل بيت ا١تقدس ؟ قاؿ  :أو قاؿ ذلك ؟  .قاؿ  :نعم ! قاؿ  :لئن كاف قاؿ ذلك لقد صدؽ ،
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قالوا  :أو تصدؽ أنو ذىب الليلة إىل بيت ا١تقدس وجاء قبل أف يصب ؟! قاؿ  :نعم إين ألصدؽ فيما ىو أبعد من
ذلك  ،أصدقو ٓترب السماء يف غدوه أو روحة " فلذلك ٝتي الصديق  ..أخرجو اٟتاكمٔ  ،وصححو األلباينٕ .
ومن لطائف ىذا الباب اليت تدؿ على منزلة الشيخُت اٞتليلة  ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ ألصحابو  " :بينما راع يف
غنمو عدا عليو الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حىت استنقذىا  ،فالتفت إليو الذئب  ،فقاؿ لو  :من ٢تا يوـ السبع ،
ليس ٢تا راع غَتي ؟! وبينما رجل يسوؽ بقرة وقد ٛتل عليها  ،فالتفتت إليو  ،فكلمتو فقالت  :إين مل أخلق ٢تذا ،
ولكٍت خلقت للحرث  ،فقاؿ الناس  :سبحاف اهلل ! قاؿ النيب  " فإين أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن ا٠تطاب "
أخرجو البخاريٖ ..
وانظر ػ رٛتك اهلل ػ إىل مبلغ اإلٯتاف برسوؿ اهلل عند الصحابة ومدى التصديق  ،فيما أخرجو مسلمٗ من حديثو
النواس بن ٝتعاف يف قصة ا١تسي الدجاؿ وفيو " :إنو خارج من خلة بُت الشاـ والعراؽ  ،فعاث ٯتينا وعاث مشاال يا
عباد اهلل فاثبتوا  ،قلنا  :يا رسوؿ اهلل وما لبثو يف األرض ؟ قاؿ  :أربعوف يوما  ،يوـ كسنة  ،ويوـ كشهر  ،ويوـ
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كجمعة وسائر أيامو كأيامكم  ،قلنا يا رسوؿ اهلل فذلك اليوـ الذي كسنة أتكفينا فيو صبلة يوـ ؟ قاؿ  :ال ؛ اقدروا
لو قدره " فهاىو ٮتربىم  بطوؿ يوـ يف عصر الدجاؿ حىت يغدو كسنة  ،فبل يسأؿ أصحابو إال عن الصبلة وما
ذاؾ إال لسرعة استجابتهم  ،و رسوخ فضلهم  ،وال غرو فهم من زكاىم رهبم ..
ويف يوـ األحزاب حُت ٘تايزت الصفوؼ عن أصناؼ ثبلثة ال رابع ٢تا إما مؤمن خالص  ،أو كافر جاىر بكفره  ،أو
منافق كشف خبث سريرتو يوـ أصاب ا١تسلمُت ما أصاهبم من جوع  ،وخوؼ  ،وتكالب أعداؤىم عليهم  ،واعًتض
شق عليهم كسرىا  ،فذىب سلماف ػ رضي اهلل عنو ػ ليخرب رسوؿ
أثناء حفر ا٠تندؽ للمسلمُت صخرة بيضاء صلدة ّ
اهلل  فقاـ ػ بأيب ىو أمي ػ وىو ٢تا  ،فأخذ ا١تعوؿ من سلماف  ،فضرب الصخرة ضربة صدغها  ،وبرقت منها
كرب صحابتو  ،فضرهبا الثانية
البيت ا١تدينة كأهنا مصباح يف ليل مظلم  ،فكرب رسوؿ اهلل  و ّ
برقة أضاءت ما بُت ّ

فكذلك ٍ ،ب الثالثة  ..فسألوا رسوؿ اهلل  ، فقاؿ  ":إين حُت ضربت األوىل رفعت يل مدائن كسرى وما حو٢تا
ومدائن كثَتة حىت رأيتها بعيٍت  ،قاؿ لو من حضره من أصحابو  :يا رسوؿ اهلل ادع اهلل أف يفتحها علينا  ،ويغنمنا
ديارىم  ،وٮترب بأيدينا ببلدىم  ،فدعا رسوؿ اهلل  بذلك ٍ ،ب ضربت الثانية فرفعت يل مدائن قيصر وما حو٢تا
حىت رأيتها بعيٍت  ،فقالوا  :يا رسوؿ اهلل ادع اهلل أف يفتحها علينا  ،ويغنمنا ديارىم  ،وٮترب بأيدينا ببلدىم  ،فدعا
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رسوؿ اهلل  بذلك ٍ ،ب ضربت الثالثة فرفعت يل مدائن اٟتبشة وما حو٢تا من القرى حىت رأيتها بعيٍت  .قاؿ رسوؿ
اهلل  عند ذلك  :دعوا اٟتبشة ما ودعوكم " .أخرجو النسائي وحسنو األلباينٔ ..
و ارع ٝتعك وبصرؾ ١تا تقرأ ترى ما بثو رسوؿ اهلل  من روح األمل والبشارة يف زمن جوع شكى فيو الصحابة إىل
رسوؿ اهلل اٞتوع  ،فرفعوا عن بطوهنم عن حجر  ،فرفع رسوؿ اهلل عن حجرين  ،ويف خوؼ شديد  ،ومع ذلك يؤمن
صحابة رسوؿ اهلل ٔ تا أخربىم بو يف ىذا الزمن اٟترج وال ريب فحكمو عدؿ  ،وخربه صدؽ  ،ولذلك كاف أبو
ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ يقوؿ حُت فتحت ىذه األمصار :افتتحوا ما بدا لكم فو الذي نفس أيب ىريرة بيده ما افتتحتم
من مدينة  ،وال تفتحوهنا إىل يوـ القيامة  ،إال وقد أعطى اهلل ٤تمد  مفاتيحها قبل ذلك ..
و٦تا مضى عليك با١تسارعة يف اإلٯتاف برسوؿ اهلل  ، واحذر أف تورد الشبهة على األحاديث النبوية  ،وال ٕتعل
قلبك كاإلسفنجة تتلقى ما يرد عليها  ،واجتنب إثارة الشبهة وإيرادىا على نفسك أو غَتؾ  ،فالشبهة خطّافة ،
والقلوب ضعيفة  ،وأكثر من يلقيها ٛتّالو اٟتطب ػ ا١تبتدعة وأذناهبم ػ فتوقّهم  ،و لك يف سلفك الصاحل قدوة ،
فبهداىم اقتده ..
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ٕ\ حىت ٭تبك اهلل ..
ّادعى قوـ على عهد رسوؿ اهلل أهنم ٭تبوف اهلل  ،فنزلت آية احملنة ( قل إف كنتم ٖتبوف اهلل فاتبعوين ٭تببكم اهلل
ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم * قل أطيعوا اهلل والرسوؿ فإف تولوا فإف اهلل ال ٭تب الكافرين )
يقوؿ ابن كثَت " :ىذه اآلية حاكمة على كل من ادعى ٤تبة اهلل  ،وليس ىو على الطريقة احملمدية  ،فإنو كاذب يف
ٔ
دعواه يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين احملمدي يف ٚتيع أقوالو وأفعالو "
وقاؿ ابن القيم " :٭تبكم اهلل  ،إشارة إىل دليل احملبة وٙترهتا وفائدهتا ٤تبة ا١ترسل لكم  ،فما مل ٖتصل ا١تتابعة فليست
٤تبتكم لو حاصلة  ،و ٤تبّتة لكم منتفية"ٕ  ،فمحبة اهلل تكوف ثابتة ٔتتابعة رسوؿ اهلل  يف أعمالو وأقوالو وأخبلقو
..
وتأمل ػ وفقك اهلل ػ ٙترة متابعة رسوؿ اهلل٤ :تبة اهلل  ،ومغفرة الذنوب و احذر من ترؾ طاعتو (فإف تولوا فإف اهلل ال
٭تب الكافرين )

 -1اٌتفغ١ش (.. )352/1
-2ـ ِذاسج اٌغبٌى.. )22/3( ٓ١
-3ـ اٌصبسَ اٌّغٍٛي ٌش١خ اإلعالَ (.. )56
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ىذا لعمري يف القياس بديع
تعصي اإللو وأنت تزعم حبو
إف احملب ١تن ٭تب مطيع
لو كاف حبك صادقا ألطعتو
ٔ
يقوؿ اإلماـ أٛتد – رٛتة اهلل  " : -نظرت يف ا١تصحف فوجدت طاعة الرسوؿ  يف ثبلثة وثبلثُت موضعا "
ويقوؿ شيخ اإلسبلـ  " :وقد أمر اهلل بطاعة رسولو  يف أكثر من ثبلثُت موضعا من القرآف  ،و قرف طاعتو بطاعتو ،
ٕ
و قرف بُت ٥تالفتو و٥تالفتو  ،كما قرف بُت اٝتو واٝتو  ،فبل يذكر اهلل إال و ذكر معو "
فطاعة اهلل ورسولو  رٛتة ( وأطيعوا اهلل والرسوؿ لعلكم ترٛتوف ) ..
و طاعة اهلل ورسولو فوز ( ومن يطع اهلل ورسولو وٮتش اهلل ويتقو فأولئك ىم الفائزوف )  ( ،ومن يطع اهلل ورسولو فقد
فاز فوزاً عظيما ) ..
و طاعة اهلل ورسولو  سبب دخوؿ اٞتنة ( ومن يطع اهلل ورسولو يدخلو جنات ٕتري من ٖتتها األهنار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم ) ..
بل إف طاعة اهلل ورسولو سبب عظيم يف اللحاؽ بأويل الدرجات العلى ( ومن يطع اهلل ورسولو فأولئك مع الذين أنعم
اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء وحسن أولئك رفيقا ) ..

 4ـ اٌفتب.. )123/19( ٜٚ
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يعض
واحذر  -ىداؾ اهلل ٥ -تالفة اهلل ورسولو فإف ا١تخالفة سبب الشقاء يف الدنيا واآلخرة يقوؿ تعاىل ( :ويوـ ّ
الظامل على يديو يقوؿ يا ليتٍت ّاٗتذت مع الرسوؿ سبيبل * يا ويلىت ليتٍت مل اٗتذ فبلنا خليبل ) ويف ىذه اآلية بياف
فيعض الظامل على يديو أسفا وحسرة ١تخالفة الرسوؿ 
حاؿ ٥تالف الرسوؿ  حُت يقوـ الناس لرب العا١تُت
ّ
أن لو الذكرى ..؟!
لكن ّ
ويقوؿ سبحانو ( :ويوـ تقلب وجوىهم يف النار يقولوف يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال * وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا
وكربائنا فأضلونا السبيل * ربنا آهتم ضعفُت من العذاب والعنهم لعنا كبَتا )
وقارف بُت حاؿ ا١تتبع وا١تخالف أو ا١تبتدع  ،فا١تتبعوف يف جنات فائزوف مهتدوف مرحوموف  ،وا١تخالفوف قد بلغ منهم
وحشروا يف جهنم ٚتاعات يلعن بعضهم بعضا  ،ويدعو بعضهم على بعض
األسى مبلغو وعضوا األنامل حسرات ُ ،

..
ومن أدؿ اآليات ا١توجبة للتسليم ٟتكمو  ، و اإلنقياد لو قولو تعاىل ( :فبل وربك ال يؤمنوف حىت ٭تكموؾ فيما
شجر بينهم ٍبّ ال ٬تدوا يف أنفسهم حرجا ٦تا قضيت ويسلموا تسليما ) ويف ىذه اآلية أقسم سبحانو بأجل مقسم بو
عز و جل  -على أنو ال يثبت ٢تم إٯتاف  ،وال يكونوف من أىلو  ،حىت ٭تكموا رسوؿ اهلل يف ٚتيع
 وىو نفسو ّموارد النزاع ويف ٚتيع أبواب الدين فإف لفظو ( ما ) من صيغ العموـ  ،ومل يقتصر األمر على ٣ترد التحاكم  ،بل ضم
إليو انشراح صدورىم ْتكمو حيث ال ٬تدوف يف أنفسهم حرجا ػ ضيقا ػ من حكمو  ،بل يقبلوا حكمو باإلنشراح ،
ويقابلوه بالتسليم ال أهنم يأخذونو على إغماض  ،ويشربونو على قذى  ،فإف ىذا مناؼ لئلٯتاف ٍ ،ب مل يقتصر
سبحانو على ذلك حىت ضم إليو قولو تعاىل ( :ويسلموا تسليما ) فذكر الفعل مؤكداً ٔتصدره القائم على ذكره مرتُت
 ،وىو التسليم وا٠تضوع واالنقياد طوعا ورضا  ،وتسليما ال قهرا و مصابرة  ،كما يسلم ا١تقهور ١تن قهره كرىا  ،بل
تسليم عبد مطيع ١تواله وسيده الذي ىو أحب شيء إليو  ،يعلم أف سعادتو وخبلصو يف تسليمو إليو  ،وليعلم بأنو
أوىل بو من نفسو  ،وأبر بو منها  ،وأقدر على ٗتليصها  ،كما قاؿ تعاىل ( :النيب أوىل با١تؤمنُت من أنفسهم )
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ومىت أراد العبد أف يعلم قبولو ٟتكم رسوؿ اهلل  ، وتسليمو لو  ،فلينظر يف حالو  ،ويطالع قلبو عند ورود حكمو
على خبلؼ ىواه وغرضو  ،أو على خبلؼ ما قلد فيو أسبلفو من ا١تسائل الكبار والصغار ( بل اإلنساف على نفسو
بصَتة ) فسبحاف اهلل كم من حزازة يف نفوس كثَت من الناس من كثَت النصوص بودىم أف لو مل ترد !! وكم من
حرارة يف أكبادىم منها !! وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردىا !! ستبدو ٢تم تلك السرائر بالذي يسود
وٮتزي يوـ تبلى السرائر ( وما كاف ١تؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمراً أف يكوف ٢تم ا٠تَتة من أمرىم ومن
يعص اهلل ورسولو فقد ضل ضبلالً مبينا )
وأخرج البخارئ من حديث أيب ىريرة ػ رضي اهلل عن ػ أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " :كل أميت يدخلوف اٞتنة إال من
أىب  ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ومن يأىب ؟ قاؿ  :من أطاعٍت دخل اٞتنة ومن عصاين فقد أىب "  ،وأخرج  -أيضا من
حديث جابر قاؿ " :جاءت ا١تبلئكة إىل النيب  وىو نائم  .فقاؿ بعضهم إنو نائم  .وقاؿ بعضهم  :إف العُت
نائمة  ،وإف القلب يقظاف  .فقالوا  :إف لصاحبكم ىذا مثبلً  ،فقالوا  :مثلو كمثل رجل بٌت دارا  ،وجعل فيها مأدبة
 ،وبعث داعيا  ،فمن أجاب الداعي دخل الدار  ،وأكل من ا١تأدبة  ،ومن مل ٬تب الداعي مل يدخل الدار  ،ومل

 1ـ ( .. )2655/6
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يأكل من ا١تأدبة  .فقالوا  :أولوىا لو يفقهها  .فقاؿ بعضهم  :الدار اٞتنة  ،والداعي ٤تمد  ، فمن أطاع ٤تمد
عليو الصبلة والسبلـ فقد أطاع اهلل  ،ومن عصى ٤تمدا  فقد عصى اهلل  ،و٤تمد فرؽ بُت الناس "
توصيات الرسوؿ  ٜٔتكتب
فأجب الداعي لتدخل الدار وتأكل من ا١تأدبة  ،وفقٍت اهلل و إياؾ للعلم النافع والعمل الصاحل ..
ويف حديث العرباض بن ساريو ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ  " :وعظنا رسوؿ اهلل  موعظة وجلت منها القلوب  ،وذرفت
منها العيوف  ،فقلنا يا رسوؿ اهلل كأهنا موعظة مودع  ،فأوصنا  .قاؿ :أوصيكم بتقوى اهلل  ،والسمع و الطاعة  ،وإف
تأمر عليكم عبد  ،وإنو من يعش منكم فسَتى اختبلفا كثَتا  ،فعليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت عضوا
عليها بالنواجد  ،وإياكم و٤تدثات األمور فإف كل بدعة ضبللة " أخرجو أبو داوود  ،وصححو األلباينٔ ..
يقوؿ اإلماـ ا٠تطايب  -:إ٪تا أراد بذلك اٞتد يف لزوـ السنة  ،فعل من أمسك بشيء بُت أضراسو  ،وعض عليو مانعا
لو أف ينتزع  ،وذلك أشد ما يكوف التمسك بالشيء  ،إذ كاف ما ٯتسكو ٔتقادمي فمو أقرب تناوال وأسهل نزعا "
وقد حوى اٟتديث ركيزتُت أساسيتُت -:
ٔ/اإلتباع  /ٕ ..وذـ االبتداع ..

 1ـ (.. 4627 )222/4
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وكل ما تركو الرسوؿ  من جنس العبادات  ،ومل يفعلو مع وجود ا١تقتضى لفعلو على عهده  ففعلو بدعو  ،وتركو
سنو  ،كاالحتفاؿ با١تولد  ،و إحياء ليلة اإلسراء وا١تعراج  ،و إحياء ليلة ا٢تجرة  ،ورأس السنة وغَتىا  ،لقوؿ رسوؿ
اهلل  " :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد "  .وقاؿ ابن مسعود  " :اتّبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم "ٔ .
يقوؿ اإلماـ مالك " :فما مل يكن يومئذ دينا  ،فبل يكوف اليوـ دينا "ٕ  ،و يقوؿ شيخ اإلسبلـ " :و الًتؾ الراتب
ٖ
سنّة  ،كما أف الفعل الراتب سنّة "
و تعاؿ لنقف على حاؿ السلف الصاحل يف اتباعهم  ،و سرعة اقتدائهم ْتبيبهم .. 
ػ أخرج البخاريٗ عن الرباء ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ١" :تا قدـ رسوؿ اهلل  ا١تدينة صلّى ٨تو بيت ا١تقدس ستّة عشر أو
ّ
٭تب أف يػُ َو ّجو إىل الكعبة فأنزؿ اهلل تعاىل ( قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة
سبعة عشر شهراً  ،و كاف ّ

فمر على قوـ من األنصار فقاؿ " :ىو يشهد أنو صلى
ترضاىا ) فتوجو ٨تو الكعبة  ،وصلّى معو رجل العصر ٍب خرج ّ
مع النيب  ، و أنو قد وجو إىل الكعبة "  ،فا٨ترفوا و ىم ركوع يف صبلة العصر ..

