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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ،ومن
سار عىل هنجه واقتفى أثره إىل يوم الدين. .
أما بعد:
فهذه رسالة لطيفة خمترصة حول [حقيقة شهادة أن حممد ًا رسول
اهلل ﷺ] رأينا نرشها للناس؛ لدعاء احلاجة ،بل والرضورة لذلك ،وملا
نرى من جهل كثري من املسلمني ،فضال عن غريهم بحقيقة شهادة
أن حممد ًا رسول اهلل ،ووقوعهم فيام خيالفها مما يناقضها ،أو يضاد
كامهلا ،أو ينقص به إيامن العبد هبا.

فكان لزاما أن نبين ذلك؛ نصيحة لله ولرسوله وألئمة المسلمين
وعامتهم؛ امتثاال ألمر الله سبحانه :ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﮊ
[الذاريات ]55 :وقوله تعالى :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [األعلى ]9 :وقوله
 :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [الغاشية،21 :
 ]22إلى غير ذلك من اآليات.

يح ُة».
ين َّ
ين َّ
ين َّ
يح ُةِّ ،
يح ُةِّ ،
ولقوله ﷺِّ :
الد ُ
الد ُ
«الد ُ
الن ِص َ
الن ِص َ
الن ِص َ
ِ
لِهَّ
الص َحا َب ُة :لِ َم ْن َيا َر ُس َ
ِر ُسول ِ
ِه،
َق َال َّ
ول ال َّله؟ َق َال« :لَِ ،و ِل ِك َتا ِب ِهَ ،ول َ
َو َ
ِم»( .)1رواه مسلم.
ْم ْسلِمِنيَ َو َع َّ
ام ِته ْ
ِم ِة ال ُ
ألئ َّ
(([(1صحيح مسلم] لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ،ط  /المكتبة اإلسالمية  -استنبول  -تركيا
( )74 / 1رقم الحديث (.)55
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فواجب عىل كل من عرف احلق بدالئله أن يبينه ،وينرشه بني
الناس ،سيام يف هذه األزمان التي اشتدت فيها غربة اإلسالم ،وبات
املعروف فيها منكرا ،واملنكر فيها معروفا ،وقل من يرفع رأسه باحلق
ويظهره ،فال حول وال قوة إال باهلل.

َما َب َدأَ
وسلوانا قول الرسول ﷺَ « :ب َدأ ا ِ
إل ْسال ُم َغ ِري ًباَ ،و َس َي ُعو ُد ك َ
َطو َبى ِل ْل ُغ َر َب ِ
اء»(.)1
َغ ِري ًبا ،ف ُ

فأسأل اهلل العيل القدير :أن يمن علينا باهلداية إىل الصواب،
والتوفيق للحق والسداد ،وأن يلهمنا رشدنا ،ويقينا رش أنفسنا ،ويرينا
احلق حقا ويرزقنا اتباعه ،والباطل باطال ويرزقنا اجتنابه ،وأن يصلح
لنا النية والعمل ،وأن ينفع بام قيدناه يف هذه الرسالة كل من اطلع
عليها ،وجيعلنا وإخواننا املسلمني من املتعاونني عىل الرب والتقوى ،إنه
 -سبحانه  -جواد كريم.

(([ (1صحيح مسلم] ( )130 / 1رقم الحديث (.)145
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وقبل البدء يف ذلك أمهد بمقدمة أرى أهنا نافعة.
فأقول مستعينا باهلل:

لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح أمر مالئكته بالسجود له ،وكان
إبليس من الجن ،وليس من المالئكة ،وإنما دخل في خطابهم لتوسمه
بأفعال المالئكة وتشبهه بهم ،وتعبده وتنسكه ،لكن حين أمروا بالسجود
وسجد المالئكة ،لم يسجد إبليس اللعين :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ [البقرة]34 :
ويقول  -سبحانه  -في سورة الكهف :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [الكهف ]50 :اآلية .أبى
أن يسجد آلدم كبرا وحسدا وبغيا ،فكان عقابه أن طرد من رحمة الله،
وحلت عليه لعنة الله ،لكن الخبيث ازداد بغيه ،وعظم حقده على آدم
وذريته ،وطلب من الله اإلنظار إلى يوم القيامة ،فأنظره الله ،عند ذلك
قال  -كما قص الله خبره :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮊ [األعراف.]17 ،16 :
واملعنى :أنه أقسم أن يضل عباد اهلل من بني آدم عن طريق احلق وسبيل
النجاة؛ لئال يعبدوا اهلل وال يوحدوه ،ويسلك شتى الطرق لصدهم عن
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اخلري وحتبيب الرش هلم.

ومثله قوله تعالى قاصا خبره :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [الحجر]40 ،39 :
وقوله سبحانه :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [اإلسراء.]62 :

فلم ي���زل ب���آدم  وذريته؛ وسوس���ة وإغواء وإضالال ،حتى تس���بب
ف���ي إهب���اط آدم من الجن���ة ،وقتل اب���ن آدم ألخيه ،ولم يكف���ه هذا ،فلما
حس���ن إليهم الشرك،
مر ببني آدم الزمان ،وطال عليهم العهد بالنبوة َّ -
وأغواه���م ،فكان له ما أراد ،وصدق عليهم إبلي���س ظنه فاتبعوه ،ووقعوا
«وك َ
َان َأ َّو َل َذلِ َك َز َم ُن َق ْو ِم ن ٍ
ُ���وح ِحي َن َع َبدُ وا األَ ْصنَا َمَ :و ًّدا،
في الش���ركَ ،
وقَ ،ونَسراَ ،وكَان َْت َه ِذ ِه َأس���ماء ِر َج ٍ
َو ُس َ���وا ًعاَ ،و َي ُغ َ
وثَ ،و َي ُع َ
ال َصالِ ِحي َن
ْ َ َ
ْ ً
ط ُ
الش��� ْي َ
ُوح َ ،ف َل َّما َه َلكُوا َأ ْو َحى َّ
ِم ْن َق ْو ِم ن ٍ
ان إِ َلى َق ْو ِم ِه ْم َأ ِن ان ِْص ُبوا إِ َلى
ِ
ِِ
ون َأنْصابا ،وسموها بِ َأسم ِ
ِ
ائ ِه ْمَ ،ف َف َع ُلوا َف َل ْم
َم َجالس ِه ْم ا َّلتي كَانُوا َي ْجل ُس َ َ ً َ َ ُّ َ ْ َ
ُت ْع َبدْ َ ،حتَّى إِ َذا َه َل َك ُأو َل ِئ َك َو َتن ََّس َخ ا ْل ِع ْل ُم ُعبِدَ ْتَ ،ه َذا َما َقا َل ُه ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس -
َر ِضي ال َّل ُه َعن ُْه َما» كما في البخاري(.)1
وروى اب���ن جري���ر ،عن حممد بن قيس قال« :كَانُ���وا َق ْو ًما َصالِ ِحي َن
���م َأ ْت َب ٌاع َي ْقتَدُ َ
ِم��� ْن َبنِي آ َد َمَ ،وك َ
ون بِ ِه ْمَ ،ف َل َّم���ا َماتُوا َق َال َأ ْص َحا ُب ُه ُم
َان َل ُه ْ
(([ (1صحيح البخاري] لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ،ط  /المكتبة اإلسالمية  -إستنبول  -تركيا
(.)73 / 6
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ا َّل ِذي َن كَانُوا َي ْقتَدُ َ
َاه ْم ك َ
َان َأ ْش َ���و َق َلنَا إِ َلى ا ْل ِع َبا َد ِة إِ َذا
ون بِ ِه ْمَ :ل ْو َص َّو ْرن ُ
ِ
وه ْمَ ،ف َل َّما َماتُوا َو َجا َء َآخ ُر َ
يسَ ،ف َق َال:
َذك َْرن ُ
َاه ْمَ ،ف َص َّو ُر ُ
ون َد َّب إِ َل ْي ِه ْم إِ ْبل ُ
إِن ََّما كَانُوا َي ْع ُبدُ ون َُه ْم َوبِ ِه ْم ُي ْس َق ْو َن ا ْل َم َ
وه ْم»(.)1
ط َرَ ،ف َع َبدُ ُ

هكذا بدأ الشرك في بني آدم ،بسبب إغواء إبليس لهم ،لكن الله -
سبحانه  -بحكمته وعلمه ورحمته بعباده لم يتركهم همال يغويهم
إبليس وجنده ،بل أرسل إليهم الرسل؛ لتبين لهم الدين الحق،
وتحذرهم من الشرك والضالل؛ رحمة منه بعباده ،وإقامة للحجة
عليهم :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [األنفال:
 ]42ويقول سبحانه :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [النساء ]165 :ويقول سبحانه:
ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ
[األنعام.]49 ،48 :

ويف [الصحيحني] عن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال
ِك َح َّر َم ا ْل َف َو ِ
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن،
اح َ
ِذل َ
ِن اللهَّ َِ ،ول َ
أَ َح َد أَ ْغ َي ُر م َ
ِك َم َد َح َن ْف َس ُه»( )2ويف لفظ
ِذل َ
ِن اللهَّ ِ ؛ َول َ
ْم ْد ُح م َ
َوال أَ َح َد أَ َح ُّب ِإ َل ْي ِه ال َ
(([ (1تفسير الطبري :جامع البيان عن تأويل آي القرآن] ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،حققه
وعلق حواشيه محمود محمد شاكر ،توزيع  /دار التربية والتراث  -مكة المكرمة (.)639 / 23

(([ (2صحيح البخاري] ([ )194 / 5وصحيح مسلم] ( )2114 / 4رقم الحديث ( )34( )2760واللفظ له.
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الر ُس َل»( )1ويف [الصحيحني]
ِن أَ ْج ِل َذل َ
ملسلم« :م ْ
ِك أَ ْن َز َل ا ْل ِك َت َ
اب َوأَ ْر َس َل ُّ
ِن اللهَّ ِ،
ص أَ َح ُّب ِإ َل ْي ِه ا ْل ُع ْذ ُر م َ
من حديث سعد بن عبادة َ « :وال َش ْخ َ
للهَّ ُ
ِين»(.)2
ِن أَ ْج ِل َذل َ
ْم ْر َسلِ َ
ين َو ُم ْن ِذر َ
ني ُم َب ِّش ِر َ
مْ
ِك َب َع َث ا ال ُ
فأرسل اهلل الرسل إقامة للحجة عىل عباده وإعذارا هلم ،وهذه
الرساالت من نعم اهلل عىل خلقه أمجعني؛ إذ حاجة العباد إليها فوق كل
حاجة ،ورضورهتم إليها فوق كل رضورة ،فهم يف حاجة إىل الرسالة
أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب والدواء ،إذ قصارى نقص
ذلك أو عدمه تلف األبدان ،أما الرسالة ففيها حياة القلوب واألديان،
بل والرسالة رضورية يف إصالح العبد يف معاشه ومعاده ،فكام أنه ال
صالح له يف آخرته إال باتباع الرسالة ،فكذلك ال صالح له يف معاشه
ودنياه إال باتباع الرسالة ،كام قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
اهلل(.)3

أرسل الله الرسل ،وجعلهم بشرا من أقوام المرسل إليهم ،وبلسانهم؛
ليبينوا لهم الدين الحق :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮊ [إبراهيم.]4 :
(([ (1صحيح مسلم] ( )2114 / 4رقم الحديث (.)35( )2760

(([ (2صحيح البخاري] ( ،)174 / 8و [صحيح مسلم] ( )1136 / 2رقم الحديث ( )1499واللفظ له.

(( (3انظر [مجموع الفتاوى] لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (.)99 / 19
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وكل أمة بعث فيها رسول ،قال  :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [يونس]47 :

وقال سبحانه :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [فاطر.]24 :

بعثوا جميعا بدين واحد وهو اإلسالم ،إخالص الدين لله ،وتجريد
التوحيد له سبحانه ،واجتناب عبادة ما سواه :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [النحل ]36 :وقال
سبحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﮊ [األنبياء.]25 :

اء �إِخْ َو ٌة ِل َع َّ
ال ٍت� ،أُ َّم َها ُت ُه ْم َ�شتَّى َو ِدي ُن ُه ْم
وفي الحديث عنه ﷺ« :الأَ ْن ِب َي ُ
احدٌ » ( )1متفق عليه ،وكذلك أيض ًا كل رسول يأمر قومه بطاعته؛ إذ
َو ِ
هذا مقتضى الرسالة ،يقول  :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮊ [النساء.]64 :
ولم تزل الرسل تتابع إلى أقوامهم لدعوتهم إلى التوحيد ونبذ
الشرك ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [المؤمنون ،]44 :اآلية إلى أن جاء موسى
وبعده عيسى  -عليهما السالم ،وظهرت في كتبهما البشارة بالنبي
محمد ﷺ.
يقول الله  :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

(([ (1صحيح البخاري] ( )142 / 4واللفظ له ،و [صحيح مسلم] ( )1837 / 4رقم الحديث ( )145( )2365من
حديث أبي هريرة .
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ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [األعراف ]157 :ويقول :
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [الصف ]6 :وبعد أن رفع عيسى ،
وطال ببني آدم العهد قبل بعثة النبي ﷺ حمل إبليس بخيله ورجله على
بني آدم ،فأضلهم ضالال بعيدا ،وأوقعهم في الكفر والشرك والضالل
بصنوفه إال قليال منهم ،وبلغ من حالهم أن مقتهم الله  -سبحانه -
عربهم وعجمهم إال القليل.

اس ،إ َِّن َما أَ َنا َر ْح َم ٌة
ثم بعث النبي محمد ﷺ الذي يقولَ « :يا أَ ُّي َها َّ
الن ُ
ُم ْه َدا ٌة»(.)1

بعث والحال كما أخبر به ﷺ في الحديث الذي أخرجه مسلم في
[صحيحه] عن عياض بن حمار المجاشعي  ،حيث قال ﷺ في
َّمنِي َي ْومِي
خطبته« :أَال إ َّ
ِما َعل َ
ِّم ُك ْم َما َج ِه ْل ُت ْم م َّ
ِن َر ِّبي أَ َم َرنِي أَ ْن أُ َعل َ

اء ُكلَّ ُه ْم،
ُل َم ٍ
ال َن َح ْل ُت ُه َع ْب ًدا َح ٌ
َه َذا ،ك ُّ
اللَ ،وإ ِِّني َخلَ ْق ُت ِع َبادِي ُح َن َف َ
الش َي ِ
ِم َما
َوإ َِّن ُه ْم أَ َت ْت ُه ُم َّ
ِمَ ،و َح َّر َم ْت َعلَ ْيه ْ
َاج َتا َل ْت ُه ْم َع ْن دِي ِنه ْ
اطنيُ ف ْ
ِن اللهَّ َ
َم أُ ْن ِز ْل ِب ِه ُسل َ
أَ ْحلَل ُ
ْطا ًناَ .وإ َّ
ْت َل ُه ْمَ ،وأَ َم َر ْت ُه ْم أَ ْن ُي ْش ِركُوا ِبي َما ل ْ
َن َظ َر ِإلَى أَ ْه ِل ا َ
ِن أَ ْه ِل
أل ْر ِ
َم َق َت ُه ْمَ ،ع َر َب ُه ْم َو َع َج َم ُه ْم ،إِال َب َقا َيا م ْ
ض فَ
(( (1أخرجه الحاكم في (مستدركه) وصححه ،ووافقه الذهبي ،والبزار ،والطبراني في (الصغير) بلفظ
(بعثت رحمة مهداة ) ،والطبراني في (األوسط) والشهاب في (مسنده) ،وهو بمجموع الطرق حسن،

وجاء في (صحيح مسلم) عنه ﷺ :إني لم أبعث لعانا ،إنما بعثت رحمة....
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ال :إ َِّن َما َب َع ْث ُت َك َ
ْت َعلَ ْي َك ِك َتا ًبا
ابَ .و َق َ
ِي ِب َكَ ،وأَ ْن َزل ُ
ا ْل ِك َت ِ
أل ْب َتلِ َي َك َوأَ ْب َتل َ
ان»( ..)1احلديث .
ال َي ْغ ِسل ُ
ِما َو َي ْق َظ َ
اءَ ،ت ْق َر ُؤ ُه َنائ ً
ُه ال َ
ْم ُ
فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله ﷺ بعثه رحمة للعالمين،
ومحجة للسالكين ،وحجة على الخالئق أجمعين ،أرسله بالهدى ودين
الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ،وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
منيرا ،فختم به الرسل ،وهدى به من الضالل ،وعلم به من الجهالة
وفتح برسالته أعينا عميا ،وآذانا صما ،وقلوبا غلفا ،فأشرقت األرض
بعد ظلماتها ،وتألفت به القلوب بعد شتاتها ،فأقام به الملة العوجاء،
وأوضح به المحجة البيضاء ،ورفع الله به اآلصار واألغالل ،وجعل
رسالته عامة لإلنس والجان :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [سبأ]28 :
ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [األعراف.]158 :
أرسله الله على حين فترة من الرسل ،ودروس من الكتب ،حين حرف
الكلم ،وبدلت الشرائع ،واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم ،وحكموا على
الله وبين عباد الله بمقاالتهم الفاسدة وأهوائهم ،فهدى الله به الخالئق،
وأوضح به الطريق ،وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور ،وأبصر به
من العمى ،وأرشد به من الغي ،وفرق به ما بين األبرار والفجار ،وجعل
الهدى والفالح في اتباعه وموافقته ،والضالل والشقاء في معصيته
ومخالفته ،رؤوف رحيم بالمؤمنين ،حريص على هداية الخلق
(([ (1صحيح مسلم] ( )2197 / 4رقم الحديث (.)63( )2865
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أجمعين ،عزيز عليه عنادهم وتعنتهم :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﮊ [التوبة.]128 :

خالصة دعوته :البشارة ،والنذارة ،والدعوة إلى الله ببصيرة وحكمة:
ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [األحزاب.]45 :

هو خات���م األنبي���اء ،ورشيعت���ه وكتابه املهيم���ن عىل س���ائر الرشائع
والكتب الناس���خ هلا :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﮊ [األح���زاب ]40 :ويقول  :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [المائدة.]48 :
رشح اهلل صدره ،ووضع عنه وزره ،وجعل الذلة عىل من خالف أمره،
ورفع له ذكره ،فال يذكر اهلل  -سبحانه  -إال ذكر معه ،كفى بذلك
رشفا ،وأعظم ذلك الش���هادتان ،أس���اس اإلس�ل�ام ،ومفتاح دار الس�ل�ام،
عاصمة الدماء واألموال واألعراض ،شهادة أن ال ا
إلـــه إال اهلل وأن حممدا
رسول اهلل ﷺ.
فمعنى ال ا
إلـــه إال اهلل :ال معبود بحق إال اهلل سبحانه.

وأركاهن���ا :النفي واإلثب���ات( :ال ا
إلـــه) نافيا مجيع م���ا يعبد من دون
اهلل( ،إال اهلل) مثبتا العبادة هلل وحده ال رشيك له.

ورشوطه���ا :العل���م ،واليق�ي�ن ،والقب���ول ،واالنقي���اد ،والص���دق،
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واإلخ�ل�اص ،واملحبة ،وزاد بعضهم رشطا ثامنا وهو :الكفر بام عبد من
دون اهلل.

وحتقي���ق ه���ذه الش���هادة :أال يعب���د إال اهلل ،وحقه���ا :فع���ل الواجبات،
واجتناب املحرمات.
هذه مجل خمترصة يف (ش���هادة أن ال ا
إلـ���ه إال اهلل) ،أما تفاصيلها فال
حتتملها هذه الكلمة اليسرية.

