الدالئل الخمسون على عـظم قدر النبي محمد 

احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،أنا بعد:
فقد أنعم اهلل على نبينا حممد  بنعم عظيمة  ،حةص رةا أعظةم النةاق رةد ا  ،والةدالئل علةى ِعةةظم
رد النيب حممد  مخسون ، 1هذا أوان الشروع يف ذكرها:
.1

ارطفاء اهلل واختيا ه له ليقوم بأعباء الرسال من بني سائر الناق  ،اهلل أعلم حيث جيعل
سالته.

.2

ومن دالئل ِعظ ِم رد ه  أن اهلل تعاىل مجع له بني النبوة والرسال  ،ورد تقدم ذكر الفرق
بينهما.

.3

ومن دالئل عظم رد ه  أنه من أويل العزم من الرسل  ،وأولوا العزم من الرسل مخس ،
هم حممد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح  ،عليهم الصالة والسالم  ،ورد ذكرهم اهلل تعاىل
يف موضعني من القرآن ؛ يف سو ة األحزاب ويف سو ة الشو ى  ،يف روله ﴿وإِذ أخذنا ِمن
النَّبِيِّني ِميثارة ُهم وِمنك وِمن نُّوح وإِبةر ِاهيم وُموسى و ِعيسى اب ِن مرَي﴾ ، 2وكذا يف روله
﴿شرع ل ُكم من الدِّي ِن ما و َّ ِِ
ريةنا بِِه إِبةر ِاهيم وُموسى
وحا والَّ ِذي أوحيةنا إِليك وما و َّ
رى به نُ ً
ِ
ِ
يموا الدِّين وال تةتةفَّررُوا فِ ِيه﴾.3
وعيسى أن أر ُ

.4

ومن دالئل عظم رد ه  ما اختصه اهلل به من آيات تفوق تلك اليت آتاها اهلل غريه من
األنبياء  ،وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر  ،وأعظمها القرآن الكرَي.

1
كل ذي علم عليم.
رول كاتبه أهنا مخسون إمنا هو حبدود استقرائه  ،وفوق ِّ
 2سو ة األحزاب  ،اآلي . 7 :
 3سو ة الشو ى  ،اآلي  ، 13 :وانظر تقرير ابن كثري هلذه املسأل عند تفسريه لقوله تعاىل فاررب كما ررب أولوا العزم من الرسل.
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كذلك فإن يف اآليات اليت أوتيها ما هو أظهر يف الدالل على نبوته من آيات غريه ،
فتف ةجري الةماء بني أرابعه مثال أبلغ يف خ ةرق العادة من تف ةجري احلةجر لةموس ةى عليه
السالم  ،ألن جنس األحجا مما ينفجر منه املاء  ،أما األرابع فليست من جنس ما
ينفجر منه املاء  ،فصا انفجا املاء من بني أرابعه أبلغ من انفجا احلجر ملوسى عليه
السالم.
وعيسى عليه السالم أبرأ األكمه – وهو الذي ُولد أعمى  -مع بقاء عينه يف مقرها  ،أما
سول اهلل  فرد العني بعد أن سالت على اخلد  ،وهذا أعظم من آي عيسى من
وجهني :األوىل التئامها بعد سيالهنا  ،واألخرى د البصر إليها بعد فقده منها.
كذلك فإن القرآن آي خالدة على نبوته إىل يوم القيام  ،أما آيات األنبياء فقد انتقضت
ومل يبق منها شيء.
ورد تقدم ذكر وجوه غري هذه يف رسم دالئل النبوة.
.5

ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن العظيم  ،اهلل نزل
أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين ، كما أوحى إليه بالسن اليت هي أحسن الشرائع
وأكملها وأيسرها  ،والسن وحي من اهلل  ،وهي املشا إليها باحلكم يف روله تعاىل
ويعلمهم الكتاب واحلكم  ، رال ابن كثري محه اهلل يف تفسري هذه اآلي :
واحلكم  يعين السن  ،راله احلسن ورتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغريهم  ،وريل
1
الفهم يف الدين  ،وال منافاة.

 1تفسري سو ة البقرة  ،اآلي . 121 :
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.6

ومن دالئل عظم رد ه  كون اهلل أمت به بنيان األنبياء  ،وهلذا مسي خبامت األنبياء  ،فعن
جابر ضي اهلل عنه رال :رال النيب  : إن مثلي ومثل األنبياء من ربلي كمثل جل بىن
بيتا فأحسنه ومجله إال موضع لبن من زواياه  ،فجعل الناق يطوفون به ويعجبون به ،
ويقولون :هال وضعت هذه اللبن ؟
رال :فأنا اللبن  ،وأنا خامت النبيني.

.7

1

ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل تعاىل فضله على مجيع اخللق أوهلم وآخرهم  ،األنبياء
وغريهم  ،فهو إمامهم وسيدهم  ،كما رال ( : أنا سيد ولد آدم يوم القيام ) ، 2وأنه
أتقى الناق وأعلمهم باهلل تعاىل  ،كما رال  لصحابته :أما واهلل إين ألخشاكم هلل
3
وأتقاكم له.

