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 ُممَّخُص البحِث 
 "دراسة موضوعية –المحبة في السنة النبوية "ىذا بحثه بعينكاف: 

 ىدف الدراسة: 
بياف ك بياف منزلة المحبة في اإلسبلـ، كما تحكيو السنة المطيرة مف مظاىر اإلنسانية،  

الصحابة رضكاف اهلل  كاقعجكانب المحبة في حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كأثرىا عمى 
 . كمف بعدىـ عمييـ
كقد اعتمد الباحث المنيج االستقرائي في جمع األحاديث المتعمقة بالمكضكع كاالستداللي  
 فيـ دالالت النصكص كمعانييا. في

 كخاتمة.  أبكابكثبلثة كتمييد كقد جاء البحثي في مقدٍّمةو 
أىميةى المكضكًع كبكاعثى اختياًره، كأىداؼى البحث، كمنيجى البحث،  ففييا أمَّا المقدّْمة:

 .كالدٍّراساًت السَّابقة، كخيطَّةى البحثً 
ل: البابوأمَّا   . معنى المحبة كأقساميافقد تناكؿ فيو الباحث،  األوَّ
منزلة المحبة في اإلسبلـ. ، ودة في السنة النبكيةفي صكر المحبة الكار اني: الثَّ  البابوأما 

كعبلماتيا كثمراتيا. ثـ محبة المسمميف ، هلل تعالىد امحبة العب، ثـ لعباده تعالى محبة اهللكمنيا 
  لبعضيـ مبينان حكميا ككسائؿ تعميؽ المحبة، كمفسداتيا.

مبينا دكرىا في بناء  ،كأثرىا عمى الكاقع ،المحبة في السنةمظاىر الث: الثَّ  البابوأما 
المحبة في ثـ المحبة في حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ بيف مظاىر ، دكلة اإلسبلـ 

 .كاقع الصحابة رضكاف اهلل عمييـ
: أف محبة اهلل تعالى غاية المؤمف يناليا بإخبلص العبادة لو أىمَّ نتائج البحث ومن

كأنيا أساس العبلقة بيف الخمؽ جميعان، كال  كالمداكمة عمى الطاعات، فيككف في حفظو تعالى.
 يكتمؿ اإليماف إال بيا.

بتخصيص دراسات كبحكث كرسائؿ في مظاىر المحبة  الباحث أىـ التكصيات: يكصيك 
دخالو في المناىج كالمقررات الدراسية في الجامعات كالمدارس. ،في السنة  كا 

 كممات مفتاحية:
محبة العباد هلل  –المحبة في السنة النبكية  –محبة اهلل تعالى لعباده  – في اإلسبلـ المحبة
 عبلمات المحبة. -تعالى
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ABSTRACT 

This research is titled: "Love in the Prophetic Sunnah: An Objective Study" 

Purpose of the study: 

The study aims to clarify the high rank of love in Islam, and to clarify humanity 

aspects mentioned in the Sunnah. This includes love aspects observed in the life of 

the Messenger of Allah, may Allah’s peace and blessings be upon him, and the 

impact of these aspects on the reality of the Companions, may Allah be pleased with 

them, and those who followed them. 

The study adopted the inductive method in the collection of hadiths related to the 

subject, and the deductive method in explaining the meanings and indications of the 

collected texts. 

The research includes an introduction, a preface, three sections and a conclusion. 

The introduction presented importance of the subject, the motives of its 

selection, research objectives, research methodology, previous studies, and research 

plan. 

The first section discussed the meaning of love and its divisions. 

The second section presented the forms of love mentioned in the Sunnah, and the 

status of love in Islam. This included the love of Allah to His slaves, the love of 

slaves to their Lord Almighty, and the signs and fruits of this love. The study also 

discussed the mutual love among Muslims, and its stimulants and nullifiers. 

The third section presented the aspects of love in the Sunnah, and their impact 

on the reality including establishment of the state of Islam. The third section also 

presented the aspects of love in the life of the Messenger of Allah, may Allah’s peace 

and blessings be upon him, and in the reality of the Companions, may Allah be 

pleased with them. 

Among the most important results of the research is that the love of Allah is an 

ultimate aim of the believer which could be achieved through sincere and continuous 

worship, which grant the believer the protection of Allah. Love indeed is the base of 

the relationship between all creatures and the base of faith as well. 

The most important recommendations of the study is to carry out further studies, 

researches, and dissertations on the aspects of love in Sunnah, and to include this 

important topic in the education curricula of in universities and schools. 
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 اإلىــــداء
 

  ى..إلى كل من أحب في اهلل تعال
  ،عمرىمافي  تعالى أمد اهلل ..إلى والدي الكريمين

لى و   أىمي وأبنائي وبناتي األعزاء،ا 
لى و    إخواني وأخواتي وسائر أرحامي،ا 

لى طمبة العمم الشرعي حماة الدين  وحراس العقيدة،  ،وا 
 وورثة األنبياء،

لى المجاىدين والمرابطين في أرض الرباط   ..وا 
 أىدي ىذا العمل.
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 وتقديرٌ شكٌر 

، وعمى آلو وصحبو ومن واله ،رسول اهلل نبينا محمد، والصالة والسالم عمى الحمد هلل
 أما بعد:

 .إتمام ىذا البحثأعانني وساىم في  كل منإلى أتقدم بالشكر الجزيل ف

حسين  بن وأخص بالشكر الوافر والتقدير أستاذي وشيخي الفاضل األستاذ الدكتور نافذ
عمى ىذه الرسالة، لما أولني إياه من اىتمام ونصح  المشرف -تعالى حفظو اهلل -حماد 
وأسأل اهلل تبارك  ،رىذا البحث، فمو كل الشكر والتقدي إتمامكان لو بالغ األثر في  ،وتوجيو

وتعالى أن يجزيو عني خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناتو، وأن ينفع بو اإلسالم 
 والمسممين.

ماىر  بن محمد الدكتور :أعضاء لجنة المناقشة مينأشكر كال من األستاذين الفاضكما 
 ،لتكرميما بالموافقة عمى مناقشة الرسالة ،حجوبن عبد الحميد مسعود  المظموم، والدكتور

 قدموه لي من توجييات ونصائح مفيدة. مالو 

والشكر موصول لكل القائمين والعاممين في الجامعة اإلسالمية بغزة، أبقاىا اهلل وأداميا 
والدراسات  شؤون البحث العمميذخرًا لإلسالم والمسممين، وأخص بالشكر والتقدير األخوة في 

ونفع بيم اإلسالم  ،، جزاىم اهلل خيراً وقسم الحديث الشريف ،وكمية أصول الدين العميا،
 .والمسممين

 أقول ليم جميعًا: إني أحبكم في اهلل.والشكر لكل من خصني بالدعاء في ظير الغيب، 

 وأسأل اهلل تعالى أن يتقبل ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريم.
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 المقدمة
إف الحمد هلل تعالى نحمده، كنستعيف بو كنستغفره، كنعكذ باهلل تعالى مف شركر أنفسنا،  

ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كسيئات أعمالنا، مف ييد اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل 
 كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو.

  {201}آل عمران: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺٿ ٿ ٿ ٿ ژ 

    {2}النساء: ژٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ 

﮳﮴ژ   ﮲     ﮶  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ﮵ 

﮽   ﮼  ﮺  ﮻     }األحزاب{. .ژ﮷﮸  ﮹ 

  أما بعد؛ 

ككذلؾ بيف الخمؽ  ،فقد عني ديننا الحنيؼ بقكة الصمة كالعبلقة بيف الخالؽ كالمخمكؽ       
 .. كعدالن  كقسطان  ،كسماحةن  قد مؤل األرض حبان  ،كالمكدة كاأللفةجميعا، فيك ديف المحبة كالرحمة 

ككماؿ العبكدية  اإلسبلمية تتعمؽ بصحة اإليماف باهلل تعالى، فالمحبة جزء مف العقيدة  
، كحـر كؿ في عبلقتيـ ببعضيـ البعضكاجب أكجبو اهلل تعالى عمى عباده المؤمنيف ىي ك لو، 
 . يؤدم إلى الضغينة كالبغضاء كالكراىية فيما بينيـما 

المحبة، فكؿ جانب مف كقد كانت حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كدعكتو ناطقة بيذه  
 يفكح عطران بيا.جزء مف جزئياتيا كؿ جنباتيا ك 

كدكرىا في بناء المجتمع  ،حكؿ المحبة مكضكع رسالتيرأيت أف أخصص  ألجؿ ذلؾ 
مف كخاصة مف خبلؿ السنة النبكية، كذلؾ ببياف ما كرد فييا  ،إلبراز ىذا الجانب في ديننا

 ، كأثرىا عمى الكاقع، أمبلن بأف يككف ذلؾ دافعان اإلسبلـفي المحبة  أىميةاآلثار التي تؤكد عمى 
في اهلل تعالى،  لتككف عمى أساس الحب ،بينيـتقكية األكاصر بيف المسمميف، كتصحيح العبلقة ل

 .بالتأسي بيـ، كاالىتداء بيدييـذلؾ ك كما كاف الرعيؿ األكؿ رضكاف اهلل عمييـ، 

تغير األحكاؿ مرىكف بتغير أف ، ك بو أكلياذلؾ ألنو ال صبلح ليذه األمة إال بما صمح  
﮶  ژ ؿ اهلل تعالى: ك قل الحاؿ، مصداقاي  ﮴﮵  ﮳  ﮲   . {22}الرعد: ژھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     
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كلعؿ األمة اإلسبلمية لـ يجتمع فييا مف المقكمات المادية منذ نشأتيا مثمما تممؾ اليكـ،  
نما الذم ينقصك  أف تعكد إلى دينيا القكيـ، كتككف العبلقة بيف المسمميف  -فيما أعتقد  – ياا 

  . الغير، كنبذ كؿ أسباب الفرقة المبنية عمى أساس الديفكاألخكة المحبة قائمة عمى 

في الدمار  ، يجد أنيا تعيش نشكةىذه األياـفإف الناظر في حاؿ األمة اإلسبلمية اآلف في  
بعد تسمط قكييا عمى كاإلفساد في األرض  ،كالفساد ،ع األرحاـكقط ،ءكسفؾ الدما ،كالخراب

ذكاء ركح الطائفية كالتعصبات القبمية كالقكميةضعيفيا،  كالنعرات الحزبية المقيتة فيما بينيا  ،كا 
الفرقة كاالنقساـ بيف األخكة كاألشقاء، في كقت ك  ،كالبغضاء كالعداكة ،كالتي تدعك إلى الضغينة

 .كصكب، كيتآمركف عمى اإلسبلـ كالمسمميف في كؿ مكافيتربص بنا أعداؤنا مف كؿ حدب 

صرفت المحبة إلى غير  فقد، كاتجو كثير مف المسمميف إلى مكاالة الكفار كالتكدد إلييـ 
ىي كاألنانية  كتعمقت القمكب بغير ربيا، كصارت الدنيا أكبر ىـ اإلنساف بؿ معبكده، ،أىميا

يت الكاحد؛ بيف الزكج كزكجتو، كاألبكيف كأكالدىما، ، رعاة كرعية، حتى في البالناسبيف السائدة 
 إال مف رحـ اهلل تعالى. 

صحابة رسكؿ اهلل صمى  نظرنا في تاريخنا كجدنا البكف شاسعا، خاصة ما سطره ككمما 
مف معاني المحبة كاإليثار كالتضحية  ،كمف بعدىـ مف أصحاب القركف األكلى ،اهلل عميو كسمـ
أكثر  ،رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كأحبكا ،تعالى فأحبكهبعد أف صدقكا مع اهلل  ؛بالنفس كالنفيس

رسخكا العبلقة فيما بينيـ عمى أساس الحب في اهلل مف حبيـ ألنفسيـ كأكالدىـ ككالدييـ، ك 
ىي  ،شمؿ مشارؽ األرض كمغاربيا قكم البنيافصرحان شامخان أقامكا فأكرميـ اهلل تعالى ك  ،تعالى

، ينضكم أركع كأعظـ حضارة عرفيا التاريخ ككنكا بيامنارة لمعمـ كلمديف،  تفكان دكلة اإلسبلـ،
 تحتيا كؿ مف يقكؿ ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل.

نما كانت  ،قكاعد نظريةكال  ،فمـ تكف المحبة فيما بينيـ مجرد شعارات يتشدقكف بيا  كا 
مف الخمؽ العبلقة مع كافة ك ببعضيـ، و الناس كعبلق شمؿ عبلقة اإلنساف بربو،ت ،منيج حياة

 كىذا الذم حكتو سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،داتاألحياء كغير األحياء، كحتى الجما

ؿ جكانب عديدة ميش، السنة النبكية المطيرة مف خبلؿالمحبة  لذلؾ فإف دراسة مكضكع 
ؿ التي كمحبة العباد لربيـ، كالكسائ اهلل تعالى لعباده، محبة: ، منياذات أىمية كبيرة في حياتنا
   .كآثارىاكثمراتيا  ،تكصؿ إلى محبة اهلل تعالى
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ككاجبو اتجاه رسكلو صمى اهلل عميو  ،حديث عف كاجب اإلنساف اتجاه ربوكيشمؿ كذلؾ ال 
مف خبلؿ الحديث عف عبلمات المحبة  ،كأرحامو ،مجتمعوك  ،دينو كأمتوككاجبو اتجاه  ،كسمـ

 مفسداتيا كمكانعيا كعف كؿ ما ينافييا. ك  ،كمظاىرىا

، كعبلقة المسمميف كالكالء كالبراءاالنتماء كاليكية مسألة حديث عف ال كيشمؿ كذلؾ 
  فيما بينيـ.تعميؽ المحبة التي تؤدم إلى كسائؿ الببعضيـ، ك 

 أعمى كاألسكة الحسنة التي تسمك باإلنساف كترفعو إلى عف القدكةكيشمؿ كذلؾ الحديث  
مف خبلؿ الحديث عف نماذج مف سيرة الصحابة رضكاف اهلل عمييـ،  المقامات كأسمى ،الدرجات

 كلكافة الناس. ،في حبيـ هلل تعالى، كلرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، كلبعضيـ البعض

 جكانبيا، كخاصة ما يتعمؽ باألكلكيات،مف كؿ يث عف المحبة دالحفيذه الدراسة تقتضي  
سبران لمسنة النبكية لذلؾ كاف ىذا البحث .. نا محبتو، كما ال يجكز لنا محبتوما ينبغي عمي أم

كصفا لمدكاء الشافي كما تحكيو مف درر كجكاىر في سبؿ تدعيـ المحبة في المجتمع، ك  ،المطيرة
 لحقف، نة نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـمف خبلؿ كتابو كس -جؿ كعبل  –الذم منحو لنا ربنا 

     .كاتجياتيـعمى اختبلؼ أجناسيـ كألكانيـ  المسمميفبيف  ، كرأب الصدعالدماء
  أسباب اختيار الموضوع:

بيف كغيرىا مف األمراض كانتشار العداكة كالبغضاء  ،ضعؼ العبلقة كالرابطة بيف المسمميف .ُ
 . المسمميف

الماسة إلى التكحد كالتماسؾ كالترابط المبني عمى المحبة الصادقة المكافقة لمشرع،  حاجتنا  .ِ
مما فييا مف  شرع، لتنيض األمةليا مف ناحية المسكغ  التي الكنبذ كؿ ما ينافييا مف الفرقة 

 . عمى أسس متينة الضعؼ كاليكاف

كما ينبغي  ،األكلكياتدكف تمييز بيف  ،ألف كثيرا مف الناس يخمطكف بيف أنكاع المحبكبات .ّ
 تقديمو في المحبة كاالتباع. 

 أىداف البحث:
براز بياف منزلة المحبة في اإلسبلـ، ك  .ُ ديننا الحنيؼ، كما تحكيو السنة لمشرقة الصكرة الا 

عمى  كجمعت الناس بكؿ صكرىـ كألكانيـ، ألفت القمكبالمطيرة مف مظاىر اإلنسانية التي 
 .الحؽ، كالصراط المستقيـ

 جكانب المحبة في حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كأثرىا عمى الكاقع لبلقتداء بو.بياف  .ِ
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  .أثر المحبة في حياة الصحابة رضكاف اهلل عمييـبياف  .ّ

كأقاـ عمييا الدكلة  ،الكقكؼ عمى األسس التي بنى عمييا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ دعكتو .ْ
 اإلسبلمية.

 الدراسات السابقة:
يغطي ىذا المكضكع مف ناحية مستقؿ بعد البحث كالتنقيب لـ يقؼ الباحث عمى مرجع 

عدد مف الباحث عمى كقؼ كأما بالنسبة إلى الرسائؿ العممية فقد السنة النبكية دراسة مكضكعية، 
جكانب ناحية القرآف الكريـ أك العقيدة، أك تناكلت مكضكع المحبة مف  كالتي العممية،البحكث 

  كىي كما يمي:جزئية متفرقة، 
: عبد القكم عمي الباحث إعداد (الماجستير)رسالة دراسة مكضكعية  - المحبة في القرآف .ُ

 ـ.ََِْالعراؽ سنة  –عمي ناجي عبد الغني 
لمباحث غازم محمد طبلؿ الياشمي ) رسالة دكتكراة( جامعة األزىر  - الحب في القرآف .ِ

 ـ.ََِٗسنة 
سميرة أحمد مصطفى مجدكبة ) ماجستير( جامعة  لمباحثة - تاب ك السنةمحبة اهلل في الك .ّ

 ـ.ََِٕالنجاح سنة 
رنا أحمد محمد أبك حبيب )ماجستير(  لمباحثة - حقيقة المحبة في العقيدة اإلسبلمية .ْ

 ـ.َُُِالجامعة اإلسبلمية بغزة سنة 
ف )ماجستير( دعاء عفيؼ تركي حسي لمباحثة -الحٌب في اهلل في ضكء الكتاب كالٌسنة  .ٓ

 ـ.َُُِجامعة النجاح سنة 
، مباحثة: إيماف عكاد الشرافيلالمحبة كالكراىية في ضكء القرآف الكريـ "دراسة مكضكعية"  .ٔ

 ـ.َُِْسنة  )رسالة ماجستير( في التفسير بالجامعة اإلسبلمية بغزة

 منيج البحث:
المنيج . يتبع الباحث المنيج االستقرائي في جمع األحاديث المتعمقة بالمكضكع، كيستخدـ ُ

كاالستنباط عمى قكاعد التأمؿ  يعتمدالذم الكصفي التحميمي المبني عمى االستدالؿ كالتحميؿ 
 كالتفكر في فيـ دالالت النصكص كمعانييا.

اف الفكائد كاألحكاـ الفقيية المتعمقة ، كبيحث بأقكاؿ العمماء في شرح الحديث. يستعيف الباِ
 بالمكضكع.

 الباحث باآليات القرآنية ذات الصمة بالمكضكع، كأقكاؿ المفسريف. . يستشيدّ
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. االقتصار عمى األحاديث المقبكلة، التي تدكر بيف الصحيح كالحسف، كاستبعاد ما لـ يصح ْ
 كما لـ يثبت.

 حسب مكضكعات البحث. . قد يتكرر الحديث الكاحد في أكثر مف مكضع،ٓ

ذا لـ يكف ٔ . إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما يكتفي الباحث بتخريجو منيما، كا 
 الحديث فييما تكسع الباحث في تخريجو ما أمكف بما يخدـ المكضكع، مع بياف حكمو.

ف كاف فٕ ي . إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما فالعزك إلييما كفيؿ بصحة الحديث، كا 
 .عمماء الحديث قديما كحديثا قكاؿغيرىما حكـ الباحث عميو كفقا لمقكاعد الحديثية، مستأنسان بأ

. االكتفاء بذكر الراكم األعمى لمحديث، كذكر إسناده كمف أخرجو مف األئمة في مصنفاتيـ ٖ
 لحديث.افي ىامش الرسالة، مع اإلشارة إلى الكتاب كالباب كالجزء كالصفحة كرقـ 

 الحديث المكرر عند أكؿ مرة، كبعد ذلؾ يحيؿ الباحث لمكاف كجكده فقط. . تخريجٗ

لـ  الذم، أما الراكم رحمو اهلل تعالى ابف حجرالحافظ . لـ يترجـ الباحث لمراكم الذم كثقو َُ
 فيو. ما يترجح كيبيففيتكسع الباحث في ترجمتو،  يصؿ إلى مرتبة الثقة؛

 كتب المغة كغريب الحديث.المعاجـ ك ريبة بالرجكع إلى األلفاظ الغك . يكضح الباحث الكممات ُُ
 خطة البحث:

 .مقسمة إلى فصكؿ كمباحث، ثـ خاتمةيتككف البحث مف مقدمة كتمييد كثبلثة أبكاب 
كمنيج  ،كالدراسات السابقة ،كاليدؼ منو ،كسبب اختياره ،: كتتضمف أىمية المكضكعالمقدمة
 كخطة البحث. ،البحث

 ، كيشتمؿ عمى فصميف:وأقساميااألول: معنى المحبة  الباب
 ، كفيو مبحثاف: الفصل األول: تعريف المحبة

 المبحث األكؿ: تعريؼ المحبة في المغة
 المبحث الثاني: تعريؼ المحبة في االصطبلح

 ، كفيو مبحثاف:وأقسامياالفصل الثاني: مراتب المحبة 
 المبحث األكؿ: مراتب المحبة

 المحبة  أقساـ المبحث الثاني:
 كفيو تمييد كثبلثة فصكؿ:، : صور المحبة الواردة في السنة النبويةالباب الثاني

 منزلة المحبة في اإلسالمالتمييد : 
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 كفيو مبحثاف:، لعباده تعالى الفصل األول: محبة اهلل
 حقيقة المحبة كأثر اإليماف بيا المبحث األكؿ:         
 األصناؼ الذيف يحبيـ اهلل تعالى المبحث الثاني:         

 كفيو ثبلثة مباحث:، هلل تعالىد االفصل الثاني: محبة العب
 المحبة أصؿ اإليماف كأساس التكحيد المبحث األكؿ:        

 لكاـز محبة العبد هلل تعالىالمبحث الثاني:           
 ثمرات كعبلمات محبة العبد هلل تعالىالمبحث الثالث:           

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:، محبة المسممين لبعضيم  فصل الثالث:ال
 حكـ المحبة بيف المسمميف كتكحدىـالمبحث األكؿ:           
 المبحث الثاني: تقرير مبدأ البغض في اهلل          
 كسائؿ تعميؽ المحبة كمفسداتياالمبحث الثالث:           

 كيشتمؿ عمى تمييد كفصميف: وأثرىا عمى الواقعالمحبة في السنة مظاىر الباب الثالث: 
 تمييد: بناء دكلة اإلسبلـ عمى أساس المحبة

 ، كفيو ثبلثة مباحث:الفصل األول: المحبة في حياة الرسول صمى اهلل عميو وسمم
 المبحث األكؿ: محبتو هلل تعالى كلمدعكة
 المبحث الثاني: محبتو لؤلمة كآلؿ بيتو

 الثالث: محبتو لكؿ ما حكلو مف المخمكقات المبحث
 ، كفيو ثبلثة مباحث:الفصل الثاني: المحبة في واقع الصحابة رضوان اهلل عمييم

 المبحث األكؿ: حبيـ هلل تعالى كلمدعكة
 المبحث الثاني: حبيـ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
 المبحث الثالث: حبيـ لبعضيـ كلجميع المسمميف

 ىـ النتائج كالتكصيات.  : كفييا أالخاتمة
   : كتشمؿ فيرسة اآليات كاألحاديث كاألعبلـ كالمراجع.الفيارسثـ 

كاهلل كلي التكفيؽ.
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 ييدتم
أك  ،المشاعر الداخميةالتي تعبر عف الكممة ف الناس بكثرة، فيي يكممة المحبة متداكلة ب

  ، كاستعماالتيا كاسعة ككثيرة.شيءالرغبة في عمؿ أم 

 ،كقد كتب المفكركف كاألدباء كالفبلسفة قديمان كحديثان كتبان كرسائؿ عديدة عف الحب كالمحبة
المحبكبات، كاألثر البالغ الناتج عف تدفؽ ىذه العاطفة في أنكاع فييا أحكاؿ المحبيف ك  تناكلكا

 النفس، كدكرىا في الكصكؿ إلى ما يصبك إليو اإلنساف كيتمناه. 

حكؿ عمى اختبلؼ مشاربيـ كأفكارىـ كمعتقداتيـ قد تباينت آراء الناس عبر العصكر ك 
كفؽ ىذه  كسمككيــ ممارساتيفي  ثراألكاف لو  مماكفي طريقة التعبير عنيا،  ،مفيكـ المحبة

 ؛، كعمى حسب المعايير كالضكابط التي افترضكىا في أذىانيـيـنفكسالمغركسة في  المحبة
 لذلؾ فإف في تحديد معنى المحبة كما تدؿ عميو أىمية بالغة. 

كتكاد ال تقكـ الحياة بدكنيا، فيي أصؿ كؿ  ،حبة ليا دكر كبير في حياة اإلنسافالمفإف 
حركة، كمف خبلليا يتعامؿ اإلنساف مع مف حكلو، كىي مف الفطرة كالصبغة التي فطر اهلل 

 .الخمؽ عمييا

مع اإلرادة أصؿ  : "المحبة أصؿ كؿ أمر مكجكد.. كىي(ُ)يقكؿ اإلماـ ابف تيمية رحمو اهلل
كؿ حركة في العالـ، كىذا يندرج فيو كؿ حركة كعمؿ.. كفعؿ البغض في العالـ إنما ىك لمنافاة 

البغض، بخبلؼ الحب لمشيء فإنو قد يككف لنفسو ال  المحبكب، كلكال كجكد المحبكب لـ يكف
ال يكره  اإلنساف كغضبو مما يضاد كجكد محبكبو كمانع كمستمـز ألجؿ منافاتو لمبغض، كبغض

 (ِ)البغض لمنافي أشد كأحكط." عميو كنجد قكة

ننا نجد ك  في حياتنا المشاىدة أف الحيكاف البييـ يحب أشياء كيكره أخرل كيندفع كفؽ ذلؾ، ا 
 ،(ّ)كلمنبات عالـ خاص تحكمو قكانيف كتسيره مشاعر، فقد يعمف الحب، كقد يعمف الحرب..

 كال عجب فما مف شيء إال كيسبح بحمد اهلل تعالى.   ،فإنيا تحب كتكره ،الجماداتككذلؾ 

                                                 

ـ بف عبد اهلل بف أبي اٍلقىاًسـ (   ىك شيخ اإلسبلـ تىًقٌي الٌديف أىبيك اٍلعىبَّاس أىٍحمد بف عبد ُ) ًميـ بف عبد السَّبلى اٍلحى
ٍنبىًمٌي، تكفي سنة  رَّاًني الدٍّمىٍشًقي اٍلحى ق. انظر الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة البف  ِٖٕبف تىٍيًمية اٍلحى

 (.ُٖٔ/ ُحجر العسقبلني)
 .ٕٔ -ٓٔ(    قاعدة في المحبة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية صِ)
 http://alpha-sci.org/showthread.php?t=997(    مكقع مكتبة ألفا العممية:  ّ)
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ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ژ قاؿ تعالى: 

 .كىذا أعظـ كأرقى مقامات الحب كالمحبة  {21}احلج: ژڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ  

ۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ       وئ وئ ژ كمف ذلؾ قكؿ اهلل تعالى: 

لت: ژۇئ     {22}فصِّ
ب اتصاؿه بيف ف الحي إلى أ -رحمو اهلل  – (ُ)ابف حـزاإلماـ قد ذىب ف أما بالنسبة لئلنساف

كىذه األجزاء تتصؿ فيككف  ،أجزاء النفكس المقسكمة في ىذه الخميقة في أصؿ عنصرىا الرفيع
الحب كالبغض في المخمكقات إنما ىك في االتصاؿ  الحب، كتنفصؿ فيككف البغض، فًسر  

  (ِ)كاالنفصاؿ بيف النفكس.

النفكس اإلنسانية ترجع في أصؿ نشأتيا إلى نفس كاحدة تكٌزعت أجزاؤىا في نفكس ك 
ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ژ  :يقكؿ - عز كجؿ -الناس.. كاهلل 

 (ّ) منو...أنيا الزكج إلى زكجتو سككف فجعؿ عمة    {211}األعراف: ژ

مَّى اهللي  أف، أبي ىريرة رىًضيى المَّوي عىٍنوعىٍف ككرد في ىذا المعنى حديث مشيكر  النًَّبيَّ صى
 ، مَّـى سى مىٍيًو كى َفَما َتَعاَرَف ِمْنَيا اْئَتَمَف، َوَما َتَناَكَر ِمْنَيا  ،(ٓ)ُمَجنََّدةٌ  (ْ)اأَلْرَواُح ُجُنودٌ : »قاؿعى

 (     ٔ)«اْخَتَمفَ 

إف األجساد التي فييا  -صمى اهلل عميو كسمـ -يقكؿ " رحمو اهلل :  (ٕ)الخطابيقاؿ    
فتأتمؼ كتختمؼ عمى حسب ما جعمت عميو مف التشاكؿ أك التنافر في  ،األركاح تمتقي في الدنيا

                                                 

مىًؼ بًف مىٍعدىافى بًف سيٍفيىافى بًف يىًزٍيدى، (   ُ) اًلًح بًف خى ٍزـً بًف غىاًلًب بًف صى ًمي  بفي أىٍحمىدى بًف سىًعٍيًد بًف حى الفىاًرًسي  ىك عى
، األىٍصًؿ، ثيَـّ األىٍندىليًسي  القيٍرطي  ًزٍيري ، الكى اًفظي، األىًدٍيبي ، الفىًقٍيوي الحى ٍكلىى األىًمٍير يىًزٍيدى بًف أىًبي سيٍفيىافى ًبي  اليىًزٍيًدم  مى

اًنٍيؼ، تكفي سنة  اًحبي التَّصى ، صى  (.ُْٖ/ ُٖق، انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي )ْٔٓالظَّاًىًرم 
 .ٓ(    طكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ البف حـز صِ)
 .ّ(، فعالية الحب/التكيجرم صِٓٗ(    التفسير القيـ البف القيـ )ص: ّ)
نده عمى ًحدىةو. انظر كتاب العيف لمخميؿ الفراىيدم )ْ)  (.ٖٔ/ٔ(    كؿ  صنؼو مف الخمؽ يقاؿ ليـ: جي
مَّعىةه. انظر فتحٓ) ميكعه ميجى نَّسىةه أىٍك جي نَّدىةه أىٍم أىٍجنىاسه ميجى نيكده ميجى  (.َّٕ/ ٔالبارم البف حجر ) (    جي
 (.ِّٖٔباب األركاح جنكد مجندة ) -( في البر كالصمةَُِّ/ ْ(    أخرجو مسمـ في صحيحو )ٔ)
مىٍيمىاف الخٌطابي البيٍستي الفقيو اأٍلديب. المتكفى ٕ) اـ أىبيك سي مَّد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف خطاب، اإٍلمى (    ىك حمد ٍبف ميحى

 (.ِّٔ/ ٖلمذىبي ) ىػ. تاريخ اإلسبلـّٖٖسنة 
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كيحف إلى قربو كينفر عف ضده، ككذلؾ الرًَّىؽ  ،كلذلؾ ترل البىر الخير يحب شكمو ،بدء الخمقة
 (ُ) "الفاجر يألؼ ًشكمو كيستحسف فعمو كينحرؼ عف ضده.

كقد أشار القرآف الكريـ إلى ما فطر عميو اإلنساف مف أنكاع المحبكبات، كبيف حقيقتيا، 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ  ہ ھ ھ   ژ  قاؿ تعالى:ف

﮵ ﮴  ﮳    ﮲   ﮺  ٴۇ  ۋ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮹  ﮸  ﮶﮷ 

ۋ  ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې    ې  ى ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ وئ  

  }آل عمران{. .ژۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  

يقكؿ كما إلنساف كسائر الخمؽ ال يمكف استمرار الحياة بدكنيا، المحبة أساس في حياة اف
رحمو اهلل: " فبالمحبة كلممحبة كجدت األرض كالسمكات، كعمييا فطرت  (ِ)اإلماـ ابف القيـ

المخمكقات، كليا تحركت األفبلؾ الدائرات، كبيا كصمت الحركات إلى غاياتيا، كاتصمت بداياتيا 
بنياياتيا، كبيا ظفرت النفكس بمطالبيا كحصمت عمى نيؿ مآربيا، كتخمصت مف معاطبيا 

 . (ّ)كاتخذت إلى ربيا سبيبلن"

كعميو فسكؼ يدكر الحديث عف المحبة مف الناحية الشرعية مف خبلؿ الكتاب كالسنة 
كما ليا مف صمة في أصكؿ الديف، كاآلثار المترتبة عمييا، كالمظاىر المتعمقة بيا مف  ،النبكية

، كذلؾ بعد تعريؼ المحبة في المغة الناحية العممية في كاقع الصحابة رضي اهلل عنيـ
، ، ثـ بياف صكر المحبة الكاردة في السنة النبكيةمراتبيا كأقساميا فكاالصطبلح، كبيا

 كمظاىرىا، كأثرىا عمى الكاقع كما سيأتي إف شاء اهلل تعالى.

 

  

                                                 

 (.ُُٓ/ ْ(    معالـ السنف لمخطابي)ُ)
(   ىك العبٌلمة شمس الٌديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الٌزرعي ثـ الدمشقي ِ)

ي الفقيو الحنبمي، المفٌسر الٌنحكٌم األصكلي، المتكمـ، الشيير بابف قيـ الجكزية، الـز ابف تيمية، كسجف معو ف
 (.ِٕٖ/ ٖق. انظر شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )ُٕٓالقمعة، تكفي سنة 

 (ّ(    ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف البف القيـ )ص: ّ)
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  اب األولــــالب

  وأقساميامعنى المحبة 
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 ل األولـــالفص
  ف المحبةـتعري 
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 الفصل األول: تعريف المحبة 
 المبحث األول: تعريف المحبة في المغة

 : رحمو اهلل (ُ)قاؿ ابف فارس

 "، بَّةي ًمفى الشٍَّيًء ًذم اٍلحىبٍّ ري اٍلحى ، كىاآٍلخى كـي كىالثَّبىاتي ديىىا الم زي ثىةه، أىحى اءي كىاٍلبىاءي أيصيكؿه ثىبلى  اٍلحى
ًر. ٍصؼي اٍلًقصى كـي . كىالثَّاًلثي كى بَّوي ًإذىا لىًزمىوي. :كىأىمَّا الم زي بَّةي، اٍشًتقىاقيوي ًمٍف أىحى   (ِ) "فىاٍلحيب  كىاٍلمىحى

بَّةي،" : رحمو اهلل (ّ)قاؿ ابف منظكرك  : الكدادي كالمىحى : نىًقيضي البيٍغًض. كالحيب  كىذىًلؾى الًحب   الحيب  كى
. ، ًباٍلكىٍسرً  ، ًباٍلكىٍسًر: الميحابَّةي كالميكادَّةي كالحيب   كالًحبابي

ٍكًجيا كميًحبٌّ أىيضان.  بَّبى ًإلىٍيًو: تىكدَّدى. كامرأىةه ميًحبَّةه لزى  كتىحى

ٍيدي ٍبفي حاًرثةى  كىافى زى ٍعنىى المٍحبيكب، كى ، كيجيءي تىارىةن ًبمى ًبيبي : الحى ٍنوي،  (ْ)كالًحب  رىًضيى المَّوي عى
.  : ًحبَّ رىسكًؿ المَّوً ىييٍدعى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : إٍظياري الحيبٍّ صى ب بي  (ٓ) ".كالتَّحى

تيوي، أك "   :-رحمو اهلل – قاؿ صاحب القامكسك  تيوي، أك ثىمىرى ٍيدىاؤيهي أك ميٍيجى بَّةي القىٍمًب: سيكى حى
 ىىنىةه سىٍكداءي فيو.

بابي الماًء كالرٍَّمًؿ: ميٍعظىميوي، بىًبًو كًحبىًبًو، أك طىراًئقيوي، أك فىقىاًقيعيوي التي تىٍطفيك كأىنَّيا  كحى كىحى
.  القىكاًريري

تىٍيًف،  رَّةي ذاتي العيٍركى عي عمييا الجى شىباتي األىٍربىعي تيكضى ٍخمىةي منيا، أك الخى رَّةي، أك الضَّ : الجى كالحيب 
بًّا ككىرامىةن"، رَّة، كمنو: "حي  . أٍحبابه كًحبىبىةه كًحبابه  معياج كالكىرىامىةي: ًغطاءي الجى

                                                 

أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازٌم، أبك الحسيف: مف أئمة المغة كاألدب. أصمو مف قزكيف،  :(    ىكُ)
 (ُّٗ/ ُق. انظر األعبلـ لمزركمي )ّٓٗالرٌم فتكفي فييا سنة كأقاـ مدة في ىمذاف، ثـ انتقؿ إلى 

 (.ِٔ/ ِ(    مقاييس المغة البف فارس )ِ)
محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعي اإلفريقي، اإلماـ  :(    ىكّ)

كلي القضاء في طرابمس، كعاد إلى مصر فتكفي  المغكم الحجة. كلد بمصر كخدـ في ديكاف اإلنشاء بالقاىرة. ثـ
 (.َُٖ/ ٕق. انظر األعبلـ لمزركمي )ُُٕفييا، كقد ترؾ بخطو نحك خمسمائة مجمد، كتكفي سنة 

، مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىبتو لو زيد بف حارثة بف شراحيؿ الكعبيالصحابي  :(    ىكْ)
، فأعتقو كتبناه، كخيره رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف أف -منيفأـ المؤ  – السيدة خديجة رضي اهلل عنيا

بعد  مف الرجاؿ يرجع مع أبيو إلى أىمو أك يقيـ معو، فاختار النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف أكؿ مف أسمـ
تة، عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، فمـ يزؿ معو حتى ىاجر، كشيد بدرا كأحدا، كالمشاىد، حتى استشيد بمؤ 

 (.ُُّٔ/ ّ(، كمعرفة الصحابة ألبي نعيـ )َْ/ ّسنة ثماف مف اليجرة. انظر الطبقات الكبرل البف سعد )
 (.ِٖٗ/ ُ(    لساف العرب البف منظكر )ٓ)
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: التَّكاد . بَّوي عميو: آثىرىهي. كالتَّحاب  ًبيبىةي  كاٍستىحى بَّةي، بالضـ: الحى  (ُ) ."كالحي

بىٍبتي فبلنا، يقاؿ في األصؿ بمعنى: أصبت "   :رحمو اهلل (ِ)األصفياني كقاؿ الٌراغب كحى
 .: أصبت شغفتو ككبده كفؤداهأمحٌبة قمبو، نحك: شغفتو ككبدتو كفأدتو، 

بَّة القمب تشبييا بالحٌبة في الييئة. كأىٍحبىٍبتي فبلنا: جعمت قمبي معٌرضا لحٌبو.    كحى

: مف فرط حٌبو   (ّ)."كالًحب 

ػػادَّةي " فقػػاؿ:  ،كربطيػػا بػػبعض ،كقػػد جمػػع اإلمػػاـ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل ىػػذه المعػػاني كىىىػػًذًه اٍلمى
ٍمسىًة أىٍشيىاءى:تىديكري ًفي الم غىًة  مىى خى  عى

بىبي اأٍلىٍسنىاًف. ًتيىا: حى ارى نىضى فىاًء بىيىاًض اأٍلىٍسنىاًف كى ـٍ ًلصى ًمٍنوي قىٍكلييي . كى فىاءي كىاٍلبىيىاضي ديىىا: الصَّ  أىحى

ا يىٍعميكهي ًعٍندى اٍلمى  بىابيوي. كىىيكى مى اًء كىحي بىبي اٍلمى ًمٍنوي حى . كى بىػبي الثَّاًني: اٍلعيميك  كىالظ ييكري طىًر الشًَّديًد. كىحى
 اٍلكىٍأًس ًمٍنوي.

. ـٍ ـٍ يىقي لى ، ًإذىا بىرىؾى كى ًمٍنوي: حىبَّ اٍلبىًعيري كىأىحىبَّ . كى كـي كىالثَّبىاتي : الم زي  الثَّاًلثي

بَّػػةي ًلكىاًحػػدىًة الٍ  ًمٍنػػوي اٍلحى دىاًخًمػػًو. كى بَّػػةي اٍلقىٍمػػًب، ًلميبٍّػػًو كى ًمٍنػػوي: حى . كى بيػػكًب. ًإٍذ ًىػػيى أىٍصػػؿي الرَّابًػػعي: الم ػػب  حي
ًقكىاميوي. ادَّتيوي كى مى  الشٍَّيًء كى

ٍعنىػى ًفيػًو مى ييٍمًسػكيوي كى ػاًء الَّػًذم ييٍحفىػظي ًفيػًو كى ػاًء ًلٍمًكعى ًمٍنػوي ًحػب  اٍلمى . كى ٍمسىػاؾي : اٍلًحٍفػظي كىاإٍلً اًمسي  اٍلخى
ا.  الث بيكًت أىٍيضن

ٍمسىػػةى ًمػػػٍف لىػػكى  ٍيػػبى أىفَّ ىىػػػًذًه اٍلخى بَّػػػةً كىالى رى ػػػافي ًإرىادىاًت اٍلقىٍمػػػًب  ؛اًزـً اٍلمىحى دًَّة، كىىىيىجى ػػكى ػػػفىاءي اٍلمى فىًإنَّيىػػا صى
ثيبيػكًت ًإرىادىًة اٍلقىٍمػًب ًلٍممى  ظيييكريىىا ًمٍنوي ًلتىعىم ًقيىا ًباٍلمىٍحبيكًب اٍلميرىاًد. كى ميك ىىا كى كًميىػا ًلٍممىٍحبيكًب. كىعي ليزي ٍحبيػكًب. كى

ػػا الى تيفىاًرقيػػ كمن اتًػػًو ليزي مى ػػاًع عىزى ػػا ًعٍنػػدىهي كىىيػػكى قىٍمبيػػوي، كىاًلٍجًتمى ٍعطىػػاًء اٍلميًحػػبٍّ مىٍحبيكبىػػوي ليبَّػػوي، كىأىٍشػػرىؼى مى وي، كىإًلً
مىى مىٍحبيكًبًو. رىادىاًتًو كىىيميكًمًو عى ٍمسىةي. .كىاً    (ْ) "فىاٍجتىمىعىٍت ًفييىا اٍلمىعىاًني اٍلخى

                                                 

 (.َُٔ/ ُ(، كالصحاح لمجكىرم )َٕ(    القامكس المحيط لمفيركزآبادم )ص: ُ)
ًد بفً ىك (   الرَّاًغبي ِ) مَّ سىٍيفي بفي ميحى ًؿ األىٍصبىيىاًني  المعركؼ بالراغب: أديب، مف الحكماء العمماء.  : الحي الميفىضَّ

ق. سير أعبلـ َِٓمف أىؿ أصبياف سكف بغداد، كاشتير حتى كاف يقرف باإلماـ أبي حامد الغزالي. تكفي سنة 
 (.ِٓٓ/ ِ(، األعبلـ لمزركمي )َُِ/ ُٖالنببلء لمذىبي )

 (.ُِْغب األصبياني )ص: (    المفردات في غريب القرآف لمراّ)
 . ُِ -ُُ/ّ(    انظر مدارج السالكيف البف القيـ ْ)
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 الثاني المبحث
 تعريف المحبة في الصطالح 

 :رحمو اهلل(ُ)القاضي عياضقاؿ 

 ،كتكػكف مكافقتػػو لػو إمػػا السػتمذاذه بإدراكػػو ،الميػػؿ إلػى مػػا يكافػؽ اإلنسػػاف :حقيقػة المحبػة " 
كأشػػباىيا ممػا كػػؿ طبػػع  ،المذيػػذةكاألطعمػػة كاألشػربة  ،كاألصػكات الحسػػنة ،كحػب الصػػكر الجميمػػة

سميـ مائؿ إلييا لمكافقتيا لو، أك الستمذاذه بإدراكو بحاسة عقمػو كقمبػو معػاني باطنػة شػريفة كحػب 
. أك فػػإف طبػػع اإلنسػػاف مائػػؿ إلػػى الشػػغؼ بأمثػػاؿ ىػػؤالء. ؛كأىػػؿ المعػػركؼ ،الصػػالحيف كالعممػػاء

نعامػو عميػو فقػد جبمػ ت النفػكس عمػى حػب مػف يككف حبػو إيػاه لمكافقتػو لػو مػف جيػة إحسػانو لػو كا 
 (ِ)أحسف إلييا".

كعمػػى ذلػػؾ فيػػذا الميػػؿ إمػػا أف يكػػكف حسػػيا أك عقمينػػا أك قمبينػػا، كعمػػى ىػػذه الجكانػػب الثبلثػػة 
  القمب.منفردة أك مجتمعة يقـك الحب في 

رؾ ًإرىادىة اٍلقمػبك ": -رحمو اهلل -ابف تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ فىكممػا قكيػت اٍلمحبَّػة  ،اٍلحٌب ييحى
كؿ  ،ًفي اٍلقمب طمب اٍلقمب فعؿ المحبكبات فىًإذا كىانىت اٍلمحبَّة تىامَّة استمزمت ًإرىادىة جازمة ًفي حيصي

 (ّ)"المحبكبات.

 :رحمو اهللاألصفياني  قاؿ الراغبك 

 المحبة: ميؿ النفس إلى ما تراه كتظنو خيرنا، كذلؾ ضرباف:"  

اإلنسػػاف كفػػي الحيػػكاف، كقيػػؿ: قػػد يكػػكف ذلػػؾ فػػي الجمػػادات أحػػدىما: طبيعػػي: كذلػػؾ فػػي 
 .(ْ)غناطيسمكاأللؼ بيف الحديد كحجر ال

كالثػػاني: اختيػػارم: كذلػػؾ يخػػتص بػػو اإلنسػػاف، كأمػػا مػػا يكػػكف بػػيف الحيػػكانيف فألفػػة، كىػػذا 
 الثاني أربعة أضرب:

                                                 

،  :(   ىكُ) بي  القىاًضي، أىبيكالفىٍضًؿ ًعيىاضي بفي ميٍكسىى بًف ًعيىاًض بًف عىٍمًرك بًف ميٍكسىى بًف ًعيىاضو اليىٍحصى
اًلًكي  ًمٍف أىٍىًؿ الًعمٍ  ، المى ، ثيَـّ السٍَّبًتي  ٍقًتًو، كىأىٍعرؼي النَّاس األىٍندىليًسي  ًدٍيث ًفي كى اـ الحى ، ًإمى ـً كىالتفنف كىالٌذكىاء كىالفىٍيـً

فٍّيى ًفي سىنىًة  كىبلىـً العىرىًب، كىأىنسىاًبًيـ، تيكي ًبالنٍَّحًك، كىالم غىًة، كى ق. انظر سير أعبلـ النببلء لئلماـ ًْْٓبعيميٍكًمًو، كى
 (ُِِ/ َِالذىبي )

 (.ِٗ/ ِقكؽ المصطفى  لمقاضي عياض )(    الشفا بتعريؼ حِ)
 (.ٓٗ(    العبكدية البف تيمية )ص: ّ)
 (.ُِٖ(    المغناطيس: ىك الحجر الذم يجذب الحديد. مفاتيح العمـك لمخكارزمي )ص: ْ)
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 األكؿ: لمشيكة، كأكثر ما يككف بيف األحداث.

 ينية.مما يككف بيف التجار كأصحاب الصناعة الكالثاني: لممنفعة، كمف جنسو 

 كالثالث: مركب مف الضربيف، كمف يحب غيره لنفع، كذلؾ الغير يحبو لمشيكة.

كالرابع: لمفضيمة، كمحبة المتعمـ لمعالـ، كىذه المحبة باقية عمى مركر األكقات، كىي 
 . {ٕٔ}الز خرؼ: ژڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ژ المستثناة بقكلو تعالى: 

 (ُ) "الضركب األيخر: فقد تطكؿ مدتيا كتقصر بحسب طكؿ أسبابيا كقصرىا. كأما

حقيقة المحبة: حركة نفس المحب إلى محبكبو، فالمحبة حركة " قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: ك 
  (ِ) "ببل سككف.

فالحػػب يكجػػب حركػػة الػػنفس كشػػدة طمبيػػا، كالػػنفس خمقػػت متحركػػة بػػالطبع كحركػػة النػػار، 
الطبيعية، فكؿ مف أجؿ شيئا مف األشياء كجد في حبو لذة كركحػا، فػإذا خػبل عػف فالحب حركتيا 

الحب مطمقا تعطمت النفس عف حركتيا كثقمت ككسمت كفارقيا خفة النشاط، كليػذا تجػد الكسػالى 
أكثر الناس ىمػا كغمػا كحزنػا، لػيس ليػـ فػرح كال سػركر، بخػبلؼ أربػاب النشػاط كالجػد فػي العمػؿ 

النشاط في عمؿ ىـ عالمكف بحسف عكاقبػو كحػبلكة غايتػو كػاف التػذاذىـ  أم عمؿ كاف، فإف كاف
 (ّ) بحبو كنشاطيـ فيو أقكل.

ىي سفر القمب في طمب المحبكب كليج المساف بػذكره عمػى الػدكاـ،  :المحبةكمما قيؿ في 
فالمحبػػة أف تيػب كمػػؾ لمػػف أحببػػت كال يبقػى لػػؾ منػػؾ شػػيء ، شػػيئنا أكثػر مػػف ذكػػره ألف مػف أحػػب

إيثار مػا يريػده المحبػكب عمػى كذلؾ ك ، عف محبكبو كؿ عز كذؿ محبة حبا ألنو يتحمؿفسميت ال
 (ْ)ما عداه، كالطكاعية الكاممة، كالذكر الدائـ كعدـ السمكاف.

 ،متقاربػػة كبػالنظر إلػػى ىػػذه التعريفػػات نجػػدىا تصػػب فػػي بكتقػػة كاحػػدة كتمتقػػي حػػكؿ معػػافو 
خاصة ، لك قمبتيا تجدىا كميا تدكر حكؿ عبلقة السابقةىذا أف المحبة تنتظـ المعاني كميا  فنتاج
 يككف ليا األثر البالغ عمى سمككيما. ،المحب كالمحبكب بيف

                                                 

 (.ِٔٓ(    الذريعة الى مكاـر الشريعة لمراغب األصفياني )ص: ُ)
 ( . ٗٓ(    ركضة المحبيف البف القيـ )ص ِ)
 (.ُٖٔ(    المصدر السابؽ )ص ّ)
 .ُٖ -ُّ/ّ(    انظر مدارج السالكيف البف القيـ ْ)
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 لفصل الثانيا
 أقساميامراتب المحبة و 

 المبحث األول
 مراتب المحبة

ككذلؾ الكراىية كالبغض، كقد أشار إلى ذلؾ  ،دةكاح اك مرتبة مى درجةعالمحبة ليست 
  {َِ}الفجر: ژٴۇ ۋ  ۋ ۅ ژ ربنا تبارؾ كتعالى في كتابو العزيز بقكلو: 

 ژىئ ىئ   ی ی ی ی     جئ حئ   مئ ىئيئ جب حب خبمب ژ : قاؿ تعالىك 

  {ّ}الصَّؼ: ژۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ  :اؿ تعالىكق،  {َّ}يكسؼ:

فػػإف  ،ذمىػػرحمػػو اهلل: " الحػػب عبػػارة عػػف ميػػؿ الطبػػع إلػػى الشػػيء المن  (ُ)كقػػاؿ اإلمػػاـ الغزالػػي
فػإذا قػكم  ،كالبغض عبارة عف نفػرة الطبػع عػف المػؤلـ المتعػب ،تأكد ذلؾ الميؿ كقكم سمي عشقان 

 (ِ) ".سمي مقتان فيذا أصؿ في حقيقة معنى الحب

، كأعطت لكؿ درجة اسمان خاصان بيػا ،العربية في تفصيؿ درجات المحبة المغةكقد أبدعت 
، كفيمػا يمػي ذكػر ىػذه المراتػب كمػا تجاه مف يحبو يدؿ عمى مقدار كمرتبة الحب في قمب المحب

   عشرة مراتب: جعمياحيث  (مدارج السالكيف)اإلماـ ابف القيـ في كتابو  اأكردى

 .كسميت عبلقة لتعمؽ القمب بالمحبكب ،العبلقة :المرتبة األكلى 

 .كىي ميؿ القمب إلى محبكبو كطمبو لو  ،اإلرادة :الثانية 

كىي انصػباب القمػب إليػو بحيػث ال يممكػو صػاحبو كانصػباب المػاء فػي  ،الصبابة :الثالثة 
 ،كالصػبكة فكقػو كالصػبابة الميػؿ الػبلـز ،كيقاؿ صبا كصبكة كصبابة فالصبا أصػؿ الميػؿ ،الحدكر

  .القمب بكميتو كانصباب

                                                 

في  كلد، حجة اإلسبلـ زيف الديف الطكسي الشافعي  ،محمد بف محمد بف أحمد أبك حامد الغزاليىك: (    ُ)
كاشتغؿ بطكس ثـ قدـ نيسابكر كاختمؼ إلى درس إماـ الحرميف كصنؼ الكتب كدرس  ،سنة خمسيف كأربعمائة

كثمانيف كأربعمائة ثـ قصد طريؽ الزىد كحج كرجع إلى الشاـ كأقاـ بدمشؽ كانتقؿ  في النظامية ببغداد سنة أربع
اآلخرة سنة  لجماد رابع االثنيفمات يـك  .ثـ عاد إلى كطنو ،باإلسكندرية إلى بيت المقدس ثـ إلى مصر كأقاـ

كم، ياألدنطبقات المفسريف،  . انظر:ىي ناحية مف خراسافك  خمس كخمسمائة بطبراف بفتح الباء بمدة بطكس
  (.ُِٓ/ُ) تحقيؽ: سميماف بف صالح الخزم ،أحمد بف محمد

 .ِٔٗ/ ْ(    إحياء عمـك الديف لمغزالي ِ)
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كىػػػك الحػػػب الػػػبلـز لمقمػػػػب الػػػذم ال يفارقػػػو بػػػؿ يبلزمػػػو كمبلزمػػػة الغػػػػريـ  ،الغػػػراـ :الرابعػػػة 
ەئ ژ  :قػػاؿ تعػػالى ،كعػػدـ مفارقتػػو ليػػـ ،كمنػػو سػػمي عػػذاب النػػار غرامػػا لمزكمػػو ألىمػػو ،لغريمػػو

  {ٓٔ}الفرقاف: ژوئ وئ     ۇئ  

  .كىك صفك المحبة كخالصيا كلبيا ،الكداد :الخامسة 

الشغؼ يقػاؿ شػغؼ بكػذا فيػك مشػغكؼ بػو كقػد شػغفو المحبػكب أم كصػؿ حبػو  :السادسة 
 { َّ}يكسؼ: ژجب حب خبمب ژ  كما قاؿ النسكة عف امرأة العزيز ،إلى شغاؼ قمبو

يكصػؼ بػو  الك  .العشؽ كىك الحب المفرط الػذم يخػاؼ عمػى صػاحبو منػو كعميػو :السابعة
 الرب تبارؾ كتعالى، كال العبد في محبة ربو. 

كعبده. كتيـ اهلل: عبد اهلل.  ذؿ لوأم  ،الثامنة: التتيـ كىك التعبد كالتذلؿ. يقاؿ: تيمو الحب
شػيء  فمػـ يبػؽ لػو ،قػوفػإف العبػد ىػك الػذم قػد ممػؾ المحبػكب ر  ؛كىػك فػكؽ التتػيـ ،التاسعة: التعبػد
 . هلل تعالى بؿ كمو عبد لمحبكبو ظاىرا كباطنا. كىذا ىك حقيقة العبكدية ؛مف نفسو ألبتة

 قػاؿ تعػالى: مقػاـ اإلسػراء،كفي أشػرؼ مقاماتػو  كقد كصؼ اهلل تعالى رسكلو بيذا الكصؼ
كبػػػػػذلؾ اسػػػػػتحؽ التقػػػػػديـ عمػػػػػى الخبلئػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػدنيا  { ُ}اإلسػػػػػراء: ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ 

طريػؽ  :التػاـ، مػع الػذؿ التػاـ كالخضػكع لممحبػكب. تقػكؿ العػرب كحقيقة العبكديػة: الحػب كاآلخرة.
 أم قد ذلمتو األقداـ كسيمتو. ،معبد

  ،إبػػراىيـ كمحمػػد صػػمى اهلل عمييمػػا كسػػمـ :العاشػػرة: مرتبػػة الخمػػة التػػي انفػػرد بيػػا الخمػػيبلف
 (ُ) "غير المحبكب.ىي المحبة التي تخممت ركح المحب كقمبو، حتى لـ يبؽ فيو مكضع لك 

                                                 

ياؾُ)  (.ّّ-ِٗ/ ّنستعيف البف القيـ ) (    انظر مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 المبحث الثاني
 المحبة أقسام

 أقسام المحبة من حيث العموم:المطمب األول: 
 :أربعة أقساـالمحبة مف حيث العمكـ إلى  يمكف تقسيـ

 كمحبة الجائع لمطعاـ، كالظمآف لمماء كنحك ذلؾ. محبة طبيعية :األول

شفاق الثاني:  ، كمحبة الكالد لكلده.محبة رحمة وا 

 ،المشتركيف في صناعةك  ،األصحاباألرحاـ، ك ك األزكاج، كىي محبة  محبة أنس وألف، الثالث:
  مينة أك تجارة أك في سفر.أك 

كىي محبة تعالى،  المحبة الخاصة التي ل تصمح إل هللمحبة التعظيم، وىي : الرابعالقسم 
يثاره عمى غيره.  العبكدية المستمزمة لمذؿ كالخضكع ، ككماؿ الطاعة، كا 

كمتى أحب العبد  ،ال يجكز تعمقيا بغير اهلل أصبلن  )محبة التعظيـ كالعبكدية( فيذه المحبة 
بؿ يجب إفراد اهلل بيذه المحبة الخاصة التي ىي تكحيد بيا غيره، كاف شركا ال يغفره اهلل، 

إنما نشأ عف المحبة كألجميا، فيي الحؽ الذم خمقت  بؿ الخمؽ كاألمر كالثكاب كالعقاباإلليية، 
بو السمكات كاألرض، كىي الحؽ الذم تضمنو األمر كالنيي كىي سر التألو، فإف اإللو الذم 

 (ُ) تأليو القمكب حبا كذال كخكفا كرجاء كتعظيما كطاعة.

