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 املقدمة

والجالل،   القدرة  ذي  هلل  السابغة  والحمد  من  و النعم  الذي  علينا   اإلفضال، 

النبيين، السامي بفضله وبمعرفته،   هدانا إلى اإلقرار بألوهيته، وجعلنا من أمة خاتم 

الكريم   اهلل  قال  الذي  األخالق،  الشريف  األعراق،  الطاهر  العالمين،  سائر  على 

 ٺ﴿قال عن نصرته لدينه:  و  ﴾  ں ڱ   ڱ ڱ﴿مخاطبة له يف الذكر الحكيم:  

 ﴾   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

أقربيه، وصحابته األخيار،  وأزلف منزلته لديه، وعلى إخوانه  و ،  صلى اهلل عليه وسلم

 عليهم أجمعين إلى يوم الدين..  وسلم عليه وتابعيه، و

بنبي   هدانا  اهلل  فإن  بعد،،  محمد أما  وسلم   ه  عليه  اهلل  من  و،  صلى  به  أخرجنا 

اآلخرة، وكان  وخيري الدنيا    من سفارتهي  آتانا بربكة رسالته، ووالظلمات إلى النور،  

صلى    يف كتاب اهلل العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكرهو من ربه بالمنزلة العليا،  

تنويه قدره، فمن ذلك ما قاله سبحانه:  وتعظيم أمره  ومحاسنه،    د  ، وعاهلل عليه وسلم 

قد  و  ﴾  ٹ ٹ   ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ﴿

،  الِمْدحةجملة أوصاف من  وتب األثرة،  ر  من    اجمع له سبحانه يف هذه اآلية ضروب  

شاهد   أم  فجعله  على  الدنيا،  ا  يف  فتحملها  الرسالة،  بإبالغهم  اآلخرة، وته  يف  يؤديها 
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تعالى:   ألهل    ار  مبش  و  ﴾  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ﴿يقول 

ا يستضاء به  ا منير  سراج  وإلى توحيده وعبادته،    انذيرا ألهل معصيته، وداعي  وعته،  طا

الهداية، وقد وصفه  والرشد    يهتدي بأنواره إلى مناهجوالغواية،  ويف ظلمات الجهل  

التوراة   يف  اآلية  هبذه  سمي  وعبدي    أنت  ،(1) ينلألمي    حرز »  زيادة،وربه  تك  رسولي 

  السيئة،   بالسيئة   يدفع   وال   األسواق،   يف  (2) ، وال غليظ، وال سخابل، ليس بفظ  المتوك  

  إال  إله  ال»  يقولوا   بأن  العوجاء  ةالمل    به  يقيم  حتى   اهلل  يقبضه  ولن  يغفر،و  يعفو،  ولكن

 ا«.غلف   وقلوبنا  ا،صم   اوآذان    ا،عمي    أعين ا به  يفتحو «اهلل

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بل من فضيلته عند اهلل أن جعل طاعته طاعة هلل، فقال  

ليس  و، وله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه،  ملسو هيلع هللا ىلص   أقسم ربه بحياة رسولهو  ﴾  پ

عب   ابن  يقول    عليه   أكرم  ا نفس    برأ   وما   ذرأ،   وما  اهلل،  خلق   ما»  اس: ذلك ألحد منهم، 

 ڀ پ پ﴿لى:  تعا  قال  غيره،  أحد   بحياة   أقسم  اهلل  سمعت  ماو   ،ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  من

  ، ملسو هيلع هللا ىلص   لمحمد   تعالى   اهلل   كرامة  من   الضحى  سورة   تضمنت  وقد   «﴾ڀ ڀ

 وجوه:  خمسة  إياه تعظيمهو به، تنويههو

القسم له عم   أي:    ﴾  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ ا أخربه به من حاله بقوله:  األول: 

 

 أي: حفًظا للعرب؛ ألن الكتابة عندهم قليل.  (1) 

 من السخب، وهي لغة ربيعة يف الصخب وهو رفع الصوت.  (2) 
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 ة.. هذا من أعظم درجات المرب والضحى،  رب  و

أي: ما تركك    ﴾   چ  چ چ ڃ ڃ﴿حظوته لديه بقوله:  و الثاين: بيان مكانته عنده،  

 ك..  وأبغضك بعد أن اصطفاك وأحب  

لها    ﴾  ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ﴿الثالث:   فإن  أحوالك  متأخرة من  أي: كل حالة 

ن له من  مك  يصعد يف درجات المعالي، وي    ملسو هيلع هللا ىلصالفضل على الحالة السابقة، فلم يزل  

وي   أعداءه،  دينه،  على  مات،  ونصر  حتى  أحواله  يف  ما  و يسدد  حال  إلى  وصل  قد 

قرة العين، وسرور القلب ثم  والنعم،  ووصل إليها األولون واآلخرون من الفضائل  

لقد من  وأنواع اإلنعام  وبعد هذا ال تسأل عن حاله يف اآلخرة من تفاصيل اإلكرام،  

 ربه عليه بالكوثر...  

الكرامة،  و  ﴾  ڎ   ڎ ڌ ڌ﴿الرابع:   لوجوه  آية جامعة  أنواع وهذه 

 زيادة..  وثبات اإلنعام يف الدارين والسعادة، 

عليه   امتنانه  لوجوه  تعداده سبحانه   ڑ ژ ژ ڈ﴿بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصالخامس: 

   ﴾ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

اه قد  و ىزو  ﴾  ں ڱ   ڱ ڱ﴿سبحانه يف خلقه فقال:    زك   ڻ﴿بصره فقال:    ك 

ى  وز  ﴾  ۀ  ڻ   ڻ ڻ رفع و  ﴾  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿منطقه فقال:  ك 

إال   يذكر  فال  األذان،  وذكره  يف  كما  معه  المجامع  والخطب،  و التشهد،  و يذكر 
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 ﴾  ڭ ڭ ڭ﴿ذاك قوله تعالى واألعياد، و

  ولواء   المورود،  والحوض   ،(3)، والمقام المحمود(2)، والفضيلة(1) صاحب الوسيلة

  وه   إنما  كله،  وهذا   آدم  ولد  وسيد   عليه،   اهلل   خلق   أكرم  حماد،  كل  تحته  الذي  الحمد 

تعزيره،   علينا  اهلل  أوجب  ولما  ،ملسو هيلع هللا ىلص  فضله  كثير  من  وقليل  فيض،  من  غيض من 

، وإيثاره بالنفس والمال  ﴾  ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ ونصره بكل طريق  

يف كل موطن، وحفظه وحمايته من كل مؤذ، وإن كان اهلل قد أغنى رسوله عن نصرة  

، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، وليعلم اهلل    ﴾  ہ ہ ہ ہ ۀ﴿الخلق  

الكتاب،   أم  يف  سبق  كما  األعمال  على  الجزاء  ليحق  بالغيب؛  ورسوله  ينصره  من 

ق نزر  بيان  يف  بسهمي  أضرب  أن  ولزوم أحببت  محبته،  وجوب  تفاصيل  من  ليل 

 نصرته، وإخالص نصيحته، وحقه على أمته عليه أفضل الصالة والتسليم..  

أن  .  واعلم وحبك.  حبي  الكريم  النبي  هذا  يف  وقلبي، وضاعف  قلبك  اهلل  نور 

 ا عظيمة منها: حقوق   ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل عليك  

 

 .تنبغي إال لعبد من عباد اهللمنزلة يف الجنة ال  (1) 

 .المرتبة الزائدة على سائر الخلق (2) 

 الشفاعة العظمى  (3) 
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 ..﴾  ۆ ۆ ۇ﴿  /1

به   اإليمان  مؤمن وجوب  كل  على  أت   ملسو هيلع هللا ىلصفإن  فيما  معنى    ىوتصديقه  وهذا  به، 

شهادة أن محمدا رسول اهلل: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب واجتناب ما هنى  

 عنه وزجر، وأن ال يعبد اهلل إال بما شرع.. 

 جاء  بما  اإلقرار   الخلق   على  ويجب»  -:الفتاوى  مجموع  يف   اإلسالم  شيخ  يقول 

  به  اإلقرار  الخلق   على   وجب  المعلمة  السنة   وأ  العزيز  القرآن  به   جاء  فما   ،ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   به

به  وتفص  جملة جاء  بما  يقر  حتى  مؤمنا  الرجل  يكون  فال  بالتفصيل،  العلم  عند  يال 

تحقيق شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن محمدا رسول اهلل، فمن شهد أنه    و ، وهملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

  «فيما يخرب به عن اهلل، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالةرسول اهلل، شهد أنه صادق  

: كمال التسليم  ملسو هيلع هللا ىلص  رأس األدب مع الرسول ف»  يقول ابن القيم يف مدارج السالكين:و

خيال  ب   نقياد ألمره، وتلقي خربه بالقبول والتصديق، دون أن يحمله معارضة االوله  

أ معقوال،  يسميه  أ  وباطل  شبهة  أك  شويحمله  عليه يقد    وا،  وزباالت    م  الرجال  آراء 

المرسل  وحد  كما  واإلذعان،  واالنقياد  والتسليم،  بالتحكيم  فيوحده  أذهاهنم، 

 « بالعبادة والخضوع والذل واإلنابة والتوكل -سبحانه وتعالى 

برسول اهلل باإليمان  باإليمان باهلل، يقول تعالى:    ملسو هيلع هللا ىلص   وقد تكرر األمر  بل وقرنه 

 ڻ ڻ      ڻ ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ    ڳ  گ گ گ گ ک﴿
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فجعل الرب شرط    ﴾  ۓ           ۓ  ے    ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

برسوله   اإليمان  به  يدعبو  ملسو هيلع هللا ىلصاإليمان  الظاهرات    و ما  باآليات  أيده  وقد  إليه، كيف 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿الدالة على صدق ما جاء به، ولذا جاء عقب هذا اآلية:  

سبحانه:      ﴾ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ﴿ وقال 

بأداة    ﴾  ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ اإليمان  حصر  وتأمل 

يتزلزل بل ثبت على حال    ويف من آمن باهلل ورسوله، ثم لم يشك أ  ﴾ ھ﴿الحصر  

فكان   اهلل،  سبيل  يف  والنفس  المال  بذل  جاء  ثم  المحض،  التصديق  وهي  واحده 

لما فيه من معنى بعدهم يف الفضل واألجر، وعقبه    ﴾ٴۇ ﴿الجزاء أن أشار إليهم:  

 أي الذين صدق فعلهم قولهم..  ﴾ۋ ۋ ﴿ التزكية 

 ھ﴿ ال سبحانه:  بل حكم اهلل بكفر من لم يؤمن برسوله وحذره من سعيره فق 

   ﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

مسلم قال:   (1) وأخرج  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  هريرة  أبي  حديث    من 

  ثم   نصراين  وال   يهودي  األمة   هذه  من   أحد  بي   يسمع   ال   بيده   محمد   نفس   والذي »

 .. «النار  أصحاب  من  كان إال  به أرسلت بالذي  يؤمن  ولم يموت

 

 (1) (1/51.) 
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 الناس   أقاتل  أن   أمرت» :قال  وسلم  عليه   اهلل   صلى  اهلل  رسول  أن  (1) أيضا  وأخرج

مني    يشهدوا  حتى  ذلك عصموا  فعلوا  فإذا  به،  جئت  بما  ويؤمنوا  اهلل  إال  إله  ال  أن 

   «دمائهم أموالهم إال بحقها وحساهبم على اهلل

 حين   األمة،  هذه  صديق  بلغها  التي  العظيمة  والمكانة   الرفيعة  المنزلة  إلى  وانظر

  عنها   اهلل  رضي  عائشة  فعن  اإليمان،  حق  به  وآمن  تصديقه،   حق  اهلل  رسول  صدق

  فارتد  بذلك   الناس  يتحدث  أصبح  األقصى،  المسجد   إلى   بالنبي  أسري  لما»   : قالت

  إلى   لك  هل:  فقال   بكر،  أبي  إلى  بذلك  وسعوا  وصدقوه،  به  آمنوا  كانوا  ممن  ناس

:  قال.  ذلك؟   قالأو  :  قال  المقدس؟  بيت  إلى  الليلة  به  أسري  أنه  يزعم  صاحبك،

 صدق،  لقد  ذلك قال كان   لئن:  قال! نعم

تصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال:  أو  قالوا:  

فيما   ألصدق  إين  غدوه  هو  نعم  يف  السماء  بخرب  أصدقه  ذلك،  من  روحة  أو  أبعد 

  هذا  لطائف  ومن.  (3) األلباين  وصححه  ،(2) الحاكم  أخرجه..  الصديق  سمي  فلذلك»

  بينما »  قال ألصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص لجليلة، أن رسول اهلل ا  الشيخين منزلة   على  تدل  التي الباب

 

 (1) (3/65 )4407 . 

 . 306( 1/615الصحيحة ) (2) 

 (3) (3/1280 )3284 . 
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  إليه   فالتفت  استنقذها،   حتى  فطلبها  شاة  منها   فأخذ   الذئب  عليه   عدا   غنمه  يف   راع

 بقرة   يسوق  رجل  وبينما!  غيري؟  راع  لها  ليس   السبع،  يوم  لها  من:  له   فقال  الذئب،

خلقت   ولكني  لهذا،  أخلق  لم  إين:  فقالت  فكلمته   إليه،   فالتفتت   عليها،  حمل  وقد

 وعمر  بكر  ووأب  بذلك  أؤمن  فإين»  ملسو هيلع هللا ىلص  للحرث، فقال الناس: سبحان اهلل! قال النبي

 ..  (1)البخاري أخرجه  « الخطاب بن

 ومدى  الصحابة  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   برسول  اإليمان  مبلغ  إلى.  اهلل   رحمك.  وانظر

  المسيح   قصة  يف  سمعان  بن  النواس   حديثه  من  (2) مسلم  أخرجه  فيما  التصديق،

يا    خارج  إنه »  : وفيه  الدجال يمينا وعاث شماال  الشام والعراق، فعاث  بين  من خلة 

عباد اهلل فاثبتوا، قلنا: يا رسول اهلل وما لبثه يف األرض؟ قال: أربعون يوما، يوم كسنة،  

كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول اهلل فذلك اليوم الذي    ويوم كشهر، ويوم

  يوم   بطول   ملسو هيلع هللا ىلص  يخربهم  و ه  فها «  ة يوم؟ قال: ال؛ اقدروا له قدرهكسنة أتكفينا فيه صال

  إال  ذاك  وما  الصالة  عن  إال  أصحابه  يسأل  فال  كسنة،  ويغد  حتى   الدجال  عصر  يف

 فهم من زكاهم رهبم...  و، وال غرفضلهم رسوخو استجابتهم، لسرعة

إما   لها  رابع  ال  ثالثة  أصناف  عن  الصفوف  تمايزت  حين  األحزاب  يوم  ويف 

 

 (1) (4/2252 .) 

 . 3176( 6/43صحيح سنن النسائي ) (2) 
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خالص،   بكفره،  أو  مؤمن  جاهر  أصاب  أو  كافر  يوم  سريرته  خبث  كشف  منافق 

أثناء   ما أصاهبم من جوع، وخوف، وتكالب أعداؤهم عليهم، واعرتض  المسلمين 

  -مان  حفر الخندق للمسلمين صخرة بيضاء صلدة شق عليهم كسرها، فذهب سل

لها، فأخذ المعول    و أمي. وههو  بأبي    -  ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهلل عنه. ليخرب رسول اهلل ال فقام  

 
 
  من سلمان، فضرب الصخرة ضربة صدغها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين البتي

ر صحابته، فضرهبا الثانية  وكب    ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة كأهنا مصباح يف ليل مظلم، فكرب رسول اهلل  

  رفعت  األولى   ضربت  حين   إين»  ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص   ا رسول اهلل فكذلك، ثم الثالثة.. فسألو

  من   حضره  من  له   قال   بعيني،   رأيتها  حتى   كثيرة  ومدائن  حولها  وما  كسرى  مدائن  لي

  بأيدينا   ويخرب   ديارهم،  ويغنمنا  علينا،  يفتحها  أن  اهلل  ادع  اهلل  رسول  يا :  أصحابه

ضربت الثانية فرفعت بذلك، ثم    ملسو هيلع هللا ىلصه وسلم  علي   اهلل  صلى  اهلل  رسول  فدعا  بالدهم،

لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني، فقالوا: يا رسول اهلل ادع اهلل أن يفتحها  

فدعا بالدهم،  بأيدينا  ويخرب  ديارهم،  ويغنمنا  اهلل    علينا،  ثم    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  بذلك، 

بعيني.   رأيتها  حتى  القرى  من  حولها  وما  الحبشة  مدائن  لي  فرفعت  الثالثة  ضربت 

اهلل ما ودعوكم   ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول  الحبشة  دعوا  ذلك:    وحسنه   النسائي  أخرجه.  «عند 

 ..  (1) األلباين

 

 (.1/358التفسير ) (1) 
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 األمل   روح  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   بثه  ما  ترى  تقرأ  لما  وبصرك  سمعك  ارعو

  بطوهم   عن  فرفعوا   الجوع،   اهلل  رسول   إلى   الصحابة  فيه   شكی  جوع  زمن  يف   والبشارة

ن، ويف خوف شديد، ومع ذلك يؤمن صحابة  حجري  عن   اهلل  رسول   فرفع  حجر،   عن 

اهلل   وال ريب فحكمه عدل، وخربه    ملسو هيلع هللا ىلص رسول  الحرج  الزمن  هذا  به يف  أخربهم  ما 

أب كان  ولذلك  األمصار:    -هريرة    وصدق،  هذه  فتحت  حين  يقول  عنه.  اهلل  رضي 

الذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة، وال تفتحوها  وافتتحوا ما بدا لكم ف

 مفاتيحها قبل ذلك..   ملسو هيلع هللا ىلص  وم القيامة، إال وقد أعطى اهلل محمدإلى ي

، واحذر أن تورد الشبهة  ملسو هيلع هللا ىلص  ما مضى عليك بالمسارعة يف اإليمان برسول اهللوم

واجتنب   عليها،  يرد  ما  تتلقى  كاإلسفنجة  قلبك  تجعل  النبوية، وال  األحاديث  على 

نفسك   على  وإيرادها  الشبهة  خط  أو  إثارة  فالشبهة  ضعيفة،  غيرك،  والقلوب  افة، 

حم   يلقيها  من  فتوق  وأكثر  وأذناهبم.  المبتدعة  الحطب.  سلفك  وهم،  الة  يف  لك 

 م اقتده.. الصالح قدوة، فبهداه
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 ( حتى حيبك اهلل.. ۲

المحنة    ى ادع            ڦ ڦ ڦ﴿قوم على عهد رسول اهلل أهنم يحبون اهلل، فنزلت آية 

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

  محبة   ادعى  من   كل  على   حاكمة   اآلية   هذه»  يقول ابن كثير:  ﴾  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  يتبع  حتى  األمر  نفس  يف  دعواه  يف  كاذب  فإنه  المحمدية،  الطريقة  علىهو    وليس  اهلل،

 (1) «وأفعاله  أقواله   جميع يف المحمدي  والدين المحمدي الشرع

القيم: ابن    محبة   وفائدهتا  وثمرهتا  المحبة  دليل  إلى  إشارة  اهلل،  يحبكم»  وقال 

  لكم   ه ت محب  و  حاصلة،  له   محبتكم  فليست   المتابعة   تحصل  لم   فما  لكم،   المرسل

 ..  وأخالقه وأقواله أعماله يف ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول بمتابعة ثابتة  تكون اهلل  فمحبة ،(2) «منتفية

الذنوب   ومغفرة  اهلل،  محبة  اهلل:  متابعة رسول  ثمرة  اهلل.  وفقك  احذر  ووتأمل. 

 ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿من ترك طاعته 

 هذا لعمري يف القياس بديع تعصي اإلله وأنت تزعم حبه  

 إن المحب لمن يحب مطيع ه ــــكان حبك صادقا ألطعتول

  الرسول طاعة   فوجدت المصحف يف  نظرت» :-رحمة اهلل  -يقول اإلمام أحمد 

 

 (. 3/22)مدارج السالكين  (1) 

 (. 56الصارم المسلول لشيخ اإلسالم ) (2) 
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اإلسالم:  (1) «موضعا  وثالثين  ثالثة  يف   ملسو هيلع هللا ىلص   رسوله   بطاعة   اهلل  أمر  وقد»  ويقول شيخ 

  مخالفته   بين   قرنو  بطاعته،   طاعته   قرنو  القرآن،  من   موضعا   ثالثين   من   أكثر  يف   ملسو هيلع هللا ىلص

 « ذكر معهوقرن بين اسمه واسمه، فال يذكر اهلل إال  كما  ومخالفته، 

 ..  ﴾ جئ ی ی ی ی﴿رحمة   ملسو هيلع هللا ىلصفطاعة اهلل ورسوله  

 حئ جئ ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ﴿  فوز  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله   اهلل  طاعةو

 ..  ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿، ﴾مئ

ورسوله  و اهلل  الجنة    ملسو هيلع هللا ىلص طاعة  دخول   ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ سبب 

 .. ﴾ ى ى ې ېې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ڃ﴿ بل إن طاعة اهلل ورسوله سبب عظيم يف اللحاق بأولي الدرجات العلى   

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .. ﴾ ژ ژ ڈ

الدنيا    -هداك اهلل    -واحذر   الشقاء يف  المخالفة سبب  مخالفة اهلل ورسوله فإن 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ    ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ﴿ واآلخرة يقول تعالى:  

حين يقوم    ملسو هيلع هللا ىلص  حال مخالف الرسول  ويف هذه اآلية بيان  ﴾  ہ ہ   ہ  ۀ ۀ ڻ

الرسول   لمخالفة  وحسرة  أسفا  يديه  على  الظالم  فيعض  العالمين  لرب    ملسو هيلع هللا ىلص الناس 

 

 (. 19/103الفتاوى ) (1) 



 

 

 

15 

 لكن أنى له الذكرى..؟!  

 ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ويقول سبحانه:  

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ ڍ ڇ

  ﴾ک

والمخالف   المتبع  حال  بين  فائزون أو  وقارن  جنات  يف  فالمتبعون  المبتدع، 

األنامل   وعضوا  مبلغه  األسى  منهم  بلغ  قد  والمخالفون  مرحومون،  مهتدون 

ويدع  بعضا،  بعضهم  يلعن  جماعات  جهنم  يف  وشروا  على    وحسرات،  بعضهم 

 . بعض

 ۈ﴿نقياد له قوله تعالى:  اال و،  ملسو هيلع هللا ىلص   ومن أدل اآليات الموجبة للتسليم لحكمه

 ائ ائ ى ى    ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ

نفسه عز  هو  و  -ويف هذه اآلية أقسم سبحانه بأجل مقسم به    ﴾  وئ ەئ ەئ

على أنه ال يثبت لهم إيمان، وال يكونون من أهله، حتى يحكموا رسول اهلل    -جل  و

يف جميع موارد النزاع ويف جميع أبواب الدين فإن لفظه )ما( من صيغ العموم، ولم  

انشراح صدوره إليه  بل ضم  التحاكم،  على مجرد  األمر  بحكمه حيث ال  يقتصر  م 

نشراح، ويقابلوه يجدون يف أنفسهم حرجا. ضيقا. من حكمه، بل يقبلوا حكمه باال

مناف   هذا  فإن  قذى،  على  ويشربونه  إغماض،  على  يأخذونه  أهنم  ال  بالتسليم 
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تعالى:   قوله  إليه  ضم  حتى  ذلك  على  سبحانه  يقتصر  لم  ثم   ەئ﴿لإليمان، 

على    ﴾  وئ القائم  بمصدره  مؤكدة  الفعل  مرتين فذكر  التسليم  ذكره  وهو   ،

المقهور   يسلم  كما  ومصابرة،  ا  قهر  ال  ا  وتسليم  ا،  ورض  ا  طوع  واالنقياد  والخضوع 

ا، بل   أحب شيء إليه، يعلم  هو  تسليم عبد مطيع لمواله وسيده الذي  لمن قهره كره 

منها،   به  وأبر  نفسه،  من  به  أولى  بأنه  وليعلم  إليه،  تسليمه  يف  وخالصه  سعادته  أن 

أراد    ﴾  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿لى تخليصها، كما قال تعالى:  وأقدر ع ومتى 

، وتسليمه له، فلينظر يف حاله، ويطالع قلبه  ملسو هيلع هللا ىلص  العبد أن يعلم قبوله لحكم رسول اهلل

الفه من  على خالف ما قلد فيه أس أو  عند ورود حكمه على خالف هواه وغرضه،  

والصغار   الكبار  يف   ﴾   ۆئ  ۇئ ۇئ    وئ وئ﴿المسائل  حزازة  من  كم  اهلل  فسبحان 

ل أن  بودهم  النصوص  الناس من كثير  كثير من  ترد!! وكم منو نفوس  حرارة يف    لم 

ستبد موردها!!  ومن  منها  حلوقهم  يف  شجي  من  وكم  منها!!  تلك وأكبادهم  لهم 

السرائر   تبلى  يوم  بالذي يسود ويخزي   پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱ﴿ السرائر 

 ﴾ ٹ   ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  -من حديث أبي هريرة  (1) وأخرج البخاري

قال: وسلم  ومن  ىأب  من   إال  الجنة  يدخلون  أمتي  كل»   عليه  اهلل  رسول  يا  قالوا:   ،

 

 (1) (6/2655 .) 
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أىيأب فقد  عصاين  ومن  الجنة  دخل  أطاعني  من  قال:    من   أيضا  -  وأخرج  ، ى«ب ؟ 

.  نائم  إنه  بعضهم   فقال.  نائم هو  و   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  إلى  المالئكة  جاءت »  : قال  جابر  حديث

  ،مثال    هذا  لصاحبكم   إن :  فقالوا.  يقظان  القلب  وإن   نائمة،  العين  إن :  بعضهم   وقال

دار  كم  مثله:  فقالوا بنى  رجل  أجاب  ثل  فمن  داعيا،  وبعث  مأدبة،  فيها  وجعل  ا، 

لم   الداعي  المأدبة، ومن لم يجب  الدار، وأكل من  الدار، ولم الداعي دخل    يدخل 

والداعي   الجنة،  الدار  بعضهم:  فقال  يفقهها.  له  أولوها  فقالوا:  المأدبة.  من  يأكل 

الصالملسو هيلع هللا ىلص  محمد عليه  محمد  أطاع  فمن  عص،  ومن  اهلل،  أطاع  فقد  والسالم    ى ة 

 « ا فقد عصى اهلل، ومحمد فرق بين الناسمحمد  

قال: عنه.  اهلل  رضي  ساريه.  بن  العرباض  حديث    ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  وعظنا»  ويف 

يا رسول اهلل كأهنا موعظة   فقلنا  العيون،  القلوب، وذرفت منها  موعظة وجلت منها 

الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد،  وقوى اهلل، والسمع  مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بت

الراشدين   الخلفاء  بسنتي وسنة  فعليكم  كثيرا،  اختالفا  فسيرى  منكم  يعش  وإنه من 

ضاللة بدعة  كل  فإن  األمور  ومحدثات  وإياكم  بالنواجد،  عليها  عضوا    « المهديين 

 ..  (1)األلباين وصححه داوود، وأب  أخرجه

 أمسك   من  فعل  السنة،  لزوم  يف  الجد  بذلك  أراد  إنما  -:الخطابي  اإلمام  يقول

 

 (1) (4/200 )4607 . 
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  التمسك   يكون  ما  أشد  وذلك  ينتزع،  أن  له  مانعا  عليه   وعض  أضراسه،  بين  بشيء

نزعا  أقرب  فمه  بمقاديم  يمسكه  ما  كان  إذ  بالشيء، وأسهل    حوى  وقد  «تناوال 

 : أساسيتين ركيزتين الحديث 

 وذم االبتداع..  /۲  اإلتباع..  /۱ 

الرسول   تركه  ما  المقتضي    ملسو هيلع هللا ىلص وكل  يفعله مع وجود  العبادات، ولم  من جنس 

عهده   على  بالمولد،    ملسو هيلع هللا ىلص لفعله  كاالحتفال  سنه،  وتركه  بدعه،  ليلة  وففعله  إحياء 

:  ملسو هيلع هللا ىلص  إحياء ليلة الهجرة، ورأس السنة وغيرها، لقول رسول اهللواإلسراء والمعراج،  

  فقد  تبتدعوا   وال  اتبعوا»:  مسعود  ابن  وقال.  «ردهو  ف  أمرنا  عليه   ليس  عمال  عمل  من»

  ،(2)«دينا   اليوم  يكون  فال  دينا،   يومئذ   يكن  لم  فما »  :مالك  اإلمام  يقول.  (1) «كفيتم

 (3) «ةن الراتب سنة، كما أن الفعل الراتب س  الرتكو»: اإلسالم  شيخ يقولو

اتباعهم،  و يف  الصالح  السلف  على حال  لنقف  بحبيبهم وتعال  اقتدائهم    سرعة 

 .. ملسو هيلع هللا ىلص

 

 (..1/۸۱) الزوائد مجمع الصحيح«  رجال »رجاله ، وقال الهيثمي:(1/89)والالكائي (، 1/69)أخرجه الدارمي   (1) 

 (.1/149)عتصام للشاطبي اال (2) 

 (. 26/172)  ىالفتاو (3) 
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البخاري الرباء    (1)أخرج  عنه    -عن  اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  قدم  لما»قال:    -رضي 

  أن   يحب    كانو  ا، شهر    عشر   سبعةأو    عشر  ة ست    المقدس   بيتنحو    ى صل    المدينة 

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿كعبة فأنزل اهلل تعالى  ال   إلى  هج  و  ي  

على قوم من األنصار    ى معه رجل العصر ثم خرج فمر  الكعبة، وصل  نحو  فتوجه    ﴾

  همو  فانحرفوا   ،«الكعبة  إلى  وجه  قد  أنهو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  صلى   أنه  يشهدهو  »  فقال:

 . . العصر صالة يف ركوع 

جاء   بما  التمسك  يف  يرتددوا  فلم  تأسيهم  أسرع  رفع فما  ينتظروا  لم  بل  به، 

الحبيب توجه  حيث  إلى  بالتوجه  وبادروا  الركوع،  من  الكعبة    ملسو هيلع هللا ىلص  رؤوسهم  إلى 

 هم ركوع.. والمشرفة 

 كان »  : قال  الخشني  ثعلبة  أبي  حديث  من  (2) األلباين  صححو  داودوأب  أخرجو

  يف   تفرقكم  إن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فقال  األوديةو  الشعاب  يف  تفرقوا  منزال  نزلوا  إذا  الناس

انضم   ينزلوا  فلم  الشيطان  من  ذلكم  إنما  األوديةو  الشعاب  هذه إال  منزال  بعد ذلك 

  األمر   طرق  أن  فبمجرد «لعمهم  ثوب   عليهم  بسط ول »:  يقال حتى  «بعضهم إلى بعض 

 

 (1) (4/1634 )4222 . 

پ ڀ ڀ ﴿ تفرق المسلمين أثناء النزول يف السفر، وعزوه إلى الشيطان،   ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل إنكار رسول اهلل  - 2288( 2/498) (2) 

 فما بالهم تفرقوا اليوم يف كل شيء إال من رحم اهلل، وإلى اهلل المشتكى..  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ
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  بعد   حالهم  ليصف   الراوي  يأيتو  ﴾   ے ے﴿  قوله  يرتجم  فعلهم   كان  أسماعهم، 

  الشرعي   الحكم   المسلمة   على   يخفى  قدو...  «لوسعهم  ثوب  عليهم   بسط  ول »  األمر 

دينها،  و ر حياهتا،  أمو   من  أمر  يف النصوص  وعليها اإلجتهاد    ز  يعومسألة يف  التماس 

علم   بال  العمل  عن  التورع  هنا  فالمتعين  العلم؛  والشرعية،  يف  الراسخين  سؤال 

  من حديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي   (1) لمعرفة الحق المبين، أخرج مسلم

حصبة، فتمزق شعرها، أفأصله؟    فقالت: يا رسول اهلل إن لي ابنة عريسا، أصابتها ملسو هيلع هللا ىلص

 .. «المستوصلةو الواصلة اهلل لعن»  قال:

العاطفة  و بظالل  تفيء  التي  الحنون  األم  لهجة  طاعته.  على  اهلل  أعانك  تأمل. 

رسولو تستأذن  وهي  الوارفة،  من    ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  المحبة  الناقهة  ابنتها  شعر  وصل  يف 

تلك  فؤاد  يف  تضطرب  التي  الجياشة  المشاعر  إن  بالعرس،  العهد  حديثة   المرض، 

بنيتها،  والوالدة،   لتزيين  الجامحة  ارتكاب  والرغبة  لها  تسوغ  لم  فرحتها،  تحقيق 

 المنكر..  

بحج   بالوصل  نفسا  تطب  بالحكم،  فلم  الجهل  بل أو  ة  إليه،  العروس  احتياج 

 أتت تستفتي رسول اهلل، راضية بحكمه، مسلمة ألمره..  

الملذات،   حب  فيه  شاع  الذي  العصر  هذا  يف  أحوجنا  الشهوات و وما  إرضاء 

 

 (1) (3/1676 )2122 . 



 

 

 

21 

نبينا  وجل  وبالمحرمات، أن نطوع أنفسنا لما يرضي ربنا عز   بجعل هوانا تبعا لسنة 

ك بسلفنا الصالح... وال يظنن  ندع ما يبغضه مقتدين يف ذل وحتى نحب ما يحبه    ملسو هيلع هللا ىلص

صبغة   كان  بل  فحسب  المشرق  العصر  هذا  من  أفراد  سمة  كان  االمتثال  أن  أحد 

 -من حديث أبي أسيد األنصاري    (1)صحح األلباينوداوود    وجميع أفراده، أخرج أب

خارج من المسجد، فاختلط الرجال  هو  و  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه سمع رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  

فقال:   الطريق،  النساء يف    عليكن   الطريق،   تحققن  أن  لكن  ليس  فإنه  استأخرن  “مع 

 « الطريق بحافات

 إن ثوهبا يتعلق بالجدار من التصاقها به..  حتى  بالجدار تلتصق المرأة  فكانت

 « به بالعمل الحديث حفظ  على  نستعين كنا »  قال إبراهيم بن مجمع:و

  النبي   أن  بي  مر    حتى  به،  عملت  وقد  إال   حديثا   كتبت  ما »   :حنبل   بن  أحمد  وقال

ا«ر  دينا الحجام أعطيتو  فاحتجمت ا،دينار   شيبة  أبا  أعطىو حتجم »ا ملسو هيلع هللا ىلص
 (2) 

اإلتباع ال على فعل الواجبات  وفابذل وسعك يف حفظ العلم حفظ رعاية بالعلم  

المسنونات،  و فعل  على  الحرص  يف  بل  فحسب،  المحرمات  ترك وترك 

أمكنك  والمكروهات،   ما  اهلل  رسول  آثار  باستعمال  أمرك  عامة  يف  وظف  وتميز 

 

 (1) (3/989 )4392 . 

 (. 2/360ينظر: فتح المغيث للسخاوي ) (2) 
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اشرت  ف  ﴾  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ﴿السنن على نفسك، فإن اهلل تعالى يقول:  

قائمة،   السوق  فإن  اليوم  موجود،  ونفسك  رخيصة،  و الثمن  على  و البضائع  سيأيت 

السوق   يوم  وتلك  التغابن،  يوم  ذلك  كثير،  وال  قليل  إلى  فيه  يوما ال تصل  البضائع 

 ه.. يعض الظالم على يدي

 / حتى من نفسك.. ٣

أن حب   اهلل.  وفقك  اهلل  اعلم.  مقدم على حب   ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  إنه  بل  اإليمان،  من 

قال: كنا    -من حديث عبد اهلل بن هشام. رضي اهلل عنه    (1)النفس، كما روى البخاري

 آخذ بيد عمر. رضي اهلل عنه. فقال له عمر: هو و ملسو هيلع هللا ىلص  مع النبي

النبي إلي من كل شيء إال من نفسي، فقال    ال » :  ملسو هيلع هللا ىلص   يا رسول اهلل ألنت أحب 

!!  اهللو  اآلن  فإنه » : عمر له   فقال  «نفسك  من  إليك  أحب   أكون  حتى  بيده  نفسي الذي و

   أحب   ألنت
 
  نفسي   والذي»  قوله   يف   يالحظ  مماو  «عمر  يا  اآلن »   :قال   «نفسي   من  إلي

 « عمر  يا   اآلن»  قولهو  للتأكيد،  فالقسم  المصدوق،  الصادقهو  و  أقسم  ال  أنه  «بيده

إيمانك تعالى:  (2) يعني: كمل  الحديث قوله   ۈ ۆ ۆ ۇ﴿.. مصداق هذا 

 

 (1) (1/14 )14 . 

