بسم هللا الرحمن الرحيم

مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم
عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..أما بعد:

ففي هذه الليلة المباركة ،التي نتحدث فيها مع إخوة فضالء ،وطالب وزمالء ،نسأل هللا -جل وعال -أن ينفعع بمعا
يقال ،وما يذكر ،وما يسمع ،وأن يجعل العمل والقول خالصاً هلل -جل وعال -موصالً إلى جناته ومرضاته.
الموضعو وعنعوان الععدرج مفععاجر ولعم يرتععب لععه ،وهععو معن السعععة واكنتبععار فععي نصعو

الكتععاب والسععنة بحيععث ك

يسععتطا جمععع أط ارفععه فععي مععدة يسععيرة ،وك الحععديث عنععه فعي سععاعة يصععيرة ،هععذا الموضععو وهععو :مكانععة النبععي -

صععلى هللا عليععه وسععلم )-موضععو عمععيم ،تبععاً لعممععة المتحع وعدث عنععه ،وهععو سععيد الببععر ،وأفضععل الخلع  ،وأعلمهععم
وأتقاهم وأخباهم هلل عز وجل.
هععذا الرجععل العمععيم الرسععول الكعريم هععو أكععرم الخلع علععى هللا -جععل وعععال ،-وك نجععاة دحععد كا نعاً مععن كععان إك بعععد

معرفته ومعرفة ما جاء به؛ واإليمان بعه وبمعا جعاء بعه ،علعى معراده -عليعه الصعالة والسعالم -معرفعة النبعي -صعلى

هللا عليه وسلم -أحد ادصول الثالثة ،التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتهعا ،ولعيج المعراد معرفعة حفع دون

معرفععة عمععل؛ دن اإلنسععان ،مهمععا بلععل مععن الم ارتععب العليععا فععي الد ارسععا

وصيرهععا ولععو كععان تخصصععه فععي السععيرة

النبوية ،وصار أعرف الناج بها لكنه ك يتبع وك يعمل ،ما الذي يفيده هذا العلم ،إذا س ل في يبره عن ربعه ،وععن
دينه وعن نبيعه لعن يسعتطيع الجعواب ،معا لعم يكعن متابععاً للنبعي -صعلى هللا عليعه وسعلم -ولعو تخصع

فعي السعيرة؛

دنه إن لم مؤمنعاً فلعن يجيعب؛ دن المنعاف والمرتعاب ولعو كعان فعي دنيعاه معن أععرف النعاج بالسعيرة ،فةنعه ك محالعة
سوف يقول :هاه هاه ك أدري ،كن أسمع الناج يقولون بي اً فقلته ,فالمعول على المتابعة.

هذا ادصل العميم من ادصول الثالثة التي هي معرفة هللا -جعل وععال ،-ومعرفعة ديعن اإلسعالم ،ومعرفعة نبيعه -

عليععه الصععالة والسععالم -ايت ارنععه -عليععه الصععالة والسععالم ،-ايتعران معرفتععه بمعرفععة هللا -جععل وعععال ،-ومعرفععة الععدين
الذي من أجله خل الناج ،العبعادة ,فعي هعذا بيعان لمكانتعه -عليعه الصعالة والسعالم -بدايعة اكمتحعان الحقيقعي إنمعا

تكون بالسؤال عن هللا -عز وجل -وعن دينه وعن نبيه -عليه الصالة والسالم.-
هذا النبي العميم يرن

البهادة له بالرسالة بالبعهادة هلل -جعل وععز -بادلوهيعة ،فعال يصعي ديعن إك ببعهادة أن ك

إله إك هللا ،وأن محمداً رسول هللا ،أمر أن أياتل الناج حتى يقولوا ك إله إك هللا)) ومعن كزم صعحة ك إلعه إك
هللا ،البهادة لهذا الرسول الكريم بأنه عبد هللا ورسوله ،هذه البهادة للنبي -عليه الصالة والسعالم --بالرسعالة أحعد

بقي الركن ادول من أركان اإلسالم ،ففي الصحيحين من حعديث ابعن عمعر :بنعي اإلسعالم علعى خمعج :بعهادة
أن ك إله هللا ،وأن محمداً رسول هللا ،وايام الصالة ))..إلى آخر ادركان..
{م ن ي ِي ِع ِ
ننل َّ
نوَ د دَن ينع د د
يععرن هللاه –جععل وعععال -طاعتععه -صععلى هللا عليععه وسععلم -بطاعتععه -جععل وعععالَّ :-
عننا د
الو ِسن د
ّللا}[( )08سووة النساء] ،بل ابترط لقبول طاعته طاعة الرسول -عليه الصالة والسالمِ َّ ،-
نوَ د دَ ينع
{م ي ِيع ِنل الَّو ِس د
هد
ِ
ّللا} والهداية ك تحصل إك لمن اتبعه وأطاعه{ ،و َّات ِبع ِ َّ
وه
دد
يع ِ
{وِا ِتع ِ
وه دل دعل ِك يم دت يه دت ِعو د }[( )850سووة األعواف] ،د
د ِ
عا د ه د
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دت يه دت ِعوا}[( )55سووة النننوو] ،طاعة الرسول -عليه الصالة والسالم -هي السبب في محبة هللا للعبد ،طاععة الرسعول

ننت يم
واتباعه -عليه الصالة والسالم -هي السعبب فعي محبعة هللا -جعل وععال -لعبعده ،يعال -جعل وععالِ { :-ق ينْ ِ ِك ِ
ِ
ِ
ّللا د ن َّ ِ ِ
ّللا}[( )18سننووة َ عم ن او ] ،طاعتععه -عليععه الصععالة والسععالم -تجعععل المطيععع رفيق عاً
ناتب ِعوني ِي يحبن ينب ِك ِم ه ِ
ِتحُّبننو د ه د
الوسنننوَ د َِودل ِ نننِ من َّ ِ
ّللا دعدلن يننَ ِهم ِهمننن د َّ
{و دمننن ِي ِعن ِ
الن ِبِهَنننَ د
ّللا دو َّ ِ د ي د د د
دعمععم الخل ع وأبععرفهم وأكععرمهم :د
ننم ه ِ
ننل ه د
ننل الننن َ د دين دعن د
الصهِع ِ
ِ
يََ د دو ُّ
الص ِال ِحَ د دو دح ِس د ِودل ِ دِ دوِ ًيَا}[( )96سووة النساء].
الش ده دعاء دو َّ
دو ه

بعثة الرسول عامة:

الرسول -عليه الصالة والسالم -بعث إلى الناج كافة ،بعث إلى الثقلين الجن واإلنج ،ك يسع أحداً الخعرو ععن
بريعته -عليه الصالة والسالم -ولو تعبد بعبادة منعزلة من هللا جل وعال.
فمن النعواي

المعروفعة عنعد أهعل العلعم معن زععم أن يسععه الخعرو ععن ملعة محمعد -صعلى هللا عليعه وسعلم -كمعا

وسع الخضر الخرو عن بريعة موسى ،فهذا ك بك فعي كفعره ،وأنعه معن أهعل النعار ،نسعأل هللا السعالمة والعافيعة،
والنبععي -عليععه الصععالة والسععالم -يقععول :وهللا ك يسععمع بععي يهععودي وك نصعراني فععال يععؤمن بععي ،إك دخععل النععار))

وذالكم لعموم رسالته -عليه الصالة والسالم -إلى الثقلين ،بخالف صيرهم معن ادنبيعاء ،فقعد كعان النبعي يبععث إلعى
يومه خاصة ،والنبي -عليه الصالة والسالم -بعث إلى الناج عامعة ،كمعا فعي حعديث الخصعا

المبعهور ,وفعي

الحديث الصحيي :لو كان موسى حياً ما وسعه إك إتباعي)) وجاء معا يعدل علعى أن عيسعى -عليعه السعالم -إذا
نزل في آخر الزمان إنما يحكم ببريعة محمد صلى هللا عليه وسلم.
ِ
ِ
اق َّ
ق هِل دمنا
الن ِبِهَيَ د دل دما دتيَ ِت ِكم ِهم ِك دت ٍ
{وِا ي د
اب دو ِح يك دمن ٍة ِث َّنم دا ِ
نوَ ُّم دص هنع ص
ّللا مَ دث د
يقول هللا -جل وععال :-د
ناءك يم دو ِس ص
دخ د ه ِ
ِ
نصِوَّن ِه} [( )08سووة َ عم او ] يقول ابن الجوزي" :فجععل ادنبيعاء كادتبعا لعه -عليعه الصعالة
دم دع ِك يم دل ِت يؤ ِمِن َّ ِبه دودل دت ِ
والسالم -وألهمهم اكنقياد ،فلو أدركوه وجب عليهم إتباعه.

