
 

 ٥   إنه محمد رسول اهللا

  املقدمة
 والصالة والسالم على أشرف     ،احلمد هللا رب العاملني   

 الذي أرسله ربه ليخـرج      ، حممد بن عبد اهللا      ،املرسلني
  .العزيز احلميد الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم
  أما بعد

ا من املصائب والرزايا اليت تقع على النـاس         كثريفإن  
ـ ما يـستطيعون هلـا ا     م  إقل كاهلهم حىت    ثتف إذا  ،احتمالً

تأملوها حق التأمل وجدوا فيها من فـضل اهللا وإحـسانه           
  .األلفاظ عن التعبري عنهما تعجز ورمحته 

يف مشارق األرض ومغارـا     وجئ املسلمون    لقد فُ 
 ،بصريماهللا  احلاقدين النصارى الذين أعمى     اجلهلة  حبفنة من   
الدين الـذي    (شعاع احلق الظاهر من دين اإلسالم     وأعشى  
 أبـصارهم، ) ا سـواه  ه اهللا تعاىل لعباده ومل يرض دين      رضي

يفرغون حقـدهم وضـالهلم يف      ن  وهؤالء املنكوس فذهب  

 



 

 ٦   إنه محمد رسول اهللا

الذي أرسله ربه ليخرج النـاس       العيب والذم لرسول اهللا     
  .من الظلمات إىل النور

   فاجعة  لقد كانت فاجعة وأي ،  مصيبة  ومصيبة وأي ، 
 رسول أرسـله   أ بعض النصارى على انتقاص أفضل       أن يتجر

فرصة عظيمـة   من ذلك   جعل  اهللا   لكن   اهللا تعاىل إىل الناس،   
 وجتديـد   ،للمسلمني لبيان حبهم لدينهم وشدة متسكهم به      

فس والنفـيس    وبذل الغايل والـن    والئهم له واعتزازهم به،   
الذي هداهم اهللا به، وأخرجهم بـه        ، ود عن حبيبهم  للذَّ

   .من الضالالت إىل اهلدى
ملسلمون يف  د عليها ا  ة توح يحقيق كما كانت فرصة    

مشارق األرض ومغارا على اختالف أوطام وألـسنتهم        
 وقـدرا   ، قوة الشعوب وأمهية إمجاعها    ت وأظهر لوام،أو

  .  على املنازلة وإن كانت أيديها خالية من السالح
 ومهما كتب الكاتبون ومدح املـادحون ونـافح         
،   قه الالئـق بـه    عوا أن يوفوه ح   ي فلن يستط  ،املنافحون

 



 

 ٧   إنه محمد رسول اهللا

 ؛  احملب لرسـول اهللا    ملسلم ا يسطرها قلم ولكنها كلمات   
 مما جيب عليـه     اليعرب ا عن بعض ما بداخله، وليؤدي جزءً       

 كيف ال وقد أخرجنا اهللا تعاىل به من الظلمـات إىل            ،حنوه
  .النور وهدانا به الصراط املستقيم

ـ           ر  فمن أقل ما جيب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنعب
 الذي مل تعرف    ميعما جييش بصدورنا جتاه هذا الرسول الكر      

ولنعرب عن بعض جوانب عظمته     ،  ايداِن أو م  انظريله البشرية   
  .اليت حباه اهللا تعاىل ا

ا من جوانب العظمة    ـد لبعض الناس جانب   ـد جت ـق
 إىل احنطَّ جتده يف بقية اجلوانب قد   ك لكن ،أو جانبني أو أكثر   
  .نسان منهادركات يتعجب اإل
 ،الكرمي فجوانب العظمة فيه متكاملة      وأما رسولنا   

  وهذا التكامل يف حد    ،كل جانب قد استوىل على الغاية منه      
ذاته جانب آخر من جوانب العظمة الـيت حيـار املـرء يف             

ه العظمة والتكامـل     وال جيد أمامه لكي يفسر هذ      ،تفسريها

 



 

 ٨   إنه محمد رسول اهللا

فهذا هو التفسري   ،  إنه حممد رسول اهللا     :فيها إال أن يقول     
  .الذي يوضح احلقائق

 إال كمثـل    وما مثل الكاتبون ومثل سرية الرسول       
  رجل دخل بستان الـيت حتبـها     ا من كل أنواع الثمار    ا مثمر 

شدة  وذلك وقت نضجها، فلم يدر من        النفوس وتشتهيها، 
  .ماذا يأخذ وماذا يدعوتناسقها مجاهلا حسنها و

ا ا يسري ولو شيئً كتب  ويف الوريقات التالية أحاول أن أ     
من سرية الرسول الكرمي على سبيل التذكري، وأسـتغفر اهللا          
تعاىل من التقصري الذي ال ينفك عنه من يكتـب يف سـرية           
شخصية عظيمة، فكيف مبن يكتب عن أعظـم شخـصية          

  .عرفها التاريخ على اإلطالق
  
  
  

 



 

 ٩   إنه محمد رسول اهللا

 وتقبل مين جهد    ،اللهم اغفر لنا وجتاوز عن تقصرينا     
 وصل اللهم وسـلم     ،ازي على القليل الكثري    فإنك جت  ،املقل

حممد بن  املبعوث رمحة للعاملني    على رسولك الكرمي    وبارك  
  . عبد اهللا 

         كتبه
  حممد بن شاكر الشريف 

   هـ١٤/١/١٤٢٧مكة املكرمة يف             
alsharif@albayan.co.uk  

  
  
  

  

 



 

 ١٠   إنه محمد رسول اهللا

   كيف كان العامل قبل جميء الرسول 
يعيش يف ظلمات اجلهل والـضاللة      كان العامل كله    

 إال عددا قليال جدا ممن حافظ على دينه من أهـل            ،والشرك
 يقـول   ،بـه فوه أو يقبلوا حتريفه ممن قام       حر فلم ي  ،الكتاب

 فمقتـهم  ،األرض أهل إىل نظر اهللا إن:"الرسول احلبيب   
 إمنـا : وقـال  ،الكتاب أهل من بقايا إال ،وعجمهم عرم
 يغـسله  ال كتابا عليك وأنزلت ،بك ليوأبت ألبتليك بعثتك
فهـذا احلـديث    ،  )١(احلديث.." ويقظان نائما تقرؤه ،املاء

ل مبعث خـري    يقبالعامل  اليت كان عليها    البشعة  يصور احلالة   
، حيث استوجبت من اهللا تعاىل أشد البغض، وهذا ال          الربية

والبعد عن  والغواية  يكون إال مع االنغماس التام يف الضاللة        
  .لرشادسنن ا

                                                 
، الـبغض  أشـد  املقت، و٥١٠٩ رقمصفة نعيمها  اجلنة و أخرجه مسلم كتاب     )١(
  تبديل غري من احلق بدينهم التمسك على الباقون م املراد  :الكتاب أهل من بقاياو
 

 



 

 ١١   إنه محمد رسول اهللا

 ،يئدون البناتيقتلون األوالد و وافقد كانفأما العرب 
ة ـ بغري حج افتراء عليه،وحيرمون أشياء مما رزقهم اهللا تعاىل

 سرك إذا": عنهماتعاىل  اهللا رضي عباس ابن، قال أو برهان
 سورة من واملائة الثالثني فوق ما فاقرأ العرب جهل تعلم أن

‰ô :" األنعام s% uÅ£yz t⎦⎪ Ï%©! $# (#þθ è= tG s% öΝ èδy‰≈ s9÷ρ r& $ Jγ x y™ Îötó Î/ 5Οù= Ïæ 

(#θ ãΒ §ym uρ $ tΒ ÞΟßγ s% y— u‘ ª!$# ¹™!#uÏIøù$# ’ n? tã «!$# 4 ô‰ s% (#θ = |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 

š⎥⎪ Ï‰ tG ôγ ãΒ ∩⊇⊆⊃∪ "]وكانوا يأكلون امليتة  ،)١("]١٤٠: األنعام

 وآمرا رسوله ،ويشربون الدم، كما قال اهللا تعاىل مبينا حاهلم

≅ :"أن يقول هلم  è% Hω ß‰ É r̀& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ 

ÿ…çµ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡̈Β ÷ρ r& zΝ ós s9 

9ƒ Í”∴ Åz …çµ ¯Ρ Î* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 4 Ç⎯yϑ sù 

                                                 
 ٣٢٦٢  رقم املناقبأخرجه البخاري كتاب )١(

 



 

 ١٢   إنه محمد رسول اهللا

§äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š −/u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊆∈∪  "

  .]١٤٥ :األنعام[
حيرمون على أنفسهم االستفادة من بعض كانوا و 

 كما نعى اهللا عليهم ،حيوانام، وجيعلون إنتاجها للطواغيت

$ ":ذلك يف قوله  tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .⎯ÏΒ ;ο uÏt r2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7's#‹Ï¹ uρ 

Ÿω uρ 5Θ% tn   £⎯Å3≈ s9uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãx x. tβρ çtIø tƒ ’ n? tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# ( 

öΝ èδ çsYø. r&uρ Ÿω tβθ è= É) ÷ètƒ ∩⊇⊃⊂∪ ")ون ـفكانوا حيرم، ]١٠٣ :املائدة[ )١

وفوق ذلك كله ما أحل اهللا ويستحلون ما حرم اهللا تعاىل، 

                                                 
كانوا : والسائبة   ،اليت مينع درها للطواغيت فال حيلبها أحد من الناس        :البحرية  و )١(

 الناقة البكر تبكر يف أول نتـاج      : والوصيلة   ، حيمل عليها شيء   يسيبوا آلهلتهم ال  
 وكانوا يسيبوا لطواغيتهم إن وصلت إحدامها بـاألخرى         ،اإلبل مث تثين بعد بأنثى    

 فإذا قضى ضـرابه     ،فحل اإلبل يضرب الضراب املعدود    : واحلام   ،ليس بينهما ذكر  
 .وه احلامي ومس، وأعفوه من احلمل فلم حيمل عليه شيء،ودعوه للطواغيت

 

 



 

 ١٣   إنه محمد رسول اهللا

كانوا مشركني يعبدون األصنام واألوثان ويدعوا من دون 
   .اهللا

 ،بأحسن حاال منـهم   فلم يكونوا    أهل الكتاب وأما  
، وافتـروا علـى اهللا      ل على رسوهلم  رتَّفوا كتام املُ  حرقد  ف

  . ما مل يرتل به سلطاناالكذب وأشركوا باهللا
 عى اليهود أن هللا تعاىل ولداواد،عت  كما اد

دون بذلك قول من سبقهم قلِّي ؛النصارى أن هللا تعاىل ولدا
 تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا، األصنام واألوثانعبدة من 

": ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «!$# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠ Å¡yϑ ø9$# 

Ú∅ ö/$# «!$# ( š Ï9≡sŒ Οßγ ä9öθ s% óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑöθ s% 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθà6 sù÷σ ãƒ 

علماءهم  (واختذوا أحبارهم ورهبام .] ٣٠ :التوبة["∪⊂⊃∩

وعقال اهللا تعاىل يف وصف  أربابا من دون اهللا تعاىل)ادهمب ،

ÿρ#) :"ذلك  ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδu‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 

 



 

 ١٤   إنه محمد رسول اهللا

yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝ tƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω 
tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪  "]٣١: التوبة[ 

، حىت ومل يكونوا يتناهون عن املنكرات اليت حتدث بينهم

∅š :" كما قال اهللا عنهم لعنهم اهللا بسبب ذلك، Ïèä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρ ãx Ÿ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’ n? tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤Š Ïã uρ Ç⎯ö/$# 

zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF÷è tƒ ∩∠∇∪   (#θ çΡ$ Ÿ2 

Ÿω šχöθ yδ$ uΖoK tƒ ⎯tã 9x6Ψ •Β çνθè= yè sù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yèø tƒ ∩∠®∪  "] وس أما و .]٧٩- ٧٨:املائدةفقد كانوا ا

ينكح الرجل منهم  ويستحلون نكاح احملارم ف،يعبدون النار
أخته أو ابنته، وباجلملة فقد كان العامل يف ظالم دامس 

بالرسالة  ، حىت جاءهم الرسول الكرمي وشرك وضالل
 .  وأمي هوفبأيب ، الشاملة اهلادية إىل صراط مستقيم

 



 

 ١٥   إنه محمد رسول اهللا

 ، الغرض الذي ألجله بعثه اهللا تعاىل      ن احلديث يبوقد  
 طريـق الـشرك     وجمانبـة  ،وهو دعوة الناس إىل اهللا تعاىل     

قال  من الظلمات إىل النور بإذن رم،     ، وإخراجهم   والضالل
 ، بك يلتمنا بعثتك ألبتليك وأب   إ :" يف شرح احلديث   النووي
ألمتحنك مبا يظهر منك من قيامك مبا أمرتك به من          :معناه  
 ، اهللا حـق جهـاده      وغري ذلك من اجلهاد يف     ،يغ الرسالة تبل

 بك مـن أرسـلتك   ي وأبتل، وغري ذلك اهللا تعاىلوالصرب يف 
 ومـن   ، طاعاتـه   فمنهم من يظهر إميانه وخيلص يف      ،ليهمإ

  .)١(" ومن ينافق،يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر
الرسول  ومل ينس - الذي كان العدل واإلنصاف

أن يستثين من الشرك والضاللة طائفة من -اخلُلُقيةمن مشائله 
،  إليهمهد اهللا تعاىلـأهل الكتاب ظلت حمافظة على ع

فاإلسالم دين حيث ، "إال بقايا من أهل الكتاب:"ال ـفق

                                                 
 ١٩٨ / ١٧  على صحيح مسلم شرح النووياملنهاج  )١(
 

 



 

 ١٦   إنه محمد رسول اهللا

 يقول اهللا تعاىل ،على العدل واإلنصاف وعدم غمط الناس

": (#θ Ý¡øŠ s9 [™!#uθ y™ 3 ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# ×π̈Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# 

u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝ èδ uρ tβρß‰ àf ó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪    ]١١٣ :نآل عمرا[.  

β¨ :" وقال   Î)uρ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å6 ø9$# ⎯yϑ s9 ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ 

!$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ ä3 ö‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρ é& öΝ Íκö s9Î) t⎦⎫Ïè Ï±≈ yz ¬! Ÿω tβρçtIô±o„ 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# $ YΨyϑ rO ¸ξŠÎ= s% 3 š Í×̄≈ s9'ρ é& öΝ ßγ s9 öΝ èδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ 3 

χ Î) ©!$# ßìƒ Î|  É>$ |¡Ås ø9$# ∩⊇®®∪    "]١٩٩ :آل عمران[.   

