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 الممخص 

، فجعميا  أوجب اهلل سبحانو وتعالى المحبة إلى رسولو األكـر محمد
مف مراتب اإليماف ، وسمات اإلسالـ ، ألف النفس البشرية متى ما عرفت 
المحبة ، تجمت فييا المعاني اإلنسانية بأسمى صورىا، فسارت نحو الكماؿ 

ي ، وتجمت فييا مبادىء الرحمة وعرفت الخير وسارت في طريؽ الورع والرق
 والتقوى فزىدت الدنيا وعممت لآلخرة. 
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Abstract 

 Allah has enjoined love for his akram messenger 

Mohammed, may Allah peace upon him and his family and 

him making them from the ranks of the faith , and attributes 

of Islam because the human psych when , I knew what love 

the meanings humanity demonstrated the highest  forms  

walked towards perfection and beamed with compassion 

and goodness    and piety vzhdt world and worked for the 

hereafter . 

 

Love of the propht 

muhammed,peace be upon 

him in the quran and sunnah 

historical study 
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 المقدمة :
الحمد هلل مستحؽ الحمد ، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد ، رافع لواء 
المجد ، وعمى آلو الطيبيف الطاىريف أولي المكاـر والسؤدد ، وعمى أصحابو نجوـ 

 السماء والفرقد . 

خاتـ  حكمت المشيئة اإلليية والعناية الربانية أف يكوف محمد بف عبد اهلل 
، واصطفاه اهلل عز وجؿ مف أوسط القبائؿ وأفضؿ العشائر وأحسف لؤلنبياء والرسؿ 

العناصر وبعثو الى مكة قمب الجزيرة العربية ، ليكوف مبشرًا ونذيرًا وداعيًا الى اهلل 
بإذنو وسراجًا منيرًا ، لذلؾ أعطى اهلل تعالى رسولو مف الصفات األخالقية والعقمية 

ثااًل عظيمًا ، وعنوانًا فذًا ، وأسوةً حسنًة ، في والنفسية والبدنية ما أىمتو ألف يكوف م
الكماؿ والدالؿ ، والشمائؿ والخالؿ ، والسجايا والعطايا ، ما لـ يكف لغيره مف البشر ، 
فمـ يخالطو أحد أو يعاشره أو يمقاه أو ينظره إال أحبو وشغؼ بو ، ولعؿ أصحابو خير 

ء ، والبذؿ والعطاء ، ثـ التابعيف ، في التضحية والفدا مف مثؿ تمؾ المحبة لمرسوؿ 
أف أبدعوا وبرعوا في حفظ تراث  مف بعدىـ الذيف كاف مف نتيجة محبتيـ لمنبي 

األمة مف خالؿ التأليؼ والكتابة فيما يخص القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة التي 
 عبرت عف صدؽ انتمائيا لمعقيدة اإلسالمية . 

مف أثر في عقيدة كؿ  تشكمو محبة النبي ونظرًا ألىمية الموضوع وما  
اليـو مف ىجمة شرسة مف قبؿ  مسمـ السيما لما يتعرض لو الرسوؿ محمد 

الصييونية العالمية ومروجي الكفر واإللحاد مف أعداء اإلسالـ مف المتطرفيف 
ساءات وتشوييات لسيرة النبي األكـر  ، التي  والتكفيرييف، وما يبثونو مف دعايات وا 

واجبنا الدفاع عنيا بكؿ ما أوتينا مف طاقة وقوة ، ولتسميط الضوء عمى تمؾ مف 
المحبة ، وما صاحبيا مف خصاؿ أخالقية ، ومواقؼ رجولية ، وصور بطولية ، 
حري بنا كمسمميف أف نربي عمييا أبنائنا وبناتنا ، ألنيا تقود بنا الى النجاح والفالح ، 

 -:والخير والصالح ، نذكرىا فيما يأتي 
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 ومنزلتو بين الرسل  عظمة الرسول 

ليكوف رسواًل لمبشرية جميعًا ، واصطفاه  لقد اختار اهلل عز وجؿ محمد  
عمى خمقو ، وأعطاه منزلة ومكانة لـ يبمغيا غيره مف األنبياء والرسؿ ، وأكرمو بأف 

ُمُؽ َما َوَربَُّؾ َيخْ  أردؼ أسمو بعد اسمو ، ولـ يشيد بيذا الفضؿ غيره ، قاؿ تعالى:
ـُ اْلِخَيَرُة ُسْبحاَف المَِّو َوَتعالى َعمَّا ُيْشِرُكوَف  َيشاُء َوَيْختاُر َما كاَف َلُي

)  


ٔ). 

ووىبو مف الخالؿ العظيمة والسجايا الحميدة والصفات األخالقية الكريمة ما  
آف جعمتو متقدمًا عمى غيره مف األنبياء والرسؿ، وأكد الباري سبحانو عمى ذلؾ في القر 

نََّؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  العظيـ ، بفخر واعتزاز بقولو تعالى:  َواِ 
(ٕ) . 

قالت:  وعندما سئمت السيدة عائشة رضي اهلل عنيا عف أخالؽ رسوؿ اهلل  
. ألف القرآف يشتمؿ عمى جميع مكاـر األخالؽ، فكما أف معاني (ٖ))كاف ُخمقُو القرآف(

إذ في  الجميمة الدالة عمى خمقو العظيـ ال تتناىى،القرآف ال تتناىى ، كذلؾ أوصافو 
كؿ حالة مف أحوالو يتجدد لو مف مكاـر األخالؽ، ومحاسف الشيـ ، وما يفيضو اهلل 

 .  (ٗ)تعالى عميو مف معارفو وعمومو ما ال يعممو إاّل اهلل تعالى

رادات زاكية،  يقوؿ ابف القيـ:" ألف الُخمؽ ىيئة مركبة مف عمـو صادقة وا 
ماؿ ظاىرة وباطنة، موافقة لمعدؿ والحكمة والمصمحة وأقواؿ مطابقة لمحػؽ، تصدر وأع

تمؾ األقواؿ واألعماؿ عػف تمؾ العمػـو واإلرادات فتكتسب النفس بيا أخالقًا ىي أزكى 
 . (٘)األخالؽ"

حاز عمى معظـ درجات الكماؿ والشرؼ  والجدير بالذكر أف النبي محمد
تاره وفّضمو بمنو وكرمو وقدرتو ، وكانت سمة الخيرية ألف اهلل سبحانو اختصو واخ

وقد أجاب عمى  تجسدت فيو قبؿ أف يخمؽ اهلل آدـ  واألفضمية لمرسوؿ محمد 
لما سئؿ: " يا رسوؿ اهلل متى جعمت نبيًا ؟ قاؿ وآدـ بيف الروح  ذلؾ الرسوؿ محمد 

 . (ٙ)والجسد" 
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 لرحمة ، أما الرسوؿ محمدوكانت بعثة الرسؿ رحمة لمخمؽ ألنيـ خمقوا مف ا
فكاف بحؽ ىو عيف الرحمة ، وسر ممكوت اهلل وعظمتو ، ألنو خمؽ مف نوره األزلي 
قبؿ أف يكوف ، وبال شؾ فمف كاف رحمة لغيره ىو أفضؿ ألنو سيد األوليف واآلخريف 

 . (ٚ) َوَما َأْرَسْمَناَؾ ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِميفَ  لقولو تعالى: 

لما سألو رجؿ كيؼ صار   أبي جعفر محمد بف عمي الباقر  فقد روي عف
يتقّدـ األنبياء وىو آخر مف بعث ؟ قاؿ: " إف اهلل تعالى لما أخذ مف بني  محمد 

 آدـ مف ظيورىـ ذّريتيـ وأشيدىـ عمى أنفسيـ ألست بربكـ ؟ قاؿ : فإف محمدًا 
 . (ٛ)ث" أّوؿ مف قاؿ بمى ولذلؾ صار يتقدـ األنبياء وىو آخر مف بع

ىو صاحب المقاـ المحمود والحوض المورود والمواء المعقود  فالرسوؿ محمد
في اليـو المشيود ، ولو الوسيمة والفضيمة والدرجة العالية الرفيعة في اآلخرة فضاًل 
عف أنو ىو صاحب الشفاعة العظمى ، لمناس جميعًا وحتى األنبياء والرسؿ تموذ 

انو السيادة والريادة وشرؼ القيادة يقوؿ الرسوؿ عميو ، فقد ناؿ مف اهلل سبح بمحمد
الصالة والسالـ: " أنا سيد ولد آدـ يـو القيامة وال فخر ، وبيدي لواء الحمد وال فخر، 
وما مف نبي يومئذ آدـ فمف سواه إال تحت لوائي ، وأنا أوؿ مف تنشؽ عنو األرض 

يقولوف أنت أبونا آدـ فاشفع لنا وال فخر .. قاؿ فيفزع الناس ثالث فزعات فيأتوف آدـ ف
إلى ربؾ فيقوؿ إني أذنبت ذنبًا أىبطت منو إلى األرض ولكف ائتوا نوحًا فيأتوف نوحًا 
فيقوؿ إني دعوت عمى أىؿ األرض دعوة فأىمكوا ولكف اذىبوا إلى إبراىيـ فيأتوف 

حؿ  ما منيا كذبة إال ما إبراىيـ فيقوؿ إني كذبت ثالث كذبات ثـ قاؿ رسوؿ اهلل 
بيا عف ديف اهلل ولكف ائتوا موسى فيأتوف موسى فيقوؿ إني قد قتمت نفسا ولكف ائتوا 
عيسى فيقوؿ إني ُعبدت مف دوف اهلل ولكف ائتوا محمد ... فآخذ بحمقة باب الجنة 
فأقعقعيا فيقاؿ مف ىذا ؟ فيقاؿ محمد فيفتحوف لي ويرحبوف فيقولوف مرحبًا فأخر 

ناء والحمد فيقاؿ لي ارفع رأسؾ سؿ تعط واشفع تشفع وقؿ ساجدًا فيميمني اهلل مف الث
يسمع لقولؾ وىو المقاـ المحمود الذي قاؿ تعالى :) َعسى أْف َيبعثَؾ َرُبَؾ َمقامًا 

 . (ٓٔ)"  (ٜ)َمْحُمودًا ( 
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عمى األمة كبير وحقو عمييـ عظيـ لذلؾ نجد أف اهلل عز  إف فضؿ النبي 
و ، فما مف آية ذكر فييا الطاعة هلل عز وجؿ فرض عمى المسمميف محبتو وطاعت

وجؿ إاّل وذكر فييا الطاعة لرسولو عميو الصالة والسالـ ، حتى أف طاعة الرسوؿ 
ُسوَؿ  ىي رحمة لمعباد ومرتبة لنيؿ الرضا واإلسعاد قاؿ تعالى:  َوَأِطيُعوا المََّو َوالرَّ

ـْ ُتْرَحُموَف   . (ٔٔ) َلَعمَُّك

ع أوامره ولزـو شرعو ونيجو ، بؿ أف مف يدعي وأوجب عمى المؤمنيف إتبا
 المحبة لمخالؽ عز وجؿ فعميو أف يثبت مصداؽ ذلؾ وعميو أف يتبع ىدي رسوؿ اهلل

ألنو ىديو ىو السبيؿ األمثؿ ، والطريؽ األكمؿ ، والمنيج األفضؿ لنيؿ السعادة في 
ـْ ُتِحبُّوَف المَّ  الدنيا واآلخرة قاؿ تعالى:  ـْ ُقْؿ ِإْف ُكْنُت ـُ المَُّو َوَيْغِفْر َلُك َو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك

ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  ُذُنوَبُك
، وعذاب مف عممًا لحبو . فجعؿ إتباع نبيو (ٕٔ)

  .(ٖٔ)خالفو

  ،ىو األسوة والقدوة لممؤمنيف الصادقيف ، المتأسيف بأخالقو فالرسوؿ محمد  
ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  قاؿ تعالى:  ،وأقوالو ، وأفعالو ، وسموكياتو َلَقْد كاَف َلُك

. وعمى كؿ حاؿ فقد أوجب  (ٗٔ) ِلَمْف كاَف َيْرُجوا المََّو َواْلَيْوـَ اآْلِخَر َوَذَكَر المََّو َكِثيرًا 
، بؿ أنو جعميا مف مراتب اإليماف ، وسمات  اهلل سبحانو وتعالى المحبة لرسولو 

الـ ، ألف النفس البشرية متى ما عرفت الحب ، تجمت المعاني اإلنسانية فييا اإلس
بأسمى صورىا ، فأصبحت رقيقة ودقيقة ، ولطيفة وأليفة ، وتممكتيا مشاعر الرحمة 
والرأفة لجميع ما في الكوف مف إنساف أو حيواف أو جماد ، وسارت في طريؽ الكماؿ 

ب مف اهلل ، فتحضا بالرضا والشفاعة ، والرقي المالئكي ، وسعدت باألنس والقر 
والنجاة والفوز يـو الساعة ، وسوؼ نسمط الضوء عمى شواىد مف السيرة والتاريخ 
توضح مقدار ما يكنو ويضمره الصحابة رضواف اهلل عمييـ مف الحب والعشؽ واليياـ 

 .ألكبادرخصوا في سبميو األرواح وا، و جمو األمواؿ واألوالد، بذلوا مف أ لرسوؿ اهلل 
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 معنى المحبة ودالالتيا الروحية

 المحبة لغة واصطالحًا :

 . (٘ٔ)الَمحبة لغة : مأخوذة مف الُحب ، وىو نقيض الكره والبغض   

 . (ٙٔ)والِحُب: ىو الحبيب ، يقاؿ: أَحبُو فيو ُمحب ، وَحبو ُيحبو ، فيو َمحبوب 

حساس  روحي ، أما في االصطالح : فيو شعور عاطفي ، وىوى نفسي ، وا 
يغمب عمى القمب والوجداف ، فيشعره بالسعادة واالرتياح ، ثـ يزداد ذلؾ الشعور 

 بالتعمؽ والخضوع ويكبر بالطاعة واإلتباع ، ويتعاظـ بالذوباف والفناء.

