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منزلة النبي يَلِدِ وفضله وحقوقه على أمته
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إن ال
نحم
حد ل
ملدهه .ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ با
شلله
رمن
ور أنفسنا ومن سيئات
أعمالناءمنيبده اللهفلامضلله؛ ومنیضلل فلاهادي له»وأشهد أن لاإلهإلااللهوحده

لاشريك له»وآشهد آن حمدا عبده ورسوله كلللة.
آنا بعد :قان أصدق اديت كتاب الله وخيرٌ الهدي هدي محمد يلك وش الامور

حدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضالاللة
ن فاير.
وبعمل:ات2
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عَلنَتَان وآلانی الاليعبدون ا مااردمنممن رق وما ریدآنبطیمون (ج)ان

:ما  €الذاریات ]:6-0 :وجعل هم یومایرجعون فیهال

الّه و
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وَوّوَ امین
الرراق اذلْم
الآخرة» ولكي يقوموا ببذه الغاية العظيمة» ويؤدوا هذه المهمة النبيلة» أرسل الله إليهم
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وقالتعالك53ولد بش

فى كل م رسوا آاثعدو له ونونابوا الطعُوت [ 4التحل »]63 :فالرسل هم

لواسطةبي انللعهزوجل وبيخنخلقهفتيبليأغمرونهبيه» وهم الرشدون للجن والانس
إلىمافيهالصلاح والسعادة فيالدنیا والاخرة  .وقدختم الّهرسلهبمحمد بل فجعله
و

وخ

او یه 3

س
زمان ومکان»قال اللهتعال#3وما ار
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کک لاررة مل
ت ©  €ايء  »]701 :ولا
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الاسم دیا فان یقبل ينه وهو فى الْأْرَةَ مِنّاسر
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وعن أبي

هريرة ظلل  .عن رسول اللهجل أنهقال« :والذي نفس محمد بيده لايسمع بيمنهله

قه علوآمنه
ونله
حاقوفج
وبمب
منزلة الت

الامة :يبودي ولانصراني» ثميموت وم يؤمنبالذيأرسلت به إلاكانمن أصحاب
الا (.)۱

فإذا كانت عبادة الله وحده لا شريك له هي الواجبة علن امن والانس (۰وهي

وان
کة ل
تباد
الكلمة الطبية لاإلهإلاالله ومعناها :لامعبود بحق إلاالله)» فإن هذه الع

۳

إلاباشرعاه عللسانرسولهبلا(زأهيالكلمةالطيبةمحمدرسولالله

ومعناها  :تصديقه» وطاعته واتباع شريعته التي أنزل الله تعاك) .قال الله تعاك يآ

لكك او شوه نواکم عَنهاو کهمدر د]وءقال تعال لاإملنيرطسِعول

ققد أطَاعَله ومن ول هَمَآرسک عم حفیظا (ه)(64الساء  »]0وقال تعالى#9ف

(آل عمران » ]13 :ولا كانت منزلة النبي كيار عند ربهعالية»و درجته رفيعة» وكانت حاجة

الناس إن هذا النبيبل كبيرة»فقدفرضاللهتعاكلنبيهعلاعلىهذهالأمةعددامن

الحقوق والواجبات» تنظم العلاقة بينه بل وبين أمته تنظيها محك) لا لبس فيه ولا
غموض» ومعرفة هذه الحقوق والواجبات مطلوبة من مكسللم ومسلمة» والتمسك
بهذا اعتقادا وقولا وعملا دِينٌعل جميعهم دون تقصير ولا7

فالتقصير يكون بالجهل هذه الحقوق وإهمالهاء والغلو يكون بالابتداع في الدين»
وجاوزة دود قال له تعالل نار یل له لعاولايضريوادمه
6الکیف.]011 :
دا
([ 4)0

لكلذلك» فمن الواجب علنكلمسلم أن يعرف منزلة النبيبلا عندربه ومکانته
ق
ومن
قیها
حله عل
عند أمته» وما

یدت
بفق
حات»
أاجب
وو

آن أشارك فينشر شيء من

لك وقليل ماهنالك عسی آن آنالشیئامنآجرمعرفة ذلك» والعمل به» ونشره»
والدفاع عنالنبي الكريمیی خاصةبعدماَرأ بعض الکفرة منبلادآوروبا فيهذه
()۱رواه مسلم (.)351

منزلة النبي لا وفضلهوحقوقه علىأمته
ه
ذفي
هنی
الأيام» علل اللإساءة إلىسيد ولد آدم کیا وا

السطور أبشرمنيحمي أولئك ۵

السفهاء بالعقاب الإهي القريب» وبزوال ملكهم كازال ملك كلمن استهزأ برسولنا

ِويت
زتك
جَاكف
تإِن
سل
ملتُعال
ْقا
لکی
امد
مح
کانکاک هل )[ 4الکوثر. 31 :

[6# 0الحجر ]59 :وقالتعالل چک

هذاءوقدقرأتٌبعض المؤلفات فيحقوق النبيإا وأخلاقه» فرأيت من أججمعها
کتابانیجلدین بعنوان" :حقوق النبي 4علىأمتهفيضوء الكتاب والسنة" .منتألیف

الدكتور محمدبنخليفةبنعلى التميمي.بإشراف فضيلة الشيخحماد بنمحمدالأنصاري.

رحمهالّهتعالل .فأعجبني الكّاب واستفدت منهكثيراحتئتكاد وسالتي هذه أن تكون
اختصارا له» فجزى اللهمؤلفهخيرا وجعله نیمیزان حسناته» وحشرنا همیعا حت لواء
نبینامحمد »593وأدخلنامعه الجنة» انهسمیعمجیب .

منزلةالنبيكلة وفضلهوحقوفهعلى أمته

الباب الأول :منزلت النبيد وفضله وفیه ست فصول:
الفصلالأول :من هومحمد ٩ 51
وحمدبنعبداللهبنعبدالمظلب»بنهاشم» بنعبدمناف»بنقصيءبنكلاب»
هم

ابنمُرّة»بنكعب» بنلؤيء بنغالب؛ بنفهرءبسنمالك» بسنالنضرب بن كنانة» بن
خزيمة؛ بنمدركة» بنإلياس» بنمضر» بننزار» بنمَعَدَه بنعدنان» ومن قريش»
ة
ين
رب م
ذلعر
وقریش من العرب» وا

إسم|عيل إوبراهيم الخليلعليهوعللنبيناالسلام.

نمحمد كل أشرف ولدآدم حسباءوأفضلهمنسبامنقبلأبيوهأمه' '» بلهوخیر

أهل الأرض نسبا عن الإطلاق» فلنسبه من الشرف أعلك ذروة؛ وأعداؤه كانوا يشهدون
بلذهلك» فأشرف القوم قومه» وأشرف القبائل قبيله وأشرف الأفخاذ فخذه ".
ولدعله فيمكةفيالجزيرةالعربية» عامالفيل»وكانأمرالفيلتقدمةقدّمهاالللهنبيه
وبیته»والافأصحاب الفیلکانوا نصاریل هلکتاب» وکان دینهمخیرامندينأهلمكة

ذذاْك» لأنهمكانواعبّادأوثان»فنصرهم اللهعلىأهلالكتابنصا لاصنعللبشر-فیه؛
إرهاصاوتقدمةللنبيتل الذيخرجمنمكة»وتغظی للبیتاحرام.

توف آبوه عبد اش ورسول الله يكل حمل» .فكفله جذه عبد المطلب» ثم توقي

ولرسول الکلهه نحوثيآنسنين»فكفلهعمّهآب طوالب» واستمرت کفالتهلهال مابعد
النبوة.ولمكاَمُ للنبيتك آربعون سنةءآشرق علیهنورالنبوة»وأكرمه اللتهعاللبرسالته.

وبعثه رحمة للعالمين(”  .وكان أول ما نزل عليه الوحي فيغار حراء  #3رارایع
نم مار © 4
إعَ
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اي فيمکةبعد النبوة ثلاث عشرة سنةيدعو الناس إلىعبادة اللهتعالى
و١-ب٠
[العدق+] .

وحده لا شريك له» وتلد لزلا وعبادة الاصنام .وترك سا یقول آباژهم من آمر
( )1سبرة ابنهشام (776۰ /1
) (2زاد المعادفيهدي خير العباد لابنالقيم
( )3زاد العاد(.)7 67-8 /1

(.)1/17

منزلةالنبيی وفضلهوحقوقهعلىأمته
امحاهلية» وکان.یأمر الناس بالصلاة والزکاة» والصّدق والأمانة» والعفاف» والصّلة؛
واحش
لسفعن
انا
وحسن الوار» والکف عن الحارم والدماء ونبی ال

وقول الزورء

وأکل.مال الیتیم» وقذف الحصنات " ولا اشتد علیه قومه» وحاربوا دعوته» وآذوا
المؤمنين» هاجر إِ المدينة» وبقي فيها عشر سنين» يدعو إلى ما كان يدعو إليه فميک
بالاضافة ال ما نزل علیه من آحکام جديدة ومنهج وشريعة»مشل تفصيلات الزکاة
والصوم» والحج» والجهاد .والأذان» والأمربالعروف والنهي عن النکر وغيذرلك من
شرائع الإسلام» وبعدّهاتوفيكَل ولهمنالعْمَرثلاثوستون سنةء بعدأن أكمل اللهله

الدين» وبلغالبلاغ المبين»فلميتركخيرا إلادل عليه» ولا شرّاالاحذر منه»قال تعالل
ش کک نعمی ورضیت اک ألاسلسکدمیتا [ 6المائدة.]3:
الوم ملك  ۹دينک ر ت

مًاک ار
سكي الله طاعته عل جميع الثقلين الجن والإنس» قا |لالله تعالل ۶۶وما
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إل يوم القيامةء قال الله تعالل اهرا ازل رسو

رد( تالسف :د.:
واینکھیر عبت كه اوسرکک
ی
قال الّه تعالل 2ور لک کرک ) ه
يَعْمَهُونَ(6[ 4 501الحجر 27:وقال >

لته ب وفضله :
سنکییم
[اسرح ]4:وقال تعالن 4لعمر لبم
اهطع ءادم ونوعا وال ابهيم وءَال
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ن ا ی علي © 1ل عمران:ده .]43-وعن
یا ون
تبس
خارلکیلو © دزی
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مأخوذمن وصف

البخاري (»)7

بى سفيان بن حرب واه لدعوة الرسول بو آمامهرقل عظیم السروم»رواه
أي

ومسلم (.)3771

ومن

وصف جعفر بن أبي طالب .له لدعوة رسول اللهيي أمام

النجاشیملك احبشة» وهي قصة صحبحة السندآخرجها ابنهشام نیالسیرة(/1
ورواها أحمدفيمسنده .انظرتخریج الارناژوطین لزاد العاد(.)92 /3

») 802-012

منزلةالنبييل وفقضلهوحقوقه علىآمته

ناامننة» واضطفى من قريشبنيهاشم» واصطفانٍ منبني
كيش
|ساعیل» واصطفى قر
هاشم) 0

ابلغهأحدمنالخلق» وقدفضلهعلیالعالین؛
لهتعالليحبنبيهمحمدايلل حبال ي

ان ال

تم النبیّن» وسید ولد آدم» وإمام المرسلين» وآتاه ال تعالل من الفضائل» وخصه
وجعله خا
قیشل اال
ئص لر يعطها لأحد من خلقهفيالدنياوالااخرة .قالاللهتعاك:ة وكاکت
بخصا
عك عَظِيمًا [ 24الشساء.]311 :

الفصل الثالث  :من خصائصه  ۶الدنیا :

تعالن أخذله كل العهدوالیثاق من النبتّين»عليهمالسلام» أنهلوبث کيافي
-1أن الله
نصرنهء وأنعلنكلنبي أن يأخذ الحهدعلنأمتبهذلك»قالتعال

حياتبم ليؤمننبه ولي

دبکت کمن سوتلب کمره سم سولمس
ومک تیش په کل باترزشر عنم عل کیک وضرقالوا را كال

نامه کيین لته [ 4 ۵آل عمران.]15 :
فاشېدو او

:عن أبيهريرة واه أن النبي يايقال«:مامن الأنبیاء نب إلاقد
 2در یمه
اثلهآم عنليهالبشر»وانسا ان اي آوتیتهوحباآوحیاهله
أعطيمنالآياتم م
فأرجوأنأكونأكثرهمغابعا يو املقيامة»(.)2

ن قرنهخبرفرون بني آدم؛كاأنه خبرقرونآمته» والقرون التيتلي قرنه6لة:
-3أ

عن أي هريرةطت » آنرسول ال ٍَقال« :بُْ من خيرقرونبني آدمقرنافقرناء

ت منه»" ۳وقال عا« :خير الناس قرني» ثمالذینپلونهم
حتىكنتمن القرنالذيکن

ج ۰۱...دیش  ./وحن القرن:الجيل.ممياوضحذللكة:أن اللهتعالن قد
لملینیلو
( )1رواهمسلم ()6722؛ والترمذی (6 »5063

.)3

( )2رواه البخاري ( 47274 894 1ومسلم (.)251
) 3رواه البخاری ( )7553وأحمد(.)7588
( )4رواه البخاری ( )2562ومواضع ومسلم (.)3352

وحقوقه على أمته

لهه
ضيكل
فلنب
وزلةا
من

بعث رسوله محمدا ی عل رأس آربعین سنة من عمره» وقبضه وهو ابن ثلاث وستین»
وقدبرزفيهذه المدةالتيهي ثلاثةوعشرون سنةفيالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة.

