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السالمَعليكمَورحمةَاهللَوبركاته
بسمَاهللَوالحمدَهللَوالصالةَوالسالمَعلىَرسولَاهللَصلىَاهللَعليـهَوسـلمَوعلـىَ لـهَوأهواأـهَوأصـحابهَوأتباعـهَومـنَ
واالهََ.أماَبعدَ َ..
فإخوتيَفيَاهللَ,أخواتيَفيَاهللَإنيَأحبكمَفىَاهللَ,واهللَأسألَأنَيجمعناَبهذاَالحبَفـيَلـعَعر,ـهَ,يـومَالَلـعَإالَ
للهَ,إخوتيَفيَاهللَماهالَالحديثَبناَموصوالًَمعَالذينَيحبهمَاهللَويحبونـهَ,وهـذهَهـيَالحل ـةَالرابعـةَبعـدَالع ـرينَ

فيَهذهَالسلسلةَالمباركة وقدَأعلتهاَتحتَعنوانَ :
َ
أَحَبواَالصحابةَ..يحبكمَاهللَعزَوأع َ

رَوىَاإلمامَأحمدَفيَالمسندَ,والبخاريَ-رحمـهَاهللَتعـالىَ-فـيَالتـاري َ,وصـححهَاللبـانيَ-رحمـهَاهللَتعـالىَ-قـالَ
رسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوسلم"َ:مَنَأَحبََالنصارَأَحبهَاهللَ,ومنَأَبغضَالنصارَأَبغضهَاهلل"َصححهَاللبانيَ َ
مَحبةَالنصارَتجلبَمَحبةَالواحدَالغفارَ,منَأحبَالنصارَأحبهَاهللَ .
ََ
النصارَأهعَالكرمَواإليثارَ َ
ورَوىَال ـ ــيخانَفـ ــيَالصـ ــحيحينَعـ ــنَعبـ ــدَاهللَبـ ــنَهيـ ــدَ-رضـ ــيَاهللَعنـ ــهَ-قـ ــالَ:قـ ــالَرسـ ــولَاهللَصـ ــلىَاهللَعليـ ــهَ
ـعبًاَ,واســت بلتَالنصــارَوا يًـاَلســلكتَوا يَ
وسلم":النصــارَ,ــعارَوالنــا َ َثــارَولــوَأنَالنــا َاســت بلواَوا يًـاَأوَ,ـ َ
َامرءاَمنَالنصار"َتدريَماَهوَال عار؟َ َ
النصارَ,ولوالَالهجرةَلكنت ً

هوَالثـو َاللصـيبَبـاللحمَ,الثيـا َالداخليـةَ,تـدريَمـاَهـوَالـدَثار؟َهـوَالثـو َالخـارأيَ,النبـيَي ـولَ:النصـارَ,ـعارَ
والنا َ ثارَأيَخاصتيَهمَالنصار"َ,ولوَأنَالنا َاست بلواَوا َيًاَأوََ ,عبًاَ َ,واست بلتَالنصارَوا َيًاَلسـلكتَوا يَ
مرءاَمنَالنصار"َاللهمَصعََعلىَمحمدَ َوارضََاللهمَعنَالمهاأرينَوالنصارَ .
النصارَ,ولوالَالهجرةَلكنتَا ًَ
َ

َورَوىَالبخاريَفيَصحيحهَعـنَأنـبَبـنَمالـ َ-رضـيَاهللَعنـهََ-قـالَ"كانـتَالنصـارَفـيَيـومَالخنـدوَت ـولَوهـيَ
تحفرَالخندوَ:نحـنَالـذينَبـايعواَمحمـ ًَداَعلـىَالجهـا َمـاَحيينـاَأبـ ًَدا"َفأأـابهمَرسـولَاهلل"َ:اللهـمَالَعـي َإالَعـي َ
اآلخرةَفاغفرَلألنصارَوالمهاأَرة"ََ .
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مَحبـةَالصـحابةَإذنَمـنَأعمـمَالسـبا َالجالبــةَلمَحبـةَاهللَعـزَوأـعَ,إنهـمَأصــحا َالنبـيَخيـرَأيـعََعرفتـهَالب ـريةَ,
قلوبًاَ,أعم هـمَفك ًَـراَ,أقلهـمَتكل ًفـاَ,
خيرَالخلبَبعدَالنبياءَوالمرسلينَ,قومََاختارهمَاهللَعزَوأعَلصحبةَنبيهَ,أبرهمَ َ