نوُ} [( )13سنووة ونوع]،
{يا ِن ِ
اس ِك ي } [( )15سووة البَوة] ،و د
هللا -جل وعال ،-خاطب كل نبي باسمه ،فقال :د
{يا دع ِم ي
ِ
ِ
ع دَيَ ِت دِ دعدلنى َّ
وع
اصن د
{ينا دع ِاو ِ
الننا ِ } [( )855سنووة األعنواف] ،و د
و د
وسنى ِهنني ي
{يا ِيبدواويم} [( )69سووة ووع] ،و {دينا ِم د
ِ
ِ} [( )6سنووة
{ينا دَدك ِوَّينا َِّننا ِندب ِهش ِنو د
َِّنا دا دعيلدن د
{يا عيسى ياب د دميودي دم} [( )888سووة الما عة] ،و د
اِ} [( )39سووة ص] ،و د
ِ ِ
اب ِبَِ َّوٍة} [( )83سووة مويم] ،نادى ادنبياء بأسما هم ،ولعم يخاطعب النبعي -عليعه الصعالة
مويم] ،و د
{يا دي يحدَى ِخ ايلك دت د
{يننا ُّدَ دهننا َّ
نوَ} [( )58سننووة
{يننا ُّدَ دهننا َّ
الن ِبن ُّ
ني} [( )95سننووة األنَنناَ] ،د
والسععالم -باكسععم ،تعميم عاً لععه ،بععل يععال :د
الو ِسن ِ
نوَ دقن ينع دخدلن ينَ ِم ن دقيب ِلن ِنه
الما ننعة] ،فلمععا ذكععر اسععمه للتعريععذ يرنععه بععذكر الرسععالة ،فقععال تعععالى :د
{و دمننا ِم دح َّمن صنع ِ َّ دو ِسن ص

ِ
ّللا و َّال ِ َ د مع ِه ِ
دشَّعاء دعدلى ايل ِك ََّ ِاو} [( )36سنووة الَنت ] ،فعةذا ذكعر
ُّ
الو ِس ِْ} [( )855سووة َ عم او ]ُّ ،
دد
وَ َّ د
{م دح َّمصع َّو ِس ِ
باسمه المجرد يرن بما يدل علعى من عزلته معن الرسعالة والنبعوة ،ويعرن هللا -جعل وععال -اسعمه باسعمه -عليعه الصعالة
ِ
ِ
والسالم ،-فقعالِ :
ّللا دودو ِسنودل ِه} [( )68سنووة
يعويا َّ
{وِيع ِ
وَ} [( )63سووة الما عة] ،ويعال :د
ّللا دودع ِ
{ودع ِ
د
يعنو د ه د
الو ِس د
يعويا ه د
التوبننة] ،ويععال { :د ننوُّعوه ِدلننى ِ
الوسن ِ
ّللا دودو ِسننوِل ِه}
{و دمننا دندَ ِم نويا ِ َّ د ي د يندنن ِ
ه
ِ ِ
نوَ} [( )56سننووة النسنناء] ،ويععال :د
ّللا دو َّ ِ
ناو ِم ه ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ّللا
ّللا دودو ِسنودل ِه} [( )56سنووة األحنَاب] ،ويعال{ :ددل ينم دي يعدل ِمنويا َّدن ِ
نه دمن ِي دحناعع ه د
[( )65سووة التوبة] َّ { ،ال َ د َِ ينؤِ و د َّ د
ّللا دودو ِسوِل ِه} [( )36سووة التوبنة] ،ولعذا جعاء فعي الحعديث
دودو ِسودل ِه} [( )91سووة التوبة] ،يال :د
{و د ِي دحهِوِمو د دما دحَّودم ه ِ
نِ ِ يك دنو دِ} [( )5سنووة الشنوُ] ،جعاء فعي
{ودود يعدننا دل د
من حديث أبعي سععيد الخعدري فعي تفسعير يعول هللا -جعل وععال :-د
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التفسير عن مجاهد أنه يال" :ك أذكر إك ذكر معي ،أبهد أن ك إله إك هللا ،وأبهد أن محمداً رسعول هللا ،وععن
{ودود يعدنا دل دِ ِ يكدو دِ} [( )5سووة الشوُ] ،رفع هللا ذكره في الدنيا واآلخرة ،فلعيج خطيعب وك متبعهد وك صعاحب
يتادة :د
صالة ك ينادي ،أبهد أن ك إله إك هللا ،وأبهد أن محمداً رسول هللا ،ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره بأسانيده ،ثعم
ذكر حعديث أبعي سععيد مرفوععاً ،يعال :أتعاني جبريعل إن ربعي وربعك يقعول :كيعذ رفعع

لعك ذكعركأ يعال :هللا أعلعم،

درجاً أبعا السعمي ععن
يال :إذا ذكر ه ذكر معي) وهذا الحديث ك يسلم من مقال؛ دن في إسناده عند ابن جرير ا
أبععي الهيععثم ،يقععول ابععن حجععر فععي التقريععب ،د ار أبععا السععمي الثقفععي مععوكهم المصععري صععدو فععي حديثععه عععن أبععي

الهيثم ضعذ ،ويال ابن كثير :ورواه أبو يعلى من طري ابن لهيعة عن د ار  ,وعلى كل حعال اآليعة تبعهد لعه ،ك
أذكر إك تذكر معي ،إذا ذكر ه ذكر و مععي ،هعذا معن رفعع هللا -جعل وععال -لعذكره -عليعه الصعالة والسعالم -لكعن
هل يعني هذا ،أننا نكتفي ،أو نذكر اسم النبي -عليه الصالة والسالم -مقرونعاً باسعمه -جعل وععال -فعي محاريعب
مساجدنا ،أو ضمن زخعارف بيوتنعا ،هعل هعذا العمعل مبعرو ويعدخل فعي يولعه" :ك أذكعر إك وتعذكر مععي" هعل هعذا

مبرر دن يذكر لف الجاللة "هللا" ويجعل بة از ه لف النبي -عليه الصالة والسالم ،-استناداً إلى هذا الحديثأ

بعضععهم يبععرر هععذا الصععنيع بهععذا الحععديث ،وأن هععذا مععن رفععع ذكعره -عليععه الصععالة والسععالم -يرفععع فععو المحاريععب

ويذكر أيضاً ضمن زخارف ما يزخرف من بيو وصيرها ،هل هذا مبرر لمثل هذا الصنيع ،أو نقول أن هذا جمعع
بين هللا -جل وعال -وبين نبيه فيما ك يسوغ فيه الجمع ،ويكون مستند الجمع ،ومن يعصهما فقعد صعوى ،ويعد يعال