يقوؿ أبو ىالؿ العسكري : " أف المحبة تجري عمى الشيء ويكوف الُمراد ِبو 
، والمراد أنؾ تجب إكرامو ونفعو ، وال  غيره وليس كذلؾ اإلرادة تقوؿ: أحببت زيداً 

يقاؿ أردت زيدا بيذا المعنى ، وتقوؿ :أحب اهلل َأي أحب طاعتو ، وال ُيقاؿ أريده بيذا 
المعنى فجعؿ المحبة لطاعة اهلل محبة لو،  كما جعؿ الخوؼ مف عقابو خوفًا 

 . (ٚٔ)منو..."

سبحانو مف الفطرة ليذا فإف المحبة ىي أسمى شيء في الوجود ، فجعميا اهلل 
السميمة لمف اصطفاه وحباه ، وأجممو وأكممو ورعاه ، والذي مف أجمو خمؽ األفالؾ 
واألمالؾ إذ تنساؽ القموب إلى محبوبيا ومعشوقيا ، الذي لواله ما كانوا وال أف يكونوا 
فيو مف أخرج العالميف مف الضالؿ الى اليداية ، ومف الظممات الى النور ، ومف 

 :  (ٛٔ)الوجود يقوؿ أبو حنيفة النعماف  العدـ الى

 أنت الذي لوالك مـــا خمق امرٌؤ       كال وال عرف اليدى لـــوالكا            

 أنت الذي من نورك البدر اكتسى       والشمس مشرقة بنور بيـــاكا           

 لسراكا  أنت الذي لّما رفعت إلى السمـــا        بك قـد سمت وتزينت           

 (02)أنت الـذي ناداك ربك مرحــــبًا         ولقد دعاك لقربـــو وحبــــاكا            
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وتكوف المحبة لممحبوب خالصة ونزيية وعفيفة خالية مف األغراض والمقاصد 
المادية والدنيوية يقوؿ الغزالي : " الذي يحب فإما أف يحب لذاتو ال ليتوصؿ بو إلى 

ما أف يحب لمتوصؿ بو إلى مقصود وذلؾ المقصود إما محبوب ومقصود ورا ءه ، وا 
ما أف يكوف  ما أف يكوف متعمقًا باآلخرة وا  أف يكوف مقصورًا عمى الدنيا وحظوظيا وا 

 متعمقًا باهلل تعالى فيذه أربعة أقساـ:

وىو حبؾ اإلنساف لذاتو فذلؾ ممكف وىو أف يكوف في ذاتو  -أما القسـ األوؿ 
معنى أنؾ تمتذ برؤيتو ومعرفتو ومشاىدة أخالقو الستحسانؾ لو محبوبًا عندؾ عمى 

فإف كؿ جميؿ لذيذ في حؽ مف أدرؾ جمالو وكؿ لذيذ محبوب والمذة تتبع االستحساف 
واالستحساف يتبع المناسبة والمالءمة والموافقة بيف الطباع ثـ ذلؾ المستحسف إما أف 

ما أف يكوف ىو الصورة الباطنة أعني  يكوف ىو الصورة الظاىرة أعني حسف الخمقة وا 
كماؿ العقؿ وحسف األخالؽ ، ويتبع حسف األخالؽ حسف األفعاؿ ال محالة ويتبع 
كماؿ العقؿ غزارة العمـ وكؿ ذلؾ مستحسف عند الطبع السميـ والعقؿ المستقيـ وكؿ 
مستحسف فمستمذ بو ومحبوب بؿ في ائتالؼ القموب أمر أغمض مف ىذا فإنو قد 

بيف شخصيف مف غير مالحة في صورة وال حسف في َخمؽ وُخمؽ  تستحكـ المودة
ولكف لمناسبة توجب األلفة والموافقة فإف شبو الشيء ينجذب إليو بالطبع واألشياء 

 الباطنة خفية وليا أسباب دقيقة ليس في قوة البشر االطالع عمييا عبر رسوؿ اهلل 
يا ائتمؼ وما تناكر منيا عف ذلؾ حيث قاؿ : "األرواح جنود مجندة فما تعارؼ من

 .   (ٕٔ)"  (ٕٓ)اختمؼ 

فإذا عرؼ ذلؾ فالمحبة ىي التي ُتحرؾ المحب في يقوؿ ابف قيـ الجوزية : "  
طمب محبوبو الذي يكمؿ بحصولو لو، فُتحرؾ محب الرحمف، ومحب القرآف، ومحب 

ؾ عند العمـ واإليماف .. فتثير مف كؿ قمب حركة إلى محبوبو مف ىذه األشياء، فيتحر 
ذكر محبوبو منو دوف غيره ... فكؿ ىذه المحاب باطمة مضمحمة سوى محبة اهلل وما 
واالىا، مف محبة رسولو، وكتابو، ودينو، وأوليائو. فيذه المحبة تدـو وتدـو ثمرتيا 
ونعيميا بدواـ مف تعمقت بو، وفضميا عمى سائر المحاب كفضؿ مف تعمقت بو عمى 
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ذا انقطعت عالئؽ  توادىـ وتحابيـ لـ تنقطع المحبيف، وأسباب ما سواه. وا 
فما مف شؾ أف مف اجتمعت فيو كؿ ىذه الصفات الجميمة ، واألخالؽ   .(ٕٕ)"أسبابيا

الحميدة ، والسمات األصيمة ، والسجايا العظيمة ومختمؼ الشمائؿ والدالئؿ ، ىو مف 
وتشتاؽ إليو إف يستحؽ ىذه المحبة ، ألف العيف ترمؽ محبوبيا إف كاف قريبًا فتسعد ، 

 : (ٖٕ)كاف بعيدًا فتحمد ، يقوؿ حساف بف ثابت 

 وأحسن منك لم تر قط عينـي     وأجمل منك لم تمد النساء            

 خمقت مبرًأ من كل كل عيٍب     كأنك قد خمقت كما تشـاء            

 (72)ىو سيد الكونين سيد ىاشــٍم      ما فـي سيادتو عمينا خفاء            

 ثوابت المحبة في اإلسالم 

جعمت الشريعة اإلسالمية لممحبة ثوابت ومعايير تسمو بيا وتتفرد بالشعور 
الوجداني المتدفؽ نحو اهلل عز وجؿ ورسولو المكـر ، ألنيا محبة مجردة وخالصة تولد 

 مع العقيدة الدينية وترتبط فييا قمبًا وقالبًا ، منيجًا وسموكًا .

 بة سنام اإليمانالمح -المطمب األول

شكمت المحبة محورًا رئيسًا في العقيدة الدينية ، فال يبمغ العبد درجة اإليماف  
هلل خالقو ومصوره ومف بيده رزقو وحياتو وموتو ، وال  -الكامؿ إذا لـ يقدـ المحبة أواًل 

 تكتمؿ تمؾ المحبة إاّل بالطاعة والتقوى والورع واإلخالص واإلحساف أي مراقبة اهلل في
 السر والعمف. 

، فيو مف لو الفضؿ والتكريـ والتشريؼ واإلجالؿ . ومف  لمرسوؿ محمد -وثانيًا 
تطبع قمبو عمى محبة اهلل ورسولو آثرتو نفسو عمى طاعتيما وذاؽ حالوة اإليماف مف 

  جية ، وأنعـ بالسعادة الدائمة في الدنيا واآلخرة.
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ة اإليماف أف يكوف اهلل عز و جؿ :" ثالث مف كف فيو وجد بيف حالو قاؿ النبي  
ورسولو أحب إليو مما سواىما وأف يكره العبد أف يرجع عف اإلسالـ كما يكره أف يقذؼ 

 .(ٕ٘)في النار وأف يحب العبد العبد ال يحبو إال هلل عز و جؿ" 

محمد  لقد جعؿ اهلل سبحانو وتعالى اإليماف بو مشروطًا بمحبة سيد المرسميف  
 محبتو أرقى وأعمى وأغمى شيء في الوجود دونو ال يبمغ منزلة  ، فمف لـ يجعؿ

المؤمنيف الصادقيف . فالمحبيف مناىـ أف يكتحموا برؤية وجيو الشريؼ ، المشتاقيف 
:" ال يؤمف أحدكـ حتى أكوف أحب إليو  لزالؿ منيمو المبارؾ،  لذلؾ قاؿ رسوؿ اهلل 

 . (ٕٙ)مف والده وولده والناس أجمعيف" 

بة فإنيا تبمغ المرء مبمغ الفضؿ في كؿ شيء مف أمر الدنيا واآلخرة أما المح
، وال أحمى عنده منو   . (ٕٚ)حيف يؤثر بمحبتو، فال يكوف شيء أمرَّ

أي غرض آخر  فاإليماف باهلل يكوف ناقصًا متى ما أشرؾ في محبة الرسوؿ 
ار في وحتى في الجوارح والحواس ، ومف فضؿ نفسو وقدميا عمى حب رسوؿ اهلل ص

إيمانو خماًل ونقصًا وال يبمغ درجة الكماؿ إاّل إذا جردىا عف شعوره بتفضيؿ نفسو عمى 
وىو  ، روى زىرة بف معبد عف جده قاؿ: " كنا مع النبي  شخص المصطفى 

فقاؿ عمر: واهلل يا رسوؿ اهلل ألنت أحب إلّي مف كؿ  آخذ بيد عمر بف الخطاب 
والذي نفسي بيده ال يؤمف أحدكـ حتى أكوف أحب :  شيء إال نفسي ! فقاؿ النبي 

:  إليو مف نفسو ، قاؿ : فأنت اآلف واهلل أحب إلّي مف نفسي ، فقاؿ رسوؿ اهلل 
بأف إيمانو أصبح كاماًل ، بعد أف  عمر . وىنا يبشر الرسوؿ (ٕٛ)اآلف يا عمر" 

 قدـ األىـ عمى الميـ ، واألتـ عمى المتـ.

أف يؤثر عمى النفس وأف يكوف أحب  سوؿ محمد لقد أوجب اهلل في حؽ الر 
الى كؿ مؤمف مف نفسو ، ولعؿ ما فعمو أبو طمحة األنصاري خير شاىد عمى تمؾ 

 المحبة فقد روي عف أنس أنو قاؿ : لما كاف يـو أحد انيـز الناس عف رسوؿ اهلل 
شديد  وأبو طمحة كاف قائمًا بيف يديو يترس معو بترس واحد وكاف أبو طمحة رامياً 
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الرمي والنزع فكسر يومئذ قوسيف أو ثالثًا وكاف الرجؿ يمر بجعبتو مف النبؿ فيقوؿ 
انثرىا ألبي طمحة وكاف إذا رمى يشرؼ النبي لينظر الى موضع نبمو فيقوؿ  النبي 

أبو طمحة بأبي أنت وأمي يا رسوؿ اهلل ال تشرؼ يصبؾ سيـ مف سياـ القـو نحرى 
 .( ٜٕ)دوف نحرؾ 

 درجات المحبة -اني المطمب الث

لقد أصبحت لممحبة في ظؿ اإلسالـ وما جاء بو مف قيـ نبيمة لغرس بذرة  
الحب والتآلؼ المودة والتعايش بيف الناس درجات يتمنى كؿ المسمميف االرتقاء إلييا ، 

لنيؿ السعادة األبدية والمنزلة الخصيصة  والسيما بمحبتيـ لسيد الخمؽ محمد 
ربو مف اهلل تعالى وكاف الصحابة يتنافسوف لموصوؿ إلييا ، وال والمكانة العظيمة وق

ىي اإلخالص في  -ليا ، فالدرجة األولى تتحقؽ تمؾ المحبة إاّل بمباركة رسوؿ اهلل
يختبر أصحابو عمى وفؽ مقدار تمؾ المحبة وتعمقيا في  المحبة إذ كاف النبي 

 يـ تجاه المجتمع .النفس ، مف خالؿ صدقيـ وأمانتيـ والتزاميـ ومسؤوليت

وتكمف بمقدار ما يقدمو المحب لدينو ومعتقده ومبادئو مف  -والدرجة الثانية 
وىي اإليثار أي تفضيؿ  -البذؿ والعطاء دوف انتظار الفائدة والثواب. والدرجة الثالثة

المحبوب عمى النفس والماؿ واألىؿ فتمؾ الدرجات مف المحبة ترفع العبد منزلة كبيرة 
تو عند اهلل تعالى ، وتبمغو الجنة وما أعده لمعاشقيف والمحبيف فييا مف نعيـ وتجؿ مكان

 ماديًا ومعنويًا.  دائـ ، عمى وفؽ ما فيموه وما ترجموه وما قدموه لمحبوبيـ 

فقاؿ: متى الساعة ؟  قاؿ جاء أعرابي إلى النبي  عف أنس بف مالؾ  
ما أعددت ليا مف كثير صالة وال قاؿ وماذا أعددت ليا؟  قاؿ:  والذي بعثؾ بالحؽ 

