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َد لِلِِ َمح ِفُرُه، َوَنُعوُذ بِالِل ِمنح  إِنَّ اْلح َتغح َتِعينُُه، َوَنسح َمُدُه، َوَنسح ُفِسنَا  َنحح ِر َأنح وح ُذ بِالِل ِمنح ُُشُ َوَنُعوح

اَمَلنَا، َمنح  لِلح  ََيحِدِه الِلَوِمنح َسيِّئاِت َأعح َهُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل  َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َفاَل هَاِدَي َلُه، َوَأشح

لُ  ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ َك َلُه،َوَأشح يح َدُه الَ َُشِ  ه، َأما َبعد: َوحح

وَُش  ،-صىل الِل عليه وسلم -فإن أصدق اْلديث كالُم الِل، وخرَي اهلدِي هدُي ُممد

َعة، وُكلَّ بِدَعٍة َضاللة، وُكلَّ َضالَلٍة يف النّار.األموِر ُمدثاُُتا وُكلَّ ُُم   دَثٍة بِدح

 أما بعد:

َففيها حَتصيل الَسعادة والرسور،  -َعّز وجّل  -، أوصيكم َوَنفيس بَِتقوى الِل 

 وفيها الفوز والنجاة. 

ملحبة الكاملة لِل ، الَحياة َطيبة، والِعيشًة َرضّية، وال َسعادًة َأبدية إال بِتحقيق ا

َشدُّ ُحبًّا لِِّلذـهِ    ڇ: -وجّل  عزّ –يقول  -جّل وعال-
َ
ِيَن آَمنُوا أ بتحقيقها ينال العبد  ١٦٥البقرة:  ڇ َواَّلذ

 العزة والسعادة والفالح والنجاح يف الدنيا واآلخرة.

، يقول شيخ اإلسالم -صىل الِل عليه وسلم -ُمبة رسوله -جّل وعال -وإن من ُمبة الِل 

وُيطاُع ألجِل  هللا،إنما ُيحُب ألجِل   -صلى هللا عليه وسلم -الرسول  "فإن :–رمحه الِل–ابن تيمية 

هُ  ڇ :-جّل وعال -كما قال  هللا،هللا وُيتبُع ألجِل  َه فَاتذبُِعوِِن ُُيْبِبُْكُم اللـذ آل  ڇقُْل إِن ُكنتُْم ُُتِبُّوَن اللـذ

 .٣١عمران: 
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، يف -صىل الِل عليه وسلم -ال تنفُك عن ُمبة رسولنا ُممد -جّل وعال -فمحبة الِل

 َحاَلَوةَ  َوَجدَ  فِيهِ  ُكنَّ  َمنح  َثاَلث  »قال: أّنه  -صىل الِل عليه وسلم –صحيح البخاري عن النبي 

ياَمنِ  ِ  وذكر منها: أن يكوَن الِل ورسولُه أحبُّ إليِه مما سوامها. «اإلح

وحينئٍذ فمحبُة سيد اخللق وأفضِل البرش وإمام الرسل أصل  عظيم  من أصول الدين، 

ْوَلى ڇ: -جّل وعال -وقد قال ربنا وقاعدة  مهمة  من قواعد اإليامن كيف
َ
 مِنْ  بِالُْمْؤِمنِيَ  انلذِِبُّ أ

نُفِسهِمْ 
َ
 ، ٦األحزاب:  ڇأ

أحّب إلى العبد  -صلى هللا عليه وسلم -"وهذه األولوية تتضمن أن يكون الرسول قال العلامء: 

 بل الُحكم هلل وللرسول وهديِه وشرعِه وُسنته"من 
ا

 يكون للعبد حكٌم على نفسِه أصال
ّ
 . نفسه، وأال

الَ »: -صىل الِل عليه وسلم -قال النبيُّ  -ريض الِل عنه -ففي الصحيحني من حديث أنسٍ 

، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِليحِه ِمنح َوَلِدِه َوَوالِِدِه َوالنَّ  ِمُن َأَحُدُكمح َِعنيَ ُيؤح   .«اِس َأْجح