النبي -عليه الصالة والسالم :-ب ج خطيب القوم أن )) فهل يستدل بالحديث عن بعرعية مثعل هعذا العمعلأ أو
نقععول :إنععه ممنععو  ،دن هععذا موجععود بكث عرة مععع ادسععذ فععي مسععاجد المسععلمين ،وفععي بيععوتهم وفععي منتععدياتهم العامععة
والخاصععة ،فضعالً عععن كونععه يععذكر مععن المخلععويين ،صيععر النبععي -عليععه الصععالة والسععالم -مععع هللا -جععل وعععال -أنععا
أيععول مثععل هععذا ،ومثععل هععذه الكتابععا  ،ومثععل هععذه التعععالي علععى السععتور وعلععى الجععدران ،سعواء كانع

بهععذه الصععفة

بادسماء ،بأسماء هللا -جل وعال -أو بأسماء نبيه -عليعه الصعالة والسعالم -وأعمعم معن ذلعك القعرآن الكعريم ،كعون

مثععل هععذا ادمععور ،تععذكر وتزخععرف بهععا البيععو والمسععاجد ،ك بععك أن هععذا لععيج عليععه سععلذ هععذه ادمععة ،وهععو مععن

اكمتهان آليا

هللا -جل وعال -ويد صدر الفتعوى بمنعع مثعل هعذا ،يعد يقعول يا عل أنعا أجععل فعي المجلعج عنعدي

آيععة الكرسععي ،ودعععاء القيععام مععن المجلععج -الكفععارة كفعارة المجلععج -ليتععذكر بهععا ال،افععل ،يععد يكععون بعع

حفع آيععة الكرسععي ،فععةذا علقناهععا وكثععر تردادهععا لهععم حفموهععا ،وأيضعاً كفععارة المجلععج ،يععد ي،فععل عنهععا بعع

النععاج مععا
النععاج

فنعلقها ،فهل يكفي هعذا ،لتسعويل مثعل هعذا العمعلأ نقعول :كعل عمعل -ك سعيما معا يتقعرب بعه إلعى هللا -جعل وععال-
يحتا إلى دليل ،يحتا إلى دليل ،يستند إليه في تبريع هذا ادمر.

حكى الب،وي عن ابن عباج ومجاهد أن المراد بذلك ادذان ،يعنعي ذكعره -عليعه الصعالة والسعالم -فيعه ،وأورد معن
بعر حسان بن ثاب :
عهد
مع ع ع ع ع ع ع ع ععن هللا مب ع ع ع ع ع ع ع ع عهود يلع ع ع ع ع ع ع ع ععو ويبع ع ع ع ع ع ع ع ع ه
عهد
إذا ي ع ع ع ععال ف ع ع ع ععي الخم ع ع ع ععج الم ع ع ع ععؤذن أب ع ع ع ع ه

أص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععر علي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه ل لنب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععوة خ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاتم
وضع ع ع ع ع ع ع ععم اإللع ع ع ع ع ع ع ععه اسع ع ع ع ع ع ع ععم النبع ع ع ع ع ع ع ععي إلع ع ع ع ع ع ع ععى اسع ع ع ع ع ع ع ععمه

ف ع ع ع ع ععذو الع ع ع ع ع ععر محم ع ع ع ع ععود وه ع ع ع ع ععذا محم ع ع ع ع ع هعد

وبع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععن اس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععمه ليجل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه
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في تفسير الحاف ابن كثير -رحمه هللا تعالى -ويال آخرون :بعد أن ذكر ما تقعدم ،ممعا ذكعر ابعن جريعر والب،عوي

ويال آخرون :رفع هللا ذكره في ادولين واآلخرين ،ونوه به حين أخذ الميثا على جميع النبيين أن يؤمنوا بعه ،وأن
يأمروا أممهم باإليمان به ثم بهر ذكره في أمته فال يذكر هللا -جل وعال -إك ذكر معه.

ومن مماهر تكريمه وتعميمه -عليه الصالة والسالم:-

ِ
ننه
ّللا دو دم دَل دك دتن ِ
ادم ععر بالص ععالة علي ععه ،والس ععالم علي ععه -علي ععه الص ععالة والس ععالم ،-ف ععي ي ععول هللا -ج ععل وع ععال َّ َّ ِ{:-د
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ُّ
ِي دصُّلو د دعدلى َّ ِ
يما}[( )59سووة األحَاب] ،أمر ،وادصل في ادمعر
النب ِهي ديا ُّدَ دها ال َ د دمِنوا دصلوا دعدلييه دو دسهل ِموا دت يسل ً
الوجععوب ،لكععن هععل يقتضععي هععذا التك عرار بمعنععى أنععه كلمععا وجععد السععبب فععذكر -عليععه الصععالة والسععالم -يجععب أن
نصلي عليه ،أو أن الوجوب واإلثم يسقط بمرة واحدة ،ويبقى ادمر الذي هو بمعنى الندبأ
محععل خععالف بععين أهععل العلععم ،هععل يجععب الصععالة والسععالم عليععه كلمععا ذكععرأ أو يكتفععى بالصععالة عليععه معرة ،والبععايي
على سبيل اكستحباب ،وك بك أن ادمعر أصعله الوجعوب ،ادمعر أصعله الوجعوب ،ثعم بععد ذلعك جعاء معا يعدل عليعه

من يوله -عليه الصالة والسالم :-البخيل من ذكر عنده فلم يصعل علعي)) ورصعم أنعذ معن ذكعر عنعده فلعم
يصل علي)) –عليه الصالة والسالم -وك يتم اكمتثال ،أعني امتثال ادمعر إك بعالجمع بعين الصعالة والسعالم ،فعةذا
ذكر تقول :صلى هللا عليه وسلم ،أو عليه الصالة والسالم ،فال تختصعر بحعروف أو بحعرف ،حتعى وجعد فعي كتعب
العلععوم الحديثععة أن أول مععن كتععب المختصععر الرمععز "صععلعم" يطعع

يععده ,وك بععك أن هععذا حرمععان ،اكيتصععار علععى

الرمز سواء كان هذا اكيتصار على الحروف ادربعة أو على حرف واحد ،كله حرمان ،ك يعتم بعه اكمتثعال ،ومعن

الناج وهو يصلي على النبي -عليه الصالة والسالم -تجعده يأكعل بعع
ك يععتم بععه اكمتثععال ،بع ع

الحعروف ،أو بعع

الكلمعا  ،مثعل هعذا

النععاج يسععتعجل فععي كالمععه ،فيأكععل حععروف أو كلمععا  ،مثععل هععذا ك يععتم حتععى يحق ع

الصععالة والسععالم عليععه -عليععه الصععالة والسععالم -كععذلكم ك يععتم اكمتثععال إك بععالجمع بععين الصععالة والسععالم -عليععه
الصالة والسالم -فال يكتفي بالصالة ،وك يكتفي بالسعالم ،فعال يقعول أحيانعاً إذا طعال الكعالم ،نسعي السعالم ،فأحيانعاً
يقععول بع ع

النععاج :صععلى هللا عليععه وعلععى آلععه وصععحبه أجمعععين ،ثععم ينسععى وسععلم ،كمععا فعععل اإلمععام مسععلم فععي

صحيحه ،ومنهم من يقتصر علعى يولعه :عليعه السعالم ،وك بعك أنعه ك يعتم اكمتثعال إك بعالجمع بينهمعا؛ دن هللا -
ِ
ِ ِ
جل وعال -أمر بهما جميعاًُّ ،
يما} [( )59سووة األحَاب].
د
{صلوا دعدلييه دو دسهل ِموا دت يسل ً
النععووي -رحمععه هللا تعععالى -أطل ع الك ارهععة ،فععي بععرحه علععى صععحيي مسععلم أطل ع الك ارهععة فععي اكختصععار علععى
الصععالة أو العكععج الصععالة دون الس عالم ،أو السععالم دون الصععالة ،والحععاف ابععن حجععر يقععول :الك ارهععة ك تتجععه إك

بالنسععبة لمععن كععان ديدنععه ذلععك ،يعنععي باسععتمرار ،يصععلي وك يسععلم أو يسععلم وك يصععلي ،أمععا مععن كععان يجمععع بينهمععا

