احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 Jاملبتدأ L
الحم��د هلل رب العالمين ،والصال ُة والس�لا ُم على خاتم
ُ

النبيين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد :

طواف قلبي ،وحني ٌن عاطفي ،ومست َل ٌذ روحي ،نحو
فهنا َت
ٌ

الجناب النب��وي ،والمقام الدعوي ،المتمثل يف الش��خصية

النبوي��ة ،والمنحة اإللهية ،نقتفي ح َّب��ه وأثره ،وكيف ع َّظمه
وضحوا ألجله ولدينه!...
صحابته،
ّ

قلت لكمُ :
سأحدثكم عن أعظم شخصية يف التاريخ،
َف َلو ُ

وعن س��يد الس��ادات ،وعن أجل القادة ،ومنقذ اإلنس��انية،
ِ
ينصرف الذه ُن إلى سواه ،وألجبتم :ذاك
وخير البش��ر ،فلن
َ

رس��ول اهلل  ،بش��هادة األع��داء المخالفين ،قبل

العقالء الموافقين.
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
فدالئل عظمتِه ظاهرة ،وبراهي ُن محبته قائمة ،وعالمات

صدقه راس��خة ،ومعالم ش��هرته ذائعة ،ال ي��كاد ينكرها إال

ٌ
جاهل أو حاقد مكابر ..

ويف ظ��ل الهجم��ات العدائي��ة عل��ى اإلس�لام ورس��ول

اإلس�لام ،كان لزا ًم��ا عل��ى األقالم اإلس�لامية واألصوات
الدعوي��ة ،المش��ارك ُة ردا ونصح��ا ،واإلبان ُة حق��ًا ودفا ًعا،
ُ
وإنذارا.
واستغالل الفرص دعو ًة
ً

راب الغرب الكافر وأذناهبم شيوع اإلسالم ،وتدفق
فقد َ

حملته يف كل مكان ،وانتش��ار أخالقه يف مدهنم وأس��واقهم

وحدائقهم ،وتحول فئات منهم إلى الدين الحق.

ُ
وفتح حرية التعبير
فما كان منهم إال
افتعال الخصوماتُ ،

المزعومة ،ولصق اإلرهاب وش��ماعته بالقضايا اإلسالمية

ورموزها.

وأجل ٍ
ِ
ُّ
الحس اإلس�لامي ،والجس��د اإليماين هو
رمز يف

رسولنا الكريم  ،و َلم تنته حمال ُتهم التشويهية
4

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

من القدم (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)(((.

متواص��ون قديم��ا عل��ى الع��داء والتعوي��ق،
فاألع��ادي
ُ

ومحاوالت التكدير والتعقيد.
فماذا بقي لنا...؟!

الثبات على س��نته ،والمحافظ�� ُة على هديه،
لم يب��ق إال
ُ

وتذكير
وذب الكافرين والمنافقين ،ورد ُعهم بكل استطاعة،
ُّ
ُ
الناس بس��يرته عرب القنوات واألب��واب المتاحة ،فهو إما ُمنا
ومصدر عزنا وراحتنا ،وعنوان هنوضنا وفالحنا.
وسيدنا،
ُ

اإلمام الشافعي « :فلم ُت ِ
مس بنا نعمةٌ ،ظهرت
قال
ُ

وال بطن��ت ،نلنا هبا حظا يف دين ودنيا ،أو دفع هبا عنا مكروه
ومحمد  سب ُبها».
فيهما ،ويف واحد منهما :إال
ٌ

وقال ُ
َ
أحوال
شيخ اإلسالم ابن تيمية « :ومن استقرأ

أعظم
العالم تبين له أن اهلل لم ينعم على أهل األرض نعمةً،
َ
من إنعامه بإرساله  ،وإن الذين ردوا رسالته هم
((( [سورة الذاريات :آية ]53
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

من قال اهلل فيهم( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)((( ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه

النعمة فقال تعالى( :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)(((».

كل الش��رفُ ،
فالشرف ُّ
واتباع
حمل ميراثه ،
ُ
ُ
وردع الطاعنين فيه وفِي منهاجه ،ولئن فاتت نصر ُته
س��نته،
ُ
يف ٍ
بدر والمشاهد التاريخية ،فال َّ
أقل من نصرته هذه األيام،

عمال وتس��ننا ،وذبا ودفاعا ،ودعو ًة وانتشارا ،ول ُترفع السنن
يف اآلف��اق ،و ُتبث يف األقط��ار ،و ُتدبج هب��ا المصنفات ،فما
حسن البيان إال ببيان
َ
طاب الكال ُم بس��واها بعد القرآن ،وال ُ
رسول وهديه وحكمته.

وعل��ى منهاجنا األربعيني االنتقائي ،يف وحدة موضوعية،

ومجموع��ة معرفي��ة ،خصصنا ه��ذه األربعين بحبه والش��وق

إلي��ه  ،ونعتت (أربعونَ
الحب النبوي والش��وق
ّ
((( [سورة إبراهيم :آية .]28
((( [سورة األنعام :آية .]53
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

َ
وتحريك األفراح،
تعطير األرواح،
المصطف��وي) ،قصدنا هبا
َ
إلى مباهج سنته ،ومعالي آثاره ومنته ،ف ُت ّتبع بال هوادة ،و ُتقت َفى

بال كاللة ،ويسود الشرع ،ويشمخ الحق ،وتنتصر الرسالة.
ِ
والمس��لك األقوم يف
الس��نن األب َين،
و ُمض��ي فيها على َّ
ُ
س��تدل إال
مدح ،فال ُي
الم َّ
الم ّ
صحح ،والمجم��و ِع ُ
المنت َق��ى ُ
ُ
ٍ
ٍ
معتمد رجيح.
بثابت صحيح ،أو
ِ
المنن
وم��ا ت��راه هن��ا م��ن رائ�� ِع

ِ
الس��نن
صح��ح ك ُّل��ه يف جامع
ُم
ٌ
ِ
النص ال تؤثر ِبه أحد ًا
فاستنهض َّ
ٍ
مروي��ة كالتب��رِ والغ ُُص ِ
ُّ
��ن
ف��كل
املؤلف  -حمايل عسري
1442/3/3هـ

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)1( J
احلديث األول L
وجوب حمبته
ُ
ِ
 َع ْن َأن ٍ
َ��س َ ق َ
��ي « :لاَ
��الَ :ق َال النَّب ُّ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه،
ُي ْؤ ِم ُن َأ َح ُدك ُْم َح َّتى َأك َ
ُون َأ َح َّ
ِ
َوالنَّ ِ
ين»(((.
اس َأ ْج َمع َ
ُ
يكتم��ل حتى تك��ون محب ُة
يف الحدي��ث :أن اإليم��ان َال

رسول اهلل أولى المحاب ،ال ينازعها شيء.
ومحبته تعني اتباع سنته

قال يف الفتح« :والمراد بالمحبة هنا حب االختيار ال حب

تلميح إلى قضية
الطب��ع ،قاله الخطابي .وقال النووي :في��ه
ٌ
جانب المطمئنة
النفس األم��ارة والمطمئنة ،فإن من رج��ح
َ

كان حب��ه للنب��ي  راجح��ا ،وم��ن رج��ح جانب
((( البخاري ( )١٥مسلم ( .)٤٤
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

األم��ارة كان حكمه بالعك��س .ويف كالم القاضي عياض أن
ذلك ش��رط يف صحة اإليمان؛ ألنه حمل المحبة على معنى

التعظيم واإلج�لال .وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس

مرادا هنا؛ ألن اعتقاد األعظمية ليس مستلزما للمحبة ،إذ قد
يجد اإلنس��ان إعظام ش��يء مع خلوه من محبته .قال :فعلى

هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه.»...،
وق��ال القرطبيُّ :
كل م��ن آم َن بالنب��ي  إيمانا

صحيح��ا ال يخل��و ع��ن وج��دان ش��يء م��ن تل��ك المحبة
الراجح��ة ،غي��ر أهن��م متفاوت��ون ،فمنهم من أخ��ذ من تلك

المرتب��ة بالحظ األوىف ،ومنهم من أخذ منها بالحظ األدنى،
كمن كان مس��تغرقا يف الش��هوات ،محجوب��ا يف الغفالت يف

أكث��ر األوقات ،لكن الكثي��ر منهم إذا ذكر النبي 

اش��تاق إلى رؤيت��ه ،بحيث يؤثره��ا على أهله وول��ده وماله
نفس��ه يف األمور الخطيرة ،ويجد مخربَ ذلك
ووالده ،ويبذل َ
من نفس��ه وجدانا ال تردد فيه ،وقد ش��وهد من هذا الجنس
9

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

م��ن يؤثر زيارة قربه ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر،
لم��ا وق��ر يف قلوهبم من محبت��ه ،غير أن ذلك س��ريع الزوال

بتوالي الغفالت ،واهلل المستعان .انتهى ملخصا.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)2( J
احلديث الثاني L
تقديم حمبته على النفس
ُ

ِ
��ن ِه َش��ا ٍم َ ق َ
��ع النَّبِ ِّي
��الُ :كنَّا َم َ
ع��ن َع ْب َد اهَّلل ْب َ
 وه��و ِ
آخ ٌذ بِ َي ِد ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخ َّط ِ
ابَ ،ف َق َال َل ُه
َ ُ َ
��ول اهَّلل ِ
ْت َأحب إِ َلي ِ
��رَ :يا َر ُس َ
َ
ِّ
َ
��ي ٍء
ش
ُل
ك
ن
م
ن
ل
،
َ
أَ
ْ
ُّ
َ
ُع َم ُ
ْ
َّ
إِلاَّ ِم ْن َن ْف ِس��يَ .ف َق َال النَّبِ
��ي « :لاَ َ ،وا َّل ِذي
ُّ
ك ِم ْن َن ْف ِس َ
ب إِ َل ْي َ
ك»َ .ف َق َال
َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َح َّتى َأك َ
ُون َأ َح َّ
ب إِ َل َّي ِم ْن َن ْف ِس��ي.
َل�� ُه ُع َم ُرَ :فإِ َّن ُه آْال َنَ ،واهَّلل ِ أَلَن َ
ْت َأ َح ُّ
«ال َن َيا ُع َم ُر»(((.
َف َق َال النَّبِ ُّي  :آْ

فيه ُ
وتقدي��م محبته على
فضل رس��ول اهلل 
ُ
كل المحاب.
قال يف الفت��ح « :قال الداودي :وق��وف عمر أول
مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى ال يبلغ ذلك منه فيحلف
((( البخاري (.)٦٦٣٢
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ب��اهلل كاذب��ا ،فلما قال له م��ا قال تقرر يف نفس��ه أنه أحب إليه
من نفس��ه فحلف .كذا قال ،وقال الخطابي :حب اإلنس��ان
نفسه طبع ،وحب غيره اختيار بتوسط األسباب ،وإنما أراد
 حب االختيار؛ إذ ال س��بيل إل��ى قلب الطباع
وتغييرها عما جبلت عليه.
قلت :فعلى هذا فجواب عمر أوال كان بحس��ب الطبع،

ثم تأمل فعرف باالس��تدالل أن النبي  أحب إليه
من نفس��ه؛ لكونه الس��بب يف نجاهتا من المهلكات يف الدنيا

واألخ��رى ،فأخ�بر بم��ا اقتض��اه االختي��ار ،ولذلك حصل

الج��واب بقوله« :اآلن يا عمر» أي :اآلن عرفت فنطقت بما

يجب.»...،

ُ
ش��يخ اإلسالم ابن تيمية « :محب ُة اهلل بل محب ُة
قال

اهلل ورس��وله من أعظ��م واجب��ات اإليمان ،وأك�بر أصوله،

ِّ
وأجل قواع��ده ،بل هي أصل كل عمل م��ن أعمال اإليمان
والدين».
ِّ
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ويف الق��رآن قال تعال��ى( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ)(((.

***

((( [سورة التوبة :آية .]24
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )3( Jاحلديث الثالث L
مكانته عند صحابته
عن َعائِ َش�� َة َ ز ْو َج النَّبِ
ت:
��ي َ ،قا َل ْ
ِّ
��ه ِمن مسكَن ِ ِ
َأ ْقب َل َأبو ب ْكرٍ  ع َلى َفر ِس ِ
ِ
السنْحِ ،
ب
ه
ْ
َ
َ ُ َ
ُّ
َ ْ
َ

َح َّتى نَ�� َز َل َف َد َخ َل ا ْل َم ْس ِ
اس َح َّتى
��ج َدَ ،ف َل ْم ُي َك ِّل�� ِم النَّ َ
ِ
َد َخ َ
��ل َع َلى َعائ َش�� َة َ ،ف َت َي َّم َم النَّبِ َّي 
ِ
َو ُه َو ُم َس ًّجى بِ ُب ْر ِد ِح َب َر ٍةَ ،فك ََش َ
َب
ف َع ْن َو ْج ِههُ ،ث َّم َأك َّ
ع َلي ِ
َ
ُ
َ
َ
ث
،
ه
ل
ب
ق
ف
��ه
ْ��ت َيا َنبِ َّي اهَّللِ ،لاَ
��م َبكَىَ ،ف َق َال :بِ َأبِي َأن َ
َّ
ُ َّ
َ ْ
َي ْج َم ُع اهَّللُ َع َل ْي َ
ك َم ْو َت َت ْي ِن ...،الحديث(((.