 -عاقبتها خري  عظيم، ونعيم  ُمقيم، فمن أحّب رسول الِل -صىل الِل عليه وسلم –ُمبُة نبينّا 

 -ُموحًدا ُُمقًقا له التوحيد، كان مع الرسول  -عّز وجّل  -مؤمنًا بالِل  -صىل الِل عليه وسلم

 برمحة من الِل وفضٍل وإحسان. النعيم،يف جنات  -صىل الِل عليه وسلم

الَساعة؟  َمتىالِل : َيا َرسول -َصىل الِل َعليِه َوَسلم-أّن َرُجاًل َقاَل للنبي »عند البخاري: 

َت  َوَماقال:  َددح أي ما زدُت عىل  «ِمن َصالٍة َوَصوٍم َوَصَدقة َقاَل: َما َأعَددُت هلَا َكثرًيا ؟هَلَا َأعح
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 :-َصىل الِلُ َعليِه َوَسلم -ولكنّي ُأحُب الِلَ َوَرسوله، َفَقاَل النبّي » الواجبات من نوافل، ُثّم قال:

َببحَت  َمنح  َمعَ  َفَأنحَت   «َأحح

حُب النبيوهو الصحايّب اجلليل:   -ريض الِل عنه –قال َأنس 
ُ
 -صلى هللا عليه وسلم -"فأنا أ

 معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثِل 
َ
 ."أعمالهموأبا أبكٍر وعمر وأرجو أن أكون

 يف َفهِم هذا اْلديث  -ريض الِل عنه ورمحه -يقول اْلسُن البرصّي 

لحق باألبرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم، وتقتدي "
َ
َبَع آثارهم، ولن ت

ّ
ا ات فمن أحّب قوما

 طريقهم 
ُ
 منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ

َ
ا أن تكون تهم، وتصبح وتمس ي وأنت على منهجهم، حريصا

ّ
بُسن

ا في العمل وإن كنت  .-رمحه الِل –انتهى كالمه  "ُمقصرا

، واْلُب وإن كان من أعامل القلوب فالبّد من ظهور آثاره عىل اجلوارح قواًل 

ظاهًرا وباطنًا فهناك شواهد صحيحة عىل املحبة  يف اْلياةوعماًل، والبّد من بروز براهنِي صدقه 

 تظهر عىل من اتصف هبا. الصادقة، وهناك عالمات تؤكد صحة، وآثار  

جّل  –حتمل عىل حتصيل ما ُُيبُه الِل  -صىل الِل عليه وسلم -فمحبة املؤمن لِل ولرسوله

ِمل عىل اجتناب من أعامل القلوب واجلوارح وحت  -صىل الِل عليه وسلم -وُُيبُه رسوله -وعال

واألقواِل  واألعامل، من االعتقادات  -صىل الِل عليه وسلم -، ويبغضه نبيناما ُيبِغُضه الِل

صىل  -ُمبًة صادقًة ظاهرًة وباطنة، ُمتّبع  لرسول الِل -صىل الِل عليه وسلم -َفُمِحُب رسول الِل
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يف َمنشطه وَمكرهه، يف رسه وعالنيته باذاًل كل ما يف وسعِه للوقوف عىل َهدِيِه  -الِل عليه وسلم

 وسريته وُشعه وهديه. -الصالة والسالمعليه -واتباع سنتِه ُمتحرًيا يف ْجيع توجهاته ُسنتُه 

ا : من سلف هذه األمة يقول اْلسن البرصي وغريه  قوما
ّ
زعموا محبة هللا ومحبة "إن

قُْل إِن ُكنتُْم ُُتِبُّوَن اللذـَه فَاتذبُِعوِِن ڇ فابتالهم هللا بهذه اآلية: -صلى هللا عليه وسلم –رسوله 

 .٣١آل عمران:  ڇُُيْبِبُْكُم اللذـُه َويَْغفِْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ 

تقتيض ُحسَن التأيس به وحتقيق االقتداء  -صىل الِل عليه وسلم -ُمبُة رسولنا، 

بُسنته: يف أخالقِه وآدابه، يف نوافله وتطوعاتِه، يف أكلِه وُُشبه ولباسِه، يف ْجيع آدابه الكاملة 

 وأخالقه الطاهرة.

