


  

  ٥  ملصطفى على أمتهمن حقـوق ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبينا 
  ..حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

هو الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، به هدانا  فإن رسول اهللا 
اهللا تعاىل؛ فأخرجنا من الظلمات إىل النور، وفتح لنا أبواب السعادة 

؟ وأي قيمة نشكلها واآلخرة، فمن حنن قبل رسول اهللا  يف الدنيا
لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه بدون دينه وشريعته؟ 

يمحر ُءوفر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عم ]١٢٨: التوبة.[  
 نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد فُِسهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب

يتلُو علَيهِم َآياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا 
  ].١٦٤: آل عمران[ من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ

، وما أجزل العطاء ببعثته فما أعظم املنة برسول اهللا 
  .تهورسال

على أمته حقوقا كثرية، ينبغي على أهل  إن لرسول اهللا 
اإلسالم أداؤها واحلفاظ عليها واحلذر من تضييعها أو التهاون ا، 

  :ومن هذه احلقوق
  اإلميان به : أوالً

هو اإلميان به، والتصديق  إن أول حق من حقوق النيب 
ء فهو كافر، وأنه خامت األنبيا برسالته، فمن مل يؤمن برسول اهللا 



  
من حقـوق املصطفى على أمته ٦  

 فر برسول اهللا األنبياء الذين جاءوا قبله، فالكوإن آمن جبميع 
كفر باهللا عز وجل وتكذيب له، وإنكار ملا أنزله من كتاب وما 

  .أرسله من رسول
والقرآن مليء باآليات اليت تأمر باإلميان برسول اهللا واتباعه 

نوا بِاللَّه فََآم: واحلذر من احليدة عن سبيله ومنهاجه، قال تعاىل
  ].٨: التغابن[ ورسوله والنورِ الَّذي أَنزلْنا

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين َآمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم : وقال
  ].١٥: احلجرات[ يرتابوا

من أسباب النجاة من  وبني تعاىل أن اإلميان برسول اهللا 
أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة  يا: العذاب فقال

اآلية  ...تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله* تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ 
  ].١١- ١٠: الصف[

ومشاقتهما من أسباب  وبني تعاىل أن الكفر باهللا ورسوله 
م شاقُّوا اللَّه ورسولَه ذَلك بِأَنه: اهلالك والعقاب األليم، فقال

: األنفال[ ومن يشاققِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
١٣.[  

استغفر لَهم أَو لَا تستغفر لَهم إِنْ تستغفر لَهم سبعني : وقال
 كذَل ملَه اللَّه رفغي ةً فَلَنرلَا م اللَّهو هولسرو وا بِاللَّهكَفَر مهبِأَن

نيقالْفَاس مي الْقَودهي ]٨٠: التوبة.[  
أن كل من مسع به ومل يؤمن برسالته فهو من  وأخرب النيب 
والذي نفس حممد «: فقال  - والعياذ باهللا –أصحاب النار 



  

  ٧  ملصطفى على أمتهمن حقـوق ا

صراين، مث بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال ن
 »ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

  ].رواه مسلم[
للناس كافة وليست لقوم دون قوم، كما  وذلك ألن رسالته 

، ]١٠٧: األنبياء[ وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني: قال سبحانه
لناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً ل: وقال

  ].٢٨: سبأ[ الناسِ لَا يعلَمونَ
  اتباعه : ثانياً

هو الربهان احلقيقي على اإلميان به، فمن ادعى  واتباع النيب 
، وال ينتهي عن حمرم ثل له أمراًتوحمبته، مث هو ال مي اإلميان بالنيب 

، فهو كاذب يف دعوى ة من سننه عنه، وال يتبع سن ى النيب 
  .اإلميان، فإن اإلميان هو ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال

وقد بين اهللا تعاىل أن رمحته ال تنال إال أهل االتباع واالنقياد 
ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها : فقال لرسول اهللا 

الَّذين * لزكَاةَ والَّذين هم بَِآياتنا يؤمنونَ للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ ا
يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي ]١٥٧-١٥٦: األعراف.[  

وقد قرن اهللا تعاىل بني اإلميان واالتباع، وجعله من أسباب 
لَيهِم ويحلُّ لَهم الطَّيِّبات ويحرم ع: اهلداية والفالح فقال

 تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ
 هِملَيي   عالَّذ ورّوا النعبّاتو وهرصنو وهرّزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ



  
من حقـوق املصطفى على أمته ٨  

  ].١٥٧: األعراف[ أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
 ىل توعد املعرضني عن هدي رسول اهللا وكذلك فإن اهللا تعا

