وأٌأل اُد الُل القدير أن ؛بملل عمل هدا خالصا لوجهه

الكريم ،وأن بجعله نافعا مفيدا ل ،ولمن قرأه يوم لأينفع مال
ولأبتون ،وان يررقناحيعاحبه سبحانه وتعال ،وحب حبيبه

الكريم ه ،ؤيممعنا معه ل جنات العيم .إنه سمع
جنب •

وصل ا؛له تعال عل نبينا ،ؤعل آله ،وأصحابه  Cوأتباعه
ديارك وسلم •

_ه_

هذْ الأشياء ءؤأح|س ،إليكم من اف ورموله وجهاد ل ّسله
فربصواه  .أي فانتظروا ماذا محل بكم من عقابه ونكاله
بكم ) . ٠١٠
ونال محامد والحسن رخمها الد تعال ل تمر قوله

تعال!

يأق اف

(ابعفوبة آجلة أو

ءاجاةهُ'' .

ؤيمول العلامة الزمحشري ل تمر الأية ت راوهده آية
شديدة لأترى أشد محماأرم.

وفول الإمام القرطي *• «دفي الأية دليل عل وجوب

حب الد ورسوله ه ولا خلاف ل ذلك ،وأذ ذلك مقدم
ءلكلمحوب»(.>،

( ،١محمرفرانممر(مص)أ/أآآ
( )٢ملأ ص تمتر الفرطى . ٩ ٦ - ٩٠/٨
( )٣مثر الكشاف . ١٨١ /٢

( )٤تفثر القرطص  ٨ر

وانظر أينا ت أير التفاصثر للشخ الخزاثري

^W/Y
-١١-

المث اهاني
تمرات حب الخم امؤيم.
من ناغالة القول استغناء الني الكريم ه عن حتنا له.
لأيزود 0وجود 0منزلة ورقية ،ولأينقصه عدمه مكانة وشرفا.
كيف لا وهوحبيب رب العادن.

وليس هدا فحب بل من ائبعه ٠.أحبه اه ،وغفر له
ذنوبه ،تال عز من فاتل:

إذ كتم محون افه فاتعوق محبكم اف ويغفر لكم
ذنوبكم وافه غفور رحءمه• ، ١١
لأيتفيد من ض عاليه الصلاة واللام إلا من أحبه.
نهو يعد بدلك ز الدنيا والاخرة .ولعله من الناسب ذكر

هدا بثيء من الممصيل ل هدا المقام.
( ا ) ض

 JSاسباب ، ٠٧٠ _ lc J^aaJI؛ ||1إبم1نا

جعل اهد تعال لنيل حلاوة الإيإن أسبابا ،ومما • حب
( )١صور؛ آل ععران/الايآ; ٣١
- ١٣ -

المي .أكثر من كل الخلق .فقد روى الشيخان عن أنس
رصي اش عنه عن المي .قال ت ارثلاث من كن فته وحد
حلاوة الإي،ان ت أن يكون افه ورموله أحب إليه مما سواهما،
وأن بمب الرء لامحه إلا ف ،وأن يكره أن يعود ق الكمر كإ
يكره أن نقيق ز او؛ار» . > ١١
ومض حلاوة الإي،ان  -كا ذكر العلمإ ،رحهم اه تعال -
استلداذ الطاعات ،ونحمل الشاق ل الدين ،ؤإيثار ذلك
عل أعراض الدنيا.،'١

وماأشرفها من ثمرة وأكرمها! اللهم لانحرما مما] .من
يارب العال؛ن.

(ب) تنئ ه،،هضرن مص فم ا|أمة:
من أحب الّبي الكريم — صلوات ربى وسلامه عليه —
(  ) ١متفق ظ* ؛ صحتح الخاري ،كتاب الإب،ان ،باب حلاوة الإبجان ،رقم
الحديث  ١ ٦ا  . ٦ ٠ / ١وصحيح ملم  ،كتاب الأتان  ،باب خصال س
اصف بس وجد حلاوة الإيإن ،رنم الحديث \ ، ٤٣ا\'^ واللفظ
لبخاري •

( )٢انظر :ئرحالوويأ/ما ،ونح ابرىا/ا^

اس

امحايث

علامات حب اثتبي امريم.

إذ لخب الني  ٠٣^^١و .علامات ئد نحدث عب طإ،
الأمة .فعل ميل ا،لثال يمول القاصي عناص! «وس محنته
نصرة محنته ،والدب عن ثريعته ،ونمى حضور حياته فيبذل
نف ه وماله دونهأرا؛.

ؤيقول الخافغل ابن حجر! «ومن علامة الحب اطلدكور أن
يعرض عل المرء أل لوحر لن ممد غرض من أغراضه أو

فقد ردبة الّكا ه أذ لوكانت ممكنة ،فإذ كان فقدها — أن
لو كانت ممكنة  -أند علميه من فقد ثيء من أغراضه فقد

اتصف يالأحبية المذكورة ،ومن لا فلا .وليس ذلك محصورأ
ل ا لوجود والفقد ،بل ياق مثله ل نصرة صنته والذب عن

صريعته ،ونمع محالفيها• ؤيدحل فيه باب الأمر بالمعروف
( )١ثرح ال<دك ،أآ/ا"ا.
- ١٧ -

والمي عن ادكر))را>.

ؤيقول العلامة المي ت ررواعلم أن محبة الرسول عليه
اللام إرادة طاعته ،وترك محالفته ،وهي من واجبات
الإسلام)) <م.

ون تنبهل تما ذكره العلياء أذ من علامات حب النبي
الكريم ه مايو:
 - ١الحرص عل رويته وصحته و ، .ؤيكون فمدهما أشد

من ففد أي ئيء آخر ل الدنيا •
 - ٢استعداد تام لبدل النفس والمال دونه

•

 _ ٣امتثال أوامر 0واجتناب نواهيه ه -
 - ٤نصر سنته والدب عن الشريعة.
ومن توفرت فيه تلمك العلامات فليحمد الد عز وجل عل

حبه للحبيب الكريم ه ؤيأله الثبات عليه .ومن فقدها
كلها أو بعضها فليحا،ب نف ه قبل أن محاب ل يوم
(ا)ذحالاريا/آْ.
( )٢عمدة القاري. ١٤٤/١ ،
١٨ -

لأينمع فيه مال ولابن ون إلأ من أش اس بقلب مليم،
ولامحقي عل ايد فيه مغم ثيء  ،ولايفكر ولا محاول حدلع
الد تعال والمؤمن_ين ،فإذ الماعى إل نحادعة ايد تعال
لامحيع إل نف ه .ؤءددءون افه والدين آمنوا وماءداJعون

إلا أشهم ومايشروزه . ٠١٠
وسأتحدث بتوفيق اينه تعال عن نالك العلامات من خلال
حب الصحابة رصي الله عيمهم للحبيب الكريم االص.هلفى
عليه الصلاة واللام مع الأمارة إل مانحن عاليه ،لعل اس

عر وحل يصلح أحوالنا هديا سيل الرشاد .وماحمحص
مهلل1ا مستقلا للحديث عن كل علامة إن ماء الق تعال .

(ا)ّرر؛ المرة /الايث:

الطاب الأول

سممح الأ'ونى

ئكون فقدهما ض
الحرص ض رؤم وهمتي
من فمحي أي في ء آخر ؤ اوونيا
من العروق أل غاية مايتمناْ الرء ؤثب أن نحفلى يروية

وصحب ة من أحب ه  .وإذ من أحب الحبيب الكريم
الصطمن ،صلوات ربى وّلامه عليه ،فإنه يشتاق إل
رويته ،ؤيرغب ل صحبته ،محمحرص عل مرافقته ل الدنيا
والاحرْ ،ينتفلر إدراك هذه ال عادة بشوق واهتإم .ولو قدر

له الخيار بييمبم ا وبتن نمم الدنيا كلها لما آثر عليها غثرها .
ض حننا تثذف بالنظر إل وجهه الأنور ،محير حننا
يعد بصحبته ه .ؤمحزنه حؤف حرمان من رؤيته وصحبته،

ؤيبكيه فراقه.

وفيإ يل أمتعرض بعض المواقف الراتعة للم1حتين
يتجل فيها ماذكر:
الصادقتن للميب الكريم
-٢

ا  -ط' السبق .

ف|ط ض اع|اض |وممة هم

1ومجأة:

روى الإمام البخاري عن عائئة رصي الد عما نبج
الني ه قالت؛ مينانحن يوماجلوساا؛ -ق بثت أبي كر
رصي ايد عته  -ل تحر الفلهمةرأ> ،قال قائل لأبى بكر;هذارمول اث و .مممنعاءام  -زمحاعة لريكن ياتينافيها. -

فقال أبوبكر؛ رافداء له أتج؛ ،وأمي ،واس ماحاء يه ل هذه
الساعة إلا أمر».
قالت إ ارفجاء رمول النه  .فامحتاذن ،فاذن له،

فيحل • فقال الني

لأبى بكر؛ ءأحرج من ءندك».

فقال أبوبكر! ررإنإ هم أهلك بأب أتت يارمول الد ا)) .
مال إ *مإف مد اذن ف ل الخريج* •
( ( ) ١جلوص) ! اى جال ون رعمدة القاري. ) ٤ ٠ / ١ ٧ ،

( j( )٢نحر الغلمرة) :أي  jاول ونت الحرارة وعي الهاجرة .ؤيقال أول
الريال{ ،م ئثد مايكون من حر المار (الرجع ان اض .) ٤٠ / ١٧
(( )٣متقننا) :أي مطارق( .الرجع ١ل اض • )٤ْ/ ١٧

فقال أبوبكرت (رالص)<اوةرآ ،بأيي) أنت يارصول اس! أا .
مال رسول اس و .؛ رانعم))ءآ؛.

ر يكن الصديق رنحى اه عنه بغافل عنا حث به هذا

النمر من الخاوف والخاؤلر ،لكما إ تو؛ر أوتقلل من رغبته
ل ص حبة الحبيب الكريم و .فلمإ أ-ىره عليه الصلاة
واللام بالموافقة عل طلبه بدأ .يبكي فرحا بنيل هذه
ال عادة,

يقول الحاففل ابن حجر :ارزاد ابن إسحاق ل روايته ت

ءن الت عانثة رصي الق عما :ءفرأيت أبا بكر يبكى،
وماكنن ،أحب ،أل أحدا يكي من الفرحا)امآ؛.
 - ٢مء

بمس .امحمم؛

سمع الأنم ار مجرة الحبيب ،الكريم و .إل ديارهم
فاستاقوا إل استقباله  ٠وند حففلن ،لنا كتب اله وال مة
( )١رانمحاية،؛ يالمب أي أريد انماحبة• (فح الباري ) YlTo/U
( )٢صحيح البخاري ،كتاب منانكؤ الآظرا باب ظرجر.ة الهمح ،هو وأصحايه
إل الدية ،جز ،س رثم الحديث . ٢٣١ /U ، ٣٩ • ٠

( )٣نح  ، yro/U ،^،, ٧١واطر :أينا الهم ايبوة لابن محشام . ٩٣/٢
٢٢-

مابمور لنا نوقهم إل امتثاله وسرورهم بوصوله إلهم •
فعل مبل المثال يروى لنا الإمام البخاري عن عروة بن
الربثر رصي الض عنه عن كيفية انتظارهم الحبيب الكريم
بالحرة حث جاء ل روايته •

ا|وسمع الم لمون

محؤج رسول الد

من مكة ،

فكانوا يغدون را؛ كل غداة إل ا لحن؛ فينتظرونه حتى يردهم
حر الفلمهرة .فانقلبوا يوما بعد ماأطالوا انتظارهم ،فلما أؤدا

إل بثومم أوقر' ،رجل من:اودعل اظم > ٠٢من آطامهم لأمر
ينغلمر إله ،نصر برسول اممة وأصحابه م1فانرأ ،يزول
مم او1رابا• . ،فلم يملك اليهودي أن مال باعل صوته:
( )١رنددن) j_ :غدوة .رقع .) TiT-ZU ^'jUl

(( )٢أول) :طلع إل مكان عال أشرف ت .رالرجع اوا؛ق ) TirZU

(( >٣ائم) :بضم أول وثانه وموالخمن .رارجع المابق ي*/اأأ).
ر•( )٤سضن) :أى عليهم الشاب اليض .نال ابن اكن :ابممل أن يكون
معناه :معجيزر .رازجعال ا؛قما'/ا1أا).
( ْ ) (يزّدل  )►rالراب) ؛ اي يزُل الراب عن الطر بمب عروصيم له ■
رفل ماء :ظهرت حركتهم للع؛ن ■ رالرجح انابق "/U؟؛ . )٢
- ٢٣ -

يامعاشر العرب إ هذا جاJsمر '١الذي تنتظرون)) .

فثار السالمون إل السلاح .فتلقوا رسول اس ه بظهر
الحرة فعدل مم ذات اليمن حتى نزل مم  )jبي عمرو بن
عوف))رأ> .

