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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 

 المقدمة
 

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا، 
و سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، و من يضلل فال هادي له، 
و أشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له، و أشهد أن حممدا عبده و 

 رسوله. 
 

 ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ
 

 ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ 

 ژ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ
 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ

ژ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ   ڭ ۓ

 

 أما بعد:



 

 
4 

أشرف  اهلل جعل اإلنسان من أشرف خلقه، و جعل نبيه حممداً  فإن
خلامت النبيني، املبعوث رمحة من ربه للعاملني، و إنه  الناس أمجعني. فإنه 

لعلى خلق عظيم. فإن اهلل تعاىل وعد بأن حيفظ القرآن الكرمي الذي أوحى 
و حيبه، و يرجو و جعله شفيعاً ألمته. فعلى كل من يؤمن باهلل،  به نبيه 

و أن حيبه أكثر  رمحته أن يطيع عبده و رسوله مصطفاه على خلقه حممداً 
 ا حيب أهله.مم

و فوائد  ،حمبته مبا فيه وجوب  إن هذا الكتاب متضمن حملبة النيب 
، و أقوال ذلك، و مثراته باألدلة من القرآن الكرمي، و األحاديث النبوية

 تالصحابة و العلماء. و مت البحث بشكل مفصل حول هذا املوضوع و ذكر 
فيه معلومات جيعل القارئ يفكر عنها. و من النقاط اهلامة يف الكتاب معىن 

الحًا باإلضافة إىل تقسيم احملبة إىل مستحب و اصطكلمة احلب لغًة و 
مكروه. كما أن هناك مواضيع أخرى كاحلب النافع، مبا فيه حمبة اهلل عز و 

التجنب  احبه لطاعة ربه، وص جل، و احلب يف اهلل، و احلب الذي حيث
كحب سوى اهلل تعاىل و حب ما   ، و احلب املضر لصاحبهمن العصيان له

يبغضه، و حب ما يقلل من حب اهلل أو يقضي عليه. و حيتوي الكتاب 
 ،أيضاً التسلسل يف مواضيع احلب مبا فيها حب اهلل تعاىل، و حب نبيه 

و ما بينهما.  يطالتفرو احلب الواجب و املستحب، و احلب بني اإلفراط و 
قال اهلل تعاىل يف  طاعته يف ما أمر واتباعه. و إن من عالمة حمبة النيب 
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 ڀ  ڀ ڀ ڀ         پ پ پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژحمكم تنزيله: 

 ڤ    ڤ ڤ ٹ  ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

1ژ  ڤ
 . 

 النيب حب القرآن حب وعالمة القرآن حب اهلل حب عالمة :سهل قال
 حبها وعالمة اآلخرة حب حبها وعالمة السنة حب النيب حب وعالمة 

 .2البلغة إال منها يتناول ال أن بغضها وعالمة الدنيا بغض
أحوالنا و  على آرائنا، و نتخذه أسوة لنا يف كل فعلينا أن نفضل كالمه 

 ۋ ۋ ۈٴۇژ قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي:نسلم تسليماً. 

  ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅۅ

3ژ وئ ەئ ەئ
 پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ ژ: ، قال تعاىل 

 ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ

و التقرب يف العبادة أسوة لنا  ألن اهلل حعل نبيه ملاذا؟  .4ژ ٹ    ٹ

                                 
 .[52 ،شورىال]  1
 (.1340فيض القدير شرح اجلامع الصغري، )  2

 .[65 ،نساءال]  3
 .[36 ،حزاباأل]  4
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 ىئ ىئ        ېئ    ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ       ۇئ وئ ژ: قال تعاىلإليه. 

 .1ژ         ی ی ی                ی ىئ
و حقيقة  و أفعاله. هذه اآلية أصالً يف وجوب امتثال أقوال النيب تعترب 

معىن قسم و هذه هي دون زيادة أو نقصان.  االمتثال هي العمل كفعله 
 الثاين من الشهادتني: حممداً رسول اهلل. و إال ال يكون املسلم مسلماً حقيقياً.

فاالمتثال لك. و ألن ذلك ميزان للعقيدة، و األقوال، و األفعال و غري ذ
قد أوجب اهلل هو العمل بأحاديثه و الرجوع إليه يف كل األمور.  بالنيب 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژتعاىل نصره و احرتامه بقوله: 

  ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ

 .3 ژ ں ڱ    ڱ ڱ ژ: تعاىل و قال، 2ژ
 

لكي حيكم  و إذا اختلفنا يف مسألة جيب علينا أن نرجع إىل الرسول 
 جئ یی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژبيننا. قال تعاىل: 

 يت ىت ختمت حت جت يب    ىب مب خب حب      جب يئ ىئ مئ  حئ

                                 
 .[21 ،حزاباأل]  1
 .[9-8 ،فتحال]  2
 .[4 ،قلمال]  3
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أي: أطيعوا ملا ورد يف كتابه،   ژ ىئ ېئ ژانتبهوا لآلية:  .1ژمث جث
إننا حنب اهلل منهجًا يف حياتكم.  اختذوا سنته أي:   ژ ىئ ىئ ژ

عز و جل ألنه سبحانه اخلالق الوهاب. فإذا أحببنا اهلل سبحانه البد من أن 
. و كذلك ألنه حبيب اهلل، كما قيل: حبيُب حبييب حبييب حنب نبيه 
 .متضمن حلب آل بيته  حب النيب 

 ۅ ۅ ژ اآلية هذه اهلل أنزل ملا":  قال  وقاص أيب بن سعدعن 

 وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى   ى ې ې ې ې ۉ ۉ

2ژېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 دعا  

 هؤالء اللهم)) :فقال حسينا و حسنا و فاطمة و عليا  اهلل رسول
((أهلي

 3. 
 على اآلية هذه نزلت ملا": قال  النيب ربيب سلمة أيب بن عمرعن و 
  ک ک ڑ    ڑ ژ   ژ ڈ ڈ     ڎ ژ  النيب

4ژک
 فجللهم حسينا و حسنا و فاطمة فدعا سلمة أم بيت يف  

                                 
 .[59 ،نساءال]  1
 .[61 ،آل عمران]  2
 .(2999رواه الرتمذي )  3
 .[33 ،حزاباأل]  4
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 أهل هؤالء اللهم)) :قال مث بكساء فجللهم ظهره خلف علي و بكساء
((تطهيرا وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بيتي

1. 
 .2"بيته أهل يف  حممدا ارقبوا": بكر أبو قال :قال  عمر ابن عن

. و يشري بيت النيب  أهلمراعاة احرتام  و يف خطاب أيب بكر 
ال و يعين احلديث: أن  احلديث الحرتام أهل البيت، و حبه، و تفضيله.

تسبوا و ال بؤذوا آل البيت. فالذي حيب صاحب البيت عليه أن حيب 
أما احرتام أهل ألن اإليذاء لألهل إيذاء لصاحب البيت. أهله أيضاً. 

، و ال نفكر البيت احرتام لصاحبه. فعلينا أن حنب أهل بيت النيب 
 رضوان اهلل عليهم أمجعني.عنهم إال اخلري. و هبذا وصى هبا سلف الصاحل 

 بنا عنو  شيييديدا.حبا  فكان أبو هريرة رضيييي اهلل عنه حيب أهل بيت النيب 
 منك أقبل أرين": فقال هريرة، أبو فلقينا احلسييييييييييين، مع كنت": قال أسيييييييييييحا ،

 أيب عنو  .4"سيييييييرته فقبل 3بقميصيييييييه فقال ،"يقبل  اهلل رسيييييييول رأيت حيث

                                 
 .(3205رواه الرتمذي )  1
 .(3751رواه البخاري )  2
 والبن حبان: فكشف عن بطنه، فقبل سرته.. أي: رفع قيمصه  3
وذكره اهليثمي يف اجملمع  .(2238، و ابن حبان )(493 و 2/255)أخرجه أمحد   4
 .، وقال: ورجاهلما رجال الصحيح غري عمري بن إسحا  وهو ثقة(9/177)
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 قييييدم عن الرتاب بثوبييييه ينفض هريرة أبو فييييأقبييييل جنييييازة، يف كنييييا:  قييييال املهزم،
 .1احلسني

عميق يف ترسيخ كانت هلا أثر   حبهم إياهو للصحابة  و حب النيب 
و بني الناس. و محاية حقو  اإلنسان  سطالقو  ،الود و األخوة و احملبة

الصحابة آمنون مبا أنزل إليهم من رهبم، و حفظوها يف قلوهبم، و 
استوعبوها و جعلوها إماما هلم يف حياهتم. كما أهنم آمنوا بنبيهم حممد 

،  و دافعوا بدين احلق، و جعلوا أمواهلم و أنفسهم فداء يف سبيله، و
بحانه يف كتابه أنه سكانت هلم ثواب الدنيا و اآلخرة حىت قال اهلل عنهم 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقد رضي عنهم. قال تعاىل يف حمكم تبيانه: 

، 2ژ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ
  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژوقال أيضا: 

 ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

3ژڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ
وقال أيضا:  . 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ژ

                                 
 (.3/287سري أعالم النبالء، )  1
 .[23 ،حزاباأل]  2
 .[100 ،توبةال]  3
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1ژھ
 وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل)): و قال النيب  . 

 الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم
((والحمى بالسهر

 2. 

و علينا أن حنب هذه األمة كوهنا خري أمة أخرجت للناس و قد رضي اهلل 
أن و هنى عن أن حنبهم   نبينا و قد أمر .حيبهم عنهم، و كان النيب 

 نسبهم. و هل يعقل أن مؤمنا ال حيب الصحابة الكرام!؟ طبعا ال.
يفر  هذا الكتاب عن غريها كونه متضمن القارئ الكرمي، إن الذي 

إلمتام بشكل مفصل. و هذا األمر حيث القارئ  حلب الصحابة للنيب 
من املواضيع اهلامة بالنسبة للمسلمني إن هذا املوضوع  فبشكل عامقراءته. 

 ،ألن سبيل النجاة هو ما دل إليه كتاب اهلل و سنة نبيه حممد  اليوم.
فإذا مل يكن يف قلبك  .إال حبب النيب لسبيل أن تنتهج هذا او ال ميكن 

سوف ميتلئ قلبك بالنجوم السينمائية،  رسوله  حب حب اهلل تعاىل و
 و بنجوم كرة القدم، و يريامج التلفزيونية املتنوعة. أما حب رسول اهلل 

و طاعته من العوامل اليت توّحد األمة، و ختّلص اجملتمع من الضاللة، و 
بعد  البدع، و اجلهل، و اخلوف. نأمل بأن يزيد حبكم لرسول اهلل 

                                 
 .[207 ،بقرةال]  1
 .(6751رواه مسلم )  2
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و تطيعوا أوامره،  ،ن تدرسوا سريته العطرة االطالع هلذا الكتاب، و أ
 يف اجلنة. و تبغضوا أعداءه، و أن تبذلوا ما بوسعكم لكي تكونوا معه 
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 محبة النبي 
 

 معناها بيان و الكلمة: 
 

 :في اللغة المحبة)أ( 
 

 ... واحملبة الوداد: واحلب. البغض نقيض: احلب :العرب لسان يف جاء
 .1...للحب اسم: أيضا واحملبة

  :أشياء مخسة على اللغة يف تدور املادة وهذه : القيم ابنو قال 
 ونضارهتا األسنان بياض لصفاء قوهلم ومنه ،والبياض الصفاء :أحدها

  ؛األسنان حبب
 املطر عند يعلوه ما وهو وحبابه املاء حبب ومنه ،والظهور العلو :الثاين
  ؛منه الكأس وحبب الشديد

 قال ،يقم ومل برك إذا وأحب البعري حب ومنه ،والثبات اللزوم :الثالث
  :الشاعر

  ؛أحبا إذ السوء بعري ضرب ... ضربا بالفالة عليه حلت
 إذ احلبوب لواحدة احلبة ومنه وداخله للبه القلب حبة ومنه ،اللب :الرابع

  ؛وقوامه ومادته الشيء أصل
                                 

 (.1/289) «حبب» مادة ،العرب نلسا 1
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 فيه حيفظ الذي للوعاء املاء حب ومنه ،واإلمساك احلفظ :اخلامس
  .أيضا الثبوت معىن وفيه وميسكه
 إرادات وهيجان املودة صفاء فإهنا احملبة لوازم من اخلمسة هذه أن ريب وال
 إرادة وثبوت املراد باحملبوب لتعلقها منه وظهورها وعلوها للمحبوب القلب
 وأشرف لبه حمبوبه احملب وإلعطاء تفارقه ال لزوما ولزومها للمحبوب القلب

 . 1حمبوبه على ومهومه وإرداته عزماته والجتماع قلبه وهو عنده ما
 

 :صطالحفي اال محبة)ب( ال
 اهلل حمبةاختالف علماء اإلسالم يف تفسري  ذكر القاضي عياض 

 وتكون ،اإلنسان يوافق ما إىل امليل :احملبة وحقيقةمث قال: "  النيب وحمبة
 :له موافقته

 احلسنة واألصوات اجلميلة الصور كحب  بإدراكه الستلذاذه إما -
 ملوافقتها إليها مائل سليم طبع كل  مما وأشباهها الذيذة واألشربة واألطعمة

 ؛له
 كحب  شريفة باطنة معاين وقلبه عقله حباسة بإدراكه الستلذاذه أو -

 احلسنة واألفعال اجلميلة السري عنهم املأثور املعروف وأهل والعلماء الصاحلني
 بقوم التعصب يبلغ حىت هؤالء بأمثال الشغف إىل مائل اإلنسان طبع فإن

                                 
 (.10-3/9) السالكني مدارج 1 
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 احلرم وهتك األوطان عن اجلالء إىل يؤدى ما آخرين يف أمة من والتشيع لقوم
 ؛النفوس واخرتام

 

 فقد عليه وإنعامه له إحسانه جهة من له ملوافقته إياه حبه يكون أو -
 1".إليها أحسن من حب على النفوس جبلت

 

 تزيدها ال فاحلدود منها أوضح حبد احملبة حتد ال: "قال ابن قيم و 
 احملبة من أظهر بوصف احملبة توصف وال وجودها فحدها وجفاء خفاء إال

 ومثراهتا، وشواهدها، وعالماهتا، وموجباهتا، أسباهبا، يف الناس يتكلم وإمنا
 هبم وتنوعت الستة، هذه على دارت ورسومهم فحدودهم وأحكامها

