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  املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الـدين لـه   
ملك السموات و األرضني، حييي ومييت، وهو حي ال ميـوت لـه   
اختالف الليل والنهار وهو يتوىل الصاحلني، وأشهد أن ال إلـه إال  

شهادة ا حنيا وا منوت وعليها نبعـث  ، اهللا، وحده ال شريك له
أن حممداً عبده ورسوله الناصح األمني، وقائـد   يوم الدين، وأشهد

الغر احملجلني، بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة حـىت أتـاه   
  .اليقني

فصلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين وعلـى  
  .أصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :أما بعد

  :نسبه : أوال
فهو حممد بن عبـد  «: يف زاد املعاد، فقالذكر ذلك ابن القيم 

اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضـر بـن   
كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بـن  

متفق عليه إىل ها هنا معلوم الصحة «: -رمحه اهللا–، وقال »عدنان
بني النسابني وال خالف فيه ألبته، وما فوق عدنان خمتلف فيـه وال  

  .انتهى» خالف بينهم أن عدنان من ولد إمساعيل عليه السالم
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  :مولده : ثانياً
  .ولد عليه الصالة والسالم يف ربيع األول عام الفيل

  :بشريته : ثالثا
حانَ ربي هلْ قُلْ سب: بشر مثل بقية البشر، قال تعاىل فهو 

محمـد  : ، وقال تعاىل]٩٣: اإلسراء.[ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا
  ماهـرت مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر

اهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر هِموهجي وف م
من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم فـي الْإِنجِيـلِ   
  جِـبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفََآز طْأَهش جرعٍ أَخركَز

  الَّـذ اللَّـه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرلُـوا   الزمعـوا ونَآم ين
: ، وقال ]٢٩: الفتح[ الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

، وهي داللة على ]متفق عليه[» إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيلّ«
اجلـن  –رسول اهللا إىل الناس كافة بـل إىل الـثقلني    أن حممداً 

م من الدينِ ما وصى بِه شرع لَكُ: وقال اهللا جل وعال -واإلنس
نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى 
 موهعدا تم نيرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمأَنْ أَق

م هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَينِيبي نم هي إِلَيدهياُء وشي ن ] الشـورى :
واملذكورون يف هذه اآلية هم أولو العزم من الرسل فهم بشر  ]١٣

-جل وعال-ولكن اهللا أكرمهم بالرسالة وغفر هلم مجيعاً، وقال اهللا 
 :ابٍ ثُمرت نم لَقَهخ مثَلِ َآدكَم اللَّه دنى عيسثَلَ عإِنَّ م  قَالَ لَه

، فهذه اآليات تدل داللـة قاطعـة   ]٥٩: آل عمران[ كُن فَيكُونُ
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الشك فيها أن األنبياء بشر واهللا هو خالقهم، ولكنـه اصـطفاهم   
وحيرم الغلو فيهم ، برساالته عن بقية البشر، فال يعبدون من دون اهللا

أو التوسل م بعد موم، ألن ذلك من الشـرك األكـرب املنـايف    
من أولئك األنبياء  يد واملخرج من ملة اإلسالم والنيب حممد للتوح

: للعباد مبشرين ومنذرين، قال تعـاىل  -عز وجل-الذي بعثهم اهللا 
  ُـلسالر ـهلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو ] آل عمـران :

ن أو ، فال جيوز الغلو فيه أو التوسل به بعد مبوته أو طلب العو]١٤٤
سددوا وقاربوا «: املدد منه، فإنه بشر مثل كل البشر، فقد قال 

وال أنـت يـا   : وأبشروا فإنه لن يدخل اجلنة أحد بعمله، قالوا
البخاري [» ةوال أنا، إال أن يتغمدين اهللا منه برمح: رسول اهللا؟ قال

  .]ومسلم
: بشر ولد وعاش ومات، قال تعاىل فمن ذلك علم أن النيب 

ا ممـلَ  وقُت أَو اتلُ أَفَإِنْ مسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمح
انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللَّـه شـيئًا   

رِيناكالش زِي اللَّهجيسو ]١٤٤: آل عمران[.  
، ]٣٠: الزمـر [ ك ميـت وإِنهـم ميتـونَ   إِن : وقال تعاىل

  .واخلطاب للنيب عليه أفضل الصالة وأزكى السالم
، ورسالة مجيع فالواجب على املؤمن أن يؤمن برسالة النيب 

األنبياء والرسل عليهم أفضل الصالة وأزكى التسـليم؛ ألن ذلـك   
وقـد   ركن من أركان اإلميان، الذي لو سقط لضعف إميان املـرء 

  .يهوي إىل اهلاوية والعياذ باهللا
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  :فضله على مجيع اخلالئق: رابعاً
أنا «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة 

سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع 
  .]مسلم[» وأول مشفع

ي هـو الـذ  : هو الذي يفوق قومه يف اخلري، وقيل: وقيل إن السيد
يفزع إليه يف النوائب والشدائد فيقوم بـأمرهم ويتحمـل عنـهم    

  .مكارههم ويدفعها عنهم
أفضل البشر على اإلطالق، وهو أفضل األنبياء واملرسـلني   وهو 

مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بـىن  «: وخامتهم قال 
زاوية من زواياه فجعـل   منبنياناً فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة 

اس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هال وضعت هذه اللبنة، الن
فهو سيد ولـد آدم يف  . ]مسلم[» فأنا اللبنة وأنا خامت النبيني: قال

الدنيا واآلخرة، ففي يوم القيام يظهر سؤدده لكل أحد وال يبقـى  
منازع وال معاند له، خبالف الدنيا فقد نازعه يف سـيادته ملـوك   

مل يقله » أنا سيد ولد آدم«: وقوله  الكفار وزعماء املشركني،
أنـا  «: فخراً، بل إنه صرح بنفي الفخر، فقال عليه الصالة والسالم

وقوله أنا سيد ولد آدم، كما . ]الترمذي[» سيد ولد آدم وال فخر
  : قلنا مل يقلها مفاخرة ا وإمنا قال ذلك لسببني

عزيز  امتثاالً ألمر ربه سبحانه عندما قال جل من قائل: األول
  .]١١: الضحى[ وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ : سبحانه
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أنه من البيان الذي جيب عليه تبليغه ألمتـه ليعرفـوه   : الثاين
ويوقروه ويعتقدون ويعملوا مبقتضى ذلك االعتقاد ويـوقروه مبـا   

  .تقتضيه مرتبته
فهو الذي يطلب من ربه ويسأله سبحانه يوم القيامة للفصـل  

عباد وهو أول من يشفع يوم القيامة؛ فلهذا فهو أفضل اخلالئق بني ال
  .على اإلطالق، صلوات ريب وسالمه عليه

  :خصائصه : خامسا
  :خبصائص نذكر بعضاً منها لقد اختص النيب 

  :خامت النبيني -١
 ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه : لقوله تعاىل

  .]٤٠: األحزاب[ وخاتم النبِيني وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليما
متفق [» أنا سيد الناس يوم القيامة«: ، لقوله سيد املرسلني -٢

  .]عليه
  :، لقوله تعاىلال يتم إميان عبد حىت يؤمن برسالته -٣
 ف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا ومهنيب رجا شيم ] ءالنسـا :

٦٥[.  
  .ال يقضى بني الناس يوم القيامة إال بشفاعته -٤
، لقولـه عليـه   هي أول األمم دخوالً إىل اجلنة أمة النيب  -٥

» حنن اآلخرون السابقون يـوم القيامـة  «الصالة والسالم 
  .]البخاري ومسلم[
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، دون حتتهصاحب لواء احلمد حيمله يوم القيامة ويكون احلام -٦

، أن الـنيب   -رضي اهللا عنـه -حلديث أيب سعيد اخلدري 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء «: قال

احلمد وال فخر، وما من نيب يومئذ آدم فمن سواه إال حتت 
» مـن تنشـق عنـه األرض وال فخـر     لأو الوائي، وأن

  .]الترمذي[
ي حيمده عليه اخلالئـق،  ، أي العمل الذصاحب املقام احملمود -٧

: اإلسراء[ عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا: لقوله تعاىل
٧٩[.  

  .، أي احلوض الكبري الكثري واردوهصاحب احلوض املورود -٨
حلديث أيب بـن  ، إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم -٩

م إذا كان يوم القيامة كنت إمـا «: قال كعب أن النيب 
الترمـذي  [» النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غري فخر

  .]وهو حسن
كُنتم خير أُمة أُخرِجـت   : ، قال تعاىلخري األمم أمته  -١٠

  .]١٠: آل عمران[ للناسِ
وكَـذَلك   : قال تعاىل جعلت شهداء على األمم أمته  -١١

وا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعـاسِ جلَى الناَء عده ] البقـرة :
١٤٣[.  
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  .أصحابه خري القرون -١٢
  .أمته معصومة من االجتماع على الضالل وإمجاعهم حجة -١٣
إن الرسـالة  «: قال  نسخ شرعه مجيع الشرائع السابقة -١٤

أمحـد  [» والنبوة قد انقطعت فال رسول بعـدي وال نـيب  
  .]والترمذي وصححه

: ه معجزة وحمفوظاً من التبديل قال تعاىلكتابه الذي أنزل علي -١٥
 َظُونافلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن ]٩: احلجر[.  

النبِي أَولَـى   : ، قال تعاىلجعل أَوىل باملؤمنني من أنفسهم -١٦
فُِسهِمأَن نم نِنيمؤبِالْم ]٦: األحزاب[.  

أكثر من نفسه وماله وولده ووالـده   بهويلزم كل فرد أن حي -١٧
والذي نفس حممد بيده ال يؤمن «: والناس أمجعني، قال 

أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالـده والنـاس   
  .]البخاري[» أمجعني

وهن أزواجـه يف الـدنيا    حيرم نكاح زوجاته من بعد موته -١٨
واجـه  وأَز : واآلخرة، وجعلن أمهات املؤمنني، قال تعـاىل 

مهاتهأُم ] وقال تعاىل]٦: األحـزاب ، :    ـواحكنلَـا أَنْ تو
  .]٥٣: األحزاب[ أَزواجه من بعده أَبدا

  .أوالد بناته ينسبون إليه دون غريه -١٩
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، وهو طاهر بعد موته بال نزاع بـني  النجس منا طاهر منه -٢٠

  .العلماء
، ونصر بالرعب وطهوراً جعلت له وألمته األرض مسجداً -٢١

: بسـت  فضلت علـى األنبيـاء   «: مسرية شهر، قال 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم 
وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً وأرسلت إىل اخللـق  

  .]مسلم والترمذي[ »كافة وختم يب النبيون
  .يف احلديث السابق دليل هذه النقطة بعث إىل الناس كافة -٢٢
بركة من اهللا تعاىل، وهذا يف صحيح  نبع املاء من بني أصابعه -٢٣

  .مسلم
: لقوله تعاىل ال حيل ألحد أن يرفع صوته فوق صوت النيب -٢٤
  بِـيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي 
  .]٢: احلجرات[

  .أعطي جوامع الكلم -٢٥
بل يقال يا رسول اهللا، يا ) يا حممد(فال يقال  ينادي بامسهال  -٢٦

السالم عليك أيها النيب «: نيب اهللا، وخياطب يف الصالة بقوله
  .»ورمحة اهللا وبركاته

  .فإن الشيطان ال يتمثل به ومن رآه يف املنام فقد رآه -٢٧
  .وكان ال يتثاءب -٢٨
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  .وتنام عيناه وال ينام قلبه -٢٩
  .كما يرى من أمامه يرى من خلفه -٣٠
  .حل له أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء -٣١

  .عن بقية البشر وغري ذلك مما اختص به 

  :معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا : سادساً
طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما ى : معناها

  .عنه وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع
وأَطيعـوا   : ، قال تعاىل-عز وجل-اهللا  من طاعة فطاعته 

  .]١٣٢: آل عمران[ اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ
، ]٣٢: آل عمـران [ قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ : وقال تعاىل

، ]٨: النسـاء [ من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَـاع اللَّـه   : وقال تعاىل
 األخبار املاضية واملستقبلية مما كان من أمور الغيب يف وتصديقه 

  .اليت أطلعه اهللا عليها، وتصديقه يف ذلك من أوجب الواجبات
ومن مقتضى شهادة أن حممداً رسول اهللا اجتناب ما ى عنـه  

: فكل ما ى عنه جيب اجتنابه وذلك مصداقاً لقوله تعاىل النيب 
ذُوولُ فَخسالر اكُما َآتوامهتفَان هنع اكُمها نمو ه ] ٧: احلشـر[ ،

ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما يـتكم  «: وقال 
  .]مسلم[» عنه فاجتنبوه

  :عبوديته : سابعا
ووصفه  -عز وجل-عبد من عباد اهللا وهو مملوك هللا  فالنيب 
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اللَّـه بِكَـاف    أَلَيس : اهللا تعاىل بالعبودية اخلاصة كما قال تعاىل

هدبع ]فأعلى مراتب العبد العبودية اخلاصة والرسـالة  ]٣٦: الزمر ،
: أكمل اخللق يف هاتني الصفتني الشـريفتني قـال تعـاىل    فهو 
هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرزي نالَّذ كاربت ]فهو عبـد هللا  ]١: الفرقان ،

ق هللا تعاىل وحده ال يشـركه يف  تعاىل، أما الربوبية واإلهلية فهما ح
كمـا   فالنيب ، شيء منهما أحد، ال ملك مقرب وال نيب مرسل

إمنا أنا عبد فقولـوا  «قلنا عبد اهللا ورسوله، كما قال هو عن نفسه 
  .]ابن حبان[» عبد اهللا ورسوله

، وال يكون لـه  -عليه الصالة والسالم-فال يرفع فوق منزلته 
ال  -عليه الصالة والسـالم - خصيصة من خصائص األلوهية فهو

عليه من األمور الغيبيـة،   -عز وجل-يعلم الغيب إال ما أطلعه اهللا 
 قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه: قال تعاىل

*  داعالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَح: ، وقال تعاىل]٦٥: النمل[
عـز  -، فقد أطلع اهللا ]٢٧-٢٦: اجلن[  إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ

على بعض األمور الغيبية؛ لذلك فهو ال يعلم  نبيه حممداً  -وجل
الغيب من تلقاء نفسه، ودليل على ذلك أنه عندما سأله جربيل عليه 

» ما املسؤول عنها بأعلم من السـائل «: السالم عن الساعة قال
عليـه   -مما أطلعه اهللا عليه أن ذلك السائل هو جربيل علم  وقد

تلْك من أَنباِء الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنـت  : قال تعاىل -السالم
: ، وقـال تعـاىل  ]٤٩: هود[ تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هذَا

 يهوحبِ نياِء الْغبأَن نم كـوا   ذَلعمإِذْ أَج هِميلَـد تا كُنمو كإِلَي
  .]١٠٢: يوسف[ أَمرهم وهم يمكُرونَ



  

 على أمته حق النيب 
 

١٥  
 

ال ينفع وال يضر بنفسه، وال يعتقد فيـه أي   وكذلك فهو 
أمر من أمور األلوهية أو الربوبية، ولقد وصـفه اهللا بالعبوديـة يف   

انَ الَّـذي  سبح : سبحانه -جل من قائل-أشرف املقامات فقال 
هدبى بِعرأَس ]١: اإلسراء[.  