في��ه ُ
فقده كان
بيان مقام رس��ول اهلل عند الصحاب��ة ،وأن َ

ش��ديدا ،ومنقب ٌة ظاهر ٌة ألبي بك��ر يف إدارة األزمات،
عليهم
ً

وحبه وتقبيله لرسول اهلل ،وجواز تقبيل الميت بعد موته.
((( البخاري (.)١٢٤٢
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)4( J
احلديث الرابع L
تفدي ُتهم رسول اهلل
ٍ
 َع ْن َأن ٍ
اس
َس َ ،ق َالَ :ل َّما ك َ
َان َي ْو ُم ُأ ُحد ان َْه َز َم ال َّن ُ
َع ِ ِ
��د ِي النَّبِ ِّي
��ي َ و َأ ُبو َط ْل َح�� َة َب ْي َن َي َ
��ن النَّب ِّ
��ر َم َع ُه ا ْل َج ْع َب ُة
 ...وفي��هَ :وك َ
الر ُج ُل َي ُم ُّ
َان َّ
ول« :ان ُْش��رها أِ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ف
ش
أ
ف
َ».
ة
ح
ل
ط
ي
ب
ل
ق
ي
ف
،
��ل
ب
ن
ال
ن
م
��ر َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ِ
��ي َ ينْ ُظ ُر إِ َلى ا ْل َق ْومَِ ،ف َي ُق ُ
ول َأ ُبو َط ْل َحةَ:
النَّب ُّ
ف؛ ُي ِصي ُب َ
��ه ٌم
ْت َو ُأ ِّمي لاَ ُت ْش��رِ ْ
َيا َنبِ َّي اهَّللِ ،بِ َأبِي َأن َ
ك َس ْ
ون ن َْحرِ َك(((.
ِم ْن ِس َها ِم ا ْل َق ْومِ ،ن َْحرِي ُد َ
فيه تفدي ُة الصحابة له عمليا ،وتجنيبه المخاطر .

وفي��ه منقب ٌة كربى ألب��ي طلحة ،وبيان قوته وش��جاعته،

ومشاركته  صحابته القتال ،وتحمل األذى.
((( البخاري ( )٣٨١١مسلم (.)١٨١١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)5( J
احلديث اخلامس L
ُ
شرف مصاحبته يف اهلجرة
تَ :ل ْم
  َع ْن َعائِ َش�� َة َ ز ْو َج النَّبِ ِّي َ قا َل ْ
َأع ِ
ي َق ُّط إِلاَّ َو ُه َما ي ِدينَ ِ
َ
ْ
ينَ ،و َل ْم َي ُم َّر َع َل ْينَا
و
ب
أ
ل
ق
ان ِّ
الد َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
��ول اهَّلل ِ َ ط َر َف ِي النَّ َه ِ
َي ْو ٌم إِلاَّ َي ْأتِينَا فِ ِيه َر ُس ُ
ار
ِ
وس فِي
��ن َي ْو ًما ُج ُل ٌ
ُبك َْر ًة َو َعش�� َّيةً ...،وفيهَ :ف َب ْينَ َما ن َْح ُ
بي ِ
��ت َأبِي َب ْكرٍ فِي ن َْح��رِ ال َّظ ِه َير ِة َق َال َقائِ ٌ
��ل أِلَبِي َب ْكرٍ:
َْ
َه َذا َر ُس ُ
��ول اهَّلل ِ ُ م َت َقنِّ ًعا فِي َس��ا َع ٍة َل ْم َيك ُْن
َي ْأتِينَ��ا فِ َيهاَ .ف َق َال َأ ُبو َب ْكرٍ :فِ َدا ٌء َل�� ُه َأبِي َو ُأ ِّميَ ،واهَّلل ِ َما
جاء بِ ِه فِي ه ِذ ِ
تَ :ف َجا َء َر ُس ُ
��ول
ه
الس��ا َع ِة إِلاَّ َأ ْم ٌرَ .قا َل ْ
َ
َ َ
َّ
اهَّلل ِ
َ
اس َت ْأ َذ َنَ ،ف ُأ ِذ َن َل ُهَ ،ف َد َخ َلَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي
ف
،

ْ
 أِلَبِي َب ْكرٍَ :
��ن ِعنْ َد َك»َ .ف َق َال َأ ُبو
«أ ْخرِ ْج َم ْ
ْت َيا َر ُس َ
ول اهَّللَِ .ق َالَ « :فإِنِّي
َب ْكرٍ :إِن ََّما ُه ْم َأ ْه ُل َك بِ َأبِي َأن َ
ِ ِ
الص َحا َب َة بِ َأبِي
َق ْد ُأ ِذ َن لي في ا ْل ُخ ُروجِ »َ .ف َق َال َأ ُبو َب ْكرٍَّ :
16

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ْ��ت َيا َر ُس َ
��ول اهَّللِ-أي الصحب��ة والمرافق��ةَ . -ق َال
َأن َ
َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ َ « :ن َع ْم ..الحديث(((.

حرص أب��ي بكر عل��ى مصاحبته ي��وم الهجرة ،وأن
في��ه
ُ

ذلك مناه وشرفه ،برغم ما لديه من مال ومساكن وأبناء.

وعند ابن إس��حاق يف روايته« :قالت عائش��ة :فرأيت أبا

أحسب أن أحدا يبكي من الفرح» ،ويف
بكر يبكي ،وما كنت
ُ
رواية هشام« :فقال :الصحب َة يا رسول اهلل ،قال :الصحبة».

***

((( البخاري (.)٣٩٠٥
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )6( Jاحلديث السادس L
َ
املتأخرين لرؤيته
شو ُق
ِ

��ر َة َ ،أ َّن َر ُس َ
��ول اهَّلل 
 َع ْ
��ن َأبِي ُه َر ْي َ
«من َأ َش ِّ ِ ِ
َق َ ِ
ُون َب ْع ِدي،
َ��اس َيكُون َ
��د ُأ َّمتي لي ُح ًّبا ،ن ٌ
��الْ :
َي َو ُّد َأ َح ُد ُه ْم َل ْو َرآنِي بِ َأ ْه ِل ِه َو َمالِ ِه»(((.

فيه ديموم ُة محبته عند أتباعه ،وما ذاك إال لصدقه وظهور

معجزاته يف سنته ،وصدق رسالته.

س ُم َح َّم ٍ
��د ِفي َي ِد ِهَ ،ل َي ْأتِ َي َّن
ويف رواية لمس��لمَ :
«وا َّل ِذي َن ْف ُ
َع َلى َأ َح ِد ُك ْم َي ْو ٌم َولاَ َي َرانِيُ ،ث َّم أَ َلنْ َي َرانِي َأ َح ُّب إِ َل ْي ِه ِم ْن َأ ْه ِل ِه

َو َمالِ ِه َم َع ُه ْم».

قال النووي « : قال أبو إسحاق :المعنى فيه عندي:

ألن يراين معهم أحب إليه من أهله وماله ،وهو عندي مقد ٌم
((( البخاري ( )٣٦٨٩مسلم ( .)٢٨٣٢
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ومؤخ��ر» هذا الذي قاله أبو إس��حاق هو الذي قاله القاضي

عي��اض ،واقتصر عليه ....ثم زاد الن��ووي :وتقدير الكالم:
يأيت على أحدكم يو ٌم ألن يراين فيه لحظة ،ثم ال يراين بعدها

أحب إليه من أهله وماله جميعا .

ومقصود الحديث :ح ّثهم على مالزمة مجلس��ه الكريم
ُ

ومش��اهدته حضرا وس��فرا للت��أدب بآدابه ،وتعلم الش��رائع
وحفظها ليبلغوها ،وإعالمهم أهنم سيندمون على ما فرطوا
فيه م��ن الزي��ادة من مش��اهدته ومالزمت��ه ،ومنه ُ
ق��ول عمر

الصفق باألسواق ،واهلل أعلم.
 :ألهاين عنه
ُ

وم��ن دالئل ه��ذا الحدي��ث قول أب��ي مس��لم َ
الخوالين

محمد  أن يس��تأثروا به
« :أيظ ّن أصحاب ّ

دونن��ا؟ كلاّ  ،وال ّله لنزاحمنّهم عليه زحا ًما ح ّتى يعلموا أ ّنهم
قد خ ّلفوا وراءهم رجالاً !».

***
19

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )7( Jاحلديث السابع L
سبب حلالوة اإلميان
حمب ُة اهلل ورسوله ٌ
 َع ْن َأن ٍ
َس َ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ ،ق َالَ « :ثلاَ ٌ
ث
من كُن فِ ِ
ِ
يم ِ
ُون اهَّللُ َو َر ُسو ُل ُه
ا
ة
و
ح
د
ج
و
يه
َ
لإْ
لاَ
َ
انَ :أ ْن َيك َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َّ
َ
حب ا ْلمرء لاَ ي ِ
َأحب إِ َلي ِه ِمما ِس��واهما ،و َأ ْن ي ِ
ح ُّب ُه إِلاَّ
َ
َّ
َْ
َ َّ ْ َّ
ُ
َ ُ َ َ ُ
لِ َّل ِ
ف
��هَ ،و َأ ْن َيك َْر َه َأ ْن َي ُعو َد فِي ا ْل ُك ْفرِ ك ََما َيك َْر ُه َأ ْن ُي ْق َذ َ
فِي النَّ ِ
ار»(((.
سبب لحالوة
حب اهلل ورسوله بصدق ٌ
فيه دليل على أن َّ

اإليمان وصفاء الروح.

قال الش��يخ النووي  :ه��ذا حديث عظي��م ،أصل من

أصول الدين .ومعنى حالوة اإليمان استلذاذ الطاعات ،وتحمل
المشاق يف الدين ،وإيثار ذلك على أعراض الدنيا ،ومحبة العبد

هلل تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته ،وكذلك الرسول.
((( البخاري ( )١٦مسلم ( .)٤٣
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

وقال الحافظ يف الفتح :حالوة اإليمان استعارة تخييلية،

ش�� ّبه رغب َة المؤمن يف اإليمان بش��يء حل��و ،وأثبت له الزم
ذلك الش��يء وأضافه إلي��ه ،وفيه تلميح إل��ى قصة المريض

والصحيح؛ ألن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا،
والصحيح يذوق حالوته على ما هي عليه... ،

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة :إنما ع ّبر بالحالوة

ألن اهلل ش��به اإليم��ان بالش��جرة يف قول��ه تعالى (ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ) ((( فالكلم��ة ه��ي كلم��ة اإلخالص،

والش��جرة أصل اإليم��ان ،وأغصاهنا اتباع األم��ر واجتناب
النهي ،وورقها ما يهت��م به المؤمن من الخير ،وثمرها عمل

الطاع��ات ،وحالوة الثمر جني الثم��رة ،وغاية كماله تناهي
نضج الثمرة ،وبه تظهر حالوهتا.

***

((( [سورة إبراهيم :آية ]24
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )8( Jاحلديث الثامن L
احملبوب األول
ُ
 َع ِ
يَ ،ق َ
��الَ :ح َض ْرنَ��ا َع ْم َرو ْب َن
اس�� َة ا ْل َم ْهرِ ِّ
��ن ا ْب ِن ُش َم َ
اص  وهو فِي ِسيا َق ِة ا ْلمو ِ
ا ْل َع ِ
تَ ،ف َبكَى َط ِويلاً ،
َْ
َ ُ َ
َ
��و َل َو ْج َه ُه إِ َلى ا ْل ِ
ج َد ِارَ ،ف َج َع َل ا ْبنُ ُه َي ُق ُ
ولَ :يا َأ َب َتا ْه،
َو َح َّ
��ر َك َر ُس ُ
��ول اهَّلل ِ  بِك ََذا  ...الحديث
َأ َما َب َّش َ

��ول اهَّلل ِ
��ب إِ َل��ي ِم ْن رس ِ
َان َأ َح ٌ
 ..وفي��هَ :و َم��ا ك َ
��د َأ َح َّ
َ ُ
َّ
َ ،ولاَ َأ َج َّ
ت ُأطِ ُيق
��ل فِي َع ْينِي ِمنْ ُهَ ،و َما ُكنْ ُ
ت َأ ْن َأ ِص َف ُه َما
َأ ْن َأ ْم أَل َ َع ْينَ َّي ِمنْ ُه؛ إِ ْجلاَلاً َل ُهَ ،و َل ْو ُس��ئِ ْل ُ
ت؛ أِلَنِّي َل ْم َأك ُْن َأ ْم أَل ُ َع ْينَ َّي ِمنْ ُه ... ،الحديث(((.
َأ َط ْق ُ

فيه بيان مقدار حب رس��ول يف قلوب أصحابه ،

وعجزهم عن استكمال صفاته ،وتعداد محاسنه ..
((( مسلم (.)١٢١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

سول ي ِف ِ
ِ
يهُّ ...
المحاسن
كل
الر ِ َ
وكما قيل :ال شي َء يف َمدحِ َّ
والمكار ِم ِ
فيه!
قال النووي  :وفيه ما كانت الصحابة  عليه

من توقير رسول اهلل  وإجالله .

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)9( J
احلديث التاسع L
جماور ُة احملبوب

َس َ
��أ َل النَّبِ َّي 

��ن َأن ٍ
َ��س َ ،أ َّن َر ُجلاً
 َع ْ
ع ِن الساع ِ
َ
َ
َ
«و َما َذا َأ ْع َد ْد َت
ى
ت
م
:
ال
ق
ف
،
ة
َ
السا َعةُ؟ َق َالَ :
َّ َ
َ
َّ
َ
ِ
َل َه��ا؟» َق َ
��ب اهَّللَ َو َر ُس��و َل ُه
��ي َء ،إِلاَّ َأنِّ��ي ُأح ُّ
��ال :لاَ َش ْ
َ .ف َق َالَ :
ت»َ .ق َال َأن ٌَس:
ْت َم َع َم ْن َأ ْح َب ْب َ
«أن َ
َفم��ا َفرِحنَا بِ َش ٍ
��و ِل النَّبِ ِّي :
��يء َف َر َحنَ��ا بِ َق ْ
ْ
َ
ْ
ِ
َ
ت»َ .ق َ
ب النَّبِ َّي
��ع َم ْن َأ ْح َب ْب َ
«أن َ
��ال َأن ٌَسَ :ف َأنَ��ا ُأح ُّ
ْت َم َ
ُون َم َع ُه ْم
َ ،و َأ َبا َب ْكرٍَ ،و ُع َم َرَ ،و َأ ْر ُجو َأ ْن َأك َ
اه ْمَ ،وإِ ْن َل ْم َأ ْع َم ْل بِ ِم ْث ِل َأ ْع َمالِ ِه ْم(((.
بِ ُح ِّبي إِ َّي ُ
في��ه ُ
فضل الح��ب يف اهلل ومحبة رس��ول اهلل والصالحين

على الخصوص ،وأن ذلك من أوثق عرى اإليمان.