اه أكر! كم كان شوقهم إل استقبال الحبيب الكريم
و • .مجرجون  jكل صاح إل الحرة منتظرين ثدومه ه
ؤمحل ون هناك حتى نشتي حرارة الشمس فيعودون إل
محمحبمأم•

ول رواية ابن سعد" :فإدا أحرقتهم النمس رجعوا إل
مازلهم)) رم.
ول رواية الحاكم:

#فينتظرونه حتى يوذبمم حر

الغلهرة))(،؛.
ر  ) ١رعذا حدكم) ؛ ؛نتح احتم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي مفونه •
رالرجعالاقم\-/ا؛آ).

( ،٢صحح البخاري  Iكتاب مافبح الأنصار ،باب هجرة المي هأ وأصحابه
إل الدية ،حز ،ص رقم الحدين. r٣٩/٧ ، ٣٩ ٠ ٦ ،
( )٣الطبقاتح الكرى . ٢٣٣/١

( )٤التدرك عل الصحيحثن ،كتاب افم ،،ا.ستقبال ،الأنصار لرصول ،اث

ه وأصحابه ونتح تدوم المدية ،م . ١ ١/

ؤبمدثنا الإمام البخاري  -أينا  -عن كيفية استقبال و.
من قبل الأنصار بالدسة .فقد روى عن أنس رصي اض عض،

قال! فزل رمحول الق ه جانب الحنْ ،ثم بعث إل

الأنصار فجاءوا إل ني اض ه وأن بكر ذلموا عليهإ
وقالوا  :رراركبا امنن <نط\غينأا .

فركب ض اتل ه وأبو بكر وحموا دومإ بالسلاح ،فقيل
والدية:

راجا ،نبي الدإ جاء نى الق. )).

فأشرفوا ينظرون ؤيفولون :ارجاع نبي الد  -قأ • ٠١-
فأقبل ير حتى نزل جانب دار أن أيوب  -رصي اض
هه_لا).

ؤنحدئتا الإمام أحمد عن أنس رصي الق عنه أن عدد من
استقبل رسول الد د .وأ؛ا بكر الصديق رصي الض عنه كانوا
زهاء حمسإئة من الأنص ار حتى انتهوا إليهإ ،فقالت
ر  ) ١صحح البخاري  Lكتاب ماتب الأنمار ،اب هجرة الني ه وأصحايه

إل اذط ،جز ،س رنم الحدث . ٢٠ • /U ، ٣٩ ١ ١
-٢٠-

الأنصار; #انطلقا آمتين مطاعين® • ٠١٠

ي ي نفل لنا الإمام أخمد  -أينا  -صورة استمال أهل
عل لسان المديق رصي اس •كنه

المدينة الحثيب الكريم
حيث ،يقول؛

وأن ا معه حتى غيمنا الدينة،

(اومفض رم ول اس

فتلماْ الناس فخرجوا ل الطريق وعل الأحا<-مأأأ  .فامتد

الخدم والصبيان ل الطريف يفؤلون؛ (راس أكر! جاء رسول
اسُ ،#جاء محمد ُ#ق

قال; وتنازع القوم أ-م ينزل عليه ٢٠ . . .؛ . .
( )١انظر الفتح الرباق لرتيب" م ند الإمام أخمد بن حنبل ،كتاب المرة
البرية ،باب ماجا ،ل قدومه هأ إل الدينة ،حزء من رنم الحدث
ورو ْا الإمام البخاري ل التارخ المغير .رانظر فتح
، ١٠٠

الباري  ) ٢٠٠ / Uوصحح الشيخ أحد البن ا إسناد رواية الإمام أخمد
(اظر :ئلوغالآمال«آ/أ؟أ).
(( )٢الاجاجم،؛ جع إجار• ورالعلؤح .رانظر :المائة ل غريب الحدث
والأم ،مادة ااأحرء ،ا/أأ).

( )٣الند ،جز ،من رنم الحدث  / ١ ،٣ه  . ١ ٥وصنخ الشيح أحمد محمد
شاكر إسناده • (انغلر؛ هامس الند  ٤ / ١ه . )١
- ٢٦ -

ؤيب-؛ن أنس بن مالك رصي اه عنه رويته لذا اليؤم
المارك بقوله:

راقا رأبت يوما قط أنور ولا أحن من بوم لحل رسول
الله ،وأبوبكر المدينة)) .> ١١

ؤيصف الراء ين عازب رصي الد عمإ ميح أهل المدينة
بمقدم الحب الكريم ه إليهم بقوله:

ارفإ رأبت أهل المدينة فرحوا بثي ء فرحهم برسول الد
 ! ٥٣ . ٣اا4ماو ص مء1ندم ص صمته ه ;

ولما شرف اه عز وحل الأمار بصحبة حبيبه الكريم
ي د يارهم كانوا يضنون به علميه الصلاة واللام خويا من أن
ثنرموا من هده العمة العغلض ،والشرف الخليل .ومما يدل
( )١رواه الأمام احمد .انغلر) الفتح الربال لمتيب السند  bكتاب السمة
المرية ،؛أب ماجا ،ل تلومه هو إل الدينة ،جز ،من رقم الحديث
.y\-/y' i.\or

( )٢انفلر) صحح البخاري ،كتاب منانسؤ الأنصار ،باب ٌقدم الحم،
وأصحابه الديمن ،جز ،من رنم الحديث . ٢٦ < /U ، ٣٩٢٠
- ٢٧ -

عل ذلك مارواْ الإمام ملم عن زي محريرة رصي اش عنه
قال ت ررأثل رمحول النه (ه حتى قدم مكة .فبعث الزبر-
رصي الد عنه  -عل إحدى ادجبين ، ١١٢وبعث خالدا -

رصي اخ عنه — عل المجنبة الأخرى ،وبعث أبا عبيدة

رصي اممه عنه  -عل الحسثرلأآا ،فاخذوا بطن الوادي  ٣١؛ورسول اس

ق مكة •

قال :فنفلرفرآن ،فقال :ررأبوهريرة)) .
قلمت ١١ :لبيك يارمول اسإ)).

فقال(( :لأيأتيي إلا أنصارى)) .
ثم قال« :حنى تواقون بالصفا)) .
قال (( 1فانهللقنا فإ ثاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله،
(( )١الجئتين)ت هي ضم الم وفتح الخيم وكر النون وهما المنة وافرة
ؤيكون القلبسمإ( .شرح الووى .) ١٢٦/١٢

(( )٢الخنِ) :م ضم الخاء وتندد المح ،المهملت؛ن أي الدين لا دروع
علهم (ا.لرجع المايق .)١ ٢٧ - ١ ٢٦ / ١ ٢

(( )٣فاخدوا ز بملن الوادي); أي جعلوا <ءلر.مهم و بملن الرائي (الرجع

- ٢٨ -

وما أحد مغبم يؤجه إلينا شيئا)}  ١٠؛ .
قال؛ ((فجاء أبو سفيان فقال؛ يارّول اش! أبيحت
حضراء 3ريشاأ . ،لاقرص بعد اليومء .

ثم قال :ررس لحل دار قريش ذهوآساا •
فقالت الأنصارت رراما الرجل فأدركته رهمة ل قريته ورأفة
بعشمته)) .

قال أبوهريرة رصي اش عنه؛ وحاء الوحي .ظإ انفضض
الؤحى قال رسول اس ه ; رريامعثر الأنصار!)) .
قالوا ؛ "ليك يارّول اسا)) .

قال :قلتم :ررأما الرجل فائر■نحه رغبة  jقريته}) .
قالوا  :ررقد كان ذلك)ا .

قال! ا(كلأ إنر عجي افه ورسوله .هاجرت إل افه
وإلكم • واشما محاكم وال،ات مماتكم)) .
ر( ) ١ما ثاء ■ ■ ■ إلنا ث—ا) ؛ أي لايدنع احد عن نمه • (شرح الودي

( )٢رابحت حضراء ترئس)؛ اى ام—توصلت ترئس بالمن —ل وانين •
وحض/اؤضا بمص حامتهم( .انفلر :الرجع السابق .)١ ٢٧ / ١ ٢
- ٢٩ -

فأقبلوا إليه يبكون ،ؤيقولون; (رواس! ماقلتا الذي قلنا
إلا المن بالي وبرسوله)) .

فقال رسول الد هؤ ت وإذ اف ورموله يصدقانكم
ويعذرانكم )  ١١؛.

يقول الإمام النووي  )jشرح الحديث ت اءإنبمم رأوا رأمة
الني ر .بأهل مأكة وكفن ،القتل عمم ظنوا أنه يرجع إل
سكنى مكة والمقام فيها داع ،ؤيرحل عمم ،ؤحجر المدينة،
فاعلمهم
فنق ذلك عليهم ،فأوحز الله تعال إليه
بذلك ،وقال لم مامعناه!

إف هاجرت إل اث وإل داركم لاسبطاما ،فلا أتركها
ولا أرجع عن هجرو الواقعة لف تعال يل أنا ملازم لكم •
المحيا محياكم والمإت مماتكم! أي لا أحص إلا عندكم ولا
أموت إلا عندكم.
فلنا قال لهم هذا بكوا واعتذروا ،وقالوا ! والق ماقلنا
كلاما السابق إلا حرصا عقك وعل مهاحبتلث ،ودواملث،
( )١صحح سلم ،كتاب الحياد وال تر ،؛اب ،فح •كث ،جزء س رنم
الحدين• ، ١٧٨ • ،ا/ه'؛ا.
.٣٠-

عندنا لنستفيد منك ،وتتمه بك ،ومدينا الصراط التقيم
لتهدي إل صراط متمم ه.
ك،ا ذالا اش تعال:
وهذا معز قولهم; !ماقلنا الذي ثلنا إلا المن بكاأ.

أى ثنا بك أن تفارقنا ؤنحتصى بك غرنا.
وكان بكاؤهم فرحا بإ قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون
؛لنه عمم مما يستحي منهءا؛.
 . ٤نقيت  13طبمإ ص سم صيد ص روت

هس البمة1

ونرى محا صادئا آخر يذكر موته وموت الحيب ،الكريم
صلوات ربير وسلامه عليه ،فتخشى من عدم ممكنه من النظر
إل وجهه الكريم  )jالحنة  -حتى ولو لحل م  jالحنة -
حيث يكون مع النسان.
لرفعن درحته
يروى لما الأمام الطرال قصته عل لسان عائئة
الصديقة بنت الصديق رصي الق عمإ حيث ،قالت،
فقال« :يارسول ايدأ إنك

ااح-اء رجل إل المى

لأحب إل من نفى ،ؤإئك لأحب إل من ولدى ،ؤإف
( )١اظر:نرحاوووىأا/خأا-هآا .
١٣-

-

لأكون ل الت فأذكرك فا أصر حتى آق فأنظر إس .وإذا

ذكرت موق وموتك عرفت انك إذا دخلت الحنة رفعت مع
الن~ين ،وإق إذا دخلت ،الحنة حنيت ،أن لا أراك*.

فلم يرد عليه الني ه حتى نزل جميل عليه السلام

يطع افه والرسول فأولثلث ،هع الذين
7أنْ الأية؛
أنع م اف علبم هم من النبسن والمحديقسن
والشه داء دسلحتنُ4ا؛ ٠٢٠
،.0اءالوبهءة .

ماههههضاوس:

وأبحت فرصة لحب صادق للحبتب الكريم قؤ وهو
( )١سورة المساء  /جزء من الأية ؛ . ٦٩

( )٢نقلا عن محمع الزواثد ومنع الفواثد  ،كتاب التمثر ،صورة النساء،
.U/U

وقال عته الحافظ الهيثس! أرواه الطرال ل الصغير رالأومط ،ورجاله

رحال المححح غيرعبدالد بن عمران العابدي وهوثمتأ • (الرجمر السابق
.(U/U

ورراْ أينا ابن مردؤية وأبو نعيم ق الحلية ،والضياء القدمى ل اصمة
الحنة! .ونال! ألأارى بإسناده بأنا( . 1انظر! هامس زاد المر

.٣٢-

ربيعة بن كعب الاصلمي رصي اه عنه للسؤال ،فإذا لكن
مواله؟ محدثن ا الإمام م لم عن نمته عل لسان نف ه
 -رصي الق عنه  -حيتا يقول؛

وكن أبيت مع رسول الد ه فأتيته بوصوئه وحاجته،

ثمحَسُص,
ءال« :أوءيرذلااث؟أ.
هلت:،

ذاك!) .

فال إ أفأعى عل نمسك بكثرة السجودألا).

فهكذا ايمحن ،الصادق حينإ ؤحد فرصة موال لر يمدد ل
اختيار ْراشه ءلأو اب الأول ،ولا  ،jازة الثانية ،وار
نحْلر بباله ثيء اخر بتبدله  17؛ •

 - ٦اههأأ اغنماو !٠٠و اض  1 _lc .ودات راابمأ:
وار يكن هدا شأن ربيعة بن كعب الأملمي رصي الد عنه
( )١صحح مسالم ،كتاب ،الصلاة ،باب قفل الممد والحث ،عاليه ،رنم
١لحبمث ، ٤٨٩ ،ل/ماهمآ.