 وملكه وحاله ومقامه الشخص إدراك حبسب اإلشارات، وكثرت العبارات
 2."للعبارة
 من ةعرفامل لأه عند ةاحملب ةوحقيق: "قال ابن حجر العسقالين و 
 ريالتعب نميك ال اوجدان به تامق من ايعرفه اوإمن حُتَدّ  ال اليت اتاملعلوم

 3ا".هعن
 

                                 
 (.30-2/29) املصطفى حقو  بتعريف الشفا 1 
 (.3/9) السالكني مدارج 1 
 (.17/191فتح الباري )  3
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 : ااصطالحالنبي لغة و )ج( 
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ :تعاىل اهلل قال .اخلرب مبعىن النبأ من مشتق: النيب

 ژ ىئ ېئ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ: تعاىل وقال 1

 .2  ژ  ک   ڑ
 خرباً  َأي نَيَبأً  لفالن وِإن   أَنْيَباء   واجلمع اخلرب:  النبأ) :العرب لسان يف جاء

 مبعىن فعيل وهو عنه، أنبأ ألنه ... وجل، عز اهلل عن املخرب والنيبء... 
 مبعىن نذير مثل. مفعل مبعىن فعيل: يقول أن صوابه :بري ابن قال .فاعل
 .مهزه فرتك اهلل عن أنبأ من هو: النيب: الفراء وقال... مؤمل مبعىن وأليم منذر
 شرف أنه أي -األرض عن االرتفاع وهي والنباوة النبوة من أخذ وأن: قال
 .3...اهلمز غري فأصله -اخللق سائر على
 :النيب تعريف يففقال الشيخ صاحل آل الشيخ  
 ژيبءالن  ژ األخرى والقراءة  ژى ژ قراءتان فيه جاء القرآن يف الن يبي "

 نافع قراءة هي كما ژيبءالن   ڃژ الثانية والقراءة ، ژڃ ڃژ باهلمز
 .والنيبء النيب بني ما وفر  .وغريه

                                 
 .[49 احلجر،]  1
 .[3 التحرمي،]  2
 .(163 -1/162) ،«نبأ» مادة العرب، لسان  3
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 .نُيبِّئَ  َمنْ  هو: فالنيبء
َوٍة؛ يف صار من: والنيب  .غريه عن ارتفاع يف يعين نَيبيْ
 باإلنباء - وجل عز - اهلل اختصه من هو( النيبء) و( النيب: )نقول فإذاً 

 - وجل عز - اهلل أوحى ما ألجل املقام يف غريه عن مرتفعاً  فصار والوحي،
 .إليه

 1.تقريب هذا ولكن حداً  ليس - حد يعين - تعريف ليس هذا
 
 

  

                                 
 (.312-1/311شرح العقيدة الطحاوية )  1
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 ومحبوبها متعلقها باعتبار المحبة أقسام: 
 

 :قسمني إىل وحمبوهبا متعلقها باعتبار احملبة تنقسم
 . حممودة نافعة -1
 .ضارة مذمومة -2
 

 :النافعة احملبة :األول القسم
 :أنواع ثالثة وهي السعادة وهو ينفعه ما لصاحبها جتلب اليت وهي

 .اهلل حمبة -أ
 .اهلل يف حمبة -ب
 .معصيته واجتناب اهلل طاعة على يعني ما حمبة -ج
 عز اهلل ويكون أحد، فيه يشاركه ال حبا تعاىل اهلل حيبمحبة اهلل : بأن ف
 احملبوب وهو هو، إال لذاته يراد وال لذاته حيب ال الذي املراد احملبوب هو وجل

 يكون بأن إال سرور وال نعيم وال فالح وال للعبد صالح ال الذي األعلى
 من يتبعها ملا مستلزمة احملبة هذه وتكون. مطلوبه وغاية ومراده حمبوبه هو

 .وجل عز وتعظيمه له، وخضوعه تعاىل عبادته
 حلب تبعا هواه ويكون هلل إال حيبهم ال املؤمنني حيب بأن: اهلل يف واحملبة

 .تعاىل اهلل حيب ما إال حيب فال ورضاه، تعاىل اهلل
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 .العبادات مجيع فيها تندرج كثرية  أنواع اهلل طاعة على يعني ما وحمبة
 

 :الضارة احملبة: الثاني القسم
 ثالثة وهي. الشقاء وهو يضره ما لصاحبها جتلب اليت املذمومة احملبة وهي

 :أيضا أنواع
 .اهلل مع احملبة -1
 .اهلل يبغضه ما حمبة -2
 .تنقصها أو تعاىل اهلل حمبة عن حمبته تقطع ما حمبة -3

 .اهلل كحب  آهلتهم املشركني حمبة: األول النوع فمن

 .اهلل يبغضها اليت واملنكرات الفواحش حمبة: الثاين النوع ومن

 األوامر يضيع حىت حده عن يزيد الذي النساء عشق: الثالث النوع ومن
. والولدان والعاهرات الفاسقات عشق ذلك مقدمة ويف النواهي، يف ويدخل

 .اخللق حماب مدار عليها أنواع ستة فهذه
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 والنوعان والتوحيد اإلميان وأصل بل تعاىل اهلل حمبة احملمودة احملاب فأصل
 والنوعان املذمومة، واحملاب الشرك أصل اهلل مع احملبة أن كما  .هلا تبع اآلخران
 .1...هلا تبع اآلخران

 
 

  

                                 
 وجامع (؛141-2/140) اللهفان إغاثة(؛ 4/278) ، اهلل رسول عن الدفاع موسوعة  1

 .(2/202) الرسائل



 

 
20 

  وجوب محبة اهلل و محبة النبي. 
 

 ڦ ڦ ژ. يقول تعاىل: فإن حمبة اهلل عز و جل ال تتم إال  مبحبة النيب 

 أعظم من احملبة فهذه. 1 ژ ڃ   ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ
 ورسوله اهلل حب مناملؤمن  قلب يف بدفال أصوله، وأكرب اإلميان واجبات
، ورسوله اهلل يكون وأن   سوامها مما إليهأحب. 

 

 بتصديق إال هلل واحملبة اإلميان يتم ال أنه ومعلوم: "قال شيخ اإلسالم 
 ...أمر فيما وطاعته أخرب فيما الرسول

 

 الزم هذا بل اهلل سبيل يف واجملاهدة الرسول متابعة من اهلل حملب فالبد
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ژ: تعاىل قال .مؤمن لكل

 ژ ۋ  ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ

 .. .هلل املؤمن حب فهذا 2
 سبيله يف واجلهاد ورسوله، اهلل حاد من بغض ورسوله اهلل حمبة متام فمن

 ڀ ڀ  پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعاىل لقوله

                                 
 .[31آل عمران، ]  1
 .[15احلجرات، ]  2
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 ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 1.2 ژ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ
 

 فيه كن  من ثالث)) :قَالَ   الن ِبِّ  َعنِ   أََنسٍ  َعنْ و يف صحيح مسلم 
 وأن سواهما مما إليه حبأ ورسوله اهلل كان  من يماناإل حالوة بهن وجد

 أنقذه أن بعد الكفر في يعود أن يكره وأن هلل الإ يحبه ال المرء يحب
  3.((النار في يقذف أن يكره كما  منه اهلل

 

 أصول من أصل عظيم حديث هذايف شرحه: "  قال اإلمام النووي
 الطاعات استلذاذ االميان حالوة معىن :اهلل رمحهم العلماء قال ،االسالم
 عرض على ذلك وايثار  ورسوله وجل عز اهلل رضى يف املشقات وحتمل
 حمبة وكذلك خمالفته وترك طاعته بفعل وتعاىل سبحانه ربه العبد وحمبة الدنيا
 ذا  املتقدم احلديث مبعىن احلديث هذا : القاضي قال،  اهلل رسول
 4.رسوالً   ومبحمد ديناً  وباالسالم رباً  باهلل رضى من االميان طعم

                                 
 .[22اجملادلة، ]  1
 (.366، 8/361) الفتاوى جمموع  2
 (.67)صحيح مسلم   3
 صحيح مسلم بشرح النووي.  4
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 من  الرسول حمبةيف شرح هذا احلديث: " قال الشيخ ابن عثيمني 
 إىل أحب  الرسول يكون حىت اإلميان يكمل ال كان  إذا وألنه اهلل، حمبة

 أحب)): قوله.. و .وأعظم أوىل اهلل فمحبة ؛أمجعني والناس نفسه من اإلنسان
 ووالده، وولده، ونفسه، كلها،  الدنيا من إليه أحب: أي ((سواهما مما إليه

 1.سوامها شيء وكل وزوجه،
 سوامها مما إليه أحب ورسوله اهلل يكون أن قال وهناو قال أيضاً: "... 

 من ونابعة تابعة هنا والسالم الصالة عليه الرسول حمبة ألن رسوله مث يقل ومل
 كلما  اهلل حيب ما بقدر  الرسول حيب فاإلنسان وتعاىل سبحانه اهلل حمبة
 2".أحب  للرسول كان  أحب هلل كان
 

 ڑ ژ ژ ڈ ژ: تعاىل قولهب  النيب حمبة وجوب على ويستدل

 النيب حمبة وجوب تضمنت قد اآلية أن: اآلية هبذه االستدالل ووجه. 3 ژ ڑ
 وخليله نبيه حيب واهلل اهلل، حيبه ما حمبة اهلل حمبة يف يدخل مما ألنه  

 اإلميان أهل حب أصل أن املعلوم ومن. حمبته علينا وجبت ذلك أجل فمن
 فمحبته سواه حيب ما وكل اهلل، حيبه من أحب اهلل أحب ومن اهلل، حب هو

                                 
 (.54-2/53القول املفيد )  1
 (.1/432شرح رياض لصاحلني )  2
 .[165البقرة، ]  3
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 كل  من لذاته حيب أن يستحق ما الوجود يف ليس إذ اهلل، حملبة تبعا تكون
 ويطاع اهلل ألجل حيب إمنا والسالم الصالة عليه فالرسول .تعاىل اهلل إال وجه

 الصاحلة األعمال وسائر والصاحلون األنبياء وكذا اهلل، ألجل ويتبع اهلل ألجل
 .اهلل حيب مما ألهنا مجيعا حتب
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  بعض األدلة الواردة في الكتاب و السنة على وجوب
 :محبة اهلل و رسوله 

 

و قد ورد يف الكتاب و السنة أدلة كثرية حتث املؤمنني على أن حيبوا اهلل 
 .. فنذكر بعضها كي حنث القارئ على حب اهلل و رسوله و رسوله 

 

 .1 ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژقال تعاىل:  أواًل:
 والدنيا الدين أمور كل  يف هبم أحق هو أي: "قال اإلمام الشوكاين 

 عليهم فيجب غريهم من هبم أوىل يكون أن عن فضال أنفسهم من هبم وأوىل
 حيبوه أن عليهم وجيب إليها حمتاجني كانوا  وإن أمواهلم من أراده مبا يؤثروه أن

 على عليهم حكمه يقدموا أن عليهم وجيب أنفسهم حبهم على زيادة
 أنفسهم ودعتهم لشيء  النيب دعاهم فإذا وباجلملة ألنفسهم حكمهم

 أنفسهم دعتهم ما ويؤخروا إليه دعاهم ما يقدموا أن عليهم وجب غريه إىل
 ما على طاعته ويقدموا ألنفسهم طاعتهم فو  يطيعوه أن عليهم وجيب إليه
 2".خواطرهم وتطلبه أنفسهم إليه متيل

                                 
 .[6األحزاب، ]  1
 (.4/372فتح القدير )  2
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ژ :تعاىل قوله: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ  ۋۅ ۋ ۈٴۇ

 ۆئ ۇئۆئ  ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ ائ ى

 : الصحيح احلديث معىن مثل على دليل ،1 ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 أو ًكال  ترك ومن فلورثته، ماالً  ترك فمن نفسه، من مؤمن بكل أولى أنا))

 مث، أنفسهم من هبم أوىل الّله جعله حيث[ العيال:  الكلي ] ((فعلى   ضياًعا
 يقتضى أنفسهم من هبم أوىل كونه  ألن ببعض؛ أوىل بعضهم األقارب جعل

 2.أرحامهم أوىل من هبم أوىل يكون أن
 

  ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چژقال تعاىل:  ثانياً:

 ڈ  ڈ     ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ

 گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .3 ژ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳڳ
 

 :الكلمات شرح
                                 

 .[6األحزاب، ]  1
 (.4/83جمموع فتاوى )  2
 .[24التوبة، ]  3
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 .وأبنائهم األباعد كاألعمام  النسب من قرابتكم أي: وعشيرتكم
 .اكتسبتموها أي :اقترفتموها

 .رواجها وعدم بوارها :كسادها
 ويرون أنفسهم إليها ومتيل تعجبهم اليت املنازل: رضونهات مساكنو 
 .ورسوله اهلل إىل املهاجرة من إليهم أحب فيها اإلقامة

 .انتظروا أي :فتربصوا
 .مكة فتح يوم املعصية هذه بعقوبة أي: بأمره اهلل يأتي حتى
 عن النافرين طاعته عن اخلارجني أي :الفاسقين القوم يهدي ال واهلل
 1.ونواهيه أوامره امتثال

 وحجة وداللة وتنبيها حضا اآلية هبذه كفى: " عياض القاضي قال
 كان  من تعاىل قرع إذ  هلا واستحقاقه فرضها، ووجوب حمبته، لزوم على
 ژ :تعاىل بقوله وأوعدهم ورسوله، اهلل من إليه أحب وولده وأهله ماله

 ممن أهنم وأعلمهم اآلية بتمام فسقهم مث  ژ ڳ گ گ گ گ
 2".اهلل يهده ومل ضل

                                 
 (.2/352(؛ أيسر التفاسري للشيخ أيب بكر اجلزائري )2/503فتح القدير )  1
 .(2/563) الشفا  2
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 أكون حتى أحدكم يؤمن ال)): قال  اهلل رسول أن  أنس نع ثَالثاً:
 1.((أجمعين والناس ووالده ولده من إليه أحب

 عمر بيد آخذ وهو  النيب عم اكنّ " :قال  هشام بن اهلل دعبو عن 
 الإ شيء كل  من إيل أحب نتأل ،اهلل رسول اي :رمع له فقال ،طاباخل بن
 إليك أحب أكون حتى ،بيده نفسي والذي ال)):  النيب فقال ،ينفس من
 فقال ،ينفس من إيل أحب نتأل واهلل ناآل نهإف :عمر له فقال ((نفسك من

 2.((عمر يا اآلن)) : النيب
 :ألمور تكون  اهلل رسول وحمبة": قال الشيخ ابن عثيمني 

 فرسوله ،شيء كل  من إليك أحب اهلل كان  وإذا اهلل، رسول أنه :األول
 خملو  كل  من إليك أحب. 