عبد اهللا ورسوله فال يعطى وال يرفع فوق منزلته هذه،  فهو 
أشـهد  «: قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة 

أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا ما عبد غري شـاك  
  .]مسلم[» فيهما إال دخل اجلنة

  .بد اهللا ورسوله، وصلوات ريب وسالمه عليهفهو ع
  :رمحة النيب : ثامناً
رمحة على أمته رحيم رؤوف م مشفق عليهم، قـال   فهو 

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص  : تعاىل
يمحر ُءوفر نِنيمؤبِالْم كُملَيع ]وقال تعاىل. ]١٢٨ :التوبة :  ـامو

نيالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسأَر ]وقد حث أمته علـى   ]١٠٧: األنبياء
التراحم فيما بينهم والتعاطف والشفقة من بعضهم على بعض وأن 
يكونوا كاجلسد الواحد يساعد بعضهم بعضاً ويقف بعضهم مـع  

أنـا  «: قال  بعض فهو كما وصفه ربه سبحانه رحيم باملؤمنني
   وأشـار بالسـبابة والوسـطى   » وكافل اليتيم يف اجلنة هكـذا 

 فَأَما الْيتيم فَلَا تقْهـر  : ، وقال تعاىل]البخاري وأبو داود والترمذي[
  .]٩: الضحى[

العنايـة باألرملـة    وكذلك من الرمحة اليت أوصى ا النيب 



  
على أمته حق النيب 

  
١٦  

 
: قال - عنهرضي اهللا-واملسكني وذوي احلاجات، فعن أيب هريرة 

الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل «: قال النيب 
أن رجالً  -رضي اهللا عنه-، وعن أيب هريرة ]البخاري ومالك[» اهللا

امسح رأس يتيم وأطعم «: قسوة قلبه فقال شكا إىل رسول اهللا 
  .]رواه أمحد ورجاله الصحيح[» املسكني

بئس الطعام طعام الوليمة «: بالفقراء، قال فيهم ومن رمحته 
 ، وقد أوصى ]يف الصحيحني[ يدعى إليها األغنياء ويترك الفقراء

باإلحسان إىل البنات والنساء والضعفاء وما ذاك إال مـن رمحتـه   
: قـال  عن النيب  -رضي اهللا عنه-وشفقته على أمته فعن أنس 

» بلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهـاتني تمن عال جاريتني حىت «
اللهم إين أحرج حق «: وجاريتني أي بنتني، وقال  ]رواه مسلم[

ومعىن أحرج أي ] رواه النسائي بإسناد جيد[» الضعيفني اليتيم واملرأة
هل تنصرون «: انه يلحق اإلمث مبن ضيع حق اليتيم واملرأة، وقال 

رواه البخاري مرسالً وأبو داود مبعنـاه  » وترزقون إال بضعفائكم
قـال  ) ٢٩٧٨(برقم ) ٢/٦٩٩(صحيح سنن النسائي  النسائي يف
 :»وقـال  ]متفق عليه[» من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا ، :
  .]متفق عليه[» من ال يرحم ال يرحم«

عليه الصالة -أنه أوصى بالرمحة باحليوان فقال  ومن رمحته 
إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فـإذا قتلـتم   «: -والسالم

ة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فأحسنوا القتل
  .]ابن حبان ومسلم والدرامي وغريهم[» ولريح ذبيحته



  

 على أمته حق النيب 
 

١٧  
 

بأمته وشفقته عليها كثرية جداً، فعليه الصالة  وصور رمحته 
  .والسالم

  :معجزاته : تاسعاً
كثرية جداً وقد قيل إا تبلغ ألفني أو ثالثة آالف  معجزاته 

أكثر األنبياء معجزات وسنذكر بعضاً مـن   معجزة تقريباً وهو 
 -عليه الصالة والسـالم -وكل معجزاته  معجزات نبينا حممد 

ثابتة يف الصحيحني أو يف كتب السنة الصحيحة واليت ال يكذا إال 
  .ضعيف العقل أو فاقده

  :فمن هذه املعجزات
فهو ، وهو أعظم معجزة جاء ا النيب : القرآن الكرمي  - ١

وصراطها املستقيم وطريقها األقوم الذي ال يزيغ عنـه   دستور األمة
إال هالك وال يتمسك به مبا فيه من أوامر ونواهي إال جنا بإذن ربه، 
فيه أخبار السابقني والالحقني فهو معجزة خالدة إىل يوم الـدين،  

وإين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضـلوا،  «: قال 
  .]ميةابن حبان، وابن خز[» كتاب اهللا

فقد طلب الوليد بن املغرية وغريه  انشقاق القمر له  - ٢
تدل على صدقه يف نبوته  منه  -معجزة-من كفار قريش آية   

: فانشق القمر له فرقتني، فرقة فوق اجلبل وفرقة دونه، قال تعـاىل 
رالْقَم قشانةُ واعالس تبراقْت ]١: القمر[. 



  
على أمته حق النيب 

  
١٨  

 
فقد دنا منـه   -والسالمعليه الصالة -نطق الشجر له  - ٣

 هل لك: إىل أهلي، قال: قال» ؟أعرايب أين تريد«: أعرايب فقال له
تشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال  «وما هو؟ قال : ؟ فقالخري يف

من يشهد لك : فقال األعرايب» شريك له وأن حممداً عبده ورسوله
يشـري إىل شـجرة    -»هذه الشجرة« فقال له : على ما تقول

فأقبلت ختد األرض حـىت قامـت بـني يديـه     -الوادي بشاطئ 
 .فاستشهدها ثالثاً فشهدت كما قال عليه الصالة والسالم

، وبكاؤه بصوت مسعه من يف حنني جذع النخلة له  - ٤
بعدما كان خيطب عليه كمنـرب   مسجده قاطبة؛ وذلك ملا فارقه 

، يه وترك الصعود عليه بكى حنيناً وشوقاً إل، له وملا صنع له املنرب
النوق اليت مضى على محلـها   -فقد مسع له صوت كصوت العشار

ووضـع يـده    ومل يسكت حىت جاءه الرسول  -عشرة أشهر
 .ضمه واعتنقه فسكت: الشريفة عليه فسكت، وقيل

؛ فقد أكل من مدى شعري فقط تكثري الطعام بدعائه  - ٥
 .]يف الصحيحني[أكثر من مثانني رجالً 

ندما عطش الناس يف إحـدى  ، فعتكثري املاء بدعائه  - ٦
ركوة يتوضأ فيها  -عليه الصالة والسالم-الغزوات وكان بني يديه 
 ليس عندنا إال ما يف ركوتك، فوضع : فأقبل الناس حنوه، وقالوا

يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثـال العيـون   
، ]ومسلمالبخاري [فشرب القوم وتوضؤوا وكانوا زهاء الثالمثائة نفر 



  

 على أمته حق النيب 
 

١٩  
 

قوله يف هذه األحاديث يف نبـع  «: ويقول النووي يف شرح مسلم
وتكثريه، وتكثري الطعام هذه كلها معجزات  املاء من بني أصابعه 

يف مواطن خمتلفة وعلى أحوال  ظاهرات وجدت من رسول اهللا 
ثري املاء فقد صح من روايـة  كمتغايرة وبلغ جمموعها التواتر، وأما ت

ذا تكثري الطعام كوجابر وعمران بن احلصني، وأنس وابن مسعود 
يف مواطن خمتلفة وعلى أحـوال كـثرية وصـفات     وجد منه 

 .انتهى» متنوعة

وخالصة ذلك أن اختالف الروايات يف عدد الصحابة الـذين  
يف روايات تكثري املاء أو الطعام كلها صحيحة، وإمنا  كانوا معه 

ة فكل تلك الروايـات  وردت من عدد من الرواة ويف مواطن خمتلف
  .يف األعداد صحيحة إن شاء اهللا تعاىل

اإلسراء واملعراج من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى    - ٧
، ومل مث إىل السموات العلى مث إىل سدرة املنتهى وعاد إىل فراشه 

  .يربد فراشه
مرة لقضاء احلاجة ومل جيد شيئاً يستتر به إال خنلة  جاء   - ٨

ة عنها، مث أمر كالً منهما فأتيا إليه فستراه حىت صغرية وأخرى بعيد
أمحد والطـرباين  [قضا حاجته مث أمر كال منهما أن تعود إىل مكاا 

 .]والبيهقي

جاءه رجل وهو خيطب اجلمعة، فشكا إليـه قحـوط     - ٩
ودعا ربه، وما يف السماء قطعة من السـحاب،   املطر فرفع يديه 



  
على أمته حق النيب 

  
٢٠  

 
-فأمطرت، فقـال   فطلعت سحابة حىت توسطت السماء فاتسعت

فأقلـت  » اللهم حوالينـا وال علينـا  «: -عليه الصالة والسالم
 .]متفق عليه[وانقطعت 

ملا اجتمعت صناديد قريش يف دار الندوة وأمجعوا على  -١٠
وعندما جاؤوا إىل بابـه ينتظـرون خروجـه فيضـربونه      قتله 

بالسيوف ضربة رجل واحد، خرج عليهم ووضع التـراب علـى   
 .ينهم ومل يروهرؤوسهم وخرج من ب

: يف غزوة حنني رمى الكفار بقبضة من التراب، وقـال  -١١
 .]مسلم وغريه[، فامتألت أعينهم تراباً وازموا »شاهت الوجوه«

إين «: وقالت لـه  كلمته ذراع الشاة اليت أكل منها  -١٢
 .]البخاري[» مسمومة

 .شهادة الذئب له بالنبوة -١٣

شق عليه وأن صاحبه يتبعه وجييعه وي شكاية البعري له  -١٤
 .]أبو داود[

أصـاا   -رضي اهللا عنه-أن عني علي بن أيب طالب  -١٥
 .]متفق عليه[فربأت  الرمد فتفل فيها 

يوم أحـد حـىت    -رضي اهللا عنه-أصيبت عني قتادة  -١٦
حىت عادت أحد من العني الصحيحة  سقطت على وجنته فردها 

 .]رواه احلاكم[

ني نزل أن عبد اهللا بن عتيك األنصاري أصيبت رجله ح -١٧
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٢١  
 

من درج إىل رافع بن أيب احلقيق ملا قتله فمسحها بيـده الشـريفة   
 .]رواه البخاري[فربأت 

أنه دعا البن عباس بالفقه يف الدين وعلم التأويل فصار  -١٨
 .حبراً يف العلم، وكان حرب هذه األمة

أنه دعا ألنس بن مالك بكثرة املال والولد وبطول العمر  -١٩
ه الذين من صلبه مئة وعشرين،وكان فعاش حنو املائة سنة وكان ولد

 .له خنل حيمل يف سنة محلني

أنه دعا لثابت بن قيس بن مشاس بأن يعـيش سـعيداً    -٢٠
 .ويقتل شهيداً، فكان كما قال 

أنه أخرب أمية بن خلف أنه يقتله يوم بدر، فقتله يوم بدر  -٢١
 .]رواه البخاري[

أنه كان يشري أصحابه يف بدر إىل مصـارع الكفـار،    -٢٢
، ويضع ..وهذا مصرع فالن نهذا مصرع فال«: ل فكان يقو

فكان كما قال وما جتاوز أحـد  » يده على األرض ليحدد أماكنهم
 .]رواه أبو داود[ منهم موضع يده 

 كان رجل يقاتل مع املسلمني يف إحـدى غزواتـه    -٢٣
وكان يضرب أعناق األعداء ضـرباً فأخـذ الصـحابة يطرونـه     

هو من أهـل  «: نة، فقال ويذكرونه شجاعته وأنه من أهل اجل
فتبعه رجل من املسلمني يرى ماذا يصنع، فأصـابته جـراح   » النار

فعمد إىل سيفه فقتل نفسه، وقاتل نفسه يف النار فكان كما أخـرب  
 ]متفق عليه[. 
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الكثري من املعجزات وما ذكرته قليل من كثري،  ولقد كان له 

. جـزات نبيـه   وما أوردته أيضاً إال ليتعرف املسلم على بعض مع
  .ومعجزاته كثرية بينة وظاهرة ال ينكرها إال ناقص عقل أو فاقده

  :حاجة الناس إىل رسول اهللا : عاشراً
يف جاهلية جهالء وظلمة دمهـاء،   ملا عاش الناس قبل بعثته 

خصوصاً بعدما حرفوا وبدلوا يف الكتب املنزلة على أنبيائهم، لذلك 
من يزيل عنـهم تلـك الغمـة،     كله أحوج اهللا اخلالئق كلهم إىل

ويعيدهم إىل عبادة اهللا اخلالق الواحد القهار، فأرسل اهللا نبيه حممداً 
 م سبحانه وتعاىلليخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن ر.  

يف الدنيا فهي أشد من حاجتهم إىل  فأما حاجتهم إىل النيب 
رهم مـن  الطعام والشراب والنفس، ألنه مبشرهم باجلنان ومنـذ 

النريان، وأما حاجتهم إليه يف اآلخرة فإم يستشفعون بالرسـل إىل  
اهللا ليفصل بني اخلالئق، فكلهم يتأخر عن الشفاعة، فيشـفع هلـم   

وهو الذي سيفتح هلم باب اجلنة، فلهذا كانت حاجة  النيب حممد 
  .حاجة ماسة وأكيدة يف الدنيا واآلخرة الناس إىل النيب 

  :على أمته حقوقه : حادي عشر
على أمته كثرية وهي حقوق واجبة علـى   إن حقوق النيب 

كل فرد من أفراد األمة اإلسالمية وسنذكرها بشيء من التفصـيل  
  .بإذن اهللا تعاىل، ومن هذه احلقوق

  :اإلميان به  -١
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من أركان اإلميان اليت جيب على املسلم اإلميـان   فاإلميان به 
رسول من أولئك الرسـل   هو ا، ومن هذه األركان اإلميان، و

فََآمنوا بِاللَّـه  : عليهم أفضل الصالة وأزكى التسليم؛ قال اهللا تعاىل
فََآمنوا بِاللَّه : وقال تعاىل ].٨: التغابن[ ورسوله والنورِ الَّذي أَنزلْنا

كَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو    لَّكُـملَع ـوهبِعاتو ـهاتم
بوجوب اإلميان به، فقال  وقد أخرب . ]١٥٨: األعراف[ تهتدونَ
:»  أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن

  .]رواه البخاري ومسلم[» حممداً رسول اهللا
التصديق اجلازم الذي ال شك فيـه بـأن    ومن اإلميان به 

ته هي حق من عند اهللا تعاىل، والعمل مبقتضى ذلـك،  رسالته ونبو
والتصديق بأن كل ما جاء به من الدين وما أخرب به عن اهللا تعـاىل  
حق صحيح، البد من تصديق ذلك بالقلب واللسان، فال يكفـي  

يا أَيها الَّذين : اإلميان به باللسان، والقلب منكر لذلك، قال تعاىل
ه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ َآمنوا َآمنوا بِاللَّ

الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيـومِ  
  .]١٣٦: ءالنسا[ الَْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

لته وبكل ما أخرب به من األمـور الـيت   وبرسا فاإلميان به 
وقعت، واليت مل تقع مما أطلعه اهللا عليه، اإلميان بذلك كله واجـب  

من آمن به ومل يره بشره  حىت يكمل إميان املرء، ولقد بشر النيب 
طوىب ملن آمن يب ورآين «: وهي شجرة يف اجلنة، فقال ، بطوىب

السلسـلة  [. »)مـرات (مرة، وطوىب ملن آمن يب ومل يرين سـبع  
، فمن شك يف نبوته أو رسالته فهـو كـافر، ألن   ]٣/٤٥الصحيحة 
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  .األدلة مستفيضة يف ذلك

  :حمبته  -٢

على أمته، وواجب علـيهم أيضـاً،    وهذا حق من حقوقه 
، فقد أوجب اهللا حمبة نبيه يف كتابه فينتفي اإلميان بعدم حمبة النيب 

اؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم   قُلْ إِنْ كَانَ َآب: العزيز، فقال تعاىل
وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخشونَ كَسادها 
  هـبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسمو

أْتى يتوا حصبرفَت   نيـقالْفَاس مي الْقَـوـدهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه ي   
  .]٢٤: التوبة[

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده «: وقال 
  .]البخاري[» وولده والناس أمجعني

 هذا احلديث قال للرسـول   -رضي اهللا عنه-وملا مسع عمر 
ال والذي نفسي «: لألنت أحب إيلّ من كل شيء إال نفسي، فقا

فإنك اآلن : فقال له عمر» بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك
أي اآلن » اآلن يـا عمـر  «: واهللا أحب إيلّ من نفسي، فقال 

  .صدقت وحققت اإلميان الكامل مبحبتك لنبيك
أن يكون : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان«: وقال 

ب املرء ال حيبـه إال هللا،  اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حي
وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكـره أن  

  .]البخاري[» يقذف يف النار
على ما حيب العبد، وحمبة مـا   إيثار ما حيب  ومن حمبته 
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-رضوان اهللا عليهم-جاء به والدعوة إليه وحمبة أهل بيته وصحابته 
، والشـوق إىل  -لصالة والسـالم عليه ا-، ومن حمبته كثرة ذكره 

  .لقائه
أمحد [» يا أبا أمامة إن من املؤمنني من يلني يل قلبه«: قال 

  .]وهو صحيح
 ومعىن ذلك أن من املؤمنني من يسكن قلبه ومييـل للـنيب   

دون سواء مـن   باملودة واحملبة، وما ذاك إال بإخالص االتباع له 
  .البشر

  .موصل حلب اهللا تعاىل فحب النيب 
  :قال الشاعر

  هذا لعمرك يف القياس بديع**تعصي اإلله وأنت تظهر حبه 
  إن احملب ملن حيب مطيـع** لو كان حبك صادقاً ألطعته

طاعته وتصديق ما أخرب عنه وتوقريه وتعظيمـه   فمن حمبته 
  .عند ذكره صلوات اهللا وسالمه عليه ما تعاقب الليل والنهار

  :وامتثال أمره طاعته  -٣
  :جبة بكتاب اهللا عز وجل، قال تعاىلوا طاعته 
   لُـواطبلَا تولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنَآم ينا الَّذها أَيي

