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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد وعلى آله 
 بعد:أما وصحبه أمجعني ، 

ل بعضهم على بعض ، فاصطفى من املالئكة رسال ، ومن الناس فإن اهلل تعاىل خلق اخللق ، وفض  
العزم ، وهم نوح وإبراهيم وموسى  بعض ، فاصطفى منهم أويل أنبياء ، وفضل النبيني بعضهم على

عليهما  اوعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم ، واصطفى من اخلمسة اخلليلني ، إبراهيم وحممد
ليكون سيد البشر ، وخامتهم ، وأكثرهم تابعا ،  الصالة والسالم ، واصطفى من اخلليلني حممد 

ونصرته حيا تباعه وتوقريه حبته وطاعته واـ، وم طاعة رسوله حممد وأعالهم قدرا ، مث أوجب علينا 
قوله سبحانه ﴿إنا أرسلناك شاهدًا  والصالة عليه ، من غري غلو وال إفراط ، كما يفواحرتامه ، وميتا 

، وقوله جل جالله  1ومبشرًا ونذيرًا * لتؤمنوا باهلل ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرًة وأصياًل﴾
يا أيها الذين  *أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله واتقوا اهلل إن اهلل مسيع عليم ﴿يا 

آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط 
ا الذين آمنوا ، وقوله تعاىل ﴿إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيه 2أعمالكم وأنتم ال تشعرون﴾
 .3صلوا عليه وسلموا تسليمًا﴾

 : مواضيع تتعلق باإلميان بالنيب  مخسةولغرض إفادة نفسي وإخواين ؛ مجعت يف هذا البحث 

                                                   
 . 9 - 8 :الفتحسورة  1
 . 2 – 1 :احلجراتسورة  2
 . 9 – 8 :الفتحسورة  3
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 مقدمات يف اإلميان بالنيب  .1

    األربعة عشرة مقتضيات اإلميان بالنيب  .2

 .على اإلنس واجلن على علو قدر النيب  لثمانوناالدالئل  .3

 األمة على سبعة عشر ال  حقوق النيب .4

 نواقض اإلميان بالنيب  .5

من قبل بعض اجلرائد  وقد زاد يف رغبيت يف إخراج هذا البحث حدث االستهزاء جبناب النيب 
هجري( ، وقد كان هلا ردود أفعال واستنكارات يف طول  1428 – 1427) األعواماألوربية يف 

على أمته مناسب جدا  يت أن ذكر حقوق النيب العامل وعرضه ، اإلسالمي وغري اإلسالمي ، فرأ
 .، لعلها تكون معونة للعاقل ، وتذكرة للجاهليف هذا املقام 

أمر يف غاية األمهية ، ألنه مرتبط بتحقيق العبد لشهادة أن حممدا رسول اهلل ،  وفهم حقوق النيب 
ه تلك الشهادة وارتكزت توذلك أن حتقيقها ال حيصل مبجرد النطق باللسان ، بل بالقيام مبا تضمن

إال اهلل ، وأن حممدا  إلـٰهأن ال  كانوا يعلمونعليه من شروط ، كما سنبينه إن شاء اهلل ، فإن أقواما  
، ألنه مل يصاحبه نطق هبا وال  مل يدخلهم يف اإلسالمهبذه الكلمة ولكن ذلك العلم ، رسول اهلل 

، فقد كان مقرا البن  كأيب طالب عم النيب   ، لشريعة اإلسالمشهادة قلبية وال رضا وال انقياد 
ينفعه أخيه بالنبوة ، ولكنه مل ينقد لشريعته ، خوفا من مالمة قومه ، فمات كافرا عياذا باهلل ، ومل 

 .ال إلـٰه إال اهلل ، وأن حممدا رسول اهللذلك العلم اجملرد بأنه 

نني ، فلما كانوا ببعض الطريق سخروا يف غزوة تبوك من املؤم وكذلك النفر الذين خرجوا مع النيب 
،  وصحابته ، فنـزل القرآن باحلكم بكفرهم ألهنم مل يقوموا حبق التوقري للنيب  من شخص النيب 
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قل أباهلل  نلعبالذي هو من لوازم تلك الشهادة ، قال تعاىل ﴿ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض و 
 ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم﴾. *وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

، فلم فعبدوه  جازوزا احلد يف تعظيم النيب وصنف آخر على النقيض اآلخر متاما ، وهم الذين 
 مما يستحقه من صرفوا له بعض خصائص الرب سبحانه وتعاىليكتفوا باإلميان بأنه رسول ، بل 

بصفات اهلل اخلاصة به ، كعلم الغيب نذر وغري ذلك ، ووصفوه الذبح و الاء و ـعكالدالعبادات ،  
 .وغريه

الفهم الصحيح ، وإن كانوا منتسبني  وكال الفريقني مل يفهموا معىن شهادة أن حممدا رسول اهلل 
ـــــعني له ، بل دخل عليهم الشيطان من مدخل اإلفلإلسالم ، مد   راط أو التفريط ، فأخرجهم من ــ

 .اإلسالم ، عياذا باهلل

متاما ، هلا معىن  «إال اهلل إلـٰهشهادة أن ال »كقسيمتها   «ادة أن حممدا رسول اهللشه»واحلق أن 
مان بالرسل الذي هو الركن الرابع من أركان ـوشروط ونواقض ومقتضيات ، وهي داخلة يف اإلي

اإلميان ، فعلى هذا فال يتم للعبد حتقيق ركن اإلسالم األول وركن اإلميان الرابع إال بتحقيقها ، 
ري به أن يتعلمها ليكون على بصرية من أمره ، ليكون ممن اعتقدها جبنانه ، وقاهلا بلسانه ، فح

 .وحققها بأركانه ، فيكون ممن قال تعاىل فيهم ﴿والذين هم بشهاداهتم قائمون﴾

حثي هذا االختصار وعدم التطويل ، وأن يكون الكالم منصبا على املوضوع ، دون ـوقد التزمت يف ب
لتحليالت ، ويف ثنايا البحث ذكرت مراجع علمية مطولة ملن أراد االستزادة ، نفع اهلل اخلوض يف ا

 .هبا
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يمات ليس بشيء وليس عنده شيء ، بل استفادها من حبوث عدة ، على ل  ــــوصاحب هذه الك  
، ويتضمن عدة حبوث علمية لبعض  «بني اإلجالل واإلخالل حقوق النيب »رأسها كتاب 

، قدم هلذا الكتاب معايل الشي  د. صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل ، وكذا   الفضالء شاي امل
للشي  د. حممد بن خليفة التميمي حفظه اهلل ، وقد استفدت  «على أمته حقوق النيب »كتاب 

لفضيلة د.  «وحقه على اإلنس واجلن عظيم قدر نبينا حممد »منه استفادة مجة ، وكذا كتاب 
ـــاهيم العبد الرحيم بن إبر  اجلامع يف »واستفدت كثريا من الكتاب املاتع هاشم حفظه اهلل ، ـ

 .زدت عليها ما يسر اهلل تعاىلو ، للباحث موسى بن راشد العازمي ، حفظه اهلل ، « اخلصائص

ادة اخللق ، وكثّـر اهلل من أمثاهلم ، ـيان احلق ، وإفـعلى جهودهم يف ب شاي زى اهلل خريا هؤالء املــفج
وآله  قادر عليه ، وصلى اهلل على حممدنا وإياهم ممن حقق الشهادتني ، إنه ويل ذلك والوجعل

 .، وسل م تسليما كثرياوصحبه 

وأربعمائة  أربع وثالثنيعام ، الثالث والعشرين من  ظهر اجلمعةماجد بن سليمان الرسي ،  :وكتبه
 .وألف من اهلجرة النبوية املباركة

 
 00966505906761هاتف: 

 ملكة العربية السعوديةامل

 
majed.alrassi@gmail.com 

www.saaid.net/book 

mailto:majed.alrassi@gmail.com
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 في اإليمان بالنبي  باحثمالفصل األول: 

 تعريف معنى اإليمان  :المبحث األول
اإلميان لغة يتضمن معنيني ؛ األول هو التصديق كما يف قوله تعاىل  :لغةتعريف معنى اإليمان 

 .همـقوا مبا أنزل إليـهم من ربأي صد  ﴿آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون﴾ ، 

 هو أأققـقر  له  ، ولل  إلا ددي بالما  ، كما يف قوله تعاىل دن إوو  يوس  ألبيهم واملعىن الثاين
 .أققـقر  له :﴿وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني﴾ ، وقوله ﴿فآمن له لوط﴾ ، أي

تنودت دبارات السل  الصاحل يف تعري  اإلميان ، وال مشاحة يف  :تعريف معنى اإليمان شرعا
، ودمٌل  1ة كمامهم متفقة دلى أن اإلميان هو قوٌل باللسان ، وادتقاٌد باجلناناالصطماح ، وحقيق

 3.ص بالعصيان، يزيد بالطادة ، وينق   2باألركان
  :معىن اإلقراربيان و  هو اإلقرارأن اإلميان لغة  تقريريف رمحه اهلل قال ابن تيمية 

قول القلب الذي هو التصديق ، ودمل ن إن اإلميان هو اإلقرار ال جمرد التصديق ، واإلقرار ض ـم  
 4.القلب الذي هو االنقياد

بالتصديق فقط ، إل  هالتصديق واالنقياد ، فما يصح حصر فاإليمان في الشرع يتضمن فعلى هذا 
، ولكن مل يـ ِقر  بنبو  ابن أويه  ق أبو طالب دم النيب البد من اإلقرار والطمأنينة ، فقد صد  

                                                 
1
 .أي القلب 
2
 .أي اجلوارح ، وهي اليد والرجل والعني واأللن وحنوها 
 . 7/242« أاوىجمموع الفت» ، وانظر «اإلميان»حبث هذه املسألة ابن تيمية رمحه اهلل حبثا مستفيضا يف كتابه  3
 . 236 – 7/236أ «جمموع الفتاوى» 4
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طمأن قلبه باإلميان به ، واستمر دلى لل  إىل أن مات ، ويف هذا أنزل اهلل له باإلسما  ويتبعه وي
 .إن  ال هتدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاءقوله تعاىل 

، ويسمونه بذل  ، أي بالنيب حممد ، وهم باقون  وهكذا بعض الكفار اليو  يؤمنون بنبو  حممد 
 .ملوا مبقتضاهادلى دين قومهم ، مل ي ِقروا بالشهادتني ويع

وسألوه دن أشياء فأوربهم ، فقالوا نشهد أن   وكذل  النفر من اليهود ، الذين جاءوا إىل النيب 
 .نيب ، ومل يقروا باإلميان به ومل يتبعوه

كانوا يعرفون أنه نيب كما يعرفون أبنائهم ، كما حكى اهلل   اليهود الذين كانوا يف دهد النيب إن بل 
من سور  البقر  ، ومع هذا حكم اهلل دليهم بالكفر ألهنم مل يتبعوه وينقادوا  دنهم لل  يف آيات

 لشريعته.
وهناك من يقول إنه ال يضر اوتماف امللل إلا كان املعبود واحدا ، ويرى أن النجا  يف اآلور  حتصل 

وبغري متابعته ، كما هو قول الفماسفة الصابئة ، وهو دين التتار ومن دول  بمتابعة الرسول ـ
، وهذا مذهب وبيث باطل ، إل ال  أتى بـهاوأطادوه يف أمور  معهم ، مع كوهنم صدقوا الرسول 

 1.وحده ، والكفر مبا يـعبد من دونه جنا  للعبد يو  القيامة إال بعباد  اهلل وحده ، ومتابعة الرسول 
جه و ، فلما دِلم أنه نيب وتيقن من ور  قصة ِهرقل دظيم الرو  درب  ، فقد سأل دن النيب  ويف

يا معشر الرو  ،  :وظهور أمره ؛ رأى أن يبايعه دلى اإلميان ، ونادى دظماء قومه ليبايعوه ، وقال هلم
 ؟بايعوا هلذا النيبت ـ هل لكم يف الفماح والرُّشد ، وأن يثبت ملككم ، ف

آنفا أوترب هبا إين قلت مقاليت  :اف نكوهلم دن طادته ، فنكص دلى دقبيه وقالفأبوا ، فخ
 !ِشدتكم دلى دينكم

                                                 
 . 7/236« أجمموع الفتاوى»انظر  1
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وقد كنت أدلم أنه وارج ومل ، إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نيب  :وكان مما قاله هرقل أليب سفيان
غسلت دن ولو كنت دنده ل، إليه ألحببت لقاءه  2صولو أين أدلم أين أول  ،  1أكن أظنه منكم

 3.وليبلغن ملكه ما حتت قدمي، قدميه 

نيب مل يدوله يف اإلميان ألنه مل ينقد له ، لكونه  والشاهد من القصة أن ِدلم ِهرقل بأن حممدا 
استحب احليا  الدنيا دلى اآلور  ، ووِشي لهاب ملكه ونكول قومه دن طادته ، نعول باهلل من 

 .اخلذالن

ديق فقط بدون انقياد لكان إبليس مؤمنا ، ألنه يعلم احلـق من الباطل ، مث إنه لو أن اإلميان هو التص
 .ولكنه مل ينقد للحق استكبارا دليه

 

                                                 
 .أي العرب 1
 .أي أصل إليه 2
 .  دن دبد اهلل بن دباس رضي اهلل دنهما1773  ومسلم أ7رواه البخاري أ 3



 أهمية اإليمان بالنبي 

 ۱۱ 

 أهمية اإليمان بالنبي  :المبحث الثاني

وال حتصل النجاة ، تعاىل ال يتم إال به اإلميان باهللا منا أن إذا علِ  بالنيب تتبني أمهية اإلميان 
،  إال اهللا إلـٰهأن ال حانه ، وهلذا كان ركنا اإلسالم شهادة والسعادة بدونه ، إذ هو الطريق إىل اهللا سب

 0F١.أن حممدا عبده ورسولهو 

                                                 
 .) ، بتصرف يسري٦٣٩-٧/٦٣٨» (جمموع الفتاوى«، كما يف رمحه اهللا قاله ابن تيمية  ١



 معنى النبوة والرسالة

 ۱۲ 

 معنى النبوة والرسالة :المبحث الثالث

 :معنى النبوة لغة

وهو الطريق  ءوة وهو االرتفاع ، أو النيببـْ باوة والنَّ ـالنبوة لغة مشتقة من النبأ وهو اخلرب ، أو النَّ 
 0F١.الواضح

 عز ولو نظرنا إىل النبوة الشرعية لوجدنا أ�ا تشمل كل هذه املعاين اللغوية ، "إذ النبوة إخبار عن اهللا
1Fوجل ، وهي رفعة لصاحبها ملا فيها من التشريف والتكرمي ، وهي الطريق املوصلة إىل اهللا سبحانه".

٢ 

عن به م اهللا عز وجل به أحدا من عباده ، فيميزه كرِ يُ ، خاص  خربٌ  والنبوة في اصطالح الشرع
 2F٣.ووعيد ووعدٍ  رشادٍ وإ ووعظٍ  و�يٍ  وقفه به على شريعته مبا فيها من أمرٍ إليه ، ويُ  بإلقاءهغريه 

 :معنى الرسول لغة

 .بتشديد الراء وفتحها -ـرَّسل ، أو ال –بتشديد الراء وكسرها  –الرسول لغة مأخوذ من الـرِّسل 

 3F٤.على رِسلك ، أي سر مبهل وتؤدة :فأما الـرِّسل فهو االنبعاث على تؤدة ، يقال

 ث.عِ ـفالرسول على هذا االشتقاق هو املنبَ 

 .فهو التتابع ، يقال جاءوا أرساال أي متتابعنيسل وأما الـرَّ 

                                                 
 .»لسان العرب«انظر  ١
 . ٦٣، ص  »على أمته حقوق النيب « ٢
 .)١/١٥٠للبيهقي ، ( »شعب اإلميان« ٣
 .»رسل«، مادة  »لسان العرب« ٤



 معنى النبوة والرسالة

 ۱۳ 

4Fفالرسول على هذا االشتقاق هو الذي يتابع أخبار من بعثه.

١ 

 .والرسول يطلق كذلك على متحمل القول والرسالة

كل املعاين املتقدمة يدل عليها املعىن الشرعي لكلمة رسول ، فالرسول مبعوث معنى الرسول شرعا: 
 .كذلك متحمل لرسالة ربهوهو  يتابع أخبار من بعثه ، من قبل اهللا ، وهو أيضا 

والرسل وسائط بني اهللا وبني خلقه ، يبلغو�م أمره و�يه ، فهم السفراء بني اهللا وبني عباده يف جمال 
، يبلغو�م شرع ربم ، ويرشدو�م إىل ما فيه صح  معاشهم ومعادهم ، وبذا كانوا حجة هللا  التبليغ

على الناس ، كما قال تعاىل ﴿رسح مبشرين ومنذرين لئح يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 
5Fوكان اهللا عزيزا حكيما﴾

٢.6F٣ 

                                                 
 .»رسل«، مادة  »لسان العرب« ١
 . ١٦٥ :سورة النساء ٢
ليكـون وسـيطا  (حنـن نـدعو النـيب  :وقد جتاوز أقوام هذا احلد الشرعي ، فجعلوا الرسل وسائط يف الدعاء ، فمـن هـذا قـول بعضـهم ٣

، وهــو يــدعو اهللا ، فيســتجاب لنــا) ، وهــذا الفعــل شــرك أكــرب خمــرج مــن ملــة اإلســحم ، فقــد أمــر اهللا  بيننــا وبــني اهللا ، فــنحن نــدعوه
بدعائه وحده ، وما أرسل اهللا الرسل ليدعو�م الناس ، بل أرسلهم ليبلغوا رسالته ، وهي الدعوة إىل عبادة اهللا وحده ال شريك اهللا ، 

 .خالف أصل الرسالة اإللـٰهية ، وضل عن السبيل املستقيم ، واهللا اهلادي فقد –أيا كان ذلك املدعو  –فمن دعا غري اهللا 



 الفرق بين النبي والرسول

 ۱٤ 

 الفرق بين النبي والرسول :المبحث الرابع

يف تعريف النيب على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهم اهللا اختلف العلماء 
لينقله إىل املؤمنني الذين عنده ، كأنبياء بين ، بوحٍي وحى اهللا إليه رمحه اهللا هو أن النيب هو الذي أَ 

 . ا جاء يف التـوراة اليت أُنزِلت على موسى إسرائيل ، يأمرون أقوامهم مب
وكذا اختلف العلماء يف تعريف الرسول على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كما حصل مع   رمحه اهللا هو أن الرسول هو الذي ينبئه اهللا ، مث يأمره أن يبلغه رسالته إىل قوم كافرين
 والسالم. نوح وإبراهيم وحممد عليهم الصالة

ويشهد لصحة هذا املعىن أن نوحا ُوصف بالرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون ، 
ث لقوم كافرين أول ما وقع الشرك يف عِ ـــوما ذاك إال ألنه بُ منهم شيث وإدريس عليهما السالم ، 

 .ثوا إىل قوم مؤمننيـــعِ ـــاألرض ، خبالف من تقدمة من األنبياء ، فإ�م بُ 
 0F١.وليس كل نيب رسوالوعلى هذا فكل رسول نيب ، 

                                                 
 الرياض. –) ، حتقيق د. عبد العزيز بن صاحل الطويان ، الناشر: دار العاصمة ٧١٧،  ٢/٧١٤، (» النبوات«انظر كتابه  ١

وما  ﴿تفسري قوله تعاىل من سورة احلج يف  »أضواء البيان«كتابه وانظر لالستزادة يف هذا الباب ما قاله الشنقيطي رمحه اهللا يف  
 .﴾أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب



 أدلة وجوب اإليمان بالنبي 

 ۱٥ 

 بالنبي وجوب اإليمان على دلة ذكر األ :المبحث الخامس

كثرية جدا ، منها قوله تعاىل ﴿فآمنوا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا   أدلة وجوب اإلميان بالنيب 
0Fواهللا مبا تعملون خبري﴾

١. 

ل اهللا ، إال اهللا وأن حممدا رسو  إلـٰهأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال  : ومن السنة قوله 
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم ، 

 1F٢.وحسابم على اهللا

حممد بيده ؛ ال يسمع يب والذي نفس  :أنه قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن رسول اهللا 
أحد من هذه األمة ، يهودي وال نصراين ، مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به ؛ إال كان من 

 2F٣.أصحاب النار

                                                 
 . ٨ :سورة التغابن ١
 .، ويف الباب عن أيب هريرة وجابر رضي اهللا عنهما ما) عن ابن عمر رضي اهللا عنه٢٢) ومسلم (٢٥رواه البخاري ( ٢
 .)١٥٣رواه مسلم ( ٣
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 المبحث السادس: دالئل نبوتو

 مقدمة
َّباسمَّظبمَّ َّباآلياتَّالبيناتَّ«َّاؼبؤمن»ىَّاهللَّتعاىلَّنفسه َّبهَّ، َّجاؤوا ،َّأيَّاؼبصدقَّلرسلهَّوأنبيائهَّدبا

 ٔوالرباهنيَّالقاطعاتَّواغبججَّالواضحات.
دقَّالكثدة َّالدالدعَّىلددىَّوجدواَّابيبددا َّبدهَّوِ ددَّواآليدداتبالددئئ ََّّأيددَّاهللَّتبددارتَّوتعداىلَّرسددولهَّوقددَّ

وهدااَّأهنداَّتييددَّىلدىَّا لد َّ،ََّّٖ«إغاثعَّاللهفدا »كتابهَّآخرََّّيفَّرضبهَّاهللََّّٕابنَّالقيموقدَّذكرَّرسالتهَّ،َّ
غبجدعَّمددنَّخالفددهَّ،ََّّوقاطًعددا،ََّّالقتندداعَّوابيبدا َّبنبوتددهَّلأدىدىَّذلدد َّمعَّاهللَّبعبداد َّ،َّليكددو َّدمدنَّر دد

وسدو َّيد اَّالكداللَّىلدىََّّوأىظمَّتل َّالدئئ َّهيَّالقرآ َّالكرًنَّ،َّاؼبعجدي َّاػبالدد َّإىلَّيدولَّالقيامدعَّ،
وجددو َّإىجددداز َّمددد َّغددة َّمدددنَّدئئددد َّالنبدددو َّالددنَّانق ددد َّ،َّوكدددال َّدئئددد َّنبوتددهَّالدددنَّ َّتظهدددرَّبعددددَّ،َّ

َّفسبحا َّمنَّهبرَّبرضبتهَّالعقول.
.َّ

                                              
مر َّوا د َّيفَّالقرآ َّيفَّخاسبعَّسور َّهااَّابسمَّوردََّّ،َّوقد«َّاؼبؤمن»اهللَّبنَّسعديَّرضبهَّاهللَّيفَّتفسةَّاسمََّّالرضبٰدنقالهَّالشيخَّىبدََّّٔ

 اغبشر.
أ َّماتَّسنعَّهوَّؿبمدَّبنَّأيبَّبكرَّبنَّسعدَّاليُّرىيَّمثَّالدمشقيَّ،َّاؼبعرو َّبابنَّقيمَّاعبوزيعَّ،َّمنَّىلماءَّاؼبائعَّالثامنعَّ،َّئزلَّشيخهَّابنَّتيميعَّإىلَّ ٕ

،َّكا َّواس َّاؼبعرفعَّ،َّقويَّاغبجعَّ،َّدقيقََّّٔ٘ٚاءَّالدىو َّواعبهادَّالعلميَّإىلَّأ َّماتَّسنعَّ،َّفكا َّمنَّكبارَّتالماتهَّ،َّمثَّضب َّبعد َّلوََّّٕٛٚ
وردَّىلىَّائستنباطَّ،َّكثةَّاؼبصنفاتَّ،َّومؤلفاتهَّمقبولعَّىندَّصبي َّالناسَّ،َّ ىتَّ ارَّمنَّبعد َّىيائَّىليهَّ،َّنصرَّالعقيد َّابسالميعَّنصراَّمؤزراَّ،َّ

لقبوريعَّواؼبؤولعَّواؼبتصوفعَّ،َّرضبهَّاهللَّرضبعَّواسععَّ،َّفقدَّجددَّهوَّوشيخهَّدينَّاهللَّ،َّفكاناَّمنعطفاَّيفَّ يا َّاؼببتدىعَّنظماَّونثراَّ،َّئسيماَّاؼبتفلسفعَّوا
ئبنَّرجبَّ،َّومنَّأصب َّمنَّترجمَّلهَّالشيخَّبكرَّبنَّ«َّذي َّطبقاتَّاغبنابلع»ئبنَّالعمادَّوَّ«َّشاراتَّالاهب»ا معَّابسالميع.َّانظرَّترصبتهَّيفَّ

 «.ابنَّقيمَّاعبوزيعَّ،َّ ياتهَّوآثار »كتابهَّىبدَّاهللَّأبوَّزيدَّرضبهَّاهللَّيفََّّ
 .َّٚٓٔٔصََّّٖ
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 الحكمة من دالئل النبوة
َّاغبكمعَّمنَّدئئ َّالنبو َّأمرا :

وربديَّمنَّأُرِسَ َّإليهمَّذل ََّّ:َّإثباتَّالنبو َّ،َّبائستدئلَّباآليعَّىلىَّأ َّ ا بَّاآليعَّنيبَّ،األول
َّالنيبَّأ َّي تواَّدبثلها.

يفَّقصعَّتكثةَّالطعالَّالقلي َّ،َّونب َّالشرااََّّ:َّ اجعَّاؼبسلمنيَّ،َّكماَّ ص َّلنبيناَّؿبمدَّالثاني
بنيَّيديهَّ ىتَّكفىَّأضعا َّ اجعَّالعسكرَّ،َّوَبْصِقِهَّيفَّىنيَّىليَّرضيَّاهللَّىنهَّؼباَّاشتكىَّمنهاَّ

لصحابعَّلسدَّ اجتهمَّ،َّ َّيكنَّأمالَّاؼبشركنيَّليتحداهمَّأوَّ،َّوكا َّك َّهااَّبنيَّأَّفعادتَّسليمع
منَّ  رَّالقصعَّأوَّظب َّدما َّلدليثب َّنبوتهَّ،َّوإمباَّغباجعَّاؼبسلمنيَّ،َّوئَّش َّأ َّيفَّذل َّزياد َّإي

َّٕ.َّهباَّ،َّوإظهارَّكرامعَّالنيبَّ
َّإئَّالبحرَّف ربهََّّومنَّذل َّماَّ ص َّؼبوسىَّ َّفرَّبقومهَّمنَّفرىو َّمثَّأدركهَّو َّيكنَّأمامه ؼبا

َّبعصا َّفانفلقَّفسارواَّفيهَّفنجواَّ،َّفانشقاقَّالبحرَّ َّيكنَّللتحديَّوإمباَّغباجعَّاؼبؤمننيَّمعه.
َّالسحر َّفكان َّمنَّقبي َّالتحدي. َّأماَّإلقاءَّموسىَّلعصا َّمثَّابتالىهاَّلِعِصيِّ

لقومهَّ َّينق َّإئَّيفَّالقرآ َّخا عَّ،َّ َّيكنَّكلماَّظهرَّشيءَّمنََّّأ َّربديَّالنيبَّ ناَّيُعلمهومنَّ
َّإئَّفلي تواَّحبديثَّمثلهبهَّ،َّأوَّكا َّمقرتناَّبدىوىَّالنبو َّ،َّفإ َّاهللَّتعاىلَّ َّيق ََّّاآلياتَّربدى

َّ

                                              
َّسي اَّزبريجَّها َّالقصصَّالثالثَّيفَّمظاهناَّبإذ َّاهلل.َّٔ
َّ(.ٜٛٗ«َّ)النبوات»انظرَّكتاإََّّ
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َّٕ،َّفلمَّيتحداهمَّبهَّابتداء.َّٔ نيَّقالوا:َّافرتا 

 محمد  دالئل النبوة التي أوتيهاأنواع 
بعضَّ بشاراتَّا نبياءَّقبلهَّ،َّوؽبااَّشهدَّلهَّفاألولىأنواعَّ،ََّّىشر َّإىلَّتنقسمَّدئئ َّنبو َّؿبمدَّ

َّ.ىلماءَّأه َّالكتااَّبالنبو َّقب َّنبوتهَّؼباَّكا َّ غةاَّوبعدَّنبوته
أنهَّلوَّ َّيكنَّنبياَّغبارَّا نبياءَّمنهَّ،َّوئنتشرَّهااَّيفَّكتبهمَّوسةهمَّ،َّبينماَّالواق َّخال ََّّوالثانية
َّ.ذل 

َّ.رَّلهَّهبااَّأ دقاء َّوأىدا َّ،َّقب َّالنبو َّوبعدهاقَِّددمنَّأىق َّالناسَّوأ دقهمَّ،َّيََُّّأنهََّّوالثالثة
َّلئالَّىبتلطَّالو يَّب كاذيبََّّرابعةوال َّقبي َّبعثتهَّ، منَّالدئئ َّانقطاعَّاسرتاقَّالسم َّمنَّالسماء

َّ.الكها 
َّ.منَّالدئئ َّأنهَّكا َّئَّيرىَّرؤياَّيفَّاؼبنالَّإئَّجاءتَّمطابقعَّللواق والخامسة 
َّأ َّاهللَّخرقَّلهَّالعاد َّمراراَّوالسادسة 

 .َّ ينهاإخبار َّببعضَّا مورَّالغائبعَّىنَّىيو َّالناسَّيف والسابعة
َّ.َّتوقةَّبعضَّاغبيواناتَّواعبماداتَّلهََّّمنَّدئئ َّنبوتهَّ والثامنة

َّ.َّهباَّإخبار َّىنَّأمورَّمستقبليعَّ،َّفوقع َّكماَّأخربََّّوالتاسعة
َّمنَّالدئئ َّإنيالَّالقرآ َّالكرًنَّ،َّوهوَّاآليعَّاػبالد َّالباقيعَّإىلَّيولَّالقيامع. والعاشرة

                                              
َّ(.َّٓٔ٘-َّٜٓ٘«َّ)النبوات»ها َّالفائد َّمنتقا َّمنَّكتاأََّّ
َّ(.ٔٗ٘«َّ)النبوات»انظرَّكتاإََّّ
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 تفصيل
ََّّىاألول َّقالَّومنَّذل َّذكرنبياءَّبهَّ،َّشاراتَّا بََِّّمنَّدئئ َّنبوته َّمبعثهَّيفَّالتورا َّوابقبي َّ،
َّ َّياتعاىل ََّمْرًَنَ َّاْبُن َِّىيَسى َّقَاَل ََّّإينَّإسرائي ََّبِنَََّّوِإْذ َِّإلَْيُكم َّاللمِه َّمََُّرُسوُل ََّصدِّقًا َّبَدنْيَ ِمَنََّّيديلَِّما

َّ. َأضْبَدِمنَّبَدْعِدىَّاظْبُُهََّّي االتدمْورَا َََّّوُمَبشِّراَِّبَرُسوٍلَّ
يفَّتفسةَّها َّ«َّأضواءَّالبيا »يفَّكماَّرضبهَّاهللَََّّّٔابمالَّؿبمدَّا منيَّبنَّؿبمدَّاؼبختارَّالشنقيطيقالَّ
ََّّ:اآليع

وسىَّمبشراَّبهَّ؛َّدرَّإىلَّأ َّمديدىَّىليهَّالساللَّ،َّوفباَّيشدصبي َّا نبياءَّ،َّومنهمَّموسَّتَّبهَّرََّوقدَّبشمَّ
َّدقولَّىيس َّاآليع َّيفَّها  َّالسالل َّبنيَّيديدمصىَّىليه َّؼبا َّوالَّدقًا َّدايَّبنيَّيدي، َّالتورا  َّهي ،َّه

 .أنيل َّىلىَّموسى
َّالتعري َّبهَّ ََّوالمِايَنََّمَعهَّوبالاينَّمعهَّيفَّالتورا َّيفَّقولهَّتعاىلََّّوقدَّجاءَّ روبًا ؿُبَممٌدَّرمُسوُلَّاللمِه

نَدُهْمَّتَدَراُهْمَّرُكمعاَُّسجمداًَّ َّ.ُهْمَّيفَّالتدمْورَا َذِلَ ََّمثَدلَُّ،َّإىلَّقولهَّتعاىلََّّأشداءََّىَلىَّاْلُكفماِرَُّرضباءَّبَديدْ
َوَمثَدُلُهْمَّيفَّاِبقِبيِ ََّكَيرٍْعََّأْخرََجََّشْط َ َّكماَّجاءَّو فهمَّيفَّابقبي َّيفَّنفسَّالسياقَّيفَّقولهَّتعاىلَّ

َّ.،َّإىلَّآخرَّالسور َّفَآَزرَُ َّفَاْستَدْغَلَظَّفَاْستَدَوىََّىَلىَُّسوِقهَِّ

                                              
مددنيَّبدنَّؿبمددَّاؼبختدارَّالشدنقيطيَّ،َّمدنَّىلمدداءَّالقدر َّالرابد َّىشدرَّاؼبدربزينَّ،َّكدا َّغييددرَّهدوَّالشديخَّالعالمدعَّا  دوفَّاؼبفسدرَّ،َّؿبمددَّا  ٔ

أضدواءَّالبيدا َّ»العلمَّ،َّمتوقدَّالاكاءَّ،َّذوَّ افظعَّنادر َّ،َّلدهَّكبدوَّىشدرينَّكتابداَّ،َّأكثرهداَّيفَّالتفسدةَّوالفقدهَّوالعقيدد َّ،َّأشدهرهاَّذكدراَّ
،َّوقددَّصبعد َّمؤلفاتدهَّيفَّموسدوىعَّىلميدعَّوا دد َّبعندوا َّ«َّىلىَّروضدعَّالنداظرولَّالفقهَّددددددددماكر َّأ »،َّوَّ«َّيفَّإي احَّالقرآ َّبالقرآ 

،َّ«َّا ضدواء»باختصارَّمدنَّترصبتدهَّاؼبداكور َّيفَّمقدمدعَّكتدااََّّ.هدَّٖٜٖٔتويفَّرضبهَّاهللَّىالَّ«.َّآثارَّالشيخَّؿبمدَّا منيَّالشنقيطي»
 .مكعَّ–الناشر:َّدارَّىا َّالفوائدَّ
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َّلََماََّءاتَدْيُتُكمَّمِّنَََّّوِإْذََّأخَّوجاءَّالنصَّيفَّ قَّصبي َّا نبياءَّيفَّقولهَّتعاىلَّ ِكَتاٍاََّاَّاللمُهَِّميثَاَقَّالنمبِيدِّنْيَ
َََّّوِ ْكَمع ََّرُسوٌل َّمَُّمُثمََّجاءَُكْم ََّىَلىََّصدٌِّق ََّوَأَخْاُُتْ ََّءأَقْدَرْرُُتْ َّقَاَل ََّولَتَنُصرُنمُه َّبِِه َّلَتُدْؤِمُننم ََّمَعُكْم ذِلُكْمَّلَِّما

الشماِهِديناََّوأَنَْاََّمَعُكْمَّمَِّنَِّإْ رِيَّقَاُلواَّأَقْدَررْنَاَّقَاَلَّفَاْشَهُدوَّ
ٔ.َّ

َّهنفإأشهدَّأنهَّرسولَّاهللَّ،ََّّ:فقالَّوجاءَّمصداقَّذل َّيفَّقصعَّالنجاشيَّؼباَّظب َّمنَّجعفرَّىنهَّ
َّٕ.الايَّبشرَّبهَّىيسىَّابنَّمرًنالرسولَّالايَّقبدَّيفَّابقبي َّ،َّوأنهَّ

،ََُّّهمَّْدوًئَّّمنَّْديِهْمََّرسَّدْثَّفَِّدََّرَبدمَناََّواْبعاللَّدال َّوالسدلىَّنبيناَّالصدمَّىليهَّوىديديَّاهللَّإبراهدو َّنبدوكال َّدى
َّٖ.ورؤياَّأميَّالنَّرأت،َّوبشرىَّىيسىَّ،َّ:َّأناَّدىو َّأيبَّإبراهيمََّّولااَّقالَّ

َّ

                                              
َّ.ََّّٔٛ:آلَّىمرا سور ََّّٔ
َّغة .(َّؤَّٙٗ/ٔروا َّأضبدَّ)َّٕ
إينَّىندَّاهللَّمكتواََّّ:يقولَّظبع َّرسولَّاهللََّّ:قالرضيَّاهللَّىنهَّىنَّالعرباضَّبنَّساريعَّالفياريَّ(َّٖٖٔ/ٗٔ)روا َّابنَّ با ََّّٖ

دىو َّأيبَّإبراهيمَّ،َّوبشار َّىيسىَّ،َّورؤياَّأميَّالنَّرأتَّ نيََّّ:يفَّطينتهَّ،َّوس خربكمَّب ولَّذل َّلَّنجدَّمَُّدخباُتَّالنبينيَّ،َّوإ َّآدلَّل
َّمنهاَّنورَّأضاءتَّؽباَّمنهَّقصورَّالشال.َّوضعتنَّ؛َّأنهَّخرج

َّ(.ٖٓٗ/ٕ«َّ)مسندَّالشاميني»(َّ،َّوالطرباينَّيفَّٕٛٔ/ٗوروا َّأضبدَّ)
َّ«.النهايع»انظرَّدالعَّوهيَّا رض.َّجََّدمنجدلَّأيَّملقىَّىلىَّال

تهَّببالدَّالشالَّ،َّوزبصيصَّالشالَّبظهورَّنور َّإشار َّإىلَّاستقرارَّدينهَّونبوََّّ:ٜٕٔقالَّابنَّكثةَّرضبهَّاهللَّيفَّتفسةَّسور َّالبقر َّ،َّآيعَّ
بنَّمرًنَّإذاَّنيلَّبدمشقَّباؼبنار َّالشرقيعَّالبي اءَّمنهاَّ،َّاوؽبااَّتكو َّالشالَّيفَّآخرَّاليما َّمعقالَّلإلساللَّوأهلهَّ،َّوهباَّينيلَّىيسىَّ

ئَّتيالَّطائفعَّمنَّأمنَّظاهرينَّىلىَّاغبقَّ،َّئَّي رهمَّمنَّخاؽبمَّوئَّمنَّخالفهمَّ،َّ ىتَّي اَّأمرَّاهللََّّ:وؽبااَّجاءَّيفَّالصحيحني
َّهمَّكال .وَّ

َّوهمَّبالشال.َّانتهى.ََّّ:ويفَّ حيحَّالبخاري
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فهوَّناق َّتل َّالبشرىَّ،َّ نهَّآخرَّأنبياءَّبنَّإسرائي ََّّىيسىَّبالنصَّىلىَّالبشرىَّبهََّّصمَّوقدَّخَّ
َّيََديَِّمَنَّالتدمْورَا مَصدِّقًاَّلَِّماَّبدََّكماَّقالَّ،ََّّقبلهََّّٔنلقومهَّىم نَّقبلهَّوهكااَّنَّقبلهَّناق َّىممَّ،َّومَََّّنْيَ

َّٕ.انتهىَّ.،َّ ىتَّ رحَّهباَّىيسىَّىليهَّالساللَّوأداهاَّإىلَّقومه
بعضَّىلماءَّاليهودَّوالنصارىَّمستقرة في كتب أىل الكتاب ؛ شهد  ولما كانت نبوءة محمد 

وردَّيفَّالكتبََّّفبايفَّجسد َّوهيئتهَّ،َّراهتاَّماَّرأواَّىليهَّمنَّأمادلَِّ،ََّّقب َّبعثتهَّوبعدهابالنبو ََّّللنيبَّ
كا َّالايَّيرا َّمنَّأه َّمكعَّمنَّغةَّأه َّالكتااَّيشعرَّأ َّسيكو َََّّّفمنَّ نيَّمولد َّ،َّالسابقعَّ

َّكربَّ،َّ َّإذا َّبالنبو َّ،َّوَّبنبوتهَّبعضَّالرهبا َّمنَّأه َّالكتااََّّأيقنؼباَّشبََّّمثلهَّش نا َّله أماَّشهدوا
َّ َّالعرا َّيكن َّمفلم َّخبدىندهم َّأ دن َّوذل  ،َّ َّشيء َّكانددالعَّر  َّكدرا َّإسدوا َّابن َّقال َّيفَّدما حاق

ددددديَِّّدددددمَِّّأَُّ َّالعراَّدكانََّّ:«السة » ،َّئَّيدرسو َّكتاباَّ،َّوئَّيعرفو َّمنَّالرس َّىهداَّ،َّوئَّيعرفو َّجنعَّنيَّددد
،َّإئَّشيئاَّيسمعونهَّمنَّأه َّالكتااَّئَّيثب َّيفَّ دورهمَّ،َّوئَّيعملو َّوئَّناراَّوئَّبعثاَّوئَّقيامعَّ

َّٖ.مبهَّشيئاَّمنَّأىماؽب
َّا،َّوذل َّأ َّىمهَّأبَّٗيرد  ــصاحب الم ََّّقصصَّيفَّذل َّ،َّأوؽباَّقصتهََّّىشرسنكتفيَّباكرَّوَّ

ماَّهااَّالغاللََّّ:يرَّ،َّفقالَّ ا بَّالديرفنيلواَّىلىَّ ا بَّدَِّطالبَّذهبَّبهَّيفَّذبار َّإىلَّالشالَّ،َّ
َّ؟من 
َّ.ابنَّ:قال
َّ. يَّماَّهوَّبابن َّ،َّوئَّينبغيَّأ َّيكو َّلهَّأاََّّ:قال

                                              
َّيفَّاؼبطبوعَّ)ىما(َّ،َّولعلهَّتصحي َّ،َّوالصواا:َّ)ىدممدن(َّ،َّكماَّهوَُّمدثب َّمر َّأخرىَّيفَّآخرَّاعبملع.ََّّٔ
َّتفسةَّسور َّالص َّ،َّباختصار.َّٕ
ََّّ(َّ،َّبااَّقصعَّا  بار.ٕٙ،َّصَّ)«َّالسة »َّٖ
َّ.«لسا َّالعرا»انظرَّيرَّهوَّخا َّالنصارى.َّالدََِّّّٗ
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َّ؟مدولََِّّ:قال
َّ.وجههَّوجهَّنيبَّ،َّوىينهَّىنيَّنيب  ََّّ:قال
َّ؟وماَّالنيبَّ:قال
َّ.فينبئَّبهَّأه َّا رض،َّالايَّيو ىَّإليهَّمنَّالسماءََّّ:قال
َّ.فباَّتقولَّاهللَّأج ََُّّّ:قال
َّٔ.ىليهَّاليهودَّقَّفاتََّّّ:قال

َّ؟ماَّهااَّالغاللَّمن َّ:مثَّخرجَّ ىتَّنيلَّبراهبَّأي اَّ ا بَّديرَّ،َّفقال
َّ.ابنَّ:قال
َّ.كو َّلهَّأاَّ يماَّهوَّبابن َّ،َّوماَّينبغيَّأ َّيَّ:قال
َّ؟و َّذل َّ:قال
َّ.  َّوجههَّوجهَّنيبَّ،َّوىينهَّىنيَّنيبَّ:قال
َّ.فباَّتقولَّسبحا َّاهللَّ،َّاهللَّأج ََُّّّ:قال
َّ؟ياَّابنَّأخيَّ،َّأئَّتسم َّماَّيقولو َّ:وقال
َّٕ.أيَّىمَّ،َّئَّتنكرَّهللَّقدر ًََّّ:قال

اهللَّىنَّؿبمدَّبنَّ احلَّبنَّدينارَّوىبدََّّ«الطبقات»ابنَّسعدَّيفَّوأماَّالقصعَّالثانيعَّفرواهاََّّ
يفََّّؼباَّخرجَّأبوَّطالبَّإىلَّالشالَّوخرجَّمعهَّرسولَّاهللََّّ:بنَّجعفرَّاليهريَّوداودَّبنَّاغبصنيَّقالوا

                                              
َّأيَّقِدِهَّمنهم.َّٔ
َّ(.َّٗٚ-َّٖٚ/ٔقب َّأ َّيو ىَّإليهَّ،َّ)َّ،َّبااَّذكرَّىالماتَّالنبو َّيفَّرسولَّاهللَّ«َّالطبقات»روا َّابنَّسعدَّيفََّّٕ
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َّنيلَّالركبَّ َّفلما َّا وىلَّوهوَّابنَّاثننَّىشر َّسنعَّ؛ َّراهبَّيقالَّلهََّّٔ«صرىبَُّ»اؼبر  منَّالشالَّوهبا
َّيتوارثونَّاير ح  ب   َّالصومعع َّتل  َّيف َّيكونو  َّالنصارى َّىلماء َّوكا  ،َّ َّله َّ ومعع َّكتااَّهديف َّىن ا

ونهَّ،َّفلماَّنيلواَّحبةاَّ ن َّؽبمَّطعاماَّمثَّدىاهمَّ،َّوإمباَّضبلهَّىلىَّدىائهمَّأنهَّرآهمَّ نيَّطلعواَّدددددديدرس
منَّبنيَّالقولَّ ىتَّنيلواَّرب َّالشجر َّ،َّمثَّنظرَّإىلَّتل َّالغمامعَّأظل ََّّظ َّرسولَّاهللَّوغمامعَّتَُّ

تهاَّ،َّفلماَّرأىَّحبةاَّذل َّستظ َّرب نيَّاَّأغصا َّالشجر َّىلىَّالنيبََّّٕ واخ لمَّ،َّتل َّالشجر َّ
منََّّرس َّإليهمَّ،َّفاجتمعواَّإليهَّ،َّوزبل َّرسولَّاهللَّنيلَّمنَّ ومعتهَّوأمرَّبال َّالطعالَّف اَّبهَّوأََّ

َّالنَّيََّ،َّبنيَّالقولَّغبداثعَّسنهَّ َّفلمَّيرَّالصفع َّإىلَّالقول َّنظرَّحبةا َّفلما َّىند  وجع َّ،َّعر َّوهبدها
ياََّّ:قالَّحبةا،ََّّتخلفعَّىلىَّرأسَّرسولَّاهللَّويراهاَّم،َّينظرَّوئَّيرىَّالغمامعَّىلىَّأ دَّمنَّالقولَّ

َّ.ئَّيتخلفنَّمنكمَّأ دَّىنَّطعامي،َّمعشرَّقريشَّ
َّ.هوَّأ دثَّالقولَّسناَّيفَّر اؽبموَّ،َّماَّزبل َّأ دَّإئَّغاللََّّ:قالوا
َّاَّ:فقال َّطعامي َّفليح ر َّدىو  َّربَّ، َّأ  َّأقبح َّفما َّوا د َّويتخل َّرج  َّ روا َّأََّ، َّمنَّم  َّأرا  ين
َّ.كمسَّأنفََّ

وهوَّمنَّولدَّ)،َّيعنو َّأباَّطالبَّ،ََّّ(بنَّأخيَّهااَّالرج اوهوَّ،َّأوسطناَّنسباَّهوَّواهللَّ)َّ:فقالَّالقول
َّ.(ىبدَّاؼبطلب

بنَّىبدَّاؼبطلبَّمنَّالؤلَّأ َّيتخل َّل َّكا َّبناَّإواهللََّّ:فقالَّاغبارثَّبنَّىبدَّاؼبطلبَّبنَّىبدَّمنا 
َّ.بيننا

                                              
بصرىَّب مَّالباءَّمدينعَّمعروفعَّبالشالَّ،َّوهيَّمدينعَّ ورا َّ،َّبينهاَّوبنيَّدمشقَّكبوَّثالثَّمرا  َّ،َّقالهَّالنوويَّرضبهَّاهللَّيفَّشرحََّّٔ

 اغبديث.
َّابتل . َّأيَّخ لمَّإَّ
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َّفا ت نهَّوأقب َّبهَّ ىتَّأجلسهَّىلىَّالطعالَّ َّإليه َّوالغمامعَّتسةَّىلىَّرأسهَّ،َّمثَّقال  َّحبةاَّوجع،
فلماَّتفرقواَّىنَّ،َّوينظرَّإىلَّأشياءَّيفَّجسد َّقدَّكا َّهبدهاَّىند َّمنَّ فتهَّ،َّيلحظهَّغبظاَّشديداَّ

َّ.ئَّأخربتنَّىماَّأس ل إأس ل َّحبقَّالالتَّوالعيىَّ،َّياَّغاللََّّ:طعامهمَّقالَّإليهَّالراهبَّفقال
َّ.فوَّاهللَّماَّأبغ  َّشيئاَّبغ هما،َّئَّتس لنَّبالالتَّوالعيىَّ:ََّّفقالَّرسولَّاهللَّ

َّ.ئَّأخربتنَّىماَّأس ل َّىنهإفباهللََّّ:لقا
َّ.سلنَّىماَّبداَّل َّ:قال

مثَّ،َّىبرب َّفيوافقَّذل َّماَّىند ََّّفجع َّرسولَّاهللَّ،َّ لهَّىنَّأشياءَّمنَّ الهَّ ىتَّنومهَّدفجع َّيس
َّفرأىَّخات،َّجع َّينظرَّبنيَّىينيهَّ َّبنيَّكتفيهَّىلىَّموض َّالصفدمثَّكش َّىنَّظهر  َّالنَّدمَّالنبو  ع

ماَّوجع َّأبوَّطالبَّلَِّ،ََّّ َّحملمدَّىندَّهااَّالراهبَّلقدراًَّإَّ:وقال َّقريش،ََّّ َّموض َّاػباُتبَّّدفقََّ،َّىند َّ
َّ.بنَّأخيهايرىَّمنَّالراهبَّىبا َّىلىَّ

َّ؟ماَّهااَّالغاللَّمن َّ:فقالَّالراهبَّ يبَّطالب
َّ.ابنَّ:قالَّأبوَّطالب

َّ.وماَّينبغيَّؽبااَّالغاللَّأ َّيكو َّأبو َّ يا،َّماَّهوَّبابن ََّّ:قال
َّ.فابنَّأخيَّ:قال
َّ؟فماَّفع َّأبو َّ:قال
َّ.بهَّٔبلىوأمهَّ ََّّ َّلََّهََّّ:قال
َّ؟فماَّفعل َّأمهَّ:قال
َّ.ي َّقريبافَِّّوَُّتدََُّّ:قال

                                              
َّأيَّ ام َّبه.َّٔ
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َّارج َّبابنَّأخي َّإىلَّبلد َّ،َّ دق ََّّ:قال َّاليهودَّ، َّمنهَّما،َّوأ ارَّىليه َّفواهللَّلئنَّرأو َّوىرفوا
َّ
َّ
َّ

،َّىنَّآبائناََّّوينا َّيفَّكتبناَّوماَّرَُّدَّجَّدظيمَّنََّدددفإنهَّكائنَّئبنَّأخي َّهااَّش  َّى،ََّّٔادًدتددهَّىننمَّددددأىر َّليبغَُّ
َّ.ىلمَّأينَّقدَّأدي َّإلي َّالنصيحعاوَّ

،َّوىرفواَّ فتهََّّودَّقدَّرأواَّرسولَّاهللَّدوكا َّرجالَّمنَّيه،َّريعاَّددرجَّبهَّسدرغواَّمنَّذباراهتمَّخدفلماَّف
َّ؟أذبدو َّ فتهَّ:وقالَّؽبم،َّفنهاهمَّأشدَّالنهيَّ،َّفاهبواَّإىلَّحبةاَّفااكرو َّأمر َّ،َّف رادواَّأ َّيغتالو َّ

َّ.نعمَّ:قالوا
َّ.لكمَّإليهَّسبي فماََّّ:قال

َّٕ.راَّبعدَّذل َّخوفاَّىليهفماَّخرجَّبهَّسفََّ،َّورج َّبهَّأبوَّطالبَّ،َّفصدقو َّوتركو َّ
يفَّذبار َّخرجَّ؛َّطبساَّوىشرينَّسنعَّؼباَّبلغََّّرسولَّاهللََّّأ نيعَّىنَّنفيسعَّبن َّمََُّّابنَّسعدَّوروى

سوقَّفنيئَّيفَّ،َّمنَّالشالََّّ«بصرى»ماَّ ىتَّقدَِّ،َّميسر َّغاللَّؽباَّاظبهَّم َّػبدهبعَّرضيَّاهللَّىنهاَّ
فاطل َّالراهبَّإىلَّميسر َّ،ََّّسطورن  بصرىَّيفَّظ َّشجر َّقريباَّمنَّ ومععَّراهبَّمنَّالرهبا َّيقالَّلهَّ

َّ؟منَّهااَّالايَّنيلَّرب َّها َّالشجر ،َّياَّميسر ََّّ:وكا َّيعرفهَّقب َّذل َّفقال
َّ.رج َّمنَّقريشَّمنَّأه َّاغبرلَّ:فقالَّميسر 

                                              
َّأيَّيريدو َّأ َّتصيبهَّاؼبشقعَّواؽبالت.َّٔ
روىَّ(َّ،َّوكااَّٗٚ-ٖٚ/ٔقب َّأ َّيو ىَّإليهَّ،َّ)َّئبنَّسعدَّ،َّبااَّذكرَّىالماتَّالنبو َّيفَّرسولَّاهللَّ«َّالطبقات»ـبتصراَّمنََّّٕ

(َّ،َّو ححهاََّّٙٔٙ–َّ٘ٔٙ/ٕ(َّ،َّواغباكمَّ)ٕٖٓٙرواهاَّالرتمايَّ)َّكما(َّ،ََّّ٘٘-ٖ٘،َّصَّ)َّ«ة دالس»حاقَّيفَّدابنَّإسالقصعَّ
َّا لباين.
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َّ.ماَّنيلَّرب َّها َّالشجر َّقطَّإئَّنيبَّ:فقالَّلهَّالراهب
َّ؟هَّضبر يَّىينيفَّ:مثَّقال

َّ.ئَّتفارقه،َّنعمََّّ:قالَّميسر 
َّ.دركهَّ نيَّيؤمرَّباػبروجلي َّأينَّأََُّّيا،َّهوَّآخرَّا نبياءَّهوََّّ:قالَّالراهب

فكا َّبينهَّوبنيَّرج َّ،َّسوقَّبصرىَّفباعَّسلعتهَّالنَّخرجَّهباَّواشرتىَّغةهاََّّمثَّ  رَّرسولَّاهللَّ
َّ.يىد ل َّبالالتَّوالعَُّإَّ:فقالَّلهَّالرج ،َّاختال َّيفَّشيءَّ

َّ.ىرضَّىنهماف ََُّّرَُّّدواينَّ مَُّ،َّماَّ لف َّهبماَّقطَّ:ََّّسولَّاهللَّفقالَّرَّ
َّ.القولَّقول َّ:قالَّالرج 

ذبد َّأ بارناَّ،َّنهَّؽبوَّإوالايَّنفسيَّبيد َّ،َّهااَّواهللَّنيبَّ،َّياَّميسر َّ:ََّّ-وخالَّبهََّّ-مثَّقالَّؼبيسر َّ
َّ.نصر َّأه َّالعةَّصبيعافوىىَّذل َّميسر َّمثَّا،َّيفَّكتبهمَّمنعوتاَّ

يرىَّملكنيَّيظالنهَّمنَّالشمسَّوهوَّ؛َّشتدَّاغبرَّاإذاَّكان َّاؽباجر َّوََّّهللَّوكا َّميسر َّيرىَّرسولَّا
،ََّّلرسولَّاهللََّّفكا َّك نهَّىبدَّ،َّك  َّاهللَّقدَّألقىَّىلىَّرسولهَّاحملبعَّمنَّميسر ََّّ:قالوا،َّىلىَّبعة َّ

ف خربهاَّدباَّ ن َّاهللَّ،َّفاسبقنَّ،َّانطلقَّإىلَّخدهبعَّ،َّياَّؿبمدََّّ:مرَّالظهرا َّقالدفلماَّرجعواَّفكانواَّب
َّ.هناَّتعر َّذل َّل إف،َّىلىَّوجه َّاَّؽب

َّ َّرسولَّاهلل ََّّفتقدل َّالظهة  َّيفَّساىع َّمكع َّ ىتَّقدل َّيفَّىَُّ، َّفيهنََّّٔعيََّدلَِّّدوخدهبع َّنساء َّمعها ؽبا
َّبن َّمَُّ» ََّّ«عددنيدنفيسع َّدددددديدبَّىلىَّبعدد نيَّدخ َّوهوَّراكَّفرأتَّرسولَّاهللَّ، َّر  ال َّظَِّكا َّيَُّوملََّ،

،ََّّٕهمدَِّحواَّيفَّوجهَّدَِّرهاَّدباَّربدفخبمَّ،ََّّىليهاَّرسولَّاهللَّودخ َّ،َّنَّلال َّدبف رتهَّنساءهاَّفعجَّ،َّىليهَّ

                                              
َّ«.النهايع»انظرَّأيَّغرفع.ََّّٔ
َّؼباَّانطلقواَّيفَّسفرهمَّذبا َّالشالَّ يثَّولواَّوجوههم.أيََّّٕ
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اَّدهااَّمناَّخرجنَّقدَّرأي ََّّ:فقالَّميسر ،َّماَّرأتَّدفلماَّدخ َّميسر َّىليهاَّأخربتهَّب،َّتَّبال َّرمَّفسَّ
َّ َّيفَّتل َّورحبََّ،َّوماَّقالَّاآلخرَّالايَّخالفهَّيفَّالبي َّ،َّوأخربهاَّبقولَّالراهبَّنسطورَّ،َّمنَّالشالَّ

َّ
َّ

َّٕ.لهَّٔ ع َّماَّظبمَّلهَّضََّّ َّفََّددوأضعََّ،َّتربحََّّاؼبر َّضع َّماَّكان 
 نيَّأرادَّاهللَّكرامتهََّّ َّرسولَّاهللَّإَّ: َّابنعَّأيبَّذبرا َّقال رَّّىنَّبدَََّّ«الطبقات»وروىَّابنَّسعدَّيفَّ

ََّّوابتداء  ََّّبالنبو  َّخرجَّل؛ َّإذا َّددددددكا  َّبيتا َّيرى َّئ َّ ىت َّأبعد َّحاجته َّالشعااَّوبطو َّويَُّ، َّإىل ف ي
فكا َّيلتف َّىنَّيبينهََّّ،َّالساللَّىلي َّياَّرسولَّاهللََّّ: َّإئَّقال فالَّيبرَّحبجرَّوئَّشجرَّ،َّا وديعَّ

 ٖ.ومشالهَّوخلفهَّفالَّيرىَّأ دا
يفَّغارَّ راءَّ؛َّرج ََّّؼباَّنيلَّالو يَّىلىَّرسولَّاهللَّوأماَّقصتهَّم َّورقعَّبنَّنوف َّ؛َّفإنهََّّ

َّإىلَّخدهبعَّفيىاَّيرج َّفؤاد َّ،َّف خربهاَّبالايَّرآىَّ،َّفلماَّذهبَّروىهَّانطلق َّبهَّخدهبعَّ ىتَّأت 
َّابنَّىمَّخدهبعَّ،َّوكا َّامرأًَّ َّبنَّنوف َّبنَّأسدَّبنَّىبدَّالعيىَّ، تنصرَّيفَّاعباهليعَّ،َّوكا ََّّبهَّورقع

يكتبَّالكتااَّالعرباينَّ،َّفيكتبَّمنَّابقبي َّبالعربانيعَّماَّشاءَّاهللَّأ َّيكتبَّ،َّوكا َّشيخاَّكبةاَّقدَّ
َّ.بنَّىمَّ،َّاظب َّمنَّابنَّأخي اياََّّ:ىميَّ،َّفقال َّلهَّخدهبع

َّ؟بنَّأخيَّ،َّماذاَّترىا:َّياََّّللنيبَّفقالَّورقعَّ

                                              
َّجياءَّلهَّىلىَّماَّقالَّبه.،َّلهَّسلفاََّّه ددتَّماضع َّمنَّاؼبالَّأيَّأىطتهََّّٔ
(َّ،َّورواهاََّّ٘ٚ-ٗٚ/ٔليهَّ،َّ)قب َّأ َّيو ىَّإَّئبنَّسعدَّ،َّبااَّذكرَّىالماتَّالنبو َّيفَّرسولَّاهللَّ«َّالطبقات»باختصدارَّمنََّّٕ

خدهبعَّرضيََّّ(َّ،َّوقدَّنق َّالقصعَّابنَّهشالَّيفَّالسة َّ،َّبااَّ ديثَّتيويجَّرسولَّاهللَّٜ٘/ٕكال َّابنَّإسحاقَّيفَّالسة َّ،َّ)
َّ(.ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔاهللَّىنهاَّ،َّ)

َّ(.٘ٚ/ٔقب َّأ َّيو ىَّإليهَّ،َّ)َّ،َّبااَّذكرَّىالماتَّالنبو َّيفَّرسولَّاهللَّ«َّالطبقات»روا َّابنَّسعدَّيفََّّٖ
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َّ.خربَّماَّرأىَّف خرب َّرسولَّاهللَّ
،َّليتنَّأكو َّ ياَّإذََّّٕعاََّدلَّاهللَّىلىَّموسىَّ،َّياَّليتنَّفيهاَّجَّالايَّنيمََّّٔهااَّالناموسَّ:فقالَّلهَّورقع
َّ.ىبرج َّقوم 

َّ؟همَّرجيمَّـبَّ:َّأوََّّفقالَّرسولَّاهللَّ
َّ.رايوم َّأنصرتَّنصراَّمؤزَّّوديَّ،َّوإ َّيدركنَّنعمَّ،َّ َّي تَّرج َّقطَّدبث َّماَّجئ َّبهَّإئَّىََُّّ:قال

َّٗ.ويفورقعَّأ َّتََُّّٖنشبددمثَّ َّيََّ
َّ:ىنَّىا مَّبنَّىمرَّبنَّقتاد َّقالَّ دثنَّأشياخَّمناَّقالوا«َّالسة »وروىَّابنَّإسحاقَّيفَّ

ناَّدناَّ،َّكا َّمعناَّيهودَّ،َّوكانواَّأه َّكتااَّ،َّوكَّمََّّلمَّبش  َّرسولَّاهللَّد َّيكنَّأ دَّمنَّالعراَّأى
َّبلََّ َّإذا َّمنهمأ حااَّوثنَّ،َّفكنا َّيكرهو َّقالواَّغنا ََّّ:ما َّاآل َّقدَّأظ َّزمانه َّمبعوثا َّإ َّنبيا تبعهَّدنََّ،

وأرلَّ،َّفلماَّبعثَّاهللَّتعاىلَّرسولهَّأتبعنا َّوكفرواَّبهَّ،َّففيناَّواهللَّوفيهمَّأنيلَّاهللََّّفنقتلكمَّمعهَّقت َّىادٍَّ
َّ٘.اآليعَّوكانواَّمنَّقب َّيستفتحو َّىلىَّالاينَّكفرواَّفلماَّجاءهمىيَّوج َّ

                                              
َّ:يفَّخرب َّ،َّوهوَّاسمَّعبربي َّ،َّوأ لهَّيفَّاللغعَّ)هااَّالناموس(َّ؛َّإشار َّإىلَّاؼبَل َّالايَّذكر َّالنيبََّّ:«الديباج»لَّالسيوطيَّيفَّقأَّ

َّمبس َّالرج َّ،َّأيَّساررتهَّ،َّومبس َّالسرَّ؛َّكتمته.َّ:) ا بَّسرَّاػبة(َّ،َّيقال
َّ.دارَّابنَّىفا الناشر:َّ،ََّّإسحاقَّاغبوينَّربقيقَّأيب(َّ،َّٚٛٔ/ٔ)

َّ،َّواعباعَّهوَّالشاا.إذاَّنبئ َّنَّأكو َّجاىاَّليتَّأيَّيإَّ
َّينشبَّأيَّيلبث.َّٖ
َّ(َّىنَّىائشعَّرضيَّاهللَّىنها.ٓٙٔ(َّومسلمَّ)ٖروا َّالبخاريَّ)َّٗ
َّ.ما(َّىنَّابنَّىباسَّرضيَّاهللَّىنهٙٚ/ٕ(َّ،َّوكااَّيفَّ)٘ٚ/ٕ«َّ)دئئ َّالنبو »(َّ،َّوروا َّالبيهقيَّيفَّٖٙصَّ)َّ٘
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منَّأ بارَّاليهودَّ،َّوكا َّىابدأََّّوكا َّ ربا،َّبا َّدهيمَّدابنَّالقالهَّماَّكتااَّىندَّأه َّالومنَّدئئ َّنبوتهَّ
ُسقواَّوسال َّالشعااَّ،َّأتىَّمنَّالشالَّإىلَّاؼبدينعَّ،َّفلماَّ  رتهََّّٕقياهللَّ،َّوكا َّإذاَّدىاَّاهللَّبالسَُّّ

َّ َّإليه َّاجتم  َّفتيعالوفا  َّؽبمَّثالثع َّالَّ:فقال َّأرض َّمن َّأخرجن َّترونه َّما ،َّ َّيهود َّمعشر َّٖرمَّدخَّديا
َّ؟٘إىلَّأرضَّالبؤسَّواعبوعَّٗةمَّخَّدوال
َّ.أن َّأىلمَّ:قالوا
َُّعدهَّ،َّفالَّتُدسبقنمَّبَِّد َّ،َّف تمَّرَُّفإنهَّإمباَّأخرجنَّأتوق َّخروجَّنيبَّقدَّأظ َّزمانهَّ،َّها َّالبالدَُّمدهاجََّّ:قال

،َّفالََّّممن خالفوبعثَّبسف َّالدماءَّ،َّوسيبَّالاراريَّوالنساءَّإليهَّإذاَّخرجَّياَّمعشرَّيهودَّ،َّفإنهَّيَُّ
َّ.نهيبنعكمَّذل َّم

وكانواَّشباباَّأ داثاََّّ-تح َّفيهاَّقريظعَّ؛َّقالَّأولئ َّالفتيعَّالثالثعَّمثَّماتَّ،َّفلماَّكان َّالليلعَّالنَّفَُّ
َّٙ.با ددهيمَّدالكرَّلكمَّابنَّ:َّياَّمعشرَّيهودَّ،َّواهللَّإنهَّالايَّكا َّذَََّّ-

َّ.ماَّهوَّبهَّ:فقال
َّ.بلىَّواهللَّ،َّإنهَّلصفتهَّ:قالوا

َّٚ.اليهممثَّنيلواَّف سلمواَّوخلواَّأمواؽبمَّوأوئدهمَّوأه

                                              
َّالبدحر.َّاغبدربَّهوَّالعا َّ،َّوكا َّيقالَّئبنَّىباسَّاغبَدربَّٔ
َّأيَّاؼبطر.َّٕ
َّ«.النهايع»انظرََّّواؼبقصودَّب رضَّاػبمرَّهيَّالشال.َّهوَّاؼبكا َّالكثي َّا شجارَّ،َّ-اؼبيمَّاػباءَّوَّبفتحََّّ-اػبمرََّّٖ
بال َّلطيبَّماَّيصن َّمنَّاػببيَّهناتَُّسدمِّي َّظبيَّبال َّ  َّىجينتهَّتتخمرَّفتاهبَّفطورته.َّولعلهَّأرضَّالشالَّاػبمةَّهوَّاػببيَّ،ََّّٗ

َّ«.لسا َّالعرا»رَّواهللَّأىلم.َّانظ
َّيقصدَّاؼبدينع.َّ٘
َّيقصدَّالقت َّوالسيبَّؼبنَّخال َّأمر .َّٙ
َّ(.َّٔٛ/ٕ«َّ)دئئ َّالنبو »(َّ،َّوالبيهقيَّيفَّ٘ٙ-ٗٙ،َّصَّ)«َّالسة »روا َّابنَّإسحاقَّيفََّّٚ
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،َّوكا َّسلما َّالفارسئََّّ«عدمدديورَِّىمَُّّ»دَّوكال َّقصعَّسلما َّالفارسيَّم َّالراهبَّالنصراينَّالايَّكا َّب
َّ؟وماَّت مرينَّ؟إىلَّمنَّتو ىَّيبَّ:ؾبوسياَّ،َّفلماَّ  رتَّالراهبَّالوفا َّقالَّسلما َّله

َّىليهَّأ دَّمنَّالناسَّآمرتَّأ َّت تيهَّ،أيَّبََُّّ:قال َّكنا َّأىلمهَّأ بحَّىلىَّما َّقدََّّنَّ،َّواهللَّما ولكنه
َّإىلَّأرضَّبنيَّ رتنيَّ،َّ أظل َّزما َّنيبَّ،َّهوَّمبعوثَّبدينَّإبراهيمَّ،َّىبرجَّب رضَّالعراَّمهاجرا
بينهماَّلب َّ،َّبهَّىالماتَّئَّزبفىَّ،َّي ك َّاؽبديعَّوئَّي ك َّالصدقعَّ،َّبنيَّكتفيهَّخاُتَّالنبو َّ،َّفإ َّ

َّ.استطع َّأ َّتلحقَّبتل َّالبالدَّفافع 
َّماتَّغبقَّسلما َّباؼبدينعَّمثَّالتقىَّب َّأضبدَّيفََّّرسولَّاهللَّفلما َّيفَّقصعَّطويلعَّرواها وآمنَّبهَّ،

َّ.ٕ«مسند »
،َّوكا َّهااَّقب َّأ ََّّوكااَّقصعَّزيدَّبنَّىمروَّبنَّنفي َّم َّ ربَّمنَّأ بارَّالشالَّ،َّدلهَّىلىَّالنيبَّ

إن َّتس لَّىنَّدينَّهوَّدينَّاهللَّودينَّمالئكتهَّ،َّوقدَّخرجَّيفَّأرض َّنيبَّ،ََّّ:يبعثَّ،َّقالَّاغبربَّلييد
َّٖ.قهَّواتبعهَّوآمنَّدباَّجاءَّبهإرج َّإليهَّو دََِّّّأوَّهوَّخارجَّيدىوَّإليهَّ،

َّدينََّّوختاما َّله َّبينوا َّفلما ،َّ َّبنَّأيبَّطالبَّوبعضَّالصحابع َّجعفر َّإليه َّهاجر َّؼبا َّالنجاشي قصع
ابساللَّوأ َّىيسىَّهوَّروحَّاهللَّوكلمتهَّ،َّوأنهَّابنَّمرًنَّالعاراءَّالنَّ َّيقرهباَّبشرَّ؛َّتناولَّالنجاشيَّ

نيَّوالرهبا َّ،َّماَّيييدَّماَّيقولَّهؤئءَّىلىَّماَّتقولو َّيفَّابنَّياَّمعشرَّالقسيسَّ:ىوداَّمنَّا رضَّوقال

                                              
َّلياقوتَّاغبموي.«َّمعجمَّالبلدا »بلد َّمنَّبالدَّالرولَّكماَّيفََّّٔ
َّٕ(٘/َّٗٗٔ–َّٖٗٗ.)َّ
(َّ،َّكتااَّاؼبناقبَّ،َّبااَّزيدَّبنَّىمروَّبنَّٕٖٔٛ«َّ)الكربى»(َّ،َّوالنسائيَّيفَّٕٙٔ/ٖ)َّ«مستدركه»روىَّها َّالقصعَّاغباكمَّيفََّّٖ

ََّّنفي .
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ف ناَّأشهدَّأنهَّرسولَّاهللَّ،َّوالايَّبشرَّبهَّ،َّمر باَّبكمَّودبنَّجئتمَّمنَّىند َّ،ََّّٔ َّها مرًنَّماَّييَِّ
َّٕ.بنَّمرًناىيسىَّ

لقي َّىبدَّاهللَّبنَّىمروَّبنََّّ:يفَّابقبي َّ،َّفعنَّىطاءَّبنَّيسارَّقالَّوقدَّجاءتَّ فعَّرسولَّاهللَّ
َّ.يفَّالتورا َّأخربينَّىنَّ فعَّرسولَّاهللََّّ:اهللَّىنهماَّ،َّقل َّالعاصَّرضي

ياَّأيهاَّالنيبَّإناَّأرسلناتَّشاهداَّواهللَّإنهَّؼبو و َّيفَّالتورا َّببعضَّ فتهَّيفَّالقرآ َّ،َّ،َّأج ََّّ:قال
،َّأن َّىبديَّورسوفَّ،َّظبيت َّاؼبتوك َّ،َّليسَّبفظَّوئَّغليظَّوئََّّٖرزاَّلألمينيدد،َّو ََّّومبشراَّونايرا

سواقَّ،َّوئَّيدف َّبالسيئعَّالسيئعَّ،َّولكنَّيعفوَّويغفرَّ،َّولنَّيقب هَّاهللَّ ىتَّيقيمَّبهَّيفَّا َّٗااسخمَّ
َّ٘.وقلواَّغل ،َّفتحَّهباَّأىنيَّىميَّوآذا َّ مَّإئَّاهللَّ،َّويََُّّإلدٰهاؼبلعَّالعوجاءَّ،َّب  َّيقولواَّئَّ
ربَّمنَّأ بارَّاليهودَّد،َّفجاءَّ ََّّكن َّقائماَّىندَّرسولَّاهللَََّّّ:قالَّوىنَّثوبا َّموىلَّرسولَّاهللَّ

َّ.جئ َّأس ل َّ:فقال
َّ؟ثت :َّأينفع َّشيءَّإ َّ دََّّفقالَّلهَّرسولَّاهللَّ

َّ.يدنََّأظب َّب ذََُّّ:قال
َّ. َّْسََّّ:معهَّفقالَّعودٍَّددددبََِّّرسولَّاهللََّّٙ فنكَّ

                                              
َّأيَّالعودَّالايَّتناوله.َّٔ
(َّ،َّبااَّماَّجاءَّيفَّاغببشعَّوأمرَّالنجاشيَّوقصعَّإسالمهَّ،َّو ححَّإسنادهاَّٜٕٖٙٙ«َّ)مصنفه»روىَّها َّالقصعَّابنَّأيبَّشيبعَّيفََّّٕ

َّ.َّ٘ٓٔ،َّصَّ«َّالصحيحَّاؼبسندَّمنَّدئئ َّالنبو »الشيخَّمقب َّالوادىيَّرضبهَّاهللَّيفَّكتابهَّ
اغبرزَّهوَّاؼبوض َّالايَّيتحصنَّبهَّابنسا َّمنَّأسبااَّاؽبالتَّ،َّواؼبقصودَّأ َّمنَّاتبعهَّمنَّا مينيَّوهمَّالعراَّفقدَّقباَّمنَّاؽبالتَّ،ََّّٖ

َّئبنَّا ثة.«َّالنهايع»وظبيَّالعراَّبا مينيَّ  َّالكتابعَّكان َّيفَّوقتهمَّقليلع.َّانظرَّ
َّيفَّا سواق.َّاحَّ،َّواؼبقصودَّالتساخبَّىلىَّالدنياَّشحاَّو ر ايمَّالسخبَّهوَّالصَّٗ
َّ(.ٕٕ٘ٔروا َّالبخاريَّ)َّ٘
َّ«.النهايع»انظرَّأيَّضراَّا رض.ََّّٙ
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َّ؟أينَّيكو َّالناسَّيولَّتبدلَّا رضَّغةَّا رضَّوالسماواتَّ:فقالَّاليهودي
َّ.ٔ:َّهمَّيفَّالظلمعَّدو َّاعبسرَّفقالَّرسولَّاهللَّ

َّ؟ٕجاز ًَّفمنَّأولَّالناسَّإَّ:قال
َّ.فقراءَّاؼبهاجرينَّ:قال

َّ؟ نيَّيدخلو َّاعبنعَّٖحفتهمدفماَّتََُّّ:قالَّاليهودي
َّ.ٗزياد َّكبدَّالنو َّ:قال
َّ؟٘اؤهمَّىلىَّإثرهافماَّغدَّ:قال
َّ.يُدنحرَّؽبمَّثورَّاعبنعَّالايَّكا َّي ك َّمنَّأطرافهاَّ:قال
َّ؟فماَّشراهبمَّىليهَّ:قال
َّ.فيهاَّتسمىَّسلسبيالَِّمنَّىنيََّّ:قال
َّ. دق َّ:قال
َّ. ل َّىنَّشيءَّئَّيعلمهَّأ دَّمنَّأه َّا رضَّإئَّنيبَّأوَّرج َّأوَّرجال وجئ َّأسَّ:قال
َّ؟ثت ينفع َّإ َّ دََّّ:قال
َّ.ب ُذنَديأظب ََّّ:قال
َّ.ٔجئ َّأس ل َّىنَّالولدَّ:قال

                                              
َّاعبسرَّهوَّالصراطَّالايَّي راَّىلىَّمنتَّجهنم.َّانظرَّشرحَّالنوويَّىلىَّ حيحَّمسلم.َّٔ
َّإجازً َّأيَّىبوراَّىلىَّالصراط.َّٕ
َّ«.لسا َّالعرا»نهَّاؼبشقعَّوالشد َّ،َّكالفاكهعَّوكبوها.َّانظرَّالتحفعَّهيَّماَّيالط َّبهَّالرج َّلياهبَّبهَّىَّٖ
َّ«. حيحَّمسلم»النو َّهوَّاغبوتَّ،َّواؼبقصودَّبيياد َّكبد َّهيَّطرفهاَّ،َّوهيَّأطيبها.َّانظرَّشرحَّالنوويَّىلىََّّٗ
َّأيَّبعدها.َّ٘
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راَّبإذ َّاهللَّ،َّكَّيَّاؼبرأ َّأذَّْديَّالرج َّمنَِّدماءَّالرج َّأبيضَّ،َّوماءَّاؼبرأ َّأ فرَّ،َّفإذاَّاجتمعاَّفعالَّمنََِّّ:قال
َّ.َّالرج َّآنثاَّبإذ َّاهللَّاؼبرأ َّمِنَّوإذاَّىالَّمِنَّ
َّ.وإن َّلنيبلقدَّ دق َّ،ََّّ:قالَّاليهودي

َّ.مثَّانصر َّفاهب
:َّلقدَّس لنَّهااَّىنَّالايَّس لنَّىنهَّ،َّوماَّفَّىلمَّبشيءَّمنهَّ ىتَّأتاينَّاهللََّّفقالَّرسولَّاهللَّ

َّٖ.ٕبه
سائل َّإينََّّ:اؼبدينعَّ،َّف تا َّفقالََّّالنيبقدلَّبلغَّىبدَّاهللَّبنَّساللَّمَََّّ:وىنَّأنسَّرضيَّاهللَّىنهَّقال
َّ.ىنَّثالثَّئَّيعلمهنَّإئَّنيب

،َّالولدَّإىلَّأبيهََّّٗعومنَّأيَّشيءَّينِيَّ،َّوماَّأولَّطعالَّي كلهَّأه َّاعبنعَّ،َّماَّأولَّأشراطَّالساىعََّّ:قال
َّ؟خوالهإىلَّأَََّّومنَّأيَّشيءَّينيعَّ
َّ.ينَّهبنَّآنفاَّجربي ربَّدخََّّ:َّفقالَّرسولَّاهللَّ
َّ.ذاتَّىدوَّاليهودَّمنَّاؼبالئكعَّ:فقالَّىبدَّاهلل

َّ.٘أماَّأولَّأشراطَّالساىعَّفنارَّربشرَّالناسَّمنَّاؼبشرقَّإىلَّاؼبغرا:َََّّّفقالَّرسولَّاهلل
َّ.ٙوأماَّأولَّطعالَّي كلهَّأه َّاعبنعَّفيياد كبدَّ وت

                                                                                                                              
َّأيَّىنَّخلقهَّيفَّبطنَّأمه.َّٔ
َّأيَّىنَّطريقَّالو يَّ،َّوكا َّهااَّيفَّنفسَّاجمللسَّالايَّس لهَّفيهَّاليهودي.َّٕ
َّ(.ٖ٘ٔروا َّمسلمَّ)َّٖ
َّهبابهَّيفَّالشبهَّإىلَّأبيه.َّماَّالشيءَّالايَّ:أيَّٗ
َّأيَّمنَّأشراطَّالساىعَّالكربى.َّ٘
َّهاَّ،َّقالهَّالنوويَّيفَّشر هَّىلىَّاغبديث.هيَّالقطععَّاؼبنفرد َّاؼبتعلقعَّيفَّالكبدَّ،َّوهيَّأطيبَّٙ
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وإذاَّسبقَّماؤهاَّكا َّ،َّفإ َّالرج َّإذاَّغشيَّاؼبرأ َّفسبقهاَّماؤ َّكا َّالشبهَّلهَّ؛َّبهَّيفَّالولدَّوأماَّالشمَّ
َّ.الشبهَّؽبا

 .أشهد أنك رسول اهلل :قال
َّ.ىندتَّٖوينتَُّدددهَّدبَََّّٕ ؽبمسَّْإ َّىلمواَّبإسالميَّقب َّأ َّتََّ،ََّّٔ هَّْدإ َّاليهودَّقولَّبَُّ،َّولَّاهللَّياَّرسَّ:مثَّقال

َّ؟أيَّرج َّفيكمَّىبدَّاهللَّبنَّسالل:ََّّفقالَّرسولَّاهللَّ،َّودخ َّىبدَّاهللَّالبي َّ،َّفجاءتَّاليهودَّ
َّ.ناَّوابنَّأخةناةَّوأخ،َّأىلمناَّوابنَّأىلمناََّّ:قالوا

َّ؟لمَّىبدَّاهللأفرأيتمَّإ َّأس:ََّّفقالَّرسولَّاهللَّ
َّ.أىاذ َّاهللَّمنَّذل َّ:قالوا

َّ.وأشهدَّأ َّؿبمداَّرسولَّاهلل،َّإئَّاهللََّّإلدٰهأشهدَّأ َّئََّّ:فخرجَّىبدَّاهللَّإليهمَّفقال
َّٗ.ووقعواَّفيه،َّناَّناَّوابنَّشرَِّّشرََُّّّ:فقالوا

َّالبيهقيَّ َّمنَّ«َّدئئ َّالنبو »َّماهيكتابيفََّّوأبوَّنعيمَّوقدَّذكر َّالبااَّفلةاجعها َّكثة َّيفَّهاا قصصا
ََّّ.ائستياد أرادَّ

َّ:رضبهَّاهللوقالَّابنَّكثةَّ
موجود َّيفَّالكتااَّاؼبوروثعَّىنَّا نبياءَّقبلهَّ،َّ ىتَّتناه َّالنبو َّإىلََّّواؼبقصودَّأ َّالبشاراتَّبهَّ

رائي َّ،َّوهوَّىيسىَّابنَّمرًنَّ،َّوقدَّقالَّهبا َّالبشار َّيفَّبنَّإسرائي َّ،َّوقصَّاهلُلَّدآخرَّأنبياءَّبنَّإس

                                              
َّالُبه َّهوَّالكااَّوائفرتاءَّ،َّواؼبقصودَّأهنمَّأه َّكااَّوافرتاء.َّٔ
َّمَّىن.أيَّقب َّأ َّتس ؽبَّٕ
َّوافرتواَّىلي.أيَّكابواََّّٖ
َّ(.ٜٕٖٖروا َّالبخاريَّ)َّٗ
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يسىَّابُنَّمرًنَّياَّبنَّإسرائي َّإينَّرسولَّاهللَّإليكمَّمصدقاَّؼباَّوإذَّقالَّىخرب َّيفَّذل َّفقالَّتعاىلَّ
َّ.بنيَّيديَّمنَّالتورا َّومبشراَّبرسولَّي اَّمنَّبعدىَّاظبهَّأضبد

َوِإْذََّأَخَاَّاللمُهَِّميثَاَقَّالنمِبيِّنَيَّلََماَّآتَدْيُتُكْمَِّمْنَِّكَتاٍاََّوِ ْكَمٍعَّمُثمََّجاءَُكْمََّرُسوٌلَُّمَصدٌِّقَّقالَّاهللَّتعاىلَّ
َّأَقْدَررْنََّلَِّ ََّوَأَخْاُُتََّْىَلىََّذِلُكْمَِّإْ رِيَّقَاُلوا َّقَاَلَّأَأَقْدَرْرُُتْ ََّولَتَدْنُصرُنمُه َّبِِه ََّوأََناََّماََّمَعُكْمَّلَتدُْؤِمُننم اَّقَاَلَّفَاْشَهُدوا

َّ.َمَعُكْمَِّمَنَّالشماِهِدينََّ
َّٔ.منَّأ َّربصريفَّالكتبَّاؼبتقدمعَّ،َّوهيَّأشهرَّمنَّأ َّتاكرَّ،َّوأكثرََّّجدتَّالبشاراُتَّبهَّوقدَّوَُّ
َّ.ـبتصراانتهىَّ

َّوردَّيفَّكتبَّأه َّالكتااَّالنَّيعرتفو َّبصحتهاَّ،َّقدرَّأرب َّ فحاتَّ،َّ مثَّنق َّرضبهَّاهللَّشيئاَّفبا
َّ.فلةاجعهاَّمنَّأرادَّائستياد 

تبشرَّبهَّ،َّانظرَّحبوثَّد.ََّّ-ىلىَّماَّفيهاَّمنَّالتحري ََّّ–وا ناجي َّاؼبتوافر َّب يديَّالنصارىَّاآل َّ
َّ.أضبدَّديداتَّرضبهَّاهلل

بشهاد َّمنَّىند َّىلمَّالكتااَّ،َّأيَّالكتبَّاؼبنيلعَّمنَّقب ََّّااَّاستشهدَّاهللَّىلىَّنبو َّؿبمدَّوؽب
ويقولَّالاينَّكفرواَّلس َّمرسالَّق َّكفىَّباهللَّشهيداَّبينَّوبينكمَّوهيَّالتورا َّوابقبي َّ،َّقالَّتعاىلَّ

َّ.ومنَّىند َّىلمَّالكتاا

                                              

َّ«.البدايعَّوالنهايع»(َّ،َّمنَّكتابهَّٕٗٙ/ٙ،َّ)َّ،َّبااَّاؼبسائ َّالنَّسئ َّىنهاَّرسولَّاهللَّ«َّدئئ َّالنبو »كتااَََّّّ
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َّقالَّابنَّكثةَّرضبهَّاهلل:كماَّهَّا نبياءَّ،ََّّأنهَّلوَّ َّيكنَّنبياَّغبارَّمنَّدئئ َّنبوتهَّ منالنوع الثاني 
ماَّ َّوبص ََّّاهَّأقطارَّاآلفاقَّىمومًَّمثَّإنهَّقدَّانتشرتَّدىوتهَّيفَّاؼبشارقَّواؼبغاراَّ،َّوىمم َّدولُعَّأمتِد

َّ َّفلوَّ َّيكنَّؿبمد ،َّ َّأىظمَّمنَّك َّأ دَّ،َّولوَّكا َََّّّانبيًََّّ معَّمنَّا ممَّقبلها ؛َّلكا َّضرر 
،َّولنَدفمرواَّأفبهمَّمنهَّأشدَّالتنفةَّ،َّفإ مَّصبيعهمَّقدَّ ارواَّمنََّّكال َّغبامرَّىنهَّا نبياءَّأشدَّالتحاير

َّ–،َّ ىتَّنوحَّؼبسيحَّالدجالَّأفبهمَّىنَّاتِّباِىهمَّوائقتداءَّهبمَّ،َّونصُّواَّىلىَّاَّوَّهَّدونََّدىا َّال اللعَّ،َّ
َّٔ.منهَّقوَمهقدَّأنارََّّ-وهوَّأولَّالرس َّ

ئَّالتنفةَّىنهَّ،َّوئَّابخبارَّىنهَّ،َّوََّّومعلولَّأنهَّ َّينصَّنيبَّمنَّا نبياءَّىلىَّالتحايرَّمنَّؿبمدَّ
خالف مــدحو ، والثناء عــليو ، والبشارة بوجوده ، واألمر بات باعو ، والنهى عن مخالفتو ، بشيءَّ

َّانتهى.َّٕ.والخروج عن طاعتو
َّيفع َّاؼبلوتََّّايًَّيرَِّكاباَّؼبنَّقبلهَّمنَّا نبياءَّمَُّمََُّّ َّي تََّّأنهَّقل :َّأض َّإىلَّذل َّ ىليهمَّ،َّكما

شاهداَّبنبوهتمَّ،َّولوَّكا َّكاذباَّ،َّمهمَّمنَّاؼبلوتَّ،َّب َّجاءَّمصدقاَّؽبمَّلىَّالناسَّدبنَّتقدمَّىَّعتغلبمَّدال
يريَّهبمَّويطعنَّىليهمَّكماَّيفع َّنَّقَدبلهَّ،َّب َّكا َّيَُّقَّمََّ َُّيصدََِّّّ؛َّاَِّمنَّىند َّسياسعًَّئًََُّّمدنشًَّئَّتقوَِّّمَُّ

َّٖأىداءَّا نبياء.

                                              
َّ)،َّ(َّىنَّابنَّىمرَّرضيَّاهللَّىنهماَّٖٖٖٚ)«َّ حيحَّالبخاري»انظرََّّٔ رير َّ(َّىنَّأيبَّهٖٜٕٙ(َّومسلمَّ)ٖٖٖٛوالبخاريَّأي ا

َّرضيَّاهللَّىنه.
َّ«.البدايعَّوالنهايع»(َّمنَّكتابهَّٕٗٙ/ٙ،َّ)َّ،َّبااَّاؼبسائ َّالنَّسئ َّىنهاَّرسولَّاهللَّ«َّدئئ َّالنبو »بتصر َّيسربَّمنَّكتاإََّّ
(َّ،َّربقيق:َّؿبمددَّىييدرَّمشدسَّ،َّالناشدر:َّدارَّىدا َّٖٙٔٔ/ٕ)َّ«إغاثعَّاللهفا »استفدتَّها َّالفائد َّمنَّابنَّالقيمَّرضبهَّاهللَّمنَّكتابهَّ ٖ

 مكع.َّ–فوائدَّال
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كا َّالرج ََّّولااَّ،واؼبخال َّاؼبوافقََّّأنهَّمنَّأىق َّاػبلقَّباتفاقَّالنوع الثالث من دالئل نبوتو 
دبجردَّماَّيرا َّويسم َّكالمهََّّاؼبنص َّالايَّليسَّلهَّإراد َّإئَّاتباعَّاغبقَّ؛َّيبادرَّإىلَّابيبا َّبالنيبَّ

وئَّيرتااَّيفَّرسالتهَّ،َّب َّكا َّبع همَّيؤمنَّبهَّدبجردَّماَّيرا َّ،َّفيؤمنَّبهَّ،َّويعلمَّم مو َّدىوتهَّ
 ٔويقول:َّهااَّليسَّبوجهَّكااا.

 َّبهَّهرق َّمل َّالرولَّ،َّوىلِدمَّدبداَّت دمنتهَّرسدالتهَّ،َّومداَّيد مرَّبدهَّومداَّينهدىَّىندهَّ؛َّأيقدنَّأندهَّوؽبااَّؼباَّظب
،َّفدآثرَّالددنياَّىلدىَّاآلخدر َّ،َّالرئاسدعَّرسولَّ،َّوكادَّأ َّيدؤمنَّبدهَّ،َّولكدنَّخِشديَّىلدىَّنفسدهَّمدنَّفدواتَّ

َّٕفهل َّىياذاَّباهلل.

ء َّ،َّوكا َّيرقيَّمنَّها َّوىنَّابنَّىباسَّرضيَّاهللَّىنهماَّأ َِّضماًداَّقدلَّمكعَّ،َّوكا َّمنَّأزِدَّشنوَّ
،َّفسم َّسفهاءَّمنَّأه َّمكعَّيقولو َّإ َّؿبمداَّؾبنو َّ،َّفقال:َّلوَّأينَّرأي َّهااَّالرج َّ،ََّّٖالريح

َّلع َّاهللَّيشفيهَّىلىَّيدي.
قال:َّفلقيهَّفقال:َّياَّؿبمدَّ،َّإينَّأرقيَّمنَّها َّالريحَّ،َّوإ َّاهللَّيشفيَّىلىَّيديَّمنَّشاءَّ،َّفه َّ

َّل ؟
َّ:ََّّفقالَّرسولَّاهللَّ
كبمد َّونستعينهَّ،َّمنَّيهد َّاهللَّفالَّم  َّلهَّ،َّومنَّي ل َّفالَّهاديَّلهَّ،َّوأشهدَّأ َّإ َّاغبمدَّهللَّ،َّ

َّئَّإلدٰهَّإئَّاهللَّو د َّئَّشري َّلهَّ،َّوأ َّؿبمداَّىبد َّورسولهَّ،َّأماَّبعد.
َّكلمات َّهؤئء.ََّّقال:َّفقال:َّأِىدَّىليمَّ

                                              
َّ«.البدايعَّوالنهايع»(َّ،َّمنَّكتابهَّٕٗٙ/ٙئبنَّكثةَّ،َّ)«َّدئئ َّالنبو »انظرََّّٔ
 .ماىنه(َّىنَّابنَّىباسَّرضيَّاهللَّٖٚٚٔ(َّومسلمَّ)ٚانظرَّقصتهَّمطولعَّيفَّ حيحَّالبخاريَّ) ٕ
 رواح(َّأيَّاعبنَّ،َّظبواَّبال َّ هنمَّئَّويفَّغةَّروايعَّمسلم:َّ)يَرقيَّمنَّارادَّبالريحَّهناَّاعبنو َّومسَّاعبنَّ،َّ:َّاؼبرضبهَّاهللَّقالَّالنوويَّٖ

َّيبصرهمَّالناسَّ،َّفهمَّكالروحَّوالريح.
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َّثالثَّمرات.َّف ىادهنَّىليهَّرسولَّاهللَّ
قولَّالشعراءَّ،َّفماَّظبع َّمث َّكلمات َّهؤئءَّ،َّولقدَّفقال:َّلقدَّظبدع َّقولَّالكهنعَّوقولَّالسحر َّوَّ

َّ.ٔبلْغَنَّناىوسَّالبحر
َّٕقال:َّفقال:َّهاِتَّيدتَّأبايع َّىلىَّابسالل.

،َّأيَّأنهَّيقولََّّأوتي جوامع الكلمقل :َّوهااَّالدي َّمنَّدئئ َّنبوتهَّمرتبطَّبدلي َّآخرَّ،َّوهوَّأنهَّ
َّفعنَّأيبَّهرير َّرضيَّاهلل َّالقلي َّالايَّوبم َّمعاينَّكثة َّ، َّقال:َّظبع َّرسولَّاهللَّالكالل ََّّىنه

َّ َّبُعث  َّا رضََّّبجوامع الكلميقول: َّخيائن َّدبفاتيح َّأُتي  َّنائم َّأنا َّوبينا ،َّ َّبالرىب َّوُنصرت ،
َّٖفُوِضع َّيفَّيدي.
:َّوبلغنَّأ َّجوام َّالكلمَّأ َّاهللَّهبم َّا مورَّالكثة َّالنَّكان َّتكتبَّيفَّالكتبَّٗقالَّأبوَّىبدَّاهلل

 ٘وَّذل .قبلهَّيفَّا مرَّالوا دَّوا مرينَّأوَّكب

                                              
َّأيَّوسطهَّوعبته.َّٔ
َّ(.ٛٙٛروا َّمسلمَّ)َّٕ
َّ(َّىنَّأيبَّهرير َّرضيَّاهللَّىنه.ٖٕ٘(َّومسلمَّ)ٜٕٚٚروا َّالبخاريَّ)َّٖ
َّأيَّالبخاريَّرضبهَّاهللَّ،َّؿبمدَّبنَّإظباىي .َّٗ
َّ(.ٖٕ٘(َّومسلمَّ)ٖٔٓٚروا َّالبخاريَّ)َّ٘
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َّالكها َّمنََّّقبيل بعثتومن دالئل نبوتو انقطاع استراق الجن للسمع النوع الرابع  َّكا  َّفقد ،
العراَّت تيهمَّا خبارَّمنَّالسماءَّىنَّطريقَّالشياطنيَّالنَّتسرتقَّالسم َّ،َّفلماَّتقاراَّأمرَّرسولَّ

َّ َّ ََّّاهلل َّمبعثه َّكجَّودنا َّالن َّاؼبقاىد َّوبني َّبينها َّو ي  ،َّ َّالسم  َّىن َّالشياطني َّتقعدَّب  ان 
ئسرتاقَّالسم َّ،َّو ارَّمنَّيقعدَّئسرتاقَّالسم َّيرمىَّبشهااَّثاقبَّمنَّالنجولَّكماَّأخربَّاهللَّيفَّ

َّقالَّاهللَّىنهمَّ َّالعبادَّ، َّفعرف َّاعبنَّأ َّذل َّ مرَّهالَّمنَّأمر َّاعبنَّ، َّنقعدَّمنهاَّسور  َّكنا وأنا
يفَّا رضَّألَّأرادََّّمقاىدَّللسم َّفمنَّيستم َّاآل َّهبدَّلهَّشهاباَّر داَّ*َّوأناَّئَّندريَّأشرَّأريدَّدبن

َّ،َّهبمَّرهبمَّرشدا َّالساىع َّرأتَّالرميَّبالنجولَّأ َّذل َّىالمعَّىلىَّقيال مثَّؼباََّّ،َّوظن َّقريشَّؼبا
ىبتلطَّالو يَّدباَّيسرتقونهَّوأسلم َّاعبنَّ؛َّىرف َّسببَّمنعهاَّمنَّالسم َّوأنهَّلئالََّّثَّالنيبَّعَِّبَُّ

َّٔ.ويلقونهَّإىلَّالكها 
َّ.يَّؽبمَّوماَّيستطيعو َّ*َّإهنمَّىنَّالسم َّؼبعيولو وماَّتنيل َّبهَّالشياطنيَّ*َّوماَّينبغو دقَّاهللَّ

                                              
َّ(.ََّّٙٙٔ–َّ٘ٙٔ/ٔ،َّبااَّإخبارَّالكها َّمنَّالعراَّ،َّوا  بارَّمنَّيهودَّ،َّوالرهبا َّمنَّالنصارى.َّ)«َّ َّابنَّهشالسةَّ»انظرََّّٔ
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النوع الخامس من دالئل نبوتو أنو كان ال يرى رؤيا في المنام إال جاءت مطابقة للواقع مثل 
فقدَّرأىَّيفَّاؼبنالَّأنهَّيهاجرَّإىلَّأرضَّفيهاَّلب َّ،َّفوق َّا مرَّكماَّرأىَّ،َّوهاجرَّإىلَّ،ََّّٔالصبح فلق  
َّٕ.اؼبدينع

،َّفارباَّاؼبسجدَّاغبرالَّفوق َّذل َّ،َّودخ َّجرَّمنَّمكعَّ؛َّااغبرالَّبعدماَّهَّيدخ َّاؼبسجددرأىَّأنهَّسوَّ
َّ.لقدَّ دقَّاهللَّرسولهَّالرؤياَّباغبقَّلتدخلنَّاؼبسجدَّاغبرالَّإ َّشاءَّاهللَّآمننيقالَّتعاىلَّ

َّكان ورأىَّيفَّليلعَّىشرينَّمنَّرم ا َّأنهَّساجدَّيفَّليلعَّالقدرَّيفَّماءَّوطنيَّ،َّ إ دىَّليلعََّّفلما
ََّّفصلىَّهبمَّرسولَّاهللَّفابت َّاؼبسجدَّ،َّمَّمطرَّ،َّمنَّرم ا َّأ اهبوىشرينَّ َّتل َّالليلع فلماَّ،

النَّرأىَّأنهَّيسجدَّوأنفهَّ،َّتصديقاَّلرؤيا ََّّانق  َّالصال َّرأواَّأثرَّاؼباءَّوالطنيَّىلىَّجبهعَّالنيبَّ
َّٖ.يفَّماءَّوطني

كتااَّ حيحَّالبخاريَّ،َّوكااَََّّّمنَّالتعبةكتااَّومنَّأرادَّالتوس َّفعليهَّبكثة َّ،َََّّّورؤا َّالصادقعَّ
َّ.َّبااَّرؤياَّالنيبَّالرؤياَّمنَّ حيحَّمسلمَّ،َّ

                                              
َّ«.النهايع»وفلقَّالصبحَّأيَّضوؤ َّوإنارته.َّانظرََّّ(.ٓٙٔ(َّومسلمَّ)ٖهكااَّقال َّىائشعَّرضيَّاهللَّىنهاَّكماَّيفَّالبخاريَّ)َّٔ
َّوسىَّرضيَّاهللَّىنه.(َّىنَّأيبَّمٕٕٕٚ(َّ،َّومسلمَّ)ٕٕٖٙانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٕ
َّ(َّىنَّأيبَّسعيدَّاػبدريَّرضيَّاهللَّىنه.ٚٙٔٔ(َّومسلمَّ)ٖٔٛروا َّالبخاريَّ)َّٖ
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ََّّأن اهلل خرق العادة لو مراراَّنبوتو دالئلمن  النوع السادس ببركة  تكثير الطعام ومن ذلك،
لقدََّّ:يملََّقالَّأبوَّطلحعَّ لَّسََّّ:عنَّأنسَّبنَّمال َّقالفمراراَّ،ََّّوقدَّ ص َّهااَّللنيبَّ،َّ دعائو

َّ؟فه َّىندتَّمنَّشيءَّضعيفاَّأىر َّفيهَّاعبوعَّ،َّظبع َّ وتَّرسولَّاهللَّ
تهَّرب َّد َّاػببيَّببع هَّ،َّمثَّدسَّفَّّنعمَّ،َّف خرج َّأقرا اَّمنَّشعةَّ،َّمثَّأخرج َّطباراَّؽباَّفلَََّّ:قال 

يفََّّفاهب َّبهَّ،َّفوجدتَّرسولَّاهللََّّ:،َّقالَّإىلَّرسولَّاهللََّّٕنببع هَّ،َّمثَّأرسَلتَّٔيديَّوئثتن
َّ؟ َّأبوَّطلحع:َّآرسلَّفقالَّفَّرسولَّاهللَّ،َّاؼبسجدَّومعهَّالناسَّ،َّفقم َّىليهمَّ

َّ.نعمَّ:فقل 
َّ؟بطعالَّ:قال

َّ.نعمَّ:فقل 
َّ.قومواَّ:ؼبنَّمعهَّفقالَّرسولَّاهللَّ

ياَّألَّسليمَّ،َّقدََّّ:فانطلقَّوانطلق َّبنيَّأيديهمَّ،َّ ىتَّجئ َّأباَّطلحعَّف خربتهَّ،َّفقالَّأبوَّطلحع
َّ.بالناسَّ،َّوليسَّىندناَّماَّنطعمهمَّجاءَّرسولَّاهللَّ

َّ.اهللَّورسولهَّأىلمَّ:فقال 
وأبوَّطلحعَّمعهَّ،َّفقالَّرسولَّاهللََّّ،َّف قب َّرسولَّاهللََّّلقيَّرسولَّاهللََّّفانطلقَّأبوَّطلحعَّ ىت

ََّّهلميَّياَّألَّسليمَّماَّىندت:.َّ
َّ

                                              
َّ«.فتحَّالباري»انظرَّشرحَّاغبديثَّيفَّ،َّواؼبقصودَّأهناَّلف َّبعضَّاػببيَّىلىَّرأسهَّوبع هَّىلىَّإبطه.ََّّأيَّل مََّّئثََّّٔ
َّاؼبتكلمَّهوَّأنسَّرضيَّاهللَّىنه.َّٕ
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ثم قال ،ََّّٔهَُّتَّْدددمََّف دَََّّعًَّكمَّد،َّوىصرتَّألَّسليمَّىََُّّ،َّفَدُف مََّّف ت َّبال َّاػببيَّ،َّف مرَّبهَّرسولَّاهللَّ
ََّّ:،َّمثَّقال2َّفيو ما شاء اهلل أن يقول رسول اهلل  ،َّ َّمثَّائا َّلعشر  َّ ىتَّشبعوا ف ذ َّؽبمَّف كلوا

ائا َّلعشر َّ،َّف ذ ََّّ: َّؽبمَّف كلواَّ ىتَّشبعواَّمثَّخرجواَّ،َّمثَّقالائا َّلعشر َّ،َّف ذََِّّ:خرجواَّ،َّمثَّقال
سبعو َّوالقولَّائا َّلعشر َّ،َّف ك َّالقولَّكلهمَّوشبعواَّ،ََّّ:ؽبمَّف كلواَّ ىتَّشبعواَّمثَّخرجواَّ،َّمثَّقال

َّٖ.أوَّشبانو َّرجال
فيهاَّثريدَّ،َّفتعاقبوهاَّإىلَّالظهرََّّٗأتىَّبقصععَّأ َّرسولَّاهللَّىنهََّّرضيَّاهللنداَّدوىنَّظبر َّبنَّج

َّ.منَّغدو َّ،َّيقولَّناسَّويقعدَّآخرو 
َّ؟٘مدَُّّده َّكان َّتََُّّ:قالَّلهَّرج 

َّٙ.،َّوأشارَّإىلَّالسماءَّهٰدهناإئَّمنََّّمدَُّّدتَُّماَّكان ََّّ؟بَّعجَّفمنَّأيَّشيءَّتَََّّ:قال
َّاهللَّ َّبنيَّيديَّرسول َّالطعال َّليسَّاؼبقاََّّوقصصَّتكثة ،َّ َّوقدَّصبعهاَّكثة  ،َّ َّاستقصائها َّمقال ل

َّ َّمقب  َّاهللالشيخ َّرضبه ََّّالوادىي َّكتابه َّالنبو »يف َّدئئ  َّمن َّاؼبسند َّالصحيح »َّ َّكبو َّيف َّىشرمن
َّٚ.صقص

                                              
تصَّغبفظَّالسمنَّأوَّالعس َّ،َّوهوَّللسمنَّأخصَّ،َّوقولهَّ)أدمته(َّمنَّأدلَّالشيءَّأيَّجع َّمعهَّعَّوىاءَّمنَّجلدَّمستديرَّ،َّىبدددالُعكمََّّٔ

َّ«.النهايع»إداماَّمنَّغبمَّوكبو .َّانظرَّ
َّأيَّماَّيقولَّمنَّالدىاء.َّٕ
َّ(.ٕٓٗٓ(َّومسلمَّ)َّٖٛٚ٘روا َّالبخاريَّ)ََّّٖ
 عَّوىاءَّيؤك َّفيهَّويُدثردَّ،َّأيَّيصن َّالثريد.عالقص ٗ
 أيَّيُيادَّماَّفيها.َّ٘
َّإسناد َّ حيحَّىلىَّشرطَّالشيخني.َّ:«اؼبسند»،َّوقالَّؿبققوََّّو ححهَّا لباين(َّ،َّٕٖ٘ٙ(َّ،َّوالرتمايَّ)ٛٔ/٘دَّ)روا َّأضبَّٙ
ََّّ:ومواطنَّتل َّالقصصَّكالتافَّٚ

َّ(.ٕٕٚٔ،َّروا َّالبخاريَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّجابرَّٔ
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،َّفعنَّسا َّبنَّأيبَّاعبعدَّببركة يده الماء القليل تكثير  لو  تالتي حصل ومن خوارق العادات
منََّّٔ:َّاطلبواَّف لعَّلمنيَّفقالَّالنبديَّىنَّجابرَّرضيَّاهللَّىنهَّ،َّأ َّاؼباءَّق َّذاتَّيولَّىندَّاؼبس

والبركة  يَّىلىَّالطهورَّاؼببارتَّ،ََّّ:ماءَّ،َّفجاءواَّبإناءَّفيهَّماءَّقلي َّ،َّف دخ َّيد َّيفَّابناءَّمثَّقال
َّ.من اهلل

َّٕ.َّفلقدَّرأي َّاؼباءَّينب َّمنَّبدنيَّأ اب َّرسولَّاهللَّ
َّ.بركعَّلم َّأنهدعماَّجعل َّيفَّبطنَّمنهَّ،َّف فتوض َّالناسَّوشربواَّ،َّفجعل َّئَّآلوَّ:ويفَّلفظ

ََّّ؟كمَّكنتمَّيومئاََّّ:قل َّعبابر
َّٖ.ألفاَّوأرب َّمائعَّ:قال

                                                                                                                              

َّ(.ٕٙ٘ٓومسلمَّ)َّ(ٕٛٔٙ،َّروا َّالبخاريَّيفَّكتااَّا طعمعَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّىبدَّالرضبٰدنَّبنَّأيبَّبكرَّٕ
َّ(.ٜٖٕٓ(َّومسلمَّ)ٔٓٔٗ،َّروا َّالبخاريَّيفَّاؼبغازيَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّجابرَّٖ
َّ(.ٖٙٔ٘،َّروا َّالبخاريَّيفَّالنكاحَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّأنسَّبنَّمال َّٗ
َّ(.ٕ٘ٗٙ،َّروا َّالبخاريَّيفَّالرقاقَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّأيبَّهرير َّ٘
َّ(.ٕٚمسلمَّ)،َّروا َّرضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّأيبَّهرير َّٙ
َّ«.اؼبسند»(َّ،َّو ححهَّؿبققوَّٗٚٔ/ٗ،َّروا َّأضبدَّ)رضيَّاهللَّىنهََّّ(َّ ديثَّدكنيَّبنَّسعيدَّاػبثعميٚ
(َّ،َّو ححهَّالاهيبَّ،َّوذكر َّالشيخَّمقب َّالوادىيَّرضبهَّاهللََّّٜ–َّٛ/ٖ،َّروا َّاغباكمَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّقيسَّبنَّالنعما َّٛ

َّ«.الصحيحَّاؼبسندَّمنَّدئئ َّالنبو »يفَّ
َّ«.اؼبسند»(َّ،َّو سنَّإسناد َّؿبققوَّٜٖٚ/ٔ،َّروا َّأضبدَّ)َّرضيَّاهللَّىنهَّمسعودََّّ(َّ ديثَّابنٜ

َّ(َّ،َّو سنَّا لباينَّإسناد .ٜٖٖٛ(َّ،َّوالرتمايَّ)َّٕٖ٘/ٕ،َّروا َّأضبدَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ ديثَّأيبَّهرير َّٓٔ
 أيَّبقيعَّمنَّماءَّقليلع.ٔ 
َّالبخاريَّ) ٕ َّ)ٖٙٚ٘روا  َّالنسائي َّوروا  ،َّ َّىنَّجابرَّرضيَّاهللَّىنه َّواٚٚ( َّوأ ٖٖٖٙلرتمايَّ)( َّوالدارميَّيفَّٓٙٗ/ٔمدَّ)د( )

 ،َّىنَّىبدَّاهللَّبنَّىمرَّرضيَّاهللَّىنه.«َّماَّأكرلَّاهللَّالنيبَّ لىَّاهللَّىليهَّوسلمَّمنَّتفجةَّاؼباءَّمنَّبنيَّأ ابعه»مقدمعَّ،َّبااَّدال
 (.ٜٖٙ٘روا َّالبخاريَّ)ٖ 
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َّ
،َّو ديثَّأنسَّالائََّّلايَّروا َّالبخاريَّيفَّكتااَّالشروطوانظرَّ ديثَّاؼبسورَّبنَّـبرمعَّومروا َّا

َّ.ٕ«الدئئ »روا َّالبيهقيَّيفَّ
يفََّّماكور َّوهيكثة َّ،َّليسَّاؼبقالَّمقالَّاستقصائهاَّ،َََّّّوقصصَّتكثةَّاؼباءَّبنيَّيديَّرسولَّاهللَّ

َّالبخاري» َّالَّ« حيح َّكتاا َّد، َّيف َّوكاا ،َّ َّابسالل َّيف َّالنبو  َّىالمات َّباا ،َّ  حيحَّ»مناقب
َّ،َّوغةهاَّمنَّكتبَّاغبديثَّوالدئئ .َّ،َّيفَّكتااَّالف ائ َّ،َّبااَّيفَّمعجياتَّالنيبََّّ«مسلم

وما في ريقو وعرقو الشفاء البركة و ما جعل اهلل من  خوارق العادات التي جرت لو ومن 
رأي ََّّ:فعنَّيييدَّبنَّأيبَّىبيدَّقالدو َّغة َّ،ََّّ،َّوهااَّخاصَّبالنيبََّّمن جسده كشعرهانفصل 

َّ؟ياَّأباَّمسلمَّ،َّماَّها َّال ربعَّ:أثرَّضربعَّيفَّساقَّسلمعَّ،َّفقل 
َّ.ها َّضربعَّأ ابتنَّيولَّخيربَّ:فقال

َّ. يبَّسلمعأََُّّ:فقالَّالناس
َّٖ.فنفثَّفيهَّثالثَّنفثاتَّ،َّفماَّاشتكيتهاَّ ىتَّالساىعَّف تي َّالنيبَّ

َّٗ دقُتهَُّ،َّفسال ََّّبدراَّجاءَّيفَّبركعَّيد َّالشريفعَّماَّروا َّقتاد َّبنَّالنعما َّأنهَّأ يب َّىينهَّيولَّوفب
َّبرا ِتهَّ،َّ دقتهفقال:َّئَّ،َّفدىاَّبهَّ،َّفَغميََّّوهاَّ،َّفس لَّالنيبَّ،َّف رادواَّأ َّيقطعَّ٘ىلىَّوجنته

ََّّ
                                              

َّٔ(ََّّٕٖٚٔ،ٕٖٕٚ.)َّ
َّٕ(ٙ/ٖٔٙ.)َّ
َّ(.ٕٙٓٗروا َّالبخاريَّ)َّٖ
َّ«.النهايع»رَّاغبدقعَّهيَّالعني.َّانظَّٗ
َّالوجنعَّهيَّاػبد.َّ٘
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َّ
َّ

 ٔ يب .هَّأَُّيفكا َّئَّيُدَرىَّأيَُّّىين
َّخيربَّاشتكىَّىليَّبنَّأيبَّطالبَّرَّ َّفبصقَّويفَّيول ،َّ َّمنَّىينه َّلهَّوََّّهافيضيَّاهللَّىنه فعادتَّدىا

َّٕ.سليمع
َّبالصحابعَّفاءَّدصَّاستشدوقص َّربكع َََّّّرسولَّاهللَّآثار ،َّ َّليسَّاؼبقالَّمقالَّاستقصائها ،َّ وهيَّكثة 

َّٖ.مبثوثعَّيفَّكتبَّالسنع
ريهمَّآيعَّدالعَّؼباَّس لهَّأه َّمكعَّأ َّيََُّّحادثة انشقاق القمر النَّ صل َّلهََّّومنَّخوارقَّالعادات

َّٗ.دوااشهَّ:ََّّ ىتَّرأواَّجب َّ راءَّبينهماَّ،َّفقالَّالنيبََّّفرقتنيوتهَّ،َّفانشقَّالقمرَّىلىَّنب
َّٕومعجياته.َّرضبهَّاهلل:َّآيعَّانشقاقَّالقمرَّمنَّأمهاتَّآياتَّنبينأََّّقالَّالقاضيَّىياض

                                              
لسولَّابدايعَّ»يفَّدبجموعَّطرقهَّرضبهَّاهللََّّالشيخَّا لباينَّو ححهلبنا (َّ،ََّّ–(َّ،َّ)الناشر:َّدارَّالثقافعَّالعربيعَّٜٗ٘ٔروا َّأبوَّيعلىَّ)َّٔ

َّ.َّٗ،َّالناشر:َّاؼبكتبَّابسالميَّ،َّطََّّٔٗ،َّصَّ«َّيفَّتف ي َّالرسول
َّنَّسعدَّرضيَّاهللَّىته.(َّىنَّسه َّبٕٙٓٗ(َّومسلمَّ)ٖٔٓٚروا َّالبخاريَّ)َّٕ
(َّ،َّوانظرََّّٖٓٗ٘(َّ،َّو ديثَّالسائبَّبنَّيييدَّالايَّروا َّالبخاريَّ)ٕٗٓٗانظرَّ ديثَّسعدَّبنَّأيبَّوقاصَّالايَّروا َّمسلمَّ)َّٖ

،َّوقصعَّأيبَّالعالءَّبنَّىمةَّالنَّرواهاَّ«َّاؼبسند»(َّ،َّو ححَّإسنادهاَّؿبققوَّٛٙ/٘كال َّقصعَّ نظلعَّالنَّرواهاَّابمالَّأضبدَّ)
َّ«.اؼبسند»،َّو ححَّإسنادهاَّؿبققوََّّ(ٕٛ/٘ابمالَّأضبدَّ)

َّ(.ٕٕٓٛ(َّ،َّومسلمَّ)ٖٓٚٛ،ََّّٖٖٙٙانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٗ
َّ(:َّٖٓٚٛقالَّابنَّ جرَّرضبهَّاهللَّيفَّشرحَّاغبديثَّرقمَّ)َّ:تنبيو

نهَّغلطَّ،َّفإنهَّ َّيق َّإئَّأوقدَّخفيَّىلىَّبعضَّالناسَّفادىىَّأ َّانشقاقَّالقمرَّوق َّمرتنيَّ،َّوهااَّفباَّيعلمَّأه َّاغبديثَّوالسةَّ
َّيفَّالروايعَّالنَّفيهاَّمرتنيَّنظرَّ،َّولع َّقائلهاَّأرادَّفرقتني.َّ:وا د َّ،َّوقدَّقالَّالعمادَّبنَّكثةمر َّ
َّوهااَّالايَّئَّيتجهَّغة َّصبعاَّبنيَّالروايات.َّانتهى.َّ:قل 
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َّ
وجو ََّّافرمىَّهبيفَّغيو َّ ننيَّأنهَّأخاَّقب عَّمنَّترااَّ النَّ صل َّلهََّّومن خوارق العادات

َّوقال َّأيَّق)شاه ََّّ:الكفار ،َّ َّبتل بَُّدددددالوجو ( َّترابا َّإئَّمألَّىينيه َّإنسانا َّبقيَّمنهم َّفما َّح َّ،
َّٖ.غنائمهمَّبنيَّاؼبسلمنيَّدبرينَّ،َّفهيمهمَّاهللَّىيَّوج َّ،َّوقسمَّرسولَّاهللَّواَّمَُّالقب عَّ،َّفولمَّ

 ىتَّرآ َّوو فهََّّمكة وىو فيبيت المقدس لو  ع  رف  ؛ََّّلهََّّ ومنَّخوارقَّالعاداتَّالنَّ صل
ؼباَََّّّ:يقولَّيهَّ،َّفعنَّجابرَّبنَّىبدَّاهللَّرضيَّاهللَّىنهماَّ،َّأنهَّظب َّرسولَّاهللَّللناسَّوهوَّينظرَّإل

خربهمَّىنَّآياتهَّوأناَّأنظرَّق َّأَُّاهللَّفَّبي َّاؼبقدسَّ،َّفطفََِّّ٘،َّفجالمََّّٗجرديفَّاغبََِّّم َّدددبتنَّقريشَّقَُّكامَّ
َّٙ.إليه

                                                                                                                              
رسَّ،َّدَّٙٚٗهوَّابمالَّالعالمعَّاغبافظَّا و دَّ،َّشيخَّابساللَّ،َّالقاضيَّىياضَّبنَّموسىَّاليحصيبَّا ندلسيَّاؼبالكيَّ،َّولدَّسنعََّّٔ

ابكمالَّيفَّشرحَّ حيحَّ»ىلىَّماَّيقاراَّمنَّمائعَّشيخَّ،َّواستبحرَّمنَّالعلولَّ،َّووفَّالق اءَّ،َّكا َّإماماَّيفَّاغبديثَّ،َّلهَّكتااَّ
فيهَّ«َّجام َّالتاريخ»،َّولهَّكتااَّ«َّابؼباعَّيفَّأ ولَّالروايعَّوالسماع»للماَزريَّ،َّولهَّكتااَّ«َّالدُمدعدَلم»،َّكم َّبهَّكتااَّ«َّمسلم

.َّانظرَّترصبتهَّيفََّّٗٗ٘،َّولهَّغةها.َّتويفَّرضبهَّاهللَّىالَّ«َّالشفاَّيفَّشر َّاؼبصطفى»غراَّ،َّولهَّكتااَّأخبارَّملوتَّا ندلسَّواؼب
َّ (.ٕٕٔ/ٕٓ«َّ)السة»

َّطَّدارَّالوفاءَّ)مصر(َّ،َّودارَّالندو َّالعاؼبيعَّ)الرياض(.(َّ،َّربقيقَّوبىيَّإظباىي َّ،َّٖٖٖ/ٛ«َّ)إكمالَّاؼبعلم»َّٕ
َّ(:َّٖٓٚٛ)َّ:َّقالَّابنَّ جرَّرضبهَّاهللَّيفَّشرحَّاغبديثَّرقمتنبيو

وقدَّخفيَّىلىَّبعضَّالناسَّفادىىَّأ َّانشقاقَّالقمرَّوق َّمرتنيَّ،َّوهااَّفباَّيعلمَّأه َّاغبديثَّوالسةَّأنهَّغلطَّ،َّفإنهَّ َّيق َّإئَّ
َّمر َّوا د َّ،َّوقدَّقالَّالعمادَّبنَّكثة:َّيفَّالروايعَّالنَّفيهاَّمرتنيَّنظرَّ،َّولع َّقائلهاَّأرادَّفرقتني.

َّلروايات.َّانتهى.قل :َّوهااَّالايَّئَّيتجهَّغة َّصبعاَّبنيَّا
َّ(َّىنَّسلمعَّبنَّا كوعَّرضيَّاهللَّىنه.ٚٚٚٔانظرَّ حيحَّمسلمَّ)َّٖ
َّأيَِّ دجرَّالكعبعَّاؼبال قَّؽبا.َّٗ
َّأيَّكش َّوأوضح.َّجالمََّّ٘
َّ(َّىنَّجابرَّبنَّىبدَّاهللَّرضيَّاهللَّىنه.ٓٚٔ(َّومسلمَّ)ٖٙٛٛروا َّالبخاريَّ)َّٙ



 دالئل نبوتو

 

 47 

أنسََّّ،َّفعنَّيرى من خلفو وىو يصلي بالناس إماماأنهَّ النَّ صل َّلهَّومنَّخوارقَّالعاداتَّ
َّمال َّ ََّّرضيبن َّىنه َّأََُّّ:قالاهلل َّاهلل َّرسول َّف قب َّىلينا ،َّ َّفقالَّقيم َّالصال  أقيمواََّّ:بوجهه

َّٔ. فوفكمَّوترا واَّ،َّفإينَّأراكمَّمنَّوراءَّظهري

                                              
َّ(.ٕ٘ٗ(َّومسلمَّ)ٜٔٚروا َّالبخاريَّ)َّٔ
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، في حينها إخباره ببعض األمور الغائبة عن عيون الناس  من دالئل نبوتو  السابعالنوع 
َّوهوَّباغببشعَّ،َّوالنيبَّيَّيفَّاليولَّالايَّماتَّفيهَّالنجاشَّٔفمنَّذل َّأنهَّنعى فوقع َّكماَّأخربَّ،

 ٕ.و لىَّىليهَّ ال َّالغائبَّباؼبدينعَّ،
،َّفاستعم َّىليهمَّلغيو َّمؤتهَّجيشاَّبعثََّّالنيبََّّويفَّ حيحَّالبخاريَّىنَّأنسَّرضيَّاهللَّىنهَّأ 

زيدَّبنَّ ارثعَّ،َّوأو اهمَّإ َّأ يبَّزيدَّف مةهمَّجعفرَّ،َّوإ َّأ يبَّجعفرَّف مةهمَّىبدَّاهللَّبنَّ
وهوَّقاىدَّإذَّنعىَّزيداَّمثَّجعفراَّمثَّابنَّروا عََّّ،َّوبينماَّالصحابعَّيفَّاؼبدينعَّم َّرسولَّاهللَّروا عَّ

َّقاليفَّاؼبدينعَّ،َّ :َّأخاَّالرايعَّزيدَّف  يبَّ،َّمثََّّقالَّالنيبََّّ:فعنَّأنسَّبنَّمال َّرضيَّاهللَّىنه
،َّلتارفا ََّّوإ َّىينَّرسولَّاهللَّ،َّأخاهاَّجعفرَّف  يبَّ،َّمثَّأخاهاَّىبدَّاهللَّبنَّروا عَّف  يبَّ

َّٖ.تحَّلهدففََُّّمثَّأخاهاَّخالدَّبنَّالوليدَّمنَّغةَّإمر ٍَّ
دَّمواض َّقت َّبعضَّرؤوسَّاؼبشركنيَّ،َّفعنَّأنسَّبنَّمال َّىنَّبدراَّقب َّاؼبعركعَّ دمََّّوؼباَّنيلَّالنيبَّ

،َّكا َّيريناَّمصارعَّأه َّبدرَّبا مسَََّّّإ َّرسولَّاهللََّّ:قالَّىمرَّبنَّاػبطااَّ،َّأ َّرسولَّاهللَّ
َّ.هللهااَّمصرعَّفال َّغداَّإ َّشاءَّاَّ:يقول

َّٗ.َّرسولَّاهللََّّماَّأخطئواَّاغبدودَّالنَّ دمَّ؛َّفوالايَّبعثهَّباغبقََّّ:فقالَّىمر
أرس َّىلياَّواؼبقدادَّواليبةََّّ،َّوفيهاَّأ َّرسولَّاهللَّرضيَّاهللَّىنهَّومنهاَّقصعَّ اطبَّبنَّأيبَّبلتععَّ

َّ َّىنهم َّاهلل ددددي َّؽبمرضددددد َّفقال ،َّ َّاؼبشركني َّإىل َّرسالع َّربم  َّامرأ  َّإثر َّت توََّّ:يف َّ ىت َّروضعَّانطلقوا ا
َّ.،َّفإ َّهباَّامرأ َّمنَّاؼبشركنيَّمعهاَّكتااَّإىلَّاؼبشركنيَّ«خاخ»

                                              
َّ.أيَّأخربَّدبوتهَّٔ
َّ(َّىنَّأيبَّهرير َّرضيَّاهللَّىنه.ٜٔ٘(َّومسلمَّ)ٕ٘ٗٔالبخاريَّ)انظرَّ حيحََّّٕ
َّ(.ٕٙٗٔروا َّالبخاريَّ)َّٖ
َّ(.ٖٕٚٛروا َّمسلمَّ)َّٗ
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َّ
َّٔ.اؼبسلمنيَّرَِّّدددسَّدددلََِّّو ص َّا مرَّ،َّوأدركوهاَّيفَّتل َّالروضعَّ،َّومعهاَّكتااَّإىلَّاؼبشركنيَّفيهَّإفشاءٌَّ

َّ َّصب  َّوقد ،َّ َّىديد  َّالدئئ  َّمن َّالنوع َّهاا َّىلى َّكثةاوا مثلع َّهاديََّّشيئا َّبن َّمقب  َّالشيخ منها
َّ.«الصحيحَّاؼبسندَّمنَّدئئ َّالنبو »رضبهَّاهللَّيفَّكتابهََّّالوادىي

                                              
َّ(َّىنَّىليَّبنَّأيبَّطالبَّرضيَّاهللَّىنه.ٜٕٗٗ(َّومسلمَّ)ٖٚٓٓوالقصعَّيفَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٔ
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الحيوانات توقير بعض شهادة بعض الحيوانات لو بذلك ، و  من دالئل نبوتو  الثامنالنوع 
َناَّرَاٍعَّيَدْرَىىَّبِاغبَْرمِ َِّإْذََّىَرَضَِّذْئٌبََّّرضيَّاهللَّىنهَأيبََّسعِيٍدَّاػْبُْدرِيََِّّعْنَّف،  الجمادات لو و  قَاَل:َّبَديدْ

َّالرماِىيََّيْسَعىَّفَانْدتَدَيَىَهاَِّمْنُهَّ،َّفَدَقاَلَّلِلرماِىي:ََّأئَّتَدتمِقيَّاللمَهَّ،َّرَبُوُلَّ َّ،ََّفَجاَء َِّمْنََّشائِِه بَدْيِنََّوبَدنْيََِّلَشاٍ 
.َُّهَّاللمُهَِّإَفم؟َّقَاَلَّالرماِىي:َّاْلَعَجُبَّلِلاِّْئِبَّ،ََّوالاِّْئُبَُّمْقٍ ََّىَلىََّذنَِبِهَّ،َُّيَكلُِّمِنَِّبَكالِلَّاِبْنسَّرِْزٍقََّساقََّ

َّاغبَْرمتَدنْيََّّقَاَلَّالاِّْئُبَّلِلرماِىي:ََّأئَُّأَ دُِّثَ َّبَِ ْىَجَبَِّمْنََّهَاا؟ََّهَااََّرُسوُلَّاللمِهَّ بَدنْيَ
النماَسَّ،َّوُبَدُِّثََّّٔ

َِّإىَلَّاْلَمِديَنِعَّ،َّفَدَيَواَها ََّسَبَقَّ،ََّفَساَقَّالرماِىيََّشاَءُ  ََّماَّقَْد َِّمْنََّزَوايَاَهاَّ،َّمُثمََّدَخَ ََّىَلىََّّٕبِ َنْدَباِء يفَّزَاوِيٍَع
َ ْخربْ"َّ،َّفََ ْخبَدَرَّالنماَسَّ،ََّفَخرََجََّرُسوُلَّاللمِهََّوقَاَلَّلِلرماِىي:َّ"قُْمَّفَََّّٖفَدَقاَلَّلَُهََّماَّقَاَلَّالاِّْئبَََّّرُسوِلَّاللمِهَّ

َّقَاَلَّالاِّْئُبَّ،ََّوقَاَلَّ َّالسَِّباِعَّابََّّدبَا َسَّ،ََّوالمِايَّن:َّ"َ َدَقَّالرماِىيَّ،ََّأئَِّمْنََّأْشرَاِطَّالسماَىِعََّكالُل
َُّتَكلَِّمَّالسَِّباُعَّابَّ ُ َّنَدْعَلُهََّوَىَابََعََّسْوِطِهَّ،ََّوىُبْربَُ ََّسَّ،ََّوُيَكلَِّمَّالرمجَّننَدْفِسيَّبَِيِدِ َّ،َّئَّتَدُقوُلَّالسماَىُعََّ ىتم

".َفِخُاُ َّحبَِديِثََّأْهِلِهَّبَدْعَد َُّ
َّٗ

َّقالَّىنوَّ َّمال  َّبن َّجََّّ:أنس َّؽبم َّا نصار َّمن َّبي  َّأه  َّيََّدكا  َّاعبم ََّّْ٘سدنو م  َّوا  ،َّ ىليه
َّإىلَّرسولَّاهللَّ َّجاؤوا َّا نصار َّوإ  ،َّ َّفمنعهمَّظهر  َّصب ََّّ:فقالواَّاستصعبَّىليهم َّلنا َّكا  إنه

 .نَّىليهَّ،َّوإنهَّاستصعبَّىليناَّومنعناَّظهر َّ،َّوقدَّىطشَّاليرعَّوالنخ نْسد

                                              
َّ«.النهايع»نعَّؽباَّ رتا َّشرقيعَّوغربيع.َّانظرَّالدحرتنيَّمثىنَّ ر َّ،َّوالدَحدرم َّأرضَّبظاهرَّاؼبدينعَّهباَّ جار َّسودَّكثة َّ،َّواؼبدئََّّ
َّزواهاَّأيَّصبعهاَّوضمها.ََّّٕ
َّيفَّاؼبسجد:َّ)الصال َّجامعع(َّ،َّليجتم َّالناسَّويسمعواَّقولَّالراىي.َّأمرَّفنوديَّزادَّأضبدَّهناَّأ َّالنيبَََّّّٖ
 حيحَّىلىَّشرطََّّ(َّواللفظَّلهَّ،َّوقالَّالشيخَّشعيبَّيفَّ اشيتهَّىليه:َّإسناد ٜٗٗٙ(َّوابنَّ با َّ)ٗٛ-ٖٛ/ٖروا َّأضبدَّ)ََّّٗ

َّمسلم.
َّأيَّيستقو َّىليهَّاؼباءَّمنَّالبئر.ََّّ٘

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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،َّواعبم َّيفَّنا يتهَّ،َّفمشىَّالنيبََّّٔ)قوموا(َّ،َّفقامواَّ،َّفدخ َّاغبائطَّ:  حابهَّفقالَّرسولَّاهللَّ
ََّّفقال َّا نصار ،َّ َّالَكدِلبَّ:كبو  َّالكْلِب َّمث  َّقدَّ ار َّإنه َّنيبَّاهللَّ، َّلبا َّىلي ََّّٕيا َّوإنا ،

َّفقال ،َّ َّاهللََّّ)ليسَّىليمََّّ: ولته َّاعبم َّإىلَّرسول َّنظر َّفلما ،َّ َّب س( َّ ىتَّخرََّّمنه أقب َّكبو 
 ٖ.بنا يتهَّأذلَّماَّكان َّقطَّ،َّ ىتَّأدخلهَّيفَّالعم َّساجداَّبنيَّيديهَّ،َّف خاَّرسولَّاهللَّ

أوَّس ََّّٗناتدَّدددديولَّالنحرَّطبسَّبَََّّأنهَّقُدرِّاَّإىلَّرسولَّاهللَّرضيَّاهللَّىنهَّطَّوىنَّىبدَّاهللَّبنَّقُدرَّْ
 ٙ.يبدأَّهباَّنمَّهَّتدَُّددددإليهَّ،َّأيمََّّ٘فننَّييدلَِّقَّْفطفَِّينحرهنَّ،َّ

لمَّىليَّسَّ:َّإينَّ ىر َّ جراَّدبكعَّكا َّيََُّّقالَّرسولَّاهللََّّ:قالرضيَّاهللَّىنهَّىنَّجابرَّبنَّظبر َّوَّ
َّٚ.قب َّأ َّأبعثَّ،َّإينَّ ىرفهَّاآل 

ج َّإىلَُّأُ ٍدَّومعهَّأبوَّبكرَّوىمرَّوىثما َّفرََّّدَّعََّ َََّّىنَّأنسَّبنَّمال َّرضيَّاهللَّىنهَّأ َّالنيبَّوَّ
َّٛ.،َّفإمباَّىلي َّنيبَّو ديقَّوشهيدا َُّأُ دأُثب ََّّ:هبمَّف ربهَّبرجلهَّوقال

                                              
َّاغبائطَّهوَّالبستا .َّٔ
داءَّالكلبَّ،َّفيميقََّّ-أيَّابنسا ََّّ–و َّ،َّفإذاَّىضَّإنساناَّأ ابهَّددولَّالناسَّ،َّفيصيبهَّداءَّشبيهَّباعبنددلبَّيشتدَّيفَّأك َّغبددهوَّالكَّٕ

َّ«.َّلسا َّالعرا»انظرَّثيابهَّ،َّويعويَّىواءَّالكلب.َّ
َّ حيحَّلغة .َّ:«اؼبسند»(َّ،َّوقالَّؿبققوَّٛ٘ٔ/ٖروا َّأضبدَّ)َّٖ

َّإسناد َّ حيحَّىلىَّشرطَّمسلم.َّ:«اؼبسند»(َّ،َّوقالَّؿبققوَّٕٗٓ/ٔويفَّالبااَّىنَّىبدَّاهللَّبنَّجعفرَّ،َّروا َّأضبدَّ)
َّبَدناتَّصب َّبَددددَدنعَّ،َّوهيَّالناقعَّالنَّبلغ َّطبسَّسنني.َّٗ
ك َّوا د َّجعلنَّيتقربنَّإليهَّ،َََّّّ:،َّواؼبقصودمنهَّالتقراََّّأي،ََّّلنيبَّئ َّإىلَّاقَّأيَّأخاَّيفَّفع َّشيءَّماَّ،َّوهوَّهناَّائزدَِّفَِّددددطَََّّ٘

َّبنحرهاَّقب َّأختها.َّأ َّيبدأَّالنيبََّّتريد
،َّ«َّالصحيحَّاؼبسندَّمنَّدئئ َّالنبو »كماَّيفَّرضبهَّاهللََّّ(َّ،َّو سنهَّالشيخَّمقب َّالوادىيَّ٘ٙٚٔ(َّ،َّوأبوَّداودَّ)ٖٓ٘/ٗروا َّأضبدَّ)َّٙ

َّلباينَّرضبهَّاهلل.وا «َّاؼبسند»،َّوكااَّ ححهَّؿبققوََّّٛٔٔصَّ
َّ(.ٕٕٚٚروا َّمسلمَّبرقمَّ)َّٚ
َّ(.ٕٖٚٗ،ََّّٖ٘ٚٙروا َّالبخاريَّبرقمَّ)َّٛ
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ىبُطبَّيوماَّإىلَّجاعََّّفقدَّكا َّالنيبَّ ننيَّجاعَّلبلعَّكان َّيفَّاؼبسجدَّإليهَّ،َّأي اَّومنَّذل َّ
،َّفبكىَّاعباُعَّ ىتَّظبعواََّّلبلعَّيفَّاؼبسجدَّ،َّفصنعواَّلهَّمنرباَّ،َّفلماَّكان َّاعبمععَّقعدَّإليهَّالنيبَّ

َّٕفسك .َّهَُّفوض َّيد َّىليهَّوضممََّّ،َّ ىتَّنيلَّالنيبََّّٔث َّ وتَّالعِدشارلهَّ وتاَّم

                                              
ََّّالعشارَّصب َّىشراءَّ،َّوهيَّالناقعَّالنَّم ىَّىلىَّضبلهاَّىشر َّأشهر.َّٔ
َّ(.ٜٕ٘ٓ،ََّّٜٛٔانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٕ
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فحصل ََّّ،ََّّإخباره عن أمور مستقبلية تحصل تبعا مع مرور الزمنمن دالئل نبوتو  التاسعالنوع 
َّ.ٔكماَّأخربَّ،َّفمنَّهااَّإيباؤ َّإىلَّخالفعَّأيبَّبكرَّرضيَّاهللَّىنه

وأ َّبهَّبياضَّبقدرَّموض َّ،َّبارَّلد َّهوَّهباَّوإخبار َّىنَّؾبيءَّأويسَّالقرينَّمنَّاليمنَّ،َّوأ َّلهَّوا
َّٕ.ف تىَّإىلَّاؼبدينعَّكماَّأخربَّ،َّولقيهَّىمرَّرضيَّاهللَّىنهلوَّأقسمَّىلىَّاهللَّ بر َّ،َّدرهمَّأوَّدينارَّ،َّ

فكانواَّخةَّالقرو َّالنَّمرتَّىليهاَّوإخبار َّىنَّاستقامعَّالقرو َّالثالثعَّ،َّفحص َّا مرَّكماَّأخربَّ،ََّّ
خةَّالناسَّقرينَّ،َّمثََّّ:قالَّرضيَّاهللَّىنهَّىنَّالنيبَّبنَّمسعودَّفعنَّىبدَّاهللَّا معَّابسالميعَّ،َّ

َّٖ.الاينَّيلوهنمَّ،َّمثَّالاينَّيلوهنم
َّٗ.ومنهاَّإخبار َّبفتحَّاليمنَّوالشالَّوالعراقَّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخرب

َّ٘.ومنهاَّإخبار َّبفتحَّمصر
غلب َّالرولَّ*ََّّإيباؤ َّإىلَّانتصارَّالرولَّىلىَّفارسَّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخربَّ،َّوذل َّقولهَّتعاىلومنهاَّ

 َّهيَّماَّدو َّالعشرَّيفَّ ،َّوالبََِّّيفَّأدىنَّا رضَّ*َّوهمَّمنَّبعدَّغلبهمَّسيغلبو َّ*َّيفَّب  َّسنني
َّٙ.لبواَّقب َّسبالَّاؼبد ،َّفغَُّالعددَّ
َّٚ.رضيَّاهللَّىنهَّإخبار َّبفتحَّخيربَّىلىَّيدَّىليَّبنَّأيبَّطالبومنهاَّ

َّ
                                              

َّ(.ٖٕٚٛ(َّومسلمَّ)ٙٙٙ٘انظرَّ ديثَّىائشعَّيفَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٔ
َّ(.ٕٕٗ٘روا َّمسلمَّ)َّٕ

َّ(َّ،َّواللفظَّللبخاري.ٖٖٕ٘(َّومسلمَّ)ٕٕ٘ٙالبخاريَّ)روا ََّّٖ
َّ(.ٖٕٛٗ(َّ،َّوكااَّأبوَّداودَّ)ٖٛٛٔ)(َّ،َّومسلمَّٙٚٚٔانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٗ
َّ(.ٖٕٗ٘انظرَّ حيحَّمسلمَّ)َّ٘
ََّّ(َّ،َّو ححهَّا لباينَّرضبهَّاهلل.ٖٖٓ/ٕ«َّ)الدئئ »(َّ،َّوالبيهقيَّيفَّٖٜٖٔ«َّ)جام َّالرتماي»انظرََّّٙ
ََّّ(.ٕٙٓٗسلمَّ)(َّومٕٜٕٗانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٚ
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َّٔ.مظلوماومنهاَّإخبار َّدبقت َّىثما َّرضيَّاهللَّىنهَّ
َّٕ.مظلومارضيَّاهللَّىنهَّقت َّىمارَّبنَّياسرَّومنهاَّإخبار َّدب

َّٖ.ومنهاَّإخبار َّب  َّابنتهَّفاطمعَّأولَّالناسَّغبوقاَّبهَّمنَّأه َّبيتهَّبعدَّوفاته
َّٗ.رضيَّاهللَّىنهاَّومنهاَّإخبار َّب  َّأولَّزوجاتهَّغبوقاَّبهَّبعدَّوفاتهَّزينب

َّ٘.َّىنهرضيَّاهللَّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخربَّيفَّخالفعَّىمربإخراجَّاليهودَّمنَّخيربَّومنهاَّإخبار َّ
،َّفكا َّا مرَّكال َّيفَّخالفعَّيا َّ،َّوأ َّألَّ رالَّمنهمَّالبحرَّغَّومنهاَّإخبار َّأ َّبعضَّأمتهَّسةكبو 

َّٙ.ىثما َّرضيَّاهللَّىنه
َّٚ.سومنهاَّإخبار َّبفتحَّفارَِّ

َّٛ.يفَّسبي َّاهللَّاوإنفاقَّكنوزنبوقيصرَّ،َّومنهاَّإخبار َّهبالتَّكسرىَّ
قت َّىمرَّمثَّىثما َّمثَّدكماَّأخربَّ،َّف وؽباَّمََّّوقع ،َّفَّٜلوقوعَّبعضَّالفنتَّباؼبدينعَّومنهاَّإشارتهَّ

َّ.وقععَّاغبر َّيفَّزمنَّيييدَّبنَّمعاويع

                                              
ََّّ لباين.اَّو ححه(َّ،َّٖٛٓٚانظرَّجام َّالرتمايَّ)َّٔ
ََّّ(.ٜٕ٘ٔ(َّومسلمَّ)ٕٕٔٛانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٕ
َّ(.َّٕٓ٘ٗ(َّومسلمَّ)ٕٖٙٙانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٖ
َّ(.ٕٕ٘ٗ(َّومسلمَّ)ٕٓٗٔانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٗ
َّ(.ٖٕٓٚانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّ٘
َّ(.ٕٜٔٔ(َّومسلمَّ)ٜٕٛٚانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٙ
َّ(.ٜٕٓٓنظرَّ حيحَّمسلمَّ)اَّٚ
َّ(.ٜٜٕٔ(َّ،َّوكااَّ ديثَّجابرَّبنَّظبر َّالايَّروا َّمسلمَّ)ٜٕٛٔ(َّومسلمَّ)ٜٖ٘٘انظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٛ
َّ(.ٕ٘ٛٛومسلمَّ)َّ(ٛٚٛٔانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٜ
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َّأخربََّّإخبار َّدئئ َّنبوتهَّومنَّ َّفوق َّا مرَّكما َّفلمَّيدخلهاَّب  َّالطاىو َّئَّيدخ َّاؼبدينعَّ، ،
َّٔ.قط

َّٕ.ومنهاَّإخبار َّىنَّتفرقَّا معَّمنَّبعد َّىلىَّفرقَّكثة َّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخرب
 َّأناساَّمنَّأمتهَّسيكابو َّبالقدرَّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخربَّ،َّفظهرَّأناسَّيدىو َّأ َّومنهاَّإخبار َّب 

َّٖ.اهللَّئَّيعلمَّالشيءَّإئَّبعدَّوقوىهَّ،َّتعاىلَّاهللَّىنَّذل 
ىو َّابيبا َّبالقرآ َّويكفرو َّرقعَّالنَّتسميَّنفسهاَّبالقرآنينيَّ،َّوهمَّالاينَّيدمَّومنهاَّإخبار َّىنَّالفَِّ

َّ َّفوق َّا بالسنعَّوئَّيؤمنو َّهبا َّأراحَّاهللَّالعبادَّوالبالدَّمنَّ، َّأخربَّ،َّوهمَّموجودو َّاآل َّ، مرَّكما
َّٗ.شرهم

َّ٘.ب  َّبعضَّأمتهَّسيتشبهَّباليهودَّوالنصارىَّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخربَّومنهاَّإخبار َّ
ومنَّدئئ َّنبوتهَّإخبار َّأنهَّسي اَّىلىَّأمتهَّزما َّئَّيبافَّاؼبرءَّفيهَّمنَّأينَّأخاَّمالهَّمنَّ اللَّأوَّ

َّ.،َّكماَّهوَّاغبالَّيفَّزمانناَّمرَّكماَّأخرب،َّفوق َّا َّٙمنَّ رال
َّ َّوكا  َّاػبوارجَّ، َّبظهور َّإخبار  َّأي ا َّومنَّدئئلها َّأمرهم َّأتىَّىليَّرضيَّاهللَّىنهَّدبالَّمنَّأول ؼبا

َّ،ََّّاعببنيَّناتئَّالوجنتنيَّ،ََّّ َّشرَِّبنيَّأربععَّنفرَّ،َّفقالَّرج َّغائرَّالعيننيَّ،َّمََُّّاليمنَّ،َّفقسمهَّالنيبَّ
َّ

                                              
َّ(.ٜٖٚٔومسلمَّ)َّ(ٖٔٚ٘انظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٔ
(َّىنَّىو َّبنَّٕٜٜٖويفَّالبااَّىندَّابنَّماجهَّ)يحَّ،َّح سنَّ َّ:يفَّتعليقهَّىليهَّ(َّ،َّوقالَّا لباينٜٙ٘ٗانظرَّسننَّأيبَّداودَّ)َّٕ

َّ،َّو ححهَّا لباينَّأي ا.رضيَّاهللَّىنهَّمال َّ
َّ(.ٛانظرَّ حيحَّمسلمَّ)َّٖ
َّ(َّ،َّو ححهَّا لباينَّرضبهَّاهلل.ٕٔ(َّوابنَّماجهَّ)ٕٗٙٙ(َّ،َّوالرتمايَّ)ٗٓٙٗانظرَّسننَّأيبَّداودَّ)َّٗ
َّ(.ٜٕٙٙ(َّومسلمَّ)ٖٙ٘ٗانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّ٘
َّ(.ٜٕ٘ٓيَّ)انظرَّ حيحَّالبخارََّّٙ
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َّ!اهللَّقَّياَّرسولَّاهللَّ،َّاتمََّّ:رَّابزارَّ،َّفقالمَِّّش،َّؿبلوقَّالرأسَّ،َّمََُّّٔاللحيعَّكثَُّّ
َّ!؟:َّويل َّ،َّأولس َّأ قَّأه َّا رضَّأ َّيتقَّاهللَّفقالَّلهَّرسولَّاهللَّ

َّوىلَّالرج َّقالَّالنيبَّ َّإنهَّىبرجَّمنَّضََّّمثَّؼبا َّئَّهباوزََّّٕئ ىء: َّيتلو َّكتااَّاهللَّرطبا َّقول هاا
َّ. ناجرهمَّ،َّيبرقو َّمنَّالدينَّكماَّيبرقَّالسهمَّمنَّالرميع

،َّوىبرجو ََّّ٘رردََّتدََّّٗ ععمث َّثديَّاؼبرأ َّ،َّأوَّمث َّالبََُّّٖديه َُّآيتهمَّرج َّأسودَّإ دىَّىَََّّ:أ َّقالإىلَّ
َّ.وىبرجو َّىلىَّ نيَّفرقعَّمنَّالناس

،َّوأشهدَّأ َّىليَّبنَّأيبَّطالبََّّف شهدَّأينَّظبع َّهااَّاغبديثَّمنَّرسولَّاهللََّّ:قالَّأبوَّسعيد
الايََّّتَّإليهَّىلىَّنعِ َّالنيبَّقاتلهمَّوأناَّمعهَّ،َّف مرَّبال َّالرج َّفالتُدِمسَّفُ اَّبهَّ،َّ ىتَّنظرَّ

َّٙ.هَُّددتََّددعََّددنََّ
َّٚ.يقتلو َّأه َّابساللَّويدىو َّأه َّا وثا َّ:ويفَّروايعَّمسلمَّيفَّو فهم

َّ َّأخربومن َّالن َّالغيبيع َّهبوقوىَّالنيبََّّا مور َّاؼبستقب  َّيف َّأقواما َّاغبِدرََّّاأ  َّسيستحلو  َّأمته َّمن
ََّّ

                                              
َّ«.النهايع»الكثاثعَّيفَّاللحيعَّأ َّتكو َّغةَّرقيقعَّوئَّطويلعَّلكنَّفيهاَّكثافع.َّانظرََّّٔ
َّ«.النهايع»ال ئ ىءَّهوَّا   َّ،َّواؼبقصودَّهوَّالنس .َّانظرََّّٕ
َّ«.النهايع»انظرَّالع دَّهوَّماَّبنيَّالكت َّواؼبرفق.ََّّٖ
َّ«.النهايع»انظرَّالُب ععَّهيَّالقطععَّمنَّاللحم.ََّّٗ
َّ«.النهايع»انظرَّ،َّوأ لهاَّتتدردرَّ،َّولكنَّ اف َّإ دىَّالتاءينَّزبفيفا.ََّّتدردرَّأيَّترتجَّ٘
َّ(.ٗٙٓٔ(َّومسلمَّ)ٖٖٗٗ،ََّّٖٓٔٙانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٙ
واػبوارجَّفرقعَّظهرتَّيفَّذل َّاليما َّ،َّوهيَّموجود َّإىلَّاآل َّ،َّوهناتَّمنَّالطوائ َّاآل َّمنَّوبم َّفكرهاََّّ:قالَّمقيد َّىفاَّاهللَّىنهَّٚ

:َّهااَّاغبديثَّوأمثالهَّينطبقَّىلىَّصباىعََّّٓٓٙ،َّصَّ«َّدئئ َّالنبو »حعَّيفَّمصرَّ،َّقالَّالشيخَّمقب َّيفَّالثوريَّ،َّكاعبماىعَّاؼبسل
َّالتكفةَّواؽبجر َّالنَّظهرتَّدبصرَّوامتدتَّإىلَّصبي َّا قطارَّابسالميع.
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َّ
َّٔ.،َّفوق َّا مرَّكماَّأخربواػبمرَّواؼبعاز َّواغبريرَّ

ومنَّذل َّفظهرَّبع هاَّكماَّأخربَّ،َّ،ََّّأشراطَّالساىعَّالصغرىبعضَّنَّدئئ َّنبوتهَّإخبار َّىنَّوم
وَّشَّ،َّوفََُّّٖوكثر َّاؼبال،َّوكثر َّالقت َّ،َّوظهورَّالفنتَّ،َّوتقاراَّاليما َّ،َّوكثر َّاليئزلَّ،ََّّٕقبضَّالعلم
َّ َّاعبه  َّوَّ، َّاػبمر َّشرا ََّّٗاليناوَّ، ،َّ َّالنساء َّويكثر ََّّ٘الرجالَّ َُّّويقَِّ، ،َّ َّاؼبسَّوإخبار  لمنيَّأ 

ِدََِّّلإْلِظْبَاِىيِليَوقَْدََّوقََ ََّّ:«الفتح»،َّقالَّاغبافظَّيفََّّٙعرعالَّالشمَّسيقاتلو َّقوماَّينتعلو َّنَِّ ِمْنََّطرِيِقَّؿُبَمم
ََّّ.َكاَنْ َّنَِعاؽُبْمَّالشمْعرََّّ«َباَب »بَدَلَغِنََّأ مََّأْ َحاَاََّّ:ؿُبَممِدَّْبِنََّىبماٍدَّقَالَّ

َّاليمنَاِدقَََّّ«َباَب »َّ:قُدْل  َِّمْن َّطَائَِفٍع َّيفَّأَيمالَِّمْن ََّكِبةَ  ََّشوَْكع َّؽَبُْم ََّوقَاَمْ  َّاْلُمَحرمَماتَّ، َِّاْسَتَباُ وا ،َّ ِع
اْلَمْاُكوُرَّيفَّأَيمالََّّ«بَاَب »،َِّإىَلََّأْ َّقُِتَ َََّّوالرميَّْاْلَمْ ُمو َّ،ََّوَغلَُبواََّىَلىََّكِثٍةَِّمْنَِّباَلِدَّاْلَعَجِمََّكَطرَبِْسَتا َّ

ََّوِىْشرِينَّاْلُمْعَتِصمَّ،َّوََكاَ َُّخُروُجهَّيفَّ َلَهاَّ،ََّوقَدتدُْلُهَّيفََّسَنعَّاِثْدنَتدَنْيِ ََّأْوَّقَدبدْ انتهىَََّّّ.ََّسَنعَِّإْ َدىََّوِمائَدتَدنْيِ
َّ.كالمه

                                              
َّ(.ٜٓ٘٘انظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٔ

َّليناَّيفَّبعضَّالبالدَّابسالميعَّانتشاراَّواسعاَّىياذاَّباهلل.كماَّلوَّأنهَّ الئَّ،َّوقدَّانتشرَّااليناَََّّّهوَّالفرجَّ،َّواؼبقصودَّانتشارَّاغبِدرَّوَّ
َّويكو َّهااَّبقبضَّالعلماء.َّٕ
َّ(.ٖٙٓٔانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٖ
َّ(.ٕٔٚٙ(َّومسلمَّ)ٓٛانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٗ
َّ(.ٕٔٚٙومسلمَّ)َّ(ٔٛانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّ٘
َّ.رضيَّاهللَّىنهَّهرير َّ(َّىنَّأيبٕٜٕٔ(َّىنَّىمروَّبنَّتغلبَّ،َّوكااَّمسلمَّ)ٕٜٕٚانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٙ

َّ.الَّاؼبصنوىعَّمنَّشعرَّابب َّوكبو يلبسو َّالنعَّعالَّالشعر(َّأيومعىنَّقولهَّ)ينتعِلو َّنَِّ
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َّالنيبَّوفب َّذكر  أ َّاؼبسلمنيَّسيقاتلو َّالرتتَّ،َّوقدَّجاءََّّإخبار َّالصغرىَّالساىعََّّيفَّأشراطَّا
َّٖ.ا نو َّٕل لوجو َّ،َّذَُّرَّاغارَّا ىنيَّ،َّضبَّ َّ،ََّّٔطرقعمَّدجا َّالهمَّكاؼبَِّدو فهمَّب  َّوجوه

َّاهلل َّالنوويَّرضبه َّاهللََّّ:قال َّمعجياتَّلرسول َّكلها َّجبمي ََّّوها  َّالرتت َّقتالَّهؤئء َُّوجد َّفقد ،
َّ َّذكرها َّالن َّضبََّّ فاهتم َّا ىنيَّ، َّ غار َّىَِّ، َّذل َّا نو َّ، ،َّ َّالوجو  َّك  َّدر ،َّ راضَّالوجو 

يفَّزمانناَّ،َّوقاتلهمَّاؼبسلمو َّوجوههمَّاجملا َّاؼبطرقعَّ،َّينتعلو َّالشعرَّ،َّفوجدواَّهبا َّالصفاتَّكلهاَّ
مراتَّ،َّوقتاؽبمَّاآل َّ،َّونس لَّاهللَّالكرًنَّإ سا َّالعاقبعَّللمسلمنيَّيفَّأمرهمَّوأمرَّغةهمَّ،َّوسائرَّ
أ واؽبمَّ،َّوإدامعَّاللط َّهبمَّواغبمايعَّ،َّو لىَّاهللَّىلىَّرسولهَّالايَّئَّينطقَّىنَّاؽبوىَّ،َّإ َّهوَّ

َّ.انتهىَّ.إئَّو يَّيو ى
ماَّجاءَّيفَّ ديثَّىمرَّبنَّاػبطااََّّ؛،َّفظهرَّكماَّأخربَّالصغرىََّّأشراطَّالساىعيفََّّاَّذكر َّوفب
َّس لَّجربي َّالنيبََّّٗ« حيحَّمسلم»يفَّ َّفقالَّؼبا ىا َّيفَّأ َّيتطاولَّالرَّّ)َّ:ىنَّىالماتَّالساىع

يرتكو َّالرىيَّويشتغلو َّبالبناءَّ ىتَّأهنمَّليتطاولَّبع همَّىلىَُّرىا َّالغنمَّوابب َّأ َّ(َّ،َّأيَّالبنيا 
َّهااَّاليما .َّبنيا َّبعضَّ،َّوهااَّمشاهدَّيف

يفَّغيو َّتبوتَّ،َّوهوَّيفَّقبعَّمنََّّأتي َّالنيبََّّ:ىو َّبنَّمال َّقالذل َّأي اَّماَّ ّدثَّبهَّومنَّ
ََّّ:،َّفقالَّ٘لدََّأََّ

                                              
بال َّلبياضهَّ،َّواؼبقصودَّىراضََّّصمَّبَّ،َّولع َّالعصبَّخَُّصََّرقَّهوَّإلباسهاَّالَعدَقبَّوهوَّالعََّجنَّوهوَّالرتسَّ،َّوالطمَّداجملا َّصب َّمََِّّٔ

َّها.ياضَُّدالوجو َّ،َّبَِّ
َّ غارها.َُّذل َّا نو َّأيَّٕ
َّ(َّىنَّأيبَّهرير .ٕٜٕٔ(َّىنَّىمروَّبنَّتغلبَّ،َّوكااَّمسلمَّ)ٕٜٕٚانظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٖ
َّ(.ٛرقمَّ)َّٗ
َّلَّهوَّاعبلد.ا دَََّّ٘
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مَّ،َّدعاصَّالغنددقَُّدمَّكداَّفيكدوتا َّي خددسَّ،َّمثَّمَُّدد َّاؼبقدحَّبيددواَّ،َّمثَّفتمَََّّ:اَّبنيَّيديَّالساىعددت َّدَّسَّىدَّأَُّ
مثَّاستفاضعَّاؼبالَّ ىتَّيعطىَّالرج َّمائعَّدينارَّفيظ َّساخطاَّ،َّمثَّفتنعَّئَّيبقىَّبي َّمنَّالعراَّإئَّ

في تونكمَّرب َّشباننيَّغايعَّ،َّرب َّك َّ،َّرو َّغدَِّدفيَّفرددنعَّتكو َّبينكمَّوبنيَّبنَّا  دهلتهَّ،َّمثَّددخ
َّٔ.غايعَّاثناَّىشرَّألفا
َّ:«الفتح»قالَّابنَّ جرَّيفَّ
َّ.اْلَمْوتَّاْلَكِثةَّاْلُوُقوعَّ:َوقَاَلََّغْة َّ،َُّهَوَّاْلَمْوتَّ:ازُمْوتَاِ َّ،َّقَاَلَّاْلَقيمَّ

فَدَتُموتََّفْج َ َّ،ََّويُدَقالَِّإ مَّ،َُّهَوََّداءَّيَْ ُخاَّالدمَواّاَّفَدَيِسي َِّمْنَّأُُنوفَهاََّشْيءَّ؛ََّّ(َكُعَقاِصَّاْلغََنم)َّ:قَدْوله
ََّّ.وََكاَ ََّذِلَ َّبَدْعدَّفَدْتحَّبَدْي َّاْلَمْقِدس،َََّّهِاِ َّاآْليَعََّظَهَرْتَّيفَّطَاُىو َِّىَمَواٍسَّيفَِّخاَلفَعَُّىَمر

عَّمُثمَِّاْسِتَفاَضعَّاْلَمال(ََّأْيََّكثْدرَتهَّ،ََّوَظَهَرْتَّيفَِّخاَلفَعَُّىْثَما َِّىْندَّتِْلَ َّاْلُفُتوحَّاْلَعِظيَمعَّ،ََّواْلِفتدْنََّ)َّ:قَدْوله
ََّّ.ِفنَتَّبَدْعد َّ،ََّوالسماِدَسعََّ َّذبَِْئَّبَدْعدَّاْلُمَشارَِّإلَيدَْهاَّاُفْدتُِتَحْ َِّبَقْتِ َُّىْثَما َّ،ََّواْسَتَمرمْتَّالَّْ

ََّّ.(َُّهْمَّالرُّولا  فرَبِنَّ)َّ:قَدْولُهَُّ
َّ.باختصارانتهىََّّ.ِإَذاََّوقَدَفْ ََّوَق َّ،َّ)َغايَع(ََّأْيَّرَايَعَّ،ََّوظُبَِّيْ َّبَِاِلَ َِّ َندمَهاََّغايَعَّاْلُمتمِب ََّّ:قَدْوله

،َّاللهمََّّدنعَّاؼبشارَّإليهاَّ،َّوهااَّمنَّدئئ َّنبوتهَّ:َّوقدَّظهرتَّكلهاَّإئَّاؽبىفاَّاهللَّىنهَّقالَّمقيد 
َّ.انصرَّاؼبسلمنيَّىلىَّمنَّبغىَّىليهم

َّ دمََّّذل َّأي اومنَّ َّأنسَّما َّالساىعَّ ىتَّيتباهىَّ)َّ:قالَّأ َّالنيبَّرضيَّاهللَّىنهَّثَّبه ئَّتقول
،َّوقدَّوق َّا مرَّكماَّأخربَّ،َّفصارَّالناسَّيتباهو َّبيخرفعَّاؼبساجدَّ،َّوبع همََّّٕ(الناسَّيفَّاؼبساجد

                                              
َّ(.ٖٙٚٔروا َّالبخاريَّ)َّٔ
َّو ححهَّا لباين.(َّ،َّٜٖٚ(َّوابنَّماجهَّ)ٜٗٗروا َّأبوَّداودَّ)َّٕ
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ينفقَّا موالَّالطائلعَّيفَّسبي َّالتيينيَّويعدهاَّ دقعَّوقربعَّ،َّوهااَّليسَّبسبي َّشرىيَّ،َّب َّالسبي َّ
َّ.الشرىيَّهوَّماَّكا َّيفَّسبي َّتقويعَّالبناءَّأوَّتوسعته

َّٔ.رَّسيعيشَّمائعَّسنعَّ،َّفكا َّا مرَّكال سَّْومنهاَّإخبار َّب  َّىبدَّاهللَّبنَّبَُّ

َّ،َّوهيَّمدينعَّبالشالَّ،َّٕصرى َّببَُّداقَّاببدأىنجازَّت يءَّدروجَّنارَّمنَّأرضَّاغبدبار َّىنَّخددومنهاَّإخ
َّ.ٖوقدَّخرج َّها َّالنارَّسنعَّطبسَّوستنيَّوس َّمئعَّ،َّوشاهدَّالناسَّأىناقَّابب َّببصرى

مدداَّأخددربَّبددهَّمددنَّأ َّالندداسَّسددي اَّىلدديهمَّزمددا َّيرتكددو َّفيددهَّركددواَّاببدد َّ،َّوقدددََّّومددنَّدئئدد َّنبوتددهَّ
:َّواهللَّلينديُِلنمَّابدنََّّأنهَّقال:َّقدالَّرسدولَّاهللَّربققَّهااَّيفَّزمانناَّهااَّ،َّفعنَّأيبَّهرير َّرضيَّاهللَّىنهَّ

ولت ـتــر ك ن  الق ـالف فـال مرًنَّ كماَّىدادئَّ،َّفليكِسدُر مَّالصدليبَّ،َّوليقدِتُلنمَّاػبنييدرَّ،َّولي دُعنمَّاعبييدعَّ،َّ
َّ...َّاغبديث.َّي سعى عليها

َّووىبلدقَّمدداَّئَّيفَّتفسدةَّقولدهَّتعداىل«َّأضدواءَّالبيدا »قدالَّالشديخَّؿبمددَّا مدنيَّالشدنقيطيَّرضبدهَّاهللَّيفَّ
َّ:ٗتعلمو ﴾

سٌمَّفالَُّيسعىَّىليها(َّ،َّفإنهَّقَََّّ٘:َّ)ولترتُكنمَّالِقالصَّوؿب َّالشاهدَّمنَّهااَّاغبديثَّالصحيحَّقولهَّ
أندهَّسددُترتتَّاببد َّفددالَُّيسدعىَّىليهدداَّ،َّوهدااَُّمشدداهٌدَّاآل َّلالسدتغناءَّىددنَّركوهبداَّباؼبراكددبََّّمدنَّالندديبَّ
َّ.ٙاؼباكور 

                                              
َّ«.لَّالنبالءسةَّأىال»(َّ،َّوانظرَّترصبعَّىبدَّاهللَّبنَّبسرَّيفَّٜٛٔ/ٗروا َّأضبدَّ)َّٔ
 (َّىنَّأيبَّهرير َّرضيَّاهللَّىنه.ٕٜٕٓ(َّومسلمَّ)ٛٔٔٚروا َّالبخاريَّ)َّٕ
 هد.َّٗ٘ٙ،َّأ داثَّسنعَّ«َّالبدايعَّوالنهايع»انظرََّّٖ
َّ.َّٛسور َّالنح :ََّّٗ
 «.النهايع»القالصَّصب َّقلوصَّوهيَّالناقعَّالشابع.َّانظرََّّ٘
 خَّرضبهَّاهلل.يعنَّالطائراتَّوالقطاراتَّوالسياراتَّ،َّوقدَّتقدلَّذكرهاَّيفَّكاللَّالشيَّٙ
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وإ َّكانددد َّمعجياتددهَّ دددلواتَّاهللَّىليدددهََّّ ددحعَّنبوتدددهَّويفَّهددااَّاغبدددديثَّمعجدددي َّىظمددىَّتددددلَّىلدددىَّ
َّوسالمهَّأكثرَّمنَّأ َّرُبصر.َّانتهى.