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ىي المذككرة في قكلو تعالى: كىذه المحبة 

ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڎ      ڎڈ  ڈ 

 . {261}البقرة: ژڱ 

قاؿ ابف كثير رحمو اهلل: "يذكر تعالى حاؿ المشركيف في الدنيا كما ليـ في اآلخرة مف 
{ ؛ أم: ڌ ڎ  ڎ{؛ أم أمثاالن كنظراء، } ڌ العذاب كالنكاؿ؛ حيث جعمكا هلل }
  (ِ)يساككنيـ باهلل في المحبة كالتعظيـ".

                                                 

المؤلؼ: سميماف بف عبد اهلل  -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد(    ُ)
 ( بتصرؼ .َْْ-َِْص ) –بف محمد بف عبد الكىاب 
 ـََِِػ/ىُِّْالطبعة: األكلى،  الناشر: المكتب االسبلمي، بيركت، دمشؽ المحقؽ: زىير الشاكيش

 .ْٕٔ/ُتفسير القرآف العظيـ البف كثير (    ِ)
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 :أحكامثالثة  ليا المحبةيتمخص من ذلك أن 

: كىي محبة اهلل، كاالنقياد لو؛ كىي محبة العبكدية المستمزمة لمذؿ كالخضكع، محبة واجبة -ُ
يثار المحبكب عمى غيره؛ فيذه المحبة خالصة هلل، ال يجكز أف يشرؾ معو  ككماؿ الطاعة، كا 

 (ُ) .فييا أحد
تمؾ المحبة الكاجبة هلل عز كجؿ، إلى غيره؛ فمف : كىي صرؼ محبة محرمة، أو شركية -ِ

، كآثر محابو عمى محاب تعالى أحب غير اهلل حب ذؿ كخضكع، فقدـ طاعتو عمى طاعة اهلل
  .تعالى هلل ، فقد جعمو ندان تعالى اهلل

 (ِ). اهلل كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ قميميا ككثيرىا ينافي محبة كىذه المحبة      

: كىذه مباحة ما لـ تصؿ إلى تعظيـ المحبكب إلى الحد الذم ال طبيعية، أو جبمية محبة -ّ
 يميؽ إال باهلل عز كجؿ. 

كمف أمثمة ىذه المحبة: حب اإلنساف لكطنو، كالكالد لكلده، كالزكج لزكجو، كذم الماؿ 
    (ّ) لمالو، كغير ذلؾ.

  

                                                 

 .ْٕاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد لمشيخ صالح الفكزاف صانظر (    ُ)
 .ْٕٖانظر فتح المجيد شرح كتاب التكحيد لمشيخ عبد الرحمف بف حسف ص(    ِ)
 .(ُِّالمفيد في ميمات التكحيد )ص: (    ّ)
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 أقسام المحبة باعتبار متعمقيا: المطمب الثاني:
 :(ُ)تنقسـ المحبة باعتبار متعمقيا إلى قسميف  

 مذمكمة ضارة. -ِنافعة محمكدة.    -ُ    

 )المحمودة( القسم األول: المحبة النافعة
 كىي ثبلثة أنكاع: ،كىي التي تجمب لصاحبيا ما ينفعو كىك السعادة

 محبة اهلل. -أ

 محبة في اهلل. -ب

 ما يعيف عمى طاعة اهلل كاجتناب معصيتو. محبة -ج

ال يشاركو فيو أحد، كيككف اهلل عز كجؿ ىك المحبكب المراد الذم  فيحب اهلل تعالى حبان 
ال يحب لذاتو كال يراد لذاتو إال ىك، كىك المحبكب األعمى الذم ال صبلح لمعبد كال فبلح كال 

 مطمكبو.  نعيـ كال سركر إال بأف يككف ىك محبكبو كمراده كغاية

كتككف ىذه المحبة مستمزمة لما يتبعيا مف عبادتو تعالى كخضكعو لو، كتعظيمو عز 
 كجؿ.

كالمحبة في اهلل: بأف يحب المؤمنيف ال يحبيـ إال هلل كيككف ىكاه تبعا لحب اهلل تعالى 
 كرضاه، فبل يحب إال ما يحب اهلل تعالى.

 ييا جميع العبادات.كمحبة ما يعيف عمى طاعة اهلل أنكاع كثيرة تندرج ف

محبة الزكجة كما ممكت يميف الرجؿ،  قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: " فمف المحبة النافعة:
فإنيا معينة عمى ما شرع اهلل سبحانو لو مف النكاح كممؾ اليميف، مف إعفاؼ الرجؿ نفسو كأىمو، 

كمما كانت المحبة فبل تطمح نفسو إلى سكاىا مف الحراـ، كيعفيا، فبل تطمح نفسيا إلى غيره، ك 
ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ژ بيف الزكجيف أتـ كأقكل كاف ىذا المقصكد أتـ كأكمؿ، قاؿ تعالى: 

  {211}األعراف: ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ژ  :تعالى كقاؿ

وم: ژڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ    {12}الرُّ
                                                 

 .َُْ/ِالبف القيـ  -مصايد الشيطافانظر إغاثة الميفاف مف (    ُ)
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محبتو ألىمو، كعشقو ليا، إال إذا شغمو ذلؾ عف محبة ما  فبل عيب عمى الرجؿ فى
ىك أنفع لو، مف محبة اهلل كرسكلو، كزاحـ حبو كحب رسكلو، فإف كؿ محبة زاحمت محبة 

ف أعانت عمى محبة اهلل كرسكلو  ،اهلل كرسكلو بحيث تضعفيا كتنقصيا فيى مذمكمة كا 
محمكدة، كلذلؾ كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل تعالى عميو كآلو  ككانت مف أسباب قكتيا فيى

كسمـ يحب الشراب البارد الحمك، كيحب الحمكاء كالعسؿ، كيحب الخيؿ، ككاف أحب الثياب 
إليو القميص، ككاف يحب الدباء، فيذه المحبة ال تزاحـ محبة اهلل، بؿ قد تجمع اليـ 

ة تتبع نية صاحبيا كقصده بفعؿ ما كالقمب عمى التفرغ لمحبة اهلل، فيذه محبة طبيعي
 يحبو.

ف فعؿ ذلؾ بحكـ  افإف نكل بي القكة عمى أمر اهلل تعالى كطاعتو كانت قربة، كا 
ف فاتو درجة مف فعمو متقربا بو إلى اهلل. ،الطبع كالميؿ المجرد لـ ييثىٍب كلـ يعاقب  (ُ) "كا 

 ) المذمومة ( القسم الثاني: المحبة الضارة
 حبيا ما يضره كىك الشقاء. كىي ثبلثة أنكاع أيضا:كىي التي تجمب لصا

 المحبة مع اهلل. -ُ

 محبة ما يبغضو اهلل. -ِ

 محبة ما تقطع محبتو عف محبة اهلل تعالى أك تنقصيا. -ّ

 .تعالى كحب اهلل لؤلصناـفمف النكع األكؿ: محبة المشركيف 

 .تعالى كمف النكع الثاني: محبة الفكاحش كالمنكرات التي يبغضيا اهلل

 كيدخؿ في النكاىي، ،عشؽ الذم يزيد عف حده حتى يضيع األكامرالكمف النكع الثالث: 
 . ككذلؾ حب الماؿ كالمعب كغير ذلؾ مف المباحات

 فيذه ستة أنكاع عمييا مدار محاب الخمؽ.

لتكحيد، كالنكعاف اآلخراف أصؿ اإليماف كا كىيمحبة اهلل تعالى  :فأصؿ المحاب المحمكدة
 أصؿ الشرؾ كالمحاب المذمكمة، كالنكعاف اآلخراف تبع ليا. "المحبة مع اهلل"كما أف  تبع ليا،

                                                 

 المصدر السابؽ.(    ُ)
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فأصؿ الشرؾ الذم ال يغفره اهلل ىك الشرؾ في ىذه المحبة، فإف المشركيف لـ يزعمكا أف 
نما كاف شركيـ بيا مف  ،آليتيـ كأكثانيـ شاركت الرب سبحانو في خمؽ السمكات كاألرض كا 

كقالكا: ىذه آلية صغار تقربنا إلى اإللو  ،فكالكا عمييا كعادكا عمييا كتأليكىا ،جية محبتيا مع اهلل
چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎڈ  ڈ ژ ژ ژ  األعظـ، قاؿ تعالى:

 . {ُٓٔ}البقرة: ژڑ ڑک 

ىذا المكضع مفرؽ ك ففرؽ بيف محبة اهلل أصبل، كالمحبة لو تبعا، كالمحبة معو شركا، 
 كأىؿ الشرؾ.الطرؽ بيف أىؿ التكحيد 

كىذه المحبة مف أعظـ كاجبات اإليماف كأكبر أصكلو، بؿ كمف أكجب العبادات المناطة 
بقمب المؤمف، ذلؾ ألنو البد في إيماف القمب مف حب اهلل كرسكلو، كأف يككف اهلل كرسكلو صمى 

 اهلل عميو كسمـ إليو مما سكاىما.

تصديؽ بو أصؿ كؿ قكؿ مف فيي أصؿ كؿ عمؿ مف أعماؿ اإليماف كالديف، كما أف ال
أقكاؿ اإليماف كالديف، فإف كؿ حركة في الكجكد إنما تصدر عف محبة: إما محبة محمكدة، أك 

 عف محبة مذمكمة.

فجميع األعماؿ اإليمانية الدينية ال تصدر إال عف المحبة المحمكدة، كأصؿ المحبة 
بة مذمكمة ال يككف عمبل المحمكدة ىي محبة اهلل سبحانو كتعالى، إذ العمؿ الصادر عف مح

صالحا عند اهلل، بؿ جميع األعماؿ اإليمانية الدينية ال تصدر إال عف محبة اهلل، فإف اهلل تعالى 
 ال يقبؿ مف العمؿ إال ما أريد بو كجيو. 

: ف مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى، قىاؿى َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َأَنا " َقاَل اهلُل عىٍف أىًبي ىيرى
 (ُ).َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشّْْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِو َمِعي َغْيِري، َتَرْكُتُو َوِشْرَكُو "

كىك الذم بعث بو األكليف كاآلخريف  ،فإخبلص الديف هلل ىك الديف الذم ال يقبؿ اهلل سكاه
 كىذا ىك خبلصة الدعكة النبكية  كاتفؽ عميو أىؿ اإليماف،مف الرسؿ، كأنزؿ بو جميع الكتب 

فأصؿ الديف كقاعدتو يتضمف أف يككف اهلل ىك المعبكد الذم تحبو القمكب كتخشاه كال 
يككف ليا إلو سكاه، كاإللو ما تأليو القمكب بالمحبة كالتعظيـ كالرجاء كالخكؼ كاإلجبلؿ كاإلعظاـ 

 كنحك ذلؾ.
 

                                                 

ًمًو غىٍيرى اهللً  -كتاب الزىد كالرقائؽ ِٖٓٗ (ِِٖٗ/ ْصحيح مسمـ )(    ُ) ٍف أىٍشرىؾى ًفي عىمى  .بىابي مى
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 يــاب الثانــــالب
 

 النبوية صور المحبة الواردة في السنة
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 التمييد
 منزلة المحبة في اإلسالم

اإلسبلـ ديف الفطرة، كقد أكدت نصكص الكتاب كالسنة عمى سمك العبلقة بيف الخالؽ 
ما في السماكات كاألرض، كأسبغ عمييـ نعمو كالمخمكؽ، كأف اهلل كـر بني آدـ، كسخر ليـ 

  في ىذه األرض، يعمركىا بطاعتو كحسف عبادتو.ظاىرة كباطنة، ليككنكا خمفاء 

 ژڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ژ  قاؿ تعالى: لقد خمؽ اهلل الخمؽ لعبادتو،

قامة شرعو كجعؿ اإلنساف مستخمفان في األرض لعمارتيا بطاعتو،  {ٔٓ}الذاريات: قاؿ تعالى: ، كا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ 

  {َّ}البقرة: ژٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  

فاهلل تعالى إنما خمؽ الخمؽ لعبادتو الجامعة لكماؿ محبتو مع الخضكع لو كاالنقياد ألمره،  
نما  فأصؿ العبادة محبة اهلل بؿ إفراده بالمحبة، كأف يككف الحب كمو هلل فبل يحب معو سكاه، كا 

كما نحب أنبياءه كرسمو كمبلئكتو كأكلياءه، فمحبتنا ليـ مف تماـ محبتو،  ،يحب ألجمو كفيو
 كمحبة مف يتخذ مف دكف اهلل أندادا يحبكنيـ كحبو.  ،كليست محبة معو

ذا كانت المحبة لو ىي حقيقة عبكديتو كسرىا فيي إنما تتحقؽ باتباع أمره كاجتناب  ،كا 
كليذا جعؿ تعالى اتباع  ،قيقة العبكدية كالمحبةفعند اتباع األمر كاجتناب النيي تتبيف ح ،نييو

ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ژ رسكلو عمما عمييا كشاىدا لمف ادعاىا فقاؿ تعالى: 

كشرطا  ،فجعؿ اتباع رسكلو مشركطا بمحبتيـ هلل  {ُّ}آؿ عمراف: ژڃ   ڃڃ چ چ چ  
 .لمحبة اهلل ليـ

كال يكفي ذلؾ حتى  ،لو كطاعة أمرهكدؿ عمى أف متابعة الرسكؿ ىي حب اهلل كرسك  
 ،فبل يككف عنده شيء أحب إليو مف اهلل كرسكلو ،يككف اهلل كرسكلو أحب إلى العبد مما سكاىما

قاؿ الذم ال يغفره اهلل لصاحبو ألبتة، فيذا ىك الشرؾ  ،كمتى كاف عنده شيء أحب إليو منيما
چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ ژ  اهلل تعالى:

ڎ ڎ     ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ 

 { .ِْ}التكبة: ژگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ 

فكؿ مف قدـ طاعة أحد مف ىؤالء عمى طاعة اهلل كرسكلو، أك قكؿ أحد منيـ عمى قكؿ 
اهلل كرسكلو، أك مرضاة أحد منيـ عمى مرضاة اهلل كرسكلو، أك خكؼ أحد منيـ كرجاءه كالتككؿ 
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و عمى خكؼ اهلل كرجائو كالتككؿ عميو، أك معاممة أحدىـ عمى معاممة اهلل فيك ممف ليس اهلل عمي
خبار بخبلؼ ما ىك عميو،  ف قالو بمسانو فيك كذب منو، كا  كرسكلو أحب إليو مما سكاىما، كا 

   (ُ) ككذلؾ مف قدـ حكـ أحد عمى حكـ اهلل كرسكلو، فذلؾ المقدـ عنده أحب إليو مف اهلل كرسكلو.
مع بيا  ليتعاممكاككضع ليا أسسان  ،كنظميااىتـ اإلسبلـ بالعبلقة بيف الخمؽ جميعان  كما
، في ربكع األرضسبلـ الك  كاألماف مفيعـ األك بينيـ ثقة ال كتحفظ ليـ حقكقيـ، كتسكد ،بعضيـ

التي دعا إلييا  كال يككف ذلؾ إال بالمحبة الصادقة، في ىذا الككف كلزرع بذكر الخير كالمحبة
 كحرمتاألرض،  نصكص القرآف كالسنة دعت إلى عدـ الفساد كاإلفساد في كما أف ،اإلسبلـ

 .الظمـ كاألذل، كنيت عف االعتداء عمى الغير بدكف حؽ

، كالٌتكٌدد إلييـ، كالٌتحٌنف عمييـ، مع بعض بعضيـ الٌناساإلسبلـ إلى حسف تعامؿ  اكدع
ڄ ژ قاؿ تعالى: يـ، فإٌف الٌناس قبيؿ كاحد متناسبكف تجمعيـ اإلنسانٌية، بكالٌرأفة كالٌرحمة 

 ژڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

 .  {ُّ}الحجرات:

ذا كانت نفكس الٌناس كاحدة، كالمكٌدة إٌنما تككف بالٌنفس، فكاجب أف يككنكا كٌميـ متحاٌبيف  كا 
ك لـ تقدىـ األىكاء اٌلتي تحٌبب لصاحبيا الٌترٌؤس فتقكده إلى متكاٌديف، كذلؾ في الٌناس طبيعة، ل

الكبر كاإلعجاب كالٌتسٌمط عمى المستضعؼ، كاستصغار الفقير كحسد الغنٌي كبغض ذم الفضؿ، 
 فتسٌبب مف أجؿ ىذه األسباب العداكات، كتتأٌكد البغضاء بينيـ.

ر الٌناس كٌميـ لو إخكانا فإذا ضبط اإلنساف نفسو الغضبٌية، كانقاد لنفسو العاقمة، صا
ذا أعمؿ اإلنساف فكره رأل أٌف ذلؾ كاجب، ألٌف الٌناس إٌما أف يككنكا فضبلء أك  كأحبابا، كا 

رحمتيـ ألجؿ  لمكضع فضميـ، كالٌنقصاء يجب عميومحٌبتيـ  ء يجب عميونقصاء، فالفضبل
رءكفا بيـ، كبخاٌصة نقصيـ، فيحٌؽ لمحٌب الكماؿ أف يككف رحيما لجميع الٌناس، متحٌننا عمييـ 

فا بيـ، كذلؾ أٌف الممؾ ممكا ما لـ يكف محبا لرعٌيتو رؤك  الممؾ كالٌرئيس، فإٌف الممؾ ليس يككف
كرعٌيتو بمنزلة رٌب الٌدار كأىؿ داره، كما أقبح رٌب الٌدار أف يبغض أىؿ داره، فبل يتحٌنف عمييـ، 

 (ِ)كال يحٌب مصالحيـ.

 : األصفياني رحمو اهلل قاؿ الراغب

                                                 

ياؾ نستعيف )انظر: (    ُ)  (.َُِ -ُُٗ/ُمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .ٔٓ - ٓٓظ ص(    تيذيب األخبلؽ لمجاحِ)
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، ثـ العدؿ، كلك تحاب الناس كتعاممكا بالمحبة : المحبة أحد أسباب نظاـ أمكر الناس" 
  .الستغنكا بيا عف العدؿ، فقد قيؿ: العدؿ خميفة المحبة يستعمؿ حيث ال تكجد المحبة

ٺ ٺ    ٺٿ ژ  كلذلؾ عظـ اهلل تعالى المنة بإيقاع المحبة بيف أىؿ الممة فقاؿ تعالى:

 ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ  ڄ ٿ   ٿ  

 . {ّٔ}األنفاؿ:
  {ٔٗ}مريـ: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ژ  كقاؿ تعالى:

تنبيينا أف ذلؾ أجمب لمعقائد كىك أفضؿ مف الميابة، فإف الميابة تنفر  ،أم: محبة في القمكب
كالمحبة تؤلؼ، كقد قيؿ: طاعة المحبة أفضؿ مف طاعة الرىبة، فإف طاعة المحبة مف داخؿ، 
ذا تكاصمكا  كطاعة الرىبة مف خارج، كىي تزكؿ بزكاؿ سببيا، ككؿ قكـ إذا تحابكا تكاصمكا، كا 

ذا تعاكنكا ع ذا عمركا عمركا كبكرؾ ليـ.تعاكنكا، كا  ذا عممكا عمركا، كا   ممكا، كا 

شرع اهلل تعالى اجتماع أىؿ الممة الكاحدة في مساجدىـ كؿ  ؛كلفضؿ كقكع المحبة شرعنا
 (ُ)""يـك خمس مرات إلقامة صبلتيـ، كاجتماع أىؿ البمد الكاحد كؿ أسبكع مرة في الجامع.

أك العداكة، بؿ إف الكراىية إلى فديننا ديف المحبة كاأللفة كاالجتماع، ليس فيو ما يدعك 
اهلل تعالى قد نيى عف التفرؽ كالتنازع كالفساد كاإلفساد في األرض، كما سيظير معنا مف خبلؿ 

  مباحث ىذا الباب مف خبلؿ بياف صكر المحبة الكاردة في السنة النبكية.  

 

 
  

                                                 

 .ِٕٓ(    الذريعة الى مكاـر الشريعة لمراغب األصفياني ص: ُ)
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 األول لــــالفص
 

 لعباده تعالى محبة اهلل
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 الفصل األول
 لعباده تعالى محبة اهلل

 المبحث األول
 وثمراتيااهلل تعالى لعباده محبة حقيقة 

ىذه المسألة مف صميـ عقيدة أىؿ السنة كالجماعة، كىي اإليماف بأسماء اهلل تعالى 
 :كفيما يمي بيانيااتو، كيترتب عمييا آثار كثمرات، كصف

 لعباده هلل تعالىا حقيقة محبةاألول:   المطمب
ٍمميكؾ يتذلؿ هلل كيتعٌبد لىوي يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل: " كىالى يمؿ مف  ،لىٍيسى اٍلعجب مف مى

فىقره ًإلىٍيوً  اجتو كى ٍمميككو بصنكؼ إنعامو ،خدمتو مىعى حى ا اٍلعجب مف مىالؾ يتحبب ًإلىى مى كيتكدد  ،ًإنَّمى
 (ُ)"  ًإلىٍيًو بأنكاع إحسانو مىعى غناهي عىنوي ..

لقد تجمت محبة اهلل تعالى لعباده في كؿ شيء، فيك الذم أكجدىـ، كصكرىـ فأحسف 
كالحفظ إلى آجاليـ التي كتبيا ليـ، كأسبغ عمييـ نعمو ظاىرة  ،صكرىـ، كتكفؿ ليـ بالرزؽ

 انكا مف الكافريف الجاحديف.كالتي لـ يمنعيا عف أم مف خمقو، كلك ككباطنة، 

كلكف اهلل ميز عباده المؤمنيف بمحبة كمعية خاصة، ال يعطييا لغيرىـ، فيي اصطفاء مف 
  يا كاآلخرة، كفيما يمي بياف ذلؾ.  ناهلل تعالى، يترتب عمييا سعادة اإلنساف في الد

كقػػد أجمػػع عممػػاء أىػػؿ السػػنة عمػػى صػػفة المحبػػة مػػف صػػفات الكمػػاؿ كالجػػبلؿ هلل تعػػالى، ف
إثباتان ببل تمثيؿ، كتنزييان ثبكت صفة المحبة هلل تعالى عمى الكجو الذم يميؽ بجبلؿ اهلل كعظمتو، 

بػبل تعطيػػؿ، فػػبل يحرفػػكف كال يكيفػكف، كال يؤكلػػكف كال يعطمػػكف، بػػؿ يؤمنػكف بيػػا كمػػا جػػاءت، كاهلل 
 (ِ)ليس كمثمو شيء كىك السميع البصير.

جماع المسمميف أثبتت يقكؿ شيخ   اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل:" فإفَّ الكتاب كالٌسنة كا 
محٌبة اهلل لعباده المؤمنيف كمحبتيـ لو، كقد أجمع سمؼ األٌمة كأئمتيا عمى إثبات محٌبة اهلل 

 (ّ)تعالى لعباده المؤمنيف، كمحبتيـ لو، كىذا أصؿ ديف الخميؿ إماـ الحنفاء عميو السبلـ".

 :يث الكاردة في السنة ما يميكمف األحاد
                                                 

 (. ّٓ(    الفكائد البف القيـ )ص: ُ)
بَّة اإلليية إثباتيا كثػمرات اإليمػاف بيا(    انظر: ِ)  . ّ، صد. صالح الرقب -صػفػة المحى
  .ِّٗ/ٓالٌسنة  . كمنياجُِْ/ٖ. ك ّْٓ/ِالبف تيمية  مجمكع الفتاكل(    ّ)



24 

 

ٍنوي،  يأب عف  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى : "أنو ىيرى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ِإنَّ المََّو  قىاؿى
ُو، َفُيِحبُُّو ِجْبِريُل، ُثمَّ ُيَناِدي َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل: ِإنَّ المََّو َقْد َأَحبَّ ُفاَلًنا َفَأِحبَّ 

ُبوُل ِفي ِجْبِريُل ِفي السََّماِء: ِإنَّ المََّو َقْد َأَحبَّ ُفاَلًنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّو َأْىُل السََّماِء، َوُيوَضُع َلُو القَ 
  (ُ)". َأْىِل اأَلْرضِ 

ٍنوي، عىًف    ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى،كعىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى " َأنَّ َرُجاًل زَاَر َأًخا َلُو ِفي  النًَّبيٍّ صى
َمَمًكا َفَممَّا َأَتى َعَمْيِو، َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا ِلي  (ِ)َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهلُل َلُو َعَمى َمْدَرَجِتوِ 

، ِفي َىِذِه اْلَقْرَيِة، َقاَل: ىَ  ْل َلَك َعَمْيِو ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّيا؟ َقاَل: َل، َغْيَر َأنّْي َأْحَبْبُتُو ِفي اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
 (ّ) ." َقاَل: َفِإنّْي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيَك، ِبَأنَّ اهلَل َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُو ِفيوِ 

اًمًت رىًضيى المَّوي    :  كعىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍنوي، عى َمْن َأَحبَّ » عى
اًئشىةي أىٍك بىٍعضي أىٍزكىاًجًو: ًإنَّا « ِلَقاَء المَِّو َأَحبَّ المَُّو ِلَقاَءُه، َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء المَِّو َكرَِه المَُّو ِلَقاَءهُ  قىالىٍت عى

: ، قىاؿى َلْيَس َذاِك، َوَلِكنَّ الُمْؤِمَن ِإَذا َحَضَرُه الَمْوُت ُبشَّْر ِبِرْضَواِن المَِّو َوَكرَاَمِتِو، » لىنىٍكرىهي المىٍكتى
نَّ الَكاِفَر إِ  َذا ُحِضَر ُبشَّْر َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّا َأَماَمُو، َفَأَحبَّ ِلَقاَء المَِّو َوَأَحبَّ المَُّو ِلَقاَءُه، َواِ 

  (ْ).«هُ ِب المَِّو َوُعُقوَبِتِو، َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرَه ِإَلْيِو ِممَّا َأَماَمُو، َكرَِه ِلَقاَء المَِّو َوَكرَِه المَُّو ِلَقاءَ ِبَعَذا

جميع طرؽ األدلة: عقبلن، كنقبلن، كفطرةن، كقياسان، كاعتباران،  " :-رحمو اهلل -قاؿ ابف القيـ
فإف الخمؽ كاألمر، كالثكاب  ؛محٌبة العبد لرٌبو كالٌرب لعبدهكذكقان، ككجدان؛ تدؿ عمى إثبات 

كىي  ،كىي الحؽ الذم بو خمقت السماكات كاألرض ،إنما نشأ عف المحبة كألجميا ،كالعقاب
 (ٓ) كتكحيدىا: ىك شيادة أف ال إلو إال اهلل." ،كىي سر التأليو ،الحؽ الذم تضمنو األمر كالنيي

                                                 

ًندىاًء المًَّو المىبلىًئكىةى  -كتاب التكحيد  – ْٖٕٓ( ُِْ/ ٗ(    صحيح البخارم )ُ) ، كى . بىابي كىبلىـً الرَّبٍّ مىعى ًجٍبًريؿى
ذا أحب اهلل عبدا باب إ -( في البر كالصمة كاآلداب ِّٕٔ) - ُٕٓ( ََِّ/ ْكأخرجو مسمـ في صحيحو )

 .، كفيو زيادةحببو إلى عباده
أم ككمو بحفظ المدرجة، كىي الطريؽ، كجعمو رصدا: أم حافظا معدا. « فأرصد اهلل عمى مدرجتو ممكا(   »ِ)

 (ِِٔ/ ِالنياية في غريب الحديث كاألثر )
مىًة كىاآٍلدىابً ( ِٕٔٓ) ح( ُٖٖٗ/ ْ(    صحيح مسمـ )ّ) . بىابه ًفي فىٍضًؿ اٍلحيبٍّ ًفي اهللً  -كتاب اٍلًبرٍّ كىالصٍّ

،قاؿ:  ٍف أىًبي رىاًفعو ، عى مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى ، حى مَّادو ٍبدي اأٍلىٍعمىى ٍبفي حى دَّثىًني عى  .بو حى
أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه. كأخرجو  مفباب  -كتاب الرقاؽ – َٕٓٔ( َُٔ/ ٖ(    صحيح البخارم )ْ)

باب مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه رقـ  -في الذكر كالدعاء كالتكبة  -( ِّٖٔ/ٓمسمـ في صحيحو )
ِّٖٔ  

ياؾ نستعيفالسالكيف بيف (    مدارج ٓ)  (.َِ/ ّ) منازؿ إياؾ نعبد كا 
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عبده: أف يثيبو، كأف يكفقو كيسدده كيعينو، كأف ينعـ مف لكاـز محبة اهلل عز كجؿ لك 
ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ژ  كمف ذلؾ قكؿ اهلل تعالى في سياؽ قصة مكسى عميو السبلـ: (ُ)عميو.

" إف اهلل ألقى محبتو عمى  : -رحمو اهلل -(ِ)قاؿ اإلماـ الطبرم،  {ّٗ}طو: ژڤ ڤ   ڦ 
لى فرعكف، حتى كٌؼ عنو مكسى، فحببو إلى آسية امرأة فرعكف، حتى تبنَّتو  كغٌذتو كربَّتو، كا 

 (ّ) عاديتو كشٌره، كقد قيؿ: إنما قاؿ: كألقيت عميؾ محبة مني، ألنو حببو إلى كؿ مف رآه ".

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ژ  :تعالى: )الكدكد(، قاؿ تعالى ء اهللكمف أسما

 {. ُْ}البركج: ژے    ے        ۓ  ژ  كقاؿ تعالى: ،{10}هود: ژڦ ڄ 

 قكالف : تفسير معنى الكدكد كفي

 . (ْ)الحبيب" :أحدىما: أنو المكدكد، قاؿ البخارم رحمو اهلل في صحيحو: "الكدكد

كالثػػاني: أنػػو الػػكاد لعبػػاده، أم المحػػب ليػػـ، كقرنػػو باسػػمو الغفػػكر إعبلمػػا بأنػػو يغفػػر الػػذنب 
  (ٓ) كيحب التائب منو كيكده، فحظ التائب نيؿ المغفرة منو.

 { ٔٗ}مريـ: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ژ كقاؿ تعالى: 

ديكدي ىك: الميًحب  الشديد  ٌد بضـ الكاك، بمعنى خالص المحبة، كالكى كالكٌد: مأخكذ مف الكي
 المحبة. 

 فالكدكد ىك المحب المحبكب، بمعنى كاٌد مكدكد، فيك الكاد ألنبيائو، كمبلئكتو، كعباده
المؤمنيف، كىك المحبكب ليـ، بؿ ال شيء أحب إلييـ منو، كال تعادؿ محبة المَّو مف أصفيائو 
محبة أخرل، ال في أصميا، كال في كيفيتيا، كال في متعٌمقاتيا، كىذا ىك الفرض كالكاجب أف 
تككف محبة المَّو في قمب العبد سابقة لكؿ محبة، غالبة لكؿ محبة، كيتعٌيف أف تككف بقية 

                                                 

 .َُُتيمية، محمد خميؿ ىراس، ص انظر: شرح العقيدة الكاسطية لشيخ اإلسبلـ ابف (    ُ)
ىك محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب أبك جعفر الطبرم، المؤرخ المفسر اإلماـ. كلد في آمؿ (   ِ)

طبرستاف، كاستكطف بغداد، كأقاـ بيا إلى حيف كفاتو، ككاف أحد أئمة العمماء يحكـ بقكلو، كيرجع إلى رأيو 
ق. انظر َُّعمـك ما لـ يشاركو فيو أحد مف أىؿ عصره، تكفي سنة لمعرفتو كفضمو. ككاف قد جمع مف ال

 (.ٗٔ/ ٔ. كاألعبلـ لمزركمي )ّٗٓ( رقـ ْٖٓ/ ِتاريخ بغداد  )
 (. َّّ/ ُٖ(    تفسير الطبرم = جامع البياف )ّ)
 ، كتاب التكحيد، باب " ككاف عرشو عمى الماء".ُِْ/ٗ(    صحيح البخارم ْ)
ياؾ نستعيف البف القيـ ) مدارج السالكيف بيف(    ٓ)   (.ّّ/ ّمنازؿ إياؾ نعبد كا 
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حاٌب تبعان ليا، كمحبة المَّو ىي ركح األعماؿ، كجميع العبكدية الظاىرة كالباطنة ناشئة عف الم
 (ُ) محبة المَّو.

مة(، كىي أعمى مراتب المحبة ں ں  ژفقاؿ تعالى:  ،كما أثبت اهلل تعالى لنفسو )الخي

  {ُِٓ}النساء: ژڻ  ڻ  

اهلل تعالى بالمحبة كالخمة، ىك كما يميؽ بجبلؿ اهلل تعالى كعظمتو، كسائر  ككصؼ "
نما يكصؼ اهلل تعالى مف ىذه األنكاع باإلرادة كالكد كالمحبة كالخمة، حسبما كرد  صفاتو تعالى، كا 

 (ِ)النص." 

ٍندىبه ما ركاه كمف األحاديث الكاردة فييا  : سىًمٍعتي النًَّبيَّ رضي اهلل عنو جي مَّى اهللي  ، قىاؿى صى
 : ، كىىيكى يىقيكؿي ٍمسو مَّـى قىٍبؿى أىٍف يىميكتى ًبخى سى مىٍيًو كى ِإنّْي َأْبرَُأ ِإَلى اهلِل َأْن َيُكوَن ِلي ِمْنُكْم َخِميٌل، َفِإنَّ »عى

تََّخْذُت ِمْن ُأمَِّتي َخِمياًل َل اهلِل َتَعاَلى َقِد اتََّخَذِني َخِمياًل، َكَما اتََّخَذ ِإْبرَاِىيَم َخِمياًل، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا 
  .(ّ)  .".َأَبا َبْكٍر َخِميالً 

ٍبدى اهلًل ٍبفى مىٍسعيكدو عف  كفي ركاية أخرل ًف النًَّبيٍّ رضي اهلل عنو عى مَّـى ، عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  صى
َوَلِكنَُّو َأِخي َوَصاِحِبي، َوَقِد اتََّخَذ اهلُل َعزَّ َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِمياًل َلتََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِمياًل، : » قاؿ

 .(ْ)« َوَجلَّ َصاِحَبُكْم َخِمياًل 

 

                                                 

. كانظر المخصص: ابف سيده أبك الحسف ّْٓ/ّ(   انظر لساف العرب: محمد بف مكـر بف منظكر 1)
/ ُ. عقيدة المسمـ في ضكء الكتاب كالسنة: د سعيد القحطاني )ِّ/ُاألندلسي، تحقيؽ خميؿ إبراىيـ جفاؿ، 

ِٕٓ.) 
 (.ُِّ(    شرح أسماء اهلل الحسنى في ضكء الكتاب كالسنة )ص: ِ)
ٍف ًبنىاًء  -كتاب المساجد كمكاضع الصبلة (ِّٓ) - ِّ(، ّٕٕ/ ُ(    صحيح مسمـ )ّ) بىابي النٍَّيًي عى

اًذ اٍلقيبيكًر مىسىاجً  ًف اتٍّخى ًر ًفييىا كىالنٍَّيًي عى كى اًذ الص  مىى اٍلقيبيكًر كىاتٍّخى  .دى اٍلمىسىاًجًد عى
باب مف فضائؿ  –كتاب فضائؿ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ( ِّّٖ) - ّ( ُٖٓٓ/ ْ(    صحيح مسمـ )ْ)

 .أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو
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  عباده: لمحبة اهلل  ثمرات: نيالثا المطمب

       محبة اهلل تعالى لعباده ما يمي:مف ثمرات 
ٍنوي ،  ؛ومحاربة من عاداه ،معية اهلل والحفظ من كل سوء -ُ ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى فعىٍف أىًبي ىيرى

 " : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ِإنَّ المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْد آَذْنُتُو قىاؿى
ْضُت َعَمْيِو، َوَما َيزَاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا اْفَترَ 

ِصُر ِبِو، ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّو، َفِإَذا َأْحَبْبُتُو: ُكْنُت َسْمَعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيبْ 
ْن َسأََلِني أَلُْعِطَينَُّو، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا، َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا، َوا ِ 

ْكَرُه أَلُِعيَذنَُّو، َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو َتَردُِّدي َعْن َنْفِس الُمْؤِمِن، َيْكَرُه الَمْوَت َوَأَنا أَ 
 .(ُ)"  َمَساَءَتوُ 

قد اٍستٍشكؿ كىيؼى -رحمو اهلل -قىاؿى اٍبف حجر يككف اٍلبىاًرم جٌؿ كىعبل سمع العىٍبد : " كى
كىاب مف أكجو:  كبصره ًإلىى آًخره. كىاٍلجى

أىنو كرد عمى سىًبيؿ التٍَّمًثيؿ، كىاٍلمٍعنىى كنت كسمعو كبصره ًفي إيثاره أىٍمًرم فىييكى  :أىحدىىا
كىاًرح   .يحب طىاعىتي كيؤثر خدمتي كىمىا يحب ىىًذه اٍلجى

ثىاًنييا كميتو مىٍشغيكلىة ًبي فىبلى يصغي بسمعو ًإالَّ ًإلىى مىا يرضيني كىالى يرل  أىف اٍلمىٍعنى أىف :كى
ا أىمرتو ًبًو " اٍنتيى.  (ِ) ببصره ًإالَّ ًإلىى مى

 قد أكرد بعض العمماء أكجيا أخرل منيا:ك  

 فيككف سمعو هلل تعالى ،" أف اهلل تعالى يسدد ىذا العبد في سمعو كبصره كبطشو كمشيو -ُ

ا كبو   (ّ)كىكذا بصره كبطشو كمشيو ". ،استعانة كفيو شرعنا كاتباعناإخبلصن

 كالتقدير كنت حافظ سمعو الذم يسمع بو فبل يسمع اال ما يحؿ ،" يكجد حذؼ في الكبلـ -ِ

 (ْ)"استماعو كحافظ بصره كذلؾ الخ 

المذككرة في قكلو  غير المعية العامة كىي ،كأكليائو تعالى الخاصة ألحبابو ىذه المعية"  -ّ
                                                 

 . َِٓٔالرقاؽ، باب: التكاضع، ح:  كتاب: (َُٓ/ ٖ(    صحيح البخارم )ُ)
 .ّْْ/ُُالبف حجر (    فتح البارم ِ)
 .ُْٓ/ُ الشيخ محمد بف صالح العثيميف مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة(    ّ)
ؽ: حسف السقاؼ، دار اإلماـ النككم لمنشر، األردف، بأكؼ التنزيو، ابف الجكزم، تحقي دفع شبو التشبيو(    ْ)

 .ِٓٔـ، ص  ُِٗٗ -ق  ُُّْسنة النشر 
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 ،كالرعاية ،، فيك معيـ باإلعانة {4}احلديد: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ ژ تعالى: 
كغير ذلؾ مما تجفك عبارة المخمكؽ  ،كالتسديد ،كالتكفيؽ ،كاليداية ،كالتأييد ،كالنصر ،كالكفاية

بالنكافؿ قربو مف اجتيد بالتقرب إلى اهلل عز كجؿ بالفرائض ثـ ف.. عنو، كيقصر تعريفو دكنو 
فيصير يعبد اهلل عمى الحضكر كالمراقبة،  ،كرقاه مف درجة اإليماف إلى درجة اإلحساف ،إليو

جبللو كاألنس بو  ،فيمتمىء قمبو بمعرفة اهلل تعالى ،كأنو يراه كمحبتو كعظمتو كخكفو كميابتو كا 
فمتى امتؤل  .رة.كالشكؽ إليو حتى يصير ىذا الذم في قمبو مف المعرفة مشاىدا لو بعيف البصي

القمب بعظمة اهلل تعالى محا ذلؾ مف القمب كؿ ما سكاه، كلـ يبؽ لمعبد شيء مف نفسو كىكاه، 
كال إرادة إال لما يريد منو مكاله. فحينئذ ال ينطؽ العبد إال بذكره كال يتحرؾ إال بأمره، فإف نطؽ 

ف بطش بطش بو ف نظر نظر بو، كا  ف سمع سمع بو، كا    (ُ) ."نطؽ باهلل، كا 
مف ثمرات محبة اهلل لعبده أف يستجيب دعاءه، كيدؿ  عميو الحديث القدسي  إجابة الدعاء: -ِ

ْن َسأََلِني أَلُْعِطَينَُّو، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَّوُ "  ..السابؽ  " . َواِ 

اهلل حبيبو في  يواهلل ل يمققاؿ صمى اهلل عميو كسمـ : " .ال يعذب اهلل تعالى مف يحبو -ّ
 .(ِ)" النار

قامتيا عمى منيج العبكدية لمكاحد األحد، كىذه الثمرة مف أجؿ الثمرات  ،تزكية النفوس -ْ كا 
التي تحصؿ بمعرفة أسماء اهلل كصفاتو، فإنيا تفتح لمعبد أبكاب األمؿ في محبة اهلل كنيؿ 
رضاه، فإذا آمف العبد بصفة المحبة، كاستحضر معانييا كلكازميا أٌثر ذلؾ في تزكية نفسو أيما 

  (ّ) بة اهلل لو عمى الدكاـ.تأثير، طمعا في مح
، كيزيف اإليماف في قمبو، أن يحبب لو طاعتو ويوفقو إلييامحبة اهلل لمعبد  آثارمف  -ٓ

كيكره لو المعاصي، كيدفع الشكاغؿ عنو، كيكحشو مف غيره، كيحكؿ بينو كبيف ما يقطعو عنو، 
ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژژ ژ  كما قاؿ سبحانو:

                                                 

 .(َِٔ/ ُ) إلى عمـ األصكؿ، لحافظ الحكمي معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ(    ُ)
قاؿ: " مر  ،اهلل عنو عف حميد عف أنس رضي (ِّٓك  َُْ/  ّ( كأحمد )ُٕٕ/  ْأخرجو الحاكـ )(    ِ)

ظيراني الطريؽ، فمما رأت أمو الدكاب خشيت عمى  النبي صمى اهلل عميو كسمـ بأناس مف أصحابو، كصبي بيف
: يا ن ابنيا أف يكطأ، فسعت كالية، لتمقي  بي اهلل! ما كانت ىذهفقالت: ابني! ابني! فاحتممت ابنيا، فقاؿ القـك

الحديث. كقاؿ الحاكـ " صحيح عمى شرط  ابنيا في النار، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ال كاهلل ... "
 . (ُّٓ/ ٓ) لؤللباني سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىاانظر  الشيخيف "، ككافقو الذىبي،

تحقيؽ السيد بف عبد  ،الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم أبك تفسير النكت كالعيكف:(    ّ)
 .َّْ/ِ، لبناف ،بيركت –دار الكتب العممية ، بف عبد الرحيـ/المقصكد 
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  {ٕ}الحجرات:  ژڑ ڑ ک

مَّى اهللي لحديث أبي  ؛حب أىل السماء -ٔ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ىيرى
" : مَّـى سى مىٍيًو كى ُو، ِإنَّ المََّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل: ِإنَّ المََّو َقْد َأَحبَّ ُفاَلًنا َفَأِحبَّ  عى

َأْىُل  َفُيِحبُُّو ِجْبِريُل، ُثمَّ ُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي السََّماِء: ِإنَّ المََّو َقْد َأَحبَّ ُفاَلًنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُّوُ 
  (ُ)". السََّماِء، َوُيوَضُع َلُو الَقُبوُل ِفي َأْىِل اأَلْرضِ 

قاؿ ابف حجر رحمو اهلل: " كالمراد  ،لمحديث السابؽ ؛يوضع لو القبول في األرض -ٕ
بالقبكؿ في حديث الباب: قبكؿ القمكب لو بالمحبة، كالميؿ إليو كالرضا عنو، كيؤخذ منو أف 
محبة قمكب الناس عبلمة محبة اهلل .. كالحب عمى ثبلثة أقساـ: إليي كركحاني كطبيعي، 

إليي، كحب جبريؿ  كحديث الباب يشتمؿ عمى ىذه األقساـ الثبلثة فحب اهلل العبد حب
 ( ِ)كالمبلئكة لو حب ركحاني، كحب العباد لو حب طبيعي".

 بينو كبيف أعراضيا كشيكاتيا، لئبل يمرض قمبو بيا.  فيحاؿ، حمايتو من فتن الدنيا -ٖ

" إن اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  أف النبي ،سعيد الخدرم رضي اهلل عنو يأب فعف
كما تحمون مريضكم الطعام والشراب  ،الدنيا وىو يحبوتعالى ليحمي عبده المؤمن من 

   (ّ).تخافون عميو"

إذا  "كعف قتادة بف النعماف رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
     (ْ).أحب اهلل عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحُدكم يحمي سقيمو الماء"

كقٌؿ أف  كأحكاؿ سعيدة، ،لعاقبة محمكدةإنما يحمي اهلل عز كجؿ مف أحب مف عباده 
بف  ةلمف أعطاه، فعف عقب ةاجا منو عز كجؿ، ال إكرامان كمحبيعطي الدنيا كيكسعيا إال استدر 

                                                 

( في ِّٕٔ) - ُٕٓ( ََِّ/ ْكأخرجو مسمـ في صحيحو ) - ْٖٕٓ( ُِْ/ ٗ(    صحيح البخارم )ُ)
 ببو إلى عباده ، كفيو زيادة.باب إذا أحب اهلل عبدا ح -البر كالصمة كاآلداب 

 (.ِْٔ/ َُ(    فتح البارم البف حجر )ِ)
 ،باب ما جاء في الحمية، كتاب رآه عف رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ ،َِّٔأخرجو الترمذم، رقـ (    ّ)
ىذا حديث صحيح  كقاؿ: ،ْْٕٔ . كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، رقـىذا حديث حسف غريب :قاؿ أبك عيسىك 
  .عمى شرط البخارم ، كقاؿ:َِٖٓرقـ ب. ك كلـ يخرجاه ،سناداإل
 " في الطب: باب ما جاء في الحمية، كقاؿ: حديث حسف غريب.َِّٔ" (ُّٖ/ْ) أخرجو الترمذم(    ْ)
ًديثه كقاؿ:  (َِّ/ ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف )كالحاكـ في . ُٕأخرجو أحمد في "الزىد" ص ك  ىىذىا حى

ٍسنىاًد  ًحيحي اإٍلً اهي صى رٍّجى ـٍ ييخى لى  ، ككافقو الذىبي.كى
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إذا رأيت اهلل يعطي العبد من  :"قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عامر رضي اهلل عنو قاؿ:
  (ُ)".الدنيا عمى معاصيو ما يحب فإنما ىو استدراج

نة، فقد في دخكلو الج عمؿ صالح يككف سببان لو باهلل تعالى  يختـأف ب، حسن الخاتمة  -ٗ
مَّـى: عف عمرك بف الحمؽ الخزاعي رضي اهلل عنو كرد سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى
:  «ِإَذا َأَحبَّ المَُّو َعْبًدا َعَسَموُ » مىوي؟ قىاؿى مىا عىسى : يىا رىسيكؿى المًَّو كى ُيَوفُّْق َلُو َعَماًل َصاِلًحا ». قىاؿى

:  «َبْيَن َيَدْي َأَجِمِو َحتَّى َيْرَضى َعْنُو ِجيرَاُنوُ   (ِ).«َمْن َحْوَلوُ »أىٍك قىاؿى

 فإف رضي اصطفاه. ،فإف صبر اجتباه ؛محبة اهلل لمعبد أف يبتميو ةعبلم ؛ فإفالبتالء -َُ

" إن :  قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -، عف النبي -رضي اهلل عنو -بف مالؾ عف أنسف       
ن اهلل إذا أحب قوما ابتالىم، فمن رضي فمو الرضا، ومن  عظم الجزاء مع عظم البالء، وا 

 (ّ).سخط فمو السخط "

، كلذلؾ فإف اهلل تعالى ابتمى أفضؿ خمقو كأحبيـ مدل تعمؽ اإلنساف بربو ظيريي كاالبتبلء  
 بمغتاألنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ بابتبلءات كثيرة، كأفاض عمييـ مف محبتو إلى أف إليو كىـ 

 . التي خصيا لمخميميف عمييما الصبلة كالسبلـ إلى أعمى مراتب المحبة كىي الخمة

الخميؿ بذبح كلده، كثمرة فؤاده كفمذة كبده؛  اهلل أمر" ألجؿ ذلؾ  ابف القيـ رحمو اهلل: قاؿ
ألنو لما سأؿ الكلد فأعطيو، تعمقت بو شعبة مف قمبو، كالخمة منصب ال يقبؿ الشركة كالقسمة، 

 ،فمما كطف نفسو عمى ذلؾ، كعـز عميو عزما جازمان . فأمره بذبح الكلد، ليخرج المزاحـ مف قمبو.
افات:[ ِإنَّ َىَذا َلُيَو الَباَلُء الُمِبينُ ] ..كفداه بالذبح العظيـ ..حصؿ مقصكد األمر كىك   {َُٔ}الصَّ

اختبار المحبكب لمحبو، كامتحانو إياه ليؤثر مرضاتو، فيتـ عميو نعمو، فيك ببلء محنة كمنحة 
 (ْ) "عميو معا.

                                                 

، كفي ُّٗكالطبراني في المعجـ الكبير رقـ  ،ُُُّٕ، كرقـ ُّْٕٗ ركاه أحمد في المسند، رقـ(    ُ)
  .ِِٕٗالمعجـ األكسط رقـ 

  .ُِٕٓ رقـ كتاب الجنائز،،(َْٗ/ ُ)أخرجو الحاكـ في المستدرؾ(    ِ)
، عىٍف سىٍعًد ٍبًف  - ِّٔٗ( رقـ ُٕٗ/ ْأخرجو الترمذم )(    ّ) ًبيبو ، عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى عف قيتىٍيبىةي، عف المٍَّيثي

، بو. كقاؿ الترمذم: " حديث حسف غريب ". انظر سمسمة  .األلبانيكحسنو  (.َُّْكأخرجو ابف ماجو ) ًسنىافو
 . ُْٔ( ِٕٔ/ ُاألحاديث الصحيحة لؤللباني )

ياؾ نستعيف البف القيـ )(    انظر مدارج السالكيف بيف منازؿ ْ)  (.ّّ-ِٗ/ ّإياؾ نعبد كا 



31 

 

 المبحث الثاني
 ذين يحبيم اهلل تعالى األصناف ال 

 المطمب األول: األصناف الذين يحبيم اهلل تعالى
ىذه المحبة ألصناؼ معينة مف خمقو إما بأشخاصػيـ أك أكصػافيـ أك  خص اهلل تعالىلقد 

 :، كمف ذلؾ(ُ)أحكاليـ، كذلؾ في آيات عديدة مف القرآف تقارب ثمانيف مكضعان 

ژ ژ  { ، قكلػػو تعػػالى: ِِِ}البقػػرة: ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ      ژ قكلػػو تعػػالى: 

﮶              ژ {  كقػػػػػػػػاؿ: ٖ}الممتحنػػػػػػػػة: ژڑ ڑ ک     ﮵  ے  ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴ 

 { ُٓٗ}البقرة: ژھ   ھ ے   ے ژ {  ، كقاؿ: ْ}الصَّؼ: ژ﮷  ﮸  

كفي آيات أخرل بأسمكب النفي، بأف اهلل ال يحب أشياء أك أحكاالن معينة، كما في قكلو 
ژ                     { كقكلو:ُْٖ}النساء: ژٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ     ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ژ  تعالى:

ژ { كقكلو: ٕٕ}القصص: ژجئ حئ  مئ ىئ يئ جب  ژ  { كقكلو :َِٓ}البقرة: ژڑ  ڑ ک ک 

 { كقكلو:ُٖ}لقماف: ژجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ژ { كقكلو: ٖٓ}األنفاؿ: ژہ ہ ہ ھ ھ  
 { َُٕ}النساء:  ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ 

 : تعالى بأنو يحبيـ في كتابو بما يميذكر اهلل الذيف األصناؼ  كيمكف إجماؿ

  كالمجاىدكف.متطيركف، كالصابركف، كالمتككمكف، ، كالمقسطكف، كالتكابكف، كالالمحسنكف
  :ما يميالسنة فقد ورد في وأما 

قَّاصو  فعف، المتقون -ٔ مىٍيًو  قاؿ: ،رضي اهلل عنوسىٍعدي ٍبفي أىًبي كى مَّى اهللي عى سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى
 : ، يىقيكؿي مَّـى سى ، اْلَخِفيَّ ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ »كى ، اْلَغِنيَّ  (ِ).«اْلَعْبَد التَِّقيَّ

: " ، األولياء -ٕ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ِإنَّ فعىٍف أىًبي ىيرى
ِممَّا  المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْد آَذْنُتُو ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ 

: ُكْنُت َسْمَعُو الَِّذي اْفَتَرْضُت َعَمْيِو، َوَما َيزَاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّو، َفِإَذا َأْحَبْبُتوُ 
ْن  َيْسَمُع ِبِو، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِو، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا، َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا، َواِ 

                                                 

، كىي مباحثة: إيماف عكاد الشرافيلالمحبة كالكراىية في ضكء القرآف الكريـ "دراسة مكضكعية" انظر: (   ُ)
 .: محمكد ىاشـ عنبردإشراؼ ـ، بَُِْسنة  بالجامعة اإلسبلمية بغزةرسالة ماجستير في التفسير 

 ، كتاب الزىد كالرقائؽ.ِٓٔٗرقـ  (ِِٕٕ/ ْصحيح مسمـ )(    ِ)
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ُمُو َتَردُِّدي َعْن َنْفِس َسأََلِني أَلُْعِطَينَُّو، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّو، َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاعِ 
 .(ُ)"  الُمْؤِمِن، َيْكَرُه الَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتوُ 

قاؿ الرسكؿ  :قاؿ ،رضي اهلل عنو سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمٌ لما كرد عف  :الزىد في الدنيا -ٖ
 (ِ)." ازىد في الدنيا يحبك اهلل" :صمى اهلل عميو كسمـ

ػػرى  كردلمػػا  نفــع النــاس: -ٗ ػػًف اٍبػػًف عيمى ػػمَّى اهللي  رضػػي اهلل عنيمػػا عى ػػاءى ًإلىػػى النَّبًػػيٍّ صى ػػبلن جى أىفَّ رىجي
ػػب  ًإلىػػى اهللً  ػػاًؿ أىحى ػػب  ًإلىػػى اهلًل؟ كىأىم  اأٍلىٍعمى : يىػػا رىسيػػكؿى اهلًل ، أىم  النَّػػاًس أىحى ػػمَّـى ، فىقىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ؟ عى

مىٍيًو كى  مَّى اهللي عى : فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مَّـى َأَحـبُّ النَّـاِس ِإَلـى اهلِل َتَعـاَلى َأْنَفُعُيـْم ِلمنَّـاِس، َوَأَحـبُّ »سى
اأْلَْعَماِل ِإَلى اهلِل َتَعاَلى ُسـُروٌر ُتْدِخمُـُو َعَمـى ُمْسـِمٍم، َأْو َتَكِشـُف َعْنـُو ُكْرَبـًة، َأْو َتْقِضـي َعْنـُو 

َي َمَع َأِخـي ِفـي َحاَجـٍة َأَحـبُّ ِإَلـيَّ ِمـْن َأْن َأْعَتِكـَف ِفـي َدْيًنا، َأْو َتْطُرُد َعْنُو ُجوًعا، َوأَلَْن َأْمشِ 
َوَمَن َكفَّ َغَضَبُو َسَتَر اهلُل َعْوَرَتُو، َوَمْن َكَظَم  -َيْعِني َمْسِجَد اْلَمِديَنِة َشْيرًا  -َىَذا اْلَمْسِجِد 

ُو َرَجاًء َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َمَشـى َمـَع َأِخيـِو َغْيَظُو، َوَلْو َشاَء َأْن ُيْمِضَيُو َأْمَضاُه َمََلَ اهلُل َقْمبَ 
 (ّ).«ِفي َحاَجٍة َحتَّى َيَتَييََّأ َلُو َأْثَبَت اهلُل َقَدَمُو َيْوَم َتُزوُل اأْلَْقَدامِ 

مىٍيػػًو  :األخــالق الحســنة -٘ ػػمَّى اهللي عى قىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل صى : ى بَّػػاسو رضػػي اهلل عنيمػػا قىػػاؿى ػػًف اٍبػػًف عى عى
ٍبًد اٍلقىٍيًس:  مَّـى ًلؤٍلىشىجٍّ أىشىجٍّ عى سى  (ْ) " ِإنَّ ِفيَك َخْصَمَتْيِن ُيِحبُُّيَما اهلُل: اْلِحْمُم، َواأْلََناُة "كى

فإن عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "  ،ما ركتو السيدة عائشة رضي اهلل عنياك   
  (ٓ)".اهلل يحب الرفق في األمر كمو

 

 

                                                 

، َُٓ/ ٖصحيح البخارم )(   ُ) مىٍيمىافي ٍبفي ًببلىؿو ، عف سي ٍخمىدو اًلدي ٍبفي مى مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف كىرىامىةى، عف خى (. عف ميحى
، عىٍف عىطىاءو بو. ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي نىًمرو  عف شىًريؾي ٍبفي عى

ىىذىا كقاؿ:  (ّْٖ/ ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف )كأخرجو الحاكـ في  (ُّّٕ/ ِسنف ابف ماجو )(   ِ)
اهي  رٍّجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى  .ْْٗرقـ (ِْٔ/ ِسمسمة األحاديث الصحيحة )كصححو األلباني في   .حى

 .َٔٗ (ْٕٓ/ ِ)سمسمة األحاديث الصحيحة كحسنو األلباني في  .(ّْٓ/ ُِالمعجـ الكبير لمطبراني )(   ّ)
شىرىاًئًع في كتاب اإليماف،  (ُٕ) - ِٓ( ْٖ/ ُ(    صحيح مسمـ )ْ) اًف ًباهلًل كىرىسيكًلًو، كى يمى بىابي اأٍلىٍمًر ًباإٍلً

اًء ًإلىٍيوً   .الدٍّيًف، كىالد عى
 كتاب االستئذاف، باب كيؼ يرد السبلـ عمى أىؿ الذمة، كركاه ِٔٓٔركاه البخارم في صحيحو، رقـ (    ٓ)