ه
سفي
وبث
قذيل
عنسائرالأنبياءقبله» جتى عللنوحال

يان عاماء
آخلفمستسةإل

یدعوهم ال عبادة الّه وحده لا شريكك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونبارا» صباحا ومساء.
صلوات الّه وسلامه علیه» وعلن ساثر الأنبیاء مین(
ا هسحا
إعالل
نمبنه وماتأخروهوحي» قال لهت
ذدم
اعهالل غفرلهماتق
-4آن ت
و

ی

تا میا احو لك ا ماتكم من دي “وماقاح وی مته طك وديك عمط
شیا © مرک اک ت عا © لے 1 :د
-5أن الله تعلك رفع له ذْكره» قال توعَالرىَ8مفْعنا لكدک [ 04الشرح ]4 :فلايُذكر الله
سبحانه الا دک مغه:

م
کنی
بم
س
6آن الله تعالى أقسم بحیاته ولریثبت هذا لخیره»قال تعال 2ل4

مهو

[الحجر ]27 :والإقسام بحياتهيكلِيٍدل عن شرف حياته وعزتها عند الْقسم بهاء لأن

حياته جديرة بذلكلمافيهامن الترّكة العامة والخاصة.

بالنبوة

اه»دباله
نسم
-7أن الله تعلل وقره.فيندائه» فلمیناده نیالقرآن الکریم با

والرسالة (ياأيها النبيء) (یاآیها الرسول) وهذا یلثربت لغيره كا في قوله تعاك( ياآدم)ء(يا

نوح)ء(يا إبراهيم)ء(يا لوط)ء(يا موسئ)ء(يا داود)ء(يا زكرياء)»ء(يا يحين)؛(يا عيسئ).
-8أن الله تعاك نبئن الأمة أن ينادوه باسمه» وأمرهم أن ينادوه بالرسالة» والنبوة .قال

تعال 9لا علوادذعاازمولر کم کدعاءبعکم ب[عاصلانو4ر :و.]6
تنبیه :أما في مقام الاخبار والتشهد في الصلاة فنذکره باسمه کالشهادتین :لا له إلا الله
2

ae

وسار لز€

لین 64لاحزاب0:

او من رلک و

ا
1
ع

 1ر

ی

وقال تعاللا محمد ول نلهوالذین ممح 4ةر [4الفتم.]92:

( )1من کتاب حقوق النبیب عل آمته»لحمد بن -خليفة التميمي (.)4 31 /2

عت ص

رم

اللهوخاتم

منزلةالنبيی وفجنلهوبحقوقهعلوآمته
هم
ترفع
اعن
وأمة
صئنال
ألكنب
و-أن الله تعا

للقهول کاهو
اوا
فرق صوته» ولا مبجهر

محال بین الناس حتی لا تحبط آعمام» قال تعالهل انالز اموا کارعو صو گم هو
واللول کبهر بمض کمنض آن بط اعم وانترلعون
صَوْتٍِالتيولا
() [64الحجرات.]2 :

-0أن الله أمر الأمة بتقديم الصدقة قبل مناجاته ثم نسخ الله ذلك قال تعأل «ی2م
وإ دا
يوسش ا
لذ تن اسمبنوأ اتدا راتوم اولیرس2ول فمقدرموو بدیعنیتدی يووك صَادَركَوةٌلايجک عبر کرواطّهر فتاجندلوراً فان

انب ید وکر صقت اذتاوا وهاتکم اقفر
ایهر تیم ()3ممق آ
ع
سوه ا

الكو

شا02سار  -ون

یریم O

[الحادلة21-31]٠ :

ماوهبهال تعاللمن العجزات التيتميزتعللمعجزات مَنْقبلهمن الأنبياء
[ -1

بأمرين:

أ -وهمه اللهتعالل معجزة خالدة -لريهبها لأحدمنقبله-وهي القران الكريم ,المعجزة
تذهببموت رسولاللهيِهفلتاتبدلول تاَُحرّفُ.عنأبيهريرة اله
الخالدةالتيلا

نلأنبياءنبيإا قدأطي منالآياتمامئلهآمنعليه
قال:قال رسول اه « :2#مام ا
البشر :وإنهاكانالذيأوتيتهوحياأوحى اللهإِيَّفأرجو أن أكون أكثرهم تابعايوم

القیامة» . ۲۲

ب -آنالعجزات الأخری التيوهبها اللهلهجلا هيأظهر وأبلغ نیالاعجاز من
معجزات غيره منالأنبیاء كتفجير الماءمنبينآصابعههوآبلغفيخرق العادةمنتفجیر
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( )1سبق تخريجه؛ انظر ص (.)8

صرلة النبي َل وفحله وحقوقه على امته

وقدرد  4عينقتادة بنالنعان الأنصاري وة لاسالتعلنخجددسنضربة 3

غزوةأحد  » وهذاآبلغمنابراءالاکمهمعبقاءعینه یمقرها .وهکذا نیکل
طامیان حمدا .» 5
عبی
العجزات .قااللامام الشافعي رحمه له تعالل« :ما آعطون الآلهن
وقالالسيوطي رحمهاللتهعالك :قالالعلیاء« :ما آوتينبيمعجزة ولافضيلةالاولنبینا551
رهاوأعظممنهاء© .

- 2آن اللهتعالىجعله أمانامنالعذاب لمنيكونفيهم .قال اللهتعال  3وَمَاكات

له لبم وانت فهم وماکات الله معَدْبِهِمْ وَهُمْيَسْمَعْقِرُوكَ [ 4 95الأنفال3 :د] .وقال
ومعاد وأناامه
تساء
رسول الله يَِ« :النجومأَمَئَةٌللسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى ال
لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحاي مت لأمتي» فإذا ذهب
نا»  .
وتيم
دأم
عتى
وبيأ
يحا
أص
-3أن اللهتعاللآکرم آمتهبخصائص ریعطها لأمةقبلهم.

الفصل الرابع :بعض خصائص رسول اللهيِل  2الآخرة:

- 1أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وهو أول شافع وأول مشفع.
-2أنهسيدولدآدميومالقيامة»فعنأي هريرة الكقال :قالرسول اللهيِه« :أناسيد
ولدآدميومالقيامة» وأوّلمنينشقعنهالقبرء وأولشافعوأول مشفع»(*.

يوم والبيهقي وكلاهمافيالدلائل» وأبويعاك فيمسنده .وقواه الألبانيبطريقين آخرين كما
عأب
ناه
( )1رو
يلنة
اه ع
دیق
نبیتعل

السول (ص.)24

( )2احصائص الکبری للسيوطي.
( )3رواهمسلم (.)1352
)(4

رواهمسلم (.)722 8

منزلة النبیكل وفضلهوحقوقه علىأمته

وyS 

يومئذفمن سواه إلاتحت لوائئء وأناأولمن تنشنوشقعنهالأرض ولافخر.'» ...
-4أنه آولمن مجوز عللالصراط .وأول من يقرع باب اقلنة» وأول من يدخلهاء قالكله :

«ويُضر_ب الصر-اط بينظهري جهنم؛ فأكون أولمنيجوز من الرسل بأمته»...
الیرر ه()2

لا
پنیاکے

ا

الفصل الخامس :ذکر بعض خصالص أمقة لار:

لقدأكرم اللهرسولهمحمدايل فيأمتهبخصائص كثيرة» ببركة اتباعهملهیی فمن
هذه الخصائص:

کی ب
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1شجَتَ للتّتاسأمّون بالمعروف وتوو
مراَس ا
قال تعاك١9كحم خَ۳ي
وتونم 41

آل عمران[011 :

عَنَألماس یک

اسل ا

د
وقال

لک مااي

أ

>عن المبكر

وسلا آتکووا شیدام

شَهیدا [64ابقرت.]341 :

 --2همأقلعمرًاوعملاء لكنهم أكثرأجرًامن الأممالسابقة» فقدمنحاللهتعاك هذه
الآمة أعالا وأزمتة وأمکنة للعبادةتضاعّف فیهااحسنات .کلیلَة القَدرء والصلاة في

( )1رواه أحمد( ».)64522والترمذي ( »)63 51 :8413وقال :هذا حدیث حسن صحیح؛ وأخرجه ابن
.)80
4حة
ما
(3

) (2رواهمسلم (.)812

6

رواهمسلم (.)791

منزلة النبي لا وفضله وحقوقه على أمته

-3هيآخرالأم زمماناءلكنهمالأولونيو ا
ملقيامةجوازاعلاكلصراط؛ ودخ ولا5

فق
ردق
سال
ول

اللهکیا انحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أولمن يدخل

الت )

 -4مِنْهذه الأمةأول زمرة تدخل اجلنةمنغيرحساب ولاعذاب» قال رسول اللهعلا
فيحديث الشفاعة الطويل« :فأقول :يارب آمتي آمتي» فیقال :يامحمد .أَدْخِلٍالجنةمن
ید نی ی

وی

و

ذاللكامبنواب» 7

یل

ليم من
دنامن دمم

دمردا عا

 77ورفعة مكانتهعندربهعزوجلء وأن هذه الأمة إن) شَرْفَتَوتضاعف ثوابها ببركة
نبيهاوشرفه وعظمته وهذا العلم يزيد اولمتسلعمظحبياهما وتوقيرا للنبي تكله وحرصًا

عن اتباعه والاهتداء ممذيه» وجانة لا يضاد ذلك من البدع والخرافات» حتین یسعد

بورود اامحو
لضنعلبلي ب يومالقيامة» ولا يطرد» منهفقدقالع« :أنفاَرَطْكُمْعلى
لاحوض» منورد شرب » ومنشيرب
ظل
ممأ أبداءولَ
أيَر
قِدَن
وَع
اَملٌ آعرفهم ویعرفون»
ثممحالبينيوبينهم».وفي رواية« :فأقول إنهممني»فيقال :إنكلاتدري ماعملوابعدّك

فأقول:سحقا .سحقاء لمن بدل بعدي) 3

الفصل السادس  :ذکر بعض معجزاته ودلائل نبوته لا
إن اللهتعالىقدأكرمنبيهحمدا ب بالرسالة وآتاهمنالایات (العجزات) مایدل عن
ص
آدمقاهنوته .والمعجزات وإن کانت دلیلا صحیحا نیتقرایلرنبوة اآلماالیست

 1رواه مسلم (.)8 5 5
( رواهمسلمبهذا اللفظ(.)491
( رواه البخاري ( )6 85 3ومواضم» ومسلم (1 )0922

.)2

منزلة النبي يكل وفضله وحقوقه على أمته
يات الدالة
محصورة فيالمعجزات المادية» كتفجير الماءمنبينأصابعه» ونحو ذالكلءآبل

علصدقه كثيرة ترجع إلىجملةأمور:
- 1قرائنوأحوال النبيتا وحیاته» وأخلاقه» وظهور صدقه ومجانبته للكذب» بخلاف