 .رسالته وتبليغ اهلل عبادة من به قام ملا :الثاني
 .األعمال وحماسن األخال ، مكارم من اهلل آتاه ملا :الثالث
 .وتوجيهك وتعليمك، هدايتك، سبب أنه :الرابع

 .الرسالة تبليغ يف األذى على لصربه :الخامس
 .اهلل كلمة  إلعالء ،والنفس باملال جهده لبذل :السادس
 :يلي ما احلديث هذا من ويستفاد

                                 
 .(178) ومسلم ؛(15) البخاري رواه  1
  .(6632) البخاري رواه  2
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 .النفس حمبة على  الرسول حمبة تقدمي وجوب -1
 نفسك على حمبته تقدم أن جيب ألنه ،واملال بالنفس  الرسول فداء -2

 .ومالك
 لذلك ويبذل  اهلل رسول سنة ينصر أن اإلنسان على جيب أنه -3
 قال ولذلك،  اهلل رسول حمبة كمال  من ذلك ألن طاقته وكل وماله نفسه
 مبغضك،: أي ،1 ژ   ک ک ک    ک ژ: قوله يف العلم أهل بعض
 ...فيه خري ال مقطوع فهو شريعته أبغض من وكذلك: قالوا

 الزم من ألن ،الناس كل  قول على  الرسول قول تقدمي وجوب -4
 الناس، من أحد كل  على مقدما قوله يكون أن ،أحد كل  من أحب كونه
 2."نفسك على حىت
 

 يا: فقال  اهلل رسول إىل رجل جاء: "قال  مالك بن أنس عن رابعاً:
. ورسوله اهلل حب: قال ((للساعة؟ أعددت وما)) :قال الساعة؟ مىت اهلل رسول

 .((أحببت من مع فإنك)): قال

                                 
 .[3، الكوثر]  1
 (.52-2/51القول املفيد، )  2
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 فإنك)):  النيب قول من أشد فرحا اإلسالم بعد فرحنا فما: أنس قال
 فأرجو وعمر بكر وأبا ورسوله اهلل أحب فأنا: أنس قال. ((أحببت من مع
 1".بأعماهلم أعمل مل وإن معهم أكون أن

 

 لي أمتي أشد من)): قال  اهلل رسول أن  هريرة أيب عن :ساماخ
 2.((وماله بأهله رآني لو أحدهم يود بعدي يكونون ناس حبا

 
 
 

  

                                 
 (.6881) مسلم و (؛3688) البخاري رواه  1
 .(7323) مسلم رواه  2
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 محبته شأن في الصحابة عن جاء ما : 
 اهلل رسول من إيل أحب أحد كان  وما: "قال  العاص بن عمرو فعن
، ولو له، إجالال منه عيين أمأل أن أطيق كنت  وما منه عيين يف أجل وال 

 1."منه عيين أمأل أكن مل ألين أطقت، ما أصفه أن سئلت
 ؟ اهلل لرسول حبكم كان  كيف":  طالب أيب بن علي سئل وقد

 البارد املاء ومن وأمهاتنا وآبائنا وأوالدنا أموالنا من إلينا أحب واهلل كان: "قال
 2".الظمأ على

 بن زيد - حينذاك الشرك على وهو - حرب بن سفيان أبو سأل وقد
 يوم أسر قد وكان - وهلتليق احلرم من مكة أهل أخرجه حينما  الدثنة
 نضرب مكانك عندنا اآلن حممدا أن أحتب زيد يا اهلل أنشدك - الرجيع

 الذي مكانه يف اآلن حممدا أن أحب ما واهلل: "قال أهلك؟، يف وإنك عنقه
 رأيت ما: سفيان أبو فقال ".أهلي يف جالس وإين تؤذيه شوكة تصيبه فيه هو
 3."حممدا حممد أصحاب كحب  أحدا حيب أحدا الناس من

 ألنت: فقال ، اهلل رسول إىل األنصار من رجل جاء: قال الشعيب وعن
 أين لظننت فأراك آتيك أين ولوال ومايل وأهلي وولدي نفسي من إيل أحب

                                 
 .(336) مسلم رواه  1
 .(2/568) ،الشفا  2
 .(4/65) كثري  البن البداية  3
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: قال، ((أبكاك؟ ما)) : اهلل رسول له فقال. األنصاري وبكى سأموت
 كنا  اجلنة دخلنا إن وحنن النبيني مع فرتفع ومنوت ستموت أنك ذكرت
 ژ : رسوله على وجل عز اهلل فأنزل بشيء  النيب خيربه فلم .دونك

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 النيب له فقال ،1 ژ ژ  ڈ ڎڈ ڌڌڎ
: ((أبشر)).2 

 عريشا لك نبين أال اهلل نيب يا: "بدر يوم  للنيب  معاذ بن سعد وقال
 على وأظهرنا اهلل أعزنا فإن عدونا، نلقى مث ركائبك، عندك ونعد فيه تكون
 فلحقت ركائبك على جلست األخرى كان  وإن أحببنا ما ذلك كان  عدونا

 ولو منهم لك حبا بأشد حنن ما أقوام عنك ختلف فقد قومنا من وراءنا مبن
 وجياهدون يناصحونك هبم اهلل مينعك عنك، ختلفوا ما حربا تلقى أنك ظنوا

 3.خبري له ودعا خريا  اهلل رسول عليه فأثىن ،"معك
 جيضة املدينة أهل جاض أحد يوم كان  ملا: قال  مالك بن أنس وعن

 من امرأة فخرجت. املدينة ناحية يف الصوارخ كثرت  حىت حممد، قتل: وقالوا

                                 
 .[69النساء، ]  1
 (.1317) اإلميان شعب يف البيهقي أخرجه  2
 البداية يف كثري  ابن وأورده ؛إسحا  البن وعزاه ،(2/192) السرية يف هشام ابن أورده  3
(3/268.) 
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 استقبلت أيهم أدري ال وأخيها وزوجها وابنها بأبيها فاستقبلت حمرمة األنصار
 زوجك أخوك أبوك:  قالوا هذا؟، من: قالت أحدهم على مرت فلما أوال به

 رسول إىل دفعت حىت أمامك: يقولون ؟، اهلل رسول فعل ما: تقول. ابنك
 أبايل ال اهلل رسول يا وأمي أنت بأيب: قالت مث ثوبه بناحية فأخذت  اهلل
 1.عطب من سلمت إذا

 

  

                                 
 .(6/115) الزوائد جممع يف اهليثمي أورده  1
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  محمد نبيناأقسام محبة  . 
 

  :املقتصدين حمبة وهي الواجبة احملبة -أ 
 حيب ال حبيث سوامها مما إليه أحب ورسوله اهلل يكون أن تقتضي فاألوىل

   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعاىل قال كما  يبغضه شيئا

 تعاىل اهلل أوجبه ما مجيع حمبة يقتضي وذلك 1 ژ ڀ ڀ ڀ  پ پ
 تامة إرادة الواجبات إرادة فإن واجب وذلك تعاىل اهلل حرمه ما وبغض
 وذلك عنها اهلل ىهن اليت األشياء عدم تقتضي كما  أوجبه ما وجود تقتضي
 ويبغض اهلل أحبه ما حيب أن مؤمن كل  ىعل فيجب .التام لبغضها مستلزم

 ائ  ائ ى ى ې   ې ېژ :تعاىل قال .اهلل أبغضه ما

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ :تعاىل وقال. 2 ژوئ ەئ ەئ

  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ  ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                 
 .[22اجملادلة، ]  1
 .[28حممد، ]  2
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  ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ژ :تعاىل وقال 1 ژ ڍ ڍ

 .2 ژ ڃ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
 

  :السابقني حمبة وهي املستحبة احملبة -ب 
 تامة حمبة والفضائل النوافل من اهلل أحبه ما حيب بأن السابقني حمبة وأما

 الواجبة ورسوله اهلل حمبة كانت  فإذا إليه اهلل قرهبم الذين املقربني حال وهذه
 توجب فإهنا احملبة أنواع سائر يف كما  ورسوله اهلل أبغضه ما بغض تقتضي

 3.بغضال
 
 

  

                                 
 .[125، 124التوبة، ]  1
 .[36الرعد، ]  2
 (.1/92قاعدة يف احملبة، )  3
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 نبيال محبة اتعالم  : 
 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ: يقول سبحانه و تعاىل :اتباعه -1

 . 1 ژ ڃ   ڃ ڃ ڄ  ڄ
 أعماله يف  الرسول مبتابعة يكون إمنا احملبة وثبات: "قال ابن القيم 

 وقوهتا، وثباهتا احملبة هذه منشأ يكون االتباع هذا فبحسب وأخالقه، وأقواله
 وال معا، واحملبوبية احملبة يوجب االتباع وهذا .نقصاهنا يكون نقصانه وحبسب

 اهلل، حيبك أن يف الشأن بل اهلل، حتب أن يف الشأن فليس هبما إال األمر يتم
 أمرا، وأطعته خربا، وصدقته وباطنا، ظاهرا حبيبه اتبعت إذا إال اهلل حيبك وال

 غريه حمبة وعن حبكمه، غريه حكم عن وفنيت طوعا وآثرته دعوة، وأجبته
 تتعن، فال ذلك يكن مل وإن بطاعته، غريه طاعة وعن مبحبته، اخللق من

 .2"شيء على فلست نورا فالتمس شئت حيث من وارجع
 أمتي أشد من)):  اهلل رسولقال : اإلكثار من ذكره ومحبة رؤيته -2

((وماله بأهله رآني لو أحدهم يود بعدي يكونون ناس حبا لي

3 . 

                                 
 .[31آل عمران، ]  1
 (.3/37) ،السالكني مدارج  2
 .(7323) مسلم رواه  3
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 يف واستحضاره احملبوب، ذكر من أكثر كلما  العبد: "قال ابن القيم 
 شوقه وتزايد له حبه تضاعف ،حلبه اجلالبة ومعانيه حماسنه واستحضار ،قلبه
 بقلبه، حماسنه وإحضار ذكره عن أعرض وإذا قلبه، مجيع على واستوىل، إليه

 لقلبه أقر وال ،حمبوبه رؤية من احملب لعني أقر شيء وال قلبه، من حبه نقص
 الثناء و مبدحه لسانه جرى قلبه يف هذا قوي فإذا حماسنه، وإحضار ذكره من

 ونقصانه احلب زيادة حبسب ونقصانه ذلك زيادة وتكون حماسنه ذكر و ،عليه
 .1"قلبه يف

 من)):  اهلل رسولقال  :تعلم القرآن والعمل به والتأد ب بآدابه -3
((المصحف في فليقرأ رسوله و اهلل يحب أن سره

2. 
 ورسوله اهلل حيب أن أحب من": قال  (مسعود بن) اهلل عبد وعن
 .3"ورسوله اهلل حيب فهو القرآن حيب كان  فإن فلينظر

 بالتدبر القرآن قراءة من للقلب أنفع شيء فال: "قال ابن القيم 
 العارفني ومقامات العاملني واحوال السائرين منازل جلميع جامع فإنه والتفكر

 والرضا والتوكل واالنابة والرجاء واخلوف والشو  احملبة يورث الذي وهو

                                 
 (.4/6) جالء األفهام،  1
 .(2342) الصحيحة األحاديث سلسلة  2
 ورجاله الطرباين رواه(: 7/79؛ قال اهليثمي يف جممع الزوائد )(2/353شعب اإلميان )  3

 .ثقات
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 وكذلك وكماله القلب حياة هبا اليت االحوال وسائر والصرب والشكر والتفويض
 فلو وهالكه القلب فساد هبا واليت املذمومة واالفعال الصفات مجيع عن يزجر
 قرأه فإذا سواها ما كل  عن هبا الشتغلوا بالتدبر القرآن قراءة يف ما الناس علم

 ولو مرة مائة ولو كررها  قلبه شفاء يف إليها حمتاجا وهو بآية مر حىت بتفكر
 وأنفع وتفهم تدبر بغري ختمة قراءة من خري وتفهم بتفكر آية فقراءة ليلة

 عادة كانت  وهذه ،القرآن حالوة وذو  االميان حصول اىل وأدعى للقلب
 بآية قام انه:  النيب عن ثبت وقد ،الصباح اىل االية احدهم يردد السلف
 ېئ ېئ     ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ :قوله وهي الصباح حىت يرددها

 .2"القلب صالح صلأ هي بالتفكر القرآن فقراءة .1 ژ ىئ  ىئ ېئ
و قد ورد األحاديث كثرية يف  :محب ُة َمْن أحب  وبُغض َمْن أبغض -4

 هذا املعىن، منها:
 و وجل عز اهلل أحب فقد أحبني من و أحبني فقد عليا أحب من))
((وجل عز اهلل أبغض فقد أبغضني من و أبغضني فقد عليا أبغض من

3. 

                                 
 .[118املائدة ]  1
 (.1/187) مفتاح دار السعادة،  2
 .(1299) الصحيحة األحاديث سلسلة  3
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 و احلسن يعين ((أبغضني فقد أبغضهما من و أحبني فقد أحبهما من))
 .1 احلسني

((أسامة فليحب أحبني من))

2. 
وقد  :الحذر من الغلو فيه ورفعه فوق منـزلته التي أنزله اهلل إياها -5

 اهلل فإن قدري فوق ترفعوني ال الناس أبها يا))فقال:   حّذر النيبّ 
((نبيا يتخذني أن قبل عبدا اتخذني

 َأْطَرتْ  َكَما  ُتْطُروِني الَ )). و قال أيضا: 3
((َوَرُسولُه اللَّهِ  َعْبدُ  فـَُقوُلوا َعْبُدهُ  أَنَا فَِإنََّما َمْرَيمَ  اْبنَ  النََّصاَرى

4. 
! سيدنا وابن سيدنا يا! حممد يا: قال رجال أن ، مالك بن أنس عنو 

 بتقواكم عليكم !الناس أيها يا)) : اهلل رسول فقال! خرينا وابن وخرينا
 واهلل ورسوله اهلل عبد ،عبداهلل بن محمد أنا ،الشيطان يستهوينكم وال
((وجل عز اهلل أنزلني التي منزلتي فوق ترفعوني أن أحب ما

5. 
يف   وقد حّذر النيبّ  :الحذر من البدع والبعد عن األهواء -6

  اهلل رسول ابن ىصلّ "قال:  بن سارية  اضالعربأحاديث كثرية: و عن 

                                 
 .(2895) الصحيحة األحاديث سلسلة  1
 .(5966صحيح اجلامع )  2
 .(2550) الصحيحة األحاديث سلسلة  3
 .(3445رواه البخاري )  4
 .(1097) الصحيحة األحاديث سلسلة  5
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 امنه تووجل عيونال انهم ذرفت بليغة ةظموع افوعظن اعلين أقبل مث ومي ذات
 اإلين تعهد افماذ مودع موعظة هذه كأن  !اهلل رسول اي :قائل فقال القلوب

 من نهإف اشيبح اعبد وإن عةاوالط والسمع اهلل ىبتقو  أوصيكم)) :فقال
 اءالخلف وسنة يتبسن   فعليكم اكثير   ااختالف ىفسير  يبعد منكم يعش

 وإياكم النواجذب اعليه واوعض   ابه واتمس ك الراشدين المهدي ين
((ةضالل بدعة وكل بدعة محدثة كل  فإن األمور تاومحدث

1. 
 