ô⎯ÏΒ :"وقال uρ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3 ø9$# ô⎯tΒ β Î) çµ ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ sÜΖÉ) Î/ ÿ⎯Íν ÏjŠ xσ ãƒ 

y7 ø‹s9Î) Οßγ ÷Ψ ÏΒuρ ô⎯̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ oΨƒÏ‰ Î/ ω ÿ⎯Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹s9Î) ω Î) $ tΒ 

|M øΒßŠ Ïµ ø‹n= tã $ Vϑ Í← !$ s% 3 y7Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$ s% }§øŠ s9 $ uΖøŠ n= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠ ÏiΒ W{$# 

×≅‹ Î6 y™ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∈∪    "

  .وغري ذلك من اآليات، ] ٧٥ :آل عمران[

 



 

 ١٧   إنه محمد رسول اهللا

  ؟ للعاملنيماذا قدمت دعوة الرسول 
بعد أن عالشرك واجلهل والضالل والظلم العامل م 

رجه من كل هذه ة إىل من خيوكان يف حاجة ماس، كله
  ببعثتهـاملني ى العـعلاىل ـتعمات من اهللا ـالظل

≈=!9# 4 ë:"ال تعاىل ـق tG Å2 çµ≈oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹s9Î) yl Ì÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9$# z⎯ÏΒ 

ÏM≈yϑ è= —à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# Èβ øŒÎ*Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# 

وليس - ليخرج الناس كلهم مرسل، فهو ]١ :إبراهيم[، "∪⊆∩

 - ليست قومية أو عنصرية   إذ دعوته،سا دون جنسنِج
 وليس ظلمة دون أنواع الظلمات كلها إىل النور التام،من 

 ،يست خاصة أو جزئيةة شاملة ولـظلمة إذ دعوته عام

≅ö  :"قال تعاىلكما  è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# 

öΝ à6 ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd “ Ï% ©! $# …çµ s9 Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( Iω tµ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ ⎯Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ ( (#θ ãΨ ÏΒ$t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9$# Çc’ ÍhΓ W{$# 

” Ï%©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Î=Ÿ2 uρ çνθãè Î7̈? $#uρ öΝ à6 ¯= yè s9 

 



 

 ١٨   إنه محمد رسول اهللا

šχρ ß‰ tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪" ]وقوله  ]١٥٨:األعراف": uθ èδ “ Ï%©! $# ãΑÍi”t∴ ãƒ 4’ n? tã 

ÿ⎯Íν Ï‰ ö7tã ¤M≈ tƒ#u™ ;M≈uΖÉi t/ /ä3 y_ Ì÷‚ ã‹Ïj9 z⎯ÏiΒ ÏM≈ yϑ è=—à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 ¨β Î)uρ 

©!$# ö/ä3 Î/ Ô∃ρ â™ts9 ×Λ⎧ Ïm بذلك  فكان  ،]٩ :احلديد[، "   ∪®∩ ‘§

$! :" كما قال تعاىل ،رمحة للناس مجيعا tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) 

Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ " ]١٠٧ :األنبياء[.  

فدعا الناس إىل اهللا رم، ال يطلب منهم على ذلك 
منهم يف سبيل ذلك األذى الكثريلأجرا أو مقابل، وحتم  ،

ومنمن الكافرين العدوان على الناس حىت لو كانوا ع 

$ :" قوله  فبلغ عن ربه،برسالته pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ = Ït éB 

uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# Ÿω uρ töκ¤¶9$# tΠ#tpt ø: $# Ÿω uρ y“ ô‰ oλù; $# Ÿω uρ y‰ Í×̄≈ n= s) ø9$# Iω uρ t⎦⎫ÏiΒ !#u™ 

|M øŠ t7ø9$# tΠ#tpt ø: $# tβθäó tG ö6 tƒ WξôÒ sù ⎯ÏiΒ öΝ ÍκÍh5 §‘ $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 4 #sŒ Î)uρ ÷Λ ä⎢ ù= n= ym 

(#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 Ÿω uρ öΝ ä3 ¨ΖtΒ Ìøgs† ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% β r& öΝ à2ρ ‘‰ |¹ Ç⎯tã 

Ï‰ Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tpt ø: $# β r& (#ρ ß‰ tG ÷ès? ¢ (#θçΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø) −G9$#uρ ( 

 



 

 ١٩   إنه محمد رسول اهللا

Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9$#uρ 4 (#θ à) ¨? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïèø9$# ∩⊄∪    "]والشنآن هو البغض ]٢ :املائدة.  

 ومنالظلم بني الناس ومل يقبله حىت من أتباعه على ع 
غ عن ربه تعاىل قوله وأمر بالعدل حىت مع األعداء فبلَّأعدائه، 

": $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™!#y‰ pκà− ÅÝó¡É) ø9$$ Î/ 

( Ÿω uρ öΝ à6 ¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘ öθ s% #’ n? tã ω r& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ ôã$# uθ èδ 

Ü> tø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 ( (#θ à) ¨? $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? 

  .]٨ :املائدة["    ∪∇∩

 عالوفاء بالعهود والعقود حىت مدعا الناس إىل  و
الذين اتبعوه مسلك آمنوا به ويسلك الذين  ومل ،األعداء
يستحلون ، ليس ملن خالفنا يف ديننا علينا أية حقوق:قالوا 

 ون ذلكبعلى اهللا وينس ويكذبون ،ظلم من خيالفهمبذلك 

 



 

 ٢٠   إنه محمد رسول اهللا

$ :"غ عن ربه تعاىل قوله ، فبلَّ)١(إليه yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u™ 

(#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9$$ Î/ 4 ∩⊇∪    "] وقوله ]١:املائدة ،": (#θ èù÷ρ r&uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «!$# 

#sŒÎ) óΟ›?‰ yγ≈ tã Ÿω uρ (#θàÒ à)Ζs? z⎯≈ yϑ ÷ƒ F{$# y‰ ÷è t/ $ yδÏ‰‹Å2 öθ s? ô‰ s% uρ 

ÞΟçFù= yè y_ ©!$# öΝ à6 ø‹n= tæ ¸ξŠÏ x. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχθ è= yèø s? ∩®⊇∪   

  .]٩١ :النحل[" 
 وقد كان النهي عن اخليانة من األحكام اليت جاء ا 

من  خشىي حىت من ،وبلغها للناس الرسول الكرمي 
ق لُ ألن اخليانة خ؛خيانتهم من األعداء فال ينبغي خيانتهم

Β̈$ :"ذميم واهللا ال حيب اخلائنني، قال اهللا تعاىل  Î)uρ  ∅ sù$ sƒ rB 

⎯ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠ Åz õ‹ Î7/Ρ $$ sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n? tã >™!#uθ y™ 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† 

t⎦⎫ÏΨ Í← !$ sƒ ø:$# ∩∈∇∪    "]ول ـلرساف اـإذا خـ ف،]٥٨ :األنفال 

                                                 
 لَيس علَينا ِفي اُألميني سِبيلٌ :"-فيما ذكره اهللا عنهم-أهل الكتابكما قال  )١(

 "ويقُولُونَ علَى اللِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ
 

 



 

 ٢١   إنه محمد رسول اهللا

أو ترشد إىل خيانة بإمارة تلوح ه من قوم عاهدوهم باعتأو أَ
من له  للمسلم أن خيون بناء على ما ظهر حيلذلك، فال 

يبني هلم أن العهد إقدام العدو على اخليانة، ولكن عليه أن 
 بأنك أعلمهم أي:" قال ابن كثري ، وبينهم قد ألغيالذي بينه

 حرب بأنك وعلمهم علمك يبقى حىت عهدهم نقضت قد
 على وبينهم بينك عهد ال وأنه ،لك حرب وهم ،هلم

فإن غري ذلك  ،)١("ذلك يف وهم أنت تستوي أي ،السواء
  .من اخليانة واهللا ال حيب اخلائنني

 بعهد أصحابه للمـشركني يف      وقد ويفَّ الرسول    
فترة من الصعوبة والشدة اليت قد تغري كثريا مـن النـاس            

عن  فقد روى مسلم يف صحيحه       ، العهود مبحاولة التحلل من  
 أن معـىن  مـا  :"قالرضي اهللا تعاىل عنه      اليمان بن حذيفة
 فأخـذنا : قال ،حسيل وأيب أنا خرجت أين إال بدرا أشهد

                                                 
 ٢/٤٣٣تفسري ابن كثري  )١(
 

 



 

 ٢٢   إنه محمد رسول اهللا

 ما نريده ما: فقلنا حممدا؟ تريدون إنكم: قالوا ،قريش كفار
 إىل لننـصرفن  وميثاقه اهللا عهد منا فأخذوا ،املدينة إال نريد
 ،اخلـرب  فأخربناه  اهللا رسول فأتينا ،معه نقاتل وال ةاملدين
ففـي   ،)١("عليهم اهللا ونستعني بعهدهم نفي ،انصرفا: فقال

هذا الوقت العصيب الذي حيتاج فيه املسلمون إىل الرجـال          
 ،عن القتال معـه    ه حذيفة وأبا  تاد، يصرف الرسول    والع

   .فسهمللوفاء بعهد اهللا وميثاقه الذي قطعه األصحاب على أن
علـى أصـحابه    أكرب التأثري     لتعليماتهكان  وقد   

ـ  ،مثلة يف كل ذلـك    فالتزموا ا حىت ضربوا أروع األ      ن فع
كان بني معاوية وبـني     :سليم بن عامر رجل من محري قال        

 وكان يسري حنو بالدهم حىت إذا انقضى العهـد          ،الروم عهد 
اهللا : فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقـول            ،غزاهم
 ، فنظروا فإذا عمرو بن عبـسة      ، وفاء ال غدر   ، اهللا أكرب  أكرب

                                                 
   ٣٣٤٢  رقماد اجلهأخرجه مسلم كتاب )١(
 

 



 

 ٢٣   إنه محمد رسول اهللا

يقول  مسعت رسول اهللا    : فقال   ،فأرسل إليه معاوية فسأله   
من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حىت            :

  )١("  فرجع معاوية، أو ينبذ إليهم على سواء،ينقضي أمدها
قـبح  وما أ مجيعا،  فما أحسن أثر دعوته على العاملني       

 ،، الذين ناصبوه العداء وعاندوا دعوتـه      موقف الكافرين منه  
    وأمي هو فبأيب وآذوه هو ومن اتبعه،

                                                 
وأبو داود كتاب اجلهـاد رقـم       ،  ١٠٥٦كتاب السري رقم    :أخرجه الترمذي    )١(

  وصححه األلباين،١١/٢١٥بن حبان يف صحيحه ا و١٦٤٠١ وأمحد رقم ٣٣٧٨
 

 



 

 ٢٤   إنه محمد رسول اهللا

  األذى يف تبليغ الدعوة   هاحتمال
 أروع األمثلة يف التمسك بـاحلق       وقد ضرب رسول اهللا     

  وعدم التضعضع أمـام الباطـل وسـلطانه        ،والثبات عليه 
 عقيل بن أيب    فعن عف،حىت يف أوقات الشدة والض     ،وسطوته
جاءت قريش إىل أيب طالب     :قال  رضي اهللا تعاىل عنه     طالب  
بن أخيك يؤذينا يف نادينا ويف جملسنا فاه عـن          اإن  :فقالوا  
 فجاء  ، حممدا قال فانطلقت إليه    يا عقيل ائتِ  : فقال يل    ،أذانا

يف الظهر من شدة احلر فجعل يطلب الفيء ميشي فيه مـن            
  إن بين عمك   : فقال أبو طالب     ،تيناهم فأ ،مضاءشدة حر الر

 ، فانته عن ذلك   ،زعموا إنك تؤذيهم يف ناديهم ويف جملسهم      
ترون هذه  أ : ببصره إىل السماء فقال       ق رسول اهللا    فحلَّ

ما أنا بأقدر على أن أدع ذلـك        : قال   ،نعم: قالوا   ؟الشمس
ما كذبنا  : فقال أبو طالب     ،لةعلوا منها ش  عمنكم على أن تش   

 



 

 ٢٥   إنه محمد رسول اهللا

شـدة   رسـول اهللا    ، يبني هلم     )١(" فارجعوا بن أخي قط  
 واستحالة تركه أو تـرك      ،متسكه باحلق الذي هداه اهللا إليه     

 يشعلوا شعلة مـن     الدعوة إليه، فكما أم عاجزون عن أن      
وإزاء هذا اإلباء    ه ترك ما أوحاه اهللا إليه،     نكالشمس فهو ال مي   

، حىت بلـغ    ريش وآذوه وصدوا الناس عنه    ق عادته   ،والثبات
م األمر أن يتعاقدوا ويتعاهدوا علـى مقاطعـة الرسـول           
واملؤمنني ومن يسانده من أقربائه حىت لو كانوا على ديـن           

، فقـاطعوهم مقاطعـة      ومل يكونوا معه على دينـه      قريش
م وال يكلمو وم  ـاجتماعية ال يتزوجون منهم وال يزوج     

ة ال يبيعون منهم    وقاطعوهم مقاطعة اقتصادي   ،موال جيالسو 
 سـقف  يف قوهاوعلَّ صحيفة ذلكب وكتبوا وال يبيعون هلم،  

وانظر تصويرا   ،، وظلت هذه املقاطعة ثالث سنوات     الكعبة
وهم يف مكـة     ،لك احلالة الصعبة اليت كان فيها املسلمون      لت

                                                 
، وأبو يعلى يف مسنده     ٦٦٨ / ٣املستدرك على الصحيحني    أخرجه احلاكم يف     )١(

 إسناده قوي: وقال الشيخ حسني أسد١٢/١٧٦
  

 



 

 ٢٦   إنه محمد رسول اهللا

 رضـي اهللا    وقاص أيب بن سعديقول  قبل اهلجرة إىل املدينة،     
 من جتفخر مبكة   اهللا رسول مع رأيتين لقد: تعاىل عنه 

 فإذا فنظرت ،بويل حتت شيء قعقعة أمسع أنا فإذا ،أبول الليل
 بني فرضضتها ،أحرقتها مث فغسلتها فأخذا ،بعري جلد قطعة

 عليهـا  فقويت املاء من عليها فشربت ،استففتها مث حجرين
مـن   (أحدهم يأيت مكة العري قدمت إذا وكانوا"،  )١("ثالثا