ومل���ا كان البحث يف حقيقة ش���هادة أن حممدا رس���ول اهلل ﷺ ،كان
م���ن املناس���ب أن ن���ورد طرفا مما مت���س احلاجة إىل العلم ب���ه من ذكر
نسبه ومولده ومبعثه ووفاته ﷺ ،ثم ذكر يشء من أسامئه وخصائصه
وصفاته اخللقية واخللقية ،صلوات اهلل وسالمه عليه.
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ف�صل
يف ن�سب النبي ﷺ

يق���ول اهلل  :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [آل عم���ران ]164 :ج���اء يف بع���ض القراءات:
«من أن َفسهم» بفتح الفاء ،أي :أنسبهم.

ويف [صحيح مس���لم] من حديث واثلة بن األسقع  أنه سمع رسول
ِن اللهَّ َ
ِس َ��م ِ
ِن َول ِ
اص َط َفى
اع َ
اهلل ﷺ يقول« :إ َّ
اص َط َفى ِك َنا َن َة م ْ
يلَ ،و ْ
َد إ ْ
ْ
ش َبنِي َه ِ
ِن
ُر ْي ٍ
اش ٍ
اص َط َفانِي م ْ
اص َط َفى م ْ
ُر ْي ًش��ا م ْ
��مَ ،و ْ
ِن ِك َنا َن َةَ ،و ْ
ِن ق َ
قَ
َبنِي َه ِ
اش ٍم»( )1ويف [الصحيحني] من حديث أيب سفيان  ،وقصته مع
هرق���ل ،وس���ؤال هرقل له عن رس���ول اهلل ﷺ ،فكان فيام س���أله أن قال:
ِ
���ال ِه َر ْق ُل ألَبيِ
ُ���م؟ ُق ْل ُتُ :ه َ���و فِينَا ُذو ن ََس ٍ
���ب إِلىَ َأ ْن َق َ
« َ
ك ْي َ
���ف ن ََس��� ُب ُه فيك ْ
ِ
ِ
ِ
ُس��� ْف َي َ
الر ُس ُل
انَ :س َأ ْلت َُك َع ْن ن ََس���بِهَ ،ف َذك َْر َت َأ َّن ُه فيك ُْم ُذو ن ََس ٍبَ ،فك ََذل َك ُّ
ُت ْب َع ُث فيِ ن ََس ِب َق ْو ِم َها» )2(.هذا لفظ البخاري.

فظهر هبذا أنه أكرم الناس نس���با ،فهو :حمم���د بن عبد اهلل بن عبد
املطلب بن هاش���م بن عبد مناف بن قيص ب���ن كالب بن مرة بن كعب
ب���ن لؤي بن غالب ب���ن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن
(([ (1صحيح مسلم] ( )1789 / 4رقم الحديث (.)2276

(([ (2صحيح البخاري] ( ،)5 ،6 / 1و [صحيح مسلم] ( )1397- 1393 / 3رقم الحديث (.)1373
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ونسبه ﷺ إىل هنا معلوم الصحة ،متفق عليه بني النسابني ،ال خالف
فيه بينهم ،وما فوق عدنان خمتلف فيه ،وعدنان من ولد إسامعيل نبي
اهلل  ،وإسامعيل هو ابن إبراهيم .

وأم النب���ي ﷺ هي :آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب
بن مرة إىل آخر النسب املذكور سابقا ،فأبوه يلتقي مع أمه يف جدمها:
كالب بن مرة.
وكان وهب  -أبو أمه  -يف ذلك الوقت هو سيد بني زهرة نسبا ورشفا،
فاجتمع للنبي ﷺ رشف النسب من جهة أبيه وأمه.
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ف�صل
يف مولده �صلى ﷺ

ولد النبي ﷺ عام الفيل ،بال خالف نعلمه بني أهل السري.

ووالدت���ه :كانت يوم اإلثنني جزما؛ لقوله ﷺ ملا س���ئل عن صوم يوم
َي ف ِ
ِد ُت ف ِ
ِيه»(.)1
اإلثنني ،قال« :ذ َ
ِيهَ ،و َي ْو ٌم ُب ِعث ُ
َاك َي ْو ٌم ُول ْ
ْت َ -أ ْو -أُ ْن ِز َل َعل َّ
أخرجه مسلم من حديث قتادة .
أما شهر الوالدة وتارخيها فقد اختلف فيه:
فقيل :يف ثاين عرش من شهر ربيع األول.

وقيل :بل يف الثامن منه.

وقيل :بل ولد يف رمضان.

وقيل :ولد يف سبع وعرشين من رجب ،وهو أغرهبا.

(([ (1صحيح مسلم] ( )819 / 1رقم الحديث (.)196( )1162
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ف�صل
يف مبعثه ﷺ

وأوح���ي إلي���ه ﷺ وهو ابن أربع�ي�ن ،وكان أول ب���دء الوحي أنه كان
يتحنث يف غار حراء ،ويف مرة من املرات أتاه جربيل  فغطه غطة ثم
أرسله ،فقال :اقرأ .احلديث ،فكان هذا مبدأ أمره ﷺ.

عن عائشة أم املؤمنني  -ريض اهلل عنها – أهنا قالت« :أَ َّو ُل َما ُب ِد َئ ِب ِه
ان ال َي َرى
َر ُس ُ
ِح ُة فِي َّ
الن ْو ِمَ ،ف َك َ
��ول اللهَّ ِ ﷺ م َ
الصال َ
الر ْؤ َيا َّ
ِن ا ْل َو ْح ِي ُّ
َان َي ْخلُو
اء ْت ِمث َ
ْل َفل ِ
ُم ُح ِّب َب ِإ َل ْي ِه ال َ
الءَ ،وك َ
الص ْب ِح ،ث َّ
َق ُّ
ْخ ُ
ُر ْؤ َي��ا إِال َج َ
ِي َذ َو ِ
اء َف َي َت َح َّن ُث ف ِ
ِب َغا ِر ِح َر ٍ
ات ا ْل َع َد ِد َق ْب َل أَ ْن
ِيه َ -و ُه َو َّ
الت َع ُّب ُد  -اللَّ َيال َ
َي ْن ِز َع ِإلَى أَ ْهل ِ
ُم َي ْر ِج ُع ِإلَى َخ ِدجيَ َة َف َي َت َز َّو ُد ِل ِم ْثلِ َها،
ِذل َ
ِهَ ،و َي َت َز َّو ُد ل َ
ِك ،ث َّ
الْ :
ْح ُّق َو ُه َو فِي َغا ِر ِح َر ٍ
اق َر ْأ،
ْمل ُ
َكَ ،ف َق َ
اء ُه ال َ
اء ،ف َ
��اء ُه ال َ
َج َ
َح َّت��ى َج َ
َ��الَ :ما أَ َنا ِب َقار ٍ
ُم
ِئ ،ق َ
ق َ
َالَ :ف َأ َخ َذنِي َف َغ َّطنِي َح َّتى َبلَ َغ م ِّ
ِني ال َ
ْج ْه َد ،ث َّ
الْ :
ْتَ :ما أَ َنا ِب َقار ٍ
ِئَ ،ف َأ َخ َذنِي َف َغ َّطنِي الثَّا ِن َي َة َح َّتى
أَ ْر َسلَنِي َف َق َ
اق َر ْأُ ،قل ُ
الْ :
ْتَ :ما أَ َنا ِب َقار ٍ
ِئَ ،ف َأ َخ َذنِي
ُم أَ ْر َسلَنِي َف َق َ
َبلَ َغ م ِّ
اق َر ْأَ ،ف ُقل ُ
ِني ال َ
ْج ْه َد ،ث َّ
ال :ﮋ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
َف َغ َّطنِي الثَّا ِلث َ
ُم أَ ْر َسلَنِي َف َق َ
َة ث َّ
ول اللهَّ ِ ﷺ َي ْر ُج ُف
َر َج َع ِب َها َر ُس ُ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ [العلق ]3-1 :ف َ
جي َة ِب ْن ِت ُخ َو ْيل ٍ
ال:
ِد َ -ر ِض َي اللهَّ ُ َع ْن َها َ -ف َق َ
ُفؤَا ُد ُه ،ف َ
َد َخ َل َعلَى َخ ِد َ
جي َة
ال��ر ْو ُعَ ،ف َق َ
ال :ل َ
« َز ِّملُونِي َز ِّملُونِ��ي» َف َز َّملُو ُه َح َّتى ذ َ
ِخ ِد َ
َه َب َع ْن ُه َّ
جي ُة :كَال،
َوأَ ْخ َب َر َها ال َ
��يت َعلَى َن ْف ِس��ي»َ .ف َقال ْ
ْخ َب َرَ « :ل َق ْد َخ ِش ُ
َت َخ ِد َ
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َواللهَّ ِ َما ُي ْخ ِز َ ُ
ِل ا ْل َك َّلَ ،و َت ْك ِس ُب
الر ِح َمَ ،و َت ْحم ُ
يك اهلل أَ َب ًدا ،إ َِّن َك َل َت ِص ُل َّ
��ق ،فَا ْن َطلَ َق ْت ِب ِه
��دو َمَ ،و ُت ْق�� ِري َّ
ْح ِّ
ني َعلَى َن َوائ ِ
الض ْي َفَ ،و ُت ِع ُ
ْم ْع ُ
ِب ال َ
ال َ
َل ْب ِن أَ َس ِ��د ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ا ْب َن
جي ُةَ ،ح َّتى أَ َت ْت ِب ِه َو َر َق َة ْب َن َن ْوف ِ
َخ ِد َ
ْج ِ
اب
اهل َِّي ِةَ ،وك َ
جي َةَ ،وك َ
َع ِّم َخ ِد َ
َان َي ْك ُت ُب ا ْل ِك َت َ
َان ا ْم َرأً َق ْد َت َن َّص َر فِي ال َ
َان
إل ْن ِج ِ
اء اللهَّ ُ أَ ْن َي ْك ُت َبَ ،وك َ
ِيَ ،ف َي ْك ُت ُب م َ
ِن ا ِ
يل ِبا ْل ِع ْب َران َِّي ِة َما َش َ
ا ْل ِع ْب َران َّ
ِن ا ْب ِن
اس َم ْع م ِ
ِيَ ،ف َقال ْ
َت ل ُ
ريا ق ْ
َه َخ ِد َ
َش�� ْي ًخا َك ِب ً
جي ُةَ :يا ا ْب َن َع ِّم ْ
َد َعم َ
��ول اللهَّ ِ
أَ ِخ َ
َه َو َر َق ُةَ :يا ا ْب َن أَ ِخيَ ،ماذَا َت َرى؟ َف َأ ْخ َب َر ُه َر ُس ُ
يكَ ،ف َق َ
ال ل ُ
وس ال ِ
َّذي َن َّز َل اللهَّ ُ َعلَى
َه َو َرق ُ
��ر َما َرأَىَ ،ف َق َ
َةَ :ه َذا َّ
ال ل ُ
النا ُم ُ
ﷺ َخ َب َ
ُ��ون َح ًّيا ِإ ْذ ُي ْخ ِر ُج َك َق ْو ُم َك،
وس��ىَ ،يا َل ْي َتنِي فِي َها َج َذ ًعاَ ،ل ْي َتنِي أَك ُ
ُم َ
َط
َم َي ْأ ِت َر ُج ٌل ق ُّ
ول اللهَّ ِ ﷺ« :أَ َو ُم ْخ ِر ِج َّي ُه ْم؟!» َق َ
ال َر ُس ُ
َف َق َ
الَ :ن َع ْم ،ل ْ
َز ًرا،
ِب ِمث ِ
ِن ُي ْدر ْ
ِكنِي َي ْو ُم َك أَ ْن ُص ْر َك َن ْص ًرا ُمؤ َّ
ِيَ ،وإ ْ
ْل َما ِج ْئ َت ِب ِه إال ُعود َ
ِ��يَ ،و َف َت َر ا ْل َو ْح ُي»( .)1أخرج���ه البخاري .
ُم ل ْ
ث َّ
َم َي ْن َش ْ
��ب َو َر َق ُة أَ ْن ُت ُوف َّ

(([ (1صحيح البخاري] (.)4 - 2 / 1
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ف�صل
يف وفاته ﷺ

يق���ول اهلل  خماطبا نبيه ﷺ :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [الزمر]30 :

ويقول سبحانه :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [آل عم���ران ]144 :ويق���ول  :ﮋ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [األنبياء.]34 :

وقد مات ﷺ بعد أن أ َّدى األمانة وب َّلغ رس���الة ربه ،وجاهد يف اهلل حق
اجلهاد ،ونزل القرآن شاهدا له ﷺ يف آخر حياته ،فقد نزلت آية املائدة:
ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮊ [المائ���دة ]3 :وق���د نعى اهلل  -س ��بحانه  -إىل نبي ��ه ﷺ أجله حني أنزل
اهلل عليه س ��ورة النرص ،فف ��ي [صحيح البخاري] عن اب ��ن عباس  -ريض اهلل
��درٍَ ،ف َك َأ َّن َب ْع َض ُه ْم َو َج َد فِي
عنه�م�ا  -قال« :ك َ
اخ َب ْ
َان ُع َم ُر ُي ْد ِخلُنِي َم َع أَ ْش�� َي ِ
َن ْف ِس ِ
ِن
��اء ِم ْثل ُُه؟ َف َق َ
��هَ ،ف َق َ
ال ُع َم ُر :إ َِّن ُه م ْ
ال :ل َ
ِم ُت ْد ِخ ُل َه َذا َم َع َنا َو َل َنا أَ ْب َن ٌ
ؤيت أَ َّن ُه َد َعانِي َي ْو َمئ ٍ
ِذ
َد َعا ُه ذ َ
َما ُر ُ
َح ْي ُث َعل ِْم ُت ْم .ف َ
َات َي ْو ٍم َف َأ ْد َخل َُه َم َع ُه ْم ،ف َ
ُون فِي َق ْو ِل اللهَّ ِ َت َعالَى :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
إِال ِل ُي ِر َي ُه ْم ،ق َ
َالَ :ما َت ُقول َ
للهَّ َ
ِر ُه
ﭵ ﮊ [النصر]1 :؟ َف َق َ
ِر َنا أَ ْن َن ْح َم َد ا َو َن ْس َت ْغف َ
ال َب ْع ُض ُه ْم :أُم ْ
ال لِي:
َم َي ُق ْل َش�� ْي ًئاَ ،ف َق َ
ِح َعلَ ْي َناَ ،و َس�� َك َت َب ْع ُض ُه ْم َفل ْ
ِإذَا ُن ِص ْر َن��ا َو ُفت َ
ْتُ :ه َو
أَك َ
َما َت ُق ُ
ْت :الَ ،ق َ
اك َت ُق ُ
َ��ذ َ
ول َيا ا ْب َن َع َّب ٍ
ول؟ ُقل ُ
اس؟! َف ُقل ُ
ال :ف َ
أَ َج ُل َرس ِ للهَّ
ال :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ
َهَ ،ق َ
َم ُه ل ُ
ول ا ِ ﷺ أَ ْعل َ
ُ
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ِك ،ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ِك َعال َم ُ
��ة أَ َجل َ
[النص���رَ ]1 :و َذل َ
ول» (. )1
َم ِم ْن َها إِال َما َت ُق ُ
ﮅ ﮆ ﮊ [النصرَ ]3 :ف َق َ
ال ُع َم ُرَ :ما أَ ْعل ُ
وقبيل وفاته ﷺ خري بني زهرة الدنيا و بني ما عند اهلل.

فعن أيب س����عيد اخلدري « ،أَ َّن َرس َ للهَّ
َس َعلَى ا ْل ِم ْن َب ِر
ُ
��ول ا ِ ﷺ َجل َ
اء َو َب ْي َن
َف َق َ
ال« :إ َّ
ِن َز ْه َر ِة ُّ
ِن َع ْب ًدا َخ َّي َر ُه اللهَّ ُ َب ْي َن أَ ْن ُي ْؤ ِت َي ُه م ْ
الد ْن َيا َما َش َ
اك ِبآ َبا ِئ َنا
َد ْي َن َ
َاخ َتا َر َم��ا ِع ْن َد ُه»َ .ف َب َكى أَ ُبو َب ْك ٍر َوق َ
َم��ا ِع ْن َد ُه ،ف ْ
َ��ال :ف َ
الش�� ْي ِخُ ،ي ْخ ِب ُر
اس :ا ْن ُظ ُروا ِإلَى َه َذا َّ
َ��هَ ،وق َ
َال َّ
َوأُ َّم َها ِت َن��اَ ،ف َع ِج ْب َنا ل ُ
الن ُ
الد ْن َيا َو َب ْي َن
َر ُس ُ
ِن َز ْه َر ِة ُّ
ول اللهَّ ِ ﷺ َع ْن َع ْب ٍد َخ َّي َر ُه اللهَّ ُ َب ْي َن أَ ْن ُي ْؤ ِت َي ُه م ْ
��ول اللهَّ ِ ﷺ
ان َر ُس ُ
َد ْي َن َ
َما ِع ْن َد ُهَ ،و ُه َو َي ُق ُ
اك ِبآ َبا ِئ َنا َوأُ َّم َها ِت َناَ ،ف َك َ
ول :ف َ
ِن
َال َر ُس ُ
َان أَ ُبو َب ْك ٍر ُه َو أَ ْعل ََم َنا ِب ِهَ ،وق َ
ول اللهَّ ِ ﷺ« :إ َّ
ْم َّخ َي َرَ ،وك َ
ِن م ْ
ُه َو ال ُ
ِه َو َمال ِ
َي فِي ُص ْح َبت ِ
ِن
ِه أَ َبا َب ْك ٍرَ ،و َل ْو ُك ْن ُت ُم َّت ِخ ًذا َخلِي ً
الن ِ
أَ َم ِّن َّ
ال م ْ
اس َعل َّ
ْم ْس ِج ِد َخ ْو َخ ٌة
الت َخ ْذ ُت أَ َبا َب ْك ٍر ،إِال ُخل ُ
أُ َّمتِي َّ
َّة ا ِ
إل ْسال ِم ،ال َي ْب َق َي َّن فِي ال َ
إِال َخ ْو َخ ُة أَ ِبي َب ْك ٍر»( )2متفق عليه .