وأحياناً يقتصر على الصالة ،وأحياناً يقتصر على السالم ،فهذا ك تتناوله الكراهة ،وعلى كل حال اكمتثعال ك يعتم
إك بالجمع بينهما ،هذا بالنسعبة للصعالة والسعالم عليعه خعار الصعالة ،وأمعا الصعالة عليعه فعي الصعالة بععد التبعهد،
فهو ركن من أركانها ،من أركان الصالة عند الحنابلة ،ك تصي إك به ،الصالة باطلة إذا لم يصعل علعى النبعي -
عليه الصالة والسالم -الصالة عند الحنابلة باطلة ،إذا لم يصل على النبي -عليه الصالة والسالم.-
خصا صه -عليه الصالة والسالم:-
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وجعععل هللا -جععل وعععال -لنبيععه مععن الخصععا
المص ععنفا  ،وللس ععيوطي الخص ععا
الخصععا

مععا لععيج ل،ي عره مععن ادنبيععاء ،والخصععا

الكب ععرى ف ععي ث ععالث مجل ععدا

علععى أحاديععث ك تثب ع  ،وفيمععا ثب ع

كثي عرة ،وصععنف

فيهععا

لك ععن كثي ععر منه ععا ك يثبع ع  ،اعتم ععد فيه ععا مؤلف ععو

عنععه -عليععه الصععالة و السععالم -مععن يولععه البععيء الكثيععر فيمععا

يست،نى به عما ك يثب  ،ودمته ما ليج ل،يرها من الخصعا

معن ادمعم ،ممعا جعلهعا خيعر أمعة أخرجع

للنعاج،

فهذه ادمة المحمدية خير ادمم على اإلطال  ،خير ادمم على اإلطال  ،لكن بريطة أن تتصذ بادسباب التي
ِ ِ
ِم ن ٍة ي
{كنن ِنت يم دخيَن دنو َّ
يمِوو د
مععن أجلهععا جعل ع خيععر أمععة أخرج ع للنععاج ،كمععا يععال -جععل وعععالِ :-
ِخ ِو دان ينَ ل َّلنننا دت نَ ِ
نك ِو وِت يؤ ِمِنو د ِب ِ
ِ
والم ازيعا التعي جعلع
اّلل}[( )888سووة َ عمن او ] ،فمعن أهعم الخصعا
ه
ِبايل دم يعِووف دودتين ده يو د دع ِ ايل ِم د د

هذه ادمة بهذه المثابة خيعر ادمعم إنمعا هعو بععيرة ادمعر بعالمعروف والنهعي ععن المنكعر ،ولعذا يعدم فعي اآليعة علعى
نك ِو وِت يؤ ِمِنو د ِب ِ
ِ
اّلل} هل يصي ادمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
اإليمان د
ه
يمِوو د ِبايل دم يعِووف دودتين ده يو د دع ِ ايل ِم د د
{تَ ِ
من صير إيمان باهلل جل وعالأ ك يصي ،ك يصي ،من برط صحته صدوره من مؤمن ،يعؤمن بعاهلل -جعل وععال-
ولكن يدم ادمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،لالهتمام به ،والعناية ببأنه ،وأنه هعو السعبب ،أمعا اإليمعان بعاهلل -

جل وعال -فهو موجود في هذه ادمة وفي صيرها من ادمم.
وجعل هللا –جل وعال -الناج يحبرون تح

لوا ه فهو حامل لعواء الحمعد ،وادمعم تفعز إليعه ،لتفعريل هعم المويعذ،

يتجهون إلى آدم فيعتذر ،ثم يتجهون إلى نو فيذكر عذره ،ثم يتجهون إلى إبراهيم ثم موسى ،ثم عيسى ،ثم يأتون

إلى النبي -عليه الصالة والسالم -لتخليصهم من هذا المويذ ،فيقعول -عليعه الصعالة والسعالم -كمعا فعي الحعديث
الصحيي :أنا لها ،أنا لها)) وك بك أن هذه مزية له -عليه الصالة والسالم -وبرف عميم يد فا به ادنبياء.
التفضيل بين ادنبياء:
وهو صلى هللا عليه وسلم كما يعال ععن نفسعه :سعيد ولعد آدم ،وك فخعر)) فهعو أفضعل ادنبيعاء وأبعرف المرسعلين،
وأما ما جاء عنعه -عليعه الصعالة والسعالم -معن النهعي ععن التفضعيل بعين ادنبيعاء ،جعاء عنعه يولعه -عليعه الصعالة
والسالم -فعي الصعحيحين :ك تفضعلوا بعين ادنبيعاء)) وجعاء عنعه -عليعه الصعالة والسعالم :-ك تفضعلوني علعى

يونج بن متى)) فكيذ نقول أفضلأ وهو يقول :ك تفضعلوني))أ ولعو سع ل منعا الواحعد منعا ,أيهمعا أفضعل محمعد

أم موسى -عليهما الصالة والسالم-أ لقعال :محمعد دون تعردد ،وجعاء عنعه -عليعه الصعالة والسعالم :-ك تفضعلوا
المفضعول ،تعنق

بين ادنبياء)) وك تفضلوني علعى يعونج)) هعذا النهعي إنمعا يتجعه إذا ايتضعى التفضعيل تعنق
ِ
نْ د َّننيلدنا دب يع دنن ِنه يم دعدلننى دب يعن ٍ } [( )351سننووة البَننوة]،
نِ ُّ
المفضععول ،واك فععالقرآن الكعريم مصععر بالتفضععيل {تيلن د
الو ِسن ِ
وجاء في النصو ما يعدل علعى فضعله -عليعه الصعالة والسعالم -والرسعول -عليعه الصعالة والسعالم -أعلعم الخلع
وأتقععاهم ،وأخبععاهم هلل -عععز وجععل -وهععو أبععجع النععاج ،وهععو أكععرم النععاج ،كمععا جععاء بععذلك ادحاديععث الصععحيحة،

نِ
{وِاَّن د
وصير ذلك من ادخال والبما ل التي اجتمع فيه -صلى هللا عليه وسلم -مما بمله يوله -جعل وععال :-د
ِ
يم} [( )5سووة الَلم] ،يال عا بة -رضي هللا عنها -لما س ل عن خلقه -عليه الصالة والسالم-
دل دعلى ِخِل ٍق دعظ ٍ
يال " :كان خلقه القرآن" فهو ترجمة عملية لما جاء في القرآن ،من امتثال تعام ،لووامعر واجتنعاب للنعواهي فترجمعة
عمليععة لهععذا الععدين العمععيم ،وأوجععب هللا -جععل وعععال -محبتععه علععى كععل بععيء ،ففعي الحععديث الصععحيي :ك يععؤمن

أحععدكم حتععى أكععون أحععب إليععه مععن والععده وولععده والنععاج أجمعععين)) وفععي الصععحيي –أيضعاً -مععن حععديث عبععد هللا بععن
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هبام -رضي هللا عنه -يال :كنا مع النبي -صلى هللا عليه وسلم -وهو آخعذ بيعد عمعر -رضعي هللا تععالى عنعه-
فقال له عمر :يا رسول هللا ،دن

أحب إلي من كعل بعيء إك نفسعي ،فقعال النبعي -عليعه الصعالة والسعالم :-ك

والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك)) فقال له عمر-رضعي هللا عنعه :-فةنعه اآلن ،وهللا دنع

أحعب

إلي من نفسي ،فقال له النبي -صلى هللا عليعه وسعلم :-اآلن يعا عمعر)) يعنعي هعذه المحبعة القلبيعة التعي ك تتولعد
فععي لحمععة ،يعنععي هععل يمععن بعمععر أنععه يععال ذلععك مجاملععةأ يعنععي بع ع

