
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

؛  ال يتم االيامن إال به   منزلة عليا يف اإلسالم؛ بل هو جزء من اإليامن  اهلل صىل اهلل عليه وسلم  حب رسول

اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتهى َأُكوَن َأَحبه إَِلْيِه ِمْن  : )) َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ   َقاَل:فَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  

 .((َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالنهاِس َأْْجَِعيَ 

مها  جمبول عىل حب ولده وأهله؛ ولكن اإلسالم جعل حمبة اهلل ورسوله مقدمة عىل غري  بفطرته  فاإلنسان

َم َوُهَو آِخٌذ  )) مهام كانت منزلتهم من اإلنسان؛ فعن َعْبِد اهللهِ ْبِن ِهَشاٍم َقاَل:   ُكنها َمَع النهبِيِّ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

 إاِله ِمْن َنْفِِس. َفَقاَل النهبِيُّ َصىله بَِيِد ُعَمَر ْبِن اْْلَطهاِب َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهللهِ ََلَْنَت َأَحبُّ إََِله ِمْن ُكلِّ َشْ 
ٍ
ء

ُه اْْلَن َواهللهِ ََلَْنَت اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: اَل َوالهِذي َنْفِِس بَِيِدِه َحتهى َأُكوَن َأَحبه إَِلْيَك ِمْن َنْفِسَك. َفَقاَل َلُه ُعَمرُ  : َفإِنه

 ((.  اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: اْْلَن َيا ُعَمرُ َأَحبُّ إََِله ِمْن َنْفِِس. َفَقاَل َصىله 

أراد عليه الصالة والسالم حب االختيار  فحب اإلنسان نفسه طبع وحب غريه اختيار،  أن  ابن حجر:    نقل

جواب عمر أوال كان بحسب الطبع، ثم تأمل    فكانإذ ال سبيل إىل قلب الطباع وتغيريها عام جبلت عليه.  

لنبي صىل اهلل عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب يف نجاهتا من املهلكات  فعرف باالستدالل أن ا

أي اْلن عرفت   اْلن يا عمر:  يف الدنيا واَلخرى فأخرب بام اقتضاه االختيار، ولذلك حصل اجلواب بقوله

 جيب.  فنطقت بام 

املسلم  و فَعنِ هنا جيد  قلبه؛  يف  اإليامن  َقاَل:    حالوة  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللهُ  َصىله  َوَجَد  ))النهبِيِّ  فِيِه،  ُكنه  َمْن  َثاَلٌث 

ُُيِ  اَل  املَْْرَء  ُُيِبه  َوَأْن  ا،  ِسَوامُهَ ِِمها  إَِلْيِه  َأَحبه  َوَرُسوُلُه،  اهللهُ  َيُكوَن  َأْن  ياَمِن؛  اإْلِ َأنْ َحاَلَوَة  َيْكَرَه  َوَأْن  إِاله هللِهِ،    بُُّه 

 . ((َيُعوَد يِف اْلُكْفِر َكاَم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يِف النهارِ 

َسَأَل  َرُجالا  َأنه  َعنُْه،  اهللهُ  َرِِضَ  َأَنٍس  فَعْن  اجلنة؛  إىل  اهلل عليه وسلم طريق  نبيه صىل  بل إن حب اهلل وحب 

َفَقاَل  اَعِة،  السه َعِن  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللهُ  َصىله  اَعُة؟َمتَ   النهبِيه  السه َأْعَدْدَت    ى  َوَماَذا  َقاَل َقاَل:  َأِّنِّ   :ََلَا؟  إِاله  َء  َشْ اَل 

 َفَرَحنَا بَِقْوِل  ُأِحبُّ اهللهَ َوَرُسوَلُه َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم، َفَقاَل: َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت. َقاَل َأَنٌس: َفاَم َفرِ 
ٍ
ء ََشْ

 ْحنَا بِ

 



 

 

 

َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت، َقاَل  النهبِيِّ َصىله  َم:  َعَلْيِه َوَسلهَم َوَأَبا َبْكرٍ   َأَنٌس:  اهللهُ َعَلْيِه َوَسله  َفَأَنا ُأِحبُّ النهبِيه َصىله اهللهُ 

م اُهْم َوإِْن ََلْ َأْعَمْل بِِمْثِل َأْعاَمَِلِ   َوُعَمَر َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم بُِحبِّي إِيه

