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املقدمة
إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له،
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،إله األولني واآلخرين ،املتصف بصفات اجلالل
والكامل ،فال ند له وال مثيل ،سبحانه وتعاىل عام يرشكون،
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،اصطفاه اهلل؛ فأرسله رمحة
للعاملني ،فب ّلغ البالغ املبني ،وقامت به احلجة إىل يوم الدين،
فصلوات اهلل وسالمه عليه ،وعىل آله وصحبه وأتباعه أمجعني.
أما بعد؛ فقد كتب العلامء عن :حياة النبي

 ،وسريته،

وشامئله ،وحقوقه ،ودالئل نبوته ،وخصائصة ،مصنفات كثرية،
مطولة وخمترصة ،وال يزال حبل هذا العلم موصوال؛ تعظيام
ملقام النبي

 ،وطلبا للقربى ،واستكثارا من الصاحلات ،فياله

من فضل! وياله من رشف!
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وقد رأيت أن أسهم يف هذا الباب؛ راجيا فضل العزيز
الوهاب ،هبذا املخترص اللطيف ،الذي حرصت عىل أن يكون
ما فيه ثابتا ،معرضا عن الضعيف واملنكر والواهي ،ومل أنقل
كالم العلامء بنصه إال ملقصد رأيته ،مع مالحظة أن مجلة كبرية
منه ليست من إنشائي ولفظي ،وإنام هي نصوص األحاديث
معزوة إىل مصادرها ،أو كالم للعلامء مدموجا
واآلثار غري
ّ
بعضه يف بعض دون إحالة ،وقد صنعت هذا؛ حتقيقا لسالمة
العبارة ،وقصدا لالختصار وعدم اإلطالة.
وتناول هذا املخترص اجلوانب اآلتية:
 املادة التي خلق منها
 نسبه

و أسامءه.

 صفته

كأنك تراه.

 أخالقه

.

 دالئل نبوته

.

 خصائصه

.

 حقوقه
 وفاته
وسميته:

.

.
.
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هذا واهلل ريب أسأل أن يتقبله بقبول حسن ،وينفع به العباد،
وجيعله خالصا لوجهه الكريم ،وسيلة إىل مغفرته ورمحته
ورضوانه ،وذخرا يل يوم البعث والنشور ،ويغفر يل اخلطأ
والتقصري؛ فهو – سبحانه – حسبي ،وعليه اعتامدي ،فنعم املوىل،
ونعم النصري ،وله احلمد يف األوىل واآلخرة ،وهو احلكيم اخلبري.
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املادة اليت خلق منها صلى اهلل عليه وسلمإإ
النبي

من ولد آدم عليه السالم ،وآدم خلقه اهلل من تراب،

كام قال تعاىل :ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﮊ [آل عمران .]95 :وقال تعاىل :ﮋﮯﮰ ﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [الرمحن.]49 ،41 :
:

قالت :قال رسول اهلل

ويف صحيح مسلم عن عائشة
«خلقت املالئكة ِمن نور ،وخلق اجلان من مارج من نار،
وخلق آدم مما وصف لكم ».
وليس ثمة دليل من كتاب اهلل أو سنة نبيه

يدل عىل

خالف ذلك ،وما يزعمه بعض الغالة من كونه

خلق من

نور فباطل ،وما ذكر يف ذلك من أحاديث فهي كذب عليه
كاحلديث املكذوب عىل جابر بن عبداهلل

:

أنه قال :قلت:

يا رسول اهلل ،بأيب أنت وأمي ،أخربين عن أول يشء خلقه اهلل
قبل األشياء؟ قال « :يا جابر ،إن اهلل خلق قبل األشياء نور
نبيّك من نوره ،فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء
اهلل تعاىل .» ...
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وكاحلديث املكذوب عىل عيل

أنه

قال « :كنت نورا

بني يدي ريب قبل أن يلق آدم بأربعة عرش ألف عام ».
ومما يزيد األمر وضوحا – وهو أنه

مل خيلق من نور ،بل

خلق من املادة التي خلق منها البرش ،وهي الطني – أمران:
أحدمها :إخبار اهلل تعاىل عن رسوله اهلل

بأنه برش ،وأمره

له بأن يعلن ذلك ،كام قال تعاىل :ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎﮊ [الكهف.]441 :
وقال جل شأنه :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ [فصلت.]6 :
وقال سبحانه :ﮋ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ.
والبرش خملوقون من تراب كام قال تعاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮊ [الروم.]01 :
وقال :ﮋﯺﯻ ﯼﯽ ﮊ

[فاطر]44 :

وقال :ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﮊ [السجدة.]8 – 7 :
وقال تعاىل :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮊ [ص.]70 – 74 :
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وقال :ﮋﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮊ [املؤمنون.]41 – 40 :

واآلخر :أن بعث الرسل من جنس البرش ومادهتم أكمل يف
احلكمة ،كام ذكر اهلل ذلك يف قوله تعاىل ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﮊ.
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نسبه صلى اهلل عليه وسلم وأمساؤه
روى مسلم يف صحيحه عن واثلة بن األسقع
سمعت رسول

قال:

يقول « :إن اهلل اصطفى كنانة من ولد

إسامعيل ،واصطفى قريشا من كنانة ،واصطفى من قريش بني
هاشم ،واصطفاين من بني هاشم ».
فهذا احلديث أصل يف رشف نسبه
البخاري يف سؤال هرقل أليب سفيان عن النبي

 .ويف صحيح
قال :كيف

نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان :هو فينا ذو نسب.
والتنوين دال عىل التعظيم ،واملعنى :هو فينا ذو نسب كبري أو رفيع.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هلل" :فإن الذي عليه أهل
السنة واجلامعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس
العجم ،...وأن قريشا أفضل العرب ،وأن بني هاشم أفضل
قريش ،وأن رسول اهلل

أفضل بني هاشم ،فهو أفضل

اخللق نفسا ،وأفضلهم نسبا .وليس فضل العرب ،ثم قريش،
ثم بني هاشم ،بمجرد كون النبي

منهم ،وإن كان هذا من

الفضل ،بل هم يف أنفسهم أفضل ،وبذلك ثبت لرسول اهلل
أنه أفضل نفسا ونسبا"( ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) اقتضاء الرصاط (ص.)418
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رشف نسبه ،وكرم
وقال القايض عياض رمحه اهلل" :وأما
ُ
حيتاج إىل إقامة دليل عليه ،وال بيان
فمام ال
ُ
بلده ،ومنشئهّ ،
وساللة قريش
ُمشكل وال
خفي منه؛ فإنه نخبة بني هاشمُ ،
ّ
ِ
وصم ُيمها ،وأرشف العرب ،وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه"( ).
ويف هذا الشأن قال أبو طالب( ):
من ٍ
اف

ِ
ِسه ـا
ّ

وص ِميمها

ت ي ْو ًما قر ْي ٌش مل ِ ْفخر
اجتمع ْ
إذا ْ

فع ْبد

ت أ ْْشاف ع ْب ِد منافِها
وإِ ْن حصل ْ

ف ِفي ه ِ
اش ٍم أ ْْشافها وق ِديمها

وإِ ْن فخر ْت ي ْو ًما فإِ ّن ُم ّمدً ا

ِ
ِسها وك ِريمها
هو املْ ْصطفى م ْن ّ

وأما نسبه:
فقد أمجع العلامء رمحهم اهلل عىل أنه حممد بن عبداهلل بن عبد
املطلب بن هشام بن عبد مناف بن ُقيص بن كِالب بن ُم ّرة بن
كعب بن ُل َؤ ّي بن غالب بن فِ ْهر بن مالك بن النَّرض بن ِكنَانة بن
ُخزيمة بن ُم ِ
دركة بن إلياس بن ُم َرض بن نِ َزار بن َمعدّ بن َعدنان.
كام أمجعوا عىل أن عدنان من ذرية إسامعيل بن إبراهيم
خليل الرمحن عليهام الصالة والسالم ،وما بني إبراهيم وآدم
عليهام السالم من النسب ،ال يثبت فيه يشء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) الشفا (.)84/4
( ) السرية ال بن هشام ( .)065/4
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وأما أمساؤه

:

فأشهرها :حممد ،ثم أمحد ،واألول أشهرمها ،وقد ورد يف
القرآن يف سور :آل عمران ،واألحزاب ،وحممد ،والفتح،
وورد اسمه :أمحد يف سورة الصف.
وهذان االسامن مشتقان من احلمد ،ومقتضيان التفضيل
والزيادة يف القدر والصفة ،داالن عىل أنه ُحيمد أكثر مما حيمد
غريه ،وأفضل مما ُحيمد غريه ،التصافه بكثرة اخلصال التي
حيمد عليها؛ وهلذا هو حممود عند أهل السامء واألرض ،ويف
الدنيا واآلخرة ،ويف الكتب السابقة.
ومن صفاته التي حيمد عليها :كونه أكثر الناس محدا لربه،
وأبلغهم ثناء عليه؛ فهو أمحد الناس لربه ،وذلك من موجبات
محده والثناء عليه.
وله

غريمها من األسامء ،ومن أشهرها ما جاء يف

حديث الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه
قال رسول اهلل

قال:

 « :يل مخسة أسامء :أنا ُممد ،وأنا أمحد،

وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلاْش الذي ُيرش
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الناس عىل قدمي ،وأنا العاقب » .أخرجه البخاري ،ومسلم.
نبي.
قال الزهري  -عند مسلم  :-والعاقب :الذي ليس بعده ّ
وعن أبى موسى األشعرى

قال كان رسول اهلل

يسمى لنا نفسه أسامء فقال « :أنا ُممد ،وأمحد ،واملق ّفي،
واحلاْش ،ونبي التوبة ،ونبي الرمحة » .رواه مسلم.
و « املق ّفي » .هو :العاقب ،أو هو املتّبع للنبيني قبله.
و« نبي التوبة » .هو :الذي ُبعث بقبول التوبة بالنية والقول،
وكانت توبة َم ْن كان ُ
قبل بقتلهم أنفسهم ،أو الذي تكثر التوبة
يف أمته وتعم ،أو أن أمته ملا كانت أكثر األمم كانت توبتهم أكثر
من توبة غريهم ،أو أن توبة أمته أبلغ؛ حتى يكون التائب منهم
كمن ال ذنب له ،وال يؤاخذ يف الدنيا وال يف اآلخرة ،وغريهم
يؤاخذ يف الدنيا.
و « نبي الرمحة » .هو :املبعوث رمحة للعاملني ،كام قال تعاىل:
ﮋﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮊ [األنبياء.]417 :
ويف صحيح البخاري عن عبدا هلل بن عمرو
سامه يف التوراة :املتوكل.