وجاء يف [صحيح البخاري] من حديث ابن عباس  -ريض اهلل عنهام:
()3
اص ٌب َر ْأ َس ُه ِب ِخ ْرق ٍ
ِيه َع ِ
ات ف ِ
الن ِب َّي ﷺ َخ َر َج فِي َم َر ِض ِه ال ِ
َة»
َّذي َم َ
«أَ َّن َّ
فذكره بنحوه.
(([ (1صحيح البخاري] (.)94 / 6

(([ (2صحيح البخاري] ( )254 ،253 / 4واللفظ له ،و [صحيح مسلم] ( )1854 / 4رقم الحديث (.)2382
(([ (3صحيح البخاري] (.)120 / 1
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��ة كَا َن ْت َق ْب َل َم ْوت ِ
ِه ﷺ
ْخ ْط َب َ
وملس���لم من حدي���ث جندب :أَ َّن َه ِذ ِه ال ُ
س(.)1
ِب َخ ْم ٍ

ث���م إن وفاة النبي ﷺ كانت كام يموت س���ائر البرش ،هلا س���كرات،
ثم فارقت روحه جس���ده ،ثم ارختى جسده ﷺ؛ فعن عائشة  -ريض اهلل
ِن ِن َع ِم اللهَّ ِ َعلَي أَ َّن َرس َ للهَّ
ِي فِي َب ْيتِي،
عنها  -قالت« :إ َّ
ِن م ْ
ُ
ول ا ِ ﷺ ُت ُوف َّ
َّ
��ح ِري َو َن ْح�� ِريَ ،وأَ َّن اللهَّ َ َج َم َع َب ْي َن رِيقِي َورِيق ِ
ِه
َوفِي َي ْومِيَ ،و َب ْي َن َس ْ
��د َم ْوت ِ
ِد ٌة
الس�� َو ُ
اك َوأَ َنا ُم ْس��ن َ
ِع ْن َ
الر ْح َم ِن َو ِب َي ِد ِه ِّ
َي َع ْب ُد َّ
ِهَ ،د َخ َل َعل َّ
َرس َ للهَّ
اك،
الس َ��و َ
��ر ِإ َل ْي ِهَ ،و َع َرف ُ
ُ
ْت أَ َّن ُه ُي ِح ُّب ِّ
َرأَ ْي ُت ُه َي ْن ُظ ُ
��ول ا ِ ﷺ ،ف َ
َك؟ َف َأ َش��ا َر ِب َر ْأ ِس ِ
َاش َت َّد َعلَ ْي ِه،
��ه :أَ ْن َن َع ْمَ ،ف َت َنا َو ْل ُت ُه ،ف ْ
آخ ُذ ُه ل َ
ْتُ :
َف ُقل ُ
َكَ ،ف َأ َشا َر ِب َر ْأ ِس ِه :أَ ْن َن َع ْمَ ،فل ََّي ْن ُت ُه َو َب ْي َن َي َد ْي ِه َر ْك َو ٌة أَ ْو
ْت :أُل َِّي ُن ُه ل َ
َو ُقل ُ
ْم ِ
اء َف َي ْم َس ُح
اء ،ف َ
َج َع َل ُي ْد ِخ ُل َي َد ْي ِه فِي ال َ
ُع ْل َب ٌة َ -ي ُش ُّك ُع َم ُر  -فِي َها َم ٌ
ِن ِلل َْم ْو ِت َس َ��ك َر ٍ
ُم َن َص َب
��هَ ،ي ُق ُ
ول« :ال ِإل َ
ِم��ا َو ْج َه ُ
َه إِال اللهَّ ُ  ،إ َّ
ات» ث َّ
ِبه َ
ِيق ا َ
َت َي ُد ُه»(.)2
الرف ِ
َج َع َل َي ُق ُ
أل ْعلَى» َح َّتى ُق ِب َ
ض َومال ْ
َي َ
��د ُه ،ف َ
ول« :فِي َّ
أخرجه البخاري.
َان َي ْو ُم َوفَات ِ
ِه ﷺ ُه َو َي ْو ُم اإل ْث َن ْي ِن» ،كام صح ذلك من حديثي:
« َوك َ
أن���س( )3وعائش���ة( )4ريض اهلل عنهام ،وأخرجه البخ���اري يف [صحيحه].
(([ (1صحيح مسلم] ( )377 / 1رقم الحديث (.)532
(([ (2صحيح البخاري] (.)142 ،141 / 5
(( (3المرجع السابق (.)166 ،165 / 1
(( (4نفس المرجع (.)106 / 2
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ويف السنة احلادية عرشة من اهلجرة باتفاق ،ويف شهر ربيع األول ،قال
ابن هش���ام يف [الس�ي�رة النبوية] له :قالوا كله���م :ويف ربيع األول .غري
أهنم قالوا ،أو قال أكثرهم :يف الثاين عرش من ربيع ،وال يصح أن يكون
تويف ﷺ إال يف الثاين عرش من الش���هر ،أو الثالث عرش ،أو الرابع عرش،
أو اخلامس عرش؛ إلمجاع املس���لمني ع�ل�ى أن وقفة عرفة يف حجة الوداع
كانت يوم اجلمعة ،وهو التاس���ع من ذي احلجة ،فدخل ذو احلجة يوم
اخلميس ،فكان املحرم إما اجلمعة وإما السبت ،فإن كان اجلمعة فقد
كان صفر إما السبت وإما األحد ،فإن كان السبت فقد كان ربيع األحد
أو اإلثنني ،وكيفام دارت احلال عىل هذا احلساب ،فلم يكن الثاين عرش
َان ُع ُم ُر ُه ﷺ َي ْو َم َوفَات ِ
ِه ثَالثًا
م���ن ربيع يوم اإلثنني بوجه( )1إل���خَ ».وك َ
ني َس َن ًة» ،كام صح ذلك عن مجع من الصحابة  كعائشة(- )2
َو ِس ِّ
��ت َ
ريض اهلل عنها ،وابن عباس( - )3ريض اهلل عنهام  -وغريمها.
وقد جرى له ﷺ فيام بني مبعثه إىل أن توفاه اهلل  أحداث عظيمة
جس���يمة ،ومواق���ف نبوي���ة كريم���ة ،دعا فيها إىل س���بيل رب���ه ،وصرب
وصاب���ر ،وجاه���د وهاجر ،واحتمل األذى إىل أن كت���ب اهلل له ولصحبه
ولدينه الظهور واالس���تعالء والنرص ،فام مات ﷺ إال وقد بلغ رس���االت
(([ (1السيرة النبوية] البن هشام مع [الروض األنف] في شرح السيرة النبوية البن هشام ،لإلمام
السهيلي ،تحقيق وتعليق وشرح  /عبد الرحمن الوكيل (.)579 ،578 / 7

(([ (2صحيح البخاري] ( ،)163 / 4و [صحيح مسلم] ( )1825 / 4رقم الحديث (.)2349

(([ (3صحيح البخاري] ( ،)253 / 4و [صحيح مسلم] ( )1826 / 4رقم الحديث (.)2351
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رب���ه ،فهو ﷺ قد تويف ودينه باق إىل يوم القيامة ،وهو حمفوظ بحفظ
اهلل ل���ه ،ظاهر بوع���د اهلل بذلك ،منصور عال ع�ل�ى كل امللل والطوائف،
وأهله املحققون له هم الغالبون ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [الصافات ]173- 171 :ﮋ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﮊ [التوبة.]33 :

واالعتن���اء بس�ي�رته ﷺ وما قام ب���ه من نرصة دي���ن اهلل والقيام بحقه
وما حلقه من أذى يف س���بيل ذلك ،وس�ي�رته يف جهاده ألعداء اهلل ،وأنواع
س�ي�رته وهديه  -كل هذا من األمور التي ينبغي لكل مس���لم العناية هبا
ومدارس���تها ،إذ ه���ي احلق املحض ،وهي س�ي�رة من جع���ل اهلل له الكامل
البرشي ،س�ي�رة س���يد اخلل���ق ،وأعظمه���م ،وأكرمه���م ،وأفضلهم عىل
اإلطالق .ولو ذهبنا نذكر شيئا يسريا من بعض جوانب سرية هذا النبي
العظي���م ﷺ الحتمل املقام أس���فارا عظيمة ،وملا وفين���ا املقام حقه ،لكنا
قصدنا هبذه الرسالة اللطيفة التنبيه عىل أهم املهامت يف حقيقة شهادة
أن حممد ًا رس���ول اهلل ﷺ ،مما ال بد لكل مس���لم ومس���لمة من معرفته
وحتقيقه وتطبيقه؛ لينجوا من عذاب اهلل.
وقان���ا اهلل وإياك���م وس���ائر إخوانن���ا املس���لمني موجبات س���خط اهلل،
وجعلن���ا وإياكم من املتعرض�ي�ن لنفحات رمحته  ،إنه  -س���بحانه -
كريم جواد.
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ف�صل
يف �أ�سمائه ﷺ

كثرة األس�م�اء دالة عىل عظم املس���مى ،وأس�م�اء النبي ﷺ دالة عىل
مع���ان عظيم���ة ،وأعظم أس�م�ائه وه���و العلم علي���ه ﷺ إذا أطلق اس���مه
(حممد) ،وهو الذي سامه اهلل به يف القرآن الكريم ،يقول تعاىل :ﮋﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [الفت���ح ،]29 :ويق���ول
س���بحانه :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﮊ [األحزاب ،]40 :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [محم���د ،]2 :ويق���ول -
سبحانه :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮊ [آل عم���ران ]144 :وهو َأ َج ُّل أس�م�ائه ﷺ ،يقول حس���ان
ابن ثابت :
وشـق لـه مــن اسـمه ليجلـه
فذو العرش حممود وه��ذا حممد

وأصل البيت أليب طالب ،ضمنه حسان  قصيدته.

وم���ن أس�م�ائه ﷺ :أمحد ،وهو االس���م ال���ذي ذكره عيس���ى  يف
بشارته ببعثة النبي ﷺ ،كام أخرب اهلل  عنه ،فقال  :ﮋﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [الصف.]6 :
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ومن أس�م�ائه ﷺ :املت���وكل ،كام جاء يف حديث عب���د اهلل بن عمرو
بن العاص  يف ذكر صفة النبي ﷺ يف التوراة ،حيث جاء فيه « َوأَ ْن َت
ِّل»( )1احلديث .أخرج���ه البخاري،
ْم َت�� َوك َ
��م ْي ُت َك ال ُ
َع ْب ِدي َو َر ُس��ولِيَ ،س َّ
وسيأيت .

ومن أس�م�ائه ﷺ ما جاء يف حديث جبري بن مطعم  -ريض اهلل تعاىل
اء :أَ َنا ُم َح َّم ٌد،
عنه  -قال :س���معت رس���ول اهلل ﷺ يقول« :إ َّ
ِن لِي أَ ْس َ
��م ً
ْح ِ
احي ال ِ
ْم ِ
اش ُ��ر
َوأَ َنا أَ ْح َم ُ
َّذي َي ْم ُحو اللهَّ ُ ِبي ا ْل ُك ْف َرَ ،وأَ َنا ال َ
��دَ ،وأَ َنا ال َ
()2
اس َعلَى َق َدمِيَ ،وأَ َنا ا ْل َعا ِق ُب ال ِ
ال ِ
س َب ْع َد ُه أَ َح ٌد»
َّذي ُي ْح َش ُر َّ
الن ُ
َّذي َل ْي َ
متفق عليه.
ول اللهَّ ِ ﷺ
«س َّمى َل َنا َر ُس ُ
ويف حديث أيب موس���ى األش���عري  قالَ :
ال« :أَ َنا ُم َح َّم ٌد،
اءِ ،م ْن َها َما َحف ْ
َم َن ْح َف ْظَ ،ق َ
ِظ َناَ ،و ِم ْن َها َما ل ْ
َن ْف َس ُه أَ ْس َم ً
ْح ِ
الر ْح َم ِة»( )3أخرجه
��رَ ،و َن ِب ُّي َّ
ْم َق ِّفيَ ،وال َ
َوأَ ْح َم ُدَ ،وال ُ
الت ْو َب ِةَ ،و َن ِب ُّي َّ
اش ُ
مسلم.
ومعنى اسمه ﷺ (حممد) :هو اسم منقول من احلمد ،وهو يف األصل
اس���م مفع���ول من احلم���د ،وهو يتضم���ن الثن���اء عىل املحم���ود وحمبته،
وإجالله ،وتعظيمه ،وبني عىل زنة (مفعل) مثل معظم وحمبب ومسود
(( (1صحيح البخاري البيوع ( )21/3رقم الحديث (.)2125

(([ (2صحيح البخاري] ( )162 / 4و ( ،)62 / 6و [صحيح مسلم] ( )1828 / 4رقم الحديث (.)2354
(([ (3صحيح مسلم] ( )1829 ،1828 / 4رقم الحديث (.)2355
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ومبجل ونظائرها ،ألن هذا البناء موضوع للتكثري ،فإن اش���تق منه اس���م
الفاع���ل ،فمعناه :من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة ،وإن اش���تق
من���ه اس���م املفعول فمعن���اه :من كثر تك���رر وقوع الفعل علي���ه مرة بعد
أخرى؛ إما اس���تحقاقا أو وقوعا ،فمحمد هو الذي كثر محد احلامدين
ل���ه مرة بعد أخ���رى ،أو الذي يس���تحق أن حيمد مرة بعد أخ���رى( )1وأما
املاح���ي واحلارش والعاقب فقد جاءت مف�س�رة يف حديث جبري بن مطعم
 املتقدم.

(( (1انظر [جالء األفهام في الصالة والسالم على خير األنام] البن القيم ،تحقيق  -مشهور بن حسن
سلمان ،ص [.]277

الجامع من إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

29

ف�صل
يف خ�صائ�صه ﷺ

النبي ﷺ هو س���يد اخللق؛ ففي حديث عبد اهلل بن سالم  :أن النبي
ﷺ قال« :أَ َنا َس ِّي ُد َول ِ
َخ َر»( )1أخرجه ابن حبان يف [صحيحه]
َد آ َد َم َوال ف ْ
َخ َر»،
هبذا اللفظ ،والرتمذي( )2بزيادةَ « :ي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» قبل قولهَ « :وال ف ْ
��ي ُد َول ِ
َد آ َد َم َي ْو َم
وأصله يف مس���لم من حديث أيب هريرة بلفظ« :أَ َنا َس ِّ
ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،وأَ َّو ُل َم ْن َي ْن َش ُّق َع ْن ُه ا ْل َق ْب ُرَ ،وأَ َّو ُل َشا ِف ٍعَ ،وأَ َّو ُل ُم َش َّف ٍع»(.)3

قال العز :والس���يد :م���ن اتصف بالصفات العلية ،واألخالق الس���نية.
وهذا مش���عر بأنه أفضل منه���م يف الدارين ،أما يف الدني���ا فلام اتصف به
م���ن األخالق العظيمة ،وأما يف اآلخرة فألن اجلزاء مرتب عىل األخالق
واألوص���اف ،ف���إذا فضله���م يف الدني���ا يف املناق���ب والصف���ات ،فضلهم يف
اآلخرة يف املراتب والدرجات.
��ي ُد َول ِ
َخ َر»( )4لتعرف أمته منزلته
َد آ َد َم َوال ف ْ
وإنام قال ﷺ« :أَ َنا َس ِّ

(([ (1صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] البن بلبان ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه  -شعيب األرنؤوط
( )392 ،135 / 14رقم الحديث ( )6475 ،6242عن واثلة بن األسقع .

(([ (2سنن الترمذي] ( )308 / 5رقم الحديث (.)3148

(([ (3صحيح مسلم] ( )1782 / 4رقم الحديث (.)2278

(([ (4صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] البن بلبان ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه  -شعيب األرنؤوط
( )392 ،135 / 14رقم الحديث ( )6475 ،6242عن واثلة بن األسقع .
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من ربه  ،وملا كان ذكر مناقب النفس إنام تذكر افتخارا يف الغالب
أراد النبي ﷺ أن يقطع وهم من توهم من اجلهلة أن يذكر ذلك افتخارا
َخ َر»( )1أ هـ.
فقالَ « :وال ف ْ

ومن خصائصه ﷺ :أن بيده لواء احلمد ،وحتته آدم فمن دونه؛ لقوله
��ي ُد َول ِ
��ق َع ْن ُه
َد آ َد َم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوال ف ْ
َخ َرَ ،وأَ َّو ُل َم ْن َت ْن َش ُّ
ﷺ« :أَ َنا َس ِّ
اَ
ْح ْم ِ
َم ْن
ضَ ،وأَ َّو ُل َش��ا ِف ٍع َو ُم َش َّ
أل ْر ُ
اء ال َ
��دَ ،ت ْحتِي آ َد ُم ف َ
��ف ٍعِ ،ب َي ِدي ِل َو ُ
ُدو َن ُه»(.)2
ومنها :أنه أول من تنشق عنه األرض ،وأول شافع ،وأول مش َّفع ،وله
الشفاعة العظمى واملقام املحمود الذي يغبطه عليه األولون واآلخرون.

ون َي ْو َم
ِن َّ
��اس َي ِصريُ َ
فع���ن اب���ن عمر  -ريض اهلل عنه�م�ا  -قال« :إ َّ
الن َ
ا ْل ِق َيا َم ِ
ُالن
ُالن ْ
��ة ُجثًا ،ك ُّ
اش َ��ف ْعَ ،يا ف ُ
ُونَ :يا ف ُ
ُل أُ َّم ٍة َت ْت َب ُع َن ِب َّي َهاَ ،ي ُقول َ
ُه اللهَّ ُ
الش َ��ف ُ
ِي َّ
ْ
َذل َ
الن ِب ِّي ﷺ ،ف َ
اعة ِإلَى َّ
ِك َي ْو َم َي ْب َعث ُ
اش َف ْعَ ،ح َّتى َت ْن َته َ
ْم ْح ُمو َد» .أخرجه البخاري(.)3
ْم َقا َم ال َ
ال َ
وش���رف وكرم] تأليف  -العالمة العز بن عبد العزيز بن
(([ (1بداية الس���ول في تفضيل الرس���ول ﷺ
َّ
عب���د الس�ل�ام الس���لمي ،تحقيق  -محم���د ناصر الدين األلبان���ي  -ط  /المكتب اإلس�ل�امي بيروت -

دمشق ص (.)34

(([ (2صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان] ( )398 / 14رقم الحديث ( ،)6478و [مسند أبي يعلى] ألبي يعلى
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ،دار البشير ( )480 / 13رقم الحديث (.)7493

(([ (3صحيح البخاري] (.)228 / 5
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ومنها أنّا أمرنا بسؤال الوسيلة له ﷺ بعد كل أذان ،فعن عبد اهلل بن
ِّن
ْمؤَذ َ
عمرو بن العاص  ،أنه س���مع النبي ﷺ يقولِ « :إذَا َس�� ِم ْع ُت ُم ال ُ
َي َصال ًة َصلَّى
َف ُقولُ��وا ِمث َ
ْل َما َي ُق ُ
ول ،ث َّ
َيَ ،ف ِإ َّن ُه َم ْن َصلَّى َعل َّ
ُم َصلُّوا َعل َّ
ُم س ُ للهَّ َ
للهَّ ُ
َة فِي
َةَ ،ف ِإ َّن َها َم ْن ِزل ٌ
ِي ا ْل َو ِس��يل َ
ا َعلَ ْي ِه ِب َها َع ْش ً��را ،ث َّ َ
��لوا ا ل َ
ُم ْن
ِن ِع َبا ِد اللهَّ َِ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن أَك َ
ْج َّن ِة ال َت ْن َبغِي إِال ِل َع ْب ٍد م ْ
ال َ
ُون أَ َنا ُه َو ،ف َ
اع ُة»( )1أخرجه مسلم.
َه َّ
ِي ا ْل َو ِسيل َ
َة َحل ْ
َّت ل ُ
الش َف َ
َس َأ َل ل َ

وم���ن خصائصه ﷺ :أنه ال ينادى باس���مه املج���رد ﷺ تكريام له ،فإن
اهلل تعاىل وقره يف ندائه ،فناداه بأحب أسامئه ،وأسنى أوصافه :ﮋ ﭶ
ﭷ ﮊ [األنفال ]64 :وﮋﮔ ﮕ ﮊ [المائدة ]41 :وهذه خصيصة مل
تثبت لغريه من األنبياء ،فإنه قد ثبت نداؤهم بأسامئهم ﮋ ﯖ ﯗﮊ
[البق���رة ]35 :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [المائ���دة ]110 :ﮋ ﭼ ﭽ
ﭾ ﮊ [القص���ص ]30 :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [ه���ود ]48 :ﮋ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [الصاف���ات ]105 ،104 :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [ه���ود]81 :
ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [مريم ]7 :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [ص:
 ]26ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [مريم.]12 :
وهنى اهلل عباده أن ينادوه باس���مه املجرد فقال س���بحانه :ﮋ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [الن���ور ]63 :ومن خصائصه
ﷺ :أن معج���زات كل نبي ترصمت وانقرضت ،ومعجزة س���يد األولني
(([ (1صحيح مسلم] ( )289 ،288 / 1رقم الحديث (.)384
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واآلخري���ن وهي الق���رآن الكريم باقية إىل يوم الدي���ن ،يقول النبي ﷺ:
ِن ا َ
ِن اآل َي ِ
أل ْن ِب َي ِ
ُه آ َم َن َعلَ ْي ِه
ات َما ِم ْثل ُ
ِن َن ِب ٍّي إِال ق ْ
َد أُ ْع ِط َي م َ
اء م ْ
« َم��ا م َ
للهَّ ُ
َان ال ِ
ُون
َّذي أُوت ُ
َيَ ،ف َأ ْر ُجو أَ ْن أَك َ
ا ْل َب َش ُرَ ،وإ َِّن َما ك َ
ِيت َو ْح ًيا أَ ْو َحى ا ِإل َّ
َر ُه ْم َتا ِب ًعا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»(.)1
أَ ْكث َ
ومنه���ا أن الكتاب الذي أنزل عليه ﷺ قد تكفل اهلل ببقائه وحفظه من
التحري���ف ،يق���ول اهلل س���بحانه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

[الحجر.]9 :

ْ��ت َعلَ ْي َك ِك َتا ًبا ال
ويق����ول النبي ﷺ في��م�ا يرويه عن ربه َ « :وأَ ْن َزل ُ
ان»( )2أخرجه مسلم من حديث عياض
َي ْغ ِسل ُ
ِما َو َي ْق َظ َ
اءَ ،ت ْق َر ُؤ ُه َنائ ً
ُه ال َ
ْم ُ
بن محار .
ومنها ما جاء يف حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري  قال :قال رسول
ُل َن ِب ٍّي ُي ْب َع ُث
َان ك ُّ
اهلل ﷺ« :أُ ْع ِط ُ
َم ُي ْع َط ُه َّن أَ َح�� ٌد َق ْبلِي :ك َ
يت َخ ْم ًس��ا ل ْ
ِإلَ��ى َق ْوم ِ
ِم
ْت ِإلَى ك ِّ
ُل أَ ْح َم َر َوأَ ْس�� َو َدَ ،وأُ ِحل ْ
اص ًة َو ُب ِعث ُ
ِي ا ْل َغ َنائ ُ
ِه َخ َّ
َّت ل َ
ِي ا َ
��ل َ
ض َط ِّي َب ًة َط ُهو ًرا َو َم ْس ِ��ج ًدا،
َم ُت َح َّ
أل ْر ُ
أل َح ٍد َق ْبلِيَ ،و ُج ِعل ْ
َول ْ
َت ل َ
الر ْع ِب َب ْي َن
الصال ُة َصلَّى َح ْي ُ��ث ك َ
َف َأ ُّي َم��ا َر ُج ٍل أَ ْد َر َك ْت ُه َّ
َانَ ،و ُن ِص ْر ُت ِب ُّ
اع َة» ( .)3أخرجه البخاري ومسلم.
يت َّ
ري َة َش ْه ٍرَ ،وأُ ْع ِط ُ
الش َف َ
َي َد َّي َم ِس َ
(([ (1صحيح البخاري] ( ،)97 / 6و [صحيح مسلم] ( )134 / 1رقم الحديث ( )152عن أبي هريرة  ،واللفظ له.