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن : املخالفني أمره بالعذاب األليم فقال
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم ]٦٣: النور.[  

وقد أمر اهللا تعاىل عند التنازع واالختالف باتباع حكم النيب 
،  الذي حكم اهللا؛ ألنه ما ينطق عن اهلوى فقال : ْفَإِن

 ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متعازنت
  ].٥٩: النساء[ والْيومِ الَْآخرِ

وال يكفي التحاكم إليه مع بغض القلب حلكمه، بل جيب 
ه والتسليم ألمره دون أن يكون هناك حرج انشراح القلب حلكم

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما : قال تعاىل. من ذلك
شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا 

  ].٦٥: النساء[ تسليما
فأقسم سبحانه بأجل مقسم به، وهو : (قال ابن القيم رمحه اهللا

نفسه عز وجل، على أنه ال يثبت هلم اإلميان، وال يكونون من أهله، 
يف مجيع موارد النـزاع، يف مجيع  حىت حيكموا رسول اهللا 

ومل يقتصر على هذا حىت ضم إليه انشراح ... أبواب الدين
 وهو الضيق–صدورهم حبكمه، حيث ال جيدون يف أنفسهم حرجا 

من حكمه، بل يقبلوا حكمه باالنشراح، ويقابلوه  -واحلصر
، وهذا البد أن يكون مقرونا مبحبته  فاتباع النيب ). بالتسليم

  .هو احلق الثالث من حقوقه عليه الصالة والسالم



  

  ٩  ملصطفى على أمتهمن حقـوق ا

  حمبته : ثالثاً

من شغاف  إن املؤمن احلقيقي ال بد أن حيب رسول اهللا 
إميانه، وسبب يف جناته من النار، سبب يف  قلبه؛ ألن رسول اهللا 

  .وسبب سعادته يف الدنيا واآلخرة
ال يؤمن أحدكم «: عظيم قدر حمبته فقال وقد بين النيب 

متفق [ »حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
فليس مبؤمن، وإن تسمى  ، فأي إنسان ال حيب رسول اهللا ]عليه

انيهم، بل وإن كان ملتزما بأداء بأمساء املسلمني وعاش بني ظهر
  .العبادات والشعائر اإلسالمية

على سائر احملبوبات سوى اهللا  وجيب أن يتفوق حب النيب 
تعاىل فيكون أعظم من حب األبناء واآلباء واألمهات، بل أكرب من 
حب اإلنسان نفسه، وهذه منـزلة عظيمة ال يصل إليها إال أهل 

يا : عمر بن اخلطاب لرسول اهللا  الكمال من املؤمنني، فقد قال
فقال النيب . رسول اهللا، ألنت أحب إيلَّ من كل شيء إال من نفسي

 :»ال والذي نفسي بيده، حىت أكون أحب إليك من نفسك« 
ألنت أحب إيل من نفسي، فقال  - واهللا –فإنه اآلن : فقال عمر

  ].رواه البخاري[ »اآلن يا عمر«: النيب 
  :درجات حمبة النيب 

  :درجتني وحمبة الرسول : (قال اإلمام ابن رجب
وهي احملبة اليت تقتضي قبول ما جاء به الرسول : إحدامها فرض



  
من حقـوق املصطفى على أمته ١٠  

  من عند اهللا، وتلقيه باحملبة والرضا، والتعظيم والتسليم، وعدم
طلب اهلدى يف غري طريقه بالكلية، مث حسن االتباع له فيما بلغه 

به، وطاعته فيما أمر به من عن ربه من تصديقه يف كل ما أخرب 
الواجبات، واالنتهاء عما ى عنه من احملرمات، ونصرة دينه، 
واجلهاد ملن خالفه حبسب القدرة، فهذا القدر البد منه، وال يتم 

  .اإلميان بدونه
وهي احملبة اليت تقتضي حسن التأسي به، : والدرجة الثانية فضل

، وتطوعاته، وأكله، هونوافلوحتقيق االقتداء بسنته يف أخالقه وآدابه، 
وشربه، ولباسه، وحسن معاشرته ألزواجه، وغري ذلك من آدابه 

  ).)١(الكاملة، وأخالقه الطاهرة
  فأين حنن من حمبة هذا النيب العظيم؟

  أين حنن من تقدمي حمبته على حمبة األهل واألوالد واألموال؟
قُلْ إِنْ كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم : قال تعاىل

وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ 
 ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادكَس

رفَت هبِيلي سف مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصب
نيقالْفَاس ]٢٤: التوبة.[  