النععاج يقسععم ل،يعره أنععه أحععب إليععه مععن كععل

بيء ,والوايع خالف ذلك ،لكن هل يمن بعمر أنه يقعول :وهللا دنع

اآلن أحعب إلعي حتعى معن نفسعي ،يعنعي يبعل

ث عواني أحععب إليععه مععن كععل بععيء إك مععن نفسععه ،فمقتضععى ذلععك أن نفسععه أحععب إليععه مععن الرسععول -عليععه الصععالة
والسععالم -فععي ث عوان انقلب ع

فصععار أحععب إلععى عمععر حتععى مععن نفسععه -رضععي هللا عنععه وأرضععاه -ويععال :اآلن يععا

عمر)) يعني هذا الكالم ييل بحضرة المؤيد بالوحي ،يعني لو كان في هذه المحبة أدنى بيء معن العدخل أو ععدم
المطابقة للوايع ،لنعزل الوحي ببيان ذلك وكبفه ،لكن أحياناً تجد مثالً الزوجة من زوجها ما يحببها إليه ،فتقسعم لعه

أنك أحب إليه من نفسها ،والعكج يجد من زوجته فيقسم لها وهللا أعلعم بالسع ار ر؛ دن المسعألة مسعألة مصعالي ،يعد
يكععون فععي هععذه اللحمععة وبعععد ث عواني تنقلععب العكععج ،تنقلععب عععداوة ،دن المسععألة مبنيععة علععى مصععالي دنيويععة تععزول

بزوالهععا ،لكععن محبععة عمععر للنبععي -عليععه الصععالة والسععالم -مرتبععة علععى بععيء ك يععزول وهععو الععدين ،الععذي هععو رأج

المععال ،فل ععوكه -عليععه الص ععالة والس ععالم -م ععا عرفن ععا كي ععذ نعب ععد هللا -ج ععل وع ععال -وك عرفن ععا هللا -ج ععل وع ععال -إك
بواسطته وما جاء به عن هللا -جل وعال -وكل خير وصل إلينا ويوصلنا إلى مرضا

هللا -جل وععال -إنمعا هعو

مععن طريقععه -عليععه الصععالة والسععالم -فععال مصععدر لنععا صيععر مععا جععاء بععه مععن كتععاب هللا وسععنة نبيععه -عليععه الصععالة
والسالم -التي هي في الحقيقة وحعي يعوحى ،إذا عرفنعا هعذا النبعي العمعيم ،وحقويعه العميمعة علينعا؛ دنعه هعو العذي
أخذ بأيدينا وهو العذي دلنعا علعى هعذا الصعراط المسعتقيم الموصعل إلعى هللا -جعل وععال -نسعأل هللا -جعل وععال -أن
ييسعره لنععا وأن يععديمنا علععى سععلوكه مععن صيععر صلععو وك تقصععير -إذا عرفنععا هععذا فععالنبي -عليععه الصععالة والسععالم -لععه

حقو عميمة ،فمحبته التي تقدم

ك بد أن تكعون أعمعم عنعد اإلنسعان معن نفسعه ،والمعراد بعذلك المحبعة البعرعية،

المحبة البرعة تترجم هذه المحبة بتقديم مراده -عليه الصالة والسالم -وأمعره علعى معراد صيعره ,فعةذا طلبع

الزوجعة

بي اً مما منعه الرسول -عليه الصالة والسالم -ولبى الطلب وأحضر هذا المطلوب ،هل هذا المدعي صاد فعي

محبته للنبي -عليه الصالة والسالم -حينمعا تقعول لعه زوجتعه أحضعر لنعا كعذا -ممعا حرمعه الرسعول -عليعه الصعالة
والسالم -هل نقول إن هذه المحبة صاديةأ

هذا الذي يدعي محبة النبي -عليه الصالة والسالم -واذا ذكر النبي -عليه الصالة والسالم -تخابع بين الناج،
ليمهر للناج أنه محب للرسول ،واذا ذكر أو جاء

المناسبا

التي تعذكر بعالنبي -عليعه الصعالة والسعالم -موالعد

وصيرهععا ،بععذل مععن نفسععه مععا يبععذل ،ممععا يبع وممععا ك يبع  ،هععل نقععول :إن هعذا صععاد فععي محبتععهأ! ك محبععة إك

باتبا  ،والمحبة المجردة عن اإلتبا  ،هي مجرد دعوى ،هي مجرد دعوى.
تعص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي اإلل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه وأنع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع

عنيع
هع ع ع ع ع ع ع عذا لعم ع ع ع ع ع ع ععري ف ع ع ع ع ع ع ععي القي ع ع ع ع ع ع ععاج ب ع ع ع ع ع ع ع ه
إن المح ع ع ع ع ع ع ع ع ععب لم ع ع ع ع ع ع ع ع ععن يح ع ع ع ع ع ع ع ع ععب مطي ع ع ع ع ع ع ع ع ع هعع

ت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععزعم حب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه

لع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععو ك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععان حب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععك ص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععادياً دطعت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععه
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يعني تقول :أنا أحعب الرسعول ،أحعب هللا ورسعوله ،ومعع ذلعك ترتكعب المحرمعا

واذا طلبع

منعك معن زوجعة أو ولعد

أو مععدير أو أميععر أو وزيععر بععادر بارتكععاب مععا حرمععه هللا -جععل وعععال -وحرمععه رسععوله -عليععه الصععالة والسععالم-

وتقول :أنا أحب هللا وأحب رسعوله ،هعذه دععوى يصعديها رفضعك لهعذا الطلعب ،وأنعه ك طاععة لمخلعو فعي معصعية
الخال  ،إذا رفض

هذا الطلب ،عرفنا أنك تحب هللا ورسوله ،أمعا إذا أجبع

هعذا الطلعب العذي يمنععه هللا ورسعوله،

عرفنا أنك مدعي.
هللا كاف رسوله من المستهز ين:
هللا -جععل وعععال -كفععى رسععوله المسععتهز ين وعصععمه مععن النععاج يقععول هللا -جععل وعععال :-إنععا كفينععاك المسععتهز ين،

الذين يجعلون مع هللا إلهاً آخر فسوف يعلمون ،يال ابن جرير -رحمه هللا تعالى :-يقول هللا -تععالى ذكعره -لنبيعه
ناِ ايل ِم يسن دنت يه َِِ َ د } [( )65سننووة الحاننو] ،يععا محمععد ،الععذين يسععتهز ون بععك،
محمععد -صععلى هللا عليععه وسععلمَِّ{ :-نننا دك دَيَدنن د
ويس ععخرون من ععك فاص ععد ب ععأمر هللا ،وك تخ ععذ ب ععي اً س ععوى هللا ،ف ععةن هللا كافي ععك م ععن ناص ععبك وآذاك ،كم ععا كف ععاك
المستهز ين ،وكان رؤساء المستهز ين يوماً من يري

معروفين ويد ذكر ابن جرير في تفسيره بأسانيده نفع اًر معنهم،

وأن هللا -جل وعال -كفاه برهم ورد كيدهم في نحورهم ،وأهلكهم هللا تعالى ،وهم من يومعه معن يعوم يعري  ،وهكعذا
على مر العصور تجد من ك يتعدين بهعذا العدين يحصعل منعه اكسعتهزاء بالعدين وببععا ره وبرمعزه ادعمعم العذي هعو
النبي -عليه الصالة والسالم -تجد ووجد معن المستبعريين وصيعرهم نبعز وأحيانعاً تصعريي ,ووجعد معن بعع