 فصل
،َّومنَّذل َّماََّّوهناتَّأمورَّمستقبليعَّ َّتظهرَّبعدَّ،َّولكنهاَّستظهرَّقطعاَّ،َّمصداقاَّلقولَّالنيبَّ

تقاتلكمَّاليهودَّ،ََّّ:يقولَّمع َّرسولَّاهللَّدسَّ:بنَّىمرَّرضيَّاهللَّىنهماَّقالىبدَّاهللَّثَّبهَّ دمَّ
َّٔياَّمسلمَّ،َّهااَّيهوديَّورائيَّفاقتله.َّ:جرطو َّىليهمَّ،َّ ىتَّيقولَّاغبََّلمَّسَّفتَُّ

َّٕ.منَّأ َّاؼبدينعَّالنبويعَّئَّيدخلهاَّالدجالَّومنَّذل َّأي اَّماَّأخربَّبهَّ

                                              
َّ(.ٕٕٜٕ(َّ،َّومسلمَّ)ٕٜٕٙ،َّروا َّالبخاريَّ)رضيَّاهللَّىنهَّ(َّ،َّويفَّالبااَّىنَّأيبَّهرير َّٕٜٕٔ(َّومسلمَّ)ٖٜٖ٘روا َّالبخاريَّ)َّٔ
َّ(.ٜٖٚٔ(َّومسلمَّ)ٖٔٚ٘انظرَّ حيحَّالبخاريَّ)َّٕ
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وهوَّاؼبعجي َّاػبالد َّاؼبستمر َّمنَّ نيَّأنيِلَّالقرآ َّالكرًنَّ،ََّّهوَّمن دالئل نبوتو  العاشرالنوع 
انق  َّدبوهتمَّ،َّو َّيبقَّؽبمَّمعجي َّإئَّماَّ كا َّأتباىهمَّقاطبعَّا نبياءَّفإ َّآياتَّإىلَّيولَّالقيامعَّ،َّ

فعنَّأيبََّّإىلَّأ َّيرثَّاهللَّا رضَّومنَّىليهاَّ،َّيفَّزماهنمَّ،َّأماَّالقرآ َّفمعجي َّخالد َّشوهدىنهمَّفباَّ
قال:َّماَِّمنَّا نبياءَّمنَّنيبَّإئَّقدَُّأىطيَّمنَّاآلياتَّماَّمثلهََّّهرير َّرضيَّاهللَّىنهَّأ َّرسولَّاهللَّ

ىليهَّالبشرَّ،َّوإمباَّكا َّالايَُّأوتي َّو ياَّأو ىَّاهللَّإفَّ،َّف رجوَّأ َّأكو َّأكثرهمَّتابعاَّيولََّّآمن
 1.القيامع

َّقالَّمشسَّالدينَّالاهيبَّرضبهَّاهلل:
هددا َّهددديَّاؼبعجدددي َّالعظمدددىَّ،َّوهددديَّالقدددرآ َّ،َّفدددإ َّالنددديبَّمدددنَّا نبيددداءَّىلددديهمَّالسددداللَّكدددا َّيددد اَّباآليدددعَّ

لكددو َّمعجيتددهَّالكددربىَّباقيددعَّبعدددد َّ،ََِّّبعهَّ،َّوَكددثُدددددَرَّأتبدداعَّنبيندداَّوتنق دديَّدبوتددهَّ،َّفَقدد مَّلددال َّمددنَّيتمدددددد
فيدؤمنَّبداهللَّورسدولهَّكثدٌةَِّمدممددنَّيسدم َّالقدرآ َّىلدىَّمدرَّا زمدا َّ،َّوؽبدااَّقدال:َّفد رجوَّأ َّأكدو َّأكثددرهمَّ

2َّتابعاَّيولَّالقيامع.َّانتهى.

َّوقالَّابنَّكثةَّرضبهَّاهلل:
َّأواَّمنَّخوارقَّالعاداتَّم َّأوفَّالبصائرَّواؼبعىنَّأ َّك َّنيبَّقد َّيقت يَّإيبا َّمنَّرأىَّذل َّمن ا

َّ القرآ ََّّ–أيَُّجددلُُّهَّوأىظُمُهَّوأهبُر ََّّ–والنهىَّ،َّئَّمنَّأه َّالعنادَّوالشقاءَّ،َّوإمباَّكا َّالايَّأوتِدددددديه
َّوانق  َّبانق اءَّ َّذهب َّمعجياتَّا نبياء َّياهبَّكما َّوئ َّيبيد َّئ َّفإنه ،َّ َّإليه َّاهلل َّأو ا  الاي

                                              
 ،َّواللفظَّؼبسلم.َّ(ٕ٘ٔمسلمَّ)(َّؤَّٜٛٗالبخاريَّ)روا 1ََّّ
 بةوت.َّ–(َّ،َّبااَّجام َّيفَّدئئ َّالنبو َّ،َّالناشر:َّمؤسسعَّالرسالعَّٖٔ٘/ٕٚعَّ،َّ)،َّقسمَّالسة َّالنبوي«َّسةَّأىاللَّالنبالء»2َّ
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ربَّىنهاَّبالتواترَّواآل ادَّ،َّخبال َّالقرآ َّالعظيمَّالايَّأو ا َّاهللَّإليهَّفإنهَّأيامهمَّفالَُّتشاهدَّ،َّب َّىب
1َّمعجي َّمتواتر َّىنهَّ،َّمستمر َّدائمعَّالبقاءَّبعد َّ،َّمسموىعَّلك َّمنَّألقىَّالسم َّوهوَّشهيد.

َّ:ٕوجو َّتسععُمعِجددٌيَّيفَّذاتهَّمنَّالكرًنََّّالقرآ قالَّمقيد َّىفاَّاهللَّىنه:َّ

َّفالقرآاألول ،َّ َّوفصا ته َّبيانه َّنيلَّىلىَّ: َّالكرًن َّبلغَّالعرا  َّزما  َّويف ،َّ ََّّوابلغتهم ْرَو ََّفيه يفََّّالام
َّيستطيعوَّ َّأهنم َّا مر َّيفَّأول َّفظنوا ،َّ َّالشعر َّوالبيا َّو سنَّنظم َّوالبالغع َّدبثلهََّّ الفصا ع ابتيا 

،َّفنيلَّالقرآ َّبتحديهمَّىلىَّثالثعََّّٖفقالواَّولوَّنشاءَّلقلناَّمث َّهااَّإ َّهااَّإئَّأساطةَّا ولني﴾
،ََّّٙ،َّوالثالثعَّأ َّي تواَّبسور َّمثله٘،َّوالثانيعَّأ َّي تواَّبعشرَّسورَّمثلهَّٗوىلَّأ َّي تواَّدبثلهمرا  َّ؛َّا 

يواَّم َّشد َّ ر همَّىلىَّمغالبعَّالقرآ َّوقو َّفصا تهمَّ،َّفقط َّاهللَّطمعهمَّإىلَّقيالَّالساىعَّيفَّفعجَّ
َّالقرآ َّئَّي تو َّدبث َّتعاىلَّوق َّلئنَّاجتمع َّابنسَّواعبنَّىلىَّأ َّي تواَّدبث َّهاا لهَّولوَّكا َّقوله

َّٛ.ٚبع همَّلبعضَّظهةا﴾

                                              
 اثلعَّؼبعجياتَّصباىعَّمنَّا نبياء.(َّ،َّكتااَّدئئ َّالنبو َّ،َّبااَّالتنبيهَّىلىَّذكرَّمعجياتَّلرسولَّاهللَّفبٖٔٛ/ٙ«َّ)البدايعَّوالنهايع»َّٔ
هناتَّوجو َّأخرىَّ،َّفاهللَّتعاىلََّّكان َّالوقو َّىليهَّ،َّوردباََّّماَّيسرَّاهللَّحبسبليسَّىلىَّسبي َّالتحديدَّ،َّولكنََّّتسععهناَّإقوفََّّٕ

،َّ«َّاعبام َّ  كالَّالقرآ »يفَّمقدمعَّكتابهَّرضبهَّاهللَّأىلمَّ،َّوانظرَّلالطالعَّوجو َّإىجازَّالقرآ َّالكرًنَّالعشر َّكماَّذكرهاَّالقرطيبَّ
 باا:َّذكرَّنك َّيفَّإىجازَّالقرآ َّ،َّوشرائطَّاؼبعجي َّو قيقتها.

َّ.َّٖٔسور َّا نفال:ََّّٖ
َّ.ََّّٖٗ–َّٖٖسور َّالطور:ََّّٗ
َّ.َّٖٔسور َّهود:ََّّ٘
َّ.َّٖٕسور َّالبقر :ََّّٙ
َّ.َّٛٛسور َّابسراء:ََّّٚ
وانظرَّأي اَّماَّقالهَّالشنقيطيَّرضبهَّاهللَّيفَّتفسةَّقولهَّتعاىلَّوومداَّكدا َّهدااَّالقدرآ َّأ َّيفدرتىَّمدنَّدو َّاهللَّولكدنَّتصدديقَّالدايَّبدنيََّّٛ

َّ(.ٖٚس:َّيديهَّوتفصي َّالكتااَّئَّريبَّفيهَّمنَّراَّالعاؼبني﴾َّ)سور َّيون
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َّوقالَّابنَّتيميعَّرضبهَّاهلل:
َّتُتلىَّآياتَّالتحديَّبهَّويتلىَّقولهَّ َّالرسولَّ، َّبه َّباقيعَّىلىَّطولَّاليما َّمنَّ نيَّجاء والقرآ َّآيته

ادقني َّ َّإ َّكانوا َّمثله َّحبديٍث َّمثلهوََّّفلي توا َّسوٍر َّبعشر َّمنَّوََّّف توا َّوادىوا َّمثله بسورٍ 
ق َّلئنَّاجتمع َّابنسَّواعبنَّىلىَّأ َّي تواَّدبث َّهااَّالقرآ َّ،َّويُتلىَّقولهََّّاستطعتمَّمنَّدو َّاهلل

َّيفَّأولَّا مرَّئَّي تو َّدبثلهَّولوَّكا َّبع همَّلبعٍضَّظهةاًَّ َّفنفسَّإخبارَّالرسولَّهباا هَّوقطع1ََِّّ،
َّيَُّ عجيَّالثقلنيَّىنَّمعارضتهَّ،َّوهااَّئَّيكو َّبال َّم َّىلمهَّبكثر َّاػبلقَّدلي َّىلىَّأنهَّكا َّخارقًا

َّنبياء.لغةَّا 
كتابًاَََّّّمثَّم َّطولَّاليما َّقدَّسدِمعهَّاؼبوافقَّواؼبخاِل َّ،َّوالعراَّوالعجمَّ،َّوليسَّيفَّا ممَّمنَّأظهرَّ

وإ َّكا َّيفَّأىلىََّّ-يقرأ َّالناسَّوقالَّإنهَّمثلهَّ،َّوهااَّيعرفهَّك َّأ دَّ،َّوماَّمنَّكاللَّتكلمَّبهَّالناسَّ
َّومعىنَّ َّلفظًا َّيشبههَّويَّ-طبقاتَّالكالل َّوما َّأوَّإئَّوقدَّقالَّالناسَّنظةَ  قاربهَّ،َّسواءَّكا َّشعرًا

َُّوِجدَّمنَّذل َّ َّيفَّالعلولَّواغبكمَّوائستدئلَّوالوىظَّوالرسائ َّوغةَّذل َّ،َّوما َّأوَّكالمًا خطابع
َّقاربه.شبههَّويَُّإئََّوُوِجدَّماَّيََُّّءشي

ماَّيَعلدمَّالندداسَّىدرهبمَّوىجمهددمَّأندهَّ َّيوجدددَّلدهَّنظددةَّمد َّ ددرصَّالعدراَّوغددةَّالعدراَّىلددىَّدوالقدرآ َّمدد
،َّونظُمددهَّآيدعَّ،َّوإخبددارُ َّبدالغيواَّآيددعَّ،َّوأمدُر َّوهنيُددهَّآيدعَّ،َّووىددُد َّووىيدُد َّآيددعَّ،ََّّمعارضدتهَّ،َّفلفظُددهَّآيدع

وجاللُتهَّوىظمُتهَّوسلطانُهَّىلىَّالقلواَّآيعَّ،َّوإذاَّتُدرجمَّبغدةَّالعدريبَّكاند َّمعانيدهَّآيدعَّ،َّكد َّذلد َّئَّ
 ٕيوجدَّلهَّنظةَّيفَّالعا .

 التوراة واإلنجيل ال ي جزم بأنها معجزة في لفظ ها –فائدة 

                                              
َّأيَّيفَّأولَّأمرَّنبوته.1َّ
 .ََّّٚٔ٘-َّ٘ٔ٘،َّصَّ«َّالنبوات»كتااَََّّّ
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َّهُبيلَّب  َّالتورا َّوابقبي َُّمعجي َّمنَّ يثَّاللفظَّوالنظمَّكالقرآ َّ،َّفهااَّيرج َّإىلَّاللغعَّالنَّأنيِلَّئ
معاينَّ،َّكابخبارَّىنَّالغيواَّ،َّوماَّفيهاَّمنَّدهباَّوهيَّالعربانيعَّ،َّوإمباَّهيَُّمعجي َّؼباَّت منتهَّمنَّال

َّٔ.َّاؽبدىَّوالنورَّ،َّوماَّفيهاَّمنَّابخبارَّبنبو َّؿبمدَّ

فيهَّىوجَّئَّمنَّجهعَّا لفاظَّوئَّمنَّجهعَّاؼبعاينَّ،َّقالَّالشنقيطيَّرضبهَّاهللَّيفَّتعليقََّّأنهَّليس:َّثانيا
َّ:اغبمدَّهللَّالايَّأنيلَّىلىَّىبد َّالكتااَّو َّهبع َّلهَّىوجاًَّلهَّىلىَّقولهَّتعاىلَّ

َّف لفاظهَّيفَّ َّاؼبعاينَّ، َّا لفاظَّوئَّمنَّجهع َّكا َّ،َّئَّمنَّجهع َّما َّكائنًا َّاىوجاجًا أي:َّ َّهبع َّفيه
ازَّوالسالمعَّمنَّالعيواَّوالو ماتَّ،َّومعانيهَّكلهاَّيفَّغايعَّالكمالَّ،َّأخبار َّ دقَّ،َّغايعَّابىج

 ٕأي:َّ دقاَّيفَّا خبارَّ،َّوىدًئَّيفَّا  كال.َّوسب َّكلمعَّرب َّ دقاَّوىدئًَّوأ كامهَّىدلَّ

ََِّّ فظهَّثالثا:  َّ َّأنه َّابىجاز َّووجه ،َّ َّوالدهور َّالعصور َّمر َّالتحري َّىلى منََّّيُدحفظَّكتااَّمن
َّ.ٖ﴾كرَّوإناَّلهَّغبافظو الاََِّّّنديلناهااَّالكتااَّ،َّو دقَّاهللَّوإناَّكبنََُّّ دِفظَّيعَّكماَّالكتبَّالسماوَّ

وأ كالَّ،َّتصلحَّعبمي َّالبشرَّوعبمي َّا زمنعَّوا مكنعََّّاتمنَّتشريعَّالقرآ َّماَّت منهَّ:َُّ ْسنَّرابعا
َّوآخرت َّدنياهم َّيف َّالعباد َّيصلح َّما َّصبي  َّوتشم  َّواآلدااَّوائقتصد، َّوالشريعع َّالعقيد  َّيف ،َّ ادَّهم

َّ.،َّوجعلهَّمستغٍنَّىنَّغة َّمنَّالقواننيَّوالدساتةَّوالسياسعَّوغةها

النَّربص َّتَدبَدًعاَّم َّمرورَّاليمنَّأثناءََّّوا خبارَّالنَّت منهاَّ،َّسواءَّالنَّم  َّ،َّأَّ:َِّ دقَّخامسا
ََّّتَدنَديُّل َّذكرَّبعضَّا مورَّاؼبستقبليعَّ، َّأوَّاآلياتَّالنَّفيها فهيَََّّّفأما األخبار التي مضتالقرآ َّ،
َّالسابقنيَّم َّكاب َّقصصَّا نبياء َّمث َّوإبليسَّ، َّآدل َّوقصع َّالسماواتَّوا رضَّ، َّخلق َّىن خبار

                                              
 (.ٜٔ٘«َّ)النبوات»انظرَّكتاأََّّ
َّ.َّٛٔ،َّصَّ«َّالر لعَّإىلَّأفريقيا»َّٕ
َّ.َّٜسور َّاغبجر:ََّّٖ
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َّ،َّجاءتَّك َّ أقوامهمَّ،َّوقصعَّ ا بَّاعبنتنيَّ،َّوقصعَّأ حااَّالكه َّوذيَّالقرننيَّ،َّوغةها
َّها َّا خبارَّىلىَّلسا َّنيبَّأميَّئَّيعر َّالقراء َّوئَّالكتابع.

رد َّيفَّالتورا َّ،َّوبيا َّكتما َّأ بارَّاليهودَّؽباَّ،َّ ىتَّنَّالقرآ َّكال َّذكرَّبعضَّا  كالَّالوادممَّ ََّوتََّ
ق َّف تواَّبالتورا َّإ َّكنتمَّ ادقنيربداهمَّالقرآ َّبقولهَّ

ٔ.َّ
لكش َّأ والَّاؼبنافقنيَّ،َّواآلياتََّّنديل فكاآلياتَّالنََّّالتنـزيلمع  نـزلت تـ بـ ًعاالتي  اآلياتوأما 

،َّوكااَّاؼبواق َّالنَََّّّوكبوهاَّويس لون قولُهَّكاآلياتَّالنََّتَصدمرهاَّالنَّفيهاَّإجابعَّىلىَّأسئلعَّ،ََّّ
َّهَّبالنصرَّيفَّاغبرواَّ،َّوغةَّذل .دددد َّلنبيَِّّكشف َّىنَّ دقَّاهللَّوىدَِّ

َّلَّفيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي  اآلياتوأما  َّمطابقع َّفكدخولَّدفوقع  َّأخرب ما
َّمسجدَّاغبرالَّ،َّوهيَّيفَّآخرَّسور َّالفتح.ددددال

عبم َّويولو َّالدبرسيهيلَّاوأي اَّقولهَّتعاىلَّ
،َّفقدَّروىَّابنَّجريرَّوابنَّأيبَّ اُتَّأ َّىمرَّؼبإََّّ

َّها َّاآليعَّقال:َّأيَُّّصبٍ َُّيهيل؟ََّّنديل 
َّ.سيهيلَّاعبم َّويولو َّالدبريَدددثِددُبَّيفَّالدِّرعَّويقول:ََّّفلماَّكا َّيولَّبدرَّرأي َّالنيبَّ

َّويفَّروايعَّئبنَّأيبَّ اُت:َّفعرفُ َّت ويلهاَّيومئا.
فيهاَّتقريرَّىجيَّالناسَّىنَّأ َّي تواَّبآيعَّمث َّآياتَّالقرآ َّ،َّفعجيَّالناسَّفعالَّ،َّوكال َّاآلياتَّالنَّ

،َّفوق ََّّإناَّكبنَّنيلناَّالاكرَّوإناَّلهَّغبافظو وكاآلياتَّالنَّتقررَّ فظَّاهللَّلكتابهَّ،َّكقولهَّتعاىلَّ
 صولَّالعي ََّّتقرر اولَّمثَّنكصَّىلىَّىقبيهَّ،َّوكاآلياتَّالنََّّملحدٍَّا مرَّكماَّأخربَّ،َّفكمَّمنَّ

رامعَّوالسياد َّوالظهورَّلألمعَّابسالميعَّإ َّاستقام َّىلىَّأمرَّاهللَّ،َّفوق َّا مرَّكماَّأخربَّاهللَّيفَّوالك

                                              
َّ.َّٖٜسور َّآلَّىمرا :ََّّٔ
َّ.َّ٘ٗسور َّالقمر:ََّّٕ
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َّ َّتعاىل َّقال ،َّ َّا وىل َّاؼبف لع َّالثالثع َّالصاغباتَّالقرو  َّوىملوا َّمنكم َّآمنوا َّالاين َّاهلل وىد
َّ َّقبلهم َّمن َّالاين َّاستخل  َّا رضَّكما َّيف َّؽبَّولَيمكننليستخلفنهم َّارت ى َّالاين َّدينهم مَّؽبم
وليبدلنهمَّمنَّبعدَّخوفهمَّأمناَّيعبدوننَّئَّيشركو َّيبَّشيئا

،َّمثَّؼباَّفشاَّفيهمَّالشرتَّوالبدعَّ،ََّّٔ
والبعدَّىنَّمنهجَّالسل َّالصاحلَّيفَّالعقيد َّوالشريععَّوالسلوتَّ؛َّ ارواَّيفَّذي َّا ممَّ،َّوتسلط َّ

َّ.ٕمنَّاليمنَّىليهمَّا ممَّا خرىَّ،َّوا تلواَّبالدهمَّقرونا
َّج َّما َّظهرتَّائكتشافاتَّومنَّدئئ َّ دقَّالقرآ  َّؼبا َّمث ،َّ َّالعلميع َّبعضَّا مور َّمنَّذكر َّفيه اء

قدَّربدثََّّ–مثالََّّ–العلميعَّاغبديثعَّوقع َّمطابقعَّؼباَّأخربَّ،َّفمرا  َّتكوينَّابنسا َّيفَّبطنَّأمهَّ
ىنهَّالقرآ َّقب َّأربععَّىشرَّقرناَّ،َّبينماَّ ََّيهتِدَّىلماُءَّالطبَّإىلَّمرا  َّذل َّالتكوينَّإئَّيفَّالعقودَّ

َّاَّاليما .اؼبت خر َّمنَّها
مرا  َّ،َّفقالَّتعاىلَّيفَّمطل َّسور ََّّبأربعةالقرآ َّالكرًنَّبنيَّأ َّ يا َّابنسا َّسبرَّوبيا َّذل َّأ َّ

َّاؼبؤمنو :

                                              
َّ.َّ٘٘سور َّالنور:ََّّٔ
َّائختيارَّيعودَّللعالمعَّالسلفيَّتعمدتَّهناَّذكرَّصبلعَّ)وا تلواَّبالدهمَّقرونا(َّبدلَّ)واستَّٕ عمرواَّبالدهمَّقرونا(َّ،َّوالف  َّيفَّهاا

َّاهللَّ،َّفقدَّانتقدَّكل ؿبمدَّالبشةَّاببراهيمي مار (َّ،َّومنَّددددددد َّماد َّها َّالكلمعَّهيَّ)العإمعَّ)ائستعمار(َّ،َّفقالَّماَّمعنا َّرضبه
مَّمنَّا رضَّواستعمركمَّفيها﴾َّ،َّوالايَّوق َّمنَّابفرنجَّيفَّهاَّالتعمةَّوالعمرا َّ،َّكماَّقالَّاهللَّتعاىلَّوهوَّالايَّأنش كدددددددمشتقات

،َّفإهنمَّخرّبواَّا وطا َّوا ديا َّوالعقولَّوا فكارَّواؼبقوماتَّ،َّوتركواَّآثاراَّوبصماتَّسيئعََّّالعمرا ئََّّاػبرااتل َّاغبقيعَّاليمنيعَّهوَّ
 َّبنيَّاؼبسلمنيَّبعدَّانسحاهبمَّوإىلَّاآل َّهوَّبعدَّانسحاهبمَّمنَّالبالدَّالنَّا تلواَّوهيمنواَّىليهاَّ،َّوم َّا س َّفاؼبصطلحَّاؼبستعم

َّائستعمارَّ،َّوهااَّخط َّلفظيَّواضح.
 (.َّٚٓ٘-َّٙٓ٘/ٖ«َّ)آثارَّاببراهيمي»انظرَّ
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مثَّخلقناَّالنطفعَّىلقعَّ*َّمثَّجعلنا َّنطفعَّيفَّقرارَّمكنيَّ*ََّّولقدَّخلقناَّابنسا َّمنَّساللعَّمنَّطني
َّالعظالَّغبما َّفكسونا َّاؼب غعَّىظاما َّفخلقنا َّالعلقعَّم غع َّفتبارتَّاهللََّّفخلقنا َّآخر مثَّأنش نا َّخلقا

َّ.أ سنَّاػبالقنيَّ*َّمثَّإنكمَّبعدَّذل َّؼبيتو َّ*َّمثَّإنكمَّيولَّالقيامعَّتبعثو 
طنيَّ،َّويفَّهااَّيقولَّاهللََّّهيَّأ  َّاػبلقعَّ،َّؼباَّخلقَّاهللَّأباناَّآدلَّىليهَّالساللَّمنَّفالمرحلة األولى

َّ.دَّخلقناَّابنسا َّمنَّساللعَّمنَّطنيولقتعاىلَّ
َّاؼبرا  ََّّالمرحلة الثانية َّإىل َّالكرًن َّالقرآ  َّأشار َّوقد ،َّ َّأمه َّبطن َّيف َّابنسا  َّتكو  َّمر لع هي

التدرهبيعَّلتكو َّابنسا َّيفَّبطنَّأمهَّ،َّوهيَّطبسعَّمرا  َّ؛َّنطفعَّمثَّىلقعَّمثَّم غعَّمثَّىظالَّمثَّغبمَّ
َّفوقَّالعظال.

َّفقوله:َّ)خلقناَّالنطفعَّىلقع(َّأيَّدًماَّأضبر.
َّأيَّقطععَّغبمَّقَْدرَّاؼب غعَّالنَّيب غهاَّابنسا َّيفَّفمه.وبعدَّأربعنيَّيوًماَّتتحولَّالعلقعَّإىلَّم غعَّ،َّ

َّمثَّتتحولَّاؼب غعَّاللينعَّوتتحولَّخلقتهاَّإىلَّىظال.
َّمثَُّتكسىَّالعظالَّغبًماَّ،َّمثَّيُنشؤ َّاهللَّخلًقاَّآخرَّبنفخَّالروحَّفيه.

َّفتبارتَّاهللَّالايَّأ سنَّك َّشيءَّخلقه.
ديدَّاكتش َّها َّاؼبرا  َّكلهاَّ،َّمثَّأ َّىلمَّالطبَّاعبَّوالشاهدَّمنَّهااَّالسمردَّؼبرا  َّخلقَّابنسا 

دلواَّمنَّهااَّىلىَّأ َّالقرآ ََّّدددددددقرناَّ،َّفاستَّأربععَّىشرتفاج َّب نهَّها َّاؼبرا  َّماكور َّيفَّالقرآ َّمناَّ
 كاللَّاهللَّ،َّئَّيبكنَّأ َّيكو َّالايَّأتىَّبهَّبشرَّ،َّفسبحا َّمنَّهبرَّحبكمتهَّالعقول.

فقدَّجاءَّذكرَّتكوينهاَّالطبيعيَّيفَّالقرآ َّ،َّوبعدَّوكااَّا مرَّبالنسبعَّلتكوينَّالبحارَّواعببالَّوغةهاَّ،َّ
َّظهورَّاؼبكتشفاتَّاغبديثعَّوقع َّمطابقعَّؼباَّأخربَّبه.



 دالئل نبوتو

 

 69 

َّبسببَّهااَّ َّ،َّوأسلم َّالقرآ َّمؤلفاتَّكثة  َّبه َّجاء َّؼبا وقدَّأُلِّدددَف َّيفَّمطابقعَّائكتشافاتَّالعلميع
ج َّإىلَّمطبوىاتَّهيئعَّالتطابقَّىدٌدَّليسَّبالقلي َّمنَّىلماءَّالطبيععَّ،َّومنَّأرادَّالتوس َّيفَّذل َّفلةَّ

 ابىجازَّالعلميَّالتابععَّلرابطعَّالعا َّابسالميَّدبكعَّاؼبكرمع.

العلولَّالنَّا تواهاَّ،َّفعالو َّىلىَّأ َّالقرآ َّالكرًنَّقدَّقررََّّتنوُّعومنَّدئئ َّإىجازَّالقرآ َّسادسا: 
َّاػب َّأساطة َّوَهَدَل ،َّ َّبالعباد  َّيتعلقَّبصفاتَّاهللَّتعاىلَّوأ قيته َّفيما َّالصحيحع َّوالتعلقَّالعقيد  رافع

باؼبخلوقاتَّ؛َّفإنهَّ َّيقتصرَّىلىَّهااَّ،َّفقدَّاغرت َّمنهَّىلماءَّالنحوَّوالبالغعَّواللغعَّالشيءَّالكثةَّ
َّ.ىلوِمهم،َّب َّهوَّاؼبعيارَّا ساسَّل بطَّ

ىنَّربهَّ،َّفإنهَّمنَّاؼبستقرَّاؼبعلولََّّيُدبَدلِّددددُغه ادقَّفيماََّّفتنوُّعَّالعلولَّها َّكلهاَّتدلَّىلىَّأ َّالنيبَّ
َُّيو ى،َّئَّيقرأَّوئَّيكتبَّ،َّفمنَّأينَّسي اَّبك َّها َّا خبارَّالقرآنيعَّلوئَّأنهََّّي َّمَِّّأَُّهَّىندَّقومهَّأن

إليهَّمنَّربه؟َّقالَّتعاىلَّووماَّكن َّتتلوَّمنَّقبلهَّمنَّكتااَّوئَّزبطهَّبيمين َّإذاَّئرتااَّاؼببطلو َّ*َّ
َّ.ٔ﴾ب َّهوَّآياتَّبيناتَّيفَّ دورَّالاينَّأوتواَّالعلمَّوماَّهبحدَّهباَّإئَّاؼببطلو 

َّسابعا :َّ،َّ َّكافر  َّأو َّمؤمنع َّكان َّنفوسا َّسواء َّيفَّالنفوسَّ، َّالبليغ َّت ثة  َّالقرآ  َّإىجاز ومنَّوجو 
َّالقرآ َّىلىَّجب َّلرأيتهَّخاشعاَّمتصدىاَّمنَّخشيعَّاهللو دقَّاهللَّ لوَّأنيلناَّهاا

اهللَّ،َّوقولهََّّٕ
ىلَّنيلَّأ سنَّاغبديثَّكتاباَّمتشاهباَّتقشعرَّمنهَّجلودَّالاينَّىبشو َّرهبمَّمثَّتلنيَّجلودهمَّوقلوهبمَّإ

ذكرَّاهلل
ٖ.َّ

                                              
َّ.ََّّٜٗ–َّٛٗسور َّالعنكبوت:ََّّٔ
َّ.َّٕٔسور َّاغبشر:ََّّٕ
َّ.َّٖٕسور َّاليمر:ََّّٖ
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منَّقريشَّ،َّومنَّذل َّقصعَّالوليدَّبنَّاؼبغة َّؼباَّظب َّالقرآ َّ،ََّّالكفروقدَّت ثرَّبالقرآ َّبعضَّ ناديدَّ
َّيفَّ َّروىَّابنَّجرير َّابنَّىباسَّرضيَّاهللََّّٕ«مستدركه»واغباكمَّيفََّّٔ«تفسة »فقد َّىن واللفظَّله
َّلهَّ،َّفبلغَّذل َّأباَّجه َّفك نَّ،َّفقرأَّىليهَّالقرآ َّمغة َّجاءَّإىلَّالنيبَّدىنهماَّأ َّالوليدَّبنَّال هَّرقم

َّ،َّإ َّقوم َّيرو َّأ َّهبمعواَّل َّمائ.َّف تا َّفقال:َّياَّىمَّْ
َّقال:َّلِدَم؟

َّٖقال:َّليعطوَكُهَّ،َّفإن َّأتي َّؿبمداَّلَتعِرضَّؼباَّقِبَدَله.
َّقال:َّقدَّىِلَم َّقريشَّأينَّمنَّأكثرهاَّمائ.

َّله.َّأن َّكار ٌَّمنكٌرَّلهَّ،َّأوََّّأن قال:َّفُق َّفيهَّقوئَّيبُلغَّقوم َّ
وماذاَّأقول؟َّفواهللَّماَّفيكمَّرج َّأىدلمَّبا شعارَّمنَّ،َّوئَّأىلمَّبَرجٍيَّوئَّبقصيدٍ َّمنَّ،َّوئَّقال:َّ

ددددددجنَّ،َّواهللَّماَُّيشددب شعارَّال الو َّ،َّدددددددددددددبهَّالايَّيقولَّشيئاَّمنَّهااَّ،َّوواهللَّإ َّلِقولهَّالايَّيقولَّ ددددددد
َّماَّربته.َّلَدديَددْحِطمَُّأسفلهَّ،َّوإنهَّليعلوَّوماَّيُعلىَّ،َّوإنهََّّ٘،َّوأنهَّؼبثمٌرَّأىال َّ،َُّمغِدقََّّٗوإ َّىليهَّلطُدالو 

َّقال:َّئَّيرضىَّىن َّقوم َّ ىتَّتقولَّفيه.
َّ ىتَّأفكر.َّفدْىنقال:َّ
ذرينَّومنَّخلق َّو يدافنديل َّ،ََّّٙىنَّغة َّي ِثر قال:َّهااَّسحرَّيؤثرَّ،ََّّدرفكمَّفلماَّ

ٔ.َّ
                                              

َّ.ََّّٕ٘–َّٛٔ،َّاآلياتَّتفسةَّسور َّاؼبدثرََّّٔ
َّٕ(ٕ/٘ٓٚ.)َّ
َّ َّدباَّىند َّ،َّفلهااَّذهبَّإليه.،َّيريدو َّأنهَّطمَِّلَّمنَّمااَّىند َّعرضَّنفس َّؼبأيَّلتَّٖ
َّ«.النهايع»أيَّرونقاَّو سناَّ،َّوقدَّتفتحَّالطاء.َّانظرََّّٗ
َّالكثةَّ،َّويفَّالتنيي ََّّ٘ َّاؼباء َّانظرَّمَُّددد،َّواؼبقصودَّبالَّ سقيناهمَّماءَّغدقاالغَدقَّهو لسا َّ»غدقَّيفَّالكاللَّهناَّهوَّكثر َّخة .

َّ«.العرا
َّأيَّيرويهَّىنَّغة .َّٙ
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أ َّأباََُّّ دِّث َّلهَّىنَّاليهريَّقال:َّواللفظََّّٖ«الدئئ »والبيهقيَّيفََّّٕوأخرجَّابنَّإسحاقَّيفَّالسة 
َّليلعَّليستمعواَّمنَّرسولَّاهللََّّريقشَّجه َّوأباَّسفيا َّوا خنسَّبنَّ وهوَّيصليَّباللي َّيفََّّخرجوا

يستمعو َّلهَّ،ََّّفباُتوابيتهَّ،َّوأخاَّك َّرج َّمنهمَّؾبلساَّليستم َّفيهَّ،َّوُكدددددد  َّئَّيعلمَّدبكا َّ ا بهَّ،َّ
فجمعهمَّالطريقَّفتالومواَّوقالَّبع همَّلبعض:َّ)ئَّتعدودواَّ،َّ ىتَّإذاَّأ بحواَّوطل َّالفجرَّتفرمقواَّ،َّ

فلوَّرآكمَّبعضَّسفهائكمَّ وقعتمَّيفَّنفسهَّشيئا(َّ،َّمثَّانصرفواَّ،َّ ىتَّإذاَّكا َّالليلعَّالثانيعَّىادَّك َّ
َّ،َّفجمعددددددتهمَّالطريقَّ،َّدددرجدد َّمنهمَّإىلَّم َّتفدرمقوا َّطلد َّالفدجر َّيسددتمعو َّلهَّ ىتَّإذا َّفباتوا ،َّ جلددسه

َّالثالثعَّأخاَّك َّرج َّفقالَّبع َّكان َّالليلع َّفلما ،َّ َّأولَّمر َّ،َّمثَّانصرفوا َّقالوا  همَّلبعضَّمث َّما
منهمَّؾبلسهَّ،َّفباتواَّيستمعو َّلهَّ،َّ ىتَّإذاَّطلد َّالفجرَّتفرقواَّ،َّفجمعتهمَّالطريقَّ،َّفقالوا:َّ)ئَّنربحَّ

ىصا َّمثَّ ىتَّنتعاهدَّئَّنعود(َّ،َّفتعاهدواَّىلىَّذل َّمثَّتفرقواَّ،َّفلماَّأ بحَّا خنسَّبنَّشريقَّأخاَّ
 خرجَّ ىتَّأتىَّأباَّسفيا َّيفَّبيتهَّفقال:َّأخربينَّياَّأباَّ نظلعَّىنَّرأي َّفيماَّظبع َّمنَّؿبمد.

َّفقال:َّياَّأباَّثعلبعَّ،َّواهللَّلقدَّظبع َّأشياءَّأىرفهاَّوأىر َّماَّيرادَّهبا.
َّقالَّا خنس:َّوأناَّ،َّوالايَّ لفَ َّبه.

َّماَّظبع َّمنَّؿبمد؟مثَّخرجَّمنَّىند َّ ىتَّأتىَّأباَّجه َّفقال:َّياَّأباَّاغبكمَّ،َّماَّرأي َّفي
َّ،َّ َّفحملنا َّ،َّوضبلوا َّف طعمنا َّكبنَّوبنوَّىبدَّمنا َّيفَّالشر َّ،َّأطعموا َّظبع ؟َّتنازىنا قال:َّماذا
وأىطواَّف ىطيناَّ،َّ ىتَّإذاَّذباثيناَّىلىَّالركبَّوكناَّكَفَرَسْيَّرِها َّ؛َّقالوا:َّ)مناَّنيبَّي تيهَّالو يَّمنَّ

َّوئَّنصدق َّأبدا َّبه َّنؤمن َّواهللَّئ َّندرتَّها ؟ َّفمىت ،َّ َّا خنسَّبنَّشريق.َّالسماء!( َّىنه َّفقال ،َّ ه
َّانتهى.

                                                                                                                              
َّ.َّٔٔؼبدثر:َّسور َّأَّ
َّ(َّ،َّربقيقَّؿبمدَّضبيدَّاهلل.ٜٙٔ،َّصَّ)َّ«السة »كتااَََّّّ
َّ(.ٕٙٓ/ٕبااَّصباعَّأبوااَّاؼببعثَّ)َّٖ
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أَْلَُّخِلُقواََّّوََّّيقرأَّسور َّالطورَّفبلغَّها َّاآلياتََّّوؼباَّظب َّجبةَّبنَّمطعمَّرضيَّاهللَّىنهَّرسولَّاهللَّ
َياِئُنَّرَبَِّ َُّيوقُِنوَ َّ*َّأَْلَِّىنَدُهْمَّخَّ َشْيٍءَّأَْلَُّهُمَّاػْبَالُِقوَ َّ*َّأَْلََّخَلُقواَّالسمَماَواِتََّواَ ْرَضََّب َّئمَّ ِمْنََّغْةَِّ
َُّهمَُّ قليبَّأ َّيطةَّ،َّوذل َّأولَّماَّوقرَّ كادَّ:ََّّيومئاَّمشرًكاَّ؛َّقالَّ وكا َّجبةََّّ،ََّّٔاْلُمَصْيِطُروَ ﴾ أَْل

َّٕابيبا َّيفَّقليب.

وؼباَّكا َّالقرآ َّيتص َّهبااَّالت ثةَّالبليغَّيفَّالنفوسَّ؛َّتعاهدَّالكفارَّأئَّيستمعواَّللقرآ َّ،َّكماَّأخربَّ
َّفيهَّلعلكمَّتغلبو وقاهللَّتعاىلَّىنهمَّبقولهَّ َّالقرآ َّوالغوا َّئَّتسمعواَّؽباا الَّالاينَّكفروا

،َّوماََّّٖ
َّذاتَّإئَّلت ثة َّيفَّنفوِسدهمَّ،َّوإ ساسهمَّبهَّيفَّأىماقهمَّ،َّولكنهمَّقولَّيستكربو َّىنَّظباعَّاغبق.

ترىَّيلَّإىلَّالرسولَّدددددددنوإذاَّظبعواَّماَّأَُّوقدَّأثّدرَّالقرآ َّيفَّبعضَّالنصارىَّفآمنواَّبهَّ،َّقالَّتعاىلَّىنهمَّ
أىينهمَّتفيضَّمنَّالدم َّفباَّىرفواَّمنَّاغبقَّيقولو َّربناَّآمناَّفاكتباَّم َّالشاهدين

ٗ.َّ
َّ َّقالَّتعاىلََّّفيهمفت ثةَّالقرآ ََّّاؼبؤمنو أما َّذكرَّاهللَّوجل َّقلوهبمَّواضحَّ، َّاؼبؤمنو َّالاينَّإذا إمبا

وإذاَّتلي َّىليهمَّآياتهَّزادهتمَّإيبانا
نهَّ،َّويكفيَّيفَّ،َّوالكاللَّيفَّهااَّيدطولَّ،َّوهوَّموجودَّيفَّمظاَّ٘

َّ َّماَّذكر  َّالقرآ َّابتقا »السيوطيَّرضبهَّاهللَّيفَّكتابهَّجاللَّالدينَّهاا ماتواََّّصباىعًَّأ ََّّٙ«يفَّىلول
َّاهللَّ،َّوقدَّأفَرَدَّأظبائهمَّيفَّمصن .منَّكتااَّىندَّظباعَّآياتَّ

                                              
َّ.ََّّٖٚ-َّٖ٘سور َّالطور:ََّّٔ
 (.ٖٕٓٗ،ََّّٖ٘ٛٗمفرقاَّ،َّ) روا َّالبخاريَّٕ
 .َّٕٙسور َّفصل :ََّّٖ
 .َّٖٛسور َّاؼبائد :ََّّٗ
 .َّٕسور َّا نفال:ََّّ٘
َّرآ .باا:َّالنوعَّالراب َّوالستو َّيفَّإىجازَّالقَّٙ
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َّمنَّا مراضَّاغبسيعَّواؼبعنويعَّ)أيَّالنفسيع(َّ،َّف ماَّكونهَّشفاءََّّالكرًنومنَّوجو َّإىجازَّالقرآ َّ: ثامنا
َّسبي َّ َّاؼبطعوماتَّواؼبشروباتَّوالسلوكياتَّىلى َّمن َّصبلع َّمن َّالقرآ  َّ ار َّفقد ا مراضَّاغبسيع

،َّوكااَّواللواطََّّوأك َّغبمَّاػبندييرَّ،َّوارتكااَّالينااػبمرَّشراَّالوقايعَّمنَّا مراضَّ،َّومنَّذل َّربرًنَّ
َّاحمليض.فرت َّالنساءَّيفََّّإتيا 

َُّأِ يبَّابنسا َّدبرضَّ َّإذا َّالنيبَّوأما َّأرشد َّأرشدَّإىلََّّفقد َّكما ،َّ َّالفاربع َّسور  التداويَّبقراء 
فيهَّشفاءَّللناسالقرآ َّإىلَّالتداويَّبالعس َّ،َّ

ٔ.َّ
َّىنَّ َّالبعد َّا مراضَّهو َّب َّإ َّسببَّها  ،َّ َّؽبا َّا دويع َّفالقرآ َّهوَّأف   َّا مراضَّالنفسيع وأما

ومنَّأىرضَّىنَّذكريَّفإ َّلهَّمعيشعَّضنكاالقرآ َّ،َّ
،َّومنَّتل َّا مراضَّالقلقَّوائكتئاإََّّ

َّها َّوالس َّوذل َّأ  َّذل َّ، َّالشهواتَّوغة َّوائقبرا َّوراء َّوكرب َّطم  َّمن َّالرديئع َّوا خالق حر
َّو دقإئَّالرجوعَّإىلَّاهللَّتعاىلَّ،ََّّاءوَّدا مراضَّربص َّنتيجعَّاػبواءَّالرو يَّ،َّوليسَّللخواءَّالرو يَّ

أئَّباكرَّاهللَّتطمئنَّالقلوااهللَّ
ََّّٖ،منَّالقرآ َّماَّهوَّشدفاءَّور دمعَّللمؤمننيَّوننديل

َّٗ،ََّّقد
جاءتكمَّموىظعَّمنَّربكمَّوشفاءَّؼباَّيفَّالصدورَّوهدىَّورضبعَّللمؤمنني

ََّّ٘،َّق َّهوَّللاينَّآمنوا
هدىَّوشفاء

ٙ.َّ

                                              
َّ.َّٜٙسور َّالنح :ََّّٔ
 .َّٕٗٔسور َّطدٰه:ََّّٕ
 .َّٕٛسور َّالرىد:ََّّٖ
 .َّٕٛسور َّابسراء:ََّّٗ
 .َّٚ٘سور َّيونس:ََّّ٘
 .َّٗٗسور َّفصل :ََّّٙ
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َّالعصورَّددمؤلفعَّفبنَّأ يبواَّبا مراضَّالع ويعَّوالنفسدوقدَّشفىَّاهللَّبقراء َّالقرآ َّا لوَ َّال يعَّىلىَّمرِّ
َّبالقرآ َُّمقرمراَّيفَّبعضَّالعياداتَّالنفسيع.َّ،َّب َّقدَّ ارَّائستشفاءََّّويُدمارسََّّ،َّوئَّييالَّهااَُّيشاهدَّ

يُددسُرَّ فِظهَّىنَّظهرَّقلبَّؼبنَّأرادَّذل َّ،َّخالفاَّلغة َّمنَّالكتبَّومنَّوجو َّإىجازَّالقرآ َّ: تاسعا
َّوِمدممنَّ ،َّ َّهاا َّإىلَّيومنا َّالنبو  َّالناسَّمناَّىصر َّاؼبالينيَّمن َُّ ِفظَّالقرآ َّكامالَّيفَّ دور َّفقد ،

منَّهوَّمنَّا ىاجمَّالاينَّيتكلمو َّاللغعَّالعربيعَّإئَّقليالَّ،ََّّ فظهَّمنَّهوَّمنَّالدمكفوفنيَّ،َّومنهم
َّفسبحا َّمنَّهبرَّبكتابهَّالعقولَّ،َّوسيستمرَّ فظهَّيفَّ دورَّالناسَّإىلَّهنايعَّالدنيا.

 وبص َّلغة َّمنَّالكتبَّإطالقا.َّ-ولنََّّ–وهااَّالوجهَّمنَّوجو َّابىجازَّ َّ
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 فوائد منثورة في موضوع دالئل النبوة

 أنثرها بني يدي القارىء الكرمي ، نفع اهلل هبا. ، يف موضوع دالئل النبوة متنوعة هذه فوائد 

 بحسب استمراريتها أو انقضائهاالنبوة دالئل  أنواع
 :أنواعثة حبسب استمراريتها أو انقضائها إىل ثال اليت أيد اهلل هبا نبيه  دالئل النبوةميكن تقسيم 

إذ كان حيا ، كانبعاث املاء من بني أصابعه ،  آيات حصلت وانقضت يف عهد النيب  :األول
وإشباع العدد الكثري من الطعام القليل ، وحادثة انشقاق القمر ، وتسليم احلجر عليه ملا أشار إليه ، 

 .وحنني اجلذع إليه
، وهي القرآن الكرمي وسنته املطهرة ، وهو  إىل قيام الساعة آية خالدة ، منذ بعث النيب  :الثاني

  .، وسيأيت تفصيل الكالم يف ذلك قريبا إن شاء اهلل أعظم األدلة على نبوته 
من الغيبيات ، كوقوع  آيات تأيت تبعا مع مرور الزمن وتنقضي ، وهي ما أخرب به النيب  :الثالث

 استقرارث بعد قيام الساعة إىل بعض احلروب ، وكعالمات الساعة الصغرى والكربى ، وما حيد
 .ناريف النة أو اجلمنازهلم ، يف يف الناس 

  :قال ابن تيمية رمحه اهلل
ما هو باق منها ما مضى وصار معلوما باخلرب ، كمعجزات موسى وعيسى ، ومنها  :اآليات نوعانو 

 أتباعه ، فننه من ، وكالعلم واإلميان الذي يف ، كالقرآن الذي هو من أعالم نبوة حممد إىل اليوم 
أعالم نبوته ، وكشريعته اليت أتى هبا ، فنهنا أيضا من أعالم نبوته ، ووقوع ما أخرب بوقوعه كقوله )ال 

، وقوله )ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضيء  1تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك(
                                                 

 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، واللفظ للبخاري.9219( ومسلم )9292رواه البخاري ) 1
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تني وست مئة ، وشاهد الناس أعناق وقد خرجت هذه النار سنة مخس وس ، 1أعناق اإلبل بُبصرى(
ومثل املثالت والعقوبات اليت ، وظهر دينه وملته باحلجة والربهان واليد والسنان ،  9اإلبل ببصرى
 3.وغري ذلك، وكنعته املوجود يف كتب األنبياء قبله ، وغري ذلك ، حتيق بأعدائه 

 تقسيم آخر لدالئل النبوة
وعني ؛ قولية وفعلية ، فالقولية هي القرآن الكرمي وما جاء إىل ن ميكن تقسيم دالئل نبوة حممد 

يف السنة الشريفة من تشريعات تبهر العقول ، تتضمن االعتقادات الصحيحة واألحكام التشريعية 
 واألخبار الصادقة والسلوكيات املستقيمة.

، وتكثري الطعام واآليات الفعلية هي ما حصل على يده من األمور اخلارقة للعادة ، كانشقاق القمر 
وحنو سليمة بني يديه ، وبصقه يف عني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ملا اشتكى منها فرجعت 

 ذلك.

 تنبيه إلى الفرق بين اآلية والمعجزة
هي التسمية الدقيقة لألمور اخلارقة للعادة ، وقد ذكر ابن تيمية  «اآليات»حيسن هنا التنبيه إىل أن 
ة والبَـيِّنة والبُـرهان هو الوارد يف الكتاب والسنة ، وذكر مجلة من األمثلة على رمحه اهلل أن لفظ اآلي

                                                 
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.9299)( ومسلم 8112رواه البخاري ) 1
 هـ . 456، أحداث سنة « البداية والنهاية»انظر  9
 (.691-5/699« )اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» 3
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فلم يرد يف القرآن ، وال يدل على كون املقصود آية أو دليال إال إذا « املعجزة»، وأما لفظ  1هذا
 9.، وإن كان كوهنا معجزة وخرقا للعادة من لوازم وشروط وصفات كوهنا بينة وآيةفُـسِّر به 

 ما جيدر التنبيه إىل أنه ليست كل اآليات اليت أيَّد اهلُل هبا أنبياءه من قبيل اإلعجاز ، وإمنا اخُتصَّ ك
آية على نبوة  -مثال  –بذلك اآليات اليت وردت يف سياق التحدي واإلعجاز للخصم ، فالقرآن 

عليه فننه آية على نبوته وفيه حتدٍّ ، فيكون معجزة ، أما حنني اجلذع إليه ، وتسليم الـَحَجر  حممد 
 .3وليس فيه حتدٍّ ، فال يوصف بأنه معجزة 

، باب: )نكت يف إعجاز « اجلامع ألحكام القرآن»وقد ذكر القرطيب رمحه اهلل يف مقدمة كتابه 
 القرآن ، وشرائط املعجزة وحقيقتها( مخسة شروط للمعجزة ، فلرياجعها من أراد التوسع.

 من األنبياء ما هو أظهر في الداللة على نبوته من آيات غيره ي في اآليات التي أوتيها النب
ما هو أظهر يف الداللة على نبوته من آيات غريه ، فتفجري املاء بني  يف اآليات اليت أوتيها النيب 

أصابعه مثال أبلغ يف خرق العادة من تفجري احلـجر ملوسى عليه السالم ، ألن جنس األحجار مما 
ء ، أما األصابع فليست من جنس ما ينفجر منه املاء ، فصار انفجار املاء من بني ينفجر منه املا

 أصابعه أبلغ من انفجار احلجر ملوسى عليه السالم.

                                                 
( 83( ، و )األعراف: 165( ، و )الشعراء: 196( ، و )األنعام: 111( ، و )اإلسراء: 186( ، و )النساء: 39انظر )القصص:  1

 ( ، وغريها.95،  5( ، )األنعام: 62: ، و )آل عمران
 .(612-5/619« )اجلواب الصحيح ملن بدَّل دين املسيح»( ، و292)« النبوات»انظر كتاب  9
 (.612-5/619« )اجلواب الصحيح»انظر  3
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مع بــقاء عـينـه يف مـقرها ،  -وهو الذي ُولد أعـمى  –كـذلك فنن عـيسى عليه السـالم أبرأ األكمه 
على اخلد ، وهذا أعظم من آية عيسى من وجهني: فردَّ العني بعد أن سالت  أما رسول اهلل 

 األوىل التئامها بعد سيالهنا ، واألخرى رد البصر إليها بعد فقده منها.
 قال الشافعي رمحه اهلل:
 .، ألن إحياء اخلشبة أبلغ من إحياء امليت 1حنني اجلذع إليه أبلغ

 جب منه ، ألنه آية مساوية.ق البحر( عارضناه بفلق القمر ، وذلك أعولو قيل: )كان ملوسى فل  
ئلت عن انفجار املاء من احلجر عارضناه بانفجار املاء من بني أصابعه ، ألن خروج املاء من وإن سُ 

 احلجر معتاد ، أما خروجه من اللحم والدم فأعجب.
 انتهى. 9ئلنا عن تسخري الرياح لسليمان عارضناه باملعراج.ولو سُ 
عن ابن ، وهي ريح هتب من جهة املشرق ، ف ُنِصر بالصَّباأنه  ومن لطيف دالئل نبوته قلت: 
 3.6بورهلكت عاد بالدَّ با وأُ رت بالصَّ ص  نُ  قال: أن النيب رضي اهلل عنهما عباس 

 ، أما  تجري بأمرهكانت مسخرة لسليمان عليه السالم نكتة ، وهي أهنا  الريح هذه  ويف تسخري
 
 

                                                 
 أي أبلغ من إحياء امليت ، كما سيأيت يف كالمه. 1
 الشافعي.يهقي عن من طريق الب« مناقب الشافعي»الفخر الرازي يف كتابه  واهر  9

، حتقيق عبد الغين عبد اخلالق ، الناشر: دار  49البن أيب حامت الرازي ، ص  «آداب الشافعي ومناقبه»كتاب حاشية  نقال من 
 .بريوت -الكتب العلمية 

3
 .«فتح الباري»الدبور ريح تقابل الصِّـبا ، أي تأيت من جهة املغرب ، انظر شرح احلديث يف  
 ( عن ابن عباس رضي اهلل عنه.299( ومسلم )1935رواه البخاري ) 6
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1، وهذا أبلغ يف الداللة على نبوته.لُنصرته بل تأتيه بدون أمر ،  بدون أمره با فنهنا مسخرة لنبيناالصَّ 
 

 دواوين أهل السنة التي ُعنيت بحفظ دالئل النبوة
كثرية ، كلها تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عند اهلل حقا ، وقد حفظ    حممدودالئل نبوة 

ردة ، ورووها باألسانيد ، وأشهر علماء السنة رمحهم اهلل يف القرون املتقدمة تلك الدالئل يف كتب مف
 تلك الكتب أربعة:

 ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، أليب بكر البيهقي. «دالئل النبوة» .1

 ، للحافظ أيب بكر الفريايب. «دالئل النبوة» .9

 ، أليب القاسم األصبهاين. «دالئل النبوة» .3

 ، أليب نعيم األصبهاين. «دالئل النبوة» .6

 روا تلك الكتب ، ومن أشهر كتبهم:ثـم جاء علماء متأخرون واختص
 هـ(. 659، لعلي بن حممد املاوردي ) «أعالم النبوة» .5

 .«البداية والنهاية»، لعماد الدين ابن كثري ، ويقع يف كتاب  «دالئل النبوة» .4

 هـ(. 1699للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل ) «الصحيح املسند من دالئل النبوة» .8

 دليل(. 1699باشنفر )حيوي أكثر من  ، لسعيد «دالئل النبوة» .2

 

 

                                                 
 هجري. 1321، سنة  9( ، الناشر: دار الفكر ، ط 4/923للمناوي ) «فتح القدير»انظر  1
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 1من دالئل نبوة األنبياء إنجاء أتباعهم وإهالك مكذبيهم
من دالئل نبوة األنبياء إجناء أتباعهم وإهالك مكذبيهم ، وذلك مثل إغراق اهلل جلميع هل األرض 

 إال نوح ومن آمن معه ، فهذا ليس له يف العامل نظري.
اليت إَرم ، وهذه ليس هلا نظري يف ذلك الوقت ، كما قال تعاىل  وكذلك إهالك قوم عاد ، وبلدهم

، أهلكهم اهلل بالريح ، فصاروا كأعجاز خنل خاوية ، وجنا اهلل نبيه هود  مل خيلق مثلها يف البالد
 ومن آمن معه.

من وكذلك إهالك مثود قوم صاحل ، أهلكهم اهلل بالصيحة ، فُصع قوا فماتوا كلهم ، وجنا اهلل صاحل و 
 آمن معه بعد أن أنذرهم ثالثة أيام.

وكذلك قوم لوط ، أهلكهم اهلل بتكذيبهم بنيب اهلل لوط ، والستحالهلم للفاحشة ، فرفع اهلل 
 مدائنهم إىل السماء مث قلبت هبم ، مث اتب عوا باحلجارة من السماء.

 وكذلك قوم فرعون ، أغرقهم اهلل باملاء عن آخرهم.
ملكذبني بالرسل هؤالء مل يكن جبنس ما ميوت به بنو آدم ، فصار هذا فالشاهد من هذا كله أن ا

 من دالئل نبوهتم.

 9النبوة ؛ الكعبة دالئلمن 
الكعبة ، فنهنا بيت من حجارة بواٍد غري  ذي  -إبراهيم ومن جاء بعده  -ومن دالئل نبوة األنبياء 

يرغب الناس فيها ، فليس زرع ، ليس عندها أحد حيفظها من عدو ، وال عندها بساتني وأمور 

                                                 
 ( البن تيمية رمحه اهلل.622)« النبوات»كتاب   مت نقل هذه الفائدة من 1
 يسري. ( ، باختصار وتصرف519 - 519)« النبوات»كتاب   مت نقل هذه الفائدة من 9
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عندها رغبة وال رهبة ، ومع هذا فقد حفظها باهليبة والعظمة ، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليال 
متواضعا ، يف غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار األرض حمبة وشوقا 

 1، وهذا مما ال يُعرف يف العامل لـ بُـنـيـةٍ  من غري باعث دنيوي ، وهي على هذه احلال من ألوف السنني
غريها ، وامللوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة مث تُـهدم ، ال يرغب أحد يف بنائها ، وال يرهبون 

 من خراهبا.
وكذلك ما بُـين  للعبادات قد يتغري حاله على طول الزمان ، وقد يستويل العدو عليه كما استوىل على 

 والكعبة هلا خاصة ليست لغريها ...بيت املقدس ، 
وكذلك ما فعله اهلل بأصحاب الفيل ملا قصدوا ختريبها ، قَصدها جيش عظيم ومعهم الفيل ، فهرب 
أهلها منهم ، فربك الفيل ، وامتنع من املسري إىل جهتها ، وإذا وجَّهوه إىل غري جهتها توجه ، مث 

قة ، فوجا بعد فوج ، رَموا عليهم حصى هلكوا جاءهم من البحر طري أبابيل ، أي مجاعات يف تفر 
 به كلهم ، فهذا مما مل يوجد نظريه يف العامل.

 اختيار اآلياتحكمة اهلل في 

أن جعل اهلل كربيات املعجزات من جنس ما برز فيه أهل العصر الذي بعث  من حكمة اهلل تعاىل
ه بالسحر ، فكانت آية فيه ذلك الرسول ، ففي عصر موسى عليه الصالة والسالم اشتهر قوم

 فكانت حقيقة ال خياالً .وا فيه ، لكنها زادت عليه ، ـــترقَّ  موسى من جنس ما
مرتقيًا إىل حد كبري ، فجاءت آيته من  السالم كان علم الطبويف عصر عيسى عليه الصالة و 

اهلل على  جنس ما برزوا فيه وزيادة ، فنن الطب يف وقته ال يستطيع مداواة العمى والربص ، فجعل
 يد نبيه عيسى عليه الصالة والسالم الشفاء من هذين املرضني.

                                                 
 يعين: بناء. 1
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، فقد ترقى الناس يف عصره يف جانب الفصاحة ، فكتبت  وكذلك األمر بالنسبه لنبينا حممد 
املعلقات الفصيحة ونظمت القوايف البليغة ، فجاء القرآن معجزاً هلم على أن يأتوا مبثله ، مث أعجزهم 

 .، فاحلمد هلل على ظهور احلجةورة مثله ، فلم يستطيعوا أن يأتوا وال بآية واحدة أن يأتوا بس

 أو باختيار أقوامهم باختيارهمآيات األنبياء ال تُنال 
باختيارهم أو باختيار أقوامهم ، بل تنزل حبسب اختيار اهلل تعاىل وحكمته  تنزلآيات األنبياء ال 

وقالوا لوال نزل عليه آيات رتاح الناس ، كما قال تعاىل وعدله ومشيئته ورمحته ، وليست حبسب اق
من ربه قل إمنا اآليات عند اهلل وإمنا أنا نذير مبني

1. 

اقرتاح اآليات على األنبياء قد أنكره اهلل تعاىل يف القرآن العظيم يف غري ما آية ، وقد بني احلـق تبـارك و 
 وتعاىل سبب اإلنكار يف أمرين:

ــــو األول ــــو آمن ــــة لكــــان إميــــاهنم اضــــطراريا ، يف حــــني أن العــــربة إمنــــا هــــي باإلميــــان : أهنــــم ل ا بتلــــك اآلي
 االختياري وليس باإلميان االضطراري.

أهنـــم مـــع هـــذا اإلميـــان االضـــطراري إن مل يؤمنـــوا بعـــد نـــزول اآليـــة فســـُينز ل اهلل علـــيهم العـــذاب  :الثااااني
 مبقتضى سنته التشريعية.

قــل إن اهلل وقــالوا لــوال نــزل عليــه آيــة مــن ربــه ســري قولــه تعــاىل  قــال الشــيخ الشــنقيطي رمحــه اهلل يف تف
 قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم ال يعلمون﴾:

                                                 
 . 59سورة العنكبوت:  1
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ن يف موضـع ـر يف هذه اآلية الكرمية أنه قادر على تنزيل اآلية اليت اقرتحها الكفار علـى رسـوله ، وبيَّـكَ ذَ 
كما وقع بقـوم صـاحل   العذاب العاجلا لنزل هبم آخر أن حكمة عدم إنزاهلا أهنا لو أُنز لت ومل يؤمنوا هب

مـــن صـــخرة صـــم اء 3جوفـــاء 9راءوب ـــ 1ملـــا اقرتحـــوا عليـــه إخـــراج ناقـــة ُعَشـــراء
، فأخرجهـــا اهلل هلـــم منهـــا  6

بقدرتــه ومشـــيئته ، فعقروهـــا  وقـــالوا يـــا صـــاحل ائتنـــا مبـــا تعـــدنا﴾ ، فـــأهلكهم اهلل دفعـــة واحـــدة بعـــذاب 
أن نرســل باآليــات إال أن كــذَّب هبــا األولــون وآتينــا مثــود الناقــة  استئصــال وذلــك يف قولــه  ومــا منعنــا

 انتهى. 5.4مبصرة فظلموا هبا وما نرسل باآليات إال ختويفا﴾

يف تفســري قولــه تعــاىل مــن ســورة الشــعراء  إن نشــأ ننــزل علــيهم « تفســريه»رمحــه اهلل يف  ابــن كثــريوقــال 
اء ألنزلنــا آيـة تضــطرهم إىل اإلميــان قهــرا ، مـن الســماء آيــة فظلـت أعنــاقهم هلــا خاضــعني﴾: أي لـو نشــ

 . انتهى.ألنا ال نريد من أحد إال اإليمان اإلختياريولكن ال نفعل ذلك ، 

وال مصلحة فيـه ، فننـه إذ ذاك  8: ال حاجة إىل ذلكاآلية نفسها وقال ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسري
 ان بالغيب. انتهى.الوقت يكون اإلميان غري نافع ، وإمنا اإلميان النافع اإلمي

                                                 
 للراغب األصفهاين ، مادة: عشر.« مفردات ألفاظ القرآن»ناقة ُعَشراء أي مضى من محلها عشرة أشهر. انظر  1
 ، مادة: وبر.« لسان العرب»وبراء أي كثرية الوبَر وهو الصوف. انظر  9
لقتها. 3  ، مادة: جوف.« لسان العرب»انظر  جوفاء أي عظيمة اجلوف ، يشري إىل ع َظم خ 
 ، مادة: صمم.« لسان العرب»اء أي صلبة ُمصمتة ، ومعىن مصمتة ليس فيها ثقوب. انظر صمَّ  6
 . 52سورة اإلسراء:  5
 ، باختصار يسري.« أضواء البيان» 4

منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذَّب هبـا  وما من سورة اإلسراء يف تفسري قوله تعاىل « تفسريه»ابن كثري رمحه اهلل يف  وانظر ما قاله
 .األولون﴾

 ضطراري.الاإلميان اإىل أي  8
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ألنـه لـيس ألحـد أن ، ملـا اقرتحـوه آيـات كثـرية فلـم جيـبهم اهلل  قلت: وقد اقرتح املشركون علـى النـيب 
قال تعاىل يف سورة اإلسراء  وقالوا لـن نـؤمن لـك حـىت تفجـر لنـا ميلي على اهلل ما يريده من اآليات ، 

األهنــار خالهلــا تفجــريا   أو ُتســقط  مــن األرض ينبوعــا   أو تكــون لــك جنــة مــن خنيــل وعنــب فتفجــر
كون لك بيت مـن زخـرف أو ترقـى السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأيت باهلل واملالئكة قبيال   أو ي

يف السماء ولن نؤمن لرقيك حىت تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ريب هل كنت إال بشـرا رسـوال﴾ ، 
 «:تفسريه»قال إمام املفسرين حممد بن جرير الطربي رمحه اهلل يف 

لـــك هـــذه : قـــل يـــا حممـــد هلـــؤالء املشـــركني مـــن قومـــك ، القـــائلني  حمد ـيقـــول تعـــاىل ذكـــره لنبيـــه مـــ
األقوال ، تنزيها هلل عما يصـفونه بـه ، وتعظيمـا لـه مـن أن يُـؤتى بـه ومالئكتـه ، أو يكـون يل سـبيل إىل 
شــيء ممــا تســألونيه  هــل كنــت إال بشــرا رســوال﴾ ، يقــول: هــل أنــا إال عبــد مــن عبيــده مــن بــين آدم ، 

وخــالقكم ، وإمنــا أنــا فكيــف أقــدر أن أفعــل مــا ســألتموين مــن هــذه األمــور ، وإمنــا يقــدر عليهــا خــالقي 
 ؛رســول أبلغكــم مــا أرســلت بــه إلــيكم ، والــذي ســألتموين أن أفعلــه بيــد اهلل الــذي أنــا وأنــتم عبيــد لــه 

 اليقدر على ذلك غريه. انتهى.
الـيت اإلميـان بـدالئل النبـوة لـيس اإلميـان باآليـات االقرتاحيـة أو االضـطرارية بـاب يف  الشأنفاحلاصل أن 

اإلميــان مبــا أنــزل اهلل علــى رســوله مــن اآليــات الــيت ســاقها الشــأن يف بــل ائهم ، يقرتحهــا النــاس علــى أنبيــ
 .وحكمتهاختيار اهلل  على يده حبسب

 ببعض واختصاصهمبعض األنبياء في بعض اآليات  اشتراك
القرآن حملمد ، آية اخلاصة  وقد يشرتكون ببعض ، فمن اآليات،  خيتصون ببعض اآلياتاألنبياء قد 
 عيسى ، عليهم الصالة والسالم.لى ، واإلجنيل وسملوالتوراة 
 فيه كلهم ، كاإلخبار عن اهلل مبا أخربهم به من الغيبيات. ما يشرتكاآليات  ومن
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والعالج من األمراض ، فيكون لنيب ،  حياء املوتىنكومن اآليات ما يشرتك فيه بعضهم دون بعض  
يف سياق قصة بين ، قال اهلل تعاىل  ى إحياء املوتى مشرتك بينه وبني وموسنن فنظري آية نيب ، 

 .ا كذلك حييي اهلل املوتىهفقلنا اضربوه ببعضإسرائيل ملا قال هلم موسى 
 1مشرتك بينه وبني نيب اهلل إلياس عليه السالم.وإحياء املوتى 

ن مع اشرتاكهما يف نفس اآلية ، قال اب ومع هذا فقد جيعل اهلل لنيب يف آية معينة ما ليس عند غريه
 تيمية رمحه اهلل:

وموسى بن عمران من  ، وأهل الكتاب عندهم يف كتبهم أن غري املسيح أحيا اهلل على يديه املوتى
وكان  ، ي اليت للسحرةص  مجلة آياته العصا اليت انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حىت بلعت احلبال والع  

 غري مرة يلقيها فتصري ثعبانا مث ميسكها فتعود عصا.
 ، فنن اإلنسان كانت فيه احلياة ، وهي أعظم من إحياء املوتى ، هذه آية مل تكن لغريه ومعلوم أن

يا وقد أح ، واهلل تعاىل حييي املوتى بنقامتهم من قبورهم ، فنذا عاش فقد عاد إىل مثل حاله األول
ة وتبتلع وأما انقالب خشبة تصري حيوانا مث تعود خشبة مرة بعد مر  غري واحد من املوتى يف الدنيا ،

 فهذا أعجب من حياة امليت. احلبال والعصي
ل أعظم ممن وأيضا فاهلل قد أخرب أنه أحيا من املوتى على يد موسى وغريه من أنبياء بين إسرائي

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة قال تعاىل أحياهم على يد املسيح ، 
م من بعد موتكم لعلكم تشكرونمث بعثناك  فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 

 وقال تعاىل،  9

                                                 
 (.293)« النبوات»كتاب و  «اجلواب الصحيح»ما قاله شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف انظر  1
 . 54 – 55سورة البقرة:  9



 

 77 

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهلل املوتى
أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم  وقال تعاىل،  1

وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهلل موتوا مث أحياهم
9. 

أعظم من إبراء أثر  وهذا، رج يده بيضاء من غري سوء خيُ وأيضا فموسى عليه الصالة والسالم كان 
وأما  ، ب اإلبراء منهجَ وإمنا العَ  ، فنن الربص مرض معتادعليه السالم ، الربص الذي فعله املسيح 

 عرف هلما نظري.ففيه أمران عجيبان ال يُ  ، بياض اليد من غري برص مث عودها إىل حاهلا األول
وهذا أمر باهر  ، فيه فرعون وجنوده قوأيضا فموسى فلق اهلل له البحر حىت عرب فيه بنو إسرائيل وغر  

 ومن إهالك اهلل لعدو موسى ما مل يكن مثله للمسيح. فيه من عظمة هذه اآلية
ويفجر هلم بضربه  ، طعمهم على يده املن والسلوى مع كثرة بين إسرائيلوأيضا فموسى كان اهلل يُ 

ومن  ، للمائدةيه السالم علوهذا أعظم من إنزال املسيح حجر كل يوم اثين عشر عينا يكفيهم ، لل
 قلب املاء مخرا وحنو ذلك مما حيكى عنه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

 وكان ملوسى يف عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر اآليات ما مل يكن مثله للمسيح.
 3انتهى كالمه رمحه اهلل.

 من دالئل النبوة ما مل يؤت  آتى بعضهم  قلت: وهذا من دالئل تفضيل بعض األنبياء على بعض أن  
 .ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض، قال تعاىل  غريه

 

 
                                                 

 . 83سورة البقرة:  1
 . 963سورة البقرة:  9
 (.12 – 6/18) «اجلواب الصحيح» يف ما قاله شيخ اإلسالم رمحه اهللانظر  3
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 الفرق بين النبي والساحر
لون هبا كذَّب املكذبون بآيات األنبياء ، وادعوا أهنا من قبيل السحر ، ولو كان عندهم عقول يعق  

ألن بني اآليات اليت جاء هبا  وقلوب يفقهون هبا لعل موا أهنا ال ميكن أن تكون من هذا القبيل ،
 ؟!عى ساحراد  ــــأمر بقتل السحرة فكيف يُ  وبني ما يأيت به السحرة فروقا كثرية ، أوهلا أنه األنبياء 

،  حر والكهانةبني آيات األنبياء وبني السِّ  فروقا 1«النبوات»ابن تيمية رمحه اهلل يف كتابه  ذكروقد 
 :باختصار وتصرفننقلها هنا 

ال بُد فمن خالفهم من السحرة والكهان أما ب قط ، و ذ  أن النيب صادق فيما خيرب به ، ال يك  : أوالا 
 أن يكذب.

، وهؤالء  ما يوافق ذلكوال تفعل إال وعبادة اهلل وحده ، : أن األنبياء ال تأمر إال بالعدل ثانياا 
لشرك وعبادة الشياطني العدوان على اخللق ، بارتكاب ا، و  الظلمارتكاب املخالفون ال بُد هلم من 

 .وفعل الفواحش
، روا اخللق لوا الفطرة وبصَّ األنبياء كمَّ ما أمرت به األنبياء ، فنن  : أن العقول والفطر توافقثالثاا 

ناقضها ، وأما السحرة والكهان وغريهم من املخالفني موافقة للعقول ال تُ  -أي األنبياء  –وتعاليمهم 
دٌة للفطرة والعقل واحلس ، فأما فتعاليمهم وأفعاهلم خمالفة للف طرة والعقل واحلس ، بل هي ُمفس 
، يف الواقع عليه  يخالف ما هأمور للشخص املسحور بتخييل  فذلكإفسادهم للحس والعقل 

ورؤية الشيء خالف ما هو ، كالذين يرون اجلن فيظنون أهنم إنس ، أو يرون شيئا على مثال  َما هو 
 .عليه وهو يف احلقيقة خبالفه

                                                 
 . 1986،  552ص  انظر 1
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وأما إلفسادهم للف َطر فنن الف َطر ناشئٌة على التوحيد ، والسحرة أفسدوا الف َطر بارتكاب الشرك 
 وتذويقه للناس.

: أن السحر والكهانة أمور معتادة معروفة ألصحاهبا ليست خارقة لعاداهتم ، وآيات األنبياء ال رابعاا 
 تكون إال هلم وملن اتبعهم.

اله اإلنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه ، خبالف النبوة فننه ال يناهلا أحد : أن الكهانة والسحر ينخامسا
 .باكتسابه
أن ما تأيت به السحرة والكهان ال خيرج عن كونه مقدورًا لإلنس واجلن ، وآيات األنبياء ال : سادسا

إلنس قل لئن اجتمعت اكما قال تعاىل ألهنا خارقة للعادة ،  يقدر على مثلها ال اإلنس وال اجلن ، 
 .واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً 

، وآيات األنبياء ال ميكن وأقوى منها : أن ما تأيت به السحرة والكهان ميكن أن تُعارض مبثلها سابعا
 .وال بأقوى منها أحداً أن يعارضها مبثلها

والكهان تُنال بأفعاهلم من شرك وفجور ، وكذلك خوارق : أن خوارق غري األنبياء من السحرة ثامنا
كأن يقع يف مصيبة فيلجأ إىل اهلل من دعاء وحنوه ،  غري األنبياء من األولياء ، فنهنا تُنال بسعيه ، 

 تعاىل ، فيخرق اهلل له العادة فينجيه منها بأسباب غري عادية.
من األنبياء ، حبسب علمه وحكمته وعدله أما آيات األنبياء فال تُنال إال من اهلل بغري اختيار 

وقالوا لوال نزل عليه آية من ومشيئته ورمحته ، وليست جتيء حبسب اقرتاح الناس ، كما قال تعاىل 
ربه قل إن اهلل قادر على أن ينزل آية

1.9 
                                                 

 . 38سورة األنعام:  1
 . 38سورة األنعام:  9
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 كرامات األولياء من جملة آيات األنبياء
وهم ه اهلل عز وجل على أيدي أوليائه ، الكرامة عند علماء الشريعة أمر خارق للعادة ، يُظهر 

أال إن أولياء اهلل ال القائمون مبا أوجب اهلل ، املنتهون عما حرم اهلل ، كما قال تعاىل يف وصفهم 
خوف عليهم  وال هم حيزنون   الذين آمنوا وكانوا يتقون

1. 

نه لوال األنبياء ملا كان ، وأل ء ، ألهنا ال حتُصل إال ملن اتبعهممن مجلة آيات األنبياوالكرامات 
 . ما صاروا أولياء إال باتباعهم للنيب  ألهنماألولياء أولياء ، 

تعترب من اآليات الصغرى ، أما اآليات الكربى فخاصة باألنبياء ، ال  كرامات األولياءولكن  
لكتب ، ُيشاركهم فيها أحد غريهم ، ال األولياء وال غريهم ، وهي كخلق الطني من الطري ، ونزول ا

 وفلق البحر وحنو ذلك.

أن اهلل فضَّل األنبياء على غريهم ، فال بد أن ميتاز الفاضل مبا ال يقدر املفضول  املشاركةوعلة عدم 
 9على مثله ، إذ لو أتى مبثل ما أتى به الفاضل لكان مثله ، ال دونه.

 بخالف آيات األنبياء،  كرامات األولياء ال يُقصد بها التحدي
ولياء ال يُقصد هبا التحدي إطالقا ، وإمنا يُقصد هبا اإلكرام وتلبية حاجة ذلك الويل ، األ كرامات

خبالف آيات األنبياء فقد يُقصد هبا التحدي وقد يقصد هبا تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال 
 3ففيها تنويه بكرامة ذلك النيب.

                                                 
 . 49: يونسسورة  1
 (.244،  293،  299،  591)« النبوات»انظر كتاب  9
 (.1925 - 1926« )النبوات»انظر كتاب  3
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 تدوين كرامات األولياء
لصادقني ، ولكن ملا كان شأهنم إخفاؤها خشية العجب ال شك أن الكرامات حتصل لألولياء ا

 واالغرتار بالنفس ؛ فنن الكرامات اليت ُدوِّنت يف الكتب قليلة ، وغري معلوم أكثرها للناس.
كان ألصحاب الصدر األول ،   –حبسب علم كاتب هذه األسطر  –وأكثر ما ُدوِّن من الكرامات 

 من الناس ، الذين ال يسع إخفاء الكرامة عليهم ، وقد وكثري منها يف غزواهتم حبضرة اجلمع الغفري
مجلة كثرية من  1«الفرقان بن أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان»ذكر ابن تيمية مجلة منها يف كتابه 

،  9«النبوات»الكرامات اليت حصلت لبعض الصحابة والتابعني ، كما ذكر مجلة منها يف كتابه 
حلية األولياء وطبقات »البن اجلوزي ، وكتاب « صفة الصفوة»وأصوهلا ُمـخرَّجة يف كتاب 

أراد أليب نعيم األصفهاين ، وبعضها خمرج يف كتب الدالئل والسري ، فلرياجعها من « األصفياء
 االطالع.

                                                 
 وما بعدها. 399 صانظر  1
 (.161 - 132) صانظر  9



 الغاية من إرسال الرسل

 ۸٥ 

 الغاية من إرسال الرسل  :المبحث السابع

ا جنا ، ومن حاد ما وممل بمالتزمه من اللَّتانبيان العقيدة والشريعة ، الغاية من إرسال الرسل هي 
 فأما العقيدة فتتضمن األصول العظيمة التالية:ا هلك ، ممنه
، وبيان  ال ليعبدونوما خلقت اجلن واإلنس إوهي العبادة ، قال تعاىل بيان الغاية من اخللق  .١

 0F۱.الذي رواه البخاري ومسلمبن جبل رضي اهللا منه كما يف حديث معاذ أن العبادة حق اهللا وحده ،  
أركان اإلميان الستة ، وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه أصول االمتقاد ، ورأس ذلك التعريف ب .٢

 .ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره
بيان ما أحل اهللا هلم وما من مأمورا  ومنهيا  ، و ، تياصيل العبادا  وكييياتا وأما الشريعة فتتضمن 

 .م مليهمحرّ 
، ﴿وأن هذا صراطي  وليس مثة طريق لدخول اجلنة والنجاة من النار غري الطريق الذي جاء به النيب 

1Fمستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتيرق بكم من سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾

٢. 
غري فقد زاد يف دين اهللا ما ليس منه ، ومبادته مردودة مليه  فمن جاء بعبادة مل يرشد إليها النيب 

2Fحدث يف أمرنا هذامن أ:  فهي بدمة ، لقوله  وكل مبادة مل ييعلها النيب ، مقبولة 

ما ليس منه  ٣
3F.فهو رد

٤  
                                                 

 .)٣٠) ، ومسلم (٥٩٦٧رواه البخاري ( ۱
 . ١٥٣ :سورة األنعام ٢
 .قصود باألمر هو الدينامل ۳
 .) من مائشة رضي اهللا منها١٧١٨ومسلم (، ) ٢٦٩٧رواه البخاري ( ٤



 الغاية من إرسال الرسل

 ۸٦ 

 4F١.من ممل ممال ليس مليه أمرنا فهو رد :ويف رواية
واالقتداء به ، والشر كل الشر يف خماليته والبعد من شرمه  ولذا فإن اخلري كل اخلري يف إتباع النيب 

 .وما جاء به

                                                 
 .)١٧١٨رواه مسلم ( ۱
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 بيان شروط شهادة أن محمدا رسول اهلل :الثامنالمبحث 

هي لب الدين وأساس امللة ؛ وكان « ال إلـٰه إال اهلل ، حممدا رسول اهلل»ملا كانت شهادة 
حتقيقها شرطا لدخول اجلنة والنجاة من النار ؛ فإنه ينبغي ملن كان قصده اهلل والدار اآلخرة أن يعلم 

 .عمل هبا وحيققهاتلك الشهادة ، ومن مث يشروط 
من « ال إلـٰه إال اهلل ، حممدا رسول اهلل»وقد أشار اهلل تعاىل إىل أن القيام بشروط كلمة التوحيد 

يف سورة  والذين هم بشهاداهتم قائمونأوصاف أهل اجلنة ، وذلك يف كتابه العزيز يف قوله 
ال إلـٰه إال اهلل ، وأن »شهادة  موم الشهادات ؛ فإنـاملعارج ، وهذه اآلية وإن كان املقصود هبا ع

والذي يعنينا يف هذا البحث هو الشطر الثاين هي أوىل الشهادات بالتحقيق ، « رسول اهلل حممدا
 .«أن حممدا رسول اهلل»من تلك الشهادة ، وهو شهادة 

 ، وهي: 1بتحقيقهافع قائلها إال ينت، ال  شروط هلاوشهادة أن حممدا رسول اهلل 
 .عناها ، وهو ايإامان بننه رسول من عند اهلل حقا ، واالنقياد لشريعتهالعلم مب :األول
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله مث مل استيقان القلب هبا ، ودليله قوله تعاىل  :الثاني
 .2يرتابوا

وذلك بالقيام حبقوق النيب هلا ظاهرا وباطنا ،  النقيادا :الثالث
قوله تعاىل االنقياد  ودليل،  3

ومن يسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.4 
                                                 

 -دار املؤيد  :، الناشر 33، تنليف الشيخ حافظ احلكمي ، ص « عتقاد الطائفة الناجية املنصورةأعالم السنة املنشورة ال»انظر  1
 .الرياض

 . 11 :سورة احلجرات 2
3
 .إن شاء اهللقريبا  تلك احلقوقبيان سينيت  
 . 22 :سورة لقمان 4
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 .د شيئا من لوازمها ومقتضياهتاالقبول هلا ، فال ير   :رابعا
 .ايإخالص فيها وضده الشرك :خامسا
ولقد فتنا الذين من قبلهم فيها وضده الكذب والنفاق ، والدليل قوله تعاىل  الصدق :سادسا

إال  إلـٰه: ما من أحد يشهد أن ال  ، وقال النيب   الذين صدقوا وليعلمن الكاذبنفليعلمن اهلل
 1.اهلل ، وأن حممدا رسول اهلل ، صدقا من قلبه ، إال حرمه اهلل على النار

 .، واملعاداة ملن أبغضها احملبة هلا وألهلها :سابعا
 .االكفر مبا يناقضه :ثامنا

                                                 
 .( عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه121رواه البخاري ) 1
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 األربعة عشرة الفصل الثاني: مقتضيات اإليمان بالنبي 
ىو ؾبرد التصديق بأنو نيب أو  أمورا عدة ، فليس اإلديان بالنيب  يقتضي بالنيب الصادق اإلديان 
ظن ييتحلى بأخالق عظيمة ، ويقف األمر عند ذلك ، كما أنو ظيم ، و ـأنو قائد ع وأول ، ــأنو رس

 :أمرا عشر أربعة يقتضي ديان الصحيح الكامل بالنيب بعض الناس ، كال ، بل اإل

، وىو ؿبمد بن عبد ا بن عبد اؼبطلب بن ىاشم بن عبد مناف بن  معرفة اظبو ونسبو .1
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 

ان ، وعدنان من ولد إظباعيل خزدية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدن
 .وإظباعيل من ولد إبراىيم عليو السالم

 .معرفة اظبو ، ؿبمديكفي من ىذا و 

 .صدقاحقا و رسول من عند ا  نـيب، وأنو  اإلديان بنبوتو ورسالتو .2

كقولو ،   1وقد جاء التصريح بذلك يف آيات كثَتةعبد ، اإلديان ببشريتو وأنو عبد  ، ال ي   .3
ليال من اؼبسجد اغبرام إىل اؼبسجد  بعبدهسبحان الذي أسرى ل سورة اإلسراء تعاىل يف أو 

 .األقصى الذي باركنا حولو

كما أطرت النصارى ابن مرمي ،   2ال تطروين :يقول ظبعت النبـي  :عن عمر رضي ا عنو قالو 
 3.عبد ا ورسولو :فقولوا، فإمنا أنا عبد 

                                              
 وحنوىا.« عابد»و« عبدنا»و « عبد»، مادة « اؼبعجم اؼبفهرس أللفظ القرآن»يراجع  1
 «.فتح الباري»االطراء ىو اإلفراط يف اؼبدح ، انظر شرح اللفظة يف شرح اغبديث يف  2
 (.2787( ، والدارمي )1/23( واللفظ لو ، وأضبد )3445رواه البخاري ) 3
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ان بأنو ال ديلك من خصائص الربوبية وال األلوىية شيء ، اإلدي ويدخل يف اإلديان ببشريتو 
قل ال أملك لنفسي نفعا وال وىكذا صبيع األنبياء واؼبرسلُت ، قال تعاىل آمرا نبيو أن يقول للناس 

ضرا إال ما شاء ا ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اػبَت وما مسٍت السوء إن أنا إال نذير 
وبشَت لقوم يؤمنون

1. 
قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إؽبكم إلو واحد فمن كان يرجو لقاء ربو قال تعاىل لنبيو و 

فليعمل عمال صاغبا وال يشرك بعبادة ربو أحدا
2. 

فاستقيموا إليو واحد  إلـٰوكم إلـٰهقل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا وقال تعاىل لنبيو 
واستغفروه

3. 
ا تفيد بشرية األنبياء كلهم ، وأهنم ال ديلكون من خصائص الربوبية وال األلوىية فهذه اآليات وأمثاؽب

شيء ، فال يعلمون الغيب وال يتصفون يف الكون وال جييبون الدعاء ، بل ىم عباد  مثلنا ، وإمنا 
قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال ااختصهم ا بالنبوة ، قال تعاىل 

4. 

االنقياد لشريعتو ، بفعل ما أمر ، واجتناب ما ، و تصديقو ، وعلى رأسها  ام حبقوقو القي .4
 .يف جزء اغبقوق  حقوق النيببيان وسيأيت تفصيل الكالم يف ،  وكذا ؿببتو هنى عنو وزجر ، 

اغبميدة ، وجهاده اؼبباركة ، وخصالو يف سَتتو من األخبار الدالة على سَتتو  صحاإلديان دبا  .5
 اغبق.وصربه وربملو لنشر ،  عوتويف د

                                              
 . 188سورة األعراف: اآلية  1
 . 111سورة الكهف: اآلية  2
 . 6سورة فصلت: اآلية  3
 . 65سورة النمل: اآلية  4
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سَتة ابن »كتبا كثَتة ، أشهرىا كتاب ها  لف فيوقد أ  مبسوطة يف كتب مطولة ،  وسَتتو 
 الرضبـٰنلعبد « نف يف شرح السَتة النبويةالروض األ  »مد بن إسحاق بن يسار ، وكذا « إسحاق

البن سيد الناس ، « َتسمائل والعيون األثر يف فنون اؼبغازي والش»بن عبد ا السهيلي ، و ا
ألف د. أكرم من اؼبعاصرين و البن كثَت ، رضبهم ا صبيعا ، « الفصول يف سَتة الرسول»وكتاب 

السَتة النبوية » وم  ـس  و  و   ا شامال اشًتط فيو صحة األخبار ،كتابحفظو ا  ضياء العمري 
 .من الكتب اغَتى تفل  قد أ  ، و  «الصحيحة

و ـكصفة طولو وىيئتو ومشيتو ، وصفة وجه،   قيةل ـ ػب  وا لقيةـاػب   من صفاتو اإلديان دبا جاء .6
كالصدق الشريف وصبال خلقتو ، وكذا ما حباه ا من أخالق عظيمة مل ذبتمع ألحد غَته ،  

عدة صفاتو اػبـ لقية واػبـ ل قية وقد صنف يف مة وصلة الرحم والعفو وغَتىا ، ـواألمانة والرح
األنوار يف مشائل النيب »أليب عيسى الًتمذي ، وكتاب  «الشمائل امدية»تاب منها ك، مصنفات 
أليب القاسم األصبهاين ،  «وآدابو أخالق النيب »للحسُت بن مسعود البغوي ، وكتاب  «اؼبختار
يب ، رضبهم ا للقاضي عياض بن موسى اليحص   « الشفا بتعريف حقوق اؼبصطفى »وكتاب 
 .صبيعا

موسوعة نضرة »ككتاب ،  ض اؼبتأخرين كتبا جامعة ألقوال اؼبتقدمُت يف ىذا الباب وقد صنف بع
الصحيح اؼبسند من »ثٍت عشر ؾبلدا ، وكتاب ا، وتقع يف  «النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي

 . الوادعيةألم عبد ا «الشمائل امدية

 لو باؼبقام امود ، وىو الشفاعة كتكرمي االذاتية والشرعية ،   اإلديان دبا جاء من خصائصو .7
ومن ، لو وألمتو الغنائم  وإحاللبالرعب مسَتة شهر ،  ونصرتو لويوم القيامة ، للناس الكربى 

عدة مصنفات ، الباب يف ىذا  توقد ص نف، أفضل اػبلق ، وخامت النبيُت  أعظم خصائصو أنو
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لسراج  « خصائص النيب »تاب عبالل الدين السيوطي ، وك« اػبصائص الكربى»منها كتاب 
، وكذا كتاب  للعز بن عبد السالم« الرسول تفضيلالسول يف  بداية»الدين ابن اؼبلقن ، وكتاب 

،  بن إظباعيل اؼبأريبأليب اغبسن مصطفى ،  « كشف الغمة ببيان خصائص رسول األمة »
من اػبصائص يف النوعُت ىـٰذين التفصيل وىو أصبع تلك الكتب ، وسوف نستعرض على سبيل 

  .إن شاء ا ظم قدره باب بيان ع  

إنزال القرآن العظيم عليو ،  هاأعظموىي كثَتة ، و ،  دالئل نبوتو اإلديان دبا جاء من  .8
، بُت أصابعو القمر لو ، وحنُت اعبذع إليو ، وتسبيح الطعام بُت يديو ، ونبع اؼباء وتكثَته انشقاق و 

ذكر طائفة من دالئل نبوتو يف وقد تقدم عن الغيبيات اؼبستقبلية ،  وإخبارهوتكثَت الطعام القليل ، 
  .اؼببحث السادس من ىذا الكتاب

ودالئل نبوتو وفضائلو  مشائل الرسول »كتابا أظباه رضبو ا  وقد ألف عماد الدين بن كثَت 
البداية »كبَت تعلق باؼبواضيع الثالث اؼبتقدمة ، وأودعو يف كتابو الصبع فيو أحاديثا ت «وخصائصو
 .«والنهاية

قال تعاىل ﴿ما كان ؿبمد أبا أحد كما  ورسالتو خامت الرساالت ،، اإلديان بأنو خامت النبيُت  .9
 .1﴾وخاتم النبيينمن رجالكم ولكن رسول ا 

قال رسول  :حديث ثوبان رضي ا عنو قالىو خامت النبيُت  على أن ؿبمدا والدليل من السنة 
كون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنو نيب ، وأنا خامت النبيُت ، ال نيب بعدي : وإنو سي ا 

 2.... اغبديث
                                              

 . 41ألحزاب: سورة ا 1
 وقالوا: على شرط مسلم.« اؼبسند»( ، وصححو األلباين ، وكذا ؿبققو 5/278( وأضبد )4252رواه أبو داود ) 2
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رجل من قبلي كمثل مثلي ومثل األنبياء إن :  قال رسول ا  :قال ماوعن جابر رضي ا عنه
 :ويقولون فجعل الناس يطوفون بو ويعجبون لو، من زاوية إال موضع لبنة بيتا فأحسنو وأصبلو  بٌت
 وضعت ىذه اللبنة ؟ ىالا 
 1.نة ، وأنا خامت النبيُتب ـ فأنا اللا  :قال

، كشريعة عيسى وموسى عليهما الصالة  ما قبلها من الشرائعـاإلديان بأن رسالتو ناسخة ل .11
مصدقا ؼبا بُت يديو من باغبق وأنزلنا إليك الكتاب والسالم ، ومهيمنة عليها كلها ، قال تعاىل 

مهيمنا عليوالكتاب و 
 .، فال جيوز التعبد  بغَت شريعة اإلسالم مطلقا 2

 

ال دين مقبول عند ا إال دين اإلسالم ، والدليل على ذلك  بعثة النيب اإلديان بأنو بعد  .11
ومن يبتغ غَت اإلسالم دينا فلن يقبل منو وىو يف اآلخرة من اػباسرينقولو تعاىل 

3. 

س ؿبمد بيده ؛ ال يسمع يب أحد من ىذه األمة ، يهودي وال والذي نف:  ومن السنة قولو 
 4.نصراين ، مث ديوت ومل يؤمن بالذي أرسلت بو ؛ إال كان من أصحاب النار

، والدليل على ىذا قولو  قد بلغ الرسالة وأكملها ، وترك أمتو على البيضاء اإلديان بأنو  .12
 .1رضيت لكم اإلسالم دينا﴾تعاىل ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأسبمت عليكم نعميت و 

                                                                                                                             

يقول:  ( ولفظها: وا لقد ظبعت رسول ا 2/113وقد جاءت ىذه اللفظة عن عبد ا بن عمر بن اػبطاب يف اؼبسند )
 صحيح لغَته.«: اؼبسند»ن أو أكثر. وقال ؿبققو ليكونن قبل اؼبسيح الدجال كذابون ثالثو 

 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.2286( ومسلم )3535رواه البخاري ) 1
 . 48سورة اؼبائدة:  2
 . 85سورة آل عمران:  3
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، وقد تقدم ذكره.153رواه مسلم ) 4
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ومن السنة ما روى الشيخان عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ، 
ومن زعم أن رسول  –وذ ك ر ت منها  -ثالث  من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على ا الفرية  

يا أيها الرسول بلغ ما أ نز ل ول كتم شيئا من كتاب ا فقد أعظم على ا الفرية ، وا يق  ا 
 .2إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالتو

ك طائر جناحيو يف السماء إال أذكرنا وما حير   نا ؿبمد لقد ترك   :وعن أيب ذر رضي ا عنو قال
 3.منو علما

 ألفا ، ُتأربعحنوا من بأنو بلغ الدين ، وكان عددىم يف حجة الوداع  وقد شهد الصحابة للنيب 
وأنتم كتاب ا ،   ؛بعده إن اعتصمتم بو : تركت فيكم ما لن تضلوا  النيب ؽبم ما قال ـفإنو ل

 تسألون عٍت فما أنتم قائلون ؟
 .يت ونصحتنشهد أنك قد بلغت وأد   :قالوا

ث ثالاللهم اشهد ، اللهم اشهد ،  :إىل الناس 4هات ـ فقال بإصبعو السبابة يرفعها إىل السماء وينك  
 5.مرات

اإلديان بعموم رسالتو إىل اإلنس واعبن ، قال تعاىل ﴿قل يا أيها الناس إين رسول ا إليكم  .13
 .7، وقولو ﴿وما أرسلناك إال رضبة للعاؼبُت﴾ 6صبيعا﴾

                                                                                                                             
 . 3سورة اؼبائدة:  1
 ( ، واللفظ ؼبسلم.177،  287م )( ومسل4855رواه البخاري ) 2
 «.اؼبسند»( ، وحسنو ؿبققو 5/153رواه أضبد ) 3
 أي يقل بها ويرد دىا إىل الناس مشَتا إليهم. قالو النووي يف شرح اغبديث. 4
 ( عن جابر رضي ا عنو.1218خرجو مسلم ) 5
 . 158سورة األعراف:  6
 . 117سورة األنبياء:  7
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تعم اإلنس واعبن ، كما دل على ىذا قولو تعاىل  «الناس»ومما ينبغي التنبيو إليو ىو أن لفظة 
   .من اعبنة والناس﴾ *ناس الذي يوسوس يف صدور ال﴿

أتى بعض اعبن فقد ،  «اعبن»سورة للجن إىل اإلسالم يف  جاء ذكر إثبات دعوة النيب وقد 
وإذ تعاىل وىي قولو آيات من سورة األحقاف يف ىذا  فنزلتعلى اإلسالم ،  فبايعوا النيب 

إىل قومهم  افلما قضي ولو توا صرفنا إليك نفرا من اعبن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنص  
مصدقا ؼبا بُت يديو يهدي إىل اغبق وإىل  منذرين * قالوا يا قومنا إنا ظبعنا كتابا أنزل من بعد موسى

طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي ا وآمنوا بو يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب 
 .أليم

:  قال رسول ا  :ضي ا عنو قالوالدليل من السنة على عموم رسالتو حديث أيب ذر ر 
 1.وبعثت إىل األضبر واألسود :قبلي ؛ وذكر منها نيب كانأوتيت طبسا مل يؤهتن 

بدعوة الناس كافة كما أمره ربو ، فدعا عشَتتو األقربُت ، مث كاتب ملوك العرب  وقد قام النيب 
إلسالم ، وغزا من أجل تسهيل والفرس والروم ، وكاتب النجاشي ملك اغببشة ، ودعا اعبن إىل ا

الطريق أمام الدعوة ، مث سار صحابتو على سَتتو من بعده ، فدعوا إىل ا تعاىل ، وحفظوا السنة 
النبوة ، وفتحوا اآلفاق ، ففتحوا الشام ومصر واؼبغرب ،  عىوغزوا اؼبرتدين ، وقاتلوا من اد  والقرآن ، 
لنصرة اإلسالم ن ، وىدموا األصنام ، وفعلوا وفعلوا راسان ، ونشروا التوحيد يف كل مكاوفتحوا خ  
ن يف بطون كتب التاريخ واغبديث ، فرضبهم ا وجزاىم خَتا ، وجعل ما قدموا وما دوا مما ىو م  

 .مت األجيال بعدىم يف موازين حسناهتم يوم القيامةقد  

 جوانب ؛  طبسةمن  1معصوم والنيب ،  اإلديان بعصمتو  .14

                                              
 «.اؼبسند»صححو ؿبققو ( ، و 5/145رواه أضبد ) 1



 ي مقتضيات اإليمان بالنب

 96 

 .لتبليغامعصوم يف ؾبال  .1
 .الشركالوقوع يف معصوم من  .2

 .معصوم من كبائر الذنوب .3

 .فاحيف نسبو الذي تناسل منو من الس  معصوم  .4

 .معصوم من رذائل األخالق .5

 من الخطأ والنسيان عصمتو في مجال التبليغ :الجانب األول
الضرورات ، إذ من يعترب والرسالة يف ؾبال التبليغ والنسيان من اػبطأ  عصمة األنبياء عليهم السالم

سل ىم الوسائط يف التبليغ بُت ا وبُت عباده ، فبهم يهتدي البشر إىل عبادة ا سبحانو أن الر  
وتعاىل اليت يرتضيها ، فلهذا أوجب ا العصمة لكافة أنبيائو ورسلو يف ىذا اعبانب لتصل الرسالة 

 .يهمغَت منقوصة وال ؿبرفة ، فتقوم اغبجة علإىل العباد كاملة 

 *قولو تعاىل ﴿وما ينطق عن اؽبوى  ، ومن ذلك وقد جاءت األدلة اػباصة لعصمة نبينا ؿبمد 
 .2إن ىو إال وحي يوحى﴾

 .إين ال أقول إال حقا :أنو قال أيب ىريرة رضي ا عنو عن رسول ا وعن 
 .فإنك تداعبنا يا رسول ا :قال بعض أصحابو

 3.إين ال أقول إال حقا :قال

                                                                                                                             
 «.لسان العرب»الع صمة يف اللغة ىي اؼبنع والوقاية ، انظر  1
 . 4 - 3سورة النجم:  2
 ( ، وقال: حديث حسن صحيح.1991( ، والًتمذي )2/341أخرجو أضبد ) 3
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إن األنبياء  :، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رضبو ا عصمتو يف ؾبال التبليغعت األمة على وقد أصب
صلوات ا عليهم معصومون فيما خيربون بو عن ا سبحانو ، ويف تبليغ رساالتو باتفاق األمة ، 

وما أنزل إىل  قولوا آمنا با وما أنزل إلينا، كما قال تعاىل وؽبذا وجب اإلديان بكل ما أوتوه 
إبراىيم وإظباعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال 

لو مسلمون * فإن آمنوا دبثل ما آمنتم بو فقد اىتدوا وإن تولوا فإمنا ىم نفرق بُت أحد منهم وحنن 
يف شقاق فسيكفيكهم ا وىو السميع العليم

1. 
 .ة لؤلنبياء ىي اليت حيصل هبا مقصود النبوة والرسالةوىذه العصمة الثابت

 2 .والعصمة فيما يبلغونو عن ا ثابتة ، فال يستقر يف ذلك خطأ باتفاق اؼبسلمُت
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل قولو تعاىل قال ابن كثَت رضبو ا يف تفسَت 

ناستفعل فما بلغت رسالتو وا يعصمك من ال
3: 

مع ، ادىا ومعانديها ومًتفيها سا فظو لو من أىل مكة وصناديدىا وح  ن عصمة ا لرسولو ح  وم  
دبا خيلقو ا من األسباب العظيمة بقدرتو ، ونصب ااربة لو ليال وهنارا ، ة غض  شدة العداوة والب  

ذ كان رئيسا مطاعا كبَتا يف إ، الة بعمو أيب طالب ــــــــفصانو يف ابتداء الرس، وحكمتو العظيمة 
فبايعوه  األنصارمث قيض ا لو ، فلما مات عمو أبو طالب نال منو اؼبشركون أذى يسَتا ، قريش 

 .منعوه من األضبر واألسود إليهافلما صار ، على اإلسالم وعلى أن يتحول إىل دارىم وىي اؼبدينة 

                                              
 . 137 – 136سورة البقرة:  1
وعصى آدم ربو رضبو ا يف تفسَت قولو تعاىل ( ، باختصار ، وانظر ما قالو الشنقيطي 291-11/289« )ؾبموع الفتاوى» 2

 (.121)سورة طـٰو:  فغوى
 . 67اؼبائدة:  3
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كما كاده اليهود ،   ورد كيده عليو أحد من اؼبشركُت وأىل الكتاب بسوء كاده ا وكلما ىم  
و اليهود يف ذراع م  ـوؼبا س  ، لذلك الداء  فحماه ا منهم وأنزل عليو سوريت اؼبعوذتُت دواءً ، بالسحر 

 .انتهى باختصار .وؽبذا أشباه كثَتة جدا يطول ذكرىا، تلك الشاة خبيرب أعلمو ا بو وضباه منو 
فصل يف عصمة ا تعاىل لو من الناس »ال كامال بعنوان وقد عقد القاضي عياض رضبو ا فص

ذكر فيو حنو عشرين  « الشفا بتعريف حقوق اؼبصطفى »يف كتابو ، وذلك « وكفايتو من آذاه
، منها قصتو  حتى بّلغ رسالة ربو، تدل على وقاية ا لنبيو من أذى الكفار  قصة وقعت للنيب 

ليهم من بيتو ، وخلف مكانو علي بن أيب طالب ، فخرج ؼبا اجتمعت قريش على قتلو ، فخرج ع
ومل يروه ، وقصتو وىو يف طريق اؽبجرة ؼبا خرج اؼبشركون يف طلبو فاختبأ يف الغار مع أيب بكر ، مث 

فساخت ركب فرسو فلم يستطع أن يدركو ، وغَتىا  ؼبا أدركو سراقة بن جعشم دعا عليو النيب 
 اجع الفصل اؼبذكور.من القصص ، فمن أراد التوسع فلَت 

 1.لعبد اؼبنعم اؽبامشي«  ؿباوالت اغتياالت النيب »ومن كتب اؼبتأخرين يف ىذا الباب كتاب 

 الشركالوقوع في عصمتو من  :الجانب الثاني
فقد أما قبل البعثة ف، من باب أوىل قبل البعثة وبعد البعثة الشرك الوقوع يف من  صم النيب ع  

مل يسجد لصنم قط أو استلمو أو غَت ذلك من أمور  ى أن النيب دلت النصوص الثابتة عل
عرف ا بفطرتو ، وكان يتعبد ا يف غار حراء سنُت الشرك اليت كان يفعلها قومو ، فقد كان ي  

ال كما كان يفعل اؼبشركون من صرف العبادة  ولغَته ، وال غرابة يف ذلك ، ويفر د ه بذلك عديدة 
وذلك ؼبا كان صغَتا ، ولـما كرب ، ، مرتُت حظ الشيطان منو ا قد استخرج  ، فالتوحيد  تعاىل

أتاه  فعن أنس بن مالك رضي ا عنو أن رسول ا فأما األوىل ،  يف حادثة شق صدره 
                                              

 الناشر: مكتبة البخاري ، الكويت. 1
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عن قلبو فاستخرج القلب ،  وىو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعو فشقا عليو السالم جربيل 
من ذىب دباء  2، مث غسلو يف طست   (ىذا حظ الشيطان منك) :، فقال 1ةقفاستخرج منو عل  

وم  مث أل   زمزم
إن ) :فقالوا - 4ئرهـظ   يعٍت –سعون إىل أمو ، مث أعاده يف مكانو ، وجاء الغلمان ي   3
ــــؿبمدا قد ق    .5، فاستقبلوه وىو منتقع اللون (لت  ـ
 6.يط يف صدرهوقد كنت أرى أثر ذلك اؼبخ   :قال أنس

فشقو من النحر إىل أسفل البطن ، مث غس ل ك ، أتاه مل  بيل العروج بو إىل السماء ، ق   والثانية
مث أ يت  بطست مآلن إديانا  ،، فاستخرج قلبو فغسلو دباء زمزم مث أعيد مكانو البطن دباء زمزم 

ي قلبو إديانا وحكمة مث أطبقو ،   7.ر ج بو إىل السماء، فـع   «الب ـر اق»مث أ يت بدابـاة  وحكمة فح ش 

 8.اا وعلمً مً ك  لئ ح  م   :أي،  أمل نشرح لك صدركروى ابن أيب شيبة عن اغبسن يف قولو 

الشق األول كان الستعداده لنزع العلقة اليت قيل لو عندىا )ىذا حظ «: الفتح»قال اغبافظ يف 
 9يلة.والشق الثاين كان الستعداده للتلقي اغباصل لو يف تلك الل ، الشيطان منك(

 وقال أيضا يف اغبكمة من شق صدره وىو صغَت:

                                              
 «.النهاية»الع ـلقة ىي قطعة دم متجمدة. انظر  1
 «.لسان العرب»الطست آنية من حناس. انظر  2
 أي ضمو وأعاده كما كان. 3
 اظبها حليمة السعدية.أي مرضعتو ، واؼبشهور أن  4
 «.النهاية»أي متغَت اللون بسبب خوف أو أمل. انظر  5
 (.162مسلم ) رواه 6
 .رضي ا عنو ( عن أيب ذر164( عن مالك بن أيب صعصعة ، ومسلم )3217،  349رواه البخاري ) 7
 . ( ، كتاب الفضائل ، باب ما أعطى ا تعاىل ؿبمدا 31681برقم ) 8
 .(349) رقمشرح حديث  9
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كان ىذا يف زمن الطفولية ، فنشأ على أكمل األحوال من العصمة من الشيطان ، مث وقع شق 
قوي يف أكمل األحوال من  الصدر عند البعث زيادة يف إكرامو ليتلقى ما يوحى إليو بقلب

1سماء ليتأىب للمناجاة.، مث وقع شق الصدر عند إرادة العروج إىل الالتطهَت
 

َتا الراىب أنو ح  ـجاء يف قصة ب  من الشرك قبل البعثة ما  ويكفيك يف الداللة على نفور النيب 
ى حينما لقيو بالشام يف سفرتو مع عمو أيب طالب ، فقال حبَتا ز  بالالت والع   استحلف النيب 

 .ا أسالك عنو: يا غالم ، أسألك بالالت والعزى إال ما أخربتٍت عم للنيب 
 2.الت والعزى شيئا ، فوا ما أبغضت بغضهما شيئا قطل: ال تسلٍت با فقال النيب 

ا عليـــو  ، فقـــد أعانــومــن نزغـــات الشــيطان  ا حيســن ذكـــره يف ىــذا اؼبقـــام أن ا عصــم نبيـــو وممــ
رج مـــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ، فعـــن عائشـــة رضـــي ا عنهـــا أن رســـول ا  فصـــار ال يـــأمره إال خبـــَتأســـلم  ف

فغ رت  عليو :عندىا ليال ، قالت
؟ :، فجاء فرأى ما أصنع ، فقال 3  مالك  يا عائشة ، أغ ــرت 

 غار  مثلي على مثلك؟وما يل ال ي   :فقلت
؟ فقال رسول ا   : أقد جاءك  شيطان ك 

 يا رسول ا ، أو معي شيطان؟ :قالت
                                              

 .(3887، شرح اغبديث رقم )« فتح الباري» 1
 (. 2/27« )الدالئل»رواه البيهقي يف  2

وقد عقد بعض من صنف يف دالئل النبوة فصال خاصا هبذا اؼبوضوع ، وذكر فيو العديد من األحاديث والشواىد ، فلَتاجعها 
يف شبيبتو عن  باب ما جاء يف حفظ ا تعاىل رسولو »ل للبيهقي ، فص« دالئل النبوة»من أراد االستزادة ، انظر مثال كتاب 

 «.أقذار اعباىلية ومعائبها ؼبا يريد بو من كرامتو برسالتو حىت بعثو رسوال
ذكر ما خصو ا عز وجل بو من العصمة ، وضباه من التدين بدين »أليب نعيم األصبهاين ، فصل « دالئل النبوة»وكذا 
 «.اعباىلية

 ون ذىب إىل بعض نسائو.أي غارت أن يك 3



 ي مقتضيات اإليمان بالنب

 101 

 نعم . :قال
 مع كل إنسان؟و  :قلت
 نعم . :قال
 ومعك يا رسول ا؟ :قلت
 1حىت أسلم .أعانٍت عليو نعم ، ولكن ريب  :قال

ــل بــو قرينــو مــن : مــا مـنكم مــن أحــد إال وقــد و   وعـن عبــد ا بــن مســعود قــال: قــال رســول ا  ك 
 اعبن.

 قالوا: وإياك يا رسول ا؟
 2، فال يأمرين إال خبَت.قال: وإياي ، إال أن ا أعانٍت عليو فأسلم  

                                              
 (.2815رواه مسلم ) 1
 (.2814رواه مسلم ) 2
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 1فاحعصمة نسبو الذي تناسل منو من الس   :الجانب الثالث
و شيء من ذلك ، ال ب  نس   خيالطى ا تبارك وتعاىل أصول نبينا من سفاح اعباىلية ، فلم ـمـلقد ح

 2.من جهة آبائو وال من جهة أمهاتو ، ومل يولد إال من نكاح كنكاح اإلسالم

أبواي على  مل يلتق   :قاليف حديث ابن عباس رضي ا عنهما  ول النيب والدليل على ىذا ق
ى مهذبا ، ال تتشعب سفاح ، مل يزل ا ينقلٍت من األصالب الطيبة إىل األرحام الطاىرة مصف  

 3.يف خَتمها شعبتان إال كنت  
و ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليوعن أيب جعفر الباقر يف تفسَت قولو تعاىل 

 .مل يصبو شيء من والدة اعباىلية :، قال حريص عليكم

 4.ومل أخرج من سفاحخرجت من نكاح : إين  وقال النيب  :قال
 .ن آدم ، مل يصبٍت سفاح اعباىلية، مل أخرج من سفاح من لد  خرجت من نكاح إمنا  :5ويف لفظ

                                              
 أي الزنا. 1
 الدمام. –( ، الناشر: دار ابن القيم 1151، ص ) للحكمي ، باب مولده « معارج القبول»بتصرف يسَت من  2
،  1/63« )اػبصائص الكربى»من عدة طرق ، وذكر السيوطي لو شواىد عدة يف  24، ص « دالئل النبوة»أخرجو أبو نعيم يف  3

 (.138، ص «  حقوق النيب »(. )نقال من 66
 (.7/191« )السنن الكربى»رواه ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسَت اآلية ، وكذا البيهقي يف  4
« رواءاإل»( ، وقال األلباين يف 4728( ، والطرباين يف األوسط )31632، كتاب الفضائل )« مصنفو»رواه ابن أيب شيبة يف  5

 (: وىذا مرسل صحيح اإلسناد.6/331)
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 عصمة من كبائر الذنوب :الجانب الرابع
شاىدة على ىذا ، سواء قبل البعثة أم بعدىا ، فإنو مل  فسَتة النيب ائر من الكب أما عصمتو 

امرأة قط فضال عما سوى ذلك ، ومل يكذب قط ، كما قال  رب اػبمر قط ، ومل سبس يده يد  ـيش
  :(ال أقول إال صدقا)  وكيف تقع منو الكبَتة وقد قال ، أما وا إين ألخشاكم  :لصحابتو

 1. وأتقاكم لو
وعصى آدم ربو فهدى يف تفسَت قولو تعاىل يف سورة طـٰو   فائدة: قال العالمة الشنقيطي رضبو ا

 :* مث اجتباه ربو فتاب عليو وىدى
عصمة األنبياء صلوات ا وسالمو عليهم يف كل ما يتعلق  واعلم أن صبيع العلماء أصبعوا على

معروفا يف ال تـ ع لُّق ؽبا بالتبليغ اختالفا مشهورا بالتبليغ ، واختلفوا يف عصمتهم من الصغائر اليت 
وال شك أهنم صلوات ا عليهم وسالمو إن وقع منهم بعض الشيء فإهنم يتداركونو ، األصول 

من درجة من مل يقع منو ذلك ، كما قال ىنا  درجة أعالبـْل غوا بذلك ي ـبصدق اإلنابة إىل ا حىت 
وعصى آدم ربو فهدى  بقولو  أتبع ذلكمثمث اجتباه ربو فتاب عليو وىدى.2 
: والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدينقال السمعاين رضبو ا يف تفسَت قولو تعاىل و 

 والصغائر ذبوز عليهم. اػبطاياواعلم أن األنبياء معصومون من الكبائر ، فأما 
أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن  ا يف تفسَت قولو تعاىل من سورة البقرة رضبووقال القرطيب 

 : واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إصباعا.قليب

                                              
 (.5163رواه البخاري ) 1
 «.أضواء البيان» 2
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مل ي ك فر عنو إال الصغائر من  ر رضبو ا: ومعلوم أن رسول ا ــــابن عبد الب اإلماموقال 
ون من الكبائر ا ، ألهنم معصوموب ، ألنو مل يأت قط كبَتة ، ال ىو وال أحد من أنبياء ـــــالذن

 1صلوات ا عليهم.
وقال ابن تيمية رضبو ا: فإن القول بأن األنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر ىو قول أكثر 
علماء اإلسالم وصبيع الطوائف ، حىت إنو قول أكثر أىل الكالم كما ذكر أبو اغبسن اآلمدي أن 

أيضا قول أكثر أىل التفسَت واغبديث والفقهاء ، بل ىو مل ينقل  ىذا قول أكثر األشعرية ، وىو
 2عن السلف واألئمة والصحابة والتابعُت وتابعيهم إال ما يوافق ىذا القول.

كانوا ال يؤخرون التوبة ، بل يسارعون إليها   –صلوات ا عليهم وسالمو  –وقال أيضا: واألنبياء 
رُّون على الذنب ، بل ىم معصومون من ذلك ، ومن أخار ويسابقون إليها ، ال يؤخرون وال ي ص  

  .3كما فعل بذي النون   ذلك زمنا قليال كفار ا ذلك دبا يبتليو بو

 من رذائل األخالق توعصم :الجانب الخامس
قبل البعثة وبعدىا أنو متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر  )من اؼبعروف عن سَتتو 
إىل غَت ذلك من ؿباسن األخالق اليت جبلو ا عليها منذ نشأتو ، ، د وصلة رحم وإحسان وجو 

دعى إال فلم يكن ي  ولذا فقد فطره ا على كل خلق فاضل كرمي ، وصبع لو خصال اػبَت كلها ، 
خدجية بنت خويلد رضي ا عنها حينما أتاىا النيب زوجتو األوىل ، ومن أدلة ذلك قول  4باألمُت(

 فقالت لقد خشيت على نفسي ؛  :قبل البعثة فقال ؽبالقيو جربيل يف غار حراء  خائفا بعد أن
                                              

 ( ، باب الراء ، يف أحاديث ربيعة بن عبد الرضبـٰن ، الناشر: دار الكتب العلمية.2/165« )التمهيد» 1
 .(4/319« )الفتاوىؾبموع » 2
 .(11/319« )الفتاوىؾبموع  » 3
 . 147، ص «  حقوق النيب »باختصار وتصرف يسَت من  4
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وربمل ق اغبديث ، زيك ا أبدا ، فوا إنك لتصل الرحم ، وتصد  أبشر ، فوا ال خي   كال    :لو
ب اؼبعدوم 1لالك    4.عُت على نوائب اغبق، وت   3، وت قري الضيف 2، وتـ كس 

يطول جدا ، ولكن يكفي القول بأنو ليس شبة صفة ضبيدة إال وقد  والكالم يف باب خلق النيب 
، ويكفي يف ىذا الباب قولو تعاىل  ه منو النيب ز  ــ، وما من خلق سيء إال وقد ن   ربلى هبا النيب 

 .5﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿
ت عبد ا بن لقي :طاء بن يسار قالـفعن عوراة واإلجنيل ، ـلقو اعبميل يف التخب وقد أتى التنويو

 .يف التوراة أخربين عن صفة رسول ا  :عمرو بن العاص رضي ا عنهما ، قلت
يا أيها النيب إنا أرسلناك أجل وا ، إنو ؼبوصوف يف التوراة ببعض صفتو يف القرآن ،  :قال

شاىدا ومبشرا ونذيرا
بفظ وال ، ظبيتك اؼبتوكل ، ليس أنت عبدي ورسويل لؤلميُت ،  7رزا، وح   6

و ويغفر ، ولن يقبضو ـيف األسواق ، وال يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعف 8اب  وال غليظ وال سخا 
إال ا ، ويفتح هبا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا  إلـٰوا حىت يقيم بو اؼبلة العوجاء ، بأن يقولوا ال 

 9.لفاغ  

                                              
 «.النهاية»أي ربمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا. انظر  لا ــل الك  ربم   1
 «.النهاية»تكسب اؼبعدوم أي تعطي اؼبعدوم وىو الذي ال مال عنده. انظر  2
 قري الضيف أي تكرمو.ت   3
 (.161( ، ومسلم )4953رواه البخاري ) 4
 . 4القلم:  5
 . 45: األحزاب 6
 تقدم بيان معناه. 7
 «.النهاية»الـس خ ب ىو الصياح ، انظر  8
 تقدم زبرجيو. 9
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و خلقو أو نسبو ، حىت ال يبقى ؼبنتقص مما ينقصو يف دينو أ فاغباصل أن ا عصم ا نبيو 
 . حجة يتعلق هبا لتنفَت الناس من رسول ا 

 تنبيو على إشكال
من الشرك  أما قولو تعاىل ﴿ووجدك ضاال فهدى﴾ فال يشكل على ما تقدم من عصمة النيب 

ى﴾ ، أي كما يف قولو تعاىل ﴿ال يضل ريب وال ينسومن الكبائر ، فإن معٌت الضالل ىنا ىو الغفلة  
 .وجدك غافال عما يراد بك من أمر النبوة ، قالو الشوكاين والقرطيب يف تفسَت اآلية

وقيل أن معٌت )ضاال( أي مل تكن تدري ما القرآن وال الشرائع ، فهداك ا إليها ، وىو دبعٌت قولو 
 .﴿ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلديان﴾ ، قالو ابن كثَت وغَته

 .فسَت غَت ذلك من اؼبعان يف تفسَت اآليةوقد أورد علماء الت

  1فصل في بيان مسألة وقوع الخطأ منو 
 :معرفة عشرة ضوابط ينبغي لفهم مسألة وقوع اػبطأ من النيب 

 :ينقسم إىل ثالثة أقسام أن اػبطأ الذي جيوز يف حقو  .1

 .خطأ يف اعبانب الديٍت أو السلوكي :األول

 .حتخطأ يف اعبانب الدنيوي الب :ثانيا

 .خطأ يف اؼبسائل القضائية اليت ال علم لو حبقيقة أمر اؼبتخاصمُت فيها إال ما ظهر لو منها :ثالثا

                                              
 . 161 – 155، ص « على أمتو حقوق النيب »انظر كتاب  1
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نادرة جدا ، ولو ذىبنا يف اعبانب الديٍت أو السلوكي  أن األخطاء اليت وقعت من النيب  .2
 ىل إلثباتكتب السَتة والسنة لوجدناىا معدودة على األصابع ، وىذا من حكمة ا تعا  ءىنستقر 

 1.بشر كغَته ، خيطئ كما خيطئون ، وينسى كما ينسون أن النيب 

وىناك حكمة أخرى ، وىي أن النسيان والسهو يف الصالة غبكمة استنان اؼبسلمُت بو ، وا 
 2 .أعلم

أن ؛ نة ــاب والســوص الكتــت عليو نصــول الذي عليو أكثر علماء اإلسالم والذي دلـــالقوؽبذا كان 
 3 .تبليغ الوحي يف مسألة، ولكن يف غَت شرك وال كبَتة وال  ػبطأ ديكن وقوعو من النيب ا
 .سيأيت بيانوأن ا ال يقره على ىذا اػبطأ ، وإمنا يوجهو وردبا يعاتبو ، كما  .3

من الذنب خبصوصو ، ومن صبيع الذنوب واػبطايا عموما ،  أن التوبة حاصلة من النيب  .4
 1.أكثر من سبعُت مرة اليومغفر ا يف يست فقد كان النيب 

                                              
خياطب بعض  ليسألو فأحل عليو ، وكان النيب  ؼبا أتى النيب رضي ا عنو ومن ذلك ما جاء يف قصة عبد ا بن أم مكتوم  1

ش ممن يطمع يف إسالمهم ، فعبس يف وجو ابن أم مكتوم وأعرض عنو وأقبل على اآلخر ، فأنزل ا عتابو عليو يف قولو رؤوس قري
﴿عبس وتوىل * أن جاءه األعمى * وما يدريك لعلو يزكى * أو يذكر فتنفعو الذكرى * أما من استغٌت * فأنت لو تصدى * وما 

 و خيشى * فأنت عنو تلهى﴾.عليك أال يزكى * وأما من جاءك يسعى * وى
وكذلك ؼبا أذن لطائفة من اؼبنافقُت يف التخلف عن غزوة تبوك ، ومل يكن لو أن يأذن ؽبم إال بوحي من ا ، فعاتبو ا يف ذلك 

 «.43التوبة:»بقولو ﴿عفا ا عنك مل أذنت ؽبم حىت يتبُت لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبُت﴾. 
در الفدية ، وقد كان األوىل أال يفعل ذلك حىت يؤمر بو ، فأنزل ا تعاىل ﴿ما كان لنيب أن يكون وكذلك ؼبا أخذ من أسارى ب

لو أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا وا يريد اآلخرة وا عزيز حكيم * لوال كتاب من ا سبق ؼبسكم فيما 
 «68 – 67األنفال: »أخذمت عذاب عظيم﴾. 

 (.1/472« )السنة النبويةمنهاج »انظر  2
 (.4/319« )ؾبموع الفتاوى»وانظر  3
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 .2﴿ليغفر لك ا ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾أن ا وعده باؼبغفرة ، كما يف قولو  .5

على سبيل االجتهاد وليس على سبيل الرغبة يف اؼبعصية أو اغبط من  أن اػبطأ يقع منو  .6
 .ا صدق ذلكلرأين أقدار اآلخرين ، ولو تأملنا يف األخطاء اليت وقعت منو 

 .ص من منزلتو وقدرهنق  ، وال ت  نيب ــــأن تلك األخطاء ال ربط من قدره ك .7

أن األخطاء الدنيوية البحتة اليت ال سبس الدين والسلوك ال سبس يف قدره وال عصمتو كنيب ،  .8
لوا كان خَتا( ، لو مل تفع)لعلكم  :حون النخل ، فقاللق  فمن ذلك أنو ؼبا قدم اؼبدينة وجدىم ي  

إمنا أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من  :ًتكوا تلقيح النخل ، فنقص الثمر ، فذكروا ذلك لو ، فقالف
 3.فإمنا أنا بشر يدينكم فخذوا بو ، وإذا أمرتكم بشيء من رأي

 ، ألن النيب  فممكن يف حقو أما اػبطأ يف اؼبسائل القضائية ؼبعرفة الظامل من اؼبظلوم  .9
ا يقضي بناء على ما ظبعو من حج  اؼبتخاصمُت ، وشهادة الشهود ، وإمنبشر ، ال يعلم الغيب ، 

أي يف إمكانية وقوع  – النيب ذلك بُت وقد القضائية ،  األموروديُت اغبالف ، وغَت ذلك من 
يكون أن إنكم زبتصمون إيل ، ولعل بعضكم إمنا أنا بشر ، و  :يف قولو - القضاءاػبطأ منو يف 

                                                                                                                             
 (.6317انظر صحيح البخاري ) 1
 . 2سورة الفتح:  2
( عن رافع بن خدي  ، ولفظ الطرباين: وإذا أمرتكم بشيء من دنياكم 4/281« )الكبَت»( والطرباين يف 2362خرجو مسلم ) 3

 ... اغبديث.
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أغبن  
فال يأخذه ، حبق أخيو شيئا لو  قضيتقضي على حنو ما أظبع ، فمن حبجتو من بعض ، فأ 1

 2.فإمنا أقطع لو قطعة من النار

أن ىذا القول الذي ذكرناه يف مسألة اػبطأ منو عليو الصالة والسالم ىو قول أىل السنة ،  .11
صمة الذين يقولون بع -كالرافضة   –وىو وسط بُت قول أىل اإلفراط وأىل التفريط ، أىل اإلفراط 

كبعض   –مة مطلقة ، وىذا فيو نوع غلو بو عليو الصالة والسالم ، وأىل التفريط ـعص النيب 
 3.الذين يقولون جبواز إقدامو على الصغائر والكبائر ، عافانا ا من كال القولُت -فرق اػبوارج 

                                              
ة ، واؼبقصود أن بعض الناس يلحن بكالمو فال يفطن لو القاضي فيقض ي لو ، وىو كاذب يف اللحن ىو اؼبيل عن جهة االستقام 1

 «.النهاية»نفس األمر. انظر 
 ( عن أم سلمة رضي ا عنها.1713( ، ومسلم )7169خرجو البخاري ) 2
 . 161 – 159، ص « على أمتو حقوق النيب »بتصرف من  3



 ظم قدر النبي محمد ـعلى عِ  الثمانونالدالئل 

 الرحيم نـ  الرحمبسم اهلل 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آلو 
 وصحبو أجمين ، أما بعد:

فقد أكرم اهلل ىذه األمة باختيار خير خلقو ليكون نبيا لها ورسوال ، وىو محمد )صلى اهلل عليو وسلم( ، 
ر في الدنيا بأسرىا ، في جنها وإنسها وحتى ــــلما وعمال ، ولهذا فإنو أث  ُلقا وعِ فكان بحق خير الناس خُ 

بهائمها ، فهو بحق رجل عظيم لم يأِت الزمان بمثلو مطلقا ، وليست جوانب عظمة النبي )صلى اهلل 
عليو وسلم( محصورة بجوانب معينة ، بل ىي عامة لجميع الجوانب ، وفي ىذا البحث المختصر 

الدالئل على ِعَظم قدر النبي )صلى اهلل عليو وسلم(  لضوء على تلك الجوانب ، ووجدت أناسلطت 
 ن دليال ، كل دليل مختلف عن اآلخر ، ىذا بحدود بحثي واستقرائي.يثمانال تنيف على

تجلية قدر المصطفى صلى اهلل عليو وسلم للناس ، الرغبة في والذي دعاني للقيام بهذا البحث ىو 
الدفاع في كذلك ىو الرغبة بالمساىمة ، ومما دعاني  في ىذا الموضوع و مفرق في الكتب وجمع ما ى

للنيل من مقامو الجليل ، ولم يعلم  بعض السفهاءفيو  تجرأعن النبي صلى اهلل عليو وسلم في وقت 
 مطلقا. ، وخير خلق اهللىؤالء أن النبي صلى اهلل عليو وسلم ىو أحب خلق اهلل إلى اهلل 

 الخطى وبارك في الجهود ، وصلى اهلل وبارك على نبينا محمد ، وعلى آلو وصحبو وسلم سدد اهلل
 تسليما كثيرا.



 ظم قدر النبي محمد ـعلى عِ  الثمانونالدالئل 

 النبي  قدرِ  مِ ظَ على عِ الثمانون الدالئل 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آلو 
 وصحبو أجمين ، أما بعد:

عل و أفضػػا ابنبيػػ و   ةتػػأفع و أفضػػا ا  ػػأا     ػػػػػػػػػػػٓتصػػ  ص يميمػػث ة ،ػػَتة      ا٤تمػػ ا نبينػػ  ص اخػػ فقػػ  
يف ىػاا ا صصػػا ة  ا نػ س دػ را  ابنبيػػ و ة أيمػ  ةا ػ ئ ا خص  ص ػػػػػػب لػ  ا  ا نػػ  فصػ ر   ةأم ػو أفضػا ابمػ  

 :  ىاا أةاف ا  أةع يف ذ أى  ٔد يال ٙت نوفةىي سن كل  يلى م  فسأ ا ا ودوؼ يليو منه    

 د ؿ ا تع ذل  نبيو ٤تم ا  يقـو بأيب و ا أس  ث   من بُت س  أ ا ن س ةاخ ي ره  و صطص و ا ا .ٔ
ةأرسلن ؾ  لن س رسوئ. 

 ٕ.أف ا تع ذل ٚت   و بُت ا نبوة ةا أس  ث د ره   ِ مَ ةمن دئ ا يِ  .ٕ

٤تم    ى ٜتسث   ا عـز من ا أسا  اا أسا   ةأة و  أنو من أةرل ا عـز من ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖ
يف موضعُت من  ةا سالـ   ةد  ذ أى  ا تع ذل ةإبأاىي  ةموسى ةييسى ةنوح   يليه  ا صالة

َأَخْانَ  ِمَن ا نَِّبيَُّْت ِمي،َ دَػُهْ  َةِمنَ  َةِمن  َةِإذْ  ا قأآف ؛ يف سورة ابحزاب ةيف سورة ا  ورى   يف دو و ﴿
ا  ّْفِن َم  َةصَّى ِبِو ُنوًح  من  َتأََع َ ُك  يف دو و ﴿ اا   ة  ٖ إِبْػَأاِىيَ  َةُموَسى َةِييَسى اْبِن َمْأًَنَ﴾ةَ  نُّوحٍ 

َن  بِِو إِبْػَأاِىيَ  َةُموَسى َةِييَسى َأْف أَدِيُموا َةا َِّاي َأْةَحيػَْن  ِإ َْي َ   .ٗا  ّْفَن َةئ تَػ َػَصأَُّدوا فِيِو﴾ َةَم  َةصَّيػْ

                                              
 فوؽ  اّْ ذي يل  يلي .ة    ياس قأا ة  يْت،إ٪ت  ىو ْت ةد  ٙت نوفإهن   ورلػػػدَ  ٔ
ن  ىو ا اي َأةحى ا إ يو اخ لف ا علم و رٛته  ا يف تعأفف ا ن  يلى ي ة أدواؿ   ةا اي اخ  ره تيخ اإلسالـ ابن تيميث رٛتو ا ىو أف ا  ٕ

 . بوحٍي    ينقلو إذل ا١تؤمنُت ا افن ين ه    أنبي و بٍت إسأا يا   فأمأةف أدوامه  ٔت    و يف ا  ػوراة ا يت أُنزِ ت يلى موسى 
أسوؿ ىو ا اي فنبئو ا   مث ة اا اخ لف ا علم و يف تعأفف ا أسوؿ يلى ي ة أدواؿ   ةا اي اخ  ره تيخ اإلسالـ ابن تيميث رٛتو ا ىو أف ا 

ـ.  فأمأه أف فبلغو رس   و إذل دـو   فأفن  م  حصا م  نوح ةإبأاىي  ة٤تم  يليه  ا صالة ةا سال
ةف ه   صحث ىاا ا١تعٌت أف نوح  ُةصف ب  أس  ث م  أنو د  تق مو أنبي و يلى م ى ي أة دأةف   منه  تيث ةإدرفس يليهم  ا سالـ   ةم  

ـ   فأفن أةؿ م  ةد  ا  أؾ يف ابرض   ٓتالؼ من تق مو من ابنبي و   فإهن  بُػػػعِػػػ،وا إذل دـو مؤمنُت.ذاؾ إئ بنو بُ   ػػػِعث  قو
 ةيلى ىاا فكا رسوؿ ن    ة يس  ا ن  رسوئ.

 ا أف ض. – ع صمث ٖتقيق د. يب  ا عزفز بن ص حل ا طوف ف   ا ن تأ: دار اابن تيميث   (   ٚٔٚ   ٗٔٚ/ٕ  )« ا نبوات»انمأ    ب 
 . ٚ  : سورة ابحزاب   اآلفث ٖ
 .ا عـز من ا أسا اف صرب  م  صرب أة و   ةانمأ تقأفأ ابن  ،َت ٢تاه ا١تسأ ث ين  تصسَته  قو و تع ذل  ٖٔ:  اآلفث    سورة ا  ورى ٗ



 ظم قدر النبي محمد ـعلى عِ  الثمانونالدالئل 

فق  أف  ا تب رؾ ا  ا ث يلى نبوتو   ا ك،َتة ف ت اآلم  اخ صو ا بو من  ئ ا يم  د ره ةمن د .ٗ
ب   ئ ا ةاآلف ت ا ك،َتة ا  ا ث يلى ة وب اإلٯت ف بو ةِص ؽ رس   و   ةدئ ا نبوة  ةتع ذل رسو و 

أهن  تزف  يلى اب ف    ٔ«إغ ثث ا لهص ف» ،َتة   فق  ذ أ ابن ا قي  رٛتو ا يف آخأ    بو   ٤تم  
   ةد طًع  ٟتجث من خ  صو. ةىاا من رحػمث ا بعب ده    يكوف ذ   أديى  الد ن ع ةاإلٯت ف بنبوتو 

إذل فـو ا قي مث   ةىي  بآفث خ   ة مس مأة من حُت بُِعث أف ا اخ صو ةمن دئ ا يم  د ره  .٘
    ةدل فبق ٢ت  معجزة إئ م  حك ه أتب يه  ا قأآف ا كأًن   فإف آف ت ابنبي و د طبث انقضت ٔتوهت

فعن أيب   ينه  ٦ت  توى  يف زم هن    أم  ا قأآف فمعجزة خ   ة إذل أف فأث ا ابرض ةمن يليه  
د ؿ: م  ِمن ابنبي و من ن  إئ د  ُأيطي من اآلف ت م  م،لو  ىأفأة رضي ا ينو أف رسوؿ ا 

اي ُأةتيت ةحي  أةحى ا إرل   فأر و أف أ وف أ ،أى  ت بع  فوـ آمن يليو ا ب أ   ةإ٪ت    ف ا 
 ٕ.ا قي مث

أف يف اآلف ت ا يت أةتيه  م  ىو أظهأ يف ا  ئ ث يلى نبوتو من آف ت غَته  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٙ
سػػى م،ال أبلغ يف خػػأؽ ا ع دة من تصػػجَت اٟتػجأ  ػمو  ٖبُت أص بعومن   ف صػػجَت ا ػم و من ابنبي و 

يليو ا سالـ   بف  نس ابحج ر ٦ت  فنصجأ منو ا١ت و   أم  ابص ب  فليست من  نس م  فنصجأ منو 
 ا١ت و   فص ر انصج ر ا١ت و من بُت أص بعو أبلغ من انصج ر اٟتجأ ١توسى يليو ا سالـ.

رسوؿ ا م  بق و يينو يف مقأى    أم   -ةىو ا اي ُة   أيمى  –ةييسى يليو ا سالـ أبأأ اب مو 
   فأد ا عُت بع  أف س  ت يلى ا٠ت    ةىاا أيم  من آفث ييسى من ة هُت: ابةذل ا  ئ مه  بع

 سيالهن  يلى ا٠ت    ةابخأى رد ا بصأ إ يه  بع  فق ه منه .

تع ذل أنزؿ يليو أحسن   بو ةىو ا قأآف ا كأًن   ةىو أحسن من أف ا  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٚ
من وبو ةم  تضمنو من تأا   حسنث    م  أنو أحسن من غَته من  هث أنو ٤تصوظ غَته من  هث أسل
 .ا  ب فا ةا  حأفف

                                              
 . ٚٓٔٔص  ٔ
 (   ةا لصظ ١تسل .ٕ٘ٔ( ةمسل  )ٜٔٛٗرةاه ا بخ ري ) ٕ
 ( ةأحػم ٖٖٖٙ( ةا ًتماي )ٚٚ( ين   بأ رضي ا ينو   ةرةاه ا نس  ي )ٖٙٚ٘ا بخ ري ) ن بُت أص ب  ا ن  دصث تصجَت ا١ت و م رةى ٖ

  ين يب  ا بن يمأ رضي « م  أ ـأ ا ا ن  صلى ا يليو ةسل  من تصجَت ا١ت و من بُت أص بعو»( ةا  ارمي يف ا ػمق مث   ب ب ٓٙٗ/ٔ)
 ا ينو.
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أف ا أنزؿ يليو أحسن تأا عو   ة عله  م  ملث يلى م  ات ملت يليو  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٛ
 .ةزف دةاٟتسنث ٚتي  ا ك ب ا سم ةفث من ا  أا   

 ٔ يو ب  سُّنث   ةىي ا١ت ضمنث   ص صيا ا  أفعث.أةحى إأف ا  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٜ

ه    بينم  أرسا غَته من إخوانو ػػػػنُّ ػػػػػه  ة ِ ػػػػسُ ػػػأف ا أرسلو  لن س   فث   إن ةمن دئ ا يم  د ره  .ٓٔ
ابنبي و إذل أدوامه  خ صث   د ؿ تع ذل ﴿ةأرسلن ؾ  لن س   فث﴾   ﴿ةم  أرسلن ؾ إئ رٛتث  لع ١تُت﴾ 

ةإذا صأفن  إ ي  نصأا من اٞتن فس معوف ا قأآف فلم  حضأةه د  وا أنص وا فلم  ُدِضي ع ذل   ةد ؿ ت
ف  دومن  أ يبوا دايي ا ةآمنوا بو فغصأ  ك  من ذنوبك  ة٬تأ   من   ...ة وا إذل دومه  منارفن

 .يااب أ ي 
 قأآف.فهو ا اي ٝتعوه فقأأ ا  ةدايي ا ا١تا ور يف اآلفث ىو ا ن  ٤تم  

 ٕ:   ف  ا ن  فبعث إذل دومو خ صث   ةبع،ت إذل  ا أٛتأ ةأسود. ةد ؿ 
 ٖأراد ب بسود ةابٛتأ ٚتي  ا ع دل   ةابٛتأ ىو اببيض   فإف ا عأب ُتسمّْي ابٛتأ أبيض.

خ   بو ا نبوات ةا أس ئت   ة٢تاا ٝتي ٓت مت ا نبيُت   د ؿ تع ذل  وف ا   ةمن دئ ا يم  د ره  .ٔٔ
م    ف ٤تم  أب  أح  من ر   ك  ة كن رسوؿ ا ةخ مت ا نبيُت تع ذل ا

ٗ. 
إف م،لي ةم،ا ابنبي و من دبلي :  ةين   بأ بن يب  ا ابنص ري رضي ا ينو د ؿ: د ؿ ا ن  

ػنَػػػػٍث من زاةفث   فجعا ا ن س فطوفو  ف بو ةفَعجبوف  م،ا ر ٍا بٌت بي   فأحسنو ةأٚتلو إئ موض   َػػػػػػبِػػػػ
  و ةفقو وف: ىال ُةِضعت ىاه ا لػبِػػنَػػث؟

 ٘: فأن  ا لَّػػػػػػبِػػػػػنث   ةأن  خ مت ا نبيُت. د ؿ رسوؿ ا 

أف ا تع ذل أخا ا١تي، ؽ يلى ا أسا ٚتيع  أنو إذا خأج فيه  ا ن  ٤تم   ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕٔ
 وؿ ا تع ذل أف فؤمنوف بو ةفنصأةنو   ةا   يا يلى ىاا د  ةإذ أخا ا مي، ؽ ا نبيُت ١ت  آتي ك

                                              
  ل يخ يمأ بن سليم ف ابتقأ رٛتو ا.« خص  ص ا  أفعث»٘تيزت بو ا  أفعث اإلسالميث من خص  ص يميمث    ب: ١تعأفث م  انمأ  ٔ
 ( ين   بأ بن يب  ا رضي ا ينو.ٕٔ٘رةاه مسل  ) ٕ
 دم ق. –ا ن تأ: دار ابن  ،َت    ٕٖٗٔ  سنث  ٔ(   ٖتقيق: يب  ا ق در ابرن ؤةط   ط ٕٖٕ/ٙ« )  م  ابصوؿ»د  و ابن ابثَت رٛتو ا يف  ٖ
 . ٓٗسورة ابحزاب: اآلفث  ٗ
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٕٕٙٛ(   ةمسل  )ٖٖٗ٘رةاه ا بخ ري )٘ 
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من    ب ةحكمث مث   و   رسوؿ مص ؽ ١ت  معك    ؤِمػػُنػػنَّ بو ة  نُصأُنَُّو د ؿ وأدأرمت ةأخامت يلى 
ذ ك  إصأي د  وا أدأرن  د ؿ ف ته ةا ةأن  معك  من ا   ى فن

ٔ. 
ح نو ا عه  ا١تؤ   يلى ٚتي  ابنبي و  َِئْن آتي ك  من  ةتصسَت اآلفث: ةاذ أ أفه  ا أسوؿ إذ أخا ا سب

   ب ةحكمث مث   و   رسوؿ من ين ي مص ٌؽ ١ت  معك  من ا ك ب   ؤمنن بو ة  نصأنَّو. فلم  
أدأُّةا با   د ؿ: فلي هْ  بعضك  يلى بعض   ةاته ةا يلى أَمػػػػػػِمك  با     ةأن  معك  من 

 ا   ى فن يليك  ةيليه . 
   ةَأَخَا ا١تي، ؽ يلى أم  ابنبي و با  . أف ا أخا ا١تي، ؽ يلى  ا ن  أف فؤمن ٔتحم   ةيف ىاا

 د ؿ ابن  ،َت رٛتو ا:
ةد  ذ أ غَت ةاح  من ا علم و أف  ا معجزة  ن  من ابنبي و فهي يف اٟتقيقث معجزة ٠ت ٘ته  ٤تم  

 م  د ؿ تع ذل    ةذ   أف  ال منه  َب َّأ ٔتبع،و   ةأُِمأ ٔت  بع و     َةِإْذ َأَخَا ا لَُّو ِمي،َ َؽ ا نَّبِيػُّْْتَ َ َم
 َوأَدْػَأْرمُتْ َواتَػْيُ ُك  مّْن ِ َ  ٍب َةِحْكَمث مُثَّ َ  وَُ ْ  َرُسوٌؿ مَُّص ٌّْؽ  ِم  َمَعُكْ   َ ُػْؤِمُننَّ بِِو َة َ َنُصُأنَُّو دَ ؿَ 

َأرْنَ  دَ َؿ فَ ْتَهُ ةْا َةأَنَْ  َمَعُكْ  مَّْن ا  َّ ِىِ فن * فمن توذل بع  ذ   َةَأَخْامُتْ َيَلى ذ ك  ِإْصأِي دَ ُ وْا أَدػْ 
فأة ئ  ى  ا ص سقوف

ٕ.ٖ 
 ةد ؿ أفض  يف تصسَت اآلفث ا١ت ق مث:

ف  أسوؿ ٤تم  خ مت ابنبي و   صلوات ا ةسالمو يليو دا م  إذل فـو ا  فن   ىو اإلم ـ ابيم  
 ك ف ىو ا وا ب ط ي و   ا ػُمق َّـ يلى ابنبي و  له    ة٢تاا   ف إم مه   ا اي  و ُةِ   يف أي يصأ

 يلث اإلسأاو ١ت  ا  معوا ببيت ا١تق س   ة ا   ىو ا  صي  يف ا أ يف إتي ف ا أب  ا  ال و  صصا 
بنبي و ا اي ئ فليق إئ  و   ةا اي ٭تي  ينو أة و ا عـز من ا ٗا قض و بُت يب ده   ةىو ا١تق ـ امود

 ٘ةا١تأسلُت   حىت تن هي ا نوبث إ يو   فيكوف ىو ا١تخصوص بو صلوات ا ةسالمو يليو.

ب أت بو ةذ أت صص و   ة٫ت  أدأب ا ك ب إذل ا قأآف د  ةمن دئ ا يم  د ره أف ا  وراة ةاإل٧تيا  .ٖٔ
 هت  أف فؤمنوا   ةىاا د ر زا   يلى ٣تأد أخا ا١تي، ؽ يليه  يف حي ا كأًن ةإذل ةدت خأةج ا ن  

                                              
 . ٔٛسورة آؿ يمأاف: اآلفث  ٔ
 . ٔٛسورة آؿ يمأاف:  ٕ
  ٦ت ثلث ١تعجزات ٚت يث من ابنبي و.(      ب دئ ا ا نبوة   ب ب ا  نبيو يلى ذ أ معجزات  أسوؿ إٖٛ/ٙ« )ا ب افث ةا نه فث» ٖ
 .يسى أف فبع،  رب  مق م  ٤تموداأي  ونو تصي  ا ن س يف ا أ ىو ا١تق ـ امود ا١تا ور يف دو و تع ذل  ٗ
   ب خ ص ر فسَت.« تصسَت ا قأآف ا عمي » ٘
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ُ ةَنُو َمْكُ وبً  بو ةفنصأةه إذا خأج ةىو فيه    د ؿ ا تع ذل  ا َِّافَن فَػ َِّبُعوَف ا أَُّسوَؿ ا نَِّ َّ اْبُمّْيَّ ا َِّاي ٬تَِ
٧ِتيِا فَْأُمأُُى  ِب ْ َمْعُأةِؼ َةفَػنػَْه ُىْ  َيِن اْ ُمنَكِأ َة٭تُِاُّ  ٢َتُُ  ا طَّيَّْب ِت َة٭تَُأّْـُ َيَلْيِهُ  ا٠ْتََب ِ َث  ِينَ ُىْ  يف ا  ػَّْوَراِة َةاإْلِ

بػَُعوا ا نُّوَر ا َِّاي أُنزَِؿ َمَعوُ َةَفَضُ  َينػُْهْ  ِإْصَأُىْ  َةاْبَْغاَلَؿ ا َّيِت َ  َنْت َيَلْيِهْ  َف  َِّافَن آَمُنوا ِبِو َةَيزَُّرةُه َةَنَصُأةُه َةاتػَّ 
أُة ََِٰئَ  ُىُ  اْ ُمْصِلُحوف

ٔ. 
 له   ة ا   ا  وراة ا١ت وافأة بأف ي ا يهود   بأف ي ا يهود ةا نص رى ا يـو ةا١ت وافأ  ةابن  ياأدوؿ: 

  ة٢تاا د ؿ ابن  ،َت يف تصسَت اآلفث ا١ت ق مث:  ت ضمن م  فقأب من ثالثُت إت رة إذل ا ن  ٤تم  
 و   ةدل تزؿ صص تو مو ودة يف  يف   ب ابنبي و ب أةا أ٦ته  ببع،و ةأمأةى  ٔت  بع ةىاه صصث ٤تم  

   به  فعأفه  يلم ؤى  ةأحب رى . ان هى.
 أدوؿ: ةد  ص رت ْتوث مع صأة ب  لغ ُت ا عأبيث ةاإل٧تليزفث يف ىاا ا١توضوع   ةىي من ورة ْتم  ا.

أف ا تع ذل د  ٚت  فيو م  تصأؽ يف غَته من ابنبي و مػم  اخ صه  بو    ةمن دئ ا يم  د ره  .ٗٔ
ا ػُخلَّث ةا كالـ ةا نبوة ةا أس  ث   ةا ػخلث ىي أيم  ابث   فهو خليا ا   ةا خليلو   ةىو  ةىو

 ف ًتؾ فيه  م  إبأاىي  يليو ا صالة ةا سالـ.
 ة ا   ا كالـ ؛ فق   لمو ا فـو ُيأِج بو إذل ا سم و ةفأضت يليو ا صلوات ا٠تمس.

ف  أفه  ا ن  بلغ م  أنزؿ إ ي   آف ت  ،َتة    قو و تع ذل  ا   فق  ةصصو ا ب  نبوة ةا أس  ث يف
 .ةأرسلن ؾ  لن س رسوئ  ةدو و  من رب 

 . ةىاه ا صص ت ابرب  دل ٕت م  يف ن  دط إئ يف نبين  ٤تم  

ػػػلَّ ػػػػخُ ػػػػأف ا تع ذل اٗتاه خلياًل   ةا  ةمن دئ ا يم  د ره  .٘ٔ :   ؿ ث أيلى در  ت ابث    م  دػ
 ٕةد  اٗتا ا يز ة ا ص حبك  خليال.

أف ا تع ذل فضلو يلى ٚتي  ا٠تلق أة٢ت  ةآخأى    ابنبي و ةغَتى    يف  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٙٔ
 ٖ: أن  سي  ة   آدـ فـو ا قي مث. ا  ني  ةاآلخأة   ةيف اآلخأة ف جلى ىاا بكا ةضوح   فق  د ؿ 

 ٗقي مث   ةئ فخأ.: أن  سي  ة   آدـ فـو ا  ةد ؿ 
                                              

 . ٚ٘ٔسورة ابيأاؼ: اآلفث  ٔ
 ( ين ابن مسعود رضي ا ينو.ٖٖٕٛرةاه مسل  ) ٕ
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٕٕٛٚرةاه مسل  ) ٖ
 ( ين أيب سعي  ا٠ت ري رضي ا ينو   ةصححو اب ب ين. ٖ٘ٔٙرةاه ا ًتماي ) ٗ
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 ٔ : إذا   ف فـو ا قي مث  نت إم ـ ا نبيُت ةخطيبه  ةص حب تص ي ه    غَت فخأ. ةد ؿ 
 صح ب و: أم  ةا إين  أنو أتقى ا ن س ةأيلمه  ب  تع ذل    م  د ؿ  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٚٔ

 ٕبخ      ةأتق     و.

أمأ ا ن س  له  ب ئد  او بو لن س ةم، ئ أيلى   ة  علو د ةة  أف ا  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٛٔ
 ق    ف  ك  يف رسوؿ ا أسوة   منه  دو و تع ذل  ٖمطلق  يف ثالث ةثالثُت موضع  من ا قأآف

حسنث ١تن   ف فأ و ا ةا يـو اآلخأ ةذ أ ا  ،َتا
  د ؿ ابن  ،َت رٛتو ا يف تصسَت ىاه اآلفث:  ٗ

 يف أدوا و ةأفع  و ةأحوا و. ان هى.  بَت يف ا  أسي بأسوؿ ا   ىاه اآلفث ا كأٯتث أصاٌ 

دو و تع ذل ﴿ةم  آت    ا أسوؿ فخاةه ةم  هن    ينو  من ابد ث يلى ة وب ائد  او بأسوؿ ا ة 
دا أطيعوا ا ةأطيعوا ا أسوؿ فإف تو وا فإف ا ئ ٭تب ا ك فأفن  ةدو و تع ذل  ٘ف ن هوا﴾

ٙ   
ف  أفه  ا افن آمنوا أطيعوا ا ةرسو و ةئ تو وا ينو ةأن   تسمعوفع ذل ةدو و ت

ف     ةدو و تع ذلٚ
 .أفه  ا افن آمنوا أطيعوا ا ةأطيعوا ا أسوؿ ةأةرل ابمأ منك 

  ف  صح بث رضواف ا يليه  اد  ةا بو أف من اد  ى بو ص ر يميم   ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٜٔ
  او فص رةا من أيم  ا ن س   مث ا   بعوف ةمن بع ى  من أصح ب ا قأةف أ ما م  فكوف ائد

ا ،الثث ا١تصضلث ابةذل   مث من بع ى  من ا علم و ةا ق دة   يلى مأ ا عصور ةا  ىور    له  اد  ةا 

                                                                                                                                            

« ٖتصث ابحوذي»ةدو و )ةئ فخأ( أي: ةئ أدو و تص خأا   با اي  ادا بصضلو )أي فضا ا يلي(   ةٖت ث  بنعم و   ةتبليغ  ١ت  أمأت بو. انمأ 
 ر صوري. لمب 

 (: صحيح  غَته.ٜٙٔ/ٖ٘« )ا١تسن »( ين أُبَػي بن  عب ين أبيو   ةد ؿ ٤تققو ٖٚٔ/٘« )ا١تسن »رةاه أٛت  يف  ٔ
« ٖتصث ابحوذي»انمأ فخأ( أي: ةئ أدو و تص خأا   با اي  ادا بصضلو )أي فضا ا يلي(   ةٖت ث  بنعم و   ةتبليغ  ١ت  أمأت بو.  غَتةدو و )

 .ين أيب سعي  ا٠ت ري رضي ا ينو (ٖ٘ٔٙ)تأح نمَت ىاا اٟت فث   ةىو اٟت فث ا اي رةاه ا ًتماي  يف  لمب ر صوري
 (.ٖٙٓ٘رةاه ا بخ ري ) ٕ
ص و    م  د ؿ تيخ اإلسالـ رٛتو ا: ةد  أمأ ا بط ي و يف أ ،أ من ثالثُت موضع  من ا قأآف   ةدأف ط ي و بط ي و   ةدأف بُت ٥ت  ص و ة٥ت   ٖ

 (.ٖٓٔ/ٜٔ« )٣تموع ا ص  ةى»بُت اٝتو ةاٝتو   فال فا أ ا إئ ذ أ معو. دأف 
 . ٜٗ  ص « ا  أفعث»ةىكاا د ؿ اآل أي يف 

 .  ٕٔسورة ابحزاب:  ٗ
 ٚتلث ةتصصيالً.   ةىاه اآلفث تصػي  أف ا تع ذل أة ب يف ا قأآف أخا  ا م  أتى بو ا أسوؿ  ٚسورة اٟت أ:  ٘
 . ٕٖسورة آؿ يمأاف:  ٙ
 . ٕٓسورة ابنص ؿ:  ٚ
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  فعلى تأهن    ةارتص  د رى    ةاى  ى ا ن س بعلمه    ٖتقيق   قوؿ ا تع ذل  بأسوؿ ا 
ا افن آمنوا منك  ةا افن أةتوا ا عل  در  تفأف  ا     فال زاؿ ا ن س فا أةهن  ب ٞتميا  

  ةيمله  ا١ت ةف يف ا ك ب فزداد م  ابف ـ ةئ ف ودف ١ت  اس ص د ا ن س  ةف يوف ٢ت  ب  أٛتث ةا١تغصأة
 منو.

حىت فكوف أحب إ يو ةمن دئ ا ِيم  د ره ة وب ٤تب و يلى ا ن س أٚتعُت   ةأنو ئ ف   إٯت ف ا١تأو  .ٕٓ
: ئ فؤمن أح    حىت أ وف أحب إ يو من ةا  ه     م  د ؿ  من نصسو ةم  و ةا ن س أٚتعُت

 ٔةة  ه ةا ن س أٚتعُت.
ةىو آخا بي  يمأ بن ا٠تط ب فق ؿ  و يمأ: ف  رسوؿ  ةين يب  ا بن ى  ـ د ؿ:  ن  م  ا ن  

 ا   بنت أحب إرل من  ا تيو إئ من نصسي.
 : ئ ةا اي نصسي بي ه   حىت أ وف أحب إ ي  من نصس .  ؿ ا ن  فق

 فق ؿ  و يمأ: فإنو اآلف ةا بنت أحب إرل من نصسي. 
 ٕ: اآلف ف  يمأ. فق ؿ ا ن  

: ثالث من  ن فيو ة   ّٔن حالةة اإلٯت ف: أف  ةين أنس رضي ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا 
سوا٫ت    ةأف ٭تب ا١تأو ئ ٭تبو إئ    ةأف فكأه أف فعود يف ا كصأ  فكوف ا ةرسو و أحب إ يو ٦ت 

 ٖبع  إذ أنقاه ا منو  م  فكأه أف فُلقى يف ا ن ر.
ين ا ق ر ا وا ب م  غَته   فمن ذ   أف  زا  ٍ  ة وب ا  أدب معو بق رٍ  ةمن دئ ا ِيػم  د ره  .ٕٔ

م (   ةد    و ىاا ا نهي يف دو و تع ذل ﴿ئ ا  أفعث   وت ب حأًن ن اوه ب ٝتو ٣تأدا  قوؿ )ف  ٤ت
 .ٕٗتعلوا دي و ا أسوؿ بينك    ي و بعضك  بعضً ﴾

 با ا وا ب ىو ن اؤه بصيغث ا نبوة ةا أس  ث    قوؿ: ف  ن  ا   ف  رسوؿ ا.
 ا   فق    وت ا  أفعث ب حأًن ا  ن زع ين ه   تودَتا  و   فإنو ١ت  اخ لف ين ه بعض ا صح بث 

 ٘أ ا لغط ؛ د ؿ: دوموا يٍت   ةئ فنبغي ين ي ا  ن زع.ة ،
                                              

 ( ين أنس بن م    رضي ا ينو.ٗٗ( ةمسل  )٘ٔرةاه ا بخ ري ) ٔ
 (.ٕٖٙٙرةاه ا بخ ري ) ٕ
 (   ةا لصظ ١تسل .ٖٗ(   ةمسل  )ٙٔرةاه ا بخ ري ) ٖ
 . ٖٙا نور:  ٗ
 (.ٗٔٔرةاه ا بخ ري ) ٘
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 ا   فق    وت ا  أفعث ب حأًن رف  ا صوت فوؽ صوتو   ةبي ف أف ذ   مو ب ٟتبوط ا عما    
ف  أفه  ا افن آمنوا ئ تأفعوا أصواتك  فوؽ صوت ا ن  ةئ ٕتهأةا  و ب  قوؿ أف ٖتبط  م  د ؿ تع ذل 

 . أيم  ك  ةأن   ئ ت عأةف

أف ا دأف حقو ْتقو يف ثالث مواطن: يف اإلٯت ف بو   ةيف ط ي و   ةيف  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕٕ
ا ةا أسوؿ  علك   وأطيعوا  ةدو و ﴿ ٔب  ةرسو و﴾ آمنوا٤تب و   فأم  اإلٯت ف بو فق  د ؿ ﴿

ؿ ادًتف موى    ةدو و ﴿دا إف   ف آب ؤ   ةأبن ؤ   ةإخوانك  ةأزةا ك  ةي َتتك  ةأموا ٕتأٛتوف﴾
ة ه د يف سبيلو فًتبصوا حىت فأتيك  ا  أحب إليكم من اهلل ورسولوةٕت رة ٗت وف  س دى  

 .ٖبأمأه﴾
ةمن فق ؿ   ا   فق  دأف ا ا نهي ين ارتك ب معصي و ب  نهي ين ارتك ب معصيث ا ن  

فعص ا ةرسو و ةف ع  ح ةده ف خلو ن را خ   ا فيه  ة و يااب مهُت
ٗ. 