ق��ال الحافظ اب��ن حج��ر َ « : ق ْو ُل ُه( :إِ َّن َ
��ك َم َع َم ْن

((( البخاري ( )٣٦٨٨مسلم(.)٢٦٣٩
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

َأ ْح َب ْب َت) َأ ْيُ :م ْل َح ٌق بِ ِه ْم َح َّتى َت ُك َ
ون مِ ْن ُز ْم َرتِ ِه ْم».

«و َه َذا ا ْل َح ِد ُ
يث
وقال ش��يخ اإلس�لام ابن تيمية َ :
ِ
ب َم َع ا ْل َم ْح ُب ِ
��ر فِ ْط ِر ٌّي لاَ َي ُك ُ
ون
َح ٌّ
َ��و َن ا ْل ُمح ِّ
��ق؛ َفإِ َّن ك ْ
وب َأ ْم ٌ
َغ ْي َر َذل ِ َك».
وق��ال ابن القي��م َ « : أيَ :ق��ر َن ك َُّل ص ِ
اح ِ
ب َع َم ٍل
َ
ْ َ
بِ َش ْكلِ ِه َو َنظِ ِير ِهَ ،ف َق َر َن َب ْي َن ا ْل ُم َت َحا َّب ْي ِن فِي اهَّللِ فِي ا ْل َجن َِّةَ ،و َق َر َن
ان فِ��ي ا ْلج ِ
ِ
ِ
الش��ي َط ِ
ح ِ
يمَ ،فا ْل َم ْر ُء َم َع
َ
َب ْي َن ا ْل ُم َت َحا َّب ْي ِن في َطا َعة َّ ْ
بَ ،شا َء َأ ْو َأ َبى».
َم ْن َأ َح َّ
وذك��ر الحافظ ابن رجب الحنبل��ي -رحمه اهلل تعالى:-

«أن محب��ة النبي  على درجتين ،األولى :فرض،

وه��ي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به النبي 

من عند اهلل ،وتلقيه بالمحبة والرضى والتعظيم والتس��ليم،

والثانية :فضل ،وهي المحبة التي تقتضي حس َن التأسي به،

وتحقيق اإلقتداء بس��نته وأخالقه وآداب��ه ونوافله وطاعاته،
وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته ألزواجه ،وغير ذلك

من آدابه الكاملة ،وأخالقه الطاهرة».
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )10( Jاحلديث العاشر L
احلب الشائق
ُّ
ع��ن عائش��ة  ،قالتَ :ج��ا َء َر ُج ٌ
��ل إِ َل��ى النَّبِ ِّي
َ ف َق َ
إلي من
��الَ :يا رس��ول اهلل إنك ألحب ّ
إلي م��ن ولدي ،وإين ألكون يف
نفس��ي ،وإنك ألحب ّ
البيت ،فأذكرك ،فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك ،وإذا
ذكرت موت��ي وموتك عرفت أن��ك إذا دخلت الجنة

ُرفع��ت مع النبيين ،وأين إذا دخلت الجنة خش��يت أن
ال أراك ،فل��م ي��ر ّد عليه النَّبِ ُّي  ش��يئا َح َّتى
َن َز َل ِج ْبرِ ُ
ي��ل بِ َه ِذ ِه آْال َي ِة (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)((( (((.
((( الطرباين يف «األوسط» ( )480و«الصغير» ( )52وصححه الضياء وابن كثير ،رحم اهلل الجميع.
((( [سورة النساء :آية .]69
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

فيه ُ
بيان شوق الصحابة إلى رسول اهلل ومحبتهم العالية

له ،وصحبته يف الجنة ،وأن مجالسته والنظر إليه شيء يفوق

الوصف ،يستشعره الصحابة يف حياهتم ،ويجدون فقده عند
البعاد والتخلف.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)11( J
احلديث احلادي عشر L
التعظيم األكرب

ان يص ِّد ُق ك ُُّل و ِ
ِ
اح ٍد ِمنْ ُه َما
َ
  َع ِن ا ْلم ْس َو ِر ْب ِن َم ْخ َر َمةََ ،و َم ْر َو َ ُ َ
احبِ ِهَ ،ق��الاَ َ :خرج رس ُ ِ
ي��ث ص ِ
ِ
��ول اهَّلل 
َحد َ َ
َ َ َ ُ
َز َم َن ا ْل ُح َد ْيبِ َي ِةَ ،ح َّتى كَانُوا بِ َب ْع ِ
ض ال َّطرِ ِيق ... ،الحديث
وفيهَ :ف َر َج َع ُع ْر َو ُة إِ َلى َأ ْص َحابِ ِه َف َق َالَ :أ ْي َق ْومَِ ،واهَّلل ِ َل َق ْد
وك ،وو َف ْد ُت ع َلى َقيصر ،وكِ
��د ُت ع َلى ا ْلم ُل ِ
��رى،
س
َ
َ
َ
َ
َ
َو َف ْ َ
ْ َ
ْ َ
ُ
والنَّج ِ
��ت َم ِلكًا َق ُّط ُي َع ِّظ ُم�� ُه َأ ْص َحا ُب ُه
اش
��يَ ،واهَّلل ِ إِ ْن َر َأ ْي ُ
َ َ
ِّ
��د  محم ًدا ،واهَّلل ِ
م��ا يع ِّظم َأصح��اب محم ٍ
ُ َ َّ َ
َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ
ت فِي ك ِّ
َ��ف َر ُج ٍل ِمنْ ُه ْم َف َد َل َك
��م ن َُخ َام ًة إِلاَّ َو َق َع ْ
إِ ْن َتنَ َّخ َ
��ر ُهَ ،وإِ َذا
��د ُهَ ،وإِ َذا َأ َم َر ُه ُم ا ْب َت َ
بِ َه��ا َو ْج َه�� ُه َو ِج ْل َ
��د ُروا َأ ْم َ
��ون َع َلى َو ُضوئِ ِهَ ،وإِ َذا َت َك َّل َم َخ َف ُضوا
َت َو َّض َأ كَا ُدوا َي ْق َتتِ ُل َ
ِ
َأصوا َتهم ِعنْ َده ،وما ي ِح ُّد َ ِ
يما َل ُهَ ،وإِ َّن ُه
ون إِ َل ْيه النَّ َظ َر؛ َت ْعظ ً
ْ َ ُ ْ
ُ ََ ُ
ٍ
وها ...الحديث(((.
َق ْد َع َر َض َع َل ْيك ُْم ُخ َّط َة ُر ْشد َفا ْق َب ُل َ
((( البخاري (.)٢٧٣٢
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ِ
فيه ُ
تعظي��م الصحابة لرس��ولهم الكريم ،واندهاش
بيان

المش��ركين م��ن ذلك ،وأنه يف مق��ام أرفع من مق��ام الملوك
والعظم��اء ،وه��و دليل على صح��ة النبوة ،وأن��ه صفوة بني

آدم ،وخيرة اهلل من خلقه .

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)12( J
احلديث الثاني عشر L
حراسته والذو ُد عنه

ات
عن َعائِ َش ُة  قالتَ :أ ِر َق النَّبِ ُّي َ ذ َ
ت َر ُجلاً َصالِ ًحا ِم ْن َأ ْص َحابِي َي ْح ُر ُسنِي
َل ْي َل ٍةَ ،ف َق َالَ « :ل ْي َ
ال َّلي َلةَ» .إِ ْذ س ِ
َ
َ
«م ْن َه َذا؟».
:
ال
ق
ف
،
الس
ت
و
ص
ا
ن
ع
م
حِ
لاَ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ِّ
َ
ْ
يلَ :س�� ْع ٌد َيا َر ُس َ
ِق َ
ت َأ ْح ُر ُس َ
كَ .فنَا َم النَّبِ ُّي
��ول اهَّللِِ ،ج ْئ ُ
َ ح َّتى َس ِم ْعنَا َغطِي َط ُه(((.

حرص الصحابة على رسول اهلل وسالمته ،ومبادرهتم
فيه
ُ
لحمايته ،وما ذلك إال للحب الكامن يف دواخلهم.

قال الن��ووي « : ُفيه جواز االح�تراس من العدو،
واألخ��ذ بالح��زم ،وت��رك اإلهم��ال يف موض��ع الحاجة إلى
االحتي��اط ،قال العلماء :وكان هذا الحديث قبل نزول قوله
تعالى ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) (((؛ ألنه  ترك
((( البخاري ( )٧٢٣١مسلم ( .)٢٤١٠
((( [سورة المائدة :آية .]67
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

االحرتاس حين نزلت هذه اآلية ،وأمر أصحابه باالنصراف
عن حراس��ته ،وقد صرح يف الرواية الثانية بأن هذا الحديث
األول كان يف أول قدوم��ه المدين��ة ،ومعل��وم أن اآلية نزلت
بعد ذلك بأزمان.
س��معت غطيطه»هو بالغي��ن المعجمة،
قوله��ا« :حتى
ُ

وهو صوت النائم المرتفع.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )13( Jاحلديث الثالث عشر L
احملببة
األخال ُق َّ
ِ

ث َر ُس ُ
عن أبي هريرة  قالَ :ب َع َ
ول اهَّلل 
َخ ْيلاً ِق َب َل ن َْج ٍدَ ،ف َجا َء ْت بِ َر ُج ٍل ِم ْن َبنِي َحنِي َف َة ُي َق ُال َل ُه:
ُثمام ُة ْب ُن ُأ َث ٍ
ال َس�� ِّي ُد َأ ْه ِل ا ْل َي َم َام ِةَ ،ف َر َب ُطو ُه بِ َس ِ
��ار َي ٍة ِم ْن
َ َ
َس َو ِاري ا ْل َم ْس ِ
ج ِدَ ،ف َخ َر َج إِ َل ْي ِه َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ ،
َف َق َ
«ما َذا ِعنْ َد َك َيا ُث َم َام��ةُ؟» .الحديث ...وفيهَ :يا
��الَ :
ِ
َان َع َلى أْالَ ْر ِ
ض َو ْج ٌه َأ ْبغ ََض إِ َل َّي ِم ْن
ُم َح َّم ُد َواهَّللَ ،ما ك َ
ك َأحب ا ْلوج ِ
َو ْج ِه َ
وه ُك ِّل َها إِ َل َّي،
��ح َو ْج ُه َ َ َّ ُ ُ
ك َف َق ْد َأ ْص َب َ
ِ
َان ِم ْن ِد ٍ
ك َف َأ ْص َب َح ِدينُ َ
ين َأ ْبغ ََض إِ َل َّي ِم ْن ِدين ِ َ
ك
َواهَّلل َما ك َ
ِ
الد ِ
َان ِم ْن َب َل ٍد َأ ْبغ ََض إِ َل َّي
��ب ِّ
ين ُك ِّل ِه إِ َل َّيَ ،واهَّلل َما ك َ
َأ َح َّ
ِ
ِ
ب ا ْلبِلاَ ِد ُك ِّل َها إِ َل َّي(((.
م ْن َب َلد َك َف َأ ْص َب َح َب َل ُد َك َأ َح َّ

((( البخاري (  )٤٣٧٢مسلم (.)١٧٦٤
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

في��ه بيان م��ا كان علي��ه  من س��لوك جذاب،

وأخ�لاق محببة ،تحم��ل الناظرين على التوقي��ر واالنبهار،

وأن دعوته قائمة على الحب والتسامح ،وإقالة العثرات.

ق��ال يف الفت��ح  ويف قصة ثمامة م��ن الفوائد  :ربط

الكافر يف المس��جد ،والمن على األسير الكافر وتعظيم أمر
العفو عن المس��يء؛ ألن ثمامة أقس��م أن بغض��ه انقلب حبا

يف س��اعة واحدة لما أس��داه النبي  إليه من العفو
والمن بغير مقابل.

وفيه :االغتسال عند اإلسالم وأن اإلحسان يزيل البغض

ويثبت الحب ،وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أس��لم شرع

له أن يستمر يف عمل ذلك الخير .

وفيه :المالطفة بمن ُيرجى إسالمه من األسارى إذا كان

يف ذلك مصلحة لإلس�لام ،وال سيما من يتبعه على إسالمه

العد ُد الكثير من قومه.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )14( Jاحلديث الرابع عشر L
التصدي للكارهني
��ول اهَّلل ِ
ع��ن جابِر ب��ن عب ِ
��د اهَّلل ِ  قالَ :ق َال َر ُس ُ
َ َ ْ َ َْ
ب ب ِن أْالَ ْش ِ
ِ
«م ْن ل َك ْع ِ ْ
َ
َ :
��رف؛ َفإِ َّن ُه آ َذى اهَّللَ
َو َر ُس��و َل ُه َ .»ف َق َال ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْس َل َمةََ :أنَا.
َف َأ َتاه َف َق َالَ :أردنَا َأ ْن ُتس ِ
��ل َفنَا َو ْس�� ًقا َأ ْو َو ْس َق ْي ِنَ .ف َق َال:
َ ْ
ُ
ْ
ف ن َْر َهنُ َ
ْار َهنُونِي نِ َس��ا َءك ُْمَ .قا ُلواَ :ك ْي َ
ْت
ك نِ َسا َءنَا َو َأن َ

َأ ْج َم ُل ا ْل َع َر ِ
ب؟ َق َالَ :ف ْار َهنُونِي َأ ْبنَا َءك ُْمَ .قا ُلواَ :ك ْي َ
ف
��ب َأ َح ُد ُه ْم َف ُي َق ُالُ :ر ِه َن بِ َو ْس ٍ
��ق َأ ْو
��ن َأ ْبنَا َءنَا َف ُي َس ُّ
ن َْر َه ُ
َو ْس�� َق ْي ِن؟ َه َذا َع ٌار َع َل ْينَ��اَ ،و َلكِنَّا ن َْر َهنُ َ
ك أَّ
الل ْ َم َة َ -ق َال
س�� ْفي ُ ِ
الس�َل�اَ َح َ -ف َو َع َد ُه َأ ْن َي ْأتِ َي�� ُه َف َق َت ُلو ُهُ ،ث َّم
انَ :ي ْعني ِّ
ُ َ
َأ َت ُوا النَّبِ َّي َ ف َأ ْخ َب ُرو ُه(((.
((( البخاري ( )٢٥١٠مسلم( .)١٨٠١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

في��ه دفاع الصحابة ع��ن المختار ،وتصديه��م لكل عدو

وفاجر ،نال من رسول اهلل .والنقمة من كل من آذاه.