 .  (ٖٓ)صـو ولكني أحب اهلل ورسولو ، قاؿ : فإنؾ مع مف أحببت 

 .  (ٖٔ)فرحوا بشيء فرحيـ بيا "  قاؿ أنس : " فما رأيت أصحاب رسوؿ اهلل   

أي )المحبة ( وىؿ ىناؾ منزلة أعظـ وأجؿ وأشرؼ مف أف يكوف الُمحب مع  
 األعمى.  في الجنة والفردوس رسوؿ اهلل 
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 عالمات المحبة -المطمب الثالث

عالمات واضحة وجمية سواء كانت ظاىرة أو باطنة  شكمت المحبة لمرسوؿ  
في القوؿ والعمؿ والبذؿ والعطاء والتضحية والفداء ، فترى المحب ال ييمو سوى 

راقو ، النظر الى محبوبو ، والسعادة بقربو ، واالشتياؽ لمقائو ، واالكتواء بنار المظى لف
وليس شيء أعز عميو مف سالمتو ودوامو . ويتجمى لنا ذلؾ في موقؼ أبا طالب عـ 

في حفظو وحياطتو منذ أف كاف غالمًا صغيرًا وحتى صارًا رجاًل كبيرًا  الرسوؿ 
فعندما فرضوا الحصار عمى بني ىاشـ في شعب أبي طالب ، كاف أبو طالب في 

فيأتي فراشو كؿ ليمة حتى يراه مف أراد بو   طوؿ مدتيـ في الّشعب يأمر رسوؿ المَّو
شرا أو غائمة فإذا ناـ أمر أحد بنيو أو إخوتو أو بني عّمو فاضطجع عمى فراش 

 . (ٕٖ)إف يأتي بعض فرشيـ فيرقد عميو  وأمر رسوؿ المَّو  رسوؿ المَّو 

ويعز جانبو الى آخر رمؽ في حياتو ، وكاف   وظؿ يدافع عف رسوؿ اهلل 
ف أجمو ويعادي ، حتى أثبت حبو وفداءه ألبف أخيو رغـ كؿ التحديات يصاحب م

واالضطياد وكاف يفخر بذلؾ ويقوؿ: اذىب يا ابف أخي فقؿ ما أحببت ، فو اهلل ال 
 ، وأنشد: (ٖٖ)أسممؾ لشيء أبدًا 

 واهلل لن يصموا إليك بجمعيـــــــم     حتى أوسد في التراب دفيــــنا            

 (22)ونااصدع بأمرك ما عميك غضاضة     وأبشر وقر بذلك منك عيــف         

وقد أسره األعداء ثـ صمبوه عمى  ولننظر الى موقؼ رجؿ مف صحابة النبي 
، فقد ضرب أروع األمثمة في المحبة والتضحية مف  (ٖ٘) خشبة وىو زيد بف الدثنة

ىػ فقاؿ لو أبو ٗة أجؿ محبوبو فقد روي أف زيدًا أسر في موقعة بعثة الرجيع سن
سفياف: يا زيد، أنشدؾ اهلل أتحب أف محمداً اآلف عندنا مكانؾ تضرب عنقو، وأنؾ فى 
أىمؾ؟ قاؿ: واهلل ما أحب أف محمدًا اآلف فى مكانو الذي ىو فيو تصيبو شوكة تؤذيو، 
ني لجالس فى أىمي . قاؿ أبو سفياف: ما رأيت مف الناس أحدًا يحب كحب  وا 

 .( ٖٙ) أصحاب محمد محمداً 
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إذ كاف الصحابة  ويعد التعظيـ والتقديس مف عالمات المحبة لمرسوؿ 
مف َشعره وَعرقو وفضمة وضوئو فقد روي عف عروة  يقدسوف كؿ شيء عند النبي

عند الحديبية وتحاور معو في  ، لما التقى بالرسوؿ محمد( ٖٚ)بف مسعود الثقفي 
اىو مف الطاعة والتكريـ والتشريؼ شأف الصمح نقؿ الى قريش ما كاف قد جمب انتب

بعينو قاؿ  مف قبؿ أصحابو : إف عروة جعؿ يرمؽ أصحاب النبي  لشخص النبي
ذا  فو اهلل إف يتنخـ النبي نخامة إال وقعت في كؼ رجؿ منيـ فدلؾ بيا وجيو وجمده وا 
ذا تكمموا عنده خفضوا  ذا توضأ كادوا يقتتموف عمى وضوئو وا  أمرىـ ابتدروا أمره وا 

صواتيـ وما يحدوف النظر إليو تعظيمًا لو فرجع عروة إلى أصحابو فقاؿ أي قـو واهلل أ
لقد وفدت عمى المموؾ ووفدت عمى كسرى وقيصر والنجاشي واهلل إف رأيت ممكا قط 

 . (ٖٛ)يعظمو أصحابو ما يعظـ أصحاب محمد محمدًا 

ر أو وسر المحبة أف يكوف سجية عمى الفطرة مف دوف تكمؼ أو تصنع أو قس
 : ( ٜٖ)جبر وال مباىاة أو مراءاة يقوؿ الشافعي 

 إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة      فال خير في ود يجيء تكمـــــــفا             

 وال خير في خل يخون خميمو      ويمقاه من بعد المودة بالجــــــــفا             

 (21)يظير سرًا كان باألمس قد خفاوينكر عيشًا قد تقادم عيـــده       و             

 مراتب المحبة   –المطمب الرابع 

مف الجدير بالذكر بما أف المحبة مف العبادات والمقامات السامية التي يتمنى  
كؿ مسمـ بموغيا لذلؾ أصبحت ليا مراتب يتقدـ الشخص فييا عمى وفؽ اجتياده 

 -ؿ مف مقدمتيا:وانشغالو في الطاعات والرياضات الروحية والتعبدية ولع
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 أىمية الصالة والسالم عمى النبي محمد  -المرتبة األولى

تعد الصالة والسالـ عمى النبي محمد مف مراتب المحبة التي جبؿ المسمموف  
عمييا ، ومف يديـ الصالة والسالـ عميو فمو مف الثواب واألجر العظيـ ، فقد أوجب 

ِإفَّ المََّو َوَمالِئَكَتُو ُيَصمُّوَف  فقاؿ تعالى: اهلل سبحانو ىذه الصالة عمى عباده المؤمنيف
 . (ٔٗ) َعَمى النَِّبيِّ يا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َصمُّوا َعَمْيِو َوَسمُِّموا َتْسِميمًا 

المسمميف عمى اإلكثار مف الصالة والتسميـ عميو لما أعده اهلل ليـ  وحث النبي   
درجات فيذه الفضيمة خص اهلل تعالى بيا النبي مف البركات والكرامات ورفيع ال

:"  مف صمى عميَّ صالة واحدة صمى  دوف غيره مف سائر األنبياء فقاؿ  محمد
. واألحاديث في فضيمة  (ٕٗ)اهلل عميو عشر صموات وحط عنو عشر خطيئات" 

الصالة والتسميـ عمى النبي محمد كثيرة وال نريد أف نخوض فييا خشية اإلسياب ، 
ف نذكر ىذا الحديث الذي يوضح فييا عظمة الصالة عمى النبي محمد وىي ال تقؿ لك

  قاؿ:" (ٖٗ)أىمية عف صالة العبد لربو طاعة وخشوعًا وتعظيمًا عف أبي بف كعب 
إذا ذىب ثمثا الميؿ قاـ فقاؿ: يا أييا الناس أذكروا اهلل اذكروا  قاؿ : كاف رسوؿ اهلل 

ادفة ، جاء الموت بما فيو جاء الموت بما فيو ، قاؿ أبي: اهلل جاءت الراجفة تتبعيا الر 
قمت يا رسوؿ اهلل إني أكثر الصالة عميؾ فكـ أجعؿ لؾ مف صالتي ؟ فقاؿ: ما 
شئت؟ قاؿ : قمت الربع ، قاؿ: ما شئت؟ فإف زدت فيو خير لؾ. قمت :النصؼ ، 

شئت ؟ فإف  قاؿ : ما شئت ؟ فإف زدت فيو خير لؾ. قاؿ : قمت فالثمثيف ، قاؿ: ما
زدت فيو خير لؾ ، قمت: أجعؿ لؾ صالتي كميا ! قاؿ : إذا تكفى ىمؾ ويغفر لؾ 

. فالصالة والسالـ عميو يجب أف تكوف في سكناتنا وحركاتنا وفي كؿ  (ٗٗ)ذنبؾ " 
ذا أردنا أف يكفينا اهلل ىمنا يجب أف نكثر مف الصالة والتسميـ عمى  نفس نتنفسو ، وا 

ذا أالحبيب محمد  ردنا أف يغفر اهلل ذنبنا ، فمنكثر مف الصالة والتسميـ عمى ، وا 
ذا أردنا أف يفرج اهلل كربنا فمنكثر مف الصالة والتسميـ عمى النبي النبي محمد ، وا 

ذا أردنا سعادة الدنيا واآلخرة فمنكثر مف الصالة والتسميـ عمى النبي  محمد . وا 
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زاد ندخره آلخرتنا. وفي ذلؾ  ، ولنتخمؽ بأخالقو ونتأدب بآدابو فيي خير محمد
 يقوؿ البغدادي:

 أغر عميـــــو لمنبوة خاتــــــــم     مـن اهلل من نور يموح ويشيــــد              

 وضم اإللو اسم النبي إلى اسمو    إذا قال في الخمس المؤذن أشيد             

 (22)مود وىذا محمـد  وشق لو من اسمـــــو ليجمـــــو    فـذو العرش مح           

تكوف تمؾ الصالة لو سندًا وعونًا مف  ومف يكثر الصالة عمى النبي محمد  
الكربات ، ودواًء وشفاًء مف العالت ، وسموة وسعادة مف الحزف واآلىات ، ونورًا 
وضياًء مف الظممات ، ونجاة وخالصًا مف الشدات ، وبركة في الماؿ واألىؿ واألبناء 

 والبنات .

، وبينما ىو يطوؼ بالبيت الحراـ، إذ رأى رجاًل (ٙٗ)روي أف سفياف الثوري فقد 
، فقاؿ لو: يا ىذا  ال يرفع قدمًا، وال يضع قدمًا، إاَل وىو يصمي عمى النبي محمد
ىؿ عندؾ في ىذا  إنؾ قد تركت التسبيح والتيميؿ، وأقبمت بالصالة عمى النبي

سفياف الثوري! قاؿ: لوال أنؾ غريب مف  شيء؟ قاؿ: مف أنت عافاؾ اهلل؟ فقمت: أنا
أىؿ زمانؾ ، ما أخبرتؾ عف حالي ، وال أطمعتؾ عمى سري . ثـ قاؿ لي: خرجت 
ووالدي حاجًا الى بيت اهلل الحراـ ، حتى إذا كنت في بعض المنازؿ ، مرض والدي 
 فقت ألعالجو، فبينما ذات ليمة عند رأسو إذ مات والدي واسود وجيو، فقمت: إنا هلل
نا إليو راجعوف ، فجذبت اإلزار عمى وجيو فغطيتو ، فغمبتني عيني فنمت ، فإذا أنا  وا 
برجؿ لـ أر أحسف منو وجيًا، وال أنظؼ منو ثوبًا، وال أطيب منو ريحًا، يرفع قدمًا 
ويضع أخرى ، حتى دنا مف والدي فكشؼ اإلزار عف وجيو، فابيض ثـ ولى راجعًا ، 

اهلل مف أنت الذي مف اهلل عمى والدي في أرض الغربة؟ فتعمقت بثوبو فقمت: يا عبد 
صاحب القرآف! أما إف والدؾ كاف  قاؿ: أو ما تعرفني أنا محمد بف عبد اهلل 

مسرفًا عمى نفسو ، ولكف كاف يكثر الصالة عميَّ ، فمما نزؿ استغاث بي ، وأنا غّياث 
 .(ٚٗ)لمف أكثر الصالة عميَّ ، فانتبيت فإذا وجو أبي أبيض 
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ال شؾ أف ىذه الرواية فيا جانبيف: األوؿ أنيا مف الرؤى واألحالـ ، وىي ال 
تعتمد كدليؿ تاريخي ، الثاني وىو األىـ أنيا فييا دليؿ عمى فضيمة الصالة عمى 

، وأف سندىا وراوييا سفياف الثوري وىو مف كبار العمماء والمحدثيف في  النبي محمد
رواة الحديث لذلؾ فمف غير الممكف أف تكوف الكوفة ، فيو موضع ثقة ومأموف عند 

 غير واقعية .