 وه حب وتوقري الصحابة للنبي صىل اهلل عليه وسلم بلغ مبلغاا ال ُيرصه قلم؛ وال ُييط به بيان؛ فقد أحب  إن

إىل درجة استعدادهم التام بأن يبذلوا أنفسهم وأمواَلم وأهليهم فداء له وقد ازداد هذا احلبُّ له واالرتباط  

 !به مع ازدياد معارشهتم له صىل اهلل عليه وسلم

ساعة، ومن خلفه   صىل اهلل عليه وسلم  يمَش بي يديه  أبو بكر الصديق   جرة إىل الغار، كان ففي طريق اَل 

 ، فقال: أذكر الطلب فأمَش خلفك، وأذكر الرصد فأمَش أمامك، فقال صىل اهلل عليه وسلم  ساعة، فسأله

اله انتهيا إىل  ُتقتل دوِّن؟ قال: أي والذي بعثك باحلق، فلام  لغار قال: مكانك يا : لو كان شء أْحَبْبَت أن 

 .فاستربأهرسول اهلل حتى أستربئ لك الغار، 

به؛ آخر  و وتعلقه  له  حبه  شدة  من  اهلل  رسول  فراق  بمرارة  فيشعر  وسلم  عليه  اهلل  صىل  رؤيته  عن  يغيب 

فَعنْ  اجلنة.  دخول  يف  يفكر  أن  قبل  حتى  اْلخرة  يف  فراقه  حتمل  كيفية  يف  إِىَل    ويفكر  َجاَء  َقاَلْت:  َعائَِشَة 

إِنهَك ََلََحبُّ إََِله ِمْن َنْفِِس َوَأْهِِل َوَوَلِدي، َوإِِّنِّ َلَُكوُن   َرُسوِل اهللهِ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللهِ، 

ُر إَِلْيَك، َوإَِذا َذَكْرُت َمْوِِت َوَمْوَتَك َعَرْفُت َأنهَك إَِذا َدَخْلَت اجْلَنهَة  يِف اْلَبْيِت، َفَأْذُكَرَك َفاَم َأْصرِبُ َحتهى آتِيَك، َفَأْنظُ 

  ىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َشْيئااُرفِْعَت َمَع النهبِيَِّي، َوإِِّنِّ َوإَِذا َدَخْلُت اجْلَنهَة َخِشيُت َأْن اَل َأَراَك، َفَلْم َيُرده َرُسوُل اهللهِ َص 

ِِبَِذِه اْلَيِة:   اَلُم  السه َعَلْيِه  يُل  َنَزَل ِجرْبِ ِمَن  }َحتهى  َعَلْيِهْم  َأْنَعَم اهللهُ  ِذيَن  اله َمَع  َفُأوَلئَِك  ُسوَل  َوالره ُيطِِع اهللهَ  َوَمْن 

ا   َي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيقا احِلِ  َوالصه
ِ
َهَداء يِقَي َوالشُّ دِّ  .[69ء: النسا ]{النهبِيَِّي َوالصِّ

ليتفاوض مع   الصحايبأثار دهشة    هوتوقري  هحببل إن   الثقفي، وذلك حينام بعثته قريش  عروة بن مسعود 

َعْينَْيِه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف صلح احلديبية، فَجَعَل ُعْرَوُة َيْرُمُق َأْصَحاَب النهبِيِّ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم بِ 

مَ  َم ُنَخاَمةا إاِله َوَقَعْت يِف َكفِّ َرُجٍل ِمنُْهْم َفَدَلَك ِِبَ َقاَل: َفَواهللهِ  َعَلْيِه َوَسله َم َرُسوُل اهللهِ َصىله اهللهُ  ا َوْجَهُه ا َتنَخه

َوإَِذا َوُضوئِِه،  َعىَل  َيْقَتتُِلوَن  َكاُدوا  َأ  َتَوضه َوإَِذا  َأْمَرُه،  اْبَتَدُروا  َأَمَرُهْم  َوإَِذا   ، َأْصَواهَتُْم   َوِجْلَدُه  َخَفُضوا  َتَكلهَم 