أن اهلل

اهلداي إل ىإوقي رإارسوق

05

إإ

صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم كأنك تراه
كان َخ ْلق النبي

وصورته ،من أكمل الصور وأمتها

وأمجعها للمحاسن الدالة عىل كامله ،وقد مجع اهلل له من
صفات الكامل ماليس لغريه ،روى البخاري ومسلم عن الرباء
قال « :كان رسول اهلل
ابن عازب
وجها ،وأحسنهم خ ْلقا.» ...
وقال حسان بن ثابت

( ):
ِم ْثل الرسو ِل نبِي األم ِة اهل ِ
ادي
َّ ْ
ِّ َّ

ت
ت أنْثى ،وال وضع ْ
تااهللِ ما محل ْ

وقال عبدا هلل بن رواحة

أحسن الناس

( ):

ات مب ِّين ٌة
ل ْو مل ْ تك ْن فِ ِيه آي ٌ

لكان منْظره ينْبِ ْيك بِاخل ِب

وإليك نعت نبينا حممد

 ،كام ورد يف األحاديث

الثابتة ،دون الضعيفة والواهية.
كان

معتدل القامة ،فلم يكن باجلسيم وال بالناحل ،وال
ملا

بالطويل وال بالقصري ،وهو إىل الطول أقرب ،إال أنه
عريض الصدر وأعىل
اللحم و َبدُ ن ،وكان
محل
َ
ك َِربت ِسنّ ُه َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) سرية ابن هشام (.)674/0
( ) الشفا ( .)015/4
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الظهر ،ضخم الرأس ،مستدير الوجه ،مجيله ،مرشقه مضيئه،
والشمس طالعة كأنام
القمر ليلة البدر،
حسنه مليحه ،يشبه
َ
َ
جتري يف وجهه ،وكان أسيل اخلدين( ،)4غري مرتفع الوجنتني(،)0
ُ
نواجذه ،ويف
عظيم الفم واسعه ،وإذا ضحك – أحيانا – بدت
عامة أحواله كان ضحكه تبسام ،ويف بياض عينيه محرة ،ويف
َحل  ،-ويف صدره شعر
أجفان عينيه سواد – وهو املسمى بالك َ
كثري ،وكانت حليته ك ّثة( ،)1تكاد متأل نحره ،وكان حيفي شاربه،
بالسبِط()1وال اجلعد ،إال أنه كان فيه تكرس
وشعر رأسه ليس َّ
ُ
يسري ،وكان يصل إىل منكبيه ،أو شحمة أذنيه ،أو إىل

أنصافهام ،وكان يف ابتداء األمر يسدل شعر رأسه( :)9جيعله عىل
جبهته كال ُقصة ،ثم فرق رأسه فألقى الشعر إىل جانبي رأسه،
ومل يرتك منه شيئا عىل جبهته ،وكان ذلك آخر أمره ،وكان
الشيب يف مقدمة حليته ،وعنفقته حتت الشفة السفىل ،ومقدم
رأسه ،وصدغيه جانبي رأسه من أعىل ،قريبا من األذنني ،وكان
شيئا قليال ال يكاد يرىُ ،ي َغ ّريه – أحيانا – بالصفرة ،وكان ضخم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()
()
()
()
()

أي :أن خديه فيهما استطالة مع التدوير.
تثنية وجنة ،وهي اللحم النابت على اخلد.
أي :كثري شعر اللحية.
السبط هو :املنبسط املسرتسل.
أي :يرتك شعر مقدم رأسه على جبهته.
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اليدين والقدمني ،غليظ القدمني والكفني :بقوة يف عظامهام،
قليل حلم العقبني( ،)4مع برودة يف قدميه ،وكانت كفاه ألني من
احلرير ،وأبرد من الثلج ،وأطيب من رائحة املسك ،وكان
أبيض ختالطه محرة ،وكان

لساقيه بريق وملعان ،وكان لونه
إذا مشى يتق ّلع (يرفع رجليه من األرض رفعا قويا ،مع التاميل
إىل جهة مقصده وممشاه) وكان رسيعا يف مشيه ،كأنام األرض
ُتطوى له ،وكل ذلك يف سكينة ووقار.
وكان

طيب الرائحة ،قال أنس

ِم ْسكة ،وال عنْبة ،أطيب من رائحة النبي

شممت
 « :وال
ْ
» .متفق عليه.

يف صحيح مسلم « وأما أنا

ويف حديث جابر بن سمرة
فمسح خدّ ي ،فوجدت لِي ِده ب ْردا ورُيا،كأنام أخرجها من
جؤنة عطار »(.)0

قال النووي رمحه اهلل" :قال العلامء :كانت هذه الريح
الطيبة صفته

 ،وإن مل يمس طيبا ،ومع هذا فكان يستعمل

الطيب يف كثري من األوقات؛ مبالغة يف طيب رحيه ،ملالقاة

املالئكة ،وأخذ الوحي الكريم ،وجمالسة املسلمني" .
( )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) تثنية عقب ،وهو :مؤخر القدم.
( ) وهي الس ّلة والوعاء الذي حيفظ فيه الطيب.
( ) رشح مسلم (.)89 /49
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كثري العرق ،وعرقه كأنه اللؤلؤ يف اهليئة والصفاء
 :دخل علينا النبي

والضياء ،زكي الرائحة ،قال أنس
َف َقال عندنا ،فعرق ،وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت
العرق فيها ،فاستيقظ النبي

فقال « :يا أم سليم! ما هذا

الذي تصنعني؟» .قالت :هذا عرقك نجعله يف طيبنا ،وهو من
أطيب الطيب .رواه مسلم.
وكان

يتكلم بكالم ّبني َف ْصل ،حيفظه من جلس إليه ،ولو

يرسده رسدا ،وكان يف ظهره بني
عدّ ه عا ٌّد ألحصاه ،ومل يكن ُ
خاتم النبوة ،وهو عبارة
كتفيه ،قريبا من غرضوف كتفه اليرسى:
ُ
عن حلم ناشز عليه شعر جمتمع ،يف هيئة الكف املجموع ،قريبا يف
مقداره من بيضة احلاممة ،وهو عالمة من أعالم النبوة الذي
أخربت به األنبياء ،وعالمة ختمهم .
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[ بصرية ]
معرفة صفات النبي

التي خلقه اهلل عز وجل عليها،

ومافيها من احلسن والكامل ،ومافيها من اآليات العظام ،مما يزيد
املؤمن حبا له

وشوقا ،فيرتقى يف درجات اإليامن؛ حتى ينال

– بفضل اهلل – املقام الكريم ،ويكون رفيق رسوله يف جنات
النعيم ،فقد روى مسلم عن أيب هريرة

أن رسول اهلل

قال « :من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي ،يود أحدهم
لو رآين بأهله وماله ».
كام أن معرفة صفاته

ُتظهر ما كان عليه من البرشية،

التي تقطع عالئق الغلو فيه ،حتى ال ُيرفع فوق مقامه الكريم،
الذي أنزله اهلل إياه؛ فيعطى من خصائص الربوبية واأللوهية
شيئا؛ فيدعى ،ويرجى ،ويتوكل عليه ،ويستغاث به ،ويذبح
وينذر له ،أو يعتقد أنه يملك النفع والرض ،أو يعلم الغيب،
وما يف اللوح املحفوظ.
ومعرفة هذه الصفات – أيضا – َهتدي إىل تعظيم موالك
سبحانه وتعاىل؛ ذلك أن صفات الرسول

 -عىل حسنها
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وكامهلا – من جنس صفات املخلوقني :مادة ،وشبها ،ومشاهدة،
وقد قال

جلعفر بن أيب طالب

وقال أبو جحيفة

 « :أشبهت خلقي وخلقي ».

 « :رأيت

 ،وكان احلسن بن عيل

يشبهه » .خرجهام البخاري ومسلم.
وهكذا األنبياء كلهم؛ وهلذا شبه النبي

عيسى ابن مريم

عليه السالم بعروة بن مسعود الثقفي ،وموسى عليه السالم
برجال شنوءة ،كام يف صحيح مسلم.
وأما رب العاملني فال يامثله يشء من خلقه ،وال يدرك
العباد كيفية صفاته الثابتة له ،وإن كانوا يعلمون معانيها ،قال
تعاىل :ﮋﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﮊ [الشورى .]44 :وقال:
ﮋﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ [طه. ]441 :
وقاعدة أهل السنة :إثبات ماأثبته اهلل لنفسه أو رسوله
من األسامء والصفات ،عىل مقتىض اللسان العريب ،مع تنزهيه
تعاىل عن مماثلة خلقه ،وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها ،وترك
حتريفها كتأويلها بام ال تدل عليه ظواهرها ،وترك تعطيلها
وتفريغها عن معانيها ،وإمرارها كألفاظ جمردة ،وهو ما يسمى
بالتفويض.
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وأيضا ملعرفة صفاته

ارتباط برؤيته يف املنام؛ فمن رآه

يف املنام عىل هيئتة الثابتة يف األحاديث ،فقد رآه حقا ،وإال مل
يكن ما رآه هو النبي

 ،فقد قال

 « :من رآين يف النوم

فقد رآين  ،فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف صوريت » ،وقال
– أيضا  « :-من رآين ِيف املنام فقد رآين ،فإن الشيطان ال يتخ ّيل
يب» ،وذلك ثابت من وجوه يف الصحيحني وغريمها ،وروى
أمحد وغريه عن ِيزيد الفاريس رمحه اهلل قال :رأيت رسول اهلل
يف النوم ،فذكرت ذلك البن عباس ،فقال :إن رسول اهلل
كان يقول « :إن الشيطان ال يستطيع أن يتش ّبه يب ،فمن رآين يف
النوم فقد رآين » .فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي
رأيت؟ قلت :نعم ،...فذكر صفته ،فقال ابن عباس :لو رأيته
يف اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا.
قص عليه رجل أنه رأى النبي
وكان ابن سريين إذا ّ
صف الذي رأيته ،فإن وصف له صفة ال يعرفها قال :مل تره.