 أبو فيقوم ،لعياله طعامال من شيئا ليشتري السوق )املسلمني
 علـى  غـالوا  :!التجـار  معشر يا :فيقول ،اهللا عدو هلب

 ياِلم علمتم فقد ،شيئا معكم يدركوا ال حىت حممد أصحاب
 عليهم فيزيدون ،عليكم سارخ ال أن ضامن فأنا ،ذميت ووفاء
 وهـم  أطفالـه  إىل يرجـع  حىت ،أضعافا قيمتها السلعة يف

 )٢("بـه  يطعمهم شيء ديهي يف وليس ،اجلوع من يتضاغون
  .دعوتهه ذلك عن ردما ف

                                                 
 ١/١٧٣سرية ابن اسحق  )١(
 ١/١٧٩لروض األنف ا )٢(
 

 



 

 ٢٧   إنه محمد رسول اهللا

هم ذلك  مبلغه حىت اضطر  بأصحابه  اإليذاء  بلغ   وقد  
 وترك التجارات واألموال    ،إىل مغادرة األوطان واهلجرة منها    

 إىل اهلجرة وهو صابر حمتسب      ، وانتهى األمر به     واألهلني
 م وهـو    ، متيد اجلبال الـش    مشكالطود األَ شامخ  صامد  
  .يتزعزع عن موقفهال ثابت 

ه، ـأن يساوم على دعوت م يقبل رسول اهللا ـ ول
احللول الوسط، بأن  ب-يف أيامنا هذه-أو يقبل مبا يدعونه

إليه يف سبيل أن ميتنع الكافرون عن اهللا يكتم بعض ما أنزل 
معاداته أو حماربته، أو أن يلني يف احلق يف مقابل أن يلينوا 

مستمسكا فض كل ذلك وظل صامدا  بل ر،معه يف مواقفهم

ô7 :"، كما أمره ربه حاه اهللا تعاىل إليهومبا أَ Å¡ôϑ tG ó™$$ sù ü“ Ï% ©! $$ Î/ 

z© Çrρé& y7 ø‹s9Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡•Β ∩⊆⊂∪  "]٤٣ :الزخرف[ 

 وقد سجل القرآن الكرمي هذا ،فصلى اهللا تعاىل عليه وسلم

ρ#):"املوقف بقوله تعاىل  –Šuρ öθ s9 ß⎯Ïδô‰ è? šχθ ãΖÏδ ô‰ ãŠ sù ∩®∪ 

ا ـق كمـة يف احلـوة وصالبـ، وقال هلم يف ق]٩:القلم["

 



 

 ٢٨   إنه محمد رسول اهللا

≅ö:"أمره ربه  è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6 ôãr& $ tΒ tβρ ß‰ ç7÷è s? 

∩⊄∪   Iω uρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç7ôã r& ∩⊂∪   Iω uρ O$ tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $ ¨Β ÷Λ –n‰ t6 tã 

∩⊆∪   Iω uρ óΟçFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ∩∈∪   ö/ä3 s9 ö/ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ 

  .]٦-١:الكافرون ["    ∪∌∩

األموال -على سبيل اإلغراء  -وقد عرض عليه الكفار    
ـ  ي عن دعوته،   يف مقابل التخلِّ   لك،والنساء واملُ  أْفيى كـل   ب

واهللا لو وضعوا الشمس يف ميـين       :ول  ولسان حاله يق  ،  ذلك
ري على أن أترك هذا األمر ما تركته حـىت          والقمر يف يسا  

  .يظهره اهللا تعاىل أو أهلك دونه
 ا، أو يظلم أحـد    مل يطغَ وملا مكنه اهللا تعاىل وأظهره       

  جاهد يف اهللا حق جهـاده،       وإمنا   ،و يف األرض  لُّومل يبغ الع
نا هي يف غاية    ن يف ذلك س   وسنوبذل نفسه يف سبيل ذلك،      
 وال رغبة يف   وال إفساد،   اعتداء العدل والكمال، فال ظلم وال    

و يف األرض بالباطل، وال رغبة يف التوسع على حساب          لُّالع

 



 

 ٢٩   إنه محمد رسول اهللا

الشعوب، بل كان يدعوهم إىل اهللا تعاىل ال إىل نفسه وال إىل       
كان العريب والعجمي يف كنفه سواء وهو القائل        قومه، حىت   

يف اجتمـاع النـاس يف      (  يف وسط أيام التشريق    تهخطبيف  
 وإن  ، أال إن ربكـم واحـد      !يا أيها الناس  :" )موسم احلج 
 وال لعجمي   ،ال ال فضل لعريب على أعجمي     أ ،أباكم واحد 

 وال أسود على أمحـر إال       ، وال ألمحر على أسود    ،على عريب 
  )١(احلديث ..." اهللا غ رسولُبلَّ: قالوا ؟ أبلغت،بالتقوى

 مـؤذن لـصالة     )من احلبـشة   (فهذا بالل احلبشي  
مـن   ( وهذا صهيب الرومي   ،ول اهللا املسلمني بني يدي رس   

 الذي ترك ماله لقريش حىت ال مينعوه من اهلجرة إىل           )العرب
أبا  ربح البيع : وهو يقول له      فتلقاه الرسول    رسول اهللا   

أخـذ   الـذي    )من الفـرس   (، وهذا سلمان الفارسي   حييي

                                                 
إسـناده  :وقال الشيخ األرنـؤوط     ،  ٢٢٣٩رقم   مسند اإلمام أمحد بن حنبل     )١(

  صحيح
  
 

 



 

 ٣٠   إنه محمد رسول اهللا

 برأيه يف حفر اخلندق يف مواجهة الكفار الـذين          الرسول  
 ومل تفرق بينـهم     ،فقد ألف احلق بينهم    أرادوا غزو املدينة،  

اع بإال يف ات   وهذا ال جتده     ،اللغات أو القوميات أو األوطان    
  .الرسالة احلقة

   

 



 

 ٣١   إنه محمد رسول اهللا

 الدعوة  ه األمانة يف تبليغ
ال جتد إال  حيثما توجهت مع الرسول الكرمي 

غ لُّب يانة،ـوة، والصدق واألمـالطهر والنقاء، والثبات والق
و كان ـحىت ل ،ه شيئاـخفي منال يو ،إليهما أوحاه اهللا 

د ـا يدل على معاتبته على أحـمر بتبليغه مفيما أُ

t6§{:"اىل ـوله تعـغ قالتصرفات، فبلَّ tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪ βr& çν u™!% y` 
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 بعض خياطب يوما كان  اهللا رسول أن املفسرين من
 خياطبه هو فبينما ،إسالمه يف طمع وقد ،قريش عظماء
 فجعل ،قدميا أسلم ممن وكان ،مكتوم أم ابن أقبل إذ ويناجيه
 أن   النيب دوو ،عليه حُِّلوي شيء عن  اهللا رسول يسأل
 طمعا ؛الرجل ذلك خماطبة من ليتمكن تلك هساعت فكَ لو

 وأعرض مكتوم أم ابن وجه يف سبوع ،هدايته يف ورغبة
أَن  عبس وتولَّى" :تعاىل اهللا فأنزل خراآل على وأقبل ،عنه

 



 

 ٣٢   إنه محمد رسول اهللا

فما  ،)١(" ]٣-١ :عبس[ "ا يدِريك لَعلَّه يزكَّىومجاءه الْأَعمى 
 عنه أو استهانة به،  وعبس رغبةانصرف عنه الرسول 

 إسالم أولئك العظماء، ليعزوإمنا محله على ذلك رغبته يف 
 ومل بلغها رسول اهللا ومع ذلك فقد  م املسلمون،

  .يكتمها
ـ تب موىل امسه زيد بن حارثة       وكان لرسول اهللا     اه ن

 وكانت عادة العرب أن زوجة االبن       ،قبل البعثة  الرسول  
 يكن ابنا للصلب وإمنا كـان ابنـا         لد ولو مل  ا على الو  محتر

 فلمـا   ، وأراد اهللا تعاىل أن يهدم هذا العرف اجلاهلي        ،بالتبين
 شرع اهللا لرسوله     ، زوجة زيد   بنت جحش  لقت زينب طُ

، لكن   أول من يهدم هذا العرف اجلاهلي      زواجها ليكون هو  
ل تلـك العـادة     صُّهذا األمر كان صعبا على تلك البيئة لتأَ       

قال اهللا تعاىل له    ف  نفسه هذه املشروعية،    يف فيهم، فأخفى   
                                                 

، وأخرج الترمذي هذه القصة من حديث عائشة ٤/٦٠٤تفسري ابن كثري  )١(
  حديث حسن غريب: وقال ٣٢٥٤كتاب التفسري رقم 

 

 



 

 ٣٣   إنه محمد رسول اهللا

 يف شأن زينب بنت جحش وزوجها حارثة موىل الـنيب           
وتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّه مبِديِه وتخشى الناس واللَّه أَحقُّ          :"

   اهشخأنـس قـال    فبلغها ومل يكتمها،    ]٣٧ :األحزاب[" أَن ت 
 فجعـل   ،د بن حارثة يـشكو    جاء زي ": رضي اهللا تعاىل عنه   

  قال أنـس   ،اتق اهللا وأمسك عليك زوجك    :يقول   النيب  
فكانت : قال   ،كامتا شيئا لكتم هذه    لو كان رسول اهللا     :

 ،نيكُّكن أهالِ جزو:تقول   زينب تفخر على أزواج النيب      
 ، فالرسول   )١("وزوجين اهللا تعاىل من فوق سبع مسوات        

غه كما أنزله اهللا عليه، ال يزيد       أمني على وحي اهللا تعاىل، يبل     
  .فيه وال ينقص منه

 يف يوم كسفت الشمس على عهد رسول اهللا       وقد  
 انكـسفت : فقال املسلمون    ،إبراهيم عليه السالم  ابنه  موت  
 بعد أن - اهللا رسول فما كان من    ،  إبراهيم ملوت الشمس

                                                 
 ٦٨٧٠د رقمأخرجه البخاري كتاب التوحي )١(
 

 



 

 ٣٤   إنه محمد رسول اهللا

إال أن قام خطيبا يف النـاس وقـال         -صلَّى صالة الكسوف  
 ،اهللا اتـآي من انـآيت مرـوالق الشمس إن:"كلمة احلق   

 اهللا فادعوا رأيتمومها فإذا ،حلياته وال أحد ملوت ينكسفان ال
مثـل  قد كانت البيئة يومئذ تقبل      و،  )١("ينجلي حىت وصلوا

 ، لكن الرسول األمني الذي ال ينطق عن اهلوى        ،هذا التصور 
 ،والذي علمه ربه كان يعلم أن هذا التصور غـري صـحيح          

بادر بنفيه وبني أن الشمس والقمر آيتان من آيـات          لذلك  
وقد تبني للناس   ،   ملثل تلك األسباب   اننكسفما ال ي   وأ ،اهللا

فمن الذي   العلم احلديثة صحة ذلك،   اليوم من خالل وسائل     
وقـد   ؟،أعلم الرسول النيب األمي بذلك غري وحي اهللا لـه         

 وحرصه على عدم خلـط احلـق        ،كانت أمانته يف التبليغ   
، يف وقت ال ينكشف فيه فساد هذا اخللط،         ورات الناس بتص

   .دليل من أدلة نبوته وأنه مرسل من رب العاملني

                                                 
، ومـسلم كتـاب الكـسوف       ١٠٠٠ اجلمعة رقـم     أخرجه البخاري كتاب   )١(

 ١٥٢٢رقم

 



 

 ٣٥   إنه محمد رسول اهللا

  له لربه وطاعته بودية الرسول ع
 يقل يف يوم ما  عبدا هللا تعاىل، ملكان رسول اهللا 

 وقد وصفه ربه يف أعلى املقامات بالعبودية أنه فوق العبودية،

≈⎯zهللا تعاىل فقال  ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ uó r& ⎯Íν Ï‰ ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ 
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ـ و ،ينهى املسلمني عن الغلو فيه      وكان   ه إىل  رفع
أحد له  قال يوما    اهللا تعاىل إياها،     نزلهاليت أ مرتلة فوق مرتلته    

ما شاء اهللا وشئت، فأشرك بني اهللا سبحانه وتعاىل         :ه  أصحاب
ـ  وبني الرسول     ،اليت تدل على االشتراك   ) الواو(لفظ   ب

ا هللا؟ قل ما شـاء   دأجعلتين نِ :"ذلك وقال له     فأنكر عليه   
حريصا على محايـة جنـاب       ، فقد كان    )١("اهللا وحده 

                                                 
 اهللا شاء ما:  للنيب رجل قال عباسأخرج البخاري يف األدب املفرد عن ابن         )١(

   وصححه األلباين١/٢٧٤" ما شاء اهللا وحده: قل ،جعلت هللا ندا:، قال وشئت
 

 



 

 ٣٦   إنه محمد رسول اهللا

التوحيد، وحريصا على تثبيت الفرق بني اخلالق واملخلـوق         
 حذرا من أن حيدث ألمته ما حـدث         ؛ فيما يتعلق به   خاصة

ـ وا يف املسيح عليه الـسالم غُ      لَيف أمة النصارى حيث غَ     وا لُ
أصحابه  إنه هو اهللا، ولذلك حذر الرسول       :وقالوا  شديدا  

 ومنبها هلم على ما كـان       ،و فيه  من الغل  واملسلمني من بعده  
ال تطروين كما أطرت النـصارى      :"فقال  ممن كان قبلهم    

، وعـن   )١("ورسوله اهللا عبد: فقولوا ،عبده أنا فإمنا ميابن مر 
 اهللا رسـول  إىل عامر بين وفد يف انطلقت:"أيب مطرف قال    

 قلنا ،" تبارك وتعاىل  اهللا السيد": فقال ،سيدنا أنت: فقلنا 
 أو ،بقـولكم  قولوا": فقال ،الوطَ وأعظمنا ضالف وأفضلنا:

  .)٢("الشيطان كمجرينتيس وال ،قولكم بعض
                                                 

، واإلطراء اإلفراط واملبالغة    ٣١٨٩  رقم اءنبياأل  أحاديث ي كتاب راخأخرجه الب  )١(
 .يف املديح وجماوزة احلد

 ١/٨٣، والبخاري يف األدب املفرد      ٤١٧٢ رقم    األدب أخرجه أبو داود كتاب    )٢(
ال تبالغوا يف الكالم، واقتصروا علـى         أي ببعض قولكم   :وصححه األلباين، وقوله    

 ل وال تتكلفوهتكلموا مبا حيضركم من القوالسبب الذي جئتم ألجله، و
 

 



