
حريٌّ باملسلمني وهم يعيشون شْهَر الخري شهَر ربيع املبارَك، 

ويَُخلِّدون ِذكْرى مولِد النبّي األعظم صلوات الله وسالمه عليه 

مع  يعيشوا  وأن  ونرصته،  محبَّته  عىل  أنفَسهم  يُحاسبوا  أن 

وليَُزكُّوا  قلوِبهم،  يف  محبَّتَه  ليَُنّموا  وشامئله؛  وسنَّته  سريتِه 

وأسوتِهم،  برسولِهم  بالتعلُّق  إميانَهم  وا  وليُِتمُّ بها،  نُفوَسهم 

واآلخرة،  الّدنيا  يف  والفوز  الفالح،  إىل  الله...  إىل  ودليلِهم 

وجديٌر بهم أن يبحثوا عن عالماتها يف حياتهم من اتِّباعه ونُرصته، 

وإيثارِه، وكرثة ِذكْرِه.

العدد من نَرشيّة املجلس األعىل  نَُزيُِّن هذا  الله  مبحبّة رسول 

للفتوى واملظامل.

عرَّفها  فقد  املحبَة،  تعريفات  من  عددا  الشفا  يف  عياٌض  ذكر 

سفيان الثوريُّ بأنَها "اتباع الرسول صىل الله عليه وسلم"، كأنه 

أخذ ذلك من قوله تعاىل: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوين﴾ 

والذب عن  "اعتقاد نرصته  بأنّها:  آخرون  [آل عمران: ٣١]، وعرّفها 

بأنّها:  بَها  نقرِّ أن  ُمخالَفِتِه". وميكن  لها، وهيبَُة  سنته، واالنقياد 

الله عليه وسلّم، وميُل القلب لذكره  التعلُّق برسول الله صىل 

واتّباع سّنِتِه، ونُرصِة ديِنه، وإيثار ذلك عىل النفس والولَد والوالد 

واألهل.

خالط  فقد  حّقا  وسلّم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أحبَّ  من 

اإلمياُن قلبَه، وأعظُم مثرات املحبّة االتباع؛﴿قُْل إن كنتْم تُِحبُّون 

الله فاتَّبعوين يُحِببْكم الله﴾ [آل عمران: ٣١]. ومن مثراتِها ما جاء 

يف الحديث املتَّفق عليه عن أنس ريض الله عنه: "أن رجال أىت 

النبي صىل الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ 

قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددُت لها من كثريِ صالٍة وال صوٍم 

وال صدقٍة، ولكنِّي أِحبُّ الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت". 

بيشء  اإلسالم  بعد  فرحنا  ما  عنهم:  الله  ريض  الصحابة  وقال 

فَرََحنا بهذا الحديث.

الله  صىل  النبي  أىت  رجال  أن  عبّاٍس  وابِن  عائشَة  حديث  ويف 

أهيل  من  إيلَّ  أَحبُّ  ألنت  الله  رسول  يا  فقال:  وسلم  عليه 

ومايل، وإين ألذكُرُك فام أصِربُ حتَّى أجيء فأنظر إليك، وإين 

مع  رُِفْعَت  الجنة  دخلَت  إذا  أنَّك  فعرفُت  وموتََك،  مويِت  ذكرت 

الله  يطع  ﴿ومن  تعاىل:  الله  فأنزل  أراك،  ال  َدَخلتَها  وإن  النِبيِّنَي 

النبيني  من  عليهم  الله  أنعم  الذين  مع  فأولئك  والرسول 

رفيقا﴾  أولئك  وحسن  والصالحني  والشهداء  والصديقني 

[النساء: ٦٨]، فدعا به فقرأها عليه.

بابها  عىل  عمر  فجلس  وسلم-  عليه  الله  صىل  النبي  تعني- 

الله عنها:  لعائشة ريض  امرأًة قالت  أنَّ  يبيك حتّى أصبَح. وجاء 

اكِشفي يل قرب رسول الله صىل الله عليه وسلم، فكشفتُْه 

لها فبََكْت حتَّى ماتَْت.

آياُت طه ليسْت تُبَاَهى                         وال تناَهى عىل الّدوام

قَلِبي لَديِْه شْوِقي إليِْه                       يزكو عليِْه أزىك الّسالِم

خرج عمر ريض الله عنه ليلة يحرُُس، فرأى مصباحا يف بيت عجوز 

تنفش صوفا وتقول:

عـــىل محّمــٍد صــــــالُة األبْــرار             صّىل عليه الطِّيِّبون األخيـــاْر

قد كان قوَّاما بىًُك باألسحاْر             يا ليت شعري واملنايا أطوار

اْر هل تجَمَعنِّي وحِبيِبَي الدَّ
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عرَّفها  فقد  املحبَة،  تعريفات  من  عددا  الشفا  يف  عياٌض  ذكر 

سفيان الثوريُّ بأنَها "اتباع الرسول صىل الله عليه وسلم"، كأنه 

أخذ ذلك من قوله تعاىل: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوين﴾ 

والذب عن  "اعتقاد نرصته  بأنّها:  آخرون  [آل عمران: ٣١]، وعرّفها 

بأنّها:  بَها  نقرِّ أن  ُمخالَفِتِه". وميكن  لها، وهيبَُة  سنته، واالنقياد 

الله عليه وسلّم، وميُل القلب لذكره  التعلُّق برسول الله صىل 

واتّباع سّنِتِه، ونُرصِة ديِنه، وإيثار ذلك عىل النفس والولَد والوالد 

واألهل.