قال:
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أخالقه صلى اهلل عليه وسلم
إن احلديث عن أخالق املصطفى

حديث عن الدين

ك ّله؛ إذ إن العالقة بني اخلالق واملخلوق ،والعالقة بني املخلوق
واملخلوق ،هي مدار األخالق وقاعدهتا؛ وألجل هذا سأذكر
ما يربز خلقه

إمجاال ،دون الدخول يف التفاصيل ،وذلك

عىل النحو اآليت:
أوال :زكّى اهلل سبحانه وتعاىل خلق نبيه

تزكية مؤكدة

مقطوعا هبا يف قوله :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [القلم.]1 :
فاآلية دالة عىل أنه

قد اجتمعت فيه مكارم األخالق؛

بداللة وصف اهلل خللقه بأنه عظيم ،والعظيم جل شأنه إذا ع ّظم
أمرا مل يقدر أحد قدره ،ومل يعرف أحد طوره ،وبداللة كلمة
(عىل) التي تفيد االستعالء ،فهو مستعل عىل هذه األخالق،
ومستول عليها ،وآخذ بكامهلا ،ومتمكن منها ،وممتلك ناصيتها،
فهي معه كاملأمور مع األمري ،والعبد مع مواله.
وحيسن هنا إيراد ما ذكره الطاهر بن عاشور رمحه اهلل عىل قوله
تعاىل لرسوله

بعد أن ذكر مجلة من األنبياء :ﮋﯬﯭﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [األنعام ]51 :قال" :وأ ْم ُر النّبي

باالقتداء
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بأن اهلل َزوى إليه ّ
ُهبداهم يؤذن ّ
كل فضيلة من فضائلهم ا ّلتي
كل واحد هبا ،سواء ما اتّفق منه ّ
اختص ّ
واحتد ،أو اختلف
ّ
الرسل
وافرتق ،فإنّام يقتدي بام أطلعه اهلل عليه من فضائل ّ
وسريهم ،وهو اخلُ ُلق املوصوف بالعظيم يف قوله تعاىل :ﮋﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [القلم. "]1 :
( )

ثانيا :روى مسلم يف صحيحه عن سعد بن هشام بن عامر أنه
قال لعائشة

 :يا أم املؤمنني أنبئيني عن خلق رسول اهلل

؟

قالت :ألست تقرأ القرآن؟ قلت :بىل ،قالت :فإن خلق نبي اهلل
كان القرآن .قال سعد :فهممت أن أقوم وال أسأل أحدا عن
يشء حتى أموت.
"ومعنى هذا أنه عليه السالم صار امتثال القرآن – أمرا
ي
اجلبيل ،فمهام
وهنيا – سج ّية له ،وخلقا تط َّب َعه ،وترك طبعه
أمره القرآن فعله ،ومهام هناه عنه تركه .هذا مع ما جبله اهلل
عليه من اخللق العظيم ،من احلياء ،والكرم ،والشجاعة،
والصفح ،واحللم ،وكل خلق مجيل ،كام ثبت يف الصحيحني
هلل
عن أنس قال « :خدمت رسول ا ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) التحرير والتنوير (.)016/6

عرش سنني فام قال يل:
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ٍ
أف قط ،وال قال ليشء فعلته:مل فعلته؟ وال ليشء مل أفعله :أال
فعلته؟ وكان

أحسن الناس خلقا.» ...

وروى البخاري عن الرباء بن عازب

قال :كان رسول اهلل

أحسن الناس وجها ،وأحسن الناس خل ًقا .")4(» ...قاله

احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه .
( )

وقال العالّمة ابن القيم رمحه اهلل" :وسمي الدين ُخلقا؛ ألن
اخلُلق هيئة مركبة من :علوم صادقة ،وإرادات زاكية ،وأعامل
ظاهرة وباطنة ،موافقة للعدل واحلكمة واملصلحة ،وأقوال
مطابقة للحق ،تصدر تلك األقوال واألعامل عن تلك العلوم
واإلرادات؛ فتكتسب النفس هبا أخالقا ،هي أزكى األخالق،
وأرشفها ،وأفضلها .فهذه كانت أخالق رسول اهلل

املقتبسة

من مشكاة القرآن؛ فكان كالمه مطابقا للقرآن تفصيال له،
وتبيينا ،وعلومه علوم القرآن ،وإرادته وأعامله ما أوجبه
وندب إليه القرآن ،وإعراضه وتركه ملا منع منه القرآن،
زهد فيه ،وكراهته ملا ك َِر َهه،
ورغبته فيام ر ّغب فيه ،وزهده فيام ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) وافق احلافظ ابن كثري ما ذهب إليه طائفة من العلامء يف ضبط هذه اللفظة،
.
واملشهور أهنا بفتح اخلاء ،كام تقدّ م عند ذكر صفته
( ) ( .)485/8
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وحمبته ملا أح َّبه ،وسعيه يف تنفيذ أوامره وتبليغه واجلهاد يف
إقامته ،فرتمجت أم املؤمنني – لكامل معرفتها بالقرآن وبالرسول
وحسن تعبريها – عن هذا كله بقوهلا « :كان خلقه القرآن ».

وفهم هذا السائل هلا هذا املعنى ،فاكتفى به واشتفى" .
( )

مجع كل

تقرر ما تقدّ م علم أن رسول اهلل
ثالثا :إذا ّ
فضيلة ،وحاز كل خصلة مجيلة ،يف :عبادته ،وشكره ،وتوكله،
وتوبته ،واستغفاره ،وخشيته ،وترضعه ،وصربه ،وحسن ظنه،
وزهده ،وورعه ،وقناعته ،وصدقه ،وأمانته ،وعدله ،وحيائه،
وعفته ،وسكينته ،ورمحته ،وشفقته ،وحلمه ،ورفقه ،وتؤدته،
وعفوه ،وصفحه ،وكظمه الغيظ ،وتواضعه ،وصلته ،ومعارشته،
وبره،
وتو ّدده ،وعهده ،ووفائه ،وجوده ،وكرمه ،وبذله،وسخائهّ ،
وإحسانه ،وشجاعته ،ومروءته ،وتفاؤله ،وكالمه ،وسكوته،
وضحكه ،وبشاشته ،وسامحته ،ومزاحه ،وبكائه ،ورضاه،
وسخطه ،ومشيه ،وقيامه ،وقعوده ،وركوبه ،وسمته ،ود ّله،
ووقاره ،وأكله ،ورشبه ،ولبسه ،وبيعه ،ورشائه ،ويقظته ،ونومه،
وسفره ،وإقامته ،وسلمه ،وحربه ،إىل غري ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) التبيان ( ص.)047
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وسريته حافلة بذلك ،وشواهدها يعز حرصها ،لكن مجاع
ذلك :أن كل خلق كريم فالرسول

متصف بكامله ،داع

إليه ،مرغب فيه ،وكل خلق ذميم فالرسول

أبعد الناس

عنه ،وأشدهم اجتنابا له ،وحتذيرا منه.
وحيقق هذا املعنى – وهو كونه متصفا بمعايل األخالق،
بعيدا عن سفسافها – أمور:
أحدها :أن اهلل بعثه رمحة للعاملني ،كام قال تعاىل :ﮋ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األنبياء ،]417 :وال يمكن أن تتحقق
هذه الغاية من البعثة إال إذا كان املبعوث متصفا بمحاسن
األخالق.
ثانيها :تواتر حسن خلقه

عن أصحابه إمجاال وتفصيال،

كام يف الصحيحني عن خادمه عرش سنني ،مذ هاجر النبي
إىل املدينة ،إىل أن توفاه اهلل ،الصحايب اجلليل :أنس بن مالك
« قال :كان النبي

أحسن الناس خلقا ،وكان يل أخ يقال :له

أبو عمري ـ قال :أحسبه فطيام ـ وكان إذا جاء قال :يا أبا عمري ما
فعل النغري؟ (نغر كان يلعب به)( ،)4فربام حرضت الصالة وهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) وهو نوع من الطيور.
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يف بيتنا ،فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس وينضح ،ثم يقوم
ونقوم خلفه فيصيل بنا.
ووصفته بذلك – أيضا – زوجه أم املؤمنني عائشة

-

وهي أعرف الناس بحاله يف بيته – فروى أمحد وصححه ابن
حبان أهنا سئلت :كيف كان خلق رسول اهلل

يف أهله؟

قالت « :كان أحسن الناس خلقا ،مل يكن فاحشا وال متفحشا،
وال سخابا يف األسواق ،وال جيزي بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو
ويصفح ».
وأما تفاصيل هذه الشامئل فال يسعها هذا املخترص ،وهي
مدّ ونة يف كتب السنة والشامئل.
ثالثها :دعوته

حلسن اخللق ،وحتريضه عىل ذلك كام يف

قوله « :الب حسن اخللق » .رواه مسلم ،وقوله « :إن من
خياركم أحسنكم أخالقا » .متفق عليه .وأخرب أن « أكمل
املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا » .وأنه « ما من يشء أثقل يف ميزان
املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق » .وأن « أكثر ما يدخل اجلنة
تقوى اهلل وحسن اخللق » .رواها الرتمذي مجيعها وصححها.
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[بصرية]
اجتامع األخالق الكريمة يف رسول اهلل

بكامالهتا،

وانتفاء األخالق الذميمة عنه كبريها وصغريها ،آية عىل نبوته،
وشاهد عىل رسالته؛ ألهنا ال تكون هبذه الصفة االجتامعية،
املتكاملة ،امل ّطردة ،إال ملعصوم ،وال عصمة إال لألنبياء عليهم
الصالة والسالم.
وأما أتباعه

ّ
للتحيل
إىل يوم القيامة ،فيجتهدون يف متابعته،

بكل خلق كريم ،وترك كل خلق قبيح؛ ذلك أن األخالق
اإلسالمية مستمدة من الكتاب والسنة ،وفيها طاعة اهلل وطاعة
رسوله