الَكُممأَع   
  .]٣٣: حممد[
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يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تولَّوا  : وقال تعاىل

و هنونَععمست متأَن ]٢٠: األنفال[.  
يـأمر اهللا تعـاىل عبـاده    «: قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية

، ويزجرهم عن خمالفته والتشـبه  املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله 
، بل امتثلـوا  بالكافرين به واملعاندين له، وأن ال يتركوا طاعته 

  .»ليه من احلقأمره، واتركوا زواجره بعدما علمتم ما دعاكم إ
ملا أخرب اهللا تعاىل أنـه مـع   «: -رمحه اهللا-ويقول ابن سعدي 

املؤمنني أمرهم أن يقوموا مبقتضى اإلميان الذي يـدركون معيتـه،   
، وتنفيذ وأوامر رسول اهللا  -عز وجل-وذلك بامتثال أوامر اهللا 

أوامره ووصاياه ونصائحه، وال يكتفي مبجرد الدعوى اخلالية اليت ال 
فليس اإلميـان   ة هلا، فإا حالة ال يرضاها اهللا وال رسوله حقيق

بالتمين وال بالتحلي، ولكن اإلميان ما وقـر يف القلـب وصـدقته    
  .»األعمال

يا رسول : كل أميت يدخلون اجلنة إىل من أىب، قيل«: قال 
» أىب ن أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقـد م: قال اهللا ومن يأىب

  .]البخاري[
أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشـك رجـل   «: وقال 

عليكم ذا القرآن فما وجدم فيه : شبعان على أريكته، ويقول
أمحد وأبـو  [» من حالل فأحلوه وما وجدمت فيه من حرام فحرموه

  .]داود واحلاكم بسند صحيح

ال ألفـني  «: وعن أيب داود وابن ماجة بسند صحيح، قال 
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من أمري مما أمرت بـه أو   األمر ته يأتيهأحدكم متكئاً على أريك
  .»ال ندري، ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه: يت عنه فيقول

فيما أحل وما حرم فمـا   فالواجب على املؤمن طاعة النيب 
أحله فهو حالل وما حرمه فهو حرام وجيب االبتعاد عنه، كما قال 

ثل ما حرم أال إن ما حرم رسول اهللا م«: -عليه الصالة والسالم-
  .]احلاكم والترمذي وابن ماجة بسند صحيح[» اهللا

، أن اهللا جلت قدرته قـد  ومما يدل على عظم شأن طاعته 
من يطعِ الرسـولَ  : فقال تعاىل قرن طاعته سبحانه بطاعة نبيه 

  .]٨٠: النساء[ َفَقَد أَطَاع اللَّه
عصى  من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد«: قال 

  .]يف الصحيحني[» اهللا
وعدم معصـيته   والبد من احلذر كل احلذر من خمالفة أمره 

ومن : ط األعمال ويوجب النريان، فقد قال تعاىلبألن ذلك مما حي
  .]٢٣: اجلن[ يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أَبدا

بسنته وما أمر به، واجتناب ما ـى  التمسك  فمن طاعته 
عنه  واالبتعاد عنه واالهتداء ديه وااللتزام بنظافة الثوب والبـدن  
وحتري الصدق يف األقوال واألفعال وطلـب احلـالل يف املأكـل    

  .واملشرب وامللبس والنكاح واجتناب احلرام يف ذلك
ا وغري ذلك من األمور اليت ينبغي على املسلم متابعتها والعمل 

، واجتناب ما ى عنه من أعمال وأفعال قـال  مما أمر ا النيب 
   وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه فَـانتهوا    : تعاىل
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إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم،  «: ، وقال ]٧: احلشر[

  .]مسلم[» وما يتكم عنه فانتهوا
  

  :اتباعه  -٤
عليـه الصـالة   -، واتباعه ب على املؤمن اتباع نبيه ومما جي

يكون يف االعتقاد والقول والعمل، وهي الـدين كلـه،    -والسالم
من حمبة اهللا تبارك وتعـاىل، قـال    -عليه الصالة والسالم-واتباعه 

ر لَكُـم  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغف : تعاىل
يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن ]فالبد للمسلم مـن  . ]٣١: آل عمران

، ، واقتفاء أثره والعمل مبا جاء به من قول وفعلاتباع هدي نبيه 
فللوصول إىل حمبة اهللا ورضوانه ومغفرة الذنوب اتباع ما جاء بـه  

مبا جاء يف املنشط واملكره ويكون اتباعه عن قناعة ورضى  النيب 
  .به

): جامع العلـوم واحلكـم  (يف  -رمحه اهللا-وذكر ابن رجب 
فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كـثرياً  «: وقوله «

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضـوا  
مبا سيقع  ، هذا إخبار منه ]احلاكم يف املستدرك[» عليها بالنواجذ

ويف ، ة االختالف يف أصول الـدين وفروعـه  يف أمته بعده من كثر
 -عليه الصالة والسالم-األعمال واألقوال واالعتقادات، فقد أخرب 

أن أمته ستفترق على بضع وسبعني فرقة كلها يف النار، إال واحدة 
من ربه، ومـا   وهي الفرقة الناجية اليت  اتبعت ما جاء به النيب 
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  .يه عليه الصالة والسالمكان عليه أصحابه من بعده من تتبعهم هلد
ووالة األمر  سن رسول اهللا «: وقد قال عمر بن عبد العزيز

، من بعده سنناً األخذ ا اعتصام بكتاب اهللا وقوة علـى ديـن اهللا  
ألخذ بتبديلها وال تغيريها وال النظر يف أمر خالقهـا، مـن   اليس 

تركها ومن ، ومن استنصر ا فهو املنصور، اهتدى ا فهو املهتدي
واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جنهم وسـاءت  

  .»مصريا
ففي خمالفته خروج من الدين  وليحذر من خيالف أمر النيب 

واتبِعـوه لَعلَّكُـم   : قال تعـاىل  -وارتداد عنه عياذاً باهللا من ذلك
 ع نبيه فهو أمر من اهللا جل وعال باتبا ]١٥٨: األعراف[ تهتدونَ

ملن أراد اهلداية من اهللا تعاىل ومن خالف أمره فليس له إال الغوايـة  
  .والندامة

بل يعمل  -عز وجل-عدم االبتداع يف دين اهللا  ومن اتباعه 
  .على إزالة كل بدعة يف الدين ما استطاع اإلنسان إىل ذلك سبيال

، وترك كل تشـريع  وجيب على املسلم رد كل قول لقوله 
يف القول والعمـل   اإلعراض عن كل ما خالف هديه لشرعه، و
  .واالعتقاد

عليـه الصـالة   -واألخذ بكل ما صح عنه وثبت نسبته إليه فهو 
أعلم الناس بربه تعاىل وأخشاهم وأتقاهم لـه، فيجـب    -والسالم

عليـه  -التمسك مبا جاء به واتباع ذلك بال تردد وال شك؛ ألنـه  
  .عز وجل-وإمنا يعلمه ربه ال ينطق عن اهلوى  -الصالة والسالم
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يف العقيـدة والعبـادة    فالواجب على املؤمن اتباع الـنيب  

تبارك وتعاىل، -والسلوك فهذا هو طريق النجاة يوم القيامة بإذن اهللا 
  .ومن خالف ذلك فسيلقى به إىل النار والعياذ باهللا

  :االقتداء به  -٥
   هـداهم اقْتـده  أُولَئك الَّذين هـدى اللَّـه فَبِ   : قال تعاىل

باالقتـداء مبـن    نبيه  -جل وعال-، فقد أمر اهللا ]٩٠: األنعام[
  .سبقه من األنبياء والرسل

لَقَـد   : واالقتداء به، فقال تعاىل وأمرنا حنن باتباع النيب 
  ـوالْيو و اللَّـهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم م

 أي إن لكم  فيـه  ]. ٢١: األحزاب[ الَْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا
وتأسى  قدوة صاحلة يف أفعاله وأقواله فاقتدوا به، فمن اقتدى به 

-به سلك الطريق املوصل إىل كرامة اهللا وهو الصراط املستقيم فهو 
كان  األسوة احلسنة اليت يوفق لالقتداء ا من -عليه الصالة والسالم

يرجو اهللا واليوم اآلخر ملا معه من اإلجيار واخلـوف مـن اجلبـار    
  .به، وما خيشاه من عقابه وعذابهرسبحانه، وملا يرجو من ثواب 

يف أقواله وأفعاله  كل ذلك حاث وحافز ودافع لالقتداء به 
  .وأحواله

انظر ألولئك السلف الذين دفعهم اإلميان بـاهللا ورسـوله إىل   
  :يه الصالة والسالم، وهذه مناذج من ذلكعل-االقتداء به 

تسـأل   -رضي اهللا عنه-عندما جاءت اجلدة إىل الصديق  -١
ليس لك يف كتاب اهللا شيء، وال أعلـم أن  : عن مرياثها، فقال هلا
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رضـي  -قضى لك بشيء، وسأسأل الناس، مث سأل  رسول اهللا 
أعطـى   الصحابة، فشهد عنده بعضهم بأن رسول اهللا  -اهللا عنه

  .جلدة السدس فقضى هلا بذلكا
إسقاط املرأة جنيناً  -رضي اهللا عنه-وملا أشكل على عمر  -٢

 -رضي اهللا عنـهم -ميتاً بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة 
رضي اهللا -عن ذلك فشهد عنده حممد بن مسلمة واملغرية بن شعبة 

قضى يف ذلك بغرة عبد أو أمة، فقضى بذلك  عنهما، بأن النيب 
  .اهللا عنه رضي-

حكم احتـداد   -رضي اهللا عنه-وملا أشكل على عثمان  -٣
رضـي  -املرأة يف بيتها بعد وفاة زوجها، أخربته طريفة بنت مالك 

أمرها بعد وفاة زوجها أن متكث يف بيته حىت  أن النيب  -اهللا عنها
  .رضي اهللا عنه-يبلغ الكتاب أجله فقضى هلا بذلك 

٤-  رضي اهللا عنه -أن عثمان  -نهرضي اهللا ع-وملا بلغ علي
باحلج والعمرة مجيعاً،  -رضي اهللا عنه-ى عن متعة احلج، أهلَّ -

  .لقول أحد من الناس ال أدع سنة رسول اهللا : وقال
يوشـك أن تنـزل   : -رضي اهللا عنهما-وقال ابن عباس  -٥

: وتقولـون  قال رسول اهللا : أقول!! عليكم حجارة من السماء
  .قال أبو بكر وعمر

فإذا كان من خالف السنة لقول أيب بكر وعمر ختشى عليـه  
العقوبة فكيف حبال من خالف السنة لقول مـن هـو دومـا يف    

فمن ترك االقتداء بـه  . املكانة، أو ممن خالفهما رد رأيه واجتهاده
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  فهو معرض للضالل املؤدي إىل اهلالك، فعندما فهم ذلك سلف

  .داء بهواالقت األمة التزموا بطاعته 
  
  :وتعظيم شأنه -عليه الصالة والسالم-توقريه  -٦

إِنا أَرسلْناك  : على أمته قال تعاىل توقريه من أوكد حقوقه 
لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعـزروه وتـوقِّروه   * شاهدا ومبشرا ونذيرا 
  .]٨: فتحال[ وتسبحوه بكْرةً وأَصيلًا

وإجالله وتعظيمه كما  -عليه الصالة والسالم-فيجب توقريه 
ينبغي له ذلك على أال يرفع إىل مقام العبودية، فإن ذلك حمـرم ال  

عليـه الصـالة   -ومن تـوقريه  . عز وجل-جيوز وال ينبغي إال هللا 
تعظيم شأنه احتراماً وإكباراً لكل ما تعلق به مـن امسـه    -والسالم

رضوان اهللا علـيهم،  -بته حاريعته وآل بيته وصوحديثه وسنته وش
  .من قريب أو بعيد -عليه الصالة والسالم-وكل ما اتصل به 
عدم التقدم بـني يديـه    -عليه الصالة والسالم-فمن توقريه 

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَـوق  : مصداقاً لقوله تعاىل
بِيالن توطَ   صـبحضٍ أَنْ تعبل كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلَا تو

  .]١: احلجرات[ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ
بعدم رفع الصوت عند خماطبـة   -عز وجل-فهذا ي من اهللا 

بل خيفض الصوت وخياطبه ، وال جيهر املخاطب له بالقول النيب 
اجلانب وخياطبـه بـالتعظيم والتكـرمي واإلجـالل     باألدب ولني 

  .واإلعظام
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بل مييزونه يف خطام كما متيـز  ، فال يكون الرسول كأحدهم
عن غريه يف وجوب حقه على األمة ووجوب اإلميان بـه واحلـب   

  .الذي ال يتم اإلميان إال به
فإن يف عدم القيام بذلك حمذوراً خشية أن حيبط عمل العبـد  

ا أن األدب معه من أسباب حصـول الثـواب   وهو ال يشعر، كم
  .وقبول األعمال

، كما يكـره يف  يكره رفع الصوت عند قربه : وقال العلماء
  .حياته ألنه حمترم حياً وميتاً

 -رضي اهللا عنه-وقد روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
قـد ارتفعـت    أنه مسع صوت رجلني يف مسجد رسـول اهللا  

مـن أي أنتمـا؟   : أتدريان أين أنتما؟ مث قال: أصواما فجاء فقال
لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما : من أهل الطائف، فقال: قاال

  .ضرباً
وإمنا كان النهي عن رفع الصوت عند خشية أن يغضب مـن  

فيحبط عمل من أغضبه وهو ال  ذلك، فيغضب اهللا تعاىل لغضبه 
  .يدري

 عند رسـول اهللا   من غض صوته -عز وجل-مث امتدح اهللا 
إِنَّ الَّذين يغضونَ أَصواتهم عنـد   : وندب إىل ذلك يف قوله تعاىل

 رأَجةٌ ورفغم مى لَهقْولتل مهقُلُوب اللَّه نحتام ينالَّذ كأُولَئ ولِ اللَّهسر
يمظع ]م وامتحنها. ]٣: احلجراتوابتالها  فأولئك اخترب اهللا قلو

فظهرت نتيجة ذلك بأن قلوم أذعنت ألمر اهللا وأخلصت ، للتقوى
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وكانت أهالً وحمالً للتقوى فكانت العاقبة هلم بالبشـرى مـن اهللا   
العلي القدير بأن بشرهم باملغفرة لذنوم، وحصول األجر العظـيم  
الذي ال يعلمه إال رب األرباب ومسبب األسباب، الـذي بيـده   

وخزائن السموات واألرض، فكان ذلك جزاءهم مفاتيح كل شيء 
  .جزاًء وفاقاً

واتبع رضاه وسارع إىل ذلـك   -عز وجل-فمن الزم أمر اهللا 
وقدمه على هواه وحمص قلبه فصار قلبه صادقاً، ومن مل يكن كذلك 

  .علم أنه ال يصلح للتقوى
يـا  «عدم ندائه بامسه جمرداً فال يقال  ومن تعظيمه وتوقريه 

لَـا  : ، قال تعاىل»يا رسول اهللا«، »يا نيب اهللا«: قال، بل ي»حممد
  ].٦٣: النور[ تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضا

بامسه جمرداً؛ ألن ذلك  فهذا ي منه سبحانه بعدم نداء نبيه 
مـن حيـث    ، وهناك مظاهر لتعظيمه من سوء األدب معه 

  .هحديثه، وآثار
عليه الصـالة  -تعظيم حديثه فيحترم كالمه  فمن تعظيمه 

فقد روي عن جعفر بن حممد الصـادق وكـان كـثري     -والسالم
أصفر وجهه وما حيدث  الدعابة والتبسم أنه إذا ذكر عنده النيب 

  .إال على طهارة عن رسول اهللا 
إذا حدث عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وكان ابن مسعود 

  رضي اهللا عنه وأرضاه-وحتدر العرق من جبينه عاله كرب.  
أنه كانت أليب حمذورة قصـة يف مقـدم    ومن تعظيم آثاره 
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أال حتلقها؟ : رأسه إذا جلس وأرسلها وصلت إىل األرض، فقيل له
  .بيده مل أكن بالذي حيلقها وقد مسها رسول اهللا : قال

صـالة  عليـه ال -ولقد كان هذا شيئاً يسرياً مما ذكر يف توقريه 
وتعظيم شأنه وإال فهو أجل من ذلك وأعظم، فصلوات  -والسالم

ريب وسالمه عليه ما تألألت النجوم وتالمحت الغيوم، وعليه الصالة 
  .والسالم ما مسعت أذن خبرب وما اتصلت عني بنظر