تقتيض تعظيم النبي وتوقريه واألدَب  -صىل الِل عليه وسلم -، ُمبة الرسول

، تعظيم -صىل الِل عليه وسلم -ق املأذون وحسب املرشوع يف كتاب الِل وسنة نبيهمعه ِوف

مرشوع يقتيض التعظيم بالقلب باعتقاِد كونِه رسوال، رسواًل مصطفى دون غلٍو أو جفاء، 

وبدون وقوٍع يف ُمذور، تعظيم  باللسان: وذلك بالثناء عليِه بام هو أهلُه وبأفضل ما ُيوصف به 

فالواجب البعد واْلذر يف مقام النبوة من اجلفاء كرتك الصالة عليه لفًظا أو  وحينئذخري البرش، 

 خًطا، أو االستهانة، أو قلة امُلباالِة هبا، أو إمهال مطالعة سريتِه ومذاكرة َهدّيِه.

صىل الِل  -إذا ُسئل عن حديٍث من أحاديث رسول الِل -رمحه الِل -كان ُممد بن امُلنكدر

 . -صىل الِل عليه وسلم -وتوقرًيا لرسول الِل حتى يرمَحُه اجلالسون إجالاًل  بكى -عليه وسلم
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أمر  -صىل الِل عليه وسلم -إذا قرأ أحاديث النبي -الِل رمحه -الرمحن بن مهدّي  وكان عبد

 ."ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي"اْلارضين بالسكوت وقال: 

ا، وكالمُه املأثور بعد "ُحر : -الِل رمحه -يقول ابن العريّب املالكّي  ا كُحرَمِته حيا
ا
 النبي ميت

ُ
مة

 يرفع صوتُه 
ّ

رئ كالمه َوَجَب على كِل حاضٍر أال
ُ
ا، فإذا ق

ا
موتِه في الِرفعة مثُل كالمِه املسموع لفظ

 انتهى كالمه. عليه وال ُيعرض عنه"

 -عنه ألطفها يف اْلديث األلفاظ وأهذهبا وأرِق املعاين وفواجب املسلم اختيار أحسن 

  -صىل الِل عليه وسلم -وجتنب كلاًم فيه جفاء أو إساءُة أدٍب مع مقامِه   -صىل الِل عليه وسلم

 أو مع ُسنّته.

الثناء عليه بام هو أهله بام أثنى عليه ربه   -صىل الِل عليه وسلم -، ومن ُمبته  

والسالم عليه، اإلكثار من ذلك  من غري غلٍو وال تقصري، وإن من أعظم الثناء عليه إكثار الصالة

 املسامع واللسان، وعند اخلط بالَبنان. الرشيف عىلعند ورود ذكره 

اِمُكم يوَم »قال:   -صىل الِل عليه وسلم -ففي ُسنِن أيب داود أّن النبي  إنَّ من أفَضِل أيَّ

الُم وفيِه ُقبَِض وفيِه النَّفخُة و اجلُمعِة، الِة فيِه ُخلَِق آدُم عليِه السَّ ثِروا عيلَّ مَن الصَّ عقُة فأكح فيِه الصَّ

 .«فيه

 اللهم صِل عىل نبينا ُممد وسّلم. 
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َتَذُكره دائاًم، ومتني رؤيته،   -عليه أفضل الصالة والسالم  -، من مظاهر َُمبتهِ  

 بني رسوله يف جنته.أّن جيمع بينك و -جّل وعال-وُدعاء الِل 

تِي ِِل ُحبًّا»أّنُه قال:  - َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -روى مسلم  عن النّبي  أَناس   ِمنح َأَشدِّ ُأمَّ

ِدي لِِه َوَمالِه َيُكوُنوَن َبعح  .«َيَودُّ َأَحُدُهمح َلوح َرآيِن بَِأهح

 فنسأل الِل أّن ُيرشنا معهم.