والبـدََلنـاَأنَنحــبهمَ,ونَجلَهـمَ,ونعــر َلهـمَقــدرهمَ,فالبـدَللمتــأخَرَأنَيعـر َفضــعَالمت ـدمَ,الصــحابةَالـذينَخرأــواَ
منَأموالهمَ,و ياَرهمَ,وبذلواَالـنفبَوالنفـيبَ,بـذلواَالـدماءَمـنَأأـعَإعـالءَكلمـةَالَإلـهَإالَاهللَ,حتـىَأاءنـاَاإلسـالمَ
منَخاللهمَكبيضةَم ورةَ .
َ
أصحا َالنبيَ,ماَأأمعَماَقالهَعنهمَواحدَمنهمَ,قـالَابـنَمسـعو َرضـيَاهللَعنـهَ "َ:إن اهلل نمـر فـي قلـو العبـا ,
فوأدَمحمدَصلى اهلل عليهَوسلمَخير قلو العبا  ,فاصطفاهَلنفسهَ,فابتعثـهَبرسـالتهَ,ثـم نمـر فـي قلـو العبـا بعـدَ
قلبَمحمدَصـلى اهلل عليـهَوسـلمَ,فوأـد قلـو أصـحابهَخيـر قلـو العبـا  ,فجعلهـمَوهراءَنبيـهَ,ي ـاتلونَعلـىَ ينـهَ,
فماَرأىَالمسلمونَحسناَفهـوَعنـد اهلل حسـنَ,ومـاَر هَالمسـلمونَسـيهاَفهـوَعنـد اهلل سـي َ"َرواهَأحمـدَفـيَالمسـندَ
وقالَعنهَال ي َأحمدَ,اكرَإسنا هَصحيحَ .
َ
فضعَالصحابة َ
َياَمَنَالَتعر َفضعَالصحابةَ:اسمعَ,ل دَعدَلهمَاهللَ,وهكاهمَاهللَ,ووصفهمَربناَبأوصا َمنَالكمالَفيَأكثـرَمـنَ
يــةَمــنَكتابــهَ,ف ــالَأــعَأاللــهَ"َ:مــنَالُمـ ُـنمنينَرأــالَصــدقواَماعاهــدواَاللــهَعل ُيــهَفمـ ُنـهمَمــنَقضــىَن ُحبــهَومـ ُنـهمَمــنَ

الً"َالحزا َ َ32:
يَنتمرَوماَبدلواَتـ ُبدي َ

وقــالَســبحانه"َ:رأــالَالَتـلُهــيه ُمَتجــارةَوالَبـ ُيــعَعـ ُـنَذ ُكــرَاللــهَوإقــامَالصــالةَوإيتــاءَالزكــاةَيخــافونَيـ َُوًمــاَتـتـ لــبَفيــهَ
الُ لو َو ُالبُصارَ"َالنورَ َ23:
َ

عرضَالثناءَعلىَالصحابة"َ:وكذل ََأعلُناك ُمَأمةًَوسطاًَلتكونواَ,هداءَعلىَالنا َويكـونَالرسـولَ
وقالَسبحانهَفيَمَ َ

عل ُيك ُمَ,هيدَاً"َالب رةَ َ342َ:

َوتـ ُنـه ُونَعنَالُمنكرَ"َ لَعمرانَ َ331:
تَللنا َتأُمرونَبالُم ُعرو َ
وقالَسبحانه"َ:ك ُنت ُمَخ ُيـرَأمةَأ ُخرأ ُ
ـداءَبهــذهَاآليــا َ,اهللَمــدحهمَاهللَ,هكـاهمَاهللَ,عــدلهمَاهللَ,وصــفهمَبأوصــا َالكمــالَ,
والصــحابةَهــمَالمخــاوبونَابتـ ًَ
قالَسبحانهَفيَحبَالصحابة"َ:ل ـ ُدَرضـيَاللـهَعـنَالُم ُـنمنينَإ ُذَيـبايعونـ َت ُحـتَال ـجرةََفـعلـمَمـاَفـيَقـلـوبه ُمَفـأنُـزلَ
السكينةَعل ُيه ُمَوأثابـه ُمَفـ ُتحاًَقريبَاً"َالفتحَ .31:
َ