الكاهن الذي يخبر بشيء من الصدقء إلا أن الغالب علن آخباره الکذب» وعلل آعباله

الأ و

۵

-2النظر فيه جاء به من دين» حيث يدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك ويأمرجالأخلاق

الكريمة؛ وينهن عن الأعلاق القاسدة ونل للناس الطیبات» وكرم عليهم الخبافث إن
رة السليمة.
لتوا
ففقطمع
أكحمن
غايرلذل
كام الشرعية ال
اتيت
- 3انتصار النبيتا ومنمعهعلنآعدائهم وتمكين اللهلهمفيالأرضبالحجّة والبرهان

دائیا» وبالقوة والسّنان غالبا .آما الکاذب الذّعي للنبوة فان الّه لا ینصره» وان آمهله فانه
لأسملة

-4آثار النبي بلا نی الناس وثمراته الطيبه» حيث تتغير حياتهم إلى أحسن وخاصة في
الدين» وتكثر الطاعة وتقل المعصية كلما تمسك الناس بدینه» کا یروی عن عیسی علیه
السلام أنهقال:من ثارهمتعرفونهم.
ا5لمعجزات المادية التي يؤتيها الله لأنبيائه» قالكثيرمن العلماء« :بعث اللهكلنبيمنالأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب عللزمان موسي عليه السلام» السحر

وتعظيم السحرة .فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار»وحيّرت كلسحّارء فلا استيقنوا آنا
اند
با م
عارو
منعند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وص

اللهالأبرار .وأماعيسيل عليه

السلام» فبّعث فيزمن الأطباء» وأصحاب الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد

إليه» إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة .فمن أين للطبيب قدرة عاك إحياء الجماد.
أو علل مداواة الأكمه» والابرص ,وبَعْثِ من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك

زثهمنین الفصحاء والبلغاء ونحاریر الشعراء فأتاهم بكتاب منعند اللهعزوجلء
محمدما بع

منزلة النبي یا وفجنله وحقوقه علو آمنه
فلواجتمعت الانس وان عللآن یأتوابمثله» آوبعَشرسور منمثله»أو بسورة منمثله
لریستطیعوا آبداء ولوكانبعضهم لبعض ظهيراء وماذاك إلالأنكلام الرب عز وجل
لا يشبهه كلام الخلق أبدا» اه .
هذاء وقدآتىاللهنبیهحمدا ٍ 73ضافةال العجزة الخالدة القرآنالکریم معجزات

کثيرة آخریل» ولکن نبدًبالقرآن الکریم :
ا1لقرآن الکریم :هيالعجزة الخالدة التيحفظها اللتهعالل کمقاالسبحانه۵۶زان تلا کر ول
َ 4و

[24حجر.]9 :والقرآن الکریم معجز بلعتّ وفصاحته وبیانه» وبلاغته»

وأحكامه» وتشریعاته» وبا حواه من آخبار وقصص .ومغیبات وعلوم .فهو کتاب

هدایة» وتشریع» ومواعظ وعبر» وأحكام .ىا تضمّن القرآن الكريم جوانب آخری من
الإعجاز وهو الإعجاز العلمي في ما
سلبقرآن إلى كثيرمن الامور التي لریکشفها العلماء
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زفيه
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لالمو ها تاکلویاننسان فیبطن آمه» وتکوین الأرضء

وعلوم البحار» وعلوم الحيوان» وشت أنواعالعلوم الأخرئ.

قل3ر#ب السَاعة رن ار ۱
-2انشقاقالقمر :قال الّه تع
اال

دي

حضوأ

ویقولوامحر مسر )«64تمر.)2-: :وعن آمنس
ابلنك للك«:أن أهلمكةسألوا
رسولالتها آنبریم یت فآراهمانشقاقالقمر۹۳
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- 3ن
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عنه :فع
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لنك

لك قال:

رسول الهک4ل بإناءوهو

بالزوراء( 3افوضعيد فهيالإناءفجعلالمايءنبعمن
بي أنصابعه؛فتوضاًالقوم.قالقتعادة:

قلت لانس :کم کنتم؟ قال :ثلاثمائة» أوزهاء ثلاثائة) ()4
( )1تفسیر ابنکثبرتحت الاية( )94من سورة آل عمران.
( )2رواه البخاری ()7363؛ ومسلم (.)2082

( )3الزوراء :موضع بالدينةعندسوقهافيذلك الوقت.
( )4رواه البخاري ()3 752؛ ومسلم (.)9722

منرلة النبی علا :وفجله ومحقوقه علی امنه

| -4شباعالعدد الکثیرمنالصحابة منالطعام القلیل» وهذه العجزة تعددت وتکررت
ی مواطن متعددة.

وا-ملاآخغبریبهومنب» وماسیکونف ايلستقبل.فعنحذيفةبنالبیان 2قال:
«قامفينارسول اللهبي مقامًاماتركشيئافيمقامهذلكال قیامالساعة الاحدث عنه

حفظه منحفظه ونسیهمننسیه قدعَلمّهأصحابي هنؤلاء» وإنهليكونمنهالشىء نسيته»

فأراهفأذكرهكمایذکرالرجلوجهالرجُل[ذاغابعنه ثمإذا رآه عرفه» ('".والآيات
والدلائلوالعجزات التيآیّدلهتعاللمهارسول الهی کثبرة جدامنها ماهوجمّی-
ومنهاماهومعنوي» وقدفاقت هذه الدلائل الألف كماذكر ذلك غير واحدمن
اسا

إنإرسال الرسل من أعظمنعم اللهعن خلقه وخصوصا محمد !1فبعثته نعمة
.
ةلا
روا
خنيا
عظمین» لأفدبلدکی واتباعه والاهتداء مبديه سعادة فيالد

قال الله تعالى

قد مانه عل المومنی لد بت فییمرمولانمشنیهم یتلوا عم ءاینیه .ورکیم
ہی 0

ويعلمهم األْكِنَاب وَالْحِحكمة وإن كانوأم بآ

ق]ا»ل تعالل
و70
تااک لامه یت  6 6الأنبياء1 :
وقال الّه تعالل  ومم
ول :ارم ای اعر رش نکم
س کم
لد با
$
سلے ا ا ا هر مَك
المت روش کی ا کن راا قش
وهو رب العّرش المظلیور © 64ارب .]921- 821وقال رسول الله« : :آنا
0

فير
لالكلهب
احو
محمد .وآنا أحمد .وأنا الماحي الذي بيم
قدمي» وأنا العاقب» الذي ليس بعده أحد» .

وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على

( )1رواه مسلم (.)0982
()3من أراد التوسع في.ذاالموضوع فعليةبالكتب التالية:الشمائل المحمدية للإمام الترمذي» وقد :

اختصر ه الامامالالباني کتاب دلائل النبوةة لأبينعيمالأصبهاني» وکتاب دلائل النبوةة لقوام السنة

للأصبهانی» وکتاب دلائل النبوة للبيهقي» وکتاب اصائص الکبری للسيوطي.وکتاب الصحیح السند

من دلائل النبوة.تألیف مقبل بن هادی الوادعی
()3متفق علیه:رواهالبخاري (»)4698 53۰23ومسلم(.)4532

منرلة النبي عَاٍ وفجله وحقوقه علی امته

الباب الثاني :حقوق النبي 53:على أمته؛ وفيه ستيّ فصو :

-1وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والاقتداء به.
-2وجوب محبته.

3وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمهونصرته فيحياتهوبعدموته.-4كثرة الثناء والصلاة والسلام عليه.

-5
اال
غعن
لو فيه.
لنهي

-6تحريم الجفاءفيحقه وكُفرمنسبّهأواستهزأ به.

الفصل ال
وأول
ج:
وب الإيمان به
ويكون ذلك:
 -1بتصدیقه وطاعته» واتباعشریعتهولزوم سنتهوالحافظة علیها» واحذر من خالفته؛

قالتعلق«(اناام وولو رتور ای
اار
ه یمنماو ع ©  €اسن >:
وقالتعال منبحآلرسُولفد آطاع له من توقفا ازسلتاکعنهمعفیظا()4
اتسادما وقالتعال ويا  1ال و

وماتک عت هو زار

موقَاللتيعَاحكَ9د(َّرِ ألَذِنَبو عتَنُْأمصرو
ِهأ
هنُمْ فِنْنَدٌ زيم مدا لیگ
([ 690النور.]36:

وعن أبيهريرة لل أن رسول القلهابل« :كل أيمدتيخلون الجنةإلامنأبى»قالوا:
يارسولاللهومنيأبئ؟» قال«:منآطاعنيدخلالجنة»ومنعصان فقدأبى»( ,)1وعنه
أيضا أن رسول الله 6قال «من آطاعني فقدآطاع الله»ومن عصاني فقدعصىالله) (.)2
وقالبَئِِ«:وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» !*' .وقال يََِ« :من أحدث في

أمرناهذاماليسمنهفهو ردٌ».
() رواه البخاري (.)0827
( )2رواه البخاري ( »)7592ومسلم (.)5381

) (3رواهأحمد( »)43341وأبوداود( »)7064وغیرهموهوحديث صحيح.
) (4رواه البخاري ( »)7962ومسلم (.)8171

منزلة النبي بلا وفضله وحقوقه على أمته

-2الایمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن قال تعاك3:فیُلیا اش ی رسول الله
کم جیکا [ 6الأعراف6 :

وقال تال« ومااسا اک الاره لب

4

[الأنبياء .]701:وقال بياة« :وأرسلت إلىالخلقكافة» ' .

-3الإيمان بكونه خاتم النبّین» ورسالته خاتعة الرسالات قال الله تعالى  ماكان حمد

ہا اح من راک وکیکن رو اه رام لین 64الإحزب » ]+0 :وقال کل «وأنا
خات املتبيّينلانبيبعدي».)2

4ایمان بأن النبي ی قد بلغالرسالة وأدّئ الأمانة» قال تعالك :وم3ا اعللولو إلالب
-ال

وكبوت ]81 :وقال تعاك ما«لوم كالت لَكُم دِينَكُم وان
یت  9النور5[ :ا4ل]من
4لند .] :وعن جابر بنعبد الله اغا قال :قال
کک مق ورَضیت کم آلاسکم دیا [ا
رسول الله« :54ترکتفيكممالنتضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به :كتاب الله وأنتم
فقال
.دیت
تتوأ
حلغ
صقدب
ننك
وهدآ
تسألون عنيفیاآنتمقائلون؟» قالوا :نش

بأصبعه

السبابة یرفعها ان السیاء وینکتها ان الناس( :اللهم اشهد .اللهم اشهد»» ثلاث مرات...

اده" .
-5الإيمان بعصمته ل ومعنىى عصمته" :لطف الّه تعالىيحمل النبي لا عللفعل الخبر»

وامحفظمن الشرمعبقاءالاختيار تحقيقاللابتلاء"  .هذاءوقدعصم اللهرسوله ٤ل من
الكفر والشرك» وما دون ذلك من الكبائر-خاصة الكذب-قبل النبوة وبعدهاء كا

جبک وماوی () وَبمَطاق عن
عصمه الّهتعاللفيتبلیغرسالتهقال الله تعالی  مَصاصَالَّ

ْو ( )2إن هو للدی رزینس(ربت)ک
مه ]+-2 :وقالتعالكولزو نب اتب
) (1رواه مسلم (.)325
) (2رواهآمد ( )9322 5وآبوداود ()2524؛

والترمذی ( .)9122وقال :حدیت حسن صحیح.

( )3رواهمسلم (.)8121

لمرياض في شرح شفاء القاضي عیاض لاد شهاب الدین اخفاجي( )93 /4نقلاعنکتاب
( )4ناسی
حقوق النبي 6علنآمته( )921 /1ببعضتصرّف.