 1ـ أخشخٗ اٌذاسِٚ ، )69/1( ٟاٌالوبئ ٚ ، )29/1( ٟلبي اٌ١ٙثّ" :ٟسخبٌٗ سخبي اٌصس١ر" ِدّع اٌضٚائذ (.. )21/1
 2ـ اإلعتصبَ ٌٍشبطج.. )149/1 ( ٟ
 3ـ اٌفتب.. )172/26( ٜٚ
 4ـ (..4222 )1634/4
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فما أسرع تأسيهم فلم يًتددوا يف التمسك ٔتا جاء بو  ،بل مل ينتظروا رفع رؤوسهم من الركوع  ،وبادروا بالتوجو إىل
ا١تشرفة و ىم ركوع ..
حيث توجو اٟتبيب  إىل الكعبة ّ
صح األلباينٔ من حديث أيب ثعلبة ا٠تشٍت قاؿ " :كاف الناس إذا نزلوا منزال تفرقوا يف الشعاب
و أخرج أبو داود و ّ
و األودية فقاؿ رسوؿ اهلل  إف تفرقكم يف ىذه الشعاب و األودية إ٪تا ذلكم من الشيطاف فلم ينزلوا بعد ذلك منزالً
إال انضم بعضهم إىل بعض " حىت يقاؿ " :لو بسط عليهم ثوب لعمهم " فبمجرد أف طرؽ األمر أٝتاعهم  ،كاف
فعلهم يًتجم قولو ( ٝتعنا و أطعنا ) و يأٌب الراوي ليصف حا٢تم بعد األمر " لو بسط عليهم ثوب لوسعهم " ..
يعز عليها اإلجتهاد و
ػ و قد ٮتفى على ا١تسلمة اٟتكم الشرعي يف أمر من أمور حياهتا  ،و مسألة يف دينها  ،و ّ
التماس النصوص الشرعية  ،فا١تتعُت ىنا التورع عن العمل ببل علم و سؤاؿ الراسخُت يف العلم ؛ ١تعرفة اٟتق ا١تبُت ،

أخرج مسلمٕ من حديث أٝتاء قالت :جاءت امرأة إىل النيب  فقالت :يا رسوؿ اهلل إف يل ابنة عريسا  ،أصابتها
حصبة  ،فتمزؽ شعرىا  ،أفأصلو ؟ قاؿ" :لعن اهلل الواصلة و ا١تستوصلة" ..

 1ـ ( 2222 )492/2ـ  ٚتأًِ ئٔىبس سعٛي هللا  تفشق اٌّغٍّ ٓ١أثٕبء إٌضٚي ف ٟاٌغفش  ٚ ،عض ٖٚئٌ ٝاٌش١طبْ ٚ ( ،ال ٠ضاٌِ ْٛختٍف * ٓ١ئال
ِٓ سزُ سثه ) فّب ثبٌ ُٙتفشلٛا اٌ َٛ١ف ٟو ًّ شٟء ئال ِٓ سزُ هللا  ٚ ،ئٌ ٝهللا اٌّشتى.. ٝ
 2ـ (.. 2122 )1676/3
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و تأمل ػ أعانك اهلل على طاعتو ػ ٢تجة األـ اٟتنوف اليت تفيء بظبلؿ العاطفة و احملبّة الوارفة  ،وىي تستأذف رسوؿ اهلل
 يف وصل شعر ابنتها الناقهة من ا١ترض  ،حديثة العهد بالعرس  ،إف ا١تشاعر اٞتيّاشة اليت تضطرب يف فؤاد تلك
تسوغ ٢تا ارتكاب ا١تنكر ..
الوالدة  ،و الرغبة اٞتا٤تة لتزيُت بنيتها  ،و ٖتقيق فرحتها  ،مل ّ
ْتجة اٞتهل باٟتكم  ،أو احتياج العروس إليو  ،بل أتت تستفيت رسوؿ اهلل  ، راضية
فلم تطب نفسا بالوصل ّ
ْتكمو  ،مسلّمة ألمره ..
حب ا١تلذات  ،و إرضاء الشهوات باحملرمات  ،أف نطوع أنفسنا ١تا يرضي
و ما أحوجنا يف ىذا العصر الذي شاع فيو ّ
جل و ٧تعل ىوانا تبعاً لسنة نبينا  حىت ٨تب ما ٭تبو و ندع ما يبغضو مقتدين يف ذلك بسلفنا الصاحل ..
ربنا ّ
عز و ّ
ػ وال يظنن أحد أف االمتثاؿ كاف ٝتة أفراد من ىذا العصر ا١تشرؽ فحسب بل كاف صبغة ٚتيع أفراده  ،أخرج أبو
داوود و صح األلباينٔ من حديث أيب أسيد األنصاري ػ رضي اهلل عنو ػ أنّو ٝتع رسوؿ اهلل  و ىو خارج من
ا١تسجد  ،فاختلط الرجاؿ مع النساء يف الطريق  ،فقاؿ " :استأخرف فإنو ليس لكن أف ٖتققن الطريق  ،عليكن
ْتافات الطريق "
فكانت ا١ترأة تلتصق باٞتدار حىت إف ثوهبا يتعلق باٞتدار من التصاقها بو ..

 1ـ (.. 4392 )929/3
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ػ و قاؿ إبراىيم بن ٣تمع " :كنّا نستعُت على حفظ اٟتديث بالعمل بو "
مر يب أف النيب  " احتجم و أعطى أبا شيبة
و قاؿ أٛتد بن حنبل " :ما كتبت حديثا إال و قد عملت بو  ،حىت ّ
ٔ
اٟتجاـ ديناراً "
دينارا  ،فاحتجمت و أعطيت ّ
فابذؿ وسعك يف حفظ العلم حفظ رعاية بالعلم و اإلتباع ال على فعل الواجبات و ترؾ احملرمات فحسب  ،بل يف
عامة أمرؾ باستعماؿ آثار رسوؿ اهلل  ما أمكنك و
اٟترص على فعل ا١تسنونات  ،و ترؾ ا١تكروىات  ،و ٘تيز يف ّ
وظّف السنن على نفسك  ،فإف اهلل تعاىل يقوؿ ( :لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوة حسنة )
فاشًت نفسك اليوـ فإف السوؽ قائمة  ،و الثمن موجود  ،و البضائع رخيصة  ،و سيأٌب على تلك السوؽ و البضائع
يوماً ال تصل فيو إىل قليل و ال كثَت  ،ذلك يوـ التغابن  ،يوـ يعض الظامل على يديو ..
ٖ /حىت من نفسك ..
حب رسوؿ اهلل  من اإلٯتاف  ،بل إنو مقدـ على حب النفس  ،كما روى البخاريٕ من
اعلم ػ وفقك اهلل ػ أف ّ
حديث عبد اهلل بن ىشاـ ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ :كنا مع النيب  و ىو آخذ بيد عمرػ رضي اهلل عنو ػ فقاؿ لو عمر:

 1ـ ٕ٠ظش :فتر اٌّغ١ث ٌٍغخب.. )362/2( ٞٚ
 2ـ (..14 )14/1
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كل شيء إال من نفسي  ،فقاؿ النيب  " :ال و الّذي نفسي بيده حىت أكوف
إيل من ّ
يا رسوؿ اهلل ألنت أحب ّ
إيل من نفسي " قاؿ " :اآلف يا عمر " و
ّ
أحب إليك من نفسك " فقاؿ لو عمر " :فإنو اآلف و اهلل !! ألنت أحب ّ
٦تا يبلحظ يف قولو " والذي نفسي بيده " أنو  أقسم و ىو الصادؽ ا١تصدوؽ  ،فالقسم للتأكيد  ،و قولو " اآلف يا
عمر " يعٍت :كمل إٯتانكٔ  ..مصداؽ ىذا اٟتديث قولو تعاىل ( :النيب أوىل با١تؤمنُت من أنفسهم ) ،و مقدـ على
حب الوالد و الولد كما أخرج البخاريٕ من حديث أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ أف رسوؿ اهلل  قاؿ " :فو الّذي
أحب إليو من والده و ولده "
نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكوف ّ
بل ال ب ّد أف تكوف ٤تبتو مق ّدمة على األىل و ا١تاؿ و الناس أٚتع  ،أخرج مسلمٖ من حديث أنس ػ رضي اهلل عنو ػ
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  " ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من أىلو و مالو  ،و الناس أٚتعُت "
فا١تتأمل فيما تقدـ من األحاديث ٬تد أنواع احملبّة ؛ فاحملبة إما ٤تبة إجبلؿ و تعظيم كمحبّة الوالد  ،و إما ٤تبة ٖتنن و
ود كمحبة الولد  ،و ّإما ٤تبة ألجل اإلحساف وصفات الكماؿ كمحبة الناس بعضهم بعضا  ،وإما ٤تبة غنا كمحبة
ّ
احملاب كلها ،
ا١تاؿ  ،وإما ٤تبة بقاء كمحبّة النفس  ،وال يؤمن العبد حىت يكوف حب الرسوؿ عنده أش ّد من ىذا ّ

 1ـ عّذح اٌمبسب (.. )169/23
 2ـ (.. 15 )14/1
 3ـ (.. 44 )67/1
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ولقد ىدد اهلل سبحانو وتعاىل من كاف شيء من ا٠تلق أحب إليو من اهلل ورسولو فقاؿ ( قل إف كاف آباؤكم وأبناؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشَتتكم وأمواؿ اقًتفتموىا وٕتارة ٗتشوف كسادىا ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل
ورسولو و جهاد يف سبيلو فًتبصوا حىت يأٌب اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوـ الفاسقُت )
يقوؿ ٣تاىد واٟتسنٔ ػ رٛتهما اهلل ػ يف تفسَت قولو تعاىل ( حىت يأٌب اهلل بأمره ) " بعقوبة آجلة أو عاجلة ٍ ،ب
فسقهم اهلل بتماـ اآلية  ،و أعلمهم أهنم ٦تن ضل ومل يهده اهلل " .
يقوؿ الز٥تشريٕ  " -:وىذه آية شديدة ال ترى أشد منها "
ويقوؿ القرطيبٖ  " -:ويف اآلية دليل على وجوب حب اهلل ورسولو  وال خبلؼ يف ذلك  ،وأف ذلك مقدـ على
كل ٤تبوب "
ولن ٕتد حبلوة اإلٯتاف اليت تعٍت استلذاذ الطاعات  ،وٖتمل ا١تشاؽ يف الدين  ،وإيثار ذلك على عرض الدنيا ،
الذي يعٍت سبلمة قلبك وصحتك حىت تكمل ٤تبة اهلل ورسولو ال تكتفي منها بأصل اٟتب  ،بل البد أف يكوف اهلل
ورسولو أحب إليك من ٦تا سوا٫تا  ،وبفرع احملبة بأف ال ٭تب ا١ترء إال هلل  ،و ال بد أف يدفع ا١ترء ضدىا بأف يكره أف

 1ـ تفغ١ش اٌمشطج.. )95/2( ٟ
 2ـ اٌى ّشبف (.. )21/2
 3ـ تفغ١ش اٌمشطج.. )95/2( ٟ
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يعود إىل الكفر أو الفسق بعد أف ىداه اهلل  ،أخرج الشيخافٔ من حديث أنس مرفوعا " :ثبلث من كن فيو وجد
حبلوة اإلٯتاف :أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا  ،وأف ٭تب ا١ترء ال ٭تبو إال هلل  ،وأف يكره أف يعود يف
الكفر كما يكره أف يقذؼ يف النار "
وأبشر أيها احملب ٔترافقتك من أحببت  ،فقد روى مسلمٕ من حديث أنس بن مالك ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ  " :جاء
رجل إىل رسوؿ اهلل  فقاؿ  :يا رسوؿ اهلل مىت الساعة ؟ قاؿ  " :وما أعددت للساعة ؟ " قاؿ  :حب اهلل ورسولو ،
قاؿ  " :فإنك مع من أحببت "
قاؿ أنس ػ رضي اهلل عنو ػ  :فما فرحنا بعد اإلسبلـ فرحا أشد من قوؿ النيب  " فإنك مع من أحببت " قاؿ أنس :
" فانا أحب اهلل ورسولو وأبا بكر وعمر  -رضي اهلل عنهما  -فأرجو اهلل أف أكوف معهم  ،وأف أعمل بأعما٢تم "
و٤تبة اهلل ورسولو على درجتُت :

 1ـ اٌجخبسِ ، 16 )62/1( ٞغٍُ (.. 43 )66/1
 2ـ (.. 2639 )2232 /4
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٤تبة واجبة  ،وىي درجة ا١تقتصدين وتقتضي أف يكوف اهلل ورسولو أحب إليو ٦تا سوا٫تا ْ ،تيث ال يبغض شيئا يبغضو
وإ٪تا ٭تب ٚتيع ما أوجبو اهلل ورسولو  ،ويبغض ما حرمو اهلل ورسولو  ،يقوؿ اهلل تعاىل  ( :ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط
اهلل وكرىوا رضوانو فأحبط أعما٢تم )
وأما ا١تستحبة وىي درجة السابقُت و تكوف ٔتحبة ما أحبو اهلل من النوافل والفضائل ٤تبة تامة  ،وىذا حاؿ ا١تقربُت
الذين قرهبم اهلل إليو  ،جعلٍت اهلل وإياؾ منهمٔ ..
وانقسم الناس يف ٤تبة رسوؿ اهلل  إىل أقساـ ثبلثة  -:أىل إفراط  ،وأىل تفريط  ،ووسط بينهما وكذلك جعل اهلل
أمة ٤تمد أمة وسطا ..
أما األوائل منهم فهم الذين ابتدعوا أمورا مل يشرعها اهلل ورسولو  ،ظنا منهم أف فعل ىذه األمور ىو عبلمة احملبة
وبرىاهنا  ،ونسوا قولو تعاىل  ( :فاتبعوين ٭تببكم اهلل ) فاحتفلوا ٔتولده ولو كاف خَتا ما سبقوه إليو  ،وبالغوا يف مدحو
 ،ووقعوا يف الغلو الذي هناىم عنو  ،فوا عجيب حملبتهم ا١تزعومة  ،ويف ذلك يقوؿ قائلهم :
يا أكرـ ا٠تلق مايل من ألػ ػوذ بو  .:. .:.سواؾ عند حلو اٟتادث العمم
ٕ
إف لػ ػم تكن يف معادي آخذا بيدي  .:. .:.فػ ػ ػضبل وإال فقل يا زلة القدـ

 1ـ لبعذح ف ٟاٌّسجّخ ٌش١خ اإلعالَ (.. )91
 2ـ دٛ٠اْ اٌج٠ٛصش.. )232( ٞ
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حىت بلغ اٟتاؿ ببعضهم
واشتغلوا ْتفظ ا١تدائ النبوية عن حفظ سنتو  ،فسار القوـ ووقفوا  ،ووصل القوـ وانقطعوا ّ ،
أف صار يدعو رسوؿ اهلل من دوف اهلل  ،و٭تلف بو  ،ويتمس باٟتجرة اليت فيها قربه إىل غَت ذلك من الشركياّت اليت
تفعل بدعوى ٤تبة رسوؿ اهلل  وىي منافية ٢تا بعيدة عنها ..
أما ا١تفرط فهو الذي مل يرع حق رسوؿ اهلل  يف وجوب تقدمي ٤تبتو على ٤تبة النفس واألىل وا١تاؿ  ..ومل يعزره ،
و٬تلو  ،ويطيع أمره  ،ويتبع سنتو  ،وما ذاؾ إال بسبب ذنبو  ،وإغراقو يف شهوات نفسو  ،وتقدمي ىواه على ما جاء
يف شرع ربو ٍ ،ب أنو اعتقد جاىل قومو أف ٣ترد التصديق يكفي يف ٖتقيق اإلٯتاف  ،حالو كحاؿ أىل اإلرجاء الذين
يؤخروف العمل عن مسمى اإلٯتاف  ،ويقولوف إف اإلٯتاف ىو التصديق بالقلب فقط  ،أو تصديق القلب وإقرار اللساف
 ،وما أكثر ىؤالء ػ ال كثرىم اهلل ػ يف ىذا الزماف ..
وأما القسم الثالث وىم من وفق اهلل فالّذين توسطوا بُت الطرفُت وأصحاب ىذا القسم ىم السلف من الصحابة
والتابعُت ومن سار على هنجهم إىل يوـ الدين  ،فأحبوا النيب  فوؽ ٤تبة النفس والولد و األىل وٚتيع ا٠تلق ،
وتابعوه  ،وعزروه  ،ونصروه  ،وحفظوا سنتو رعاية ورواية  ،واعتقدوا أنو ليس من احملبة يف شيء الغلو يف حقو  ،وقدره
 ،و وصفو بأمور قد اختص اهلل هبا وحده  ،بل علموا أف ىذا ٥تالفة ومضادة لتلك احملبة ( فليحذر الذين ٮتالفوف عن
أمره أف تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ..
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ومن عبلمات ىذه احملبة  :اٟترص على رؤيتو  ،واإلكثار من ذكره بالصبلة والسبلـ عليو  ،ولزوـ طاعتو  ،وحفظ
ونصر سنتو و ،والذب عن عرضو  ،و٤تبة من أحب  ،وبغض من أبغض ػ وقد مضى بعضها  ،وسيأٌب البعض اآلخر
بشيء من الذكر ػ إف شاء اهلل ػ ..
وللسلف الصاحل يف ٤تبة رسوؿ اهلل  أعطر الذكر  ،وإليك بعضا من سَت القوـ يف صدؽ احملبة  ،وعظيم العاطفة :
سئل علي بن أيب طالب – رضي اهلل عنو – كيف كاف حبكم لرسوؿ اهلل ؟ قاؿ  :كاف واهلل أحب إلينا من أموالنا
وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا  ،ومن ا١تاء البارد على الظمأٔ ..
وقد سأؿ أبو سفياف بن حرب ػ وىو على الشرؾ يومئذ ػ زيد بن الدثنة ػ رضي اهلل عنو  -حينما أخرجو أىل مكة من
اٟترـ ليقتلوه  ،أنشدؾ اهلل يا زيد أٖتب أف ٤تمدا اآلف مكانك نضرب عنقو  ،وأنك يف أىلك ؟ قاؿ  :واهلل ما أحب
أف ٤تمدا يف مكانو الذي ىو فيو تصيبو شوكة تؤذيو  ،وأين جالس يف أىلي ..
قاؿ أبو سفياف  :ما رأيت من الناس أحدا ٭تب أحداً كحب أصحاب ٤تمد ٤تمدإ ..
وجاء رجل من األنصار إىل رسوؿ اهلل  ، فقاؿ  :ألنت أحب إيل من نفسي وولدي وأىلي ومايل ولوال أين آتيك
فأراؾ لظننت أين سأموت  ،وبكى األنصاري  .فقاؿ لو رسوؿ اهلل  " -: ما أبكاؾ " قاؿ  :ذكرت أنك