  فجعا  ٘أّف ا رف  ذِ أه رَفع  يميم   م  د ؿ تع ذل ﴿ةرفعن     ذ أؾ﴾ من دئ ا يم  د ره ة  .ٖٕ
  ةئ « أته  أف ئ إ ػَٰو إئ ا   أته  أف ٤تم ا رسوؿ ا»فجعا اٝتو  زوا من ته دة ا  وحي    
يف ا   ه   –  يف ابذاف ةاإلد مث ةا٠تطب ةيف ا صالة  فا أ ا تع ذل إئ ةذ أ معو ا ن  

ف ةي يف  ا مك ف من ابرض   ة يس  ة ،َت من ابذ  ر ةابدييث   فا أ ا ن   -ةا  حي ت 
 ةفُ،ٌت يليو. ب أ يف ا  ني  ُفا أ ةفُػ،ٌت يليو  م  فا أ ا ن  

دا   ئ فنقط    فمن رات ا١تس    هت ف با أه  ا فـو ٜتس مأات يف ن او ابذاف ةاإلد مث  فا أه 
  ؿ حس ف بن ث بت رضي ا ينو:   م  د

 إذا د ؿ يف ا٠تمس ا١تؤذف أته   أدل تأ أف ا أخل  ذِ أه
 فاة ا عأش ٤تموٌد ةىاا ٤تم   ةتقَّ  و من اٝتو  يجلو

                                              
 . ٚسورة اٟت ف :  ٔ
 . ٕٖٔسورة آؿ يمأاف:  ٕ
 . ٗٔسورة ا نس و:  ٖ
 . ٗٔورة ا نس و: س ٗ
 . ٗسورة ا  أح:  ٘
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يف يمـو ابحواؿ   ةيف  ا تع ذل ب  صالة ةا سالـ يليو  أَ ػػػػػمَ أَ  أف ا ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕٗ
ا صالة ةيف فـو اٞتمعث ةيف ا٠تطبث ةيف صالة اٞتن زة ةبع  اآلذاف ةين  أحواؿ خ صث      ه  يف 

ا  ي و   ةغَتى  من ا١تواطن   ةتأتيب اب أ ا عمي  يلى ذ     ةىاا تنبيو يلى تأفف منز  و ةيم  
ة يليو   ةأمأ ا ػػػػمال كث ب  صالة ةا سالـ يليو   مث أمأ تع ذل ا١تؤمنُت ب  صالصلى ا أف  د ره   إذْ 

 ةا سالـ يليو   ف   م  أىا ا ع دل ا علوي ةا سصلي ب  صالة ةا  سلي  يليو.
ةمعٌت ا صالة يلى ا ن  ىي ا ،ن و يليو   ةيلى ىاا فإذا د ؿ ا  ايي: ا له  َصاّْ يلى ٤تم   أي 

 ا له  اثِن يليو ةزده رفعث ةد را.
 ٔا  ي و.؛ ة ا١تال كث د ؿ أبو ا ع  يث: صالة ا ؛ ثن ؤه يليو ين  ا١تال كث   ةصال

ةا   يا يلى ذ   ح فث أف ا صالة يليو من أسب ب إ  بث ا  ي و    م  د ره يِ ةمن دئ ا  .ٕ٘
ر ال ف يو يف صالٍة دل ٯتج  ا ةدل فصا  فض  ث بن يبي  رضي ا ينو د ؿ: ٝت  رسوؿ ا 

 .   رسوؿ ا   مث يلمه (لت أفه  ا١تصليجِ يَ ):    فق ؿ رسوؿ ا  يلى ا ن  
:    فق ؿ رسوؿ ا    فمج  ا ةٛت ه ةصلى يلى ا ن   ٕر اًل فصلي ةٝت  رسوؿ ا 

 ٖةسْا تعَط.  جب ػتُ  ادعُ 
ِجا ىاا   مث دي ه   فق ؿ  و ة غَته: إذا صلى أح    فليب أ د ؿ  لأ ا: يَ  ةيف رةافث: أف ا ن  

 ٗ  مث  ي ع بع  ٔت  ت و. ا ن   ب حمي  ا ةا ،ن و يليو   مث  يصا يلى
ةين يمأ بن ا٠تط ب رضي ا ينو د ؿ: إف ا  ي و مودوؼ بُت ا سم و ةابرض   ئ فصع  منو 

 ٘. تيو حىت تصلي يلى نبي  

 َعمُأؾ إهن   صي سكأهت  فعمهوفأف ا أدس  ْتي تو   فق ؿ تع ذل  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕٙ
ٔ   

 . ف ؿ يلى تأفو ين  ا١تقِس  بو   ةدل ف،بت ىاا  غَته  -أي حي تو  –  ةاإلدس ـ بػُعػمِأ ا ن 

                                              
ٔ
 رةاه ا بخ ري تعليق  يف صحيحو يف تصسَت سورة ابحزاب. 
 أي ف يو   بف ا صالة تأيت ٔتعٌت ا  ي و. ٕ
(   ين فض  ث بن يبي    ةد ؿ ا ًتماي: ىاا ح فث حسن   ةصححو اب ب ين ٖٖٔٔ( ةأبو داةد )ٖٙٚٗ( ةا ًتماي )ٖٕٛٔرةاه ا نس  ي ) ٖ

 ا.رٛتو 
(   ةد ؿ ا ًتماي: ىاا ح فث حسن صحيح   ةصححو اب ب ين رٛتو ٛٗٔ/ٕ(   ةا بيهقي )ٖٔ٘/ٔ(   ةابن خزٯتث )ٖٚٚٗرةاه ا ًتماي ) ٗ

 ا.
 (   ةصححو اب ب ين رٛتو ا.ٙٛٗرةاه ا ًتماي ) ٘
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رةى ابن  أفأ رٛتو ا يف تصسَت ىاه اآلفث ين ابن يب س رضي ا ينهم  د ؿ: م  خلق ا ةم  ذرأ 
أه   ةم  ٝتعت ا أدس  ْتي ة أح  غَته   د ؿ ا تع ذل ذ  ةم  بأأ نصس  أ ـأ يلى ا من ٤تم  

ََعْمُأَؾ إِنػَُّهْ   َِصي َسْكَأهِتِْ  فَػْعَمُهوف .ان هى . 
 : أي فلعبوف.فعمهوف: أي يف ضال  ه     صي سكأهت ةدو و 

ةد ؿ ابن  ،َت رحػمو ا يف تصسَت اآلفث: أدس  تع ذل بػحي ة نبيو   صلوات ا ةسالمو يليو   ةيف 
 ان هى. ىاا ت أفف يمي    ةمق ـ رفي    ة  ه يأفض.

ةا ضحى * أف ا أدس  بأف فأضيو  م  يف سورة ا ضحى   حيث د ؿ  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٕٚ
ةا ليا إذا سجى * م  ةدي  رب  ةم  دلى * ة آلخأة خَت    من ابةذل * ة سوؼ فعطي  رب  

 ث   أي: ة سوؼ فعطي  رب  ِمن أنواع اإلنع ـ يف اآلخأة  فًتضى با     ةىاا فيو دئ فًتضى
 . ةاضحث يلى يمي  ٤تبث ا  نبيو ٤تم ا 

   بأشرف أوصـــافوأف ا ةدّػأه يف ن ا و   فل  ٮت طبو ب ٝتو دط   با ن داه  ةمن دئ ا ِيػم  د ره  .ٕٛ
  ةىػاه ا٠تِصيصث  ػػ  ت،بت  غَته من  ف  أفه  ا أسوؿة   ف  أفه  ا ن ةىو ا نبوة ةا أس  ث   فق ؿ 

ف     ف  آدـ اسكن  با ثبت أف ا ن داى  بأٝت  ه  ٣تأدة    م  يف دو و تع ذل  إخوانو ابنبي و
ف  داةد    ف  نوح اىبط بسػالـ   ف  موسػػى إين أن  ا   ييسى ابن مأًن اذ أ نعميت يلي 

  ف   ف   وط إن  رسا رب    ف  إبأاىي  د  ص دت ا أؤف    إن   علن ؾ خليصث يف ابرض
 .ف  ٭تِت خا ا ك  ب بقوة   ز أف  إن  نب أؾ بغالـ اٝتو ٭تِت

يف ي ـ خط ب ا تع ذل  و يف    بو ا كأًن ب ٝتو دةف إخوانو ابنبي و يليه   ةىاه ا٠تصيصث  لن  
 ا صالة ةا سالـ ت ؿ يلى يمي  د ره   ةت ؿ يلى تأفو يليه .

؛  ٕين ا ن  فق ؿ ﴿م    ف ٤تم  أب  أح  من ر   ك ﴾ ةىن   ص ث  طيصث ةىي أف ا تع ذل ١ت  أخرب
 د ؿ بع ى  ﴿ة كن رسوؿ ا ةخ مت ا نبيُت﴾.

   ةإ٪ت  ىو خرٌب ٣تأد من ا ن او. ةفالحظ ىن  أفض  أف اآلفث  يس فيه  ن او  لن  

نوف ةا ضالؿ أف ا توذل ترب  و بنصسو ٦ت  نسبو إ يو ا١ت أ وف من ا سَّصو ةاٞت ةمن دئ ا يم  د ره  .ٜٕ
ةا سحأ ةا كه نث ةاٞتنوف ةصن يث ا  عأ   يف حُت أف من سبقو من ابنبي و تو وا ا  ف ع ين أنصسه  
                                                                                                                                            

 . ٕٚسورة اٟتجأ   اآلفث  ٔ
 . ٓٗسورة ابحزاب:  ٕ
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ف  دـو  يس يب ضال ث ة كٍت رسوؿ من بأنصسه    د ؿ ا تع ذل ين نوح فيم  ُة ّْػَو إ يه  من هت  
رب ا ع ١تُت

ٔ. 
ث ة كٍت رسوؿ من رب ا ع ١تُتف  دـو  يس يب ضال ةد ؿ ين ىود يليو ا سالـ 

ٕ. 
أتقو وف  لحق ١ت  ة١ت  ةصف فأيوف ةدومو ا ن  موسى يليو ا صالة ةا سالـ ب  سحأ رد يليه  فق ؿ 

  و   أسحٌأ ىاا ةئ فصلح ا س حأةف
ٖ. 

 ف وذل ا سبح نو ةتع ذل ا  ف ع ينو بنصسو م  نسبو إ يو ا كص ر من ا  ه    د ؿ ا أم  ا ن  ٤تم  
  أي بسبب نعمث رب  يلي  فإن   ست ٔتجنوف  م  فزي   م  أنت بنعمث رب  ٔتجنوفتع ذل 
 ا كص ر.
ةم  ىو بقوؿ ت يأ دليال م  فؤمنوف * ةئ بقوؿ   ىن دليال م  تا أةف * تنزفا من رب تع ذل ةد ؿ 
 .ا ع ١تُت

ا لََّو ُىَو َمْوَئُه َةِ رْبِفُا َةَص ِ ُح اْ ُمْؤِمِنَُت فَِإفَّ دو و تع ذل ةمن ذ    ف ت يف دف ع ا ين نبيو  ،َتةةاآل
 ن بن سع ي رٛتو ا:ػَٰ   ةمعٌت اآلفث ا كأٯتث م  د  و ا  يخ يب  ا أٛتَظِهَت   َةاْ َماَلِ َكُث بَػْعَ  ذ

  م ىأةف  ةمن   ف ىؤئو أيوانو فهو ا١تنصور  ةغَته ٦تن فن ة و ٥تاةؿأي: اٞتمي  أيواف  لأسوؿ  مُ 
ةخواص خلقو أيوانً   ا كأٯتث ةيف ىاا أ رب فضيلث ةتأؼ  سي  ا١تأسلُت  حيث  عا ا ب ري نصسو

  ان هى  المو. .٢تاا ا أسوؿ ا كأًن
أف ا سػم و ُحأِست من اسًتاؽ ا  ي طُت  لسم  دُػػػػػبَػػػيا بع، و    ئال ٮت لط  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖٓ

ةد    نت ا  ي طُت دبا ا بع،ث فسًتدوف ا سم  من ا وحي بكاب ا  ي طُت   ةىاا ح ث يمي    
ا سم و   ف سمعوف م ذا د ؿ ربن    مث فزف ةف يليه   اب ت ةفلقوهن  يلى ا كه ف   مث فلقيه  ا كػه ف 
يلى ا ن س بع م  فزف ةف فيه   ِاب ت أفض    ُم َّيُت ّٔاا معأفث ا١تغيب ت   د ؿ تع ذل حك فث ين 

 .  مق ي   لسم  فمن فس م  اآلف ٬ت   و ته ب  رص اةأن   ن  نقع  منهاٞتن 

                                              
 .  ٔٙسورة ابيأاؼ:  ٔ
 .  ٚٙبيأاؼ: سورة ا ٕ
 .  ٚٚسورة فونس:  ٖ
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ةين ي   ث رضي ا ينه  مأفوًي : إف ا١تال كث تنػزؿ يف ا عن ف   ةىو ا سح ب   ف ا أ ابمأ دضي 
يف ا سم و   ف سًتؽ ا  ي طُت ا سم  ف سمعو   ف وحيو إذل ا كه ف   فيكابوف معه  م  ث ِ ابث من 

 1ين  أنصسه .

م  ذ أه ابن  ،َت رٛتو ا ين غَت ةاح  من يلم و ا سَتة أف ابصن ـ  م  د ره ةمن دئ ا يِ  .13
تس دطت ١تو  ه ا كأًن   ةأف ن ر ف رس ا يت   نوا فعب ةهن  ٜت ت يف  يلث مو  ه   ةدل تَػخِم  دبا 
ذ   بأ ف ي ـ   ةأنو سقط من ُتُأف ت دصأ  سأى أرب  ي أة ُتأفث   مؤِذنث بزةاؿ دة  ه  بع  

 ٕالؾ أرب  ي أ من ملو ه  يف أدصأ م ة   ة  ف ٢ت  يف ا ػُمػل  دأفب من ثالثث آئؼ سنث.ى
 ح دثث تق ص ره   ةاس خأاج حظ ا  يط ف منو   ةد  حصلت  لن   ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕٖ

ػػػػػػالـ دبا ا بعػػ،ث   ةا ، نيث دبػػيا ا عػػأةج إذل ا سم و  ٖ.مأتُت   ابةذل ةىو غػػػػػ

م  اخ صو ا بو من ح دثث اإلسأاو ةا١تعأاج   ةتكليمو فوؽ ا سم ةات    ئ ا يم  د ره ةمن د .ٖٖ
سبح ف ا اي أسأى بعب ه  يال من ا١تسج  اٟتأاـ إذل ا١تسج  ابدصى ا اي ب ر ن  حو و د ؿ تع ذل 

طوفا رةاه    ةد    و ذ أ ح دثث اإلسأاو ةا١تعأاج يف ح فث  نأفو من آف تن  إنو ىو ا سمي  ا بصَت
 .٘ةمسل  ٗا بخ ري

َـّ ابنبي و يف ا صالة ةذ    يلث اإلسأاو ١ت  ا  معوا ببيت ا١تق س دبا  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖٗ أنو أ
 ٙه .ػػػم ُ ػػيأة و إذل ا سم و   د ؿ يليو ا صالة ةا سالـ: فح نت ا صالة فأمَ 

نبي و   ةذ   ١ت  ُيأِج بو إذل ا أفعث اٟتسيث يلى إخوانو اب  وأف حصلت  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖ٘
ا سم و   ةص ر يف مس وى فوؽ ا١تس وى ا اي ى  فيو   ةيال فوؽ ا سم ةات ا يت فيه  ابنبي و   
ةىاا د ر زا   يلى م  حصا ٢ت  من ا أفعث   د ؿ ابن  ،َت رٛتو ا: ة١ت    نت  يلث ائسأاو رُِف  من 

                                              
 (.ٕٖٓٔرةاه ا بخ ري ) 1
 (      ب دئ ا ا نبوة   ا قوؿ فيم  أةيت إبأاىي  يليو ا سالـ.ٕٓٗ/ٙ« )ا ب افث ةا نه فث» ٕ
يب صعصعث   ( ين م    بن إٖٔٚٓ   ٜٖٗرةاه ا بخ ري )م  ةانمأ  لح دثث ا ، نيث يف ذ أ اٟت دثث ابةذل    (ٕٙٔ) «مسل صحيح »انمأ  ٖ

 .رضي ا ينو ( ين أيب ذرٗٙٔةمسل  )
 (.ٕٖٚٓبأد  ) ٗ
 (.ٖٙٔبأد  ) ٘
 (.ٕٚٔرةاه مسل  ) ٙ
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 سالـ   ةىو يف ا سم و ا أابعث   مث   ةزه إذل ا٠ت مسث مث ٝت و إذل ٝت و حىت سلَّ  يلى إدرفس يليو ا
إذل ا س دسث فسلَّ  يلى موسى ّٔ    مث   ةزه إذل ا س بعث فسلَّ  يلى إبأاىي  ا٠تليا ين  ا بيت 

  ة  و س رة ا١تن هى   ةرأى  ٔا١تعمور   مث   ةز ذ   ا١تق ـ   فُأفِػػػػ  ١تس وى ٝت  فيو صأفف ابدالـ
ٝت و ُمقأبوى    ةسل   صلى ب بنبي و   ةتيَّعو من ُ اّْ ر ةغَت ذ   من اآلف ت ا كربى   ة اٞتنث ةا ن 

يليو رضواف خ زف اٞتن ف   ةم    خ زف ا ن ر   فهاا ىو ا  أؼ   ةىاه ىي ا أفعث   ةىاا ىو 
بي و ا ا  كأًن ةا  نوفو ةاإلته ر ةا  ق ًن ةا علو ةا عممث. صلوات ا ةسالمو يليو ةيلى س  أ أن

 ٕأٚتعُت. ان هى  المو رٛتو ا.

أف ا خيَّػػػػأه بُت أف فكوف َمػلِػك  نبي  أة فكوف يب ا رسوئ ف خ  ر ا ، نيث    ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖٙ
   فعن أيب ىأفأة رضي ا ينو د ؿ:  لس  ربفا إذل ا ن   ةىاا ف ضمن مزف  رفعث ةد ر  لن  

م  نزؿ منا فـو ُخِلق دبا مَلٌ  فنزِؿ   فق ؿ  و  ربفا: إف ىاا ا١تلَػػ   فنمأ إذل ا سم و   فإذا
   نبي  ٬تعُل  أة يب ا رسوئ؟  فلم  نزؿ د ؿ: ف  ٤تم    أرسَلٍت إ ي  رب    أفمِلكً ا س يث

 د ؿ  ربفا: تواض   أب  ف  ٤تم .
 ٖ: با يب ا رسوئ. فق ؿ رسوؿ ا 

   ا ن  من ة هُت:دلت: ةا عب  ا أسوؿ أفضا من ا١تلِ 
ابةؿ: أف ا أسوؿ فكوف مبعوث  إذل دـو   فأفن   ةأم  ا ن  فيكوف مبعوث  إذل دـو مؤمنُت   فمهمث 

يف ى مش ا   يا  معن  بي ف ا صأؽ بُت ا ن  ةا أسوؿ تق ـا أسوؿ أصعب فلهاا   ف أفضا   ةد  
 .ا ، ين
 

: إ٪ت  أن   ٖتت ُملكو إئ بإذف ا   د ؿ  ا و و ا ، ين: أفَّ من   ف يب ا فإنو ئ ف صأؼ فيم 
 ٗ  ةا فعطي.د س 

 ةأم  من   ف مِلك  فإنو ف صأؼ  م  ف  و من غَت إمث يليو.
                                              

 ئبن ابثَت.« ا نه فث»صأفف ابدالـ أي صوت  أف هن  ٔت  تك بو من أدضيث ا تع ذل ةةحيو   ةم  فس نسخونو من ا لوح اصوظ. انمأ  ٔ
   ةرفعن ه مك ن  يلي ا نبوة   ا قوؿ فيم  أُيِطي إدرفس يليو ا سالـ من ا أفعث ا يت نوه ا با أى  فق ؿ       ب دئ ا« ا ب افث ةا نه فث» ٕ

 (  ط دار ابن  ،َت   دم ق.ٜٔٗ/ٙ)
 إسن ده صحيح يلى تأط ا  يخُت.«: ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٚٚ/ٕٔرةاه أٛت  ) ٖ
 (.ٔٚرةاه ا بخ ري )ٗ 
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 ٔفح ؿ ابةؿ أ ما من ح ؿ ا ، ين فيم  ف علق ب  عبودفث  تع ذل.
 فائدة:

 ع   ث : ةا ف     د ؿ زِى  يف ا  ني  م  أهن  ُيأِضت  و بُت ف فو    م من ا١تعلـو أف ا ن  
 ٕ ي   ث    و تئت ب أى ا معي  ب ؿ ا اىب ةا صضث.

د ؿ ابن  ،َت رٛتو ا: ة   آثأ ب ب وؼ ا١تؤ صث ةاإلبا ةا   ه ةا٢ت اف  يلى نصسو ةأىلو  لصقأاو 
 ٖةا ةفج ةابراما ةابف  ـ ةابسأى ةا١تس  ُت.

ا قأةف د طبث منا خلق ا ا٠تليقث   فعن أيب ىػػأفأة رضي  خَتأف دأنو ىو  ةمن دئ ا ِيمِ  د ره  .ٖٚ
د ؿ: بع،ػػت من خػػَت دأةف بٍت آدـ دأن ً فقأن    حىت  نت من ا قأف ا اي   ا ينو   أف رسػػوؿ ا 

 4 نت منو.
 : أي ا ن س خَت؟ ةين ي   ث رضي ا ينه  د  ت: سأؿ ر ا ا ن  

 5ا ، ين   مث ا ،  ث.د ؿ: ا قأف ا اي أن  فيو   مث 

ػػػػوُ عَ ػػػػلَ ػػػػػطْ أف ا أَ  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖٛ يلى أمور غيبيث دل ُفطِل  يليه  أح ا من ابنبي و دبلو    ػ
: اطَّلعُت يف اٞتنث فأأفت أ ،أ أىله  ا صقأاو    ةرآى  رأي يُت   فمن ذ   م    و يف دو و 

 ٙنس و.ةاطَّلعُت يف ا ن ر فأأفت أ ،أ أىله  ا 
د ؿ: ... مث ُأِدخلت اٞتنث فإذا فيه  َ ػػػػن با  ةمن ذ   م    و يف ح فث اإلسأاو ةا ػػػػػمعأاج أنو 

 ٚا لؤ ؤ   ةإذا ُتأأّ  ا١تس .
ػػػنُبػػػػاة ةىي ا ػػػػػػُقػػػػػبث.  ٛةاٞتن با ٚت  ُ ػ

                                              
ا أف ض   ةانمأ  –(   ٖتقيق د. يب  ا عزفز ا طوف ف   ا ن تأ: دار أضواو ا سلف ٔٗٛ   ٖٙٔ« )ا نبوات»ٛتو ا يف انمأ م  د  و ابن تيميث ر  ٔ

 (.ٜٛ/ٖٔ(   )ٕٛٔ-ٓٛٔ/ٔٔ« )٣تموع ا ص  ةى»أفض  
 (  ل يخ ٤تم  ن صأ ا  فن اب ب ين رٛتو ا.ٖٗٙ/٘« )سلسلث ابح دفث ا صحيحث»انمأ ٗتأ٬تو موسع  يف  ٕ
 (.ٖٚٗ/ٙ     ب دئ ا ا نبوة   دصث ابيمى ا اي رد ا إ يو بصأه ةدصص أخأى   )«  افث ةا نه فثا ب» ٖ
 (.ٖٚ٘٘رةاه ا بخ ري ) 4
 (.ٖٕٙ٘رةاه مسل  ) 5
 ( ين ابن يب س رضي ا ينهم .ٖٕٚٚ( ين يمأاف بن حصُت   ةرةاه مسل  )ٙٗ٘ٙرةاه ا بخ ري ) ٙ
 ين أيب ذر رضي ا ينو.( ٖٙٔ( ةمسل  )ٕٖٖٗرةاه ا بخ ري ) ٚ
 ئبن ابثَت رٛتو ا.« ا نه فث»انمأ  ٛ
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مأه ا ػعِػي ف تصضال من ا  ا إذل اٞتنث ةا ن ر مع    ف ّتسمو ةن د ؿ ابن حب ف رٛتو ا: اطّْاليو 
 ٔةيال يليو   ةفأد  فأَّؽ بو بينو ةبُت س  أ ابنبي و.

م  ميزه ا تع ذل بو من تأؼ ا نسب   ة أًن اٟتسب   ةصص و ا ن أة    ةمن دئ ا يم  د ره  .ٜٖ
من   : إف ا يز ة ا اصطصى  ن نث من ة   إٝت ييا يليو ا صالة ةا سالـ   ةاصطصى دأف  ً  د ؿ 

 ٕ ن نث   ةاصطصى من دأفش بٍت ى ت    ةاصطص ين من بٍت ى ت .
 صع  ا١تنرب فق ؿ: من أن ؟ ةين ا عب س بن يب  ا١تطلب رضي ا ينو   أف ا ن  

 د  وا: أنت رسوؿ ا.
 فق ؿ: أن  مػحػػم  بن يب  ا بن يب  ا ػمطلب   إف ا خػَلق ا٠تػػلق فجػػعلٍت يف خيػػِأ خْلِقِو  
ة عله  فأد ُت فجعلٍت يف خَت فأدث   ةخلق ا قب  ا فجعلٍت يف خَت دبيلث   ة عله  بيوت  فجعلٍت يف 

 ٖخَتى  بي     فأن  خَت   بي   ةخَت   نصس .
ت أفف آؿ بي و من أ لو ت أفص  خ ص    ةة وب تودَتى  ب  ق ر ا زا    ةمن دئ ا يم  د ره  .ٓٗ

ى ت  بن يب  من ؼ   ةبنو ا ػمطلب بن يب  من ؼ   ى  بنو  ين غَتى    ةآؿ بيت ا ن  
إ٪ت  فأف  ا  ياىب ينك  داخالت يف آؿ ا بيت بنص ا قأآف   د ؿ تع ذل  ةزة  ت ا ن  

  ،َت رٛتو ا: ةىاا نص يف دخوؿ أزةاج ا ن    ابن  د ؿ  ٗا أ س أىا ا بيت ةفطهأ   تطهَتا﴾
 ىاه اآلفث.  بهنن سبب نزةؿ  ػَٰهن ىيف أىا ا بيت 

ي أىػػا ػذ ػػأّْ   ا فػػدو ػػو يليػػو ا صػػالة ةا سػػالـ بصػػح بو: أُ  ةا ػػ  يا يلػػى ا وصػػيث بػػآؿ بيػػت ا نػػ  
 ٘ي   ُأذ أ   ا يف أىا بييت   أذ أ   ا يف أىا بييت.ػػػبي 

 .ٙيف أىا بي و( بوا ٤تم اً ػػػػػةد ؿ أبو بكأ ا ص فق رضي ا ينو: )أردُ 

أف من ا  م  بو ة و ٟتمث ةاح ة ص ر صح بي  ةن ؿ تأؼ ا صحبث     ةمن دئ ا يم  د ره .ٔٗ
 ب أط أف فكوف مؤمن  ةٯتوت يلى ذ  .

                                              
 (.ٜ٘ٗ/ٙٔ« )صحيح ابن حب ف»انمأ  ٔ
 ( ين ةاثلث بن ابسق  رضي ا ينو.ٕٕٙٚرةاه مسل  ) ٕ
 صحيح  غَته.«: ا١تسن »(   ةحسنو اب ب ين   ةد ؿ ٤تققو ٖٛٓٙ( ةا ًتماي )ٕٓٔ/ٔرةاه أٛت  ) ٖ
 . ٖٗسورة ابحزاب:  ٗ
 ٗتأ٬تو. ـتق  ٘
 (.ٖٖٔٚرةاه ا بخ ري ) ٙ
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أنو أةيت  وام  ا كل     م  يف ح فث أيب ىأفأة رضي ا ينو: ُفضّْلُت  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٕٗ
 ٔيلى ابنبي و بست: ُأيطيُت  وام  ا كل  ... اٟت فث.

   ف ب ٞتوام    دليا ا لصظ    ،َت ا١تع ين.   يف تأح اٟت فث:  المو د ؿ ا نوةي رٛتو ا

 .ٕأف ا تع ذل أثٌت يلى ِيػم  ُخػُلقو فق ؿ ﴿ةإن   على خلق يمي ﴾ ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖٗ
  لمياه ا  يخ يطيث ٤تم  س دل « ابضواو»رٛتو ا يف تصسَت ىاه اآلفث  م  يف ت مث  ا  نقيطيد ؿ 

 : رٛتو ا
ا اي  حينم  ُسئلت ين خػػلقو  ٖةد  أرتَ ت ي   ث رضي ا ينه  إذل م  فبيّْػػن ىاا اإلٚت ؿ

فأ٘تأ بأمأه ةفن هي بنواىيو  أنو  -ةا تع ذل أيل   -  تعٍت  ٗام ُػ ح بو فقػػ  ت: )  ف خلقو ا قأآف(
 .ْ  َيْنُو فَ ن َػُهواةم  آت    ا أَُّسوُؿ َفُخُاةُه َةَم  نَػَه  ُ بنواىيو    م  يف دو و تع ذل 

 .ِإفَّ َىَاا ا ُْقْأَواَف ِفْهِ ى  ليت ىَي أَدْػَوـُ ة م  يف دو و تع ذل 
 ٘:  ن فؤمن أح    حىت فكوف ىواه تبع ً ١ت   ئت بو. ة م  د ؿ 
٦ت ،اًل   ع  ي  ا قأآف يف سَتتو  له    ةد  أُمأن  ب   أسي بو صلوات ا ةسالمو يليو    فك ف ىو 

 ف من أى  م  ٬تب يلى ابمث معأفث تصصيا ىاا اإلٚت ؿ  ي   ا  أسي ا١تطلوب.فك 
خ صًث ٤تا ا ص ارة من مب حث ا ب حِ،ُت ةتقأفأ  ةد  َأخَات دضيث ابخالؽ ي مًث ةأخالدُُو 

 ا١تأِت فن   فهي ب  نسبث  لعمـو أس ُس ِدواـ ابم    ةي ما اٟتص ظ يلى بق  ه     م  ديا:

 فإْف ى  ذىبْت أخالده  َذىبوا  ابخالُؽ م  بقيت  إ٪تَّ  ابم ُ 

 ٙ: إ٪ت  بع،ت ب٘ت  مك ـر ابخالؽ. بِع، و  له  يف مك ـر ابخالؽ يف دو و  ةد  أٚتا 
                                              

 (.ٖٕ٘رةاه مسل  ) ٔ
 . ٗسورة ا قل :  ٕ
 .ةإن   عا خلق يمي فَقص  ب ّٓما  صظ ا٠تلق ا وارد يف دو و تع ذل  ٖ
ةفغٍت ينو دوؿ ي   ث  ( ةيف سن ه فزف  بن ب نوس ةىو ٣تهوؿ   ة اا ضعصو اب ب ين يف ٖتقيقو  لك  ب  ٖٛٓ« )ابدب ا١تصأد»رةاه ا بخ ري يف  ٗ

 «.ا١تسن »( ةصححو ٤تققو ٛٛٔ/ٙفق  ت: ا قأآف. رةاه أٛت  ) رضي ا ينه  ١ت  سأ٢ت   بَت بن نصَت ين خلق رسوؿ ا 
  ة اا « ا ن تأ: مؤسسث ا أس  ث( »ٖٜٖ/ٕ« )  م  ا علـو ةاٟتك »( بنحوه   ةضعصو ابن ر ب يف ٘ٔ« )ا سنث»رةاه ابن أيب ي ص  يف  ٘

 (.ٕٔ/ٔ« )ظالؿ اٞتنث»و اب ب ين يف ضعص
« ا صحيحث»  ةاب ب ين يف « ا١تسن »( ةا لصظ  و   ةصححو ٤تققو ٜٜٗٛ( ةا بزار )ٖٕٚ« )ابدب ا١تصأد»( ةا بخ ري يف ٖٔٛ/ٕرةاه أٛت  ) ٙ

(ٗ٘.) 
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رضواف ا تع ذل يليه  بقضيث أخالدو بع  نزةؿ ىاه اآلفث   فسأ وا  ةد  ُينِػي أصح ب رسوؿ ا 
 ت: )  ف خلقو ا قأآف(   ةُيػٍِت ّٔ  ا علم و ب   أ يف  ػ ي   ث رضي ا ينه  ين ذ   فق 

  لًتماي.« ا  م  ا»
   الدينأم  أدواؿ ا١تصػسأفن يف ا٠تلق ا عمي  ا١تعٍت ىن  فهي يلى دو ُت ئ تع رض بينهم    منه  أنو 

 د  و ابن يب س ة٣ت ى  ةا س ي ةغَتى .
فن مأتبط ف   ة كن دل فزؿ اإلٚت ؿ مو وداً   (   ةا قأآف ةا  القرآنةاآلخأ دوؿ ي   ث )  ف خلقو 

من يمي  ا٠تلق   م،ا دػػػو و  ةإذا ر عن  إذل بعض اآلف ت يف ا قأآف ٧ت  بعض ا بي ف ١ت    ف يليو 
ُخِا اْ َعْصَو َةأُْمْأ بِ  ُعْأِؼ َةأَْيِأض َيِن اْٞتَ ِىِلُتَ تػػع ذل 

ْ   ََقْ    و   َرُسوٌؿ مّْْن أَنُصِسكُ   ةدو و  ٔ
َيزِفٌز َيلَْيِو َم  َينِ ُّْ  َحأِفٌص َيلَْيُكْ  بِ ١تؤِمِنَُت رَُوةٌؼ رَِّحي ٌ 

فَِبَم  َرْٛتَث مَّْن ا لَِّو  ِنَت ٢َتُْ  َةَ ْو   ةدو و  ٕ
ُ ْنَت َفمًّ  َغلِيَظ اْ َقْلِب ئَنْػَصضُّوْا ِمْن َحْوِ َ  فَ ْيُف َينػُْه ْ 

بَّْ  ِب ٟتِْْكَمث ِ ادُْع ِإذِل َسبِيِا رَ   ةدو و  ٖ
َةاْ َمْوِيمَثِ  اٟتََْسَنثِ  َةَ  ِد٢ْتُ  بِ  َّيِت ِىيَ  َأْحَسنُ 

  ةم،ا ذ   من اآلف ت ا يت فيه  ا  و يو أة  ٗ
 ا وصف ٔت  ىو أيم  ابخالؽ.

. ةإذا   ف خلقو   ىو ا قأآف ؛ ف  قأآف فه ي  ليت ىي أدـو
يف  ا ت أف  فيو   حىت ا عب دات   فصي ا صالة خ وع ةا١ت أما  لقأآف يف ى فو ٬ت  مب أ ابخالؽ 

 .٘ةخضوع ةسكينث ةةد ر   )فأتوى  ةيليك  ا سكينث ةا ود ر(
ف  أفه  ا َِّافَن آمنوا َئ تُػْبِطُلوْا َصَ َد ِتُك  بِ ْ َمنّْ ةابذىةيف ا ز  ة مأةوة ة ـأ   

َ    ةدو و  ٙ ِإ٪تَّ
أِفُ  ِمنُكْ   زاو َةئَ ُتُكوراً ُنْطِعُمُكْ  ِ َوْ ِو ا لَِّو ئَ نُ 

ٚ. 
 ٛةيف ا صي ـ: من دل ف ع دوؿ ا زةر ةا عما بو فليس  ح  ث يف أف ف ع طع مو ةتأابو.

 ٔ: ا صي ـ  نث. ةدو و 
                                              

 . ٜٜٔسورة ابيأاؼ:  ٔ
 . ٕٛٔسورة ا  وبث:  ٕ
 . ٜ٘ٔسورة آؿ يمأاف:  ٖ
 . ٕ٘ٔسورة ا نحا:  ٗ
 ( ة صمو ين  مسل : إذا ثُػوّْب  لصالة فال فسَ  إ يه  أح      ة كن  يمِش ةيليو ا سكينث ةا ود ر.ٕٓٙ( ةمسل  )ٜٛٓةاه ا بخ ري )ر  ٘
 . ٕٗٙسورة ا بقأة:  ٙ
 . ٜسورة ا١تأسالت:  ٚ
 ( من ح فث أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٖٜٓٔرةاه ا بخ ري ) ٛ
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َفالَ رََفَث َةئَ ُفُسوَؽ َةئَ ِ َ اَؿ يف اٟتَْجّْ ةيف اٟتج: 
ٕ . 

حىت ة و دل فكن داخاًل ٖتت ا٠تط ب   بأيلى در  ت ابخالؽ    ةيف ائ  م يي ت خػوطب 
َةبِ ْ َوا َِ ْفِن   مث فأيت بع ى   َةَدَضى رَبَُّ  َأئَّ تَػْعُبُ ةْا ِإئَّ إِفَّ هُ بنو  يس خ ر ً  ين نط ؽ ا طلب   

َئ تَػنػَْهْأ٫ُتَ  َةُدا ٢تََُّم  دَػْوًئ َ أٯتً  * ِإْحَس نً  ِإمَّ  فَػبػُْلَغنَّ ِينَ َؾ اْ ِكبَػَأ َأَحُ ٫ُتَ  َأْة ِ اَل٫ُتَ  َفاَل تَػُقا ٢تم  ُأؼٍّ ةَ 
َةاْخِصْض ٢َتَُم  َ َن َح ا اُّؿّْ ِمَن ا أَّْٛتَثِ  َةُدا رَّبّْ اْرَٛتُْهَم  َ َم  ربي ين َصِغَتًا

  م  أف ةا  فو دل فكن  ٖ
 يليه  ا قأآف.أح ٫ت  مو وداً ين  نزة٢ت    إذل غَت ذ   من ا  ع  ي  ا ع مث ةا٠ت صث ا يت ات ما 

ب بخالؽ حىت   ف فوصي ّٔ  ا١تبعوثُت يف  ا مك ف    م  أةصى مع ذ بن  با رضي  ةد  ُيػٍِت 
 ٗا ينو بقو و: اتق ا حيث م   نت   ةأتب  ا سيئث اٟتسنث ٘تحه    ةخ  ق ا ن س ٓتلق حسن.

 ٘ و.: إف ٦ت  أدرؾ ا ن س من  الـ ا نبوة: إذا دل تس ح ف صن  م  ت  ةد ؿ 
أي إف اٟتي و ةىو من أخص ابخالؽ سي ج من ا أذا ا   ةىاا ٦ت  فؤ   أف ا٠تلق اٟتسن ٭تما يلى 

 ا صض  ا ةٯتن  من ا أذا ا    م  ديا يف ذ  :

   وتو أخالؽ ا كأاـ فأدلع    إف ا كأًن إذا ٘تكَّن من أذى
  َفطغى فال فُػبِقي  ُصلٍح موضع  ةتأى ا لَّئي  إذا ٘تكَّن من أذى 

ا َِّافَن فُنِصُقوَف يف ا سأاو ةا ضأاو َةاْ َك ِظِمَُت اْ غَْيَظ ةد  أت ر ا قأآف إذل ىاا اٞت نب يف دو و تع ذل 
َةاْ َع ِفَُت َيِن ا نَّ ِس َةا لَُّو ٭تُِبُّ اْ ُمْحِسِنُت

ٙ. 
 تنبيو 

الؽ(   م  أف بِع، و ٢ت  بقو و: )إ٪ت  بع،ت ب٘ت  مك ـر ابخ إف من أى  دض ف  ابخالؽ بي نَُو 
ب   وحي  ةا عب دات ةا١تع مالت ةغَت ذ   ٦ت  ٬تعا ابخالؽ ىي ا بع،ث   ةبي ف ذ   يف دضيث منطقيث 

 يس دطعيث   مق م ه  ح فث صحيح ةىو )ا  فن حسن ا٠تلق(   ةا كربى آفث  أٯتث   دو و تع ذل 
اْ َمْغأِِب ة كن اْ ربَّ َمْن آمن بِ  لَِّو َةا ْيَػْوـِ اآلخأ َةاْ َماَلِ َكث اْ ربَّ َأف تُػَو ُّوْا ُةُ وَىُكْ  دَِبَا اْ َمْ أِِؽ ةَ 

                                                                                                                                            
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٔ٘ٔٔ( ةمسل  يقب ح فث )ٜٗٓٔرةاه ا بخ ري ) ٔ
 . ٜٚٔسورة ا بقأة:  ٕ
 . ٕٗ – ٖٕسورة اإلسأو:  ٖ
 «.ا١تسن »( ةغَته من ح فث أيب ذر رضي ا ينو   ةحسنو ٤تققو ٖ٘ٔ/٘رةاه أٛت  ) ٗ
 ( من ح فث أيب مسعود يقبث بن يمأ ا ب ري رضي ا ينو.ٖٖٛٗرةاه ا بخ ري ) ٘
 . ٖٗٔسورة آؿ يمأاف:  ٙ
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َ َؿ َيَلى ُحبِّْو َذِةى ا ُْقْأََب َةا ْيََ  َمى َةاْ َمَس ِ َُت َةاْبَن ا سَّبِيِا ةا 
س  لُت َةيف َةاْ ِكَ  ِب َةا نَِّبيَُّْت ةآتى ا١ت

ـَ ا صالة ةآتى ا ز  ة َةاْ ُموُفوَف بَِعْهِ ِىْ  ِإَذا َي َىُ ةْا َةا صَّ ِبأِفَن يف ا بأس و ةا ضَّأَّاِو َةِحَُت  ا أّْدَ ِب َةأَدَ 
ا َِّافَن َصَ ُدوا ةأة ئ  ُىُ  اْ ُم ػَُّقوف أة ئ ا َْبْأِس 

ٔ. 
ةد  ات ملت ىاه اآلفث ا كأٯتث يلى ا  فن  لو بأدس مو ا ،الثث   اإلسالـ من صالة ةز  ة إخل   

  ةمال ك و إخل   ةمن إحس ف يف ةف و ةص ؽ ةصرب ةتقوى ا تع ذل   إذ ىي مأادبث ا ةاإلٯت ف ب
ةم  سّأًا ةيلنً    ةد  ظهأت ن يجث ِيػم  ىاه ابخالؽ يف ا أٛتث ا ع مث ا   ملث يف دو و تع ذل 

أَْرَسْلَن َؾ ِإئَّ َرْٛتَث  لَع  َِمُت
ٕ. 

 ٖأدأبك  مٍت منز ث فـو ا قي مث أح ِسنك  أخالد ً. : ة ا    ألمث فـو ا قي مث  م  د ؿ 
 ي   لمؤمنُت يف اآلخأة. ػػػػلْ ػػػػفمك ـر ابخالؽ رٛتث  لع ١تُت يف ا ّ ني    ةمنز ث يُ 

 ان هى  الـ ا  يخ رٛتو ا ب خ ص ر فسَت.
 )  ف خلقو ا قأآف(:ا١ت ق ـ ي   ث  دوؿيف ا  عليق يلى ا ةد ؿ ابن  ،َت رٛتو 

ػػػعُو   فمهم  ا صالة ة ىاا أنو يليو  ةمعٌت ػػػبَّػ ا سالـ ص ر ام ، ؿ ا قأآف أمأا ةهني  سجيث  و   ةخُلق  تطػ
أمأه ا قأآف فعلو   ةمهم  هن ه ينو تأ و   ىاا م  م   بلو ا يليو من ا٠تلق ا عمي    من اٟتي و 

ُت ين أنس د ؿ: خ مت ةا كـأ ةا  ج يث ةا صصح ةاٟتل  ة ا خلق ٚتيا    م  ثبت يف ا صحيح
ي أ سنُت فم  د ؿ رل "ُأؼ" دط   ةئ د ؿ   يو فعل و: دل فعل و؟ ةئ   يو دل  رسوؿ ا 

 ٗأفعلو: أئ فعل و؟
 ان هى ب خ ص ر فسَت. ٘أحسن ا ن س خلق .   ف ة 
  ني  من ا عل  ةا  ج يث ةا صرب ةا زى  يف ا نبيو ٤تم ا ا  آتى د من ا١تعلـو أف ا تع ذل ة 

م  دل فؤتَػػػػو ن  دبلو   ةىاا معلـو ب س قأاو سَتتو  ػَٰهيث ةا أغبث يف اآلخأة ةا عب دات ا قلبيث ةا١تع رؼ اإل
 ةسَتة من دبلو من ابنبي و.

                                              
 . ٚٚٔورة ا بقأة: س ٔ
 . ٖٗٔسورة ابنبي و:  ٕ
 ( ين   بأ رضي ا ينو.ٕٛٔٓرةاه ا ًتماي ) ٖ
 (.ٜٖٕٓ( ةمسل  )ٖٛٓٙ   ٕٛٙٚا بخ ري ) انمأ ٗ
 ( ين أنس رضي ا ينو.ٖٕٓٔ) مسل رةاه  ٘
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أف ا تع ذل ةصصو ا بأةص ؼ دل فصف ّٔ  أح  دبلو   فق  ةصصو  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٗٗ
(   ةةصصو بأنو ٙٗ – ٘ٗج ا١تنَت  م  يف سورة ابحزاب )اآلف ُت ب    ى  ةا ػمب أ ةا نافأ ةا سأا 

 رٛتث  لع ١تُت   ةأنو ذة خلق يمي .

أٝت  و   فإف تع د ابٝت و ت ؿ يلى َيممث من تسمى ّٔ    فعن أيب  تع د ةمن دئ ا ِيػم  د ره  .٘ٗ
فق ؿ: أن  ٤تم    م ًو   ػفسمي  ن  نصسو أس موسى ابتعأي رضي ا ينو د ؿ :   ف رسوؿ ا 

 ٔةأٛت    ةا ػُمػَقػصّْي   ةاٟت تأ   ةن  ا  وبث   ةن  ا أٛتث.
: رل ٜتسث أٝت و: أن  ٤تم     ةين  بَت بن مطع  ين أبيو رضي ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا 

 ةأٛت    ةأن  ا١ت حي ا اي ٯتحو ا يب ا كصأ   ةأن  اٟت تأ ا اي ٭ت أ ا ن س يلى د مي   ةأن 
 ٕا ع دب.

 :ٖ«زاد ا١تع د»د ؿ ابن ا قي  رٛتو ا تع ذل يف 

  فصل في أسمائو 
 ة له  نعوٌت    يست أيالم  ٤تضث   با أٝت و م  قث من صص ت د  مث بو تو ب  و ا١ت ح ةا كم ؿ.

 ةىو أتهأى  ةبو ٝتي يف ا  وراة صأ٭ت . محمدفمنه  
 .ٗذ أن ه يف ذ   ا ك  ب ةىو ائس  ا اي ٝت ه بو ا١تسيح  سأٍّ  أحمدةمنه  
الماحي والحاشر والعاقب والـُمــــَقــــفِّي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي   ةمنه   المتوكلةمنه  

 .الملحمة والفاتح واألمين
الشاىد ، والمبشر ، والبشير ، والنذير ، والقاسم ، والض حوك ، والَقـتّال ، ةفُلحق ّٔاه ابٝت و 

 اج المنير ، وسيد ولد آدم ، وصاحب لواء الحمد ، وصاحب المقام المحمودوعبد اهلل ، والسر 
   ةغَت ذ   من ابٝت و   بف أٝت وه إذا   نت أةص ؼ م ٍح فلو من  ا ةصٍف اس .

: رل ٜتسث أٝت و: أن  ٤تم    ةأٛت    ةأن  ا١ت حي ا اي  ةد ؿ  بَت بن مطع : د ؿ رسوؿ ا 
 اٟت تأ ا اي ٭ت أ ا ن س يلى د مي   ةأن  ا ع دب.ٯتحو ا يب ا كصأ   ةأن  

                                              
 (.ٖٕ٘٘رةاه مسل  ) ٔ
 (.ٕٖٖ٘رةاه ا بخ ري ) ٕ
 (   ا ن تأ: مؤسسث ا أس  ث.ٙٛ/ٔ) ٖ
 «. الو ابفه ـ يف فضا ا صالة يلى خَت ابن ـ»أي    بو  ٗ
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 ٔةيف رةافث ١تسل : ةأن  ا ع دب ا اي  يس بع ه أح .
خ ص ئ ف  ر و فيو غَته من ا أسا    محم  ةأٛت  ةا ع دب ةاٟت تأ  أحدىمانوي ف:  ةأٝت ؤه 

 ةا١تقصي ةن  ا١تلحمث.
نو  م  و   فهو ٥ت ص بكم  و دةف أصلو    م  ف  ر و يف معن ه غَته من ا أسا   ة كن  و م والثاني

  أسوؿ ا   ةنبيو   ةيب ه   ةا   ى    ةا١تب أ   ةا نافأ   ةن  ا أٛتث   ةن  ا  وبث.
ةأم  إف ُ ػعا  و من  ا ةصف من أةص فو اس  ؛ ٕت ةزت أٝت ؤه ا١ت   ُت      ص دؽ ةا١تص ةؽ 

 ةا أؤةؼ ةا أحي  إذل أم، ؿ ذ  .

  أسمائو  فصل في شرح معاني
فهو اس  مصعوؿ   من حػم  فهو ٤تم    إذا   ف  ،َت ا٠تص ؿ ا يت ٭تم  يليه    ة ا     محمدأم  

  ف أبلغ من ٤تمود   فإف ٤تمودا من ا ،الثي آّأد   ة٤تم  من ا١تض يف  لمب  غث   فهو ا اي 
 وراة  ك،أة ا٠تص ؿ امودة ا يت يف ا  ٕحم  غَته من ا ب أ   ة٢تاا ةا أيل  ٝتي بوػحم  أ ،أ ٦ت  فُ ػفُ 

 ُةصف ّٔ  ىو ةدفنو ةأم و يف ا  وراة   حىت ٘تٌت موسى يليو ا صالة ةا سػالـ أف فكوف منه .
 فهو اسٌ  يلى زنث أفعا ا  صضيا   م  ق أفض  من اٟتم . أحمدةأم  

 ةد  اخ لف ا ن س فيو ؛ ىا ىو ٔتعٌت ف يا أة مصعوؿ.
 ا   أي ٛت ه  أ ،أ من ٛت  غَته  و   فمعن ه أٛت  اٟت م فن  أبو.فق  ت ط  صث ىو ٔتعٌت ا ص ي

ةيلى دوٍؿ ؛ أحق ا ن س ةأةئى  بأف ٭تم    فيكوف  محم  يف ا١تعٌت   إئ أف ا صأؽ بينهم  أف 
٤تم ا ىو  ،َت ا٠تص ؿ ا يت ٭تم  يليه    ةأٛت  ىو ا اي ٭تم  أفضا ٦ت  ٭تم  غَته   فمحم  يف 

  ةأٛت  يف ا صصث ةا كيصيث   فيس حق من اٟتم  أ ،أ ٦ت  فس حق غَته ةأفضا ٦ت  ا ك،أة ةا كميث 
 ٖفس حق غَته   فيحم  أ ،أ ٛتٍ  ةأفضا ٛتٍ  ٛت ه ا ب أ.

                                              
 (.ٖٕٗ٘(   ةمسل  )ٕٖٖ٘رةاه ا بخ ري ) ٔ
 .«٤تم »أي ُسػمّْػي بػػػ  ٕ
 ةمن ا لط  ف ا علميث م  ذ أه ا ق ضي يي ض رٛتو ا   د ؿ: ٖ

  ةأ ،أ ا ن س ٛت ا   فهو أٛت  امودفن   ةأٛت  أ ا من َحػِمػَ    ةأفضا من َحػِمػَ   ُمػَصػعَّػا   مب  غث من  ،أة اٟتم    فهو « ٤تم » 
م  ةي ه اٟت م فن   ةمعو  واو اٟتم  فـو ا قي مث  ي    و  م ؿ اٟتم    ةف  هأ يف تل  ا عأص ت بصصث اٟتم    ةفبع،و ربو ىن ؾ مق م  ٤تمودا  

 فُػػػعط غيػأُه   ةُسػمّْػي أم و يف   ب أنبي  و ب ٟتم دفن   فحقيق أف   ٭تم ه فيو ابة وف ةاآلِخأةف ب ص ي و ٢ت    ةفُص ح يليو فيو من ا م  م  دل
 فسمى ٤تم ا ةأٛت .
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 ؛ فصي صحيح ا بخ ري ين يب  ا بن يمأة د ؿ: دأأت يف ا  وراة صصث ا ن   المتوكلةأم  اٝتو 
ا١ت و ا    يس بصظ ةئ غليظ ةئ سخَّ ب يف ابسػواؽ   : ٤تم  رسوؿ ا   يب ي ةرسورل   ٝتي و 

ئ »ةئ ٬تزي ب  سيئث ا سيئث   با فعصو ةفصصح   ة ن أدبضو حىت أدي  بو ا١تلث ا عو  و   بأف فقو وا 
أحق ا ن س ّٔاا ائس  بنو تو ا يلى ا يف إد مث ا  فن تو ال دل فَػػْ ػػأَ و فيو    ةىو « إ ػَٰو إئ ا

 .غَته
ىو  فالماحيفق  فسأت يف ح فث  بَت بن مطع     الماحي والحاشر والـُمـَقـفِّي والعاقبةأم  

  فإنو بُعث ةأىا ابرض   ا اي ٤ت  ا بو ا كصأ   ةدل ٯتح ا كصأ بأح  من ا٠تلق م  ٤تي ب  ن  
    ةنص رى  له   ص ر إئ بق ف  من أىا ا ك  ب   ةى  م  بُت يب د أةث ف   ةفهود مغضوب يليه

ض  ُت   ةص بئث دىأفث ئ فعأفوف رب  ةئ مع دا   ةبُت يب د ا كوا ب ةيب د ا ن ر   ةفالسصث ئ 
ذ   حىت ظهأ دفن ا يلى  ا فعأفوف تأا   ابنبي و ةئ فقأةف ّٔ    فمح  ا سبح نو بأسو و 

 بدط ر.  ةبلغ دفنو م  بلغ ا ليا ةا نه ر   ةس رت ديوتو مسَت ا  مس يف ادفن
؛ ف ٟت أ ىو ا ض  ةاٞتم    فهو ا اي ٭ُت أ ا ن س يلى د مو   فكأنو بُعث  يح أ  الحاشرةأم  

 ٔا ن س.
ا اي   و يقب ابنبي و   فليس بع ه ن    فإف ا ع دب ىو اآلخأ   فهو ٔتنز ث ا٠ت مت    والعاقب

 ة٢تاا ٝتي ا ع دب يلى اإلطالؽ   أي يقب ابنبي و   و بعقبه .
يلى آث ر من تق مو   فقصى ا بو يلى آث ر من سبقو من  ٔفكا     ةىو ا اي دَػَصى الـُمقفِّي ةأم 

 ا أسا   فك ف خ ٘ته  ةآخأى .
                                                                                                                                            

ي مث يف ىػَٰافن ائٝتُت من يج  ب خص  صو ةب ا   آف تو فن آخأ   ةىو أف ا  ا اٝتو ٛتى أف ُفسمى ّٔم  أح  دبا زم نو   أم  أٛت  ا ا
حىت ئ ف خا  بس يلى ضعيف تع ذل ْتكم و أف ُفسمى بو أح  غَتَه   ةئ ُف يى بو م يو دبلَو   أتى يف ا ك ب ةب أت بو ابنبي و فمن  ا 

 أة ت . ا قلب
ةميالده أف نبي  فُبعث اٝتو ٤تم ا   فسمى دـو دليا من  ة ا   ٤تم  أفض  دل فُس َّ بو أح  من ا عأب ةئ غَتى  إذل أف ت ع دُػػبيا ة وده 

أف فكوف أح ى  ىو   ةا أيل  حيث ٬تعا رس ئتو   ةى  ٤تم  بن ُأحيحث بن ا ػُجالح ابةسي   ة٤تم  بن ا عأب أبن وى  با   ر  و 
مسلمث ابنص ري   ة٤تم  بن بأاو ا بكأي   ةمػحم  بن سصي ف بن ٣ت ت    ة٤تم  بن ٛتأاف اٞتعصي   ة٤تم  بن خزايي ا سلمي   ةئ س ب  

 ٢ت .
  ةدل  ف َّيي ا نبوة أة ف ييه  أح   و   أة فمهأ يليو سبب ُف كّْ  أح ا يف أمأه حىت ٖتققت ا سم  ف  و مث ٛتى ا  ا من تسمى بو أف 

 فن زَع فيهم . 
   ةم  تضمن و من فضيل و.   فصا يف أٝت  و «  ا  ص  ب عأفف حقوؽ ا١تصطصى »ب خ ص ر فسَت من 

 .«ا نه فث»ن  أنو آخأ ابنبي و   فإذا ذىب فال ن  بع ه. انمأ ُمػَو ّْػػيً    ةا١تعٌت ى أي ذىبيف ا لغث دصى معٌت  ٔ



 ظم قدر النبي محمد ـعلى عِ  الثمانونالدالئل 

فهو ا اي ف ح ا بو ب ب ا  وبث يلى أىا ابرض   ف  ب ا يليه  توبث دل ٭تصا  نبي التوبةةأم  
غص را ةتوبث   حىت   نوا فع ةف  و يف آّلس أ ،أ ا ن س اس  م،له  بىا ابرض دبلو   ة  ف 

 ا واح  م  ث مأة: رب اغصأ رل ةتب يلي إن  أنت ا  واب ا غصور.
ة ا   توبث أم و أ ما من توبث س  أ ابم    ةأسأع دبوئ   ةأسها تن ةئ   ة  نت توبث من دبله  

ا أنصسه    ةأم  ىاه ابمث من أصعب ابتي و   حىت   ف من توبث بٍت إسأا يا من يب دة ا عجا د 
 فلكأام ه  يلى ا تع ذل  عا توب ه  ا ن ـ ةاإلدالع.

فهو ا اي بعث ّته د أي او ا   فل  ٬ت ى  ن  ةأم و دط م    ى  رسوؿ ا  نبي الملحمةةأم  
 م و ةأم و   ةا١تالح  ا كب ر ا يت ةدعت ةتق  بُت أم و ةبُت ا كص ر دل فعه  م،له  دبلو   فإف أ

فق لوف ا كص ر يف أدط ر ابرض يلى تع دب ابيص ر   ةد  أةدعوا ّٔ  من ا١تالح  م  دل تصعلو أمث 
 سواى .
فهو ا اي أرسلو ا رٛتث  لع ١تُت   فأح  بو أىا ابرض  له  مؤمنه  ة  فأى     نبي الرحمةةأم  

ا ك  ب منه  ي توا يف ظلو ةٖتت  أم  ا١تؤمنوف فن  وا ا نصيب ابةفأ من ا أٛتث   ةأم  ا كص ر فأىا
حبلو ةيه ه   ةأم  من د لو منه  ىو ةأم و فإهن  يجلوا بو إذل ا ن ر ةأراحوه من اٟتي ة ا طوفلث ا يت ئ 

 فزداد ّٔ  إئ ت ة ا عااب يف اآلخأة.
ذاف   ةف ح بو ابيُت ا عمي ةاآل ٕفهو ا اي ف ح ا بو ب ب ا٢ت ى بع  أف   ف ُمأتػًج  الفاتحةأم  

ػػػػػػػػح بو أبواب اٞتنث   ةف ح بو طأؽ ا عل   ا ص  ةا قلوب ا غلف   ةف ح ا بو أمص ر ا كص ر   ةف ػ
 ا ن ف  ةا عمػا ا ص حل   فص ح بو ا  ني  ةاآلخأة ةا قلوب ةابٝت ع ةاببص ر ةابمص ر.

  ةىو أمُت من يف ا سم و  فهو أحق ا ع ١تُت ّٔاا ائس    فهو أمُت ا يلى ةحيو ةدفنو األمينةأم  
 ةأمُت من يف ابرض   ة٢تاا   نوا فسمونو دبا ا نبوة ابمُت.

ف ٝت ف مزدة  ف ئ فصأد أح ٫ت  ين اآلخأ   فإنو ضحوؾ يف ة وه ا١تؤمنُت    الضحوك القتالةأم  
   .غَت ي بس   ةئ مقطّْػب   ةئ غضوب   ةئ فظ   د  ؿ بي او ا   ئ تأخاه فيه   ومث ئ

 فهو ا١تب أ ١تن أط يو ب  ،واب   ةا نافأ ا١تنار ١تن يص ه ب  عق ب. البشيرةأم  

                                                                                                                                            
 أي فكوف اٟت أ بع  بع، و يف ا ًتتيب ا زمٍت   م  ة ود ا ص صا ا زمٍت ا كبَت بُت بع، و ةفـو اٟت أ. ٔ
 «. س ف ا عأب»ارتػَج بص ح اٞتي  ةٗتصيصه  من ائرت ج ةىو اإلغالؽ. انمأ  ٕ
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تب رؾ ا اي   ةدو و  ةأنو ١ت  د ـ يب  ا ف يوهيف مواض  من    بو منه  دو و  عبدهةد  ٝت ه ا 
ب ٦ت  نز ن  ةإف  ن   يف رف  ةدو و  فأةحى إذل يب ه م  أةحى  ةدو و  نزؿ ا صأد ف يلى يب ه

 ٔ.يلى يب ن 
 ٕفـو ا قي مث ةئ فخأ. سيد ولد آدمةثبت ينو يف ا صحيح أنو د ؿ: أن  

  ةٝتى ا  مس سأا   ةى      ةا١تنَت ىو ا اي فنَت من غَت إحأاؽ   ٓتالؼ  سراجا منيراةٝت ه ا 
 ا وى ج ؛ فإف فيو نوع إحأاؽ ةتوىج. ان هى  الـ ابن ا قي  رٛتو ا.

 لبيهقي   ب ب ذ أ أٝت و رسوؿ ا « دئ ا ا نبوة» ه يص  ا ينو: ةانمأ  الس زادة    ب د ؿ مقي
 (  ٔ/ٔ٘ٔ.) 

 أ٪ت   أف أصح بو حِصموا أةص فو ا ػَخػػلِقػػيَّػػػػث ةنقلوى   لن س   حىت ص ر ا ق رئ ٢ت  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٙٗ
 .ّٔاا ا بحث مس قايف ملحق  تل  ا٠تص  ص   ةد  أفأدتُ رأي يُت  فأاه 

أنو ُنِصأ ب  أيب مسَتة تهأ   فَمن   ف ِمن أي ا و فبع  منو مسَتة تهأ  ةمن دئ ا ِيػم  د ره  .ٚٗ
د ؿ: أيطيت ٜتس   أة أدا فإنو فَػصَأُؽ منو ةٮت ؼ    م  يف ح فث   بأ رضي ا ينو أف ا ن  

 ٖدل فعطهن أح  دبلي: نصأت ب  أيب مسَتة تهأ   اٟت فث.
 بن حجأ رٛتو ا يف تأح اٟت فث: د ؿ ا

 َٗدو و: )ُنِصْأت بِ  أُّْيِب( ؛ زَاَد أَُبو أَُم َمَث: )فُػْقَاُؼ يف دُػُلوب َأْيَ اِ ي(. َأْخَأَ ُو َأْٛتَُ .
 َأْ َ،أ ِمنػَْه    أَمَّ  َم  َدو و )َمِسَتَة َتْهأ( َمْصُهومو أَنَُّو دَلْ ُفوَ    َِغَْتِِه ا نَّْصأ بِ  أُّْيِب يف َىِاِه اْ ُم َّة َةَئ يف 

َ  َ َعَا اْ َغ فَث َتْهًأا بنو دلَْ َفُكْن بَػُْت بَػَل ه َةبَػُْت َأَحٍ  ِمْن َأْيَ ا ِِو َأْ َ،أ ِمْنوُ     َةَىِاِه ُدةهنَ  فال   َةِإ٪تَّ

                                              
ا١تعج  ا١تصهأس »ث يف تس  مواض  من ا قأآف    م  ةصف ا إخوانو ابنبي و با     يليه  ا صالة ةا سالـ   انمأ ةَصف ا رسو و ب  عبودف ٔ

 «.ب ص ظ ا قأآف
ه    ةيف ىاا رد يلى ا افن ف و هوف  ألنبي و ةدبور ا ص ٟتُت ببعض أنواع ا عب دات من دي و ةذبح ةنار ةغَت ذ     إذ أف ابنبي و يبي  م،ل

 اي فس حق ا عب دة ىو ا ةح ه دةف م  سواه.ةا 
  رةاى  مسل   . ةأم   صظ ا صحيح فهو ب ةف  صمث )ةئ فخأ(( ين أيب سعي  ا٠ت ري رضي ا ينو   ةصححو اب ب ينٖ٘ٔٙرةاه ا ًتماي ) ٕ

 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٕٕٛٚ)
 ٗتأ٬تو. سيأيت ٖ
 صحيح  غَته.«:  ا١تسن»(   ةد ؿ ٤تققو ٕٛٗ/٘« )ا١تسن » ٗ
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ْطاَلؽ َحىتَّ  َْو َ  َف َةْح ه بَِغَْتِ َيسْ  ُصوِصيَّث َح ِصَلٌث  َُو َيَلى اإْلِ َكأ   َةَىْا ِىَي َح ِصَلث ِبُمَِّ ِو ِمْن ا٠تُْ
 بَػْع ه؟ فِيِو ِاْحِ َم ٌؿ. ان هى ب خ ص ر.

أفٌت يُمأه يف سبيا ا   يف ا  يوة    فإنو    رزدو ا  ه دةأف ا تع ذل  ةمن دئ ا ِيمَِ  د ره  .ٛٗ
ا يهود  و ا سُّ  يف طع مو ةيف  ه د ا كصأ ةا ك فأفن   ةمنه  ا يهود ةا١تن فقُت ةا١ت أ ُت   حىت دسَّ 

 يقضوا يلى ديوتو   فأثَّأ فيو ا سُّ    فم ت بسببو بع  أف بلَّغ رس  ث ربو   فن ؿ ّٔاا تأؼ ا١توت 
  ظهأ تأثَُت ذ   ابثأ  إكراَمو بالشهادةفلم  أراد ا د ؿ ابن ا قي  رٛتو ا:  تهي ا يف سبيا ا.

 ٔ.ا   ف مصعوئا ك ِمن من ا سُّ   َيقضَى اُ أمأ 

م   عا ا فيم  انصصا من  س ه من ا رب ث    عأدو ة٩ت م و  ةمن ا  ئ ا يلى ِيم  د ره  .94
ةتعأه   ة اا فيم  اتصا ّتس ه ةئمسو  م و ا وضوو   ةد    ف ا صح بث فب  رةف إذل م  انصصا 

  دل فصعلو ا صح بث  ةفب تأةف بو أ س مه  ر  و ا رب ث   ةىاا خ ص ب  ن   من  س  ا نبػػي 
 ٕيف حي تو ةئ بع  ٦ت تو. م  غَت ا ن  

ةا١تقصود ب  ااتيث أي ذاتيث ةتأييث   م  اخ صو ا بو من خص  ص  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٓ٘
ا٠تص  ص ا يت ت علق بااتو ا  أفصث   ةأم  ا  أييث فهي م  اخ صو ا بو من أحك ـ تأييث ئ ف  ر و 

 .فيه  أح  من ابمث
 :متعددة ، منهاالذاتية  خصائص النبي و 
  يالمث من يالم ت نبوتو خ مت ا نبوة   ةىو    دصث    و يفىو ما ور يف ا ك ب ا س بقث    م  ة

ين دطعث ٟت  ن تئث   يب رة ْتَتا ا أاىب   ةدصث إسالـ سلم ف ا ص رسي رضي ا ينو   ةىاا ا٠ت مت 
ي د ؿ: سأ ت أب  در بيضث اٟتم مث   فعن أيب نضأة ا َعو يليه  تعأ   ين    صو ابفسأ   حجمه  د 

 فق ؿ:   ف يف ظهأه َبضعثٌ  –فعٍت خ مت ا نبوة  - سعي  ا٠ت ري رضي ا ينو ين خ مت رسوؿ ا 
 ٖن ِتزة.

                                              
 .يف ا   يا ا٠ت مس ةا سبعُت من أذى ا ن س و  يصمةسيأيت مزف  بي ف ٢تاا ا١توضوع ين  ا كالـ يلى  (.ٖٕٔ/ٗ« )زاد ا١تع د» ٔ
أف ض(   ة ا    ا  –   ل يخ يلي بن نصي  ا علي ين   )ا ن تأ: م ار ا وطن « ا  ربؾ ا١ت أةع ةا  ربؾ ا١تمنوع»انمأ  ل وس  يف مسأ ث ا  ربؾ    ب  ٕ

 ا أف ض(. –   ل يخ ن صأ اٞت ف    )ا ن تأ: مك بث ا أت  « ا  ربؾ   أنوايو ةأحك مو»   ب 
« ا١تسن »(   ةانمأ ٜٔ« )٥ت صأ ا  م  ا»(   )ب ب م    و يف خ مت ا نبوة(   ةحسنو ا  يخ اب ب ين يف ٕٔ لًتماي )« ا  م  ا ام فث» ٖ

ةمسح يلى ظهأه فق ؿ:  ي ا ينو   فق  ُسِئا أبو زف  ين خ مت ا نبوة ١ت  أدخا ف ه يف دميص ا ن  ( ين أيب زف  ابنص ري رضٚٚ/٘)
 (: إسن ده دوي يلى تأط مسل .ٖٖٖ/ٖٗ« )ا١تسن »تعأات بُت   صيو. د ؿ ٤تققو 
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 ا َبضعث ىي دطعث ا لح    ةن تزة أي مأتصعث ين اٞتس . 
 ٔ أنو بيضث ٛت ـ.  أ رسوؿ ا ةين   بأ بن ُٝتأة رضي ا ينو د ؿ: رأفت خ ٘ت  يف ظه

 ةىو يف ىاه ا٠تصيصث م ًتؾ م  إخوانو ابنبي و   فإف ابنبي و تن ـ  ٕأنو تن ـ يين ه ةئ فن ـ دلبو  
 . ث ين  يلث اإلسأاو ب  ن  ١ت  ح َّ  ٖأنس رضي ا ينوبا      م  أخرب  أيينه  ةئ تن ـ دلؤّ 

ى ىاا اٟت فث: ف ل  من يلي و مأاتب ابنبي و صلوات ا د ؿ ابن يب  ا رب رٛتو ا معلق  يل
ص ردوف س  أ ا ب أ يف د ؿ ابن يب س: رؤف  ابنبي و ةحي بف ابنبي و فُ  –ةا أيل   –يليه . ة٢تاا 

نـو ا قلب ةفس ةةى  يف نـو ا عُت   ة و تسلط ا نـو يلى دلؤّ   م  ُفصن  بغَتى  دل تكن رؤف ى  
 اى    ةد  خصه  ا من فضلو ٔت  ت و أف ٮتصه  بو. ان هى.إئ  أؤف  من سو 

ػػػػصلي ةئ ف وضأ   بف  مث أتب  ابن يب  ا رب فق ؿ: ةمن ىاا   ف رسوؿ ا  فن ـ حىت فنصخ مث فػػ
 ا وضوو من ا نـو إ٪ت  ٬تب  غلبث ا نـو يلى ا قلب ئ يلى ا عُت.

. ان هى  الـ فس ةي أم و يف ا وضوو من اٟت فك ف رسوؿ ا   ث ةئ فس ةفه  يف ا وضوو من ا نـو
 ٗابن يب  ا رب رٛتو ا.

  ةمن خص  صو ا ااتيث أف ا خَته بُت ا١توت ةاٟتي ة ين  موتو   ةىو يف ىاا م ًتؾ م  إخوانو
 ابنبي و   ةا   يا يلى ىاه ا٠تصيصث ح فث ي   ث رضي ا ينه  د  ت: ٝتعت رسوؿ ا 

 ٘  فَػػػمأض إئ ُخػػػيّْػػأ بُت ا  ني  ةاآلخأة.فقوؿ: م  ِمن ن
 ب ١تأض أي مأض ا١توت. ةا١تقصود

  فسمعت  ةينه  رضي ا ينه  د  ت:  نت أٝت  أنو ئ ٯتوت ن  حىت فُػػػػَخػػػػػيَّػػأ بُت ا  ني  ةاآلخأة
ػػٌث   فقوؿ:  ا ن   اآلفث   ع  ا يليه م  ا افن أنفقوؿ يف مأضو ا اي م ت فيو  ةأخاتو بُػػػحَّ

 ٙفمننت أنو ُخػػػػػيّْػػػأ.

                                              
 (.ٖٕ٘ٗ« )مسل »رةاه  ٔ
 (.ٖٛٚ( ةمسل  )ٚٗٔٔانمأ صحيح ا بخ ري ) ٕ
 (.ٖٓٚ٘انمأ صحيح ا بخ ري ) ٖ
 بَتةت.  -(   ا ن تأ: دار ا ك ب ا علميث ٔٓٔ/ٕ« )ائس ا  ر»انمأ  ٗ
 (.ٙٛ٘ٗرةاه ا بخ ري ) ٘
 (.ٖ٘ٗٗرةاه ا بخ ري ) ٙ
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 ةد  تق ـ دأفب  ذ أ ىاا   م   عا ا فيم  انصصا من  س ه من ا رب ث   خص  صو ا ااتيث  ةمن
يأدو ة٩ت م و ةتعأه   ة اا فيم  اتصا ّتس ه ةئمسو  م و ا وضوو   ةد   فق   عا ا ا رب ث يف 

ةفب تأةف بو أ س مه  ر  و ا رب ث   ةىاا  ي ػػصا من  س  ا نب  ف ا صح بث فب  رةف إذل م  انص
 يف حي تو ةئ بع  ٦ت تو.   دل فصعلو ا صح بث م  غَت ا ن   خ ص ب  ن  

  وأما خصائص النبي  منها 3أيضا متعددةفالشرعية ،: 
  ودو   ةد يا ىاا  ٕ ألنبي و ٚتيع  يصثٌ صِ   م  تأ و ص دث   ةىاه خَ  فُػػػػوَرثأنو ئ   ق سِ ف: ئ  

 ٖ.ي ملي فهو ص دث نثَ ة نس  ي ةمؤ  نصقثَ  بع َ    م  تأ تُ ةرثيت دفن را 
   ئال فُق ؿ إف ىؤئو ابنبي و  رٛتو ا: ةىاا من حكمث ا يز ة ا ي،يمُتبن  ٤تم د ؿ ا  يخ 

   ي و ئ فورَثوف  ف بنب   فمن  ا يز ة ا ذ     وةا ب  أس  ث بهن  فطلبوف ُملك  فورث من بع ى 
 4با م  فًت ونو فكوف ص دث ُفصأؼ  لمس حقُت  و.

  ةمن خص  صو  بهن  أةس خ ا ن س    م  د ؿ أف ا ص دث ٤تأمث يليو ةيلى آؿ بي و   ا  أييث
 ٘: إف ا ص دث ئ تنبغي آلؿ ٤تم    إ٪ت  ىي أةس خ ا ن س. ا ن  

 ُطهأة  لم ؿ. ؛   ف إخأا ه  دلت: ة١ت    نت ا ص دث أةس خ ا ن س
أف اٟتسن بن يلي أخا ٘تأة من ٘تأ ا ص دث فجعله  يف فيو   فق ؿ ا ن  رضي ا ينو أيب ىأفأة  ةين
  :)أم  تعأت أن  ئ نأ ا ا ص دث :   يطأحه    مث د ؿ ) خ  خ.ٙ 

  ةمن خص  صو رضي ا ينو يف ا صـو   ةا   يا يلى ىاا ح فث أنس  ٚص ؿ واز ا وِ  ا  أييث
 .واصلوائ تُ  :د ؿ ا ن  أف 
 ؟واصاإن  تُ  :د  وا
 ٔ.سقىطع  ةأُ ين أبيت أُ أِ  -: أة –منك    إين ُأطع  ةُأسقى   أح ٍ   تُ  س :د ؿ

                                              
  لعأادي.« أ صيث ا سَتة ا نبوفث»اببي ت ا يت ت كل  ين خص  صو يف را    ل وس   ٔ
  ( ين ي   ث رضي ا ينه .ٚ٘ٚٔةمسل  )( ٕٜٖٓرةاه ا بخ ري )   م  تأ ن ه ص دث. ُنورث: ئ  د يا ذ   دو و  ٕ

 . ٔت  فيه  نصسو  مع تأ ابنبي وبا    ( فعٍتُنورثدو و: )ئ ة 
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٓٙٚٔ( ةمسل  )ٕٙٚٚرةاه ا بخ ري ) ٖ
 ا أف ض. –  ا ن تأ: م ار ا وطن  (ٕ٘ٓ/ٔ  ) «تأح رف ض ا ص ٟتُت»من فسَت ب صأؼ  4
 ين يب  ا١تطلب بن ربيعث بن اٟت رث رضي ا ينو. (ٕٚٓٔرةاه مسل  ) ٘
 (.ٜٙٓٔ( ةمسل  )ٜٔٗٔرةاه ا بخ ري ) ٙ
 .فومُت أة ثالثثي ـ ا يـو ب  يـو ا اي بع ه ب ةف فطأ   فأٔت  ص ـ ا صِ صِ ا ِوص ؿ ىو أف فَ  ٚ
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  بو خ صث تأييث ةىن ؾ أفض  أحك ـ  م علقث ب  نك ح    م    و ذ   يف آف ت من سورة
 ٕ.ج من أ ،أ من أرب  نسوة  ةمن ذ   أف ا أب ح  و ا زةا  ٖ٘إذل آفث  ٓ٘ابحزاب من آفث 

ب ةف ص اؽ ةب ةف إذف ةرل ةئ ت ى فن  اخ ص صو بصحث نك ح من ةىبت نصسه   لن   ه ةمن
ةامأأة مؤمنث إف ةىبت نصسه   لن  إف أراد ا ن  أف فس نكحه  خ  صث    من دةف   د ؿ تع ذل 

 .ا١تؤمنُت
   وط تأط ا ورل ةا   ى فن يف حقو من صصيث سق ةد  اس ص د أىا ا عل  من دصث نك ح ا ن  

 ٖ.ا  أطُتىػَٰافن بنو نكحه  ب ةف 
 .ةأفض  بنو أةذل ب ١تؤمنُت من أنصسه 

وفث يف ا لي رل   ةم  أنو ئ ٬تب يليو أف فقس  بُت نس  و ب  سَّ  ةمن أحك ـ ا نك ح ا١تخ صث بو 
أ ي من ت  و منهن ةتؤةي إ ي  تفقس  بينهن تطييب  ٠تواطأىن   د ؿ تع ذل  ىاا فق    ف ا ن  

من ت  و ةمن اب غيت ٦تن يز ت فال  ن ح يلي  ذ   أدىن أف تقأ أيينهن ةئ ٭تزف ةفأضُت ٔت  
 .آتي هن  لهن
فإف تئت دسمت ةإف     اٟتأج يف ا قسْ  أي إذا يلمن أف ا د  ةض  ين َ  :رٛتو اد ؿ ابن  ،َت 

ةٛتلن ٚتيل  يف   با   ةاس ب أف بو  حنفأِ را من    مث م  ىاا تقس  ٢تن اخ ي تئت دل تقس    
 ٗ.  فيهن  ٢تن ةي  ُ ةايًتفن ٔتن   يليهن يف دسم   ٢تن ةتسوف   بينهن ةإنص فُ   ذ   

  ةمن خص  صو دفنو يف ا١تك ف ا اي دُِبض  -ةىو يف ىاا م ًتؾ م  إخوانو ابنبي و  - يثا  أي
 ٘  إئ يف ا١توض  ا اي ٭ُتب أف ف فن فيو.: م  دبض ا نبي فيو   ةد يا ذ   دو و 

                                                                                                                                            
 (.ٜٔٙٔرةاه ا بخ ري ) ٔ
م  ئ فأاه ا أ  ؿ يف ا٠ت رج   يف بيوهتن فقهن  ألمث   حيث أف ا نس و فأفن ىو بث ا عل  ين طأ  ك  م أةييث اإل ، ر من ا نس و  لن  من حِ  ٕ

ةف  ةاه ا يت حصمه  نس ؤه  يف بي و   ة   حصمت دةاةفن ا سنث من أخالؽ ا ن   فسمعن م  دل فسمعو ا أ  ؿ   ْتك  ائ  ص ؽ بو ة 
 رضي ا ينهن ةأرض ىن.

 (.ٖٔٚانمأ ا قصث يف صحيح ا بخ ري ) ٖ
   ب خ ص ر.« صسَت ا قأآف ا عمي ت» ٗ
( ين ي   ث رضي ا ينه    ةصححو اب ب ين رٛتو ا. ةرةاه غَته ين سل  بن يبي  ابتجعي مودوف    انمأ ٗتأفج ٛٔٓٔرةاه ا ًتماي ) ٘

 (   ط ا أس  ث ا ع ١تيث.ٜٖٓٔتعيب ابرن ؤةط  لح فث يف ٖتقيقو يلى ا ًتماي )
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  ةمن خص  صو    فعن ا  أييث أف ا أي نو يلى دأفنو من اٞتن فأسلَ    فص ر ئ فأمأه إئ ٓتَت
ػػػػػػػخ ي   ث رضي ا ينه  أف رسوؿ ا  ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػ   فج و  ٔأج من ين ى   يال   د  ت: فِغأُت يليوػػػػػػػ

 ن    فق ؿ: م  ِ  ف  ي   ث   أِغػػأِت؟فأأى م  أص
 يلى م،ل ؟ م،ليغ ُر فقلت: ةم  رل ئ فَ 
 تيط ُنِ ؟   وؾِ : أد   فق ؿ رسوؿ ا 

 تيط ف؟ معيد  ت: ف  رسوؿ ا   أة 
 د ؿ: نع  .

 دلت: ةم   ا إنس ف؟
 . نع د ؿ: 
 ف  رسوؿ ا؟ ةمع دلت: 

 ٕ.حىت أسل  أي نٍت يليو ريب  ة كند ؿ: نع    
 : م  منك  من أح  إئ ةد  ةُ ّْا بو دأفنو من اٞتن. ةين يب  ا بن مسعود د ؿ: د ؿ رسوؿ ا 

 د  وا: ةإف ؾ ف  رسوؿ ا؟
 ٖد ؿ: ةإف ي   إئ أف ا أي نٍت يليو فأسلَ    فال فأمأين إئ ٓتَت.

   ةمن خص  ص ا ن عن أنس بن م    رضي ا  أييث أنو فأى من خلصو يف ا صالة ةىو فؤمه    ف
بع  ظهأي إذا م    فوا إين برا   ِمن  أ٘توا ا أ وع ةا سجود:  ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا 

 ٗر ع   ةإذا م  سج مت.
     م  د ؿ تع ذل  نبيو ةمن خص  صو ا  أييث اخ ص صو بصأض دي ـ ا ليا يليو   ةمن ا ليا

  ٤تموداف هج  بو ن فلث    يسى أف فبع،  رب  مق م
ف  ةد ؿ أفض  يف مطل  سورة ا ػُمػزَّمّْا    ٘

 ٙ.أفه  ا ػُمػزَّمّْا * د  ا ليا إئ دليال * نصصو أة انقص منو دليال * أة زِد يليو ةرتا ا قأآف تأتيال
                                              

 بعض نس  و. أي غ رت أف فكوف ذىب إذل ٔ
 (.ٕ٘ٔٛرةاه مسل  ) ٕ
 (.ٕٗٔٛرةاه مسل  ) ٖ
 .( ين أنس رضي ا ينوٕ٘ٗةمسل  ) (ٕٗٚرةاه ا بخ ري ) ٗ
 . ٜٚسورة اإلسأاو   اآلفث  ٘
ا قأط    انمأ   ىو اخ ي ر ابن  أفأ ة ـز بو ابن  ،َت   انمأ  المهم  يف تصسَت اآلفث ابةذل   ةىو اخ ي ر ا قوؿ بو وب دي ـ ا ليا يلى ا ن   ٙ

 انمأ  المو يف تصسَت اآلفث ا ، نيث   رٛته  ا.



 ظم قدر النبي محمد ـعلى عِ  الثمانونالدالئل 

      م  د ؿ يب  ا بن يمأة ةمن خص  صو ا  أييث أف ثواب صالتو يف ا  طوع د ي ا  ،وأّ  د  م 
   ٔ: ُح ّْثُت ف  رسوؿ ا أن  دلت: صالة ا أ ا د ي ا يلى نصف ا صالة و  لن  رضي ا ين

  ةأنت تصلي د ي ا.
 ٕ: أ ا ة كٍت  ست  أحٍ  منك . د ؿ 

  َّف ؿ  ا   دوؿ ا ن     يليو من أم و بع  ةف توةمن خص  صو ا  أييث أف ا فبلغو سالـ من سل  
 ٖن أميت ا سالـ.: إف  مال كث سي حُت فبلغوين ي  

  بف ا ُص ي   من ا٠تطأ يفةمن خص  صو ا  أييث  واز أف فصيت ةىو يف ح  ث ا غضب بنو مأموف يليو
 نت  :د ؿنو رضي ا ييب  ا بن يمأة  فعنٓتالؼ غَته من ا ن س     ا ص ي  ةحي من ا 

: أتك ب  ا تيو ةد  وا  فنه ٍت دأفش   أرف  حصمو  أ  ب  ا تيو أٝتعو من رسوؿ ا 
أت ذ    أسوؿ فا   ين ا ك  ب  فأمسكتُ  ؟ب أ ف كل  يف ا غضب ةا أض  تسمعو ةرسوؿ ا 

 ٗ.فوا اي نصسي بي ه م  ٮتأج منو إئ حق  ا  ب  :فق ؿ   يوِ ػػفأةمأ بأصبعو إذل فِ  ا 
   ةمن خص  ص ا ن  د ؿ ا تع ذل من ا غنيمث  ٗتصيصو بنصيبا  أييث     َُغِنْم  َ َةاْيَلُموا َأ٪تَّ

  ةمعٌت اآلفث:  َة ِلأَُّسوِؿ َة ِِاي ا ُْقْأََب َةا ْيََ  َمى َةاْ َمَس ِ ُِت َةاْبِن ا سَّبِياِ  ُخُمَسوُ  لِل وِ مّْن َتْيٍو فََأفَّ 
وف أف م  ظَِصأمت بو ِمن ي ة   ب ٞته د يف سبيا ا فأربعث أٜت سو  لمق تلُت ا افن ةايلموا أفه  ا١تؤمن

  فُيجعا يف مص حل ا١تسلمُت  وللرسولحضأةا ا١تعأ ث   ةا٠تمس ا ب دي ٬تزَُّأ ٜتسث أدس ـ: ابةؿ  
٠تمس مك ف   ةى  بنو ى ت  ةبنو ا١تطلب   ُ ِعا ٢ت  ا ا ع مث   ةا ، ين  اةي دأابث رسوؿ ا 

ا ص دث فإهن  ئ ٖتاُّ ٢ت    ةا ،  ث  لي  مى   ةا أاب   لمس  ُت   ةا٠ت مس  لمس فأ ا اي انقطعت بو 
 ا نصقث.

   ةمن خص  ص ا ن  ا  أييث ٖتأًن نك ح زة  تو من بع ه أب ا   د ؿ تع ذل ةم    ف  ك  أف
  ف ين  ا يميم   تؤذةا رسوؿ ا ةئ أف تنكحوا أزةا و من بع ه أب ا إف ذ ك 

٘. 

                                              
 فعٍت يلى نصف ا صالة يف اب أ ١تن صلى د  م . ٔ
) ست  أح  منك ( فهو ين  أصح بن  من  يف تأح اٟت فث: ةأم  دو و رٛتو ا ( ين أنس رضي ا ينو   ةد ؿ ا نوةي ٖ٘ٚرةاه مسل  ) ٕ

 ل و د ي ا م  ا ق رة يلى ا قي ـ  ن فل و د  م  ت أفص   و.  فُجعِلت ن ف خص  ص ا ن  
 (.ٕ٘ٔٔ« )صحيح ا نس  ي»( ين ابن مسعود رضي ا ينو   ةصححو اب ب ين رٛتو ا يف ٕ٘ٗ/ٔ(   ةأٛت  )ٕٔٛٔرةاه ا نس  ي )ٖ 
 إسن ده صحيح. «: ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٕٙٔ/ٕ« )مسن ه»أٛت  يف رةاه  ٗ
 . ٖ٘  اآلفث سورة ابحزاب  ٘

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
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د ؿ اٟت فظ ابن  ،َت رٛتو ا يف تصسَت ىاه اآلفث مبين  يلث ىاا ا  حأًن: بهنن أزةا و يف ا  ني  
 ةاآلخأة ةأمه ت ا١تؤمنُت.

دلت: ة٦ت  ديا يف تعليا ذ  : أهنن أمه ت ا١تؤمنُت   ةأف يف ذ   غض ضث فُػنَػزَُّه ينه  منصبو ا  أفف 
 . 
 

 ٔ.صيقأةؿ من فُ ة   أةؿ من تن ق ينو ابرض فـو ا قي مث أنو  د ره  ةمن دئ ا يم  .ٔ٘
 وأمأ خصَّ ةىو   فـو ا قي مث حب ا  ص يث ا عممى  ب و اٟتس ب أنو ص  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕ٘

حيث مؤمنه  ة  فأى       له    ب و حس ّٔ ا تصي  ا٠تال ق   إذ  علو ةتأفو بو ا تع ذل بو 
ابنبي و  ي صعوا ٢ت  ين  ا  ب و اٟتس ب     ا١تودف فـو ا قي مث   فياىبوف إذل أف ا ن س فطوؿ ّٔ

 َتى  اّّ سبيلو   إم  إذل اٞتنث أة إذل ا ن ر   فيع ار ينه  آدـ يليو ا سالـ   مث فاىبوف إذل أةرل ا عـز 
مه  ػخ تىبوف إذل مث فافيع ارةا ينه    ييسى يليه  ا سالـ   ةإبأاىي  ةموسى ة ابنبي و   نوح من 

ةفص ح ا يليو من ا م  )أن  ٢ت (   فيسج  ٖتت ا عأش م  ت و ا أف فسج     :فيقوؿ ٤تم  
ف  ٤تم    ارف  رأس    ةدا فسم  ) :مث فق ؿ  وةحسن ا ،ن و يلى ا م  دل فص حو يلى أح  دبلو   

يف ب و اٟتس ب   فيقبا ا ةاتص  ت ص (   في ص  بىا ا١تودف ين  ا ةسا تعط        
 .تص ي و   فيب أ اٟتس ب ةفصا ا قض و
مق م  ٤تمودارب  يسى أف فبع،  يف دو و تع ذل ذ أه ةىاه ا  ص يث ىي ا١تق ـ امود ا وارد 

ٕ   
طونو بو   إذ تكوف  و ا١تنث يلى ٚتي    ةفغبِ فـو ا قي مث  ةاآلِخأةفةىو ا١تق ـ ا اي ٭تم ه فيو ابة وف 

مود   فعن   بأ بن يب  اق ـ بأف فبع،و ا ىاا ا١تيلى ا  ي و  و أم و  لق   ةد  حث ا ن  ا٠ت
من د ؿ حُت فسم  ا ن او: )ا له  رب ىاه ا  يوة  :د ؿ   أف رسوؿ ا  م رضي ا ينها 

ةي تو( ؛ حلت  و  ةابع،و مق م  ٤تمودا ا ايا وسيلث ةا صضيلث   آِت ٤تم ا   ا   مث ةا صالة ا ق  مث 
  ٖتص ييت فـو ا قي مث.

                                              
 (.ٖٖٕٚ(   ةمسل  )ٕٕٔٗ   ٕٔٔٗانمأ صحيح ا بخ ري ) ٔ
 . ٜٚسورة اإلسأاو:  ٕ
 (.ٗٔٙرةاه ا بخ ري ) ٖ
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 ٔ.ة عم  تأف ىاه ا  ص يث ؛ ٝت ى  أىا ا عل  ب   ص يث ا عممى
 :د ؿ ّٔاه ا  ص يث ح فث   بأ رضي ا ينو أف ا ن   يلى اخ ص صو أفض  ة٦ت  ف ؿ 

رض مسج ا لت رل ابػػػػعِ ػػػػأت ب  أيب مسَتة تهأ   ة ُ صِ أيطيت ٜتس  دل فعطهن أح  دبلي ؛ نُ 
عطيت وأُ ا بح  دبلي   ػػػحَ ػػلت رل ا غن    ةدل تُ ػػػػحِ صا   ةأُ م  ر ا أدر  و ا صالة فليُ ػػػػةطهورا   فأفُّ 

 ٕ.دومو خ صث ةبع،ت إذل ا ن س ي مث بعث إذلػػػػػ  ة  ف ا ن  فُ  الشفاعة
لق   ى ً ين  ا   ا٠تأيم يلى أنو  وقد اتفق المسلمون :ابن تيميث رٛتو اتيخ ائسالـ د ؿ 

 ٖ.وال شفاعة أعظم من شفاعتو١تخلوؽ ين  ا أيم  من   ىو      ةئ   ه
: أن  سي  ة   آدـ فـو ا قي مث   ةأةؿ من فن ق  د ؿ رسوؿ ا  :د ؿرضي ا ينو ةين أيب ىأفأة 

 ٘.ٗعفّ شَ ـوأول شافع ، وأول مُ ينو ا قرب   
       رل ؛ ة٫ت  غَت ا عممى  ثالث تص ي ت خ صث مث أف  و فـو ا قي  يم  د رهةمن دئ ا  .ٖ٘

ف خلوى    ةىي ا يت  تص ي و  عص ة ا١تؤمنُت من أىا ا كب  أ ٦تن اس حقوا دخوؿ ا ن ر أئّ  :األولى
 كا ن  ديوة مس ج بث ف يو ّٔ    ةأرف  أف أخ بئ ديويت تص يث بميت يف  :يف دو و ين ى  ا ن  

 ٙ.اآلخأة
ةإين اخ بأت ديويت تص يث بميت  ن  ديوتو   ا  اُّ جَّ :  كا ن  ديوة مس ج بث   ف عَ ةيف رةافث ١تسل 
 ٚ.تيئ    من م ت من أميت دل ف أؾ ب  فهي نائلة ، إن شاء اهللفـو ا قي مث   
 ٛ.: تص ييت بىا ا كب  أ من أميت د ؿ رسوؿ ا  : ينو د ؿرضي ابن م    ةين أنس 

  فعن  ا  مغلقثأبوأّ   أتوا اٞتنث ة  ةا لمؤمنُت يف دخوؿ اٞتنث   فإف ا١تؤمنُت إذا  تص ي و  ةثانيال
 ؟من أنت :ٔب ب اٞتنث   فيقوؿ خ زف اٞتنث فطأؽ ا ن  

                                              
 (.ٜ٘ٔ   ٖٜٔ(   ةصحيح مسل  )ٓٔ٘ٚ   ٓٗٗٚ   ٜٖٗٚ   ٓٔٗٚ   ٕٔٚٗانمأ ح فث ا  ص يث يف صحيح ا بخ ري ) ٔ
 .(ٖٕ٘أفأة   رةاه مسل  )  ةيف ا ب ب ين أيب ى (ٕٔ٘( ةمسل  )ٖٖ٘رةاه ا بخ ري ) ٕ
 (.٘ٗٔ/ٔ« )٣تموع ا ص  ةى» ٖ
 ُمػَ ػّص  أي مقبو ث تص ي و. ٗ
 (.ٕٕٛٚرةاه مسل  ) ٘
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو   ةا لصظ  لبخ ري.ٜٛٔ( ةمسل  )ٖٗٓٙرةاه ا بخ ري )ٙ 
 (.ٜٜٔرد  )ٚ 

 ( ين أنس رضي ا ينو.ٜٜ٘٘ - ٜٛ٘٘« )ا١ت ك ة»ب ب ين يف ( ةصححو أٖٕ/ٖ(   ةأٛت  )ٜٖٚٗ(   ةأبو داةد )ٖٕ٘ٗرةاه ا ًتماي )ٛ 

 ينو.
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 .٤تم  :فيقوؿ
 ٕ.ب  أمأت أئ أف ح بح  دبل  :فيقوؿ
ةأن  أ ،أ    أنا أول الناس يشفع في الجنة:  د ؿ رسوؿ ا  :أنس رضي ا ينو د ؿ ةين

 ٖ.ابنبي و تبع 
٤تم     :فيق ؿ ؟من ىاا :  فيق ؿ ٗه عُ قِ ػػعْ ػدَ ...   فآخا ْتْلقث ب ب اٞتنث فأُ  :د ؿ أف ا ن   وةين

 ٘.مأحب  :فيص حوف رل ةفأحبوف   فيقو وف
ص يث ا عممى  َتفح ا ن س من  أب ت ا أ   ػص حب ا   ١ت    فةيف ىاا إظه ر   أفو ةفضلو   

 .يث ا ، نيث  نيا ا صأح ةا سأةر ب خوؿ اٞتنثةا  ص 
 يف ٗتصيف ا عااب ين يمو أيب ط  ب   فعن ا عب س بن يب  ا١تطلب تص ي و  وثالثها

 .ةفغضب    ٙ وطُ فوا   ف ٭تَ  ؟: م  أغنيت ين يم  رضي ا ينو أنو د ؿ  لن   
 ٛ.من ا ن ر ة وئ أن   ك ف يف ا  رؾ ابسصا  من ن ر  ٚىو يف ضحض حٍ  :د ؿ

أف أب  ط  ب ىو أىوف أىا ا ن ر يااب    فعن ابن يب س رضي ا ينهم   يفبا د    و ا نص صأ٭ت  
 ٜد ؿ: أىوف أىا ا ن ر يااب  أبو ط  ب   ةىو من عا بنعلُت فغلي منهم  دم غو.   أف رسوؿ ا 

                                                                                                                                            
  ةىاا ئ د يا صحيح يليو   ةا صواب تسمي و ٓت زف اٞتنث  م    و يف « رضواف»ا٠ت زف ىو اٟت فظ  ل يو   ةد  ات هأ ين  ا ن س تسمي و بػ  ٔ

 اٟت فث   أف دين ّٔ  ا  يخ ٤تم  بن يلي آدـ ابثيويب حصمو ا.
 ( ين أنس بن م    رضي ا ينو.ٜٚٔسل  )رةاه م ٕ
 (   ةا  ارمي يف ا١تق مث   ب ب م  أيطي ا ن  من ا صضا.ٓٗٔ/ٖ( ةا لصظ  و   ةأٛت  )ٜٙٔرةاه مسل  )ٖ 

 ئبن ابثَت.« ا نه فث»  ص ر صوت    فيسمعو من يف ا  اخا. انمأ  –أي اٟتلقث  – ه  حأّْ أي أُ ٗ 

 اب ب ين رٛتو ا.(   ةصححو ٖٛٗٔرةاه ا ًتماي )٘ 

 ٭توط  أي فصون  ةفاب ين . ٙ
 «. ا نه فث»انمأ عَت ىن   لن ر. ػػؽ من ا١ت و يلى ة و ابرض ٦ت  دل فبلغ ا كعبُت   ةاس ُ ا ضحض ح يف ابصا م  ر  ٚ
 (.ٕٙٓ/ٔ( ةأٛت  )ٜٕٓ( ةمسل  )ٖٖٛٛرةاه ا بخ ري ) ٛ

  ؟فم  تنصعه  تص يث ا   فعُتةد  م ت   فأا   ةدو و تع ذل ين ا كص ر   عمو أيب ط  ب فإف ديا:  يف اٞتم  بُت تص يث ا أسوؿ 
  بف ٞتػواب أف تص ي و  و  يست يف إخأا و من ا ن ر  م  ىو اٟت ؿ  عص ة ا١تؤمنُت   ةإ٪ت  ّٓأد ٗتصيف ا عااب فحسب   ةإئ فهو معاب ياا

 .ةإ أامو صضا ا ن   ةيف ىاا إظه ر اف  ينو   ةف  وبنو   ف ٭توط و تص   ا ن  ة يف ضحض ح من ن ر     سأم ف
 (.٘٘« )ا سلسلث ا صحيحث»ةانمأ م  د  و اب ب ين يف 

 (.ٕٕٔرةاه مسل  ) ٜ
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ن ر فع رب د يال يلى ِيم  ةىاا ا نص  يف ٗتصيف ا عااب ينو حىت ص ر من أىوف ا ن س يااب  يف ا 
  فلوئ تص ي و  ك ف ح  و  ح ؿ غَته من ا كص ر   فليس أح  من ا كص ر  د ر ا  صي  ةىو ا ن  

 إئ أب  ط  ب بنص اٟت فث.أىوف من ا ن ر منز ث يف 
ىي ا  ص ي ت ا يت س حصا  لن  ا١ت ق مث(  ةا ،الث)ا عممى  ابرب ىاه ا  ص ي ت ف ٟت صا أف 

  خ صث بو   له قي مث    فـو ا    ةىن ؾ تص يث خ مسث   ة كنه  م ًت ث بينو ةبُت ا١تؤمنُت
 ٔةا١تال كث   ةىي ا  ص يث  لمؤمنُت ا اي اس حقوا دخوؿ ا ن ر يف ا٠تأةج منه .

فـو ا قي مث   ا اي فنضوي ٖت و ٚتي   أف ا  عا  واو اٟتم  بي ه  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٗ٘
: أن  سي  ة   آدـ فـو ا قي مث  سعي  ا٠ت ري رضي ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا  ابنبي و   فعن أيب

إئ ٖتت  وا ي    -آدـ فمن سواه  -ةئ فخأ   ةم  من ن  فومئا  وبيدي لواء الحمدةئ فخأ   
 ٕةأن  أةؿ من تن ق ينو ابرض ةئ فخأ.

 يلو منػز  و يف اآلخأة.ة  من ا٠تص  ص ت ؿ يلى يلو مأتب و  ةم  دبلوفهاه ا٠تصيصث 

أف  و حوض  خ ص  بو فـو ا قي مث يف أرض ا أ   ةىو غَت هنأ  ةمن دئ ا ِيمَ  د ر ا ن   .٘٘
: إف  ا كوثأ ا اي ب ٞتنث   ةىو يف ىاا م ًتؾ م  إخوانو ابنبي و   فإف  كا ن  حوض   م  د ؿ 

 ٗأر و أف أ وف أ ،أى  ةاردة.   ةإين ٖ كا ن  حوض    ةإهن  ف ب ىوف أفُّه  أ ،أ ةاردةً 
  ةطوؿ اٟتوض مسَتة تهأ   فيو ا كوثأ ا اي ب  ػػجنث  من نَػَهأ َ٘فُصبُّ فيو ِميزاب ف ةحوض ا ن  

من ابب رفق  ع د ٧تـو ا سم و   م ؤه أت  بي ض  من ا لنب   ةرا ح و أطيب من ا١تس    ةماادو 
أ بع ى  أب ا   فصب فيو ميزاب ف من اٞتنث   أحلى من ا عسا   من ف أب منو تأبث فإنو ئ فمم

 ٙأح ٫ت  من ذىب   ةاآلخأ من فضث   يأضو م،ا طو و    م  بُت صنع و ةا١ت فنث.

                                              
 ( ين أنس بن م    رضي ا ينو.ٖٜٔ( ةمسل  )٘ٙ٘ٙاٟت فث يف صحيح ا بخ ري ) ٔ
 ا.(   ةصححو اب ب ين رٛتو ٖٛٓٗ( ةابن م  و )ٖ٘ٔٙ   ٖٛٗٔرةاه ا ًتماي ) ٕ
 ا واردة ى  ا قـو ا افن فأِدةف ا١ت و   مصأدى : ةارد. ٖ
 (.ٜٛ٘ٔ« )ا صحيحث»( ين ٝتأة رضي ا ينو   ةصححو اب ب ين  م  يف ٖٕٗٗرةاه ا ًتماي ) ٗ
 «.ت ج ا عأةس». انمأ أزاب   ةىو آّأى ا اي فُع   يسيا منو ا١ت و من موض  ي ؿ    سطح ا بيت ةميزاب ا كعبثػػمِ ػا١تيزاب ةفسمى أفض  ب   ٘
     ب ا صض  ا   ب ب « صحيح مسل »     ب ا أد ؽ   ب ب يف اٟتوض   ة ا   « صحيح ا بخ ري»انمأ ابخب ر ا واردة يف اٟتوض يف  ٙ

 ةصص تو. إثب ت حوض نبين  
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   ا اي فقف فيو ا ن س طوفالدلت: ةم  أت  ح  ث ا ن س  ل أب منو يف ذ   ا يـو ا   ف  اٟتأ   
   أب من تأفع و يف ا  ني .فـو ا قي مث فلُيك،أ ا فمن أراد أف ف أب من حوض ا ن  

:  د ؿ رسوؿ ا  :أ ،أ ابنبي و تبعً    فعن أنس رضي ا ينو د ؿ أنو ةمن دئ ا يم  د ره  .ٙ٘
 ٔأ ،أ ابنبي و تبعً .أةؿ ا ن س ف ص  يف اٞتنث   ةأن  أن  

 ن ابنبي و م دت   ةإفَّ  ّْ ؽ ن  من ابنبي و م  صُ ص َّ أن  أةؿ تصي  يف اٞتنث   دل فُ  :ةيف رةافث
 ٕ.دو من أم و إئ ر ا ةاح ص ّْ نبي  م  فُ 

 :ٖ(د ؿ ا نوةي رٛتو ا يف تأح ح فث )فأر و أف أ وف أ ،أى  ت بع  فـو ا قي مث
ـ ََِّٔاا يف : )فَأَْرُ و َأْف َأُ وف َأْ ،َػػػُأىْ  َت بًِع ( َيَل  ِمْن َأْيالـ ا نُّبُػوَّة   فَِإنَُّو َأْخبَػَأ َيلَْيِو ا سَّال َةدَػْو و 

ن هى ابْمأ زََمن ِدلَّث اْ ُمْسِلِمَُت   مُثَّ َمنَّ ا لَّو تَػَع ذَل َةفَػَ َح َيَلى اْ ُمْسِلِمَُت ا ِْبالد َةبَ َرَؾ فِيِهْ    َحىتَّ ا
َىِاِه ا نػّْْعَمث َةَس ِ أ نَِعمو ا َّيِت  َةاتََّسَ  اإْلِْسالـ يف اْ ُمْسِلِمَُت ِإذَل َىِاِه اْ َغ فَث اْ َمْعُأةفَث   َة ِلَِّو اْٟتَْم  َيَلى

 ٗئ ُٖتَْصى   َةاَ لَّو َأْيَل . ان هى.
ـو إئ ةدخا يف ازدف د   فال ٯتأ ف  ا ن  أتب ع د ؿ مقي ه يص  ا ينو: ةىاا أمأ م  ى    فإف

 داخا يف دفن اإلسالـ   ةاٟتم   يلى نعمث ا٢ت افث.

 بف  و أ أبف أتب يو يف ازدف د   ة ا ن س أ أا فـو ا قي مث   أيم   أنو ةمن دئ ا يم  د ره  .ٚ٘
أ أى  ةأ أ من يما ّٔ   فلويف اإلسالـ سنث حسنث  نَّ   ةيف اٟت فث: من سَ  إذل فـو ا قي مث يمله 

 ٘.تيوأ ورى  من بع ه من غَت أف فُػػػنِقص من 

ةم  تأخأ يف ح ؿ حي تو   د ؿ ا أف ا تع ذل غصػأ  و م  تقػػ ـ من ذنبو  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٛ٘
إن  ف حن     ف حً  مبينً  *  يغصأ    ا م  تق ـ من ذنب  ةم  تأخأ ةف   نعم و يلي  تع ذل 

 .ةفه ف  صأاط ً مس قيم  * ةفنصأؾ ا نصأاً يزفزاً 

                                              
 (.ٜٙٔرةاه مسل  ) ٔ
 (.ٜٙٔرةاه مسل  ) ٕ
 (.ٕ٘ٔرةاه مسل  ) ٖ
   ٕٙٗص   « من ىػػا ا عأفػػ ف يف يلػػـو ا قػػأآف» ىػػػ( يف    بػػو ٖٚٙٔ  ا عمػػي  ا زردػػ ين رٛتػػو ا )ا١ت ػػو  يػػ ـ مػػ  د  ػػو ا عالمػػث مػػػحم  يبػػ ةانمػػأ ٗ

 ا ق ىأة. -ا ن تأ: دار اٟت فث 
 ( ين  أفأ بن يب  ا ا بجلي رضي ا ينو.ٚٔٓٔرةاه مسل  ) ٘
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من ذنبو ةم  تأخأ صأ  و م  تق ـ أف ا تع ذل أخربه بأنو غَ  ٔد ؿ ا عز بن يب  ا سالـ رٛتو ا: ةمنه 
  ةدل فُنقا أنو أخرب أح اً من ابنبي و ٔت،ا ذ     با ا م ىأ أنو دل ٮُتربى    بف  ا ةاح  منه  إذا 
طُلبت منه  ا  ص يث يف ا١تودف ذ أ خطيئ و ا يت أص ّٔ  ةد ؿ: )نصسي نصسي(   ة و َيل   ا ةاح  

يف ذ   ا١تق ـ  ذا اس  صعت ا٠تال ق ب  ن  منه  بغصأاف خطيئ و دل فَػْو ا منه  يف ذ   ا١تق ـ   ةإ
 ٕد ؿ: أن  ٢ت .

ةد ؿ اٟت فظ ابن  ،َت رٛتو ا يف تصسَت اآلفث: ىاا من خص  صو صلوات ا ةسالمو يليو ا يت ئ 
 ف  ر و فيه  غَته.

خضأاو   فعن   ثً ػػػػػلَّ ػػػػػأف ا فبع،و فـو ا قي مث ةأم و يلى تا   ةفكسوه ا حُ  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .94
د ؿ: فبعث ا ن س فـو ا قي مث   فأ وف أن  ةأميت يلى  أف رسوؿ ا  عب بن م    رضي ا ينو 

تاٍّ   ةفكسوين ريب تب رؾ ةتع ذل حلث خضأاو   مث فؤذف رل فأدوؿ م  ت و ا أف أدوؿ   فااؾ ا١تق ـ 
 ٖامود.

ين  ا ن    ّٔ صّ ػةىاه ابمور ٦ت  خُ  صأاط  يلى ا  ٗفػجوزأنو أةؿ من  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٓٙ
ضأب ا صأاط بُت ظهأاين فيُ : ث أيب ىأفأة رضي ا ينو ا طوفاب دي ابنبي و ا س بقُت   فصي ح ف

 ٘. هن    فأ وف أةؿ من ٬توز من ا أسا بأم و

 ؿ ا د ؿ رسو  :س رضي ا ينو د ؿػػعن أنأنو أةؿ من ف خا اٞتنث   ف ةمن دئ ا يم  د ره  .ٔٙ
ػػػ: آت   ؟من أنت :  فيقوؿ ا٠ت زف ٙح ص ِ ػػس مث فأَ ػػي ب ب اٞتنث فـو ا قيػػػػ

 .٤تم  :فأدوؿ
 ٚ.ئ أف ح بح  دبل   ب  أمأت  :فيقوؿ

                                              
 أي ةمن فض  لو. ٔ
 بَتةت. - يخ ٤تم  ن صأ ا  فن اب ب ين   ا ن تأ: ا١تك ب اإلسالمي   ٖتقيق ا  ٖ٘  ص « ب افث ا سوؿ يف تصضيا ا أسوؿ» ٕ
 (: إسن ده صحيح يلى تأط مسل .ٓٙ/ٕ٘) «ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٙ٘ٗ/ٖرةاه أٛت  ) ٖ
 .ةفعربهأي ٬ت  زه  ٗ
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٕٛٔ( ةمسل  )ٖٚٗٚرةاه ا بخ ري ) ٘
 ص ح رل.طلب أف فُ أي أَ  ٙ
 (.ٜٚٔ  )رةاه مسل ٚ
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أنو أةؿ من فقأع ب ب اٞتنث   فعن أنس رضي ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٕٙ
 قي مث   ةأن  أةؿ من فقأع ب ب اٞتنث.: أن  أ ،أ ابنبي و تبع ً فـو ا ٔ 

ا٠تَت  :ةمعٌت ا كوثأا كوثأ ا اي ب ٞتنث    ٕػػػػػأاخ ص صو بنهػػػػَ  حم  ػػػةمن دئ ا يم  د ر ا ن  م .ٖٙ
إن  أيطين ؾ ةىو خ ص بو   ةدل فأد أف ا خص غَته من ابنبي و بأهن ر ب ٞتنث   د ؿ تع ذل   ا ك،َت 
 ٛتو ا:. د ؿ ابن حجأ ر ا كوثأ

  ةةد   ٖا كوثأ ا اي َفُصب من م  و يف حوضو   فإنو دل فُنقا نمَته  غَته مخ ص بنبين  ػ"ف  
 ٗائم ن ف يليو بو يف ا سورة ا١تا ورة."

دصث اٞتما ا اي   ف ين  بعػض  ةمن ذ  تودَت بعض اٟتيوان ت  و    ةمن دئ ا يم  د ره  .ٗٙ
نمأ اٞتما إ يو   فأدبا ٨توه حىت    فلم    و ا ن   ٘عه  ظهأهُ ابنص ر   ف س صعب يليه  فمنَ 

 ٙا.مَ بن صي و أذؿ م    نت دط   حىت أدخلو يف ا عَ  خأ س   ا بُت ف فو   فأخا رسػوؿ ا 
أة ستّّ فنحأىن   فأخاف  ٚن ت َ ػػػفـو ا نحأ ٜتُس بَ  دُػأّْب إذل رسوؿ ا ةمن ذ   أفض  أنو 

 ٛ و أف فب أ ّٔ .ف قأبن إ يو    ا ةاح ة تأ 

 أ ا من ابنص ر   فإذا فيو  ٜدخا ح  ط  أف ا ن  يب  ا بن  عصأ رضي ا ينو  ينة 
 ٖوُ ػػةَسأاتَ  ٕفمسح ِذفأاه  رسوؿ ا فنزؿ   ٔفت يين هحنَّ ةذرَ  فلم  رأى ا نَّ َّ   و   ٓٔحن ضِ 
 . أن ابنص ر فق ؿ:  من ت ب؟ ١تن ىاا اٞتما؟ فج و ٗ  فق ؿ: من ربُّ ىاا اٞتما نفسك

                                              

 (   ةا  ارمي يف ا١تق مث   ب ب م  أيطي ا ن  من ا صضا.ٓٗٔ/ٖ( ةا لصظ  و   ةأٛت  )ٜٙٔرةاه مسل  )ٔ 
 (: أم  ا نهأ فصيو  غ  ف معأةف  ف   ف ح ا٢ت و ةإسك هن    ةا ص ح أ ود   ةبو   و ا قأآف ا عزفز.ٖٛٔد ؿ ا نوةي رٛتو ا يف تأح ح فث مسل  ) ٕ
 من ابنبي و.  ا ن  أي  غَت ٖ
 .إن  أيطين ؾ ا كوثأ   ب ا أد ؽ   ب ب يف اٟتوض   ةدوؿ ا تع ذل   « ف ح ا ب ري » د  و يف ٗ
  .أي منعه  ا أ وب يلى ظهأه ٘
 صحيح  غَته.«: ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٛ٘ٔ/ٖرةاه أٛت  ) ٙ

 إسن ده صحيح يلى تأط مسل .«: ا١تسن » (   ةد ؿ ٤تققوٕٗٓ/ٔةيف ا ب ب ين يب  ا بن  عصأ   رةاه أٛت  )
 بَ ن ت ٚت  بَػػػػَ نث   ةىي ا ن دث ا يت بلغت ٜتس سنُت. ٚ
   ٛٔٔ  ص « ا صحيح ا١تسن  من دئ ا ا نبوة» م  يف رٛتو ا  (   ةحسنو ا  يخ مقبا ا واديي ٘ٙٚٔ(   ةأبو داةد )ٖٓ٘/ٗرةاه أٛت  ) ٛ

 .ةاب ب ين رٛتو ا« ا١تسن »صححو ٤تققو ة 
 .«ا نه فث»اٟت  ط ىو ا بس  ف من ا نخيا إذا   ف يليو   ار. انمأ  ٜ

 .«ا نه فث». انمأ ا١ت وا ن ضح ىو اٞتما ا اي ُفس قى يليو ا نضح ىو رش ا١ت و   ة  ٓٔ
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تُػجيعو   ةزي  أن  إرلَّ  ؾئ ت قي ا يف ىاه ا بهيمث ا يت ملَّك  ا إف ى ؟ فإنو تك فق ؿ: أ
ػػػبُ ػػػػػػةُت  ِ   ٙ.٘وُ ػػػ

١ت   ا يت   وت ت  كي إذل ا ن   -ةىي ط  أ صغَت    عصصور  – ُحمَّأةِ ػا ةمن ذ   أفض  دصث 
يف   نَّ  م  رسوؿ ا ينو د ؿ:   ان يب  ا بن مسعود رضي عأخا بعض ا صح بث فأخيه    ف

ػػػػأًة معه  فَػْأخ ف   فأخان  فأخيه      فجعلت ُٚحمَّأةُ ػا فج وت سصأ   ف نطلق ٟت   و   فأأفن  ُحػمَّ
ػػػُأش  فق ؿ: من َفج  ىاه بو  ى ؟ ردُّةا ة  ى  إ يه .   فج و ا نَّ   ٛتَػػػػػْصػػ

د  حأدن ى    فق ؿ: من حأَّؽ ىاه؟ دلن : ٨تن   د ؿ: إنَّو ئ فنبغي أف فعاّْب ب  نَّ ر إئَّ  ةرأى دأفث ٪تا
 ٜربُّ ا نَّ ر.

تسلي  بعض اٞتم دات يليو   ةتعميمه  ة٤تب ه   و   ةانقي دى  بمأه    ةمن دئ ا يمػ  د ره  .٘ٙ
ٟتجأ ا اي ٔتكث   فعن   بأ بن   ةتودَتى   و   م   وهن  ٥تلود ت   م ة   ئ ت ب فيه  اٟتي ة    

: إين بيأؼ حجأا ٔتكث   ف ُفَسل  يلي دبا أف أبعث    ٝتأة رضي ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا 
 ٓٔإين بيأفو اآلف.

فضػأبو بأ لو ةد ؿ:   ةمعو أبو بػكأ ةيمأ ةي،م ف   ر ػف ّٔ  « ُأُحػػػ » با  ١ت  صع  ا ن  ة 
 ٔٔ فق ةتهي اف.أُثبت أح    فإ٪ت  يلي  ن  ةص

                                                                                                                                            
 أي ذرفت دمع . ٔ
 «.ا نه فث»انمأ ِذفأى ا بعَت أصا أذنو.  ٕ
 .«ا نه فث»سن مو. انمأ  أيسأاتو  ٖ
 ص حبو.ربُّ اٞتما أي  ٗ
 «.ا نه فث»انمأ  ُت  بو أي تك ه ةت عبو. ٘
 (.ٗ٘ٚٔ) «ا١تسن »(   ةصححو ٤تققو ٕ٘ٓ/ٔرةاه أٛت  ) ٙ
 ى    أهن    وت إ يو ت  كي.ةىاا ىو ا    إذل ا ن    وت  أي ٚ
 «.ا نه فث»ةتقُأب من ابرض ةتأفأؼ. انمأ   ن حيه أي تصأش  ٛ
  رٛتو ا.(   ةصححو اب ب ينٕ٘ٚٙأبو داةد )رةاه  ٜ

 .(ٕٕٚٚرةاه مسل  بأد  ) ٓٔ
 (.ٕٖٚٗ   ٖ٘ٚٙرةاه ا بخ ري بأد  ) ٔٔ
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د ؿ:    فعن يب س ين أبيو رضي ا ينو   ين ا ن    لن  « ُأُحػػػ » م    و ا٠ترب ٔتحبث  با 
 ٔ با ٭تبن  ةنُػحبو.« أح »

ٮتُطب فوم  إذل  اع  ةمن ذ   دصث حنُت  اع ٩تلث   نت يف ا١تسج  إ يو   فق    ف ا ن  
  فبكى اٞتاُع حىت ٝتعوا  و    نت اٞتمعث دع  إ يو ا ن  ٩تلث يف ا١تسج    فصنعوا  و منربا   فلم   

 ٖفوض  ف ه يليو ةضمَُّو فسكت.   حىت نزؿ ا ن   ٕصوت  م،ا صوت ا عِػ  ر

عن ابن يب س رضي ا ينهم  د ؿ: أَتى ا ن  انقي د بعض ابتج ر  و   ف ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٙٙ
  َِٗرين ا٠ت مت ا اي بُت  ِ صي    فإين من أَطبّْ ا ن سر ا من بٍت ي مأ فق ؿ: ف  رسوؿ ا   أ. 

 : أئ أُرف  آفث؟ فق ؿ  و رسوؿ ا 
 د ؿ: بلى.

 .٘ؽد ؿ: فنمأ إذل ٩تلث فق ؿ: اُدُع ذ   ا َعاْ 
 ز حىت د ـ بُت ف فو.د ؿ: ف ي ه   فج و فنقُ 

ٍت ي مأ   م  رأفت    يوـ : اِر  . فأ   إذل مك نو   فق ؿ ا ع مأي: ف  آؿ ب فق ؿ  و رسوؿ ا 
 ٙر ال أْسحأ.

يف سصأ   فأدبا أيأايب   فلم  دن  منو د ؿ   ن  م  ا ن   : رضي ا ينهم  د ؿابن يمأ ةين 
 : أفن تأف ؟ رسوؿ ا 

 د ؿ: إذل أىلي. 
 خَت؟ د ؿ: ىا    إذل

 د ؿ: م  ىو؟  
 إئ ا ةح ه ئ تأف   و   ةأف ٤تم ا يب ه ةرسو و.إ ػَٰو د ؿ: ت ه  أف ئ 

 د ؿ: ىا من ت ى  يلى م  تقوؿ؟ 
                                              

 (.ٕٜٖٔ(   ةين أيب ٛتي    رةاه مسل  )ٖ٘ٙٔ(   ةيف ا ب ب ين أنس   رةاه مسل  )ٕٛٗٔرةاه ا بخ ري ) ٔ
 ا ػعِػ  ر ٚت  ُيػ أاو   ةىي ا ن دث ا يت فصا راييه  ة  ى  ينه  بع  مضي ي أة أتهأ. ٕ
 (.ٜٕ٘ٓ   ٜٛٔأ صحيح ا بخ ري )انم ٖ
 إذل يالج! ٤ت  ج ب  طب   فمن أف ا ن   ِمن أيأِفه أي  ٗ
 «.ا نه فث»ا ػَعػْاؽ ىو ا نخلث. انمأ  ٘
 (.ٜٗ٘ٔبأد  ) «ا١تسن »( ة٤تققو ٖٖ٘ٔ) «ا صحيحث»( ةغَته   ةصححو اب ب ين يف ٖٖٕ/ٔرةاه أٛت  ) ٙ
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 .ٔىاه ا ػسَّػُمأة د ؿ:
ا   حىت   نت بُت ف فو ابرض خ ِّ  ٕةىي ب  طئ ا وادي فأدبلت تَػُخػػػ ُّ  ف ي ى  رسوؿ ا 

  مث ر عت إذل منبَػػػ ه    ةر   ابيأايب إذل دومو ةد ؿ:  ٖأنو  م  د ؿ ف س  ه ى  ثالث    ف ه ت
 ٗفكنت مع . إ ي َ  إف ف بعوين آتي  ّٔ    ةإئ ر عتُ 

ةمن ذ   أفض  أنو دي  تجأتُت  يس ًت ّٔم   يقضي ح   و ف نق دت ا  جأت ف  و فلم  دضى 
َحىتَّ نَػَز َْن  َةاِدفً   ِسْأنَ  َمَ  َرُسوِؿ ا لَِّو ح   و ر ع     فعن   بأ بن يب  ا رضي ا ينهم  د ؿ: 

فَػَلْ   ِمْن َم ٍو   فَػَنَمَأ َرُسوُؿ ا لَِّو  ٙفَػْقِضي َح َ  ُو   فَ تػَّبَػْعُ ُو بِِإَداَةةٍ    فََاَىَب َرُسوُؿ ا لَِّو  ٘أَفْػَيح
ِإذَل ِإْحَ ا٫ُتَ    فََأَخَا بُِغْصٍن  ِدي   فَ ْنطََلَق َرُسوُؿ ا لَِّو فَػَأ َتْيًئ  َفْسَ ًتُ بِِو   فَِإَذا َتَجأَتَ ِف ِبَ  ِطِئ اْ َوا

ا َِّاي ُفَص نُِ  دَ  َِ ُه  ِٚمْن أَْغَص هِنَ    فَػَق َؿ: انْػَق ِدي َيَليَّ بِِإْذِف ا لَِّو   فَ نْػَق َدْت َمَعُو َ   َْبِعَِت اْ َمْخُ وشِ 
َأَخَا بُِغْصٍن ِمْن َأْغَص هِنَ  فَػَق َؿ: انْػَق ِدي َيَليَّ بِِإْذِف ا لَِّو   دَ  َِ ُه َحىتَّ أََتى ا  ََّجَأَة اْبُْخَأى   فَ 

نَػُهَم    فَػْعٍِت َٚتََعُهَم     ـَ بَػيػْ نَػُهَم  َب فَػَق َؿ: ا ْ َِئَم  فَ نْػَق َدْت َمَعُو َ َاِ َ    َحىتَّ ِإَذا َ  َف بِ ْ َمْنَصِف ٦تَّ  بَػيػْ
 ٛم  .َيَليَّ بِِإْذِف ا لَّو   ف   أ

ةىو  ةين أنس بن م    رضي ا ينو د ؿ:   و  ربفا يليو ا سالـ ذات فـو إذل رسوؿ ا 
 ب   م و   د  ضأبو بعض أىا مكث   فق ؿ: م َ َ ؟ ٜ   س حزفٌن د  ُخِضبَ 

 فق ؿ: فعا يب ىؤئو ةفعلوا.
 فق ؿ  و  ربفا يليو ا سالـ: أَتُػِحبُّ أف أُرف  آفث؟

 د ؿ: نع    أِرين.

                                              
 ا ػسَّػُمأة نوع من أنواع ا  جأ. ٔ
 ػُخػ ُّ أي ت ق   ةمن ابخ ةد ةىو ا  ق يف ابرض.تػػػ ٕ
 إئ ا ةح ه ئ تأف   و   ةأف ٤تم ا يب ه ةرسو و.إ ػَٰو أي تِه ت أف ئ  ٖ
 (.ٔٚٗٙ) «ا  عليق ت اٟتس ف»( ةغَته   ةصححو اب ب ين يف ٘ٓ٘ٙرةاه ابن حب ف ) ٗ
 «.ا نه فث»أفيح أي ةاس . انمأ  ٘
 «.ا١تعج  ا وسيط»و ا١ت و. انمأ اإلداةة إن و صغَت ٭تما في ٙ
 «.ا نه فث»ا ػِخػ  ش   ةىو يوٌد ٬ُتعا يف أنف ا بعَت ف   بو ا زم ـ  يكوف أسأع ئنقي ده. انمأ  ا بعَت ا١تخ وش أي ا اي ةض  يف أنصو ٚ
 (.ٕٖٔٓرةاه مسل  ) ٛ
 «.ا نه فث»ُخػِضَب ب   م و أي اب ا ّٔ . انمأ  ٜ
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نمأ إذل تجأة من ةراو ا وادي فق ؿ: اُدُع تل  ا  جأة. ف ي ى  فج وت ٘ت ي حىت د مت بُت ف
 ف فو   فق ؿ: دا ٢ت  فلًت     فق ؿ ٢ت  فأ عت حىت ي دت إذل مك هن .

 ٔ: حس . فق ؿ رسوؿ ا 

 يلث  ب ٞتنّْ  ا ن   ٕد ؿ: ٝتعت أيب د ؿ: سأ ُت مسأةد ً: من آذفَ  ا أٛتػَٰنةين معن بن يب  
 اس معوا ا قأآف؟

ٖأنو آذنت ّٔ  تجأٌة. –فعٍت ابن مسعود  –فق ؿ: ح ثٍت أبوؾ 
 

  ةا   يا يلى « ا١ت فنث ا نبوفث»  ةتسمى « ا١ت فنث»ةىي تعمي  م فن و    ةمن دئ ا يم  د ره  .ٚٙ
  ٗ«.َثور»إذل « َيػيػأ»ا١ت فنث َحػػَأـ من ىاا ا  عمي  دو و يليو ا صالة ةا سالـ: 

ػػػػأَيػػػػ» ػػػػػور»ة « ػيػ   بالف ب ١ت فنث   فقع ف يف مش ٢ت  ة نؤّ . « ثَػ
ةمعٌت  وهن  َحػػَأـ أي فَػحُأـ فيه  أمور   دط  أتج رى    ةتنصَت صي ى    ٟتم ـ ة٨توه   ةدط  
ح ي ه    ةا  ق ط  ُقطِ ه  ةىو ا١ت ؿ ا س دط يلى ابرض ئ فُعأؼ  ِمن ىو   ةارتك ب َحػَ ٍث أي 

  با ٣تأد ٛتا ا سالح ئرتك ب ي ةاف ة ن فث فع رب حأام     ا ذ   تعميم   لم فنث أف    ن فثٍ 
   ةٟتصظ ا طمأنينث فيه .   نت ىي بل  ا ن  

د ؿ : ا١ت فنث َحػػَأـ من  ةا   يا يلى ٖتأًن فعا ىاه ابمور ح فث أنس رضي ا ينو   ين ا ن  
 ث فيه  ح ٌث   من أح ث فيه  ح ث  فعليو  عنث ا   ئ فُقط  تجأى    ةئ ٭تُ  ٘ اا إذل  اا

 ٙةا١تال كث ةا ن س أٚتعُت.
 أي ئ فُقط  ح ي ه . ٚةيف  صظ ١تسل : ئ ٮُت لى خالى .

ه    ةئ ػػػم : ئ ٮُت لى خالى    ةئ فُنصَُّأ صي ى    ةئ ُتل قط  قط ه  إئ  ِمن أت ر بػةيف  صظ بح
 ِٔلف ر ا بعَته   ةئ ٭ُتما فيه  ا سالح  ق  ؿ.تُقط  منه  تجأة إئ أف فَع

                                              
 (.ٕٕٔٔٔ) «ا١تسن »ن ده ٤تققو (   ةدوى إسٖٔٔ/ٖرةاه أٛت  ) ٔ
 آذَف أي أخرب. ٕ
 (.ٜٖ٘ٛرةاه ا بخ ري ) ٖ
 ( ين يلي بن أيب ط  ب رضي ا ينو.ٖٓٚٔ( ةمسل  )٘ٓٚٙرةاه ا بخ ري ) ٗ
 أي من  با ِيػَت إذل  با ثور. ٘
 (   ةا لصظ  لبخ ري.ٖٙٙٔ( ةمسل  )ٚٙٛٔرةاه ا بخ ري ) ٙ
 (.ٖٚٙٔرد  ) ٚ
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    أة٢ت  ا١تسج  ا نبوي ا اي بن ه ا ن   ةف خا يف تعمي  ا١ت فنث تعمي  أم  ن خ صث فيه   ةد  

:    فعن   بأ رضي ا ينهم  د ؿ: د ؿ رسوؿ ا  ا ،واب  و يف فضلو أف ا صالة فيو مض يصث 
 ٕة فيم  سواه إئ ا١تسػػج  اٟتأاـ.صالة يف مسج ي أفضا من أ ف صال

   فعن تعمي  ا أةضث ا  أفصث ا يت بُت بي و ةمنربه ا اي ٮتطب منو    ا١تسج  ا نبويةف خا يف تعمي
د ؿ: م  بُت بييت ةمنربي رةضث من رف ض اٞتنث   ةمنربي يلى  أيب ىأفأة رضي ا ينو ين ا ن  

 3حوضي.
 ةد    و ا  غليظ فيمن حلف ين  منربه    ذب  يف دو و يليو ا صالة ةا سالـ: ئ ٭تلف أح  ين  

 ٗمنربي ىاا يلى ٯتُت آٙتث   ة و يلى سواؾ أخضأ   إئ تبوَّأ مقع ه من ا ن ر   أة: ة بت  و ا ن ر.
إذل ابمث  له    فإذا ةا٢ت ى   ان  أ منو اٟتق  ىو منرب حقٍّ  ةيلث ا  غليظ ىي أف منرب ا ن  

 غأض ف س  اس حق ىاه ا عقوبث ا غليمث.اس خ مو إنس ف يف 
: ا١ت فنث  يف دو و ةا اي ةرد  حـأ ا١ت فنثارتكب ح ث  يف  ١تنةىاا ا  غليظ داخا يف ا  غليظ ا ع ـ 

ث فيه  ح ث  فعليو  عنث ث فيه  ح ٌث   من أح َ َحػػَأـ من  اا إذل  اا   ئ فُقط  تجأى    ةئ ٭ُت َ 
 ٘.ا ةا١تال كث ةا ن س أٚتعُت

يلى ُتأيث من ُتأع اٞتنث   فعن أيب ح ـز ين سها بن سع  رضي ا ينو   أنو ٝت    ةمنرب ا ن 
 من تُػأع اٞتنث. ٙفقوؿ: منربي يلى تُػأيث رسوؿ ا 

 ٚد ؿ: ا ب ب. دلت  و: م  ا ًتيث ف  أب  ا عب س؟
   ةف خا يف تعمي  ا١ت فنث تعمي  مسج  دب و   ةا   يا يلى ذ   أف ا ن    ف فأيت مسج  دُب و  

 ٛ ا سبت را ب  أة م تي  ةفصلي فيو ر ع ُت.
                                                                                                                                            

 صحيح  غَته.«: ا١تسن » (   ةد ؿ ٤تققؤٜٔ/ٔ) ٔ
 «.ا١تسن »( ةصححو اب ب ين ة٤تققو ٖٖٗ/ٖ( ةا لصظ  و   ةأٛت  )ٙٓٗٔرةاه ابن م  و ) ٕ
 (.ٜٖٔٔ( ةمسل  )ٛٛٛٔرةاه ا بخ ري ) 3
 ا.( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو   ةصححو اب ب ين رٛتو ٕٖٕٙ( ين   بأ رضي ا ينو   ةرةاه ابن م  و )ٕٖٙٗرةاه أبو داةد ) ٗ
 اس ص ت ىاه ا ص   ة يف يلث ا  غليظ فيمن حلف ين  ا١تنرب ا نبوي   ذب  من ا  يخ ٤تم  يلي آدـ ابثيويب حصمو ا ةنص  بعلومو. ٘
 «.ا نه فث»ا ًتيث ىي ا أةضث يلى ا١تك ف ا١تأتص . انمأ  ٙ
 إسن ده صحيح يلى تأط ا  يخُت.«: ا١تسن »ةد ؿ ٤تققو  (  ٕٚٗ/٘(   ةا بيهقي )ٕٗٔ/ٙ« )ا كبَت»(   ةا طرباين يف ٖٖ٘/٘رةاه أٛت  ) ٚ
 ( ين ابن يمأ رضي ا ينهم .ٜٜٖٔ( ةمسل  )ٖٜٔٔرةاه ا بخ ري ) ٛ
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 ٔد ؿ: ا صالة يف مسج  دب و  عمأة. ةين ُأسي  بن ظهَت ابنص ري رضي ا ينو ين ا ن  
   ةد  اخ ص ا ا١ت فنث ا نبوفث ٓتص  ص  ،َتة منه  أنو ئ ف خله  ا    ؿ يف آخأ ا زم ف   ةئ ف خله

ز اٟتيث إذل  حأى     م  تأرِ  -أي فأةي إ يه  ةفأ    –ز إ يه    أهن  اإلٯت ف فأرِ ا ط يوف   ةمنه
ةاس حب ب ا عيش فيه  إذل ا١تم ت   ةبأ ث أرزاده    ة ْعا ٘تأى  تص و ةةد فث من ا سحأ   ةمن  

 ٕدخوؿ ا كص ر إ يه    ةغَت ذ   من ا٠تص  ص ا عميمث.

  ةمن دئ ا ِيمِ  د ره  فعن أيب ىأفأة رضي ا ينو ةِمنربه رةضث من رف ض اٞتنث   أف م  بُت بي و
 3د ؿ: م  بُت بييت ةمنربي رةضث من رف ض اٞتنث   ةمنربي يلى حوضي. ين ا ن  

 د ؿ ابن حجأ رٛتو ا:
ُصوؿ ا سََّع َدة بِػَم  ٭َتُْصا دَػْو و: )َرْةَضث ِمْن رَِف ض اْٞتَنَّث( َأْي َ َأْةَضٍث ِمْن رِفَ ض اْٞتَنَّث يف نُػُزةؿ ا أَّْٛتَث َةحُ 

  فَػَيُكوف َتْ بِيًه  بَِغَْتِ َأَداة   أَْة اْ َمْعٌَت أَفَّ ا ْعَِب َدة فِيَه   ِمْن ُماَلزََمث ِحَلق ا اّْْ أ َئ ِسيََّم  يف َيْه ه 
د أَنَُّو َرْةَضث َحِقيَقث بَِأْف فَػْنَ ِقا َذِ َ  اْ َمْوِض  تُػَؤدّْي ِإذَل اْٞتَنَّث فَػَيُكوف ٣َتَ زًا   َأْة ُىَو َيَلى ظَ ِىأه َةَأفَّ اْ ُمَأا

ْأتِيب َه  َىَاا يف بَِعْيِنِو يف اآْلِخَأة ِإذَل اْٞتَنَّث   َىَاا ٤ُتَصَّا َم  َأةَّ و اْ ُعَلَم و يف َىَاا اٟتَِْ فث   َةِىَي َيَلى تَػ
 اْ ُقوَّة.

 َأْي فُػنػَْقا فَػْوـ اْ ِقَي َمث فَػيُػْنَصب َيَلى اٟتَْْوض   َةفُػَؤفّْ هُ َةأَمَّ  دَػْو و )َةِمْنرَبِي َيَلى َحْوِضي( 
ِمْن َحِ فث َأيب َةاِد  ا لَّْيِ،ّي رَفَػَعُو: )ِإفَّ دَػَوا ِ  ِمْنرَبِي « اْ َكِبَت»َحِ فث َأيب َسعِي    َةَدْ  َرَةاُه ا طَّبَػَأاينُّ يف 

 .٘يف اْٞتَنَّث( َٗرَةاتِػػػب

                                              
 ( ةصححو اب ب ين.ٔٔٗٔ( ةابن م  و )ٕٖٗرةاه ا ًتماي ) ٔ
 ا أف ض. –دار ا  وحي   انمأ  ل وس     ب: فضا ا١ت فنث ةآداب سكن ى  ةزف رهت     ل يخ يب  اسن ا عب د   ا ن تأ: ٕ

 ا١ت فنث. – ص حل بن ح م  ا أف يي   ا ن تأ: دار ا٠تضَتي   تأ يف:ٚتع ً ةدراسث   ة   ب: ابح دفث ا واردة يف فض  ا ا١ت فنث 
 تق ـ ٗتأ٬تو دأفب . 3
ف ابرض ا يت ىو فيه  من اٞتنث   إذا ان صب د  م    أي أ« رَتب»(: ا أةاتب ٚت  راتبث ِمن ٖٙ/ٕ« )تأح سنن ا نس  ي»د ؿ ا سن ي يف  ٗ

 فص رت ا قوا   مقأى  اٞتنث   أة أنو )فعٍت ا١تنرب( سينقا إذل اٞتنث. ةا تع ذل أيل .
(   ةد ؿ ٤تققو ا١تسن : إسن ده صحيح   ر   و ثق ت ر  ؿ ا  يخُت   غَت ٕٗ٘/ٖٕ(   ةا طرباين يف ا كبَت )ٜٕٛ/ٙةرةاه أٛت  ين أـ سلمث )

 ن ر  ؿ مسل .يم ر ا  ىٍت فم
 (   ةصححو اب ب ين.ٕ٘ٗ/ٖ(   ةا طرباين )ٜ٘ٙ(   ةا نس  ي )ٕٖ٘/ٖ« )ا١تس  رؾ»رةاه اٟت    يف  ٘

(   ةد ؿ ٤تققو ا١تسن : إسن ده صحيح   ر   و ثق ت ر  ؿ ا  يخُت   غَت ٕٗ٘/ٖٕ(   ةا طرباين يف ا كبَت )ٜٕٛ/ٙةرةاه أٛت  ين أـ سلمث )
 يم ر ا  ىٍت فمن ر  ؿ مسل .
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 ُه َأفَّ َدْص  ِمْنرَبه َةاٟتُُْضور ِيْن ه  ُِماَلزََمِث اْبَْيَم ؿ ا صَّ ِٟتَث ُفورِد َص ِحبو ِإذَل اٟتَْْوض َةفَػْقَ ِضي َةدِيَا َمْعنَ 
 ُتْأبو ِمْنُو   َةا لَّو َأْيَل . ان هى ب خ ص ر.

ة  ف ا اي يف ا١تن ـ  أف ا  يط ف ئ ف م،ا بو يف ا١تن ـ   فمن رأى ا ن   ةمن دئ ا يم  د ره  .ٛٙ
تخصو   فليس بأضغ ث أحالـ   ةئ ت بيه ت  رأىرآه  م    و يف صص و ا١تا ورة يف ا سنث ؛ فق  

من رآين يف ا١تن ـ فق  رآين   فإف ا  يط ف  :د ؿ ين ا ن  رضي ا ينو ا  يط ف   فعن أيب ىأفأة 
 ٔ.ئ ف م،ا يف صوريت

  : َؿ بَػْعض اْ ُعَلَم ودَ  :رٛتو ا يف تأح اٟت فث َٕق ِضي يي ضا د ؿ 
بَِأفَّ ُرْؤفَث ا نَّ س إِفَّ ُه َصِحيَحث   ةَُ ّلَه  ِصْ ؽ   َةَمَنَ  ا  َّْيطَ ف َأْف فَػَ َصوََّر يف  َخصَّ ا لَّو تَػَع ذَل ا نَِّ ّ 

من   َْب ِطِا   ةدََلْ ُفوَثْق ٔتَ  َ  َو بِِو ٥َتَ فَثً ِخْلَق و  َِئالَّ َفْكِاَب َيَلى ِ َس نو يف ا نػَّْوـ   َةَ ْو َةدََ  َئْت ََبَو اٟتَّْق بِ 
 ٗ.ان هى ب خ ص ر .و َةَةْسَوَس و َةِإْ َق  ِِو ةََ ْي ها لَّو تَػَع ذَل ِمْن ا  َّْيطَ ف َةنَػْزغِ  ٖ َفَحَم ى  ىاا ا  صور 

ليغ   من ا٠تطأ يف ٣ت ؿ ا  بيصم و ة   ا  أؾ ا ودوع يف ؛ يصم و من  م  د ره ةمن دئ ا يِ  .ٜٙ
 .نوب   ةيصم و من رذا ا ابخالؽ ب  أ ا اا ودوع يف  من ا سص ح   ةيصم و من  ةيصمث نسبو

يقوب و ا ق ا   ٓتالؼ من ة  و فكصأأف من سبو أة سب نبي  من ابنبي و فإن ةمن دئ ا ِيػم  د ره  .ٓٚ
ُـّ    ة  نت  ٘  ٍ ة  دةهن  من ا ن س   ةد  ةرد يف ذ   ي ة أد ث منه  دصث ابيمى ا اي   نت  و أ

فوضعو يف  ٙغوئةتق  فيو   فأخا مِ    فلم    ف ذات  يلث  علت ت    ا ن     ا ن  ػػػػػػت  

                                              
 (.ٕٕٙٙ( ةمسل  )ٓٔٔرةاه ا بخ ري ) ٔ
  درس يلى م   ٙٚٗىو اإلم ـ ا عالمث اٟت فظ ابةح    تيخ اإلسالـ   ا ق ضي يي ض بن موسى ا يحص  ابن  سي ا١ت  كي   ة   سنث  ٕ

   ما بو  « ح صحيح مسل اإل م ؿ يف تأ »فق رب من م  ث تيخ   ةاس بحأ من ا علـو   ةةرل ا قض و     ف إم م  يف اٟت فث    و    ب 
فيو أخب ر ملوؾ ابن  س ةا١تغأب   ة و  «   م  ا   رفخ»  ة و    ب « اإل١ت ع يف أصوؿ ا أةافث ةا سم ع» لم َزري   ة و    ب « ا ػُمػعػَل »   ب 
  (.ٕٕٔ/ٕٓ« )ا سَت». انمأ تأٚت و يف  ٗٗ٘  ة و غَتى . تويف رٛتو ا ي ـ « ا  ص  يف تأؼ ا١تصطصى»   ب 

 يف ا١تن ـ. أي رؤفث ا ن   ٖ
 نقلو ا نوةي ينو يف تأحو  لح فث ا١ت ق ـ. ٗ
٘  ُّ  فو  ت  و ة  ا.سي ى  أي أمث   ةطأى   ة  ٍ  أ
َحّ  َم ٍض   َةِديَا ُىَو َسْوط يِف  ِمْ،ا َسْيف َدِصَت َفْ َ ِما بو ا أَُّ ا َٖتْت ثِيَ بو فَػيُػَغطّْيو   َةِديَا َحِ فَ ة َدِديَقث ٢َتَ  :«يوف ا١تعبود»ا١تِػغوؿ   د ؿ يف  ٙ

 َ ْوفو َسْيف َدِديق َفُ ّ ُه اْ َص ِت  َيَلى َةَسطو  ِيَػْغ َ َؿ بو ا نَّ س.
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ق ؿ دي  ابيمى فأخربه بأمأى    ف لم  ذ أ ذ    أسوؿ ا بطنه  ف تكأ يليو حىت م تت   ف
 ٔ.: أئ اته ةا أف دمه  ى ر ا ن  

ةتق  فيو   فخنقه  ر ا حىت م تت   فأبطا رسوؿ ا   َّ ةين يلي أف فهودفث   نت ت  ُ  ا ن
 . ٕدمه 

 ةين أيب بأزة ابسلمي رضي ا ينو د ؿ: أغلظ ر ا بيب بكأ ا ص فق   فقلت: أد لو؟
 ٖ. ف ن هأين ةد ؿ:  يس ىاا بح  بع  رسوؿ ا 
إٚت ع أىا ا عل  «  مت ا أسوؿا ص ـر ا١تسلوؿ يلى ت»ةد  نقا ابن تيميث رٛتو ا يف    بو ا عمي  

 .  سواو   ف مسلم  أة   فأا يلى د ا من ةد  يف سب ا ن  

أف أت  ا ن س يااب  فـو  ؛  ةىو يف ىاا م ًتؾ م  إخوانو ابنبي و  ةمن دئ ا ِيػم  د ر نبين   .ٔٚ
أت   :د ؿ  أف رسوؿ ارضي ا ينو بن مسعود ا قي مث ر ا د لو ن  أة د ا ن    فعن يب  ا 

 ٘.ٗا د لو ن  أة د ا نبي    ةإم ـ ضال ث   ة٦ت،ا من ا١تم،لُتػػػػػػػػا ن س يااب  فـو ا قي مث ر 

أف ا كاب يليو مو ب  ل خوؿ يف ا ن ر    م    و ذ   يف اٟت فث  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٕٚ
م عم ا فلي بوأ مقع ه من د ؿ: من  اب يلي  أبو ىأفأة رضي ا ينو ين ا ن  ا١ت واتأ ا اي رةاه 

 ٙا ن ر.

أف ا١تيت ُفسأؿ ينو يف دربه   فإف ا١تيت ا١تؤمن إذا ُدِفن يف دربه ةتوذل ينو  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٖٚ
 أصح بو   وه ملك ف فيسأئنو: من رب ؟

 فيقوؿ: ريب ا.
 فيقوئف  و: م  دفن ؟
 فيقوؿ: دفٍت اإلسالـ.

                                              
 ( ين ابن يب س رضي ا ينو   ةصححو اب ب ين رٛتو ا.ٔٛٓٗ( ةا نس  ي )ٖٔٙٗرةاه أبو داةد ) ٔ
 إسن ده صحيح يلى تأط ا  يخُت.(: ٜٔ/٘« )اإلرةاو»(   ةد ؿ يف ٕٖٙٗرةاه أبو داةد ) ٕ
 (   ةصححو اب ب ين رٛتو ا.ٕٛٓٗرةاه ا نس  ي ) ٖ
بوذفُت أي ا اي فصن  ا  م ثيا   ةا علث معأةفث   ةىي أف صن  ا  م ثيا فؤدي إذل يب دهت    ة٢تاا ٕت  ا افن فعب ةف غَت ا من ا نص رى ةا  ٗ

 بوف ٢ت  بأنواع ا عب دات من سجود ةدي و ة٨تو ذ     يي ذا ب .ةا٢تن د ث ة٨توى  فنصبوف ٘ت ثيا أم مه  ةف قأ 
 إسن ده حسن. :«ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٚٓٗ/ٔرةاه أٛت  ) ٘
 (.ٖ( ةمسل  )ٓٔٔرةاه ا بخ ري ) ٙ
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 فيك ؟ فيقوئف  و: م  ىاا ا أ ا ا اي بُعث
 . فيقوؿ: ىو رسوؿ ا 

 فيقوئف  و: ةم  ِيلُم ؟
 فيقوؿ: دأأت    ب ا   فآمنت بو ةصّ دت.

  ةأ ِبسوه من اٞتنث   ةاف حوا  و ب بػ  إذل  ٔفين دي من د يف ا سم و أف ص ؽ يب ي   فأفأِتوه من اٞتنث
 اٞتنث.

 بصأه. ةطيبه    ةفُصسح  و يف دربه م َّ  ٕد ؿ: فيأتيو من َرْةِحه 
دػػ ؿ: ةفأتيػػو ر ػػا حسػػػن ا و ػػو   حسػػن ا ،يػػػ ب   طيػػب ا ػػأفح   فيقػػوؿ: أب ػػػأ ب  ػػاي فُسػػأُّؾ   ىػػػاا 

 فوم  ا اي  نت توي    فيقوؿ  و: من أنت؟ فو ه  ا و و ٬تيو ب ٠تَت.
 فيقوؿ: أن  يمل  ا ص حل.

 فيقوؿ: رب أد  ا س يث حىت أرِ   إذل أىلي ةم رل.
 ف فُيجِلس نو فيقوئف  و: من رب ؟ا ك فأ: ةفأتيو ملك يف  د ؿمث 

 فيقوؿ: ى ه   ى ه   ئ أدري.
 فيقوئف  و: م  دفن ؟

 فيقوؿ: ى ه   ى ه   ئ أدري.
 فيقوئف  و: م  ىاا ا أ ا ا اي بُعث فيك ؟

 فيقول: ىاه ، ىاه ، ال أدري.
نػ ر   فيأتيػو مػن حأّْىػ  فين دي من ٍد من ا سم و أف  َاَب   فأفأتوا  و من ا ن ر   ةاف حوا  و بػ ب إذل ا 

ةَسػػػمومه    ةُفضػػػيَّق يليػػو دػػػربُه حػػىت ٗت لػػػف فيػػػو أضػػاليو   ةفأتيػػػو ر ػػا دبػػػيح ا و ػػو   دبػػػيح ا ،يػػػ ب   
 ُمػػن ِػػُن ا أفح   فيقوؿ: أب أ ب  اي فسوؤؾ   ىاا فوم  ا اي  نت توي .

 فيقوؿ: من أنت   فو ُه  ا و و ٬تيو ب   أ؟
 فيقوؿ: أن  يمل  ا٠تبيث.

 ٔ: ربّْ ئ تُػػػػِق  ا س يث.فيقوؿ

                                              
 أي ا علوا  و فأات  من اٞتنث.  ٔ
 ةا أةح بص ح ا أاو ؛ ا أاحث ةنسي  ا أفح.)ِمن َرةحه ( ؛ أي بعض َرةحه    «: مأد ة ا١تص تيح»د ؿ ا١تال يلي ا ق ري يف  ٕ
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أف ا يصمو من أذى ا ن س   فل  فس طيعوا أف ٭تو وا بينو ةبُت تبليغ  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٗٚ
رس  ث ربو ب  أغ  من  ،أة م  أص بو من أنواع ا بالو منه    ةب  أغ  من ا ةئت ا١ت كأرة  ق لو أة 

  فل  فس طيعوا د لو ةئ منعو من تبليغ ا أس  ث   فأدى يصمو ا منهإتالفو يف اٟتأةب ةغَتى    فق  
ف  أفه  ا أسوؿ بلّْغ م  أنزؿ إ ي  من رب   م  أراد ا ةد َّره  و   ةص ؽ ا ا أس  ث ةأدى ابم نث  

واهلل يعصمك من الناسةإف دل تصعا فم  بلغت رس   و 
ٕ.ٖ 

تبت ف ا أيب س رضي ا ينهم  د ؿ: ١ت  نز ت نا أ ىن  يلى سبيا ا١ت، ؿ م  رةاه ا بزار ين ابن يب 
   س ةمعو أبو بكأ   فق ؿ  و أبو بكأ:  و تنحَّيت ئ    وت امأأة أيب ٢تب ةرسوؿ ا  ٢تب

: إنو سُيح ؿ بيٍت ةبينه    فأدبَلت حىت ةدَصت يلى أيب  تؤذف  ف  رسوؿ ا   فق ؿ رسوؿ ا 
 حب . بكأ فق  ت : ف  أب  بكأ   ىج ن  ص 
   م  فنطق ب   عأ ةئ ف صوه بو.  ٗفق ؿ أبو بكأ: ئ ةرب ىاه ا ػػػػِبنيث

 : إن   َػُمص َّؽ   فلم  ة َّت د ؿ أبو بكأ رٛتث ا يليو: م  رأت ؟ ٘فق  ت
 ٙد ؿ: ئ   م  زاؿ َمَلٌ  فسًتين حىت ة َّت.

 و حىت إذا خأج د لوه   فأمأ يلي   يلث ا٢تجأة أرسا ا١ت أ وف ر  ئ فأادبوف بي ة١ت  خأج رسوؿ ا 
 ٚ  مث خأج ةدل فأةه ةسل  طأفقو ا١تؤدي إذل ا١ت فنث حىت ةصا إ يه  س ١ت . فن ـ يلى فأاتو

ػػػػثً  مث أى هت   ٛةين   بأ بن يب  ا رضي ا ينهم  أف فهودفث من أىا خيرب ٝتَّػت ت ة مصِلػػػيَّػ
أ ا منه    ةأ ا رىٌط من أصح بو معو   مث د ؿ ٢ت  ا اراع ف   فأخا رسوؿ ا   أسوؿ ا 

                                                                                                                                            
ةد  وا: ر   و ر  ؿ « ا١تسن »(   ةصحح إسن ده ٤تققو ٖ٘ٚٗ  ةأبو داةد )  ( يف ح فث طوفإٚٛ/ٗ« )مسن ه»أخأ و اإلم ـ أٛت  يف   ٔ

 (.ٖٓٙٔ« )م ك ة ا١تص بيح»( ة ٙٚٙٔ« )صحيح اٞت م »ا صحيح   ة اا صححو اب ب ين  م  يف 
 . ٚٙ ة   اآلفث سورة ا١ت   ٕ
  ة ا   م  د  و « زاد ا١تسَت يف ا  صسَت»فأا    لص   ة م  د  و ابن  ،َت يف تصسَت ىاه اآلفث   ة ا   م  ذ أه ابن اٞتوزي يف تصسَته ا١توسـو  ٖ

 (.ٓ٘ٔ/ٛ« )٣تموع ف  ةاه»ا  يخ ابن ب ز رٛتو ا فيه  يف 
  علو فقص  ب  بنيث بن و ا كعبث. ٗ
 د ؿ(   ةأظنو تصحيف   بف ا ق  ا امأأة.يف ا١تطبوع ) ٘
 (   ةغَته   ةيف سن ه يط و بن ا س  ب   ةىو ثقث اخ لط.٘ٔرةاه أبو بكأ ا بزار يف مسن ه ) ٙ
 انمأ دصث ا٢تجأة يف   ب ا سَتة. ٚ
 مصليث أي م وفث. ٛ
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إذل ا يهودفث ف ي ى  فق ؿ ٢ت : أَسػَمْمِت ىاه  : )ارفعوا أف فك (   ةأرسا رسوؿ ا  رسوؿ ا 
 ا   ة؟

 د  ت ا يهودفث: من أخربؾ؟
  لاراع. -أخربتٍت ىاه يف ف ي  :د ؿ

 د  ت: نع .
 د ؿ: فم  أردِت إذل ذ  ؟

   ف نبي  فلن فضأه   ةإف دل فكن اسًتحن  منو.  د  ت: دلت إف
 ٔةدل فع دبه    ةُتويف بعض أصح بو ا افن أ لوا من ا   ة. فعص  ينه  رسوؿ ا 

 م  حصا من ا سُّ  ا اي ح  و ا يهودفث يف ذ   ا اراع  مب تأة دل ٯُتت  ةا   ى  أف ا ن  
أه حىت بلَّغ رس  ث ربو   م  أف ا يهودفث أةديت   با م َّ ا يف يمُ  بعض أصح بو ا افن أ لوا معو 

من أ ا  ٕيف ذراع ا   ة ُسػمِّ   ،َتا   بهن    نوا فعلموف أنو ٭تب ا اراع   ف ح ج  يلى   ِىلو
ا س  ا اي أ لو ةدل فضأَّه  م  أضأ غَته من ا صح بث ٦تن أ ا معو   ة  ف ٬ت  أدل ا س  يف ظهأه 

تبليغ رس  ث    فلم  مأت ثالث سنوات ةمت  لن   ٖ   أ١ت  اح ج يف يأؽ اَبّٔأ   فك ف  لم  ة 
  مث أنزؿ ا يليو يف أف ـ  ا يـو أ ملت  ك  دفنك ربو ةأنزؿ ا يليو يف حج و يف فـو يأفث 

إذا   و نصأ ا ةا ص ح * ةرأفت ا ن س ف خلوف يف دفن ا أفوا   * ا   أفق دو و تب رؾ ةتع ذل 
ب نو أ لو   فلم    ف ة عو  ؛ فعن  ذ   يِل  ا ن   رب  ةاس غصأه إنو   ف تواب فسبح ْتم  

ا اي تويف منو د ؿ  ع   ث رضي ا ينه : ف  ي   ث   م  أزاؿ أ   أدل ا طع ـ ا اي أ لت ٓتيرب   
 ٗفهاا أةاف ةَ ْ ُت انقط ع َأّٔأي من ذ   ا س .

                                              
  ةأصا ا قصث  «ا١تسن »  ةصححو ٤تققو   ينهم ( ين ابن يب س رضي اٖ٘ٓ/ٔةرةاه أٛت  )ةصححو اب ب ين   (   ٜٓ٘ٗرةاه أبو داةد ) ٔ

ذ  و   ف فعل  ا غيب ١ت  أ ا من إئ فعل  ا غيب    ةيف ىاا اٟت فث د يا يلى أف ا ن     ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينوٚٚٚ٘يف ا بخ ري )
 !ا صوفيث فعقلوفغالة ليت ف  ةفيه  س  ا   ة 

2
   ةسيأيت يف  الـ ابن ا قي  أنو أدأُب ا١تواض  ا يت ٯتكن فيه  اٟتج مث إذل ا قلب.« ا نه فث»ابثَت يف ا ك ىا ىو مق ـ أيلى ا مهأ   د  و ابن  
 (.ٕٗٛٚح فث رد  )« ا١تسن »انمأ  ٖ
يف  ( من ح فث أيب ىأفأة رضي ا ينو. ةانمأ  لص   ة  الـ ابن ا قي ٕٔ٘ٗ( ين ي   ث رضي ا ينه    ةأبو داةد )ٕٛٗٗرةاه ا بخ ري ) ٗ

 (.ٕٔٔ)ٗيف يالج ا س  ا اي أص بو ٓتيرب من ا يهود   )   فصا يف ى فو « زاد ا١تع د»
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م صا بو   فإذا انقط  دل تكن معو حي ة. د  و ابن ةابّٔأ: يأؽ مس بطن يف ا صُّلب   ةا قلب 
 «. س ف ا عأب»منمور يف 

 د ؿ ابن ا قي  رٛتو ا:

يف ا ك ىا   ةىو أدأُب ا١تواض  ا يت ٯتكن فيه  اٟتج مث إذل ا قلب   فخأ ت  ة١ت  اح ج  ا ن  
   ِم  ُفأف  ا سبح نو من تكميِا  ا١ت دُة ا سُِّميَّث م  ا  ـ ئ ُخأة   ُ لّي    با بَِقَى أثُأى  م  ضعصو

مأاتِب ا صضا ُ لّْه   و   فلم  أراد ا إ أاَمو ب   ه دة   ظهأ تأثَُت ذ   ابثأ ا ك ِمن من ا سُّ  
أََفُكلََّم  َ  وَُ ْ  َرُسوٌؿ ٔتَ  َئ  َيقضَى اُ أمأا   ف مصعوئ   ةظهأ ِسأُّ دو و تع ذل بي ا و من ا يهود 

بْػُ ْ  َةَفأِفق  تَػْق ػُُلوف تَػْهَوى ب ١ت ضي ا اي د  « َ اَّب  »  فج و بلصظ  أَنْػُصُسُكُ  اْسَ ْكبَػْأمُتْ فَػَصأِفق  َ اَّ
 ٔب ١تس قبا ا اي ف ودَّعونو ةفَن مأةنو. ةا أيل . تَق ُلوفةد  منو ةٖتقق   ة  و بلصظ: 

ه  ب  ت ب  ص ا ْتم  ا   بف ا  ،َتة يف اٟتأةب ةغَتى    ة ل  دلت: ة٤ت ةئت د ا ا ن  
حىت بلَّغ رس  ث ربو   فلم  بلغه  اخ  ره ا ٞتواره  تكصا ْتصظ دفنو ةإ٘ت مو   فل  ٯتت رسوؿ ا 

  فلَت   إ يو    ةد  أ ف ا ب حث يب  ا١تنع  ا٢ت مشي    ب    مال ٚت  فيو ٤ت ةئت اغ ي ؿ ا ن  
 ٕمن أراد ائس زادة.