 ،وفيها :سمو بالنفس ،وزيادة يف اإليامن ،وسبق إىل

كل ما فيه احرتام للذات ،وحفظ للحقوق ،وسبب لظهور
الشخصية املسلمة املؤثرة ،ذات القيم العالية ،املتاميزة عن غريها،
وحائل بني االنصهار يف األمم ،والذوبان فيهم ،كام أهنا مظهر
من مظاهر علو اإلسالم ،وتعبري عن وسطيته وسامحته ،خالفا
ملا عليه اجلفاة والغالة ،وأهل اجلبن واخلور.
وااللتزام هبذه األخالق فيه :تقديم الصورة املثالية للمسلم،
وإظهار اإلسالم يف صورته احلقيقية املرشقة؛ مما يكون له أثر
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بالغ يف بسط األمن والرخاء واملودة والتآلف ،والدعوة إىل اهلل
بالتطبيق العميل حلقائق اإلسالم وأخالقه يف األقوال واألفعال
والعالقات.
فحقيق بأبناء اإلسالم أن يقتدوا به

يف أخالقه ،وجياهدوا

أنفسهم عليها ،ويتواصوا هبا ،ويذيعوها ،ويدعوا إليها ،وير ّبوا
عليها؛ حتقيقا لقوله تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [األحزاب.]04:

واهلل املستعان ،ومنه التوفيق واهلداية.
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دالئل نبوته صلى اهلل عليه وسلم
يدعو الناس إىل اهلل ،وأ ّيده باآليات،
أرسل اهلل نبيه حممدا
أكثر الرسل
الدالة عىل صدقه ،الداعية إىل اإليامن به ،وكان َ
آيات .واملسلم بحاجة إىل الوقوف عىل هذه املعجزات؛ فإهنا
من أسباب الثبات عىل اإليامن ،والسيام حني تشتد الفتن،
وتتوارد الشبهات ،ويلتبس احلق بالباطل ،كام أهنا مصباح يف
يد املؤمن ييضء به الطريق لكل ضال عن احلق ،وسالح ماض
ودينه.
يف يده يدافع به عن النبي
معجزات كثرية ،خضعت هلا أعناق مبتغي
ولنبينا
من
وأقر له هبا املنصفون من اخللق ،وقد كان له
احلقّ ،
اآليات مامل يكن لغريه من األنبياء ،كثرة ،وعظام ،ودواما  .وال
تزال هذه املعجزات تنضح من الترشيع العظيم ،يوما بعد يوم،
وساعة بعد أخرى.
فمن دالئل نبوته  :خاتم النبوة يف ظهره بني كتفيه – كام
تقدم ذكره يف صفته .
ومنها :انشقاق القمر ِشقتني عىل كل جبل فرقة ،وذلك ملا
سأله أهل مكة أن يرهيم آية ،وقال هلم :اشهدوا ،وفيه قوله
تعاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﮊ [القمر.]0 ،4 :
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ومن الدالئل :اإلرساء به من مكة إىل بيت املقدس ،ثم
العروج به إىل السامء السابعة؛ حتى سمع رصيف األقالم،
وأراه اهلل عز وجل من آياته الكربى ،يف ليلة واحدة ،وملا كذبته
قريش رفع اهلل له بيت املقدس – وهو يف مكة – فطفق خيربهم
عن آياته ،وهو ينظر إليه.
ومن آياته :أن حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن يبعث،
وتويف عبد اهلل بن عمرو بن حرام وعليه دين ،و ما تركه ال
يفي به ،فعرض ولده جابر عىل غرمائه أن يأخذوا ثمر نخل
البستان
بستان له ،فأبوا؛ ألنه ال يفي بدينهم ،فدخل
فمشى فيه ،ثم أمرهم ،فأعطوا الغرماء ،وفضل يشء كثري.
ورآه مجل فجرجر( ،)4وذرفت عيناه ،فمسحه رسول اهلل
فسكن ،وشكى إليه أن صاحبه كان جييعه و ُيدئبه.
 ومعه نحو من ألف – إىل بيتويف يوم اخلندق انكفأ
جابر  ،إىل ُبرمة( )0فيها جراب من شعري وعناق؛ فأكلوا
مجيعا منها ،قال جابر :فأقسم باهلل لقد أكلوا؛ حتى تركوا،
وانرصفواّ ،
وإن ُبرمتنا لتغط( )1كام هي ،وإن عجيننا ليخبز كام هو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) اجلرجرة :تردد الصوت يف احلنجرة.
( ) الربمةِ :قدر من احلجارة.
( ) أي :تغيل وتفور.
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وحرضت الصالة يوما فالتمس الناس الوضوء ،فلم جيدوا
سوى إناء صغري ،فبسط فيه يده وأمر الناس أن يتوضؤوا –
وكانوا نحوا من ثامنني – فجعل املاء ينبع من حتت أصابعه،
فتوضؤوا أمجعون.
ويف احلديبية عطش الناس ،وبني يدي النبي

َركوة(،)4

فوضع يده فيها ،فجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون،
فرشبوا وتوضؤوا ،وكانوا نحوا من ألف ومخسامئة.
وانكرست رجل عبد اهلل بن عتيك

يف حادثة قتله أليب

رافع اليهودي ،فقال :ابسط رجلك فمسحها .قال عبداهلل:
فكأين مل أشتكها قط.
وكان يف عيني عيل
يكن به وجع ،وكان

رمد( ،)0فبصق فيهام؛ فربأ كأن مل
خيطب عىل جذع نخلة ،فصنع له

منرب ،فاضطربت النخلة ،وصاحت حتى كادت تنشق ،فضمها
إليه ،فجعلت تئن أنني الصبي الذي يسكّت حتى استقرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) الركوة :إناء صغري من جلد.
( ) الرمد :داء يصيب العني ،يسبب هلا التهيج وااللتهاب ،الذي ينتج عنه حكة
وإمحرار يف العني.
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ومن دالئل نبوته :إخباره هبزيمة املرشكني يوم بدر ،وتعيينه
مصارع القوم ،يقول :هذا مرصع فالن غدا إن شاء اهلل ،وهذا
مرصع فالن غدا إن شاء اهلل ،وخرج وهو يتلو قوله تعاىل:
ﮋﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ ﮊ

[القمر ،]16 ،19 :وما أخطأ الرصعى احلدود التي حدّ رسول اهلل

.

وملا ّ
وىل املسلمون مدبرين يف غزوة حنني ،أخذ يركّض بغلته
ورب ُممد »؛
نحو املرشكني ،ورماهم بحصيات فقال « :اهنزموا ِّ
وقسم غنائمهم بني املسلمني.
فهزمهم اهللّ ،
ومن معجزاته :أنه كان عىل أحد ومعه أبو بكر وعمر
وعثامن  ،فرجف هبم ،فقال له « :اثبت أحد؛ فإنام عليك
نبي وصديق وشهيدان » ،فقتل عمر وعثامن شهيدين.
وقال يف شأن سبطه احلسن بن عيل

 « :إن ابني هذا سيد،

ولعل اهلل يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني » ،فتحقق
مصداق ذلك عام اجلامعة.
ومن دالئل نبوته :إشارته إىل خالفة أيب بكر

 ،حني

قالت املرأة :إن جئت فلم أجدك؟ فقال « :إن مل جتديني فأت أبا
بكر » .وقال « :يأيب اهلل واملؤمنون إال أبا بكر ».
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ومنها :إخباره بأن أول أهله حلوقا به ابنته فاطمة

 ،وأن

أول نسائه حلوقا به زينب ،وأنه ال يبقى أحد من أصحابه عىل
رأس مائة سنة يف قوله « :أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة
سنة ال يبقى ممن هو عىل ظهر األرض أحد ».
ومن دالئل نبوته :اإلشارة إىل الردة التي تكون بعده،
وإخباره عن أويس القرين ،وقدومه من اليمن ،وبره بأمه ،وما يف
جسده من البياض ،فقدم عىل هذه الصفة يف خالفة عمر

.

ومنها :إخباره عن فتح اليمن والعراق والشام ومرص،
وإخباره بزوال ملكي فارس والروم ،وفتحهام عىل أيدي
املسلمني ،وإنفاق كنوزمها يف سبيل اهلل ،فكان ذلك يف خالفة
عمر

 ،وإخباره بمقتل عامر بن يارس

يف قوله « :تقتل

عامرا الفئة الباغية » ،وإخباره بخروج اخلوارج وصفاهتم،
فحدث ذلك يف عهد عيل

 ،وإخباره عن إجالء اليهود من

خيرب ،فكان ذلك يف عهد عمر

 ،وإخباره عن الرجل الذي

كان يقاتل معه أنه يف النار ،فقتل ذلك الرجل نفسه ،وإخباره
أهنا ستكون يف اجليش الذي يركب َث َبج
عن أم حرام
البحر( ،)4فركبت ،فرصعت ،فامتت ،وإخباره عن الكذابني،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) أي :ظهره ووسطه ،واملراد :ركوهبم عىل السفن التي جتري فيه.
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ومدعي النبوة بعده ،وإخباره عن افرتاق األمة ،وتقاتلها،
وتنافسها عىل الدنيا ،وتشبههم باألمم قبلهم ،شربا بشرب،
وذراعا بذراع ،وإخباره بخروج نار من أرض احلجاز تيضء
أعناق اإلبل ببرصى بالشام ،وقد جزم غري واحد من العلامء
بوقوع ذلك يف منتصف املائة السابعة ،والعلم عند اهلل جل وعال.
ودالئل نبوته التي هي نظائر ماذكر كثرية جدا ،مشهورة يف
سريته وسنته

.