 1ـ اٌشفب (.. )562/2
 2ـ اٌجذا٠خ  ٚإٌٙب٠خ ( ٚ )65/4أخشخٗ اٌجٙ١م ٟف ٟاٌذالئً عٓ خج١ت (.. )326/3

24

ستموت ،و٪توت فًتفع مع النبيُت  ،و٨تن إف دخلنا اٞتنة كنا دونك  .فلم ٮتربه النيب  بشيء فأنزؿ اهلل عز وجل
على رسولو ( :ومن يطع اهلل والرسوؿ فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء والصاٟتُت
ٔ
وحسن أولئك رفيقا ) فقاؿ لو الرسوؿ  " : أبشر "
مر رسوؿ اهلل  بامرأة من بٍت دينار  ،وقد أصيب زوجها  ،وأخوىا ،
وروى الطرباين عن سعد بن أيب وقاص قاؿ ّ " :
وأبوىا مع رسوؿ اهلل  بأحد  ،فلما نعوا ٢تا قالت  :ما فعل رسوؿ اهلل ؟ قالوا  :خَتا يا أـ فبلف ىو ْتمد اهلل كما
ٖتبُت  ،قالت  :أرونيو حىت أنظر إليو  .قاؿ :فأشَت إليو حىت رأتو  .قالت  :كل مصيبة بعدؾ جللٕ ..
وما ىذا اإليثار الذي تضمنتو ىذه الكلمات إال تعبَتا عما تكنو نفوسهم من احملبة لو  و اٝتع إىل قوؿ قيس بن
صرمة األنصاري إذ يقوؿ حُت قدـ النيب  ا١تدينة :
ثوى يف قريش بضع عشر حػجة
ويعرض يف أىل ا١ت ػ ػواسم ن ػفسو
فلما أتانا واستقرت بو الن ػ ػ ػ ػ ػوى

يذكر لو يلقى حبيبا مؤاتيػ ػ ػ ػ ػا
فلم ير من يؤوي ومل ير داعيػ ػا
وأصب مسرورا بطيبة راضيػ ػا

 1ـ أخشخٗ اٌجٙ١م ٟف ٟاٌشعت ( ٌٗ ٚ )13طشق ٠م ٞٛثعضٙب ثعضب ..
 2ـ خًٍ :إّٔ١٘ :ٞخ ٠ ٚغ١شح  ٚ ،اٌىٍّخ ِٓ األضذاد  ،تىٌٍ ْٛسم١ش  ٚاٌعظ ، ُ١إٌٙب٠خ ( ٚ ، )229/1اٌسذ٠ث لبي اٌ١ٙثّ ٟعٕٗ ف ٟاٌّدّع :سٚاٖ
اٌطجشأ ٟف ٟاألٚعظ عٓ ش١خٗ ِسّذ ثٓ شع١ت  ٌُ ٚ ،أعشفٗ  ٚثمّ١خ سخبٌٗ ثمبد ..
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بذلنا لو األمواؿ من حل مالػ ػ ػ ػ ػنا
نفادي الذي عادى من الناس كلػ ػهم
ونعلم أف اهلل ال رب غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره

وأنفسنا عند الوغى والتأسيػ ػ ػ ػا
ٚتيعا وإف كاف اٟتبيب ا١تصافيا
وأف رسوؿ اهلل أصب ىاديػ ػ ػ ػا

فهل رأيت حبا أعظم من حب أصحاب ٤تمد  لو  ،وبعد ما تقدـ ؛ تذ ّكر كم مرة قدمت ٤تبة نفسك ووالدؾ
وولدؾ وزوجك على ٤تبة رسوؿ اهلل  ، وكم مرة أطعتهم وعصيتو  ،وحكمتهم يف مالك  ،وسلمتهم نفسك  ،فما
أعجب حالك  ،كيف تستبدؿ الذي ىو أدين بالذي ىو خَت  ،وتقرأ ( يوـ يعض الظامل على يديو يقوؿ يا ليتٍت
اٗتذت مع الرسوؿ سبيبل ) واعلم أنك مىت أرضيت اهلل أرضى عنك الناس كلهم ولو سخطوا  ،وإف ابتغيت رضاىم
بغضب اهلل غضب اهلل عليك وأغضب عليك الناس ولو رضوا  ،فأحكم معيارؾ  ،واجعلو رضا ربك  ،تفز بإذف
موالؾ  ،بوركت  ،وبورؾ عملك ..
ٗ\ ىل اشتقت لو ؟! و٘تنيت صحبتو ؟!
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ال ريب أف غاية احملب أف يرى ٤تبوبو  ،وأف ٭تظى بصحبتو  ،وأف يكحل عينو برؤيتو حىت ولو كانت ىذه الرؤيا مقابل
بذؿ ا١تاؿ واألىل  ،ولقد نص على ىذه العبلمة رسولنا  فيما أخرجو مسلمٔ من حديث أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو
ػ أف رسوؿ اهلل  قاؿ  " :من أشد أميت يل حبا ناس يكونوف بعدي يود أحدىم لو رآين بأىلو ومالو " ..
وقد وصف رسوؿ  أىل ىذه العبلمة من األمة بأهنم من أشد الناس ٤تبة لرسوؿ اهلل  ،وال يقدر حق ىذه
األمنية إال صاحب اإلٯتاف الذين ترسخ يف قلبو حب رسوؿ اهلل  ،وضربت شجرة احملبة بعروقها يف قلبو  ،فأينعت
ٙتارىا  ،وطاب أكلها  ،وال يبايل أحدىم أف يبذؿ أىلو ومالو للحظوة برؤيتو  ، ولساف حاؿ أحدىم يقوؿ  :ما
فحري هبذه النفوس أف تناؿ شهادة النيب ٢ تا بأهنا أشد القلوب ٤تبة لو  ،وال
أعظم األمنية  ،وما أرخص الثمن ّ ..
تعجب ١تن اشتاؽ لرؤية من اصطفاه اهلل  ،وىداه اهلل بو  ،من حاز على خصاؿ الكماؿ اليت ىي يف جبلة ا٠تلقة ،
وأحاط بشتات ٤تاسنها دوف خبلؼ بُت نقلو األخبار لذلك  ،فلم يكن بالطويل البائن وال بالقصَت  ،وال باألبيض
األمهقٕ وال باآلدـ  ،وال باٞتعد القطط وال بالسبطٖ  ،مربوعاً بعيد مابُت ا١تنكبُت  ،شثنٗ الكتفُت والقدمُت  ،ضخم

 1ـ (.. )145/2( )1
 2ـ أ : ٞشذ٠ذ اٌغّشح ..
 3ـ اٌمطظ  :اٌشعش اٌز ٞف ٗ١ئٌتٛاء ٚ ،اٌجغظ :ثبٌىغش أ ٞاٌّغتشعً ..
 4ـ ثفتر اٌشٚ ، ٓ١عى ْٛاٌثبء أ ٞغٍ١ع األصبثع ٚاٌشازخ ..
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الرأس  ،ضخم الكراديسٔ  ،وطويل ا١تسربةٕ  ،أزىر اللوف  ،واسع اٞتبُت  ،أزجٖ اٟتواجب سوابغ يف غَت قرفٗ ،
بينهما عرؽ ي ّدره الغضب  ،أقٌت العرنُت٘  ،أىدب األشفار ، ٙأدعج العينُت ، ٚلو نور يعلوه  ،كث اللحية  ،سهل
ا٠تدين  ،ضليع الفم ، ٛمفلج األسناف ، ٜأحسن الناس عنقا كأف عنقو جيد دمية يف صفاء فضةٓٔ  ،خافض الطرؼ
الطرؼ نظرة إىل األرض أطوؿ من نظره إىل السماء  ،جل نظره ا١تبلحظة  ،إذا ضحك ضحك عن مثل سنا الربؽ ،
وعن مثل حب الغماـ  ،وإذا تكلم رؤي كالنور ٮترج من ثناياه ..
قاؿ أبو ىريرة :ما رأيت شيئا أحسن من رسوؿ اهلل كأف الشمس ٕتري يف وجهو  ،وإذا ضحك يتؤلأل يف اٞتدر ..
وقالت أـ معبد  :أٚتل الناس من بعيد  ،وأحبله وأحسنو من قريب ..

 1ـ سؤٚط اٌعظبَ ..
 2ـ اٌشعش اٌذل١ك اٌز٠ ٞجذأ ِٓ اٌصذس ٕ٠ٚ ،ت ٟٙثبٌغشح ..
 3ـ ِمٛط اٌسبخج.. ٓ١
 4ـ أ ٞوبِالد غ١ش ِمتشٔبد ..
 5ـ اٌعشٔ ، ٓ١ثىغش اٌع : ٓ١األٔف  ..أ ٞط ً٠ٛاألٔف ِع دلخ أسٔجتٗ ..
 6ـ ط ً٠ٛشعش اٌشِش وث١شح ..
 7ـ شذ٠ذ عٛاد اٌع.. ٓ١
 2ـ ٚاععخ ٚ ،اٌعشة تّذذ رٌه ؛ ألْ ععتٗ دٌ ً١عٍ ٝاٌفصبزخ ..
 9ـ اٌفٍح  :أفشاج ِبث ٓ١األعٕبْ ..
 12ـ اٌد١ذ  :اٌعٕك ٚ ،اٌذِ١خ اٌصٛسح اٌّتّخزح ِٓ عبج أ ٚغ١شٖ ٚ ،اٌّشاد أٔٗ ف ٟاعتذاي ٚزغٓ ٘١ئخ ٚوّبي  ٚئششاق ..
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وقاؿ علي  :من رآه بديهة ىابو  ،ومن خالطو معرفة أحبو  ،يقوؿ ناعتو :مل أر قبلو وال بعده مثلو ..ٔ
ىذا يف َخ ْل ِقو  ،أما ُخلُقو فقد كاف القرآف  ،وزكاه ربو فقاؿ سبحانو  ( :وإنك لعلى خلق عظيم )  ،فهل بعد ىذا
الكماؿ ا٠تَلقي وا٠تُلُقي ال تشتاؽ إليو بل تبذؿ دوف رؤيتو األىل وا١تاؿ ..
وقد كاف لسلفنا الصاحل – رضواف اهلل عليهم – عظيم الشوؽ للقياه  ،واٟترص على صحبتو  .وإليك مواقف خلّدىا
التاريخ  ،وحفظتها السَت:
أخرج البخاريٕ عن عائشة – رضي اهلل عنها – قالت  " :بينما ٨تن جلوس يف بيت أيب بكر يف ٨تر الظهَتة  ،قاؿ
قائل أليب بكر  :ىذا رسوؿ اهلل  متقنعاًٖ – يف ساعة مل يكن يأتينا فيها – فقاؿ أبو بكر  :فداء لو أيب وأمي ،
واهلل ما جاء بو يف ىذه الساعة إال أمر  ،قالت :فجاء فاستأذف  ،فأذف لو  ،فدخل  ،فقاؿ النيب  أليب بكر :أخرج
من عندؾ  ،فقاؿ أبو بكر :إ٪تا ىم أىلك بأيب أنت يا رسوؿ اهلل قاؿ :فإين قد أُذف يل يف ا٠تروج  ،فقاؿ أبو بكر :
الصحبة بأيب أنت يا رسوؿ اهلل  ،قاؿ رسوؿ اهلل :نعم " مل يفكر أبو بكر – رضي اهلل عنو – يف ٥تاوؼ السفر
و٥تاطره  ،وإ٪تا كاف مولعاً ًً بشرؼ صحبتو و إف ترؾ أىلو و مالو  ،فجاءتو البشارة فا٨تدرت دمعتو على ٟتيتو الشريفة

 1ـ اٌشفب (.. )46
 2ـ (.. 3691 )1412/3
 3ـ ِغط١ب سأعٗ ..
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فرحا بالظفر  ،وجذال بالفوز  ،يقوؿ اٟتافظ :زاد إسحاؽ يف روايتو  " :قالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ :فرأيت أبا
ٔ
بكر يبكي  ،وما كنت أحسب أف أحدا يبكي من الفرح "
وقد انتظر األنصار مقدـ رسوؿ اهلل  إىل ا١تدينة بعد خروجو من مكة  ،أخرج البخاريٕ من حديث عروة قاؿ " :
يردىم حر الظهَتة
وٝتع ا١تسلموف با١تدينة ٥ترج رسوؿ  من مكة فكانوا يقعدوف كل غداة إىل اٟترة فينتظرونو حىت ّ
"
ويف رواية ابن سعدٖ  " :فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إىل مناز٢تم "
و ٭ت ّدثنا اإلماـ أٛتدٗ يف حديث أنس أف عدد من استقبل رسوؿ اهلل  كاف زىاء ٜتسمائة من األنصار انتهوا إىل
رسوؿ اهلل و أيب بكر  ،فقالوا " :انطلقنا آمنُت مطيعُت "
و ّأما أىل ا١تدينة فاٝتع الص ّديق ٭ت ّدثك عن استقبا٢تم ٠تَت ضيف نزؿ عليهم  " :ومضى رسوؿ اهلل  و أنا معو
حىت قدمنا ا١تدينة  ،فتلقاه الناس  ،فخرجوا يف الطريق و على األجاجَتٔ  ،فاشت ّد ا٠تدـ و الصبياف يف الطريق يقولوف:
ّ
اهلل أكرب ؛ جاء رسوؿ اهلل  ،جاء ٤تمد  ، قاؿ :و تنازع القوـ أيهم ينزؿ عليو ..

 1ـ اٌفتر (.. )235/7
 2ـ (.. 3722 )1425/3
 3ـ اٌطجمبد (.. )233/1
 4ـ (.. )222 /3
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ط أنور و ال أحسن من يوـ دخل رسوؿ اهلل  و أبو بكر ا١تدينة "ٕ ..
يقوؿ أنس " :فما رأيت يوماً ق ّ
و يقوؿ الرباء " :فما رأيت أىل ا١تدينة فرحوا بشيء فرحهم برسوؿ اهلل .. ٖ" 
حر ا٢تجَتة يًتقبوف مرآه اٞتميل  ،وحديثو العذب النمَت حىت ٖترقهم
و إليك أف تتخيّل انتظارىم من أحبّوه يف ّ
الشمس فَتجعوف إىل بيوهتم على أمل لقياه يف الغد  ،فإذا أنارت ا١تدينة بقدومو خرج ٜتسمائة من الرجاؿ يستقبلونو
 ،و امتؤلت سكك ا١تدينة و سطوحها بالنساء و ا٠تدـ و الصبياف يكربوف ١تقدمو  ،و يهنئوف أنفسهم أف اصطفاىم
اهلل لشرؼ إقامتو بينهم  ،يا لو من موقف يُغبط أىل ا١تدينة عليو !!!
يًتدد يف طلب رسوؿ اهلل  أف يدعو لو
ىم الواحد منهم أف يناؿ شرؼ الصحبة يف الدنيا و اآلخرة و ال ّ
ػ بل كاف ّ
ٖتث أصحاهبا على العمل و ا١تتابعة  ،و االستمرار على النوافل  ،أخرج مسلمٗ من
أف يرافقو  ،فتأٌب اإلجابة اليت ّ
حديث ربيعة بن كعب األسلمي  ،قاؿ ":كنت أبيت مع رسوؿ اهلل  فأتيتو بوضوئو و حاجتو  ،فقاؿ يل :سل ،
فقلت :أسألك مرافقتك يف اٞتنة  ،قاؿ :أو غَت ذلك ؟ قاؿ :ىو ذاؾ  ،قاؿ :فأعٍت على نفسك بكثرة السجود "

 1ـ خّع ئ ّخبس  ٟ٘ ٚ ،اٌغطٛذ ..
 2ـ ِغٕذ أزّذ (.. )122/3
 3ـ اٌجخبس.. )262/7( ٞ
 8ـ (.. 429 )353/1
 4ـ ( ٚ 12 )152/1صسّ ر ئعٕبدٖ اٌش١خ أزّذ شبوش ..