الفسعا

مع ادسذ ممن ينتسب إلى هذا الرسول العميم -بع اكستخفاف به -عليه الصالة والسعالم -أو ببعيء معنسنته ،ويد وجد هذا في عصره ،الذين كانوا يخوضعون ويلعبعونِ ،
نب
د
{ودلن دسنَديل دت ِه يم دلديَِنوِل َّ َِّن دمنا ِكَّننا دن ِخنو ِ دودنيل دع ِ
ِقْ د ِب ِ
نت يم دت يس دت يه َِِؤو د * د دت يع دت ِ ِوويا دق يع دك دَيوِتم}[( )99-95سووة التوبنة] ،وهعذا موجعود فعي القعديم
اّلل دو دي ِات ِه دودو ِسوِل ِه ِك ِ
ي ه
والحععديث ،مععن يسععتهزب بععالنبي -عليععه الصععالة والسععالم -ويسععتهزب ببععيء مععن سععننه وبعععا ر دينععه وهععؤكء سععلفهم

الذين حكم عليهم هللا -جل وعال -بالكفر؛ دنهم منعافقون ،وأمعا بالنسعبة للكفعار فوصعفوه -عليعه الصعالة والسعالم-

فععي عصعره بأنععه سععاحر ،وأنععه كععاهن ،وأنععه صععابر ،وأنععه ..إلععى أوصععاف كثيعرة ،جععاء

بهععا النصععو

 ،وفععي أيامنععا

ادخي عرة يععام ثلععة مععن عبععاد الصععليب مععن النصععارى بةعععادة مععا كفععاه هللا -جععل وعععال -إيععاهم ،فنبععروا صععو اًر مسععي ة

لبخصه -عليعه الصعالة والسعالم -فهعذه الصعور أثعار حفيمعة المسعلمين وأصضعبتهم وأعلنعوا نكيعرهم وبعجبهم لهعذا
المنكر ،والداعي لهذه التصرفا

-في تقديري -هذه التصرفا

المبينة الداعي لها ما صاضهم وأثارهم من انتبعار

اإلسالم في ديارهم ،صار الناج يدخلون في دين هللا أفواجاً ،وليج بأيديهم إك أن يبوهوا هعذا العدين ،وأن يبعوهوا
هععذا النبععي الك عريم الععذي جععاء بهععذا الععدين ،فالععداعي لهععذه التص عرفا

المبععينة م عن تلععك الط،مععة المقيتععة سععببها فععي

تقديري انتبار اإلسالم الواسع فعي بالدهعم فعأرادوا بعذلك الصعد ععن ديعن هللا ،بحيعث صعار النعاج يعدخلون فعي ديعن
هللا أفواجعاً فضععاي

ديععارهم علععيهم بمععا رحبع

لمععا أروا مععن انتبععاره الواسععع فعي ديععارهم ،وهععذا الحععدث وان كععان منكع اًر

يجب إنكاره ,وك يجوز إي ارره وك يجوز لمسلم أن يرضى به ،أو يسك

عن إنكاره وهو يقدر على ذلعك ،إك أن فيعه

مصععالي عميمععة للمسععلمين أنفسععهم ،ولععدين اإلسععالم ،فععازداد الس عؤال عععن النبععي -عليععه الصععالة والسععالم -مععن يبععل

الكفار أنفسهم ،واطلعوا على بيء من سيرته ،وعرف المسلمون ما يكنه الكفار لهم من الععداوة والب،ضعاء والحنع
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ِ
ِ
ِ
ِ
ووِو يم د يكدب ِنو} [( )880سنووة َ عمن او ] ،هعذا بالنسعبة
ص ِع ِ
على الدين وأهله { دق يع دب دعَ ايلدب يغ دناء م ي د ي دواو ِه يم دو دما ِت يخَي ِ
للكفار.
بالنسبة للمسلمين عرفوا عدوهم ،وأنهم مهما طنطنعوا بالمسعاواة والعدالعة واإلخعاء فهعذا كلعه هبعاء ك ييمعة لعه ،وتبقعى
عداوة الدين م،روسة في النفوج.

أيضعاً فععي هععذا إيقععام للمسععلمين أنفسععهم ،إيقععام للمسععلمين أنفسععهم؛ فكثيععر مععن بيععو المسععلمين وهععم يقولععون فععي كععل
لحمععة أبععهد أن ك إلععه إك هللا ،وأبععهد أن محمععداً رسععول هللا ،ويزعمععون إتبععا النبععي -عليععه الصععالة والسععالم -فععي
كثير من بيو المسلمين الجهل المطب بالنبي -عليه الصالة والسالم -ك يعرفعون إك اسعمه ،ومعع ادسعذ حتعى
ف ععي دروج العل ععم تقلصع ع

ال ععدروج المتعلق ععة بس ععيرته -علي ععه الص ععالة والس ععالم -وب ععما له وخصا ص ععه ,تقلصع ع

الدروج ،فةننا ك نسمع من يدرج السيرة إك القليل النادر ،وحتعى فعي الد ارسعا

النماميعة معا أعطيع

السعيرة حقهعا

من الدراسة ،وبعضهم يجعل السيرة جزء من أجزاء التاريخ ،ويقول :عنايتنا بأمور البعر  ،كيعذأ! السعيرة جعزء معن

السنة ،فالسنة والحديث عبارة عن أيوال النبي -عليه الصالة والسالم -وأفعاله وتقريعره وأوصعافه الخلقيعة والخلقيعة،
فهذا جعزء معن السعنة ك بعد معن معرفتعه ,وكيعذ يتسعنى لنعا أن نتبعع ،وأن نعمعل ،وأن نحعب الرسعول -عليعه الصعالة
والسالم -ونحن ك نعرف عنه بي اً ،ك بد من اكهتمام في هعذا الجانعب ،وفعي هعذا الحعدث حصعل ضعد معا يصعده
أول ععك ادعععداء؛ سععمع المسععلمون ويععرؤوا مععن خععالل وسععا ل اإلعععالم المسععموعة والمقععروءة والمر يععة ,ومععن خععالل
الخطععب والععدروج والمحاض ع ار وصيرهععا سععمعوا عنععه -عليععه الصععالة والسععالم -البععيء الكثيععر والتف ع

كثيععر مععن

طالب العلم إلى دراسة هذه الجوانب من جوانب البريعة الهامة المتعلقة ببخصه -عليه الصالة والسالم.-

أيول :ففي هذا إيقام للمسلمين الذين ك يعرفون عن النبي -صلى هللا عليه وسعلم -إك اسعمه أن يراجععوا أنفسعهم،
ويقرؤوا في سيرته وبما له وخصا صه ليتسنى لهم اكيتداء به وتتوفر محبته فعي يلعوبهم ولعو لعم يكعن معن ذلعك إك
ما سمعوه عبر وسا ل اإلعالم المتنوعة والخطب والدروج عن النبي -صلى هللا عليه وسلم.-

ال،لو في الرسول -صلى هللا عليه وسلم:-

إذا عرفنا مكانة هذا النبي العميم في ديننا ,إذا عرفنا مكانتعه فعلينعا أن نتوسعط فعي جميعع أمورنعا ،بمعا فعي ذلعك معا
يتعل به -عليه الصالة والسالم -دن هللا -جل وعال -جعلنا أمة وسطاً ،ومنهل أهل السنة والجماعة الوسط في

جميععع التص عرفا

فهععم وسععط بععين الفععر المنتسععبة إلععى اإلسععالم ،فععال ن،لععو بععه -عليععه الصععالة والسععالم -وك نجفععو،

فالرسول -عليه الصالة والسالم -أحب إلينا من أنفسنا ،ومن جميع محبوباتنا ،ومعع ذلعك ك يجعوز أن نصعرف لعه
بي اً من حقو هللا -جل وعال -ك يجوز أن نصرف له بي اً من حقو هللا -جل وعال -كما نهانعا ععن ذلعك هعو
-عليععه الصعالة والسععالم -ففععي الصععحيحين وصيرهمععا مععن حععديث عمععر بععن الخطععاب -رضععي هللا تعععالى عنععه -أن