  :وجوب النصح له  -٧
أن : والنصح معناه. هي بذل النصح للغري: النصح أو النصيحة
خلري ويدعوه إليه ويبينه له ويرغبه فيه، وقـد  الشخص حيب ألخيه ا

بعـض   الدين النصيحة، وقد بـايع رسـول اهللا    جعل النيب 
صحابته على النصح لكل مسلم وهي من حقوق املسـلمني فيمـا   

وقـال   ]١٠: احلجـرات [ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ : بينهم قال تعاىل
وأَنـا لَكُـم    : وقال تعاىل ]٦٢ :األعراف[ وأَنصح لَكُم : تعاىل

نيأَم حاصن ]٦٨: األعراف[.  
فاألخوة يف الدين أقوى من األخوة يف النسب، فاألخوة يف النسب 

-عز وجل-بدون دين ليست شيئاً، وهلذا ملا قال نوح عليه السالم لربه 
 : قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ ابقال تعاىل ، :  نم سلَي هإِن

، أما األخـوة يف الـدين،   ]٤٦: هود[ أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ
  إِنما الْمؤمنونَ إِخـوةٌ  : فهي أخوة فعالً مصداقاً لقول اهللا تعاىل

، فاملؤمنون أخوة مهما تباعدت أقطارهم وتباينت ]١٠: احلجرات[
  .لغام
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يف حياته فبـذل   ا النصيحة للرسول وأم«: قال ابن رجب

اهود يف طاعته ونصرته ومعاونته وبذل املال إذا أراده واملسـارعة  
إىل حمبته، وأما بعد موته، فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخالق 
وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب واإلعراض عمن 

رة دنيا وإن كـان  يدين خبالف سنته والغضب على من صنعها ألث
متديناً ا، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو 
نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو ار على اإلسالم والتشبه بـه يف  

واإلميان به ومبا جاء به، ومعاداة من عاداه ومواالة من . زيه ولباسه
  .انتهى» وحنو ذلك.. وااله

  :ورتتضمن عدة أم فالنصيحة للرسول 
اإلميان التام برسالته وأن اهللا تعاىل أرسله إىل مجيع اخللـق   -١

وأَرسلْناك للنـاسِ   : عرم وعجمهم، إنسهم وجنهم، قال تعاىل
وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً     : ، وقال تعاىل]٧٩: النساء[ رسولًا

نيالَملْعل ]١٠٧: األنبياء[.  
نه صادق مصدوق، صادق فيما خيـرب  وأ تصديق خربه  -٢

  .به، مصدوق فيما أخرب به من الوحي
، فال تتجاوز شريعته وال تـزداد، وال  صدق االتباع له  -٣

اإلمام يف مجيع العبادات؛ فهـو   فإن الرسول ، ينقص منها شيء
إمام هذه األمة ومتبوعها، وال حيل ألحد أن يتبع سواه إال من هـو  

يث يكون واسطة بني املبلغ لـه واملبلـغ   حب مبلغ عن رسول اهللا 
  .عنه، وال يكون له شريعة مستقلة
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ومحايتها أال يزيد فيها أحد ما ليس  الذب عن شريعته  -٤
فيها، أو أن ينتقصها أحد، فيحارب أهل البدع القوليـة والفعليـة   

كل «: -لقوله عليه الصالة والسالم-والعقدية، كل حسب بدعته 
  .]مسلم[» بدعة ضاللة

احترام أصحابه وتعظيمهم وحمبتهم؛ ألم خري القرون فال  -٥
والنصح له، وبغض أصـحابه أو أحـد    جيتمع حب رسول اهللا 

فمن سب الصحابة فقد قدح يف الدين، ألم هم الذين بلغوا ، منهم
عـز  -، ويف ذلك قـدح هللا  بعد وفاة نبيه  -عز وجل-دين اهللا 

 -جل وعـال -اىل، فاهللا وسب له، وتشكيك يف حكمته تع -وجل
وحلمل دينه من هم أهل لذلك؛ ألن اهللا تعـاىل   قد اختار لنبيه 

تكفل حبفظ دينه، وهيأ له من العلماء من يبلغوه إىل الناس، فاألمـة  
  .ال جتتمع على ضاللة
حمبة أصحابه ألم هم الذين بلغوا عنه هذا  فمن النصح له 

  .الدين، فرضي اهللا عنهم أمجعني
صل وسلم على نبينا حممد ما غرد طري وصاح، وصل علـى  فاللهم 

  .حممد ما أظلم ليل وأشرق صباح
  :حمبة أهل بيته وصحابته  -٨

رضـي اهللا  -، وحمبة أصحابه إن حمبة أهل بيت رسول اهللا 
وهي حمبة واجبة، فمن أبغض أحـداً   كل ذلك من حمبته -عنهم

ي اهللا عنهم رض-أو أحداً من صحابته الكرام  من أهل بيت النيب 
ولعلي . ؛ ألن حمبته مقرونة مبحبتهمفقد أبغض النيب  -وأرضاهم
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ال أطيل على القارئ الكرمي يف هذه النقطة؛ ألنين قد شرحت جزءاً 
منها يف الفقرة السابقة هلا ولكن هناك بعض اآلثار اليت تدل علـى  

  :-رضي اهللا عنهم-، وصحابته حمبة أهل بيته 
  .»ل بييتأنشدكم اهللا أه« قال  - ١
والذي نفسي «): وهو من أهل بيته: (للعباس وقوله  - ٢

ورسوله، ومـن  بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم اهللا 
الترمـذي  [» إمنا عم الرجل صـنو أبيـه  آذى عمي فقد آذاين، ف

 .]وغريه
فتح البـاري وسـري   [» ال تؤذينين يف عائشة«: قوله  - ٣

 .]أعالم النبالء
: ز لعبد اهللا بن احلسن بن احلسنيقول عمر بن عبد العزي - ٤

إذا كانت لك حاجة فأرسل إيلَّ، أو اكتب، فإين أستحي من اهللا «
 .»أن يراك اهللا على بايب

  .آلل بيت رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-هذا من تعظيمه 
عليكم بسنيت وسنة اخللفـاء  «: يف صحابتهوقوله  - ٥

أبـو داود  [» الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجـذ 
  .]وغريه

حدكم مثل فلو أنفق أال تسبوا أصحايب «: وقوله  - ٦
 .]البخاري ومسلم[» أحدهم وال نصيفه جبل أحد ذهباً ما بلغ مد

اعفوا عن مسيئهم واقبلـوا مـن   «: يف األنصار قوله  -٧
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  .]مسند أيب يعلى[» حمسنهم
، من غاظه أصحاب رسول اهللا «: وقال مالك بن أنس -٨

  ].٢٩: الفتح[ ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار : وله تعاىلفهو كافر لق
اقتدوا باللذين من بعـدي أيب  «: وقال عليه الصالة والسالم -٩

  .]الترمذي[» بكر وعمر
  :الصالة عليه  -٩

عليه الصـالة  -ومن حقه على أمته أن يصلوا عليه كلما ذكر 
يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيهـا  إِنَّ اللَّه وملَائكَته : قال تعاىل -والسالم

قال ابـن  . ]٥٦: األحزاب[ الَّذين َآمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما
أي أن اهللا تعاىل أخرب عباده مبنزلة عبده «: كثري يف تفسري هذه اآلية

ن وأ، ونبيه عنده يف املأل األعلى بأن يثين عليه عند املالئكة املقربني
مث أمر أهل العامل السفلي بالصالة والتسـليم  ، املالئكة تصلي عليه

» العلوي والسفلي مجيعـاً : عليه ليجتمع عليه الثناء من أهل العاملني
  .انتهى

فالصالة والسالم عليه واجبة على كل مؤمن ومؤمنـة؛ ففـي   
وطاعة هللا تعاىل عندما أمـر   -جل وعال-ذلك أجر عظيم من اهللا 

وال يقتصر اإلنسان على الصالة أو . الة والسالم عليهاملؤمنني بالص
صلى اهللا عليه فقط، وال عليـه  : التسليم بل جيمع بينهما، فال يقول
إذا صلى علـى  : وقال-رمحه اهللا-السالم فقط، هكذا قاله النووي 

أي ليقل عليـه الصـالة   -فليجمع بني الصالة والتسليم  النيب 
يا أَيها الَّذين َآمنوا صـلُّوا علَيـه   : والسالم؛ مصداقاً لقوله تعاىل
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  .]٥٦: األحزاب[وسلِّموا تسليما

  :حكم الصالة على النيب 
أي  -أمـا حكمهـا   «: يف الفتح -رمحه اهللا-قال ابن حجر 

فأصل ما وقفت عليه من كالم  -حكم الصالة والسالم على النيب 
  :العلماء فيه عشرة مذاهب

  .ن جرير إا مستحبة وادعى اإلمجاع على ذلكقول اب: أوهلا
لكن أقل ما حيصل بـه  ، أنا جتب يف اجلملة بغري حصر: ثانيها

  .اإلجزاء مرة واحدة
جتب يف العمر يف صالة أو يف غريها وهي مثل كلمـة  : ثالثها

  .التوحيد
  .جتب يف القعود آخر الصالة: رابعها

  .جتب يف التشهد: خامسها
  .ة من غري تعيني احمللجتب يف الصال: سادسها
  .جيب اإلكثار منها من غري تقيد بعدد: سابعها
  .كلما ذكر عليه الصالة والسالم: ثامنها

  .يف كل جملس مرة ولو تكرر ذكره مراراً: تاسعها
  .يف كل دعاء: عاشرها

أا جتب مرة واحدة يف  -وهو الصحيح-وذكر بعض العلماء 
  .الة والسالم عليه فيهاالعمر، وكذلك يف املواطن اليت جيب الص
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  :ومن أدلة وجوا ما يلي

إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّـذين  : قال تعاىل
  .]٥٦: األحزاب[ َآمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

مسع  أنه -رضي اهللا عنهما-وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
من صلى علي صالة صلى اهللا عليـه ـا   «: يقول رسول اهللا 

  .]رواه مسلم[» عشراً
: قـال  أن رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-وعن ابن مسعود 

الترمـذي وهـو   [» أوىل الناس يب يوم القيام أكثرهم علي صالة«
  .]حسن صحيح

مسع رسول اهللا «: قال -رضي اهللا عنه -وعن فضالة بن عبيد 
 ًيدعو يف صالته مل ميجد اهللا ومل يصل على النيب، فقـال   رجال

إذا صلى : عجل هذا، مث دعاه فقال له أو لغريه«: رسول اهللا 
والثناء عليه، مث ليصـل   -عز وجل-فليبدأ بتمجيد اهللا ، أحدكم

رواه أمحد وأبو [» مث ليدع مبا شاء، صلى اهللا عليه وسلم على النيب
  .]ن خزمية وابن حبان وهو صحيحداود والترمذي والنسائي واب

رغـم  «: قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 
الترمذي وهو صحيح[» أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي[.  

وروي اإلمام أمحد، عن علي بن احلسني، عن أبيه، أن رسول 
» البخيل من ذكـرت عنـده مث مل يصـل علـي    «: قال اهللا 
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٤٢  

 
  .]الصحيح[

ما جلس «: قال عن النيب  -رضي اهللا عنه-ريرة وعن أيب ه
قوم جملساً مل يذكروا اهللا فيه ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم 

يوم القيامة، فإن شاء عذم وإن شاء غفر  -حسرة وندامة-ترة 
  .]الترمذي وهو صحيح[» هلم

  :املواطن اليت جيب فيها الصالة على النيب 
أمجع املسلمون على مشـروعيته   وهو أمهها وأكربها وقد -١

وذلك يف التشهد األخري يف الصالة، وهي ركن من أركان الصالة 
األربعة عشر، من تركها متعمداً بطلت صالته، فقد أخرج البيهقي 

من مل يصل «: قال -وهو من كبار التابعني-بسند قوي عن الشعيب 
 ، ويف ذلك أيضـاً حـديث  »يف التشهد فليعد صالته على النيب 

  .فضالة السابق وهو صحيح فلرياجع
يف صالة اجلنازة، بعد التكبرية الثانية، ورد يف السنة، أنـه   -٢

يصلي على : يقرأ الفاحتة، و بعد التكبرية الثانية: بعد التكبرية األوىل
: يدعو للميت، وبعد التكبرية الرابعة: ، وبعد التكبرية الثالثةالنيب 

  .احدة عن ميينهينتظر قليالً مث يسلم تسليمة و
  .كخطبة اجلمعة والعيدين واالستسقاء وغريها: يف اخلطب -٣
عـن   -رمحه اهللا-بعد إجابة املؤذن، ملا روى اإلمام أمحد  -٤

إذا «: يقـول  عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أنه مسع رسول اهللا 
مسعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي، فإنه من صـلى  

  .]صحيح[» ..عليه ا عشراًعلي صلى اهللا 
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٤٣  
 

البخيل من ذكرت «: أو كتابته، لقوله  عند ذكره  -٥
، وذكـر ابـن   ]الترمذي وهو حسن صحيح[» عنده فلم يصل علي

من ذكرت «: حجر يف فتح الباري، من حديث أيب هريرة مرفوعاً
الترمـذي  [» عنده ومل يصل علي فمات فدخل النار فأبعـده اهللا 

  ].شواهدوصححه احلاكم وله 
: قال يوم اجلمعة وليلتها، فعن أوس بن أوس، عن النيب  -٦

 -عليه السالم-إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم «
وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصالة، 

كيف تعـرض  : يا رسول اهللا: قالوا» فإن صالتكم معروضة علي
إن اهللا حرم علـى  «: قال -أي بليت- صالتنا عليك وقد أرمت

النسـائي  [» -عليهم السـالم -األرض أن تأكل أجساد األنبياء 
  ].وصححه األلباين

: عند دخول املسجد واخلروج منه، عن فاطمـة قالـت   -٧  
إذا دخل املسجد صلى على حممـد وسـلم،    كان رسول اهللا «

رج وإذا خ» رب اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك«: وقال
رواه [» رب اغفر يل ذنويب، وافـتح يل أبـواب فضـلك   «: قال

  .]الترمذي وصححه األلباين

إن هللا «: والصالة عليه يف كل وقت؛ لقوله  ذكره  -٨
رواه أمحد والنسائي وهو [» مالئكة سياحني يبلغوين من أميت السالم

  .]صحيح
مث  قبل الدعاء وبعده، فالداعي يبدأ حبمد اهللا والثناء عليه، -٩
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٤٤  

 
مبا شاء من خريي الدنيا واآلخرة، مث يدعو ، مث يصلي على النيب 

الدعاء بني الصالتني «: ، ملا وردعلى النيب بالصالة خيتم دعاءه 
ولقول عبد اهللا بن مسـعود  . ]اجلزائري يف هذا احلبيب[» علي ال يرد

إذا أراد أحدكم أن يسأل اهللا شيئاً فليبدأ حبمد اهللا  -رضي اهللا عنه-
، وقد ذكـرت يف  والثناء عليه مبا هو أهله، مث يصلي على النيب 

مسع رجالً يدعو مل ميجد اهللا ويثين عليـه ومل   حديث سابق أنه 
 قم دعاه النيب » عجل هذا«: فقال النيب  يصل على النيب 
عـز  -يـد اهللا  مجإذا صلى أحدكم فليبدأ بت«: فقال له أو لغريه

» ا شـاء مبعلى النيب مث ليدع بعد  والثناء عليه، مث ليصل -وجل
  .]حديث صحيح رواه احلاكم وغريه[

مبا أن الصالة على النيب :  عند كتابة أو قراءة امسه  -١٠  
  مشروعة يف الصلوات يف التشهد، وغري ذلك من املواضع، فهي

تتأكد عند كتابة امسه يف كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو حنو 
تب كاملة حتقيقاً مبا أمرنا اهللا به، وليتذكرها ذلك، واملشروع أن تك

القارئ عند املرور عليها وال ينبغي عند الكتابة االقتصار يف الصالة 
وما أشبهها مـن  ) صلعم(أو ) ص(على كلمة  على رسول اهللا 

الرموز اليت قد يستعملها بعض الكتاب واملؤلفني ملا يف ذلك مـن  
صـلُّوا   :  كتابه العزيز بقولهيف -سبحانه وتعاىل-خمالفة أمر اهللا 

، مع أنه ال يتم ا املقصـود  ]٥٦: األحزاب[ علَيه وسلِّموا تسليما
كاملة، ) صلى اهللا عليه وسلم(وتنعدم األفضلية املوجودة يف كتابة 
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٤٥  
 

وقد ال ينتبه هلا القارئ أو ال يفهم املراد، علماً بأن الرمز هلـا قـد   
  .منه كرهه أهل العلم وحذروا

فقد ذكر ابن الصالح يف كتابه علوم احلديث املعروف مبقدمة 
أن حيافظ على كتابة الصالة والسالم علـى  : التاسع: "ابن الصالح
عند ذكره، وال يسأم من تكرير ذلك عند تكـراره،   رسول اهللا 