31

ػ بل كاف الواحد منهم حريصا على اللحاؽ بو  ،شوقاً للقياه  ،أخرج أٛتد يف ا١تسندٔ من حديث عائشة قالت " :إف
مت من ليليت فبل تنتظروا يب الغد  ،فإف
أي يوـ ىذا ؟ قالوا :يوـ اإلثنُت  ،قاؿ :فإف ّ
أبا بكر ١تّا حضرتو الوفاة قاؿّ :
إيل أقرهبا من رسوؿ اهلل " 
أحب األياـ و الليايل ّ
و ١تا حضرت ببلؿ ػ رضي اهلل عنو ػ الوفاة  ،نادت امرأتو :وا حزناه  ،فقاؿ :وا طرباه  ،غداً ألقى األحبّة ؛ ٤تمد و
ّ
حزبو ..
عمار بن ياسرٕ ػ رضواف اهلل عليهم ػ ..
و جاء مثل ىذا عن حذيفة بن اليماف و ّ
و بعد ىذا  ،،ىل أنت مشتاؽ إىل رؤياه  ،حريص على شرؼ صحبتو  ،و األنس بالقرب منو  ،فما بايل أراؾ عن
ىديو معرض  ،ق ّدمت غَته عليو  ،تلهث لرضاه  ،و ٖتاوؿ كسب مبتغاه ٍ ،ب تزعم ٤تبّة نبيك و شوقك لو  ،إف

ردد  ،و ال دعاوى ٗتلو من اٟتقائق  ،بل ٫تا واقع يًتجم صدؽ صاحبو  ،و ٢تف
اٟتب والشوؽ ليست شعارات تُ ّ
اللحاؽ بو  ،مطيع ألمره حافظ ٟتديثو  ،متابع ٢تديو  ،مداوـ على طاعتو  ،مشتغل بنشر سننو  ،و ليبشر ؛ فقد
ود لقاءه  ،أخرج مسلمٖ من حديث أيب ىريرة أ ّف رسوؿ
اشتاؽ اٟتبيب  لرؤية من كاف ىذا حالو  ،وٝتّاه أخاه  ،و ّ

 1ـ اٌشفب (.. )569/2
 3ـ (.. 249 )212/1
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اهلل  قاؿ" :وددت أف قد رأينا إخواننا  ،قالوا :أو لسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ أنتم أصحايب  ،و إخواننا الّذين
مل يأتوا بعد  ،فقالوا :كيف تعرؼ من مل يأت بعد من ّأمتك يا رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ :أرأيت لو أ ّف رجبلً لو خيل دىم
غرا ٤تجلُت من الوضوء ..
هبم أال يعرؼ خيلو ؟ قالوا :ببل  ،قاؿ :فإهنم يأتوف ّ
٘ /أكثر من الصبلة عليو ..
لقد أمرؾ ربك بالصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل  بأمر بدأ فيو بنفسو ٍبّ ّثٌت ٔتبلئكتو ،فامتثِل أمره  ،يقوؿ تعاىل( :
النيب يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليو وسلّموا تسليما )
إف اهلل و مبلئكتو يصلّوف على ّ
بل ضاعف اهلل أجر من صلّى على رسولو  ،و أجزؿ مثوبتو  ،أخرج الطرباين يف الكبَتٔ من حديث أيب بردة بن دينار
علي عبد من أميت صبلة صادقاً هبا يف قلب نفسو إال صلّى اهلل عليو هبا عشر
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل " ما صلّى ّ
صلوات  ،و كتب لو هبا عشر حسنات  ،و رفع لو هبا عشر درجات  ،و ٤تى عنو هبا عشر سيئات " و قاؿ عنو
األلباين :حسن صحي ٕ ..

 1ـ (.. 513 )195/22
 2ـ صس١ر اٌتشغ١ت  ٚاٌتش٘١ت (.. 1659 )292/2
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و أخرج أٛتد يف ا١تسندٔ من حديث أيب طلحة األنصاري قاؿ :جاء رسوؿ اهلل  ذات يوـ و البشر يرى يف وجهو ،
فقلنا :إنا لنرى البشر يف وجهك ؟ فقاؿ " :إنو أتاين ملك  ،فقاؿ يا ٤تمد إف ربك يقوؿ :أما يرضيك أف يصلي
عليك أحد من أمتك إال صليت عليو عشرا  ،و ال يسلم عليك إال سلّمت عليو عشرا ؟ قاؿ :بلى " و صححو
األلباينٕ ..
و هلل مبلئكة سيّاحة خلقها اهلل لتبلغ رسوؿ اهلل  سبلـ أمتو  ،أخرج النسائي و صح األلباينٖ من حديث ابن
مسعود مرفوعاً قاؿ " :إف هلل مبلئكة سياحُت  ،يبلغوين عن أميت السبلـ "
حسن األلباينٗ قولو "
ػ و اعلم أهنا سبب عرض اسم ا١تصلي عليو  و ذكره عنده  ،روى أبو الشيخ بن حيّاف و ّ
علي إال قاؿ :يا
إف هلل تبارؾ و تعاىل ملكاً أعطاه اهلل أٝتاء ا٠تبلئق  ،فهو قائم على قربي إذا ّ
مت فليس أحد يصلي ّ
٤تمد ! صلى عليك فبلف ابن فبلف  ،قاؿ :فيصلي الرب تبارؾ وتعاىل على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا"

 1ـ (.. )29/4
 2ـ صس١ر اٌتشغ١ت (.. 1661 )291/2
 3ـ صس١ر عٕٓ إٌغبئ.. 1222 )43/3( ٟ
 4ـ صس١ر اٌتشغ١ت  ٚاٌتش٘١ت (..1667 )293/2
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ػ و الصبلة عليو من أسباب شفاعتو  ، أخرج مسلمٔ من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ػ رضي اهلل عنو ػ أنو
علي صبلة صلّى اهلل عليو هبا
علي فإنو من صلّى ّ
ٝتع النيب يقوؿ " :إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ٍ ،ب صلّوا ّ
عشرا ٍ ،ب سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اٞتنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل  ،و أرجو أف أكوف أنا ىو "
ػ و أوىل الناس بو  أكثرىم صبلة عليو  ،أخرج الًتمذيٕ من حديث ابن مسعود قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  " :إف
علي صبلة"  ،و قاؿ األلباين :حسن لغَتهٖ ..
أوىل الناس يب يوـ القيامة أكثرىم ّ
حسن األلباينٗ عن عمر
يصل على رسوؿ اهلل  ، أخرج الًتمذي و ّ
ػ و الدعاء موقوؼ بُت السماء و األرض ما مل ّ
حىت تصلّي
بن ا٠تطّاب ػ رضي اهلل عنو ػ موقوفاً قاؿ " :إف الدعاء موقوؼ بُت السماء و األرض  ،ال يصعد منو شيء ّ
على نبيّك " 
أيب ابن كعب قاؿ" :
ػ و مداومة الصبلة عليو سبب تفريج ا٢تموـ  ،و غفراف الذنوب  ،أخرج الًتمذي من حديث ّ
كاف رسوؿ اهلل  إذا ذىب ثلثا الليل قاـ  ،فقاؿ :يا أيّها الناس اذكروا اهلل  ،جاءت الراجفة  ،تتبعها الرادفة  ،جاء
أيب :قلت :يا رسوؿ اهلل إين أكثر الصبلة عليك  ،فكم أجعل لك من
ا١توت ٔتا فيو  ،جاء ا١توت ٔتا فيو  ،قاؿ ّ

 1ـ (.. 324 )222/1
 2ـ (.. 424 )354/2
 3ـ صس١ر اٌتشغ١ت ٚاٌتش٘١ت (.. 1662)294/2
 4ـ (.. 426 )356/2
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صبلٌب؟ قاؿ :ما شئت  ،قاؿ :قلت :الربع؟ قاؿ :ما شئت  ،فإف زدت فهو خَت لك  ،قلت :النصف؟ قاؿ :ما
شئت  ،فإف زدت فهو خَت لك  ،قاؿ :قلت :فالثلثُت؟ قاؿ :ما شئت  ،فإف زدت فهو خَت لك  ،قلت :أجعل لك
حسنو األلباينٔ ..
صبلٌب كلها  ،قاؿ :إذا تكفى ٫تّك  ،و يغفر لك ذنبك" قاؿ الًتمذي حسن صحي  ،و ّ
أليب بن كعب دعاء يدعو بو
قاؿ ابن القيّم " :سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عن تفسَت ىذا اٟتديث  ،فقاؿ :كاف ّ
لنفسو  ،فسأؿ النيب  ىل ٬تعل لو من ربعو صبلة عليو؟ قاؿ :إف زدت فهو خَت لك  ،فقاؿ لو :النصف؟ فقاؿ:
أي :أجعل دعائي كلو صبلة عليك  ،قاؿ" :إذا
إف زدت فهو خَت لك  ،إىل أف قاؿ :أجعل لك صبلٌب كلها ّ ،
النيب  صبلة صلى اهلل عليو هبا عشرا  ،و من صلّى اهلل عليو كفاه
تكفى ٫تّك و يغفر ذنبك" ألنو من صلّى على ّ
ٕ
٫تّو  ،و غفر لو ذنبو  ،ىذا معٌت كبلمو "

صح األلباينٖ من
ػ و ٣تلس ال يصلّى على رسوؿ اهلل  فيو ؛ حسرة على صاحبو يوـ القيامة  ،أخرج الًتمذي و ّ
حديث أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  " :ما جلس قوـ ٣تلساً مل يذكروا اهلل فيو  ،و مل يصلّوا على
نبيّهم  ،إالّ كاف عليهم ترة يوـ القيامة  ،فإف شاء ع ّذهبم  ،و إف شاء غفر ٢تم"

 1ـ صس١ر عٕٓ اٌتشِز.. 2457 )636/4( ٞ
 2ـ خالء األفٙبَ (.. )33
 3ـ (.. 3322 )461/5
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صح األلباينٔ من حديث
يصل عليو  ، أخرج ابن أيب عاصم و ّ
ػ ػ بل أٓتل الناس من ٝتع ذكره الشريف  ،و مل ّ
ذر ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ :خرجت ذات يوـ  ،فأتيت رسوؿ اهلل  قاؿ :أال أخربكم بأٓتل النّاس؟ قالوا :بلى يا
أيب ّ
علي فذلك أٓتل الناس"
رسوؿ اهلل  ،قاؿ" :من ذكرت عنده ومل ّ
يصل ّ
يصل عليو  ،و قيل :بل ىو إخبار منو  ،و سواء كاف دعاء
و دعى رسوؿ اهلل  بال ّذ ّؿ على من ذُكر عنده  و مل ّ
منو  فدعاؤه ُ٣تاب  ،أو إخبار فخربه صدؽ  ،أخرج الًتمذي من حديث أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ أ ّف رسوؿ اهلل
ِ ٕ
علي  ،و رغم أنف رجل دخل عليو رمضاف ٍبّ انسلخ قبل أف
يصل
فلم
عنده
كرت
ذ
رجل
أنف
"رغم
ُ
 قاؿَ :
ّ
ّ
يغفر لو  ،و رغم أنف رجل أدرؾ عنده أبواه ِ
الكرب فلم يدخبله اٞتنّة"
صح األلباينٖ من حديث
يصل على رسوؿ اهلل  عند ذكره فقد أخطأ طريق اٞتنّة  ،أخرج الطرباين و ّ
ػ و من مل ّ
ِ
علي ُخطئ طريق اٞتنّة"
علي مرفوعاً" :من ذُكرت عنده فخطئ الصبلة ّ
حسُت بن ّ
و أحيلك على "جبلء األفهاـ يف فضل الصبلة و السبلـ على ٤تمد خَت األناـ" البن قيّم اٞتوزيّة ػ رٛتو اهلل ػ فقد ذكر
يف صبلتو ٙترات الصبلة على رسولو  ، و مواطن الصبلة عليو  ،و صفتها يف كتاب ٯتتع قُػّراءه ٔتطالعتو  ،و قد

 1ـ صس١ر اٌتشغ١ت ٚاٌتش٘١ت (.. 1624 )294/2
 2ـ َس ِغُ ٌ :صك ثبٌشغبَ ٚاٌتشاة رال ٛ٘ٚأب ٚ ،لِ ً١عٕ ٝسغُ  :ري ٚئْ وشٖ  .إٌٙب٠خ (.. )239/2
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وضع ا١تؤلف أصابعو الرشيقة على التفصيبلت كلها  ،فأبصر ا١توضوع من ٚتيع زواياه  ،وما يهبو للروح من سعادة و
ٔ
اطمئناف و أحلتك على مليء و من أحيل على مليء فليحتل  ،و أختم ىذه الفقرة بفائدة قيّمة من كتاب ابن القيّم
ػ رٛتو اهلل ػ يقوؿ فيها:
" الصبلة عليو  من العبد دعاء و دعاء العبد و سؤالو من ربّو نوعاف:
أحدد٫تا :سؤالو حوائجو  ،و مهماتو  ،وما ينوب فيو الليل و النهار  ،فهذا دعاء و سؤاؿ  ،و إيثار حملبوب العبد و
مطلوبو ..
٭تب ذلك  ،و
و الثاين :سؤالو أف يثٍت على خليلو و حبيبو  ،و يزيد يف تشريفو و تكرٯتو  ،و ال ريب أ ّف اهلل تعاىل ّ
٤تاب اهلل و رسولو  ،و آثر ذلك على طلبو
رسولو ٭تبّو  ،فا١تصلّي عليو  ،قد صرؼ سؤالو  ،و رغبتو  ،و طلبو إىل ّ

حوائجو و ٤تابّو  ،و آثر ما ٭تبّو اهلل و رسولو على ما ٭تبّو ىو  ،و اٞتزاء من جنس العمل  ،فمن آثر اهلل على غَته ،
آثره اهلل على غَته "
تشرؼ ٓتدمة سنّتو ..
ّ /ٙ

 1ـ خالء األفٙبَ (.. )391

32

و لعلّي ىنا أشحذ ٫تّتك لتحرص على تتبع آثار رسوؿ اهلل  ، و ٕتتهد يف طلبها و ٖترص على ٝتاعها  ،و هتتم
شك أ ّف على طالب العلم بعد
الفن قبل الولوج ببابو  ،و ال ّ
ّتمعها و تنتسب إليها و تتعرؼ على آداب ىذا ّ
أس الشريعة وقاعدهتا  ،يقوؿ اهلل تعاىل:
اإلنتهاء من حفظ كتاب اهلل أف ٭ترص على حفظ سنّة رسوؿ اهلل  ؛إذ ّأهنا ّ
( وما آتاكم الرسوؿ فخذوه و ما هناكم عنو فانتهوا ) و يقوؿ ( :وما ينطق عن ا٢توى )
يقوؿ البخاري ػ رٛتو اهلل ػ "أفضل ا١تسلمُت رجل أحيا سنّة من سنن رسوؿ اهلل  قد أميتت  ،فاصربوا يا أىل السنن
أقل الناس"
رٛتكم اهلل ؛ فإنكم ّ
قاؿ البغدادي " :قوؿ البخاري :إف أصحاب السنن أقل الناس  ،عٌت بو اٟت ّفاظ للحديث  ،العا١تُت بطرقو  ،ا١تميزين
لصحيحو من سقيمو  ،و قد صدؽ ػ رٛتو اهلل ػ ألنك إذا اعتربت مل ٕتد بلداً من بلداف اإلسبلـ ٮتلو من فقيو أو

يعولوف يف فتاواىم عليو  ،و ٕتد األمصار الكثَتة خالية من صاحب حديث عارؼ بو
متف ّقو يرجع أىل مصره إليو و ّ
عزتو  ،و قلّة من ينجب فيو من سامعيو و كتبتو  ،و قد كاف العلم يف
٣ ،تتهد فيو  ،و ما ذاؾ إال لصعوبة علمو و ّ
غضاً طريّاً  ،و اإلرتساـ بو ٤تبوباً شهيّاً  ،و الدواعي إليو أكرب  ،و الرغبة فيو أكثر  ،فكيف نقوؿ يف
وقت البخاري ّ
ىذا الزمن ؟! مع عدـ الطالب  ،و قلّة الراغب ..
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ٔ

أقل من القليل
و قد كنّا نػػعدىم قليبلً
فقد صاروا ّ
و أقوؿ  ،،فكيف لو رأى البخاري  ،و البغدادي أىل زماننا  ،و ال حوؿ و ال ّقوة إال باهلل ..
فاحرص على اإلنضماـ ػ حفظك اهلل ػ إىل أىل السنن  ،و احفظ سنّة حبيبك حفظ رعاية و رواية  ،و قم بنشرىا ،
حق من حقوؽ رسولك  عليك ..
و تبليغها ؛ فإنو ّ
ٕ
عٍت و لو آية  ،و ح ّدثوا عن بٍت
ػ أخرج البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  " بلغوا ّ
فليتبوأ مقعده من النار" يقوؿ اٟتافظ :قاؿ يف اٟتديث " و لو آية"
علي ّ
متعمداً ّ
اسرائيل و ال حرج  ،و من كذب ّ
ٖ
قل  ،ليتّصل بذلك نقل ٚتيع ما جاء بو 
ّ
أي :واحدة  ،ليسارع كل سامع إىل تبليغ ما يقع عليو من اآلي و لو ّ
فكم من حديث قرأت ؟؟! بل حفظت ؟؟! بل بلّغت ؟؟!!!!

حجة الوداع  ،فقاؿ يوـ النحر فيما أخرج البخاريٗ من
_ بل أمر صحابتو ػ رضي اهلل عنهم ػ أف يبلّغوا سننو يف ّ
حديث أيب بكرة ػ رضي اهلل عنو ػ أف رسوؿ اهلل  قاؿ" :ليبلغ الشاىد الغائب  ،فإف الشاىد عسى أف يبلّغ من ىو
أي :اٟتاضر
أوعى لو منو"  ،و عليو ّبوب البخاري " ليبلّغ العلم الشاىد الغائب"  ،يقوؿ اٟتافظ " :ليبلّغ الشاىد ّ ،

 1ـ اٌدبِع ألخالق اٌشاٚ ٞٚآداة اٌغبِع ( )122ثبختصبس ..
 2ـ (.. 3274 )1275/3
 3ـ اٌفتر (.. )492/6
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ٔ

حجة الوداع ػ أو تبليغ ٚتيع أحكامو"
يف اجمللس الغائب عنو  ،و ا١ترادّ :إما تبليغ القوؿ ا١تذكور ػ خطبة يوـ النحر يف ّ
فاحذر ػ وفّقك اهلل ػ أف تكوف حاضراً كغائب  ،أو عا١تاً كجاىل ..
صح األلباينٕ من حديث أنس قاؿ :قاؿ
ػ و قد دعى رسوؿ اهلل  بالنضرة لطبلّب اٟتديث  ،أخرج ابن ماجة و ّ
رب حامل فقو
رسوؿ اهلل ّ " 
فرب حامل فقو ليس بفقيو  ،و ّ
عٍت ّ ،
نضر اهلل عبداً ٝتع مقاليت  ،فوعاىا ٍب بلغها ّ
إىل من ىو أفقو منو" و زاد أبو داوودٖ بسند صحي "فحفظو" فحوى اٟتديث مراتب العلم األربع:
ٔ /السماع  /ٕ ..الفهم  /ٖ ..اٟتفظ  /ٗ ..األداء ..
منضرة
أىل اٟتديث طويلة أعمارىم
النيب ّ
و وجوىهم بدعا ّ
ٗ
النيب "
يقوؿ سفياف بن عيينة" :ال ٕتد أحداً من أىل اٟتديث إال يف وجهو نضرة  ،لدعوة ّ
حسن األلباينٔ من حديث أيب سعيد ا٠تدري أ ّف
ػ أىل اٟتديث ىم وصيّة رسوؿ اهلل  ، أخرج ابن ماجة  ،و ّ
رسوؿ اهلل  قاؿ" :سيأتيكم أقواـ يطلبوف العلم  ،فإذا رأيتموىم فقولوا ٢تم :مرحباً بوصيّة رسوؿ اهلل  و أقنوىم"
قلت للحكم ػ أحد رواة اٟتديث ػ :ما أقنوىم؟ قاؿ" :علّموىم" ..