منزلة النبي :وو وفضله وحقوقه على أمنه
1

ذا مِنْة يمين ار مملقطَمَتامه ون

للهجن
فمامیک مَنر ع

(۳ :۷

 ]4-74وقالتعواَلإكِ«نَ3كَ لعل حلي عَظير()6ه «تلم .): :وقال رسول ال « :زذا
حدثتکم عن اللهشيئافخذوا به فإنيلنأكذبعلى اللهعزوجل» .
وعنعبد اللهبنعمرونكا قال :كنتأكتبكلشىء أسمعه من رسول الل٤هل
أريدحفظه» فنهتنيقريش فقالوا :إنكتكتب كل شيء تسمعه من رسولاللهيك
ورسول اللهيتكلم فيالغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله

َةِفقال« :اكتبفوالذينفسى بيدهماخرج مني إلاحق» !. 2
عصمتبيهندا6ه من الشرك والكفر والكبائن
وقدثبت ثبوتيقينأن ال تال قلذ

قبلالنبوة وبعدهاء فلميسجد لصنم ولا استلمهولا فعلشیثامنأمور الشرك والكبائر

التيكانيفعلها قومهوغيرهم» وقد غسل جبریلعلیهالسلام قلب النبيی وهوغلام
بماءزمزم بعدآن استخرج منهعلقةهي حظ الشیطان منه(*"

وعن جابر بنعبد الله لا أن رسول 4کان ينقل معهماحجارة للکعبة " وعلیه
إزاره» فقال لهالعباس عمه :ياابنآخي لوحللت ازارك فجعلته عللمنکبك دون

الحجارة» قال :فحله فجعله علل منکبه فسقط مغشیا عليه وقال« :ردوا علِ إزاري».ف)
رؤي بعدذلكعرياناككل .۷۳

فانقالقائل:فمماعنیقولال تعاللرت

تا یک رواینآنتاماکت در

لْک أَ
رى ]25 :و»قوله تعال  ۶من تَ
االلاشينو#
با
اّضعلی
ی و[لا
قحسَن
ص
حَيْنَاإِلتِكَ هنذا الْمْرْءَانَ وَإن کنت من له لین المت  7)4ابرسف۲: :
) (1رواهمسلم (.)632 1

»)01
5مد
6آ
(اه
( )2رو
والالبانی.

6صححه .ووافقه الذهبي
وأبو داود ( )6463واحاکم ( -501 /1و

)م.
2مسل
6حيح
1فيص
(ى)
()3
" ( )4قابللنبوة.كا جاء فيروايةأخرئا.
85
2(1
.ري
2بخا
( )5رواه ال

9

) ومسبلم (.)043

منرلة النبي يله وفضله وحقوقه على امنه

وقولهتعال 9رو

ال دی ©

[الضحى .71 :فالجواب أن معنیهذهالآياتكما

قال الامامابنكثير» وغيره من المفسرين :ماكنت تدري تفاصیل الشرائع ولاتهتدي الل

معالهاحتونآنزضاالّهعليك وهداك إليهاء وخص الایمان بالذکر لانهرس هذه الشرائم

واساسها:
 وهل یقع من النبي  7الخطأ الصغير فيغير الشرك والكفر والكبائر؟ والجواب هو:أنالذي عليهأكثرعلماءاللإسلام أن ذلكيقعإمنه 4لكن هؤلاء العلاء یعتقدون الامور
التالية:

- 1آن الّهتعالللايقرّه عليهبليوجهه للصواب» وقد حصل العتاب علنذلك.
لالصخطغأير يقع منه  73علل سبیل الاجتهاد من غبرتعمّد (ولذلك لایسمّی هذا
 -2اأن
الخطأمعصية» بل هذه العبارةتُعَدٌإساءةأدبمعهيك ولايصح إطلاقهافيحقهكينلها).

 -3أن مايقعفيحقهمنهذاالقبيلليسممايقدح أوينقص منمنزلته وقدره.
-4آن التوبةحاصلةمنهعنهذاالنطأء ومذا مایرفعمنقدره» ویعليمنزلته» كاأن الله
فرركک لهماتمد من بل وم تک [64لنتح.]2:
یِف
قدوعده بالغفرة بقوله۶8لَ

عتض في
يح
لعكل :قالتعالل مَاکات ی آن کون ل سر
ذثلة
أم
۰قال تعاك عَ8مَا مه عندک لم ونت هم حيىبن اک
و
سو
الل

ا  9وتعام الكذييت )O

النبي کل بز ن سل و

فده ای

. +3قال قتادة رحمه الله« :اثنتان فعلهم|
زر شاف دی وبلریکن لهآنیمضی

شیثا الا بوحي .وآخذه من الأساری الفدیة فعاتبه الله كا سرن .وقال تعال
عبس وتو  ۱آنباه گنس (رع)ومایذریکله بر (رت)ازدق قتع لدی )ااما من

سی ا ات لہ دی ا ومعاك ا یک ا اماسن جا سیا رموشی ا ) انت
عله تللمه (د)( 6عبس.]1-01:
( )1تفسير القرطبي.

منرلة آلنبي 7ك وفضله وحقوقك على امته

 -ومایقم منه 787كذلك :الخطأفيبعض الامور الدنيويةالنادرة فیماسبیله التدقيق في

جراسة الدنياواستثمارهاء لاف ايلكثيرالمؤذنبالبَلّه والغفلة.فقدروی رافعبنحدیج
ذل قال :قَدِمَنبيالله541المدينةوهميؤبرون النخلیقولون :یلقحون النخل ,فقال :
وا کان خبرا» فتركوه فنقصت»
عللو۸
فکم
تعل
(ماتصنعون؟» قالوا« :کنا نصنعه» .قال« :ل

قال :فذکروا ذلك له فقال :نمآانابشر إذاأمرتكمبشيء مندینکم فخذوا به وإذا

آمرتکمبشيءمنرأيفانآنابشر»''' وفيروايةآنس« :آنتمآعلمبأمردنیاکم» » وني
نات ظنافلاتاخذون بالظن»
ننم
ظن |
رواية طلحة« :إن كان ينفعهم لك فلیصنعوه فا

ولكن إذاحدثتكم عن اللهشیثافخذوا بهفإنيلاأكذبعلىاللهعزوجل» .
وکذلك فياحکم والقضاء بینالبشر» ومعرفة الحق من البطلفهذه آموراجتهادية

یجتهدفیهابرآیهفقدقال« :77انکمتختصمون ال ولعلبعضکم آنیکون من بحجته
منبعضء فأقضى لهعلىنحوماآسمع منه؛فمن قطعت لهمنحق آخیهشیثافلايأخذه

فاناآقطعلهبهقطعةمنالنار». ۱
ماسبق هو القول الوسط بین آهل الافراط والتفریط .آهل الافراط الذین یقولون

بالعصمة الطلقة(کالرافضة وبعض العتزلة) " » ۲وأهل التفریط الذیننفوا عنهالعصمة
( )1رواه مسلم (2632؛ 3

,)2

( )2رواهمسلم (.)1632
()3رواه البخاري ( »)0862ومسلم (.)71 31

( )4الرافضة :طائفةمنالشيعةتعتقدباحقيةأهل البيت ي الامامة علنباقيالصحابة» ويرفضون إمامة
أبيبكر» وعمر» وعثمان خا  .ويعتقدهؤلاءالرافضةبعصمة أئمتهم» ومنأشهرفرقهم الشيعة الاثنا
عشرية.ویتخذون التقية دينا(وهي |ظهارخلاف مایبطنون)» وغيرذلكمن الانحرافات عن السئة
الطهر ة.

المعتزلة :فرقةإسلامية أنشأتفيأواخرالعصر الأمويء تعتمد عل العقل الجرد فيفهم العقيدةالإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة .انظر
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة» تأليف الدكتورمانع حبمناد الجهني.

منزلةالنبي يكير وفضلهوحقوقهعلىأمته
من الذنوب وجوّزوا عليه الإقدام عن الكبائر والصغائر (وهم طائفة الكرامية,
والأزارقة)( »)!7فهؤلاء قدخالفوا نصوص القرآن والسنة.

الفصل الثاني  :وجوب محبنه

يجب عل المسلم أن يحب الرسول بلا جبة فق ححبة النفس والولد والوالد والأهل
وجميع الغلق» وجب عليه آن یقوم بمقتضی تلك الحبة اعتقادا وقولا وعملا وذلك:
بالإيهان به والتصديق بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه عز وجلء والقيام -بحسب
الاستطاعة -بما پلزم من طاعته والانقیاد لأمره» والتأمیبفعله» والاقتداء بسنته» وكثرة

الصلاة والسلام عليه» والتسليم لأمره» وترك التقدم بين يديه» وعدم رفع الصوت فوق
يلِهتعااللْ3ماتَیواّوميِيَ مِنْ
صوته» يفعل المسلمكلذلكبلاغلوولاجفاء .قال ال

اصسہم  [الأحزرب »]6 :وقال تعاك 9قلإن كنس مون آل تهیعون یکم آله یغور کک
نو

[4آ علمران1 :

یبيا رسول لانتآحب ال منكلشيء
تلللن
ااب عاك أنه قا
طبن
خمر
ولعنع
:لا» والذي نفسىبيده حتىأكون أحب إليكمننفسك»
إللامننفسي» فقال النبي علا «

ر» .
ميا
علآن
فقاللهعمر :فإنه الآن والله لأنتأحب إل مننفسی .فقال النبي لاء « :ا
 )1الكرامية :فرقةضالةمنفرق المرجئةوتقول بالتجسيم والتشبيه فيباب الصفات» والإيمان عندهم
(
هوالإقرار باللساندونتصدیق القلبوعمل امحوارح» وقدکانآولظهور هذهالفرقةفيبدايةالقرن

الثالث بزعامة موسسها محمد بنکرامالسجستاني .انظرکتابالسائل والرسائل الرويةعنالامامآمد
۱
يلعقيدة» جمعوتحقیقالدکتور عبداللهابنسلیمانالاحمدي.
فا

الأزارقة :فرقة من الخوارج يُكَفْرون السلم بارتکاب الکبیرةء ویستحلون دماء السلمین رجالا ونساء

وأطفالاء ويحرمون دماء هل الذسة "انظرکتاب الادیانوالفرق والذاهب العاصرة تألیفعبد القادر

فده 1 21
( )2رواه البخاری (.)2366

منزلة النبي عٍَ وفضله وحقوقه علم امته

وعن آنس بن مالك وال عنالنبيعةقال«:ثلاث منکنّفیهوجد حلاوة
الإيمان :أنيكون الله ورسوله أحبّ إليهنماسواهما .وأن يحب المرء لايحبه إلالله .وأن

یکرهأن يعودللكفربعدإذ أنقذهاللهمنه |يكرهأن يقذف فيالنار»(.)1
وعنه آیضا آن رسول « ::7لا یمن آحدکم حتیآکون آحبّ الیهمنولده ووالده
والتاس آجمعین» (.۳

ولقدكان الصحابة والصحابيات نا يحبونرسولاللهكل حبّاکبراحتین فدوه
بأنفسهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم؛ حتئ إن الصحابية يُصاب زوجها وآخوها وابنها

وأبوها في الغزوة» ولا علمت بسلامة رسول الله بلي قالت له :اكل مصيبة بعدك
جا

علامات محبت النبي ي

 1اتباعهوالأخذ بسنتهوإحياؤها فيالعسر والیسر والنشط والکره. -2اکلثاار منذکره بالذکر الشروع وفي مقدمته الصلاة والسلام علیه امتثالا لأمر الله

تعالی  ۶دنه کته بصلوم علال يناما آلب اموا صلاعله سلما
لیم (ع)[6#الأحزاب »]65 :وامتغالا لقوله له « :منصلیعل صلاةصل اللهبه ع
اليه
عشرا»(۱ .

وقالکه « :البخیل منذکرث عنده فلمبصل علَّ»۱ "1

) (1متفق علیه :البخاری ( 1 »61ومسلم (.)34

( )2متفقعلیه:البخاري ( )51ومسلم (.)44
( )0رواه ابنهشام فيالسيرة وعنه ابنكثيرفيالبداية(.)74 /4

( )4رواهمسلم(.)483

۰

) (5رواههد ( )71 63والترمذي ( »)6453وغيرهما.وهو حديث صحيح كم فيصسحيح
الجامع()8782

منزلة النبي يلِةِ وفضلهوحقوقهعلى آمته

ختلاق والخلال
أفا
للص
انا
ومن ذکره تعداد فضائله» وخصائصه .وماوهبهالولهم

الفاضلة» وماأكرمه بهمنالمعجزات والدلائل» وبهذا تُعرف مكانته» ويتأسئ المسلم
بصفاتهوأحلاقه ویزداد الاییان بهوالحبّة له » 22ولامانممن التمدح بذلك نشرا
۵

وشعرالكنفيحدودالشرع بدونغلوولاتفريط.