َقومَرضيَاهللَعنهمَورضواَعنهََ,كماَقالَربناَفيَموضعَ خرَ"رضيَاللهَع ُنـه ُمَورضواَع ُنهَ"َالمائدةَ 331:

وقــالَســبحانهَفــيهم"َ:والســاب ونَالَولــونَمــنَالُمهــاأرينَوالنُصــارَوالــذينَاتـبـعــوه ُمَبإ ُحســانَرضــيَاهللَعـ ُنـه ُمَورضــواَ
ع ُنهَوأعدَله ُمَأنا َت ُجرىَت ُحتـهاَالنُـهارَخالدينَفيهاَأب ًداَذل َالُف ُوهَالُعميمَ"َالتوبةَ ََ311َ:
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ضـالًَمـنَ
وقالَسبحانه"َ:مَحمدَرسولَاللهَوالذينَمعـهَأ,ـداءَعلـىَالُكفـارَرحمـاءَبـ ُي ـنـه ُمَتــراه ُمَركعـاًَسـجداًَيـ ُبتـَغـونَف ُ
ـيَاإلنجيـعَكـزُرََأ ُخـرطَ,ـطُأهَ
ضـواناًَسـيماه ُمَفـيَوأـوههمَم ُـنَأثـرَالسـجو َذلـ َمـثـله ُمَفـيَالتـ ُـوراةَومـثـله ُمَف ُ
اللـهَور ُ

استـوىَعلىَسوقهَيـ ُعجبَالـزراََليغـيظَبهـمَالُكفـارَوعـدَاللـهَالـذينَ منـواَوعملـواَالصـالحا َمـ ُنـهمَ
استـغُلظَف ُ
فآهرهَف ُ

يما"َالفتحَ . 31:
مغُفرًةَوأ ُأًَراَعم ًَ

منَالوسمةَالتيَوضعهاَالنبيَعلىَصدورَالصحابةَ َ:
أخرطَال يخانَفيَالصحيحينَعنَعَمرانَبنَالحصينَ-رضيَاهللَعنهََ-قالَ:قـالَرسـولَاهللَصـلىَاهللَعليـهَوسـلمَ:
ريَأذكـرََبعــدَقرنــهَقـرنينَأوَثالثــة"َقــالَ
َ
"خيــرَالنــا َقرنــيَثـمَالــذينَيلــونهمَثـمَالــذينَيلــونهم"-قــالَعَمـران"َ:فــالَأ
قومـ ـاَي ــهدونَوالَيست ــهدونَ,ويخون ــونَوالَينتمن ــونَ,ويَن ــذرونَوالَيوف ــونَ,ويمه ــرَف ــيهمَ
النب ــي"َ:ث ــمَإنَبع ــدهمَ ً
السَمَن"َأنا َبطونهاَكبيرةَ,أنا َتغضبَلبطنهاَ,والَتغضبَلربهاَ,خيرَالنا َهمَالصحابةَ,هكذاَقـالَالنبـي"َ:خيـرَ
النا َقرنيَثمَالذينَيلونهمَثمَالذينَيلونهم"َ .
ََ
وروىَال ـيخانَفـيَالصـحيحينَ,عـنَأنـبَبــنَمالـ َ-رضـيَاهللَعنـهَ-قـال"َ:مــرََبجنـاهةَفـأَثنيَعليهـاَخي ًَـراَ-الجنــاهةَ
مارةَفذكرهاَالصحابةَبالخيرَ-ف الَالنبيَ َ:وأَبَتَوأَبَتَوأَبَتَ,ومرََبجناهةَفـأَثنيَعليهـاًََ ,ـراَ,ف ـالَالنبـيَ"َ:وأَبـتَ