ذ أه أف إخب ر ا نبيو بعصم و  و يف اآلفث ا١تا ورة آنص    وت مقأةنث ب بمأ ب بليغ  ةمن ا لطيف
ا أس  ث   ف ؿ يلى أف ا عصمث مأتبطث ب   بليغ   فإذا مت ا  بليغ ارتصعت ا عصمث   ةىاا ىو ا واد    

ةإف دل تصعا فم   ربك بلِّغ ما أنزل إليك منف  أفه  ا أسوؿ تع ذل ا  ةا  و ا عزة ةا غلبث   د ؿ
 .واهلل يعصمك من الناسبلغت رس   و 

أف ا أيزَّ بو اٟتق ةأىلو ِيػػػػزِّا دل فُػػػػػعِػػػػزَّه بأح  دبلو   ةأذؿ بو ا ب طا ةحزبو  ةمن دئ ا يم  د ره  .٘ٚ
أنو رأى ةمن ذ    ةىاا معلـو ب س قأاو سَتتو ةسَتة من دبلو من ابنبي و.   ُذئ دل ٭تصا بأح  دبلو

يف ا١تن ـ أنو أةيت مص تيح خزا ن ابرض فُوِضعت يف ف ه   فود  ابمأ  م  رأى   بف رؤف  ابنبي و حق 
د ؿ: ...    فأُمَّ و َةرِثت  نوز  سأى ةديصأ ةغَت٫ت    فعن أيب ىأفأة رضي ا ينو   أف رسوؿ ا 

 ي.بين  أن  ن    أةتيت مص تيح خزا ن ابرض   فُوِضعت يف ف 

                                              
 (.ٖٕٔ/ٗ« )زاد ا١تع د» ٔ
 ا كوفت. –ا ن تأ: تأ ث مك بث ا بخ ري  ٕ
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ػػػلوهن . د ؿ أبو ىأفأة: ةد  ذىب رسوؿ ا   ٔةأن   تن ،ِػ
م  فص ح بم و من بع ه من ةمص تيح خزا ن ابرض ا١تأاد منه  «: ف ح ا ب ري»د ؿ ابن حجأ يف 

   ةديا ا١تع دف.ا ص وح
 ٕةدوؿ أيب ىأفأة )ةأن   تنػػػ ػػػِ،لوهن ( أي تس خأِ وهن .

ن ص ر دفنو ةاي زاز أم و ةان ح ر ي ةه ةدخوؿ ا ن س يف دفن أنو رأى ا ةمن دئ ا يم  د ره  .ٙٚ
اإلسالـ أفوا      ا ىاا حصا دبا ةف تو   فل  فػُمت إئ ةد  دأَّت يينو ّٔاا  لو   مث   و ا٠تلص و 
ا أات ةف من بع ه   ةس رةا يلى ُخط ه   ف ن  أ دفن ا يف ابرض   ةص رت ا غلبث  إلسالـ 

  ة ث.ةا١تسلمُت دأةن  م ط

أف ا١تسلمُت يف م  رؽ ابرض ةمغ رّٔ  مس ع ةف  ل ضحيث بأنصسه   ةمن دئ ا يم  د ره  .ٚٚ
فُن قص من أف أة مك نث زة  تو أة أصح بو أة  ةأموا٢ت  ين أف تق ؿ  لمث ٘تس مك نث ا ن  

 أد راى .
أة د ر أح  من زة  تو    ف ؿ ٢تاا أنو  لم  تعأضت ةسيلث إيالميث  لنيا من د ر ا ن  ٤تم  

د مت يف ا١تق با اح ج   ت يف بالد ا١تسلمُت يلى ا١تس وفُت ا سي سي ةا  ع  ض  تل  ا٢تجم ت  
ةتص ر من سواو   نت تل  ا٢تجم ت يلى تكا مق ئت أة رسوم ت   رفك تَتفث أة غَتى    با 

ين ا ن   ضأات   يف ا  ف ع آّ م  ا علميث اإلسالميث ْتوث ة  ب   ةتُق ـ مؤ٘تأات ةن ةات ة٤ت
 ةا  عأفف بو ةب فنو. ٤تم  

يف ةس  ا اإليالـ ا غأبيث حصا يف ا١تق با  ةمن ا عج  ب أنو  لم  حصا ىجـو يلى مك نث ا ن  
  ةد  تأتب يلى ىاا دخوؿ  تغف ين  ي د  بَت من ا ن س ين ى   ل عأؼ يلى تخصيث ا ن  

١ت  تبينت ٢ت  اٟتقيقث   فسبح ف ا ا ق فأ    يف دلب  ي  ي د  يس ب  قليا إذل دفن اإلسالـ 
أي او اإلسالـ يليه    ةمكأ ّٔ   م  مكأةا بنبيو   حيث  عا ىجومه  يلى نبيو ا كأًن سبب  

   خوؿ من ح ة وا إغوا ه  إذل دفنو   فسبح ف من ح رت ْتكم و ةت بَته ا عقوؿ.

اٞتنث يمَّن أيأض ين دفنو ةسل  غَت طأفقو ةدل فق ِ  َأغلق أبواب أف ا  ةمن دئ ا يم  د ره  .ٛٚ
  .ةمن فب غ غَت اإلسالـ دفن  فلن فقبا منو ةىو يف اآلخأة من ا٠ت سأفنبو    م  د ؿ تع ذل 

                                              
 (.ٖٕ٘( ةمسل  )ٜٕٚٚرةاه ا بخ ري ) ٔ
 ان هى ب خ ص ر. ٕ
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 د ؿ:  ا أميت ف خلوف اٞتنث إئ من أَب. أيب ىأفأة رضي ا ينو   أف رسوؿ ا ةين 
 د  وا: ف  رسوؿ ا   ةمن فأَب؟

 ٔمن أط يٍت دخا اٞتنث   ةمن يص ين فق  أَب. د ؿ:
 :  ةين أيب سعي  ا٠ت ري رضي ا ينو د ؿ: د ؿ رسوؿ ا 

 ا بعَت.  ٕةا اي نصسي بي ه      خلن اٞتنث  لك  إئ من أَب ةتَأد يلى ا  ِ أاد
 د ؿ: ف  رسوؿ ا   ةمن فأَب أف ف خا اٞتنث؟ 

 ٖص ين فق  أَب.د ؿ: من أط يٍت دخا اٞتنث   ةمن ي

سيكوف  –ةىو من أةرل ا عـز من ا أسا  –أف ا١تسيح يليو ا سالـ  من دئ ا ِيمَ  د ر ا ن  ة  .ٜٚ
أح  أتب يو   با سيكوف ةا ي  يلى ا ػمسلمُت  له    مطبق   ل أفعث اإلسالميث   ةسيكوف ىاا إذا 

ِل  ا دـو فأ وج ةمأ وج نزؿ ا١تسيح يف آخأ ا زم ف   فيق ا ا    ؿ ةمن معو من ا يهود   ةُفه
بسبب دي  و يليه    مث فكوف ةا ي  يلى ا١تسلمُت بع  ا١ته ي   ةتكوف م ة  ب،و يف ابرض أربعوف 

 ٗسنث.

 ونو رٛتث  لع ١تُت    م    و ا  عبَت با   ب ئ ث اٟتصأ يف موض  من   ِيم  د ره  دئ اةمن  .ٓٛ
ةأم     ةم  أرسلن ؾ إئ رٛتث  لع ١تُت تع ذل ا ك  ب   ةموضعُت من ا سنث   فأم  ا ك  ب فق ؿ ا

 ٘.إنما أنا رحمة مهداة: ف  أفه  ا ن س    ا سنث فق ؿ رسوؿ ا 

 ٙ.وإنما بُعثت رحمة: اُدع يلى ا١ت أ ُت   د ؿ: إين دل أبعث  عَّػػػ ن     ة١ت  ديا  لن  

 «.إ٪ت »ف أما ا  عبَت بأداة اٟتصأ 

                                              
 (.ٕٓٛٚرةاه ا بخ ري ) ٔ
 ين ص حبو   ةا١تقصود ب   أةد ىن  ا٠تأةج ين ط يث ا.أي  م  ف أد ا بعَت إذا نصأ ةذىب  ٕ
(   ةر   و ر  ؿ مسل    ةاٟت فث  و تواى  تقوفو  ح فث أيب ىأفأة ا١ت ق ـ   ةح فث أيب ىأفأة ا اي رةاه ٜٚٔ – ٜٙٔ/ٔرةاه ابن حب ف ) ٖ

 (. ٕٓٛٚفث )  تأح ح « ا ص ح»( ةغَته   ةسن ه يلى تأط ا  يخُت  م  د ؿ اٟت فظ يف ٖٔٙ/ٕأٛت  )
 ب خ ص ر من ح تيث ا  يخ تعيب يلى اٟت فث أياله. 
  (.ٕٜٓٚ) ه٤تققو  صححود  ة   ( ٙٓٗ/ٕ) «أٛت  مسن »انمأ  ٗ
 (. ٜٓٗ« )ا سلسلث ا صحيحث»(   ةصححو اب ب ين يف ٚ٘ٔ/ٔ« )دئ ا ا نبوة»رةاه ا بيهقي يف  ٘
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٜٜٕ٘رةاه مسل  ) ٙ
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فسمي  ن  نصسو أٝت ًو   فق ؿ: أن   ضي ا ينو د ؿ :   ف رسوؿ ا ةين أيب موسى ابتعأي ر 
 ٔ.ونبي الرحمة٤تم    ةأٛت    ةا ػُمػَقػصّْي   ةاٟت تأ   ةن  ا  وبث   

   أفأدهُت  يف ملحق مس قا ف ب  ىاا ا صصا.  رٛتث  لع ١تُت ف ضح من ي أة ة وه دلت: ة ونو 

  ةد  أفأدت تل    بو أم و من خص  ص   ةرؤةسه  ي أةفم  اخ ص ا ةمن دئ ا يم  د ره  .ٔٛ
 .ف ب  ىاا ا صصامس قا يف ملحق  ا٠تص  ص

أة ا عمم و ب كا أف سَتتو ٤تصوظث ب ص صيله  ا  ديقث   ٓتالؼ غَته من ابنبي و  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٕٛ
  ةد   نيث إذل هن فث ا  ني    ب  مص وح   كا ُمسًتتٍ  ةط  ب  له افث ا أب     ةّٔاا فكوف ا ن  ي ـ 

 .مس قايف ملحق  أفأدت تل  ا٠تص  ص

د ؿ ا  يخ سي   ،أة م  أُ ّْػػَف يف سَتتو   ٦ت  أث ر انبه ر بعض ا١تس  أدُت    ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٖٛ
م َتا إذل اٞتهود ا يت با٢ت  ا علم و    ٚٛ  ص ٕ«ا أس  ث ام فث»سليم ف ا ن ةي رٛتو ا يف    بو 

 لى مأ ا قأةف يف ا كالـ يلى سَتة ا ن  ٤تم  صلى ا يليو ةسل :ي

 باأللوف تعد   الّنبوية السيرة بــــتُ ــــــكُ 

ا اي أ صو ا ن س يف سَتة ا ن  صّلى ا يليو ةسل  من يه  ا أس  ث إذل فومن  ىاا يف ٥ت لف 
ف ب  لغث ػػػػػنّْ ػػػػػ ذ   ٔت  صُ ؼ  ةاي رب ابةط ف اإلسالميث ةاب نبيث يف معم   غ ت ا ع دل فعّ  ب ب و 

أ  غث تأ يف إئ منا ػػػػصِ ػػػػػػ ى  يف موضوع ا سَتة ا نبوفث  م  أف ابةردفث دل تَ اٟت ف،ث ةحْ  3ابةردفث
 .ف ّٔ  ةح ى  يف ا سَتة ا نبوفث فبلغ أ ص  إف دل فزد يليونّْ ػػػػػّف م  صُ دأنُت يلى اب ،أ  ةيف تق فأي أَ 

                                              
 (.ٖٕ٘٘  )رةاه مسل ٔ

 .دم ق –ري  ا ن تأ: دار ابن  ،َت ين فث: سي  يب  ا١ت    ا غو  2

 ابةردفث  غث ا ب  س  ف. 3
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 اهلل صلى محمد النبي أنصف ىذا ومع اإلسالم على تحامال المستشرقين أشدّ  1مرجليوث
 فيو ُألِـّـف ما كثرة  جانب في وسلم عليو

ع ين  ا١تسلمُت ةم  صنصوا يف سَتة نبّيه  صّلى ا يليو ةسل   فإهّن  ٭تّبونو حّب  يميم   ةدَ 
ف يف سَتتو ٦تّن ئ قي مث  ةتع ؿ ننمأ إذل من أ َّ خأا ٢ت  فـو ا ط  ةذُ أَ ػػػػق موف ذ   بُت ف ي ا فَ ػػػةفُ 

   ة«ا٢تن دؾ»ودنوف بأس   و  فإنن  ٧ت  يف ا٢تن  نصسه  يلى اخ الؼ ملله  من فؤمنوف بنبوتو  ةئ فُ 
 ،َتا من يلم  ه  د  أ صوا يف سَتتو صّلى ا يليو ةسل   أم    «ا رب٫تو ٝت ج»   ة«يخػػػػػا سّْ »

ّنف منه  يف سَتة ا ن  ػػػػفنوف ب إلسالـ  ةئ فؤمنوف ب  أس  ث ام فث فق  صَ ابةربيوف ا افن ئ ف 
ػػبَ ػػػػػمُ ػصّلى ا يليو ةسل  حىت ا  أةف من دي ة ا نصأانيث ةا١تس  أدوف  ين فث منه  ب    رفخ  ةإرةاو  ّْ ػػػ

 2.فوه في ذلك بالمئاتـــــما أل   د  ــــعَ ـــــويُ ا علمي    ممِئه 

ػػػػا١تق »يف ٣تلث  3دأأتُ ة نت  ١ت   ا يت   نت تص ر يف دم ق دبا ٨تو أربعُت سنث إحص وً « سػػػػػػبَ ػ
ف    ب  ة و أضصن     ب ةأ ْ   ثالٙت  ثفبلغ ٨تو  ف يف ا سَتة ا نبوفث ٔتخ لف ا لغ ت ابةربيث ػػػػنّْػػػػػػصُ 

ؿ ابربعُت سنث بع  ذ   اإلحص و إذل ىاا ا ع د م  ص ر من ا١تط ب  ابةربيث يف ا سَتة ا نبوفث خال
 David Samuelيلى ذ    ،َتا. ةإّف مأ و يوث 4رَبَب « ا١تق بس»ا اي ن أتو ٣تلث 

Margoliouth  ـ    بو ٜ٘ٓٔا اي   ف أس  ذا  لغث ا عأبيث يف   معث أة سصورد أص ر يف سنث
ػػػػيُ ػػػػػةىو دل فك ب    بو ىاا  ِ   «ابم  يمم و»ة علو حلقث يف سلسلث  «٤تم » ،ٍت فيو يلى رسوؿ ػػ

                                              

من  ب ر ا١تس  أدُت  م عصب ض  اإلسالـ  ة صًتة  ـ(    فٜٓٗٔ – ٛ٘ٛٔ  )فهودي إ٧تليزي م ر ليوث دفڤي  صموفا  1
أة ا١تع رؼ اإلسالميث  م ه  ب   هوفا ةي ـ ا  وثيق فيم  ٮتص دا  ىو أح  ا افن   بوا .ا نيسث إ٧تلًت  دصَتة يما دس ً يف

 ا   رفخ اإلسالمي  ةم  ىاا فق    ب يف ا ن  ٤تم  )صلى ا يليو ةسل ( م  ىو ما ور أياله.

ـ  ٜٓٗٔث ن أس  ذ  لغث ا عأبيث يف   معث أ سصورد  ة و   ب ين اإلسالـ ةا١تسلمُت  دل فكن ٥تلص ً فيه   م ت سنػػػػػػيّْ ػػػػيُ 
 لزر لي  ة « ابيالـ»   ب     و تأٚتث يف«٤تم  ةمطل  اإلسالـ»  ة «ا  طورات ا١تبكأة يف اإلسالـ: » من مؤ ص تو

 «.آراو ا١تس  أدُت حوؿ ا قأآف»  ة «ائس  أاؽ»  ة «ا١تس  أدوف»
 . wikipedia.orgنقال من 

 صلى ا يليو ةسل .   د رهمَ ف ؿ يلى يِ يليو ةسل  ائيًتاؼ بك،أة م  أُ ّْػػف يف سَتة ا ن  صلى ا ىاا  2
3

 .ئ زاؿ ا كالـ  ل يخ سي  سليم ف ا ن ةي رٛتو ا 
 أرَب أي زاد. 4
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ب إل٧تليزفث    ب  أتّ  ٖت مال يلى ا ن  صّلى    تبٌ   ا ٤تم  صّلى ا يليو ةسل   با  عّلو دل فؤ فَ 
ا يليو ةسل  ٦ت    و يف ىاا ا ك  ب  ةد  ح ةؿ مأ ليوث أف ف ّوه  ّا م  ف علق ب  سَتة 

و ا   رفخ  ةمع رضث م  حّققو ػػػم  أبأمَ  ه ا يف نقضِ   ا  أفصث  ةأف ف ّك  يف أس ني ى   ةدل فأؿُ 
لكنو مع كل ىذا لم يتمالك عن االعتراف في مقدمة كتابو بأّن الذين  نصصُت  مُ ػاّققوف من ا 

كتبوا في سيرة محمد صّلى اهلل عليو وسلم ال ينتهي ذكر أسمائهم، وأنهم يرون أن من 
 .ا بين الذين كتبوا في السيرة المحمديةالشرف للكاتب أن ينال المجد بتبّوئو مجلس

 .«ا أس  ث ام فث»   بو   منا  يخ سي  سليم ف ا ن ةي رٛتو ا ان هى  الـ 
يلى  –غَت ا١تسلمُت ا علم و ةا ػُمػصكأفن من  –س  أدُت مُ ػته دات بعض ا  ةمن دئ ا ِيم  د ره  .ٗٛ

  ةا اي اخ  ر فيو «ا ػِمػئث ابةا ا»  بو  مق مث  يف  «ٔم فكا ى رت»ةمن ذ   م  د  و ِيَم  د ره   
  ف ٢ت  يمي  أٝت وى  يف    بو ا١ت  ر إ يو   ةىؤئو ا١تئث   أَ ػػػػ َ ذَ يلى رأس مئث يمي   ا ن  ٤تم  

   د ؿ: ا  أثَت يف ا ب أفث يلى م ى يصورى 

قأاو ةد  ف،َت "إف اخ ي ري ٤تم ًا  يكوف يلى رأس د  مث أ ،أ ابتخ ص تأثَتًا د  فُ ِىش بعض ا 
 ا   –ا  س ؤؿ ين  آخأفن  ة كنو   ف ا أ ا ا وحي  يف ا   رفخ ا اي ٖتقق  و ا نج ح ا ك ما 

 يلى ا صعي فن ا  فٍت ةا  نيوي. –ا كم ؿ 

ػػػَس أح  أيم  ابدف ف يف ا ع دل اي م دا يلى ةس  ا   َّ ضئيلث   ةأصبح د   اً   ق  ةض  ٤تم  ةَأسَّ
 ."ا يـو ةبع  ثالثث ي أ دأن ً بع  ةف تو فال فزاؿ تأثَته دوف ً ةمن  أاسي سي ً مؤثأ  لغ فث. ة 

 مث د ؿ:
 "إذف  يف ٯتكنن  أف نُػَقػيّْ  أثأ ٤تم  ا ػُكػػلّْي يلى ا   رفخ ا ب أي؟

                                              
 ب إل٧تليزفث:  ةائس  ابصلي  لك  ب  « الخالدون المئة»   ةىو ص حب    ب ٕٖٜٔأمأفكي   ة   سنث  فلكيم فكا ى رت   فيزف  ي  ٔ

the Most Influential Persons in History The 100: A Ranking of 
ييسى  ابنبي و٤تم  )صلى ا يليو ةسل (   ةأٝت و  ضمت ا ق  مث يلى رأسه  اس  ا ن  ا  خصي ت تأثَتًا يف ا   رفخ   أ ،أةفيو تأتيب 

   ف ت ا يت غَتت مس ر ا   رفخ  م،ا ةموسى يليهم  ا سالـ    م  ضمت أٝت و مؤسسي ا  ف ن ت ا وضعيث ةمب كأي أبأز ائخًتاي ت ةائ 
  .مك  ف ا كهأب و ة٥تًتع ا ط  أة ةآ ث ا طب يث   ةأفض  د دة ا صكأ ةغَتى 

 . Wikipediaيف  تأٚت وانمأ 
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إف اإلسالـ  و نصوذ ى  ا يلى حي ة أتب يو   م  ىو اٟت ؿ يف ٚتي  ابدف ف. ة٢تاا ا سبب فإف ا ق رئ 
 ي معم  ابدف ف يف ىاا ا ك  ب.سيج  أٝت و مؤسس

ةٔت  أف ي د ا١تسيحيُت ضعف ي د ا١تسلمُت يف ا ع دل فق  فب ة غأفبً  تصنيف ٤تم  يف مأتبث أيلى 
 :من فسوع ا١تسيح. ة كن ىن    سببُت ر يسيُت  ا   ا قأار

ر ا اي  عبو  عب دةراً أ ،أ أ٫تيث يف تطوفأ اإلسالـ من ا  ة  صلى ا يليو ةسل : أف ٤تم اً أولهما
ا١تسيح يف تطوفأ ا١تسيحيث  م  أف ا١تسيح   ف مسئوئ ين ا١تب دئ ابخالديث  ل ف نث ا١تسيحيث )يف 

القديس بولس كان المطو ر ا نواحي ا يت ٗت لف ّٔ  ىاه ا١تب دئ ين ا  ف نث ا يهودفث(  إئ أف 
لجزء   2، والمؤلف، وكان الداعي الرئيسي للمعتقدات المسيحية3الرئيسي لالىوت المسيحي

 .كبير من العهد الجديد
. ب إلض فث إذل ذ   فق  ٤ٖتم ًا فك ف مسئوئ ين ا عقي ة اإلسالميث ةمب د ه  ا أ يسيث ابخالديث أم 

   عب دةراً دي دف ً يف ديوة ا ن س  ل فن اٞت ف  ةتأسيس ا  أا   ا  فنيث يف اإلسالـ ...
يلى ا١تسيحيُت  فإف نصوذ ٤تم   ٗ«ا ك  ب ا١تق س»بو تأثَت ةٔت  أف ا قأآف  و تأثَت يلى ا١تسلمُت ف 

 من خالؿ ا قأآف   ف ى  الً. 

ةمن ا ما أف تأثَت ٤تم  يلى اإلسالـ أ رب بك،َت من ا  أثَت ا١تزدةج  لمسيح ةا ق فس بو س يلى 
َت يلى ا ب أفث يرب ا١تسيحيث؛ ة٢تاا فإنو من ة هث ا نمأ ا  فنيث ا صّْػػػأفث فيب ة أف ٤تم ًا   ف  و تأث

 .ا   رفخ   أثَت ا١تسيح

                                              
صلي َغػػػيَّػػػػَأ دفن ا١تسيح إذل دفن ٥ت لف ٘ت م   ئ ف ًتؾ م  دفن ا١تسيح ابفق  أثأ بو س ا   مَتي   ف نث ا١تسيح   من ا١تعلـو ٔ

 إئ ب ئس  فقط.
انمأ إذل ايًتافو بأف بو س أ ف   ب  ةأدخله  يف اإل٧تيا ا اي يرب ينو ب  عه  اٞت ف   فأي ٖتأفف ب أي أيم  من ىاا؟  ٕ

 ةا غأفب أف ا١تسيحيُت ئ زا وا فع ربةف اإل٧تيا  الـ ا!
فن با بقي ا   م  فعا بو س يف دفن ا١تسيح    أفثفل  ف عأض اإلسالـ  زف دة ب فقص  أنو دل ف  خا أح  يف دفن اإلسالـ   ٖ

 إذل اآلف غض  طأف . اإلسالمي  م  أنز و ا يليو
ةمىت ةا٠تبيث ا نص رى فق سوف ابن  يا ا يت بُت أف فه  ةفع ربةهن   الـ ا  م  أهن  منسوبث  ب أ م،ا فوحن  ة ود  ةمأدص  ٗ

 بو س!
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فض ؼ إذل ذ   فإف ٤تم ًا ٮت لف ين ا١تسيح بأنو   ف زييمً  دنيوفً   م  أنو   ف زييم  دفني   ةيف 
فإنا إذا أخذنا بعين االعتبار القوى الدافعة وراء الفتوحات اإلسالمية، فإن محمدًا يصبح اٟتقيقث 

 ."نأعظم قائد سياسي مؤثر عبر الزم
 مث د ؿ يف خ ٘تث مق  و:

"ةمن ىاا نأى أف ا ص وح ت اإلسالميث ا يت ٘تت يف ا قأف ا س ب  اس مأت  عبت دةراً ى مً  يف ت رفخ 
ا ب أفث حىت فومن  ىاا  ةأف ىاا ائٖت د ا صأف  ا اي ئ نمَت  و  ل أثَت ا  فٍت ةا  نيوي معً  ىو ا اي 

ـــح٬تعلٍت   ."خصية مؤثرة في تاريخ البشريةمحمدًا ليكون أعظم ش ُأرش 

*** 
 على عظمة محمد )صلى اهلل عليو وسلم(« المرتين» الفرنسيشهادة الشاعر 

 : 1«ئمأتُت»د ؿ 

  ب إلض فث إذل  بساطة وضآلة تكاليف الوسيلة ة  نت   عظمة الهدف أو الغاية)) و   نت 
لعبقأفث ا ب أفث   فمن ذا ا اي ٬تأؤ أف ىي ا١تع فَت ا ،الثث   تحقيق النتائج الباىرة بنجاٍح وسالسةٍ 

 فق رف أيَّ ر ا من يمم و ا   رفخ اٟت فث بن  اإلسالـ ٤تم  صلى ا يليو ةسل ؟
ىو إصالح تعب م  ىور   فمن ذا ف ط ةؿ إذل مك ف ٤تم  صلى ا  ا عممثةد ؿ:  و   ف مقي س 

 يليو ةسل ؟ 

   ة عله  ِم عالً  لم نيث   ةمورداً  لعل  ةا عأف ف. ق  ٝت  بأمث م  ىورة   ةرفعه  إذل دمث آّ  

ىو توحي  ا ب أفث ا١تصككث ابةص ؿ   فمن أ  ر ّٔاه ا عممث من ٤تم   ا عممثة و   ف مقي س 
 صلى ا يليو ةسل    ا اي ٚت  مشا ا عأب   ة عله  أمث ةاح ة   ةإمرباطورفث ت سعث؟

يف ابرض   فمن ذا ا اي فن فس ٤تم ا صلى ا  حك  ا سم و إد مثة و   ف مقي س ا عممث ىو 
 .2يليو ةسل    ةد  ٤ت  مم ىأ ا وثنيث     صبح يب دة ا٠ت  ق ةح ه

                                              
 wikepedia.org ـ(. ا١تأ  :ٜٙٛٔ –ـ ٜٓٚٔسي فأنسي )ا صونس دي ئم رتُت     تب ةت يأ ةسي  1
 أي:   صبح يب دة ا ةح ه ىي ا١تهيمنث ةا م ىأة يلى ابرض. 2
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ا اي ٮتّل ه يف ا نصوس يلى مأَّ اب ي ؿ   فه  ىو ٤تم  صلى ا  ابثأة و   ف مقي س ا عممث ىو 
 تب فن أةط هن  ةأ واهن  ةطبق هت ((.  يليو ةسل  ف بعو مئ ت ا١تالفُت من ا ن س من ٥ت لف ا بق ع م 

ًدامق  َُو « ئمأتُت»ةفُػػػػػنِهي   صص ت ا ن  صلى ا يليو ةسل  ةإ٧ت زاتو د  الً:  ٤ت ّْ

))حكيٌ    خطيٌب   رسوٌؿ من رسا ا   ُمػػػػ أٌّْع   ٤ت رٌب   من صأ ا صكأ   مس ن   لعق    ا١تعقو ث 
ؤسس عشرين إمبراطورية دنيوية أرضية ، وإمبراطورية روحية م  ى دـ  ألصن ـ ٔتخ لف صورى    

   ذ   ىو ٤تم  صلى ا يليو ةسل . واحدة
ةبكا ا١تق فيس ةا١تع فَت ا يت ٯتكن أف تق س ّٔ  يممث ا ب أ   ٬توز  ن  أف نسأؿ سؤاًئ  و  ّا 

 ا و  ىث: 

 1((ىل يوجد أي رجٍل أعظم من محمد صلى اهلل عليو وسلم؟!
*** 

 2النبي محمد ، صلى اهلل عليو وسلم عظمةعلى  نصراني إنجليزيفيلسوف  شهادة
   ٖ«توم س   ر يا»ا يليو ةسل  يلى ة و اإلنص ؼ  صلىِمن أتهأ من َ ػػػػػػ ب ين ا ن  

ا صيلسوؼ اإل٧تليزي ا١ت هور   ةاٟت  ز يلى    زة نوبا   فق  تكل  ين ا ن  ٤تم  صلى ا يليو 
 الًم  طوفاًل   خ طب بو دومو من ا نص رى   ةد  أت ر بوضوح إذل   «اببط ؿ»ةسل  يف    بو 

ص ؽ ا ن  صلى ا يليو ةسل  يف نبوتو   ةإذل يممث ا ن  صلى ا يليو ةسل  يف ٚتي   وانب 
 حي تو ةتخصي و   فك ف من دو و:

                                              
  « مػحم  صلى ا يليو ةسل  أيم  يمم و ا ع دل»ـ   نقال ين ٗ٘ٛٔ  ب رفس   « ت رفخ ابتأاؾ»د  و ئمأتُت يف    بو  1

 . ٛٙ – ٚٙأٛت  دف ات   ص 
١تؤ صو: خ       ٖٖ-ٕٖص   «من أسأار يممث ا أسوؿ )صلى ا يليو ةسل ( »ا ك  ب ا١تصي : من  اه ا ص   ةان قيت ى 2

 .ا أف ض –أ ا ن تأ: م ار ا وطن  لن   أبو ص حل
  ايػًتؼ «اببطػ ؿ ةيبػ دهت »ـ    تػب اسػك لن ي   ػو   ػ ب ٔٛٛٔ – ٜ٘ٚٔ   CarlyleThomas توماس كارليل ٖ

 . wikepedia.org يليو ةسل ( ةيمم و. انمأ تأٚت و يف بنبوة ٤تم  )صلى ا
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م  فُق ؿ من أف دفن  )) ق  أصبح من أ رب ا ع ر يلى أي فأٍد م ح ث يف ىاا ا عصأ أف فصغي إذل
 ب   ةأف ٤تمً ا خ َّاٌع مزّةر.اِ ػػػػاإلسالـ  َ 

ةآف  ن  أف ٨ت رب م  ف  ع من م،ا ىاه ابدواؿ ا سخيصث ا١تخجلث   فإف ا أس  ث ا يت أدَّاى  ذ   
 ٔا أسوؿ م  زا ت ا سأاج ا١تنَت  نحو م  يت مليوف من ا ن س.

ت يليه  ىاه ا١تالفُت ا ص  قث اٟتصأ ةاإلحص و ا أس  ث ا يت ي ش ّٔ  ةم  هأفمن أح    أف ىا
 أ اةبث ةخ يث؟!

أم  أن  فال أس طي  أف أرى ىاا ا أأي أبً ا   فلو أف ا كاب ةا غشَّ فَػُأة  ف ين  خلق ا ىاا ا أةاج 
   ةفص دف ف منه  م،ا ىاا ا قبوؿ   فم  ا ن س إئ بُػْلػػػػػػٌو ٣ت نُت. 

 م  أضعف أىلو ةأحقه  ب  أث و ةا أٛتث.فواأسص ه م  أسوأ ىاا ا زي    ة 

 ىا رأف   دط مع أ اإلخواف أف ر الً   ذب  فس طي  أف فو   دفن ً ةفن أه يلنً ؟! 
ةا إف ا أ ا ا ك ذب ئ فق ر أف فبٍت بيً   من ا طوب   فهو إذا دل فكن يليم  ٓتص  ص اٞتَت 

إ٪ت  ىو تّا من ابنص ؽ   ة ،يب من أخالط ةاٞتصَّ ةا ًتاب ةم  ت  ا ذ   فم  ا اي فبنيو ببيٍت   ة 
   ٕوليس جديًرا أن يبقى على دعائمو اثني عشر قرنًا ، يسكنو مائتا مليون من األنفسا١تواد   

 ة كنو   فأ أف تنه ر أر  نو فينه ـ   فكأنو دل فكن((.

  ف ارع ب ٟتيا ةا وس  ا إذل  مث د ؿ: ))ةيلى ذ   فلسن  نػػػػػُعػػػػػ ُّ ٤تم ًا ىاا دط ر اًل   ذبً  م صنًع 
 بغي و   ةفطمح إذل در ث ملٍ  أة سلط ف   أة إذل غَت ذ   من اٟتق  أ.

 ةم  ا أس  ث ا يت أدَّاى  إئ حقّّ صأاح   ةم   لم و إئ دوُؿ ص دٍؽ. 
 ال   م  ٤تم  ب  ك ذب   ةئ ا١تلصّْق   ةىاه حقيقث ت ف   اَّ ب طا   ةت حض حجَث ا قـو 

 ا ك فأفن.

                                              
 د ؿ   تب ا١تق  ث ابس  ذ خ    أبو ص حل: أصبح ي د ا١تسلمُت ا يـو ٨تو ملي ر ةثالٙتئث مليوف إنس ف. ٔ
 ىاا يف ةدت    بث ا كالـ   أم  يف ةد ن  اٟت ضأ ف  ع د ٥ت لف   انمأ اٟت تيث ا س بقث. ٕ
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وىو أنو لم يتلق دروًسا على أستاٍذ أبًدا ، ولم يقتبس محمد من نور أي تيًئ  آخأ    ننسَ مث ئ 
إنساٍن آخر ، ولم يغترف من مناىل غيره ، ولم يكن إال كجميع أشباىو من األنبياء والعظماء ، 

 .ٔ((أولئك الذي ُأشّبههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدىور

ىو أةؿ ا عمم و   ا ص ر مع صأةف يف يمم و ا ب أفث   ة٬تعلوف ا ن  ٤تم    من    ب ت   به   ة 
 –ين ىأدا « ا أةض ابنف»  ةأم  من ا ق ًن فق  ذ أ ا سهيلي رٛتو ا يف    بو  ٕأة من ا عمم و

 د ؿ: -مل  ا أـة 

  ةأهن   تعميم   و ٖا اي   ب إ يو يف َدَصبٍث من ذىب ةد  رةي أف ىأدا ةض     ب رسوؿ ا 
ا اي تغلب « إذفونش»ةأيز مك ف   حىت   ف ين   ٗدل فزا وا ف وارثونو   بأا ين   بأ يف أرف  ِصواف

من ابن  س   مث   ف ين  ابن بن و ا١تعأةؼ ب  سُّليطُت   ح ثٍت بعض  ةم  أخا أْخاى يلى طليطلث 
بعب  ا١تل  بن سعي  د ؿ:  من دواد أ ن د ا١تسلمُت   ف فُعأؼ ٘أصح بن  أنو ح ثو من سأ و رؤف و

بو يلي.  ٚ ه بي ي فمنعٍت من ذ     صي نث  و ةضنِّ ةأردت تقبيلو ةأْخاَ  ٙفأخأ و إرل ف س عربُتو
 ٛان هى.

من إخوانو  أنو حصا  و من اآلف ت ةا صض  ا نمَت م  حصا ٞتم ٍ  د ر ا ن   ِيَم من دئ ا ة  .٘ٛ
 ٜ.ا  صصياةىاا أةاف  .ابنبي و ةزف دة

                                              
 ةم  بع ى . ٕٙ  م  بن إبأاىي  اٟتم    ص « ق إذل اإلسالـا طأف»نقال من    ب  ٔ
 ا أيم  ا ن س.٤تم  «م فكا ى رت»ةا اي  عا فيو مؤ صو  «ا٠ت   ةف م  ث»  ةانمأ    ب « ا١توسويث ا علميث ا ربفط نيث»انمأ  ٕ

 ر يلى تبكث ا١تعلوم ت. ل يخ خ    ا   ف    ةىو من و « أز ى ا ب أفث ائن ص ر  أسوؿ ا ٤تم  »ةانمأ مق ؿ 
 «.ا نه فث»أي ذىبٍث ٣توفث. انمأ  ٖ
 «. س ف ا عأب»ا صّْواف ةي و فص ف فيو ا  يو. انمأ  ٗ
 أي ا ك  ب. ٘
 أي أخأ ت ا عربة ةىي ا  معث    علو فأِؽُّ رل. ٙ
 «. س ف ا عأب»ا ضن ىو ا بخا ب   يو ١تك ن و ين  ص حبو. انمأ  ٚ
 . ٗٔٗٔن تيميث ب  ق ىأة   ط (   ا ن تأ: مك بث ابٖ٘ٙ/ٚ) ٛ
ئبن  ،َت رٛتو ا      ب: دئ ا ا نبوة   ب ب ا  نبيو يلى ذ أ معجزات « ا ب افث ةا نه فث»اس ص ت ٚتلث  بَتة من ىاه ا صض  ا من    ب  ٜ

ا عميمث ا يت دل فكن بح  دبلو ٦ت ثلث ١تعجزات ٚت يث من ابنبي و دبلو   ةأيلى منه    خ ر ث يم  اخ ص بو من ا١تعجزات   أسوؿ ا 
 منه  يليه  ا سالـ.
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 لسالمآدم عليو ا
أسج  ا آلدـ يليو ا سالـ مال ك و ٖتيًث  و   ةىاا فيو ثن و ةت أفف يمي   و يليو ا سالـ   ةد  

 حصا ىاا ةان هى يف حينو.

تُػ،ٍت يليو يلى ا  ةاـ إذل فـو ا قي مث   د ؿ فق  حصا  و نمَت ذ   ةزف دة   فإف ا١تال كث  أم  ٤تم  
 .يلى ا ن  ف  أفه  ا افن آمنوا صلوا يليو ةسلّْموا تسليم  إف ا ةمال ك و فُصلوفا تع ذل 

  و ب  ،ن و ةا أفعث   ةد  حصا ىاا ا   أفف ةا أفعث  م  ىو معلـو م  ى . ا  ي وةصالة ا١تال كث تعٍت 

 ىود عليو السالم
 لن  ٤تم   ا  ا ث يلى نبوة ىود يليو ا سالـ أف ا أىل  دومو ب  أفح   ةد  حصا نمَت ذ   اآلف تمن 
    ةزف دة   فإنو ١ت  ا  م  ابحزاب يليو ةح صأةا ا١ت فنث    سأى  ا ينو ةنصأه يليه  ب  أفح

ةأم  ي د فُأىِلكوا بأفٍح صأصأ ي تيث * د ؿ تع ذل ينه   -ةى  ي د  –ةبي ف ذ   أف دـو ىود 
هن  أيج ز ٩تا خ ةفث * فها سخأى  يليه  سب   ي ؿ ةٙت نيث أف ـٍ حسوم  فًتى ا قـو فيه  صأيى  أ

 .تأى ٢ت  من ب ديث

ةىو ب ١ت فنث   ةن صأى  يف ىاا ا١تن فقوف ةا يهود   ةص رةا أحزاب   ة١ت  ح صأ م أ و مكث ا ن  
ثالثث ؛ أرسا ا يليه  ر٭ًت  ت ف ة اد لعت خي مه  ةرمت د ةرى    فصكوا اٟتص ر رغم  ينه    

ف  أفه  ا افن آمنوا اذ أةا نعمث ا يليك  إذ   وتك  ا تع ذل   د ؿ  يقوبث ٢ت  ةنصأة  نبيو 
 . نود فأرسلن  يليه  ر٭ت  ة نودا دل تأةى  ة  ف ا ٔت  تعملوف بصَتا

 ٔ: ُنِصأت ب  ػصَّػب    ةُأىِلكت ي د ب   َّبور. ةيف ىاا د ؿ 
 ب من  هث ا١ت أؽ.ةا  َّبور رفح هتب من  هث ا١تغأب   ةتق بله  ا صَّب    ةا يت هت

 صالح عليو السالم

                                                                                                                                            

بيب نعي  ابصبه ين رٛتو ا   يف ذ أ موازنث ابنبي و يف فض  له  « دئ ا ا نبوة»ا صصا ا ،  ث ةا ،الثوف من    ب أفض  ة١تزف  ف   ة فأا   
ك  ب مطبوع ب حقيق د. ٤تم  رةاس دلعو  ي   د. يب  ا رب يب س   ا ةىاا  بصض  ا نبين    ةمق بلث م  أةتوا من اآلف ت ٔت  أةيت يليو ا سالـ.

 بَتةت. –ا ن تأ: دار ا نص  س 
 ( ين ابن يب س رضي ا ينهم .ٜٓٓ( ةمسل  )ٖ٘ٓٔرةاه ا بخ ري ) ٔ
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أخأج ا  ص حل ن دث من صخأة   فجعله   و آفث دا ث يلى نبوتو ةُحجث يلى دومو   ةد  حصا نمَت 
فإف ن دث ص حل دل تكلمو ةدل تس كُت  و   يف حُت أف نبين  با أبلغ من ذ      ىاا  نبين  ٤تم  

 ةمن ذ   ته دة م  ٕت  من أرب ّٔ    عض بعضه  ب و بعض اٟتيوان ت   ةتكت  و  تِه ت
َن  رَاٍع فَػْأَيى بِ ٟتَْأَِّة ِإْذ َيَأَض  رضي ا ينوَأيب َسعِيٍ  ا٠ْتُْ رِيّْ َعْن ا ا ب  و ب  نبوة   ف ِذْ ٌب دَ َؿ: بَػيػْ

بَػْيٍِت َةبَػُْتَ ِ َ  ٍة ِمْن َت  ِِو   َفَج َو ا أَّاِيي َفْسَعى فَ نْػ َػَزَيَه  ِمْنُو   فَػَق َؿ  ِلأَّاِيي: َأئ تَػ َِّقي ا لََّو   َٖتُوُؿ 
. ُفَكلُّْمٍِت ِبَكالـِ اإِلْنسِ  رِْزٍؽ َس دَُو ا لَُّو ِإرَلَّ؟ دَ َؿ ا أَّاِيي: اْ َعَجُب  ِلاّْْ ِب   َةا اّْْ ُب ُمْقٍ  َيَلى َذنَِبِو  

  ٭ُتَ ُّْث ا نَّ َس  ٔبَػُْتَ اٟتَْأَّتَػُْتِ  دَ َؿ ا اّْْ ُب  ِلأَّاِيي: َأئ ُأَح ُّْثَ  بَِأْيَجَب ِمْن َىَاا؟ َىَاا َرُسوُؿ ا لَِّو 
يف زَاةِفٍَث ِمْن َزَةافَ َى    مُثَّ َدَخَا َيَلى  ٕبِأَنْػَب ِو َم  دَْ  َسَبَق   َفَس َؽ ا أَّاِيي َت َوُه ِإذَل اْ َمِ فَنِث   فَػَزَةاَى 

  فََخأََج َرُسوُؿ ا لَِّو َةدَ َؿ  ِلأَّاِيي: "دُْ  فََأْخربْ"   فََأْخبَػَأ ا نَّ َس  ٖفَػَق َؿ  َُو َم  دَ َؿ ا اّْْ بُ  َرُسوِؿ ا لَِّو 
َس   َةا َِّاي نْن َأْتَأاِط ا سَّ َيِث َ الـُ ا سَّْب ِع اإلِ : "َصَ َؽ ا أَّاِيي   َأئ مِ  ٔتَ  دَ َؿ ا اّْْ ُب   َةدَ َؿ 

َس   َةُفَكلَّْ  ا أَُّ ُا نَػْعَلُو َةَيَابََث َسْوِطِو   َةٮُتْربَُه ننَػْصِسي بَِيِ ِه   ئ تَػُقوـُ ا سَّ َيُث َحىتَّ ُتَكلَّْ  ا سَّْب ُع اإلِ 
".َفِخُاُه ْتَِ فِث َأْىِلِو بَػْعَ هُ 

ٗ 

 أ ا من ابنص ر    ٘دخا ح  ط  أف ا ن  يب  ا بن  عصأ رضي ا ينو    رةاهمةمن ذ   
 ٛفمسح ِذفأاه  رسوؿ ا فنزؿ   ٚفت يين هحنَّ ةذرَ  فلم  رأى ا نَّ َّ   و   ٙفإذا فيو ن ِضح

 . أن  من ابنص ر فق ؿ: ت ب؟ ١تن ىاا اٞتما؟ فج و ٓٔ  فق ؿ: من ربُّ ىاا اٞتما نفسك ٜوُ ػػةَسأاتَ 
 . أن 

                                              
 «.ا نه فث». انمأ ا ػحأتُت م،ٌت حأة   ةا ػَحػأَّة أرض بم ىأ ا١ت فنث ّٔ  حج رة سود  ،َتة   ةا١ت فنث ٢ت  حأت ف تأديث ةغأبيث ٔ
 زةاى  أي ٚتعه  ةضمه . ٕ
 أمأ فنودي يف ا١تسج : )ا صالة   معث(    يج م  ا ن س ةفسمعوا دوؿ ا أايي. زاد أٛت  ىن  أف ا ن   ٖ
 ( ةا لصظ  و   ةد ؿ ا  يخ تعيب يف ح تي و يليو: إسن ده صحيح يلى تأط مسل .ٜٗٗٙ( ةابن حب ف )ٗٛ-ٖٛ/ٖرةاه أٛت  ) ٗ
 .«ا نه فث»ىو ا بس  ف من ا نخيا إذا   ف يليو   ار. انمأ  اٟت  ط ٘
 .«ا نه فث»ا نضح ىو رش ا١ت و   ةا ن ضح ىو اٞتما ا اي ُفس قى يليو ا١ت و. انمأ  ٙ
 أي ذرفت دمع . ٚ
 «.ا نه فث»انمأ ِذفأى ا بعَت أصا أذنو.  ٛ
 .«ا نه فث»سن مو. انمأ  أيسأاتو  ٜ

 ربُّ اٞتما أي ص حبو. ٓٔ

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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تُػجيعو   ةزي  أن  إرلَّ  ؾفق ؿ: أئ ت قي ا يف ىاه ا بهيمث ا يت ملَّك  ا إف ى ؟ فإنو تك 
ػػػبُ ػػػػػػةُت  ِ   ٕ.ٔوُ ػػػ

 فق ؿ١ت  أخا بعض ا صح بث فأخيه     ا يت   وت ت  كي إذل ا ن   اٟتُمَّأةِ ةد  تق ـ ذ أ دصث 
 ةا ة  ى  إ يه .فق ؿ: من َفج  ىاه بو  ى ؟ ردُّ  ا نَّ  

 السالمداود عليو 

يليو ا سالـ أنو أةيت تسبيح اٞتب ؿ   فك ف إذا سبَّح ا سبَّحت اٞتب ؿ ةا طَت معو  داةدةمن فض  ا 
  فق  سبَّح ا طع ـ يف    ف   م   و تسبيح اٞتم دات ةا به      ةد  ةد  نمَت ذ    لن  ٤تم  

 ف ه ةىو فؤ ا   ةٝتعو ا صح بث.

  ةد ؿ  معو ةا طَت سبحية ق  آتين  داةد من  فضال ف   ب ؿ يليو ا سالـ  داةد يف حق د ؿ ا
 ب  ع ي  يسبحناصرب يلى م  فقو وف ةاذ أ يب ن  داةد إنو أةاب * إن  سخأن  اٞتب ؿ معو

 .ةاإلتأاؽ * ةا طَت ٤ت ورة  ا  و أةاب

بث تسبيح ا طع ـ مأة ةىو موضوع بُت فق  ٝت  ا صح    ةد  حصا نمَت ذ   ةزف دة  لن  ٤تم  
فعن   بأ رضي ا ينو   أف ا١ت و دا ذات فـو ين  ا١تسلمُت فق ؿ فأ لوف منو    ف ي ا ن  

من م و   فج وةا بإن و فيو م و دليا   فأدخا ف ه يف اإلن و مث د ؿ: حي  ٖ: اطلبوا فضلث ا نبػي 
 يلى ا طهور ا١تب رؾ   ةا رب ث من ا.

 ٗ .نسمع تسبيح الطعام وىو يؤكل  ة ق   ن   رأفت ا١ت و فنب  من بػُت أص ب  رسوؿ ا فلق  
 سليمان عليو السالم

من فض  ا ا ن  سليم ف يليو ا سالـ أف سخَّأ ا  و اٞتن   فطيعونو ط يث مَلِكيًث   ط يث ا عبي  
 ٘ط يث نبوفث.   نٞتن  نبي١تلو ه    ةد  سخأ ا  نبين  اٞتن نمَت ذ   ةزف دة   فط يث ا

                                              
 «.ا نه فث»انمأ  بو أي تك ه ةت عبو.ُت   ٔ
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٕ

 أي بقيث من م و دليلث.ٖ 
 (.ٜٖٙ٘رةاه ا بخ ري )ٗ 
 . ٔٗٛ  ص « ا نبوات»انمأ    ب  ٘
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يوفةُحِ أ  سليم ف  نوده من اٞتن ةاإلنس ةا طَت فه  فوزَ د ؿ ا ين ِ ن سليم ف 
  ةمعٌت  ٔ

 ٕفوزيوف أي فُػَكػفُّ أة٢ت  يلى آخأى    فال ف ق ـ أح  ين منز  و   فَيسَتةف من ممُت.

ن فزغ منه  ين أمأن  نادو من ةمن اٞتن من فعما بُت ف فو بإذف ربو ةمةد ؿ ا ينه  أفض  
يااب ا سعَت

 . أي: فمن فع ؿ منه  ين ط يث ا ن  سليم ف فس كوف يقوب و ا ن ر ا١تس عأة.ٖ

فط يث اٞتن  سليم ف ىي ط يث ا عبي  ١تلو ه    ط يث دسأفث   ة يست اخ ي رفث   ةد  حصا نمَت 
ي رفث   د ؿ ا ين اٞتن ا افن   فط يث اٞتن م  ط يث نبوفث اخ  ذ   ةزف دة  لن  ٤تم  

ف  دومن  إن  ٝتعن     ب  أنزؿ من بع  موسى فه ي إذل اٟتق ةإذل طأفق مس قي  اس معوا إذل ا قأآف 
 ٗ.* ف  دومن  أ يبوا دايي ا ةآمنوا بو فغصأ  ك  من ذنوبك  ة٬تأ   من يااب أ ي 

نصأ من اٞتن فق  وا إن  ٝتعن  دأآن  يجب  * دا أةحي إرل أنو اس م  ةد ؿ تع ذل ينه  يف سورة اٞتن 
 ... اآلف ت. فه ي إذل ا أت  فآمن  بو ة ن ن أؾ بأبن  أح ا

)أي مس   (   و من ٤ت رفب فبُت ف فو   تعما  و م   اٞتن ا   فإف ا سبح نو ةتع ذل سخَّأ 
ةد ةر   فيه  ا١ت و( )أي ِدص ع   بحواض ٬ت م  ٞتواب ةِ ص ٍف  )أي صور من ٨ت س ةز  ج( ة٘ت ثيا 
 )أي ث ب ث ئ ت حأؾ من مك هن (. راسي ت

فق  سخَّأ ا  و ا١تال كث يف بعض غزةاتو   يف ب ر ةأح  ةحنُت ةابحزاب    أم  ا ن  ٤تم  
يما ا١تال كث ىو نصأة ا ن  ةمن معو من  بف اٞتنتنصأه ةت،ب و   ةىاا أ ا ةأيم  من تسخَت 

ىو م  تق ـ من صن  ا رفب ةا  م ثيا ةاٞتِص ف  اٞتنؿ معو   بينم  يما ا صح بث ا١تؤمنُت ةا ق  
 ةا ق ةر.

  ةىاا نمَت   ا   فإف مأدة ا  ي طُت ُتصصَّ  يف رمض ف برب ث ا  أفعث ا يت   و ّٔ  ا ن  ٤تم  
يم ف من إذئؿ ا  ي طُت بُت ف فو    م    و يف اٟت فث: إذا دخا تهأ رمض ف لم  حصا  س

 ٘  ةُصصّْ ت ا  ي طُت. ا ن ر  ةُغلّْقت أبواب  اٞتنثحت أبواب فُػ ّْ 
                                              

 . ٚٔسورة ا نما:  ٔ
 انمأ تصسَت اآلفث ين  ابن  ،َت رٛتو ا. ٕ
 . ٔٔسورة سبأ:  ٖ
 . ٖٔ – ٖٓسورة ابحق ؼ:  ٗ
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٜٚٓٔ)  ةمسل  ( ٜٜٛٔ) ا بخ ريرةاه  ٘
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داةد يليو ا سالـ   ا   فق  ٚت  ا  سليم ف يليو ا سالـ ا نبوة ةا ػُمػل   م    ف أبوه من دبلو  
فق  خَته ا بُت ا ػُمػل  ةا نبوة ةبُت أف فكوف يب ا رسوئ ف خ  ر ابخأى   ةىاا    ةأم  ٤تم  

   فعن أيب ىأفأة رضي ا ينو د ؿ:  لس  ربفا إذل ا ن   زف  رفعث ةد ر  لن  ف ضمن م
فنمأ إذل ا سم و   فإذا مَلٌ  فنزِؿ   فق ؿ  و  ربفا: إف ىاا ا١تلَػػ  م  نزؿ منا فـو ُخِلق دبا ا س يث 

 ؟  نبي  ٬تعُل  أة يب ا رسوئ  فلم  نزؿ د ؿ: ف  ٤تم    أرسَلٍت إ ي  رب    أفمِلكً 
 د ؿ  ربفا: تواض   أب  ف  ٤تم .

 ٔ: با يب ا رسوئ. فق ؿ رسوؿ ا 

 ا عب  ا أسوؿ أفضا من ا١تِل  ا ن  من ة هُت:د  تق ـ بي ف أف دلت: ة 

ؤمنُت   فمهمث ػػػػػعوث  إذل دـو   فأفن   ةأم  ا ن  فيكوف مبعوث  إذل دـو مػػ: أف ا أسوؿ فكوف مباألول
يف ى مش ا   يا  معن  بي ف ا صأؽ بُت ا ن  ةا أسوؿ تق ـأفضا   ةد   ا أسوؿ أصعب فلهاا   ف

 .ا ، ين

: إ٪ت  أن   : أفَّ من   ف يب ا فإنو ئ ف صأؼ فيم  ٖتت ُملكو إئ بإذف ا   د ؿ الوجو الثاني
 ٕد س    ةا فعطي.

 ةأم  من   ف مِلك  فإنو ف صأؼ  م  ف  و من غَت إمث يليو.
 ٖ ا من ح ؿ ا ، ين فيم  ف علق ب  عبودفث  تع ذل.فح ؿ ابةؿ أ م

ةمن اآلف ت ا  ا ث يلى نبوة سليم ف يليو ا سالـ فه  منطق ا به    ةا طَت      نما ةا٢ت ى     م  
ث سليم ف داةد ةد ؿ ف  أفه  ا ن س ةةرِ ىو معلـو ةما ور يف سورة ا نما    م  د ؿ ا تع ذل ينو 

  ةد ؿ ا٢ت ى  ٥ت طب  سليم ف تين  من  ا تيو إف ىاا ٢تو ا صضا ا١تبُتيلمن  منطق ا طَت ةأة 
أحطُت ٔت  دل ٖتط بو ة ئ   من سبٍإ بنبٍإ فقُت  ة١ت  د  ت ا نملث   ف  أفه  ا نما ادخلوا

  تبس  سليم ف من دو٢ت    ف ٟت صا  مس  نك  ئ فػحِطمنَّك  سليم ف ة نوده ةى  ئ ف عػػػػػػػأةف
   آتى سليم ف فه  منطق ا طَت ةا به   .أف ا د

                                              
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٔ
 (.ٔٚرةاه ا بخ ري )ٕ 
ا أف ض   ةانمأ  –(   ٖتقيق د. يب  ا عزفز ا طوف ف   ا ن تأ: دار أضواو ا سلف ٔٗٛ   ٖٙٔ« )ا نبوات»انمأ م  د  و ابن تيميث رٛتو ا يف  ٖ

 (.ٜٛ/ٖٔ(   )ٕٛٔ-ٓٛٔ/ٔٔ« )٣تموع ا ص  ةى»أفض  
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 أى ا نَّ َّ ر ا١ت ق مث دأفب    ةا اي  م  يف دصث اٞتما     ةد  حصا ذ   نمَت ىاا  لن  ٤تم  
  فق ؿ: من ربُّ ىاا  نفسك ٕوُ ػػةَسأاتَ  ٔفمسح ِذفأاه  رسوؿ ا فنزؿ   حنَّ ةذرفت يين ه  ف

 . أن بنص ر فق ؿ: من ا ت ب؟ ١تن ىاا اٞتما؟ فج و ٖاٞتما
تُػجيعو   ةزي  أن  إرلَّ  ؾفق ؿ: أئ ت قي ا يف ىاه ا بهيمث ا يت ملَّك  ا إف ى ؟ فإنو تك 

ػػػبُ ػػػػػػةُت  ِ   ٘.ٗوُ ػػػ

ةفهمه  يلى فه  خط ب ا به      فق  أةيت خط ب اٟتجأ  و مزف ا  نبين  ٤تم   أةيتبا د  
ا سليم ف يليو ا سالـ   بف ا به    ٢ت  صوت ٓتالؼ    ةىاا د ر زا   يلى م  آت ه٠تط بو 

: إين بيأؼ حجأا ٔتكث   ف ُفَسل  يلي دبا أف أبعث   إين بيأفو   ةمن ذ   دو واٞتم دات   
 ٙاآلف.

َصَعَ  إذل ُأُحٍ  ةمعو أبو بكأ ةيمأ ةي،م ف فأ ف  ةين أنس بن م    رضي ا ينو أف ا ن  
 ٚ: أُثبت أح    فإ٪ت  يلي  ن  ةص فق ةتهي اف.ّٔ  فضأبو بأ لو ةد ؿ

ةدل فعل  ّٔ  أهن   منه  ا ن   أ اذراع ا   ة ا١تسمومث ا يت  ةمن اٞتم دات ا يت  لمت ا ن  
 .فأخربتو بأهن  مسمومث   ةد  تق مت ا قصث بطو٢ت  دأفب مسمومث   

فؤتَػػػػػُو سليم ف يليو ا سالـ    ةىاا تيو دل  فصهموا خط بو    بل قد سخر اهلل الشجر لنبينا 
ر ا من بٍت ي مأ فق ؿ: ف  رسوؿ ا   أَِرين  عن ابن يب س رضي ا ينهم  د ؿ: أَتى ا ن  ف

 .ٛا٠ت مت ا اي بُت  ِ صي    فإين من أَطبّْ ا ن س
 : أئ أُرف  آفث؟ فق ؿ  و رسوؿ ا 

 د ؿ: بلى.
                                              

 «.ا نه فث»انمأ ِذفأى ا بعَت أصا أذنو.  ٔ
 .«ا نه فث»سن مو. انمأ  أيسأاتو  ٕ
 ربُّ اٞتما أي ص حبو. ٖ
 «.ا نه فث»انمأ  ُت  بو أي تك ه ةت عبو. ٗ
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٘
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٙ
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٚ
 ٭ت  ج إذل يالج! أي أيأفه  ب  طب   فمن أف ا ن   ٛ
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 .ٔؽ َعاْ د ؿ: فنمأ إذل ٩تلث فق ؿ: اُدُع ذ   ا
 حىت د ـ بُت ف فو. زُ ػػػػػد ؿ: ف ي ه   فج و فنقُ 

: اِر  . فأ   إذل مك نو   فق ؿ ا ع مأي: ف  آؿ بٍت ي مأ   م  رأفت    يوـ  فق ؿ  و رسوؿ ا 
 ٕر ال أْسحأ.

يف سصأ   فأدبا أيأايب   فلم  دن  منو د ؿ   ن  م  ا ن   :  ينهم  د ؿرضي اابن يمأ ةين 
 : أفن تأف ؟ رسوؿ ا 

 د ؿ: إذل أىلي. 
 د ؿ: ىا    إذل خَت؟

 د ؿ: م  ىو؟  
 إئ ا ةح ه ئ تأف   و   ةأف ٤تم ا يب ه ةرسو و.إ ػَٰو د ؿ: ت ه  أف ئ 

 د ؿ: ىا من ت ى  يلى م  تقوؿ؟ 
 .ٖ ػسَّػُمأةىاه ا د ؿ:

ابرض خ ا   حىت   نت بُت ف فو  ٗةىي ب  طئ ا وادي فأدبلت تَػُخػػػ ُّ  ف ي ى  رسوؿ ا 
  مث ر عت إذل منبَػػػ ه    ةر   ابيأايب إذل دومو ةد ؿ:  ٘ف س  ه ى  ثالث    ف ه ت أنو  م  د ؿ

 ٙإف ف بعوين آتي  ّٔ    ةإئ ر عت إ ي  فكنت مع .
دي  تجأتُت  يس ًت ّٔم   يقضي ح   و ف نق دت ا  جأت ف  و فلم  دضى  ةمن ذ   أفض  أنو

َحىتَّ نَػَز َْن  َةاِدفً   فعن   بأ بن يب  ا رضي ا ينهم  د ؿ: ِسْأنَ  َمَ  َرُسوِؿ ا لَِّو ح   و ر ع     
فَػَلْ   ِمْن َم ٍو   فَػَنَمَأ َرُسوُؿ ا لَِّو  َٛةةٍ فَػْقِضي َح َ  ُو   فَ تػَّبَػْعُ ُو بِِإَدا   فََاَىَب َرُسوُؿ ا لَِّو  ٚأَفْػَيح

                                              
 «.ا نه فث». انمأ ا ػَعػْاؽ ىو ا نخلث ٔ
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٕ
 ا ػسَّػُمأة نوع من أنواع ا  جأ. ٖ
 تػػػػُخػ ُّ أي ت ق   ةمن ابخ ةد ةىو ا  ق يف ابرض. ٗ
 ا ةح ه ئ تأف   و   ةأف ٤تم ا يب ه ةرسو و.ئ إ ػَٰو إئ أي تِه ت أف  ٘
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٙ
 «.ا نه فث»أفيح أي ةاس . انمأ  ٚ
 «.ا١تعج  ا وسيط»صغَت ٭تما فيو ا١ت و. انمأ اإلداةة إن و  ٛ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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ِإذَل ِإْحَ ا٫ُتَ    فََأَخَا بُِغْصٍن  فَػَأ َتْيًئ  َفْسَ ًتُ بِِو   فَِإَذا َتَجأَتَ ِف ِبَ  ِطِئ اْ َواِدي   فَ ْنطََلَق َرُسوُؿ ا لَِّو 
ا َِّاي ُفَص نُِ  دَ  َِ ُه  ِٔو   فَ نْػَق َدْت َمَعُو َ   َْبِعَِت اْ َمْخُ وشِ ِمْن أَْغَص هِنَ    فَػَق َؿ: انْػَق ِدي َيَليَّ بِِإْذِف ا لَّ 

َق َدْت َمَعوُ  َحىتَّ أََتى ا  ََّجَأَة اْبُْخَأى   فََأَخَا بُِغْصٍن ِمْن أَْغَص هِنَ  فَػَق َؿ: انْػَق ِدي َيَليَّ بِِإْذِف ا لَِّو   فَ نػْ 
نَػُهَم    فَػْعٍِت َٚتََعُهَم    فَػَق َؿ: ا ْ َِئَم  َيَليَّ بِِإْذِف َ َاِ َ    َحىتَّ ِإَذا َ  َف ِب ْ مَ  ـَ بَػيػْ ْنَصِف ٦تَّ  بَػيػْنَػُهَم  َب

 ٕا لَّو   ف   أم  .
ةىو  ةين أنس بن م    رضي ا ينو د ؿ:   و  ربفا يليو ا سالـ ذات فـو إذل رسوؿ ا 

 ا مكث   فق ؿ: م  َ َ ؟ب   م و   د  ضأبو بعض أى ٖ   س حزفٌن د  ُخِضبَ 
 فق ؿ: فعا يب ىؤئو ةفعلوا.

 فق ؿ  و  ربفا يليو ا سالـ: أَتُػِحبُّ أف أُرف  آفث؟
 د ؿ: نع    أِرين.

فنمأ إذل تجأة من ةراو ا وادي فق ؿ: اُدُع تل  ا  جأة. ف ي ى  فج وت ٘ت ي حىت د مت بُت 
 إذل مك هن . ف فو   فق ؿ: دا ٢ت  فلًت     فق ؿ ٢ت  فأ عت حىت ي دت

 ٗ: حس . فق ؿ رسوؿ ا 

ب ٞتنّْ  يلث  ا ن   ٘د ؿ: ٝتعت أيب د ؿ: سأ ُت مسأةد ً: من آذفَ  ا أٛتػَٰنةين معن بن يب  
 اس معوا ا قأآف؟

 ٙأنو آذنت ّٔ  تجأٌة. –فعٍت ابن مسعود  –فق ؿ: ح ثٍت أبوؾ 

ةا  ئ ا يلى نبوتو نمَت م  آتى من ا صض  ا   ا٤تم ا سبح نو ةتع ذل د  آتى أف  ف ٟت صا
 سليم ف يليو ا سالـ ةزف دة.

 موسى عليو السالم

                                              
 «.ا نه فث»ا ػِخػ  ش   ةىو يوٌد ٬ُتعا يف أنف ا بعَت ف   بو ا زم ـ  يكوف أسأع ئنقي ده. انمأ  ا بعَت ا١تخ وش أي ا اي ةض  يف أنصو ٔ
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٕ
 «.ا نه فث»ُخػِضَب ب   م و أي اب ا ّٔ . انمأ  ٖ
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٗ
 أي أخرب.آذَف  ٘
 تق ـ ٗتأ٬تو. ٙ
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ةيجلت إ ي  رب ةمن فض  ا موسى يليو ا سالـ أنو   ف فس رع يف ط يث ا فأف  رض  ربو   
فق  ةي ه ا بأف فأضيو   ةىاا د ر زا   ين طلب ا أضى من ا      ةأم  ا ن  ٤تم    ًتضى
 .فلنو ين  دبلث تأض ى   ةد ؿ  ة سوؼ فعطي  رب  فًتضى ينو د ؿ ا

 ا   فق  أةيت موسى يليو ا سالـ من اآلف ت ا  ا ث يلى نبوتو نب  ا١ت و من اٟتجأ إذا ضأبو بعص ه 
   ةإذ اس سقى موسى  قومو فقلن  اضأب بعص ؾ اٟتجأ ف نصجأت منو اثن   ي أة يين  د  يل   ا

 .أن س م أّٔ 
نب  ا١ت و من  ةمن ا١تعلـو أفةزف دة   فق  أنب  ا ا١ت و من بُت ف فو    حصا نمَت ذ    لن   ةد 

 اٟتجأ أمأ معأةؼ   أم  نب  ا١ت و من بُت ا لح  ةا  ـ فغَت معأةؼ ةغَت مع  د.

 ػي فعن س دل بن أيب اٞتع  ين   بأ رضي ا ينو   أف ا١ت و داَّ ذات فـو ين  ا١تسلمُت فق ؿ ا نب
من م و   فج وةا بإن و فيو م و دليا   فأدخا ف ه يف اإلن و مث د ؿ: حي يلى  ٔ: اطلبوا فضلث

 ا طهور ا١تب رؾ   ةا رب ث من ا.
 . فلقد رأيت الماء ينبع من بـين أصابع رسول اهلل 
 م   علت يف بطٍت منو   فعػلمت أنو بأ ث. ةيف  صظ: ف وضأ ا ن س ةتأبوا   فجعلت ئ آ و

 دلت ٞت بأ:     ن   فومئا؟
 ٕ د ؿ: أ ص  ةأرب  م  ث.

     ب « صحيح ا بخ ري» ،َتة   ةىي ما ورة يف   ةدصص تك،َت ا١ت و بُت ف ي رسوؿ ا 
  يف    ب ا صض  ا   ب ب « صحيح مسل »ا ػمن دب   ب ب يالم ت ا نبوة يف اإلسالـ   ة اا يف 

 فث ةا  ئ ا.  ةغَتى  من   ب اٟت  يف معجزات ا ن  

 ا     )فإف فلق ا بحأ ١توسى يليو ا سالـ حُت أمأه ا أف فضأب ا بحأ بعص ه ف نصلق فك ف  ا 
 فأٍؽ    طود ا عمي  فع رب معجزة يميمث ب ىأة   ةحجث د طعث د ىأة.

 م  سأ و دأفش ةى  معو  لوس  يلث بي ه ا كأٯتث إذل دمأ ا سم و ف ن ق ِفلق ُت َةفقَ  ةيف إت رتو 
ا ب ر ٢تو أيم  آفث ةأةضح حجث ةأّٔأ بأى ف يلى نبوتو ة  ىو ين  ا تع ذل   ةدل فنقا معجزة ين 

                                              
 أي بقيث من م و دليلث.ٔ 
 (.ٜٖٙ٘رةاه ا بخ ري )ٕ 
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ن  من ابنبي و من اآلف ت اٟتسي ت أيم  من ىاا. ةىاا أيم  من حبس ا  مس دليال  يوت  بن 
 ٔنوف حىت ٘تكن من ا ص ح  يلث ا سبت(.

 ٕةمعجزاتو. أ من أمه ت آف ت نبين  د ؿ ا ق ضي يي ض رٛتو ا: آفث ان ق ؽ ا قم

١ت  ت ىوا يف صحأاو ا يلى بٍت إسأا يا  وأنز ةمن اآلف ت ا يت أفَّ  ا ّٔ  نبيو موسى يليو ا سالـ م  
عن م  أصح بو   ف ةا سلوى   نعمث من ا يليه    ةد  حصا نمَت ىاا  لن   نّْ ا ػمَ سين و من 

ضعيص  أيأؼ فيو  بـ ُسَلي :  ق  ٝتعت صوت رسوؿ ا  أنس بن م    د ؿ: د ؿ أبو طلحث
 اٞتوع   فها ين ؾ من تيو؟

د  ت: نع    فأخأ ت أدأاص  من تعَت   مث أخأ ت ٜت را ٢ت  فَلّصت ا٠تبز ببعضو   مث دّسػ و ٖتت 
 يف   د ؿ: فاىبت بو   فو  ت رسوؿ ا  إذل رسوؿ ا  ٗببعضو   مث أرسَل ٍت ٖف ي ةئث ٍت

 : آرسل  أبو طلحث؟ ا١تسج  ةمعو ا ن س   فقمت يليه    فق ؿ رل رسوؿ ا 
 فقلت: نع .

 ؟بطع ـد ؿ: 
 : نع .فقلت
 ١تن معو: دوموا. ا  رسوؿفق ؿ 

بُت أف فه    حىت  ئت أب  طلحث فأخربتو   فق ؿ أبو طلحث: ف  أـ سلي    د   ةانطلقتف نطلق 
 ن ن  م  نطعمه .ب  ن س   ة يس ي   و رسوؿ ا 

 فق  ت: ا ةرسو و أيل .

                                              
 (      ب دئ ا ا نبوة   ا قوؿ فيم  أةيت موسى يليو ا سالـ.ٓٔٗ/ٙ« )ا ب افث ةا نه فث»ب صأؼ من  ٔ
 ا أف ض(.(   ٖتقيق ٭تِت إٝت ييا   ط دار ا وف و )مصأ(   ةدار ا ن ةة ا ع ١تيث )ٖٖٖ/ٛ« )إ م ؿ ا١تعل » ٕ

 (: ٖٓٚٛ: د ؿ ابن حجأ رٛتو ا يف تأح اٟت فث رد  )تنبيو
ةد   ةد  خصي يلى بعض ا ن س ف ديى أف ان ق ؽ ا قمأ ةد  مأتُت   ةىاا ٦ت  فعل  أىا اٟت فث ةا سَت أنو غلط   فإنو دل فق  إئ مأة ةاح ة  

 له  أراد فأد ُت.د ؿ ا عم د بن  ،َت: يف ا أةافث ا يت فيه  مأتُت نمأ   ة عا د  
 دلت: ةىاا ا اي ئ ف جو غَته ٚتع  بُت ا أةاف ت. ان هى.

 «.ف ح ا ب ري»ا٠تبز ةبعضو يلى إبطو. انمأ تأح اٟت فث يف ا٠تم ر يلى ئَث أي  فَّ   ةا١تقصود أهن   صت بعض  ٖ
 ا١ت كل  ىو أنس رضي ا ينو. ٗ
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ةأبو طلحث معو   فق ؿ رسوؿ ا    فأدبا رسوؿ ا  حىت  قي رسوؿ ا  طلحثف نطلق أبو 
 .ىلمي ف  أـ سلي  م  ين ؾ : 

ثم قال    َٔمػػػْ وُ   فَػُصتَّ   ةيصأت أـ سلي  ُيػكًَّث فأدَ    فأمأ بو رسوؿ ا  ا٠تبزفأتت با   
  مث د ؿ: ا اف  ع أة   فأذف ٢ت  فأ لوا حىت تبعوا مث  2فيو ما شاء اهلل أن يقول سول اهلل ر 

خأ وا   مث د ؿ: ا اف  ع أة   فأِذف ٢ت  فأ لوا حىت تبعوا مث خأ وا   مث د ؿ: ا اف  ع أة   فأذف 
سبعوف   ةا قـو  ا قـو  له  ةتبعوا٢ت  فأ لوا حىت تبعوا مث خأ وا   مث د ؿ: ا اف  ع أة   فأ ا 

 ٖأة ٙت نوف ر ال.

فيه  ثأف    ف ع دبوى  إذل ا مهأ  ٗأتى بقصعث ةين ٝتأة بن  ػن ب رضي ا ينو أف رسوؿ ا 
 من غ ةة   فقـو ن س ةفقع  آخأةف.

 ؟٘د ؿ  و ر ا: ىا   نت تُػم ُّ 
 ٙو.د ؿ: فمن أي تيو تَعَجُب؟ م    نت تُػم ُّ إئ من ىػَٰهن    ةأت ر إذل ا سم 

 ،َتة    يس ا١تق ـ مق ـ اس قص  ه    ةد  ٚتعه    ةدصص تك،َت ا طع ـ بُت ف ي رسوؿ ا 
يف ٨تو من ي أ « ا صحيح ا١تسن  من دئ ا ا نبوة»ا  يخ مقبا ا واديي رٛتو ا يف    بو 

 ٚدصص.
                                              

ػػػث ةي و من  ل  مس  فأ   ٮت ص ٟتصظ ا سم ٔ ن أة ا عسا   ةىو  لسمن أخص   ةدو و )أدم و( من أدـ ا  يو أي  عا معو إدام  من ٟت  ا ُعكَّ
 «.ا نه فث»ة٨توه. انمأ 

 أي م  فقوؿ من ا  ي و. ٕ
 (.ٕٓٗٓ( ةمسل  ) ٖٛٚ٘رةاه ا بخ ري )  ٖ
 ا قصعث ةي و فؤ ا فيو ةفُػ،أد   أي فصن  ا ،أف . ٗ
 أي فُزاد م  فيه . ٘
 إسن ده صحيح يلى تأط ا  يخُت.«: ا١تسن »ةصححو اب ب ين   ةد ؿ ٤تققو (   ٛٔ/٘أٛت  )ة   ( ٕٖ٘ٙرةاه ا ًتماي ) ٙ
 ةمواطن تل  ا قصص      رل:  ٚ

 (.ٕٕٚٔ( ح فث   بأ رضي ا ينو   رةاه ا بخ ري )ٔ
 (.ٕٙ٘ٓ( ةمسل  )ٕٛٔٙ( ح فث يب  ا أٛتػَٰن بن أيب بكأ رضي ا ينو   رةاه ا بخ ري يف    ب ابطعمث )ٕ
 (.ٜٖٕٓ( ةمسل  )ٔٓٔٗ( ح فث   بأ رضي ا ينو   رةاه ا بخ ري يف ا١تغ زي )ٖ
 (.ٖٙٔ٘( ح فث أنس بن م    رضي ا ينو   رةاه ا بخ ري يف ا نك ح )ٗ
 (.ٕ٘ٗٙ( ح فث أيب ىأفأة رضي ا ينو   رةاه ا بخ ري يف ا أد ؽ )٘
 (.ٕٚ( ح فث أيب ىأفأة رضي ا ينو   رةاه مسل  )ٙ
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نمَت م  آتى من ا صض  ا ةا  ئ ا يلى نبوتو  أف ا سبح نو ةتع ذل د  آتى ٤تم ا      ى  ىوف
 موسى يليو ا سالـ ةزف دة.

ةأم  ٖتوؿ ا عص  حيث بي  موسى فيق بله  تسبيح ا طع ـ ةحنُت اٞتاع ةتسلي  اٟتجأ ةانقي د ا  جأة 
  ة٢تاا نقا ابن  ،َت رٛتو ا ين تيخو ابن ا زملك ين رٛتو ا دو و: فهاه ٚت دات ةنب ت ت    ٔإ يو

 ٕم  فق با انقالب ا عص  حيث.ةد  َحػيِػَيت ةتكلمت   ةيف ذ   
 عيسى عليو السالم

ة ا   ابمأ ب  نسبث  عيسى يليو ا سالـ   فق  أةيت من اآلف ت ا  ا ث يلى نبوتو أنو   ف فربئ 
  فإف يلي  رضي ا ينو ات كى من  اب مو   ةىو ا اي ُة ِ  أيمى   ةد  ةد  نمَت ذ    لن  

   مب رؾ   ةىاا خ ص بو  فُ ِصي   ةذ   أف رفق ا ن   ةدي   و يينيو   فبصق فيه  ا ن  
 ٖئ ُف  ر و فيو أح .

فق ؿ: ف  ن  ا   ادع ا  ةمن ابد ث  ا   ح فث ي،م ف بن حنيف أف ر ال ضأفأا أتى ا نبػي 
 أف فع فيٍت.

 د ؿ: ئ   با ادع افق ؿ: إف تئت أخَّأت ذ   فهو أفضا آلخأت    ةإف تئت ديوت   . 
هاا ا  ي و: ا له  إين أسأ     ةأتو و إ ي  ػفأمأه أف ف وضأ   ةأف فصلي ر ع ُت ةأف ف يو ب رل.

ػػػػقضى   نبػي ا أٛتث   ف  ٤تم  إين تو هت ب  إذل ربػي يف ح  يت ىاه ف ُ  بنبػي  ٤تم  
 : أحسب أف فيه : أف ُت صّْػػػػعٍت . د ؿ: فك ف فقوؿ ىاا مأارا. مث د ؿ بعٔو يفَّ عُ  صّْ ةتُ  ٗػٍت فيوةُت ػػػػصّْػػػػعُ 

 ٕفيو. د ؿ: فصعا ا أ ا فربِأ.

                                                                                                                                            

 «.ا١تسن »(   ةصححو ٤تققو ٗٚٔ/ٗ( ح فث د ُت بن سعي  ا٠ت،عمي رضي ا ينو   رةاه أٛت  )ٚ
ا صحيح »(   ةصححو ا اى    ةذ أه ا  يخ مقبا ا واديي رٛتو ا يف ٜ – ٛ/ٖ( ح فث ديس بن ا نعم ف رضي ا ينو   رةاه اٟت    )ٛ

 «.ا١تسن  من دئ ا ا نبوة
 «.ا١تسن »(   ةحسن إسن ده ٤تققو ٜٖٚ/ٔ ينو   رةاه أٛت  ) ( ح فث ابن مسعود رضي اٜ

 (   ةحسن اب ب ين إسن ده.ٜٖٖٛ(   ةا ًتماي ) ٕٖ٘/ٕ( ح فث أيب ىأفأة رضي ا ينو   رةاه أٛت  )ٓٔ
 .ذ أ ىاه ا قصصدأفب  تق ـ  ٔ
 يو ا سالـ.(      ب دئ ا ا نبوة   ا قوؿ فيم  أةيت موسى يلٙٓٗ/ٙ« )ا ب افث ةا نه فث» ٕ
 ( ين سها بن سع  رضي ا ينو.ٕٙٓٗ( ةمسل  )ٕٓٔٗانمأ صحيح ا بخ ري ) ٖ

 .ه رلدي و  و بقبوؿ أي تقبا تص ييتٗ 
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 ٖرِ ا يب  ا بن ي ي  ةد  انكسأت   فربِأت من س ي ه . ةمسح ا ن  
ةين ٤تم  بن ح طب رضي ا ينو د ؿ: ةدعت ا ق ر يلى ف ي   ف حًتدت ف ي   ف نطُِلق يب إذل 

  رب ا ن س(   ةأحِسبو د ؿ: )ةاتِصِو إن   ٗ)أذىب ا بأسة  ف فَػ ػُصػُا فيه  ةفقوؿ:  رسوؿ ا 
 ٘أنت ا   يف(.

 ٙةيف رةافث أف أمَّػػػػػُو د  ت  و: فم  دمت ب  من ين ه حىت بأأت ف ؾ.

 فقلت: ف  أب  مسل    م  ىاه ا ضأبث؟ ٚةين فزف  بن أيب يبي  د ؿ: رأفُت أثأ ضأبث يف س ؽ سلمث
فيو  ٛفنصث فق ؿ ا ن س: )ُأصيب سلمث(   فأتيت ا ن   د ؿ: ىاه ضأبث أص ب ه  فـو خيرب  

 ٜثالث نص، ت فن  ات كي ه  حىت ا س يث.

يف حجث ا وداع من ة ٍ  أتصيت  ةين سع  بن أيب ةد ص رضي ا ينو د ؿ: ي دين رسوؿ ا 
: ا له  اتِف سع ا   ا له  اتِف سع ا   ثالث مأار.  منو يلى ا١توت   فق ؿ رسوؿ ا 

 ُٓٔ صي.ف

ةمن نم  أ م  حصا  نبين  يليو ا سالـ ِمػم  آت ه ا ا١تسيح م  نقلو ابن  ،َت رٛتو ا ين تيخو 
   رٛتو ا تع ذل   يف موضوع إحي و ا١توتى   حيث د ؿ: ابن ا زملك ين  ا عالمث

حي و اٞتم د من ذ    ،َت   ةإ   فمنه  إحي و ا١توتى   ة لن  يليو ا سالـ ييسى   معجزات ةأم  
  ةىاا اإلحي و أبلغ من إحي و اإلنس ف ا اراع ا١تسمومث   ل  ا ن  أبلغ من إحي و ا١تيت   ةد   

 ا١تيت من ة وه: 
                                                                                                                                            

 ه رل.ؤ دي  ةىيأي تقبا تص ي و رل ُت صعو فِػػيَّ ٔ 

 «.ا١تسن »(   ةصححو اب ب ين   ة اا ٤تققو ٖٛٔ/ٗ( ةأٛت  )ٖ٘ٛٔ( ةابن م  و )ٖٛٚ٘رةاه ا ًتماي )ٕ 

 ( ين ا رباو بن ي زب رضي ا ينو.ٜٖٓٗرةاه ا بخ ري ) ٖ
 ا بأس أي ا ػمأض. ٗ
 صحيح   ةىاا إسن د حسن.«: ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٜٕ٘/ٗرةاه أٛت  ) ٘
 صحيح   ةىاا إسن د حسن.«: ا١تسن »(   ةد ؿ ٤تققو ٜٕ٘/ٗرةاه أٛت  ) ٙ
 أي: ابن اب وع. ٚ
 (.ٛٔٗ/ٖرةاه أٛت  ) ٛ
 (.ٕٙٓٗ ري )رةاه ا بخ ٜ

 (.ٕٛٙٔرةاه مسل  ) ٓٔ
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 أح ى    أنو إحي ُو  زٍو من اٟتيواف دةف بقيث ب نو   ةىاا معجز  و   ف م صال ب  ب ف. 
 اف م  موت ا بقيث. ا ، ين: أنو َأحي ه ةح ه منصصال ين بقيث أ زاو ذ   اٟتيو 

م  اإلدراؾ ةا عقا   ةدل فكن ىاا اٟتيواف فعقا يف حي تو   فص ر  زؤه  ا ،  ث: أنو أي د يليو اٟتي ة
 . ٔحي  فعقا

ا أاب : أنو أد ره ا يلى ا نطق ةا كالـ ةدل فكن اٟتيواف ا اي ىو  زؤه ٦ت  ف كل    ةيف ىاا م  ىو 
 . إلبأاىي   أبلغ من حي ة ا طيور ا يت أحي ى  ا

ب  سالـ يليو    م   : ةيف حلوؿ اٟتي ة ةاإلدراؾ ةا عقا يف اٟتجأ ا اي   ف ٮت طب ا ن  ٕدلت
جملث   بنو   ف ٤تال ػ  من ا ػُمعجز م  ىو أبلغ من إحي و اٟتيواف يف ا  «مسل صحيح »رةي يف 

  تسلي  ابحج ر  لحي ة يف ةدت   ٓتالؼ ىاا حيث ئ حي ة  و ب  كليث دبا ذ     ة ا 
يليو   ة ا   ابتج ر ةابغص ف ةته دهت  ب  أس  ث   ةحنُت اٞتاع إ يو   صلوات ا  ٖةا ػَمَ ر

 ٗان هى  الـ ابن  ،َت رٛتو ا. ةسالمو يليو.

 ةد ؿ يمأة بن سوَّاد: د ؿ ا   فعي:
 . م  أيطى ا يز ة ا نبي  م  أيطى ٤تم ا 

 ى.فقلت: أيطى ييسى إحي و ا١توت
فق ؿ: أيطى ٤تم ا اٞتاع ا اي   ف ٮتطب إذل  نبو حُت ُبٍِت  و ا١تنرب   َحػنَّ اٞتاع حىت ٝتُِ  صوتو 

 ٘  فهاا أ رب من ذ  .
د ؿ ابن  ،َت رٛتو ا: ةىاا إسن د صحيح إذل ا   فعي رٛتو ا   ةىو ٦ت   نت أٝت  تيخن  اٟت فظ 

ي رٛتو ا ةأ ـأ م،واه   ةإ٪ت  د ؿ: فهاا أ رب من ذ   أب  اٟتج ج ا١تزي رٛتو ا فا أه ين ا   فع
ةَحنَّ  ١ٔت  ٖتوؿ ينو إذل ا١تنرب فَأفَّ  ٙبف اٞتِاْع  يس ٤تال  لحي ة   ةم  ىاا حصا  و تعوٌر َةَةْ ػػػػػ ٌ 

 ف ح ضنو ةسكَّنو حىت سكن. حىت نزؿ إ يو رسوؿ ا  ٕحنُت ا ِع  ر

                                              
 دو و أنو فعقا بنو أخربه بأف فيو ٝت    ةىاا ئ فصعلو إئ ا عقالو. ٔ
 ا ق  ا ىو ابن  ،َت رٛتو ا. ٕ
 «.ا نه فث»ا ػَمػ ر ىو ا طُت ا١ت م س . انمأ  ٖ
 (.ٕٛٗ/ٙو ا سالـ   )     ب دئ ا ا نبوة   ا قوؿ فيم  أُيِطي ييسى ابن مأًن يلي« ا ب افث ةا نه فث» ٗ
 «.ا ب افث ةا نه فث»(   ةىن ؾ سقط ٔتق ار سطأ يف ا١تطبوع   ةد  اس  ر  و من ا١تأ   ا ق دـ يف ٛٙ/ٙ« )دئ ا ا نبوة»رةاه ا بيهقي يف  ٘
 «.ا نه فث»ا ػَو ػ  ىو ابث. انمأ  ٙ
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 ٖإ يو   فأن   أحق أف تَػِحنوا إ يو. د ؿ اٟتسن ا بصأي: فهاا اٞتاع َحنَّ 
ذف ا فعمي    ةىاا أيجب ةأيم  من إ٬ت د حي ة ةتعور إةأم  يود اٟتي ة إذل  سٍ    نت فيِو ب

 ٗيف ٤تا  يس مأ وف   ا     ةدل تكن فيو دبا ب  ُكػػػلّْيث فسبح ف ا رب ا ع ١تُت.

يب ت    م  د ؿ تع ذل ينو إذ د ؿ  قومو ةمن آف ت ييسى يليو ا سالـ أنو   ف ٮترب ببعض ا١تغ
 ةأنبئك  ٔت  تأ لوف ةم  ت َّخأةف يف بيوتك  أي أخرب   ٔت  أ ا أح    اآلف   ةأخرب   ٔت  ىو  

ُمػ َّخٌأ يف بي و من ا طع ـ  لغ    ةىاا ا عل  حصا ب طالع ا  و يليو ين طأفق ا وحي   ة يس 
 ٘يلم  اس قا ا١تسيح بعلمو.

  فق  أخرب ين ٚتلث من ابمور ا١تس قبليث   ف ؿ ىاا يلى نبوتو    مَت ىاا  لن  ةد  حصا ن
بف ىاا ئ فكوف إئ ين طأفق ا وحي من ا إ يو   فمن ذ   أنو نعى ا نج تي يف ا يـو ا اي 

 ٙب ١ت فنث   ةصلى يليو صالة ا غ  ب. م ت فيو ةىو ب ٟتب ث   ةا ن  
بعث  ي    غزةة مؤتو   ف س عما يليه   ضي ا ينو أف ا ن  ةيف صحيح ا بخ ري ين أنس ر 

زف  بن ح رثث   ةأةص ى  إف أصيب زف  فأمَتى   عصأ   ةإف أصيب  عصأ فأمَتى  يب  ا بن 
مث  عصأا مث ابن رةاحث ةىو د ي   ٚإذ نَعى زف ا رةاحث   فبينم  ا صح بث يف ا١ت فنث م  رسوؿ ا 

: أخا ا أافث زف  فأصيب   مث  س بن م    رضي ا ينو د ؿ: د ؿ ا ن  يف ا١ت فنث   فعن أن
  ارف ف   مث  أخاى   عصأ فأصيب   مث أخاى  يب  ا بن رةاحث فأصيب   ةإف ييٍت رسوؿ ا 

 ٛأخاى  خ    بن ا و ي  من غَت إمأٍة فُصػ ح  و.

                                                                                                                                            
 أفَّ من ابنُت   ةىو صوت ا بك و. ٔ
 دث ا يت فصا راييه  ة  ى  ينه  بع  مضي ي أة أتهأ.ا ػعِػ  ر ٚت  ُيػ أاو   ةىي ا ن  ٕ
 (  الـ اٟتسن.ٚٓ٘ٙرةى ابن حب ف ) ٖ
 (      ب دئ ا ا نبوة   ب ب ا  نبيو يلى ذ أ معجزات  أسوؿ ا ٦ت ثلث ١تعجزات ٚت يث من ابنبي و.ٚٓٗ/ٙ« )ا ب افث ةا نه فث» ٗ
 . ٜٗانمأ تصسَت ابن  ،َت   سورة آؿ يمأاف   اآلفث:  ٘
 ( ين أيب ىأفأة رضي ا ينو.ٜٔ٘( ةمسل  )ٕ٘ٗٔانمأ صحيح ا بخ ري ) ٙ
 أي أخرب ٔتوتو. ٚ
 (.ٕٙٗٔرةاه ا بخ ري ) ٛ
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رؤةس ا١ت أ ُت   فعن أنس بن م    ين ب را دبا ا١تعأ ث ح َّد مواض  د ا بعض  ة١ت  نزؿ ا ن  
  ف فأفن  مص رع أىا ب ر ب بمس     د ؿ: إف رسوؿ ا  يمأ بن ا٠تط ب   أف رسوؿ ا 

 فقوؿ: ىاا مصأع فالف غ ا إف ت و ا.
 ٔ. فق ؿ يمأ: فوا اي بع،و ب ٟتق ؛ م  أخطئوا اٟت ةد ا يت ح  رسوؿ ا 

أرسا يلي  ةا١تق اد   ينو م هورة   ةفيه  أف رسوؿ ا ةدصث ح طب بن أيب بل عث رضي ا
ةا زبَت رضػػػػػػػػػي ا ينه  يف إثأ امأأة ٖتما رس  ث إذل ا١ت أ ُت   فق ؿ ٢ت : انطلقوا حىت تأتوا رةضث 

   فإف ّٔ  امأأة من ا١ت أ ُت معه     ب إذل ا١ت أ ُت.« خ خ»
 ٕأ ا١تسلمُت.ػػػسِ ػػػعه     ب إذل ا١ت أ ُت فيو إف  و  ِ ةحصا ابمأ   ةأدر وى  يف تل  ا أةضث   ةم

أخرب ببعض ا١تغيب ت  م  أخرب ّٔ  أخوه ا١تسيح ييسى ابن مأًن   صلى ا  ف    ى  أف ا ن  
 يليه  ةسلَّ .
 جميع األنبياء

من  ن  ةرفعث ا١تك نث حصلت يف ا  ني  ٞتمي  ابنبي و يليه  ا سالـ   ةد  حصا نمَت ذ   ةزف دة  ل
بُت س  أ ابنبي و   فم  من خطيب ةئ مؤذف ةئ مصلي فن  ي ربو يف صالتو يف طوؿ ا ع دل ةيأضو 

ةرفعن    ةص ؽ ا إذ فقوؿ أن محمدا رسول اهلل إئ ةفقوؿ: أته  أف ئ إ و إئ ا   ةأته  
 .   ذ أؾ

خوانو ابنبي و   ةذ   ١ت  ا أفعث اٟتسيث يلى إ  يس ىاا فحسب   با د  حصلت  لن  ٤تم  
ُيأِج بو إذل ا سم و   ةص ر يف مس وى فوؽ ا١تس وى ا اي ى  فيو   ةيال فوؽ ا سم ةات ا يت فيه  

 ابنبي و   ةىاا د ر زا   يلى م  حصا ٢ت  من ا أفعث   د ؿ ابن  ،َت رٛتو ا:

س يليو ا سالـ   ةىو يف ا سم و ة١ت    نت  يلث ائسأاو رُِف  من ٝت و إذل ٝت و حىت سلَّ  يلى إدرف
ا أابعث   مث   ةزه إذل ا٠ت مسث مث إذل ا س دسث فسلَّ  يلى موسى ّٔ    مث   ةزه إذل ا س بعث فسلَّ  
يلى إبأاىي  ا٠تليا ين  ا بيت ا١تعمور   مث   ةز ذ   ا١تق ـ   فُأفِػػػػ  ١تس وى ٝت  فيو صأفف 

                                              
 (.ٖٕٚٛرةاه مسل  ) ٔ
 ( ين يلي بن أيب ط  ب رضي ا ينو.ٜٕٗٗ( ةمسل  )ٖٚٓٓةا قصث يف صحيح ا بخ ري ) ٕ
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صلى ب بنبي و   نث ةا ن ر ةغَت ذ   من اآلف ت ا كربى   ة   ة  و س رة ا١تن هى   ةرأى اٞت ٔابدالـ
  خ زف ا ن ر   فهاا ىو ٝت و ُمقأبوى    ةسل  يليو رضواف خ زف اٞتن ف   ةم  ِ  ةتيَّعو من ُ اّْ 

ا  أؼ   ةىاه ىي ا أفعث   ةىاا ىو ا  كأًن ةا  نوفو ةاإلته ر ةا  ق ًن ةا علو ةا عممث. صلوات ا 
 ٕى س  أ أنبي و ا أٚتعُت. ان هى  المو رٛتو ا.ةسالمو يليو ةيل

                                              
 ئبن ابثَت.« ا نه فث» تع ذل ةةحيو   ةم  فس نسخونو من ا لوح اصوظ. انمأ صأفف ابدالـ أي صوت  أف هن  ٔت  تك بو من أدضيث ا ٔ
   ةرفعن ه مك ن  يلي      ب دئ ا ا نبوة   ا قوؿ فيم  أُيِطي إدرفس يليو ا سالـ من ا أفعث ا يت نوه ا با أى  فق ؿ « ا ب افث ةا نه فث» ٕ

(ٙ/ٜٗٔ.) 
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ما أوتي من بين مقارنة فيها و ،  في مدح النبي  3قصيدة للشيخ جمال الدين الصرصري
 ي من سبقو من األنبياء من معجزاتمعجزات بما أوت

 ا١تبعوث  لن س رٛتًث *** ُف يّْ  م  أةىى ا ضالؿ ةفصِلح٤تم  
 ؿ ُمػجيبًث ***   اةد أة ئَف اٟت فػُ  ا ػُمصصح  ئن سبَّحت ُص ُّ اٞتب 

 فإف ا صخور ا ص َّ ئنت ِبَكصّْو *** ةإف اٟتصػػ  يف  صو  ُيَسبّْح 
 ةإف   ف موسى أنبَ  ا١ت و ب  عص  *** فمن  صّْو د  أصبح ا١تػ و َفطصح 

 ا أفح ا أُّخ ُو مطيعًث *** سليم ف ئ تأ ػو تأةح ةتسأح  ةإف   نت
   نت  نصأ نبين  *** ةريٌب يلى تهٍأ بو ا٠تص  ُفكلح   ٕػ فإف ا صّْب

 ةإف أةيت ا ػُملَ  ا عمي  ةُسخّْأت ***  ػو اٞتن تسعى يف رض ه ةتك ح 
 فإف مص تيح ا كنػػوز بأسأى  *** أت و فَأدَّ ا ػػػزاى  ا١تًت حُ 

ػػػػػػػػػةإف  ػ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػ  *** ةموسى ب كليٍ  يلى ا طور ٯُتنح  ف إبأاىي  ُأيطي ِخلًث ػػػ
 فهػاا حبيٌب با خليٌا مكلَّ  *** ةُخصّْص ب  أؤف  ةب ٟتق أتأح 

 *** ةف ص   لعػ صُت ةا ن ر تَػْلصح  ٖةُخصّْص ب ٟتوض ا عمي  ةب  لّْوا
 ةب ١تقع  ابيلى ا١تقأَِّب نػػ  و *** يطػػػ ًو  عينيو أَدأُّ ةأفأح
 ةب  أتبث ا عليػ  ا وسيلث دةهن  *** مأاتب أرب ب ا١تواىب َتلمح
 ٗة٢َتَْو إذل اٞتن ت أةُؿ داخٍا ***  ػػو بػ ّٔ  دبا ا٠تال ق فُػْصَ ح

 

                                              
  ف   ة سكن بغ اد  - يلى مقأبث من بغ اد -ت يأ من أىا صأصأ صأي   ز أف  ٚت ؿ ا  فن ا صأ  أبو   ري ىو ٭تِت بن فوسف بن ٭تِت ابنص ٔ

ا١تن قى من » ة   اٟتنبليدصي ة دا يث يف ا صقو   « ةاجث ا١تس قيمث ا  رة ا ي يمث» منه    و دفواف تعأ صغَت ةمنموم ت يف ا صقو ةغَته    ضأفأا
 (.ٚٚٔ/ٛ« )ابيالـ»انمأ تأٚت و يف    ٙ٘ٙتويف سنث   ةغَت ذ     « يو ةسل م ا ح ا أسوؿ صلى ا يل

 أي ا لواو   ةىو  واو اٟتم  ا اي فكوف بي ه فـو ا قي مث.« ا لوا»فقص  بقو و  ٕ
 أي  واو اٟتم  ا اي فكوف بي ه فـو ا قي مث. ٖ
 «.ا ب افث ةا نه فث» واد  ضمن    بو نقا ابن  ،َت رٛتو ا ىاه اببي ت يف خ ٘تث    ب دئ ا ا نبوة ا ٗ
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 خالصة

يلػى ابنبيػػ و ةا نػػ س أٚتعػُت ٓتصػػ  ص يميمػػث  ةخ ٘تػث ا قػػوؿ أف ا سػبح نو ةتعػػ ذل دػػ  اصػطصى نبيػػو ٤تمػػ ا 
نبي و   ةتأفع و أفضا ا  أا     ةأم و أفضا ابم    ةد  ٠تص ا عالمث ابن ا قي  رٛتػو ة ،َتة    عل و أفضا اب

 فق ؿ:ا تل  ا٠تص  ص 
فمن ذ   أنو بُعِػػػػث إذل ا٠تلق ي مث   ةُخػػػػػِ   بو دفواف ابنبي و   ةأُنزِؿ يليو ا قأآف ا اي دل فُػػػػػنَزؿ من ا سم و  

ػْ ػػػػُلػػػػػػوِّا   ةَضمن  و حصمو إذل أف فأيت ا بأمأه   ةأةيت    ب ف ُبهو ةئ فق ربو   ةأُنزِ  ؿ يلى دلبو ٤تصوظ  َمػػػػ
 وامُ  ا كل    ةُنِصأ ب  أيب يف دلوب أي ا و ةبينهم  مسَتة تهأ   ةُ ِعلت صصوؼ أم و يف ا صالة يلى 

  ةأُسأِي بو اذل أف   ةز  ِم، ِؿ صصوؼ ا١تال كث يف ا سم و   ةُ ِعلت ابرض  و ةبم و مسج ا ةطهورا
ا سم ةات ا سب    ةرأى م  دل فأه ب ٌأ دبلو   ةرُِف  يلى س  أ ا نبيُت   ةُ ػػػِعا سيَ  ة   آدـ   ةان  أت ديوتو 
يف م  رؽ ابرض ةمغ رّٔ    ةاتَّػػػػبعو يلى دفنو أتب ٌع أ ،أ من أتب ع س  أ ا نبيُت من يه  نوح إذل ا١تسيح   

ُلػػػ،  أىا اٞتنث   ةَخػػػػصَّػػػو ب  وسيلث ةىي أيلى در ث يف اٞتنث   ةب ١تق ـ امود ا اي فَػػػػغبطو بو ابةَّ وف فأُمَّػػػػػ و ثُ  ػػػػ
ةاآلِخأةف   ةب   ص يث ا عممى ا يت ف أخأ ينه  آدـ ةنوح ةابأاىي  ةموسى ةييسى   ةأيزَّ ا بو اٟتق ةأىلو 

أح  دبلو   ةأذؿ بو ا ب طا ةحزبو ُذئ دل ٭تصا بأح  دبلو   ةآت ه من ا عل  ةا  ج يث ةا صرب ِيػػػػزِّا دل فُػػػػػعِػػػػزَّه ب
م  دل فؤتَػػػػو ن  دبلو   ةُ ِعلت اٟتسنث منو  ػَٰهيث ةا زى  يف ا  ني  ةا أغبث يف اآلخأة ةا عب دات ا قلبيث ةا١تع رؼ اإل
،َتة   ةٕت ةز  و ين أم و ا٠تطأ ةا نسي ف ةم  ةمن أم و بع أ أم، ٢ت  إذل سبعم  ث ضعٍف إذل أضع ؼ  

ةٚتيُ  مال كِ و   يليه  صلوات ا ةسالمو   ةأمأ يب ده ا١تؤمنُت  له  أف  ٔاس ُػػػكأىوا يليو   ةصلى يليو ىو
اف   فصلوا يليو ةفسلموا تسليم    ةدَػػػػأف اٝتو ب ٝتو   ف ذا ذُِ أ ا ذُِ أ معو    م  يف ا٠تطبث ةا   ه  ةابذ

فال فصح بحٍ  أذاف ةئ خطبث ةئ صالة حىت ف ه  أنو يب ه ةرسو و   ةدل ٬تعا بحٍ  معو أمأا فُط ع   ئ 
أبواب اٞتنث إئ يمَّن سل  خلصو  ِٕمػػمن دبلو ةئ ٦تن ىو    ن بع ه   إذل أف ُتطوى ا  ني  ةمن يليه    ةَأغلق

ػػَعػػػلو أةَؿ من تن ق ينو  ةاد  ى بو   ة عا ِ واو اٟتم  بي ه   فآدـ ةٚتي  ابنبي و ٖتت  وا و فـو ا قي مث   ة ػ
ائرض ةأةَؿ ت ف  ةأةَؿ م ص    ةأةَؿ من فَقأع ب ب اٞتنث ةأةَؿ من ف خله    فال ف خله  أح  من ابة ُت 

يلى تنصيا أةامأه  ةاآلِخأفن إئ ب ص ي و   ةُأيِطي من ا يقُت ةاإلٯت ف ةا صرب ةا ،ب ت ةا قوة يف أمأ ا ةا عزٯتث
ةا أض  ينو ةا  كِأ  و ةا قنوع يف مأض تو ةط ي و ظ ىأا ةب طن  سأا ةيالنيث يف نصسو ةيف ا٠تلِق م  دل فُعطو ن  

                                              
 أي ا سبح نو ةتع ذل. ٔ
 أي ا سبح نو ةتع ذل. ٕ



 ظم قدر النبي محمد ـعلى عِ  الثمانونالدالئل 

دبلو   ةمن يأؼ أحواؿ ا ع دل ةِسػػػػػيَػػػػأ ابنبي و ةأَُمػػػػػػَمه  تبُت  و أف ائمأ فوؽ ذ     فإذا   ف فـو ا قي مث 
 ٔذ   م  ئ يُت رأت ةئ أذف ٝتعت ةئ خطأ يلى دلب ب أ أنو فكوف أب ا. ظهأ  لخال ق من

                                              
 مكث. –  ٖتقيق: ي،م ف ٚتعث   ا ن تأ: دار ي دل ا صوا    ٛٚٔ – ٚٚٔ  ص « ى افث اٟتي رى يف أ وبث ا يهود ةا نص رى» ٔ



 الفصل الثالث: 
 

الدالئل الثمانون على عظم قدر 
 النبي 

 



 مقدمة جزء حقوق النبي 

 ۱٥۳ 

 السبعة عشر على األمة الفصل الرابع: حقوق النبي 

 :على سبيل اإلمجالكالتايل ، وهي   حقاعشر  القيام حبقوقه ، وهي سبعةيقتضي  اإلميان بالنيب 

 تصديقه فيما أخرب .١

 طاعته فيما أمر .٢

 اجتناب ما �ى عنه وزجر .٣

 أن ال يعبد اهللا إال مبا شرع .٤

 التحاكم لشريعته .٥

 تعظيم سنته .٦

 أهل البدع ، الراغبني عن سنتهة جمانب .٧

 الدعوة إىل دينه .٨

 عن دينه الذب .٩

  حمبته .١٠

 توقريه  .١١

 هالذب عن ذات .١٢

 األدب معه حيا وميتا .١٣

 يهويتضمن الصالة والسالم عل، الدعاء له  .١٤



 مقدمة جزء حقوق النبي 

 ۱٥٤ 

 صحابته توقري .١٥

 زوجاته توقري .١٦

 آل بيته توقري .١٧

، والذي جاء يف  حة للنيب هو املعرب عنه يف احلديث النبوي بالنصي قوق النيب حبوالقيام 
 .الدين النصيحة :قال أن النيب رضي اهللا عنه احلديث الذي رواه مسلم عن متيم الداري 

 ؟ملن :قلنا
 0F١.وألئمة املسلمني وعامتهم ولرسولهولكتابه هللا  :قال

  : للنيب  ملخصا كالم بعض العلماء يف معىن النصيحةرمحه اهللا قال النووي 
ى الرسالة ، واإلميان جبميع ما جاء به ، وطاعته يف أمره ؛ فتصديقه عل وأما النصيحة لرسول اهللا 

، وإعظام حقه وتوقريه ، وإحياء و�يه ، ونصرته حيًا وميتاً ، ومعاداة من عاداه ، ومواالة من وااله 
طريقته وسنته ، وبث دعوته ، ونشر شريعته ، ونفي التهمة عنها ، واستثارة علومها ، والتفقه يف 
معانيها ، والدعاء إليها ، والتلطف يف تعلمها وتعليمها ، وإعظامها وإجالهلا ، والتأدب عند 

هم إليها ، والتخلق ـل أهلها النتسابقراءاتا ، واإلمساك عن الكالم فيها بغري علم ، وإجال
القه ، والتأدب بآدابه ، وحمبة أهل بيته وأصحابه ، وجمانبة من ابتدع يف سنته أو تعرض ألحد ــبأخ

 1F٢.من أصحابه وحنو ذلك
  : للنيب  معىن النصيحةبينا مي عياض يف شرح حديث متيم الداري وقال القاض

                                                 
 .)٥٥الداري (رواه مسلم عن متيم  ١
 .شرح النووي على صحيح مسلم ٢



 مقدمة جزء حقوق النبي 

 ۱٥٥ 

ا عنه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من النصيحة لرسوله ؛ التصديق بنبوته ، وطاعته فيما أمر به و�
عاداه ، وحماربة من حاربه ، وبذل النفوس واألموال دونه يف حياته ، وإحياء سنته بعد موته ، 
بالبحث عنها ، والتفقه فيها ، والذب عنها ، ونشرها ، والدعاء إليها ، والتخلق بأخالقه الكرمية ، 

ظيمه ، وحمبة آل بيته وأصحابه ، وجمانبة من ابتدع يف والتأدب بآدابه اجلميلة ، وتوقريه ، وتع
 2F١.سنته

 

                                                 
 مصر. –: دار الوفاء حتقيق حيىي إمساعيل ، الناشر) للقاضي عياض ، ١/٣٠٧( »إكمال املعلم« ۱
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 ۱٥٦ 

 تصديقه فيما أخبر :الحق األول

طر معىن اإلميان ، ـــالم ، وهو شــن اإلســالداخل إىل دي هيدخل منهو الباب الذي  صديق النيب ــت
 .فإن اإلميان هو التصديق واالنقياد

به من العقائد والشرائع واألخبار واآلداب ، وأن ما جاء به من عند يتضمن ما جاء  وتصديقه 
 إن هو إال وحي يوحى﴾. *تباعه ، كما قال تعاىل ﴿وما ينطق عن اهلوى اهللا حق جيب ا

حق  وانظر إىل املنـزلة العالية الرفيعة اليت حازها أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه الذي آمن بالنيب 
: ملا أسري ، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت اإلميان ، وصدقه حق التصديق ، مث اتبعه على دينه

أصبح يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به  ملسجد األقصى ؛إىل ا بالنيب 
هل لك إىل صاحبك ، يزعم أنه  :وا، فقال -وصدقوه ، وسعوا بذلك إىل أيب بكر رضي اهللا عنه 

  ؟أسري به الليلة إىل بيت املقدس
  ؟أو قال ذلك :قال
 .نعم :قال
 .لئن كان قال ذلك لقد صدق :قال
 ! ؟تصدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح أو :قالوا
 .نعم ، إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة :قال

 0F١.فلذلك مسي أبو بكر الصديق

                                                           
 .) ، وصححه الذهيب٣/٦٢( »املستدرك«رواه احلاكم يف  ١
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 ۱٥۷ 

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا ( :له فضل كبري ، قال تعاىل وتصديق النيب 
ضل من اهللا وكفى فعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا * ذلك ال

 .)باهللا شهيدا
أهل الغرف من  يرتاءيونإن أهل اجلنة  :قال اهللا عنه عن النيب وعن أيب سعيد اخلدري رضي 

1Fب الدريفوقهم كما ترتاءون الكوك

 .الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم ١
 .غريهم ال يبلغها تلك منازل األنبياءل اهللا ، يا رسو  :قالوا
 2F٢.وصدقوا المرسلينرجال آمنوا باهللا ، بلى والذي نفسي بيده  :قال

 .وضد التصديق التكذيب والشك ، وكالمها ناقض للتصديق ، عافانا اهللا من ذلك
واهللا  ؟فما علينا أال نصدقهمعروف بالصدق حىت قبل بعثته ، وقد كان يسمى باألمني ،  نيب وال

 .أعلم

                                                           
 .»فتح الباري«انظر  .الدُّري هو النجم الشديد اإلضاءة ١
 .)٢٨٣١) ومسلم (٣٢٥٦رواه البخاري ( ٢
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 امبحثعشر  أحد، وفيه  طاعته فيما أمر :الثانيالحق 

فقالَهَبأنَمنَأطاعَالرسولَفقدَأطاعهَ،َخلقَ َ،َوأعلمَ َةَرسولهَـرنَاهللَتعاىلَطاعتهَبطاعقَ  .1
،َووجهَذلك1ََتعاىلَ﴿منَيطعَالرسولَفقدَأطاعَاهللَومنَتوىلَفماَأرسلناكَعليهمَحفيظًا﴾

إمناَهوَمبلغَعنَاهللََدَاهللَعزَوجلَ،َفالرسولَإمناَجاءَهبذاَالدينَمنَعنَأنَالرسولَ
اآليةَ،ََقلَإمناَأناَبشرَمثلكمَيوحىَإيلوملَيأتَبشيءَمنَعندَنفسهَ،َقالَتعاىلَلنبيهَ

قلَالَأجدَفيماَأوحيَإيلَحمرماَعلىَطاعمَيطعمهَإالَأنَيكونَميتةَأوَدماَمسفوحاَوقالَ
َمنَأنَيقولَبتحرميََعلىَأنَالنيبَ،َفهذهَاآليةَتدلَداللةَواضحةََأوَحلمَخنزير تربأ

َ.قلَالَأجدَفيماَأوحيَإيلشيءَملَحيرمهَاهللَعزَوجلَأصالَ،َفقالَ

﴿وماََمنهاَقوله،2ََمنَالقرآنَايفَثالثَوثالثنيَموضعَذكرَاهللَتعاىلَطاعةَالرسولَوقدَ .2
واَالرسولَفإنَقلَأطيعواَاهللَوأطيعوقالَ،3ََآتاكمَالرسولَفخذوهَوماَهناكمَعنهَفانتهوا﴾

تولواَفإنَاهللَالَحيبَالكافرين
ياَأيهاَالذينَآمنواَأطيعواَاهللَورسولهَوالَتولواَعنهَوقالَ،4ََ

وأنتمَتسمعون
5َ َالرسولَوأويلَاألمرَوقالَتعاىلَ، َاهللَوأطيعوا َأطيعوا َالذينَآمنوا َأيها يا

 .منكم
                                                 

َ.08َسورةَالنساء:1ََ
قالَشيخَاإلسالمَرمحهَاهلل:َوقدَأمرَاهللَبطاعتهَيفَأكثرَمنَثالثنيَموضعاَمنَالقرآنَ،َوقرنَطاعتهَبطاعتهَ،َوقرنَبنيَخمالفته2ََ

َكماَقرنَبنيَامسهَوامسهَ،َفالَيذكرَاهللَإالََذ َ.(11/183«َ)جمموعَالفتاوى»كرَمعه.َوخمالفتهَ،
َ.41َ،َصَ«َالشريعة»وهكذاَقالَاآلجريَيفَ

َمجلةَوتفصيالً.َ،َوهذهَاآليةَتفـيدَأنَاهللَتعاىلَأوجبَيفَالقرآنَأخذَكلَماَأتىَبهَالرسول7ََسورةَاحلشر:3ََ
َ.32َسورةَآلَعمران:4ََ
َ.28َسورةَاألنفال:َ 5
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 هذهَاآلية:َيفقالَابنَالقيمَرمحهَاهللَ
َمنََأمرَتعاىلَبطاعته َبأنَطاعةَالرسولَجتبَاستقالاًل وطاعةَرسولهَ،َوأعادَالفعلَإعالمًا

َكانَماَأمرَبهَيفَ غريَعرِضَماَأ مرَبهَعلىَالكتابَ،َبلَإذاَأ مرَوجبتَطاعتهَمطلقاًَ،َسواء
َ.،َفإنهَأويتَالكتابَومثلهَومعهَالكتابَأوَملَيكنَفيه

َيأمر َالفع1َومل َحذف َبل ،َ َاستقالال َاألمر َأويل َطاعةَبطاعة َضمن َيف َطاعتهم َوجعل ل
الرسولَ،َإيذانًاَبأهنمَإمناَيُطاُعونَتبعًاَلطاعةَالرسولَ،َفمنَأمرَمنهمَبطاعةَالرسولَوجبتَ

َكماَصحَعنهَ َطاعتهَ،َومنَأمرَمنهمَخبالفَماَجاءَبهَالرسولَفالَمسعَلهَوالَطاعةَ،
2َ.الَطاعةَملخلوقَيفَمعصيةَاخلالقَ:أنهَقال

 4.انتهى3َ.املعروفَإمناَالطاعةَيفَ:وقال

َالذينَآمنواَ .3 َأيها َفقالَ﴿يا ،َ َأيَالكتابَوالسنة َإىلَاهللَوالرسولَ، وأمرَعندَالتنازعَبالرد
أطيعواَاهللَوأطيعواَالرسولَوأويلَاألمرَمنكمَفإنَتنازعتمَيفَشيءَفردوهَإىلَاهللَوالرسولَإنََ

 .5كنتمَتؤمنونَباهللَواليومَاآلخرَذلكَخريَوأحسنَتأوياًل﴾

                                                 
 أيَاهللَتعاىل. 1

 (َعنَعمرانَبنَحصنيَرضيَاهللَعنه.10/178«َ)الكبري»َرواهَالطرباينَيف 2
َ(َعنَعليَبنَأيبَطالبَرضيَاهللَعنه.1048(َ،َومسلمَ)7257رواهَالبخاريَ)3َ

قال:َعلىَاملرءَاملسلمَالسمعَوالطاعةَفيماَأحبَوكرِهََعنَالنيبََماومنَاألدلةَأيضاَحديثَعبدَاهللَبنَعمرَرضيَاهللَعنه
 (َ،َواللفظَملسلم.1031(َ،َومسلمَ)7144إنَأمرَمبعصيةَفالَمسعَوالَطاعة.َرواهَالبخاريَ)إالَأنَيؤمرَمبعصيةَ،َف

َ،َفصلَيفَحترميَاإلفتاءَيفَدينَاهللَبالرأيَاملتضمنَملخالفةَالنصوص.«َإعالمَاملوقعني»4َ
َ.51َسورةَالنساء:5ََ
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َكتابهَ،َوالردَإىلََ:بنَالقيمَرمحهَاهللقالَا إنَالناسَأمجعواَأنَالردَإىلَاهللَسبحانهَهوَالردَإىل
1َ.هوَالردَإليهَنفسهَيفَحياتهَ،َوإىلَسنتهَبعدَوفاتهَالرسولَ

هَوطاعتهَ،َواالهتداءَهبديهَواالستنانَبسنتهَ،َاتباعوتواترتَالنصوصَالنبويةَيفَاحلثَعلىَ .4
كلَََ:قالَمنَذلكَحديثَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنهَ،َأنَرسولَاهللَوتعظيمَأمرهَوهنيهَ،ََو

 .أميتَيدخلونَاجلنةَإالَمنَأىب
 ؟،َومنَيأىبياَرسولَاهللََ:قالوا
 2.منَأطاعينَدخلَاجلنةَ،َومنَعصاينَفقدَأىبَ:قال

3َ.عَاهللَ،َومنَعصاينَفقدَعصىَاهللمنَأطاعينَفقدَأطَاَ:قالَوعنهَأنَرسولَاهللَ
 4.يتكمَعنَشيءَفاجتنبوهَ،َوإذاَأمرتكمَبشيءَفأتواَمنهَماَاستطعتمإذاَهنَ:وقال

َ:ََقالَرسولَاهللََ:وعنَأيبَسعيدَاخلدريَرضيَاهللَعنهَقال

َكلكمَإالَمنَأىبَوشرَ  ََ.البعري5َدَعلىَاهللَكِشرادوالذيَنفسيَبيدهَ،َلتدخلنَاجلنة
ََ؟ياَرسولَاهللَ،َومنَيأىبَأنَيدخلَاجلنةَ:قال
6َ.عينَدخلَاجلنةَ،َومنَعصاينَفقدَأىبمنَأطاَ:قال

                                                 
َملخالفةَالنصوص.َ،َفصلَيفَحترميَاإلفتاءَيفَدينَاهللَبالرأيَاملتضمن«َإعالمَاملوقعني»1َ
َ(.7208رواهَالبخاريَ)2َ
َ(َعنَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنه.1035(َ،َومسلمَ)7137رواهَالبخاريَ)3َ
َ(َعنَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنه.1337(َ،َومسلمَ)7200رواهَالبخاريَ)4َ
َأيَكماَيشردَالبعريَإذاَنفرَوذهبَعنَصاحبهَ،َواملقصودَبالشرودَهناَاخلروجَعنَطاعةَاهلل.5َ
َكحديثَأيبَهريرةَاملتقدمَ،َوحديثَأيبَ(َ،َورجالهَرجالَمسلم117ََ–1/116َرواهَابنَحبانَ)6َ ،َواحلديثَلهَشواهدَتقويه

َ(.7208َ،َشرحَحديثَ)«َالفتح»(َوغريهَ،َوسندهَعلىَشرطَالشيخنيَكماَقالَاحلافظَيف2/361َهريرةَالذيَرواهَأمحدَ)
َعيبَعلىَاحلديثَأعاله.باختصارَمنَحاشيةَالشيخَشَ
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َكلَمنَقالََرسولَاهللَطاعةََ:بعدهقالَابنَحبانَ هيَاالنقيادَلسنتهَ،َمعَرفضَقوِل
خبالفَسنتهَ،َدونَاالحتيالَيفَدفعَالسننَبالتأويالتَاملضمحلةََجلَوعالشيئاًَيفَدينَاهللَ

1َ.واملخرتعاتَالداحضة
َاََوقال َاخللفاء َوسنة َبسنيت َفعليكم َمتس: ،َ َاملهديني َعليهاَلراشدين َوعضوا ،َ َهبا كوا

2َ.بالنواجذَ...َاحلديث
َاحلديثَنرىَأنَالنيبَ منَأمسكَالشيءَبنيََدَيفَلزومَالسنةَ،َفِـعلَ ـاجلَِأمرَبَففيَهذا

منَأنَيَُاليتَهيَيفَمؤخرَالفمَ،َأضراسهَ،َ نتزعَ،َوذلكَأشدَماَيكونَمنَــوعضَعليهَمنعاًَ
َكانَ وأسهلَانتزاعامبَاليتأسنانهَمسكهَبـماَيَُالتمسكَبالشيءَ،َإذ َ.قادميَفمهَأقربَتناوالًَ

َكانَأحدهمَيفَصالةَ،َمماَيدلَعلىََمَالنيبَوقدَعلَ  َناداهمَولو أصحابهَأنَجييبوهَإذا
َأمـرَإجـمَأمـظعَِ تَأصليَيفَاملسجدَ،َــكنََ:لىَقالــاملعبنَ،َفعنَأيبَسعيدََرَالنيبَـابة

َكنتَأصليَ:،َفقلتَفلمَأجبهَفدعاينَرسولَاهللَ َ.ياَرسولَاهللَ،َإين
.3َاستجيبواَهللَوالرسولَإذاَدعاكمفقالَأملَيقلَاهللَ

                                                 
َاملرجعَالسابق.1َ
(َ،4/126َ(َ،َوأمحدَ)2676(َ،َوالرتمذيَ)42(َ،َوابنَماجهَ)4687(َواللفظَلهَ،َوأبوَداودَ)1/171رواهَابنَحبانَ)2َ

َوغريهمَكثريَ،َواحلديثَصححهَاأللباينَرمحهَاهلل.
َ(.4474رواهَالبخاريَ)3َ
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﴿وماَأرسلناَمنَرسولَإالَليطاعَبطاعتهمَأقوامهمَأمرواَمجيعَالرسلَاهللَتعاىلَأنَوقدَأخربَ .5
أنَاعبدواَاهللَواتقوهَوأطيعون،َومنَهذاَقولَنوحَلقومه1ََبإذنَاهلل﴾

لَغريهَ،َوهكذاَقا2
َ.منَالرسل

ََو .6 َالرسول َعنهطاعة َأجبتمََاسيسأل َماذا َفيقول َيناديهم َ﴿ويوم َالقيامة َيوم اإلنسان
َ.3املرسلني﴾

َكانَمطيعاَللرسولَفهذاَثوابه ﴿ومنَيطعَاهللَوالرسولَفأولئكَمعَالذينَأنعمَاهللَعليهمََ:فإن
فضلَمنَاهللَوكفىَذلكَالَ*منَالنبينيَوالصديقنيَوالشهداءَوالصاحلنيَوحسنَأولئكَرفيقاَ

4ََباهللَعليما﴾ َاألهنار، َحتتها َجتريَمن َجنات َيدخله َورسوله َاهلل َ﴿ومنَيطع َوقالَتعاىل
َ.5خالدينَفيهاَوذلكَالفوزَالعظيم﴾

َكمثلَرجلََ:قالَعنَالنيبَعنهَوعنَأيبَموسىَرضيَاهللَ إمناَمثليَومثلَماَبعثينَاهللَبه
َفقال َقومَ،َإينَرأيتَاجليشَبَ:أتىَقومًا َالعََُعيينَ )يا َالنذير َفالنجاء6َريان،َوإينَأنا ،7َ،َ)

بتَطائفةَمنهمَفأصبحواَواَ،َوكذَ جَ قواَعلىَمهلهمَفنَ لفانط0َفأدجلوا،َفأطاعهَطائفةَمنَقومهَ
                                                 

َ.64َسورةَالنساء:1ََ
َ.3َسورةَنوح:َاآلية2ََ
َ.65َسورةَالقصص:3ََ
َ.78ََ–61َسورةَالنساء:4ََ
َ.13َسورةَالنساء:5ََ
َكثريَرمحهَاهلل:َأيَالذيَأعجلهَشدةَماَعاينَمنَالشرَعنَأنَيلـِبسَعليهَشيئاَ،َبلَبادرَإىلَإنذارَقومهَقبلَذلك6ََ قالَابن

َ.57ََ،َسورةَالنجمَ،َآيةََ«تفسريَالقرآنَالعظيم»فجاءهمَُعرياناَمسرعا.َ
َالنجاةَ،َحيثهمَعليها.أي:7ََ
َالدجلةَهيَالسريَبالليل.0َ
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مكاهنمَفصّبحهمَاجليشَفأهلكهمَواجتاحهمَ،َفذلكَم ـثلَمنَأطاعينَفاتبعَماَجئتَبهَ،َ
1َ.وم ـثلَمنَعصاينَوكذ بَمباَجئتَبهَمنَاحلق

َكانَعاصياَلرسولهَ ليتينََياَندمَوعضَعلىَيديهَ،َ﴿ويومَيعضَالظاملَعلىَيديهَيقولوإن
لقدَأضلينَعنَالذكرَبعدَإذََ*ليتينَملَأختذَفالناَخليالَياَويلتـٰىََاختذتَمعَالرسولَسبيالَ*

َخذوال﴾ َلإلنسان َالشيطان َوكان 2ََجاءين ،َ َورسولهَوعندئذ َاهلل َيعص َ﴿ومن َجزاؤه فهذا
َ.3ودهَيدخلهَناراَخالداَفيهاَولهَعذابَمهني﴾ويتعدَحد

بالتأسيَبهَيفَأقوالهَوأفعالهَوأحوالهَ،َفإنَتكونَباتباعَماَجاءَيفَسنتهَ،ََطاعةَالرسولََو .7
َلالَاألصلَيفَأفعالَالنيبَ َأهنا َكانَلكمَيفََتباعوأقواله َقالَاهللَتعاىلَ﴿لقد والتأسيَ،

َ.4يومَاآلخرَوذكرَاهللَكثريًا﴾اهللَوالَيرجورسولَاهللَأسوةَحسنةَملنَكانَ
َ َكثري َابن َاهللـرحقال َاهللَمه َبرسول َالتأسي َيف َكبري َأصل َاآلية َهذه :َََوأفعاله َأقواله يف

َأمرَ يومَاألحزابَيفَصربهَومصابرتهََباركَوتعاىلَالناسَبالتأسيَبالنيبَتوأحوالهَ،َوهلذا
5َ.ومرابطتهَوجماهدتهَوانتظارَالفرجَمنَربهَعزَوجل

َكماَرأيتموينَأصلي:ََقولهَومنَهذاَ 6َ.صلوا
َ

                                                 
َ(.2203(َومسلمَ)6402رواهَالبخاريَ)1َ
َ.21ََ–27َسورةَالفرقان2ََ
َ.14َسورةَالنساء:3ََ
َ.21َسورةَاألحزاب:4ََ
َ،َتفسريَاآليةَالسابقة.«َتفسريَالقرآنَالعظيم»5َ
َ(َعنَمالكَبنَاحلويرثَرضيَاهللَعنه.631رواهَالبخاريَ)6َ
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1َ.:َلتأخذواَعينَمناسككمَوقولهَ
ليَ،َولكنهَماَوقرَيفَالقلوبَ،َــمينَوالتحــــنَالبصريَرمحهَاهلل:َليسَاإلميانَبالتــوقالَاحلس

2َ.وصدقتهَاألعمال

َكوطاعتهََواتباعَالنيبَ .0 نتمَدليلَعلىَحمبةَاهللَتعاىلَ،َيدلَذلكَقولَاهللَتعاىلَ﴿قلَإن
رمحهَ،َقالَابنَتيمية3ََحتبونَاهللَفاتبعوينَحيببكمَاهللَويغفرَلكمَذنوبكمَواهللَغفورَرحيم﴾

َ:َاهلل
َكنتمَحتبونَاهللَفاتبعوينَحيَُ َكتابهَ﴿قلَإن ببكمَومماَينبغيَالتفطنَلهَأنَاهللَسبـحانهَقالَيف

َفأنـزلَاهللَهذهَأهنمَحيبونَاهللَالنيبَادعىَقومَعلىَعهدََ:اهلل﴾َ،َقالَطائفةَمنَالسلف
َاتباعاآليةَ﴿قلَإنَكنتمَحتبونَاهللَفاتبعوينَحيببكمَاهلل﴾َاآليةَ،َفبنيَسبحانهَأنَحمبتهَتوجبَ

َأهلَيَتباعَالرسولَا،َوأنََالرسولَ َامتحنَاهللَهبا َاهللَللعبدَ،َوهذهَحمبة وجبَحمبة
4َواالشتباه.َالدعاوىفيهَبابَتكثرَدعوىَحمبةَاهللَ،َفإنَهذاَال

َكثريَرمحهَاهللوقالَ َكلَمنَادعىَحمبةَاهللَوليسَهوَعلىََ:ابن هذهَاآليةَالكرميةَحاكمةَعلى
َكاذبَيفَدعواهَيفَنفسَاألمرَحىتَيتبعَالشرعَاحملمديَوالدينَالنبويَ الطريقةَاحملمديةَ،َفإنه

َكماَثبتَيفَالصحيح منَعملَ)َ:أنهَقالَعنَرسولَاهللََيفَمجيعَأقوالهَوأفعالهَوأحوالهَ،
َكنتمَحتبونَاهللَفاتب،َوهلذاَقالََ(ليسَعليهَأمرناَفهوَردَعمال ،َأيََكمَاهللــعوينَحيببــإن

                                                 
َ(َبلفظ:َخذواَعينَمناسككم.5/125«َ)الكربى»(َبلفظ:َ)لتأخذواَمناسككم(َ،َورواهَالبيهقيَيف1217َهَمسلمَ)روا1َ
َ.43ََ–42َ،َصَ«َاقتضاءَالعلمَالعمل»رواهَاخلطيبَالبغداديَيف2ََ
َ(.3/455ةَ،َ)،َمنزلةَاحملب«َمدارجَالسالكني»،َوقالَابنَالقيمَإنَهذهَاآليةَتسمىَآيةَاحملبة.31ََسورةَآلَعمران:3ََ
َ(.18/01«َ)جمموعَالفتاوى»4َ
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َكــمَمنَحمبتــلَلكمَفوقَماَطلبتــحيص ماَــكمَإياهَوهوَحمبتهَإياكمَ،َوهوَأعظمَمنَاألولَ،
َ.)ليسَالشأنَأنَحتُِـبَ،َإمناَالشأنَأنَحُت ـب(َ:كماءــماءَاحلــقالَبعضَالعل

1.2َزعمَقومَأهنمَحيبونَاهللَ،َفابتالهمَاهللَهبذهَاآليةَ:سنَالبصريَوغريهَمنَالسلفوقالَاحل
َ.انتهىَكالمه

فقالَ،ََبَآيةَاختبارَاحملبةَبآيةَاألمرَبطاعتهَوطاعةَنبيهَـمثَزادَاألمرَتأكيداَوبياناَبأنَأعق
قلَأطيعواَاهللَوالرسولَفإنَتولواَفإنَاهللَالَحيبَالكافرين.َ

َابن ََوقال َاهللالقيم َفدليلهاَرمحه ،َ َوفائدهتا َومثرهتا َاحملبة َدليل َإىل َإشارة َاهلل﴾ َ﴿حيببكم :
َ َفليستَاوعالمتها َاملتابعة َحتصل َمل َفما ،َ َاملرِسـلَلكم َحمبة َومثرهتا َوفائدهتا تباعَالرسولَ،

3َ.حمبتكمَلهَحاصلةَ،َوحمبتهَلكمَمنتفية
َتباعمالهَوأقوالهَوأخالقهَ،َفبحسبَهذاَاالإمناَيكونَمبتابعةَالرسولَيفَأع4َثباهتاَ:وقالَأيضا

َكماَتقدمَأنَهذاَيكونَمنشأَهذهَاحملبةَوثباهتاَوقوهتاَ،َوحبسبَنقصاهناَيكونَنقصاهناَ ،
والَيتمَاألمرَإالَهبماَ،َفليسَالشأنَيفَأنَحتبَاهللَ،َبل5ََاالتباعَيوجبَاحملبةَواحملبوبيةَمعا

قتهَخرباَ،ََإذاَاتبعتَحبيبهَااهراَوباطناَ،َوصدَ الشأنَيفَأنَحيبكَاهللَ،َوالَحيبكَاهللَإال
غريهََةغريهَحبكمهَ،َوعنَحمبَكمَِعنَحََُتَ ــ َينَِوأطعتهَأمراَ،َوأجبتهَدعوةَ،َوآثرتهَطوعاَ،َوفَ 

                                                 
َ(.1873«َ)اإلبانةَالكربى»أخرجهَابنَجريرَيفَتفسريَاآليةَ،َوابنَبطةَيف1ََ
َ.31َ،َسورةَآلَعمرانَ،َآيةَ«َتفسريَالقرآنَالعظيم»2َ
َ(.3/455،َمنزلةَاحملبةَ،َ)«َمدارجَالسالكني»3َ
 أيَحمبةَاهلل. 4
 أيَأنَتُـِحبَوأنَتُـح ب. 5
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،َوارجعَمنَحيثََنَ ــعَ ــتَ ــمنَاخللقَمبحبتهَ،َوعنَطاعةَغريهَبطاعتهَ،َوإنَملَيكنَذلكَفالَتَ 
1َ.شيءَشئتَفالتمسَنوراَ،َفلستَعلى

َكونَهذاََالرسولََألتباع)وهذهَاملنزلةَواملكانةَ تباعَإحقيقةَـماَهوَيفَالـإنَاالتباعنابعةَمن
هللَ،َإذَالرسولَإمناَجاءَهبذاَالدينَمنَعندَاهللَعزَوجلَ،َفهوَشرعَاهللَودينهَالذيَأوحاهَ

عندَنفسهَ،َقالََليبلغهَللعبادَ،َفالرسولَإمناَهوَمبلغَعنَاهللَ،َوملَيأتَبشيءَمنَلرسولهَ
3َ(.2تعاىلَ﴿قلَإمناَأناَبشرَمثلكمَيوحىَإيل﴾َاآلية

لرسولَل،َقالَتعاىلَ﴿ياَأيهاَالذينَآمنواَاستجيبواَهللََوحياةَاألرواحَفيهاََطاعةَالرسولََو .1
َ.4واعلمواَأنَاهللَحيولَبنيَاملرءَوقلبه﴾َيحييكمإذاَدعاكمَملاَ

اَحتصلَباالستجابةَهللَورسولهَ،َفمنَملَحتصلَلهَاحلياةَالنافعةَإمنَ:قالَابنَالقيمَرمحهَاهلل
َ.هذهَاالستجابةَفالَحياةَلهَ،َوإنَكانتَحياةَهبيميةَمشرتكةَبينهَوبنيَأرذلَاحليوانات

ااهراَوباطناَ،َفهؤالءَهمَاألحياءََبةَهيَحياةَمنَاستجابَهللَوللرسولاحلياةَاحلقيقيةَالطيف
َكانواَأحياءَ َكانَأكملَالناسَحياةَأكملهمَوإنَماتواَ،َوغريهمَأمواتَوإن األبدانَ،َوهلذا

َكلَماَدعاَإليهَففيهَاحلياةَ،َفمنَفاتهَجزءَمنهَفاتهَجزءََاستجابةَلدعوةَالرسولَ ،َفإن
َ.5ََمنَاحلياةَ،َوفيهَمنَاحلياةَحبسبَماَاستجابَللرسول

                                                 
َ(.405َ-3/404َ،َمنزلةَاحملبةَ،َ)«َرجَالسالكنيمدا»1َ
َاآليةَاألخريةَمنَسورةَالكهف.2َ
َ.171َ،َصَ«ََحقوقَالنيبَ»3َ
َ.24َسورةَاألنفال:4ََ
َ.148َالبنَالقيمَ،َصََ«الفوائد»5َ
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اقلَعنهاَ،َمثَأعقبَاهللَتعاىلَأمرهَباالستجابةَللرسولَبالتحذيرَمنَعدمَاالستجابةَأوَالتث
َفقالَ﴿واعلمواَأنَاهللَحيولَبنيَاملرءَوقلبه﴾َ،َقالَابنَالقيمَرمحهَاهلل:

بينكمَوبنيَقلوبكمَ،َاهللَطأمتَعنهاَفالَتأمنواَأنَحيولَــجابةَوأبــاقلتمَعنَاالستــــإنكمَإنَتث
َل َعقوبة ،َ َذلكَمنَاالستجابة َبعد َميكنكم َوضــــفال َبعد َــوحَاحلــكم َواستبانته َفيق كونََ،

َبهَأولَمرةكقولهَ َكماَملَيؤمنوا َأزاغَاهللَ،َوقولهََونقلبَأفئدهتمَوأبصارهم فلماَزاغوا
ََقلوهبم َوقوله ،َقبل َمن َبه َكذبوا َمبا َليؤمنوا َكانوا َتركََفما َعن َحتذير َاآلية َففي ،

1َ.االستجابةَبالقلبَوإنَاستجابَباجلوارح

الغايةَيفَطاعةَالنيبََ-رضيَاهللَعنهمَوعلىَرأسهمَالصحابةََ–رمحهمَاهللَالسلفََبلغوقدَ .18
َََكانوا هَعلىَالطريقَماََيدورونَمعَالنصوصَحيثَدارتَ،َوحيكمونَعلىَالرجلَبأن،َفقد

َكانَرسولَاهللََ:كانَعلىَاألثرَ،َفهذاَأبوَبكرَرضيَاهللَعنهَقال يعملََلستَتاركاَشيئا
 2إينَأخشىَإنَتركتَشيئاَمنَأمرهَأنَأزيغ.فبهَإالَعملتَبهَ،َ

َكناَنفعلهَعلىَعهدَرسولَاهللََ...َ:وهللَدرَالفاروقَعمرَرضيَاهللَعنهَحنيَقال الَندعَشيئًا
َ.3َ

هلِلَم اَيفَالس م او اِتَو م اَيفََنزلتَعلىَرسولَاهللَأملاََ:وعنَأيبَهريرةَرضيَاهللَعنهَقال
َخُت ُفوُهَحُي اسَِ َتـُب ُدواَم اَيفَأ نـ ُفِسُكم َأ و  َي ش اءََُبهب ُكم َاأل ر ِضَو ِإن  ُبَم ن  َي شاُءَو يـُع ذِّ اهللَُفـ يـ غ ِفُرَِلم ن 

                                                 
َ،َبتصرفَيسريَجدا.144َالبنَالقيمَ،َصََ«الفوائد»1َ
َ(.1751(َ،َومسلمَ)3813رواهَالبخاريَ)2َ
صحيحَلغريه.َوقالَاأللباين:ََحسنَ«:َاملسند»(َ،َوقالَحمققو1/45َ(َوأمحدَ)2152(َوابنَماجهَ)1007داودَ)رواهَأبو3ََ

َصحيح.
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َق ِديرَ  َش يٍء َُكلِّ و اهلُلَع ل ى
فأتواََ:قال،ََفاشتدَذلكَعلىَأصحابَرسولَاهللََ:،َقال1

َ َاهلل َفقالواَرسول َالرُّك ب َعلى َبركوا ََ:مث َاهلل َرسول َنطيق:َـكلِّ،ََأي َما َاألعمال َمن فنا
 وقدَأنزلتَعليكَهذهَاآليةَوالَنطيقها.،َاجلهادَوالصدقةَالصالةَوالصيامََو

َكماَقالَأهلَالكتابنيَمنَقبلكم:َمسعناَوعصيناَقالَرسولَاهللَ ََ؟:َأتريدونَأنَتقولوا
َ.بلَقولواَمسعناَوأطعناَغفرانكَربناَإليكَاملصري
َ.قالوا:َمسعناَوأطعناَغفرانكَربناَوإليكَاملصري

َر بِِّهَفأنزلَاهللَيفَإثرهاَ،َاَألسنتـُُهمَتَهبفلماَاقرتأهاَالقومَذلَ  َِمن  َإِل يِه َالر ُسوُلَمب اَأُن زِل  آم ن 
َُرُسِلِهَو ق اُلواَمس َِ ٍدَِمن  َأ ح  ِتِهَو ُكُتِبِهَو ُرُسِلِهَالَنـُف رُِّقَبـ ني   َباهلِلَو م الِئك  َُكلٌَّآم ن  ُؤ ِمُنون 

ع ن اَو أ ط ع ن اَو امل
َر بـ ن اَوَ  ِصري َُغف ر ان ك 

 
َامل َ.إِل ي ك 

اَهل  اَم اََعزَوجلََفأنزلَاهلل،َفلماَفعلواَذلكَنسخهاَاهللَتعاىلَ ع ه  ُوس  اًَِإالَ  الَيُك لُِّفَاهللَُنـ ف س 
َ*ك س بَ  ت س ب ت  اَم اَاك  َو ع ل يـ ه  ط أ ن اَت  َأ خ  َن ِسين اَأ و  ن اَِإن  َ.ر بـ ن اَالَتـُؤ اِخذ 
َ.نعمَ:2قال
 َ َقـ ب ِلن ار بـ ن اَو الَحت َك م اَمح  ل ت ُهَع ل ىَال ِذين َِمن  ن اَِإص رًا َ.ِمل َع ل يـ 

َ.قال:َنعم
َِل ن اَم اَالَط اق ة َل ن اَبِه َ.ر بـ ن اَو الَحُت مِّ

َ.عمنَ:قال
 ََم و الن اَف ان ُصر ن اَع ل ىَالق و ِمَالك اِفرِين َل ن اَو ار مح  ن اَأ ن ت  َ.و اعُفَع ن اَو اغ ِفر 

                                                 
 .204َسورةَالبقرة:َ 1
أيَاهللَتعاىلَ،َأيَقدَفعلتَوأجبتَدعائكمَهذاَ،َختفيفاَمنَاهللَعلىَعبادهَ،َوهذاَمنَبركةَاستسالمهمَلألمرَاإللـٰهيَأنَ 2

َوىلَهبذهَاآلية.اآليةَاألَخَ سَ نَ 
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َ
1َ.نعمَ:لقا

َكمالَالتسليمَللرسولَــ:َفالرمحهَاهلل2َفيــزَاحلنــابنَأيبَالعقالَ َ،َواالنقيادَألمرهَ،َواجب
ملهَشبهةَحيأوََ،َسميهَمعقوالًَخيالَباطلَيـدونَأنَيعارضهَب،َوتلقيَخربهَبالقبولَوالتصديقَ

َشكاًَ َيَ،َأو َالرجالأو َآراء َعليه َأذهاهنمَ،َقدم َفيَ،َوزبالة َوالتسليمَبالتحكَوحده يم
َنَُ َكما َواإلذعان َواإلنابةَحَِّوَ ــواالنقياد َوالذل َواخلضوع َبالعبادة َوتعاىل َسبحانه َاملر ِسل د

3ََ.والتوكل
فمنََ،َرمَاخلمرـــــــــحتعاىلَإنَاهللََ:َقالَالن يبََ:قالرضيَاهللَعنهَوعنَأيبَسعيدَاخلدريَ

َ.أدركتهَهذهَاآليةَوعندهَمنهاَشيءَفالَيشربَوالَيبع
َكانَعندهمَمنهاَيفَطريقَاملدينةق 4َ.فسفكوهاَ،َال:َفاستقبلَالناسَمبا

َكمينهيانََِإنَاهللَورسوله)َ:أمرَمنادياَفنادىَيفَالناسَوعنَأنسَرضيَاهللَعنهَأنَالنيبَ
َ

                                                 
 (.125رواهَمسلمَ)1َ
هوَاإلمامَالعالمةَصدرَالدينَ،َأبوَاحلسنَ،َعليَبنَعليَبنَحممدَ،َالدمشقيَ،َمنَعلماءَاملائةَالثامنةَ،َتأثرَبشيخَاإلسالم2ََ

َكانَيرىَالتقيدَبالكتابَوالسنةَوعدمَالتعصبَملذهبَماَ،َلهَ شرحَ»وفَالكتابَاملعَروانتصارهَعلىَخصومهَمنَأهلَالبدعَ،
َ.رسالةَطيبةَيفَاالتباعوهوَعمدةَيفَعقيدةَأهلَالسنةَواجلماعةَ،َولهَأيضاَ«َالعقيدةَالطحاوية

حنةَوسجنَوُعزرَبسببهاَ،َتويفَرمحهَاهللَـحملنةَيفَدينهَبسببَتعليقةَعلىَأبياتَفيهاَشركَ،َفصربَعلىَتلكَاملرمحهَاهللَتعرضَ
َ.712َسنةَ
 «.شرحَالعقيدةَالطحاوية»الرتكيَوشعيبَاألرناؤوطَ،َوتقعَيفَمقدمةَحتقيقَكتابهََد.َعبدَاهللَللمشايخترمجتهََانظر

 (.1/220البنَأيبَالعزَ)َ«شرحَالطحاوية» 3
 (.1570رواهَمسلمَ) 4
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َ
1َ.وإهناَلتفورَباللحمكفئتَالقدوُرَأَُفعنَحلومَاحلمرَاألهلية(َ؛َ

وليضربنَملاَأنزلَاهللََ،َاءَاملهاجراتَاأُلو ليرحمَاهللَنسَ:قالترضيَاهللَعنهاَوعنَعائشةَ
3َ.فاختمرنَهبا2َهنروطَِشققنَمََُخبمرهنَعلىَجيوهبن

5َ.فاختمرنَهبا4َلَاحلواشيبَ ـــر هنَفشققنهاَمنَقَِأخذنَأُزََُ:ويفَرواية
جاءَفَ،َرجلَمنَاألنصارَأرسلَإىلَأنَرسولَاهللَرضيَاهللَعنهََخدريـوعنَأيبَسعيدَال

َلعلناَأعجلناك؟َ:َالنيبََقالفَ،َورأسهَيقطر
6َ.قال:َنعم

َكانَيفَحالَمجاعهَمعَأهلهَ فذهبََ،َاستجابَلهَوملَينتظرَاإلنزالََفلماَدعاه،َفهذا
َله.َواغتسلَوسارعَلنداءَالنيبَ

حلفَأبوَبكرَأنَالَينفعَمسطحاًَ؛َيفَعائشةَماَقالهَقالَمسطحََملاَ،َويفَقصةَاإلفك
َأويلَالقرىبَزَوجلَفأنزلَاهللَعَ،َأبداًََبنافعةٍَ َأنَيؤتوا َالفضلَمنكمَوالسعة والَيأتلَأولوا

َ.واهللَغفورَرحيمَ،َأالَحتبونَأنَيغفرَاهللَلكمإىلَقولهََ،َسطحاًَيعينَمََِ،َواملساكني
َلنالإناََ،َبلىَواهللَياَربناَ:قالَأبوَبكرَفلماَنزلت َكانَيصنعَ،َنحبَأنَتغفر  7َ.وعادَلهَمبا

                                                 
 (.4111رواهَالبخاريَ) 1
رطَهوَالكساء.َ 2

ُ
 «.النهاية»انظرَامل

 (.4750رواهَالبخاريَ) 3
 احلواشيَهيَاألطراف. 4
 (.4750رواهَالبخاريَ) 5
 (.345(َمسلمَ)108رواهَالبخاريَ) 6
 (.4757رواهَالبخاريَ) 7
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لهََنَ فأذََِ،َلعيينةَبنَحصنَليدخلَعلىَعمرَاحلُـراستأذنََ:ماَعنهرضيَاهللوقالَابنَعباسَ
َقالَ،َعمر َدخل َاخلطابَيَ ـهَ َ:فلما َابن َالَ،َيا َتعطينا َما َبينناََ،1َجز لــفواهلل َحتكم وال

َبه.َفغضبَعمرَحىتَهمَ َ،َبالعدل
خذَالعفوَوأمرَبالعرفَوأعرضََإنَاهللَتعاىلَقالَلنبيهََ،َياَأمريَاملؤمننيَ:رـفقالَلهَاحلَُ

َ.وإنَهذاَمنَاجلاهلنيَ،َعنَاجلاهلني
َكتابَاهللوكانَوقَ َ،َواهللَماَجاوزهاَعمرَحنيَتالهاَعليه 2َ.افاًَعند

َأل َشهََِ:وقالَابنَمسعودَرضيَاهللَعنه نَأكونَصاحبهَدتَمنَاملقدادَبنَاألسودَمشهدا
َكماَقالَقومََ:املشركنيَ،َفقالوهوَيدعوَعلىََأحبَإيلَمماَُعِدلَبهَ،َأتىَالنيبَ الَنقول

َ َفقاتالموسى َوربك َأنت َيديكََاذهب َوبني َمشالك َوعن َميينك َعن َنقاتل َولكنا ،
3َ.أشرقَوجههَوسرهَ،َيعينَقولهَوخلفكَ،َفرأيتَالنيبَ

الََ:َرسولَاهللََمسعتَ:قالرضيَاهللَعنهماَبنَعمرَوعنَساملَبنَعبدَاهللَأنَعبدَاهللَ
َ.كمَإليهاملساجدَإذاَاستأذنَ متنعواَنساءكمَا

َ.هنواهللَلنمنعََُ:فقالَباللَبنَعبدَاهللَبنَعمرَ:قال
خربكَعنَرسولَُأََ:،َوقالَ،َماَمسعتهَسبهَمثلهَقطَاهللَفسبهَسبًاَسيئاًََفأقبلَعليهَعبدَ:قال
4َ!واهللَلنمنعهن؟َ:،َوتقولَاهللَ

                                                 
 «.املعجمَالوسيط»انظرَاجلـز لَأيَالكثري.َ 1
 (.4642رواهَالبخاريَ) 2
 (.3152رواهَالبخاريَ) 3
 (.442رواهَمسلمَ) 4



 الحق الثاني: طاعته فيما أمر

 172 

فإنَ،َفَالَختذََِ:فقالَلهَ،1َفأنهَرأىَرجاًلَخيذَِرضيَاهللَعنهماَعنَعبدَاهللَبنَمغفلََو
َكانَيكرهَاخلذفَ،َفَهنىَعنَاخلذَ ََرسولَاهلل والَ،َصادَبهَصيدَإنهَالَيَُ)َ:وقال،َأو

َ.(العنيَقأَُفَ ـوتَ ،َنَالسََِّولكنهاَقدَتكسرَُ،َنكأَبهَعدوَـيَُ
َبعدَذلكَخيذفََ َكرهَََأحدثكَعنَرسولَاهللَ:فقالَلهمثَرآه أنهَهنىَعنَاخلذفَأو

2َ.ف؟!َالَأكلمكَكذاَوكذااخلذفَوأنتَختذ
4َقورَِمنَذهبَأو3ََقايةباعَسَِرضيَاهللَعنهَعنَعطاءَبنَيسارَأنَمعاويةَبنَأيبَسفيانََو

،َينهىَعنَمثلَهذاَََمسعتَرسولَاهللَ:رضيَاهللَعنهَفقالَأبوَالدرداء،َهاَــــبأكثرَمنَوزن
َ.إالَمثالًَمبثل

َ.هذاَبأساًَماَأرىَمبثلََ:فقالَلهَمعاويةَ
الَ،ََرأيهوخيربينَعنَ،َََأناَأخربهَعنَرسولَاهللَ،منَيعذرينَمنَمعاويةََ:الدرداءَفقالَأبو

َأساكنكَبأرضَأنتَهبا.
َبنَاخلطابَ َعلىَعمر َالدرداء َأبو َمثَقدم َبنَرضيَاهللَعنه َفكتبَعمر ،َ َذلكَله فذكر

5َ.اخلطابَإىلَمعاويةَأنَالَتبيعَذلكَإالَمثالَمبثلَ،َوزناَوزن
َ

                                                 
 «.النهاية»انظرَاخلذفَهوَرميَاحلصاَ،َبأنَجُتعلَاحلصاةَبنيَسبابتنيَويُرمىَهبا.َ 1
 (.1154(َومسلمَ)5471هَالبخاريَ)روا 2
 «.النهاية»انظرَالسقايةَإناءَيشربَفيه.َ 3
 الورِقَهوَالفضة. 4
َكتابَالبيوعَ،َبابَبيعَالذهبَبالفضة.«َاملوطأ»رواهَمالكَيفَ 5 ، 
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رَ عَ ،َفأتاهَفَـ َأنَرجاًلَيصومَالدهرَعنهَرضيَاهللوقدَبلغَعمرَ َياَََ:وجعلَيقول1َةالهَبالدِّ ُكل 
2َ.دهري

نَاهللَـمََِ:قالَالزهري،َفقدََألمرَالنيبََاتباعهموقدَسارَالتابعونَعلىَطريقةَالصحابةَيفَ
َ.البالغَ،َوعليناَالتسليمَالرسالةَ،َوعلىَالرسولَ

التمسكَبكتابَاهللَتعاىلَ،َواالقتداءََ:ةَأشياءأصولناَستَ:التسرتيوقالَسهلَبنَعبدَاهللَ
َرســبس َــنة َاهلل َاحلَول َوأكل َوكــ، ،َ َواجتــالل ،َ َاألذى َوأداءَــف ،َ َوالتوبة ،َ َاآلثام ناب

َ.احلقوق
َكانَاقتداؤهَبالنيبََ:وقال 3َملَيكنَيفَقلبهَاختيارَلشيءَمنَاألشياءَ،َوالَجيولَقلبهَمن

.4َسوىَماَأحبَاهللَورسولهَ
)والَتثبتَقدمَاإلسالمََ:«العقيدةَالطحاوية»يفَرمحهَاهلل5ََالطحاوياإلمامَأبوَجعفرَلَوقا

َإ ،َ َواالستسالم( َالتسليم َاهر َعلى َال َيثبت َال َاإلأي َدين َعلى َالعبد َبالتسليمسالم َإال
َ

                                                 
 اسمَعصاَلعمرَرضيَاهللَعنهَ،َعالَهباَالرجلَفضربهَهبا.َ«الدرة» 1
َكتابَالصيام1556رواهَابنَأيبَشيبةَ) 2 َكماَيفََ(َ، َكرهَصومَالدهرَ،َوصححهَابنَحجر شرحَ،َ«َفتحَالباري»،َبابَمن

 (.1177حديثَ)
 أيَالَيتجولَيفَقلبهَويدرَفيه. 3
َ(.18/110«َ)حليةَاألولياء»انظر4ََ

َ َأعاله: َكالمه َأبوَنعيمَقبلَنقل َقالَفيه َاألحوالَعنَاملعايبَوسهلَالتسرتيَهذا َوتنقية َاألعمالَ، َكالمهَيفَتصفية عامة
َاألعالل.َو

«َالسري».َانظر321ََهوَأبوَجعفرَأمحدَبنَحممدَبنَسالمةَبنَسلمةَاألزديَاحلجريَاملصريَالطحاويَاحلنفيَ،َماتَسنة5ََ
(15/27.)َ
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َ
1َ.بالرأيَأوَالعقلَأوَالقياسعليهاََوعدمَاالعرتاضإليهاََواالنقيادالوحينيََلنصوص

َ:كثريةَ،َوأمههاَثالثةََنةَعلىَالطاعةعياملسبابَواأل .11

، وإظهار  بأن يعينه على طاعة النبي اللجوء والتضرع إلى اهلل عز وجل  :األول
 .االفتقار له في ذلك

َللعبدَعلىَ ََاتباعمنَأعظمَاألسبابَاملعينة َحممد َنبينا َبه َجاء َالعبدَإىلَربهََ؛َما جلوء
يهَ،َبأنَيهديهَإىلَالصراطَاملستقيمَ،َويعينهَعلىَوتضرعهَبنيَيديهَوإاهارَاالفتقارَواحلاجةَإل

َهوَدعاءَاملسلمَيفَصالتهَدائماَ،َ﴿ َالصراطَاملستقيمالعملَ،َوهذا ومنَاشتبهَ،َ﴾َإهدنا
َبفَ  َفالَيتفرد ،َ َفهمه َاحلقَأوَأشكلَعليه َبلََهمٍَعليه َأنَخاصَ، َأنَيهديهَعليه ربه يدعَُ

َكانَيفعلَالنيبَ َكما إذاَقامَمنَالليل2ََكانََ:هللَعنهاَقالتعنَعائشةَرضيَاف،ََللحقَ،
اللهمَربَجربائيلَوميكائيلَوإسرافيلَ،َفاطرَالسماواتَواألرضَ،َعاملَالغيبََ:افتتحَصالته

َكانواَفيه اهدنـي لما اختلف فيه من الحق خيتلفونَ،ََوالشهادةَ،َأنتَحتكمَبيـنَعبادكَفيما
3َ،َإنكَهتديَمنَتشاءَإىلَصراطَمستقيم.َبإذنك

4َ.علماًََوزدينماَينفعينَ،ََمينوعلِّمباَعلمتينَ،ََنفعينااللهمََ:دعائهَأيضاًََوكانَمن

 
                                                 

 وانظرَشرحَابنَأيبَالعزَلعبارةَالطحاويَرمحهماَاهلل. 1

 . أيَالنيبَ 2
 (.778مسلمَ)َرواه 3
َصححهَاأللباينَرمحهَاهلل.(َ،ََو3033(َوابنَماجهَ)3511رواهَالرتمذيَ)4َ
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 تدبر آيات القرآن الكريم :الثاني
ََقال َالشيخ َبن َالرمحـٰن ََيف1َسعديعبد َيتدبرون َ﴿أفال َتعاىل َلقوله َتفسريه َعلىالقرآن َأم

هَحقَالتأملَ،َفإهنمَكتابَاهللَ،َويتأملونلفهالَيتدبرَهؤالءَاملعرضونََ:أي2َقلوبَأقفاهلا﴾
َكلَشرَ،َوملألَقلوهبمَمنَاإلميانَوأفئدهتمَمنَ َكلَخريَ،َوحلذرهمَمن لوَتدبروهَلدهلمَعلى

لةَإىلَاهللَـاإليقانَ،َوألوصلهمَإىلَاملطالبَالعاليةَواملواهبَالغاليةَ،َولبنيَهلمَالطريقَاملوص
فهمَذرَ،َولعرَّ،َوبأيَشيءَحيَُوإىلَجنتهَومكمالهتاَومفسداهتاَ،َوالطريقَاملوصلةَإىلَالعذابَ

َ.أمسائهَوصفاتهَوإحسانهَ،َولشوقهمَإىلَالثوابَاجلزيلَ،َورهبهمَمنَالعقابَالوبيلَوبرهبمَ
قدَأغلقَماَفيهاَمنَاإلعراضَوالغفلةَواإلعرتاضَ،َوأقفلتَفالََ:﴿أمَعلىَقلوبَأقفاهلا﴾َأي

َ.يدخلهاَخريَأبداًَ،َهذاَهوَالواقع

 دروسهم العلمية االستفادة من لعلماء وحضور مجالسهم و صحبة طلبة العلم وا :الثالث
َ َاهلل َرسول َعليه َكان َمبا َاملتمسكني َواجلماعة َالسنة َأهل َأعظمََصحبة َمن وصحابته

َعلىَاال َتعني َاليت َباحلقَ،َتباعاألسباب َسَواالستمساك َالصاحب َألن احبَللمرءَوذلك
َكانَصا لهَعلىَمَ ـحَ ؛ََباعاتِّحبَسنةََووقائدَ،َفاخلليلَحيملَصاحبهَعلىَماَهوَعليهَ،َفإن

                                                 
هوَالشيخَالعالمةَاملفسرَالفقيهَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعديَ،َمنَفحولَعلماءَجندَ،َاستوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدنَالقصيمَ،1ََ

َكالشيخَعبد1376َََعاموتويف1387ََولدَعامَ هجريَ،َتتلمذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَاملسلمنيَ،
َعثيمنيَوغريهمَ،َرمحهمَاهلل.َبنَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلَ،َوالشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامَ،َوالشيخَحممدَبنَصاحلَاهللَ

َ،َللشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامَرمحهَاهلل.«َقرونَمثانيةعلماءَجندَخاللَ»انظرَترمجتهَيفَكتابَ
َ.24َسورةَحممد:2ََ



 الحق الثاني: طاعته فيما أمر

 176 

َكانَصاحبَبدعةَوفسوقَمحلهَعلىَذلكَ،َقالَرسولَاهللَ :َالرجلَعلىََذلكَ،َوإن
1َ.دينَخليلهَ،َفلينظرَأحدكمَمنَخيالل

َكحاملَالَ:قالَعنَأيبَموسىَرضيَاهللَعنهَعنَالنيبَ مسكَـمثلَاجلليسَالصاحلَوالسوء
،َوإماَأنَتبتاعَمنهَ،َوإماَأنَجتدَمنهَرحيا3ًََيكذَِحـ،َفحاملَاملسكَإماَأنَي2ََُونافخَالكري

4َ.طيبةَ،َونافخَالكريَإماَأنَحيرقَثيابكَ،َوإماَأنَجتدَمنهَرحياًَخبيثة
والسنةَوتركَصحبةَسواهمَ،ََتباعولذاَاستفاضتَأقوالَالسلفَيفَاحلثَعلىَصحبةَأهلَاال

َ،كانَأيبَقََ:يوسفَبنَأسباطَماَقالهومماَيدلَعلىَتأثريَالصحبةَ روافضَ،ََوايلوأخَ َدريًا
5َ.فأنقذينَاهللَبسفيان

7َ.واألعجميَأنَيوفقهماَاهللَلعاملَمنَأهلَالسنة6َإنَمنَسعادةَاحلدثَ:وعنَأيوبَقال
أنَيواخيَصاحبَسنةَحيمله0ََإنَمنَنعمةَاهللَعلىَالشابَإذاَنسكَ:بنَشوذبَقالاوعنَ
1َ.عليها