رنسول الهتا قال« :من آشد
- 3تمنيرؤيتهوالشوقإل لقائهفعنأبيهريرة«للثهآ

ي بأهله وماله»".
آمنلو
رده
أمتيليحباء ناس یکونون بعدي یود آح

-4محبة من أخبهم الرسول ل من قرابته وآله» وأزواجه» وأصحابه خا فيحبهم
المسلم ويحترمهم ويكرمهم ويحسن إليهمء ولا يذكرهم إلا بالجميل» ویستخفر هم

ویصلی علن الال» ویترضی عنهم وعن الصحابة؛ 5
او من بعدهمقمولوت ربا آَغْفِرٌ آنا ْنَا

قال الله تعالل د
سفوا الاين ولا تسل فى
۹

سبللات انوا رانکروف رح مور ۰وقال تعالل 01مابربآله
يذه بب ڪڪ م ارحس أهل یت ره

تطه با (6[4)9۳الأحراب3 :

وقال تعالل
س

اعیرس الْأوَلُونَ منألمهنجیِن والأنصار والب اتبعوهمبحسن رض الهعنم
ورضواً ععلهه واد لم نت تجری

اا

خرن فا با ولی لور العم

([# )2العوبة. 0011:
وعن عبد اللهبنمسعود

له عن النبي 5

| يلونهم ثمالذينيلونهم»...

( )1رواهمسلم (.)2382
( )7رواه البخاري ()2562؛ ومسلم (.)3352

قال« :خير الناس قرني» ثم الذين

منزلة النبى علد وفحله وحقوقه علیآمته

ھی

ا

ر

آلاخر ودوت محناد الله ورسو ل ولو کانوا ءاباءَهم وای 3اه از
کے

رز  1بر

رر

و

رم رک کب ق قلویهم آلایمَن وأجدهم بروجلنھدووخ

جن ری

26

من لهالادكيو کو فا یتت اھ کی وتشراعلة اوليك د ب أنهألا إن حِرْب الله
هما  6 OFجادلة22:
لمانمات مبته : 733الزهد فيالدنياوذلك بالصبر على شدائدهاء وعدم الركون
-6عو

إلى زخرفتها وملذاتماء وليس المراد بالزهد في الدنيا تخليتها من اليد وإخراجهاء والقعود

صفراًء وإنم المراد إخراجها من القلب بالكليّة» بحيث لا تسكن فيالقلب وإن كانت في
الیل
يما

وهذه كانت حال رسول  523مع الدنيا حينفتح اللهعليهمنهامافتح» فلميزدهذلك
| زهدا فيهاء وکحال الاه الراشدین» وغیرهم من الصحابة الذین یضرب بزهدهم

الشلمع آناطنزائنوالاموال کانتتحت آیدیهم» هذاهوالزهدالشر-عي» ولیس الزهد

البدعي الذيعليهكثير إمرنيفقه .حبث ترکوا الکسب ویرأخذوا بالاسباب وانقطعوا
عن الوسائل الشروعة لتحصیل الرزق» فصاروا عالة عل الناس یتکففونمم ویعیشون
عللصدقاتهم؛ وأصبحوا عضوا أشل في مجتمعاتهم

ما هو ثواب محبته ح٤ وئمراتها؟ :
1و ضا الرس وحت وحت اللاك

لكيس

) (1رواه البخاري ( »)3763ومسلم (.)1452

منرلة النبي عَل :وفجله ومحقوقه علي امته

-2حلاوة الایان وکاله.

-3سهولة الطاعات والبعدعنالعاصی والسیئات.

یاتللمحِبٌ القبول في الارض قال تعاك 8إِ8نَّ لدت اموا وصملوا
ال

کته بسا اهرم|رن ودا ()[ 4مریم69]۰ :

رد

یو  3فيالجنة» فقدقالرسول الله6ل

«المرءمعمنأَحَبٌّ) !)(1

بماذا تكون محبي النبي 8ه :٩

2

لاتكون محبة النبي 7بدني اب رل 0

یا

ر

اا

اولمعُملتابعة للرسول الکریم ظ4اهراً وباطنء ىاقالتعالك23كُلْإنمتس ترُحِبُونَالله
کم لهویر کر دنو

تنب

رن اد

کر

الفصل الثالث :وجوب تعزیره وتوقیره وتعظیمه  ۶حیاته وبعد موته.

قال تعالل  وتوا يالوورسولوه زرویدمه وووروهشحو اخ ا
[الفتح9 :

وقال تعالفیک

ماو
ب

{O

رس سس ار

اما بهو وعزروه

ودصسروه ۵واا

ص

بمه ریک همالمفلحوت (() 6[ 4الأعراف7531 :

يلؤمذايه .ولا يكون ذلك إلا
معنی التعزیر :التقوية بالنصر والمعونة» ومنعه من ك

بالطاعة والتعظيم والإجلال.

االتلوقتيرك:ريم؛ والتعظيم» والإجلال؛ والتفخيم.
التعظيم  :التبجيل والاحترام.
من صور تعظيمه وتوقيره : 553
 1-عدم اطبتهبغلظةوجفاء بلبلينوتواضع .

دلی
اب
نیته
پوبکن
-2عدممناداتبهاسمه آ
( )1رواهالبخاري ()6 619؛ ومسلم (.)0462

بالنبوة والرسالة.

منزلة النبی ية وفضله وحقوقه على أمته
 -3عدم التقدم بین يديهبالکلام حت يأذن هو کا

ت4ح-ريم رفعالصوت فوق صوت النبي ی

و

ا

لمع و
لنعزکن
ارمن
ب

وتحريمالجهرلهبالقول كمايجهربعضنا

و

ر

ا

آینامن سول او ول ربوابام عتنقو

م

[التوبة] 021 :

 -6ترك معاملةالرسول  2بالتوسعفيالانبساط والاسترسال فيذلككمايعاملمنلا

هاب ولايتقئ»فلايدَّخلبيتهبغيرإذنه» ولاينتظرتجهيزالطعام فيبيته.بللايدخل
حتئيجهز فإذاطعمالضيوف خرجواء ولا جلسون للحدیث.

 -7ل تاُكَلَّحّنساؤهإلامنوراء حجاب.

حا
ه أبداء قال الله تعلى 23کاانوت اما ل
عهدمن
بجات
 -8يلجاوز نكاح زو
ت الى إلا اك ی ی

طدعاَيظرغريِرينٌ لهولکن دا دe د خْلُوفأَإِدًا

سی
طعمتّم فانتشرواًولا متسین ديت إِنَّدیک ڪان بوذ آلنی فیس
ا
وال لايسح ب کتولساأَموهن متعا
ویکوین وم ت© لحكم أنتؤْدُوأرسول
بدا

لکم

رہ

اء حابب الحكم أطهر
له ولا

حو| آزونحه .من بعیه

كانعِندَلهعظیما ([64)2الأحزاب.]35 :

و -حرماللتهعلقإيصالالأذئلنبييهك وبيأننه أذئأعظممنغيرهمن الناس» فقال

تعال ۵2رن بقذوتمه ورسوله.لبم أَالَلّهدُفنىيا والأجرة وأَعدَشمعدامامُهِيِنا
4

[الأحزاب۰] 75 :

 - 0النهي عن ذهاب الذاهب من جلس رسول الهم 2بغيرإذنه» إذاكانوا معهعللآمر

جامع» قال تعالل وک مین رین ماما مه وروی واکانو مه علج آيجاع لر
کا

حى

سسنوی
لين س
إن از

زلبك

نت

سورت

درس:ولب
اه و

فا

منزلة النبي ع وفضله وحقوقه على أمته
اذو

2

ی

و ل

۳

لبعض انهمقادن امن ششک  ,هم وامهتیر هم اه ريالله عَفُورٌ

حم © [ 6النور.]26 :
-17تعظيمه يَلدةٍبالقلب واللسان والجوارحء فبالقلب :بالإيان بهوتقديم محبتهعن كل

الخلوقات وتعظيمه باللسان :بالثناءعليهبیاهوآهله؛وبكثرة الصلاة والسلام عليه

وتعداد فضائله ومعجزاته» ودلائل نبوته» وتعریف لناسبستته وتعظيمه بالجوارح:
بالعمل بشريعته .والتأمي بسنته» والاخذبأوامره ظاهرا وباطناء والتمسك ها واحرص

عليهاء وإلسعيفيإظهار دينه» ونصر ماجاء به» والاجتناب عبانهینعنهوزج والبعد
اعلنبدع واخرافات.
 -2ومنتعظيمه وتوقيره توقير آله وأزواجه وذريّته» وتوقير أصحابه رضي الله عنهم.

 -3منتوقيرهيله:حفظحرمةمدينته :المديئةالمنورة»طَيّمّةالطّة» فقداختارها الله
لنبيه يَكةٍ قراراء وجعل أأهلنهاصلاهراء ومنها انتشر دينه فيالعالمين انتشارا .وقد وردت

احادیتكثيرةف ف
يضلهاءوتعظيمشأتهاءوهي مبثوثةفيدواوينالإسلامكال حيحين
والسنن» والمسانيد .فع
ونسع
قدبن
اأبي
ص قاككل :قال رسول ©لاز«إني أَحَرمُم باين
لابتي المدينةأن يُقطععضاهها أ يوُقتلصيدها» وقال« :المدينةخبرشملوکانوایعلسون

لايدعهاأحدرغبةعنهاإلأابدلاللفهيهامنهوخيدٌمنه؛وللَايأثبَتأوحَداعلئىِها
وجَهُدها الا ک
شنفت ل
یهعا آوشهیدا یوم القیامة»""» وعن آي هريرة 9قال :قال
ای

ی

و

ریإلاالمسجد الحرام»

 2وعنه ا
علننبي ق
7ال« :ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض حانلة» ومنبري

( )1رواهمسلم مذا اللفظ (.)1 63 3

()2رواهالبخاري ()0911؛ ومسلم (.)4931

منزلة النبي عٍَ وفحله وحقوفه علو امته

علىحوضي»!' أ .وعنسعدبنأبيوقاص الت قال:سمعت النبييك یقول«:لایکید

أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح فيالماء» '”' .
فعل ساکن الدینة» وعلل زاثرها تعظیم حرمة مدينةرسول الوّهم32ر7ا»عاة حق
اللجاورة» وحسن التأدبفيهاء وذلك لماهامن المنزلةوالمكانةعند اللهورسوله كلا .

ابة
حظيم
صتع
لور
ان ص
م

للنبييِذ حياته:

إنالصحابة همأعرف الناس وأعلم الأمة بالنبي »4ولذلك فقدكانوا بقدره
ومنزلتهأعلموأعرّف منغيرهم ,وبناءعلهذا العلموهذه المعرفةفقد كان تعظيمهم

وتوقیرهم للنبي 74آشد وأكبر منغيرهم .وال البيان :
ا-1لكاصنحابة حلا يخفضون أصواتهم إذا خاطبوا النب كيَئاةِ.

-2لا دون النظرإليهتعظيمله.
- 3لاينادونهباسمه أوكنيته» بلبالنبوة والرسالة» فكانوا يقولون :يانبي الله»يا رسول الله.
]-4ذا جلسوا عنده صمتوا کأن عللرؤوسهم الطير.

إ5ذا أمرهم بأمر ابتدروا أمرّه.-6لا یتوضاً الا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليهتبركا به.

دلايصقبصافاء ولاوش تخا إلتالقرهاياكلهم فالكرايها رجزهيم
وأجسادهم .ولاتسقطمنهشعرة إلاابتدروها تبركابكلذلك.

تنبيه:هذاالتبركبآثارالنبيبلا حاص به»إذل يرفعلالصحابة جا ذلكمعغيره» فلم
يفعلواذلكمع أبيبكرالصدّيق» ولامععمرء ولامععغمان» ولامععلياء مع أن
ادء.
يبع
بلق
نالخ
أير
لء خ
الا
هؤ
( )1رواه البخاري (.)8881
( )2رواه البخاري ()7781؛ ومسلم (.)7831

لاه وحقوقه علىأمته
ضيبل
فلنب
منوزلةا
-8وكان الصحابة لا يعاملون النبييبكاللاسترسال والمباسطة کما یعامل الافاء بعضهم
-9كانوا لا يتقدمون بين يديه بالكلام حتئ يأذن لهم.