 إتباع سنتو واالقتداء بسيرتو قواًل وعمالً  –المرتبة الثانية

واالقتداء بو مف مراتب المحبة   مف نافمة القوؿ أف إتباع سنة النبي محمد  
ف وسمة واضحة مف سمات الطاعة والوالء والتفاني وحسف اإلتباع ، فقد دأب المسممو 

عمييا في أقواليـ وأفعاليـ وسرىـ وعالنيتيـ وحميـ وترحاليـ ومختمؼ أحواليـ ، 
ـْ  امتثااًل لقوؿ اهلل تعالى:  ـُ المَُّو َوَيْغِفْر َلُك ـْ ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك ُقْؿ ِإْف ُكْنُت
ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة  . وقاؿ تعالى: (ٛٗ) ُذُنوَبُك َلَقْد كاَف َلُك

 .( ٜٗ) َحَسَنٌة ِلَمْف كاَف َيْرُجوا المََّو َواْلَيْوـَ اآْلِخَر َوَذَكَر المََّو َكِثيرًا 

في طاعتو وعدـ عصياف أمره ألف الطاعة لو  وتتجسد عند المؤمنيف محبة النبي 
ُسوَؿ َفَقْد َأطاَع المََّو  تعالى: يعني الطاعة هلل رب العالميف امتثااًل لقولو َمْف ُيِطِع الرَّ

ـْ َحِفيظاً  فقاؿ: "  ( . وأكد عمى ىذا المعنى النبيٓ٘) َوَمْف َتَولَّى َفما َأْرَسْمناَؾ َعَمْيِي
كؿ أمتي يدخؿ الجنة يـو القيامة إال مف أبى! قالوا: ومف يأبى يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

 .(ٔ٘)ني فقد أبى " مف أطاعني دخؿ الجنة ومف عصا

ويؤكد القاضي عياض عمى ارتباط ىذه المحبة بالموافقة واإلتباع فيقوؿ: "   
ال لـ يكف صادقًا في حبو وكاف مدعيًا،  اعمـ مف أحب شيئًا آثره وآثر موافقتو ، وا 

مف تظير عالمة ذلؾ عميو وأوليا: االقتداء بو واستعماؿ  فالصادؽ في حب النبي
تباع أقوال و وأفعالو وامتثاؿ أوامره واجتناب نواىيو ، والتأدب بآدابو في عسره سنتو وا 

ـْ ُتِحبُّوَف المََّو فاتبعوني  ويسره ومنشطو ومكرىو وشاىد ىذا قولو تعالى: )ُقْؿ ِإْف ُكْنُت
يثار ما شرعو وحض عميو عمى ىوى نفسو وموافقة شيوتو "   .(ٕ٘)ُيحببكـ اهلل( وا 
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يمانية خم وبال شؾ فإف محبة الرسوؿ  قت عند المسمميف حالة وجدانية وا 
 جعمتيـ يتأسوف بأسموب حياتو وطريقة كالمو ، وعبادتو وحركاتو وسكناتو وأحوالو .

في أخالقو وصفاتو وخصالو  خير مف مثؿ النبي وكاف اإلماـ عمي  
مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو، بالقرابة وآدابو فقد كاف يقوؿ: "وقد عممتـ موضعي 

، وأنا وليد يضمني الى صدره ، والمنزلة الخصيصة ، وضعني في حجرهلقريبةا
ويكنفني في فراشو ، ويمسنى جسده ، ويشمني عرقو ، وكاف يمضغ الشئ ثـ يمقمنيو 
، وما وجد لي كذبة في قوؿ ، وال خطمة في فعؿ ... ولقد قرف اهلل بو صمى اهلل عميو 

مالئكتو ، يسمؾ بو طريؽ المكاـر ، وآلو مف لدف إف كاف فطيمًا أعظـ ممؾ مف 
ومحاسف أخالؽ العالـ ، ليمو ونياره . ولقد كنت أتبعو إتباع الفصيؿ إثر أمو ، يرفع 

 . (ٖ٘)لي في كؿ يـو مف أخالقو عممًا ، ويأمرني باالقتداء بو " 

فأصبح  بكؿ تفاصيميا في ذىف اإلماـ عمي  ولذلؾ انطبعت حياة النبي  
قاؿ : "  (ٗ٘)كؿ شيء . جاء عف مطرؼ بف عبد اهلل بف الشخير يحاكيو ويقمده في 

فكبر بنا  بالكوفة خمؼ عمي بف أبي طالب  (٘٘)صميت أنا وعمراف بف حصيف 
ىذا التكبير حيف يركع وحيف يسجد فكبره كمو فمما انصرفنا قاؿ لي عمراف : ما 

ذه الصالة؟ مف ى صميت منذ حيف أو قاؿ منذ كذا وكذا أشبو بصالة رسوؿ اهلل 
 . (ٙ٘)يعنى صالة عمي رضي اهلل تعالى عنو " 

إذ كاف يقتدي  (ٚ٘) ويتجمى ذلؾ الموقؼ أيضًا عند عبد اهلل بف عمر 
، "  في كؿ شيء، حيث يروى أنو كاف كثير اإلتباع آلثار رسوؿ اهلل  بالرسوؿ 

 اهلل . " وكاف رسوؿ  (ٛ٘)حتى أنو ينزؿ منازلو، ويصمي في كؿ مكاف صمى فيو" 
،  (ٜ٘)يأتي مسجد قباء كؿ سبت راكبًا وماشيًا، فكاف ابف عمر يفعؿ مثمو اقتداء بو" 

 .  (ٓٙ)نزؿ تحت شجرة فكاف ابف عمر يتعاىدىا لئال تيبس  وقد روي أف رسوؿ اهلل 
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في كؿ  إف تأثير القدوة كاف واضحًا في شخصو ، حتى أنو يتأسى بالرسوؿ 
عمى التقوى والزىد والعبادة فكاف مثااًل حيًا لمولد ما يفعمو، لذلؾ نشأ ابف عمر 

 الصالح. 

تمسكًا  يصؼ تمسؾ ابف عمر في سنة النبي وقاؿ اإلماـ محمد الباقر
حديثًا  إذا سمع مف رسوؿ اهلل  شديدًا:" لـ يكف أحد مف أصحاب رسوؿ اهلل 

 .( ٔٙ)ف الخطاب" أجدر أال يزيد فيو، وال ينقص منو، وال، وال، مف عبد اهلل بف عمر ب

وىذه شيادة عظيمة تدؿ عمى نزاىتو وأمانتو وضبطو في نقؿ الحديث والرواية عف   
 وما ىي إال مرتبة جميمة وثمرة عظيمة مف ثمرات المحبة الصادقة. النبي

 أىداف المحبة –المطمب الخامس 

وعمى المجمؿ فإف لممحبة أىداؼ وغايات اجتيد المسمموف عمى بموغيا 
خالصو وتفانيو في سبيؿ محبوبو وتحصيمي ا ألنيا تبرىف عمى صدؽ المحب وا 

كاف يمثؿ لمعاشقيف والسالكيف الذروة في السعادة ، والمنتيى  فالنبي محمد  ،وخميمو
 في العبادة ، والسموى لمروح والفؤاد ، والدواء لمنفوس واألجساد.

 صيانة المحبوب وحفظو غاية وأمنية  –أواًل 

مف الشر ، وحفظو مما قد يمحؽ  ى حياطة رسوؿ اهلل حرص المسمموف عم
بو مف األذى والضر، فكانوا يفدونو بأرواحيـ ليضمنوا سالمتو ، لتبقى ىامتو شامخة 

يعني بقاء الديف ، وديمومة  مرفوعة ، ورأسو محفوظة ممنوعة ، ألف بقاء رسوؿ اهلل
 والعزيمة والمضاء .  العطاء الرباني المتجسد فيو ، الذي يمدىـ بالطاقة والقوة

ليمة اليجرة في  ويتجمى ذلؾ الموقؼ في المحبة لّما ناـ اإلماـ عمي  
ليفتديو بروحو ودمو حتى ال يصيبو مكروه مما كاف يخطط ليا  فراش النبي 

 . (ٕٙ)المشركوف في اغتيالو والتخمص منو 
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يثرب صاحبو ورفيؽ دربو عند اليجرة الى  ولما قاـ فيو أبو بكر الصديؽ 
 مف أحواؿ ومقامات يندىش القارئ ليا ، ويتمعف في الوقوؼ عندىا.

إلى الغار، جعؿ  لما خرج ىو ورسوؿ اهلل  فقد روي إف أبا بكر الصديؽ  
، ومرة خمفو ومرة عف يمينو ومرة عف شمالو، فسألو أبو بكر يمشي مّرة أماـ النبي 

الّرصد فأكوف أمامؾ وأذكر الّطمب يا رسوؿ اهلل أذكر "عف ذلؾ، فقاؿ :  رسوؿ اهلل 
. ولما انتييا إلى  (ٖٙ)فأكوف خمفؾ، ومرة عف يمينؾ ومرة عف يسارؾ آلمف عميؾ " 

: " واهلل ال تدخمو حتى أدخمو قبمؾ ، فإف كاف فيو شيء أصابني الغار قاؿ أبو بكر
اف دونؾ ، فدخؿ فكسحو، ووجد في جانبو ثقبًا فشؽ إزاره وسدىا بو، وبقي منيا اثن

، ووضع رأسو في  أدخؿ؟ فدخؿ رسوؿ اهلل  فألقميما رجميو، ثـ قاؿ لرسوؿ اهلل 
حجره وناـ، فمدغ أبو بكر في رجمو مف الجحر، ولـ يتحرؾ مخافة أف ينتبو رسوؿ اهلل 

 فسقطت دموعو عمى وجو رسوؿ اهلل ،:فقاؿ: ما لؾ يا أبا بكر؟ قاؿ ، 

. وىذا شاىد  (ٗٙ)، فذىب ما يجده لدغت، فداؾ أبي وأمي، فتفؿ رسوؿ اهلل 
 حي عمى حفظ المحبوب وحياطتو مف األذى والخشية عميو مف أف يصيبو مكروه.

 الخشوع والوقار عند ذكر النبي محمد -ثانياً 

في مجمس  كاف السمؼ الصالح مف الصحابة والتابعيف لما يأتي ذكر النبي 
لؾ جميًا عمى محياىـ وىيئاتيـ أو موقؼ يشعروف بالوقار والييبة والخشية ويظير ذ

تراه يييج  ، لما يأتي ذكر النبي مؤذف الرسوؿ وتصرفاتيـ فيذا بالؿ بف رباح
، لذلؾ قيؿ أنو ترؾ األذاف بعد وفاة النبي  بالبكاء شوقًا وحبًا وىيامًا لرسوؿ اهلل

 وروي أف بالاًل رأى النبي  (٘ٙ)بسبب ذلؾ ، فيجر المدينة وسكف دمشؽ ،  في
منامو وىو يقوؿ: " ما ىذه الجفوة يا بالؿ؟ أما آف لؾ أف تزورنا؟ فانتبو حزينًا، فركب 

وجعؿ يبكي عنده ويتمرغ عميو، فأقبؿ الحسف  ِإلى المدينة، فأتى قبر النبي 
والحسيف، فجعؿ يقبميما ويضميما، فقاال لو: نشتيي أف تؤذف في السحر، فعال سطح 

، المَّو أكبر، ارتجت المدينة، فمما قاؿ: أشيد أف ال إلو إال المسجد، فمما قاؿ: المَّو أكبر
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المَّو، زادت رجتيا، فمما قاؿ: أشيد أف محمدًا رسوؿ المَّو ، خرج النساء مف خدورىف، 
 "  . (ٙٙ)فما رئي يـو أكثر باكيًا، وباكية مف ذلؾ اليـو

ىنوا عمى ويتجمى لنا في مقاـ الخشوع والحياء والبكاء لدى التابعيف الذيف بر 
إذ كاف اإلماـ أو التكمـ بأحاديثو وسيرتو  صدؽ تمؾ المحبة لمجرد ذكر الرسوؿ 

يتغير لونو، وينحني حتى يصعب عمى جمسائو لما يراه  ، إذا ذكر النبي (ٚٙ)مالؾ
ـَ تتغير إذا  مف ىيبتو، وعظيـ قدره، ورفعة محمو عند ربو، فقيؿ لو يومًا في ذلؾ: أي ل

لو رأيتـ ما رأيت لما أنكرتـ عمّي ما تروف مني، ولقد كنت أرى  ؟ فقاؿ:"ذكر النبي
محمد بف المنكدر بف عبد اهلل بف اليدير التيمي وكاف سّيد القراء ال يكاد نسألو عف 

إال بكى حتى نرحمو، لما يأخذه مف لوعة االحتراؽ بألـ  حديث ورد عف النبي
الفراؽ. ولقد كنت أرى جعفر الصادؽ ابف محمد الصادؽ ابف زيف العابديف وكاف 

جالاًل لو، وما رأيتو يحدث عف  كثير الّدعابة إذا ذكر النبي اصفر لونو ميابًة منو وا 
ُؽ َعِف اْلَيوى ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي إال عمى طيارة تعظيمًا لحديثو ) َوما َيْنطِ  رسوؿ اهلل
، ولقد اختمفت مترددًا إليو زمانًا فما كنت أراه إاّل عمى ثالث خصاؿ، إّما  (ٛٙ)ُيوحى (

ما يقرأ القرآف، وكاف مف العمماء والعباد الذيف يخشوف اهلل  ما صامتًا، وا  مصميًا، وا 
فينظر  صديؽ يذكر النبيتعالى . ولقد كاف عبد الرحمف بف القاسـ بف أبي بكر ال

 وقد جّؼ لسانو في فمو ىيبة لرسوؿ اهلل -أي ساؿ منو الدـ -إلى لونو كأنو نزؼ
بكى  ولقد كنت آتي عمار بف عبد اهلل بف الزبير بف العواـ، فإذا ذكر عنده الرسوؿ 

حتى ال يبقى في عينيو دموع. ولقد رأيت محمد بف شياب الزىري وكاف مف أىنأ 
فكأنو ما عرفؾ وال عرفتو. ولقد كنت آتي  ىـ، فإذا ذكر عنده النبيالناس وأقرر 

 صفواف بف ُسميـ الزىري موالىـ وكاف مف المتعبديف المجتيديف، فإذا ذكر النبي
بكى حتى يقـو الناس عنو، ويتركوه رحمًة بو، وحذرًا مف رؤيتو عمى تمؾ الحالة 