 ( 23/169عمدة القارئ ) (2) 
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الوالد  و،    ﴾  ۈ حب  على  البخاريومقدم  أخرج  كما  أبي    (1) الولد  حديث  من 

  أحدكم   يؤمن  ال  بيده  نفسي  ذيال  وف »  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عنه أن رسول اهلل    -هريرة  

 «. ولدهو والده من إليه أحب    أكون  حتى

مقد    د  ب  ال   بل محبته  تكون  األهل  أن  على  أخرج والمال  ومة  أجمع،  الناس 

  أحدكم   يؤمن   ال »  ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهلل عنه. قال: قال رسول اهلل    -من حديث أنس    (2) مسلم

   «أجمعين الناس و ماله،و أهله  من إليه أحب  أكون  حتى

 إجالل  محبة  إما  فالمحبة  ة؛المحب    أنواع  يجد  األحاديث  من  تقدم  فيما  فالمتأمل

الوالد،    تعظيمو تحنن  وكمحبة  محبة  الولد،  وإما  كمحبة  ألجل  وود  محبة  إما 

غنا محبة  وإما  بعضا،  بعضهم  الناس  كمحبة  الكمال  وصفات  كمحبة    اإلحسان 

  ملسو هيلع هللا ىلص   المال، وإما محبة بقاء كمحبة النفس، وال يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول

 كلها،  اب  حعنده أشد من هذا الم

اهلل   من  إليه  أحب  الخلق  من  شيء  كان  من  وتعالى  سبحانه  اهلل  هدد  ولقد 

فقال    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ    چ چ﴿ورسوله 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ

 

 (1) (1/14 )15 . 

 (2) (1/67 )44 . 
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  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

 گ گ گ﴿يف تفسير قوله تعالى    -رحمهما اهلل    -  (1) يقول مجاهد والحسن

 ضل  ممن   أفهم  أعلمهمو  اآلية،  بتمام  اهلل  فسقهم  ثم  عاجلة،أو    آجلة  بعقوبة»    ﴾ڳ

 . «اهلل  يهده ولم

   «ال ترى أشد منها شديدة  آية وهذه» -:(2)الزمخشري يقول

 خالف  وال   ورسوله   اهلل   حب  وجوب   على   دليل   اآلية   ويف »  -:(3)القرطبي  ويقول

 « محبوب كل على مقدم ذلك وأن ذلك، يف

 يف  المشاق   وتحمل   الطاعات،  استلذاذ  تعني  التي   اإليمان   حالوة   تجد   ولن

  حتى   وصحتك  قلبك  سالمة  يعني   الذي  الدنيا،  عرض  على  ذلك  وإيثار  الدين،

محبة اهلل ورسوله ال تكتفي منها بأصل الحب، بل البد أن يكون اهلل ورسوله    تكمل

أن   بد  وال  هلل،  إال  المرء  يحب  ال  بأن  المحبة  وبفرع  سواهما،  مما  من  إليك  أحب 

المرء أن  يدفع  يكره  بأن  الكفر    ضدها  إلى  أخرج أو  يعود  اهلل،  هداه  أن  بعد  الفسق 

 

 (.8/95تفسير القرطبي ) (1) 

 (.2/81الكشاف ) (2) 

 (.8/95تفسير القرطبي ) (3) 
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مرفوعا:   (1)الشيخان أنس  حديث    أن :  اإليمان  حالوة  وجد   فيه  كن  من   ثالث»  من 

  يكره  وأن  اهلل،   إال  يحبه ال  المرء يحب  وأن سواهما، مما إليه  أحب ورسوله  اهلل  يكون 

 « النار يف  يقذف أن يكره  كما  الكفر  يف يعود أن

من حديث أنس بن   (2) وأبشر أيها المحب بمرافقتك من أحببت، فقد روى مسلم

قال: عنه.  اهلل    متى   اهلل  رسول   يا :  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إلى   رجل  جاء »  مالك رضي 

  من   مع  فإنك»  :قال  ورسوله،  اهلل  حب:  قال   «للساعة؟  أعددت  وما»  :قال   الساعة؟

 « أحببت

  ملسو هيلع هللا ىلصمن قول النبي    أشد  فرحا  اإلسالم  بعد  فرحنا   فما.:  عنه   اهلل  رضي  -  أنس   قال

  اهلل   رضي  -  وعمر  بكر  وأبا   ورسوله  اهلل   أحب  فانا»:  أنس  قال  «أحببت  من  مع  فإنك»

 « بأعمالهم أعمل وأن معهم، أكون  أن  اهلل  وفأرج – عنهما

 ومحبة اهلل ورسوله على درجتين: 

محبة واجبة، وهي درجة المقتصدين وتقتضي أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه  

مما سواهما، بحيث ال يبغض شيئا يبغضه وإنما يحب جميع ما أوجبه اهلل ورسوله،  

 ائ ى ى ې  ې ې﴿ويبغض ما حرمه اهلل ورسوله، يقول اهلل تعالى:  

 

 . 43( 1/66، مسلم )16( 1/60البخاري ) (1) 

 (2) (4/2032 )2639 . 
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  ﴾ وئ ەئ ەئ ائ

السابقين   درجة  وهي  المستحبة  ما  ووأما  بمحبة  النوافل تكون  من  اهلل  أحبه 

وإياك   اهلل  إليه، جعلني  اهلل  قرهبم  الذين  المقربين  وهذا حال  تامة،  محبة  والفضائل 

 ..  (1) منهم

اهلل   رسول  محبة  يف  الناس  ثالثة:  ملسو هيلع هللا ىلصوانقسم  أقسام  وأهل   -إلى  إفراط،  أهل 

 ، ووسط بينهما وكذلك جعل اهلل أمة محمد أمة وسطا..  تفريط

أما األوائل منهم فهم الذين ابتدعوا أمورا لم يشرعها اهلل ورسوله، ظنا منهم أن  

األمور   هذه  المحبةهو  فعل  تعالى:هنوبرها  عالمة  قوله  ونسوا   ڄ ڄ﴿  ا، 

ول   ﴾ڄ بمولده  خير  وفاحتفلوا  يف  كان  وبالغوا  إليه،  سبقوه  ما  يف  ا  ووقعوا  مدحه، 

 عجبي لمحبتهم المزعومة، ويف ذلك يقول قائلهم:   الذي هناهم عنه، فوا  و الغل

 الحادث العمم   وسواك عند حل       ه ـــيا أكرم الخلق مالي من ألوذ ب

 (2) ال وإال فقل يا زلة القدمـــفض      إن لم تكن يف معادي آخذا بيدي 

فسار   سنته،  حفظ  عن  النبوية  المدائح  بحفظ  ووصل واشتغلوا  ووقفوا،  القوم 

يدع  صار  أن  ببعضهم  الحال  بلغ  حتى  وانقطعوا،  اهلل،    والقوم  دون  من  اهلل  رسول 

 

 (. 91قاعدة يف المحبّة لشيخ اإلسالم ) (1) 

 (. 238ديوان البويصري ) (2) 
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ات التي تفعل  ويحلف به، ويتمسح بالحجرة التي فيها قربه إلى غير ذلك من الشركي  

 وهي منافية لها بعيدة عنها..   ملسو هيلع هللا ىلصبدعوى محبة رسول اهلل  

المفرط ف يف وجوب تقديم محبته على   ملسو هيلع هللا ىلص   الذي لم يرع حق رسول اهلل هو  أما 

محبة النفس واألهل والمال.. ولم يعزره، ويجله، ويطيع أمره، ويتبع سنته، وما ذاك 

إال بسبب ذنبه، وإغراقه يف شهوات نفسه، وتقديم هواه على ما جاء يف شرع ربه، ثم  

أنه اعتقد جاهل قومه أن مجرد التصديق يكفي يف تحقيق اإليمان، حاله كحال أهل  

هاإل اإليمان  إن  ويقولون  اإليمان،  مسمى  عن  العمل  يؤخرون  الذين    و رجاء 

كثرهم    تصديق القلب وإقرار اللسان، وما أكثر هؤالء. الأو  التصديق بالقلب فقط،  

 اهلل. يف هذا الزمان..  

وأما القسم الثالث وهم من وفق اهلل فالذين توسطوا بين الطرفين وأصحاب هذا  

الدين،   يوم  إلى  هنجهم  على  سار  ومن  والتابعين  الصحابة  من  السلف  هم  القسم 

النبي   والولد    ملسو هيلع هللا ىلص فأحبوا  النفس  محبة  وتابعوه،  وفوق  الخلق،  وجميع  األهل 

واعتقدوا ورواية،  رعاية  سنته  وحفظوا  ونصروه،  يف    وعزروه،  المحبة  من  ليس  أنه 

وصفه بأمور قد اختص اهلل هبا وحده، بل علموا أن هذا  ويف حقه، وقدره،  وشيء الغل

    ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ﴿مخالفة ومضادة لتلك المحبة  

 ..﴾ ڳ ڳ
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بالصالة  ذكره  من  واإلكثار  رؤيته،  على  الحرص  المحبة:  هذه  عالمات  ومن 

ر سنته و، والذب عن عرضه، ومحبة من  والسالم عليه، ولزوم طاعته، وحفظ ونص

و بعضها،  مضى  وقد  أبغض.  من  وبغض  من  أحب،  بشيء  اآلخر  البعض  سيأيت 

 إن شاء اهلل...  .الذكر

اهلل رسول  محبة  يف  الصالح  سير   ملسو هيلع هللا ىلص  وللسلف  من  بعضا  وإليك  الذكر،  أعطر 

  -رضي اهلل عنه    -القوم يف صدق المحبة، وعظيم العاطفة: سئل علي بن أبي طالب  

اهلل لرسول  حبكم  كان  وأوالدنا  ملسو هيلع هللا ىلص  كيف  أموالنا  من  إلينا  أحب  واهلل  كان  قال:  ؟ 

 ..  (1) أوآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظم

رضي    -على الشرك يومئذ. زيد بن الدثنة  و  هسفيان بن حرب. و  ووقد سأل أب

عنه   أن    -اهلل  أتحب  زيد  يا  اهلل  أنشدك  ليقتلوه،  الحرم  من  مكة  أهل  أخرجه  حينما 

محمدا اآلن مكانك نضرب عنقه، وأنك يف أهلك؟ قال: واهلل ما أحب أن محمدا يف  

 فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأين جالس يف أهلي..  هو مكانه الذي 

أب محمد    و قال  أصحاب  كحب  أحدة  يحب  أحدا  الناس  من  رأيت  ما  سفيان: 

 ...  (2) محمدا

 

 (.2/568الشفا ) (1) 

 (.3/326)( وأخرجه البيهقي يفي الدالئل عن حبيب  4/65البداية والنهاية ) (2) 
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، فقال: ألنت أحب إلي من نفسي   ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء رجل من األنصار إلى رسول اهلل

وولدي وأهلي ومالي ولوال أين آتيك فأراك لظننت أين سأموت، وبكى األنصاري.  

ستموت، ونموت فرتفع مع    أنك  ذكرت :  قال  «أبكاك  ما»  -:ملسو هيلع هللا ىلص   فقال له رسول اهلل 

بشيء فأنزل اهلل عز    ملسو هيلع هللا ىلص النبيين، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. فلم يخربه النبي  

عليهم من   اهلل  أنعم  الذين  مع  فأولئك  والرسول  اهلل  يطع  )ومن  وجل على رسوله: 

الرسول   له  فقال  رفيقا(  أولئك  وحسن  والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين 

  (1) «أبشر»  :ملسو هيلع هللا ىلص

بامرأة من بني    ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   مر »  : قال  وقاص   أبي   بن  سعد  عن   الطرباين   روىو

بأحد، فلما نعوا لها    ملسو هيلع هللا ىلص دينار، وقد أصيب زوجها، وأخوها، وأبوها مع رسول اهلل  

اهلل رسول  فعل  ما  فالن    ملسو هيلع هللا ىلص  قالت:  أم  يا  خيرا  قالوا:  تحبين،  هو  ؟  كما  اهلل  بحمد 

قال:   إليه.  أنظر  حتى  أرونيه  بعدك  قالت:  مصيبة  كل  قالت:  رأته.  حتى  إليه  فأشير 

 ..  (2)جلل

من   نفوسهم  تكنه  عما  تعبيرا  إال  الكلمات  هذه  تضمنته  الذي  اإليثار  هذا  وما 

 

 وله طرق يقوي بعضها بعضا. ( ۱۳( أخرجه البيهقي يف الشعب )1) 

، والحديث قال الهيثمي عنه يف  (1/289)  نة ويسيرة، والكلمة من األضداد، تكون للحقير والعظيم، النهايةجلل: أي: هيّ  (2) 

 . قاتة رجاله ثالطرباين يف األوسط عن شيخه محمد بن شعيب، ولم أعرفه وبقيّ  المجمع: رواه
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له النبي  و  ملسو هيلع هللا ىلص  المحبة  يقول حين قدم  إذ  األنصاري  بن صرمة  قيس  إلى قول  اسمع 

 المدينة:  ملسو هيلع هللا ىلص

 ا ـــــــــــمؤاتييلقى حبيبا    ويذكر ل  ة ــــــثوى يف قريش بضع عشر حج

 ا ـــــفلم ير من يؤوي ولم ير داعي  ه ـــــويعرض يف أهل المواسم نفس

 اــــ ـــوأصبح مسرورا بطيبة راضي  وى ـــــــــــفلما أتانا واستقرت به الن

 اـــــــــوأنفسنا عند الوغى والتأسي النا  ـــ ــــــــبذلنا له األموال من حل م

 جميعا وإن كان الحبيب المصافيا    نفادي الذي عادي من الناس كلهم 

 اــــــول اهلل أصبح هاديــــــوأن رس  ره ـ ــــــــــــــــرب غيونعلم أن اهلل ال 

له، وبعد ما تقدم؛ تذكر كم    ملسو هيلع هللا ىلصفهل رأيت حبا أعظم من حب أصحاب محمد  

اهلل نفسك ووالدك وولدك وزوجك على محبة رسول  ، وكم  ملسو هيلع هللا ىلص   مرة قدمت محبة 

حالك،   أعجب  فما  نفسك،  وسلمتهم  مالك،  يف  وحكمتهم  وعصيته،  أطعتهم  مرة 

الذي   تستبدل  بالذي  هو  كيف  وتقرأ  هو  أدين      ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ﴿خير، 

واعلم أنك متى أرضيت اهلل أرضى عنك الناس كلهم    ﴾  ڻ ڻ ں ں ڱ

عليك    و ول وأغضب  عليك  اهلل  غضب  اهلل  بغضب  رضاهم  ابتغيت  وإن  سخطوا، 

تفز   و الناس ول ربك،  واجعله رضا  معيارك،  فأحكم  بوركت،    رضوا،  موالك،  بإذن 

 وبورك عملك. 
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 اشتقت له؟! ومتنيت صحبته؟!هل  -4

ال ريب أن غاية المحب أن يرى محبوبه، وأن يحظى بصحبته، وأن يكحل عينه  

ول  حتى  هذه    وبرؤيته  على  نص  ولقد  واألهل،  المال  بذل  مقابل  الرؤيا  هذه  كانت 

رضي اهلل عنه. أن    -من حديث أبي هريرة    (1) فيما أخرجه مسلم  ملسو هيلع هللا ىلصالعالمة رسولنا  

  رآين  ول   أحدهم  يود  بعدي  يكونون   ناس  حبا  لي   أمتي   أشد  من » قال:    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 .. « وماله بأهله

الناس محبة    ملسو هيلع هللا ىلصد وصف رسول  وق أشد  بأهنم من  األمة  من  العالمة  أهل هذه 

الرسول اهلل، وال يقدر حق هذه األمنية إال صاحب اإليمان الذين ترسخ يف قلبه حب  

اهلل  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بعروقها  المحبة  شجرة  وضربت  وطاب  ،  ثمارها،  فأينعت  قلبه، 

برؤيته  للحظوة  وماله  أهله  يبذل  أن  أحدهم  يبالي  وال  حال    ملسو هيلع هللا ىلص   أكلها،  ولسان   ،

فحري   الثمن..  أرخص  وما  األمنية،  أعظم  ما  يقول:  تنال    أحدهم  أن  النفوس  هبذه 

النبي لرؤية من    ملسو هيلع هللا ىلص  شهادة  اشتاق  لمن  تعجب  له، وال  القلوب محبة  أشد  بأهنا  لها 

الحلقة،  اصطفاه اهلل، وهد التي هي يف جبلة  به، من حاز على خصال الكمال  اه اهلل 

بالطويل   يكن  فلم  لذلك،  األخبار  نقله  بين  خالف  دون  محاسنها  بشتات  وأحاط 

 

 (1) (1( )8/145.) 
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األمهق باألبيض  وال  بالقصير،  وال  وال    (1) البائن  القطط  بالجعد  وال  باآلدم،  وال 

مابين  ا، مربوع  (2) بالسبط الرأس،    الكتفين والقدمين، ضخم   (3) المنكبين، ششن  بعيد 

الحواجب  (6) ، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج(5) ، وطويل المسربة(4) ضخم الكراديس

، (9) ، أهدب األشفار(8) ، بينهما عرق يكره الغضب، أقنى العرنين(7) سوابغ يف غير قرن

العينين ال(10) أدعج  سهل  اللحية،  كث  يعلوه،  نور  له  الفم،  ضليع  مفلج  (11) خدين،   ،

، خافض الطرف (13) ، أحسن الناس عنقا كأن عنقه جيد دمية يف صفاء فضة(12) األسنان

 

 أي: شديد السمر.  (1) 

 القطط: الشعر الذي فيه إلتواء، والبسط: بالكسر أي المسرتسل.  (2) 

 بفتح الشين، وسكون الثاء أي غليظ األصابع والراحة.  (3) 

 رؤوس العظام.  (4) 

 الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر، وينتهي بالسرة.  (5) 

 مقوس الحاجبين.  (6) 

 كامالت غير مقرتنات. أي  (7) 

 العرنين، بكسر ال عين: األنف .. أي طويل األنف مع دقة أرنبته. (8) 

 طويل شعر الرمش كثيرة.  (9) 

 شديد سواد العين.  (10) 

 واسعة، والعرب تمدح ذلك؛ ألن سعته دليل على الفصاحة.  (11) 

 الفلج: انفراج ما بين األسنان.  (12) 

 تَّخذة من عاج أو غيره، والمراد أنه يف اعتدال وحسن هيئته وكمال وإشراق. الجيد: العنق، والدمية الصورة الم (13) 
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إذا   المالحظة،  نظره  جل  السماء،  إلى  نظره  من  أطول  األرض  إلى  نظرة  الطرف 

ضحك ضحك عن مثل سنا الربق، وعن مثل حب الغمام، وإذا تكلم رؤي كالنور  

 يخرج من ثناياه..  