(([ (2صحيح مسلم] ( )2197 / 4رقم الحديث (.)2865

(([ (3صحيح البخاري] ( ،)86 / 1و [صحيح مسلم] ( )371 ،370 / 1رقم الحديث ( )521واللفظ له.
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ف�صل
يف �أخالقه ﷺ

يقول اهلل  يف حق نبيه ﷺ :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [القلم. ]4 :

يق���ول الع���ز بن عبد الس�ل�ام( :واس���تعظام العظامء لل�ش�يء يدل عىل
إيغاله يف العظمة ،فام الظن باستعظام أعظم العظامء؟!)(. )1

وعن س���عد بن هش���ام بن عامر ق���ال :أتيت عائش���ة  -ريض اهلل عنها-
َان ُخلُ ُق ُه
فقلت :يا أم املؤمنني ،أخربيني بخلق رسول اهلل ﷺ ،قالت« :ك َ
آن ،قَ�� ْو َل اللهَّ ِ  :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ
آن ،أَ َم��ا َت ْق َرأُ ا ْل ُق ْر َ
��ر َ
ا ْل ُق ْ
َ��ت :ال َت َف َع ْل ،أَ َما َت ْق َرأُ:
ِي��د أَ ْن أَ َت َب َّت َل ،قَال ْ
[القل���مُ ،]4 :قل ُ
ْتَ :ف ِإ ِّني أُر ُ
��د َت�� َز َّو َج
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [األح���زابَ ]21 :ف َق ْ
َه»(.)2
َر ُس ُ
ِد ل ُ
َد ُول َ
ول اللهَّ ِ ﷺ َوق ْ

وق ��د أكمل اهلل ل ��ه خلقه منذ صغره وقبل البعث ��ة ،فام عبد صنام ،وال
رشب مخ ��را ،وال م�ض�ى يف أمر س ��وء ،وكان يع ��رف عند قوم ��ه بالصادق
األمني.

َما ُب ِن َي ِت ا ْل َك ْع َب ُة،
وع���ن جابر بن عب���د اهلل  -ريض اهلل عنهام  -قال« :ل َّ
الن ال ِ
ِلن ِب ِّي ﷺ:
اس َي ْن ُق ِ
ْح َجا َر َةَ ،ف َق َ
اس ل َّ
َه َب َّ
ذَ
ال ا ْل َع َّب ُ
الن ِب ُّي ﷺ َوا ْل َع َّب ُ
َخ َّر ِإلَى ا َ
ِن ال ِ
ض،
ْح َجا َرةَِ ،ف َف َع َ
اج َع ْل ِإ َزا َر َك َعلَ��ى َعا ِتق َ
أل ْر ِ
��ل ،ف َ
ِك م َ
ْ
(([ (1بداية السول] ص (.)58

(([ (2مسند اإلمام أحمد] لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،المطبعة الميمنية بمصر عام  1313هـ (.)91 / 6
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الس َم ِ
َش َّد َعلَ ْي ِه
الِ « :إ َزارِيِ ،إ َزارِي ،ف َ
ُم َقا َم َف َق َ
اء ،ث َّ
َو َط َم َح ْت َع ْي َنا ُه ِإلَى َّ
ِإ َزا َر ُه»( ،)1متفق عليه ،وقد نوه اهلل بأنواع من كريم أخالقه وسجاياه ﷺ،
فق���ال  -س���بحانه :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ [آل عم���ران ]159 :وقال
 :ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [الفت���ح:
 ،]29وقال سبحانه :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [التوبة]128 :
وقال  :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األنبياء.]107 :
ِيت َع ْب َد
ويف [صحي���ح البخاري] من حديث عطاء بن يس���ار قالَ « :لق ُ
ْت :أَ ْخ ِب ْرنِي َع ْن
اللهَّ ِ ْب َن َع ْم ِ��رو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص َ -ر ِض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َم��اُ ،قل ُ
للهَّ
وف
ِص َف ِة َر ُس ِ
َم ْو ُص ٌ
الت ْو َراةِ ،ق َ
��ول اللهَّ ِ ﷺ فِي َّ
َال :أَ َج ْ��لَ ،وا ِ إ َِّن ُه ل َ
ض ِص َفت ِ
اك
ِ��ه فِي ا ْل ُق ْر ِ
الن ِب ُّي إ َِّنا أَ ْر َس�� ْل َن َ
الت ْو َرا ِة ِب َب ْع ِ
فِ��ي َّ
آنَ :يا أَ ُّي َها َّ
َش ِ
ني ،أَ ْنت َع ْب ِدي َو َر ُسولِيَ ،س َّم ْي ُت َك
ِألم ِّي َ
يراَ ،و ِح ْر ًزا ل ِّ
اه ًدا َو ُم َب ِّش ًرا َو َن ِذ ً
اب فِي ا َ
س ِب َف ٍّظ َوال َغل ٍ
اقَ ،وال َي ْد َف ُع
أل ْس َو ِ
ْم َت َوك َ
ِيظَ ،وال َس َّ��خ ٍ
ال ُ
ِّلَ ،ل ْي َ
ِيم ِب ِه
ِرَ ،ول ْ
الس ِّي َئ َةَ ،و َلك ْ
َن َي ْق ِب َض ُه اللهَّ ُ َح َّتى ُيق َ
الس ِّي َئ ِة َّ
ِب َّ
ِن َي ْع ُفو َو َي ْغف ُ
َه إِال اللهَّ ُ َ .و َي ْف َت ُح ِب َها أَ ْع ُي ًنا ُع ْم ًيا،
ا ْل ِمل َ
اء ِب َأ ْن َي ُقولُوا :ال ِإل َ
َّ��ة ا ْل َع ْو َج َ
َوآذَا ًنا ُص ًّماَ ،و ُقلُو ًبا ُغ ْل ًفا»(.)2
ومن أخالقه ﷺ :ما جاء يف حديث عائش���ة  -ريض اهلل عنها  -قالت:
(([ (1صحيح البخاري] ( ،)234 ،233 / 4و [صحيح مسلم] ( )268 ،267 / 1رقم الحديث (،)76( )340
واللفظ له.

(([ (2صحيح البخاري] (.)21 / 3
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َم َي ُك ْن
« َما ُخ ِّي َر َر ُس ُ
��ول اللهَّ ِ ﷺ َب ْي َن أَ ْم َر ْي ِن إِال أَ َخ َذ أَ ْي َس َ��ر ُه َماَ ،ما ل ْ
��ول اللهَّ ِ ﷺ
اس ِم ْن ُهَ ،و َما ا ْن َت َق َم َر ُس ُ
الن ِ
َان أَ ْب َع َد َّ
ْما ك َ
ْماَ ،ف ِإ ْن ك َ
َان ِإث ً
ِإث ً
ِم لِهَّ ِ
ل ِب َها»(.)1
ِل َن ْف ِس ِه إِال أَ ْن ُت ْن َت َه َك ُح ْر َم ُة اللهَّ ِ َف َي ْن َتق َ
َخ َد ْم ُت ُه
س َ -ر ِض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه  -أَ َّن ُه َق َ
«ع ْن أَ َن ٍ
ال :ف َ
ويف [الصحيحني] َ
ِم
ال لِي ل َ
ْح َض ِرَ ،ما َق َ
 أَ ِيَّ :الس َ��ف ِر َوال َ
ِش ْي ٍء َص َن ْع ُت ُه :ل َ
الن ِب َّي ﷺ فِي َّ
َم َت ْص َن ْع َه َذا َه َك َذا» (.)2
َص َن ْع َت َه َذا َه َك َذاَ ،وال ل َ
ِم ل ْ
َم أَ ْص َن ْع ُه ل َ
ِش ْي ٍء ل ْ
َان
ومن أخالقه ﷺ :تواضعه ،ومداعبته للصغار :فعن أنس  قال« :ك َ
َال:
َه :أَ ُبو ُع َم ْي ٍر ،ق َ
َان لِي أَ ٌخ ُي َق ُ
الن ِ
الر ُسول ﷺ أَ ْح َس َن َّ
ال ل ُ
اس ُخلُ ًقاَ ،وك َ
َ
ان ِإذَا َجاء َرس ُ للهَّ
َان ف ِ
َرآ ُه
يما ،ق َ
أَ ْح ِس�� ُب ُه ق َ
َالَ :ف َك َ
َال :ك َ
َ ُ
َط ً
��ول ا ِ ﷺ ف َ
ان َي ْل َع ُب ِب ِه»( .)3متفق عليه.
الن َغ ْي ُر؟ «ق َ
قَ
َال« :أَ َبا ُع َم ْي ٍر َما َف َع َل ُّ
َالَ :ف َك َ

(([ (1صحيح البخاري] ( )167 ،166 / 4واللفظ له ،و [صحيح مسلم] ( )1813 / 4رقم الحديث (.)2327
(([ (2صحيح البخاري] ( ،)195 / 3و [صحيح مسلم] ( )1804 / 4رقم الحديث (.)52( )2309

(([ (3صحيح البخاري] ( ،)119 ،102 / 7و [صحيح مسلم] ( )1693 ،1692 / 3رقم الحديث ( ،)2150واللفظ له.
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ف�صل
يف �صفاته َ
اخل ْلقية ﷺ

ونبين���ا ﷺ ق���د كمل���ه اهلل س���بحانه ،ورزق���ه مجال الظاه���ر ومجال
الباطن ،فكان أحسن اخللق صورة ،وأكملهم خلقا ﷺ.
والبحث يف صفة النبي ﷺ اخللقية يستفيد منها املؤمن أمورا:

منها :زيادة اإليامن ،فإن املسلم كلام كانت معرفته بالنبي ﷺ
وأحواله وأوصافه وتفاصيل ما جاء به أكثر كلام كان ذلك مدعاة
ليكون إيامنه به أكمل ،وحمبته له أعظم.

ومنها :أنه قد جاء يف حديث أنس  املتفق عىل صحته :أن النبي ﷺ
ان ال يتمثل ِبيَ ،و ُر ْؤ َيا
ْم َنا ِم َف َق ْد َرآنِي َف ِإ َّن َّ
الش ْي َط َ
قالَ « :م ْن َرآنِي فِي ال َ
الن ُب َّوةِ»(.)1
ْم ْؤم ِ
ِن ُّ
ِن ِس َّت ٍة َوأَ ْر َب ِع َ
ني ُج ْز ًءا م َ
ِن ُج ْز ٌء م ْ
ال ُ
ومن جاء بعده ممن مل يره يف حياته ﷺ ليس له طريق إىل معرفته
إال بصفاته ،وقد جاءت مبينة بآثار صحيحة عن الصحابة .

ِيد
َان َّ
منها :حديث الرباء بن عازب  قال(« :ك َ
وعاَ ،بع َ
الن ِب ُّي ﷺ َم ْر ُب ً
ِهَ ،رأَ ْي ُت ُه فِي ُحل ٍ
َه َش َع ٌر َي ْبلُ ُغ َش ْح َم َة أُ ُذن ِ
اء،
ْم ْن ِك َب ْي ِن ،ل ُ
َما َب ْي َن ال َ
َّة َح ْم َر َ
اق َع ْن أَ ِب ِ
يه:
َم أَ َر َش�� ْي ًئا ق ُّ
��ن ِم ْن ُهَ ،ق َ
ِس َح َ
َط أَ ْح َس َ
لْ
وس ُف ْب ُن أَ ِبي إ ْ
ال ُي ُ

(([ (1صحيح البخاري] ( ،)72 ،71 / 8و [صحيح مسلم] ( )1775 / 4رقم الحديث (.)2226
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��ول اللهَّ ِ ﷺ َضلِي َع ا ْل َف ِم،
َان َر ُس ُ
وعن جابر بن س���مرة  ق���ال(« :ك َ
��م ٍ
ْت ل ِ
اكَ :ما َضلِي ُع ا ْل َف ِم؟
وس ا ْل َع ِق َب ْي ِن ،ق َ
َالُ :قل ُ
ِس َ
أَ ْش�� َك َل ا ْل َع ْي ِنَ ،م ْن ُه َ
ِيل َش ِّق ا ْل َع ْي ِن،
الَ :طو ُ
ْت َما أَ ْش َك ُل ا ْل َع ْي ِن؟ َق َ
يم ا ْل َف ِمَ ،ق َ
َق َ
الُ :قل ُ
الَ :ع ِظ ُ
ِب)»( )2أخرجه
َ��الَ :قل ُ
ِب؟ ق َ
ق َ
َح ِم ا ْل َعق ِ
وس ا ْل َعق ِ
َ��الُ :قل ُ
ِيل ل ْ
ْتَ :ما َم ْن ُه ُ
مسلم.
ِيل
الطو ِ
��ول اللهَّ ِ ﷺ ِب َّ
َم َي ُك ْن َر ُس ُ
وعن عيل بن أيب طالب  قال(« :ل ْ
ِيس،
سَ ،ض ْخ َم ا ْل َك َراد ِ
الر ْأ ِ
َوال ِبا ْل َق ِص ِ
ريَ ،شث َ
ْن ا ْل َك َّف ْي ِن َوا ْل َق َد َم ْي ِنَ ،ض ْخ َم َّ
َم أَ َر
َطو َ
ْم ْس ُر َب ِةِ ،إذَا َم َشى َت َك َّف َأ َت َك ُّفؤًاَ ،ك َأ َّن َما ا ْن َح َّط م ْ
ِن َص َب ٍب ،ل ْ
ِيل ال َ
َه)«( )3أخرجه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
َه َوال َب ْع َد ُه ِم ْثل ُ
َق ْبل ُ
َان َرس ُ للهَّ
يم ا ْل َع ْي َن ْي ِن،
الر ْأ ِ
سَ ،ع ِظ َ
وعنه  قال« :ك َ ُ
��ول ا ِ ﷺ َض ْخ َم َّ
َه ِد َب ا َ
(الش َفارِ) ُم ْش َر َب
ِج ِ
الس َن ِدِّ :
أل ْش�� َفا ِر  -ق َ
َال َح َس ٌن َو ُه َو أَ َح ُد ر َ
ال َّ
ْن ا ْل َك َّف ْي ِن َوا ْل َق َد َم ْي ِنِ ،إذَا
ال َع ْي��ن ِب ُح ْم َرةٍ ،ك َّ
ِّح َي ِة ،أَ ْز َه َر اللَّ ْو ِنَ ،ش��ث َ
َث الل ْ
َال َح َس ٌنَ :ت َك َّف َأ َ -و ِإذَا ا ْل َت َف َت ا ْل َت َف َت
َم َش��ى َك َأ َّن َما َي ْم ِشي فِي ُص ُع ٍد  -ق َ
َجمِي ًعا»( )4أخرجه اإلمام أمحد.
(([ (1صحيح البخاري] (.)165 / 4

(([ (2صحيح مسلم] ( )1820 / 4رقم الحديث (.)2339

(([ (3سنن الترمذي] ( )598 / 5رقم الحديث (.)3637
(([ (4مسند أحمد] (.)101 ،89 / 1
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ومعنى ش���ثن الك���ف :أي غليظه ،قال الزخم�ش�ري يف [الفائق] :وهو
مدح يف الرجال ،ألنه أشد لعصبهم ،وأصرب هلم عىل املراس(.)1
والكرادي���س :هي :رؤوس العظ���ام .وقيل :هي ملتق���ى كل عظمني
ضخم�ي�ن؛ كالركبت�ي�ن واملرفق�ي�ن واملنكب�ي�ن ،وامل���راد أن���ه ﷺ ضخم
األعضاء.

واملرسبة :هي ما دق من ش���عر الصدر س���ائال إىل اجلوف ،ويف [لسان
الع���رب] قال س���يبويه :ليس���ت املرسبة عىل املكان وال املص���در ،وإنام هي
اسم للشعر( )2والصب :ما انحدر من األرض .والصعد ،قال يف [النهاية]:
(كأنام ينحط يف صعد) هكذا جاء يف رواية ،يعني :موضعا عاليا يصعد
والص ُع���د  -بضمتني :مجع صع���ود ،وهو
في���ه وينح���ط ...إىل أن ق���الُ :
()3
خالف اهلبوط

(([ (1الفائق في غريب الحديث] للزمخشري ،ط  /دار الفكر (.)377 / 3

(([ (2لسان العرب] البن منظور ،ط  /الدار المصرية للتأليف والترجمة (.)448 / 1

(([ (3النهاية في غريب الحديث واألثر] البن األثير ،ط  /دار إحياء التراث العربي (.)30 / 3
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ف�صل
يف بيان حقيقة �شهادة �أن حممد ًا ر�سول اهلل ﷺ بالأدلة

أما حقيقة ش���هادة أن محمد ًا رس���ول الله ﷺ فه���ي متضمنة ألمور،
رأس���ها وأساس���ها اإليمان به ،وذل���ك باإليمان واليقين التام بأنه رس���ول
الل���ه حق���ا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [الفت���ح ]29 :وأن رس���الته عام���ة للبش���ر،
عربه���م وعجمهم ،يقول الله س���بحانه :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [األع���راف ]158 :ويق���ول  :ﮋﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [سبأ.]28 :
ِِ
اص ًةَ ،و ُب ِع ْث ُت إِ َلى الن ِ
«وك َ
َّاس
َان النَّبِ ُّي ُي ْب َع ُث إِ َلى َق ْومه َخ َّ
ويقول ﷺَ :
َعا َّم ًة «( )1متفق عليه ،ويقول أيضا ﷺ « َوال ِ
س ُم َّح َم ٍد ِب َي ِد ِه ال
َّذي َن ْف ُ
ِن َه ِذ ِه ا ُ
َم
ُم َي ُم ُ
َي ْس َم ُع ِبي أَ َح ٌد م ْ
أل َّم ِة َي ُهود ٌّ
وت َول ْ
ِي ،ث َّ
ِي َوال َن ْص َران ٌّ
ِن ِبال ِ
النارِ»رواه مسلم(.)2
اب َّ
َّذي أُ ْر ِسل ُ
ِن أَ ْص َح ِ
ْت ِب ِه إِال ك َ
َان م ْ
ُي ْؤم ْ
بل رسالته تعم اجلن أيضا :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ إىل
قول����ه تع����اىل :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

(([ (1صحيح البخاري] ( )86 / 1واللفظ له ،و [صحيح مسلم] ( )371 ،370 / 1رقم الحديث ( )521من
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(([ (2صحيح مسلم] ( )134 / 1رقم الحديث (.)153
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [األحقاف.]32 ،29 :

ومن اإليامن به :اإليامن بأنه ﷺ عبد ال يعبد ،ورسول ال يكذب .ومن

اإلي�م�ان ب���ه :اإليامن بأنه خات���م األنبياء واملرس���لني ،وأن كتابه القرآن
الكري���م هو آخ���ر الكتب املنزل���ة املهيمن عليه����ا ،ورشيعته هي الناس����خة
للرشائ����ع قبله����ا ،يق����ول  :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [األح���زاب ]40 :اآلي���ة ،ويق���ول  :ﮋ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮊ [األع���راف ]157 :ويقول س���بحانه :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [آل عم���ران ]85 :وق���د
أمجع املسلمون عىل ذلك ،وهو عندهم من العقائد الثابتة بيقني.