 .باب النيي عف ابتداء أىؿ الكتاب بالسبلـ ككيؼ يرد عمييـ، كتاب السبلـ، ُِٓٔ مسمـ، رقـ
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 : أحب الناس واألعمال واألحوال والبقاع إلى اهلل تعالىالمطمب الثاني

 كقد كرد في ذلؾ أحاديث كثيرة نكرد منيا عمى سبيؿ اإليجاز:

: قىػػػاؿى  -ُ ٍنػػػوي قىػػػاؿى ًضػػػيى المَّػػػوي عى ػػػٍيؿه بػػػف سػػػعد رى : عػػػف سى ٍيبىػػػرى ػػػمَّـى يىػػػٍكـى خى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى اهللي عى  »النَّبًػػػي  صى
، فىبىػاتى «أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َغًدا َرُجاًل ُيْفَتُح َعَمى َيَدْيِو، ُيِحبُّ المََّو َوَرُسوَلُو، َوُيِحبُُّو المَّـُو َوَرُسـوُلوُ 

ـٍ ييٍعطىػػػى، فىغىػػػدىٍكا كيم ييػػػـٍ  ـٍ أىي ييػػػ :  النَّػػػاسي لىٍيمىػػػتىيي ػػػكهي، فىقىػػػاؿى ؟»يىٍرجي ًمػػػيٌّ ٍينىٍيػػػًو، «أىٍيػػػفى عى ، فىًقيػػػؿى يىٍشػػػتىًكي عى
تَّػػى يىكي  ـٍ حى : أيقىػػاًتمييي ػػعه، فىأىٍعطىػػاهي فىقىػػاؿى ـٍ يىكيػػٍف بًػػًو كىجى ػػأىٍف لىػػ ػػا لىػػوي، فىبىػػرىأى كى دىعى ٍينىٍيػػًو كى ػػؽى ًفػػي عى كنيػػكا فىبىصى

 : ِزَل ِبَسـاَحِتِيْم، ثُـمَّ اْدُعُيـْم ِإَلـى اإِلْسـاَلِم، َوَأْخِبـْرُىْم ِبَمـا اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك َحتَّى َتنْ »ًمٍثمىنىا؟ فىقىاؿى
 (ُ)«َيِجُب َعَمْيِيْم، َفَوالمَِّو أَلَْن َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ 

ول يبغضــيم إل منــافق، مــن األنصــار ل يحــبيم إل مــؤمن، قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ:" ك  -ِ
  (ِ)".أحبيم أحبو اهلل، ومن أبغضيم أبغضو اهلل

ٍنوي، عف النبي صمى اهلل عميػو كسػمـ قػاؿف ع -ّ :" إن اهلل قسـم عبد اهلل بف مسعكد رىًضيى المَّوي عى
ن اهلل يعطـي المـال مـن يحـب ومـن ل يحـب، ول  بينكم أخالقكم كمـا قسـم بيـنكم أرزاقكـم، وا 

ذا أحب اهلل عبدا أعطاه اإليمان يعطي اإليمان إل  إنَّ اهلل". كفي ركاية أخرل:" من يحب، وا 
ن اهلل ليعطــي الــدنيا مــن أحــب، ومــن ل  قســم بيــنكم أخالقكــم، كمــا قســم بيــنكم أرزاقكــم، وا 

  (ّ)".يحب، ول يعطي الدين إل من أحب، فمن أعطاه الدين، فقد أحبو

ِلمَّـو تسـَعٌة وتسـعوَن عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ قػاؿ:"  رضػي اهلل عنػو عف أىبًػى ىيريػرىةى  -ْ
  (ْ)".اسًما، مائٌة ِإلَّ واحًدا، ل َيحَفُظيا َأَحٌد ِإلَّ دَخل الَجنََّة، وىَو َوتٌر ُيِحبُّ الَوترَ 

                                                 

،  – ََّٗ( َٔ/ ْ(    صحيح البخارم )ُ) اًزـو ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي حى ، عف يىٍعقيكبي ٍبفي عى عف قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو
الصحابة باب مف فضائؿ عمي بف أبي طالب في فضائؿ  - ّْ( ُِٕٖ/ ْبو. كأخرجو مسمـ في صحيحو )

، بو.َِْٔرضي اهلل عنو رقـ ) اًزـو ٍف أىًبي حى ، عى اًزـو ٍبدي اٍلعىًزيًز يىٍعًني اٍبفى أىًبي حى  ( مف طريؽ يعقكب كعى
، ٕٓ، باب حب  األنصار مف اإليماف، كمسمـ رقـ ر، كتاب مناقب األنصاّّٖٕرقـ  البخػارم صحيح(   ِ)

 .  ب الدليؿ عمى أف حب األنصار كعمي رضي اهلل عنو مف اإليماف.كتاب اإليماف، با
 حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه. كقاؿ:ىذا ُّٕٔ المستدرؾ عمى الصحيحيف: رقـ(    ّ)
هلل تسع  " كتاب الدعكات، باب هلل مائة اسـ غير كاحد. كركاه مسمـ بمفظ ،َُْٔ ركاه البخػارم رقـ(    ْ)

ف اهلل كتر يحب الكتر"، رقـ كتسعكف اسما مف  كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة  ،ِٕٕٔحفظيا دخؿ الجنة، كا 
 .باب في أسماء اهلل تعالى، كفضؿ مف أحصاىا  ،كاالستغفار
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ــَو ُيحــبُّ العطــاس، عػػف أىبًػػى ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ:" -ٓ ِإنَّ المَّ
ــا ويكــرُه ال َتو، وَأمَّ ــمّْ ــِمٍم ســِمعو َأن ُيَش ــلّْ ُمْس ــى ُك ــقّّ َعَم ــَو، َفَح ــد المَّ ــِإذا َعَطــس فحِم ــاؤَب، ف تََّث

 (ُ)".التَّثَاؤب فِإنَّما ىو من الشَّْيَطان، فمَيُردَُّه ما استطاع، فإذا َقاَل َىا، َضِحك ِمْنو الشَّيَطان

أل أخبــرك بأحــّب أبػػي ذر رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػٌمى اهلل عميػػو كسػػٌمـ:"  عػػف -ٔ
إّن أحــبَّ الكــالم " قمت:يػػا رسػػكؿ اهلل أخبرنػػي بأحػػبَّ الكػػبلـ إلػػى اهلل، فقػػاؿ:" الكــالم إلــى المَّــو؟

  (ِ)".إلى المَّو: سبحان المَّو، وبحمده

اًئشىػػةى عػػف  -ٕ :  -رضػػي اهلل عنيػػا -عى ًمٍمػػتي أىم  لىٍيمىػػةو لىٍيمىػػةي  ،يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػوً قىالىػػٍت: قيٍمػػتي أىرىأىٍيػػتى ًإٍف عى
 : ا أىقيكؿي ًفييىا؟ قىاؿى   (ّ)." ُقوِلي: المَُّيمَّ ِإنََّك ُعُفوّّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنّْي "القىٍدًر مى

ٍيػرىةى  -ٖ ٍف أىبًػي ىيرى :  أىفَّ   -ورضػي اهلل عنػ -عى ، قىػاؿى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى َأَحـبُّ اْلـِباَلِد »رىسيػكؿى اهلًل صى
   (ْ).«ِإَلى اهلِل َمَساِجُدَىا، َوَأْبَغُض اْلِباَلِد ِإَلى اهلِل َأْسَواُقَيا

ًصػػيرنا ًبالمٍَّيػػؿً  -ٗ ػػمَّـى كىػػافى يىٍحتىًجػػري حى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ٍنيىػػا: أىفَّ النَّبًػػيَّ صى ًضػػيى المَّػػوي عى اًئشىػػةى، رى ػػٍف عى  عى
ػمَّى اهللي  عىؿى النَّاسي يىثيكبيكفى ًإلىى النًَّبيٍّ صى مىٍيًو، فىجى يىٍبسيطيوي ًبالنَّيىاًر فىيىٍجًمسي عى مىٍيًو، كى مٍّي عى مىٍيػًو  عى فىييصى

 : كا، فىأىٍقبىػػؿى فىقىػػاؿى تَّػػى كىثيػػري ػػبلىًتًو حى ػػم كفى ًبصى ػػمَّـى فىييصى سى َيــا َأيَُّيــا النَّــاُس، ُخــُذوا ِمــَن اأَلْعَمــاِل َمــا »كى
ْن َقلَّ  نَّ َأَحبَّ اأَلْعَماِل ِإَلى المَِّو َما َداَم َواِ   (ٓ).«ُتِطيُقوَن، َفِإنَّ المََّو َل َيَملُّ َحتَّى َتَممُّوا، َواِ 

ٍبًد اهللً عف  -َُ : أىم   بف مسعكد رضي اهلل عنو، عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : سىأىٍلتي رىسيكؿى اهلًل صى قىاؿى
 : اًؿ أىحىب  ًإلىى اهلًل؟ قىػاؿى ـاَلُة َعَمـى َوْقِتَيـا»اأٍلىٍعمى :  «الصَّ ؟ قىػاؿى َـّ أىمٌّ : ثيػ  «ثُـمَّ ِبـرُّ اْلَواِلـَدْينِ »قيٍمػتي

: ثيَـّ أىمٌّ  : قيٍمتي ٍدتيوي لىزىادىًني ،«ُثمَّ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل اهللِ »؟ قىاؿى لىًك اٍستىزى دَّثىًني ًبًيفَّ كى : حى  (ٔ) .قىاؿى

 
                                                 

 ، كتاب األدب، باب ما يستحب مف العطاس كما يكره مف التثاؤب.ِِّٔركاه البخػارم رقـ (    ُ)
 ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب فضؿ سبحاف اهلل كبحمده.ُِّٕ ركاه مسمـ رقـ(    ِ)
 كقاؿ الترمذم: حسف صحيح.  ،في الدعكات - ُّّٓبرقـ  (ّْٓ/ ٓسنف الترمذم )(   ّ)

إسناده  شعيب األرنؤكط:، قاؿ ِِٖٕٓ ،ِْْٓٓ ،ِّٔٓٓ ،ِّْٓٓ، ِِّْٓ : رقـالمسندكأخرجو أحمد في 
 ،ُٕٖٗرقـب، كركاه الحاكـ ، في الدعاءَّٖٓقـ بر  ،ابف ماجوأخرجو ك . رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،صحيح
ـٍ ييخرٍّجاه "كقاؿ   ىىذىا حديثه صًحيحه عمى شرط الٌشيخٍيف، كل

ةى  (ْْٔ/ ُصحيح مسمـ )(   ْ) بلى مىكىاًضًع الصَّ  .ُٕٔ. ح باب أحب الببلد إلى اهلل مساجدىا، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
نىٍحًكهً كتاب المباس،  ُٖٔٓح  (ُٓٓ/ ٕصحيح البخارم )(   ٓ) ًصيًر كى مىى الحى ميكًس عى مسمـ  كأخرجو ،بىابي الجي
ٍيًرهً ، في صبلة المسافريف كقصرىا، ِٖٕح (َْٓ/ ُ) ًؿ الدَّاًئـً ًمٍف ًقيىاـً المٍَّيًؿ كىغى  .بىابي فىًضيمىًة اٍلعىمى
ؿى اأٍلىٍعمىاؿً  - اإليمافكتاب  (َٗ/ ُصحيح مسمـ )(   ٔ) اًف ًباهلًل تىعىالىى أىٍفضى يمى  .ُّٗرقـ  – بىابي بىيىاًف كىٍكًف اإٍلً
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  الثاني الفصل
 هلل تعالىد امحبة العب

 المبحث األول 
 التوحيد أساسالمحبة  

يرقى أعمى في الدنيا، ككنزه في اآلخرة، كبيا  سعادتوىي مصدر لربو  المؤمفمحبة 
  .كجكىر العبادة ، فيي أصؿ اإليماف،الدرجات

لييا  : "–رحمو اهلل  -قاؿ ابف القٌيـ المحبة ىي المنزلة اٌلتي فييا تنافس المتنافسكف، كا 
لى عمميا شٌمر الٌسابقكف، كعمييا تفانى المحٌبكف، كبركح نسيميا  ترٌكح شخص العاممكف، كا 

العابدكف، فيي قكت القمكب، كغذاء األركاح، كقٌرة العيكف، كىي الحياة اٌلتي مف حرميا فيك مف 
جممة األمكات، كالٌنكر اٌلذم مف فقده فيك في بحار الٌظممات، كالٌشفاء اٌلذم مف عدمو حٌمت بقمبو 

 جميع األسقاـ، كالٌمٌذة اٌلتي مف لـ يظفر بيا فعيشو كٌمو ىمكـ كآالـ.

ركح اإليماف كاألعماؿ، كالمقامات كاألحكاؿ التي متى خمت منيا فيي كالجسد الذم  كىي
ال ركح فيو. تحمؿ أثقاؿ السائريف إلى ببلد لـ يككنكا إال بشؽ األنفس بالغييا. كتكصميـ إلى 

كتبكؤىـ مف مقاعد الصدؽ مقامات لـ يككنكا لكالىا  .منازؿ لـ يككنكا بدكنيا أبدا كاصمييا.
كىي مطايا القكـ التي مسراىـ عمى ظيكرىا دائما إلى الحبيب، كطريقيـ األقكـ الذم  .داخمييا.

 .(ُ) يبمغيـ إلى منازليـ األكلى مف قريب"

ف حاجة اإلنساف  قاؿ شيخ  ، كماإلى الطعاـ، كالشراب، كالنكاح حاجتوإلييا أعظـ مف كا 
يتأليكنو كيعبدكنو، كذلؾ قكاـ : " في قمكب بني آدـ محبة لما -رحمو اهلل-اإلسبلـ ابف تيمية

قمكبيـ، كصبلح نفكسيـ، كما أف فييـ محبةن لما يطعمكنو، كينكحكنو، كبذلؾ تصمح حياتيـ، 
كيدكـ شمميـ. كحاجتيـ إلى التألو أعظـ مف حاجتيـ إلى الغذاء؛ فإف الغذاء إذا فيًقد يىٍفسيد 

 . (ِ)الجسـ، كًبفىٍقًد التألو تفسد النفس"

: " فكيؼ بالمحبة التي ىي حياة القمكب، كغذاء األركاح، -رحمو اهلل-ابف القيـ كقاؿ
ذا فقدىا القمب كاف ألمو أعظـى مف ألـ  كليس لمقمب لذة، كال نعيـ، كال فبلح، كال حياة إال بيا. كا 

بؿ   و!العيًف إذا فقدت نكرىا، كاألذف إذا فقدت سمعيا، كاألنًؼ إذا فقد شٌمو، كالمساف إذا فقد نيٍطقى 
ليو الحؽ أعظـ مف فساد البدف إذا خبل مف  فساد القمب إذا خبل مف محبة فاطره، كبارئو، كا 

                                                 

 .ٗ/ ّ(    مدارج السالكيف البف قيـ الجكزية ُ)
 .ْْ(    قاعدة في المحبة البف تيمية ص ِ)
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ٍرحو بميت إيبلـ"  .(ُ)الركح.. كىذا األمر ال يصدٍّؽ بو إال مىٍف فيو حياةه، كما ًلجي
 التوحيد أساس المطمب األول: المحبة

: " أصؿ التكحيد، كركحو إخبلص المحبة -رحمو اهلل-قاؿ الشيخ عبد الرحمف بف سعدم 
هلل كحده، كىي أصؿ التأل ًو، كالتعبد، بؿ ىي حقيقة العبادة، كال يتـ التكحيد حتى تكمؿ محبةي 
، كتىٍغًمبيا، كيككف ليا الحكـ عمييا؛ بحيث تككف سائر محاب  العبد لربو، كتسبؽ جميعى المحابٍّ

 . (ِ)عبد تبعان ليذه المحبة التي بيا سعادة العبد كفبلحو"ال

كالشركط ، كما ذكر العمماء في كتب العقيدةكلذلؾ فإف المحبة مف شركط كممة التكحيد 
دٍ ىي:  ـي كىاٍليىًقيفي كىاٍلقىبيكؿي كىااًلٍنًقيىادي كىالصٍّ بَّة؛ فبل تتحقؽ كممة )ال إلو إاٍلًعٍم صي كىاٍلمىحى ٍخبلى ال ؽي كىاإٍلً

مىٍيوً اهلل( إال بمحبتيا  دىلٍَّت عى ٍتوي كى ًلمىا اٍقتىضى بيٍغضكىأًلىٍىًميىا اٍلعىاًمًميفى ًبيىا اٍلميمٍ  ،كى كًطيىا، كى مىا  تىًزًميفى ًلشيري
  .نىاقىضى ذىًلؾى 

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎڈ  ڈ ژ ژ ژ : تعالىقىاؿى المَّوي 

نىا المَّوي ، {ُٓٔ}البقرة: ژڑ ڑک   ؿَّ فىأىٍخبىرى ـٍ  عىزَّ كىجى ـٍ لى ذىًلؾى أًلىنَّيي بًّا لىوي؛ كى ٍؤًمًنيفى أىشىد  حي أىفَّ ًعبىادىهي اٍلمي
ذيكا ًمٍف دكن بًَّتًو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى الًَّذيفى اتَّخى ا فىعىؿى ميدَّعيك مىحى دنا كىمى بًَّتًو أىحى و أندادا ييٍشًركيكا مىعىوي ًفي مىحى

بٍّوً يحبكنيـ   (ّ) .كىحي

صػار قمبػو مشػكاة مصػباحيا معرفػة اهلل تعػالى المشػرقة  ،فمف مؤلت ىذه المحبة زكايا قمبػو
جبللػػو  ،أنكارىػػا، البديعػػة أسػػرارىا، فػػبل يبقػػى حينئػػذ فيػػو سػػكل عظمػػة اهلل تعػػالى كخكفػػو كميابتػػو كا 

و بسبب المعرفػة مشػاىدة لػو بعػيف البصػيرة، بكاألنس بو كالشكؽ إليو، كتصير ىذه األحكاؿ في قم
فبل تستطيع الجػكارح الظػاىرة أف تبعػث إلػى شػيء مػف األشػياء أك عمػؿ مػف األعمػاؿ إال بمكافقػة 

ألنو متػى امػتؤل بعظمػة اهلل تعػالى، فينمحػي إذ ذاؾ كػؿ مػا سػكاه، كال  .ما رسى كرسخ في القمب.
يريده منو مكاله، فبل يتحرؾ إال بأمره، كال ينطؽ يبقى لمعبد شيء مف نفسو كىكاه، كال إرادة إال ما 

يميػػػج إال بحمػػػده كشػػػكره، كيسػػػيؿ عميػػػو التعػػػذيب فيػػػو، كبػػػذؿ نفسػػػو محبػػػة  إال بتكحيػػػده كذكػػػره، كال
لمػػكاله، كرغبػػة بػػو عمػػا سػػكاه، كمحبػػة لرسػػكلو كمػػا جػػاء بػػو مػػف عنػػد اهلل، فيحػػب هلل، كيػػبغض هلل، 

اتػػو، كيعطػػي لػػو، كيمنػػع، كيػػذؿ، كيخضػػع، كيسػػارع مػػف جميػػع عد أكيعػادم فيػػو، كيػػكالي لػػو، كيتبػػر 
بامتثػػاؿ أكامػػره مػػف الطاعػػة كأداء العبػػادة كصػػرؼ جميػػع أنكاعيػػا لػػو، فػػبل يػػدعك غيػػره، كال يتقػػرب 

                                                 

 .ِْٓ،ُْٓصالبف القيـ، (    الجكاب الكافي ُ)
 .َُُصشرح كتاب التكحيد،  في(    القكؿ السديد ِ)
 .(ِْْ/ ِمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ )(    ّ)
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بنػػذر كال نسػػؾ لسػػكاه، كال يخػػاؼ كال يرجػػك إال إيػػاه، كال يرغػػب إال فيػػو، كال يرىػػب كال يخشػػى إال 
 يو، كال ينيب إال إليو. منو، كال يستغيث إال بو، كال يتككؿ إال عم

عف أبي أمامة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو بذلؾ يكتمؿ اإليماف فك 
 (ُ)". من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليمان"  كسمـ:

                                                 

، رقـ باب الدليؿ عمى زيادة اإليماف كنقصانو - ُٔكتاب السنة،  (ٗٔ/ ٕ)في سننو أخرجو أبك داكد   (ُ)
الحارث، عف يحيى بف  -يعني ابفى شابيكر -محمدي بفي شعيب  عفميؤمَّؿي بف الفضؿ الحٌرانٌي،  ، عف(ُْٖٔ)

 بو.  عف القاسـ
( مف طريؽ سريد بف عبد ّٖٕٕ( مف طريؽ صدقة بف خالد، ك )ّٕٕٕكأخرجو الطبراني في "الكبير" )      

ف مف أقربكـ إلٌي يـك القيامة أحاسنكـ  العزيز كبلىما عف يحيى بف الحارث، بيذا اإلسناد. كزاد في آخره: "كا 
، مف طريؽ النعماف بف المنذر عف مكحكؿ الشامى كيحيى بف (ُّٕٔفي "الكبير" ) أيضان كأخرجو  أخبلقا".

 الحارث كبلىما عف القاسـ، بو.
  :مؤمل بن الفضل الجزري أبو سعيد -فيو:  حديثكال

 . ككثقو الذىبي في الكاشؼَِّٕ (ٓٓٓ(َُّ/ ِ)تقريب التيذيب )ص: . انظر صدكؽقاؿ عنو ابف حجر: 
 .ُُّٕ الترجمة/  ٖ: كالتعديؿ الجرحانظر  ."ثقة رضيٌ " أبك حاتـ:  عنو قاؿك 

قىاؿ  أمرني: فىقىاؿى  الحراني، الفضؿ بف مؤمؿ عف داكد أبا سألت: (ِٗالكرقة /ٓ سؤاالتو ) اآلجرم عيبىيد أىبيك كى
ٍنوي، أكتب أف النفيمي ٍنوي، أىٍحمىد كسألني عى قىاؿ عى  .بو بأس ال أنو زعمكا: كى
  ( .ُٖٖ/  ٗ" )الثقات" كتاب ًفي ًحبَّاف ابفي  كذكره

 . (ُْٖ/ ِٗ) لممزم تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿانظر ترجمتو في 
 قمت: كاألرجح أنو ثقة.

 : ىك ابف عبد الرحمف الدمشقى )صاحب أبي أمامة(. القاسم -
 . َْٕٓ (َْٓتقريب التيذيب )ص: . انظر يغرب كثيران قاؿ عنو الحافظ ابف حجر: صدكؽ 
  .بف سفياف كالترمذم كغيرىـكثقو البخارم كابف معيف كيعقكب 

كضعفو المفضؿ بف غساف الغبلبي كابف حباف. كالمناكير التي تقع في حديثو إنما ىي مف ركاية بعض 
 الضعفاء عنو مثؿ جعفر بف الزبير كعمي بف يزيد كبشر بف نمير كنحكىـ.

يخ الكبير ر ، التا(َْٓ، ْْٗ/ٕ)بف سعد ال الكبرل طبقات، ال(ُْٗ/ ٓسير أعبلـ النببلء )انظر ترجمتو في: 
/  ْ، تاريخ اإلسبلـ ِ/ُْٖ/ّتذىيب التيذيب  ،ُُُِ، تيذيب الكماؿ: ُُّ/ٕ، الجرح كالتعديؿ ُٗٓ/ٕ

 .ُْٓ/  ُ، شذرات الذىب ِِّ/  ٖ، تيذيب التيذيب ّّٕ/  ّ، ميزاف االعتداؿ ِّٗ
 قمت: كاألرجح أنو صدكؽ.

كىذا إسناد حسف، رجالو ثقات، كفي القاسـ بف : "َّٖ (ِٖٕ/ ُسمسمة األحاديث الصحيحة ) قاؿ األلباني في
كلمحديث شاىد يركيو أبك مرحـك عبد الرحيـ بف  عبد الرحمف كبلـ يسير، ال ينزؿ بو حديثو عف مرتبة الحسف،

كأنكح " الجيني عف أبيو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: فذكره كزاد: ميمكف عف سيؿ بف معاذ ابف أنس
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حكما، كلـ حينئذ طعـ اإليماف؛ ألنو لـ يتخذ كليا مف دكف اهلل، كلـ يبتغ غيره لو تحقؽ يك  
يبغ غيره ربا، فالرضا بربكبية اهلل التي ىي عيف التكحيد تستمـز الرضا بعبادتو كحده، كالكفر 
باألنداد، كتستمـز الرضا بتدبيره لمعبد، كاختياره لو، كالرضا باإلسبلـ دينا يقتضي اختياره عمى 

يع ما جاء بو مف رسكال يقتضي الرضا بجم صمى اهلل عميو كسمـ سائر األدياف، كالرضا بمحمد
ې ې ې     ى ى ائ ائ     ژ عند اهلل، كقبكؿ ذلؾ بالتسميـ كانشراح الصدر بو كما قاؿ:

 {  , 61}النساء: ژەئ ەئ وئ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ ژ : مف قاؿ اهلل تعالى فييـدخؿ في زمرة يك 

، ألف ىذا قاـ بحؽ اهلل تعالى الذم خمقو ألجمو كىك {11}األنعام: ژڀ ڀ ڀ پ 
  (ُ) .بالعبادة بأنكاعيا، فصار جزاؤه األمف مف عذاب النارتكحيده 

جرد العبد التكحيد فقػد خػرج مػف قمبػو خػكؼ مػا سػكاه، ككػاف عػدكه أىػكف عميػو مػف أف  ذافإ
بػػة كتػػككبلن، كاشػػتغاالن بػػو عػػف انا  تجػػرد هلل محبػػة كخشػػية ك كي ة،فػػيخافػػو مػػع اهلل، بػػؿ يفػػرد اهلل بالمخا

ال (ٕ)بػػو مػػف نقػص تكحيػػده غالوتاشػك غيػره، فيػػرل أف إعمالػػو فكػره فػػي أمػػر عػدكه كخكفػػو منػػو  فمػػك  كا 
دفع عنػو، فػإف اهلل يػدافع عػف الػػذيف لػاك شػاغؿ، كاهلل يتػكلى حفظػو  شػغؿ وجػرد تكحيػده لكػاف لػو فيػ

قػػاؿ بعػػض السػػمؼ:  اآلمنػػيف. آمنػػكا.. كمعمػػـك أف التكحيػػد حصػػف اهلل األعظػػـ مػػف دخمػػو كػػاف مػػف
 (ٖ) .ءيؿ شككمف لـ يخؼ اهلل أخافو مف  ،مف خاؼ اهلل خافو كؿ شيء

 
 

  

                                                                                                                                          

كقاؿ الترمذم: " ىذا  (.ُّٖٔٓ( ك )ُُٕٔٓ)( َْْ/  ّكأحمد ) (،ِِٗٔ) (ٖٓ/  ِركاه الترمذم ) .هلل "
فالحديث بمجمكع  .(ّّٖ/  ّأخرجو أحمد ) كقد تابعو زباف بف فائد عف سيؿ بف معاذ بو. حديث حسف ".
  ."الطريقيف صحيح

 درجة الحديث: صحيح بمجمكع طرقو.
 .(ٖٗشرح أحاديث أصكؿ الديف )ص: العقد الثميف في انظر :     (1)
 ط في ىذا عدـ ترؾ األسباب ألف فعؿ السبب مف باب التككؿ.ر يشت    (2)
 (.ِْٓ/ِع الفكائد البف القيـ )ئانظر: بدا   (3)
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 المحبة من أعمال القموب:المطمب الثاني: 
الذم ىك عند أىؿ  أعماؿ القمكب، كعمؿ القمب جزء مف اإليماف،أبرز كأىـ المحبة مف 

 عمبلف.السنة كالجماعة: قكؿ كعمؿ، فالقكؿ قكالف كالعمؿ 
إف ىذا الديف الذم ىك قكؿ كعمؿ لكؿ قسـ مف قسميو أصؿ عظيـ ىك األساس الذم 

فأما األقكاؿ فأصميا كأساسيا ىك الصدؽ: العمؿ القمبي الذم ترجع إليو كؿ األقكاؿ،  ؛يقكـ عميو
 كيدخؿ في كؿ األقكاؿ.

األعماؿ ؿ، كيدخؿ في كؿ كأما المحبة فيي العمؿ القمبي الذم ترجع إليو كؿ األعما
 إذان: فالصدؽ: أصؿ كؿ األقكاؿ، كالمحبة: أصؿ كؿ األعماؿ.. كالطاعات

: " القمب في سيره إلى اهلل عز كجؿ بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسو، رحمو اهلل قاؿ ابف القيـ
كالخكؼ، كالرجاء جناحاه؛ فمتى سمـ الرأس كالجناحاف فالطائر جيٍّدي الطيراف، كمتى قطع الرأس 

كأكمؿ األحكاؿ اعتداؿ . ر، كمتى فقد الجناحاف فيك عرضة لكؿ صائدو ككاسر.مات الطائ
، كالخكؼ سائؽ، كاهلل المكصؿ  ، كالرجاء حادو الرجاء كالخكؼ، كغمبةي الحب؛ فالمحبة ىي المٍركىبي

 (1)" بمنٍّو ككرمو.
لمعبد مف الجمع بيف ىذه األركاف الثبلثة؛ ألف عبادة اهلل بالخكؼ كحده طريقة  بلبدٌ ف

الخكارج؛ فيـ ال يجمعكف إليو الحبَّ كالرجاء؛ كليذا ال يجدكف لمعبادة لذة، كال إلييا رغبة، 
ةي كىذا يكرث اليأس كالقنكط مف رحمة اهلل، كغايتو إساء فيجعمكف الخالؽ بمنزلة سمطاف جائر.

 . ، كالكفر بو سبحانوالظف باهلل
كعبادة اهلل بالرجاء كحده طريقة المرجئة الذيف كقعكا في الغركر كاألماني الباطمة، كترؾ  

 العمًؿ الصالًح، كغايتيو الخركجي مف الممة. 
كعبادة اهلل بالحب كحده طريقة غبلة الصكفية الذيف يقكلكف: نعبد اهلل ال خكفان مف ناره، كال 

كىذه طريقة فاسدة، كليا آثار كخيمة، منيا األمف مف مكر اهلل،  نما حبَّان لذاتو.طمعان في جنتو، كا  
 كغايتيو الزندقةي، كالخركج مف الديف. 

السمؼ رحميـ اهلل كممة مشيكرة كىي: " مىٍف عبدى اهلل بالحب كحده فيك زنديؽ،  كليذا قاؿ 
ء كحده فيك مرجئ، كمف كمف عبده بالرجا -أم خارجي -كمف عبده بالخكؼ كحده فيك حركرمه 

د   (ٕ)" .عبده بالخكؼ كالحب كالرجاء فيك مؤمف مكحٍّ

 

                                                 

ياؾ نستعيف ) (1)  .(ُّٓ/ ُمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 (.ُُ/ّع الفكائد البف القيـ )ئانظر: بدا(2)
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 المبحث الثاني
 لوازم محبة العبد هلل تعالى 

محبة العبد لربو ال تتحقؽ إال بأمريف البد منيما، كىما: المكاالة كالمتابعة، كفيما يمي 
 بياف كؿ كاحد منيما مف خبلؿ المطمبيف التالييف: 

 األول: الولء والبراءالمطمب 
نتماء المسمـ إلى دينو أك ال الكالء كالبراء مف أىـ أبكاب العقيدة اإلسبلمية، كالتي بيا يصح ا

 يصح، كفيما يمي تعريؼ الكالء كالبراء ثـ المظاىر المتعمقة بذلؾ.

 :والبراءالولء  تعريفأوًل : 
 الولء:تعريف  -ا

ٍليي :  الػػكاك كالػػبلـ كاليػػاء أصػػؿي صػػحيحه ، كىػػك المصػػدر ، كيػػدؿ عمػػى : القػػرب كالػػدنك  الػػكى
  (ٔ).يقرب منو : أمايقاؿ: ىذا يمي ىذ ،كالكلي: القريب كالمحبة كالنصرة.

فصػػاعدان  : "كلػي : الػػكىالء كالتػكالي: أف يحصػػؿ شػيئاف رحمػػو اهلل قػاؿ الراغػػب األصػفياني 
حصكالن ليس بينيما ما ليس منيمػا، كيستعار ذلػػؾ لمقػػرب مػف حيػػث المكػاف، كمػف حيػػث النسػبة، 

 . (ٕ)كمف حيػث الديػف، كمف حيػث الصداقػة كالنصرة كاالعتقاد، كالكالية : النصرة" 

ًء كىىيكى الد نيك   ، كىىيكى ميٍشتىؽٌّ ًمفى اٍلكىالى ؼي اٍلعىديكٍّ : ًخبلى ًلي  ًلي  المًَّو: ىيكى مىٍف كىالىى  كىاٍلكى ، فىكى كىالتَّقىر بي
اًتوً   .(ّ)المَّوى ًبميكىافىقىًتًو مىٍحبيكبىاًتًو، كىالتَّقىر ًب ًإلىٍيًو ًبمىٍرضى

أم : مف   {16}املائدة: ژۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ژ  قاؿ تعالى: 
 . (ٗ)فكض أمره إلى اهلل ، كامتثؿ أمر رسكلو ، ككالى المسمميف فيك مف حزب اهلل" 

: "فكؿ مف رضي بكالية اهلل كرسكلو كالمؤمنيف فيك مفمح في  رحمو اهلل كيقكؿ ابف كثير 
 (ٔ).الدنيا كاآلخرة ، كمنصكر في الدنيا كاآلخرة 

                                                 

، َُُّكما بعدىا، كمعجـ المقاييس في المغة البف فارس ص َْٓ/ٗانظر : لسػاف العرب ، البف منظكر  (ُ)
 . َُْ/ْ، كالقامكس المحيط ، لمفيركزآبادم  ّٕٔكمختار الصحاح ، لمرازم ، ص 

 . ّْٓالمفردات في غريب القرآف ، لمراغب األصفياني ، ص  ( 2)

 .(َٗٓ/ ِ) ي العز الحنفيالبف أب الطحاكيةالعقيدة  شرح    (ّ)
 . ُٕٓ/ّ لمقرطبي الجامع ألحكاـ القرآف ( ْ)
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ظيار الكد ليـ باألقك القرب كالدنك منيـ : فمعناهالكالء لمكفار أما   اؿ كاألفعػاؿ كالنكايػا ، كا 
 .(ٕ)، كمعاشرتيـ كنصرتيػـ، كمحبتيػـ، كمعاضدتيـ، كالتعاكف معيـ، كمحالفتيـ

 البراء:تعريف  -ب

البرء : الباء كالراء كاليمزة أصؿ صحيح إليو ترجع فركع الباب ، كىك المصدر ، كالبراء  
باعد كالتنصؿ كالتزايؿ سكاء ، كىك عكس الكالء ، كيدؿ عمى التبرؤ كالتخمص كالتنزه كالت كالبرئ

نذار كتنزه {1}التوبت: ژٱ ٻ ٻ ٻ   ژ كقكلو تعالى : كغير ذلؾ،   . (ٖ)أم : إعذار كا 

، بعد زايؿ كالتنصؿ مف الكفر كالكافريف: التبرؤ كالتخمص كالتنزه كالتباعد كالتالبراء ىكك  
نذارىـ إال ما خصو اهلل  مف معامبلت خاصة بأىؿ الذمة كنحكىـ، لقكلو تعالى:  إعذارىـ، كا 

 ژڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    ژ 

 . {8}الممتحىت:

 الولء والبراء :ثانيًا: مظاىر 
بػػالقرآف  (ٗ)، فػػرضه ككاجػػبه كلممػػؤمنيف -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -كلرسػػكلو  الػػكالء هلل  

جماع األمة، بؿ ىك مف المعمكـ مف الديف بالضركرة .  كالسنة كا 

ءه ايػبأصؿ اإليماف أف تحب فػي اهلل أنفإف ، ضلبغاأف الكالء كالبراء تابعاف لمحب ك ث حيك 
 (٘) كأتباعيـ، كتبغض في اهلل أعداءه كأعداء رسمو.

          ژ  بيف اهلل تعالى الكالء الصحيح بقكلو:قد ك 

ك)إنما( في المغة العربية أداة حصرو كقصر، أم : ال كالء { 11}املائدة: ژ      
 .كالمؤمنيف الممتزميف شرعو القكيـ-صمى اهلل عميو كسمـ  -كرسكلو  في اإلسبلـ إال هلل 

                                                                                                                                          

 . ُٕ/ِ( تفسير القرآف العظيـ ُ)

 . َٗٗ/ِ، كفي ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب  َٓ/ِ( انظر : فتح القدير ، لمشككاني ِ)
، َُّ،ُِٗص  كما بعدىا، كمعجـ مقاييس المغة البف فارس ّْٔ/ُكر ػرب ، البف منظػاف العػر: لسػ( انظّ)

 . ْٓكمختار الصحاح لمرازم ص 

 . َُٗ/ِٖانظر : مجمكع فتاكل ابف تيمية  (ْ)

 .1/98ًدالفتاوىالسعديتللشيدعبدالرحمهبهسعراوظ    (ٓ)
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  ژ : "أمر في ىذه اآلية بمكاالة مف يجب مكاالتو ، كقاؿ :  رحمو اهلل كقاؿ الرازم

 . (ُ)أم المؤمنكف المكصكفكف بالصفات المذككرة" ژ    

: "ذكر الكلٌي بمفظ المفرد إفرادان هلل تعالى بيما ، ثـ عطؼ عمى رحمو اهلل  كقاؿ الكمبي 
اسمو تعالى الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كالمؤمنيف عمى سبيؿ التبع ، كلك قاؿ إنما أكلياؤكـ لـ 

 .(ِ)"  تبعيكف في الكبلـ أصؿ ك 

نما ىك  إف الكالء كالبراء ليس كممة تقاؿ بالمساف ، أك شعار يعمف بو بيف األناـ ، كا 
قرار بالمساف ، كعمؿه باألركاف ، أم لو حقيقة تنبثؽ عنيا مظاىر كمستمزمات  اعتقاد بالقمب ، كا 

ي مممكس . تشمؿ أعماؿ القمكب كأعماؿ الجكارح ، كبذلؾ تتحقؽ ىذه العقيدة ، كتحيا ككاقع عمم
 كفيما يمي ىذه المظاىر.

 : مظاىر الولء هلل 
 ، أبرزىا ما يمي:لػو مظاىػر كثيػرة كمتنكعػة تكػاد تستغرؽ كػؿ الديػف الكالء هلل  

فاإليماف باهلل كالكالء لو متبلزماف ال ينفكاف ، لقكلو  اإليمان باهلل تعالى وبكل ما َأَمَرنا بو : -ٔ
  : ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ      ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ژ

 .{81}المائدة: ژھ 

اإلسبلـ ىك الديف الذم ارتضاه اهلل عز كجؿ لمبشرية، فإف  : العتزاز بالنتماء لإلسالم -ٕ
چ چ چ چ ڇ ڇ  ژ ، قاؿ تعالى: كاالعتزاز بوالدخكؿ في اإلسبلـ  مف الكالء هلل ك 

}آل  ژڃ ڃ چ  چ چچ ژ وقالتعالي:.{3}المائدة: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

  {21عمران:

اإلسبلـ  غير-صمى اهلل عميو كسمـ  -محمد بعثة نبينا بعد مف أحد ال يقبؿ  تعالىكاهلل 
 {85}آلعمران: ژڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ : تعالىلقكلو 

والذي نفس محمد بيده ل يسمع بي أحٌد من ىذه : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -، كلقػكؿ رسكلو 
 .(ّ)(األمة ييودٌي ول نصرانٌي، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسمُت بو إل كان من أصحاب النار

                                                 

 . ِّٖ/ْالتفسير الكبير  (ُ)

 . ُُٖ/ُالتسييؿ لعمـك التنزيؿ  (ِ)

  ( .ُّٓباب كجكب اإليماف ... ، ح ) ، كتاب اإليماف ،ُّْ/ُصحيح مسمـ  (ّ)
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ـي في اإلسبلـ جممة كتفصيبلن ، فبل يجكز لو أف يأخذ مف   كالمقصكد بذلؾ أف يدخؿ المسم
﮲    ژ قاؿ تعالى:  .، كيدع ما ال يعجب ىكاهالديف ما يعجبو ھ ے ے ۓ  ۓ

﮼  ﮻   ﮸ ﮹   ﮺  ﮷  ﮶  ﮵    {101}البقرة: ژ﮳﮴ 

يعني جؿ ثناؤه بذلؾ: اعممكا أييا المؤمنكف بشرائع اإلسبلـ " : الطبرم رحمو اهللقاؿ 
كميا، كادخمكا في التصديؽ بو قكال كعمبل كدعكا طرائؽ الشيطاف كآثاره أف تتبعكىا فإنو لكـ عدك 

سبلـ كشرائعو، مبيف لكـ عداكتو. كطريؽي الشيطاف الذم نياىـ أف يتبعكه ىك ما خالؼ حكـ اإل
 (ُ)" كمنو تسبيت السبت كسائر سنف أىؿ الممؿ التي تخالؼ ممة اإلسبلـ.

بالعبادات المحضة كالصبلة كالصياـ كالزكاة كالحج كالجياد ... الخ ،  فنسمـ هلل 
 كنسمـ  لو سبحانو بكؿ ما كرد في القرآف كالسنة .

كاحدان ، فإنيـ عمى خطرو أمران ، كيدعكف بعضان كلك ببعض ما أمركأما الذيف يأخذكف  
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ چ چ  چچ ژ :  قاؿ تعالىعظيـ ، 

 ژڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک کک  ک گ گ   گ گ ڍ ڌ 

 .{85}البقرة:

أف نحبو سبحانو أكثر  مف الكالء هلل ف : عمى سائر المحبوبات تقديم محبتو تعالى -ٖ
األنبياء كالمرسميف، كالمبلئكة المقربيف، حتى مف ، حبنا ألم شيء ميما عظمت مكانتومف 

، قاؿ كاؿ ... الخفضبلن عف اآلباء كاألميات كالزكجات كاألبناء ، كاإلخػكاف كاألصدقػاء ، كاألمػ
ثالث : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -، كقاؿ النبي {165:}البقرة ژڈ ژ ژ ڑ ڑک  ژ تعالى: 

 . (ِ)( ورسولو أحب إليو مما سواىما ...من كن فيو وجد حالوة اإليمان ، أن يكون اهلل 

 .-صمى اهلل عميو كسمـ  -أم : ننصر دينو كشريعتو كرسكلو    : النصرة هلل  -ٗ

7محمد:} ژڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ :   قاؿ : إف ، أم{
 .(ّ)كشريعتو ينصركـ عمى الكفار كيفتح لكـ  تنصركا ديف اهلل 

إن اهلل تعالـى يغار، وغيرة اهلل تعالى أن يأتي ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ النبي ك  
 .  (ُ)( المرء ما حرم اهلل عميو

                                                 

  .(ِٖٓ/ ْتفسير الطبرم = جامع البياف ت شاكر ) (ُ)

 ( .ُٔ، ح ) ُٓ/ُ)حبلكة اإليماف(  َُ)اإليماف( ، ب ِصحيح البخارم ، ؾ (ِ)

  . ِٕٔ، كتفسير الجبلليف ، لممحمى كالسيكطي ، ص  ُّ/ٓانظر : فتح القدير ، لمشككاني  (ّ)
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ۈئ ېئ ېئ ژ كذلؾ بامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو ، قاؿ تعالى :  : الطاعة هلل  -٘

 .{59}الىساء: ژېئ ىئ 

فاهلل جؿ ثناؤه أمرنا بالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كالجياد كاألمر بالمعركؼ كالنيي  
نيانا عف الشرؾ كالسحر كالخمر  عف المنكر كصمة الرحـ كاألخبلؽ ... الخ فنأتمر ، كاهلل 

 كالميسر كالقتؿ كالزنا كالسرقة كالربا كالرشكة كعقكؽ الكالديف كسكء األخبلؽ ... الخ فننتيي .

كما يقتضي معنى  –لو كالتسميـبحكمو تحكيمو كالرضا  الكالء هلل  مف : التحكيم هلل  -ٙ
، فالحكـ ليس لشخصو ميما كاف ، أك قبيمة ميما كانت ، أك حزبو ميما كاف ، أك  -الكالء 

شعب ميما كاف ، أك أمة ميما كانت ، أك مؤسسة كطنية أك إقميمية أك دكلية ميما كانت ، 
نما الحك ڈ    ڈ   ژ ژڑ  ڑ ک ک ک       کگ گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ژ :  ـ كما قاؿ كا 

 . {41}يوسف: ژڳ ڱ

ی  ی جئحئ مئ ىئ يئ جب ژ :  جاىمية لقكلو  كالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل  

ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ژ : ، ككفره كظمـ كفسؽ لقكلو  {51}المائدة: ژحب خب مب  

 ژې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ژ ،  {44}المائدة: ژھ ھ ھ 

، فيذه الصفات  {46:}المائدة ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ژ ،  {45}المائدة:
 جميعان تجتمع في كؿ مف ال يحكـ بما أنزؿ اهلل .

ذىب جميكر العمماء إلى أف الكفر المذككر في اآلية الكريمة ليس بكفر ينقؿ عف الممة،  
  (ِ).كغيره، رضي اهلل عنيمافيك كفر دكف كفر، كبيذا قاؿ ابف عباس 

اىتمامان بالغان بيذه الفريضة ، فعف عائشة -صمى اهلل عميو كسمـ  -كقد اىتػـ النبي  
رضي اهلل عنيػا أف قريشان أىميـ شأف المرأة المخزكمية التي سرقت ، فقالكا : مف يكمـ رسكؿ اهلل 

 صمى -؟ فقالكا : مف يجترئ عميو إال أسامة بف زيد حب رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ  -
أتشفع في حد من : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -فكممو أسامة ، فقاؿ رسكؿ اهلل -اهلل عميو كسمـ 

حدود اهلل ؟ ثم قام فاختطب فقال : إنما أىمك الذين من قبمكم أنيم كانوا إذا سرق فييم 

                                                                                                                                          

  ( .ّْ، ح ) ٔٔ/ُ)بياف خصاؿ ...(  ُٓ)اإليماف( ، ب ُصحيح مسمـ ، ؾ (ُ)

، كالجػامع  ُٔ/ِ، كما بعدىا ، كتفسير القرآف العظيـ ، البف كثير  ِِٓ/ٔانظر : جامع البياف ، لمطبرم  (ِ)
 .ْْٓ/ّألحكاـ القرآف ، لمقرطبي 



46 

 

ذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو الحد ، وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت  الشريف تركوه ، وا 
 . (ُ)( قت لقطعت يدىامحمد سر 

، حتى قاؿ أبك بكر -صمى اهلل عميو كسمـ  -بعد النبي  ككذلؾ كاف اىتماـ الصحابة  
  "بشأف مانعي الزكاة : "كاهلل لك منعكني عقاالن كانكا يؤدكنو إلى رسكؿ اهلل لقاتمتيـ عمى منعو
(ِ). 

، أف يقكؿ قائؿ: ما نجد  : ".. كقاؿ عمر بف الخطاب  فأخشى إف طاؿ بالناس زمافه
ترؾ حكـ شرعي كاحد  ، فاعتبر  (ّ)الرجـ في كتاب اهلل، فيضمكا بترؾ فريضة أنزليا اهلل ..." 

 ضبلؿ ، فكيؼ بترؾ األكثر أك األغمب !؟

كلذلؾ ال نعجب مف سبب قكة السمؼ الصالح، حيث فتح اهلل عمى أيدييـ مشارؽ  
يا ، كدمركا اإلمبراطكريات ، كصاركا سادة العالـ كركاد العمـ كالحضارة ، ذلؾ األرض كمغارب

أنيـ حكمكا بما أنزؿ اهلل ، كىك الحكـ الصالح لكؿ زماف كمكاف ، كالمكافؽ لمفطرة السميمة ، قاؿ 
  .{14}الملك: ژڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ    ژ تعالى : 

فعطمكا الحكـ بما أنزؿ اهلل  ،الصالحكلما خالؼ المسممكف في زماننا ما كاف عميو سمفيـ 
، كالكاقع ، ال جـر أف صاركا إلى أسكأ حاؿ صمة ليا بالشرعال  البشركحكمكا بقكانيف مف كضع 

 شاىد عمى ذلؾ .

 : الذكر هلل  -ٚ
كما يقتضي معنى الكالء ، كقد أمرنا اهلل بذكره  –ذكره كثيران سبحانو  مف الكالء هلل  

أف نكثر مف  ، بؿ أمرنا  {41}األحساب: ژی ی ی ی جئ       ىئ ىئ ژ كثيران فقاؿ : 
كالدماء كاألشبلء كالتحاـ القتاؿ ذكره في أشد األكقات انشغاالن في الجياد في سبيؿ اهلل حيث 

ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ الصفكؼ ... الخ ، قاؿ تعالى : 

، قاؿ قتادة : "افترض اهلل ذكره عند أشغؿ ما تككنكف ، عند  {45}األوفال: ژۆئ ۈئ  
 . (ْ)الضراب بالسيكؼ" 

                                                 

  ( ، صححو الترمذم.َُّْ، ح ) ِٗ/ْ)في كراىية ...(  ٔ)الحدكد( ، ب ُٓسنف الترمذم ، ؾ (ُ)

  ( .َِ، ح ) ِٓ،  ُٓ/ُ)األمر بقتاؿ ...(  ٖ)اإليماف( ، ب ُصحيح مسمـ ، ؾ (ِ)

  ( .ُُٗٔ، ح ) ُُّٕ/ّ)رجـ الثيب في الزنا(  ْ)الحدكد( ، ب ِٗصحيح مسمـ ، ؾ  (ّ)

  . ٕٓ/ْكطي ( الدر المنثكر ، لمسيْ)
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يقـول اهلل تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -كقاؿ النبي  
ن ذكرني في مٍَل ذكرتو في  وأنا معو إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي ، وا 

ن ن تقرب إلّي ذراعًا تقربت إليو باعًا ، لّي بشبٍر تقربُت إليو ذراعاً تقرب إ مٍَل خيٍر منيم، وا  ، وا 
ن أتاني يمشي أتيتو ىرولة  . (ُ)( وا 

كذكػر اهلل يكػكف بالمسػاف ، كذلػؾ بقراءة القرآف ، كبالتسبيح ، كالدعاء ، كالتعمـ كالتعميـ ،  
ى  ائ ائ ەئ ەئ   ژ قاؿ تعالى :  لمعركؼ كالنيي عف المنكر ...إلخ،كاألمر با

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ   ڀ    ژ ، كقاؿ :  {211}البقرة: ژوئ 

  {1}الجمعت:
كذكر اهلل يككف باألركاف كالجكارح ، كذلؾ بالصبلة كالصياـ كالزكاة كالحج كالجياد  

 . {14}طه: ژٺ ٺ ٺ ژ ... الخ ، قاؿ تعالى :  كصمة الرحـ

 ولممؤمنين : -عميو وسمم صمى اهلل  -الولء لرسول اهلل  -ٛ
كما يقتضي معنى  –كلممؤمنيف -صمى اهلل عميو كسمـ  -الكالء لرسكلو  مف الكالء هلل  
-صمى اهلل عميو كسمـ  -فمف كالى اهلل سبحانو اقتضى كالؤه هلل أف يكالي أيضان رسكلو  -الكالء 

 ژ                ژ كالمؤمنيف ، قاؿ تعالى : 

، قاؿ الكمبي: "ذكر الكلٌي بمفظ المفرد إفرادان هلل تعالى بيما ، ثـ عطؼ عمى اسمو {55}المائدة:
تعالى الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كالمؤمنيف عمى سبيؿ التبع ، كلك قاؿ : إنما أكلياؤكـ لـ 

 .(ِ)يكف في الكبلـ أصؿ كتبع" 

فرعه نابع أك منبثؽ عف أصؿ، كىك كالمؤمنيف -صمى اهلل عميو كسمـ  -كالكالء لمرسكؿ  
 .كالمؤمنيف-صمى اهلل عميو كسمـ  -رسكلو  مف لـ يكاؿ ، فما كالى اهلل  الكالء هلل 

جماع األمة، كىك كبيرة مف أكبر الكبائر، فيك الكالء لمكفار أما  قد حراـه بالقرآف كالسنة كا 
 .يصؿ إلى درجة الكفر

ظاالكمك   . (ٖ)لكد ليـ، باألقكاؿ كاألفعاؿ كالنكايااار ية الكفار تعني التقرب إلييـ كا 

                                                 

  ( .َْٕٓ، ح ) ُْٓ/ّ)كيحذركـ اهلل نفسو(  ُٔ)التكحيد( ب ٕٗصحيح البخارم ، ؾ (ُ)

  . ُُٖ/ُالتسييؿ لعمـك التنزيؿ  (ِ)

 .(ُْٓاإليماف لنعيـ ياسيف )ص بكتا    (3)
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منيا ما يكجب الردة كذىاب اإلسبلـ  ،ألعداء اهلل يقع عمى شيعب متفاكتة الةاى المك مكمس
 . (ٔ)تاىك دكف ذلؾ مف الكبائر كالمحرمما  بالكمية، كمنيا

كيأمر طو، كيسخكاف كلي اهلل ىك المكافؽ المتابع لو فيما يحبو ك يرضاه، كيبغضو  افإذ
 ژٻ ٻ پ پ پ ژ  م لكليو معاديان لو، كما قاؿ تعالى:ادبو كينيى عنو، كاف المع

 (ِ).ادل أكلياء اهلل فقد عاداه، كمف عاداه فقد حاربوع مفف { 2}املمتحنة:

قاؿ  ،كمنيـ إبراىيـ عميو السبلـ ،كىكذا كانت دعكة جميع األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ
﮶ ژ  تعالى: ﮵  ﮴   ﮳  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ         ھ ھ ھ ھ ے       ے   ۓ ۓ﮲ 

                    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺    ﮹  ﮷   ﮸     

 { 4}املمتحنة: ژ        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ لذلؾ حذر اهلل تعالى مف ذلؾ أشد التحذير بقكلو: 

   {28}آلعمران: ژۉې ې  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ  ۇئۆئ 

اآلية : "كمعنى ذلؾ: ال تتخذكا أييا المؤمنكف  ىذه فػي تفسػيررحمو اهلل قاؿ الطبػرم 
الكفار طيران كأنصاران تكالكنيـ عمى دينيـ، كتظاىركنيـ عمى المسمميف مف دكف المؤمنيف، 

( يعني بذلػؾ فقػد برئ مف من يفعل ذلك فميس من اهلل في شيءكتدلكنيـ عمى عكراتيـ فإنو )
 . (ّ)اهلل كبرئ اهلل منػو بارتداده عف دينو كدخكلو في الكفر" 

ًميكقد جاء في السنة ما يؤكد ذلؾ، فعف  ٍنوي،  عى مَّى قاؿرىًضيى المَّوي عى : بىعىثىًني رىسيكؿي المًَّو صى
 : ، كىالًمٍقدىادى، فىقىاؿى بىٍيرى مَّـى أىنىا كىالز  سى مىٍيًو كى ، َفِإنَّ ِبَيا َظِعيَنًة (ٗ)اْنَطِمُقوا َحتَّى تَْأُتوا َرْوَضَة َخاخٍ »اهللي عى

ةى، فىًإذىا نىٍحفي ًبالظًَّعينىًة،  «َمَعَيا ِكتَاٌب، َفُخُذوا ِمْنَيا ٍكضى تَّى أىتىٍينىا الرَّ ٍيمينىا حى : فىاٍنطىمىٍقنىا تىعىادىل ًبنىا خى قىاؿى
، أىٍك لىنيٍمًقيىفَّ الثٍّيى  ، فىقيٍمنىا: لىتيٍخًرًجفَّ الًكتىابى ، قىالىٍت: مىا مىًعي ًكتىابه : قيٍمنىا لىيىا: أىٍخًرًجي الًكتىابى ، قىاؿى ابى

اًطًب ٍبًف أىبً فىأىٍخرىجى  ، فىًإذىا ًفيًو: ًمٍف حى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ي ٍتوي ًمٍف ًعقىاًصيىا، فىأىتىٍينىا ًبًو رىسيكؿى المًَّو صى
سى  مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًببىٍعًض أىٍمًر رىسيكًؿ المًَّو صى ، ييٍخًبريىي . فىقىاؿى مَّ بىٍمتىعىةى، ًإلىى نىاسو ًبمىكَّةى ًمفى الميٍشًرًكيفى ـى

                                                 

 (.43الرسائلالمفيدةللشيدعبداللطيفبهعبدالرحمهبهحسهآلالشيد)صراوظ    (ُ)
 .( ٕالبف تيمية )ص بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف قافر الف    (2)
 . ِِٖ/ّجامع البياف     (ّ)

/ ِمعجػـ البمػداف )انظػر  .مكضع بيف الحرميف، كيقػاؿ لػو ركضػة خػاخ، بقػرب حمػراء األسػد مػف المدينػة    (ْ)
ّّٓ). 
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 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ًإنٍّي  «َيا َحاِطُب، َما َىَذا؟»رىسيكؿي المًَّو صى مىيَّ ٍؿ عى : يىا رىسيكؿى المًَّو، الى تىٍعجى قىاؿى
كىافى مىٍف مى  ـٍ أىكيٍف ًمٍف أىٍنفيًسيىا، كى لى ًميفنا، كى : كيٍنتي حى ، يىقيكؿي ٍيشو قنا ًفي قيرى عىؾى ًمفى كيٍنتي اٍمرىأن ميٍمصى
، فىأىٍحبىٍبتي ًإٍذ فىاتىًني ذىًلؾى ًمفى النَّسىبً  ـٍ ـٍ كىأىٍمكىالىيي ـٍ قىرىابىاته يىٍحميكفى أىٍىًميًي ، أىٍف  المييىاًجًريفى مىٍف لىيي ـٍ ًفيًي

ا بً  ٍف ًديًني، كىالى ًرضن ـٍ أىٍفعىٍموي اٍرًتدىادنا عى لى ـٍ يىدنا يىٍحميكفى قىرىابىًتي، كى ، فىقىاؿى أىتًَّخذى ًعٍندىىي الكيٍفًر بىٍعدى اإًلٍسبلىـً
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : يىا رىسيكؿى المًَّو، دىٍعًني «َأَما ِإنَُّو َقْد َصَدَقُكمْ »رىسيكؿي المًَّو صى ، فىقىاؿى عيمىري