يف   و أب  قال تحري  الشمس  كأن  اهلل  رسول  من  أحسن  شيئا  رأيت  ما  هريرة: 

بعيد،   من  الناس  أجمل  معبد:  أم  وقالت  الحدر..  يف  يتألأل  ضحك  وإذا  وجهه، 

 وأحاله وأحسنه من قريب.. 

وقال علي: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله 

 ..  (1) ملسو هيلع هللا ىلص وال بعده مثله 

ل قهه، أما  قِ لْ خ    هذا يف  ڱ   ڱ ڱ﴿:  سبحانه  فقال  ربه  وزكاه  القرآن،  كان  فقد  خ 

ق إليه بل تبذل دون رؤيته  تشتا  ال  قيل  والخ    لقيالخ    الكمال  هذا  بعد  فهل  ،  ﴾  ں

 األهل والمال..  

عظيم الشوق للقياه، والحرص   -رضوان اهلل عليهم    -وقد كان لسلفنا الصالح  

 دها التاريخ، وحفظتها السير:  على صحبته. وإليك مواقف خل  

 يف   جلوس  نحن   بينما »  قالت:  -رضي اهلل عنها    -عن عائشة    (2) أخرج البخاري

 

 (. 46الشفا ) (1) 

 (2) (3/1418 )3691 . 
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 يف   -  (1) ا«متقنع    ملسو هيلع هللا ىلصل ألبي بكر: هذا رسول اهلل  قال قائ  الظهيرة،  نحر  يف   بكر  أبي   بيت

  هذه   يف  به   جاء  ما  واهلل  وأمي،   أبي  له  فداء:  بكروأب  فقال  -  فيها  يأتينا  يكن  لم  ساعة 

:  بكر  ألبي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقال  فدخل،  له،  فأذن   فاستأذن،  فجاء:  قالت   أمر،  إال  الساعة 

قال: فإين قد    رسول  يا  أنت  بأبي   أهلك  هم  إنما:  بكروأب   فقال  عندك،  من  أخرج اهلل 

أب يا رسول اهلل، قال رسول اهلل:  وأذن لي يف الخروج، فقال  بأبي أنت  بكر: الصحبة 

  كان  وإنما  ومخاطره،  السفر  مخاوف  يف  -  عنه  اهلل  رضي  -  بكروأب  يفكر  لم»   نعم

  على  دمعته   فانحدرت  البشارة  فجاءته   ماله،و  أهله  ترك  إن و  صحبته  بشرف  امولع  

روايته:   الشريفة  لحيته يف  إسحاق  زاد  الحافظ:  يقول  بالفوز،  بالظفر، وجذال    فرحا 

  أحدا  أن  أحسب  كنت  وما   يبكي،   بكر  أبا   فرأيت:  عنها   اهلل  رضي  -  عائشة   قالت »

   (2)«الفرح من يبكي

إلى المدينة بعد خروجه من مكة، أخرج   ملسو هيلع هللا ىلصوقد انتظر األنصار مقدم رسول اهلل  

  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل    رسول  مخرج  بالمدينة  المسلمون  وسمع»  من حديث عروة قال:  (3) البخاري

 «الظهيرة   حر هميرد   حتى فينتظرونه الحرة إلى  غداة كل يقعدون  فكانوا مكة  من

 

 مغطيا رأسه.  (1) 

 (.7/235الفتح ) (2) 

 (3) (3/1425 )3702 . 
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   « منازلهم  إلى  رجعوا الشمس   أحرقتهم فإذا »: (1) رواية ابن سعدويف 

كان   ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  استقبل   من  عدد  أن  أنس  حديث  يف  (2) أحمد  اإلمام  ثنايحد  و

إلى رسول اهلل   انتهوا    آمنين   انطلقنا»  أبي بكر، فقالوا: و زهاء خمسمائة من األنصار 

   «مطيعين 

 نزل  ضيف   لخير  استقبالهم  عن  يحدثك  يقالصد    فاسمع   المدينة  أهل  اأم  و

  فخرجوا   الناس،  فتلقاه  المدينة،  قدمنا   ى حت    معه  أناو   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ومضى  “:  عليهم

أكرب؛  والخدم    ، فاشتد  (3)األجاجير  علىو   الطريق  يف الطريق يقولون: اهلل  الصبيان يف 

 تنازع القوم أيهم ينزل عليه.. و، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  جاء رسول اهلل، جاء محمد

أنس:   اهلل  يوم  من  أحسن  وال  أنور  قط  يوما  رأيت  فما»يقول    ملسو هيلع هللا ىلص   دخل رسول 

 ..   (4) «بكر المدينة وأبو

 .. (5) « ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول فرحهم بشيء  فرحوا المدينة  أهل رأيت  فما » :الرباء  يقولو

  الجميل،   مرآه  يرتقبون   الهجيرة  حر    يف  وه أحب    من  انتظارهم  تتخيل  أن   إليك و

  يف   لقياه  أمل  على  بيوهتم   إلى  فيرجعون  الشمس  تحرقهم   حتى  النمير  العذب  وحديثه 

 

 (.1/233الطبقات ) (1) 

 (2) (3/222.) 

 السطوح.  وهي إجار، جمع( 3) 

 (.3/122مسند أحمد ) (4) 

 (.7/260البخاري ) (5) 

8- (1/353 )489 . 
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يستقبلونه،  ف   الغد، الرجال  من  بقدومه خرج خمسمائة  المدينة  أنارت  امتألت  وإذا 

المدينة   بالنساء  وسكك  لمقدمه،  والخدم  وسطوحها  يكربون  يهنئون  والصبيان 

المدينة   أهل  يغبط  موقف  من  له  يا  بينهم،  إقامته  لشرف  اهلل  اصطفاهم  أن  أنفسهم 

 عليه!!!.  

اآلخرة وال يرتدد يف وبل كان هم الواحد منهم أن ينال شرف الصحبة يف الدنيا  

له أن يرافقه، فتأيت اإلجابة التي تحث أصحاهبا على    و أن يدع  ملسو هيلع هللا ىلصطلب رسول اهلل  

مسلماال والمتابعة،  والعمل   أخرج  النوافل،  على  بن    من   (1)ستمرار  ربيعة  حديث 

  فقال   حاجته،و  بوضوئه   فأتيته   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   مع  أبيت   كنت»  كعب األسلمي، قال: 

ذاك، قال:  هو  غير ذلك؟ قال:  أو  قلت: أسألك مرافقتك يف الجنة، قال:  ف  سل، :  لي

 « فأعني على نفسك بكثرة السجود

حريص منهم  الواحد  كان  على  ً بل  شوق  ا  به،  يف  اللحاق  أحمد  أخرج  للقياه،  ا 

  هذا؟   يوم  أي:  قال  الوفاة  حضرته  لما  بكر  أبا  إن» من حديث عائشة قالت:    (2) المسند

  األيام   أحب  فإن  الغد،   يف  تنتظروا  فال  ليلتي  من  مت    فإن:  قال  ثنين،اال  يوم:  قالوا

 «  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول من أقرهبا  إلى  اللياليو

طرباه،  حزناه، فقال: وا  عنه. الوفاة، نادت امرأته: وارضي اهلل  -  بالل  حضرت  ولما

 

 وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.  10( 1/158) (1) 

 (.2/569الشفا ) (2) 
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   .. حزبهغدا ألقى األحبة؛ محمد و

 ار بن ياسر. رضوان اهلل عليهم..  عم  وجاء مثل هذا عن حذيفة بن اليمان و

األنس بالقرب  وبعد هذا، هل أنت مشتاق إلى رؤياه، حريص على شرف صحبته،  و

لرضاه،   تلهث  عليه،  غيره  قدمت  معرض،  هديه  عن  أراك  بالي  فما  تحاول  ومنه، 

شوقك له، إن الحب والشوق ليست شعارات  وكسب مبتغاه، ثم تزعم محبة نبيك  

دعاوو،  ردد  ت   ص   وتخل  ىال  يرتجم  واقع  هما  بل  الحقائق،  صاحبه،  من  لهف  و دق 

اللحاق به، مطيع ألمره حافظ لحديثه، متابع لهديه، مداوم على طاعته، مشتغل بنشر  

الحبيب  وسننه،    ود  واه أخاه،  لرؤية من كان هذا حاله، وسم    ملسو هيلع هللا ىلصليبشر؛ فقد اشتاق 

أخرج مسلم أن رسول  (1) لقاءه،  هريرة  أبي    قد   أن  وددت»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل    من حديث 

أصحابي،    اهلل؟  رسول   يا  إخوانك  لسناو أ:  قالوا   إخواننا،  رأينا أنتم  إخواننا  وقال 

أم  ال   من  بعد  يأت  لم  من  تعرف  كيف  فقالوا:  بعد،  يأتوا  لم  اهلل؟  ذين  رسول  يا  تك 

ل  أرأيت  له خيلرجال    أن    وفقال:  فإهنم      قال:  بال،  قالوا:  يعرف خيله؟  أال  دهم هبم 

 ا محجلين من الوضوء.. ر  يأتون غ

 

 (1) (1/218 )249 . 
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 أكثر من الصالة عليه..  /5

 ن ى بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ث  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهلل  لقد أمرك ربك بالصالة والسالم على رس

فامتثِ  تعالى:  بمالئكته،  يقول  أمره،   چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ل 

  ﴾ ڇ ڇ چ چ چ

من   أجر  اهلل  علىبل ضاعف  يف و رسوله،    صل ى  الطرباين  أخرج  مثوبته،  أجزل 

   ىصل    ما»  ملسو هيلع هللا ىلص  من حديث أبي بردة بن دينار قال: قال رسول اهلل  (1) الكبير
 
  من   عبد  علي

  هبا  له  وكتب   صلوات،   عشر   هبا  عليه   اهلل   ىصل    إال   نفسه   قلب  يف  هبا  ا صادق    صالة  أمتي

  عنه   قالو  «سيئات  عشر  هبا  عنه  محى و  درجات،  عشر  هبا  له  رفعو  حسنات،  عشر

 .. (2) صحيح حسن:  األلباين

من حديث أبي طلحة األنصاري قال: جاء رسول اهلل    (3) أخرج أحمد يف المسندو

يوم    ملسو هيلع هللا ىلص فقال: وذات  وجهك؟  يف  البشر  لنرى  إنا  فقلنا:  وجهه،  يف  يرى    إنه»  البشر 

  أمتك  من  أحد   عليك   يصلي  أن   يرضيك   أما:  يقول  ربك   إن  محمد   يا  فقال  ملك،  أتاين

  وصححه«   يسلم عليك إال سلمت عليه عشرا؟ قال: بلىوال   عشرا،   عليه   صليت  إال

 ..  (4) األلباين

 

 (1) (22/195)513 . 

 . 1659(  2/290صحيح الرتغيب والرتهيب ) (2) 

 (3) (4/29.) 

 . 1661( 2/291صحيح الرتغيب ) (4) 
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  النسائي   أخرج  أمته،  سالم   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول   لتبلغ  اهلل  خلقها  سياحة   مالئكة  اهللو

  سياحين،   مالئكة  هلل  إن»  :قال  مرفوعة  مسعود  ابن  حديث  من  (1) األلباين  صححو

 « السالم أمتي  عن   يبلغوين

الشيخ بن    وذكره عنده، روى أبو  ملسو هيلع هللا ىلصلي عليه  المص  اسم  عرض  سبب  أهنا   اعلمو

األلباينحس  وان  حي     أسماء  اهلل  أعطاه  املك    تعالىو   تبارك  هلل  إن»  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  (2) ن 

   يصلي  أحد   فليس   مت    إذا   قربي  على   قائم هو  ف   الخالئق،
 
!  محمد  يا :  قال  إال  علي

  بكل  الرجل  ذلك   على   وتعالى   تبارك  الرب  فيصلي :  قال  فالن،  ابن   فالن   عليك  صلى

 « عشرا واحدة

من حديث عبد اهلل بن    (3) ، أخرج مسلم  ملسو هيلع هللا ىلص   الصالة عليه من أسباب شفاعته و  -

عتم المؤذن  سم   إذا »  يقول:   ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي    -رضي اهلل عنه    -بن العاص    وعمر

هبا   عليه  اهلل  صلى  صالة  علي  صلى  من  فإنه  علي  صلوا  ثم  يقول،  ما  مثل  فقولوا 

اهلل،   عباد  من  لعبد  إال  تنبغي  ال  الجنة  يف  منزلة  فإهنا  الوسيلة  لي  سلوا  ثم  عشرا، 

 . «أن أكون أنا هو  وأرجو

 مسعود  ابن   حديث   من   (4)الرتمذي  أخرج  عليه،   صالة  أكثرهم  به   الناس  أولى و

 

 .1282( 3/43صحيح سنن ال نسائي ) (1) 

 . 1667(  2/293صحيح الرتغيب والرتهيب ) (2) 

 (3) (1/288 )384 . 

 (4) (2/354 )484 . 
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  قال و  ،«صالة  علي  أكثرهم  القيامة  يوم  بي  الناس  أولى  إن»   :ملسو هيلع هللا ىلص   ل رسول اهللقا:  قال

 .. (1) لغيره حسن:  األلباين

 أخرج  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  على  يصل    لم  ما   األرضو  السماء  بين  موقوف  الدعاءو  -

ا .  عنه   اهلل  رضي  ابالخط    بن  عمر   عن   (2)األلباين  حسن و  الرتمذي   إن »  :قال   موقوف 

 . «على نبيك  يرض، ال يصعد منه شيء حتى تصل  األو السماء  بين  موقوف  الدعاء

 الرتمذي   أخرج  الذنوب،  غفرانو  الهموم،  تفريج  سبب  عليه  الصالة  مداومةو

إذا ذهب ثلثا الليل قام، فقال: يا    ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  » :  قال  كعب  ابن   أبي  حديث  من

تتبعها   الراجفة،  جاءت  اهلل،  اذكروا  الناس  جاء  أيها  فيه،  بما  الموت  جاء  الرادفة، 

 
 
: قلت: يا رسول اهلل إين أكثر الصالة عليك، فكم أجعل لك  الموت بما فيه، قال أبي

ف   من  زدت  فإن  ما شئت،  قال:  الربع؟  قلت:  قال:  ما شئت،  قال:  خير  هو  صاليت؟ 

النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت ف  فالثلثين؟  هو  لك، قلت:  خير لك، قال: قلت: 

خير لك، قلت: أجعل لك صاليت كلها، قال: إذا تكفى  هو  ئت، فإن زدت ف قال: ما ش

 ..  (3) األلباين حسنهو صحيح، حسن الرتمذي  قال« يغفر لك ذنبكوهمك، 

ديث، فقال:  الح  هذا  تفسير  عن   تيمية   بن  العباس  وأب  شيخنا  سئل»  : القيم  ابن  قال

هل يجعل له من ربعه صالة   ملسو هيلع هللا ىلصبه لنفسه، فسأل النبي   وكان ألبي بن كعب دعاء يدع

 

 . 1668(  2/294صحيح الرتغيب والرتهيب ) (1) 

 (2) (2/356 )486 . 

 .2457( 4/636صحيح سنن الرتمذي ) (3) 
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خير لك،  هو  خير لك، فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت ف هو  عليه؟ قال: إن زدت ف

  إذا»  : أجعل دعائي كله صالة عليك، قال: إلى أن قال: أجعل لك صاليت كلها، أي  

 صل    من  ألنه  «ذنبك   يغفرو  همك  تكفى 
 
النبي على  هبا    ملسو هيلع هللا ىلص  ى  عليه  اهلل  صلى  صالة 

 .(1) «غفر له ذنبه، هذا معنى كالمه وه، ى اهلل عليه كفاه هم  من صل  وعشرا، 

فيه؛ حسرة على صاحبه يوم القيامة،    ملسو هيلع هللا ىلص على رسول اهلل    ىمجلس ال يصل  و  -

الرتمذي وصح   األلباينأخرج  هريرة    من  (2) «ح  أبي  عنه    -حديث  اهلل  قال:    -رضي 

نبيهم،    وا علىلم يصل  ولم يذكروا اهلل فيه،    ا لس  ججلس قوم ما  م »  : ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل

 « إن شاء غفر لهموهبم،  كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء عذ  إال  

، أخرج ابن أبي  ملسو هيلع هللا ىلص   عليه   لم يصل  و بل أبخل الناس من سمع ذكره الشريف،    -

رضي اهلل عنه. قال: خرجت ذات يوم،    من حديث أبي ذر    (3) ح األلباينصح  وعاصم  

  ا رسول اهلل، قال:ي  ىاس؟ قالوا: بلالن    بأبخلقال: أال أخربكم    ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت رسول اهلل  

 «الناس  أبخل  فذلك علي يصل  ولم عنده ذكرت من»

قيل: بل وعليه،    لم يصل  و  ملسو هيلع هللا ىلص ى من ذكر عنده  عل  بالذل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسولودعى  

إخبار فخربه صدق، أخرج   وفدعاؤه مجاب، أسواء كان دعاء منه  وإخبار منه،    وه

 

 (. 33جالء األفهام ) (1) 

 (2) (5/461 )3380 . 