واإليامن بالرسول ﷺ قد جاءت به اآليات رصحية قاطعة للمعذرة،
يق���ول اهلل  :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [النس���اء ]170 :ويقول س���بحانه :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [األع���راف ]158 :ويق���ول
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 س���بحانه :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮊ [النساء.]136 :

ب����ل إن اهلل أخذ ميث����اق النبيني عىل اإليامن بمحم����د ﷺ ونرصته ،فال
يس����ع أح����دا منهم لو كان حي����ا وقت بعثته ﷺ إال اتباع����ه ،يقول اهلل :
ﮋﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ [آل عمران.]82 ،81 :

ومن حقيقة شهادة أن حممد ًا رسول اهلل :طاعته فيام أمر ،وتصديقه
فيام أخرب ،واالس���تجابة لدعوته ﷺ فقد جعل اهلل طاعة الرسول طاعة
ل���ه س���بحانه ،وق���رن طاعته بطاع���ة الرس���ول يف أكثر م���ن موضع يف
كتابه ،يقول  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [النساء ]80 :ويقول
س���بحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [النور ]54 :ويقول  :ﮋ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ [النساء.]59 :
وعلق اهلداية عىل طاعته ﷺ فقال س���بحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [النور.]54 :

وجع���ل من حق���ق طاعة اهلل ورس���وله يف زم���رة أرشف اخلل���ق فقال
 :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [النساء.]69 :

بل علق عىل طاعة اهلل ورسوله الفوز العظيم ،أال وهو دخول اجلنات،

ق���ال س���بحانه :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ

[النساء.]13 :

وأما تصديق خربه فهو حقيقة الشهادة ،وال تتم الشهادة إال بتصديقه،
وإال كان كاذبا منافقا ،وقد أثنى اهلل عىل املس���لمني بتصديقهم النبي
ﷺ فقال  :ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ
[الزمر.]33 :

ق���ال جماهد وقتادة والربي���ع بن أنس وابن زيد :ال���ذي جاء بالصدق
ه���و الرس���ول ﷺ ،وق���ال عبد الرمحن ب���ن زيد بن أس���لم :ﮋ ﭣ ﭤ
ﭥﮊ هو رسول اهلل ﷺ ﮋ ﭦ ﭧ ﮊ قال :املسلمون.

وقد ذم اهلل من كفر بالرس���ول ﷺ وتوعده بأشد العذاب قال تعاىل:
ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [الزمر ]32 :وقال يف سورة املدثر فيمن كذب
خ�ب�ر الرس���ول ﷺ فيام جاء به م���ن القرآن  -يق���ول اهلل  :ﮋ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﮊ [المدثر.]26 - 11 :

بل إن سنة اهلل فيمن كذب رسله ماضية يف نزول العذاب واهلوان هبم،
يقول اهلل  -س���بحانه :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [ص]14 :
ويقول – س���بحانه :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [المؤمنون.]44 :
ودليل االستجابة لدعوته ﷺ قوله تعاىل :ﮋﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [األنفال.]24 :

فأمر باالس���تجابة للرس���ول ﷺ ،وقرهنا باالس���تجابة هلل  -س���بحانه
وس���مى ما يدعو إلي���ه ﷺ حياة ،ملا فيه م���ن نجاهتم وبقائهم،
وتع���اىل،
ّ
وحياهت���م باإلس�ل�ام بع���د موهت���م بالكفر ،وح���ذر من عدم االس���تجابة
للرس���ول ﷺ فق���ال س���بحانه :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﮊ [القصص ]50 :ومن حقيقة شهادة أن حممد ًا رسول اهلل:
حمبته ﷺ ونرصته ومواالت���ه وتعظيمه ،وبعد وفاته ﷺ تكون النرصة
لسنته ﷺ.

فدلي ��ل حمبته ﷺ قوله ﷺَ « :ف َوال ِ
ُم
َّذي َن ْف ِس��ي ِب َي ِد ِه ال ُي ْؤم ُ
ِن أَ َح ُدك ْ
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ِد ِه َو َول ِ
ِن َوال ِ
َدهِ»( ،)1ويف حديث أنس عنه ﷺ:
َح َّتى أَك َ
��ب ِإ َل ْي ِه م ْ
ُون أَ َح َّ
ِ��د ِه َو َول ِ
ِن َوال ِ
اس
الن ِ
َد ِه َو َّ
ُم َح َّت��ى أَك َ
ُون أَ َح َّب ِإ َل ْي ِه م ْ
«ال ُي ْؤم ُ
ِ��ن أَ َح ُدك ْ
ُن ف ِ
ِيه َو َج َد َحال َو َة
ين»( )2متفق عليه ،وقوله ﷺ« :ث ٌ
أَ ْج َمعِ� َ
��ن ك َّ
َالث َم ْ
اه َما»( )3احلديث.
مي ِ
ون اللهَّ ُ َو َر ُسول ُ
ان :أَ ْن َي ُك َ
ِما ِس َو ُ
اِ
إل َ
ُه أَ َح َّب ِإ َل ْي ِه م َّ
وتوعد اهلل  -سبحانه  -من قدم حمبة أحد  -كائنا من كان  -عىل حمبة
اهلل ورس ��وله ،فقال  -س ��بحانه :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [التوبة.]24 :
للهَّ ُ
ول اللهَّ ِ
ِر ُس ِ
وملا َق َ
ال ُع َم ُر ْب ُن ال َ
ْخ َّط ِ
اب َ -ر ِض َي ا َع ْن ُه َوأَ ْر َضا ُه  -ل َ
أل ْن َت َيا َرس َ للهَّ
ول اللهَّ َِ ،
ُل َش ْي ٍء
ِن ك ِّ
ﷺَ :واللهَّ ِ َيا َر ُس َ
َي م ْ
ُ
ول ا ِ أَ َح ُّب ِإل َّ
ُم
إِال َن ْف ِس��يَ ،ف َق َ
ال َّ
الن ِب ُّي ﷺ« :والذي نفس��ي بي��ده ال ُي ْؤم ُ
ِن أَ َح ُدك ْ
اآلن َواللهَّ ِ
ِن َن ْف ِس ِ��ه»َ .ق َ
ال ُع َم ُرَ :ف َأ ْن َت َ
َح َّتى أَك َ
ُون ِع ْن َد ُه أَ َح َّب ِإ َل ْي ِه م ْ
«اآلن َيا ُع َم ُر»( )4ودليل
ال َر ُس ُ
ِن َن ْف ِس��يَ ،ف َق َ
��ول اللهَّ ِ ﷺَ :
َي م ْ
أَ َح ُّب ِإل َّ
النرصة والتعظيم قول���ه تعاىل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
(([ (1صحيح البخاري] ( ،)9 / 1من حديث أبي هريرة.
(([ (2صحيح مسلم] ( )67 / 1رقم الحديث (.)70( )44

(([ (3صحيح البخاري] ( )10 ،9 / 1و ( ،)56 / 8واللفظ له ،و[صحيح مسلم] ( )66 / 1رقم الحديث ()43
( )68 ،67من حديث أنس.

(([ (4مسند اإلمام أحمد] ( )336 / 4واللفظ له ،و [صحيح البخاري] (.)218 / 7
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ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [األع���راف]157 :

وق���ال س���بحانه :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ [الفت���ح:
 ]9 ،8ويق���ول س���بحانه :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮊ [آل عمران.]81 :

ووصف طائفة من املؤمنني ،وأثنى عليهم بقوله س���بحانه :ﮋﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ [الحش���ر ]8 :ويق���ول س���بحانه:
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [التوبة ]40 :ويقول س���بحانه :ﮋ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [النور]63 :
ودلي���ل الوالي���ة قول���ه تع���اىل :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [المائدة ،]56 ،55 :ويقول  :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [التحريم.]٤ :

ومما يدخل يف حقيقة هذه الشهادة العظيمة :التسليم له ﷺ ،وحتكيم
رشع���ه ،والتحاكم إليه ،والرضا به ،والدليل قوله تعاىل :ﮋﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [النساء.]٦٥ :
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وقال  -س���بحانه  -يف صفة املؤمنني مثنيا عليهم ومش���يدا هبم :ﮋﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [النور.]51 :

وق���ال  -س���بحانه  -واصف���ا املنافق�ي�ن الذي���ن يظه���رون خالف ما
يبطن���ون :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﮊ [الن���ور ]50 - 47 :وق����ال  -س����بحانه  -أيض ًا فاضح���� ًا أمرهم،
مش����ددا يف ترك طريقه����م :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﮊ [النساء.]61 ،60 :

فتحكي���م رشع اهلل وما جاء به الرس���ول ﷺ يف كل صغرية وكبرية،
األف���راد عىل أنفس���هم ،وكذلك احلكام ووالة األمر ع�ل�ى رعاياهم ومن
حتت أيدهيم  -واجب فرض متحتم ،ال حميد عنه ملؤمن مس���لم ،بل هو
من حقيقة شهادة أن ال ا
إلـــه إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل.
ومن حقيقة هذه الشهادة العظيمة  -شهادة أن حممدا رسول اهلل ﷺ
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االقتداء والتأيس به ﷺ ،واتباع س���نته ،والرد إليه يف حياته عند التنازع،
وإىل س���نته بعد وفاته ﷺ ،وتقديم س���نته عىل رأي كل أحد كائنا من
كان ،واحلذر من خمالفته ومشاقته وحمادته ﷺ.
يق���ول اهلل  :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [األح���زاب ،]21 :ويق���ول  :ﮋ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [الحش���ر ،]7 :وملا ادعى أقوام حمبة
اهلل  -سبحانه  -أنزل آية االمتحان يف سورة آل عمران ،وهي قوله تعاىل:
ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [آل عم���ران ،]31 :ويقول أيضا
 جل وع�ل�ا :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﮊ [النساء ،]59 :ويقول  :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [الحجرات ،]1 :ويقول  -سبحانه
وتع���اىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [األحزاب،]36 :
وق���ال  -س���بحانه وتع���اىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [الن���ور ،]63 :ق���ال اب���ن عب���اس  -ريض اهلل
عنهام :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء ،أقول :قال رسول اهلل،
وتقولون :قال أبو بكر وعمر؟!
وقال الش���افعي  -يرمح���ه اهلل :أمجع العلامء عىل أن من اس���تبانت له
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سنة رسول اهلل ﷺ مل يكن له أن يدعها لقول أحد.

وقال اإلمام أمحد  :عجبت لقوم عرفوا اإلس���ناد وصحته ،يذهبون

إىل رأي س���فيان ،واهلل تع���اىل يق���ول :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [الن���ور ]63 :أت���دري م���ا الفتنة؟
الفتن���ة :الرشك ،لعله إذا رد بعض قول���ه أن يقع يف قلبه يشء من الزيغ
فيهلك .أ هـ.
هذا ق���ول أمحد فيمن اتبع رأي س���فيان ،وهو :الث���وري اإلمام الزاهد
العابد الثقة الفقيه ،إذا كان رأيه خيالف احلديث فكيف بمن هو دونه؟!

ويقول اهلل  :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [النس���اء:
 ]115وق���ال س���بحانه :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [األنف���ال ]13 :ويق���ول  :ﮋ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﮊ [التوبة.]63 :
هذه هي حقيقة شهادة أن حممدا ًرسول اهلل ﷺ بيشء من التفصيل والبيان.

وق���د أمجلها بعض أهل العلم  -وهو الش���يخ حمم���د بن عبد الوهاب -
يرمح���ه اهلل  -فقال يف معناها :طاعته في�م�ا أمر ،وتصديقه فيام أخرب،
واجتناب ما هنى عنه وزجر ،وأال يعبد اهلل إال بام رشع.
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ف�صل
يف حقوق النبي ﷺ على �أمته
هذا وإن للمصطفى ﷺ عىل أمته حقوقا عظيمة:
منها :أال خياطب كام خياطب سائر الناس ،بل خياطب باحرتام وأدب،
فيق ��ال :رس ��ول اهلل ﷺ ،نب ��ي اهلل ﷺ ،وال يقال :حمم ��د ،أو حممد بن عبد
اهلل ،ونحو ذلك ،يق ��ول اهلل تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮊ [النور ]63 :اآلية.
للهَّ َ
ِي
ومنها أيضا :سؤال اهلل الوسيلة له ﷺ؛ لقوله ﷺ« :ث َّ
ُم َسلُوا ا ل َ
ْج َّن ِ
ِن ِع َبا ِد اللهَّ ِ،
َةَ ،ف ِإ َّن َها َم ْن ِزل ٌ
ا ْل َو ِس��يل َ
��ة ال َت ْن َبغِي إِال ِل َع ْب ٍد م ْ
َة فِي ال َ

اع ُة»
َه َّ
ِي ا ْل َو ِس��يل َ
َة َحل ْ
َّت ل ُ
َوأَ ْر ُجو أَ ْن أَك َ
الش َف َ
ُون أَ َنا ُه َو ،ف َ
َم ْن َس�� َأ َل ل َ
رواه مس���لم ،ومنه���ا أيضا :الصالة والس�ل�ام علي���ه ﷺ ،وهي يف الصالة
واجبة ،بل عدها بعض العلامء ركنا ال تصح الصالة إال هبا.
وتتأك���د عند ذكره ﷺ ،ويوم اجلمع���ة ،وليلتها ،وعند الدعاء ،إىل
غري ذلك(.)2
قال اهلل  :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [األحزاب.]56 :

()1

(([ (1صحيح مسلم] ( )289 / 1رقم الحديث ( )384من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
عنهما.

(( (2وقد بسط ذلك بسطا نافعا ومفيدا العالمة ابن قيم الجوزية في كتابه النافع القيم (جالء األفهام
في الصالة والسالم على خير األنام) فليراجع هناك.
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ف�صل
يف ذكر طرف من طريقة حمبة ال�صحابة 

لنبي الهدى والرحمة ﷺ واتباعهم له
كان أبو بكر الصديق  من أكثر الناس نرصة للنبي ﷺ وأشدهم
ب���ه إيامن���ا ،وكانت له مواقف كثرية مش���هودة ،تدل عىل ش���دة املحبة
وعظيم اإليامن:

فمنه���ا :ما ج���اء يف [الرياض النرضة يف مناق���ب العرشة] أليب جعفر
أمحد بن عبد اهلل بن حممد الطربي:
وعن أم سلمة  -ريض اهلل عنها  -قالت« :ك َ
َان َأ ُبو َبك ٍْر ِخدْ نًا لِلنِّبِ ِّي
ط َل َق ِر َج ٌال ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ص ِف ًّيا َل ُهَ ،ف َلماَّ ُب ِع َث ﷺ ا ْن َ
ش َعلىَ أَبيِ َبك ٍْر،
ﷺَ ،و َ
َف َقا ُل���وا :ي���ا َأبا بك ٍْر ،إِ َّن ص ِ
اح َب َك َه َذا َقدْ ُج َّنَ ،ق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :و َما َش ْ
���أ ُن ُه؟
َ
َ َ َ
يد إِ َل ٍه و ِ
���ج ِد يدْ ُعو إِلىَ تَو ِح ِ
َقا ُلواُ :ه َو َذ َ
اح ٍدَ ،و َي ْز ُع ُم َأ َّن ُه نَبِ ٌّي،
َ
ْ
اك فيِ المَْ ْس ِ َ
اك فيِ المَْس ِ
اك؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمُ ،ه َو َذ َ
َف َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :و َق َال َذ َ
ج ِدَ .ي ُق ُ
ولَ :ف َأ ْق َب َل
ْ
ِ
َخ َر َج ُهَ ،ف َلماَّ َ
َأ ُبو َبك ٍْر إِلىَ النَّبِ ِّي ﷺ َف َ
است ْ
ظ َه َر َل ُه،
ط َر َق َع َل ْيه ا ْل َب َ
ابَ ،ف ْ
َق َال َله َأبو بك ٍْر :يا َأبا ا ْل َق ِ
اس��� ِمَ ،ما ا َّل ِذي َب َل َغنِي َعن َْك؟ َق َالَ « :و َما َبلَ َغ َك
َ َ
ُ ُ َ
���ال :ب َل َغنِي َأن ََّك تَدْ ُعو لِتَو ِح ِ
يد اللهََِّ ،و َز ْع ُم َك َأن ََّك
ْ
َع ِّني َيا أَ َبا َب ْك ٍر؟!» َق َ َ
���ول اللهََِّ ،ف َق َ
َر ُس ُ
ِن َر ِّبي َ ج َعلَنِي
���ال النَّبِ ُّي ﷺَ « :ن َع ْم َيا أَ َب��ا َب ْك ٍر ،إ َّ
ي��راَ ،و َج َعلَنِي َد ْع�� َو َة ِإ ْب َر ِ
اس
الن ِ
يمَ ،وأَ ْر َس��لَنِي ِإلَى َّ
اه َ
َب ِش� ً
يرا َو َن ِذ ً
يق
���ت َع َل ْي َك ك َِذ ًباَ ،وإِن ََّك لخَ َ ِل ٌ
َجمِي ًعا»َ .ق َال َل ُه َأ ُبو َبك ٍْرَ :واللهَِّ َما َج َّر ْب ُ
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ظ ِم َأ َمانَتِ َكَ ،و ِص َلتِ َك ل ِ َرحمِ ِ َكَ ،و ُح ْس ِن فِ َعال ِ َكُ ،مدَّ َيدَ َ
الر َسا َل ِة؛ ل ِ ِع َ
ك،
بِ ِّ
َف َأنَا ُأ َبا ُي ُع َكَ ،ف َمدَّ َر ُس ُ
صدَّ َق ُه َو َأ َق َّر َأ َّن
ول اللهَِّ ﷺ َيدَ ُهَ ،ف َبا َي َع ُه َأ ُبو َبك ٍْر َو َ
َما َجا َء بِ ِه الحْ َ ُّقَ ،ف َواللهَِّ َما َت َل ْع َث َم َأ ُبو َبك ٍْر َح ْي ُث َد َعا ُه َر ُس ُ
ول اللهَِّ ﷺ إِلىَ
ِ
اإل ْسال ِم» ( )1اهـ.