                                                 
َ(َ،َوصححهَاأللباينَرمحهَاهلل.2370(َوالرتمذيَ)4033رواهَأبوَداودَ)1َ
َاد.نافخَالكريَهوَاحلدَ 2َ
 .«النهاية»انظرَحُيذيكَأيَيعطيك.َ 3
َ(.2620(َومسلمَ)5534رواهَالبخاريَ)4َ
َ(.1/67«َ)شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَواجلماعة»رواهَالاللكائيَيف5ََ
َ«.النهاية»انظرَاحلدثَهوَالشابَيفَأولَعمره.6ََ
َ(.1/66«َ)شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَواجلماعة»رواهَالاللكائيَيف7ََ
 أيَإذاَأقبلَعلىَالعباداتَوصارَمتمسكاَهبا. 0
َ(.1/67«َ)شرحَأصولَاعتقادَأهلَالسنةَواجلماعة»رواهَالاللكائيَيف1ََ
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:َإنَاهللَالَيقبضََقالَرسولَاهللََ:قالرضيَاهللَعنهماَبنَالعاصَوعنَعبدَاهللَبنَعمروَ
اختذَبالعلمَانتزاعاًَينتزعهَمنَالعبادَ،َولكنَيقبضَالعلمَ قبضَالعلماءَ،َحىتَإذاَملَيبقَعاملاًَ

،َفسئلواَفأفتواَبغريَعلمَ،َفضلواَوأضلوا 1َ.الناسَرؤوساًَجهاالًَ
ََ:ومنَأقوالَالسلفَيفَذلك

َقال َأنه َرضيَاهللَعنه َوالَتكنَالرابعََأغدَ:عنَابنَمسعود ،َ َمستمعًا َأو َمتعلمًا َأو عاملًا
2َ.فتهلك

َقال َعنه َاهلل َرضي َالفارسي َسلمان َبَ:وعن َالناس َيزال َبـال َما َــــخري َحىت َاألول َيتعلمقي
3َ.اآلخرَهلكَالناسَيتعلماآلخرَ،َفإذاَهلكَاألولَقبلَأنَ

َ::َقالَابنَالقيمَرمحهَاهللَتعاىلفائدة
ملَ،َوالنصيحةَهللَفيهَ،َومتابعةَــــــتةَأمورَ؛َوهيَاإلخالصَيفَالعوحقَاهللَتعاىلَيفَالطاعةَس

الرسولَفيهَ،َوشهودَمشهدَاإلحسانَفيهَ،َوشهودَمنةَاهللَعليهَ،َوشهودَتقصريهَفيهَبعدَ
4َ.ذلكَكله

ََو َللفائدة َانظر َيفََأيضا َالباب َهذا َيف َاهلل َرمحه َالشنقيطي َقاله َما َالبيان»كتابه ،ََ«أضواء
،َمنَعندََأفالَيتدبرونَالقرآنَأمَعلىَقلوبَأقفاهلادَ،َتفسريَقولهَتعاىلَتفسريَسورةَحمم

حصىَواردةَبإلزامَمجيعَاملكلفنيَبالعملَـقوله:َ)واحلاصلَأنَنصوصَالكتابَوالسنةَاليتَالَتَُ

                                                 
َ(.2673(َومسلمَ)188رواهَالبخاريَ)1َ
َ(.308)َ«املدخلَإىلَالسننَالكربى»لبيهقيَيفَبابَيفَذهابَالعلمَ،َوا،َ«َسننه»رواهَالدارميَيف2ََ
َبابَيفَذهابَالعلم.،َ«َسننه»رواهَالدارميَيف3ََ
 .رمحهَاهللَ(َ،َحتقيقَحممدَحامدَالفقي1/02«َ)إغاثةَاللهفان» 4
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)بلَأدلةَالكتابَوالسنةَدالةَعلىَوجوبَتدبرَالوحيََ:(َإىلَقولهَبالكتابَوسنةَرسولهَ
َكثريا(.وتفهمهَوتعلمهَوال َعملَبهَبكلَماَُعِلم َمنهَعلماَصحيحاَ،َقليالَكانَأو
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 اجتناب ما نهى عنه وزجر :الحق الثالث

تعاىل يف قوله  النيب  معصيةمن اهلل عز وجل من  التحذيرمعصيته ، وقد جاء  ضد طاعة النيب 
ومن يعص اهلل ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني

ومن وقال ، 1
مبينايعص اهلل ورسوله فقد ضل ضل ضالال 

م يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين ويو وقال ،  2
اختذت مع الرسول سبيال * ياويلتا ليتين مل اختذ فالنا خليال * لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين 

وكان الشيطان لإلنسان خذوال
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله وإذا كانوا معه على ، وقال 3

الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسوله فإذا  أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه إن
ال جتعلوا دعاء  *استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم اهلل إن اهلل غفور رحيم 

الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا قد يعلم اهلل الذين يتسللون منكم لواذًا فليحذر الذين خيالفون 
ة أو يصيبهم عذاب عليمعن أمره أن تصيبهم فتن

4. 
ظم اجلناية يف ذهاب أراد عز وجل أن يريهم ع   :عند تفسري هذه اآليات «الكشاف»جاء يف 

، فجعل ترك ذهاهبم حىت  5بغري إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع الذاهب عن جملس رسول اهلل 
وإيقاع املؤمنني مبتدأ خمرباً ،  «إمنا» ميان برسوله ، مع تصدير اجلللة ب يستأذنوه ثالث اإلميان باهلل واإل

                                                           

 14سورة النساء:  1
 . 33سورة األحزاب:  2
 . 22 – 22ن: سورة الفرقا 3
 . 33 – 32سورة النور:  4
 يف كالم ابن كثري التايل إن شاء اهلل.األمر اجلامع سيأيت بيان املقصود من  5
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، مث عّقبه مبا يزيده توكيداً وتشديداً ، حيث أعاده على  2كر اإلميانَ نيأحاطت صلته بذ   1عنه مبوصول
نه شيئاً ، وضلّ  إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسولهأسلوب آخر وهو قوله 
 .3، وعرَّض باملنافقني وتسللهم لواذاً  نيصحة اإلمياناق لالستئذان كاملصدآخر ، وهو أنه جعل ا

 .انتهى باختصار يسري
أرشد اهلل عباده املؤمنني إليه ، فكلا أمرهم باالستئذان  وهذا أيضا أدب   :وق ال ابن كث  ري رمحه اهلل

رسول مع ال أمر جامععند الدخول ؛ كذلك أمرهم باالستئذان عند االنصراف ، السيلا إذا كانوا يف 
مجاعة أو اجتلاع يف مشورة وحنو ذلك ، أمرهم اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه ، من صالة مجعة أو 

ن م هوفمن يفعل ذلك  تعاىل أن ال يتفرقوا عنه واحلالة هذه إال بعد استئذانه ومشاورته ، وإنَّ 
 .املؤمنني الكاملني

وهو سبيله ،  عن أمر رسول اهلل  أي :فليحذر الذين خيالفون عن أمره﴾﴿قوله عند مث قال 
فلا وافق ذلك قُبل ، بأقواله وأعلاله ، وزن األقوال واألعلال  عته ، فت ه وشري ته وسنت  هاجه وطريق  ومن

، كلا ثبت يف الصحيحني وغريمها عن كان   نوما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله ، كائنًا م
ى من خالف  عليه أمرنا فهو رد( ، أي فليحذر وليخش)من علل علال ليس  :أنه قال رسول اهلل 

من كفر أو نفاق أو بدعة ، أو ، أي يف قلوهبم  ،شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة 
 .انتهى .يصيبهم عذاب أليم ، أي يف الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو حنو ذلك

                                                           

 .الذينوهو قوله  1
 .أولئك الذين يؤمنون باهلل ورسولهأي قوله  2
 .«تفسريه»قاله البغوي يف  ،يفة فيذهب  أي يسرت بعضهم بعضا ويروغ يف خ   3
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الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع ومن يشاقق عند تفسريه لقوله تعاىل  أيضا رمحه اهللوقال 
 : 1غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً 

؛ أي ومن سلك غري طريق الشريعة اليت جاء  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدىوقوله 
احلق وتبني له  د منه بعدما ظهر لهوالشرع يف شق ، وذلك عن عل   ، فصار يف شق   هبا الرسول 

 .لهواتضح 
لخالفة لنص  ؛ هذا مالزم للصفة األوىل ، ولكن قد تكون ال ويتبع غري سبيل املؤمننيوقوله 

لعت عليه األمة احمللدية فيلا ُعل م اتفاقهم عليه حتقيقًا ، فإنه قد تالشارع ، وقد تكون ملا أج
ظيلًا لنبيهم ، وقد وردت أحاديث ُضل نت هلم العصلة يف اجتلاعهم من اخلطأ تشريفًا هلم وتع

 .صحيحة كثرية يف ذلك
، أي إذا  نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرياً وهلذا توعد تعاىل على ذلك بقوله  :مث قال

سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن حُنسِّنها يف صدره ون زينها له استدراجًا له ، كلا قال تعاىل 
ديث سنستدرجهم من حيث ال يعللونفذرين ومن يكذب هبذا احل  وقال تعاىل ، فللا زاغوا

 .ونذرهم يف طغياهنم يعلهون، وقوله  أزاغ اهلل قلوهبم
 .إىل النار يوم القيامة مل يكن له طريق إالَّ  يف اآلخرة ، ألن من خرج عن اهلدى وجعل النار مصريه

 .انتهى كالمه رمحه اهلل
إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،  :قولهيف  ر من معصية النيب قد جاءت السنة كذلك يف التحذيو 

 2.وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

                                                           

 . 115ساء: سورة الن 1
 تقدم خترجيه.  2
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سبب للعقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة ، فقد ثبت من حديث سللة بن األكوع أن  ومعصية النيب 
ال  :ال له ال أستطيع ، فق :، قال كل بيلينك  :بشلاله ، فقال له رجاًل أكل عند رسول اهلل 

 1.فلا رفعها إىل فيه :، ما منعه إال الك رب ، قال استطعت
أما إهنا  :غزوة تبوك ، فللا أتينا تبوك قال غزونا مع رسول اهلل  :وعن أيب محيد الساعدي قال

 ستهبُّ ريح  شديدة ، فال يقومن أحد  ، ومن كان معه بعري فليعق ل ه.
.ءي  جل فألقته جببل طَ فعقلناها ، وهبَّت ريح شديدة  فقام ر 

2 
 دخل إذا  النيب وكان،  يعوده أعرايب على دخل  النيب أن،  عنهلا اهلل رضي عباس ابن عنو 

 .اهلل شاء إن طهور،  بأس ال :له فقال،  (اهلل شاء إن طهور،  بأس ال) :قال يعوده مريض على
 .القبور زيرهتُ ،  ريكب  شيخ على،  - تثور أو - تفور محى هي بل،  كال  ؟طهور :قلت :3قال
 4.إذا فنعم:   النيب فقال

 ما امسك؟ :فقال ن عن أبيه أن أباه جاء إىل النيب وعن سعيد بن املسيَّب بن حز  
 .نزَ  حَ  :قال
 .أنت سهل :قال
 .ما أنا مبغري امساً مسانيه أيب :قال

 5.فلا زالت فينا احلزونة بعد :قال ابن املسيَّب
                                                           

 (.2221رواه مسلم ) 1
 .(1322( ومسلم )1442رواه البخاري ) 2
 أي األعرايب. 3
 (.3313رواه البخاري ) 4
 (.3122رواه البخاري ) 5
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 في أنواع المعصية فصل 

 .وكفربدع و كبائر و صغائر أنواع ،  أربعة ية النيب ومعص

، قال ابن أيب فأما الكبرية فهي كل ذنب ورد يف حق فاعله لعنة أو غضب أو وعيد بالنار أو حد 
 1.وهذا أمثل األقوال :العز احلنفي رمحه اهلل

هذا فينبغي وصاحب الكبرية حتت املشيئة يف اآلخرة ، إن شاء اهلل عذبه وإن شاء غفر له ، فعلى 
إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم احلذر من الوقوع يف الكبائر ، قال تعاىل 

  .وندخلكم مدخال كرميا
ومن ذلك السرقة وشرب اخللر وأكل الربا والزنا وقطيعة الرحم وحنو ذلك ، فكل هذه ورد فيها إما 

 .المهايف الدنيا أو نص على عقوبة يف اآلخرة أو ك حد  

 2.يف اآلخرةخاص الصغرية فهي الذنب الذي مل يرد فيه حد يف الدنيا وال وعيد وأما 
إذا استلر عليها اإلنسان ومل يتب منها صارت كبرية ، فعن عبد غري أنه ينبغي التنبيه إىل أن الصغرية 

ل حىت فإهنن جيتلعن على الرجوحمقرات الذنوب )إياكم  :قال اهلل بن مسعود أن رسول اهلل 
ضرب هلن مثال كلثل قوم نزلوا أرض فالة ، فحضر صنيع القوم ،  يهلكنه( ، وإن رسول اهلل 

                                                           

  واجلرجاين يف ( ،11/352) «جملوع فتاوى ابن تيلية»( ، و 2/525البن أيب العز احلنفي ، ) «شرح العقيدة الطحاوية»انظر  1
 .«التعريفات»كتابه 

( ، وعزا هذا القول البن عباس وأبو عبيد القاسم بن سالم واإلمام أمحد بن 351 – 11/352« )جملوع فتاوى ابن تيلية»انظر  2
 حنبل وغريهم ، وقال: هو أمثل األقوال.
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فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل جييء بالعود حىت مجعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما 
  2.على الصغرية جيعلها كبرية اإلصرار :، وهلذا قالت العللاء 1قذفوا فيها(
، م ن األنبي اء أو الص  احلني أو فه و ارتك اب ش يء م ن ن  واقض اإلس الم ، كعب ادة غ ري اهلل  فاروأماا ال 
أو رد ش يء معل وم م ن ال دين أو االس تهزاء بش يء منه ا ، أو سب اهلل أو رس وله أو ال دين ، قبورهم ، 

 يب م  ثال ، أو اعتق  اد أن غ  ري ه  دي الن   –بالض  رورة كاإلمي  ان ب  اهلل أو إنك  ار أن ش  رب اخلل  ر ح  رام 
 .أو ارتكاب السحر ، أو مظاهرة الكافرين على املؤمنني رغبة يف دينهم،  أفضل من هدي النيب 

 .يف باب املرتديف كتب الفقه  الفقهاءوموجبات الوقوع يف الكفر كثرية ، ذكرها 

 فصل في البدعة 

عتقاد يف الدين ، وشرعا هو إحداث عبادة أو ا واإلحداثوأما البدعة ؛ فاالبتداع لغة هو االخرتاع 
 .مل تأت هبا الشريعة

 .العبادات أيوالبدع تكون يف االعتقادات وتكون يف األعلال ، 
 .وسيأيت مزيد كالم يف البدعة يف احلق الرابع إن شاء اهلل

 القولهوى النفس ،  تباعا :ثالثةعن  خترجال  -بأنواعها األربعة املذكورة  - النيب  معصية ودوافع
 .د األعلىالتقلي، الرأي ب

 
 

                                                           

 : حسن لغريه. «املسند»( ، وقال حمققو 423 – 1/422رواه أمحد ) 1
 (.42ى صحيح مسلم ، شرح حديث رقم )قاله النووي يف شرحه عل 2
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  اتباع الهوىفصل في 

األربع كلها ، فإنه يقود إىل ارتكاب يقود إىل أنواع املعاصي  -أي هوى النفس  –اتباع اهلوى 
اجتلعت تلك الصغائر ؛ على تلك الصغرية املرء أصر  إذاالصغائر ، كالنظرة احلرام مثال ، مث 

 .تقدمكلا فصارت كبرية ،  
الذنوب كالزنا وآفات اللسان كالكذب والغيبة  كبائرىل ارتكاب  يقود أيضا إالنفس واتباع هوى 

وأكل الربا وشرب اخللر والصالة عند القبور وغري ذلك من الذنوب اليت ورد يف حقها الوعيد 
 .الشديد ملن ارتكبها

يف ال م ترد يف الكتاب و  فعل عبادات لاالبتداع هو واتباع اهلوى يقود أيضا إىل الوقوع يف البدع ، و 
السنة ، كالتسبيح اجللاعي بعد الصلوات ، وصالة الظهر بعد صالة اجللعة ، واالحتفال باملولد 

األفعال اليت يرتكبها بعض الناس لتقربه إىل اهلل ، وهي وغري ذلك من ، النبوي وليلة اإلسراء واملعراج 
كل بدعة   :يف احلديث ضاللة ، كلا ال تزيده إال بعدا ، ألهنا مل يشرعها اهلل ، وقد مساها النيب 

  1ضاللة.
كلا أن هوى النفس يقود أيضا إىل الكفر ، فكم من إنسان يعرف أن دين اإلسالم هو دين احلق 

وهذا هو ه وأجداده ، باؤ ملا كان عليه آ االذي ال يقبل اهلل دينا سواه ، ومع هذا يعرض عنه تقليد
ملا رفض الدخول يف دين اإلسالم ،  كلا فعل أبو طالب عم النيب عني االنقياد هلوى النفس ،  
 «:الميته»يف فقال  من مالمة قومه أو سبهم له ، وإمنا بدافع اخلوفليس بدافع كراهية احلق ، 

 من خري أديان الربية دينا حملد  ولقد عللت بأن دين

                                                           

 الرياض. –لرائد صربي ، الناشر: دار العاصلة « معجم البدع»سيأيت خترجيه ، وراجع لالستزادة كتاب  1
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 مبينااً بذاك حلوجدتين مس  لوال املالمة أو حذار مسبة 
  :وقال فيه أيًضا

 بقول األباطل عىنوال يُ ينا لدَ    بكذَّ ننا ال مُ لوا أن ابلقد عل  

منهم ،  النيب  لكونحسدا للعرب  احلسد ، وقد ردت اليهود دعوة النيب ؛ اهلوى ومن مظاهر 
ولكنهم كانوا يرتقبون خروجه وصفته مذكورة يف كتبهم ، وإال فإهنم يعرفون أنه نيب من عند اهلل ، 

، حسدا من عند أنفسهم من العرب ردوا دعوته وكفروا هبا فللا خرج ،  -أي من اليهود  –منهم 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كلا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتلون تعاىل عنهم اهلل قال 

 .احلق وهم يعللون

أن يسجد آلدم ملا أمره اهلل بذلك ، لكونه قد الكرب ، ومن هذا إباء الشيطان ؛ اهلوى  مظاهرومن 
 .ق من نار وخلق آدم من طنيل  خُ 

  1.ورمبا كان هناك صور أخرى التباع اهلوى توجد يف مظاهنا
 هقالمن اتباع اهلوى ، ومن ذلك ما  -من الصحابة والتابعني  -وقد جاء حتذير السلف رمحهم اهلل 

 2.إمنا مسيت األهواء ألهنا هتوي بصاحبها يف النار :الشعيب
نعلتني علي أعظم ؛ إذ أخرجين اهلل من الشرك إىل اإلسالم ، أو ما أدري أي ال :قال أبو العالية

 3.عصلين يف اإلسالم أن يكون يل فيه هوى

                                                           

 الرياض. –، للدكتور سليلان الغصن ، الناشر: دار العاصلة « خطره ، مظاهره ، عالجهاتباع اهلوى ، »يراجع لالستزادة كتاب  1
 (.222ائي )رواه الاللك 2
 (.232رواه الاللكائي ) 3
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  القول بالرأيفصل في 

؛  ثالثة أموراملقصود بالرأي هو الرأي الباطل الغري مستند إىل دليل أو قياس صحيح ، وإمنا مستنده 
، اخلاطئ أو القياس ، على الدليل النقلي ه عقله عليتقدمي ما ميليه من مث ، و إما اإلعجاب بالعقل 
 .أو االستحسان والذوق
، أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رد بعض املعجبني بعقوهلم حديث أمثلته لن فأما اإلعجاب بالعقل ف

مث ليطرحه ، فإن يف أحد  كلهإناء أحدكم فليغلسه  الذباب يف إذا وقع  :قال أن رسول اهلل 
  1.آلخر داءجناحيه شفاء ويف ا

: نزل  قال رسول اهلل  :ابن عباس قالسألته شخصيا عن حديث من عللاء اجليولوجيا وآخر 
  2.بين آدم خطايامن اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب ، فسودته  األسود احلجر

 !!!ورد احلديث فقال إن سبب سواده هو وجود مادة النيكل فيه 
بناء على  -بزعله  –صيا بالوقت الذي تقوم فيه الساعة وآخر من عللاء اجليوفيزياء أخربين شخ

 !حسابات رياضية
 ال يعرف ضوابط القياس الشرعي الصحيح فيخطئ غالب من يقع فيه منف وأما القياس اخلاطئ

  .اإلجابة
عبادات مل تأت يف الشريعة ، وهي اليت تعرف غالبه استحسان ف االستحسان والذوق مسألة وأما

أتوا إىل بيوت أزواج النيب  3ما رواه أنس بن مالك أن ثالثة رهطذلك أن  مثلة علىاألومن بالبدع ، 
                                                           

 (. 5242رواه البخاري ) 1
 ( وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.422رواه الرتمذي ) 2
 الرهط هم العدد من الرجال. 3
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  يسألون عن عبادة النيب  وأين حنن من النيب  :، فقالوا 1كأنهم تقالُّوها، فللا أُخربوا  ،
 ؟قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 .أما أنا فإين أصلي الليل أبدا :فقال أحدهم
 .أفطر والالدهر  أصومأنا  :روقال آخ
 .أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا :وقال آخر

أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،  ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا :فقال فجاء إليهم رسول اهلل 
  2.وأرقد ، وأتزوج النساء ، فلن رغب عن سنيت فليس مين وأفطر ، وأصلي أصوملكين 

  .)ال آكل اللحم( بدال من )أصوم وال أفطر( :مسلمويف رواية 
 مل يبلغه ، وأنه أعلم بدين اهلل من النيب  ولسان حال املبتدع أن اهلل مل يتم الدين ، أو أن النيب 

ذكر بعض اآليات  -قريبا إن شاء اهلل  -وصحابته ، وكل هذه الدعاوى الثالث باطلة ، وسيأيت 
ار السلفية يف احلث على االعتصام بالقرآن والسنة واحلذر من البدع القرآنية واألحاديث النبوية واآلث

 .اليت ابتدعها من جاء بعد القرون الثالثة املفضلة األوىل
فقد قال علي من القول بالرأي ،  -من الصحابة والتابعني  -وقد جاء حتذير السلف رمحهم اهلل 

وقد رأيت رسول  باملسح من أعاله ، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل :رضي اهلل عنه
  3.ميسح على ظاهر خفيه اهلل 

                                                           

 وهذا موضع الشاهد. 1
 ( بنحوه.1421( ، ورواه مسلم )5233رواه البخاري ) 2
« الفقيه واملتفقه»باين رمحه اهلل ، وهو مروي عن علر ، رواه اخلطيب البغدادي يف ( وغريه ، وصححه األل132رواه أبو داود رقم ) 3

(422.) 
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من رسول اهلل ومل متض به سنة ليس يف كتاب اهلل  رأيامن أحدث  :الدارمي عن ابن عباس قالروى و 
 1 .؛ مل يُدر ما هو عليه إذا لقي اهلل عز وجل 

ا رأي األئلة فيلا مل ين زل فيه كتاب ، وإمناهلل نه ال رأي ألحد يف كتاب إ :وكتب علر بن عبد العزيز
  .2سنها رسول اهلل  ألحد يف سنة   رأي، وال  من رسول اهلل ومل متض به سنة 

لكتاب ها تصديق  سن رسول اهلل ووالة األمر بعده سننا ، األخذ ب :عن علر بن عبد العزيز قالو 
 رأيوال النظر يف ، ا وال تبديلها اهلل ، واستكلال لطاعته ، وقوة على دين اهلل ، ليس ألحد تغيريه

بصر ، ومن خالفها واتبع غري سبيل تا سّنوا اهتدى ، ومن استبصر هبا من خالفها ، فلن اقتدى مب
 3.وأصاله جهنم وساءت مصرياً ، املؤمنني واله اهلل ما توىل 

لحسن: أنت ملا قدم أبو سللة البصرة أتيته أنا واحلسن ، فقال ل :عن أيب نضرة قالوروى الدارمي 
برأيك ، فال تفت ما كان أحد بالبصرة أحب إيل لقاء منك ، وذلك أنه بلغين أنك تفيت  ؟احلسن
 4. زلنَ  أو كتاب مُ  إال أن تكون سنة عن رسول اهلل  برأيك
نك من فقهاء إيا جابر ،  :يف الطواف فقالجابر بن زيد رضي اهلل عنهلا بن علر عبد اهلل ولقي 

 فإنك إن فعلت غري، سنة ماضية ناطق أو  بقرآنال إ نَّ  يَ   فت     فىت ، فال تُ    تَ   س تُ  سَ ، وإنك  أهل البصرة
 

                                                           

 ، باب تغيري البدع.« البدع والنهي عنها»رواه الدارمي يف املقدمة ، باب الفتيا وما فيها من الشدة ، وابن وضاح يف  1
، وذكره املروزي خمتصرا عن بعض السلف عن علر بن عبد  رواه الدارمي يف املقدمة ، باب ما يتقا من تفسري حديث النيب  2

 (.245« )تعظيم قدر الصالة»العزيز يف 
« الشريعة»( ، و 455، باب القول يف انه جيب اتباع ما سّنه أئلة السلف ) «الفقيه واملتفقه»رواه اخلطيب البغدادي يف كتاب  3

 (.2/322) «فضلهجامع بيان العلم و »( ، وابن عبد الرب يف 1/123لآلجري )
 رواه الدارمي يف املقدمة ، باب الفتيا وما فيها من الشدة. 4
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  1.ذلك فقد هلكت وأهلكت

قدم البصرة ، فللا  -وهو قاضي املدينة وفقيهها  -وروى ابن عساكر عن أيب بصرة أن أبا سللة 
ما كان هبذا املصر أحد أحب  :قالأنا احلسن بن أيب احلسن ،  :فقال ؟من أنت :رأى احلسن قال له

ول   إيل أن ألقاه منك ، وذلك أنه بلغين أنك تفيت الناس ، فاتق اهلل يا حسن ، وافت الناس مبا أق
لفاء ، وانظر  احلون واخل نتها الص  ية قد بيَّ  ة ماض لته ، أو سنرآن قد عل   هم بشيء من القلك ، وافت  

 2.رأيك الذي هو رأيك فألقه
إن اهلل ال ين ز ع  :يقول مسعت رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنهلا هلل بن علر بن العاص وعن عبد ا

عللاء بعللهم ، فيبقى ناس جهال ز عه منهم مع قبض التأعطاكلوه انتزاعًا ، ولكن ين  العلم بعد إن
 3.ضلونضلون ويُ ، فيَ  برأيهمفتون ستفتون فيُ يُ 
ئل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه سُ  :مليكة قالعن ابن أيب  «سننه»روى سعيد بن منصور يف و 

ء تظلين ، أو أين أذهب وكيف مسا ةُ أو أيأرض تقلين ،  ةُ أي :عن آية من كتاب اهلل عز وجل ، قال
  4؟إذا أنا قلت يف آية من كتاب اهلل بغري ما أراد اهلل هبا أصنع

 

                                                           

« الفقيه واملتفقه»( ، والدارمي يف سننه ، باب الفتيا وما فيها من الشدة ، واخلطيب يف كتاب 3/122، ) «احللية»رواه أبو نعيم يف  1
(422.) 

 بريوت. –( ، الناشر: دار الفكر 22/323) «تاريخ دمشق» 2
 ( ، واللفظ للبخاري.2323( ، ومسلم )2322رواه البخاري ) 3
 . 134ص  4
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يف  الرأياتقوا  :نه قالعن عبيد اهلل بن علر أن علر بن اخلطاب رضي اهلل عوروى البيهقي 
 1.دينكم

صحاب الرأي ، إياكم وأ :رضي اهلل عنهقال علر  :وروى ابن عبد الرب عن علرو بن حريث قال
 2ضلوا.، فضلوا وأ بالرأيفإهنم أعداء السنن ، أعيتهم األحاديث أن حيفظوها ، فقالوا 

قبله ، أما إين ال أقول أمري  ال يأيت عليكم زمان إال وهو شر من الذي :بإسناده عن عبد اهلل قالو 
ام ، ولكن فقهاؤكم يذهبون مث ال جتدون منهم خلفا ، وجييء   خري من أمري ، وال عام أخصب من ع

 3.برأيهمقوم يقيسون األمور 
فلا أدري  برأيهإمنا هو كتاب اهلل وسنة رسوله ، فلن قال بعد ذلك  :قالبإسناده عن ابن عباس و 

 4.سيئاته أيف حسناته جيد ذلك أم يف
 ما جاءكم به هؤالء من أصحاب رسول اهلل  :الشعيب قالبسنده عن « سننه»يف وروى الدارمي 

 5.3شحُ  فاطرحوه يف ال رأيهمفخذوا به ، وما كان من 

                                                           

  (.2/212« )جامع بيان العلم وفضله»( ، وابن عبد الرب يف 212)« املدخل إىل السنن الكربى» 1
: وأس انيد هذه ، وقد روي هذه األثر بعدة أسانيد عن علر ، قال عنها ابن القيم رمحه اهلل( 2/211« )جامع بيان العلم وفضله» 2

 (.1/33، فصل يف حترمي اإلفتاء يف دين اهلل بالرأي ، )« إعالم املوقعني»اآلثار عن علر يف غاية الصحة. 
 (.2/211« )جامع بيان العلم وفضله» 3
 (.2/214« )جامع بيان العلم وفضله» 4
 .«النهاية»احلش هو مكان قضاء احلاجة. انظر  5

 الرأي. ملقدمة ، باب يف كراهية أخذا 3
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 1فصل في التقليد 

هو اتباع قول من ليس حبجة التقليد هو و ،  خالفة النيب  هو الدافع الثالث من دوافع م التقليد
 بدون حجة من كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(.

األعلى التقليد بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أو كالمها ، و  الواجب هو اتباع النيب و 
 .خالف االتباع

اع الرأي ، وبيان ذلك أن التقليد فيه تعطيل لا التقليد واتب بالدليل وسط بني طرفني ، هاالتباع و 
املنزل للعقل ، واتباع الرأي فيه تقدمي العقل على النقل ، وأما االتباع فهو تسليم العقل ملا ميليه النقل 

 .احلكيم اخلبريمن لدن 
أو سواء يف العقيدة أو الشريعة لعامل أو غري عامل ، و ن يف اتباع قول باطل ، وخطورة التقليد تكلُ 

 .كثري من املسللنيهبذا  السلوك ، فيحصل هبذا اإلمث ، وقد بلي 
، وما سواه فال جيوز تقليدهم إال إذا كانوا مستندين على  والتقليد ال جيوز إال لواحد وهو النيب 

 .الدليل ، واهلل املستعان
 ابن تيلية رمحه اهلل: قال

أن يكون أصل قصده رسول اهلل( ؛ حملدا إال اهلل وأن  إلٰ هيشهد أن )ال  مسلموالواجب على كل 
ويعلم بعه أين وجده ،  ويتّ اعة رسوله ، يدور على ذلك   يد اهلل ، بعبادته وحده ال شريك له وط  توح

ول اهلل  فال ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إال لرس، أن أفضل اخللق بعد األنبياء هم الصحابة 

                                                           

، وذلك يف تفسري سورة حملد عند يف مسألة التقليد  مطوال اأصولي فصال «أضواء البيان» كتابهيف  لشيخ الشنقيطي رمحه اهلل ا عقد 1
 املسألة الثالثة يف التقليد.، من عند قوله:  أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلاتفسري قوله تعاىل 
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  ،فإن اهلدى يدور مع ،  للصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني وال لطائفة انتصارا مطلقا عاما إال
حيث داروا ، فإذا أمجعوا مل جُيلعوا على  ويدور مع أصحابه دون أصحاب غريه، الرسول حيث دار 

خطأ قط ، خبالف أصحاب عامل من العللاء ، فإهنم قد جُيلعون على خطأ ، بل كل قول قالوه ومل 
خطأ ، فإن الدين الذي بعث اهلل به رسوله ليس مسّللا إىل عامل يقله غريهم من األمة ال يكون إال 

، وهو شبيه بقول  واحد وأصحابه ، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظريا لرسول اهلل 
 .الرافضة يف اإلمام املعصوم

يعرفون ذلك احلق الذي بعث اهلل به الرسول قبل وجود املتبوعني  والتابعونوال بد أن يكون الصحابة 
الذين تنسب إليهم املذاهب يف األصول والفروع ، وميتنع أن يكون هؤالء جاءوا حبق خيالف ما جاء 

ول  هة الرس  به الرسول ، فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل ، وميتنع أن يكون أحدهم عل م من ج
ون  بد أن يكاللة ، فال تلعوا على ض سان ، فإن أولئك مل جي  ما خيالف الصحابة والتابعني هلم بإح

كان حقا مأخوذا علا جاء به الرسول ، موجودا فيلن قبله ، وكل قول قيل يف دين اإلسالم قوله إن  
 .فإنه قول باطل -مل يقله أحد منهم بل قالوا خالفه  -خمالف ملا مضى عليه الصحابة والتابعون 

 1.انتهى
 2.فهو على شفا هلكة من رد حديث رسول اهلل  :أمحد بن حنبلوقال 

 :قال ابن اجلوزي رمحه اهلل
ء عطي مشعة يستضىوقبيح مبن أُ ، ألنه إمنا خلق للتأمل والتدبر ،  العقل منفعةويف التقليد إبطال )

 .هبا أن يطفئها وميشي يف الظللة

                                                           

 (.233 – 5/231) «منهاج السنة النبوية» 1
 . 242، ص « مناقب اإلمام أمحد بن حنبل»رواه ابن اجلوزي عنه يف كتابه  2
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، ا قال ملم يف قلوهبم الشخص فيتبعون قوله من غري تدبر وم أصحاب املذاهب يعظُ  واعلم أن عل
عليه كلا قال علي ،  ألن النظر ينبغي أن يكون إىل القول ال إىل القائل ، وهذا عني الضالل 

 ؟أتظن أنا نظن أن طلحة والزبري كانا على باطل :رث بن حوط وقد قال لهاللح 1السالم
 .عرف احلق تعرف أهلهإ، إن احلق ال يعرف بالرجال ، إنه ملبوس عليك ، يا حارث  :فقال له

 .يق علم الرجل أن يقلد يف اعتقاده رجالمن ض   :وكان أمحد بن حنبل يقول
 3.(وترك قول أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه 2زيد يف اجلدبقول وهلذا أخذ أمحد بن حنبل 

 ؟فالعوام ال يعرفون الدليل فكيف ال يقلدون :فإن قال قائل
التلسك بالسنة ، لده ، فيختار شديد  عامل الذي يق تيار ال  تهد يف اخ  ينبغي للعامي أن جي :واب  فاجل

 .الشديد اخلوف من اهلل
إن العامة البد هلا من تقليد عللائها عند النازلة تنزل هبا ، ألهنا ال تتبني  :قال ابن عبد الرب رمحه اهلل

موقع احلجة وال تصل لعدم الفهم إىل علم ذلك ، ألن العلم درجات ، ال سبيل إىل أعالها إال بنيل 
 . العامة وبني طلب احلجة ، واهلل أعلمأسفلها ، وهذا هو احلائل بني

                                                           

األوىل أن يقال يف حقه: رضي اهلل عنه ، أسوة بغريه من الصحابة ، أما ختصيصه بالتسليم فليس من هدي القرون الثالثة املفضلة ،  1
يعبدونه ، مث إن يف هذا تشبيه له باألنبياء عليهم الصالة والسالم ، وأما وال يفعل هذا إال الرافضة ألهنم يغلون فيه ويعظلونه بل 

دعوى بعضهم أنه اختُ صَّ بذلك ألنه مل يسجد لصنم قط فهذا ال يوجب ختصيصه بالسالم ، مث إنه مل ينفرد هبذا عن باقي 
 ابة رضوان اهلل عليهم.الصحابة ، وهلذا مل خيصه أصحاب السنن واملسانيد بالسالم بل ترضوا عنه كباقي الصح

 أي يف إسقاط اجلد للورثة من إخوة وأخوات أو عدم إسقاطه. 2
الرياض( ،  –، )الناشر: مدار الوطن للنشر  442، ذكر تلبيس إبليس على أمتنا يف العقائد والديانات ، ص « تلبيس إبليس» 3

 باختصار يسري.
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فاسألوا أهل ومل خيتلف العللاء أن العامة عليها تقليد عللائها ، وأهنم املرادون بقول اهلل عز وجل 
 1بالقبلة له من تقليد غريه ممن يثق مبيزه وأمجعوا على أن األعلى ال بد،  الذكر إن كنتم ال تعللون

 .ال بد له من تقليد عامله؛ يدين به  علم له وال بصر مبعىن ما فكذلك من ال، إذا أشكلت عليه 
وذلك واهلل أعلم جلهلها باملعاين اليت منها ، وكذلك مل خيتلف العللاء أن العامة ال جيوز هلا الفتيا 

 2.جيوز التحليل والتحرمي والقول يف العلم
جائز يف ، والتقليد جائز يف اجلللة  االجتهادوالذي عليه مجاهري األمة أن  :رمحه اهللقال ابن تيلية 

وال يوجبون التقليد على كل أحد ، ال يوجبون االجتهاد على كل أحد وحيرمون التقليد ، اجلللة 
والتقليد جائز للعاجز عن ، وأن االجتهاد جائز للقادر على االجتهاد ، مون االجتهاد حرِّ  ويُ 

والصحيح أنه جيوز ، هذا فيه خالف ؛ التقليد  فأما القادر على االجتهاد فهل جيوز له، االجتهاد 
وإما لعدم ظهور ، وإما لضيق الوقت عن االجتهاد ، إما لتكافؤ األدلة ، حيث عجز عن االجتهاد 

 3.دليل له
تقليد اجملتلع يف فعل عبادات قيدة مما هو كفر ؛   ثلة التقليد الباطل يف مسائل الع  من أمو قلت: 
 .ور والذبح هلادعاء أصحاب القبكشركية ،  

بدعة تقليد اجملتلع يف  -مما هو من البدع الغري مكفرة  -ومن أمثلة التقليد الباطل يف مسائل العقيدة 
، وأما من قصد فحسب اعتقادا أن للصالة عندها مزية وفضيلة ، املولد النبوي والصالة عند القبور 

 .بصالته التقرب لذلك امليت فهو مشرك قطعا

                                                           

 أي متييزه ومعرفته للقبلة. 1
 (.2/242« )هجامع بيان العلم وفضل» 2
 (.224-22/223« )جملوع الفتاوى» 3
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صالة الظهر بعد صالة اجللعة ، تقليد اجملتلع يف يد الباطل يف مسائل الشريعة ومن أمثلة التقل
  .وال عن صحابته وابتداع أذكار وأدعية نبوية تقال بعد الصلوات مل ترد عن النيب 

وأكثر الذين يفعلون ذلك يفعلونه بدافع التقليد األعلى جملتلعاهتم ، بدون بينة وال برهان ، ورمبا لو 
 .ركوا ما هم عليه حلق لتبني هلم ا

والتقليد جيوز عند الضرورة ، يف حق الرجل العامي الذي ليس عنده مقدرة على البحث عن احلق ، 
فلثل هذا جيوز يف حقه أن يقلد أحد من أهل العلم املوثوق بعللهم ودينهم يف البلد ، املعروفني 

ذا ُوجدوا فال جيوز العدول عنهم إىل ، فلثل هؤالء إ بالتلسك بالدليل من كتاب اهلل وسنة رسوله 
 .غريهم
  :رمحه اهللابن القيم  وقال

ليبينوا بذلك فساد التقليد ، وأن  وإبطاله وبيان زلة العاملون يف السنة مجعوا بني فساد التقليد  واملصنف
ن زلة قول ل قوله مويُ نَ زَّ  إذ ليس بمعصوم ، فال يجوز قبول كل ما يقولهم قد يز ل وال بُد ،    العال

موه ، وذموا أهله ، وهو أصل بالء ه األرض ، وحرّ  املعصوم ، فهذا الذي ذّمه كل عامل على وج
ذلك ،  املقلدين وفتنتهم ، فإهنم يقلدون العامل فيلا زّل فيه وفيلا مل يزل فيه ، وليس هلم متييز بني

عون ما مل يشرع ، أحل اهلل ، وُيشرِّ بد ، فُيح  لون ما حرم اهلل ، وحيرمون ما فيأخذون الدين باخلطأ وال
 1.بدعلن قلدوه ، فاخلطأ واقع منه والوال بّد هلم من ذلك ، إذ كانت العصلة منتفية 

 وقال أيضا رمحه اهلل:
وال ، ال رب سواه ، ره على أن الدين كله هلل د قلبه وس  يف اإلسالم حىت يعق   ال يستقر للعبد قدم  

بل ألنه أخرب به ، ال ألنه قاله ، فإن وافقه قبلناه ، عرض على كالمه وأن كالم غريه يُ ، متبوع غريه 
                                                           

 ( ، ذكر تفصيل القول يف التقليد وانقسامه.2/132) «إعالم املوقعني» 1
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على آراء  صلوات اهلل وسالمه عليهوال يعرض كالمه ، رحناه وإن خالفه رددناه واطّ ، عن اهلل ورسوله 
وال ، وال على سياسة الوالة احلاكلني والسالطني ، وال عقول الفالسفة واملتكللني ، القياسيني 
عرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم اجملهول حاملها بل تُ ، تزهدين واملتعبدين أذواق امل

واهلل املوفق ، ده فهو املردود رَ كم ب  وما حُ ، كم بصحته منها فهو املقبول فلا حُ ، على أخرب الناقدين 
 1.للصواب

ل إليكم من ربكم وال تتبعوا اتبعوا ما أنز يف قوله تعاىل  ىالقرآين من التقليد األعلوقد جاء التحذير 
 .من دونه أولياء قليال ما تذكرون

خطورة التقليد كلا  لكون ذلك سببا للزلل ، فإنالنبوي من التقليد األعلى ، كلا جاء التحذير 
فعن ويف التلسك باألثر عصلة من الزلل بإذن اهلل ، ، تقدم تكلن يف زلة العامل ، مث قلده من قلده 

 ؟هل تعرف ما يهدم اإلسالم :قال يل علر :زياد بن حدير قال
 .ال :قلت :قال
 2.، وجدال املنافق بالكتاب ، وحكم األئلة املضلني العالم زلةيهدمه  :قال

من زلة العامل على  خيف، إذ لوال التقليد ملا  تقليده فيهاومن املعلوم أن املُخ وف من زلة العامل 
 .غريه

ابن عباس: ويل لألتباع من فكثرية جدا ، ومن ذلك ما قاله  ليدالتقوأما آثار السلف يف التحذير من 
 .عثرات العامل

 ؟كيف ذلك  :قيل
                                                           

 . 322 - 324ص « الصواعق املرسلة» 1
 رواه الدارمي يف املقدمة ، باب يف كراهية أخذ الرأي. 2
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منه ، فيرتك قوله ذلك مث ميضي  يقول العامل شيئا برأيه ، مث جيد من هو أعلم برسول اهلل  :قال
 1.األتباع

كتاب من مقدمة   متهاالتحذير من التقليد ، نقلت عا وفيلا يلي طائفة من كالم األئلة األربعة يف
 .رمحه اهلل حملد ناصر الدين األلباين العالمة للشيخ «  صفة صالة النيب »

 أبو حنيفة النعمان رحمه اهلل
ق   د روى عن   ه أص   حابه أق   والً ش   ىت ف نيف   ة النعل   ان ب   ن ثاب   ت رمح   ه اهلل ؛اإلم   ام أب   و ح فأم   ا أوهل   م وه   و

ب األخ   ذ باحل   ديث ، وت   رك تقلي   د آراء وج   و  :وعب   ارات متنوع   ة ، كله   ا ت   ؤدي إىل ش   يء واح   د وه   و
 2.إذا صح احلديث فهو مذهيب :األئلة املخالفة له ، فلن هذا قوله رمحه اهلل

 3وقال: ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه.

 ويف رواية: حرام على من مل يعرف دليلي أن يُفيت بكالمي.
 اليوم ، ونرجع عنه غداً. وزاد يف رواية: فإننا بشر ، نقول القول

 
، ال تكت ب ك ل م ا تس لع م ين ، ف إين ق د أرى ال رأي الي وم وأترك ه  4ويف رواية أخرى: وحيك يا يعق وب

 غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد.

                                                           

 (.133 – 2/135) «جامع بيان العلم وفضله» 1
 «.صفة الصالة»، كلا يف ( 1/33« )نحاشية ابن عابدي» 2
 «.صفة الصالة»، كلا يف  (3/223)على البحر الرائق « حاشية ابن عابدين» 3

 .، من أجل أصحاب أيب حنيفة هو أبو يوسف 4
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له اهلل بقول  ه: وذل  ك ألن اإلم  ام كث  رياً م  ا يب  ين قول  ه عل  ى القي  اس ، فيب  دو ل  ه قي  اس  عل  ق األلب  اين رح  
 فيأخذ به ويرتك قوله السابق. يبلغه حديث عن النيب  أقوى ، أو

1؛ فاتركوا قويل. وقال: إذا قلت قواًل خيالف كتاب اهلل تعاىل وخرب الرسول 
 

 مالك بن أنس رحمه اهلل
 وأما اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل فقال:

ة فخ ذوه ، وك ل م ا مل إمنا أنا بشر ، أخطئ وأصيب ، فانظروا يف رأيي ، فكل ما واف ق الكت اب والس ن
2يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

 

  .3إال ويؤخذ من قوله ويرتك ، إال النيب  وقال: ليس أحد بعد النيب 

 
 

 محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهلل

                                                           

 .«صفة الصالة»كلا يف   ، املطبعة املنريية( 52ص « )اإليقاظ»ذكره الفالين يف  1

 (.1/322« )اجلامع»رواه عنه ابن عبد الرب يف  2

نسبة هذا إىل مالك هو املشهور عند املتأخرين ، وصححه «: صفة الصالة»قال األلباين يف حاشيته على األثر املذكور يف مقدمة  3
 (. اه .1/222« )إرشاد السالك»عنه ابن عبد اهلادي يف 

 . ك إال صاحب هذا القرب ويرت يؤخذ من قوله  أحد   كلقلت: وقد نقله الذهيب عنه يف السري وهو مشهور عنه ، ولفظه:  
 (.2/114( ، ورواه أيضا عن احلكم بن عتيبة )112-2/114من عدة طرق عن جماهد ) «جامعه»كلا رواه ابن عبد الرب يف 
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عنه ، فلهل ا قل ت م ن ق ول  1وتعُزبُ  قال رمحه اهلل: ما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول اهلل 
، وه  و  خ  الَف م  ا قل  ُت ؛ ف  القول م  ا ق  ال رس  ول اهلل  ل  في  ه ع  ن رس  ول اهلل أو أصَّ  لُت م  ن أص  

2قويل.
 

؛ مل حي  ل ل  ه أن ي  دعها لق  ول  وق  ال: أمج  ع املس  للون عل  ى أن م  ن اس  تبان ل  ه س  نة ع  ن رس  ول اهلل 
3أحد.

 

، ودع    وا م    ا  ؛ فقول    وا بس    نة رس    ول اهلل  وق    ال: إذا وج    د  يف كت    ايب خ    الف س    نة رس    ول اهلل 
 4قلت.

5ويف رواية: فاتبعوها ، وال تلتفتوا إىل قول أحد.
 

3وقال: إذا صح احلديث فهو مذهيب.
 

عند أهل النقل خبالف م ا قل ت ؛ فأن ا  تكللت فيها ، صح اخلرب فيها عن النيب  مسألة: كل وقال
 2راجع عنها يف حيايت وبعد مويت.

1ذ به فإن عقلي قد ذهب.فلم آخ وقال: اشهدوا أين إذا صح عندي احلديث عن رسول اهلل 
 

                                                           

 أي تغ يُب عنه. 1

( 425 – 1/424) «مناقب الشافعي»بسنده إىل الربيع بن سليلان قال: مسعت الشافعي يقول: فذكره. انظر رواه البيهقي  2
 .القاهرة( –الناشر: مكتبة الرتاث )

 .«صفة الصالة»كلا يف (  34ص « )اإليقاظ»ذكره الفالين يف  3

 (.1/342) «الفقيه واملتفقه»واخلطيب البغدادي يف ، ( 1/224) «إىل السنن الكربى املدخل»رواه البيهقي يف  4

 (.2/114)« احللية»رواه أبو نعيم يف  5

 .«صفة الصالة»كلا يف (  122ص « )اإليقاظ»ذكره الفالين يف  6

 املدينة. –( ، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 342« )ذم الكالم وأهله»رواه اهلروي يف  7
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أوىل ، وال  خ    الف ق    ويل مم    ا يص    ح ؛ فح    ديث الن    يب  وق    ال: كلل    ا قل    ت ، وك    ان ع    ن الن    يب 
2تقلدوين.

 

 3فهو قويل ، وإن مل تسلعوه مين. وقال: كل حديث عن النيب 
 4.حديث ، وقلت قوال ؛ فأنا راجع عن قويل ، قائل بذلك إذا صح عن رسول اهلل : وقال أيضا

 بن حنبل رحمه اهلل أحمد 
وال الش  افعي وال األوزاع  ي وال الث  وري ، وخ  ذ م  ن حي  ث  مالًك  ا، وال تقل  د  تقل  دينق  ال رمح  ه اهلل: ال 

5أخذوا.
 

حابه فخ ذ ب ه ، مث الت ابعني وأص  ويف رواية: ال تقلد يف دينك أحداً م ن ه ؤالء ، م ا ج اء ع ن الن يب 
 .3ُم َخيَّ رالرجل فيه  بعدُ 

 2.خمريوعن الصحابة ، مث هو م ن بعد التابعني  اع أن يتبع الرجل ما جاء به النيب : االتبةً مرَّ وقال 
1وقال: رأي األوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإمنا احلجة يف اآلثار.

 

                                                                                                                                                                

 «الفقيه واملتفقه»( ، واخلطيب البغدادي يف 1/225) «املدخل»البيهقي يف  رواه( ، وبنحوه 2/113« )احللية»رواه أبو نعيم يف  1
(1/344-342.) 

 (.2/113« )احللية»يف  رواه أبو نعيم 2

 «.صفة الصالة»، كلا يف  24 – 23، ص  «آداب الشافعي»رواه ابن أيب حا  يف  3

  املدينة. –( ، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 321رقم )« ذم الكالم وأهله»رواه اهلروي يف  4

 .«صفة الصالة»نقال من  (113)ص « اإليقاظ»يف كتابه ذكره الفالين  5

الصحابة رضي اهلل عنهم ، فعندئذ يصح الرجوع  اسائل االجتهادية اليت مل يرد فيها نص يف الكتاب والسنة ، ومل يفت  فيهأي يف امل 6
 إىل فتاوى التابعني.

 .القاهرة –، باب يف الرأي ، الناشر: مكتبة ابن تيلية « مسائل اإلمام أمحد»ذكرمها أبو داود يف  7



 الحق الثالث : اجتناب ما نهى عنه وزجر

 202 

 2فهو على شفا هلكة. وقال: من رد حديث رسول اهلل 

 :قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىلو 
أم ره ، وإن  اتب اعأن يبينه لألمة ، وينصح هلم ، وي أمرهم ب لواجب على كل من بلغه أمر الرسول فا

أح   قُّ أن يعظ   م ويقت   دى ب   ه م    ن رأي  خ   الف ذل   ك رأي عظ   يم  م   ن األم   ة ، ف   إن أم    ر رس   ول اهلل 
معظَّ  م  ق   د خ   الف أم  ره يف بع   ض األش   ياء خط  أً ، وم   ن هن   ا رّد الص  حابة وم   ن بع   دهم عل  ى ك   ل م   ن 

حبوب عن   دهم معظ   م يف  الف س   نة ص   حيحة ، ورمب   ا أغلظ   وا يف ال   رد ، ال بغض   اً ل   ه ، ب   ل ه   و م   خ   
أح  ب إل  يهم ، وأم  ره ف  وق أم  ر ك  ل خمل  وق ، ف  إذا تع  ارض أم  ر الرس  ول  نفوس  هم ، لك  ن رس  ول اهلل 

  وأمر غريه ؛ فأمر الرسول  أوىل أن يقدم ويتبع ، وال مينع من ذل ك تعظ يم م ن خ الف أم ره وإن
 ، ب   ل ذل   ك املخ   الف املغف   ور ل   ه ال يك   ره أن خُي   اَلف أم   ره إذا ظه   ر أم   ر الرس   ول  3مغف   وراً ل   هك  ان 
 4.انتهى .خبالفه

 ويقدمون ه ول و خ الف أم ر آب ائهم وعلل ائهم ، كل ا روى أب و وقد كان الس لف يعظل ون أم ر الن يب 
 
 

                                                                                                                                                                

 (.2/242) «اجلامع»رواه ابن عبد الرب يف  1

،  242، الباب الثاين والعشرون يف ذكر تعظيله ألهل السنة والنقل ، ص « مناقب أمحد»روى ذلك ابن اجلوزي عنه يف كتابه  2
 .ر للنشر والتوزيعالناشر: دار هج، حتقيق د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي 

مام أمحد يف احلث على التلسك بالسنة واألثر ، فلرياجعه من أراد كلا عقد ابن اجلوزي يف الكتاب املذكور بابا ذكر فيه أقواال لإل
 االستزادة.

: إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله  علق األلباين هنا فقال: بل هو مأجور ، لقوله  3
 . 42، ص « صفة الصالة»أجر واحد. رواه الشيخان وغريمها. انظر 

 «.صفة الصالة»، كلا يف  23، ص « إيقاظ اهللم»رجب يف تعليقه على  نقله ابن 4
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 :العن سامل بن عبد اهلل بن علر ق 2بإسناد جيد رجاله ثقات 1«مسنده»يعلى يف 
، م ا ت رى يف  الرمح ٰ ني ا أب ا عب د  :جلس رجل من أهل الشام إىل عبد اهلل بن علر وأنا مع ه ، فق ال ل ه

 ؟التلتع بالعلرة إىل احلج
 .حسن مجيل ملن صنع ذلك :فقال له عبد اهلل
 .عنهاكان ينهى أباك قد  فإن  :فقال له الرجل

عل   ل هب  ا ، أم   ر  وك  ان رس  ول اهلل  ويل  ك أرأي  ت إن ك   ان أيب هن  ى عنه   ا :فغض  ب عب  د اهلل مث ق   ال
 ؟تأخذ أم بأمر أيب رسول اهلل 

 .ال ، بل بأمر رسول اهلل :قال
 .قد فعل ذلك ، فقم لشأنك فإن رسول اهلل  :قال

 3.إسناد جيد ، رجاله ثقاتقال األلباين رمحه اهلل: 
يهج ر البي ت خ الل بقي ة وق د ك ان عل ر ينه ى ع ن املتع ة وي أمر ب اإلفراد ل ئال  :قال مقيده عفا اهلل عنه

الع  ام ، ألن الن  اس إذا مجع  وا ب  ني احل  ج والعل  رة يف احل  ج هج  روا العل  رة خ  الل الع  ام ، فنه  ى عل  ر ع  ن 
لن أراد ذل  ك ، ه  ذا رأي  ه رض  ي اهلل  التلت  ع وأم  ر ب  اإلفراد ح  ىت يض  طر الن  اس لالعتل  ار خ  الل الع  ام ل  

 الفعلي   ة ، فق   د ح   ج الن   يب  اهلل ، وخالف   ه ابن   ه عب   د اهلل ، ألن ه   ذا خم   الف لس   نة رس   ول  4عن   ه
 .واعتلر ملا حج حجة الوداع

                                                           

 (.5451برقم ) 1
 قال هذا الشيخ األلباين رمحه اهلل. 2
 . 44، ص «  صفة صالة النيب » 3
أن يسافر سفرا إمنا استحبوا  -كعلر رضي اهلل عنه وغريه   -قال شيخ اإلسالم ابن تيلية رمحه اهلل: فالصحابة الذين استحبوا اإلفراد  4

دة.  دة وللعلرة سفرا على ح   (.43-23/45) «جملوع الفتاوى»آخر للعلرة ليكون للحج سفرا على ح 
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 خالصة
أي   ا   احل   ذر م   ن معص  ية الن   يب ه   و االعتص  ام بالكت   اب والس  نة ، و وخالص  ة الق   ول ه  و أن الواج   ب 

وم ن ح اد عنهل ا هل ك ، كل ا ق ال ، جن ا  بالكتاب والسنة، فإن من اعتصم دوافعها ودواعيها  تكان
 1لفت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها ؛ كتاب اهلل وسنيت.خ :يف مرض وفاته النيب 

االعتص ام بالس نة واحل ذر »وسيأيت إن شاء اهلل ذكر بعض اآليات واألحاديث واآلث ار ال واردة يف ب اب 
 .؛ }وأن ال يعبد اهلل إال مبا شرع{ «من البدع يف احلق الرابع

 
  

                                                           

 (.1/224) «كتاب الفقيه واملتفقه»رواه اخلطيب يف  1
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 وليس باألهواء والبدع إال بما شرع ،تعالى عبد اهلل أن ال ي   :الحق الرابع

؛ اتباع ما جاء يف الكتاب والسنة  من األمور اليت سار عليها السلف يف طاعتهم واتباعهم للنيب 
 .االعتصام هبماو 

ليد والرأي المعصية والتقيف  ةاملتمثل لألهواءحماربتهم  كذلكومن األمور اليت سار عليها السلف  
، فالسلف يعدون ذلك املربع مرضا خطريا ، مىت استشرى وانتشر يف األمة فإنه يفتك  والبدعة

، وقد تقدم الكالم يف التحذير من الثالثة األول ، للسنة النبوية باع ـبعقيدهتا وما هي عليه من االت  
يف  –الصحابة والتابعني  من –وفيما يلي مجلة من اآليات واألحاديث واآلثار الواردة عن السلف 

ن الكالم على تعريف ، وقبل الشروع يف ذلك فإنه حيس الكتاب والسنة لزوماحلذر من البدع ، و 
ا فأقول: البدعة لغة هي االخرتاع ، يقال ابتدع فالن شيئا أي اخرتعه ، ويف التنزيل البدعة وحد ه

بديع السماوات واألرض
 سابق. المثعلى غري أي خمرتعها وخالقها ،  1

، وحملها األمور  تيان بعبادة مل يأت نص من الكتاب والسنة بشرعيتهاإلويف الشرع فإن االبتداع هو ا
أما األمور الدنيوية وال أصحابه فقد أتى ببدعة ، و  فمن جاء بعبادة مل يتعبد هبا النيب ،  الدينية

 2داخلة يف البدع. تفليساحلسية من املخرتعات واالكتشافات 

 
 

                                                           

 . 111البقرة:  سورة 1
 للشاطيب رمحه اهلل ، الباب األول يف تعريف البدع وبيان معناها. «االعتصام» انظر 2
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 في األمر باالعتصام بالسنة والحذر من البدعة فصل

الصبح ذات يوم ، مث أقبل علينا  صلى بنا رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه عن العرباض بن سارية 
يا رسول اهلل ، كأن  :ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقال قائل، فوعظنا موعظة بليغة 

 ؟هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا
، فإنه من يعش منكم فسريى  1عاد  أوصيكم بتقوى اهلل ، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا مُ  :قال

م بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، فتمسكوا بها وعضُّوا عليها ـفعليكاختالفا كثريا ، 
 3.وكل بدعة ضاللة، ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وإياكم  2بالنواجذ
 4فهو رد. منههذا ما ليس من أحدث يف أمرنا  :قال شة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل وعن عائ

 5.عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمال ليس  :سلميف رواية ملو 
ول اإلسالم ، وهو كامليزان لألعمال يف ـقال ابن رجب رمحه اهلل: هذا احلديث أصل عظيم من أص

ميزان لألعمال يف باطنها ، فكما أن كل عمل ال  6يات(ظاهرها ، كما أن حديث )إمنا األعمال بالن
يراد به وجه اهلل تعاىل فليس لعامله فيه ثواب ؛ فكذلك كل عمل ال يكون عليه أمر اهلل ورسوله فهو 

                                                           

 أي مقطع األطراف. 1
 ذ.نسان أربع نواجإالنواجذ آخر االضراس ، ولكل  2
 – 4/126( ، وأمحد )2616( ، والرتمذي )42( ، وابن ماجه )4661( واللفظ له ، وأبو داود )1/111رواه ابن حبان ) 3

 ( ، وغريهم ، واحلديث صححه األلباين رمحه اهلل.121
 (.1111( ومسلم )2611رواه البخاري ) 4
 .(6/146وأمحد )( 1111رواه مسلم ) 5
 اخلطاب رضي اهلل عنه.( عن عمر بن 1رواه البخاري ) 6
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 .مردود على عامله ، وكل من أحدث يف الدين ما مل يأذن به اهلل ورسوله فليس من الدين يف شيء
 .انتهى
عن اخلري وكنت أسأله عن الشر  كان الناس يسألون رسول اهلل   :قالبن اليمان  حذيفة وعن

هبذا اخلري ، فهل بعد يا رسول اهلل ، إنا كنا يف جاهلية وشر ، فجاءنا اهلل  :خمافة أن يدركين ، فقلت
 ؟هذا اخلري من شر

 .نعم :قال
 ؟وهل بعد ذلك الشر من خري :قلت
 .1ننعم ، وفيه َدخَ  :قال

 ؟وما دخنه :قلت
 .، تعرف منهم وتنكر قوم يهدون بغير هديي :لقا

 ؟فهل بعد ذلك اخلري من شر :قلت
 .نعم ، دعاة إىل أبواب جهنم ، من أجاهبم إليها قذفوه فيها :قال

 .فهم لنايا رسول اهلل ، ص   :قلت
 .هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا :فقال
 ؟فما تأمرين إن أدركين ذلك :قلت
 .مني وإمامهمتلزم مجاعة املسل :قال

 ؟فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام :قلت
 

                                                           

 «.النهاية»دخن أي فساد واختالف. انظر  1
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 1.فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تَـَعض بأصل شجرة ، حىت يدركك املوت وأنت على ذلك :قال

 فصل في بيان حرص السلف على االعتصام بالسنة والحذر من البدعة

جدا ، ومن ذلك قول ابن  وأما آثار السلف يف باب االعتصام بالسنة واحلذر من البدع فكثرية
 3.4على الطريق مادام على األثر 2سريين: كانوا يرون أنه

  5وقال سفيان قال: إمنا الدين باآلثار.
وعن أيب الدرداء قال: إقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة ، إنك إن تتبع خري من أن تبتدع ، 

 6ولن ختطئ الطريق ما اتبعت األثر.
 1اهلل عنه قال: اتبعوا آثارنا وال تبتدعوا فقد كفيتم. رضيد وعن عبد اهلل بن مسعو 

، فإن اهلل يقول  وعن إمساعيل بن عبيد اهلل يقول: ينبغي لنا أن حنفظ ما جاءنا عن رسول اهلل 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا .1، فهو عندنا مبنزلة القرآن 

                                                           

 (.1141( ، ومسلم )3666رواه البخاري ) 1
 أي املرء. 2
 وصحابته من بعده. املقصود باألثر طريق النيب  3
 (.2/216، باب ما جاء يف ذم القول يف دين اهلل بالرأي ، )« جامعه»أخرجه ابن عبد الرب يف  4
 (.2/211، باب ما جاء يف ذم القول يف دين اهلل بالرأي ، )« جامعه»عبد الرب يف أخرجه ابن  5
 (.11، برقم )« السنة»رواه املروزي يف  6
( ، والبيهقي يف 261، باب ما يكون بدعة ، والدارمي يف باب كـراهة أخذ الرأي )( 16« )البدع والنهي عنها»رواه ابن وضاح يف  1

 ( ، وزاد: كل بدعة ضاللة.1/154( ، والطرباين يف الكبري )264« )املدخل إىل السنن الكربى»
 (.16، برقم )« السنة»رواه املروزي يف  1
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 «:لم وفضلهجامع بيان الع»قال ابن عبد الرب يف 
لوا الكتاب على غري ما بينت السنة ، فضلوا وأضلوا ، ، وتأو   أضربوا عن السنن 1أهل البـدع أجـمع

التحذير عن ذلك  نعوذ باهلل من اخلذالن ، ونسأله التوفيق والعصمة برمحته ، وقد روي عن النيب 
 2يف غري ما أثر.
  3حيث دارت. ندور مع السنةقال األوزاعي: 

 4مسعود األنصاري: إن دين اهلل واحد ، وإياكم والتلون يف دين اهلل. قال أبو
غدادي عن عثمان بن حاضر األزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: ـــــــوروى اخلطيب الب

 5.تبتدع والاتبع أوصين ، فقال: عليك باإلستقامة ، 
قال: يا أيها الناس ، إن اهلل ه رضي اهلل عنعن ابن مسعود « ذم الكالم وأهله»هروي يف ــــوروى ال

بعث حممداً باحلق ، وأنـزل عليه القرآن ، وفرض عليه الفرائض ، وأمره أن يعلم أمته ، فبّلغ رسالته ، 
وا فقد  ـوال تبتدعونصح ألمته ، وعّلمـهم ما مل يكونوا يعلمون ، وبني هلم ما جيهلون ، فاتب عوه 

 6.، كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة كفيتم
 

                                                           

 أي كلهم ، بتسكني اجليم. 1
 .باب من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة 2
 (.41رواه الاللكائي برقم ) 3
 (.4/561« )املستدرك»رواه احلاكم يف  4
( ، والدارمي يف باب من هاب الفتيا ، 456، باب القول يف انه جيب اتباع ما سّنه أئمة السلف ) «ه واملتفقهالفقي»انظر كتاب  5

 ولفظه: نعم ، عليك بتقوى اهلل واالستقامة ، اتبع وال تبتدع.
 (.241( ، رقم )2/165) 6
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 .2وكذا الدارمي،  1كفيتم ، كل بدعة ضاللة(  فقد تبتدعوا اتبعوا والورواه الطرباين خمتصرا بلفظ: )
،  نبتدع إنا نتبع والعن العالء بن املسيب عن أبيه قال: « ذم الكالم وأهله»وروى اهلروي يف 

 3ونقتدي وال نبتدي ، ولن نضل ما متسكنا باآلثار.
، ولن نضل ما  ونتبع وال نبتدعا بلفظ: إنا نقتدي وال نبتدي ، وهو مروي عن ابن مسعود أيض

 4متسكنا باألثر.
 5.البدعةخري من االجتهاد يف  السنةيف  وعنه قال: االقتصاد

 6.والتبدعواتباع األمراء واألثر ، وإياكم  عليكم باالستقامة: رضي اهلل عنهوعن ابن عباس 
 1.البدعوعنه قال: إن أبغض األمور إىل اهلل 

 1، فإن ما ابتُـدع ضاللة. إياكم وما ابت دعوعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: 
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه أنه كان يقول: خري الدين دين حممد « السنة»روى املروزي يف 

  ، فقد ، فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم األثر ، إن تتبعونا  وال تبتدعوا اتبعوا، شر األمور حمدثاهتا
                                                           

 (.1/154برقم )، « املعجم الكبري»انظر  1
 يف كراهية أخذ الرأي ، ولفظه: اتبعوا وال تبتدعوا ، فقد كفيتم.املقدمة ، باب ، كتاب « السنن»انظر  2
 (.331رقم )( ، 2/265) 3
 (.166أخرجه الاللكائي برقم ) 4
( ، والبيهقي 1/163) «املستدك»( ، والدارمي يف املقدمة ، باب يف كراهية أخذ الرأي ، واحلاكم يف 114أخرجه الاللكائي برقم ) 5

 (.11« )لسنةا»( ، واملروزي يف 3/11)
واتباع واألثر ، عليكم باالستقامة باب كل حمدثة بدعة ولفظه:  يف «البدع»( ، وأخرجه ابن وضاح يف 11« )السنة»رواه املروزي يف  6

 وإياكم والتبدع. 
 (.12« )السنة»( ، واملروزي يف 4/316رواه البيهقي ) 1
 (.4/466« )املستدرك»رواه احلاكم يف  1
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سبقناكم سبقا بعيدا ، وإن ختالفونا فقد ضللتم ضالال كبريا ، ما أحدثت أمة يف دينها بدعة إال رفع 
اهلل عنهم سنة هدى مث ال تعود فيهم أبدا ، وإلن أرى يف ناحية املسجد نارا تشتعل فيه احرتاقا 

 1أحب إيل من أن أرى بدعة ليس فيه هلا ُمـغَـــي ـر.
،  : أصول السنة عندنا: التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهلل حـنبل وقال اإلمام أمحد بن

واالقتداء هبم ، وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضاللة ، وترك اخلصومات ، واجللوس مع أصحاب 
 األهواء ، وترك املراء واجلدال واخلصومات يف الدين.

نة ـــــــن ، وهي دالئل القرآن ، وليس يف الس، والسنة تفسر القرآ والسنة عندنا آثار رسول اهلل 
 2.وال تدرك بالعقول وال األهواء ، إنما هي اإلتباع وترك الهوىقياس ، وال تضرب هلا األمثال ، 

عن حسان بن عطية قال: مخس كان « تعظيم قدر الصالة»وروى حممد بن نصر املروزي يف كتابه 
: اتباع السنة ، ولزوم اجلماعة ، وتالوة القرآن ، بإحسان 3نو والتابع عليها أصحاب رسول اهلل 

 واجلهاد يف سبيل اهلل.
 5: وأظن قال: وعمارة املساجد.4قال أبو عبد اهلل

وروى أبو داود عن أيب رجاء عن أيب الصلت قال: كتب رجل إىل عمر بن عبد العزيز يسأله عن 
 القَدر فكتب: 

                                                           

 (.61برقم ) 1
 (.1/116لاللكائي )« سنةال» 2
 وأظنه تصحيف من الناسخ.، ني( املطبوع )والتابع يف 3
 هو املروزي نفسه. 4
 (.145باب أدلة الكتاب والسنة على أن اإلميان بالرسول عليه الصالة والسالم إمنا هو بتصديقه واتباع ما جاء به ، ) 5
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، وترك ما أحدث  واتباع سنة نبيه مره ، أما بعد ؛ أوصيك بتقوى اهلل ، واالقتصاد يف أ
بعد ما جـرت به سـنـته وُكفـوا مؤنته ، فعليـك بلزوم السنة ، فإنـها لك بإذن اهلل عـصمة ،  الم حِدثون

مث اعلم أنه مل يبتدع الناس بدعة إال قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عربة فيها ، فإن السنة إمنا 
 خالفها من اخلطأ والزلل واحُلمق والتعمق ، فارَض لنفسك ما رضي به القوم سن ها من قد َعل م ما يف

ألنفسهم ، فإهنم على علم وقفوا ، وببصر نافٍذ ُكفوا ، ولَـُهم على كشف األمور كانوا أقوى ، 
وبفضل ما كانوا فيه أوىل ، فإن كان اهلدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ، ولئن قلتم إمنا حدث 

؛ ما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ، فإهنم هم السابقون ، فقد تكلموا  بعدهم
ر قوم فيه مبا يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دوهنم من ُمْقصر وما فوقهم من حْمسر ، وقد قص  

 1دوهنم فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغَـَلوا ، وإهنم بني ذلك لعلي هدى مستقيم.
ما حمص له أن السلف الصاحلني قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما مل حُيتج إىل  « عون املعبود»قال يف 

كشـفه من أمر الدين ، وكذلك كَشـفوا ما احتيج إىل كشـفه من أمر الديـن كشفا ال مزيد عليه ، 
ا وا( أي يف الكشف ، أي شد دوا حىت جاوزوا فيه احلد ، فهؤالء قد أفرطو )وطمح عنهم أقوام فغلَ 

 وأسرفوا يف الكشف ، كما أن أولئك قد فرطوا وقرتوا فيه.
)وإهنم( أي السلف )بني ذلك( أي بني القصر والطمح ، أي بني اإلفراط والتفريط ، بل كانوا على 
طريق مستقيم ، وهو االقتصاد والتوسط بني اإلفراط والتفريط ، ليسوا مبفرطني كالقوم القاصرين 

 وام الطاحمني عنهم. انتهى.دوهنم ، وال مبفرطني كاألق

                                                           

بنحوه عن  «تفقهالفقيه وامل»( ، ورواه اخلطيب يف 11، باب كل حمدثة بدعة ، ) «البدع والنهي عنها»( ، و 4612رواه أبو داود ) 1
 ، والفظ أليب داود.( 2/555باب ذكر ما تعلق به من أنكر اجملادلة وإبطاله ، )عبد العزيز بن املاجشون ، 
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قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: ما من عام إال والناس حييون فيه بدعة ومييتون فيه سنة ، حىت حتيا 
 1البدع ومتوت السنن.

وملا ذُكر البن مسعود رضي اهلل عنه أن أناسا ُيسبحون باحلصا يف املسجد أتاهم ، وقد َكـو م كل 
، فلم يزل حيصبهم باحلصا حىت أخرجهم من املسجد مث قال: لقد رجل منهم بني يديه كومة حصا 

 2علما. أحَدثتم بدعة ظلما أو قد فَــُضلتم أصحاب حممد 

                                                           

 (.11« )السنة»واملروزي يف  ( ،11« )البدع والنهي عنها»رواه ابن وضاح يف  1
 ، باب ما يكون بدعة.( 22« )البدع والنهي عنها»رواه ابن وضاح يف  2
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 فصل في معالم االعتصام بالسنة والحذر من البدع

 :1معامل االعتصام بالسنة واحلذر من البدعة تتجلى مبعرفة عشرين مقدمة

عبد إال اهلل أن ال يُ  :األولم مبين على أصلني عظيمني ؛ الــــأن دين اإلس: المقدمة األولى .1
، وهو مقتضى شهادة  عبد إال مبا شرعأن ال يُ  :والثاني،  إال اهلل إلـٰه، وهو معىن شهادة أال  وحده

 أن حممدا رسول اهلل.
وارتكاب الشرك ضد األصل األول ، وارتكاب البدع ضد األصل الثاين ، واهلل اهلادي إىل سواء 

 .بيلالس

مقصود ـأن العمل ال يكون مقبوال إال إذا توافر فيه شرطان ؛ األول أن يكون ال: المقدمة الثانية .2
 .، واألصغر وهو الرياء ، وضده الشرك بنوعيه ؛ األكرب وهو التقرب للمخلوقني به وجه اهلل تعاىل

 . والشرط الثاين هو متابعة النيب 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة فمن  الشرطني قوله تعاىل هـٰذين ودليل 

 .2ربه أحدا
                                                           

« اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع»نة العلمية ونسبة الفضل ألهله ؛ فقد استفدت بعض هذه املقدمات من كتاب لألما 1
 للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل.

و من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهيف تفسري قوله تعاىل من سورة النحل « أضواء البيان»ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف  وانظر 2 
 .مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

، وهو كتاب يتضمن عدة حماضرات لفضيلته كانت مدونة يف  11،  31، ص « الرحلة إىل أفريقيا»وانظر كذلك ما قاله يف كتاب 
 مكة. –أشرطة مث فرغت يف الكتاب املذكور ، وهو من مطبوعات دار عامل الفوائد 
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ليبلوكم أيكم أحسن عمالقال الفضيل بن عـياض رمحه اهلل يف معىن قوله تعاىل 
أخلصه  :؛ قال 1

 .وأصوبه
  ؟، ما أخلصه وأصوبه يا أبا علي :قالوا
مل يقبل ،  اا كان صواباً ومل يكن خالصً مل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل ، وإذـإن الع :قال

 2.، والصواب ما كان على السنة ، واخلالص ما كان هلل حىت يكون خالصاً صواباً 

 :، فعليه أن يالحظ أمورا ستة يف عبادته لكي يكون اإلنسان متأسيا بالنيب : الثالثةالمقدمة  .3
مل  يتعبد هلل بعبادة مبنية على سببٍ  ، فأي إنسان أن تكون العبادة موافقة للشريعة يف سببها :أوال

، فلو أضاف إنسان صالة سادسة غري الصلوات اخلمس لكانت  يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة
 .عبادته هذه مردودة ألن ليس هلا سبب شرعي يف الكتاب والسنة

                                                           

 . 2امللك:  سورة 1
( ، قال: حدثنا أيب ، ثنا حممد بن أمحد بن يزيد وحمـمد بن جعفر قاال: ثنا إمساعيل ابن 1/11« )ياءحلية األول»رواه أبو نعيم يف  2

 يزيد ، ثنا إبراهيم بن األشعث قال: مسعت الفضيل بن عياض يقول:
واملنافق حيسد وال يغبط ، واملؤمن يسرت ويعظ وينصح ، والفاجر الغبطة من اإلميان واحلسد من النفاق ، واملؤمن يغبط وال حيسد ، 

 يهتك ويعري ويفشي.
 ومسعته يقول: قيل لسفيان بن عيينة: ويل لك إن مل يُعف عنك ، إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغريه.

 ومسعته يقول: كان يقال: ال يزال العبد خبري ما إذا قال قال هلل ، وإذا عمل عمل هلل.
وإذا  ، ا ومل يكن صوابا مل يقبل ــنه إذا كان خالصإف، وبه ــــلصه وأصــأخ قال: ، ليبلوكم أيكم أحسن عمالمسعته يقول يف قوله 

 والصواب إذا كان على السنة.، واخلالص إذا كان هلل ، حىت يكون خالصا ، كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل 
 انتهى خمتصرا. والعمل من أجل الناس هو الشرك.،  س هو الرياءترك العمل من أجل النا ومسعته يقول:
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، وقول  أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللودليل هذه األصل قول اهلل تعاىل 
 .2ما ليس منه فهو رد( 1: )من أحدث يف أمرنا هذا النبـي 

 3.من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد :ويف رواية
، ومل يشهد له  )أي من أحدث يف اإلسالم ما ليس يف اإلسالم يف شيء :قال األلباين رمحه اهلل

،  من قواعد الدين اجلليلة ، وهذا احلديث قاعدة أصل من أصوله ؛ فهو مردود وال يلتفت إليه
 4.فينبغي حفظه وإشهاره يف إبطال احملدثات والبدع(

،  حيتهـــــم تقبل أضـل بفرسٍ  ، فلو ضحى إنسان   جنسهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة يف  :ثانيا
، ألن األضحية ال تكون إال من هبيمة األنعام وهي اإلبل والبقر  ألنه خمالف للشريعة يف جنسها

 .الغنمو 
، لكانت عبادته  ، فلو أن إنسانا صلى الظهر ستا قدرهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة يف  :ثالثا

الشوط ، ولو طاف بالبيت مثانية أشواط لكانت  ، ألهنا خمالفة للشريعة يف قدرها غري مقبولة
 .مردود عليه غري مقبول اإلضايف

، لكنه  ، فلو أن إنسانا توضأ صفتها( )أي يفيتهاكأن تكون العبادة موافقة للشريعة يف  :رابعا
، وبالتايل  ؛ فهذا وضوءه غري مقبول ، مث غسل وجهه ، مث غسل يديه غسل رجليه مث مسح رأسه

 . ، ألنه خالف الشريعة يف كيفية الوضوء الواردة عن النيب  صالته غري صحيحة

                                                           

 املقصود باألمر هو الدين. 1
 تقدم خترجيه. 2

 تقدم خترجيه. 3

 (.113، حديث رقم )« رياض الصاحلني»حاشيته على  4
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أن إنسانا صام صيام الفرض يف شعبان  ، فلو زمانهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة يف  :خامسا
، وكذا  ، فهذا صيامه غري صحيح ، أو صلى الظهر قبل الزوال ، وليس يف رمضان والـأو يف ش

 .، ألنه خالف الشريعة يف زمان العبادة احملددة هلا من قبل الشارع احلكيم صالته
وقف يوم عرفة مبزدلفة مل يصح ، فلو أن حاجا  مكانهاأن تكون العبادة موافقة للشريعة يف  :سادسا

  .، ألن عبادته مل توافق الشرع يف مكاهنا ، وعليه إعادة حجة وقوفه
 .، ألن مكان االعتكاف هو املسجد وكذلك لو أن إنسانا اعتكف يف منزله فال يصح اعتكافه

،   رها، قد ، جنسها سببها :إال باجتماعها يف العبادة فهذه ستة أوصاف ال تتحقق متابعة النيب 
 .، مكاهنا ، زماهنا كيفيتها

أو  ، فالفعلية هي ما فعله النيب  تركيةسنة فعلية و سنة تان ؛ ن  ــأن السنة سُ : الرابعةالمقدمة  .4
 .، كاألذان للصلوات اخلمس ، ففعله سنة نبوية أمر به أو أقر عليه

ك األذان لصالة العيدين ، مثل تر  مع قيام املقتضي لذلك وأما السنة الرتكية فهي ما تركه النيب 
 .وصالة اجلنازة ، فرتكه سنة نبوية ، وعلى هذا فقس بقية العبادات

، واألصل يف العادات احلل إال بدليل  أن األصل يف العبادات املنع إال بدليل: الخامسةالمقدمة  .5
،  ، تساعد املسلم على استبصار الطريق فيما أشكل عليه ، وهذا قاعدة هامة يدل على التحرمي

، فهذا نقول  دعونا نزيد يف الصلوات املفروضة صالة سادسة :لو قال رجل :فمثال القاعدة األوىل
 .إال مخس صلوات يف اليوم والليلة له إن هذا الفعل بدعة ألنه مل يرد عن النيب 
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ا لي يف دبر كل صالة )اهلل حي( مائة مرة ؛ فهذـإنه من املستحب أن يقول املص :لــوكذا لو قال رج
،  مل يرد فيها شيء من هذا فهذه كتب األذكار الواردة عن النيب  ؟نقول له أين الدليل الشرعي

 .فيكون فعله بدعة حمدثة
 .بدليل شرعي ثبتت عن النيب فاألصل يف العبادات املنع إال إذا 

، إنه من العادات ، فمثال لبـــــــــس الطاقية ، ف وأما القاعدة الثانية وهي أن األصل يف العادات احلل
 .وهكذا األمر يف سائر العادات ؟فلو قال رجل إنه حرام لقلنا له أين الدليل

أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين أن التشريع حق اهلل وحده ، قال تعاىل : السادسةالمقدمة  .6
ين مل وهذا استفهام مبعىن اإلنكار ، أي ليس ألحد حق تشريع شيء يف الد،  ما مل يأذن به اهلل

كما أن يف دين اهلل ما ليس منه فقد جعل نفسه مشرعا مع اهلل ،   ابتدعفمن وعليه يأذن به اهلل ، 
هذا وكل جاء لُيتم الشريعة ،  -أي ذلك املبتدع  –مل يتم الرسالة ، وأنه  مقتضى فعله أن النيب 

 باطل قطعا.

كاملة وقد نقل الشريعة  يعة ، هو الواسطة الوحيدة لنقل الشر  النيب  أنهي  السابعةالمقدمة  .1
 عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت:  الشيخانفقد روى ، ومل يكتم شيئا 

ومن  –ت منها رَ كَ وذَ  -ئشة ، ثالُث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهلل الفرية  ايا أبا ع
يا أيها ، واهلل يقول  كتم شيئا من كتاب اهلل فقد أعظم على اهلل الفرية  زعم أن رسول اهلل 

 .1الرسول بلغ ما أُنز ل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته

                                                           

 ، واللفظ ملسلم.( 111،  211)ومسلم ( 4155) البخاريرواه  1
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 :قال عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب مرسال ، أن رسول اهلل « مسنده»روى الشافعي يف و 
وقد هنيتكم  ما تركت شيئا مما أمركم اهلل به إال وقد أمرتكم به ، وال تركت شيئا مما هناكم اهلل عنه إال

 1.عنه

اليوم أكملت لكم دينكم قال اهلل تعاىل ،  أن الشريعة كاملة ليس فيها نقص الثامنةالمقدمة  .1
، فالدين شامل كامل ال حيتاج إىل زيادة كما أنه  وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

َيانًا ل ُكل  اْلَنا َعَلْيَك اْلك تَـَونـَز  ال جيوز فيه النقص ، وهلذا قال اهلل تعاىل يف وصف القرآن  َب ت بـْ
 افما من شيء حيتاج الناس إليه يف معادهم ومعاشهم إال بينه اهلل تعاىل يف كتابه ، إما نص  ،   ءشي

 أو منطوقاً أو مفهوماً. أو إمياءً 
 2نارَ ـــال أذكَ ك طائر جناحيه يف السماء إحر  ـ، وما يُ  لقد تركنا حممد  :وقال أبو ذر رضي اهلل عنه

 3.منه علما
،  4راءةاخل   علمكم نبيكم كل شيء ، حىت :ل من املشركني لسلمان الفارسي رضي اهلل عنهـوقال رج

ط أو بول ، أو أن نستنجي باليمني ، أو أن نستنجي ـل ، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائـأج :فقال
 6.أو عظمٍ  5بأقل من ثالثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيعٍ 

                                                           

 (.1/16« )السنن الكربى»، ورواه البيهقي من طريقه يف القاهرة(  –تبة ابن تيمية الناشر: مك)( ، 2/413« )مسند الشافعي» 1
 أي ذكر لنا. 2
 : حديث حسن.«املسند»( ، وقال حمققو 5/153رواه أمحد ) 3
 أي آداب قضاء احلاجة. 4
 الرجيع هو روث الدابة. 5
 (.262رواه مسلم ) 6
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ال ذ يَن يا أيها ، قال اهلل تعاىل  وقد هنى اهلل عن ذلك،  بني يدي اهلل ورسوله اتقدميعدُّ االبتداع ف
ُموا الل َه إ ن  الل َه مسَ يع  َعل يم   ول ه  َواتـ ُقوابـَنْيَ يدي الل ه  َوَرسُ  آمنوا الَ تـَُقد 

1. 

 :، ويقول ، يف كل خطبة ويف كل مجعة ئماحيذر من البدع داكان   النيب أن التاسعة المقدمة  .1
وكل هدي حممد ، وشر األمور حمدثاهتا ،  ، وخري اهلدي أما بعد ، فإن خري احلديث كتاب اهلل

 2.بدعة ضاللة
 3.، وكل ضاللة يف النار وكل بدعة ضاللة :ويف لفظ

ذي أويت جوامع ، وهو ال ، وأطلق ومل يقيد عمم ومل خيصص ، ألن النيب  وهذا عام يف كل البدع
رة بأقوى أدوات الشمول والعموم سو  ، مُ  لفظة كلية عامة شاملة« كل بدعة» :الكلم ، فقوله

، وأنصح اخللق  ، وهو أفصح اخللق طق هبذه الكلية يعلم مدلول هذا اللفظـ، والذي ن «كل»
 ، ال يتلفظ إال بشيء يقصد معناه. للخلق

إمنا مها اثنتان ؛ اهلدي  :عن عبد اهلل بن مسعود قالوقد فهم الصحابة من نبيهم هذا الفهم ، ف
، وشر األمور حمدثاهتا ، وكل  والكالم ، وأصدق احلديث كالم اهلل ، وأحسن اهلدي هدي حممد 

 4.حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار

                                                           

 . 1سورة احلجرات:  1
 (.166رواه مسلم عن جابر ) 2
، حاشية « صحيح الرتغيب والرتهيب»( ، وهي لفظة صحيحة كما قال األلباين يف 5161« )الكربى»رواه النسائي يف  3

(1/121.) 
 (.1/11« )املعجم الكبري»رواه الطرباين يف  4
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لئال يقع فيها عها ، تعريفها وأنواب العلمالعلم بالبدع أمر هام ، من جهة أن العاشرة المقدمة  .16
،  ، وهي ال تزيده من اهلل إال بعدا ، ويظن أنه حيسن عمال وأهنا تقربه إىل اهلل ال يدري وهواإلنسان 

 .، فتكون احلسرة يوم ال ينفع التحسر وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعافيكون ممن قال اهلل فيهم 
عن  كان الناس يسألون رسول اهلل   :لحذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه إىل هذا فقا تفط نوقد 
 1.دركينأسأله عن الشر خمافة أن يُ  ، وكنت اخلري

 الناس يف البدع مثانية أقسام ؛أن الحادية عشرة المقدمة  .11
 .، وهم أهل احلق ، وأنكر البدع فمن الناس من اتبع اهلدي النبوي .1
 .ومنهم من اتبع اهلدي النبوي ، ومل ينكر البدع .2
 .دي النبوي ، ولكنه مل يفعله ، ومل ينكر البدعومنهم من حيب اهل .3
 .، وبالتايل مل يعرف قدره ، ومل ينكره ومنهم من مل يعرف اهلدي النبوي .4
  .، ومل يبغضه ومنهم من مل حيب اهلدي النبوي .5
 .ومنهم من حيب البدع ، ويبغض اهلدي النبوي ، عياذا باهلل .6
  .، ومل يبغضها ومنهم من مل حيب البدع .1
  .، وبالتايل مل ينكرها مل يعرف البدع ومنهم من .1

،  بالذود عن حياض الشريعة واقد قام: العلم بأن علماء املسلمني المقدمة الثانية عشرة .12
، ومن أجود ما ألف يف  ، وبينوا فيها قواعد البدع وأصوهلا وفروعها فنبهوا على البدع يف كتب كثرية

 اهلل.رمحه  لشاطيبأليب إسحاق ا« االعتصام»ذلك كتاب 
                                                           

 (.1141( ومسلم )3666رواه البخاري ) 1
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ومن أهل العلم من استقرأ البدع املنتشرة يف الناس ، ونبه عليها ، وبني وجه خمالفته للهدي النبوي ، 
أليب بكر الطرطوشي ، وكتاب « احلوادث والبدع»وهناك كتب كثرية للمتقدمني ، من أشهرها كتاب 

أليب « واحلوادث الباعث على إنكار البدع»البن وضاح القرطيب ، وكتاب « البدع والنهي عنها»
لعبد اهلل « البدع احلولية»كتاب كملتأخرين ،  بعض اعدة ل اشامة املقدسي ، كما أن هناك كتب

 .لرائد صربي ، وغريها من كتب أهل السنة« معجم البدع»التوجيري ، وكتاب 

  :موارد البدع ستة: المقدمة الثالثة عشرة .13
 1.األحاديث الضعيفة .1
 .ال أصل هلا واألحاديث املوضوعة ، أو اليت .2
 .والعادات أو العبادات املأخوذة من الكفار .3
، فصارت  ، اجتهادا منهم واستحسانا وما نص على استحبابه بعض العلماء بدون دليل .4

 .، وهذا مما يدخل يف زالت العلماء عند الناس سنة متبعة
 .والغلو يف العبادات .5
 .ستحسانوالعادات اليت يستحسنها العامة واجلهال من باب الذوق واال .6

، فبعضها يفضي إىل الكفر عياذا  متساوية يف حكمهاالبدع ليست : المقدمة الرابعة عشرة .14
، وعلى   ، ككثري من بدع العبادات ، وبعضها ال يفضي إىل الكفر باهلل ، ككثري من بدع العقائد

                                                           

من متهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ومل (: وكثري 11/111« )مموع الفتاوى»قال ابن تيمية رمحه اهلل كما يف  1
يعلموا أنه بدعة ، إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة ، وإما آليات فهموا منها ما مل يرد منها ، وإما لرأي رأوه ويف املسألة 

 نصوص مل تبلغهم.
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لك ، أو يف وليس يف البدع ما دون ذكما سيأيت بيانه ، ،   مرتبةـكل حال فالبدع فوق الكبرية يف ال
، والزيادة  دي على الشريعة بزيادةـفيها تع دعةـ، وما ذاك إال ألن الب غائرـروه أو الصـوى املكــمست

 .، وال أظلم من ذلك حتريف
 وإمث البدع أعظم من إمث الكبرية بكثري ، وبيان ذلك من عدة وجوه:

من  –ثة ، أما فاعل الكبرية : أن املبتدع يعتقد أنه على صواب فيما يرتكبه من عبادات حمداألول
 فيعلم أنه خمطئ ، فرمبا أحدث هذا عنده انكسارا ، فيتوب ، فيتوب –سرقة أو زنا أو شرب مخر 

 .اهلل عليه
: أن االبتداع يؤدي مع مرور الزمن إىل تغيري الدين ، ألنه يتطور ويتفرع ، أما الكبائر فالكل الثاني

 .نه ، حىت أهل البدع أنفسهميعلم أهنا خمالفة للدين ، وأهنا ليست م
قوهم أو  حياربون أهل السنة إذا هنوهم عن بدعهم ، ورمبا فسّ  -يف الغالب –أن أهل البدع  :الثالث

إمثا على إمثهم ـ عياذا باهلل ، أما أهل الكبائر فإهنم إذا جاءهم من  نكفروهم أو اهتموهم ، فيزدادو 
ويتوبون إىل اهلل ، وإما يردوهنا مع دعاء اهلل بأن مين  يذكرهم باهلل وعقابه فإهنم إما يقبلون النصيحة

 .عليهم باهلداية ، والقليل من خياصم من ينهاه عن كبريته
ما : والبعد عنها ، كما قال أحد السلف: أن إحياء البدع يؤدي إىل هدم السنن النبوية الرابع

 1.ها إليهم إىل يوم القيامةأحدث قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهلل من سنتهم مثلها ، مث مل يعد
 
 

                                                           

 (.13، برقم )« البدع والنهي عنها»يف رواه ابن وضاح  1
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،  جب التوبة عن كل صاحب بدعةــــــــــ: إن اهلل ح ك دليال على خطر البدعة قول النيب وحسبُ 
 1.حىت يدع بدعته

تكرب مع مرور الزمن وقلة املناصح فتصري كبارا ، قال البدع صغار : المقدمة الخامسة عشرة .15
هـ ، قال يف   321تويف سنة ،  اب اإلمام أمحد رمحه اهلل، وهو من أصح اإلمام الربهباري رمحه اهلل

 :«شرح السنة»كتابه 
ة ـ، وكذلك كل بدع ، فإن صغار البدع تعود حىت تصري كبارامن األمور  واحذر صغار احملدثات

، مث مل يستطع  ، فاغرت بذلك من دخل فيها حدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغريا يشبه احلقأُ 
 .إلسالمفخالف الصراط املستقيم ، فخرج من ا،  مت وصارت دينا يدان بهظُ ، فع منها اخلروج

لن يف شيء معت كالمه من أهل زمانك خاصة فال تعجلن ، وال تدخُ ـفانظر رمحك اهلل كل من س
فإن أصبت  ، 2أو أحد من العلماء منه حىت تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النيب 

 .3اوزه لشيء ، وال خترت فيه شيئا فتسقط يف النارأثرا عنهم فتمسك به وال جت
وهو ال يريد إال ني ؛ أما أحدمها ؛ فرجل قد زل عن الطريق هواعلم أن اخلروج من الطريق على وج
 .اخلري ، فال يُقتدى بزلته ، فإنه هالك

                                                           

انظر  ، وصححه األلباين رمحه اهلل« األحاديث املختارة»والضياء املقدسي يف  ، (4262برقم ) «األوسط» رواه الطرباين يف 1
 (.1626« )الصحيحة»، و  54، برقم  «صحيح الرتغيب والرتهيب»

 بالدليل. دائمانون كالمهم أي العلماء املتبعني للحديث النبوي وآثار الصحابة ، الذين يقر   2
، ألنك تكون قد اخرتت احملدث على املأثور ،  النار عن السلف شيئا مما جاء به املتأخرون فتسقط يف جاءى ما وال خترت علأي:  3

 .والبدعة على السنة
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مة ، وآخر عاند احلق وخالف من كان قبله من املتقني ، فهو ضال مضل ، شيطان َمر يد يف هذه األ
 .حقيق على من يعرفه أن حَيذر الناس منه ، ويبني للناس قصته ، لئال يقع أحد يف بدعته ، فيهلك

قا ُمسل ما ، فمن زعم أنه قد بقي مح  واعلم ر  ك اهلل أنه ال يتم إسالم عبد حىت يكون متبعا مصد 
فُرقة وطعنا فقد كّذهبم ، وكفى هبذا  شيء من أمر اإلسالم مل يكفوناه أصحاب رسول اهلل 

 .عليهم ، وهو مبتدع ضال مضل ، حُمدث يف اإلسالم ما ليس فيه

ا أن م، ففهموا منه وأثرٍ  حديثٍ  كل على بعض الناس فهمَ ـقد أش: المقدمة السادسة عشرة .16
جاء ناس  :ديث جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قالـ، فأما احلديث فهو ح يف البدع ما هو حسن

، عليهم الصوف ، فرأى سوء حاهلم ، قد أصابتهم حاجة ، فحث  هلل من األعراب إىل رسول ا
مث إن رجال من األنصار جاء  :الناس على الصدقة ، فأبطئوا عنه ، حىت رؤى ذلك يف وجهه ، قال

:  ف السرور يف وجهه ، فقال رسول اهلل ر  ، مث جاء آخر ، مث تتابعوا ، حىت عُ  2ر قمن وَ  1ةر ـ بصُ 
مل هبا ، وال ينقص من ــر من عـم سنة حسنة ، فُعمل هبا بعده ؛ كتب له مثل أجمن سن يف اإلسال

ها ، ـل بب عليه مثل وزر من عمت  ــأجورهم شيء ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فُعمل هبا بعده كُ 
 3.ص من أوزارهم شيءوال ينقُ 
، ، واجلواب عن  من سن يف اإلسالم( ، أي من أحدث فيه):  م بعض الناس من قوله وقد فه  

 هذا الظن من وجوه:
 :ما قاله ابن عثيمني رمحه اهلل يف اجلواب عن هذه الشبهة :األول

                                                           

 «.املعجم الوسيط»انظر الصُّرة هي ما جيمع فيه الشيء مث يشد.  1
 الور ق هو الفضة. 2
 (.1611رواه مسلم ) 3
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وال ميكن أن يصدر  (كل بدعة ضاللة) :هو القائل (من سن يف اإلسالم سنة حسنةن من قال )إ
بدًا ، أ عن الصادق املصدوق قول يكذب له قواًل آخر ، وال ميكن أن يتناقض كالم رسول اهلل 

 وال ميكن أن يرد على معىن واحد مع التناقض أبداً ، ومن ظن أن كالم اهلل تعاىل أو كالم رسوله 
وال ميكن أن  ، إما عن قصور منه ، وإما عن تقصريمتناقض فليعد النظر ، فإن هذا الظن صادر 

 تناقض أبداً. يوجد يف كالم اهلل تعاىل أو كالم رسوله 
من سن يف اإلسالم سنة »ليس مناقضا حلديث  (كل بدعة ضاللة)وإذا كان كذلك فحديث 

« حسنة»، والبدع ليست من اإلسالم ، وقال « من سن يف اإلسالم»قال:  ، ألن النيب « حسنة
 والبدعة ليست حبسنة ، وفرق بني السن والتبديع.

أحياها ، أي من أحيا سنة كانت موجودة فُعدمت ف« من سن»أن معىن  :وهناك جواب ال بأس به
إضافيًا نسبّيًا كما تكون البدعة إضافية نسبية ملن أحيا سنة بعد أن « السن»وعلى هذا فيكون

  تركت.
، وكانوا يف  يدل له سبب احلديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إىل النيب  ثالث جوابوهناك 

ار بيده صرة من إىل التربع هلم ، فجاء رجل من األنص يق ، فدعا النيب ـحالة شديدة من الض
، فجعل وجه النيب عليه الصالة والسالم  فضة ، كادت تثقل يده فوضعها بني يدي الرسول 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل  :يتهلل من الفرح والسرور وقال
 .يوم القيامة

منوع ،  ـريعًا ، ألن التشريع من هنا هو سن العمل تنفيذاً وليس سن العمل تشفهنا يكون معىن الس  
 .انتهى كالمه بتصرف يسري 1: كل بدعة ضاللة. كما قال النيب 

                                                           

 ، بتصرف يسري.« اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع»ب املشار إليه آنفا قاله ابن عثيمني رمحه اهلل يف الكتا 1
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فسر بعضها ما أشكل يف ، ويُ  ها اآلخريشهد بعضها ملعىن بعض : أن أحاديث النيب الرابع
، فعن أيب رضي اهلل عنه ، وحديث أيب هريرة التايل يفسر حديث جرير بن عبد اهلل بعضها اآلخر 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه  :قال ريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ه
ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال 

 1.ينقص ذلك من آثامهم شيئا
بن عبد القارئ  الرمحـٰنعبد ده إىل البخاري بسنوأما األثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما رواه 

 2خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ليلة يف رمضان إىل املسجد ، فإذا الناس أوزاع   :أنه قال
إين أرى لو  :، فقال عمر 3هطصلي بصالته الر  صلي الرجل فيُ صلي الرجل لنفسه ويُ متفرقون ، يُ 

يب بن كعب ، مث خرجت معه جمعهم على أُ مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل ، مث عزم ف
 .ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم

 4.عم البدعة هذهن   :قال عمر
 واألثر ليس فيه إشكال إذا عرفنا أربعة أمور:

أننا نعلم علم الٍيقني أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من أشد الناس تعظيماً  :األول
 .، وكان مشهوراً بالوقوف على حدود اهلل تعاىل سوله لكالم اهلل تعاىل ور 

                                                           

 (.2614رواه مسلم ) 1
 «.النهاية»أوزاع أي متفرقون. انظر  2
 «.النهاية»الرهط هم اجلماعة ما دون العشرة. انظر  3
 (.2616رواه البخاري ) 4
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، وأن يقول عن بدعة ما  فعلى هذا فمن غري املمكن أن خيالف عمر كالم سيد البشر حممد 
،  «كل بدعة ضاللة» :بقوله ، وتكون هذه البدعة هي اليت أرادها رسول اهلل « نعمة البدعة»

 .بل حتما هي غري مرادة بقوله ذاك
، مث  جدـاعة يف املسـام مجـعلها ثالثة أي، وفَ  ولهـعله وقبف   يب ـها النح سنّ ـراويـالة التــأن ص :الثاني

 ، ففي الصحيحني من حديث عائشة رضي اهلل عنها ، أن النيب  تركها خشية أن تفرض عليهم
لى الناس قام يف الناس ثالث ليال وتأخر عنهم يف الليلة الرابعة ، فلما صلى هبم الفجر أقبل ع

فتشهد مث قال: أما بعد ، فإنه مل خيف علي مكانكم ، ولكين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
 .عنها

 1.واألمر على ذلك فتويف رسول اهلل 
 ، وصدرا من أي استمر الناس يصلون فرادى ، مث كان الناس على ذلك يف خالفة أيب بكر

 .، وقال )نعمت البدعة هذه( ضان مجاعة، فسن قيام رم ، مث أهلمه اهلل فعلها 2خالفة عمر
، وهي إحداث شيء قد  قدم ؛ فإن معىن قوله )بدعة( أي باملعىن اللغويـ: وبناء على ما تالثالث

، وهو إحداث عبادة ليس هلا  ، وليس قصده املعىن الشرعي قبيل إيجاده، مل يكن موجودا  تُرك
اإلمام يف صالة الرتاويح عبادة شرعية ، وليست ، ومن املعلوم أن القيام مع  أصل يف الكتاب والسنة

: من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له  حمدثة يف عهد عمر وال غريه ، كيف ال وقد قال النيب 
 .قيام ليلة

                                                           

 (.161( ، ومسلم )2612رواه البخاري ) 1
  ، كما يف صحيح البخاري ، يف أول كتاب صالة الرتاويح.ذكر ذلك ابن شهاب  2
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ملا ترك القيام صار  ومساها عمر رضي اهلل عنه بدعة باعتبار أن النيب  :قال ابن عثيمني رمحه اهلل
رجل لنفسه ويقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجالن والرهط والنفر يف الناس متفرقني يقوم ال

املسجد فرأى أمري املؤمنني عمر رضي اهلل عنه برأيه السديد الصائب أن جيمع الناس على إمام واحد 
فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة 

 .انتهى .ةإنشائي
ها من إىل ما كان عليه األمر قبل إحيائ ، وبالنظر فهي سنة فبالنظر إىل أهنا موافقة لفعل النيب 

، وقد أحياها عمر ألنه يعلم أهنا لن تفرض ، ألن  ، وهلذا وصفها باحلسن جديد فهي حمدثة
، وهذا  عشر من اهلجرة ، وكان إحياؤه هلذه السنة املباركة سنة أربعة الشريعة قد متت بوفاة النيب 

 .شيء أهلمه اهلل به
، كقوله )فإن كل حمدثة  1قال ابن كثري رمحه اهلل: والبدعة على قسمني ، تارة تكون بدعة شرعية

بدعة ، وكل بدعة ضاللة( ، وتارة تكون بدعة لغوية ، كقول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب عن 
 .عمت البدعة هذهن :مجعه إياهم على صالة الرتاويح واستمرارهم

 : ()وشر األمور حمدثاهتا ، وكل بدعة ضاللة وقال القرطيب رمحه اهلل يف قول النيب 
 2.يريد ما مل يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي اهلل عنهم

: عليكم بسنيت وسنة  ، كما قال النيب  أنه من املعلوم أن للخلفاء األربعة سنة متبعة :رابعا
 .، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ ... احلديث شدين املهدينياخللفاء الرا

                                                           

 أي يف الشرع. 1
 . 111، تفسري سورة البقرة:  «اجلامع ألحكام القرآن» 2
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عليها لكان أدىن أمرها أن  فالرتاويح وحنو ذلك لو مل تعلم داللة النصوص الشرعية وأفعال النيب 
بدعة وهنى  تكون من سنة اخللفاء الراشدين ، فال تكون من البدع الشرعية اليت مساها النيب 

 1عنها.
 أن جيد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً ملا استحسنوه من بدعهم. اد ال ميكن أبدً وهبذا التقعي

، وكالمها خطري على  البدع تقع في العقائد وتقع في العبادات: المقدمة السابعة عشرة .11
، غري أن  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالدين املرء وآخرته ، قال تعاىل 

ح أعظم خطرا من بدع األعمال ، ألن العقيدة هي عمل القلب ، والقلب إذا صلُ  بدع العقائد
ح عمل اجلوارح ، وإذا فسد القلب بالعقائد والبدع احملدثة ؛ فسد سائر بالعقيدة الصحيحة ؛ صلُ 

 .مم سل  عمل اجلوارح وإن كثرت ، فاللهم سل  

 فصل في بدع العقائد

عن تفرق أمته يف باب العقائـد إىل ثـالث وسـبعني فرقـة ،  النيب والبدع االعتقادية كثرية ، وقد أخرب 
 فرقــة ، والنصــارى مثــل -أو اثنتــني وســبعني  –اليهــود علــى إحــدى وســبعني تفرقــت :  حيــث قــال 

 2.وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقةذلك ، 

                                                           

 (.31/31« )الفتاوى»قال ذلك ابن تيمية رمحه اهلل كما يف  1
 يث حسن صحيح.( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وقال الرتمذي: حديث أيب هريرة حد2646رواه الرتمذي ) 2

 (.1412« )الصحيحة»( ، وهو خمرج يف 3112« )سنن ابن ماجه»ويف الباب عن عوف بن مالك ، انظر 
 (.264،  263« )السلسلة الصحيحة»وقد ورد احلديث مبعناه عن عدد من الصحابة ، انظر للتوسع 
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يكـون االفـرتاق  فاحلديث نص على افرتاق األمة إىل فرق وطوائف كثرية كما حـدث لألمـم قبلهـا ، وال
، الســيما يف  عقائــدياهود والنصــارى إىل فــرق كثــرية كــان تفرقــا ـإال علــى عقائــد ، ألن أســاس تفــرق اليــ

مـن تفـرق ،  باب اإلميان باهلل ومالئكتـه وكتبـه ورسـله ، وقـد حصـل مـا أخـرب بـه الصـادق املصـدوق 
 .قام بعض أهل البدع بنشر بدعهم يف األمة فبعد وفاة النيب 

 فصل
طوائـف   حر فـت -مـثال  - أمسـاء اهلل وصـفاته فـي بـاب د وقعـت البـدع يف عامـة مسـائل العقيـدة ، فوق

، وبعـــض الطوائـــف جحـــدت أن يكـــون لتلـــك  أمســـاء اهلل وصـــفاته مـــن معـــاين تضـــمنتهمـــا كاألشـــاعرة 
يف كـل ، وقـالوا إن اهلل مـثال ات معاين تدل عليها كاجلهميـة ، فنفـوا عـن اهلل صـفة العلـو ـاألمساء والصف

أخـرى خبيثـة ،  أقـواالمكان ، مث اضطربوا ، فقالوا إن اهلل ال فوق وال حتـت وال ميـني وال لـال ، وقـالوا 
 . فوق السماء السابعة على عرشهأن اهلل مناحلق الذي عليه مجيع األنبياء خالفوا و 

قـالوا فاهلل وخلقـه ،  اعمني أن هذا يقتضي التشبيه بنيز صفة الكالم ، تعاىل ومما نفاة اجلهمية عن اهلل 
 وهلم غري هذا من املقاالت الباطلة.لوق من املخلوقات ، ـإن القرآن ليس كالم اهلل ، بل هو خم

عـن مخسـمائة عـامل مـن علمـاء أتوا هبذه املقاالت ، بل جـاء تكفـريهم  نر السلف اجلهمية الذيوقد كف  
 يف كتب كثرية.يطهم د أئمة اإلسالم أقواهلم وردوا شبههم وأغالفن   كماالسلف ،  

ضــوابط بيــان الشــيخ حممـد بــن صــاي بــن عثيمــني رمحـه اهلل رســالة نفيســة يف فضــيلة ف أل ــ قــدللفائـدة فو 
القواعــــد املثلــــى يف صــــفات اهلل »العلــــى ، وأمساهــــا  هاحلســــىن وصــــفاتاهلل مســــاء الســــلف الصــــاي ألفهــــم 

 .«وأمساءه احلسىن
، والعلـــم الـــذي  أهـــل الكـــالمبمبجموعهـــا تســـمى فاته فهـــم أمســـاء اهلل وصـــوالطوائـــف الـــيت احنرفـــت يف  

وهو العلم الذي يبحـث يف ذات اهلل وصـفاته علـى طريقـة الفالسـفة ،  يبحثون فيه ُيسمى بعلم الكالم
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ـــ لت إليـــه عقـــول البشـــر ، ولـــيس مـــن منطلـــق فهـــم الســـلف الصـــاي ، الـــذي قاعدتـــه التســـليم ومـــا توص 
فهـــو ال يعـــدو عـــن كونـــه كـــالم البشـــر ، فُســـم ي بعلـــم وصـــحابته ،  للكتـــاب والســـنة ، وفهـــم النـــيب 
 الكالم ، وهو مذموم بال شك.

وقــد تنوعــت عبــارات الســلف يف التحــذير مــن الكــالم وأهلــه ، ملــا يفضــي إليــه مــن االحنــراف يف الفهــم 
فلـح صـاحب  عن الطريق الّسوي ، والوقوع يف الشبهات والشكوك ، فقـال اإلمـام أمحـد رمحـه اهلل: ال يُ 

 1.2بدا ، وال تكاد ترى أحدا نظر يف الكالم إال ويف قلبه دغلكالم أ
وقال الشـافعي رمحـه اهلل: ُحكمـي يف أهـل الكـالم أن ُيضـربوا باجلريـد والنعـال ، ويُــحملوا علـى اإلبـل ، 
 ويُطـاف هبـم يف العــشائر والقبائـل ، وينـادى علـيهم: هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والسـنة ، وأقبـل علـى

 3الكالم.
م السلف يف ذم علم الكالم كثري جـدا ، وقـد ألـف شـيخ اإلسـالم أبـو إمساعيـل األنصـاري اهلـروي  وكال

 ، فلرياجعه من أراد التوسع.« ذم الكالم وأهله»كتابا ضخما بعنوان 
ويف بــاب إفــراد اهلل بالعبــادة ظهــرت طوائــف غلــت يف بعــض املخلــوقني حــىت عبــدوهم ، ومــن ذلــك مــا 

عبـادة أصـحاب القبـور ، والتوجـه هلـم بسـائر مـن  –إال مـن رحـم اهلل  -ني انتشر يف عامة بـالد املسـلم

                                                           

 .«لسان العرب»الدغل هو الفساد. انظر  1
 (.1116« )العلم وفضلهجامع بيان »رواه ابن عبد الرب يف  2
 د، وكذا ابن عبمصر(  –مكتبة دار الرتاث  :الناشر)( ، 1/461« )مناقب الشافعي»رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي يف كتابه  3

 (.1114« )جامع بيان العلم وفضله»الرب يف 
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الصــوفية ،  وغــالةأنــواع العبــادات مــن ذبــح ودعــاء وغــري ذلــك ، وأكثــر مــن تلــبس هبــذا هــم الشــيعة ، 
 .وهذا من البدع الكفرية عياذا باهلل

يف العقيدة احنرفت  مصنفات يف أمساء الفرق اليتأهل السنة  والبدع االعتقادية كثرية ، وقد صنف
حمد بن عبد الكرمي الشهرستاين ـمل «ملل والنحلـال»عن جادة السلف الصاي ، ومن ذلك كتاب 

بن حزم األندلسي ، علي بن أمحد ال «الفـصل يف امللل واألهواء والنـحل»، وكتاب  هـ( 541ت )
موسوعة  لالمي بعم، ومن كتب املتأخرين فقد قامت الندوة العاملية للشباب اإلس هـ( 456ت )

املوسوعة امليسرة يف »علمية يف األديان والفرق املنتسبة لإلسالم واليت ال تنتسب لإلسالم ، وومسوها 
 ، فلريجع هلذه الكتب وحنوها من أراد التوسع. «األديان واملذاهب املعاصرة

هم علماء السنة يف ، وقد رد علي اخلوارج واجلهمية واملرجئةو رؤوس أهل البدع أربعة ، الشيعة ولكن 
نوا وجه احلق فيما وقعوا فيه من مسائل ، وااللتباس الذي ــي  ــ، وب مبا تربأ به الذمة القدمي واحلديث

 قعهم فيما وقعوا فيه من احنراف.أو 

ملنهج هذه الطوائف توضيحيا  ملحقايف خامتة هذا اجلزء من الكتاب  تحقـوللفائدة ، فقد أل
 نفع اهلل به.على بصرية باحلق وضده ، ليكون القارىء ،  األربعة

 فصل في بدع العبادات

إال  وأمــا االبتــداع يف جانــب العبــادات فبحــر ال ســاحل لــه ، فــال تكــاد جتــد عبــادة واردة عــن النــيب 
النـــاس زيـــادة مـــن عنـــدهم ، ورمبـــا اســـتحدثوا عبـــادة لـــيس هلـــا أصـــل يف الشـــريعة بعـــض وأضـــاف عليهـــا 

ــــذتإطالقـــا ، وبعضــــها  كفــــار ، فأدخلوهــــا يف املســــلمني مــــن بــــاب الــــذوق واالستحســــان ،  مــــن ال أُخ 
 .كبدعة االحتفال باملولد النبوي ، وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل
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، بــــل  ومــــن البــــدع املتعلقــــة بالصــــالة بدعــــة الــــتلفظ بالنيــــة قبــــل الصــــالة ، فهــــذه مل تــــرد عــــن النــــيب 
أن الشــافعي مل يــنص عليهــا ، وإمنــا زلــة  استحســنها بعــض الفقهــاء املنتســبني للمــذهب الشــافعي ، مــع

 .لبعض العلماء ، فتابعهم الناس على ذلك إىل يومنا هذا
،  ن النـيب ـرد عــادة مل تــذه عبــمعة ، وهــالة الظهـر بعـد صـالة اجلــصالة ؛ صــعلقة بالـدع املتــن البـوم

 .فعلها لعلمها الصحابة ولنقلوها إلينا ولو أن النيب 
التســبيح اجلمــاعي بعــد الصــلوات ، فهــذه مــن البــدع أيضــا ، وقــد  بدعــةلقــة باألذكــار ومــن البــدع املتع

هــو أن املصــلي بعــد االنفــالت  أنكرهــا أبــو موســى األشــعري رضــي اهلل عنــه ، والــذي ورد عــن النــيب 
 .من صالته يسبح مبفرده ، ولو كان التسبيح اجلماعي خريا لسبقونا إليه

ة االجتماع ليلـة النصـف مـن شـعبان وإحياءهـا بالصـالة ، وكـذلك كبدعوهناك بدع متعلقة بالشهور ،  
، ال يف حــديث صـحيح وال ضــعيف ،  قيـام يـوم النصــف مـن شــعبان ، فكـل هــذا مل يـرد عــن النـيب 

 .ومل يفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على اخلري ، ولو كان خريا لسبقونا إليه قطعا
ي ، وملــا كـان الكـالم فيهــا يطـول ؛ فقـد أخــرت الكـالم فيهــا مـن بـدع الشــهور أيضـا بدعـة املولــد النبـو و 

 . إىل آخر هذا الفصل املتعلق باحلق الرابع من حقوق النيب 
وبــدع يف مكـرب الصـوت ،  كجهـر بعـض املـؤذنني بالصـالة علـى النـيب بـدع متعلقـة بـاألذان ،  هنـاك و 

 .م مقام استقصائهارا ، ليس املقاوهلم جوبدع متعلقة باجلنائز ، متعلقة بالدعاء ، 
،  صد االتبـاع للنـيب ـق مـع اهلل أوال يف قـدَ ـنن إال إذا صــسان متييزهـا عـن الســيع اإلنــطـالبدع ال يستو 

، الثابتـــة عنـــه ، الـــيت رواهـــا الـــرواة  تعلـــم الســـنن الـــواردة عـــن النـــيب أقبـــل علـــى العلـــم الشـــرعي ، و مث 
الصـحيحني والسـنن وموطـأ مالـك ومسـند أمحـد ،  األثبات ، وحفظوهـا يف دواويـن السـنة املعروفـة ، يف

فعندئـذ ســيكون عنــد اإلنسـان فرقــان بــني احلــق والباطـل ، أمــا إذا كــان اإلنســان حاطـب ليــل ، يقــرأ مــا 
ادعـى العلـم ، ومل يسـتند إىل دليــل  ودب ، مـا بـني حـديث ضـعيف أو موضـوع ، ويقــرأ لكـل مـن هـب  
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ألن البشـــــر غـــــري  مـــــن األخطـــــاء والبـــــدع ، شـــــرعي صـــــحيح ؛ فهـــــذا ســـــتكون عبادتـــــه مشـــــوبة بـــــالكثري
 . ، أما الوحي فمعصومنيمعصوم

البــــدع »املنتشــــرة بــــني املســــلمني ؛ فعليــــه بكتــــاب العمليــــة ومــــن أراد التوســــع يف االطــــالع علــــى البــــدع 
قـاموس »وقـد صـدر حـديثا كتـاب لرائد صـربي ، « معجم البدع»لعبد اهلل التوجيري ، وكتاب « احلولية
، فجــزاه اهلل الكثــرية كتبــه   يف البــدع مــنرمحــه اهلل مؤلفــه مجيــع أقــوال الشــيخ األلبــاين  ، مجــع فيــه« البــدع

 .غريها من كتب أهل السنةهناك و خريا ، 
أليب إســحاق الشــاطيب « االعتصــام»كمــا أن هنــاك كتبــا عــدة يف بــاب أقســام البــدع ، أنفســها كتــاب 

 .بدعالتوسع يف معرفة أقسام الرمحه اهلل ، فلريجع له من أراد 

،  ، وهجر السنة الصحيحة تبديل الدين أعظمهاأضرار البدع كثرية ، : المقدمة الثامنة عشرة .11
، فإنك لتجد الكثري من هؤالء احلريصني على البدع يكون فاترًا يف تنفيذ  وهذا من شؤم املعصية

ن السنة مثلها اعوا مـفما ابتدع قوم يف دين اهلل بدعة إال أض، أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها ، 
 .أو أشد

كشرب ،  ومن أضرار البدع ؛ اإلمث العظيم الذي يلحق صاحبها ، فإمث البدعة أعظم من إمث الكبرية 
بّدل فيه ، قد ا صاحب البدعة مبدل الدين ، بينوذلك أن صاحب الكبرية مل يُ اخلمر والسرقة وحنوه ، 

 .وهذا فيه نوع مشاركة هلل يف أمره الشرعي
هلل ، بينما  وتذلال اعنده انكسار  أحدث هذالكبرية يعرف أنه خمطىء ، فرمبا كما أن صاحب ا

، وأنه مأجور بزيادته يف دين اهلل ما ليس صاحب البدعة ال يشعر بذلك ، بل يرى أنه على صواب 
 منه.
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 تالعب الشيطان بعقول أهل البدع

أفمن زين له ا قال تعاىل ، كم والبدعة يزينها الشيطان في عيون الناس ، فيجتهد صاحبها فيها
، وهلذا قال ابن عمر رضي اهلل  سوء عمله فرآه حسنا فإن اهلل يضل من يشاء ويهدي من يشاء

 1عنهما قال: كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة.
 2وعن أيوب السختياين أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاًدا إال ازداد من اهلل بعًدا.

 3أحب إىل إبليس من املعصية ، املعصية يُـتاب منها ، والبدعة ال يُـــتاب منها.وقال: البدعة 

 البدع ت قمعبالعلم : العشرونالحادية و المقدمة  .91
ه أن يُذهب بأصحابه ، قبل أن يُقبض ، وقَـــبضُ  عليكم بالعلمقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

أو يُفتقر إىل ما عنده ، وإنكم ستجدون أقواًما عليكم بالعلم ، فإن أحدكم ال يدري مىت يَفتقر إليه 
وإياكم ،  وإياكم والتبدععليكم بالعلم ، يْدعونكم إىل كتاب اهلل وقد نبذوه وراء ظهورهم ، 

 4.5وعليكم بالعتيق، وإياكم والتعمق ، والتنطع 

                                                           

 (.16« )السنة»روزي يف ( ، وامل1/164( ، والاللكائي )1/111« )املدخل إىل السنن الكربى»رواه البيهقي يف  1
 (.61« )البدع والنهي عنها»، وروي حنوه عن احلسن يف ( 3/16« )حلية األولياء»رواه أبو نعيم يف  2
 (.231« )شرح أصول االعتقاد»، والاللكائي يف ( 1/21« )حلية األولياء»رواه أبو نعيم يف  3
 .من الدين أصحابهو  وهو ما كان عليه النيب يعين بالعتيق أي األمر العتيق  4
خمتصرا ، باب باب من تأول القرآن أو « جامعه»( ، وابن عبد الرب يف 1/161« )كتاب الفقيه واملتفقه»رواه اخلطيب البغدادي يف  5

 (.2363تدبره وهو جاهل بالسنة ، )
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فعليكم حمدثة ، فإذا رأيتم  ستحِدثون وي حدث لكمإنكم اليوم على الفطرة ، وإنكم وقال أيضا: 
 1.2بالهدي األول

 4؛ فهو إمام ملن بعده. 3يأتم بمن قبلهوروى اخلطيب البغدادي عن سفيان قال: إذا كان 
وعن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال: واهلل ما أظن على ظهر األرض اليوم أحدًا أحب 

 إىل الشيطان هالكاً مين. 
 فقيل: كيف؟

 هاقمعت  عة يف مشرٍق أو مغرب ، فيحملها الرجل إيل ، فإذا انتهت إيل لـُيحدث البد 5فقال: واهلل إنه
 6.1عليه ردُّ ـ، فتُ  بالسنة

 ين على األهواء.ل  وعن أيب محزة قال: قلت إلبراهيم: إنك إمامي ، وأنا أقتدي بك ، فدُ 
 1.1األمر األولقال: ما جعل اهلل فيها مثقال حبة من خردل من خري ، وما األمر إال 

                                                           

 . أي هدي النيب  1
 (.112شدة ، )( ، والدارمي يف باب الفتيا وما فيه من ال16« )السنة»رواه املروزي يف  2
 والصحابة رضوان اهلل عليهم. وهم النيب  3
 (.451، باب القول يف أنه جيب اتباع ما سّنه أئمة السلف ) «الفقيه واملتفقه»انظر كتاب  4
 أي الشيطان. 5
 أي على الشيطان. 6
 (.1/55« )شرح أصول االعتقاد»أخرجه الاللكائي يف  1
 .، وهو مطابق ملا قاله ابن مسعود آنفا )وعليكم بالعتيق( ابتهوصح عليه النيب أي األمر الذي كان  1
 (.241-4/241« )حلية األولياء»رواه أبو نعيم يف  1
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 أهل البدع في اآلخرةدمة الثانية والعشرون: االتعاظ بحال المق .02
السالم عليكم دار قوم مؤمنني ، وإنا  :أتى املقربة فقال عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

  .ت أن ا قد رأينا إخوانناشاء اهلل بكم الحقون ، ود دْ  إن
 ؟إخوانك يا رسول اهلللسنا وَ أَ  :فقالوا

 .حايب ، وإخواننا الذين مل يأتوا بعدأنتم أص :قال
 ؟كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل  :فقالوا
 ؟، أال يَعرف خيله 4بُـهمٍ  3بني ظهري خيل ُدهمٍ  2لةـحج  ـمُ  1أرأيت لو أن رجالً له خيل غُـر   :فقال
 .بلى يا رسول اهلل :قالوا
رجال عن  1ن  ، أال لُيذادَ  6على احلوض 5همطُ فرَ  فإهنم يأتون غرًا حمجلني من الوضوء ، وأنا :قال

 .لوا بعدكقد بد   إنهم :أال هلم ، فيقال :حوضي كما يذاد البعري الضال ، فأناديهم
 1.حًقاحًقا سُ سُ  :فأقول

                                                           

 «.النهاية»الغرة هي البياض يف وجه الفرس. انظر  1
 «.النهاية»التحجيل هو بياض يف القوائم يرتفع إىل موضع قيد الفرس. انظر  2
 «.النهاية»الدهم هم العدد الكثري. انظر  3
 «.النهاية»البهم مجع هبيم وهو اللون الذي ال خيالطه لون سواه. انظر  4
 «.النهاية»أي متقدمكم إليه. انظر  5
 حوضه الذي يف عرصات القيامة ، الذي يشربون منه املؤمنون املتبعون لشريعته فال يظمئوا أبدا.أي  6
 «.لسان العرب»يذاد أي يطرد ويساق. انظر  1
 (.241سلم )رواه م 1
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يف وصف أولئك املطرودين عن حوضه )قد بد لوا بعدك( ؛ صريح يف وصفهم بأهنم  فقول النيب 
 ليس إال التغيري يف الدين ، وهو ف عل أهل البدع كما تقدم.أهل البدع ، ألن التبديل 

قل إن كنتم ، قال تعاىل  اتباع نبيه ورسوله عالمة حب اهلل : المقدمة التاسعة عشرة .21
، وملا كان االبتداع ضـد االتباع   حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم حتبون اهلل فاتبعوين

 ، عافانا اهلل من ذلك. النيب  ةبصدق حميف اخللل  عالمة علىكان االبتداع 

ونبذ ما خالفه هو الطريق إىل العزة والكرامة يف الدنيا ،  اتباع سنة النيب : المقدمة العشرون .22
وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات وهو الطريق املؤدية إىل اجلنة يف اآلخرة ، قال تعاىل 

استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم  ليستخلفنهم يف األرض كما
 ، جعلنا اهلل ممن يتبعون سنة النيب  وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا

 ظاهرا وباطنا.

 واالتباع ذكر بعض مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدةوالعشرون:  الثالثةالمقدمة  .02
وصحابته والتـابعني هلـم  كما جاءت عن النيب واالتباع  ريقة أهل السنة يف االعتقاد من أراد معرفة ط

 بإحسان ؛ فعليه بقراءة كتب العقائد املسندة ، ومنها:
 هـ(. 366الشريعة ، أليب بكر ، حممد بن احلسني اآلجري ) .1
 هـ(. 311السنة ، أليب بكر ، أمحد بن حممد اخلالل ) .2
 هـ(. 216بن حنبل ) السنة ، لعبد اهلل بن أمحد .3
اإلبانــــة عــــن شــــريعة الفرقــــة الناجيــــة ومانبــــة الفــــرق املذمومــــة ، البــــن بطــــة ، عبيــــد اهلل بــــن حممــــد  .4

 هـ(. 311العكربي )ت 
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شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة مــن الكتــاب والســنة وإمجــاع الصــحابة والتــابعني ومــن  .5
 هـ(. 411)بعدهم ، أليب القاسم ، هبة اهلل بن احلسن الاللكائي 

 وهناك كتب خمتصرة ، اختصرت ما ورد يف تلك الكتب يف متون علمية ، مثل:

العقيــدة الواســطية لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ، وهــي رســالة يف العقيــدة أرســلها الشــيخ إىل أحــد  .6
 فُسم يت بالواسطية ، وعليها عدة شـروح ، مـن أنفسـها شـرح الشـيخ حممـد «واسط»بلدة قضاة 

 ه اهلل.بن عثيمني رمحا
 العقيدة الطحاوية أليب جعفر الطحاوي ، وأفضل شروحها شرح ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل. .1
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 مقدمة

تقدمت اإلشارة يف الفصل السابق إىل أن الطوائف املنحرفة عن جادة النيب وصحابته كثرية ، وأهنم 
الشيعة واخلوارج واجلهمية ، غري أن رؤوس أهل البدع أربعة ؛  اثنتني وسبعني بنص حديث النيب 

 واملرجئة.
 يعةـــالش   فصل في بدع

بدعة كربى ، وحمدثة يف الدين عظمى ، أال وهي الطعن يف ب 1د الشيعةيف باب توقري الصحابة ؛ تفر  
، وكان الذي بذر أول بذور هذه البدعة رجل يهودي من أهل اليمن امسه  صحابة رسول اهلل 

الذي أفسد دين  «بولس»عبد اهلل بن سبأ ، وكان هدفه إفساد دين املسلمني ، مقتفيا يف هذا أثر 
سبأ أوال حمبة آل البيت ، ليدخل يف قلوب الناس ، مث غال  النصارى ، فلكل قوم وارث ، فزعم ابن

وصى له باخلالفة  ، ومفادها أن النيب « الوصية»عى له يف علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ، واد  
بعد وفاته ، مث ادعى له األلوهية ، وأنه هو اهلل ، وأنه مستحق ألن يعبد ، كما أظهر الطعن أليب 

لما علم به علي بن أيب طالب نفاه إىل املدائن ليسلم الناس من شره ، ولكن ف ، بكر وعمر وعثمان
أخدودا  هلم علي   مقالة ابن سبأ تلقفها من تلقفها من العامة والدمهاء ، فعلم هبم علي ، فخد  

 بئية بعد ذلك.وا بالس  م  ـوأضرمهم بالنار مث قذفهم فيه ، وس  
ي اهلل عنهما ؛ كان لكل منهما أتباع ، فاستغل بعض مث ملا حصل اخلالف بني علي ومعاوية رض

دة ، ـقائد فاسـال عـلمني ، وإدخـصا املسـق عـائمة لتصعيد األمر لشـياسية القـوسني احلرب السـاملدس
فأحيا بعضهم مقالة ابن سبأ املتقدمة ، فبعثوا الغلو يف علي مرة أخرى ، مث مضى الزمان فغلو يف 

                                                           

 الشيعة طوائف كثرية ، وأغلبهم االثين عشرية ، وي سمون أيضا باإلمامية ، نسبة إىل األئمة االثين عشر الذين يعظموهنم كما سيأيت. 1
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، فادعوا أن من ذريته أحد عشر إماما معصوما ، ال تصح والية  يب مة بنت النـذريته من فاط
املسلمني إال ألحد منهم ، مث أخذ دين الشيعة يف التطور ، فلما مل جيدوا يف كتاب اهلل ما يسند 
عقيدهتم ؛ أولوا القرآن تأويال تعسفيا ال تطيقه اللغة العربية ، فصار دينا مستقال جديدا ، خمالفا 

، فصار علي رضي اهلل عنه هو معبود الشيعة إذا  ن اإلسالمي الذي جاء به حممد متاما للدي
ر كما سيأيت بيانه ، عياذا باهلل من دين اجلاهلية ، ومن ذهب إىل قربه بالكوفة رأى من ـأصاهبم الض

تقرب الشيعة له بأنواع العبادات العجب العجاب ، من الدعاء والذبح وغريه ، ونسبوا إىل األئمة 
 .صفة علم ما يعلمه اهلل ، تعاىل اهلل عن ذلك

 موقف الشيعة من كتاب اهلل العزيز ، القرآن

، بــل قــد فيــد فيــه  والشــيعة يقولــون إن القــرآن الــذي بأيــدي املســلمني لــيس الــذي أنــزل علــى حممــد 
فصـل اخلطـاب يف يريـف كتـاب رب »ون قص منـه وح ـرف فيـه ، ذكـر ذلـك النـوري الطربسـي يف كتابـه 

، ويزعمون أن القرآن الصحيح الكامل هو الذي مجعه علي ، مث تناقله األئمـة مـن علـي إىل « رباباأل
اإلمـــام الثـــاحم عشـــر حممـــد بـــن احلســـن العســـكري ، الـــذي يزعمـــون أنـــه هـــو املهـــدي املنتظـــر ، وأنـــه يف 

 .سرداب سامراء ، وأنه سيخرج يف آخر الزمان
مجعــه عثمــان ، وقــوهلم هــذا طعــن صــريح يف القــرآن وال شــك أن عليــا مل جيمــا قرآنــا قــي ، بــل الــذي 

اليــوم ، وقولــه تعــاىل  إنــا  ــن نزلنــا الــذكر وإنــا لــه حلــافظونالكــرا الــذي تعهــد اهلل  فظــه يف قولــه 
 .أكملت لكم دينكم

ومـــن عجائـــب مقـــاالهتم أهنـــم يقولـــون إن القـــرآن املزعـــوم يعـــادل ثالثـــة أضـــعاف القـــرآن الـــذي بأيـــدي 
 املسلمني حرف واحد! وأنه ليس فيه من هذا القرآن الذي بأيدي املسلمني اآلن ،
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وعلــى هــذا فالشــيعة يعتــربون أن القــرآن الــذي بأيــدي النــاس لــيس علــى متامــه ، وهــذا يســتلزم تضــليل 
الناس على مدى أربعة عشـر قرنـا ، وال شـك أن هـذا مـن سـوء الظـن بـاهلل العظـيم ، فكيـف يليـق بـاهلل 

مـــى طيلــة هـــذه القـــرون املتطاولـــة ، وكيــف تقـــوم احلجـــة علـــى النـــاس إذن أن يــ ا النـــاس يف ضـــالل وع
والقرآن يف جوف األرض ما اإلمام الثاحم عشر ، وهل هـذا إال مـن مناقضـة الشـيعة للـركن الثالـث مـن 

 .أركان اإلميان ، وهو اإلميان بالكتب
زون عنـدهم ، وبـه يعلمـون  ن مقاالهتم حْصر علم القرآن ومعرفة تفسـريه باألئمـة املزعـومني ، وأنـه خمـوم  

كــل شــيء ، واعتمــدوا يف ذلــك علــى مجلــة كثــرية مــن األخبــار املفــ اة ، وال شــك أن هــذا مــن الكــذب 
وأنزلنـا إليـك الـذكر لتبـني للنـاس مـا بني للناس معاحم القرآن ، قال اهلل تعاىل  الفاحش ، فإن النيب 

عــت أقــواهلم يف التفســري يف دواويــن التفســري ، مث تناقــل تفســريه الصــحابة والتــابعون ، ومج نــزل إلــيهم
واحلديث ، وال جتد كتابا يف احلديث إال وفيه قسم يف التفسـري ، كمـا أن هنـاا عـدة كتـب يف التفسـري 
مجعــت أقــوال الصــحابة والتــابعني يف التفســري ، وعلــى رأســها تفســري ابــن جريــر الطــربي ، مث تفســري ابــن 

 أيب حامت وابن املنذر وغريمها.
الصـــحابة ، ورغـــبهم يف تبليـــا احلـــق للنـــاس ، ومل  ـــص أحـــدا مـــنهم  ؛ فقـــد خاطـــب النـــيب  كـــذلك

نضـر اهلل وجـه امـرءا مسـا منـا حـديثا فحفظـه حـ  يبلغـه  :بذلك ، فقال كمـا يف حـديث فيـد بـن ثابـت
 1.غريه ، فإنه رب حامل فقه ليس بقيه ، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

ـــة نفيـــا قاطعـــا ، أي مقالـــة بـــل قـــد نفـــى أمـــري املـــ منني  ـــه هـــذه املقال علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي اهلل عن
؛ مـا عنـدنا إال مـا يف القـرآن  1ةوالذي فلق احلبـة وبـرأ النسـم :القرآن ، فقالخاص يف اختصاصه بعلم 

 .وما يف الصحيفةعطى رجل يف كتابه إال فهما ي  
                                                           

 ( وغريهم ، وصححه األلباحم.6656( وال مذي )1663( وأبو داود )5/181رواه أمحد ) 1
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 حيفة: وما يف الصحيفة؟فقال أبو ج  
 6.قتل مسلم بكافروأن ال ي   قل وفكاا األسريقال: الع  

اختصاصــه بعلــم ســري للقــرآن مقالــة تبــني هبــذه الكلمــات مــن علــي بــن أيب طالــب رضــي اهلل عنــه أن ف
الذي هو صـد عـن ديـن ليست إال دعوة صرحية للصد عن تدبر القرآن وفهم معانيه ، مقالة منكرة ، و 

 .اهلل وشريعته يف احلقيقة
لق املقالة املتقدمة قبـوال عنـد بعـض الشـيعة ؛ جلئـوا إىل مقالـة أخـرى مث تطور األمر بعد هذا ، فلما مل ت

ا من األوىل ، وهي قوهلم إن القرآن لـه معـظ ظـاهر ومعـظ بـاطن  ـالف الظـاهر متامـا ، وأن املعـظ ـأشن
الظاهر هو ما يتبادر إىل ذهن القارئ ، وأن املعـظ البـاطن قـد اخـتص بعلمـه األئمـة ، وأن مـا حـرم اهلل 

 االثــينلقـرآن هــو الظـاهر وباطنــه أئمــة اجلـور ، وهــم اخللفـاء الثالثــة ومــن مل يـ من بأحــد مـن األئمــة يف ا
عشـــر ،  االثـــين، وهـــم األئمـــة  1عشـــر ، وأن مـــا أحـــل اهلل يف القـــرآن هـــو الظـــاهر ، وباطنـــه أئمـــة احلـــق

ضـــاقت وهكـــذا تعســـفوا وجتـــرؤوا علـــى كتـــاب اهلل ليطوعـــوه حـــا يوافـــق مـــذهبهم ، حيـــث أن القـــوم قـــد 
صدورهم ملا مل يكن هناا ذكر ألئمتهم املزعـومني يف القـرآن ، فـأتوا هبـذه املقالـة ، ونسـبوها إىل بعـض 

دين ، وهــــي أصــــل مــــن أصــــول اعتقــــاد الشــــيعة ، مــــذكورة يف مقــــدمات أئمــــتهم ليقنعــــوا أتبــــاعهم املقل ــــ
)إن للقـــرآن ظهـــرا  :تفاســـريهم ، كتفســـري القمـــي وتفســـري العياشـــي وتفســـري الصـــايف ، ويف األخـــري قولـــه

، مث فاد مشــايا الشــيعة يف الكــذب واجلــرأة علــى كتــاب اهلل ،  4وبطنــا ، وببطنــه بطــن إىل ســبعة أبطــن(
 . 1، ص « مرآة األنوار»فقالوا إن لكل سبعون بطنا ، قاله أبو احلسن الشريف يف كتابه 

                                                                                                                                                                

1
 برأ  أي خلق ، والنسمة هي الروح. 
 (.6031رواه البخاري ) 6
 (.136 – 06/78« )البحار»( ، و 6/16« )تفسري العياشي»( و 1/174« )أصول الكايف»انظر  1
 (.1/11انظر تفسري الصايف ) 4
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ملقالـة املـذكورة يف كتـاب وليمسك القارئ الكرا بأعصابه وحيمد اهلل علـى نعمـة العقـل وهـو يقـرأ هـذه ا
، الـــق تقــول إن كـــل آيـــات الفضــل واإلنعـــام واملـــدح واإلكــرام نزلـــت يف الســـادة  1ص « مــرآة األنـــوار»

األطهار )أي آل البيت( ويف أوليـاءهم ، وأن جـل فقـرات التـوبيا والتشـنيا والتهديـد بـل مجلتهـا نزلـت 
 .يف خمالفيهم وأعدائهم ، أي الصحابة وأتباعهم

إثبـات إمامـة االثـين  :رين ال ثالـث هلمـا البتـةـا تلك البطون املزعومـة لوجـدنا أهنـا هتـدف إىل أمـولو تأملن
 .عشر ، والطعن يف خمالفيهم

لـيس هـذا فحسـب ؛ بـل يزعمــون أن القـرآن ظـاهره تقريـر التوحيـد والنبــوة والرسـالة ، بينمـا باطنـه تقريــر 
 عشر(. االثينواألئمة  النيب عشر( والوالية )أي والية  االثيناإلمامة )أي إمامة 

عشــر وواليــة علــي بوضــوح ، وملــاذا ال  االثــينوهــذا الكــالم ظــاهر الــبطالن ، فلمــاذا مل يقــرر اهلل إمامــة 
  اطب اهلل الناس بوضوح؟!

إنــه مــن املعلــوم أن الكــالم البــاطين تتعــارض فيــه التــأويالت ، ألن التأويــل ال ضــابي لــه ، وميكــن تنزيلــه 
خبالف الكالم الواضـح املباشـر ؛ فـإن اللغـة العربيـة هـي الضـابي لـه ، ولـو كـان كمـا على وجوه ش  ، 

بينمـا فصـح عمـا فيـه ، القرآن فصيحا ، وملا ع د مبينـا ، ألن الفصـيح املبـني هـو الـذي ي   يزعمون ملا ع د  
 1.له الفصاحة فأنَّىالذي يضمر سبعني بطنا 

 وتفســري الشــيعة يف واد   دت أن تفســري القــرآن يف واد  وإنــك لــو أتيــت بقــواميس اللغــة العربيــة كلهــا لوجــ
 :آخر ، وهذه أمثلة على تفسريهم لبعض اآليات

                                                           

 (.4/66)« منهاج االعتدال»( ، و 1/60( و )617 – 11/616« )جمموع الفتاوى»قاله ابن تيمية رمحه اهلل يف وانظر ما  1
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بالوالية لعلي والـرباءة نـن هـم ضـده ، فقـالوا إن اهلل  هو أهم املهماتادة الذي بة توحيد العـل الشيعأو  
ولقــد  -كمــا يزعمـون   –اىل مـا بعـث نبيــا قـي إال بواليتنــا والـرباءة مـن عــدونا ، وذلـك تأويــل قولـه تعـ

 1.ون يف هذا خربا عن أيب جعفر، ويرو   بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت
 6.وقالت الشيعة إن عمدة بعثة الرسل ألجل الوالية

 ؛ ي ولونـــه بـــال تتخـــذوا ني اثنـــنيإلــــ هال تتخـــذوا باإلمـــام ، فقولـــه تعـــاىل  لــــ هوكتـــب الشـــيعة تـــ ول اإل
 .إمامني اثنني إمنا هو إمام واحد

، ففســروا  وكــان الكــافر علــى ربــه ظهــرياوالشــيعة فســروا الــرب بعلــي بــن أيب طالــب يف قولــه تعــاىل 
 .الكافر بعمر ، والرب بعلي

 1.وفسروا أمساء اهلل احلسظ باألئمة
آثـار دعـوة عبـد اهلل ولألمسـاء احلسـظ والصـفات العلـى هـي مـن  لــ هوهـذا التأويـل الفاسـد للـرب وهلل ولإ

 .بن سبأ وأتباعه الذين قالوا أن عليا هو اهلل ، تعاىل اهلل عما يصفون
 :الكتــاب :ذلــك الكتــاب ال ريــب فيــهوالشــيعة فســروا القــرآن بعلــي ، فقــالوا يف تفســري قولــه تعــاىل 

 4.علي وال شك فيه
رب جــل جاللــه ، تعــاىل مث قفــز الغلــو باألئمــة إىل مراحــل متقدمــة جــدا ، فوصــفوهم بــبعض أوصــاف الــ

 )بــاب أهنــم جنــب اهلل وروحــه :وتقــدس عــن مشــاهبة املخلــوقني ، فعقــد ابلســي يف كتابــه بــاب بعنــوان
 

                                                           

 (.1/114) «تفسري الصايف»( ، و 6/661) «تفسري العياشي»انظر  1
 . 161، ص « مرآة األنوار»انظر  6
 (.655 – 1/654) «تفسري الصايف»( ، و 6/46) «تفسري العياشي»انظر  1
 (.1/13) «تفسري القمي»( ، و 1/66) «تفسري العياشي»ظر ان 4
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 1رواية مكذوبة على األئمة.ست وثالثني ويد اهلل( ، وأمثال ذلك ، وذكر فيهم 
 عـنهم حـزب اهلل )باب أهنـم رضـي اهلل :بل جعلهم ابلسي هم القبلة والكعبة ، وعقد هلذا بابا بعنوان

 6.وبقيته وكعبته وقبلته( ، وجاء يف هذا بسبا روايات
 .1وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدوي ولون املساجد باألئمة كما يف قوله 

ن اســم إ، هاشــم البحــراحم ، « اللوامــا القرآنيــة يف أمســاء علــي وآل بيتــه القرآنيــة»وقــال صــاحب كتــاب 
مــا بــذلك كــل مقــاييس اللغــة العربيــة ، ومتجــاوفا أصــول العقــل مــرة ، حمط 1154علــي ورد يف القــرآن 

وكــل شــيء أحصــيناه يف إمــام الــواردة يف قولــه تعــاىل « اإلمــام»واملنطــق ، ومــن ذلــك تفســريه لكلمــة 
 4بأنه علي! مبني

هــم الصـالة والزكــاة واحلــج والصــيام  –عشــرية  االثـينأي األئمــة  –أهنــم «  ــار األنـوار»وقـال صــاحب 
هـــم الفـــواحش  - 5وهـــم أهـــل الســـنة الـــذين ال يعتقـــدون إمـــامتهم –اعـــات ، وأن أعـــداؤهم وســـائر الط
 6واملعاصي.

ية ، بل فسر اجلمـادات هبـم ، فقـال لـ هوتارة ي ول املالئكة هبم ، وتارة بالكتب السماوية ، واألنوار اإل
د املـذكوران يف سـورة احلـج ، إهنم املاء املعني املذكور يف آخر سورة تبارا ، والبئر املعطلة والقصـر املشـي

                                                           

 . 164، ص « مرآة األنوار»( ، وانظر 631-64/101« ) ار األنوار»انظر  1
 (.611-64/611« ) ار األنوار»انظر  6
 (.6/188) «تفسري الصايف»( ، و 6/16) «تفسري العياشي»انظر  1
 . 161 – 161انظر ص  4
، فإن أهل السنة يعتقدون أنه خليفة راشد مبايا ، وأنه رابا اخللفاء الراشدين ، وله فضائل ومناقب كثرية ،  إال علي بن أيب طالب 5

 رضي اهلل عنه.
 (.101 – 64/187انظر ) 6
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ألهنمـــا معطـــالن عـــن احلكـــم ، وأمـــا الفواكـــه والســـحاب واملطـــر والظـــل املـــذكورة يف القـــرآن فأوهلـــا بعلـــم 
 1.األئمة وبركتهم ومنافعهم ، وأورد يف هذا إحدى وعشرين رواية

 6.وتارة أول البحر والل ل  واملرجان بأهنم األئمة ، وذكر يف هذا سبا روايات
مهــا علــي  مــرج البحــرين يلتقيــان م بينهمــا بــرف  ال يبغيــانالوا بــأن البحــرين الــواردة يف قولــه وتــارة قــ

 1.وفاطمة ، وأن الل ل  واملرجان مها احلسن واحلسني
 4.النحل هبم ، وذكر سبا روايات واوتارة أول

 5.لوا البعوضة الوارد ذكرها يف سورة البقرة بعلي رضي اهلل عنهوالشيعة أو  
 6.لوه بعليالذباب الوارد يف سورة احلج أو   بل لفظ

؟! لــى علـي بـن أيب طالــب رضـي اهلل عنــهالشـيعة ألمســاء أحـي احلشـرات ععلمـاء فمـا السـر يف إطــال  
 .اهلل أعلم

 أي إن عدة الشهور عنـد اهلل اثنـا عشـر شـهراور واأليام باألئمة ، أي قوله ـوتارة أول ابلسي الشه
 7.اتإماما ، وذكر أربعة رواي

                                                           

 (.113-64/133« ) ار األنوار»انظر  1
 (.00-64/07« ) ار األنوار»انظر  6
 (.5/130) «تفسري الصايف»( و 6/144) «تفسري القمي»انظر  1
 (.111-64/113« ) ار األنوار»انظر  4
 (.1/15« )تفسري القمي»انظر  5
 . 153، ص « مرآة األنوار»انظر  6
 (.641-64/618« ) ار األنوار»انظر  7
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وقبــور األئمــة فلهــا مــن تــأويالهتم نصــيب ، فهــم ي ولــون البقعــة املباركــة الــواردة يف قولــه تعــاىل يف قصــة 
بأهنـــا كـــربالء ، وهـــذا كـــذب  فلمـــا أتاهـــا نـــودي مـــن شـــاطا الـــواد األميـــن يف البقعـــة املباركـــةموســـى 

آنـــس مـــن قبلهـــا  مكشـــوف ، ألن البقعـــة املباركـــة يف طـــور ســـيناء بصـــحراء مصـــر ، بـــدليل اآليـــة الـــق
   .1جانب الطور نارا

 .وكربالء معظمة عند الشيعة ، ألن فيها قرب احلسني بن علي رضي اهلل عنه
القفاري حفظه اهلل: ولعل هذه الروايات هي السبب يف شيوع عبـادة األئمـة بن عبد اهلل قال د. ناصر 

اجد عنــدهم ، واإلمــام هــو  وتعطيــل املســاجد ، ألن املشــاهد هــي املســ املشــاهدوأضــرحتهم ، وعمــارة 
، أو « مناســـــك الزيـــــارات»أو « مشاهدـمناســـــك الـــــ»كعبــــة اهلل وقبلتـــــه ، وهلـــــذا صـــــنفوا كتبـــــا ومسوهــــا 

 6.، واعتنوا ببيان فضائلها وآداهبا ، وأخذت هذه املسائل يف كتبهم قسما كبريا« املزار»
ــــاب والشــــيعة ، بكــــل تعســــف ويكــــم يف النصــــوص ،  صــــون أنفســــهم بالرمحــــة ، ففــــي ك أصــــول »ت

 .ورمحق وسعت كل شيءأن الشيعة هي الشيء الوارد يف قوله تعاىل  1«الكايف
وهــذه النقــوالت املشــار إليهــا قليــل مــن كثــري ، وغــيض مــن فــيض ، وقــد جــاء أكثرهــا يف أكــرب موســوعة 

صـنف مثلـه ، ، والـذي يصـفه علمـاء الشـيعة بأنـه مل ي  «  ـار األنـوار»حديثيـة عنـد الشـيعة وهـو كتـاب 
وأن م لفــــه هــــو شــــيا اإلســــالم واملســــلمني ، ومــــالذ اىلــــدثني ، ومعــــاذ ابتهــــدين ، إىل غــــري األلقــــاب 

 املخلوعة عليه!
 4.وأحوال اليوم اآلخر يفسروهنا يف الغالب بالرجعة ، أي رجعة األئمة
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بـل   ون يف هـذا خـربا عنـه يف تفسـري قولـه تعـاىلورحا فسروها بواليـة علـي ، فـانظر إىل التنـاقض ، ويـرو  
 1.، يعين كذبوا بوالية علي كذبوا بالساعة

 1.، ورحا بوالية أيب بكر وعمر 6ض الشيعة أيضا تفسري احلياة الدنيا بالرجعةومن تناق  
إنكم لفـي قـول خمتلـف م ي فـك عنـه فانظر إىل الشيء واحد كم هو خمتلف عندهم ، وصد  اهلل ، 

 .من أفك م قتل اخلراصون
ون يف ن الدين كله عند الشيعة هو والية علـي بـن أيب طالـب رضـي اهلل عنـه ، ويـرو  وبعبارة خمتصرة ؛ فإ

 .والية علي :؛ قال إن اهلل اصطفى لكم الدينهذا خربا عن جعفر الصاد  يف تفسري قوله تعاىل 
فال متوتن إال وأنتم مسلمون 4.؛ أي مسلمون لوالية علي 

لمـــاذا مل يســــمى ديـــن اإلســـالم بــــدين الواليـــة وانتهــــى إذا كـــان األمـــر كــــذلك ؛ ف :وهنـــا يقـــال للشــــيعة
 !؟األمر

نظـــر إىل الكفـــر والزندقـــة واإلحلـــاد يف آيـــات اهلل ، كيـــف حصـــروا الـــدين كلـــه يف بيعـــة رجـــل ، وجعلـــوا ا
عشـر ، ومبايعـة اخللفــاء الثالثـة ومــن  االثــينالشـرا والطـاغوت واألصــنام و وهـا هـو عــدم اعتقـاد واليـة 

 ني.تبعهم من خلفاء املسلم
واقتفـاء أثـره يف  فاإلسالم عند الشيعة ليس هو عبادة اهلل وحده ونبذ عبادة من سواه ، واتباع النـيب 

العقيدة والشريعة والسلوا ، كال ، بل الـدين عنـد الشـيعة هـو اعتقـاد أن حممـدا وصـى عليـا باخلالفـة ، 
األئمــة اإلحــدى عشــر أوصــى باخلالفــة ملــن بعــده ، وهــم احلســن واحلســني وبــاقي  -أي علــي  –وأنــه 
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لف هـذا كفـر ، وصـار ومن خا،  سب فعمهم املزعومني ، فمن اعتقد هذا فقد سلك سبيل احلق ، 
 !من أعداء اهلل

فمـن يكفـر بالطـاغوت ويـ من أقول: وال شك أن هذه مصادمة صرحية لكتاب اهلل ، فقد قال تعـاىل 
ذا ، بـل التمسـك بـالعروة الـوثقى عنـدهم ، والشـيعة ال ي منـون هبـ باهلل فقد استمسك بـالعروة الـوثقى

فــة ، واإلميــان حــا يتبــا ذلــك مــن خرافــات اإلميــان بوصــية حممــد لعلــي باخلالوهــو هــو العمــل حــا تقــدم ، 
 وخزعبالت ويريفات لكتاب األرض والسماوات!