 . (ٜٙ)المحزنة" 
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ر كانت تتممؾ المؤمنيف الصادقيف المتيميف إف حالة الوجؿ والخشية والوقا 
، فرفعتيـ مرتبة في مقاـ القرب والرضا عند اهلل جؿ وعال ،  بمحبتيـ لرسوؿ اهلل 

 –أخذه العويؿ والزويؿ  أنو كاف إذا سمع حديثًا لرسوؿ اهلل (ٓٚ) روي عف قتادة
، قيؿ لو: لو . ولما كثر عمى مالؾ الناس (ٔٚ)بحيث ال يستقر بمكاف  -أي االنزعاج

جعمت مستمميًا يسمعيـ ما تمميو لكثرتيـ وبعد بعضيـ عنؾ فقاؿ: ) يا َأيَُّيا الَِّذيَف 
ـْ َفْوَؽ َصْوِت النَِّبيِّ (   . (ٖٚ)"  (ٕٚ)آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُك

 تربية األوالد عمى خمق التضحية والفداء -ثالثاً 

مى حب الجياد والتضحية في عمى تربية أبناء المسمميف ع خمص النبي 
سبيؿ المبادئ والعقيدة الدينية ، وجعميا فرض عيف عمى كؿ مسمـ قادر عمى حمؿ 
السالح والذود عف حمى اإلسالـ وحرمو ، سواء بالقوؿ أو الفعؿ أو بالماؿ وبذؿ 

 ودعوتو . ولعؿ موقؼ عمي بف أبي طالب الميج واألرواح مف أجؿ رسوؿ اهلل 
يمانو بقضيتو خير شاىد عمى ما نقوؿ  النبي  الذي تربى في حجر في محبتو لو وا 

، ناـ في فراش النبي  ففي ليمة اليجرة ، وقد أجمع المشركوف عمى قتؿ رسوؿ اهلل
  ليوىـ الكفار أف محمدًا ما زاؿ في الدار ، ويفتديو بنفسو وروحو ، رغـ خطورة

 . (ٗٚ)الميمة ، إاّل أنو آثر محبتو وسالمتو عمى حياتو 

ىي مف ثوابت العقيدة نجد أف المسمميف أجمعوا عمى  وبما أف محبة النبي 
أو تكمـ في حقو بالسوء أو السب والطعف والكذب عميو وحّرض عمى  مف آذى النبي

قتمو ، كاف ال بد مف التخمص منو متى ما حانت لو الفرصة وتييأت لو الظروؼ ، 
 ىػ فقد روى عبد الرحمف بف عوؼ ٕويتجمى لنا ذلؾ الموقؼ في معركة بدر سنة 

بميٍؿ فصفنا، فأصبحنا ونحف عمى صفوفنا، فإذا بغالميف  عبأنا رسوؿ اهلل قاؿ: "
ليس منيما واحٌد إال وقد ربطت حمائؿ سيفو في عنقو، فالتفت إليَّ أحدىما فقاؿ: يا 

وؿ عـ، أييـ أبو جيؿ؟ .. قمت: وما تصنع بو يا ابف أخي؟ قاؿ: بمغني أنو يسب رس
، فحمفت لئف رأيتو ألقتمّنو أو ألموتف دونو. فأشرت لو إليو، والتفت إلى اآلخر اهلل 
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فقاؿ لي مثؿ ذلؾ، فأشرت لو إليو فقمت: مف أنتما؟ قاال: ابنا الحارث. قاؿ: فجعال ال 
 .  (٘ٚ)يطرفاف عف أبي جيؿ حتى إذا كاف القتاؿ خمصا إليو فقتاله وقتميما" 

ترخص النفوس لسعادة المحبوب في بناء شخصية  وبوادر تمؾ المحبة أف 
( لما لقي النبي ٙٚفقد روي أف طمحة بف البراء )األوالد عمى اإليماف بمحبة النبي 

  جعؿ يمصؽ برسوؿ اهلل  ويقبؿ قدميو وقاؿ: يا رسوؿ اهلل،  مرني بما شئت فال
: " اذىب وىو غالـ فقاؿ لو عند ذلؾ  أعصي لؾ أمرًا؟ فعجب لذلؾ رسوؿ اهلل 

: أقبؿ فإني لـ أبعث بقطيعة  فاقتؿ أباؾ؟ قاؿ: فخرج موليًا ليفعؿ فدعاه فقاؿ لو
 . (ٚٚ)"رحـ

في نفوس األوالد ، جعموا يردوف ولعؿ مف نتائج غرس بذرة المحبة لمرسوؿ 
ف كمفيـ ذلؾ الكث األذى ويدفعوا الشر عف رسوؿ اهلل  ير دوف بأرواحيـ حتى وا 

  ،قد روي: "أف غمماف مف أىؿ البحريف خرجوا يعمبوف بالصوالجة. فالنظر الى العقوبة
وأسقؼ البحريف قاعد، فصكت الكرة صدره فأخذىا، فجعموا يطمبوف إليو في ردىا، 
فأبى، فقاؿ غالـ منيـ: أسألؾ بحؽ محمد لما رددتيا عمينا، فشتـ رسوؿ اهلل، فاقبموا 

 عميو بصوالجيـ وما زالوا يخبطونو حتى مات.

، فو اهلل ما فرح بفتح وال غنيمة مف غنائـ المسمميف  لؾ إلى عمر فرفع ذ
كفرحو بقتؿ أولئؾ الغمماف األسقؼ، وقاؿ: اآلف عز اإلسالـ ، إف غممة صغارًا سمعوا 

 .(ٛٚ)شتـ نبييـ فغضبوا لو وانتصروا. ثـ أىدر دـ األسقؼ" 

 التأكيد عمى مظاىر العزة والرفعة عند المسممين –رابعًا 

فييا تأكيد مظاىر العزة والشموخ  جدير بالذكر أف المحبة لرسوؿ اهللمف ال 
رمز وعنواف تمؾ العزة وبقائيا عمى مر الزماف ،  لمديف اإلسالمي ، ويعد رسوؿ اهلل

واحتراـ أسمو وصفتو فيو إشارة واضحة لما جسده المسمموف مف ثوابت ومعايير في 
عميو الصالة والسالـ الذي ال يعدلو ىذا المجاؿ تنـ عف اإليماف الحقيقي بشخصو 

 شيء في الوجود. 
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ىػ ، لما ٙفي صمح الحديبية سنة  ويتجمى لنا في ذلؾ موقؼ اإلماـ عمي 
أرادت قريش إبراـ عقد الصمح مع المسمميف أرسمت سييؿ بف عمرو مندوبًا عنيا 

لح اكتب ىذا ما صا فاختار عميًا ليكتب عيد الصمح فقاؿ:"  ليتفاوض مع النبي
عميو محمد رسوؿ اهلل، فقاؿ سييؿ: لو شيدنا أنؾ رسوؿ اهلل، ما صددناؾ عف البيت 

: وأمر عميًا أف يكتب  وقاتمناؾ، ولكف أكتب اسمؾ واسـ أبيؾ فقاؿ رسوؿ اهلل 
 محمد بف عبد اهلل، ويمح لفظ رسوؿ اهلل، فأبى عمٌي أف يمحو ىذا المفظ ، فمحاه 

أف يكوف في نفس كؿ مسمـ حتى ال يتياوف وال يتوانى . وىذا الشعور يجب ( ٜٚ)بيده" 
لحظة في الدفاع عف حرماتنا ومقدساتنا وديننا إذا ما انتيكت ولعؿ ما يتعمؽ بالنبي 

 في أولوياتيا.  األكـر 

 إيمانًا وتسميمًا: محبة النساء المؤمنات لمرسول  -خامساً 

وال نبالغ إذا قمنا أف  مف الرجاؿ ، لـ تكف النساء بأقؿ حبًا وشوقًا لمنبي 
النساء أكثر حبًا وىيامًا وعاطفة ألنيّف أرؽ قموبًا ، وأندى شعورًا ، وأرىؼ إحساسًا ، 

في اإليماف وصدؽ العقيدة والجياد  وقد سطرف مالحـ عديدة في المحبة لمنبي 
 والوفاء .

يتجمى لنا موقؼ تمؾ المرأة المؤمنة الصابرة  وفي محبة النساء لمرسوؿ  
 لمحتسبة التي لـ يكف عزائيا في شيء ، سوى أنيا ال تريد أف ترى رسوؿ اهلل ا

لما مر في انصرافو مف معركة أحد بامرأة مف  أصابو مكروه . روي أف رسوؿ اهلل 
في المعركة، فمما نعوا  بني دينار وقد أصيب زوجيا وأخوىا وأبوىا مع رسوؿ اهلل 

لوا: خيرًا يا أـ فالف، ىو بحمد اهلل كما تحبيف. ؟ قا ليا قالت: فما فعؿ رسوؿ اهلل 
قالت: أرونيو حتى أنظر إليو؟ فأشير ليا إليو حتى إذا رأتو قالت: كؿ مصيبة بعدؾ 

 .( ٓٛ)جمؿ! تريد صغيرة 

في مرض القمب ، ونحوؿ البدف ، وتتجدد  وتتجمى أثر المحبة لمنبي  
قالت فاطمة  لما ثقؿ النبي قاؿ: "  األحزاف واألشجاف بفقده عف أنس بف مالؾ 
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: ليس عمى أبيؾ كرب بعد اليـو ، فمما مات  رضي اهلل عنيا: واكرب أبتاه ، فقاؿ 
 قالت فاطمة:

 يا أبتاه أجاب ربًا دعـــاه       يا أبتاه جنة الفردوس مأواه            

 ــاهيا أبتاه من ربو ما أدنــاه       يا أبتـاه إلى جبريل أنعـ            

 قاؿ: فمما دفف قالت: يا أنس ، أطابت أنفسكـ أف تحثوا عمى رسوؿ اهلل   
 .(ٔٛ)التراب؟!

إلى الرفيؽ األعمى كاف حزف ابنتو فاطمة الزىراء عميو  ولما انتقؿ الرسوؿ 
عظيمًا وفراقو شديدًا ووقعو أليمًا ، تفطر قمبيا عميو لياًل ونيارًا ، لـ تينأ ولـ تفرح 

قاؿ : " ما رأيت فاطمة رضي اهلل  عف أبي جعفر محمد بف عميبعده .. روي 
 . (ٕٛ)" عنيا ضاحكة بعد رسوؿ اهلل 

 .(ٖٛ)لذلؾ تممكيا الحزف واألسى والموعة والمرارة فتوفيت بعده بستة أشير

وقالت الزىراء عمييا السالـ في رثاء أبييا في أبيات تدؿ عمى المحبة المثالية   
 الصادقة :

 لممغيب تحت أطباق الثرى    إن كنت تسمع ،صرختي وندائـيا قل        

 صبت عمي مصائب لو أنـــيا     صبت عمى األيام ، صرن ليالــيا        

 قد كنت ذات حمى لظل محمد     ال أخشى من ضيم  وكان حمالـيا        

 ــيافاليوم أخشع لمذليل وأتقــــــي      ضيمي ، وأدفع ظالمي بردائـ        

 فإذا بكت قمريــــة فـي ليمـيا       شجنًا عمى غصن بكيت صياحيا        

 فألجعمن الحزن بعدك مؤنسي     و أل جعمن الدمع فيــك وشاحـــيا        

  (22)ماذا عمى مـن شم تربة أحمدا       أن ال يشم مدى الزمان غوالـــيا         
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تو عظيمًا فكانت تميج بالبكاء عمى حاضنتو ومربي (٘ٛ)وكاف حزف أـ أيمف 
فقده وانتياء المعجزات وبركة الوحي اإلليي عف أنس : " أف أـ أيمف بكت لما قبض 

؟ فقالت إني قد عممت أف النبي  فقيؿ ليا: ما ُيبكيؾ عمى رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 
  "سيموت ولكف إنما أبكي عمى الوحي الذي رفع عنا(ٛٙ). 

كانت  ىؿ المدينة ساعة سماع خبر وفاة النبي ولعؿ ضجيج ونحيب أ 
صدمة مدوية لبعضيـ حيث اىتزت المدينة ليذا الخبر الجمؿ فمف أصحابو مف 
اندىش لبو وتحير ؛ ومنيـ مف لـ يقؿ بوفاتو وأنكر ؛ فقد قاؿ أبو ذؤيب اليذلي: " 

قمت: مو قدمت المدينة وألىميا ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أىموا جميعًا باإلحراـ ف
 . (ٚٛ)" !؟ فقالوا: قبض رسوؿ اهلل 
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 الخاتمة :
كانت بمثابة الشجرة اليانعة المثمرة التي أصميا ثابت  إف محبة النبي 

وفرعيا في السماء ، تؤتي أكميا كؿ حيف بإذف ربيا ، أدلت بفروعيا وغصونيا لتشمؿ 
الدائـ ، وىذه المحبة ىي المؤمنيف الصادقيف الصالحيف بظميا الوارؼ ، وخيرىا 

غيض مف فيض ، مف بركات الرعيؿ األوؿ مف السمؼ والخمؼ ، إذ ُرخِّصت فييا 
األرواح واألفئدة ، والغالي والنفيس ، لشخصو الكريـ ، ولـ ال وىو سيد المرسميف ، 
وحبيب رب العالميف ، فمحبتو نور ييدي إلى جنة النعيـ ،  لتكوف صورة حّية يستميـ 

سمموف الدروس والعبر في ترسيخ عقيدة اإليماف والتقوى مف جانب ، وتكوف منيا الم
 تاريخًا مشرقًا ورمزًا لؤلجياؿ يتأسوا فيو ويفتخروا بو مف جانب آخر.