 

  

                                 
 .(4609سنن أيب داود )  1
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 النبي لمحبة الصحيح المعنى  فيها الناس وانقسام: 
 

 واجلوارح واللسان القلب على  لنبينا أوجب قد وتعاىل سبحانه اهلل نفإ
 من خلقه على سبحانه أوجب كما  بنبوته، التصديق جمرد على زائدة حقوقا

 به التصديق جمرد على زائدة أمورا واجلوارح واللسان القلب على العبادات
 أمورا - غريه مع يفعل أن يباح مما - رسوله حلرمة سبحانه وحرم. سبحانه

 .بنبوته التكذيب جمرد على زائدة
 

 وولده نفسه من املؤمن إىل أحب يكون بأن  حقه احلقو  تلك فمن
 1.والسنة القرآن من األدلة ذلك على دلت كما  اخللق ومجيع

 

 ما وكره حيبه ما حب يف  الرسول موافقة جيب احملبة هذه ومبقتضى
 ما ويكره ، الرسول أحب ما بقلبه فيحب له املتابعة بتحقيق أي يكرهه،

 ، الرسول يسخط ما ويسخط ، الرسول يرضى مبا ويرضى الرسول، كرهه
 .والبغض احلب هذا مبقتضى جبوارحه ويعمل

 

 :هيو  أقسام ثالثة إىل احملبة هلذه فهمهم يف الناس انقسم وقد
 

                                 
 .اإلسالم أعداء شبهات على الرد يف املفصل(؛ 1/425الصارم املسلول، )  1
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 .اإلفراط أهل: األول القسم
 مل أمورا بابتداعهم حمبته يف بالغوا الذين فهم: األول القسم أصحاب أما

 احملبة عالمة هو األمور هذه فعل أن منهم ظنا ، ورسوله اهلل يشرعها
 إىل وإيصاله مدحه يف ومبالغتهم مبولده، احتفاهلم األمور تلك ومن .وبرهاهنا

 كالدعاء  له العبادة أنواع بعض صرف إىل إضافة... تعاىل هلل إال تنبغي ال أمور
 قربه فيها اليت باحلجرة والتمسح والطواف به واحللف واالستشفاع والتوسل
 للرسول احملبة بدعوى تفعل اليت والشركي ات البدعي ات من ذلك غري إىل 
، ورسوله اهلل يشرعها مل أمور وهي  اهلل رضوان الصحابة يفعلها ومل 

 إىل وإضافة ، اهلل لرسول وحمبتهم وتقديرهم بإجالهلم عرفوا الذين عليهم
 أمور هي بل الشارع، به جاء ملا خمالفة أمور هي هؤالء به يقوم ما فإن ذلك

 منه القسم هذا أصحاب أكثر حظ صار ولقد فعلها، من الشارع حذر قد
 منه حذر الذي الزائد واإلطراء بالغلو املقرتنة والقصائد باألشعار مدحه 

 من النوع هذا فتجد وهنيه، أمره من كثري  يف له عصياهنم مع الكرمي، الشارع
 ...وسالمه عليه اهلل صلوات له اخللق أعصى

 به، واالستغاثة بدعائه تنال  الرسول حمبة أن يعلموا أن هؤالء فعلى
 يدعى الذي هو وحده هللفا اهلل مع شركا يعد اهلل لغري صرفها أمور فتلك

 املضطر جييب الذي وهو شيء، كل  وخالق العاملني، رب فهو به ويستغاث
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 سبحانه الدعاء مسيع وهو دعاه إذا يالداع جييب الذي القريب وهو دعاه، إذا
 1...كبريا  علوا الظاملون يقول عما وتعاىل

 

 .التفريط أهل: الثاني القسم
 هذا حتقيق يف قصروا الذين التفريط أهل فهم الثاين القسم أصحاب أما
 واألهل النفس حمبة على حمبته تقدمي وجوب يف  حقه يراعوا فلم املقام
 وطاعته وإجالله وتوقريه كتعزيره  أخرى حقو  من ماله يراعوا مل كما.  واملال
 الواجبة العظيمة احلقو  من ذلك غري إىل عليه والسالم والصالة سنته واتباع

 :وهي مجيعا إليها أو التالية األمور إحدى إىل يعود ذلك يف والسبب. له
 هم ما بسبب شرعه اتباع وعن  نبيهم سنة عن هؤالء إعراض :أوال

 ما على وأهوائهم أنفسهم شهوات تقدمي يف وإسرافهم املعاصي، من عليه
 .والنواهي األوامر من الشرع يف جاء

 هذا وأن اإلميان، حتقيق يف يكفي التصديق جمرد أن الكثري اعتقاد :ثانيا
 ، حممد بنبوة بالتصديق يكتفون تراهم ولذا عليهم، الواجب القدر هو

 عن العمل يؤخرون الذين اإلرجاء أهل حال هو وهذا له، املتابعة حتقيق دون
 تصديق أو ،فقط بالقلب التصديق هو اإلميان إن ويقولون اإلميان مسمى
 .هذا زماننا يف أكثرهم وما اللسان وإقرار القلب

                                 
 (.186 ص) ،احلميد العزيز تيسري ؛اإلسالم أعداء شبهات على الرد يف املفصل  1
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 واليت ، له الواجبة احلقو  فيها مبا دينهم بأمور منهم الكثري جهل :ثالثا
 هلم ليس - باهلل إال قوة وال حول وال - الناس من فكثري  حمبته ضمنها من
 .رمسه إال الدين من هلم وليس امسه إال اإلسالم من

 وما غيهم، عن يقلعوا وأن رشدهم إىل يعودوا أن هؤالء على فالواجب
 حمبتهم وضعف إمياهنم نقصان سبب هي اليت والذنوب املعاصي من عليه هم

 .تعاىل اهلل إىل يقرهبم عما وبعدهم
 اإلميان بل إميانا يسمى ال التصديق جمرد أن يعلموا أن عليهم جيب كما

 وينقص الرمحن بطاعة يزيد باألركان وعمل باجلنان واعتقاد باللسان قول
 فلذلك اإلميان مسمى عن العمل خيرج أن ألحد فليس الشيطان، بطاعة
 ما ويتبع  ورسوله اهلل يطيع أن  ورسوله باهلل يؤمن من كل  على جيب
 هو االتباع فإن اإلميان، حيصل فبذلك ، رسوله على الشرع من اهلل أنزل

 إميانه قوي اتباعه قوي ما فمىت إميانه، يكون املرء اتباع فبحسب اإلميان ميزان
 .بالعكس والعكس
 ضمنها من واليت منها الواجب وخباصة دينهم أمور معرفة عليهم جيب كما

 أولئك وتعاىل تبارك اهلل ذم فلقد الواجبة احلقو  من  للمصطفى ما معرفة
 خماطبته عند الصوت رفع عدم يف حق من  للنيب ما يعرفوا مل الذين النفر

 وئ ەئ  ەئ ائ ژ :تعاىل قال يعقلون ال بأهنم اهلل ووصفهم مناداته أو
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 الذين على أثىن نفسها السورة ويف ،1 ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ژ: تعاىل فقال  املصطفى حق عرفوا

 ژ ى ى    ې  ې ېې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 واهلل ،2
  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ :العزيز كتابه  يف يقول وتعاىل سبحانه

 ژ ىئ

 باتباعهم إال حمبة وال إميان هلم يتحقق ال أنه هؤالء وليعلم. 3
 4.وهداه هنجه على والسري بسنته واقتدائهم  للمصطفى

 

 :والتفريط اإلفراط بين توسطوا الذين: الثالث القسم
 اإلفراط أهل السابقني الطرفني بني توسطوا الذين فهم: الثالث القسم أما
 ومن والتابعني الصحابة من السلف هم القسم هذا فأصحاب. التفريط وأهل
 مبقتضاها وقاموا حكما احملبة هذه بوجوب آمنوا الذين هنجهم على سار

 ومجيع واألهل والولد النفس حمبة فو   النيب فأحبوا. وعمال وقوال اعتقادا
 تصديقا أنفسهم من هبم أوىل فجعلوه  رسوله وأمر اهلل ألمر امتثاال اخللق

                                 
 .[4احلجرات، ]  1
 .[3احلجرات، ]  2
 .[9الزمر، ]  3
 .اإلسالم أعداء شبهات على الرد يف املفصل  4
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 ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: تعاىل لقوله

 أن بوجوب وأيقنوا ،1
 ڇ ڇ  چ چ چژ: تعاىل لقوله طاعة واألموال باألنفس يوقى

. 2ژڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
  لنبيه اهلل أوجب ما حبسب وعمال وقوال اعتقادا احملبة هذه مبقتضى وقاموا

 فآمنوا. تفريط وال إفراط غري من واجلوارح واللسان القلب على حقو  من
 حبسب -وقاموا. وجل عز ربه من به جاء وما ورسالته بنبوته وصدقوا

 بسنته واالقتداء بفعله والتأسي ألمره واالنقياد طاعته من يلزم مبا -استطاعتهم
 ڻ ڻ ژ :تعاىل قال .برسالته اإلميان لوازم من يعد مما ذلك غري إىل

 وتعاىل سبحانه به أمر ملا وامتثلوا. 3 ژ ہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ
 فمن .رسالته لوازم يف يدخل وما بنبو ته التصديق جمرد على زائدة حقو  من

 ڄ ڄ ژ :تعاىل قال والتسليم عليه بالصالة سبحانه ألمره امتثاهلم ذلك

 ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ  ڄ ڄ

 ژ ڇ

 ې ژ :تعاىل قال وتوقريه تعزيره من سبحانه به أمر وما. 4

                                 
 .[6األحذاب، ]  1
 .[120التوبة، ]  2
 .[7احلشر، ]  3
 .[56األحذاب، ]  4
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 ژ ې

 . يؤذيه ما كل  من ومنعه وتأييده بنصره يكون فتعزيره. 1
 مبا والتعظيم والتكرمي بالتشريف يعامل وأن وإكرامه بإجالله يكون: وتوقريه
 .يليق مبا خماطبته ذلك يف ويدخل .الوقار حد عن خيرجه ما كل عن يصونه

 .2ژڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چژ :تعاىل قال
 صوته فو  الصوت رفع وحرمة يأذن، حىت بالكالم يديه بني التقدم وحرمة

 ک ک ک ژ :تعاىل قال .للرجل الرجل جيهر كما  بالكالم له جيهر وأن

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ  ڳڱ  ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک

 ے  ے              ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 3.ژ ائ ى ى    ې  ې ېې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ
 عليهم فرض ما وأدوا وتعاىل تبارك اهلل ألمر وطاعة امتثاال األمور هبذه فقاموا

. البحث هذا ثنايا يف مذكورة هي واليت ذكرها يطول اليت األخرى احلقو  من
 كما  يبالغوا ومل يغالوا فلم به أمروا ما يتجاوزوا مل األمور هبذه قيامهم مع وهم
 الغيب، كعلم  اهلل لغري تنبغي ال بأمور  النيب وصفوا الذين اإلفراط أهل فعل

                                 
 .[9الفتح، ]  1
 .[63النور، ]  2
 .[3-1احلجرات، ]  3
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 به واالستغاثة له والسجود كدعائه  اهلل لغري صرفها جيوز ال أمورا له وصرفوا
 والرسالة النبوة من  نبيه به اهلل أكرم ما بأن مؤمنون هم بل .بقربه والطواف

 بشريته عن خروجه يوجب ال ذلك كل  املنزلة، وشرف القدر وعظم والرفعة
 ژ ۋ ٴۇ     ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ژ :تعاىل قال .هلل وعبوديته

1. 
 قد بأمور ووصفه وقدره حقه يف الغلو شيء يف احملبة من ليس أنه واعتقدوا
 ومناقضة احملبة لتلك ومضادة خمالفة هذا يف أن علموا بل وحده، هبا اهلل اختص

 پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ژ :ألمته يقوله أن  نبيه وتعاىل سبحانه به أمر ملا

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ             ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

 ژ ڦ ڤ      ڤ  ڤ   ڤ ٹ    ٹ ٹٹ

 ڤ ڤ   ٹ  ٹ ٹ ژ :تعاىل وقال .2

 .3 ژ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ
 به أمر ملا خمالفة يعد بل شيء يف حمبته من ليس  حقه يف غلو فكل
   ک ڑژ :تعاىل قال .عقوبته من واحلذر ذلك عن االبتعاد فيجب

 مشاقة يعد كما.  4ژڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک

                                 
 .[93اإلسراء، ]  1
 .[188األعراف، ]  2
 .[65النمل، ]  3
 .[63النور، ]  4
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ :تعاىل قال.  للرسول

 ژ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ

1، 
 ابتدعوه مبا  النيب حق يف غلوا الذين الغالة حال من احلذر جيب فإنه ولذا
 اهلل حذر بل رسوله، لسان على أو كتابه  يف اهلل يشرعها مل اليت األمور من

 2.منها  ورسوله
وسط أهل أن يعلم وهبذا  وحافظوا حفظوا بل  قدره من ينتقصوا مل الت

 .له وتعظيمها األمة حمبة استمرارية يضمن أن شأنه من ما كل  على
وسط أهل حال فهذه  النهج على يسري أن أراد فمن منهجهم هو وهذا الت

 وهو أال وطريقهم اإلميان أهل بسبيل فعليه املستقيم الصراط ويسلك القومي
 .يتبع أن أحق واحلق احلق، طريق فذاك والسنة الكتاب
 سار ومن وتابعيهم والتابعني الصحابة من الصاحل السلف منهج وهذا

 قواعد حتكمها  للنيب حمبتهم كانت  فقد الدين، يوم إىل هنجهم على
 انتهوا الشارع عنه هنى وما به ائتمروا الشارع به أمر فما والسنة، الكتاب

 اإلفراط أهل فعل كما  وأهواءهم عواطفهم احملبة هذه يف حيكموا ومل عنه،
 إليه دفعهم الذي الغلو ذاك حقه يف غلوهم بسبب أقدامهم هبم زلت الذين

                                 
 .[115النساء، ]  1
 .اإلسالم أعداء شبهات على الرد يف ملفصل(؛ 422 ص) ،املسلول الصارم  2
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 الشرع نصوص إن بل سلطان من به اهلل أنزل ما غلو وهو أهوائهم، حتكيم
 ۇئ ژ: تعاىل بقوله اإلفراط أهل وصف ليصد  وإنه حترميه، على تنص

 .1ژی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 يف يتمثل  حملبته الصحيح املفهوم أن اجلانب هذا يف القول فخالصة

 والتابعني الصحابة من وأئمتها األمة سلف عليه كان  الذي املفهوم ذلك
 من املستمد املفهوم ذلك. سبيلهم وسلك هنجهم على سار ومن وتابعيهم

 2.أمنلة قيد عنهما خيرج مل والذي السنة ونصوص القرآن آيات
 
 

  

                                 
 .[50القصص، ]  1
 .اإلسالم أعداء شبهات على الرد يف املفصل  2
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 النبي بيت آل محبة . 
 