َعلَّ المََّو اطََّمَع َعَمى َمْن َشِيَد ِإنَُّو َقْد َشِيَد َبْدرًا، َوَما ُيْدِريَك لَ ": أىٍضًرٍب عينيؽى ىىذىا المينىاًفًؽ، فىقىاؿى 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ . فىأىٍنزىؿى المَّوي الس كرىةى: "ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكمْ َبْدرًا َفَقاَل: اْعَمُموا َما 

 (ُ)[ُ]الممتحنة:  ژپ پ پ   ڀ  ڀ ڀ ڀ        ٺ ٺ ٺ ٺ 

                                                 

 .(ِْْٕباب غزكة الفتح ) –كتاب المغازم  (ُْٓ/ ٓصحيح البخارم )    (ُ)
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 اتباع النبي صمى اهلل عميو وسمم المطمب الثاني:

 ژڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ قاؿ اهلل تعالى: 

  {12}آل عمران:

، كاتباع شريعتو باطنان كظاىران ىك فاتباع سنة رسكلو  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "
  (ُ)".مكجب محبػة اهلل، كمػا أف الجيػاد فػي سبيؿ اهلل، كمكاالة أكليائو كمعاداة أعدائو ىك حقيقتيا

 ما يمي :أبرزىا ، لو مظاىر كثيرة كمتنكعة -صمى اهلل عميو كسمـ  -لنبي ا اتباعك  

  :-صمى اهلل عميو وسمم  -اإليمان بالنبي  -ٔ
كبكؿ ما كبرسالتو، ، اإليماف بو-صمى اهلل عميو كسمـ  -لنبػي مما يدفع المسمـ التباع ا 

خاتـ الرسؿ -صمى اهلل عميو كسمـ  -أنو  :كمف ذلؾ ،كرد عنو في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة
 ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ژ كالنبييف، لقكلو تعالى: 

41}األحساب: ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ : تعالى ، كأنو بعث لئلنس كالجف كافة، لقكلو{

  .{1}الفرقان: ژۆ ۈ ۈ  

اهلل عميو صمى  -، قاؿ النبي كصاحػب الشػفاعة الكبرل يكـ القيامة  البشر،كأنو أفضؿ 
أنا سـيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنو القبر، وأول شافع وأول : )-كسمـ 
  .(ِ)(مشفع

 :عمى سائر الخمق -صمى اهلل عميو وسمم  -النبي  تقديم محبة -ٕ
أكثر مف   -صمى اهلل عميو كسمـ  -منبي ال يكتمؿ إيماف المؤمف إال بأف تككف محبتو ل 
خكاننا كأخكاتنا، كأصدقائنا  ألممحبتو  مخمكؽ، أم أكثر مف آبائنا كأمياتنا، كأزكاجنا كذرياتنا، كا 

صمى اهلل عميو كسمـ  -، يدؿ عمى ذلؾ قكؿ النبي تى مف أنفسناكأحبابنا، كمصالحنا كرغباتنا، ح
   .(ّ)( ل يؤمن عبٌد حتى أكون أحب إليو من أىمو ومالو والناس أجمعين: )-

صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ : كنا مع النبي  رضي اهلل عنو، هلل بف ىشاـكما ركاه عبد ا
فقاؿ لو عمر : يا رسكؿ اهلل : ألنت أحب  -رضي اهلل عنو -كىك آخذ بيد عمر بف الخطاب  -

                                                 

  . ٕٔالتحفة العراقية ، ص  (ُ)

  ( .ِِٖٕ، ح ) ُِٖٕ/ْ...(  )فضؿ نسب النبي  ُ)الفضائؿ( ، ب ّْصحيح مسمـ ، ؾ (ِ)

  ( .ْْ، ح ) ٕٔ/ُ)كجكب محبة ...(  ُٔ)اإليماف( ، ب ُصحيح مسمـ ، ؾ (ّ)
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ل والذي نفسي بيده : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -إلٌي مف كؿ شيء إال مف نفسي ، فقاؿ النبي 
قاؿ عمر : فإنو اآلف كاهلل ألنت أحب إلٌي مف نفسي ، فقاؿ  ،(كحتى أكون أحب إليك من نفس

  .(ُ)(اآلن يا عمر: )-صمى اهلل عميو كسمـ  -النبي 

 وتعزيره : -صمى اهلل عميو وسمم  -نصرة النبي  -ٖ
 محبتومف مظاىر  -صمى اهلل عميو كسمـ  -، كنصرة النبي النصرة أحد معاني الكالء 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ژ ، قاؿ تعالى : -كسمـ صمى اهلل عميو  -كاتباعو

( أم : عظمكه ككقركه وعزروه، فقكلو : ){157}األعراف: ژڱ   ڱ ڱڱ ں ں ڻ 
 . (ِ)( أم: نصركا دينو كنصركه عمى أعدائوونصروه)

، كننصر كندافع ىديوك  -صمى اهلل عميو كسمـ  -عد كفاتو نعظـ كنكقر ذكره ككذلؾ ب 
 .كعف آؿ بيتو األطيار عف سنتو، كننافح عف عرضو

 :-صمى اهلل عميو وسمم  -طاعة النبي  -ٗ
-صمى اهلل عميو كسمـ  -لمنبي  االتباعالطاعة، كمف  :المحبةمف معانػي كمقتضيػات  

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ ژ :  طاعتو فيما أمر كفيمػا نيى، قاؿ 

   {11}النساء: ژحئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب مب ىب    يب جت حت ختمت ىت يت جث مث  

،  ، كمعصيتو ىي معصية هلل  ىػي طاعة هلل -صمى اهلل عميو كسمـ  -كطاعتػو 
  . {10}النساء: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ  لقكلو تعالى:

من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاني فقد : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -كلقكلػو 
  .(ّ)( عصى اهلل

كقػد يأخذ حكـ  ،الكجكباألصؿ فيو فيما أمر  -صمى اهلل عميو كسمـ - كطاعتو 
كقػد يأخذ التحريـ  األصؿ فيو ككذلؾ النيي، إذا كجد ما يصرفو إلى ذلؾ االستحباب أك اإلباحة

                                                 

  ( .ِّٔٔ، ح ) ِّٕ/ّ)كيؼ كاف يميف النبي(  ّ)األيماف كالنذكر( ، ب ِٖصحيح البخارم ، ؾ (ُ)

  . ِْٓ،  ِّٓ/ُانظر : فتح القدير ، لمشككاني  (ِ)
  ( .ُّٖٓ، ح ) ُْٔٔ/ّ)كجكب طاعة األمراء ...(  ٖ)اإلمارة( ، ب ّّصحيح مسمـ ، ؾ (ّ)
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فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتم، : )-صمى اهلل عميو كسمـ  -، قاؿ النبي حكـ الكراىة
ذا نييتكم عن شيء فانتيوا  .(ُ)( وا 

فمنا اليداية كاالستقامة كالنصر  ؛فيما أمر كنيى -صمى اهلل عميو كسمـ  -عناه فإذا أط 
 ژٺ ٺ ٿ ٿٿ ژكالتمكيف في الدنيا، كالمغفرة كالشفاعة كالجنػة يكـ القيامة ، قاؿ تعالى : 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ژ : تعالى كقاؿ {54}الىور:

 ، {13}الىساء: ژې ېې ې ى ى  

( قالػكا: يا كل أمتي يدخمون الجنة إل مـن أبـى: )-اهلل عميو كسمـ  صمى -كقػاؿ النبي 
 .(ِ)( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: )رسكؿ اهلل كمف يأبى؟ قاؿ

 :-صمى اهلل عميو وسمم  -التأسي بالنبي  -٘
صمى اهلل عميو  -لمنبي االتباع، كلذلؾ مف بمف نحبقتضي التأسي كالتشبو ت المحبة 
، قتدم بو ، كىداية صالحة نيتدم بوتخذه أسكة حسنة نتأسى بو ، كقدكة مباركة نأف ن -كسمـ 

ژ ... الخ ، قاؿ تعالػى :  كنكران منيران نستنير بو في ظممات الدنيا كالجيؿ كالضبلؿ كاالنحراؼ

، {21}األحساب: ژی ی یېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی    وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
أم: لقد كاف لكـ أييا المؤمنكف في ىذا الرسكؿ العظيـ قدكة حسنة ، تقتدكف بو  "كمعنى اآلية: 

في إخبلصو ، كجياده ، كصبره ، فيك المثؿ األعمى الذم يجب أف يقتدل بو في جميع : أقكالو 
كأفعالو كأحكالو ، ألنو ال ينطؽ كال يفعؿ كيتصرؼ عف اليكل ، بؿ عف كحيو كتنزيؿ ، فمذلؾ 

 . (ّ)نيجو ، كسمكؾ طريقو" كجب عميكـ تتبع 

محبة اهلل كمغفرتو، قاؿ  :لو فكائد عظيمة منيا -صمى اهلل عميو كسمـ  -كالتأسي بالنبي  
  .{31}آلعمران: ژڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ تعالى : 

:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -فػي الجنة لقكلو -صمى اهلل عميو كسمـ  -كمنيا مرافقة النبػي 
  .(ُ)( من تشبو بقوم فيو منيم) :-صمى اهلل عميو كسمـ  -كلقكلو ، (ْ)( المرء مع من أحب)

                                                 

  ( .ُّّٕ، ح ) ٕٓٗ/ِ( )فرض حج ... ّٕ)الحج( ، ب ُٓصحيح مسمـ ، ؾ (ُ)

  ( .َِٖٕ، ح ) ِّْ/ّ)االعتصاـ بالكتاب كالسنة(  ٔٗصحيح البخارم ، ؾ (ِ)

  . َِٓ/ِصفكة التفاسير ، لمصابكني  (ّ)
( ، صػححو ِّٕٖ، ح ) ُْٓ/ْ)ما جاء أف المرء مػع مػف أحػب(  َٓ)الزىد( ، ب ّٕسنف الترمذم ، ؾ (ْ)

  الترمذم .
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ڑ ک   ژ فيو خطر عظيـ لقكلو تعالى:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كعدـ التأسي بو 

 .{63}الىور: ژک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ 

، كمع -اهلل عميو كسمـصمى  -كمع كؿ ىذه الثمرات التي رتبت عمى االقتداء بالنبي  
، اتخذكا مف الكفار مف خالؼ ذلؾ كموفقد كجد في زماننا  ،كؿ ىذا التحذير مف مخالفتو

صمى اهلل  -، حتى انطبؽ عمييـ قكؿ النبيكشؤكنيـعاليـ كالمجرميف قدكة ليـ في أقكاليـ كأف
لو دخموا في  الذين من قبمكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى (ٕ)لتتبعن سنن) :-عميو كسمـ

  .(ّ)( فمن؟؟ قاؿ: )! آلييكد كالنصارل( قمنا: يا رسكؿ اهلل جحر ضٍب لتبعتموىم

 :-صمى اهلل عميو وسمم  -تحكيم النبي  -ٙ
كالتسميـ كالرضا  ،تحكيمو –صمى اهلل عميو كسمـ  -لمرسكؿ االتباعأىـ مظاىر مف  
ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     ى ژ ، قاؿ تعالى : بحكمو

  {65}الىساء: ژى ائ ائ  ەئ ەئ وئ  

( أم : ال يصدقكف بي ل يؤمنون: " )ؿ الطبرم رحمو اهلل في تفسير اآلية الكريمةقا
نيـ فيما ( يقكؿ : حتى يجعمكؾ حكمان بيحتى يحكموك فيما شجر بينيم) ،كبؾ كبما أنزؿ إليؾ

( ثم ل يجدوا في أنفسيم حرجًا مما قضيتفالتبس عمييػـ حكمػو ... )، اختمط بينيـ مف أمكرىػـ
 . (ْ)يقكؿ: ال يجدكا في أنفسيـ ضيقان مما قضيت ... " 

 :-صمى اهلل عميو وسمم  -الصالة والسالم عمى النبي  -ٚ
، الدعاء لوكثرة الصبلة كالسبلـ عميو ك  -صمى اهلل عميو كسمـ  -لمرسكؿ  المحبةمف  

 ژڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ژ قاؿ تعالى: 

  .{56}األحساب:
صمى اهلل  - محمد أمر اهلل تعالى عباده بالصبلة عمى نبيو : "رحمو اهللقاؿ القرطبي 

، كفي أف الصبلة عميو فرض في العمر مرةدكف أنبيائو تشريفان لو، كال خبلؼ في  -عميو كسمـ 

                                                                                                                                          

  ( ، قاؿ األلباني : صحيح .َُّْ، ح ) َّْٓ/ْ( ، ب )في لبس الشيرة( سنف أبي داكد ، ؾ )المباس (ُ)

  . َْٗ/ِ"سنف" : أم : طريقتيـ كسيرتيـ . انظر : النياية في غريب الحديث ، البف األثير  (ِ)

  ( .ِٗٔٔ، ح ) َِْٓ/ْ)اتباع سنف الييكد كالنصارل(  ّ)العالـ( ، ب ْٕصحيح مسمـ ، ؾ (ّ)

  . ُٖٓ/ٓجامع البياف  (ْ)
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كال يغفميا إال مف ال خير  ،ال يسع تركيا كؿ حيف مف الكاجبات كجػكب السنف المؤكدة التي
  .(ُ)فيو"

قولوا : الميم فقاؿ : ) ،عف كيفية الصبلة عميو -صمى اهلل عميو كسمـ  -قد سئؿ النبي ك 
صل عمى محـمد وعمى آل محمد، كما صميت عمى آل إبراىيم، وبارك عمى محمد وعمى آل 

  .(ِ)( حميٌد مجيٌد ، والسالم كما قد عممتممحمد، كما باركت عمى آل إبراىيم في العالمين، إنك 

و الصبلة يعم قاؿفقد -صمى اهلل عميو كسمـ  -الصبلة عمى النبي  فضؿعف أما ك 
 . (ّ)( من صمى عمّي صالة، صمى اهلل عميو بيا عشراً : )كالسبلـ

  .(ْ)( أولى الناس بي يوم القيامة أكثرىم عمّي صالة: )-صمى اهلل عميو كسمـ  - كقاؿ

فإنو بخيؿ كما جاء في الحديث  –صمى اهلل عميو كسمـ  -ال يصمي عمى النبػي  مف كأما
   .(ٓ)( البخيل الذي من ذكرُت عنده، فمم يصل عميّ ):  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كلو ق

، (ٔ)( رغـم أنف رجل ذكرت عنده فمم يصلّْ عمّي ...): -صمى اهلل عميو كسمـ  - كقاؿ
 .(ٕ): لصؽ بالرغاـ ، كىك التراب ، كىك كناية عف الذؿ كالحقارة  ( أمرغم أنف رجلكمعنى )

                                                 

  . ِْٓ/ٕالجامع ألحكاـ القرآف  (ُ)
  ( .َْٓ، ح ) َّٓ/ُ(  )الصبلة عمى النبي  ُٕ)الصبلة( ، ب ْصحيح مسمـ ، ؾ (ِ)

  ( .ّْٖ، ح ) ِٖٗ،  ِٖٖ/ُ)استحباب القكؿ ...(  ٕ)الصبلة( ، ب ْصحيح مسمـ ، ؾ (ّ)

  ( ، حسنو الترمذم .ْْٖ، ح ) ّْٓ/ِ)ما جاء في فضؿ ...(  ُِ)الصبلة( ، ب ْسنف الترمذم ، ؾ (ْ)

( ، صػػػػححو ّْٔٓ، ح ) ُٓٓ/ٓ...(  )قػػػػكؿ رسػػػػكؿ اهلل  َُُ)الػػػػدعكات( ، ب ْٗسػػػػنف الترمػػػػذم ، ؾ(ٓ)
  الترمذم.

( ، حسػػػػػنو ّْٓٓ)، ح  ُْٓ/ٓ...(  )قػػػػػكؿ رسػػػػػكؿ اهلل  َُُ)الػػػػػدعكات( ، ب ْٗ( سػػػػػنف الترمػػػػػذم ، ؾٔ)
  .الترمذم

  . ِّٖ/ِانظر : النياية في غريب الحديث ، البف األثير  (ٕ)
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 المبحث الثالث
 ثمرات وعالمات محبة العبد هلل تعالى 

 المطمب األول: ثمرات محبة العبد هلل تعالى
عنػدما يتعمػؽ قمػػب المػؤمف بخالقػػو خكفػا كرجػػاء كمحبػة يعػػيش حيػاة طيبػػة مطمئنػة، كيسػػعد 

نو في الدنيا كاآلخرة،  كاإلقباؿ  ،ليس لمقمب كالركح ألذ كال أطيب كال أحمى كال أنعـ مف محبة اهللكا 
ف مثقػاؿ ذرة مػف  ،عميو كعبادتو كحده كقرة العيف بو، كاألنس بقربو، كالشكؽ إلى لقائػو كرؤيتػو، كا 

ىػذه المػػذة ال يعػػدؿ بأمثػػاؿ الجبػػاؿ مػػف لػػذات الػػدنيا كلػػذلؾ كػػاف مثقػػاؿ ذرة مػػف إيمػػاف بػػاهلل كرسػػكلو 
 ف الخمكد في دار اآلالـ فكيؼ باإليماف الذم يمنع مف دخكليا.يخمص م

كليذا كاف أعظـ صبلح العبد أف يصػرؼ قػكل حبػو كميػا هلل تعػالى كحػده بحيػث يحػب اهلل 
بكؿ قمبو كركحو كجكارحو فميس لقمب العبد صبلح كال نعػيـ إال بػأف يكػكف اهلل كرسػكلو أحػب إليػو 

 (ُ) " تابعة لمحبة اهلل، فبل يحب إال هلل.مما سكاىما، كأف تككف محبتو لغير اهلل

كمحبة اهلل تعالى ىي مشكاة التكحيد كنبراسو، بؿ ىي في الحقيقة أصمو كأساسو، كلكف 
المحبة الصحيحة ىي التي تقتضي المتابعة في حب ما يحب كبغض ما يكره، فمف أحب اهلل 

اهلل كرسكلو، كيكره ما يكرىو تعالى محبة صادؽ مف قمبو، أكجب لو ذلؾ أف يحب بقمبو ما يحبو 
اهلل كرسكلو، كيرضى بما يرضى اهلل كرسكلو، كيسخط لما يسخط اهلل كرسكلو، كأف يعمؿ 
بجكارحو الظاىرة كالباطنة بمقتضى ىذا الحب كالبغض، فإف عمؿ بجكارحو شيئا يخالؼ ذلؾ، 

عمى نقص  بأف ارتكب بعض ما يكرىو اهلل كرسكلو، أك ترؾ بعض ما يحبو اهلل كرسكلو دؿ
محبتو الكاجبة؛ ألف الكاجب عمى كؿ مسمـ أف يحب ما أحبو اهلل محبة تكجب لو اإليقاف بما 

 كجب عميو منو، كأف يكره ما كرىو اهلل كراىة تكجب لو الكؼ عما حـر عميو منو.

فالمحبكف ثبلثة أقساـ: منيـ مف يريد مف المحبكب، كمنيـ مف يريد المحبػكب، كمػنيـ مػف 
محبػػكب مػػع إرادتػػو لممحبػػكب، كىػػذا أعمػػى أقسػػاـ المحبػػيف، كىػػذا إنمػػا يحصػػؿ بكمػػاؿ يريػػد مػػراد ال

ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ ژ المتابعة لرسكؿ الحبيب، قاؿ اهلل تعػالى: 

فجعػػػؿ سػػػبحانو متابعػػػة رسػػػكلو سػػػببا لمحبػػػتيـ لػػػو، ككػػػكف العبػػػد  {ُّ}آؿ عمػػػراف: ژچ چ چ  
هلل، فمػػػيس الشػػػأف أف تحػػػب اهلل، كلكػػػف الشػػػأف أف يحبػػػؾ اهلل، محبكبػػػا هلل أعمػػػى مػػػف ككنػػػو محبػػػا 
 فالطاعة لممحبكب عنكاف محبتو.

                                                 

 ( باختصار.ُٔٔ، ُٓٔ(    ركضة المحبيف البف القيـ )ص ُ)
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ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ژ كيدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: 

ٱ ٻ        ٻ ٻ   ژ { ، كقكلو: ٓٔ}النساء: ژې     ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ  

 ژٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ 

   (ُ)"  {ّٔحزاب:}األ
 : ػػمَّـى قىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػًف النَّبًػػيٍّ صى ٍنػػوي، عى ًضػػيى المَّػػوي عى اًلػػؾو رى ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى ــْؤِمُن كعى " َل ُي
َلْيِو ِمْن َأْن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن اهلُل َوَرُسوُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّا ِسَواُىَما، َوَحتَّى ُيْقَذَف ِفي النَّاِر َأَحبَّ إِ 
اُه اهلُل ِمْنُو، َوَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيـِو ِمـْن َوَلـ ِدِه، َوَواِلـِدِه َيُعوَد ِفي اْلُكْفِر، َبْعَد ِإْذ َنجَّ

 (ِ) َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن "

َأْن َيُكـوَن المَّـُو َوَرُسـوُلُو َأَحـبَّ ِإَلْيـِو  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيـِو َوَجـَد َحـاَلَوَة اإِليَمـاِن:كفي ركايػة:"  
َرُه َأْن ُيْقـَذَف ِممَّا ِسَواُىَما، َوَأْن ُيِحبَّ الَمْرَء َل ُيِحبُُّو ِإلَّ ِلمَِّو، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِفـي الُكْفـِر َكَمـا َيْكـ

 (ّ)." ِفي النَّار

ػػاء رى  ػػات قػػاؿ النػػككم رحمػػو اهلل: " قىػػاؿى اٍلعيمىمى ػػاف ًاٍسػػًتٍمذىاذ الطَّاعى يمى كىة اإٍلً ػػبلى ٍعنىػػى حى ـٍ اهلل: مى ًحمىييػػ
، كىرىسيػػكلو  ػػؿَّ ػػزَّ كىجى ػػا اهلل عى ػػقَّات ًفػػي ًرضى ػػًؿ المىشى م  تىحى مىػػى -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -كى يثىػػار ذىًلػػؾى عى ، كىاً 

تىعىػالىى ػ ًبًفٍعػؿً  انو كى ٌبػو ػ سيػٍبحى بَّة اٍلعىٍبد رى مىحى بَّػة  عىرىًض الد ٍنيىا، كى كىػذىًلؾى مىحى الىفىتػو ، كى تىػٍرًؾ ميخى تػو ، كى طىاعى
  (ْ)صمى اهلل عميو كسمـ." -رىسيكؿ اهلل 

ًفػػي قىٍكلػػو رحمػػو اهلل كقػػاؿ ابػػف حجػػر  ػػاف :» فػػي الفػػتح : " كى يمى كىة اإٍلً ػػبلى ًاٍسػػًتعىارىة تىٍخًييًميَّػػةه، « حى
ٍمك، كىأى  يمىاف ًبشىٍيءو حي ًفيػًو تىٍمًمػيح شىبَّوى رىٍغبىة الميٍؤًمف ًفي اإٍلً ػافىوي ًإلىٍيػًو، كى ًزـ ذىًلؾى الشٍَّيء، كىأىضى ٍثبىتى لىوي الى

ػًحيح يىػػذيكؽ  ػؿ ميػرًّا، كىالصَّ ػػٍفرىاًكٌم يىًجػد طىٍعػـ اٍلعىسى ػًريض الصَّ ػًحيح ؛ أًلىفَّ المى ػًريض كىالصَّ ػة المى ًإلىػى ًقصَّ
ة حَّ ٍت الصٍّ ا نىقىصى كيمَّمى مىٍيًو، كى مىى مىا ًىيى عى تو عى كى بلى ." حى ا نىقىصى ذىٍكقو ًبقىٍدًر ذىًلؾى  (ٓ)شىٍيئنا مى

                                                 

 (.ُٕٔ/ ُ(    شرح العقيدة الطحاكية البف أبي العز الحنفي )ُ)
، - ُُُّٓ( ّٕٗ/ َِ(    مسند أحمد ط الرسالة )ِ) ٍكحه دَّثىنىا رى دَّثىنىا قىتىادىةي، بو. حى دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى  حى
ػػدي ُٔ( فػػي كتػػاب اإليمػاف، بػػاب حػػبلكة اإليمػاف بػػرقـ: )ُِ/ ُفػػي صػحيحو )أخرجػو البخػػارم (    ّ) مَّ ( عػػف ميحى

ٍف أىًبي ًقبلىبىةى، بو. كأخرجو مسمـ في اإليم ، عى ، عف أىي كبي ٍبدي الكىىَّاًب الثَّقىًفي  اف باب بيػاف خصػاؿ ٍبفي الميثىنَّى، عف عى
 . ّْمف اتصؼ بيف كجد حبلكة اإليماف رقـ 

 (.ُّ/ِ(    شرح صحيح مسمـ لمنككم، المجمد األكؿ )ْ)
 (.َٔ/ُ(    فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر العسقبلني )ٓ)
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ػاف"»في شػرح سػنف النسػائي: رحمو اهلل كقاؿ السندم  يمى كىة اإٍلً ػبلى ػٍدر بًػًو « حى أىٍم ًاٍنًشػرىاح الصَّ
مٍ  ًباٍلجي ٍسػف، كى كىة: اٍلحي ػبلى ًقيػؿى اٍلحى ػكؿ ًفػي اٍلفىػـ، كى لىذَّة اٍلقىٍمب لىوي تيٍشًبو لىذَّة الشَّػٍيء ًإلىػى حيصي ػاًف كى مىػًة فىًمئٍلًيمى
ػرىارىات تَّى يىٍدفىع ًبيىا أىشىػٌد المى مىٍييىا حى ا يىٍغًمب عى بَّمى كىة اٍلًحسٍّيَّة، بىٍؿ ري بلى ػا لىذَّة ًفي اٍلقىٍمب تيٍشًبو اٍلحى ، كىىىػذىا ًممَّ

ٍقنىاىىا مىعى الدَّكىاـ عى  ، المييَـّ ايٍرزي ـً ٍدره ًلئٍلًٍسبلى  (ُ)مىٍييىا."يىٍعمىـ ًبًو مىٍف شىرىحى اهلل صى

ػػبىًب  ػػٍؤًمف اٍلكىاًمػػؿ ًفػػي اٍلقىٍمػػب ًبسى ػػا يىًجػػدهي اٍلمي كىة ًلمى ػػبلى كقػػاؿ أيضػػا: " ايٍسػػتيًعيرى ًاٍسػػـ الطٍَّعػػـ أىٍك اٍلحى
لىذَّة اٍلقيٍرب ًمٍف اهلل تىعىالىى."  يمىاف ًمٍف ااًلٍنًشرىاح كىااًلتٍّسىاع كى  (ِ)اإٍلً

يجػد ىػػذه المػذة إال إذا كثػػؽ صػمتو بػػاهلل،  كميمػا تػكفرت لئلنسػػاف سػبؿ الراحػػة كالمعيشػة فمػػف
فالماؿ كالجاه كالحسب كالنسب كاألكالد ال تغني عف اإليماف شيئا، كال نسبة بيف نعيـ الدنيا الزائؿ 

 كبيف نعيـ اإليماف.

كيقكؿ ابف القيـ: " في القمب شعث ال يممو إال اإلقباؿ عمػى اهلل، كفيػو كحشػة ال يزيميػا إال 
كفيػػو حػػزف ال يذىبػػو إال السػػركر بمعرفتػػو كصػػدؽ معاممتػػو، كفيػػو قمػػؽ ال  األنػػس بػػو فػػي خمكتػػو،

يسػػكنو إال االجتمػػاع عميػػو كالفػػرار إليػػو، كفيػػو نيػػراف حسػػرات ال يطفئيػػا إال الرضػػى بػػأمره كنييػػو 
 (ّ) كقضائو كمعانقة الصبر عمى ذلؾ إلى كقت لقائو."

 ، ال يجده اإلنساف إال إذا عمػر قمبػو فيتبيف مف ىذا أف لئليماف كالعبادة طعمان كمذاقان حمكا ن
 باإليماف، كعمؿ بمقتضاه، كشغؿ حياتو بو، في مثؿ ما جاء في ىذا الحديث العظيـ.

كىذه الحبلكة تتمثؿ في انشراح الصدر، كقكة التحمؿ، كاألنس باهلل تعالى، كالثقة بمكعكده، 
 تو كأسمائو كصفاتو .كالرضا بمقاديره، كعظمة المجكء إليو، كالتضرع بيف يديو، كمعرفة ذا

ف  كما تتمثؿ ببناء منيج حياتو عمى ىذا اإليماف، يحؿ ما أحؿ اهلل، كيحـر ما حػـر اهلل، كا 
 خالؼ ىكاه كرغباتو، كعارض مزاجو كشيكاتو، ككقؼ عند حدكد اهلل تعالى.

ػ سى مىٍيػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػًف النَّبًػيٍّ صى ٍنػوي، عى ػةى رىًضػيى المَّػوي عى امى ػٍف أىبًػي أيمى : كعى َمـْن َأَحـبَّ ِلمَّــِو، »مَّـى قىػاؿى
يَمانَ    (ْ)«َوَأْبَغَض ِلمَِّو، َوَأْعَطى ِلمَِّو، َوَمَنَع ِلمَِّو َفَقِد اْسَتْكَمَل اإلِْ

                                                 

 ( .ٓٗ-ْٗ/ٖ(    شرح سنف النسائي لمسندم )ُ)
 .ّْٗ/ِ(    شرح سنف ابف ماجة لمسندم ِ)
 .ُٔٓ/ّدارج السالكيف (    مّ)
 .ْْسبؽ تخريجو ص (    ْ)
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:  كعىفٍ  ًة، فىقىاؿى ًف السَّاعى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنوي، أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ صى أىنىسو رىًضيى المَّوي عى
 : تىى السَّاعىةي؟ قىاؿى مَّى اهللي «َوَماَذا َأْعَدْدَت َلَيا» مى : الى شىٍيءى، ًإالَّ أىنٍّي أيًحب  المَّوى كىرىسيكلىوي صى . قىاؿى

مىيٍ  : عى ، فىقىاؿى مَّـى سى مَّى «. َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبتَ »ًو كى نىا ًبقىٍكًؿ النًَّبيٍّ صى ، فىرىحى : فىمىا فىًرٍحنىا ًبشىٍيءو قىاؿى أىنىسه
 : مَّـى سى مىٍيًو كى ٍف أىٍحبىٍبتى »اهللي عى : « أىٍنتى مىعى مى مَّ »قىاؿى أىنىسه سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى كىأىبىا فىأىنىا أيًحب  النًَّبيَّ صى

اًلًيـٍ  ـٍ أىٍعمىٍؿ ًبًمٍثًؿ أىٍعمى ٍف لى ، كىاً  ـٍ بٍّي ًإيَّاىي ـٍ ًبحي ك أىٍف أىكيكفى مىعىيي ، كىأىٍرجي ، كىعيمىرى  .(ُ)«بىٍكرو
  

                                                 

، بو.ُِ/ ٓ(    صحيح البخارم )ُ) ، عىٍف ثىاًبتو ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ ، عف حى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى  ( عف سي
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  المطمب الثاني: عالمات محبة العبد هلل تعالى
رحمو كجكدىا في نفس المحب هلل تعالى ذكرىا اإلماـ ابف القيـ لممحبة عبلمات تدؿ عمى 

  :اهلل تعالى في كتابو الماتع " ركضة المحبيف" منيا

يثػػػاره عمػػػى  اهلل تعػػػالىاالنقيػػػاد ألمػػػر  -ُ كىػػػذا  ،بػػػؿ يتحػػػد مػػػراد المحػػػب كالمحبػػػكب ،كػػػؿ شػػػيءكا 
  .بحيث يككف مراد الحبيب كالمحب كاحدان  ؛االتحاد عبلمة المحبة الصادقة

كمػػنيـ  ،ف يريػػد المحبػػكبكمػػنيـ مػػ ،مػػنيـ مػػف يريػػد مػػف المحبػػكب :فػػالمحبكف ثبلثػػة أقسػػاـ
كىذا إنمػا يحصػؿ بكمػاؿ  ،كىذا أعمى أقساـ المحبيف ،مف يريد مراد المحبكب مع إرادتو لممحبكب

ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ ژ : قاؿ اهلل تعػالى، المتابعة لرسكؿ الحبيب

ككػػػكف العبػػػد  ،فجعػػػؿ سػػػبحانو متابعػػػة رسػػػكلو سػػػببا لمحبػػػتيـ لػػػو {12}آل عمرررران: ژچ چ چ  
 ،كلكػػػف الشػػػأف أف يحبػػػؾ اهلل ،فمػػػيس الشػػػأف أف تحػػػب اهلل ،محبكبػػػا هلل أعمػػػى مػػػف ككنػػػو محبػػػا هلل

 .فالطاعة لممحبكب عنكاف محبتو

كالصبر عػف  ،بؿ ينصرؼ صبره إلى الصبر عمى طاعتو ؛قمة صبر المحب عف المحبكب  -ِ
كالصػػبر عمػػى أحكامػػو فيػػذا صػػبر المحػػب كأمػػا الصػػبر عنػػو فصػػبر الفػػارغ عػػف محبتػػو  ،معصػػيتو

 .فمف صبر عف محبكبو أدل بو صبره إلى فكات مطمكبو ،المشغكؿ بغيره

لقاء سمعو كمو إليو ،اإلقباؿ عمى حديثو -ّ كليذا لـ يكف  ،بحيث يفرغ لحديثو سمعو كقمبو ،كا 
  .شيء ألذ ألىؿ المحبة مف سماع القرآف

مَّـى: : ثبت عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ كقد  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اْقرَْأ »قىاؿى ًلي النًَّبي  صى
: «َعَميَّ  ، قىاؿى مىٍيؾى أيٍنًزؿى ، كىعى مىٍيؾى : يىا رىسيكؿى المًَّو، آٍقرىأي عى تَّى أىتىٍيتي  «َنَعمْ »، قيٍمتي فىقىرىٍأتي سيكرىةى النٍّسىاًء حى

  {42}النساء: ژڎ ڈ   ڈ ژ ژ          ڑ ڑ     ک ک ک ک گ ژ  :ًإلىى ىىًذًه اآليىةً 
 : ٍسبيؾى اآلفى »قىاؿى ٍينىاهي تىٍذًرفىافً « حى  .(ُ)" فىاٍلتىفىت  ًإلىٍيًو، فىًإذىا عى

                                                 

ٍسبيؾى ، كتاب فضائؿ القرآف ، صحيح البخارم  (ُ)  عف – ََٓٓح (ُٔٗ/ ٔ) بىابي قىٍكًؿ الميٍقًرًئ ًلٍمقىاًرًئ حى
 ، مَّدي ٍبفي ييكسيؼى ، عىٍف عىًبيدىةى،  عفميحى ـى ، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف ًإٍبرىاًىي  بو.. سيٍفيىافي

اًع اٍلقيٍرآًف، كىطىمىًب اٍلًقرىاءىًة ًمٍف ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ، مسمـ في صحيحوركاه ك  بىابي فىٍضًؿ اٍسًتمى
اًع كىاٍلبيكىاًء ًعٍندى  اًفًظًو ًلبًلٍسًتمى بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىبيك  يأىبي عف ( ََٖ) - ِْٕ (ُٓٓ/ ُ) اٍلًقرىاءىًة كىالتَّدىب رً حى

ًف اأٍلىٍعمىًش،  ، عى ٍفصي ٍبفي ًغيىاثو ًميعنا عىٍف حى ، جى ٍيبو  بو.كيرى
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ػػمَّـى:: رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ أبػػي ىريػػرةعػػف كمػػف ذلػػؾ مػػا كرد    سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى  قىػػاؿى النَّبًػػي  صى
 (ُ) «َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِبالُقْرآنِ »

 ،كقطػػع كػػؿ قػػاطع يقطػػع عنػػو ،كاالجتيػػاد فػػي القػػرب كالػػدنك منػػو ،اإلسػػراع إليػػو فػػي السػػير   -ْ
ف سػببا لغضػبو كاالسػتيانة بكػؿ مػا يكػك  ،كالزىد فييا كالرغبة عنيػا ،كاطراح األشغاؿ الشاغمة عنو

ف جؿ ف شؽ ،كمقتو كا    .كالرغبة في كؿ ما يدني إليو كا 

فالغيرة لو أف يكره ما يكره كيغار إذا عصي محبكبو كانتيػؾ  ؛غيرتو لمحبكبو كعمى محبكبو  -ٓ
 .حقو كضيع أمره فيذه غيرة المحب حقا كالديف كمو تحت ىذه الغيرة

َأَتْعَجُبوَن ِمـْن َغْيـَرِة  »: كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسػمـ ،فأقكل الناس دينا أعظميـ غيرة    
َظَيـَر ِمْنَيـا َسْعٍد، َوالمَِّو أَلََنا َأْغَيُر ِمْنُو، َوالمَُّو َأْغَيُر ِمنّْي، َوِمْن َأْجِل َغْيَرِة المَِّو َحرََّم الَفـَواِحَش َمـا 

ِمَن المَِّو، َوِمْن َأْجِل َذِلَك َبَعَث الُمَبشِّْريَن َوالُمْنـِذِريَن، َوَل َأَحـَد  َوَما َبَطَن، َوَل َأَحَد َأَحبُّ ِإَلْيِو الُعْذرُ 
 .(ِ) «َأَحبُّ ِإَلْيِو الِمْدَحُة ِمَن المَِّو، َوِمْن َأْجِل َذِلَك َوَعَد المَُّو الَجنَّةَ 

جبللػػو    ذا خػػبل قمبػػو  ،فمحػػب اهلل كرسػػكلو يغػػار هلل كرسػػكلو عمػػى قػػدر محبتػػو كا  مػػف الغيػػرة هلل كا 
ف زعـ أنو مف المحبيف ،فيك مف المحبة أخمى ،كلرسكلو فكػذب مػف ادعػى محبػة محبػكب مػف  ،كا 

كيسعى في أذاه كمسػاخطو كيسػتييف بحقػو كيسػتخؼ  ،الناس كىك يرل غيره ينتيؾ حرمة محبكبو
ذا ترحمػت ىػذه الغيػرة مػف القمػب ترحمػت منػو المحبػة بػؿ ترحػؿ . .كىػك ال يغػار لػذلؾ ،بأمره منػو كا 

ف بقيت فيو آثاره  .الديف كا 

كىي الحاممة عمى ذلؾ  ،كىذه الغيرة ىي أصؿ الجياد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 
فإنو إنما يأتي بذلؾ غيرة  ،فإف خمت مف القمب لـ يجاىد كلـ يأمر بالمعركؼ كلـ ينو عف المنكر

                                                 

ـٍ أىكً ، كتاب التكحيد ،  صحيح البخارم    (ُ) كا قىٍكلىكي ًميـه ًبذىاًت  بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }كىأىًسر  كا ًبًو، ًإنَّوي عى اٍجيىري
{ ]الممؾ:  ًبيري مىؽى كىىيكى المًَّطيؼي الخى ديكًر، أىالى يىٍعمىـي مىٍف خى دَّثىنىا  -  ِٕٕٓح (ُْٓ/ ٗ) [ُْالص  اؽي، حى دَّثىنىا ًإٍسحى حى

ٍيرىةى،  ٍف أىًبي ىيرى مىمىةى، عى ٍف أىًبي سى ، عى نىا اٍبفي ًشيىابو ، أىٍخبىرى ٍيجو رى نىا اٍبفي جي ، أىٍخبىرى اًصـو  الحديث.أىبيك عى
: ، كتاب التكحيد، صحيح البخارم    (ِ) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى « ٍخصى أىٍغيىري ًمفى المَّوً الى شى »بىابي قىٍكًؿ النًَّبيٍّ صى كى

ًمًؾ:  ٍبًد المى ك، عىٍف عى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي قاؿ:  – ُْٕٔ (ُِّ/ ٗ) «الى شىٍخصى أىٍغيىري ًمفى المَّوً »عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو حى
ًمًؾ، عى  ٍبدي المى دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، حى ، حى اًعيؿى التَّبيكذىًكي  : قىاؿى سىٍعدي ٍبفي ًإٍسمى ًف الميًغيرىًة، قىاؿى ، كىاًتًب الميًغيرىًة عى ٍف كىرَّادو

، فىبىمىغى ذىًلؾى رىسيكؿى المًَّو صى  ٍبتيوي ًبالسٍَّيًؼ غىٍيرى ميٍصفىحو رى مَّـى عيبىادىةى: لىٍك رىأىٍيتي رىجيبلن مىعى اٍمرىأىًتي لىضى سى مىٍيًو كى .. مَّى اهللي عى
: ٍضًع و كتاب الطبلؽ، صحيحمسمـ في  الحديث. كأخرجوفىقىاؿى ٍيًرىىا ًبكى يىا، كىغى ٍكجي ٍنيىا زى فَّى عى اًء ًعدًَّة اٍلميتىكى بىابي اٍنًقضى
ٍمؿً  ،  عف( ُْٗٗ) - ُٕ (ُُّٔ/ ِ) اٍلحى ٍحدىًرم  سىٍيفو اٍلجى ٍيؿي ٍبفي حي ، كىأىبيك كىاًمؿو فيضى عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي عيمىرى اٍلقىكىاًريًرم 

، كىالمٍَّفظي أًلى   .بوعىكىانىةى،  يأىبي  عفًبي كىاًمؿو
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مَّـى سىًمٍعتي فعف أبي سعيد اخدرم رضي اهلل عنو قاؿ:  ،منو لربو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيكؿى اهلًل صى
 : ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىمٍ »يىقيكؿي ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى ذىًلؾى مىٍف رىأىل ًمٍنكي ًبًو، كى

يمىافً   .(ُ)«أىٍضعىؼي اإٍلً

ڱ  ژ : فقاؿ اهلل تعالى ،الجياد :ة محبتو كمحبكبيتوكلذلؾ جعؿ اهلل سبحانو كتعالى عبلم 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   

   ﯁   ﮿ ﯀  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮸﮹  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴     {14}املائدة: ژ﮲﮳ 

كلممحػب فػي  ،بذؿ المحب في رضا محبكبو مػا يقػدر عميػو ممػا كػاف يتمتػع بػو بػدكف المحبػة -ٔ
فػػإذا قكيػػت المحبػػة بذلػػو  ،كىػػذا فػػي أكؿ األمػػر ،أحػػدىا بذلػػو ذلػػؾ تكمفػػا كمشػػقة :ىػػذا ثبلثػػة أحػػكاؿ

كأنػو يأخػذه مػف المحبػكب  ،فإذا تمكنت مف القمب غاية التمكف بذلو سؤاال كتضرعا ،رضا كطكعا
كما كاف الصحابة رضي اهلل عنيـ يقكف رسكؿ اهلل صمى اهلل  ،حتى إنو ليبذؿ نفسو دكف محبكبو

 .ب بنفكسيـ حتى يصرعكا حكلوعميو كسمـ في الحر 

ۇ ۆ ۆ ژ  :قاؿ اهلل تعالى ،فيك لو بمالو أشد إيثاران  ،كمف آثر محبكبو بنفسو

كال يتـ ليـ مقاـ اإليماف حتى يككف الرسكؿ أحب إلييـ مف أنفسيـ   {6}األحزاب: ژۈ ۈٴۇ 
َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْن  َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى »:فضبل عف أبنائيـ كآبائيـ كما صح عنو أنو قاؿ

 (ِ)«َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 

ىٍنتى أىحىب  ًإلىيَّ ًمٍف كيؿٍّ شىٍيءو ًإالَّ ًمٍف  :كقاؿ لو عمر رضي اهلل عنو يىا رىسيكؿى المًَّو، ألى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ي َنْفِسي ِبَيِدِه، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َل، َوالَّذِ  »نىٍفًسي، فىقىاؿى النًَّبي  صى

مىيٍ « َنْفِسكَ  مَّى اهللي عى ىٍنتى أىحىب  ًإلىيَّ ًمٍف نىٍفًسي، فىقىاؿى النًَّبي  صى ، كىالمًَّو، ألى : فىًإنَّوي اآلفى ًو فىقىاؿى لىوي عيمىري
 : مَّـى سى  (ّ).«اآلَن َيا ُعَمرُ »كى

                                                 

اًف، كىأىفَّ  -كتاب اإليماف  - ٖٕرقـ   (ٗٔ/ ُصحيح مسمـ )    (ُ) يمى بىابي بىيىاًف كىٍكًف النٍَّيًي عىًف اٍلميٍنكىًر ًمفى اإٍلً
ًف اٍلميٍنكىرً  كًؼ كىالنٍَّييى عى ، كىأىفَّ اأٍلىٍمرى ًباٍلمىٍعري يىٍنقيصي يمىافى يىًزيدي كى  .كىاًجبىافً  اإٍلً

مَّـى ًمفى اإًليمىافً كتاب االيماف،  ُٓ (ُِ/ ُ) صحيح البخارم    (ِ) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : حيب  الرَّسيكًؿ صى .  بىابه
( في اإليماف باب كجكب محبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكثر مف ْْ) - َٕ (ٕٔ/ ُ) أخرجو مسمـك 

 .األىؿ كالكلد كالكالد
مىٍيًو كتاب االيماف كالنذكر،  ِّٔٔ (ُِٗ/ ٖ) صحيح البخارم    (ّ) مَّى اهللي عى : كىٍيؼى كىانىٍت يىًميفي النًَّبيٍّ صى بىابه

مَّـى  سى    . كى
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ف كرىتػو نفسػو ،كائنػا مػا كػافسركره بما يسر بو محبكبػو   -ٕ  ،يسػره مػا يرضػى بػو محبكبػوف ،كا 
ف كاف كرييا لنفسو كأما مف كاف كاقفا مع ما تشتييو نفسو مف مراضي محبكبو فميست محبتو  ،كا 

ذا كػػاف ىػػذا  ،ؿ ىػػي محبػػة معمكلػػة حتػػى يسػػر بمػػا سػػاءه كسػػره مػػف مراضػػي محبكبػػو، بػػصػػادقة كا 
 .لذاتو أكلى بذلؾ مكجكدا في محبة الخمؽ بعضيـ لبعض فالحبيب

كسػيبدك لػو  ،فإنو إلػى ىػذه الغايػة يصػير كال بػد ،كىذه حاؿ كؿ مف أحب مع اهلل شيئا سكاه      
 ،إذا انكشؼ الغطاء أنو إنما كاف مغركرا مخدكعا بأمنية ظفرت نفسػو بيػا مػدة حياتػو ثػـ انقطعػت

 .كأعقبت الحسرة كالندامة

ہ ہ ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ژ  :قػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػالى

﮿﯀   ﮾  ﮽  ﮻  ﮼  ﮺  ﮹  ﮵    ﮶  ﮷﮸ ﮴  ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ﮲       ﮳ 

فاألسػػباب التػػي تقطعػػت بيػػـ ىػػي الكصػػؿ كالعبلئػػؽ كالمػػكدات   }البقرررة{. ژ﯁      
فكػؿ  ،كىي التي يقدـ إلييا سبحانو فيجعميا ىباء منثكران  ،كفي غير ذات اهلل ،التي كانت لغير اهلل

ا كحسرة عميو إال محبتو كمحبة ما يػدعك إلػى محبتػو كيعػيف محبة لغيره فيي عذاب عمى صاحبي
  (ُ)." عمى طاعتو كمرضاتو فيذه ىي التي تبقى في القمب يـك تبمى السرائر

 
 

 

                                                 

 .بتصرؼ (ِٕٖ-ِٗٓبف القيـ )ص: الركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف     (ُ)
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 الفصل الثالث
 المسممين  بين محبةال

 المبحث األول
 المحبة بين المسممين  الدعوة إلى 

 المطمب األول: حكم المحبة واألخوة بين المسممين 
كىي نعمة امتف اهلل بيا في اهلل تعالى كاألخكة في دينو مف أعظـ القربات،  المحبةإف 
  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ   ٿ ٺٿ    ٺ ٺ ژ قاؿ تعالى : عمى عباده،

  {ّٔ}األنفاؿ: ژ ڄ  ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 (ُ)كرأب، ىا، بالقياـ بحقكقياءأكجب اهلل عمى المؤمنيف المحافظة عمييا كبقاقد ك 
  {َُ}الحجرات: ژۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ې ې ژ  :قاؿ تعالى تصدعيا،

ې ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ ژ  :لممياجريفاألنصار  حبكقاؿ تعالى كاصفان 

وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی   یی  ی جئ 

  {ٗ}الحشر: ژحئ مئ ىئ يئ جب 

فعبلقػػة المسػػمـ مػػع المسػػمـ عبلقػػة أخػػكة مفعمػػة بالمحبػػة الخالصػػة لكجػػو اهلل تعػػالى، بغػػض 
  ، كفيما يمي األحاديث الدالة عمى ذلؾ:فأك المك العرؽ النظر عف 

ٍيػرىةى  .ُ ٍف أىبًػي ىيرى ٍنػوي  عى :  رىًضػيى المَّػوي عى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى : قىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل صى َل تَـْدُخُموَن  »قىػاؿى
ْبُتْم؟ َأْفُشـوا اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َوَل ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحـابُّوا، َأَوَل َأُدلُُّكـْم َعَمـى َشـْيٍء ِإَذا َفَعْمُتُمـوُه َتَحـابَ 

 (ِ)«السَّاَلَم َبْيَنُكمْ 

ال  :معنػػػاه "كال تؤمنػػػكا حتػػػى تحػػػابكا"قكلػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ قػػػاؿ النػػػككم رحمػػػو اهلل: " 
يكمؿ إيمانكـ كال يصمح حالكـ في اإليماف إال بالتحاب .. كفيو الحث العظيـ عمى إفشػاء السػبلـ 

كالسػبلـ أكؿ أسػباب التػألؼ كمفتػاح اسػتجبلب  ..كبذلو لممسمميف كميـ مف عرفت كمف لـ تعرؼ 

                                                 

( الرَّاءي كىاٍليىٍمزىةي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه كىاًحده   ( 1) ٍعتىيىا  )رىأىبى مى قىةى؛ ًإذىا أىٍنتى جى : رىأىٍبتي اأٍليميكرى اٍلميتىفىرٍّ . تىقيكؿي ٍمعو ٍـّ كىجى مىى ضى يىديؿ  عى
ٍؤبىةه. شىبىةي الًَّتي ييٍشعىبي ًبيىا ري ًتٍمؾى اٍلخى ٍفنىًة. كى ٍدعى اٍلجى ا يىٍرأىبي الشَّعَّابي صى ، كىمى  (ّْٕ/ ِمقاييس المغة ) انظر ًبًرٍفًقؾى

، كىأىفَّ كتاب اإليماف، ( ْٓ) - ّٗ( ْٕ/ ُمـ )مس (   صحيحِ) نَّةى ًإالَّ اٍلميٍؤًمنيكفى بىابي بىيىاًف أىنَّوي الى يىٍدخيؿي اٍلجى
ـً سىبىبنا ًلحيصيكًليىا اًف، كىأىفَّ ًإٍفشىاءى السَّبلى يمى بَّةى اٍلميٍؤًمًنيفى ًمفى اإٍلً  .مىحى
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ظيػار شػعارىـ المميػز ليػـ مػ ف غيػرىـ المكدة كفي إفشػائو تمكػف ألفػة المسػمميف بعضػيـ لػبعض كا 
عظاـ حرمات المسمميف  (ُ)."مف أىؿ الممؿ مع ما فيو مف رياضة النفس كلزكـ التكاضع كا 

: ك  .ِ ػمَّـى قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ًف النَّبًػيٍّ صى ٍنوي، عى ٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى َل ُيـْؤِمُن َأَحـُدُكْم، َحتَـّى  »عى
 .(ِ)«ُيِحبَّ أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسوِ 

ٍيرىةى  .ٖ ٍف أىًبي ىيرى ٍنػوي  عى : " رىًضيى المَّػوي عى ػمَّـى قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػًف النَّبًػيٍّ صى َسـْبَعٌة ُيِظمُُّيـُم المَّـُو ، عى
ُمَعمٌَّق ِفـي  ِفي ِظمِّْو، َيْوَم َل ِظلَّ ِإلَّ ِظمُُّو: اإِلَماُم الَعاِدُل، َوَشابّّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة َربِّْو، َوَرُجٌل َقْمُبوُ 

َمْنِصـٍب  الَمَساِجِد، َوَرُجاَلِن َتَحابَّا ِفي المَِّو اْجَتَمَعا َعَمْيِو َوَتَفرََّقـا َعَمْيـِو، َوَرُجـٌل َطَمَبْتـُو اْمـرََأٌة َذاتُ 
ُتْنِفـُق َيِميُنـُو، َوَجَماٍل، َفَقـاَل: ِإنّْـي َأَخـاُف المَّـَو، َوَرُجـٌل َتَصـدََّق، َأْخَفـى َحتَـّى َل َتْعَمـَم ِشـَماُلُو َمـا 

 .(ّ)َوَرُجٌل َذَكَر المََّو َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَناُه "

ػػٍف  .ْ ٍنػػوي عى ًضػػيى المَّػػوي عى ٍسػػعيكدو رى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي مى مىٍيػػًو قػػاؿ عى ػػمَّى اهللي عى ػػؿه ًإلىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو صى ػػاءى رىجي : جى
؟  ـٍ ٍؽ ًبًي ـٍ يىٍمحى لى ؿو أىحىبَّ قىٍكمنا كى : يىا رىسيكؿى المًَّو، كىٍيؼى تىقيكؿي ًفي رىجي مَّـى فىقىاؿى سى ػمَّى اهللي  فقاؿكى النًَّبيٍّ صى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى  .(ْ)«الَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ »عى

اًلػػػؾو ٍف أىنىػػػكعػػػ .ٓ ٍنػػػوي  ًس ٍبػػػًف مى ًضػػػيى المَّػػػوي عى تىػػػى رى : مى ػػػمَّـى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى اهللي عى ػػػأىؿى النَّبًػػػيَّ صى ػػػبلن سى : أىفَّ رىجي
 : ػا أىٍعػدىٍدتى لىيىػا»السَّاعىةي يىػا رىسيػكؿى المَّػًو؟ قىػاؿى ػٍكـو « مى ػبلىةو كىالى صى ػا أىٍعػدىٍدتي لىيىػا ًمػٍف كىًثيػًر صى : مى قىػاؿى

لىكً  دىقىةو، كى : كىالى صى  .(ٓ)«َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبتَ »نٍّي أيًحب  المَّوى كىرىسيكلىوي، قىاؿى

ٍيرىةى  .ٙ ٍف أىًبي ىيرى : -رضي اهلل عنو - عى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ، »، عى ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ
َتَجسَُّسوا، َوَل َتَحاَسُدوا، َوَل َتَداَبُروا، َوَل َتَباَغُضوا، َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب الَحِديِث، َوَل َتَحسَُّسوا، َوَل 

 (ٔ)«َوُكوُنوا ِعَباَد المَِّو ِإْخَواًنا
                                                 

 .(ّٔ/ ِشرح النككم عمى مسمـ )(   ُ)
ا ييًحب  ًلنىٍفًسوً كتاب اإليماف،  ُّ( ُِ/ ُ(    صحيح البخارم )ِ) اًف أىٍف ييًحبَّ أًلىًخيًو مى : ًمفى اإًليمى . بىابه

في اإليماف باب الدليؿ عمى أف مف خصاؿ اإليماف أف يحب  - ُٕ(ٕٔ/ ُكأخرجو مسمـ في صحيحو )
 . ْٓألخيو، رقـ 

فىٍضًؿ اف، كتاب األذ َٔٔ( ُّّ/ ُ(    صحيح البخارم )ّ) بلىةى كى ٍسًجًد يىٍنتىًظري الصَّ مىسى ًفي المى بابي مىٍف جى
 .َُُّ( في الزكاة باب فضؿ إخفاء الصدقة رقـ ُٕٓ/ ِ. كأخرجو مسمـ في صحيحو )المىسىاًجدً 

كأخرجو مسمـ في  كتاب األدب، باب عبلمة حب اهلل عز كجؿ. ُٗٔٔ( ّٗ/ ٖ(    صحيح البخارم )ْ)
 (.َِْٔفي البر كالصمة كاآلداب باب المرء مع مف أحب رقـ ) ُٓٔ( َِّْ/ ْصحيحو )

 .كتاب األدب، باب عبلمة حب اهلل عز كجؿ ُُٕٔ( َْ/ ٖ(    صحيح البخارم )ٓ)
اسيًد كىالتَّدىابي ، كتاب األدب، َْٔٔ( ُٗ/ ٖ(    صحيح البخارم )ٔ) ًف التَّحى ا ييٍنيىى عى  .رً بىابي مى
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 : تقرير مبدأ البغض في اهللالمطمب الثاني
عقد اهلل األخكة كالمحبة كالمكاالة كالنصرة بيف المؤمنيف، كنيى عف مكاالة الكافريف كميـ  الم

أف  فيألصكؿ المتفؽ عمييا بيف المسمممف ااف ك ؛ىـر مف ييكد كنصارل كممحديف كمشركيف كغي
كػؿ مػػؤمف مكحػػد تػػارؾ لجميػػع المكفػػرات الشػػرعية تجػػب محبتػػو كمكاالتػػو كنصػػرتو، ككػػؿ مػػف كػػاف 

كجػػػػب التقػػػػرب إلػػػػى اهلل ببغضػػػػو كمعاداتػػػػو، كجيػػػػاده بالمسػػػػاف كاليػػػػد بحسػػػػب القػػػػدرة  بخػػػػبلؼ ذلػػػػؾ
 كاإلمكاف.

لمػػا كػػاف الحػػب فػػي اهلل ىػػك الحػػب لممػػؤمف مػػف أجػػؿ ديػػف اهلل كطاعتػػو كامتثػػاؿ أكامػػره ال ك 
لمصمحة دنيكية أك قرابة، ترتب عمى ذلؾ أف يككف البغض بالعكس، فيك بغض العاصي بسػبب 

كبغض الكػافريف كالبػراء مػنيـ ، كالػبغض فػي اهلل درجػات كمػا أف الحػب  معصيتو بقدر معصيتو،
في اهلل درجات كأقؿ درجات الحػب فػي اهلل ىػي سػبلمة الصػدر مػف الغػؿ كالحسػد كالضػغينة نحػك 

 مف تحبو ، كأعمى درجات المحبة في اهلل ىي اإليثار.