منيجًا وسبياًل ، وسعى إلى إتباع سنتو  فطوبى لمف جعؿ المحبة لرسوؿ اهلل
مياًل ، وبرىف عمى صدؽ وطاعتو ثمرة وتحصياًل ، وجعؿ مف أخالقو وصفاتو أثرًا وج

 محبتو جممة وتفصياًل ، وناؿ القرب والرضواف مف خالقو لجنتو شاىدًا ودلياًل  .
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 اليوامش:
 .ٛٙسورة القصص ، (ٔ)

 .ٗسورة القمـ ، (ٕ)

 .ٗ٘ٔ/ٕ؛ البييقي: شعب اإليماف ،ٜٔ/ٙأحمد: المسند ،( ٖ)

 .ٕٕٔالنبياني: المواىب المدنية ، ص( ٗ)

 .ٖ٘ٔ/ٔالجوزية: التبياف في أقساـ القرآف ، ابف قيـ ( ٘)

 .ٙٚٔ/ٕٚ؛ أحمد: المسند ، ٜٕٖ/ٚابف أبي شيبة: المصنؼ ،( ٙ)

 .ٚٓٔسورة األنبياء ،( ٚ)

؛ الصالحي: ٔٗ/ٔ؛ القسطالني: المواىب المدنية ،ٚ/ٔالسيوطي: الخصائص الكبرى ،(ٛ)
 .ٕٓ/ٔ؛ الديار بكري: تاريخ الخميس ،ٖٛ/ٔسبؿ اليدى ،

 .ٜٚاإلسراء ، سورة (ٜ)

 .ٓٛٔ/ٕ؛ البييقي: شعب اإليماف ،ٖٛٓ/٘الترمذي: السنف ، (ٓٔ)

 .ٕٖٔسورة آؿ عمراف ، (ٔٔ)

 .ٖٔسورة آؿ عمراف ، (ٕٔ)

 .ٕٕٖ/ٙالطبري: جامع البياف ،  (ٖٔ)

 .ٕٔسورة األحزاب ،  (ٗٔ)

 .ٛ/ٗ؛ األزىري: تيذيب المغة ،ٖٔ/ٖالفراىيدي: العيف ، (٘ٔ)

 .٘ٓٔ/ٔالجوىري: الصحاح ، (ٙٔ)

 .ٕٔٔينظر الفروؽ المغوية ، ص (ٚٔ)
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ىو النعماف بف ثابت بف زوطي بف ماه ، وقيؿ بف المرزباف، كني بأبي حنيفة وىي  (ٛٔ)
جاباتيا ، كاف عالمًا مجتيدًا  حنيفة الحبر التي كانت تالزمو في كتابة المسائؿ الفقيية وا 

؛ ابف خمكاف: ٖ٘ٔ/٘ىػ. ابف سعد: الطبقات ،ٓ٘ٔوصاحب مذىب مشيور ، توفي سنة 
 .٘ٓٗ/٘وفيات األعياف ،

 .ٖٕٚ/ٔاألبشييي: المستطرؼ ، (ٜٔ)

 .ٚٓٗ/ٗ؛ أبو داود: السنف ،٘ٛٗ/ٔالبخاري:األدب المفرد ، (ٕٓ)

 .ٔٙٔ/ٕلممزيد ينظر إحياء عمـو الديف ،  (ٕٔ)

 .ٕٖٔ/ ٕلممزيد ينظر ، إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ، (ٕٕ)

، الذي كاف يذود بشعره  بف ثابت األنصاري شاعر الرسوؿ ىو أبو الوليد حساف  (ٖٕ)
ىػ. ابف حباف: ٗ٘عف اإلسالـ ، وكاف شعره أقسى عمى قريش مف وقع السياـ ، توفي سنة 

 .ٔٗ/ٔ؛ الذىبي: العبر ،ٔٚ/ٖالثقات ،

 .ٕ/ٔديواف حساف بف ثابت ، (ٕٗ)

 .ٜٙ/ٛسنف ،؛ النسائي: الٕٔ/ٔ؛ البخاري: الصحيح ،ٗٚٔ/ٖأحمد: المسند ، (ٕ٘)

 .ٙ٘/ٔ؛ ابف ماجة: السنف،ٜٖٚ/ٕ؛ الدارمي: السنف ،ٚٚٔ/ٖأحمد: المسند ، (ٕٙ)

 .ٗٔابف المقفع: األدب الصغير ،ص (ٕٚ)

؛ الدوالبي: الكنى واألسماء ٖٖٛ/ٛ؛ البزار: البحر الزخار ،ٖٖٙ/ٗأحمد: المسند ، (ٕٛ)
 .ٕٓٔ/ٔ؛ الطبراني: المعجـ األوسط ،ٖٗٚ/ٕ،

؛ الصالحي: سبؿ ٓ٘ٔ/ٔ؛ المقريزي: إمتاع األسماع ،ٕٓٗ/ٖؿ النبوة ،البييقي: دالئ (ٜٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ؛ الديار بكري: تاريخ الخميس ،ٕٗٓ/ٗاليدى ،

 .ٕٔ/٘؛ البخاري: الصحيح ،ٜٗ٘/ٖالطياليسي: المسند ، (ٖٓ)
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؛ ابف حباف: ٕٔ/٘؛ البخاري: الصحيح ،ٖٓٙ/ٔابف المبارؾ : الزىد والرقائؽ ،  (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٙٔالصحيح ،

 .ٗ٘/ٔ؛ ابف عبد البر: الدرر،ٕٖٔ/ٕأبو نعيـ األصبياني: دالئؿ النبوة ، (ٕٖ)

؛ ابف سيد الناس: عيوف ٘ٚٔ/ٔ؛ الكالعي: االكتفاء ،ٔٔ/ٖالسيمي: الروض األنؼ ، (ٖٖ)
 .ٛٔٔ/ٔاألثر ،

؛ابف بحرؽ: ٚٔٔ/ٔ؛ الحرضي: بيجة المحافؿ ،٘٘ٔ/ٔابف اسحؽ: السير والمغازي ، (ٖٗ)
 .ٜٚٔ/ٔحدائؽ األنوار ،

ىو زيد بف الدثنة بف معاوية بف عبيد ابف عامر بف بياضة بف عامر بف زريؽ بف  (ٖ٘)
عبد حارثة بف مالؾ بف غضب بف جشـ بف الخزرج البياضي شيد بدراً وأحدًا ، استشيد عند 

؛ ابف حجر العسقالني: ٖٚ٘/ٕىػ . ابف األثير: أسد الغابة ،ٗماء يدعى الرجيع وذلؾ سنة 
 .ٛ٘/ٖ؛ الزركمي: األعالـ ، ٓٓ٘/ٕاإلصابة ، 

 .ٕٗٙ/ٔالقسطالني: المواىب المدنية ، (ٖٙ)

ىو أبو مسعود عروة بف مسعود بف معتب بف مالؾ بف كعب بف عمرو بف سعد بف  (ٖٚ)
يـو الحديبية ، أسمـ في عاـ الوفود ،  عوؼ بف ثقيؼ ، وىو ممف أرسمتو قريش الى النبي 

؛ الذىبي: العبر ٕٛ٘/ٖىػ . ابف األثير: أسد الغابة ،ٜ دعا قومو الى اإلسالـ فقتموه سنة
،ٔ/ٕٓ. 

؛الذىبي: تاريخ ٗٛ/ٕ؛ ابف األثير: الكامؿ في التاريخ ،ٕٚٙ/ٕالطبري: التاريخ ، (ٖٛ)
 .٘ٚٔ/ٗ؛ ابف كثير: البداية والنياية، ٜٖٙ/ٕاإلسالـ ،

وفقيو بارع لو  ىو أبو عبد اهلل محمد بف إدريس بف شافع المطمبي ، وىو إماـ مجتيد (ٜٖ)
؛ اليافعي: مرآة الجناف ٔٚٔ/ٔىػ. الذىبي: العبر ،ٕٗٓمذىب معروؼ ، توفي بمصر سنة 

 ،ٕ/ٔٔ. 

 .ٓٚ/ٔينظر، ديواف الشافعي ،  (ٓٗ)
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 .ٙ٘سورة األحزاب،  (ٔٗ)

 .ٖ٘ٚ/ٔ؛ الحاكـ: المستدرؾ ،ٚٚ/ٕالنسائي: السنف الكبرى ، (ٕٗ)

بيد بف مالؾ بف النجار ، شيد العقبة ، ىو أبو المنذر أبي بف كعب بف قيس بف ع (ٖٗ)
وكاف مف كتاب الوحي ، وىو مف أقرأ الصحابة، شيد بدرًا وأحدًا والمشاىد كميا توفي 

؛ الربعي: تاريخ مولد العمماء ووفياتيـ ٖٛٚ/ٖىػ. ابف سعد: الطبقات ،ٕٔبالمدينة سنة 
،ٔ/ٔٓٛ. 

 .ٕ٘ٓ/ٔلصالحيف ،؛ النووي: رياض إٖٚ/ٕالمنذري: الترغيب والترىيب ، (ٗٗ)

 .ٕٕ٘/ٔينظر ، خزانة األدب ، (٘ٗ)

ىو أبو عبد اهلل سفياف بف سعيد بف مسروؽ بف رافع بف عبد اهلل بف موىبة بف ثور.  (ٙٗ)
وكاف ثقة مأمونا ثبتًا كثير الحديث حجة. وأجمعوا لنا عمى أنو توفي بالبصرة وىو مستخؼ 

 ،؛ الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادٖٓ٘/ٙىػ . ابف سعد: الطبقات ، ٔٙٔفي شعباف سنة 
ٜ/ٔ٘ٗ. 

 .ٓٔٗالسمرقندي: تنبيو الغافميف ،ص (ٚٗ)

 .ٕٗ/ ٕالشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى ،ينظر ،  (ٛٗ)

 .ٖٔسورة آؿ عمراف ، (ٜٗ)

 .ٕٔسورة األحزاب ، (ٓ٘)

 .ٓٛسورة النساء ، (ٔ٘)

 .ٜٚٔ/ٔ؛ابف حباف: الصحيح ،ٕٜ/ٜالبخاري: الصحيح ، (ٕ٘)

 .ٜٚٔ/ ٖٔالحديد :شرح نيج البالغة ، ابف أبي (ٖ٘)

ىو أبو عبد اهلل مطرؼ بف عبد اهلل بف الشخير بف عوؼ بف كعب بف وقداف بف  (ٗ٘)
عامر بف صعصعة. وكاف مف زىاد البصرة وعبادىا ، توفي في طاعوف الجارؼ ، سنة 
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قات ؛ ابف حباف: الثٜٖٙ/ٚ؛ البخاري: التاريخ الكبير ،ٖٓٔ/ٚىػ.ابف سعد: الطبقات ،ٚٛ
،٘/ٕٜٗ. 

ىو أبو نجيد عمراف بف ُحصيف بف عبيد بف خمؼ بف عبد نيـ بف سالـ بف خزاعة. لو  (٘٘)
، بعثو الخميفة عمر الى البصرة يفقو أىميا ، وتولى القضاء فييا ، ولو  صحبة مف النبي 
؛ ٛٓٗ/ٙ؛ البخاري: التاريخ الكبير ،ٖٕ٘/ٔىػ. ابف خياط: الطبقات ،ٕ٘بيا دار مات سنة 

 .ٓٗ/ٔذىبي: العبر ،ال

 ،الطبراني: المعجـ الكبير ؛ٜٕٗ/ٗ، ؛ أحمد: المسندٕٙ/ٕزاؽ: المصنؼ ،عبد الر  (ٙ٘)
ٔٛ/ٔٔٚ. 

ىو أبو عبد الرحمف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزى القرشي  (ٚ٘)
المًا العدوي، أسمـ وىو صغير ثـ ىاجر الى المدينة ، وكانت أوؿ مشاىده الخندؽ ، كاف ع

ىػ. ابف عبد ٗٚبالسنة والفقو ، زاىدًا ورعًا ، روى عنو مواله سالـ ونافع ، توفي في مكة سنة 
 .ٕٗٔ/ ٔ؛ اليافعي: مرآة الجناف ، ٜٙ٘/ ٔالبر: االستيعاب ، 

 .ٕٙ٘/ ٖ؛ ابف حجر العسقالني: اإلصابة، ٖٕٙ/ ٖابف األثير: أسد الغابة،  (ٛ٘)

 .ٜٜٗ/ ٖيقي: شعب اإليماف، ؛ البيٕٓأبو يوسؼ: اآلثار، ص (ٜ٘)

ابف منظور: مختصر ؛ٖٕٙ/ٖابف األثير: أسد الغابة، ؛ ٚٓٔ/ٗابف سعد: الطبقات،  (ٓٙ)
 .ٜ٘ٔ/ٖٔتاريخ دمشؽ ،

؛ الكالعي: االكتفاء ٕ٘/ٙ؛ السييمي: الروض األنؼ ،ٕٜٕ/ٔالواقدي: المغازي ، (ٔٙ)
،ٔ/ٖٜٛ. 