 1ـ اٌفتر (.. )211/1
 2ـ (.. 236 )26/1
 3ـ (.. 3662 )322/3
 4ـ اٌغ١ش .. )62/12( ،
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و قد كاف أبو سعيد ػ رضي اهلل عنو ػ يقوؿ ١تن جاءه من طلبة العلم" :مرحباً بوصية رسوؿ اهلل "
ػ أىل اٟتديث ٛتاة ال ّدين ي ّذبوف عن السنن  ،و يبيّنوف صحيحها من سقيمها  ،يقوؿ سفياف الثوري" :ا١تبلئكة
لكل دين فرساف  ،و فرساف ىذا
حراس السماء  ،و أصحاب اٟتديث ّ
ّ
حراس األرض"  ،و يقوؿ يزيد بن زريعّ " :
ال ّدين أصحاب األسانيد"
ػ أىل اٟتديث ورثة الرسوؿ  فيما ترؾ من السنّة  ،و بينما ابن مسعود ؟ػ رضي اهلل عنو ػ يوماً معو نفر من أصحابو
مر أعرايب  ،فقاؿ :على ما اجتمع ىؤالء ؟ قاؿ ابن مسعود :على مَتاث ٤تمد  يقسمونوٕ ..
إذ ّ
فإذا اشتغل النّاس بقسمة الدرىم و الدينار فاشتغل بقسمة قاؿ اهلل تعاىل و قاؿ رسوؿ اهلل .. 
ص و العلماء ىم ُّوّراثو
النيب كما أتى
يف النّ ّ
العلم م ػَتاث ّ

فين ػػا فذاؾ متاعو و أثاثػ ػ ػػو
ما خلّف ا١تختار غَت حديثو
ػ أىل اٟتديث الطائفة ا١تنصورة إىل قياـ الساعة  ،أخرج البخاريٖ من حديث ا١تغَتة بن شعبة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ:
حىت يأتيهم أمر اهلل وىم ظاىروف"
قاؿ رسوؿ اهلل " :ال تزاؿ طائفة من ّأميت ظاىرين ّ

 1ـ (.. 247 )92/1
 2ـ ٕ٠ظش فّ١ب تم ّذَ "ششف أصسبة اٌسذ٠ث" ٌٍجغذاد 44" .. ٞـ .. "46
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يقوؿ ابن ا١تبارؾ" :ىم عندي أصحاب اٟتديث" و قاؿ اإلماـ أٛتد" :إف مل يكونوا أصحاب اٟتديث فبل أدري من
ىم"  ،و كذا قاؿ ابن ا١تديٍتٔ ..
الرتب  ،فقد كاف عمر ػ رضي اهلل عنو ػ
تأمل كيف حاز السلف الصاحل ػ رضواف اهلل عليهم ػ يف ىذا الباب أعلى ُّ
و ّ
يتناوب مع جاره األنصاري ٟتضور ٣تلس رسوؿ اهلل  ، فيذىب أحدىم لطلب الرزؽ لكفاية أىلو  ،و يبقى اآلخر
لطلب العلم لنجاة نفسو و أىلو  ،فيخرب كل منهما صاحبو ٔتا مل ٭تضره  ،و عليو ّبوب البخاري" :باب التناوب يف
ٕ
العلم"
األمة ١تا ج ّد و اجتهد يف حفظ السنن  ،يقوؿ ػ رضي اهلل عنو ػ " :كنت ألزـ
ػ و فاؽ ابن عبّاس قرناءه  ،و صار حرب
ّ
ّ
األكابر من أصحاب رسوؿ اهلل  من ا١تهاجرين و األنصار  ،فأسأ٢تم عن ا١تغازي  ،وما نزؿ من القرآف يف ذلك و
سر بإتياين لقريب من رسوؿ اهلل "
كنت ال آٌب أحداً إالّ ّ
ػ و رحل جابر بن عبد اهلل ػ رضي اهلل عنو ػ مسَتة شهر إىل عبد اهلل بن أنيس ػ رضي اهلل عنو ػ يف حديث واحد ،
أخرج ا١تقدسي يف ا١تختارةٖ أ ّف جابر بن عبد اهلل بلغو حديث عن رجل من أصحاب رسوؿ اهلل ٝ تعو من رسوؿ

 1ـ ششف أصسبة اٌسذ٠ث (.. )27/1
 2ـ (.. )46/1
 3ـ (.. )25/9
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الشاـ  ،فإذا ىو بعبد اهلل بن أنيس
حىت أتى ّ
اهلل  مل يسمعو منو  ،فابتاع بعَتاً فش ّد عليو رحلو  ،فسار إليو شهراً ّ
األنصاري  ،فأرسل إليو أ ّف جابر على الباب  ،قاؿ :فرجع إليو الرسوؿ فقاؿ :جابر بن عبد اهلل؟ قاؿ :نعم  ،فجاء
إليو فاعتنقو  ،و قاؿ لو جابر :حديثاً بلغٍت أنّك ٝتعتو من رسوؿ اهلل  يف ا١تظامل مل أٝتعو  ،فخشيت أف أموت أو
٘توت قبل أف أٝتعو  ،فقاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ" :٭تشر اهلل العباد عراة غرالً هبما " ......
ػ و رحل أبو أيّوب األنصاري ػ رضي اهلل عنو ػ من ا١تدينة إىل عقبة بن عامر ػ رضي اهلل عنهما ػ و ىو يف مصر لَتوي
عنو حديثاً مل يبق أح ٌد ٝتعو من رسوؿ اهلل  إال ىو  ،و ىو قولو عليو الصبلة والسبلـ" :من سًت على مسلم سًته
ٔ
اهلل يوـ القيامة"
ػ و قاؿ سعيد بن ا١تسيّب " :كنت أرحل األيّاـ و الليايل يف طلب اٟتديث الواحد"

أيّها الكرمي انظر إىل علو ٫تّتهم يف الطلب  ،كيف رحلوا الليايل و األيّاـ لطلب حديث واحد  ،و قارف بينهم و بُت
٫تّتك  ،الكتب عن ٯتينك و مشالك  ،و تأتيك دروس اٟتديث إىل بيتك  ،فإىل مىت ترغب عن الطلب و تتشاغل عن
حفظ السنن؟!!

 1ـ أخشخٗ أزّذ ف ٟاٌّغٕذ (.. )153/4
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يؤخرؾ إال عملك
مؤخرة الركب و ينالوا قرب اجمللس من الرسوؿ  ؟؟! و مل ّ
أترضى أف يسبقك القوـ  ،و أنت يف ّ
 ،فالبدار البدار ..
ػ و إف سألت عن حفظهم األحاديث النبويّة  ،فقد قاؿ أبو زرعة " :كاف أٛتد بن حنبل ٭تفظ ألف ألف حديث ػ
أي :مليوناً ػ فقيل لو :وما يدريك؟ قاؿ :ذاكرتو و أخذت عليو األبواب "
و قاؿ سليماف بن شعبة" :كتبوا عن أيب داوود أربعُت ألف حديث وليس معو كتاب"
و قاؿ الشافعي" :حفظت القرآف و أنا ابن سبع سنُت  ،و حفظت ا١توطّأ و أنا ابن عشر سنُت"
و إف سألت عن قراءهتم يف كتب اٟتديث  ،فقد جاء يف ترٚتة الفَتوزبادي صاحب القاموس أنو قرأ صحي مسلم يف
ثبلثة أيّاـ بدمشق و أنشد:

ّتوؼ دمشق جوؼ اإلسبلـ
قرأت ْتمد اهلل جامع مسلم
قراءة ضبط يف ثبلث ػ ػػة أياـ
و ًبّ بتوفيق اإللو و فػضلو
و قرأ اٟتافظ ابن حجر يف رحلتو الشاميّة"معجم الطرباين الصغَت" يف ٣تلس واحد بُت صبلٌب الظهر و العصر ،
ويشتمل ىذا الكتاب على ٨تو ألف و ٜتسمائة حديث ..
الفن ستجد نفعو يف دنياؾ و
فارسم ػ أعانك اهلل ػ لك منهجاً يف طلب اٟتديث و علومو  ،فإنك إف أتقنت ىذا ّ
آخرتك مىت أخلصت الطلب  ،و ستفوؽ قرناءؾ  ،و يف إماـ أىل السنّة و اٞتماعة  ،و إماـ احمل ّدثُت مؤلف الكتاب
الّذي ىو أص ّ الكتب بعد كتاب اهلل  ،البخاري لك سلف  ،فهل ستكوف خَت خلف ؟؟!
فابدأ باألربعُت للنووي ٍ ،ب عمدة األحكاـ للمقدسي ٍ ،بّ بلوغ ا١تراـ البن حجر  ،و ا١تنتقى للمجد ابن تيمية  ،ػ
الست و غَتىا  ،مع العناية بشروح كل كتاب ..
رٛتهم اهلل تعاىل ػ ٍبّ ادخل يف قراءة األمهات ّ
و إف ُرمت أبواب األدب فاقرأ "األدب ا١تفرد" للبخاري  ،و إف طلبت السَت و معرفة ا١تغازي فمختصر السَتة النبويّة
الوىاب  ،أو الرحيق ا١تختوـ للمباركفوري فقد أجاد صاحبو فيو و أفاد ..
٤تمد بن عبد ّ
للشيخ ّ
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و إف أردت معرفة أحاديث الًتغيب و الًتىيب و فضائل األعماؿ فكتاب ا١تنذري "الًتغيب و الًتىيب" و قد عمل
األلباين ػ رٛتو اهلل ػ على أحاديثو يف كتابو صحي الًتغيب و الًتىيب و ضعيفو ..
و يف أدب طلب اٟتديث اقرأ "اٞتامع آلداب الراوي و أخبلؽ السامع" للبغدادي ..
و يف حقوؽ ا١تصطفى  عليك بقراءة " الشفا" للقاضي عياض ..
حن اٞتذع إليو  ،و مل ٖت ّدث نفسك يوماً بسماع حديثو
ػو ّ
تأمل حنُت اٞتذع ٟتديثو  ، فوا حسرتاه لقلبك إف ّ
!!!
أخرج ابن خزٯتةٔ من حديث أنس ػ رضي اهلل عنو ػ أ ّف رسوؿ اهلل  كاف يقوـ يوـ اٞتمعة فيسند ظهره إىل جذع
منصوب يف ا١تسجد  ،فيخطب  ،فجاء رومي  ،فقاؿ :أال نصنع لك شيئاً تقعد  ،و كأنّك قائم ؟ فصنع لو منرباً لو

تج ا١تسجد ٓتواره حزناً على
فلما قعد النيب  على ا١تنرب خار اٞتذع خوار الثور حىت ار ّ
درجتاف و يقعد على الثالثة ّ ،
فلما التزمو سكت ٍ ،بّ قاؿ :و الّذي نفسي بيده لو
رسوؿ اهلل  ، فنزؿ رسوؿ اهلل  من ا١تنرب فالتزمو و ىو ٮتور ّ ،
فدفِن  ،و يف خرب جابر قاؿ النيب " :
حىت تقوـ الساعة" حزناً على رسوؿ اهلل  ، فأمر بو ُ
مل ألتزمو ما زاؿ ىكذا ّ
ِ
صححو األلباينٕ ..
إف ىذا بكى لما فقد من الذكر" ّ

 1ـ (.. 1777 )142/2
 2ـ اٌصس١سخ (.. 2174 )226/5
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أحق أف تشتاقوا
ٖتن إىل رسوؿ اهلل  شوقاً للقائو  ،فأنتم ّ
يقوؿ اٟتسن البصري" :يا معشر ا١تسلمُت  ،،ا٠تشبة ّ
ٔ
إليو"
 ( /ٚو توقّروه )
تعزروه و توقّروه )
يقوؿ تعاىل ( :لتؤمنوا باهلل و رسولو و ّ
و قد حوت اآلية حقوقاً ثبلثة لرسوؿ اهلل  :اإلٯتاف بو و قد مضى  ،و تعزيره سيأٌب  ،و إليك معٌت توقَته  ،يقوؿ
لكل ما فيو سكينة وطمأنينة من اإلجبلؿ و اإلكراـ  ،و أف يعامل من
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية " :التوقَت :اسم جامع ّ
ٕ
كل ما ٮترجو عن ح ّد الوقار"
التشريف و التكرمي و التعظيم ٔتا يصونو عن ّ
فالتوقَت معناه التعظيم  ،و اإلجبلؿ و التفخيمٖ ..
أجل  ،و أعظم  ،و أكرـ  ،و ألزـ علينا من حقوؽ السادات على ٦تاليكهم  ،و
و معلوـ أ ّف حقوؽ رسوؿ اهلل ّ ، 
كل ولد والده  ،و ٔتثل ىذا نطق
اآلباء على أوالدىم ّ ،
فحق علينا أف ٨تبّو و ٧تلّو أكثر من إجبلؿ كل عبد سيّده  ،و ّ
القرآف الكرمي ..

 1ـ صس١ر اثٓ زجّبْ ()237/4
 2ـ اٌصبسَ اٌّغٍٛي ( .. )422
 3ـ تفغ١ش اٌطجش.. )75/29( ٞ
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خص اهلل نبيّو يف ىذه
ػ يقوؿ تعاىل ( ال ٕتعلوا دعاء الرسوؿ بينكم كدعاء بعضكم بعضا )  ،يقوؿ شيخ اإلسبلـّ " :
اآلية با١تخاطبة ٔتا يليق بو  ،فنهى أف يقولوا :يا ٤تمد  ،أو يا أٛتد  ...و لكن يقولوا :يا رسوؿ اهلل  ،و كيف
ط
ٮتاطبونو بذلك  ،و اهلل سبحانو أكرمو يف ٥تاطبتو إياه ٔتا مل يكرـ بو أحداً من األنبياء  ،فلم يدعو باٝتو يف القرآف ق ّ
بل يقوؿ ( :يا أيّها النيب قل ألزواجك  ( )....يا أيّها النيب اتّق اهلل  ) ......مع أنّو سبحانو قاؿ ( :و قلنا آلدـ
اسكن أنت و زوجك اٞتنة  ) ....و قاؿ ( :يا نوح إنو ليس من أىلك  ) ....و قاؿ ( :يا عيسى ابن مرمي اذكر
نعميت عليك ) .....
٤تمدا رسوؿ اهلل" فنخرب عنو باٝتو كما
ّأما إذا كنّا يف مقاـ اإلخبار عنو  ،قلنا" :أشهد أ ّف ال إلو إال اهلل  ،و أشهد أ ّف ّ
أخرب اهلل سبحانو عنو فقاؿ( :ما كاف ٤تمد أبا أحد من رجالكم ) و قاؿ٤ ( :تمد رسوؿ اهلل و الّذين معو )
فالفرؽ بُت مقاـ ا١تخاطبة و اإلخبار فرؽ ثابت بالشرع و العقلٔ ..
و اقرأ سورة اٟتجرات ترى وجوب مراعاة اآلداب النبويّة مع رسوؿ اهلل  يقوؿ تعاىل ( :يا أيّها الّذين آمنوا ال تق ّدموا
بُت يدي اهلل و رسولو و اتقوا اهلل إف اهلل ٝتيع عليم * يا أيها الّذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النيب و ال
يغضوف أصواهتم عند رسوؿ
ٕتهروا لو بالقوؿ كجهر بعضكم بعضا أف ٖتبط أعمالكم و أنتم ال تشعروف * إف الّذين ّ

 1ـ دسء تعبسض اٌعمً  ٚإٌمً ( )297/1ثبختصبس ..

42

اهلل أولئك الّذين امتحن اهلل قلوهبم بالتقوى ٢تم مغفرة و أجر عظيم * إف الّذين ينادونك من وراء اٟتجرات أكثرىم ال
يعقلوف * و لو أهنم صربوا حىت ٗترج إليهم لكاف خَتاً ٢تم و اهلل غفور رحيم )
حىت يأذف  ،و ٢تذا كاف رسوؿ اهلل  يسأؿ الصحابة عن اليوـ ال ّذي ىم
فأوؿ أدبٖ :ترمي التق ّدـ بُت يديو بكبلـ ّ
فيتحرجوف أف ٬تيبوا إالّ بقو٢تم :اهلل ورسولو أعلم  ،خشية
فيو  ،و ا١تكاف الّذي ىم فيو  ،و ىم يعلمونو ّ
حق العلم ّ ،
حجة الوداع أكرب شاىد على ىذا ..
يدي اهلل و رسولو  ،و حديث خطبة النحر يف ّ
أف يكوف يف قو٢تم تق ّدـ بُت ّ
النيب  ،و أف ٬تهر لو بالقوؿ كما ٬تهر الرجل ١تخاطبة من عداه  ،و ىذا يف
الثاينّ :
حرـ رفع الصوت فوؽ صوت ّ
حياتو و بعد ٦تاتو  ٔو ٝتع عمر بن ا٠تطّاب ػ رضي اهلل عنو ػ صوت رجلُت يف مسجد النيب  قد ارتفعت
أصواهتما فجاء فقاؿ :أتدرياف أين أنتما؟ ٍب قاؿ :من أين أنتما؟ قاال :من أىل الطائف  ،فقاؿ :لو كنتما من أىل
١تدينة ألوجعتكما ضربإً ..
قاؿ العلماء :يكره رفع الصوت عند قربه  كما كاف يكره يف حياتو عليو الصبلة و السبلـ ؛ ألنو ٤تًتـ حيّاً و ميّتاً
..
و ح ّذرىم إف ىم فعلوا ذلك أف ٖتبط أعما٢تم و ىم ال يشعروف ..