وأعظم آياته ومعجزاته :القرآن العظيم ،والتحدي به قائم
يف لفظه ،ومعناه ،وأخباره ،وتأثريه ،وترشيعه ،وسائر وجوه
إعجازه ،ومل يستطع أحد ،ولن يستطيع معارضته ،وكان منتهى
أمرهم :وصفه بالسحر ،والكهانة ،والشعر ،وال يزال احلق
يتدفق من هذا املعني الصايف ،والترشيع العظيم ،وصدق اهلل
ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ [فصلت.]91 :
فام أعظمها من آيات ،وما أكرمها من نفوس وأهداها إذا
آمنت ،وأيقنت ،واتبعت ،وما أذهلّا من نفوس وأشقاها إذا
أعرضت عن هذه اآليات ،وكفرت ،وكذبت.
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[ بصرية ]
جيري اهلل سبحانه وتعاىل عىل أيدي الرسل عليهم الصالة
والسالم أمورا خارجة عن قدرة اإلنس واجلن يؤيدهم اهلل هبا،
ويقيم هبا احلجة ،ويظهر هبا صدق الرسل ،وهي املعروفة بآيات
األنبياء وب ّيناهتم (ويطلق عليها املعجزات).
وهناك خوراق للعادة جيرهيا اهلل عىل يد بعض أوليائه  ،كرامة
من اهلل ،وتثبيتا له عىل احلق ،ونرصة لإلسالم ،وتسمى(كرامات
األولياء) ،واألولياء هم األتقياء من املؤمنني ،املذكورون يف قوله
تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ ﮊ [يونس.]61 ،60 :

لكن هذه الكرامات ال يكون فيها ما خيالف الرشيعة ،وال
َحتمل عىل ترك الواجب ،أو فعل املحرم ،وال تبعث عىل الفخر
والكربياء ،بل جيرهيا اهلل عىل يد عبده املؤمن وقد ال يشعر هبا.
قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل" :إذا رأيتم الرجل يميش عىل
املاء ،ويطري يف اهلواء ،فال تغرتوا به حتى تعرضوا أمره عىل

الكتاب والسنة" .
( )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) تفسري ابن كثري (.)011/4
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وقال احلافظ الذهبي" :فال يغرت املسلم بكشف ،وال بحال ،وال
بإخبار عن مغ َّيب ،فابن صائد وإخوانه الكهنة هلم خوارق ،والرهبان
متزق جوعا وخلوة ومراقبة عىل غري أساس وال توحيد،
فيهم من قد ّ
فصفت ُكدُ ورات أنفسهم ،وكاشفوا ،وفرشوا ،وال قدوة إال يف أهل

الصفوة ،وأرباب الوالية املنوطة بالعلم والسنن" .
( )

وقد ابتيل املسلمون بطوائف زعمت ألنفسها الوالية ،مع
جتردها من أوصاف املتقني ،وارتكاسها يف ضالالت املجرمني،
ّ
فهم من أبعد الناس عن الطاعات ،وأقرهبم إىل الفجور
والفواحش ،ثم يزعمون أهنم أولياء هلل ،يعلمون الغيب،
وي ّطلعون عىل ما يف اللوح املحفوظ ،ويأخذون عن اهلل مبارشة،
وحيرمون باملنامات والرؤى والكشوف،
ويرونه جهرة ،وحي ّلون ّ
ويأخذون علمهم مبارشة عن احلي الذي ال يموت ،و َيدخلون
اجلنة ،و ُيدخلوهنا من يشاؤون ،ويترصفون يف معايش الناس،
وأحواهلم من الصحة واملرض ،والسعادة والشقاء ،بل واإلماتة
واإلحياء ،وجيتمعون بالنبي

يقظة ،ويتلقون عنه مبارشة(،)0

ويزعمون أن هلم قدرة عىل قلب العصا إنسانا ،واالطالع عىل ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) السري (.)475/00
( ) بل يزعم بعض اخلرافيني املعارصين أنه يتصل بالرسول

هاتفيا!!
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يف الضامئر ،ويتشكلون فيظهرون يف صور :احليوانات ،والسباع،
والصبية ،والنساء ،ويزعمون أن التكاليف الرشعية مرتفعة عنهم
لبلوغهم اليقني ،وأن أحدهم يوجد يف أماكن متعددة يف وقت
واحد ،وأنه ال جيوز اإلنكار عليهم مهام وقع منهم من خمالفة
للرشع ،كدعاء غري اهلل ،أو االستعانة بالشياطني ،والذبح هلم ،أو
ممارسة الكهانة والسحر ،أو ترك الصلوات ،والصيام ،وفرائض
اإلسالم ،أو فعل الفاحشة ،أو التحرش بالنساء ،أو التعري ،أو
تعاطي احلشيش واملخدر ،أو الرقص والتواجد ،واستامع
املعازف ،أو التلفظ بألفاظ الكفر ،والفاحش من القول ،إىل
سمى أصحاهبا باألغواث،
يتسمى ،أو ُي ّ
غريها من املنكرات ،التي ّ
واألقطاب ،واألوتاد ،ونحو هذه األسامء ،التي هي تعبري
عندهم عن الوالية ،وهي هبذه احلقيقة تعبري عن الزيغ والعداوة
هلل ولرسوله وللمؤمنني.
وهذه األشياء السالفة ليست من والية اهلل يف يشء ،بل
هؤالء أولياء للشياطني ،كام قال تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
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ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ ﰉ ﮊ [األعراف.]11 – 07 :

إن النبي

 -مع كامل وال يته هلل – كان أشد الناس تعبدا

هلل ،وأبعدهم عن حرماته ،ويقول كام أمره ربه – متجردا من
حوله وقوته  :-ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [اجلن. ]01 – 01 :
وحقيقة الوالية :عمل الصاحلات ،واجتناب السيئات،
ودوام التوبة واالستغفار ،واإلخالص هلل يف العمل ،واملتابعة
للنبي املصطفى

.

فياقومي! الزموا هدي حممد

تفلحوا ،ودعوا عنكم:

الدجالني ،والشياطني ،والفسقة ،وما يأتونه من الشعوذة،
والر َمل ،والتنجيم ،واخلرافات،
والسحر ،والكهانة ،والعرافةّ ،
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واخلزعبالت ،والرتهات ،التي ال يقبلها عقل صحيح ،فكيف
باملؤمن احلصيف؟! فطريق اهلدى ّبني ،ورصاط اهلل مستقيم.
وهناك طائفة هترع إىل املقامات ،واملشاهد ،واألرضحة،
التي تنسب لألنبياء ،والعلامء ،والصلحاء ،تستغيث هبم،
وتدعوهم ،وتنذر هلم ،رجاء شفاعتهم عند اهلل ،وتفريج ما هم
فيه من الكروب ،ويظنون أن هذا يقرهبم إىل اهلل ،وما علموا أن
هذا دين املرشكني ،الذي بعثت األنبياء كلهم للنهي عنه،
والتحذير منه! وهو الذي ذكره اهلل عن الكفار واملرشكني يف
قوله سبحانه :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ [الزمر .]1 :ويف قوله:
ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﮊ [يونس.]48 :

إن الذين يدعون َمن يف األجداث ،وينادوهنم :يا عبد القادر!
أو يا عبد السالم! أويا عيل! أو يا حسني! أو يا عيدروس! أو يا
بدوي! أو يا نفيسة! أو يا سكينة! أو يافقيه! أو يا صالح! أو يا
بكر! أو يا ابن يعقوب! أو ياشاذيل! إىل غريهم ،يسألوهنم
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املدد ،والغوث ،ويذبحون عىل عتبات قبورهم ،وحيجون هلا،
ويقدمون النذور لصناديقها ،ويتخذوهنم وسائط بينهم وبني اهلل
يف رفع األعامل إليه ،أو دفع الرض عنهم ،أو جلب اخلري هلم،
ويقول قائلهم خماطبا صاحب القرب :نحن جئناك مستمدين!
نحن جئناك قاصدين! نحن جئناك ببضاعة مزجاة فأوف لنا
الكيل وتصدق علينا! املدد املدد يا فالن! أنا يف حسبك يا
فالن! وتراهم يسجدون للمقبور ،ويطوفون له ،وكذا يفعلونه
مع األحياء ،فيصنعه املريد مع شيخه ،والعامي مع الويل ،كام
يزعمون ،ويعتقدون فيهم عقيدة الرس؛ إذ إنه خياف ممن يدعي
الوالية أنه ينفعه أو يرضه بمجرد إرادته فحسب.
إن أفعال هؤالء ال فرق بينها وبني أفعال أيب جهل وأيب هلب
وأمية بن خلف وغريهم من أكابر املرشكني ،الذين قاتلهم
رسول اهلل

عىل كفرهم ،ويف آهلتهم نزل قوله تعاىل :ﮋ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﮊ الزمر.]18 :
وقوله :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
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ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻ ﮊ

[النجم.]01 – 45 :

وأما اختاذ املساجد عىل قبور األنبياء والصاحلني فرشعة
جاهلية ،وذريعة رشكية ،جيب احلذر منها والتحذير ،كام فعل
البشري النذير

 ،فأبلغ ،وأعذر ،وأنذر ،حتى كان ذلك آخر

وصيته ألصحابه وأمته ،وروحه

يف السياق ،تكاد خترج ،كام

يف الصحيحني عن عائشة وعبد اهلل بن عباس
برسول اهلل

قاال :ملا ُنزل

اغتم هبا
طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه ،فإذا ّ

كشفها عن وجهه ،فقال – وهو كذلك  « :-لعنة اهلل عىل اليهود
والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد » ،حيذر ما صنعوا.
إن َمن أظهر اإليامن واالستقامة عىل الكتاب والسنة
وجبت مواالته ،وحرمت معاداته ،ووجب إحسان الظن به،
ورجاء العاقبة احلسنة له ،مع اعتقاد أنه ليس له يشء من
الترصف يف الكون ،وال يستحق شيئا من العبادة؛ فال يدعى،
وال يرجى ،وال يذبح له ،وال يلجأ إليه ،وال يطلب منه املدد
والعون ،وال ُينزل بجاهه وحسبه ،وال يطاف به ،وال يتربك
برتبته ،وحائط قربه ،هذا هو االعتقاد الصحيح يف أولياء اهلل.
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خصائصه صلى اهلل عليه وسلم
خص اهلل نبيه حممدا
ّ

بخصائص تفرد هبا عن إخوانه

قدر
األنبياء ،أو عن سائر البرش ،يف الدنيا ،ويف اآلخرة ،ل ُيعرف ُ
ويقف
وعلو رشفه عىل اخللق،
هذا النبي عند ربه عز وجل،
َ
ُّ
املؤمن عندما صح من هذه اخلصائص مصدقا هبا ،موقنا
غري مرتاب يف استئثاره
هلا ،تاركا منازعته فيهاَ ،

باستحقاقه
هبا ،مس يلام لدالئل الوحي يف إثباهتا ،من غري جفاء وال غلو
ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﮊ [القصص.]68 :