 .ٕٙٓ/ٔف األثر ،؛ ابف سيد الناس : عيو ٕٔٗ/ٔابف ىشاـ: السيرة ، (ٕٙ)

؛ أبو زىرة : ٕٓٗ/ٖ؛ الصالحي: سبؿ اليدى ، ٖٕٛ/ٕابف كثير: السيرة النبوية ، (ٖٙ)
 .ٜ٘ٗ/ٔخاتـ النبييف ،
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؛ المباركفوري:الرحيؽ ٛٗ/ٕ؛ الحمبي: السيرة الحمبية ،ٕٓٗ/ٖالصالحي: سبؿ اليدى ، (ٗٙ)
 .ٗ٘ٔالمختـو ، ص

 .ٖٙٗ/٘ابف سعد: الطبقات ، (٘ٙ)

 .٘ٔٗ/ٔ: أسد الغابة ،ابف األثير (ٙٙ)

ىو أبو عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي إماـ دار اليجرة ، صنؼ في الفقو والسنة  (ٚٙ)
وبوَّب ، وىو أحد األئمة األربعة ، كاف منياًل لمعمـ ومرجعًا لمفقياء حتى قيؿ : ال يفتى 

لذىبي: ؛ اٖٚٔ/ٗىػ.  ابف خمكاف: وفيات األعياف ، ٜٚٔومالؾ في المدينة ، توفي سنة 
 .ٜٖٔ/ٔالعبر ،

 .ٗ-ٖسورة النجـ ، (ٛٙ)

 .ٓٗٗ/ٔٔ؛الصالحي: سبؿ اليدى ، ٜٗ/ٕالقاضي عياض: الشفا ،  (ٜٙ)

ىو أبو الخطاب قتادة بف دعامة بف عزيز بف عمرو بف ربيعة السدوسي األعمى ،  (ٓٚ)
؛ ٔٚٔ/ٚىػ. ابف سعد: الطبقات ، ٚٔٔتوفي سنة  وكاف ثقة مأمونًا حجة في الحديث ،

 .ٕٙٛ/ٔمـ: الكنى واألسماء ، مس

 .ٖٖ٘/ٛ؛ ابف حجر العسقالني: تيذيب التيذيب ،ٜ٘/ٕالقاضي عياض: الشفا ، (ٔٚ)

 .ٕسورة الحجرات ، (ٕٚ)

 .ٓٗٗ/ٔٔ؛الصالحي: سبؿ اليدى ، ٕٙ/ٕالقاضي عياض : ترتيب المدارؾ ،  (ٖٚ)

 .ٕ٘ٔ؛المباركفوري : الرحيؽ المختـو ،صٚٗٔ/ٔالحرضي: بيجة المحافؿ ، (ٗٚ)

 .ٛٛ/ٔالواقدي: المغازي ،  (٘ٚ)

ىو طمحة بف البراء بف عمير بف وبرة بف ثعمبة بف غنـ بف سري بف سممة بف أنيؼ  (ٙٚ)
فصمى عمى قبره ودعا لو. ابف سعد: الطبقات ،  بف جشـ بف تميـ.توفي في عيد رسوؿ اهلل

 .٘ٔٗ/ٖ؛ البغوي: معجـ الصحابة ، ٜ٘ٗ/ ٔ؛ ابف عبد البر: االستيعاب ، ٖٕٙ/ٗ
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؛ السخاوي: التحفة ٖٛ/ٕ؛ ابف األثير: أسد الغابة ، ٙ٘ٔ/ٕالبغوي: معجـ الصحابة ، (ٚٚ)
 .ٓٚٗ/ٔالمطيفة ، 

 .ٛٓ٘/ٕ؛ األبشييي: المستطرؼ ، ٖٓ/٘الزمخشري: ربيع األبرار ، (ٛٚ)

 .ٜٖٔ/ٔ؛ أبو الفداء: المختصر ،ٖٗٔ/ٕالطبري: التاريخ ،  (ٜٚ)

؛ ابف ناصر الديف: ٖٗ٘/ٗ؛ ابف كثير: السيرة ، ٕ٘ٚ/ٔ، البغوي: األنوار المحمدية  (ٓٛ)
 .ٖٓٔ/ٔسموة الكئيب ، 

 .ٗٗٔ/ٖ؛ الخركوشي: شرؼ المصطفى، ٖٕٛابف سعد: الطبقات ،  (ٔٛ)

: جوامع السيرة ، ٖٗٗ/ٕابف حباف: السيرة ،  (ٕٛ) ؛ القاضي عياض: ٕٖ/ٔ؛ ابف حـز
 .ٕٔٗ/ٔالشفا، 

 .ٕ٘/ٔو ذخائر العقبى ، ٖٚٔ/ٔ،  محب الديف الطبري: سيرة سيد البشر (ٖٛ)

 .ٜٕٛ/ٕٔالصالحي: سبؿ اليدى ، (ٗٛ)

ىي بركة بنت ثعمبة بف عمرو بف حصف بف مالؾ بف سممة بف عمرو بف النعماف ،  (٘ٛ)
يزورىا.  غمبت عمييا كنيتيا ، وىي أـ أسامة بف زيد ىاجرت اليجرتيف، وكاف رسوؿ اهلل

 .ٜٓٗ/ٕابف عبد البر: االستيعاب ، 

 .ٜٖ٘/ٔ؛ الندوي: السيرة النبوية ، ٙٗ٘/ٗابف كثير: السيرة النبوية ،  (ٙٛ)

؛ السيوطي: ٗٙ/ٕ؛ الكالعي: االكتفاء ، ٜٚ٘/ٚالسييمي: الروض األنؼ ،  (ٚٛ)
 .ٚٗ/ٕالخصائص الكبرى ، 
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 قائمة المصادر :
 * القرآف الكريـ.

 ىػ(ٕ٘ٛ* األبشييي ، أبو الفتح شياب الديف محمد بف أحمد )ت

، دار الكتب  ٕ) المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ( ، تحقيؽ مفيد محمد قميحة، ط -ٔ        
 ـ.ٜٙٛٔبيروت -العممية

 ىػ(ٖٓٙ* ابف األثير، عزا لديف بف أبي الحسف عمي بف محمد الجزري )ت 

 ـ.ٖٕٓٓبيروت -ٔ) أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ، دار الفكر ، ط -ٕ

 بيروت د.ت. –ار صادر ) الكامؿ في التاريخ ( ، د  -ٖ

 ىػ(ٕٔٗ* أحمد ، أبو عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني ) ت      

 مصر د.ت. -) المسند (، مؤسسة قرطبة -ٗ      

 ىػ(ٔ٘ٔ* ابف اسحؽ ، محمد بف يسار المطمبي )ت      

 بيروت.         –) السير والمغازي( ، تحقيؽ د. سييؿ زكار ، دار الفكر  -٘      

 ىػ(ٖٓٚ* األزىري، أبو منصور محمد بف  أحمد ) ت       

 -، دار إحياء التراث العربئ) تيذيب المغة (، تحقيؽ محمد عوض مرعب،ط -ٙ  
 ـ.ٕٔٓٓبيروت

 ىػ(ٖٓٗ* أبو نعيـ األصبياني ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد )ت         

 ـ.ٜٙٛٔبيروت –ئس ،، دار النفإ) دالئؿ النبوة (،  تحقيؽ محمد رواس قمعجي ، ط -ٚ 
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 ىػ  (ٜٙٛ* ابف بحرؽ ، جماؿ الديف محمد بف عمر بحرؽ الحضرمي ) ت

 ـ.ٜٜٛٔبيروت  -، دار الحاوئ) حدائؽ األنوار(، تحقيؽ محمد غساف نصوح ، ط -ٛ

 ىػ(ٕٙ٘* البخاري ، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ الجعفي ) ت

دمشؽ  -،  دار القمـٔشامي، ط) األدب المفرد (، اعتناء وترتيب صالح محمد ال -ٜ
 ـ.ٕٔٓٓ

 ـ.ٕٜٙٔبيروت  – ٕ)التاريخ الكبير (، دار الفكر ، ط -ٓٔ

 -،دار ابف كثيرٖ) صحيح البخاري ( ،تحقيؽ د. مصطفى ديب البغا ،ط -ٔٔ
 ـ.ٜٚٛٔبيروت

 ىػ(ٕٜٕأبو بكر أحمد بف عمرو بف عبد الخالؽ)ت  * البزار ، 

 ىػ.ٜٓٗٔبيروت – ٔالرحمف زيف اهلل ، ط) البحر الزخار ( تحقيؽ د. محمود  -ٕٔ

 ىػ(ٖٜٓٔ* البغدادي، عبد القادر بف عمر الحنفي) ت           

 ـ.ٜٜٛٔبيروت  -، دار الكتب العمميةٔ) خزانة األدب(، ط-ٖٔ

 ىػ(ٖٚٔ* البغوي ، أبو القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز)ت

 ـ.ٜٜٛٔبيروت  -اليعقوبي ،) األنوار المحمدية( ، تحقيؽ الشيخ إبراىيـ  -ٗٔ

الكويت  –) معجـ الصحابة ( ، تحقيؽ محمد األميف بف محمد الجكني،دار البياف  -٘ٔ
 ـ.ٕٓٓٓ

 ىػ (ٛ٘ٗ* البييقي ، أبو بكر أحمد بف الحسيف عمي )ت      

 ىػ .٘ٓٗٔبيروت  –، دار الكتب العممية  ٔط ) دالئؿ النبوة ( ، -ٙٔ      
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 ىػ.ٕٓٗٔبيروت  -( ، دار المعرفة) السنف الكبرى -ٚٔ      

 ىػ. ٓٔٗٔبيروت -، دار الكتب العمميةٔط ،زغموؿ)شعب اإليماف(، تحقيؽ بسيوني  -ٛٔ

 ىػ(ٕ٘ٚ* الترمذي، أبو عيسى محمد بف عيسى بف سورة) ت

بيروت  –) سنف الترمذي (،تحقيؽ أحمد محمد شاكر، وآخروف إحياء التراث العربي -ٜٔ
 د.ت.

 ىػ(ٗ٘حساف )ت  * ابف ثابت ،      

 ـ.ٜٜٗٔبيروت  –، دار الكتب العممية  ٕ) الديواف ( ، ط -ٕٓ      

 ىػ(ٖٜٖ* الجوىري،أبو نصر إسماعيؿ بف حماد )ت

بيروت  -، دار العمـ لممالييف ٗ) الصحاح ( ،تحقيؽ أحمد عبد الغفور عطار، ط -ٕٔ
 ـ.ٜٚٛٔ

 ىػ (٘ٓٗ* الحاكـ ، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابوري )ت

بيروت  - ٔ)المستدرؾ( ،تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ، ط -ٕٕ     
 ـ.ٜٜٓٔ

 ىػ (ٖٗ٘* ابف حباف ، محمد بف حباف بف أحمد البستي )ت     

 ـ .ٜ٘ٚٔبيروت -ٔ) الثقات (، تحقيؽ السيد شرؼ الديف أحمد ، دار الفكر ، ط -ٖٕ     

 -، مؤسسة الرسالةٕ، تحقيؽ شعيب األرنؤوط ، ط ) صحيح ابف حباف ( -ٕٗ     
 ـ.ٖٜٜٔبيروت

 ىػ (ٕ٘ٛابف حجر العسقالني ، شياب الديف أ حمد بف عمي )ت*       
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 .ـٕٓٓٓبيروت –، دار الفكر  ٔ)اإلصابة في تمييز الصحابة ( ، ط -ٕ٘     

 ىػ.ٕٖٙٔاليند  –، دائرة المعارؼ النظامية ٔ)تيذيب التيذيب (، ط  -ٕٙ     

 ىػ(ٙ٘ٗ* ابف حـز ، أبو محمد عمي بف أحمد األندلسي )ت      

 بيروت د.ت. –) جوامع السيرة ( ، دار الكتب العممية  -ٕٚ     

 ىػ(ٗٗٓٔ* الحمبي ، عمي بف برىاف الديف) ت     

 ىػ.ٓٓٗٔبيروت  -)السيرة الحمبية مف سيرة األميف المأموف (،  دار المعرفة -ٕٛ     

 ىػ(ٚٓٗي ،عبد الممؾ بف محمد بف إبراىيـ ) ت* الخركوش      

 ىػ.ٕٗٗٔ-، دار البشائر اإلسالمية  ٔ) شرؼ المصطفى ( ، ط -ٜٕ      

 ىػ (ٖٙٗالخطيب البغدادي ،أحمد بف عمي بف ثابت )ت *       

 بيروت د.ت. –)تاريخ بغداد ( ، دار الكتب العممية  -ٖٓ      

 ىػ(ٔٛٙديف أحمد بف محمد )تأبو العباس شمس ال * ابف خمكاف ،     

بيروت  -، تحقيؽ د. إحساف عباس ،دار الفكر) وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف( -ٖٔ    
 ـ.ٜٙٛٔ

 ىػ (ٕٓٗ* ابف خياط ، أبو عمر خميفة شباب العصفري )ت     

 ـ.ٕٜٛٔالرياض  –) الطبقات ( ، تحقيؽ د. أكـر ضياء العمري ، دار طيبة  -ٕٖ     

 ىػ(ٕ٘٘لدارمي ، أبو محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف )ت * ا     

 ـ.ٕٓٓٓالسعودية  –، دار المغني  ٔ) سنف الدارمي ( ،ط -ٖٖ     
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 ىػ(ٕ٘ٚ*  أبو داود ، سميماف بف األشعث السجستاني) ت     

 بيروت د.ت. -) سنف أبي داود ( ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ، دار الفكر -ٖٗ     