 . 1684(  2/294صحيح الرتغيب والرتهيب ) (3) 
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هريرة   أبي  عنه    -الرتمذي من حديث  اهلل  اهلل  -رضي  مغِ ر  »   قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول 
 (1) 

   يصل    فلم  عنده   كرتذ    رجل   أنف
 
  ثم    رمضان  عليه  دخل  رجل  أنف  رغمو  ،علي

 . «ةرغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكرب فلم يدخاله الجن ويغفر له،  أن قبل انسلخ

 أخرج  ة، الجن   طريق  أخطأ   فقد   ذكره  عند   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  على  يصل    لم  منو

   بن  حسين  حديث  من  ( 2) األلباين  حصح  و  الطرباين
 
  عنده   رتكِ ذ    من»   :امرفوع    علي

  الصالة فخطئ
 
 « ة الجن  طريق  ئط  خ   علي

 « السالم على محمد خير األناموالة  الص  فضل  يف  األفهام  جالء»   على  أحيلكو 

  ،   ملسو هيلع هللا ىلص   رسوله   على   الصالة   ثمرات  صالته   يف  ذكر   فقد.  اهلل  رحمه.  الجوزية  قيم  البن

المؤلف    قدو   بمطالعته،  اءهر  ق    يمتع  كتاب   يف  وصفتها  عليه،  الصالة  مواطنو وضع 

أصابعه الرشيقة على التفصيالت كلها، فأبصر الموضوع من جميع زواياه، وما يهبه  

سعادة   من  مليء  واطمئنان  وللروح  على  فليحتل،  و أحلتك  مليء  على  أحيل  من 

 رحمه اهلل. يقول فيها:  - (3) مة من كتاب ابن القيمأختم هذه الفقرة بفائدة قي  و

 : نوعان هب  ر من  سؤالهو العبد  دعاءو دعاء  العبد  من  ملسو هيلع هللا ىلص  عليه  الصالة»

 دعاء  فهذا  النهار،و  الليل  فيه   ينوب  وما  مهماته،و  حوائجه،   سؤاله:  أحدهما 

 .. مطلوبهو العبد المحبوب  إيثارو سؤال، و

 

 (.2/239َرِغم: لصف بالرغام والرتاب ذال وهوانا، وقيل معنى رغم: ذل وإن كره. النهاية )  (1) 

 . 1681(  2/300صحيح الرتغيب والرتهيب ) (2) 

 (.391جالء األفهام ) (3) 
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تكريمه، وال ريب ويزيد يف تشريفه  و حبيبه،  والثاين: سؤاله أن يثني على خليله  و

 ذلك، و اهلل تعالى يحب   أن  

اهلل    طلبه إلى محاب  و رغبته،  وي عليه، قد صرف سؤاله،  ه، فالمصل  رسوله يحب  

طلبه حوائجه  ورسوله،  و على  ذلك  اهلل  وه،  محاب  وآثر  يحبه  ما  ما  وآثر  على  رسوله 

 «الجزاء من جنس العمل، فمن آثر اهلل على غيره، آثره اهلل على غيره ويحبه هو، 

 

 ..تهّنس خبدمة تشرف /6

هنا  و هم  لعلي  اهللأشحذ  رسول  آثار  تتبع  على  لتحرص  يف و،  ملسو هيلع هللا ىلص  تك  تجتهد 

تتعرف على آداب هذا  وتنتسب إليها  وقتم بجمعها  وتحرص على سماعها،  وطلبها  

ب الولوج  بعد اإلنتهاء من حفظ كتاب    أن    ابه، وال شك  ب الفن قبل  العلم  على طالب 

أن  اهلل أن يحرص على حفظ سن   إذ  الشريعة وقاعدهتا، يقول اهلل    ها أس  ة رسول اهلل، 

  ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿يقول: و ﴾ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿تعالى: 

من سنن رسول   سنة  أحيا  رجل   المسلمين  أفضل»  -يقول البخاري. رحمه اهلل  

 « قد أميتت، فاصربوا يا أهل السنن رحمكم اهلل؛ فإنكم أقلت الناس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

  اظف  الح  به  عنى   الناس،   أقل  السنن  أصحاب  إن:  البخاري  قول»:  البغدادي  قال

.  اهلل   رحمه  -  صدق  قدو  سقيمه،  من  لصحيحه   المميزين   بطرقه،  العالمين  للحديث، 

متفقه يرجع أهل  أو  من فقيه    ون اإلسالم يخلبلدا  من  بلدة  تحد  لم  اعتربت  إذا  ألنك

إليه   عليه،  ومصره  فتاواهم  يف  صاحب  ج تويعولون  من  خالية  الكثيرة  األمصار  د 

قلة من ينجب فيه  وته،  عز  وما ذاك إال لصعوبة علمه  و حديث عارف به، مجتهد فيه،  
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سامعيه   غض  وكتبته،  و من  البخاري  وقت  يف  العلم  كان  طري  قد  به  و ،  اا  اإلرتسام 

الرغبة فيه أكثر، فكيف نقول يف هذا الزمن؟! مع  والدواعي إليه أكرب،  و،  ا شهي    امحبوب  

 قلة الراغب.. وعدم الطالب، 

 (1) من القليل فقد صاروا أقل   ا نعدهم قليال  قد كن و

ة إال  ال قو  والبغدادي أهل زماننا، وال حول  ورأى البخاري،    وأقول،، فكيف ل و

 باهلل..  

اال على  السنن،  فاحرص  أهل  إلى  اهلل.  حفظك  حبيبك ونضمام.  ستة  احفظ 

 وق رسولك عليك.. تبليغها؛ فإنه حق من حق و قم بنشرها، ورواية، وحفظ رعاية 

 بلغوا »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل   ومن حديث عبد اهلل بن عمر  (2) أخرج البخاري

ليتبوأ  ف   متعمدا   علي   كذب   من و  حرج،   الو   اسرائيل  بني  عن   ثوا حد  و  آية،   و ول  ي عن 

النار    كل  ليسارع  واحدة،:  أي    «آية  وول»   الحديث   يف  قال :  الحافظ  يقول  «مقعده من 

  به   جاء  ما  جميع  نقل  بذلك  صلليت    ،قل    ولو   اآلي  من  عليه  يقع  ما  تبليغ  إلى  سامع

 !!!!  بلغت؟؟  بل! حفظت؟؟ بل! قرأت؟؟ حديث من فكم (3) ملسو هيلع هللا ىلص

يوم حج  يف  سننه   يبلغوا  أن.  عنهم   اهلل  رضي .  صحابته   أمر  بل  - فقال  الوداع،  ة 

 

 ( باختصار. 102الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) (1) 

 (2) (3/1275 )3274 . 

 (.6/498الفتح ) (3) 
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أن رسول اهلل    -رضي اهلل عنه    -من حديث أبي بكرة    (1)النحر فيما أخرج البخاري

  ، ”منه  له  أوعى  وه   من  يبلغ  أن  عسى  الشاهد  فإن  الغائب،  الشاهد  ليبلغ»  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

  الشاهد،  غليبل  »   :الحافظ   يقول  ،« الغائب  الشاهد   العلم  ليبلغ  “  البخاري   بوب   عليهو

المراد: إما تبليغ القول المذكور. خطبة يوم  ويف المجلس الغائب عنه،    الحاضر:  أي  

الوداع   حجة  يف  أحكامهأو    -النحر  جميع    تكون   أن.  اهلل  وفقك.  فاحذر   (2) «تبليغ 

 كجاهل...  ا  عالم    وئب، أكغا احاضر  

لطال    دعى قد  و بالنضرة  ال  اهلل  ماجة  رسول  ابن  أخرج  الحديث،  ح  صح  وب 

اهلل  (3) األلباين رسول  قال  قال:  أنس  حديث    مقالتي،   سمع  اعبد    اهلل  رنض  »  ملسو هيلع هللا ىلص   من 

  أفقه هو    من  إلى  فقه  حامل  رب  و  بفقيه،  ليس  فقه  حامل   فرب    ي،ن ع   بلغها  ثم  فوعاها

 : األربع العلم  مراتب  الحديث فحوى «فحفظه»ح صحي  بسند (4)داوود وأب  زادو « منه

 / األداء.. 4 الحفظ..   /۳ الفهم..   /۲  السماع..  /1

 و     أهل الحديث طويلة أعمارهم  
 
 رة ــمنض   وجوههم بدعا النبي

عيينة:   بن  سفيان    نضرة،  وجهه  يف  إال  الحديث  أهل  من  أحدا  تجد  ال» يقول 

 .  (5) «ملسو هيلع هللا ىلص  النبي لدعوة

 

 (1) (1/37 )67 . 

 (.1/211الفتح ) (2) 

 (3) (1/86 )236 . 

 (4) (3/322 )3660 . 

 (. 10/60السر، ) (5) 
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من    (1) األلباينن  حس  ون ماجة،  اب   أخرج  ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   ة وصي    هم  الحديث   أهل

أن   الخدري  أبي سعيد  اهلل    حديث    العلم،  يطلبون   أقوام  سيأتيكم»  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

.  للحكم  قلت   «أقنوهم و   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ة بوصي    مرحبا :  لهم   فقولوا  رأيتموهم   فإذا

 .. «علموهم» : قال  أقنوهم؟ ما : الحديث رواة أحد

أبو كان  العلم:  و قد  طلبة  من  جاءه  لمن  يقول  عنه.  اهلل  رضي    مرحبا »سعيد. 

   «ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بوصية

  سقيمها،  من  صحيحها  نونيبي  و  السنن،  عن  يبون  الذين  حماة  الحديث  أهل  -

 المالئكة » : الثوري سفيان يقول

السماء،  حر   حر  واس  الحديث  األرضأصحاب    : زريع  بن  يزيد  يقولو  ،«اس 

 . «األسانيد   أصحاب الذين  هذا  فرسانو فرسان، دين لكل  »

؟  مسعود  ابن  بينماو  ة،السن   من  ترك  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ورثة  الحديث  أهل  -

  هؤالء؟   اجتمع  ما  على:  فقال   أعرابي،  مر    إذ  أصحابه  من  نفر  معه  ايوم  .  عنه  اهلل  رضي

 ..  (2) هيقسمون محمد  ميراثعلى : مسعود ابن  قال

الن  اشتغل  الدرهم  فإذا  بقسمة  تعالى  واس  اهلل  قال  بقسمة  فاشتغل  قال والدينار 

 .. ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

 

 (1) (1/90 )247 . 

 (.46-44ينظر فيما تقّدم »شرف أصحاب الحديث« للبغدادي .. ) (2) 
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 ء هم وراثه العلماويف النص          يـ العلم ميراث النبي كما أت

 اثهـــــــأثو اعه ــــفينا فذاك مت      ف المختار غير حديثه ما خل  

المنصورة إلى قيام الساعة، أخرج البخاري  من حديث  (1) أهل الحديث الطائفة 

عنه    المغيرة اهلل  اهلل  قال: بن شعبة رضي    تي أم    من  طائفة   تزال   ال »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول 

 « ظاهرون   وهم اهلل أمر يأتيهم  ىحت   ظاهرين 

المبارك: ابن    لم   إن»  : أحمد  اإلمام  قالو  «لحديثا  أصحاب   عندي  هم»  يقول 

 ..  (2) المديني  ابن قال كذاو ، «هم من أدري فال  الحديث أصحاب  يكونوا

 أعلى   الباب  هذا  يف.  عليهم   اهلل  رضوان.  الصالح  السلف   حاز   كيف   لتأم  و

 مجلس  لحضور   األنصاري  جاره  مع  يتناوب.  عنه   اهلل  رضي  -  عمر  كان   فقد  الكتب،

يبقى اآلخر لطلب العلم  والرزق لكفاية أهله،  لطلب  أحدهم  فيذهب ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

بما لم يحضره،  ولنجاة نفسه   بو  وأهله، فيخرب كل منهما صاحبه    البخاري:  بعليه 

 .  (3) «العلم يف التناوب  باب»

 يقول  السنن،  حفظ  يف  اجتهد و  د  ج  لما  ةاألم    حرب  وصار  قرناءه،  اسعب    ابن  فاقو

اهلل    أصحاب  من  األكابر  ألزم  كنت»:  عنه  اهلل  رضي المهاجرين    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  من 

إال    اكنت ال آيت أحد  األنصار، فأسألهم عن المغازي، وما نزل من القرآن يف ذلك و و

 

 (1) (6/2667 )6881 . 

 (. 1/27شرف أصحاب الحديث ) (2) 

 (3) (1/46.) 
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 . «ملسو هيلع هللا ىلص  بإتياين لقربي من رسول اهلل سر  

 -  أنيس  بن  اهلل   عبد   إلى   شهر  مسيرة.  عنه   اهلل   رضي   -  اهلل   عبد   بن  جابر  رحلو

  اهلل   عبد  بن  جابر  أن    (1) ارةالمخت   يف   المقدسي  أخرج  واحد،  حديث  يف.  عنه   اهلل  رضي

لم    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل    رسول   من  سمعه   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  أصحاب   من  رجل  عن  حديث  بلغه

الش   أتى  إليه شهرا حتى  فسار  رحله،  عليه  فشد  بعيرا  فابتاع  منه،  فإذا  يسمعه  هو  ام، 

أن   إليه  فأرسل  األنصاري،  أنيس  بن  اهلل  إليه    بعبد  فرجع  قال:  الباب،  على  جابر 

قال له جابر: حديثة  والرسول فقال: جابر بن عبد اهلل؟ قال: نعم، فجاء إليه فاعتنقه،  

تموت  أو  بلغني أنك سمعته من رسول اهلل يف المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت  

يقول: اهلل  رسول  سمعت  فقال:  أسمعه،  أن  غر  عرا  العباد  اهلل  يحشر»  قبل  ة 

 «. هبما...... 

 -  عامر  بن  عقبة  إلى  المدينة  من.  عنه  اهلل  رضي  -  األنصاري  وبأي    وأب  رحلو

  إال  اهلل رسول  من سمعه   أحد يبق لم   حديثا عنه   ليروي مصر  يفهو  و .عنهما  اهلل  رضي 

 .  (2) «القيامة  يوم اهلل  سرته مسلم  على  سرت  من» : والسالم الصالة  عليه قولههو و هو،

  «الواحد  الحديث  طلب يف الليالي و األيام أرحل كنت»  المسيب:   بن سعيد  قالو

 لطلب   األيامو  الليالي  رحلوا  كيف  الطلب،  يف  تهمهم    وعل   إلى  انظر  الكريم  أيها

  تأتيكو   شمالك،و  يمينك  عن   الكتب   تك، هم    بينو  بينهم  قارن و  واحد،  حديث

 

 (1) (9/25.) 

 (.4/153)أخرجه أحمد يف المسند   (2) 
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فظ  ح  عن   تتشاغلو  الطلب  عن  ترغب   متى  فإلى  بيتك،  إلى   الحديث  دروس

 السنن؟!! 

القوم،   يسبقك  أن  الركب  وأترضى  مؤخرة  يف  من  وأنت  المجلس  قرب  ينالوا 

 رك إال عملك، فالبدار البدار.. يؤخ  ؟؟! ولم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 

النبوي  و األحاديث  أبإن سألت عن حفظهم  قال  فقد    بن  أحمد  كان»   زرعة:  وة، 

مليون    ألف  يحفظ  حنبل  أي:  حديث.  ذاكرته  ا ألف  قال:  يدريك؟  وما  له:  فقيل   .

 «. أخذت عليه األبوابو

  معه   وليس  حديث  ألف  أربعين  داوود  أبي  عن  كتبوا» :  شعبة  بن  سليمان  قالو

 « كتاب

  ابن  أناو  أالموط    حفظتو  سنين،  سبع  ابن  أناو  القرآن  حفظت»  :الشافعي  قالو

   «سنين عشر

الفيروزبادي   يف  قم   قراء  عن  سألت  إنو ترجمة  يف  جاء  فقد  الحديث،  كتب 

 أنشد: وام بدمشق صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم يف ثالثة أي  

 بجوف دمشق جوف اإلسالم  قرأت بحمد اهلل جامع مسلم  

 قراءة ضبط يف ثالثة أيام     فضله  وبتوفيق اإلله  وتم  

الشاميةو رحلته  ابن حجر يف  الحافظ    مجلس   يف  «الصغير  الطرباين  معجم»   قرأ 

  خمسمائة و  ألفنحو    على  الكتاب  هذا  ويشتمل  العصر،و   الظهر  صاليت  بين  واحد

 ..  حديث
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 هذا   أتقنت  إن  فإنك  علومه،و  الحديث  طلب  يف  امنهج    لك.  اهلل   أعانك.  فارسم 

  يفو  قرناءك،  ستفوقو  الطلب،  أخلصت  متى  آخرتكو  دنياك  يف  نفعه  ستجد  ن  الف

الذي  إمو  الجماعة،و  السنة  أهل   إمام  الكتاب  المحدثين مؤلف  الكتب    ح  أصهو  ام 

 اهلل، البخاري لك سلف، فهل ستكون خير خلف؟؟!   كتاببعد 

البن   المرام  بلوغ  ثم  للمقدسي،  األحكام  عمدة  ثم  للنووي،  باألربعين  فابدأ 

ابن تيمية،. رحمهم اهلل تعالى. ثم ادخل يف قراءة األمهات  وحجر،   المنتقى للمجد 

 غيرها، مع العناية بشروح كل كتاب..  و الست 

فاقرأر  إن  و األدب  أبواب   السير   طلبت  إن و  للبخاري،   «المفرد  األدب »  مت 

  الرحيق أو    الوهاب،  عبد  بن  محمد  للشيخ  النبوية  السيرة  فمختصر  المغازي  معرفةو

 .. أفادو فيه صاحبه أجاد فقد للمباركفوري المختوم

الرتغيب  و أحاديث  معرفة  أردت  فكتاب  والرتهيب  وإن  األعمال  فضائل 

  يف   أحاديثه  على  -  اهلل  رحمه  -  األلباين  عمل  قدو  «الرتهيبو»الرتغيب  المنذري  

 ..  ضعيفه و الرتهيبو الرتغيب صحيح كتابه 

  «السامع  أخالقو   الراوي  آلداب   الجامع »  اقرأ  الحديث  طلب  أدب  يفو

 ..  للبغدادي

 ...  عياض  للقاضي « الشفا»  بقراءة عليك  ملسو هيلع هللا ىلص  المصطفى  حقوق يفو

إليه، ولم    ن  حسرتاه لقلبك إن ح   ، فوا   ملسو هيلع هللا ىلص   ل حنين الجذع لحديثهتأم  و الجذع 

 !!! تحدث نفسك يوما بسماع حديثه
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ابن خزيمة كان    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    أن    -رضي اهلل عنه    -من حديث أنس    (1) أخرج 

فجاء   فيخطب،  المسجد،  يف  منصوب  جذع  إلى  ظهره  فيسند  الجمعة  يوم  يقوم 

تقعد،   شيئا  لك  نصنع  أال  فقال:  منرب كأن  و رومي،  له  فصنع  قائم؟  درجتان  ك  له  ا 

  تى ارتج  على المنرب خار الجذع خوار الثور ح  ملسو هيلع هللا ىلصيقعد على الثالثة، فلما قعد النبي  و

المن   ملسو هيلع هللا ىلص، فنزل رسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص  ا على رسول اهللالمسجد بخواره حزن   فالتزمه  ربمن   

لم ألتزمه ما زال هكذا  و الذي نفسي بيده لو »يخور، فلما التزمه سكت، ثم قال:  هو  و

فِ ف  به   فأمر  ،ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول  على  حزنا  «حتى تقوم الساعة   النبي   قال  جابر  خرب  يفو  ن، د 

 ..(2)األلباين صححه  «الذكر من  فقد لما  بكي  هذا  إن »  :ملسو هيلع هللا ىلص

  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل  رسو  إلى  تحن    الخشبة  المسلمين،،  معشر  يا»يقول الحسن البصري:  

 (3) إليه«  أن تشتاقوا شوقا للقائه، فأنتم أحق  

 توقروه( و) /۷

   ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ﴿يقول تعالى: 

اهللو لرسول  ثالثة  اآلية حقوقا  به  ملسو هيلع هللا ىلص   قد حوت  اإليمان  مضى،  و:  تعزيره و قد 

كل  ل  جامع   اسم:  التوقير» إليك معنی توقيره، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:  وسيأيت،  

اإلجالل   من  وطمأنينة  سكينة  فيه  التشريف  و اإلكرام،  وما  من  يعامل  التكريم  وأن 

 

 (1) (2/140 )1777 . 