.8

ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل تعاىل اختذه خليالً  ،واخلل أعلى د جات احملب  ،كما
4
رال  : ورد اختذ اهلل عز وجل راحبكم خليال.

.1

ومن دالئل عظم رد ه  ما اختصه اهلل به من حادث اإلسراء واملعراج  ،وتكليمه فوق
السماوات  ،رال تعاىل سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد

 1تقدم خترجيه.
 2واه مسلم ( )2278عن أيب هريرة ضي اهلل عنه.
 3واه البخا ي (.)5663
 4واه مسلم ( )2383عن ابن مسعود ضي اهلل عنه.
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.16

األرصى الذي باكنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصري ، ورد جاء ذكر حادث
اإلسراء واملعراج يف حديث طويل واه البخا ي 1ومسلم.2
ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل تعاىل رد مجع فيه – أي النيب حممد  - ما تفرق يف
ةخلَّ والكالم والنبوة والرسال  ،والةخل هي
غريه من األنبياء مةما اختصهم به  ،وهو ال ُ

أعظم احملب  ،فهو خليل اهلل  ،واهلل خليله  ،وهو يشرتك فيها مع إبراهيم عليه الصالة
والسالم.
وكذلك الكالم ؛ فقد كلمه اهلل كِفاحا 3يوم عُرِج به إىل السماء وفرضت عليه الصلوات

اخلمس.
كذلك فقد ورفه اهلل بالنبوة والرسال يف آيات كثرية  ،كقوله تعاىل يا أيها النيب بلغ ما
أنزل إليك من بك ، وروله وأ سلناك للناق سوال.
وهذه الصفات األ بع مل جتتمع يف نيب رط إال يف نبينا حممد . 
 .11ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل جعله ردوة للناق ومثاال أعلى كما رال تعاىل ﴿لقد كان
4
لكم يف سول اهلل أسوة حسن .

 1بررم (.)3267
 2بررم (.)163
 3كفاحا أي مواجه ليس بينهما حجاب وال سول .انظر «النهاي ».
 4سو ة األحزاب . 21

4

الدالئل الخمسون على عـظم قدر النبي محمد 

 .12ومن دالئل عظم رد ه  حادث شق رد ه  ،واستخراج حظ الشيطان منه  ،ورد
حصلت للنيب  مرتني  ،األوىل وهو غة ة ة ة ة ةالم ربل البع ةث  ،والثاني رب ةيل الع ةروج إىل
السماء  ،ورد تقدم ذكر القصتني عند الكالم على عصمته من الشرك.
.13

ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل أ سله للناق كاف  ،إنسهم وجنهم  ،بينما أ سل غريه
من إخوانه األنبياء إىل أروامهم خار  ،رال تعاىل ﴿وأ سلناك للناق كاف ﴾ ﴿ ،وما
1
أ سلناك إال مح للعاملني﴾  ،ورال  : بعثت إىل األمحر واألسود.
لطيف  :طاع اجلن لسليمان عليه السالم طاع ملكي  ،أما طاع اجلن لنبيا  فإهنا طاع
نبوي .

2

 .14ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل تعاىل أثىن على ِعةظم ُخةلُقه فقال ﴿وإنك لعلى خلق
عظيم﴾.3
رال الشنقيطي محه اهلل يف تفسري هذه اآلي كما يف تتم «األضواء» لتلميذه الشيخ عطي
حممد سامل محه اهلل:

 1واه أمحد ( ، )145/5ورححه حمققو «املسند».
 2انظر كتاب «النبوات»  ،ص . 841
 3سو ة القلم. 4 :
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ورد أ شدت عائش ضي اهلل عنها إىل ما يبيِّ ةن هذا اإلمجال 1حينما ُسئلت عن خ ةلقه 
الذي امتُةدح به فق ةالت( :كان خلقه القرآن) ، 2تعين  -واهلل تعاىل أعلم  -أنه  يأمتر
الر ُس ُ
بأمره وينتهي بنواهيه  ،كما يف روله تعاىل وما آتاكم َّ
ول ف ُخ ُذوهُ وما نةها ُكم عنهُ
فانتة ُهوا.
وكما يف روله تعاىل إِ َّن هذا ال ُقرءان يِه ِدى لليت هي أرةوُم.
3

وكما رال  : لن يؤمن أحدكم حص يكون هواه تبعاً ملا جئت به.
فكان هو  ممتثالً لتعاليم القرآن يف سريته كلها  ،ورد أُمرنا بالتأسي به رلوات اهلل

وسالمه عليه  ،فكان من أهم ما جيب على األم معرف تفصيل هذا اإلمجال ليتم التأسي
املطلوب.
ورد أخذت رضي األخالق عام ً وأخالرُهُ  خار ً حمل الصدا ة من مباحث الباحثِني
وتقرير ِ
أساق رِوام األمم  ،وعامل احلفاظ على بقائها ،
املرشدين  ،فهي بالنسب للعموم
ُ

كما ريل:

َّ
األخالق ما بقيت
األمم
ُ
إمنا ُ

فإن هم ذهبت أخالرهم ذهبوا

 1يقصد باجململ لفظ اخللق الوا د يف روله تعاىل وإنك لعل خلق عظيم.
 2واه البخا ي يف «األدب املفرد» ( ) 368ويف سنده يزيد بن بانوق وهو جمهول  ،ولذا ضعفه األلباين يف حتقيقه للكتاب  ،ويغين
عنه رول عائش ضي اهلل عنها ملا سأهلا جبري بن نفري عن خلق سول اهلل  فقالت :القرآن .واه أمحد ( )188/6ورححه
حمققو «املسند».
 3واه ابن أيب عارم يف «السن » ( )15بنحوه  ،وضعفه ابن جب يف «جامع العلوم واحلكم» (« )313/2الناشر :مؤسس
الرسال »  ،وكذا ضعفه األلباين يف «ظالل اجلن » (.)12/1
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ورد أمجل  بِعثته كلها يف مكا م األخالق يف روله  : إمنا بعثت ألمتم مكا م
1
األخالق.
ورد عُنِةي أرحاب سول اهلل  ضوان اهلل تعاىل عليهم بقضي أخالره بعد نزول هذه
اآلي  ،فسألوا عائش ضي اهلل عنها عن ذلك فقالت( :كان خلقه القرآن)  ،وعُة ِين هبا

العلماء بالتأليف كة «الشمائل» للرتمذي.
أما أروال املفةسرين يف اخللق العظيم املعين هنا فهي على رولني ال تعا ض بينهما  ،منها أنه
الدين  ،راله ابن عباق وجماهد والسدي وغريهم.
واآلخر رول عائش (كان خلقه القرآن)  ،والقرآن والدين مرتبطان  ،ولكن مل يزل اإلمجال

موجوداً  ،وإذا جعنا إىل بعض اآليات يف القرآن جند بعض البيان ملا كان عليه  من
ف وأع ِرض ع ِن اجل ِ
عظيم اخللق  ،مثل رة ةوله ت ةعاىل خ ِذ العفو وأمر بِالعر ِ
اهلِني ، 2وروله
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وف
لقد جاءكم ُس ٌ
يص علي ُكم بِاملؤِمنِني ءُ ٌ
ول ِّمن أن ُفس ُكم ع ِز ٌيز عليه ما عنتُّم ح ِر ٌ
َّ ِحيم ، 3وروله فبِما مح ِّمن اللَّ ِه لِنت هلُم ولو ُكنت فظّاً غلِيظ القل ِ
ضوا ِمن
ب النةف ُّ
ٌ
4
ِ
ِ
ِ
ف عنة ُهم ، وروله ادعُ إِِىل سبِ ِيل بِّك بِاحلكم ِ والموعظ ِ احلسن ِ
حولك فاع ُ

 1واه أمحد ( )381/2والبخا ي يف «األدب املفرد» ( )273والبزا ( )8114واللفظ له  ،ورححه حمققو «املسند»  ،واأللباين
يف «الصحيح » (.)45
 2سو ة األعراف. 111 :
 3سو ة التوب . 128 :
 4سو ة آل عمران. 151 :
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وج ِادهلُم بِالَِّيت ِهي أحس ُن ، 1ومثل ذلك من اآليات اليت فيها التوجيه أو الورف مبا هو
أعظم األخالق.
وإذا كان خلقه  هو القرآن ؛ فالقرآن يهدي لليت هي أروم.
واملتأمل للقرآن يف هديه جيد مبدأ األخالق يف كل تشريع فيه  ،حص العبادات  ،ففي

الصالة خشوع وخضوع وسكين وورا ( ،فأتوها وعليكم السكين والورا ).2
ويف الزكاة مروءة وكرم  ،يا أيها الَّ ِذين آمنوا ال تةُب ِطلُوا ردراتِ ُكم بِالم ِّن واألذى ، 3وروله
ِ
يد ِمن ُكم جزاء وال ُش ُكو اً.4
إَِّمنا نُطعِ ُم ُكم لوج ِه اللَّ ِه ال نُِر ُ
5

ويف الصيام :من مل يدع رول الزو والعمل به فليس هلل حاج يف أن يدع طعامه وشرابه.
6
وروله  : الصيام جن .
ويف احلج :فال فث وال فُ ُسوق وال ِجدال ِيف احل ِّج.7
ويف االجتماعيات خةوطب  بأعلى د جات األخالق  ،حص ولو مل يكن داخالً حتت
اخلطاب  ،ألنه ليس خا جاً عن نطاق الطلب  ،ورضى بُّك أالَّ تةعبُ ُدوا إِالَّ إِيَّاهُ ، مث
يأيت بعدها وبِالوالِدي ِن إِحساناً إَِّما يةبةلُغ َّن ِعندك ال ِكبةر أح ُد ُُها أو كِال ُُها فال تة ُقل هلما