وأَبـتَوأَبـت"َ,قــالَعمــرَ:فــداكَأبــيَوأمــيَمــرَبجنــاهةَفــأثنيَعليهــاَبــالخيرَف لــتََوأَبـتَوأخــريَأثنــيَعليهــاَبال ــرَ
ف لتََوأَبَتَ,قالَ:استمعَمـنَأَثنيـتمَ-يعنـيَالصـحابةَ-مـنَأَثنيـتمَعليـهَخي ًَـراَوأبـتَلـهَالجنـةَ-مـنَيـذكرهَالصـحابةَ
بالخيرَيكونَمنَأهعَالجنة؛َلنهمَعدولَ,الَيكذبونَ,صا قونَ,الَيناف ونَ,الَيجاملونَ,قالَ:منَأثنيـتمَعليـهَخي ًَـراَ

ومنَأثنيتمَعليهَ,راَوأبـتَلـهَالنـارَ,أنـتمَ,ـهداءَاهللَفـيَالرضَ,أنـتمَ,ـهداءَاهللَفـيَالرضَ,أنـتمَ
ًَ
وأبتَلهَالجنةَ,
,هداءَاهللَفيَالرض"َ .

ََ
كذاَأخرطَمسلمَعـنَأبـيَبـر ةَ-رضـيَاهللَعنـهَ-قـالَ:قـالَرسـولَاهللَصـلىَاهللَعليـهَوسـلم"َ:النجـومَأمنـةَللسـماءَ,
فــإذاَذهــبنَالنجــومَأت ـىَالســماءَمــاَتوعــدَ,وأنــاَأمنــةَلصــحابيَفــإذاَذهبــتَأت ـىَأصــحابيَمــاَيوعــدون"َيعنــيَالفــتنَ,
وأصحابيَأمنةَلمتيَ,فإذاَذهبَأصحابيَأتىَأمتيَماَيوعدون"َأيَتمهـرَالبـدََ,وتكثـرَالفـتنَ,والَحـولَوالَقـوةَإالَ
باهللَ .
إنَوأـو َالصـحابةَفـيَالجيـوشَمـنَأسـبا َالنصـرَ,اسـتمع؛َأخـرطَالبخـاريَفـيَصـحيحهَعـنَأبـيَسـعيدَالخــدريَ-
رضــيَاهللَعنــهَ-قــالَ:قــالَرســولَاهللَصــلىَاهللَعليــهَوســلم"َ:يــأتيَعلـىَالنــا َهمــانَفيغــزوَفهــامَمــنَالنــا َفي ولــونَ:
فـيكمَمـنَصـاحَبَرســولَاهلل؟َفي ولــونَ:نعــمَ,فيفــتحَلهــمَ,ثــمَيـأتيَعلــىَالنــا َهمــانَفيغــزوَفهــامَمــنَالنــا َفي ولــونَ:
فيكمَمَنَصاحَبَأصحا َرسـولَاهلل؟َأيَمـنَالتـابعينَ,في ولـونَ:نعـمَ,فيفـتحَلهـمَ,ثـمَيـأتيَعلـىَالنـا َهمـانَفيغـزوَ
فهامَمنَالنا َ,في الَ:هعَفيكمَمنَصاحَبَمنَصاحَبَأصحا َرسولَاهلل؟َيعنيَمنَأتباََالتابعينَ,في ولونَ :
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نعمَ,فيفتحَلهم"َهنالءَمنَأسبا َالنصرَ,هنالءَأمانَلمةَاإلسالمَ .
ورَوىَاإلمامَأحمدَوالبخاريَأنَالنبيَقال"َ:مَنَأَحبََالنصارَأحبهَاهلل"َهـنالءَالصـحابةَالبـدَأنَنحـبهمَ,حتـىَنفـوهَ
كثيراَ .
مَ ًَ
بمحبةَاهللَ,الذيَيبغضهمَيبغضهَاهللَ,الذيَيكرههمَيكرههَاهللَ,البدَأنَنترضىَعليهمَ,البدَأنَندعواَله َ
اإلســالمَوصــاناَمــنَخالله ـمَ,ضــحواَبــدمائهمَ,بــأموالهمَ,ضــحواَبــأهليهمَ,مــنَأأــعَإعــالءَكلمــةَالَإلــهَإالَاهللَ,وقــدَ
وصلتناَبالَأيَعناءَ,البدَأنَ َنرََالجميعَ,علىَالقـعَبالـدعاءَ,علـىَالقـعَبـرََالغيبـةَعـنهمَ,علـىَالقـعَبـدفعَسـهامَ
المجرمينَعنهمَ,أنَنترضىَعنهمَ,ونحذرَمنَالوقوََفيهمَ .
َقــالَأحــدهمَلعمــرَبــنَعبــدَالعزيــز"َ:مــاذاَت ــولَفــيَال تــالَالــذيَن ـأَبــينَمعاويــةَوبــينَعلــيَرضــيَاهللَعنهمــا"َقــالَ
عمر ":ماءَلمَتلطَ َبهاَيديَفلماذاَأخوضَفيهاَبلساني"َ .
َ
أخرطَالبخاريَعنَأبيَسعيدَالخدريَقالَ:قالَرسولَاهلل"َ:التسـبَواَأصـحابي"َاليـومَهنـاكَبعـضَالصـحفيينَيكتبـ َونَ
م ــاال َ,يســبَ َونَفيهــاَســيدناَعمــرَ,وســيدناَالمغيــرةَبــنَ,ــعبةَ,وي ــتم َونَأبــاَهريــرةَ,وي ــتم َونَســيدناَمعاويــةَ,هكــذاَ
ذهبًاَماَبلـ َمـدََأحـدهمَوالَنصـيفه"َ
فليستمعَهنالءَ,قالَرسولَاهلل"َ:التسبواَأصحابيَفلوَأنَأحدكمَأنفبَمثعَأَحَدَ َ
رواهَالبخاريَفيَصحيحهَعنَأبيَسعيدَالخدَريَ,أيَلوَواحدَمنكمَعندهَأبعَأَحـدَذهبًـاَ,أنف ـهَكلـهَعلـىَاليتـامىَ,