 

 ٣٧   إنه محمد رسول اهللا

فكان  ، كثري العبادة والتضرع إىل اهللاوكان رسول اهللا 
عن عائشة ف، قدماه بالليل ويطيل القيام حىت تتشقق يصلي

وم من الليل ـكان يق  أن نيب اهللا" :عنهاتعاىل رضي اهللا 
حىت تِل:الت عائشة ـ فق،اهـدمـر قطَّـفتذا ـ تصنع هم

 وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما ،يا رسول اهللا
، فالرسول )١(" أن أكون عبدا شكورابُِّحأفال أُ: قال ؟تأخر
كان جيتهد يف التعبد حىت تتفطر أي ت رغم ،ق قدماهقَّش 

tÏ :"كما قال تعاىل أنه مغفور له  øó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ÏΒ 
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 صالة الليل   ليلةًرضي اهللا تعاىل عنه     حضر حذيفة   وقد  
 ليلة ذات  صليت مع النيب    :"فوصفها بقوله    مع النيب   

 ،يركـع : فقلت املائة رأس بلغ حىت فقرأ البقرة فافتتح: قال
 ختمها حىت مضى مث ،يركع: فقلت املائتني بلغ حىت مضى مث

                                                 
 ٤٤٦٠  رقم تفسري القرآنأخرجه البخاري كتاب )١(
 

 



 

 ٣٨   إنه محمد رسول اهللا

 حـىت  عمـران  آل سورة افتتح مث: قال ،يركع فقلت: قال
 النـساء  سـورة  افتتح مث: قال ،يركع فقلت: قال ،ختمها
 ريب سـبحان : ركوعه يف فقال: قال ،ركع مث: قال ،فقرأها
 فكـان  سـجد  مث ،قيامه مبرتلة ركوعه وكان: قال ،العظيم
 ريب سـبحان : سـجوده  يف وقـال  ،ركوعه مثل سجوده
 بآيـة  رم وإذا ،سأل رمحة بآية رم إذا وكان: قال ،األعلى
 وجـل  عـز  هللا ترتيـه  فيها بآية مر وإذا ،تعوذ عذاب فيها
، ففيها كثرة القراءة وطول القيـام مـع الـدعاء            )١("سبح

، إقرارا بالعبودية وعمـال     والتضرع وسؤال اهللا تبارك وتعاىل    
  .مبقتضاها

هللا تعاىل وخاصـة     يكثر طلب اهلداية من ا       وكان
د الـرمحن بـن     ـأبو سلمة بن عب   ل قال   ـالة اللي ـيف ص 

                                                 
واللفظ ، ٢٢١٢٥، وأمحد رقم    ١٢٩١ كتاب صالة املسافرين رقم    أخرجه مسلم  )١(

 فبلغـت   ، يف ذلك فصلى   وقد حاول بعض املعاصرين أن يقتدي بالرسول        له،  
  حنو أربع ساعات ونصفصالته 

 

 



 

 ٣٩   إنه محمد رسول اهللا

  سألت عائشة أم املؤمنني بأي شيء كان نيب اهللا          :عوف  
كان إذا قام من الليل     : قالت   ؟يفتتح صالته إذا قام من الليل     

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فـاطر       :افتتح صالته   
هادة أنت حتكم بـني      عامل الغيب والش   ،السموات واألرض 

 اهدين ملا اختلف فيه من احلق       ،عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون    
  .)١("بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم

 لقد كان من أثر الوضوح الشديد يف عبودية الرسول         
 دها ووضحها بقولـه وفعلـه       اليت أكَّ  ،رب العاملني    هللا

      مـم   كما غلـت األ    فيه غلُوتصرفاته، أن أمته من بعده مل ت
 عبد هللا   السابقة يف أنبيائهم، فاملسلمون يعلمون أن حممدا        

 بـل   ،لم يطروه أو يغلوا فيه     ف ، منه إىل الناس مجيعا    ورسولٌ
       موه التعظيم الالئق برسول رب العاملنيعظَّ
  

                                                 
 ١٢٨٩ رقم  صالة املسافرينأخرجه مسلم كتاب )١(

 



 

 ٤٠   إنه محمد رسول اهللا

  اهم النيب ن الذين ربرالقَ
 قائدا ومعلما فقـد كـان       بقدر ما كان الرسول     

ى ربى قرنا  عظيما كان نواة ألمة عظيمة،          رب ،مامربيا عظي 
ى ربو ،املعلمنيى  ربو ،القادة العسكريني ى  ربو ،قادة البالد 

ـ رحىت كـان ي   كافة  طبقات األمة    ي الرجـال والنـساء     ب
ذلك  ن  ي، وقد ب  ا تسليم فصلى اهللا عليه وسلم   واألطفال،  

،  )١(احلـديث "...خري أميت القرن الذين بعثت فيهم      :"بقوله
ه رجال نشروا دعوة اهللا     فَلَأن خ ذلك  وقد كان من مصداق     

ارا ونشروا  يف اخلافقني، وفتحوا الدنيا من مشارقها إىل مغ       
فيها العدل واألمان، ففي سنوات معدودة هزم املـسلمون         

هلم قائمة بعد     فلم تقم  ،الفرس وأزالوا دولتهم يف بالد فارس     
رى فـال كـسرى     سهلك كِ إذا   :" مصداقا لقوله    ؛ذلك
 ،وقضوا على دولتهم  يف الشام   هزم املسلمون الروم    و" بعده

                                                 
  فضائل الصحابة ومسلم كتاب،٣٣٧٧  رقم املناقبأخرجه البخاري كتاب )١(

 ٤٦٠٣رقم
 

 



 

 ٤١   إنه محمد رسول اهللا

ـ إذا هلك قَ   :"ومل تقم هلم بعد قائمة مصداقا لقوله         صر ي
هريرة وجابر بـن مسـرة       ث أبو  فقد حد  ،" بعده رفال قيص 

إذا هلـك   "أنه قال   رضي اهللا تعاىل عنهما عن رسول اهللا      
 ،قيصر فال قيصر بعده    وإذا هلك    ،كسرى فال كسرى بعده   

  .)١("والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا
ريخ الـيت   إن مما نلحظه يف أيامنا هذه ويف دورات التا        

 -الذين يتعاقبون على حكم البالد    -سبقت أن احلكام والقادة   
أو أن يغري    ،ويبني عيوبه وأخطاءه   ،يقدح الالحق يف السابق   

، ويـأيت    األنظمة واألحكام  كثري مما اخترعه السابق من    يف  
 كانوا أوفياء   بالبديل منها، لكن القرن الذين رباهم النيب        

له فلم يوجد من أحد منهم غري التوقري والتعظيم واإلجالل،          
 بـل   ،وال تغيري لشيء قال به أو عمله      فال نقد وال اعتراض،     

 حيرص حرصا شـديدا     كان كل قائد يأيت بعده من أصحابه      

                                                 
  رقم الفنتومسلم كتاب، ٢٨٨٨ رقم  فرض اخلمسأخرجه البخاري كتاب )١(

٥١٩٧ 
 

 



 

 ٤٢   إنه محمد رسول اهللا

ك ـ اخلروج على ذل   دُّ تركهم عليه، ويع   على الثبات على ما   
أو خمالفته من الضالل والزيغ فشتان بني ما نلحظ من القادة           

   . وخلفائه الراشدين وبني الرسول ،همئاآلخرين وخلفا
 ،ة يف هذا املسجد   بيجلست إىل ش  :"عن أيب وائل قال     

مهمـت أن ال    : فقال   ، عمر يف جملسك هذا    جلس إيلَّ :قال  
 قلـت  ، إال قسمتها بني املسلمني وال بيضاَءاَءأدع فيها صفر  

مها :مل يفعله صاحباك قال     :قلت  ؟  مل  : قال   ،ما أنت بفاعل  :
فهذا شيبة رضي اهللا تعاىل عنه حاجب        )١("قتدي ما آن ي راملَ

الكعبة ملا أراد عمر رضي اهللا تعاىل عنه وهو أمري املؤمنني أن            
 قال له بكل ثقة     ،يقسم الذهب والفضة اليت كانت يف الكعبة      

هم منه عمـر عـن سـبب        فما أنت بفاعل، فاست   :وثبات  
قبله رسول اهللا   من   بكر و   فبني له أن من سبقك أبا      ،اعتراضه
     مـن عمـر غـري      يـك    فلم   ، مل يفعال الذي تريد فعله

                                                 
 ٦٧٣٣ رقم االعتصام بالكتاب والسنةخاري كتاببأخرجه ال )١(
 

 



 

 ٤٣   إنه محمد رسول اهللا

 قال ابن   ،مها املرآن يقتدي ما   : ويقول   ،االستجابة والقبول 
 يف مـصاحل    أراد عمر قسمة املـال    :بن بطال   اقال  :"حجر  
وأبا بكـر بعـده مل        فلما ذكره شيبة أن النيب       ،املسلمني

ن االقتـداء مـا     أ ورأى   ، مل يسعه خالفهمـا    ،يتعرضا له 
مرتل مرتلة حكمـه     ن تقرير النيب    أومتامه  : قلت   ،واجب

 فيجب االقتداء به يف ذلك لعمـوم        ،باستمرار ما ترك تغيريه   
 رضي اهللا   أي عمر وقد كان من ر    ، )١("واتبعوه:قوله تعاىل   

 فـال   م أن احلجر األسود ال يضر وال ينفع، ومن ثَ         تعاىل عنه 
ه مل تـسعه    لُقب ي فائدة يف تقبيله، لكنه ملا رأى رسول اهللا         

 عنه أنه جاء إىل احلجـر        تعاىل رضي اهللا له، فعنه   املخالفة وقب 
 ،إين أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع       : فقال   ،األسود فقبله 
       )٢("يقبلك ما قبلتك  رأيت النيب ولوال أين

                                                 
 ٢٥٢ /١٣فتح الباري  )١(
 ١٤٩٤  رقماحلج أخرجه البخاري كتاب )٢(

 



 

 ٤٤   إنه محمد رسول اهللا

  وحدبه عليهم بالعاملني  ة الرسولرمح

$! :لهاهللا تعاىل  قال tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 

، فما أرسله تعاىل إال ليكون إرساله ]١٠٧ :األنبياء[، " ∪∠⊂⊆∩

اهللا هم محل رسالته فهو ممن رِب فمن قَ،رمحة للعاملني مجيعا
 وما ربك بظالم ،فعلى نفسه جىنعنه  ومن أعرض ،تعاىل
  .للعبيد

أنه -واليت بلغت ذروة ال يدانيها أحد-وكان من رمحته 
 واجتهد يف ،كان حريصا على إميان الناس لينقذهم من النار

y7  :" حىت يقول اهللا تعاىل له،ذلك اجتهادا عجيبا ¯= yè n= sù ÓìÏ‚≈ t/ 

y7 |¡ø ¯Ρ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì≈ rO# u™ β Î) óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ #x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰ y⇔ø9$# $ ¸ y™ r& ∩∉∪   

ك حزنا على عدم إميان  نفسهلكلعلك م:، أي ]٦ :الكهف[" 
  .هؤالء املكذبني

عندما آذاه أهل الطائف    ملا   أنه   وكان من رمحته     
 علـى   يدعو، مل يرض أن     ذهب إليهم يدعوهم إىل اهللا تعاىل     

 



 

 ٤٥   إنه محمد رسول اهللا

ه من  ا لقي ملانتقاما منهم    ؛لخروجالذين اضطروه ل  أهل مكة   
كـان  شفقة منه عليهم وألنه     ذلك  و ،أهل الطائف بسببهم  

، فعـن عائـشة    يأمل أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا        
 يوم عليك أتى هل":  للنيبلت  اقرضي اهللا تعاىل عنها أا      

 ،لقيـت  ما قومك من لقيت لقد: قال ؟ أحد يوم من أشد
 على نفسي عرضت إذ ؛العقبة يوم نهمم لقيت ما أشد وكان
 ،أردت مـا  إىل جيـبين  فلـم  كالل عبد بن ياليل عبد ابن

 نربقَ وأنا إال أستفق فلم وجهي على مهموم وأنا فانطلقت
 فنظرت ،أظلتين قد بسحابة أنا فإذا رأسي فرفعت ،الثعالب
 قومـك  قول مسع قد اهللا إن: فقال ،فناداين جربيل فيها فإذا
 لتأمره اجلبال ملك إليك اهللا بعث وقد ،عليك ردوا وما لك
 يـا : قال مث علي فسلم اجلبال ملك فناداين ،فيهم شئت مبا

 علـيهم  أطبـق  أن شئت إن شئت فيما ذلك: فقال ،حممد

 



 

 ٤٦   إنه محمد رسول اهللا

 مـن  اهللا خيـرج  أن أرجو بل : النيب فقال ؟ األخشبني
  .)١("شيئا به يشرك ال وحده اهللا يعبد من أصالم

 أيبلـهم، فعـن   بُّقَة الصغار وي يرحم الصبيوكان  
 احلسن بـن     ل رسول اهللا    بقَ" :هريرة رضي اهللا عنه قال    

ـ  ، وعنده األقرع بن حابس التميمي جالـسا       ،علي ال ـ فق
 فنظـر   ،إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا        :األقرع  

ودعا  ، )٢("رحمرحم ال ي  من ال ي  :مث قال    إليه رسول اهللا    
 من يعقل   -مجيع من يف األرض   -لق مجيعهم أمته إىل رمحة اخل   

الرامحـون  :"كاإلنس ومن ال يعقل كاحليوانـات، فقـال         
 ارمحوا من يف األرض يـرمحكم مـن يف          ،يرمحهم الرمحن 

                                                 
، ومسلم كتاب اجلهاد رقـم      ٢٩٩٢   رقم  بدء اخللق    أخرجه البخاري كتاب   )١(

، ومسيا  قُعيِقعانالذي يقابله وكأنه ، واألخشبان جبالن مبكة مها أبو قبيس و    ٣٣٥٢
بذلك لصالبتهما، واملراد بإطباقهما أن يلتقيا على من مبكـة، فيكـون يف ذلـك               

 هالكهم
، ومسلم كتـاب الفـضائل رقـم        ٥٥٣٨ رقم  األدب كتابأخرجه البخاري    )٢(

٤٢٨٢   
 

 



 

 ٤٧   إنه محمد رسول اهللا

 ،ة من الرمحن فمن وصلها وصـله اهللا       نجم ش ِح الر ،السماء
  .)١("ومن قطعها قطعه اهللا 