 1سو ة النحل. 125 :
 2واه البخا ي ( )168ومسلم ( )662ولفظه عند مسلم :إذا ثُ ِّةوب للصالة فال يسع إليها أحدكم  ،ولكن ِ
ليمش وعليه السكين
والورا .
 3سو ة البقرة. 264 :
 4سو ة املرسالت. 1 :
 5واه البخا ي ( )1163من حديث أيب هريرة ضي اهلل عنه.
 6واه البخا ي ( )1164ومسلم عقب حديث ( )1151عن أيب هريرة ضي اهلل عنه.
 7سو ة البقرة. 117 :
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ُف وال تةنةهرُُها ورُل َّهلُما رةوالً ك ِرميًا * واخ ِفض هلُما جناح ُّ
أ ٍّ
ب
الرمح ِ ورُل َّ ِّ
الذ ِّل ِمن َّ
ا مح ُهما كما بياين رغِ ًريا ، 1مع أن والديه مل يكن أحدُها موجوداً عند نزوهلا  ،إىل غري
ذلك من التعاليم العام واخلار اليت اشتمل عليها القرآن.
ورد عُة ِين  باألخالق حص كان يوري هبا املبعوثني يف كل مكان  ،كما أورى معاذ بن
جبل ضي اهلل عنه بقوله :اتق اهلل حيث ما كنت  ،وأتبع السيئ احلسن متحها  ،وخالق
2
الناق خبلق حسن.
3
ورال  : إن مما أد ك الناق من كالم النبوة :إذا مل تستح فارنع ما تشاء.
أي إن احلياء وهو من أخص األخالق سياج من الرذائل  ،وهذا مما يؤكد أن اخللق احلسن
حيمل على الفضائل ومينع من الرذائل  ،كما ريل يف ذلك:
إن الكرَي إذا َّ
متكن من أذى
وترى اللَّئيم إذا َّ
متكن من أذى

جاءته أخالق الكرام فأرلعا
ِ
لصلح موضعا
يطغى فال يُةبقي ُ

ورد أشا القرآن إىل هذا اجلانب يف روله تعاىل الَّ ِذين يُ ِنف ُقون ِيف السراء والضراء
والك ِ
اظ ِمني الغيظ والعافِني ع ِن الن ِ
ب ال ُمح ِسنِني.4
َّاق واللَّهُ ُِحي ُّ

 1سو ة اإلسرء. 24 – 23 :
 2واه أمحد ( )153/5وغريه من حديث أيب ذ ضي اهلل عنه  ،وحسنه حمققو «املسند».
 3واه البخا ي ( )3483من حديث أيب مسعود عقب بن عمر البد ي ضي اهلل عنه.
 4سو ة آل عمران. 134 :
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تنبيه

إن من أهم رضايا األخالق بيانهُ  هلا بقوله( :إمنا بعثت ألمتم مكا م األخالق)  ،مع أن
بِعثته بالتوحيد والعبادات واملعامالت وغري ذلك مما جيعل األخالق هي البعث  ،وبيان ذلك
يف رضي منطقي رطعي  ،مقدمتها حديث رحيح وهو (الدين حسن اخللق)  ،والكربى
آي كرمي  ،روله تعاىل ليس الِ َّرب أن تةُولُّوا وجوه ُكم رِبل المش ِرِق والمغ ِر ِ
ب ولكن الِ َّرب من
ُُ
ِ
آمن بِاللَّ ِه واليةوِم اآلخر والمالئِك وال ِكت ِ
اب والنَّبِيِّني وآتى املال على ُحبِّه ذ ِوى ال ُقرى
الرر ِ
اب وأرام الصالة وآتى الزكاة وال ُموفُون
واليتامى والمساكِني وابن َّ
السبِ ِيل والسائلني وِيف ِّ
الصابِ ِرين ِيف البأساء والضََّّر ِاء و ِحني البأ ِق أُوالئِك الَّ ِذين ردرُوا
بِعه ِد ِهم إِذا عاه ُدوا و َّ
وأولئك ُه ُم ال ُمتَّة ُقون.1
ورد اشتملت هذه اآلي الكرمي على الدين كله بأرسامه الثالث  ،اإلسالم من رالة وزكاة
إخل  ،واإلميان باهلل ومالئكته إخل  ،ومن إحسان يف وفاء وردق وررب وتقوى اهلل تعاىل ،
سراً وعلناً  ،ورد ظهرت نتيج ِعةظم هذه األخالق يف الرمح العام
إذ هي مرارب اهلل ّ
الشامل يف روله تعاىل وما أ سلناك إِالَّ مح للعال ِمني.2
3
ِ
أحاسنكم أخالراً.
وكذلك لألم يوم القيام كما رال  : أرربكم مين منزل يوم القيام
فمكا م األخالق مح للعاملني يف ال ّدنيا  ،ومنزل عليا للمؤمنني يف اآلخرة.
انتهى كالم الشيخ محه اهلل باختصا يسري.