ومن طوام دين الشيعة أن مصطلح الشرا والردة والكفر والضالل ليسـت علـى ظاهرهـا عنـد الشـيعة ، 
عبادة مـا سـوى اهلل ، والـردة الرجـوع عـن ديـن اإلسـالم ، والضـالل هـو الزيـا عـن  -أي الشرا  -نه وأ

وســـار عليـــه ، بـــل هـــذه املصـــطلحات عنـــد الشـــيعة تعـــين أمـــورا  الصـــرامل املســـتقيم الـــذي بينـــه النـــيب 
 متعلقــة بواليــة علــي فحســب ، فالشــرا عنــد الشــيعة يعــين أن تشــرا يف إمامــة علــي غــريه مــن النــاس ،

 .(4/168( وتفسري الصايف )6/651جاء هذا يف تفسري القمي )
إن األخبـار متضـافرة يف تأويـل الشـرا بـاهلل والشـرا بعبادتـه بالشـرا يف  :«مـرآة األنـوار»وقال صاحب 
 1.الوالية واإلمامة

فعلى هذا ، فالشيعة يعتقدون أن من اعتقد واليـة أيب بكـر أو عمـر أو عثمـان أو غـريهم نـن انعقـدت 
 !ك احلني إىل هذا احلني فإنه مشرام البيعة من ذلهل

مباشـرة ، ويـرون  وكذلك مصطلح الكفر ؛ هو عند الشيعة عـدم اعتقـاد واليـة علـي بعـد رسـول اهلل 
 .أن اعتقاد البيعة لغريه من اخللفاء الثالثة من االفدياد يف الكفر
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 .1مث آمنوا مث كفروا مث افدادوا كفراإن الذين آمنوا مث كفروا هذا ما قالوه يف تفسري قوله تعاىل 
أصـــول »عنـــد الشـــيعة الـــردة عـــن بيعـــة علـــي رضـــي اهلل عنـــه ، قـــرروا ذلـــك يف  فيعـــينأمـــا مصـــطلح الـــردة 

 .6«الكايف
غــري املغضــوب وأمــا مصــطلح الضــالل فهــو عــدم معرفــة اإلمــام ، هكــذا قــرروا يف تفســري قولــه تعــاىل 

 .1عليهم م وال الضالني
هوين مـــن قـــدر الشـــرا ـة األئمـــة فيـــه تــــــــــــللشـــرا والـــردة والكفـــر والضـــالل بـــ ا بيعإن تفســـري الشـــيعة 

احلقيقي ، الذي هـو عبـادة غـري اهلل ، بـل إلغـاء تـام ملفهومـه ، وهـذا هـو الواقـا يف ديـن الشـيعة ، وهلـذا 
 .فالشيعة ال يرون بأسا من عبادة أئمتهم ، وخلا أوصاف الرب عز وجل عليهم كما تقدم

كمثـــل الت الشـــيعة آليـــات القــرآن تأويـــل الشـــيطان الـــوارد يف قولــه تعـــاىل يف ســـورة احلشـــر ومــن تـــأوي
 .، أولوا الشيطان بعمر بن اخلطاب ، رضي اهلل عنه الشيطان إذ قال لإنسان اكفر

 4وهــــذا التأويــــل نســــبوه إىل أيب جعفــــر البــــاقر ، ونقلــــوه يف كتــــب التفســــري عنــــدهم ، كتفســــري العياشــــي
 .اوغريمه 5والصايف

عية الدينيـة ، وهذا هو دين الشيعة ، سب وشتم ، مث نسبة ذلك كله إىل القـرآن ، ليضـفوا عليهـا الشـر 
هـو امليـل ، وقـد توعـد اهلل مـن  عقلي واف اء وإحلاد يف آيـات اهلل ، واإلحلـاد يف اللغـةوما هو إال شذوذ 
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  فــون علينــا أفمــن يلقــى يف إن الــذين يلحــدون يف آياتنــا الأحلــد يف آياتــه بقولــه يف ســورة الصــافات 
 .النار خري أمن يأيت آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه حا تعملون بصري
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 كلمة في تأويل الشيعة للقرآن

وتأويالت الشيعة للقرآن ليس إال كفر وفندقة ، حيث نسبوا إىل اهلل تعـاىل أسـلوب األلغـاف واألحـاجي 
 بنسف قواعد اإلسالم وأصول امللة! ، وليتها يف أمر حممود ، بليف كالمه 

والكـــذب علـــى اهلل ويريـــف آياتـــه هـــو دأب أعـــداء اإلســـالم كالفالســـفة قـــدميا ، وكمســـيلمة الكـــذاب 
وهــم يف هــذا التحريــف ال يضــرون اإلســالم بشــيء ، بــل هــم يفضــحون  واألســود العنســي وأشــباههم ،

   .أنفسهم ، ويعطون دليال عقليا ملن له مسكة عقل أهنم كذبة
الل ـروا مبــدأ التقيــة ، وهــي استحــلـيس الكــذب علــى اهلل بغريــب علـى علمــاء الشــيعة ، فهــم الــذين قـر  و 

، بـل هـو مـن  الكذب على من لـيس بشـيعي ، كمـا سـيأيت ، فالكـذب لـيس خلقـا قبيحـا عنـدهم أبـدا
 .أصول اعتقادهم

ه القمـي والكليـين والعياشـي قـد تـوىل كـربه وتنظـري  املعنوي واإلحلاد يف آيـات اهلل وهذا التأويل والتحريف
والكاشاحم وابلسي وغريهم من شيو  الدولة الصفوية ، فهم الذين أدخلـوا هـذا اإلحلـاد كروايـات عـن 

 .األئمة ، مث توارثها الشيعة إىل يومنا هذا ك اث مقدس ال يقبل النظر وال التمحيص
وقد تقدم الكـالم علـى أن أوائـل الشـيعة ملـا رأوا أنـه لـيس لألئمـة املزعـومني ذكـر يف كتـاب اهلل ؛ شـعروا 
بضعف املوقف وضعف املذهب ، فحاولوا تعزيز مـذهب الشـيعة عـن طريـق بـث فكـرة التأويـل البـاطين 

مــذهب الشــيعة بــني  العالقــةللقــرآن لتزويــق املــذهب ليكــون مقبــوال عنــد األتبــاع الــذين شــعروا بتهالــك 
وديــن اإلســالم ، فلجئــوا إىل ذلـــك اإلحلــاد ، علــى أنـــه مــن أصــول االعتقـــاد الــق ال تقبــل املناقشـــة وال 

 .أطفا مصباح عقلك واعتقد :األخذ والرد ، ليغلقوا الطريق ، فتبعهم عوام الشيعة على قاعدة
ن و وراة واإلجنيــل ، ومفــ  وعلمــاء الشــيعة يف هــذا التحريــف مشــاهبون لليهــود والنصــارى الــذين حرفــوا التــ

 .شيئا همن أوفار أتباعهم إىل قيام الساعة ، ال ينقص من أوفار و على اهلل الكذب ، متحمل
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 النبوية السنةمن الشيعة موقف 

والشيعة نابذون للسنة النبوية ، كافرون هبا ، ال يأخذون منها إال مـا وافـق ديـنهم وعقيـدهتم ، وهـم يف 
أت منــون بــبعض الكتـاب وتكفــرون بــبعض فمـا جــزاء مــن قــال اهلل فـيهم  هـذا قــد شــاهبوا اليهـود الــذين

يفعــل ذلــك مــنكم إال خــزي يف احليــاة الــدنيا ويــوم القيامــة يــردون إىل أشــد العــذاب ومــا اهلل بغافــل عمــا 
 .تعملون

وكفـــر الشـــيعة بالســـنة النبويـــة منـــاقض لشـــهادة أن حممـــد رســـول اهلل ، إذ الشـــهادة لـــه بالرســـالة تقتضـــي 
ى اتبــاع الشــريعة مــا الكفــر حــا حفظــه الصــحابة مــن احلــديث شــريعته الــق ب عــث هبــا ، وكيــف يتــأت   اتبــاع

 !؟النبوي
فكتــب احلــديث قاطبــة )الصــحيحني والســنن األربــا ومســند أمحــد وموطــأ مالــك وغريهــا( ال يــ من هبــا 

 .الشيعة إال فيما وافق عقيدهتم فقي ، وأما ما خالف عقيدهتم فيكفرون به

 توحيد العبادةمن يعة الشموقف 

والشــيعة وقعــوا يف عبــادة القبــور ، وعبــادة مــن وصـــفوهم باألئمــة االثــين عشــر ، ومــن فار قــرب احلســـني 
يف إيـــران ؛ وقــف علـــى ذلـــك ، وكـــذا القـــرب املنســـوب إىل « مشـــهد»و  «مق ـــ»املنســوب لـــه يف مصـــر و 

شـهد الـذي بـالنجف لـيس بقـرب علي بالكوفة ، وقد قـال ابـن تيميـة أن أهـل املعرفـة متفقـون علـى أن امل
علــي ، بــل قيــل إنــه قــرب املغــرية بــن شــعبة ، ومل يــذكر أحــد أنــه قــرب علــي ، وإمنــا ا ــذوا ذلــك مشــهدا يف 

 1.ملك بين بويه األعاجم بعد موت علي بأكثر من ثالمثائة سنة
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 توحيد األسماء والصفاتمن الشيعة موقف 

     1.سبقه جهلقد م اهلل والشيعة ي منون بعقيدة البداء ، ومفادها أن عل
والشــيعة يســاوون بــني اهلل وبــني أئمــتهم يف بعــض صــفات اهلل اخلاصــة بــه ، فهــم يعتقــدون يف أئمـــتهم 

 .ان علم اهلل ، وأهنم يعلمون م  ميوتون ، وأهنم ال ميوتون إال باختيار منهمز  ــــأهنم خ  
مــن األئمــة  ضــا لســيطرته مجيــا  ، أن اإلمــام 56، ص « يريــر الوســيلة»بــل فعــم اخلميــين يف كتابــه 

 .ات الكونذر  
والشيعة ي منون بعقيدة الرجعة ، ومفادها رجعة األمـوات قبـل يـوم القيامـة وبعـد قيـام املهـدي املنتظـر ، 
فريجا األئمة واخللفـاء والشـيعة والنـاس كلهـم إال الطبقـة اجلاهليـة ، فيقـتص األئمـة نـن ليسـوا بشـيعة ، 

مــن ســردابه مجيـــا خصــومه السياســيني ، ويعيــد للشــيعة حقــوقهم ، حـــ  ويــذبح املهــدي بعــدما  ــرج 
أن املهــــدي  ، 17، ص « حــــق اليقــــني»لسي يف كتابــــه ـمد البــــاقر ابـــــى حمـــــل األمــــر إىل أن ادعـــــوصــــ

   ؟سيحيي عائشة أم امل منني ، ويقيم عليها احلد ، أي حد الزنا ، فهل بعد هذا الكفر من كفر
حيـاء ، مث ادعـوا إقامـة حـد الزنـا علـى مـن برأهـا اهلل مـن فـو  سـبا مسـاوات يدعون أن غـري اهلل بيـده اإل

 .يف آيات تتلى إىل يوم القيامة
 صحابة رسول اهلل من الشيعة موقف 

 ة اخللفـاء الثالثـة أيب بكـر وعمـر وعثمـان ،د  أن حكمـوا بكفـر ور  قد بلا الشيعة يف بغضهم للصـحابة و 
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 1«فـــروع الكــــايف»هريـــرة وخالــــد بـــن الوليـــد ، كمــــا يف كتـــاب وغـــريهم مـــن مشـــاهري الصــــحابة ، كـــأيب 
للكليين ، رادين بذلك اآليـات الـواردة يف ال ضـي عـن الصـحابة ، والثنـاء علـيهم ، كقولـه تعـاىل  لقـد 
رضــي اهلل عــن املــ منني إذ يبايعونــك يــت الشــجرة فعلــم مــا يف قلــوهبم فأنـــزل الســكينة علــيهم وأثــاهبم 

 . 6فتحاً قريبًا﴾
رد الرضـــى عـــنهم يف ســـورة التوبـــة ، قـــال تعـــاىل  والســـابقون األولـــون مـــن املهـــاجرين واألنصـــار كمـــا و 

 1والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري يتها األهنار﴾.
 .وكذلك اآلية يف آخر سورة الفتح ، الق تنص على أن اهلل قد أثظ على الصحابة يف التوراة واإلجنيل

فيمــا يــدل علــى فضــل الصــحابة رضــوان اهلل علــيهم ، الســيما  ولقــد تــواترت األحاديــث عــن النــيب 
، وهـو حـق  اخللفاء األربعة ، وسيأيت مزيد كالم على هذا يف احلق اخلـامس عشـر مـن حقـو  النـيب 

 .)توقري صحابته(
علــى  وهــل بعــد ثنــاء النــيب فهــل بعــد ثنــاء اهلل علــى الصــحابة يف القــرآن والتــوراة واإلجنيــل مــن ثنــاء ، 

 ؟صحابته من ثناء
، ويرموهنــا بالزنــا ، راديــن بــذلك  بــل الشــيعة يطعنــون يف عــرض عائشــة رضــي اهلل عنهــا ، فوج النــيب 

 .اآليات الق برأهتا يف أول سورة النور ، وموافقني للمنافقني الذي رموها بذلك ، عياذا باهلل
أن مــن أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة ال ضــي عــن  وقــد أمجــا علمــاء أهــل الســنة واجلماعــة علــى

، وسالمة الصدور  وهم ، وتـوقريهم ، وأن مـن سـب أحـدا مـنهم فقـد ارتكـب   صحابة رسول اهلل 
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كبرية ، وأن من طعن فيهم كلهـم أو أكثـرهم فهـو كـافر ، ألنـه هـذا يسـتلزم رد خـرب القـرآن الـذي نـص 
 .على عدالتهم وتزكيتهم

 الشيعة والكذب

، وهـي تسـعة أعشـار الـدين عنـدهم ، وهـي الكـذب علـى « التقيـة»من أصول اعتقاد الرافضة عقيدة و 
، وذكــرت لــه الكتــاب  -مـثال  –مـن لــيس شــيعيا ، فلـو قلــت لشــيعي إن عقيــدتكم تـنص علــى البــداء 

 .الذي نقلت منه ؛ ألنكر ذلك
و ينـــزوون عنـــه الســـتغرب ومــن تطبيقـــات التقيـــة عنــدهم الصـــالة خلـــف إمـــام املســجد احلـــرام ، ألهنـــم لــ

 .الناس ، وافتضح أمرهم ، ونفر الناس منهم
فاحلاصل أن الشيعة يسريون على دين وطريقة خمتلفة متامـا عـن طريقـة أهـل السـنة يف العقيـدة والشـريعة 
والســــلوا ، وهــــم خمــــالفون هلــــم يف األصــــول والفــــروع ، وخمــــالفون هلــــم يف أركــــان اإلميــــان الســــتة وأركــــان 

 .، وهم  فون هذا يف كتبهم وال يصرحون به على املأل اإلسالم اخلمسة

 وأهلها السنة أعداءالشيعة 

؛ كـانوا مـا كـل غـاف لـبالد املسـلمني ، والتـاريا شـاهد النبويـة وأهلهـا وملا ساء اعتقاد الشـيعة يف السـنة 
وهلــذا ملــا علــى هــذا ، فإنــه ملــا غــزا التــ  بــالد املســلمني يف القــرن الســادس ؛ ســاندوهم ضــد املســلمني ، 

ية ، ـأراد صالح الدين يرير فلسـطني مـن الصـليبيني ؛ قـام أوال بالقضـاء علـى دولـتهم ، الدولـة الفاطمـ
طعن من اخللف ، فلما قضى عليهم حارب الصليبيني وطـردهم مـن فلسـطني ، فـتم لـه نصـران ، لئال ي  

 .نصر على الصليبيني ، ونصر على الشيعة ، فجزاه اهلل خريا
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ـــاهم هـــو الســـبب يف كـــون الشـــيعة يقفـــون مـــا اليهـــود ولعـــل بغـــض الشـــ يعة ألهـــل الســـنة وتكفـــريهم إي
والنصــارى )وهــم املشــركون احلقيقيــون( ضــد أهــل الســنة ، ألهنــم يــرون أهــل الســنة كفــار ، مث إن أهــل 
السنة ينغصون عليهم عيشهم ، لكوهنم يردون علـيهم ضـالالهتم ، وحيـاربون عقيـدهتم ، ويزامحـوهنم يف 

ضيهم ، خبالف املشركني من اليهود والنصارى فإهنم ال حيـاربون عقيـدهتم ، وال يزامحـوهنم يف دوهلم وأرا
أراضــيهم ، بـــل رحـــا نصـــروهنم ونصـــروا غـــريهم مـــن أهـــل البـــدع ، كالقبوريـــة والصـــوفية وغـــريهم ، ألن يف 

ايـــة نصـــرهتم يطـــيم ملـــنهج أهـــل الســـنة ، الـــذي هـــو اإلســـالم احلـــق ، وهـــذه بغيـــة اليهـــود والنصـــارى وغ
 .ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى ح  تتبا ملتهمأمانيهم ، 

 إسالمهم أو كفرهمكم الشيعة من جهة ح  

أئمـتهم وعلمـائهم ومـن وحوجب ما عليه الشيعة من عقائد فاسـدة فقـد حكـم كثـري مـن العلمـاء بكفـر 
يما أركـان اإلســالم دان بـدينهم مـن عــامتهم ، ألهنـم أصــول ديـنهم خمالفــة ألصـول ديــن اإلسـالم ، الســ

 اخلمسة وأركان اإلميان الستة ، كما بينا مجلة منه.

 تطور التشيع إلى أديان أخرى على مر الزمن

وملــا انقطــا تعلــق الشــيعة بالســنة النبويــة ، ومــا كــان عليــه الصــحابة والتــابعون يف فهــم اإلســالم ، وكــان 
رافهم ، ودخـل فـيهم مـن أراد تـرويج مرجعهم ما ميليه عليهم مشا هم فحسب ؛ تطور أمـرهم وفاد ا ـ

ـــة  ـــة والبهائيـــة ، وكلهـــم باطني ـــة والنصـــريية والدرفي بضـــاعته باســـم حـــب آل البيـــت ، فنشـــأت اإلمساعيلي
و ـالفون املســلمني يف عامــة ا آخـر ، ســواء أئمــتهم املزعـومني أو غــريهم ، إلـــ هفنادقـة ، يعبــدون مـا اهلل 

 .أصول االعتقاد ، عافانا اهلل من ذلك
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 ةخالص

ـــة الشـــيعة علـــى الـــدين عظيمـــة يف بـــاب األلوهيـــة والنبـــوة والشـــريعة ، وهـــم خمـــالفون  فاحلاصـــل أن جناي
ألركان اإلميان الستة ، وأركـان اإلسـالم اخلمسـة ، مناقضـون هلـا ، وتفصـيل هـذا يف كتـب الفـر  ، وقـد 

 نقــض كــالم منهــاج الســنة النبويــة يف»رد علــيهم شــيا اإلســالم ابــن تيميــة يف تســا جملــدات يف كتابــه 
، وللدكتور ناصر بن عبد اهلل القفاري كتاب موسا يف بيان أصول ديـن الشـيعة يقـا « الشيعة والقدرية

عـــرض  –عشـــرية  االثـــينأصـــول مـــذهب الشـــيعة اإلماميـــة »يف ألـــف واســـمائة صـــفحة تقريبـــا بعنـــوان 
 .1«ونقد

أعظـــم ، وهـــم   ة النـــيبهـــم الوجـــه املقابـــل لســـنعشـــرية اإلماميـــة  االثـــينوخالصـــة القـــول أن الشـــيعة 
الطوائــف ا رافــا عــن ديــن اإلســالم وإن انتســبوا إلــيهم يف الظــاهر ، فــالعربة يف حقــائق األمــور ، ولــيس 
اإلســالم جمــرد أعمــال جــوارح كــالركوع والســجود وانتهــى األمــر ؛ بــل اإلســالم عقيــدة وعبــادة وســلوا ، 

إىل تبـوا ، فلمـا كـانوا بـبعض  ما النـيب فمن نبذ عقيدة اإلسالم كفر عياذا باهلل ، فإن قوما خرجوا 
وصـحابته ، فحكـم القـرآن بكفـرهم ، مـا أهنـم يصـلون ويصـومون ويزكـون  الطريق سخروا مـن النـيب 

خارجني للجهاد ، ولكن ملا وقعوا يف ناقض من نواقض اإلسـالم جـاء القـرآن بكفـرهم يف آيـات كانوا و 
هم مل الطريـق واالسـتئناس ، وأن اسـتهزائ صـدون قطـابـأهنم يق من سورة التوبة ، فاعتذروا مـن النـيب 

ولـئن سـألتهم ليقـولن إمنـا كنـا يكن عن عدم تصديق باهلل ورسوله ، وما هـذا جـاء القـرآن بكفـرهم ، 
   .خنوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون م ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم

                                                           

 وهو من منشورات مدار الوطن بالرياض. 1
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، ألن االســتهزاء راجــا إىل الــدين يف احلقيقــة ؛ فمــاذا يقــال  فــإذا كــان االســتهزاء بــبعض الصــحابة كفــر
ـــرهم ، ويطعـــن يف عـــرض النـــيب  نني ، وذلـــك باهتامـــه خلـــرية نســـائه أم املـــ م ملـــن يلعـــن الصـــحابة وي ك ف 

 ؟حاشاها من ذلك ،عائشة رضي اهلل عنها بالزنا 
 الســاجمة الــق لــيس هلــا ومــاذا يقــال يف حــق مــن يــ ول القــرآن علــى غــري وجهــه ، و لــا عليــه التفاســري

 ؟أساس يف لغة العرب وال يدل عليها ظاهر السيا 
 ه وعدم اإلميان به؟أليس هذا من االستخفاف بشرع اهلل تعاىل واالستهزاء به ، بل رد  

عشــرية هلــم دولــة وهــي إيــران ، وهلــم انتشــار يف اململكــة العربيــة الســعودية يف القطيــف  االثــينوالشــيعة 
 يف جنران يف جنوب اململكة.انتشارهم لشيعة اإلمساعيلية فواألحساء ، أما ا
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 في بدعة الخوارج فصل

ويف بـــاب الســـما والطاعـــة لـــوالة األمـــور ؛ تفـــرد اخلـــوارج باســـتحالل اخلـــروج علـــى والة األمـــور إذا رأوا 
حاشـاه مـن  -بعـد اهتـامهم لـه يف دينـه رضـي اهلل عنهمـا مـا فعلـوا مـن قتـل علـي  وامنهم معصية ، ففعل

 .انفتح باب الشر على املسلمني إىل يومنا هذامث ،  على يد عبد الرمحـ ن بن ملجم -لك ذ
ــرون مرتكــب الكبــرية ،   –فشــارب اخلمــر واخلــوارج ال ي منــون برؤيــة املــ منني لــرهبم يــوم القيامــة ، وي كف 

عليـــه  كـــافر عنـــدهم ، ويف اآلخـــرة خالـــد خملـــد يف النـــار ، وال شــــك أن هـــذا خطـــأ ، ومل تـــدل  –مـــثال 
، إمنـــا يكفــر مــن أحـــل الكبــرية ، ألنـــه النصـــوص ، بــل النصـــوص خبالفــه ، فمرتكــب الكبـــرية ال يكفــر 

 .حرم اهلل ، أو حرم ما أحل اهللاهلل يف حكمه ، فأحل ما يكون قد ضاهى 
هل الكبائر يوم القيامـة إلخـراجهم مـن النـار ، مـا أن األحاديـث أل شفاعة النيب والشفاعة ينكرون 

 يف هذا ، وهي موجودة يف مظاهنا. متواترة
 وللخوارج غري هذا من البدع االعتقادية ، عافانا اهلل منها.

 فصل في بدعة الجهمية

، نســبة إىل ناشــرها  «اجلهميــة»ومــن أشــهر الفــر  الــق ضــلت يف بــاب أمســاء اهلل تعــاىل وصــفاته فرقــة 
أنــه ذات جمــردة وصــفاته عنــه ، أي اجلهــم بــن صــفوان ، ومــنهج هــذه الطائفــة هــو نفــي أمســاء اهلل تعــاىل 

 ، تعاىل اهلل عن ذلك ، فاعمني أن إثباهتا له يلزم منه أمران: عن األمساء والصفات 
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: تعـــدد اآلهلــــة ، وهـــذا شــــرا بـــزعمهم ، وقــــد رد علـــيهم أهــــل الســـنة بــــأن الواحـــد مــــن بــــين آدم األول
أحــد يقــول إنــه عــدة يوصــف بعــدة صــفات ، يوصــف بأنــه كــرا وغــين وتــاجر وطويــل ، ومــا هــذا فــال 

 1أشخاص! هذه مكابرة للعقول.
 .: تشبيه اهلل خبلقهوالثاني

وأو لوهـا إىل وقالوا هي من قبيـل ابـاف ، فنفوا عن اهلل صفة السما والبصر والكالم واالستواء وغريها ، 
 معان  أخرى غري مرادة.

لثانية يف عصـر التـابعني ، فـأنكر وقد كان بزوغ هذه الطائفة على يد اجلهم بن صفوان يف أوائل املائة ا
مقالتــه أئمــة ذلــك العصــر مثــل األوفاعــي وأيب حنيفــة ومالــك والليــث بــن ســعد والثــوري ومحــاد بــن فيــد 

 6ومحاد بن سلمة وابن املبارا ومن بعدهم من أئمة اهلدى.
(: هـــو اجلهـــم بـــن صـــفوان ، أبـــو 1/180« )تـــاريا اإلســـالم»( و 6/66)« الســـري»يف  1قـــال الـــذهيب

الراسيب ، السمرقندي ، أ س الضاللة ، ورأس اجلهميـة ، كـان ينكـر الصـفات ، وينـزه البـاري عنهـا  حمرف
، وأن اهلل يف األمكنــة كلهــا ، وأن اإلميــان عقــد  بالقلــب وإن كفــر  4، ويقــول خبلــق القــرآن -بزعمــه  –

 5بلسانه وعبد الصليب واألوثان ، فهو ويل اهلل من أهل اجلنة. اهـ باختصار.

                                                           

1
 .للشيا صاحل بن فوفان الفوفان حفظه اهلل عند الكالم عن الفرقة الرابعة: اجلهمية« ىلة عن الفر  الضالة»انظر كتاب  
6
 يا هذا البحث إن شاء اهلل.لألعالم املذكورين أعاله فسيأيت ذكر ترامجهم يف ثنا ، وبالنسبة 60للذهيب ص « العرش»انظر كتاب  

 
 ستأيت ترمجته قريبا يف الفصل القادم إن شاء اهلل. 1
4
 أي أنه ليس كالم اهلل ، وإمنا شيء خملو  كباقي املخلوقات. 
5
 (.1/180« )تاريا اإلسالم»( و 6/66)« السري»انظر  
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قال: لعن اهلل اجلهم ومن قال بقولـه ، كـان   6عن يزيد بن هارون 1«السنة»عبد اهلل بن أمحد يف روى و 
 ترا الصالة أربعني يوما ، يزعم أنه يرتاد دينا ، وذلك أنه شك يف اإلسالم.كافرا جاحدا ، 

ـل مْ   اهـ. بن أحوف التميمي على هذا القول. قال يزيد: قتله س 
ـل مْ قلت:   1راسان.خ  ـب «م ْرو»مري الشرطة يف آخر دولة بين أمية ، ونائبهم على بن أحوف هو أ س 

 في بدعة اإلرجاء فصل

وال يـ ثر يف لصـحة اإلميـان ،  اشـرطاملرجئـة ، فقـالوا أن العمـل لـيس  ويف باب فهم معـظ اإلميـان ضـلت
وإن تـرا لم ، فمن تلفظ بالشهادتني وآمن بأركان اإلميان السـتة فهـو مـ من مسـاإلميان فيادة ونقصا ، 

 من صالة وفكاة وصيام وحج وغريها!اجلوارح أعمال مجيا 
ول خطــأ ، ألن الســلف الصــاحل قــد أمجعــوا علــى أن اإلميــان اعتقــاد يف اجلنــان ، ـوال شــك أن هــذا القــ

 .ع السلف إمجاعاا ونطق باللسان ، وعمل باألركان ، أي اجلوارح ، وحسبك بإمج

                                                           

1
رون( عن السراج تعليقا قال: مسعت إبراهيم بن عبد )ترمجة يزيد بن ها« تاريا بغداد»وذكره اخلطيب البغدادي يف ( ، 107)برقم ) 

الرحيم قال: مسعت إمساعيل بن عبيد وهو ابن أيب كرمية قال: مسعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كالم اهلل ، لعن اهلل جهما ومن 
 يقول بقوله ، كان كافرا جاحدا.

6
، موالهم الواسطي ، له رواية للحديث النبوي ، قال الذهيب: )كان هو اإلمام القدوة احلافظ ، شيا اإلسالم ، أبو خالد الـس لمي  

« السري»، انظر ترمجته يف  636يزيد رأسا يف السنة ، معاديا للجهمية ، منكرا تأويلهم يف مسألة االستواء( ، تويف سنة 
(0/158.) 

1
 هـ ، مقتل اجلهم بن صفوان. 168، أحداث سنة  «البداية والنهاية»انظر  
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 خالصة

،  ربعــة ، اخلــوارج والشــيعة واجلهميــة واملرجئــةاألرؤوس أهــل البــدع قــاد هــذه نبــذة يســرية عــن جممــل اعت
، ببيــان املــنهج احلــق فيمــا وقعــوا فيــه  حــا تــربأ بــه الذمــة وقــد رد علــيهم علمــاء الســنة يف القــدا واحلــديث

مــن مســائل ، وكشــف شــبهاهتم ، وبيــان تناقضــهم فيهــا ، ومــن تلــك الكتــب علــى ســبيل املثــال كتــاب 
لطحاويـة البـن أيب العـز احلنفـي رمحـه اهلل ، والعقيـدة الواسـطية لشـيا اإلسـالم ابـن تيميـة شرح العقيدة ا

 وشرحها للشيا حممد بن عثيمني رمحة اهلل على اجلميا.
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 الحق الخامس: التحاكم لشريعته 

عن ف رضا قلبيا كامال واالستسالم هلا ،حبكمه  التحاكم لشريعته ، والرضى لرسول ا حقوقمن و 
ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل  :يقول أنه مسع رسول اهلل  رضي اهلل عنهبن عبد املطلب  العباس

 1.رسوال   وباإلسالم دينا  ومبحمد  ربا  
فال يكون الرضا إال حيث يكون التسليم املطلق واالنقياد  ، جتمع القبول واالنقياد والرضا كلمة

 .من ربه الكامل ظاهرا  وباطنا  ملا جاء به الرسول 
مسعنا وأطعنا  إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم أن يقولواقال تعاىل و 

وأولئك هم املفلحون
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا  أن يكون ، وقال تعاىل  2

هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالال  مبينا  
3. 

 فقه اآليتين:
كال اآليتني توجبان التسليم الكامل واالنقياد التام من أهل اإلميان ِلما َحـكم به اهلل تعاىل وحكم به "

 .اختيار ، بل السمع والطاعة والقبول والتسليم مبا جاء عن اهلل ورسوله ، فليس يف ذلك رسوله 
إمنا كان قول ومن املالحظ يف كال اآليتني أن اخلطاب فيهما ألهل اإلميان ، ففي اآلية األوىل 

صيص للمؤمنني فيه من الداللة ما ـ، وهذا التخ وما كان ملؤمن وال مؤمنة، ويف الثانية  املؤمنني
فاسم اإلميان ُيشعر بأن هذا املطلوب منهم من موجبات االسم الذي ُنسبوا إليه ، ولذلك فإنه فيه ، 

أن يضع هاتني اآليتني وأمثاهلما من اآليات املوجبة لالمتثال  جيب على كل من يؤمن باهلل ورسوله 
                                                 

 .(33رواه مسلم ) 1
 . 11النور:  سورة 2
 . 22األحزاب:  سورة 3
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 رأي ، بل نصب عينيه ، فيسمع ويطيع ، ويؤمن بأنه ال اختيار له يف ذلك وال ألمر اهلل ورسوله 
 .التسليم املطلق الذي ال يصاحبه شك وال ارتياب

قة اإلميان ومعىن شهادة أن حممدا  رسول اهلل ، اليت تعين طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما ــيــفهذه حق
 .أخرب ، واجتناب ما هنى عنه وزجر ، وأال يعبد اهلل إال مبا شرع

احلقيقية اليت هي للمؤمنني الصادقني ، وبني دعوى  ومثل هذه اآليات هي الفاصل بني دعوى اإلميان
 1.بطنون"اإلميان الزائفة الباطلة اليت هي مسة املنافقني الكاذبني ، املظهرين خالف ما يُ 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل ومن األدلة كذلك على وجوب التحاكم لشريعة اهلل قوله تعاىل 
تم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم والرسول وأويل األمر منكم فإن تنازع

اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال
2. 

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا  ﴿تعاىل  قال اهللو 
 .3﴾مما قضيت ويسلموا تسليما  

فقد أقسم اهلل بنفسه  ؛ وشريعته اهلل  فكل من خرج عن سنة رسول :رمحه اهلل قال ابن تيمية
ميع ما شجر بينهم من أمور الدين ـيف ج حىت يرضى حبكم رسول اهلل  املقدسة أنه ال يؤمن

 3.ال يبقى يف قلوهبم حرج من حكمه ، ودالئل القرآن على هذا األصل كثرية وحىت ، والدنيا
ىل بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد تعا يقسم :يف تفسريه هلذه اآلية رمحه اهللابن كثري  وقال

ا فما حكم به فهو احلق الذي جيب االنقياد له باطن   ، ميع األمورـيف ج كم الرسول حىت حيُ 

                                                 
 .  181 – 183، ص  «على أمته حقوق النيب » 1
 قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية.، وانظر ما  15النساء: سورة  2
 . 21 :النساءسورة  3
 .(28/371) «جمموع الفتاوى» 3
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موك أي إذا حك  ،  ﴾مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا  مما قضيت ويسلموا تسليما  ﴿ وهلذا قال ، اوظاهر  
وينقادون له يف الظاهر  ، حرجا  مما حكمت به فال جيدون يف أنفسهم ، يطيعونك يف بواطنهم

 .انتهى .ري ممانعة وال مدافعة وال منازعةفيسلموا لذلك تسليما  كليا  من غ ، والباطن
على أهنم ال  -وهو نفسه عز وجل  -به  مقَسم   بأجل  : أقسم سبحانه رمحه اهللقال ابن القيم و 

ميع موارد النزاع ، وهو كل ما ـيف ج وا رسوله يَثبت هلم اإلميان وال يكونون من أهله حىت حيكم
من صيغ العموم ، فإهنا  «ما»شجر بينهم من مسائل النزاع يف مجيع أبواب الدين ، فإن لفظة 

 .موصولة ، تقتضي نفي اإلميان إذ مل يوجد حتكيمه يف مجيع ما شجر بينهم
 -دون يف أنفسهم حرجا ومل يقتصر على هذا حىت ضم اليه انشراح صدورهم حبكمه ، حبيث ال جي

من حكمه ، بل يتلقوا حكمه باإلنشراح ويقابلوه بالتسليم ، ال أهنم  - 1وهو الضيق واحلصر
، فإن هذا مناف لإلميان ، بل البد أن يكون أخذه  3ويشربونه على إقذاء 2يأخذونه على إغماض

 .بقبول ورضى وانشراح صدر
ظر يف حاله ، وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خالف ومىت أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلين

بل اإلنسان على هواه وغرضه ، أو على خالف ما قلد فيه أسالفه من املسائل الكبار وما دوهنا ، 
 .نفسه بصرية * ولو ألقى معاذيره

                                                 
 .«النهاية»انظر  .احلصر هو احلبس ، واملقصود به هنا هو الضيق ، ألن احملبوس يضيق حببسه 1

  .«املعجم الوسيط»انظر  .اإلغماض هو التنقص لقيمة الشيء 2

وهو الشوائب اليت تكون يف الشراب ، واملقصود هو السكوت على الذل كما يشرب اإلنسان من املاء الذي ،  اإلقذاء من القذى 3
 .فيه شوائب وهو كاره لذلك ، متصرب عليه
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م ـلنصوص ، وبِودهم أن لو لزازة يف قلوب كثري من الناس من كثري من اـــان اهلل ، كم من حـفسبح
، ستبدو هلم من حزازة يف أكبادهم منها ، وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردها  د ، وكمترِ 

 .تلك السرائر بالذي يسوء وخيزي يوم تبلى السرائر
فذكر الفعل مؤك دا  ، ويسلموا تسليماقوله تعاىل  إليهحىت ضم  ذلك على سبحانهيقتصر مث مل 

ال ،  وتسليما كم به طوعا ورضاالقائم مقام ذكره مرتني ، وهو اخلضوع له واالنقياد ملا حَ له مبصدره 
بل تسليم عبد مطيع ملواله وسيده الذي هو ، رها ـم املقهور ملن قهره كَ سل  كما يُ ،  قهرا ومصابرة 

ه ، وأبر به ه إليه ، ويعلم بأنه أوىل به من نفسيعلم أن سعادته وفالحه يف تسليم، و  إليهأحب شيء 
 .منها ، وأرحم به منها ، وأنصح له منها ، وأعلم مبصاحله منها ، وأقدر على حتصيلها

؛ استسلم له ، وسلَّم إليه ، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه ،  فمىت علم العبد هذا من الرسول 
1.ورأى أنه ال سعادة له إال هبذا التسليم واالنقياد

 

 :«الصواعق املرسلة»نفيسا يف أيضا رمحه اهلل كالما قال و 
وال ، وقد أقسم سبحانه بنفسه املقدسة أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم 
حىت ، يكفي ذلك يف حصول اإلميان حىت يزول احلرج من نفوسهم مبا حكم به يف ذلك أيضا 

حيكموك فيما شجر بينهم مث فال وربك ال يؤمنون حىت فقال تعاىل ، حيصل منهم الرضا والتسليم 
 :التأكيد من بضروبفأكد ذلك ،  ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

وهو يف ،  2م عليهتصدير اجلملة املقسم عليها حبرف النفي املتضمن لتأكيد النفي املقسَ  :أحدها
 .«إن»ـ ذلك كتصدير اجلملة املثبتة ب

                                                 
1
  . 83 – 88، ص  «التبوكية الرسالة» 
6
 .فالأي قوله  
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 .القسم بنفسه سبحانه :الثاني
أي ال يقع منهم إميان ما حىت ، أنه أتى باملقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على احلدوث  :ثالثال

 .حيكموك
رة بأنه ال يوجد اإلميان إال بعد حصول شعِ مُ ـال« إال»دون « حىت»ـ أنه أتى يف الغاية ب :الرابع

 .يدخل فيما قبلها «حىت»ألن ما بعد ، التحكيم 
 ، فيما شجر بينهموهو قوله ، يه بصيغة املوصول الدالة على العموم م فك  ـأنه أتى احملَ  :الخامس

 .الدقيقة واجلليلة منأي يف مجيع ما تنازعوا فيه 
 .وهو الضيق من حكمه، أنه ضم إىل ذلك انتفاء احلرج  :السادس

 .أنواع احلرج البتة منأي ال جيدون نوعا ، يف سياق النفي  نكرة   أنه أتى بهِ  :السابع
أو ، قضائك  منأي ، ا إما مصدرية ـهـفإن، أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم  :الثامن

 .أفراد قضائه منوهذا يتناول كل فرد ، الذي قضيته  منأي ، موصولة 
وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء ، ضيفوا إليه التسليم ــتف منهم بذلك حىت يُ ــأنه مل يك :التاسع
فإن ، ما منقادا انتفى عنه احلرج يكون مسل   منوال كل ، انتفى عنه احلرج  محكَّ  منفما كل ، احلرج 

 .التسليم يتضمن الرضا حبكمه واالنقياد له
 1.د فعل التسليم باملصدر املؤكدأنه أكَّ  :العاشر

 يف أصول الدين  2وهذا شامل لتحكيمه :وقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية

 
                                                 

1
 .(1121 – 1128« )الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة» 

 .، واملقصود بتحكيمه حتكيم شريعته أي النيب  2
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 1.روعه ، ويف األحكام الكلية ، واألحكام اجلزئيةويف ف

أمل تر ﴿تعاىل  قال اهلل،  من عالمات الزيغ والنفاقذا وضد التحاكم إىل الشريعة اإلعراض عنها ، وه
ل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت نـز ل إليكم وما أنـز إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أ

ل اهلل نـز وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أ يطان أن يضلهم ضالال  بعيدا  *ويريد الشوقد أمروا أن يكفروا به 
 .2﴾وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا  

 

                                                 
 .بتصرف يسري،  35، ص « التوضيح والبيان لشجرة اإلميان» 1
 . 21 – 28 :النساءسورة  2
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  تعظيم سنتهالحق السادس : 

،  اوباطن   ابسنته ، واألخذ بأوامره ظاهر   والعملالعمل بشريعته ، تقتضي  تعظيم سنة النبي 
والتمسك هبا واحلرص عليها ، وحتكيم ما جاء به يف األمور كلها ، والرضا حبكمه والتسليم له ، 

للناس ، ودعوهتم لإلميان به ، والذب عن والسعي يف إظهار دينه ، ونصر ما جاء به ، وتبليغ رسالته 
سنته والدفاع عنها وتعلُّمها وتعليمها وخدمتها ، واملواالة واملعادة واحلب والبغض ألجله ، وجهاد من 
خالفه ، واجتناب عما هنى عنه وزجر ، والبعد عن معصيته وخمالفته واحلذر من ذلك ، والتوبة 

 .لل والتقصريالز  فيه اإلنسان منواالستغفار عما وقع 
توقري حديثه ، والتأدب عند مساعه ، والوقار عند دراسته ، وقد كان  تعظيم سنته ومن دالئل 

محدثني خصوصا  منهم إسهام قوي يف إجالل حديث رسول اهلل ـلسلف األمة وعلمائها عموما  وال
 مد بن سريين ، وتوقري جملس احلديث ، والتحفز الستباق العمل به ، تعظيما  له ، وقد كان حم

1.شعيتحدث فيضحك ، فإذا جاء احلديث خ  
 

م وتقديرهم وتوقريهم ، وخاصة العلماء منهم ، فه   هبايتضمن إجالل العاملني  وتعظيم سنته 
الشامة يف جبني األمة ، وهم النور الذي ميشي بني الناس ، كما هم األمنة واألمناء على مرياث 

 .النبوة
: نضر  لقول النيب إال ويف وجهه نضرة قال سفيان بن عيينة : ما من أحد يطلب احلديث  وهلذا

 2.اهلل امرأ مسع منا حديثا فبلغه

                                                 
حسني املعلم بسنده إىل  ، ( ، باب خشوعه يف حال الرواية589، ) «اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع»خطيب يف ذكره ا 1

 وذكره.عن ابن سريين 
 .: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، باب قوله  «شرف أصحاب احلديث»رواه اخلطيب البغدادي يف  2
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 3.ورواه الدينوري عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل
كأين رأيت رجال  من أصحاب النيب   إذا رأيت رجال  من أصحاب احلديثوقال الشافعي رمحه اهلل : 

.4 
م أصحاب احلديث تعظَّم يف عني رسول اهلل ، ومن حقرهم سقط من د بن حنبل : من عظ  وقال أمح

  .6رسول اهلل  9عني رسول اهلل ، ألن أصحاب احلديث أحبار

                                                 
 بريوت. –: دار ابن حزم ، الناشر 114، اجلزء األول ، أثر رقم  «اجملالسة وجواهر العلم» 3
 .(5/116) «حلية األولياء»رواه أبو نعيم يف  4
 «.النهاية»انظر  .احلرب هو العامل 9
، الباب الثاين والعشرون يف ذكر تعظيمه ألهل السنة والنقل ،  «بن حنبل أمحداإلمام مناقب »روى ذلك ابن اجلوزي عنه يف كتابه  6

 . 245ص 
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 الحق السابع: مجانبة الراغبين عن سنة النبي 

ين سوا على الس  لب  ـكمة يف ذلك أال ي  ــجمانبة أهل البدع ، واحل نة واجلماعةـقاد أهل الســول اعتــأصومن 
من جالس  :عن سفيان الثوري قالدينه ، وليكون يف هجره تأديبا له لعله يرجع عن بدعته ، ف

، وإما أن يقع يف قلبه شيء فيزل  1إما أن يكون فتنة لغريه :ثالثصاحب بدعة مل يسلم من إحدى 
موا ، وإين واثق بنفسي( ، فمن أِمن اهلل دخله اهلل يف النار ، وإما أن يقول )واهلل ما أبايل ما تكل  به في  

 2.به إياهعلى دينه طرفة عني سل  
 ممن أن يغِمسومم يف ، فإين ال وهمخالطـتسوا أهل األهواء وال ــال جتال :أنه قال 3ن أيب قالبةــوع

 4.ويلبسوا عليكم ما منتم تعرفونضاللتهم ، 
 5.زيغ فيزيغ قلبك صاحب جتالس ال :مان عمرو بن قيس املالئي يقول

 6.بدعة صاحب جتالسإياك أن  :وسيقال ابن املبارك إلمساعيل الط  

                                                           
 .أي يراه الناس جيالس أصحاب البدع فيقلدونه 1
 .(121« )البدع والنهي عنها» 2
البن حجر « التهذيبتقريب »انظر  .هو عبد اهلل بن زيد بن عمرو اجلرمي ، أبو قالبة البصري ، ثقة فاضل 3

 .رمحه اهلل
( ، والدارمي يف املقدمة ، باب اجتناب أهل األهواء والبدع 244« )شرح أصول االعتقاد»رواه الاللكائي يف  4

 .، وغريهم 319، ص « متاب االعتقاد»( ، والبيهقي يف 393واخلصومة )
 .(5/111« )احللية»رواه أبو نعيم يف  5
 .(261)« شرح أصول االعتقاد»يف رواه الاللكائي  6
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أهل البدع ويليهم وأعظم من ينبغي احلذر من جمالستهم من أهل البدع هم أهل البدع العقائدية ، 
 .واهلل أعلم ، العملية
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 لدينهالدعوة  :الثامنالحق 

ليبلد  الشداىد ) ، وقدد ببدع هندو أندو قدال للناس وتبليغها ،  سنتو وىديونشر  النيب  حقوقأىم من 
 2.بلغوا هين ولو آية  وقال،  1(بل  من ىو أوهى لو منو، فإن الشاىد هسى أن ي  الغائب 

عددو ، فبلغددو ا ددا مسم  شدديًاامسددم منددا  انضددر ا  امددرءً   واء بقولددوددلددن  ددا ىدد ا اللدد وقددد اهددا  سددول ا  
 3.فرب مبل  أوهى من سامم

ألن البدع هتدم احلرص هلى إماتة البدع والضالالت ادلخالفة ألمره وىديو ،  حقوق النيب ومن 
، با ىي زيااة يف اين اإلسالم ، وىي مراواة هلى صاحبها ، ا ا  وختالف ىدي النيب ،  الدين

 4.فهو  ا منوأمرنا ى ا ما ليس    من أحدث يف قال النيب 

 فصل
وبالبة واألالة هلى فضا الدهوة إىل ا  اثرية جدا ، ليس ادلقام مقام استقصائها ، نكتفي منها بآية 

ومن أحسن قوال ممن اها إىل ا  فيها افاية دلن أ اا اذلداية ، أما اآلية فقولو تعاىل ، و  أحاايث
 . ممن اها إىل ا ، أي ال أحد أحسن قوال وه ا صاحلا

فنفعو لنفسو أي وىو يف نفسو مهتد مبا يقولو ، ) وقال إنين من ادلسل ني وه ا صاحلاقولو 
، وينهون هن ادلنكر ويأتونو ، ن ال ين يأمرون بادلعروف وال يأتونو ددوليس ىو م، عد ددالزم ومت ريهددولغ

                                                 
 .( هن أيب بكرة  ضي ا  هنو1679( ومسلم )67البخا ي ) واه  1
 .( هن هبد ا  بن ه رو  ضي ا  هنو3461 واه البخا ي ) 2
 .حسن صحيح  ( هن هبد ا  بن مسعوا  ضي ا  هنو ، وقال الًتم ي2657( والًتم ي )66 واه ابن حبان ) 3
 .تقدم خترجيو 4
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وى ه هامة يف اا من اها إىل ، تبا ك وتعاىل ويدهو اخللق إىل اخلالق ، با يأدتر باخلري ويًتك الشر 
 .1(خري وىو يف نفسو مهتد

أ سا هلي بن أيب  النيب حديث سها بن سعد  ضي ا  هنو أن فأوذل ا  األحاايث الثالبةوأما 
 ؟أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا، يا  سول ا    طالب لغزو اليهوا يف خيرب ، فأهطاه الراية فقال هلي

حىت تنزل بساحتهم ، مث ااههم إىل اإلسالم ، وأخربىم مبا جيب هليهم  2كسلم هلى  م   انف    فقال
 3. ر النعممن حق ا  فيو ، فوا  ألن يهدي ا  بك  جال واحدا خري لك من أن يكون لك 

من   قال أن  سول ا   ضي ا  هنو هلى فضا الدهوة حديث أيب ىريرة وأما احلديث الثاين 
 4.اان لو من األجر مثا أجو  من تبعو ، ال ينقص ذلك من أجو ىم شياا ، احلديثى  اها إىل ىد

مثا ما بعثين   قال هن النيب  ضي ا  هنو أيب موسى األشعري  فهو حديث الثالثوأما احلديث 
فأنبتع ،  ادلاءا  بو من اذلدى والعلم ا ثا الغيث الكثري أصاب أ ضًا ، فكان منها نقية قبلع 

فنفم ا  هبا الناس فشربوا وسقوا ، كع ادلاء ددها أجااب أمسددع منددثري ، واانددشب الكدد والعالكأل
ال دتسك ماًء وال تنبع اأًل ، ف لك مثا ، إمنا ىي قيعان ، وز هوا ، وأصابع منها طائفة أخرى 

ك  أسًا ومل يقبا ىدى ومثا من مل يرفم ب ل، م ما بعثين ا  بو فعلم وهل   من فقو يف اين ا  ونفعو  
 5.ا  ال ي أ سلع بو

                                                 
1
 .قالو ابن اثري يف تفسري اآلية 
 .«النهاية»لو )انف ( أي امضم ، وقولو )هلى  مسلمك( أي هلى مهلك. انظر قو  2
بسكون ادليم وبفتح النون والعني ، وىو من  (ر النعم   دح  )  ( ، قال ابن حجر   و ا 2446( ومسلم )4214 واه البخا ي ) 3

 .تقتنيها ودتلكها ، واانع مما تتفاخر العرب هباألوان اإلبا احمل واة ، قيا ادلراا خري لك من أن تكون لك فتتصدق هبا ، وقيا 
 .)باختصا (

 .(2674 واه مسلم ) 4
 .(2282ومسلم ) (79 واه البخا ي ) 5
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  قال القرطيب وغريه  يف شرح احلديثقال ابن حجر   و ا  
، يث العام ال ي يأيت الناس يف حال حاجتهم إليو ددين مثال بالغدداء بو من الدد ا جلم  رب النيب ددض

فك ا هلوم الدين حتيي القلب  ؛البلد ادليع  يفك ا أن الغيث حيي، وا ا اان حال الناس قبا مبعثو 
فهو ،  العامل العاما ادلعلمف نهم ، السامعني لو باأل ض ادلختلفة اليت ينزل هبا الغيث  ومث شب، ادليع 

 .وانبتع فنفعع غريىا، شربع فانتفعع يف نفسها ؛ مبنزلة األ ض الطيبة 
لكنو ، أو مل يتفقو في ا مجم ، لو غري أنو مل يع ا بنواف، ادلستغرق لزمانو فيو ، ومنهم اجلامم للعلم 

نضر ا  )وىو ادلشا  إليو بقولو ، فهو مبنزلة األ ض اليت يستقر فيها ادلاء فينتفم الناس بو ، أااه لغريه 
 .(مسم مقاليت فأااىا ا ا مسعها امرأً 

أو فهو مبنزلة األ ض السبخة ، حفظو وال يع ا بو وال ينقلو لغريه دومنهم من يس م العلم فال ي
 .اليت ال تقبا ادلاء أو تفسده هلى غريىا، ادللساء 

وأفرا الطائفة ، وإمنا مجم يف ادلثا بني الطائفتني األوليني احمل واتني الشًتااه ا يف االنتفاع هب ا 
 .وا  أهلم، الثالثة ادل مومة لعدم النفم هبا 

 فصل
ومن ادلعلوم أنك ال     و ا  قال ابن تي ية وادلبتدع ال حيب نشر السنة النبوية ، ويسعى لكت اهنا ،

جتد أحداً ممن يرا نصوص الكتاب والسنة بقولو إال وىو يبغض ما خالف قولو ، ويوا أن تلك اآلية 
 .دزلع ، وأن ذلك احلديث مل يرما ، ولو أمكنو اشط ذلك ادلصحف من قلبو لفعلومل تكن ن  

 .حالوة احلديث من قلبو ما ابتدع أحد بدهة إال خرجع  قال بعض السلف
ليس شيء أنقض لقولنا من   أنو قال -إما بشر ادلريسي أو غريه  –وقيا هن بعض  ؤوس اجله ية 

 .فوه بالتأوياالقرآن ، فأقمروا بو يف الظاىر ، مث صر  
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إذا احتجوا هليكم باحلديث فغالطوىم بالتك يب ، وإذا احتجوا باآليات فغالطوىم   ويقال إنو قال
 .يابالتأو 

وذل ا جتد الواحد من ىؤالء ال حيب تبلي  النصوص النبوية ، با قد خيتا  ات ان ذلك والنهي هن 
)ليبل  الشاىد الغائب( ،   إشاهتو وتبليغو ، خالفًا دلا أمر ا  بو و سولو من التبلي  هنو ، ا ا قال

فرب غو إىل من مل يس عو ، )نضر ا  امرٍإ مسم منا حديثا فبل  )بلغوا هين ولو آية( ، وقال  وقال
  .و ب حاما فقو إىل من ىو أفقو منو(، حاما فقو غري فقيو 

وقد ذم ا  يف اتابو ال ين يكت ون ما أنزل ا  من البينات واذلدى ، وىؤالء خيتا ون ات ان ما أنزلو 
اب الرأي ، إياام وأصح)  ا  ألنو معا ض دلا يقولونو ، وفيهم جاء األبر ادلعروف هن ه ر ، قال

 1، فضلوا وأضلوا. بالرأيفإهنم أهداء السنن ، أهيتهم األحاايث أن حيفظوىا ، فقالوا 
 .ف  ار أهنم أهداء السنن

وباجل لة ، فكا من أبغض شياا من الكتاب والسنة ففيو من هداوة النيب حبسب ذلك ، وا لك من 
ال يسأل أحدام هن نفسو إال   قال هبد ا  بن مسعواأحب ذلك ففيو من الوالية حبسب ذلك ، 

 .القرآن ، فإن اان حيب القرآن فهو حيب ا  ، وإن اان يبغض القرآن فهو يبغض ا 

ضهم إىل بعض زخرف القول غرو ا ، ددوحي بعددن ، وىؤالء يددس واجلدداألنبياء ىم شياطني اإلن داءددوأه
ادل ىب ، وذلك غرو  ، ألنو يغر  والزخرف ىو الكالم ادلزين ، ا ا يزي ن الشيء بالزخرف وىو
ولتصغى إليو يغر ادلست م ،  مزخرفادلست م ، والشبهات ادلعا ضة دلا جاءت بو الرسا ىي االم 

                                                 
 تقدم خترجيو. 1
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أفادة ال ين ال  1صغى إليو، فهؤالء ادلعا ضون دلا جاءت بو الرسا ت   أفادة ال ين ال يؤمنون باآلخرة
 2.يؤمنون باآلخرة ا ا  أيناه وجربناه

                                                 
 .أي تصغي إىل االمهم 1
 .( ، باختصا  يسري224 – 5/217« )ا ء تعا ض العقا والنقا» 2
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  ديـنهالذب عن  :التاسعالحق 

 :ستةأمورا يتضمن   النيب دينالذب عن 

من الضياع ، وقد بذل أئمة اإلسالم رمحهم اهلل جهودا عظيمة يف حفظ خمطوطات سنته  حفظ .1
على مر القرون إىل وقتنا هذا الذي قامت فيه جهات احلديث النبوي وآثار الصحابة والتابعني 

 .مراكز خمطوطات وحنوهامتاحف و ة ، من جامعات و حكومية متخصصة يف حفظ السن

وهو باب محايتها من انتحال املبطلني وحتريف الغالني وتأويل اجلاهلني ، ومن الذب عن سنته  .2
ماء املسلمني منذ ظهرت البدع ، عمال عظيم من أبواب الذب عن الدين ، وقد قام به خري قيام عل

 .كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة  : إياكم وحمدثات األمور فإن بوصية النيب 

ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال   :قال وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، مث إهنا ختلف من بعدهم  1ونكان له من أمته حواري  

ؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن ، يقولون ما ال يفعلون ، ويفعلون ما ال ي 2ُخلوف
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة 

 3.خردل
هذه األحاديث واآلثار تبني صفة أَتباع األنبياء ، فهم يطيعون أنبيائهم ويأخذون بسنتهم ويأمترون 

 .ونه إىل ما سواهبأمرهم ، وال حييدون عن ذلك وال خيالف

                                                 
 .«النهاية»انظر  .احلواريون هم خاصة اإلنسان ، من األصحاب واألنصار 1
 .أي يأيت أناس ، خيلف بعضهم بعضا ، كلما ذهب أناس جاء آخرون 2
 .(05رواه مسلم ) 3
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وأما املخالفون هلم فمنهم الذين ابتدعوا أموراً يف الدين مل تشرع هلم ، وأخذوا يتعبدون اهلل هبا ، وهم 
قل هل ننبئكم )ويفعلون ما ال يؤمرون( ، وهؤالء ينطبق عليهم أيضا قوله تعاىل  :املشار إليهم بقوله

 .لدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً باألخسرين أعمااًل * الذين ضل سعيهم يف احلياة ا

والذب عن الدين ال يقوم به إال خواص املسلمني ، جعلنا اهلل منهم ، قال حممد بن املرتضى اليماين 
 :ما نصه «إيثار احلق على اخللق»يف مقدمة كتابه  -الشهري بابن الوزير  –رمحه اهلل تعاىل 

عد للجهاد ما استطاع من ، يُ  -هد يف سبيل اهلل تعاىل احملامي عن السنة ، الذاب عن محاها ؛ كاجملا
، وقد ثبت يف  1﴾واعدوا هلم ما استطعتم من قوة﴿اآلالت والعدة والقوة ، كما قــال اهلل سبحانه 

يف  الصحيح أن جربيل عليه السالم كان مع حسان بن ثابت يؤيده ما نافح عن رسول اهلل 
ورجاء أن يكون من من بعده ، إميانًا به وحباً ونصحاً له أشعاره ، فكذلك من ذب عن دينه وسنته 
حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه ):  اخللف الصاحل الذين قال فيهم رسول اهلل 

 .وسبله واجلهاد باللسان أحد أنواع اجلهاد( ، حتريف الغالني وانتحال املبطلني
 :2آل الشيخـٰن بن حسن بن عبد الرمحقال الشيخ العالمة عبد اللطيف و 

                                                 
 . 05 :األنفال 1
هـ  1220ن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن ب 2

، منهم والده الشيــخ عبد الرمحـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمه  شايخيف بلدة العلم والعــلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عــدد من امل
 ود اجلزائري ، وغريهم.الشيخ عبد الرمحـٰن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ، والشيخ حممد بن حمم

وبعد تضلعه يف العلم تتلمذ عليه عدد من التالميذ ، أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه ؛ سليمان بن 
 سحمان رمحه اهلل تعاىل.

منهاج »وأيضا  ،« مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام»له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 
 «.يف كشف شبهات داود بن جرجيسالتأسيس 
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،  دهاـر السنة وآكــعائــهر شـ، وهو من أظ قدم على اجلهاد باليد والقتالــم هاد بالعلم واحلجةــاجلإن 
، فعليك واإلميان  صر أهل السنة وعسكر القرآن وأكابر أهل الدينكل عصر وم   وإمنا خيتص به يف

 1.عاد، واعتد به من أفضل الزاد للمباجلد واالجتهاد فيه 
املتنقصني هلا ، من علمانيني وقرآنيني الطاعنني يف سنته ، على رد الومن الذب عن سنته أيضًا  .3

 .وبيان أكاذيبهم ودسائسهمورافضة وغريهم ، 

الرد على شبهات املستهزئني مبا ثبت من هديه يف القول أو الفعل  :ومن الذب عن سنته أيضاً  .4
ن ، أو ـــ، أو باللحية ، أو برفع اإلزار فوق الكعبيأو االعتقاد ، كاستهزاء بعضهم باحلجاب 

  .بالسواك ، وحنوها
تنقيحها مما أدخله املبطلون فيها من األحاديث الضعيفة  ومن الذب عن سنة النيب  .0

ح املعلى يف وقد كان ألئمة احلديث القدَ ، وبيان صحيحها من سقيمها ،  على النيب واملكذوبة 
 .تنقيح السنة ، ومتييز الطيب من اخلبيث ، وفحص الرواة ومعرفة أحواهلم

ولئن سألتهم ليقولن ﴿كفر خيرج من امللة ، قال تعاىل هبا   طعنوالواالستهزاء بالسنة الصحيحة الثابتة 
د إميانكم إن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * ال تعتذروا قد كفرمت بع

 .2﴾نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأهنم كانوا جمرمني

                                                                                                                                       

، وبعضها مفرق يف بعض « جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من 
 «.الدرر السنية من األجوبة النجدية»اجمللدات األخرى ، وبعضها يقع يف 

 هـ. 1223تويف رمحه اهلل سنة 
 عبد العزيز بن عبد اهلل الزير حفظه اهلل.د. حملققه « مصباح الظالم»باختصار وتصرف من ترمجته يف مقدمة كتابه 

 .(220 – 3/224) «الدرر السنية» 1
 . 00 – 00 :التوبة 2
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يعترب من اخلذالن الذي يدل على ضعف اإلميان ، أو  رسول اهلل شريعة والتهاون يف الذب عن 
زواله بالكلية ، فمن ادعى احلب ومل تظهر عليه آثار الغرية على حرمته وعرضه وسنته ؛ فهو كاذب 

 .يف دعواه

ونصرة  النيب  غزوات، وكتب احلديث عامرة بذكر  عن دينه اجلهاد يف سبيل اهلل ومن الذب .0
اء وعهد اخللفالصحابة له ، وكذا كتب السري والتاريخ فيها الكثري من أخبار الغزوات يف عهد 

عالمات صدق اإلميان وبذل النفس التابعني ومن بعدهم ، واجلهاد باق إىل يوم القيامة ، وهو من 
 .سالم ، والكالم فيه يطول ، يوجد يف مظانهلنصرة اإل

بن النضر اس قاله أنومن أروع ما سطره التاريخ يف الذب عن دين اإلسالم يف ساحات اجلهاد ما 
، وأبرأ  -يعين أصحابه  –اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء  :يوم أحد ملا انكشف املسلمون

تقدم فاستقبله سعد ، فقال: يا سعد بن معاذ ، اجلنة  ، مث -يعين املشركني  -إليك مما صنع هؤالء 
 .فما استطعت يا رسول اهلل ما صنع :ورب النضر ، إين أجد رحيها من دون ُأُحد ، قال سعد

فوجدنا به بضعًا ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية  :راوي احلديثقال أنس بن مالك 
  1.2ملشركون ، فما عرفه أحد إال أخته ببنانهل به اـبسهم ، ووجدناه قد قتل ، وقد مث  

                                                 
 .«النهاية»انظر  .بنانه أي أصابعه ، وقيل أطراف األصابع ، مفردها بنانة 1
 .( عن أنس رضي اهلل عنه1253مسلم )( ، و 2050انظر البخاري ) 2
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 ين والولد والناس أجمعينأكثر من محبة النفس والمال والوالد    محبة النبي :العاشرالحق 

، ومن أصول الدين ، بل األمر كما قال ابن  شرط إيمان العبدمن  وتعظيمو  زلبة النيب 
سقوط  قيام ادلِدحة والثناء عليو والتعظيم والتوقَت لو قيام الدين كلو ، وسقوط ذلك: رٛتو اتيمية 
ٔ.كلوالدين  

 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ﴿كثَتة ، منها قولو تعاىل   النيب  واألدلة على وجوب حب
أحب وإخوانكم وأزواجكم وعشَتتكم وأموال اقًتفتموىا وٕتارة ٗتشون كسادىا ومساكن ترضوهنا 

دي القوم وجهاد يف سبيلو فًتبصوا حىت يأيت ا بأمره وا ال يه إليكم من اهلل ورسوله
 .ٕ﴾الفاسقُت

حضًا وتنبيهًا وداللة وحجة على إلزام زلبتو ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرىا ، هبذه اآلية فكفى 
، إذ قرع ا من كان مالو وأىلو وولده أحب إليو من ا ورسولو ، وتوعدىم  واستحقاقو ذلا 

اآلية ، وأعلمهم أهنم شلن ضل ومل ، مث فّسقهم بتمام  ﴾فًتبصوا حىت يأيت ا بأمره﴿بقولو تعاىل 
 .يهده ا

 فصل

على النفس وادلال واألىل ، ودون  كون إال بتقدمي زلبة النيب تال   محبة النبيكمال تمام  و
النيب ﴿تعاىل السنة ، فأما الكتاب فقولو وقد دل على ىذا الكتاب و ،  ابة واإلديانىذا نقص يف 

 .ٖ﴾أوىل بادلؤمنُت من أنفسهم

                                              
 .(ٜٖٚ/ٕ، )«  الصارم ادلسلول على شامت الرسول » ٔ
 . ٕٗ :التوبةسورة  ٕ
 . ٙ :األحزابسورة  ٖ
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النيب أوىل ﴿ :: ما من مؤمن إال وأنا أوىل بو يف الدنيا واآلخرة ، اقرءوا إن شئتم السنة قولو  ومن
 ٔ.﴾بادلؤمنُت من أنفسهم

 ٕ.: أنا أوىل بكل مؤمن من نفسو وقال رسول ا 
  :وىذه األولوية تتضمن أمورا ، منها :قال ابن القيم رٛتو ا

و ، ألن األولوية أصلها احلب ، ونفُس العبد أحب إليو من أن يكون النيب أحب إىل العبد من نفس
 .، فبذلك حيصل لو اسم اإلديان ٖغَته ، ومع ىذا فيجب أن يكون الرسول أوىل بو منها

مال االنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم ابة ، من الرضا ـويلزم من ىذه األولوية وابة ك
 .وإيثاره على من سواهْتكمو ، والتسليم ألمره ، 

، حيكم  أن ال يكون للعبد حكم على نفسو أصاًل ، بل احلكم على نفسو للرسول  :ومنها
عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده ، فليس يف نفسو تصرف قط إال ما 

 .تصرف فيو الرسول الذي ىو أوىل بو منها
عن منصب التحكيم ،  عزل ما جاء بو الرسول  فيا عجبا كيف ٖتصل ىذه األولوية لعبد قد

، وزعم أن اذلدى ال يُـتلقى  ورضي ْتكم غَته ، واطمأن إليو أعظم من طمأنينتو إىل رسول ا 
تلقى من دالالت العقول ، وإن ما جاء بو ال يفيد اليقُت ، إىل غَت ذلك من ـمن مشكاتو ، وإمنا يُ 

ا جاء بو ، واحلوالة يف العلم النافع إىل غَته ، ذلك ىو األقوال اليت تتضمن اإلعراض عنو وعم
الضالل ادلبُت ، وال سبيل إىل ثبوت ىذه األولوية إال بعزل كل ما سواه ، وتوليتو يف كل شيء ، 
وعرض ما قالو كل أحد سواه على ما جاء بو ، فإن شهد لو بالصحة قبلو ، وإن شهد لو بالبطالن 

                                              
 .ة رضي ا عنو ، واللفظ للبخاري( عن أيب ىرير ٜٔٙٔ( ومسلم )ٜٜٖٕرواه البخاري ) ٔ
 .( عن جابر رضي ا عنوٚٙٛرواه مسلم ) ٕ
 .أي النفس ٖ
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و بصحة وال بطالن جعلو ٔتنزلة أحاديث أىل الكتاب ، ووقّـفو حىت رده ، وإن مل تتبُت شهادتو ل
 .يتبُت أي األمرين أوىل بو

ومن العجب أن يدعي حصول ىذه األولوية وابة التامة من كان سعيو واجتهاده ونَصـبو يف 
 قال ِض ماا والتحاكم إليها ، وعرْ االشتغال بأقوال غَته وتقريرىا والغضب واحلمية ذلا والرضا هب

 ٖ.وإعراضا ٕـــــاي  ـــل ٔهد  وبالغ يف رَ ، ول عليها ، فإن وافقها قبلو ، وإن خالفها التمس وجوه احليل ـالرس
على النفس  ال يكون إال بتقدمي زلبة النيب  على أن كمال زلبة النيب السنة من دليل الوأما 

ٗ.لده والناس أٚتعُتو لده و ان و : ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليو م فقولو وادلال واألىل 
 

 :قال ابن بطال والقاضي عياض وغَتمها رٛتة ا عليهم :قال النووي يف شرح احلديث

بة إجالل وإعظام كمحبة الوالد ، وزلبة شفقة ورٛتة كمحبة الولد ، وزلبة ـزل :ابة ثالثة أقسام
 .زلبتو أصناف ابة يف ع ـمشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس ، فجم

وىو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال  كنا مع النيب   :وأخرج البخاري عن عبد ا بن ىشام قال
 .نفسيمن يا رسول ا ، ألنت أحب إيل من كل شيء إال  :لو عمر

 .: ال والذي نفسي بيده ، حىت أكون أحب إليك من نفسك فقال النيب 
  .من نفسي فإنو اآلن وا ألنت أحب إيل :فقال لو عمر

 ٘.: اآلن يا عمر فقال النيب 

                                              
 . أي ما قال الرسول  ٔ
 للجوىري ، مادة: لفف.« الصحاح»اللي ىو االلتفات واالنصراف. انظر  ٕ
 .باختصار يسَت ٜٚ - ٖٜص  «الرسالة التبوكية» ٖ
 .بن مالك رضي ا عنو( عن أنس ٗٗ( ومسلم )٘ٔرواه البخاري ) ٗ
 .(ٕٖٙٙرواه البخاري ) ٘



 الحق العاشر : محبته 

 

 288 

أن  :: ثالث من كن فيو وجد هبن حالوة اإلديان قال رسول ا  :وعن أنس رضي ا عنو قال
يكون ا ورسولو أحب إليو شلا سوامها ، وأن حيب ادلرء ال حيبو إال  ، وأن يكره أن يعود يف الكفر 

ٔ.يُلقى يف الناربعد إذ أنقذه ا منو كما يكره أن 
 

األول كيف يكون كمال ابة ، وىو بأن يكون ا ورسولو أحب إليو شلا ؛  نيأمر فبُت ىذا احلديث 
سوامها ، فال يكتفى بأصل احلب بل ال بد من أن يقدم على كل شيء ليحصل للعبد كمال اإلديان 

 .ويذوق حالوتو
 . ، والثاين كره ما يكرىو ا ورسولو ، وىو الكفروالثاين لوازم ابة وىن أمران ؛ األول احلب يف ا

واجبة ، وىي درجة ادلقتصدين ،  :ومحبة اهلل ورسوله على درجتين :قال ابن تيمية رٛتو ا
ومستحبة ، وىي درجة السابقُت ، فاألوىل تقتضي أن يكون ا ورسولو أحب إليو شلا سوامها ، 

ون من حاد ال ٕتد قومًا يؤمنون با واليوم اآلخر يواد  عاىل ْتيث ال حيب شيئاً يبغضو ، كما قال ت
ا ورسولو

وذلك يقتضي زلبة ٚتيع ما أوجبو ا تعاىل ، وبغض ما حرمو ا تعاىل ، وذلك  ٕ
واجب ، فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبو ، كما تقتضي عدم األشياء اليت 

 .مسلتزم لبغضها التامهنى ا عنها ، وذلك 
ذلك بأهنم اتبعوا فيجب على كل مؤمن أن حيب ما أحبو ا ، ويبغض ما أبغضو ا ، قال تعاىل 

ما أسخط ا وكرىوا رضوانو فأحبط ا أعماذلم
لت سورة فمنهم من نـز وإذا ما أ، وقال تعاىل  ٖ

وأما الذين يف قلوهبم  انًا وىم يستبشرون  ا فزادهتم إدييقول أيكم زادتو ىذه إديانًا فأما الذين آمنو 

                                              
 .( ، واللفظ دلسلمٖٗ( ، ومسلم )ٙٔرواه البخاري ) ٔ
 . ٕٕسورة اجملادلة :  ٕ
 . ٕٛسورة زلمد :  ٖ
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مرض فزادىم رجسًا إىل رجسهم
ل إليك نـز والذين أتيناىم الكتاب يفرحون ٔتا أ، وقال تعاىل  ٔ

ومن األحزاب من ينكر بعضو
ٕ. 

وأما زلبة السابقُت ؛ بأن حيب ما أحبو ا من النوافل والفضائل زلبة تامة ، وىذه حال ادلقربُت 
 ٖ.رهبم ا إليوالذين ق

فالواجب على كل مؤمن أن حيب ما أحبو ا زلبًة توجب لو اإلتيان ٔتا  :قال ابن رجب رٛتو ا
وجب عليو منو ، فإن زادت ابة حىت أتى ٔتا ُندب إليو منو كان ذلك فضال ، وأن يكره ما كرِىو 

الكراىة حىت أوجبت الكف عما  ا تعاىل كراىة توجب لو الكف عما حرَّم عليو منو ، فإن زادت 
 ٗ.يها كان ذلك فضالنـز كرِىو ت

 فصل
ذلك فدل وقد جاء ذكر زلبة الرسول مقًتناً ٔتحبة ا يف عدة نصوص شرعية من الكتاب والسنة ، 

أحب إليكم من ا ورسولوكقولو تعاىل ،   حبة النيب ـم على عظم شأن
، وكذلك يف قولو  ٘

  أحب إليو شلا سوامها .. اهلل ورسولههبن حالوة اإلديان ؛ من كان : ثالثة من كن فيو وجد. 
 .احلديث

                                              
 . ٕ٘ٔ – ٕٗٔسورة التوبة:  ٔ
 . ٖٙسورة الرعد :  ٕ
 .اجملموعة الثانية ، ٖتقيق د. زلمد رشاد ساملالبن تيـمية ،  «جامع الرسائل»، وتقع يف  ٕٛٚ – ٕٚٚ، ص  «قاعدة يف ابة» ٖ
 .، شرح احلديث احلادي واألربعُت« جامع العلوم واحلكم» ٗ
 . ٕٗسورة التوبة:  ٘



 الحق العاشر : محبته 

 

 290 

، وإن كانت زلبة الرسول  على مدى الصلة الوثيقة بُت زلبة ا وزلبة رسولو  وىذا االقًتان يدل
داخلة ضمن زلبة ا تعاىل أصاًل ، لكن إفرادىا بالذكر مع أهنا ضمن زلبة ا فيو إشارة إىل عظم 

 .درىا وإشعار بأمهيتها ومكانتهاق
 . فتأمل ىذا التالزم بُت زلبة ا تعاىل وزلبة نبيو 

 وكل زلبة وتعظيم للبشر فإمنا ٕتوز تبعًا بة ا وتعظيمو ، كمحبة رسول ا  :قال ابن القيم
، ويعظمونو وجيلونو وتعظيمو ، فإن أمتو حيبونو بة ا لو  وِ وتعظيمو ، فإهنا من ٘تام زلبة مرِسـلِ 

إلجالل ا لو ، فهي زلبة  من موجبات زلبة ا ، وكذلك زلبة أىل العلم واإلديان وزلبة 
 .ذلم الصحابة رضي ا عنهم وإجالذلم تابع بة ا ورسولو 

من من ادلهابة وابة ، ولكل مؤمن سللص حظ عليو ا سبحانو وتعاىل ألقى  النيب وادلقصود أن 
 ٔ.ذلك

 فصل
يف حب ما حيبو وكره ما   النيبموافقة وأوذلا أمهها ؛ لو دالئل عدة  لنيب احلب الصادق لو 

فمن أحب ا ورسولو زلبة صادقة من قلبو أوجب لو ذلك أن  :قال ابن رجب رٛتو ايكرىو ، 
رضي ا ورسولو ، حيب بقلبو ما حيبو ا ورسولو ، ويكره ما يكرىو ا ورسولو ، ويرضى ٔتا يُ 

و ا ورسولو ، وأن يعمل ّتوارحو ٔتقتضى ىذا احلب والبغض ، فإن عِمل طُ وَيسخط ما ُيسخَ 
أو ترك بعض ما حيبو ا ، ّتوارحو شيئا خيالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرىو ا ورسولو 

ن يتوب من ذلك ورسولو مع وجوبو والقدرة عليو ؛ دل ذلك على نقص زلبتو الواجبة ، فعليو أ

                                              
 .  ٜٕٛ – ٜٕٚ، الباب الثاين ، ص « جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على زلمد سيد األنام» ٔ
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كل من ادعي زلبة ا عز وجل ومل   :جوريويرجع إىل تكميل ابة الواجبة ، قال أبو يعقوب النهرُ 
 ٔ.ب ليس خياف ا فهو مغروريوافق ا يف أمره فدعواه باطلة ، وكل زلُ 

 .ليس بصادق من ادعي زلبة ا عز وجل ومل حيفظ حدوده :وقال حيِت بن معاذ
 :مُتولبعض ادلتقد

 ىذا لعمري يف القياس شنيع  وأنت تزعم حبو  لـهوتعصي اإل
 ٖ.ٕإن اب دلن حيب مطيع لو كان حبك صادقا ألطعتو 

 فصل
ادلعاصي تنشأ من تقدمي ىوى النفوس على زلبـة ا ورسـولو ، وقـد وصـف ا ادلشـركُت باتبـاع  ٚتيعو 

ا لــك فــاعلم أمنــا يتبعــون أىــواءىم ومــن فــإن مل يســتجيبو اذلــوى يف مواضــع مــن كتابــو ، فقــال تعــاىل 
أضل شلن اتبع ىواه بغَت ىدى من ا

ٗ. 
علــى الشــرع ، وذلــذا يســمى أىلهــا أىــل األىــواء ، وكــذلك  اذلــوىوكــذلك البــدع إمنــا تنشــأ مــن تقــدمي 

 ٘.ادلعاصي إمنا تقع من تقدمي اذلوى على زلبة ا وزلبة ما حيبو
وكـذلك حـب  :، قال ابن رجب رٛتو ا ا ورسولو حب من أحبو  ومن عالمات زلبة النيب 

، فيجـب علـى ادلـؤمن زلبـة ا وزلبـة  األشخاص ؛ الواجب فيو أن يكون تبعا دلا جاء بـو الرسـول 
حُت عمومـا ، وذلـذا كـان مـن ـمن حيبو ا من ادلالئكة والرسـل واألنبيـاء والصـديقُت والشـهداء والصالـ

                                              
 .ربعُت، شرح احلديث احلادي واأل« جامع العلوم واحلكم» ٔ
 .ألن كال ابتُت مستلزمة لألخرى ، ىذا البيت وإن كان ُمَتعلقو حب ا عز وجل فإن مطرد يف حق النيب  ٕ
  .، شرح احلديث احلادي واألربعُت ، باختصار يسَت« جامع العلوم واحلكم» ٖ
 . ٓ٘سورة القصص:  ٗ
 .ادلرجع السابق ٘
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أن حيب ادلرء ال حيبو إال  ، وحيرم مـواالة أعـداء ا ومـن يكرىـو ا عالمات وجوده حالوة اإلديان 
عمومــا ، وهبــذا يكــون الــدين كلــو  ، ومــن أحــب  وأبغــض  وأعطــى  ومنــع  فقــد اســتكمل 
اإلديــان ، ومــن كـــان حبــو وبغضـــو وعطــاؤه ومنعـــو ذلــوى نفســو كـــان ذلــك نقصـــا يف إديانــو الواجـــب ، 

من تقدمي زلبـة ا ورسـولو ومـا  من ذلك والرجوع إىل اتباع ما جاء بو الرسول  فيجب عليو التوبة
ٔ.ى ىوى النفس ومراداهتا كلهافيو رضا ا ورسولو عل

 

 فصل
ال ٕتد قومًا يؤمنون با قال تعاىل ،  بغض من أبغضو ا ورسولو  ومن عالمات زلبة النيب 

ولو ولو كانوا آباءىم أو أبناءىم أو إخواهنم أو عشَتهتم أولئك  واليوم اآلخر يواّدون من حاد ا ورس
كتب يف قلوهبم اإلديان وأيدىم بروح منو ويدخلهم جنات ٕتري من ٖتتها األهنار خالدين فيها 

يا أيها الذين ، وقال  رضي ا عنهم ورضوا عنو أولئك حزب ا أال إن حزب ا ىم ادلفلحون
قد كانت لكم أسوة حسنة إىل قولو  وعدوكم أولياء تلقون إليهم بادلودةآمنوا ال تتخذوا عدوي 

يف إبراىيم والذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وشلا تعبدون من دون ا كفرنا بكم وبدا بيننا 
 .با وحده حىت تؤمنواالعداوة والبغضاء أبدا وبينكم 

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ،وإن ظلمو  ن كان ىناك مؤمن فعليو أن يواليوأن يعادي يف ا ، ويوايل يف ا ، فإ عليوادلؤمن و 

وإن طائفتان من ادلؤمنُت اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن الظلم ال يقطع ادلواالة اإلديانية ، قال تعاىل 
لحوا بينهما ـأصفإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر ا فإن فاءت ف

                                              
 .ادلرجع السابق ، باختصار ٔ
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، فجعلهم إخوة مع وجود القتال  بالعدل وأقسطوا إن ا حيب ادلقسطُت   إمنا ادلؤمنون إخوة
 ... مر باإلصالح بينهماألو  والبغي

ادلؤمن ٕتب مواالتو وإن ظلمك واعتدى عليك ، والكافر ٕتب معاداتو وإن أعطاك وليعلم أن 
 .وأحسن إليك

ل الكتاب ليكون الدين كلو  ، فيكون احلب ألوليائو ، والبغض نـز أفإن ا سبحانو بعث الرسل و 
 .، واإلكرام ألولياءه واإلىانة ألعدائو ، والثواب ألوليائو والعقاب ألعدائو ألعدائو

من وسنة وبدعة ؛ استحق ، وطاعة ومعصية ، وفجور  لواحد خَت وشروإذا اجتمع يف الرجل ا
ادلعاداة والعقاب ْتسب ما فيو من الشر ، من اخلَت ، واستحق  ادلواالة والثواب بقدر ما فيو من

فيجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكرام واإلىانة ، فيجتمع لو من ىذا وىذا ، كاللص الفقَت 
تقطع يده لسرقتو ، ويعطى من بيت ادلال ما يكفيو حلاجتو ، ىذا ىو األصل الذي اتفق عليو أىل 

 ٔ.السنة واجلماعة

 فصل 
  :الناس باعتبار احلب والبغض والوالء والرباء ينقسمون إىل ثالثة أصناف)و  

ملة ، وىو من آمن با ورسولو ، وقام بوظائف اإلسالم ومبانيو ـمن حُيَب ج :الصنف األول
العظام ، علمًا وعماًل واعتقادا ، وأخلص أعمالو وأفعالو وأقوالو  ، وانقاد ألوامره ، وانتهى عما 

عنو ورسولو ، وأحب يف ا ، وواىل يف ا ، وأبغض يف ا ، وعادى يف ا ، وقدم قول  هنى ا
 .على قول كل أحد كائناً من كان رسول ا 

                                              
 .( ، باختصار يسَتٜٕٓ – ٕٛٓ/ٕٛ« )وىرلموع الفتا» ٔ
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من حيب من وجو ويبغض من وجو ، وىو ادلسلم الذي خلط عماًل صاحلًا وآخر  :الصنف الثاني
بغض أكثر شلا يصلح ، وإذا أردت الدليل ، وال يُ على قدر ما معو من اخلَت  ب ويواىلحَ ـسيئًا ، فيُ 

على ذلك ؛ فهو يف قصة ذلك الرجل من الصحابة والذي كان يشرب اخلمر ، فُأيت بو إىل رسول 
 .: ال تلعنو فإنو حيب ا ورسولو ما أكثر ما يؤتى بو ، فقال النيب  :، فلعنو رجل وقال ا 

ن كفر با ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر ، ومل ض ٚتلة ، وىو ممن يُبغَ  :الصنف الثالث
وأنو ُكل و بقضاء ا وقدره ، وأنكر البعث بعد ادلوت ، أو أنكر أحد ، يؤمن بالقدر خَته وشره 

أركان اإلسالم اخلمسة ، أو أشرك با يف عبادتو أحدًا من األنبياء واألولياء والصاحلُت ، وصرف 
عبادة ، كاحلب والدعاء واخلوف والرجاء والتعظيم والتوكل واالستعانة ذلم نوعًا من أنواع ال

أو ،  واالستعاذة واالستغاثة والذبح والنذر واإلنابة والذل واخلضوع واخلشية والرغبة والرىبة والتعلق
مائو وصفاتو واتبع غَت سبيل ادلؤمنُت ، وانتحل ما كان عليو أىل البدع واألىواء ـألـَحد يف أس

 ٔ.(ة ، وكذلك من قامت بو نواقض اإلسالم العشرة أو أحدمهالَّ الَُمضِ 
فعــن أيب ىريـرة رضــي ،  يف اآلخـرة وصـحبتو ٘تــٍت رؤيـة النــيب  ومـن دالئـل الصــدق يف زلبـة النـيب 

ِمـن أشـد أمـيت يل حبـاً ؛ نـاٌس يكونـون بعـدي ، يـود أحـدىم لـو رآين  :قـال ا عنـو أن رسـول ا 
ٕ.بأىلو ومالو

 

يف اآلخـــرة  رؤيـــة النـــيب لاالجتهـــاد يف األعمـــال الـــيت تقـــرب  ئـــل الصـــدق يف زلبـــة النـــيب ومــن دال
إن مـن  :قـال جـابر بـن عبـد ا أن رسـول ا  ، فعـن، مثل التحلي باألخالق الفاضلة  وصحبتو

أبغضـــكم إيل وأبعـــدكم مــــٍت  وإنأحاســـنكم أخالقـــا ، أحـــبكم إيل وأقـــربكم مـــٍت رللســـا يـــوم القيامـــة 
 .قونوم القيامة الثرثارون وادلتشدقون وادلتفيهِ رللسا ي

                                              
 .، بتصرف يسَت جدا ٜٔللشيخ سليمان بن سحمان ، ص « إرشاد الطالب» ٔ
 .(ٕٖٕٛرواه مسلم ) ٕ
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  ؟تفيهقونمُ ـمنا الثرثارون وادلتشدقون ، فما اللـِ يا رسول ا ، قد ع :قالوا
 .ادلتكربون :قال

 ٔوادلتشــدق الــذي يتطــاول علــى النــاس يف الكــالم ويبــذو، والثرثــار ىــو الكثــَت الكــالم  :الًتمــذيقــال 
 ٕ.عليهم

فعـن ســهل بـن ســعد يالو ، ـ، بــأن يضـمو إىل ِعــكفالــة اليتـيم يف اآلخـرة   مـن أســباب صـحبة النــيب و 
 وفــرج، وأشــار بالســبابة والوســطى ، ىكــذا(  ي اجلنــةـفــم ـيـــتـوكافــل الي: أنــا  قــال رســول ا  :قــال

 ٖ.شيئابينهما 

 فصل
قد روى أبو يعلى يف مسنده عن ، ف للقاء النيب  تشوقهموقد ضرب السلف أروع األمثلة يف 

 خشبةٍ  خيطب يوم اجلمعة إىل جنبِ  كان رسول ا  :أنس بن مالك قال عنحلسن البصري ا
فلما قام على ، بتان تـَ فبنوا لو منربا لو عَ  ( ،ابنوا يل منربا) :فلما كثر الناس قال، سند ظهره إليها يُ 

خلشبة حُت فسمعت ا، وإين يف ادلسجد : قال أنس،  ت اخلشبة إىل رسول ا ادلنرب خيطب حنَّ 
 :قال، فاحتضنها فسكنت  ل إليها رسول ا نـز حىت  ن  فما زالت ٖتَِ ،  ٗوـت حنُت الوالِ حنَّ 

                                              
 .أي يتلفظ بالكالم البذيء ٔ
 .( ، وصححو األلباينٕٛٔٓرواه الًتمذي ) ٕ
 .(ٖٖٖ/٘( ، وأٛتد )ٖٖٓ٘رواه البخاري ) ٖ
 .«النهاية»انظر  .من شدة الوجدالَولَو ذىاب العقل ، والتحَت  ٗ
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 ة ٖتن إىل رسول ا ـاخلشب، يا عباد ا  :فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث بكى مث قال
 ٔ.لقائو إىلأحق أن تشتاقوا فأنتم ، شوقا إليو دلكانو من ا 

 فصل
ورسولو بقدرىا ، فكلما كثرت الذنوب وعظمت دل ىذا  ُتنِقص من محبة اهلل تعالى والذنوب

ال تزيل ابة  والرسول زواال كليا إال إذا كانت عن كفر ها ولكن،  على نقص يف زلبة النيب 
، كما يف صحيح البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي ا عنو يف حديث ِٛتار الذي  أكرب ونفاق 

لد ، فقال رجل من يت بو يوما ، فأمر بو فجُ يقيم عليو احلد ، فأُ  اخلمر ، وكان النيب كان يشرب 
: )ال تلعنو ، فوا ما علمت أنو حيب  )اللهم العنو ، ما أكثر ما يؤتى بو( ، فقال النيب  :القوم

 .«ذيال»ىنا موصولة ٔتعٌت  «ما»، أي الذي علمت أنو حيب ا ورسولو ، ألن  ٕا ورسولو(
فهذا احلديث يفيد أن ادلعصية ال تزيل ابة زواال كليا إال إذا بلغت درجة الكفر ، ويف احلديث 

 ٖ.داللة على أنا منهيون عن لعنة أحد بعينو وإن كان مذنباً ، إذا كان حيب ا ورسولو

 فصل
أنس بن مالك  كان معو يف اآلخرة ، فعن  كثَتة ، منها أن من أحب النيب   وفضائل زلبة النيب 

  ؟مىت الساعة :عن الساعة فقال ال سأل النيب رجأن رضي ا عنو 
 ؟ذلاأعددت  ذاوما :قال

                                              
( عن أيب بن كعب ، واللفظ أليب ٗٔٗٔ( ، ورواه ابن ماجو )ٕٖٚٙ( ، والًتمذي سلتصرا )ٕٙ٘ٚ( )ٕٗٔ/٘رواه أبو يعلى ) ٔ

 .يعلى
 .(ٓٛٚٙرواه البخاري ) ٕ
 .ق د. زلمد رشاد ساملالبن تيمية ، اجملموعة الثانية ، ٖتقي «جامع الرسائل»، وتقع يف  ٜٕ٘، ص  «قاعدة يف ابة» ٖ
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 .  حب ا ورسولو ال شيء ، إال أين أ :قال
 .مع من أحببت أنت :قال

 مع من أحببت.  أنت:  قول النيب نا بفرحشيء فما فرحنا ب :قال أنس
وإن مل أعمل ي إياىم ـب ـ حُ ـبِ أرجو أن أكون معهم و بكر وعمر ، وأبا  النيب فأنا أحب  :قال أنس

 ٔ.أعماذلمثل ٔت
ألنت أحب إيل من  :، فقال جاء رجل من األنصار إىل رسول ا  :عن الشعيب قالروي و 

  .نفسي وولدي وأىلي ومايل ، ولوال أين آتيك فأراك لظننت أين سأموت ، وبكى األنصاري
  ؟بكاك: ما أ  النيبفقال لو 

 .فًتفع مع النبيُت ، وضلن إن دخلنا اجلنة كنا دونك، ذكرت أنك ستموت ومنوت  :قال
ومن يطع ا والرسول فأولئك مع  ل ا عز وجل على رسولو نـز فأ، بشيء  فلم خيربه النيب 

 .عليماإىل قولو  الذين أنعم ا عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء
 ٕ.أبشر :فقال

 فصل
 :أربعةمتعددة ، وأمهها  واألسباب ادلعينة على حب النيب 

 يف سبيل نشر اإلسالم أذىً  ، فقد لقي النيب  وشفقتو عليهمتذكر تضحياتو ألمتو  :األول
يا رسول :  أهنا قالت لرسول ا وعن أبيها عنها عظيما ، ومن ذلك ما روتو عائشة رضي ا 

  ؟شد من يوم أحدىل أتى عليك يوم كان أا ، 

                                              
 .(ٜٖٕٙ( ومسلم )ٖٛٛٙرواه البخاري ) ٔ
 .(ٖٚٓٔ/ٗ« )سننو»أخرجو سعيد بن منصور يف  ٕ
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، إذ َعرضت نفسي على ابن  وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبةلقد لقيت من قومك ،  :قالف
ق بٍت إىل ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفِ الل ، فلم جيُ ياليل بن عبد كِ  عبدِ 

،  ريلــــجبت فإذا فيها فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتٍت ، فنظر ، إال بـ )قرن الثعالب( 
ملك اجلبال عث إليك إن ا قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بَ ) :فناداين ، فقال

يا زلمد ، إن ا قد مسع  :مث قال ـلم عليسـف بال ،ـك اجلـفناداين مل :قال لتأمره ٔتا شئت فيهم( ،
إن شئت  ؟تأمرين بأمرك ، فما شئتإليك لربك قول قومك لك ، وأنا ملك اجلبال ، وقد بعثٍت 

 .ٔعليهم األخشبُت تأطبق

ال يشرك بو ، : بل أرجو أن خيرج ا من أصالهبم من يعبد ا وحده  رسول ا لو فقال 
ٕ.شيئاً 

 

رجل  ، وخلفو ٖبذي اجملازوىو يدعو الناس إىل اإلسالم  رأيت رسول ا  :بادوقال ربيعة بن عِ 
 .دينكم ودين آبائكمم ىذا عن ال يغلبنك :يقولأحول 

 ؟من ىذا األحول الذي ديشي خلفو :قلت أليب وأنا غالم
 ٗ.أبو ذلبىذا عمو  :قال

ناسا ، أعطى األقرع  دلا كان يوم حنُت ؛ آثر النيب  :رضي ا عنو قالبن مسعود عن عبد ا و 
ريد هبذه القسمة وجو ما أ :اإلبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى ناسا ، فقال رجلمائة من 

 !ا

                                              
 .«النهاية»انظر  .ٔتكة ، ومها أبو قبيس واألٛتر عظيماناألخشب ىو اجلبل الغليظ ، وادلقصود باألخشبان ىنا مها جبالن  ٔ
 .دلسلم( ، واللفظ ٜ٘ٚٔ( ومسلم )ٖٕٖٔرواه البخاري ) ٕ
 .ذي اجملاز سوق مشهور من أسواق احلجاز ، كان يقام يف اجلاىلية ٖ
 .حديث صحيح :( ، وقال زلققو ادلسندٕٜٗ/ٖرواه عبد ا أٛتد يف زوائده على مسند أبيو ) ٗ
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 . ألخربن النيب  :فقلت
ٔ.فصربقد أوذي بأكثر من ىذا ،  موسىرحم ا  :قال

 

تذكر شفقتو العظيمة على أمتو من اذلالك األخروي ، كما قال  وشلا يقوي زلبة النيب  :الثاني
رءوف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم حريص عليكم بادلؤمنُت ﴿تعاىل 
 .ٕ﴾رحيم

استوقد إمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل  :يقول وعن أيب ىريرة رضي ا عنو أنو مسع رسول ا 
 فجعل، فيها تقع يف النار يقعن اليت  الدوابذه ـفراش وىـعل الـولو جـاءت ما حـفلما أض، نارا 

 ٙ.فيها ٘مونحَّ قَ ار وأنتم تَـ عن الن ٗجزكمحُ ِـ فأنا آخذ ب، بنو فيقتحمن فيها ويغلِ  ٖعهنيزَ الرجل 
معرفة صفاتو احلميدة وأخالقو الطيبة ، والكالم يف ىذا يطول  ما يقوي زلبة النيب ـوم :الثالث

، وما من خلق سيء  جدا ، ولكن يكفي القول بأنو ليس ٙتة صفة ٛتيدة إال وقد ٖتلى هبا النيب 
 .ٚ﴾وإنك لعلى خلق عظيم﴿ىل ه عنو ، ويكفي يف ىذا الباب قولو تعانـز م إال والنيب 

بن عباس االصدق والعفو ، فقد شهد لو أعداؤه بصفة الصدق ، فعن  ومن أعظم صفات النيب 
على الصفا فجعل  صعد النيب ؛  وأنذر عشَتتك األقربُتلت نـز دلا  :رضي ا عنهما قال

الرجل إذا مل يستطع أن فجعل ، حىت اجتمعوا ، لبطون قريش ، يا بٍت عدي ، هر يا بٍت فِ  :ينادي
                                              

 .(ٕٙٓٔ( ومسلم )ٖٖٙٗرواه البخاري ) ٔ
 . ٕٛٔ :التوبةسورة  ٕ
 .أي يدفعها ويطردىا ٖ
 .«النهاية»انظر  .ىي موضع شد اإلزارُحـَجزِكم ٚتع ُحـجزة و  ٗ
 .«النهاية»انظر  .تقحَّمون أي ترمون بأنفسكم فيها من غَت روية وال تثبت ٘
 .(ٕٕٗٛ( ، ومسلم )ٖٛٗٙرواه البخاري ) ٙ
 . ٘ :القلمسورة  ٚ
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 أرأيتكم لو أخربتكم أن خيالً  :فجاء أبو ذلب وقريش فقال، رج أرسل رسوال لينظر ما ىو خيَ 
 ؟غَت عليكم أكنتم مصدقيـبالوادي تريد أن تُ 

 .إال صدقاما جربنا عليك ، نعم  :قالوا
 .فإين نذير لكم بُت يدي عذاب شديد :قال

  ؟أذلذا ٚتعتنا، لك سائر اليوم  تباً  :فقال أبو ذلب
 ٔ.ما أغٌت عنو مالو وما كسب  تبت يدا أيب ذلب وتب لت نـز ف

قد نعلم إنو ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن وروى الطربي عن السدي يف قولو 
 :ٕاآلية الظادلُت بآيات ا جيحدون
، أخربين عن زلمد ، م يا أبا احلك :فخال األخنس بأيب جهل فقال، التقى األخنس وأبو جهل 

 .يش أحد غَتي وغَتك يسمع كالمناىنا من قر فإنو ليس ىا،  أصادق ىو أم كاذب
 ولكن إذا ذىب بنو،  واهلل إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، وحيك  :فقال أبو جهل

 ؟فماذا يكون لسائر قريش، قصي باللواء واحلجابة والسقاية والنبوة 
 .نك ولكن الظادلُت بآيات ا جيحدونفإهنم ال يكذبو فذلك قولو 
 . زلمد ؛ فآيات ا 

قالت دلا أتاه جربيل يف غار حراء ؛  أنو خشي على نفسوة رضي ا عنها ـخدجي النيب  دلا أخربو 
  لُ حمِ ـإنك لتصل الرحم ، وتصدق احلديث ، وتَ  أبدا ، فواخزيك ا ـيوا ال ـشر ، فـكال أب :لو
 
 

                                              
 .(ٕٛٓ( ، ومسلم )ٓٚٚٗرواه البخاري ) ٔ
 . ٖٖ :سورة األنعام ٕ



 الحق العاشر : محبته 

 

 301 

 ٗ.عُت على نوائب احلق، وتُ  ٖقري الضيف، وتَ  ٕب ادلعدومكسِ ـوتَ  ، ٔلْ الكَ 
؛ ىل كنتم تتهمونو بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فقال أبو  وسأل ىرقل أبا سفيان عن النيب 

 ٘.أعرف أنو مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على ا :، فقال ىرقل ال :سفيان
يف   ىذه اخلصلة يف النيبكر األمثلة يف ذلك ، وقد أتى ذِ أعظم  وأما العفو فقد ضرب النيب 

لقيت عبد ا بن عمرو  :فعن عطاء بن يسار قال،  التوراة واإلصليل قبل أن يُرى ىذا عيانا منو 
 .يف التوراة أخربين عن صفة رسول ا  :بن العاص رضي ا عنهما قلت

يا أيها النيب إنا أرسلناك شاىدا صفتو يف القرآن ،  يف التوراة ببعضإنو دلوصوف أجل ، وا  :قال
، أنت عبدي ورسويل ، مسيتك ادلتوكل ، ليس بفظ وال غليظ ،  ٙرزا لألميُتوحِ ،  ومبشرا ونذيرا

يف األسواق ، وال يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضو ا حىت  ٚابوال سخَّ 
، ويفتح هبا أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا  «إال ا إلـهوال »قولوا يقيم بو ادللة العوجاء ، بأن ي

 ٛ.لفاغُ 
                                              

 .«النهاية»انظر  .قلهم من أعباء الدنياثـٖتمل الكل أي ٖتمل عن الناس ما يُ  ٔ
 .«النهاية»انظر  .ادلعدوم ىو الذي ال مال عنده، و  وكِسب ادلعدوم أي تعطيتَ  ٕ
 .قري الضيف أي تكرموتَ  ٖ
 .(ٓٙٔ( ، ومسلم )ٖٜ٘ٗرواه البخاري ) ٗ
 .(ٖٚٚٔ( ومسلم )ٚرواه البخاري ) ٘
  .للحميدي« تفسَت غريب ما يف الصحيحُت»انظر  .أي حافظا لدينهم ٙ

ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليم ن ىم العرب باإلٚتاع ، قالو الشنقيطي يف تفسَت قولو تعاىل من سورة البقرة و واألمي
 .اآلية آياتك ويزكيهم

الصياح والضوضاء واجللبة ، أي ليس شلن ينافس يف الدنيا وٚتعها ، فيحضر األسواق  سخاب ويصح صخاب ، والسخب ىو ٚ
 .«تفسَت غريب ما يف الصحيحُت»انظر  .ذلك ، ويصخب معهم يف ذلكل

 .(ٕٕ٘ٔرواه البخاري ) ٛ
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أنو يعفو ويصفح ، وىذه ال يستطيعها إال ذو خلق عظيم ، وسجايا  ومن أعظم صفات النيب 
أنو ساحر ، وشاعر ، ورلنون ، وصابئ ، وضرب على عقبو ،  قال عنو أىل مكةكردية ، فقد 

 أىل مكةمث دلا أمكنو ا من ، وكسرت رباعيتو ، ودمي وجهو الشريف ،  ٔزورق بسال اجلنـِ وخُ 
 ؟يا أىل مكة ، ما ترون أين فاعل بكم :قال ذلم ما فعلوابو بعدما فعلوا 

 .كرمي  أخٍ وابن كرمي   أخٌ خَتا ،  :قالوا
 .اذىبوا فأنتم الطلقاء :مث قال

ى أىل مكة سمَّ عنوة ، وكانوا لو فيئا ، فبذلك يُ فأعتقهم رسول ا ، وقد كان ا أمكنو من رقاهبم 
ٕ.«الطلقاء»

 

بعدما دفن ، فأخرجو فنفث قربه  بن سلول ، أتى النيب رأس ادلنافقُت عبد ا بن أيب يف وُ ـودلا تُ 
ول النهي عن الصالة نـز فيو من ريقو ، وكفنو يف قميصو ، وصلى عليو صالة اجلنازة ، وكان ىذا قبل 

دلا تويف عبد ا بن أيب ابن سلول جاء ابنو عبد ا بن عبد ا إىل  :قال ابن عمرعلى الكفار ، 
، فسألو أن يعطيو قميصو ، أن يكفن فيو أباه ، فأعطاه ، مث سألو أن يصلي عليو ،  رسول ا 

يا رسول ا ،  :فقال ليصلي عليو ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول ا  فقام رسول ا 
  ؟لي عليو وقد هناك ا أن تصلي عليوصتُ أَ 

ين ا فقال  فقال رسول ا  استغفر ذلم أو ال تستغفر ذلم إن تستغفر ذلم سبعُت : إمنا خَتَّ
  .وسأزيد على سبعُت مرة

                                              
عمدة »مواشي ، قالو العيٍت يف ـاجلزور ىو البعَت ، ذكرا كان أم أنثى ، وساله ىي اجللدة الرقيقة اليت يكون فيها الولد من ال ٔ

 .باذلزدية والزلزلة ، كتاب اجلهاد والسَت ، باب الدعاء على ادلشركُت« القاري
 .( لألزرقئٕٔ/ٕ« )أخبار مكة»، ذكر اخلرب عن فتح مكة ، وانظر « تأرخيو»رواه الطربي يف  ٕ
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وال تصل على أحد منهم مات ل ا عز وجل نـز ، وأ إنو منافق ، فصلى عليو رسول ا  :قال
 ٔ.ربهأبدا وال تقم على ق

 ؟نو بقميصوو وكفَّ ث عليو من ريقِ ونفَ  فلماذا صلى عليو النيب  :فإن قيل
ذلك ، فإنو كان  طلب من النيب  -الصحايب اجلليل  -فاجلواب أن عبد ا بن عبد ا بن أيب 

  .يرد سائال صحابيا صاحلا ، فلم يرد ه تطييبا لقلبو ، ومل يكن 
 .لو ألنو كان ألبس العباس حُت ُأسر يوم بدر قميصا إمنا أعطاه قميصو مكافأة :وقيل

أعطاه قميصو ليكفن فيو ، ويف ىذا احلديث بيان عظيم مكارم  إن النيب  :قال النووي رٛتو ا
، فقد علم ما كان من ىذا ادلنافق من اإليذاء ، وقابلو باحلسٌت ، فألبسو قميصو   أخالق النيب 

 ٕ.انتهى .وإنك لعلى خلق عظيمقال ا تعاىل  ،كفنا ، وصلى عليو ، واستغفر لو 
اإلكثار من قراءة كتب السَتة النبوية وادلطالعة فيها ، وتذكر أحوال  وشلا يقوي زلبة النيب  :الرابع

 .وأعمالو وجهاده وتكوينو للمجتمع اإلسالمي الرسول 
الفصول يف سَتة »البن إسحاق ، وكتاب  «سَتةال»كتاب ومن الكتب اليت ينصح ٔتطالعتها  

للمباركفوري ، و  «الرحيق ادلختوم»و بن ىشام ، ال« النبويةسَتة ال»البن كثَت ، و «  الرسول 
الشفا بتعريف حقوق »وكتاب للشيخ زلمد بن عبد الوىاب رٛتو ا ،  «سلتصر سَتة الرسول »

أكرم ضياء للدكتور « السَتة النبوية الصحيحة»وكتاب للقاضي عياض رٛتو ا ، «  ادلصطفى 
 .من الكتب ، وضلوىاالعلمي قمة يف التوثيق  العمري وىو كتابٌ 

 

                                              
 .( واللفظ لوٕٓٓٗ( ، ومسلم )ٜٕٙٔرواه البخاري ) ٔ
 .«شرح صحيح مسلم» ٕ
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 فصل
زيد بن  فعنوتقدديو على النفس واألىل وادلال ،  وقد ضرب السلف أروع األمثلة يف حب النيب 

إن رأيتو  :يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال يل بعثٍت رسول ا  :قالرضي ا عنو ثابت 
 ؟كيف ٕتدك  :يقول لك رسول ا :رئو مٍت السالم وقل لوفأق
فجعلت أطوف بُت القتلى فأصبتو وىو يف آخر رمق وبو سبعون ضربة ، ما بُت طعنة برمح ،  :قال

يقرأ عليك السالم ويقول  يا سعد ، إن رسول ا  :وضربة بسيف ، ورمية بسهم ، فقلت لو
 .رين كيف ٕتدكـخب   :لك
ح اجلنة ، وقل ــد ريــين أجدُ ــول ا ، أجِ ــيا رس :ا السالم وعليك السالم ، قل لو لى رسولـع :قال

 .ٖفطرِ يَ  ٕفرٌ ـوفيكم شُ  إىل رسول ا  ٔال عذر لكم عند ا أن خُيلص :لقومي األنصار
 ٗ.وفاضت نفسو رٛتو ا :قال

ثنة رضي ا عنو حينما زيد بن الد -وىو على الشرك حينذاك  -وسَأل أبو سفيان بن حرب 
مكانك نضرب يف اآلن عندنا أنشدك ا يا زيد ، أٖتب زلمداً  :أخرجو أىل مكة من احلرم ليقتلوه

  ؟عنقو وإنك يف أىلك
 .ين جالس يف أىليأىو فيو تصيبو شوكة تؤذيو و الذي وا ما أحب أن زلمداً اآلن يف مكانو  :قال
 

                                              
 .«النهاية»انظر  .أي يصل إليو من أراده ، وادلقصود ىنا من أراده بسوء ٔ
 .«النهاية»انظر  .وقد يفتح ىو حرف جفن العُت الذي ينبت عليو الشعرالشفر بالضم  ٕ
 .«لسان العرب»انظر  .الطرف ىو ٖتريك اجلفون ٖ
( ، يف ذكر أخبار غزوة ٚٔ٘( )ٖٗٔ/ٖ« )السَتة»( ، وابن إسحاق يف ٕٔٓ/ٖ) «ادلستدرك على الصحيحُت»رواه احلاكم يف  ٗ

 .أحد
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 ٔ.زلمداً  أحداً حيب أحداً كحب أصحاب زلمدٍ ما رأيت من الناس  :فقال أبو سفيان
وال أجّل يف عيٍت  من رسول ا  وما كان أحد أحب إيلّ  :وقال عمرو بن العاص رضي ا عنو

منو ، وما كنت أطيق أن أمأل عيٍت منو إجالاًل لو ، ولو سئلت أن أصفو ما أطقت ألين مل أكن 
 ٕ.أمأل عيٍت منو

مر رسول ا  :ن إمساعيل بن زلمد بن سعد بن أيب وقاص قالع «تارخيو»وروى ابن جرير يف 
وا ذلا ـــعُ ــــفلما نُ ، « أحد»ـ بامرأة من بٍت دينار وقد أصيب زوجها وأخوىا وأبوىا مع رسول ا ب

 ؟فما فعل رسول ا :قالت
 .ىو ْتمد ا كما ٖتبُت، خَتا يا أم فالن  :قالوا

 .يو حىت أنظر إليوـــنِ أرِ : قالت
 .ٖللَ ــــكل مصيبة بعدك جَ  :حىت إذا رأتو قالت، فأشَت ذلا إليو 

يل غزوة بدر دلا دنا ــــبَ ـــــقُ يف أنفسهم وأمواذلم  ولقد حّكم الصحابة رضوان ا عليهم رسول ا 
،  ٗخيضها البحر ألخضناىاـوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نُ  :سعد بن عبادة فقالمنهم  ادلشركون

 ٘.لفعلنا «ك الغمادرـَ بَ »مرتنا أن نضرب أكبادىا إىل ولو أ
 ؟مىت مسعت من أيوب السختياين :ئل مالكسُ فقد ،  كر النيب بل كان بعض السلف يبكي إذا ذُ 

                                              
 .كر يوم الرجيع ، سنة ثالث ، وعزاه لسَتة ابن إسحاقالبن ىشام ذ « السَتة النبوية»انظر  ٔ
 .(ٕٔٔرواه مسلم ) ٕ
 « .النهاية»العظيم ، وادلقصود ىنا اذلُت. انظر تقال لألمر من األضداد ، تقال لألمر اذلُت و « جلل»كلمة  ٖ 
 يعٍت خيوذلم. ٗ
 .( عن أنس رضي ا عنوٜٚٚٔرواه مسلم ) ٘

 :«انمعجم البلد»قال ياقوت احلموي يف 
 .موضع وراء مكة ٓتمس ليال شلا يلي البحر ، وقيل بلد باليمن -بكسر الغُت  -وبِـرَِك الِغماد 
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ى ـبكى حت ذكر النيب غَت أنو كان إذا ، مع منو ـأس وال وُ قُ فكنت أرمُ ، جتُت حِ  جَّ حَ  :فقال
 ٔ.كتبت عنو إجاللو للنيب فلما رأيت منو ما رأيت و ،  ومُ ـأرح

 فصل
ليست من الدين ومن تلبيس الشيطان على بعض اجلهلة وأىل األىواء أن زين ذلم فعل أمور 

ابة تقتضي التسليم للمحبوب ، وتتبع ألن يزعمون أهنا من ٘تام ابة لو ، وىذا جهل عظيم ، 
الزيادة يف دينو ، ومن ىذا ما آثاره ، والوقوف عند أمره وهنيو ، واحلرص على عدم النقص أو 

 .، ويف خا٘تة ىذا البحث ادلبارك جواب عن ىذه الظاىرة ، وا ادلستعان «ادلولد النبوي»يسمى بـ 

                                              
، كتاب الصالة ، باب ما يفعل من سلم من ركعتُت ساىيا ، وذكره أبو الوليد الباجي يف  «التمهيد»ذكره ابن عبد الرب يف  ٔ

 .، باب أيوب «صحيحالتعديل والتجريح دلن خرج لو البخاري يف اجلامع ال»
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  توقيره :الحادي عشرالحق 

لتؤمنوا باهلل تعاىل  ، ومن ذلك قوله جاءت األدلة يف الكتاب والسنة على وجوب توقري النيب 
ورسوله وتعزروه وتوقروه

وعزروه ونصروه وأتبعوا النور الذي أنـزل به فالذين آمنوا ، وقال تعاىل  1
معه أولئك هم املفلحون

2. 
هلل بكرة وأصيال التسبيح باهلل والرسول ، والتعزير والتوقري للرسول ، و  فاإلميان :قال ابن تيمية

 3.وحده
التقوية بالنصرة واملعونة ، وال يكون ذلك إال  :معىن التعزير يف هذا املوضع :قال ابن جرير رمحه اهلل

 4.بالطاعة والتعظيم واإلجالل
 5.من كل ما يؤذيه التعزير ؛ اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه :وقال شيخ اإلسالم

 6.فأما التوقري فهو التعظيم واإلجالل والتفخيم :وقال ابن جرير الطربي
اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من اإلجالل  «التوقري» :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 7.واإلكرام ، وأن يعامل من التشريف والتكرمي والتعظيم مبا يصونه عن كل ما خيرجه عن حد الوقار

                                                 
 . 9سورة الفتح:  1
 . 157سورة األعراف:   2
 .( ، باختصار يسري1/307) «جمموع الفتاوى» 3
 . 9، سورة الفتح ، آية  «تفسري الطربي» 4
 .(3/303) «الصارم املسلول» 5
 . 9، سورة الفتح ، آية  «تفسري الطربي» 6
 .(3/303) «الصارم املسلول» 7
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املخاطبة يف  )أنه خصهشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ما قاله  ومن دالئل توقري اهلل تعاىل لنبيه 
يا  :فنهى أن يقولوا،  ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضافقال مبا يليق به ، 

 .اهلليا رسول اهلل ، يا نيب  :نحممد أو يا أمحد أو يا أبا القاسم ، ولكن يقولو 
وكيف ال خياطبونه بذلك ، واهلل سبحانه وتعاىل أكرمه يف خماطبته إياه مبا مل يكرم به أحدًا من 

يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة األنبياء ، فلم يدعه بامسه يف القرآن قط ، بل يقول 
إنا أحللنا يا أيها النيب   ،وبناتك ونساء املؤمنني ألزواجكقل يا أيها النيب   ،الدنيا وزينتها
يا   ،يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً   ،يا أيها النيب اتق اهلل  ،لك أزواجك

بلغ ما  الرسوليا أيها   ،يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل لك  ،أيها النيب إذا طلقتم النساء
يا أيها   ،قم فأنذر يا أيها املدثر *  ،قم الليل مل *يا أيها املز   ،أنـزل إليك من ربك

 .النيب حسبك اهلل
يا   ،يا آدم أنبئهم بأمسائهم، اآلية  وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك مع أنه سبحانه قال 

يا موسى إين اصطفيتك على   ،يا إبراهيم أعرض عن هذا  ،كــنوح إنه ليس من أهل
يا عيسى   ،يا حيىي خذ الكتاب بقوة  ،إنا جعلناك خليفة يف األرض يا داود  ،الناس

 انتهى.  ).1بن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتكايا عيسى   ،أأنت قلت للناسابن مرمي 
وما كان لكم أن حترمي نكاح أزواجه من بعده أبدا ، كما قال تعاىل  ومن دالئل توقري اهلل لنبيه 

 .إن ذلكم كان عند اهلل عظيما هلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداول اـتؤذوا رس
استشعاره فيكون بتعظيم القلب وتوقريه يكون بالقلب وباللسان وباجلوارح ، فأما  وتعظيم النيب 

يم شأنه ، واستحضاره حملاسنه ومكانته ومنـزلته ، واملعاين اجلالبة ـوجالَلة قْدره وعظ هليبة النيب 
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وإجالله وكل ما من شأنه أن جيعل القلب ذاكراً حلقه من التوقري والتعزير ، ومعرتفًا به ومذعناً  حلبه
 .له

مستقرًا يف القلب  فالقلب َمِلك األعضاء ، وهي له جند وتبع ، فمىت ما كان تعظيم النيب 
ة ، وحينئذ ا فيه على تعاقب األحوال ؛ فإن آثار ذلك ستظهر على اجلوارح حتمًا ال حمالمسطورً 

سرتى اللسان جيري مبدحه والثناء عليه وذكر حماسنه ، وترى باقي اجلوارح متبعة لشرعه وأوامره ، 
 .ومؤدية ملا له من احلق والتكرمي

الثناء عليه مبا هو أهله مما أثىن به عليه ربه وأثىن على نفسه ب فيكون للنيب وأما تعظيم اللسان 
، فقد أمر اهلل عباده املؤمنني  م ذلك الصالة والسالم عليه من غري غلو وال تقصري ، ومن أعظ

إن اهلل ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا ، فقال تعاىل  بأن يصلوا على النيب 
 .صلوا عليه وسلموا تسليماً 

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا ، وذلك بأن نقرن ذِكر امسه بلفظ النبوة أو 
 . الرسالة ، مع الصالة والسالم عليه 

ومن تعظيم اللسان ؛ تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودالئل نبوته ، وتعريف الناس بسنته 
وقه ، وذكر صفائه وأخالقه وِخالله ، وما كان من وتعليمهم إياها ، وتذكريهم مبكانته ومنـزلته وحق

أمر دعوته وسريته وغزواته ، والتمدح بذلك شعراً ونثراً ، بشرط أن يكون ذلك يف حدود ما أمر به 
 .الشارع الكرمي ، مع االبتعاد عن مظاهر الغلو واإلطراء احملظور

وتعظيمه فلم يكن من عادة   وقد ضرب الصحابة رضوان اهلل عليهم أروع األمثلة يف توقري النيب
أو يرفعوا أصواهتم بنقاش أو حوار ،  الصحابة رضوان اهلل عليهم أن يتجادلوا يف جملس النيب 

ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم عمال بقول اهلل تعاىل 
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لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون
اجمللس حقه من التشريف ، بل يعطون هلذا  1

 .واالحرتام
  .من الذنوب اليت توجب حبوط العمل ويف اآلية دليل على أن سوء األدب مع النيب 

مل نرفع رؤوسنا إليه  كنا إذا قعدنا عند رسول اهلل   :قال عنهوعن بريدة بن احلصيب رضي اهلل 
 2.إعظاماً له

دخل على ابنته أم حبيبة ، فلما ذهب ؛ املدينة قدم و  وملا بعثت قريش أبا سفيان إىل رسول اهلل 
هبذا الفراش عين أم يب  3بتِ ـــة ، أرغِ ـــني  ـــيا ب   :، فقالدونه طوته  ليجلس على فراش رسول اهلل 

 ؟عنه
 4.مشركامرؤ جنس ، وأنت  هو فراش رسول اهلل بل  :تفقال

 ؟ل بعد هذا التوقري من توقري، فه أبوهاأن جيلس عليه  فأكرمت أم حبيبة فراش رسول اهلل 
، فإذا أصحابه عنده كأن على رؤوسهم الطري  أتيت رسول اهلل  :امة بن شريك قالـعن أسو 

  5.احلديث
توقريًا وإجالاًل له  فهذه العبارة هي كناية عن التعظيم الذي كانوا يظهرونه يف جملس الرسول 

 .صلوات اهلل وسالمه عليه

                                                 
 . 2سورة احلجرات:  1
 .(653) «املدخل إىل السنن الكربى»( ، والبيهقي يف 1/121رواه احلاكم ) 2
؟ 3  أي هل فضلتيه علي 
 .(5/3) «الدالئل»( ، والبيهقي يف 3/292) ، ذكر أزواج رسول اهلل  «الطبقات الكربى»رواه ابن سعد يف  4
( ، واللفظ للنسائي ، وصححه 2/200) «الشعب»( ، والبيهقي يف 3355( ، وأبو داود )7553) «الكربى»ئي يف النسا اهرو  5

 .األلباين رمحه اهلل
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التعظـيم الشـرعي ، ومـن هـذا مـا رآه عـروة  مثلة يف تعظـيم قـدر النـيب وقد ضرب الصحابة أروع األ
يف صــلح احلديبيــة ، وكــان إذ ذاك  بــن مســعود الثقفــي رضــي اهلل عنــه ملــا أتــى للتفــاوض مــع النــيب 

قـــوِم ، واهلل لقـــد  أيْ  :مشـــركاً ، فـــرأى مـــن تعظـــيم الصـــحابة مـــا هالـــه ، فقـــال عنـــدما رجـــع إىل قـــريش
 يعظمههه قــط  1كـــاً فــدت علـــى قيصــر وكســرى والنجاشـــي ، واهلل إن رأيــت ملِ وفــدت علــى امللـــوك ، وو 

أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حممداً ، واهلل إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجـل مـنهم فـدلك 
هبـــا وجهـــه وجلـــده ، وإذا أمـــرهم ابتـــدروا أمـــره ، وإذا توضـــأ كـــادوا يقتتلـــون علـــى وضـــوئه ، وإذا تكلـــم 

 2.النظر إليه تعظيماً له يـ ِحدُّونما خفضوا أصواهتم عنده ، و 

                                                 
 أي: ما رأيت مِلكا ... 1
 .(2732،  2731رواه البخاري ) 2
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ونصرته  يةرع عمة رع آرن يةراة ااإلرع وا ترضل هب هالرح برا الصر ا ع ع رن  الدفاع عن رسول اهلل 
أهى  عدهم هب قال اهلل هعاىل ﴿للاقتاء املهاتتةن الذي أختتروا آرن اةرارهم وأآروابم ةإل فرًو فلرض  آرن 

﴾أولئك  وةنصتًو اهلل ورسول اهلل ورضوانا    .1هم الصااقًو
هب  ت الصرر ا ع رضرر  اهلل عررنهم أروع اوآصلررع وأاررد  اوع ررال و الررذ  عررن رسررول اهلل روقررد س  رر

وفدائرررر   رررراوآوال واووسا واوناررررمل و املنيفررررس وامللررررت  هب و العريررررت والةريررررت هب و  رررر  الريرررر  عرررراآت  
 . قصصهم وأخإلارهم اليت هدل على غاةع ااإلع وا ةصار وال عمةم

 ؟أو هو رفةق  و اجلنعهب آن ةتاهم عنا ول  اجلنع  :ةوم أحد قال ً رسول اهلل أوآن ذلك 
أو هب آرن ةرتاهم عنرا ولر  اجلنرع  :قرال النر   ملرا أار رومث هب دم رتح آن اونصار فقاهح حر  ق رح رف ق

 2.فلم ةزل  ذلك ح  ق ح الريإلععهب ف قدم رتح آن اونصار فقاهح ح  ق ح هب هو رفةق  و اجلنع 
ن رو غزو  أحد هب وةتآ   ة ذلك أً أ ا طل ع اونصاري رض  اهلل عن   اً حي   التسول  وآن
قوم هب رهام الرهم آن سرةإلك سرةصهب س 3فت  رريفه  س  ت وأآ  هبر أيب أنةا ن  اهلل هب  :ولر  هب وةقرةدة

 4.حنتي اًو حنتك
 6.ةوم أحد قى با الن  ء هب و  شضا  5رأةت ةد طل ع :قالن  رض  اهلل عوعن قةمل  ن أيب حازم 

                                                 
 . 8 :احليفت 1
 .( عن أنمل  ن آالك رض  اهلل عن 1881روا  آريلم ) 2
  .«النهاةع»انمت  .ا شتاف هو اسطضع آن آلاً آيفتف أي عايل و ارز 3
 .رض  اهلل عن  ( عن أنمل  ن آالك1811( هب وآريلم )3811روا  الإلخاري ) 4
 .رض  اهلل عن  أي طل ع  ن عإلةد اهلل 5
 .(4663لإلخاري )روا  ا 6
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ها رتتن اوعز آنرخدةنع لة  ر رعنا إىل الر)لئن رت :ولرررررررررقني عإلد اهلل  ن أيب سلرروملا قال رأس املناف
أس هتى آا  :يب هب فدعا  هب فقالأ  عإلد اهلل  ن : أاعوا يل عإلد اهلل  ن  اوذل( ؛ قال رسول اهلل 

 ؟ةقول أ وك
 ؟ أنت وأآ  أيبهب وآا ةقول  :قال
 .ةقول لئن رتعنا إىل املدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل :قال
قد قدآت املدةنع ةا لفقد اد  واهلل ةا رسول اهلل هب أنت واهلل اوعز وهو اوذل هب أآا واهلل  :فقال

تض  اهلل ورسول  أً يهةه ا رسول اهلل هب وإً أهح ةصت  لةعل ًو آا با أحد أ ت آين هب ولئن  اً ة  
 .أس  وهة ه ا    ت 

 .: س فقال رسول اهلل 
 :أنت القائح : الريةف و ة  هب مث قال 1على  ابا  ن أيبقام عإلد اهلل  ن عإلد اهلل  فل ا قدآوا املدةنع

 ؟)لئن رتعنا إىل املدةنع لةختتن اوعز آنها اوذل( 
اأوة  أةك ظل  وس ه  أو العز  لك أو لتسول اهلل هب واهلل س ة أآا واهلل ل عتف نا  إس  إذً آن اهلل  2 د 

 .ورسول 
 !للخزرج هب ا ين مينعين  ةيت هب ةا  ين مينعين  ةيتللخزرج هب إ ةا :فقال
 .واهلل س هأوة  أ دا  إس  إذً آن  :فقال

                                                 
 .أي  ا  املدةنع 1
 .أي ظح  ة ك هب   ا سةأيت 2
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 هب فأهوا الن   (واهلل س ةدخل  إس  إذً آن اهلل ورسول ) : و  هب فقالفات  ع إلة  رتال فللا 
 أآا إذا تاء أآت الن   :هب فأ هو  هب فقال ( )خلِّ  وآ رْيلن   :ل  اإلوا إلة  هب فقولو اذه :فأخربو  هب فقال

 1.فنعم
ح  ه رق ت أنك الذلةح ورسول اهلل  2تواهلل س هنال   :قال و ة عإلد اهلل وو رواةع عند الرتآذي ؛ أً 

 3.العزةز هب فاعح 
هب  هب و انت هيف م الن   4وقد ورا و ذلك عد  أالع آنها قصع اوع ى الذي  انت ل  أم ولد

فوضع  و   نها فاهلأ علة   5فوسوهقع فة  هب فأخذ آ   فل ا  اً ذاة لةلع تعلت هيف م الن  
: أس  اعا اوع ى فأخرب   أآتها هب فقال الن   ح  آاهت هب فل ا ذ ت ذلك لتسول اهلل 

 6.رد  ها ه  آ  دوا أً ا  اشه
 ؟أق ل  :أغلظ رتح ويب  لت الصدةق هب فقلت :وعن أيب  تز  اوسل   قال

  .8لةمل هذا وحد  عد رسول اهلل  :فان هتين وقال

                                                 
 .ةقولًو لئن رتعنا إىل املدةنع لةختتن اوعز آنها اوذلا  ال ربي و هاري  سور  املنافقني هب هاري  قول  هعاىل رو  1
  .«النهاةع»انمت  .ا ناضة هو ال خلص آن اليف ء 2
 .حدةث حرين ا ةح :( هب وقال الرتآذي3315 تقم ) 3
 .أم ولد أي أآع هب وطأها فولدة ل  ولدا 4
ْصح س ْةف ق ص   ة يْف    ح    التات ح َت ْت ث ة ا   فر ةر ف  ِّة  هب و ق ةح  ح د ةد    :«عًو املعإلوا»و مشمل احلق العمةم أ ااي ل امل رفول هب قا 5 آ 

 .ا ق ةق ع ب  ا ح د  آ اٍض هب و ق ةح  ه و  س ْوط و  ت ْوف  س ْةف ا ق ةق ة يف د    اْلا اه ك ع ل ى و س    ل ةر ْف  ال     النااس
 :(5/12( عن ا ن عإلاس رض  اهلل عن  هب وا    اولإلاين رمح  اهلل هب وقال و ا رواء )4681( والنريائ  )4361روا  أ و ااوا ) 6

 .إسناا  ا ةح على شتط آريلم
 .( هب وا    اولإلاين رمح  اهلل4682روا  النريائ  ) 8
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وهقررع فةرر  هب فخنقهررا رتررح حرر  آاهررت هب  أً ةهواةررع  انررت هيفرر م  النرر ا رضرر  اهلل عنرر  وعررن علرر  
 2اآها. رسول اهلل  1فأ  ح

إمجاع أهح العلم « الصارم املريلول على شامت التسول»و   ا   العمةم  وقد نقح ا ن هة ةع رمح  اهلل
 .هب سواء  اً آريل ا أو  افتا على ق ح آن وقع و س  الن  

تا اليفررررإلهاة الرررريت هصررررار حولرررر  هب واوخررررذ علررررى ةررررد  عررررد  اهرررر  هب   رررر آرررراضٍ  والرررذ  عررررن ذاة النرررر  
إً  رررانوا و  رررضا املريرررل ني هب وإً  رررانوا  حرررد الرررتا  علرررةهموإقاآرررع امل  ررراولني علةررر  واملريررر هزئني  ررر  هب 

جهاا روس شررررك أً هررررذا آررررن الرررروهدةرررر  هب  ها فإلإظهررررار النلرررر  علررررةهم هب و ةرررراً سرررر   النرررر  رخارترررر
 :وو احلررردةث يفرررعت  هب  دافع عرررن النررر  ةررررضررر  اهلل عنررر   اللريررراً هب وقرررد  ررراً حريررراً  رررن ثا رررت 

 3.تاهدوا امليفت ني  ألرين لم وأناريلم وأآواللم وأةدةلم

                                                 
 .أ  ح أي أهدر 1
 .(: إسناا  ا ةح على شتط اليفةخني5/11« )ا رواء»( هب وقال و 4362روا  أ و ااوا ) 2
 .إسناا  ا ةح على شتط آريلم«: املريند»هب وقال حمققو رض  اهلل عن  ( عن أنمل  ن آالك 3/153روا  أمحد ) 3
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نداءه بلفظ الرسالة أو النبوة ، وضده الندداء واشادا ة إليدا با دا  إذ كان حيا من اآلداب مع النيب 
)يدا مدددك كددا ذكدره كندا مدن ا ف درين ، جده ال و يدا  :جمردا ، وقد هنى اهلل قوماً كانوا ينادونا با دا

 .1اىل ﴿ ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا﴾إىل هذا األدب يف قولا تع
ومن اآلداب أيضا عدم  فع الصوت واللغط يف م جده بعد مماتا ، السيدا عند قربه ، فقد  وى 

، فنظرت فإذا عدر  2كنت يف ا  جد فحصبين   ل  :البخا ي  محا اهلل عن ال ائب بن يزيد ، قال
 -من أين أن دا ؟  :أو -من أن دا ؟  :ذين فجئ ا هبدا ، قالاذهب فأتين هب :بن اخلطاب ، فقال

 .من أهل الطائف :قاال
 3؟.  ع كدا ، ترفعان أصواتكدا يف م جد  سول اهلل لو كن دا من أهل البلد ألو  :قال

ياتا عليا الصالة وال الم ، ددددكدا كان يكره يف ح  يكره  فع الصوت عند قربه  :لداءددوهلذا قال الع
 .دائداً  مرتم حياً ويف قربه ألنا 

يا أيها الذين تف ا سو ة احلجرات عند قولا تعاىل يف « أضواء البيان»قال الشنقيطي  محا اهلل يف 
وال جتهروا لا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط  آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب

 :، قال  محا اهلل أعدالكم وأن م ال تشعرون

                                                           

 . 33 :النو  1
 .أي  ماين باحلصباء ، وهو احلصى 2
 .ك074 واه البخا ي ) 3
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علم أن ما  رت با العادة اليوم اتا كحرم ا يف أيام حياتا ، وبا نبعد وف ن حرمة النيب ومعلوم أ
وهم يف صخب ولغط ، وأصواهتم مرتفعة ا تفاعًا مزعجًا ؛ كلا ال  من ا  داع الناس قرب قربه 

 .ان هى .جوز وال يليق ، وإقرا هم عليا من ا نكر
على تعاىل ما  تبا اهلل هو   فع الصوت عند النيب  قبح علىقال مقيده عفا اهلل عنا: والدليل 

 .أن حتبط أعدالكم وأن م ال تشعرونيف آية احلجرات ا  قدمة ذلك 
وال أدب معا ، فعن أنس بن مالك  ضي اهلل عنا أن  وقد بلغ الصحابة الغاية يف احرتام النيب 

 1.قرع باألظافاكانت ت    أبواب النيب 
، ومدن أسدباب لعندة اهلل ، وقدد قدرن  -عيداذا بداهلل  –إيدذاءه ، وإيذائدا كفدر  وضدد األدب مدع النديب 
بإيذائدا تعداىل ، قدال تعداىل يف سدو ة األحدزاب ﴿إن الدذين يدوذون اهلل و سدولا  اهلل تعاىل إيذاء النديب 

 .2﴾مهينالعنهم اهلل يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذابا 
 ا أو زو اتدا أو سدب ديندا أو االسد هزاء بشديء منهدا سبا أو سب صدحاب ومن مظاهر إيذاء النيب 
إيدذاء مظداهر ذكٌر أللدوان مدن  -إن ااء اهلل  –البحث ا با ك  وسيأيت يف هذاأو ال قليل من اأهنا ، 

 .وزو اتا حقوق صحابة النيب عن عند الكالم  النيب 
ر بالغض منا أو الدد شع   نيب علم أن عدم احرتام الا: 3«أضواء البيان»ا اهلل يف محنقيطي   ددقال الش
واالس خفاف با أو االس هزاء با ؛  دة عن اشسالم وكفر باهلل ، وقد قال تعاىل يف  تنقيصا 

                                                           

 .ك2402) «الصحيحة»ك ، وهو خمرج يف 2/241) «الشعب»ك ، والبيهقي يف 1404) «األدب ا فرد» واه البخا ي يف  1
 . 77 :األحزاب 2
 . 3ية تف ا سو ة احلجرات ، اآل 3
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ولئن سأل هم ليقولن إمنا كنا وسخروا منا يف غزوة تبوك  ا ضلت  احل ا  الذين اس هزءوا بالنيب 
 .. ان هى* ال تع ذ وا قد كفرمت بعد إميانكمخنوض ونلعب قل إباهلل وآياتا و سولا كن م ت  هزئون 
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 للنبي  الدعاء :عشر الرابعالحق 

الدعاء لو بالوسيلة ، و  السالم عليو، و الصالة عليو يتضمن أربعة أمور ؛  الدعاء للنبي 
 .الدعاء لو بأن يبعثو اهلل مقاما محمودا، و  والفضيلة

 فيها خمسة مباحث:، و  الصالة على النبي األول:  األمر

  معنى الصالة على النبي  .1

 على النبي مكانة الصالة  .2

 صفة الصالة على النبي  .3

 مواطن الصالة على النبي  .4

 فضائل الصالة على النبي  .5
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 تفصيل

  معنى الصالة على النبي  .1

الدعاء لو بالرمحة وشريف ادلنزلة ، فإن الصالة تأيت دبعٌت الدعاء كما  : معٌت الصالة على النيب 
 .ٔيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن ذلم﴾تزك,تطهرىم يف قولو تعاىل ﴿خذ من أمواذلم صدقة 

 .رمحتو والثناء عليو يف ادلؤل األعلى :من ا ومعٌت الصالة على النيب 
 .من ادلالئكة الدعاء لو بالرمحة ، والثناء عليو ومعٌت الصالة على النيب 

 ٕ.ءالدعا؛ وصالة ادلالئكة صالة ا ؛ ثناؤه عليو عند ادلالئكة ،  :قال أبو العالية
تعظيمو ، فمعٌت قولنا )اللهم صل على زلمد( ؛ عظِّم  معٌت الصالة على النيب  :ٖقال احلليمي

د تعظيمو يف الدنيا بإعالء ذكره وإظهار دينو وإبقاء شريعتو ، ويف اآلخرة بإجزال مثوبتو اا ، وادلر زلمدً 

                                                             

 . ٖٓٔالتوبة:  ٔ
ٕ

 رواه البخاري تعليقا يف صحيحو يف تفسَت سورة األحزاب. 
، ومل يذكر احلافظ اسم احلليمي كامال ،  ، كتاب الدعوات ، باب الصالة على النيب « الباري فتح»نقلو ابن حجر عنو يف  ٖ

 البخاري. فلعلو احلسُت بن احلسن بن زلمد بن حليم القاضي ، أبو عبد ا احلليمي
 دين.قال احلاكم: أوحد الشافعيُت دبا وراء النهر ، وأنظرىم وآدهبم بعد أستاذيو أبوي بكر القفال واألو 

 وكان مقدما فاضال كبَتا ، لو مصنفات مفيدة ينقل منها احلافظ أبو بكر البيهقي كثَتا.
 سنة ثالث وأربعمائة. -وقيل يف ربيع األول  -ولد سنة مثان وثالثُت وثالمثائة ، ومات يف مجادى 

 «.شعب اإلديان»ومن تصانيفو  
تذكرة »( ، وٖٓٗ/ٔ« )وفيات األعـيان»( و ٖٕ٘/ٕ« )عالماأل»( ، و ٜٚٔ، ٛٚٔ/  ٔالبن قاضي شهبة )« الطبقات»انظر 

 (.ٖٓٓٔ/ٖ« )احلفاظ
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؛ أدعوا  صلوا عليوقولو تعاىل وتشفيعو يف أمتو وإبداء فضيلتو بادلقام امود ، وعلى ىذا فادلراد ب
 .انتهى .ربكم بالصالة عليو

 وطلب، أيضا ثناء عليو وادلالئكة ، ومن الناس  نبيو على فهي من ا إكرام وتعظيم وزلبة وثناء 
 .اا وتشريفً من ا أن يعلي ذكره ، ويزيده تعظيمً 

ودعاء اخلَت لو ، وقربتو منو ، ورمحتو  الصالة عليو تتضمن ثناء ا عليو ، :قال ابن تيمية رمحو ا
 .لو

 .والسالم عليو يتضمن سالمتو من كل آفة
 .والتسليم مجيع اخلَتاتمجعت الصالة عليو فقد 

ليسعدوا ، مث إنو يصلي سبحانو عشرا على من يصلي عليو مرة ، حضًا للناس على الصالة عليو 
 ٔ.ولَتمحهم ا هبا، بذلك 

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا يف تفسَت آية األحزاب تعاىل  قال ابن كثَت رمحو ا
وادلقصود من ىذه اآلية أن ا سبحانو وتعاىل أخرب عباده دبنـزلة عبده ونبيو عنده يف ادلؤل  :تسليما

امل األعلى ، بأنو يثٍت عليو عند ادلالئكة ادلقربُت ، وأن ادلالئكة تصلي عليو ، مث أمر تعاىل أىل الع
 ٕ.اعليو ، ليجتمع الثناء عليو من أىل العادلُت العلوي والسفلي مجيعوالتسليم السفلي بالصالة 

                                                             

 (.ٔٓٛ/ٖ« )الصارم ادلسلول» ٔ
 . ٙ٘تفسَت سورة األحزاب ، اآلية  ٕ
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أمر ا تعاىل عباده أن يصلوا عليو ويسلموا بعد إخبارىم بأن مالئكتو  :«الشعب»قال البيهقي يف 
 -هم من شريعتو مع انفكاك -يصلون عليو ، لينبههم بذلك على ما فيها من الفضل ، إذ ادلالئكة 

 ٔ.أوىل وأحق عبادهيف حق فهي تتقرب إىل ا تعاىل بالصالة والتسليم عليو ، 

 الصالة على النبي  مكانة .2

مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها تبُت كثَت من األحاديث اليت   ورد يف شأن الصالة على النيب 
 .وفضلها إىل غَت ذلك من اجلوانب ادلتعلقة هبا

جالء »ىم ابن القيم يف كتابو عد  ، وقد  عنهما  يحاديث مجع من الصحابة رضوقد روى ىذه األ
 .فبلغوا اثنُت وأربعُت صحابياً  «األفهام يف فضل الصالة على زلمد خَت األنام

ن طرقها وصحيحها من حسنها ومعلوذلا ، وما يف معلوذلا وقد مجع ابن القيم ىذه األحاديث ، وبيـ  
 .ياً من العلل بياناً شاف

واجبة  ، فإنو جيدر التنبيو إىل أن الصالة على النيب  وقبل الدخول يف كيفية الصالة على النيب 
 :إذا ذكر ، وشلا يدل على ذلك ؛ أنو قد ورد الًتىـيب من ترك الصالة عليو إذا ذكر يف حديثُت

 ٕ.صل عليكرت عنده فلم يُ من ذُ الذي : البخيل  قولو 
 
 

                                                             

 ( ، بتصرف يسَت.ٕٚٓ/ٕ« )شعب اإلديان» ٔ
ًتمذي ـن البخيل ، وال( ، كتاب عمل اليوم والليلة ، باب مٜٓٓٛ« )الكربى»( ، والنسائي يف ٜٛٔ/ٖرواه ابن حبان ) ٕ

 ( ، عن حسُت بن علي بن أيب طالب ، وصححو األلباين ، وقال الشيخ شعيب: إسناده قوي.ٕٔٓ/ٔ( ، وأمحد )ٖٙٗ٘)



 الحق الرابع عشر: الدعاء للنبي 

 323 

 ٕصل علي.كرت عنده فلم يُ ذُ  أنف رجل ٔمرغِ  :وقولو
،  رسول ا قال  :رسول ، ولكن يقولالقال  :ُيكره للرجل أن يقول :وقال الشافعي رمحو ا

 ٖ. تعظيماً لرسول ا 

 صفة الصالة على النبي  .3

 ، وىي كالتايل: ورد يف السنة الصحيحة عدة صفات للصالة على النيب 
أال أىدي لك ىدية؟  :قالفكعب بن عجرة رضي ا عنو لقيٍت   :بن أيب ليلى قال الرمحـٰنعبد عن 

 ؟نا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليكـميا رسول ا ، قد علِ  :خرج علينا فقلنا إن النيب 
اللهم صل على زلمد وعلى آل زلمد كما صليت على آل إبراىيم إنك محيد رليد ،  :قولوا :قال

 ٗ.ت على آل إبراىيم إنك محيد رليدمد كما باركاللهم بارك على زلمد وعلى آل زل
 .كما باركت على آل إبراىيم يف العادلُت إنك محيد رليد  :ولفظ مسلم

 ؟قلت يا رسول ا ، كيف الصالة عليك :وعن طلحة بن عبيد ا قال
اللهم صل على زلمد وعلى آل زلمد كما صليت على إبراىيم إنك محيد رليد ، وبارك  :قل :قال
 ٘.زلمد وعلى آل زلمد كما باركت على آل إبراىيم إنك محيد رليد على

                                                             

 الر غام ىو الًتاب ، وادلقصود الدعاء عليو باإلىانة بأن يلصق أنفو يف الًتاب. ٔ
، وقال األلباين: حسن « ادلسند» عنو ، وصححو زلققو ( ، عن أيب ىريرة رضي إٗ٘/ٕ( وأمحد )ٖ٘ٗ٘رواه الًتمذي ) ٕ

 صحيح.
 (.ٕٜٚ( ، رقم )ٛٛٔ/ٗ« )ذم الكالم وأىلو» ٖ
 (.ٙٓٗ( ، ومسلم )ٖٚ٘ٙرواه البخاري ) ٗ
 ( ، وقال زلققو ادلسند: إسناده قوي على شرط مسلم.ٕٙٔ/ٔمسند أمحد ) ٘
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 ؟صلي عليكيا رسول ا ، كيف نُ  :أهنم قالوارضي ا عنو وعن أيب محيد الساعدي 
قولوا اللهم صل على زلمد وأزواجو وذريتو كما صليت على آل إبراىيم ، وبارك على زلمد  :قال

 ٔ.، إنك محيد رليدراىيم وأزواجو وذريتو كما باركت على آل إب
 .وعلى أزواجو ... احلديث :ولفظ مسلم

  ؟فكيف نصلي، قلنا يا رسول ا ، ىذا السالم عليك  :قالرضي ا عنو وعن أيب سعيد اخلدري 
اللهم صل على زلمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراىيم ، وبارك على زلمد وآل  :قولوا :قال

 ٕ.م وآل إبراىيمزلمد كما باركت على إبراىي
 بأي ىذه األلفاظ يدعو؟وقد يتساءل ادلرء وادلالحظ يف ىذه األحاديث ىو اختالف ألفاظها ، 

ع األلفاظ ، فيذكر ىذه تارة وىذه تارة ، ليصيب السنة كلها ، إال ما ورد يف موطن أن ينوِّ فاجلواب 
قريبا بيانو الصالة ، وسيأيت يف  الصالة على النيب معُت فينبغي لزومو وعدم تغيَت الفظ ، كلفظ 

 .إن شاء ا

 مواطن الصالة على النبي  .4

 يف عدة مواطن ، وىي كالتايل: وردت الصالة على النيب 

، وقد  وقد ورد يف التشهد عدة صيغ عن النيب ، األخَت يف الصالة يف التشهد  :الموطن األول
 .« صفة صالة النيب »تابو رمحو ا يف ك زلمد ناصر الدين األلباين مجعها الشيخ 

                                                             

 (.ٚٓٗ( ، ومسلم )ٖٓٙٙرواه البخاري ) ٔ
 (.ٖٛ٘ٙرواه البخاري ) ٕ
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أنو أخربه حديث أيب أمامة والدليل على ذلك  :يف صالة اجلنازة بعد التكبَتة الثانية :الثانيالموطن 
أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام ، مث يقرأ بفاحتة  رجل من أصحاب النيب 

 ٔ.... احلديث النبي  يصلي علىسرا يف نفسو ، مث الكتاب بعد التكبَتة األوىل 

 .يف اخلطب كخطبة اجلمعة والعيدين ، واالستسقاء ، وغَتىا :الثالثالموطن 
عن يف اخلطبة ؛ ما رواه اإلمام أمحد يف ادلسند بسنده  والدليل على مشروعية الصالة على النيب 

صعد ادلنرب  أنوحتت ادلنرب ، فحدثٍت أيب كان أيب من ُشـَرط علي ، وكان   :عون بن أيب جحيفة قال
 ٕ. وصلى على النيب ، فحمد ا وأثٌت عليو  –يعٍت عليا  –

يف اخلطب أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي ا عنهم  الصالة على النيب  :وقال ابن القيم
 ٖ.أمجعُت

 عندلا روى مسلم يف صحيحو بعد إجابة المؤذن وعند اإلقامة ،  الصالة عليو :الرابعالموطن 
إذا مسعتم ادلؤذن فقولوا  :يقول أنو مسع رسول ا بن العاص رضي ا عنو عبد ا بن عمرو 

 ٗ.احلديث ...مثل ما يقول ، مث صلوا علي ، فإن من صلى علي  صالة صلى ا عليو هبا عشراً 

 

 

                                                             

 . ٘٘ٔ، ص « اجلنائز»، الباب الثالث والعشرون ، يف اجلنائز وأحكامها ، وصححو األلباين يف « مسنده»رواه الشافعي يف  ٔ
 ( ، وقال زلققو ادلسند: إسناده قوي.ٙٓٔ/ٔرواه عبد ا بن أمحد يف زوائده على مسند أبيو ) ٕ
 . ٔٗٗ، ص  لى النيب ، ادلوطن اخلامس من مواطن الصالة ع« جالء األفهام» ٖ
 (.ٖٗٛرقم ) ٗ
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 عند الدعاء :الخامسالموطن 

يدعو يف رجال  مسع رسول ا  :والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي ا عنو قال
، مث  (أيها ادلصلي لتَ جِ عَ ):  ، فقال رسول ا  ا ومل يصل على النيب  ديجدصالٍة مل 

 . علمهم رسول ا 
:  ، فقال رسول ا  ، فمجد ا ومحده وصلى على النيب  ٔرجاًل يصلي ومسع رسول ا 

 ٕ.تعطَ  وسلْ ، جب ـتُ  ادعُ 
ِجل ىذا ، مث دعاه ، فقال لو ولغَته: إذا صلى أحدكم فليبدأ عَ  :قال للرجل أن النيب  :ةويف رواي

 ٖ.، مث ليدع بعد دبا شاء بتحميد ا والثناء عليو ، مث ليصل على النيب 
إن الدعاء موقوف بُت السماء واألرض ، ال يصعد منو  :وعن عمر بن اخلطاب رضي ا عنو قال

 ٗ. نبيك شيء حىت تصلي على 

دخل أنو كان إذا  فقد ثبت عنو،  عند دخول المسجد وعند الخروج منو السادسالموطن 
 .اللهم افتح يل أبواب رمحتك :مث قال ادلسجد صلى وسلم على رسول ا 

 

                                                             

 أي يدعو ، ألن الصالة تأيت دبعٌت الدعاء. ٔ
( ، عن فضالة بن عبيد ، وقال الًتمذي: ىذا حديث حسن ، ٖٖٔٔ( وأبو داود )ٖٙٚٗ( والًتمذي )ٖٕٛٔرواه النسائي ) ٕ

 وصححو األلباين رمحو ا.
( ، وقال الًتمذي: ىذا حديث حسن صحيح ، وصححو ٛٗٔ/ٕيهقي )( ، والبٖٔ٘/ٔ( ، وابن خزدية )ٖٚٚٗرواه الًتمذي ) ٖ

 األلباين رمحو ا.
 ( ، وصححو األلباين رمحو ا.ٙٛٗرواه الًتمذي ) ٗ
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 ٔ.اللهم افتح يل أبواب فضلك :مث قال وإذا خرج صلى وسلم على رسول ا 
ابن روى فقد ، وعن غَت واحد من الصحابة والتابعُت  عنو  مأثور على النيب والصالة والسالم 

إال  قمة وإبراىيم النخعي رمحهم ا ،بن سالم وعل اعبد عن  السالم على النيب  أيب شيبة
 ٕ.عنو الصالة أيضا إبراىيم النخعي فقد روى

عت عمر بن مس :فعن وىب بن األجدع قالالصفا والمروة ، أثناء السعي بين  :السابعالموطن 
إذا قدم الرجل منكم حاجًا فليطف بالبيت  :قالخيطب الناس دبكة وىو اخلطاب رضي ا عنو 

بَتات ، بُت كل ـيستقبل البيت فيكرب سبع تكفيبدأ بالصفا ، ل، مث ، وليصل عند ادلقام ركعتُت  سبعاً 
 ٖ.روة مثل ذلكوعلى ادل، لنفسو  وسأل،  على النيب لى وص وثناء عليو  اتكبَتتُت محد

قال رسول  :قالعنو فعن أيب ىريرة رضي ا  عند اجتماع القوم قبل تفرقهم ، :الثامنالموطن 
 ٗرةإال كان رللسهم عليهم تِ  : ما جلس قوم رللسًا فلم يذكروا ا ومل يصلوا على نبيو  ا 

 ٘.يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء آخذىم

                                                             

( ، وصححو األلباين رمحو ا دون مجلة ادلغفرة الواردة يف ٕٖٔٗ( وابن أيب شيبة )ٖٗٔ( والًتمذي )ٔٚٚانظر سنن ابن ماجو ) ٔ
 «.صحيح الًتمذي»انظر تلك الروايات ، 

 (.ٖٛٔٗ – ٖ٘ٔٗ« )ادلصنف» ٕ
جامع اآلثار الصحيحة عن أمَت »( سلتصرا ، وحسنو صاحب ٔٓ٘ٗٔ( ، ورواه ابن أيب شيبة )ٖٖٜٗ( )ٜٗ/٘رواه البيهقي ) ٖ

 .ٜ٘ٔ، ص « ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب رضي ا عنو
 «.النهاية»أي نقص. انظر  ٗ
 (.ٙ٘ٔ/ٔ« )السلسة الصحيحة»، واأللباين كما يف « ادلسند»( ، وصححو زلققو ٖٖٓٛ) ( ، والًتمذيٗٛٗ/ٕرواه أمحد ) ٘
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إن :  قال رسول ا  :قالرضي ا عنو أوس أيب فعن أوس بن الجمعة ،  يوم التاسعالموطن 
من أفضل أيامكم يوم اجلمعة ، فيو خلق آدم عليو السالم ، وفيو قُبض ، وفيو النفخة ، وفيو 

يا رسول ا ، وكيف  :الصعقة ، فأكثروا علي من الصالة ، فإن صالتكم معروضة علي ، قالوا
  ؟ –قد بليت  :أي يقولون - قد أرِمتتعرض صالتـنا عليك و 

 ٔ.إن ا عز وجل قد حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبـياء عليهم السالم :قال

  2فضائل الصالة على النبي  .5

عدداً من الفوائد والثمرات  «جالء األفهام»ذكر ابن القيم رمحو ا يف الباب الرابع من كتابو القيم 
 : منها ما يلي أنتقي،  احلاصلة بالصالة عليو 

يا أيها امتثال أمر ا تعاىل بالصالة والسالم عليو الوارد يف قولو تعاىل  :الفائدة األولى .ٔ
 .الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما

 .دعاء ، والدعاء عبادة مستقلة ، أمر هبا ا ، ويؤجر عليها العبد مث إن صالة العبد على النيب 

ادلستحب ، ومن ادلعلوم أن  الذكرمن  أن الصالة والسالم على النيب  :يةالفائدة الثان .ٕ
 .الذكر من أفضل األعمال وأزكاىا

                                                             

 «.صحيح أيب داود»( ، وصححو األلباين يف ٛ/ٗ( ، وأمحد )٘ٛٓٔ( ، وابن ماجو )ٚٗٓٔ( ، وأبو داود )ٖٖٚٔرواه النسائي )ٔ 

، الباب الرابع يف الفوائد والثمرات «  خَت األنام جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على »استفدت ىذه الفوائد من كتاب  ٕ
 . احلاصلة بالصالة عليو 
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كما من صلى على النيب صالة واحدة ،  من ا على  حصول عشر صلوات :الفائدة الثالثة .ٖ
  ٔ.صالة ؛ صلى ا عليو هبا عشراً  : من صلى علي   قال 

بأن يثٍت عليو ، جزاه ا من جنس عملو ؛  من أثٌت على رسول ا واجلزاء من جنس العمل ، ف
 .ويزيد تشريفو وتكرديو

شر حسنات ، ــشر درجات ، ويُـكتب لو عــيُـرفع عأنو  :والسادسةالخامسة الفائدة الرابعة و  .ٗ
: من صلى  قال رسول ا  :قالرضي ا عنو سيئات ، فعن أنس بن مالك  يُـمحى عنو عشرو 

ورفعت لو عشر ، طت عنو عشر خطيئات ـوحُ ، عشر صلوات صلى ا عليو  ي صالة واحدةعل
 ٕ.درجات

أيب بن كعب عن  ، فعن كفاية العبد ما أىمومغفرة الذنوب و أنها سبب ل :الفائدة السابعة .٘
  :إذا ذىب ثلثا الليل قام فقال ول ا ــسكان ر   :أبيو قال

روا ا ، جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفة ، جاء ادلوت دبا فيو ، جاء يا أيها الناس ، اذكروا ا ، اذك
 .ادلوت دبا فيو

 ؟قلت يا رسول ا ، إين أكثر الصالة عليك ، فكم أجعل لك من صاليت :قال أيب
 .ما شئت :فقال

                                                             

 تقدم خترجيو. ٔ
 ( ، وصححو األلباين رمحو ا.ٜٕٚٔرواه النسائي ) ٕ

 (.ٜٛٙٛ، رواه ابن أيب شيبة )رضي ا عنو ويف الباب عن ابن عمر 
، باب يف فضل الصالة « الدعوات الكبَت»( ، والبيهقي يف ٕٓٙ/ٜ)، رواه البزار رضي ا عنو ويف الباب أيضا عن أيب بردة 

 . على النيب 
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 ؟الربع :قلت :قال
 .ما شئت ، فإن زدت فهو خَت لك :قال

 ؟النصف :قلت
 .و خَت لكما شئت ، فإن زدت فه :قال
 ؟فالثلثُت :قلت :قال
 .ما شئت ، فإن زدت فهو خَت لك :قال

 ؟صاليت كلهاأجعل لك  :قلت
 ٔ.، ويُغفر لك ذنبك ُتكفى مهك إذاً  :قال

  .حديث حسن صحيح ىذا :قال أبو عيسى
ىذا كان لو دعاء يدعو بو ، فإذا جعل مكان دعائو الصالة : خ اإلسالم ابن تيمية رمحو اشيقال 
فإنو كلما صلى عليو مرة صلى ا عليو  ،مو من أمر دنياه وآخرتو ـكفاه ا ما أى النيب على 

أوىل  فدعاؤه للنيب  ( ،ولك دبثلو، آمُت ): ا آلحاد ادلؤمنُت لقالت ادلالئكةعشرا ، وىو لو دع
 ٕ.بذلك

ا بن فعن عبد إذا قرنها بسؤال الوسيلة لو ،  أنها سبب لشفاعتو  :الفائدة الثامنة .ٙ
إذا مسعتم ادلؤذن فقولوا مثل ما يقول ، مث صلوا علي ،  :يقول  النيبأنو مسع رضي ا عنو عمرو 

يل الوسيلة ، فإهنا منـزلة يف اجلنة ا صلى ا عليو هبا عشراً ، مث سلوا ؛ من صلى علي  صالة  وفإن

                                                             

( سلتصرا ، ٖٙٔ/٘( بنحوه ، وأمحد )ٗٔ« ) فــــضل الصالة على النيب »( ، وإمساعيل القــاضي يف ٕٚ٘ٗرواه الًتمــذي ) ٔ
 (.ٜٗ٘« )الصحيحة»وحسنو األلباين رمحو ا كما يف 

 .(ٖٜٔ/ٔ) «رلموع الفتاوى» ٕ
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 عليومن سأل يل الوسيلة حلت ال تنبغي إال لعبد من عباد ا ، وأرجو أن أكون أنا ىو ، ف
 ٔ.الشفاعة

أنو يُـرجى إجابة دعائو إذا قدمها أمامو ، فهي تُـصاِعد الدعاء إلى رب  :الفائدة التاسعة .ٚ
إن الدعاء موقوف بُت السماء واألرض ، ال  :فعن عمر بن اخلطاب رضي ا عنو قالالعالمين ، 

 ٕ. يصعد منو شيء ، حىت تصلي على نبيك 

وزيادهتا وتضاعفها ، وذلك عقد من  أهنا سبب لدوام زلبتو للرسول  :عاشرةالفائدة ال .ٛ
عقود اإلديان الذي ال يتم إال بو ، ألن العبد كلما أكثر من ذكر ابوب واستحضار زلاسنو ومعانيو 

  .اجلالبة حلبو ؛ تضاعف حبو لو ، وتزايد شوقو إليو ، واستوىل على مجيع قلبو
ضاره وإحضار زلاسنو بقلبو ؛ نقص حبو من قلبو ، وال شيء أقر لعُت وإذا أعرض عن ذكره وإح

وإحضار زلاسنو ، فإذا قوي ىذا يف قلبو جرى  ٖلقلبو من ذكرِه العبد اب من رؤية زلبوبو ، وال أقرّ 

                                                             

 (.ٖٗٛرواه مسلم ) ٔ
 تقدم خترجيو. ٕ
إن ا ، امتثااًل ألمر ا تعاىل الوارد يف قولو  وادلقصود بالذكر ىنا الذكر ادلشروع ، وعلى رأسو الصالة والسالم عليو  ٖ

 .ومالئكتو يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليماً 
تعداد فضائلو وخصائصو وما وىبو ا من الصفات واألخالق واخلِـالل الفاضلة ، وما أكرمو بو من  ويدخل ضمن الذكر ادلشروع

ادلعجزات والدالئل ، وذلك من أجل التعرف على مكانتو ومنـزلتو والتأسي بصفاتو وأخالقو ، وتعريف الناس وتذكَتىم بذلك ، 
 ولكي يتأسوا بو. ليزدادوا إدياناً وزلبة لو 

صرف لو شيء من األمور اخلاصة با عز وجل ؛ فهذا زلرم بال شك ، كما فعل دح الذي يتجاوز بو حدود بشريتو ، ليُ أما التم
 وغَته. «الربدة»كمحمد البوصَتي يف قصيدة   بعض الغالة يف أشعارىم ومدائحهم للنيب 
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لسانو دبدحو والثناء عليو وذكر زلاسنو ، وتكون زيادة ذلك ونقصانو حبسب زيادة احلب ونقصانو 
 .يف قلبو

فإنو كلما أكثر من الصالة أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبو ،  :عشرة ائدة الحاديةالف .ٜ
 .من أسباب حياة القلوب استولت زلبتو على قلبو ، وزلبة النيب  عليو وذكره

قولو  دل على ىذاكما ،  المصلي عليو  صالةأنها سبب لعرض  :عشر الفائدة الثانية .ٓٔ
  رسول ا  تعرض صالتو علىأن  شرفابالعبد  كفى: )إن صالتكم معروضة علي( ، و . 

 .على المصلي صالتو وسالمو أنها سبب لرد النبي  :عشرة الفائدة الثالثة .11
لو  اوشكرً ألقل القليل من حقو ،  أداء   الصالة عليو في أن  :الفائدة الرابعة عشرة .ٕٔ

ال حيصى علمًا وال قدرة وال  على نعمتو اليت أنعم ا هبا علينا ، مع أن الذي يستحقو من ذلك
 .إرادة ، ولكن  سبحانو وتعاىل لكرمو رضي عن عباده باليسَت من شكره وأداء حقو

خبالف اجمللس الذي ال أنها سبب لطيب المجلس وزكاتو ،  :الفائدة الخامسة عشرة .ٖٔ
 ىريرة ، كما تقدم يف حديث أيب فإنو يعود حسرة على أىلو يوم القيامة يصلى فيو على النيب 

                                                                                                                                                                       

ص ، وىذا ىو الذكر البدعي الذي عليو حال أرباب ومن األمور ادلنهي عنها ؛ الذكر ادلقًتن بالغناء وأدوات اللهو والطرب والرق
الطرق والتصوف ، وقد وافقهم على ذلك كثَت من عوام الناس ظناً منهم أن فعل مثل ىذه األمور ىو الطريق إىل حتقيق زلبة النيب 

  وىو يف احلقيقة ليس إال زلاّدة  ورسولو ، وشلا أحدث يف دين ا ، وقد تربأ ،  الدين ، حيث قال: من شلن أحدث يف
 عمل عمالً ليس عليو أمرنا فهو رد.
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إال   : ما جلس قوم رللسًا فلم يذكروا ا ومل يصلوا على نبيو  قال رسول ا  :رضي ا قال
 ٕىم.يوم القيامة ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء آخذَ  ٔكان رللسهم عليهم ترة

 أهنا تنفي عن قائلها وصف البخل الذي وصف بو من مل يصل :الفائدة السادسة عشرة .ٗٔ
البخيل  :قال عن النيب رضي ا عنهم ، فعن احلسُت بن علي بن أيب طالب  على النيب 
 ٖ.صل عليكرت عنده فلم يُ الذي من ذُ 

إذا ذكر عنده  ٗوغم أنفرُ بعليو  أهنا تنجي قائلها من دعوة النيب الفائدة السابعة عشرة  .٘ٔ
 كرتذُ رجل  أنف مغِ رَ :  قال رسول ا  :قالرضي ا عنو ىريرة  فعن أيب، عليو  م يصلِّ ـلو 

 ٘.علي صلِّ عنده فلم يُ 

                                                             

 «.النهاية»أي نَقص. انظر  ٔ
 تقدم خترجيو. ٕ
 تقدم خترجيو. ٖ
أي التصاقو بالًتاب ، وادلقصود ىو الدعاء باإلذالل دلن ُدعي عليو ، ألن الذي يرغم قهرا على أن يالمس أنفو الًتاب ىو يف  ٗ

 احلقيقة مستذل ومستصغر. 
 م خترجيو.تقد ٘
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  السالم عليواألمر الثاني: 

مقًتنا باألمر بالصالة  على النيب بالسالم الكتاب والسنة األدلة الـمتقدمة من يف حث ـجاء ال
 .فال داعي من إعادة األدلة ىنا عليو ،

ا وبركاتو ، قالو ابن جرير يف  تعٍت حتيتو بتحية اإلسالم ؛ السالم عليكم ورمحة والسالم عليو 
 .(ٙ٘تفسَت آية األحزاب )

عاىل ، ألن )السالم( اسم من أمساء ا تعاىل ، ــــذكر ا ت أحدىماالم يتضمن معنيُت ؛ ـــولفظ الس
 ٔ.فعلى ىذا يكون معٌت قول القائل )السالم عليكم( ؛ أي نزلت بركة اسم ا عليكم وحّلت بكم

 .المة ، والسالمة تشمل السالمة من اآلفات الدينية والدنيويةطلب الس والثاني
 .األمن من فزع اليوم األكرب ، ألن الفزع من اآلفات األخروية ويدخل يف السالمة أيضا
وسالم على ادلرسلُتوقولو  :قال ابن جرير رمحو ا

وأمنٌة من ا للمرسلُت الذين  :يقول؛  ٕ
يف ىذه السورة وغَتىم من فزع يوم العذاب األكرب وغَت ذلك من أرسلهم إىل أشلهم الذي ذكرىم 

 انتهى  ٖ.مكروٍه أن يناذلم من قِـبل ا تبارك وتعاىل
ليم ا على أنبياءه من اجلزاء بادلثل ، لسالمة ما قالوه يف رهبم ألقوامهم من اخلطأ والزلل ، ـوتس

 .ولتوقيهم الذنوب وادلعاصي وسالمتهم منها

                                                             

 (.ٓٔٙ/ٕ، مسألة )سالم عليكم ورمحة ا( ، )« بدائع الفوائد»قالو ابن القيم يف  ٔ
 . ٔٛٔسورة الصافات ، اآلية  ٕ
زاد »، وابن اجلوزي يف « فتح القدير»وانظر ما قالو عماد الدين ابن كثَت وابن ســعدي يف تفسيـريهما لآلية ، وكذا الشـوكاين يف  ٖ

، مسألة )سالم « بدائع الفوائد»( ، وابن القيم يف ٖٚ/ٙ( ، )ٖٓٔ/ٖ( ، )٘/ٖ« )رلموع الفتاوى»ابن تيمية يف ، وكذا « ادلسَت
 (.٘ٔٙ/ٕعليكم ورمحة ا( ، )
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وسالم على ، هجر ذلك سلم ادلسلم على مجيع األنبياء أيضا وال يَ أن يُ اآلية الكردية  ويستفاد من
 .ادلرسلُت

وتسليم ادلسلم على من لقيو من إخوانو إذا لقيهم ىو أفضل حتية حييي هبا ادلسلم إخوانو ، وىو من 
 .، جعلنا ا منهم سالم حتيتهم يوم يلقونوغاية اإلكرام ذلم ، وهبا حييي ا تعاىل عباده ادلؤمنُت 

 فائدة
ال يقتصر على و فليجمع بُت الصالة والتسليم ،  إذا صلى على النيب  :رمحو اقال النووي 

 ٔ.( فقط ، وال )عليو السالم فقط(أحدمها ، فال يقول )صلى ا عليو
يا أيها الذين آمنوا وىذا الذي قالو منتزع من ىذه اآلية الكردية وىي قولو  :رمحو اقال ابن كثَت 

 ٕ.صلوا عليو وسلموا تسليما
 ؟نصلي يف التشهد األخَت وال نسلم فلم :فإن قيل

 .فاجلواب أن التسليم سبق يف أول التشهد يف قولو )السالم عليك أيها النيب ...(
 .«شرح مسلم»ذكره النووي يف 

                                                             

 . ، باب صفة الصالة على رسول ا « األذكار»كتاب  ٔ 
 . ٙ٘تفسَت القرآن العظيم ، سورة األحزاب ، هناية تفسَته لآلية  ٕ
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  ىم أكثر الناس صالة وسالما على النبي النبويفائدة في بيان أن المشتغلين بالحديث 

 من الصالة على رسول ا لعصابة من العلماء عرف )ال يُ  :رمحو ا ٔاألصبهاين نعيمقال أبو 
نسخا و عصابة علماء احلديث ،  قولو )عصابة( أي،  ٕكرا(عرف ذلذه العصابة نسخا وذِ أكثر شلا يُ 

ليس أحد كما أنو ،   الصالة والتسليم على النيب كتابة للفظ   أي كتابة ، فليس أحد أكثر منهم
م ديرون بذكره كلما قرؤوا حديثا ، ألهنباللسان ،  ، أي صالة وسالما على النيب أكثر منهم ذكرا 

 فيصلون عليو.

 فائدة في حكم الصالة على غير النبي 

 :   النيبعلى غَت( فيما يتعلق بالصالة ٕٛٓٔقال ابن كثَت يف تفسَت آية األحزاب ، )ص 
و كما يف احلديث )اللهم صل على زلمد وآلِ الصالة على غَت األنبياء إن كانت على سبيل التبعية  

 .وأزواجو وذريتو( فهذا جائز باإلمجاع
ىو الذي ، واستدلوا بقول ا تعاىل  قال قائلون باجلوازقد ففرد غَت األنبياء بالصالة عليهم وإذا أُ 

خذ من ، وبقولو  أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحةوبقولو ،  يصلي عليكم ومالئكتو
كان   :ىف قالاآلية ، وحبديث عبد ا بن أيب أوْ  أمواذلم صدقة تطهرىم وتزكيهم هبا وصل عليهم

                                                             

« تذكرة احلفاظ». انظر  ٖٓٗالكبَت زلدث العصر ، أمحد بن عبد ا بن أمحد بن يوسف بن البناء ، مات سنة ىو احلافظ  ٔ
(ٖ/ٜٔٚ.) 