.٣٣.

وحد 0ق الاختيار بل هكذا كان ا،لحبون الصادقون للحبيب

الكريم المصطفى هأ .ففي غزوة حنن حز الأنصار بض
مرافقته هؤ وبن الشاة والمر ،فرصوا أن يذهب اواس
بمتاع الدنيا إل محوتم يندمون بالني الحب الكريم ه
إل رحالهم  ٠نحدثنا كتب السنة وال ممة عن تفصيل هذه
القصة .ففد روى الإمام البخاري عن عبدالد بن زيد بن

عاصم رصي اس عنه نال  Iررلما أفاء اس عل رسوله هأ يوم
حنن نم ق الناس ز المؤلفة دلوثء-م ولر يعمل الأنصار شيئا،

فكامم وحدوا إذ لز يصبهم مااصاب الناس ،فخطبهم،

فقال :اريامثر الأنصار! أل؛ أحدكم ضلالا فهداكم افبي،
وكتم متفرنتن فألفكم اف ب ،وعالة فاغتاكم اف بيره.
كلمإ قال شيئا قالوا ؛ ررايد ورسوله أمن  ١٠١٠؛ •

قال« :لوشثتمئالتم»« :حشاكذاوكذا»لآ>.
ر  ) ١وي حدث آي صمد رصي الد • : C،محالوا  :أطذا نجمك يارسول الد؟

رآ) وق حدث أنس رصي اند محه محي الإمام أخمد :وأفلا مولرن :وحقنا
حاثقا قامتاك ،وطريدا فاؤيناك ،وغذولأ فمرناك؟أ.
٤٣-

-

ء

1ألأ ترضون أن يذهب الن اس بالشاة والبسدرا؛ ،
يندهون باض  Mإل رحاممم؟م.
لولا الهجرة لكنت ،امرءا س الأنصار .ولوسلك الاس
وادياوشمال لكت ،والى الأمحاروشبها .الأنصارشعار

والناص دثارم .إنحم سلقون بعدي أترةا'> ناصروا حش
= فقالوا ت ابل الن ملين ا ث رأرّولهأ (انظرن الرجع السابق . ْ ١ /a
وصعحح الخافظ ابن حجر اساده) .
(( ) ١بالشاة دالعثى! اسم جض ذه،ا ،والشاة تقع عل الذم رالاثس وكذا

العم -لذ رواية الزمري :أأن يذحب ازس؛الآموالأ( .الرجع ال ساق
ح.)ْ(/

(( )٢رحالكم) :اى سونكم( .الرجع اي ازم. ) ٠١ /
(( )٣الأنصار نعار والناص دناي ت الشعار بكر العجة بعدها مه.الة
حنيفة • المب الذي يل الخالد عن الخد .والJنار; بكر اله.الة ومثاكة

حفنة الذي فوته .ومي اّغارة سة لفرؤل ترمم ت .واراد اينا1نرم
؛علانت ٠وحام— ،٠وانمم ألمق به وأترب إليه من فرعم( .الر-بم ،الساق
م/أْ)•

(( )٤انرة) • بضم الهمزة وصكون الثلثة ،وبفتحتثن ،ؤبجرز تمر أوله •ع
الإمكان ،أي الإنفراد بالثيء الشرك دون من يشركه نه( .الر-؛ع
الاشخ/ماْ).
٠٣-

.

تاقونيعلاضض»'ا؛.

وزاد ل حديث أبى معيد رصي الذ عنه ت *اللهم ارحم
الأنصار ،وأبناء الأنصار ،وأبناء أبناء الأنمارآر .

قال ت فكي القوم حم أحملوا لحاهم ،وثالوا • *رصينا
برسول اس ،ه ،i ،وحظاأرآأ .

يقول الإمام ابن القيم :ولما <ثوح لهم ه ما حفي عليهم

من الحكمة فيإ صنع رجعوا مزعنين ،ورأوا أن الغنيمة
العظمى ماحمل لهم من عود رسول الد .إل بلائهم،
ذسااوا عن الشاة والبعير ،والسبايا من الأم والصغر ،بإ
حازوه من الفوز العنليم ،وجاوره الني الكريم  .حيا
 - ٧وتجن اوغاأءق .ض انيعهن بجراوه و:.
ونرى محا صاديا احر  -وهو عمر بن الخطاب رنحى الد
( )١صحح البخاري ا كتاب الغازي ،باب غزوة الطائف ل نوال سة ثإن،
ر«م الحدث •  U/A ، ٤٣٣؛.
(ما)ملأءن يتح _^A/Y
( )٣نقلا خمن ارجع ان ابق . ٤٩ /A
-٣٦-

عنه  -وهو يرتحل من دار الفناء إل دار البقاء  ،وأهم مالديه

أن يدفن بجوار الخبس_ا الكريم الصطفنس.محيينا الإمام
الخاري عن عمروبن ميمون أل عمر بن الخطاب رصي الد
ى ق ال:

ارياعبداس بن عمرإ انطلق إل عائثة أم ا،لؤمتين -رصي
الق عما  -قفل  Iءيقرأ عليك عمر اللام ولاتقل #أمقر
المؤمنين)) ،فإل لست اليوم للموبن أمبرا ،وقل ت (١يستأذن

عمر بن الخهناب أن يدفن مع صاحبيه)) .

فنم وامحتاذن ،لم دخل عليها فؤجدها قاعدة تبكي،
فقال( :ريقرأ عليك عمر بن الخطاب اللام ،ؤيستاذن أن
يدفن مع صاحبيه)) .

قفاك ت  ١كنت أريده لنفي ،ولاوثرنه به اليوم عل
نمى)) ,

ظإ أقبل قيل(( :هذا عبداس بن عمر قد حاء)) .
قال(( :ارفعون)) .

فأّ ند 0رجل إليه ،فقال(( :مالديك))؟
قال(( :الذي تحل ياأبرالإبن ،أذنت)) .
-٣٧-

ئال 1 :الحمد ث .مالكن من ثيء أهم إؤأ من ذلك.
فإذا أنا محيت فاحملوف ،ثم ملم فقل! ((يستأذن عمربن
الخطاب* .فإن أذنن ل فأدحلوف{ ،أرا ريش رديف إل
مقابر ال المين)راراا,

ع-بطءاكسة  .ض ادأ1ض1هتأاب  ٥٥٠٠م1ك ه ;

ونجد أن أبا بكر الصديق رصي اثد عنه  -الحب الصادق
أن أجله ند
لالحسب الكريم ه  -اصتنبعل من كلامه

اقمبث ،فلم يتإلك نف ه ،فبدأ يبكي .يروى نا الأمام
البخاري نمته عل لسان أب سعيد الخيري رصي الق عنه
حيث ،قال ت

(رحطب رمول الد .الناس وقال ءإذ افه حز عبئا
بان الدنيا وييرأ ،ماعتده ،فاختار ذلك ،انمد ماعند افهأ.

نال ت فبكل أبو بكر  -رصي اش عنه  -فعجبنا لتكائه أن
صحٍح البخاري ،كتاب ففانل الصحابة ،باب نمة البعةوالاتفاق

•كل ءث،ان بن ءغا 0رصي  ٥١عنه ،دب ُفل يمر بن الخلاب دمي ٠٥١
ت ،جز ،س رنم الحدث• • :لأ'ا،ي-/ا'-ا\".
.٣٨.

محر رسول الق ه عن عبد ختر ،فكان رسول  ٠٥١١هو هو

الخز ،وكان أبوبكر  -رنحى ايد عنه  -أعلمنا)) . ٠١١
ول رواية أحرى عن ْعاؤية بن أب سفيان  -رصي الد
عتما —•  ٢^ ٠١١يلقما إلا أبوبكر ~ رمى الد عنه  ،-فبكى،
فقال ت (انفديك باباثنا وأمهاتنا وأبناثنااا. ، ١٢
أ.بظ>اكهيؤ  .ضذهراامس|ك|يمهسوسإ

ونرى المديق رمى الد عنه  -أينا  -يبكى عند ذكر
بعد انتقاله إل رخمة ربه ِ ومن

الحبيب الكريم اكطفن

الشواهد الدالة عل ذلك مارواْ الإمام أحمد عن أن هريرة
رمى الد عنه نال سمعت ،أبا بكر الصديق  -رصي اتل
عته  -عل هذا اكر يقول :مممت رسول الد ه ل هذا
( )١صحح البخاري ،كتاب فضاتل الصحابة  ٠؛اب تول المى جو ; أسنوا

الآ؛واب إلا باب اي بكرأ .جزء من رغم الحديث . ١ ٢/ U ، ٣٦٠٤
( )٢انفلرت محبمع الزوائد ومنح الفوائد ا كتاب الناهب ،باب ماحاء ل ابي؛ بكر
الصديق رضي اد ت . ٤ ٢/٩ ،وقال ى الحافظ الهتئس  :أاّنادْ
ص'■ (الرجع اي ابق بم/مأ).
٩٣-

-

اليوم من عام الأول ،ثم امتعرأبوبكر وبم •
ثم قال! سمعت رسول اه ، . ،يقول ت (الم نونوا شيئا
بعدكلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا اف العاء؛ة)را،

ول رواية أحرى; فخنقته انمرة ثلايث ،مرار ،نم فال;
 . . . . .الخدثرآ>

•'  -ءص اسة. -؛ -طس •-وص الأعرق ; M ٩

ومما يدل عل هذا مارواه الإمام أحد عن عائشة  -رصي
الد عتبمإ  -فاك إن أبا بكر  -رصي اش عنه  -لما حضرته

الوفاة قال :وأي يوم هدا؟و.
قالوا :أيومالإتين)ا .

قال( :أفإن مت ،من ليلي فلا تنتظروا بئر الغد ،فإذ أحب
اا3دام واليال إو اقرحا من رمول اه ^. ، ٠٠٣
(  ٢١أكّ ،رنم الحديث •  . ١ ٥٩ - ١ ٠٨ / ١ ، ١وصنع النخ أحد محي
شاكر _( .،اطر :ض النالّ \.)\0\/

( )٢الرجع الاض ،جز ،س رُم الحدث  ّ ١٧٣/١ ، ٤٤ومنح الثخ
احمد محي ناكر إطدْ( .اطر :ض افد\.)\ TU/

( )٣افد ،رغم الحدث  ٠ ١ ٣٧/ ١ ، ٤٥وصحح الشخ أحمد محي شاكر
إسادْ( .اطر،u :؛_ ال ند .) ١٧٣/١

الد أكرا حب الأيام والليال مال»ر من حيث ةر-أا من
الحيب الكريم اكطض ه.
هكذا كان الصائنون ق محبتهم له ه وق شوقهم إل
رويته ،وحرصهم عل صحبته ،ومرورهم يالفيراليه،
وفرحهم لمرافقته ،واختيارهم صحبته عل كل قيء،
وحشيتهم عل فقدانه ،وبكائهم عل فراقه ه وكيف حن؟
ألما فد أحببن ا أشياء أخرى ،وامتدياها بلْ الحبة؟
يذل كشرون ما  -رغم ادعائهم حب التبي الكريم ه -

الثيء الكشرس المال والوتلثاهدما أوالامتإع إليها،
ويضيع كشر من حقوق الد تعال وحقوق الاس  )jسبيل

متابعتها .يمرحون برؤيتها ،ؤمحزنون ؤيتأممون إذا قاتم

مي ء ي بر محيبما • إنم قد ن وا أو تناموا أن قيض ماأحبو0
ميكون سببا خف ا ،ؤجعل بعض محبيه فردة وخنازير كإ

أخبر بذل لثإ الذي ماين هلق عن الهوى

 .فقد

روى الإمام ابن ماجة عن أي ماللئا الأشعري رضي اش
ناص من أمي
عن ه قال  Iقال رسول النه
الخمر ،يسن— وما بمثر اسمها ،بمرق ^ ٠،رديمهم

يالعازف ر  ، ٠١يممه اف ببمم الأرصن ،وبجعل معبمم المردة

وإدا'كنا كذلك فهل يصدق ملنا ت ®إذ البي

أحب

إلينا س حيع الناس ،ومن حح الأشياء)) .أو ينفعنا ذلك
عند الد الذتم ،يعلم النيب ،والشهادة؟ .

(( )١يعزف عل رزوسهم بالمعازف) :النزف :اللعب العازف ،دس الدمف
وغرهاممايضزب .رلسان العربالبل ،مادةاءزف»٦ ،ا\'.) ٦y

( )٢صحح نن ابن ماجة ،كتاب الفتن ،باب الضان ،رنم الحديث
. ٣٧١/٢،٣٢٤٧

الطلب امحاني
اسلاماد اس

بذو اممس ؤائال دون البيب اهميم ه

بمرئب محب صادق بكل شوق وحماس فرصة يتمكن فيها
س ب ذل راحته ،ونف ه ،وماملكت يمينه دون حبيبه.