ػٍف ييًحػب  " قاؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل:  ـٍ أىفَّ كيػؿَّ مى  ،ًفػي المَّػًو الى بيػدَّ أىٍف ييػٍبًغضى ًفػي المَّػوً  اٍعمى
ٍحبيػػكبه ًعٍنػػدى المَّػػوً  مى ػػاننا أًلىنَّػػوي ميًطيػػعه ًلمَّػػًو كى ػػوي  ،فىًإنَّػؾى ًإٍف أىٍحبىٍبػػتى ًإٍنسى ػػاهي فىػػبلى بيػػدَّ أىٍف تيٍبًغضى أًلىنَّػػوي  ؛فىػػًإٍف عىصى

 .عىاصو هلل كممقكت عند اهلل

كىػػػذاف متبلزمػػػاف ال ينفصػػػؿ أحػػػدىما عػػػف  ،كمػػػف أحػػػب بسػػػبب فبالضػػػركرة يػػػبغض لضػػػده
كلكف كؿ كاحد مف الحب كالػبغض داء دفػيف  .كىك مطرد في الحب كالبغض في العادات ،اآلخر

نمػػا يترشػػح عنػػد الغمبػػة ،فػػي القمػػب فػػي المقاربػػة  ،كيترشػػح بظيػػكر أفعػػاؿ المحبػػيف كالمبغضػػيف ،كا 
  .فإذا ظير في الفعؿ سمي مكاالة كمعاداة ،كفي المخالفة كالمكافقة ،كالمباعدة

أك لػـ يظيػر لػؾ  ،تقػدر عمػى أف تحبػو ،كىذا كاضح في حؽ مف لػـ يظيػر لػؾ إال طاعاتػو
نمػػا المشػػكؿ إذا اختمطػػت الطاعػػات  ،إال فسػػقو كفجػػكره كأخبلقػػو المسػػيئة فتقػػدر عمػػى أف تبغضػػو كا 

ككػػػذلؾ تتنػػػاقض  ،اففإنػػػؾ تقػػػكؿ كيػػػؼ أجمػػػع بػػػيف الػػػبغض كالمحبػػػة كىمػػػا متناقضػػػ ،بالمعاصػػػي
كأقػكؿ ذلػؾ غيػر متنػاقض فػي حػؽ اهلل تعػالى  .ثمرتيما مػف المكافقػة كالمخالفػة كالمػكاالة كالمعػاداة

فإنػو ميمػا اجتمػع فػي شػخص كاحػد خصػاؿ يحػب بعضػيا  ،كما ال يتناقض في الحظكظ البشػرية
ذكػػي أك كلػػد ، فمػػف زكجػػة حسػػناء فػػاجرة ؛فإنػػؾ تحبػػو مػػف كجػػو كتبغضػػو مػػف كجػػو ،كيكػػره بعضػػيا

كيككف معو عمى حالػة بػيف حػالتيف إذ  ،فإنو يحبو مف كجو كيبغضو مف كجو ،خدكـ كلكنو فاسؽ
لػك فػػرض لػػو ثبلثػػة أكالد أحػدىـ ذكػػي بػػار كاآلخػػر بميػد عػػاؽ كاآلخػػر بميػػد بػار أك ذكػػي عػػاؽ فإنػػو 

فكػذلؾ ينبغػي أف تكػكف  ؛يصادؼ نفسو معيـ عمى ثبلثػة أحػكاؿ متفاكتػة بحسػب تفػاكت خصػاليـ
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 ،كمػف اجتمػع فيػو كبلىمػا ،كمف غمبت عميو الطاعة ،إلضافة إلى مف غمب عميو الفجكرحالؾ با
كذلػػؾ بػػأف تعطػػى كػػؿ صػػفة حظيػػا مػػف الػػبغض كالحػػب كاإلعػػراض  ،متفاكتػػة عمػػى ثػػبلث مراتػػب

  (ُ)" .كاإلقباؿ كالصحبة كالقطيعة كسائر األفعاؿ الصادرة منو

الحالة، حيث كقع بعض الصحابة فيما كقد ذكر اهلل تعالى في كتابو العزيز صكرة ليذه 
فييا شيء مف  بمعاممتيـ معاممة خاصةالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فأمر  ،يبغض اهلل كرسكلو

ٱ ٻ ٻ ژ ، كذلؾ في قصة الثبلثة الذيف خمفكا عف غزكة تبكؾ، قاؿ تعالى: الجفاء

ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ   ٹ    ٹ 

  {ُُٖ}التكبة: ژڦ   ڦ ٹ ٹ ڤڤ ڤ    ڤ ڦ 

اًلؾو رضي اهلل عنو مَّـى الميٍسًمًميفى : ".. قىاؿى كىٍعبي ٍبفي مى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى
تَّى  كا لىنىا حى تىغىيَّري ، كى ٍنوي، فىاٍجتىنىبىنىا النَّاسي مَّؼى عى تىنىكَّرىٍت ًفي عىٍف كىبلىًمنىا أىي يىا الثَّبلىثىةي ًمٍف بىٍيًف مىٍف تىخى

، فى  قىعىدىا نىٍفًسي األىٍرضي فىمىا ًىيى الًَّتي أىٍعًرؼي اًحبىامى فىاٍستىكىانىا كى ٍمًسيفى لىٍيمىةن، فىأىمَّا صى مىى ذىًلؾى خى مىًبٍثنىا عى
ـٍ فىكيٍنتي أىٍخريجي فىأىٍشيىدي الصَّبلىةى   مىعى ًفي بيييكًتًيمىا يىٍبًكيىاًف، كىأىمَّا أىنىا، فىكيٍنتي أىشىبَّ القىٍكـً كىأىٍجمىدىىي

، كىأىطيكؼي ًفي األىٍسكى  مٍّـي الميٍسًمًميفى مَّـى فىأيسى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ده، كىآًتي رىسيكؿى المًَّو صى اًؽ كىالى ييكىمٍّميًني أىحى
مىيَّ أى  رَّؾى شىفىتىٍيًو ًبرىدٍّ السَّبلىـً عى ٍجًمًسًو بىٍعدى الصَّبلىًة، فىأىقيكؿي ًفي نىٍفًسي: ىىٍؿ حى مىٍيًو كىىيكى ًفي مى ـٍ الى؟ ثيَـّ عى

مٍّي قىًريبنا ذىا التىفىت  نىٍحكىهي أىٍعرىضى  أيصى ، كىاً  مىى صىبلىًتي أىٍقبىؿى ًإلىيَّ ، فىًإذىا أىٍقبىٍمتي عى ًمٍنوي، فىأيسىاًرقيوي النَّظىرى
اًئًط أىًبي قىتىادىةى  تَّى تىسىكٍَّرتي ًجدىارى حى ٍفكىًة النَّاًس، مىشىٍيتي حى مىيَّ ذىًلؾى ًمٍف جى تَّى ًإذىا طىاؿى عى ، عىنٍّي، حى

: يىا أىبىا كىىيكى  ، فىقيٍمتي ـى مىيَّ السَّبلى مىٍيًو، فىكىالمًَّو مىا رىدَّ عى مٍَّمتي عى ، فىسى قىتىادىةى، اٍبفي عىمٍّي كىأىحىب  النَّاًس ًإلىيَّ
، فىعيدٍ  ، فىعيٍدتي لىوي فىنىشىٍدتيوي فىسىكىتى تي لىوي فىنىشىٍدتيوي، أىٍنشيديؾى ًبالمًَّو ىىٍؿ تىٍعمىميًني أيًحب  المَّوى كىرىسيكلىوي؟ فىسىكىتى

لٍَّيتي  تىكى ، كى ٍينىامى ٍت عى ـي، فىفىاضى : المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى ، .. فىقىاؿى ٍمًسيفى ٍت أىٍربىعيكفى لىٍيمىةن ًمفى الخى تَّى ًإذىا مىضى حى
: ًإفَّ رىسيكؿى ا مَّـى يىٍأًتيًني، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى ًإذىا رىسيكؿي رىسيكًؿ المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لمًَّو صى

: الى، بىًؿ اٍعتىًزٍليىا كىالى تىقٍ  ؟ قىاؿى اذىا أىٍفعىؿي ـٍ مى : أيطىمٍّقييىا؟ أى ، فىقيٍمتي ٍبيىا، كىأىٍرسىؿى يىٍأميريؾى أىٍف تىٍعتىًزؿى اٍمرىأىتىؾى رى
ًقي ًبأىٍىمً  ، فىقيٍمتي اًلٍمرىأىًتي: الحى اًحبىيَّ ًمٍثؿى ذىًلؾى تَّى يىٍقًضيى المَّوي ًفي ىىذىا ًإلىى صى ، حى ـٍ ًؾ، فىتىكيكًني ًعٍندىىي

مَّـى عىٍف  ..األىٍمًر،  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍمسيكفى لىٍيمىةن ًمٍف ًحيفى نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى مىٍت لىنىا خى تَّى كىمى حى
ٍمًسيفى لىٍيمى  ٍبحى خى بلىةى الفىٍجًر صي مٍَّيتي صى مىى ظىٍيًر بىٍيتو ًمٍف بيييكًتنىا، فىبىٍينىا أىنىا كىبلىًمنىا، فىمىمَّا صى ةن، كىأىنىا عى

بىٍت،  مىيَّ األىٍرضي ًبمىا رىحي اقىٍت عى مىيَّ نىٍفًسي، كىضى اقىٍت عى اًؿ الًَّتي ذىكىرى المَّوي، قىٍد ضى مىى الحى اًلسه عى جى
ٍكًتًو: ٍمعو ًبأىٍعمىى صى بىًؿ سى مىى جى ، أىٍكفىى عى اًرخو ٍكتى صى :  سىًمٍعتي صى اًلؾو أىٍبًشٍر، قىاؿى يىا كىٍعبي ٍبفى مى

                                                 

 (.ُٕٔ-ُٔٔ/ ِ) لمغزالي إحياء عمـك الديف (ُ)
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مَّـى ًبتىٍكبىًة ال سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، كىآذىفى رىسيكؿي المًَّو صى اءى فىرىجه ٍرتي سىاًجدنا، كىعىرىٍفتي أىٍف قىٍد جى رى مىٍينىا فىخى مًَّو عى
ذىىىبى  كنىنىا، كى بلىةى الفىٍجًر، فىذىىىبى النَّاسي ييبىشٍّري مَّى صى كفى  ًحيفى صى اًحبىيَّ ميبىشٍّري كىاٍنطىمىٍقتي ًإلىى  ..ًقبىؿى صى

ا، يييىن كًني ًبالتٍَّكبىًة، يىقيكلي  ا فىٍكجن ، فىيىتىمىقَّاًني النَّاسي فىٍكجن مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : ًلتىٍيًنؾى تىٍكبىةي رىسيكًؿ المًَّو صى كفى
ٍمتي ال تَّى دىخى : حى ، قىاؿى كىٍعبه مىٍيؾى ٍكلىوي المًَّو عى اًلسه حى مَّـى جى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍسًجدى، فىًإذىا رىسيكؿي المًَّو صى

ـى ًإلىيَّ  ا قىا ًني كىىىنَّاًني، كىالمًَّو مى افىحى تَّى صى ةي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو يييىٍرًكؿي حى ـى ًإلىيَّ طىٍمحى ، فىقىا ؿه ًمفى النَّاسي  رىجي
ٍيرىهي، كىالى أىنٍ  مىٍيًو المييىاًجًريفى غى مَّى اهللي عى مىى رىسيكًؿ المًَّو صى مٍَّمتي عى : فىمىمَّا سى ةى، قىاؿى كىٍعبه سىاىىا ًلطىٍمحى

كًر:  ، كىىيكى يىٍبريؽي كىٍجييوي ًمفى الس ري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى مَّـى سى َأْبِشْر ِبَخْيِر َيْوٍم »كى
: «َلَدْتَك ُأمُّكَ َمرَّ َعَمْيَك ُمْنُذ وَ  ـٍ ًمٍف ًعٍنًد المًَّو؟ قىاؿى : أىًمٍف ًعٍنًدؾى يىا رىسيكؿى المًَّو، أى : قيٍمتي الى، »، قىاؿى
تَّى كىأىنَّوي ًقٍطعىةي «. بىٍؿ ًمٍف ًعٍنًد المَّوً  مَّـى ًإذىا سيرَّ اٍستىنىارى كىٍجييوي، حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى كى

كينَّا نىٍعًرؼي ذىًلؾى ًمٍنوي قىمى  ، كى : تعالى كىأىٍنزىؿى المَّوي  ..رو مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى رىسيكًلًو صى ۆ ۆ ژ عى

ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ائ  ەئ    ەئ وئ  وئۇئ ۇئ     ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

ڦ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ   ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ    ڤ 

   }التكبة{.. ژڦ   ڦ ڦ 

ـى ًفي نىٍفًسي ًمٍف ًصٍدًقي  فىكىالمَّوً  ، أىٍعظى مىيَّ ًمٍف ًنٍعمىةو قىط  بىٍعدى أىٍف ىىدىاًني ًلئٍلًٍسبلىـً ـى المَّوي عى ا أىٍنعى مى
، أىٍف الى أىكيكفى كىذىٍبتيوي، فىأىٍىًمؾى كىمىا ىىمىؾى الًَّذيفى كىذىبيكا، فى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى وى قىاؿى ًإفَّ المَّ ًلرىسيكًؿ المًَّو صى

تىعىالىى:  -ًحيفى أىٍنزىؿى الكىٍحيى  -ًلمًَّذيفى كىذىبيكا  ، فىقىاؿى تىبىارىؾى كى دو ا قىاؿى أًلىحى ڄ  ڄ ژ شىرَّ مى

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ   چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ     

  }التكبة{.. ژڳ 

ػمَّ  ـٍ رىسيػكؿي المَّػًو صى ػٍف أىٍمػًر أيكلىئًػؾى الَّػًذيفى قىبًػؿى ًمػٍنيي مٍَّفنىػا أىي يىػا الثَّبلىثىػةي عى كينَّػا تىخى : كى ى اهللي قىاؿى كىٍعبه
مىٍيػػ ػػمَّى اهللي عى ػػأى رىسيػػكؿي المَّػػًو صى ، كىأىٍرجى ـٍ ـٍ كىاٍسػػتىٍغفىرى لىييػػ مىفيػػكا لىػػوي، فىبىػػايىعىيي ػػمَّـى ًحػػيفى حى سى مىٍيػػًو كى نىػػا عى ػػمَّـى أىٍمرى سى ًو كى

ى المَّوي ًفيػًو، فىبًػذىًلؾى قىػاؿى المَّػوي:  تَّى قىضى لىػٍيسى الَّػًذم ُُٖ]التكبػة:  ژ ٱ ٻ ٻ ٻژ حى [. كى
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مىػؼى  نىػا، عىمَّػٍف حى ػاؤيهي أىٍمرى ٍرجى ًف الغىٍزًك، ًإنَّمىا ىيكى تىٍخًميفيػوي ًإيَّانىػا، كىاً  مٍٍّفنىا عى تىػذىرى ًإلىٍيػًو لىػوي كىاعٍ ذىكىرى المَّوي ًممَّا خي
 (ُ) فىقىًبؿى ًمٍنوي."

 ،عظػػـ أمػػر المعصػػية.. قػاؿ الحػػافظ ابػػف حجػػر رحمػػو اهلل: " كفػػي قصػػة كعػػب مػػف الفكائػػد 
مػا أكػؿ  ،يػا سػبحاف اهلل :بػف أبػي حػاتـ عنػو قػاؿاكقد نبو الحسف البصرم عمى ذلػؾ فيمػا أخرجػو 

 ،أصػػػابيـ مػػػا سػػػمعتـ ،كال أفسػػػدكا فػػػي األرض ،حرامػػػان  كال سػػػفككا دمػػػان  ،حرامػػػان  ىػػػؤالء الثبلثػػػة مػػػاالن 
  .فكيؼ بمف يكاقع الفكاحش كالكبائر ،كضاقت عمييـ األرض بما رحبت

كجػكاز إخبػار المػرء  ،كفييا أف القكم في الديف يؤاخػذ بأشػد ممػا يؤاخػذ الضػعيؼ فػي الػديف
از مػػدح كجػػك  ،لغيػػره كنصػػيحةن  كمػػا آؿ إليػػو أمػػره تحػػذيران  ،كعػػف سػػبب ذلػػؾ ،عػػف تقصػػيره كتفريطػػو

كفضػؿ  ،كتسػمية نفسػو بمػا لػـ يحصػؿ لػو بمػا كقػع لنظيػره ،المرء بما فيو مف الخير إذا أمف الفتنػة
   (ِ)كرد الغيبة."  ،كالتكرية عف المقصد ،كالحمؼ لمتأكيد مف غير استحبلؼ ،كالعقبة ،أىؿ بدر

كقد فصؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل الكيفية التي يحصؿ فييا إظيار البغض عمػى اخػتبلؼ 
كيكػكف إظيػار الػبغض بػالقكؿ كبالفعػؿ أمػا فػي القػكؿ فبكػؼ المسػاف األحكاؿ كاألشػخاص فقػاؿ: " 

 عف مكالمتو كمحادثتو مرة، كباالستخفاؼ كالتغميظ في القكؿ أخرل. 

فسػػاد مآربػػو أخػػرل. كأمػػا فػػي الفعػػؿ فبقطػػع السػػعي فػػي إعا نتػػو مػػرة، كبالسػػعي فػػي إسػػاءتو كا 
اًدرىًة ًمٍنوي. اًت اٍلًفٍسًؽ كىاٍلمىٍعًصيىًة الصَّ سىًب دىرىجى  كبعض ىذا أشد مف بعض كىي ًبحى

مىٍييىػا فىػاأٍلىٍكلى  مىٍييىػا كىالى ييًصػر  عى ـه عى ـي أىنَّػوي ميتىنىػدٍّ ا يىٍجًرم مىٍجرىل اٍليىٍفػكىًة الَّتًػي يىٍعمىػ ى ًفيػًو السػتر أىمَّا مى
 كاإلغماض.

أما ما أصر عميو مف صغيرة أك كبيرة، فبل بد مف إظيار أثػر الػبغض، إمػا فػي اإلعػراض 
مػػػػا فػػػػي االسػػػػتخفاؼ كتغمػػػػيظ القػػػػكؿ عميػػػػو كىػػػػذا أشػػػػد مػػػػف  كالتباعػػػػد عنػػػػو كقمػػػػة االلتفػػػػات إليػػػػو، كا 

 اإلعراض، كىك بحسب غمظ المعصية كخفتيا. 

                                                 

: كتػػاب المغػػازم،  ُْْٖ( ّ/ ٔصػػحيح البخػػارم ) (ُ) ػػؿَّ ػػزَّ كىجى قىػػٍكؿي المَّػػًو عى ، كى اًلػػؾو ػػًديًث كىٍعػػًب ٍبػػًف مى بىػػابي حى
مٍّفيكا{ ]التكبة:  مىى الثَّبلىثىًة الًَّذيفى خي ( في التكبة باب حديث تكبة كعب بف مالؾ َُِِ/ْ. كأخرجو مسمـ )[ُُٖ}كىعى

 .  ِٕٗٔكصاحبيو رقـ 
 (.ُِّ/ ٖفتح البارم البف حجر ) (ِ)
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ا قطػػػع المعكنػػػة كالرفػػػؽ كالنصػػػرة عنػػػو كىػػػك أقػػػؿ ككػػػذلؾ فػػػي الفعػػػؿ أيضػػػان رتبتػػػاف إحػػػداىم
الػػدرجات، كاألخػػرل السػػعي فػػي إفسػػاد أغراضػػو عميػػو كفعػػؿ األعػػداء المبغضػػيف، كىػػذا ال بػػد منػػو 

 كلكف فيما يفسد عميو طريؽ المعصية. أما ما ال يؤثر فيو فبل. 

 مثالو: رجؿ عصػى اهلل بشػرب الخمػر كقػد خطػب امػرأة لػك تيسػر لػو نكاحيػا لكػاف مغبكطػان 
بيا بالماؿ كالجماؿ كالجاه، إال أف ذلؾ ال يؤثر في منعو مف شرب الخمر كال في بعث كتحريض 
عميػػو، فػػإذا قػػدرت عمػػى إعانتػػو ليػػتـ لػػو غرضػػو كمقصػػكده كقػػدرت عمػػى تشكيشػػو ليفكتػػو غرضػػو 

 فميس لؾ السعي في تشكيشو.

تركيػا إذ ربمػا أما اإلعانة فمك تركتيا إظياران لمغضب عميو في فسقو فبل بػأس كلػيس يجػب 
ظيػػار الشػػفقة عميػػو ليعتقػػد مكدتػػؾ كيقبػػؿ نصػػحؾ فيػػذا  يكػػكف لػػؾ نيػػة فػػي أف تتمطػػؼ بإعانتػػو كا 
ف لػػـ يظيػػر لػػؾ كلكػػف رأيػػت أف تعينػػو عمػػى غرضػػو قضػػاء لحػػؽ إسػػبلمو، فػػذلؾ لػػيس  حسػػف، كا 

 بممنكع بؿ ىك األحسف إف كانت معصيتو بالجناية عمى حقؾ أك حؽ مف يتعمؽ بؾ.

ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ لى: كفيو نزؿ قكلو تعا

  {ِِ}النكر: ژڍ ڌ    ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ گ گ 

فحمػػؼ أبػػك بكػػر رضػػي اهلل عنػػو أف يقطػػع عنػػو  ،إذ تكمػـ مسػػطح بػػف أثاثػػة فػػي كاقعػػة اإلفػػؾ
 ..رفقو، كقد كاف يكاسيو بالماؿ فنزلت اآلية 

فى  مىى ًمٍسطىًح ٍبًف أيثىاثىػةى ًلقىرىابىتًػًو ًمٍنػوي كى كىافى ييٍنًفؽي عى ٍنوي كى دٍّيؽي رىًضيى المَّوي عى ٍقػًرًه: قىاؿى أىبيك بىٍكرو الصٍّ
، فىػأىٍنزىؿى المَّػوي: }كى "  ػا قىػاؿى مىػى ًمٍسػطىحو شىػٍيئنا أىبىػدنا بىٍعػدى الَّػًذم قىػاؿى ًلعىاًئشىػةى مى الى يىٍأتىػًؿ أيكليػك كىالمًَّو الى أيٍنًفؽي عى

ٍليىٍعفيػػػػك  ػػػػًبيًؿ المَّػػػػًو، كى ػػػػاًكيفى كىالمييىػػػػاًجًريفى ًفػػػػي سى ـٍ كىالسَّػػػػعىًة أىٍف ييٍؤتيػػػػكا أيكًلػػػػي القيٍربىػػػػى كىالمىسى ا الفىٍضػػػػًؿ ًمػػػػٍنكي
 : ـٍ كىالمَّوي غىفيكره رىًحيـه{ قىاؿى أىبيك بىٍكػرو كا، أىالى تيًحب كفى أىٍف يىٍغًفرى المَّوي لىكي ٍليىٍصفىحي بىمىػى كىالمَّػًو ًإنٍّػي أيًحػب  أىٍف كى
: كىالمَّ  قىاؿى مىٍيًو، كى عى ًإلىى ًمٍسطىحو النَّفىقىةى الًَّتي كىافى ييٍنًفؽي عى  (ُ)ا."ًو الى أىٍنًزعييىا ًمٍنوي أىبىديىٍغًفرى المَّوي ًلي، فىرىجى

مػػع عظػػـ معصػػية مسػػطح، كأيػػة معصػػية تزيػػد عمػػى التعػػرض لحػػـر رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل 
طالة المساف فػي مثػؿ عائشػة رضػي اهلل عنيػا إال أف الصػديؽ رضػي اهلل عنػو كػاف عميو  كسمـ، كا 

                                                 

ػػػػػًمٍعتيميكهي ظىػػػػػفَّ الميٍؤًمنيػػػػػكفى فػػػػػي تفسػػػػػير القػػػػػرآف ،  َْٕٓ (َُٓ/ ٔصػػػػػحيح البخػػػػػارم ) (ُ) بىػػػػػابي }لىػػػػػٍكالى ًإٍذ سى
ٍيرنا ـٍ خى ، ًبأىٍنفيًسًي { ]النحؿ: ُِ{ ]النكر: كىالميٍؤًمنىاتي  .[َُٓ[ ًإلىى قىٍكًلًو: }الكىاًذبيكفى
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كاإلحسػػاف إلػػى مػػف أسػػاء مػػف أخػػبلؽ  ،كػػالمجني عميػػو فػػي نفسػػو بتمػػؾ الكاقعػػة، كالعفػػك عمػػف ظمػػـ
 .الصديقيف

نمػػا يحسػػف اإلحسػػاف إلػػى مػػف ظممػػؾ، فأمػػا مػػف ظمػػـ غيػػرؾ كعصػػى اهلل بػػو فػػبل يحسػػف  ،كا 
.إحسانؾ إليو، أل  ف في اإلحساف إلى الظالـ إساءة إلى المظمـك

كحؽ المظمكـ أكلى بالمراعاة، كتقكية قمبػو بػاإلعراض عػف الظػالـ أحػب إلػى اهلل مػف تقكيػة 
 قمب الظالـ، فأما إذا كنت أنت المظمـك فاألحسف في حقؾ العفك كالصفح.

مى إظيػار كطرؽ السمؼ قد اختمفت في إظيار البغض مع أىؿ المعاصي، ككميـ اتفقكا ع
البغض لمظممة كالمبتدعة، ككؿ مف عصى اهلل بمعصية متعدية منػو إلػى غيػره، فأمػا مػف عصػى 
اهلل فػػي نفسػػو فمػػنيـ مػػف نظػػر بعػػيف الرحمػػة إلػػى العصػػاة كميػػـ، كمػػنيـ مػػف شػػدد اإلنكػػار كاختػػار 
الميػػاجرة، فقػػد كػػاف أحمػػد بػػف حنبػػؿ ييجػػر األكػػابر فػػي أدنػػى كممػػة حتػػى ىجػػر يحيػػى بػػف معػػيف 

 إني ال أسأؿ أحدان شيئان كلك حمؿ السمطاف إلي شيئان ألخذتو. لقكلو:

كىػػذا أمػػر يختمػػؼ بػػاختبلؼ النيػػة كتختمػػؼ النيػػة بػػاختبلؼ الحػػاؿ فػػإف كػػاف الغالػػب عمػػى 
القمػػب النظػػر إلػػى اضػػطرار الخمػػؽ كعجػػزىـ كأنيػػـ مسػػخركف لمػػا قػػدركا لػػو أكرث ىػػذا تسػػاىبلن فػػي 

المداىنػػػة فػػػأكثر البكاعػػػث عمػػػى اإلغضػػػاء عػػػف  المعػػػاداة كالػػػبغض كلػػػو كجػػػو كلكػػػف قػػػد تمتػػػبس بػػػو
المعاصي المداىنة كمراعاة القمكب كالخكؼ مػف كحشػتيا كنفارىػا، كقػد يمػبس الشػيطاف ذلػؾ عمػى 
الغبػي األحمػػؽ بأنػو ينظػػر بعػيف الرحمػػة، كمحػػؾ ذلػؾ أف ينظػػر إليػو بعػػيف الرحمػة إف جنػػى عمػػى 

ككيػؼ ال يفعمػو كقػد كتػب عميػػو،  خػاص حقػو، كيقػكؿ إنػو قػد سػخر لػو كالقػدر ال ينفػع منػو الحػذر
ف كاف يغتػاظ عنػد الجنايػة  فمثؿ ىذا قد تصح لو نية في اإلغماض عف الجناية عمى حؽ اهلل، كا 
عمػػى حقػػو كيتػػرحـ عنػػد الجنايػػة عمػػى حػػؽ اهلل فيػػذا مػػداىف مغػػركر بمكيػػدة مػػف مكايػػد الشػػيطاف 

 فميتنبو لو.

دقائؽ دينية تختمؼ فييا طرؽ السالكيف لطريؽ اآلخرة كيككف عمؿ كؿ كاحد عمى ما  فيذه
يقتضيو حالو ككقتػو، كمقتضػى األحػكاؿ فػي ىػذه األمػكر إمػا مكركىػة أك مندكبػة فتكػكف فػي رتبػة 

 (ُ)الفضائؿ كال تنتيي إلى التحريـ كاإليجاب غالبان".

 

                                                 

 (.ُٖٔ-ُٕٔ/ ِ) لمغزالي إحياء عمـك الديف (ُ)
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 الثاني المبحث
 التفرقوذم الدعوة إلى وحدة المسممين  

 الدعوة إلى وحدة المسممينالمطمب األول: 
أنيا أمة مكحدة، ليس فييا عنصرية بأم شكؿ مف  لقد كانت السمة البارزة ليذه األمة

األشكاؿ، كالمتأمؿ في كتاب اهلل تعالى، كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، يجد أف اإلسبلـ قد 
كاف التفاضؿ بيف  أكجب االجتماع كالتكحد عمى الحؽ كاليدل كالصراط المستقيـ ككممة التكحيد،

ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ    ڄ ڃ ڃ ژ  قاؿ تعالى: الناس بالتقكل فحسب.

   {31}احلجرات: ژڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :كقاؿ تعالى

  {ٖٔ}الشُّورى: ژژژ ڑ ڑ ک  ک ک 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ژ  :كقاؿ تعالى

 {ٖ٘ٔ}األنعام: ژڈ ژ ژ  ڑ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ژ  :كقد أمر اهلل تعالى بالكحدة كالتآلؼ فقاؿ

ڃ چ چ چ چ        ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ 

  {ٖٓٔ}آل عمران: ژڑڑ ک ک ک ک گ گ گ    

مىى ىىذىا الدٍّيًف  قاؿ ابف عاشكر رحمو اهلل في تفسير ىذه اآلية: " فييا األمر بااًلٍجًتمىاًع عى
ـٍ قيكَّ  اًدًى مىى ًديًف كىعىدىـً التَّفىر ًؽ ًليىٍكتىًسبيكا ًباتٍّحى ـٍ عى ـٍ كىاٍلًتفىاًفًي ـي تىٍمًثيؿه ًليىٍيئىًة اٍجًتمىاًعًي نىمىاءن... كىاٍلكىبلى ةن كى

ـٍ ًمٍف غىرىؽو  ٍبؿو أيٍلًقيى ًإلىٍيًيـ مف ميٍنًقذو لىيي مىاعىةو ًبحى ايىاهي كىعيييكًدًه ًبيىٍيئىًة اٍسًتٍمسىاًؾ جى ،  المًَّو كىكىصى أىٍك سيقيكطو
ٍبًؿ  افىةي اٍلحى ضى اًؿ كىاً  اـً كيؿٍّ ميٍسًمـو ًفي حى كدي اأٍلىٍمرى ًباٍعًتصى ًإلىى المًَّو قىًرينىةي ىىذىا التٍَّمًثيًؿ.. كلىٍيسى اٍلمىٍقصي

ؿي ًفي ًضٍمفً  يىٍحصي اـً اأٍليمًَّة كيمٍّيىا، كى كدي اأٍلىٍمري ًباٍعًتصى امنا ًبيىذىا الدٍّيًف، بىًؿ اٍلمىٍقصي  ذىًلؾى اٍنًفرىاًدًه اٍعًتصى
مىى ىىاًتًو اٍليىٍيئىًة، كىىىذىا ىيكى اأىٍمري كي  ـٍ ًبأىٍف يىكيكنيكا عى ـ أىمر لىيي ٍلكىٍجوي ؿٍّ كىاًحدو ًبالتَّمىس ًؾ ًبيىذىا الٌديف، فىاٍلكىبلى

ـي ًلمتَّ  ا يىجيكزي أىٍف ييٍستىعىارى ااًلٍعًتصى ا ًفيًو ًمفى اٍلمىعىاًني، كى غىًة ًلكىٍثرىًة مى اـً اٍلبىبلى ٍكًثيًؽ ًبالدٍّيًف اٍلمينىاًسبي ًلتىمى
اًؿ عىٍنوي."  (ُ) كىعيييكًدًه، كىعىدىـً ااًلٍنًفصى

                                                 

 (.ُّ/ ْ(    انظر التحرير كالتنكير البف عاشكر )ُ)
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ٍزرىج، فىًإنَّوي كىانىٍت بىٍينىييـٍ  كقاؿ ابف كثير رحمو اهلل: " كىىىذىا السٍّيىاؽي ًفي شىٍأًف األٍكس كالخى
فه كذي  حى ، كا  غىاًئفي اًىًميًَّة، كىعىدىاكىةه شىًديدىةه كىضى قىاًئعي حيركبه كىًثيرىةه ًفي اٍلجى ـٍ كىاٍلكى حيكؿ طىاؿى ًبسىبىًبيىا ًقتىالييي

بلى  ابٍّيفى ًبجى كا ًإٍخكىاننا ميتىحى اري ، صى ؿى ًمٍنييـٍ ؿى ًفيًو مىٍف دىخى ـً فىدىخى ٍسبلى اءى المَّوي ًباإٍلً ، فىمىمَّا جى ـٍ ًؿ المًَّو، بىٍينىيي
مىى اٍلًبرٍّ كى  ٍفرة ًمفى النَّاًر ًبسىبىًب ميتىكىاًصًميفى ًفي ذىاًت المًَّو، ميتىعىاًكًنيفى عى مىى شىفىا حي كىانيكا عى التٍَّقكىل، كى
ـي  المَّوي ًمٍنيىا: أٍف ىىدىاىيـ ًلئٍلًيمىاًف.  ، فىأىٍبعىدىىي ـٍ  كيٍفًرًى

ٍزرى  لىٍت ًفي شىٍأًف اأٍلىٍكًس كىاٍلخى ٍيريهي: أىفَّ ىىًذًه اآٍليىةى نىزى اؽى ٍبًف يىسار كىغى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى قىٍد ذىكىرى ميحى ًج، كى
مىٍيًو ًمفى ااًلتٍّفى  ـٍ عى ٍزرىًج، فىسىاءىهي مىا ىي ذىًلؾى أىفَّ رىجيبلن ًمفى اٍليىييكًد مىرَّ ًبمىؤلىو ًمفى اأٍلىٍكًس كىاٍلخى ًؽ كاألٍلفىة، اكى
ًتٍمؾى  ـٍ يىٍكـى بيعىاث كى كًبًي ري ـٍ  مىا كىافى ًمٍف حي ييذىكٍّرىىي ـٍ كى كًب، فىبىعىثى رىجيبلن مىعىوي كىأىمىرىهي أىٍف يىٍجًمسى بىٍينىيي ري  اٍلحي

مىى بىٍعضو  ـٍ عى يي ًميىٍت نيفيكسي اٍلقىٍكـً كىغىًضبى بىٍعضي تَّى حى ٍؿ ذىًلؾى دأبيو حى ـٍ يىزى ، فىمى نىادىٍكا فىفىعىؿى كا، كى تىثىاكىري ، كى
مىٍيًو كى  مَّى المَّوي عى رًَّة، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ صى تىكىاعىديكا ًإلىى اٍلحى ، كى تىييـٍ طىمىبيكا أىٍسًمحى ـٍ كى ـٍ ًبًشعىاًرًى مَّـى فىأىتىاىي سى

ـٍ  اًىًميًَّة كأىنىا بىٍيفى أٍظييًركي : "أًبدىٍعكىل الجى يىقيكؿي عىؿى ييسكٍّنيـ كى مىى فىجى ـٍ ىىًذًه اآٍليىةى، فىنىًدميكا عى مىٍيًي تىبلى عى ؟ " كى
". ـٍ ٍنيي ، رىًضيى المَّوي عى حى تىعىانىقيكا، كىأىٍلقىكيا السٍّبلى كا كى ، كىاٍصطىمىحي ـٍ   (ُ) مىا كىافى ًمٍنيي

ٍيرىةى ك  مىٍيًو -رضي اهلل عنو-عىٍف أىًبي ىيرى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : "، قىاؿى مَّـى سى ِإنَّ اهلَل كى
 َتْعَتِصُموا َيْرَضى َلُكْم َثاَلثًا، َوَيْكَرُه َلُكْم َثاَلثًا، َفَيْرَضى َلُكْم: َأْن َتْعُبُدوُه، َوَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َوَأنْ 

َضاَعِة اْلَمالِ ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َوَل َتَفرَُّقوا، َوَيْكَرُه َلُكْم: ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة السُّ   (ِ)"َؤاِل، َواِ 

مَّـى:  -رضي اهلل عنو -عف الن ٍعمىافى ٍبفى بىًشيرو ك  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
َعى َلُو َتَرى الُمْؤِمِنيَن ِفي َترَاُحِمِيْم َوَتَوادِّْىْم َوَتَعاُطِفِيْم، َكَمَثِل الَجَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَدا»

 (ّ)«َساِئُر َجَسِدِه ِبالسََّيِر َوالُحمَّى

: -رضي اهلل عنو -عىٍف أىًبي ميكسىىك  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ِإنَّ الُمْؤِمَن » ، عى
اًبعىوي.« ِلْمُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُو َبْعًضا شىبَّؾى أىصى   (ْ) كى

                                                 

 (.َٗ/ ِ(    تفسير القرآف العظيـ البف كثير )ُ)
ٍف كىٍثرىًة اٍلمىسىاًئًؿ ًمٍف  - ٓكتاب األقضية، ( ُُٕٓ) - َُ( َُّْ/ ّ(    صحيح مسمـ )ِ) بىابي النٍَّيًي عى

ؽٍّ لىًزمىوي، أىٍك طىمىًب مىا الى يىٍستى  ةو، كىالنٍَّيًي عىٍف مىٍنعو كىىىاًت، كىىيكى ااًلٍمًتنىاعي ًمٍف أىدىاًء حى اجى ٍيًر حى  .ًحق وي غى
أخرجو مسمـ في البر . ك كتاب األدب، باب رحمة الناس كالبيائـ – َُُٔ( َُ/ ٖ(    صحيح البخارم )ّ)

 .ٕٔ( َََِ/ ْ) ِٖٔٓكالصمة كاآلداب باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ رقـ 
ٍيًرهً كتاب الصبلة،  – ُْٖ( َُّ/ ُ(    صحيح البخارم )ْ) اًبًع ًفي المىٍسًجًد كىغى . كأخرجو بىابي تىٍشًبيًؾ األىصى

 (.ِٖٓٓرقـ ) ،لمؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـفي البر كالصمة كاآلداب باب تراحـ ا ٓٔ( ُٗٗٗ/ ْمسمـ )
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لى جانب ما كمع  ،فيك عصمة ليا مف الضبللة ،في التكحد مف القكة لبنياف األمة كا 
 .العصمة تكفيؽ كسداد مف اهلل تعالى ليذه األمة المتحابة كالمجتمعة عمى صراطو المستقيـ

: " عف ابف عمر رضي اهلل عنيما،  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ِإنَّ المََّو َل أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
َعَمى َضاَلَلٍة، َوَيُد المَِّو َمَع  -َأْو َقاَل: ُأمََّة ُمَحمٍَّد َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -َيْجَمُع ُأمَِّتي 

 (ُ) الَجَماَعِة، َوَمْن َشذَّ َشذَّ ِإَلى النَّاِر."

ًة ًعٍندى أىىٍ -رحمو اهلل -قاؿ الترمذم مىاعى تىٍفًسيري الجى ـٍ أىٍىؿي الًفٍقًو كىالًعٍمـً : " كى ًؿ الًعٍمـً ىي
ٍبدى المًَّو ٍبفى  : سىأىٍلتي عى سىًف، يىقيكؿي ًميَّ ٍبفى الحى : سىًمٍعتي عى كدى ٍبفى ميعىاذو يىقيكؿي اري ًديًث، كسىًمٍعت الجى كىالحى

، ًقيؿى لىوي: قىٍد مىاتى أى  : أىبيك بىٍكرو كىعيمىري مىاعىةي؟ فىقىاؿى ًف الجى فه الميبىارىًؾ: مى : فيبلى ، قىاؿى بيك بىٍكرو كىعيمىري
ٍمزىةى الس كًَّرم  جى  ٍبدي المًَّو ٍبفي الميبىارىًؾ: أىبيك حى ، فىقىاؿى عى فه فيبلى فه كى ، ًقيؿى لىوي: قىٍد مىاتى فيبلى فه فيبلى مىاعىةه: كىأىبيك كى

نَّمىا قى  ا، كىاً  اًلحن ا صى كىافى شىٍيخن ٍيميكفو كى مَّدي ٍبفي مى ٍمزىةى ىيكى ميحى يىاًتًو ًعٍندىنىا."حى  (ِ) اؿى ىىذىا ًفي حى

فإنو أحرص ما يككف عمى التفريؽ بيف  ،كفي الجماعة إرغاـ لمشيطاف كانتصار عميو
طىبىنىا عيمىري  -رضي اهلل عنيما -فعىٍف اٍبًف عيمىرى  ،الناس السيما إذا كانكا عمى الحؽ : خى قىاؿى

 : اًبيىًة فىقىاؿى ، " ًبالجى مَّـى ًفينىايىا أىي يىا النَّاسي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاـً رىسيكًؿ المًَّو صى ـٍ كىمى  ،ًإنٍّي قيٍمتي ًفيكي
 : ْثَنْيِن َأْبَعُد، َمنْ  »فىقىاؿى يَّاُكْم َوالُفْرَقَة َفِإنَّ الشَّْيَطاَن َمَع الَواِحِد َوُىَو ِمَن اِل  َعَمْيُكْم ِبالَجَماَعِة َواِ 

  (ّ)«َفْمَيْمَزُم الَجَماَعَة، َمْن َسرَّْتُو َحَسَنُتُو َوَساَءْتُو َسيَّْئُتُو َفَذِلَك اْلُمْؤِمنُ  َأرَاَد ُبْحُبوَحَة الَجنَّةِ 

 " : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ِإَذا أصبَح كعىٍف أىًبي ميكسىى رضي اهلل عنو، عىًف النًَّبيٍّ صى
ْلَيْوَم ُمْسِمًما ألبسُتُو التَّاَج َقاَل: َفَيْخُرُج َىَذا َفَيُقوُل: َلْم َأَزْل ِإْبِميُس بثَّ ُجُنوَدُه َفَيُقوُل: َمْن أضلَّ ا

اِلَدْيِو ِبِو َحتَّى طمََّق اْمرََأَتُو: َفَيُقوُل: َأْوَشَك َأْن َيَتَزوََّج َوَيِجيُء َىَذا َفَيُقوُل: َلْم أَزْل ِبِو َحتَّى عقَّ وَ 
ِجيُء َىَذا َفَيُقوُل: َلْم َأَزْل ِبِو َحتَّى أْشَرَك َفَيُقوُل: َأْنَت َأْنَت َوَيِجيُء َفَيُقوُل: َأْوَشَك َأْن َيَبرَّ َويَ 

                                                 

أىبيك بىٍكًر ٍبفي  في أبكاب الفتف ، باب لزـك الجماعة. عف - ُِٕٔ( ْٔٔ/ ْ(    سنف الترمذم ت شاكر )ُ)
،بو. عفالميٍعتىًمري ٍبفي سيمىٍيمىافى  عفنىاًفعو البىٍصًرم   ٍبًد المًَّو ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى مىٍيمىافي المىدىًني   سي

 (. ْٔٔ/ ْ(    سنف الترمذم ت شاكر )ِ)
اًعيؿى أىبيك  - ُِٓٔ( ْٓٔ/ ْ(    سنف الترمذم ت شاكر )ّ) دَّثىنىا النٍَّضري ٍبفي ًإٍسمى : حى ًنيعو قىاؿى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مى حى

ًحيحه غىًريبه مً  سىفه صى ًديثه حى ، بو. كقاؿ: ىىذىا حى ٍبًد المًَّو ٍبًف ًدينىارو ًد ٍبًف سيكقىةى، عىٍف عى مَّ ذىا الكىٍجًو ٍف ىى الميًغيرىًة، عىٍف ميحى
 . ٍيًر كىٍجوو عىٍف عيمىرى ًديثي ًمٍف غى ًكمى ىىذىا الحى قىٍد ري مًَّد ٍبًف سيكقىةى، كى ًؾ، عىٍف ميحى كىاهي اٍبفي الميبىارى قىٍد رى   كى
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ُقوُل: َفَيُقوُل: َلْم َأَزْل ِبِو َحتَّى َزَنى َفَيُقوُل: َأْنَت َأْنَت َوَيِجيُء َىَذا َفَيُقوُل: َلْم َأَزْل ِبِو َحتَّى قتَل َفيَ 
 (ُ)"  اجَ َأْنَت َأْنَت َوُيْمِبُسُو التَّ 

يمثميـ جميعان دكف  ،أف يككف لممسمميف إماـ كاحد ؛كمف أىـ أسباب الكحدة كلزكـ الجماعة
مَّـى. تعالى، تمييز، كيحكـ بكتاب اهلل سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  كعمى منياج رسكؿ اهلل صى

في شرح حديث االعتصاـ بحبؿ اهلل: " فيو الحض عمى  -رحمو اهلل -قاؿ ابف عبد البر 
االعتصاـ كالتمسؾ بحبؿ اهلل في حاؿ اجتماع كائتبلؼ، كحبؿ اهلل في ىذا المكضع فيو قكالف: 
أحدىما كتاب اهلل كاآلخر الجماعة، كال جماعة إال بإماـ كىك عندم معنى متداخؿ متقارب ألف 

 (ِ)كتاب اهلل يأمر باأللفة كينيى عف الفرقة."

كمف  ،عميو كسمـ، كصحابتو الكراـ كىكذا كاف األمر عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل
اًمًت  :  -رضي اهلل عنو -بعدىـ، فأعزىـ اهلل كمكف ليـ في األرض، فعىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ قىاؿى

 َباَيْعَنا َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِفي الَمْنَشِط َوالَمْكَرِه، َوَأْن لَ »
 .(ّ)« َناِزَع اأَلْمَر َأْىَمُو، َوَأْن َنُقوَم َأْو َنُقوَل ِبالَحقّْ َحْيُثَما ُكنَّا، َل َنَخاُف ِفي المَِّو َلْوَمَة َلِئمنُ 

ٍيرىةى ك  : -رضي اهلل عنو -عىٍف أىًبي ىيرى مَّـى أىنَّوي قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى َمْن َخَرَج » ، عى
يٍَّة َيْغَضُب ِمَن  الطَّاَعِة، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِىِميًَّة، َوَمْن َقاَتَل َتْحَت رَاَيٍة ِعمّْ

ِتي، ِلَعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإَلى َعَصَبٍة، َأْو َيْنُصُر َعَصَبًة، َفُقِتَل، َفِقْتَمٌة َجاِىِميٌَّة، َوَمْن َخَرَج َعَمى ُأمَّ 
ِرُب َبرََّىا َوَفاِجَرَىا، َوَل َيَتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَيا، َوَل َيِفي ِلِذي َعْيٍد َعْيَدُه، َفَمْيَس ِمنّْي َوَلْسُت َيضْ 
 (ْ)«ِمْنوُ 

                                                 

مَّدي ٍبفي  - ُٔٓٔ( ّٕ/ ٗ(    التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف )ُ) دَّثىنىا ميحى : حى نىا أىبيك يىٍعمىى قىاؿى أىٍخبىرى
دَّثىنىا سيٍفيىافي عىٍف  : حى بىٍيًرم  قىاؿى ٍبًد المًَّو الز  مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى : حى ٍبًد أىًبي بىٍكرو اٍلميقىدًَّمي  قىاؿى ٍف أىًبي عى عىطىاءي ٍبفي السَّاًئًب عى

، كىذا إسناد صحيح رجالو كميـ ثقات رجاؿ البخارم، كعطاء بف السائب ك  مىًميٍّ ًف الس  ف كاف قد اختمط، الرٍَّحمى ا 
قبؿ االختبلط. انظر سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا  -كىك الثكرم  -فإنما ركل عنو سفياف 

 (.ِٕٓ/ ّكفكائدىا )
 (ِِٕ/ ُِ(    التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ِ)
دَّ  – ُٕٗٗ( ٕٕ/ ٗ(    صحيح البخارم )ّ) ، حى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى : قاؿ: حى ، قىاؿى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اًلؾه ثىًني مى

ًني أىًبي، ًليًد، أىٍخبىرى ًني عيبىادىةي ٍبفي الكى  أىٍخبىرى
دَّثىنىا ُْٖٖ) - ّٓ( ُْٕٔ/ ّ(    صحيح مسمـ )ْ) ، حى اًزـو ًريره يىٍعًني اٍبفى حى دَّثىنىا جى ، حى كخى دَّثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىر  ( حى

ًريرو  في ٍبفي جى ،غىٍيبلى  ، عىٍف أىًبي قىٍيًس ٍبًف ًريىاحو
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مَّـى: -رضي اهلل عنيما -كعىًف اٍبًف عىبَّاسو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبي  صى َمْن رََأى  »، قىاؿى
ِه َشْيًئا َفَكرَِىُو َفْمَيْصِبْر، َفِإنَُّو َلْيَس َأَحٌد ُيَفاِرُق الَجَماَعَة ِشْبرًا َفَيُموُت، ِإلَّ َماَت ِميَتًة ِمْن َأِميرِ 
 (ُ)«َجاِىِميَّةً 

ذىٍيفىةى ٍبفى اليىمىاًف  مَّى اهللي  -رضي اهلل عنو -كعف حي : كىافى النَّاسي يىٍسأىليكفى رىسيكؿى المًَّو صى يىقيكؿي
مىيٍ  افىةى أىٍف ييٍدًركىًني، فىقيٍمتي عى ًف الشَّرٍّ مىخى كيٍنتي أىٍسأىليوي عى ٍيًر، كى مَّـى عىًف الخى سى َيا َرُسوَل المَِّو ِإنَّا ُكنَّا  :ًو كى

؟ َقاَل:  ، َفَجاَءَنا المَُّو ِبَيَذا الَخْيِر، َفَيْل َبْعَد َىَذا الَخْيِر ِمْن َشرٍّ ْمُت: قُ « َنَعمْ »ِفي َجاِىِميٍَّة َوَشرٍّ
َقْوٌم َيْيُدوَن »ُقْمُت: َوَما َدَخُنُو؟ َقاَل: « َنَعْم، َوِفيِو َدَخنٌ »َوَىْل َبْعَد َذِلَك الشَّرّْ ِمْن َخْيٍر؟ َقاَل: 

؟ َقاَل: « ِبَغْيِر َىْدِيي، َتْعِرُف ِمْنُيْم َوُتْنِكرُ  ى َنَعْم، ُدَعاٌة ِإلَ »ُقْمُت: َفَيْل َبْعَد َذِلَك الَخْيِر ِمْن َشرٍّ
ُىْم ِمْن »ُقْمُت: َيا َرُسوَل المَِّو، ِصْفُيْم َلَنا؟ َفَقاَل: « َأْبَواِب َجَينََّم، َمْن َأَجاَبُيْم ِإَلْيَيا َقَذُفوُه ِفيَيا

الُمْسِمِميَن  ُقْمُت: َفَما تَْأُمُرِني ِإْن َأْدَرَكِني َذِلَك؟ َقاَل: َتْمَزُم َجَماَعةَ « ِجْمَدِتَنا، َوَيَتَكمَُّموَن ِبأَْلِسَنِتَنا
َماَمُيْم، ُقْمُت: َفِإْن َلْم َيُكْن َلُيْم َجَماَعٌة َوَل ِإَماٌم؟ َقاَل  َفاْعَتِزْل ِتْمَك الِفَرَق ُكمََّيا، َوَلْو َأْن َتَعضَّ »َواِ 

 (ِ)«ِبَأْصِل َشَجَرٍة، َحتَّى ُيْدِرَكَك الَمْوُت َوَأْنَت َعَمى َذِلكَ 

اًرًث اأٍلىٍشعىًرمٍّ   :  -رضي اهلل عنو -كعف اٍلحى ػمَّـى قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  .. وأنـا» أىفَّ النًَّبيَّ صى
، السَّـْمُع َوالطَّاَعـُة َوالِجَيـاُد َوالِيْجـَرُة َوالَجَماَعـُة، َفِإنَّـُو َمـْن  َفـاَرَق آُمُرُكْم ِبَخْمٍس، المَُّو َأَمَرِني ِبِينَّ

ِقيَد ِشْبٍر َفَقْد َخَمَع ِرْبَقَة اإِلْساَلِم ِمْن ُعُنِقـِو ِإلَّ َأْن َيْرِجـَع، َوَمـْن ادََّعـى َدْعـَوى الَجاِىِميَّـِة  الَجَماَعةَ 
: « َفِإنَُّو ِمْن ُجثَا َجَيـنَّمَ  ؟ قىػاؿى ـى ػا ػمَّى كىصى ٍف صى : يىػا رىسيػكؿى المَّػًو كىاً  ػؿه ْن َصـمَّى َوَصـاَم، » ، فىقىػاؿى رىجي َواِ 

  (ّ)«وا ِبَدْعَوى المَِّو الَِّذي َسمَّاُكُم الُمْسِمِميَن الُمْؤِمِنيَن، ِعَباَد المَِّو َفاْدعُ 
  

                                                 

، - ُّْٕ( ِٔ/ ٗ(    صحيح البخارم )ُ) اءو ٍعًد، عىٍف أىًبي رىجى ًف الجى مَّاده، عى دَّثىنىا حى ، حى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي  حى
ًليدي، قىاؿى  - َّٔٔ( ُٗٗ/ ْ(    صحيح البخارم )ِ) دَّثىنىا الكى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ميكسىى، حى ، حى اًبرو دَّثىًني اٍبفي جى : حى

، أىنَّوي سىًمعى  ٍكالىًني  دَّثىًني أىبيك ًإٍدًريسى الخى : حى ، قىاؿى ٍضرىًمي  دَّثىًني بيٍسري ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو الحى : حى     قىاؿى
 .ُْٕٖأخرجو مسمـ في اإلمارة باب كجكب مبلزمة جماعة المسمميف عند ظيكر الفتف رقـ 

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي  – ِّٖٔ( ُْٖ/ ٓت شاكر )(    سنف الترمذم ّ) : حى اًعيؿى قىاؿى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا ميحى قاؿ: حى
 ، ـو ٍيًد ٍبًف سىبلَّ ، عىٍف زى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىًبي كىًثيرو : حى دَّثىنىا أىبىافي ٍبفي يىًزيدى قىاؿى : حى اًعيؿى قىاؿى ، بو. كقاؿ: ًإٍسمى ـو عف بىا سىبلَّ

ًحيحه غىًريبه ىىذىا » سىفه صى ًديثه حى : « حى اًعيؿى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى لىوي غىٍيري ىىذىا »قىاؿى ميحى ٍحبىةه كى اًرثي األىٍشعىًرم  لىوي صي الحى
ًديثً    .«الحى
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 الثاني: ذم التفرق والتنازع المطمب
لقػػد نيػػى اهلل تعػػالى فػػي كتابػػو العزيػػز عػػف التفػػرؽ كحػػذر منػػو أشػػد التحػػذير، كبػػيف مخػػاطره 

 كعكاقبو العاجمة كاآلجمة، كىذه بعض اآليات:

﮴  ژ  تعالى:قاؿ  ﮳   ژہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ۓ﮲ 

  {َُٓ}آؿ عمراف:

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ژ  كقاؿ تعالى: 

  {ُّٓ}األنعاـ: ژڈ ژ ژ  ڑ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڀڀ ڀ    ڀ ٺ ژ  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

ػًف التَّنىػازيًع، ميبىيٍّننػا   {ْٔ}األنفاؿ: ژٺ ًة عى ٍؤًمًنيفى ًفي ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىًريمى ؿَّ كىعىبلى اٍلمي نىيىى المَّوي جى
ػًف اٍلفيٍرقىػًة.. كذىػاب الػريح أم القػكة، كقيػؿ النصػر كقيػؿ:  نىيىػى عى ذىىىػابي اٍلقيػكًَّة، كى ػًؿ، كى أىنَّوي سىبىبي اٍلفىشى

 (ُ) الدكلة.

ف مف أعظـ  كقد كرد في السنة أحاديث كثيرة تبيف إثـ التفرؽ، كخطكرتو عمى المجتمع، كا 
 الفتف عمى ىذه األمة النزاع كالخبلؼ الذم يؤدم إلى القتاؿ فيما بيف أفرادىا. 