لدوام صالهتم  ، باب كون أصحاب احلديث أوىل الناس بالرسول « شرف أصحاب احلديث»رواه اخلطيب البغدادي عنو يف  ٕ
  . عليو 
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)اللهم صل  :ليب بصدقتو فقاإذا أتاه قوم بصدقتهم قال )اللهم صل عليهم( ، فأتاه أَ  رسول ا 
يا رسول ا ،  :فنادتو امرأيت فقالت أتانا رسول ا  :قالوحبديث جابر ،  ٔعلى آل أيب أوىف(

 .صلِّ علي وعلى زوجي
 ٕ.كوعلى زوجِ  ى ا عليكِ صل   :فقال

 الالنبياء إذ األن ىذا قد صار شعار  ال جيوز إفراد غَت األنبياء بالصالة :العلماء قال اجلمهور من
ل )قال أبو بكر صلى ا عليو( ، أو )قال علي صلى ا ذكروا ، فال يلحق هبم غَتىم ، فال يقا

صحيحا ، كما ال يقال )قال زلمد عز وجل( ، وإن كان عزيزا جليال ، ألن  ادلعٌتعليو( ، وإن كان 
 وذلذاومحلوا ماورد يف ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء ذلم ، ىذا من شعار ذِكر ا عز وجل ، 

 .وىذا مسلك حسنوال جلابر وامرأتو ، ، وىف آلل أيب أ مل يثبت شعارا
قالو أبو  وىذا رلمع عليو ،وأما السالم فال يفرد بو غَت األنبياء ، فال يقال علي عليو السالم ، 

 .زلمد اجلويٍت
من بأن يقال عليو السالم علي رضي ا عنو ىذا يف عبارة كثَت من النساخ أن ينفرد وقد غلب 

ى بُت سو  رم ا وجهو ، وىذا وإن كان معناه صحيحا ؛ لكن ينبغي أن يُ دون سائر الصحابة ، أو ك
ىذا من باب التعظيم والتكرمي ، فالشيخان وأمَت ادلؤمنُت عثمان أوىل الصحابة يف ذلك ، فإن 

 ٖ.رضي ا عنهم أمجعُت، بذلك منو 

                                                             

 (.ٛٚٓٔ( ومسلم )ٙٙٔٗرواه البخاري ) ٔ
( ، وصححو األلباين ٜٖٛ/ٖ( ، وأمحد )ٗٛٔٓٔ« )الكربى»( ، والنسائي يف ٖٖ٘ٔ( ، وأبو داود )ٜٚٔ/ٖرواه ابن حبان ) ٕ

 رمحو ا والشيخ شعيب األرناؤوط حفظو ا.
 . ٙ٘باختصار من تفسَت ابن كثَت آلية األحزاب:  ٖ
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 ما محمودا الذي وعدهالدعاء لو بالوسيلة والفضيلة وأن يبعثو اهلل مقااألمر الثالث والرابع: 

من قال حُت يسمع  :قال أن رسول ا رضي ا عنو األصل يف ىذه حديث جابر بن عبد ا 
وابعثو مقاما الوسيلة والفضيلة ، زلمدا  النداء: )اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصالة القائمة ؛ آتِ 

 ٔ.زلمودا الذي وعدتو( ؛ حلت لو شفاعيت يوم القيامة
معتم ادلؤذن فقولوا ـإذا س :يقول مسع النيب أنو بن العاص رضي ا عنو ا بن عمرو  وعن عبد

مثل ما يقول ، مث صلوا علي ، فإنو من صلى علي  صالة ؛ صلى ا عليو هبا عشراً ، مث سلوا ا 
أنا ىو ، فمن  يل الوسيلة ، فإهنا منـزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد ا ، وأرجو أن أكون

 ٕ.سأل يل الوسيلة حلت عليو الشفاعة
عموم الفضل والربكة فهي )الفضيلة( ؛ كما يف احلديث ، وأما يف اجلنة  عالية منزلة  فالوسيلة ىي

 .وبارك على زلمد وعلى آل زلمد ... احلديث :واخلَت ، كما يف دعاء التشهد
 لبدءلالشفاعة الكربى ألىل ادلوقف ام ىو وادلق،  ٖقولو )مقاما زلمودا( ، أي حُيمد القائم فيو

رسول ا قال  :قالرضي ا عنو أيب ىريرة ودليل ذلك حديث ،  والقائم ىو النيب احلساب ، 
  :ادلقام امود ؛ الشفاعة.ٗ 

                                                             

 (.ٗٔٙرواه البخاري ) ٔ
 تقدم خترجيو. ٕ
 شرح احلديث ادلذكور.عند « فتح الباري»قالو ابن حجر يف  ٖ
حسن لغَته ، وكذا رواه ابن جرير يف تفسَت سورة اإلسراء ، تفسَت قولو تعاىل «: ادلسند»( ، وقال زلققو ٛٚٗ/ٕرواه أمحد ) ٗ

عسى أن يبعثك ربك مقاما زلمودا  آية ،ٜٚ . 
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أن ادلقام امود ىو شفاعة النيب رضي ا عنو وروى ابن أيب خيثمة عن علي بن احلسُت وابن عمر 
 ة العظمى حُت تنتهي إليوالشفاع.ٔ 

يُبعث الناس يوم القيامة ، فأكون أنا  :قال أن رسول ا رضي ا عنو مالك عن كعب بن و 
 ٕ.امود ، فأقول ما شاء ا أن أقول ، فذلك ادلقامريب حلة خضراء ، فيكسوين  وأميت على تل  

يوم القيامة للشفاعة  الذي يقومو  ذلك ىو ادلقام :قال أكثر أىل العلم :قال ابن جرير الطربي
 .للناس لَتحيهم رهبم من عظيم ما ىم فيو من شدة ذلك اليوم

 ٖ.تدل على ذلكوآثار عن السلف مث روى عدة أحاديث 
 ٗ.واألكثر على أن ادلراد بادلقام امود ؛ الشفاعة :قال ابن اجلوزي
 .ىو ادلشهور :قال ابن حجر

ىو الثناء الذي يقدمو بُت يدي الشفاعة ، ويظهر أن ادلقام  ٘ادلذكورويظهر أن ادلراد بالقول  :وقال
 ٙ.انتهى امود ىو رلموع ما حيصل لو يف تلك احلالة.

                                                             

 مصر. –الفاروق احلديثة  ( ، حتقيق صالح فتحي ىلل ،  الناشر:ٕٗٓ/ٔ، )« التاريخ الكبَت» ٔ
( ، وصححو الشيخ شعيب األرناؤوط ، وكذا ابن جرير يف تفسَت سورة اإلسراء ، تفسَت قولو تعاىل ٜٜٖ/ٗٔ)رواه ابن حبان  ٕ

عسى أن يبعثك ربك مقاما زلمودا  السلسلة الصحيحة»، وكذا الشيخ األلباين كما يف  ٜٚ، آية( »٘/ٗٛ٘.) 
، عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود  ٜٚ، آية  عسى أن يبعثك ربك مقاما زلموداسراء ، قولو تعاىل رواىا يف تفسَت سورة اإل ٖ

 وسلمان الفارسي واحلسن البصري وعم رلاىد من طريقُت وقتادة.
 ، شرح احلديث ادلذكور.« فتح الباري»حكاه عنو ابن حجر يف  ٗ
 أي قولو )فأقول ما شاء ا أن أقول(. ٘
 ، شرح احلديث ادلذكور.« ريفتح البا» ٙ

 )يوسع لو على العرش فيجلسو معو(.  :عسى أن يبعثك ربك مقامارلاىد يف تفسَت قولو  قالتنبيو: 
 . ٜٚسورة اإلسراء ، آية ، « تفسَته»، كتاب القرآن ، باب الدعاء ، وكذا ابن جرير يف « التمهيد»رواه ابن عبد الرب يف 
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أن  للنيب  اجلزاء بادلثل ، فلما دعا الداعي)حلت لو شفاعيت( ؛ ىذا من  :وقولو يف آخر احلديث
س كلهم يف البدء يف فصل القضاء ؛ استحق يبعثو ادلقام امود ، وىو ادلقام الذي يشفع فيو للنا

يف تكفَت السيئات ورفع الدرجات ، فاللهم اجعلنا شلن  بذلك أن يكون شلن يشفع ذلم النيب 
 . تدركو شفاعة نبيك 

 
 

                                                                                                                                                                       

 كتاب القرآن ، باب الدعاء( فقال:، )« التمهيد»ا يف وقد تعقبو ابن عبد الرب رمحو 
ادلقام وىذا عندىم منكر يف تفسَت ىذه اآلية ، والذي عليو مجاعة العلماء من الصحابة والتابعُت ومن بعدىم من اخلالفُت أن 

 امود ىو ادلقام الذي يشفع فيو ألمتو.
 انتهى. ر إمجاعا يف تأويل اآلية من أىل العلم بالكتاب والسنة.وقد روي عن رلاىد مثل ما عليو اجلماعة من ذلك ، فصا

مث ذكر ابن عبد الرب بعض اآلثار عن السلف من الصحابة ومن بعدىم يف تفسَت ادلقام امود بالشفاعة ، كابن مسعود وسلمان 
سن البصري وإبراىيم النخعي وعلي بن الفارسي وحذيفة وقتادة ، مث قال: وشلن روي عنو أيضا أن ادلقام امود ؛ الشفاعة: احل

 احلسُت بن علي ، وابن شهاب وسعيد بن ىالل وغَتىم. انتهى.
 . وقال ابن جرير بعدما ساق القولُت: وأوىل القولُت يف ذلك بالصواب ما صح بو اخلرب عن رسول ا 

 . ٜٚ، سورة اإلسراء ، آية « تفسَت الطربي»
 (.٘ٙٛ« )السلسة الضعيفة»أن ادلقام امود ىو إجالسو على العرش فضعيف ، انظر  يف وأما احلديث الوارد عن النيب 

 ىجري: ٖٚٔحوادث سنة « البداية والنهاية»أدى االختالف يف ىذه ادلسألة إىل قتال ، قال ابن كثَت رمحو ا يف لطيفة: 
عسى أن ن العامة ، اختلفوا يف تفسَت قولو تعاىل وفيها وقعت فتنة ببغداد بُت أصحاب أيب بكر ادلروذي احلنبلي وبُت طائفة م

جلسو معو على العرش( ، وقال اآلخرون: )ادلراد بذلك الشفاعة العظمى( ، ـ، فقالت احلنابلة: )يُ  يبعثك ربك مقاما زلمودا
 فاقتتلوا بسبب ذلك ، وقتل بينهم قتلى ، فإنا  وإنا إليو راجعون.

اد بذلك مقام الشفاعة العظمى ، وىي الشفاعة يف فضل القضاء بُت العباد ، وىو ادلقام وقد ثبت يف صحيح البخاري أن ادلر 
 الذي يرغب إليو فيو اخللق كلهم حىت إبراىيم ، ويغبطو بو األولون واآلخرون. انتهى.
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 :فائدة
متواترة ، رواىا كثَت من الصحابة منهم أنس وأبو ىريرة الشفاعة العظمى  واألحاديث الواردة يف

جيتمع ادلؤمنون  :قال عن النيب ، فقد روى أنس رضي ا عنو  ديثحبىنا  وسنكتفيوغَتىم ، 
  :، فيأتون آدم فيقولون ٔلو استشفعنا إىل ربنا :يوم القيامة فيقولون

أنت أبو الناس ، خلقك ا بيده ، وأسجد لك مالئكتو ، وعلمك أمساء كل شيء ، فاشفع لنا 
 .عند ربك حىت يرحينا من مكاننا ىذا

 .ائتوا نوحا فإنو أول رسول بعثو ا إىل أىل األرض -ويذكر ذنبو فيستحي  -لست ىناكم  :لفيقو 
ائتوا خليل  :فيقول -ويذكر سؤالو ربو ما ليس لو بو علم فيستحي  -لست ىناكم  :فيأتونو فيقول

فيأتونو  لست ىناكم ، ائتوا موسى ، عبدا كلمو ا ، وأعطاه التوراة ، :، فيأتونو فيقول الرمحـٰن
ائتوا عيسى عبد  :لست ىناكم ، ويذكر قتل النفس بغَت نفس ، فيستحي من ربو ، فيقول :فيقول

، عبدا غفر ا لو ما تقدم  لست ىناكم ، ائتوا زلمدا  :مة ا وروحو ، فيقولا ورسولو ، وكلِ 
رأيت ريب وقعت  على ريب فيؤذن يل ، فإذامن ذنبو وما تأخر ، فيأتونٍت فأنطلق حىت أستأذن 

، ع شفّ واشفع تُ رفع رأسك ، وسل تعطو ، وقل يسمع ، إ :ٍت ما شاء ا ، مث يقالساجدا ، فيَدعُ 
 ٕ.يعلمنيو ، مث أشفع ... احلديث فأرفع رأسي فأمحده بتحميد

                                                             

س من مؤمنُت وكافرين بعد أي التمسنا من يشفع لنا إىل ربنا للبدء يف فصل القضاء بُت العباد ، والذين يقولون ىذا ىم عموم النا ٔ
 أن يضيق هبم ادلوقف ويشتد احلر.

 (.ٙٚٗٗرواه البخاري ) ٕ
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 ته صحاب توقير :عشر الخامسالحق 

تنن ه و وـرننن؛ و ق تنن ه   وننـرـه وـرننن؛ حق ومو؛النند حقهبننق وناله نن ن   ننق ، دالئنن  ، و  حقنن ا نيب نن  ومنن  
، ونالسنننن  هلر   ننننق ، ونامسننننرن ع ننننر دننننن؛ ـ نننن هبق ، وموننننردن  منننن  عننننردنحق ،  علنننن هبقوحسنننن  نيب  ننننر  

نقلهبر ـوض نملنر خ  ، وههبلند نيبن؛ون  ، و ن    ع  نألخبر  نيبقردحد يف  ح  م هبق ، ونيبيت وناع؛نض
نيبشن ود ونملب ن ع  ، و ن نلن  م  نق ال  نر نقن  عن هبق ال  نر منرن ـ ن هبق من  نيبهلني  حسن  نيب ن و    ، 

عل نه  من؛ ،  ونرب   لم؛  حن  من هبق ـسن   وال يبنليب  ، وال   ن حنق  حن    ج  ق  و ب نملخنر ج ، ذ   ؛  خ  نو   
 1.سكت ع ر و ن   يب س هتق ، و     لم؛ حس رهتق والضرئلهبق ، ومحر ـ  ت  
ـب  وننـرب  سنن   ن  ن: وننن«نيبوق نن   نيبيـرو نند»  ـنن  هوهلنن؛ نيبيـننروي يف عق  تننه نملسنن ر  ـنننوهننر  
   وال ن هلنن؛ريف يف حننب  حنن  منن هبق ، وال ن ننم  منن   حنن  منن هبق ، ونننب ض منن   ب ضننهبق ، ـو نن  ن نن ،

 .ط  ننننرننهلننننرا و ، ـو ضننننهبق مهلنننن؛ و ذحسننننرن ذميننننرن و  ننننلم؛حق ، وال نننننلم؛حق ذال هنننن  ، وحننننبهبق د نننن  و 

 .نن هبى
وم   و    ح  نيبس د ونجل رعد س مد هل  ق و يبس  هبق  : محه ن وهر  د خ ناس م نـ  ت   د 

ونيبل   هر ون م  ـو حق  ق يب ن ـ  ر ، م ر ووهلهبق ن  يف ه يبه تورىل  ألوـرب  س   ن  
يف هلـ  ر غً  يبلل   آم  ن ـ  ر ذن    وف  نغهل؛ يب ر واخ نن ر نيبل   سبق نر ـراميرن وال جتو 

 ح ق
2.3 

                                                           

؛حق :يبلقر ي ع رض ، نيبهلص  نيبسردس «نيبشهلر»ـ ص؛ف  س  م   1 ؛و ت ه   وـرـه ـو  .وم  ت ه و ـو
 . 11س    نحلش؛:  2
 .«نيبوق    نيب نسي د»هريبه يف م رـه  3
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 :عل هبق ، هر  نـن  عبن  نيبنم ونيبصـرـد ملهبق ع و  ـ و    ن   ق ، وث رئه عل هبق ، وث ر   س يبه 
 1.ح  نيبولق ـرحل  ثحلن  م؛ جم  ع عل ه ع    م؛   ن ثقر   ثبر  ، و نيبصـرـد ملهبق ع و  

 2.و   ـه  الـم نيبهلي وغ حق ، ـإمجرع م     د ملهبق ع و  ، م  نيبصـرـ :«نيب ق؛ ب»هر  نيب  وي يف 
ع نيبننند نيبصنننـرـد ثرـ ننند مول مننند ـ وننن    ن   نننق ، وذخبنننر و عننن   : محنننه ن  3 ندينوهنننر  ن ي نننب نيبب ننن

م ن ق خن   مند  خ؛هنت يبل نرسطهبر هتق ، ونخ  ر و  ق يف نص نيبق؛آن ، ال    يب  ه يبه تونرىل 
4  ،

ول ننننرمق  منننند وسننننيرً يب ك ننننن ن دننننهب ن  علننننى نيب ننننرس و كنننن ن نيب؛سنننن   علنننن كق ومننننليب  هوه يبننننه توننننرىل 
دهب  نً 

5. 
 .وحلن نيبلهلظ وذن مرن عرمرً ق الرمل؛ند ـه ن رص

 .وه   ح  ون د يف نيبصـرـد دون غ حق
   :مث هر  ـو   م؛ ع   آ ر  و حرد ث يف الض  نيبصـرـد

 هبق ، النن  ت  ننرج  حنن  منن هبق مننع ومج ننع  يبنن   ق ضنني طهبننر   نيبصننـرـد ، ونيبقيننع علننى تونن  لهبق ونننن نح
   .تو    ن  تورىل  ق ، نمليلع على ـ نط هبق ، ذىل تو     ح  م  ن لق يبه

                                                           

 مص؛. – نيبهلر وا نحل   د :( ، نيب رد؛2/224ـرب مر هر  يف نيبص رم يف نيبسهل؛ ، )، م رب نيبص رم ، « نيب  هب  » 1
 .نيب  ع نيب رسع ونيب  ث ن 2
حن . ننظ؛ ت؛مج ه يف  412ح  نحلرالظ نيبكب  نامرم حمن ث نيبشرم ونيبو؛نا  ـ  ـك؛  مح  ـ  علي ـ  ثرـت نيبب  ندي ، مر  س د  3

 (.3/221« )تلم؛  نحلهلرظ»
 . 111 س    آ  ع ؛نن: 4
 . 143س    نيببق؛ :  5
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مث هر : على  نه يب  مل  ؛د م  ن  ع  وهن  و سن يبه الن هبق دني  كنر  م؛ننرو ألوهبنت نحلنر  نيبنيت منرن ن 
نننل  نيبنننن  هب     روـد يف نـنننر  ونألوالد ، ونيبنننونألمننن ن  وه ننن  نآ 1جعل هبنننر مننن  ن نننن؛  ونجلهبنننرد ونيب صننن؛  ـو

نيبننن    ، وهننن   نامينننرن ونيب قننن  ، نيبقينننع علنننى عننن نيب هبق ونالع قنننرد يب نننن نح هبق ، و  نننق  الضننن  مننن  مج نننع 
 .نيبن  و نّ يب  ونمل م  نيبل   جي ئ ن م  ـو حق  ـ  نآـ   
 .نن هبى 2.حلن ملحب مرالد نيبول ر  وم    و   ـق يبه م  نيبهلقهبر 

 الصحابة ُضل  بم ف  
 ، وخصهبق يف نحل ر  نيب ن ر ـريب ظ؛ ذىل نيب    رـد  نرس نخ ر حق ن  ود؛الهبق ـصـبد نب ه نيبصـ

 ومسرع ح   ه م  ال ه نيبش؛ ف ، وتلقي نيبش؛ ود و م   نيب    ع ه ، وتبل غ مر ـوث ـه  س   ن  
 م  نيب    ون  ى على  م   نيب ه و و متهبر ، الكرن  ق نأله؛ نيبوظ ق يبصـب هبق  س   ن  

ونجلهبرد موه يف سب   ن  ، و ع ر ق نجلل لد يف نش؛ ناس م ونيب ع   ذيب ه ، و ق م  نأله؛ م   
، وم  دعر ذىل ح ى مرن يبه م  نأله؛   ه   م  ـو حق ، أل ق نيب نسيد ـ  هبق ـو   س   ن  
 .م    ه   م  تبوه ، ال   قص  يب  م   ه  حق د ئرً 

ل  نملهبج ونألم ن  وه   نآـر   ويبق   وهبت نحلر  نيبيت مرن ن عل هبر م  ن ن؛  ونجلهبرد ونيب ص؛  ـو
ونألوالد ونمل روـد يف نيب    وه؛  ناميرن ونيب ق  ق نيبقيع على ع نيب هبق ، و  ق  الض  م  مج ع 

 .نملو يب  ونمل م  نيبل   جي ئ ن ـو حق ،  ـ  نآـ   

                                                           

 .«يبسرن نيبو؛ب»ننظ؛  .هبج مجع م هبند ، وحي نيب؛وح   ننيب 1
، ـرب مر هر  يف تو    ن  و س يبه يبلصـرـد و نه ال ت رج يبلسرن  ع هبق ، وذمنر جيب  يب  ال    « نيبكهلر د يف عل م نيب؛ون د» 2

 .دو ق ، ـرخ صر 
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نيب   ن  وناجن   ونيبق؛آن ، ووع حق نمل هل؛  ويبق   ثىن   ق عل هبق  حس  نيب  ر  ، و الع  م؛حق يف 
حم    س   ن  ونيبل   موه  د ن  على نيبكهلر   محر  ـ  هبق ت؛نحق ونأله؛ نيبوظ ق ، القر  تورىل 

 موًر سن ًن  ب   ن الضً  م  ن  و   ننًر س  رحق يف وه حهبق م   ث؛ نيبسن د  يب  م لهبق يف 
و الآز و الرس  لظ الرس  ى على س هه  ونب نيب  نع يب   ظ نيب   ن  وم لهبق يف ناجن   م  ع  خ؛ج دي 

 . ق نيبكهلر  وع  ن  نيبل   آم  ن وع ل ن نيبصرحلر  م هبق م هل؛  و ه؛نً عظ  رً 
و يب مهبق مل د نيب ق ى ومرن ن  حق  ر و خم   ق  حق ـكل د نيب ق ى و حلهبر م ر يف س    نيبهل ح 

 .و حلهبر
الإن آم  ن مب   مر آم  ق ـه الق  م  ـه نيبصـرـد الق  نح  ون و خم  ن نيب رس ذن آم  ن مب   مر آ

 .نح  ون
ونيبننل   آم نن ن وع لنن ن نيبصننرحلر  وهرحنن ون يف ودننهب   ننق ن  توننرىل   ننق نملرم نن ن حقننر ، هننر  توننرىل 

 . ق م هل؛  و زا م؛مي أولئك هم المؤمنون حقا  سب   ن  ونيبل   آوون ونص؛ون 
ودرو حق يف مل  ـو حق م  نحلكرم على نملشنرو   يف نألحنكرم ، القنر  ، ت ب هًبر و م؛و مبشرو هتق

 .نألم؛ الإ ن ع مت ال  م  على ن 
ون ب م  هر  ـو حق ذىل نالس  هلر   ق ، و ن ال جيول ن يف هل  ق غً  يبلل   آم  ن ، القر  

ميرن وال جتو  يف هلـ  ر ونيبل   هر ون م  ـو حق  ق يب ن ـ  ر نغهل؛ يب ر واخ نن ر نيبل   سبق نر ـرا
 .غ ً يبلل   آم  ن ـ  ر ذن    وف  ح ق

 1.خ  نيب رس ه؛ين ، مث نيبل    ل  ق ، مث نيبل    ل  ق:  قر  ، ال  ق خ  نيبق؛ون و و ح 
  .خ   ميت نيبق؛ن نيبلي ـو ت ال هبق :يبهلظ مسلقو 

                                                           

  .ن  ـ  مسو د   ي ن  ع هع  عب   (2533( ومسلق )2552نو نيببخر ي ) و  1
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 . ق ـ  ق خ  نألمق ويف نحل  ث دهبردته 

: )ال تسنننب ن  ونننـرو ، اللننن   ن  حننن مق  هنننر  ـوننن حق ، يبق يبنننه  حق مضنننرعف علنننى  هننن؛ مننن و هننن؛  
 .2(1 نهلق م    ح   حبرً مر ـلغ م    ح حق وال نص هله

   :هر  نـ  حن؛ يف د؛ح نحل  ث
ال   ر   ح مق ـإنهلرا م ن   حن ذ  حبنر من  نيبهلضن  ونألهن؛ منر   نر   :موىن نحل  ث :3هر  نيبب ضروي)

نألالضن  من  م  ن  ناخن ص وون ا   قنر نمر  نيب هلرو ب  ح حق ـإنهلرا م  طورم  و نص هله ، وسب
 .نيب  د
نألالضل د عرظنق م هنع  يبن  يبشن   نالح  نرج ذيب نه ، و دنر  ـرألالضنل د  سببو عظق م   يب  يف  :هلت

 ، نيبهلن ح وهرتن من   نهلنق من  هبن  ـسبب نانهلرا ذىل نألالضل د ـسبب نيبق ر  ، م نر وهنع يف نآ ند 
ن نانهلرا ونيبق ر  مرن هبن  الن ح مكند عظ  نر  و يب  ، نيبلي  م؛ته  ن ال هبر ذدر   ذىل م هع نيبسببإال

؛ون ـون  نيبهلن ح ودخن  ن نملسنل   م  ن، أله ف مر وهع ـو   يبن  ، يبش   نحلرهد ذيب ه وهلد نملو ين ـه 
 4.(علق ون  ، ال نهر  نيب رس يف د   ن  

                                                           

ع نيبصرعح    ونملنيب ص ف ح  نيب صف ،  1 ن  عظق ث نـر م   وين،  ـ  نب  مويب  مرنت       تى ـو ونن و هد نيبصـرو يب  مرنت م   
 .«نيب هبر د»ننظ؛ و   ح  ،

،  ونو   ي ن  ع ه ، ويف نيببرب ع   و ح؛ ؛    ي ن  ع ه ( ع   و سو   ن   ي 2541( ، ومسلق )3563 ونو نيببخر ي ) 2
 .(2541مسلق )

   ، نرو؛ نيب    ، نيبب ضروي ، مرن ذمرمر ع مد عر الر ـريبهلقه ونيب هلس  ونألول  ح  عب  ن  ـ  ع ؛ ـ  حم   ـ  علي ،  ـ  ن 3
 –نيبول  د  ن  نيبك بد :، نيب رد؛ 163، ص  وديو يبل ن« طبقر  نملهلس؛  »ونيبوـ؛ د ، نظر ن ورحلر م وب ن زنح ن درالو ر. ننظ؛ 

 ـ و .
 .«ال ح نيببر ي»ـرخ صر  م   4
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يبقنن    نني ن  ﴿ه يبننه توننرىل  ريف منن ط   منن  نيبقنن؛آن ، و نن ى ن  عنن هبق  نن ر وهنن  هننر  يف نيب    نن   منن؛ 
عننن  نملنننرم   ذ   بر و نننن   نننت نيبشننننن؛  الولنننق منننر يف هلننن  ق ال نننننن   نيبسنننك  د علننن هبق و ثنننر ق ال ـننننرً 

 . 1﴾ه؛ برً 
ننند  تونننرىل ﴿ونيبسنننرـق ن نألويبننن ن مننن  نملهبنننره؛   ونألنصنننر  ، هنننر  م نننر و د نيب؛ نننى عننن هبق يف سننن    نيب ـ 

خريبنن       هبننر نأل ننر  جتنن؛يع ننه و عنن   ننق ه ننر  ونيبننل   نتبونن حق ـإحسننرن   نني ن  عنن هبق و  نن ن 
 2﴾.ال هبر  ـ ن  يب  نيبهل ز نيبوظ ق

 ويبئنن   ،منن  مننرن مسنن  رً الل سنن    مبنن  هنن  مننر   :  نني ن  ع ننه ع نن؛ومننر  حسنن  هنن   عبنن  ن  ـنن  
نننرً  ، حنننلو نألمننند خننن منننرن ن ،   رب حم ننن  ن وـننن هننن م  ، هًلنننرو هلهبنننر تكل ، و ع قهبنننر عل نننرً  ،  ـ؛حنننر هلـ 

هب ن ـنن خ ههبق وطنن؛نئقهبق ، الهبننق  وننـرب حم نن  ال شننب   ، د  ننه ، ونقنن ر  ـبد نب ننه نننننننن  يبصنخ ننر حق ن
 3.، مرن ن على ن  ى نملس ق ق 

ال  ننر  ننن   علننى الضنن  نيبصنننـرـد   نن نن ن  علنن هبق ووهننن ب  ويبقنن  تنن نت؛  نألحرد ننث عننن  نيب نن  
 ي ومسنننلق يف ، ويبقننن  عقننن  نيببخنننر توظننن  هبق وذمننن؛نمهبق ومننن  ق خننن  هننن؛ون حنننلو نألمننند ـوننن  نيب ننن  

  منننن  ننيبك نننن رالضنننرئ  نيبصننننـرـد ،  و دون ال هبنننالصنننن ال يف ونننـ ـ هب ر ، ومننننلن  حننن  نيبسنننن   وغننن حق ، 
وضننهبق  النن؛د م بننر مسنن قلد يف الضننرئلهبق ، مريب سننرئي و محنن   محهبننق نألحرد ننث نيبنن ن د  يف  الضننلهبق ، ـو

 .ن 

                                                           

 . 11 :نيبهل حس     1
 . 111 :دنيب ـ س     2
( ع  عب  ن  ـ  مسو د 2/134) «هرمع ـ رن نيبولق والضله»( ، و ونو نـ  عب  نيبم يف 1/363) «نحلل د» ونو  ـ  نو ق يف  3

  .ـ ـ و  ي ن  ع ه 
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  حلو نألمد ـو  ـو ر  على حلو نيب ص ص الق   مجوت نألمد على  ن نيبصـرـد   ي ن  ع هبق  الض
  يب .يف ـ رن نع  ردن على نيب ص ص نمل  نت؛  يف نيبك رب ونيبس د  ،  نيب  

 لوا على من بعدهم بإحدى عشر خصلةضُ ن الصحابة ف  والحاصل أ
 . يبصـبد نب ه  ق ن    ر نخ  .1
 .ووـب هبق يبه  ؤ  هبق يبل    .2
 . ق نيب    حب .3
 .نيب رس ه؛ين ، ... نحل  ث : خ  ، م ر هر  نيب    نيب رس هرطبدخ    ق  .4
الضلهبق وخ   هبق يف نيب   ن  وناجن   ونيبق؛آن ، وث رؤحر عل هبق ، م ر يف ه يبه تورىل   م؛ .5

و يب مهبق مل د نيب ق ى ومرن ن  حق  ر و حلهبر  وه يبه ،  الإن آم  ن مب   مر آم  ق ـه الق
غ  سب   نملرم   ن يبه  وم   شرهق نيب؛س   م  ـو  مر تب  يبه ن  ى و  بع، وه يبه  نح  ون

 مر ت ىل ونصله ههب ق وسر   مص ن
 .سرـق هبق يف ناس م .5
وت ب  ه ،  م  نيب هلم ونملر  ونيب يب  ، ود حق م  ع م نيب؛س    مر ه م ن   ويبل    ويبل    .6

 .يف سب   ه رم د   ناس م  لهبق نأل ى و 
 . هبر م  مشكر  نيب ب   مبرد؛ مر نتصهل ن ـه م  نيبصهلر  نحل     ، نيبيت تلق حر وتـ؛ ن عل .1
 .م بودً   ن يبلخلهلر  نيب؛ند    م هبق س دً  .3
 .ذىل ه رم نيبسرعد يف نآالرا سببهبقـ رونن شر   ر يبل رس ، حهلظهبق يبلق؛آن ونيبس د وتبل  هب .11
 .، ومر  مجو ن عل ه ال  سع  ح نً خ اله ن لق ـ    ن  ـو  نيب     ق  علق  .11
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ال رم ن ن يبسن د ونامجنرع من  الضنرئلهبق ومن؛نتبهبق ، منر هنر  ـنه نيبك نرب ون و ح  نيبسن د ونجل رعند  قبلن ن
ون ن ـولني   ني ن  عن هبق  ، ـ ن خ  حلو نألمد ـون  نب هبنر  ـن  ـكن؛ مث ع ن؛ ، و  ل ن ن ـو  نرن ، و ـ؛

  ، علنى من   نهلنق من  ـون و وهرتن 1هلضل ن م   نهلق هب  نيبهلن ح   و ، و  ق م ن نملهبره؛   على نألنصر  
ضننود عشنن؛  –ر  ألحنن  ـنن   و رم نن ن ـنن ن ن  توننرىل هننوهرتنن  ،  ع لنن ن مننر دننئ ق ن) –ومننرن ن ث ئرئنند ـو

، ـن  هن    ني  ـو نه ال   خ  نيب ر   ح  ـر ع  ت نيبشن؛  ، م ر  خنم ـنه ،  2الق  غهل؛  يبكق(
 و شهب ون ـرجل ند ملن  دنهب  يبنه  سن   ن  ، ومرن ن  م ؛ م   يبف و ـ و رئد ، ن  ع هبق و   ن ع ه 

 .ـرجل د ، مريبوش؛  وغ حق م  نيبصـرـد
ٌ  ـن  ناالن؛نيف ونيب هلن؛ ٌ ، الل سن ن من  نملهلن؛ ط  نيب نريب   ن وملحب  ح  نيبس د ونجل رعد يف نيبصـرـد وس 
نيبننل    ؛الونن ن منن    وظ نن ن منن هبق مننر ال  ل ننق ذال ـننر   و ـ؛سننله ، ويب سنن ن منن  نملهلنن؛ ط  نجلننرال  نيبننل   

 .ـ  نيب    ونجلهلر    قص  ق و سب  ق ، الهبق وسٌ 
وتبنننن  ق مج وننننرً ، و  ننننن يب  ق م ننننرز ق نيبننننيت  سنننن ـق  ر ـريبونننن   ونانصننننرف ، النننن   ؛الونننن  ق ذىل مننننر ال 
 س ـق ن ، وال  قص؛ون  ق ع ر  ل ق  نق ، ال يبسن  هبق  طبند ـنلم؛حق ـرجل  ن  نيب ئنق  نق ، وهلن  ق 

 هبنن ون ، ذمننر مصنن ب ن و ننق  هنن؛ عننرم؛  هننبهبق ، ومننر وننح ال  ننر هنن؛ى ـ نن هبق منن  خنن ف الهبننق ال ننه جم
ناله هبننرد و هنن؛ ناوننرـد ، وذمننر ميئنن ن و ننق  هنن؛ ناله هبننرد وخيننرحق م هلنن   ، ويب سنن ن موصنن م  ، 

هم بالنسنننلة لصنننوام ،ينننرهم   ومنننا أقنننل نولكنننن منننا أابنننر صواب نننـننن  حنننق ـشننن؛  صننن ب ن و يئننن ن ، 
 .، و ق م  ن  نمل هل؛  ونيب؛  نن خطأهم إذا نسب إلى خطأ ،يرهم

                                                           

 . ي ال ح نحل  ب د 1
 .( ع  علي ـ   و طريبب   ي ن  ع ه2434( ومسلق )3116 ونو نيببخر ي ) 2
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ق ح ن الن هبق ، نالن  ر ، ن؛نالر عظننهبق نحنننـرـد   ني ن  ع ننق نيبصن عد يف حنننملب ط نئف م   ته  نحن؛الو 
وحننق و؛ال ن  ننق الضننلهبق وسننرـق هبق ، نومل  نن رند ، نهلرا ون نننلب ونيب ننن  حق ـريبكنننوهللنن ن منن  دنن  ق ، ونهتنن

 .نيب؛نالضد هبـهبق ن  وم  سل  مسلكهبق
سنب ن  ونـرو( ، ال ن  سنب ونـرـ ر  و ونـرـ   الن  دن  يف : )ال ت حمن؛م ، يبق يبنه  وحلن نيبهلون 

الننإن ق ، و مننر منن  طونن  يف ع نن مهبق م ننر تهلونن  نيب؛نالضنند  وسننب  وننـرـه صى نيب نن  ن نننه آمث ألنننه عنن
من  آ نر  م  ط؛ قهبق ، ال   طو  ال هبق يب م م  حلن نيبيون  ال  نر نقلن و ،  ن ق حلن مهل؛ ، ألن نيب    

 .ـن   وحلن مهل؛ و حرد ث ، 
يرن نه ، و نلن هنر  نـن  ت   ند  ن  ع هبق هن ح يف نيب ن  يف نيبصـرـد   ي ونيبق ح  ، الهبنق خرون ه ـو
الإن نيبق ح يف خن  نيبقن؛ون نيبنل   ونـب ن نيب؛سن   هن ح يف نيب؛سن   عل نه نيبسن م ، م نر هنر   : محه ن 

قن   يب   ونـرـه، ذمننر طو ن ن يف  حنرال  طو ن ن يف  ونـرب  سن   ن   :مريب  وغ و من   ئ ند نيبولنق
 1ورحل (!  وـرـه يبكرنمرن يبه  وـرب س   ، ويب  مرن  ه  ورحلر ،  ) ه  س    :نيبقرئ 

   :وهر   ـ  ز عد نيب؛نزي ، وح  م   ه  د  خ نامرم مسلق
   نو يبننن   ن نيب؛سننن، النننرعلق  ننننه زنننن  ق  ذ ن    نننت نيب؛هننن    ننن قص  حننن ن مننن   ونننـرب  سننن   ن  

وذمنننننر ،  حننننلن نيبقنننن؛آن ونيبسنننن    وننننـرب  سنننن   ن   وذمنننننر  دى ذيب  ننننر، ونيبقنننن؛آن حننننق ، ع نننن نر حننننق 
 3.وحق زنردهد، ونجل؛ح  وىل  ق ، يب بيل ن نيبك رب ونيبس د  2 ؛  ون  ن جي؛ح ن دهب دنر

                                                           

 .(4/423) «جم  ع نيبهل روى» 1
نيبول ر  ، ونملقص د ـريبول ر  ح ر خص ص عل ر  نيبصـرـد ، الإن نيب نردهد  يو  ن ال هبق اسقريف نيبش؛ ود ، وه  ووف نيبشهب د حق  2

 .دهب  ن   نه ال ذيبٰنه ذال ح  ونمل ئكد و ويب  نيبولقن  تورىل نيبول ر  ـ  ق دهب ن  يف ه يبه 
 .، ت؛مجد  ـ  ز عد نيب؛نزي «هتل ب نيبك ر » 3
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 نر نـن   خنيت ،   من؛ون  ن  سن  هل؛ون ألونـرب نيب ن  ) :هريبت يل عرئشند :وه   وى مسلق ع  ع؛و  هر 
 يبننه توننرىل نالسنن  هلر  نيبنن ن د يف ه، تشنن  ذىل  1(السننب حق  ـ  ننر ونيبننل   هننرؤون منن  ـونن حق  ق يبنن ن

 .واخ نن ر نيبل   سبق نر ـراميرن نغهل؛ يب ر
و منر نيب؛نالضند  :؛ف ع هبق نيبق ح يف نيبصـرـد حق ال؛هد نيب؛نالضد ، هبـهبق ن  ، هنر  نـن  ت   ندونيبل   ع  

رط   م؛حق نيبيو  يف نيب؛سريبد  2.ال يو  ن يف نيبصـرـد ونقلهبق ، ـو
وهنننن  وهننننع يف حننننلن ـوننننض نمل ننننرالق  ، ، نيبصننننـرـد  يفيف نيبقنننن ح دنخنننن   نيب نننن  يف زوهننننر   نيبقنننن حو 

الرهت  ن  م نملرم   عرئشد   ي ن  ع ه ـ هب د نيب نر ، الم حر ن  ع  وه  م   يب  يف آ نر  ت لنى ذىل 
ه نرم نيبسنرعد ، مث تنبوهبق علنى حنلن نيب؛نالضند ، هنبـهبق ن  ، وسن  ع نيبكن م علنى حنلن يف حنق مسنن ق  

 .ذن در  ن ه؛ بر 
وحلن نيب هلض   تهلض   ه م ال وه  و د  خص و د تهلض   يببوض  و رف م  نيبصـرـد ، 

يبلهلق؛ن  نملهبره؛   ﴿ووهلهبق يف  تورىل، هر   نو المهاجر تهلض   ع  ، ال الض  نيبصـرـد ه سر حق 
  حق  س يبه  ويبئنيبل     خ؛ه ن م  د ر حق و م ن ق  ب   ن الضً  م  ن  و   ننًر و  ص؛ون ن  و 

 .3﴾نيبصرده ن

                                                           

 .(3122 ونو مسلق ) 1
 .(3/453) «م هبرج نيبس د نيب ب  د» 2
 . 1 :نحلش؛س     3
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ونيبسننرـق ن نألويبنن ن منن  نملهبننره؛   ونألنصننر  ونيبننل   ﴿ـنن  نملهبننره؛   ونألنصننر  وجي ننع نيبنن ص نيبقنن؛آين 
 ـن نً نتبو حق ـإحسرن   ي ن  ع هبق و   ن ع هبق و ع   ق ه ر  جت؛ي   هبر نأل ر  خريبن    ال هبنر 

 .1﴾ يب  نيبهل ز نيبوظ ق
، وه  ه مهبق ن  عل هبق يف نيبلم؛ م ر يف آ يت نحلش؛  يف نمل؛تبد األنصار وبعد المهاجرين يأتي
د نيبل رن تق م ر  .ونيب ـ 

الو   نم   ي ن  م يلقر يبل ع   ذىل د   ناس م ،  ونص؛وو ، وهول ن يبه آوون نيب   واألنصار 
مر  :القر  ، مبنلم م  جمريبم نألنصر  وحق  بك ن ن  ع هب ر مّ؛  ـ  ـك؛ ونيبوبرس   ي :ع ه هر 

  ؟ كقبك   
وهنن   الخنن؛ج نيب نن   :هننر  ، النن خمو ـننليب  النن خ  علننى نيب نن   ، م ننر  م؛نننر جملننم نيب نن   :هننريب ن

الـ نن  ن  و ثننىن  - ومل  صننو و ـونن   يبنن  نيب نن م -الصننو  نمل نم :هننر  ، دذ عصنب علننى   سننه حردنن د ـن نن؛  
قني  وه  هضن ن نيبنلي علن هبق ، 2دي وع بيت؛ الإ ق م ،  وو كق ـرألنصر  :عل ه مث هر   ، نيبنلي  نقـو

 3.وجتروزن ع  مس ئهبق ، الرهبل ن م  حمس هبق
ـو ضننهبق آ نند  ، حننبهبق آ نند علننى ناميننرن  ن هونن   سنن   ن   نألنصننر ـنن  تبلننغ نيبنن ع   ذىل حننب 

ومنن   ، منن   حنبهبق  حبنه ن  ، ال تنبهبق ذال مننرم  وال  ب ضنهبق ذال م نرالق :القننر  الن هبق ، علنى نيب هلنرا
 . ـ ضهبق  ـ ضه ن 

                                                           

دس     1  . 111 :نيب ـ 
م؛دي  ي ـيرنيت وم  ع س؛ي و مرنيت ، ونس و   نيبك؛ش يبليب  أل ر جم ع نيب لن  ، ونيبو بد حي مر جي ع ال ه نانسرن نهل م مر   2

 .«ال ح نيببر ي»ننظ؛  .ع  و
 .م ص؛ن ع   نم ـ  مريب  (2511( ، و ونو مسلق )3633 ونو نيببخر ي ) 3
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  سننواك اننانوا  أهننل بيننن النلنني  وإجاللهننم  مننن الصننحابة صننوب بتيضننيلهم وممننن ور ا الن
هنرم  سنن   ن   :ز ن  ـنن    هنق   نني ن  ع نه هننر  وى مسنلق عنن   ، القنن  األنصنارمنن المهنناجرين أو 

  مننرً ال  ننر خي بننرً مبننر   نن عى  ّنننرً ، ـنن  مكنند ونمل   نند الـ نن  ن  و ثننىن عل ننه ، ووعننظ و منن؛ ، مث  
الإمننننر  ننننر ـشننن؛   دننن   ن  ننن ع  سننن    و ال ه نننب و ننننر تنننر ن الننن كق ،   هبنننر نيب نننرس ،   منننر ـوننن  :هنننر 
 :1ث نق ل 

 .م رب ن  ال ه ن  ى ونيب    ، الخلون ـك رب ن  ونس  سك ن ـه  :أولهما
و حنن  ـ ننيت ، و  منن؛مق ن  يف  حنن  ـ ننيت ،   منن؛مق ن  يف  :الـننث علننى م ننرب ن  و غننب ال ننه ، مث هننر 

 2.م؛مق ن  يف  ح  ـ يت ح  ـ يت ،    
 . وس  ع م    م م ه؛ بر ذن در  ن  يف ـ رن م  حق آ  ـ  ه 

 .يف نحلق نيب؛نـع عش؛ ذن در  ن  وس  ع خص ص م م يف حق آ  ـ ت نيب   

 :أمور أربعةالقول أن القيام بحقوق الصحابة يتضمن  وخالصة
ونيبنل   هنر ون من  ـون حق  ق يبن ن ـ  نر ﴿ه يبنه  حمب هبق ونيبرت ي ع هبق ، م ر  م؛ ن  نملنرم   يف .1

نغهل؛ يب ر واخ نن ر نيبل   سبق نر ـرامينرن وال جتون  يف هلـ  نر غن ً يبلنل   آم ن ن ـ  نر ذنن    وف 
 .3﴾ ح ق

                                                           

ثق  ، الس ر ر ثقل  ،  :هر  نـ  نألث   محه ن : مسر ر ثقل  ، ألن نألخل   ر ونيبو     ر ثق   ، و قر  يبك  خي  نهل م 1
 .«نيب هبر د»ننظ؛  .ذعظرمر يبق   ر وتهلخ  ر يبش   ر

 .ومل د نيب ق ن تيلق   ضر على نجل  ونانم
 .(2411 ونو مسلق ) 2
 . 11 :نحلش؛    س 3
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نن ن علننى عنن  نيب نن   .2 وعننر   ن نيب    نن  ، و ننلن  ناميننرن ـنن  ق  القننه نألمنند ـنن م؛ د  هبننر ، أل ننق تـ؛
وننند ن  خنننم نيب ننن   سننن د م بوننند ،   ب ننني  -وحنننق ن لهلنننر  نيب؛ندننن ون  -ملقننن م  مننن هبق ـننن ن يبعـ 

الإنننه منن   ونن  منن كق السنن ى نخ  الننرً  :  علننى منن   تننى ـونن حق  ن   بوهبننر ، هننر   سنن   ن  
م ننن نً ، الولننن كق ـسننن يت وسننن د ن لهلنننر  نيب؛ندننن    نملهبننن    ، ع ضننن ن عل هبنننر ـريب  نهنننل ، وذ نننرمق 

 1.وحم ثر  نألم   ، الإن م  ـ عد   يبد
 .نيبكف ع ر دن؛ ـ  هبق .3
 .وم  سل  مسلكهبقريب؛ونالض كر هريبه ـوض نملب  عد ال هبق ، م نيبلب ع هبق .4

                                                           

 خت؛جيه.ق م ت 1
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 زوجاتهتوقير  :عشر السادسالحق 
1  

 رفع اهلل مقام أزواج النيب وقد ، ودالئل توقريه ؛ توقري زوجاته ، كيف ال  ومن حقوق النيب 
النيب أوىل يف قوله تعاىل ، كما أهن منـزلة عالية ، بل رفعهن إىل منزلة األمومة جلميع املؤمنني وبو  

اإلكرام واإلعظام و رمة واالحرتام والتوقري ح  ـويف ذلك من ال،  باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم
 .، ويؤديه على الوجه املطلوب منه شرعا   احلقما يوجب على كل مسلم أن حيفظ هلن هذا 

أهنن حفظن هديه يف بيته ونقلنه لألمة ، السيما عائشة رضي  ومما يوجب توقري زوجات النيب 
، إال أن  وهكذا غريهن من زوجات النيب ،  الرواية عن النيب  اهلل عنها ، فإهنا من املكثرين من

 .ىل  ع  م  ـح الالقد حازت عائشة 
، وتطمئنه إىل أن ما هو عليه هو احلق ، وأن اهلل  وأما خدجية رضي اهلل عنها فكانت تثبت النيب 
جربيل أول مرة ملا جاءه ملا جاءها يرجف فؤاده  تعاىل لن خيزيه أبدا ، كما هو معلوم من قصته 

، فزاده يف اجلاهلية ، وكان قد تنصر البن عمها ورقة بن نوفل  أتت بهيف غار حراء ، فطمئنته مث 
  2.ي من اهلل تعاىلوبني له أن الذي نزل عليه هو الوحطمأنينة ، 

 ومن أصول أهل السنة واجلماعة أهنم يتولون أزواج رسول اهلل :رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  أمهات املؤمنني ، ويؤمنون بأهنن أزواجه يف اآلخرة ، خصوصا  خدجية رضي اهلل عنها أم أكثر

 .ن به وعاضده على أمره ، وكان له منها املنـزلة العاليةـأوالده ، وأول من آم

                                                           

حق تعظيم زوجات النيب فرد هنا وإمنا أ   يف احلق السابع عشر ،ى آل بيته داخالت يف آل بيته ، وسيأيت الكالم عل زوجات النيب  1
  رضي اهلل عنهن أمجعني،  أمرهلعظم. 

 .(161مسلم )صحيح ( و 3البخاري )انظر القصة يف صحيح  2



 الحق السادس عشر: توقير زوجات النبي 

 533 

: فضل عائشة على النساء كفضل  والصديقة بنت الصديق رضي اهلل عنها ، اليت قال فيها النيب 
 1.على سائر الطعامالثريد 

فعن أيب محيد الساعدي أهنم ، عليهن الصالة ختصيصهن بومما يدل على عظم حق أمهات املؤمنني 
 يا رسول اهلل ، كيف نصلي عليك ؟ :قالوا
قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على حممد  :قال

 2.ل إبراهيم ، إنك محيد جميدوأزواجه وذريته كما باركت على آ
 .وعلى أزواجه ... احلديث :ولفظ مسلم

االستغفار هلن ، وذكر مدائحهن وفضائلهن وحسـن الثنـاء علـيهن ، ومـا وق أمهات املؤمنني ـومن حق
، وزيــادة فضــلهن  هن مــن رسـول اهلل ـعلـى األوالد يف أمهــاهتم الـاليت ولــدهنم وأكثــر ، وذلـك ملكانتــ

 .ء هذه األمةعلى غريهن من نسا
، فهـم يـدينون  ني يف اهتـام أم املـؤمنني بالزنـااملنـافق عواتـ ـب  وقد تقدم الكالم على أن الرافضة قبحهم اهلل 

اهلل هبـــذا االعتقـــاد الفاســـد ، وهـــذا كفـــر عيـــاذا بـــاهلل ، ألن الـــذي يـــتهم عائشـــة بالزنـــا   يصـــدق  ـــرب 
إن الـذين جـاءوا باإلفـك عصـبة مـنكم ﴿هلل تعـاىل ، قـال اسورة النـور  صدريف  برائتها الوارد يف القرآن

مـنهم كـربه لكـل امـرم مـنهم مـا اكتسـب مـن اإلمث والـذي تـوىل  لكـم ال حتسبوه شرا  لكـم بـل هـو خـري 
 ﴾ا وقـالوا هـذا إفـك مبــنيلـه عـذاب عظـيم و لـو ال إذ وعتمـوه ؤـن املؤمنــون واملؤمنـات بأنفسـهم خـري  

                                                           

( عن 2116( ومسلم )3663، واحلديث رواه البخاري ) «الواسطيةالعقيدة »( وهي جزء من 3/151) «جمموع الفتاوى»انظر  1
 .أنس بن مالك رضي اهلل عنه

 .تقدم خترجيه 2
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ولوال إذ وعتموه قلـتم مـا يكـون لنـا أن نـتكلم هبـذا سـبحانك هـذا هبتـان عظـيم و ﴿إىل أن قال تعاىل 
 .1﴾يعظكم اهلل أن تعودوا ملثله أبدا  إن كنتم مؤمنني

ورماهــا  ــا : وقــد أمجــع العلمــاء رمحهــم اهلل قاطبــة علــى أن مــن ســبها بعــد هــذا رمحــه اهللقــال ابــن كثــري 
 2.فإنه كافر ألنه معاند للقرآن؛ الذي ذكر يف هذه اآلية رماها به بعد هذا 

إمنـــا يريـــد اهلل ليـــذهب كمــا يف قولـــه ،  مـــن الـــرجس  زوجـــات النـــيب  طهــارةوقــد نـــر القـــرآن علـــى 
إمنـا يريـد اهلل ليـذهب عـنكم  :قـال ابـن جريـر رمحـه اهلل،  عنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهـريا

 .يكـون يف أهـل معاصـي اهلل تطهـريا السوء والفحشاء يا أهل بيت حممد ، ويطهركم من الدنس الـذي
 .انتهى

والرافضــــة ال ، مــــن ذلــــك وأعظــــم الــــرجس الوقـــوع يف الزنــــا عيــــاذا بـــاهلل ، وفــــرا  النبــــوة مطهـــر قلـــت: 
 .يتحاشون اهتام عائشة بذلك ، مع تطهري اهلل هلا من فوق سبع واوات

ن فــيهم ، عيــاذا بــاهلل مــن طعــالنبــوة  الطعــن يف فــرا و مطــرد يف األنبيــاء كلهــم ، وطهــارة فــرا  النبــوة 
 .تنقر األنبياء
، وقـد حـرم اهلل  واهتامهن بالباطل من أعظم اإليذاء للنـيب  الوقيعة يف زوجات النيب وعلى هذا ف
إن الــذين يــؤذون اهلل ورســوله لعــنهم اهلل يف الــدنيا واآلخــرة وأعــد هلــم عــذابا يف قولــه  إيــذاء النــيب 

 .عظيما
   :وهن إحدى عشرة، من النساء  هبن   من دخل هن   وأزواج النيب 

 .خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها -1

                                                           

 . 16 – 11 :النور 1
 . 23 :، سورة النور ، اآليات «تفسري ابن كثري» 2
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 .عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنها وعن أبيها -2
 .سودة بن زمعة رضي اهلل عنها -3
 .حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنها وعن أبيها -1
 .يان رضي اهلل عنهمافأم حبيبة بنت أيب س -5
 .أم سلمة رضي اهلل عنها -6
 .بنت جحش رضي اهلل عنها زينب -6
 .زينب بنت خزمية اهلاللية رضي اهلل عنها -8
 .جويرية بنت احلارث رضي اهلل عنها -3

 .صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهلل عنها -11
 .ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهلل عنها -11
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  بيتهآل  توقير :عشر السابعالحق 

ايتولنو ب انظونول هنووب اصنو   من أصول أهل السنة  ااماعةن  أ نب ن نول أهنل سون  هلل نول ا  
 . هلل ول ا  

يومننعف هوةننع  لننعر هلل ننول ا   :ااألدلنن  ة ننا هننلا األصننل عنننيد ب هأننن ريننا سننن أهلللننب هلل نن  ا  ةةنن  لننعل
أمننع سأننا  :  ااملايةنن  هداننا ا  األنن  ة ونن  ب ااةنن  العنن  ب   لننعلخطو ننعف ءننعع ينناةا ، نننعف ب سنن  م نن

 أيوع الةعس هإمنع أنع سش  يوشك أل يأيت هلل ول هلليب هأجوب اأنع تعهللك هو ب لَنَق  :
 .عتعب ا  هو  اهلاى االةوهلل ب هخلاا س تعب ا  اا تاس وا س   :أولهما

لعنن عب ا  يف عب ا  يف أهننل سونن  ب أ  األعنن    اأهننل سونن  ب :هدننع ة ننا عتننعب ا  اهلل ننب هونن  ب   لننعل
  .أهل سو  ب ألع عب ا  يف أهل سو 

  ؟ألوس نسعؤه من أهل سوت  ؟امن أهل سوت  يع ريا :هقول لزيا
 1.م الصدقة بعدهر  ـمن ح  نسعؤه من أهل سوت  ب ال ن أهل سوت   :لعل

 .2أهل سوت ( يف )أهللل وا حماااف  :العل أسو س   الصايق هلل   ا  ةة 
احظونوه هنووب هنؤ تنملاهب اي تسنوماا  :امل ال   ل ش ع احملعهون  ة ون  ب يقنول :لعل اسن حج  هللمح  ا 

 3.إلووب
 امةعل وب عنيد جااف ب اه  م سوط  يف الصدود  االسنةن ااألحعديع يف هصعئل آل سو  الةيب 

 
                                                           

 تقا خت جي . 1
 ( 3113هللااه ال خعهللي ) 2
 .ب ش ح احلايع املتقار «هتح ال عهللي» 3



 الحق السابع عشر: توقير آل بيته 

 963 

 
 1.ا يهع من عتب احلايعااملسةا 

ا  الصنال  ة نا آل حماننا  ب النا حنن رعانع تقنار ة نووب الصننال   حتن ر  الننلينهنب  اآل سون  الةنيب 
إمننع هن  ب إل الصنال  ي تة ين   ل حمانا :  لنعل ال  أا نع  الةنعس ب نهللهب ب ألل الصنتأوواع لقنا  
 2.أا ع  الةعس

هب النلين ح  من  ة نووب الصنال  ب ه نلا لنعل  اآل حماا  :لعل شوخ اإل ؤر اسن تواو  هللمح  ا 
 3.هأ  اأمحا سن حة ل ا يمهع من الأ اععالشع

سةنو ا اط ب سنن ة نا مةنع، ب ناسةنو النة نا مةنع، ب  سننسةنو هعشنب هنب  اة ا هلا هآل سو  الةيب 
أسةنعع أسنو طعلنب هنب آل ة ن  اآل ا أهللسأ  ب هب أسو طعلب اة ا املط ب اة ا ا  اأسنو هلنب ب هعشب 

اآل احلننعهلل، ب اة ننا ا  ك يننحمك إي حمانناا اط ب هننب آل الأ ننعس نب اأسةننعع ة ننا النن ةقوننل اآل جأظنن 
  ب اأسننو هلننب ي ع امنن  لنن  ب ألننن  ك يةصنن  الةننيب   عيننيه ب هننؤ حتنن ر الصننال  ة ننا أسةننععه ب الننا

 .تقار أل مةعط التد مي هو الت  مي ب اأسو هلب ي ع ام  ل 
وب مأوب إش اع   مع سةو هعشب يف  وب لاي الق ىب ب اي ي ول اسةو املط ب لا أش عوب الةيب 

هواخ ول يف اصظوب سآل ب  ر الصال  ب االصال  ي حت ر إي ة ا آل حماا    نإي أل ب ممن ح  
 .حماا ب أا آل ال و 

                                                           

 صةأعع. –ب الةعش : داهلل ا لعهلل ألر شأوب الوادةو  « الصدوح املسةا من هضعئل آل سو  الة ود»انو   1
 .املط ب سن هللسوأ  سن احلعهلل، ( ةن ة ا1712هللااه مس ب ) 2
 .(3/771« )جماوع الظتعاى» 3
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سةننو  :اهننب أهللسأنن  دشا سطننول سنند ة ننا مةننع،ناأخننل أسننو طعلننب ينن: 1«اختعهللن ننيد الةننيب النن»لننعل يف 
اخللن  سةنو ب سن  سةنو هعشنب اسةنو املط نب هأجعب اسةو نوهنل ب اسةو ة ا مشس ب اسةو املط ب ب هعشب 

 .اانس خ أيضع من سد هعشب أسو هلبب ة ا مشس اسةو نوهل 
   لعل:

األجننل نصنن د سنند املط ننب ل نند هعشننب امننواييفب هلننب شننعهللعوهب يف التشنن ي  ستسنناوتوب  :لننعل الأ اننعع
دال ب  الزعنعد احتن ميب اا نتدقع   نوب لاي القن ىب ب اهضل ال ظععد ة ا  عئ  لن ي  ب أهل ال و  

 .إل ك يظحملوا يف جعه و  اي إ ؤرب ال طة  ا خ ين 
ــن اهللاى ال خننعهللي يف صنندود  ةننن  ننأوا سننن املسننوب ةننن ج نني سننن مطأننب سننن ةنناي سننن احلننعهلل،  ب

ب يننع هلل ننول ا   :هق ةننع مشننو  أنننع اةناننعل سننن ةظننعل إ  هلل ننول ا   :سننن ة ننا مةننع، لننعل نوفــ 
 !ءةزل  ااحاد مةكحنن اهب ا ب ات عتةع  بني المطلبأةطو  

 2.ش ع ااحا وبنو هاشمإمنع سةو املط ب  :هقعل
 .خمتص ا انتوا

إمنع ي يا ا  لولهب ةة ب داخؤت يف آل ال و  سةص الق آل ب لعل تأع   راجعت الةيب ا 
اهلا نص يف دخول أرااج الةيب  :هللمح  ا  اسن عنيلعل ب  3﴾اال جس أهل ال و  ايطو عب تطوي 

 ال هله ا ي ز يف أهل ال و  هوةع ب أل ن   ب ن. 

                                                           

 ب الشعهأ  احلض م  حب   ةا  سن حماا تألو  ب« املختعهلل الةيب  يد يف األ  اهلل امطعلع األنواهلل حاائق»( ب 182 - 1/187) 1
 .سيات – احلعاي داهلل: الةش  داهللب  األا  الط أ  ب ر1998ب  ةزلول نصوح  سعل حماا حتقوق

 .(3177هللااه ال خعهللي ) 2
 . 37: األحزاب وهللد  3
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ب ااحننحماموب  إلننووب   الوصننعد سأهننل ال ون  ب ااألمنن  سعإلحسننعل ةناي ن نن :سننن عننني هللمحنن  ا  تأنع لنعل ا
األهللض هخنن اف احسنن عف انسنن عف ب  اجنن مننن أشنن ، سونن  اجننا ة ننا ب اإعنن اموب ب هننإ ب مننن لهللينن  طننعه د 

الة وي  الصدود  الوا د  ام و  ب عاع ععل ة و   ن ظوب ب ععلأ نعس  اي واع إلا ععنوا مت أ  ل سة 
 1.اسةو  ب اة   اأهل سوت  الهلليت  ب هلل   ا  ةةوب أمجأ 

 ننننيهب ب وب هونننن  حقننننعف ة ننننا األمنننن  ي يشنننن َع   اي هلليننننب أل  ل حماننننا  :الننننعل اسننننن تواونننن  هللمحنننن  ا 
ايستدقول من ريعدد احمل   ااملوايد مع ي يستدق   نعئ  سطنول لن ي  ب عانع أل ل يشنعف يسنتدقول منن 
احمل   ااملوايد مع ي يستدق   ي ل ي  من الق عئل ب عاع أل جةس الأ ب يسنتدق منن احمل ن  ااملنوايد 

 ال هضننل الأنن ب ة ننا مننع ي يسننتدق   ننعئ  أجةننعس سنند آدر ب اهننلا ة ننا مننلهب اماوننوهلل الننلين ينن
 نيهب ب اهضننل لنن ي  ة ننا  ننعئ  الأن بَ اهضننل سنند هعشننب ة ننا  نعئ  لنن ي  ب اهننلا هننو املةصننو  

 2.ةن األئا  عأمحا ا يه
 3.  لع  حايع اال   سن األ قع اللي دل ة ا التظضول امللعوهلل

هقا هللاى ال  ب موا من الص   ةاع ح   و عة   ب 5االظ ع 7س  ا  نحقعف يف ال    ل ال و ا  جأل  الا
يع هلل ول ا  ب  :ب هق ةع ال خعهللي ةن ج ي سن مطأب لعل: مشو  أنع اةناعل سن ةظعل إ  الةيب 

 .أةطو  سد املط ب من ،س خورب ات عتةع ب احنن اهب ءةزل  ااحاد

                                                           

 . 23 :الشوهللى وهللد ب  لل ي أ أل ب ة و  أج ا إي املودد يف الق ىبتظسي  1
 .(7/599) «مةوعج السة  الة وي » 2
ظا ل يشع إل ا  ةز اجل اصطظا عةعن  من الا إمسعةول ة و  الصؤد االسؤر ب ااصط :يقول مسأ  هلل ول ا   :لعل :انص  3

 .( ا يه2212هللااه مس ب ) .سد هعشب ب ااصطظعين من سد هعشبااصطظا من ل ي  من عةعن  ب 
 أي ،س اليةعئب. 7
 .«الةوعي »الظ ع هو مع حصل ل اس ا  من أموال ال ظعهلل من  ي ح ب اي جوعد. انو   5
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 1.: إمنع سةو املط ب اسةو هعشب ش ع ااحا هقعل هلل ول ا  
: ال وننب صننل ة ننا حماننا أمتنن  أل يقولننوا يف التشننواب ة  نن  الةننيبامننن ديئننل تننولي آل ال ونن    أل 

 .اة ا آل حماا عاع ص و  ة ا إس اهوب اة ا آل إس اهوب إنك محوا جموا
 !؟تولي أهضل من هلا التوليسأا الاةعع هلب يف الص وات الاس ول ه

  آل محمـد ال ونب صنل ة نا حمانا اة نا :لولنوا :عو  يص ول ة و  لنعل   أل الصدعس  الةيب املع 
آل سنننعهللك ة نننا حمانننا اة نننا  بال وننن .آل إسننن اهوب إننننك محونننا جموننناإسننن اهوب اة نننا عانننع صننن و  ة نننا 

 2.آل إس اهوب إنك محوا جمواإس اهوب اة ا ع  ة ا عاع سعهلل   محمد
 .حق ا ل  دال  عئ  األم  هعلصؤد ة ا الةيب 

 :هلل ن  ا  ةةن    الصنايقأيب س نب هأنن  تنولي آل سون  الةنيب الا   ب الس   املننل األة نا يف 
 3.أحب إيل أل أصل من ل اس  هلل ول ا   لق اس االلي نظس  سواه   

ب ب ي عاننع يننزةب النن ااهل أ ننب املخصوصننول حبننب أهننل ال ونن  أهننل ال ونن  ان ننو ل يتولننول و املممةننا 
ونني دقوق  أل النن ااهل هننب الننلين ه اننوا أهننل ال ونن  ه اننعف ي نناحنناهب ب األ  ننيهب ه اننوهب ب هعلنن

عنني منن هللااينعت أهنل ال ون  ب سسن ب منع اشننتو  اهب ب اتسن  وا يف هللد   للوهب ا ن   نلن  ب هونب النلين خن
 .ةن أالئك ال ااهل من ال لب ة ا آل ال و 

أمع أهل السة  املسنتقوا  ة وونع ن نول   إل ال ااهل نص ال حم توب يف نظ  ل ول من أهل ال و  ب 
 .ن و بن س ني ممأعن  من أهل ال و  إل اللين ي يضوب ال ااهل  أهل ال و  ع وب ايتولو ب ب  

                                                           

 تقار خت جي . 1
 .هلل   ا  ةة  ( ةن عأب سن ةج د772( امس ب )3317أخ ج  ال خعهللي ) 2
 .(1159( ب امس ب )3112هللااه ال خعهللي ) 3
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 نواقض اإليمان بالنبي الخامس:  الفصل

، نذكرىا إٚتاال ٍب نفصل الكالم  أمور ٜتسةبالوقوع ُب أحد تنتقض شهادة أن ٤تمدا رسول ا 
  :فيها ٔتا يسر ا

 : مناقضة شرط من شروط ٖتقيق شهادة أن ٤تمدا رسول ا.األولالناقض 

 رة.: إنكاُر أمر معلوم من الدين بالضرو الثانيالناقض 

 ، سواء ُب حياتو أو بعد ٦تاتو : إيذائو الثالثالناقض 

 الوقوع ُب شيء من نواقض اإلسالم :الرابعالناقض 

 : الغلو فيو الناقض الخامس

 تفصيل
تقدم  وقد، الثمانية  مناقضة شرط من شروط ٖتقيق شهادة أن ٤تمدا رسول ا :األولالناقض 
 .فال داعي إلعادهتا ىنا «ول اشروط شهادة أن ٤تمدا رس»ُب جزء ذكرىا 

أو إنكار أن لو  ، أو بشريتو ، كإنكار نبوتو  ، أمر معلوم من الدين بالضرورة إنكارُ  :الثانيالناقض 
أو إنكار أنو  ، ما قبلها من الشرائعـأو أن رسالتو ناسخة ل ، أو أنو خاًب النبيُت ، حقوقا على أمتو
غ الدين  قد بل   أو إنكار أن النيب  ، ا إال دين اإلسالم ول عندــال دين مقب بعد بعثة النيب 

 .أو إنكار عموم رسالتو لإلنس واٞتن ، كلو

تهزاء بو ، أو الطعن ُب ـــكاالس ، ماتوـياتو أو بعد مــسواء ُب ح ،  إيذائو :الثالثالناقض 
مع االٯتان ٔتا تقرر ُب  شخصو ، كالطعن ُب صدقو ، أو عقلو ، أو عفتو ، فهذا كلو كفر ألنو يتناَب
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قولو تعاذل ﴿إن  ئ بالنيب ا١تستهز كفر والدليل على  القرآن العزيز من اصطفاء ا تعاذل لو ، 
اإلبعاد ىو واللعن  ، الذين يؤذون ا ورسولو لعنهم ا ُب الدنيا واآلخرة وأعد ٢تم عذابا مهينا﴾

 .خرة ال يكون إال كافراعن رٛتتو ُب الدنيا واآلا عن الرٛتة ، ومن طرده 
كما قرن ُب آيات أخر بُت طاعتو ،  وأذاه  قرن بُت أذى النيب نرى أن ا تعاذل ُب ىذه اآلية و 

ىذا وغَته بيان لتالزم اٟتقُت ، وأن جهة حرمة ا تعاذل ورسولو جهة واحدة ، فمن و وطاعة نبيو ، 
إال  اوبُت رهب اما بينه تصل، ألن األمة ال آذى الرسول فقد أذى ا ، ومن أطاعو فقد أطاع ا 

 ٔ.طريق غَته وال سبب سواه ا، وليس ألحد منه بواسطة النيب 
 أن ٚتيــع مـن ســب النــيب  -وفقنــا ا وإيـاك  -علــم ا :«الشـفا»ُب رٛتــو ا قـال القايــي عيـاض 

أو  ، ض بــوعــر   أو ، نقصــا ُب نفســو أو نســبو أو دينــو أو خصــلة مــن خصــالوأو أٟتــق بــو ، أو عابــو 
فهـو  ؛ والعيـب لـومنـو  و أو التصغَت لشـننو أو الغـض  شبهو بشيء على طريق السب لو أو اإلزراء علي

 .كما نبينوقتل  يُ  ، واٟتكم فيو حكم الساب ، لو ساب  
بو علــى أو نســب إليـو مـاال يليـق ٔتنِصـ ، أو ٘تـٌت مضـرة لـو ، أو دعــا عليـو ، وكـذل  مـن لعنـو :ٍب قـال

بــبعض العــوارض البشــرية  َغمصــوأو  ، عّيـــره بشــيء ٦تــا جــرى مــن الــبالء وانــة عليــوأو  ، طريــق الــذم
 .لديوا١تعهودة و اٞتائزة 

 ٕ.ار ـ وىكذا كلو إٚتاع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ريوان ا عليهم إذل ىلم جَ 

                                              
 . ٙٛ، ص « الصارم ا١تسلول»انظر  ٔ
 .للقايي عياض رٛتو ا ، القسم الرابع ، الباب األول «الشفا»باختصار يسَت من  ٕ
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فلما   ، ُب غزوة  وا معقصة النفر الذين خرجو ، والدليل على ذل  كفر  بالنيب االستهزاء و 
ما رأينا مثل قرائنا ىؤالء ؛ أرغب بطونا وال أكذب ألسنا وال  :قال أحدىمكانوا ببعض الطريق 
 .أجنب عند اللقاء

فنزل القرآن بتكفَته ُب قولو تعاذل ُب سورة التوبة ﴿ولئن سنلتهم ليقولن  ، فبلغ ذل  رسول ا 
 ورسولو كنتم تستهزئون * ال تعتذروا قد كفرًب بعد إٯتانكم﴾.قل أبا وآياتو  نلعبإ٪تا كنا ٩توض و 

اٟتجارة وىو يقول يا  ٕوُ بُ ــتنكِ  ناقة رسول ا  ٔبِ أنا رأيتو متعلقا ْتقِ  :قال عبد ا بن عمرو
 كنتم تستهزئونأبا وآياتو ورسولو  يقول  ورسول ا  ، إ٪تا كنا ٩توض ونلعب :رسول ا
 .اآلية

قال ابن سعدي  ، للنيب أ٫تية حق التوقَت والتعظيم واإلجالل اآلية أعظم تنبيو على وُب ىذه 
ألن أصل الدين مبٍت  ، رٛتو ا ُب تفسَت اآلية: فإن االستهزاء با ورسولو كفر ٥ترج عن الدين

 على تعظيم ا وتعظيم دينو ورسلو واالستهزاء بشيء من ذل  مناف ٢تذا األصل ومناقض لو أشد
 .انتهى .ا١تناقضة

ألن الرجل جاء معتذرا  ، ا١تستهزئ يستوي فيو اٞتاد وا٢تازلوُب اآلية أيضا تنبيو على اٟتكم بكفر 
ليبُت دخولو  ، فجاء اٟتكم العام بكفره ، ودل يكن جادا ُب استهزائو ، بننو إ٪تا كان ٮتوض ويلعب
 ٖ.اٞتاد وا٢تازل ُب اٟتكم سواء

 

                                              
 «.النهاية»اٟتقب ىو اٟتبل الذي يشد على حقو البعَت. انظر  ٔ
 «.النهاية»وتصيبو أثناء مشيو عليها. انظر تنِكبُوُ تنالو  ٕ
 .انظر القصة مسندة ُب تفسَت الطربي وتفسَت ابن أيب حاًب ٖ



 الفصل الخامس: نواقض اإليمان بالنبي 

 473 

 فصل
 مسائل: عشرةفيو  نيب ومويوع االستهزاء بال

 .وقد تقدم بيان ذل لون من ألوان إيذائو ،  أن االستهزاء بالنبي المسألة األولى: 
 .وقد تقدم الكالم ُب ذل  ، وبيان أنو كفر،  حكم االستهزاء بالنبي المسألة الثانية: 
 . : عقوبة المستهزئ بالنبي المسألة الثالثة
، حكــــى ذلــــ  القايــــي عيــــاض ُب كتــــاب  ســـب النــــيب  لمون علــــى وجــــوب قتــــل مــــنـأٚتـــع ا١تســــ

حكـى كمـا ، وكذا إسحاق بن راىويو و٤تمد بن سحنون ،   ٔ« الشفا بتعريف حقوق ا١تصطفى »
و٦تــا ،  ٕ« الصــارم ا١تســلول علــى شــاًب الرســول »ذلــ  عنهمــا ونقــل كالمهمــا ابــن تيميــة ُب كتابــو 

قتــل بغــَت أن السـاب إن كــان مســلما فإنــو يكفــر ويُ  ٖوٖتريــر القــول فيهــا :رٛتــو ا ُب ىــذا البــاب قالـو
 ٗ.خالف ، وىو مذىب األئمة األربعة وغَتىم

علــى ذلــ  ٚتــع مــن ، وقــد حكــى اإلٚتــاع  كمــا أٚتــع ا١تســلمون علــى قتــل مــن ســب رســول ا 
أٚتـع عـوام  :، وأبـو بكـر بـن ا١تنـذر ، حيـ  قـال ٘«الشـفا»، منهم القايي عياض ُب كتـاب  العلماء

مالـ  والليـ  بـن سـعد وأٛتــد  :القتـل ، و٦تـن قـال ذلـ  علـى أن حـد مـن سـب النـيب  أىـل العلـم
 .وإسحاق ، وىو مذىب الشافعي

                                              
 .انظر القسم الرابع ، الباب األول ٔ
 . ٘ٔص  ٕ
 . أي ُب مسنلة سب النيب  ٖ
 . ٙٔ، ص « الصارم ا١تسلول» ٗ
 . ة ُب إ٬تاب قتل من سبو أو عابو للقايي عياض ، القسم الرابع ، فصل ُب اٟتج «الشفا»انظر كتاب  ٘
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من لكعب بـن األشـرف ،  :قال حتج بو ُب ىذا الباب قصة كعب بن األشرف ، وأن النيب ـو٦تا يُ 
 ؟فإنو قد آذى ا ورسولو

 ٔ.فقتلوه  فانتدب لو ٚتاعة بإذن النيب
 أيرب عنقو؟ :بكر الصديق ريي ا عنو على رجل ، فقال من أصحابو أبو برزة وتغيظ أبو

 ٕ. فقال: ما كانت ألحد بعد رسول ا 
ـــفــال أعلـم أحـدا يوج رسـول ا  فنمـا مـن بعــدَ  :قـال أبـو بكــر ب قتـل مـن ُســـب  بعـد رســول ا ــــــــــــــ

 .ٖ 
لفارسي من أصـحاب الشـافعي ، حكـى ذلـ  عـنهم وكذا قال ا٠تطايب و٤تمد بن سحنون وأبو بكر ا

 .٘ٔ-ٗٔ، ص « الصارم ا١تسلول»ابن تيمية رٛتو ا ُب كتابو 
فقـد  رسـول ا  مـن ا١تعلـوم أن مـن عـاداو معااااة لاو ،  : أن االستهزاء باالنبي الرابعةالمسألة 

 ُب وليــاء ا فإنــو معــاٍد مــن أوليــاء ا ، ومــن عــادا وليــا مــن أ عــادا ا ُب اٟتقيقــة ، ألن النــيب 
 ؟! خَت أولياء ا تعاذل وىو ٤تمد  ىفكيف ٔتن عاداٟتقيقة ، 
 ٗ.بالحربمن عادى رل وليا فقد آذنتو  :: إن ا تعاذل قال قال النيب 

                                              
 .( من حدي  جابر ريي ا عنؤٓٛٔ( ومسلم )ٖٚٓٗرواه البخاري ) ٔ
 .( ، وصححو األلباين رٛتو اٖٛٓٗ( ، والنسائي )ٖٖٙٗرواه أبو داود ) ٕ
،  « اإلٚتاع»َت ، وانظر ( ، باختصار يسٓٙ/ٛ) البن ا١تنذر ، كتاب ا١ترتد ، باب ما ٬تب على من سب نيب ا « اإلشراف» ٖ

 .كتاب ا١ترتد
 .( عن أيب ىريرة ريي ا عنوٕٓ٘ٙرواه البخاري )ٗ 
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وُب ،  بعقوبااة ال لااو فااي الاا نيا قباال ا  اارة حقياا    أن المسااتهزئ بااالنبي  :الخامسااةالمسااألة 
فقــد روى الطـــرباين والبيهقــي عـــن ابــن عبــاس ريـــي ا عنهمــا ُب قولـــو علـــى ذلــ  ،  التــاريش شــواىد

  :، قال إنا كفيناك ا١تستهزئُتتعاذل 
الوليــد بــن ا١تغــَتة ، واألســود بــن عبــد يغــوث ، واألســود بــن ا١تطلــب ، وأبــو زمعــة مــن بــٍت  :ا١تسـتهزئُت

ائـل السـهمي ، فنتـاه جربيـل عليـو أسد بن عبد العزى ، واٟتارث بن غيطـل السـهمي ، والعـاص بـن و 
 ٔ، فــنراه أبــا عمــرو الوليــد بــن ا١تغــَتة ، فنومــن جربيــل إذل أّتلــو الســالم ، فشــكاىم إليــو رســول ا 

 ٖ.ما صنعت شيئا :ٕفقال
 .وكَ كفيتُ   :قال

 .ما صنعت شيئا :ٍب أراه اٟتارث بن غيطل السهمي فنومن إذل بطنو ، فقال
 .وكَ كفيتُ   :فقال

 .ما صنعت شيئا :، فقال ٗوِ صِ مُ ـبن وائل السهمي ، فنومن إذل أخْ  ٍب أراه العاص
 .كفيُتَكو :فقال

 .فقطعها ٙلو ، فنصاب أّتلو نبالً  ٘رِيشُ فنما الوليد بن ا١تغَتة فمر برجل من خزاعة وىو يَ 

                                              
 .«النهاية»انتهى ٥تتصرا من  .قال ابن األثَت: األّتل ؛ عرق ُب باطن الذراع ، وقيل: عرق غليظ ُب الرجل فيما بُت العصب والعظم ٔ
 . أي النيب  ٕ
 .، وإال فإنو صنع فيو وصنع ، كما سيتضح بعد أسطر ( ؛ أي ْتسب علم النيب ٞتربيل )ما صنعت شيئا قول النيب  ٖ
 .«النهاية»انظر  .األخـُمص ىو ا١تويع من القدم الذي ال يلصق باألرض إذا وطنىا ٗ
 .«النهاية»انظر  .تها لتستقيمأي ينحِ  ٘
  «.النهاية»األّتل عرق ُب باطن الذراع بُت العصب والعظم. انظر  ٙ



 الفصل الخامس: نواقض اإليمان بالنبي 

 433 

نزل ٖتت  :ي ، فمنهم من يقول عمي ىكذا ، ومنهم من يقولوأما األسود بن عبد ا١تطلب فَعمِ 
ُب عيٍت ، فجعلوا  يا بٍت ، أال تدفعون عٍت ، قد ىلكت ، ُأطعن بشوكٍ  :يقول شجرة فجعل

 .يت عيناهمِ يقولون: ما نرى شيئا ، فلم يزل كذل  حىت عَ 
 .وأما األسود بن عبد يغوث فخرج ُب رأسو قروح فمات منها

 .ات منها، فم يوِ ــــارث بن غيطل فنخذه ا١تاء األصفر ُب بطنو حىت خرج خرؤه من فِ ـوأما اٟت
 .حىت امتألت منها فمات ٔقةربِ وأما العاص بن وائل فبينما ىو كذل  يوما حىت دخل ُب رجلو شِ 

فركب إذل الطائف على ٛتار فربض بو على شربقة ، فدخلت ُب أٜتص قدمو  :وُب رواية للبيهقي
 ٕ.فقتلتو، شوكة 
وآل عمران ، فكان يكتب للنيب كان رجال نصرانيا ، فنسلم وقرأ البقرة   :أنس رض ا عنو قال وعن
 ما يدري ٤تمد إال ما كتبت لو ، فنماتو ا ، فدفنوه ، فنصبح  :، فعاد نصرانيا ، فكان يقول

 .وه٤تمد وأصحابو ، نبشوا عن صاحبنا فنلقَ  علُ ىذا فِ  :وقد لفظتو األرض ، فقالوا
د وأصحابو ، نبشوا عن ىذا فعل ٤تم :فحفروا لو فنعمقوا ، فنصبح وقد لفظتو األرض ، فقالوا

صاحبنا ١تا ىرب منهم ، فنلقوه خارج القرب ، فحفروا لو ، فنعمقوا لو ُب األرض ما استطاعوا ، 
 ٖ.وهفنصبح وقد لفظتو األرض ، فعلموا أنو ليس من الناس ، فنلقَ 

  معلقاً على القصة: «الصارِم ا١تسلولِ »قال شيُش اإلسالِم ابُن تيميَة ُب 
قصمُو اُ وفضحُو بنن ؛ أنو ما كان يدري إال ما َكـتب لو  ذي افًتى على النيب فهذا ا١تلعوُن ال

أخرجُو من القرِب بعد أن ُدفن مراراً ، وىذا أمٌر خارٌج عن العادِة ، يدُل كّل أحٍد على أن ىذا عقوبة 
                                              

 «.النهاية»بن األثَت ُب معناىا: نبت حجازي يؤكل ولو شوك. انظر قال ا ٔ
 ( ، واللفظ للطرباين.ٖٚٔ/٘، باب من اٝتو القاسم ) «األوسط»( ، والطرباين ُب ٛ/ٜ) «الكربى»رواه البيهقي ُب  ٕ
 (.ٕٔٛٚ( ومسلم )ٖٚٔٙرواه البخاري ) ٖ
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رَم أعظُم من ٣ترد ١تا قالُو ، وأنو كان كاذبًا ، إذ كان عامُة ا١توتى ال يصيبهم مثل ىذا ، وأن ىذا اٞتُ 
٦تن طعن  االرتداد ، إذ كان عامُة ا١ترتدين ٯتوتون وال يصيبهم مثل ىذا ، وأن اَ منتقٌم لرسولِو 
 ٔ.عليو وسبُو ، وُمظهٌر لدينو ، ولكذِب الكاذِب إذا دل ٯُتكن للناِس أن يقيموا عليو اٟتد

حنون أفتوا بقتل إبراىيم الفزاري ، أن فقهاء القَتوان وأصحاب س« الشفا»وذكر القايي عياض ُب 
، فنمر  وكان شاعرا متفننا ُب كثَت من العلوم ، وكان يستهزئ با تعاذل وأنبيائو ونبينا ٤تمد 

القايي ٭تِت بن عمر وغَته من الفقهاء بقتلو وصلبو ، فطعن بالسكُت وصلب منكسا ، ٍب أنزل 
 .وأحرق بالنار

لتو عن القبلة ، وّ ــدارت وحــدي استــبتو وزالت عنها األيـعت خشّ فِ ن أنو ١تا رُ ـيـوحكى بعض ا١تؤرخ
  ٕ.فكان آية للجميع وكرب الناس ، وجاء كلب فولغ ُب دمو

وحكى الشيش العالمة أٛتد شاكر أن خطيبا فصيحا مفوىا أراد أن يثٍت على أحد كبار ا١تسئولُت 
جاءه األعمى )أي طو  :قال ُب خطبتو، ف ألنو احتفى بطو حسُت ، فلم ٬تد إال التعريض بالنيب 

 .حسُت( ، فما عبس وما توذل
ولكن ا دل يدع ٢تذا اجملرم جرمو ُب الدنيا قبل أن ٬تازيو جزاءه ُب األخرى ،  :قال الشيش أٛتد

فنُقسم با لقد رأيتو بعيٍت رأسي بعد بضع سنُت ، وبعد أن كان عاليا منتفخا مستعزا ٔتن الذ هبم 
الكرباء ؛ رأيتو مهينا ذليال خادما على باب مسجد من مساجد القاىرة ، يتلقى نعال من العظماء و 

 .ا١تصلُت ، ٭تفظها ُب ذلة وصغار

                                              
 . ٖٖٕص  ٔ
 بع ، الباب األول.للقايي عياض رٛتو ا ، القسم الرا «الشفا» ٕ
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،  وذكروا أن رجال ذىب لنيل الشهادة العليا من جامعة غربية ، وكانت رسالتو متعلقة بالنيب 
، فضعفت  ن رسالتو انتقاصا للنيب م  ة حىت ُيضَ ـــو شانئا حانقا ، فنىب أن ٯتنحو الدرجــشرفوكان مُ 

نفسو وآثر األوذل على اآلخرة ، فلما حاز شهادتو ورجع إذل دياره فوجئ هبالك ٚتيع أوالده وأىلو 
 .ُب حادث مفاجئ

أي إن مبغض  يا  :، قال ابن كثَت رٛتو ا ُب تفسَت اآلية إن شانئ  ىو األبًتوصدق ا 
واٟتق والربىان الساطع والنور ا١تبُت ىو األبًت األقل األذل  ٤تمد ومبغض ما جئت بو من ا٢تدى

  .رهكْ ا١تنقطع ذِ 
منــذ بعــ  إذل يومنــا  لاام يساانم ماان السااخرية واألدا واالعتاا اء النبااي أن : السااسااةالمساااألة 

يــا حســرة وصــدق ا ومــن تــبعهم علــى اٟتــق ، ىــذا ، شــننو شــنن إخوانــو مــن األنبيــاء وا١ترســلُت ، 
، فوصـــفوه بـــاٞتنون والكـــذب والســـحر  مـــا يـــنتيهم مـــن رســـول إال كـــانوا بـــو يســـتهزئونعلـــى العبـــاد 

وا يعصـم  مـن والشعر ، وغمزوه ُب عريو الشريف ، ولكن ا عصمو من أذاىم ، قال تعاذل 
 .إن شانئ  ىو األبًت، وقال  إنا كفيناك ا١تستهزئُت، وقال  الناس

م بعد أن كانوا يسمونو باألمُت ؤتحمد ، وُب ىذا ذمّ ونو مُ ـا يسمأهنم كانو  ومن استهزائهم بالنيب 
  ٔيشتمون مذ٦تا ، وأنا ٤تمد. ؟تمهم: أدل تروا كيف يصرف ا عٍت لعن قريش وشَ  قال النيب 

واالستهزاء بو ليس أمرا حديثا ، فقد استهزىء باألنبياء قبلو وأوذوا ، قال تعاذل  إيذاء النيب و 
 سل من قبل  فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بو يستهزءونولقد استهزئ بر.ٕ 

                                              
 «.ا١تسند»( ، وصححو ٤تققو ٖٓٗ/ٕرواه أٛتد ) ٔ
 . ٓٔ: سورة األنعام ٕ
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يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه ا ٦تا قالوا وكان عند ا وقال تعاذل لنبيو 
 ٔ.وجيهاً 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى  و٢تذا سلى ا نبيو فقال 
 ٕ.َتاً كث

االستهزاء ال يضار الا ين ئاي،ا ، فا ين ال سايبنب ماا بناب النيال والنهاا  ال  : أنالسابعة المساألة
ليـبلغن ىـذا األمـر  :يقـول ٝتعت رسـول ا  :اإلمام أٛتد عن ٘تيم الداري قالكما روى محالة ، 

ىذا الدين ، بعز عزيز أو بـذل  إال أدخلو ا ٗرَ ـوال وبَ  ٖمدريًتك ا بيت ما بلغ الليل والنهار ، وال 
 ٘.ذليل ، عزا يعز ا بو اإلسالم ، وذال يذل ا بو الكفر

، والـدليل علـى ذلـ  أن عمـار بـن  يؤا ذ ال فإنومكرىا  من سب الرسول  أن: ثامنةالالمسألة 
ٍب  ، فــوافقهم ُب هــاىر القــول مكرىــا ، ياســر ريــي ا عنــو عذبــو ا١تشــركون ٔتكــة ليكفــر ٔتحمــد 

، فننزل ا ىذه اآلية ﴿من كفر با من بعد إٯتانو إال من أكره وقلبو  جاء معتذرا إذل رسول ا 
 .ٙمطمئن باإلٯتان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ا و٢تم عذاب عظيم﴾

                                              
 . ٜٙسورة األحزاب:  ٔ
 . ٙٛٔسورة آل عمران:  ٕ
 «.النهاية»انظر  .، واحدهتا مدرة ا١تَدر ىي القرى وا١تدن ٖ
 من وبر اإلبل.ا١تصنوعة  ةا٠تيم ىيالوبر بيت  ٗ
 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: سندا١ت»( ، وقال ٤تققو ٖٓٔ/ٗ) ٘
 . ٙٓٔسورة النحل:  ٙ
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ر ٬توز لو أن و٢تذا اتفق العلماء على أن ا١تكره على الكف :قال ابن كثير  حمو ال في تفسير ا ية
يوارل إبقاء ١تهجتو ، و٬توز لو أن ينىب ، كما كان بالل ريي ا عنو ينىب عليهم ذل  ، وىم 

 .يفعلون بو األفاعيل. انتهى
أن الكفاا  المحاا بين إدا وقعاوا  ؛ابن تيمياة عان بعاض أىال الت اا ب  هدكر ما : ةالتاسع المسألة

  :«الصارِم ا١تسلول» ُب رٛتو اقال جاء النصر ،  في عرض النبي 
دول ، أىل الفقو وا٠تربة ، عما جربوُه مراٍت متعددٍة ُب ونظَُت ىذا ما حدثناه أعداٌد من ا١تسلمُت العُ 

كنا ٨تن   :حصر اٟتصوِن وا١تدائِن اليت بالسواحِل الشاميِة ، ١تا ُحصر فيها بٍت األصفر ُب زماننا قالوا
حتى ن الشهِر ، وىو ٦تتنٌع علينا حىت نكاُد نينُس منو ، ٨تصُر اٟتصن أو ا١تدينَة الشهر أو أكثر م

، ودل يكد يتنخُر  والوقيعة في عرضو تعّ ننا فتحو وتيّسر اِ  إدا تعرَّض أىنُو لسبِّ  سول  
حتى إنا   :فتُح ا١تكاُن َعْنوًة ، ويكوُن فيهم َملحمٌة عظيمٌة ، قالواإال يومًا أو يومُت أو ٨تو ذل  ٍب يُ 

  .، مع امتالِء القلوب غيظاً ٔتا قالوه فيوائر بتع يل  الفتح  إدا سمعناىم يقعون فيو نتبكنا ل  
وىكذا حدثٍت بعض أصحابنا الثقات أن ا١تسلمُت من أىل ا١تغرب حا٢تم مع أىل ا١تغرب كذل  ، 

 ٔ.ومن سنة ا أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده ، وتارة بنيدي عباده ا١تؤمنُت
و ألنـ،  الاذ  جااء باو ب ين اإلساالممستنزم لالستهزاء  بالنبي  االستهزاءأن : عائرةالالمساألة 

، ث إال بعـد بعثتـو دُ دل ٭َتـ االسـتهزاء بـو  علـٌم عليهـا ، وألن النـيب  لـواله ١تـا اسـُتهزىء بـو ، وألن
 .عافانا ا من ذل 

                                              
 . ٖٕٗ – ٖٖٕص  ٔ
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قال نواقض عشرة ، ورؤوس تل  النواقض اإلسالم ،  منالوقوع في ئيء  :1الرابعالناقض 
  :رٛتو ا ٕالشيش سليمان بن سحمان

ذكر أىل العلم نواقض اإلسالم ، وذكر بعضهم أهنا قريب من أربعمائة ناقض ، ولكن الذي أٚتع 
عليو العلماء ىو ما ذكره شيش اإلسالم ، وَعلم ا٢تداة األعالم ، الشيش ٤تمـد بن عبد الوىاب من 

 :فقال رٛتو انواقض اإلسالم ، وأهنا عشرة ، 

 :علم أن نواقض اإلسالم عشرة نواقضا

إن ا ال يغفر أن يشرك بو ويغفر  ا تعاذلالشرك ُب عبادة ا وحده ال شري  لو ، قال  :األول
إنو من يشرك با فقد حرم ا عليو اٞتنة ومنواه النار وما للظا١تُت  ٖ ،ما دون ذل  ١تن يشاء

 .لـذبح لغَت ا ، كمن يذبح للجن أو للقرب، ومنو أ من أنصار

                                              
 . نواقض اإلٯتان بالنيب الكالم على لمويوع األصلي ، وىو لىنا رجوع  ٔ
ىو الشيش سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد ُب قرية الس قا من بلدان أهبا ، درس على الشيش  ٕ

ـنن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىاب ، ودرس كذل  على ابنو عبد اللطيف بن عبد الرٛتـنن بن حسن ، والزمهما عشر عبد الرٛت
سنوات ، ودرس كذل  على الشيش ٛتد بن عتيق سبعة عشر سنة ، كما درس على الشيش ٛتد بن فارس ، ألف كتبا كثَتة تقرب 

أديبا بارعا ، وشاعرا خر يتا ، سخر لسانو للدفاع عن عقيدة أىل السنة ، لو دواوين  من األربعُت كتابا ، ولو أشعار كثَتة ، فقد كان
 ُب زمانو.« حّسان السنة»ُب الدفاع عن اإلسالم ، رد على قريب من ٜتسُت ياال بشعره ، فكان ْتق 

 ىجرية، ولو من العمر ٙتانون عاما. ٜٖٗٔتوُب رٛتو ا سنة 
 من جسده رائحة مس  طيبة دل يعهدوا مثلها. ذُكِر أنو ١تا خرجت روحو مشوا 

ىجري ، للشيش إبراىيم بن عبيد آل  ٜٖٗٔ، حوادث سنة « تذكرة أورل النهى والعرفان بنيام ا الواحد الديان»انظر ترٚتتو ُب 
الناشر: لعقيل ، ، مد بن ٛتد ا« ابن سحمان ، تاريش حياتو ، وعلمو ، وٖتقيق شعره»عبد اسـن رٛتو ا ، وكذا كتاب 

 الرياض. – مكتبة الرشد
 . ٛٗسورة النساء:  ٖ
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 .من جعل بينو وبُت ا وسائط يدعوىم ، ويسن٢تم الشفاعة ، ويتوكل عليهم ، كفر إٚتاعا :الثاني
  .من دل يكفر ا١تشركُت ، أو ش  ُب كفـرىم ، أو صحح مذىبهم ، كفر :الثالث
أن ُحكم غَته أحسن من حكمو ،  أكمل من ىديو ، أو  من اعتقد أن غَت ىدي النيب  :الرابع

 .كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حـكمو ، فهو كافر
 .كفر  -ولو عمل بو  - من أبغض شيئاً ٦تا جاء الرسول  :الخامس
 قل أبامن استهزأ بشيء من دين ا أو ثوابو أو عقابو كفر ، والدليل قولو تعاذل  :السااس

 تعتذروا قد كفرًب بعد إٯتانكمال وآياتو ورسولو كنتم تستهزئون *
ٕ . 

وما السحر ، ومنو الصرف والعطف ، فمن فعلو أو ريي بو كفر ، والدليل قولو تعاذل  :السابع
يعلمان من أحد حىت يقوال إ٪تا ٨تن فتنة فال تكفر

ٖ. 
إنو ومن يتو٢تم منكم فمظاىرة ا١تشركُت ومعاونتهم على ا١تسلمُت ، والدليل قولو تعاذل  :الثامن

منهم إن ا ال يهدى القوم الظا١تُت
ٗ. 

ع ا٠تضر ا٠تروج عن سِ كما وَ   من اعتقد أن بعض الناس يسعو ا٠تروج عن شريعة ٤تمد  :التاسع
  .شريعة موسى عليو السالم فهو كافر

ومن أهلم ٦تن ذكر اإلعراض عن دين ا ، ال يتعلمو وال يعمل بو ، والدليل قولو تعاذل  :العائر
ت ربو ٍب أعرض عنها إنا من اجملرمُت منتقمونبآيا

٘. 

                                                                                                                             
 . ٕٚسورة ا١تائدة:  ٔ
 . ٙٙ - ٘ٙسورة التوبة:  ٕ
 . ٕٓٔسورة البقرة:  ٖ
 . ٔ٘سورة ا١تائدة:  ٗ
 . ٕٕسورة السجدة:  ٘
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وال فرق ُب ٚتيع ىذه النواقض بُت ا٢تازل واٞتاد وا٠تائف إال ا١تكره ، وكلها من أعظم ما يكون 
ا ، فينبغي للمسلم أن ٭تذرىا ، وٮتاف منها على نفسو ، نعوذ با من ا وأكثر ما يكون وقوعً خطرً 

 ٔ.انتهى .موجبات غضبو وأليم عقابو
: ومن نواقض اإلسالم أيضا إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ،  عنوقال مقيده عفا ا 
الة أو الزكاة أو اٟتج ، أو إنكار ٖترمي ا٠تمر والسرقة ، أو إنكار شيء من ـكإنكار وجوب الص

 .أركان اإلٯتان ، و٨تو ذل 
بشكل صريح ، والذي يظهر من  ولعل الشيش دل يذكر ىذا الناقض ألهنا دل تكن واقعة ُب عهده 

 .كالم الشيش أنو اكتفى بذكر ما ىو أكثر وقوعا ، كما قال ُب آخر كالمو

                                              
 (.ٕٖٙ - ٖٓ٘/ٕ) «الدرر السنية من األجوبة النجدية» ٔ
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 وفيو ٙتانية مباح :،  الغلو فيو  :الخامسالناقض 
 األول: تعريف الغلو لغة وشرعا
 الشرعية الثاين: تنصيل ُب حقوق األنبياء

 الثال : مقدمة ُب الغلو
 تعظيم النيب الرابع: أقسام الناس ُب 

 من الغلو فيو ا٠تامس: ٖتذير النيب 

 السادس: اتباع الصحابة لنبيهم ُب اجتناب الغلو ُب األنبياء والصاٟتُت

 السابع: بيان أىم مظاىر الغلو ُب األنبياء والصاٟتُت ٦تا ىو من الشرك با ، ورؤوسها ستة

 ثالثة، ورؤوسها با ىو دون الشرك  ٦تا فصل ُب بيان مظاىر ٤ترمة ُب الغلو بالنيب الثامن: 
 عشرة
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 تفصيل

 المبحث األول: تعريف الغنو لغة وئرعا
الغلو ُب اللغة ىو ٣تاوزة اٟتد ، وُب الشرع ٣تاوزة اٟتد الشرعي ُب باب االعتقـاد أو العبـادة ، والـذي 

 أعطــاه ا إياىــا ، فـوق ا١تنزلــة الـيتوتــوقَته  يعنينـا ُب ىــذا السـياق ىــو ٣تـاوزة اٟتــد ُب تعظــيم النـيب 
صــــرف شــــيء مــــن ب، اٗتــــاذه شــــريكا مــــع ا حــــد صــــل األمــــر إذل والعلــــة ُب النهــــي عــــن الغلــــو أال ي

الــدعاء أو الــذبح أو كعبــادات  الصــفات كصــفة علـم الغيــب ، أو مــن الســواء مــن خصـائص ا لــو ، 
ركو فيــو مشــارِك ىــو حــق ا الــذي ال يشــا ، فهــذا كلــو ٤تــرم و٥تــرج مــن ملــة اإلســالم ، فــإن النــذر لــو

الكمـــال ا١تطلـــق ، والغـــٌت الـــــمطلق ، والتصـــرف الــــمطلق مـــن ٚتيـــع الوجـــوه ، وأنــــو ال االعـــًتاف لـــو ب
يســتحق العبــادة والتنلــو أحــد ســواه ، فمــن غــال بنحــد مــن ا١تخلــوقُت حــىت جعــل لــو نصــيًبا مــن ىــذه 

فــره ا إال بالتوبـــة قبـــل األشــياء ؛ فقـــد ســاوى بـــو رب العــا١تُت ، ووقـــع ُب الشـــرك األكــرب الـــذي ال يغ
 ٔا١تمات.

 

                                              
 ٖتقيق ٤تمد حامد الفقي رٛتو ا. ٙٓٔ، ص « اقتضاء الصراط ا١تستقيم»ُب  انظر ما قالو ابن تيمية ُب تعريف الغلو ٔ
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 الغنو  طر: المبحث الثاني
ىو الذي أدى بكثَت من األمم إذل الوقوع ُب الشرك ، بدءا من قوم  -عموما  –الغلو ُب الصاٟتُت 
الشرك ُب عهد نوح عليو الصالة والسالم من تعظيم  ، فقد كان منشنُ  نوح إذل أمة ٤تمد 

وقالوا ري عن ابن عباس ريي ا عنهما ُب تفسَت قول ا تعاذل الصاٟتُت ، ففي صحيح البخا
أٝتاء رجال صاٟتُت من قوم  :قال ال تذرن آ٢تتكم وال تذرن ودًّا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا

،  ٕأوحى الشيطان إذل قومهم أن انصبوا إذل ٣تالِـسهم اليت كانوا ٬تلسون أنصابا ٔنوح ، فلما ىلكوا
 ُٗعبدت. ٖالعلم ٝتائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد ، حىت إذا ىل  أولئ  وتـنس شوٝتوىا بن

وروى ابن جرير بإسناده إذل الثوري عن موسى عن ٤تمد بن قيس أنو قال عن يغوث ويعوق ونسرا:  
كانوا قوًما صاٟتُت من بٍت آدم ، وكان ٢تم أتباع يقتدون هبم ، فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا 

ون هبم: لو صورناىم كان أشوق لنا إذل العبادة إذا ذكرناىم ، فصّوروىم ، فلما ماتوا وجاء يقتد
 ٘.فعب وىمآخرون دب  إليهم إبليس ، فقال: إ٪تا كانوا يعبدوهنم ، وهبم يسقون ا١تطر ، 

وقال ابن القيم: قال غَت واحد من السلف: كان ىؤالء قوًما صاٟتُت ُب قوم نوح عليو السالم ، 
 ٙما ماتوا عكفوا على قبورىم ، ٍب صوروا ٘تاثيلهم ، ٍب طال عليهم األمد فعبدوىم.فل

                                              
 أي ماتوا. ٔ
أي اصنعوا أنصابا ، وىي ٘تاثيل تصنع على ىيئتهم ٍب تـنصب ُب اجملالس لَتاىا الناس فيقتدوا هبم ُب أفعا٢تم! وىكذا دخل عليهم  ٕ

 الشيطان.
 .«النهاية»أي ٖتول من حال إذل حال. انظر  ٖ

 ل مقيده: وسبب التحول والتحريف ىو عدم اٟتفظ.قا
 (.ٕٜٓٗرواه البخاري )ٗ 
 . ٕٗسورة نوح: تفسَت ، « تفسَت ابن جرير»٘ 
 ( ، ٖتقيق ٤تمد حامد الفقي.ٗٛٔ/ٔ، )« إغاثة اللهفان»ٙ 
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وبعد نشوء الشرك وعبادة األصنام ُب قوم نوح تــتابع الناس على ذل  وانتشر بينهم كما قال ابن 
عباس ريي ا عنو: صارت األوثان اليت كانت ُب قوم نوح ُب العرب بعُد ، أما ُود فكانت لكلب 

، وأما سواع فكانت ٢تذيل ، وأما يغوث فكانت ١تراد ٍب لبٍت غطيف باٞترف عند  ٔومة اٞتندلبد
 ٕسبن ، وأما يعوق فكانت ٢تمدان ، وأما نسر فكانت ٟتِمَت آلل ذي الكالع.

 ٖ.ثم اتخذىا العرب بع  دلكوقال قتادة: كانت ىذه اآل٢تة يعبدىا قوم نوح ، 
أن غالب شرك األمم  « زاد ا١تعاد»ارٮتية ، فقد قرر ابن القيم ُب وبناء على ما تقدم من اٟتقائق الت
 ٗكان من جهة الصور والقبور.

 فصل
و١تا كان الغلو من أعظم أسباب اال٨تراف ، سواء كان ُب حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا بننبياء ؛ 

نكم وال تــتبعوا أىواء قل يا أىل الكتاب ال تغلوا ُب ديهنى ا أىل الكتاب عن ذل  ، قال تعاذل 
 ٘.قوم قد يلوا من قبل وأيلوا كثَتا ويلوا عن سواء السبـيل

من أُمرًب  ٙقال ابن كثَت رٛتو ا ُب تفسَت ىذه اآلية: أي ال ُٕتاوزوا اٟتد ُب اتباع اٟتق ، وال ُتطروا
عتم ُب ا١تسيح ، وىو ية ، كما صنلـنهبتعظيمو ، فتبالغوا فيو حىت ٗترجوه عن حيز النبوة إذل مقام اإل

                                              

 مويع ُب مشال جزيرة العرب.ٔ 
 (.ٕٜٓٗرواه البخاري )ٕ 
 (.ٕٗ٘/ٕٔ، ) ٕٗ، تفسَت سورة نوح: « تفسَت ابن جرير»ٖ 
 (.ٛ٘ٗ/ٖ« )زاد ا١تعاد»ٗ 
 . ٚٚا١تائدة: سورة  ٘
 اإلطراء ىو ٣تاوزة اٟتد ُب ا١تدح. ٙ
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من دون ا ، وما ذل  إال القتدائكم بشيوخكم ، شيـوخ  إلـنهانبـي من األنبياء ، فجعلتمـوه 
 الضالل ، الذين ىم سلفكم ٦تن يل قدٯتاً. انتهى.

 :يا أىل الكتاب ال تغلوا ُب دينكم وال تقولوا على ا إال اٟتقوقال ُب تفسَت آية النساء 
ل الكتاب عن الغلو واإلطراء ، وىذا كثَت ُب النصارى ، فإهنم ٕتاوزوا اٟتد ُب عيسى تعاذل أى ىينه

حىت رفعوه فوق ا١تنـزلة اليت أعطاه ا إياىا ، فنقلوه من حيز النبوة إذل أن اٗتذوه إلـنهاً من دون ا ، 
، فادعوا فيهم يعبدونو كما يعبدونو ، بل قد غلوا ُب أتباعو وأشياعو مـمن زعم أنو على دينو 

العصمة ، واتبعوىم ُب كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطالً ، أو يالاًل أو رشاداً ، أو صحيحاً أو  
 . اٗتذوا أحبارىم ورىباهنم أرباباً من دون اكذباً ، و٢تذا قال ا تعاذل 

لنصارى عيسى قال: ال تطروين كما أطرت ا ٍب ساق حدي  عمر ريي ا عنو ، أن رسول ا 
 انتهى.ٔ بن مرمي ، فإ٪تا أنا عبد ، فقولوا: عبد ا ورسولو.ا

 عن الغلو. وسينٌب ُب ا١تبح  ا٠تامس سرد مزيد أحادي  نبوية ُب هني النيب 

                                              

 (.ٕٚٛٚ( ، والدارمي )٘٘/ٔ( واللفظ لو ، وأٛتد )ٖ٘ٗٗرواه البخاري )ٔ 
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 في حقوق األنبياء تأصيل: لثالمبحث الثا
األنبيـاء صــلى رٛتـو ا ُب معـرض كــالم لـو عـن حقـوق  ٔقاسـم٤تمــد بـن بـن  الرٛتــننقـال الشـيش عبـد 
 :ا عليهم وسلم

فــإن فضـــلهم وحيـــاهتم وكـــرامتهم ونبــوهتم ورســـالتهم ال تقتضـــي صـــرف حــق ا ٢تـــم ، وتنــــزيلهم منــــزلة 
ا١تلـ  ا٠تـالق ُب القصــد والـدعاء وا٠تـوف والرجــاء والرغبـة والرىبـة ، وال يوجــب ذلـ  صـرف الوجــوه 

لــنهية الـيت بيـده تعـاذل وتقـدس ، بـل ذلـ  عن عـالم الغيـوب إلـيهم ُب شـيء مـن ا١تطالـب وا١تقاصـد اإل
 وحـــده ال شـــري  لـــو ، ال يشـــرَكو فيـــو نـــيب مرســـل ، وال مَلـــ  مقـــرب وال غَت٫تـــا ، وقـــد قـــال تعـــاذل 

 ٕ.ليس ل  من األمر شيءألكرم خلقو وأفضل رسلو 
يو مرتكب إذل الكفر ، بل يكون ُب دائرة البدع الغَت مكفرة ، فال يعترب الواقع فقد ال يصل الغلو و 

 .الغلو زرِ وِ ــ، بل يكون قادح فيو ، منتقص ألجره ، ٤تتمل لِ  لشيء من نواقض اإلٯتان بالنيب 

                                              
ز الشيش ٓتدمة ىجري ، ودرس على يد ٚتلة من علماء ٧تد ، ٘تي ٜٖٔٔمن علماء ٧تد ا١تعروفُت ، ولد سنة الرٛتـنن الشيش عبد  ٔ

وثالثُت ٣تلدا عدا الفهارس ، وطبعت  ةالًتاث العلمي من مصادره ٍب ٖتقيقو وطباعتو ، أبرزىا فتاوى ابن تيمية ، ٚتعها ُب ٜتس
ىجري ، وكذا ٚتع فتاوى علماء ٧تد بدءا من الشيش ٤تمد بن عبد  ٖٔٛٔعلى نفقة ا١تل  سعود بن عبد العزيز رٛتو ا عام 

، وتقع ُب ستة « الدرر السنية ُب الفتاوى النجدية»ن الثاين عشر إذل العلماء ا١تعاصرين ُب زمنو ، وىي ا١تعروفة بـ الوىاب ُب القر 
ىجري ، وٚتع الشيش أيضا فتاوى مفيت  ٖٙ٘ٔآل سعود سنة بن عبد الرٛتـنن عشر ٣تلدا ، وطبعت على نفقة ا١تل  عبد العزيز 

م آل الشيش رٛتو ا ُب ثالثة عشر جزءا ، وطبعت بنمر من ا١تل  فيصل بن عبد العزيز الديار السعودية الشيش ٤تمد بن إبراىي
 ىجري. ٜٖٓٔرٛتو ا ُب عام 

وللشيش مؤلفات وشروحات ُب العقيدة وأصول التفسَت والفقو واٟتدي  والنحو ، قد نفع ا هبا كثَتا واستفاد منها ا١تسلمون ، 
 رٛتو ا وأجزل ثوابو.

 ىجري رٛتو ا رٛتة واسعة. ٕٜٖٔسنة عبد الرٛتـنن يش توُب الش
 . ٚ٘ٔ – ٙ٘ٔ، ص  «السيف ا١تسلول على عابد الرسول» ٕ
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وال غلو وال إجحاف ، وإن ٦تا امتاز بو ىذا الدين الوسطية ُب كل شيء ، فال إفراط وال تفريط ، 
 .وكذل  جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناسقال تعاذل 
قريش أوسط العرب نسباً  :والوسط ىنا ا١تراد بو ا٠تيار واألجود ، كما يقال :كثَت رٛتو اقال ابن  

 .ودارا ، أي خَتىا
و١تا جعل ا ىذه األمة وسطًا ؛ خصها بنكمل الشرائع وأقوم ا١تناىج وأويح ا١تذاىب ، كما قال 

يم ىو ٝتاكم ا١تسلمُت من ىو اجتباكم وما جعل عليكم ُب الدين من حرج ملة أبيكم إبراىتعاذل 
 ٔ.قبل وُب ىذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس

                                              
 ، باختصار يسَت. ٜٕٔ، سورة البقرة: « تفسَت القرآن العظيم» ٔ
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 أقسام الناس في تعظيم النبي المبحث الرابع:  
 :إذل ثالثة أقسام ينقسم الناس ُب معاملة النيب 

والتــــوقَت  فاء الــــذين يهضــــمونو حقــــو ، وال يقومــــون ْتقــــو الواجــــب مــــن اٟتــــب وا١تــــواالة لــــوـأىــــل اٞتــــ
 .والتبجيل

وأىل الغلو الذين يرفعونو فوق منـزلتو اليت أنــزلو ا إياىـا ، بنسـبة شـيء مـن خصـائص ا لـو ، والـيت 
 .تقدم ذكرىا ُب صورة الغلو

 .، ويربءون من الغلو فيو الشرعيةوأىل اٟتق الذين ٭تبونو ويوالونو ويقومون ْتقوقو 

 فصل
الرافضة الغالة فضلوا ، ف ظيم النيب حرفة ُب باب تعسل  بعض أىل البدع مسال  منوقد 

 . على النيب  - بزعمهم –أئمتهم ا١تعصومُت 
 . الصوفية الباطنية الذين فضلوا األولياء واألقطاب على النيب و 

حىت عبدوه ، وصرفوا لو  يقابل ىاتُت الطائفتُت طائفة الغالة ، الذين غلوا ُب تعظيم النيب 
اذل من أفعال العباد ، من دعاء ونذر وذبح وغَت ذل  ، أو وصفوه بصفات ا خالص حق ا تع

 .ويغلب ىذا ُب عباد القبورا٠تاصة بو كعلم الغيب و٨تو ذل  ، 
بننواع من التعظيم البدعي ، دل  لنيب وان الغلو ما يفعلو بعض أىل البدع من تعظيم لـومن أل

وغَت ذل  ٦تا سينٌب ذكر بعض  ، أو التوسل ّتاىو ،، كعمل ا١توالد  يعرفها صحابة رسول ا 
 أنواعو.
التعظيم الشرعي ، واجتنبوا  عظموا النيب ف –جعلنا ا والقارئُت منهم  –نة واٞتماعة ـأىل السأما 

 .طرق التعظيم البدعي والشركي
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 من الغنو فيو تحذير النبي المبحث الخامس: 
، وسنقتصر ىنا ُب حياتو وحىت سياق ا١توت عن الغلو فيو يزجر الناس و٭تذرىم  كان النيب وقد  

  :على ذكر عشرة أحادي 

ال تطروين كما أطرت  :يقول ٝتعت النبـي  :ريي ا عنو قالبن ا٠تطاب عن عمر  .ٔ
 ٔ.عبد ا ورسولو :النصارى ابن مرمي ، فإ٪تا أنا عبد ، فقولوا

 ٕ .واإلطراء ىو ٣تاوزة اٟتد ُب ا١تدح
 :ا رٛتو ٖٛتد بن ٭تِت النجميأقال الشيش 

 .أكثر من حقو ىفوق منـزلتو ، ويُعطواإلطراء ىو أن ُيرفع 
ومن يطع ا فقال تعاذل  ق ا بُت حقو ا٠تاص بو واٟتق ا١تشًتك بينو وبُت رسولو ر  وقد ف

 .والرسول وٮتشى ا ويتقو فنولئ  ىم الفائزون
ألن ىاتين الخصنتين وخص نفسو با٠تشية واالتقاء ، ، ف عل الطاعة مشتركة بينو وبين  سولو 

 ٗ.من  صائصو سبحانو وتعالى

                                              

 قدم ٗتر٬تو.تٔ 
 .«النهاية ُب غريب اٟتدي »انظر ٕ 
ىــ ، مـن  ٖٙٗٔ قرية النجامية ُب جنوب ا١تملكة العربية السـعودية ، مولـده ُب أٛتد بن ٭تِت بن ٤تمد بن شبَت النجمي ، من أىارل ٖ

 الشيش حافظ حكمي ، والشيش ٤تمد بن إبراىيم آل الشيش رٛتهم ا.و مشاٮتو: عبد ا القرعاوي ، 
، « حكــم اٞتهــر بالبســملةرســالة ُب »تنزيــة الشــريعة عــن إباحــة األغــاين ا٠تليعــة( ،  »، لــو عــدة مؤلفــات منهــا: كــان فقيهــا ٤تــدثا 

ىــ رٛتـو ا رٛتــة  ٜٕٗٔ، تـوُب عـام ســنة «. ا١تـورد العـدب الـزالل فيمــا انتقـد علـى  بعـض ا١تنــاىج الدعويـة مـن العقائــد واألعمـال»
 واسعة.

 .، باختصار وتصرف يسَت ٖٓٓ – ٜٕ٘، ص  «أويح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارة» ٗ
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٢تم فنتيت  2، فرأيتهم يسجدون ١ترزُبان ٔأتيت اِٟتَتة :قالريي ا عنو وعن قيس بن سعد  .ٕ
إين أتيت اٟتَتة فرأيتهم يسجدون ١ترزبان ٢تم ، فننت يا رسول ا أحق أن نسجد  :فقلت النبـي 
  ؟أرأيت لو مررت بقبـري أكنت تسجد لو :لل  ، قا
 .ال :قلت
فــال تفعلــوا ، لــو كنــت آمــرا أحــدا أن يســجد ألحــد ألمــرت النســاء أن يســجدن ألزواجهــن ١تــا  :قــال

 ٖ.جعل ا عليهن من اٟتق
  ؟ما ىذا يا معاذ :فقال من الشام سجد للنبـي ريي ا عنو و١تا قدم معاذ  .ٖ

 .، فنردت أن أفعل ذل  ب  ٘وبطارقتهم ٗسجدون ألساقفتهمأتيت الشام ، فوجدهتم ي :فقال
 ٙ.ل ، فإين لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ألمرت ا١ترأة أن تسجد لزوجهاـفال تفع :قال
يا رسول ا ، إيذن رل  :فقال جاء أعرابـي إذل النبـي  :وعن ابن بريدة عن أبـيو قال .ٗ

 .فألسجد ل 
 ٚ.د ألمرت ا١ترأة تسجد لزوجهالو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألح :قال

 ٔ.ينكره ُب كل مرة أشد اإلنكار ، وكان النيب  وقد تكرر ىذا الفعل عدة مرات أمام النيب 
                                              

 .بالعراق آنذاك اٟتَتة بلد معروفٔ 
 .وىو مقدم عندىم، ا١ترزبان ىو الفارس الشجاع ٕ 
 .( ، وصححو األلباينٚٛٔ/ٕ( ، واٟتاكم )ٖ٘ٗٔ« )كتاب الصالة»( ، والدارمي ُب ٕٓٗٔرواه أبو داود )ٖ 
 .«لسان العرب»انظر  .، وىو رئيس النصارى ُب الدين -بضم ا٢تمزة  –األساقفة ٚتع أُسـقف  ٗ
 .«ا١تعجم الوسيط»و « لسان العرب»انظر  .طريق ، بكسر الباء ، ويقال بطري  ، وىو من ا١تقدمُت عند النصارىبطارقة ٚتع بِ  ٘
( ، وكذا الشيش شعيب كما ُب ٘٘/ٚ« )اإلرواء»( ، وحسنو الشيش األلباين كما ُب ٔٚٔٗ( وابن حبان )ٖ٘ٛٔرواه ابن ماجو )ٙ 

 .«صحيح ابن حبان»ُب حاشيتو على 
 .(ٖٙٗٔ كتاب الصالة ، باب النهي أن يسجد ألحد ، )رواه الدارمي ُبٚ 
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 .: ما شاء ا وشئت أن رجال قال للنيب ريي ا عنو وعن ابن عباس  .٘
 ٕ.بل ما شاء ا وحده ؟: أجعلتٍت وا عدالً  فقال لو النيب 
 ٖ.ما شاء ا وحده ؟ نداجعلت  :وُب لفظ

ما شاء ا وشئت ، ولكن  :: إذا حلف أحدكم فال يقل قال رسول ا  :قال ووعن .ٙ
 ٗ.ما شاء ا ٍب شئت :ليقل
أخي عائشة ألمها ، أنو رأى فيما يرى النائم كننو مر ريي ا عنها خربة فيل بن سَ وعن طُ  .ٚ

  ؟من أنتم :برىط من اليهود فقال
  .اليهود٨تن  :قالوا
  .إنكم أنتم القوم لوال أنكم تزعمون أن عزيرا ابن ا :قال

 .ما شاء ا وشاء ٤تمد :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقالت اليهود
  ؟من أنتم :ٍب مر برىط من النصارى فقال

  .٨تن النصارى :قالوا
  .ا١تسيح ابن ا :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقال
 .ما شاء ا وشاء ٤تمد :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :قالوا

                                                                                                                             
 .انظر ما رواه الدارمي ُب كتاب الصالة ، باب النهي أن يسجد ألحد عن قيس بن سعد ، واٟتدي  اآلخر عن ابن بريدة عن أبـيو ٔ

 .ها( وابن أيب شيبة كال٫تا ُب كتاب النكاح عن عائشة ريي ا عنٕ٘ٛٔوانظر أيضا ما رواه ابن ماجو )
 .( عن أيب ىريرة ريي ا عنوٜ٘ٔٔوانظر أيضا ما رواه الًتمذي )

، وخرجو األلباين  «ا١تسند» ققو( ، واللفظ لو ، وصححو لغَته ٤تٕٗٔ/ٔ( ، وأٛتد )ٜٛٛ) «عمل اليوم والليلة»رواه النسائي ُب  ٕ
 ؟ولفظ النسائي: أجعلتٍت  عدالً  ، (ٜٖٔ) «الصحيحة»ُب 

 .(ٗٛٚ) «األدب ا١تفرد»البخاري ُب  رواه ٖ
 .(ٖٜٓٔ، ) «السلسلة الصحيحة»( ، وحسنو األلباين ُب ٕٚٔٔرواه ابن ماجو ) ٗ
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  ؟ىل أخربت هبا أحدا :فنخربه فقال فلما أصبح أخرب هبا من أخرب ، ٍب أتى النيب 
إن طفيال رأى رؤيا ،  :لوا خطبهم ، فحمد ا وأثٌت عليو ، ٍب قالـنعم ، فلما ص :قال :ٔقال عفان

هــا ، نٯتنعــٍت اٟتيــاء مــنكم أن أهنــاكم ع نــتم تقولــون كلمــة كــانفــنخرب هبــا مــن أخــرب مــنكم ، وإنكــم ك
 ٕ.ال تقولوا ما شاء ا وشاء ٤تمد :قال
ُت ُبٍِتَ علي  ـيدخل ح جاء النيب   :قالت الر بـي ع بنت ُمعو ذ :وعن خالد بن ذكوان قال .ٛ

ٖ  ،
َمن قُتَل من  ٙالُدف  ويَنُدبنَ لنا َيضربَن ب ٘مٍّت ، فجعلْت ُجَوْيرِياتٌ  ٗفجلَس على ِفراشي كمجِلس َ 

 .وفينا نيب  يَعلُم ما ُب َغدِ  :آبائي يوَم بدٍر ، إذ قالت إحداىن  
 ٚ.َدعي ىِذِه وقورل بالذِي كنِت تقولُت :فقال

َذا َفالَ تـَُقوُلوُه ، َما يـَْعَلُم َما :وُب لفظ قال  ُٛب َغٍد ِإال  الل و. أَم ا ىن
 مـر بنسـاء مـن األنصـار ُب عـرس ٢تـن   من حدي  عائشـة أن النـيب  «األوسط»وأخرج الطرباين ُب 

 :ُتن  ــــغَ ـيُ 
 ما ُب غدِ  ويعلمُ  ٔوَزوُجُكُم ُب النادي   ٜربدمِ ـوأىدى ٢تا كبشاً تنحنح ُب ال

                                              
 .وىو الذي روى عنو أٛتد ، وىو عفان بن مسلم الصفار ٔ
 .«ا١تسند»كذا ٤تققو ( ، و ٖٛٔ) «الصحيحة»( ، وصححو األلباين ُب ٕٚ/٘رواه أٛتد ) ٕ
 .أي دخل عليها زوُجها ليلة زفافها ٖ
 .دل ينِت ُب اٟتدي  بيان من ىو ا١تخاَطب ، والظاىر أنو خالد بن ذكوان ، راوي اٟتدي  عن عائشة ، ريي ا عنها ٗ
 .اُٞتويرية تصغَت جارية ، وا١تقصود بنيات صغَتات ٘
 .الّندب ىو َعد  خصال ا١تيت ٙ
 .يس فيو مبالغة تفضي إذل الغلوقال ابن حجر رٛتو ا: فيو إشارة إذل جواز ٝتاع ا١تدح وا١ترثية ٦تا ل ٚ
 .األلباين( وصححو ٜٚٛٔ( ، واللفظ اآلخر البن ماجو )ٚٗٔ٘رواه البخاري )ٛ 
 .«النهاية»انظر  .ا١تربد: ىو ا١تويع الذي ٖتبس فيو الغنم واإلبل ٜ
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 ٕ.: ال يعلم ما ُب غٍد إال ا فقال رسوَل ا 
صال سدًّا لباب الغلو فيو ، قد هنى عن مدحو ٔتا فيو من ا٠تفعند ىذا ،  ودل يقف النبـي  .ٜ

  !؟فكيف ٔتن مدحو ٔتا ليس فيو ، كمن نسب لو شيئا من خصائص الربوبـية أو األلوىية
 :فقلنا انطلقت ُب وفد بٍت عامر إذل رسول ا  :فعن عبد ا بن الشخَت ريي ا عنو قال

 .أنت سيدنا
 .السيد ا تبارك وتعاذل :فقال
 .ٖنا َطوالوأعظمُ وأفضلنا فضال ،  :قلنا
 ٗ.قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، وال يستجرينكم الشيطان :فقال
يا رسول ا ، يا خَتنا وابن خَتنا ، وسيدنا وابن  :وعن أنس ريي ا عنو أن أناسا قالوا .ٓٔ

، ال يستهوينكم الشيطان ، أنا ٤تمد بن عبد ا ،  ٘يا أيها الناس ، عليكم بتقواكم :سيدنا ، فقال
 ٙ.د ا ورسولو ، وا ما أحب أن ترفعوين فوق منـزليت اليت أنـزلٍتعب

                                                                                                                             
 .«النهاية»انظر  .النادي: ىو ٣تتمع القوم وأىل اجمللس ٔ
 .(ٚٗٔ٘، شرح حدي  رقم ) «الفتح» ن إسناده ابن حجر ُب( ، وحس  ٖٔٓٗرقم ) ٕ
 .«عون ا١تعبود»انظر شرح اٟتدي  ُب على األعداء ،  وعُلواً  أي أعظُمنا عطاءً ٖ 
« مفردـاألدب ال»والبخاري ُب ( ، ٕ٘ – ٕٗ/ٗمد )ـ( ، وأحٙٚٓٓٔ) «رىـالكب»( ، والنسائي ُب ٙٓٛٗرواه أبو داود ) ٗ
 وصححو األلباين.( ، ٕٔٔ)
 .تقوى ا ُب أقوالكم ٔتراعاةأي عليكم  ٘
ٔتا ٭تضركم من القول ، وال تتكلفوا ، كننكم وكالء  كلمواواللفظ اآلخر ألٛتد وىو لفظ ابن حبان: )قولوا بقولكم( ، أي ت 

 .(ٚٙٔ/ٕٔ« )ا١تسند»نقال من حاشية  .الشيطان ورسلو ، تنطقون عن لسانو
( ، ٕٓٗٙ( ، وابن حبان )ٜٕٗ( )ٕٛٗ) «مل اليوم والليلةع»( ، واللفظ لو ، والنسائي ُب ٕٔٗ،  ٖ٘ٔ/ٖرواه أٛتد ) ٙ

 .(ٖٕ/ٕٓ) .وقالوا: على شرط مسلم« ا١تسند»ققو وصححو ٤ت
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طرق الغلو بنن هنى عـن ٣تـرد الزيـادة ُب مدحـو  ففي ىذين اٟتديثُت وغَت٫تا نرى كيف سد النبـي 
لهم ، ولكـن ـوإن كان ا١تدح منصبا على ما فيـو مـن ا٠تصـال ، فهـو سـيد ولـد آدم وخـَت النـاس وأفضـ

كم ــــــستجرين  ال يَ  :دح يفضـــي إذل الغلـــو فيـــو ورٔتـــا عبادتـــو ، هنـــاىم عنـــو ، وقـــال ٢تـــم١تـــا كـــان ذلـــ  ا١تـــ
 .الشيطان ، أي ال يتدرج بكم ويستزلكم إذل الغلو ُب  

 :«كفاية ا١تستزيد بشرح كتاب التوحيد»قال الشيش صاحل آل الشيش ُب 
 رائع مــا يبلـغ مائــة دليــل أوفـإن ُب ســنة النـيب عليــو الصـالة والســالم مـن الــدالئل علــى قاعـدة ســد الـذ

أكثــر ، وأعظــم الــذرائع الــيت ٬تــب أن تســد ذرائــع الشــرك الــيت توصــل إليــو ، ومــن تلــ  الــذرائع قــول 
 ٔ.أنت سيدنا وابن سيدنا ، وخَتنا وابن خَتنا و٨تو ذل  :القائل
فصلينا وراءه وىو قاعد ، وأبو بكر  اشتكى رسول ا  :قالريي ا عنو وعن جابر  .ٔٔ
الناس تكبَته ، فالتفت إلينا فرآنا قياما فنشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصالتو قعودا ، فلما  ُيسِمع
لوا ، ـإن كدًب آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وىم قعود ، فال تفع :م قالسلّ 

 ٕ.وا قعوداإن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصل   ،ائتموا بنئمتكم 
حىت ال  –وإن كانوا قاموا ُب الصالة  –فإذا كان قد هناىم مع قعوده  :ال ابن تيمية رٛتو اق

من  ٖه القيام لو كان من أىل النار ، فكيف ٔتا فيور  يتشبهوا ٔتن يقومون بعظمائهم ، وبُّت أن من سَ 
 ٘؟وتقبيل األيادي ٗالسجود لو ، ومن ويع الرأس

                                              
 .«ٛتى التوحيد وسده طرق الشرك باب ٛتاية النيب »شرح  ٔ
 .(ٖٔٗرواه مسلم ) ٕ
 .مُتظ  ـللمعَ  القيام ُبأي  ٖ
 وطنطنتو. فِضوأي خ ٗ
 .(ٖٜ/ٕٚ) «٣تموع الفتاوى» ٘
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 لنبيهم في اجتناب الغنو في األنبياء والصالحين اتباع الصحابةالمبحث السااس: 
التحرز من الغنو في األنبياء وقد سار الصحابة ريوان ا عليهم على ىدي نبيهم ُب 

وجد الصحابة  نباي من أنباياء بني إسرائيلوىو  «دانيال»، ومن ذل  تعميتهم لقبـر  والصالحين
إال أن أخفوا قـبره حىت ال يفتــتـن بو الناس إذا وجدوه  ١تا فتحوىا ، فما كان منهم ٔ«رـستَ تُ »قبـره ُب 

حدثنا  :عن خالد بن دينار قال ٕ«مغازيو»ُب فيغلون ُب تعظيمو ، وقصتو رواىا ٤تمد بن إسحاق 
  :أبو العالية قال
سريرا عليو رجل ميت عند رأسـو مصـحف ، فنخـذنا  ٖوجدنا ُب بـيت مال ا٢ترمزان «سًتتُ »١تا فتحنا 

، فننـــا أول رجـــل مـــن  ٗملنـــاه إذل عمـــر بـــن ا٠تطـــاب ، فـــدعا لـــو كعبـــا فنســـخو بالعربــــيةا١تصـــحف فح
  ؟ما كان فيو :العرب قرأه قراءًة مثل ما أقرأ القرآن ىذا ، فقلت ألبـي العالية

  .وما ىو كائن بعد ٘كم وأموركم وٟتون كالمكمُرـ سيِ  :قال
قبــــرا متفرقــة ، فلمــا كـــان بالليــل دفنـــاه حفرنــا بالنهــار ثالثـــة عشــر  :فمــا صـــنعتم بالرجــل؟ قـــال :قلــت

  .وسوينا القبور كلها لنعميو على الناس فال ينبشونو
  ؟وما يرجون منو :قلت
  .كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون  :قال

                                              
األىواز بُت فارس  مدينة ُب خوزستان فتحها أبو موسى األشعري ُب عهد عمر ريي ا عنو ، وا٠توز ىم أىلها وأىل نواحي ىي ٔ

 ، مادة: خوز. «معجم البلدان»والبصرة وواسط وجبال اللور اجملاورة ألصبهان. انظر 
 ، ٖتقيق سهيل زكار. ٚٙ – ٙٙص ٕ 
 .«ا١تعجم الوسيط»انظر  .من ملوك العجمأطلق العرب لقب ا٢ترمزان على الكبَت  ٖ
 .أي ترٚتو إليهاٗ 
 «.النهاية»نظر . اٟتن الكالم ىو معناه وفحواه٘ 
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  ؟من كنتم تظنون الرجل :قلت
  .رجل يقال لو دانيال :قال
  ؟منذ كم وجد٘توه قد مات :قلت
  ؟ٙتائة سنة ما تغَت منو شيءمنذ ثال :قال
 .ال ، إال شعرات من قفاه ، إن ٟتوم األنبياء ال تبليو األرض وال تنكلو السباع :قال

ىــذا إســناد صــحيح إذل أيب العاليــة ، ولكــن إن كــان تــاريش وفاتــو ٤تفوهــاً منــذ ثلثمائــة  :قــال ابــن كثــَت
نـيب بـنص  نـو وبـُت رسـول ا بـن مـرمي لـيس بياسنة فليس بنيب ، بل ىو رجل صـاحل ، ألن عيسـى 

، والفـًتة الــيت كانــت بينهمـا كانــت أربعمائــة سـنة وقيــل ســتمائة ســنة ،  «البخــاري»اٟتـدي  الــذي ُب 
وقيل ستمائة وعشرون سنة ، وقد يكـون تـاريش وفاتـو مـن ٙتا٪تائـة سـنة وىـو قريـب مـن وقـت دانيـال ، 

قــد يكــون رجــالً آخــر إمــا مــن األنبيــاء أو  إن كــان كونــو دانيــال ىــو ا١تطــابق ١تــا ُب نفــس األمــر ، فإنــو
الصــاٟتُت ، ولكــن قربــت الظنــون أنــو دانيــال ، ألن دانيــال كــان قــد أخــذه ملــ  الفــرس فنقــام عنــده 

 .مسجونا كما تقدم
 .وقد روي بإسناد صحيح إذل أيب العالية أن طول أنفو شرب

 .وعن أنس بن مال  بإسناد جيد أن طول أنفو ذراع
 ٔ.يكون رجال من األنبياء األقدمُت قبل ىذه ا١تدد ، وا أعلمفيحتمل على ىذا أن 

فالشاىد من القصة ىو ما فعلو الصحابة ريوان ا عليهم من تعميـة قبــر ذاك النبــي لـئال يفتــتــن بـو 
مـن دون ا يـؤدي إذل عبادتـو قـد الناس إذا علموا أنو قبـر نبـي فيغلون ُب تعظـيم قبــره ، األمـر الـذي 

 .وا قبـره ٘تاماالصحابة ذل  الباب بنن عم   د  ، فسَ ا  أو مع

                                              
 .( ، ذكر شيء من خرب دانيال عليو السالمٓٗ/ٕ، ) «البداية والنهاية» ٔ
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الـذين قـالوا أنـو ىـو ا ، كمـا روى ابـن حجـر أحرق الزنادقة وىذا علي بن أيب طالب ريي ا عنو 
مـن حــدي  أيب طــاىر ا١تخلـص مــن طريــق عبـد ا بــن شــري  العـامري عــن أبيــو  «اٞتـزء الثالــ »ُب 
 !على باب ا١تسجد يّدعون أن  رهبم إن ىنا قوما :قيل لعلي :قال

 ؟ويلكم ، ما تقولون :فدعاىم فقال ٢تم
 !أنت ربنا وخالقنا ورازقنا :قالوا
ويلكم ، إ٪تا أنا عبـد مـثلكم ، آكـل الطعـام كمـا تـنكلون ، وأشـرب كمـا تشـربون ، إن أطعـت  :فقال

 .ا أثابٍت إن شاء ، وإن عصيتو خشيت أن يعذبٍت ، فاتقوا ا وارجعوا
 .قد وا رجعوا يقولون ذل  الكالم :فقال ٔفنبوا ، فلما كان الغد غدوا عليو ، فجاء قَـنرب

 .لهمأدخِ  :فقال
 ٕ.فقالوا كذل 

 .لئن قلتم ذل  ألقتلنكم بنخب  قِـتلة :قال ٖفلما كان الثال 
 :القصـر ، وقـال، فخد ٢تم أخدودا بُت بـاب ا١تسـجد و  َ٘معهم َمـُرورىم ٗفنبوا إال ذل  ، فنمر بَفـَعلة

كم فيهـا حِ إين طـارِ  :)أحفروا( ، فنبعدوا ُب األرض ، وجـاء باٟتطـب فطرحـو بالنـار ُب األخـدود وقـال
 .أو ترجعوا

  :فنبوا أن يرجعوا ، فقذف هبم فيها ، حىت إذا احًتقوا قال

                                              
 .قَـنرب ىو موذل لعلي ريي ا عنو ٔ
 .أي كقو٢تم ُب اليوم األول ٕ
 .أي اليوم الثال  ٖ
 .«لسان العرب»انظر  .َفعلة صفة غالبة على عملة الطُت واٟتفر و٨تو٫تاالـ ٗ
 .«لسان العرب»انظر  .الـَمـر  ىو ا١تسحاة ٘
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 أوقدت ناري ودعوت قَـنربا  إين إذا رأيت أمرا منكرا 
 ٔ.وىذا سند حسن :ٍب قال اٟتافظ

                                              
 .( ، باختصار يسَتٕٕٜٙشرح حدي  ) «فتح الباري» ٔ

،  ( ُب )ترٚتـة علي بن أيب طالب(ٙٚٗ-٘ٚٗ/ٕٗ( )بَتوت - دار الفكر :)الناشر «تاريش دمشق»ورواه ابن عساكر ُب 
( عن عثمان بن أيب عثمان بَتوت - الرسالةالناشر: مؤسسة ( )ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ) «طبقات ادثُت بنصبهان»واألصبهاين ُب 

 .قال: جاء أناس إذل علي بن أيب طالب من الشيعة ، فذكره بنحوه
  )النصَتي(:( ُب النسبة إذلبَتوت - دار الكتب العلمية الناشر:( )ٜٖٙ/٘) «األنساب»: قال السمعاين ُب فائ ة

وىذه النسبة لطائفة من غالة الشيعة يقال ٢تم النصَتية ، والنسبة إليها ُنصَتي ، وىذه الطائفة ينتسبون إذل رجل اٝتو ُنصَت ، وكان 
، وكان ذل  ُب زمن علي ، فحّذرىم  وىؤالء شر الشيعةعنيا ىو ال ، ُب ٚتاعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن 

 .ن دل ترجعوا عن ىذا القول وٕتددوا إسالمكم وإال عاقبتكم عقوبة ما ُسـِمع مثلها ُب اإلسالموقال: إ
َحـبة جامع الكوفة ، فنشعل فيو النار ، وأمرىم بالرجوع فما رجعوا ، فنمر غالمو قنرب حىت ألقاىم ُب ٍب أمر بنخدود ، وُحـِفـر ُب رَ 

شتهر ىذا الكفر منو ، وأن عليا ١تا ألقاىم ُب النار التفت واحد وقال: اآلن النار ، فهرب واحد من اٞتماعة اٝتو نصَت ، وا
 أنو قال: ال يعذب بالنار إال ربـ ها ، وكان علي يرميهم ُب النار وينشد: ٖتققت أنو ىو ا ، ألنو بلغنا عن النيب 

 أوقدت ناري ودعوت قَـنربا منكرا  إين إذا أبصرت أمرا
 .فعل علي ريي ا عنو قال: لو كنت مكان علي ريي ا عنو كنت أقتلهم وما كنت أحرقهمو١تا بلغ ابن عباس ما 

 .وىذه الطائفة باٟتديثة ، بلدة على الفرات
ٝتعت الشـريف عمر بن إبراىيم اٟتسيٍت شيش الزيدية بالكوفة يقول: ١تا انصرفت من الشام دخلت اٟتديثة ٣تتازا ، فسنلوا عن 

رادوا أن يقتلوين ألن اٝتي عمر ، حىت قلت إين علوي وإين كوُب ، فتخلصت منهم ، وإال كادوا أن اٝتي فقلت: عمر ، فن
 .انتهى كالم السمعاين .يقتلوين

وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال: ُأٌب علي ريي ا عنو بزنادقة فنحرقهم ، فبلغ ذل  ابن عباس فقال: لو كنت أنا دل 
ا عليو وسلم: )ال تعذبوا بعذاب ا( ، ولقتلتهم ، لقول رسول ا صلى ا عليو وسلم: )من أحرقهم لنهي رسول ا صلى 

 (.ٕٕٜٙ« )صحيح البخاري» .بدل دينو فاقتلوه(
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مد بــن ـمســحت يــدي علــى أحــ :هدى ، قــال علــي بــن عبــد ا الطيالســيـىــذا ســار أئمــة الــ وعلــى
، فغضـــب غضــبا شـــديدا ، وجعــل يـــنفض نفســـو  ٔحنبــل ، ٍب مســـحت يــدي علـــى بــدين وىـــو يـــنظر

 ٕ.!( ، وأنكره إنكارا شديدا؟)عمن أخذًب ىذا :ويقول
، ومن باب أوذل مـن ىـم دونـو مـن  ُب النبـي  الغلوٖترمي  من ىذه األحادي  واآلثار ىوفاٟتاصل 
 .الصاٟتُت

                                              
 !أي بقصد التربك كما يفعلو بعض الناس ىداىم ا ٔ
 بَتوت. – دار الكتب العلميةالناشر: ( ، ٖٙٔ( ، ترٚتة رقم )ٕٙٔ/ٔ) «طبقات اٟتنابلة» ٕ
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 الشرك بال ىو منمما  النبي مظاىر الغنو في أىم بيان المبحث السابع: 
كثــــَتة ، بعضــــها يعتــــرب مــــن نــــواقض اإلســــالم ، وفاعلــــو يعتــــرب ُب حكــــم   النــــيب ومظــــاىر الغلــــو ُب 

مـــن أىــل الكبــائر ، أمـــا اإلســالم مشــركا ، وبعضــها يـــدخل ُب حيــز البــدع الغـــَت مكفــرة ، وصــاحبها 
 :وىي كالتارل على سبيل اإلٚتالفستة ، ا١تشتهرة ا١تظاىر ا١تكفرة 

و٨تو ذل  ، فهذا شرك ، ألن الدعاء  (يا نيب ا أغثٍت) :كقول ، ء النيب دعا :المظهر األول
إذل قولو  وقال ربكم ادعوين استجب لكمالدعاء ىو العبادة ، وقرأ : قال عبادة ، 

داخرين.ٔ 
ومن أيل ٦تن يدعو من دون ا من ال يستجيب مشرك ، يال لغَت ا فهو  دعاءه فمن صرف

لو إذل يوم القيامة وىم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا ٢تم أعداء وكانوا بعبادهتم  
 .كافرين

يع العبادات ال ٬توز شرك ، ألن الذبح عبادة ، وٚت والذبح لغَت ا،  الذبح لو  :المظهر الثاني
 .فصل لرب  وا٨ترصرفها إال  ، قال تعاذل 

، ألن الطواف عبادة ، ال ٬توز صرفو أيضا وىذا شرك  ،  هالطواف حول قرب  :المظهر الثالث
إال  ، والطواف حول القرب النبوي متعذر ُب ىذه األزمنة بسبب اٟتاجز الذي ويعتو اٟتكومة 

 .خَتاالسعودية ، جزاىا ا 
،  وليطوفوا بالبيت العتيق وحده ، و٤تلو حول الكعبة الشريفة ، ال ٬توز إال والطواف الشرعي 
 .فقد أشرك -طاف بو مُ ـأيا كان ذل  ال -فمن طاف لغَت ا 

                                              

 .وغَت٫تا عن النعمان بن بشَت ، وصححو الشيش األلباين (ٜٜٕٙلًتمذي )( ، واٜٚٗٔرواه أبو داود )ٔ 
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: ال نذر إال فيما  والنذر ال ٬توز إال  ، كما قال وىذا شرك ، ،   النذر لو :المظهر الرابع
 ٔ.جو ا عز وجلابتغي بو و 

ٮتلق أو يرزق أو يدبر األمر ، وىذا شرك  ، كقول أنو دعوى الربوبية فيو  :المظهر الخامس
 .هاىر ، وىو من أقبح أنواع الشرك ، وا ىو ا١تتفرد بالربوبية على خلقو سبحانو وتعاذل

شرك ُب توحيد  ، وىذا ، سواء ُب حياتو أو بعد ٦تاتو دعاء علم الغيب لو ا :المظهر السااس
، فمن وصف غَت ا  فقل إ٪تا الغيب األٝتاء والصفات ، وعلم الغيب خاص با تعاذل ، 

 .هبذه الصفة فقد رد خرب القرآن ، وجعل  شريكا فيما ىو من خصائص ا

                                              
 ٤تققو( ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيو ، عن جده ، وحسنو الشيش األلباين وكذا ٖٕٖٚ( ، وأبو داود )٘ٛٔ/ٕرواه أٛتد ) ٔ
 .«ا١تسند»
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بال ، و ؤوسها  اون الشركمما ىو  في الغنو بالنبي  محرمةبيان مظاىر المبحث الثامن: 
 عشر مظهرا ثةثال

اليت دون الكبائر  ، وبعضها ُب حيزتدخل ُب حيز البدع  ُب الغلو بالنيب ٤ترمة وىناك مظاىر 
مكفرات ْتد ذاهتا ، ولكنها تؤدي إليو ،  وال،  نواقض اإلٯتان بالنيب  منىي وليست ، البدع 

أن ما كان وسيلة  ألن من قواعد الشريعة،  فلهذا حذر منها النيب ففاعلها على خطر عظيم ، 
 .إذل ٤ترم فهو ٤ترم ، والوسائل ٢تا أحكام ا١تقاصد

قربه مسجدا ، أي مكانا يصلى فيو ، وىذا متعذر ْتمد ا بسبب اٟتجرة اٗتاذ  :المظهر األول
مسجدا حدي  جندب  وية واٟتاجز اٟتديدي ايط هبا ، والدليل على ٖترمي اٗتاذ قرب النيب النب

.. أال . :يقول ٔقبل أن ٯتوت ٓتمس ٝتعت النبـي  :لي ريي ا عنو أنو قالبن عبد ا البج
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبـيائهم وصاٟتيهم مساجد ، أال فال تــتخذوا القبور 

 ٕ.مساجد ، فنين أهناكم عن ذل 
ُب ا١تقبـرة لئال ُب حجرة عائشة خالف ما اعتادوه من الدفن  فن الصحابة رسول ا و٢تذا دَ 

 .يُتخذ قبـره مصلى ، وقد صرحت عائشة هبذه العلة كما سينٌب ، ريي ا عنها وعن أبيها
لعن ا اليهود  :ُب مريو الذي دل يقم منو قال رسول ا  :وعن عائشة ريي ا عنها قالت

  .والنصارى ، اٗتذوا قبور أنبـيائهم مساجد

                                              
 .أي ٜتس ليال ٔ
 .(ٕٖ٘رواه مسلم )ٕ 
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 ٔ. أنو ُخشي أن يتخذ مسجدالوال ذل  أُبرز قبـره غَت :قالت

مدفون ْتجرة  النيب ف، وىذا دل ٭تصل ْتمد ا ،  د على قربه ـمسجبناء  :المظهر الثاني
بناء مسجـد ٖترمي ودليل وٮترج ،  قد كان بُت اٟتجرة وا١تسجد باب يدخل منو النيب ، عائشة 

سلمة ذكرتا كنيسة رأينها  إن أم حبـيبة وأم :حدي  عائشة ريي ا عنها قالت على قربه 
: إن أولئ  إذا كان فيهم الرجل الصاحل  فقال رسول ا  باٟتبشة فيها تصاوير لرسول ا 

 ٕ.فمات بنوا على قبـره مسجداً وصوروا فيو تل  الصور ، أولئ  شرار ا٠تلق عند ا يوم القيامة
يتخذوا قبور األنبياء والعلماء والصاٟتُت ىذا ٭ُترم على ا١تسلمُت أن  :قال ابن عبد الرب رٛتو ا

 ٖ.مساجد

، والذين يفعلون ىذا يظنون أن الدعاء عند قربه قريب  قربه دعاء ا عند  :الثالثالمظهر 
، فقد رآى علي بن اٟتسُت  ، وىذا قول على ا بغَت علم ، و٢تذا أنكره سبط النيب  لالستجابة

 فنهاه في عوفيدخل فيها  فرجة كانت عند قبـر النبـي بن علي بن أىب طالب رجاًل ٬تئ إذل 

                                              
برقم  «ا١تصنف»( ، وابن أيب شيبة ُب ٕٓٚ( ، والنسائي )ٓٛ/ٙ( واللفظ لو ، وأٛتد )ٜٕ٘( ، ومسلم )ٖٖٓٔرواه البخاري ) ٔ

(ٜٔٔٛٔ). 
 «ا١تصنف»( ، وابن أيب شيبة ُب ٔ٘/ٙ( ، وأٛتد )ٖٓٚ( واللفظ لو ، والنسائي )ٕٛ٘( ، ومسلم )ٖٔٗٔرواه البخاري ) ٕ

(ٔٔٛٔٗ). 
 مصر. –دار الفاروق اٟتديثة الناشر: ( ، ٕٖٙ/ٗٔمع ، باب ما جاء ُب إجالء اليهود من ا١تدينة ، )، كتاب اٞتا «التمهيد» ٖ
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ال تــتخذوا قبـري عيدًا ،  :قال أال أحدثكم حديثا ٝتعتو من أبـي عن جدي عن رسول  :فقال
 1.وال بـيوتكم قبوراً ، وسلموا علي  ، فإن تسليمكم يبلغٍت أينما كنتم

فهذا علي بن اٟتسُت ، زين العابدين ، وىو من أجل التابعُت علما ودينا ،  :قال ابن تيمية رٛتو ا
ال تتخذوا بييت  :ما رأيت ىامشيا مثلو ، وىو يذكر ىذا اٟتدي  بإسناده ، ولفظو :حىت قال الزىري

 .عيدا ، فإن تسليمكم يبلغٍت أينما كنتم
، بل قد هنى  ٕللصالة عليو عند بيتو وىذا يقتضي أنو ال مزية للسالم عليو عند بيتو ، كما ال مزية 

 ٖ.عن ٗتصيص بيتو هبذا وىذا

قد مات  ، وىذا سفو ُب العقل ، ألن النيب  بعد ٦تاتو طلب الدعاء منو  :الرابعالمظهر 
بنص القرآن وإٚتاع الصحابة ، وا١تيت ليس لو اتصال باٟتياة الدنيا البتة ، بل ىو ُب حياة برزخية ، 

يدعو ١تن طلب منو الدعاء لفعل ذل  الصحابة ريوان  ال ا ، ولو أن النيب نهها إــال يعلم كُ 
ودل يرد عنهم طلب دعاء وال غَته ، ا عليهم ، السيما وقد د٫تتهم نوائب ، وأصابتهم خطوب ، 

هنيو ، ودل يرد عنهم غَت ذل   نأمره و٬تتنبو  نسلمون عليو ُب اليوم والليلة ، ويتبعو صلون ويُ بل يُ 
 .تةالب

، وىذا ٤ترم ، وقد يكون شركا ٥ترجا من ا١تلة وقد ال يكون   اٟتلف بو :الخامسالمظهر 
الف معظما للمحلوف بو كما يعظم ا فقد أشرك ، ألنو ـ، فإن كان اٟتاٟتالف  قصدْتسب 

                                              

( ، وابن أيب شيبة ُب ٕٓ« )فضل الصالة على النيب»( ، وإٝتاعيل القايي ُب ٜٙٗ( رقم )ٖٔٙ/ٔ) «مسنده»رواه أبو يعلى ُب ٔ 
( ، وقال األلباين ُب ٖتقيقو عليو: حدي  ٕٛٗ) «حادي  ا١تختارةاأل»، وعنو اٟتافظ الضياء ا١تقدسي ُب  (ٔٗ٘ٚ) «ا١تصنف»

 (.ٜٜ-ٜٛ، ص )« ٖتذير السـاجد»صحيح بطرقو وشواىده ، وقد خرجتها ُب 
 .اخل ..يشَت إذل حدي : ال ٕتعلوا بيوتكم قبورا ، وال ٕتعلوا قربي عيدا . ٕ
 . ٕ٘ٙ، ص  «الرد على اإلخنائي» ٖ
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رك األصغر الذي ىو من  ـساوى بُت ا وبُت خلقو ُب ا١تنزلة ، وإن كان دون ذل  فهو من الش
الذنوب ، عافانا ا من ذل  ، والدليل على ٖترمي اٟتلف بغَت ا حدي  سعد بن عبيدة أن كبار 

ال ٭ُتلف بغَت ا ، فإين ٝتعت رسول ا  :ال والكعبة ، فقال ابن عمر :ابن عمر ٝتع رجال يقول
 من حلف بغَت ا فقد كفر أو أشرك :يقول.ٔ  

هذا في معاودة قربه كل يوم أو كل أسبوع و٨تو ذل  ، ، أ عيدا قربه اٗتاذ  :السااسالمظهر 
٤ترم ألنو من الزيادة ُب التعظيم فوق القدر ا١تشروع ، ودليل التحرمي حدي  أبـي ىريرة ريي ا عنو 

، وال ٕتعلوا بـيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا  : ال تــتخذوا قبـري عيدا قال رسول ا  :قال
 ٕ.لغٍتعلي ، فإن صالتكم تب

د سفرا ، اوا١تنثور عن ابن عمر ريي ا عنهما أنو كان يزور القرب النبوي كلما جاء من سفر أو أر 
من ارتياد القرب النبوي كل يوم ،  –من زوار ا١تدينة خصوصا  -وعلى ىذا فما يفعلو بعض الناس 

 .أو بعد كل فريضة ؛ فهذا ٥تالف للشريعة ، وليس من التعظيم ا١تشروع ُب شيء

ال تشد الرحال إال  :لقولو عليو الصالة والسالم، وىذا ٤ترم ،   قربهالسفر إذل  :السابعالمظهر 
  ٗ.ٖا١تسجد اٟترام ، ومسجد األقصى ، ومسجدي ىذا :إذل ثالثة مساجد

                                              

 ، وصححو األلباين. (ٕ٘ٔ/ٕ( ، وأٛتد )ٕٖٔ٘لو ، وأبو داود )( واللفظ ٖ٘٘ٔرواه الًتمذي )ٔ 
، وقال: وىو صحيح  «اٞتنائز»( ، واللفظ ألٛتد ، وسنده حسن كما قال األلباين ُب ٕٕٗٓ( ، وأبو داود )ٖٚٙ/ٕرواه أٛتد ) ٕ

  .ٔتا لو من طرق وشواىد ، ٍب ساقها
 أي ا١تسجد النبوي.ٖ 
( عن أبـي سعيد ريي ا عنو ، ٘ٗ/ٖ( وأٛتد )ٓٔٗٔ( وابن ماجو )ٕٖٙوالًتمذي ) (ٕٚٛ( ومسلم )ٜٜ٘ٔرواه البخاري ) ٗ

 .عن أبـي ىريرة ( والدارمي ُب كتاب الصالةٜٜٙ( والنسائي )ٖٖٕٓ( وأبو داود )ٜٖٚٔ( ومسلم )ٜٛٔٔورواه البخاري )
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لى ىذا فمن أراد السفر للمدينة فلتكن نيتو شد الرحال للمسجد النبوي ال القرب النبوي ، وبعد ـفع
 .جد النبوي ٬توز لو زيارة القرب النبوي ومسجد قباء ، ولكن ال ٬تعل ينتو ٢تما ابتداءزيارة ا١تس

هذا ٤ترم ، ألنو من التعلق ف، عندىا  صلىأو  تعظيم األماكن اليت مر هبا  :الثامنالمظهر 
 أدلفعن ا١تعرور بن ُسَويد قال: خرجنا مع عمر ُب َحجة َحجها ، فقرأ بنا ُب الفجر باٞتمادات ، 

، فلما قضى َحّجو ورجع والناس  إليالف قريش، و  تر كيف فعل رب  بنصحاب الفيل
 . ، فقال: ما ىذا؟ فقالوا: مسجٌد صلى فيو رسول ا  ٔيبتدرون

، من َعريت لو منكم الصالة  ٕخذوا آثار أنبيائهم بِــَيعاً ـفقال: ىكذا ىل  أىل الكتاب ، ات
 ٖفيو الصالة فال يُـصّل.فلُيصل  ، ومن دل تعرض لو منكم 

وَب روايٍة: أنو رأى أناٌس ينزِلون فُيصلون ُب مسجٍد ، فسنل عنهم فقالوا: مسجٌد صلى فيو النبـي 
 . 

، من مّر بشيء من ا١تساجد  ب ايعا   إنما ىنك من كان قبنكم اتخذوا آثا  أنبايائهمفقال: 
 ٗفحضرت الصالة فلُيصل ، وإال فليمِض.