 . 2174( 5/206الصحيحة ) (2) 

 (.4/237صحيح ابن حبّان ) (3) 
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 (1)«ما يخرجه عن حد الوقار التعظيم بما يصونه عن كل  و

 ..  (2) التفخيمو اإلجاللو التعظيم،  معناه  فالتوقير

ل    ،ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  حقوق  أن    معلومو  حقوق   من   علينا  ألزمو  أكرم،و   أعظم،و  ،أ ج 

له أكثر من  جنوعلينا أن نحبه    اآلباء على أوالدهم، فحق  ومماليكهم،    على   السادات

 بمثل هذا نطق القرآن الكريم.. وولد والده،  كل  و ده، إجالل كل عبد سي  

، يقول شيخ    ﴾   ڍ ڍ              ڇ ڇ    ڇ ڇ چ چ﴿يقول تعالى  

  يا :  يقولوا  أن   فنهى   به،  يليق   بما  بالمخاطبة   اآلية   هذه   يف  ه نبي    اهلل   خص  » اإلسالم:  

  اهللو  بذلك،   يخاطبونه  كيف و  اهلل،  رسول  يا :  يقولوا  لكن و ...    أحمد   ياأو    محمد، 

ه باسمه يف  يدع   فلم  األنبياء،   من   ا أحد    به   يكرم  لم   بما   إياه  مخاطبته   يف   أكرمه   سبحانه 

أنه    ﴾...... ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  ﴾ ....ڻ ں ں ڱ﴿ بل يقول:    القرآن قط   مع 

قال:    ٻ ٻ     ٻ ٻ﴿قال:  و  ﴾.... ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿سبحانه 

مقام    ﴾.....ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ﴿ قال:  و  ﴾....پ يف  كنا  إذا  أما 

  عنه   فنخرب  « اهلل  رسول   محمدا   أن  أشهدو  اهلل،   إال  إله   ال   أن  أشهد»  اإلخبار عنه، قلنا: 

:  قالو  ﴾    ەئ ەئ ائ ائ ى       ى ې﴿:  فقال  عنه  سبحانه  اهلل  أخير  كما  باسمه

   ﴾ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿

 ..  (3) العقلو بالشرع ثابت فرق اإلخبارو المخاطبة  مقام بين فالفرق

 

 (. 422الصارم المسلول ) (1) 

 (.29/75تفسر الطربي ) (2) 

 ( باختصار. 1/297درء تعارض العقل والنقل ) (3) 
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اهلل  سور  اقرأو رسول  مع  النبوية  اآلداب  مراعاة  وجوب  ترى  الحجرات    ملسو هيلع هللا ىلص ة 

 ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿يقول تعالى:  

 ۓ ۓ ے ے             ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى   ې ې ېې

  ﴾ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۈئ

  ملسو هيلع هللا ىلص لهذا كان رسول اهلل  وى يأذن،  م بين يديه بكالم حت  فأول أدب: تحريم التقد  

ال   اليوم  عن  الصحابة  فيه،  يسأل  هم  ال  وذي  يعلمونه حق  المكان  وهم  فيه،  هم    ذي 

يف   يكون  أن  خشية  أعلم،  ورسوله  اهلل  بقولهم:  إال  يجيبوا  أن  فيتحرجون  العلم، 

ة الوداع أكرب شاهد  خطبة النحر يف حج    حديثورسوله،  وم بين يدي اهلل  قولهم تقد  

حر   الثاين:  هذا..   على 
 
النبي فوق صوت  الصوت  رفع  كما  و ،  م  بالقول  له  يجهر  أن 

 هذا يف ويجهر الرجل المخاطبة من عداه، 

  رجلين   صوت.  عنه  اهلل  رضي  ابالخط    بن  عمر  سمعو   (1) «ملسو هيلع هللا ىلص  بعد مماتهوحياته  

دريان أين أنتما؟ ثم قال: من  تفجاء فقال: أ فعت أصواهتما ارت   قد ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مسجد  يف

ل فقال:  الطائف،  أهل  من  قاال:  أنتما؟  ألوجعتكما  و أين  المدينة  أهل  من  كنتما 

 .. (2)اضرب  

الصالة  عليه  يكره يف حياته  كان  كما  قربه  عند  الصوت  رفع  يكره  العلماء:  قال 

 

 (.4/208نظر: تفسير ابن كثير )ي (1) 

 . 458( 1/179لبخاري )ا (2) 
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 ا ت  مي  وا  السالم؛ ألنه محرتم حي  و

 ..﴾ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿حذرهم إن هم فعلوا ذلك و

قال:  وأمرهم بالسكوت    ملسو هيلع هللا ىلصوكان عبد الرحمن ابن مهدي إذا قرأ حديث النبي  

ليت وال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،   أنه يجب له من اإلنصات عند قراءة    أو 

 ..  (1) حديثه ما يجب له عند سماع قوله

أ حديثه،  نقل  عند  صوتك  ترفع  أن  مسجده،  وفاحذر  كذكرأو  يف  آحاد   تذكره 

النبي   شأن  لتفخيم  المعجز  بأسلوهبا  الحجرات  سورة  جاءت  وقد    ملسو هيلع هللا ىلصالناس، 

منزلة أحد من الخلق ليستشعر   فوق كل   ملسو هيلع هللا ىلصمنزلته    و  سموإظهار رفعة قدره المنيف و

  ملسو هيلع هللا ىلص مشاعره ما أوجبه اهلل تعالى من توقيره  وروحه وكافة إحساساته  والمؤمن بقلبه  

 ي رفيع قدره، وعظيم مقامه...  يجل   ا توقير  و

 ڇ﴿ التحذير فقال:    ر اهلل من إيذائه أشد  أن حذ    ملسو هيلع هللا ىلصمن عظيم شأن رسول اهلل  و

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ..  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

من آذى اهلل كفر،  وفانظر كيف قرن اهلل أذى رسوله بأذاه فمن آذاه فقد آذى اهلل،  

أذى المؤمنين فجعل على هذا البهتان  ول تفريقه سبحانه بين أذى اهلل ورسوله  م  وتأ

معلوم  و اآلخرة والعذاب المهين  وجعل على ذلك اللعنة يف الدنيا  واإلثم المبين،  و

  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    إن سب    ليس فوق ذلك إال الكفر، ثم  وثم  أذى المؤمنين من كبائر اإل  أن  

 

 (.2/28)فا  الش (1) 
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 ة: تتعلق به حقوق عد  

المرسل،    /۱ يف  طعن  الرسول  يف  الطعن  ألن  سبحانه،  اهلل  مبارزة وحق  ألن 

 .. مبارزة ألفضل أولياء اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

ألن    /۲ األمة،  هذه  من  المؤمنين  دينهم    حق  يف  المؤمنين  أمور  دنياهم  وجميع 

بواسطته  و قامت  أنفسهم  وآخرهم  سب  من  عندهم  أعظم  له  فالسبت  سفارته، 

 أبنائهم...  وآبائهم و

من حيث خصوص نفسه، فإن اإلنسان تؤذيه الوقيعة يف   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل    / حق  3

 ..  (1) ا يؤذيه أخذ مالهعرضه أكثر مم  

كل   يوقره    إلى  لم  برد  أو  توقيره،    حق    ملسو هيلع هللا ىلص من  عرضه  أو  سنته،    آذاه  يف  الوقوع 

 قت ثالثة حقوق يف رقبته؟؟!!!!  ه كيف تعل  شرعته، ويل أم  و

قوال  و فالتزموه  األمر،  لهذا  الصالح  السلف  فطن  حياته  و قد  يف  بعد  وعمال 

رضي اهلل عنه. يف وصف أصحابه حين    -ما أبلغ ما قاله عروة ابن مسعود  ومماته،  

  قوم،   أي»   ا رجع إلى قريش قال:يوم الحديبية، فلم    ملسو هيلع هللا ىلصوجهته قريش إلى رسول اهلل  

وكسرى    على  وفدتو  الملوك،  على  وفدت   لقد  واهلل   إن   اهللو  النجاشي، وقيصر 

يعظ  ا  مليك    رأيت ما  أصحابه  يعظمه  محم  قط  أصحاب  مم  انتخم  حم  د  إن  واهلل  دا، 

ابتدروا  وجلده،  ورجل منهم، فدلك هبا وجهه    نخامة إال وقعت يف كف   أمرهم  إذا 

يقتتلون على وضوو أمره،   تكل  وه،  ءإذا توضأ كادوا  موا خفضوا أصواهتم عنده،  إذا 

 

 ( باختصار. 394-392الصارم المسلول ) (1) 
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 ..  (1) اون إليه النظر تعظيم  وما يحد  

دائم  و مجلسه  يطالعك  يف  عليهم.  اهلل  رضوان  على   كأن  » ا يف وصف صحابته. 

 ..  له اتوقير   «رؤوسهم الطير

  قعدنا   إذا  ان ك »  : قال.  عنه  اهلل   رضي.  الحصيب  بن  بريدة  عن   (2) البيهقي  أخرجو

 ..  « له  اإعظام   إليه رؤوسنا نرفع لم ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول عند 

 تقرع  كانت  التي  أبواب   أن»   أنس   عن   (3) األلباين  حصح  و  البخاري   أخرجو

 . «باألظافير

الحديبية    ليشد    ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إلى  سفيان  أبا  قريش  بعثت  لماو صلح  عقد  يف 

ا ذهب ليجلس على  حبيبة، فلم    دخل على ابنته أم  وا قدم المدينة  ة، فلم  يزيد يف المد  و

اهلل   رسول  بني    ملسو هيلع هللا ىلصفراش  يا  فقال:  الفراش  طوته،  هذا  عن  بي  أرغبت  أدري  ما  أو  ة 

فقالت:   عتي؟؟  به  اهلل  هو  رغبت  رسول  أن  وفراش  أحب  فلم  نجس،  مشرك  أنت 

عت أصحاب  ة قال لهم: وقد تتب  سفيان ألهل مك    وتجلس على فراشه، ولما رجع أب 

 لملك عليهم أطوع منهم له..   اد فما رأيت قوم  محم  

محمد   أصحاب  لحال  تعجب  أ   ملسو هيلع هللا ىلصوال  كان  الخلق  فإنه  هبم،  ورحم  أرأفهم 

اهلل،  و خلق  أفصح  لهم،  باأللفاظ  وأنفعهم  الكثيرة  المعاين  عن  تعبيرا  أحسنهم 

 

 (.2/976البخاري ) (1) 

 (. 381المدخل إلى السنن ) (2) 

 (.1080صحيح األدب المفرد ) (3) 
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أوفاهم بالعهد  و أصدقهم يف مواطن اللقاء،  وأصيرهم يف مواطن الصرب،  والوجيزة،  

  ا أعظمهم إيثار  وأشدهم تواضعا،  والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه  و

أقوم الخلق ودفاعا عنهم،  وحماية لهم،  وأشد الخلق ذبا عن أصحابه،  وعلى نفسه  

به،   يأمر  رحمة،  وبما  الخلق  أوصل  عنه،  ينهى  لما  صدرة،  وأتركهم  أجودهم 

بديهة هابه، ومن خالطه  وألينهم عريكة  و أصدقهم لهجة،  و رآه  أكرمهم عشرة، من 

 ه..  معرفة أحب  

أهلو هبما  خص  بصفتين  اهلل  خصه  اإلجالل واإلخالص  والصدق    قد  هما: 

إن كان عدوا  وإجالال  و  ايمأل قلبه تعظيم  ويحله،  والمحبة، فكان كل من يراه يهابه  و

خالطه   فإذا  ف وله،  مخلوق،  كل  من  إليه  أحب  كان  المعظم،  هو  عاشره  المحل 

 ..  (1) الهيبةوهذا غاية كمال المحبة أن تقرتن بالتعظيم والمحبوب المكرم، 

من تبعهم بإحسان بعد مماته فكان أحدهم  وعند أصحابه    ملسو هيلع هللا ىلص ت محبته  استمر  و

ابن عمر، رضي اهلل عنه.    و ، فهاهملسو هيلع هللا ىلص   يغضب على أقرب الناس إليه إن خالف قوله 

  المساجد   نسائكم   تمنعوا   ال » يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص ه فيقول: سمعت رسول اهلل  ث عن حب  يحد  

  اختلفن   ونساءه  ر،تغي    الزمن  أن    على  بالل  أبنائه  أحد  فيعرتض  «إليها  استئذنكم  إذا

ندعه لنمنعهن    اهللو:  فيقول ال  رواية:  ويف  دغال    ن  ،  فيتخذنه  موقف  يخرجن،  فما   ،،

فسب   الراوي:  يقول  سي  ب  ه عبد اهلل سأبيه؟!  ه مثله قط، وقال: أخربك  ما سمعته سب    ائ  ا 

 

 (. 89ينظر: جالء األفهام ) (1) 



 

 

 

58 

عند  و..  (1) يف رواية: فضرب يف صدرهو؟؟!!  ن  وتقول: واهلل لنمنع   ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  

 ى مات..  مه عبد اهلل حت  : فما كل  (2) أحمد

يقول:   تعالى  واهلل  الفاروق؟؟!  ابن  موقف  هذا  يكون    ک ڑ﴿وكيف ال 

ماجة  و    ﴾ڳ ڳ    ڳ گ گ گ گ ک ک ک ابن  ح  صح  وأخرج 

  النبي   إن»:  وقال   فنهاه  خذف.  عنه   اهلل  رضي   -  معقل  بن  اهلل   لعبد  قريب ا  أن  (3) األلباين

وقال إهنا ال تصيد صيدا، وال تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن،    (4) الخذف  عنهنى    ملسو هيلع هللا ىلص

  ثم  اهلل  رسول   عن   أحدثك»:  اهلل  عبد   له  فقال   أخرى  للخذف  قريبه  وعاد  «وتفقأ العين 

   «أبدا  أكلمك  ال تعود، 

  على   إال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  ثونيحد    ال  كانوا  هم أن    ة األئم    من  عدد  عن  جاءو

األعمش، بل صار ذلك ولك ابن أنس،  وما   د،محم    بن  وجعفر  قتادة،:  منهم  وضوء،

  عن   يحدثوا  أن   يكرهون  كانوا »  ة: ا عندهم وكرهوا خالفه، يقول ضرار ابن مر  مستحب  

 .(5) «وضوء غير على وهم اهلل  رسول

  توضأ   يحدث  يخرج  أن   أراد  إذا  أنس  ابن  مالك  كان »  سلمة الخزاعي:  وقال أب و

 

 . 442( 1/328مسلم ) (1) 

 (2) (2/36 )4933 . 

 (3) (2/1075 )3226 . 

 (. 2/16النهاية )الخذف: الرمي بالحصى الصغار،  (4) 

 (.2/1217جامع بيان العلم وفضله البن عبدالربّ )  (5) 
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  ذلك،   يف   له   فقيل  لحيته،  ومشط  قلنسوة،  لبس و  ثيابه،   أحسن   ولبس   للصالة،   وضوئه 

بن  »  اد: الزن  أبي   ابن  قالو  ،«  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  حديث  به  أعظم :  فقال سعيد  كان 

أن أحدث حديث رسول اهلل  هو  وب  المسي     ملسو هيلع هللا ىلص مريض يقول: أقعدوين، فإين أعظم 

مضطجعو محم  «  أنا  يتحد  وكان  سيرين  ابن  الحديث  د  جاء  فإذا  فيضحك  ث 

 ..  (1) خشع

إال  س  و ما حدثتكم عن أحد  فقال:  السختياين  أيوب  أوثق أي  و ئل مالك عن  وب 

ه كان إذا ذكر النبي  ال أسمع منه غير أن  و تين، فكنت أرمقه  حج    حج  ومنه، قال مالك:  

 وا رأيت منه ما رأيت بكى حتى أرحمه فلم   ملسو هيلع هللا ىلص
 
 كتبت عنه...    إجالله للنبي

ى  ينحني حت  ور لونه،  تغي    ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي  قال مصعب بن عبد اهلل: كان مالك إذا  و

رأيتم ما رأيت لما أنكرتم    ويصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما يف ذلك فقال: ل 

 
 
 ..  (2) ما ترون علي

 
 
النبي يذكر  القاسم  ابن  الرحمن  عبد  كأن    ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  لونه  إلى  منه  فينظر  نزف  ه 

، وكان يأيت عامر بن عبد اهلل بن  ملسو هيلع هللا ىلص   لسانه يف فمه، هيبة لرسول اهلل   قد جف  و م،  الد  

 ى ال يبقى يف عينيه دمعة.. بكى حت   ملسو هيلع هللا ىلصكر عنده النبي  الزبير فإذا ذ  

 درارـــــرك دمعها مــــيــلغ اعين         نزف البكاء دموع عينك فاستعر

 

 

 (. 2/53الجامع للخطيب ) (1) 

 (.1716السير ) (2) 
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الن  و أهنأ  من  الزهري  ذ  كان  فإذا  الرسول  اس  عنده  وال    ملسو هيلع هللا ىلصكر  عرفك  ما  فكأنه 

 ..  (1) عرفته

مقتصر   التوقير  يك  معه    اولم  أدب جم  للحيوان  كان  بل  فحسب  اإلنسان  على 

 خرج   فإذا   وحش،   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  آلل   كان » رضي اهلل عنها. قالت:    .فعن عائشة   ملسو هيلع هللا ىلص

  فلم   ربض  دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  أحس    فإذا  أدبر،و  أقبلو  ،اشتد  و  لعب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول

  وصحح  (2) أحمد  أخرجه  «يؤذيه  أن   كراهية   البيت   يف   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   دام  ما  يرتمرم

 ..  (3)كثير  ابن إسناده

التي  فانكسرت    البحر،  ركبت»   :قال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مولى  سفينة  عنو سفينتي 

   اكنت فيها، فركبت لوح  
 
  من ألواحها، فطرحني اللوح يف أجمة فيها األسد، فأقبل إلي

كيت،  و كان من أمري كيت    ملسو هيلع هللا ىلص يريدين، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول اهلل  

وقفني على  وى أخرجني من األجمة،  دفعني بمنكبه حت  وطأطأ رأسه  و فأقبل األسد  

يودعني أنه  فظننت  ثم همهم،    مسلم،  شرط   ىعل   حهوصح    الحاكم  رواه   «الطريق، 

 ..  (4) الذهبي وافقهو

 

 (.598الشفا ) (1) 

 . 150( 6/112المسند ) (2) 

 (.283شمائل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) (3) 

 (.3/606المستدرك ) (4) 
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 : الناس   سيد ابن يقول

 ع ــــــر بلقــــــ بالروم يف فيفاء قف       ردا ــالليث أذوى يف سفينة مفو

 عند األمان على سواء المشرع       ه ؤه إال أن دل  ـــــلــا زال يكــــــم

كل    حق  و هذا  بعد  أتسائل  أن  القوم؟!  لي  سيرة  من  نحن  أين  من  وه:  حالنا  أين 

 حالهم؟! 