ق��ال الن��ووي  :فقال اإلم��ام الم��ازري :إنما قتله

كذل��ك؛ ألنه نقض عه��د النبي  وهجاه وس��به،
وكان عاه��ده أال يعين عليه أحدا ،ث��م جاء مع أهل الحرب

معين��ا علي��ه ،قال :وقد أش��كل قتل��ه على ه��ذا الوجه على
بعضهم ،ول��م يعرف الجواب الذي ذكرن��اه ،قال القاضي:

قيل هذا الجواب ،وقيل :ألن محمد بن مسلمة لم يصرح له

بأمان يف ش��يء من كالمه ،وإنما كلمه يف أمر البيع والشراء،
واشتكى إليه ،وليس يف كالمه عهد وال أمان ،قال :وال يحل

ألح��د أن يق��ول إن قتله كان غدرا ،وقد قال ذلك إنس��ان يف
مجلس علي بن أبي طالب  فأمر به علي فضرب عنقه،
وإنم��ا يكون الغدر بعد أم��ان موجود ،وكان كعب قد نقض

عهد النبي  ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته،
ولكنه استأنس هبم فتمكنوا منه من غير عهد وال أمان  .وأما

ترجم��ة البخاري على هذا الحديث بباب الفتك يف الحرب
35

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

فليس معناه الحرب ،ب��ل الفتك هو القتل على غرة وغفلة،

والغيلة نحوه ،وقد استدل هبذا الحديث بعضهم على جواز

اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى
اإلسالم.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)15( J
احلديث اخلامس عشر L
حمب ُة الفتيان له
��ن عو ٍ
ع��ن عب ِ
ف َ أ َّن ُه َق َ
��الَ :ب ْينَا َأنَا
د
الر ْح َم ِن ْب ِ َ ْ
َ ْ َ ْ َّ
و ِاق ٌ ِ
الص ِّ
ف َي ْو َم َب ْد ٍر َن َظ ْر ُت َع ْن َي ِمينِي َو ِش َمالِي،
ف في َّ
َ
��ن ُغلاَ َم ْي ِن ِم َن أْالَن َْص ِ
��ار َح ِدي َث ٍة َأ ْس��نَان ُُه َما
َف��إِ َذا َأنَا َب ْي َ
ت َب ْي َن َأ ْض َل َع ِمنْ ُه َماَ ،فغ ََم َزنِي َأ َح ُد ُه َما،
��ت َل ْو ُكنْ ُ
َت َمنَّ ْي ُ
َف َق َ
تَ :ن َع ْم،
ف َأ َبا َج ْه ٍل؟ َق َالُ :ق ْل ُ
��الَ :يا َع ِّمَ ،ه ْل َت ْع��رِ ُ
ِ
وما حاج ُت َ ِ
ب
ك إِ َل ْيه َيا ا ْب َن َأخي؟ َق َالُ :أ ْخبِ ْر ُت َأ َّن ُه َي ُس ُّ
ََ َ َ
َر ُس َ
ول اهَّلل ِ َ ،وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِهَ ،لئِ ْن َر َأ ْي ُت ُه
ار ُق س ِ
��وت أْالَ ْع َج ُل ِمنَّا.
��وا َد ُه َح َّتى َي ُم َ
��وادي َس َ
لاَ ُي َف ِ َ َ
كَ ،فغَم َزنِ
��ت لِ َذلِ
َ
��رَ ،ف َق َال ِم ْث َل َها،
خ
ال
ي
َ
آْ
َق َالَ :ف َت َع َّج ْب ُ
ُ
َ
��ب َأ ْن َن َظ ْر ُت إِ َلى َأبِ��ي َج ْه ٍل َي ُز ُ
َق َ
ول فِي
��الَ :ف َل ْم َأن َْش ْ
ان؟ ه َذا ص ِ
النَّ ِ
اح ُبك َُما ا َّل ِذي َت ْس َألاَ ِن
اسَ ،ف ُق ْل ُ
تَ :ألاَ َت َر َي ِ َ َ

َعنْ ُهَ .ق َالَ :فا ْب َت َد َرا ُهَ ،ف َض َر َبا ُه بِ َس ْي َف ْي ِه َماَ ،ح َّتى َق َتلاَ ُهُ ،ث َّم
37

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ان َْصر َف��ا إِ َلى رس ِ
��ول اهَّلل ِ َ ،ف َأ ْخ َب َرا ُهَ ،ف َق َال:
َ ُ
َ
��ال ك ُُّل و ِ
َ
«أ ُّيك َُم��ا َق َت َل�� ُه؟»َ .ف َق َ
ت.
اح ٍد ِمنْ ُه َماَ :أنَ��ا َق َت ْل ُ
َ
«ه ْل َم َس ْح ُت َما َس�� ْي َف ْيك َُما؟»َ .قالاَ  :لاَ َ .فنَ َظ َر فِي
َف َق َالَ :
الس�� ْي َف ْي ِنَ ،ف َق َال« :كِلاَ ك َُما َق َت َل ُه»َ .و َق َضى بِ َس َلبِ ِه لِ ُم َعا ِذ
َّ
الر ُجلاَ ِن ُم َع��ا ُذ ْب ُن َع ْمرِو ْب ِن
ْب ِن َع ْم��رِو ْب ِن ا ْل َج ُموحِ َو َّ

ا ْل َج ُموحِ َ ،و ُم َعا ُذ ا ْب ُن َع ْف َرا َء(((.

في��ه بيان عظ��م مكانته يف قلوب الصحاب��ة ،حتى الفتيان
والصغار ،وفضل غرس هذه المعاين من الصغر.
ق��ال الن��ووي  :ويف ه��ذا الحدي��ث م��ن الفوائد:

المبادرة إلى الخيرات ،واالشتياق إلى الفضائل .
وفيه :الغضب هلل ولرسوله  . 

وفي��ه :أنه ينبغي أن ال ُيحتق��ر أحد ،فقد يكون بعض من
يس��تصغر عن القيام بأمر أكرب مم��ا يف النفوس وأحق بذلك
األمر كما جرى لهذين الغالمين.
((( البخاري (  )٣١٤١مسلم (.)١٧٥٢

38

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )16( Jاحلديث السادس عشر L
حمب ُة أحبابه
ت َق ْد
��ن فاطمة بنت قي��س  يف قصته��ا َو ُكنْ ُ
 َع ْ
��ول اهَّلل ِ
َ
ت َأ َّن َر ُس َ
َ
«م ْن َأ َح َّبنِي
:
��ال
ق

ُح ِّد ْث ُ
َ
ِ
ب ُأ َس َامةَ»(((.
َف ْل ُيح َّ
في��ه أن م��ن تحقيق محبته ،محب�� َة أحباب��ه ،الذين آثرهم

واصطفاه��م ،فال ُيس��ا ُء له��م ،وال يناله��م أذى ،وفيه منقبة

ظاهرة ألسامة .

***

((( مسلم ( .)٢٩٤٢
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )17( Jاحلديث السابع عشر L
حمبة آل بيته
ِ
��ي َ أ َّن ُه
 َع ْ
��ن َأبِي ُه َر ْي َ
��ر َة َ ،ع ِن النَّب ِّ
ِ
ِ
َق َال لِ َح َس ٍ
ب َم ْن
��ن« :ال َّل ُه َّم إِنِّ��ي ُأح ُّب ُهَ ،ف َأح َّب�� ُهَ ،و َأ ْحبِ ْ
ي ِ
ح ُّب ُه»(((.
ُ

فيه وجوب محبة أهل بيته ،ال س��يما من اختصهم بحب
وحنو كسبطيه الحسن والحسين .
ّ
ويف رواية ق��ال أبو هريرة َ « :ف َم��ا َكانَ َأ َح ٌد َأ َح َّب

��ن ْب ِن َع ِل ٍّي َب ْع َد َما َق َ
ال َر ُس ُ
إِ َل َّي ِم َن ا ْل َح َس ِ
��ول اهَّلل ِ 

َما َق َ
ال».

ونحن نشهد اهلل على محبة الحسن وسائر آل بيت رسول
اهلل .
ق��ال أبو بك��ر اآلجري « :واجب عل��ى كل مؤمن

((( البخاري (  )٢١٢٢مسلم ( .)٢٤٢١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ومؤمنة محبة أهل بيت رس��ول اهلل  ،بنو هاشم:
علي بن أبي طالب وولده وذريته ،وفاطمة وولدها وذريتها،
والحس��ن والحس��ين وأوالدهما وذريتهما ،وجعفر الطيار
وول��ده وذريته ،وحم��زة وول��ده ،والعباس وول��ده وذريته
 :ه��ؤالء أهل بيت رس��ول اهلل  ،واجب
على المس��لمين محبتهم ،وإكرامهم ،واحتمالهم ،وحس��ن
مداراهتم ،والصرب عليهم ،والدعاء لهم».

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )18( Jاحلديث الثامن عشر L
عقوب ُة شامته
ع��ن ا ْب ُن َع َّب ٍ
َت َل�� ُه ُأ ُّم َو َل ٍد
��اس َ أ َّن َأ ْع َم��ى كَان ْ
ِ ِ
اها َفلاَ َتنْ َت ِهي،
َت ْش�� ُت ُم النَّبِ َّي َ و َت َق ُع فيهَ ،ف َينْ َه َ
ات َل ْي َل ٍة
َ��ت َذ َ
��رَ .ق َالَ :ف َل َّم��ا كَان ْ
َو َي ْز ُج ُر َه��ا َف�َل�اَ َتنْ َز ِج ُ
��ع فِي النَّبِ
��ي َ و َت ْش�� ُت ُم ُهَ ،ف َأ َخ َذ
َج َع َل ْ
��ت َت َق ُ
ِّ
ا ْل ِمغ َْو َل -أي سيف قصيرَ -ف َو َض َع ُه فِي َب ْطن ِ َهاَ ،وا َّتك ََأ
ت َما ُهنَ َ
اك
َع َل ْي َها َف َق َت َل َهاَ ،ف َو َق َع َب ْي َن ِر ْج َل ْي َها طِ ْف ٌل َف َل َّط َخ ْ
الدمَِ ،ف َلما َأصبح ُذكِر َذلِ
ك لِرس ِ
َ
ول اهَّلل ِ ،
بِ َّ
َ ُ
َّ ْ َ َ َ
اس َف َق َالَ :
��د اهَّللَ َر ُجلاً َف َع َل َما َف َع َل لِي
«أن ُْش ُ
َف َج َم َع النَّ َ
ِ
اس َو ُه َو
َع َل ْيه َح ٌّق إِلاَّ َقا َم»َ .ف َق��ا َم أْالَ ْع َمى َي َت َخ َّطى النَّ َ
��ن َي َد ِي النَّبِ ِّي َ ،ف َق َال:
َي َت َز ْل َز ُل َح َّتى َق َع َد َب ْي َ
ول اهَّللَِ ،أنَا ص ِ
َيا َر ُس َ
ك َو َت َق ُع فِ َ
َت َت ْش ُت ُم َ
يك،
اح ُب َها؛ كَان ْ
َ
��رَ ،ولِي ِمنْ َها
َف َأن َْه َ
اه��ا َفلاَ َتنْ َت ِه��يَ ،و َأ ْز ُج ُر َها َفلاَ َتنْ َز ِج ُ
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ا ْب َن ِ
��ل ال ُّل ْؤ ُل َؤ َت ْي ِ
��ان ِم ْث ُ
َان
��نَ ،وكَان ْ
َت بِي َرفِي َق��ةًَ ،ف َل َّما ك َ
ا ْل َب ِ
ك َو َت َق ُع فِ َ
ت َت ْش ُت ُم َ
يكَ ،ف َأ َخ ْذ ُت ا ْل ِمغ َْو َل
ار َح َة َج َع َل ْ
َف َو َض ْع ُت ُه فِي َب ْطن ِ َها َوا َّت��ك َْأ ُت َع َل ْي َها َح َّتى َق َت ْل ُت َهاَ .ف َق َال
ال َّنبِي َ :
«ألاَ ْاش َه ُدوا َأ َّن َد َم َها َه َد ٌر»(((.
ُّ

قبح ش��أن ش��اتمه  ،وأن دمه مهدر ،ال
فيه ُ

قيمة له وال حرمة.

ق��ال يف الع��ون( :إنّ د َمه��ا هدر) لعل��ه  علم

بالوح��ي صدق قوله ،وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف

لسانه عن اهلل ورسوله فال ذمة له ،فيحل قتله .قاله السندي.

قال المنذري :وأخرجه النس��ائي فيه «أن س��اب رس��ول

اهلل  يقت��ل» وقد قي��ل :إنه ال خالف يف أن س��ابه
من المس��لمين يجب قتله وإنما الخالف إذا كان ذميا ،فقال
الشافعي :يقتل وتربأ منه الذمة.