والحنون النادهون للنبي الحبيب الكريم ه من الصحابة

فد سجلوا أرؤع أمثلة الفداء والضحية دونه ه .والذين
جاءوا من بعدهم من محبيه ه محيون ل صدورهم حرة

لأتوصف لفواتهم تلك ال عادة العفلض والأمنية الغالية .
وفيا يل أذم بعض طك اجلواقف الثتفة  :مواقف الفداء
والتضحية ،مواقف الحب وال ولاء  ،مواقف الإيإن

والإخلاص ،مواقف أولئك الأبرار الذين صدقوا ل حبهم
لحبيبهم ،حبيب رب العالن ه •
ا  -ص اكسة  .قرظ طس ، 11سول اكامحم»،؟

يدرك سراقة بن مالك رسول الد ه وأبا بكر الصديق
-٤٣-

ذساحتلا ،فواثم خرسه إل بطنا ل أرض صني. . .
الحدثرآ>.

 . rأسءطه أاماه بن أاإمره .لأءقرف  ٠٥٠ه م
أكرئتأ

• ونرى محبا صادقا آخر يبدي استعاوادْ التام للوقوف عع
الحثيب الكريم المصطفئ صلوات رب وملامه عاليه ل
المعركة .خدثنا الإمام البخاري عن قصته برواية عبدالد بن
م عود رصي اس عنه حنث يقول ،اشهدن من المقداد بن
الأسود  -رصي الد عنه  -مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إل

مما عدل لأم :أتل الني ه وهويدعوعل المنركن فقال:
،الأشول كا قال قوم موسى  -علمه اللام  -ؤاذهب
( )١رف احت ;)،أي غاصت ل الأرض .رالماتن ل غريب الخدث والأثر،
مائة،مخ.) ٤١٦/٢ ،،
( )٢الم ني ،جزء من رثم الحديث . ١ ٠ ٠ / ١ ،٣ ،وصح الشخ أص ممد
شاكرإنادء( .انظر :محامش الند . ) ١٥٤/١

(( )٠١مما غدل به) :أي زنن ،أي عن كل ثى ،يقابل ذلك س الدنتؤيات •
(فح الاريتما/لأهآا).
:٠-

آنتا ورطث ،فقاتلا^  ،ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شإلك
ويين) يديلثا وخلفالثا) .

فرآيتأ المي ه أشرق وجهه ومن ،،،يعي ^. ١٢
وثما نجده ل هذه الرواة إل حاو_ ،استعداد القياد رصي
الد عنه للغداء والضحية دون الحبيب ،الكريم المصطفى

ه ،رغبة عبداهد بن م عود رصي الد عنه ل أن يكون هو
صاحب ،هذا الونم ،الثتف^  .وهذا ينجل ل مله;

ا(شهدُتإ من المقداد بن الأصول  -رصي الد عنه  -مشهدا
لأن أكون صاحبه احب ،إل مماعدل به)) .

ؤيقول الحافظ ابن حجر ل مرحه; ءإئه كان لوحربان
أن يكون صاحبه و؛ين أن محصل له مايقابل ذلك،كاتنا ماكان
لكان حصوله له احن ،إليه! .> ٢١
( )١صحح البخاري ،كتاب الغازي ا باب تول الد تعال ت ^إذ ت تيثون

ريكم ناستجاب لكم ■ •  • 4إل مد تعال; ؤوس يثاتق اف ورسول

يإئ اف شدد السابه ،رنم الحدث . TAU/U ، ٣٩٥٢
( )٢ذح المارك . UAU/U
-٤٦-

. ٣فع|أ اس حؤ وطإ من  jl_yiوطلهن مافضهو؛ه ه:
محدث خطا من بعض الرماة ل معركة احد ،فيركون

أماكمم ،فيأق محمؤعة من جيش قريش مكة محت قيادة
حال ي بن ال وليد من حلفا المسلمبن ،فيحمل حلل

واصطراب ل الصفوف الإسلامية حم لر يبق ل ونت من

الأوقات مع الرسول الكريم  .إلا اثنا عثر رحلا ،وقد
أدرك المشركون الم الكريم m,وهولا ،الأم عشر .فإذا

فعل أوكلئا الأبرار الحنون الصادقون للدفاع عن حبيبهم
.,؟ فلقرأ مارواْ الإمام الن اثي عن جابر بن عبداه رنحي
اه عغهإ حسثا قال 1

ل
<(؟ ،كان يوم أحد ويل الناس كان رسول اممة
ناحية  jاش عشر رجلا س الأنصار وفيهم ؤللحة بن
عبيدالد ~ رصي الق عمم  -فأدركهم المشركون  .فاكفتا
وقال :ررمن للقوم؟)).
رسول اه
فقالءلال<ة; ررأنا)) .

قال رسول اه

* :كإ أنت. ))،
- ٤٧ -

فقال رحل من الأنصار; ارأنا يارسول اش*.
فقال« :أنت».

فقاتل حش يل .ثم الفت فإذا المشركون فقال :امن

للقوم؟*.
فقالطالجان :اأناأؤ

ةال :اكإأوتأ.

فقال رحل من الأنصار® :أنا*.
فقال :أأنتاأ.

ثم"لم يزل مئول ذلك ،بجج لهم رجل من الأنمحار،
فيقاتل قتال من نله حض يقتل ،حش بقي رسول اش
ومحللمحة بن عبيداس  -رصي الله عنه  -ؤ فقال رسول اس :
امن للقوم؟! .
فقال ءللاحأن® :أنا!.

فقاتل طالحة قتال الأحد عشر حض صربت يدم فقطعت
أصابعه ،فقال® :حس*.

فقال رسول اهد ،ه® :لوتلت ،بم افه لرفعتك
tA.

اللأتكة ،واكاسسظررن)) .

ثم رد اه الثركين|ااأ.

 ٠٥١١أكثرا يفدي أحد عشر محبا أرواحهم دون حبيبهم
حبيب رب العافن ه ،والنال عثر  -وهو طلحة بن

عبيدالد رمحي اث ى وعمم حينا  .ب كن دفاعه عنه ه
بأمر هن ،ففد فاتل تتال الأحد عثر ،وشلت يدم حيث

كان يقي ما رسول ايد ه .فقد روى الإمام البخاري عن

فيس فال ت #رايتا يد طلحة  -رصي الد عنه  -شلأء  ٢٢١وش
بما البي يوم أحد»ء''• ،
(  ) ١صحيح سنن الناتئ ،كتاب الخهاد ،باب مايفول ص يطعنه العدو ،رنم
ونال اكخ الألباو :ءحسسمله:
الحديث ، ٢٩٠١
اشطعت أصابعه  . Iومانله محتمل التحسين ،وعو عل شرط ملم! .

ر ا لربع السابق  ،) ٦٦١/٢وقال عنه الحافظ الذمي ت ارواته مات| .
(سر أعلام البلاء \.) YU /

( )٢رشلأء) •' بفتح العجمة وتشدد اللام مع الد اى أصابأا شلل إ وهو
مايبملل عمل الأصابع أو بعضها • رفح الباري ٠ ) ٣٦ ١ /U

( ،٣صحيح البخاري ،كتاب الغازي ،باب ^؛ ٥منت ،طامحتان متكم ان
محشلأ . . .الآة .4رقم الحديث .٣ْ ٩/٧ ، ٤٠٦٣
٤٩٠

هده اليد وأزكاها الق شلت
ورب محمد
دفاعا عن أحب حلق اش تعال وأندي ه هؤ أ
صاحبها!

ولر تكن يده قد تايرت وشلت أثناء الدءاع عن الحبيب
الكريم ه فحسب ،بل جلح حده كله حيث كانت به

حوال سبعان جرحة ■ ففد روى الإمام أبو داود الطالي
عن عاننة عن أنجا بكر الصديق رمى الله عمإ قال! #لم
أتينا طلحة ل بعمى نالك الحفارأن فإذا به يضع وسبعون أو
اقل أو أكثر بين طعنة ورمية وصر بة)ا . ' ٢١

وقد كان أبو بكر الصديق ~ رصي الله عنه — إذا ذكر يوم
أحد بكى ،نم قال! #ذك كله يوم طلحة  - . ' ٣١٠رصي اهف
(( ،١الخمار) :م جع جمرة بالضم :ومي حفرة  jالأرض( :المايت ي
غريب الحديث والأثرُ ،ادة أجفرأ.) ٢٧٨/١ ،

رأخ منحة العبود ق ترتيب مسند الطيالي ابير داود ،كتاب السثرة النبويةt
باب ماجا ،ل غزوة أحد ،جزء من رغم الرواية  ، ٢٣٤٦آ/آآ .وانظر:

أيما :ذحاواريي/آخ-مخ.
( )٣انظر :متحة المعبود . ٩٩ / ٢

•-ه_

محه وعن الصديق وعن كل ا،لسن الصادين ليصب

الكريم•.

 . ٤تثعيم ابم طس  .ذم ءهءن ذم ع س:

ونرى محا صادقا آخر محلل صدرْ دون صدر الحبيب
الكريم و .حتى إذا حاء سهم العدو يصيبه بدل إصابته
نحرم هؤ ،وفد كان ذلك _ أيصا _ ل معركة أحد .فقد روى

الشيخان عن انس بن مالك رصي اس عنه فال ت
ءلنا كان يوم أحد انمرم ناس من الناس عن الني ه
وأبوًللحة رصي اٌُ عنه ب؛ن يدي النم ،ه محوب عليه رحجفة]ررا ِ)
فال ووكان أبو محللح—ة  -رصي اث عنه  -رحلا راميا

شديد  ، ٢٢١٤٠٣١١وكر يومئذ فوبن أو ثلاثا . ٢٣١٠
ر ( ) ١محوب عله يحجفة); اي ممص ى يب صلاح الكفار( .شرح الردى

والحجنة ■' بفتح الخاء الهملة ونتح الحم والفاء أيضا ،در الترس إذا كان
ص ج لد ليس فها تثب( .سة القاري.) ٢٧٣/١٦ ،

(( )٢ثديي النزع) :بفتح النون والزاي اياكنة ثم اله لة اى رر الهم •
(نح ابريي/آ-،م).

(( )٣كر يومثذ نوّين او لأثا) س شدة الرس • (الرجع المابق • ) ٣٦ ٢ /U
- ٠١ -

تال« :ولكن الرحل بمن معه الحبءا ،من المل مقول:
#انثرها لأبير ضجة)) .
تال :ءؤينرف سي الد ه ين فلر إل القوم مقول

ابوطلحة رصي اث عنه؛ رربانى الد؛ بايط أنت وأر إ
لأتنرف .لابمبك مهم من مهام القوم .نحرى دون
نحركءرم.

اهد أكر! ماذا يفعل الحن،؟ وماذا يتمناْ ويريدْ؟
يقول العلامة العني) ل ش/ح قوله  -رصي اه عنه 1-

ارنحرى دون) نحرك))  :هذا نحرى قدام نحرك ،يعي أقف
بين ،يديك يحيثا إنا ال

هم إذا جاء بميب نحرى

ولابميب نحرك ا ٠٣؛ .
(( )١الخب)! بضم الخم رصكون العض الهملة بعدما موحد :،ر الألة
الق يوضع مها الهام( .ض\و1تى\اس.
همت طاممتان
( )٢متفق ءاو ; 4صحيح البخاري ،كتاب الغازى ،باب

ثم أن ■شلا ،اوة ،4ربمالحو.ث-1،ل ،؟ ٣٦١ /وصحح
م لم ،كتاب الخيال والمر ،باب غزوة النماء مع الرحاو ،رنم الحديث
• ، ١٨١١ا/ماأإا،واسللم لم.
( )٣صلة الناري ،ا"ا/أبآ.
- ٠٢ -

ؤيفول الشخ محمد فواد عبدالياقي  Iر الحملة دعاثية ,
أي جعل اث نحرى أقرب إل السهام من نحرك لأصاب ما

 - 0نأاألإهابسهج1نة  .دلهوّللااك هبنص؛
يروى لنا الأمام ابن إسحاق عن محب صادق آخر فوله ت
رروترص دون رسول اض أبولحانة بنم ه ،ويسر المل
 jظ هرْ ،وهومنحن عله ،حتى كثر فه الل»ام ■
وق رواية أخرى :للوهولأ؛تحنكا)رمر

الد أكرإ ماالدى جعل أبا لحانة رصي الد عنه يمص
دون الرسول الكريم

بنمه ،ينحي عليه ،ويصر عل

المل الذي يفع ق خلهره ،ولايتحرك؟ إنه حب صادق
للحسّ_ ،الكريم الصهلفن عليه الصلاة وال لام إنه حرص
شديد عل بدل نف

ه فداء نفس الحبيب صلواُتج ريئ

وسلامه عليه.