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يال :ك تطروني كما أطر النصارى ابن مريم ،إنما أنعا عبعد فقولعوا عبعد هللا
ورسوله)) واإلطراء :مجاوزة الحد في المد والكذب فيه -ياله ابعن ادثيعر -ويعال صيعره :أي ك تمعدحوني بالباطعل،

أي ك تجععاو از الحععد فععي مععدحي ،كمععا صل ع وجععاوز النصععارى فععي عيسععى ابععن م عريم -عليععه السععالم -فععادعوا فيععه
الربوبيععة ،وانمععا أنععا عبععد هللا فصععفوني بععذلك كمععا وصععفني بععه ربععي{ ،و َّدنننه دل َّمننا دقننام عبننع َّ ِ
ّللا} [( )86سننووة الا ن ]،
د دي ِ
د ِ
َّ ِ
دسدوى ِب دعيب ِع ِه} [( )8سووة اإلسواء] ،فهو عبد هلل -جل وعال.-
{سيب دحا د ال ي ي
ِ
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افتري

هذه ادمة بالنسبة له -عليه الصالة والسالم -إلى طرفين ووسط ،طرف صلوا به -عليه الصالة والسالم-

وطرف جفوا والوسط هم الذين عرفوا يدره وعمموه وويروه وأحبوه أحب من أنفسهم ومن جميع ما يملكون من والد

وولد ومن الناج أجمععين ،لكعنهم عرفعوا حقعو هللا -جعل وععال -ولعم يصعرفوا لنبيعه -عليعه الصعالة والسعالم -بعي اً
من حقويه ،فأبى ال،الة إك مخالفة دمره وارتكاباً لنهيه ونايضوه أعمم المنايضة ،ومنوا أنهم إذا وصفوه بأنعه عبعد

هللا ورسوله ،وأنه ك يدعى وك يست،اث به وك ينذر له ،وك يطاف بحجرتعه وك يبعره وأنعه لعيج لعه معن ادمعر بعيء،
كما يال هللا -جل وعال{ :-دليي د دل دِ ِم د األ يدم ِو دشي صء} [( )830سووة َ عمن او ] ،يعنعي إذا صعرحوا بهعذا يعالوا منعوا
ي
أنهععم لععم يقععدروا يععدره كععذلك إذا اعتقععدوا أنععه ك يعلععم مععن ال،يععب إك مععا أعلمععه هللا -جععل وعععال -اعتقععدوا أن فععي ذلععك
هضععماً لجنابععه -عليععه الصععالة والسععالم -وصضعاً مععن يععدره فرفعععوه فععو من عزلته وادععوا فيععه مععا ادعع
عيسى أو يريباً منه ،فسألوه م،فرة الذنوب ،وتفريل الكروب.

ويد ذكر بيخ اإلسالم ابن تيمية في كتاب اكست،اثة عن بع

النصععارى فععي

أهل زمانه أنه جوز اكسعت،اثة بعالنبي -صعلى هللا

عليه وسلم -في كل ما يست،اث بعه -جعل وععال -وصعنذ فعي ذلعك مصعنفاً ،وكعان يقعول إن النبعي -عليعه الصعالة
والسععالم -يعلععم مفععاتيي ال،يععب ،التععي ك يعلمهععا إك هللا ،وحكععى عععن آخععر مععن جنسععه يبابععر التععدريج وينسععب إلععى

الفتيا أنه كان يقول إن النبي -صلى هللا عليه وسعلم -يعلعم معا يعلمعه هللا -جعل وععال -ويقعدر علعى معا يقعدر عليعه
بعععده إلععى الحسععن ،ثععم انتقععل فععي ذريععة الحسععن إلععى أبععي

هللا تعععالى ،وأن هععذا السععر وهععذا العلععم وهععذه القععدرة انتقل ع

الحسن الباذلي ،ويالوا :هذا مقام القطب ال،وث الفرد الجامع.

وك يقال إن هذه ادمور انته  ،ك يقال أن مثل هذه ادمور انتهع  ،لكعل يعوم وارث ،سعمع

بعأذني معن يقعول فعي

أيدج البقا يا أبا عبد هللا ،ج نا بيتك ،ويصدنا حرمك ،نرجو م،فرتك ،يعني يد يقعول يا عل إن هعذه ف عة انقرضع
مثل ما انقعر

صيرهعا معن الطوا عذ ،نقعول هعذا الف عة موجعودة اآلن واذا كعانوا يعد ألفعوا كمعا يعال بعيخ اإلسعالم ابعن

تيمية -رحمه هللا تعالى -في منهعا السعنة يعال :أنعه وجعد معن ألعذ -بعل سعماهم -معن ألعذ فعي مناسعك المبعاهد،
نسأل هللا السالمة والعافية ،فجعل

هذه المباهد بمثابة بي

هللا ،الكعبة المبرفة ،فألفوا في مناسكها.

من ادمثلة التي تذكر فعي هعذا المجعال معن ال،لعو العذي يجعاوز الحعد بعل يحكعم علعى صعاحبه بأنعه صعرف العبوديعة
التععي ك تجععوز إك هلل -جععل وعععال -وادمععور التععي ك يعلمهععا إك هللا -جععل وعععال -ص عرفها لنبيععه -عليععه الصععالة

والسالم -من ذلكم يول البوصيري في بردته البهيرة:

وم ع ع ع ع ع ع ع ععن علوم ع ع ع ع ع ع ع ععك عل ع ع ع ع ع ع ع ععم الل ع ع ع ع ع ع ع ععو والقل ع ع ع ع ع ع ع ععم

فع ع ع ع ع ع ععةن مع ع ع ع ع ع ععن جع ع ع ع ع ع ععودك الع ع ع ع ع ع ععدنيا وض ع ع ع ع ع ع عرتها

فجعل الدنيا واآلخرة من جوده ،وجزم بأنه يعلم ما في اللو المحفوم ،وهذا هو الذي حكاه بيخ اإلسالم ععن ذلعك
المععدرج ،وكععل ذلععك كفععر ص عريي ،ومععن العجععب أن البععيطان أمهععر ذلععك لهععم ،فععي صععورة محبتععه -عليععه الصععالة
والسععالم -وتعميمععه ومتابعتععه ،وهععذا بععأن اللعععين إبلععيج ,ك يععأتي مباب عرة إلععى المسععلم ،ويععذكر لععه البععيء الواضععي
الصعريي ،المخالفعة الواضعحة ويقعول ارتكبهعا ،ك ،يمعز  ،يمعز الحع بالباطعل ليعرو  ،ولعو جعاء بالباطعل مجعرداً لمععا

ار  ،فيمز الح بالباطل ليعرو علعى أبعباه ادنععام أتبعا كعل نعاع  ،العذين لعم يستضعي وا بنعور العلعم ،ولعم يلجعأوا
إلععى ركععن وثيع  ،دن هععذا لععيج بتعمععيم ،فععةن التعمععيم محلععه القلععب واللسععان والجعوار  ،وهععم أبعععد النععاج منععه ،فععةن
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التعمععيم بالقلععب يتبععع اعتقععاد كونععه -عليععه الصععالة والسععالم -عبععداً رسععوكً ،فععةن التعمععيم كمععا ذكرنععا محلععه القلععب

واللسان والجوار  ،وهم أبعد الناج من ذلك.

عالمة محبة الرسول -عليه الصالة والسالم:-
ويصععد هععذه المحبععة كمععا يععال البععيخ سععليمان بععن عبععد هللا بععن اإلمععام المجععدد محمععد بععن عبععد الوهععاب -رحمنععا هللا
واياهم أجمين -يقول :يصد هذه المحبة أمران:
أحدهما :تجريد التوحيد ،فةنه -صلى هللا عليه وسلم -كان أحر

الخل على تجريعده ،حتعى يطعع أسعباب البعرك

ووسععا له ،مععن جميععع الجهععا  ،حتععى يععال لععه رجععل ،مععا بععاء هللا وب ع  ،يععال :أجعلتنععي هلل نععداً ،بععل مععا بععاء هللا
وحده)) ونهى أن يحلذ ب،ير هللا ،فتعميمه إنما يكون بمتابعته وموافقته ك بمنايضته ومخالفته.