 1ـ ٕ٠ظش :تفغ١ش اثٓ وث١ش (.. )222/4
 2ـ اٌجخبس.. 452 )179/1( ٞ
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النيب ،
و كاف عبد الرٛتن ابن
ّ
النيب  أمرىم بالسكوت و قاؿ :ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت ّ
مهدي إذا قرأ حديث ّ
يتأوؿ أنو ٬تب لو من اإلنصات عند قراءة حديثو ما ٬تب لو عند ٝتاع قولو ٔ..
و ّ
فاحذر أف ترفع صوتك عند نقل حديثو  ،أو يف مسجده  ،أو تذكره كذكر آحاد النّاس  ،و قد جاءت سورة
اٟتجرات بأسلوهبا
كل منزلة أحد من ا٠تلق ليستشعر
ا١تُعجز لتفخيم شأف النيب  و إظهار رفعة قدره ا١تنيف و ّ
ٝتو منزلتو  فوؽ ّ
ا١تؤمن بقلبو و روحو وكافّة إحساساتو و مشاعره ما أوجبو اهلل تعاىل من توقَته  توقَتاً ٬تلّي رفيع قدره  ،و عظيم
مقامو ..
و من عظيم شأف رسوؿ اهلل  أف ح ّذر اهلل من إيذائو أش ّد التحذير فقاؿ ( :إف الّذين يؤذوف اهلل و رسولو لعنهم اهلل
يف الدنيا و اآلخرة و أع ّد ٢تم عذاباً مهيناً * و الّذين يؤذوف ا١تؤمنُت و ا١تؤمنات بغَت ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاناً و
إٙتاً مبيناً ) ..
وتأمل تفريقو سبحانو بُت أذى
فانظر كيف قرف اهلل أذى رسولو بأذاه فمن آذاه فقد آذى اهلل  ،و من آذى اهلل كفر ّ ،
اهلل ورسولو و أذى ا١تؤمنُت فجعل على ىذا البهتاف و اإلٍب ا١تبُت  ،و جعل على ذلك اللعنة يف الدنيا و اآلخرة و

 1ـ اٌشفب (.. )22/2
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سب الرسوؿ  تتعلق بو
العذاب ا١تهُت و معلوـ أ ّف أذى ا١تؤمنُت من كبائر اإلٍب و ليس فوؽ ذلك إال الكفر ٍ ،بّ إف ّ
حقوؽ ع ّدة:
حق اهلل سبحانو  ،ألف الطعن يف الرسوؿ طعن يف ا١ترسل  ،و ألف مبارزة رسوؿ اهلل  مبارزة ألفضل أولياء اهلل
ّٔ /
..
حق ا١تؤمنُت من ىذه األمة  ،أل ّف ٚتيع أمور ا١تؤمنُت يف دينهم و دنياىم و آخرهتم قامت بواسطتو و سفارتو ،
ّٕ /
سب أنفسهم و آبائهم و أبنائهم ..
فالسب لو أعظم عندىم من ّ
ّ
ٔ
حق رسوؿ اهلل  من حيث خصوص نفسو  ،فإف اإلنساف تؤذيو الوقيعة يف عرضو أكثر ٦تّا يؤذيو أخذ مالو ..
ّٖ /
برد سنتو  ،أو الوقوع يف عرضو و شرعتو  ،ويل ّأمو كيف تعلّقت ثبلثة
حق توقَته  ،أو آذاه ّ
كل من مل يوقره ّ 
إىل ّ
حقوؽ يف رقبتو ؟؟!!!!
و قد فطن السلف الصاحل ٢تذا األمر  ،فالتزموه قوالً و عمبلً يف حياتو و بعد ٦تاتو  ،و ما أبلغ ما قالو عروة ابن
فلما رجع إىل قريش
مسعود ػ رضي اهلل عنو ػ يف وصف أصحابو حُت وجهتو قريش إىل رسوؿ اهلل  يوـ اٟتديبية ّ ،
قاؿ " :أي قوـ  ،واهلل لقد وفدت على ا١تلوؾ  ،و وفدت على قيصر و كسرى و النجاشي  ،و اهلل إف رأيت مليكاً

 1ـ اٌصبسَ اٌّغٍٛي ( 392ـ  )394ثبختصبس ..
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كف رجل منهم  ،فدلك هبا
٤تمدا  ،واهلل إف انتخم ٩تامة إال وقعت يف ّ
٤تمد ّ
قط يعظمو أصحابو ما يعظّم أصحاب ّ
توضأ كادوا يقتتلوف على وضوءه  ،و إذا تكلّموا خفضوا أصواهتم
وجهو و جلده  ،و إذا أمرىم ابتدروا أمره  ،و إذا ّ
عنده  ،وما ٭ت ّدوف إليو النظر تعظيمأً ..
و يطالعك دائماً يف وصف صحابتو ػ رضواف اهلل عليهم ػ يف ٣تلسو " كأ ّف على رؤوسهم الطَت" توقَتاً لو ..
و أخرج البيهقيٕ عن بريدة بن اٟتصيب ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ" :كنّا إذا قعدنا عند رسوؿ اهلل  مل نرفع رؤوسنا إليو
إعظاماً لو" ..
صح األلباينٖ عن أنس " أ ّف أبواب النّيب  كانت تقرع باألظافَت "
و أخرج البخاري و ّ
فلما قدـ ا١تدينة و دخل
و ١تّا بعثت قريش أبا سفياف إىل رسوؿ اهلل  ليش ّد يف عقد صل اٟتديبية و يزيد يف ا١ت ّدة ّ ،
فلما ذىب ليجلس على فراش رسوؿ اهلل  طوتو  ،فقاؿ :يا بنيّة ما أدري أرغبت يب عن ىذا
على ابنتو ّأـ حبيبة ّ ،
عٍت ؟؟ فقالت :ىو فراش رسوؿ اهلل و أنت مشرؾ ٧تس  ،فلم أحب أف ٕتلس على فراشو  ،و١تا
الفراش أو رغبت بو ّ
ّ
٤تمد فما رأيت قوماً ١تلك عليهم أطوع منهم لو ..
رجع أبو سفياف ألىل م ّكة قاؿ ٢تم :وقد تتبّعت أصحاب ّ

 1ـ اٌجخبس.. )976/2( ٞ
 2ـ اٌّذخً ئٌ ٝاٌغٕٓ (.. )321
 3ـ صس١ر األدة اٌّفشد (.. )1222
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و ال تعجب ٟتاؿ أصحاب ٤تمد  فإنو كاف أرحم ا٠تلق و أرأفهم هبم  ،و أنفعهم ٢تم  ،أفص خلق اهلل  ،و
أحسنهم تعبَتاً عن ا١تعاين الكثَتة باأللفاظ الوجيزة  ،و أصربىم يف مواطن الصرب  ،و أصدقهم يف مواطن اللقاء  ،و
الذمة  ،وأعظمهم مكافأة على اٞتميل بأضعافو و أشدىم تواضعا  ،و أعظمهم إيثاراً على نفسو و
أوفاىم بالعهد و ّ
أش ّد ا٠تلق ذبّاً عن أصحابو  ،و ٛتاية ٢تم  ،و دفاعاً عنهم  ،و أقوـ ا٠تلق ٔتا يأمر بو  ،و أتركهم ١تا ينهى عنو ،
أوصل ا٠تلق رٛتة  ،و أجودىم صدراً  ،و أصدقهم ٢تجة  ،و ألينهم عريكة و أكرمهم عشرة  ،من رآه بديهة ىابو ،
ومن خالطو معرفة أحبّو ..
خص هبما أىل الصدؽ و اإلخبلص و ٫تا :اإلجبلؿ و احملبّة  ،فكاف كل من يراه يهابو و
و قد ّ
خصو اهلل بصفتُت ّ
كل ٥تلوؽ  ،فهو
٭تلّو  ،و ٯتؤل قلبو تعظيماً و إجبلالً و إف كاف ّ
عدواً لو  ،فإذا خالطو و عاشره كاف ّ
أحب إليو من ّ
اجملل ا١تعظّم  ،احملبوب ا١تكرـ  ،و ىذا غاية كماؿ احملبّة أف تقًتف بالتعظيم و ا٢تيبةٔ ..
ّ
استمرت ٤تبتو  عند أصحابو و من تبعهم بإحساف بعد ٦تاتو فكاف أحدىم يغضب على أقرب النّاس إليو إف
و ّ
خالف قولو  ، فهاىو ابن عمر ػ رضي اهلل عنو ػ ٭ت ّدث عن حبّو فيقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ" :ال ٘تنعوا
تغَت  ،ونساءه اختلفن فيقوؿ :و اهلل
نسائكم ا١تساجد إذا استئذنّكم إليها" فيعًتض أحد أبنائو ببلؿ على أ ّف الزمن ّ

 1ـ ٕ٠ظش :خالء األفٙبَ (.. )29
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لنمنعهن  ،ويف رواية :ال
ندعهن ٮترجن  ،فيتخذنو دغبلً  ،،فما موقف أبيو؟! يقوؿ الراوي :فسبّو عبد اهلل سبّا سيّئاً
ّ
ّ
ٔ
لنمنعهن ؟؟!! و يف رواية :فضرب يف صدره
ما ٝتعتو سبّو مثلو قط  ،وقاؿ :أخربؾ عن رسوؿ اهلل  وتقوؿ :واهلل
ّ
ٕ
حىت مات ..
اهلل
عبد
مو
ل
ك
فما
:
 ..و عند أٛتد
ّ
ّ
و كيف ال يكوف ىذا موقف ابن الفاروؽ ؟؟! واهلل تعاىل يقوؿ ( :فليحذر الّذين ٮتالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة أو
صح األلباينٖ أف قريباً لعبد اهلل بن مغ ّفل ػ رضي اهلل عنو ػ خذؼ
يصيبهم عذاب أليم ) و أخرج ابن ماجة و ّ
فنهاه وقاؿ" :إف النيب  هنى عن ا٠تذؼٗ وقاؿ إهنا ال تصيد صيدا  ،وال تنكأ عدوا  ،ولكنها تكسر السن  ،وتفقأ
العُت" وعاد قريبو للخذؼ أخرى فقاؿ لو عبد اهلل" :أح ّدثك عن رسوؿ اهلل ٍ ب تعود  ،ال أكلّمك أبداً"
٤تمد ،
األئمة أ ّهنم كانوا ال ٭ت ّدثوف عن رسوؿ اهلل  إال على وضوء  ،منهم :قتادة  ،وجعفر بن ّ
و جاء عن عدد من ّ
مرة " :كانوا يكرىوف
ومالك ابن أنس  ،و األعمش  ،بل صار ذلك مستحبّا عندىم وكرىوا خبلفو  ،يقوؿ ضرار ابن ّ
٘
أف ٭ت ّدثوا عن رسوؿ اهلل  وىم على غَت وضوء"

 1ـ ِغٍُ (.. 442 )322/1
 2ـ (.. 4933 )36/2
 3ـ (.. 3226 )1275/2
 4ـ اٌخزف :اٌشِ ٟثبٌسص ٝاٌصغبس  ،إٌٙب٠خ (.. )16/2
 5ـ خبِع ث١بْ اٌعٍُ  ٚفضٍٗ الثٓ عجذ اٌجشّ (.. )1217/2
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و قاؿ أبو سلمة ا٠تزاعي" :كاف مالك ابن أنس إذا أراد أف ٮترج ٭ت ّدث توضأ وضوئو للصبلة  ،ولبس أحسن ثيابو ،
ومشط ٟتيتو  ،فقيل لو يف ذلك  ،فقاؿ :أعظّم بو حديث رسوؿ اهلل  ، " و قاؿ ابن أيب الزناد:
و لبس قلنسوة ّ ،
"كاف سعيد بن ا١تسيّب و ىو مريض يقوؿ :أقعدوين  ،فإين أُعظم أف أح ّدث حديث رسوؿ اهلل  و أنا مضطجع"
٤تمد ابن سَتين يتح ّدث فيضحك فإذا جاء اٟتديث خشعٔ ..
و كاف ّ
حجتُت ،
حج ّ
و ُسئل مالك عن أيّوب السختياين فقاؿ :ما ح ّدثتكم عن أحد إال و أيّوب أوثق منو  ،قاؿ مالك :و ّ
للنيب
النيب  بكى ّ
حىت أرٛتو ّ
فلما رأيت منو ما رأيت و إجبللو ّ
فكنت أرمقو و ال أٝتع منو غَت أنّو كاف إذا ذكر ّ
كتبت عنو ..
حىت يصعب ذلك على جلسائو  ،فقيل
و قاؿ مصعب بن عبد اهلل :كاف مالك إذا ذكر النيب ّ 
تغَت لونو  ،و ينحٍت ّ

علي ما تروفٕ ..
لو يوماً يف ذلك فقاؿ :لو رأيتم ما رأيت ١تا أنكرًب ّ
جف لسانو يف فمو  ،ىيبة
النيب  فينظر إىل لونو كأنّو نزؼ منو ال ّدـ  ،و قد ّ
وكاف عبد الرٛتن ابن القاسم يذكر ّ
حىت ال يبقى يف عينيو دمعة ..
لرسوؿ اهلل  ، وكاف يأٌب عامر بن عبد اهلل بن الزبَت فإذا ذُكر عنده النيب  بكى ّ
عيناً ًً لغَتؾ دمعها مدرار
نزؼ البكاء دموع عينك فاستعر

 1ـ اٌدبِع ٌٍخط١ت (.. )53/2
 2ـ اٌغ١ش (.. )1716
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و كاف الزىري من أىنأ النّاس فإذا ذُكر عنده الرسوؿ  فكأنو ما عرفك و ال عرفتؤ ..
و مل يك التوقَت مقتصراً على اإلنساف فحسب بل كاف للحيواف أدب جم معو  فعن عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ
أحس برسوؿ
قالت" :كاف آلؿ رسوؿ اهلل  وحش  ،فإذا خرج رسوؿ اهلل  لعب و اشت ّد  ،و أقبل و أدبر  ،فإذا ّ
ٕ
صح إسناده ابن
و
اهلل  دخل ربض فلم يًتمرـ ما داـ رسوؿ اهلل  يف البيت كراىية أف يؤذيو " أخرجو أٛتد
ّ
كثَتٖ ..
و عن سفينة موىل رسوؿ اهلل  قاؿ" :ركبت البحر  ،فانكسرت سفينيت اليت كنت فيها  ،فركبت لوحاً من ألواحها ،
إيل يريدين  ،فقلت :يا أبا اٟتارث  ،أنا موىل رسوؿ اهلل  كاف من أمري
فطرحٍت اللوح يف أٚتة فيها األسد  ،فأقبل ّ
حىت أخرجٍت من األٚتة  ،و وقفٍت على الطريق ٍ ،ب ٫تهم
كيت و كيت  ،فأقبل األسد و طأطأ رأسو و دفعٍت ٔتنكبو ّ
صححو على شرط مسلم  ،و وافقو الذىيبٗ ..
 ،فظننت أنو يودعٍت " رواه اٟتاكم و ّ
يقوؿ ابن سيّد الناس:
بال ػ ػ ػ ػػروـ يف فيفاء قفر بلقع
و الليث أذوى يف سفينة مفردا

 1ـ اٌشفب (.. )592
 2ـ اٌّغٕذ (.. 152 )112/6
 3ـ شّبئً سعٛي هللا .. )223( 
 4ـ اٌّغتذسن (.. )626/3
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عند األماف على سواء ا١تشرع
ما زاؿ يك ػ ػ ػ ػػلؤه إال أف دلّو
حق يل أف أتسائل بعد ىذا كلّو :أين ٨تن من سَتة القوـ ؟! و أين حالنا من حا٢تم ؟!
و ّ
لقد قاـ يف قلوهبم ما قصرت ٫تمنا على أف تقوـ بأقلّو  ،و أحيوا يف شعورىم ما ماتت مشاعرنا دونو  ،و تعلّقت
أبصارىم فيما وراء الطرؼ يف حُت مل تتجاوز أبصارنا أطرافنا  ،أال رجل أو امرأة مل تقعد هبم ٫تتهم  ،و مل يتأخر هبم
عملهم ؟؟ أال صادؽ يًتجم احملبّة قوالً و عمبلً و غَتة ؟؟!
و إال....
تقر ٢تم بذاكا
فكلٌّ ي ّدعي وصبلً بليلى
و ليلى ال ّ
أين توقَت رسوؿ اهلل  يف قلوب ا٠تلق باستشعار ىيبتو  و جبللة قدره وعظيم شأنو و استحضار ٤تاسنو و ا١تعاين
كل ما من شأنو أف ٬تعل القلب ذاكراً ٟتقو من التوقَت و التعزير  ،ومعًتفاً بو و مطيعاً لو
اٞتالبة ٟتبّو و إجبللو  ،و ّ
فالقلب ملك األعضاء و ىي لو جند وتبع فمىت ما كاف تعظيم النيب  مستقر يف القلب مسطوراً فيو على تعاقب
األحواؿ  ،فإ ّف آثًت ذلك ستظهر على اٞتوارح حتماً ال ٤تالة  ،و حينئذ ستجد اللساف ٬تري ٔتدحو و الثناء عليو ٔتا
غلو وال تقصَت  ،ومن أعظم الثناء عليو الصبلة و السبلـ
ىو أىلو ٦تا أثٌت بو عليو ربّو  ،و أثٌت على نفسو من غَت ّ
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عليو  ،فالصبلة منّا عليو تتضمن ثناء ا١تصلّي عليو و اإلشارة بذكر شرفو و فضلو  ،و إرادة من اهلل تعاىل اف يعلي
ذكرهٔ ..
نتأدب بذكره بألسنتنا  ،و ذلك بأف نقرف ذكر اٝتو بلفظ النّبوة أو الرسالة مع الصبلة و
و من تعظيم اللساف أف ّ
السبلـ عليو  ،و من تعظيم اللساف حفظ سنّتو و تبليغها و الدعوة إليها  ،و ّأما تعظيم اٞتوارح فالعمل بشريعتو و
التأسي بسنتو  ،و األخذ بأوامره ظاىراً و باطناً و ٖتكيم ما جاء بو يف األمور كلّها  ،و الرضا ْتكمو و التسليم لو ،
ّ
و ا١توالة و ا١تعاداة ألجلو  ،و جهاد من خالفو ..
فأين توقَت الرسوؿ  عند من ابتدع يف دين اهلل ما ليس منو زاعماً أنّو ٤تب مشتاؽ  ،وغفل عن قوؿ رسوؿ اهلل : 
" من رغب عن سنيت فليس مٍت " وقولو  " من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد " فإىل من أحيا ليلة ا١تولد ،
ومن اجتمع يف اٟتفبلت ضاربا الدؼ على ا١تدائ النبويّةٕ  ،عبلـ تفعل ما مل تؤمر بو ؟؟! وٗتلف أمر رسوؿ اهلل 
لسبقت إليو القوـ ؟! فتأمل حالك ،
حيث أمرؾ باإلتباع  ،وترؾ اإلبتداع  ،و أنت تزعم حبو  ،وىل لو كاف خَتا
َ
والزـ ىدي نبيك فإف بالتمسك بو النجاة  ،وبًتكو ا٢تبلؾ  ،ىداؾ اهلل ووفقك وأعانك وسددؾ ..