ومعرفة اخلصائص النبوية ،تزيد املؤمن معرفة بفضل هذا
النبي املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه ،و تزيدُ ه إيامنا به،
وتوقريا له ،و تعزيرا ،و حمبة ،و تعظيام ،و اتباعا.
كثرية ،سأذكر طرفا مما ثبت يف األحاديث،
وخصائصه
سيدُ ِ
ولد آدم ،وأن
وصحت به األخبار ،فمن ذلك :أنه
النبوة ختمت به ،وأنه مبعوث إىل الثقلني كافة :اإلنس واجلن
إىل قيام الساعة ،وكانت األنبياء عليهم الصالة والسالم تبعث
َ
وتعهد
الكريم،
القرآن
يف أممها ،وأنزل اهلل عليه اآلية العظمى:
ّ
َ
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والكتب األخرى ُوكِ َل حف ُظها إىل أهلها ،فطالتها
بحفظه له،
ُ
يد التبديل والتحريف.
ُ
أخذ امليثاق عىل مجيع األنبياء عليهم
ومن خصائصه:
ِ
نرصنه ،وإمامته ملن مجعهم اهلل له
الصالة والسالم َل ُيؤمنُ ّن به و َل َي ُ ُ
ِ
خزائن األرض،
يف بيت املقدس ليلة اإلرساء ،وإعطاؤه مفاتيح
فكان فتحها عىل يديه

 ،وعىل أيدي أصحابه رضوان اهلل

عليهم ،وبع ُثه بجوامع الكلم "وهي األلفاظ القلية املشتملة
مجع اهلل له بني القبلتنيِ :
بيت املقدس،
عىل املعاين العظيمة" ،و ْ ُ
ِ
ِ
البيت احلرام.
الكعبة
ثم
ومن خصائصه :أن اهلل ّ
أحل له مكة ساعة من هنار يوم
حتل ألحد قبله وال ّ
فتحها ،ومل ّ
حتل ألحد بعده ،وأح ّلت له
حمرمة عىل من قبله ،و ُنرص بالرعب مسرية
الغنائم ،وكانت ّ
شهر ،وجعلت له األرض مسجدا وطهورا ،ومل تكن األمم
ّ
ورفع
خري األممُ ،
تصيل إال يف البيع والكنائس ،وجعلت أمته َ

احلرج عنها ،ووضع عنهم قتل النفس يف التوبة ،وكانت توبة

َمن َق ْبلنا بقتل نفسه هلل تعاىل.
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ومن هذه اخلصائص :أن أمته ّ
أقل األمم عمال ،وأكثرهم
أجرا ،وأقرصهم أعامرا ،وال تزال طائفة منهم عىل احلق
يرضهم من خذهلم ،وال من خالفهم؛ حتى يأيت
ظاهرين ،ال ّ

غرا حمجلني من آثار الوضوء،
أمر اهلل ،ويأتون يوم القيامة ا
سيامهم يف وجوههم من أثر السجود ،ونورهم يسعى بني
أيدهيم ،وكتبهم يف أيامهنم ،متم ّيزين عن األمم.
وأول
ومن خصائصه  :أنه ّأول من تنشق عنه األرضّ ،
من يدخل اجلنة ،وال ُيفتح ألحد قبله ،وبع ُثه يوم القيامة مقاما
حممودا ،وهو الشفاعة العظمى عند رب العاملني ،للفصل بني
اخلالئق ،بعد أن يعتذر عنها األنبياء عليهم الصالة والسالم،
وأول من جيوز من الرسل
وأول من يشفع يف دخول اجلنةّ ،
ّ
بأمته عىل الرصاط ،وأكثر األنبياء تابعا يوم القيامة ،ويدخل من
أمته اجلنة سبعون ألفا بغري حساب ،وأمته شهود عىل األمم.
ومما خص به

 :وجوب حمبته ،وتقد ُيمها عىل حمبة الولد

والوالد والناس أمجعني ،وإسالم قرينه من اجلن ،وعصمته من
الناس ،ونوم عينيه دون قلبه ،ورؤيته َمن وراء ظهره كام يراه
أمامه ،وأن من رآه يف املنام فقد رآه؛ فإن الشيطان ال يتمثل به،
ووجوب الصالة عليه ،وأنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،وأن
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زوجاته أمهات للمؤمنني ،ومضاعفة الثواب والعقاب يف حقهن،
ِ
واجلهر له
وحتريم التقدم بني يديه ،ورف ِع الصوت فوق صوته،
أكثر من أربع ،وانعقاد نكاحه باهلبة بال
بالقول ،وإباحة نكاحه َ
مهر ،وحتريم نكاحه الكتابية ،وحتريم نكاح أزواجه من بعده،
وقضا ُء الدين عمن مات معرسا من املسلمني ،وحتريم الصدقة
ِ
وإكرامهم ،وعدالة
عليه وعىل آله ،ووجوب حمبة أهل بيته

أصحابه ،ووجوب الرب هبم ،واتّب ِ
اعهم بإحسان ،وإباحة الوصال
ِ
ومخ ِ
اخلمس من الغنيمة والفيء ،واحلك ِم
س
يف الصيام لهُ ُ ،
والفتوى يف حال الغضب ،وعصم ُته يف البالغ ،والشهاد ُة عىل
جور منتفية يف حقه ،وا ّطال ُعه عىل اجلنة والنار ،وأنه يوعك كام
يوعك الرجالن رفعة يف درجاته ،وختيريه بني الدنيا واآلخرة،
ودفنه يف املوضع الذي مات فيه ،وما تركه فهو صدقة ال يورث،
ومغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وله

خصائص عائدة إىل دالئل نبوته ،ال يرشكه فيها

أحد من أمته ،كشق صدره ،واإلرساء به إىل بيت املقدس ،ثم
ِ
العروج به إىل السامء السابعة ،وانشقاق القمر ،وتسليم
احلجر ،وحنني اجلذع ،ونبع املاء بني أصابعه ،يف آيات كثرية،
مىض ذكرها يف دالئل نبوته.
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[بصرية]
إن اخلصائص التي خيتص اهلل هبا من يشاء ،وما يشاء ،من
األشخاص ،والبقاع ،واألزمنة ،راجعة إىل علمه وحكمته
سبحانه وتعاىل ،كام وصف نفسه بذلك يف آي كثري؛ ولذا كان
من الواجب عىل املسلم :التسليم هلل فيام أخرب ،وفيام رشع،
وترك معارضة ذلك برأي ،أو قياس ،أو اجتهاد ،أو عقل ،أو
ذوق ،أو َوجد ،قال اهلل تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮊ [األنعام .]415 :وقال سبحانه :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ
[القصص .]68 :وقال :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ
[األحزاب.]16 :

وهذا مقتىض العبودية هلل تعاىل ،واالستسالم له ،الذي هو
حقيقة اإلسالم ،قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه اهلل:
"وال تثبت قدم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم واالستسالم،
فمن رام علم ما حظر عنه علمه ،ومل يقنع بالتسليم فهمه،
حجبه مرامه عن خالص التوحيد ،وصايف املعرفة ،وصحيح
اإليامن؛ فيتذبذب بني الكفر واإليامن ،والتصديق والتكذيب،
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واإلقرار واإلنكار ،موسوسا ،تائها ،زائغا ،شاكا ،ال مؤمنا

مصدقا ،وال جاحدا مكذبا" .
( )

وماذكره هذا اإلمام يدل عليه قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮊ [لقامن .]00 :وقوله :ﮋﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﮊ [البقرة.]440 :

وما أحسن ما قاله أمري املؤمنني اخلليفة الراشد عمر بن
اخلطاب

حني استلم الركن « :أما واهلل إين ألعلم أنك

حجر ال ترض وال تنفع ،ولوال أين رأيت النبي

استلمك ما

استلمتك .فاستلمه » .ثم قال « :فام لنا وللرمل()0؟ إنام كنا
راءينا به املرشكني ،وقد أهلكهم اهلل » .ثم قال « :يشء صنعه
فال نحب أن نرتكه » .أخرجه البخاري هبذا السياق ،وأصله
يف الصحيحني.
وما قاله – أيضا – اخلليفة الراشد أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب

 « :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح

من أعاله ،وقد رأيت رسول اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمسح عىل ظاهر خفيه ».

( ) الطحاوية (ص.)06
( ) وهو إرساع امليش يف األشواط الثالثة األول يف طواف القدوم أو العمرة.
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واملأثور عن الصحابة والسلف يف هذا كثري جدا ،وذلك
عائد إىل إيامهنم بحكمة اهلل – وإن مل تظهر للمكلف – وعلمه
املحيط بكل يشء ،وإذعاهنم لقوله تعاىل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯ ﮊ

[النساء.]69 :

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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حقوقه صلى اهلل عليه وسلم
أوجب احلقوق – بعد حق اهلل تعاىل – حق النبي

 ،والقيام

هبذا احلق من تعظيم اهلل ،والقيام بحقه سبحانه وتعاىل ،كام أن فيه
مقابلة إحسانه

باإلحسان ،قال أبو عبدا هلل احلليمي رمحه اهلل:

"فإذا تأمل العاقل مواقع اخلريات ،التي ساقها اهلل تعاىل إىل عباده
بالنبي

يف الدنيا ،وما هو سابقه إليهم بفضله من شفاعته هلم

يف األخرى ،علم أنه ال حق بعد حقوق اهلل تعاىل أوجب من حق
النبي

"( ) .ثم بسط الكالم يف ذلك.