فإن ذلك من أكرب الفوائد اليت يتعجلها طلبة احلديث وكتبته ومـن  
  ".عظيماً أغفل ذلك فقد حرم حظاً

وقد رأينا ألهل ذلك منامات صاحلة، وما يكتبه من ذلك فهو 
  .دعاء ال كالم يرويه

  :مث ليتجنب يف إثباا نقطتني: وقال ابن الصالح
وروي ) وسـلم (أن يكتبها منقوصة معىن بأال يكتب : أحدمها

كنت أكتـب  : أنه كان يقول -رمحه اهللا تعاىل-عن محزة الكناين 
) وسـلم (وال أكتـب   ب عند ذكر النيب احلديث، وكنت أكت

: قال: مالك ال تتم الصالة علي؟: يف املنام فقال يل فرأيت النيب 
: ، وقال ابن الصـالح )وسلم(إال كتبت  فما كتبت بعد ذلك 

  ).عليه السالم(يكره كتابة 
فـتح املغيـث   (يف كتابه  -رمحه اهللا-وقال العالمة السخاوي 
أي ) الرمز هلا(واجتنب أيها الكاتب ): "شرح ألفية احلديث للعراقي

يف خطك بأن تقتصر منها على  الصالة والسالم على رسول اهللا 
حرفني وحنو ذلك فتكون منقوصة كما يفعله بعض اجلهلة وعـوام  

  )".صلعم(أو ) صم(أو ) ص( الطلبة فيكتبون بدالً من 
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تدريب الراوي يف شرح (يف كتابه  -رمحه اهللا-وقال السيوطي 

ويكره االقتصار على الصالة أو التسليم هنا ويف ): "قريب النواويت
كل موضع شرعت فيه الصالة كما يف شرح مسلم وغريه لقولـه  

: ، إىل أن قال]٥٦: األحزاب[ صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما : تعاىل
) صـلعم (ويكره الرمز هلا يف الكتابة حبرف أو حرفني كمن يكتب 

  ".بل يكتبها بكاملها
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن حيـافظ علـى الصـالة    

يف كل وقت وحني ويلتمس األفضل وما فيه  والسالم على النيب 
ووينه مثـل   ويلهزيادة يف األجر والثواب، وأن يترك الشيطان وتس

  .على أمته هذه األمور، اليت هي من آكد حقوق النيب 
كثرية ذكرها أهل العلم يف  ومواطن الصالة فيها على النيب 

  :كتبهم، وسأمجل بعضها
  .يف آخر القنوت -١١
  .على الصفا واملروة، عند االجتماع يف االس -١٢
  .عند الفراغ من التلبية -١٣
  .افعند استالم احلجر األسود يف الطو -١٤
  .عند إلقاء الدروس واحملاضرات والندوات -١٥
  .عقب ختم القرآن -١٦
  .عند القيام من الس -١٧
  .عند املرور على املساجد ورؤيتها -١٨
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٤٧  
 

  .عند اهلم والغم والشدائد -١٩
  .عز وجل-عند طلب املغفرة والرمحة من اهللا  -٢٠
  .يف أول النهار وآخره -٢١
أراد املذنب أو العاصـي أن  عقب الذنب أو املعصية إذا  -٢٢

  .يكفر اهللا عنه
  .عند خطبة الرجل املرأة -٢٣
  .عند دخول املنزل -٢٤
  .عز وجل-كلما ذكر اهللا  -٢٥
  .إذا نسي الشيء وأراد ذكره -٢٦
  .عند النوم -٢٧
  .عقب الصلوات -٢٨
  .عند طنني األذن -٢٩

، وإال كان هذا بعض ما ذكره أهل العلم من مواطن ذكره 
 كل وقت وحني، فقد روى مسلم يف صحيحه أن الـنيب  فذكره يف
 ـا عشـراً   «: يقول من صلى علي صالة صلى اهللا عليـه «

فصلوات ريب وسالمه عليه ما دامت السموات واألرض قـائمتني،  
  .وما دامت الشمس والقمر دائبني

  :فوائد ومثرات الصالة على النيب 
 -قـال جل مـن  -حيث قال -عز وجل-امتثال أمر اهللا  -١
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إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين َآمنـوا  : سبحانه

  .]٥٦: األحزاب[ صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما
أوىل الناس يب يوم «: يوم القيامة، قال  القرب منه  -٢

  .]صحيح الترمذي وهو حسن[» القيامة أكثرهم علي صالة
حصول عشر صلوات من اهللا على املصلي عليـه مـرة،    -٣
مسـلم  [» من صلى علي واحدة صلى عليه اهللا ا عشراً«: لقوله

  .]وأبو داود والترمذي والنسائي
  .يرفع له عشر درجات -٤
  .يكتب له عشر درجات -٥
ودليل ذلك ما رواه أبو بردة عن : ميحى عنه عشر سيئات -٦
علي من أميت صالة خملصاً من قلبه؛ صـلى  من صلى «: النيب 

اهللا عليه ا عشر صلوات، ورفعه ا عشر درجات، وكتب لـه  
صححه ابن حبان ورواه [» ا عشر حسنات، وحما عنه عشر سيئات

وذكر مثله يف تيسري ) ١٢/٤٥٨(ذكره ابن حجر يف الفتح  ]النسائي
  ).٣/٥١٤(العلي القدير 

ب اإلنسان من هم، لذلك يمل يص فيها كفاية من اهللا تعاىل -٧
أرأيت إن جعلت صاليت كلها عليـك؟   ملا قال الصحايب للنيب 

رواه أمحـد  [» يكفيك اهللا ما أمهك من دنياك وأخراك إذن«: قال
  .]وهو صحيح

إنه يرجى إجابة الدعاء إذا قدمت قبله وبعده، وقد مر بنا  -٨
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متجيـد اهللا   أنه بعـد . دليل ذلك، يف الرجل الذي بني له النيب 
، مث ليدع مبا شاء ويف صـحيح  والثناء عليه مث الصالة على النيب 

رجالً يصـلي، فمجـد اهللا    مسع رسول اهللا «: النسائي لأللباين
ادع جتـب،  «: فقال رسـول اهللا   ومحده وصلى على النيب 

  .»وسل تعطه
، عن عبد اهللا بن عمـرو بـن   إا سبب لشفاعة النيب  -٩

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما «: يقول ع النيب العاص، أنه مس
يقول، مث صلوا على فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا 

يل الوسيلة، فإا منزلة يف اجلنة  -عز وجل-عشراً، مث سلوا اهللا 
ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا تعاىل وأرجو أن أكون أنا هو، فمن 

أبـو داود وغـريه وهـو    [ »الشـفاعة سأل يل الوسيلة حلت عليه 
  .]صحيح

أفأجعـل   قال رجل للنيب : إا سبب ملغفرة الذنوب -١٠
  .]صحيح[» إذن يغفر لك اهللا ذنبك كله«: لك صاليت كلها؟ قال

عن عبد اهللا بن عمـرو بـن   : إا سبب لقضاء احلوائج -١١
إن املؤذنني يفضلوننا، فقـال  : يا رسول اهللا: العاص أن رجالً قال

  » قل كما يقولون فإذا انتـهيت فسـل تعطـه   «: سول اهللا ر
  .]حسن صحيح: أبو داود وقال األلباين[

إا سبب لطيب الس وأنه ال يعود حسرة على أهلـه   -١٢
ما جلس قوم جملساً مل يذكروا اهللا فيـه ومل  «: يوم القيامة، قال 

ذم يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء ع
  .]الترمذي وهو صحيح[» وإن شاء غفر هلم
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 إا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى على الـنيب   -١٣

» البخيل من ذكرت عنده مث مل يصل علي :»عند ذكره، قال 
  .]رواه الترمذي وهو حسن صحيح[

إا جناة له من الدعاء عليه برغم األنف إذا تركتها عند  -١٤
أنف رجل ذكرت عنده فلـم يصـل   رغم «: ، قال ذكره 

الترمذي وهو صحيح[» علي[.  
إا تدل صاحبها على طريق اجلنة وختطئ بتاركها عـن   -١٥

» من نسي الصالة على خطئ طريـق اجلنـة  «: طريقها، قال 
  .]رواه ابن ماجة وهو حسن صحيح[

عند  خروج العبد من الشقاء عندما يصلي على النيب  -١٦
  » د ذكرت عنده فلـم يصـل علـي   شقي عب«: ذكره، قال 

  .]رواه الطرباين[
من اجلفاء أن «: إا خيرج ا العبد من اجلفاء، قال  -١٧

مصنف عبد الرازق[» أذكر عند رجل فال يصلي علي[.  
وذكره عنده،  إا سبب عرض اسم املصلي على النيب  -١٨

  .]أبو داود[» فإن صالتكم معروضة علي :»كما قال 
ما مـن  «: قال . سبب لصالة املالئكة على العبدإا  -١٩

مسلم يصلي علي إال صلت عليه املالئكة ما صلى علي، فليقـل  
  ].صحيح ابن ماجة باختصار السند[» العبد من ذلك أو ليكثر

  .إا تقوم مقام الصدقة ملن ال يستطيع التصدق لعسرته -٢٠
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٥١  
 

  .إا سبب لتبشري العبد باجلنة قبل موته -٢١
  .إا زكاة للمصلي وطهارة له -٢٢
  .إا سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة -٢٣
  .على من صلى وسلم عليه إا سبب لرد النيب  -٢٤
  .إا لتذكر العبد ما نسيه -٢٥
  .إا سبب لنفي الفقر -٢٦
  .إا تنجي من ننت الس الذي ال يذكر اهللا فيه ورسوله  - ٢٧
  .لعبد على الصراطإا سبب لوفور نور ا -٢٨
  .إا سبب للربكة للمصلي -٢٩
  .إا سبب لنيل رمحة اهللا تعاىل -٣٠
  .إا سبب حملبة املصلي للنيب  -٣١
  .إا سبب هلداية العبد وحياة قلبه -٣٢

كثرية ومجـة، ولعلـي    وفوائد ومثرات الصالة على النيب 
 وفيما ذكرت منها وأشرت، واختصرت البعض، أسهبت يف بعضها

إليه كفاية بإذن اهللا تعاىل؛ ملن أراد التدبر والتذكر وحصول الفائدة 
  .واألجر

فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حممد وعلى آلـه  
  .وصحبه أمجعني

  :صيغ الصالة على النيب 
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يف كتب أهـل   كثرت األحاديث بصيغ الصالة على النيب 

اء اهللا تعاىل معزوة احلديث، وتطبيقاً للسنة يف ذلك فسأذكرها إن ش
-عز وجل-إىل مصدرها؛ حىت تعم الفائدة وحيصل اخلري بإذن اهللا 

  .يف تنوع الصالة والسالم على النيب 
: روى البخاري يف صحيحه عن كعب بن عجرة، قـال  -١

يا رسول اهللا قد علمنا كيف نسلم : فقلنا خرج علينا رسول اهللا 
لهم صل على حممد ال: قولوا«: عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال

وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم،  
إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممـد كمـا   

  .»باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
قلنا يـا  : وروى البخاري أيضاً عن أيب سعيد اخلدري قال -٢

: قولـوا : صلي عليك؟ قـال رسول اهللا هذا السالم عليك فكيف ن
اللهم صل على حممد عبدك ورسولك، كمـا صـليت علـى    «

وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبـراهيم  ، إبراهيم
  .»وآل إبراهيم

يا : وروى البخاري أيضاً عن أيب محيد الساعدي أم قالوا -٣
صل على حممد  اللهم«: قولوا: رسول اهللا كيف نصلي عليك؟ قال

وذريته، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد  وأزواجه
  .»وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

وعند أيب داود، وصححه األلبـاين، عـن أيب مسـعود     -٤
يف جملس سعد بن عبادة، فقال  أتانا رسول اهللا : األنصاري قال
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ل اهللا فكيـف  أمرنا اهللا أن نصلي عليك يا رسو: له بشري بن سعد
حىت متنني أنه مل يسأله، مث قال  نصلي عليك؟ فسكت رسول اهللا 

اللهم صل على حممد وآل حممـد كمـا   «: قولوا: رسول اهللا 
صليت على إبراهيم، وبارك على حممد وآل حممد كما باركـت  

  .»على إبراهيم، إنك محيد جميد
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد «وعن احلكم، قال  -٥

ا صليت على إبراهيم إنك محيد جميد، اهللا بارك على حممـد  كم
وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم، يف العاملني إنـك  

  .]أبو داود وهو صحيح[» محيد جميد
اللهم صل على حممـد  : "قولوا: وعن عقبة بن عمرو، قال -٦

  ].أبو داود وهو صحيح" [النيب األمي وعلى آل حممد
وهو صحيح، مـن حـديث أيب محيـد    وعند ابن ماجة  -٧

يا رسول اهللا، أمرنا بالصالة عليك، فكيـف  : الساعدي أم قالوا
اللهم صل على حممـد وأزواجـه   «: قولوا: نصلي عليك؟ فقال

وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على حممد وأزواجـه  
وذريته، كما باركت على آل إبراهيم يف العـاملني إنـك محيـد    

  .»جميد
ند النسائي وصححه األلباين من حديث أيب مسـعود،  وع -٨

اللهم صل على حممد وعلى آل حممـد، كمـا   «: قولوا: قال 
صليت على آل إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما 
باركت على آل إبراهيم، يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما 
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  .»علمتم
رسول اهللا كيـف   يا: قلنا: وعن طلحة بن عبيد اهللا، قال -٩

اللهم صل على حممـد وعلـى آل   «: قولوا: الصالة عليك؟ قال
حممد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك محيد جميـد،  
وبارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم وآل 

  .]صحيح النسائي[» إبراهيم إنك محيد جميد
حـديث أيب   وعند النسائي أيضاً وصححه األلباين مـن  -١٠

اللهم صل علـى حممـد عبـدك    «: قولوا: سعيد اخلدري، قال
ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك علـى حممـد وآل   

  .»حممد، كما باركت على إبراهيم
روى ابن أيب : يف تفسريه قال -رمحه اهللا-أورد ابن كثري  -١١

ائكَتـه  إِنَّ اللَّه وملَملا نزلت اآلية : حامت عن كعب بن عجرة، قال
 يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين َآمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسـليما 

يا رسول اهللا قد علمنا السالم عليـك،  : قلنا: قال. ]٥٦: األحزاب[
اللهم صل على حممد وعلـى  «: قولوا: فكيف الصالة عليك؟ قال

وعلى آل إبراهيم إنك محيـد  آل حممد كما صليت على إبراهيم 
جميد، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم 

  .]حديث صحيح[» وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
وقد أورد أهل العلم يف كتبهم الكثري من صيغ الصالة علـى  

  .النيب 
  .وفيما ذكرت كفاية بإذن اهللا تعاىل



  

 على أمته حق النيب 
 

٥٥  
 

  أمور جيب احلذر منها تتعلق بالنيب 
  :إمث من كذب على النيب : أوالً

الكذب صفة مذمومة، ممقوتة، يبغضها اهللا ورسوله، وال يرضى 
ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَى  : -جل وعال-ا مؤمن، قال اهللا 

بِنيالْكَاذ ]٦١: آل عمران[.  
 أن صفة الكذب دي بصاحبها إىل الفجور، وقد بين النيب 

وال شك أن الفجور من األسباب اليت تودي بصـاحبها إىل نـار   
وإن الكذب يهدي إىل الفجور، «: فقال  -والعياذ باهللا-جهنم 

وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند 
: من الكـذب فقـال   وقد حذر النيب . ]متفق عليه[» اهللا كذاباً

فمن كـذب  » له، ويل لهويل مل كذب ليضحك به الناس ويل «
حمرماً وصاحبه موعود بويـل،   مازحاً ليضحك الناس عده النيب 

  .وويل هذا واد يف جهنم
فإذا كان هذا عاقبة الكذب على الناس وللناس، فما بالك أخي 

-الكرمي مبن كذب على النيب متعمداً، فال شك أن مقره قعر جهنم 
يس ككـذب علـى   ، لألن الكذب على النيب  -أعاذنا اهللا منها

أحد من الناس؛ ألنه ال ينطق عن اهلوى وإمنا يعلمه ربه مبا يوحيـه  
أو ما يلقيه يف روحه فكل ما  -عليه السالم-إليه عن طريق جربيل 

كل  ه ثأحاديأنزله اهللا من كالمه سبحانه، أو  مما يقوله النيب 
ذلك مما يوحيه اهللا إليه، فالكذب عليه يف ذلك موجـب لـدخول   

من كـذب علـي   «: فقال ، وقد صرح بذلك نيب األمة النار



  
على أمته حق النيب 

  
٥٦  

 
ال «: وقال . ]صحيح ابن ماجة[» متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