  يدخل يف الصالة يريد إطالتها فـإذا مسـع         وكان  
ف منها رمحة بأمه ملا يعلـم        وهو يف صالته خفَّ    الصيببكاء  
 من ودها عليه، فيقول    ج":       إين ألدخل يف الصالة وأنـا

 فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلـم          ،أريد إطالتها 
  . )٢("من شدة وجد أمه من بكائه

قد مشلت رمحته    بل   ،مل تقتصر رمحته على اإلنسان     و
  عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيـه          ف ،حىت احليوانات

 فرأينا  ، يف سفر فانطلق حلاجته     كنا مع رسول اهللا     :"قال  
حفجاءت احلمرة فجعلت    ،رة معها فرخان فأخذنا فرخيها    م 
فجاء النيب    ،شِرفْت     من فَ : فقالج    وا دُّع هذه بولـدها ر

من حـرق   : ورأى قرية منل قد حرقناها فقال        ،ولدها إليها 
                                                 

 هذا حديث حسن : وقال ١٨٤٧أخرجه الترمذي كتاب الرب والصلة رقم  )١(
 ٤٢٩٠، وأبو داود كتاب األدب رقم صحيح

 ٧٢٣ ومسلم كتاب الصالة رقم ٦٦٨ن رقم اأخرجه البخاري كتاب األذ )٢(

 



 

 ٤٨   إنه محمد رسول اهللا

إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب        : قال   ،حنن:قلنا   ؟هذه
، ائر الذي فقد ولديه   ط حلال هذا ال   قُِّر ي فالنيب   ، )١("النار

، مـع أن صـيد الـرب        ويرمحه ويأمر من أخذمها بإطالقهما    
 لكن الرمحة اليت مألت جـوانح       -ملن مل يكن حمرما   -حالل

ـ         الرسول الكرمي    ائر مل يقدر معها على رؤية هـذا الط
  .بإطالقه حىت أمر ،املسكني املفجوع يف ولده

 ، يدعو إىل رمحة كل مـا فيـه روح         وها هو ذا     
بينا رجـل   :"فيقول  وحيث على ذلك ببيان ما فيه من األجر         

 ،ميشي فاشتد عليه العطش فرتل بئرا فشرب منها مث خـرج          
   لْفإذا هو بكلب يث يأكل الثَّ  هلقـد  : فقال   ،ى من العطش  ر

 يِقيه مث ر  ه مث أمسكه بفِ   فَّ فمأل خ  ، الذي بلغ يب   بلغ هذا مثل  
يا رسـول اهللا    : قالوا   ، فشكر اهللا له فغفر له     ،فسقى الكلب 
  .)٢("يف كل كبد رطبة أجر: قال ؟ائم أجراوإن لنا يف البه

                                                 
  ٣٣٠٠أخرجه أبو داود كتاب اجلهاد رقم  )١(
 ٤١٦٢ ومسلم كتاب السالم رقم ٢١٩٠أخرجه البخاري كتاب املساقاة رقم  )٢(
 

 



 

 ٤٩   إنه محمد رسول اهللا

  وقد بن رسول اهللا    ي  ِلْ أن الغ دة حىت مـع    ظة والش
يرشـد   فها هـو ذا      ،تكون سببا يف دخول النار    احليوانات  

بت امرأة  ذِّع:"املسلمني للتعامل احلسن مع احليوانات فيقول       
 ال هـي    ،ة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النـار       ريف هِ 

 وال هي تركتها تأكل مـن       ،أطعمتها وال سقتها إذ حبستها    
خ١("اش األرضش(.   

 وقد سجلت لنا السيدة خدجية رضي اهللا تعاىل عنها         
 عليها حىت مـن قبـل أن تأتيـه          مشائله اليت طبعه اهللا تعاىل    

 ،واهللا ما خيزيك اهللا أبدا    :"له ملا جاءه الوحي      فقالت   ،الرسالة
ي ِرقْ وت ،ب املعدوم ِس وتكَْ ،لَّ وحتمل الكَ  ،إنك لتصل الرحم  

  فكانت هذه خالله     ،)٢("ني على نوائب احلق   ِع وت ،الضيف
  قبل أن يوح    ى إليه، فلما جاءه الوحزادت نورا وتأللـؤا    ي 
   يا من أرسلك ربك رمحة للعاملنيفصلى اهللا عليك  وجالال،

                                                 
  ٤٧٤٩ ومسلم كتاب الرب رقم ٣٢٢٣أخرجه البخاري كتاب أحاديث األنبياء رقم  )١(
  ٣٣١ رقم اإلميان ومسلم كتاب٣ رقم  بدء الوحيأخرجه البخاري كتاب )٢(
 

 



 

 ٥٠   إنه محمد رسول اهللا

   من مشائلهالعفو والصفح احللم و
ـ   العفو والصفح   احللم و كان   سجية من سهـذا  ايا  ج

، حىت إنه مل ينتقم لنفـسه قـط، إال أن           الرسول الكرمي 
ن على  ي، فقد كان لرجل من اليهود د      تنتهك حدود اهللا تعاىل   

ـ  ،قاضاه منه وأغلظ له يف الكالم     ته ي  فأتا رسول اهللا     در فَ
 على ما يتبني مـن الروايـة      -حبلم وصفح  عليه الرسول   

زيد بن سعنة   فقد كان    ،داه ذلك إىل اإلسالم   حىت ه -التالية
ذ ثوبه عـن    بيتقاضاه فج"  أتى النيب   و ،من أحبار اليهود  

إنكم يا بين عبد املطلـب أصـحاب        : مث قال    ،منكبه األمين 
فقال له رسـول اهللا      ، فانتهره عمر  ،ين بكم لعارف  إو ،لطْم 
:          أن تأمرين :يا عمر أنا وهو كنا إىل غري هذا منك أحوج

ـ و انطلق يا عمر أَ    ، وتأمره حبسن التقاضي   ،حبسن القضاء  ه ِف
مل حيـن أجـل     :أي   [ أما أنه قد بقي من أجله ثالث       ،حقه

 يرك  لتزو ، فزده ثالثني صاعا   ] بل بقي منه ثالث    ،الدين بعد

 



 

 ٥١   إنه محمد رسول اهللا

فلما كان قبل حمل األجل     :"ورواه ابن حبان وفيه      ، )١("عليه
 يف جنازة رجل مـن       بيومني أو ثالثة خرج رسول اهللا       

 ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصـحابه         ،األنصار
  فأخـذت  ،فلما صلى على اجلنازة دنا من جدار فجلس إليه        

م قلت  ـث ،ه بوجه غليظ  ـه ونظرت إلي  ـع قميص ـجاممب
 فواهللا ما علمـتكم بـين عبـد         ؟أال تقضيين يا حممد حقي    :

ونظرت : قال   ، ولقد كان يل مبخالطتكم علم     ،املطلب مبطل 
لـك  إىل عمر بن اخلطاب وعيناه تدوران يف وجهـه كالفَ         

 أتقـول  ،أي عـدو اهللا  : وقـال    ، مث رماين ببصره   ،املستدير
 فوالـذي بعثـه     ؟ما أمسع وتفعل به ما أرى      لرسول اهللا   

 ،ه لضربت بسيفي هـذا عنقـك      توذر فَ ِاحلوال ما أُ  باحلق  
إنا : مث قال    ،ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة      ورسول اهللا   

 أن تأمرين حبسن األداء     ،كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر       
 اذهب به يا عمر فاقضه حقـه وزده         ،وتأمره حبسن التباعة  

                                                 
 مرسل: وصححه، وقال الذهيب ٢/٣٧كم أخرجه احلا )١(

 



 

 ٥٢   إنه محمد رسول اهللا

 يبفذهب  : قال زيد    ،تهع مكان ما ر   ،عشرين صاعا من غريه   
ما : فقلت   ،عمر فقضاين حقي وزادين عشرين صاعا من متر       

أن أزيدك مكان ما     أمرين رسول اهللا    : قال   ؟هذه الزيادة 
 قلـت   ؟ فمن أنت  ،ال: قال   ؟أتعرفين يا عمر  : فقلت   ،رعتك

فمـا  : قال   ،رباحلَنعم  : قلت   ؟رباحلَ: قال   ،أنا زيد بن سعنة   :
 ؟ ما فعلت  ما قلت وتفعل به    دعاك أن تقول لرسول اهللا      

 كل عالمات النبوة قد عرفتـها يف وجـه          !يا عمر :فقلت  
حني نظرت إليه إال اثنتني مل أختربمهـا منـه           رسول اهللا   

 ، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلمـا        ،يسبق حلمه جهله  :
 فأشهدك يا عمر أين قد رضيت بـاهللا ربـا           ،فقد أختربما 

-ر مـايل   وأشهدك أن شط   ،نبيا وباإلسالم دينا ومبحمد    
فقال عمر   ،ة حممد   ـصدقة على أم  -االـفإين أكثرها م  

أو علـى   : قلت   ، فإنك ال تسعهم كلهم    ؟أو على بعضهم  :
فقـال زيـد     ، فرجع عمر وزيد إىل رسول اهللا        ،بعضهم

 



 

 ٥٣   إنه محمد رسول اهللا

قد ف ،)١("احلديث..أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده          :
فسه مـن   ومل ينتقم لن   ،حلم عليه، ومل يرد عليه مبثل ما قال       

بـل زاده يف    ر رغم ما ظهر منه من سوء األدب،         بذلك احلَ 
  .لهرضي اهللا تعاىل عنه هار عمر ِتمن أجل انحقه 

كنت ":قال  رضي اهللا تعاىل عنه     عن أنس بن مالك      و
 ،د جنراين غليظ احلاشـية    روعليه ب  أمشي مع رسول اهللا     

فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة حىت نظـرت إىل          
قد أثرت ا حاشية الربد مـن        صفحة عاتق رسول اهللا     

 يل مـن مـال اهللا الـذي    ريا حممد م: مث قال   ،شدة جبذته 
 مث أمـر لـه      ،مث ضحك   فالتفت إليه رسول اهللا      ،عندك
 فلم يقابل جفاء األعرايب وغلظته وقسوته عليـه         ، )٢("بعطاء

بـأيب هـو    إال أن التفت إليه وضحك، مث أعطاه ما سأل، ف         
  .!ما أحلمك يا رسول اهللامي، وأ

                                                 
  على شرط الشيخني:وصححه األرنؤوط وقال  ،١/٥٢١صحيح ابن حبان  )١(
  ١٧٤٩  رقم الزكاةومسلم كتاب ٥٣٦٢أخرجه البخاري كتاب اللباس رقم  )٢(
 

 



 

 ٥٤   إنه محمد رسول اهللا

وقد حاربته قريش أشد احملاربة، وألَّبوا عليه القبائـل         
وأخرجوهم من ديارهم واسـتولوا      وآذوه وآذوا أصحابه،  

ودخـل   ،وأظهره عليهم فلما أمكنه اهللا منهم     على أمواهلم،   
 والعـزة   ر يف موقـف النـص     مكة فاحتا يف عـام الفـتح      

 ،اب البليـغ  ـنه من العق  مل يعاملهم مبا يستحقو   مكني،ـوالت
ما ترون  ":حني اجتمعوا يف املسجد     وقال هلم   بل عفا عنهم،    
 قـال   ،بن أخ كرمي  ا أخ كرمي و   ،خريا: قالوا   ؟أين صانع بكم  

، فمن يفعل هذا غري نيب أرسله ربه         )١("اذهبوا فأنتم الطلقاء  :
رمحة للعاملني، ومن ذا الذي يعلو على جراحه وآالمه، وقد          

ا تاما بغري   ومث يعفو عنه عف   النتقام من خصمه    واتته الفرصة ل  
نوال أذى غري رسول اهللا م    
  

  
  

                                                 
 ١١٨ / ٩سنن البيهقي الكربى  )١(

 



 

 ٥٥   إنه محمد رسول اهللا

     وكرمهتواضعه وزهده
 حيـب   ، عايل النفس عايل اهلمة    كان رسول اهللا    
   فْمعايل األمور ويكره سمتواضعا   كان فقد افها، ومع ذلك  س

 زاهدا يف متـع     ، ليس عنده تكرب أو جترب     يف تعامله مع الناس   
يكفيه منها ما قام باملقصود،     ،  غري مقبل عليها   ،اة الدنيا احلي
 فجعـل  ،فكلمه رجل   النيب أتى: قال مسعود أيب عنف
تلست فإين ،عليك هون :له فقال ،صهراِئفَ درع إمنـا  ،كِلمب 
 أن يـرى     يعجبـه  فلم   ، )١("القديد تأكل امرأة ابن أنا

له أنه ليس    وبني   ،الرجل خائفا مضطربا فحاول التهوين عليه     
وليس  ،وأنه ابن امرأة مثله يف ذلك مثل الناس كلهم        مبلك،  

                                                 
هـذا إسـناد    :، قال يف الزوائد     ٣٣٠٣أخرجه ابن ماجه كتاب األطعمة رقم        )١(

ه األلباين، وأخرجه احلـاكم يف املـستدرك        صحيح ورجاله ثقات وكذلك صحح    
مجع فريـصة   :صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب، الفرائص        : وقال   ٣/٥٠

اللحم اململح افف   :أي تضطرب، القديد    :وهي حلمة بني اجلنب والكتف، ترعد       
  يف الشمس

 

 



 

 ٥٦   إنه محمد رسول اهللا

افـف  مني بل من الفقراء الذين يأكلون اللحم        نعمن املُ هو  
 أنه جيلـس عنـد      الشمس، وكان من تواضعه     حر  على  

 عنف ال جلسة املتكربين أو اجلبارين،       األكل جلسة املتواضعني  
 أهديت للنيب   ": قال   نه رضي اهللا تعاىل ع    عبد اهللا بن بسر   

مـا هـذه    : فقال له أعـرايب      ،شاة فجثا على ركبتيه يأكل    
علين ـم جي ـ ول ،دا كرميا ـن اهللا جعلين عب   إ: فقال   ؟اجللسة

ذلـك   إمنا فعل الـنيب     :بن بطال   ا قال   ،)١("جبارا عنيدا 
 ر بني أن يكـون    ي خ ، وجاءت اآلثار بأنه      )٢("تواضعا هللا 

 ، فاختار أن يكون عبدا رسـوال      ،ملكا نبيا أو عبدا رسوال    
جلس جربيـل إىل    ":قال  رضي اهللا تعاىل عنه     عن أيب هريرة    ف