 لقد ،عظمهمنو  الطاهرين الطيبني  اهلل رسول يجب علينا أن حنب آلف
 ژ ڈ ڈ ڎژ :وتعاىل سبحانه فقال عليهم كتابه  يف اهلل أثىن

 هم  اهلل رسول وآل. 1ژک  ک ک ڑ ڑ ژ
 فعلى .عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي آل وهم الصدقة حرم ممن قرابته
 أنجاء يف احلديث الصحيح  فقد ،الكساء أهل  اهلل رسول بيت آل رأس

: وقال له كساء  حتت فجمعهم اوعلي وفاطمة وحسيناً  حسناً  دعا  اهلل رسول
((أحق هم هؤالء ،بيتي أهل هؤالء))

 خرياً  أمته  اهلل رسول أوصى ولقد. 2
 رسول يأتيني أن يوشك بشر أنا فإنما الناس أيها بعد أما)): فقال بيته هلبأ

 والنور الهدى فيه اهلل كتاب  أولهما ثقلين فيكم تارك وأنا فأجيب ربي
 قال مث فيه ورغب اهلل كتاب  على فحث ((به وتمسكوا اهلل بكتاب فخذوا
: ((بيتي أهل في اهلل أذكركم بيتي وأهل))

 الطاهرات  وأزواجهكذلك   .3
 . اهلل رسول بيت آل يف يدخلن املؤمنني أمهات املطهرات

 

                                 
 .[33، األحزاب]  1
 .(578-2/577) ،الصحابة فضائل يف أمحد اإلمام أخرجه  2
 (.6378) مسلم هروا  3
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 عليه، يؤجر واجب فرض عندنا حمبتهمقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "
 رسول خطبنا: قال أرقم بن زيد عن مسلم صحيح يف عندنا ثبت قد فإنه
 تارك إني الناس، أيها)): فقال واملدينة مكة بني مخّا،: يدعى بَغِدير  الّله

َرِتي)): قال مث عليه، وحض الّله كتاب  فذكر ،((الل ه كتاب  الثقلين فيكم  وِعتـْ
 قلت. ((بيتي أهل في الل ه أذكركم بيتي، أهل في الل ه أذكركم بيتي، أهل

 آل وعلى حممد، على صل اللهم": يوم كل  صالتنا يف نقول وحنن: ملقدم
 وعلى حممد على وبارك جميد، محيد إنك إبراهيم، على صليت كما  حممد،

 فمن: مقدم قال(. جميد محيد إنك إبراهيم، آل على باركت كما  حممد، آل
 والناس واملالئكة الّله لعنة فعليه أبغضهم من: قلت البيت؟ أهل يبغض

 1.."..عدال وال صرفًا منه الّله يقبل ال أمجعني،
 

 أهنم واجلماعة السنة أهل أصول ومنقال الشيخ ابن عثيمني رحم اهلل: "
 رسول من وللقرابة لإلميان،: ألمرين محيبوهن ، اهلل رسول بيت آل حيبون

 ...أبداً  يكرهوهنم وال ، اهلل
 وقرابته،  اهلل رسول بيت آل حمبة على اهلل نشهد إننا: نقول فنحن

  .ورسوله اهلل حملبة حنبهم
 ....القرآن بنص أزواجه هبيت أهل ومن -

                                 
 (.8/68) تيمية ابن فتاوى جمموع  1
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 وغريهم واحلسني واحلسن وعلي فاطمة قرابته، فيه يدخل وكذلك -
 ...وأبنائه املطلب عبد بن كالعباس

 الصالة عليه الرسول أقارب من كانوا  ولو حنبهم، ال فإننا كفروا،  فإن
 بأي حنبه أن جيوز ال والسالم الصالة عليه الرسول عم هلب فأبو والسالم،

 أبو وكذلك ، النيب وإليذائه لكفره نكرهه أن جيب بل األحوال، من حال
 إىل أسداها اليت أفعاله حنب لكن لكفره، نكرهه أن علينا جيب طالب،
 1".عنه والذب احلماية من والسالم الصالة عليه الرسول

 

  

                                 
 (.310-8/309جمموع فتاوى، )  1
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 النبي أصحاب محبة . 
 

 :أمجعني عليهم اهلل رضوان أصحابه حمبة  حمبته ومن
 عز اهلل ألن ،أصحابه حب  النيب حب مجلة يف ويدخل: "البيهقي قال

      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ: فقال ومدحهم عليهم أثىن وجل

 ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ

 ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ

 ک ک ک ژ: تعاىل وقال، 1 ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعاىل وقال، 2ژڻ ڻ ں

: تعاىل وقال، 3 ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ

                                 
 .[29الفتح، ]  1
 .[18الفتح، ]  2
 .[100التوبة، ]  3
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ژ

 .1 ژ       ەئ ەئ  ائ ائ ىى ې  ې
 إىل ويتقربوا حيبوهم أن املسلمني مجاعة من استحقوا املنزلة هذه أنزلوا فإذا

 على وواجب أحبه أحد عن رضي إذا تعاىل اهلل ألن مبحبتهم وجل عز اهلل
 2".مواله حيب من حيب أن العبد

 عنهم والرتضي حمبتهم  اهلل رسول أصحاب حنو األمة واجب فمن
 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: بقوله تعاىل اهلل أمرنا كما  هلم والدعاء

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ٻ

 .3 ژ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ
 الدنيا احلياة يف وخصهم  نبيه بصحبة وشرفهم اهلل اختارهم قوم فهم
 معه واجلهاد عنه والذب نصرته و الشريف فمه من حديثه ومساع إليه بالنظر

 .اإلسالم دين ونشر اهلل سبيل يف
 عن بلغوا فقد األمة، وبني  الرسول بني الواسطة هم كانوا  وفاته وبعد

 وأمتها الوجوه أكمل على واهلدى النور من به اهلل بعثه ما  اهلل رسول

                                 
 .[74األنفال، ]  1
 (.1/287) ،للبيهقي اإلميان شعب  2
 .[10احلشر، ]  3
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 بأنفسهم اهلل سبيل يف وجاهدوا: األرض بقاع شىت يف الدين هذا ونشروا
 األجر بذلك هلم فكان ولساهنم بسناهنم الدين هذا عن وذبوا وأمواهلم،

 .مجيًعا املوحدين املسلمني وعند نبيهم وعند رهبم عند العالية واملنزلة العظيم
 . النيب شهادةب األمة هذه قرون خري وهم كذلك  يكونون ال وكيف

 الذين ثم قرني، خيركم)):  النيب قال: قال  حصني بن عمران فعن
((يلونهم الذين ثم يلونهم،

  النيب عن  مسعود بن اهلل عبد وعن. 1
(( ...يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، الناس خير)): قال

2. 
 احلديث يف جاء ما شأهنا وجاللة الصحبة فضل عظم على يدل ومما

 أصحابي، تسبوا ال)):  اهلل رسول قال :قال  اخلدري سعيد أيب عن
 مد أدرك ما ذهًبا أحد مثل أنفق أحدكم أن لو بيده نفسي فوالذي
((نصيفه وال أحدهم

 يعدله ال الصحبة شأن أن على يدل احلديث فهذا. 3
 .شيء

 حب اإليمان آية)):  رسول قال: قال  مالك بن أنس وعن
((األنصار بغض النفاق وآية األنصار

4. 

                                 
 .(6638) مسلم و (؛2651) البخاري هروا  1
 .(6635) مسلم و (؛2652) البخاري رواه  2
 .(6651) مسلم و (؛3673) البخاري هروا  3
 .(244) مسلم و ؛له واللفظ (3784) البخاري هروا  4
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 الصحابة فضل على يدل فيما  النيب عن األحاديث تواترت ولقد
 األمة هذه قرون خري وكوهنم وإكرامهم تعظيمهم ووجوب عليهم اهلل رضوان

 السنن أهل وكذا صحيحيهما يف ومسلم البخاري عقد ولقد.  النيب بعد
 األحاديث من الكثري فيه أوردوا الصحابة لفضائل كتابا  منهم كل  وغريهم،

 .عليهم اهلل رضوان الصحابة فضل يف الواردة
 :الرازي زرعة أبو يقول  اهلل رسول أصحاب حنو السلف معتقد وعن

. زنديق أنه فاعلم  اهلل رسول أصحاب من أحًدا ينتقص الرجل رأيت إذا"
 ذلك إلينا أدى وإمنا حق، به جاء وما حق، والقرآن حق الرسول أن وذلك

 واجلرح والسنة الكتاب ليبطلوا شهودنا جيرحوا أن يريدون وهؤالء .الصحابة كله
 1."زنادقة وهم أوىل هبم

 هلم اهلل بتعديل ومعلومة ثابتة الصحابة عدالة: "البغدادي بياخلط وقال
 :ذلك فمن القرآن، نص يف هلم واختياره طهارهتم، عن وإخباره
 .2 ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: تعاىل قوله

 ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ: تعاىل وقوله

 .3 ژ ڄ ڄ ڄ ڄ
                                 

 .(97 ص) الرواية علم يف الكفاية  1
 .[110آل عمران، ]  2
 .[143البقرة، ]  3
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 الصحابة يف وارد هو: وقيل اخلاص به فاملراد عاًما كان  وإن اللفظ وهذا
 .غريهم دون

 ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ژ: تعاىل وقوله

 .1 ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ
  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعاىل وقوله

 .2 ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ: تعاىل وقوله

 ژ ۋ ۋ

3. 
 .4ژچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃژ: تعاىل وقوله
 ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ: تعاىل وقوله

 ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى

                                 
 .[17الفتح، ]  1
 .[100التوبة، ]  2
 .[12، 11، 10الواقعة، ]  3
 .[64األنفال، ]  4



 

 
58 

 مئ حئ جئ ی  یی   ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .1 ژ  حب جب يئ ىئ
 .تعدادها ويطول إيرادها، يكثر آيات يف

 

 وأحسن تعظيمهم يف وأطنب ذلك، مثل الصحابة  اهلل رسول ووصف
 ...عليهم الثناء
 

 فال ونزاهتهم تعديلهم على والقطع الصحابة، طهارة يقتضي ذلك ومجيع
 تعديل إىل بواطنهم على املطلع هلم تعاىل اهلل تعديل مع منهم أحد حيتاج
 ... له اخللق من أحد

 ألوجبت ذكرناه مما شيء فيهم ورسوله وجل عز اهلل من يرد مل لو أنه على
 واألموال املهج وبذل والنصرة، واجلهاد، اهلجرة، من عليها كانوا  اليت احلال
 على القطع واليقني، اإلميان وقوة الدين، يف واملناصحة واألوالد، اآلباء وقتل

 الذين واملزكني املعدلني مجيع من أفضل وأهنم لنزاهتهم، واالعتقاد عدالتهم
 بقوله يعتد ومن العلماء كافة  مذهب وهذا .اآلبدين أبد بعدهم من جييئون

 2.الفقهاء من

                                 
 .[9، 8احلسر، ]  1
 .(96-93 ص) الرواية علم يف الكفاية  2
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 ومل ،عدول الصحابة مجيع أن على السنة أهل اتفق: "حجر ابن وقال
 1".املبتدعة من شذوذ إال ذلك يف خيالف

 نفرط وال ، اهلل رسول أصحاب وحنب: "الطحاوية العقيدة صاحب وقال
 اخلري وبغري بغضهم، من ونبغض منهم، أحد من نتربأ وال منهم، أحد حب يف

 2."وطغيان كفر  وبغضهم وإحسان، دين وحبهم خبري إال نذكرهم وال يذكرهم،
 يعتقد أن فحبهم اإلميان من الصحابة حب أن ظهر وإذا: "البيهقي وقال
 يف عنا ذي ولكل حقه، منهم حق ذي لكل ويعرف هبا هلم ويعرتف فضائلهم
 ويدعو حماسنهم وينشر زلته،نم  الرسول عند زلةنم ذي ولكل عناه اإلسالم

 وال وهفواهتم زالهتم يتتبع وال عنهم الدين أبواب يف جاء مبا ويقتدي هلم باخلري
 ضرورة يقع ال عما ويسكت عنه، حيسن ال ما ببث منهم أحد هتجني يتعمد

 3."التوفيق وباهلل بينهم كان  فيما فيه اخلوض إىل
 سالمة واجلماعة السنة أهل أصول ومن: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
: تعاىل قوله يف به اهلل وصفهم كما  ، اهلل رسول ألصحاب وألسنتهم قلوهبم

 ڀ پ    پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

                                 
 .(1/17) اإلصابة  1
 (.528 ص) الطحاوية العقيدة شرح  2
 .(297 ص) للبيهقي اإلميان شعب  3
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 ژ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

1. 
 أن لو بيده نفسي الذي فو أصحابي تسبوا ال)): قوله يف  النيب وطاعة

((نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهبًا أحد مثل أنفق أحدكم

 ما ويقبلون. 2
 من أنفق من فيفضلون ومراتبهم فضائلهم من: واإلمجاع والسنة الكتاب به جاء
 وقاتل، بعده من أنفق من على وقاتل، - احلديبية صلح وهو - الفتح قبل

 وكانوا - بدر ألهل قال اهلل بأن ويؤمنون األنصار، على املهاجرين ويقدمون
((لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا)): -عشر وبضعة ثالمثائة

 به أخرب كما  .3
، وأربعمائة ألف من أكثر وكانوا عنه، ورضوا عنهم اهلل رضي قد بل. 