                                              
 .والعبادةأي: يبتِدرون مكاناً يقصدونو للصالة  ٔ
 «.بيع»، مادة: « الصحاح٥تتار »انظر  لنصارى.ةُ ليسٚتع بيعة بكسر الباء ، وىي كن ٕ
 (.ٖ٘ٔ/ٕ« )مصنفو»ىذه رواية ابن أيب شيبة ُب  ٖ
، باب ما جاء « البدع والنهي عنها»ُب بسنده ( ، ورواه ابن وياح ٖٕٗٚ( رقم )ٛٔٔ/ٕ« )ا١تصنف»ُب  الرزاقىذه رواية عبد ٗ 

، وليس ُب القسم ا١تطبوع منو ، فلعلو « سنن سعيد بن منصور»( إذل ٔ٘ٚ/ٕ) «االقتضاء»ُب ات باع األذان ، وعزاه ابن تيمية ُب 
 .ُب ا١تفقود
( شرح أثر رقم ٛٚٙ/ٔ( ، وكذا ابن حجر ُب الفتح )ٖٖٗ/ٕ« )الرد على البكري»ابن تيمية رٛتو ا كما ُب  صححوواألثر 

الرياض( ، وقال ُب إسناَدي سعيد  -كتبة ا١تعارف ، الناشر: م ٔ، )ط  ٓ٘، ص « فضائل الشام ودمشق»واأللباين ُب ( ، ٖٛٗ)
 بن منصور وابن وياح: إسناد صحيح على شرط الشيخُت.
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أصحابو أرسل فقطعها ، رواه ابن  س ينتابون الشجرة اليت بايع ٖتتها رسول ا و١تا بلغو أن النا
أمر عمر بن ا٠تطاب ريي ا عنو بقطع  :ٝتعت عيسى بن يونس يقول :وياح ُب كتابو فقال

فقطعها ، ألن الناس كانوا يذىبون فيصلون ٖتتها ، فخاف عليهم  الشجرة اليت بويع ٖتتها النيب 
 ٔ .الفتنة

التمسح ّتدران حجرتو واٟتديد ايط هبا و٨تو ذل  ابتغاء ب،   بقربهالتربك  :التاسعمظهر ال
، وىذا باطل من وجهُت ؛ األول أن ا دل ٬تعل الربكة ُب التمسح هبا ، ودل يرد بو دليل ال  ٕالربكة

ي عن ذل  ، ـهُب الكتاب وال ُب السنة ، ٍب إنو من التعلق باٞتمادات ، بل قد ورد النص ُب الن
خرج وأصحابو إذل حنُت ، فمروا بشجرة خضراء عظيمة  أن رسول ا ، فعن أبـي واقد الليثي 
كان ا١تشركون يعكفون عندىا ويتربكون هبا ويعلقون عليها سيوفهم ، ،   ٖيقال ٢تا ذات أنواط

 .٢تم ذات أنواطيا رسول ا ، اجعل لنا ذات أنواط كما  :معتقدين أن ذل  يزيدىا مضاًء فقالوا
، والذي  ا كما ٢تم آ٢تةإلـنهاجعل لنا ! ىذا كما قال قوم موسى : سبحان ا فقال النيب 

  ٗ.نفسي بـيده لًتكنب سنة من كان قبلكم

                                              
 .( بثبوت خرب عمر ُب قطع الشجرةٖٖ/ٕٚ) «٣تموع الفتاوى»( ، وجزم ابن تيمية ُب ٙٓٔ، برقم )« البدع والنهي عنها» ٔ
تربك بو معتقدا أنو ينٌب بالربكة من دون ا ، فهذا شرك أكرب ُب الربوبية ،  األولينبغي التنبو إذل أن التربك بالقبور على يربُت ؛  ٕ

 .إال ا ، فمن نسب ذل  لغَت ا فقد اٗتذه شريكاا ال ينٌب هبالربكة رزق ، وٚتيع األرزاق  ألن
م األول ، وألن ا دل ٬تعل : مس القرب أو غَته اعتقادا أنو سبب ٟتصول الربكة ، فهذا شرك أصغر ، ألنو وسيلة للقسوالثاني

 .التمسح سببا ، فهو نسبة شيء إذل ا دل ينذن بو ، والواجب ترك ىذا كلو
 .األنواط ىي األغصان ٖ
 ، وصححو األلباين.( ٕٛٔ/٘( واللفظ لو ، وأٛتد )ٕٓٛٔرواه الًتمذي )ٗ 
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فنهاه وقال: ما كنا نعرف  نو رأى رجال ويع يده على قبـر النبـي أروي عن أنس ريي ا عنو و 
 ٔ. ىذا على عهد رسول ا 

عن عبيد ا عن نافع عن ابن عمر أنو كان إذا قدم من سفر « شعب اإلٯتان»روى البيهقي ُب و 
 :، ٍب يسلم على أيب بكر ، ٍب قال وال يمس القبر، فصلى عليو وسلم ودعا لو  بدأ بقرب النيب 

 ٕ.السالم علي  يا أبتِ 
عمر أنو كان يكره مس قرب عن نافع عن ابن  «أماليو»وروى أبو اٟتسن علي بن عمر القزويٍت ُب 

 ٖ. النيب 

اللهم إين أتوسل ّتاه نبي  أن ترزقٍت الولد ) :، أي بذاتو  ، كقول  التوسل بو :العائرالمظهر 
منا ــل علــمنا أن نتوسل بذاتو بعلّ دل يُ  ، فهذا من التوسل البدعي ، ألن النيب  (قينا الغي ـأو تس

، وىذا متعذر بعد موتو ، أو بعمل صاحل قام  لدعاء منو طلب اإما ب ائل:ــبثالثة وسأن نتوسل 

                                              
 بَتوت -العريب دار إحياء الًتاث الناشر: ( ، ٕٓٗٔ/ٗ، ) «وفاء الوفاء بنخبار دار ا١تصطفى»قالو نور الدين السمهودي ُب  ٔ
 .(ٖٗ٘ٛ( برقم )ٜٛ - ٛٛ/ٛ)ٕ 
 . ٗٔٗ - ٖٔٗ، ص  «الرد على اإلخنائي»نقال من  ٖ

 .وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان: الكراىة عند السلف تعٍت التحرمي كما ىي طريقة القرآن تنبيو
قد يطلق لفظ الكراىة على  –)فصل: ٖترمي القول على ا بغَت علم ( ، ٕ٘/ٔلإلمام ابن القيم )« موقعُتـإعالم ال»انظر 
، الناشر: مكتبة  ٕٕللشنقيطي ، ص « ا١تذكرة ُب أصول الفقو»( ، و ٕٔٗ/ٕٖلشيش اإلسالم )« ٣تموع الفتاوى»، و  التحرمي(

 ا١تدينة. –العلوم واٟتكم 
 .، وال يعاقب عليو فاعلووتعريف الكراىة عند العلماء ا١تتنخرين: ما يثاب تاركو 

 وبعض أىل العلم يعرفون ا١تكروه بننو ما تركو خَت من فعلو ، أو ما هنُِي عنو هنيا غَت جازم. 
 الرياض. –، للشيش د. سعد بن ناصر الشثري حفظو ا ، الناشر: كنوز أشبيليا  ٜٖص  ،« شرح الورقات»انظر 
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ذواهتم فلم يرد إطالقا ، برين أو خبو الداعي نفسو ، أو بنٝتاء ا اٟتسٌت ، أما التوسل بنعمال اآل
 .ال ُب الكتاب وال ُب السنة ، وما دل يرد ُب الكتاب وال ُب السنة فالتعبد بو بدعة كما تقرر آنفا

اعتقاد أن ا ما خلق الدنيا إال ألجلو ، وقد  ومن مظاىر الغلو بالنيب  :شرالمظهر الحاا  ع
ابن اٟتدي  الذي رواه ، وىو  جاء ُب تقرير ىذا األمر حدي  مويوع مكذوب على النيب 

وفيو: ولقد خلقت ريي ا عنو  سلمان الفارسيعن  ٕ«ا١تويوعات»وابن اٞتوزي ُب  ٔعساكر
 .ولوالك  يا محم  ما  نقُت ال نياهم كرامت  ومنزلت  عندي ، الدنيا وأىلها أُلعر ف

 ٥تتصرا عن ابن عباس ريي ا عنهما ولفظو:  ٖورواه الديلمي
 وعزٌب وجالرل لوالك ما خلقُت اٞتنة ، ولوالَك ما خلقُت الدنيا.

 ، واأللبــــاين ُب ٗ«الــــاذلء ا١تصــــنوعة»ُب  يواٞتــــواب أن ىــــذا حــــدي  مويــــوع ، كمــــا قــــال الســــيوط
 .٘«الضعيفة»

واٟتــق الــذي ال مريــة فيــو أن اٟتكمــة مــن خلــق اٞتنــة والنــار والنــاس كلهــم ىــي العبــادة وليســت خلــق 
ومـــا خلقـــت اٞتـــن واإلنـــس إال ، والـــدليل قولـــو تعـــاذل ، ىـــذا مـــع اإلقـــرار بِِعظـــم قـــدره   ٤تمــد 

                                              
 .(ٛٔ٘/ٖ)« تاريش دمشق»انظر  ٔ
حدي  آخر باب: ( ، كتاب الفضائل وا١تثالب ، ٜٔ/ٕ« )ويوعات من األحادي  ا١ترفوعاتكتاب ا١ت»انظر  ٕ

 ُب فضلو على األنبياء.
 .(ٖٔٓٛرقم )« مسند الفردوس»انظر  ٖ
ٗ (ٔ/ٕٕٚ). 
٘ (ٔ/ٗ٘ٔ). 
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ليبنوكم العرش  وىو الذي خلق السماوات واألرض ُب ستة أيام ٍب استوى على، وقولو  ليعب ون
 .أيكم أحسن عمال

نسب اعتقاد أن ا خلقو من نور ، وقد  ومن مظاىر الغلو بالنيب  عشر: الثانيالمظهر 
حديثا عن جابر بن عبد ا األنصاري ريي ا عنهما قال: « ا١تصنف»بعضهم إذل عبد الرزاق ُب 

 و ا تعاذل قبل األشياء. قلت يا رسول ا: بنيب أنت وأمي ، أخربين عن أول شيء خلق

، فجعل ذل  النـور يـدور بالقـدرة  نو  نبيك من نو هقال: يا جابر ، إن ا تعاذل خلق قبل األشياء 
حي  شاء ا تعـاذل ، ودل يكـن ُب ذلـ  الوقـت لـوح وال قلـم وال جنـة وال نـار وال ملـ  وال ٝتـاء وال 

ا أن ٮتلق ا٠تلق قس م ذل  النور أربعة أجزاء  أرض وال مشس وال قمر وال جن وال إنس ، فلما أراد
، فخلق من اٞتزء األول القلم ، ومن الثاين اللـوح ، ومـن الثالـ  العـرش ، ٍب قس ـم اٞتـزء الرابـع أربعـة 
أجزاء ، فخلق من اٞتـزء األول ٛتلـة العـرش ، ومـن الثـاين الكرسـي ، ومـن الثالـ  بـاقي ا١تالئكـة ، ٍب 

ــم اٞتــزء الرابــع أر  بعــة أجــزاء ، فخلــق مــن األول الســماوات ، ومــن الثــاين األَريــُت ، ومــن الثالــ  قس 
اٞتنــة والنــار ، ٍب قس ــم الرابــع أربعــة أجــزاء ؛ فخلــق مــن األول نــور أبصــار ا١تــؤمنُت ، ومــن الثــاين نـــور 

ا : ال إلـــنو إال ا ، ٤تمــد رســول دقلــوهبم وىــي ا١تعرفــة بــا ، ومــن الثالــ  نــور أنســهم وىــو التوحيــ
 ...اخل.

واٞتواب: أن ىذا اٟتدي  باطل ، قد بـي ــن بطالنو الشيش العالمة ٤تمد أٛتد عبد القادر الشنقيطي 
ــــــــطالن ما شاع بُت األنام من حدي  »بداللة العقل والنقل ُب رسالتو ا١تسماة  ــــــ تنبيو الـُحذاق على بـ
ا الشيش العالمة عبد العزيز بن عبد ا بن باز ، وقد قدم ٢ت« النور الـمنسوب لـمصنف عبد الرازق

 ، وقال:  –رٛتو ا  –
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الـيت ال  جمنة األباطيلوكل من تنمل األدلة الشرعية من الكتاب والسنة عِلم يقيناً أن ىذا ا٠ترب مـن 
عن مثل ىذا ٔتـا أقـام مـن الـدالئل القاطعـة ، والرباىـُت  أساس ٢تا من الصحة ، وقد أغٌت ا نبيو 

السـاطعة ، وا١تعجـزات البـاىرة علـى صـحة نبوتـو ورســالتو عليـو الصـالة والسـالم ، كمـا أغنـاه عـن ىــذا 
ا٠تـرب ا١تكــذوب وأشـباىو ٔتــا وىبــو مـن الشــمائل العظيمـة والصــفات الكرٯتــة واألخـالق الرفيعــة الــيت ال 

سـول ا إذل ٚتيـع يشاركو فيها أحد من قبلو وال ٦تن بعده ، فهو سيد ولد آدم ، وخاًب ا١ترسلُت ، ور 
الثقلَــُت ، وصــاحب الشــفاعة العظمـــى ، وا١تقــام امــود يــوم القيامـــة ، إذل غــَت ذلــ  مــن خصائصـــو 

آلــو وأصــحابو ومــن ســل  ســبيلو ونصــر دينــو  وســلم ، وعلــىومشائلــو وفضــائلو الكثــَتة صــلى ا عليــو 
 ٔوذّب عن شريعتو وحارب ما خالفها.

                                              

الصواعق ا١ترسلة الشهابية على الشبو الداحضة »نقال من حاشية الشيش عبد السالم بن برجس رٛتو ا على  ٔ
 . ٖٗ، ص  «لشاميةا



 الفصل الخامس: نواقض اإليمان بالنبي 

 533 

البدعية مظهر يعترب من ا١تظاىر ـ، وىذا ال ى مولده االحتفال بذكر  عشر: الثالثالمظهر 
، وقد أنكره علماء اإلسالم على مر العصور ، وبينوا أنو من التشبو ُب بالد ا١تسلمُت ا١تشتهرة 

ُب ميالد عيسى عليو السالم ، فإن النصارى ٖتتفل بيوم مولد عيسى بالكفار من النصارى 
صنع الطعام وارتكاب ارمات وفعل ا١توبقات من شرب ويتخذونو عيدًا ، وذل  بإيقاد الشموع و 

 .للخمور وفعل الفواحش وغَت ذل  من القبائح
)إذا كان أىل الصليب اٗتذوا ليلة  :بقولو وقد صرح بعضهم معلاًل مشروعية االحتفال بفعل ا١تولد

،  ى صاحبولمردود ع وىذا الكالممولد نبيهم عيدًا أكرب فنىل اإلسالم أوذل بالتكرمي وأجدر( ، 
، فعن أيب سعيد ا٠تدري ُب عباداهتم وخصوصياهتم من مشاهبة اليهود والنصارى  فقد حذر النيب 

: لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شربا بشرب وذراعا بذراع ، حىت لو دخلوا  قال رسول ا  :قال
 .جحر يب لدخلتموه

 ؟يا رسول ا ، اليهود والنصارى :قالوا
 ٔ؟فمن :قال
 .غَت أولئ القوم من أي ف

،  ٍب إن ا١تولد النبوي لو كان خَتا لفعلو الصحابة والتابعون الذين ىم أشد الناس تعظيما للنيب 
إال ُب بداية القرن  يهمُب القرون الثالثة ا١تفضلة األوذل ، ودل يدخل عل دل يعرفوه ُتا١تسلم والواقع أن
 كما قال األول:فاألمر  ،  بعونإليو الصحابة والتا لو كان خَتا لسبقفالرابع ، 

 وئر األمو  المح ثات الب ائع  و ير األمو  السابقات عنى اله ا

                                              
 .(ٜٕٙٙ( ومسلم )ٜٕٖٙرواه البخاري ) ٔ



 الفصل الخامس: نواقض اإليمان بالنبي 

 533 

على رأسها القصائد الشركية ، واليت تتضمن عبارات التوسل ، عدة منكرات تتضمن ا١توالد و 
، ووصفو با١تتصرف ُب ىذا الكون وأول ا١توجودات ، والقطب  واالستشفاع واالستغاثة بالنيب 

الذي تدور عليو األفالك ، والغاية اليت من أجلها وجد ىذا الكون ، وتشبيهو با ُب أمور ، كعلم 
 الغيب ، وتدبَت أمر اآلخرة ، إذل غَت ذل  من االفًتاءات واألباطيل اليت ُشحنت هبا تل  القصائد.

دة ا١تعروفة بـ وأشهر القصائد اليت تتضمن ذل  وصارت يتناقلها الناس على مر القرون ىي القصي
 ٜٙٙ – ٛٓٙلشاعر يقال لو ٤تمد بن سعد البوصَتي ا١تصري ، عاش ُب الفًتة ما بُت « الربدة»
، والتاذ بو من كربات يوم القيامة ،  ، ألف ىذه القصيدة ، والتجن بنبيات فيها إذل النـيب  جريةىـ

وأنو يعلم الغيب ، وذكر طوام  وطلب منو الشفاعة ُب اآلخرة ، واّدعى بنن الدنيا واآلخرة مل  لو ،
عدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها جلود ا١توحدين ، وىذه القصيدة كثَتا ما يرددىا أىل ا١توالد ، 

، وىي ُب  واليت يسموهنا با١توالد النبوية ، يظنوهنا تقـرهبم إذل ا ، وٖتيي ُب قلوهبم ٤تبة النيب 
 كفر بعينو.اٟتقيقة ال تزيدىم إال بعدا ، بل ىي ال

أشد اإلنكار وحذروا الناس منها ، إذ أن التفو ه بتل  وقد أنكر كثَت من أىل العلم عليو قصيدتو 
األبيات والريا بسماعها مفٍض إذل الكفر ، وىو أعظم من منكر حضور ا١تولد ْتد ذاتو ، منهم 

سليمان بن عبد ا  ، والشيش« تفسَت سورة الفاٖتة»رٛتو ا ُب   ٔالشيش ٤تمد بن عبد الوىاب
                                              

الشيش ٤تمد من اجملددين ١تا اندرس من معادل دين اإلسالم ُب شبو اٞتزيرة العربية ُب القرن الثاين عشر ا٢تجري ، أحيا ا بو الدين  ٔ
ىـ ،  ٕٙٓٔىـ وتوُب سنة  ٘ٔٔٔيش ٤تمد سنة إذل يومنا ىذا ، ونفع بو ؤتؤلفاتو ، كالمو ُب العقيدة مبثوث ُب كتبو ، ولد الش

 وكل من جاء بعده من علماء اٞتزيرة العربية عياٌل عليو إذل يومنا ىذا .
عقيدة الشيش »للشيش عبد ا بن عبد الرٛتـنن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء ٧تد خالل ٙتانية قرون»انظر ترٚتتو ُب كتاب 

 لشيش د. صاحل بن عبد ا العبود .ل« ٤تمد بن عبد الوىاب السلفية
ولو ترٚتة حافلة بقلم حفيده الشيش عبد اللطيف بن عبد الرٛتـنن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىـاب رٛتو ا ، وىي مثبتة ُب 

 (. ٜٖٗ-ٕٖٚ/ٔ« )الدرر السنية ُب األجوبة النجدية»( ، وكذا ُب ٜٕٗ-ٖٛٚ/ٖ« )٣تموعة الرسائل وا١تسائل النجدية»
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المة ــ، وكذا الع ٕ«تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب التوحيد»ُب كتابو  ٔبن ٤تمد بن عبد الوىاب
يش ــ، والش ٔ«يدــوحــتاب التـــرح كـيد لشــجــمـفتح ال»كتابو  ُب ٖنــســمـنن بن حـدد عبد الرحــمجــال

                                              
ىـ ، نشن ُب الدرعية ُب  ٕٓٓٔو العالمة الفقيو ادث األصورل ، حفيد إمام الدعوة الشيش ٤تمد بن عبد الوىاب ، ولد سنة ى ٔ

، وىو شرح نفيس على كتاب « تيسَت العزيز اٟتميد»وســط علمي زاخر ّتهابذة العلماء ، لو عدة مؤلفات ، من أشهرىا كتابو 
بد الوىاب ، والكتاب على مدى ثالث قرون ينهل منو العلماء وطلبة العلم إذل وقتنا ىذا ، ٞتده الشيش ٤تمد بن ع« التوحيد»

 وىو عمدة ُب علم توحيد العبادة ، ومن بعده عيال عليو.
ه وعمره ثالث  ُٖٕٗٔب الفقو ُب ثالث ٣تلدات يخام ، ولو غَتىا ، توُب رٛتو ا سنة « ا١تقنع»ولو أيضا حاشية على كتاب 

 سنة.وثالثون 
للشيش عبد الرٛتـنن بن عبد اللطيف بن عبد ا آل الشيش ، ولو ترٚتة ُب « مشاىَت علماء ٧تد»انظر ترٚتتو موسعة ُب كتاب 

 بقلم ٤تققو الشيش أسامة بن عطايا العتييب.« تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب التوحيد»مقدمة كتابو 

 و يدعو غَته.انظر باب: من الشرك أن يستغي  بغَت ا أ ٕ

ىـ ُب الدرعية ، نشن ُب بيت  ٜٙٔٔىو الشيش عبد الرٛتـنن بن حسن بن الشيش ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم ا تعاذل ، ولد سنة  ٖ
 شـايشجده الشيش ٤تمد بن عبد الوىاب ، ودرس عليو وعلى أعمامو التوحيـد واٟتـدي  والفقـو ، كمـا درس اٟتـدي  علـى بعـض ا١ت

حسن القويسيٍت ، والشيش عبد الرٛتـنن اٞتربٌب ، والشـيش عبـد ا باسـودان ، وكـذا قـرأ علـى مفـيت اٞتزائـر الشـيش ُب مصر ، كالشيش 
 ّتميع مروياهتم. شايش٤تمد بن ٤تمود اٞتزائري اٟتنفي األثري ، وقد أجازه ىؤالء ا١ت

 ىا.آخرين ُب مصر ُب النحو والقراءات وغَت  مشايشكما درس الشيش عبد الرٛتـنن على 
 وقد تتلمذ على الشيش عبد الرٛتـنن ٚتا غفَتا من الطلبة ، أبرزىم ابنو الشيش عبد اللطيف.

، وىو ٥تتصر لكتاب ابـن عمـو ، الشـيش سـليمان بـن عبـد ا بـن « فتح اجمليد»وللشيش عبد الرٛتـنن عدة مصنفات ، أشهرىا كتابو 
قـرة عيـون ا١توحــدين ُب ٖتقيـق دعـوة األنبيــاء »، ولــو أيضـا  « التوحيـدتيسـَت العزيـز اٟتميـد بشــرح كتـاب »٤تمـد بـن عبـد الوىــاب ، 

 ، وىو حاشية على كتاب التوحيد.« وا١ترسلُت
٣تموعــة الرســائل »، وكـذا ُب « الـدرر الســنية مــن األجوبـة النجديــة»كمـا ألــف الشـيش عبــد الرٛتــنن رســائل كثــَتة ، وىـي مبثوثــة ُب  

 «.وا١تسائل النجدية
ىـــ بعــد أن أبلــى بــالء حســنا ُب نصــرة اإلســالم ، ودعــوة النــاس إذل التوحـــيد ا٠تــالص ، ودحــض البــدع  ٕ٘ٛٔام تـــوُب رٛتــو ا عــ

 والشركيات ُب ٧تد وغَتىا.
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منهاج التنسيس والتقديس ُب كشف شبهات »ابو كتُب   ٕبد اللطيف بن عبد الرٛتـنن بن حسنــع
،  ٗ«الرد على الربدة»ُب كتابو  ٖبطُتأبا، وكذا العالمة عبد ا بن عبد الرٛتـنن « داود بن جرجيس
 ، والعالمة ٤تمود شكري« الدر النضيد ُب إخالص كلمة التوحيد»كتابو ُب   ٘والعالمة الشوكاين

  

                                                                                                                             

حمد بــن ـبتحقيــق أشــرف بــن عبــد ا١تقصــود ، والًتٚتــة ٟتفيــده ، الشــيش إبــراىيم بــن مــ« فــتح اجمليــد»انظــر ترٚتتــو ُب مقدمــة كتــاب 
 بن حسن ، رٛتهم ا. إبراىيم بن عبد الرٛتـنن

 انظر باب: ما جاء أن سبب كفر بٍت آدم وترك دينهم ىو الغلو ُب الصاٟتُت. ٔ

 تقدم التعريف بو. ٕ

ىـ ُب روية سدير ، تتلمذ على بعض تالمـذة الشـيش ٤تمـد بـن عبـد  ٜٗٔٔبطُت ، ولد سنة عبد ا بن عبد الرٛتـنن أبا ىو الشيش ٖ
، بـرع ُب الفقــو ، ودر س ُب « مفـيت الـديار النجديـة»ء ، وصـار مـن أكـابر علمـاء ٧تـد ، حـىت لُق ـب بــ الوىـاب ، تـوذل القضـاء واالفتـا

ىــ( ، شـارح نونيـة ابـن القـيم ، وعثمـان بـن عبـد ا بـن  ٜٕٖٔبالد كثَتة ، ولو تالمـذة كثـر ، مـنهم أٛتـد بـن إبـراىيم بـن عيسـى )
االنتصـار ٟتـزب ا ا١توحـدين ، والـرد »الـذب عـن العقيـدة اإلسـالمية ، منهـا ىـ( ، ا١تؤرخ ا١تعروف ، لو عـدة كتـب ُب  ٜٕٓٔبشر )

، ولــو « تنسـيس التقـديس ُب كشــف تلبـيس داود بـن جـرجيس»، وكتـاب « الــربدة ىالـرد علـ»، وكتـاب « علـى اجملـادل عـن ا١تشــركُت
ـــاب  ـــة»رســـائل وردود بعضـــها مثبـــت ُب كت ـــة النجدي ـــدرر الســـنية ُب األجوب جموعة الرســـائل وا١تســـائل ـمـــ»ُب  ، وبعضـــها مثبـــت« ال

 ىجرية ، رٛتو ا رٛتة واسعة. ٕٕٛٔ، توُب ُب شقراء سنة « النجدية
، وىي من إعداد د. « تنسيس التقديس ُب كشف تلبيس داود بن جرجيس» ُب مقدمة كتابو ا١تذكورة من ترٚتتو وزيادة باختصار 

مـنن ـالمة عبد ا بن عبد الرحـــالشيش الع»اب ـــع ُب ترٚتتو كتـــظر للتوسكرمي رٛتو ا ، وانـــعبد السالم بن برجس آل عبد ال
 الرياض. –، تنليف د. علي بن ٤تمد العجالن ، الناشر: دار الصميعي « أبابطُت ، مفيت الديار النجدية

 «.ُت ، مفيت الديار النجديةبطمة عبد ا بن عبد الرٛتـنن أباالشيش العال»ىو مطبوع هبذا العنوان ، وملحق بو رسالة:  ٗ

منها  كثَتةىو الشيش الفقيو األصورل ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين ، اليمٍت ، درس على شيوخ كثر ُب فنون كثَتة ، وألف كتبا   ٘
الفتح »، وطُبع لو ٣تموع فتاوى بعنوان « فتح القدير»، وُب التفسَت لو كتاب « إرشاد الفحول إذل ٖتقيق اٟتق من علم األصول»

الصوارم اٟتداد القاطعة لعالئق مقاالت »، ولو رد على أرباب القول باٖتاد ا٠تالق وا١تخلوق ُب كتاب « الرباين ُب فتاوى الشوكاين
البدر ». انظر ترٚتتو لنفسو ُب  ٕٓ٘ٔمؤلفا ، توُب رٛتو ا سنة  ٗٔٔ، وغَتىا من الكتب والرسائل اليت بلغت « أرباب االٖتاد

 (. ٜٕٛ/ٙللزركلي )« األعالم»وانظر ، « الطالع
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 ٖ، والشيش عبد الرٛتـنن بن ٤تمد بن قاسم ٕ« ُب الرد على النبهاينغاية األماين»ُب كتابو  ٔاأللوسي
القول ا١تفيد »كتابو ُب   ٗ، والشيش ٤تمد بن عثيمُت« السيف ا١تسلول على عابد الرسول»كتابو ُب  

إعانة ا١تستفيد بشرح كتاب »ُب كتابو  ٘صاحل بن فوزان الفوزان، والشيش « على كتاب التوحيد

                                              
ىو أبو ا١تعارل ، ٤تمود شكري بن السيد عبد ا األلوسي البغدادي ، لو عدة مؤلفات ُب الذب عن عقيدة التوحيد الصافية ، منها  ٔ

صب »، و « فصل ا٠تطاب ُب شرح مسائل اٞتاىلية لإلمام ٤تمد بن عبد الوىاب»، و « غاية األماين ُب الرد على النبهاين»منها 
 ، وغَتىا من الكتب.« كنز السعادة ُب شرح كلميت الشهادة»و « العذاب على من سب األصحاب

روح ا١تعاين ُب تفسَت القرآن »، صاحب التفسَت ا١تعروف  ٕٓٚٔىو حفيد أيب الثناء ٤تمود األلوسي ، ا١تتوَب عام أبو ا١تعارل و 
 ىـ. ٕٖٗٔ سنة توُب أبو ا١تعارل رٛتو ا «.العظيم والسبع ا١تثاين

 ( ، وىو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض ، بتحقيق الداين بن منَت آل زىوي.ٖٕٗ/ٕ) ٕ
 تقدمت ترٚتتو. ٖ
ىو الشيش األصورل الفقيو ا١تفسر ٤تمد بن صاحل بن عثيمُت ، من علماء القرن ا٠تامس عشر ا٢تجري ، بّرز ُب العقيدة والفقو  ٗ

ُب زمانو نفعا عظيما ، وانتشر علمو ُب اآلفاق ، سواء منو ما كان مسجال على األشرطة أو ما كان والتفسَت ، نفع ا بو الناس 
٣تلدا ، وبعد وفاتو استؤجرت  ٜٕمدونا ُب الكتب ، لو طلبة كثر ، ُٚتعت فتاواه ورسائلو فوقعت إذل حُت كتابة ىذه األسطر ُب 

وا ، حسبو كذل  ـمن دالئل اإلخالص ، ن اان ُب حياتو ، وىذقناة فضائية لب  علمو ، فتضاعف انتشار علمو على ما ك
 حسيبو ، وا يؤٌب فضلو من يشاء. 

 الدمام. –للدكتور ناصر بن مسفر الزىراين ، الناشر: دار ابن اٞتوزي « ابن عثيمُت اإلمام الزاىد»وانظر ترٚتتو ُب كتاب 
قيدة والفقو ، ا١تقدم ُب علوم الشريعة ، طا١تا دافع عن العقيدة اإلسالمية ورد ىو الشيش الفقيو الذاب عن دين ا ، العادل ُب الع ٘

على أىل البدع ، ٚتعت ردوده فوقعت ُب ثالث ٣تلدات ، لو مؤلفات كثَتة ُب فنون متنوعة ، أوصى بالرجوع إليو الشيخان 
 لإلسالم وا١تسلمُت. اٞتليالن عبد العزيز بن باز و٤تمد بن عثيمُت قبيل وفاهتما ، حفظو ا ذخرا
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 ، ٕوغَتىم ، ٔد. عبد العزيز بن ٤تمد آل عبد اللطيف حفظو ا ُب مقال لووالشيش ، « التوحيد
 رحم ا أمواهتم وحفظ أحياءىم.

 تنبيو ىام
٭تضر ا١تولد  تتضمن منكرات عدة غَت التغٍت بتل  القصائد ، فهم يعتقدون أن النيب  -ا١توالد و 

 اآلخر منهم. و البعضيأو بروحو ، كما يدع -كما يدعيو بعضهم   -إما ّتسده 
ومن ا١تنكرات اليت تتضمنها ا١توالد الرقص الصوُب ، ويرب الدفوف ، والتزمَت با١تزامَت ، والذكر 
البدعي وليس ىذا بغريب ، فاإل٨تراف تتسع دائرتو شيئا فشيئا ، وأىل البدع قلبوا دين ا ، فجعلوا 

عاف النفوس والعقول من العامة ا١تنكر معروفا وا١تعروف منكرا ، وقلدىم ُب ذل  جهلة الناس وي
 والد٫تاء.
با١تولد النبوي فوقعت ٚتع أحد الباحثُت بعض فتاوى أىل العلم ُب حكم االحتفال  فقدوللفائدة ؛ 
 ٖ.، فلَتجع إليها من أراد االستفادة ُب ٣تلدين

ء وفيما يلي فتوى جامعة للشيش صاحل بن فوزان الفوزان ، حفظو ا ، عضو ىيئة كبار العلما
 با١تملكة العربية السعودية ُب حكم االحتفال ٔتا يسمى با١تولد النبوي.

 

                                              
لندن ، وىو  –، الناشر: ا١تنتدى اإلسالمي « بُت اإلجالل واإلخالل حقوق النيب »مقال الشيش عبد العزيز يقع ُب آخر كتاب  ٔ

 «.قوادح عقدية ُب بردة البوصَتي»بعنوان 
الواقعة ُب قصائد ا١تديح النبوي  ُب بيان اال٨ترافات« بُت اإلجالل واإلخالل حقوق النيب »ىناك ْت  عام ُب آخر كتاب  ٕ

 ، فلَتاجعو من أراد االستزادة.« مظاىر الغلو ُب قصائد ا١تديح النبوي»للشيش سليمان بن عبد العزيز الفر٬تي بعنوان 
 الرياض. –من منشورات دار العاصمة ، وىو « رسائل ُب حكم االحتفال با١تولد النبوي»ىو الكتاب ا١تشار إليو اسم  ٖ
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 1حكم االحتفال بذكرى المولد النبوي
 

 الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان 
 عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

 
  :احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ، وبعد

ه ، والنهي عن خفى ما ورد يف الكتاب والسنة من األمر باتباع ما شرعه اهلل ورسولـفال ي 
تم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ــــن ، قال تعاىل ﴿قل إن كنــــــاالبتداع يف الدي

، وقال تعاىل ﴿اتبعوا ما أنـزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قلياًل ما  2ذنوبكم﴾
تبعوا السبل فتفرق بكم عن ، وقال تعاىل ﴿وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال ت 3تذكرون﴾
إن أصدق احلديث كتاب اهلل ، وخري اهلدي هدي حممد ، وشر األمور ):  ، وقال  4سبيله﴾
من عمل ) :، ويف رواية ملسلم (من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد):  ، وقال  (حمدثاهتا

 .(عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد
لبدع املنكرة ؛ االحتفال بذكرى املولد النبوي يف شهر ربيع ملة ما أحدثه الناس من اـوإن من ج

  :األول ، وهم يف هذا االحتفال على أنواع

                                                 
 –الناشـــر: املنتــدى الســـالمي ومـــا بعــدها ،  131ص ، « بـــني الجــالل والخــالل حقـــوق النــ  »فتـــوى يف كتــاب تقــع هــذه ال 1

 لندن.
 . 31 :سورة آل عمران 2
 . 3 :سورة األعراف 3
 . 153 :سورة األنعام 4
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 .فمنهم من جيعله جمرد اجتماع تُقرأ فيه قصة املولد ، أو تُقدم فيه خطب وقصائد يف هذه املناسبة
 .ومنهم من يصنع الطعام واحللوى وغري ذلك ، ويقدمه ملن حضر

 .ه يف املساجد ، ومنهم من يقيمه يف البيوتومنهم من يقيم
ومنهم من ال يقتصر على ما ذكر ، فيجعل هذا االجتماع مشتماًل على حمرمات ومنكرات من 

وندائه  اختالط الرجال بالنساء ، والرقص والغناء ، أو أعمال شركية ، كاالستغاثة بالرسول 
 .واالستنصار به على األعداء وغري ذلك

واعه واختالف أشكاله واختالف مقاصد فاعليه ال شك وال ريب أنه بدعة حمرمة جبميع أن 1وهو
حمدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثالثة املفضلة لفساد دين املسلمني ، وأول من أظهره 
بعدهم امللك املظفر أبو سعيد كوكبوري ملك إربل يف آخر القرن السادس أو أول القرن السابع 

 .كما ذكره املؤرخون ، كابن كثري وابن خلكان وغريمها  اهلجري ،
وكان أول من فعل ذلك باملوصل الشيخ عمر بن حممد املال ، أحد الصاحلني  :وقال أبو شامة

 .املشهورين ، وبه اقتدى يف ذلك صاحب إربل وغريه
  :يف ترمجة سعيد كوكبوري« البداية»قال احلافظ ابن كثري يف 
 ريف يف ربيع األول وحيتفل به احتفااًل هائالً ...وكان يعمل املولد الش

  :قال السبط :إىل أن قال
املظفر يف بعض املوالد أنه كان ميد يف ذلك السماط مخسة آالف  2اطحكى بعض من حضر ِس 

 ، وثالثني ألف صحن حلوى ... 3رأس مشوي ، وعشرة آالف دجاجة ، ومائة ألف زبدية
                                                 

 .أي االحتفال باملولد النبوي 1
 .ماط هو املائدةالس   2
 .«املعجم الوسيط» انظر .الز بدية وعاء خيثر فيه اللنب 3
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 1.اً من الظهر إىل الفجر ، ويرقص بنفسه معهمويعمل للصوفية ساع :إىل أن قال
الفاخرة الزينة فإذا كان أول َصفر زينوا تلك الِقباب بأنواع ) :«وفيات األعيان»وقال ابن خلكان يف 

من األغاين ، وجوق من أرباب اخليال ومن أصحاب املالهي ،  2املتجملة ، وقعد يف كل قبة َجوق
بقة القباب( حىت رتبوا فيها جوقًا ، وتبطل معايش الناس يف ومل يرتكوا طبقة من تلك الطبقات )ط

 .تلك املدة ، وما يبقى هلم شغل إال التفرج والدوران عليهم .
فإذا كان قبل يوم املولد بيومني َأخرج من البل والبقر والغنم شيئًا كثريًا زائدًا عن  :إىل أن قال

 .ين واملالهي ، حىت يأيت هبا إىل امليدان .جبميع ما عنده من الطبول واألغا 3الوصف ، وَزّفها
 .(فإذا كانت ليلة املولد عمل السماعات بعد أن يصلي املغرب يف القلعة :إىل أن قال

فهذا مبدأ حدوث االحتفال وإحيائه مبناسبة ذكرى املولد ، حدث متأخرًا ومقرتنًا باللهو والسرف 
 .هبا من سلطان وإضاعة األموال واألوقات وراء بدعة ما أنـزل اهلل

ق باملسلم إمنا هو إحياء السنن وإماتة البدع ، وأال يُقدم على عمل حىت يعلم حكم اهلل ـوالذي يلي
 .فيه

                                                 
 .انتهى كالم احلافظ ابن كثري رمحه اهلل 1
 .«املعجم الوسيط»انظر  .اجلوق هم كل خليط من رعاء الناس أمرهم واحد 2
 .«املعجم الوسيط»انظر  .زفها أي ذهب هبا 3
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 حكم االحتفال بذكرى المولد النبوي
 :ممنوع ومردود من عدة وجوه االحتفال مبناسبة مولد الرسول 

، وما كان كذلك فهو من البدع وال من سنة خلفائه  م يكن من سنة الرسول ـأنه ل :أوالا 
نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ، متسكوا هبا ، ــنيت وســ: عليكم بس منوعة ، لقوله ــامل

 .وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة
القرون املفضلة لفساد املسلمني ، ومن واالحتفال باملولد حمدث ، أحدثه الشيعة الفاطميون بعد 

، ومل يأمر به ، ومل يفعله خلفاؤه من بعده ؛  فعل شيئاً يتقرب به إىل اهلل تعاىل ، مل يفعله الرسول 
فقد تضمن ِفعله إهتام الرسول بأنه مل يبني للناس دينهم ، وتكذيب قوله تعاىل ﴿اليوم أكملت لكم 

 . ول ــهنا من الدين ومل يأت هبا الرس، ألنه جاء بزيادة يزعم أ 1دينكم﴾

يف االحتفال بذكرى املولد تشبه بالنصارى ، ألهنم حيتفلون بذكرى مولد املسيح عليه السالم ،  :ثانياا 
هم ، فقد ـوالتشبه هبم حمرم أشد التحرمي ، ففي احلديث النهي عن التشبه بالكفار ، واألمر مبخالفت

)خالفوا املشركني( ، والسيما فيما هو من شعائر  :، وقال : )من تشبه بقوم فهو منهم( قال 
 .دينهم

فهو   -وكل منهما حمرم  -مع كونه بدعة وتشبهاً بالنصارى  أن االحتفال بذكرى مولد الرسول :ثالثاا 
كذلك وسيلة إىل الغلو واملبالغة يف تعظيمه حىت يفضي إىل دعائه واالستغاثة به من دون اهلل ، كما 

ن حييون بدعة املولد ، من دعاء الرسول من دون اهلل ، وطلب املدد منه ، ممن من كثري هو الواقع اآل

                                                 
 . 3 :سورة املائدة 1
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عن الغلو يف مدحه  وإنشاء القصائد الشركية يف مدحه ، كقصيدة الربدة وغريها ، وقد هنى 
 .ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبدُه ، فقولوا عبد اهلل ورسوله :فقال

مسيح وتعظيمه حىت عبدوه من دون ـو يف مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى يف مدح الأي تغل
﴿يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال  :اهلل ، وقد هناهم اهلل عن ذلك بقوله

 .1بن مرمي رسول اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه﴾ااحلق إمنا املسيح عيسى 
إياكم والغلو ، فإمنا هلك من كان  :عن الغلو خشية أن يصيبنا ما أصاهبم ، فقال وهنانا نبينا 
 .قبلكم الغلو

إن إحياء بدعة املولد يفتح الباب للبدع األخرى واالشتغال هبا عن السنن ، وهلذا جتد  :رابعاا
صار  املبتدعة ينشطون يف إحياء البدع ويكسلون عن السنن ، ويبغضوهنا ويعادون أهلها ، حىت

دينهم كله ذكريات بدعية وموالد ، وانقسموا إىل فرق ، كل فرقة حتيي ذكرى موالد أئمتها ، كمولد 
البدوي وابن عريب والدسوقي والشاذيل ، وهكذا ال يفرغون من مولد إال وينشغلون بآخر ، ونتج 

ويضرون ، حىت  عن ذلك الغلو هبؤالء املوتى وبغريهم دعاؤهم من دون اهلل ، واعتقاد أهنم ينفعون
﴿ويعبدون من دون  :انسلخوا من دين السالم وعادوا إىل دين أهل اجلاهلية الذين قال اهلل فيهم

، وقال تعاىل ﴿والذين اختذوا من  2اهلل ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل﴾
 .3دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى﴾

                                                 
 . 171 :سورة النساء 1
 . 11 :سورة يونس 2
 . 3 :سورة الزمر 3
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 لداه مقيمي المو مناقشة شب

الشُبه فيما  تلكأوهى من بيت العنكبوت ، وميكن حصر  يتعلق من يرى إحياء هذه البدعة بُشبه  
  -:يلي

 . دعواهم أن يف ذلك تعظيماً للن   -1
، وليس  بطاعته وامتثال أمره واجتناب هنيه وحمبته  إمنا تعظيمه  :واب عن ذلك أن نقولـواجل

ات واملعاصي ، واالحتفال بذكرى املولد من هذا القبيل املذموم ألنه معصية ، تعظيمه بالبدع واخلراف
أْي  :هم الصحابة رضي اهلل عنهم ، كما قال عروة بن مسعود لقريش وأشد الناس تعظيماً للن  

قوم ، واهلل لقد وفدت على امللوك ، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ، واهلل إن رأيت ملكاً 
م خنامة إال وقعت يف كف  رجل ـ، واهلل إن تَنخ اب حممدًا ـحابه ما يعظم أصحقط يعظمه أص

منهم ، فدلك هبا وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، 
 .ون النظر إليه تعظيماً لهوإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده ، وما حيُِد  

 .ا يوم مولده عيداً واحتفاالً ، ولو كان ذلك مشروعاً ما تركوهومع هذا التعظيم ما جعلو 

 .االحتجاج بأن هذا عمل كثري من الناس يف كثري من البلدان -2
النهي عن  ، والثابت عن الرسول  احلجة مبا ثبت عن الرسول  :واجلواب عن ذلك أن نقول

س حبـجة وإن كثروا ، ﴿وإن تطع البدع عمومًا ، وهذا منها ، وعمل الناس إذا خالف الدليل فلي
يف كل عصر من  –حبمد اهلل  –، مع أنه ال يزال  1أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهلل﴾

 .ينكر هذه البدعة ويبني بطالهنا ، فال حجة بعمل من استمر على إحيائها بعد ما تبني له احلق

                                                 
 . 111 :مسورة األنعا 1
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، « اقتضاء الصراط املستقيم»يف ن أنكر االحتفال هبذه املناسبة شيخ السالم ابن تيمية م  فمِ 
، والشيخ تاج الدين علي بن عمر « املدخل»، وابن احلاج يف « العتصام»والمام الشاط  يف 

صيانة »اللخمي ألف يف إنكاره كتابًا مستقاًل ، والشيخ حممد بشري السهسواين اهلندي يف كتابه 
، والشيخ حممد ابن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد حممد رشيد رضا ألف فيه رسالة مستقلة « النسان

ألف فيه رسالة مستقلة ، وساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، وغري هؤالء ممن ال يزالون يكتبون يف 
 .إنكار هذه البدعة كل سنة يف صفحات اجلرائد واجملالت يف الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة

 .   إن يف إقامة املولد إحياًء لذكر الن :يقولون -3
تتجدد مع املسلم ، ويرتبط هبا املسلم كلما  إن ذكرى الرسول  :عن ذلك أن نقول والجواب
وء ، ويف ـهادتني بعد الوضـلم الشـطب ، وكلما ردد املســيف اآلذان والقامة واخل مه ـــذُكر اس

ًا واجبًا أو يف صلواته وعند ذِكره ، وكلما عمل عماًل صاحل الصلوات ، وكلما صلى على الن  
فإنه بذلك يتذكره ، ويصل إليه من األجر مثل أجر العامل ، وهكذا  مستحبًا مما شرعه الرسول 

ال في يوم املسلم دائمًا حييي ذكرى الرسول ويرتبط به يف الليل والنهار طوال عمره مبا شرعه اهلل ، 
 ويتربأ منه ، والرسول   ومبا هو بدعة وخمالفة لسنته ، فإن ذلك يُبعد عن الرسول مولده فقط

غين عن هذا االحتفال البدعي مبا شرعه اهلل له من تعظيمه وتوقريه كما يف قــــوله تعاىل ﴿ورفعنا لك 
، وكفى  ، فال يذكر اهلل عز وجل يف أذان وال إقامة وال خطبة إال ويذكر بعده الرسول  1ذكرك﴾

 .ك تعظيماً وحمبة وجتديداً لذكراه ، وحثاً على اتباعهبذل

                                                 
 . 4 :سورة الشرح 1
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، وإمنا نوه ببعثته ، فقال ﴿لقد من اهلل على  واهلل سبحانه وتعاىل مل يُنوه يف القرآن بوالدة الرسول 
 .2، وقال ﴿هو الذي بعث يف األميني رسواًل منهم﴾ 1املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم﴾

 !ال بذكرى املولد النبوي أحدثه ملك عادل عامل ، قصد به التقرب إىل اهللاالحتف :قد يقولون -4
البدعة ال تُقبل من أي أحد كان ، وُحسن القصد ال ُيسوغ العمل  :عن ذلك أن نقول والجواب

 .السيئ ، وكونه عاملاً وعاداًل ال يقتضي عصمته

عن الشكر هلل على وجود الن   إن إقامة املولد من قبيل البدعة احلسنة ، ألنه ينبئ :قوهلم -5
 الكرمي!

: )من أحدث يف أمرنا هذا  ليس يف البدع شيء حسن ، فقد قال  :وجياب عن ذلك بأن يقال
: )فإن كل بدعة ضاللة( ، فحكم على البدع كلها بأهنا ضاللة ،  ما ليس منه فهو رد( ، وقال 

 ليس كل بدعة ضاللة ، بل هناك بدعة حسنة! :وهذا يقول
 : )كل بدعة ضاللة( من جوامع الكلم ، فقوله  :«شرح األربعني»يف  4احلافظ ابن رجب قال

: )من أحدث يف  ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله  4ال خيرج عنه شيء
                                                 

 . 114 :سورة آل عمران 1
 . 2 :سورة اجلمعة 2
4
مــن علمــاء الشــام األفــذاذ ، بــن أمحــد البغــدادي ش الدمشــقي املعــروف بــابن رجــب احلنبلــي ، عبــد الرمحـــ ن زيــن الــدين أبــو الفــرج ، هــو  

ز يف احلــديث لقــيم وابــن عبــد اهلــادي رمحهمــا اهلل ، بــر  ، مــنهم ابــن اشــيخا شــيوخه أربعــني  ةعــايف يف القــرن الثــامن اهلجــري ، بلــ  عــد
و  «القواعد الفقهية»، و  «فتح الباري شرح صحيح البخاري»ا ،  له مؤلفات عديدة أبرزه املذهب احلنبليوالفقه فصار من أعالم 

مجـع بعـض البـاحثني رسـائله املتفرقـة يف جممـوع يقـع يف  .«ذيل طبقات احلنابلة»، و « جامع العلوم واحلكم»و «شرح علل الرتمذي»
شـذرات »وابـن العمـاد يف « نبـاء الغمـرإ»رمحـه اهلل يف كتابـه  حجـرتـرجم لـه ابـن مخسة جملدات ، ونشرهتا دار الفاروق احلديثة مبصر. 

 هـ . 715تويف ابن رجب رمحه اهلل يف دمشق سنة  .«الذهب
 .أي ال ُيستثىن شيء من البدع من هذا األصل ، فكل بدعة ضاللة 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A


 المولد النبويما يسمى بفوزان الفوزان في حكم االحتفال بفتوى جامعة للشيخ صالح بن 

 

 244 

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( ، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إىل الدين ومل يكن له أصل من الدين 
فهو ضاللة ، والدين برئ منه ، وسواء يف ذلك مسائل االعتقادات أو األعمال أو  يرجع إليه

 .انتهى .األقوال الظاهرة والباطنة
 :وليس هلؤالء حجة على أن هناك بدعة حسنة إال قول عمر رضي اهلل عنه يف صالة الرتاويح

 .نعمت البدعة هذه
مثل مجع القرآن يف كتاب واحد ، وكتابة إهنا أحدثت شيئًا مل يستنكرها السلف ،  :وقالوا أيضاً 

 .احلديث وتدوينه
 .أن هذه األمور هلا أصل يف الشرع ، فليست حمدثة :واجلواب عن ذلك

)نعمت البدعة( ؛ يريد البدعة اللغوية ال الشرعية ، فما كان له أصل يف الشرع يرجع  :وقول عمر
لبدعة شرعاً ما ليس له أصل يف الشرع يُرجع إليه إذا قيل إنه بدعة ؛ فهو بدعة لغة ال شرعاً ، ألن ا

 .إليه
كان يأمر بكتابة القرآن ، لكن كان   ومجع القرآن يف كتاب واحد له أصل يف الشرع ، ألن الن  
 .مكتوباً متفرقاً ، فجمعه الصحابة يف كتاب واحد حفظاً له

ة أن تفرض عليهم ، بأصحابه ليايل وختلف عنهم يف األخري خشي الها الن  ـوالرتاويح قد ص
وبعد وفاته ، إىل أن  واستمر الصحابة رضي اهلل عنهم يصلوهنا أوزاعًا متفرقني يف حياة الن  

، وليس هذا  مجعهم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه خلف إمام واحد كما كانوا خلف الن  
 .بدعة يف الدين

بكتابة بعض األحاديث لبعض أصحابه  وكتابة احلديث أيضاً هلا أصل يف الشرع ، فقد أمر الن  
خشية أن خيتلط بالقرآن ما  ملا طُلب منه ذلك ، وكان احملذور من كتابته بصفة عامة يف عهده 

، فدون  انتفى هذا احملذور ، ألن القرآن قد تكامل وُضبط قبل وفاته  ليس منه ، فلما تويف 
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هم اهلل عن السالم واملسلمني خرياً ، حيث املسلمون السنة بعد ذلك حفظاً هلا من الضياع ، فجزا
 .من الضياع وعبث العابثني حفظوا كتاب اهلل وسنة نبيهم 

، فلم يقم به أفضل القرون من  -على زعمكم  – 1ملا تأخر القيام هبذا الشكر :ويقال أيضاً 
والقيام وأحرص على فعل اخلري  حبة للن  ـالصحابة والتابعني وأتباع التابعني ، وهم أشد م

 .بالشكر ، فهل كان من أحدث بدعة املولد أهدى منهم وأعظم شكراً هلل عز وجل؟ حاشا وكال
ينبئ عن حمبته ، فهو مظهر من مظاهرها ، وإظهار  إن االحتفال بذكرى مولده  :ولونـقد يق -1

 .مشروع حمبته 
النفس والولد والوالد واجبة على كل مسلم أعظم من حمبة  ال شك أن حمبته  :واجلواب أن نقول

، ولكن ليس معىن ذلك أن نبتدع يف  -بأيب هو وأمي صلوات اهلل وسالمه عليه  -والناس أمجعني
ذلك شيئاً مل يشرعه لنا ، بل حمبته تقتضي طاعته واتباعه ، فإن ذلك من أعظم مظاهر حمبته ، كما 

 قيل: 

 ملن حيب مطيع إن احملب   لو كان حبك صادقاً ألطعته

تقتضي إحياء سنته ، والعض عليها بالنواجذ ، وجمانبة ما خالفها من األقوال واألفعال ،  ه فمحبت
وال شك أن كل ما خالف سنته فهو بدعة مذمومة ومعصية ظاهرة ، ومن ذلك االحتفال بذكرى 
 :مولده وغريه من البدع ، وحسن النية ال يبيح البتداع يف الدين ، فإن الـدين مبين على أصلني

لخـالص واملتابعة ، قال تعاىل ﴿بلى من أسلم وجهه هلل وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف ا

                                                 
 . 5انظر شبهة رقم  1
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، فإسالم الوجه هو الخالص هلل ، والحسان هو املتابعة للرسول وإصابة  1عليهم وال هم حيزنون﴾
 .السنة

هذه املناسبة يف  إن يف إحياء ذكرى املولد وقراءة سرية الرسول  :ومن شبههم أهنم يقولون -7
  !حثاً على القتداء والتأسي به

وال ـوالتأسي به مطلوبان من املسلم دائمًا طوال السنة وطِ  إن قراءة سرية الرسول  :فنقول هلم
احلياة ، أما ختصيص يوم معني لذلك بدون دليل على التخصيص فإنه يكون بدعة ، وكل بدعة 

 . الن   ضاللة ، والبدعة ال تثمر إال شراً وبعداً عن
وخالصة القول أن االحتفال بذكرى املولد النبوي بأنواعه واختالف أشكاله بدعة منكرة جيب على 
املسلمني منعها ومنع غريها من البدع ، واالشتغال بإحياء السنن والتمسك هبا ، وال يُغرت مبن يروج 

 اهتمامهمأكثر من  بإحياء البدع اهتمامهمهذه البدعة ويدافع عنها ، فإن هذا الصنف يكون 
جوز تقليده واالقتداء ـبإحياء السنن ، بل رمبا ال يهتمون بالسنن أصاًل ، ومن كان هذا شأنه فال ي

به ، وإن كان هذا الصنف هم أكثر الناس ، وإمنا يُقتدى مبن سار على هنج السنة من السلف 
:  ا يُعرف الرجال باحلق ، قال الصاحل وأتباعهم وإن كانوا قلياًل ، فاحلق ال يٌعرف بالرجال ، وإمن

كثريًا ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من   اختالفافإنه من يعش منكم فسريى 
 .بعدي ، عّضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل بدعة ضاللة

أن كل ما خالف السنة  يف هذا احلديث الشريف مبن نقتدي عند االختالف ، كما بني فبني لنا 
 .من األقوال واألفعال فهو بدعة ، وكل بدعة ضاللة

                                                 
 . 112 :سورة البقرة 1
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، وال يف سنة خلفائه  ل باملولد النبوي مل جند له أصاًل يف سنة رسول اهلل افتوإذا عرضنا االح
الراشدين ، إذن فهو من حمدثات األمور ومن البدع املضلة ، وهذا األصل الذي تضمنه هذا 

قوله تعاىل ﴿فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل  احلديث قد دل عليه
 .1واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأوياًل﴾

هو الرجوع إىل سنته بعد وفاته ،  والرد إىل اهلل هو الرجوع إىل كتابه الكرمي ، والرد إىل الرسول 
الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية االحتفال فالكتاب والسنة مها املرجع عند التنازع ، فأين يف 

أو يستحسنه أن يتوب إىل اهلل تعاىل منه ومن غريه من  هفالواجب على من يفعل ؟باملولد النبوي
البدع ، فهذا هو شأن املؤمن الذي ينشد احلق ، وأما من عاند وكابر بعد قيام احلجة فإمنا حسابه 

 .عند ربه
ىل أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله إىل يوم نلقاه ، وصلى اهلل هذا ، ونسأل اهلل سبحانه وتعا

 .وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه

 .انتهى كالم الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل

لإلحنراف عن الشريعة ؛ استغل : وملا كان االحتفال باملولد النبوي وسيلة قال مقيده عفا اهلل عنه
 أمر نابليونففي زمن احتالل فرنسا ملصر  ،هذه املناسبة ، وشجعوا على إقامتها  أعداء السالم
تفال باملولد ، وتربع له ، وحضر احلفل بنفسه ، ملا فيه من اخلروج عن الشريعة ، ـبإقامة االح

 .2«تارخيه»وفعل احملرمات ، ذكر ذلك اجلربيت يف ، واتباع الشهوات ، واجتماع النساء 
 

                                                 
 . 51 :سورة النساء 1
2 (2/301). 



 1كمـــاُل َخْلـِق النبي صلى اهلل عليو وسلم

 (واألربعين من دالئل عظمة النبي  السادسملحق الدليل )

لقد وصف أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم شكلو اخلارجي وأفاضوا يف ذلك حىت لكأنك تراه 
قبتو، ورأسو، عينيو، وأنفو، ور  2أمامك من دقة وصفهم، فذكروا صفة وجهو، وخدِّه، وعينيو، وأشفارِ 

 وجبينو، وفمو، وأسنانو، وكتفيو، وكفيو، وقدميو وغري ذلك.
بعيد ما  3ومما ذكروا يف ذلك قول الرباء بن عازب رضي اهلل عنو: كان النيب صلى اهلل عليو وسلم مربوعا

 5حسن منو.، لو شعٌر يبلغ شحمة أذنيو، رأيتو يف حلة محراء، مل أر شيًئا قط أ4بني الـمنِكــــَبــــيـــــن

وقال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أحسن الناس وجًها، وأحسُنهم َخْلقاً، ليس بالطويل البائن، 
 6وال بالقصري.

وعن أيب ُجـَحـيفـة الـسُّـوائي قال: رأيت النيب )صلى اهلل عليو وسلم(، ورأيُت بياضا من حتت شفتو 
 7السفلى العنفقة.

 ِصف لنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. وعن أيب الطفيل أنو قيل لو:
 8قال: كان أبيض مليح الوجو.

 وُسـِئَل الرباء بن عازب رضي اهلل عنو: أكان وجُو النيب )صلى اهلل عليو وسلم( مثل السيف؟
 9قال: ال، بل مثل القمر.

                                                             
، 47 -45ص  ،«من أسرار عظمة الرسول )صلى اهلل عليو وسلم( »الكتاب املفيد: انتقيتو من  ىذا فصل مهم، 1

 ، وقد عدلت فيو وزدت عليو.رياضال –ر الناشر: مدار الوطن للنش ،ملؤلفو: خالد أبو صاحل
 أشفار مجع ُشـفر، وىو جفن العني الذي ينبت عليو الشعر. انظر النهاية. 2
 .«النهاية»مربوعا أي بني الطويل والقصري. انظر  3
 .«النهاية»َمـْنــِكــَبــــْيــن واحدىا منكب، وىو ما بني الكتف والعنق. انظر  4
 (، واللفظ للبخاري.2337( ومسلم )3551رواه البخاري ) 5
 (، واللفظ للبخاري.2337( ومسلم )3549رواه البخاري ) 6
(، والعنَفقة ىي الشَعرات اليت حتت الشفة، فانظر إىل الدقة يف وصف 2342(، ومسلم )3545رواه البخاري ) 7

 الصحابة للنيب حممد )صلى اهلل عليو وسلم(.
 (.2342رواه مسلم ) 8
 (.3552رواه البخاري ) 9



، وال شـَممُت ألني من كفِّ النيب )صلى اهلل عليو وسلم( 1وعن أنس قال: ما مسست حريراً وال ديباجاً 
 3قط أطيب من رِيح أو َعرِف النيب )صلى اهلل عليو وسلم(. 2رحيا قط وال َعـــــْرًفا

لقد كان منظر النيب )صلى اهلل عليو وسلم( يوحي ملن رآه بأنو أمام رجل صادق وليس أمام كذاب، فقد 
لى اهلل عليو وسلم( املدينة اجنفل الناس قال عبد اهلل بن َسََلم، َحــــْبــــُر اليهود األعظم: ملا قدم النيب )ص

 5، فكنت فيمن اجنفل، فلما تبينت وجَهُو عرفُت أن وجهو ليس بوجو كذاب.4عليو

 لكان منظره يُـــــنبيك بالخبرِ   لو لم تكن فيو آياٌت مبـــــيَــّـــنٌة 
ى اهلل عليو وسلم( وقال عمرو بن العاص )رضي اهلل عنو(: ما كان أحٌد أحب إيلَّ من رسول اهلل )صل

وال أجلُّ يف عينـــــــي منو، وما كنت أطيق أن أمأل عيين منو إجَلاًل لو، ولو ُسئلت أن أِصفو ما أطقُت، 
 6ألين مل أكن أمأل عــــينَـــــيَّ منو.

وكان )صلى اهلل عليو وسلم( حيب الطيب والنظافة، ويكره أن يكون الرجل ال يعتين بنظافة بدنو وثيابو 
 7ره. فقد قال: إن اهلل مجيل حيب اجلمال.وشع

وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري )رضي اهلل عنو( قال: أتانا رسول اهلل )صلى اهلل عليو وسلم( زائرا يف 
 قد تفرَّق شعُره فقال: أما كان جيد ىذا ما يُـــَسكِّن بو شعر رأسو؟  8منزلنا فرأى رجَلً َشـــــعِــــثاً 

 9ورأى رجَلً عليو ثياب وسخة، فقال: أما كان جيد ىذا ماًء يغسل بو ثيابو؟

وقال الرباء بن عازب رضي اهلل عنو يف وصف النيب صلى اهلل عليو وسلم: رأيتو يف حلة محراء، مل أر شيًئا 
 12قط أحسن منو.

 1ن ذلك بكثري.ىذا بعض ما رواه الصحابة رضي اهلل عنهم يف صورة نبيهم الظاىرة، واألمر أعظم م

                                                             
 .«النهاية»الديباج ىو الثوب املصنوع من اإلبريسم. انظر  1
 .«النهاية»الَعــْرف ىو الريح. انظر  2
 (.3561رواه البخاري ) 3
 .«النهاية»اجنفل الناس عليو أي ذىبوا مسرعني إليو. انظر  4
 (.23784) «املسند»(، وصححو حمققو 5/451رواه أمحد ) 5
 (.121رواه مسلم ) 6
 ( عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.91)رواه مسلم  7
 «.النهاية»الرجل الـشـِعـُث ىو الرجل الذي تفرق شعره. انظر  8
 (.14852) «املسند»(، وصححو حمققو 3/357رواه أمحد ) 9

 (، واللفظ للبخاري.2337( ومسلم )3551رواه البخاري ) 12



وإذا نظرَت إىل فهرس كتاب واحد من الكتب املتعلقة بأخَلق النيب )صلى اهلل عليو وسلم( ومشائلو 
ولم يتحقق  سوف جتد أن الرواة مل يًتكوا صغرية أو كبرية عنو )صلى اهلل عليو وسلم( إال وقد أثبتوىا،

 (. لماذا؟ ىذا على اإلطالق إال لنبي واحد ىو محمد )صلى اهلل عليو وسلم

ألنو النبي الخاَتم الذي يجب أن يعرف عنو الناس كّل شيء، ليكون قدوة للناس جميعًا في جميع 
 أحوالهم.

                                                                                                                                                                              
))فأين ىذا الجمال النبوي من تلك الصور  :46قال صاحب املقال األصلي الشيخ خالد أبو صاحل يف ص  1

 الدنيئة التي تدل على جهل أصحابها بهذا النبي الكريم؟! ((
يقصد الكاتب الصور الكريكاتريية اليت نشرهتا بعض الصحف الغربية، فجمعوا هبذا بني اجلهل بصفات النيب )صلى 

 اهلل عليو وسلم( والعدوان عليو.



 دالئل رحمته 
 

 من دالئل عظمة النبي  الثمانينملحق الدليل 

كونو رمحة ، وىو   عظمة النيب  على الثمانُتالدليل ذِكر  تقدم يف فصل الدالئل على عظمة النيب 
  ، أفردهتا يف ىذا ادللحق ، ىذا أوان ذكرىا: للعادلُت ، وبيان ذلك من عشرة وجوه

: أنا حممد ،  يف التعليق على قول النيب  ٔ«زاد ادلعاد»: ما ذكره ابن القيم رمحو اهلل تعاىل يف األول
  ٕ.ونبي الرحمةوأمحد ، والـُمـَقـفِّي ، واحلاشر ، ونيب التوبة ، 

 قال رمحو اهلل مبينا كيف حصلت الرمحة ألىل األرض ببعثتو:

افرىم ، أما فهو الذي أرسلو اهلل رمحة للعادلُت ، فرحم بو أىل األرض كلهم مؤمنهم وك نبي الرحمةوأما 
ادلؤمنون فنالوا النصيب األوفر من الرمحة ، وأما الكفار فأىل الكتاب منهم عاشوا يف ظلو وحتت حبلو 
وعهده ، وأما من قتلو منهم ىو وأمتو فإهنم عجلوا بو إىل النار وأراحوه من احلياة الطويلة اليت ال يزداد هبا 

 إال شدة العذاب يف اآلخرة. انتهى.
يف سَتتو العطرة وما وقع فيها من وقائع وأحداث تبُت لو على عظيم شفقتو هبم ، فهو  قلت: ومن تأمل

فنهى عليو  يف احلرب رحـيم ، ويف السِّلم رحيم ، فقد ُوِجدت امرأة  مقتولة يف بعض مغازي رسول اهلل 
 ٖالصالة والسالم عن قتل النساء والصبيان.

أوصاه يف خاصتو بتقوى اهلل عز وجل ومن معو من ادلسلمُت  إذا أَمَّــر أمَتا على جيش أو سرية وكان 
، وال  ٘، وال تُـَمــثِّلوا ٗخَتا ، مث قال: اغزوا باسم اهلل ، يف سبيل اهلل ، قاتلوا من كفر باهلل ، اغزوا فال تَـغُـلُّوا

 ٙتقتلوا وليدا.

م عفوا مجاعيا عاما ، مع أن مكة ووضعت احلرب أوزارىا وسقط كفارىا يف يده عفا عنه ودلا فتح النيب 
منهم من أذاقو وأصحابو أنواع األذى والعذاب قبل ىجرتو إىل ادلدينة وبعدىا ، فلم زنقد عليهم أو ينتقم 
لنفسو منهم ، بل الذي حصل أهنم اجتمعوا إليو قرب الكعبة بعد الفتح ينتظرون حكمو فيهم ، فقال 

 ذلم: ما تظنون أين فاعل بكم؟

                                              
 بَتوت. -( ، الناشر: مؤسسة الرسالة ٜٙ - ٜ٘/ٔ) ٔ
 (.ٖٕ٘٘رواه مسلم ) ٕ
 ( عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.ٗٗٚٔ( ومسلم )ٖ٘ٔٓه البخاري )روا ٖ
 «.النهاية»غلَّ من الغنيمة أي أخذ منها قبل أن يقسمها اإلمام. انظر  ٗ
 «.النهاية»الـُمـثلة ىي تقطيع األطراف وتشويو ادلقتول ، جبدع أنف أو أذن. انظر  ٘
  عنو.( عن سليمان بن بريدة عن أبيو رضي اهللٖٔٚٔرواه مسلم ) ٙ



 دالئل رحمته 
 

 أٌخ كرمي وابن أٍخ كرمي.فقالوا: خَتا ، 
 فقال: ال تثريب عليكم اليوم ، يغفر اهلل لكم.

 ٔويف رواية أنو قال ذلم: اذىبوا فأنتم الطلقاء.
زنمل عن الناس ما يثقلهم من أعباء الدنيا ، ويُعطي الذي ال مال عنده ، ويُعُت على نوائب  وكان 

لى ما ينفع ادلسلمُت ، وقد وصفو اهلل بذلك احلق ، ويصل الرحم ، ويصرب على األذى ، وكان حريصا ع
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليو ما َعـنِـتُّـم حريص عليكم بادلؤمنُت رؤوف أعظم وصف فقال 

حريص أي يشق عليو ما تلقون من ادلكروه والـَعـنت ، مث قال  عزيز عليو ما َعـنِـتُّـم، ومعٌت  رحيم
 وصالح شأنكم. أي حريص على إشنانكم عليكم

وسى إىل اليمن قال ذلما: يسِّرا وال تُعسِّرا ، وَبشِّرا وال تُنفِّرا ، وتطاوعا وال ـــمعاذا وأبا م ودلا بعث النيب 
 ٕختتلفا.

 ٖ: يَــــسِّروا وال تُـــــَعسِّروا ، وَســــكِّنوا وال تُـــــَنفروا. وعن أنس رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 

فاحشا وال متفحشا ،  : مل يكن النيب  د اهلل بن عمرو رضي اهلل عنو قال : قال رسول اهلل وعن عب
 ٗوكان يقول: إن من خياركم أحسُنكم أخالقا.

 ٘لعائشة رضي اهلل عنها: عليِك بالرفق ، وإياِك والعنف والفحش. وقال النيب 

سعى يف ختفيف الشرائع على أمتو ، فإنو راج يف حادثة اإلسراء وادلع : أن النيب الثاني من دالئل رحمته
راجع ربو لتخفيف عدد الصلوات ، فإن اهلل شرعها أول ما شرعها مخسُت صالة يف اليوم والليلة ، مث إنو 

  راجع ربو حىت جعلها مخس صلوات ، وىذا من رمحتو بأمتو . 

لََيدَُع اْلَعَمَل َوُىَو  َرُسوُل اللَِّو  ِإْن َكانَ  عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: ومن ذلك أيضا ما جاء عن
 ٔ.َخْشَيَة َأْن يـَْعَمَل بِِو النَّاُس فـَيُـْفَرَض َعلَْيِهمْ  ،زنُِبُّ َأْن يـَْعَمَل بِِو 

                                              
 ، الفصل احلادي والعشرون ، غزوة فتح مكة.« السَتة النبوية يف ضوء ادلصادر األصلية»انظر التخريج ادلوسع ذلذا احلديث يف كتاب  ٔ
، وكذا كتاب  الرياض –مكتبة ادلعارف ، الناشر:  صاحل بن علي الشمراينل« أخالقيات احلرب يف السَتة النبوية»وانظر للتوسع كتاب  

 .القاىرة –دار السالم ، الناشر:  نَت حممد روضباندل« قيات احلرب يف السَتة النبويةأخال»
 ( عن أيب موسى رضي اهلل عنو.ٕٖٚٔ( ومسلم )ٖٖٛٓرواه البخاري ) ٕ
بُت (. ومعٌت قولو )سكِّنوا( من السكينة وىي السعي دلا زنصل بو نشر الطمأنينة وقبول احلق ٖٗٚٔ( ومسلم )ٕ٘ٔٙرواه البخاري ) ٖ

 الناس ، وىي تقابل التنفَت الذي هنى عنو يف تتمة احلديث.
 (.ٕٖٕٔ( ، ومسلم )ٜٖ٘٘رواه البخاري ) ٗ
 ( عن عائشة رضي اهلل عنها.ٖٓٓٙرواه البخاري ) ٘



 دالئل رحمته 
 

َها َأنَّ َرُسوَل اللَِّو وعنها  مُثَّ َصلَّى ِمْن َصلَّى َذاَت لَيـَْلٍة يف اْلَمْسِجِد َفَصلَّى ِبَصاَلتِِو نَاٌس ،  َرِضَي اللَُّو َعنـْ
َلِة الثَّالِثَِة َأْو الرَّابَِعِة ، فـََلْم سَنْرُْج إِلَيْ  ا  ِهْم َرُسوُل اللَِّو اْلَقابَِلِة ، َفَكثـَُر النَّاُس ، مُثَّ اْجَتَمُعوا ِمْن اللَّيـْ ، فـََلمَّ

ْعُتْم ، وملَْ شَنْنَـْعٍِت ِمْن اخلُْ )َأْصَبَح قَاَل :  (، ُروِج ِإلَْيُكْم ِإال َأينِّ َخِشيُت َأْن تـُْفَرَض َعَلْيُكمْ َقْد رَأَْيُت الَِّذي َصنَـ
 ٕ.َوَذِلَك يف رََمَضان

مل يدع على قومو الذين ردوا دينو وعذبوه وعذبوا أتباعو ، مع أن ىذا  : أنو الثالث من دالئل رحمته
ل كان يدعوا ذلم باذلداية من حقِّو ، فلكل نيب دعوة مستجابة ، وقد فعلو بعض األنبياء كنوح وموسى ، ب

 إىل دين اإلسالم.
إلىالك قومو ، وذلك دلا جاءه مِلك اجلبال وقال لو: لو  ومن اللطيف ذكره أن الفرصة قد هتيأت للنيب 

الرحيم بأمتو مل يفعل  ، ولكن النيب  -وذنا جبالن عظيمان مبكة  –شئت ألطبقت عليهم األخشبُت 
 ٖمن أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يشرك بو شيئا.ذلك بل قال: أرجو أن سنرج اهلل 

كانت بعيدة ، جتاوزت ادلرحلة اليت كان فيها ، فقد كان يطمع يف ىداية األجيال إن مل   فنظرة النيب 
 يؤمن اآلباء ، فيدخلوا يف اإلسالم فيكونوا من ادلرحومُت.

 ٗا ، وإدنا بُعثت رمحة.: اُدع على ادلشركُت ، قال: إين مل أبعث لعان ودلا قيل للنيب 

فال ، فقد دعا  قلت: وقد حصل دعاء من بعض األنبياء على أقوامهم بعد أن أِيسوا منهم ، أما النيب 
رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا * إنك إن تذرىم ُيضلوا عبادك وال نوح على قومو فقال 
ربِّ ال تًتك على األرض من الكافرين أحًدا حيِّا على ، ومعٌت اآليتُت الكرشنتُت:  يِلدوا إال فاجرا كفارا

األرض يدور ويتحرك. إنك إن تًتكهم ُيضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك ، وال يأت من أصالهبم 
وأرحامهم إال من ىو مائل عن احلق ، شديد الكفر بك ، فأرسل اهلل الطوفان على أىل األرض فهلكوا 

 ؤمنُت.مجيعا إال من كان مع نوح من ادل

َوقَاَل ُموَسى رَبَـَّنا إِنََّك آتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمََلَُه وأما دعاء موسى على قومو فقد ذكره اهلل يف القرآن يف قولو 
ى قـُُلوهِبِْم َفاَل يـُْؤِمُنوا  َعلَ زِيَنًة َوأَْمَوااًل يف احْلََياِة الدُّنـَْيا رَبـََّنا لُِيِضلُّوا َعن َسِبيِلَك رَبـََّنا اْطِمْس على أَْمَواذِلِْم َواْشُددْ 

 .يـَْعَلُمون حىت يـََرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيم * قَاَل قَْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َواَل تـَتَِّبَعانِّ َسبِيَل الَِّذيَن اَل 

                                                                                                                                      
 (.ٛٔٚ( ، ومسلم )ٕٛٔٔ) البخاريرواه  ٔ
 (.ٔٙٚ( ومسلم )ٜٕٔٔ) رواه البخاري ٕ
 ائشة رضي اهلل عنها وعن أبيها.( عن عٜ٘ٚٔ( ومسلم )ٖٕٖٔرواه البــخاري ) ٖ
 تقدم ختررنو. ٗ
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يا ، فلم ومعٌت اآليتُت الكرشنتُت: قال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومو زينة من متاع الدن
يشكروا لك ، وإدنا استعانوا هبا على اإلضالل عن سبيلك ، ربنا اطمس على أمواذلم فال ينتفعوا هبا ، 

 واختم على قلوهبم حىت ال تنشرح لإلشنان ، فال يؤمنوا حىت يروا العذاب الشديد ادلوجع.

مواذلم ، فاستقيما على فقال اهلل تعاىل ذلما: قد أجيبت دعوتكما يا موسى وىارون يف فرعون وملئو وأ
 دينكما ، واستمرَّا على دعوتكما لفرعون وقومو إىل توحيد اهلل وطاعتو.

، وىذا من رمحة  بينهم : أن كفار مكة كانوا يف أماٍن من العذاب دلا كان النيب من دالئل رحمته الرابع
معذهبم وىم يستغفرون وما كان اهلل  وما كان اهلل معذهبم وأنت فيهماهلل هبم ، قال اهلل تعاىل 

، قال  ٔ
، وبقي  ابن عباس رضي اهلل عنهما: كان فيهم أمانان ، نيب اهلل واالستغفار ، فذىب النيب 

 ٕاالستغفار.

بأمتو ، فإن لو يوم القيامة ثالث شفاعات خاصة ،  ويف يوم القيامة تتجلى رمحة النيب الخامس: 
واليت عناىا النيب ، شفاعتو لعصاة ادلؤمنُت من أىل الكبائر ممن استحقوا دخول النار أاّل يدخلوىا  األولى
  يف قولو: لكل نيب دعوة مستجابة ، فتَعجَّل كلُّ نيب دعوتو ، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم

 ٖا.شيئ ، من مات من أميت مل يشرك باهلل فهي نائلة ، إن شاء اهللالقيامة ، 

كمال شفقة النيب   نقال النووي رمحو اهلل ىنا كالما نفيسا يف شرحو على احلديث: ويف ىذا احلديث بيا
  على أمتو ، ورأفتو هبم ، واعتنائو بالنظر يف مصاحلهم ادلهمة ، فأخَّر دعوتو ألمتو إىل أىم أوقات

 حاجتهم.

يف ختفيف العذاب عن عمو أيب طالب  و شفاعت وثالثهاللمؤمنُت يف دخول اجلنة ،  شفاعتو  والثانية
 ، وقد تقدم الكالم على كل نوع منها بالتفصيل.

كان سببا يف الرمحة دلن حلقو ، فإنو كذلك سبب يف الرمحة دلن سبقو من   : وكما أن النيب السادس
 األمم ، فهو صاحب الشفاعة العظمى لبدء احلساب يوم القيامة ، مؤمنهم وكافرىم ، وذلك بعد أن

 بيان ذلك وذكر أدلتو. مجُّوا من احلر وطول الوقوف ، وقد تقديِضــ

                                              
 . ٖٖسورة األنفال ، اآلية:  ٔ
«: ادلسند»( عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو ، وقال حمققو ٖٜٖ/ٗ« )مسنده»رواه ابن جـرير عنو يف تفسَت اآلية ، ورواه أمحد يف  ٕ

 صحيح لغَته.
 ( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.ٜٜٔرواه مسلم )ٖ 
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بالرمحة أيضا من حيث إن اهلل وضع  ما قالو البغوي رمحو اهلل: فهو مبعوث  من دالئل رحمته السابع
يف شريعتو عن أمتو ما كان يف شرائع األمم السالفة عليهم من اآلصار واألغالل ، كما قال اهلل سبحانو 

 ٔ.ويضع عنهم إصرىم واألغالل اليت كانت عليهم يف كتابو يف قصة موسى عليو السالم وتعاىل

أنو كان سنفف يف العبادات إذا لزِم األمر ، فعن أيب قتادة رضي اهلل عنو عن  : ومن دالئل رمحتو الثامن
يف صاليت كراىية أن  ٕزجوَّ ـقال: إين ألقوم يف الصالة أريد أن ُأطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأت النيب 

 ٖأشق على أُمِّــِو.

 ودلا أطال معاذ بن جبل رضي اهلل عنو يف صالتو وشق ذلك على من كان معو يصلي ، عاتب النيب 
، فلوال صليت بـسبح اسم ربك  -ثالث مرات  -معاذا فقال لو: يا معاذ ، أفتَّاٌن أنت؟ أو: أفاتٌن أنت؟ 

 ٗإذا يغشى ، فإنو يصلي وراءك الكبَت والضعيف وذو احلاجة.األعلى ، والشمس وضحاىا ، والليل 

ومن رمحتو بأمتو أنو َضحَّى عمَّن مل ُيَضحِّ من أمتو ، فعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: صليت 
عيد األضحى ، فلما انصرف أُتِـي بكبٍش فذحبو فقال: باسم اهلل واهلل أكرب ، اللهم إن  مع رسول اهلل 

 ٍ٘ت وعمَّن مل ُيَضحِّ من أميت.ىذا ع

ومن رمحتو بأمتو أن أعرابيا جاىال أتى إىل ادلسجد النبوي فبال فيو ، فقام إليو الصحابة وصاحوا بو ، 
من ماء ، فإدنا بعثتم ُميسرين ومل  ٚعليو بولو َسجالً  ٙفنهاىم عليو الصالة والسالم وقال ذلم: دعوه وَىرِيقوا

 ومل تبعثوا معسرين.

عرايب فقال لو معلما: إن ىذه ادلساجد ال تصلح لشيء من ىذا البول والقذر ،إدنا ىي لذكر اهلل مث دعا األ
 ٛعز وجل ، والصالة ، وقراءة القرآن.

: ومن دالئل رمحتو أيضا رمحتو باجلمادات ، ومن ذلك قصة حنُت جذع خنلة كانت يف ادلسجد التاسع
ة يف ادلسجد ، فصنعوا لو منربا ، فلما كانت اجلمعة قعد سنُطب يوما إىل جذع خنل إليو ، فقد كان النيب 

                                              
 (.ٕٗٔ/ٖٔ« )شــرح السنة»باختصار يسَت من  ٔ
2
 «.النهاية»أي: أخففها. انظر   

 (.ٚٓٚرواه البخاري ) ٖ
 ( عن جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنهما.٘ٙٗ( ومسلم )٘ٓٚرواه البخاري ) ٗ
 صحيح لغَته.  «: ادلسند»( وغَته ، وقال حمققو ٖٙ٘/ٖ« )مسنده»رواه أمحد يف  ٘
 «.النهاية»أي أَريقوا. انظر َىريقوا  ٙ
لو.   ٚ  الـسَّــجُل ىو الدَّ
 (.ٕٗٛ( ومسلم )ٕٕٓ« )صحيح البخاري»انظر  ٛ
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فوضع يده عليو  ، حىت نزل النيب  ٔ، فبكى اجلذُع حىت مسعوا لو صوتا مثل صوت العِـشار إليو النيب 
 ٕوضمَُّو فسكت.

 أن النيب عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل عنو  ومن دالئل رمحتو أيضا رمحتو باحليوانات ، فعن العاشر:
 فنزل،  ٘فت عيناهحنَّ وذرَ  فلما رأى النَّيبَّ لو ،   ٗ، فإذا فيو ناِضح األنصارلرجل من  ٖدخل حائطا

؟ دلن ىذا اجلمل؟ فجاء ٛ، فقال: من ربُّ ىذا اجلمل نفسك ٚوَسراتو ٙفمسح ِذفراه  رسول اهلل فنزل
 . أنامن األنصار فقال:  شابفجاء 

تُـجيعو ، وزعم أنك إيلَّ  ككك اهلل إياىا؟ فإنو شكافقال: أال تتقي اهلل يف ىذه البهيمة اليت ملَّ 
ـــبُ ــــــوُتدئِ   ٓٔ.ٜوُ ـــ

يف سفر ، فانطلق حلاجتو ، فرأينا  كنَّا مع رسول اهلل عنو قال:   اهللوعن عبد اهلل بن مسعود رضي 
ــــرةً  فقال:  ، فجاء النَّيب  ٖٔفجعلت تَـــــْفـــــُرش ٕٔفجاءت احلُمَّرةُ معها فـَْرخان ، فأخذنا فرخيها ،  ُٔٔحـمَّ

 من َفجع ىذه بولدىا؟ ردُّوا ولدىا إليها.

ورأى قرية دنل قد حرقناىا ، فقال: من حرَّق ىذه؟ قلنا: حنن ، قال: إنَّو ال ينبغي أن يعذِّب بالنَّار إالَّ ربُّ 
 ٗٔالنَّار.

                                              
 الـعِـشار مجع ُعـشراء ، وىي الناقة اليت فصل راعيها ولدىا عنها بعد مضي عشرة أشهر. ٔ
 ختررنو. تقدم ٕ
 .«ةالنهاي»احلائط ىو البستان من النخيل إذا كان عليو جدار. انظر  ٖ
 .«النهاية»النضح ىو رش ادلاء ، والناضح ىو اجلمل الذي ُيستقى عليو ادلاء. انظر  ٗ
 أي ذرفت دمعا.   ٘
 «.النهاية»انظر البعَت أصل أذنو.  ِذفرى  ٙ
 .«النهاية»سنامو. انظر  أيسراتو  ٚ
 ربُّ اجلمل أي صاحبو.   ٛ
 «.النهاية»انظر  ُتدئبو أي تكده وتتعبو.   ٜ

 (.ٗ٘ٚٔ) «ادلسند»( ، وصححو حمققو ٕ٘ٓ/ٔد )رواه أمح  ٓٔ
 «.النهاية»طائر صغَت كالعصفور. انظر  الـُحـمَّرةُ    ٔٔ
 ، أهنا جاءت إليو تشتكي. ىدوىذا ىو الشا إىل النيب  جاءت أي   ٕٔ
 «.النهاية»وتقُرب من األرض وترفرف. انظر  جناحيهاش أي تفرِ    ٖٔ
 ين رمحو اهلل.( ، وصححو األلبإ٘ٚٙداود ) رواه أبو  ٗٔ



 ص أمة محمد خصائ
 

 من دالئل عظمة النبي  الحادي والثمانونملحق الدليل 

، وىو  عظمة النيب على  اضتادي والثمانونالدليل ذِكر  تقدم يف فصل الدالئل على عظمة النيب 
 ىذا أوان ذكرىا:، وقد أفردهتا يف ىذا اظتلحق ،  ما اختص اهلل بو أمتو من خصائص ورؤوسها عشرون

خَت األمم ، واصطفاىا من رتيع اطتلق ، لتكون أمة ػتمد  ػتمد  ةم: أن اهلل تعاىل جعل أاألول
  قال تعاىل ،كنتم خَت أمة أخرجت للناس تأمرون باظتعروف وتنهون عن اظتنكر وتؤمنون باهلل. 

كنتم خَت أمة أخرجت يقول يف قولو  وعن ّٔز بن حكيم عن أبيو عن جده أنو شتع النيب 
 ٔعُت أمة ، أنتم خَتىا وأكرمها على اهلل.قال: إنكم تتمون سب للناس

أن اهلل اجتباىا لتكون األمة الوسط الشاىدة على رتيع األمم  ومن خصائص أمة ػتمد : الثاني
وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم السابقة ، قال تعاىل 

 .ليكم يف الدين من حرجىو اجتباكم وما جعل ع، وقال تعاىل  شهيداً 

: جييء نوح وأمتو ، فيقول اهلل تعاىل:  وعن أيب سعيد اطتدري رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 
 ىل بّلغت؟

 فيقول: نعم أي رب.
 فيقول ألمتو: ىل بلغكم؟

 فيقولون: ال ، ما جاءنا من نيب.
 فيقول لنوح: من يشهد لك؟

 وأمتو. فيقول: ػتمد 
 .وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناسغ ، وىو قولو جل ذكره فتشهد أنو قد بل
 ٕوالوسط العدل.

إمنا وصفهم بأهنم وسط لتوسطهم يف  –تعاىل ذِكره  –قال ابن جرير الطربي رزتو اهلل: وأرى أن اهلل 
،  ٕما قالوا فيو يف عيسى ٔالدين ، فال ىم أىل غلو فيو غلو النصارى الذين غلو بالًتىُّب ، وقِيِلهم

                                              
 واأللباين.« اظتسند»( ، وحسن إسناده ػتققو ٘/ٜ( ، والبيهقي )ٖ/٘وأزتد )( ، ٕٛٛٗ( ، وابن ماجو )ٖٔٓٓرواه الًتمذي ) ٔ

 ، فذكره. كنتم خَتأمة أخرجت للناسيقول يف قولو تعاىل  ولفظ الًتمذي أنو شتع النيب 
 (.ٜٖٖٖرواه البخاري ) ٕ
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وال ىم أىل تقصَت فيو تقصَت اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل ، وقتلوا أنبيائهم ، وكذبوا على رّٔم ، 
وكفروا بو ، ولكنهم أىل توسط واعتدال فيو ، فوصفهم اهلل بذلك ، إذ كان أحب األمور إىل اهلل 

 أوسطها. انتهى.

لقرون قاطبة منذ خلق اهلل اطتليقة ، فعن أيب ىــريرة أن فيها خَت ا : ومن خصائص أمة ػتمد الثالث
قال: بعثــت من خــَت قرون بٍت آدم قرناً فقرنا ، حىت كنت من القرن  رضي اهلل عنو ، أن رســول اهلل 

 ٖالذي كنت منو.
 : أي الناس خَت؟ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: سأل رجل النيب 

 ٗثاين ، مث الثالث.قال: القرن الذي أنا فيو ، مث ال

  نبيهاإىل دين غَته وال نيب بعد  حتتاجفال الدين  اأن اهلل أمت عت ومن خصائص أمة ػتمد : الرابع
اليوم أكملت لكم دينكم وأدتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناقال اهلل تعاىل ، 

٘. 
 قال ابن كثَت رزتو اهلل يف تفسَت ىذه اآلية:

حيث أكمل تعاىل عتم دينهم ، فال حيتاجون إىل دين غَته ، على ىذه األمة   تعاىلىذه أكرب نعم اهلل
وعتذا جعلو اهلل خامت األنبياء ، وبعثو إىل اإلنس  ،، وال إىل نيب غَت نبيهم ، صلوات اهلل وسالمو عليو 

شيء أخرب بو واصتن ، فال حالل إال ما أحلو ، وال حرام إال ما حرمو ، وال دين إال ما شرعو ، وكل 
: أي ، ودتت كلمت ربك صدقا وعداللف ، كما قال تعاىل ب فيو وال خُ فهو حق وصدق ال كذِ 

وعتذا قال  ،النعمة عليهم صدقا يف األخبار ، وعدال يف األوامر والنواىي ، فلما أكمل الدين عتم دتت 
ـــاليوم أكملت لكم دينكم وأتتعاىل  أي : ،  م ديناممت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالـ
الكرام ، وأنزل بو رسل الوبعث بو أفضل ورضيو ، اهلل أحبو وه أنتم ألنفسكم ، فإنو الدين الذي فارضَ 

 أشرف كتبو. انتهى كالمو رزتو اهلل.

                                                                                                                                            
 أي: وقوعتم. ٔ
 ئفة إنو ىو اهلل ، تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبَتا.أي: قول طائفة منهم إنو ابن اهلل وقول طائفة إنو ثالث ثالثة وقول طا ٕ
 تقدم خترجيو. ٖ
 تقدم خترجيو. ٗ
 . ٖسورة اظتائدة ، اآلية  ٘
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أن اهلل يقيض عتا من يـُجدّْد عتا دينها على رأس كل مائة سنة  : ومن خصائص أمة ػتمد الخامس
قال: إن اهلل يبعث  قرون ، فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل ، لُيحفظ دينها على مر ال

  ٔعتذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد عتا دينها.

يعم رتلة أىل العلم من كل طائفة وكل  و: الظاىر واهلل أعلم أنيف معٌت اضتديث قال ابن كثَت رزتو اهلل
قهاء وحناة ولغويُت ، إىل غَت ذلك من األصناف ، صنف من أصناف العلماء من مفسرين وػتدثُت وف

 ٕواهلل أعلم. انتهى كالمو.

منها بقاء طائفة منها على اضتق إىل قيام الساعة ، جعلنا اهلل  : ومن خصائص أمة ػتمد السادس
قال: ال تزال طائفة من أميت  والقارئُت منهم ، فعن اظتغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل 

 ٖين على اضتق ، حىت يأتيهم أمر اهلل وىو ظاىرون.ظاىر 

: ال تزال طائفة من أميت ظاىرين على اضتق ال  وعن ثوبان رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل 
 ٗيضرىم من خذعتم حىت يأيت أمر اهلل وىم كذلك.

أميت يقاتلون  يقول: ال تزال طائفة من وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قال: شتعت رسول اهلل 
 ٘على اضتق ، ظاىرين إىل يوم القيامة.

: ال تزال طائفة من أميت منصورين ال يضرىم من  وعن معاوية بن قرة عن أبيو قال: قال رسول اهلل 
 ٙخذعتم حىت تقوم الساعة.

 
 

وال  قال: من يرد اهلل بو خَتا يفقهو يف الدين ، وعن معاوية بن أيب سفيان رضي اهلل عنو أن النيب 
 تزال عصابة من اظتسلمُت يقاتلون على اضتق ، ظاىرين على من ناوأىم إىل يوم 

 ٔالقيامة.
                                              

 (.ٜٜ٘« )السلسلة الصحيحة»( ، وصححو األلباين يف ٜٕٔٗأخرجو أبو داود ) ٔ
 ىجري. ٛٓٗٔبَتوت ، ط  –ار اصتيل ( ، حتقيق: ػتمد أزتد عبد العزيز ، الناشر: دٜٖ/ٔ« )النهاية يف الفنت واظتالحم» ٕ
 ( عن اظتغَتة بن شعبة رضي اهلل عنو.ٖٔٔٚأخرجو البخاري ) ٖ
 (.ٜٕٚ/٘( ، وأزتد )ٓٔ( وابن ماجو )ٜٕٕٕ( والًتمذي )ٕٜٓٔأخرجو مسلم ) ٗ
 (.ٜٖ/ٜ( ، والبيهقي )ٖ٘ٗ/ٖ( وأزتد )ٖٕٜٔأخرجو مسلم ) ٘
 ( ، واللفظ البن ماجو.ٕٔٙ/ٔبان )( ، وابن حٙ( ، وابن ماجو )ٕٜٕٔأخرجو الًتمذي ) ٙ
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شتعت رسول اهلل  ويف رواية أن عمَت بن ىانئ قال: شتعت معاوية بن أيب سفيان على ىذا اظتنرب يقول:
 يأيت أمر اهلل  يقول: ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهلل ال يضرىم من خذعتم أو خالفهم حىت

 ٕعز وجل وىم ظاىرون على الناس.
، واظتغَتة بن  ٘، وعمران بن حصُت ٗ، وأيب أمامة ٖويف الباب أحاديث صحيحة عن زيد بن أرقم

 ، رضي اهلل عنهم أرتعُت. ٙشعبة
م مو اهلل يف بيان ىذه الطائفة: وحُيتمل أن ىذه الطائفة مفرقة بُت أنواع اظتؤمنُت ، منهـقال النووي رح

شجعان مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم ػتدثون ، ومنهم زىاد ، وآمرون باظتعروف وناىون عن 
اظتنكر ، ومنهم أىل أنواع أخرى من اطتَت ، وال يلزم أن يكونوا غتتمعُت ، بل قد يكونون متفرقُت يف 

 أقطار األرض.
زال حبمد اهلل تعاىل من زمن  مث قال رزتو اهلل: ويف ىذا اضتديث معجزة ظاىرة ، فإن ىذا الوصف ما

 إىل اآلن ، وال يزال حىت يأيت أمر اهلل اظتذكور يف اضتديث. النيب 
 ٚوفيو دليل لكون اإلرتاع حجة ، وىو أصح ما اسُتِدلَّ بو لو من اضتديث.

 قال مقيده عفا اهلل عنو مبنو وكرمو: اللهم اجعلٍت والقارئ الكرمي منهم.

جتمع على ضاللة ، ودليل ىذا حديث كعب بن عاصم ـة أهنا ال ت: ومن خصائص ىذه األمالسابع
 ٛيقول: إن اهلل تعاىل قد أجار أميت من أن جتتمع على ضاللة. األشعري رضي اهلل عنو ، شتع النيب 

  ٜعلى ضاللة. وقال أبو مسعود رضي اهلل عنو: عليكم باصتماعة ، فإن اهلل ال جيمع أمة ػتمد 
بن مسعود رضي اهلل عنو: ما رأى اظتسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن ، وما وقال الصحايب اصتليل ا

 ٔرأوه سيئا فهو عند اهلل سيء.
                                                                                                                                            

 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: اظتسند»( ، وقال ػتققو ٖٜ/ٗأخرجو أزتد ) ٔ
 إسناده صحيح ، رجالو ثقات رجال الصحيح.«: اظتسند»( ، وقال ػتققو ٔٓٔ/ٗأخرجو أزتد ) ٕ
 (.ٜٖٙ/ٗأخرجو أزتد ) ٖ
 (.ٜٕٙ/٘أخرجو أزتد ) ٗ
 (.ٕٗٛٗوأبو داود )( ، ٖٚٗ،  ٜٕٗ/ٗأخرجو أزتد ) ٘
 (.ٕٜٔٔرواه مسلم ) ٙ
 (.ٕٜٓٔ، حديث رقم )« شرح النووي على صحيح مسلم» ٚ
 (.ٖٖٔٔ« )السلسلة الصحيحة»( وحسنو األلباين بشواىده كما يف ٕٛرواه ابن أيب عاصم ) ٛ
 «.ظالل اصتنة»( وصححو األلباين يف ٘ٛرواه ابن أيب عاصم ) ٜ
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 وقولو رضي اهلل عنو )اظتسلمون( يعٍت بذلك علماءىم ، ألن العلماء ىم أىل النظر وىم زتلة الشريعة.

رفع  تتضمنعبادات اليت ببعض ال ما منَّ اهلل بو عليها حمد ـ: ومن خصائص أمة موالتاسع الثامن
اظتالئكة عند رّٔا ، ومن ذلك صفوف باألمة يف صفوف الصالة ، وتشبيو  ٕواظتشقة يف العبادات رجاضت

ما رواه حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنو قال: ُفضّْلت ىذه األمة على سائر األمم بثالث: ُجِعلت عتا 
، وأُعِطيت ىذه اآليات من آخر  ٖئكةصفوف اظتالها على األرض طهورا ومسجدا ، وُجِعلت صفوف

 ٗالبقرة من كنز حتت العرش ، مل يعطها نيب قبلي.

َنا  شَتَُرةَ وعن َجاِبِر ْبِن  فـََقاَل: َأاَل َتُصفُّوَن َكَما  - َرُسوُل اللَِّو أي  –رضي اهلل عنو قَاَل: َخرََج َعلَيـْ
 َتُصفُّ اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد رَبْـَّها؟

 ُسوَل اللَِّو ، وََكْيَف َتُصفُّ اْلَماَلِئَكُة ِعْنَد رَبْـَّها؟فـَُقْلَنا: يَا رَ 
.  ٘قَاَل: يُِتمُّوَن الصُُّفوَف اأْلَُوَل َويـَتَـَراصُّوَن يف الصَّفّْ

وا ليوم اصتمعة ، ففي حديث أيب ىريرة اظتتقدم: ... ، مث أهنم ُىدُ  أمة ػتمد  فضائل: ومن العاشر
فاختلفوا فيو ، فهدانا اهلل لو ، فالناس لنا فيو تبع ، اليهود غدا ، ىذا يومهم الذي ُفِرَض عليهم 

 والنصارى بعد غد.

 قال ابن حجر رزتو اهلل يف معٌت )فُـرض عليهم( أي فُـرض تعظيمو.
وىداية الصحابة ليوم اصتمعة كان عن اجتهاد منهم ، اختاره ابن حجر رزتو اهلل كما يف شرحو 

ع ٙ«مصنفو»د الرزاق يف للحديث ، واستدل مبا رواه عب أىل ٚ وصححو عن ػتمد بن سَتين قال: َجـمَّ

                                                                                                                                            
 إسناده حسن.«: اظتسند»وقال ػتققو  ( ،ٜٖٚ/ٔ« )مسنده»رواه أزتد يف  ٔ
 الرياض. –للدكتور يعقوب بن عبد الوىاب أبا حسُت ، الناشر: مكتبة الرشد « رفع اضترج يف الشريعة اإلسالمية»انظر للتوسع كتاب  ٕ

« الشريعة اإلسالمية خصائص»أقول: ورفع اضترج يعترب واحد من خصائص الشريعة اإلسالمية ، وإال فخصائص الشريعة كثَتة ، انظر كتاب 
 الكويت. –للدكتور عمر بن سليمان األشقر رزتو اهلل ، الناشر: دار الفالح 

 أي: ُجعِلت صفوف أمتو يف الصالة على ِمثاِل صفوف اظتالئكة يف السماء. ٖ
 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: اظتسند»، وقال ػتققو ( ٖٖٛ/٘رواه أزتد ) ٗ
 (.ٖٓٗرواه مسلم ) ٘
 (.ٗٗٔ٘معة ، برقم )كتاب اصت ٙ 
 رتع بتشديد اظتيم أي صلوا اصتمعة. ٚ
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، وىم الذين شتوىا اصتمعة ، فقالت  ٔوقبل أن تُــْنـــَزل اصتمعة اظتدينة قبل أن يَقُدم رسول اهلل 
األنصار: لليهود يوم جيتمعون فيو كل سبعة أيام ، وللنصارى أيضا مثل ذلك ، فهُلم فلنجعل يوما 

فاجعلوه يوم الَعروبة ، وكانوا ُيسمُّون يوم  -أو كــما قالوا  -نذكر اهلل ونصلي ونشــكره فيو جنــتمع و 
اصتمعة يوم العروبة ، فاجتمعوا إىل أسعد بن ُزرارة فصلى ّٔم يومئذ وذّكرىم ، فسمَّوه اصتمعة ، حىت 

، وذلك لقلتهم ، أنزل  اجتمعوا إليو ، فذبح أسعد بن زرارة عتم شاة ، فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة
 .إذا نودي للصالة من يوم اصتمعة فاسعوا إىل ذكر اهللاهلل يف ذلك 

 ٕقال ابن حجر رزتو اهلل: وىذا وإن كان مرسال فلو شاىد بإسناد حسن ، أخرجو أزتد وأبو داود
وغَت واحد ، من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى  ٗوصححو ابن خزدية ٖوابن ماجو

 اظتدينة أسعد بن زرارة ، اضتديث. اصتمعة قبل مقدم رسول اهلل  صلى بنا
 فُمرَسل ابن سَتين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم اصتمعة باالجتهاد.

، فقد ورد فيو  ٘عِلمو بالوحي وىو مبكة فلم يتمـكن من إقامتها ثَـمّ  وال دينع ذلك أن يكون النيب 
ــــــٍت ، ولذلك َجـّمع بـهم أول ما قِدم اظتدينة ، كما حكاه ابن حديث عن ابن عباس عند الدارقط

 إسحاق وغَته ، وعلى ىذا فقد حصلت اعتداية للجمعة جبهيَت البيان والتوفيق.
وقيل يف اضتكمة يف اختيارىم اصتمعة وقوع خلق آدم فيو ، واإلنسان إمنا ُخـِلق للعبادة ، فناسب أن 

هلل تعاىل أكمل فيو اظتوجودات ، وأوجد فيو اإلنسان الذي ينتفع ّٔا ، َيشتغل بالعبادة فيو ، وألن ا
 فناسـب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيو. انتهى.

 ثالثُت َخصيصة ليوم اصتمعة.« زاد اظتعاد»قال مقيده عفا اهلل عنو: وقد ذكر ابن القيم يف 

ي اهلل عنهما ، عن حمد مضاعفة أجرىا ، فعن ابن عمر رضـ: ومن خصائص أمة مالحادي عشر
لكم ومثل أىل الكتابُت كمثل رجل استأجر أجراء ، فقال: من يعمل يل من غدوة ــــثَ ـــــقال: مَ  النيب 

 ؟ٙإىل نصف النهار على قَتاط

                                              
 أي سورة اصتمعة. ٔ
 (.ٜٙٓٔبرقم ) ٕ
 (.ٕٛٓٔبرقم ) ٖ
 (.ٕٔٔ/ٖ« )صحيح ابن خزدية»انظر  ٗ
 أي يف ذلك الوقت. ٘
 اظتراد بالقَتاط النصيب ، وىو يف األصل نصف دانق ، والدانق سدس درىم. قالو ابن حجر يف شرح اضتديث. ٙ
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 فعِملت اليهود.
 مث قال: من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العصر على قَتاط؟

 فعِملت النصارى.
عصر إىل أن تغيب الشمس على قَتاطُت؟ فأنتم ىم ، فغضبت اليهود مث قال: من يعمل يل من ال

 والنصارى ، فقالوا: ما لنا أكثر عمال وأقل عطاء؟
 قال: ىل نقصتُـــُكم من حقكم؟

 قالوا: ال.
  ٔقال: فذلك فضلي أوتيو من أشاء.

اليوم والليلة  صالة يف ُتليلة أسري بو ستس ومن دالئل مضاعفة أجور أمتو أن اهلل فرض على النيب 
، مث راجع ربو ليخفّْف عدد الصلوات ، فما زال خيففها حىت بلغت خـمسا ، مث راجعو فقال: ىن 

 ٕستس وىن ستسون ، ال يُبدَّل القول لدي.
 أي ىي ستس يف األداء ولكنها ستسون يف الثواب.

 يضاعف فيها العمل ومن دالئل مضاعفة أجور أمتو ما اختص اهلل بو ىذه األمة من ليلة القدر ، واليت
وذتانون  ، أي أربعٌ وزيادة ل ألف شهر مِ ن عَ الصاحل مضاعفة عظيمة حىت يكون للعامل فيها ثواب مَ 

 .ليلة القدر خَت من ألف شهرسنة وأربعة أشهر ، قال اهلل تعاىل 
قال  ومن دالئل مضاعفة أجور أمتو أن من عِمل حسنة فإن اهلل يضاعف ثوأّا لو إىل عشر أمثاعتا ،

 . من جاء باضتسنة فلو عشر أمثاعتااهلل تعاىل 
فيما يرويو عن ربو عز وجل قال: إن اهلل كتب  وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل 

اضتسنات والسيئات ، مث بُت ذلك ، فمن َىــــمَّ حبسنة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة ، فإن 
إىل سبعمائة ضعٍف إىل أضعاف كثَتة ، وإن ها اهلل عز وجل عنده عشر حسنات َىــــمَّ ّٔا فعملها كتب

 َٖىــــمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة ، وإن َىــــمَّ ّٔا فعملها كتبها اهلل سيئة واحدة.
 رجل النيب صلى اهلل عليو وسلم: كيف تصوم؟وسأل 

 فقال: ثالث من كل شهر ، ورمضان إىل رمضان ، فهذا صيام الدىر كلو.
                                              

 (.ٕٕٛٙاه البخاري )رو  ٔ
 ( عن أيب ذر رضي اهلل عنو.ٖٙٔ( ، ومسلم )ٜٖٗرواه البخاري ) ٕ
 (.ٖٔٔ( ومسلم )ٜٔٗٙرواه البخاري ) ٖ
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 صيام يوم عرفة ، أحتسب على اهلل أن يُــَكــفّْر السنة اليت قبلو والسنة اليت بعده.
 ٔوصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل أن يُــَكــفّْر السنة اليت قبلو.

 قبلها. أي اطتطايا اليت ارتكبها اإلنسان يف السنة اليت
وىذا من فضل اهلل علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفَت ذنوب سنة كاملة ، واهلل ذو الفضل 

 العظيم.
يطول جدا ،  – واليت أنعم اهلل ّٔا على أمة ػتمد  –والكالم يف مضاعفة األجور وتكفَت السيئات 

الفضائل الصحيحة مثل ومن أراد التوسع يف معرفة فضائل األذكار والعبادات فلَتجع غلى كتب 
 للنووي رزتو اهلل وأمثالو من الكتب.« رياض الصاضتُت»

يف األعمار القصَتة على األعمال اليسَتة أضعاف ما أعطى  فاضتاصل أن اهلل أعطى أمة ػتمد 
األمم اظتاضية يف األعمار الطويلة على األعمال الكثَتة الشاقة ، واضتمد هلل الذي جعلنا من أمة ػتمد 

 . 

وال غرق ، وال  )وىو قلة اظتطر( اعتالك جبدبٍ  يَـُعـمُّهاأنو ال  : ومن خصائص أمة ػتمد الثاني عشر
أقبل ذات يوم من  ُيسلط عليهم عدوّّ فيستأصلهم ، فعن عامر بن سعد عن أبيو أن رسول اهلل 

ا ربو طويال ، مث العالية ، حىت إذا مر مبسجد بٍت معاوية دخل فركع فيو ركعتُت ، وصلينا معو ، ودع
: سألت ريب ثالثا فأعطاين ثنتُت ومنعٍت واحدة ؛ سألت ريب أن ال يهلك  انصرف إلينا ، فقال 

فأعطانيها ، وسألتو أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها ، وسألتو أن ال جيعل بأسهم  ٕأميت بالسَّـنة
 ٖبينهم فَمَنعنيها.

: ... وإين سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بَســــنٍة   وعن ثوبان رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل
، وإن ريب قال: يا ػتمد ،  ٘يستبيح بيضتهمف، وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم  ٗعامَّة

إين إذا قضيت قضاء فإنو ال يرد ، وإين أعطيتك ألمتك أن ال ٌأىِلكهم بسنة عامة ، وأن ال أسلط 

                                              
 ( عن أيب قتادة رضي اهلل عنو.  ٕٙٔٔرواه مسلم ) ٔ
 السَّـنةُ ىي اصتدب. ٕ
 (.ٜٕٛٛرواه مسلم ) ٖ
 أي جدب يعمهم فيهلكون. ٗ
 «.النهاية»لطان ، وبيضة الدار ىي وسطها. انظر البيضة ىي آّتمع وموضع الس ٘
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أو قال: َمن بَُت  –يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم َمن بأقطارىا  عليهم عدوا من سوى أنفسهم
 ٔضهم يهلك بعضا ، ويسيب بعضهم بعضا.ـــحىت يكون بع -أقطارىا 

رون يف الدنيا ، السابقون يوم القيامة يف اضتساب ودخول اصتنة ، فعن أيب : أهنم اآلخِ عشر الثالث
قون يوم القيامة ، بَــْيَد أهنم ـــرون السابحن اآلخِ ـول: نيق ىريرة رضي اهلل عنو أنو سـِمع رسول اهلل 

 ٕأوتوا الكتاب من قبلنا.

وإن تأخر وجودىا  -قال ابن حجر رزتو اهلل: أي اآلخرون زمانا األولون منزلة ، واظتراد أن ىذه األمة 
من حياسب ،  فهي سابقة عتم يف اآلخرة ، بأهنم أول من حيشر ، وأول -يف الدنيا عن األمم اظتاضية 

 اصتنة. انتهى. لُ وأول من يُقضى بينهم ، وأول من يُدخَ 

ــــلُتعشر الرابع الوضـــوء ،  من أثر ٖ: ومن خــصـائص أمة مـحمد أنـــهم يأتون يوم القــيامة ُغــرِّا ُمـحجَّ
األمم ويف ىذا ختصيصهم بالزينة على غَتىم من والغرة بياض يف الوجو ، والتحجيل بياض يف القدم ، 

ــــلُت  يوم القيامة ، قال  من غَتىم ؤّذا يَعرفهم النيب ،  : إن أميت يدعون يوم القيامة ُغــرِّا ُمـحجَّ
   ٗ.من آثار الوضوء

 : ومن خصائص ىذه األمة أهنم أول من جيوز على الصراط يوم القيامة ، مع النيب عشر الخامس
رب الصراط بُت ظهراين جهنم ، فأكون أول من جيوز ، كما يف حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو: فيض

 ٘من الرسل بأمتو.

 ألفا بغَت حساب وال ُتأن اهلل يُدخل منهم اصتنة سبع : ومن خصائص أمة ػتمد عشر السادس
 .ٙعـذاب ، وىذا اضتديث ثابت يف الصــــــحيحُت

 ٕو.من حثيات ٔ: مع كل ألف سبـــــعون ألف ، وثالث حـثَياتٍ ويف حديث آخر

                                              
 (.ٜٕٛٛرواه مسلم ) ٔ
( ولفظو: اآلخرون من أىل الدنيا ، واألولون يوم القيامة اظتقضي عتم ٙ٘ٛ( ، ورواه مسلم عن حذيفة أيضا )٘٘ٛ( ومسلم )ٙٚٛرواه البخاري ) ٕ

 قبل اطتالئق.
 ا استعَتتا ىنا لوصف اظتؤمنُت يوم القيامة ، جعلنا اهلل منهم.س ، ولكنهمرَ الفَ وصف تستعمالن يف ىاتان الكلمتان  ٖ
 (.ٕٙٗ( ومسلم )ٖٙٔانظر صحيح البخاري ) ٗ
 .عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو (ٕٛٔ( ومسلم )ٖٚٗٚرواه البخاري ) ٘
 .ة رضي اهلل عنو( عن أيب ىرير ٕٙٔعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ، ورواه مسلم ) (ٕٕٓ( ومسلم )٘ٓٚ٘انظر صحيح البخاري ) ٙ



 ص أمة محمد خصائ
 

وأمتو ، زادىا اهلل فضال  ِعظم ما أكرم اهلل سبحانو وتعاىل بو النيب  فيوقال النووي رزتو اهلل: 
 ٖوشرفا.

نصف بأن أمتو نبيو اهلل  م أكثر أىل اصتنة ، فقد بشرأهن : ومن خصائص أمة ػتمد عشر السابع
ا ألصحابو: إين ألرجو أن قال يوم أن النيب  أىل اصتنة ، كما يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو

 ٗ.تكونوا شطر أىل اصتنة

البشارة يف اضتديث الصحيح اآلخر الذي قال فيو: َأْىُل اصْتَنَِّة ِعْشُروَن َوِمائَُة َصفٍّ ،  مث أكمل النيب 
  ٘ذَتَاُنوَن ِمنـَْها ِمْن َىِذِه األُمَِّة ، َوأَرْبـَُعوَن ِمْن َساِئِر األَُمِم.

خرب أوال أَ  : فهذا دليل على أهنم يكونون ثلثي أىل اصتنة ، فيكون النيب قال النووي رزتو اهلل
بعد  حبديث الشطر ، مث تفضل اهلل سبحانو بالزيادة ، فُأعِلم حبديث الصفوف ، فأخرب بو النيب 

 ٙذلك.

ن م اقبله أمةُ أن اهلل شتاىم اظتسلمُت ومل ُيسمّْ ّٔذا االسم   خصائص أمة ػتمد  : ومنعشر الثامن
األمم ، مع أن رتيع األنبياء أتوا برسالة اإلسالم مبعناىا العام وىي االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد لو 
 بالطاعة واطتلوص من الشرك ، ولكن تسمية الرسالة نفسها باإلسالم فهذه مل حتصل إال لشريعة ػتمد

 .  قال اهلل تعاىللة أبيكم إبراىيم ىو شتاكم ىو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج م
، أي: ىو اصطفاكم ضتمل ىذا الدين ، وقد منَّ عليكم بأن جعل  اظتسلمُت من قبل ويف ىذا

شريعتكم شتحة ، ليس فيها حرج وال تضييق وال تشديد يف تكاليفها وأحكامها كما كان يف بعض 
م ، فإن ِملة إبراىيم ىي إفراد اهلل األمم قبلكم ، ىذه اظتلة السمحة ىي ملة أبيكم إبراىيم مبعناىا العا

                                                                                                                                            
 اعلم اضتثوة ىي الَغرفة باليد ، يقال حثا أي اغًتف بيده ، ومعٌت السياق أن اهلل حيثو من الناس ثالث حثيات يدخلهم اصتنة بغَت حساب ، واهلل ٔ

 بالكيفية ألنو من الغيب الذي اختص اهلل بعلمو. 
، وصحح إسناده األلباين وػتققو رضي اهلل عنو  أمامة الباىلي عن أيب( ٕٓ٘/٘وأزتد )( ٕٙٛٗ( وابن ماجو )ٖٕٚٗأخرجو الًتمذي ) ٕ

 «.اظتسند»
 (ٕٙٔ، حديث رقم )« شرح النووي»انظر  ٖ
 (.ٕٕٔ( ومسلم )ٕٛ٘ٙأخرجو البخاري ) ٗ
 ( عن ابن بريدة عن أبيو رضي اهلل عنهما ، وصححو األلباين.ٕٙٗ٘رواه الًتمذي برقم ) ٘
 يح مسلم.( من صحٕٕٔانظر شرحو ضتديث رقم ) ٙ



 ص أمة محمد خصائ
 

بالعبادة ، وقد شَتَّاكم اهلل اظتسلمُت ِمن قبُل يف الكتب اظتنزلة السابقة ويف ىذا القرآن ، وقد اختصَّكم 
 ّٔذا االختيار.

: ومن خصائص ىذه األمة ودالئل تكرديها أن اظتسيح عيسى ابن مرمي سيصلي معهم إذا عشر التاسع
ؤّذا سيكون لف إمامهم ، وىو اظتهدي ، وىذا من تكرمي اهلل عتذه األمة ، نزل آخر الزمان ، خ

 فعن جابر بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنو قال: شتعت النيب اظتسيح واحدا من ىذه األمة ، 
يقول: ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على اضتق ظاىرين إىل يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مرمي 

  ، فيقول أمَتىم: تعال صلّْ لنا. فيقول: ال ، إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة اهلل ىذه
 ٔاألمة.

أي: إذا قال األمَت وىو اظتهدي للمسيح )صلّْ لنا( أي صلّْ لنا إماما ، فإن اظتسيح يعتذر بأن بعض 
كم أن يكون إماما ىذه األمة أمراء على بعض ، واألمَت ىو األحق بأن يصلي بالناس ، فال ينبغي لغَت 

 ٕلكم ، ألجل تكرمة اهلل إياكم.

 –وىو من أويل العزم من الرسل  –أن اظتسيح عليو السالم  ومن  خصائص أمة ػتمد : العشرون
واليا على اظتسلمُت كلهم ، مطبقا للشريعة اإلسالمية ، وسيكون ىذا إذا نزل يف  سيحكمهم ويكون

اليهود ، وُيهِلك اهلل قوم يأجوج ومأجوج بسبب دعائو  آخر الزمان ، فيقتل الدجال ومن معو من
،  عليهم ، مث يكون واليا على اظتسلمُت بعد اظتهدي ، وتكون مدة لبثو يف األرض أربعون سنة

ــــوتو يكون شرار الناس ، فتأيت  ـــــــد العيش وبسط األمن يف تلك الفًتة ، وبعد مـ وسيكون الرخاء ورغـ
 ٖ.اظتؤمنُت ، مث تقوم الساعة على ِشرار الناس.ريح طيبة فتقبض أرواح 

ـــَكــــَمــــها يف أول أمرىا نيب وىو ػتمد ؛ ذه األمة الـُمتأمل ىذه اطتصيصة العظيمة عت وليتأمل ،  أْن َحـ
 الـمسيح ابن مرمي عليو السالم. ا يف آخر الزمان نيب وىووسيحكمه

 

                                              
 (.ٙ٘ٔرواه مسلم ) ٔ
( ، ٖٓٓ/ٗ« )البحر احمليط الثجاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج»انظر شرح اضتديث للشيخ ػتمد بن علي آدم األثيويب حفظو اهلل يف كتابو  ٕ

 الدمام. –الناشر: دار ابن اصتوزي 
  (.ٕٜٓٚ) هػتققو  صححوقد و ، ( ٙٓٗ/ٕ) «أزتد مسند»انظر  ٖ



 من دالئل عظمة النبي  الثاني والثمانونملحق الدليل 

، وىو  عظمة النيب  على الثاين والثمانوفالدليل ذِكر  تقدـ يف فصل الدالئل على عظمة النيب 
والعظماء ، وىذا أواف التفصيل يف ىذا  كوف سَتتو زلفوظة بتفاصيلها الدقيقة ، خبالؼ غَته من األنبياء

 الوجو. 

 1 عليو ومل؛ ك اباٌ  موبوع على ما الواون ىلى نيا ة الدنيامحمد )صلى اهلل

 مودمة

ػػػػعَ ػػػػػأف سَتتو وحياتو تُ ومن دالئل ِعظم قدره )صلى اهلل عليو وسلم(   كتابا مفتوحا لكل قارئ ومسًتشد  د  ػ
ؼ نومو رَ ػػػػػعنو كل شيء، حىت ما يدور داخل غُ  يعرؼ الناسفهو النيب الوحيد الذي  ،إىل هناية العامل

وحياتو الزوجية، فلم حياوؿ إخفاء شيء من حياتو العامة أو اخلاصة، دلاذا؟ ألنو خامت األنبياء وادلرسلُت، 
 خفى من أمره شيء، حىت يتأسى الناس بكل جانب من جوانب حياتو.ػوالبد دلن كاف كذلك أف ال يَ 

وتغطيتها لكافة مناحي احلياة لم( )صلى اهلل عليو وسليم النيب اىل أحد اليهود من مشولية تعلقد ذُ 
، فقاؿ: أجػل، لقد هنانا أف ٕاخِلراءة مكم نبيكم كل شيء، حىتفقاؿ لبعض ادلسلمُت: عل   وأركاهنا،

، أو أف نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أف ٖط أو بوؿ، أو أف نستنجي باليمُتنستقبل القبلة لغائػِ 
 ٘.أو عظمٍ  ٗنستنجي برجيعٍ 

، ق متِ ػػػػولكي يُ  ػػػػػػي  ػػػػػػاهلل تعاىل نشر ىذه الفضائل وادلكاـر أصحابا أمناء، )صلى اهلل عليو وسلم( ض للنيب ػػػ
وترحالو، يف  وِ ػػػػػػل  ػػػػػػيف سفره وإقامتو، يف حِ ورأوه منو نقلوا كل شيء مسعوه من نبيهم وزوجات فاضالت، 

و وشرائو، ماذا كاف يقوؿ ػػػػػػػدتو وأخالقو، يف بيعلمو وحربو، يف عباسره، يف سِ سره وعُ أمنو وخوفو، يف يُ 

                                                             
، ٓ٘-ٔٗص  ،«من أسرار عظمة الرسوؿ )صلى اهلل عليو وسلم( »الكتاب ادلفيد: انتقيتو من  ىذا فصل مهم، ٔ

يو وزدت عليو من مصادر علمية أشرت ، وقد عدلت فالرياض –ر الناشر: مدار الوطن للنش ،دلؤلفو: خالد أبو صاحل
ا.   إليها يف مظاهن 

 أي آداب قضاء احلاجة. ٕ
التنظف بادلاء من البوؿ أو الغائط، ومعٌت العبارة ىو أف النيب )صلى اهلل عليو وسلم( هنى عن االستنجاء ىو  ٖ

 ػػة.مػػػػػػػػَ ليمٌت ُمػَكػػرّ يف االستنجاء، وإمنا يستعمل ادلسلم اليد اليسرى، ألف اليد ا استعماؿ اليد اليمٌت
 الرجيع ىو روث الدابة. ٗ
 (.ٕٕٙرواه مسلم ) ٘



ماذا كاف  ،ماذا كاف يقوؿ عند األرؽ ،ماذا كاف يقوؿ عند القلق ،ماذا كاف يقوؿ عند اليقظة ،عند النـو
وعند دخوؿ ادلنزؿ واخلروج منو، وعند  ،ماذا كاف يقوؿ عند دخوؿ احلماـ واخلروج منو ،يقوؿ عند الفزع

رؤية اذلالؿ، وعند نزوؿ ادلطر، وعند لبس الثوب اجلديد، وعند رؤية أىل البالء،  دخوؿ السوؽ، وعند
، وأثناء الصالة، وبعد الصالة، حىت عند استفتاح الصالةوعند الُوضوء، وبعد الفراغ من الوضوء، وعند 

أىلو قاؿ: ِِجاع الزوجة، فقد رووا عنو أنو )صلى اهلل عليو وسلم( قاؿ: لو أف أحدكم إذا أراد أف يأيت 
ػػػنػػػػي الشيطاف، وجنب الشيطاف ما رزقتنا(، فإنو إف يُقد ر بينهما ولٌد يف ذلك مل  )بسم اهلل، اللهم جن ػػػػػػبػ

 ٔيضر ه شيطاف أبدا.

ليعرؼ القارئ تلك  وسوؼ أذكر فهرسًا لكتاٍب واحٍد من الكتب ادلتعلقة بالنيب )صلى اهلل عليو وسلم(
ونقلها إىل الناس  سلموف بضبط كافة تفاصيل حياة النيب )صلى اهلل عليو وسلم(ادلعجزة اليت حققها ادل

 بكل دقة وأمانة.

لإلماـ ابن القيم رمحو اهلل ذكر فيو كل ما  «زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد»ىذا الفهرس ىو لكتاب 
وذلك على النحو  يتعلق هبدي النيب وسنتو يف عباداتو ومعامالتو، وأخالقو وآدابو، وشؤونو اليومية،

 التايل:

 يف ذكر نسبو  -ٔ
 كيفية تربيتو ووفاة والديو  -ٕ
 كر مبعثو ومراتب الوحي ذ  -ٖ
 يف ختانو  -ٗ
 كر مرضعاتو يف ذِ  -٘
 ٕاضنووَ ػػػػكر حَ يف ذِ  -ٙ
 أوؿ ما نزؿ عليو من الوحييف مبعثو نبيا و  -ٚ
 كر أمسائويف ذِ  -ٛ
 كر أوالدهيف ذِ  -ٜ

 كر أعمامو وعماتو يف ذِ  -ٓٔ
 كر أزواجويف ذِ  -ٔٔ

                                                             
 ( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، واللفظ دلسلم.ٖٗٗٔ( ومسلم )٘ٙٔ٘رواه البخاري ) ٔ

 حواضنو أي النساء الاليت احتضػن و دلا كاف صغَتا يتيما.  ٕ



 امود  ػػػػػكر خُ يف ذِ  -ٕٔ
 كر ُكّتابويف ذِ  -ٖٔ
 كر كتبو ورسلو إىل ادللوؾيف ذِ  -ٗٔ
 الذين كانوا يؤذنوف للصالة نيوكر مؤذ  يف ذِ  -٘ٔ
 الذين كاف يستعملهم على البلداف مرائوكر أُ يف ذِ  -ٙٔ
 رسوكر حَ يف ذِ  -ٚٔ
 ٔعليو فُ ذِ أْ ػػػػكر من استعمل على نفقاتو ومن كاف يَ يف ذِ  -ٛٔ
 كر شعرائو وخطبائو يف ذِ  -ٜٔ
 حدوف بُت يديو يف السفر ػالذين كانوا يَ  وداتِ كر حُ يف ذِ  -ٕٓ
 كر غزواتو وبعوثو وسراياه يف ذِ  -ٕٔ
 كر سالحو وأثاثو يف ذِ  -ٕٕ
 كر دوابّويف ذِ  -ٖٕ
 كر مالبسويف ذِ  -ٕٗ
 مامتو وسراويلو ونعلو وخاسبو وغَت ذلك كر عِ يف ذِ  -ٕ٘
 كر ىديو يف األكل والشربيف ذِ  -ٕٙ
 كر ىديو يف النكاح ومعاشرة أىلويف ذِ  -ٕٚ
 يف نومو وانتباىوكر ىديو وسَتتو يف ذِ  -ٕٛ
 دابتو كر ىديو يف ركوبيف ذِ  -ٜٕ
 نم ومعاملة اإلماء والعبيد ػػػػىديو يف ازباذ الغَ  -ٖٓ
 ىديو يف بيعو وشرائو ومعامالتو  -ٖٔ
 ىديو يف مسابقتو  -ٕٖ
 ىديو يف معاملتو -ٖٖ
 ىديو يف مشيو وحده أو مع أصحابو -ٖٗ
 ىديو يف جلوسو واتكائو  -ٖ٘
 ىديو عند قضاء احلاجة  -ٖٙ

                                                             
 جع الزاد أفضلأي الذي يأِذف للناس بالدخوؿ عليو يف بيتو. را   ٔ



 رب، تقليم األظفار، حلق العانة، نتف اإلبط وغَت ذلك( ىديو يف الفطرة )قص الشا -ٖٚ
 ىديو يف كالمو وسكوتو  -ٖٛ
 طبوىديو يف خُ  -ٜٖ
 ىديو يف الوضوء واألذكار الصالة -ٓٗ
 ىديو يف الصالة -ٔٗ
 نن الرواتب والتطوعات يف احلضر والسفرىديو يف الس   -ٕٗ
 ىديو يف قياـ الليل -ٖٗ
 ىديو يف قراءة القرآف وترتيلو -ٗٗ
 ىديو يف صالة الضحى -٘ٗ
 يف سجود الشكرىديو  -ٙٗ
 ىديو يف سجود القرآف -ٚٗ
 ىديو يف صالة اجلمعة -ٛٗ
 ىديو يف العيدين -ٜٗ
 ىديو يف صالة الكسوؼ -ٓ٘
 طلب نزوؿ ادلطر( الصالة لىديو يف االستسقاء ) -ٔ٘
 ىديو يف السفر وعبادتو فيو  -ٕ٘
 ىديو يف عيادة ادلرضى  -ٖ٘
 ىديو يف اجلنائز والقبور والتعزية -ٗ٘
 ىديو يف صالة اخلوؼ  -٘٘
 اة وإنفاؽ ادلاؿ ىديو يف الصدقة والزك -ٙ٘
 ىديو يف الصياـ  -ٚ٘
 ىديو يف احلج والعمرة  -ٛ٘
 أي ذبح البهيمة لألكل ىديو يف الذبح، -ٜ٘
 تانو ػػػديو يف تسمية ادلولود وخِ ى -ٓٙ
  والػُكػٌتىديو يف األمساء  -ٔٙ
 ىديو يف األذكار ادلطلقة وادلقيدة  -ٕٙ
 ىديو يف السالـ  -ٖٙ



 ىديو يف االستئذاف  -ٗٙ
 ىديو يف العطاس والتثاؤب  -٘ٙ
 لغضب ىديو عند ا -ٙٙ
 ىديو يف اجلهاد والغزوات  -ٚٙ
 لحرب لديو يف إعداد العدة وازباذ الوسائل ى -ٛٙ
  األسارىىديو يف  -ٜٙ
ىديو يف عقود األماف، ومعاىدات الصلح، ومعاملة رسل الكفار، وأخذ اجلزية، ومعاملة أىل  -ٓٚ

 الكتاب وادلنافقُت 
 عقد الذمة وأخذ اجلزيةىديو يف  -ٔٚ
 ىديو يف مكاتباتو إىل ادللوؾ وغَتىم  -ٕٚ
ىديو يف عالج أمراض القلب )النفس( وأمراض البدف ومن ذلك: عالج احلمى، واإلسهاؿ،  -ٖٚ

رع، وعرؽ النسا، والصداع، واحلكة، والرمد، جامة، والص  والطاعوف، واالستسقاء، واجلروح، واحلِ 
 م، والقرحة، واللدغة، وغَت ذلك اجات، والس  ر  ػػػػخُ ػواألوراـ وال

 واألرؽ ىديو يف عالج اذلم واحلزف -ٗٚ
 ىديو يف عالج ادلصائب -٘ٚ
 ىديو يف حفظ الصحة -ٙٚ
  سكنمَ ػالىديو يف تدبَت أمر  -ٚٚ
 ىديو يف النـو واليقظة  -ٛٚ
 ىديو يف الرياضة  -ٜٚ
 ماع جِ ػىديو يف ال -ٓٛ
 ىديو يف عالج العشق  -ٔٛ
كالسرقة، والزنا، واألسرى، وقسمة الغنائم، ،ىديو يف األقضية واألحكاـ يف سلتلف القضايا -ٕٛ

اح، والطالؽ، واخللع، واألنساب، واحلضانة، والنفقة، والرضاع، الساحر، والنكعقوبة و 
 .واإلحداد، والبيوع

 .«زاد ادلعاد يف ىدي خَت العباد»انتهى النقل من فهرست كتاب 

*** 



فصل في شيادات بعض المسبشاقين في شمول تعالي؛ النبي )صلى اهلل عليو ومل؛  لمناحي 
 الحياة

 لقد قاؿ أحد علماء األدلاف: 

 «الشفا بتعريف حقوؽ ادلصطفى»جم ذلم كتاب ًتَ ػػػػػػدقو أف يُ كفي إلقناع أوربا بعظمة زلمد وصِ ي))
 . ((للقاضي عياض رمحو اهلل

ىنو ال  وجد نبي من األنبياء  سبطيع أن  كون قدوة لجميع البشا في اافة مناحي الحياة 
عنو ال شيء عن أدق تواصيل حياتو  لَ ــــوِ ـــــوتواصيليا موى محمد، ألنو ال  وجد نبي من األنبياء نُ 

 موى محمد.

 ولنضرب لذلك مثالً بادلسيح عليو السالـ. 
 ألنو ببساطة مل يكن متزوجًا. ،إنٍت ال أستطيع أف أقتدي بادلسيح مثالً يف حياتو الزوجية وعشرتو لزوجتو

 ألنو مل تكن لديو ذرية. ،وال أستطيع أف أقتدي بو يف تربية األبناء
 ألعرؼ منو آداب القائد احملارب، ألنو ببساطة مل حيارب.  ،يع أف أقتدي بو يف حروبو وقتالووال أستط
ولكن  (،ٖٙ-ٕٕباعو بأف يبيعوا مالبسهم، ويشًتوا هبا سيوفًا كما ذكر لوقا يف إصليلو )ػػػػػػتْ أَ  رَ ػػػػػمَ نعم ىو أَ 

اف، وبذلك ال نستطيع أف نتأسى بو الظروؼ مل تتهيأ لو الستعماؿ ىذا السالح يف مقاومة الشر والطغي
 يف ذلك أبداً.

ألف الفرصة مل  ،ال نستطيع أف نعرؼ منو كيف تكوف أخالؽ ادلنتصر ضلو أعدائو الذين آذوه واضطهدوه
 أف يكوف منتصراً. -عليو السالـ  –تسنح لو 

عليو  –ألنو  ،ال نستطيع أف نتأسى بو كحاكم وصاحب سلطة حيكم بُت الناس ويقضي بينهم باحلق
 مل يكن حاكماً أو قاضيًا. -السالـ 

فود اان زوجاً، فإننا نستطيع أف نتأسى بو يف ذلك كلو،  -صلى اهلل عليو وسلم  - حمدػأما م
منبصااً، واانت أخالقو في تلك المواقف المخبلوة و فاتحاً، و قائداً، و محارباً، و حااماً، وقاضياً، و 

داية ىذا الفصل أف زلمداً صلى اهلل عليو وسلم كاف كتاباً ك ذكرنا يف بلولذعلى أامل وجو وأحسنو، 
 ٔمفتوحاً لكل قارئ ومسًتشد ومهتٍد.

                                                             
، والذي يأيت عبارة عن فوائد نقلتها «من أسرار عظمتو صلى اهلل عليو وسلم»إىل ىنا انتهى النقل بتصرؼ من كتاب  ٔ

 ، للشيخ سيد سليماف الندوي رمحو اهلل.«الرسالة احملمدية»من كتاب 



*** 

 :ٜٛ-ٛٛ، ص «الرسالة احملمدية»ىػ( يف كتابو  ٖٖٚٔالندوي رمحو اهلل ) سليمافوقاؿ الشيخ سيد 
ة احملمدية ـ كتابا باإلصلليزية يف السَت  ٓٚٛٔسنة يف  John Davenport ٔديونبورت جوف كتبوقد  

  An Apology from Mohammad & the)«اعتذار من زلمد والقرآف»عنوانو 
Quran)  ُػػػػػخَ ػػػوالذي يقرؤه ي  :ّيل إليو أنّو كتبو بنزعة اإلخالص واإلنصاؼ، ويقوؿ يف مقدمتوػ

و بأكثر وا السنن من يعرؼ الناس حياتو وأحوالال ريب أنو ال يوجد يف الفاربُت وادلشرعُت والذين سن  )
 .(تفصيال وأمشل بيانا شلا يعرفوف من سَتة زلمد صّلى اهلل عليو وسلم وأحوالو

*** 

 :ٜٛ-ٛٛ، ص «الرسالة احملمدية»وقاؿ أيضا يف كتابو 
ـ  ٗٚٛٔعضو كلية التثليث يف أوكسفورد سنة  Basworth smith ٕألقى ريورند باسورث مسيث

ػػلَ ػػػمَ ػزلاضرات عن )زلمد واحملمدية( يف اجلمعية ال كية لربيطانيا العظمى، ىذا الكتاب أشد ربامال على ػػػ
 النيب صّلى اهلل عليو وسلم، وشلا جاء فيو: 

أف ىذا يصّح إطالقو على الّديانات  ف لوكّل ما يقاؿ يف الّدين يغلب فيو اجلهل ببدايتو، وشلا يؤسَ )
عمل ذلم وصفا أحسن من ىذا الوصف، فإنّنا ألننا ال ن ،ىم تارخييُتد  ػػػػػوعلى أصحاهبا الذين نعُ  ٖالثالث

مو عن الذين جاؤوا بعدىم واجتهدوا يف نشر قّلما نعلم عن الذين كانوا يف طالئع الدعوة، والذي نعلَ 
 .عقائدىم أكثر من الذي نعلمو عن أصحاب الدعوة األولُت

 فالذي نعلمو من شؤوف زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمو عن سولوف وسقراط. 
 وقيصر. ٗ والذي نعلمو عن موسى وبوذا أقل شلا نعلمو عن أمربس

 وال نعلم من سَتة عيسى إال شذرات تتناوؿ شعبا قليلة من شعب حياتو ادلتنوعة والكثَتة. 
ومن ذا الذي يستطيع أف يكشف لنا الستار عن شؤوف ثالثُت عاما ىي سبهيد واستعداد للثالثة أعواـ 

ي أكثر شلا أحيا، وحياتو ادلثالية ػػػػحيِ ػػػعث ثلث العامل من رقدتو، ولعلو يُ تو. إنّو بَ لم هبا من حيااليت لنا عِ 

                                                             
 wikepedia.orgصلليزية يف ـ(. انظر ترِجتو باللغة اإلٓٚٙٔ – ٜٚ٘ٔمستشرؽ إصلليزي، عاش يف الفًتة من ) ٔ
 wikepedia.org(. انظر ترِجتو باللغة اإلصلليزية يف ٗٛٛٔ – ٜٗٚٔمستشرؽ أمريكي، عاش يف الفًتة من ) ٕ
 يقصد ادلؤلف ديانات بوذا وكونفوشيوس وزردشت. ٖ
 رئيس أساقفة ميالنو. أنو ( يف التعريف بإمربسالرسالة احملمدية) سيد عبد ادلاجد الغوري يف حاشيتو على الكتابقاؿ  ٗ



أّف كثَتا من صفحاهتا ال نعلم عنها  دَ ػػػػػيْ ػػػػػػبعيدة عّنا مع قرهبا مّنا، وإهنا تًتاوح بُت ادلمكن وادلستحيل، بَ 
ـّ ادلسيح، وعن حياتو يف بيت و، وعيشتو العائلية، وما الذي نعلمو عن شيئا أبدا، وما الذي نعلمو عن أ

يو، وكيف كاف يعاملهم، وكيف تدرجت رسالتو الروحية يف الظهور، وكيف فاجأ أصحابو األولُت، وحوارِ 
الناس بدعوتو ورسالتو. وكم وكم من أسئلة ذبيش يف نفوسنا، ولن يستطيع أحد أف جييب عليها إىل يـو 

 !القيامة؟
أماىا على البار خ.   َــْنـبَــِيـ؛ُ ة م  ــــــو، ليس فيو مّا مكبوم عن أحد، وال غُ أما اإلمالم فأماه واضح الّ 

فوي أ دي الناس تار خو الصحيح، وى؛  علمون من أما محمد صّلى اهلل عليو ومل؛ االذي 
وال  ا، وىّنك ال تجد فيما اببو عنو المؤرخون األولون أماطيا «ملبن» و «لوثا» علمونو من أما 

وال مسبحيالت، وىذا عاض لك طاف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحوائق البار خية  أوىاما
ىنا أن  خدع نوسو، أو  خدع غياه، واألما اّلو واضح وضوع النيار، اأنو  الااىنة، فليس ألحدٍ 

  .  ببين تحت أشعة نورىا اّل شيء 1حىد الض  الشمس رأْ 

*** 

 الامل من مبوو من وبين ومل؛ عليو اهلل صّلى دمحم بين الموارنة في المسبشاقين ابار  المات
 ٕمياتي؛ حوظ جانب في

بارزة بيضاء، تثَت هنا ػ  ترى الشمس ى»إذ يقوؿ:  ٖ«باسورث مسيث»وجدير بالذكر شهادة اإلصلليزي 
أشعتها كل  شيء وتصل إىل كل شيء. الشك أف يف الوجود شخصيات ال نعلم عنها شيًئا، وال نتبُت  

نعل؛ ، أو تبقى منها أموٌر رلهولة، بيد أف التاريخ اخلارجي حملمد صلى اهلل عليو وسلم حقيقتها أبًدا
جميع تواصيلو، من نشأتو ىلى شبابو، وعالقبو بالناس، وروابطو، وعاداتو، ونعل؛ أول توكياه، 

لي بعد وتطوره، وارتواءه البدر جي، ث؛ نزول الوحي العظي؛ عليو نوبًة بعد نوبٍة، ونعل؛ تار خو الداخ
عندنا كتابو )القرآف( ال مثيل لو يف حقيقتو، ويف كونو زلفوظاً مصوًنا،  ، وأفظيور دعوتو وىعالن رمالبو

                                                             
1

 .«النهاية»الشمس رأد الضحى أي الشمس يف الضحى يف وقت انبساطها حُت ارتفاع النهار. انظر  

 .«الرسالة احملمدية»من كتاب  ٙٓٔىذا النقل من ص  2
، ص «الرسالة احملمدية»ـ. نقال من ىامش مؤلف كتاب ٚ٘ٛٔباسورث مسيث مستشرؽ أمريكي، مات سنة   ٖ

ٔٓٙ . 



ػػػػػع أحد أف يُشك في فهو عندنا ، شكًّا يُػػػػػْعػػػػػَتػػػػػد  بو وويف عدـ التزاـ الًتتيب يف معانيو، وأنو مل يستطػػػػػ
 ٔ.«ل لروح عصره، ومرآة لبيئتو، فهو لذلك بريء من كل تصّنع أو تكلفػػػػث  ػػػػمَ ػمُ 

*** 

 : 3«االعبذار عن محمد والواآن»في ابابو  2جون د ونبورت وقال

منهم أّف دعوة زلمد أحدثت يف نفوس أصحابو  رْ ػػػػػكْ باع عيسى ينبغي ذلم أف جيعلوا على ذِ ػػػػػػإّف أتْ )
ػػػػػألتْ من احلمّية ما مل حيدث مثلو يف ا ث عن مثل ذلك ال يرجع إال حَ ػػػباع األولُت لعيسى، ومن بَ ػػ
وا عن عيسى حُت ذىب بو أعداؤه ليصلبوه، فخذلو أصحابو، خائبا، فقد ىرب احلواريوف وانفض  

وا فالتف   أصحا  محمدموا نبّيهم ألعدائو يسقونو كأس ادلوت، أما وا من سكرهتم الّدينية، وأسلَ حَ وصَ 
(. انتهى  خاطرين بأنفسهم إىل أف تغّلب هبم على أعدائوػبغي عليو، ودافعوا عنو مُ ػػػمَ ػلحوؿ نبيهم ا

 كالمو.

 :«الرسالة احملمدية»مث قاؿ الشيخ سيد سليماف الندوي رمحو اهلل يف كتابو 
نادى الرسوؿ  ؛ت صفوفهم وتفّرؽ ِجعهمد على ادلسلمُت، فاختل  ػػػػحُ مشركو قريش يـو أُ  ٗوحُت كرّ )

واحد منهم عن الرسوؿ، وما  اهلل عليو وسلم: من يفديٍت؟ فخرج من األنصار سبعة دافع كل   صّلى
 ؛ن بيتهال المرأة من األنصار يف ىذه احلرب ثالثة رجاؿ مِ ػػػػتِ ػػػػل، وقد قُ ػػػتِ ػػػػػزاؿ يقاتل دونو حىت قُ 

ػػػأبوىا، وأخوىا، وزوجها، وت د، فكانت تسأؿ أوال عن الرسوؿ الثالثة واحدا بعد واح تابع إليها نعيُ ػػ
 صّلى اهلل عليو وسلم: كيف ىو؟ 

 .فيقولوف ذلا: إنّو سامل
مصيبة  كل  »عنها، ومل تتمالك أف صاحت قائلة:  ُ٘سػػر يَ مث دلا رأت وجهو صّلى اهلل عليو وسلم 

ػػلَ ػػػبعدؾ جَ   ٚ.«يا رسوؿ اهلل ٙلٌ ػ

                                                             
ري، الناشر: دار ، تأليف: سيد سليماف الندوي، عناية: سيد عبد ادلاجد الغو ٚٓٔ-ٙٓٔ، ص «الرسالة احملمدية»  ٔ

 ، بتصرؼ يسَت.دمشق –ابن كثَت 
 .«جون د ونبورت»، وأظنو خطػأ يف الطبع، ألف مؤلف ىذا الكتاب ىو ادلذكور أعاله: «ىيجنس»يف ادلطبوع   ٕ
 . ٛٓٔ، ص «يةالرسالة احملمد»نقال من كتاب   ٖ
 كر  أي ىجم. ٗ 
 ُسػػر ي عنها أي ذىب عنها ما كانت ذبد من احلزف. ٘
 « .النهاية»العظيم، وادلقصود ىنا اذلُت. انظر تقاؿ لألمر من األضداد، تقاؿ لألمر اذلُت و « جلل»كلمة  ٙ 
 .«أُُحػد»يف أحداث غزوة « تارخيو»رواه ابن جرير يف  ٚ



قو، ػػػػلُ ػػموا سنتو وىديو وخُ فوه حّق ادلعرفة، وعلِ بأنفسهم قد عرَ وه دَ لوا دونو وفَ تِ ػػػػإّف الذين دافعوا عنو وقُ 
و كانت أحّب النفوس إليهم فسُ كانت عظيمة كاملة، ونَ  ولوال أّف حياة الرسوؿ صّلى اهلل عليو وسلم

ا فدوه بأنفسهم. ومن أجل ذلك كانت حياة الّنيّب صّلى اهلل مَ ػوأعظمها يف أعُت أصحابو وأحبابو؛ ل
ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ربُِب وَف الل َو حملبة اهلل، فقاؿ اهلل عّز وجّل:  ٔم أسوة ألصحابو، وزلبتو ذريعةعليو وسل

باع الرسوؿ يف أخالقو وأعمالو، واالقتداء بسنتو وىديو من عالمات ل ات  فجعَ ، فَات ِبُعوين حُيْبِْبُكُم الل و
ّية لد نو ألما  عاض لو فجأة، ولكن من ـــمِ ـومن الّسيل أن  بذل اإلنسان نوسو ححّبهم هلل، 

بيا ومناحييا بيدي شخص ـــعَ ـــالعسيا أن  وبدي الماء مّدة حياتو اّليا في جميع أطوارىا وشُ 
، أما أصحاب زلمد رسوؿ اهلل صّلى ل ىلى شيء غياهعدِ ــــومننو اقبداء اامال، ال  حيد عنو، وال  َ 

أخالقهم وأعماذلم وسائر نواحي حياهتم وطرقها، واقتفوا أثره،  اهلل عليو وسلم فإهنم اتبعوه يف ِجيع
 حنوا يف ذلك امتحانا شديدا، وأبلوا فيو بالء عظيما، مث خرجوا من ىذا االمتحاف فائزين. وامتُ 

 ثُتالشديد بالرسوؿ واحملّبة الصادقة لو قد محل الصحابة والتابعُت وتابعي التابعُت، مث احملد   عَ ػػػػلَ وإّف الوَ 
عنوا عناية كربى جبمع كّل ما يتعلق بالرسوؿ صّلى اهلل عليو وسلم ومؤلفي السَت وادلؤرخُت، على أف يُ 

غوا ذلك للذين يأتوف بعدىم، فأحسنوا كّل ل  ػػػبَ ػػػػػق، وأف يُ ػػلُ ػػػػمن قوؿ وعمل، وأمر وهني، وحديث وخُ 
مسلم ما استطاع، ولوال أّف حياة زلمد  كل  وا ىذه ادلهّمة حقها، ليعمل هبذه اذلداية  ػػػػػاإلحساف ووف  

ا مَ ػروا اتّباعو شرفا ذلم وكماال، ولػػػػصّلى اهلل عليو وسلم كانت كاملة وعظيمة يف عيوف أصحابو دلا اعتبَ 
 .وا االقتداء بو مالؾ الّسعادة، وأصل اذلناء، وقواـ اخلَتد  ػػػػػعَ 

ها بِ ػػػػعَ ػػػػميع ادلسلمُت، وينبغي بياف ِجيع نواحيها وشُ ثل الكامل جلمَ ػفاإلسالـ قّرر أّف حياة زلمد ىي ال
منو  خفَ ػػػػذلك وبيانو، فلم تُ  معرفةووجوىها للناس كافّة، وقد حّقق ادلسلموف ذلك، وحرصوا على 

وود وال حلوة واحدة من ملسلة الحياة النبو ة المباراة، فجميع أحوالو وشؤونو ـــــول؛ تُ خافية، 
، وال تكوف كذلك إال سبدّل على أّنيا اانت حياة ااملةبار خ، ومن ذلك  ُ مسطورة في ابب ال

إذا كانت واضحة ناصعة معلومة من كل وجوىها ونواحيها، جامعة جلميع احملامد، شاملة ألكـر 
 .األخالؽ وأحسن التعاليم

 اإلمالم ننَ ـــمُ  ىال  بق ول؛ بادت األخالق في السالوة األم؛ ننَ ـــمُ 
د بابل واذلند والصُت ودلصر والشاـ واليوناف والروماف حضارات زاىرة، ومدنّيات لقد كانت لبال

عظيمة، وثقافات عالية، وقد كانت ألىايل تلك البالد سنن يف األخالؽ ازبذوا منها أصوال وضوابط 
للثقافة، وآدابا للمعاشرة يف النهوض والقعود والكالـ والطعاـ والشراب، واختاروا مناىج خاّصة 

                                                             
 ذريعة أي سبب. ٔ



يف نومهم  ، وأوضاعا يف ادلالبس، وكاف ذلم ىديٌ ّٔي والشارةعيشتهم، ووضعوا آدابا ذلم يف الز  دب
يف لقاء الناس والتعامل معهم، وسّنوا ألنفسهم سننا يف الزواج، ورمسوا رسوما  ويقظتهم، وحدودٌ 

ادة ادلريض، من عي -للتهنئة والتعزية وتكفُت ادلوتى ودفنهم، ومل يًتكوا حاال من أحواؿ اإلنساف
إال ازبذوا ذلا السنن والرسـو واآلداب، فنشأت من  -ومصافحة اإلخواف، ولقاء اخلاّلف، واالستحماـ

ػػػػي  ػػػػذلك أصوؿ وقواعد دلدنِ   هم، وثقافتهم. تِ ػ

يت حِ ػآثارىا، ومُ  ٕترسَ أّف ىذه السنن واآلداب مل تتم ذلم إال يف قروف متطاولة، مث دَ  وبديهي  
 مست معادلها، فكاف قيامها واكتماذلا يف زماف طويل، وزواذلا يف مّدة قليلة. ها، وطُ رسومُ 

، وال تزاؿ أما مدنية اإلمالم وثوافبو فإن قياميما واابماليما وظيور بيائيما في منوات قليلة
قواـ سلتلفة، شىّت وأ مٍ مَ اإلسالـ وثقافتو مستمرة ومعموال هبا يف الّدنيا منذ أربعة عشر قرنا بُت أُ  يةُ ػػػػمدنِ 

ألّف ادلسلمُت اقتبسوا ذلك من مشكاة نبيهم  ،والشرقّي والغريب ،يستوي يف ذلك العريّب واذلنديّ 
وا فيو حبياتو الكردية، فاستنارت هبذا النور حياة الصحابة، وانعكست صّلى اهلل عليو وسلم، وتأس  

حلة زكّية، وكاف منها للعامل أضواؤىا على حياة التابعُت ومن جاء بعدىم، فنشأت عن ذلك بيئة صا
 .ة وآدابو القوديةيَ ػػػػػػاإلسالمي كّلو أسوة حسنة يف رسومو الفاشِ 

وا ط  ػػػ، فجاء الصحابة فخَ ىن الحياة المحمد ة اانت مااز الدائاةوديكننا أف نقوؿ بعبارة أخرى: 
وذلا. وإذا كانت والتف ادلسلموف بعد ذلك من ح ،حوؿ نقطة ادلركز خطوطا سبّت هبا تلك الدائرة

ثل كماذلا األوؿ، وِجاذلا األسٌت؛ فإف آثارىا ال تربح باقية تلمع، مل تبق اليـو يف مِ  ادلدنية اإلسالمية
 وادلسلموف يقتفوف تلك اآلثار إىل يومنا ىذا. 

األمر قدوة جلميع الصحابة يف  بادئمنا أّف حياة زلمد صّلى اهلل عليو وسلم كانت يف وقد علِ 
انوا يهتدوف هبديو، ويستّنوف بسنّتو، مث كاف لسائر ادلسلمُت أسوة حسنة هبا يتخذوهنا حياهتم، فك

 .فيهم ذلم، باقيةً  ها معروفةً ػػصورتُ  مثاال كامال ذلم، وال تنفك  

ي اذلند أو إفريقية تنّصرت ودخلت يف دين ادلسيح عليو السالـ فإهّنا تأخذ ػػػي  ػػػػػنِ ػػػػمن وثَ  ولو أّف قبيلةً 
أما مدنيبيا ومنياج حياتيا في مظاىاىا وأوضاعيا فإن تلك الوبيلة حيتها من األناجيل، مسي

  تأخذه عن مدنية أوربا وثوافبيا ومنياج حياتيا، وليس ذلك من المسيحية في شيء.

                                                             
 ي العالمة اليت توضع على ادلالبس لتميزىا عن غَتىا من ادلالبس لتكوف شعارا ألىل تلك البلد.الشارة ى  ٔ
 أي زالت وامنحت.  ٕ



د مل يكونوا مسلمُت من قبل، فإهنم كما يقتبسوف دينهم دُ ػػػػأّما اإلسالـ فإذا دخل يف ىدايتو قـو جُ 
اف يدعو إليو النيب صّلى اهلل عليو وسلم، فإهّنم من ىديو ومن سنتو أيضا يتعلموف آداب شلا ك

 ٔ.ادلعاشرة، ومنهاج احلياة االجتماعية، وطرؽ ادلعيشة
ىي اليت تؤثر يف أخالؽ  -ومعاشرة قٍ ػػػػلُ ػػػػوخُ  من أدبٍ  -وإّف تعاليم الرسوؿ صّلى اهلل عليو وسلم

 .ك هبا يف أزكى قالبسبَ ػػػتقة حىت تُ وْ ػػػ ىذه البَ صاغ يفػػػػػتُ ػػػػػادلسلمُت، ف

باإلسالـ: إّف رسولكم يعلمكم كّل شيء، حىت  ٕضر  ػػػػعَ ػػػػػألحد الصحابة وىو يُ  ةًّ مر  وقد قاؿ يهودي  
 .بعض األمور احلقَتة

 ٖ.فأجابو الصحايب وىو مغتبط: نعم، إف رسولنا يعلمنا كل شيء، حىت آداب اخلروج إىل اخلالء

كذلك ضلن ال نزاؿ نقّدـ للناس تلك السَتة الكاملة اليت ىي لنا سراج وّىاج يف ِجيع شؤوف احلياة و 
إنساف صورتو وروحو، ظاىره  البشرية، فكأّف السَتة احملّمدية مرآة صافية للّدنيا كّلها يرى فيها كل  

ػػػػػقو ويُ صلح أخالو، خلقو وأدبو، ىديو وسنتو، ويف استطاعتو أف يُ لوباطنو، قولو وعم جو وَ ػػػػف عِ ػػػػػق  ػػػػثَ ػ
 .حبسب ما يراه يف تلك ادلرآة الّصافية

*** 

 وضوابط أصول ىلى د ني؛ خارج من  حباجون ال المسلمون
ألجل ذلك ال ترى أّمة مسلمة تبحث يف خارج دينها ودبنأى عن سَتة نبّيها عن أصوؿ وضوابط 

ا، ألهنا يف غٌت عّما ىو أجنيّب عنها، وعندىا يف ىدي سَتة نبيها صلح زيغهـ هبا اعوجاجها، وتُ و  ػػػػقَ ػػػػتُ 
ادلستقيم، الذي تتبُت بو ما يف العامل من خَت وشّر،  ٗسطاسادليزاف القومي والقِ  صّلى اهلل عليو وسلم

 وسبّيز بو احلّق من الباطل. 

تو األسوة العظمى، كامل تّتخذ من حيا  ويف احلق إّف العامل كلو لفي حاجة شديدة إىل سَتة بشرٍ 
عرؼ التاريخ سَتتو على التفصيل كما يعرؼ تفاصيل حياة زلّمد صّلى وليس يف الّدنيا إنساف كامل يَ 

اهلل عليو وسلم خامت النبيُت. فالناس كّلهم يف أمّس احلاجة إىل أف يتخذوا من السَتة احملمدية منهاج 
 .للناس ِجيعا حياهتم، ففيها األسوة الطّاىرة، وىي احلياة ادلثالّية

                                                             
 يأخذوا منهج حياهتم من األوربيُت وأمثاذلم، بل من اذلدي النبوي فقط.يقصد ادلؤلف أهنم لن   ٔ
 يُػػَعػػر ض باإلسالـ أي يستهزئ بو بطريقة خفية.  ٕ
 ريج ىذا احلديث.تقدـ زب  ٖ
 .ادليزاف العدؿ ادلستقيم ىوالقسطاس ادلستقيم   ٗ



 .«الرسالة احملمدية»انتهى كالـ الشيخ سيد سليماف الندوي رمحو اهلل من كتابو 

*** 
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 الكتابخاتمة 

والذي أراد بو مؤلفو نصرة  –إن شاء اهلل  –مت حبمد اهلل الفراغ من إعداد ىذا الكتاب املبارك 
عموم نفسو و بذكر حقوقو السبعة عشر على أمتو ، لعل اهلل أن ينفع هبا  النيب حممد 

وكما  املسلمني ، فينصروا دينهم ونبيهم بتطبيق تلك احلقوق كما أمر اهلل بذلك ورسولو ،
 قها الرعيل األول من الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم.طب  

مواضيع متهيدية بني يدي ىذا املوضوع اهلام  ثالثوقبل ِذكر حقوقو يسر اهلل تعاىل ذكر 
( مقتضيات اإلميان بو ،   ،2مقدمات يف اإلميان مبحمد ( 1لتكون كاملرقاة إليو ، وىي: 

 .  هدر على ِعظم ق الثمانونالدالئل ( 3
ليكون ،   بواإلميان ما يناقض  تقرير متحقوقو السبعة عشر على أمتو  وبعد الفراغ من ذكر

 القارىء على بصرية باحلق وضده.
يوم القيامة ، واسِقنا من  اللهم أنِر بصائرنا ، واىِد قلوبنا ، واحشرنا حتت لواء نبيك حممد 

 حوضو ، كما سقيتنا من شريعتو يف الدنيا.
ىو أن  حمد هلل على إعانتو ، فحق  ػفال،  «النصر املؤزر للنيب املوقر»كتاب تأليف  انتهى  وبو
م تسليما   على نبينا حممد ، وعلى للو وصحبو وسل  وصلى اهللعبد ، وحق  ىو أن يُ مد ، يُ 

 .كثريا إىل يوم الدين
 .ىجري 1433لعام ليلة عيد الفطر وكتبو ماجد بن سليمان الرسي ، يف 
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 احلكمة من دالئل النبوة

 :سرد دالئل نبوته حسب أنواعها

 قبله األنبياء بشارات األوىل
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 أن فيها خري القرون قاطبة منذ خلق اهلل اخلليقة .3

  أن اهلل أمت هلا الدين فال حتتاج إىل دين غريه وال نيب بعد نبيها .4

 ا دينها على رأس كل مائة سنةأن اهلل يقيض هلا من يـُجدِّد هل .5

 بقاء طائفة منها على احلق إىل قيام الساعة .6

 أهنا ال تـجتمع على ضاللة .7

 حرج واملشقة يف العباداتـما منَّ اهلل به عليها ببعض العبادات اليت تتضمن رفع ال .8

 تشبيه األمة يف صفوف الصالة بصفوف املالئكة عند رهبا .9
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 أهنم ُهدوا ليوم اجلمعة .10

 عفة أجرهامضا .11

ها اهلالك جبدٍب )وهو قلة املطر( وال غرق ، وال ُيسلط عليهم عدوٌّ  .12 أنه ال يَـعُـمُّ
 فيستأصلهم

 أهنم اآلِخرون يف الدنيا ، السابقون يوم القيامة يف احلساب ودخول اجلنة .13

ــلني من أثر الوضـــوء .14 ــ ــهم يأتون يوم القــيامة ُغــرًّا ُمـحجَّ   أنـ

 وز على الصراط يوم القيامة ، مع النيب أهنم أول من جي .15

 أن اهلل يُدخل منهم اجلنة سبعني ألفا بغري حساب وال عـذاب .16

 أهنم أكثر أهل اجلنة .17

 أن اهلل مساهم املسلمني ومل ُيسمِّ هبذا االسم أمُة قبلها من األمم .18

أن املسيح عيسى ابن مرمي سيصلي معهم إذا نزل آخر الزمان ، خلف إمامهم ،  .19
 و املهديوه
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سيحكمهم ويكون  –وهو من أويل العزم من الرسل  –أن املسيح عليه السالم  .20
 واليا على املسلمني كلهم
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 الموضوع

 :السبعة عشر على األمة الفصل الرابع: حقوق النبي 
 تصديقه فيما أخرب .1

 طاعته فيما أمر .2

 اجتناب ما هنى عنه وزجر .3

 أن ال يعبد اهلل إال مبا شرع .4

منهج أشهر الطوائف املنحرفة عن منهج عن نبذة يسرية  -ملحق 
 ، ورؤوسها أربعة: أهل السنة واجلماعة

 األوىل: الشيعة

 الثانية: اخلوارج

 الثالثة: اجلهمية

 الرابعة: املرجئة

 التحاكم لشريعته .5
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 الموضوع

 تعظيم سنته .6

 جمانبة أهل البدع ، الراغبني عن سنته .7

 الدعوة إىل دينه .8

 ينهالذب عن د .9

 حمبته  .10

 توقريه  .11

 الذب عن ذاته .12

 األدب معه حيا وميتا .13

 الدعاء له ، ويتضمن الصالة والسالم عليه .14

 توقري صحابته .15

 توقري زوجاته .16
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 الموضوع

 توقري آل بيته .17

 وهي خمسة: الفصل الخامس: نواقض اإليمان بالنبي 
 مناقضة شرط من شروط حتقيق شهادة أن حممدا رسول اهلل .1

 معلوم من الدين بالضرورة  إنكار أمر .2

 ، سواء يف حياته أو بعد مماته إيذائه  .3

 :فيه عشرة مسائل موضوع االستهزاء بالنيب فصل ، 

 لون من ألوان إيذائه املسألة األوىل: أن االستهزاء بالنيب 

 املسألة الثانية: حكم االستهزاء بالنيب 

  املسألة الثالثة: عقوبة املستهزئ بالنيب 

 معاداة له أن االستهزاء بالنيب املسألة الرابعة: 

حقيٌق بعقوبة اهلل له  أن املستهزئ بالنيب املسألة اخلامسة: 
 يف الدنيا قبل اآلخرة
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 الموضوع

مل يسلم من السخرية واألذى  أن النيب : املسـألة السادسة
 منذ بعث إىل يومنا هذا واالعتداء

اء ال يضر الدين شيئا ، فدين اهلل املسـألة السابعة: أن االستهز 
 سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ال حمالة

 يؤاخذ ال فإنهمكرها  أن من سب الرسول : املسألة الثامنة

أن الكفار احملاربني إذا وقعوا يف عرض النيب  :املسألة التاسعة
 جاء النصر 

مستلزم لالستهزاء  أن االستهزاء بالنيب : املسـألة العاشرة
 بدين اإلسالم الذي جاء به

 ، ورؤوسها عشرة الوقوع يف شيء من نواقض اإلسالم .4

 ، وفيه مثانية مباحث: الغلو فيه  .5

 األول: تعريف الغلو لغة وشرعا

 الغلو  الثاين: خطر
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 الموضوع

 الشرعية تأصيل يف حقوق األنبياءالثالث: 

 أقسام الناس يف تعظيم النيب الرابع: 

 من الغلو فيه  النيب  حتذيراخلامس: 

اتباع الصحابة لنبيهم يف اجتناب الغلو يف األنبياء السادس: 
 والصاحلني

ما هو من ـم  النيببيان أهم مظاهر الغلو يف السابع: 
 ، ورؤوسها ستة: الشرك باهلل

 دعاء النيب  .1

 الذبح له .2

 الطواف حول قربه .3

 النذر له .4

 دعوى الربوبية فيه .5
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 الموضوع

 لم الغيب لهدعاء عا .6

مما هو  فصل يف بيان مظاهر حمرمة يف الغلو بالنيب الثامن: 
 :باهلل ، ورؤوسها ثالثة عشر مظهرا دون الشرك

 اختاذ قربه مسجدا .1

 بناء مسجـد على قربه  .2

  دعاء اهلل عند قربه .3

 بعد مماته طلب الدعاء منه  .4

  احللف به .5

 عيدا اختاذ قربه  .6

 السفر إىل قربه  .7

 أو صلى عندها يم األماكن اليت مر هبا تعظ .8

  التربك بقربه .9
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 الموضوع

 ، أي بذاته   التوسل به  .10

اعتقاد أن اهلل ما خلق الدنيا إال ألجله ، أو  .11
 اعتقاد أن اهلل خلقه من نور

 اعتقاد أن اهلل خلقه من نور .12

 االحتفال بذكرى مولده .13

 م االحتفال مبا يسمى باملولد النبويكفتوى يف ح
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