 1ـ خالء األفٙبَ (.. )79
 2ـ أش١ذ ثىتبة "زمٛق إٌج  ٟث ٓ١اإلزالي  ٚاإلدخبي" تمذ ُ٠فضٍ١خ اٌش١خ د.صبٌر اٌفٛصاْ ـ زفظٗ هللا ـ  ٚاٌّز ٞصذس ِٓ إٌّتذ ٜاإلعالِٟ
فمذ ز ٜٛوتبث٘ ٓ١ب ِِّ :ٓ١ظب٘ش اٌغٍ ّ ٛف ٟلصبئذ اٌّذ٠ر إٌج ٚ ، ٞٛظب٘شح اإلزتفبي ثبٌٌّٛذ إٌج .. ٞٛفطبٌعٗ فاْ ف ٗ١فٛائذ ال ٠غتغٕ ٟعٕٙب طبٌت
عٍُ ..
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وأين رسوؿ اهلل  يف ٣تالسنا حُت يذكر  ،وأين الصبلة والسبلـ عليو عند مرور اٝتو الشريف  ،وكيف تقدـ آراء
الرجاؿ على قولو مع أف اهلل هنى أف نقدـ بُت يدي اهلل ورسولو فقاؿ  ( :ال تقدموا بُت يدي اهلل ورسولو ) فتقوؿ
قاؿ فبلف وقاؿ فبلف  ،وكاف ابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغو من السنة بقولو :قاؿ أبو بكر وعمر قائبل لو:
" يوشك أف تنزؿ عليكم حجارة من السماء  ،أقوؿ قاؿ رسوؿ اهلل  ، وتقولوف قاؿ أبو بكر وعمرٔ ؟؟! " فرحم
اهلل ابن عباس رضي اهلل عنو فواهلل لو شاىد خلفنا اليوـ ىؤالء اّلذين إذا قيل ٢تم قاؿ رسوؿ اهلل قالوا  :قاؿ فبلف
وفبلنة ١تن ال يداين الصحابة  ،وال قريبا من قريب  .وقد قاؿ الشافعي " :إذا ص اٟتديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
ٕ
عليو وسلم فخذوا بو  ،واضربوا بقويل عرض اٟتائط "
أين توقَت رسوؿ اهلل والواحد منا ٭تفظ آالؼ األبيات وال ٭تفظ أربعُت حديثا من أحاديثو ؟!!
أف توقَت رسوؿ اهلل  حُت يشكك يف قولو أو ينزؿ على عصره وكأنو مل يبعث رٛتة للعا١تُت وكافة للناس ..

 1ـ أعالَ اٌّٛلّع.. )232/2( ٓ١
 2ـ اٌطشق اٌسىّ١خ (.. )27/6
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أين توقَت رسوؿ اهلل  حُت يروى الضعيف من اٟتديث ويًتؾ الصحي  ،وتتبع شواذ األحاديث وموضوعاهتا وتنشر
مع أف يف األحاديث الصحيحة غنية  ،أخرج ابن ماجة  ،وصح األلباينٔ من حديث علي – رضي اهلل عنو – عن
النيب  قاؿ  " -:من حدث عٍت حديثا وىو يرى أنو كذب فهو أحد الكاذبُت "
أين توقَت رسوؿ اهلل حُت يتبلعب ٔتعاين األحاديث النبوية ْتجة قراءة النص أكثر من قراءة  ،وتوسيع مفاىيم
النصوص من جاىل ال ٯتتلك أدوات االجتهاد فضبل عن شروطو ..؟!!!
يقوؿ ابن القيم  -رٛتة اهلل  " : -ومن األدب معو أال يتشكل قولو  ،بل تستشكل اآلراء لقولو  ،وال يعارض نصو
بقياس  ،بل هتدر األقيسة  ،وتلقى لنصوصو  ،وال ٭ترؼ كبلمو عن حقيقتو ٠تياؿ يسميو أصحابو معقوال  ،نعم ! ىو
٣تهوؿ  ،وعن الصواب معزوؿ  ،وال يوقف قبوؿ ما جاء بو على موافقة أحد فكل ىذا من قلّة األدب مع صلى اهلل
عليو وسلم  ،بل ىو عُت اٞترأةٕ ..
فما آمن يف دينو كمخاطر
كل قوؿ عند قوؿ ٤تمد
دعوا ّ
أين توقَت رسوؿ اهلل  وأنت ترى يف مسجده  ،وعن حجرتو رفع الصوت  ،واللغط  ،واالشتغاؿ بقيل وقاؿ  ،كأف
اٟترـ ليس حرمو  ،وكأف عمر بن ا٠تطاب مل يهم بضرب الطائفُت على رفعهما لصوهتما  ،ولن يضرهبما إال عن

 1ـ (.. 32 )14/1
 2ـ ِذاسج اٌغبٌى.. )426/2( ٓ١
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٥تالفة  ،فتنبو إف كنت يف مسجده  ،و أحسن جواره  ،واحذر أف ٭تبط عملك وأنت ال تشعر  ،وحذر من رأيتو
غبل يف شخصو فدعاه من دوف اهلل عند قربه  ،أو ٘تس ّتدار الغرفة ؛ ألنو أمرنا باألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر
احملادة ألمره .
 ،وما تراه ىو عُت ّ
أيها احملبّوف لقد تباعد بنا الزمن  ،واستنسرت الفنت  ،واشتغل األكثروف باٟتطاـ من ا١تهن  ،وغاب عنا اٟتب وإف
ادعيناه  ،ونسينا الواجبات فكانت من أحاديث الذكريات  ،نتحدث عن ا٢تدي النبوي ولكمن أين ىو اٞتاد يف
االتباع  ،الصادؽ يف االقتفاء ؟!!!!
٨ \ٛتري دوف ٨ترؾ يا رسوؿ اهلل :
يقوؿ اهلل تعاىل آمرا ا١تؤمنُت يف حق رسوؿ اهلل  ( :لتؤمنوا باهلل ورسولو وتعزروه وتوقروه )
يقوؿ شيخ اإلسبلـ " :فالتعزير اسم جامع لنصره  ،وتأييده  ،ومنعو من كل يؤذيؤ " وقد حكم الرب بفبلح من
نصره و عزره بعد أف وصفو باإلٯتاف فقاؿ  ( :فالذين آمنوا بو وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزؿ معو أولئك ىم
ا١تفلحوف )

 1ـ اٌصبسَ اٌّغٍٛي (.. )422
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ومن أعظم دالئل احملبة واإلجبلؿ نصرة رسوؿ اهلل  ، يقوؿ تعاىل ( :للفقراء ا١تهاجرين الذين أخرجوا من ديارىم و
أموا٢تم يبتغوف فضبل من اهلل ورضوانا وينصروف اهلل ورسولو أولئك ىم الصادقوف ) فالصادؽ يف دعوى ٤تبتو من برىن
عليها ببذؿ مالو وأىلو ونفسو ولنصرة اهلل ورسولو ..
الذب عن رسوؿ اهلل  ، وفدائو با١تاؿ
ولقد سطر الصحابة رضواف اهلل عيهم أروع األمثلة وأصدؽ األعماؿ يف ّ
والولد والنفس  ،يف ا١تنشط وا١تكره والعسر واليسر  ،وكتب السَت عامرة بذكر أخبارىم وحسيب من القبلدة ما أحاط
بالعنق  ،ومن السوار ما أحاط با١تعصم  ،وإليك بعض روائع سَتىم ..
ػ أبو بكر يبكي يوـ ا٢تجرة حُت ٟتق سراقة بن مالك برسوؿ اهلل  وأيب بكر  ،فيسألو رسوؿ اهلل  " :مل تبكي ؟ "
يقوؿ  " :أما واهلل ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عيك " فدعا رسوؿ اهلل على سراقة فقاؿ  " :اللهم اكفناه ٔتا

شئت " فساخت قوائم فرسو إىل بطنها يف أرض صلدٔ  ،بل كاف أبو بكر ينتقل عن ٯتُت ومشاؿ وخلف وأماـ رسوؿ
اهلل  فتعجب رسوؿ اهلل  من فعلو  ،فسألو عنو  ،فقاؿ ػ رضي اهلل عنو ػ :يا رسوؿ اهلل أذكر الطلب فأمشي
مرة عن مشالك  ،ال آمن عليك  ،فقاؿ لو النيب : 
مرة عن ٯتينك  ،و ّ
خلفك  ،و أذكر الرصد فأكوف أمامك  ،و ّ
" يا أبا بكر لو كاف شي ألحببت أف يكوف بك دوين ؟ " قاؿ  :نعم والذي بعثك باٟتقٕ ..

 1ـ أخشخٗ أزّذ ف ٟاٌّغٕذ ( ٚ ، 3 )155/1صسّر ئعٕبدٖ اٌش١خ أزّذ شبوش ..
 2ـ اٌجذا٠خ  ٚإٌٙب٠خ (.. )122/3

62

و١تا وصل رسوؿ هلل  إىل الغار  ،وأراد أف ينزؿ فيو قاؿ لو الصديق :مكانك حىت أتربئ لك  ،فإف كاف بو أذى
نزؿ يب قبلك  ،فنزؿ فتحسس من الغار فلم ٬تد بو شيئا  ،فنزؿ رسوؿ اهلل وقد بلغ منو اإلعياء والتعب مبلغو فما أف
دخبل حىت توسد رسوؿ اهلل  قدـ أيب بكر وناـ  ،وكاف الصديق يأخذ من ثوبو ويسد أي جحر ٥تافة أف يكوف فيو
شيء من ا٢تواـ فتؤذي رسوؿ اهلل  فتبقى منها حجر فألقمو عقبو  ،وكانت بو حية فلدغتو  ،فمنعو مكاف رسوؿ اهلل
 أف يتململ  ،ولكن األمل اشتد بو  ،و ٖت ّدرت دموعو  ،فسقطت على وجو رسوؿ اهلل  فاستيقظ  ،فقاؿ "
مالك يا أبا بكر؟ " قاؿ  :لدغت  .فنفث عليها رسوؿ فربئت بإذف اهللٔ ..
ػ و قاتل طلحة بن عبيد اهلل قتاؿ أحد عشر رجبل كانوا حوؿ رسوؿ اهلل  وقتلوا يف سبيل اهلل حىت ضربت يده
ٖ
فقطعت أصابعو فقاؿ " حسٕ " فقاؿ رسوؿ اهلل  " :لو قلت بسم اهلل لرفعتك ا١تبلئكة والناس ينظروف "
أي قوـ أولئك القوـ أحد عشر رجبل كلهم يفدي حبيبو بنفسو  ،ويبقى الثاين عشر طلحة بن عبيد اهلل يقاتل
قتاؿ األحد عشر وتشل يده لكثرة ما وقى هبا رسوؿ اهلل  ، أخرج البخاريٗ عن قيس قاؿ  ":رأيت يد طلحة

 1ـ ششذ اٌّٛا٘ت اٌٍذٔ١خ (.. )424/1
 2ـ زظ :ثىغش اٌغ ٚ ٓ١اٌتشذ٠ذ  ،وٍّخ ٠مٌٙٛب اإلٔغبْ عٕذ اٌتٛخّ ع األٌُ  ،إٌٙب٠خ (.. )325/1
 3ـ أخشخٗ إٌغبئ ّ ٚ ، ٟزغّٕٗ األٌجبٔ ، ٟصس١ر عٕٓ إٌغبئ.. 2951 )661/2( ٟ
 4ـ (.. 4263 )359/7
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النيب  يوـ أحد "  .بل و أصيب رضي هلل عنو ذاؾ اليوـ ببضع وسبعُت طعنة ورمية وضربة  ،ولذا
شبلء  ،وقى هبا ّ
قاؿ عنو أبو بكر " ذلك كلو يوـ طلحة "ٔ ..
ػ وىا ىو أبو طلحة يقي رسوؿ اهلل بنفسو يوـ أحد  ،يقوؿ أنس١ " :تا كاف يوـ أحد اهنزـ ناس من الناس عن النيب
وأبو طلحة بُت يدي النيب ٣ توب عليوٕ ّتحفة " وكاف الرجل ٯتر معو اٞتعبة من النبل فيقوؿ رسوؿ اهلل  لو :
" انشرىا أليب طلحة " ويشرؼ رسوؿ اهلل  ينظر إىل القوـ  ،فيقوؿ أبو طلحة  :يا نيب اهلل بأيب أنت وأمي ال
ٖ
تشرؼ  ،يصيبك سهم من سهاـ القوـ ٨تري دوف ٨ترؾ "
و " ٨تري دوف ٨ترؾ " إما خرب عنو رضي اهلل عنو أي  :أقف أمامك ْتيث إف السهم إذا جاء يصيب ٨تري وال
يصيب ٨ترؾ  .أو أنو قصد الدعاء  ،أي  :جعل اهلل ٨تري أقرب إىل السهاـ من ٨ترؾ  ،ألصاب دونكٗ ..
ػ وما أٚتل ما قالو أنس بن النضر يوـ أحد ١تا انكشف ا١تسلموف  " :اللهم إين أعتذر إليك ٦تا صنع ىؤالء  -يعٍت
أصحابو – وأبرأ إليك ٦تا صنع ىؤالء – يعٍت ا١تشركُت ٍ ، -ب تقدـ فاستقبلو سعد فقاؿ  :يا سعد بن معاذ  ،اٞتنة
ورب النضر إين أجد ر٭تها من دوف أحد  ،قاؿ سعد :فما استطعت يا رسوؿ اهلل ما صنع  ،قاؿ أنس بن مالك :

 1ـ ِٕسخ اٌّعجٛد (.. 4412 )99/2
 2ـ ِدٛة :أِ ٞتشط عٕٗ ٌ١م ٗ١عالذ اٌىفّبس  ،ششذ إٌ.. )129/12( ٞٚٛ
 3ـ اٌجخبسِ ، ........ )361/7( ٞغٍُ (.. 1211 )1443/3
 4ـ ٕ٠ظش :عّذح اٌمبسب (٘ ، )274/16بِش صس١ر ِغٍُ ٌّس ّّذ فإاد (.. )1443/3
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فوجدنا بو بضعا وٙتانُت ضربة بالسيف  ،أو طعنة برم  ،أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل  ،وقد مثل بو ا١تشركوف
فما عرفو أحد إال أختو ببنانؤ ..
ػ وكاف ألـ عمرة نسيبة بنت كعب موقف مشهود يوـ أحد حىت قاؿ رسوؿ اهلل  عنها " التفت ٯتينا ومشاال إال
وأراىا تقاتل دوين " ووقفت يف وجو ابن قمئو ١تا جاء باحثا عن رسوؿ اهلل  قائبل " :ال ٧توت إف ٧تا " حىت ضرهبا
ضربة يف عاتقها  ،أصابت جرحا أجوؼ لو غور  ،ليبقي ىذا اٞترح لؤلمة دور ا١ترأة يف نصرة رسوؿ اهلل والذب عنو
..
وىاىو شيخ اإلسبلـ يؤلف كتابا على اٝتو الصارـ ا١تسلوؿ للتصدي لشتائم الرسوؿ ولنصرة رسوؿ اهلل  والذب
عن شريعتو ..
وال ٖتسب أف النصرة مقصورة على اإلنساف بل كاف للحيواف دور عظيم يف الدفاع عنو  ، فقد أخربتو الذراع اليت
قدمتها اليهودية ضيافة لو  ، فلما أكل رسوؿ اهلل  وأكل القوـ قاؿ ٢تم " - :ارفعوا أيديكم  ،فإهنا أخربتٍت أهنا
ٕ
مسمومة "