 من وغريهم كالعشرة  باجلنة  اهلل رسول له شهد ملن باجلنة ويشهدون
  طالب أيب بن علي املؤمنني أمري عن النقل به تواتر مبا ويقرون .الصحابة

 بعثمان، ويثلثون عمر، مث بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري أن من غريه وعن
 تقدمي على  الصحابة أمجع وكما اآلثار عليه دلت، كما  ، بعلي ويربعون
 الصحابة يبغضون الذين الروافض طريقة من ويتربءون... البيعه يف عثمان

 4."ويسبوهنم
 

                                 
 .[10احلشر، ]  1
 .(6651) مسلم و (؛3673) البخاري هروا  2
 .(6557) مسلم و (؛3983) البخاري هروا  3
 ( ،4/299-302.) اهلل رسول عن الدفاع موسوعة؛ (153-3/152) الفتاوى جمموع  4
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 الصحابة للنبي  حببعض الروايات الدالة على 
 

 عائشة عن  النيب أصحاب اجتمع ملا :قالت  مثانية وكانوا 
 إنا بكر ابا يا فقال الظهور يف  اهلل رسول على بكر أبو أحل رجال وثالثني

 يف املسلمون وتفر   اهلل رسول ظهر حىت يلح بكر أبو يزل فلم .قليل
 ورسول خطيبا الناس يف بكر أبو وقام عشريته يف رجل كل  املسجد نواحي

 املشركون وثار.  رسوله وإىل اهلل إىل دعا خطيب أول فكان .جالس  اهلل
 ووطئ .شديدا ضربا املسجد نواحي يف فضربوا املسلمني وعلى بكر أيب على
 يضربه فجعل ،ربيعة بن عتبة الفاسق منه ودنا شديدا ضربا وضرب بكر أبو

 يعرف ما حىت بكر أيب بطن على ونزا لوجهه وحيرفهما خمصوفتني بنعلني
 ومحلت بكر أيب عن املشركني فاجلت يتعادون تيم بنو وجاء .أنفه من وجهه

 رجعت مث موته يف يشكون وال منزله أدخلوه حىت ثوب يف بكر أبا تيم بنو
 ربيعة بن عتبة لنقتلن بكر أبو مات لئن واهلل وقالوا املسجد فدخلوا تيم بنو

 أجاب حىت بكر أبا يكلمون تيم وبنو قحافة أبو فجعل بكر أيب إىل فرجعوا
 وعذلوه لسنتهمأب منه فمسوا  اهلل رسول فعل ما فقال .النهار آخر فتكلم

 فلما .إياه تسقيه أو شيئا تطعميه أن أنظري .اخلري أم مهأل وقالوا قاموا مث
 مايل واهلل فقالت  اهلل رسول فعل ما يقول وجعل عليه احلت به خلت

 .عنه فاسأليها اخلطاب بنت مجيل أم إىل اذهيب :فقال بصاحبك علم
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 بن حممد عن يسألك بكر أبا إن :فقالت .مجيل أم جاءت حىت فخرجت
 أن حتبني كنت  وإن اهلل عبد بن حممد وال بكر باأ أعرف ما :فقالت اهلل عبد

 بكر أبا وجدت حىت معها فمضت ،نعم :قالت .ابنك إىل معك أذهب
 هذا نالوا قوما إن واهلل :وقالت بالصياح وأعلنت مجيل أم فدنت .دنفا صريعا
 فعل فما :قال منهم لك اهلل ينتقم أن ألرجو وإين وكفر فسق هلأل منك

 :قالت منها عليك شيء فال: قال تسمع أمك هذه :قالت؟  اهلل رسول
 ال أن علي هلل نإف :قال األرقم ابن دار يف :قالت ؟هو أين :قال صاحل سامل
 هدأت إذا حىت فامهلتا  اهلل رسول آيت أو شرابا أشرب وال طعاما أذو 
 اهلل رسول على أدخلتاه حىت عليهما يتكئ به خرجتا الناس وسكن الرجل
 اهلل رسول عليه فأكب قال  رسول له ور  املسلمون عليه وأكب فقبله 
 إال بأس يب ليس اهلل رسول يا وأمي بأيب بكر أبو فقال شديدة رقة  اهلل
 اهلل إىل فادعها مبارك وأنت بوالدها برة أمي وهذه وجهي من الفاسق نال ما

 اهلل رسول هلا فدعا :قال ،النار من بك يستنقذها أن اهلل عسى هلا اهلل وادع
 1سلمتأف اهلل إىل ودعاها. 

  كله  عملي أن وددت:  وقال فبكى بكر أبو عنده ذكر عمر عنو 
 سار فليلة ليلته أما ،لياليه من واحدة وليلة أيامه من واحدا يوما عمله مثل
 أدخل حىت تدخله ال واهلل: قال إليه انتهينا فلما الغار إىل  اهلل رسول مع

                                 
 .(30-3/29البداية و النهاية )  1
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 ثقبا جانبه يف ووجد فكسحه فدخل دونك أصابين شيء فيه كان  فإن قبلك
  اهلل لرسول قال مث رجليه فألقمها اثنان منها وبقي به وسدها إزاره فشق

 يف بكر أبو فلدغ ونام حجره يف رأسه ووضع  اهلل رسول فدخل ادخل
 دموعه فسقطت  اهلل رسول ينتبه أن خمافة يتحرك ومل اجلحر من رجله
 أيب فداك لدغت: قال ((بكر؟ أبا يا لك ما)): فقال  اهلل رسول وجه على
 .1جيده ما فذهب  اهلل رسول فتفل ،وأمي
  اهلل عبد بن جابرعن  يرون :سفيان قال غزاة يف كنا:  يقول 

 فقال األنصار من رجال املهاجرين من رجل فكسع ،املصطلق بين غزوة أهنا
  :األنصاري وقال لمهاجرينل يا :املهاجري

 :قالوا ((الجاهلية؟ دعوى بال ما)) فقال  النيب ذلك فسمع ،ألنصارل يا
 دعوها)) : اهلل رسول فقال ،األنصار من رجال كسع  املهاجرين من رجل
 واهلل فعلوها قد أو :فقال سلول بن أيب بن اهلل عبد ذلك فسمع ((منتنة فإنها

 اهلل رسول يا :عمر فقال .األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن
 أن الناس يتحدث ال دعه))  النيب فقال ،املنافق هذا عنق أضرب دعين

                                 
 .(2/556مشكاة املصابح، باب مناقب أيب بكر )  1



 

 
64 

 :اهلل عبد بن اهلل عبد ابنه له فقال و:عمر  غري وقال ((أصحابه يقتل محمدا
 .1ففعل العزيز  اهلل ورسول الذليل أنك تقر حىت تنفلت ال واهلل
  سعد بن سهلعن  :اهلل رسول أن  ألعطين)) :خيرب يوم قال 

 اهلل ويحبه ورسوله اهلل يحب يديه على اهلل يفتح رجال غدا الراية هذه
 الناس أصبح فلما يعطاها أيهم ليلتهم يدوكون الناس فبات :قال ((ورسوله

 أبي ابن علي أين)) :فقال يعطاها أن يرجو كلهم   اهلل رسول على غدوا
 به فأيت ((إليه فأرسلوا)) :قال .عينيه يشتكي اهلل رسول يا هو فقيل ((؟طالب
 فأعطاه وجع به يكن مل كأن  حىت فربأ له ودعا عينيه يف  اهلل رسول فبصق
 على انفذ)) :فقال مثلنا؟ يكونوا حىت أقاتلهم اهلل رسول يا :علي فقال الراية

 يجب بما وأخبرهم اإلسالم إلى ادعهم ثم بساحتهم تنزل حتى رسلك
 لك خير واحد رجال بك اهلل يهدي ألن فواهلل فيه اهلل حق من عليهم

((النعم حمر لك يكون أن من

2. 
 اهلل رسول أن رواية يف جاء  وَتَسجَّ  فراشي، في نم)): عليل قال 
 تكرهه شيء إليك يخلص لن فإنه فيه، فنم الخضري، هذا ببردي

                                 
. و صححه الشيخ األلباين يف َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا قال:( و 3315الرتمذي )أخرجه   1

 .صحيح و ضعيف سنن الرتمذي
 .(6376) ومسلم ،(4210) البخاري رواه  2
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((منهم

 فرقد: قال شهاب ابن عن عقبة بن موسى وذكر" :حجر ابن وقال. 1
 أيهم وتأمتر، ختتلف، قريش وباتت عنه، يوارى  اهلل رسول فراش على علىي 

 فسألوه، بعلى، هم فإذا أصبحوا حىت فيوثقه، الفراش صاحب على يهجم
 شرى قد عليا   إن: عباس ابن وعن .2"فر قد أنه فعلموا يل، علم ال: فقال
 من وإخوانه يعل ويف ،3مكانه نام مث النيب، ثوب لبس حني الليلة تلك نفسه

: تعاىل قوله نزل اآلخرة والدار اهلل رضوان يبتغون الذين اجملاهدين الصحابة
 ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ژ

 4.5 ژ ھ
 بين حليف شريق بن األخنس بن املغرية بن عتبة بن يعقوب وعن 

  محزة وكان فآذاه، بالصفا  اهلل لرسول اعرتض جهل أبا أن زهرة،
 - امرأته له قالت رجع فلما قنصه، يف يومئذ وكان وصيد، قنص صاحب
 ما رأيت لو عمارة أبا يا:  اهلل برسول جهل أبو صنع ما رأت قد وكانت

 قبل هو كما  ومضى محزة، فغضب! أخيك بابن - جهل أبا تعين - صنع

                                 
 (.7/236) الباري فتح ،(2/91) هشام البن السرية  1
 (.7/723) الباري فتح  2
 .حسن إسناده( 1168) رقم الصحابة فضائل  3
 .[207: البقرة]  4
 .(37)ص  سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب   5
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 جهل أبا فوجد املسجد دخل حىت عنقه يف قوسه معلق وهو بيته، يدخل أن
 فقام فشجه، بقوسه رأسه عال حىت يكلمه فلم قريش جمالس من جملس يف

 أشهد حممد، دين ديين: محزة فقال عنه، ميسكونه محزة إىل قريش من رجال
. صادقني كنتم  إن ذلك من فامنعوين ذلك عن أنثين ال فواهلل اهلل، رسول أنه

 أمرهم، بعض هلم وثبت واملسلمون،  اهلل رسول به عز محزة أسلم فلما
 1.سيمنعه  محزة أن وعلموا قريش وهابت
  جابرعن  رسول كان  الناس وىل و أحد يوم كان  ملا: "قال 

 عبيد بن طلحة فيهم و األنصار، من رجال عشر اثين يف ناحية يف  اهلل
 فقال ((للقوم؟ من)): قال و  اهلل رسول فالتفت املشركون، فأدركهم اهلل،

 أنا: األنصار من رجل فقال. ((أنت كما)):  اهلل رسول قال. أنا: طلحة
 املشركون، فإذا التفت مث. قتل حىت فقاتل. ((أنت)): فقال! اهلل رسول يا

 من رجل فقال. ((أنت كما)): قال. أنا: طلحة فقال ((للقوم؟ من)): فقال
 خيرج و ذلك يقول يزل مل مث. قتل حىت فقاتل. ((أنت)): فقال. أنا: األنصار

 رسول بقي حىت يقتل، حىت قبله من قتال فيقاتل األنصار، من رجل إليهم
 فقال ((للقوم؟ من)):  اهلل رسول فقال اهلل، عبيد بن طلحة و  اهلل

 أصابعه فقطعت يده ضربت حىت عشر األحد قتال طلحة فقاتل. أنا: طلحة

                                 
 .( و قال: رواه الطرباين مرسال رجاله ثقات9/223ذكره اهليثمي يف اجملمع )  1



 

 
67 

 بك لطارت" اهلل سمب" قلت لو)):  اهلل رسول فقال ،"حس: "فقال
1.((المشركين اهلل رد ثم إليك، ينظرون الناس و المالئكة

 

 من نفحة ونفحت سنني، مثان ابن الزبري، أسلم: قال عروة عن 
 ابن غالم، وهو الزبري فخرج مكة، بأعلى أخذ  اهلل رسول أن الشيطان

 السيف، معه الغالم :وقال عجب، رآه فمن السيف، بيده سنة، عشرة اثنيت
 أضرب أتيت: وقال فأخربه ((زبير؟ يا لك ما)): فقال ، النيب أتى حىت

 أنك أخربت :قال ((زبير؟ يا لك ما)) :قالو يف رواية  2.أخذك من بسيفي
 3.ولسيفه له ودعا عليه فصلى :قال ،أخذت
 سهل عن  النيب جاءت امرأة أن  حاشيتها فيها منسوجة بربدة 

 فجئت ،بيدي نسجتها قالت. نعم قال الشملة قالوا الربدة؟ ما أتدرون -
 فحسنها ،إزاره وإهنا إلينا فخرج ،إليها حمتاجا  النيب فأخذها .ألكسوكها

  النيب لبسها ،أحسنت ما :القوم قال .أحسنها ما ،اكسينها :فقال فالن
 أللبسها سألته ما واهلل إين :قال .يرد ال أنه وعلمت سألته مث ،إليها حمتاجا

                                 
 يف نعيم أبو و ؛(237-3/236" )النبوة دالئل" يف البيهقي و؛ (3149) النسائي أخرجه  1
و له طر ، قال األلباين يف  (549 و 8/548" )التاريخ" يف عساكر ابن و ؛(24/2) "املعرفة"

 .( فاحلديث حسن مبجموع هذه الطر 2171الصحيحة رقم )
 .(1/89(؛ احللية )361-3/360املستدرك )  2
 .(1266فضائل الصحابة )  3
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 :الطربي احملب وقال .1كفنه  فكانت :سهل قال .كفين  لتكون سألته إمنا
 احملب أفادو قال ابن حجر العسقالين: " .2عوف بن الرمحن عبد هو فالن