وهذه احلقوق عىل درجات ،منها ما هو متعلق بأصل
اإليامن؛ فال يصح اإليامن بدونه ،ومنها ما هو متعلق باإليامن
الواجب ،يأثم املك ّلف برتكه ،وينقص إيامنه ،ومنها ما هو متعلق
بكامل اإليامن ،وزيادة احلسنات ،وإن مل يأثم املكلف برتكه.
واملسلم بحاجة إىل معرفة هذه احلقوق؛ حتى حيفظ دينه،
وحيصل األجر والثواب ،ويعرف مقام
ويزداد إيامنا مع إيامنه،
ّ
هذا النبي الكريم ،صلوات ريب وسالمه عليه.
ِ
رسول من رب
فمن هذه احلقوق :اإليامن بأنه
العاملني ،واالطمئنان إىل ذلك ،واليقني به ،وأنه مرسل إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) شعب اإليامن للبيهقي (.)19/1
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الثقلني :اإلنس واجلن ،والذكر واألنثى ،واألسود واألمحر،
والعرب والعجم ،إىل قيام الساعة ،وأنه خاتم النبيني
واملرسلني ،ومصدق هلم ،وناسخ لرساالهتم ،فال نبي بعده وال
رسول ،وال يقبل اهلل من أحد دينا بعده سوى اإلسالم ،وأنه ال
طريق إىل اهلل إال عن طريقه؛ فال يعبد اهلل إال بام رشع ،وأنه ب ّلغ
الرسالة ،وأ ّدى األمانة ،ونصح لألمة ،وأنه معصوم يف البالغ،
وأنه ّ
دل أمته عىل خري ما يعلمه هلمّ ،
وحذرهم من رش ما يعلمه
هلم ،وأنه أفضل األنبياء واملرسلني ،وتقديم حمبته

 ،عىل

حمبة النفس والولد والوالد والناس أمجعني ،وتصديقه فيام
أخرب ،وطاعته فيام أمر ،واجتناب ما هنى عنه وزجر ،ونرصته،
وتعزيره ،وتوقريه ،وإكرامه ،وإجالله ،وترك رفع الصوت
عنده حيا وميتا ،ومنعه مما يؤذيه ،واجتناب ذلك ،ومواالة من
يواليه ،ومعاداة من يعاديه ،وترك التقدم بني يديه بقول أو
فعل ،والتسليم حلكمه ،وطرح كل رأي أو قياس أو اجتهاد
لسنّته ،والتخلق بأخالقه ،والتأدب بآدابه ،واعتقاد أنه أوىل
باملؤمنني من أنفسهم ،والصالة والسالم عليه ،والسيام إذا
ذكر ،واإلكثار من ذلك يوم اجلمعة ،وحفظه

يف أزواجه

وآل بيته وأصحابه ،باحرتامهم ،وإكرامهم ،ومعرفة قدرهم،
استجابة لوصيته فيهم ،والدعوة إىل سنته وإحياؤها ،ونرشها،
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والذب عن رشيعته ،ونفي التهمة عنها ،واستثارة علومها،
والتفقه يف معانيها ،والتأ ّدب عند قراءهتا ،واإلمساك عن
الكالم فيها بغري علم ،وإجالل أهلها النتساهبم إليها ،وجمانبة
أهل البدع ،وهجرهم ،وزجرهم ،ومتنّي حضورحياته
ورؤيته ،واإليامن بكل ما ثبت له من اخلصائص واآليات.
ومن حقوقه :ترك الغلو فيه ،كام هنى عن ذلك يف قوله

:

« ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنام أنا عبد،
فقولوا :عبدا هلل ورسوله » .خرجه البخاري يف صحيحه ،ومن
الغلو فيه :اعتقاد أنه خلق من نور رب العاملني ،أو أنه مظهر
يتجىل اهلل فيه ،أو أن األشياء خلقت منه ،أو أنه خلق قبل آدم،
أو أن الدنيا خلقت من أجله ،أو أنه يعلم ما يف اللوح
املحفوظ ،أو أنه يستغاث به ،أو تطلب منه الشفاعة يف قربه ،أو
يتخذ واسطة بني اهلل والناس يف الدعاء والعبادة ،أو يرصف له
يشء من العبادة ،كاخلوف ،والرجاء ،والرغبة ،والرهبة،
والتوبة ،واإلنابة ،والتوكل ،والذبح ،والنذر ،أو يسجد له عند
حجرته ،أو يطاف هبا ،أو يتمسح بجدراهنا ،أو ُت َق ّبل ويمرغ اخلد
عليها ،أو حيلف به ،أو ُي َشدّ الرحل لزيارة قربه ،أو تقام أعياد
ملولده ،أو بعثته ،أو هجرته ،أو اإلرساء به والعروج.
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وفاته صلى اهلل عليه وسلم
بعد ما أ ّدى رسول اهلل

األمانة ،وبلغ الرسالة ،ونصح

لألمة ،وجاهد يف اهلل حق جهاده ،صابرا حمتسبا ،رحيام رفيقا.
وبعد هذه احلياة الطيبة املمتلئة علام وإيامنا ،قبضه اهلل إليه،
راضيا مرضيا ،ونقله من احلياة الفانية إىل الدرجة العالية من
اجلنة ،والنعيم املقيم ،كام وعده سبحانه يف قوله  :ﮋ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [الضحى.]9 – 1 :

معلام إياه بموته كام يموت

لقد خاطب اهلل رسوله

غريه؛ ألن البقاء هلل وحده ال رشيك ،فقال سبحانه :ﮋ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﮊ [الزمر .]11 :وقال :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ [األنبياء.]19 – 11 :

وحني اقرتب أجله

استشعر ذلك بمدارسة جربيل

عليه السالم له القرآن مرتني ،وكان يدارسه يف كل عام مرة
واحدة يف رمضان ،فقال

البنته فاطمة

 « :إن جبيل

كان يعارضني بالقرآن يف كل سنة مرة ،وإنه عارضني به العام
مرتني ،وما أرى ذلك إال اقرتاب أجيل » .ويف عرفة نزل عليه –
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وهو واقف هبا – قوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮊ [املائدة .]1 :فبكى عمر بن اخلطاب

،

فقيل ما يبكيك؟ فقال :إنه ليس بعد الكامل إال النقصان،
وكأنه استشعر وفاة النبي
رواه مسلم عن جابر

 ،وقد أشار

أن رسول اهلل

إىل ذلك فيام

وقف عند مجرة العقبة

وقال « :خذوا عني مناسككم؛ فلعيل ال أحج بعد عامي هذا ».
ويف أوسط أيام الترشيق نزلت عليه سورة النرص ﮋ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ [النرص.]1 – 4 :

قال ابن عباس
نعي إليه ،فقال عمر

عن هذه السورة :هو أجل رسول اهلل
تصديقا له :ال أعلم منها إال ما تعلم.

ويف أواخر صفر من السنة احلادية عرشة خرج رسول اهلل
من الليل إىل البقيع()4؛ فس ّلم عىل األموات ،واستغفر هلم،
كاملو يدع هلم ،ثم رجع إىل بيته ،فبدأ به مرض موته بصداع يف
يمرض يف بيت
رأسه ،فلام اشتد به وجعه استأذن أزواجه أن ّ
َّ
فأذن له ،وكان إذا اشتكى نفث عىل نفسه باملعوذات،
عائشة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) مقربة املدينة.
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ومسح عنه بيده ،فلام اشتكى وجعه الذي تويف فيه ،طفقت
عائشة تنفث عليه باملعوذات ،ومتسح بيده

عنه ،وسأل

:

أصىل الناس؟ قالوا :ال ،هم ينتظرونك يا رسول اهلل ،فقال:
عيل ماء » ،فاغتسل ،ثم ذهب لينوء( ،)4فأغمى عليه ،ثم
« صبوا ّ
أفاق ،فقال « :أصيل الناس »؟ .قالوا :ال ،هم ينتظرونك يا
رسول اهلل ،قال « :ضعوا يل ماء يف املخضب »( ،)0فاغتسل ،ثم
ذهب لينوء فأغمي عليه ،ثم أفاق ،فقال « :أصيل الناس »؟.
قلنا :ال ،هم ينتظرونك يا رسول اهلل ،قال « :ضعوا يل ماء يف
املخضب » ،ففعلنا ،فاغتسل ،ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ،ثم
أفاق ،فقال « :أصيل الناس »؟ قالوا :ال ،هم ينتظرونك يا
رسول اهلل ،قالت أم املؤمنني عائشة
ينتظرون رسول اهلل

 :والناس عكوف يف املسجد

لصالة العشاء ،فأرسل رسول اهلل

إىل

أيب بكر بأن يصيل بالناس ،فصىل هبم تلك األيام.
وجد ِخ ّفة ،فخرج هيادى بني رجلني:
ثم إن رسول اهلل
العباس وعيل ،لصالة الظهر ،فلام رآه أبو بكر ذهب ليتأخر،
فأومأ إليه أن ال يتأخر ،وأمرمها فأجلساه إىل جنبه ،فجعل أبو بكر
يصيل قائام ،ورسول اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) أي يقوم.
( ) املخضب :إناء تغسل فيه الثياب.

يصيل قاعدا.
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عيل من سبع قرب
وقبل قبضه بخمس ليال قال « :أهريقوا ّ
مل حتلل أوكيتهن( )؛ لعيل أعهد إىل الناس » .فخرج عاصبا
رأسه بخرقة ،فصعد املنرب يف يوم اخلميس ،فخطب خطبة
عظيمة ،وكان مما قال فيها « :إن اهلل خري عبدا بني الدنيا وبني ما
عنده ،فاختار ذلك العبد ما عند اهلل » .قال أبوسعيد اخلدري :
عن
فتعجبنا لبكائه :أن خيرب رسول اهلل
فبكى أبو بكر،
ّ
هو املخري ،وكان أبو بكر أعلمنا به.
عبد ،فكان رسول اهلل
ٍ
خليل من خ ّلته ،ولو
 أيضا  « : -إين أبرأ إىل كلوقال
كنت متخذا من أمتي خليال الختذت أبا بكر خليال ،وإن ريب
اختذين خليال ،كام اختذ إبراهيم خليال ،وإن قوم ًا ممن كان
قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؛ فال تتخذوا
القبور مساجد؛ فإين أهناكم عن ذلك ».
ويف يوم اإلثنني – والناس صفوف يف صالة الصبح –
سرت احلجرة ،فنظر إليهم – وهو قائم –
كشف النبي
وتبسم يضحك ،مرشقا وجهه ،قال أنس « :كأن وجهه ورقة
مصحف »( .)0كاملو يدع هلم ،فكادوا أن ُيفتنوا من الفرح برؤيته،
خارج إىل
عىل عقبيه ،يظن أن النبي
ونكص أبو بكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) مجع وكاء ،وهو اخليط الذي يشد به رأس القربة.
( ) ذكر النووي رشح مسلم (  )410/1أن هذا التشبيه :عبارة عن اجلامل
البارع ،وحسن البرشة ،وصفاء الوجه ،واستنارته.