بنىَبهَمسـاأدَ,ومست ـفيا َ,وأتـىَصـحابيََفتبـرََبكـتَتمـرَ,أأـرهَأعمـمَمـنَأأـركَ,لنـهَسـببَ,الصـحبةَالَتلحـبَ
أب ًَداَ .
َ
َقالَاإلمامَأحمد"َ:إذاَرأيتمَأح ًَداَيذكرَأصحا َالنبيَبالس َوءَفاتهموهَعلىَإسالمه"َهذاَيكـَرهَالنبـيَنفسـهَ,يريـدَأنَ
يطعنَفيَالنبيَنفسهَ,يطعنَفيَأصحا َالنبيَحتيَي الَهوَرأـعَسـ َوء,كـانَأصـحابهَأصـحا َسـ َوءَ,لكنـهَالَيجـر َ

أنَيطعنَفيَالنبيَمبا,رةَ,هنالءَأعداءَالدينَ,أعداءَالنبيَ,أعداءَالصحابةَفليلتَفتَإلىَ,رَهنالءَولنحذرَمنهمَ .
َ
ََكــذاَأخــرطَالحــاكمَفــيَالمســتدركَ,والحــديثَصــحيحَاإلســنا َ,هكــذاَقــالَالحــاكمَوواف ــهَالــذهبيَ,قــالَرســولَاهللَ
ـحابًاَ-الصـحابةَهـنالءَربهـمَاصـطفاهمَ,اختـارهمَ
صلىَاهللَعليـهَوسـلم"َ:إنَاهللَتبـاركَوتعـالىَاختـارنيَ َواختـارَلـيَأص َ
هاراَ,فمنَسـبهمَفـإنَعليـهَلعنـةَاهللَ,والمالئكـةَ,
ختارَليَأصحابًاَ,فجععَليَمنهمَوهراءَ,
َ
للنبيَ,قالَ:فا
وأنصاراَ,وأص ًَ
ًَ