 يف أره ومل للطرباين وعزاه عوف، بن الرمحن عبد أنه له األحكام يف الطربي
 امللقن ابن شيخنا ونقله الرمحن، عبد وال سهل مسند يف ال الكبري املعجم

 اهليتمي احلسن أبو احلافظ شيخنا لنا قال وكذا العمدة، شرح يف احملب عن
 . 3..."عليه وقف إنه

  عائشةَعْن  النيب كانت:  لاق  قال املدينة قدم فلما سهر: 
 سالح صوت مسعنا إذ. ((الليلة يحرسني صالحا أصحابي من رجال ليت))

 ونام .ألحرسك جئت ،وقاص أيب بن سعد أنا :فقال ((؟هذا من)) :فقال
 .4 النيب

 اليت األيام تلك بعض يف  النيب مع يبق مل: قال  عثمان أيب عنو 
 5.وسعد طلحة غري  اهلل رسول فيهن قاتل

                                 
 .(1277رواه البخاري )  1
 .(12/256عمدة القاري )  2
 .(4/318فتح الباري )  3
 .(2885رواه البخاري )  4
 .(3723-3722رواه البخاري )  5
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 اهلل رسول يدي بني يرمي كان  طلحة أبا أن: رضي اهلل عنه أنس عن 
 والنيب أحد يوم  رسول رفع ىرم إذا وكان راميا وكان به يترتس خلفه 
 ،هكذا ويقول صدره طلحة أبو ويرفع ،سهمه يقع أين ينظر شخصه  اهلل

 أبو وكان حنرك دون حنري سهم يصيبك ال اهلل رسول يا وأمي أنت بأيب
 اهلل رسول يا جلد إين ويقول  اهلل رسول يدي بني نفسه يسو  طلحة

 1.شئت مبا ومرين حوائجك يف فوجهين
 جبل بن معاذ وعن  اهلل رسول أن  قال مث يوما بيده أخذ :

 !اهلل رسول يا وأمي أنت بأيب :معاذ له فقال. ((ألحبك إني واهلل معاذ يا))
 أن صالة كل  دبر في تدعن ال ،معاذ يا أوصيك)) :قال ،أحبك واهلل وأنا

 بذلك وأوصى. ((عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعني اللهم :تقول
 الرمحن عبد هبا وأوصى الرمحن عبد أبا الصناحبي هبا وأوصى الصناحبي معاذ
  2.مسلم بن عقبة
 اهلل رسول حب حارثة بن زيد اإلسالم إىل وبادر  امالغ وكان 
 عن فسأال هائفد يف وعمه أبوه قدمو  ازوجهت امل  اهلل لرسول فوهبته خلدجية

 عبد بن يا اهلل، عبد بن يا: فقاال عليه فدخال املسجد، يف هو فقيل  النيب
 بيته وعند وجريانه احلرم أهل أنتم قومه، سيد بن يا هاشم، بن يا املطلب،

                                 
 .(3/286قال الشيخ األرناؤوط: إسناده صحيح؛ أخرجه أمحد )  1
 .(1596صحيح الرتغيب و الرتهيب )  2
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 وأحسن علينا فامنن عندك، ابننا يف جئناك األسري، وتطعمون العاين تفكون
 حارثة، بن زيد: قالوا ((هو؟ من)): قال. الفداء يف لك سنرفع فإنا فدائه يف إلينا

 دعوه)): قال هو؟ ما: قالوا ((ذلك؟ لغير أنتم فهل)):  اهلل رسول فقال
 أنا ما اهلل فو اختارني وإن فداء، بغير لكما فهو اختاركم فإن فخيروه
 النصف على زدتنا قد: قاال .((أحدا اختارني من على أختار بالذي

 من)): قال. نعم: قال ((هؤالء؟ تعرف هل)): فقال فدعاه قال وأحسنت،
 صحبتي ورأيت علمت قد من فإنا)): قال عمي، وهذا أيب هذا: قال ((هما؟
 أنت أحدا، عليك أختار بالذي أنا ما: زيد فقال. ((اخترهما أو فاخترني لك
 وعلى احلرية على العبودية أختتار !زيد يا وحيك: فقاال واألم، األب مبكان مين

 أنا ما شيئا الرجل هذا من رأيت قد إين نعم،: قال بيتك؟ وأهل وعمك أبيك
 احلجر إىل أخرجه ذلك  اهلل رسول رأى فلما. أبدا أحدا عليه أختار بالذي
 أبوه ذلك رأى فلما. ((ويرثني أرثه ابني زيدا أن اشهدوا حضر من يا)): فقال
 باإلسالم اهلل جاء حىت حممد بن زيد فدعي وانصرفا، أنفسهما طابت وعمه

 1.2 ژ  ڳ ڳ ژ :نزلتف

                                 
 .[5: حزاباأل]  1
 .(3/18(؛ زاد املعاد )3/42طبقات الكربى )  2
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 أيوب أيب عن  النيب أن  النيب فنزل ،عليه نزل  السفل يف 
 رأس فو  منشي فقال ليلة أيوب أبو فانتبه - قال – العلو يف أيوب وأبو

:  النيب فقال  للنيب قال مث جانب يف فباتوا فتنحوا . اهلل رسول
 العلو يف  النيب فتحول .حتتها أنت سقيفة أعلو ال :فقال. ((أرفق السفل))

 سأل إليه به جيء فإذا طعاما  للنيب يصنع فكان السفل يف أيوب وأبو
  1...أصابعه موضع فيتتبع أصابعه موضع عن
 املوت سياقة يف وهو العاص بن عمرو حضرنا: قال املهري مشاسة ابن عن 

 اهلل رسول بشرك أما أبتاه يا يقول ابنه فجعل اجلدار إىل وجهه وحوله طويال فبكى
 اهلل رسول بشرك أما بكذا؟  ما أفضل إن :فقال بوجهه فأقبل قال ؟ بكذا 
 ،ثالث أطبا  على كنت  قد إين ،اهلل رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن شهادة نعد
 قد أكون أن إيل أحب وال مين  اهلل لرسول بغضا أشد أحد وما رأيتين لقد

 اهلل جعل فلما النار أهل من لكنت احلال تلك على مت فلو فقتلته منه استمكنت
 قال ميينه فبسط فألبايعك ميينك ابسط :فقلت  النيب أتيت قليب يف اإلسالم
 تشترط)) :قال ،أشرتط أن أردت :قلت :قال ((عمرو؟ يا مالك)) :قال يدي فقبضت
 وأن قبله؟ كان  ما يهدم اإلسالم أن علمت أما)) :قال ،يل يغفر أن :قلت ((بماذا؟
 أحب أحد كان  وما ((قبله؟ كان  ما يهدم الحج وأن قبلها؟ كان  ما تهدم الهجرة

 إجالال منه عيين أمأل أن أطيق كنت  وما منه عيين يف أجل وال  اهلل رسول من إيل
                                 

 (.5479رواه مسلم )  1
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 تلك على مت ولو منه عيين أمأل أكن مل ألين أطقت ما أصفه أن سئلت ولو له
 أنا فإذا فيها حايل ما أدري ما أشياء ولينا مث .اجلنة أهل من أكون أن لرجوت احلال
 حول أقيموا مث شنا الرتاب علي فشنوا دفنتموين فإذا نار وال نائحة ينبتصح فال مت
 به أراجع ماذا وأنظر بكم أستأنس حىت حلمها ويقسم جزور تنحر ما قدر قربي
  1.ريب رسل
 قتادة أيب عن  اهلل رسول خطبنا قال  تسيرون إنكم)) :فقال 

 يلوي ال الناس فانطلق. ((غدا اهلل شاء إن الماء وتأتون وليلتكم عشيتكم
 الليل إهبار حىت يسري  اهلل رسول فبينما - قتادة أبو قال - أحد على أحد
 فدعمته فأتيته راحلته عن فمال  اهلل رسول فنعس - قال – جنبه إىل وأنا
 الليل هتور حىت سار مث - قال – راحلته على اعتدل حىت أوقظه أن غري من
 راحلته على اعتدل حىت أوقظه أن غري من فدعمته - قال – راحلته عن مال

 امليلتني من أشد هي ميلة مال السحر آخر من كان  إذا حىت سار مث - قال –
 :قلت ((؟هذا من)) :فقال رأسه فرفع فدعمته فأتيته ينجفل كاد  حىت األوليني

 منذ مسريي هذا زال ما :قلت ((منى؟ مسيرك هذا كان  متى)) :قال .قتادة أبو
 2.((نبيه به حفظت بما اهلل حفظك)) :قال .الليلة

                                 
 (.336رواه مسلم )  1
 (.1594رواه مسلم )  2
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 أصحاب من وهو حدثه عمه أن خزمية بن عمارة عن الزهري عن 
 مثن ليقضيه  النيب فاستتبعه أعرايب من فرسا ابتاع  النيب أن  النيب
 يعرتضون رجال فطفق األعرايب وأبطأ املشي  اهلل رسول فأسرع فرسه

 بعضهم زاد حىت ابتاعه  النيب أن يشعرون وال بالفرس فيساومونه األعرايب
 األعرايب فنادى  النيب به ابتاعه الذي الفرس مثن على السوم يف عرايباأل

 النيب فقام بعته وإال فابتعه الفرس هذا مبتاعا كنت  إن :فقال  اهلل رسول
 األعرايب فقال ((؟منك ابتعته قد أوليس)) :فقال األعرايب نداء مسع حني: 
 يلوذون الناس فطفق .((منك ابتعته قد بلى)):  النيب فقال بعتكه ما واهلل ال

 يشهد شهيدا هلم :يقول ااألعرايب فطفق ،يرتاجعان ومها عرايبواأل  بالنيب
 يكن مل  النيب ويلك عرايبلأل قال املسلمني من جاء فمن بايعتك أين

 عرايباأل ومراجعة  النيب ملراجعة فاستمع خزمية جاء حىت حقا إال ليقول
 :ثابت بن خزمية قال بايعتك أين يشهد شهيدا هلمّ  :يقول عرايباأل فطفق

 ((تشهد؟ بم)) :فقال خزمية على  النيب فأقبل بايعته قد أنك أشهد أنا
 .رجلني بشهادة خزمية شهادة  النيب فجعل .اهلل يارسول بتصديقك :فقال

1 

                                 
 رجاله صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب(؛ و قال 3607(؛ و أبو داود )5/215رواه أمحد )  1

 .ثقة وهو السنن رجال فمن عمارة غري الشيخني رجال ثقات
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  بن معاوية على دخل رجال أن بلغين :قال املدين الوهاب عبدعن 
 حلقة حوله املسجد يف جالس هريرة أبو فإذا باملدينة مررت :فقال سفيان أيب

 مث فبكى استعرب ، مث اهلل نيب القاسم أبو خليلي حدثين :فقال حيدثهم
 1.قام مث فبكى استعرب مث،  اهلل نيب القاسم أبو خليلي حدثين :فقال عاد

 

 ىأر  اوأن إال ليلة من ما": يقول أنسا مسعت: سعيد بن ثىّن امل قال 
 .2"ييبك مث .حبييب افيه

يا سبحان اهلل، ما أعجب هذا! حنن مشتاقون إىل رؤية حبيبنا و لو مرة ف
 يراه كل ليلة يف منامه. و احدة... و أنس 

 

  عروة فرجع: "...ومروان خمرمة بن املسورو يف احلديث الذي رواه 
 قيصر على ووفدت امللوك على وفدت لقد واهلل ،قوم أي :فقال أصحابه إىل

 أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه قط ملكا رأيت إن واهلل والنجاشي وكسرى
 فدلك منهم رجل كف  يف وقعت إال خنامة تنخم إن واهلل ،حممدا  حممد

 على يقتتلون كادوا  توضأ وإذا أمره وار ابتد أمرهم وإذا ،وجلده وجهه هبا

                                 
 (.4/32سري أعالم النبالء )  1
 (.5/398سري أعالم النبالء، )  2
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 له تعظيما النظر إليه حيدون وما عنده أصواهتم خفضوا تكلم وإذا وضوئه
 .1..".رشد خطة عليكم عرض قد وإنه
 

 املغفل بن اهلل عبد عن  النيب رجل أتى: يقول  يا واهلل: فقال 
 من إلى أسرع الباليا إن)):  اهلل رسول له فقال ،أحبك إين اهلل رسول
 النيب أتى:  قال  أنس عنو يف روية  2.((منتهاه إلى السيل من يحبني
 ،اهلل رسول له فقال أحبك، إين: فقال رجل  :((للفاقة استعد))

3. 
 

 النيب أن قراد أيب بن الرمحن عبد عن  أصحابه فجعل يوما توضأ 
: قالوا ((هذا؟ على يحملكم ما)):  النيب هلم فقال بوضوئه يتمسحون

 أويحبه ورسوله اهلل يحب أن سره من)):  النيب فقال. ورسوله اهلل حب
 وليحسن ،اؤتمن إذا أمانته وليؤد ،حدث إذا حديثه فليصدق ورسوله اهلل

((جاوره من جوار

4. 
 