وأخ���رج احلاك���م يف [مس���تدركه] م���ن حديث عائش���ة  -ريض اهلل
ِِ
عنه���ا -قال« :لمََّ���ا ُأ رْ ِ
�َص� َأ ْص َب َح َيت ََحدَّ ُث
س َي بِالنَّبِ ِّي ﷺ إِلىَ المَْ ْس���جد األَ ْق ىَ
َاس ممِ َّ��� ْن ك َ
���اس بِ َذلِ َ
َان آ َمنُوا بِ ِه َو َصدَّ ُقو ُهَ ،و َس��� َع ْوا بِ َذلِ َك
���كَ ،ف ْارتَدَّ ن ٌ
النَّ ُ
ْ���ر  -رضيِ اللهَُّ َعنْ���ه َ -ف َقا ُل���وا :ه ْل َل َك إِلىَ ص ِ
ِ
احبِ َ
���ك َي ْز ُع ُم َأ َّن ُه
َ
َ
ُ
إلىَ أَبيِ َبك ٍ َ َ
���ه ال َّلي َل َة إِلىَ بي ِ
سي ب ِ ِ
���ت المَْ ْق ِد ِ
س؟ َق َالَ :أ َو َق َال َذلِ َ
���ك؟! َقا ُلواَ :ن َع ْمَ .ق َال:
َْ
ْ
ُأ رْ ِ َ
َان َق َ ِ
َل ِئ��� ْن ك َ
���ب ال َّل ْي َل َة إِلىَ
���ال َذل َك َل َقدْ َص���دَ َقَ .قا ُل���واَ :أ َوت َُصدِّ ُق ُه إِ َّن ُه َذ َه َ
بي ِ
���ت المَْ ْق ِد ِ
س َو َجا َء َق ْب َل َأ ْن ُي ْصبِ َح؟! َق َالَ :ن َع ْم ،إِنيِّ ألُ َصدِّ ُق ُه فِيماَ ُه َو َأ ْب َعدُ
َْ
ِم ْن َذلِ َكُ ،أ َصدِّ ُق ُه بِ َ
الس�َم�اَ ِء فيِ َغدْ َو ٍة َأ ْو َر ْو َح ٍةَ .ف ِل َذلِ َك ُس ِّم َي َأ ُبو َبك ٍْر
خبرَ ِ َّ
ي���ق»( )2ق���ال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلس���ناد ،ومل خيرجاه،
الصدِّ َ
ِّ
ووافقه الذهبي.
وحدي���ث عائش���ة  -ريض اهلل عنها  -قالتَ « :ل َق َّل َي ْ���و ٌم ك َ
َان َي ْأتيِ َعلىَ
(([ (1الرياض النضرة في مناقب العشرة] لإلمام أبي جعفر الطبري ،تحقيق  /عيسى عبد الله محمد
مانع الحميري ،ط  /دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،عام 1996م الطبعة األولى (.)415 / 1

(([ (2المستدرك على الصحيحين] اإلمام الحاكم ،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند ،عام
1334هـ (.)62/3
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���أتيِ فِ ِ
���رفيَ ِ الن ََّه ِارَ ،ف َلماَّ ُأ ِذ َن َل ُه فيِ
���ي ﷺ إِال َي� ْ
يه َب ْي َت أَبيِ َبك ٍْر َأ َحدَ َ
النَّبِ� ِّ
ط� َ
وج إِلىَ المَْ ِدين َِة لمَ ْ َي ُر ْعنَا إِال َو َقدْ َأتَانَا ُ
ظ ْه ًراَ ،ف ُ
الخْ ُ ُر ِ
خبرِّ َ بِ ِه َأ ُبو َبك ٍْرَ ،ف َق َال:
ِ ِ
السا َع ِة إِال ألَ ْم ٍر َحدَ َثَ ،ف َلماَّ َد َخ َل َع َل ْي ِهَ ،ق َال
َما َجا َءنَا النَّبِ ُّي ﷺ فيِ َهذه َّ
ِ
ألَبيِ َب ْك� ٍ
���ر« :أَ ْخ�� ِر ْج َم ْن ِع ْن َد َك» َق َالَ :يا َر ُس� َ
َاي -
���ي ا ْبنَت َ
���ول اللهَِّ ،إِ َّنماَ ه� َ
ِ
ِ
وج»،
ِن لِي فِي ال ُ
ِر ُت أَ َّن ُه َق ْد أُذ َ
ْخ ُر ِ
َي ْعني َعائ َش���� َة َو َأ ْس�َم�اَ َء َ -ق َال« :أُ ْش��ع ْ
«الص ُح َب َة»َ .ق َالَ :يا َر ُس� َ
الص ْح َب َة َيا َر ُس� َ
���ول اللهَِّ ،إِ َّن
َق َالُّ :
���ول اللهََِّ ،ق َالَّ :
ِعنْ� ِ
خ ْذ إِ َحدُ اهمَ َ اَ ،ق� َ
وجَ ،ف ُ
���دي نَا َق َتينْ ِ َأعْدَ ْدتهُ ُ �َم�اَ لِ ْل ُ
خ ُر ِ
���ال« :قد أَ َخ ْذ ُت َها
َّم ِن»(.)1
ِبالث َ
ويف بعض الروايات :قالت عائشة  -ريض اهلل عنهاَ « :ف َواللهَّ ِ َما َش َع ْر ُت
��ر ِح َح َّتى َرأَ ْي ُت أَ َبا َب ْك ٍر
ق ُّ
��ل َذل َ
َط َق ْب َ
ِك ا ْل َي ْو ِم أَ َّن أَ َح ًدا َي ْبكِي م َ
ِن ا ْل َف َ
َي ْبكِي َي ْو َمئ ٍ
ِذ»( ،)2وهي يف [مسند إسحاق بن راهويه] بزيادةَ « :ل َق ْد َرأَ ْي ُت
الص ْح َب َة»(.)3
ِن ا ْل َف َر ِح َب ْع َد َق ْو ِل َّ
أَ َبا َب ْك ٍر َي ْبكِي م َ
الن ِب ِّي ﷺِ « :ن ْع َم ُّ

وأثن����اء اهلج����رة ويف الطري����ق جل����س النب����ي ﷺ وأبو بك����ر  يف غار
ثور ،وقريش قد أرس����لت الطلب ليحرضوهم ،وجعلت اجلوائز ملن يأيت
بالنبي ﷺ ،وبينام هم يف الغار ،وإذ بالطلب حوهلم ،حتى إن أحدهم لو
نظر أس����فل منه لرآهمَ « ،ف َق َال َأ ُبو َب ْك� ٍ
���ر لِلنَّبِ ِّي ﷺَ :واللهَِّ َل ْو َر َأى َأ َحدُ ُه ْم
(([ (1صحيح البخاري] (.)24 ،23 / 3

(([ (2السيرة النبوية] البن إسحاق ،ط  /دار الجيل ،المحقق د  /طه عبد الرؤوف سعد (.)11 /3
(([ (3مسند إسحاق بن راهويه] ط  /دار اإليمان  -المدينة المنورة ،عام  1412هـ (.)584 / 2
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ِ
ِ
���ي ﷺَ « :ما َظ ُّن َك ِبا ْث َن ْي ِن اللهَّ ُ
َم ْوض� َ
���ع َقدَ َم ْيه ألَ ْبصرَ َ َن����اَ ،ف َق َال َل ُه النَّبِ� ُّ
ثَا ِل ُث ُه َما»(.)1

ويف ذل���ك أن���زل اهلل قرآنا يتىل إىل ي���وم القيامة ،يقول اهلل س���بحانه:
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [التوبة ،]40 :ومنها :حديث أيب س���عيد اخلدري 
ِن اللهَّ َ ُ -س�� ْب َحا َن ُه َ -خ َّي َر َع ْب ًدا َب ْي َن
ق���ال :خطب النب���ي ﷺ فقال« :إ َّ
َاخ َتا َر َما ِع ْن َد اللهَّ ِ»َ ،ف َبكَى َأ ُبو َبك ٍْر َ -رضيِ َ اللهَُّ
الد ْن َيا َو َب ْي َن َما ِع ْن َد ُه ،ف ْ
ُّ
���ت فيِ َن ْف يِسَ :ما ُي ْب ِكي َه َذا َّ
َعنْ��� ُهَ ،ف ُق ْل ُ
الش��� ْي َخ؟ إِ ْن َيك ُِن اللهَُّ َخ�َّي�رَّ َ َع ْبدً ا َبينْ َ
َان َر ُس ُ
اخت ََار َما ِعنْدَ اللهََِّ ،فك َ
الدُّ ْن َي���ا َو َبينْ َ َما ِعنْدَ ُه َف ْ
���ول اللهَِّ ﷺ ُه َو ا ْل َع ْبدَ ،
َان َأ ُب���و َبك ٍ
َوك َ
َي
الن ِ
ِن أَ َم َّن َّ
ْ���ر َأ ْع َل َمنَاَ ،ق َالَ « :يا أَ َبا َب ْك ٍر ،ال َت ْب ِك ،إ َّ
اس َعل َّ
ِه َو َمال ِ
فِي ُص ْح َبت ِ
الت َخ ْذ ُت
ِه أَ ُبو َب ْك ٍرَ ،و َل ْو ُك ْن ُت ُم َّت ِخ ًذا َخلِي ً
ِن أُ َّمتِي َّ
ال م ْ
اب إِال
أَ َبا َب ْك ٍرَ ،و َلك ْ
ِن أُ ُخ َّو ُة ا ِ
ْم ْس ِج ِد َب ٌ
إل ْسال ِم َو َم َو َّد ُت ُه ،ال َي ْب َق َي َّن فِي ال َ
اب أَ ِبي َب ْك ٍر»(.)2
ُس َّد ،إال َب ُ
وأخرج البيهقي يف كتابه [االعتقاد] بسنده :أن أبا هريرة قالَ :وا َّل ِذي
(( (1صحيح البخاري ،المناقب ( ،)3653صحيح مسلم فضائل الصحابة (.)2381
(([ (2صحيح البخاري] ( )120 ،119 / 1و (.)191 ،190 / 4
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ال إِ َل اـــ َه إِال ُه َوَ ،ل ْوال َأ َّن َأ َبا َبك ٍْر ْاس���ت ْ
ُخ ِل َف َما ُعبِدَ اهللُ ،ث َّم َق َال :ال َّثانِ َي َةُ ،ث َّم
ِ
ِ
���رةَ؟ َف َق َال :إِ َّن َر ُس َ
���ول اللهَِّ ﷺ َو َّج َه
ال َّثال َث��� َةُ ،ث َّم ق َيل َل��� ُهَ :م ْهَ ،يا َأ َبا ُه َر ْي َ
ُأ َس���ا َم َة ْب َن َز ْي ٍد فيِ َس ْب ِعماِ ئ ٍَة إِلىَ َّ
الشا ِمَ ،ف َلماَّ ن ََز َل بِ ِذي ُخ ُش ٍب ُقبِ َض النَّبِ ُّي
ِ ِ
ِ
اجتَم َع إِ َل ْي ِه َأ ْص َح ُاب رس ِ
���ول اللهَِّ ﷺ،
َ ُ
ﷺَ ،و ْارتَدَّ ت ا ْل َع َر ُب َح ْو َل المَْدينَةَ ،و ْ َ
ِ
ِ
الرو ِمَ ،و َق ِد ْارتَدَّ ِت ا ْل َع َر ُب
َف َقا ُل���واَ :يا َأ َبا َبك ٍْرُ ،ر َّد َه ُؤالء ،ت َُو ِّج ُه َه ُ���ؤالء إِلىَ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الب َب َأ ْر ُج ِل َأ ْز َو ِاج
َح ْو َل المَْدينَة؟ َف َق َالَ :وا َّلذي ال إِ َل اــــ َه إِال ُه َوَ ،ل ْو َج َرت ا ْلك ُ
رس ِ
ول اللهَِّ ﷺ َما َر َد ْد ُت َج ْي ًشا َو َّج َه ُه َر ُس ُ
ول اللهَِّ ﷺَ ،وال َح َل ْل ُت لِ َوا ًء َع َقدَ ُه
َ ُ
���ول اللهَِّ ﷺَ ،ف َو َّج َه ُأ َس���ا َم َةَ ،ف َج َع َل ال َي ُم ُّر بِ َقبِ ٍ
َر ُس ُ
يل ُي ِريدُ َ
االرتِدَ ا َد إِال
ون ْ
الء ُقو ًة ما َخرج ِم ْث ُل ه���ؤ ِ
َقا ُل���واَ :لوال َأ َّن لهِ ؤ ِ
الء ِم ْن ِعنْدَ ِه ْمَ ،و َل ِك ْن نَدَ ُع ُه ْم
َ ُ
َُ
َّ َ َ َ
ْ
ني،
وه ْمَ ،و َر َج ُعوا َس���المِِ َ
وه ْمَ ،و َق َت ُل ُ
ال���رو َم َف َه َز ُم ُ
ال���رو َمَ ،ف َل َق ُوا ُّ
َحتَّ���ى َي َل ْق ُوا ُّ
َف َث َبتُوا َعلىَ ِ
اإل ْسال ِم»(. )1

يق َعلىَ
الصدِّ ُ
وم���ن ذلك حديث رفاعة بن راف���ع  قالَ « :قا َم َأ ُبو َبك ٍْر ِّ
المِْنْبرَ ِ ُ ،ث َّم َبكَىَ ،ف َق َالَ :قا َم َر ُس ُ
���ول اللهَِّ ﷺ َعا َم األَ َّو ِل َعلىَ المِْنْبرَ ِ ُ ،ث َّم َبكَى،
َف َق َ
َم ُي ْع َط َب ْع َد ا ْل َيقِنيِ
«اس�� َألُوا اللهَّ َ ا ْل َع ْف َو َوا ْل َعا ِف َي َةَ ،ف ِإ َّن أَ َح ًدا ل ْ
���الْ :
ِن ا ْل َعا ِف َي ِة»( .)2أخرجه الرتمذي ،وق���ال :هذا حديث غريب من
��را م َ
َخ ْي ً
هذا الوجه عن أيب بكر .

(([ (1االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة] لإلمام أبي بكر البيهقي،

تخريج وتعليق  /فريح بن صالح البهالل ،ط  /رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،ص (.)423 ،422

(([ (2سنن الترمذي] ( )557 / 5رقم الحديث ( ،)3558وجاء عند أحمد رحمه الله من طريق أخرى رجال
إسنادها ثقات.
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َان َل َنا
وم���ن املواق���ف :ما جاء يف حديث أنس بن مالك  ق���الَ « :ما ك َ
َض ِي َخ ُك ْم َه َذا ال ِ
َخ ْم ٌر َغ ْي َر ف ِ
ِم أَ ْسقِي
َّذي ُت َس ُّمو َن ُه :ا ْل َف ِض َ
يخَ ،ف ِإ ِّني َل َقائ ٌ
ْخ َب ُر؟
اء َر ُج ٌلَ ،ف َق َ
��الَ :و َه ْل َبلَ َغ ُك ُم ال َ
أَ َب��ا َطل َ
ْح َة َوفُال ًنا َوفُال ًناِ ،إ ْذ َج َ
ِالل َيا
ْخ ْم ُرَ ،قالُوا :أَ ْه ِر ْق َه ِذ ِه ا ْلق َ
َاك؟ ق َ
َف َقالُواَ :و َما ذ َ
َالُ :ح ِّر َم ِت ال َ
الر ُج ِل»(.)1
سَ ،ق َ
اج ُع َ
َما َس َألُوا َع ْن َها َوال َر َ
ال :ف َ
أَ َن ُ
وها َب ْع َد َخ َب ِر َّ

ويف حديث أيب هريرة :أن رس���ول اهلل ﷺ قال يوم خيربُ « :
أل ْع ِط َي َّن
َهَ ،ي ْف َت ُح اللهَّ ُ َعلَى َي َد ْي ِه»َ ،ق َال
الرا َي َة َر ُج ً
ال ُي ِح ُّب اللهَّ َ َو َر ُس��ول ُ
َه ِذ ِه َّ
ٍِ
ابَ :م���ا َأ ْح َب ْب ُت ِ
ط ِ
���ر ْب ُن الخْ َ َّ
���او ْر ُت لهَ َا،
اإل َم َار َة إِال َي ْو َمئذَ ،ق َالَ :فت ََس َ
ُع َم ُ
َر َجا َء َأ ْن ُأ ْد َعى لهَ َاَ ،ق َالَ :فدَ َعا َر ُس ُ
طالِ ٍبَ ،ف َأ ْع َ
ول اللهَِّ ﷺ َعليِ َّ ْب َن أَبيِ َ
طا ُه
���ار
اهاَ ،و َق َال« :ا ْم ِ
ش َوال َت ْل َتف ْ
إِ َّي َ
ِت َح َّتى َي ْف َت َح اللهَّ ُ َعلَ ْي َك»َ ،ق َالَ :ف َس َ
َعليِ ٌّ َش��� ْي ًئا ُث َّم َو َق َفَ ،ولمَ ْ َي ْلت َِف ْتَ ،فصرَ َ َخَ :يا َر ُس َ
���ول اللهَِّ َعلىَ َما َذا ُأ َقاتِ ُل
َّاس؟ َق َالَ :
َـــه إِال اللهَّ ُ َ ،وأَ َّن ُم َح َّم ًدا
«قا ِت ْل ُه ْم َح َّتى َي ْش َه ُدوا أَ ْن ال ِإل ا َ
الن َ
اء ُه ْم َوأَ ْم َوا َل ُه ْم إِال
��ول اللهَّ َِ ،ف ِإذَا َف َعلُوا َذل َ
َر ُس ُ
ِك َف َق ْد َم َن ُعوا ِم ْن َك ِد َم َ
ِب َح ِّق َها َو ِح َس��ا ُب ُه ْم َعلَى اللهَّ ِ»( )2أخرجه هبذا اللفظ مسلم ،وأصله يف
البخاري.
ويف حدي���ث خروج النبي ﷺ زم���ن احلديبية يف بضع عرشة مائة من
أصحابه يف حديث طويل ،وفيه :أن عروة بن مسعود الثقفي  وكان
(([ (1صحيح البخاري] ( )189 / 5واللفظ له ،و [صحيح مسلم] ( )1571 ،1570 / 3رقم الحديث (.)1980

(([ (2صحيح البخاري] ( ،)207 / 4و [صحيح مسلم] ( )1872 ،1871 / 4رقم الحديث ( )2405واللفظ له.
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إذ ذاك مرشكا  -ملا رجع إىل قريش قال هلمَ « :أ ْي َق ْو ِمَ ،واللهَِّ َل َقدْ َو َفدْ ُت
���وك ،وو َفدْ ُت َع�َل�ىَ َقي و ِ
َع�َل�ىَ المُْ ُل ِ
ك�ْس�رْ َ ى َوالن ََّج���اشيِ ِّ َ ،واللهَِّ إِ ْن َر َأ ْي ُت
ْصرَ َ َ
ََ
كماَ ُي َع ِّ
ط ُي َع ِّ
َم ِل���كًا َق ُّ
ظ ُم ُه َأ ْص َحا ُب ُه َ
اب محُ َ َّم ٍد محُ َ َّمدً اَ ،واللهَِّ إِ ْن
ظ ُم َأ ْص َح ُ
َتن ََّخ َم ن َ
َف َر ُج ٍل ِمن ُْه ْم َفدَ َل َك بهِ َا َو ْج َه ُه َو ِج ْلدَ ُهَ ،وإِ َذا
ُخا َم ًة إِال َو َق َع ْت فيِ ك ِّ
ون َعلىَ و ُض ِ
���ر ُهَ ،وإِ َذا ت ََو َّض َأ كَا ُدوا َي ْقتَتِ ُل َ
وئ ِهَ ،وإِ َذا َت َك َّل َم
َ
َأ َم َر ُه ُم ا ْبتَدَ ُروا َأ ْم َ
ون إِ َل ْي ِه النَّ َ
َخ َف ُض���وا َأ ْص َواتهَ ُ ْم ِعنْدَ ُهَ ،و َما يحُ ِدُّ َ
���ر َت ْعظِيماً َل ُه» احلديث،
ظ َ
أخرجه البخاري يف صحيحه(.)1

ه���ذه بع���ض الص���ور اجلليلة الدالة ع�ل�ى عظيم حمب���ة الصحابة 
للنبي ﷺ ،وحرصهم عىل اتباع أوامره والتسليم له.