((( أبو داود (.)٤٣٦١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

وق��ال أبو حنيفة :ال يقتل ما هم عليه من الش��رك أعظم.

وقال مالك :من شتم النبي  من اليهود والنصارى
ُقتل إال أن يسلم .انتهى كالم المنذري.

بعض
وجرى على االقتصاص من شاتم الجناب النبوي ُ

قضاة اإلس�لام ،منهم القاضي جم��ال الدين المالكي يقول

عنه اإلمام ابن حجر العسقالين« :وكان صارمًا َمهيبًا ،أراق
د َم جماعة تعرضوا للجناب المحمدي».

أوذي فيها،
ولش��يخ اإلس�لام اب��ن تيمي��ة  واقع��ة
َ

(الصارم المسلول على
وكتب جزء ًا يف هذه المس��ألة ،اسمه
ُ

ش��اتم الرس��ول) صر َم فيه كل جهل وه��وان ونفاق لحماية
ِ
الجناب النبوي ،وقد سجن بسبب ذلك.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)19( J
احلديث التاسع عشر L
احلب باالتباع
ُّ

��ول اهَّلل ِ
ع��ن عب ِ
��د اهَّلل ِ ْب ِ
��ن َع َّب ٍ
��اس َ أ َّن َر ُس َ
َ ْ َْ
َ ر َأى َخا َت ًما ِم ْن َذ َه ٍ
ب فِي َي ِد َر ُج ٍلَ ،فنَ َز َع ُه،
��ال« :يع ِ
��ر ٍة ِم ْن ن ٍ
َ
ِ
َ
َار
م
ج
ى
ل
إ
ُ��م
ك
د
ح
أ
د
م
ُ
ُ
َ
َ
َف َط َر َح�� ُهَ ،و َق َ َ ْ
ْ َ
ْ
َفيجع ُله��ا فِي ي ِد ِه»َ .ف ِق َ ِ
ب َر ُس ُ
��ول
َ ْ َ َ
يل ل َّلر ُج ِل َب ْع َد َما َذ َه َ
َ
اهَّلل ِ ُ :خ ْ
��ذ َخاتِ َم َ
ك ا ْن َت ِف ْع بِ ِهَ .ق َال :لاَ َواهَّللِ،
آخ ُذ ُه َأ َب ًداَ ،و َق ْد َط َر َح ُه َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ .(((
لاَ ُ
فيه حس ُن امتثال الصحابة لتوجيه رسول اهلل وهديه.

ق��ال الن��ووي « :ففي��ه المبالغ��ة يف امتث��ال أم��ر
رس��ول اهلل  واجتناب هني��ه ،وعدم الرتخص فيه
بالتأوي�لات الضعيفة ،ث��م إن هذا الرجل إنم��ا ترك الخاتم
عل��ى س��بيل اإلباحة لم��ن أراد أخذه من الفق��راء وغيرهم،
((( مسلم (.)٢٠٩٠
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

وحينئذ يجوز أخذه لمن ش��اء ،فإذا أخ��ذه جاز تصرفه فيه،
ول��و كان صاحبه أخذه لم يح��رم عليه األخذ والتصرف فيه
بالبي��ع وغيره ،ولكن تورع ع��ن أخذه وأراد الصدقة به على
من يحتاج إليه؛ ألن النبي  لم ينهه عن التصرف
فيه بكل وجه ،وإنما هناه عن لبسه ،وبقي ما سواه من تصرفه
على اإلباحة».

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )20( Jاحلديث العشرون L
حمب ُة طعامه
عن َأنَس بن مالِ ٍ
ك  قال :إِ َّن َخ َّيا ًطا َد َعا َر ُس َ
��ول
َ َْ َ
��ول اهَّلل ِ
اهَّلل ِ  لِ
ت م َع رس ِ
َ
َ
َ
ٍ
ب
ه
ذ
ف
،
ه
ع
ن
ص
م
ا
ع
ط
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ
��ول اهَّلل ِ
 إِ َلى َذلِ
ك ال َّط َعامَِ ،ف َقر َب إِ َلى رس ِ
َ
َ ُ
َّ
ت النَّبِ َّي
ُ خ ْب ًزا َو َم َر ًقا فِ ِيه ُد َّبا ٌء َو َق ِد ٌيدَ ،ف َر َأ ْي ُ
��ي ا ْل َق ْص َع ِةَ .ق َال:
الد َّب��ا َء ِم ْن َح َوا َل ِ
��ع ُّ
َ ي َت َت َّب ُ
ِ
الد َّبا َء ِم ْن َي ْو ِمئِ ٍذ(((.
ب ُّ
َف َل ْم َأ َز ْل ُأح ُّ

فيه حس ُن اقتفاء الصحابة آلثاره  ،ومبالغتهم
يف االتباع.
الح��رص على التش��به بأهل الخير
ق��ال يف الفت��ح :وفيه
ُ
واالقتداء هبم يف المطاعم وغيرها .وفيه فضيلة ظاهرة ألنس
القتفائه أثر النبي  حتى يف األشياء ِ
الجب ّلية ،وكان

((( البخاري ( )٢٠٩٢مسلم ( .)٢٠٤١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

يأخذ نفسه باتباعه فيها. ،

الم ّدع��ون للمحبة،
وق��ال اب��ن القي��م ( :لما كث��ر ُ
طولِب��وا بإقام��ة الب ّين��ة على صح��ة الدعوى ،فتأخ��ر َ
الخلق
ك ُلهم ،وثبت أتباع الحبيب يف أفعاله ،وأقواله ،وأخالقه).

***

48

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)21( J
احلديث احلادي والعشرون L
حمب ُة األنصار ألجله
ت النَّبِ َّي - 
عن ا ْل َب َرا َء َ ،ق َالَ :س ِم ْع ُ
«الَنْصار لاَ ي ِ
ح ُّب ُه ْم
َأ ْو َق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي  :- أْ َ ُ ُ
ِ
��نَ ،ولاَ ُي ْب ِغ ُض ُه ْم إِلاَّ ُمنَافِ ٌقَ ،ف َم ْن َأ َح َّب ُه ْم َأ َح َّب ُه
إِلاَّ ُم ْؤم ٌ
اهَّللَُ ،و َم ْن َأ ْبغ ََض ُه ْم َأ ْبغ ََض ُه اهَّللُ»(((.
ُ
فض��ل األنصار  ،وأن محبته��م من محبة اهلل
فيه

ورسوله.

ح��ب
ق��ال يف التحف��ة  :ق��ال اب��ن التي��ن :الم��راد
ُّ
غض جميعهم ،ألن ذلك إنما يكون للدين ومن
جميعهم و ُب ُ
أبغ��ض بعضه��م لمعنى يس��وغ البغض له ،فلي��س داخال يف
ذلك وهو تقرير حس��نُ ،
وخ ّصوا هبذه المنقبة العظمى ،لما

ف��ازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي 

((( البخاري (  )٣٧٨٣مسلم ( .)٧٥
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

وم��ن معه والقيامة بأمرهم ومواس��اهتم بأنفس��هم وأموالهم

وإيثاره��م إياه��م يف كثي��ر م��ن األم��ور على أنفس��هم فكان

صنيعهم لذلك موجبا لمعاداهتم جميع الفرق الموجودين،
من عرب وعجم والعداوة تجر البغض  .ثم كان ما اختصوا
به مما ذكر موجبا للحسد والحسد يجر البغض ،فلهذا جاء
التحذي��ر م��ن بغضهم والرتغيب يف حبه��م حتى جعل ذلك

آية اإليمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم

فعلهم ،وإن كان من ش��اركهم يف معنى ذلك مشاركا لهم يف
الفضل المذكور كل بقسطه ،وقد ثبت يف صحيح مسلم عن
علي :أن النبي  قال له« :ال ُي َ
حبك إال مؤمن ،وال
يبغض��ك إال منافق» .وه��ذا جار باطراد يف أعي��ان الصحابة

لتحقق مشرتك اإلكرام لما لهم من حسن العناء يف الدين.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )22( Jاحلديث الثاني والعشرون L
التط ّي ُب بع َرقه

��ن مالِ ٍ
��ن َأن ِ
ك َ ق َ
��الَ :د َخ َل َع َل ْينَ��ا النَّبِ ُّي
 َع ْ
َس ْب ِ َ
َ ف َق َال ِعنْ َدنَا َف َعرِ َق ،أي نامَ -و َجا َء ْت ُأ ِّمي
بِ َقارور ٍ
ت َتس ِ
َ
َ
ت -أي تمس��ح -ا ْل َع َر َق فِ َيها،
ل
ع
ج
ف
ة
��ل ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ َ
«يا ُأ َّم ُس َل ْيمٍَ ،ما َه َذا
َف ْ
اس َت ْي َق َظ النَّبِ ُّي َ ف َق َالَ :
ِ
ِ
تَ :ه َذا َع َر ُق َ
ك ن َْج َع ُل ُه فِي طِيبِنَا،
ين؟» َقا َل ْ
ا َّلذي َت ْصنَع َ
ب ال ِّط ِ
َو ُه َو ِم ْن َأ ْط َي ِ
يب(((.

وحرص أ ِّم
فيه فضل التط ّي��ب بعرقه ،وأنه من الطيبات،
ُ
س��ليم على ذلك ،وطهارة آثاره  ،وهذا خاص
به وال يشمل بقية الصالحين.

***

((( مسلم (.)٢٣٣١
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )23( Jاحلديث الثالث والعشرون L
الشوق اآلفاقي
 َع ْن َأن ٍ
َ��س َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
��ول اهَّلل ِ :
��د ُم َع َل ْيك ُْم َأ ْق َوا ٌم ُه ْم َأ َر ُّق ِمنْك ُْم ُق ُلو ًبا»َ .ق َالَ :ف َق ِد َم
«ي ْق َ
َ
ون ،فِ
َ
ِ
يَ ،ف َل َّما َدن َْوا ِم َن
م
و
ب
أ
م
يه
أْالَ ْش َعرِ ُّي َ
وسى أْالَ ْش َعرِ ُّ
ُ
ْ ُ َ
ا ْل َم ِدينَ ِة كَانُوا َي ْر َت ِ
ون َ :غ ًدا َن ْل َقى أْالَ ِح َّب ْه ..
ون َي ُقو ُل َ
ج ُز َ
ُم َح َّم ًدا َو ِح ْزبه(((.
فيه ُ
بيان شوق اآلفاقيين البعداء إلى رسول اهلل ،ومحبتهم

له ،وفضل رقة القلب ،وأن معاين اإلسالم وصفات رسوله،
نادرا ،وتعل ًقا عجيبا.
تقذف يف القلب حبا ً

***

((( المسند ( .)١٢٠٢٦وسنده صحيح.
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)24( J
احلديث الرابع والعشرون L
نور املدينة
َس ب ِن مالِ ٍ
ك َ ق َ
َان ا ْل َي ْو ُم ا َّل ِذي
��الَ :ل َّما ك َ
 َع ْ
��ن َأن ِ ْ َ
َد َخ َل فِ ِيه َر ُس ُ
��ول اهَّلل ِ  ا ْل َم ِدينَةَ؛ َأ َضا َء ِمنْ َها
ات فِ ِيه؛ َأ ْظ َل َم ِمنْ َها
َان ا ْل َي ْو ُم ا َّل ِذي َم َ
��ي ٍءَ ،ف َل َّما ك َ
ك ُُّل َش ْ
ك ُُّل َش��ي ٍء ،وم��ا َن َف ْضنَ��ا عن رس ِ ِ
��ول اهَّلل 
َ ْ َ ُ
ْ ََ
أْالَ ْي ِديَ ،وإِنَّا َل ِفي َد ْفن ِ ِه َح َّتى َأ ْنك َْرنَا ُق ُلو َبنَا(((.
في��ه أن دخوله المدين��ة  ،كان بمثابة النور،

وأذهب ظلم َتها ووحشتها.
الذي أضاءها،
َ

ق��ال يف التحف��ة « :بالنصب عل��ى المفعولية .قال

التوربش��تي :يريد أهنم لم يجدوا قلوهبم على ما كانت عليه

م��ن الصف��اء واأللفة النقطاع م��ادة الوحي وفق��دان ما كان
يمده��م من الرس��ول  من التأيي��د والتعليم ولم

((( الرتمذي ( .)٣٦١٨صحيح.
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

يرد أهنم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق انتهى.

وق��ال يف اللمعات :ل��م ُيرد عد َم التصدي��ق اإليماين ،بل هو
كناي��ة عن عدم وجدان النورانية والصفاء الذي كان حاصال

من مشاهدته وحضوره  لتفاوت حال الحضور
والغيبة».

قال الشاعر :

ِ
لما َّ
زكت الربى...
محم��د
أطل
ٌ

واخضر يف البس��تان ُّ
كل َهش��ي ِم
َّ

مكنون الشذا
الفردوس
وأذاعت
َ
ُ

ٍ
نض��رة ونعيمِ!..
فإذا ال��ورى يف

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)25( J
احلديث
اخلامس والعشرون L
ُ
تصدي ُر حمبيه
عن َس ْهل بن سعد َ ق َالَ :ق َ
ال النَّبِ ُّي 
«لُعطِ
الر َاي َة َغ ًدا َر ُجلاً ُي ْف َت ُح َع َلى َي َد ْي ِه،
ن
ي
َّ
َي ْو َم َخ ْي َب َر :أَ ْ َ َّ
حب اهَّلل ورسو َله ،وي ِ
ِ
اس
ح ُّب ُه اهَّللُ َو َر ُسو ُل ُه»َ .ف َب َ
ات النَّ ُ
ُي ُّ َ َ َ ُ ُ َُ
��م ُي ْع َطىَ ،فغ ََد ْوا ُك ُّل ُه ْم َي ْر ُجو ُهَ ،ف َق َالَ :
«أ ْي َن
َل ْي َل َت ُه ْم َأ ُّي ُه ْ
َع ِل ٌّي؟» ... .الحديث(((.