                              
  ).٣٥-٣٤(استنشاق نسيم األنس ص  )١(



  

  ١١  ملصطفى على أمتهمن حقـوق ا

  االنتصار له : رابعاً

، فقد حيا وميتا، فأما يف حياته  وهذا من آكد حقوقه 
ذه املهمة خري قيام، فهذا قتادة بن  قام أصحاب رسول اهللا 

قوس،  أهدي إىل رسول اهللا : ه يقولالنعمان رضي اهللا عن
يوم أحد، فرميت ا بني يدي رسول اهللا  فدفعها إيلَّ رسول اهللا 

 هاومل أزل على مقامي نصب وجه رسول )١(حىت اندقَّت سيت ،
، ألقى السهام بوجهي، كلما مال سهم منها إىل وجه رسول اهللا 
  !!، ميلت رأسي ألقي وجه رسول اهللا اهللا 

كان يذب عن عرض  -رضي اهللا عنه-ذا حسان بن ثابت وه
، حىت نال الثناء احلسن من النيب عليه الصالة والسالم رسول اهللا 

  ].متفق عليه[ »اهجهم وجربيل معك«: فقال
أصحابه على االنتصار له من املشركني  وقد حث النيب 

  ].رواه مسلم[ »من يردهم عنا وله اجلنة«: القف
فالذب يكون عن سنته إذا تعرضت  لنيب وأما بعد وفاة ا

لطعن الطاعنني، وحتريف اجلاهلني، وانتحال املبطلني، ويكون الذب 
كذلك عن شخصه الكرمي إذا تناوله أحد بسوء، أو وصفه 

، وقد كثرت يف هذا العصر محالت بأوصاف ال تليق مبقامه 
مة ، وعلى األالتشويه اليت يطعنون ا على نيب اإلسالم حممد 

كلها أن ب للدفاع عن نبيها بكل ما متلك من وسائل قوة 
                              

  .ما عطف من طرفيها: سيتها )١(



  
من حقـوق املصطفى على أمته ١٢  

وأدوات ضغط، حىت يكف هؤالء عن تلك احلمالت الظاملة 
  .املغرضة اليت دف إىل تنفري الناس من اإلسالم واملسلمني

  نشر دعوته : خامساً

، أن نقوم بنشر اإلسالم وتبليغ إن من الوفاء لرسول اهللا 
 »بلغوا عين ولو آية«: قد قال النيب الدعوة يف كل مكان، ف

  ].رواه البخاري[
لئن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من حمر «: وقال 

  ].متفق عليه[ »النعم
رواه [ »وم القيامةمكاثر بكم األمم ي«: أنه النيب  وأخرب

قيامها بالدعوة : ، ومن أسباب كثرة األمة]أمحد وأصحاب السنن
س يف دين اهللا أفواجا، وقد بين اهللا تعاىل أن إىل اهللا، ودخول النا

قُلْ هذه سبِيلي : الدعوة إليه هي وظيفة الرسل وأتباعهم فقال
  ].١٠٨: يوسف[ أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي

ومن أَحسن قَولًا ممن : وبني أا من أحسن األقوال فقال
عدنيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّه ]فصلت :
٣٣.[  

فعلى هذه األمة أن تتمسك بوظيفتها اليت أخرجها اهللا تعاىل 
ألجلها، وهي الدعوة إىل اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

األمة وخباصة يف هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء اإلسالم على 
ما  -بفضل اهللا –بغية تدمريها والقضاء عليها، ولن يتم هلم ذلك 



  

  ١٣  ملصطفى على أمتهمن حقـوق ا

دامت هذه األمة مستمسكة بعقيدا، داعية إىل را، مهتدية دي 
  .نبيها 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ : قال تعاىل
ؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعبِالْمونَ بِاللَّهنم ]آل عمران :

١١٠.[  
  توقريه : سادساً

وهذا أيضا من حقوقه عليه الصالة والسالم اليت فرط فيها كثري 
* إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : من الناس، وقد قال تعاىل

وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتيلًا لأَصةً وكْرب وهحبستو 
  ].٩-٨: الفتح[

وتوقروه، أي  أي تعظموا الرسول : (ابن سعدي: قال
تعظموه، وجتلوه، وتقوموا حبقوقه، كما كانت له املنة العظيمة يف 

  .)١( )رقابكم
يعظمونه ويوقرونه وجيلونه إجالال  وقد كان أصحاب النيب 
قوا له حىت كأمنا على رؤوسهم أطر عظيما، فقد كان إذا تكلم 

  .الطري
يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم : ومل نزل قوله تعاىل

فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ 
رعشلَا ت متأَنو الُكُممطَ أَعبحونَت ]قال أبو بكر ] ٢: احلجرات
                              

  ).٧٣٦(تفسري ابن سعدي ص )١(



  
من حقـوق املصطفى على أمته ١٤  

وكان . واهللا ال أكلمك بعدها إال كأخي السرار: رضي اهللا عنه–
يفعل ذلك وغريه من الصحابة حىت أنزل اهللا  - رضي اهللا عنه–عمر 

إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك : تعاىل فيهم
 لَّه قُلُوبهم للتقْوى لَهم مغفرةٌ وأَجر عظيمالَّذين امتحن ال

  ].٣: احلجرات[
بعد وفاته، فيكون باتباع سنته، وتعظيم أمره،  وأما توقريه 

وقبول حكمه، والتأدب مع كالمه، وعدم خمالفة حديثه لرأي أو 
أمجع املسلمون على أن من استبانت له سنة : قال الشافعي. مذهب
  .مل حيل له أن يدعها لقول أحد اهللا رسول 

عنده بكى، فال يزال  وكان صفوان بن سليم إذا ذكر النيب 
  .يبكي، حىت يقوم الناس عنه ويتركوه

  الصالة عليه كلما ذكر : سابعاً

إِنَّ اللَّه وملَائكَته : وقد أمر اهللا املؤمنني بالصالة عليه فقال
ي بِيلَى النلُّونَ عصوا يلِّمسو هلَيلُّوا عوا صنَآم ينا الَّذها أَي

  ].٥٦: األحزاب[ تسليما
من صلى علي واحدة، صلى اهللا عليه ا «: وقال النيب 

  ].رواه مسلم[ »عشرا
 »رغم أنف رجل ذكرت عنده، فلم يصل علي :»وقال 

كثرهم إن أوىل الناس يب يوم القيامة أ«: وقال ]. رواه مسلم[
  ].رواه الترمذي وحسنه األلباين[ »علي صالة



  

  ١٥  ملصطفى على أمتهمن حقـوق ا

، مث يبخل فمن اجلفاء أن يسمع اإلنسان ذكر رسول اهللا 
بالصالة عليه، وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا كثريا من فوائد الصالة 

جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري "يف كتابه  على النيب 
  .فلرياجع" األنام 

  الة أوليائه وبغض أعدائه موا: ثامناً

لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ : فقد قال تعاىل
 أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا َآبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي

لُوبِهِم الْإِميانَ وأَيدهم إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُ
هنوحٍ مبِر ]ادلة٢٢: ا.[  

مواالة أصحابه وحمبتهم وتوقريهم، وبرهم، : ومن مواالته
ومعرفة حقهم، والثناء عليهم، واالقتداء م، واالستغفار هلم، 
واإلمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم أو سبهم أو قدح 

قبول بأن يذكر أحد منهم بسوء، بل يكتفي يف أحد منهم، وعدم ال
بذكر حسنام وفضائلهم، ومحيد سريم ويسكت عما وراء 

  .)١(ذلك
حمبة آل بيته ومواالم، والذب عنهم، وترك الغلو : ومن ذلك

  .فيهم، ألن الغلو مما ى عنه النيب 
حمبة علماء أهل السنة ومواالم وترك انتقاصهم : ومن ذلك

اغتيام وأكل حلومهم، فإن حلوم العلماء مسمومة،  واامهم، أو
                              

  ).٦١٢-٢/٦١١(انظر الشفا  )١(



  
من حقـوق املصطفى على أمته ١٦  

  .وعادة اهللا يف منتقصيهم معلومة
معاداة أعدائه من الكفار واملنافقني وأهل : ومن مواالة النيب 

دخل : فعن أمساء بن عبيد قال. البدع وغريهم من أهل الضالل
يا أبا بكر، : رجالن من أصحاب األهواء على ابن سريين فقاال

 نقرأ عليك آية من كتاب اهللا؟ قالف: قاال. ال: حبديث؟ قالحندثك 
  .ال، لتقومان عين أو ألقومن، فقاما وخرجا
فوىل . أسألك عن كلمة: وقال رجل من أهل األهواء أليوب

وكل ذلك تعظيما . )١(وال نصف كلمة: عنه وهو يشري بأصبعه
  .ومعاداة ألعدائه لسنة النيب 

ن أتباعه، وأن حيشرنا يف زمرته، وأال نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا م
  .خيالف بنا عن هديه وطريقته

  

                              
  ).١٢١-١/١٢٠(سنن الدارمي  )١(