 1سو ة البقرة. 177 :
 2سو ة األنبياء. 134 :
 3واه الرتمذي ( )2618عن جابر ضي اهلل عنه.
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.15

ومن دالئل عظم رد ه  أ ّن اهلل فع ِذكره فعا عظيما كما رال تعاىل ﴿و فعنا لك
ذكرك﴾ ، 1فجعل امسه جزءا من شهادة التوحيد « ،أشهد أن ال إلةٰه إال اهلل  ،أشهد أن
حممدا سول اهلل»  ،وال يذكر اهلل تعاىل إال وذكر معه النيب  ، يف األذان واإلرام
واخلطب ويف الصالة – يف التشهد والتحيات  -وكثري من األذكا واألدعي  ،فذكر النيب
 يدوي يف كل مكان من األ ض  ،وليس بشر يف الدنيا يُذكر ويةُثىن عليه كما يذكر
النيب  ويُثىن عليه.
فذكره  دائم ال ينقطع  ،فمنا ات املساجد هتتف بذكره كل يوم مخس مرات يف نداء
األذان واإلرام  ،كما رال األول:
أمل تر أن اهلل أخلد ِذكره
وشق له من امسه لة ةيُ ِجة ةلَّه
َّ

.16

إذا رال يف اخلمس املؤذن أشهد
حممود وهذا حممد
فذو العرش ٌ

ومن دالئل عظم رد ه  ؛ أمر اهلل تعاىل بالصالة والسالم عليه  يف عموم األحوال ،
ويف أحوال خار كالتشهد يف الصالة ويف يوم اجلمع ويف اخلطب ويف رالة اجلنازة وبعد
اآلذان وعند الدعاء  ،وغريها من املواطن  ،وترتيب األجر العظيم على ذلك  ،وهذا تنبيه
على شريف منزلته وعظم رد ه  ،إذ أمر اهلل املالئك بالصالة والسالم عليه  ،مث أمر تعاىل
املؤمنني بالصالة والسالم عليه  ،فاجتمع أهل العامل العلوي والسفلي بالصالة والتسليم
عليه.

 1سو ة الشرح. 4 :
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.17

ومن دالئل عظم رد ه  ما ميزه اهلل تعاىل به من شرف النسب  ،وكرَي احلسب ،
ورفاء النشأة  ،رال  : إن اهلل عز وجل ارطفى كنان من ولد إمساعيل عليه الصالة
والسالم  ،وارطفى رريشاً من كنان  ،وارطفى من رريش بين هاشم  ،وارطفاين من بين
1
هاشم.
وعن العباق بن عبد املطلب ضي اهلل عنه  ،أن النيب  رعد املنرب فقال :من أنا؟
رالوا :أنت سول اهلل.
فقال :أنا مةح ةمد بن عبد اهلل بن عبد الةمطلب  ،إن اهلل خةلق اخل ةلق فج ةعلين يف خي ة ِر
خل ِق ِه  ،وجعلهم فررتني فجعلين يف خري فرر  ،وخلق القبائل فجعلين يف خري ربيل ،
وجعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتا  ،فأنا خريكم بيتا وخريكم نفسا.

.18

2

ومن دالئل عظم رد ه  ما اختصه اهلل به من خصائص ذاتي وشرعي  ،واملقصود
بالذاتي أي اخلصائص اليت تتعلق بذاته الشريف  ،وأما الشرعي فهي ما اختصه اهلل به من
أحكام شرعي ال يشاكه فيها أحد من األم .
وخصائص النبي  الذاتية متعددة  ،منها:

 أنه تنام عيناه وال ينام رلبه.

3

 ومنها ما جعل اهلل فيما انفصل من جسده من الربك  ،كعرره وخنامته وشعره  ،وكذا فيما
اتصل جبسده والمسه كماء الوضوء  ،ورد كان الصحاب يبتد ون إىل ما انفصل من جسم
 1واه مسلم ( )2276عن واثل بن األسقع ضي اهلل عنه.
 2واه أمحد ( )216/1والرتمذي ( ، )3668وحسنه األلباين  ،ورال حمققو «املسند» :رحيح لغريه.
 3انظر رحيح البخا ي ( )1147ومسلم (.)737
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النيب  ويباشرون به أجسامهم جاء الربك  ،وهذا خاص بالنيب  ، مل يفعله الصحاب
1
مع غري النيب  يف حياته وال بعد مماته.
وأما خصائص النبي  الشرعية فمتعددة أيضا ، 2منها:
 أنه ال يوِّث  ،ما تركه ردر  ،وهذه خ ِ
صيص ٌ لألنبياء مجيعا ، 3ودليل هذا روله  : ال
ُ
4
ِ
كت بعد نفق نسائي ومؤن عاملي فهو ردر .
يقتسم و ثيت دينا ا  ،ما تر ُ

 ومن خصائصه أن الصدر حمرم عليه وعلى آل بيته  ،حلديث أيب هريرة ضي اهلل عنه أن
احلسن بن علي أخذ مترة من متر الصدر فجعلها يف فيه  ،فقال النيب ) : كخ كخ( ،
5

ليطرحها  ،مث رال :أما شعرت أنا ال نأكل الصدر .
 ومن خصائصه جواز ال ِورال 6يف الصوم يف حقه  ، والدليل على هذا حديث أنس
ضي اهلل عنه أن النيب  رال :ال تُوارلوا.
رالوا :إنك تُوارل؟
7
ت كأحد منكم  ،إين أُطعم وأُسقى – أو - :أِين أبيت أُطعم وأُسقى.
رال :لس ُ