التقدي��م يف المه��ام والمناص��ب ألتباعه
في��ه أنه ينبغ��ي
ً
الصادقي��ن ،ومحبي��ه المخلصي��ن ،وفض��ل علي  يف
وش��رف من وفق لمحبة اهلل ورس��وله،
الفوز هبذه الخصلة،
ُ
ُ
حصل بااللتزام الشرعي ،ودوام ذكر اهلل ،وتالوة
وهي التي ُت
القرآن ،واالستكثار من النوافل والتطوعات ،وإحياء سنته.

((( البخاري ( )٣٩٠٠مسلم ( .)٢٤٠٦

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

 )26( Jاحلديث السادس والعشرون L
عدم تبديل احملبني
ُ

 َع ْن َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍد َ ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي :
��و ِ
ضَ ،م ْن َم َّر َع َل َّي َش��رِ َب،
ُ��م َع َلى ا ْل َح ْ
«إِنِّ��ي َف َر ُطك ْ

َْ
��ي َأ ْق َوا ٌم َأ ْعرِ ُف ُه ْم
َو َم ْن َش��رِ َب َل ْم َي ْظ َمأ أ َب ًداَ ،ل َيرِ َد َّن َع َل َّ
َو َي ْعرِ ُفونِيُ ،ث َّم ُي َح ُال َب ْينِي َو َب ْينَ ُه ْم»(((.

قبح التبديل يف الس��نة ،وترك هديه  ،وقد
فيه ُ

قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) (((.

ق��ال يف الفت��ح « :وحاص��ل م��ا حمل علي��ه حال

المذكورين أهنم إن كانوا ممن ارتد عن اإلسالم فال إشكال

يف تربي النب��ي  منهم وإبعادهم ،وإن كانوا ممن

لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة
((( البخاري ( )٦٥٨٣مسلم ( .)٢٢٩٠
((( [سورة النساء :آية ]80
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

م��ن اعتقاد القلب فقد أج��اب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون

أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا ألمر اهلل فيهم حتى يعاقبهم
على جنايتهم ،وال مانع من دخولهم يف عموم شفاعته ألهل
الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار،

واهلل أعلم».

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)27( J
احلديث السابع والعشرون L
حمب ُة اجلذع
ِ

ِ

��ن َجابِرِ ْب ِ
ن َع ْب��د اهَّلل َ ،أ َّن النَّبِ َّي 
 َع ْ
َان ي ُقوم يوم ا ْلجمع ِة إِ َلى َشجر ٍة َ -أو ن َْخ َل ٍة َ -ف َقا َل ِ
ت
ْ
ك َ َ ُ َْ َ ُ ُ َ
َ َ
ِ
��ن أْالَن َْص ِ
��ار َ -أ ْو َر ُج ٌل َ :-يا َر ُس َ
��ول اهَّللَِ ،ألاَ
��ر َأ ٌة م َ
ْام َ
ن َْج َع ُل َل َ
ك ِمنْ َب ًرا؟ َق َال« :إِ ْن ِش�� ْئ ُت ْم»َ .ف َج َع ُلوا َل ُه ِمنْ َب ًرا،
َان يوم ا ْلجمع ِة دفِع إِ َلى ا ْل ِمنْبرَِ ،فصاح ِ
ت النَّ ْخ َل ُة
َ َ َ
َف َل َّما ك َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ
ِ
الصبِ ِّيُ ،ث َّم َن َز َل النَّبِ ُّي َ ف َض َّم ُه إِ َل ْي ِه،
��اح َّ
ص َي َ
ِ ِ
َت َت ْبكِي َع َلى
الصبِ ِّي ا َّل ِذي ُي َسك َُّنَ .ق َال :كَان ْ
ين َّ
َتئ ُّن َأن َ
َت َت ْس َم ُع ِم َن ِّ
الذ ْكرِ ِعنْ َد َها(((.
َما كَان ْ

فيه تأكيد شوق الجمادات والكائنات إليه .

ِ
حنين الج��ذع من
ق��ال يف الفت��ح :ق��ال البيهق��ي :قص�� ُة

األم��ور الظاهرة الت��ي حملها الخ َلف عن الس��لف ،ورواية
((( البخاري (.)٣٥٨٤
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

األخبار الخاصة فيها كالتكلف .ويف الحديث داللة على أن

الجم��ادات قد يخلق اهلل لها إدراكا كالحيوان ،بل كأش��رف
الحيوان ،وفيه تأييد لقول من يحمل( :ﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ) ((( عل��ى ظاهره ،وقد نقل اب��ن أبي حاتم يف «مناقب
الش��افعي» عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال :ما

اهلل نبيا ما أعطى محمدا .فقلت :أعطى عيس��ى إحياء
أعطى ُ

الموتى .قال :أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته،
فهذا أكرب من ذلك.

حدث هبذا بكى ،وقال:
وكان الحس ُن البصري  إذا َّ

«يا عباد اهلل! الخشبة تح ّن إلى رسول اهلل شوقًا إليه بمكانه،

فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه».

***

((( [سورة اإلسراء :آية .]44
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)28( J
احلديث الثامن والعشرون L
احلب الفريد
ُّ
اب��ن اس��حاق عن حبان بن واس��ع عن أش��ياخ
روى ُ
«أن رس��ول اهلل َ 
عدل صفوف
م��ن قومهَّ :

قدح يع��دل به القوم ،فمر
أصحاب��ه يو َم بدر ،ويف يده ُ
غزية حليف بني عدي ابن النجار قال :وهو
بسواد بن َّ

مس��تنتل -أي متقدم  -من الصف ،فطعن رسول اهلل
 بالق��دح يف بطنه ،وقال :اس��تو يا س��واد.
فقال :يا رسول اهلل ،أوجعتني ،وقد بعثك اهللُ بالعدل،
ِ
فأقدين .قال :فقال له رسول اهلل  :استقد.
علي قميص.
قال :يا رسول اهلل ،إنَّك طعنتني ،وليس َّ

قال :فكشف رسول اهلل  عن بطنه ،وقال:
ِ
اس��تقد قال :فاعتنق��ه ،وق َّبل بطنه ،وق��ال :ما حملك

عل��ى هذا يا س��واد؟ ق��ال :يا رس��ول اهلل ،حضرين ما
60

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

آخر العهد بك
ترى ،ولم آمن القتل ،فأردت أن يكون ُ

جلدك .فدعا رسول اهلل 
يمس جلدي َ
أن َّ

له بخير»(((.

في��ه ُ
بي��ان مكانة رس��ول اهلل يف قلوب صحابت��ه ،وحبهم

الفريد له ،وأسفهم على مفارقته ،وكما قال بعضهم:
ختمت على ِ
ودادك يف ضميري
ُ

ول��ي��س ي� ُ
مختوما ه��ن� َ
�اك!
��زال
ً

وفيه تواضع رس��ول اهلل وخضوعه للعدال��ة ،وأن القائد

أول الناس تطبيقا لها.

***

((( سيرة ابن هشام (  ) 266 /2معرفة الصحابة ألبي نعيم (  )٢٣٧٦وحسنه الشيخ األلباين.
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)29( J
احلديث التاسع والعشرون L
حمب ُة أزواجه
 َع ْن َع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َع ِ
��اص َ ،أ َّن النَّبِ َّي 
ش َذ ِ
السلاَ ِس ِ
َب َع َث�� ُه َع َلى َج ْي ِ
ي
ات
��لَ ،ف َأ َت ْي ُت�� ُه َف ُق ْل ُ
تَ :أ ُّ
َّ
النَّ ِ
ك؟ َق َ
��ب إِ َل ْي َ
��تِ :م َن
��الَ « :عائِ َش��ةُ»َ ،ف ُق ْل ُ
��اس َأ َح ُّ
الر َج ِ
الَ ،ف َق َالَ :
تُ :ث َّم َم ْن؟ َق َالُ « :ث َّم ُع َم ُر
وها»ُ ،ق ْل ُ
«أ ُب َ
ِّ
ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ
اب»َ .ف َع َّد ِر َجال(((.

في��ه بيان فضل عائش��ة  وأبيها وعم��ر ،وأهنم من

أحباء رسول اهلل.

تصريح بعظي��م فضائل أبي
قال الن��ووي « :ه��ذا
ٌ

بكر وعمر وعائش��ة  ،وفيه دالل ٌة بينة ألهل الس��نة يف

تفضيل أبي بكر ،ثم عمر على جميع الصحابة».
((( البخاري (  )٣٦٦٢مسلم ( .)٣٢٨٤
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)30( J
احلديث الثالثون L
املفاصلة مبحب ِة سنته
��ن ا ْل َح َكمَِ ،ق َالَ :ش ِ
ان ْب ِ
انَ ،و َع ِل ًّيا
��ه ْد ُت ُع ْث َم َ
 َع ْن َم ْر َو َ
ان َينْ َهى َع ِن ا ْل ُم ْت َع ِة َو َأ ْن ُي ْج َم َع َب ْينَ ُه َما،
َ ،و ُع ْث َم ُ
َف َل َّما َر َأى َع ِل ٌّي َأ َه َّل بِ ِه َم��اَ :ل َّب ْي َ
ك بِ ُع ْم َر ٍة َو َح َّج ٍةَ .ق َال:
ت أِلَ َد َع ُسنَّ َة النَّبِ ِّي  لِ َق ْو ِل َأ َح ٍد(((.
َما ُكنْ ُ
ٌ
مقرون باتباعه ،والمس��ارعة إلى
حب رس��ول اهلل
فيه أن َّ

محاكاته ،وجعل محبة سنته فاصال يف الخالف .

قال يف الفتح  :ويف قصة عثمان وعلي من الفوائد،

إش��اع ُة العال��م ما عنده م��ن العلم وإظه��اره ،ومناظرة والة
األم��ور وغيره��م يف تحقيق��ه لمن ق��وي على ذل��ك لقصد

مناصح��ة المس��لمين ،والبي��ان بالفع��ل مع الق��ول ،وجواز
االس��تنباط من النص؛ ألن عثمان ل��م يخف عليه أن التمتع

((( البخاري ( )١٥٦٣مسلم(.)١٢٢٣
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

والقران جائزان ،وإنما هنى عنهما ليعمل باألفضل كما وقع

لعمر ،لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم،

فأشاع جواز ذلك ،وكل منهما مجتهد مأجور.

***

64

احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)31( J
احلديث احلادي والثالثون L
الغضب لسنته
ُ

ان ْب ِن ُح َص ْي ٍن
 َع ْن َأ َبي َق َتا َد َة َ ق َالُ :كنَّا ِعنْ َد ِع ْم َر َ
فِي ره ٍ
ط ِمنَّاَ ،وفِينَا ُب َش�� ْي ُر ْب ُن َك ْع ٍ
ان
��بَ ،ف َح َّد َثنَا ِع ْم َر ُ
َ ْ
َي ْو َمئِ ٍذَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ « :ا ْل َح َيا ُء َخ ْي ٌر
ُك ُّل�� ُه»َ .ق َالَ :أ ْو َق َ
��ال« :ا ْل َح َيا ُء ُك ُّل ُه َخ ْي ٌر»َ .ف َق َال ُب َش�� ْي ُر
ب َأ ِو ا ْل ِ
ب :إِنَّا َلنَ ِ
ض ا ْل ُك ُت ِ
��ن َك ْع ٍ
ج ُد فِي َب ْع ِ
حك َْم ِةَ :أ َّن
ْب ُ
ِ
ِمنْه س��كِ
َ
��ارا لِ َّل ِهَ ،و ِمنْ ُه َض ْع ٌ
ً
ب
ق
و
و
ة
ن
ي
َ
��فَ .ق َالَ :فغَض َ
َ
َ
ً
ُ َ
ِ
اح َم َّر َتا َع ْينَا ُهَ .و َق َ
��الَ :ألاَ َأ َرى ُأ َح ِّد ُث َ
ك
م
ع
��ر ُ
ان َح َّتى ْ
ْ َ
��ار ُض فِ ِ
��ن رس ِ
��ول اهَّلل ِ َ ،و ُت َع ِ
ي��ه؟ َق َال:
َع ْ َ ُ
ِ
َف َأع��اد ِ
ان ا ْل َح ِد َ
ب
م
ع
��ر ُ
يثَ .ق َالَ :ف َأ َعا َد ُب َش�� ْي ٌرَ ،فغَض َ
َ َ ْ َ
ول فِ ِ
ِ
انَ .ق َالَ :ف َما ِز ْلنَا َن ُق ُ
يه :إِنَّ�� ُه ِمنَّا َيا َأ َبا ن َُج ْي ٍد،
م
ع
��ر ُ
ْ َ
إِ َّن ُه لاَ َب ْأ َس بِ ِه(((.
((( البخاري (  )٦١١٧مسلم ( .)٣٧
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

تعظيم السنن والغضب لها ،حبا لرسول اهلل ،ودفا ًعا
فيه
ُ

عن شرعه.

قال الن��ووي  :وأما إنكار عم��ران  فلكونه

ق��ال« :منه ضعف» بعد س��ماعه ق��ول النبي  أنه
خي��ر كله .ومعنى تعارض :تأيت ب��كالم يف مقابلته وتعرتض

بما يخالفه.

وقولهم( :إنه منا ال ب��أس به) معناه :ليس هو ممن يتهم

بنف��اق أو زندق��ة أو ال بدع��ة أو غيرها مما يخال��ف به أهل

االستقامة  .واهلل أعلم .