ن إ: فقال جربيـل   ،ك يرتل لَإىل السماء فإذا م    فنظر   النيب  
      فلما نزل قـال     ،لق قبل الساعة  هذا امللك ما نزل منذ يوم خ 

                                                 
، وابن ماجـه كتـاب األطعمـة        ٣٢٨١رجه أبو داود كتاب األطعمة رقم        )١(

 بإسناد حسن:وقال ابن حجر   وصححه األلباين،٣٢٥٤رقم
 ٥٤١ / ٩فتح الباري  نقله ابن حجر يف  )٢(
 

 



 

 ٥٧   إنه محمد رسول اهللا

 أو  ،كا نبيا جيعلـك   ِلأفم:يا حممد أرسلين إليك ربك قال       :
بل : قال   ،تواضع لربك يا حممد   : قال جربيل    ،؟العبدا رسو 
  .)١("عبدا رسوال

، أنه كان خيدم نفسه يف بيتـه       وكان من تواضعه    
اهللا رسول كان ما"عائشة رضي اهللا تعاىل عنها       ئلتس   

 ،نعلـه  فوخيـصِ  ،ثوبه خيطي كان: قالت ؟بيته يف يعمل
 سئلتا   ويف روايه أ   ، )٢("بيوم يف الرجال يعمل ما ويعمل

 من بشرا كان: قالت ؟بيته يف يعمل  اهللا رسول كان ما"
  )٣("نفسه موخيِد ،شاته بوحيِل ،ثوبه يفلي ،البشر

                                                 
إسـناده  : ، وقال الشيخ شعيب األرنؤوط      ٦٨٦٣أخرجه أمحد يف املسند رقم       )١(

 صحيح على شرط الشيخني
 حديث :األرنؤوط شعيب، قال الشيخ ٢٣٧٥٦أخرجه أمحد يف مسنده رقم )٢(

 صحيح
 حديث :األرنؤوط شعيب قال الشيخ ٢٤٩٩٨يف مسنده رقم أخرجه أمحد  )٣(

 صحيح
 

 



 

 ٥٨   إنه محمد رسول اهللا

له من متاعها فـأمر ظـاهر       وأما زهده يف الدنيا وتقلُّ    
 قالت لعروة ابـن     عائشة رضي اهللا تعاىل عنها     عنف ،مشهور
 يف ةلَِّهأَ الثةث اهلالل إىل لننظر كنا إن" :) ابن أختها (الزبري  
 فقلـت  ،نار   اهللا رسول أبيات يف دتوِقأُ وما شهرين

 التمـر  األسودان: قالت ؟ يِعيشكُم كان ما: )عروةالقائل  (
 األنـصار  من جريان  اهللا لرسول كان قد أنه إال ،واملاء
 أبيـام  من  اهللا رسول مينحون وكانوا ،نائحم هلم كان

اىل عنـهما   ـرضي اهللا تع   اسعب ابنن  ـوع ، )١("فيسقيناه
 وأهله طاويا املتتابعة الليايلَ يبيت   اهللا رسول كان" :قال
عن و ،)٢("الشعري خبز خبزهم أكثر وكان ،عشاء جيدون ال

                                                 
  ٥٢٨٢ ومسلم كتاب الزهد رقم٥٩٧٨أخرجه البخاري كتاب الرقاق رقم  )١(
 حسن حديث هذا:  وقال الترمذي     ٢٢٨٣ أخرجه الترمذي كتاب الزهد رقم       )٢(

، ٣٣٣٨، وحسنه الشيخ األلباين، وأخرجه ابن ماجه كتاب األطعمة رقـم           صحيح
إسناده :، وقال األرنؤوط    ٢١٨٩نه األلباين، كما أخرجه أمحد يف املسند رقم         وحس

 خايل البطن جائعا:صحيح، طاويا 
  

 



 

 ٥٩   إنه محمد رسول اهللا

مل  أن رسـول اهللا     ":  رضي اهللا تعاىل عنه      أنس بن مالك  
          ١("ففَجيمع له غداء وال عشاء من خبز وحلم إال على ض( ، 

دخلت علـى عائـشة     :" قال   اهللا تعاىل  رمحه   عن مسروق و
 ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي      :فدعت يل بطعام وقالت     

 كَإال بِل: قال قلت    ،تيأذكر احلال الـيت فـارق      : قالت   ؟م
 واهللا ما شبع من خبـز وحلـم         ،الدنيا عليها رسول اهللا    

 يعيشها رسول   نكاومع هذه احلال اليت      ، )٢("مرتني يف يوم  
ان أكرم الناس وأجودهم، جيود على احملتـاج         ك فقد اهللا  

 كان" :وغري احملتاج مبا عنده وما ليس عنده، قال ابن عباس         
 يف يكـون  مـا  أجـود  وكان ،الناس  أجود  اهللا رسول
 مـن  ليلـة  كل يف يلقاه وكان ،جربيل يلقاه حني رمضان

                                                 
صحيح علـى شـرط     :، وقال األرنؤوط    ١٣٣٥٦ أخرجه أمحد يف املسند رقم     )١(

 ١٤/٢٧٣يف صحيحهابن حبان مسلم، و
هـذا  : مذيالترقال  ٢٢٧٩رقم باب ما جاء يف معيشة النيب  سنن الترمذي    )٢(

 حديث حسن صحيح
 
 

 



 

 ٦٠   إنه محمد رسول اهللا

 مـن  باخلري أجود   اهللا فلرسول ،القرآن هسداِرفي رمضان
  )١("لةاملرس الريح

  ستغرب اجلود من اإلنسان مع سعة الـرزق        قد ال ي
 فإذا  ، مع الضيق فهو الذي يستغرب      أما اجلود  ،والبسطة فيه 
 بـل   ، يفوق جود كل جـواد     -يف حالة الضيق  -كان اجلود 

ذي ـجود الريح املرسلة باخلري، فهو اجلود احلقيقي ال       يفوق  
ـ             جـود   نال يكون إال من نيب، ولقد عرب بعض النـاس ع

 أنـس  عنفبأنه يعطى عطاء من ال خيشى الفقر،       ول  الرس
 بـني  غنمـا   النيب سأل رجال أن:"رضي اهللا تعاىل عنه     

 فواهللا ،أسلموا قوم أي: فقال قومه فأتى ،إياه فأعطاه جبلني
   )٢("الفقر خياف ما عطاًء ليعطي حممدا أن

  
  

                                                 
 ٤٢٦٢ ومسلم كتاب الفضائل رقم٥أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي رقم  )١(
  ٤٢٧٦ أخرجه مسلم كتاب الفضائل رقم )٢(
  

 



 

 ٦١   إنه محمد رسول اهللا

  وبالؤه يف سبيل اهللا  جهاد الرسول 
شرك مبفـرده وهـو      جمتمع مكة امل   واجه الرسول   

، يدعوهم إىل اهللا تعاىل، وظل يدعو هنالك ثالثة عشر عاما         
مـا  فمع قلة املعني والناصر،      واإلعراض،يلقى فيها الصدود    

واالجتهاد لنـصرة   منعه ذلك وال حال بينه وبني بذل اجلهد         
  . وهذا من أعلى أنواع اجلهاددين اهللا تعاىل،
 ،املدينـة املنـورة   أذن اهللا تعاىل له باهلجرة إىل         فلما

 والثبات على   فانتقل بذلك من جهاد الصرب واحتمال األذى      
 العـدوان، مث  ، إىل جهاد الـدفع ورد   احلق مع كف األيدي   

  . وقصد الكفار احملاربني إىل ديارهمجهاد الطلب
 يف   هو املثل األعلى يف بذل اجلهـد       وكان رسول   

 مـن   اجلهاد، فكان يقود اجليوش بنفسه، وخرج يف العديد       
الغزوات، وما كان يتخلف عن بعضها إال رمحة بأصـحابه          

 ، وكان رسـول اهللا      يرغبون يف اخلروج معه أبدا    الذين  
 أن جياهـد    دُّونه كان ي  ذل نفسه يف سبيل اهللا تعاىل حىت إ       يب

 



 

 ٦٢   إنه محمد رسول اهللا

   قْيف سبيل اهللا فيل مث حييا مث     تقْيملا قام بقلبه مـن      ؛وهكذال  ت 
 والذي:" يقول الرسول    حب اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل،     

 أن أنفسهم تطيب ال املؤمنني من رجاال أن لوال بيده نفسي
 ةيِرس عن ختلفت ما ،عليه أمحلهم ما أجد وال ،عين يتخلفوا
ـ قْأُ أن تدِدلو بيده نفسي والذي ،اهللا سبيل يف تغزو يف لت 
ـ قْأُ مث ،أحيـا  مث لتقْأُ مث ،ايحأََ مث اهللا سبيل مث ،أحيـا  مث لت 
  .)١("لتقْأُ

ل منهم دعوة   ِب يدعو الناس إىل رم، فمن قَ      وكان  
 من  ،اهللا كان واحدا من املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم          

 قة بلون أو لغة أو جنس، ومل يكن أحد يتميز عـن            ِرفْغري ت
فْأحد أو يه فيهئله إال مبدى حبه هلذا الدين وبالض.  

جة للجهـاد يف     جليوشه اخلار  وقد كانت وصاياه    
بني بكل وضوح نبل غاية اجلهـاد، وأنـه         تسبيل اهللا تعاىل    

                                                 
، ومسلم كتـاب اإلمـارة رقـم        ٢٥٨٨أخرجه البخاري كتاب اجلهاد رقم       )١(

٤٣٨٤ 
 

 



 

 ٦٣   إنه محمد رسول اهللا

لو يف األرض أو اإلفساد،     ـاد إلحقاق احلق وليس للع    ـجه
عن سليمان بـن    فالديار واالستيالء على خرياا،     أو احتالل   

 كان رسول اهللا    :"قال  رضي اهللا تعاىل عنه     بريدة عن أبيه    
ية أوصاه يف خاصته بتقـوى      ر أمريا على جيش أو سر     مإذا أَ 
وا باسم اهللا يف    زاغْ: مث قال    ، ومن معه من املسلمني خريا     ،اهللا

 ،رواِدغ وال ت  ،والُّغ اغزوا وال ت   ،سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا     
 وإذا لقيـت عـدوك مـن        ،يدا وال تقتلوا ولَِ   ، تمثُلُواوال  

مـا   نفَـأَيته املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل        
 مث ادعهم إىل اإلسالم فإن      ، عنهم فأجابوك فاقبل منهم وكُ   

 مث ادعهم إىل التحول من      ،أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم    
دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم أم إن فعلوا ذلك فلهم          

ـ  فـإن أَ ،ما للمهاجرين وعليهم ما على املهـاجرين     با أن و
أعراب املسلمني جيري   يتحولوا منها فأخربهم أم يكونون ك     

 وال يكون هلـم     ،عليهم حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني      
 فإن هم   ،يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني        

 



 

 ٦٤   إنه محمد رسول اهللا

 هم اجلزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم        لْأبوا فس، 
  .)١(" احلديث..فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم 

حيدث فيه من    أيامنا هذه    كما هو مشاهد يف    والقتال  
 أما ااهد يف     الشديدة، التجاوزات الشيء الكثري بل اجلرائم    

سبيل اهللا تعاىل فهو مأمور بتقوى اهللا تعاىل أي الوقوف عند           
ااهد مل خيرج مـن بيتـه إال        ما شرع اهللا وعدم جتاوزه، ف     

ض على  ِرعوال يبدأ بالقتال حىت ي     إىل اإلسالم،    الناسلدعوة  
املسلمون  قبل منهم    افأيتهن ما أجابو   ،ر عدة خيارات  الكفا
  من الكفـار،   وال يكون القتال إال مع العناد     ،   عنهم واوكف

واملسلمون ممنوعون يف القتال من الغـدر ومـن التمثيـل           
فما أشـرف جهـاد      ،   ومن قتل األطفال والنساء    ،باجلثث

   .املسلمني وقتاهلم
  

                                                 
 ٣٢٦١أخرجه مسلم كتاب اجلهاد رقم  )١(
 

 



 

 ٦٥   إنه محمد رسول اهللا

    ة الرسولشجاع
فكـان   ،ىلَّعة القدح املُ   يف الشجاع  كان لرسول   

 مـن أيـة     ر  ِف، ومل ي  منه وأقرم   ،أسرع الناس إىل العدو   
ن أيب إسحق قـال      فع ،معركة رغم شدا والتحام الصفوف    

أكنتم وليتم يوم حنني يا أبـا       :جاء رجل إىل الرباء فقال      :"
 ولكنه انطلق   ،ما وىلَّ  أشهد على نيب اهللا     : فقال   ،؟عمارة
 وهم قوم   ،ر إىل هذا احلي من هوازن     س وح اء من الناس  فَّأِخ
 كأا رجـل مـن جـراد        نبٍل ِمن ِبِرشٍق  فرموهم   ،رماة

وأبو سفيان بـن      فأقبل القوم إىل رسول اهللا       ،فانكشفوا
أنا : فرتل ودعا واستنصر وهو يقول       ،احلارث يقود به بغلته   

 قـال   ،نصرك نزلْ اللهم   ،النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب      
 وإن الشجاع منـا     ، به نتِقي الْبأْس احمركنا واهللا إذا    :الرباء  
 عنـد   املعـارك ففي  ،   )١(" يعين النيب    ،به يحاِذيللذي  

                                                 
 ٣٣٢٦ اجلهاد رقم مسلم كتابأخرجه ) ١(
 

 



 

 ٦٦   إنه محمد رسول اهللا

 هو املالذ   والتحام الصفوف يكون الرسول      القتال   اشتداد
 ،وة الكفار وبأسـهم   طْ يتقون به س   الذي يلجأ إليه املسلمون   
    الرسول   كانعض املسلمني   ى ب لَّويف غزوة حنني حني و  

ـ   ال قال   ،يتقدم ببغلته صوب الكفار    املطلـب  د  عباس بن عب
 ،مـدبرين  املـسلمون  وىل والكفار املسلمون التقى فلما:"
 عبـاس  قال ،الكفار ِقبلَ بغلَته يركُض  اهللا رسول قِففطَ
 ال أن إرادة أَكُفُّهـا   اهللا رسـول  بغلة بلجام آخذ وأنا:

، فالعباس رضي اهللا تعاىل عنه حيـاول        )١(ديثاحل..."تسرع
 حرصا على رسول اهللا     ي البغلة عن اإلسراع يف جهة العدو      نثَ
  أما رسول اهللا     ه مكروه  ال يصيب ،    بغلتـه   فهو يركض