ادمععر الثععاني :تجريععد المتابعععة لععه -عليععه الصععالة والسععالم -وتحكيمععه وحععده فععي الععديي والجليععل مععن أصععول الععدين
نِ د َِ يؤ ِمِننو د
وفروعه ،والرضا بحكمه ،واكنقياد والتسليم واإلع ار عما خالفه ،كمعا يعال -جعل وععال { :-د نَلد دودوهِ د
ح َّتى يح هِكم ِ
يما دش دادو دبيَدن ِه يم ِث َّم د دَ ِا ِعويا ِي دن َِ ِس ِه يم دحدو ًاا ِهم َّما دق دنيَ دَ دوِي دسهِل ِمويا دت يس ِلي ًما} [( )95سووة النساء].
د د ِد ِ د
وِ د
إذا كععان كتععاب تلخععي اكسععت،اثة والععرد علععى البكععري ،يعنععي بعع النععاج يقععول هععذا ال،لععو انتهععى ،معا هعو موجععود
اآلن ،تلخععي

كتععاب اكسععت،اثة فععي الععرد علععى البكععري الععذي طبعععه الملععك عبععد العزيععز -رحمععه هللا -تععأليذ فععي

المطبععة ،تععأليذ بععيخ اإلسععالم أحمعد بععن عبععد الحلععيم بععن عبعد السععالم بععن تيميععة ،مالعك النسععخة ،يبععار إليععه بععالعلم،

لكنععه نسععأل هللا السععالمة والعافيععة منحععرف مسععي بععيخ ،كتععب بععيخ ،هععي مكتععوب مععن ادصععل بععيخ ،مسععي اإلسععالم

وكتععب مكانهععا الكفععار؛ دنععه ك يعجبععه أن تكععون اكسععت،اثة مععن أن عوا العبععادة التععي ك تصععرف إك هلل -جععل وعععال-
يريد أن يست،يث بادولياء ،يريد أن يست،يث بالصالحين على حد زعمه.
فال بك أن هذا ادمر موجود إلى اآلن ,موجود إلى اآلن ،من ي أر في الرحال

وجد فيهعا البعيء الكثيعر ،معن هعذا

ال،لو المخر عن الدين ،صرف العبادة المحضة للنبي -عليه الصالة والسالم -ول،يره ممن يعدعى فيعه الصعال ،

يعنععي فععي رحلععة ابععن بطوطععة تجععده يجلععج اديععام ،يصععرف اديععام والليععالي يصعععد الجبععل لينمععر إلععى يععدم صععالي،

بخ

صالي وطأ في هذا الجبل ،والتقى بأناج ادعى فيهم الصال وأنهم يديرون الكون ويصرفونه- ،نسأل هللا

السععالمة والعافيععة -وادمثلععة مععن هععذا كثيععر حتععى لععو أن بخصعاً يععدرج كتععاب التوحيععد لامععام المجععدد -رحمععه هللا-

فيحتعا إلععى أمثلعة لمععا ينععاي
بع

الجها

هعذا الكتععاب لوجععد فعي رحلعة ابعن بطوطععة البععيء الكثيعر ،ومععع ذلكععم هعي تععدرج فععي

واله المستعان.

من مماهر ال،لو فيه -عليه الصالة والسالم:-

أيعول :مععن ممعاهر ال،لععو عنايعة بعع

الجهعا

بالكتععب التعي فيهععا بعيء مععن ال،لعو واإلطعراء للنبعي -عليععه الصععالة

والسالم ،-ومعن اددلعة علعى ذالكعم طباععة هعذه الكتعب بطريقعة أعمعم ممعا يطبعع بعه المصعحذ البعريذ ،وويعع فعي
يدي نسخة من دك ل الخي ار طبع
أنهععا صععلوا

ببكل ك يخطر على بال ،تحفة ،ومثعل هعذه النسعخة يبعالل فعي أييامهعا ،معع

علععى النبععي -صععلى هللا عليععه وسععلم -إك أنهععا لععم يععرد بهععا دليععل ،ولععم يثبع

تحديدها وتحديد أوياتها وأماكنها وزمانها دليل يعتمد عليه ،فهي صلوا

مثل هذا الكتاب ،أيضاً البفاء للقاضي عيا

بهععا نع

 ،ولععم يثبع

مبتدعة ،ولعذا أهعل العلعم يعأمرون بتحريع

يطبعع بطريقعة المصعحذ ،حتعى العدواوير التعي بعين اآليعا
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فععي

نميرهعا

في المقاطع ،مقعاطع الجمعل معن البعفاء ،مطابقعة تامعة لطبعع القعرآن الكعريم ،ويعع بيعدي نسعخة معن البعما ل النبويعة
للترمذي كذلك ،هذا ال،لعو فعي هعذا اإلخع ار لهعذه الكتعب ،ك بعك أنعه يعدل علعى بعيء ،لكعن ك يعنعي أننعا ك نعنعى
بخصا صععه وك ببععما له وك بسععيرته- ،عليععه الصععالة والسععالم ،-يعنععي ويععع فععي يععدي يبععل سععنين كتععاب اسععمه جؤنععة
العطار ،يرمي أ مة الدعوة ،وعلماء هذه البالد ،بأنهم جفاة ،وأن أحدهم يقول :أن عصاه أنفع له من النبي -عليه
الصالة والسالم -سبحانك هذا بهتان عميم ،ويسعتدل علعى ذلعك أننعا ك نقع أر فعي البعفاء ،وك نقع أر فعي المواهعب ،وك
نق أر في دك ل الخي ار

وك صيرها.

العلماء في هذه البالد ك بك أنهم يعنون بجانب التوحيد وسد الذ ار ع الموصلة إلى البرك ،وارتكاب ما نهعى عنعه
النبعي -عليعه الصععالة والسعالم -معن اإلطعراء وال،لعو والمععديي ،وك بعك أن فعي بععرو البعفاء بعيء مععن ذلعك ،حتععى
فضل

الحجرة على العر  ،في بع

برو البفاء ،في بع

برو البفاء بيء من ذلك ،وأيضاً معا فعي هعذه

الكتب من اددلة الصحيحة هو موجود في صحيي السنة ،موجود في كتاب هللا -جل وععال -ومعا صعي معن سعنته

عليععه الصععالة والسععالم -وك يعنععي أننععا ك نسععتفيد مععن هععذه الكتععب نسععتفيد ويقععر الحع ويزيععذ الباطععل ،ونكععون فععيجميع أمورنا متوسطين ،ك ن،لو وك نجفو ،فعلينا أن ننمر إلى مثل هذا الموضعو ك،يعره معن الموضعوعا

بعينعي

البصععيرة ،بععالعينيين كلتيهمععا ك ننمععر مععن زاويععة ونتععرك أخععرى ,ك ننمععر إلععى أن الرسععول -عليععه الصععالة والسععالم-
معمم في النصو

جاء

النصو

بتعميمه نصو

الكتاب والسنة فقط ،ننمر إليها ونقدره يعدره ونحبعه أكثعر

مما نحب أنفسنا ونعممه ،لكن ك يعني هذا أننا نصرف له بي اً من حقو الرب -جل وعال.-

أيضاً ك نقصر في حقه ،ك نقصر في حقه خبية معن أن نقعع فعي ال،لعو ،ك ،بعل علينعا أن نتوسعط ونعمعل بجميعع

ما جاءنا عن هللا وعن نبيه -عليه الصالة والسالم -في هذا البعاب ،وفعي صيعره معن أبعواب العدين ،وديعن هللا -جعل

وعال -بين ال،الي والجافي.

وهللا أعلم ,وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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