 1ـ اٌجخبس.. )325/3( ٞ
 2ـ أخشخٗ أث ٛداٚٚد  ٚ ،لبي األٌجبٔ :ٟزغٓ صس١ر  ،صس١ر عٕٓ أث ٟداٚٚد ( ٚ 4512 )174/4أصٍٗ ف ٟاٌصس١س.. ٓ١
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بل ضنت شاة ذْتت بغَت إذف أىلها برسوؿ اهلل أف يأكل من ٟتم مشبوه  ،أخرج أبو داوود عن رجل من األنصار
أف امرأة دعت رسوؿ اهلل  فجاء  ،وجيء بالطعاـ  ،فوضع يده ٍ ،ب وضع القوـ فأكلوا  ،فنظر آباؤنا رسوؿ اهلل
 يلوؾ لقمة يف فمو ٍ .ب قاؿ " أجد ٟتم شاة أخذت بغَت إذف أىلها " فأرسلت ا١ترأة  ،قالت  :يا رسوؿ اهلل ،
إين أرسلت إىل البقيع ليشًتي يل شاة فلم أجد  ،فأرسلت إىل جار يل قد اشًتى شاة  :إف أرسل يل بثمنها  ،فلم
ٔ
٬تد  ،فأرسلت إىل امرأتو  ،فأرسلت إيل هبا  ،فقاؿ رسوؿ اهلل ":أطعميو األسارى "
ويف خرب الشاة عربة للمعترب ؟!!!
بقي رسالة البد  -حفظك اهلل – أف تصلك  ،وىي أف اهلل ناصر نبيو ال ٤تالة  ،ألف قولو تعاىل صدؽ يقوؿ ( :إال
تنصروه فقد نصره اهلل ) ويقوؿ ( إنا كفيناؾ ا١تستهزئُت ) فما كاد رسوؿ اهلل أحد إال عوقب شر عقاب  ،والسَت
طافحة ٓتَت كفاية اهلل لرسولو ؛ لكن اختبار من اهلل ليعلم من ينصره ورسلو بالغيب  ،والواقع يربىن لك انقساـ
الناس حياؿ ىذا االختبار إؿ صادؽ يف حبو أو خبلؼ ذلك ..
و إليك ٪تاذج أذكرىا لك لتطيب نفسك  ،ويطمئن خاطرؾ بقرب نصر اهلل لنبيّو و إجزاؿ الثواب لك يف صدؽ نيّتك
و عظيم غَتتك  ،أخرج البخاريٕ من حديث أنس قاؿ :كاف رجل نصرانيّاً فأسلم و قرأ البقرة و آؿ عمراف فكاف

 1ـ أخشخٗ أث ٛداٚٚد  ٚ ،صسّسٗ األٌجبٔ ، ٟصس١ر عٕٓ أث ٟداٚٚد (.. 3333 )244/3
 2ـ (.. 3421 )1325/3
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يكتب للنيب  فعاد نصرانيّاً ػ عند مسلم ػ "فانطلق ىارباً حىت ٟتق بأىل الكتاب  ،فرفعوه " فكاف يقوؿ :ما يدري
٤تمد إال ما كتبت لو  ،ػ و عند مسلم ػ "قالوا :كاف ىذا يكتب حملمد فأعجبوا بو"  ،فأماتو اهلل فدفنوه فأصب و قد
لفظتو األرض  ،وقالوا :ىذا فعل ٤تمد و أصحابو ١تا ىرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه  ،فحفروا لو فأعمقوا ،
فأصب و قد لفظتو األرض  ،فقالوا :ىذا من فعل ٤تمد و أصحابو ١تا ىرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه  ،فحفروا
لو و أعمقوا لو يف األرض ما استطاعوا  ،فأصب قد لفظتو األرض فعلموا أنّو ليس من الناس فألقوه" ..
يب أنّو ما كاف يدري إالّ ما ُكتب لو قصمو اهلل و فضحو بأف
يقوؿ شيخ اإلسبلـ " :فهذا ا١تلعوف الّذي افًتى على النّ ّ
يدؿ على أ ّف ىذا عقوبة ١تا قالو و أنّو كاف كاذبا  ،إذ
أخرجو من قربه بعد أف ُدفن مرارا و ىذا أمر خارج عن العادة ُ ،
عامة ا١ترت ّدين ٯتوتوف و ال يصيبهم مثل
عامة ا١توتى ال يصيبهم مثل ىذا و أف ىذا اٞترـ أعظم من اإلرتداد  ،إذ كاف ّ
ّ
ٔ

ىذا و أف اهلل منتقم لرسولو من طعن فيو و سبّو  ،و لكذب الكاذب إذا مل ٯتكن للناس أف يقيموا عليو اٟتد "
ٕ
بالنيب  ،و ذلك أ ّف فقهاء القَتواف و أصحاب سحنوف أفتوا بقتل ابراىيم
لساخر
عجيبة
قصة
و ذكر القاضي عياض
ّ
الفزاري  ،وكاف شاعراً متفنّناً يف كثَت من العلوـ و كاف يستهزأ باهلل و أنبيائو و نبينا ٤تمد  فأمر القاضي ٭تِت بن

 1ـ اٌصبسَ اٌّغٍٛي (.. )233
 2ـ اٌشفب (.. )212/2
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صلب من ّكساً ٍبّ أنزؿ  ،و حكا بعض ا١تؤرخُت أنو ١تا رفعت خشبتو و زالت
عمر بقتلو و صلبو  ،فطُعن بالسكُت و ُ
ّ
كرب الناس  ،و جاء كلب فولغ يف دمو" ..
حولتو عن القبلة  ،فكاف آية للجميع  ،و ّ
عنها األيادي  ،استدارت و ّ
ٔ
ػ بل إف اهلل لينصر أوليائو على أعدائو إذا ناؿ األعادي من حبيبنا  ، يقوؿ شيخ اإلسبلـ يف "الصارـ ا١تسلوؿ"
سب رسوؿ اهلل  " :ونضَت ىذا ما ح ّدثَػنَاه أعداد من ا١تسلمُت العدوؿ
بعد أف ذكر ٕتارباً ٓتصوص ما ٟتق من ّ
الشامية ١تا حصر فيها بٍت
مرات متعددة يف حصر اٟتصوف و ا١تدائن اليت بالسواحل ّ
أىل الفقو و ا٠تربة ّ
عما جربوه ّ
ّ
حىت نكاد نيأس
األصفر يف زماننا  ،قالوا :كنّا ٨تصر اٟتصن أو ا١تدينة الشهر أو أكثر من الشهر و ىو ٦تتنع علينا ّ ،
تيسر  ،ومل يكد يتأخر إال يوماً أو
منو ّ
لسب رسوؿ اهلل  و الوقيعة يف عرضو ّ
تعرض أىلو ّ
حىت إذا ّ
تعجلنا فتحو و ّ
حىت إنّا كنّا لنتباشر بتعجيل الفت
يومُت أو ٨تو ذلك ٍ ،ب يفت ا١تكاف عنوة  ،ويكوف فيهم ملحمة عظيمة  ،قالواّ :
إذا ٝتعناىم يقعوف فيهم مع امتبلء القلوب غيظاً ٔتا قالوه فيو" ..
و بعدما تق ّدـ أذّكرؾ وجوب النصرة لنبيّو و إال تنصره فإف اهلل ناصره  ،ونصرتك لرسوؿ اهلل ّ إما دفع أو رفع  ،و
األوىل منهما تكوف بتعليم الناس سنتو و تعريفهم بو  ،و دعوهتم إىل اإلٯتاف برسالتو  ،و الثاين منهما يكوف بالدفاع
رد شبهات ا١تبطلُت حو٢تا  ،كما يفعلو بعض
عن شخصو الكرمي  و عن أقوالو بتمييز صحيحها من سقيمها و ّ

 1ـ (.. )233/2
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جهلة ا١تسلمُت من اإلستهزاء ٔتا جاء بو رسوؿ اهلل  عن ربو من مسلّمات كاٟتجاب و اللحية و رفع اإلزار فوؽ
الكعبُت  ،و األمر ٔتواالة من ويل اهلل و رسولو  ،ومعاداة من عادى اهلل و رسولو ..
ٔ
لن إّ٪تا كنّا ٩توض و نلعب
و
ليق
سألتهم
لئن
و
(
تعاىل:
قاؿ
،
و اإلستهزاء بالسنّة الصحيحة الثابتة كفر ٮترج من ا١تلّة
ّ
قل أبللو و آياتو و رسولو كنتم تستهزئوف * ال تعتذروا قد كفرًب بعد إٯتانكم إف نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
بأهنم كانوا ٣ترمُت )
يدؿ عليو ضعف اإلٯتاف ،
و اعلم ػ وفقك اهلل ػ أ ّف التهاوف يف ال ّذب عن رسوؿ اهلل  و شريعتو من ا٠تذالف الّذي ّ
اٟتب و مل تظهر عليو آثار الغَتة على حرمتو و عرضو و سنّتو فهو كاذب يف دعواه  ،إذ
أو زوالو بالكليّة فمن ّادعى ّ
الذاب عن ٛتاىا  ،كاجملاىد يف سبيل اهلل  ،يع ّد
٤تمد ابن ا١ترتضى :إف احملامي عن السنّة ّ
لو كاف صادقاً النتصر  ،قاؿ ّ
للجهاد ما استطاع من اآلالت و الع ّدة و القوة  ،كما قاؿ سبحانو ( و أع ّدوا ٢تم ما استطعتم من ّقوة )  ،و قد ثبت
ذب عن
حساف بن ثابت يؤيده ما ناف عن رسوؿ اهلل  يف أشعاره  ،فكذلك من ّ
يف الصحي أ ّف جربيل كاف مع ّ
دينو و سنّتو من بعده إٯتاناً بو و حبّاً و نصحاً لوٕ ..

 1ـ أظش تفبص ً١اٌّغأٌخ ف ٟاٌصبسَ اٌّغٍٛي عٍ ٝشبتُ اٌشعٛي ..
 2ـ ئ٠ثبس اٌس ّ
ك عٍ ٝاٌخٍك (.. )22
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و يف هناية ا١تطاؼ سأوصيك بوصايا ٕتعلك بإذف اهلل فاعبلً يف خدمة دين اهلل و سنّة رسوؿ اهلل  ،ناصراً ١تن أمرؾ
ربّك بنصره:
ٔ /قراءة تفسَت سورة اٟتجرات  ،و أواخر سورة النّور فقد حوت آداباً عظيمة يف التعامل مع الرسوؿ  و سنّتو ..
ٕ /العزـ على قراءة كتاب يف اٟتديث النبوي وآخر يف السَتة النبوية ١تعرفة رسوؿ اهلل  حق معرفتو  ،وما يتعلق
بأحوالو وأيامو وسننو وىديو  ،وقد ذكرت لك فيما تقدـ بعض الكتب النافعة يف باهبا .
ٖ /توزيع األدوار على أفراد أسرتك وطبلبك يف مدرستك ْتيث يكتب كل واحد منهم حديثا صحيحا عن رسوؿ
اهلل  كل يوـ يف مكاف بارز ٮتصص فيو سبورة وأقبلـ لتدوين السنة النبوية  ،ويف القاعة يدوف اٟتديث على طرؼ
السبورة  ،وقد عايشت مع زميبلٌب ىذه التجربة  ،وجدنا بركة تطبيقها  ،وال غرو فإف خدمة السنة شرؼ .
ٗ /أف ٭ترص كل منا على إعداد درس يف اٟتديث النبوي أو أخبلؽ رسوؿ اهلل أو السَتة يلقيو على أفراد أسرتو  ،أو
طبلب فصلو  ،أو ٚتاعة مسجده  ،على أف يعتمد يف التحضَت واإلعداد على الكتب اليت عنيت بصحي السنة ،
وٯتؤل أوقات الناس بأقواؿ اهلل و رسوؿ اهلل  إذا اشتغل غَتىم بأقواؿ البشر وأحواؿ دنياىم .
٘ /احرص على كتابة األحاديث النبوية الصحيحة السيما غَت ا١تشتهرة وانشرىا عن طريق رسائل اٞتواؿ  ،أو الربيد
اإللكًتوين ..
 /ٙال تستعجل يف نشر رسالة أتتك ٖتوي حديثا عن رسوؿ اهلل  ما مل تتأكد من صحة اٟتديث ..
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 /ٚاعقد مسابقة يف حفظ السنة النبوية  ،أو ضع أسئلة حوؿ كتاب يف السَتة  ،و اضرب لصاحب الفوز جوائز قيمة
..
 /ٛاثن ركبك يف حلق العلم السيما اٟتلق اليت عنت بشرح األحاديث أو الدورات ا١تقامة يف مصطل اٟتديث أو
ٗتر٬تو ..
 /ٜال يفًت لسانك دائما من الصبلة والسبلـ عليو  ،بل كن مفتاح خَت وذكر من حولك دائما بفضل الصبلة عليو
وال تنس أف تقتٍت كتاب " جبلء األفهاـ يف الصبلة والسبلـ على خَت األناـ " البن قيم اٞتوزية لتقراه  ،وتُػ ْق ِراه .
ٓٔ /احرص على إصدار دورية  ،فإف رامت نفسك الزيادة فمجلة ٗتتص باألحاديث عن رسوؿ اهلل  و أحوالو
وىديو وأقوالو تنشر فيها ما ص  ،فإف مل تستطع إىل ذلك سبيبل فانشر يف اجملبلت والصحف وا١تواقع
عن ما خطّو قلمك  ،وما تشرؼ بو حربؾ من الضرب بالسهم يف خدمة سنتو وتذكر " بلغوا عٍت ولو آية " .
ٔٔ /ترجم ما تقرأه وتنشره إىل واقع تعيشو وتطبقو  ،وانشر أخبلقو وأقواؿ رسوؿ اهلل بفعلك قبل قولك ؛ فإف الًتبية
بالقدوة مطلب أي مطلب .
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ٕٔ /إف كنت من طلبة الدراسات العليا يف إحدى اٞتامعات  ،أو من طلبة اٟتديث فلتتق نفسك ٞتمع ىدى رسوؿ
اهلل يف كل مسلك  ،كهدية مع أصحابة  ،وىديو مع أعدائو  ،وىديو يف حواره  ،وىديو يف صبلتو  ،وتشتغل ّتمع
األحاديث الصحيحة واستخراج فوائدىا واستنباطاىا ٍ ،ب تنشر ما كتبتو  ،لتعم فائدتو ..
ٖٔ /لنفكر سويا يف إنشاء قناة عا١تية تًتجم لعدة لغات للتعريف برسوؿ اإلسبلـ  يشًتؾ فيها العامل والتقٍت
٠تدمة دين اهلل وسنة رسوؿ اهلل .
ٗٔ /إنشاء موقع اكًتوين على الشبكة االلكًتونية للتعريف برسوؿ اهلل وعرض سَتتو ا١تشرقة دوف تدليس أو تشويو ..
٘ٔ /تتبع شبهات ا١تستشرقُت و لوثات العقبلنيُت للرد عليها وكثف عوارىا السيما يف وقت كفأ اٞتناة فيو ا١تكتل
٦تلوءا بالرذائل بكل قوة وجراءه واندفاع و إنك لتعجب حُت ترى من آثارىا ٭تمل اٝتا إسبلميا وإذا نظرت إؿ
ا١تضموف وجدتو يقطر فكرا ال ٭تملو إال مستغرب مسَت اشرب قلبو ا٢توى والتفرنج  ،.وأما الصياغة فقوي قلبك على
قرع األلفاظ ا١تولدة والًتاكيب الركيكة واللحن الفاحش وتصيد عبارات صحفية تقمش من ىنا وىناؾ على جادة
القص واللزؽ طريقة العجزة الذي قعدت هبم قدراهتم عن أف يكتبوا كتابا وآذوا من لو علم الشرع أو لساف العرب أو
الذوؽ البياين ..
 / ٔٙالقياـ ْتمبلت مباركة ٠تدمة السنة النبوية تصاحبها ندوات و٤تاضرات ويوزع على أثرىا كتب ومسموعات ،
وقد كاف لطالبات كلية الًتبية األقساـ األدبية بالرياض ٛتبلت مذكورة مشهورة كاف ٢تا أصداء طيبة وآثار مباركة .

72

 /ٔٚنصرة رسوؿ هلل  عند تطاوؿ بعض الناس على سنتو أو اإلنتقاص منها و٣تادلتهم باليت ىي أحسن  ،وال
يكن أىل الباطل يف باطلهم أجرأ منك يف بياف حقك  ،واحذر السلبية ا١تذمومة وخذ على يد من أراد أف يغرؽ
السفينة .
 /ٔٛارجع إىل كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل يف كل أمرؾ  ،وارض بشرعتو وسلم ٟتكمو وال ٕتد يف نفسك جرحا ٦تا
قضى صلى اهلل عليو وسلم.
 /ٜٔلتبدأ بالكتاب والسنة إلصبلح نفسك وبيتك ومن حولك  .لتبدأ بالكتاب والسنة لرسم طريق سعيد مليء ٔتا
٭تبو اهلل وبرضاه  ،لتبدأ بالكتاب والسنة لتصحي مسار معوج أرادؾ الشيطاف أف تسلكو  ،وأبت نفسك إىل الرجوع
١تا ٭تبو ربك وختمو لك باٞتنة  ،لتبدأ بالكتاب والسنة ٟتل مشكبلت أرقتك مع زوجتك أو ابنك أو صديقك أو
عدوؾ  ،لتبدأ بالكتاب والسنة لتعرؼ ماضيك وما ٬تب عليك يف حاضرؾ وما سيواجهو العامل يف ا١تستقبل  ،عش
أٚتل ساعاتك مع كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل  ،واجلس مع الصحابة والتابعُت وانظر يف كتبهم وآثارىم .
لنا جلساء ما ٪تل حديثهم  .:. .:.ألباء مأمونوف غيبا ومشهدا
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى  .:.وحلما وتأديبا ورأيا مسندا
و٘تثل دوما يف حبك بقوؿ األوؿ -:
ومن عجب أين احن إليهم  .:.وأسأؿ شوقا من لقيت وىم معي
وتطلبهم عيٍت وىم يف سوادىا  .:.ويشكو النوى قليب وىم بُت أضلعي
والزـ  -رعاؾ اهلل – اٟتق و إف كنت وحدؾ  ،فبل بد من أنس وإف طاؿ الطريق وكثر قطاعو .
وأسأؿ اهلل أف يتقبل مٍت ومنك  ،و٭تمي أعراضنا من ناره ا١توقدة ٟتمايتنا كرمي عرضو  ،و٬تعلو سببا يوصلنا بأسبابو ،
وذخَتة ٧تدىا يوـ ٕتد كل نفس ما عملت من خَت ٤تضرا ٨ ،توز هبا رضاه وجزيل ثوابو  ،وٮتصنا ٓتصيصى زمرة نبينا
وٚتاعتو  ،و ٭تشرنا يف الرعيل األوؿ وأىل الباب األٯتن من أىل شفاعتو  ،ويصطفينا ٠تدمة كتابة وسنة نبيو  ،و٬تعلنا
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ٛتاة للدين ذابُت عنو ؛ إنو ويل ذلك والقادر عليو  ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،وصبلتو وسبلمو على سيدنا خاًب
النبيُت وعلى آلو وصحبو ..
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