  .، وذلك حني وىل املسلمونقبل العدو
 واإلنسان قد يكون شجاعا عندما جيد اجلنود مـن         

أما الذي يركض يف اجتاه     حواليه ومن بني يديه ومن خلفه، ف      

                                                 
 ٣٣٢٤  رقم اجلهادأخرجه مسلم كتاب )١(
 

 



 

 ٦٧   إنه محمد رسول اهللا

الكفار حني يويل اجلنود فال يكون إال شجاعا حقا ظـاهرا           
    فصلى اهللا تعاىل عليك وسلم يا رسول اهللاوباطنا،
م املدينة خطر يكون أسرع الناس      ه إذا د  وكان    

كان الـنيب  :"قال رضي اهللا تعاىل عنه    عن أنس   فالستجالئه،  
      ـ   ،لناسأحسن الناس وأجود الناس وأشجع ا ع ِز ولقد فَ

 فاستقبلهم  ،ل الصوت بأهل املدينة ذات ليلة فانطلق الناس قِ      
 ،راعوالن ت : وهو يقول    ،قد سبق الناس إىل الصوت     النيب  

 ،ي ما عليه سرج   ِر وهو على فرس أليب طلحة ع      ،لن تراعوا 
 ،)١("را أو إنه لبحـر    حلقد وجدته ب  : فقال   ،يف عنقه سيف  

 ،لى األمر ل من فزع حىت استجْ     كان أو  رط شجاعته   فَفِل
مل يلحقه إال وهو راجـع،      بعده  من   الناس   أسرع   حىت إن 
 ليس عليه سرج والـسيف يف        عري على فرس  وذهب  
  فأي شجاعة هذه اليت جتعل من صاحبها يقدم مبفرده         ،عنقه

 على   وال ينتظر من يعاونه أو يساعده      على الشدائد واملخاطر  

                                                 
 ٥٥٧٣  رقمأخرجه البخاري  كتاب األدب )١(

 



 

 ٦٨   إنه محمد رسول اهللا

  تعاىل  ن عبد اهللا رضي اهللا     عن جابر ب   و هذا الوضع الصعب،  
ـ ل جند فلما قَ   بِق أنه غزا مع رسول اهللا      :"عنهما أخرب    ل فَ
 فأدركتهم القائلـة يف واد كـثري        ،قفل معه  رسول اهللا   

العفرتل رسول اهللا     ،اهض         وتفـرق النـاس يف العـضاه
رة فعلق ا   محتت س   ونزل رسول اهللا     ،يستظلون بالشجر 

 ،يدعونا  مث إذا رسول اهللا      ،ا نومة فنمن: قال جابر    ،سيفه
إن :  فقال رسـول اهللا      ، أعرايب جالس  فجئناه فإذا عنده  

 ،تالْ فاستيقظت وهو يف يده ص     ،هذا اخترط سيفي وأنا نائم    
 مث مل   ، فها هو ذا جالس    ،اهللا: قلت   ؟من مينعك مين  :فقال يل   

  .)١("يعاقبه رسول اهللا 
في هذا الوضع الصعب حيـث الرجـل ممـسك          ف 
وحيدا   والرسول   ،ره على رسول اهللا     ه قد ش  بالسيف

 ،ش واثقا من معية اهللا    أْ لكنه ظل رابط اجلَ    ،ليس معه سالح  
 حىت أمكنه    بل ثبات ويقني،   ،ومل يظهر منه خوف أو جزع     

                                                 
  ٤٢٣١  ومسلم كتاب الفضائل رقم٣٨٢٢أخرجه البخاري كتاب املغازي رقم  )١(

 



 

 ٦٩   إنه محمد رسول اهللا

 ط شجاعة النيب    رويف احلديث فَ  :" قال ابن حجر     اهللا منه، 
  .)١(" وحلمه عن اجلهال،وقوة يقينه وصربه على األذى

وعدم تأخره عن    وإقدامه   ورغم شجاعة الرسول    
 لقاء العدو  إال أنه مل يكن يتمىن       ،اتمِلمواقع الصدارة يف املُ   

 ياماألفي بعض   ف،  أو حيرص عليه، فكانت العافية أحب إليه      
انتظر حـىت مالـت      العدو   الرسول الكرمي   اليت لقي فيها    

س ال تتمنوا    أيها النا   :"قالفلناس خطيبا   الشمس مث قام يف ا    
 ،مـوهم فاصـربوا   يتِق فإذا لَ  ، وسلوا اهللا العافية   ،لقاء العدو 

 منِزلَاللهم  : مث قال    ،واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف     
زاب اهزمهم وانصرنا   حوهازم األ  السحاِب ومجِري الِْكتاِب
  .)٢("عليهم

 

                                                 
 ٤٢٨ / ٧فتح الباري  )١(
  ٣٢٧٦  رقم اجلهادومسلم كتاب، ٢٧٤٤ رقم  اجلهادأخرجه البخاري كتاب )٢(
 

 



 

 ٧٠   إنه محمد رسول اهللا

   ب نصرة النيب ووج
 ضـمن اهللا    ازم اإلميان، وقد   من لو  نصرة الرسول   

ـ     تعاىل الفالح    ملن آمن برسـوله ونصتعـاىل   فقـال  ،هر  

":š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡ uρ (#θ ãè t7̈? $#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©! $# 

tΑÌ“Ρ é& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ "]  ١٥٧:األعراف[ ،

 الذين نصروه هم الـذين    ، و روهروه هم الذين وقَّ   فالذين عز 
 ،هلم احلرب ونصب جبهادهم وأعدائه اهللا أعداء على أعانوه

وقد مدح اهللا تعاىل املهاجرين الذين نصروا رسوله وشـهد          

(Ï™!#ts :"هلم بالصدق يف إميام فقال تعـاىل         à ù= Ï9 t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì÷z é& ⎯ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ÏiΒ «!$# 

$ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ çÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9$# 

هلم ولألنصار الـذين آووهـم      كما شهد   ، ] ٨ :احلشر[" ∪∇∩

 ": الرسول بأم هم املؤمنون حقا فقـال تعـاىل   واونصر
š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ É‹ ©9$#uρ 

 



 

 ٧١   إنه محمد رسول اهللا

(#ρ uρ#u™ (#ÿρ ç|ÇtΡ ¨ρ š Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# $ y) ym 4 Ν çλ°; ×ο tÏ øó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ 

×Λq Ìx. ∩∠⊆∪   ] "فكان البذل والعطاء يف سـبيل اهللا        ]٧٤ :األنفال 

  .صرة دليل اإلميان احلقسواء باهلجرة أو بالنُّ
يبحث هلجرة  وهو يف مكة قبل ا     وكان رسول اهللا    

النـصرة  منهم يطوف على الناس يطلب  فكان  ،عمن ينصره 
 عن جـابر  ف إبالغ رسالة اهللا تعاىل للعاملني،    حىت يتمكن من    

مبكة عـشر    مكث رسول اهللا    ": قال   رضي اهللا تعاىل عنه   
 سنني يتكَاٍظع الناس يف منازهلم     بـةَ  بعنجمويف املواسـم    ،و 
 ، حىت أبلغ رسـالة ريب     ينصرِني نم  يؤِويِني من: يقول   ،مبىن

إليهم يف املدينة   أراد اهلجرة   ، وعندما   )١(احلديث." .،وله اجلنة 
ـ             هأخذ البيعة عليهم أن ينصروه وأن مينعوه مما مينعـون من

 تنصروِنيوعلى أن   :" ففي احلديث املتقدم قال هلم       ،أهليهم

                                                 
ملستدرك على الصحيحني ، واحلاكم يف ا١٣٩٣٤أخرجه أمحد يف املسند رقم  )١(
٦٨١ / ٢ 
 

 



 

 ٧٢   إنه محمد رسول اهللا

كم  إذا قدمت عليكم ممـا متنعـون منـه أنفـس           فَتمنعوِني
  . )١("وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة

وقد أخذ اهللا تعاىل امليثاق على من تقدمنا من األمم 
خذ عليهم امليثاق  أُا فما أتعس قوم،بنصرة الرسول الكرمي

ىل يف  قال اهللا تعا! فإذا هم يسخرون ويستهزئونبنصرته 

øŒ :"من سبق من األممأخذه امليثاق على  Î)uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ 

z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Ν à6 çG ÷ s?# u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑõ3 Ïm uρ ¢ΟèO öΝ à2 u™!% y` 

×Αθ ß™ u‘ ×−Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ £⎯ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 ⎯Ïµ Î/ …çµ ¯Ρ ãÝÁΨ tG s9uρ 4 tΑ$ s% 

óΟè? ö‘ tø% r&u™ ôΜ è? õ‹ s{ r&uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9≡sŒ “ Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡ ö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% 

(#ρ ß‰ pκô− $$ sù O$ tΡ r&uρ Ν ä3 yè tΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈¤±9$# ∩∇⊇∪ "]٨١ :آل عمران[ ،

 يفهم تبع هلم مم وأُ،ى النبيني كلهمامليثاق علاهللا فأخذ 

                                                 
 ٢ملستدرك على الصحيحني ، واحلاكم يف ا١٣٩٣٤ املسند رقمأخرجه أمحد يف  )١(
/ ٦٨١ 
 
 

 



 

 ٧٣   إنه محمد رسول اهللا

 ابن عمه وابن طالب أيب بن علي قال:"، قال ابن كثري ذلك
 األنبياء من نبيا اهللا بعث ما" :عنهماتعاىل  اهللا رضي عباس
 به ليؤمنن حي وهو حممدا اهللا بعث لئن امليثاق عليه خذأُ إال

 حممد بعث لئن أمته على امليثاق يأخذ أن وأمره ،وينصرنه
  .)١("ولينصرنه به ليؤمنن أحياء وهم

وقد بيه، وأن رسوله ليس  رسولَن اهللا تعاىل أنه ناصر
د من اهللا تعاىل منصور يؤ، بل هو مهميف حاجة إىل نصر

$ :"بنصره، قال اهللا تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& š ø‹s9Î) 

⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèø s? $ yϑ sù |M øó̄= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ š ßϑ ÅÁ ÷ètƒ 

z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ öκu‰ tΠöθ s) ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$# ∩∉∠∪ "]٦٧:املائدة[ ،

ى أن فاهللا تعاىل قد عصمه من الناس، ال يقدر أحد منهم عل
   .يناله مبكروه

                                                 
 ١/٥٠٢تفسري ابن كثري  )١(

 



 

 ٧٤   إنه محمد رسول اهللا

 واملسلم عندما ينصر الرسول فإمنا يسعى خلري نفسه، 
وقد نصر اهللا رسوله يف  تقاعس فلن يضر إال نفسه، نوإ

 عندما هاجر من مكة إىل ،أحلك الظروف وأصعب األوقات
لها تأمل يف العثور ِجاملدينة وقريش كلها تطارده خبيلها ور

ف اإلمكانات وقلة الزاد عضعليه، لكن اهللا أجناه منهم مع 

ω :" قال اهللا تعاىل يبني ذلك ،واملعني Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰ s) sù çν t|Á tΡ 

ª!$# øŒÎ) çµ y_ t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒ Î) $ yϑ èδ † Îû 

Í‘$ tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à) tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ ( tΑt“Ρ r'sù ª!$# 

…çµ tG t⊥‹ Å6 y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰ −ƒ r&uρ 7Šθ ãΨàf Î/ öΝ ©9 $ yδ ÷ρ ts? Ÿ≅ yèy_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 

š⎥⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx Ÿ2 4’ n? ø ¡9$# 3 èπ yϑ Î=Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$# uρ 

î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym ∩⊆⊃∪    "]٤٠ :التوبة[.  

 كما بقال تعاىل ه  رسولَاٍفكَن اهللا تعاىل أنه ي": β Î)uρ 

(#ÿρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& š‚θãã y‰ øƒ s†  χ Î* sù y7 t7ó¡ym ª!$# 4 uθ èδ ü“ Ï% ©! $# 

 



 

 ٧٥   إنه محمد رسول اهللا

š‚ y‰ −ƒ r& ⎯Íν ÎóÇuΖÎ/ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪"]حسبك  ]٦٢ :األنفال

$ :"تعاىل كافيك، كما قال : pκš‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# š ç7ó¡ym ª!$# Ç⎯tΒ uρ 

y7 yè t7̈? $# z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩∉⊆∪   "] حسبك :، أي ]٦٤ :األنفال

رة الرسول فال صفمن تقاعس عن نمن اتبعك، وحسب 
مرتلة من العز والشرف قد حرم هي زري إال بنفسه، وي

  .ا منهنفسه
 وإذا كانت هناك وسائل كثرية لنصرة الرسول 

سخر أو استهزأ من الكفرة وامللحدين، فإن واالنتصار له ممن 
من النصرة اليت يقدر عليها كل مسلم، وال يعذر يف التخلف 

 ومواالته واتباع سنته، وترك حمبة الرسول :أحد ا عنه
املسلم ناصرا حقا يكون االبتداع يف الدين، إذ ال يستقيم أن 

للرسول الكرمي يف الوقت الذي يعصيه فيه وخيالف سنته، 
ه، ويناصرهم ويقف معهم يف ء أو يوايل أعدا،ويبتدع يف دينه

ِلممموبني الكافر هناك مواالة بني املسلم كون ت، وكيف ا
وقد قال اهللا تعاىل  الذي يسخر أو يسب الرسول الكرمي 

 



 

 ٧٦   إنه محمد رسول اهللا

:" ω ß‰ ÅgrB $ YΒöθ s% šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š !#uθ ãƒ ô⎯tΒ 

¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& 

óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκsE uÏ±tã 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’Îû ãΝ ÍκÍ5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M}$# 

Ν èδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çµ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγ è= Åz ô‰ ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{$# 

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 š_ ÅÌu‘ ª!$# öΝ åκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ψtã 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Ü> ÷“Ïm 

«!$# 4 Iω r& ¨βÎ) z> ÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθ ßs Î= ø çR ùQ$# ∩⊄⊄∪    "]ادلة٢٢ :ا[  

  

 



 

 ٧٧   إنه محمد رسول اهللا

   توقريه تعزيره ووجوب 
التعظـيم  :النـصرة واحلمايـة، والتـوقري       :التعزير  

 وبـذلك   ، وكل ذلك يستحقه الرسول الكـرمي      ،واإلجالل

$! :" قـال اهللا تعـاىل   ،أمرنا رب السموات واألرضـني  ¯Ρ Î) 

š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰ Îγ≈ x© #\Ïe±t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹ tΡ uρ ∩∇∪ (#θ ãΖÏΒ ÷σ çG Ïj9 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

çνρ â‘ Ìh“ yè è? uρ çνρ ãÏj% uθ è? uρ çνθ ßs Îm7|¡è@ uρ Zο tò6 ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩®∪ "] ٩-٨:الفتح[.  