وَن إَِلْيِه النهَظَر َتْعظِياما َلُه ، َفَرَجَع ُعْرَوُة إِىَل َأْصَحابِِه َفَقاَل: َأْي َقْوِم َواهللهِ  َلَقْد َوَفْدُت َعىَل املُُْلوِك  ِعنَْدُه، َوَما ُُيِدُّ

َواهللهِ ؛  َوالنهَجاِشِّ ى  ْْسَ
َوكِ َقْيرَصَ  َعىَل  ٍد َوَوَفْدُت  حُمَمه َأْصَحاُب  ُيَعظُِّم  َما  َأْصَحاُبُه  ُيَعظُِّمُه  َقطُّ  ا  َملِكا َرَأْيُت  إِْن   

ا  دا  . ((َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم حُمَمه



 

 

 

حب  شدة  عن  طالب  أيب  ابن  عىل  سئل  لهوقد  وآبائنا    هم  وأوالدنا  أموالنا  من  إلينا  أحب  واهلل  كان  فقال: 

 .وأمهاتنا ومن املاء البارد عىل الظمأ

وهناك مئات القصص املروية يف كتب السنة والرتاجم التي فيها ما يتعجب منه املرء من حمبتهم له صىل اهلل 

 عليه وسلم. 

  ا تثاَل مذه املنزلة َلا عالمات البد من اتباعها واكثري منا يتمنى أن يبلغ منزلة املحبة هلل والرسول؛ ولكن ه 

 :حتى نكون من املحبي؛ تتمثل فيام يِل 

قال   العظيم.   وهى أوىل عالمات املحبة الصادقة والفوز   واتباعه،   : طاعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم أوالا 

اهللهَ}تعاىل:   َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الره ُيطِِع  ْن  وقال:  [80]النساء:{مه ا  }،  َفْوزا َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللهَ  ُيطِْع  َوَمن 

َغُفوٌر }ل:  اق و  ،[71]اَلحزاب:{َعظِياما  َواهللهُ  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهللهُ  بِْبُكُم  ُُيْ بُِعوِِّن  َفاته اهللهَ  بُّوَن 
حُتِ ُكنُْتْم  إِْن  ُقْل 

من َل يطعه ُيرم من دخول اجلنة؛ فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َأنه َرُسوَل اهللهِ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم و.  [31]آل عمران:  {َرِحيمٌ 

َأَطاَعنِي  )) َقاَل:   َمْن  َقاَل:  َيْأَبى؟  َوَمْن  َيا َرُسوَل اهللهِ  َقاُلوا:  َأَبى.  َمْن  إاِله  اجْلَنهَة  َيْدُخُلوَن  تِي  ُأمه اجْلَ ُكلُّ  نهَة َدَخَل 

 .( (َوَمْن َعَصاِِّن َفَقْد َأَبى

أمراملسارعة  :  ثانياا  وسلم  هالمتثال  عليه  اهلل  سمعت ، صىل  والتنفيذ   أمرا  فإذا  االستجابة  رسعة  فعليك 

   الصحابة، يف حتريم اْلمر وحتويل القبلة وغريها من احلوادث.   والتطبيق؛ كام فعل

فالصحابة كانوا يقتدون بالنبي صىل اهلل عليه  ، االقتداء به صىل اهلل عليه وسلم يف كل أقواله وأفعاله:  ثالثاا 

، مع أن  وسلم يف ْجيع اَلقوال واَلعامل واَلفعال؛ ولشدة اقتداء الصحابة اتبعوه يف خلع نعله أثناء الصالة

غريه.   دون  لعارض  به  خاص  اَلمر  َعىَل  ف هذا  َنْعَلْيِه  َوَضَع  إِْذ  ُيَصِلِّ  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللهُ  َصىله  اهللهِ  َرُسوُل  َبْيناََم 

الَة،  َيَساِرِه َفَأْلَقى النهاُس نَِعاََلُْم، َفَلامه َقَض   نَِعالُِكْم؟َما َحَ   َقاَل:  َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم الصه
ِ
َقاُلوا:   َلُكْم َعىَل إِْلَقاء

يِف  َرَأى  َفَمْن  َأذاى  َأْو  ا  َقَذرا فِيِهاَم  َأنه  ِِّن  َأْخرَبَ يَل  ِجرْبِ إِنه  َفَقاَل:  َفَأْلَقْينَا،  َأْلَقْيَت  َأذاى   َرَأْينَاَك  َأْو  ا  َقَذرا َنْعلِِه 