مىٍيػوً  ػمَّى اهللي عى ػرى رضػي اهلل عنيمػا: أىنَّػوي سىػًمعى النَّبًػيَّ صى  كمف ىذه األحاديث: ما ركاه اٍبػًف عيمى
 : ، يىقيكؿي مَّـى سى  (ِ)«َل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّارًا، َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ » كى

 ، ػؿه ًمػفى المييىػاًجًريفى ػزىاةو فىكىسىػعى رىجي : كينَّا ًفي غى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى كعف جى
ػػاًر، فىقىػػاؿى األى  ػػبلن ًمػػفى األىٍنصى ػػًمعى ذىًلػػؾى رىجي ، فىسى : يىػػا لىٍممييىػػاًجًريفى قىػػاؿى المييىػػاًجًرم  ػػاًر، كى : يىػػا لىؤٍلىٍنصى ػػاًرم  ٍنصى

 : مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًىًميَّةً »رىسيكؿي المًَّو صى ا بىاؿي دىٍعكىل الجى ػؿه « مى قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، كىسىػعى رىجي
:  ًمفى المييىاًجًريفى رىجيبلن  اًر، فىقىػاؿى ، « َدُعوَىا َفِإنََّيا ُمْنِتَنةٌ  »ًمفى األىٍنصى ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي أيبىػيٍّ فىسىػًمعى بًػذىًلؾى عى

، فىبىمىػغى ا ػز  ًمٍنيىػا األىذىؿَّ فَّ األىعى ًدينىػًة لىييٍخػًرجى ٍعنىا ًإلىػى المى : فىعىميكىىا، أىمىا كىالمًَّو لىًئٍف رىجى ػمَّى اهللي فىقىاؿى  لنَّبًػيَّ صى
: يىا رىسيكؿى المًَّو: دىٍعًني أىٍضًرٍب عينيؽى ىىذىا المينىاًفًؽ، فىقىاؿى النًَّبي   ـى عيمىري فىقىاؿى مَّـى فىقىا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي  عى صى

ػػمَّـى:  سى مىٍيػػًو كى ــَحاَبوُ »عى ــُل َأْص ــًدا َيْقُت ــاُس َأنَّ ُمَحمَّ ــدَُّث النَّ ــُو، َل َيَتَح ػػاري أى « َدْع كىانىػػًت األىٍنصى ٍكثىػػرى ًمػػفى كى
كا بىٍعدي. ًدينىةى، ثيَـّ ًإفَّ المييىاًجًريفى كىثيري   (ّ) المييىاًجًريفى ًحيفى قىًدميكا المى

                                                 

 (.َُِ/ ِ(    أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف لمشنقيطي )ُ)
اجي ٍبفي مً  عف - َٕٕٕ( َٓ/ ٗ(    صحيح البخارم )ِ) جَّ ، حى ٍف أىًبيوً  عفشيٍعبىةي،  عفٍنيىاؿو ، عى مَّدو  .كىاًقدي ٍبفي ميحى
،  عف - َْٓٗ( ُْٓ/ ٔ(    صحيح البخارم )ّ) ًميٌّ ،  عفعى ك عفسيٍفيىافي  بو. عىٍمره
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: لىًقيػتي أىبىػا ذىرٍّ  ، قىاؿى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى ًف المىٍعري مىػى  -رضػي اهلل عنػو -عى مَّػةه، كىعى مىٍيػًو حي بىػذىًة، كىعى ًبالرَّ
ػػ ػػأىٍلتيوي عى مَّػػةه، فىسى ػػمَّى اهللي غيبلىًمػػًو حي ػػًو، فىقىػػاؿى ًلػػي النَّبًػػي  صى ػػبلن فىعىيٍَّرتيػػوي ًبأيمٍّ ػػابىٍبتي رىجي : ًإنٍّػػي سى ، فىقىػػاؿى ٍف ذىًلػػؾى

 : ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى ــِو؟ ِإنَّــَك اْمــُرٌؤ ِفيــَك َجاِىِميَّــٌة، ِإْخــَواُنُكْم َخــَوُلُكْم، َجَعَمُيــُم المَّــُو » عى َيــا َأَبــا َذرٍّ َأَعيَّْرتَــُو ِبُأمّْ
ُفوُىْم َما َأْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفْمُيْطِعْمُو ِممَّا َيْأُكُل، َوْلُيْمِبْسُو ِممَّا َيْمَبُس، َوَل ُتَكمّْ  َتْحتَ 

 (ُ)«َيْغِمُبُيْم، َفِإْن َكمَّْفُتُموُىْم َفَأِعيُنوُىمْ 
: قىػاؿى رىسيػػكؿي ا ٍيػرىةى رضػػي اهلل عنػو، قىػاؿى ػٍف أىبًػي ىيرى : كعى ػػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى َمـْن َخــَرَج  »هلًل صى

يٍَّة، يَ  ْغَضـُب ِمَن الطَّاَعِة، َوَفاَرَق اْلَجَماَعَة، ُثمَّ َماَت، َماَت ِميَتًة َجاِىِميًَّة، َوَمْن ُقِتَل َتْحَت رَاَيٍة ِعمّْ
ِتــي، َوَمــْن َخــ ــُل ِلْمَعَصــَبِة، َفَمــْيَس ِمــْن ُأمَّ ِتــي، َيْضــِرُب َبرََّىــا ِلْمَعَصــَبِة، َوُيَقاِت ِتــي َعَمــى ُأمَّ َرَج ِمــْن ُأمَّ

 (ِ)«َوَفاِجَرَىا، َل َيَتَحاَش ِمْن ُمْؤِمِنَيا، َوَل َيِفي ِبِذي َعْيِدَىا، َفَمْيَس ِمنّْي
مَّـى أىٍقبىؿى ذىاتى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كعف سىٍعدو بف أبي كقاص رضي اهلل عنو، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى

مٍَّينىا مى  ٍكعىتىٍيًف، كىصى ؿى فىرىكىعى ًفيًو رى تَّى ًإذىا مىرَّ ًبمىٍسًجًد بىًني ميعىاًكيىةى دىخى دىعىا يىٍكـو ًمفى اٍلعىاًليىًة، حى عىوي، كى
بَّوي طىًكي : " رى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىؼى ًإلىٍينىا، فىقىاؿى صى ، ثيَـّ اٍنصى َسأَْلُت َربّْي َثاَلثًا، َفَأْعَطاِني ِثْنَتْيِن بلن

ِتي  ُأمَّ َوَمَنَعِني َواِحَدًة، َسأَْلُت َربّْي: َأْن َل ُيْيِمَك ُأمَِّتي ِبالسََّنِة َفَأْعَطاِنيَيا، َوَسأَْلُتُو َأْن َل ُيْيِمكَ 
 (ّ)"ِباْلَغَرِق َفَأْعَطاِنيَيا، َوَسأَْلُتُو َأْن َل َيْجَعَل َبْأَسُيْم َبْيَنُيْم َفَمَنَعِنيَيا 

 " : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ِإنَّ اهلَل َزَوى ِلي كعىٍف ثىٍكبىافى رضي اهلل عنو، قىاؿى
نَّ ُأمَِّتي َسَيْبُمُغ ُمْمُكَيا َما ُزِوَي ِلي ِمْنَيا، َوُأْعِطيُت اْلَكْنَزْيِن اأْلَْرَض، َفرََأْيُت َمَشاِرَقَيا  َوَمَغاِرَبَيا، َواِ 

نّْي َسأَْلُت َربّْي أِلُمَِّتي َأْن َل ُيْيِمَكَيا ِبَسَنٍة َعامٍَّة، َوَأْن َل ُيَسمَّْط عَ  َمْيِيْم َعُدوِّا اأْلَْحَمَر َواأْلَْبَيَض، َواِ 
نَّ َربّْي َقاَل: َيا ُمَحمَُّد ِإنّْي ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء َفِإنَُّو َل ِمْن ِسوَ  ى َأْنُفِسِيْم، َفَيْسَتِبيَح َبْيَضَتُيْم، َواِ 

ِتَك َأْن َل ُأْىِمَكُيْم ِبَسَنٍة َعامٍَّة، َوَأْن َل ُأَسمَّْط َعَمْيِيْم َعُدوِّا  نّْي َأْعَطْيُتَك أِلُمَّ َوى ِمْن سِ ُيَردُّ، َواِ 
َحتَّى  -َأْو َقاَل َمْن َبْيَن َأْقَطارَِىا  -َأْنُفِسِيْم، َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُيْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعَمْيِيْم َمْن ِبَأْقَطارَِىا 

 .(ْ)" َيُكوَن َبْعُضُيْم ُيْيِمُك َبْعًضا، َوَيْسِبي َبْعُضُيْم َبْعًضا
                                                 

دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف كىاًصؿو األىٍحدىًب،  عف - َّ( ُٓ/ ُ(    صحيح البخارم )ُ) : حى ، قىاؿى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى سي
 ُُٔٔأخرجو مسمـ في اإليماف كالنذكر باب إطعاـ المممكؾ مما يأكؿ رقـ ك 
، قاؿ:( ُْٖٖ) - ْٓ( ُْٕٕ/ ّ(    صحيح مسمـ )ِ) ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ دَّثىنىا عى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى حى

، عى  ًريرو فى ٍبًف جى ، عىٍف غىٍيبلى ٍيميكفو دَّثىنىا مىٍيًدم  ٍبفي مى ، بو.حى  ٍف ًزيىاًد ٍبًف ًريىاحو
، قاؿ: ( َِٖٗ) - َِ( ُِِٔ/ ْ(    صحيح مسمـ )ّ) ٍبدي اهلًل ٍبفي نيمىٍيرو دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى حى

دَّثىنىا اٍبفي نيمىٍيرو  كً  -كىالمٍَّفظي لىوي  -ح كىحى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى  بو.يـو
ا قاؿ: ( ِٖٖٗ) - ُٗ( ُِِٓ/ ْ(    صحيح مسمـ )ْ) ىيمى ، ًكبلى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، كى ًبيًع اٍلعىتىًكي  دَّثىنىا أىبيك الرَّ حى

ٍيدو  اًد ٍبًف زى مَّ بىةى، عىٍف أىًبي -كىالمٍَّفظي ًلقيتىٍيبىةى  -عىٍف حى ، عىٍف أىًبي ًقبلى ٍف أىيَّكبى مَّاده، عى دَّثىنىا حى  بو. أىٍسمىاءى، حى
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 لمبحث الثالثا
 وسائل تعميق المحبة ومفسداتيا 

 المطمب األول: وسائل تعميق المحبة بين المسممين
ليجد أنيا اىتمت بيذا الجانب اىتماما  إف المتأمؿ في سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ

بالغان، بؿ إف كؿ األحكاـ كالفرائض التي فرضيا اإلسبلـ تدعك إلى تقكية الصمة بيف المسمميف، 
  كتعميؽ المحبة بينيـ.

فالصبلة عمى سبيؿ المثاؿ فرضيا اهلل عمى المسمميف خمس صمكات في اليكـ كالميمة، 
  .دكف اعكجاج أك تمايز بينيـيؤدكنيا جماعة في المسجد، كيتراصكف في الصفكؼ 

َكاَن َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َيْمَسُح ، قىاؿى : رضي اهلل عنوعىٍف أىًبي مىٍسعيكدو ف
اَلِة، َوَيُقوُل: مَ  َفَتْخَتِمَف ُقُموُبُكْم، ِلَيِمِني ِمْنُكْم ُأوُلو اأَلْحاَلِم  ْخَتِمُفوااْسَتُووا َوَل تَ " َناِكَبَنا ِفي الصَّ

 (ُ)".َوالنَُّيى ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيمْ 

ؼ اٍلقيميكب قاؿ السيكطي رحمو اهلل: "  مٌي أىم ظير مف كىاٍخًتبلى كىمىا ييقىاؿ تغير كىجيو عى
ؼ  الفىة ًفي ظكاىرىـ كىاٍخًتبلى فيكؼ ميخى مٌي أًلىف مخالفتيـ ًفي الص  تغىير قمبو عى كىجيو كىرىاىىة لي كى

ؼ البكاطف   .(ِ)" الظَّكىاًىر سىبىب الٍخًتبلى

تزيد ، فيي صمة بيف الغني كالفقير مف المسمميف، ككذلؾ بالنسبة لمزكاة كالصدقات
العبلقة بينيـ ألفة كمحبة، كيتمنى الفقير ألخيو الغني أف يزيده اهلل مف فضمو كأف يبارؾ لو 

إف الفضؿ يرجع إلى اهلل ، فأك نفقة رزقو، كال يمف الغني عمى الفقير بما قدمو لو مف مساعدة
 فاؽ.تعالى أكالن كآخران، فيك الذم يقسـ األرزاؽ بيف عباده، كيكفؽ مف يشاء لمبذؿ كاإلن

ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى     ائ  ائ ەئ ەئ  وئ ژ قاؿ تعالى: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ       ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی   ی جئ  حئ 

  {164}البقرة: ژمئ ىئيئ جب حب خب مب ىب  

                                                 

قامتيا، كفضؿ األكؿ فاألكؿ منيا، كاالزدحاـ  - ِٖ (ِّّ/ ُصحيح مسمـ )(    ُ) باب تسكية الصفكؼ، كا 
 .َّٗ، ح عمى الصؼ األكؿ، كالمسابقة إلييا، كتقديـ أكلي الفضؿ، كتقريبيـ مف اإلماـ

 .(ُُٓ/ ِشرح السيكطي عمى مسمـ )(    ِ)
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ككذلؾ سائر العبادات كالمعامبلت التي شرعيا اهلل تعالى فإف مف أىـ مقاصدىا حسف 
، كدفع الضرر كاألذل فيما بينيـ، كأبرزىا صمة الرحـ كاإلحساف إلى الكالديف ،الصمة بيف الناس

 فيما مف أىـ الفرائض كالكاجبات التي أمر اهلل بيا، كأعظـ دليؿ المحبة كاأللفة بينيـ. 

  لتعميؽ المحبة بيف المسمميف:كفيما يمي الكسائؿ التي كردت في السنة 
 إخبار من تحّب أنك تحبو -ٔ

مَّـى  رضي اهلل عنو: عف النبيالمقداـ بف معد يكرب  عف سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى إذا  "قاؿ:  صى
 (ُ)."أحب الرجل أخاه فميخبره أنو يحبو

 كذلؾ أنو إذا أخبره ،كمعنى اإلعبلـ ىك الحث عمى التكدد كالتآلؼ" : (ِ)قاؿ البغكم
كفيو أنو إذا عمـ أنو محب لو قبؿ نصحو فيما دلو عميو مف  ،كاجتمب بو كده ،استماؿ بذلؾ قمبو

   (ّ) "رشد، كلـ يرد قكلو فيما دعاه إليو مف صبلح خفي عميو باطنو.

 فميعممو": أم فميخبره ندبان  كقاؿ المباركفكرم في شرح الحديث مف ركاية الترمذم: "
فيحصؿ  كده، فبالضركرة يحبو كذلؾ ألنو إذا أخبره بذلؾ استماؿ قمبو كاحتؿٌ  ،مؤكدنا أنو يحبو

 (ْ).االئتبلؼ كيزكؿ االختبلؼ بيف المؤمنيف"

 -صمى اهلل عميو كسمـ-: أف رجبلن كاف عندى النبيٍّ رضي اهلل عنو عف أنس بًف مالؾً ك 
، فقاؿ:  ؿه  -إني ألِحبُّ ىذا، فقال لو النبيُّ  -صمى اهلل عميو وسمم  -سوَل اهلل يا ر فمرَّ بو رجي

: "َأعَمْمَتو؟ "، قال: ل، قال: "َأعِمْمُو"، قال: فَمِحَقو، فقال: إني ُأِحبُّك في -صمى اهلل عميو وسمم 
  (ٓ) .اهلل، فقال: أحبََّك الذي أحَبْبَتِني لو

 المحبةالقصد في  -ٕ

دعا  ىذا الديف، لذلؾ ، كالمحبة جزء مفكال تفريطفيو اإلسبلـ ديف الكسط ال إفراط 
 ،كالمبالغة حتى ال يؤدم إلى اإلسراؼ ؛اإلى االعتداؿ فيي -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي

 ككذلؾ في البغض.  ،كمجاكزة الحد
                                                 

 .( ُِْٓرقـ الحديث ) ِّّ/ْسنف أبي داكد: كتاب األدب، باب إخبار الرجؿ الرجؿ بمحبتو إليو، (    ُ)
الحسيف بف مسعكد بف محمد، الفراء، أك ابف الفراء، أبك محمد، كيمقب بمحيي السنة، البغكم، فقيو، ىك: (    ِ)

 (.ِٗٓ/ِالزركمي، األعبلـ: ) انظر .محدث، مفسر 
  اإلسبلمي ، بيركت: المكتبِتحقيؽ: شعب األرناؤكط، كمحمد زىير الشاكيش، ط لمبغكم، شرح السنة، (    ّ)
  ( َٔ/ٕ) المباركفكرم  -تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم(    ْ)
 .( ُِٓٓرقـ الحديث ) ّّّ/ْسنف أبي داكد: كتاب األدب، باب إخبار الرجؿ الرجؿ بمحبتو إليو، (    ٓ)
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َأْحبْب َحِبيَبَك "  ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:رضي اهلل عنوعف أبي ىريرة ف
ا ما َعَسى َأْن َيكوَن َحِبيَبَك نَوَأْبِغْض َبِغيَضَك َىوْ ، َيْوًما ماَىْونا ما َعَسى َأْن َيكوَن َبِغيَضَك 

 (ِ)."حبنا مقتصدنا ال إفراط فيو" :أم (ُ).َيْوًما ما "

: "إذ ربما انقمب ذلؾ بتغير الزماف كاألحكاؿ بغضا فبل تككف قد رحمو اهلل (ّ)قاؿ المناكم
تككف قد أسرفت في بغضو فتستحي منو إذا في حبو فتندـ عميو إذا أبغضتو أك حبنا فبل  أسرفت
 .(ْ) "..فيكنؾ في حب كبغض؛ أحببتو

 اليدية -ٖ

ا"في المغة اليدية : "ما بعثتو لغيرؾ إكرامن
، (ٔ)ما يؤخذ ببل شرط اإلعادة" "أك ىي:  ،(ٓ)

ا مف معانييا: "ما يتقرب بو المييدم إلى المىيدم إليو"   (ٕ)كأيضن

فإف  تككف اليدية عمى سبيؿ اإلكراـ ال اإللزاـ،مدارىا عمى أف  ىذه التعريفات كميا
ضغائف الصدكر كما  اليدية تقكم الركابط كتقٌرب القمكب كتعٌمؽ المحبة بيف المتحابيف كتزيؿ

 يحاؾ فييا.
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى مَّـى رضي اهلل عنو عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى   (ٖ).«َتَياُدوا َتَحابُّوا»: قاؿ، عى

َكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيْقَبُل  »عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عىٍنيىا، قىالىٍت: ك  
 (ٗ) «الَيِديََّة َوُيِثيُب َعَمْيَيا

                                                 

،  - ُٕٗٗرقـ  (َّٔ/ ْشاكر )سنف الترمذم ت (    ُ) ك الكىٍمًبي  ٍيدي ٍبفي عىٍمرو دَّثىنىا سيكى : حى ٍيبو قىاؿى دَّثىنىا أىبيك كيرى حى
، ًد ٍبًف ًسيًريفى مَّ ، عىٍف ميحى ٍف أىي كبى مىمىةى، عى اًد ٍبًف سى مَّ  بو. عىٍف حى

 ( ُُّ/ٔالمباركفكرم، تحفة األحكذم ) (    ِ)
تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم، زيف محمد عبد الرؤكؼ بف ىك: (    ّ)

العمماء بالديف كالفنكف. انزكل لمبحث كالتصنيؼ، ككاف قميؿ الطعاـ كثير السير، فمرض  الديف: مف كبار
الصغير الديف محمد يستممي منو تآليفو. لو نحك ثمانيف مصنفا، منيا الكبير ك  كضعفت أطرافو، فجعؿ كلده تاج

 . (َِٔ/ٔمزركمي: ) ل . انظر األعبلـبيا كالتاـ كالناقص. عاش في القاىرة، كتكفي
 (ُْ/ُ) ممناكم، ل التيسير بشرح الجامع الصغير(    ْ)
 (.ْٕ/ُلممناكم ) التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، تحقيؽ: محمد رضكاف الداية،(    ٓ)
 (.ُّٗ/ُلمجرجاني) التعريفات،(    ٔ)
  (.َّٖ/ُالعسكرم )معجـ الفركؽ المغكية، (    ٕ)
اًلدو  عف - ْٗٓ (َِٖاألدب المفرد )ص: (    ٖ) ك ٍبفي خى اًعيؿى  عفعىٍمري ـي ٍبفي ًإٍسمى ا ،  عفًضمى ٍردىافى   ميكسىى ٍبفى كى
  .( ِْْٓكتاب اليبة كفضميا، باب المكافأة في اليبة، رقـ الحديث ) ، (ُٕٓ/ ّصحيح البخارم )(    ٗ)
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أم يعطي  ؛ميياكاف يقبؿ اليدية كيثيب عصمى اهلل عميو كسمـ كالمقصكد: أف النبي   
 (ُ) .كأقمو ما يساكم قيمة اليدية" ،المجازاة :كالمراد بالثكاب ،الذم ييدم لو بدليا

 تخّول الزيارة -ٗ

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى مَّـى، رضي اهلل عنو عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى " َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َلُو ، عى
: ُأِريُد ِفي َقْرَيٍة ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهلُل َلُو، َعَمى َمْدَرَجِتِو، َمَمًكا َفَممَّا َأَتى َعَمْيِو، َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقالَ 

اَل: َل، َغْيَر َأنّْي َأْحَبْبُتُو ِفي اهلِل َأًخا ِلي ِفي َىِذِه اْلَقْرَيِة، َقاَل: َىْل َلَك َعَمْيِو ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّيا؟ قَ 
، َقاَل: َفِإنّْي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيَك، ِبَأنَّ اهلَل َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُو ِفيِو "  .(ِ)َعزَّ َوَجلَّ

معنى أرصده أقعده يرقبو كالمدرجة بفتح الميـ كالراء ىي الطريؽ سميت بذلؾ ألف الناس 
أم يمضكف كيمشكف قكلو )لؾ عميو مف نعمة تربيا( أم تقـك بإصبلحيا كتنيض يدرجكف عمييا 
 (ّ) .إليو بسبب ذلؾ

  (ْ).الصالحيف كاألصحاب" كفيو فضيمة زيارة"الحديث:ىذا عند  رحمو اهلل قاؿ النككمك 

زيارة اإلخكاف في اهلل مف جكاىر عبادة اهلل كفييا الزلفة  : "رحمو اهلل قاؿ الغزاليك 
أحدىما: أف ال  اهلل مع ما فييا مف ضركب الفكائد كصبلح القمب، لكف بشرطيف: إلىالكريمة 

 يخرج إلى اإلكثار كاإلفراط.

  (ٓ).الثاني: أف يحفظ حؽ ذلؾ بالتجنب عف الرياء كالتزيف كقكؿ المغك كالغيبة كنحك ذلؾ"

مى ك  مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيرىةى قىاؿى : عىٍف أىًبي ىيرى مَّـى سى َمْن َعاَد َمِريًضا َأْو زَاَر  »ٍيًو كى
 (ٔ).«َأًخا َلُو ِفي المَِّو َناَداُه ُمَناٍد َأْن ِطْبَت َوَطاَب َمْمَشاَك َوَتَبوَّْأَت ِمَن الَجنَِّة َمْنزًِل 

 : مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى بىؿو قىاؿى " َقاَل المَُّو كىعىف ميعىاًذ ٍبًف جى
 (ُ).َواْلُمَتَباِذِليَن ِفيَّ " ،َواْلُمَتزَاِوِريَن ِفيَّ  ،َواْلُمَتَجاِلِسيَن ِفيَّ  ،َتَعاَلى: َوَجَبْت َمَحبَِّتي ِلْمُمَتَحابّْيَن ِفيَّ 

                                                 

   (َُِ/ ٓفتح البارم البف حجر )(    ُ)
مىًة كىاآٍلدىابً  - (ُٖٖٗ/ ْصحيح مسمـ )(    ِ)  باب في فضؿ الحب في اهلل. – كتاب اٍلًبرٍّ كىالصٍّ
 .(ُِْ/ ُٔشرح النككم عمى مسمـ )(    ّ)
 المصدر السابؽ.(    ْ)
 .(ُٔ/ ِ: ) لممناكم فيض القدير(    ٓ)
 (ََِٖالبر كالصمة، باب ما جاء في زيارة اإلخكاف، رقـ الحديث ) كتاب  (ّٓٔ/ ْسنف الترمذم )(    ٔ)

دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى ا قاؿ: : حى ، قىاالى سىٍيفي ٍبفي أىًبي كىٍبشىةى البىٍصًرم  ، كىالحي مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى : حى لسَّديكًسي  قىاؿى
ًمي  ىيكى ا دَّثىنىا أىبيك ًسنىافو القىٍسمى ، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي سىٍكدىةى،حى  لشَّاًمي 
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 التبّسم والبشاشة -٘

 المحبة كالتآلؼكسيـ مف سياـ  ،الطبلقة كالتبسـ كبشاشة الكجو خمؽ مف أخبلؽ المسمـ
 بابنا مف أبكاب الصدقة. صمى اهلل عميو كسمـكالمقابمة حيث جعميا النبي  عند المقاء

مَّـى:  رضي اهلل عنو، عىٍف أىًبي ذىرٍّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى َتَبسُُّمَك ِفي  »قىاؿى
ْرَشاُدَك الرَُّجَل ِفي َأْرضِ   َوْجِو َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة، َوَأْمُرَك ِبالَمْعُروِف َوَنْيُيَك َعِن الُمْنَكِر َصَدَقٌة، َواِ 

اَلِل َلَك َصَدَقٌة، َوَبَصُرَك ِلمرَُّجلِ  َماَطُتَك الَحَجَر َوالشَّْوَكَة َوالَعْظَم  الضَّ الرَِّديِء الَبَصِر َلَك َصَدَقٌة، َواِ 
ْفرَاُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفي َدْلِو َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ    .(ِ)«َعِن الطَِّريِق َلَك َصَدَقٌة، َواِ 

  (ّ)".تؤجر عميو كما تؤجر عمى الصدقة ،إظيارؾ البشاشة كالبشر إذا لقيتو " :أم

مَّـى: رضي اهلل عنو عىٍف أىًبي ذىرٍّ ك  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى ًليى النًَّبي  صى َل َتْحِقَرنَّ ِمَن  »، قىاؿى
 (ٓ).«(ٗ)اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو َأْن َتْمَقى َأَخاَك ِبَوْجٍو َطْمقٍ 

أنو كصؼ حسف الخمؽ فقاؿ: "ىك بسط الكجو رحمو اهلل عبد اهلل بف المبارؾ عف  ككرد
  (ٔ).األذل" ؼكك  كبذؿ المعركؼ

 

                                                                                                                                          

 (ُّٓٗ/ ّمشكاة المصابيح )(    ُ)
كتاب البٌر كالصمة، باب ما جاء في صنائع المعركؼ، رقـ الحديث  (ّّٗ/ ْسنف الترمذم ت شاكر )(    ِ)
اًمي  قى  - ( ُٔٓٗ)  رىًشي  اليىمى مَّدو الجي دَّثىنىا النٍَّضري ٍبفي ميحى : حى ٍبًد العىًظيـً العىٍنبىًرم  قىاؿى دَّثىنىا عىبَّاسي ٍبفي عى دَّثىنىا حى : حى اؿى

، عىٍف أىًبيًو، ٍرثىدو اًلًؾ ٍبًف مى ، عىٍف مى دَّثىنىا أىبيك زيمىٍيؿو : حى ٍف اٍبًف ترمذم: بو، قاؿ ال ًعٍكًرمىةي ٍبفي عىمَّارو قىاؿى ًفي البىاًب عى كى
سىفه غىًريبه  ًديثه حى ٍيرىةى: ىىذىا حى اًئشىةى، كىأىًبي ىيرى ذىٍيفىةى، كىعى ، كىحي اًبرو ، كىجى  مىٍسعيكدو

 ( ْٖٔكابف حباف ) (ُِٖالبخارم في " األدب المفرد " )أخرجو ك 
ما ركل عنو سكل  ،" ليس بمعركؼ ي:الذىبعنو قاؿ  ،غير مرثد كىك ابف عبد اهلل الزماني كالحديث ركاتو ثقات

 .(ُُٔ/ ِسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )انظر  كلده مالؾ ". كفي التقريب: ىك مقبكؿ.
 (ٕٔ/ٔالمباركفكرم، تحفة األحكذم ) (    ّ)
إسكاف البلـ ككسرىا، كطميؽ بزيادة ياء كمعناه سيؿ منبسط فيو الحث  :عمى ثبلثة أكجو (طمؽ)ركم (    ْ)

شرح النككم عمى صحيح  انظر: .عمى فضؿ المعركؼ كما تيسر منو كاف قٌؿ، حتى طبلقة الكجو عند المقاء
 (ُٕٕ/ٔمسمـ: ) 

ء، رقـ كتاب البر كالصمة كاألدب، باب استحباب طبلقة الكجو عند المقا (َِِٔ/ ْصحيح مسمـ )(    ٓ)
 .( ِِٔٔالحديث ) 

 .( ََِٓ: كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في حسف لخمؽ، رقـ ) (ّّٔ/ّ)سنف الترمذم(    ٔ)
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 المطمب الثاني: مفسدات المحبة
لما أكجب اهلل المحبة بيف المسمميف حـر كؿ ما يؤدم إلى تصدعيا كتخمخميا، كذلؾ 
 ،صيانة ليا كدافعا إلى دكاميا كاستمرارىا، فجعؿ كؿ عمؿ يخدش بيذه المحبة مف المحرمات
 ،سكاء كاف باألفعاؿ أك األقكاؿ أك حتى كاف أمران يختمج في الصدكر كالظف كالشؾ كالكيد

 كالسككت عند سماع أك رؤية مف يقع في عرض أم مسمـ.

ى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ژ قاؿ تعالى: 

ىئ  ی    یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب  مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت 

پ پ پ       پ ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      جث مث  

  }الحجرات{.. ژٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ 

بىٍيرى ٍبفى العىكَّاـً ك  : " -رضي اهلل عنو -عف الز  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى َدبَّ ِإَلْيُكْم ، أىفَّ النًَّبيَّ صى
ــَعَر َوَلِكــْن َتْحِمــُق الــدّْينَ  ، َداُء اأُلَمــِم َقــْبَمُكْم: الَحَســُد َوالَبْغَضــاُء، ِىــَي الَحاِلَقــُة، َل َأُقــوُل َتْحِمــُق الشَّ

اَل ُأَنبّْـُئُكْم ِبَمـا ُيَثبّْـُت َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َل َتْدُخُموا الَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َوَل ُتْؤِمُنـوا َحتَـّى َتَحـابُّوا، َأَفـ
 (ُ)".  َذِلَك َلُكْم؟ َأْفُشوا السَّاَلَم َبْيَنُكمْ 

ػػٍف أىنىػػسو ك    : -رضػػي اهلل عنػػو -عى ، قىػػاؿى ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى َل َتَحاَســُدوا، َوَل »، أىفَّ النَّبًػػيَّ صى
  (ِ)«ْخَواًناَتَباَغُضوا، َوَل َتَقاَطُعوا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهلِل إِ 

 : ، قىػػاؿى ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػٍف رىسيػػكًؿ المَّػػًو صى ٍنػػوي، عى ًضػػيى المَّػػوي عى ٍيػػرىةى رى ػػٍف أىبًػػي ىيرى َتِجــُدوَن  »عى
ِفـي  النَّاَس َمَعاِدَن، ِخَياُرُىْم ِفي الَجاِىِميَِّة ِخَيـاُرُىْم ِفـي اإِلْسـاَلِم، ِإَذا َفِقُيـوا، َوَتِجـُدوَن َخْيـَر النَّـاسِ 

َوَتِجُدوَن َشرَّ النَّاِس َذا الَوْجَيْيِن الَِّذي َيْأِتي َىـُؤَلِء ِبَوْجـٍو، َوَيـْأِتي  َىَذا الشَّْأِن َأَشدَُّىْم َلُو َكرَاِىَيًة،
 (ّ)«َىُؤَلِء ِبَوْجوٍ 

  
                                                 

،  - َُِٓ( ْٔٔ/ ْ(    سنف الترمذم ت شاكر )ُ) ًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى ًكيعو قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي كى حى
دَّثىوي  بىٍيًر، حى ٍكلنى ًلمز  ًليًد، أىفَّ مى ٍف يىًعيشى ٍبًف الكى ، عى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو ، عى ٍرًب ٍبًف شىدَّادو  الحديث... عىٍف حى

ٍف قىتىادىةى،ِٗٓٓ) -ِْ( ُّٖٗ/ ْ(    صحيح مسمـ )ِ) دى، عف شيٍعبىةي، عى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، عف أىبيك دىاكي  ( عف ميحى
 .بو
ٍرعىةى،  - ّّْٗ( ُٖٕ/ ْ(    صحيح البخارم )ّ) ، عىٍف عيمىارىةى، عىٍف أىًبي زي ًريره ، عف جى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـى عف ًإٍسحى

قاؿ: ( ِِٔٓفي فضائؿ الصحابة باب خيار الناس رقـ ) - ُٗٗ( ُٖٓٗ/ ْ) في صحيحو مسمـأخرجو ك بو. 
دَّثىًني سىًعيدي ٍبفي  ، حى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ًني ييكنيسي ، أىٍخبىرى نىا اٍبفي كىٍىبو مىةي ٍبفي يىٍحيىى، أىٍخبىرى ٍرمى دَّثىًني حى  بو.  اٍلميسىيًٍّب،حى
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 التمييد
 بناء دولة اإلسالم عمى أساس المحبة

ظؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يدعك إلى اهلل تعالى في مكة ثبلث عشرة سنة حتى 
اشتد عميو الحصار كالتضييؽ مف الكفار، كتآمركا عمى قتمو لما كجدكا مف أثر دعكتو عمى 

كفركا بيا يعبدكنيا مف دكف اهلل قد ظير لمناس عكارىا كخكرىا، ف، كأف أصناميـ التي األرض
دخؿ كثير منيـ في اإلسبلـ عف قناعة كيقيف بأنو ال يستحؽ العبادة إال اهلل كحده ال شريؾ لو، ك 

كتجذر  ،كاف ىذه األصناـ ال تضر كال تنفع، كقد ابتمي المؤمنكف في سبيؿ ذلؾ أشد الببلء
  رسكخا في انفسيـ.ي قمكبيـ كازداد اإليماف ف

 أذف اهلل باليجرة أف ، إلىككاف مف مشيئة اهلل تعالى أف يبقى الصراع في مكة عمى حالو
 خرج أىؿ مكة مف المؤمنيفأثران عمى النفس، ففييا شدة مرحمة جديدة ال تقؿ  يكى ،إلى المدينة

إلى ديار أخرل ليس ليـ  ، كربما األىؿ كذلؾ،كأمكاؿ ،كما يممككنو مف مساكف تاركيف ديارىـ،
ينشركف النكر  ،كالخبلفة في ىذه األرض ،ىؿ كال أمكاؿ، كذلؾ ليككنكا أىبلن لمتمكيفأفييا 

كىك مدينة  ،كاليدل فييا بعد مراحؿ مف االبتبلء كاالمتحاف كالتمحيص، كقد ىيأ اهلل لذلؾ المكاف
ـ أىميا مف األكس يثرب كالتي أصبحت بعد ذلؾ تسمى المدينة المنكرة، كقبؿ ذلؾ إسبل

 كالخزرج.

إلى ، كتككف منطمؽ الدعكة ثـ أمر اهلل نبيو باليجرة إلييا ليتـ فييا إقامة الدكلة اإلسبلمية
  .لكؿ بقاع األرض اهلل تعالى

تثبيت دعائـ الدكلة ب مباشرةشرع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ منذ دخكلو المدينة 
الجديدة عمى قكاعد متينة، كأسس راسخة، فكانت أكلى خطكاتو المباركة االىتماـ ببناء المسجد 

صدار الكثيقة أك الدستكر النبكم ، كالمؤاخاة بيف المياجريف كاألنصار عمى الحب في اهلل، كا 
عداد الذم ينظـ العبلقات بيف المسمميف كالييكد كمشرك ،اإلسبلمي في المدينة ي المدينة، كا 

جيش لحماية الدكلة، كالسعي لتحقيؽ أىدافيا، كالعمؿ عمى حؿ مشاكؿ المجتمع الجديد، كتربيتو 
  (ُ)عمى المنيج الرباني في كافة شئكف الحياة.

فقد أقبؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـ، بمجرد كصكلو إلى المدينة المنكرة كاستقراره 
فييا، عمى إقامة مجتمع إسبلمي راسخ متماسؾ، يتألؼ مف ىؤالء المسمميف، األنصار 

                                                 

 (.ِٗٗعمي محمد الصبلبي )ص:  –ائع كتحميؿ أحداث (    انظر السيرة النبكية عرض كقُ)
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أكؿ خطكة قاـ بيا في سبيؿ ىذا األمر: بناء  تفكان ؛كالمياجريف الذيف جمعتيـ المدينة المنكرة
 المسجد.

غرك كال عجب، فإف إقامة المسجد أكؿ كأىـ ركيزة في بناء المجتمع اإلسبلمي، ذلؾ  كال
 والتزامبقكة صمتو باهلل تعالى، كمدل أف المجتمع المسمـ إنما يكتسب صفة الرسكخ كالتماسؾ 

نما ينبع ذلؾ كمو مف ركح المسجد ككحيو. ،اإلسبلـ كعقيدتو كآدابو بأحكاـ   كا 

، فما لـ قاء المسمميف كاجتماعيـ لتزيد بينيـ األلفة كالمحبةكىك المكاف المناسب اللت
المسممكف يكميا، عمى مرات متعددة في بيت مف بيكت اهلل، كقد تساقطت مما بينيـ  ىيتبلق

 ، ال يمكف لركح التآلؼ كالتآخي أف تؤلؼ بينيـ.الجاه كالماؿالنسب ك فكارؽ 

بيف  متراصيف صفا كاحدان  يصمكفحيث تشيع ركح المساكاة كالعدؿ بيف المسمميف  كفيو
يدم اهلل عز كجؿ، كقد كقفكا عمى صعيد مشترؾ مف العبكدية لو، كتعمقت قمكبيـ بربيـ الكاحد 
جٌؿ جبللو، كميما انصرؼ كؿ مسمـ إلى بيتو يعبد اهلل كيركع لو كيسجد دكف كجكد ظاىرة 

تغمب في المجتمع عمى معاني كاالجتماع في العبادة، فإف معنى العدالة كالمساكاة لف ي المشاركة
 األثرة كالتعالي كاألنانية.

ف مف  ، أف ينصير أشتات المسمميف في بكتقة مف المبادئ التي يدعك إلييا اإلسبلـكا 
حكمو كشرعو، كلكف ما لـ تقـ في كتابو ك يجمعيـ عمييا حبؿ اهلل الذم ىك  ،الكحدة الراسخة

تعمـ حكـ اهلل كشريعتو ليتمسككا بيما عف أنحاء المجتمع مساجد يجتمع فييا المسممكف عمى 
 معرفة كعمـ، فإف كحدتيـ تؤكؿ إلى شتات، كسرعاف ما تفرقيـ عف بعضيـ الشيكات كاألىكاء.

فمف أجؿ تحقيؽ ىذه المعاني كميا في مجتمع المسمميف كدكلتيـ الجديدة، أسرع رسكؿ اهلل 
 (ُ) صٌمى اهلل عميو كسمـ قبؿ كؿ شيء فبادر إلى بناء المسجد.

ثـ آخى رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـ بيف المياجريف " : رحمو اهلل قاؿ ابف القيـ
كاألنصار، في دار أنس بف مالؾ، ككانكا تسعيف رجبل، نصفيـ مف المياجريف، كنصفيـ مف 
األنصار، آخى بينيـ عمى المكاساة، كيتكارثكف بعد المكت دكف ذكم األرحاـ، إلى حيف كقعة 

 ژىئ ىئ  ىئ ی ی      ی ی         جئحئ مئ   ىئ يئ جب حب  ژ  :أنزؿ اهلل عز كجؿبدر، فمما 

  (ِ) "رد التكارث، دكف عقد األخكة.  {ٕٓ}األنفاؿ:

                                                 

 (.ُّْ(    انظر فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ الخبلفة الراشدة )ص: ُ)
 .ٕٓ/ّ. ٔٓ/ ِ(    زاد المعاد البف القيـ ِ)
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سمـ بىيف اٍلمييىاًجريف كاالنصار  آخى" رحمو اهلل:  (ُ)قاؿ ابف كثير مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى النًَّبيٍّ صى
ا قىاؿى تىعىالىى:  ،باألنصارم المياجرمليرتفؽ  ې ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ ژ كىمى

وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی   یی  ی جئ حئ 

قىاؿى تىعىالىى:  {ٗ}الحشر: ژمئ ىئ يئ جب ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ژ كى

 ژېې ى ى ائ ائ  ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  

  {ّّ}النساء:
ًدينىةى، يىًرثي المييىاًجري  قاؿ كفى لىمَّا قىًدميكا المى ٍنييمىا: " كىافى المييىاًجري بَّاسو رىًضيى المَّوي عى اٍبًف عى

، فىمىمَّ  ـٍ مَّـى بىٍينىيي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ى النًَّبي  صى كًَّة الًَّتي آخى اًرمَّ ديكفى ذىًكم رىًحًمًو، ًلؤٍليخي لىتٍ األىٍنصى  ا نىزى
:   {ّّ}النساء: ژۅ ۉ  ۅژ ٍت "، ثيَـّ قىاؿى  ژ ى ى ائژنىسىخى

ييكًصي لىوي "   {ّّ}النساء: ، كى قىٍد ذىىىبى الًميرىاثي ةى، كى فىادىةى، كىالنًَّصيحى ، كىالرٍّ  (ِ) ."ًإالَّ النٍَّصرى

ى بىٍيفى قد آك  تىٍيًف، فىكىاخى اًبًو مىرَّ ى الرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسمـ بىٍيفى أىٍصحى اٍلمييىاًجًريفى خى
بىٍيفى حمزة  ى بىٍيفى أبي بكر كعمر، كى ؽٍّ، كىاٍلميكىاسىاًة، كىآخى مىى اٍلحى ـٍ مىعى بىٍعضو قىٍبؿى اٍلًيٍجرىًة عى بىٍعًضًي

بىٍيفى عيبىيٍ  ، كى بىٍيفى الزبير كىاٍبًف مىٍسعيكدو ، كى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى بىٍيفى عثماف كىعى اًرثىةى، كى ٍيًد ٍبًف حى دىةى ٍبًف كىزى
سىاًلـو مىٍكلىى أىًبي  بىٍيفى أبي عبيدة كى ، كى قَّاصو سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى بىٍيفى ميٍصعىًب ٍبًف عيمىٍيرو كى اًرًث كببلؿ، كى اٍلحى

ةى ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو. طىٍمحى ٍيدو كى بىٍيفى سىًعيًد ٍبًف زى ذىٍيفىةى، كى  حي

ى بىٍيفى اٍلمييىاجً  ًدينىةى.كىاٍلمىرَّةي الثَّاًنيىةي آخى ٍقدىًمًو اٍلمى اًر ًفي دىاًر أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو بىٍعدى مى  (ّ)ًريفى كىاأٍلىٍنصى

ساىـ نظاـ المؤاخاة في ربط األمة بعضيا ببعض، فقد أقاـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
ىذه الصمة عمى أساس اإلخاء الكامؿ بينيـ، ىذا اإلخاء الذم تذكب فيو عصبيات الجاىمية، 

إال لئلسبلـ كأف تسقط فكارؽ النسب كالمكف كالكطف، فبل يتأخر أحد أك يتقدـ إال  فبل حمية
 بمركءتو كتقكاه.

كقد جعؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىذه األخكة عقدان نافذان ال لفظان فارغان، كعمبل يرتبط 
اإليثار كالمكاساة ككانت عكاطؼ  ،بالدماء كاألمكاؿ ال تحية تثرثر بيا األلسنة كال يقـك ليا أثر

 .(ُ)كالمؤانسة تمتزج في ىذه األخكة كتمؤل المجتمع الجديد بأركع األمثاؿ
                                                 

 (.ِّْ/ ِ(    السيرة النبكية البف كثير )ُ)
ٍمتي  - ِِِٗ( ٓٗ/ ّ(    صحيح البخارم )ِ) دَّثىنىا الصَّ ، عىٍف طىٍمحىةى  حى ٍف ًإٍدًريسى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عى ، حى مَّدو ٍبفي ميحى

، بو. بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي رٍّؼو  ٍبًف ميصى
 (.ِّٓ - ِّْ/ ِ(    السيرة النبكية البف كثير )ّ)
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كالسبب الذم أدل إلى تقكية ىذه األخكة بيف المياجريف كاألنصار ىك أف أىؿ ىذا 
فأحبكه كتغمغؿ في أعماؽ المجتمع ممف التقكا عمى ديف اهلل كحده، نٌشأىـ دينيـ الذم اعتنقكه 

، فيـ أبعد ما يككنكف عف الشعارات التي ال كيسمعكا كيطيعكامى أف يقكلكا كيفعمكا، عقمكبيـ 
ې ې        ې ژ تتجاكز أطراؼ األلسنة، ككانكا عمى النحك الذم حكاه اهلل عنيـ في قكلو تعالى: 

 .{ُٓ}النكر: ژى ى   ائ ائ   ەئ ەئ وئ    وئ  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 

البقاء كاالستمرار ليذه األخكة، التي شد اهلل بيا أزر كبذلؾ الذم درج عميو المسممكف كفؿ 
حتى آتت ثمارىا في كؿ أطكار الدعكة طكاؿ حياتو صمى اهلل عميو كسمـ، كامتد  ،دينو كرسكلو

رضي اهلل  -أثرىا حتى كفاتو صمى اهلل عميو كسمـ، كبقيت ىذه المؤاخاة عند مبايعة الصديؽ 
ذلؾ فإف سياسة المؤاخاة بيف المياجريف  األمة.. حدث األنصار صدعنا في شمؿكلـ ي ،-عنو 

كاألنصار، نكع مف السبؽ السياسي الذم اتبعو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في تأصيؿ 
المكدة كتمكينيا في مشاعر المياجريف كاألنصار، الذيف سيركا جميعا عمى رعاية ىذه المكدة 

 .(ِ)كذلؾ اإلخاء، بؿ كانكا يتسابقكف في تنفيذ بنكده

إف المجتمع المدني الذم أقامو اإلسبلـ كاف مجتمعان عقدي ا يرتبط باإلسبلـ كال يعرؼ 
المكاالة إال هلل كلرسكلو كلممؤمنيف، كىك أعمى أنكاع االرتباط كأرقاه، إذ يتصؿ بكحدة العقيدة 

 .(ّ)كالفكر كالركح

مَّـى  جعؿكقد  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى العبلقات  نظمت أك صحيفة أك كثيقة كتابذلؾ في النبي صى
كاستيدؼ ىذا الكتاب تكضيح التزامات جميع  ،أكردتو المصادر التاريخيةك بيف سكاف المدينة، 

األطراؼ داخؿ المدينة، كتحديد الحقكؽ كالكاجبات، كقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب 
 .(ْ)(لكثيقةأك ا كالصحيفة، كأطمقت األبحاث الحديثة عمييا لفظ )الدستكر

                                                                                                                                          

 (ُّٓكقائع كتحميؿ أحداث )ص:  . كالسيرة النبكية عرضُْٗ، ُّٗالسيرة لمغزالي ص  (    فقوُ)
 .ََِ(    فصكؿ في السيرة النبكية، د. عبد المنعـ السيد، صِ)
 (..ِِٓ/ ُأكـر ضياء العمرم ) –(    السيرة النبكية الصحيحة ّ)
(    كقد تعرض الدكتكر أكـر ضياء العمرم في كتابو "السيرة النبكية الصحيحة محاكلة لتطبيؽ قكاعد ْ)

ركايات السيرة النبكية" لدراسة طرؽ كركد الكثيقة، كبيف أف أسمكب الكثيقة ينـ عف أصالتيا  المحدثيف في نقد
 َِٖ-ِِٕ/ُ «.فنصكصيا مككنة مف كممات كتعابير كانت مألكفة في عصر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ»
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فيي بيف  :تبدأ الكثيقة التي كتبت بيف المياجريف كاألنصار ببياف األطراؼ المتحالفة
 (ُ) .ب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ كجاىد معيـ"المؤمنيف كالمسمميف مف قريش كأىؿ يثر 

"أنيـ أمة كاحدة مف دكف الناس" أمة تربط أفرادىا رابطة العقيدة كليس  كتنص الكثيقة عمى
كتتحد أفكارىـ كتتحد قبمتيـ ككجيتيـ، كالؤىـ هلل كليس لمقبيمة، كاحتكاميـ  ،الدـ، فيتحد شعكرىـ

  .لمشرع كليس لمعرؼ، كىـ يتمايزكف بذلؾ كمو عمى بقية الناس

غيرىـ مف الييكد كالحمفاء، كال شؾ أف فيذه الركابط تقتصر عمى المسمميف كال تشمؿ 
تمييز الجماعة الدينية كاف أمران مقصكدان يستيدؼ زيادة تماسكيا كاعتزازىا بذاتيا، يتضح ذلؾ 

إلى بيت  في تمييزىا بالقبمة كاتجاىيا إلى الكعبة بعد أف اتجيت ستة عشر أك سبعة عشر شيران 
  . (ِ)المقدس

يميز أتباعو عمف سكاىـ في أمكر كثيرة كيكضح كقد مضى النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
ككضع لممسمميف مبدأ مخالفة غيرىـ كالتميز عمييـ فقاؿ:  ،ليـ أنو يقصد بذلؾ مخالفة الييكد

"مف تشبو بقكـ فيك منيـ" كقاؿ: "ال تشبيكا بالييكد" كاألحاديث في ذلؾ كثيرة كىي تفيد معنى 
ب أف التشبو كالمحاكاة لآلخريف يتنافى مع تميز المسمميف كاستعبلئيـ عمى غيرىـ، كال ري

كلكف ىذا التميز كاالستعبلء ال يشكؿ حاجزان بيف  ،االعتزاز بالذات كاالستعبلء عمى الكفار
المسمميف كغيرىـ، فكياف الجماعة اإلسبلمية مفتكح كقابؿ لمتكسع كيستطيع االنضماـ إليو مف 

 يقبؿ منيجو.

سبلـ، كاجتمع الشمؿ، كذىبت اثار الغربة مف كقد استمر األمر عمى ذلؾ حتى عٌز اإل
كحشة كحاجة، فنسخ اهلل حكـ التكارث بيذه األخكة بالحكـ الثابت المستقر، كىك التكارث بالقرابة 

ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  ى ائ ژ  كالرحـ قاؿ عز شأنو:

  {ٔ}األحزاب: ژائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

   {ٕٓ}األنفاؿ: ژمئ   ىئ يئ جب حب   ىئ ىئ  ىئ ی ی      ی ی    جئحئژ كقاؿ: 

كقػػػد كػػػاف ليػػػذه األخػػػكة اثارىػػػا البعيػػػدة فػػػي الحػػػب كاالرتفػػػاؽ، كالتعػػػاكف كالتناصػػػر، كقػػػامكا 
 (ّ)بحقكقيا خير قياـ، كضرب األنصار في ىذا مثبل عميا لـ تعرؼ لغير ىؤالء السادة األبرار.

                                                 

 (ِِٗ/ ُلنبكية )(    السيرة النبكية الصحيحة محاكلة لتطبيؽ قكاعد المحدثيف في نقد ركايات السيرة اُ)
 .َٓٓ/ ُ(    سيرة ابف ىشاـ ِ)
 (.ُٓ/ ِ(    السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة )ّ)
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النسب كالمكف كالكطف، ذابت عصبيات الجاىمية، فبل حمية إال لئلسبلـ، كسقطت فكارؽ 
فبل يتقدـ أحد أك يتأخر إال بمركءتو كتقكاه، ككانت عكاطؼ األخكة، كاإليثار؛ كالمكاساة 
كالمؤانسة تمتزج في ىذه األخكة، كتمؤل المجتمع الجديد بأركع األمثاؿ؛ كفي ىذه األخكة أقكل 

 (ُ) مظير مف مظاىر عدالة اإلسبلـ اإلنسانية كاألخبلقية.

نت عمى الكرؽ فحسب، كال كممات قيمت بالمساف فقط؛  كلـ تكف ىذه المؤاخاة معاىدة ديكٍّ
نما كانت مؤاخاة سجمت عمى صفحات القمكب، كعمبلن  يثرثر  ان يرتبط بالدماء كاألمكاؿ، ال كبلمكا 

 (ِ) اليسر.في بو المساف، إنيا مؤاخاة في القكؿ كالعمؿ، كالنفس كالمتاع كاألمبلؾ، في العسر ك 

سيتـ صدؽ األخكة كالمحبة، حتى صاركا شامة بيف األمـ، أركع األمثمة في فقد ضربكا 
 في مبحث محبة الصحابة لبعضيـ مف ىذا البحث. شيء منيا ذكر

                                                 

 (ُِٔ. رحمة لمعالميف )ص: َُٖ، كالرحيؽ المختـك صّٔ/ ّ(    انظر: زاد المعاد ُ)
 .ُِٗ، كفقو السيرة لمحمد الغزالي، صُٓٔ/ ِ(    انظر: التاريخ اإلسبلمي لمحمكد شاكر ِ)
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  األول الفصل
 المحبة في حياة الرسول صمى اهلل عميو وسمم

 المبحث األول
 محبتو هلل تعالى ولمدعوة 

أشػػدَّ عبػػاد اهلل خشػػيةن لربػػو، كأعظميػػـ رجػػاءن فيػػو،  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -الرسػػكؿ كػػاف 
مناجاة كأكثرىـ حبًّا لو، ككانت أحبَّ األكقات إليو، تمؾ الساعات التي يعتزؿ فييا الناس؛ ليىٍأنىس ب

 خالؽ الككف، كميبًدع الكجكد.
التفكػر كالتأمػؿ كاف قبؿ أف ييبعث يىمكيث في غار ًحراء الميالي ذكات العػدد، مسػتغرقنا فػي   

  كيىمؤل جكانب نفسو بالضراعة إليو.، الخالؽ سبحانو كتعالىعبادة ك 
ػمَّـى  سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػا بيػًدئى بًػًو رىسيػكؿي المَّػًو صى ؿي مى ػٍؤًمًنيفى أىنَّيىػا قىالىػٍت: أىكَّ اًئشىةى أيٍـّ المي ًمػفى عىٍف عى

بٍّػ َـّ حي ػٍبًح، ثيػ ػاءىٍت ًمٍثػؿى فىمىػًؽ الص  ٍؤيىػا ًإالَّ جى ، فىكىػافى الى يىػرىل ري ةي ًفػي النَّػٍكـً ػاًلحى ٍؤيىا الصَّ ًإلىٍيػًو  بى الكىٍحًي الر 
نَّثي ًفيًو  كىافى يىٍخميك ًبغىاًر ًحرىاءو فىيىتىحى بلىءي، كى المَّيىاًليى ذىكىاًت العىدىًد قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزعى ًإلىى  -كىىيكى التَّعىب دي  -الخى

ػ تَّػى جى دي ًلًمٍثًميىا، حى كَّ ةى فىيىتىزى ًديجى ، ثيَـّ يىٍرًجعي ًإلىى خى دي ًلذىًلؾى كَّ يىتىزى .." أىٍىًمًو، كى ػاًر ًحػرىاءو ػؽ  كىىيػكى ًفػي غى اءىهي الحى
 (ُ)الحديث.

ـي مػػػا تىسػػػعد بػػػو نفسيػػػو، تمػػػؾ السػػػاعاًت رسػػػكالن إلػػػى النػػػاس كافػػػة،  ابتعثػػػو اهللكلىمػػػا  كػػػاف أعظػػػ
د راكعنػا سػاجدنا قانتنػا هلل؛ ييسػبٍّح بحمػده، كيىػذكر آالءىه، كييًمػح القياـ ك الطكيمةى التي يىقضييا في  التيج 

    . كالمناجاة.الدعاء عميو في 
صػمى -: إف النبػي بقكليػا -رضػي اهلل عنيػا-السػيدة عائشػة  أـ المؤمنيف كصفت ذلؾكقد 

كاف يقكـ مف الميؿ حتى تىتفطَّر قدماه، فقمت لو: ًلـ تصنع ىذا يا رسكؿ اهلل كقػد  -اهلل عميو كسمـ
 (ِ)."؟اً أن أكون عبدًا شكور  أفال أحبُّ " غفىر اهلل لؾ ما تقدَّـ مف ذنبؾ كما تأخَّر؟! فقاؿ: 

ككاف يحب الصياـ كربما يظىؿ  صائمنا طاكينا، مكاصبلن الصػياـ، سػعيدنا بػالجكع كالعطػش؛   
صػمى -قػاؿ: نيػى رسػكؿ اهلل  -رضػي اهلل عنػو-ألف فيو قربنا مف العمي األعمى؛ فعف أبي ىريرة 

                                                 

،  عف( ٕ/ ُ(    صحيح البخارم )ُ) ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف  عفيىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ، عىٍف عيقىٍيؿو المٍَّيثي
بىٍيًر،بو. كأخرجو مسمـ ) ٍبًد اهلًل ٍبًف قاؿ: ( َُٔ) - ِِٓ( ُّٗ/ ُالز  دَّثىًني أىبيك الطَّاًىًر أىٍحمىدي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف عى حى

، بو. عىٍمًرك ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ًني ييكنيسي : أىٍخبىرى ، قىاؿى نىا اٍبفي كىٍىبو ، أىٍخبىرى  ٍبًف سىٍرحو
حدثنا الحسف بف عبد العزيز، حدثنا عبد اهلل بف يحيى، قاؿ:  – ّْٕٖ( ُّٓ/ ٔ(    صحيح البخارم )ِ)

[ قاؿ: َِِٖ-ُٖ] -ِِٖٕ( ُُْ/ ٖأخبرنا حيكة، عف أبي األسكد، سمع عركة بف الزبير،بو. كأخرجو مسمـ )
ًني أىبي  دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، أىٍخبىرى كفي ٍبفي سىًعيدو األىٍيًمي  ، قىاالى : حى كؼو ، كىىىاري كفي ٍبفي مىٍعري دَّثىنىا ىىاري ٍخرو ، عىًف اٍبًف حى ك صى

بىٍيًر ، بو.  قيسىٍيطو ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الز 
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عػػف الكصػػاؿ فػػي الصػػكـ، فقػػاؿ لػػو رجػػؿ مػػف المسػػمميف: إنػػؾ تكاصػػؿ يػػا رسػػكؿ  -اهلل عميػػو كسػػمـ
 (ُ)."أيُّكم مثمي؟ َأبيت ُيطعمني ربي وَيسقين" اهلل؟ قاؿ: 

المسػتحب إلػى ، فظن ػكا أف مػف رضػكاف اهلل عمػييـ كلقد اخػتمط األمػر عمػى بعػض الصػحابة
صػػمى اهلل عميػػو -أف يتػػرؾ الػػدنيا إلػػى اآلخػػرة، كلكنػػو أف يىنقطػػع اإلنسػػاف إلػػى العبػػادة، ك  اهلل تعػػالى

ػػػبلءو ال يىقبػػػؿ التأكيػػػؿى  -ردَّىػػػـ إلػػػى الصػػػكاب، كبػػػيَّف ليػػػـ  -كسػػػمـ ال تىسػػػتمـز  العبػػػادةأف  -فػػػي جى
 االنقطاع عف الدنيا.