  :رجع إىل أمرين  وتوقريه توحمبة النيب  
 ،ى ا لَّحإىل صفاته الشخصية ومشائله اليت ت     : أحدمها

لرسول واليت ال تدع ألحد منصف اطلع عليها إال حمبة هذا ا          
وهذه تكون من املسلمني كما تكون من       وتوقريه وتعظيمه،   

وهناك كم كبري من أقـواهلم يف       املنصفني من غري املسلمني،     
  .ذلك

 ،إىل أمر اهللا بذلك وإجيابه على املـسلمني       :واآلخر   
، حىت يفديه املؤمن    وهذه خيتص ا الذين آمنوا باهللا ورسوله      

 ،ليه من كل شيء    أحب إ  بأبيه وأمه، بل يكون الرسول      

 



 

 ٧٨   إنه محمد رسول اهللا

 إليه   أحب ال يؤمن أحدكم حىت أكونَ     :"قال رسول اهللا    
، بل ال بـد أن يكـون        )١("من والده وولده والناس أمجعني    

 ؛أحب إىل املسلم من نفسه اليت بـني جواحنـه           الرسول
 ويقـدم   ،على ما تطمح إليه نفسه      فيؤثر مرضاة الرسول  

 د اهللا بن هـشام    عبحمبوباته ورغباته، فعن    أمره وسنته على    
 وهو آخذ بيـد      كنا مع النيب    :"  قال رضي اهللا تعاىل عنه   

يا رسول اهللا ألنت أحـب      : فقال له عمر     ،عمر بن اخلطاب  
ال والـذي   :  فقال النيب    ،إيل من كل شيء إال من نفسي      

  فقال له عمر   ، إليك من نفسك    أحب نفسي بيده حىت أكونَ   
  فقال الـنيب     ،فإنه اآلن واهللا ألنت أحب إيل من نفسي       :
  .)٢("اآلن يا عمر:

  وقد كان املسلمون مـن حمبتـهم لرسـول اهللا     
يعر   ضون أنفسهم للمهالك والرى يف سبيل حفظ الرسول    د 

                                                 
 ٦٣ ومسلم كتاب اإلميان رقم ١٤أخرجه البخاري كتاب اإلميان رقم  )١(
 ٦١٤٢ األميان والنذور رقم لبخاري كتابأخرجه ا )٢(

 



 

 ٧٩   إنه محمد رسول اهللا

 ملا كان يوم    :"عنه قال تعاىل  أنس رضي اهللا     فعن   ،وجناته
 ي النيب   دوأبو طلحة بني ي    أحد ازم الناس عن النيب      

بوجبه   ملَيفٍَة ِهعجوكان أبو طلحة رجال راميـا       ، له  ِبح 
 وكان الرجل ميـر     ،يكسر يومئذ قوسني أو ثالثا     الِْقدشديد  

 فأشرف النيب   ،انثرها أليب طلحة  :من النبل فيقول     الْجعبةُمعه  
   يا نيب اهللا بأيب أنـت      : فيقول أبو طلحة     ،ينظر إىل القوم

 حنـري دون    ، القوم  سهم من سهام   يِصيبك تشِرفوأمي ال   
  .)١("حنرك

 ملن يأىب أن ينجو من القتـل يف         بل إن من املسلمني    
  شاك الرسول   مقابل أن ي فهذا زيد بن الدثنـة      بشوكة ، 

-الصحايب الذي أسره كفـار قـريش      -رضي اهللا تعاىل عنه   
 بـن  سفيان أبو فيهمعندما اجتمع رهط من قريش ليقتلوه       

 يا باهللا دكشأن: لتقْلي مدقُ حني سفيان أبو له فقال" ،حرب

                                                 
 ٣٣٧٦ ومسلم كتاب اإلميان رقم ٣٥٢٧أخرجه البخاري  كتاب املغازي رقم  )١(
 

 



 

 ٨٠   إنه محمد رسول اهللا

 ،عنقـه  نـضرب  مكانك عندنا اآلن حممدا أن أحتب ،زيد
 مكانه يف اآلن حممدا أن أحب ما واهللا: قال ،أهلك يف نكأو

 قال ،أهلي يف جالس ينأو تؤذيه شوكة تصيبه فيه هو الذي
 كحـب  اأحـد  حيب أحدا الناس من رأيت ما: سفيان أبو

كل ما تقدم مل يكن مـن        وإزاء   ،)١("حممدا حممد أصحاب
 والرغبة يف   ، إال احلب واإلجالل واإلكبار    املسلمني لرسوهلم 

  .فدائه بكل ما ميلكون
وكان من توقري الصحابة له أن منهم مـن مل يكـن            

 يقـول   ،ابـة هه توقريا لـه وم    ـ عينيه من  ر على أن ميأل   ِديقْ
 أحد كان وما... :"مرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنه        ـع
 ومـا  ،منه عيِني يف لَّجأَ وال ، اهللا رسول من يلَّإ حبأَ

 أن سـئلت  ولـو  ،له إجالال منه عيني أمأل أن أُِطيق كنت

                                                 
 ٣/١٢٥سرية ابن كثري  )١(
 

 



 

 ٨١   إنه محمد رسول اهللا

 على متُّ ولو ،منه عيين أمأل أكن مل ألين ؛أطقت ما أصفه
  .)١(احلديث.."اجلنة أهل من أكون أن لرجوت احلال تلك

مما ومل يكن أحد من أصحابه يطيق أن يسمع شيئا            
عن أيب هريرة رضي    ف ،قد يكون فيه أدين نقص من قدره        

رجل مـن املـسلمني     : رجالن   بتاس:"عنه قال   تعاىل  اهللا  
والذي اصطفى حممدا علـى     : قال املسلم    ،ورجل من اليهود  

 ،والذي اصطفى موسى على العاملني    : فقال اليهودي    ،العاملني
هب  فـذ  ،فرفع املسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهـودي        

 ،فأخربه مبا كان من أمره وأمر املسلم       اليهودي إىل النيب    
  فقال النيب    ،املسلم فسأله عن ذلك فأخربه     فدعا النيب   

يوم القيامـة    يصعقُونَعلى موسى فإن الناس      تخيروِنيال  :
قعمعهم فأكون أول من       فَأَص ِفيقفإذا موسى بـاطش     ، ي 

 أو ،ق فأفاق قبلـي ِعيمن ص فال أدري أكان ف    ،جانب العرش 

                                                 
  ١٧٣  رقم اإلميانأخرجه مسلم كتاب )١(
 

 



 

 ٨٢   إنه محمد رسول اهللا

فلم حيتمل الـصحايب اجلليـل أن        ،)١("كان ممن استثىن اهللا   
 )٢( على رسول اهللا   يسمع من اليهودي تفضيل موسى      

وقد روى ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما  قـصة تـبني     ،
رضـي اهللا    ذكرفقد   ،مدى حب الصحابة لرسول اهللا      

وتقع  النيب   تشتم أن أعمى كانت له أم ولد     " :تعاىل عنه 
فلما كانت  : قال   ،جررتفال ت  ويزجرهافينهاها فال تنتهي     ،فيه

 الِْمغـولَ  فأخذ   ،وتشتمه ذات ليلة جعلت تقع يف النيب       
 فوقع بني رجليها طفل     ،فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها     

كر ذلك لرسـول اهللا      فلما أصبح ذُ   ،فلطخت ما هناك بالدم   
 ،     فجمع الناس فقال:دشاهللا رجال فعل ما فعـل يل        أَن

 ، يتزلْزلُ فقام األعمى يتخطى الناس وهو       ،عليه حق إال قام   
 أنـا   !يـا رسـول اهللا    : فقال    حىت قعد بني يدي النيب      

                                                 
  ٤٣٧٧ ومسلم كتاب الفضائل رقم٢٢٣٤أخرجه البخاري كتاب اخلصومات رقم  )١(
تواضعه، وشهادته  و من الداللة على عظمة هذا الرسول الكرمي         ويف هذا احلديث   )٢(

إلخوانه من املرسلني، وفيه الداللة على عدل الرسول وإنصافه ما محل اليهـودي             
  على الذهاب إليه وشكاية املسلم له

 



 

 ٨٣   إنه محمد رسول اهللا

 كانت تشتمك وتقع فيك فأاهـا فـال تنتـهي           ،صاحبها
انت  وك ، ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني     ،وأزجرها فال ترتجر  

 ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيـك        ،يب رفيقة 
 ،فأخذت املغول فوضعته يف بطنها واتكأت عليها حىت قتلتها        

  .)١(" أال اشهدوا أن دمها هدر: فقال النيب 
 فقال تعاىل وقد توعد اهللا تعاىل من يؤذي رسوله 
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 الذي بالعذاب األليم تعاىل من يؤذي رسوله  اهللا توعد
الذي جيعل صاحبه يف املهني  والعذاب جيد صاحبه فيه األمل،

  .ذل ومهانة

                                                 
  وصححه األلباين٣٧٩٥أخرجه أبو داود كتاب احلدود رقم  )١(
 

 



 

 ٨٤   إنه محمد رسول اهللا

   أذيته أو  ممن آمن به ب    أحديقوم  تصور أن   ومل يكن ي
، وقد أمجع   انتقاصه أو سبه أو السخرية منه أو االستهزاء به        

 مـن   ا أو أحد  علماء املسلمني على أن من سب الرسول        
  .رسله أنه مرتد وجيب قتلهأنبياء اهللا و

والذمة فإن عهـده     كما أن من سبه من أهل العهد        
 فإنا مل نعاهدهم على سب رسولنا       ،ينتقض بذلك وجيب قتله   

 على العلماء أمجع" :سحنون بن حممد قال،  أو االنتقاص منه  
 عليـه  جـار  والوعيد ،كافر له واملتنقص  النيب شامت أن

 كفره يف شك ومن ،القتل األمة عند وحكمه ،له اهللا بعذاب
 إن :فيـه  القول وحترير :"وقال ابن تيمية   )١("ركف عذابه و

 وهو ،خالف بغري ويقتل رفُكْي فإنه مسلما كان إن الساب
 اإلمجاع حكى ممن تقدم وقد ،وغريهم األربعة األئمة مذهب
 فإنـه  ذميا كان وإن ،وغريه راهويه بن إسحاق ذلك على
 حكايـة  وسيأيت ،املدينة أهل و مالك مذهب يف أيضا يقتل

                                                 
 ١/٩املسلول على شامت الرسول ذكر ذلك ابن تيمية يف كتابه الصارم  )١(

 



 

 ٨٥   إنه محمد رسول اهللا

 أمحد نص وقد ،احلديث هاءوفق أمحد مذهب وهو ،ألفاظهم
 اهللا عبد أبا مسعت :حنبل قال ،متعددة مواضع يف ذلك على
 كان اـمسلم – هـتنقص أو  النيب شتم من كل :يقول
وإذا ،  )١("يستتاب وال يقتل أن وأرى ،القتل فعليه -كافرا أو

نكـر عليـه     ومل ي  سب أحد من أهل الذمة رسول اهللا        
إن هذا من حقه    :، وقالوا   وهبقيتهم بل رضوا بفعله أو ساند     

ونقـل   أن يفعله فإنه ينتقض عهد اجلميع الساب والراضي،       
 ظهر وإذا:" قوهلم-يف حق أهل الذمة   -ةابن القيم عن املالكي   

 منـهم  وظهر الباقون عليه أنكر فإن بعضهم من العهد نقض
 بـذلك  رضاهم ظهر وإن ،به النقض اختص ذلك كراهية
 إنكارهم العهد على قائهمب فعالمة ،مجيعهم من نقضا كان
، وهذا ما اختاره ابن القيم فقـال        )٢("عهده نقض من على

 بـين  فإن ،العهد ناقضي يف اهللا رسول سنة مضت وذا:"
                                                 

 ١/١٠الصارم املسلول  )١(
 ٣/١٣٧٥أحكام أهل الذمة البن القيم  )٢(
 

 



 

 ٨٦   إنه محمد رسول اهللا

 عـم  عهده ونقضوا حاربوه ملا وقريظة النضري وبين قينقاع
 من وقع قد النقض كان وإن ،للعهد الناقضني حبكم اجلميع
 يطلعـوه  ومل اهللا رسـول  هوكتمو الباقون ورضي ،بعضهم
  .عليه

 ،عهـده  بعضهم نقض ملا مكة بأهل فعل وكذلك 
 اجلميع ىرجأَ ،ذلك على يطلعوه ومل وسكتوا الباقون وكتم
 هـو  وهـذا  ،دارهـم  عقر يف وغزاهم ،النقض حكم على

  )١("التوفيق وباهللا غريه جيوز ال الذي الصواب
حق الرسول      ،وبعد فهل وفيت     ال وألف ال، بل ، 

وليس يف هذا أي قدر مـن       وال قطرة يف حبر حقه وفضله،       
املبالغة، وال يقدره حق قدره إال الذي خلقه وأرسله للنـاس           

   وأمي هوفبأيب هاديا ومعلما، 
 اللهم إنا قد أحببنا نبيك وأصحاب نبيـك فاللـهم          

  احشرنا يف زمرم

                                                 
 ١٢٣٥- ٣/١٢٣٤  أحكام أهل الذمة البن القيم )١(

 



 

 ٨٧   إنه محمد رسول اهللا

  الفهرس
  

    الصفحة           املوضوع                                     
                                              ٥                                           املقدمة

               ١٠        كيف كان العامل قبل جميء الرسول 
  ١٧          للعاملني ماذا قدمت دعوة الرسول 

   ٢٤              األذى يف تبليغ الدعوةاحتماله 
    ٣١                    الدعوة األمانة يف تبليغه 
   ٣٥            لربه وطاعته لهعبودية الرسول 

   ٤٠                   القرن الذين رباهم النيب 
                               ٤٤ وحدبه عليهم              بالعاملنيرمحته 

      ٥٠          احللم والعفو والصفح من مشائله 
  ٥٥                  تواضعه وزهده وكرمه 

    ٦١      وبالؤه يف سبيل اهللا جهاد الرسول 
  ٦٥                          شجاعة الرسول 

  ٧٠                       وجوب نصرة النيب 
    ٧٧                  وجوب تعزيره وتوقريه 

 