( )١ئضءححبمم/مأ؛و
( )٢المرة المية لابن هنام •ا ،٣•/وانظر أيضا :المدة المرة لأبن جمان
الق ص ، ٤٢٢وتاو خ الإسلام (النازي) ااذ<مي ص . ١ ٧٥ - ١ ٧٤

( )٣جوامع المرة لاين حزم ص؟  ، ١ ٦وانظر أما :زاد المعاد . ١ ٩٧/٣
-٠٣-

آ  ،^ ٠٠ -ايع ص اونحا| قط| ،وسب اكءيم  .رس
طس سء ه;

تحينت ا كتب ال جرة والتارخ عن موت أحد
النادنن لتحسب امبم و .يبدل نف ه دفاعا وفداء دونه
ه ،ؤياق ونت ارتحال ه من هده الدنيا وخده عل فدم
الحبيب الكريم قؤ وكان ذلك  -أيضا  -ل غزوة أحد.
قال الإمام ابن اسمحاق ت وقال رسول الله ه حى غشيه
القنوم« :من رحل يشري كا مه؟».

فقام زاد بن الكن رصي الد عه  jنفر خمسة من
الأنصار.

وبعض الناس يقولون؛ إنا هوعارة بن يزبد بن الكن •

فقاتلوا دون رسول الله ه رجلا ثم رحلا ،يمثلون دونه
حش كانآحرهم زياد أوعإرة ،فقاتل حتى أثبتته الحراحة،
تم فاءت فئة من المسلمين ،فأحهفوهم ءنه ١١؛ ،فقال
رسول اس ه ت ااأدنوْ مخ• ®،
(فاجيضوهم عه)؛ أي ينوهم وأزالوهم ى( .انغر المائة ل غريب
الحدثوالأثر ،سااجهضأ.) rrr /\ ،
-٥٤-

ذ1ددوه منه قوسيه قدمه ٠

فإن وحده عل ندم رسول الد ^. ١١٢
الد أكرا ماأطس_ ،هدا الوت وأحلاه ا

 . Vايممأم سع بن ااأبهء  .سااس ه  ٠٠٥هس
آء ! ٠٥؛

ونئاهد محثا صاديا أحر وهو من جرحى معركة أحد ،وبه
سبعون صربة ،مالن طعنة برمح ،وصربة ليف ا ،ورمية

ب هم  .لر يهم ،بينه وبتن هذه الدنيا ومافيها من أهل ومال
وماع !لا لحظات ،ففيإ لكن يفكر؟ ^ ١كان يشغل باله؟
فلقرأ مارواه الإمام الحاكم عن زبد بن ثان رصي الق عنه

نال(( :؛عثي رسول الد ه يوم أحد لطلج معد بن الربيع

رصي اممه  ،CPوقال ل :ررإن رأيته فاقرئه مي اللام ،وقل
له :ويقول لك ،رمول افه ه :كٍفا نحدك؟أ.
قال; (افجعاك ،أطوفا بين القتل فأصبته وهو ل احر
رمق ،وبه سبعون صربة! مابن طعنة برمح ،وصربة
(  ) ١المرة النبوية لأبن هشام *ا ، ٢٩ /وانظر أيضا •' الثرة النبوية لابن حبان
؛آآ،ددغالإلأم(الغانى)سسمص؛بم
_ْه_

سيف ،ورمية سهم ،فقلت له! (رياسعد إ إن رسول اه،

 ،.يقرأ عليك السلام ،ؤيقول لك؛ *حمق كيف
نحدك؟)).

قال :وعل رسول الد اللام ،وعليك اللام ،قل له:

*أجدف أحد رح الحنة)) ،وقل لقومي الأنصار« :لأ عدر

لكم عند اممه أن نحلص إل رسول اس هؤ وفيكم ئمورا،
بملرفا)) .
قال :رروفاصتنف ه .رحهاس))أم.

(( ) ١مش؛ بالضم وقد يئح ت حرف جفن الس الذي ينبت عليه الشعر.
(المائة ل غريب الحديث والأثر ،مادة •نمر ،1مآ.) ٤٨٤ /
( )٢المستدرك عل الصحيحان  ،كتاب معرفة الصحابة  ،ذكر 4ناءب معد بن

الربح رصي الد عنه ٢ ٠ ١ / r ،ا وتال عنه الإمام الحاكم ت أمدا حدين،
صحح الإستاد وام نحرحاْ»( .المرحع السابق  .) ٢٠١ /tووافقه الحاففل
الدهي( .انظر :اسص .) ٢٠١/٣
وروى نحوه الإمام مالك ل الوطأ(  ) ٤٦٦ - ٤٦٥/٢والإمام ابن اسحاق
(انظر :المرة الهوية لأبن محشام  .) ٣٩ , TA/rوفال عنه الدمحورأكرم
صياء العمري ت ءمن رواية ابن إسحاق بإسناد رحاله ثقات (■محمع
البحرين  ٢٣٩ / ٢إ يمح الواهب ( . )٤ ٤ / ٢الهرة الهؤية الصحيحة
.) ٣٨٦/٢
- ٠٦ -

ففيم فكر محذا الحب الصادق ل ]حر لحظات حياته؟
وماذا ثغل باله؟ وباذا أوصى ثومه وم يودعهم ،مرتحلا

عن هذْ الدنيا ،ومافيها من أهل وأولاد ومتاع؟
الأمر الذي شغل باله م ملامة حبيبه ،حبيب رب

العالن ،.والوصية المح ،أوصى ما نومه ت هي أن يذل
كل واحد ممم نف ه فداء للرسول الكريم

•

أنحن كيلك؟ فيم نفكر نحن؟ وماذا يشغل بال ممر
منا؟ وبإ يوصى بعضنا أصحابه عند توديعهم إل الغرب أو
الشرق؟ فد يكون ال تصريح به فمهل غر لائق بشخص
بتس إل الإسلام •
 ■ ٨ص ابم هتادة  .محك

ه لطخك  JMاكقءط

1ت:

واحتم حديثي عن العلامة الثانية لحب الني الكريم ه
بذكر قصة محب صادق آحر ،كان متم براحة رسول اس ه
وسلامته ،ف ار معه ليلته كى محففله من سقوط عن دابته

عند ميله عما بمب غلة النعاس عليه • ففد روقا الإمام

م لم عن أي نتادة رصي اس عنه مال ; حطبتا رسول الق.ؤ
.٠٧.

فقال • ®إنكم تبرون عشيتكم وليلتكم وتأتون! ٧٠،إن ثاء
يانطلق الناس لأيلوي أحد عل أحدرا.،

مال أبو متادة ■' #فبينإ رسول الد ه ير حتى ابيار
^،و^ إل جب. ,,،
فال! ارفنعس رمول الق . ،فإل عن راحلته فأتيته
فدعمته^ ،س غر أن أوهظ ،حض اعتدل عل راحك. „،
فال; راثم محار حتى تيور الليل ، ١٤مال عن راحلته.8
ص غرأن أوقظه حتى اعتدل عل راحك. ))،
فال:

قال; ررثم محار حتى إذا كان س آخر او1حر مال ميلة
(( )١لأيلوي أحد عل أحد)؛ أى لابملف • (ّرح الر_وى .) ١٨٤/٠
( )٢رامار اليل ،ت هو؛الباء الوحدة ؤتنديد الراء أي انتصف .ؤ الريع
ال ابقْ<\،/ا).

(( )٣فدعمته) :أي انم ،مله من الرم ،وصرت نحته كالدعامث للبناء فوتها.
(الر-ح السابق ْْ/خل).
(( )٤مور الليل) ت اى ذهب ،أكثره مأحوذ من مور البناء وهو امدامه ،يقال!

تأوراللءلوتوهم( .الرجع السابق ْْ/حا).
- ٠٨ -

مي أشد من اليافن الأوليص حتى كاد ينجفل .فاتنته
فدصته .فرفع رأّ ه فقال; رامن هذا))؟
قلت :ررأاوءتاده)) .

فال؛ ررمتى كان هدا مسيرك ٌني؟ ا؛ •
قلت؛ ررمازال هدا مبري مند اليلة)).
قال :ررحفظك اس.بإحفظتبهبم))رم.

مسحان اض ا كم كان أبوقتادة رصي اس عنه حريصا عل
وراحته ل أن واحد .م ار معه ليلته يراقبه سعيا
سلامته
عل حففله .وكلإ مال عليه الصلاة والسلام بسبب غلبة
النعاس عن راحلته كان يصر تحته كالدعامة للبناء فوقها،

لكنه مع هدا لر محيله يستيقظ حرصا منه عل راحته ه
رصي الض عته ؤأرصاه.
(( )١بجفل) :تي<~قط( .شمع الردى ه.) ١٨٥ /

( )٢رحففلك الد بإ حمقك به سه) ; اى بسب حفظك ث رالرحع المابق
ه/هحا).

رم ،صحيح م لم ،كتاب الم احي ومواضع الصلاة  Iباب قضاء الصلاة
الغاية ،واستحباب تعجل قضائها ،حزء من رقم الحديث ، ٦٨١
(. ٤٧٢ /
- ٠٩ -

الطلب امحايث
اسلأمة امحامحة

اْتمحال أوامره واجتناب نواهيه و.

لامحتلف اثنان ل أن الحب لمن محب مطح  .إثه يض
إل فعل مامحته حبيبه ،واجتناب مايبغفه ،ؤمحد ل ذلك

حلاوة ولدة لأتوصمان .وكيلك من أحب الحبيب الكريم
المعلفى عليه أفضل الصلاة وأزر التسليم محرص أشد

الحرص عل ائاعه ،ؤي ارع إل تفيد أوامره ،ؤبمادر إل
اجتن اب نواهيه .وكم من مواقف رائعة لأصحابه الررة
المحبتن الصاد٠ين له

تؤكد هذا • وفيممأ يل أذكر بعصا

مغبما بفضل الله تعال!
 jLiM • Iمقت قوم ص الأنماو ااس مأهات وجرميم نيء
اكبت ومم رصء؛

روى الإمام البخاري عن الراء رصي الله عنه قال :رالما
قدم رسول الق

المدينة صل نحوت المقدس ستة عشر

درغوا فيها ،ئم يكن مم بمد ض ءمحهم الكريم M
عما إلا المسارعة إل الابتعاد عما .ومن ذلك مارواْ الإمام

البخاري عن أض بن مالك رمي اممة عنه أل رمول الد هؤ
حاءْ حاء فقال :ءاكلت الخمرا.

فسكت .ثم أتاه الثانية فقال! «إكالت الخمر)) .
فكت .ثم أتاه الثاكة فقال ت «افنيت الخمر)) .
قامر مناديا فنائي ذ الماص :وإل الد ورسوله يميانكم
عن لخوم الحمر الأهلية)) .
فاكفئت القدور ؤإما لمفور  ١Jاالحمر. ،١

ل) يفكر اولمك الأبرار  -المحبون الصادقون للحبيب
الكريم j ~ .المحال أو البحث عن فرصة أو امشاء.
وكيف يمكن ذلك وقد كانوا يدركون تمام الإدراك أف ص
الأمور الأساسية ل الحب أن يكون هوى الحن ،تابعا لأمر
٠

( )١صحح الغادي ا كتاب الغازي ،اب غزوة خيبمر ،ريم الحديث
. ٤٦٨ _ ٤٦٧/٧،٤١٩٩

- ٦٣ -

 . ٤ه|لمإاك ،م حضااسهنة ض اءا|تي تم يسهد

لر يكن ابتعاد أولئك الأبرار الحت؛ن الصادت^ن للحبيبه
الكريم س عند المي ■ما رغبوا فيه فحسب ،بل تركوا
أشياء كانوا قد تعودوا عاليها منذ منوات ،يل كانوا ؛قد ورثوها

عن آب ائهم .لر محجوا نميان الرسول الكريم و 0؛ —
 1ا لُادهء و ٠التمد)ا كعا يفعله ممرمن م لمي زماننا .ومن

الشواهد الدالأ عل ذلك مارواْ الإمام المفاري عن انس
رصي اس عنه ثال ت

}كت ماثي القنوم لمزل أب محللحة  ٠رصي الد عنه _،
ؤكان خمرهم يؤمثد الفضح ،فأمر رسول الد و .مناديا
ينادى :وألا إذ الخمر فد حنمت)ا.
فال :فقاللأ؛وطلحت« :احرجغاهرفها».
فخرجت فهرقتها .فجرت ل مكك االدينة«ااأ.

فلم يكن هناك من المحين الصادقين  -رصي الد عمم -
إلا إراقة الخمر تنفيدا لأمر رسول الد ه ،ولذا جرت ل

ر ) ١صحح الخاري ،محاب  ، |lUillباب محب الخمر  jالطريق ،رذم
الخدث . ١١٢ /ْ، ٢٤٦٤

سكلثا المدينة .ول هدا يقول الحافظ ابن حجرت ء(وفه
إثارة إل توارد من كانت عده من اللمين عل إراقتها

حض جرت ق الأزقة من ئرتبماءرا).

كتم هذا كله من غثر قيل ونال ،وتردد وامتف ار ،فقد

روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رصي اش محه قال:

#فإل لقائم أسقي أبا ءلالحة وفلائا وفلائا إذ حاء رحل فقال;
*وهل بلغكم الخثر؟)) .
فقالوا « :وماذاك؟».

قال :وحرمتا الخمرء.