ووراء ه���ذه املواق���ف املذكورة  -مما طوينا ذك���ره طلبا لالختصار -
مواقف أخرى عظيمة ،قد حفلت هبا دواوين الس���نة ،وازدانت هبا كتب
التواريخ والسرية ،وهؤالء هم السلف الصالح الذين جيب علينا اتباعهم،
واقتفاء آثارهم يف معرفتهم حلق النبي ﷺ وعملهم بسنته.

(([ (1صحيح البخاري] (.)184 - 178 / 3
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ف�صل
يف ذكر بع�ض �أق�سام املخالفني ل�شهادة
�أن حممد ًا ر�سول اهلل ﷺ

أهيا اإلخوة يف اهلل ،قد بينا فيام سبق حقيقة شهادة أن حممد ًا رسول
اهلل ،التي من عمل هبا والتزم هبا ظاهرا وباطنا فهو الصادق يف شهادته،
ومن خالفها فإنه عىل خطر عظيم.
واملخالف هلذه الشهادة أقسام:

فقسم :ال يؤمن برسالة حممد ﷺ وينكرها مجلة وتفصيال ،تكذيبا
أو عنادا ،كحال املرشكني.

وقس���م :يؤمن برس���الة النبي حممد ﷺ لكن ينكر عمومها ،ويقول:
إهنا خاصة بالعرب ،كحال طوائف من أهل الكتاب.
ويق ��ال هل ��ؤالء وأولئ ��ك :يق ��ول اهلل  لرس ��وله ﷺ :ﮋ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [س ��بأ ]28 :ويقول  -سبحانه وتعاىل :ﮋﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [األع ��راف ]158 :ويق ��ول -
س ��بحانه :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﮊ [األنعام.]33 :

وليس مقصودنا يف هذه الكلمة استقصاء الرد عىل هؤالء وغريهم من
الطوائف ،فإن علامء اإلس�ل�ام وأئمتهم قد أجادوا يف ذلك ،وصنفوا فيها
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املصنفات ،فمن أراد االستزادة فعليه مراجعة املطوالت.

وقس���م :يش���هدون أن حممد ًا رسول اهلل ،وينتس���بون لإلسالم ،لكنهم
خالفوا حقيقة هذه الشهادة بأنواع ومراتب من املخالفات ،بعضها أعظم
من بعض .فقس���م منهم :بالغ يف الغلو فيه ﷺ ،وجعله نورا أزليا ينتقل
يف األنبي���اء ،حتى جاء ﷺ ،ومنهم من يزع���م أنه مظهر يتجىل اهلل فيه،
والعياذ باهلل.
فاألول :قول الغالة الشيعة والباطنية ،وأيضا غالة الصوفية.

والثاين :هو قول أهل وحدة الوجود.

وكل ه���ذه أقوال كفري���ة ال تصدر عن قلب مؤم���ن ،وإنام يزخرف
فيها القول ،وتلبس لباس اإلسالم؛ متوهيا عىل العوام .وإال فهي مضاهاة
لقول من س���بق من األمم الكافرة ،مثل اعتقاد النصارى يف املسيح ،وأنه
ا
إلـــــه يف صورة إنسان.
برش ،وعبدٌ م���ن عباد اهلل ،اصطفاه اهلل ورشفه
والرس���ول ﷺ إنام هو ٌ
ب���أن كان خاتم األنبياء واملرس���لني ،وس���يد ول���د آدم أمجعني ،وبرشيته
تنف���ي ما زعم فيه من املزاعم الباطلة التي ذكرت س���ابقا وما ش���اهبها،
يق���ول اهلل  :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ [الكه���ف ]110 :وقال :
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [اإلس���راء ]93 :وق���ال ﷺ:
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َما َت ْن َس ْو َن»(.)1
«إ َِّن َما أَ َنا َب َش ٌر ِم ْثلُ ُك ْم ،أَ ْن َسى ك َ
وغري ذلك من األدلة والنصوص الدالة قطعا عىل برشية حممد ﷺ،
وأن اهلل  -س���بحانه  -إنام ميزه بالرس���الة والنبوة ،أم���ا الغلو فيه ورفعه
ف���وق منـزلت���ه فهذا خمال���ف حلقيقة رس���الته ،وخمالف لـ (ش���هادة أن
حممدا رسول اهلل) .وقسم منهم :غال فيه أيضا ،بأن رصف له ﷺ أنواعا
من العبادة ،مثل :الدعاء ،واخلش���وع ،والصالة إىل قربه ،ونحو ذلك مما
هو من خالص حق اهلل .

وق���د حذر النبي ﷺ أمته من ذلك ،وش���دد فيه ،وأب���دأ فيه وأعاد ،بل
قب���ل ذل���ك القرآن الكريم ،فإن اهلل  -س���بحانه  -خ���ص الدعاء واخلضوع
والصالة ونحوها من العبادات به سبحانه.

يق���ول  :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [غافر.]60 :
ويقول  -س����بحانه  -واصفا أفض����ل عباده :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [األنبي����اء]90 :
وق���ال  -س���بحانه  -لرس���وله ﷺ :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [الكوث���ر،]2 :
وق���ال أيضا  آمرا نبي���ه ﷺ :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﮊ [األنعام.]162 :
وق���ال ﷺ يف احلديث الـذي رواه عمر ب���ن اخلطاب « :ال ُت ْط ُرونِي
(([ (1صحيح البخاري] ( ،)105 ،104 / 1و [صحيح مسلم] ( )402 / 1رقم الحديث (.)92( )572
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��د ُهَ ،ف ُقولُواَ :ع ْب ُد ا ِ
هلل
َم��ا أَ ْط َر ِت َّ
الن َص��ا َرى ا ْب َن َم ْر َي َم ،إ َِّن َما أَ َنا َع ْب ُ
كَ
ُه»( )1أخرجاه.
َو َر ُسول ُ

ويف [الصحيح�ي�ن] أيض���ا ع���ن عائش���ة  -ريض اهلل عنه���ا  -قالت:
ِ
«لمََّ���ا ن ُِز َل بِرس ِ
ط ِف َق َي ْ
���ول اللهَِّ ﷺ َ
يص ًة َل ُه َع�َل�ىَ َو ْج ِه ِهَ ،فإِ َذا
���ر ُح خمَ َ
ط َ
َ ُ
ْ
���و ك ََذل ِ َ
���كَ « :ل ْع َن ُة اللهَّ ِ َعلَ��ى ا ْل َي ُهو ِد
َ���م بهِ َ ���ا ك ََش��� َف َهاَ ،ف َق َال َو ُه َ
اغت َّ
()2
��اج َد»؛ يحُ َ ِّ
صنَ ُعوا
الن َصـا َرى؛ َّ
ِم َم َس ِ
َو َّ
���ذ ُر َما َ
ات َخ ُذوا ُق ُبو َر أَ ْن ِب َيا ِئه ْ
َقا َل ْت َع ِ
ائ َش ُة َ -رضيِ َ اللهَُّ َعن َْهاَ :ف َل ْوال َذ َ
اك ُأ ْب ِر َز َقبرْ ُ ُهَ ،غيرْ َ َأ َّن ُه ُخشيِ َ َأ ْن
َّخ َذ مس ِ
جدً ا»(.)3
ُيت َ َ ْ
وهني���ه ﷺ ،وتش���ديده يف اختاذ القبور مس���اجد بالص�ل�اة هلل عندها،
وإخب���اره بلعن م���ن فعل ذلك ،مع أنه مل يعبده���ا ومل يدعها ،وإنام ذلك
ذريعة لعبادهتا والرشك هبا ،فكيف بمن عبدها ،وتوجه إليها ،ونذر هلا،
وطاف هبا ،وذبح هلا ،ودعا أهلها ،وطلب منهم النفع والرض.

قال القرطبي  -رمحه اهلل :وهلذا بالغ املسلمون يف سد الذريعة يف قرب
النبي ﷺ فأعلوا حيطان تربته ،وس���دوا املداخل إليها ،وجعلوها حمدقة
لق�ب�ره ﷺ ،ث���م خاف���وا أن يتخذ موضع ق�ب�ره قبلة  -إ ْذ كان مس���تقبل
املصلني  -فتصور الصالة إليه بصورة العبادة ،فبنوا جدارين من ركني
(([ (1صحيح البخاري] (.)142 / 4

(([ (2صحيح البخاري] ( )112 / 1و ( ،)144/4و ( ،)140 / 5و [صحيح مسلم] ( )377 /1رقم الحديث (.)531
(([ (3صحيح مسلم] ( )376 / 1رقم الحديث (.)529
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القرب الش�م�اليني ،وحرفومها حت���ى التقيا عىل زاوي���ة مثلث من ناحية
()1
الشامل حتى ال يتمكن أحد من استقبال قربه .اهـ

وهبذا يتبني أن اهلل  -س���بحانه  -قد صان قربه ﷺ إجابة لدعائه ﷺ:
��ل َق ْب ِري َو َث ًنا ُي ْع َب ُد»( ،)2وأن م���ن توجه إليه إنام هو يف
��م ال َت ْج َع ْ
«اللَّ ُه َّ
احلقيقة قاصد ملا قام يف قلبه أنه قرب النبي ﷺ ،وإال فقربه ﷺ ال يمكن
استقباله وال الوصول إليه.

ب���ل هو كام قال ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمي���ة  -يرمح���ه اهلل تعاىل :إن
الوص���ول إىل قربه ﷺ غري مقدور وال مأمور( )3ا .هـ .وذلك بعد إحاطته
بثالث���ة جدران .وقس���م :غلوا فيه ﷺ ،وزعم���وا أنه يعل���م الغيب ويعلم
أحواهل���م وما هم عليه ،بل وصل ببعضهم أن زعم أنه يش���اهده وجيتمع
به يقظة ال مناما.
وه ��ذا تكذيب لكتاب اهلل وكف ��ر باهلل  ،يقول  -س ��بحانه :ﮋﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [النم ��ل ]65 :ويقول
س ��بحانه :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [ه ��ود ،]123 :ويقول :ﮋ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الرعد.]9 :
(([ (1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم] لإلمام القرطبي ،ط  /دار ابن كثير (.)128 / 2
(([ (2موطأ اإلمام مالك] رواية يحيى بن يحيى الليثي ،عن عطاء بن يسار مرسال ص (.)414

(([ (3كتاب الرد على األخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية] تأليف شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،طبع ونشر  /رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،ص (.)130
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ويق���ول  -س���بحانه وتعاىل  -آمرا نبي���ه ﷺ :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [األنع���ام ]50 :ويق���ول  آم���را نبي���ه ﷺ:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ
[األعراف.]188 :

وأما أدلة وفاته ﷺ فكثرية:

منه���ا :قوله تعاىل :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [الزم���ر ،]30 :وقوله :
ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [األنبياء]34 :
ومنها قوله تع���اىل :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [األنبياء ]35 :ويف حديث
()1
ِيق ا َ
أل ْعلَى»
الرف ِ
عائش���ة يف قصة وفاته ﷺ ،ويف آخرها قال ﷺ« :فِي َّ
ثم فاضت روحه ﷺ.
وقسم من الناس :جفا يف حق النبي املصطفى ﷺ ،وسنته الصحيحة،
فأخ���ذوا ينكرون طائفة من أحاديث النبي ﷺ ،تارة بدعوى أن العقل ال
يقبلها ،فلام تعارض فهم عقوهلم مع ما صح س���نده من سنة املصطفى
ﷺ نب���ذوا الس���نة وراء ظهورهم؛ تقدي�م�ا منهم للعقل ع�ل�ى النقل ،وما
علم���وا أن العق���ل الرصيح ال يمك���ن أن يعارض النق���ل الصحيح ،ومتى
توه���م هذا التعارض ف���إن املتهم يف ذلك عقل من توه���م التعارض ،وإال
فالنص الصحيح مقدم بكل حال.
(([ (1صحيح البخاري] ( )139 ،138 / 5و (.)192 / 7
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وه���ذا القس���م م���ن الناس ض���ال مبطل ،خمال���ف ملقتىض ش���هادة أن
حممد ًا رسول اهلل ﷺ.

وقد تقدم بيان األدلة يف ذلك ،ونقل قول الشافعي  -رمحه اهلل :أمجع العلامء
عىل أن من استبانت له سنة رسول اهلل ﷺ مل يكن له أن يدعها لقول أحد.

وت���ارة يرد الس���نة بدافع اهل���وى وغلبة الش���هوات ،وقد كث���ر هذا يف
األزمان املتأخرة ،حتى صار ينطق يف األمور الرشعية بتحليل أو حتريم
من ليس أهال هلا ،وهذا من أعظم اجلرم.
يق���ول اهلل س���بحانه :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [اإلس���راء ]36 :ويقول سبحانه :ﮋ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [األعراف.]33 :

هذا وإن من الناس من خالف حقيقة شهادة أن حممد ًا رسول اهلل بام
هو دون الكفر ،وإن كان خطريا جيب احلذر منه.

فم����ن ذل����ك :احللف بالنب����ي ﷺ وه����ذا رشك أصغ����ر ،وذريعة للرشك
للهَّ
��ر َك»( ،)1ويف
األك��ب�ر .يقول ﷺَ « :م ْن َحل َ
َف ِب َغ ْي ِر ا ِ َف َق ْد َك َف َر ،أَ ْو أَ ْش َ
احلديث اآلخر« :ال َت ْحلِ ُفوا ِبآ َبا ِئ ُك ْم»(.)2
(([ (1سنن أبي داود] ( )570 / 3رقم الحديث ( ،)3251و [سنن الترمذي] ( )110 / 4رقم الحديث ( )1535واللفظ له.

(([ (2صحيح البخاري] ( ،)235 / 4و [صحيح مسلم] ( )1267 / 3رقم الحديث ( )1646من حديث ابن عمر
رضي الله عنهما.
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وقسم من الناس :خالف حقيقة شهادة أن حممد ًا رسول اهلل باالبتداع
يف الدين ،وكل بدعة أحدثت فهي خمالفة حلقيقة ش���هادة أن حممدا
رس���ول اهلل؛ ألن م���ن حقيقته���ا أال يعبد اهلل إال ب�م�ا رشع ﷺ ،فإذا تقرب
العبد هلل بالبدع فقد خالف مدلول الشهادة.
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ف�صل
يف حكم االحتفال باملولد النبوي
ومن البدع التي ظهرت وانترشت واسترشت يف املجتمعات اإلسالمية،
وخصوص���ا يف أيام ش���هر ربي���ع األول  -بدعة املولد النب���وي ،وملا كانت
البل���وى ق���د عمت هب���ا يف ه���ذه األزمان ،رأين���ا أن نعرض هل���ا بيشء من
التفصيل ،فنقول وباهلل التوفيق:

إن األصل يف ه���ذا الدين الذي دلت عليه الدالئل القطعية من الكتاب
والس���نة :أن ال يعب���د إال اهلل ،وأال يعب���د اهلل إال بام رشع  -س���بحانه  -يف
كتابه ،ويف س���نة رس���وله ﷺ ،وم���ن هنا قال أه���ل العل���م :إن العبادات
توقيفية ،بمعنى :أن املس���لم ال يتقرب إىل اهلل إال بام رشعه  -س���بحانه
وتعاىل ،وبينته س���نة رس���وله ﷺ ،أما من قصد التقرب إىل اهلل بأعامل
ظنه���ا حس���نة يف عقله أو أخذها عن غ�ي�ره وإن كان معظام من العلامء
أو م���ن غريه���م  -فهذا عمله مردود مبتدع وإن قص���د اخلري؛ لذا جاء عن
ِن ُم ِر ٍ
َن ُيصي َب ُه) ،قاله ألقوام
يد ِلل َ
ْخ ْي ِر ل ْ
َم م ْ
ابن مسعود  أنه قالَ ( :وك ْ
يس���بحون ويك�ب�رون وهيللون وحيم���دون ،ويعدون ذل���ك باحلىص ،وملا
هناهم قالواَ ( :ما َأ َر ْدنَا إِال الخْ َيرْ َ )(.)1

وهنا أصل أيضا متقرر معلوم عند علامء اإلسالم ،وهو أنه عند حدوث

(( (1انظر [سنن الدارمي] تخريج وتحقيق وتعليق  /السيد عبد الله هاشم يماني المدني توزيع رئاسة
إدارة البحوث العلمية واإلفتاء .في المقدمة ،باب كراهية أخذ الرأي )61 ،60 / 1( ،رقم الحديث (.)210
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التنازع جيب الرد إىل كتاب اهلل وس���نة رس���ول اهلل ﷺ فام وجدناه فيه
أخذنا به وعملنا به ،وما مل نجده مل نتقرب إىل اهلل به.

يقول اهلل  :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ [النس���اء ،]59 :ويقول  -س���بحانه -
أيض���ا :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [الحش���ر،]7 :
ويق���ول ﷺ يف حدي���ث عائش���ة  -ريض اهلل عنها  -الذي ع���ده أهل العلم
س َعلَ ْي ِه أَ ْم ُر َنا َف ُه َو
ِل َع َم ً
ميزان العمل الظاهر  -يقول ﷺَ « :م ْن َعم َ
ال َل ْي َ
()1
س ِم ْن ُه َف ُه َو َر ٌّد»(.)2
َر ٌّد»  ،ويف روايةَ « :م ْن أَ ْح َد َث فِي أَ ْم ِر َنا َه َذا َما َل ْي َ

إذا تق���رر ه���ذا  -وه���و بحمد اهلل متق���رر عند علامء اإلس�ل�ام  -نرجع
إىل مس���ألة املولد النب���وي ،فنقول :ملا كان بعض العل�م�اء املتأخرين قد
استحس���نها ،وق���د ش���نع فيها غريه���م من العل�م�اء واملحقق�ي�ن وذكروا
بدعيته���ا ،فكان���ت عندنا من مس���ائل التنازع ،فهنا نرج���ع إىل األصل يف
مس���ائل التن���ازع ،أال وهو ال���رد إىل كتاب اهلل ،وإىل س���نة رس���وله ﷺ،
ونح���ن إذا رجعن���ا لكت���اب اهلل مل نجد هلذه املس���ألة أص�ل�ا يعتمد عليه،
وبتتبع س�ي�رته وسنته ﷺ مل ينقل لنا أنه أمر باالحتفال بمولده ،أو أنه
احتف���ل ﷺ بمول���ده ،أو أن أحدا احتفل بمول���ده يف عهده ﷺ فأقره ،مع
أنه ﷺ قد عاش ثالثا وس���تني سنة ،وقد صحبه وآمن به رجال هم أشد
(([ (1صحيح البخاري] ( )156 / 8معلقا ،و [صحيح مسلم] ( )1344 ،1343 / 3رقم الحديث (.)18( )1718
(([ (2صحيح البخاري] ( ،)167/3وصحيح مسلم ( ،)1343/3رقم الحديث ()17/1718واللفظ له.
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الن���اس حمبة له وتوقريا وتعظي�م�ا وفهام ملراد اهلل والرس���ول ،بل بذلوا
أرواحهم دفاعا عنه ﷺ وذبا عن دينه ﷺ ،وحرصوا عىل متابعته يف كل
صغرية وكبرية ،ونقلوا لنا سنته ﷺ ومل خيلوا بيشء منها ،حتى نقلوا
لنا اضطراب حليته يف الصالة إذا استفتح ،فال يمكن أن يكون االحتفال
باملولد قد عمل يف زمنه ﷺ ،ومل ينقل مع تعاقب الس���نني وتوافر اهلمم
والدواعي لنقله.