يف  بإدراكه  يستلِّذ  وأن  بالجامل  يتعلّق  أن  اإلنسان  فطرة  من 

الكرم  من  الكامل  صفات  يُِحبَّ  وأن  وغريِها،  واألصوات  الصور 

والنجدة والصالح والشجاعة... إلخ، ومن فطرته أيضا أن يُحّب من 

يُحِسُن إليه وأن يتعلََّق مبن يُقابلُه باإلنعام.

الله  صىل  الله  رسول  سيِِّدنا  يف  مجتِمعٌة  األسباب  هذه  وكّل 

عليه وسلَّم؛ فإنَّه جاِمٌع لهذه املعاين الثالثة املوجبة للمحبة:

* أما جامل الصورة وُحْسُن الظاهر، فقد تواتر أنه صىل الله عليه 

وسلّم كان أجمل الناس َخلْقا، وأبهاهم منظرا.

* وأّما متاُم الُخلق وكامُل الباطن فقد بلغ فيه الغاية وأعىل. هل 

عازٍب،  بن  والرباء  طالب،  بن أيب  معبٍد وعّيل  أّم  أحاديث  قرأتم 

وأنَس بن مالك، وعائشة، وأيب هريرة وهند بن أيب هالة... إلخ 

وصفه  بل  فأبهروا؟  وصفوه  كثري  وَخلٌْق   - عنهم  الله  ريض   -

كتاُب  املؤمن  وحْسُب  واألمانة،  والصدق  بالكامل  املرشِكون 

الله: ﴿وإنََّك لعَىل ُخلٍُق عظيم﴾. [ن: ٠٤]

ته فقد بنيَّ الله تعاىل رأفته بهم،  * وأما إحسانه وإنعامه عىل أمَّ

ورحمته لهم، وهدايته إياهم، وشفقته عليهم، واستنقاذهم 

﴿لقد جاءكم رسوٌل  به من النار. واقرأوا إن شئتم قولَه تعاىل: 

باملؤمنني  عليكم  حريٌص  عِندتم  ما  عليه  عزيز  أنفسكم  من 

رؤوٌف رحيم﴾ [التوبة: ١٢٨]، ﴿وما أرسلناك إّال رحمة للعاملني﴾ 

[األنبياء: ١٠٧]، ﴿يأيها النبيء إنّا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا 

وداعيا إىل الله بإذنه ورساجا منريا﴾ [األحزاب: ٤٥]. واآليات يف 

هذا املعنى كثرية معلومة.

الله علينا؟ وأيُّ منٍَّة  فأيُّ إحسان أعظُم قدرا من إحسان رسول 

ُحبِّه  موِجِب  من  أعظُم  للُحبِّ  موِجٍب  وأيُّ  علينا؟  مّنته  من  أكَربُ 

فطرًة ورشيعة؟

دّرٌة عياضّية:
قال القايض عياض: "فإذا كان اإلنسان يُِحبُّ َمن َمَنَحُه يف دنياه 

ًة،  ُمدَّ َمرضٍَّة  أو  هلََكٍة  من  استنقذه  أو  َمعُروفًا  مرَّتني  أو  مرًَّة 

النَّعيِم  مَن  يَِبيُد  ال  ما  َمَنَحُه  فمن  ُمنَقِطٌع،  قليٌل  بها  والتَّأذِّي 

، وإذا كان يَُحبُّ  وَوقَاه ما ال يْفَنى من عذاب الجحيم أْوَىل بالُحبِّ

بالطّبع َملٌِك لُحْسِن ِسريَتِِه، أو حاكٌِم ملا يُؤثَُر من قَواِم طريقته، 

أو قاٍص بعيُد الدار ملا يشار من علمه أو كرم شيمته، فَمن جَمَع 

ِبالُحبِّ  أَحقُّ  الَكاَمِل  مرَاتِِب  غايَِة  عىل  الله)  (رسول  الِخَصاَل  هِذِه 

وأَْوَىل ِباملَيِْل".

الله  فإّن  الله،  رسول  محبّة  تقتيض  املؤمن  فطرُة  كانت  إذا 

أوجبَها عليه، وجعلَها من دالئل إميانه، ووبّخ القرآن من كاَن ولُده 

بالفسق  ووصفه  ورسوله،  الله  من  إليه  أحبَّ  ومالُه  وأهلُه 

َوأَبَْنآُؤكُْم  َءابَآُؤكُْم  كَاَن  إِن  ﴿قُْل  تعاىل:  الله  قال  والضاللة؛ 

رٌَة  َوتَِجٰ ٱقَْرتَفْتُُموَها  َوأَْمَوٌٰل  َوَعِشريَتُُكْم  ُجُكْم  َوأَْزَوٰ َوإِْخَوٰنُُكْم 

َن ٱللَِّه َورَُسولِِه  ِكُن تَرَْضْونََهآ أََحبَّ إِلَيُْكم مِّ تَْخَشْوَن كََساَدَها َوَمَسٰ

َوِجَهاد  ِىف َسِبيلِِه فََرتَبَُّصواْ َحتَّٰى يَأىِْتَ ٱللَُّه ِبأَْمرِه َوٱللَُّه َال يَْهِدى 

ِسِقنَي ﴾ [التوبة: ٢٤]. ٱلَْقْوَم ٱلَْفٰ

يؤمن  "ال  قال:  وسلَّم  عليه  الله  صىل  أنه  أنس  حديث  ويف 

إليه من ولده ووالده والناس أجمعني"  َحتّى أكون أحبَّ  أحدكم 

(متّفٌق علَيْه).

أسباب مَحّبته صىل الله
 عليه وسلّم:
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