قالوا * :أهرق هذْ القلأل ياأjسا) .
قال ت *ما مألوا .عما ولا راجعوها بعد حر الرجلءرأ• ،
ياله من استلأم مهللق ،وانقياد كامل!
وعل هؤلاء النادمن يتعلمق قول الد عز وحل؛ ؤإع،ا
( )١كح الباري •ا/آ*ا.

( )٢صحح البخاري ،كتاب الضر ،,باب ؤإن،ا الخمر دابر دالاماب
%وم رجس س مل اشطازه ،حز ،س رقم الحدبث، ٤٦١٧ ،
 rvv/A؟.
-٦٠-

كان ثول ا،ليبمنتن إذا دعوا إل افُ ورسوله ليحكم بجمم أن
يقولوا سمعتا وأطعنا وأولئك عم اكلحو0يمراا.
 slclj، . 0اادد1ب،ت ءسهم  £٠اكهء تنغيظ t.اكبءي
اك1همً

ولر يكن اتباع الصحابة رصي اس عمم الرسول الكريم
 .ل الأحوال العادية بل كانوا كيلك ق \ووك ويء
وحن الباس ،ول كل وت من الأومات ،ول كل ثان من

نثوون الحياة .فعن مراعامم عهدهم مع العدوتنفيدا لأمر
الني الكريم ه محدثنا الإمام أبوداود والإمام الرمدى عن
نليم بن عامر مال ت
«كان بن محاؤية  -رصي الد عته  -وبن الروم عهد،
وكان ب ثر نحو بلائهم ،حتى إذا انقضى العهد غزاهم •

فجاء رجل عل فرص أوبرذون ، ١٢وهويقول; ررالق أكرا الق
أكرا وفاء لاغدر)) .

فتغلروا فإذا عمرو بن عب ة  -رصي اه عنه  . -فارسل
( )١سورة النور /الأية . ٠ ١

( ;)0^( )٢دابة( .الصحاح سممي ،مائة .) ٢٠ ٨٧/© ،٠^٠

الد عمم _ ،ومع أحي اللك ، ١١يؤمني ثلاثون رواهما ق
عسكره ،وثلاثون مرادئا ،كلها من دياج •
^ ا نتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه هميها ،وهمالوا ■
(الأن تحل الحرير فابرز لتاء ,

فرز إل فرش ممهدة وبلغ ذلك جرمل ،همقال■ -ارألم أمل

لكم ا هدا أول الذذ .أما الشام فلا شام ،ويل للروم من
المولود اكؤوم))رآ>.
وق رواية ت قال الصحابة; ررلأنتحل دحولها».

قامر لم بفرش بعل من حرير.
فقالوا ; راولأ نجلس عل هذه)).

فجلس معهم حيث أحبوا)). ، ١٣
لر تصرف مواجهة الأعداء أولثك الأبرار عن اتب يع

الحبيب الكريم صلوات ري وسلامه عليه ،سواء أكان ق
ر( )١أحي !_) ; م لكن أمتر الحش الروس ،ولكن اسمه ندارق( .انظر
اكاةو1لماةم\/بم).

( )٢نائح
(ما) اواواة والمائة .١•-٩/v
- ٦٨ -

ذلك  -ل باديء ذي بدء  -نفع للأعداء  -كإ لكن  jالناس
المس ابق  -أو لهم ،وسواء ألكن هدا ل نظر بعض صعاف
القوس محبملتل العقل والإيإن من الأمور المرة أولكن من
الأمور الكبما .وكيف لهم العدول عن اتباعه .ؤ وكانوا ند
سمعوا الرسول الكريم ه يمول؛

راوجعل الدلأ والمنار عل س حالف أمي*أاا•
ولر يكونوا قد سمعوا هدا فحب ،بل حفظوه ووعوْ

ورعوه حق رعايته ،وطتقوه ل حياتم .ؤياليت ،مسلمي
زماننا أدركوا هده الحقيقة ا ربط الد تعال تصر الملمن

وخذلابم بأمورت من أهمه ات اباع سه الكريم
وعصيانه • فمن أطاعه فله العز

 ،ومن عماه فعليه

الدلة والصغال

ولعل إدراك اد-لين هذه الحقيقة ومراعاما ل حياتم
مجرجهم عا هم فته من الهوان والضياع •
( )١روى الحديث الإمام أحد خمن عداث بن عم رصي الد عمإ( .انظر:
وصحح الشخ أمد محمد
الم ني غ رنم الحديث ، ٥١١٥
شاكرإسادْ( .انظر.)\ yr/Uxl\Js\A :
- ٦٩ -

 . Vصاهأة 1اصهاوت ااس ظءنعاس م

منعا وار1

اكم اكويم ه يظء_،

لأيقتصر محب عل تنفيذ أوامر حبيبه ،بل يراق بشوق
حركاته ومكناته ،ؤيلاحظ بينة تغبمرات ؤجهه ؤإشارات

عيونه لعله محي فيها شيئا محته حبيبه ذضراله ،أؤيعرف ما
سه فاأاو محو٠ 4

وهكذا كان أولئك الأبرار الحنون الصادقون للحبسبإ

المصطفن . .لر يقفوا عند امتثال أمره واجتناب نواهيه ،بل
كانوا يتابعون أفعاله ،ؤيلاحظون تصرفاته بحب وتقدير
وثوق حرصا عل الاقتداء به ،فإذا وجدوه ^ ٠يفعل شيئا

سارعوا إل فعله ،ؤإذا رأوه ابتعد أو مك شيئا بادروا إل
الابتعاد عنه.

ومن الشواهد الراثعة الدالة عل ذلك مارواه الإمام أبو
داود عن أيي) سعيد الخيري رصي الد عنه قال ت رابينإ رسول
الله ه يصل باصحابه ،إذ حائر نعليه فوصعهإ عن يساره.

فلعإ رأىذلك ،القوم القوا نعالهمء.
فلمتا قضى رسول اس ه صلاته قال وماحلكم عل
-٧•-

إلقائكم تعااكم؟)ا .
قالوا :رررأبماك ألمت نعالٍك فألفنا س.

فقال رسول الق

 :ر(إوا جريل ر .أناف فامحرف أذ

ومحال :ررإذا حاء أحدكم إل المجد فلينظرن فإذ رأى ل
تعليه محيرا أوأذى فليمسحه وليصل فتها»راا •

الق أكثرإ كم كانوا حربمسن عل المبادرة إل التامي به

ه ،رصي الد عمم وأرصاهم وجعلنا عل لرحم •
 . ٨ظء اكأاة مراويما ض اساءتدس اكبس اك،يم

فحب،
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بل كان كذلك من المؤمنات الصادمات اللمواق أحببنه ه.
ومن الشواهد الدالة عل ذلك مارواه الإمام أبوداود عن
عبدالد بن عمرورصي الد عمإ محال:
ررإل امرأة أتت رسول الد .ومعها ابنة لها ،ول يد
( )١صحح نن أيى داود ،ممام ،الصلاة ،اب الصلاة ل النعل ،لنم
الخدث . ١ ٢٨ / ١ ، ٦٠٠

٠٧١٠

ابمتها ننكتازرا) غليظتان من ذهب ،فقال :ااأتعط؛ن زلكة
هذا؟))

فالت« :لأا).

فال* :أسنك أن يسورك اف بما يوم الشامة مرارين من

'فال :فخلعتها فألقتها إلرمول اش ه ،وقالت :هما
لد عز ؤحل ولرسؤله)) . ٢٢١

اض أكرا لر تقتصر المرأة المؤمنة المحبة للرسول الكريم
 .ع ل امتثال أمره بدفع زلكة ال وارين ،بل سازات عبما
وندمتهإ إل رسول الد ه صدقة لد عز وجل •  -رصي الد
عبما ؤأرصاها — ٠

(( )١ننكاو): :ثيةتو> :ومي النوار( .انظر :غريب الحديث لأبن
الخوزي ،باب الم عع المن. ) ٣٥٩/٢ ،

( )٢صحح سن ايداود ،محاب الزكاة ،باب الكزمامو؟ وزكاة الخل ،رقم
الخدث  . ٢٩١/١ ، ١٣٨٢وحض الشح ( .،jUViانظر الرجع المابق
.) r٩ \/١
.٧٢.

.٩

أكما jl_JL ،تنغهظ م .و .اكلي هي

يافاتت اك،1يقأ

ولايظن أحد أن مثل ■_ الم ارعة إل اثال أر

الحبيب الكريم ا،لصطفز عاليه الصلاة واللام من ارأة
مؤمنة كان أرا نادرا ،أو حادثا شادا  .كلأ ،ورب الكعبة!
لقد عرف من نظر ل سرهى أل هذا كان هو السائل فيهن.

فاوو»ع عمنمارواه الأمام أبوداود عن أيى أميي الأنصاري
من
رصي اللة عنه أنه سمع رسول الله هو وهو
المسجد ،فاختلط رجال مع النساء ل الطريق فقال رسول

الله« :اسأحرن فإنهنس لكن أن نحممنُا ،الطريق.
عاليكى بحافامت ،الطريق)) .

فكانت ،المرأة تلتصق بالخيار حتى إل ثؤتبما يتعلق بالحدار
من لصرفها بم»(أ>.
ر ( ) ١ممن الهلر.ز) :أي تركض حفها وهووخا • (اظرت المائة ل م.ب
الحديث والأثر ،عادة ااحققأا. ٤ ١ ٠/ ١ ،

( )٢صحح ض أبير داود ،كتاب الأدب ،باب ل مي الما ،مع الرجال ،ن،
الطريق ،رب الحدين• ، ٤٣٩٢ ،ا/بمحبم.
-٧٣.

وقبل الانتقال إل الحديث عن العلامة الرابعت نلقف

ونمة تحاب فها انف نا؛ أنحن رجالا ون اء كإ كان

الصحابة والصحابيات رصي اممة عمم؟
أليس ممر منا يستفتم يومه بذبم

الحبيب الكريم

أليت ممتر من الثبات إل الإسلام نحالغنه

ل

خروجهن إل الحفلات والأسواق؟

أليس بعض منا  -رجالا ون اء  -إذا وصل إل بيئة أجنبية

لايعرف أمن المسلمن 'م أم من اليهود والصارى؟ .

ر ( ) ١بذبح ّ نة الجيب الكريم جقأ) • أى بحلق لحيته •
٤٧-

-

اس

ّ

امحلأْة ااراس

نمرسنته واكب عن ااشر؛|عت

من المعروف أل المحب يبذل أوقاته وطاثاته وماملكت
يمينه ونف ه للغاية الق يبذل لها حبيبه ماله ونف ه .وقد بذل

الحبيب الكريم المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه حيع
ماومحبه الد تعال من ءلاقات وقدرات ومال ونفس لإحراج
الناس مجن الظلإت إل النور ،ومن همودية العباد إل همادة

رب العباد  .وحامد عليه الصلاة والسلام ل اه تعال حق
جهاده لتكون كلمة اس هي العليا ،وكلمة الذين كفروا
الفل ،وقاتل حتى لأتكون فتنة ،ؤيكون الدين كله س
تعال.

والذين أحبوه ه يقتدون مديه ؤسأصون ب منه ل هذا كله.
قد كانوا ولايزالون  -بمحمد الق تعال ومننه  -يمرقون حيع

مالدمم س ءلاقات وقدرات ،ؤيقدمون الأموال والأرواح
-٧٠.

الآية نزلت فيه ول أشب اهه • ؤس الؤم؛؛ن رجال صدقوا

ماعاهدوا اف علءه .4إل آخر الآيةلا>- .رصي الد صه
وأرقاه.-

!، jSH - ٢ام بن ياه  .ض بخل نض اثما ،تببيض
أ،،اكه:

محب صادق آخر يطعن أثناء تينه رّ الة الرسول
فيمتل ،لكنه وجد فرصة قبل الانتقال إل الدار
الكريم

الاخرة للإنماح واشرعتا ل نف ه من غعلة ومروربميل
هده المادة العفلض .ماذا ناله ذلك الحب الصادق؟

فلنقرأ قصته ك،ا رواها الإمام البخاري عن أنس رصي ايد
عنه :

 ^٠الني ه بعث خاله  -أخ لأم نليم  -ل بمن
راكبا • فانطلق حرام أحو أم مليم  -وهورجل أمجُأ؛ ،
( ١آ صحح البخاري ،كتاب ابهاد ،باب قرل اث عز دجل ت ^من الومتتن
رجال مدثوا عاءاسوا اث عله فم س محي نحب دميم س ينتظر
ُ»ادلوا بديلاه ،حز ،سرثم الحديث  ، ٢٨ • ٠ا• . ٢١ /

(( )٢غانطلق حرام أحوأم لم دم رجل اعرج) :يتول الحافظ ابن حجر:
-٧٨.

"يال حرام  j l^« :محرسا حتى آتيهم فإن آموو ىتم؛ا؛.
ؤإن لتلوني) أتيتم أصحابكم٠ K
فقال؛ #أتأمنوزٍا أن أبغ رس الة رمول الد ه؟ ء •
فاومووا إل) رحل فا'ا 0من خلفه نمنمه.
فجمل
قال همام رأحد رواة الحديث ;،أحبه حض أنقده
تال؛ أالد أكرا فزت ورب الكعبة . ٠٢١٠
ً

ا لذي ينلهر أل الواو ق توله(وهى تل• ت سهوا عن الكاتب ،والصواب

تأ-فرها ،وصواب الكلام :اتانمللق حرام  ۶ووجز امجا>( .نتح
الباري • AU/U؟).