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)32( J
احلديث الثاني والثالثون L
مقاطع ُة معارضيه
ف -أي
 َع ْن َع ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِن ُم َغ َّف ٍل َ ،أ َّن ُه َر َأى َر ُجلاً َي ْخ ِذ ُ
��ول اهَّلل ِ
ف؛ َفإِ َّن َر ُس َ
يرمي بالحصىَ -ف َق َال َل ُه :لاَ َت ْخ ِذ ْ
 نَهى ع ِن ا ْل َخ ْذ ِ
ف-
َان َيك َْر ُه ا ْل َخ ْذ َ
ف َ -أ ْو ك َ
َ َ
َو َق َ
��دَ ،ولاَ ُينْكَى بِ ِه َع ُد ٌّو-أي
��ال( :إِ َّن ُه لاَ ُي َصا ُد بِ ِه َص ْي ٌ
ِ
ِ
��ن)ُ .ث َّم َرآ ُه
��ن ،ا ْل َع ْي َ
الس َّ
��ر ِّ
ال يؤذي َ -و َلكنَّ َها َق ْد َتكْس ُ
��ول اهَّلل ِ
ك ي ْخ ِ
��د َذلِ
ك َع ْن رس ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ث
د
ح
أ
:
ه
ل
ال
ق
ف
،
ف
��ذ
ِّ
ُ
َب ْع َ
َ
ُ
َ ُ
َ
َ أ َّنه نَهى ع ِن ا ْل َخ ْذ ِ
ف-
ف َ -أ ْو َكرِ َه ا ْل َخ ْذ َ
ُ َ َ
ف؟ لاَ ُأ َك ِّل ُم َ
ك ك ََذا َوك ََذا(((.
ْت َت ْخ ِذ ُ
َو َأن َ
في��ه مقاطع ُة معارضي الس��نن والمس��تخفين هبا ،وحب

النصوص والعمل هبا ،واعتقاد فالحهم فيها .
السلف
َ
((( البخاري ( )٥٤٧٩مسلم (.)١٩٥٤
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ق��ال يف الفتح :ويف الحدي��ث جواز هج��ران من خالف

السنة وترك كالمه ،وال يدخل ذلك يف النهي عن الهجر فوق

ث�لاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفس��ه ،وفيه تغيير المنكر

ومن��ع الرمي بالبندقة ألنه إذا نفى الش��ارع أن��ه ال يصيد فال
معنى للرمي به ب��ل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه

وقد ورد النهي عن ذلك ،نعم قد يدرك ذكاة ما رمي بالبندقة

فيحل أكله...،

يقول العالمة ابن القيم « :والمقصود أنه بحس��ب

متابعة الرس��ول  تكون العزة والكفاية والنصرة،
كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفالح والنجاة ،فاهلل
ع َّلق س��عادة الداري��ن بمتابعت��ه ،وجعل ش��قاوة الدارين يف
مخالفته ،فألتباعه الهدى واألمن والفالح ،والعزة والكفاية
واللذة ،والوالية والتأييد.»...

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)33( J
احلديث الثالث والثالثون L
رض النبوي
محاي ُة ال ِع ِ
ِ
ِ
ين َق َال
 َع ْن َعائ َش َة َ ز ْوجِ النَّبِ ِّي  ،ح َ
��ل الإْ ِ ْف ِ
َل َها َأ ْه ُ
ُ
الحديث
ك َما َقا ُلواَ ،ف َب َّر َأ َها اهَّللُ ِمنْ ُه... ،
وفيهَ :ف َقا َم ُأ َس�� ْي ُد ْب ُن ُح َض ْيرٍ رادا على سعد بن عبادة،
َف َق َ
��ر اهَّللَِ ،واهَّلل ِ َلنَ ْق ُت َلنَّ ُهَ ،فإِن َ
َّ��ك ُمنَافِ ٌق
��ال :ك ََذ ْب َ
��ت َل َع ْم ُ
ِِ
ِ
ينَ .ف َث َار ا ْل َح َّي ِ
ان؛ أْالَ ْو ُس َوا ْل َخ ْز َر ُج،
ُت َجاد ُل َع ِن ا ْل ُمنَافق َ
َح َّتى َه ُّموا َو َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ َ ع َلى ا ْل ِمنْ َبرَِ ،فنَ َز َل
َت ...،الحديث(((.
َف َخ َّف َض ُه ْم َح َّتى َس َك ُتوا َو َسك َ

وج��وب حماية الع��رض النب��وي ،وأن التقصير فيه
في��ه
ُ

ُّ
محل هتمة ،ال يدفعها إال التصدي ألولئك ،وحاجة المسلم
ِ
محبته رسول اهلل .
إلى سوق الرباهين على
((( البخاري (  )٢٦٦١مسلم ( .)٢٧٧٠
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ق��ال يف الفت��ح  :قول��ه( :فإنك مناف��ق تجادل عن

أسيد ذلك مبالغة يف زجره عن القول الذي
المنافقين) أطلق ٌ
قاله ،وأراد بقوله« :فإنك منافق» أي تصنع صنيع المنافقين،
وفس��ره بقوله« :تجادل عن المنافقين» وقابل قوله لسعد بن

معاذ« :كذبت ال تقتله» بقوله هو« :كذبت لنقتلنه».

وق��ال الم��ازري :إطالق أس��يد لم ي��رد به نف��اق الكفر،

وإنم��ا أراد أن��ه كان يظه��ر الم��ودة لألوس ،ثم ظه��ر منه يف
هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق ألن حقيقته إظهار

شيء وإخفاء غيره ،ولعل هذا هو السبب يف ترك إنكار النبي
 عليه.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)34( J
احلديث الرابع والثالثون L
حرم ُة أذية أهل بيته
��ول اهَّلل ِ
 عن ا ْل ِمس��ور بن م ْخرم َة َ ،أ َّنه س ِ
��م َع َر ُس َ
ُ َ
َ ْ ْ ََ َْ َ ََ
َ ع َلى ا ْل ِمنْ َبرِ َو ُه َو َي ُق ُ
ولَ ( :فإِن ََّما ا ْبنَتِي  -فاطمة
 َب ْض َع ٌة ِمنِّيَ ،يرِي ُبنِي َما َرا َب َهاَ ،و ُي ْؤ ِذينِي َما آ َذ َاها)(((.فيه ُ
فضل فاطمة ا ،وأهنا َبضعة منه أي قطعة ،وأن

حب له .
ح َّبها ٌ

قال النووي « : قال العلماء :يف هذا الحديث تحريم

إيذاء النبي  بكل حال ،وعلى كل وجه وإن تولد

ذلك اإليذاء مم��ا كان أصله مباحا وهو حي ،وهذا بخالف

غي��ره ،قالوا :وق��د أعلم  بإباحة ن��كاح بنت أبي

جهل لعلي بقوله « :لست أحرم حالال» ،ولكن

هنى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين:
((( البخاري (  )٤١١٠مسلم ( .)٢٤٤٩
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

إحداهما :أن ذلك تؤدي إلى أذى فاطمة ،فيتأذى حينئذ

النب��ي  فيهل��ك من أذاه ،فنهى ع��ن ذلك لكمال

شفقته على علي وعلى فاطمة .
ِ
الفتنة عليها بس��بب الغيرة ،وقيل :ليس
خوف
والثاني��ة:
ُ
المراد به النه��ي عن جمعهما ،بل معناه :أعلم من فضل اهلل

أهنما ال تجتمعان ،كما قال أنس بن النضر :واهلل ،ال تكس��ر

ثنية الربيع ،ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما .»..

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)35( J
احلديث اخلامس والثالثون L
كراهي ُة رفع الصوت عنده
ت َقائِ ًما فِي ا ْل َم ْس ِ
الس��ائِ ِ
��ج ِد
ب ْب ِن َي ِز َيدَ ،ق َالُ :كنْ ُ
 َع ِن َّ
َف َح َص َبنِي َر ُج ٌل َفنَ َظ ْر ُت َفإِ َذا ُع َم ُر ْب ُن ا ْل َخ َّط ِ
ابَ ،ف َق َال:
ب َف ْأتِنِي بِ َه َذ ْي ِنَ ،ف ِ
ج ْئ ُت�� ُه بِ ِه َماَ ،ق َالَ :م ْن َأ ْن ُت َما؟ َأ ْو
ا ْذ َه ْ
ِمن َأين َأ ْن ُتم��ا؟ َقالاَ ِ :من َأه ِل ال َّطائِ ِ
فَ ،ق َالَ :ل ْو ُكنْ ُت َما
ْ ْ
ْ ْ َ َ
��ل ا ْلب َل ِ
ِ
��د أَلَ ْو َج ْع ُتك َُما؛ َت ْر َف َع ِ
��ان َأ ْص َوا َتك َُما فِي
م ْن َأ ْه ِ َ
ج ِد رس ِ
ول اهَّلل ِ ؟(((.
َم ْس ِ َ ُ

فيه حرم�� ُة رفع الص��وت عنده  حي��ا وميتا ،
ِ
أشد من سائر
ووجوب
توقير المساجد ،وأن حرم َة مسجده ّ
المساجد.
فيجب إذا ُذكرت سننُه ،أو اس ُتدل هبا ،اإلصغا ُء والتأدب
عندها ،وعد ُم المجادلة ورفع الصوت .

((( البخاري (.)٤٧٠
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ق��ال تعال��ى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) (((.

ق��ال اإلمام الخطيب البغدادي« :أرى ر ْفع الصو ِ
ت َع َل ْي ِه
ُ
َ َ َ َّ ْ
ت َع َلي ِه فِي حياتِ ِ
��د موتِ ِه؛ كَر ْف�� ِع الصو ِ
��ه ،إِ َذا ُق ِر َئ َح ِد ٌ
يث
ََ
ْ
َّ ْ
َب ْع َ َ ْ
َ
وجب َع َلي َك َأ ْن ُتن ِْص َت َله كَما ُتن ِْص ُت ل ِ ْل ُقر ِ
آن».
َ َ َ ْ
ْ
ُ َ

اإلمام ابن العربي « :حرم ُة النبي 
وقال
ُ

مي ًت��ا كحرمته ح ًيا ،وكالمه المأثور بعد موته يف الرفعة ،مثال

كالمه المس��موع من لفظه ،فإذا ُقرئ كالمه وجب على كل
حاضر أال يرفع صوته عليه ،وال يعرض عنه؛ كما كان يلزمه

ذلك يف مجلسه عند تلفظه به».

***

((( [سورة الحجرات :آية .]2
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)36( J
احلديث السادس والثالثون L
 َع ْن َع ِل ٍّي َ ق َال :ن ََهانِي ِح ِّبي َ أ ْن َأ ْق َر َأ
َراكِ ًعا َأ ْو َس ِ
اج ًدا(((.
في��ه ُ
بيان نوع العالقة بي��ن الصحابة والنبي ،

وارتباطه��م عاطفي��ا ب��ه وبس��نته ومنهج��ه ،وأن كلم��ات

المحبوب عندهم َمح ُّلها القبول والتنفيذ.

قال النووي  :هو بكسر الحاء والباء ،أي :محبوبي.

***

((( مسلم ( .)٤٨٠
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)37( J
احلديث السابع والثالثون L
احلز ُن من الفراق النبوي

ِ ٍ

ِ

  َع ْن َأبِي َسعيد ا ْل ُخ ْد ِر ِّي َ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهَّلل 

َج َل َس َع َلى ا ْل ِمنْ َبرَِ ،ف َق َال« :إِ َّن َع ْب ًدا َخ َّي َر ُه اهَّللُ َب ْي َن َأ ْن ُي ْؤتِ َي ُه
اخ َت َار َما ِعنْ َد ُه».
الد ْن َيا َما َش��ا َءَ ،و َب ْي َن َما ِعنْ َد ُه َف ْ
ِم ْن َز ْه َر ِة ُّ
َف َبكَى َأ ُب��و َب ْكرٍَ ،و َق َالَ :ف َد ْينَ َ
اك بِآ َبائِنَ��اَ ،و ُأ َّم َهاتِنَاَ .ف َع ِج ْبنَا
الش�� ْيخِ ُي ْخبِ ُر َر ُس ُ
َل ُهَ ،و َق َ
اس :ا ْن ُظ ُروا إِ َلى َه َذا َّ
��ول
��ال النَّ ُ
ِ
��ن َع ْب ٍد َخ َّي َر ُه اهَّللُ َب ْي َن َأ ْن ُي ْؤتِ َي ُه ِم ْن َز ْه َر ِة
اهَّلل َ ع ْ
الد ْن َياَ ،و َب ْي َن َما ِعنْ َد ُه َو ُه َو َي ُق ُ
ولَ :ف َد ْينَ َ
اك بِآ َبائِنَاَ ،و ُأ َّم َهاتِنَا.
ُّ
َفكَان رس ُ ِ
َان َأ ُبو َب ْكرٍ
��ول اهَّلل ُ ه َو ا ْل ُم َخ َّي َرَ ،وك َ
َ َ ُ
ُه َو َأ ْع َل َمنَا بِ ِهَ ،و َق َال َر ُس ُ
ول اهَّلل ِ « :إِ َّن ِم ْن َأ َم ِّن
��ه ومالِ ِه َأبا ب ْكرٍ ،و َلو ُكنْ ُت م َّت ِ
ِ ِ
ِ
النَّا ِ
خ ًذا
َ ْ
س َع َل َّي في ُص ْح َبت َ َ َ َ
ُ
َخ ِلي�ًل�اً ِم ْن ُأ َّمتِي لاَ َّت َخ ْ
��ذ ُت َأ َبا َب ْكرٍ ،إِلاَّ ُخ َّل َة الإْ ِ ْس�َل�اَ ِم لاَ
َي ْب َق َي َّن فِي ا ْل َم ْس ِج ِد َخ ْو َخ ٌة إِلاَّ َخ ْو َخ ُة َأبِي َب ْكرٍ»(((.

((( البخاري ( )٣٩٠٤مسلم ( .)٢٣٨٢
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

بيان ِ
فيه ُ
عظم الحب النبوي لدى الصحابة ،وشدة الفراق

عليهم.