]. صحيح ابن ماجـة [» تكذبوا علي فإن الكذب علي يوجل النار
فهو واقع يف هذا الوعيـد الشـديد،    فكل من كذب على النيب 

  .به وكذلك من دل على ذلك أو رضي به أو روى
: قال -رضي اهللا عنه-ويف احلديث احلسن الذي رواه أبو قتادة 

إياكم وكثرة احلديث عين، فمن قال «: يقول مسعت رسول اهللا 
فليتبوأ مقعده  صدقاً، ومن تقول علي ما مل أقل علي فليقل حقاً أو

  ].ابن ماجة[» من النار
 حـديثاً  وهلذا كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول اهللا 

، تنبيهاً على أن ما ذكره أو كما قال رسول اهللا : ففرغ منه قال
نقل باملعىن، وأما اللفظ فيحتمل أن يكون لفظاً آخر، وذلك أيضـاً  

، فهنيئاً هلم ذلك احلرص يف خوفاً من الزيادة أو النقص عما قاله 
  .احلديث عن رسول اهللا 

د ، عن عبومن حرص السلف على احلديث عن رسول اهللا 
حدثنا عن رسـول اهللا  : قلنا لزيد بن أرقم: الرمحن بن أيب ليلى قال

 كربنا ونسينا واحلديث عن رسول اهللا : قال شديد.  
جالست ابن عمر سنة فما مسعته حيـدث عـن   : وقال الشعيب

وما ذاك إال خوفاً من اإلفـراط والتفـريط يف   . شيئاً رسول اهللا 
ادة مع الناس، أما جمالس العلـم  ، وهذا يف االس املعتالنقل عنه 

ما علمه العلماء من أحاديثه، ألنـه أمـر    فال بد من التبليغ عنه 
] البخاري[» بلغوا عين ولو آية«: بذلك فقال عليه الصالة والسالم
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العلماء ورثة األنبياء، واألنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهـاً، وإمنـا   
  .ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر

أخربنا شـعبة  : ويف صحيح البخاري عن علي بن اجلعد، قال
مسعـت  : مسعت ربعي بن حراش، يقول: أخربين منصور، قال: قال

ال تكذبوا علي فإنه من كذب علـي :»  قال النيب : علياً يقول
  .»فليلج النار

والكذب هنا هـو  » من يكذب علي يلج النار«: وعند مسلم
يه سواًء كان عمـداً أم خطـأ،   اإلخبار بالشيء خبالف ما هو عل

واملخطئ وإن كان غري مأثوم باإلمجاع، ولكن اإلكثار من احلديث 
قد يوقع صاحبه يف اخلطأ، وهو ال يشعر، فإنـه إن مل   عن النيب 

يأمث باخلطأ لكن قد يأمث باإلكثار إذ اإلكثار مظنة اخلطأ، وإذا حدث 
يعمل به علـى   الثقة باخلطأ فحمل عنه وهو ال يشعر أنه خطأ فإنه

الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل مبا مل يقله الشارع، فمـن  
خشي من إكثار الوقوع يف اخلطأ، ال يؤمن عليـه اإلمث إذا تعمـد   

إين ال أمسعك حتـدث  : اإلكثار، فمن أجل هذا، عندما سئل الزبري
أما إين مل أفارقه، لكن : كما حيدث فالن وفالن، قال عن النيب 

» من كذب علـي فليتبـوأ مقعـده مـن النـار     «: ه يقولمسعت
  ].البخاري[

سألت عبد اهللا بن عبد الرمحن، أبا ): الترمذي(قال أبو عيسى 
حـدث  من «: عن حديث النيب ) الدارمي اإلمام احلافظ(حممد 

من : قلت له» عين حديثاً وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبني



  
على أمته حق النيب 

  
٥٨  

 
أ أخياف أن يكون قد دخـل  روى حديثاً وهو يعلم أن إسناده خط

، أو إذا روى الناس حديثاً مرسالً أسنده بعضهم أو حديث النيب 
ال، إمنا معىن هـذا  : قلب إسناده يكون قد دخل يف احلديث؟ فقال

احلديث إذا روى الرجل حديثاً وال يعرف لذلك احلديث عن النيب 
 أصل فحدث، فأخاف أن يكون قد دخل يف هذا احلديث.  

  :أو االستهزاء به به س: ثانياً
كفر بواح وإحلاد مسـافر،   ال يشك مسلم أن سب النيب 

حيزن هلا كل مسلم، ويدمى هلا قلب كـل   وإا واهللا جلرأة عليه 
  .مؤمن

أو االستهزاء به كفر صريح ال شك فيه، ومما يوجب  فسبه 
اللعنة والعار، واخللود يف النار، وغضب اجلبار، واخلروج من دائرة 

  .إلسالم واإلميان إىل حيز الشرك والنفاق والكفرانا
: يف قوله تعاىل -عز وجل-كيف ال؟ وقد صرح ا كتاب اهللا 

 ِزهتست متكُن هولسرو هاتَآيو ونَ ُءقُلْ أَبِاللَّه * متكَفَر وا قَدرذتعلَا ت
انِكُمإِمي دعب ]٦٦-٦٥: التوبة.[  

ية يف قوم من املنافقني يف غزوة تبوك، وكـانوا  ونزلت هذه اآل
هؤالء أرغـب  ما رأينا مثل قرائنا : "وأصحابه يقولون يف النيب 

، وذلك اسـتهزاء  »اً، وال أجنب عند اللقاءبطوناً، وال أكذب ألسن
وسخرية وتثبيطاً للمؤمنني يف تلك الغزوة، فأنزل اهللا تعاىل فـيهم  

اً بكفرهم وكفـر أمثـاهلم ممـن    قرآنا يتلى إىل يوم القيامة حاكم
أو مبا جاء به، أو سبه عليه الصالة والسـالم؛   يستهزئون بالنيب 
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قـد   فقد ثبت يف سنن النسائي بسند صححه األلباين أن الـنيب  
بالسـب   -عليه الصالة والسـالم -أهدر دم امرأة كانت تقع فيه 

له والشتم وما ذلك إال لعظم هذا األمر عند اهللا تعاىل وعند رسـو 
له صفة الكمـال   -جل وعال-فاهللا . ، وعند كل مؤمن مؤمنة

سبحانه، وكتابه من كالمه سبحانه وهو من صفات كماله تعـاىل،  
أكمل اخللق وسيدهم وخامت املرسـلني وخليـل رب    ورسوله 

العاملني، فاصطفاء اهللا جل شأنه لتبليغ كالمه وما ذاك إال ملنزلته عند 
  .ربه سبحانه

هللا أو بكتابه أو برسوله أو بشيء من دينه فهـو  فمن استهزأ با
كافر كفراً ظاهراً ونفاقاً سافراً، وهو عدو لرب العـاملني وكفـر   

  .برسوله األمني 
وقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع العلماء على كفر من 

  .أو تنقصه، وعلى وجوب قتله سب الرسول الكرمي 
أمجع مجاعة العلماء " -اهللارمحه -قال اإلمام أبو بكر بن املنذر 

القتل، وممن قاله مالك والليث وأمحد  على أن حد من سب النيب 
  .انتهى" وإسحاق وهو مذهب الشافعي

أو االسـتهزاء بـه أو تنقصـه أو     فال شك أن سب النيب 
  .احتقاره فال شك أن ذلك كفر وصاحبه حالل الدم واملال

مـن   تنقصه مجعت األمة على قتل م: "وقال القاضي عياض
  .انتهى" املسلمني وسابه

أمجع العلماء علـى  : "وقال حممد بن سحنون، من أئمة املالكية
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واملتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعـذاب اهللا   أن شامت النيب 

" له، وحكمه عند األئمة القتل، ومن شك يف كفره وعذابه كفـر 
  .انتهى

أي  -السـاب  إن " -رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إن كان مسلماً أنه يكفـر ويقتـل بغـري     - من سب الرسول 

  .انتهى" خالف، وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم
أو استهزأ بـه أو   وعلى ما ذكرنا آنفاً فإن من سب النيب 

بشيء مما جاء به أو تنقصه أو احتقره فهو كافر حمكـوم بكفـره   
يستتاب، بـل يقتـل    ويقتل ردة، حىت قال بعض أهل العلم إنه ال

فوراً، وسواًء كان ذلك السب فعالً أو قوالً، كمن يرسم صورة له 
 يف شكل خمز أو مضحك.  

، وال يقف حيـال  وعلى كل مسلم أن يذب ويرد عن نبيه 
  .ذلك األمر مكتوف اليدين، فاألمر يف ذلك خطري وعظيم

  :االحتفال مبولد النيب : ثالثاً
العصر وما سبقه من العصور من  مما سرى يف املسلمني يف هذا

التشبه بالكفار، والتشبه بالنصارى يف عمل ما يسمى باالحتفـال  
باملولد النبوي، حيتفل جهلة املسلمني أو العلماء املضلني يف ربيـع  

، فمنهم من يقيم األول من كل سنة مبناسبة مولد الرسول حممد 
ت أو األمكنـة  هذا االحتفال يف املساجد، ومنهم من يقيمه يف البيو

املعدة لذلك وحيضره مجوع كثرية من دمهـاء النـاس وعـوامهم،    
ويعملون ذلك تشبهاً بالنصارى يف ابتداعهم يف االحتفـال مبولـد   



  

 على أمته حق النيب 
 

٦١  
 

بعث نبيه  -سبحانه وتعاىل-وال ريب أن اهللا . عليه السالم-املسيح 
باهلدى ودين احلق، وهو العلم النافع والعمل الصاحل، ومل  حممداً 
إليه حىت اكتمل له وألمته الدين وأمت عليهم النعمة كما قال يقبضه 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي : سبحانه وتعاىل
لَامالْإِس لَكُم يتضرو ]٣: املائدة.[  

ذه اآلية الكرمية أن الدين قد كمل  -سبحانه وتعاىل-فبني اهللا 
مة قد أمتت، فمن زعم أن حيدث حدثاً يزعم أنه مشروع وأنه والنع

ينبغي للناس أن يهتموا به ويعلموا به، فالزم قوله إن الدين لـيس  
بكامل بل هو حمتاج إىل مزيد وتكميل، وال شك أن ذلك باطـل،  
بل من أعظم الفرية على اهللا سبحانه واملصادمة هلذه اآلية الكرميـة،  

 املولد النبوي مشروعاً لبينـه الرسـول   ولو كان االحتفال بيوم 
ألمته ألنه أنصح الناس هلم، وليس بعده نيب يبني ما سكت عنه من 

، خامت النبيني، وقد أبان للناس ما جيب له من احلـق  حقه، ألنه 
كمحبته واتباع شريعته والصالة والسالم عليه، وغري ذلـك مـن   

ته أن االحتفـال  حقوقه املوضحة يف الكتاب و السنة ومل يذكر ألم
طيلـة   بيوم مولده أمر مشروع حىت يعملوا بذلك ومل يفعلـه  

أحب الناس لـه وأعلمهـم    -رضي اهللا عنهم-حياته، مث الصحابة 
حبقوقه مل حيتفلوا ذا اليوم ال اخللفاء الراشـدون وال غريهـم، مث   

  .التابعون هلم بإحسان يف القرون الثالثة املفضلة مل حيتفلوا ذا اليوم
أفتظن أن هؤالء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حـىت جـاء   

ال واهللا، ولن يقول ق؟ املتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا احل
  .هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان
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وإذا علم أن االحتفال بيوم املولد النبوي مل يكن موجـوداً يف  

يف عهد أتبـاعهم يف  ، وال يف عهد الصحابة الكرام، وال  عهده 
الصدر األول، وال كان معروفاً عندهم، علم أن ذلك بدعة حمدثـة  
يف دين اهللا ال جيوز فعلها وال إقرارها وال الدعوة إليها، بل جيـب  

خـري  «: يف خطبة اجلمعـة  إنكارها والتحذير منها عمالً بقوله 
، وشـر األمـور   الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممـد  

  .»وكل بدعة ضاللة حمدثاا
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء «: -عليه الصالة والسالم-وقوله 

الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجـذ  
، »وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس «: -عليه الصالة والسالم-وقوله 
عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهـو   من«: ، وقوله »منه فهو رد

  .»رد
فكل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو رد مردود على صاحبه 
وعليه النكال وله الويل من اخلالق سبحانه، فمن كان عمله خارجاً 
عن الشرع املطهر وليس متقيداً به فهو مردود وال يزيد صاحبه إال 

 مقتاً وخساراً، ويـذهب ذلـك   بعداً عن اهللا تعاىل، وال يزيده إال
جـل  -العمل هباء منثوراً ملخالفته الواضحة لدين اهللا تعـاىل، واهللا  

إِنا نحن نزلْنا الـذِّكْر وإِنـا لَـه    : قد تكفل بدينه وحفظه -وعال
  ].٩: احلجر[ لَحافظُونَ

فمن شرع ألولئك الفئام من الناس هذا الدين الذي ابتـدعوه؟  
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أم هلم شركاء وآهلة أخـرى غـري اهللا   ! أم الشيطان؟! ى؟أهو اهلو
  !تشرع هلم ديناً غري دين اهللا تعاىل فتحلل وحترم هلم؟

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه  : قال تعاىل
اللَّه ]هـذه اآليـة    -جل وعال-، وقد ختم اهللا ]٢١: الشورى

فهؤالء ظلمـة، ظلمـة    إِنَّ الظَّالمني لَهم عذَاب أَليمو : بقوله
هم، ظلمة إلخوام املسلمني الذين يأتون من نألنفسهم، ظلمة لدي

فـإن اهللا  ، بعدهم، وجيدون البدع واخلرافات، واألهواء واملنكرات
  .جلت قدرته قد حرم الظلم على نفسه وجعله بني عباده حمرماً

بحه وأشنعه أن يتعدى اإلنسان على ربـه،  فمن أشد الظلم وأق
ليحذر أولئـك   -عز وجل-بأن يشرع للناس عبادة مل يأذن ا اهللا 
ترك هـذه األمـة علـى     من شديد عقابه، وأليم عذابه، فالنيب 

هلذه  البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، وقد أوضح 
فيها ما إن متسكت  أنه ترك -عليه الصالة والسالم-األمة قبل موته 

، فمن أراد أن وسنته  -عز وجل-به فلن تضل أبداً، كتاب اهللا 
يزيد يف الدين ما ليس منه، فالدين بريء منه وزيادته مردودة عليه، 

  .وهو مأزور غري مأجور آمث ببدعته تلك
تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيـغ  «: قال 

  .]اود واحلاكمالترمذي وأبو د[» عها إال هالك
وما طـائر   تويف رسول اهللا : -رضي اهللا عنه-وقال أبو ذر 

  .حيرك جناحيه يف السماء إال وقد ذكر لنا منه علماً
 واهللا ما مات رسـول اهللا  : -رضي اهللا عنه-وقال العباس 



  
على أمته حق النيب 

  
٦٤  

 
حىت ترك السبيل جاً واضحاً وأحل احلالل وحرم احلرام، ونكـح  

  .وطلق وحارب وسامل
صفحة صفحة وسـطراً   -عز وجل-كتاب اهللا  ولو تصفحنا

، سطراً، ملا وجدنا فيه آية تدل على أنه يحتفـل مبولـد الـنيب    
وكذلك يف السنة ال يوجد حديث وال أثر صحيح يعتمد عليه يدل 

فمن أين جاء أولئك الناس ذا االحتفال املبتدع يف دين . على ذلك
  .اهللا؟

يف الكتاب وال يف السنة، فكثرة وقوع احلوادث اليت ال أصل هلا 
وكذلك ترك  إمنا هو من ترك االشتغال بأوامر اهللا وأوامر رسوله 

اجتناب النواهي، فلو أن من أراد أن يعمل عمالً يف الـدين سـأل   
العلماء الربانيني، علماء أهل السنة واجلماعة، عمـا شـرعه اهللا يف   

ت كـل  ذلك فامتثله وأطاعه ورضي به وانتهى عما فيه ي، لوقع
  .األعمال مقيدة بالكتاب والسنة

ولكن املصيبة والطامة الكربى أن العامل يعمل مبقتضى رأيـه  
  .وهواه، فتقع احلوادث خمالفة ملا شرع اهللا
، واشتغل بـذلك عمـا   فمن امتثل أمر اهللا تعاىل وأمر نبيه 

سواه حصلت له النجاة يف الدنيا واآلخرة، ومـن خـالف ذلـك    
ه وانقـاد وراء املخططـات الصـهيونية    واشتغل خبواطره وهـوا 

والنصرانية وغريها من خمططات أعداء الدين وقع فيما حذر منـه  
الذين هلكـوا   -اليهود والنصارى-من حال أهل الكتاب  النيب 

بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتـهم  
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 يف أيدي لرسلهم، وابتداعهم يف دينهم، فكانوا فريسة وصيداً سهالً
  .املسلمني آنذاك

، وهم على الباطـل والضـالل  ، فهل حنذو حذوهم؟ نقتفي أثرهم
بل الواجب التمسـك  . واهللا؟ الينبغي هذا،  والزيغ واالحنالل؟ ال

الذي ال نصرة للمسلمني إال بتمسـكهم  ، بالدين اإلسالمي احلنيف
–اهللا وأن نترك االبتداع يف دين ، وال رفعة هلم إال بتقيدهم به، به

  -عز وجل

فأمور األعياد املخالفة للشرع واالحتفاالت املصادمة للـدين  
من حسن إسالم املرء تركـه  «: ليست من شعار املسلمني، بل إن

ويبتعد عن الشبهات، ومن اتقى ] الترمذي وهو حسن[» ماال يعنيه
  .الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه

ال يعنينا االهتمام  فأمر ليس يف كتاب اهللا وليس يف سنة نبيه 
به، وال حىت النظر إليه، وال التفكري فيه، فمن أراد عمله عليه قبـل  
ذلك أن يسأل أهل العلم عن ذلك، حىت يكون على بصـرية مـن   

 فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا تعلَمـونَ    : دينه، قال تعاىل
  ].٤٣: النحل[

  :والسؤال هنا
  املولد؟ ماذا حيدث يف هذا

إن غالب هذه االحتفاالت مع كوا بدعة خمالفة للدين فهي ال 
  :ختلو من اشتماهلا على منكرات أخرى، مثل
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اختالط الرجال بالنساء، مما قد يفضي إىل أمور حمرمة بني  -١

اجلنسني، بل إن ذلك حيصل غالباً يف هذه األعياد املبتدعة املنكـرة،  
خيالفون أمره، فيحصـل   وهم وكيف يدعي أولئك حب النيب 

وقد حذر عليه الصالة والسالم من ! االختالط بني الرجال والنساء؟
احلمـو  «: الدخول على النساء غري احملارم حىت إنه قال يف احلمـو 

  .»املوت
، وهم يقـدمون  فكيف يدعون حبهم واحتفاهلم مبولد النيب 

  !؟يف هذه االحتفال كل ما فيه معصية له 
ذه اخلرافات واخلزعبالت قبل أن حيل ـم  فليتب أولئك من ه

هادم اللذات، وهم غرقى يف الذنوب والشهوات، مث بعد ذلـك ال  
  .تنفع اآلهات والويالت

ذبح ذبائح يف مثل هذا املوالد واألعياد املزيفة، وال شـك   -٢
لعن اهللا من ذبح لغري «: وال ريب أن الذبح لغري اهللا شرك قال 

عـز  -و الطرد واإلبعاد مـن رمحـة اهللا   ه: ، واللعن]مسلم[» اهللا
قد أمر بأن يكون الذبح له سبحانه،  -عز وجل-وإن اهللا ، -وجل

قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّـه رب   : يف قوله تعاىل
 نيالَمالْع *    نيمـلسلُ الْمـا أَوأَنو تـرأُم كبِـذَلو لَه رِيكلَا ش   

  ].١٦٣-١٦٢: األنعام[
فالذبح لغـري  ] ٢: الكوثر[ فَصلِّ لربك وانحر : وقال تعاىل

اهللا يف األضرحة والقبور وغريه شرك أكرب من فعل ذلك فهو ملعون 
ملا جاء يف احلديث السابق، وحكم هذه الذبائح حكم امليتـة ولـو   
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  .عز وجل-ذكر اسم اهللا عليها، ألا مل تكن هللا 
ضرب الدفوف والطبول واستعمال األغاين واملعازف واهللا  -٣

قد حرم املعازف والغناء املصحوب معها سواء كـان   -جل وعال-
ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ : ماجناً أم ال، قال تعاىل

 ولَئك لَهم عذَاب مهِـني عن سبِيلِ اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتخذَها هزوا أُ
  ].٦: لقمان[

الصـحايب   -رضي اهللا عنـه -وقد أقسم عبد اهللا بن مسعود 
واهللا الذي ال إله إال هو : "املعروف عن املقصود بلهو احلديث، فقال

ليكونن من أميت أقوام يستحلون «: وقد ى النيب ". إنه الغناء
  ].البخاري[» احلر واحلرير واخلمر واملعازف

إنه واهللا ألمر تأسف له النفوس، وتضيق له القلـوب ممـن ال   
ينطبق عملهم على قوهلم، بل عملهم يكذب قـوهلم وال يصـدقه   

وحنتفل مبولـده، مث يف ذات الوقـت    يقولون حنب رسول اهللا 
  ،ويتجنبون ما أمر بـه . يعصونه وال يطيعونه ويرتكبون ما ى عنه

  !ي يدعيه أولئك املبتدعة؟الذ وأي اتباع له ! فأي حب هذا؟ 
شرب اخلمور واملسكرات والدخان والقات، وغري ذلـك   -٤

  من املشروبات احملرمة
يا أَيها : -جل وعال-واهللا تعاىل حذرهم واهم عنها، فقال 

 الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ
إِنما يرِيد الشـيطَانُ أَنْ يوقـع   * الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب
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  ].٩١-٩٠: املائدة[ وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ

هذه اآليات باآلية الدالة على طاعة اهللا  -عز وجل-ختم اهللا   
ألن يف طاعتهما الفالح والنجاح، ويف معصيتهما  وطاعة رسوله 

وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ   : اخلسران واحلرمان، فقال تعاىل
 ى رسـولنا الْبلَـاغُ الْمـبِني   واحذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَ

  ].٩٢: املائدة[

حيضـر   يعتقد من حيتفل باملولد النبوي أن الرسـول   -٥
املولد، وهلذا يقومون له حمبني ومرحبني، وهذا من أعظـم الباطـل   

ال خيرج من قربه قبل يوم القيامـة،   وأقبح اجلهل، فإن الرسول 
ماعهم، بل هو مقـيم يف  وال يتصل بأحد من الناس، وال حيضر اجت

قربه وال خيرج إىل يوم القيامة وروحه يف أعلى عليني عند ربـه يف  
ثُـم  * ثُم إِنكُم بعد ذَلك لَميتـونَ   : دار الكرامة، كما قال تعاىل

  ].١٦-١٥: املؤمنون[ إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ
أول من ينشق عنه القرب يوم أنا «: وقال عليه الصالة والسالم

  ].مسلم[» القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع
إِنك ميـت وإِنهـم :    فهذا قول اهللا تعاىل يقول عن نبيه 

  ].٣٠: الزمر[ ميتونَ
عـز  -أين عقول أولئك الناس عن قـول اهللا  -فال إله إال اهللا 

  !!؟وقول نبيه  -وجل
، أو الغلو فيـه  الد من دعاء النيب ما حيدث يف هذه املو -٦
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والتوسل به أو الغلو يف األولياء، وهذا هو الشرك األكـرب احملـبط   
فيحصل فيها دعاء -أعاذنا اهللا من ذلك  -لألعمال واملدخل للنريان

عليه الصالة -واالستعانة واالستغاثة به، أو طلب املدد منه  النيب 
ذلك من األمور الكفريـة   واعتقاد أنه يعلم الغيب، وحنو-والسالم

أو غـريه   اليت يفعلها الكثري من الناس حني احتفاهلم مبولد النيب 
  .ممن يسموا باألولياء
حرم الدعاء لغريه سبحانه، فالدعاء حق مـن   وإن اهللا تعاىل قد

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا  : حقوقه تعاىل فال يصرف إال اهللا، قال تعاىل
وا معداتدأَح اللَّه ع  ] وقال تعاىل ] ١٨: اجلن : َونعدت ينإِنَّ الَّذ

    مـتإِنْ كُن وا لَكُـمجِيبـتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُمأَم ادبع اللَّه وند نم
نيقادص ]١٩٤: األعراف.[  

إىل أصحاب العقول واألفهام هذه اآلية اليت تبطل كل املـزاعم  
األموات يسمعون دعاء الغري، هذه اآلية قاطعة وجازمة بأن  من أن

والَّذين تدعونَ من : قال تعاىل. امليت ال يسمع وال ينفع وال يضر
إِنْ تدعوهم لَا يسمعوا دعاَءكُم ولَـو  * دونِه ما يملكُونَ من قطْمريٍ 
ويو وا لَكُمابجتا اسوا معمس  ئُـكبنلَا يو كُمكرونَ بِشكْفُري ةاميالْق م

  ].١٤-١٣: فاطر[ مثْلُ خبِريٍ
جبلب نفع أو دفع ضر أو غـري   -عز وجل-فمن دعا غري اهللا 

ذلك فقد أشرك باهللا شركاً أكرب خمرجاً من امللة، فال يدعى إال اهللا 
غ النعمة ألنه سبحانه بيده دفع الضرر وكشفه، وإسبا -عز وجل-

وغري ذلك من األمور اليت ال يقدر عليها ، وإفاضة اخلري على عباده
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  .إال اهللا

ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَـا  : وقال جل وعال
وإِذَا حشـر  * يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ 

ــا الن رِينــاف ــادتهِم كَ بوا بِعــان ــداًء وكَ أَع ــم وا لَهــان    س كَ
  ].٦-٥: األحقاف[

إذا سـألت  «: -رضي اهللا عنهما-البن عباس  وقال النيب 
  ].الترمذي[» فسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا

فال يسأل اإلنسان إال ربه، وال يستعني إال به، فهو سـبحانه  
الضرر بيده خزائن كل شيء، لـذلك قـال   الذي يستطيع النفع و

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن  : تعاىل
رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع ]وقال تعاىل]٦٠: غافر ، : ِقُل

لمفَلَا ي ونِهد نم متمعز ينوا الَّذعلَـا  ادو كُمنع رالض فكُونَ كَش
  ].٥٦: اإلسراء[ تحوِيلًا

ولو كان أولئك األموات ميلكون نفعاً أو ضراً لنفعوا أنفسـهم  
ملا ماتوا، ولدفعوا عن أنفسهم املوت وما حيصل ـم مـن ضـر،    

فعجباً ألولئك الناس الـذين  !! فكيف ينفعون غريهم أو يضروهم؟
صة يلعب ا شياطني اإلنس واجلن، حـىت  تركوا عقوهلم سلعا رخي

ضلوا عن جادة الصواب، فعبدوا العباد بدالً مـن أن يعبـدوا رب   
العباد، واجتهوا إىل عبادة القبور واألضرحة اليت ال تنفع وال تضـر،  

وبعث أحـد   -عز وجل-فما هي إال كومة من تراب ولو قدر اهللا 
ـ  ات وفـرادى  أولئك األموات، ووجد الناس رجاالً ونساًء مجاع
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يطوفون حول قربه ويتربكون به ويطلبون املدد منه ويذحبون تقربـاً  
إليه، واهللا ملا وسعه إال أن يدعوهم إىل عبادة اهللا ولبني هلم أنه إنسان 
مثلهم ال ينفع وال يضر وإال لنفع نفسه قبل ذلك، ولو وجدهم على 

  .لونحاهلم هذه لسخر منهم واستهزأ م ولتربأ إىل اهللا مما يفع
أنعم عليهم بنعم شىت، فوهبهم العقل والسمع  -عز وجل-فاهللا 

والبصر، ومع ذلك فإم كاألنعام بل هم أضل سـبيالً، يعرفـون   
: الباطل فال جيتنبونه، ويعرفون احلق فال يتبعونه، وقد قال هلم رم

 وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو ]وثبت . ]٥٦: الذاريات
» من مات وهو يدعو هللا نداً دخل النـار «: أنه قال عن النيب 

من لقي اهللا ال يشرك بـه  «: ، ويف رواية مسلم]أمحد والبخاري[
  .»شيئاً دخل اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار

ال تعظموين كمـا يعظـم   «: عن تعظيمه، فقال وقد ى 
  .]د وابن ماجةمسلم وأبو داو[» األعاجم بعضها بعضاً

لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيـائهم  «: وقال 
حيذر : "-رضي اهللا عنها-قالت عائشة ]. يف الصحيحني[» مساجد

وقال عليه " ما صنعوا ولوال ذلك ألبرز قربه ولكن أن يتخذ مسجداً
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور  «: الصالة والسالم
يهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فـإين  أنبيائهم وصاحل

  ].مسلم[» أاكم عن ذلك
ال جتلسوا على القبـور وال  «: قال ويف صحيح مسلم أنه 

  .»تصلوا إليها
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: قـال  -رضي اهللا عنـهما -وروى أهل السنن عن ابن عباس 

زائرات القبور واملتخـذين عليهـا املسـاجد     لعن رسول اهللا "
 لرسـول اهللا   -رضي اهللا عنـها -ة ، وذكرت أم سلم"والسرج

أولئك إذا «: كنيسة رأا بأرض احلبشة وما فيها من الصور، فقال
مات فيهم الصاحل أو العبد الصاحل بنوا علـى قـربه مسـجداً،    

  » وصوروا فيه تلك الصور أولئـك شـرار اخللـق عنـد اهللا    
  ].البخاري ومسلم[

غضـب اهللا  اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد، اشتد «: وقال 
ال تطروين كما « وقال » على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

» أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله
  ].البخاري[

أو التوسل به أو دعاؤه أو طلب املدد  فيحرم الغلو يف النيب 
 ميتـونَ إِنك ميـت وإِنهـم   : فهو ميت، وقد قال تعاىل منه 

وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَـإِنْ  : قال تعاىل]. ٣٠: الزمر[
فإذا كان هذا حيرم مع رسول ] ٣٤:األنبياء [ مت فَهم الْخالدونَ

فغريه من باب أوىل، ألم ال ينفعون وال يضرون فيحـرم   اهللا 
م الذبح عندها أو التقرب الطواف حول قبور أولئك األموات وحير

هلا، أو طلب املدد منها أو التربك ا والتمسح ا أو غري ذلك مـن  
إِنَّ  : األمور احملرمة، فكل من فعل ذلك فهو داخل يف قوله تعـاىل 

   اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفـر مـا دونَ ذَلـك لمـن يشـاءُ     
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عمـلٍ   : تعاىلوقوله ]. ١١٦: النساء[

الَّذين ضلَّ : ، وقوله تعاىل]٢٣: الفرقان[ فَجعلْناه هباًء منثُورا



  

 على أمته حق النيب 
 

٧٣  
 
 سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسـنونَ صـنعا  

أجله وهو عبـادة اهللا   ؛ ألم خالفوا ما خلقوا من]١٠٤: الكهف[
  .وحده ال شريك له

بدعة حمدثة   فاجتماع الناس إلحياء ليلة املولد وقراءة قصته
 منكرة يف دين اهللا عز وجل، ومن أباطيلهم وكذم أن الـنيب  

قد تويف وغسل وكفن وصلى عليـه   حيضر هذه االس، فالنيب 
  .يامة من قربهصالة اجلنازة ودفن كغريه، وهو أول من يبعث يوم الق

ومن البدع املنكرة اليت جيب إنكارها، االحتفال بالنصف مـن  
سنة، وعيد األم؛ وغري ) ٢١(شعبان، وعيد امليالد، وبلوغ الشخص 

ذلك من البدع اليت أحدثها أعداء اهللا ليشوشوا علـى املسـلمني   
عقيدم ويبعدوهم عن دينهم؛ فيقعوا فريسة ألهواء األعداء، فأين 

  .بصارهمأفئدم وأ
  :ليلة اإلسراء واملعراج: رابعا

الـيت أعجـزت    اإلسراء واملعراج من معجزات نبينا حممد 
رمحهـم   –أعداء اهللا يف كل وقت وكل حني، وقد اختلف العلماء 

إا ليلة االثنني الثاين من عشر مـن  : مىت كانت، فقيل –اهللا تعاىل 
ة بسنة، فتكون يف إا قبل اهلجر: ربيع األول ومل تعني السنة، وقيل
قبل اهلجرة بستة عشر شـهرا،  : ربيع األول، ومل تعني الليلة، وقيل

: قبل اهلجرة بثالث سـنني، وقيـل  : فتكون يف ذي القعدة، وقيل
 .بست: خبمس، وقيل

واحدة مبكة بعـد   مرة والذي عليه أئمة النقل أن اإلسراء كان
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عليه الصـالة  البعثة وقبل اهلجرة، واختلفوا هل كان اإلسراء ببدنه 

والسالم وروحه؟ أم بروحه فقط؟ والذي عليه أكثر العلمـاء أنـه   
أسرى ببدنه وروحه يقظة الضاحاً ألن قريش أكربته وأنكرته، ولو 