اهلداي إل ىإوقي رإارسوق

57

إإ

أن أمتّوا صالتكم ،وأرخى السرت،
الصالة ،فأشار إليهم
وتويف من يومه صلوات ريب وسالمه عليه.
ثم نزل به املوت ،فدخل عليه ابن مسعود

فقال :يا رسول

اهلل إنك لتوعك وعكا شديدا! قال « :أجل ،إين أوعك كام يوعك
الرجالن منكم » .قال ابن مسعود :قلت :إن لك أجرين؟ قال:
« نعم ،والذي نفيس بيده ما عىل األرض مسلم يصيبه أذى من مرض
فام سواه ،إال حط اهلل عنه خطاياه ،كام حتط الشجرة ورقها ».
وكانت عائشة
عىل رسول اهلل

تقول :ما رأيت الوجع عىل أحد أشد منه
؛ فال أكره شدة املوت عىل أحد بعده .وكان

إىل جانبه قدح فيه ماء ،فيدخل يده فيه ،ثم يمسح وجهه باملاء ،ثم
يقول « :اللهم اعني عىل سكرات املوت » ،وطفق يطرح مخيصة له
اغتم كشفها عن وجهه ،فقال  -وهو كذلك :-
عىل وجهه ،فإذا ّ
« لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ».
حيذر ما صنعوا ،ويقول  -مرددا  « :-الصالة وما ملكت
أيامنكم »؛ حتى جعل يغرغر هبا ،وما يفصح هبا لسانه ،ودخلت
عليه ابنته فاطمة

ّ
يتغشاه فقالت :وا كرب أبتاه!
واملوت

فقال « :ليس عىل أبيك كرب بعد اليوم » ،وأسندته عائشة إىل
يعوذه بدعاء إذا
صدرها ،وأخربت أن جربيل عليه السالم ّ
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أعوذه ،فرفع برصه إىل السامء ،وقال:
مرض ،قالت :فذهبت ّ
« يف الرفيق األعىل ،يف الرفيق األعىل » .بعد أن غيش عليه ساعة،
ثم أفاق ،ودخل عبد الرمحن بن أيب بكر وبيده جريدة رطبة،
فأخذهتا،
فنظر إليها ،قالت عائشة :فظننت أن له هبا حاجة،
ُ
فاستن هبا أحسن ما كانت مستنا ،ثم
فنفضتها ،فدفعتها إليه،
ّ
ذهب يناولنيها فسقطت من يده ،فجمع اهلل بني ريقي وريقه يف
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة .وقالت :فلام خرجت
نفسه مل أجد رحيا قط أطيب منها .ودخل صاحبه أبو بكر
مسجى بربد ِح َربة – فقال :إنا هلل وإنا إليه
 وهوالصديق
ّ
راجعون ،وكشف عن وجهه ،ثم أكب عليه فقبله ،ثم بكى ،ثم
قال :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل! واهلل ال جيمع عليك موتتني
أبدا ،املوتة األوىل كتبت عليك فقدمتها .وقالت فاطمة :يا أ َبتَا ُه!
أجاب ربا دعاه ،يا َأبتَاه! جنَّ ُة ِ
الف ْر َد ِ
وس مأواه ،يا أ َبتَاه! إىل
َ
َ

َ
جربيل َننْعاه.

وعندئذ أظلمت املدينة عىل أهلها ،وكادت األحالم تطيش
بأصحاهبا ،حتى قال املسدَّ د امللهم عمر بن اخلطاب

 :من

قال إن حممدا مات رضبته بسيفي ،ويقول :إنه ال يموت حتى
يفني اهلل املنافقني ،فتكلم أبو بكر

 ،فحمد اهلل وأثنى عليه،
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ثم قال :إن اهلل يقول :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ [الزمر .]11 :ﮋ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮊ [آل عمران .]411 :ثم قال :فمن كان يعبد اهلل فإن اهلل
حي ال يموت ،ومن كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ،فقال
عمر

 :أو إهنا يف كتاب اهلل! ما شعرت أهنا يف كتاب اهلل.

اللهم ّ
صل وسلم وبارك عىل اهلادي البشري ،والرساج املنري،
نبي الرمحة ،وامللحمة ،والتوبة ،واجعله شافعا لنا ،وأوردنا
حوضه ،واحرشنا حتت لوائه ،يا أرحم الرامحني.
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[ بصرية ]
إن يف وفاة النبي
ذلك أن وفاته

آيات وحكام وعظات ،ويكفي من
آية عىل توحيد اهلل؛ إذ الرسول

جرى

عليه ما جرى من املرض واملوت؛ فدل ذلك عىل أنه عبد ال
يعبد ،ولكنه رسول يطاع ويصدق ،فمن دعاه من دون اهلل ،أو
استغاث به ،أو طلب منه املدد ،أو الولد ،أو مغفرة الذنب ،أو
السعة يف الرزق ،أو اعتقد أنه يعلم الغيب ،أو أن النفع والرض
بيده ،فقد افرتى عىل اهلل ،وكذب الرسول

 ،الذي أمره اهلل

أن يقول :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﮊ [األعراف .]488 :وأمره أن يقول :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ [النمل.]69 :

فإذا كان ال يعلم من الغيب إال ما أطلعه اهلل عليه ،وال يدفع
عن نفسه السوء ،وال جيلب هلا اخلري إال بإذن اهلل ،فكيف يدعى
ويرجتى ،وتنزل به احلوائج ،وهو – بأيب هو وأمي – ينهانا عن
ذلك ،ويع ّلمنا أنه حمض حق اهلل تعاىل ال رشيك له؟!
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الذي هو أزكى الناس

سرية ورسيرة ،فمع َمن دونه من األولياء والصاحلني أشد
حتريام ،فضال عن غريهم.
أهيا املؤمن الكريم! إن الذين يقصدون املوتى يف املشاهد
واألرضحة ،يقدمون هلم القرابني والنذور ،ويطوفون هبم،
ويسألوهنم الشفاعة هلم عند اهلل ،ورفع أعامهلم ،ويستغيثون
هبم يف الشدائد ،ويدعوهنم رغبا ورهبا ،ويعتقدون أن هلم
ترصفا يف الكون ،وأن هلم تأثريا عىل العامل ،قد انحرفوا عن
السبيل ،وضلوا عن احلق ،وخالفوا النبيني واملرسلني أمجعني،
كام قال سبحانه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ
[الفرقان.]1 :

إن هؤالء يسوون بني اخلالق الذي له احلياة الكاملة التي مل
ُتسبق بعدم ،وال يلحقها فناء ،واملخلوق الذي سبق وجو َده
عدم ،ويلحقه الفناء ،ويسوون بني اخلالق الذي له الكامالت
املطلقة يف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله ،واملخلوق الضعيف
املفتقر إىل غريه ،الفقري إىل ربه ،وهذا خمالف للرشائع والعقول،
وليقرأ املؤمن آية الكريس وسورة الصمد ليعرف هذا ﮋ ﮣ ﮤ
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﮊ

[البقرة.]099 :

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [اإلخالص.]1 – 4 :

وحقيقة األمر أن كثريا ممن وقع يف رشاك الرشك وذرائعه،
إنام وقع ذلك منه جلهله بمعنى الشهادتني؛ ولذا سأبينهام
باختصار ،فأقول وباهلل التوفيق :إن قول القائل :أشهد أن ال
إله إال اهلل معناه نفي أن يكون هناك آهلة مع اهلل تستحق العبادة،
وحرص هذا االستحقاق يف اهلل وحده (واملعنى أنه ال يستحق
العبادة أحد سوى اهلل) والعبادة فعل ما أمر اهلل به ،وترك ما
هنى عنه ،فمن رصف شيئا من العبادة لغري اهلل فقد أرشك،
والدعاء عبادة ،والنذر عبادة ،والذبح عبادة ،والسجود عبادة،
والطواف عبادة ،فرصفها لغري اهلل رشك.
كام أن إقرار املرء بأن اهلل هو اخلالق ،الرازق ،املدبر،
املحيي ،املميت ،املترصف يف الكون ،ال يكفي لدخوله يف
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موحدا هلل؛ ذلك أن الكفار كانوا يؤمنون
اإلسالم ،وال جيعله ّ
بذلك – أي يقرون بربوبية اهلل – ومع ذلك ك ّفرهم رسول اهلل ،
وقاتلهم؛ ألهنم مل يفردوه بالعبادة ،كام قال تعاىل :ﮋ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ
[يونس.]14 :

وقول القائل :أشهد أن حممدا رسول اهلل إثبات الرسالة
 ،والقيام بمقتىض ذلك ،والرسول البد له من

للنبي
ِ
مرسل ،وهو اهلل سبحانه وتعاىل ،وإثبات الرسالة ال يعني
املرسل ،وهو النبي
سلب اهلل حقه يف العبودية ،وال ترشيك َ
يف هذا احلق؛ وهلذا وصف اهلل رسوله

بالعبودية كام

وصفه بالرسالة ،ويف مقابل ذلك هنى سبحانه أن جيعل له
رش يك ،وأن يعبد سواه ،وهو بعمومه شامل لألنبياء واملالئكة
والصاحلني وغريهم.
فتبني هبذا أن حق اهلل يف توحيده ،ورصف العبادة له ،وحق
الرسول

رصف أي
يف طاعته واتباعه ،وتبني – أيضا – أن َ ْ

لرسوله

 ،ال كام يزعم بعضهم من أن ترك ذلك أو النهي

نوع من أنواع العبادة للرسول :اعتداء عىل حق اهلل ،ومعصية
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عنه استنقاص للرسول

 ،وغض من منزلته ،أو أن املحظور

فقط هو إضافة الربوبية من :اخللق ،واإلماتة ،واإلحياء ،والتدبري،
للرسول

.

ومن البصائر – أيضا – أن هذه املصيبة العظيمة عىل األمة
بوفاة حبيبها ونبيها املصطفى

هتون عىل املسلم كل مصيبة
ّ

يصاب هبا يف :ماله ،أونفسه ،أو أهله؛ وهلذا نقل عن بعض
السلف :أن من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بمحمد

.

هذا ما تيرس ذكره ،عىل وجه االختصار ،والعلم عند اهلل
وحده ال ْشيك له ،والصالة والسالم عىل اهلادي البشري،
والرساج املنري ،نبينا ،وقدوتنا ،وسيدناُ :ممد بن عبداهلل وآله
وصحبه ،ومن اهتدى هبداه ،واقتفى أثره إىل يوم الدين.
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