اینععتله والبعد عنمعصیته.
0انوا حطریص
ک1انوا یعادون من يحارب الله ورسوله  7#مهماكانت صلتهم وثيقة به .ولو كانوا
- 7ک

أباءهم أوأبناءهم أوإخوانهم أوعشيرتهم.
الفصل الرابع  :كثرة الثناء والصاذة والسلام عليه.

وذلك لأناللهتعالىقدصلل وسلمعليهوملائكته» وهذا تعظيملشأنه فيالملاالاعلن»

بس E a
ا
ا
آزیک

ا
يَلال
اله ومک ڪه بصو ع

ویسلموا تسلیما(ص)٩[الأحزاب »]65 :وأما الأحاديث فهي كثيرة

جدا» رواها اثنان وآربعون صحابیاء کا قال الإمام ابن القيم رحه الله تعاك في كتابه

اة
لضل
صيف
لمف
افها
"جلاء الأ

".
مير
ادخ
نمحم
لاماعلى
السل
وا

فمنهاعرنآنس بنمالك

وة قال :قال رسول الله « :44من صلى عل صلاة واحدة» صلى الله عليه بها عشر
صلوات» وخطت نةن تراغو فة لاعف ارا كاه 92ومرابد ا5ن

 ٠سط أ جیررل عاره ...لام قال ارد رل اله ل «من صلى عليك صليت
علیه.ومن سلمعليك تلمك عليه») (,2

)(11

۸

27۳
اي

و

۳77

الجامع(.)9536
( )2رواه هد( )2661واحاکم (3 -222 /1
تخرجاه» ووافقه الذهبي.

شرطنبال » ولر
رقالهذاحدیث صحیحعلن

منزلةالنبیيةوفضلهوحقوقه على أمته

وعن أبيالدرداء بالك عن النبي5لا قال« :من صلىعليحين يصبح عشراء وحين
يمسي عشراء أدركتهشفاعتييومالقيامة».
الهم:ه
رسو
كللر
إلهع
ومعنون صلاة ال

وتعظيمه ومحبته والثناءعليه.

ومعنون طنلاة الملائكة عن رسول اه ءال:دعاح» رالعريك» ال ساعثفار.
ومعنین صلاة الومنین علل رسوله الله : 4الثناءعليه» والطلب من الهتصاللآنیعلي

ذِكرُهُويزيده تعظی وتشريفا فيالدنيا والآخرة.
فعللالسلمآنیکثرمنالصلاةوالسلام عللرسول اله753فيكلوقت وخاصة في
الواضع التصوص علیهانیالسنةکافيالصلاة نيالتشهد .فيقنوت الوتر» فيصلاة

الجنازة» في اشطب» بعد إجابة المؤذن» عند الدعاء» عند دخول السجد والنروج منه» عند

الصفا والمروة» عند اجتماع القوم قبلتفرقهم» عندذكره لاءيوم اجملعة وليلة الجمعة
وغيرذلكفإنللصلاة علالنبتيكلهفضلاًعظيً» وهيمن أجل دعاء العبدوأنفعها له

في الدنيا والآخرة» والثمرات الحاصلة منها عديدة جداء منها :امتشال أمر الله تعالى,

وموافقته سبحانه وموافقة ملائكته فيالصلاة عل النبييِهحوصاول علك الأجور ورفع
الدرجات ومغفرة الذنوب» وإجابة الدعاء» وهي سبب شفاعته تلا في الاخرة والقرب
ام
وبب
لهدي س
منهیومالقيامة» و

محبته 7وزیادتبا» وغیر ذلك من الفوائد.

حکم السلام علیه  3حجرته التيدفنفیها:
-1ليس هناكأحاديث تأمر السلم بذلك» لأن السلام عليهيك یبلغهحیثكانلسم
وهذامن خخصائضةكك افقدرأولالحسنبنالحسين بنعلى بنأي طالب خا رجلا

يختلفإى قبرالنبيل ویدعوعنده»فقالله:ياهذاٍنرسول اللبلها قنالت:خلذاوا
) (1رواه الطبري وهو حديث حسن كمافيصحيح الجامع(.)7536

منزلة النبي ية وفضلهوحقوقه علىأمته

قبري عيدا وصلُواعلفانصلاتکمحيثم|كنتمتبلغني».قال امحسن« :فماآت ورجل
بالاتدلس مه الا سرا

 -2الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبره 4کلها موضوعة ولریروها آحد من آهمل

ك
ذمدلعلن
الكتب المعتمدة» ولا اعت

أحذئٌممنة الفقهكأبيحنيفة» ومالك» والشافعي»
أَ

ومد وإسحاق بن راهويه» والثوري والأوزاعي» وأمثاشم .بل الامام مالك رحمه الله
تعالکانیکره آنیقول الرجل  :زرت قبرّالنبيی » لأنهغيرمأثور عن السلف
الصالحة يعنيکلمة(رْرت).
- 3كان جمهور الصحابة

ما یدخلون السجد النبوي ویأًتون بدعاء دخول المسجد

و؛نوا
کتهم
یلا
رن ص
للو
ویص
الذيفیهالصلاة والسلام علنرسول ال ی و

یأتون

قبرهيل کلّ|دخلوا السجد» ولا|ذاآرادوا سفرا آوعادوامن السفر» وعلنهذاسارکشبر
0

من السلف بعدهم.

 -4كانبعض الصحابة» كابنعمر» وأنسبنمالك اءيأتونقبرالنبيَل فيسلمون
عليه وعلل صاحبيه أي بكر» وعمر

ى من
من
رىأ
اءعندقدومه) من السفر» فلهذا رأ

العلاء هذا جائزا اقتداء بمن فعل ذلك من الصحابة الذين کانوا یسلمون فقط ولکن لا

اعت.
ولرف
صولا
أاء
لللدع
افون
يق

الفصل الخامس  :النهي عنالغلو 9رسول اللهكيا
تعريف الشُلوة اللف  :الارتفاع ومجاوزة الحد.

ابلشيرع  :مجاوزةحدودما شرع اللهسواء أكانفيالاعتقاد» أمالقول أمالعمل.

( )1أخرجه اب
انأليشي
صبة
نفيف؛ وإسماعيل القاضى فيفضل الصلاةعاكالنبييِل وقالالألبانيفي

منزلةالنبىعل وفضله وحقوقه على أمته

حکمه  :حرام» وقد ذمّهاللهورسوله عل فقالتعال اهل اڪ ب ل وتوا 3
ديزم [ 4الساء7 :

الوأف ديب
لتأهلالسكتي ل د
قي
جل
وقالتعاك

ير

لو قال :اإياكم والغلو في
ألْحَقٍ[ 54الائدة .7 :وعن ابن عباس وكا أن رسول الكله

الدين» فإنمامَلَّكَمنكانقبلكم بالغلوفيالدين» '  .وعنعب اده بنمسعود له قال:
قال رسول الله !ِ« :هلك المتنطعون» قالها :ثلاثا  7والتنطعون هم :التعمقون

الغالون» الجاوزون امحدود نی أقوالهم وأفعاهم» المشدّدون في غيرموضع الشدة.وقال

رسول الله بك تطلراوني كما أطرت النصارى ابن مريم فإِنّ)نا عبده» فقولوا  :عبد الله
ورسوله»» ومعنى الاطراء :الافراط والبالغة في المدح» لأن ذلك مدعاة للشرك
والانحراف عن الطريق السوي .والنهيعن ذلك لايعني التقليلمنقدرهبل وتوقيره»
فإن للتوقير والتعظيم وسائله المشروعة في الكتاب والسنة .فقد استمع النبي بل إل
جارية تنشد فيعرس فقالت :وفينانبييعلممافيغدفقال هما«:لايعلم مافيغد إلاالله
آأ ال وشهت.فقاللهيََِ«:أجعلتنيللهعدلاً؟ بلما
دجل:م ش
لبي مق" رقلل ر

شواءحالدّهه» " . ۳وقالرسول الله« :4من حلف بغيراللهفقدأشرك) (.)6

بيانالأمورالتيحصلفيهاالقُلويذحقهكلا :

هناكآیاتکثيرة وأحادیث عديدةتبینماهوحقلرسول ال ومالیسلهبحق»

ومايملكهرسول الله44ومالايملكه» ومعذلك يأبئأناس إلاالغلووغالفةماجاءت
باهلنصوص الشرعية» اتلبلاعهاوى.وهذه أمثلةعلىذلك:
8م5د »)1والنسائي ( »)7503وابنماجة ( »)9203وغيرهم .وهوحديث صحيح كما
(ا1هأح
( )1رو
فيصحيح الجامع(.)0862
( )2رواهمسلم (.)0762

( )3رواه البخاری (.)5443

( )4رواه البخاری ( .)7415والطبرانی في"الصغير "( »)8 03انظر :آداب الزفاف» للالبانی ص(.)81 2
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لا وفحله وحقوفه علی امته

-1ما يُسَمَّى بالحقيقة الحمدية ومعناها :آن نبي ال محمدا یلته خلق قبل آدم علیه

لسلام» ون النبيی خلقمننورالله»ثمخلقت الخلوقات کلهامننورهتب وهذه
كذبةلیسشارصیدمنالواقع» ولادليلمنالشرع» إذمنالعلومشرعاوعقلاوواقعا
ل)د البشرء وقد قال الله تاعالك«ْ,إانقسَنَ من صَلَصَلٍ
وى
يِدَ
أن النبي  4وَل
السار

وتلق الان

0

6الرحمسن 51]6 -4 :وقال تعالك
من تا ()[ 4

من 2

 (١وقد اقتا لاهنمن این دز( م جملتة تة ن تارتکیز©  4لت

فد عم فلا املع مُضْصة مَكَلَئَسَا الْمْضْحَةَعظا فکسوتاالم ليها5

ررض
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©
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أذشانه خلقا ءاخر شارك الله احسن لین

dr

سا

[ €الۇمنون 2-411 :وقال تعالل آمرا نبیه

مدا  7آن يقول #3قل تماآنابشر جربوخ ال نماٍلهکمإله وزنایدل4ک۶یف011۰ :
2

۵

میت

چو وق

ری و ابر

ت میت

ااه

7و

ر عل

بريسره
سن س

وقالتعال ۶لاما آنابر منک بو رل أا ھکر لله وبَحِد [44نصت.)6 :

لام وهمي دعویل
سلى
غبعلضاة الامنتلسبيان إ
لها
فدعوی امحقيقة الحمدية قاالب
باطلة ومستندة إلى أحاديث كلها كذب» منها« :من قال إني كلي بشر فقد كفر» ومن قال
لستببشرفقدکفر» وهو حدیث کذبباتفاق آهلالعلمباحدیث .ومنهامایروی آن
جابربنعبد اللهلا قال :قلت :یا رسول الّهبأيآنت وأمي آخبرني عن آول شی

الء؟
يقب
شالى
أهتع
لالل
القه
خ

قال« :ياجابر إن اللهخلق قبل الأشياء نورنبيّك من

نوره »...واحدیث هذا طويل وهو حديث باطل قالفايلهسيوطيء رحمه الله تعالن :اليبس
له(سناد یعتمدعلیه» وکذلك حدیث« :کنت نبیاولاآدمولاماءولاطین» وهو حديث

لا اصل له لامن نقل ولا منعقل .فهنه دعاوی کاذبة وخالفة لنصوص الکتاب
والننةءومع لكفانناساتناقلونمشلهذهالخابارالفتراةویصاقوناه وبعضهم

شهرىة
تء و
نُهَا
مظَم
يَن
>

نهتاقلت إلىمايُسَمَّى بالشعب
ار غلاة الصوفية» وامن
شراعفي
أثي
ك

منزلق النبی عة وفجضله وحقوقه علو أمته

وهيقصائدومدائحبالاتموسيقية» وتنتشر -کشیرانی العاصمة ابمزاثريةوالغرب

الجزائري والمغرب الاقصولب یسمیها بعضهم بالنبوي وهي ظلمات يتبرأ منهانبينا
محمدوی مثلقصيدة شعبيةتبدأ:كلنورمننور الهاشمي كمل!!! وكل هذا باطل