 .((َفْلَيْمَسْحُهاَم ُثمه لُِيَصلِّ فِيِهاَم 

  وعدم االستهانة به أو بسنته؛  واحرتامه  التأدب مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتوقريه وتعظيمه  :رابعاا 

تعاىل:   َوُتَس }قال  ُروُه  َوُتَوقِّ ُروُه  َوُتَعزِّ َوَرُسولِِه  بِاهللهِ  لُِتْؤِمنُوا  ا  َوَنِذيرا ا  ا َوُمَبِّشِّ ا  َشاِهدا َأْرَسْلنَاَك  ُبْكَرةا إِنها  بُِّحوُه 

 . قال القاِض عياض: ومن توقريه صىل اهلل عليه وسلم وبره برُّ آله وذريته وأمهات  [9؛ 8الفتح: ]{َأِصيالا وَ 



 

 

عليهم         الثناء  وحسن  ِبم  واالقتداء  حقهم  ومعرفة  وبرهم  أصحابه  وتوقرُي  وأزواجه؛  املؤمني 

 .واالستغفار َلم واإلمساك عام شجر بينهم ومعاداة من عاداهم

فالعبد إذا أحب إنساناا ذكره : وخصوصا عند ذكره  لصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلممداومة ا:  خامساا 

يف كل حمفل وكل جملس؛ فإذا كنت حتب اهلل فداوم عىل ذكره؛ وإذا كنت حتب الرسول صىل اهلل عليه وسلم  

عليه   بالصالة  وأمرنا  بمالئكته  وثنى  أوالا  عليه  صىل  اهلل  فإن  ذكره؛  عند  سيام  وال  عليه  الصالة  من  فأكثر 

وتكرياما   اهللهَ}وتِّشيفاا:  تعظياما  َوَسلُِّموا  إِنه  َعَلْيِه  َصلُّوا  آَمنُوا  ِذيَن  اله َا  َأُّيُّ َيا  النهبِيِّ  َعىَل  ُيَصلُّوَن  َوَماَلئَِكَتُه   

 . [55 اَلحزاب:]{َتْسلِياما 

َعَلْيهِ : تذكر النبي والشوق إليه ومتني رؤيته ولقائه :  سادساا  َرُسوَل اهللهِ َصىله اهللهُ  َأنه  ُهَرْيَرَة؛  َأيِب  َوَسلهَم   فَعْن 

بَِأْهلِِه َوَمالِهِ : )) َقاَل  َلْو َرآِِّن  َيَودُّ َأَحُدُهْم  َبْعِدي  َناٌس َيُكوُنوَن  تِي َِل ُحبًّا  ُأمه احلبَش رِض    فبالل  .((ِمْن َأَشدِّ 

 .: غدا ألقى اَلحبة حممداا وصحبهيقول وهو عىل فراش موته اهلل عنه

من أراد االنتصار لرسول اهلل فعليه أن يعتني بام أوىص به الرسول وهو كتاب اهلل تعاىل احفظه حفظه ولدك  

ستي سنة ال تستطيع ان تقرأ صفحة بشكل صحيح من كتاب اهلل، شبت يف اإلسالم وَل حتفظ جزء واحدا  

ه التزمت بام كان عليه صىل اهلل  يف كتاب اهلل فباهلل عليك عن أي انتصار لرسوله تتحدث لو مهك االنتصار ل 

 عليه وسلم  

بتجويده   بنرصته بحفظه هم حرقوا القران وداسوه بأقدامهم، فإذا ما أردت االنتصار للقرآن فكن صادقا  

فقال   الكتاب  يدخلهم  َل  اَلوالد  من  سبعة  له  فالن  املالكية  علامء  أحد  لسحنون  قيل  َلوالدك،  بتحفيظه 

، تدخل صغارك الروضة وتفرح ملا د وَل يعلم ولو واحدا منهم كتاب اهلل أدخلوه السجن، سبعة من اَلوال

يتكلم باَلملانية وتتفاخر، وتغفل عن تعليمه ما فيه فالحه وصالحه يف الدنيا واالخرة، وبعدها تقول نحن  

 . ننترص لرسول اهلل والقران وال نرىض اإلساءة له وواهلل نحن نِس له كل وقت بإضاعة أوامره
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