 1انظر مثال القص اليت واها أنس ضي اهلل عنه  ،وهي يف رحيح البخا ي ( )171ومسلم (.)1365
 2اجع للتوسع األبيات اليت تتكلم عن خصائصه يف «ألفي السرية النبوي » للعراري.
 3دليل ذلك روله  : ال نُوِّث  ،ما تركناه ردر  .واه البخا ي ( )3612ومسلم ( )1757عن عائش ضي اهلل عنها.
 4واه البخا ي ( )2776ومسلم ( )1766عن أيب هريرة ضي اهلل عنه.
 5واه البخا ي ( )1411ومسلم (.)1661
 6ال ِورال هو أن ي ِ
صل ِريام اليوم باليوم الذي بعده بدون فطر  ،فرمبا رام يومني أو ثالث .
 7واه البخا ي (.)1161
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 وهناك أيضا أحكام خار به  متعلق بالنكاح  ،كما جاء ذلك يف آيات من سو ة
األحزاب من آي  56إىل آي  ، 53ومن ذلك أن اهلل أباح له الزواج من أكثر من أ بع
نسوة.
 ومن خصائصه  اختصاره بصح نكاح من وهبت نفسها للنيب  بدون رداق
وبدون إذن ويل وال شاهدين  ،رال تعاىل وامرأة مؤمن إن وهبت نفسها للنيب إن أ اد
النيب أن يستنكحها خالص لك من دون املؤمنني.
ورد استفاد أهل العلم من رص نكاح النيب  من رفي سقوط شرط الويل والشاهدين
يف حقه  ، ألنه نكحها بدون هةٰذين الشرطني.
وأيضا ألنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم.

1

بالسوي يف
 ومن أحكام النكاح املختص به  أنه ال جيب عليه أن يقسم بني نسائه َّ
الليايل  ،ومع هذا فقد كان النيب  يقسم بينهن تطييبا خلواطرهن  ،رال تعاىل ترجي من
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك ذلك أدىن أن
تقر أعينهن وال حيزن ويرضني مبا آتيتهن كلهن.
رال ابن كثري محه اهلل :أي إذا علمن أن اهلل رد وضع عنك احلرج يف القسم  ،فإن شئت
رسمت وإن شئت مل تقسم  ،مث مع هذا تقسم هلن اختيا ا منك  ،ف ِرحن بذلك واستبشرن
به  ،ومحلن مجيلك يف ذلك  ،واعرتفن مبنتك عليهن يف رسمتك هلن وتسويتك بينهن
وإنصافُك هلن وعدلُك فيهن.

2

 1انظر القص يف رحيح البخا ي (.)371
« 2تفسري القرآن العظيم»  ،باختصا .
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 ومن خصائصه  - وهو يف هذا مشرتك مع إخوانه األنبياء  -دفنه يف املكان الذي
رُبِض فيه  ،ودليل ذلك روله  : ما ربض اهلل نبيا إال يف املوضع الذي ُحيب أن يدفن
1

.11

فيه.
ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل جعل لواء احلمد بيده  يوم القيام  ،الذي ينضوي
حتته مجيع األنبياء  ،فعن أيب سعيد اخلد ي ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : أنا
سيد ولد آدم يوم القيام وال فخر  ،وبيدي لواء احلمد وال فخر  ،وما من نيب يومئذ -
2

آدم فمن سواه  -إال حتت لوائي  ،وأنا أول من تنشق عنه األ ض وال فخر.
فهذه اخلصيص وغريها من اخلصائص تدل على علو مرتبته  وعلو منةزلته يف اآلخرة  ،إذ
ال معىن للتفضيل إال التخصيص باملنارب واملراتب.
3

.26

ومن دالئل عظم رد ه  أنه أول من تنشق عنه األ ض يوم القيام  ،وأول من يُفيق.

.21

ومن دالئل عظم رد ه  أنه راحب الشفاع العظمى لبدء احلساب يوم القيام  ،وهو
خصه اهلل تعاىل به وشرفه به  ،إذ جعله اهلل شفيع اخلالئق لبدء حساهبم كلهم ،
أمر َّ
مؤمنهم وكافرهم  ،حيث أن الناق يطول هبم املورف يوم القيام  ،فيذهبون إىل األنبياء
كل سبيله  ،إما إىل اجلن أو إىل النا  ،فيعتذ
ليشفعوا هلم عند اهلل لبدء احلساب  ،لريى ٌّ
عنها آدم عليه السالم  ،مث يذهبون إىل أويل العزم من األنبياء  ،نوح وإبراهيم وموسى