وأزواجه، وُمبه صحابته : ُمَبه َقرابتِه، وآل بيته، -السالم عليه الصالة و -من مظاهر ُحبهِ 

َصىلَّ الِلُ َعَليحِه  -معرفُة مكانتهم فرسولنا م، ومعرفة فضلهم، وحفظ حرماُتم ووتوقريه

 .«ُأَذكِرُكم الِلُ يف َأهَل َبيتي، ُأَذكِرُكم الِلُ يف َأهَل َبيتي، ُأَذكِرُكم الِلُ يف َأهَل َبيتي»يقول:  -َوَسلَّمَ 

ٍد » قال:  -ريض الِل عنه -رويف صحيِح الُبخارّي أّن أبا َبك َصىلَّ الِلُ َعَليحِه  -ُارُقبوا ُُمَمَّ

   .«يف أهل بيته– َوَسلَّمَ 

َحايِب؛ َفإِنَّ َأَحَدُكمح َلوح » :-َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -النبي وأما يف َصحابتِه فقال الَ َتُسبُّوا َأصح

َرَك  َفَق ِمثحَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َأدح   «ُمدَّ َأَحِدِهمح َوالَ َنِصيَفهُ َأنح

المعليه الصالة  -، دعوتُه  ا وجهارا  -والسَّ التي َحِرَص عليها لياًل وهنارا، رِسً

هي: حتقيق العبودية لِل وحده الُشيك له، وعدم رصف يشء من خصائص الربوبيِة أو 
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له وتعظياًم له، هو من حقّق هذا هلذا كان أكثر الناس ُمبًة  -عّز وجّل  -األُولوهية لغرِي الِل

 اجلانب من التوحيد.

ُتطحُروين كام َأطحَرِت النصاَرى ابَن مريم، إِنَّام َأنا َعبحد  ال»: -َصىلَّ الِلَُّ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -يقول النبي

 .«فقولوا عبُد الِل َوَرُسولهُ 

 َما َشاَء الِلُ َوِشئحَت،» :َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -وعند أمحد بإسناٍد َحسن أّن رجاًل قال للنبي

 .«أجعلتني لِل نًِدا؟ قل َماَشاَء الِلُ َوحدهُ  :-َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -فقال له النبي

كاعتقادك فيه ما هو من خصائص  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -فاحذر من الغلو يف رسول الِل

أو تدعوُه من دون الِل لكشف رٍض أو   -عّز وجّل –الِل، كاعتقاد أنُه يعلم الغيب بام مل ُيطلعُه الِل 

 دفِع كرب أو جلِب نفٍع، فذلك ُِشك  بنّص القرآِن وهدّي سيد األنام، 

ا إَِّلذ َما َشاڇ  :-سبحانه -يقوُل  ْملُِك نِلَْفِِس َنْفًعا َوََّل ََضًّ
َ
هُ  ءَ قُل َّلذ أ ْعلَُم الَْغيَْب  ۚ اللـذ

َ
َولَْو ُكنُت أ

و ِِنَ السُّ   ١٨٨األعراف:  ڇءُ ََّلْستَْكََثُْت مَِن اْْلَْْيِ َوَما َمسذ

 -عليِه الصالة والسالم–ومن أعظِم التكذيِب للقرآن وُسنِة سيد األنام اعتقاد أن وجودُه 

سابق  هلذا العامل وأّن اخللق والكون ُخلَِق من نورِه ونحو ذلك من االعتقادات الباطلة امُلخالفِة ملا 

ثْلُُكْم يُوَحى ڇ يف الَوحيني نَا بَََشٌ مِِّ
َ
 .١١٠الكهف:  ڇ إَِلذ  قُْل إِنذَما أ
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جيُب عباد الِل ترُك ْجيع العبارات التي تؤدي إىل هذا الغلو الفاحش كادعاء إنُه ُحُب 

والوقوُع يف  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -ُثم ُتتخُذ مثُل هذه الكلامت لنرش الغلو يف الرسول األكوان!