والنا َأأمعينَ,الَيَ بعَمنهَيومَال يامةَصـر َوالَعـدل"َالنبـيَي ـولَيـار َأيَأحـدَيسـبََأحـ ًَداَمـنَأصـحابيَيـار َ
العنهَ,وأناَأ عوَبدعوةَالنبيَوأمَنـواَ,اللهـمَالعـنََكـعَمـنَسـبََالصـحابةَ,اللهـمَالعـنَمـنَيسـبونَالصـحابةَ,النبـيَقـالَ

هذا؛َ"فمنَسبهمَفعليهَلعنةَاهللَوالمالئكةَأأمعينَالَي بعَمنهَصر َوالَعدل"َلنَي بعَربناَمنهَفريضةَوالَنافلةَ .
َورَوىَالطبرانيَفيَالكبيرَ,وحسنهَاللبانيَقالَرسولَاهلل"َ:لعنَاهللَمنَسبََأصحابي"َ َ
َ
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واأبناَمعَالصحابة َ
البدَأنَنترضَىَعنهمَ,البدَأنَندفعَالغيبةَعنهمَ,نحذرَمنَالوقوََفـيمََن ـبَبيـنهمَ,نترضـىَعـنَالجميـعَ,ونـوقنَأنَ
َأأـَرينَ,وفريــبَاأتهــدَفأخطــأَ,فلــهَأأــرَواحــدَ,والكـعَفــيَ
الجميــعَأرا َالخيــرَ,فريــبَاأتهــدَفأصــا َالحــبَ,فأصــا ُ

الجنـةَ,يلت ــونَبعــدماَينــزََربنــاَمــاَفــيَالصــدورَمــنَغـعََ"ونـز ُعنـاَمــاَفــيَصــدوره ُمَمـ ُـنَغــعََإ ُخوانًــاَعلـىَســررَمتـ ــابلينَ"َ

الحجرَ .َ43:
الب ـدَأنَنتــأ

َمعه ـمَ,ونحــبهمَأكثــرَمــنَأنفســناَ,حت ـىَنح ــرَمعه ـمَ,وفــيَالحــديثَ"المــرءَمــعَم ـنَأَح ـب"َرواهَ

ال يخانَ,البدَأنَنت بهَبهمَنت بهَبعمرَ,بأبيَبكرَ,بعليَ,بعثمانَ,لنَالنبيَقال"َ:منَت بهَب ومَفهـوَمـنهم"َ,البـدَ
أميعـاَ,البـدَأنَنحـبهمَحتـىَ
أميعاَ,البدَأنَنترضىَعنهمَ ًَ
أنَنحسنَالمنَبهمَ ًَ
أميعاَ,البدَأنَنكثرَمنَالدعاءَلهـمَ ً
نفوهَبمحبةَاهللَعزَوأعَ .

َرَوىَاإلمــامَأحمــدَفــيَالمســندَوالبخــاريَرحمــهَاهللَفــيَالتــاري َوصــححهَاللبــانيَ,قــالَرســولَاهللَصــلىَاهللَعليــهَ
وسلم"َ:منَأحبَالنصارَأحبهَاهللَومنَأبغضَالنصارَأبغضهَاهلل" َ
َ
أسألَاهللَعزَوأعَأنَيح َرناَمعَالصحابةَبحبناَلهمَوإنَلمَنعمعَبمثعَعملهمَ,اللهمَإنـاَنسـأل َحبـ َ,وحـبَمـنَ
بَكـعَعمـعَي ربنـاَإلـىَحبـ َ,اللهـمَاح ـرناَمـعَأصـحا َنبيـ َ,تحـتَلـ َواءَنبيـ ََ,كمـاَ منـاَبـهَولـمَنـرهَ
يحب َ,وحـ َ
برحمت َياَرحمنَياَرحيمَ .
َأحبكمَفيَاهللَ,أقولَقوليَهذاَوأستغفرَاهللَليَولكمَ .
والسالمَعليكمَورحمةَاهللَوبركاتهَ .
َ
تمَبحمدَاهلل
,اهدواَالدر َللن رَعلىَموقعَالطريبَإلىَاهللَفيَقسمَتفري َالدرو َتفضلواَهناَ :
َ http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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