 1واه الرتمذي ( ) 1618عن عائش ضي اهلل عنها  ،ورححه األلباين محه اهلل .و واه غريه عن سلم بن عبيد األشجعي موروفا ،
انظر ختريج شعيب األ ناؤوط للحديث يف حتقيقه على الرتمذي ( ، )1631ط الرسال العاملي .
 2واه الرتمذي ( )3615 ، 3148وابن ماجه ( ، )4368ورححه األلباين محه اهلل.
 3انظر رحيح البخا ي ( ، )2412 ، 2411ومسلم (.)2373
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وعيسى عليهم السالم  ،فيعتذ وا عنها  ،مث يذهبون إىل خاتةمهم حممد  فيقول( :أنا
هلا)  ،فيسجد حتت العرش ما شاء اهلل أن يسجد  ،مث يقال له( :يا حممد  ،ا فع أسك ،
ورل يسمع لك  ،وسل تعط  ،واشفع تشفع)  ،فيشفع ألهل املورف عند اهلل يف بدء
احلساب  ،فيقبل اهلل شفاعته  ،فيبدأ احلساب وفصل القضاء.
وهذه الشفاع هي املقام احملمود الوا د ذكره يف روله تعاىل عسى أن يبعثك بك مقاما
حممودا ، 1وهو املقام الذي حيمده فيه األولون و ِ
اآلخرون يوم القيام  ،ويغبِطونه به  ،إذ
تكون له املن على مجيع اخللق  ،ورد حث النيب  على الدعاء له باملقام احملمود  ،فعن
جابر بن عبد اهلل ضي اهلل عنهما  ،أن سول اهلل  رال :من رال حني يسمع النداء:
(اللهم ب هذه الدعوة التام والصالة القائم ِ ،
آت حممدا الوسيل والفضيل  ،وابعثه
2
مقاما حممودا الذي وعدته) ؛ حلت له شفاعيت يوم القيام .
3
ولعظم شأن هذه الشفاع ؛ مساها أهل العلم بالشفاع العظمى.
ومما يدل أيضا على اختصاره  هبذه الشفاع حديث جابر ضي اهلل عنه أن النيب 
رال :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد ربلي ؛ نصرت بالرعب مسرية شهر  ،وجعلت يل
األ ض مسجدا وطهو ا  ،فأميا جل أدكته الصالة فليصل  ،وأُ ِح ة ةلَّت يل الغنائم ومل تةُحل

 1سو ة اإلسراء. 71 :
 2واه البخا ي (.)614
 3انظر حديث الشفاع يف رحيح البخا ي ( ، )7516 ، 7446 ، 7431 ، 7416 ، 4712ورحيح مسلم (، 113
.)115
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ألحد ربلي  ،وأعطيت الشفاعة  ،وكان النيب يبعث إىل رومه خار وبعثت إىل الناق

عام .

1

رال شيخ االسالم ابن تيمي محه اهلل :وقد اتفق المسلمون على أنه  أعظم اخللق
جاهاً عند اهلل  ،وال جاه ملخلوق عند اهلل أعظم من جاهه  ،وال شفاعة أعظم من
2
شفاعته.

وعن أيب هريرة ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : أنا سيد ولد آدم يوم القيام ،
4 3

وأول من ينشق عنه القرب  ،وأول شافع  ،وأول مـشفع .
.22

ومن دالئل عظم رد ه  أن له يوم القيام ثالث شفاعات خار غري العظمى  ،وُها
كالتايل ؛ األولى :شفاعته لعصاة املؤمنني من أهل الكبائر ممن استحقوا دخول النا أالّ
يدخلوها  ،وهي اليت عناها النيب  يف روله( :لكل نيب دعوة مستجاب يدعو هبا  ،وأ يد
أن أختبئ دعويت شفاع ألميت يف اآلخرة).5
كل نيب دعوته  ،وإين اختبأت دعويت
ويف واي ملسلم :لكل نيب دعوة مستجاب  ،فتع َّجل ُّ
شفاع ألميت يوم القيام  ،فهي نائلة  ،إن شاء اهلل  ،من مات من أميت مل يشرك باهلل

شيئا.

6

 1واه البخا ي ( )335ومسلم (.)521
« 2جمموع الفتاوى» (.)145/1
ُ 3مةشة ّفع أي مقبول شفاعته.
 4واه مسلم (.)2278
 5واه البخا ي ( )6364ومسلم ( )118عن أيب هريرة ضي اهلل عنه  ،واللفظ للبخا ي.
 6رم (.)111
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وعن أنس بن مالك ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : شفاعيت ألهل الكبائر من
1
أميت.
الثانية شفاعته  للمؤمنني يف دخول اجلن  ،فإن املؤمنني إذا أتوا اجلن وجدوا أبواهبا

مغلق  ،فعندئذ يطرق النيب  باب اجلن  ،فيقول خازن اجلن  :2من أنت؟
فيقول :حممد.
3
فيقول :بك أمرت أال أفتح ألحد ربلك.

وعن أنس ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : أنا أول الناس يشفع في الجنة  ،وأنا
4

أكثر األنبياء تبعا.
وعنه أن النيب  رال ، ... :فآخذ حبلق باب اجلن فأُرةع ة ِق ُعها ، 5فيقال :من هذا؟ فيقال:
6
حممد  ،فيفتحون يل ويرحبون  ،فيقولون :مرحبا.
ويف هذا إظها لشرفه وفضله  ،ملا كان راحب الشةفاع العظمى لرييح الناق من كربات
احملشر  ،والشفاع الثاني لنيل الفرح والسرو بدخول اجلن .