أحيوا يف شعورهم ما  وه،  لقد قام يف قلوهبم ما قصرت هممنا على أن تقوم بأقل  

دونه،   مشاعرنا  تتجاوز  تعل  وماتت  لم  حين  يف  الطرف  وراء  فيما  أبصارهم  قت 

عملهم؟؟ أال    امرأة لم تقعد هبم همتهم، ولم يتأخر هبمأو  أبصارنا أطرافنا، أال رجل  

 صادق يرتحم المحب ة قوال  وعمال  وغيرة؟؟! 

 إال.... و

 ليلی ال تقر لهم بذاكا و        ى بليلعي وصال  يد   فكل  

اهلل   رسول  توقير  هيبته    ملسو هيلع هللا ىلص أين  باستشعار  الحلق  قلوب  قدره و  ملسو هيلع هللا ىلصيف  جاللة 

ما من شأنه    إجالله، وكل  والمعاين الجالبة لحبه  و استحضار محاسنه  و وعظيم شأنه  

له فالقلب ملك   امطيع  وا به التعزير، ومعرتف  وأن يجعل القلب ذاكرة لحقه من التوقير 

  االقلب مسطور  مستقر يف    ملسو هيلع هللا ىلص هي له جند وتبع فمتى ما كان تعظيم النبي  واألعضاء  

فإن   األحوال،  تعاقب  على  حتم    فيه  الجوارح  على  ستظهر  ذلك  محالة،    اآثرت  ال 

ه،  أهله مما أثني به عليه رب  هو  الثناء عليه بما  وجري بمدحه  حينئذ ستجد اللسان يو

غلو غير  من  نفسه  على  الصالة    و  أثني  عليه  الثناء  أعظم  ومن  تقصير،    السالم ووال 
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م فالصالة  المصل  ن  عليه،  ثناء  تتضمن  عليه  عليه  ا  شرفه  وي  بذكر  فضله، واإلشارة 

 ..  (1)إرادة من اهلل تعالى أن يعلي ذكرهو

بألسنتنا،  و بذكره  نتأدب  أن  اللسان  تعظيم  بلفظ ومن  ذكر اسمه  نقرن  بأن  ذلك 

تبليغها  ومن تعظيم اللسان حفظ ستته  والسالم عليه،  والرسالة مع الصالة  أو  النبوة  

إليها،  و بشريعته  والدعوة  فالعمل  الجوارح  تعظيم  األخذ  وبسنته،    يالتأس  وأما 

بو  اباطن  و  ابأوامره ظاهر   كل  تحكيم ما جاء  التسليم  والرضا بحكمه  وها،  ه يف األمور 

 جهاد من خالفه..  والمعاداة ألجله، والة االمو و له، 

الرسول   توقير  أنه محب   ملسو هيلع هللا ىلصفأين  منه زاعما  ما ليس  اهلل  دين  ابتدع يف  عند من 

  من »   وقوله  « مني  فليس  سنتي  عن  رغب  من»   :ملسو هيلع هللا ىلص مشتاق، وغفل عن قول رسول اهلل  

فأم   عليه   ليس  عمال   عمل   يف   اجتمع  ومن  المولد،  ليلة  أحيا  من   فإلى   «ردهو  رنا 

 وتخلف! به؟؟ تؤمر   لم ما   تفعل عالم   ،(2) ةالنبوي   المدائح  على  الدف  ضاربا   الحفالت

 وهل   حبه،  تزعم  أنتو  اإلبتداع،  وترك  باإلتباع،  أمرك  حيث    ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمر

به    فإن  نبيك   هدي  والزم  حالك،   فتأمل!  القوم؟  إليه  لسبقت  خيرا  كانول بالتمسك 

 النجاة، وبرتكه الهالك، هداك اهلل ووفقك وأعانك وسددك.. 

اهلل   رسول  عند   ملسو هيلع هللا ىلصوأين  عليه  والسالم  الصالة  وأين  يذكر،  حين  مجالسنا  يف 

 

 (.. ۷۹)  األفهام جالء (1) 

 من صدر والذي - اهلل حفظه - الفوزان صالح. د الشيخ فضيلة تقديم  واإلدخال«  اإلحالل بين ملسو هيلع هللا ىلص النبي »حقوقأشيد بكتاب   (2) 

حتفال بالمولد النبوي.. فطالعه فإن فيه يف قصائد المديح النبوي، وظاهرة اال  اهر الغلو مظ: هامين كتابين حوى  فقد اإلسالمي المنتدى

 علم.  طالبفوائد ال يستغني عنها 
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مرور اسمه الشريف، وكيف تقدم آراء الرجال على قوله مع أن اهلل يف أن نقدم بين  

فقال:   اهلل ورسوله  وقال فالن،    ﴾  ڳ گ گ گ گ ک﴿يدي  قال فالن  فتقول 

أب قال  بقوله:  السنة  بلغه من  ما  يعارض  ينكر على من  ابن عباس  بكر وعمر ووكان 

له:   ،   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال  أقول  السماء،  من   حجارة  عليكم  تنزل  أن  يوشك »  قائال 

  شاهد و اهلل ابن عباس رضي اهلل عنه فواهلل ل  فرحم  «!؟؟(1)وعمر  بكروأب  قال  وتقولون

خلفنا اليوم هؤالء الذين إذا قيل لهم قال رسول اهلل قالوا: قال فالن وفالنة لمن ال  

الشافعي:   قال  وقد  قريب.  من  قريبا  وال  الصحابة،    عن  الحديث   صح   إذا »يداين 

 .(2) «الحائط عرض  بقولي واضربوا به، فخذوا  وسلم عليه اهلل  صلى اهلل  رسول

يحفظ آالف األبيات وال يحفظ أربعين حديثا  أين توقير رسول اهلل والواحد منا  

 من أحاديثه؟!! 

ينزل على عصره وكأنه لم يبعث أو  حين يشكك يف قوله    ملسو هيلع هللا ىلصأن توقير رسول اهلل  

 رحمة للعالمين وكافة للناس.. 

اهلل   رسول  توقير  الصحيح،   ملسو هيلع هللا ىلصأين  ويرتك  الحديث  من  الضعيف  يروي  حين 

مع   وتنشر  وموضوعاهتا  األحاديث  شواذ  غنية،  وتتبع  الصحيحة  األحاديث  يف  أن 

  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    -رضي اهلل عنه    -من حديث علي    (3) أخرج ابن ماجة، وصحح األلباين

 

 (.2/238أعالم الموقعين ) (1) 

 (.6/27الطرق الحكمية ) (2) 

 (3) (1/14 )38 . 
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 « حد الكاذبينأ هو  ف  كذب أنه  يرىهو و حديثا عني  حدث من »  قال:

 قراءة  بحجة  النبوية  األحاديث  بمعاين  يتالعب   حين   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   توقير   أين 

 أدوات  يمتلك  ال  جاهل  من  النصوص   مفاهيم  وتوسيع  قراءة،  من  أكثر  النص

 !!!  ؟.. شروطه عن   فضال االجتهاد

  تستشكل   بل  قوله،   يتشكل  أال  معه   األدب  ومن »  : -  اهلل  رحمة  -  القيم   ابن  يقول

وال  لقوله  اآلراء  لنصوصه،  وتلقى  األقيسة،  قدر  بل  بقياس،  نصه  يعارض  وال   ،

نعم!   معقوال،  أصحابه  يسميه  لخيال  حقيقته  عن  كالمه  وعن  هو  يحرف  مجهول، 

قلة  من  هذا  فكل  أحد  موافقة  على  به  جاء  ما  قبول  يوقف  وال  معزول،  الصواب 

 ..(1) عين الجرأةهو  األدب مع صلى اهلل عليه وسلم، بل 

 ر ــــــ ه كمخاطفما آمن يف دين         دعوا كل قول عند قول محمد

اهلل   رسول  توقير  الصوت،    ملسو هيلع هللا ىلصأين  رفع  حجرته  وعن  مسجده،  يف  ترى  وأنت 

وقال، كأن الحرم ليس حرمه، وكأن عمر بن الخطاب لم    واللغط، واالشتغال بقيل

مخالفة، فتنبه إن    ما، ولن يضرهبما إال عنهتيهم بضرب الطائفين على رفعهما لصو

تشعر، وحذر  وكنت يف مسجده،   وأنت ال  يحبط عملك  أن  واحذر  أحسن جواره، 

ة؛ ألنه  تمسح بجدار الغرفأو  من رأيته غال يف شخصه فدعاه من دون اهلل عند قربه،  

 عين المحادة ألمره. هو أمرنا باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تراه  

األكثرون   واشتغل  الفتن،  واستنسرت  الزمن،  بنا  تباعد  لقد  المحبون  أيها 

 

 (.2/406مدارج السالكين ) (1) 
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من   فكانت  الواجبات  ونسينا  ادعيناه،  وإن  الحب  عنا  وغاب  المهن،  من  بالحطام 

أين   ولكمن  النبوي  الهدي  عن  نتحدث  الذكريات،  االتباع،  هو  أحاديث  يف  الحاد 

 الصادق يف االقتفاء؟!!!! 

 :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول  يا حنري دون حنرك -۸ 

آمر   تعالى  اهلل  اهلليقول  رسول  حق  يف  المؤمنين   ۉ ۉ ۅ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص  ا 

   ﴾ ې ې

 كل  من   ومنعه   وتأييده،   لنصره،  جامع  اسم   فالتعزير »  : اإلسالم  شيخ  يقول 

:  فقال  باإليمان  وصفه  أن  بعد  عزرهو  نصره  من  بفالح  الرب  حكم  وقد  «(1) يؤذيه

 ﴾ ڻ ں ں ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

 ۓ﴿ ، يقول تعالى:  ملسو هيلع هللا ىلص  دالئل المحبة واإلجالل نصرة رسول اهللومن أعظم  

 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ونفسه    ﴾  ې ۉ وأهله  ماله  ببذل  عليها  برهن  من  محبته  دعوى  يف  فالصادق 

 ولنصرة اهلل ورسوله.. 

  ع األمثلة وأصدق األعمال يف الذب  ولقد سطر الصحابة رضوان اهلل عيهم أرو

اهلل رسول  والعسر  ملسو هيلع هللا ىلص   عن  والمكره  المنشط  يف  والنفس،  والولد  بالمال  وفدائه   ،

بالعنق،   أحاط  ما  القالدة  من  وحسبي  أخبارهم  بذكر  عامرة  السير  وكتب  واليسر، 

 ومن السوار ما أحاط بالمعصم، وإليك بعض روائع سيرهم.. 
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اهلل  وأب  - برسول  مالك  بن  سراقة  لحق  حين  الهجرة  يوم  يبكي  وأبي    ملسو هيلع هللا ىلصبكر 

  ولكن   أبكي  نفسي   على  ما   واهلل   أما » :  يقول   «تبكي؟  لم»  : ملسو هيلع هللا ىلص  بكر، فيسأله رسول اهلل 

 فساخت  «شئت  بما  اكفناه  اللهم»:  فقال   سراقة  على  اهلل  رسول  فدعا  «عيك  أبكي

  وشمال  يمين   عن  ينتقل   بكروأب   كان   بل  ،(1) صلدا  أرض   يف   بطنها   إلى   فرسه   قوائم

  -  فقال  عنه،   فسأله   فعله،  من   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   فتعجب   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   وأمام  وخلف

  فأكون   الرصد  أذكرو  خلفك،  فأمشي   الطلب  أذكر  اهلل  رسول   يا:  عنه  اهلل  رضي

  أبا يا»:  ملسو هيلع هللا ىلص  مرة عن شمالك، ال آمن عليك، فقال له النبي وك،  يمين عن مرةو  أمامك،

 .. (2)بالحق بعثك  والذي نعم: قال  «دوين؟ بك  يكون أن ألحببت  شي كان و ل بكر

إلى الغار، وأراد أن ينزل فيه قال له الصديق: مكانك   ملسو هيلع هللا ىلص هلل  ا ولما وصل رسول  

حتى أتربئ لك، فإن كان به أذى نزل بي قبلك، فنزل فتحسس من الغار فلم يجد به  

توسد   أن دخال حتى  فما  مبلغه  والتعب  اإلعياء  منه  بلغ  وقد  اهلل  فنزل رسول  شيئا، 

اهلل   ويس   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ثوبه  من  يأخذ  الصديق  وكان  ونام،  بكر  أبي  جحر قدم  أي  د 

فتبقى منها حجر فألقمه    ملسو هيلع هللا ىلص  مخافة أن يكون فيه شيء من الهوام فتؤذي رسول اهلل

اهلل فمنعه مكان رسول  فلدغته،  به حية  األلم    ملسو هيلع هللا ىلص  عقبه، وكانت  ولكن  يتململ،  أن 

مالك يا  »تحدرت دموعه، فسقطت على وجه رسول اهلل فاستيقظ، فقال  واشتد به،  

 

 ، وصّحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 3( 1/155أخرجه أحمد يف المسند ) (1) 
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 ...  (1) ن اهللبإذ  فربئت رسول عليها فنفث. لدغت :  قال  « أبا بكر؟

وقتلوا   ملسو هيلع هللا ىلصقاتل طلحة بن عبيد اهلل قتال أحد عشر رجال كانوا حول رسول اهلل  و

:  ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل    (2) فقطعت أصابعه فقال »حس«  يف سبيل اهلل حتى ضربت يده

 (3) »لو قلت بسم اهلل لرفعتك المالئكة والناس ينظرون«

بنفسه، ويبقى الثاين   ملسو هيلع هللا ىلص  عشر رجال كلهم يفدي حبيبه أي قوم أولئك القوم أحد  

قتال األحد عشر وتشل يده لكثرة ما وقى هبا رسول  عشر طلحة بن عبيد اهلل يقاتل  

  ملسو هيلع هللا ىلص   شالء، وقي هبا النبي  طلحة  يد  رأيت»  عن قيس قال:  (4) ، أخرج البخاريملسو هيلع هللا ىلص   اهلل

  وضربة،  ورمية  طعنة  وسبعين  ببضع  اليوم  ذاك  عنه  اهلل  رضي  أصيبو  بل.  «يوم أحد 

 .. (5) «طلحة يوم كله ذلك » بكروأب عنه   قال  ولذا

  أحد  يوم  كان  لما »:  أنس  يقول  أحد،  يوم  بنفسه   اهلل   رسول  يقي  طلحة  وأب هو    وها

النبي    طلحة  ووأب  النبي  عن  الناس  من  ناس  اهنزم يدي  عليهج م  ملسو هيلع هللا ىلص بين   (6) وب 

  انشرها »:  له   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فيقول  النبل  من  الجعبة  معه  يمر  الرجل  وكان  «بجحفة

  اهلل   نبي  يا :  طلحة   و أب  فيقول   القوم،  إلى  ينظر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ويشرف  «طلحة  ألبي

 

 (.1/404شرح المواهب اللدنية ) (1) 
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 .(1) «نحرك دون نحري القوم سهام من سهم  يصيبك  تشرف، ال  وأمي أنت بأبي

إن  إم  «نحرك  دون  نحري»و بحيث  أمامك  أقف  أي:  عنه  اهلل  رضي  عنه  خرب  ا 

إذا جاء يصيب نحري وال يصيب نحرك.   أنه قصد الدعاء، أي: جعل اهلل  أو  السهم 

 ...  (2)نحري أقرب إلى السهام من تحرك، ألصاب دونك

المسلمون:   انكشف  لما  يوم أحد  النضر  بن  أنس  قاله  ما   إين   اللهم »وما أجمل 

  يعني   –وأبرأ إليك مما صنع هؤالء    -يعني أصحابه    –  ءهؤال  صنع  مما  إليك  أعتذر

  إين  النضر  ورب  الجنة   معاذ،   بن   سعد   يا :  فقال  سعد   فاستقبله   تقدم   ثم   ، -  المشركين 

  أنس  قال   صنع،   ما   اهلل   رسول   يا  استطعت   فما :  سعد  قال   أحد،   دون  من   ريحها  أجد

 : مالك بن

رمية بسهم ووجدناه قد  أو  طعنة برمح،  أو  فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف،  

 ....  (3) قتل، وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إال أخته ببنانه

  “ وكان ألم عمرة نسيبة بنت كعب موقف مشهود يوم أحد حتى قال رسول اهلل عنها  

  جاء  لما  قمئه  ابن   وجه   يف   ووقفت  “  دويني   تقاتل  وأراها     إال   وشماال   يمينا   التفت 

تقها، أصابت عا  يف   ضربة  ضرهبا  حتى   “   نجا  إن   نحوت  ال“:  قائال   اهلل  رسول   عن  باحثا 

اهلل   رسول  نصرة  يف  المرأة  دور  لألمة  الجرح  هذا  ليبقي  غور،  له  أجوف  جرحا 

 

 . 1811( 3/1443( ......، مسلم )7/361البخاري ) (1) 

 (. 3/1443(، هامش صحيح مسلم لمحّمد فؤاد )16/274ينظر: عمدة القارئ ) (2) 

 (.3/305البخاري ) (3) 



 

 

 

69 

 ..   والذب عنه

لشتائم    وه   وها للتصدي  المسلول  الصارم  اسمه  على  كتابا  يؤلف  اإلسالم  شيخ 

 والذب عن شريعته..   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ولنصرة رسول اهلل 

وال تحسب أن النصرة مقصورة على اإلنسان بل كان للحيوان دور عظيم يف الدفاع  

اهلل  ، فلما أكل رسول  ملسو هيلع هللا ىلص   ، فقد أخربته الذراع التي قدمتها اليهودية ضيافة له ملسو هيلع هللا ىلص  عنه 

 (1) «مسمومة أهنا  أخربتني فإهنا أيديكم،  ارفعوا»  وأكل القوم قال لهم:

بل ضنت شاة ذبحت بغير إذن أهلها برسول اهلل أن يأكل من لحم مشبوه، أخرج 

اهلل  وأب رسول  دعت  امرأة  أن  األنصار  من  رجل  عن  وجيء    ملسو هيلع هللا ىلص  داوود  فجاء، 

يلوك لقمة يف     ملسو هيلع هللا ىلص  بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول اهلل

قال   ثم    يا :  قالت  المرأة،   فأرسلت  «أهلها  إذن  بغير   أخذت   شاة  لحم   أجد»فمه. 