(( )١فإن أُنول كنتم)؛ لذ رداتة؛ افإن أمون يتم تريا ُي)• (انظر؛
ض ص .) TkaIw

(( )٢فجعل بمدثهم) :دل رواية اتجري  :أتخرج حرام نمال :أياأعل بتر
عونة ،إف رسول رسول اه

إلٍكم ناموا باه ورسوله! .

فخرج دجل س كر الين برُح فضربه بجب حكا خرج س الشق

الآ-مأ( .ام :يرح ص .} XhKls
(  ٢٣صحح البخاري ،كتاب الغازي ،باب غزوة الرجع ،ووعل وذكوان،
وبر،زنة ،جز ،عن الخدث . ٣٨٦ . ٣٨٠ /V ، ٤ • ٩ ١
٩٧-

-

هدا هوالحب الصادق الذي بجعل صاحبه يرى الفوز ل

بذل نمه أثناء تبلغ رسالة حبيبه الكريم صلوات ربى
وسلامه عليه.

ورب الكعبة! إنه هو الموز .اللهم لانحرمنا إياه .آم؛ن
يارب العالمين.

 ٥٩ . rاكسؤ هش امامة  .وغم ويانع.
ر1اظرره ،اكصت:

ابش أصحاب رسول اهد  .عند انتقال رسول اش ه
إل الرفيق الأعل أسال الابتلاء حيث ارتدت العرب وقصدوا

مهاحة السالمين ق معقلهم  -المدينة المنورة -وصار الصحابة

رمحي الد عمم ك،ا وصفهم مار بن ياسر رمحي الد عنه كنعم

بلا ربع ،وصارت المدينة المنورة  -عل حب تعبيرْ  -أضيق
علأهلهامنالخاتم(ا).
ول مثل هده الأحوال الصعبة والفلروف الع برة حاء أمر
تنفيذ بعث أسامة رصي الد عته الذي كان قد جهرْ رسول
[ )١انفلر الثرْ النيؤية لأبن حبان البق ٠ ٢٨١٠٢٠
٠٨٠ .

اث ه لقتال أعداء اه تعال ق ديارهم بعيدأ عن الديتة
النورة ،لكن الخيش كان ند توئف نغلرا لنية مرصه ه ثم
انتقاله إل رحة ربه.

فإذا كان مؤنق ايحب الأكمر الصديق رصي اش عنه نحاه

أمر الحبيب الكريم س هدا؟ فلمع مايرؤيه الإمام
الطري عن عاصم بن عدي نال:
«نادى منادى أب بكر من بعد الند من متوق رمول الله

اال؛تم بعث أسامة .ألا لا يشن بالدينة أحد من جند

أسامة إلا حمج إل ءكرْ يالخرفرا)))(آ)ء
و؛ل ا اّتاذن أسامة الصديق رصي الد عمإ ق البقاء •ع
الخيش بالمدينة نظرا إل تقلب الأحوال كتب إليه الصديق
رصىاسءنه:

 1م اكنت لأستفتح بثيء أول من إنفاذ أمر رسول اهد
(( )١الخزف)؛ بالضم ثم الكون .موضع يل ثلاثة آمال من الديتة نحو
الشام( .سبمم اسان ،رقم .) MMr ،٣• ٠٣

( )٢تاريخ الطري ■ . TTr/T
-٨١-

ولأن نحطفي الطرأى إنا من ذلك)) . ، ١٠
ولما أشر إل خوف مهاحة العرب عل الدية إذا ّمما

بوفاة الرسول الكريم و .رد عل هدا الصديق رصي الد عنه
بقوله:

رراثا أحس جيشا بعثهم رمحول اس هؤ .لقد اجترأت
عل أمر عظيم  ٠والدي نمى بيله لأن تميل العرب أحب إل)
من أن أحبس جيشا بعثهم رمحول الق ه)) . ، ٢١
ول رواية عند الطري قال ; اروالدي نفس أيى بكر؛يد0إ

لوظننت ،أذ السباع نحطفي لأنقذت بعث أمامه ك،ا أمر به
يبمول الله ولولر يبق ل القرى غري لأنفدته))امأ• ،

ووالله الذي لا إله غمْ أ هدا هو المءح ،1الأكر حما
للحبيس ،الكريم صلوات ري وسلامه عليه  .ثم نرا - 0رصي

النه عنه  -عمج يشع الخيش وهوماش وأسامة رصي اض عنه
راكب ،،وعبدالرخمن بن عوفإ رصي الد عنه يقؤد دابته،
( )١تارخ خيفة بن حاط ص'• • ١

( )٢نائح الإسلام لأدمي (ممر الخئغاء الرانيين رصي اث مم) ص • . ٢ ١ - ٢
( )٣انظر :تاريخ اتجري
٢٨-

-

'''اخسثلغاُاشاصأُلأرمح^

فقال! ر1والم إ لأتنرل ،ووالدا لأري .و«\ءإأ أن أغثر

ندس ل سل اس ساعة)) .، ١١

وأوصلر أم امه رصي اس عنه بقوله ت

أاصغ ماأمرك به نبي الد س .ابدأ ببلاد يضاعة ثم
إن آبل ،ولأتفصرف نمى ء س أمر رمول الد ه)) . ٠١١

ول رواية اخرتم ،نال رصي الله عنه:
(أامذس ياأّامةإ ز حينك للؤجه الذي أمرت به ،م
اغز حنث أمرك رسول الد ^. ،١٣،

هذا هو  -والد ا  -الحب الهن ادق للحبيب الكريم
المصطفى  :الخربج ل مثيل الله تعال دفاعا عن الدين
ؤإعلأء لكلمة الحق وفق أمر الخبس_ا الكريم صلوات ري
وسلامه عليه.

(ا) -شخالدرى*ا/أ")ل^
( )٢الرجع الم ابق . TTU/r
( )٣تارخ الإملأم للدمى ص • ١ - ٢
٣٨-

.

فقال الناس :ءلأتفعل يابرا-ءء.

فقال :اروالد أ لتهلرحي عليهم فيها)) .

فاحتمل حتى إذا أشرف عل الحديقة ص الخيار ،انمحم
فقاتلهم عن باب الحديقة ،حش فتحها للمسلمين ،ولحل
الملمون عليهم فيها ،فاقتتلوا حتى قتل الد مسيلمة عدو
اسا)را>.

الض أكرا كيف جعل الراء رصي اس عنه نف ه رخيصة
ل س بيل الله تعال وهى غالية ،بل ورب الكعبة إ هى أغل

ص آ لاف نفوس أمثالا .

 • ٦صايس رسالة ص الطٌن طس اكر ت فم همد
المأمض

ول معركة الرموك نشاهد أربعإئة س

النادص

يبايعون عل الموت دفاعا عن الدين ،وإعلاء لكلمة اس
تعال ،ؤإزالة للفتنة والماد .ففد ذكر الحافغل ابن كشر عن

أيب عثإن الغ ال عن أبيه قال; قال عكرمة رصي اس عنه
بن ش جهل•'
( )١ناريخ اممرى  ٢٩ • /rوانظر أينا;
-٧٨-

.

أقاتلت مع رسول الد ه ل مواطن وأم مكم اليوم)) .
ثم نائي ١ :من يبايع عل الموت))؟
فايعه عمه الحارث بن هشام ،وصرار بن الأزور ل

أربعاية من وجوم المساوان وفرامم ،فقاتلوا فدام مطاط

حالي حتى اثبتوا جننا جراحا ،ونل ممم حلق ممم
صراربن الأوزر .رصي الد عمم حمينارا),
لإْ-ءرْالءس  .طسراساا-هد،تيالضهأ!فته ،jL
 ٥٠الءائل لامش اوإ1أ<اإص:

ول مصر نجد محا صائما آحر حب نف ه لد تعال

ؤيفعل هووأصحابه مافعله الراء بن مالك رصي الد محه ل
معركة اليإمة .ولا غرابة ل نشامهم هدا ل الفداء
والتضحية لآ"-،م كلهم حريجو مدرسة واحدة ،ومحبو حبيب
واحد ،فالمدرمح ة هى المدري ة المحمدية ،والحبيب هو

الحبيب الكريم الص_هلني عليه أفضل الصلاة وأزكئ
التسليم .يروي لن ا الأمام ابن عبدالحكم قصته وقمة
( )١المدان والمايت  ، ١ ٢ - ١ ١ /Uواطر أينا  :تارخ الطري مآ، ٤ < ١ /
والكامل فياكار؛خآ. ٢٨٣ /
-٨٨-

أبطأ القح عل عمرو بن

أصحابه الأبرار بقوله! (١٣

العاص  -رصي الد عنه  -قال الزبو  -رصي اه محه ; -

(رإز أهب نمي لد ،وأرجو أن يفح بدلك عل
الم لمين)أ ٠

فوصع سل ،إل جانب الخمن من ناحية موق الحإم،
ثم صعد ،ؤأمرهم إذا سمعوا تكبره أن محوْ جيعا •
فا شمروا إلا والزبر عل رأس الخمس يكأر ،معه
السيف ،وتحامل الناس عل السلم حتى ماهم عمرو حويا
س أ ن ينكر.

فلما اقتحم الزبر وبعه س تبعه وكز ،وكتر س معه،
وأجامم الم لمون س حاؤج ،لآ يشك أهل الحصن أ0
العرب قد اقتحموا جيعا فهربوا

فعمد الزير وأصحابه إل باب الحصن ففتحوه ،واقتحم
الم لمون الحصن ))ر ٠٢١

 -رصي اممة عمم وأرصاهم  . -ماأصدقهم حبا وفداء لهذا

سنل
( )١ضح ممر وأحبائها ص■ ٦٠
٩٨-

-

ومايلقاه إلا ذو حظ عظم.

 - ٩امحاق اسين ااس بخو ا|ءاض م سيو اك
تءاوسا

وأختم حديثي عن هذه العلامة بإ ذكره عب ادة بن
الصامت رصي  ٠٥١١عنه للمقوقس منا حرصي المسال»ين
ايحب؛ن الصادقن للممب الكريم ه عل بذل أرواحهم ل
ّ بتل اس تعال حم لأتكون فتنة ؤيكون الدين س ،ففد

فال رصي ; ،CP ٠٥١١
راوما مّا رجل إلا وهو يدعوربه صباحا وم اء أن يرزق،
الشه ادة ،وألا يرذْ إل بالدم ولا إل أرف ولا إل أهل،

وولده .وليس لأحد محنا هم فيإ خالض ، ،وقد استودع كل
واحد منا ربه أهاله وولده ،ؤإنإ همنا ماأمامناولا>.
أنحن كيلك؟

اللهم اجعلنا جينا كيلك آمغ ،يارب العالن.

مح ممر رأجارما ص؛ْ

الحاتصة

الحمد لك الذي أنعم عل العبد الصعيف انعجاز هذا
البحث ،وأساله بحانه وتعال فوله .ؤيتجل فيه عدة أمور

" - ١وجوب محة الني الكريم هأ أكشر من القس،
والوالد ،والولد ،والأهل ،والمال ،،والناس أحمض.

 - ٢إل حبه

من أساب الحصول عل حلاوة الإيإن ل

الدنيا ،ومرافقته و .ل الأحرة.

 - ٣لحلمه علميه الصلاة والسلام علامات ، ،مما;
( ا ) الحرص عل رويته وصحبته ه ،ؤيكون

فقدهما أسل من فقد أي ٌّىء أحر ز الدنيا.
(ب) استعداد تام لبذل القس والمال دونه

■

(ج) امتثال أوامره واجتناب نواهيه (..
(د) نمر سنته والدم ،.عن الشريعة.

 - ٤ولقد كان الصحابة رصي الد عمم صادفن ل حلمهم
٩٢-

للصب الكريم الصهلص عليه الصلاة واللام .فلكن

النظر إل وجه الكريم

ومرافقته أحب إليهم من كل ثيء

ل ا لدنيا .وكانوا يرون ال عادة ق فداء نفوسهم وأموالهم
دون الرسول الكريم ه .كإ كانوا تسارعون إل امتثال
أوامره واجتناب نواهيه .إمم جعلوا أنف هم الغالية رخيصة
نصرة لته وذبا عن الشريعة الي أنزل اض تعال عليه.
وأوصى نفي وإحوق المسلبن أن يكونوا عل درب
الصحابة رصي الد عنمم محا حبهم للصب الكريم قو.

فإذ الادعاء نحده لأيةد.م ولا ]وحر ،ولأيفيد صاحبه بل
يضنه.

وصل اس تعال عل نبينا وعل آله وأصحابه وأتباعه،

وبارك وسلم .وآخر دعوانا أن الحمد لد رب الءالمين.