-أنػو قػاؿ: جػاء ثبلثػة رىٍىػطو إلػى بيػكت أزكاج النبػي  -رضي اهلل عنو-عف أنس بف مالؾ 
يسػػألكف عػػف عبادتػػو، فممػػا أيخبػػركا، كػػأنيـ تىقال كىػػا، فقػػالكا: أيػػف نحػػف مػػف  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ

نػا، كقد غفىر اهلل ما تقػدَّـ مػف ذنبػو كمػا تػأخَّر؟! فقػاؿ أحػدىـ: أمػا أ -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
فإني أصمي الميؿ أبدنا، كقاؿ آخر: كأنا أصكـ الدىر كال أيفطر، كقاؿ آخر: كأنا أعتزؿ النساء فبل 

أنتم الذين قمُتم كذا وكذا؟ أما واهلل إنـي " كقاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ-أتزكَّج، فجاء رسكؿ اهلل 
ج النســاء، فمــن رِغــب عــن أَلخشــاكم هلل وأْتقــاكم لــو  لكنــي أصــوم وُأفطــر، وُأصــمي وأرُقــد، وأتــزوَّ 

  (ِ)."ُسنتي، فميس مني
، لػومع ربٍّو أثرنا مف آثار خشيتو لو، كفىػٍرط حبٍّػو  -صمى اهلل عميو كسمـ-كىكذا كاف أدبو   

ا بػػالعطؼ عمػى النػػاس، بعيػػدنا عػػف  كخضػكعو لجبللػػو، فكػػاف خالينػا عػػف المغػػاالة كالتكم ػؼ، مكسػػكمن
راية بيـ كالنٍّقمة عمييـ، فمـ   .كاف يطمب ليـ اليداية كالمغفرة يىٍدعي يكمنا عمى قكمو باليبلؾ، بؿالزٍّ

ػػػًتـ بػػػو النبػػػكة ، كبرسػػػالتو الرسػػػاالت ،  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ  -كمػػػف خصائصػػػو  أنػػػو خي
، القػرآفالكتػب السػماكية ، فػبل نبػي بعػده ، كال رسػالة بعػد رسػالتو ، كال كتػاب بعػد  كبالقرآف الكريـ

لسبلـ حيف ينزؿ إلى األرض إال أف يحكـ بو حكمػان عػدالن ، فكىمَّػؿ اهلل الذم ال يسع عيسى عميو ا
 تبارؾ كتعالى بو بنياف النبكة كزيَّنو كجمَّمو .

 
  

                                                 

حدثنا أبك اليماف، أخبرنا شعيب، عف الزىرم، قاؿ: حدثني  قاؿ: – ُٓٔٗ (ّٕ/ ّ(    صحيح البخارم )ُ)
نىا قاؿ: ( َُُّ) - ٕٓ( ْٕٕ/ ِمسمـ ) كأخرجوأبك سممة بف عبد الرحمف، بو.  مىةي ٍبفي يىٍحيىى، أىٍخبىرى ٍرمى دَّثىًني حى حى

، بو. ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ًني ييكنيسي ، أىٍخبىرى  اٍبفي كىٍىبو
حدثنا سعيد بف أبي مريـ، أخبرنا محمد بف جعفر، أخبرنا حميد قاؿ:  – َّٔٓ( ِ/ ٕ(    صحيح البخارم )ِ)

( في النكاح ََُِ/ِبف أبي حميد الطكيؿ، أنو سمع أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، الحديث. كأخرجو مسمـ)
دَّثى َُُْباب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو رقـ  ، حى مَّادي . عف أىبيي بىٍكًر ٍبفي نىاًفعو اٍلعىٍبًدم  دَّثىنىا حى ، حى نىا بىٍيزه

، بو. مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو  ٍبفي سى
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 المبحث الثاني
 لَلمة وآلل بيتو-صمى اهلل عميو وسمم  -محبة الرسول

كناشر المحبة بيف  ،نبي الرحمة ؛اهلل عمينا أف أرسؿ إلينا خير رسمو إف مف أعظـ نعـ
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ژ  :قاؿ تعالىحيث  –صمى اهلل عميو كسمـ  -محمد  ،الخمؽ

ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ         ېئ ېئ ىئ 

  {ُْٔ}آؿ عمراف: ژىئ ىئ 
ۀ ہ ہ           ژ كما قاؿ تعالى: بىعثى اهللي تبارؾ كتعالى نبينا محمدان لمناس كافة، 

حيث بعثو بديف اإلسبلـ  {ِٖ}سبأ: ژہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ  
أتمو كأكممو، كمف ثـ أخبر تبارؾ كتعالى أنو ىك الديف  قدالذم رضيو لمعباد دينان كاجب اإلتباع 

 . غير ىذا الديفال يقبؿ مف أحد ك المقبكؿ عنده 

 ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ   ھ ھ ےےژ  :قاؿ تعالى

﯀  ﮿   ﮾   ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲        ۓ  ۓ 

 . {ُٖٓ}األعراؼ: ژ﯁   

 [ُقلْ ]: -صمى اهلل عميو كسمـ -يقكؿ تعالى لنبيو كرسكلو محمد "بف كثير رحمو اهلل: قاؿ ا
ِإنّْي َرُسوُل اهلِل  ]كىذا خطاب لؤلحمر كاألسكد كالعربي كالعجمي  [َيا َأيَُّيا النَّاُس  ]يا محمد 

أم جميعكـ كىذا مف شرفو كعظمتو صمى اهلل عميو كسمـ أنو خاتـ النبييف ، كأنو  [ِإَلْيُكْم َجِميًعا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ   ٺ  ژ مبعكث إلى الناس كافة كما قاؿ اهلل تعالى: 

 (ُ)  {ُٗ}األنعاـ: ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

ٍيػػرىةى ك  ػػٍف أىبًػػي ىيرى مى عنػػورضػػي اهلل  عى ػػمَّى اهللي عى ػػٍف رىسيػػكًؿ اهلًل صى : " ، عى ػػمَّـى أىنَّػػوي قىػػاؿى سى َوالَّــِذي ٍيػػًو كى
، ثُـمَّ َيُمـوُت َوَلـمْ  ، َوَل َنْصـرَاِنيّّ ـِة َيُيـوِديّّ  ُيـْؤِمْن َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، َل َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َىِذِه اأْلُمَّ

 (ِ)".َن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ ِبالَِّذي ُأْرِسْمُت ِبِو، ِإلَّ َكا

 تنقسـ إلى قسميف : -صمى اهلل عميو كسمـ  -كأمة محمد 

                                                 

 .ّّٗ/  ِ(    تفسير ابف كثير : ُ)
: ُّٓ) - َِْ( ُّْ/ ُصحيح مسمـ )(   ِ) ، قىاؿى نىا اٍبفي كىٍىبو ٍبًد اأٍلىٍعمىى، أىٍخبىرى دَّثىًني ييكنيسي ٍبفي عى ( قاؿ: حى

ك ًني عىٍمره دَّثىو، أىفَّ أىبىا ييكني كىأىٍخبىرى ، حى  ..الحديث.سى
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ف النبػػي محمػػد صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ قػػد بيعػػث لمنػػاس أل كىػػي كافػػة النػاس،، األولــى: أمــة الــدعوة
 كىي بيذا االعتبار يدخؿ فييا الييكدم كالنصراني كالخمؽ كافة . ،كافة داعيان كبشيران كنذيران 
كآمػف  –صػمى اهلل عميػو كسػمـ  -، كيػدخؿ فييػا كػؿ مػف اسػتجاب لمنبػي  الثانية: أمـة السـتجابة

 كاتبع سبيمو كاقتفى أثره ، كىذه االستجابة ىي التي يترتب عمييا األجر الثكاب .بو، 

يحزف  ،محبان لياشديد الحرص عمى ىذه األمة  –صمى اهلل عميو كسمـ  -النبيكقد كاف 
 ژپ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ژ ؼ لحاؿ كؿ مف أعرض عف دعكتو، قاؿ تعالى: كيتأس

  {ّ}الشعراء:
في تفسير ىذه اآلية: " اٍلبىٍخعي ًفي اأٍلىٍصًؿ: أىٍف ييٍبمىغى ًبالذٍَّبًح  –رحمو اهلل  – قاؿ الشككاني

ٍعنىى: لىعىمَّؾى قىاًتؿه نىٍفسىؾى ًلتى  اعي .. كىىيكى ًعٍرؽه ًفي اٍلقىفىا، كىاٍلمى ًفي ىىذىا تىٍسًميىةه ًلرىسيكًؿ الن خى ، كى يمىافى ـي اإٍلً ٍرًكًي
ا يىرىاهي مً  اًف قىٍكًمًو، شىًديدى اأٍلىسىًؼ ًلمى مىى ًإيمى ا عى ًريصن مَّـى أًلىنَّوي كىافى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف المًَّو صى

". ـٍ   (ُ) ًإٍعرىاًضًي

 ژک ک گ گ گ  ژ تعالى:  قاؿ كال ريب فقد بعثو اهلل رحمة لمعالميف،

 ،حتى الكافر ناؿ منيا ،ىذه الرحمة حقيقية ناؿ منيا الخمؽ نصيبنا كتفاكتكا فيياك  {َُٕ}األنبياء:
أنو قيؿ رضي اهلل عنو، أبي ىريرة  فعففأمف مف عذاب االستئصاؿ الذم حصؿ لؤلمـ السابقة، 

أبعث لعَّاًنا إنما  إني لم»ادعي عمى المشركيف، فقاؿ: :  –صمى اهلل عميو كسمـ  -لرسكؿ اهلل 
 . (ِ)«بعثت رحمة

سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقػكؿ:  وأن أيضان: -رضي اهلل عنو  – أبي ىريرة كعف
إنما مثمـي ومثـل النـاس كمثـل رجـل اسـتوقد نـارا، فممـا أضـاءت مـا حولـو جعـل الفـراش وىـذه »

فيقتحمن فييا، فأنا آخـذ بحجـزكم الدواب التي تقع في النار يقعن فييا، فجعل ينزعين ويغمبنو 
  (ّ)«عن النار، وىم يقتحمون فييا

: تىبلى  ،-رضي اهلل عنو-بف العاصكعف عبد اهلل بف عمرك  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى
                                                 

 (.َُٗ/ ْ(    فتح القدير لمشككاني )ُ)
دَّثىنىا ِٗٗٓ-ٕٖ] -َٕٓٔ( ِْ/ ٖ(    صحيح مسمـ )ِ) مَّدي ٍبفي عىبَّادو ، كىاٍبفي أىًبي عيمىرى ، قىاالى : حى دَّثىنىا ميحى [ حى

اًزـو ، بو. مىٍركىافي يىٍعًنيىاًف اٍلفىزىاًرمَّ ، عىٍف يىًزيدى ، كىىيكى اٍبفي كىٍيسىافى   ، عىٍف أىًبي حى
قاؿ: حدثنا أبك اليماف، أخبرنا شعيب، حدثنا أبك الزناد، عف عبد  – ّْٖٔ( َُِ/ ٖ(    صحيح البخارم )ّ)

نىا ِِْٖ) - ُٖ( ُٖٕٗ/ ْمسمـ ) الرحمف، بو. صحيح زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى مَّدي ٍبفي رىاًفعو دَّثىنىا ميحى ( حى
اـً ٍبًف مينىبٍّوو، بو. ، عىٍف ىىمَّ  مىٍعمىره
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ـى  ؿَّ ًفي ًإٍبرىاًىي ڦ ڄ  ڄ ڄ        ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ژ : قىٍكؿى اهلًل عىزَّ كىجى

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ     ېئ ېئ ېئ ژ  عيسى عميو السبلـ:كقاؿ ،  {ّٔ}إبراىيـ: ژڇ ڇ  

: ،  {ُُٖ}المائدة: ژىئ  ىئ  قىاؿى فىعى يىدىٍيًو كى : «المُيمَّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي»فىرى ؿَّ بىكىى، فىقىاؿى اهللي عىزَّ كىجى ، كى
ـي، « ْبِكيَك؟َيا ِجْبِريُل اْذَىْب ِإَلى ُمَحمٍَّد، َوَربَُّك َأْعَمُم، َفَسْمُو َما يُ » ةي كىالسَّبلى مىٍيًو الصَّبلى فىأىتىاهي ًجٍبًريؿي عى

ـي، فىقىاؿى اهللي: "  ، كىىيكى أىٍعمى مَّـى ًبمىا قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َيا ِجْبِريُل، اْذَىْب فىسىأىلىوي فىأىٍخبىرىهي رىسيكؿي اهلًل صى
 (ُ)".نسوؤكِتَك، َوَل ِإَلى ُمَحمٍَّد، َفُقْل: ِإنَّا َسُنْرِضيَك ِفي ُأمَّ 

 : ػمَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ِلُكـلّْ َنِبـيٍّ َدْعـَوٌة »كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى
ـَر َدْعـَوِتي َشـَفاَعًة  نّْـي ُأِريـُد ِإْن َشـاَء اهلُل َأْن ُأَؤخّْ ِتِو، َفاْسُتِجيَب َلُو، َواِ  ِتـي َيـْوَم َدَعا ِبَيا ِفي ُأمَّ أِلُمَّ

 (ِ)«اْلِقَياَمةِ 

﮴ ژ تعالى فيو ك قاؿ تبارؾ  ﮳   ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮹   ﮸  ﮷  أم: يعز عميو الشيء الذم ،  {ُِٖ}التكبة: ژ﮵﮶
يعنت أمتو كيشؽ عمييا.. كشريعتو كميا سيمة سمحة كاممة، يسيرة عمى مف يسرىا اهلل تعالى 

 (ّ) }حريص عميكـ{ أم: عمى ىدايتكـ ككصكؿ النفع الدنيكم كاألخركم إليكـ.كقكلو:  ،عميو

ٍعنىى ًنت ـٍ مىا مىٍصدىًريَّةه. كىاٍلمى مىٍيًو مىا عى ـٍ ًفي اٍلبىشىًريًَّة عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف ًجٍنًسكي : لىقىٍد جاءىكي
: التَّعىبي لىيي  ، كىاٍلعىنىتي ـٍ مىٍبعيكثنا ًلًيدىايىًتكي ـٍ كى ، ًلكىٍكًنًو ًمٍف ًجٍنًسكي ـٍ مىٍيًو عىنىتيكي ٍعنىى: شىاؽٌّ عى ـٍ كىاٍلمىشىقَّةي كىاٍلمى

ًريصه عى عى  نىٍحًكًه، أىٍك ًبعىذىاًب اآٍلًخرىًة ًبالنَّاًر، أىٍك ًبمىٍجميكًعًيمىا، حى ـٍ ًبعىذىاًب الد ٍنيىا ًبالسٍَّيًؼ كى ـٍ أىٍم: مىٍيًي مىٍيكي
ؿي أىٍكلىى..  . كىاأٍلىكَّ ـٍ مىى ًإيمىاًنكي ًريصه عى ، أىٍك حى ميكا النَّارى ـٍ ًبأىٍف تىٍدخي مىٍيكي  شىًحيحه عى

لٍَّكا  ثيَـّ قىاؿى  ى: فىًإٍف تىكى ميٍرًشدنا لىوي ًإلىى مىا يىقيكليوي ًعٍندى أىٍف ييٍعصى مٍّينا لىوي، كى ميسى اًطبنا ًلرىسيكًلًو، كى ميخى
ٍسًبيى المَّوي أىٍم: كى  مَّدي: حى ا ًجٍئتى ًبًو، كىالى قىًبميكهي فىقيٍؿ يىا ميحى ـٍ يىٍعمىميكا ًبمى لى ، كى كا عىٍنؾى وي اًفيَّ المَّ أىٍم: أىٍعرىضي

ًميعى أيميكًرم كىىيكى رىب  اٍلعىٍرًش اٍلعى  كٍَّمتي أىٍم: فىكٍَّضتي جى مىٍيًو تىكى ٍنفىًردي ًباأٍليليكًىيًَّة عى انىوي اٍلمي ."سيٍبحى  (ْ) ًظيـً

                                                 

نىا َِِ) - ّْٔ( ُُٗ/ ُ(    صحيح مسمـ )ُ) ، أىٍخبىرى دىًفي  ٍبًد اأٍلىٍعمىى الصَّ دَّثىًني ييكنيسي ٍبفي عى ، ( حى اٍبفي كىٍىبو
، عىفٍ  بىٍيرو ًف ٍبًف جي ٍبًد الرٍَّحمى دَّثىوي عىٍف عى اًرًث، أىفَّ بىٍكرى ٍبفى سىكىادىةى، حى ك ٍبفي اٍلحى ًني عىٍمري : أىٍخبىرى ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف قىاؿى  عى

 اٍلعىاًص،
دَّثىنىا عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي ميعىاُٗٗ) - َّْ( َُٗ/ ُ(    صحيح مسمـ )ِ) دَّثىنىا شيٍعبىةي، ( حى دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ذو اٍلعىٍنبىًرم 

.. الحديث. ٍيرىةى، يىقيكؿي : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ، قىاؿى مَّدو كىىيكى اٍبفي ًزيىادو  عىٍف ميحى
 ( باختصار.ُّٕ/ ٓ(    تفسير القرآف العظيـ البف كثير )ّ)
 (ْٕٔ/ ِ(    فتح القدير لمشككاني )ْ)
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القػػاه مػػف قسػػكة رد أىميػػا  كبعػػد مػػامػػف الطػػائؼ  –صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -عنػػد رجكعػػو ك 
طمػب منػو أف يػأذف لػو فػي أف يطبػؽ عمػى قكمػو المعانػديف األخشػبيف، جاءه ممػؾ الجبػاؿ ك عميو، 

 .فمـ يكف منو إال الرجاء ليـ مف اهلل اليداية

مىٍيػؾى يىػٍكـه عف  : ىىػٍؿ أىتىػى عى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ٍنيىػا، أىنَّيىػا قىالىػٍت ًلمنَّبًػيٍّ صى اًئشىػةى رىًضػيى المَّػوي عى عى
 " : ، قىػاؿى ػدو َلَقــْد َلِقيـُت ِمـْن َقْوِمــِك َمـا َلِقيــُت، َوَكـاَن َأَشــدَّ َمـا َلِقيــُت ِمـْنُيْم َيــْوَم كىػافى أىشىػدَّ ًمػٍف يىػػٍكـً أيحي

ْقُت َقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَمى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َفَمْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت، َفاْنَطمَ العَ 
َحاَبٍة َقـْد َوَأَنا َمْيُموٌم َعَمى َوْجِيي، َفَمْم َأْسَتِفْق ِإلَّ َوَأَنا ِبَقْرِن الثََّعاِلـِب َفَرَفْعـُت رَْأِسـي، َفـِإَذا َأَنـا ِبَسـ

َردُّوا  َأَظمَّْتِني، َفَنَظـْرُت َفـِإَذا ِفيَيـا ِجْبِريـُل، َفَنـاَداِني َفَقـاَل: ِإنَّ المَّـَو َقـْد َسـِمَع َقـْوَل َقْوِمـَك َلـَك، َوَمـا
، ثُـمَّ َعَمْيَك، َوَقْد َبَعَث ِإَلْيَك َمَمَك الِجَباِل ِلتَْأُمَرُه ِبَما ِشـْئَت ِفـيِيْم، َفَنـاَداِني َمَمـُك الِجَبـ اِل َفَسـمََّم َعَمـيَّ

َصـمَّى َقاَل: َيا ُمَحمَُّد، َفَقاَل، َذِلَك ِفيَما ِشْئَت، ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَمـْيِيُم اأَلْخَشـَبْيِن؟ َفَقـاَل النَِّبـيُّ 
ــُد  ــْن َيْعُب ــْن َأْصــاَلِبِيْم َم ــُو ِم ــِرَج المَّ ــو َأْن ُيْخ ــْل َأْرُج ــمََّم: َب ــِو َوَس ــِو اهلُل َعَمْي ــِرُك ِب ــَدُه، َل ُيْش ــَو َوْح المَّ

 .(ُ)"َشْيًئا
  

                                                 

نىا اٍبفي قاؿ:  – ُِّّ( رقـ ُُٓ/ ْصحيح البخارم )متفؽ عميو. (    ُ) ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى حى
دَّثىًني عيٍركىةي، بو. صحيح مسمـ ) : حى ، قىاؿى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ًني ييكنيسي : أىٍخبىرى ، قىاؿى  - ُُُ( َُِْ/ ّكىٍىبو

ـٍ الطَّاًىًر أىٍحمىدي ٍبفي عىٍمرً  يأىبي  عف( ُٕٓٗ) ، كىأىٍلفىاظييي ك ٍبفي سىكَّادو اٍلعىاًمًرم  مىةي ٍبفي يىٍحيىى، كىعىٍمري ٍرمى ، كىحى ك ٍبًف سىٍرحو
، دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو  بو. ميتىقىاًربىةه، قىاليكا: حى
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 المبحث الثالث
 محبتو لكل ما حولو من المخموقات 

لقد تجاكزت محبة رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ لمػف حكلػو مػف البشػر فػي ىػذه األرض 
 التػي كلػػد فييػػامحبتػو لبمػػده ، كقػد تجمػػى ذلػؾ فػػي إلػى كػػؿ شػيء يػػراه كيممسػو حتػػى لػك كػػاف جمػػادان 

 غير ذلؾ.بقي فييا حتى تكفاه اهلل تعالى إلى التي لممدينة المنكرة ثـ  ،كنشأ

مَّـى كىىيكى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍمرىاًء الز ٍىًرمَّ أىنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ صى ٍبدى اهلًل ٍبفى عىًدمٍّ ٍبًف اٍلحى كىاًقػؼه  فعف عى
ٍزكىرىًة ًفي سيكًؽ مىكَّػةى: "  ، َوَلـْوَل َواهلِل ِإنَّ ًباٍلحى ِك َلَخْيـُر َأْرِض اهلِل، َوَأَحـبُّ َأْرِض اهلِل ِإَلـى اهلِل َعـزَّ َوَجـلَّ

 (ُ) ."َأنّْي ُأْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجُت 

مىٍيػػًو  ػػمَّى اهللي عى ػػعى رىسيػػكًؿ المَّػػًو صى رىٍجػػتي مى ٍنػػوي، أنػػو قػػاؿ: خى ًضػػيى المَّػػوي عى اًلػػؾو رى كعػػف أىنىػػسى ٍبػػفى مى
 ، ػمَّـى سى : كى ػده، قىػاؿى بىػدىا لىػوي أيحي ، رىاًجعنػا كى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ـى النَّبًػي  صى ػا قىػًد ٍيبىػرى أىٍخديميػوي، فىمىمَّ َىــَذا »ًإلىػى خى

: « َجَبٌل ُيِحبَُّنا َوُنِحبُّوُ  ًدينىػًة، قىػاؿى ػا بىػٍيفى الىبى »ثيَـّ أىشىارى ًبيىػًدًه ًإلىػى المى ـي مى ػرٍّ َـّ ًإنٍّػي أيحى ، كىتىٍحػًريـً (ِ)تىٍييىػاالمَّييػ
اًعنىا ـى مىكَّةى، المَّييَـّ بىاًرٍؾ لىنىا ًفي صى ميدٍّنىا (ّ)ًإٍبرىاًىي  (ْ)«كى

، ف ػمَّـى سى مىٍيػًو كى مَّى اهللي عى ػاًبرى عػف كقد كرد في السنة ما يدؿ عمى محبة الجماد لرسكؿ اهلل صى جى
ٍنييمىا،  ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى الَمْسِجُد َمْسـُقوًفا َعَمـى ُجـُذوٍع ِمـْن َنْخـٍل، َفَكـاَن النَِّبـي َكاَن »: قاؿٍبفى عى

َفَسـِمْعَنا َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِإَذا َخَطَب َيُقوُم ِإَلى ِجْذٍع ِمْنَيا، َفَممَّا ُصِنَع َلُو الِمْنَبُر َوَكاَن َعَمْيِو، 
َجـاَء النَِّبـيُّ َصـمَّى اهلُل َعَمْيـِو َوَسـمََّم َفَوَضـَع َيـَدُه َعَمْيَيـا ِلَذِلَك الِجْذِع َصْوتًا َكَصْوِت الِعَشـاِر، َحتَـّى 

وفــي روايــة: َفَصــاَحِت النَّْخَمــُة الَِّتــي َكــاَن َيْخُطــُب ِعْنــَدَىا، َحتَّــى َكــاَدْت َتْنَشــقُّ، َفَنــَزَل  (٘)«َفَســَكَنتْ 

                                                 

ٍف الز   - ُُٕٖٓ( َُ/ ُّ(    مسند أحمد ط الرسالة )ُ) ، عى نىا شيعىٍيبه اًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اٍليىمى نىا أىبيك حى ، أىٍخبىرى ٍىًرمٍّ
ًف،بو. ٍبًد الرٍَّحمى مىمىةى ٍبفي عى  سى

 (    )البتييا( مثنى البة كىي األرض ذات الحجارة السكداء.ِ)
 (    )صاعنا كمدنا( مكاييؿ كانت معركفة كالمعنى بارؾ لنا في الطعاـ الذم يكاؿ بيا.ّ)
ٍبدي  - ِٖٖٗ( ّٓ/ ْ(    صحيح البخارم )ْ) دَّثىنىا عى ، عىٍف عىٍمًرك  حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى ٍبًد المًَّو، حى العىًزيًز ٍبفي عى

، أىنَّوي سىًمعى ،. ٍنطىبو ٍكلىى الميطًَّمًب ٍبًف حى ك، مى  ٍبًف أىًبي عىٍمرو
دَّثىًني أىًخي، عىٍف سيمىٍيمىافى  - ّٖٓٓ( ُٓٗ/ ْ(    صحيح البخارم )ٓ) : حى ، قىاؿى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى ، عىٍف  حى ٍبًف ًببلىؿو

، أىنَّوي سىًمعى ،. اًلؾو ٍفصي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىنىًس ٍبًف مى ًني حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى  يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو
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ـِبيّْ الَّـِذي ُيَسـكَُّت، النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َحتَّى َأَخَذَىا، َفضَ  مََّيا ِإَلْيِو، َفَجَعَمْت َتِئنُّ َأِنـيَن الصَّ
 (ُ) َحتَّى اْسَتَقرَّت..

 : ػمَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى اًبًر ٍبًف سىميرىةى، قىاؿى ِإنّْي أَلَْعـِرُف َحَجـرًا ِبَمكَّـَة »عىٍف جى
 (ِ)«َأْن ُأْبَعَث ِإنّْي أَلَْعِرُفُو اآْلنَ َكاَن ُيَسمُّْم َعَميَّ َقْبَل 

، قاؿ: أٍردفىني رسكؿي اهلل ك   ،  -صمَّى اهلل عميو كسمـ-عف عبد اهلل بف جعفرو خمفىو ذاتى يػكـو
صػػمَّى اهلل -فأسػػرَّ إلػػيَّ حػػديثان ال أيحػػدَّث بػػو أحػػدان مػػف النػػاس، ككػػاف أحػػب  مػػا اسػػتتر بػػو رسػػكؿي اهلل 

، لحاجتػػو ىىػػدىفان  -عميػػو كسػػمـ ، قػػاؿ: فػػدخؿ حائطػػان لرجػػؿو مػػف األنصػػار، فػػإذا جمػػؿه أك حػػائشى نخػػؿو
فىػت عينػاه، فأتػاه النبػي   -صمَّى اهلل عميو كسمـ-فمما رأل النبي  فَّ كذىرى  -صػمَّى اهلل عميػو كسػمـ-حى

، فقػػاؿ: " ؟ " فجػػاء فتنػػى مػػف األنصػػاًر، مــن ربُّ ىــذا الجمــِل؟ لمــن ىــذا الجمــلُ فمسػػح ًذٍفػػراه فسػػكتى
مَّكػؾى اهللي إياىػا، فإنػو شػكا إلػيَّ  فقاؿ: لي يا رسكؿ اهلل، قاؿ: "أفبل تتقي اهللى في ىذه البييمػًة التػي مى

 (ّ)أنؾ تيًجيعيو كتيٍدئبو" 
،  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-، قػػاؿ: كنَّػػا مػػع رسػػكًؿ اهلل كعػػف عبػػد المٌػػو بػػف مسػػعكد  ػػفىرو فػػي سى

ًتو ، فجػاء فانطمؽى ًلحاجى مَّػرىةي، فجعمػت تيعىػرٍّشي ٍييىػا، فجػاءًت الحي اًف، فأخذنا فىٍرخى مَّرىةن معيا فىٍرخى ، فرأينا حي
". كرأل قىٍريىػػةى َمــْن َفَجــَع ىــذِه بولــِدىا؟ ُردُّوا ولــَدىا إلييــا، فقػاؿ:" -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -النبػيَّ 

رَّؽى ىذه؟ " قمنا: نحف، ٌرٍقنىاىىا، فقاؿ: "مف حى قاؿ: "إنوي ال ينبًغي أف ييعذَّبى بالنار إال رىب   نمؿو قد حى
 (ْ)الناًر"

                                                 

، عىٍف  َِٓٗ(  رقـ ُٔ/ ّ(    صحيح البخارم )ُ) ٍبدي الكىاًحًد ٍبفي أىٍيمىفى دَّثىنىا عى دي ٍبفي يىٍحيىى، حى بلَّ دَّثىنىا خى أىًبيًو، حى
ٍبًد المًَّو. اًبًر ٍبًف عى  عىٍف جى

، ِِٕٕ) - ِ( ُِٖٕ/ ْ(    صحيح مسمـ )ِ) دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىًبي بيكىٍيرو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ( كىحى
، ٍربو دَّثىًني ًسمىاؾي ٍبفي حى ، حى ـى ٍبًف طىٍيمىافى ٍف ًإٍبرىاًىي  عى

، حدَّثنا مىيدم، حدىثنا ابفي  - ِْٗٓ( ََِ/ ْاألرنؤكط )(    سنف أبي داكد ت ّ) حدَّثنا ميكسى بف إسماعيؿى
، عف الحسًف بف سىعدو مكلى الحسًف بف عميٍّ   أبي يعقكبى

كقاؿ : ىذا حديث صحيح  ِْٖٓ، كالحاكـ في مستدركو برقـ :  ٕٖٕٔكأخرجو احمد في مسنده برقـ :   
، كصحيح الترغيب كالترىيب برقـ  ِّ/  ّفي صحيح سنف أبي داكد : اإلسناد كلـ يخرجاه ، كصححو األلباني 

 :ِِٔٗ . 
حدَّثنا أبك صالح مىحبيكبي بفي مكسى، أخبرنا أبك  - ِٖٔٓ( َْٓ/ ٕ(    سنف أبي داكد ت األرنؤكط )ْ)

، عف أبي إسحاؽى الشَّيباني، عف ابًف سٍعد  عف عبًد  -ًد قاؿ أبك داكد: كىك الحسفي بفي سعٍ -اسحاؽى الفىزىاًرل 
كقاؿ : ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ  ٕٗٗٓالرحمف بًف عبًد اهلل عف أبيًو. أخرجو الحاكـ في مستدركو برقـ : 

 . ٓٓ/  ّكالمفظ لو كصححو األلباني في صحيح سنف أبي داكد :  ِٖٔٓيخرجاه ، كأبك داكد في سننو برقـ 
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 الفصل الثاني
 المحبة في واقع الصحابة رضوان اهلل عمييم

 المبحث األول
 حبيم هلل تعالى ولمدعوة 

رضكاف اهلل عمييـ ىـ الذيف نقمكا لنا سنة نبينا محمػد صػمى اهلل عميػو كسػمـ، بعػد  الصحابة
أصػػحاب  لنػػا سػػطر كقػػد، كالػػدعكة إلييػػا أف طبقكىػػا كعاشػػكىا كجاىػػدكا كاجتيػػدكا فػػي التمسػػؾ بيػػا

ماليـ مف الفضؿ كالمكانة التي نالكىػا  كذكركاعنيـ مف آثار كأحاديث كسير،  كردما كتب السنة 
كتػػاب  :مثػػؿفػػي كتػػبيـ فػػي أبػػكاب متفرقػػة  كذلػػؾ، مػػف تضػػحيات عظيمػػة فػػي سػػبيؿ اهللكا بمػػا قػػدم

، كتاب مناقب األنصار، كتاب  -صمى اهلل عميو كسمـ -أصحاب النبيالمناقب ، كتاب فضائؿ 
 . المغازم كغيرىا

مصػػػػادر ىامػػػػة فػػػػي معرفػػػػة أخبػػػػار ككػػػػذلؾ كتػػػػب السػػػػيرة النبكيػػػػة كالتػػػػراجـ كالتػػػػاريخ، فيػػػػي 
صػمى اهلل عميػو  - كذكر كقػائعيـ كسػيرىـ، كجيػادىـ مػع النبػي -ف اهلل عمييـ رضكا -الصحابة 

 فػي الػدعكة،–رضػكاف اهلل عمػييـ  -، فكؿ حدث مف أحداث السيرة لو ارتبػاط بالصػحابة  -كسمـ 
فكػػؿ أحػػداث  ،فػػي اليجػػرة، فػػي الغػػزكات، فػػي الصػػمح، فػػي بنػػاء الدكلػػة اإلسػػبلمية بالمدينػػة المنػػكرة

  .كصحابتو الكراـ رضكاف اهلل عمييـ -صمى اهلل عميو كسمـ  - السيرة تدكر حكؿ النبي

، كبينكا فضائميـ كمناقبيـ، عف الصحابة لمحديثأبكابان  كتب العقيدة كقد خصصت
  .كخير الناس بعد أنبياء اهلل عز كجؿ ،ككجكب محبتيـ؛ فيـ أعدؿ العدكؿ كأكلى األكلياء

: عف  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍنييمىا، عى ٍيفو رىًضيى المَّوي عى " َخْيُرُكْم ًعٍمرىافى ٍبفى حيصى
مىٍيوً  - َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيمْ  مَّى اهللي عى ا أىٍدًرم: قىاؿى النًَّبي  صى : فىمى  قىاؿى ًعٍمرىافي

مَّـى بىٍعدى قىٍكًلًو مىرَّتىٍيًف أىٍك ثىبلىثنا  سى ُثمَّ َيُكوُن َبْعَدُىْم َقْوٌم َيْشَيُدوَن َوَل ُيْسَتْشَيُدوَن، َوَيُخوُنوَن َوَل  -كى
 (ُ).ُيْؤَتَمُنوَن، َوَيْنُذُروَن َوَل َيُفوَن، َوَيْظَيُر ِفيِيُم السَّْمُن "

نما يعرؼ-رحمو اهلل-كقاؿ الذىبي  مف تدبر  -رضي اهلل عنيـ-فضائؿ الصحابة  : "كا 
، كبعد مكتو مف المسابقة -صمى اهلل عميو كسمـ-أحكاليـ كسيرىـ كآثارىـ في حياة رسكؿ اهلل 

عبلء كممة اهلل كرسكلو  ظيار شعائر اإلسبلـ كا  -إلى اإليماف كالمجاىدة لمكفار كنشر الديف، كا 

                                                 

ا ييٍحذىري ًمٍف زىىىرىًة الد ٍنيىا كىالتَّنىافيًس ًفييىا.  -كتاب الرقاؽ  – ِْٖٔ( ُٗ/ ٖصحيح البخارم )(    ُ) بىابي مى
ـٍ ثيَـّ  -كتاب فضائؿ الصحابة  –( ُْٔٗ/ ْكأخرجو مسمـ في صحيحو ) ابىًة ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي حى بىابي فىٍضًؿ الصَّ

، ح  ـٍ  .ُِْالًَّذيفى يىميكنىيي
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الىـ ما كصؿ إلينا مف الديف أصؿ كال فرع، ، كتعميـ فرائضو كسننو، كلك -صمى اهلل عميو كسمـ
ا، كال عممنا مف األحاديث كاألخبار شيئنا.  كال عممنا مف الفرائض كالسنف سنة كال فرضن

فمف طعف فييـ أك سبيـ فقد خرج مف الديف كمرؽ مف ممة المسمميف؛ ألف الطعف ال 
نكار ما ذكره  ضمار الحقد فييـ، كا  في كتابو مف  -تعالى-اهلل يككف إال عف اعتقاد مساكييـ، كا 

مف ثنائو عمييـ كفضائميـ كمناقبيـ كحبيـ؛  -صمى اهلل عميو كسمـ-كما لرسكؿ اهلل  ،ثنائو عمييـ
كألنيـ أرضى الكسائؿ مف المأثكر كالكسائط مف المنقكؿ، كالطعف في الكسائط طعف في 

مف النفاؽ كمف الزندقة  األصؿ، كاالزدراء بالناقؿ ازدراء بالمنقكؿ؛ ىذا ظاىر لمف تدبره كسمـ
 (ُ)كاإللحاد في عقيدتو".

صػػمى اهلل  - مػػا سػمعكه مػف حبيػػبيـكعممػكا ب –رضػػكاف اهلل عمػييـ  -الصػحابة  امتثػؿلقػد 
صمى  - كما شاىدكه منو ،كعمؿ بيا ،كتمسؾ بيا ،مف حث عمى األخبلؽ الحسنة -عميو كسمـ 

فكػانكا نمػاذج عظيمػة لمػف جػاء ،  –صػمى اهلل عميػو كسػمـ  -مػف كمػاؿ أخبلقػو -اهلل عميو كسػمـ 
خكانيـ بؿ حتى مع أعدائيـ   .بعدىـ في التمسؾ باألخبلؽ الفاضمة ، كالعمؿ بيا مع أىميـ كا 

ٍنوي، عف  اًلؾو رىًضيى المَّوي عى ػاالن ًمػٍف قاؿأىنىسى ٍبفى مى ًدينىػًة مى ػاًر ًباٍلمى ػةى أىٍكثىػرى األىٍنصى : كىافى أىبيك طىٍمحى
ػمَّى كىػافى رىسيػكؿي المَّػًو صى ٍسػًجًد، كى كىانىٍت ميٍسػتىٍقًبمىةى المى اءى، كى كىافى أىحىب  أىٍمكىاًلًو ًإلىٍيًو بىٍيريحى ، كى مىٍيػًو  نىٍخؿو اهللي عى

ػػاءو  يىٍشػػرىبي ًمػػٍف مى مييىا كى ػػمَّـى يىػػٍدخي سى ػػا أيٍنًزلىػػٍت ىىػػًذًه اآليىػػةي: كى : فىمىمَّ ، قىػػاؿى أىنىػػسه ٱ ٻ ٻ  ٻ ژ ًفييىػػا طىيٍّػػبو

: ِٗ]آؿ عمراف:  ژٻ پ پپ  ػمَّـى فىقىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ةى ًإلىى رىسيكًؿ المَّػًو صى ـى أىبيك طىٍمحى [ قىا
 : تىعىػػالىى يىقيػػكؿي ]آؿ عمػػراف:  ژٻ  ٻ ٻ پ پپ ٱ ٻ ژ يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، ًإفَّ المَّػػوى تىبىػػارىؾى كى

ذيٍخرىىىػػا ًعٍنػػدى المَّػػًو، فى ِٗ ػػك ًبرَّىىػػا كى ػػدىقىةه ًلمَّػػًو، أىٍرجي نَّيىػػا صى ػػاءى، كىاً  ػػبَّ أىٍمػػكىاًلي ًإلىػػيَّ بىٍيريحى فَّ أىحى ػػٍعيىا يىػػا [ كىاً  ضى
مىٍيػػوً  ػػمَّى اهللي عى : فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو صى ٍيػػثي أىرىاؾى المَّػػوي، قىػػاؿى :  رىسيػػكؿى المَّػػًو حى ػػمَّـى سى ، »كى ػػاؿه رىابًػػحه ، ذىًلػػؾى مى بىػػخو

ًبيفى  نٍّي أىرىل أىٍف تىٍجعىمىيىا ًفي األىٍقرى ، كىاً  ا قيٍمتى قىٍد سىًمٍعتي مى ، كى ةى: أىٍفعىؿي يىػا « ذىًلؾى مىاؿه رىاًبحه فىقىاؿى أىبيك طىٍمحى
ةى ًفي  بىًني عىمًٍّو.رىسيكؿى المًَّو، فىقىسىمىيىا أىبيك طىٍمحى    (ِ) أىقىاًرًبًو كى

ػا فىأىٍسػمىعىٍتًني  كعف أىبيي ٍكتييىا يىٍكمن ـً كىًىيى ميٍشًركىةه، فىدىعى ٍسبلى : كيٍنتي أىٍدعيك أيمٍّي ًإلىى اإٍلً ٍيرىةى، قىاؿى ىيرى
ػمَّـى كىأى  سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػا أىٍكػرىهي، فىأىتىٍيػتي رىسيػكؿى اهلًل صى ػمَّـى مى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى نىػا أىٍبًكػي، ًفي رىسيػكًؿ اهلًل صى
ٍكتييىا اٍليىٍكـى فىأىٍسمىعى  ، فىدىعى مىيَّ ـً فىتىٍأبىى عى ٍسبلى ػا قيٍمتي يىا رىسيكؿى اهلًل ًإنٍّي كيٍنتي أىٍدعيك أيمٍّي ًإلىى اإٍلً ٍتًني ًفيؾى مى

ػمَّـى  سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ٍيػرىةى فىقىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل صى َـّ اٍىػًد أيَـّ أىبًػي : »أىٍكرىهي، فىاٍدعي اهللى أىٍف يىٍيًدمى أيَـّ أىًبي ىيرى المييػ
                                                 

 .ِّٖ،ِّٕالكبائر لمذىبي، ص (    ُ)
مىى األىقىاًربً  -كتاب الزكاة  ُُْٔ (َُِ/ ِالبخارم ) صحيح(    ِ)  .بىابي الزَّكىاًة عى
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ٍيرىةى  ، فىمىمَّا ًجٍئتي فىًصٍرتي ًإلىى اٍلبىاًب، فى « ىيرى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىٍجتي ميٍستىٍبًشرنا ًبدىٍعكىًة نىًبيٍّ اهلًل صى ًإذىا فىخى
، فىقىالىػٍت: مىكىانىػؾى يىػا أىبىػا ىي  ٍشػؼى قىػدىمىيَّ ، فىسىػًمعىٍت أيمٍّػي خى ػاؼه ػاًء، ىيػكى ميجى ػةى اٍلمى ٍضخىضى سىػًمٍعتي خى ٍيػرىةى كى رى

ٍيػرىةى  َـّ قىالىػٍت: يىػا أىبىػا ىيرى ، ثيػ ػًت اٍلبىػابى اًرىىػا، فىفىتىحى ػٍف ًخمى ًجمىػٍت عى لىًبسىػٍت ًدٍرعىيىػا كىعى مىٍت كى : فىاٍغتىسى  أىٍشػيىدي قىاؿى
ٍبػػديهي كىرىسيػػكليوي  ػػدنا عى مَّ مىٍيػػًو أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اهللي، كىأىٍشػػيىدي أىفَّ ميحى ػػمَّى اهللي عى ٍعػػتي ًإلىػػى رىسيػػكًؿ اهلًل صى ، قىػػاؿى فىرىجى

ابى اهللي دىٍعكى  : يىػا رىسيػكؿى اهلًل أىٍبًشػٍر قىػًد اٍسػتىجى : قيٍمػتي ، فىأىتىٍيتيوي كىأىنىا أىٍبًكي ًمفى اٍلفىػرىًح، قىػاؿى مَّـى سى تىػؾى كىىىػدىل كى
مىٍيػػوً  ًمػػدى اهللى كىأىٍثنىػػى عى ٍيػػرىةى، فىحى بٍّبىنًػػي أىنىػػا  أيَـّ أىبًػػي ىيرى : يىػػا رىسيػػكؿى اهلًل اٍدعي اهللى أىٍف ييحى ٍيػػرنا، قىػػاؿى قيٍمػػتي قىػػاؿى خى كى

ػػمَّ  سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى : فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي اهلًل صى ـٍ ًإلىٍينىػػا، قىػػاؿى بٍّػػبىيي ييحى ، كى ػػٍؤًمًنيفى ػػي ًإلىػػى ًعبىػػاًدًه اٍلمي : كىأيمٍّ َـّ »ـى المييػػ
بىٍيػػدىؾى ىىػػذىا  بٍّػػٍب عي ٍيرىةى يى  -حى ػػٍؤًمًنيفى  -ٍعنًػػي أىبىػػاىيرى بٍّػػٍب ًإلىػػٍيًيـً اٍلمي ، كىحى ػػٍؤًمًنيفى ػػوي ًإلىػػى ًعبىػػاًدؾى اٍلمي ػػا « كىأيمَّ فىمى

بًَّني ًمؽى ميٍؤًمفه يىٍسمىعي ًبي كىالى يىرىاًني ًإالَّ أىحى  (ُ) .خي

                                                 

ٍنوي  -كتاب فضائؿ الصحابة  ُٖٓ (ُّٖٗ/ ْصحيح مسمـ )(    ُ) ٍيرىةى رىًضيى اهللي عى اًئًؿ أىًبي ىيرى  .بىابي ًمٍف فىضى
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 المبحث الثاني
 لمرسول صمى اهلل عميو وسمم الصحابة حب 

حب النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف أعظػـ كاجبػات الػديف، كىػذه المحبػة الكاجبػة لػو صػمى 
اهلل عميػػو كسػػمـ ىػػي مػػف محبػػة اهلل، فيػػي حػػب هلل كفػػي اهلل، ذلػػؾ ألف محبػػة اهلل تكجػػب محبػػة مػػا 

هلل يحػػب نبيػػو كخميمػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، فكجػػب بػػذلؾ محبتػػو حقػػا، فيػػي متفرعػػة فػػايحبػػو اهلل، 
كاقتػػراف ذكرىػػا مػػع محبػػة اهلل فػػي القػػرآف كالسػػنة إنمػػا ىػػك لمتنبيػػو عمػػى  ، كتابعػػة ليػػاعػػف محبػػة اهلل

 أىميتيا كعظـ منزلتيا.

ككػره  ،يجب مكافقة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في حب ما يحبػو ،كبمقتضى ىذه المحبة
، كيرضى ما يكرىو، أم بتحقيؽ المتابعة لو فيحب بقمبو ما أحب الرسكؿ، كيكره ما كرىو الرسكؿ

  بما يرضى الرسكؿ، كيسخط ما يسخط الرسكؿ، كيعمؿ بجكارحو بمقتضى ىذا الحب كالبغض.

 -صمى اهلل عميو كسمـ  - بالقكؿ كالفعؿ، كالتخمؽ بأخبلقو كسنتو نصرة دينو كيعمؿ عمى
عمػى كػؿ شػيء، إذ  -صمى اهلل عميو كسػمـ  - كاالقتداء بما جاء بو مف شرائع كسنف كتقديـ أمره

فػي أقكالػو  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ - الحقيقػي ىػك الػذم يكػكف فيػو المحػب تابعػان لمحبكبػوالحػب 
 .سيان بو في كؿ شأف مف شؤكف حياتوكأفعالو كأخبلقو، متأ

تبػرز لنػا القمػـ الشػامخة مػف  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ  - كعنػدما نتحػدث عػف محبػة النبػي
ضػربكا أركع األمثمػة فػي ذلػؾ الحػب العظػيـ الذيف  -صمى اهلل عميو كسمـ  - أصحاب رسكؿ اهلل

، لقد قطعكا مراتب المحبة كأقساميا حتى كصمكا إلػى أعمػى -صمى اهلل عميو كسمـ  - لرسكؿ اهلل
 .في أجساميـ كأركاحيـ -صمى اهلل عميو كسمـ  - لقد امتزجت محبة النبي ،مراتبيا

ٌبا لمنبٌي صمى اهلل عميو كسمـ، كمف أحرص  كاف الصحابة رضي اهلل عنيـ أشٌد الناس حي
الناس عمى طاعتو، كأسرعيـ إلييا، كأنشطيـ فييا، كأصبرىـ عمييا. فأحب كا ما أحٌب، ككىًرىكا ما 
كىًره. كقٌدمكا مف أجؿ ذلؾ الغالي كالنفيس، فكصؿ بيـ كمعيـ إلى الكماؿ في تبميغ دعكة اهلل 

الى، كانتصر، كأسس دكلة اإلسبلـ العظيـ الخالد، كصنع مف أتباعو كأصحابو أعظـ جيؿ، تع
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ژ  قاؿ سبحانو كتعالى:

   {ِّ}األحزاب: ژٿ ٿ 

لقد آمف الصحابة بكجكب ىذه المحبة كقامكا بمقتضاىا اعتقادا كقكال كعمبلن؛ فأحبكا النبي 
امتثاال ألمر اهلل كأمر  ،كسمـ فكؽ محبة النفس كالكلد كاألىؿ كجميع الخمؽصمى اهلل عميو 

ۇ ۆ ژ : تصديقا لقكلو تعالى ،فجعمكه أكلى بيـ مف أنفسيـ ،رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ
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باألنفس كاألمكاؿ طاعة  حمايتو، كأيقنكا بكجكب {ٔ}األحزاب: ژۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ  
چ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ژ : لقكلو تعالى

 .   {َُِ}التكبة: ژڑڑ 

كقامكا بمقتضى ىذه المحبة اعتقادا كقكال كعمبل بحسب ما أكجب اهلل لنبيو صمى اهلل عميو 
كسمـ مف حقكؽ عمى القمب كالمساف كالجكارح مف غير إفراط كال تفريط. فآمنكا كصدقكا بنبكتو 

كالتأسي بفعمو  ،بما يمـز مف طاعتو كاالنقياد ألمره ز كجؿ. كقامكاكرسالتو كما جاء بو مف ربو ع
 إلى غير ذلؾ مما يعد مف لكاـز اإليماف برسالتو. ،كاالقتداء بسنتو

 ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہ ہ ھھ ھ    ھ ے ے  ژ قاؿ تعالى: 

تو  {ٕ}الحشر: كما  ،كامتثمكا لما أمر بو سبحانو كتعالى مف حقكؽ زائدة عمى مجرد التصديؽ بنبكَّ
 يدخؿ في لكاـز رسالتو.

لـ ك  فسمككا طريؽ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كلزمكا سنتو دكف زيادة أكنقصاف،
بي صمى اهلل فمـ يغالكا كلـ يبالغكا كما فعؿ أىؿ اإلفراط الذيف كصفكا الن ،يتجاكزكا ما أمركا بو

عميو كسمـ بأمكر ال تنبغي لغير اهلل كعمـ الغيب، كصرفكا لو أمكرا ال يجكز صرفيا لغير اهلل 
 كدعائو كالسجكد لو كاالستغاثة بو كالطكاؼ بقبره.

بؿ ىـ مؤمنكف بأف ما أكـر اهلل بو نبيو صمى اهلل عميو كسمـ مف النبكة كالرسالة كالرفعة 
كؿ ذلؾ ال يكجب خركجو عف بما أيده مف المعجزات كالكرامات، ك كعظـ القدر كشرؼ المنزلة، 

 .{ّٗ}اإلسراء: ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ژ قاؿ تعالى:  ،بشريتو كعبكديتو هلل

ككصفو بأمكر قد اختص اهلل  ،كاعتقدكا أنو ليس مف المحبة في شيء الغمك في حقو كقدره
كمناقضة لما أمر بو سبحانو كتعالى نبيو صمى اهلل  ،بيا كحده، بؿ عممكا أف في ىذا مخالفة

ٺ ٺ  ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺژ عميو كسمـ أف يقكلو ألمتو: 

 .{ُٖٖ}األعراؼ: ژٹ ڤ   ڤ  ڤ      ڤ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ

بؿ يعد مخالفة لما أمر  ،فكؿ غمك في حقو صمى اهلل عميو كسمـ ليس مف محبتو في شيء
ڑ ک   ک ک ک  گ ژ قاؿ تعالى:  ،كالحذر مف عقكبتو ،فيجب االبتعاد عف ذلؾ ،بو

  {ّٔ}النكر: ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ 
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 :صمى اهلل عميو وسمممظاىر محبة الصحابة لمرسول 
وما كـان أحـد أحـب إلـي مـن رسـول اهلل صـمى  "رضي اهلل عنو:  (ُ)عمرك بف العاص قاؿ

ومـا كنـت أطيـق أن أمـَل عينـي منـو إجـالل لـو، ولـو  ،اهلل عميو وسمم، ول أجل في عينـي منـو
 .(ِ)سئمت أن أصفو ما أطقت، ألني لم أكن أمَل عيني منو"

كقد سئؿ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو: كيؼ كػاف حػبكـ لرسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو 
البـارد عمـى  ومـن المـاء ،كان واهلل أحب إلينا من أموالنا وأولدنا وآبائنا وأمياتنا "كسمـ؟، قاؿ: 

 (ّ).الظمأ"

رضي اهلل  -(ْ)زيد بف الدثنة -الشرؾ حينذاؾ عمى  ككاف -كقد سأؿ أبك سفياف بف حرب 
 أنشػدؾ اهلل يػا -(ٓ)ككػاف قػد أسػر يػـك الرجيػع  -كه مػحينمػا أخرجػو أىػؿ مكػة مػف الحػـر ليقت -عنو

نػؾ فػي أىمػؾ؟، قػاؿ:  واهلل مـا أحـب أن  "زيد أتحب أف محمدا اآلف عندنا مكانؾ نضرب عنقو كا 
نـي جـالس فـي أىمـي". فقػاؿ أبػك  محمـدا اآلن فـي مكانـو الـذي ىـو فيـو تصـيبو شـوكة تؤذيـو وا 

 .(ٔ)" سفياف: ما رأيت مف الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدان 
مََّم َفَقاَل: َيا َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوسَ »، قىالىٍت: رضي اهلل عنيا عىٍف عىاًئشىةى ك 

نََّك أَلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْىِمي، َوَأَحبُّ ِإَليَّ   ِمْن َوَلِدي، َرُسوَل المَِّو، َوالمَِّو ِإنََّك أَلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي، َواِ 
نّْي أَلَُكوُن ِفي اْلَبْيِت، َفَأْذُكُرَك َفَما َأْصِبُر َحتَّى آِتَيَك، َفَأْنُظُر ِإَليْ  َذا َذَكْرُت َمْوِتي وَمْوَتَك َواِ  َك، َواِ 

نّْي ِإَذا َدَخْمُت اْلَجنََّة َخِشيُت َأْن َل أَ  رَاَك. َفَمْم َعَرْفُت َأنََّك ِإَذا َدَخْمَت اْلَجنََّة ُرِفْعَت َمَع النَِّبيّْيَن، َواِ 
َل جِ  ڃ چ چ چ ژ : ْبِريُل ِبَيِذِه اآْلَيةِ ُيِردَّ َعَمْيِو النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َحتَّى َنزَّ

                                                 

الفتح، أحد دىاة العرب في ىك عمرك بف العاص بف كائؿ القرشي السيمي، صحابي جميؿ، أسمـ قبؿ (    ُ)
 ( .ّ -ِ/ ّىػ. اإلصابة ) ّْاإلسبلـ، كأحد القادة الفاتحيف، فتح مصر ككاف أميرا عمييا، تكفي سنة 

 (.ٖٕ/ ُ(    أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف: باب ككف اإلسبلـ ييدـ ما قبمو ككذا اليجره )ِ)
  .(ٖٔٓ/ ِالشفا )(    ّ)
ابف معاكية األنصارم البياضي، شيد بدرا  -بفتح الداؿ ككسر المثمثة بعدىا نكف  -زيد بف الدثنة (    ْ)

 .(ْٖٓ/ ُكأحدا، ككاف في غزكة بئر معكنة فأسره المشرككف كقتمتو قريش بالتنعيـ. اإلصابة )
اسـ الرجيع: بفتح الراء ككسر الجيـ ىك في األصؿ اسـ لمركث، كسمي بذلؾ الستحالتو، كالمراد ىنا: (    ٓ)

 .(ّٕٗ/ ٕمكضع مف ببلد ىذيؿ كانت الكقعة بالقرب منو. فتح البارم )
 .( في أمر خبيبِّٔ/ ّ( ، كأخرجو البييقي في الدالئؿ )ٓٔ/ ْالبداية البف كثير )(    ٔ)
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 ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ  ژ ژ

 .(ُ) {ٗٔ}النساء:

حػػػاؿ الصػػػحابة رضػػػكاف اهلل عمػػػييـ مػػػع جانبػػػان مػػػف تبػػػيف  ركايػػػة كقػػػد أكرد اإلمػػػاـ البخػػػارم
ٍسػعيكدو مفاكضػا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كذلؾ في  لمنبػٌي صمح الحديبية، لٌما قدـ عيٍركىةي ٍبػفي مى

، عػف عػركة بػف الزبيػر، عػف المسػكر بػف مخرمػة، صمى اهلل عميو كسمـ مف طرؼ قريش كحمفائيا
كمركاف، يصدؽ كؿ كاحد منيما حديث صاحبو، قاال: خرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ زمف 

ابى الالحديبية حتى إذا كانكا ببعض الطريؽ.. عىؿى يىٍرميؽي أىٍصحى مىٍيًو . ثيَـّ ًإفَّ عيٍركىةى جى مَّى اهلل عى نًَّبيٍّ صى
: مَّـى ًبعىٍينىٍيًو، قىاؿى سى َم َرُسـوُل اهلل َصـمَّى اهلل َعَمْيـِو َوَسـمََّم ُنَخاَمـًة ِإلَّ َوَقَعـْت ِفـي َكـفّْ  كى َفـَواهلل َمـا تَـَنخَّ

َذا َأَمـَرُىْم اْبتَـَدُروا َأْمـَرهُ  َرُجٍل ِمـْنُيْم، َفـَدَلَك ِبَيـا َوْجَيـُو َوِجْمـَدُه. ـَأ َكـاُدوا َيْقَتِتمُـوَن َعَمـى  .َواِ  َذا َتَوضَّ َواِ 
َذا َتَكمََّم َخَفُضوا َأْصَواَتُيْم ِعْنَدُه، َوَما ُيِحدُّوَن ِإَلْيِو النََّظَر َتْعِظيًما َلُو. َوُضوِئِو.  َواِ 

 : اًبًو، فىقىػػاؿى ػػٍركىةي ًإلىػػى أىٍصػػحى ػػعى عي ــْدُت َعَمــى اْلمُ فىرىجى ــْد َوَف ــْوِم، َواهلل َلَق ــى َأْي َق ــْدُت َعَم ــوِك، َوَوَف ُم
، َواهلل ِإْن رََأْيـُت َمِمًكـا َقـطُّ ُيَعظُّْمـُو َأْصـَحاُبُو َمـا ـٍد  َقْيَصَر، َوِكْسَرى، َوالنََّجاِشـيّْ  ُيَعظّْـُم َأْصـَحاُب ُمَحمَّ

ــًدا َصــمَّى اهلل َعَمْيــِو َوَســمَّمَ  َم ُنَخاَمــًة ِإلَّ َوَقَعــْت ِفــي َكــفّْ َرُجــٍل ِمــْنُيْم َفــَدَلَك ِبَيــا ، ُمَحمَّ َواهلل ِإْن تَــَنخَّ
ذَ  ــى َوُضــوِئِو. َواِ  ــاُدوا َيْقَتِتمُــوَن َعَم ــَأ َك َذا َتَوضَّ ــَرُه. َواِ  ــَرُىْم اْبتَــَدُروا َأْم َذا َأَم ــُو َوِجْمــَدُه. َواِ  ا َتَكمَّــَم َوْجَي

                                                 

: نا عىبٍ  – ْٕٕ( ُِٓ/ ُأخرجو الطبراني في المعجـ األكسط )(    ُ) ك قىاؿى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عىٍمرو دي المًَّو قاؿ: حى
ًد، كالمعجـ الصغير ) ، عىًف اأٍلىٍسكى ، عىٍف مىٍنصيكرو ٍيؿي ٍبفي ًعيىاضو : نا فيضى ( . كأبك ِٔ/ ٍُبفي ًعٍمرىافى اٍلعىاًبًدم  قىاؿى

( : "رجالو رجاؿ الصحيح غير عبد اهلل بف ٕ/ ٕ( ، كقاؿ الييثمي في مجمع الزكائد )ُِٓ/ ٖنعيـ في الحمية )
/ ُِة، كلو شاىد آخر مف حديث ابف عباس مرفكعا بنحكه، أخرجو الطبراني في الكبير )عمراف العابدم كىك ثق

كلو شاىد  ( كفيو عطاء بف السائب كقد اختمط. ٕ/ ٕ، كقاؿ الييثمي في مجمع الزكائد )ُِٗٓٓ( ح رقـ ٖٔ
 ( . ُّٔ/ ٓمف طريؽ آخر عف سعيد بف جبير مرسبلن أخرجو ابف جرير في تفسيره )

( كابف المنذر كالبييقي في َُّٕ/ْكشاىد آخر كذلؾ مف طريؽ الشعبي مرسبلن أخرجو سعيد بف منصكر)
سمسمة كحسنو األلباني في  الشعب كالسيكطي في الدر المنثكر . . كطرؽ ىذا الحديث يقكم بعضيا بعضا.