                                 
 .(2732-2731رواه البخاري )  1
 .(1586) الصحيحة السلسلة( حسنه الشيخ األلباين يف 2505) برقم الظمآن موارد  2
 الصحيحة السلسلة؛ و صححه الشيخ األلباين يف (4/229/3595) مسنده يف البزار أخرجه  3
(2827). 
 .(4990مشكاة املصابح، )  4
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 النيب يرثي سفيان واليب: إسحا  ابن قال  : 
 

 طول فيه املصيبة أخي وليل   يزول ال ليلي فبات أرقت
 قليل به املسلمون أصيب   فيما وذاك البكاء وأسعدين

 الرسول قبض قد قيل عشية   وجلت مصيبتنا عظمت فقد
 جربئيل ويغدو به يروح   فينا والتنزيل الوحي فقدنا
 تسيل كادت  أو اخللق نفوس   عليه سالت ما أحق وذاك

 يقول وما إليه يوحى امب   عنا الشك جيلو كان  نيب
 دليل لنا والرسول علينا،   ضالال خنشى فال ويهدينا

 عديل املوتى من له وليس   حيا الناس يف مثله نر فلم
 السبيل فهو جتزعي مل وإن  عذر فذاك جزعت إن فاطمأ

 اجلزيل والفضل اهلل ثواب    فيه فإن بالعزاء فعودي
 قيل أبيك بفضل جيزي وهل    متلي وال أبيك يف وقويل
 .1الرسول الناس سيد وفيه    قرب كل  سيد أبيك فقرب
 

 عباس بن اهلل عبد عن  حديثه الفارسي سلمان حدثين: قال 
 هلا يقال منها قرية أهل من أصبهان أهل من فارسيا رجال كنت:  قال فيه من

 إياي حبه به يزل فلم إليه اهلل خلق أحب وكنت قريته دهقان أيب وكان "جى"
                                 

 .(205-1/204(، نقال من السري )293-11/292)االستيعاب   1



 

 
77 

 اجملوسية يف وأجهدت اجلارية حتبس كما  النار مالزم أي بيته يف حبسين حىت
 ضيعة أليب وكانت قال ساعة ختبو يرتكها ال يوقدها الذي النار قطن كنت  حىت

 هذا بنيان يف شغلت قد اىن بين يا يل فقال يوما له بنيان يف فشغل قال عظيمة
 أريد فخرجت يريد ما ببعض فيها وأمرين فاطلعها فاذهب ضيعيت عن اليوم

 يصلون وهم فيها أصواهتم فسمعت النصارى كنائس  من بكنيسة فمررت ضيعته
 ومسعت هبم مررت فلما بيته يف إياي أيب حلبس الناس أمر ما أدري ال وكنت

 صالهتم أعجبين رأيتهم فلما قال يصنعون ما انظر عليهم دخلت أصواهتم
 تركتهم ما فواهلل عليه حنن الذي الدين من خري واهلل هذا وقلت أمرهم يف ورغبت

 الدين هذا أصل أين هلم فقلت آهتا ومل أيب ضيعة وتركت الشمس غربت حىت
 كله  عمله عن وشغلته طليب يف بعث وقد أيب إىل رجعت مث قال بالشام قالوا
 قال عهدت ما إليك عهدت أكن أمل كنت  أين بىن أي قال جئته فلما قال

 دينهم من رأيت ما فأعجبين هلم كنيسة  يف يصلون بناس مررت أبت يا قلت
 الدين ذلك يف ليس بىن أي قال الشمس غربت حىت عندهم زلت ما فواهلل
 قال ديننا من خري انه واهلل كال  قلت قال منه خري آبائك ودين دينك خري

 فقلت النصارى إىل وبعثت قال بيته يف حبسين مث قيدا رجلي يف فجعل فخافين
 فقدم قال هبم فأخربوين النصارى من جتار الشام من ركب عليكم قدم إذا هلم

 إذا هلم فقلت قال هبم فأخربوين قال النصارى من جتار الشام من ركب عليهم
 الرجعة أرادوا فلما قال هبم فآذنوىن بالدهم إىل الرجعة وأرادوا حوائجهم قضوا
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 قدمت حىت معهم خرجت مث رجلي من احلديد فألقيت هبم أخربوين بالدهم إىل
 الكنيسة يف األسقف قالوا الدين هذا أهل أفضل من قلت قدمتها فلما الشام

 معك أكون ان وأحببت الدين هذا يف رغبت قد اىن :فقلت فجئته :قال
 قال معه فدخلت فادخل قال معك وأصلى منك وأتعلم كنيستك  يف أخدمك

 اكتنزه أشياء منها إليه مجعوا فإذا فيها ويرغبهم بالصدقة يأمرهم سوء رجل فكان
 وأبغضته قال وور  ذهب من قالل سبع مجع حىت املساكني يعطه ومل لنفسه
 هلم فقلت ليدفنوه النصارى إليه فاجتمعت مات مث يصنع رأيته ملا شديدا بغضا

 اكتنزها هبا جئتموه فإذا فيها ويرغبكم بالصدقة يأمركم سوء رجل كان  هذا ان
 أدلكم انا قلت قال بذلك علمك وما :قالوا شيئا منها املساكني يعط ومل لنفسه
 قالل سبع منه فاستخرجوا قال موضعه فاريتهم قال عليه فدلنا قالوا كنزه  على

 رمجوه مث فصلبوه أبدا ندفنه ال واهلل :قالوا رأوها فلما قال وورقا ذهبا مملوءة
 رجال رأيت فما سلمان يقول قال مبكانه فجعلوه آخر برجل جاؤوا مث باحلجارة

 وال اآلخرة يف أرغب وال الدنيا يف أزهد منه أفضل أنه أرى اخلمس يصلي ال
 مث زمانا معه وأقمت قبله من أحبه مل حبا فأحببته قال منه وهنارا ليال آداب

 قبلك من أحبه مل حبا وأحببتك معك كنت  اىن فالن يا له فقلت الوفاة حضرته
 واهلل بىن أي قال تأمرين وما يب توصى من فإىل اهلل أمر من ترى ما حضرك وقد
 ما أكثر وتركوا وبدلوا الناس هلك لقد عليه كنت  ما على اليوم أحدا أعلم ما

 قال به فاحلق عليه كنت  ما على فهو فالن وهو باملوصل رجال اال عليه كانوا
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 أوصاين فالنا ان فالن يا له فقلت املوصل بصاحب حلقت وغيب مات فلما
 فأقمت عندي أقم يل فقال قال أمره على انك وأخربين بك احلق ان موته عند

 الوفاة حضرته فلما مات ان يلبث فلم صاحبه أمر على رجل خري فوجدته عنده
 من حضرك وقد بك باللحو  وأمرين إليك يب أوصى فالنا ان فالن يا له قلت

 أعلم ما واهلل بىن أي قال تأمرين وما يب توصى من فإىل ترى ما جل و عز اهلل
 فلما قال به فاحلق فالن وهو بنصيبني رجال اال عليه كنا  ما مثل على رجال
 صاحيب به أمرين وما خبربي فأخربته فجئته نصيبني بصاحب حلقت وغيب مات
 رجل خري مع فأقمت صاحبيه أمر على فوجدته عنده فأقمت عندي فأقم قال

 أوصى كان  فالنا ان فالن يا له قلت حضر فلما املوت به نزل ان لبث ما فواهلل
 بىن أي قال تأمرىن وما يب توصى من فإىل إليك فالن يب أوصى مث فالن إىل يب

 ما مبثل فإنه بعمورية رجال اال تأتيه ان آمرك أمرنا على بقى أحدا نعلم ما واهلل
 حلقت وغيب مات فلما قال أمرنا على فإنه قال فأته أحببت فان عليه حنن

 هدى على رجل مع فأقمت عندي أقم فقال خربي وأخربته عمورية بصاحب
 أمر به نزل مث قال وغنيمة بقرات يل كان  حىت واكتسبت قال وأمرهم أصحابه

 فالن إىل فالن يب فأوصى فالن مع كنت  اىن فالن يا له قلت حضر فلما اهلل
 تأمرين وما يب توصى من فإىل إليك فالن يب أوصى مث فالن إىل فالن يب وأوصى

 تأتيه ان آمرك الناس من أحد عليه كنا  ما على أصبح أعلمه ما واهلل بىن أي قال
 مهاجرا العرب بأرض خيرج إبراهيم بدين مبعوث هو نيب زمان أظلك قد ولكنه
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 يأكل وال اهلدية يأكل ختفى ال عالمات به خنل بينهما حرتني بني أرض إىل
 قال فافعل البالد بتلك تلحق ان استطعت فان النبوة خامت كتفيه  بني الصدقة

 كلب  من نفر يب مر مث أمكث ان اهلل شاء ما بعمورية فمكثت وغيب مات مث
 هذه وغنيميت هذه بقرايت وأعطيكم العرب أرض إىل حتملوىن هلم فقلت جتارا
 فباعوين ظلموين القرى وادي يب قدموا إذا حىت ومحلوين فأعطيتهموها نعم قالوا
 البلد تكون أن ورجوت النخل ورأيت عنده فكنت عبدا يهود من رجل من

 عم بن عليه قدم عنده أنا فبينما نفسي يف يل حيق ومل صاحيب يل وصف الذي
 اال هو ما فواهلل املدينة إىل فاحتملين منه فابتاعين قريظة بىن من املدينة من له
 أقام ما مبكة فأقام رسوله اهلل وبعث هبا فأقمت صاحيب بصفة فعرفتها رأيتها ان
 لفي اىن فواهلل املدينة إىل هاجر مث الر  شغل من فيه أنا ما مع بذكر له أمسع ال

 له عم بن أقبل إذ جالس وسيدي العمل بعض فيه أعمل لسيدي عذ  رأس
 على بقباء جملتمعون اآلن اهنم واهلل قيلة بىن اهلل قاتل فالن فقال عليه وقف حىت
 العرواء أخذتين مسعتها فلما قال نيب انه يزعمون اليوم مكة من عليهم قدم رجل
 البن أقول فجعلت النخلة عن ونزلت قال سيدي على سأسقط ظننت حىت
 مث شديدة لكمة فلكمين سيدي فغضب قال تقول ماذا تقول ماذا ذلك عمه
 استثبت أن أردت إمنا شيء ال قلت قال عملك على أقبل وهلذا مالك قال
 إىل به ذهبت مث أخذته أمسيت فلما مجعته قد شيء عندي كان  وقد قال عما

 صاحل رجل انك بلغين قد انه له فقلت عليه فدخلت بقباء وهو  اهلل رسول
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 فرأيتكم للصدقة عندي كان  شيء وهذا حاجة ذوو غرباء لك أصحاب ومعك
 ((كلوا)) :ألصحابه  اهلل رسول فقال إليه فقربته قال غريكم من به أحق

 عنه انصرفت مث ،واحدة هذه :نفسي يف فقلت قال يأكل فلم يده وامسك
 رأيتك اىن :فقلت به جئت مث املدينة إىل  اهلل رسول وحتول شيئا فجمعت

 وأمر منها  اهلل رسول فأكل :قال هبا أكرمتك هدية وهذه الصدقة تأكل ال
  اهلل رسول جئت مث اثنتان هاتان :نفسي يف فقلت قال معه فأكلوا أصحابه

 جالس وهو له مشلتان عليه أصحابه من جنازة تبع وقد قال الغرقد ببقيع وهو
 الذي اخلامت أرى هل ظهره إىل أنظر استدرت مث عليه فسلمت أصحابه يف

 شيء يف استثبت أين عرف استدرته  اهلل رسول رآين فلما صاحيب يل وصف
 عليه فانكببت فعرفته اخلامت إىل فنظرت ظهره عن رداءه فألقى قال يل وصف

 كما  حديثي عليه فقصصت فتحولت حتول  اهلل رسول يل فقال وأبكى اقبله
 مث أصحابه ذلك يسمع ان  اهلل رسول فأعجب قال عباس بن يا حدثتك

 رسول يل قال مث قال واحد بدر  اهلل رسول مع فاته حىت الر  سلمان شغل
 له أحييها خنلة ثالمثائة على صاحيب فكاتبت ((!سلمان يا كاتب)):  اهلل

 فاعانوىن ((مأخاك أعينوا)) :ألصحابه  اهلل رسول فقال أوقية وبأربعني بالفقري
 بعشر والرجل عشرة خبمس والرجل بعشرين والرجل ودية بثالثني الرجل بالنخل

 اهلل رسول يل فقال ودية ثالمثائة يل اجتمعت حىت عنده ما بقدر الرجل يعىن
 :((بيدي أضعها انا أكون فائتني فرغت فإذا لها ففقر ،سلمان يا ذهبا)) 
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 اهلل رسول فخرج فأخربته جئته منها فرغت إذا حىت أصحايب وأعانين هلا ففقرت
 اهلل رسول ويضعه الودي له نقرب فجعلنا إليها معي  نفس فوالذي بيده 

 فأتى املال على وبقى النخل فاديت واحدة ودية منها ماتت ما بيده سلمان
 فعل ما)) :فقال املغازي بعض من ذهب من الدجاجة بيضة مبثل  اهلل رسول

 يا عليك ما فادبها هذه خذ)) :فقال له فدعيت قال ((؟المكاتب الفارسي
 اهلل فان ،خذها)) :قال على مما !اهلل رسول يا هذه تقع وأين :فقلت. ((سلمان

 نفس والذي منها هلم فوزنت فأخذهتا :قال. ((عنك بها سيؤدى جل و عز
  اهلل رسول مع فشهدت وعتقت حقهم فأوفيتهم أوقية أربعني بيده سلمان
 .1مشهد معه يفتىن مل مث اخلند 

 

                                 
 .حسن إسناده: األرنؤوط شعيبقال (، 5/441رواه أمحد )  1
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 الخاتمة
 

بشكل   إخواننا األعزاء، لقد تطرّقنا يف هذا الكتاب ملوضوع حمبة النيب
مفصل، و وجوب ذلك، و فوائده، و مثراته، و أمتمناه باألدلة من القرآن 
الكرمي، و األحاديث الشريفة، و أقوال الصحابة و العلماء، آملني بأن يزيد 

و اليت هبا ننجوا من مصائب الدنيا،  هذا الكتّيب من حمبتنا لرسول اهلل 
 على أن نشهد مثراهتا يف الدنيا و اآلخرة.

 جذوع على مسقوفا املسجد كان:  يقول  اهلل عبد بن جابرن ع
 املنرب له صنع فلما منها جذع إىل يقوم خطب إذا  النيب فكان خنل من

  النيب جاء حىت العشار كصوت  صوتا اجلذع لذلك فسمعنا عليه وكان
 حين جذع هذا !اهلل سبحان فيا" :احلسن فقال 1.فسكنت عليها يده فوضع

  2؟!"ناس وحنن بنا يف، ك اهلل رسول ىلإ
 هذه ما)): فقال جبنازة فمر  النيب مع قاعدا كنت:  قال  أنس عن

 ةبطاع ويعمل ورسوله اهلل حيب كان  ،الفالين فالن جنازة :قالوا ((الجنازة؟
 جبنازةمر و . ((وجبت وجبت وجبت)):  اهلل رسول فقال ،فيها ويسعى اهلل

 اهلل مبعصية ويعمل ورسوله اهلل يبغض كان  الفالين فالن جنازة: قالوا أخرى
                                 

 .(3585)أخرجه البخاري )  1
 .(1/37) املدينة فضائل)  2
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 قولك اهلل رسول يا:  فقالوا. ((وجبت وجبت وجبت)): فقال فيها ويسعى
: فيهما فقلت شر اآلخر وعلى خري األول على أثين ،عليها والثناء اجلنازة يف

 على تنطق مالئكة هلل إن! بكر أبا يا نعم)) :فقال وجيت؟ وجبت وجبت
 1.((والشر الخير من المرء في بما آدم بني ألسنة

 

و صلى اهلل على نبينا و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى 
 وم الديني

 
 

 

  

                                 
 .(1694) الصحيحة األحاديث سلسلة  1
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