  قد  لي  جار  إلى  فأرسلت أجد، فلم شاة  لي  ليشرتي  البقيع إلى  أرسلت  إين اهلل،   رسول

  هبا،   إلي  فأرسلت  امرأته،   إلى   فأرسلت  يجد،  فلم  بثمنها،   لي   أرسل  إن :  شاة  ىاشرت

 . (2) «سارىاأل هأطعمي » : اهلل رسول فقال

 ويف خرب الشاة عربة للمعترب؟!!!  

البد   اهلل    -بقي رسالة  محالة،    -حفظك  نبيه ال  ناصر  اهلل  أن  أن تصلك، وهي 

كفيناك   )إنا  ويقول  اهلل(  نصره  فقد  تنصروه  )إال  يقول:  صدق  تعالى  قوله  ألن 
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بخير   طافحة  والسير  عقاب،  شر  عوقب  إال  أحد  اهلل  رسول  كاد  فما  المستهزئين( 

من ليعلم  اهلل  من  اختبار  لكن  لرسوله؛  اهلل  والواقع    كفاية  بالغيب،  ورسله  ينصره 

 خالف ذلك..  أو يربهن لك انقسام الناس حيال هذا االختبار إل صادق يف حبه  

إليك نماذج أذكرها لك لتطيب نفسك، ويطمئن خاطرك بقرب نصر اهلل لنبيه  و

نيتك  و صدق  يف  لك  الثواب  البخاريو إجزال  أخرج  غيرتك،  حديث    (1) عظيم  من 

البقرة وآل عمران فكانوا فأسلم  أنس قال: كان رجل نصراني للنبي    قرأ    ملسو هيلع هللا ىلص يكتب 

نصراني   مسلم.  فعاد  عند    فكان   « فرفعوه  الكتاب،  بأهل  لحق  حتى  هارب ا  فانطلق»ا. 

  لمحمد   يكتب   هذا   كان :  قالوا»  عند مسلم. و: ما يدري محمد إال ما كتبت له،.  يقول

فعل  وقد    فأصبح   فدفنوه  اهلل  فأماته  ،« به  فأعجبوا من  هذا  فقالوا:  األرض،  لفظته 

له   فحفروا  فألقوه،  صاحبنا  عن  نبشوا  منهم  هرب  لما  وأصحابه  ،  أعمقوا ف محمد 

محمد    قدوفأصبح   فعل  من  هذا  فقالوا:  األرض،  منهم  ولفظته  هرب  لما  أصحابه 

أعمقوا له يف األرض ما استطاعوا، فأصبح قد  ونبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له  

 .. «لفظته األرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه

 الن    على  افرتى   ذيال    الملعون   فهذا »  يقول شيخ اإلسالم:
 
  إال   يدري   كان   ما   أنه   بي

  خارج  أمر  هذاو  مرارا  دفن  أن  بعد  قربه  من  أخرجه  بأن  فضحهو  اهلل  قصمه  له  تبك    ما

ال  كاذ  كان  أنهو   قاله  لما  عقوبة  هذا  أن    على  يدل    العادة،  عن الموتى  عامة  إذ  با، 

أن هذا الجرم أعظم من اإلرتداد، إذ كان عامة المرتدين يموتون  و يصيبهم مثل هذا  
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لكذب الكاذب إذا  وسبه،  وأن اهلل منتقم لرسوله من طعن فيه  وال يصيبهم مثل هذا  و

قصة عجيبة لساخر   (2) ذكر القاضي عياضو  (1) «لم يمكن للناس أن يقيموا عليه الحد

 
 
القيروان  و،  بالنبي فقهاء  أن  أفتوا  وذلك  سحنون  الفزاري،  أصحاب  ابراهيم  بقتل 

فأمر   ملسو هيلع هللا ىلصنبينا محمد  وأنبيائه وكان يستهزأ باهلل و ا يف كثير من العلوم ن ن  متف ا وكان شاعر  

حكا  وثم أنزل،    اس  ك  طلب من وعن بالسكين  صلبه، فط  وعمر بقتله    القاضي يحيى بن

حولته عن  وزالت عنها األيادي، استدارت  وبعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته  

  لينصر   اهلل  إن   بل ...  « جاء كلب فولغ يف دمهو الناس،  ربكوالقبلة، فكان آية للجميع،  

 الصارم »   يف  اإلسالم   شيخ   يقول  حبيبنا،   من   األعادي  نال  إذا  أعدائه  على   أوليائه 

   (3)«ول المسل

اهلل: رسول  سب  من  لحق  ما  بخصوص  تحارية  ذكر  أن    ما  هذا  ونضير»  بعد 

 يف  متعددة  مرتات  جربوه  عما  الخربةو   الفقه  أهل  العدول  المسلمين  من  أعداد  حدثناه

  يف  األصفر  بني   فيها  حصر  لما  امية الش    بالسواحل   التي   المدائن و  الحصون  حصر

الشهر  أو  الشهر    المدينةأو    الحصن  نحصر  اكن :  قالوا  زماننا، من  ممتنع    وهوأكثر 

نياس نكاد  لسب    علينا، حتى  أهله  تعرض  إذا  اهلل    منه حتى  الوقيعة يف  و  ملسو هيلع هللا ىلص رسول 

يوم  س  تي وعرضه تعلنا فتحه   يتأخر إال  يفتح    ونحأو  يومين  أو  ا  ر، ولم يكد  ذلك، ثم 
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ا لنتباشر بتعجيل الفتح  ا كن ى إن  المكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حت  

 ..  « بما قالوه فيها إذا سمعناهم يقعون فيهم مع امتالء القلوب غيظ  

 ونصرتك  ناصره،   اهلل   فإن   تنصره  إال و  هلنبي    النصرة  وجوب  رك أذك    متقد    بعدما و

  تعريفهم و  سنته  الناس  بتعليم  تكون  منهما  األولىو  رفع،أو    دفع  إما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول

الكريم من   الثاينو   برسالته،  اإليمان  إلى   دعوهم و  به، بالدفاع عن شخصه    هما يكون 

سقيمها  و  ملسو هيلع هللا ىلص من  صحيحها  بتمييز  أقواله  كما  وعن  حولها،  المبطلين  شبهات  رد 

بعض اهلل    يفعله  به رسول  جاء  بما  اإلستهزاء  من  المسلمين  من    ملسو هيلع هللا ىلصجهلة  ربه  عن 

األمر بمواالة من ولي اهلل  ورفع اإلزار فوق الكعبين،  واللحية  ومسلمات كالحجاب  

 رسوله..  ورسوله، ومعاداة من عادي اهلل و

 اآلالت ، قال تعالى:  (1)اء بالسنة الصحيحة الثابتة كفر يخرج من الملةاإلستهزو

            ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ          گ گ گ گ ک ک

شريعته  و اعلم. وفقك اهلل. أن التهاون يف الذب عن رسول اهلل  و  ﴾ڻ ڻ

لم  وزواله بالكلية فمن ادعى الحب  أو  من الخذالن الذي يدل عليه ضعف اإليمان،  

حرمته   على  الغيرة  آثار  عليه  فوعرضه  و تظهر  ل هو  ستته  إذ  دعواه،  يف  كان  وكاذب 

صادقا النتصر، قال محمد ابن المرتضى: إن المحامي عن الستة الذات عن حماها،  

القوة، كما قال سبحانه  والعدة  و    د ما استطاع منكالمجاهد يف سبيل اهلل، يعد للجها

 

 انظر تفاصيل المسألة يف ال صارم المسلول على شاتم الرسول.  (1) 



 

 

 

73 

قد ثبت يف الصحيح أن جربيل كان مع حسان  و،    ﴾  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

ستته من  وبن ثابت يؤيده ما نافح عن رسول اهلل يف أشعاره، فكذلك من ذب عن دينه  

 .. (1) نصحا لهوحبا وبعده إيمانا به 

اهلل   دين  فاعال يف خدمة  اهلل  بإذن  تجعلك  بوصايا  المطاف سأوصيك  هناية  ويف 

 : ہبنصرك سنة رسول اهلل، ناصرة لمن أمرك رب  و

عظيمة يف   اأواخر سورة النور فقد حوت آداب  وقراءة تفسير سورة الحجرات،    /۱

 ه.. ن ت سو  ملسو هيلع هللا ىلصالتعامل مع الرسول  

لمعرفة   /۲ النبوية  السيرة  يف  وآخر  النبوي  الحديث  يف  كتاب  قراءة  على  العزم 

حق معرفته، وما يتعلق بأحواله وأيامه وسننه وهديه، وقد ذكرت لك    ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  

 تقدم بعض الكتب النافعة يف باهبا. فيما 

كل   /۳ يكتب  بحيث  مدرستك  يف  وطالبك  أسرتك  أفراد  على  األدوار  توزيع 

اهلل   منهم حديثا صحيحا عن رسول  فيه    ملسو هيلع هللا ىلص واحد  بارز يخصص  يوم يف مكان  كل 

سبورة وأقالم لتدوين السنة النبوية، ويف القاعة يدون الحديث على طرف السبورة،  

زمياليت مع  عايشت  غروقد  وال  تطبيقها،  بركة  وجدنا  التجربة،  هذه  خدمة    و  فإن 

 السنة شرف. 

النبوي  4 الحديث  منا على إعداد درس يف  أخالق رسول أو  / أن يحرص كل 

جماعة مسجده، على أن  أو  طالب فصله،  أو  السيرة يلقيه على أفراد أسرته،  أو  اهلل  

 

 (. 20)إيثار الحق على الخلق   (1) 
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أوقات   السنة، ويمأل  التي عنيت بصحيح  الكتب  التحضير واإلعداد على  يعتمد يف 

 إذا اشتغل غيرهم بأقوال البشر وأحوال دنياهم.  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهللوالناس بأقوال اهلل 

المشتهرة   /5 غير  السيما  الصحيحة  النبوية  األحاديث  كتابة  على  احرص 

 اإللكرتوين.. الربيد أو ل،  وانشرها عن طريق رسائل الجوا

ما لم تتأكد    ملسو هيلع هللا ىلص  / ال تستعجل يف نشر رسالة أتتك تحوي حديثا عن رسول اهلل6

 من صحة الحديث.. 

أ  /۷ النبوية،  السنة  حفظ  يف  مسابقة  السيرة، واعقد  يف  كتاب  حول  أسئلة  ضع 

 .. اضرب لصاحب الفوز جوائز قيمةو

عنت  /۸ التي  الحلق  السيما  العلم  حلق  يف  ركبك  األحاديث    اثن  أو بشرح 

 تخريجه.. أو  الدورات المقامة يف مصطلح الحديث 

ال يفرت لسانك دائما من الصالة والسالم عليه، بل كن مفتاح خير وذكر من    /۹

 الصالة   يف  األفهام  جالء»حولك دائما بفضل الصالة عليه وال تنس أن تقتني كتاب  

 .اهرِ قْ وت    لتقراه، الجوزية قيم  البن  «األنام خير  على والسالم

فمجل  /۱۰ الزيادة  نفسك  رامت  فإن  دورية،  إصدار  على  تختص  احرص  ة 

اهلل   رسول  عن  لم  و  ملسو هيلع هللا ىلص باألحاديث  فإن  ما صح،  فيها  تنشر  وأقواله  وهديه  أحواله 

ه قلمك،  تستطع إلى ذلك سبيال فانشر يف المجالت والصحف والمواقع عن ما خط  

 . «آية  وول عني بلغوا »وما تشرف به حربك من الضرب بالسهم يف خدمة سنته وتذكر  

وأقوال    /۱۱ أخالقه  وانشر  وتطبقه،  تعيشه  واقع  إلى  وتنشره  تقرأه  ما  ترجم 
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 رسول اهلل بفعلك قبل قولك؛ فإن الرتبية بالقدوة مطلب أي مطلب. 

الجامعات،    /۱۲ إحدى  يف  العليا  الدراسات  طلبة  من  كنت  طلبة  أو  إن  من 

أصحابة،   مع  كهدية  مسلك،  كل  يف  اهلل  رسول  هدی  لجمع  نفسك  فلتتق  الحديث 

األحاديث  بجمع  وتشتغل  صالته،  يف  وهديه  حواره،  يف  وهديه  أعدائه،  مع  وهديه 

 عم فائدته.. الصحيحة واستخراج فوائدها واستنباطاها، ثم تنشر ما كتبته، لت

برسول   /۱۳ للتعريف  لغات  لعدة  ترتجم  عالمية  قناة  إنشاء  يف  سويا  لنفكر 

 يشرتك فيها العالم والتقني   ملسو هيلع هللا ىلص  اإلسالم

اهلل.   رسول  وسنة  اهلل  دين  اكرتوين14الخدمة  موقع  إنشاء  الشبكة    /  على 

 تشويه.. أو  االلكرتونية للتعريف برسول اهلل وعرض سيرته المشرقة دون تدليس 

المستشرقين  15 شبهات  تتبع  عوارها  و/  وكثف  عليها  للرد  العقالنيين  لوثات 

المكتل فيه  الجناة  كفأ  وقت  يف  واندفاع    السيما  وجراءه  قوة  بكل  بالرذائل  مملوءا 

مل اسما إسالميا وإذا نظرت إلى المضمون  إنك لتعجب حين ترى من آثارها يحو

وجدته يقطر فكرا ال يحمله إال مستغرب مسير اشرب قلبه الهوى والتفرنج.، وأما  

الصياغة فقوي قلبك على قرع األلفاظ المولدة والرتاكيب الكيكة واللحن الفاحش  

جادة   على  وهناك  هنا  من  تقمش  صحفية  عبارات  طريقة    |وتصيد  واللزق  القص 

الشرع    العجزة علم  له  من  وآذوا  كتابا  يكتبوا  أن  عن  قدراهتم  هبم  قعدت  أو الذي 

 الذوق البياين.. أو لسان العرب 

ندوات    16 تصاحبها  النبوية  السنة  لخدمة  مباركة  بحمالت  القيام   /
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الرتبية   كلية  لطالبات  كان  وقد  ومسموعات،  كتب  أثرها  على  ويوزع  ومحاضرات 

م حمالت  بالرياض  األدبية  وآثار  األقسام  طيبة  أصداء  لها  كان  مشهورة  ذكورة 

 مباركة. 

اإلنتقاص منها أو  عند تطاول بعض الناس على سنته    ملسو هيلع هللا ىلص  نصرة رسول اهلل  /۱۷

بيان   يف  منك  أجرأ  باطلهم  يف  الباطل  أهل  يكن  وال  أحسن،  هي  بالتي  ومجادلتهم 

 حقك، واحذر السلبية المذمومة وخذ على يد من أراد أن يغرق السفينة.  

ع إلى كتاب اهلل وسنة رسول اهلل يف كل أمرك، وارض بشرعته وسلم  ارج  /۱۸

 . ملسو هيلع هللا ىلص قضى  لحكمه وال تجد يف نفسك جرحا مما

لتبدأ بالكتاب    /۱۹ لتبدأ بالكتاب والسنة إلصالح نفسك وبيتك ومن حولك. 

والسنة   بالكتاب  لتبدأ  وبرضاه،  اهلل  يحبه  بما  مليء  سعيد  طريق  لرسم  والسنة 

لتصحيح مسار معوج أرادك الشيطان أن تسلكه، وأبت نفسك إلى الرجوع لما يحبه  

أو  ت أرقتك مع زوجتك ربك وختمه لك بالجنة، لتبدأ بالكتاب والسنة لحل مشكال 

عدوك، لتبدأ بالكتاب والسنة لتعرف ماضيك وما يجب عليك  أو  صديقك  أو  ابنك  

اهلل   كتاب  مع  ساعاتك  أجمل  المستقبل، عش  يف  العالم  وما سيواجهه  يف حاضرك 

 وسنة رسول اهلل، واجلس مع الصحابة والتابعين وانظر يف كتبهم وآثارهم. 

 دا ـــء مأمونون غيبا ومشهألبا  مــــــهــــــ لنا جلساء ما نمل حديث

 ا وتأديبا ورأيا مسندا ــــــوحلم يفيدوننا من علمهم علم ما مضى 

 وتمثل دوما يف حبك بقول األول: 



 

 

 

77 

 يــــعــوأسأل شوقا من لقيت وهم م  م ــــــــومن عجب أين احن إليه

 النوى قلبي وهم بين أضلعي  وويشك   اوتطلبهم عيني وهم يف سواده

ك، فال بد من أنس وإن طال الطريق إن كنت وحد والحق    -رعاك اهلل    -والزم  

الموقدة   ناره  من  أعراضنا  ويحمي  ومنك،  مني  يتقبل  أن  اهلل  وأسأل  قطاعه.  وكثر 

كل   تحد  يوم  نجدها  وذخيرة  بأسبابه،  يوصلنا  سببا  ويجعله  عرضه،  كريم  لحمايتنا 

  ينفس ما عملت من خير محضرا، نحوز هبا رضاه وجزيل ثوابه، ويخصنا بخصيص

وج نبينا  أهل  وماعته،  زمرة  من  األيمن  الباب  وأهل  األول  الرعيل  يف  يحشرنا 

عنه؛ إنه ولي    حماة للدين ذابين   شفاعته، ويصطفينا لخدمة كتابة وسنة نبيه، ويجعلنا 

خاتم سيدنا  على  وسالمه  وصالته  الوكيل،  ونعم  اهلل  حسبنا  عليه،  والقادر    ذلك 

 النبيين وعلى آله وصحبه..  

 

 * * * * 

 

 



 

 

 

78 

 
 فهرس املوضوعات

 

 7 .................................................... ..﴾  ۆ ۆ ۇ﴿/ 1

 13 .......................................................... حتى يحبك هللا..  /۲

 22 .......................................................... / حتى من نفسك.. 3

 31 ...................................... هل اشتقت له؟! وتمنيت صحبته؟!  /4

 38 .................................................. / أكثر من الصالة عليه..5

 43 ...................................................../ تشرف بخدمة سّنته.. 6

 51 ................................................................ )وتوقروه(  /۷

 65 .................................... : ملسو هيلع هللا ىلص  نحري دون نحرك يا رسول هللا  /۸

 78 ............................................................ فهرس الموضوعات 

 

 * * * * 

 