 ىػ(ٖٓٔالدوالبي ،أبو بشر محمد بف أحمد بف حماد )ت *     

 ـ.ٕٓٓٓبيروت  –، دار ابف حـز  ٔ) الكنى واألسماء ( ، ط -ٖ٘     

 ىػ (ٕٜٛ* الديار بكري ، حسيف بف محمد بف الحسف )ت     

 بيروت د.ت. –) تاريخ الخميس في أحواؿ أنؼ نفيس (، دار صادر  -ٖٙ     

 ىػ (ٛٗٚهلل شمس الديف بف أحمد بف عثماف )ت* الذىبي ، أبو عبد ا     

 –، دار الكتاب العربي ٔ) تاريخ اإلسالـ( ، تحقيؽ د. عمر تدمري ، ط -ٖٚ     
 ـ .ٜٚٛٔبيروت

 ـ.ٜٜٚٔبيروت  –، دار الفكر  ٔ) العبر في خبر مف غبر( ، ط -ٖٛ     

 ىػ(ٜٖٙٔ* الزركمي، خير الديف بف محمود )ت       

 ـ.ٕٕٓٓبيروت  –ـ ( ، دار العمـ لممالييف ) األعال -ٜٖ      

 ىػ(ٖٛ٘* الزمخشري ، محمود بف جار اهلل) ت       

 ىػ.ٕٔٗٔبيروت –، مؤسسة األعممي  ٔ،ط() ربيع األبرار ونصوص األخيار -ٓٗ      

 ىػ(ٜٖٗٔ* أبو زىرة ، محمد بف أحمد بف مصطفى )ت       

 ىػ.ٕ٘ٗٔالقاىرة  – )خاتـ النبييف ( ، دار الفكر العربي -ٔٗ     

 ىػ(ٕٜٓ* السخاوي، شمس الديف أبو الخير محمد بف عبد الرحمف )ت       
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بيروت  –، دار الكتب العممية  ٔ) التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (، ط -ٕٗ      
 ـ.ٖٜٜٔ

 ىػ(ٖٕٓ* ابف سعد، محمد بف منيع البصري)ت       

بيروت  –يؽ محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية ) الطبقات الكبرى( ،تحق -ٖٗ      
 ـ.ٜٜٓٔ

 ىػ(ٖٖٚ* السمرقندي ، أبو الميث نصر بف محمد )ت       

بيروت  –، دار ابف كثير ٖ) تنبيو الغافميف ( ،تحقيؽ وتعميؽ يوسؼ بديوي ، ط -ٗٗ      
 ـ.ٕٓٓٓ

 ىػ(ٖٗٚ* ابف سيد الناس ، أبو الفتح محمد بف محمد اليعمري )ت      

 ـ.ٖٜٜٔبيروت  –، دار القمـ  ٔ)عيوف األثر( ،تعميؽ إبراىيـ محمد رمضاف ،ط -٘ٗ      

 ىػ(ٔٛ٘* السييمي ، أبو القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل )ت       

 ـ.ٕٓٓٓبيروت  –)الروض األنؼ ( تحقيؽ عمر عبد السالـ ، دار إحياء التراث  -ٙٗ      

 ىػ(ٜٔٔبف عبد الرحمف )ت  * السيوطي ، جالؿ الديف      

 بيروت د.ت. –) الخصائص الكبرى( ،دار الكتب العممية  -ٚٗ     

 ىػ(ٖٕ٘، أبو بكر عبد اهلل بف محمد الكوفي ) ت* ابف أبي شيبة       

 ىػ.ٜٓٗٔالرياض –، مكتبة الرشد ٔ) المصنؼ ( ، تحقيؽ كماؿ يوسؼ الحوت ،ط -ٛٗ     

 ىػ(ٕٜٗالشامي  )ت * الصالحي ، محمد بف يوسؼ      

 بيروت د.ت.  –، دار الكتب العمميةٔ) سبؿ اليدى والرشاد في سيرة خير العباد ( ، ط -ٜٗ     
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 ىػ(ٗٙٚالصفدي ، صالح الديف  خميؿ بف أيبؾ ) ت *      

 ـ.ٕٓٓٓبيروت  –) الوافي بالوفيات ( ، دار التراث العربي  -ٓ٘     

 ىػ(ٖٓٙف بف أحمد بف أيوب ) ت* الطبراني ، أبو القاسـ سميما      

 ىػ.٘ٔٗٔالقاىرة  -، دار الحرميفٔ) المعجـ األوسط ( ،ط -ٔ٘     

 ـ.ٖٜٛٔالموصؿ  –ٕ(، تحقيؽ حمدي عبد المجيد السمفي ، طر)المعجـ الكبي -ٕ٘     

 ىػ(ٖٓٔ* الطبري، أبو جعفر محمد بف جرير) ت      

 بيروت د.ت. –العممية ) تاريخ الرسؿ والمموؾ (، دار الكتب  -ٖ٘      

 ىػ.٘ٓٗٔبيروت  –) جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ( ، دار الفكر  -ٗ٘      

 ىػ(ٜٗٙ* محب الديف الطبري ، أحمد بف عبد اهلل ) ت       

 مصر د.ت. –، دار الكتب المصرية ئر العقبى في مناقب ذوي القربى() ذخا -٘٘      

بيروت  –، دار الغرب اإلسالمي ٔاقب العشرة ( ، ط) الرياض النضرة في من -ٙ٘      
 ـ.ٜٜٙٔ

 ىػ(ٕٗٓ* الطياليسي ، أبو داود سميماف بف داود )ت        

 ـ.ٜٜٜٔمصر  –) المسند ( ، تحقيؽ محمد بف عبد المحسف التركي ، دار ىجر  -ٚ٘       

 ىػ (ٖٙٗ* ابف عبد البر، أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل القرطبي )ت       

 ـ .ٕٕٓٓبيروت -ٔ) اإلستيعاب في معرفة األصحاب (، دار الفكر ، ط -ٛ٘       

 ىػ(ٖٓٗٔالقاىرة  –، دار المعارؼ  ٕ)الدرر(، تحقيؽ د. شوقي ضيؼ ، ط -ٜ٘       
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 ىػ (ٕٔٔ* عبد الرزاؽ ، أبو بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ) ت        

 ىػ.ٖٓٗٔبيروت  –ٕألعظمي ، ط) المصنؼ (، تحقيؽ حبيب الرحمف ا -ٓٙ       

 ىػ(ٔٚ٘* ابف عساكر ، أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل ) ت       

 ـ.ٜٜ٘ٔبيروت -،دار الفكر دراسة وتحقيؽ محب الديف العمروي )تاريخ دمشؽ(، -ٔٙ       

 ىػ(ٜٖ٘* أبو ىالؿ العسكري ، الحسف بف عبد اهلل )ت        

القاىرة  –ة ( ،تحقيؽ وتعميؽ محمد إبراىيـ سميـ ، دار العمـ والثقافة ) الفروؽ المغوي -ٕٙ       
 د.ت.

 ىػ(ٗٗ٘* القاضي عياض ، أبي الفضؿ عياض بف موسى اليحصبي )ت       

 ىػ.ٜٓٗٔبيروت  -) الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى (، دار الفكر -ٕٙ       

 ـ.ٖٜٛٔالمغرب  –،المحمدية  )ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ(، مطبعة فضالة -ٖٙ       

 ىػ(٘ٓ٘* الغزالي ، أبو حامد محمد بف محمد ) ت       

 بيروت د.ت. –) إحياء عمـو الديف ( ، دار المعرفة  -ٗٙ       

 ىػ(ٕٖٚ* أبو الفدا ،إسماعيؿ بف عمي بف محمود )ت        

 -لكتب العممية) المختصر في أخبار البشر( ، تحقيؽ د. محمود ديب ، دار ا -٘ٙ       
 ـ.ٜٜٚٔبيروت

 ىػ(ٓٚٔ* الفراىيدي، أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد )ت         

 بغداد د.ت. -) العيف ( ، تحقيؽ د. ميدي المخزومي ، دار ومكتبة اليالؿ -ٙٙ        
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 ىػ(ٖٕٜ* القسطالني،أحمد بف محمد بف أبي بكر )ت         

 مصر د.ت. –نح المحمدية( ،المكتبة التوفيقية ) المواىب المدنية في الم -ٚٙ        

 ىػ(ٔ٘ٚ* ابف قيـ الجوزية ، أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي )ت       

 الرياض د.ت. -) إغاثة الميفاف ( ، تحقيؽ محمد حامد الفقي ، مكتبة المعارؼ  -ٛٙ       

 بيروت د.ت. –) التبياف في أقساـ القرآف ( ، دار الفكر  -ٜٙ       

 ىػ(ٗٚٚ* ابف كثير ،عماد الديف أبو الفدا إسماعيؿ بف عمر ) ت       

 ـ.ٜٜٙٔبيروت  –) البداية والنياية (، دار إحياء التراث العربي  -ٓٚ       

 ـ.ٜٙٚٔبيروت  –) السيرة النبوية ( ، تحقيؽ مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة  -ٔٚ       

 ىػ(ٖٛٙلربيع سميماف بف موسى) ت* الكالعي ، أبو ا       

 ىػ.ٚٔٗٔبيروت –) االكتفاء( ، تحقيؽ محمد كماؿ الديف ،عالـ الكتب  -ٕٚ       

 ىػ(ٕ٘ٚ* ابف ماجة ، أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني) ت       

 بيروت د.ت. -) سنف ابف ماجة ( ، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر -ٖٚ       

 ىػ(ٔٛٔابف المبارؾ ، عبد اهلل بف واضح المروزي ) ت *       

بيروت  –) الزىد والرقائؽ ( ،تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي ، دار الكتب العممية  -ٗٚ       
 د.ت.

 * المبار كفوري ، أبو العال محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ        

 ـ.ٕٗٓٓبيروت  -، دار المعرفة ٕ) الرحيؽ المختـو ( ، ط -٘ٚ       
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 ىػ(ٕٔٙ* مسمـ ، أبو الحسيف بف الحجاج النيسابوري) ت       

 ـ.ٕٓٓٓبيروت  – ٔ) صحيح مسمـ (، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ، ط -ٙٚ       

 ىػ(٘ٗٛ* المقريزي، أحمد بف عمي بف عبد القادر )ت        

بيروت  –ار الكتب العممية ، د ٔ) إمتاع األسماع ( ،تحقيؽ محمد النميسي ،ط -ٚٚ       
 ـ.ٜٜٜٔ

 ىػ(ٗٗٔ* ابف المقفع ، عبد اهلل بف ذادويو )ت        

 بيروت د.ت. -ٔ) األدب الصغير ( ، ط -ٛٚ       

 ىػ(ٙٓٙ* المنذري ، أبو محمد عبد العظيـ بف عبد القوي )ت       

 ىػ.ٚٔٗٔبيروت -، دار الكتب العممية ٔ) الترغيب والترىيب( ،ط -ٜٚ      

 ىػ(ٔٔٚ* ابف منظور ، أبو الفضؿ محمد بف مكـر )ت        

دمشؽ  –) مختصر تاريخ دمشؽ ( ، تحقيؽ روحية النحاس وآخروف ،دار الفكر  -ٓٛ       
 ـ.ٜٗٛٔ

 ىػ(ٕٗٛ* ابف ناصر الدمشقي ، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل )ت       

اإلمارات  -لبحوث لمدراسات اإلسالمية،دار أ) سموة الكئيب بوفاة الحبيب ( ، ط -ٔٛ      
 د.ت.

 ىػ(ٖٓ٘ٔ* النبياني ، يوسؼ بف إسماعيؿ ) ت       

 –) األنوار المحمدية مف المواىب المدنية (، دار إحياء التراث العربي  -ٕٛ      
 ـ.ٜٜٚٔبيروت
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 ىػ(ٕٓٗٔ* الندوي ،عمي أبو الحسف بف عبد الحي) ت        

 ىػ(ٕ٘ٗٔدمشؽ  -( ، دار ابف كثير ) السيرة النبوية -ٖٛ      

 ىػ(ٖٖٓ* النسائي ، أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب ) ت       

 ـ.ٜٜٔٔبيروت –، دار الكتب العممية ٔ) سنف النسائي الكبرى( ، ط -ٗٛ      

 ىػ (ٙٚٙ* النووي، أبو زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ ) ت       

 ـ.ٕٓٓٓبيروت  –، دار الفكرٖالمرسميف( ط الـ سيدمف ك) رياض الصالحيف  -٘ٛ      

 ىػ(ٕٛٔ* ابف ىشاـ ، أبي عبد الممؾ بف أيوب المعاقري ) ت      

بيروت  -، دار الجيؿ ٔ،تحقيؽ طو عبد الرؤوؼ سعد ، ط) السيرة النبوية( -ٙٛ      
 ىػ.ٔٔٗٔ

 ىػ(ٕٚٓ* الواقدي، أبو عبد اهلل محمد بف واقد )ت       

 ـ.ٜٜٛٔبيروت  –، دار األعممي لممطبوعات ) المغازي(  -ٚٛ     

 ىػ(ٛٙٚ* اليافعي ، أبو محمد عبد اهلل بف أسعد بف عمي )ت      

 ـ.ٜٜٚٔبيروت –،  دار الكتب العممية  ٔ) مرآة الجناف وعبرة اليقظاف(  ، ط -ٛٛ     

 ىػ(ٕٛٔ* أبو يوسؼ ، يعقوب بف إبراىيـ )ت       

 بيروت د.ت. –العممية ) اآلثار ( ، دار الكتب  -ٜٛ     