ث���م نظرنا أفضل القرون بعده ﷺ وأح���ب الناس إليه وهم أصحابه،
فل���م ينقل عنهم ناقل أهنم احتفلوا بمول���ده ﷺ ال أبو بكر الصديق ،
وال عم���ر الفاروق  ،وال عثامن ذو النورين  ،وال عيل بن أيب طالب
صه���ر النب���ي ﷺ وابن عمه وأبو س���بطيه  ،وال غريهم م���ن الصحابة
 ،ب���ل وال التابعني ومن تبعهم بإحس���ان ال يف املائ���ة األوىل وال الثانية
وال الثالثة ،مع قيام املقتيض  -الذي يذكره أهل العرص اآلن  -وانتفاء
املانع احليس من ذلك.
فعل���م أهنم إنام تركوه لقيام املانع الرشع���ي وهو أنه أمر مل يرشعه
اهلل  وال رسوله ﷺ ،وال هو مما حيبه اهلل ويرضاه وال مما يقرب إليه
زلف���ى ،بل هو بدعة حادثة تتابع عىل تركها أفضل البرش ﷺ ،وأفضل
الق���رون  ،وأفضل علامء األمة علامء الصدر األول من اإلس�ل�ام ،ويف
ه���ذا الدليل العظي���م واألصل األصيل مقنع ملن فت���ح اهلل عىل قلبه وأنار
بصريته ورزقه التوفيق واهلدى والسداد.
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وه���ذا ال���ذي ذكرناه م���ن أن الس���لف مل يفعلوا هذا املول���د اتفق عليه
علامء املسلمني ممن يرى إقامة املولد ومن ال يراه.
واالحتفال باملولد إنام حدث يف القرن الرابع عىل يد بني عبيد القداح
الذي���ن يس���مون بـ (بالفاطمي�ي�ن) ،وهؤالء القوم قد بان لعلامء اإلس�ل�ام
ضاللته���م وأهن���م م���ن اإلس�م�اعيلية الباطني���ة ،وهلم مق���االت وأفعال
كفرية فضال عن البدع واملنكرات ،فليسوا أهال لالقتداء والتأيس.

ثم إن اهلل  -س���بحانه وتعاىل  -قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة
فقال س���بحانه :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [المائدة.]3 :

وإحداث مثل هذه املوالد فيه اس���تدراك ع�ل�ى اهلل ،وأن الدين مل يكمل
حتى جاء يف القرون املتأخرة من زاد فيه ،وال شك أن هذا تكذيب لظاهر
القرآن واستدراك عىل امللك العالم ،نعوذ باهلل من اخلذالن ،ثم إن رسول
َم َي ُك ْن َن ِب ٌّي َق ْبلِي إِال
اهلل ﷺ ق���ال يف احلديث الصحيح عن���ه ﷺ« :إ َِّن ُه ل ْ
َم ُه َل ُه ْم»(.)1
كَ
َان َح ًّقا َعلَ ْي ِه أَ ْن َي ُد َّل أُ َّم َت ُه َعلَى َخ ْي ِر َما َي ْعل ُ

وال ش���ك أن نبينا حمم���د ًا ﷺ هو خاتم األنبياء ،وأفضلهم وس���يدهم
وأنصحهم ألمته وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا ،فلو كان االحتفال
باملول���د خريا وقربة لب���ادر ﷺ لبيانه ألمته ولدهلم علي���ه وحثهم ،فلام
(([ (1صحيح مسلم] ( )1373 ،1372 / 3رقم الحديث (.)1844
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مل ينق���ل ذل���ك علمنا قطعا أنه ال خ�ي�ر فيه ،فضال ع���ن كونه قربة هلل
سبحانه.

ث���م أيضا يقال مل���ن أراد االحتفال باملولد النب���وي :يف أي يوم حتتفل؟
وذلك ألن أهل السري قد اختلفوا يف مولده ﷺ.

فمنه���م من قال :يف رمض���ان ،ومنهم من ق���ال :يف ثامن ربيع األول،
ومنه���م من قال :إن���ه يف ثاين عرش ربيع األول ،وقي���ل غري ذلك .فكيف
يتم لكم االحتفال؟ أم هل ترى والدته قد تكررت؟
إن االضطراب يف حتديد تاري���خ والدته التي هي مبنى االحتفال عند
م���ن حيتف���ل به دال أن���ه ليس من ال�ش�رع يف يشء ،إذ ل���و كان مرشوعا
العتنى املس���لمون بضبطه وبيانه ،ش���أنه ش���أن مس���ائل ال�ش�رع والقرب
األخرى.

ثم أيضا يقال :هب أن مولده ﷺ يف ربيع األول ،فإن وفاته ﷺ كانت
أيضا يف شهر ربيع األول ،أي يف نفس الشهر فليس الفرح بمولده بأوىل
من احلزن عىل وفاته ﷺ ،وهذا ما مل يقل به أحد من قبل.
هذا وإن هذه املسألة واضحة بحمد اهلل ملن أمعن النظر ودققه وبحث
وحمص ،ومل يكن ديدنه التقليد دون دليل ،وإن هذه املس���ألة مما لبس
هبا إبليس إلغواء بني آدم وإضالهلم.
وق���د وجد يف هذه املوالد من املفاس���د ما يظهر مع���ه جليا أهنا تلبيس
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إبليس ،وذلك من أمور:

منه���ا :اعتقاد التقرب إىل اهلل هبذا االحتفال ،وقد قدمنا أن األصل يف
القربات التوقيف والدليل ،وال دليل هنا.

ومنه���ا :م���ا حيص���ل فيها م���ن منك���رات عظيم���ة ،منك���رات عقدية،
ومنكرات أخالقية.
فمن املنكرات العقدية  -وهي أخطرها :ما حيدث فيها من املدائح التي
ق���د جاء يف بعضها الغلو فيه ﷺ حتى أوصل���وه ملرتبة األلوهية ورصفوا
الدعاء له ،يقول البوصريي يف بردته:
يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به

سـواك عند حلول احلادث العمم
نع���وذ باهلل من اخل���ذالن ،فأين رب الس�م�اوات واألرض؟ أين الرحيم
الرمحن؟ إذا رصف للرسول ﷺ اللوذ وخصه بذلك يف حال الشدة.
ويقول أيضا يف مبالغة أخرى وغلو زائد:

فــإن مـن جـودك الدنيـا وضرهتـا
ومـن علـومك علـم اللوح والقلم

وال شك أن هذا حمض حق اهلل ،وقد رصفه للرسول ﷺ ،دفعه لذلك
الغلو الزائد وإرجاف إبليس وجنده الذين ينشطون يف مثل هذه املواطن.
وهذا من الرشك الذي أخرب اهلل أنه ال يغفره ،نسأل اهلل السالمة والعافية.
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ومم���ا حي���دث يف املوال���د :املنك���رات األخالقي���ة ،وما حي���دث فيها من
اختالط الرجال بالنساء ،بل ورقصهن معهم والسهر الطويل عىل ذلك،
حتى أضحت مرتعا للفساق والبطالني ومناخا مناسبا هلم.
ومنه���ا :ما قام به البعض من اإلنكار عىل من مل يعمل هذه املوالد ،بل
وصل ببعضهم األمر حتى كفروهم وكفروا من ينكرها.

وال ش���ك أن ه���ذا من اس���تدراج الش���يطان هل���م وتزيينه هل���م وإرشاب
قلوهب���م هذه البدع���ة املنكرة ،والعياذ باهلل ،فابتدع���وا بدعة ،وعملوا هبا
ث���م كف���روا من مل يتابعهم وم���ن أنكر عليهم نصحا هل���م لريدوهم إىل
دين اهلل القويم ،وهذا من شؤم البدع واملعايص؛ إذ ال تزال بصاحبها حتى
ترديه ،والعياذ باهلل.

هذا وربام اس���تدل بعض من يقي���م هذه االحتفاالت بأدلة يظنها حقا
وهي يف احلقيقة رساب بقيعة ،وهي دائرة بني نص صحيح غري رصيح
بل وحمرف عن موضعه ،وبني نص ضعيف ال تقوم به حجة.

فمن ذلك ما استدل به بعضهم من قوله تعاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮊ [يونس ]58 :قال :إن الفرح به ﷺ مطلوب بأمر القرآن
وذك���ر اآلية ،ثم قال :فاهلل أمرنا أن نفرح بالرمحة ،والنبي ﷺ أعظم
الرمح���ة ،قال اهلل تع���اىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األنبياء:
 ]107هكذا قال واستدل.
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فنقول وباهلل التوفيق والسداد:

أوالً :إن هذا االس����تدالل باآلية مل يس����بقه إليه السلف ،وال قالوا به،
ول����و كان خ��ي�را لس����بقونا إليه ،وإح����داث أمر مل يعهده الس����لف مردود
عىل صاحبه ،ومدار تفاس��ي�ر الس����لف هلذه اآلية وأقواهل����م فيها عىل أن
فضل اهلل ورمحته يراد هبا اإلس��ل�ام والس����نة ،كام بني ذلك ابن القيم
 يرمحه اهلل -يف كتابه (اجتامع اجليوش اإلس��ل�امية عىل غزو املعطلةواجلهمية).

ث���م يقال أيض���ا هلذا املس���تدل :إنك ف�س�رت الرمحة هن���ا والفرح هبا
باملول���د النبوي والفرح به ،وعضدت ذلك بقوله تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األنبي���اء ،]107 :وه���ذه اآلي���ة يف إرس���اله ال يف مولده
وبني مولده وإرس���اله ما يقارب األربع�ي�ن عاما ،وهكذا مجيع النصوص
الت���ي فيه���ا وص���ف النب���ي ﷺ بالرمح���ة ،إنام يوص���ف هبا بع���د البعثة
واإلرسال والنبوة ،ومل يثبت فيام نعلم وصف مولده بالرمحة ،فال يتم
له االستدالل باآلية.

الن ِب َّي
وربام اس���تدل بعضه���م بام أخرجه البيهقي عن أن���س « :أَ َّن َّ
ﷺ َع َّق َع ْن َن ْف ِس ِه»( ،)1فخرج السيوطي عىل هذا احلديث عمل املولد.
وجياب عن هذا :بأن احلديث ضعيف أنكره أهل العلم باحلديث ،قال

(( (1السنن الكبرى للبيهقي (.)3- 9
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مالك  -رمحه اهلل  -ملا سئل عن هذا احلديث( :أرأيت أصحاب رسول اهلل
ﷺ الذي���ن مل يعق عنهم يف اجلاهلية ،أعقوا عن أنفس���هم يف اإلس�ل�ام؟!
هذه األباطيل)( ،)1واحلديث فيه عبد اهلل بن حمرر وهو ضعيف ،قال عبد
ال���رزاق  -رمحه اهلل  -بعد أن ذك���ر احلديث يف [مصنفه]( :إنام تركوا
ابن حمرر هلذا احلديث) ،ذكر ذلك ابن القيم يف [حتفة املودود] (.)2
ويف [مس���ائل أيب داود] :أن أمحد  -رمحه اهلل ّ -ملا ُحدث هبذا احلديث
قال :هذا منكر ،وضعف عبد اهلل بن حمرر.
بل قال البيهقي  -رمحه اهلل  -راوي احلديث :روى عبد اهلل بن حمرر
يف عقيقة النبي ﷺ عن نفسه حديثا منكرا ،وذكر احلديث بإسناده ثم
قال :قال عبد الرزاق :إنام تركوا عبد اهلل بن حمرر حلال هذا احلديث،
وقد روي من وجه آخر عن قتادة ،ومن وجه آخر عن أنس ،وليس بيشء.
ا .ه���ـ( ،)3وكذل���ك حكم الن���ووي  -رمحه اهلل  -عىل احلدي���ث بالبطالن،
وهبذا يتبني سقوط االستدالل به ملا عرفت من حاله.
(( (1انظر[ :المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت

المحكمات الشرعيات ألمهات مسائلها المشكالت] البن رشد ط  /مطبعة السعادة بمصر  -عام 1325
هـ ،الطبعة األولى (.)15 / 2

(([ (2تحفة المودود بأحكام المولود] البن قيم الجوزية ،حققه وخرج أحاديثه  /عبد القادر األرنؤوط،
مكتبة دار البيان ،دمشق ص (.)88

(([ (3السنن الكبرى] للبيهقي وفي ذيله [الجوهر النقي] للمارديني ،طبعة  /مجلس دائرة المعارف
العثمانية بحيدر آباد الدكن  -الهند (.)300 9
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وهل���م اس���تدالالت أخ���رى كلها ال تقوم هب���ا حجة ،وإن�م�ا هي كام
قال تع���اىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﮊ [النجم.]23 :

وما هي إال اتباعا للمتش���ابه الذي أخرب س���بحانه :أن اتباعه هو طريق
أهل الزيغ.
وهبذا يتض���ح لك أهيا املوفق :أن هذه االحتف���االت واألعياد بدعة ،ما
أنزل اهلل هبا من س���لطان ،وأهنا مضاه���اة ملا عليه النصارى الضالون من
تكثري األعياد واالحتفاالت ،وما ذاك إال لقلة الدين وضعف العلم.

َان َق ْبلَ ُك ْم ِش ْب ًرا
وقد أخربنا ﷺ بذلك حيث قالَ « :ل َت َّت ِب ُع َّن َس َن َن َم ْن ك َ
َد َخ ْل ُت ُمو ُه»(.)1
اعا ِب ِذ َرا ٍعَ ،ح َّتى َل ْو َد َخلُوا ُج ْح َر َض ٍّب ل َ
ِب ِش ْب ٍرَ ،و ِذ َر ً

نس���أل اهلل لنا ولس���ائر املس���لمني التوفيق والس���داد ،واهلداية لطريق
احلق والرشاد.

(([ (1مسند اإلمام أحمد] ( )511 / 2واللفظ له ،من حديث أبي هريرة  ،و [صحيح البخاري] ( )151 / 8من
حديث أبي سعيد الخدري .
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اخلامتة
ويف ختام هذه الرس���الة أويص نفيس وس���ائر إخواين املسلمني بتقوى
اهلل يف ال�س�ر والعل���ن ،والتحقق يف ذلك ،وأن يك���ون ديدن اجلميع طلب
احل���ق والعم���ل به ،وأويص إخواين املس���لمني مجيعا بالتفق���ه يف الدين،
وطلب العلم؛ ليعبدوا اهلل عىل بصرية ،ولينالوا اخلريية ،يقول ﷺَ « :م ْن
ين»(.)1
الد ِ
ُي ِر ِد اللهَّ ُ ِب ِه َخ ْي ًرا ُي َف ِّق ُّه فِي ِّ

فعليك���م إخواين بالتفقه يف دينكم ،وتعلم العلم الرشعي املتني ،املبني
ع�ل�ى الكتاب والس���نة ،وفهم الس���لف الصال���ح ،وأال تقدموا ع�ل�ى أمر إال
بعل���م ،وال حتجم���وا عنه إال بعلم ،ومتى أش���كل عليكم األمر واش���تبهت
عليكم الطرق ،فعليكم بس���ؤال أهل العلم املعروفني باتباع احلق والعمل
به؛ امتثاال ألمر ربكم  ،حيث يقول س���بحانه :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﮊ [النحل.]43 :

كام أويص إخواين من العلامء وطالب العلم أن يتقوا اهلل فيام علموا،
وأن يبين���وا للناس ما خفي عليهم من أمر دينهم ،وأن جيتهدوا يف طلب
احل���ق بدالئل���ه من الكتاب والس���نة وفق فهم الس���لف الصالح ،وينرشوا
ذل���ك ب�ي�ن الناس ،فإن اهلل قد أخذ ع�ل�ى أهل العلم امليثاق ع�ل�ى أن يبينوا
للن���اس ما علم���وا مما حيتاجون إليه ،وحذر من اتباع س���بيل من كتمه
واش�ت�رى به ثمنا قليال ،فقال س���بحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
(([ (1صحيح البخاري] ( )49 / 4و ([ ،)149 / 8صحيح مسلم] ( )719 / 2رقم الحديث (.)1037
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ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [آل عمران ،]187 :وقال  -سبحانه  -يف شأن من
مل يرفع بالعلم رأسا :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [األعراف.]176 ،175 :

وأنتم ي���ا علامء اإلس�ل�ام ورثة األنبي���اء ،وخلفائهم يف تبليغ رس���الة
ِن ا َ
َ��ة ا َ
أل ْن ِب َي ِ
َم ُي َو ِّرثُوا دِي َنا ًرا َوال
اء َو َرث ُ
اءَ ،وإ َّ
اهلل « َوإ َّ
اء ل ْ
ِن ا ْل ُعل َ
أل ْن ِب َي َ
َم َ
َم ْن أَ َخ َذه أَ َخ َذ ِب َح ٍّظ َوا ِف ٍر»( )1وال يصدنكم
ِد ْر َه ًماَ ،وإ َِّن َما َو َّرثُوا ا ْل ِعل َ
ْم ،ف َ
ع���ن احل���ق وبيانه كثرة من ض���ل ،فإن الكثرة ال ت���دل عىل أن احلق يف
جانبهم ،بل إن اهلل قد ذم الكثرة يف مواضع:
منها قوله تع ��اىل :ﮋ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [الحديد]26 :

وقول����ه :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [المائ����دة ،]49 :وقوله  :ﮋ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [األنعام.]119 :

ك�م�ا أن القل���ة ال تعني أن احل���ق ليس معهم ،ف���إن اهلل قد أثنى عىل
القلة يف مواضع:
(([ (1مسند اإلمام أحمد] ( ،)196 / 5و [سنن أبي داود] )58 ،57 / 4( ،رقم الحديث ( )3642واللفظ له ،و
[سنن الترمذي] ( )41 / 5رقم الحديث (.)2682
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فق���ال :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [س���بأ ،]13 :وقال س���بحانه :ﮋﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﮊ[ص ،]24 :وغري ذلك من اآليات.

فعل���م هبذا أن العربة إن�م�ا هي باحلق وإن كنت وح���دك ،كام قاله
بعض السلف.

وكذل���ك أيضا جيب ع�ل�ى العامل أال ينس���اق ملا اعت���اده الناس وجروا
علي���ه مم���ا خيالف الرشع ،ب���ل عليه الب�ل�اغ والبيان وإن رفض���ه الناس،
واهلل  -س���بحانه -يقول :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮊ [العنكبوت.]69 :

ووصية أخرية حلكام املس����لمني ووالة أمورهم وأمرائهم :بأن ينصحوا
لرعاياه����م وم����ن حتت أيدهي����م ،وأن حيملوه����م عىل احل����ق ،وأن حيكموا
فيهم رشع اهلل ،وأن يس����عوا يف رفع البدع والضالالت عن بلداهنم ،فإن اهلل
ول َع ْن َر ِع َّيت ِ
ِه،
سائلهم عن ذلك كله ،يقول ﷺُ « :كلُّ ُك ْم َرا ٍع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيت ِ
ِه»(.)1
إل َما ُم َرا ٍع َو َم ْس ُئ ٌ
َوا ِ

نس���أل اهلل سبحانه :أن يفتح عىل قلوب اجلميع ،وأن يرزقنا مجيعا
الص�ل�اح واهلداية وحب هذا الدين ،والعم���ل عىل نرشه وتوعية الناس
به.

(([ (1صحيح البخاري] ( )215 / 1و ( )189 ،125 ،88 / 3واللفظ له ،و ( ،)152 / 6و[صحيح مسلم] ()1459 / 3
رقم الحديث (.)1829
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كام أسأله  -سبحانه  -أن يوفق والة أمور املسلمني للحكم برشيعته
والعمل بام يرضيه ،وأن يرزقهم البطانة الصاحلة ويس���ددهم يف القول
والعمل ،وأن يغفر لنا مجيعا ،ويتجاوز عن تقصرينا وخطايانا ،ويلهمنا
الصواب ويوفقنا للعمل به ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه ومن تبعه وسار
عىل هنجه إىل يوم الدين.
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