-٩٣-

الراجء
! - ١أبمر اكفاسرا لانخ أي بم جابر الحزانرى  .الطعة الأول  ١ ٤ • ٧م .
 - ٢ا[الداية والي٢اية lfللحافظ ابن كثر .ط; مكتبة العارف بثروت .الطبعة
الثانية.-٠١٣٩٤ ،

 - ٣ابلهمغ الاماق من أصرار القح الرباواأ للثح أحد عبدارحن الما .ط:
دار الشهاب ،القاهرة ،بدون الطبعة ومنة الهلع.
 - ٤اتارح الإسلام ١ ،للحافظ الذمي بتحقيق دّ •كمر عبداللأم تدمرى.
ٍل ■ دار الكتاب ايربج <,؛ووت  ٠الهلثعة الأولّ ٠ ١ ٤ • V ،

 - ٠اتارخ حلقة بن ■ماط» ■ بتحمق د .أكرم ضياء العمري .ط :دار طيبة
الرياض .الطبعة الثاية،*ْ ،اما

» -٦تادخ الطم"ىا الم نى (تاربخ الأمم والملوك) للإمام ابن حرير العلري
بتحقيق الأستاذ أبير الفضل إبراهيم  ١ط دار مؤيدان بمّومت ،،بدون سنة
الطع.

» -٧تف ،ر ارقرءدى» .المنى (الحامع لأجمكام القرآن) للإمام أبير عبدالد
القرطي .ط ت دار إحياء التراث 'لمّبيا بمروت ■ سنة الطع . ٢١٩٦٥
 - ٨انفر الكثأافا لأن القاسم حاراهد الزمحنري .ط ت دار المعرفة بيرومث،،
بدون الطعة وسنة الطع٠
 -٩رجواح الر؛اا للإمام ابن حزم بتحقيق د .إحان عباس ود .ناصر
- ٩٤ -

الدين الأّد ،ايانر; حدث اكاص فمل آباد باكتانّ .ة الطع
' • - ١زاد العال ق *دي محر انماد ه ،للإُام ابن مم الخووية .ط! مؤسسة
الرسالة بثروت ومكنة النار الإسلأمة الكويت .العلبعة الرابعة عشر
'7إام.

• - ١ ١سر آهملأم الجلأءا للحاففل الذمي .ط ; مومة الرصالة ;ثروت.
الطعة الثانة ٤ • ٢ ،ام.

• - ١ ٢المرة الجوية وأجمار الخلفاء <ا للأمام ابن حبان المي يتمحح
الحافنل اليد عزيز بك وبماعة من العنإ .،ط :مؤسسة الكتب الثنامة
؛ثروت .الطعة الأول.-٠١٤٠٧ ،

• - ١٣المرة ال٢و^ة ٠للأمام ابن هثام بتقديم وتعلق هله ءبدالرؤوغ ،سعد ّ

ْل ت مكتبة الكليات الاذعريآ الأزهر ،بدون الطعة وستة الهلع.
• - ١ ٤المرة النبوية انمحيحت! للدكتور أكرم فيا ،انمرى  ٠ط :مكتبة

الخوم والحكم الدينة النورة • سنة العلع . ١٠١٤١٢
' - ١ ٠شرح التولي مل صحبمح م لمأ للأمام النوويٍ .ل :دار الفكر
أير.وت ،سنة الهلع .—٠١٤٠١
• - ١٦انمعاح ناج اللغة وصحاح العريةأ للأمام الخوهري .محل :دار الملم

لل لايثن ،؛ثروت ،الهلبعة الثانية  ،- ٠١٣٩٩بتحقيق النخ احمد
عبرالغنرر ءءلار.

' - ١٧صحيح المخالي• (الطوع ع نح ايادي) للأمام المخالي -نثر
- ٩٥ -

وتونيع ت رسامة إدارات البحوث العلمية والإفناء والدعوة والإرشاد

الرياض ،بدون منة العلع ,

 - ١٨اصحح سن أبير داود! باحمحار المني ،وصحح احاديثه الشيخ محمد
ناصر الدين الألمال .الن اشرت مكتب المترية المربي ليول الخليج
الرياض .الهلعة الأول ٤٠٩ ،ام.

 - ١ ٩اصحح سنن ا؛ن ماجة ا اختيار الشيح محمد ناصر الدين الألارا  tنثر:
مكتب الترية العربي لدول الخلج الرياض .الهلعة الثالثة ١ ٩٨٦ ،.م.
، - ٢٠اصحح سنن النسانيأ ياختمار الند ،وصأاح أحاديثه الشح محمد
ناصر الدين الألمان .الناشر :مكتب الترسة العربير لدول الخلج
الراض .اليعة الأول.^، ١٤٠٩ ،

 - ٢ ١اصحح ملم! للإمام ملم بن الحجاج القشارى بتحقيق الشيح محمد
فراد عبدالباش • نشر وتوزع :رئاسة إدارات البحؤث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد الرياض؛ ،محنة العلع  ١٤٠ ٠م.
1 - ٢٢اددمات الكثرى! للأمام ابن صعد  .حل ت دار يثرون ودار صاحر

بيروت ،محنة العلع  ١٣٨٨م.

 - ٢٣أسدة القاري شرح صحح الخاريأا للعلامة بدر الدين العيي .هل:
دار الفكر بيروت ،بدون العلبعة ومنة الهلع.

 - ٢٤ءغريسلأ الحدين I ،للأمام ابن اُيوري بتحقثق د• عبدال*علي اس
قلعجىٍ .ل :دار الكتب ،العلمية بيروت .الطبعة الأول.- ٠١٤٠٥ ،

-٩٦-

 - ٢٥انع اياري• للحافظ ابن حجر• نشر وتوزيع; رئاصة إدارات المحؤث
آس والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض ،بدون سة الطع.

للشخ أخمد
 - ٢٦ءالفتح الريان لرتيب سند الإمام أخمد ين
عبدالرحمن البنا .ط! دار الشهاب القاهمْ ا بدون الطعة وستة الطع.
، - ٢٧افتوح ممر وأ-محارهاا) لأن القاصم همدالرحمن بن عبدالد بن عبدالحكم
بتقديم وتحقيق الأستاذ ممل صح • تورع ت مكتبة ابن تيمية القامرة،
بدون الطبعة وصنة الطع.
 - ٢٨ءالكامل و اكارخء للإمام ابن لأتثر .ام :دار الكتاب \مي
يثروت .الهلبعة السادسة.

 - ٢٩ءلسان العرب الحيط) للعلاعة ابن منظور الإفريش .رإعداد وتصنيف;
يوسف حياط) • ط• دار لسان اثمرب • بثرثت ،بدون اكلبعة وصنة

الطع.

، - ٣٠اصع الروالد كبمتح الفوائدء للحاظل نور الدين افنمي .ط :دار
الكتاب ٠^٠^١؛ بثروت .الطبعة اكالتة ٤٠ ٢ ،ام.

 - ٣١نحتمر م ثر ابن كبرة(احتمره وعلق علته الشتخ محمد نسيب
الرفاعي)• ط :مكتبة العارف الرياض .الطبعة الخافن.- ٠١٤٠٨ ،

 - ٣٢أادتدرك عل الصحيحينأ للإمام ابي ،عبدالد الحاكم  ,ط; دار الكتاب
العربا بيروت ،بدون الهلبعة وسنة الهلع ٠

 - ٣٣ءالسندا للإمام أحمد بن حنبل بتحقيق الشيخ أخمد بن محمد شاكر .ط؛
دار العارف بممر .الهلبعة الثالثة.

- ٩٧ -

 - ٣٤ام ند أب؛ ،يعل الوصل ا تحقق ونحرج الآّظذ ص سلم أسد.
ط :دار المأمون للاراث يسق .الطعة الأول١ ٤ • ٤ ،م.

 - ٣٥رمعجم ايلمداذال للإمام ياقوت الحموي تحقيق الأستاذ فريد عبدالمزيز
الحندي ط ; .دار الكب العلمية بروت .الطبعة الأول.- ٠١٤١ • ،

 - ٣٦امتحن المعبود ق ترتيب م ني .العليالى أي داودأا للشيخ أحمل عبدالرحن
النأ  .الأشر; المكبة الإّلأميةبيروت .الطعة الثانية- ٠١٤ • • ،

^ - ٣٧الوءلا^ للإمام مالل؛ ،تحقيق الشح محمل فواد صا-الافى • حل • مى
_ ا لحلي وشركاْ .تة الطع • ٠٠١٣٧

 - ٣٨أالماية ق غريب الحديث ُ.الأثراا للإمام ابن الأثتر تحمق الأّتاذتن/
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطاحي .ثل :المكتبة الإّالآمءن ،بددن
سنة الطع.

.٩٨.

اممهرس
اكفم

|لهخمء
ه

القيمة

،<-٣

ايحث الأول

وجوب حب الني

أكثر من كل الخلق

( ا ) وجوب محبته ه ام س حب النفس
(ب) وجوب محبه ه أم من حب الوالد والولد

٧
٩

(ج) وجوب محبه ه أم س الأهل والمال والناس أخمعثن

٩

(د) التهديد لن كان ئى ،س الخلق أحب إليه منه ه
الحثؤ الثال

•١

ثمرات حن ،الشي الكريم.
( ا) حبه ه س أساب الحمول عل حلاوة الإيهان

١٣

رب) محبة ه سكون معه ل الأحرة

١٤

الحث الثالث

علامات حب الني الكريم ه
تمهيد

١٧

اس الأول

الملأئ الأول

الخوص عل رويه وصب هت ،ويكون نقدهما أشد من

نقد أي ثيء آخر والدنيا
 - ١بكاء الصديق رصي الق عنه فرحا عند
إدراك المحة ل الهجرة

 - ٢مح الأمار بمقدمه ه إليهم

٢٢

 - ٣نحوف الأمار من حرمامم من صبه.

٢٧

 - ٤حنية صحاتجج من عدم تمكنه من رويته ه  jابنة

٣١

 — ٥موال ربيعة رصي اهد عنه مرافقته

 .٦اختيار الآطر الرمول اممربم

ل الجنة

عل الشاة والمر

 - ٧رغبة الفاروق رصي اث عنه  jأن يدفن بجواره هئ
 - ٨باكا ،المذيق رصي اث محه عد إدراكه اقتراب موعد فراغه هإ
 — ٩بكاء الصديق رصي الغه عنه عند ذكر الحبيب الكريم
بعد وفاته

'  - ١حرص الصديق رصي الله عنه عل ّرءة اللحوق به ه
الطالب الثال
العلامة الثانية

بدل القس والمال دون الخبب الكريم ه

٣٢

٣٣
٣٦

٣٨

 - ١بكاء الصديق رصي الد عنه حونا عل الرسول الكريم ه

٤٣

 - ٢امتعداد اكداد بن الأموي رصي الد عنه للوقوف معه
ه  jايُركه

 - ٣فداء أحد عثر رجلا من الأنصار وطلحة رصي اس عمم
٤٧

 - ٤تقديم أن طلحة رصي الد عنه نحره دون نحرم ه
ْ  -منس أن لحانة رصي اه عنه لون رصول اث ه بنمه

٠١

٠٣

 - ٦موت أحد من الأنصار نداء الحبيب الكريم ه وخدم
عل ندمه هأ

 - ٧اهتام سعد بن الربيع رصي الد عنه ملامته ه وهوي
احر رض

٠٠

 — ٨صو أب قتادة رصي اهد عنه ليلته معه جو لحفظه من
ز

ال قوط عن داسه

الطلب اكالث

امتثال أوامره واجتناب نواهيه هو
 - ١مارعة نوم من الأمار إل تولية وجوههم نحو الكعبة
وهم ركوع

 - ٢مبادرة الصحابة إل تنفيذ أمره .أ بانضإم بعضهم إل
بعض عند النزول ي مم

٠٧

 _ ٣إكماء النح—ابة القدور وعي تفور اللحم عند
٦٢ . . . . .
استإعهم الداء بتحريم لحؤم الحمر الأملية
٦٤

 -٤جري الخمر ل ّكك ا،لدينة عد اعلأن نحريمها

 _ ٠مراعاة الصحابة عهدهم مع العدو سموا للأمر النوى
.

امدم

٦٦

 ّ ٦امثبع الصحاب ة من استخدام الحرير ممسكا بامر
٦٧

الرسول الكريم ه

 . ٧مب ادرة الصحابة إل حلع نعالهم ل الصلاة حينإ رأوا
المي الكريم محل نحلع نعله

 -٨حلع المرأة ّو.ادتاا عند اّت،لع ؛ديد الّكا ه

٧٠

٧١

 _ ٩المم اق النسا ،بالخيار تنفيذا لأمره ه ;المثى ل
حاس ائريق

ٌ

٧٣

الطلب الرابع
مر سنته والذب عن الشريعة

 - ١دعوة أنس بن الضر رصي الد محه إل بذل الأنفس
ل سيل اث ،وفداوه نف ه

٧٦

 _ ٢مرور حرام بن ملحان رصي الد عنه عند بذل نف ه
أتا،سراكهأ

٧٨