ائشة إال فضيؿ، ( كقاؿ: لـ يركه عف منصكر عف إبراىيـ عف األسكد عف عَُْْ/ ٔاألحاديث الصحيحة )
( ّّٔ/  ٖكىك صدكؽ كما قاؿ أبك حاتـ، كذكره ابف حباف في " الثقات " ) تفرد بو عبد اهلل   ابف عمراف ".

لى ىذا يشير الحافظ المقدسي بقكلو عقبو في " صفة الجنة "  كقد ركاه مف  -كقاؿ: " يخطىء كيخالؼ ".  كا 
( . كفيو أنو ركاه ابف ِّٓ/  ُي " تفسير ابف كثير " ): " ال أرل بإسناده بأسا ". كما ف-طريؽ الطبراني 

 مردكيو مف طريؽ أخرل عف عبد اهلل بف عمراف بو.  
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نَّـُو َقـْد َعـَرَض َعَمـْيُكْم ُخطَّـَة ُرْشـٍد َخَفُضوا َأْصَواَتُيْم ِعْنَدهُ  ، َوَما ُيِحدُّوَن ِإَلْيِو النََّظـَر َتْعِظيًمـا َلـُو. َواِ 
 (ُ) "َفاْقَبُموَىا...

ٍيفىةى  حى ٍف أىًبي جي : رضي اهلل عنو عى رََأْيُت َرُسوَل المَّـِو َصـمَّى اهلُل َعَمْيـِو َوَسـمََّم ِفـي ُقبَّـٍة  »، قىاؿى
ــْن  ــرَاَء ِم ــاَس َحْم ــُت النَّ ــمََّم، َورََأْي ــِو َوَس ــوِل المَّــِو َصــمَّى اهلُل َعَمْي ــَذ َوُضــوَء َرُس ــاَلًل َأَخ ــُت ِب َأَدٍم، َورََأْي

َمـِل َيْبَتِدُروَن َذاَك الَوُضوَء، َفَمْن َأَصاَب ِمْنُو َشْيًئا َتَمسََّح ِبِو، َوَمْن َلْم ُيِصْب ِمْنُو َشْيًئا َأَخَذ ِمـْن بَ 
اَء، ، ُثمَّ رََأْيُت ِباَلًل َأَخَذ َعَنَزًة، َفَرَكَزَىا َوَخَرَج النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي ُحمٍَّة َحْمـرَ َيِد َصاِحِبوِ 

وَن ِمْن َبْيِن َيَدِي ا  (ِ)«َعَنَزةِ لُمَشمّْرًا َصمَّى ِإَلى الَعَنَزِة ِبالنَّاِس َرْكَعَتْيِن، َورََأْيُت النَّاَس َوالدََّوابَّ َيُمرُّ

: لما كان يوم أحد انيزم الناس عن النبـي صـمى اهلل عميـو عف أنس رضي اهلل عنو، قاؿ
وسمم، وأبو طمحة بـين يـدي النبـي صـمى اهلل عميـو وسـمم مجـوب عميـو بحجفـة لـو، وكـان أبـو 
طمحة رجال راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثالثـا، وكـان الرجـل يمـر معـو بجعبـة مـن 

قال: ويشرف النبي صمى اهلل عميو وسمم ينظر إلـى القـوم، « انثرىا ألبي طمحة»فيقول:  النبل،
فيقــول أبــو طمحــة: بــأبي أنــت وأمــي، ل تشــرف، يصــيبك ســيم مــن ســيام القــوم، نحــري دون 

 (ّ) ..."نحرك

  

 

                                                 

حدثني عبد اهلل بف محمد، حدثنا عبد الرزاؽ، أخبرنا معمر، قاؿ:  - ُِّٕ( ُّٗ/ ّصحيح البخارم )(    ُ)
 كمركاف. أخبرني الزىرم، قاؿ: أخبرني عركة بف الزبير، عف المسكر بف مخرمة،

دَّثىًني عيمىري ٍبفي أىًبي زىاًئدىةى، عىٍف عىٍكًف  - ّٕٔ( ْٖ/ ُ(    صحيح البخارم )ِ) : حى مَّدي ٍبفي عىٍرعىرىةى، قىاؿى دَّثىنىا ميحى حى
ٍيفىةى، عىٍف أىًبيوً  حى  .ٍبًف أىًبي جي

العزيز صحيح حدثنا أبك معمر، حدثنا عبد الكارث، حدثنا عبد  - َْْٔ( ٕٗ/ ٓ(    صحيح البخارم )ّ)
ك كىىيكى أىبيك ُُُٖ) - ُّٔ( ُّْْ/ ّمسمـ ) ٍبدي اهلًل ٍبفي عىٍمرو دَّثىنىا عى ، حى ًف الدَّاًرًمي  ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي اهلًل ٍبفي عى دَّثىنىا عى ( حى

ٍبدي اٍلعىًزيًز كىىيكى اٍبفي صييىيٍ  دَّثىنىا عى ٍبدي اٍلكىاًرًث، حى دَّثىنىا عى ، حى اًلؾو مىٍعمىرو اٍلًمٍنقىًرم  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى  .بو
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 المبحث الثالث
 لبعضيم ولجميع المسممين الصحابة حب 

مزيجان مف مختمؼ األجناس كاألعراؽ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ  كاف مجتمعلقد 
كضربكا أركع محبتيـ لبعضيـ البعض، كانكا جسدان كاحدان مف شدة كالطبقات، كمع ذلؾ فقد 

 كيؼ ال؟ كقد تربكا في مدرسة الحبيب األمثمة في الكـر كالسخاء كاإليثار كالتضحية كالفداء،
أزاؿ كؿ الفركقات بينيـ كجمعيـ عمى حب اهلل كتعظيمو، الذم  ،صمى اهلل عميو كسمـ محمد

حتى ظير ذلؾ جميان في تصرفاتيـ كأفعاليـ كتعامميـ مع بعضيـ البعض، كعدـ التعمؽ بالدنيا، 
ې ژ : تعالى قاؿ فيحبكف إلخكانيـ كأحبابيـ في اهلل تعالى ما يحبكف ألنفسيـ، بؿ أشد كما

ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 . {ٗ}الحشر: ژىئ ىئ  ىئ    ی   یی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  

غيرىـ، كتميزكا أم: كمف أكصاؼ األنصار التي فاقكا بيا : " -رحمو اهلل -قاؿ السعدم 
كىك اإليثار بمحاب النفس مف األمكاؿ  ؛اإليثار، كىك أكمؿ أنكاع الجكد بيا عمى مف سكاىـ:

ىا، كبذليا لمغير مع الحاجة إلييا، بؿ مع الضركرة كالخصاصة، كىذا ال يككف إال مف خمؽ كغير 
كاإليثار عكس األثرة،  مة عمى محبة شيكات النفس كلذاتيا...زكي، كمحبة هلل تعالى مقد

فقد كقي  ،فاإليثار محمكد، كاألثرة مذمكمة، ألنيا مف خصاؿ البخؿ كالشح، كمف رزؽ اإليثار
ككقاية شح  {ُٔ}التغابف: ژۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ژ  اؿ تعالى:، قشح نفسو

النفس، يشمؿ كقايتيا الشح، في جميع ما أمر بو، فإنو إذا كقي العبد شح نفسو، سمحت نفسو 
بأكامر اهلل كرسكلو، ففعميا طائعا منقادا، منشرحا بيا صدره، كسمحت نفسو بترؾ ما نيى اهلل 

ف كاف محبكبا لمنفس، تدعك  إليو، كتطمع إليو، كسمحت نفسو ببذؿ األمكاؿ في سبيؿ اهلل عنو، كا 
كابتغاء مرضاتو، كبذلؾ يحصؿ الفبلح كالفكز، بخبلؼ مف لـ يكؽ شح نفسو، بؿ ابتمي بالشح 
بالخير، الذم ىك أصؿ الشر كمادتو، فيذاف الصنفاف الفاضبلف الزكياف ىـ الصحابة الكراـ 

بؽ كالفضائؿ كالمناقب ما سبقكا بو مف بعدىـ، كأدرككا بو كاألئمة األعبلـ، الذيف حازكا مف السكا
 (ُ) .مف قبميـ، فصاركا أعياف المؤمنيف، كسادات المسمميف، كقادات المتقيف

ٍيرىةى رىًضيى المَّوي : ما جاء في الصحيحيف كمما كرد في سبب نزكؿ ىذه اآلية عىٍف أىًبي ىيرى
ٍيدي  ابىًني الجى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىصى مَّـى، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه رىسيكؿى المًَّو صى : أىتىى رىجي ٍنوي، قىاؿى ، عى

مَّ  ـٍ يىًجٍد ًعٍندىىيفَّ شىٍيئنا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى : فىأىٍرسىؿى ًإلىى ًنسىاًئًو فىمى مَّـى سى مىٍيًو كى َأَل َرُجٌل ُيَضيُّْفُو »ى اهللي عى
                                                 

 (ُٖٓ(    تفسير السعدم = تيسير الكريـ الرحمف )ص: ُ)
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: أىنىا يىا رىسيكؿى المًَّو، فىذىىىبى ًإلىى أىٍىًمًو، فىقىاؿى  «َىِذِه المَّْيَمَة، َيْرَحُمُو المَُّو؟ اًر فىقىاؿى ؿه ًمفى األىٍنصى ـى رىجي فىقىا
مىٍيًو  مَّى اهللي عى ٍيؼي رىسيكًؿ المًَّو صى ا ًعٍنًدم ًإالَّ قيكتي اًلٍمرىأىًتًو: ضى مَّـى الى تىدًَّخًريًو شىٍيئنا، قىالىٍت: كىالمًَّو مى سى كى

نىٍطًكم بيطيكنى  تىعىالىٍي فىأىٍطًفًئي السٍّرىاجى كى ، كى ـٍ ًميًي ٍبيىةي العىشىاءى فىنىكٍّ : فىًإذىا أىرىادى الصٍّ ٍبيىًة، قىاؿى نىا المٍَّيمىةى، الصٍّ
ؿي  :  فىفىعىمىٍت، ثيَـّ غىدىا الرَّجي مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى رىسيكًؿ المًَّو صى  -َلَقْد َعِجَب المَُّو َعزَّ َوَجلَّ  »عى

:  ،«ِمْن ُفاَلٍن َوُفاَلَنةَ  -َأْو َضِحَك  ؿَّ  ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې ې ژفىأىٍنزىؿى المَّوي عىزَّ كىجى

 حئ جئ ی  یی   ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ

 (ُ) {ٗ}الحشر: ژ  جب يئ ىئ مئ

 كمف ىذه الصكر المشرقة لممحبة الصادقة : 

، كىآخىى رىسيكؿي المًَّو ما ركاه  ًف ٍبفي عىٍكؼو ٍبدي الرٍَّحمى مىٍينىا عى ـى عى : قىًد ٍنوي، أىنَّوي قىاؿى أىنىسو رىًضيى المَّوي عى
ًممى  اًؿ، فىقىاؿى سىٍعده: قىٍد عى كىافى كىًثيرى المى ًبيًع، كى بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف الرَّ مَّـى بىٍينىوي كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًت صى

اري  بىييمىا  األىٍنصى ًلي اٍمرىأىتىاًف فىاٍنظيٍر أىٍعجى ٍيًف، كى بىٍينىؾى شىٍطرى اًلي بىٍيًني كى ـي مى ، سىأىٍقًس أىنٍّي ًمٍف أىٍكثىًرىىا مىاالن
 ، ٍبدي الرٍَّحمىًف: بىارىؾى المَّوي لىؾى ًفي أىٍىًمؾى كٍَّجتىيىا، فىقىاؿى عى مٍَّت تىزى تَّى ًإذىا حى يىٍرًجٍع  فىمىـٍ ًإلىٍيؾى فىأيطىمٍّقييىا، حى

اءى رىسيكؿى المًَّو  تَّى جى ـٍ يىٍمبىٍث ًإالَّ يىًسيرنا حى ، فىمى ؿى شىٍيئنا ًمٍف سىٍمفو كىأىًقطو تَّى أىٍفضى ًئذو حى مىٍيًو يىٍكمى مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى : كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍفرىةو، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو صى ره ًمٍف صي مىٍيًو، كىضى كٍَّجتي «. مىٍييىـٍ » كىعى : تىزى قىاؿى

اًر، فىقىاؿى  : «. مىا سيٍقتى ًإلىٍييىا؟»اٍمرىأىةن ًمفى األىٍنصى ، فىقىاؿى ، أىٍك نىكىاةن ًمٍف ذىىىبو : كىٍزفى نىكىاةو ًمٍف ذىىىبو قىاؿى
 .(ِ)«َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ »

 

 تـ بحمد اهلل تعالى.

 

                                                 

. صحيح في تفسير القرآف، باب قكلو: )كيؤثركف عمى أنفسيـ..( – ْٖٖٗ( ُْٖ/ ٔ(    صحيح البخارم )ُ)
 .في األشربة، باب إكراـ الضيؼ كفضؿ إيثاره( َِْٓ) - ُّٕ( ُِْٔ/ ّمسمـ )

ـى بىٍيفى في مناقب األنصار،  – ُّٖٕ( ُّ/ ٓ(    صحيح البخارم )ِ) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًء النًَّبيٍّ صى بىابي ًإخى
ارً  ، كىاألىٍنصى  .المييىاًجًريفى
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 الخاتمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى مف رسالتو خاتمة الرساالت، 

 نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد:

بما يميؽ بو  المكضكع أسأؿ اهلل أف أككف قد كفقت في عرضىذا البحث  ختاـفي 
نو يشمؿ كؿ جكانب كيستحقو كلك بشكؿ مكجز، فإف مكضكع المحبة بحر ال قعر لو، حيث إ

جزء مف حياتنا منو، فالمحبة مف الفطرة التي فطر اإلنساف عمييا كال يمكنو يخمك أم  الحياة، كال
 .ان كما ظير مف خبلؿ ىذه الدراسة، كقد أكالىا ديننا اىتماما بالغالعيش بدكنيا

 وفيما يمي أىم النتائج التي توصمت إلييا:
ركػػف أساسػػي فػػي ديننػػا الحنيػػؼ، يشػػمؿ تفاصػػيؿ العقيػػدة كالعبػػادة كالمعاممػػة، كىػػي المحبػة  -ُ

أعظـ عامؿ في الحياة، كأعظـ قكة في قمب اإلنساف تسكقو صحة اإليماف كاألعماؿ..    مرتبطة
، كال يتصػػػكر كجػػكد مخمػػػكؽ أكجػػػده اهلل تعػػالى كىػػػك يعػػػيش دكف الحػػب حتػػػى الحيػػػكاف مبتغػػػاهإلػػى 

 كالجماد.

أف محبػػة اهلل تعػػالى غايػػة المػػؤمف يناليػػا بػػإخبلص العبػػادة لػػو كالمداكمػػة عمػػى الطاعػػات،  -ِ
 فيككف في حفظو تعالى. كأنيا أساس العبلقة بيف الخمؽ جميعان، كال يكتمؿ اإليماف إال بيا.

لممحبػػة مراتػػب كدرجػػات مختمفػػة تضػػعؼ كتشػػتد تػػارة عمػػى المحبػػكب، تصػػؿ إلػػى درجػػة   -ّ
 .هلل تعالىإال ينبغي أف تككف ال العبكدية كالتي 

، كمجمؿ ذلؾ اتبػاع يحب اهلل مف األفعاؿ كاألقكاؿ كاألشخاص محبة اهلل تستمـز محبة ما -ْ
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

مػػف عبلمػػات محبػػة اهلل تعػػالى عقيػػدة الػػكالء كالبػػراء كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف الحػػب فػػي اهلل   -ٓ
 كبيا يستكمؿ اإليماف.  كالبغض في اهلل.

مػػف أعظػػـ الكاجبػػات عمػػى كػػؿ مسػػمـ، كمنزلتػػو عنػػد الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  بػػةمح  -ٔ
اهلل في أعمى المنازؿ، كىك أكثر الخمؽ حبا هلل كأشدىـ لو خشية، كقػد ادخػر دعكتػو ألمتػو ليشػفع 

 ـ يـك القيامة.لي

أسس الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ الدكلػة فػي المدينػة المنػكرة عمػى المحبػة، حيػث آخػى  -ٕ
 المياجريف كاألنصار، كأقاـ المسجد ليمتقكا عمى طاعة اهلل.بيف 

الصػػحابة رضػػػكاف اهلل عمػػػييـ أفضػػػؿ النػػػاس بعػػد األنبيػػػاء، كقػػػد ضػػػربكا أركع األمثمػػػة فػػػي  -ٖ
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 لبعضيـ البعض.ك حبيـ هلل تعالى كلدينيـ كلنبييـ 

الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كػػؿ أسػػباب العػػداكة كالتمييػػز بػػيف المسػػمميف، كحػػث  حػػارب -ٗ
  عمى األخكة كالمحبة كلزـك الجماعة.

 وأما بالنسبة لمتوصيات فيمكن حصرىا فيما يمي:
العمػػؿ عمػػػى نشػػػر ثقافػػػة المحبػػػة المشػػػركعة بكػػؿ كسػػػيمة مػػػف الكسػػػائؿ الممكنػػػة إلزالػػػة كػػػؿ  -ُ

 بيف المسمميف.كاالنقساـ كالتفرؽ أسباب العداكة كالبغضاء 

كربطيػا بػالكاقع الػذم  ،عمى دراسة السيرة النبكية دراسػة تحميميػة حث طمبة العمـ كالباحثيف -ِ
 نعيشو لمعالجة مشكبلتو.

دخالػػو فػػي  النبكيػػة، تخصػػيص دراسػػات كبحػػكث كرسػػائؿ فػػي مظػػاىر المحبػػة فػػي السػػنة -ّ كا 
 المناىج كالمقررات الدراسية في الجامعات كالمدارس.

السعي إلقامة ندكات كمؤتمرات في مكضكع البحث عمػى غػرار مػؤتمر المحبػة فػي القػرآف  -ْ
   الكريـ.

 

 ،كاهلل كلي التكفيؽ
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 الفيارس العامة
 

 فيرس اآليات
 فيرس األحاديث واآلثار

 فيرس األعالم
 فيرس المصادر والمراجع
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 فيرس اآليات 
 الصفحة رقميا يةاآل م

 سورة البقرة

165 ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑکژ   .ٔ
16-19-44-

53

21537 ژڑ  ڑ ک ک ژ   .ٕ

 73 222 ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ      ژ   .ٖ

﮵﮶  ژ   .ٗ ﮴   21852 ژھ ے ے ۓ  ۓ﮲   ﮳ 

3124 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ژ   .٘

﮷  ژ  .ٙ ﮵    ﮶  ﮴  16772 ژ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ﮲       ﮳ 

15256 ژى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ ژ   .ٚ

16493 ژ ۆئ  ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ىژ   .ٛ

37 ُٓٗ ژھ   ھ ے   ے ژ   .ٜ

 سورة آل عمران
85 ٖٓٔ ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ ژ   .ٓٔ

91 َُٓ ژہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ژ   .ٔٔ

111 ُْٔ ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ     وئ وئ ۇئ ژ   .ٕٔ

3 ُْ ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ہژ   .ٖٔ

-62-59-24 ُّ ژڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ   .ٗٔ

65-68

119 ِٗ  ژٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ ژ   .٘ٔ
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 الصفحة رقميا يةاآل م

ر َُِ  ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ   .ٙٔ

52 ُٗ  ژڃ ڃ چ  چ چچ ژ   .ٚٔ

52 ٖٓ  ژڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ   .ٛٔ

57 ِٖ  ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ژ   .ٜٔ

 سورة النساء
11737   ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ   .ٕٓ

12122 ژۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ژ  .ٕٔ

12531 ژں ں ڻ         ڻ   ژ  .ٕٕ

14837 ژٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ     ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ژ   .ٖٕ

62-54-6546  ژۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ژ   .ٕٗ

ر1  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ژ   .ٕ٘

61-5954  ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ   .ٕٙ

13656  ژچ  چ چ ڇ ڇ ڇ ژ   .ٕٚ

8161  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ   .ٕٛ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ژ   .ٜٕ

  ژې ېې ې ى ى  
1361

6566  ژۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ژ   .ٖٓ
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 الصفحة رقميا يةاآل م

 سورة المائدة
71-ث ْٓ ژڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ژ   .ٖٔ

51 ٔٓ  ژۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ژ   .ٕٖ

5551  ژ                ژ   .ٖٖ

8152  ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ      ۀ ہ  ہ ژ   .ٖٗ

352 ژچ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ   .ٖ٘

5154  ژی  ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ژ   .ٖٙ

4454  ژۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ   .ٖٚ

4554  ژې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ژ   .ٖٛ

4654 ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ژ   .ٜٖ

 سورة األنعام
111 ُٗ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ   ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ژ   .ٓٗ

 19-58 ٖ٘ٔ ژچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ژ   .ٔٗ

ٕٗ.  
 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ    ڀ ڀ ژ 

 
ٕٛ 46 

 سورة األعراف
111 ُٖٓ ژڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ   .ٖٗ

128 ُٖٖ ژٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ژ   .ٗٗ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں ژ   .٘ٗ

 ژڻ 
ُٕٓ 61

18-2 ُٖٗ ژڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ژ   .ٙٗ



 118 

 الصفحة رقميا يةاآل م

 األنفال سورة
26 ّٔ ژ   ٺ ٺ    ٺٿ ٿ   ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ   .ٚٗ

37 ٖٓ ژہ ہ ہ ھ ھ  ژ   .ٛٗ

56 ْٓ ژى ائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ   .ٜٗ

 سورة التوبة

82-81-11881 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ ژ   .ٓ٘

121122 ژچ چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڑ  ژ   .ٔ٘

﮴ ژ   .ٕ٘ ﮳  128112 ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

9682 ژک ک گ گ گ گ  ڳ      ژ  .ٖ٘

151 ژٱ ٻ ٻ ٻ   ژ   .ٗ٘

24 ِْ ژ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍژ   .٘٘

 سورة ىود
31 َٗ ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ژ   .ٙ٘

 إبراىيمسورة 
112 ّٔ ژڦ ڄ  ڄ ڄ        ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چچ ژ   .ٚ٘

 سورة اإلسراء
127 ّٗ ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ژ   .ٛ٘

14 ُ ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ   .ٜ٘

 مريمسورة 
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 الصفحة رقميا يةاآل م

 َّ-ِٔ ٔٗ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ژ   .ٓٙ
 سورة طه

56 ُْ ژٺ ٺ ٺ ژ   .ٔٙ

 سورة الحج

69 ِٔ ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ژ   .ٕٙ

22 ْ ژڇ        ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ   .ٖٙ

2 ُٖ ژڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ژ   .ٗٙ

 سورة النور

114 ُٓ ژې ې        ې ى ى   ائ ائ   ەئ ەئ وئ    وئ  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئۈئ ژ   .٘ٙ

128-122 ّٔ ژچ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ               ڍ ڍڌ ژ   .ٙٙ

83 ِِ ژڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ   .ٚٙ

 سورة الفرقان

59 ُ ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ژ   .ٛٙ

14 ٓٔ ژەئ وئ وئ     ۇئ  ژ   .ٜٙ

 سورة القصص

37 ٕٕ ژجئ حئ  مئ ىئ يئ جب  ژ   .ٓٚ

21 ّٖ ژې ى     ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ژ   .ٔٚ

﮺ ژ   .ٕٚ ﮹  ﮸  ﮷  ﮶       ﮵  ﮴  ﮳  ے  ے ۓ ۓ﮲ 

﯁   ﮿           ﯀  ﮽﮾   ژ﮻﮼ 
ْ 21
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 الصفحة رقميا يةاآل م

 سورة األحزاب
 ٔٓ ُْ ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ       ژ   .ٖٚ

 ٗٓ َْ ژې ى        ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ژ   .ٗٚ

 ر ُٕ-َٕ ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ   .٘ٚ

 ُٖٓ-ُٔ ُِ ژوئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی        ژ   .ٙٚ

 ُُِ ِّ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ژ   .ٚٚ

 ٔٔ-ْٓ ّٔ ژٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ژ   .ٛٚ

 ّٔ ٔٓ ژڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ژ   .ٜٚ

 ٔ ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ژ   .ٓٛ
ُٕ-َُٔ-

ُِِ 

 سورة لقمان

 ّٕ ُٖ ژجئ حئ مئ ىئ يئ جب         حب خب ژ   .ٔٛ

 سورة سبأ
111 ِٖ ژہ ہ          ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ   ژ  .ٕٛ

 الصافات سورة

36 َُٓ ژڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ       ٺ ٺ ژ   .ٖٛ

36 َُٔ [ِإنَّ َىَذا َلُيَو الَباَلُء الُمِبينُ ]  .ٗٛ

 سورة فصمت
2 ُُ ژۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ       وئ وئ ۇئ  ژ   .٘ٛ

21 َّٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ژ   .ٙٛ
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 الصفحة رقميا يةاآل م

 ژ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ          ٿ

21 ُّ ژ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ     ٹ ڤ ڤڤ ژ  .ٚٛ

 سورة الشورى
85 ٖٔ ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ژ   .ٛٛ

سورة الزخرف

11 ٕٔ ژڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ژ   .ٜٛ

22 ّٖ .ژچ چ  چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ  ژ  .ٜٓ

22 ّٕ ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ژ  .ٜٔ

22 ّٔ ژ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ  ڦ  ڦ ڦژ   .ٕٜ

 سورة الفتح

122 ٗ ژۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ژ   .ٖٜ

 الحجراتسورة 
123 ّ ژۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې  ژ  .ٜٗ

1199 ژى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ جب ژ   .ٜ٘

85-1325 ژڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ژ   .ٜٙ

2123  ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ژ   .ٜٚ

723 ژڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ        ڈ ڈ ژژ ژ   .ٜٛ

1299 .ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ       پ ڀ ڀڀ   ژ  .ٜٜ
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 الصفحة رقميا يةاآل م

76 ٓٔ ژۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ې ې ژ   .ٓٓٔ

 سورة الذاريات
24 ٔٓ ژڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ژ   .ٔٓٔ

 سورة الحديد

33 ْ ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ ژ   .ٕٓٔ

 سورة الحشر

122 ٕ ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہ ہ ھھ ھ    ھ ے ے  ژ   .ٖٓٔ

-113-76 ٗ ې ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ وئ ژ   .ٗٓٔ

133-134

 سورة الممتحنة

51-37 ٖ ژژ ڑ ڑ ک    ژ   .٘ٓٔ

58-57 ُ ژٻ ٻ پ پ پ ژ   .ٙٓٔ

57 ْ ژڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ         ھ ھ ھ ھ ے       ے   ۓ ژ   .ٚٓٔ

 الصفسورة 
﮶             ﮷   ﮸  ژ   .ٛٓٔ ﮵  ﮴  ﮳  37 ْ ژے  ے ۓ ۓ﮲ 

 التغابنسورة 
133 ُٔ ژۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ژ   .ٜٓٔ

 البروج سورة

31 ُْ ژے    ے        ۓ  ژ   .ٓٔٔ
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 فيرس األحاديث واآلثار 
 الصفحة طرف الحديث م

 «َأْبِشْر ِبَخْيِر َيْوٍم َمرَّ َعَمْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك ُأمُّكَ   ٔ

76 

 .."أتشفع في حد من حدود اهلل ؟  ٕ

56 

 .."َأَتْعَجُبوَن ِمْن َغْيَرِة َسْعدٍ   ٖ

76 

 .."ِإَلى اهلِل َمَساِجُدَىا َأَحبُّ اْلِباَلدِ   ٗ

45 

 أحب الناس إلى اهلل أنفعيم لمناس "  ٘

43 

 ..."َأْحبْب َحِبيَبَك َىْونا ما َعَسى َأْن َيكوَن َبِغيَضَك َيْوًما  ٙ

18 

 ..."إذا أحب الرجل أخاه فميخبره  ٚ
16 

 إذا أحب اهلل عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحُدكم يحمي سقيمو الماء"  ٛ

32 

 « ِإَذا َأَحبَّ المَُّو َعْبًدا َعَسَموُ   ٜ

46 

 .."ِإَذا أصبَح ِإْبِميُس بثَّ ُجُنوَدهُ   ٓٔ

65 

 ..."إذا رأيت اهلل يعطي العبد من  ٔٔ

46 

 ..."ُمَجنََّدةٌ  اأَلْرَواُح ُجُنودٌ   ٕٔ

3 

 ازىد في الدنيا يحبك اهلل".  ٖٔ

43 

  ..."اْسَتُووا َوَل َتْخَتِمُفوا َفَتْخَتِمَف ُقُموُبُكمْ   ٗٔ

62 
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 الصفحة طرف الحديث م

 َأعَمْمَتو؟  ٘ٔ

16 

 أفال أحبُّ أن أكون عبدًا شكورًا؟"  ٙٔ

24 

 ......"اْقرَْأ َعَميَّ   ٚٔ

62 

 .."أل أخبرك بأحّب الكالم إلى المَّو؟  ٛٔ
45 

  ..."َأَل َرُجٌل ُيَضيُّْفُو َىِذِه المَّْيَمَة، َيْرَحُمُو المَُّو؟  ٜٔ

886 

 «.خميال إن اهلل اتخذني خميال، كما اتخذ إبراىيم   ٕٓ

37 

 ..."ِإنَّ المََّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َناَدى  ٕٔ

35 

 ..."ِإنَّ المََّو َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا  ٕٕ

32 

 ..."إن اهلل تعالى ليحمي عبده  ٖٕ

32 

 إن اهلل تعالـى يغار..."  ٕٗ
55 

 .."ِإنَّ اهلَل َزَوى ِلي اأْلَْرَض   ٕ٘

61 

 .."ِإنَّ المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْد آَذْنُتُو ِبالَحْربِ   ٕٙ

36 

 ..."ِإنَّ المََّو َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليِّا  ٕٚ

48 

 .."أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إن اهلل قسم بينكم  ٕٛ

44 

 الخفي". الغنيالتقي  إنَّ اهلل يحب العبد  ٜٕ

48 
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 الصفحة طرف الحديث م

 .."ُيحبُّ العطاسِإنَّ المََّو   ٖٓ

45 

 .."ِإنَّ اهلَل َيْرَضى َلُكْم َثاَلثًا  ٖٔ

64 

 .."ِإنَّ الُمْؤِمَن ِلْمُمْؤِمنِ   ٕٖ

64 

 ..َأنَّ َرُجاًل زَاَر َأًخا َلُو ِفي َقْرَيٍة ُأْخَرى  ٖٖ

35 

 .."َأنَّ َرُجاًل زَاَر َأًخا َلُو ِفي َقْرَيٍة ُأْخَرى  ٖٗ

13 

  ..."إن عظم الجزاء مع عظم البالء  ٖ٘

46 

 .."ِإنَّ ِفيَك َخْصَمَتْينِ   ٖٙ

43 

 أنا سـيد ولد آدم يوم القيامة  ٖٚ
66 

  أنتم الذين قمُتم كذا وكذا؟ أما واهلل إني أَلخشاكم هلل وأْتقاكم لو  ٖٛ

25 

 «انثرىا ألبي طمحة  ٜٖ
862 

 .."األنصار ل يحبيم إل مؤمن  ٓٗ

44 

 ....."اْنَطِمُقوا َحتَّى تَْأُتوا   ٔٗ

51 

 .."ومثل الناس إنما مثمي  ٕٗ

27 

 .."ِإنّْي أَلَْعِرُف َحَجرًا ِبَمكَّةَ   ٖٗ

866 

  .«إني لم أبعث لعَّاًنا إنما بعثت رحمة  ٗٗ

27 
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 ....."أوثق عرى اإليمان الموالة في اهلل.  ٘ٗ

 

ُل َما ُبِدَئ ِبِو َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِمَن الَوْحيِ   ٙٗ  ...."َأوَّ

24 

 أولى الناس بي يوم القيامة أكثرىم عمّي صالة.."  ٚٗ

65 

 ....."ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ   ٛٗ

76 

 ..."أيُّكم مثمي؟ َأبيت ُيطعمني ربي وَيسقين  ٜٗ

25 

 .."َباَيْعَنا َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى السَّْمِع َوالطَّاَعةِ   ٓ٘

66 

 ..."َذِلَك َماٌل رَاِبحٌ َبٍخ، َذِلَك َماٌل رَاِبٌح،   ٔ٘

864 

 البخيل الذي من ذكرُت عنده، فمم يصل عمّي.."   ٕ٘

65 

 ......"َتَبسُُّمَك ِفي َوْجِو َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ   ٖ٘

14 

 .."َتِجُدوَن النَّاَس َمَعاِدنَ   ٗ٘

15 

 .."َتَرى الُمْؤِمِنيَن ِفي َترَاُحِمِيمْ   ٘٘

64 

 .«َتَياُدوا َتَحابُّوا  ٙ٘
18 

 ...."َمْن ُكنَّ ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَمانِ َثاَلٌث   ٚ٘

67 

 ثالث من كن فيو وجد حالوة"  ٛ٘

55 

َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو، َوالمَِّو ِإنََّك   ٜ٘
866 
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 ..."أَلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي

 "َخْيُرُكْم َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيمْ   ٓٙ
863 

 .."َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء اأُلَمِم َقْبَمُكمْ   ٔٙ

15 

 «رََأْيُت َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ِفي ُقبٍَّة َحْمرَاَء ِمْن َأَدٍم،   ٕٙ

862 

 رغـم أنف رجل ذكرت عنده فمم يصلّْ عمّي..."  ٖٙ

65 

 ..."َسأَْلُت َربّْي َثاَلثًا، َفَأْعَطاِني ِثْنَتْيِن َوَمَنَعِني َواِحَدةً   ٗٙ

61 

 .."َسْبَعٌة ُيِظمُُّيُم المَُّو ِفي ِظمّْوِ   ٘ٙ

76 

اَلُة َعَمى َوْقِتَيا  ٙٙ  ..."الصَّ

45 

يَّاُكْم َوالُفْرَقَة َفِإنَّ الشَّْيَطاَن َمَع الَواِحدِ   ٚٙ  ..."َعَمْيُكْم ِبالَجَماَعِة َواِ 

65 

 ...."َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكمْ » َعِن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل:   ٛٙ

76 

 ..."فإن اهلل يحب الرفق  ٜٙ

43 

 بشأن مانعي الزكاة : "واهلل لو منعوني عقاًل كانوا.." قال أبو بكر   ٓٚ
57 

 .."َوَتَعاَلى: َأَنا َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشّْْركِ  َقاَل اهلُل َتَباَركَ   ٔٚ

86 

 ...."َقاَل المَُّو َتَعاَلى: َوَجَبْت َمَحبَِّتي ِلْمُمَتَحابّْيَن ِفيَّ   ٕٚ

13 

 : ".. فأخشى إن طال بالناس زماٌن...." قال عمر بن الخطاب   ٖٚ

57 
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َم َرُسوُل اهلل َصمَّى اهلل َعَمْيِو َوَسمََّم ُنَخاَمةً  َقاَل: َفَواهلل  ٗٚ  .."َما َتَنخَّ
861 

 قولوا : الميم صل عمى محـمد وعمى آل محمد.."  ٘ٚ

65 

 .."ُقوِلي: المَُّيمَّ ِإنََّك ُعُفوّّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنّْي "  ٙٚ

45 

  .."َوُتْنِكرُ  َقْوٌم َيْيُدوَن ِبَغْيِر َىْدِيي، َتْعِرُف ِمْنُيمْ   ٚٚ

67 

 ...."َكاَن الَمْسِجُد َمْسُقوًفا َعَمى ُجُذوٍع ِمْن َنْخلٍ   ٛٚ

22 

 .........."َكاَن الُمَياِجُروَن َلمَّا َقِدُموا الَمِديَنةَ   ٜٚ

11 

 ...."َكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيْقَبُل الَيِديَّةَ   ٓٛ
18 

 ،.."من أموالنا وأولدنا وآبائنا وأمياتناكان واهلل أحب إلينا   ٔٛ
866 

 كل أمتي يدخمون الجنة إل مـن أبـى.."  ٕٛ

63 

 ......."َل َتَحاَسُدوا  ٖٛ

15 

 .."َل َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا  ٗٛ

14 

 .."َل َتْدُخُموَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا  ٘ٛ

75 

 ..ُكفَّارًا َل َتْرِجُعوا َبْعِدي  ٙٛ

66 

 .."ل والذي نفسي بيده حتى أكون  ٚٛ

68 

 ..َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن اهلل  ٛٛ

67 
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 ..."َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ   ٜٛ

78 

 ل يؤمن عبٌد حتى أكون أحب"  ٜٓ

66 

 .."َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َنْفِسكَ َل، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َحتَّى   ٜٔ

78 

 .."أَلُْعِطَينَّ الرَّاَيَة َغًدا َرُجاًل ُيْفَتُح َعَمى َيَدْيوِ   ٕٜ

44 

 لتتبعن سنن الذين من قبمكم.."  ٖٜ

64 

 .."َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمْنُيْم َيْوَم الَعَقَبةِ   ٜٗ

21 

 ..."ِلُكلّْ َنِبيٍّ َدْعَوٌة َدَعا ِبَيا  ٜ٘

26 

 .."ِلمَّو تسَعٌة وتسعوَن اسًما  ٜٙ

44 

 .."لن يجمع اهلل أمتي عمى ضاللة أبدا  ٜٚ

65 

 .."....المُيمَّ ُأمَِّتي ُأمَِّتي  ٜٛ

26 

 «المُيمَّ اْىِد ُأمَّ َأِبي ُىَرْيَرةَ   ٜٜ

864 

 .."َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِمياًل َلتََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِمياًل   ٓٓٔ

37 

  «َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيَتَغنَّ ِبالُقْرآنِ   ٔٓٔ

76 

 .."؟ما أعددت ليا  ٕٓٔ

76 

 ....."َما َباُل َدْعَوى الَجاِىِميَّةِ   ٖٓٔ

66 
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 المرء مع من أحب...."   ٗٓٔ

63 

 .."َأَحبَّ ِلَقاَء المَِّو َأَحبَّ المَُّو ِلَقاَءهُ  َمنْ   ٘ٓٔ

35 

 ...."من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى  ٙٓٔ

41 

 ..."َمْن َأَحبَّ ِلمَّوِ   ٚٓٔ

66 

 من أطاعني فقد أطاع اهلل...."   ٛٓٔ

68 

 .."من تشبو بقوم فيو منيم  ٜٓٔ

63 

 ...."َمْن َخَرَج ِمَن الطَّاَعةِ   ٓٔٔ

66 ،61 

 .."رََأى ِمْن َأِميرِِه َشْيًئا َفَكرَِىوُ  َمنْ   ٔٔٔ

67 

 .."َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا  ٕٔٔ

78 

 " .....من ربُّ ىذا الجمِل؟ لمن ىذا الجمُل؟  ٖٔٔ

866 

 من صمى عمّي صالة، صمى اهلل عميو بيا عشرًا.."  ٗٔٔ

65 

 ......"َمْن َعاَد َمِريًضا  ٘ٔٔ

13 

 .."ولَدىا إلييا َمْن َفَجَع ىذِه بولِدىا؟ ُردُّوا  ٙٔٔ

866 

ْجُت اْمرََأًة ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَقاَل «.  َمْيَيمْ   ٚٔٔ  ...."َما ُسْقَت ِإَلْيَيا»َقاَل: َتَزوَّ
888 

 «.....َىَذا َجَبٌل ُيِحبَُّنا َوُنِحبُّوُ   ٛٔٔ

22 
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 والذي نفس محمد بيده ل.."  ٜٔٔ

54 

 ..."َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدهِ   ٕٓٔ

26 

 .."َواهلِل ِإنَِّك َلَخْيُر َأْرِض اهللِ   ٕٔٔ

22 

 "اهلل حبيبو في النار يواهلل ل يمق  ٕٕٔ

31 

 .."واهلل ما أحب أن محمدا اآلن في مكانو الذي ىو فيو تصيبو شوكة  ٖٕٔ

866 

 ..."آُمُرُكْم ِبَخْمٍس، المَُّو َأَمَرِني ِبِينَّ  وأنا  ٕٗٔ

67 

 صاحبكم خمياًل.." وقد اتخذ اهلل   ٕ٘ٔ

63 

 ".....كان أحد أحب إلي من رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وما  ٕٙٔ

866 

 ..."َوَماَذا َأْعَدْدَت َلَيا  ٕٚٔ

61 

ِو؟ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِىِميَّةٌ   ٕٛٔ  .."َيا َأَبا َذرٍّ َأَعيَّْرَتُو ِبُأمّْ

61 

 .."َيا َأيَُّيا النَّاُس، ُخُذوا ِمَن اأَلْعَماِل َما ُتِطيُقونَ   ٜٕٔ

45 

 يقـول اهلل تعالى : أنا عند ظن عبدي بي....."  ٖٓٔ
56 
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 فيرس األعالم 
 الصفحة اسم العمم م

ـ  ُ ًميـ بف عبد السَّبلى رَّاًنيا ،أىٍحمد بف عبد اٍلحى  ُ بف تىٍيًمية اٍلحى

 ٔ أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازٌم، أبك الحسيف  ِ

ًؿ   ّ مًَّد بًف الميفىضَّ سىٍيفي بفي ميحى  ٕ األىٍصبىيىاًني  المعركؼ بالراغبالحي

 َٖ الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء  ْ

اـ أىبيك سيمىٍيمىاف الخٌطابي البيٍستي  ٓ مَّد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف خطاب، اإٍلمى  ِ حمد ٍبف ميحى

 َُٕ زيد بف الدثنة بف معاكية األنصارم البياضي  ٔ

 ٔ زيد بف حارثة بف شراحيؿ الكعبي  ٕ

 ّٓ عاصـ بف بيدلة بف أبي النجكد األسدم   ٖ

، األىٍندىليًسي  القيٍرطيًبي    ٗ ٍزـً ًمي  بفي أىٍحمىدى بًف سىًعٍيًد بًف حى  ِ عى

، األىٍندىليًسي    َُ بي   ٗ ًعيىاضي بفي ميٍكسىى بًف ًعيىاًض اليىٍحصى

 ّٖ قاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي  ُُ

 ّ الدمشقي ابف القيـ  الجكزيةمحمد بف أبي بكر بف أيكب الٌزرعي ثـ   ُِ

 ِٓ محمد بف جرير بف يزيد أبك جعفر الطبرم  ُّ

 ِٔ ابف منظكر األنصارم الركيفعي اإلفريقي ،محمد بف مكـر بف عمي  ُْ

 ُٖ محمد عبد الرؤكؼ المناكم  ُٓ

 ّٖ الجزرم مؤمؿ بف الفضؿ  ُٔ
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 فيرس المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ

 :الغزالي.تأليؼ  -إحياء عمـك الديف
المؤلؼ: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد ابف استنشاؽ نسيـ األنس مف نفحات رياض القدس، 

بطنطا، الطبعة األكلى  المحقؽ: مجدم قاسـ، دار الصحابة لمتراث رجب الحنبمي،
 ـ.َُٗٗ

 الشنقيطي. تأليؼ: -أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف
 الزركمي. تأليؼ: –األعبلـ 
 تأليؼ:ابف القيـ. -الميفاف إغاثة

حمػب،  –ركحيف مف المحػدثيف البػف حبػاف البسػتي، تحقيػؽ محمػكد إبػراىيـ زايػد، دار الػكعي لمجا
ُّْٗ 

 تأليؼ :ابف كثير. -كالنياية البداية
 بدائع الفكائد البف القيـ

 تأليؼ: الذىبي. –تاريخ اإلسبلـ 
 محمكد شاكر. تأليؼ:-التاريخ اإلسبلمي

 أليؼ: أبكبكر أحمد بف عمي الخطيب البغدادم.ت -تاريخ بغداد

 ُُْٓبيركت ط األكلى  –تاريخ دمشؽ البف عساكر، ت عمر بف غرامة العمركم، دار الفكر 

 ابف عاشكر. تأليؼ: -التحرير كالتنكير
 التحفة العراقية في األعماؿ القمبية

دار الكتػب  –تدريب الراكم فػي شػرح تقريػب النػكاكم لمسػيكطي تحقيػؽ عبػد الكىػاب عبػد المطيػؼ 
 ُّٖٓمصر ط الثانية  –الحديثة 

 .ُُْٓالرياض، ط األكلى  –تذكرة الحفاظ البف طاىر، تحقيؽ حمدم السمفي، دار الصميعي 

 دار الفكر العربي. –تذكرة الحفاظ ألبي عبد اهلل شمس الديف الذىبي 

 تأليؼ:عمي بف بمباف الفارسي-التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف
 تأليؼ:ابف كثير.-تفسير القرآف العظيـ

 تأليؼ :ابف القيـ. -التفسير القيـ
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تقريػػب التيػػذيب لمحػػافظ أحمػػد بػػف عمػػي ابػػف حجػػر العسػػقبلني، تحقيػػؽ صػػغير أحمػػد الباكسػػتاني، 
 ُُْٔالرياض ط األكلى  –دار العاصمة

 بيركت.–درؾ، لمذىبي، مع المستدرؾ لمحاكـ، دار المعرفة تمخيص المست

التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد : البػف عبػد البػر، ت : عػدة محققػيف، نشػر المركػز 
 اإلسبلمي لمطباعة.

 تيذيب األخبلؽ لمجاحظ 

 اليند.–ذيب التيذيب: البف حجر العسقبلني، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية تي

 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التكحيد

 ُّّٗاليند  -الثقات البف حباف البستي، طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 

 الطبرم. تأليؼ: -جامع البياف

 بيركت. –الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، دار إحياء التراث 

لطحػاف، مكتبػة المعػارؼ الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع : لمخطيػب البغػدادم، ت محمػكد ا
 ق. َُّْالرياض، ط األكلى  –

 ُِّٕاليند  –طبع مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  –الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 

 تأليؼ:ابف القيـ. -الجكاب الكافي

حاشػػية سػػنف أبػػي داكد البػػف القػػيـ مػػع عػػكف المعبػػكد . ت: عبػػد الػػرحمف محمػػد عثمػػاف، المكتبػػة 
 السمفية بالمدينة.

حمية األكلياء كطبقات األصفياء، المؤلؼ: أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ، الناشر: 
 ـ.ُْٕٗ -ىػ ُّْٗبجكار محافظة مصر،  -السعادة 

 بيركت.–الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: البف حجر العسقبلني، دار الجيؿ 

 راغب األصفياني. تأليؼ: -الذريعة إلى مكاـر الشريعة

 –ذكػػػر مػػػف يعتمػػػد قكلػػػو فػػػي الجػػػرح كالتعػػػديؿ: لمػػػذىبي، ت عبػػػد الفتػػػاح أبػػػك غػػػدة، مكتبػػػة الرشػػػد 
 َُْْالرياض، ط الخامسة، 

 تأليؼ: المبارؾ فكرم. -الرحيؽ المختـك
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 الرسائؿ المفيدة لمشيخ عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف حسف آؿ الشيخ 
 تأليؼ:عبد الرحمف السييمي -الركض األنؼ

 َُْٕركضة المحبيف : البف القيـ، ت د. السيد الجميمي، دار الكتاب العربي، ط الثانية، 

تحقيػػػؽ شػػػػعيب األرنػػػػؤكط كعبػػػػد القػػػػادر  –زاد المعػػػاد فػػػػي ىػػػػدم خيػػػػر العبػػػاد البػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة 
 َُْٓبيركت ط السابعة  –األرنؤكط مؤسسة الرسالة 

 ـ. ََُِ-ِالقاىرة ط -الفجر لمتراث دار –سمسمة أعماؿ القمكب تأليؼ: محمد صالح المنجد 
 تأليؼ: األلباني. -سمسمة األحاديث الصحيحة

 ََُْبيركت، ط األكلى –السنة: البف أبي عاصـ، المكتب اإلسبلمي 

سنف أبي داكد، المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث السًٍّجٍستاني، المحقؽ: محمد محيي الديف 
 بيركت -ة، صيدا عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصري

سنف الترمذم، المؤلؼ: محمد بف عيسى الترمذم ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد 
مصر،  -براىيـ عطكة عكض، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحمبي كا  عبد الباقي 
 ـ. ُٕٓٗالطبعة الثانية،

 السنف الكبرل لمبييقي، نشر دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد.

: حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: تحقيؽالكبرل، المؤلؼ: أحمد بف شعيب النسائي، السنف 
 ـ. ََُِبيركت، الطبعة األكلى   -شعيب األرناؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

بيػػركت ط األكلػػى  –سػػير أعػػبلـ النػػببلء لمحػػافظ الػػذىبي، تحقيػػؽ مجمكعػػة فػػي مؤسسػػة الرسػػالة 
َُّْ 

 تأليؼ:أكـر ضياء العمرم. -السيرة النبكية الصحيحة
 تأليؼ:عمي محمد الصبلبي.-السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث

 تأليؼ:ابف كثير.-السيرة النبكية
 تأليؼ:ابف ىشاـ.-السيرة النبكية

 ق. َُْٗبيركت، –شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: البف العماد الحنبمي، دار الفكر 

 تأليؼ:سعيد بف عمي القحطاني. -الكتاب كالسنةشرح أسماء اهلل الحسنى في ضكء 
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شرح العقيدة الطحاكية: البف أبي العز الحنفي، تخريج األلباني، المكتب اإلسبلمي، ط الخامسة، 
ُّٗٗ 

 شرح سنف النسائي لمسندم

 َُُْبيركت،  –شعب اإليماف لمبييقي، تحقيؽ محمد بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية 

 تأليؼ: القاضي عياض.-المصطفىالشفا بتعريؼ حقكؽ 
 تأليؼ: ابف تيمية.-الصاـر المسمكؿ عؿ شتائـ الرسكؿ

 الجكىرم. تأليؼ: -الصحاح
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  -صحيح البخارم 

كسننو كأيامو ، المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ البخارم، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر 
الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد 

 ىػُِِْالباقي( الطبعة: األكلى، 
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  -صحيح مسمـ 

باقي، الناشر: دار كسمـ، المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، المحقؽ: محمد فؤاد عبد ال
 بيركت -إحياء التراث العربي 

بيػػركت، ط  –الضػػعفاء ألبػػي جعفػػر العقيمػػي، تحقيػػؽ عبػػد المعطػػي قمعجػػي، دار الكتػػب العمميػػة 
 َُْْاألكلى 

 َُْٓبيركت،  –الطبقات الكبرل البف سعد، دار بيركت 

سػيد كسػركم، دار طبقات المحدثيف بأصبياف : ألبي الشيخ ابف حياف، ت عبد الغفار البندارم ك 
 َُْٗبيركت، ط األكلى –الكتب العممية 

 تأليؼ:ابف القيـ. -طريؽ اليجرتيف
. -طكؽ الحمامة   تأليؼ :ابف حـز

 تأليؼ:ابف تيمية.–العبكدية 
 العقد الثميف في شرح أحاديث أصكؿ الديف

العمػػؿ الكبيػػر لمترمػػػذم، ترتيػػب القاضػػػي، ت حمػػزة ديػػب مصػػػطفى، مكتبػػة األقصػػػى، األردف، ط 
 َُْٔاألكلى 

 ُّٗٗبيركت،  –عمدة القارم شرح صحيح البخارم: لمعيني، دار الفكر 



 137 

 بيركت. –دار المعرفة  –فتح البارم شرح صحيح البخارم لمحافظ ابف حجر العسقبلني 

 تأليؼ: الشككاني.-فتح القدير
 الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف 

 المنعـ السيد.تأليؼ:د.عبد -فصكؿ في السيرة النبكية

بيػػػركت، ط األكلػػػى –فضػػػائؿ الصػػػحابة: لئلمػػػاـ أحمػػػد، ت كصػػػي اهلل عبػػػاس، مؤسسػػػة الرسػػػالة 
َُّْ 

 محمد سعيد البكطي. تأليؼ: -فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ الخبلفة الراشدة
 الغزالي.محمد تأليؼ:  -فقو السيرة

 ابف القيـ. تأليؼ: -الفكائد
 سيد قطب. تأليؼ : -في ظبلؿ القرآف

 تأليؼ: شيخ االسبلـ ابف تيمة. –المحبة في قاعدة 
 الفيركزآبادم. تأليؼ: - القامكس المحيط

 مف السعدم.حعبد الر  تأليؼ: -القكؿ السديد

بيػركت،  –الكامؿ في الضعفاء ألبي أحمد ابف عدم الجرجاني، تحقيػؽ سػييؿ زكػار، دار الفكػر 
 ىػَُْٗط الثانية 

 اسيفلنعيـ ي -كتاب اإليماف 
 الخميؿ الفراىيدم. تأليؼ: -كتاب العيف

الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المؤلؼ: أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف 
ىػ(، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، ِّٓإبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 

 َُْٗالرياض، الطبعة: األكلى،  -الناشر: مكتبة الرشد 

 القاىرة.–ؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس: لمعجمكني، تصحيح أحمد القبلش، دار التراث كش

 َُُْبيركت، ط األكلى  –لساف العرب: البف منظكر األفريقي، دار صادر 

السنف الصغرل لمنسائي، المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب  -المجتبى مف السنف 
حمب،  -شر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية النسائي، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، النا

 ـ.ُٖٔٗ - َُْٔالطبعة: الثانية، 

 َُِْمجمع الزكائد كمنبع الفكائد ألبي بكر الييثمي، دار الكتاب العربي، بيركت، ط الثانية، 
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 مصر. –مجمكع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، مكتبة ابف تيمية 

ابف رجب الحنبمي ، المؤلؼ: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب  مجمكع رسائؿ الحافظ
المحقؽ: أبك مصعب طمعت بف فؤاد الحمكاني، الناشر: الفاركؽ الحديثة لمطباعة  الحنبمي،
 .ـ ََِّاألكلىة الطبع، كالنشر

 تأليؼ: المقدسي. -مختصر منياج القاصديف
 تأليؼ: ابف القيـ. -مدارج السالكيف

 –السػػنف الكبػػرل لمبييقػػي، تحقيػػؽ د. محمػػد ضػػياء الػػرحمف األعظمػػي، دار الخمفػػاء المػػدخؿ إلػػى 
 الككيت.

 بيركت. –دار المعرفة  –المستدرؾ عمى الصحيحيف لئلماـ الحاكـ 

 بيركت، ط األكلى. –المسند لئلماـ أحمد، مجمكعة مف المحققيف، مؤسسة الرسالة 

 بيركت. –مشكؿ اآلثار، ت شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة 

 ق.َُْٕمكة، ط األكلى-مصابيح السنة: لمبغكم، ت: مجمكعة مف المحققيف، دار الباز

 بيركت. –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لمفيكمي، المكتبة العممية 

 مخطابي.ل -معالـ السنف

المعجػػػـ األكسػػػط لمطبرانػػػي، تحقيػػػؽ طػػػارؽ عػػػكض اهلل كعبػػػد المحسػػػف الحسػػػيني، د ار الحػػػرميف، 
 ُُْٓالقاىرة، ط األكلى 

 َُْْالقاىرة، ط الثانية  –المعجـ الكبير لمطبراني، تحقيؽ حمدم السمفي، مكتبة ابف تيمية 

 بيركت. -معجـ مقاييس المغة: البف فارس، ت: عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر

 تأليؼ: الخكارزمي. -مفاتيح العمـك

 بيركت.–دار السعادة: البف القيـ، دار الكتب العممية  مفتاح

المؤلؼ: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  -المفردات في غريب القرآف  
ىػ(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، الناشر: دار القمـ، الدار َِٓاألصفيانى )المتكفى: 

 ػى ُُِْ -دمشؽ بيركت، الطبعة: األكلى  -الشامية 
 الراغب األصبياني. تأليؼ: -المفردات في غريب القرآف
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المقاصػػػد الحسػػػنة فػػػي بيػػػاف كثيػػػر مػػػف األحاديػػػث المشػػػتيرة عمػػػى األلسػػػنة، لمسػػػخاكم، ت عبػػػداهلل 
 ُّٗٗبيركت، ط األكلى –محمد الصديؽ، دار الكتب العممية 

القػاىرة، –بػف تيميػة منياج السنة النبكية، لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، ت محمد رشػاد سػالـ، مكتبػة ا
 َُْٗط الثانية، 

: محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيؽ ،مكطأ اإلماـ مالؾ، المؤلؼ: مالؾ بف أنس األصبحي المدني
 ـ.  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔلبناف، عاـ النشر:  -الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيركت

 مكقع مكتبة ألفا العممية.

 بيركت. –د البجاكم، دار المعرفة لمذىبي، تحقيؽ عمي محم االعتداؿميزاف 

 تأليؼ:مجد الديف المبارؾ الجزرم بف األثير. -النياية في غريب الحديث كاألثر

 ُِٔٗبيركت،  -الكافي بالكفيات لمصفدم، ت جمعية المستشرقيف األلمانية

 

 
 

 
   

 

 