ق��ال الن��ووي « : وقول��ه« :فديناك» ٌ
دلي��ل لجواز

علم
التفدية ،وقد س��بق بيانه م��رات ،وكان أبو بكر َ ،
أن النب��ي  ه��و العب��د المخ َّير ،فبك��ى حزنا على
فراق��ه ،وانقطاع الوحي ،وغيره من الخي��ر دائما ،وإنما قال

« :إن عب��دا» وأهبم��ه؛ لينظر فهم أه��ل المعرفة،
ونباهة أصحاب الحذق .

ِ
علي يف ماله وصحبته
أمن
قول��ه « :إن َّ
الناس ّ

أب��و بك��ر»،ق��ال العلم��اء :معن��اه :أكثرهم جودا وس��ماحة

لن��ا بنفس��ه وماله ،ولي��س هو من الم��ن الذي ه��و االعتداد
بالصنيعة؛ ألنه أذى مبطل للثواب ،وألن المنة هلل ولرس��وله

 يف قبول ذلك ،ويف غيره».

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)38( J
احلديث الثامن والثالثون L
مشاع ُر احملبني

��ول اهَّلل ِ
 َع ْن ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل َ ق َالَ :أ َخ َذ بِ َي ِدي َر ُس ُ
َ ،ف َق َال« :إِنِّ��ي أَلُ ِح ُّب َ
ت:
ك َيا ُم َع��ا ُذ»َ .ف ُق ْل ُ
ول اهَّللَِ .ف َق َال َر ُس ُ
ك َيا َر ُس َ
َو َأنَا ُأ ِح ُّب َ
ول اهَّلل ِ :
« َفلاَ َت َد ْع َأ ْن َت ُق َ
ول فِي ك ُِّل َصلاَ ٍةَ :ر ِّب َأ ِعنِّي َع َلى ِذ ْكرِ َك
َو ُش ْكرِ َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
ك»(((.

فيه ُ
بيان كش��ف المش��اعر الصادقة بين المعلم وطالبه،
والمرب��ي وتالمذت��ه ،وتصريح المحب لصفي��ه من الناس،
وخلط ذلك بالعلم والفائدة للرتسيخ واالهتمام.
أح��ب أحدا ُيس��تحب له
ق��ال يف الع��ون « :وفي��ه أن من
َّ
إظهار المحبة له (فقال :أوصيك يا معاذ ال تدعن) إذا أردت
ثبات هذه المحبة ف�لا ترتكن (يف دبر كل صالة) أي :عقبها

((( أبو داود(  )١٥٢٢والنسائي ( )١٣٠٣واللفظ له.
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

وخلفه��ا أو يف آخره��ا (تقول :اللهم أعن��ي على ذكرك) من
طاعة اللسان (وشكرك) من طاعة الجنان (وحسن عبادتك)
من طاعة األركان.
ق��ال الطيبي :ذك��ر اهلل مقدمة انش��راح الصدر ،وش��كره

وس��يلة النع��م المس��تجابة ،وحس��ن العب��ادة المطلوب منه
التجرد عما يشغله عن اهلل تعالى».

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)39( J
احلديث التاسع والثالثون L
األدب القولي والعملي
ُ
ِ ٍ

ِ

عن َأن َُس ْب ُن َمالك َ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهَّلل 
َخ َر َج َف َق��ا َم َع ْب ُد اهَّلل ِ ْب ُن ُح َذا َف َة َف َق َ
��الَ :م ْن َأبِي؟ َف َق َال:
َ
وك ُح َذا َف��ةُ»ُ .ث َّم َأ ْك َث َر َأ ْن َي ُق َ
«أ ُب َ
«س�� ُلونِي»َ .ف َب َر َك
ولَ :
عم��ر ع َلى ر ْكب َتي ِ
��ه َف َق َالَ :ر ِضينَا بِاهَّلل ِ َر ًّباَ ،وبِالإْ ِ ْس�َل�اَ ِم
ُ َ ُ َ ُ َ ْ
َت(((.
ِدينًاَ ،وبِ ُم َح َّم ٍد َ نبِ ًّيا َف َسك َ

ت��أدب الصحابة مع الرس��ول ،
فيه حس�� ُن
ِّ
وحرصهم على عدم أذيته بالكالم وكثرة الس��ؤال ،واعتذار
عمر الفاروق عما قد يجري بعض األحيان.
ُ
بروك عم��ر  ،وقوله
ق��ال الن��ووي « : وأما
فإنم��ا فعله أدب��ا وإكراما لرس��ول اهلل  ،وش��فق ًة
النب��ي  فيهلكوا،
عل��ى المس��لمين؛ لئال ي��ؤذوا
َ

((( البخاري ( )٩٣مسلم ( .)٢٣٥٩
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ومعنى كالمه« :رضينا بما عندنا من كتاب اهلل تعالى ،وسنة
نبينا محمد  ،واكتفينا به عن الس��ؤال» ،ففيه أبلغ
كفاية.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)40( J
احلديث األربعون L
استنقاذه من األذى
  َع ْن ُع ْر َو َة ْب ِن ال ُّز َب ْيرَِ ،ق َالَ :س َ
��أ ْل ُت َع ْب َد اهَّلل ِ ْب َن َع ْمرٍو َع ْن
ُون بِرس ِ
ول اهَّلل ِ َ ،ق َال:
َأ َش ِّ
��د َما َصنَ َع ا ْل ُم ْشرِك َ َ ُ
َر َأ ْي ُت ُع ْق َب َة ْب َن َأبِي ُم َع ْي ٍط َجا َء إِ َلى النَّبِ ِّي َ و ُه َو
يص ِّليَ ،فو َضع ِرداءه فِي عنُ ِق ِهَ ،ف َخنَ َقه بِ ِه َخنْ ًقا َش ِ
��د ًيدا،
ُ
َ َ َ َُ
ُ َ
ُ
َف َج��ا َء َأ ُبو َب ْكرٍ َح َّتى َد َف َع ُه َعنْ�� ُهَ ،ف َق َال( :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) ((((((.

دفاع الصحابة وح ُّبهم لرسول اهللِ واستنقاذهم له من
فيه ُ

أذى األعداء.

وفض��ل ُأبي بكر واحتماله األذى يف س��بيل اهلل ،ويروى

عن علي أنه خطب فقال« :من أشجع الناس؟ فقالوا :أنت.
((( [سورة غافر :آية .]28
((( البخاري (.)٣٦٧٨
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

قال :أما إين م��ا بارزين أحد إال أنصفت منه ،ولكنه أبو بكر،
لقد رأيت رس��ول اهلل  أخذت��ه قريش فهذا يجؤه
وه��ذا يتلقاه ،،ويقولون له :أنت تجع��ل اآللهة إلها واحدا.

ف��واهلل م��ا دنا من��ا أحد إال أبو بك��ر يضرب ه��ذا ويدفع هذا

ويق��ول :ويلكم ،أتقتلون رجال أن يق��ول ربي اهلل؟ ثم بكى
عل��ي ،ثم قال :أنش��دكم اهلل ،أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو

بكر؟ فس��كت القوم ،فق��ال علي :واهلل لس��اعة من أبي بكر
خير منه ،ذاك رجل يكتم إيمانه ،وهذا يعلن بإيمانه».

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)41( J
احلديث احلادي واألربعون L
املنافح ُة بالقلم والشعر
��ول اهَّلل ِ
ع��ن عائِ َش�� َة  قال��ت :س ِ
ت َر ُس َ
��م ْع ُ
َ
َ
وح ا ْل ُق ُد ِ
َ ي ُق ُ
س لاَ َي َز ُال
ول لِ َح َّس َ
��ان« :إِ َّن ُر َ
ت
تَ :س ِم ْع ُ
ت َع ِن اهَّلل ِ َو َر ُسولِ ِه»َ .و َقا َل ْ
ُي َؤ ِّي ُد َكَ ،ما نَا َف ْح َ
ول اهَّلل ِ َ ي ُق ُ
َر ُس َ
انَ ،ف َش َفى
اه ْم َح َّس ُ
«ه َج ُ
ولَ :
ان :
َو ْاش َت َفى»َ .ق َال َح َّس ُ
ت َعنْ ُه
َه َج ْو َت ُم َح َّم ًدا َف َأ َج ْب ُ
��د اهَّلل ِ فِ��ي َذ َ
��ج�� َزا ُء
َو ِع�� ْن َ
اك ا ْل َ
��را َحنِي ًفا
��و َت ُم� َ
��ج ْ
َه َ
�ح� َّ�م� ً�دا َب� ًّ
���ول اهَّلل ِ ِ
َر ُس� َ
ْ
��و َف���ا ُء
�
ل
ا
ه
�
ت
�
�م
�
�ي
�
ش
ُ
َ ُ َ
�����د ُه َو ِع� ْ�ر ِض��ي
َف���إِ َّن َأبِ���ي َو َوالِ َ
(((
لِ ِع ْر ِ
ض ُم َح َّم ٍد ِم ْنك ُْم ِو َق��ا ُء

((( مسلم (.)٢٤٩٠
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

في��ه منقب ٌة لحس��ان ودفاعه المس��تميت عن رس��ول اهلل،

وتفديته بكل ما ملك ،وسرور رسول اهلل بذلك.

قال النووي  :ُقوله « :هجاهم حس��ان

فشفى واشتفى» أي :شفى المؤمنين ،واشتفى هو بما ناله من
أعراض الكفار ومزقها ،ونافح عن اإلسالم والمسلمين.

وقاء»:
«ف��إن أبي ووالده وعرضي لع��رض محمد منكم ُ

هذا مم��ا احتج به ابن قتيبة لمذهبه؛ أن عرض اإلنس��ان هو

نفس��ه ال أس�لافه؛ ألنه ذكر عرضه وأسالفه بالعطف ،وقال
��رض الرجل :أموره كلها الت��ي ُيحمد هبا و ُيذم من
غي��رهِ :ع ُ
نفسه وأسالفه ،وكل ما لحقه نقص يعيبه .
وأما قوله« :وقاء» فبكس��ر ال��واو وبالمد ،وهو ما وقيت

به الشيء.

***
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

ُ
)42( J
احلديث الثاني واألربعون L
ُح ُّب ال ُعصاة

��ن ا ْل َخ َّط ِ
��ن ُع َم َر ْب ِ
اب َ ،أ َّن َر ُج�ًل�اً َع َلى َع ْه ِد
 َع ْ
ال َّنبِ��ي  كَان اس��مه عب َ ِ
ب
��د اهَّللَ ،وك َ
َان ُي َل َّق ُ
َ ْ ُ ُ َْ
ِّ
ك رس َ ِ
ِ
َان
ول اهَّلل َ ،وك َ
ِح َم ًاراَ ،وك َ
َان ُي ْضح ُ َ ُ
الش َر ِ
ال َّنبِ ُّي َ ق ْد َج َل َد ُه فِي َّ
ابَ ،ف ُأتِ َي بِ ِه َي ْو ًما،
ِ
َف َأم ِ ِ
��ن ا ْل َق ْومِ :ال َّل ُه َّم ا ْل َع ْن ُهَ ،ما
��ر بِه َف ُجل َدَ ،ف َق َال َر ُج ٌل م َ
َ َ
��ر َما ُي ْؤ َتى بِ ِهَ .ف َق َال ال َّنبِ ُّي « :لاَ َت ْل َع ُنو ُه،
َأ ْك َث َ
ِ
ب اهَّللَ َو َر ُسو َل ُه»(((.
َف َواهَّلل ِ َما َع ِل ْم ُ
ت َأ َّن ُه ُيح ُّ
ح��ب العص��اة لرس��ول اهلل ،وأن معاصيه��م وإن
في��ه
ُّ

أضعفته��م ،إال أهن��ا ل��م تس��لب بعضه��م اإليم��ان والحب
بعض العصاة
النبوي ،وأن المعاصي ال تك ّفر أصحاهبا ،وأن َ
ال تزال فيهم بقي ٌة من خير ،واهلل المستعان.

((( البخاري ( .)٦٧٨٠
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احلب َّ
النبوي والشو ُق املُ ْص َطفوي
أَ ْربعو َن ُّ

قال يف الفتح« :وفيه الر ُّد على من زعم أن مرتكب الكبيرة

كافر لثبوت النهي عن لعنه ،واألمر بالدعاء له.
ٌ

وفي��ه أن ال تن��ايف بين ارت��كاب النهي وثب��وت محبة اهلل

ورس��وله يف قل��ب المرتك��ب؛ ألن��ه  أخ�بر بأن
اهلل ورسوله مع وجود ما صدر منه ،وأن من
المذكور يحب َ

تكررت منه المعصية ،ال تنزع منه محبة اهلل ورسوله ،ويؤخذ

تأكيد ما تقدم أن نفي اإليمان عن شارب الخمر ،ال ُيراد
منه
ُ
به زوا ُله بالكلية ،بل نفي كماله كما تقدم ،ويحتمل أن يكون
استمرار ثبوت محبة اهلل ورسوله يف قلب العاصي مقيدا بما

إذا ن��دم عل��ى وقوع المعصي��ة ،وأقيم عليه الح��د فكفر عنه

الذنب المذكور ،بخالف من لم يقع منه ذلك ،فإنه يخش��ى
عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء ،حتى يسلب منه

ذلك ،نسأل اهلل العفو والعافية».

تم��ت بحم��د اهللَ ،
ُ
(أ ْربع��ونَ
والش��وق
الح��ب ال َّنب��وي
ُّ
َّ
الم ْص َطفوي).
ُ
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ُ
وحس��ن االتباع والمواظبة،
نس��أل اهلل القبول واإلعانةُ ،

اهلل وس��لم عل��ى نبين��ا محم��د وعلى آل��ه وصحبه
وص ّل��ى ُ

أجمعين ...

***
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