 وغرِي ذلك من امُلنكرات اخلطرية. -عّز وجّل  –الرشِك بالِل 

بارك الِل ِل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بام فيه من اآليات والذكر اْلكيم، 

 ولكم من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. العظيم ِلأقول ما تسمعون وأستغفر الِل 

 

 وصحبِه ومن اتّبع ُهداه، أما بعد:اْلمد لِل، والصالة والسالم عىل رسول الِل وعىل آلِه 

عباد الِل، إّن من أعّظم أسباب ُخذالن املسلمني اليوم ووقوعهم يف كثرٍي من الفتن واملحّن 

ُمبًة صادقًة باالتباع، وإّن من  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  - هو البعُد عن حتقيق ُمبة الِل وُمبة رسوله

أعظم أسباب املحّن كذلك، ُُمالفُة منهج الِل ومنهج  أعظم أسباب الوقوع يف الفتن ومن

قوًما  العملية فرتىمما يكوُن من امُلخالفات العقائدية واملحاذير  -َصىلَّ الِل َعَليحِه َوَسلَّمَ  -رسوله

رون أصحابه ويطعنوّن يف عرضه!  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -يّدعوّن ُمبة النبي وهم يسّبون وُيَكفِّ

 .-ريض الِل عنهنّ  -تهمون أزواجهوي

وهم ُُيالفوّن أمرُه فيطرونُه  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -وترى أقواًما يّدعوّن ُمبة النبي

 ويعطونُه صفات الِل رّب العاملني.
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خالفوا ُسنته وانتهجوا مناهج  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -وترى أقواًما يّدعوّن ُمبة النبي

 الفة هلّديِه وطريقتِه، وحتزبوا وتكتلوا عىل ُطرق شيطانية ليست من اإلسالم يف يشء.ُم

وُهّم يبتدعون بِدًعا ما أنزل الِل هبا  -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -وترى ُأناًسا يّدعوّن ُمبة النبي

 -ريض الِل عنهم –من ُسلطان، وُيتفلون بأعياٍد بدعية مل يفعلها رسول الِل وال فعلها أصحابُه 

وال فعلها أتباعه مثُل االحتفال بليلة أو مثُل االحتفاُل باإلرساء واملعراج واملولد النبوي الذي 

سيحتفلون به قريًبا أو اهلجرة النبوية فُكلها أعياد  بدعية ال متُت إىل اإلسالم بصلة بل يعتقدون 

احتفاالُتم وُيرُض رقصهم وُُموهنم وُيرُض ِغناَءهم ُيرُض  -َصىلَّ الِلَُّ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -أن النبي

 بالدفوِف والطبول كام يقوُل قائلهم:

 وسامَح الُكَل فيما قد جرا    ***   هذا احلبيُب مع األحباب قد حضرا

ألّن من  ؛-َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  -فكُل هذه األفعال تدلُّ عىل كذهبم يف دعواهم ُمبة النبي

 ّبَع أمره وسلَك هّديه وأحّب صحابته.أحّبه ات

أمركم بأمٍر عظيم، تزكوا به حياتكم وتسعُد به نفوسكم، أال وهو  -جّل وعال -ُثّم إن الِل

إِنذ اللذـَه َوَمََلئَِكتَُه ڇ : -َصىلَّ الِلُ َعَليحِه َوَسلَّمَ   -اإلكثار من الصالة والتسليم عىل النبي الكريم

ِيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيْهِ وََسلُِِّموا تَْسلِيًما ۚ لََعَ انلذِِبِِّ  يَُصلُّونَ  َها اَّلذ يُّ
َ
 .٥٦األحزاب:  ڇ يَا أ

اللهم  -َصىلَّ الِلَُّ َعَليحِه َوَسلَّمَ -اللهم صلِّ وسلم وبارك عىل نبيك وعبدك ورسولك ُممٍد 

 ارض عن اخللفاء الراشدين، اللهم ارض عن الصحابِة أْجعني، واألئمِة املهديني.
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نْيَا َحَسنًَة َوِِف اْْلِخَرةِ َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلذارِ ڇ اللهم اغفر لنا ، ٢٠١البقرة:  ڇَربذنَا آتِنَا ِِف ادلُّ

 ُممد.عىل نبينا  وَصىلَّ الِلُ َوَسلَّمَ  ولوالدينا وللمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

 .جزاكم هللا خرياو 
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