وافتراء.
-2دعوی أن الدنیا خلقت من أجل نبي الله يِه واستدل أصحابها بحديث موضوع

وهو« :لولاك ما خلت الافلاك» فهذه الدعوی خالفة للشرع إِذْيقول الله تعالل و2م
مت ان والانن إل یعون ر(هراع)[ 4الذریات 6۶ :وفال تعالل  3و

مه
الوت ولاش ف تة أا وار وقد عالى

بل کم

 ۹۳لق

اخس

حسن
 »]7 :#وقال تعالل  ۶إا جلا ما جل الاش وة َالتجلوشر اأهم
[مَهلَواد
عَ
مَل () [ 6الكهف.]7 :

-3دعویل الغلاة  :جواز صرف بعض جوانب العبادة لرسول الله لاهكالاستعانة به» كما

يستعان بالخالق سبحانه» وبإنزال المطر» وغفران الذنوب» والنصر علل الأعداء» وتيسير
الزواج» ووهب الذرية» والملك» والمعيشة الهنيّة» والشفاء من الأمراض» وغير ذلك من

احاجات .فنرلوا الخلوق منزلة امالق» وهذا منتلییس إبليس وإغوائه لأمثال هؤلاء:

ین
یاة م
-4من هولاءالغل

انحج الالکعبة
لةرقبسرول ی آفضل م
آن زايار

المشرّفة» ومنهم منيقول إن الرسولبي لاخلومنهزمان ولامکان» وآنهحضر -في کل

تمرناءات والاباطیل؛
اذفلك
لبر
اىغ
حيتفال بعيدميلاده» إل
مجلس خبرء خاالصةا ف

قتائقاللهم :آسقط الربوبية وقلفيالرسول ماشعت !!! (:)1
ح
( )1قضةفيهاعبرة :دحل آحدامین ال مسجد وقدآقیمت الصلاة فرآی فرجة قىالضصق خلف
الإداتم

E aE

o

لل

e

ملبوامده
فتعجب السّنيوقالله:ألا تستحي أن تُصلىإماماورسولاللهيل حاضر؟ یهت الغلاتث ط
آن پسترهملأنهمقد افتضحوا!!

منزلة النبي عَلٍ وفجله وحقوفه على امته

هلیجوز التوسل بالرسول  2؟:
قبل اجلاابة علل هذا السوال لابدمن الوقوف علل العنی الصحیح لکلمة التوسل.

إن التوسل هو التقرب إل الله تعال بطاعته بفعل الواجبات والستحبات وهذا هو الراد
منقولهتعال  ۶2بحایه الب ءامَنواانقوا ألهِ ۳لَيّهِ ألْوَسِيلَةَ[لم4ائ#دة»]53 :
وقولهتعال٩قلادغوالینرعشم من دونو فلا یملکوککنف اسر نکمولاموبلا
ویک لذبت يدوت يدنغوت إل ريه اليلد آآعقمرب وجوت رمه ونا
4ه
عَذَابه:إنَّعذاب ريك کكاان عدوا ا

.]8-75

أنواع التوسل :
|ٍذا عرفناماسبقفانالتوسلینقسم لٍلقسمین :توسل شرعي» وتوسل بدعي.

فأما التوسل الشرعي فیکون بثلاثت آمور:
 -1التوسل ال الله بالإيهان والأعمال الصالحة» من عبادات واجبة ومستحيّة» وأذكار

وتسبيح واستغفار» ودعاء»وصلاة عللالنبيكَكلة.
 -2والتوسل ال الّه بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا مثل :يا حي يا قيوم» يا ذا امحلال

۶سااتا سمعتامتاویساایلین أمننوا ریک
والاکرام الخ...قال اتللعهال ر
ت فافر نادوسا وَكم 0
 ۹۳۳1ر

نه
ت

جل

اتا هوسفنا معآلارس

فقد قدموا ذکر الاییان قبل الدعاء قال تعالن  ۵ویيالسما

391

سي فادغوه€ °

سول الله عَدَلْدِ« :إن اللهقال :من عادى لي
لك قال :قرال
[الأعراف »]081 :وعن آي هريرة /

ولياً فقدآذنتهلبحارب» وما تقرّب إل عبدي بشىء أحبّ إن ما افترضت علیه وما يزال
عبدي يتقرب إِلِّبالنوافل حتى أحبه) امحدیث(. )1
( )1رواه البخاري (.)6 205

منزلة النبييِةِوفضله وحقوقهعلى أمته

-3التوسل بدعاء الأحياءالصالحينلغيرهمكأنيطلب العبدمنمسلمصالححَنِيٌّتقي
ن الصحابة ؤييطلبون الدعاء
الدعاء الصالح ليمهامه منأمور الدنيا والآخرة؛ ك كاما

منالرسولبا إذكانحياءلكنهلماماتية ولح بالرفیقالاعلن لريكونوا يطلبون
طاب وا
اعلمرخبن
ذلك» وخاصة فيالشدائد والقحط» فعن أنسبن مالكعة أن

كان إذا قحطواء» استسقی بالعباس بن عبد المطلب» فقال« :اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا

اا.
نیّن
قعمنب
سكب
اٍلي
فوسل
فتسقيناء ونا نت

قال فیشقون»  1وهذا فهم دقیق من

كدوتار التوسل بالنبيل بعدموته»الالتوسل بعمه العباس» وهو
الصحابة اط فق
توسل بدعاء العباس وليس بذات العباس . 222
التوسل البدعي :

مثل التوسل بذوات المخلوقين؛ أو جاههم ,أو الإقسام على الله بهم وسواء أكانوا
أحياء أمٌّأمواتاءوسواء أكانوا أنبياءأمّدونهم» فهذا النوع إريكن الصحابة يفعلونه في
الاستسقاء ولافيغیره» لاعندقبورهم ولاعندغيرقبورهم» ولايعرف هذافيشىء من

دلیث موضوعة» وعلل
آتوحسلاعل
الأدعية المشهورة بینهم ونیایعتمدمنیقول مهذا ال
آقوال لبعض الشایخلیست بحجة .فلايجوزللمسلم أن يتقرب إل اىلله بغير ماشرعه الله
رنه منالتوسلات البدعية.
يةع
غْني
ورسوله بالا ۰لأن فيم]شرعه الله ورسولهل الع

الشفاعت :
معناها :الشفاعة فيالشرع هي الدعاءء ك)وردفيوضع اللغة العربية» فعن أنس»

وعائشةء اا عنالنبيبل قال«:مامنميتتصلىعليهأمةٌمنالمسلمينيبلغون مائة,
کلهمیشفعون له»إلاشفعوا فيه)(. 2
)(1

(2

رواه البخاری (.)0101

رواه مسلم (.)749

منزلة النبى يله وفضله وحقوقه على أمته

أانولاعشفاعت وحكم كل نوع :

الشفاعة في الكتاب والسنة نوعان :شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة .فأما النوع الأول-

أي المنفية-فهي الشفاعة المعروفة عندالناسعلل الإطلاق وهي أن يشفع الشفيع إلىغيره

أإذرن لهالمشفوع عنده» ولور يكنراضياعن المشفوع فيه.
ابتداء» فتثقبل شفاعته ويلو
ك ورعیته .وهذا النوعُنفيعن الّهسبحانهوتعالل لأنهيعلمالسر
لین
لب ب
اجّا
کا
وأخفئن» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السیاء وله الأمر من قبل ومن بعدٌء قال
فلاس [ 6يونس »]66 :فاللهتعاك لا
فلتتتوت .ومن ا
تعال ۶2آل ایک لمون اف
یقبل الشفاعة الاإذا توفرفيها شرطان :

لعاشلىافع آنیشفع.
ذن الللهت
أن1أ
ي
قفريآن والسنة» وهي
لهشهفياعة الامثبلّتة
نوع فيه» واهذ
لاشعف
اضی
-2آن یکون را

النوع الثاني قال تعالل ۵9من 5۱آلفری یم عنده :الا یزدانبهت4ر »6::1 ::6وقال تعالل
و متتعورت إل لسنارين وهممِن حَْنْييوءمُشفِفُونَ([##)18الأنبياء.]82 :

وهذه الشفاعة المثبتة -االلتيدهعياء والتضرع إل الله-منهاما هوفيالدنياء مثل أن

یقومالسلم الحيبدعاء اللهبجلب خيرأو دفعشرعنغيرهمنالمخلوقات .ومنهاماهو
يومالقيامة حيثيطلب الناس الشفاعة من الأنبياء» ومن خاتمهم محمدبَكِِّهوله
شفاعات يختصبهاء كاتشفع الملائكة» ويشفع المؤمنون لبعضهم بعضاء ولابدلهذه
الشفاعة من الشرطين السابقين.

وڙ ڪا اولي فر

يللق
ڪفرو
قالتعال 9مکراک لب ویک امنا آن تع
ن
سحب اللجير ©far
خماتيم ا|ش

ند مبارک
ب
النانقین
۱

OR

وقال تعاللنیشأن

5

9ج

5

د

01

رس

عراس

عر

ضرالهامن ر

یاننع فلن فش اناد سم ذالك
فقو طاو لا نتفر  1إن هتفر همسبام

مار یلهب
اس

3

 ۳ی

بسب تعالل
وان

2

ر

منزلة النبى ع

وفضله وحقوقه على آمته

مال له

ن
الاح
دعبرم
ی)نقاولخ ده لیسمِنْأَهِْلَكٌَهعمل
وت تك انی (ن
اك  +آمظک آن كك بن لبه ل او أعوذيلت أن

عل رنف وَتَرْحَمْنَأاحلكُْكنَيِنرِينٌ © بل يدث یطسر نّاوټ ملک
وع اش

ی وأ متناف  4سكيم هناعدا از لیا)»مود)]54-84

وقال تعاك 89صرت الله مثلالب کفروا راتع ر ت لوط سكانًاعمتت
2و

خا

عبدين من ععاونا سان

فاتاهما فد بتاعا دمرت له شا

^٣ مو

ا

ر ع

2

وفیل آذخلا السار

)ريم.]01 :
6یانلتح
م1ح4ال
رص 2ی

الاستغاكي :

تعريف الاستغاشة  :هي طلب الإغاثةوالتخليص من الكربةوالشدة.
حكمها  :منها جائزة ومنها غير جائزة» فأما الجائتزة فطلب الدعاء من الإنسان»
والاستغاثة بهبشروط:

۵

 - 1أن يكونقادرا فيأمريقدرعليه.

 -أن يكون حيًا.

 -أن يكون حاضرا.

وأماالاستغاثة غيرالجائزة» فهافقدت أحَدَ الشروط السابقة» فلايجوز للمسلم أن
اهم.
للی
سع
اجبلریل
دررین آو الغاثبین ک
لحیقاءاغب
الا
یستغیثبالاموات ولا با

منصورالغلوذ حقالرسول ی مياُفعلعندحجرته التيدُفنفيهامن
الأمور البتدعن:

 1-سؤاله الاستغفار والشفاعة.

 -2التوسل به.
ا-لاستغاثة به

 -4كتابةرسائل لهبذلك وإلقاؤها فيحجرته!!!

منزلة النبيبلا وفضلهوحقوقه علىأمته
 -5السجود للحجرة عنعبداللهبنآي أرق لك قال:ناقدم معاذ من الشام سجد

لبي بيا قال« :ما هذا یامعاذ؟» قال :آتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم

وبطارقتهم» فوددثٌ فينفسي أن نفعلذلكبك .فقال رسول الله« :4فلاتفعلواء فإني
...
احد
هتس
جآن
ورأة
زت ال
لمر
جد لغر الّهلأ
سأن
يداً
مورت أح
ل

» احدیث . 1

ا6ل-طواف ما.
 -7تقبیل جدرانها والتمسح بها.

لوبممسنلم المدوء وخفض الصوت
8ر-فع الصوتعند السلامعليه»(وإن) الامطل
عندالسلام عليه).

 -9تطويلالقيام عندالسلامعلیه(ونباالطلوب [لقاء السلامعلیهوعل صلاحییه ثم
الانصراف).