سـبحانَ   : قال تعاىل. كان مناماً مل تنكره ألا ال تنكر املنامات
إِلَى الْمسجِد الْأَقْصـى   الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ

لَهوا حكْناري بالَّذ ]١: اإلسراء.[  
  وماذا حدث يف اإلسراء واملعراج؟

: ه لسورة اإلسراء، عند قولـه تعـاىل  ذكر ابن كثري يف تفسري
  ـجِدسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم نلًا ملَي هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبس
 قْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من َآياتنا إِنه هو السميع الْبصـري الْأَ
، ميجد تعاىل نفسه، ويعظم شأنه لقدرته على مـا ال  ]١: اإلسراء[

الَّذي أَسـرى  يقدر عليه أحد سواه، فال إله غريه وال رب سواه 
هدببِع  يعين حممدا لًالَي ن الليل أي مِامرالْح جِدسالْم نم 

وهو بيت املقدس الذي  إِلَى الْمسجِد الْأَقْصىوهو مسجد مكة 
بالقدس مسرى األنبياء من لدن إبراهيم عليه السالم، وهلذا مجعوا له 
هناك فأمهم يف حملتهم ودارهم، فدل على أنه هو اإلمام األعظـم  

: عليه وعليهم أمجعني، وقولـه  والرئيس املقدم صلوات اهللا وسالمه
لَهوا حكْناري بالَّذ  أي الزروع والثمارهرِينل  أي حممدا نم

لَقَد رأَى مـن َآيـات ربـه    : أي العظام، كما قال تعاىل  َآياتنا
  ].١٨: النجم[ الْكُبرى

: يف صحيحه حديث املعراج، قال -رمحه اهللا-وذكر البخاري 
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حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام بن حيىي، حدثنا قتادة، عن أنـس  
 أن الـنيب   -رضي اهللا عنهما-بن مالك، عن مالك بن صعصعة 

ورمبا قـال يف   -بينما أنا يف احلطيم«: حدثهم ليلة أسري به قال
 -فشق: ومسعته يقول: قال -مضطجعاً، إذ أتاين آت فقد -احلجر

جارود وهو إىل جنيب ما بعيين بـه؟  فقلت لل» ما بني هذه إىل هذه
 -ومسعته يقول من قصته إىل شعرته -من ثغرة حنره إىل شعرته: قال
فاستخرج قليب، مث أتيت بطست من ذهب مملوء إيانـاً، ففُـل   «

قليب، مث حشي مث أعيد، مث أتيت بدابة دون البغل وفوق احلمـار  
يضع  -نعم :هو الرباق يا أبا محزة؟ قال أنس: فقال اجلارود أبيض،

خطوه عند أقصى طرفه، فحلمت عليه، فانطلق يب جربيل حـىت  
: قيـل . جربيل: من هذا؟ قال: أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل

: قيـل . نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. حممد: ومن معك؟ قال
فلما خلصت فإذا فيهـا آدم،  : فنعم ايء جاء، ففتح. مرحباً به

ليه، فسلمت عليه، فـرد السـالم، مث   هذا أبوك، فسلم ع: فقال
مث صعد حـىت أتـى   : مرحباً باالبن الصاحل والنيب الصاحل: قال

ومـن  : ، قيل:من هذا؟ قال جربيل: قيل. السماء الثانية فاستفتح
قيل مرحبـاً  . نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. حممد: معك؟ قال

ومها فلما خلصت إذا حيىي وعيسى . ففتح. به، فنعم ايء جاء 
هذا حيىي وعيسى فسلم عليهما، فسلمت، فـردا  : ابنا خالة، قال

مث صعد إىل السماء . مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل: مث قاال
ومن معـك؟  : جربيل، قيل: من هذا؟ قال: قيل. الثالثة فاستفتح

مرحباً به، فنعم : نعم، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. حممد: قال



  
على أمته حق النيب 

  
٧٦  

 
هذا يوسـف  : ح فلما خلصت إذا يوسف، قالففت. ايء جاء

مرحباً بـاألخ الصـاحل   : فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد مث قال
مـن  : قيل. مث صعد إىل السماء الرابعة فاستفتح. والنيب الصاحل

وقد أرسل : حممد قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: هذا؟ قال
فلمـا   .مرحباً به فنعم ايء جـاء،ففتح : نعم، قيل: إليه؟ قال

هذا إدريس فسلم عليه، فسـلمت  : خلصت فإذا إدريس، قال
مث صعد يب . مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل: عليه، فرد مث قال

جربيـل،  : من هذا؟ قال: قيل. حىت أتى السماء اخلامسة فالتفتح
نعـم،  : وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. حممد: ومن معك؟ قال: قيل
فلمـا خلصـت فـإذا    . ففتح. ء جاءمرحباً به، فنعم اي: قيل

: هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه، فرد مث قال: هارون، قال
مث صعد حىت أتـى السـماء   . مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل

ومن معك؟ : جربيل، قيل: من هذا؟ قال: قيل. السادسة فاستفتح
عم مرحباً به، فن: قيل. نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: قيل. حممد: قال

هـذا موسـى   : قال. فلما خلصت فإذا موسى. ايء جاء ففتح
مرحباً بـاألخ الصـاحل   : فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد مث قال

أبكـي  : ما يبكيك؟ قال: فلما جتاوزت بكى، قيل. والنيب الصاحل
ألن غالماً بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من 

من هـذا؟  : قيل. بعة فاستفتحمث صعد يب إىل السماء السا. أميت
وقد أرسل إليه؟ : قيل. حممد: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: قال
فلما خلصـت  . ففتح. مرحباً به فنعم ايء جاء: نعم قيل: قال

هذا إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد : فإذا إبراهيم، قال
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رة مث رفعت يل سد. مرحباً باالبن الصاحل، والنيب الصاحل: مث قال
: املنتهى، فإذا نبقها مثل هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال

ـران باطنـان، وـران    : تهى، وإذا أربعة أارنهذه سدرة امل
أما الباطنان فنـهران يف  : ما هذا يا جربيل؟ قال: ظاهران، فقلت

اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، مث رفع يل البيت املعمور، 
من مخر وإناء من لنب وإناء من عسـل، فأخـذت    مث أتيت بإناء
مث فرضت علي . هي الفطرة اليت أتيت عليها وأمتك: اللنب، فقال

فرجعت فمررت علـى موسـى،   . الصالة مخسني صالة كل يوم
إن : أمرت خبمسني صالة كل يوم، قال: مبا أمرت؟ قالت: فقال

 أمتك ال تستطيع مخسني صالة كل يوم، وإين واهللا قـد جربـت  
الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل ربك 

عـت  جفاسأله التخفيف ألمتك، فرجعت، فوضع عين عشراً، فر
فرجعت فوضع عين عشراً، فرجعـت إىل  . إىل موسى، فقال مثله

فرجعت فوضع عين عشـراً، فرجعـت إىل   . موسى، فقال مثله
ت فقال موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات، فرجع

فرجعت فأمرت خبمس صلوات كل يـوم، فرجعـت إىل   . مثله
إن : قال. خبمس صلوات كل يوم: مبا أمرت قلت: موسى فقال

أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم، وإين جربـت النـاس   
فارجع إىل ربك فاسأله . قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة

لكن أرضى سألت ريب حىت استحييت و: قلت. التخفيف ألمتك
أمضـيت فريضـيت،   : فلما جاوزت ناداين منـاد : قال. وأسلم

كان ذلك هو حديث اإلسراء واملعـراج،  . »وخففت عن عبادي
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ومن قبل اهلجـرة إىل   ،وكان قبل اهلجرة وبعد البعثة النبوية للنيب 

ومل يأمر به من بعده ، مل حيتفل مطلقًا بليلة اإلسراء واملعراجوفاته
تفل اخللفاء الراشدون وممن بعدهم بتلك الليلـة،  من اخللفاء ومل حي

كيف ابتـدع   –فال إله إالَّ اهللا  –وهم خري القرون على اإلطالق 
الناس اليوم بدعةً عجيبةً يف دين اهللا؟ كيف مسح أناس ألنفسهم بأن 

فتحوا على املسلمني أبوابا !.. يشرعوا يف دين اهللا ما مل يأذن به اهللا؟
إنَّ من «: قةً؛ فهم به كما قال صلَّى اهللا عليه وسلَّمللشر كانت مغل

الناس مفاتيح للخري، مغاليق للشر، وإنَّ من الناس مفاتيح للشر، 
مغاليق للخري؛ فطوىب ملن جعل اهللا مفاتيح للخري على يديه، وويلٌ 

  .)السلسلة الصحيحة(. »ملن جعل اهللا مفاتيح الشر على يديه
دة يف الدين، أو سن هلم سنة سيئة أو دعاهم فمن شرع للناس زيا  

إىل ضاللة فهو آمث وله الويل بإذن اهللا تعـاىل، وعليـه وزر هـذه    
الضاللة والبدعة إىل يوم القيامة وحيمل من خطايا أولئـك النـاس   
الذين دعاهم وأضلهم إىل تلك الضالالت واخلرافات واالحتفاالت 

  . الومهية اليت ال يقرها دين وال عقل

الليلة اليت حصل فيها اإلسراء واملعراج، مل يأت يف األحاديث و
الصحيحة تعيينها يف شهر معني، كما أشرنا إىل ذلك سابقاً، وكل 

، وهللا احلكمة البالغة ما ورد يف تعيينها غري ثابت عن رسول اهللا 
  .يف أن ينسى الناس هذه الليلة

ء مـن  مث لو ثبت تعيينها مل جيز للمسلمني أن خيصوها بشـي 
رضي -وأصحابه  العبادات، ومل جيز هلم أن حيتفلوا ا؛ ألن النيب 
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مل حيتفلوا ا ومل خيصوها بشيء، ولو كان االحتفال ا  -اهللا عنهم
لألمة، إما بـالقول أو بالفعـل أو    أمراً مشروعاً لبينه الرسول 

-باإلقرار، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة 
كل شيء حتتاجـه   إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم  - عنهمرضي اهللا

األمة، ومل يفرطوا يف شيء من الدين، بل هم السـابقون إىل كـل   
فلو كان االحتفال ذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه، ، خري

أنصح الناس، وقد بلغ البالغ املبني، ومل يتـرك طريقـاً    والنيب 
ما «: كما قال . عن النار إال بينه لألمة يوصل إىل اجلنة، ويباعد

بعث اهللا من نيب إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خـري مـا   
: وقـال تعـاىل  ]. مسلم[» يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم

   ـو اللَّـهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد
  ].٢١: األحزاب[ َآخر وذَكَر اللَّه كَثرياوالْيوم الْ

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ   : وقال تعاىل
   ـملَه ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذو

 نهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظـيم جنات تجرِي تحتها الْأَ
  ].١٠٠: التوبة[

إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم «: وقال 
  .»الغلو يف الدين

فلو كان تعظيم هذه الليلة واالحتفال ا  من دين اهللا لفعلـه  
ن االحتفال ومل يكتمه، فلما مل يقع شيء من ذلك، علم أ النيب 

وتعظيمها ليس من اإلسـالم يف   -ليلة اإلسراء واملعراج-ذه الليلة 
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، ما أنزل اهللا ـا  -عز وجل-شيء، فهي بدعة منكرة يف دين اهللا 

من سلطان، ومل يأذن ا اهللا تعاىل، فقد أكمل اهللا تعاىل الدين وأمت 
وأَتممـت علَـيكُم   الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم  النعمة على عباده 

لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع ]٣: املائدة.[  
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ  : وقال تعاىل

ـ   ع ـملَه نيمإِنَّ الظَّالو مهنيب يلِ لَقُضةُ الْفَصملَا كَللَوو اللَّه بِه ذَاب
يمأَل ]٢١: الشورى.[  

» فهـو رد أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه  من«: وقال 
من عمل عمالً لـيس  «: ، وقال عليه الصالة والسالم]متفق عليه[

  ].مسلم[» عليه أمرنا فهو رد
فـإن  : أما بعد«: يف خطبة اجلمعة ويف صحيح مسلم، قال 

وشر األمور  ،خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد 
وكـل  : "وزاد النسائي بسند جيـد » حمدثاا وكل بدعة ضاللة

  ".ضاللة يف النار
وعظنـا  : أنه قـال  -رضي اهللا عنه-وعن العرباض بن سارية 

موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفـت منـها    رسول اهللا 
: يا رسول اهللا كأا موعظة مودع، فأوصـنا فقـال  : العيون، فقلنا

ى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبـد،  أوصيكم بتقو«
فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنيت وسـنة  
اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ا وعضوا عليهـا  
بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة وكـل  
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  ].أمحد وغريه[» بدعة ضاللة
وأصحابه والسلف الصاحل التحذير من   فلقد ثبت عن النيب

البدع، والترهيب منها، وذلك ألا زيادةٌ يف دين اهللا عز وجلّ، ويف 
البدع تشبه بأعداء اهللا من اليهود والنصارى يف زيادم وابتـداعهم  
يف دينهم وزيادةً مل يأذن ا اهللا، ففي ذلك من الفسـاد العظـيم   

به إالَّ اهللا، ويف تلك البدع واالحتفاالت واملنكر الشنيع ما ال يعلم 
  .مصادمةٌ لكتاب اهللا وسنة النيب 

  
  
  

* * *  
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  اخلامتــة

وعموما فحقوقه عليه الصالة والسالم كثرية، وهي من حقِّـه  
صلَّى اهللا عليه وسلَّم على أمته ألنه سبب يف إخراج هذه األمة من 

كان أدىن ما أن يكافئ به هو الظلمات إىل النور بإذن ربه سبحانه، ف
  .كثرة الصالة عليه، فعليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

أوىل بنا من أنفسنا ووالدينا، وأرحم بنا وأشفق من مجيـع   فنبينا 
  .اخللق، ومل يصل إلينا من اهلدى والعلم واخلري شيء إال على يديه

اهللا هو الذي وجدنا ضالني فهدانا اهللا به، وأشقياء فاسـتنقذنا  
به، ووجدنا موجهني وجوهنا إىل كل كفر وفسق وضالل وعصيان 
فوجهنا اهللا به إىل كل خري وطاعة وإميان، ما علم من خري إال دلنـا  
عليه وال شر إال حذرنا منه، فله علينا أن نعلم أنه رسول اهللا حقاً، 

  .وأنه خامت النبيني، ال نيب بعده
على اختالف مللـهم  وأنه أرسل رسالة عامة إىل اإلنس واجلن 

وحنلهم، وأرسل إلينا ليبني لنا أصول الـدين وفروعـه، وظـاهره    
وباطنه، إلصالح العقائد واألخالق واألعمال ملا يف ذلك من صالح 

  :الدين والدنيا بإذن اهللا تعاىل
ومن حقه أن نعلم أنه أعلم اخللـق وأصـدقهم وأنصـحهم    

الف طبقـام  وأعظمهم بياناً وأعرفهم مبا يصلح اخللق على اخـت 
ونطيعـه  -عز وجل-ومشارم، فعلينا أن نؤمن به كما نؤمن باهللا 

كما نطيع اهللا تعاىل ونقدم حمبته على أنفسـنا ووالـدينا والنـاس    
  .أمجعني
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وعلينا أن نتبعه يف كل شيء وال نقدم على هديه وقوله قـول  
أحد وال هديه كائناً من كان، وعلينا أن نوقره ونعظمه وننصـره  

ينه بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وبكل ما نقدر عليه وذلك كله وننصر د
  .من أعظم منن اهللا علينا

ونؤمن بأن اهللا مجع له من الفضائل واخلصائص والكماالت ما 
مل جيمعه ألحد غريه من األولني واآلخرين فهو أعلى اخللق مقامـاً  

  .وأعظمهم جاهاً وأقرم وسيلة، وأجلهم وأكملهم يف كل فضيلة
من خري إال ودل أمته عليه، وما علم من شـر إال   علم  ما

وحذرها منه، فصلى اهللا عليه وسلم تسليماً مديداً إىل يوم الـدين  
  .وعلى آله وصحابته الغر امليامني

أسأل اهللا أن يوفق مجيع املسلمني ملا فيه خـري هـذا الـدين، وأن    
  .يتمسكوا بكتاب اهللا وسنة رسوله 

ع الظاهرة والباطنة وسوء الفنت، وأن يصـلح  وأن يقينا مجيعا البد
أحوال املسلمني يف كل مكان ملـا حيـب ويرضـى، وأن يأخـذ     
بنواصيهم للرب والتقوى وأن جيعلنا هداة مهتدين غـري ضـالني وال   

  .مضلني إنه مسيع جميب
وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمـد هللا  

  .رب العاملني
  بقلم

  وسى الزهراينحيىي بن م
  إمام اجلامع الكبري بتبوك
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