كنني الدينة داش أو
ام
سرج
 -0الذهابللسلام علیهکلمادخل الالسجد وکلا خ

مؤقتا(وإن) الجائز السلام عليه عند حجرته عند القدوم من السفرء كماكان يفعل ابن
ابلنك ذلكا).
منس
عم وأ
ولقدأجمعالسلمون عل آنهلایشرعالطواف الابالبیت العتیق ,ولايشر-ع استلام

ولاتقبیلالا احجرالأسود» والرکن اليمانيیستلمفقطولایقبّل» ولا يجوز السجود لغير
مفة
اهسل
لعلی
اکان
لهتعالل» فعلنالسلم آن یتمسك بالکتاب والسنة وما

وعلیه آن

يبتعد عن المخالفات» ومنها لتي تفعل عنداحجرة التي ذُفنفیهای

فان تلك

المخالفات ممانبئعنهاالشارع الحكيم؛ لأنها منأسباب الشرك ودواعيه وأجزائه .والله

التادي لل سواء السبیل.
( )1رواه ابنماجه» وغيره .وهو حديث حسن صحيح كافي سنن ابنماجه( )3581وانظر
الصحيحة ()3021

۵

منرلة النبي جر وفضله وحقوفه على أمتك

حكمالحلف بالنبيكله .
اتفقالعلماء عبنأنهلاتحلف بشیء من الخلوقات العظمّةکالعرش؛ والكرسي»
والكعبة» والملائكة» وأما احلف بالنبيالعظممحمدتا فقداحتلف العلیاءی ذلك علل

قولین:
 1-جمهورهم ومنهم أبو حنيفة» ومالكء والشافعي» ورواية عن آمد .لا مجیزون احلف

بني
نتع
لدثب
انهق
بالنبي ياءولاتنعقدالیمین» ولاتجب الکفارة علنمنحنثفيهاء لأ
قوله« :منكان حالفا فليحلف باللهأو ليصمت»  ونيرواية(« :منحلف بغر الله
فقدأشرك» ونيرواية«فقدكفر».

-2ذهب الامام مد-في روایةٍ-ل آنه جوز الحلف بالنبي لا حاصةء لأنه يجب اللإيمان

بهخصوصاء ويجبذِكَرٌهُفيالشهادتين» فللیّمینبه اختصاص لایشارکهفیغهیره.
الراجح  :والصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلماء للأحاديث السابقة» ولریستئن النبي
حکم الاحتفال بمولده : 5

لاجوز ذلك لامرین:

أولا :لأنه بدعة» فلم يحتفل النبيكل بمولده؛ ولا احتفل بذلك الصحابة» ولا التابعون»
ولا أتباعهم ومنهم الأئمة الأربعة :أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد .وإر حت أحد
الأمة عن الاحتفال به» وهذا الاحتفال إرتعرفه الأمة إلا في عهد العبيديين الذين تسِمّوا

بالفاطميين» فهم أول من أحدث هذه البدعة في الأمة في القرن السادس الهجريء كما
خاری (.)762 9
باه
الرو
(
)
( 2رواه أحمد( »)2706وأبوداود ( »)1523والترمذي ( »)351 5وقال  :حدیث حسن .

منزلة النبی كله وفضله وحقوقه على آمته

أحدثوا كثيرا من الموالد والبدع والمنكرات .فشیء یافرعله السلف الصالح (مع قيام
القتضی والدافع لذلك» فائهلایکون دیناءولايعتبرقربةإك الله»ولوكان خيرا لسبقونا

مهم44ن جاء بعدهم» وأشدتعظي| وتوقيراء قال
سّاول ال
الیه»معآنهمکانوا آلشدرحب
الامام مالك ره الله تعال :من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة

لاناللیهقولاوم ادلیثتککمم رمث عیکم نسمیورضیت لک آلاسکم ییا4
[المائدة »]3:فما ريکنيومئذ ديناء فلایکون الیوم دینا.

اری الذین حتفلون بمیلاد السیح عليهالسلام» ويتخذون ذلك
صبه
نهتش
اا:لفی
بنی
شا
اليومعيداءوقدقالرسول الله : 4منتشبّهبقومفهومنهم». ۱

الفصل :لسادس :تحریم الجفاء  4حق النبيبل وكفر منسبه أو استهزا به
قالالقاضي عیاض ره لهتعالل :قدتقدم منالکتاب والستة ولٍجماع الامةماجب

منامحقوق للنبيبل ومایتعینلهمنبروتوقبر» وتعظیم واکرام وبحسّب هذا حرم

الله تعلك أذاه في كتابه» وأجمعت الأمة عل قمتُلَّصه من السلمین وسابّه» قال تعالل

ل اکن ووت آولسهوک مم که لفدا اة وم
مددما موا © €
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عدَابٍ ام ([هاعب)تکرهه 40:۲۰ :وذلك آن الیهود کانوا یقولون  :راعنا یا حمد» أي

اكس؛مم مناء ويُعَرٌّضون بالكلمة» يريدون الرّعونة”'» فنهئالل اهلمؤمتين
آرعتا وسمع
( )1رواه أحمد ( »)5 511 »5 411وأبوداود ( »)1304وغيرهماء وهو حديث حسن صحيح.

 7التعريض :التورية بالشيء عن الشيء.
(ا3لر)عونة :بضم الراءأي الحمق.

منزلة النبى يد وفضله وحقوقه على امته

عنالتشبهبهم» وقطع الاذرليعمة بؤنمهينين عنهاءللايتوصل به الكافروالمتافقإلىسبه
والاستهزاء به.

وقیل :بللافیهامنمشارکة اللفظ .لأنهاعندالیهودبمعنین اسمع لاسمعت.
وقیل :بللافیهامنقلةالادب .وعدم توقير النبي 5وتعظیمه» لأنها فيلغة الأنصار

بمعنئارعِنتاَرَعَكَ فنهواعنذلكءإذمُضَمُهأنهمل يارعونهإلبارعايته هم» وهوڳا
واالجربعاية بكل حال.

وقال القاضي عياض أيضا« :قال محمدبنسحنون :أجمعالعلماءعللأن شاتم النبيتلا
المتنتقصله كافر» والوعيد جار عليه بعذاب اللهله» وحكمه عند الأمة القتل» وقال

لقاضی آیضا«:وفيالبسوط عنعثمانبنکنانة:منشتمالنبيتا منالسلمینقَيِلأو
ب»
توار
تبا
سح
یلب

والاما خرنيصلبهحیاًآوقتله.ومنروايةآي المصعب» ابن

أن أويسء سمعنا مالکایقول:من سب رسول ال کل آو شغمه آوحابه آوتتقصه
تل-مسلم) كان أوكافرا-ولا یستتاب» " ۰وذهب علاء آخرون إلى أن الساب إن كان
مسل| يستتيب الإمام(حاكم البلاد) فإن تاب وإلاقتله»وذهب فريق آخرمن العلاء ان

آنمنسب رسول اللهفإنهيقدلولوتاب»فتوبتهفيمابينهوبيناللتهعالك؛ وأماحق
النبي552فلایسقط .ومذا يدلناعللشناعةسب النبي .4#ومايوضح ذلك أن سب
النبي 553قدتعلق ودعدة حقرق:

آ-حق الّهسبحانه وتعالل :من حیث كَقَرَالسات برسوله یله» وعاديل آفضل آولياثه؛
صاحنتهما موقوفة علل صحة
وبارزه بالحاربة» ومن حيث طعن فيكتابه ودينه» ف

الرسالة.
ويمد» وليس :ذلك لأفراد الناس.
دييق
حلذ
لوا
انهه
() القصود بالامامحاكم البلاد وأميرها لأ
ص(.)9-01

)

منزؤلة النبى عَِدٍ وفضله وحقوقه على امته

ب -وَتَعَلَقٌ به حق رسول الله يله من حيث خصوص نفسهء فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة
فيعرضه أكثرممايؤذيهجرحهفيبدنهأو أخذماله خصوصا منيجب عليه أن يظهر
للناس كيال عرضه .وعلوقدره .لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة.
ج -وتَعَلَقٌبهحقجميعالمؤمنينمنهذهالأمة» بلومن غيرهامن الأمم؛ فإنجميع

المؤمنينمؤمنون بهخصوصا أمته .وعامّةالخيرالي:ينالهم:في الدنياوالآخرة هوبواسطته
وسفارتهبك فالسب لهآعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسبٌ
جیعهم .

فلیخذر الناس عموما» والسلمون خصوصا من سب النبي 7*7وتنقصه فإن الله

تعالل ینتقم لهفي الدنيا والآخرة» قال الله تعالى #3اإلنزن يؤذوت أل وهرسوله :لبم لهی

ال وا مک مزا شهب (2و)اه رت یرت وانفژ مک بر
ما اما

هالاحزاب.]55- 75 :
قد املو بهتتاوتامیا(وم))ک (

وعلل السلمین آنیواجه وابصدق وحزم کل آذی له ورسوله تلا بقدر
الاستطاعة» وأن لایتساهلوا نیذلك» ولاینشروا مایکتب آو پرسم آویذاعمنآشعارآو

مقالات آوصور فیهااساءةلرسولتاغسد6ل للآنفىفلاتنشراللباطل سن حیث لا
وعاء علیهم» ولکن بالا
اةلد
هی آولتك وآعماهم السيثة ببقوّ
جن
وقفوا
یشعرون ولی
یتعارض مع الشريعة التيجاء بهاسیدناحمد 73ولكييسيروا عللذلكفعلیهم التقید

بتوجيهات العلماء الرباتيين قالتصال ناواآم ال ىكز لامر © )
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منزلة الن
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على المسلم أن يتمسك بكتاب اللهتعالى وبسنة نبيهبي ويفهمهاعلى فهم
لسلف الصالح .ومفقيدمتهم الصحابة» وأهل القرون الثلاثة المفضلة؛ الذين قال فيهم

رسول الله « :خيرالناس قرني»ثمالذينيلوهم» ثمالذينيلونهي» .
فمن الدين والإيمان أنيحب المسلمرسول اللهحمدا ية ويعظمه ويوقره ويعزره»
ویکثر من الصلاة والسلام عليهومن ذكر فضائله.

ومنالمؤسف أن نجدمنالسلمینمن یعرفون تفاصيلحياةمنيحبونهم منأهل
العلم» ويكثرون من ذكزهم» والثناء عليهم» أكثر مايفعلون مع رسول الله لاء وهذا
نقص» والواجب الإكثار من زكر رسول الل
له ي
لةوا
الشن
قاءتعلي
دهاء به» والاهتداء

مبديه» وآم غایره فیذکرویّشکربقدرمامحققالتابعةلرسول اللهية وهديه.
وعلل السلم آينفدي رسول الله 4با5للفس والنفیس وآن یتمسك بسنته ویپتدی
بهدیه بلاغلوولاجفاء ولا ٍفراط ولاتفریط» بلیکون ی ذلك منقادا للقرآن والسنت

حيتعيش فيهذهالحياة سعيداء ویکون یومالقيامة قاریبلارمسنول الکریم بل ف جينة
الفردوس الاعلل .اللهمیارب العالین» ياحيياقيوملاإلهإلاأنت» أسألك كل ذلك.

اللهمعليك بالمستهزئين برسول اللهك » اللهمأسألك أن تشفّعفينارسولك ًة يوم
القيامة»وآن تدخلنامعهالجنةءوأن تجعلناأقربمنهمجلسافيالجنة:وصل اللهم وسلم
وبارك عللسيدنا محمدوعللآلهوصحبه وال
بتاب
إعين
حه
سمان إلىيوم الدين.

لرمبين.
ع لاله
واالللحمد

كتبهأبوسعيدبلعيدبنأحمد
الجزائر في[  / 60ربيعالأول7241 /ه
/5أقفريل6002 /م
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 ۶أحكام الأضحية.

آحکام البیع.
* آحکام السفر.
برنامج تفصیلي لطلب العلمالشرعي.

*** اضداية ٍل آن طلب العلم فرض عین ومنه فرض کناية.
“م زجر الامَعة.
هه آحکام سجود السهو.

** تعديل المزاج بإزالة الأخطاء عن الخطبة والزواج.

* توجیه النظر ال آحکام اللباس والزينة والنظر.

** التعلیق عل کتاب صيد الخاطر لابن الجوزي.
 8التعليق عن كتاب جوامع الآداب فيأخلاق الأنجاب لجال الدين

الکاسی.,
 #التعلیق علن کتاب تفسبر احلالین.