 1واه الرتمذي ( ، )2435وأبو داود ( ، )4731وأمحد ( )213/3ورححه األلباين يف «املشكاة» ( )5511 - 5518عن أنس
ضي اهلل عنه.
 2اخلازن هو احلافظ للشيء  ،ورد اشتهر عند الناق تسميته بة « ضوان»  ،وهذا ال دليل رحيح عليه  ،والصواب تسميته خبازن
اجلن كما جاء يف احلديث  ،أفادين هبا الشيخ حممد بن علي آدم األثيويب حفظه اهلل.
 3واه مسلم ( )117عن أنس بن مالك ضي اهلل عنه.
 4واه مسلم ( )116واللفظ له  ،وأمحد ( ، )146/3والدا مي يف املقدم  ،باب ما أعطي النيب من الفضل.
5
حركها – أي احللق – لتصد روتا  ،فيسمعه من يف الداخل .انظر «النهاي » البن األثري.
أي أُ ِّ
 6واه الرتمذي ( ، )3148ورححه األلباين محه اهلل.
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وثالثها شفاعته  يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب  ،فعن العباق بن عبد املطلب

ضي اهلل عنه أنه رال للنيب  : ما أغنيت عن عمك؟ فواهلل كان حيوطُك 1ويغضب
لك.
3

رال :هو يف ضحضاح 2من نا  ،ولوال أنا لكان يف الد ك األسفل من النا .
هذه الشفاعات األ بع (العظمى والثالث املتقدم ) هي الشفاعات اليت ستحصل للنيب 
يوم القيام  ،كلها خار به  ، وهناك شفاع خامس  ،ولكنها مشرتك بينه وبني
4
املؤمنني واملالئك  ،وهي الشفاع للمؤمنني الذي استحقوا دخول النا يف اخلروج منها.

 .23ومن دالئل عظم رد ه  أن السةماء ُح ِرست من اسرتاق الشياطني للسمع ربيل بعثته ،
لئال خيتلط الوحي بكذب الشياطني  ،وهذا حدث عظيم  ،ورد كانت الشياطني ربل
البعث يسرترون السمع من السماء  ،يتسمعون ماذا رال بنا  ،مث يزيدون عليها كذبات
ويلقوهنا على الكهان  ،مث يلقيها الكةهان على الناق بعدما يزيدون فيها ِ
كذبات أيضا ،
 1حيوطك أي يصونك ويذب عنك.
 2الضحضاح يف األرل ما ق من املاء على وجه األ ض مما مل يبلغ الكعبني  ،واستُةعري هنا للنا  .انظر «النهاي ».
 3واه البخا ي ( )3883ومسلم ( )261وأمحد (.)266/1
فإن ريل :كيف اجلمع بني شفاع الرسول  لعمه أيب طالب ورد مات كافرا  ،وروله تعاىل عن الكفا فما تنفعهم شفاع
الشافعني؟
فاجلةواب أن شفاعته له ليست يف إخراجه من النا كما هو احلال لعصاة املؤمنني  ،وإمنا جملرد ختفيف العذاب فحسب  ،وإال فهو
معذب عذاب سرمدي يف ضحضاح من نا  ،والنيب  شفع له ألنه كان حيوطه ويدافع عنه  ،ويف هذا إظها لفضل النيب 
وإكرامه.
وانظر ما راله األلباين يف «السلسل الصحيح » (.)55
 4احلديث يف رحيح البخا ي ( )6565ومسلم ( )113عن أنس بن مالك ضي اهلل عنه.
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ُم َّد عني هبذا معرف املغيبيات  ،رال تعاىل حكاي عن اجلن وأنا كنا نقعد منها مقاعد
للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا ردا.
مرفوعا :إن املالئك تنةزل يف العنان  ،وهو السحاب  ،فتذكر
وعن عائش ضي اهلل عنها ً
األمر رضي يف السماء  ،فتسرتق الشياطني السمع فتسمعه  ،فتوحيه إىل الكهان ،
1
فيكذبون معها مائ كِذب من عند أنفسهم.
.24

.25

ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل ررن حقه حبق نبيه  يف ثالث مواطن :يف اإلميان به ،
ويف طاعته  ،ويف حمبته  ،فأما اإلميان به فقد رال ﴿آمنوا باهلل و سوله﴾ ، 2وروله ﴿وأطيعوا

اهلل والرسول لعلكم ترمحون﴾ ، 3وروله ﴿رل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشريتكم وأموال اررتفتموها وجتا ة ختشون كسادها أحب إليكم من اهلل و سوله وجهاد يف
سبيله فرتبصوا حص يأتيكم اهلل بأمره﴾.4
ومن دالئل عظم رد ه  تورري بعض احليوانات له  ،فعن أنس بن مالك رال :كان أهل

بيت من األنصا هلم جةمل يسةنون 5عليه  ،وان اجلمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره ،
وإن األنصا جاؤوا إىل سول اهلل  فقالوا :إنه كان لنا مجل نسةين عليه  ،وإنه استصعب
علينا ومنعنا ظهره  ،ورد عطش الزع والنخل.

 1واه البخا ي (.)3216
 2سو ة احلديد. 7 :
 3سو ة آل عمران. 132 :
 4سو ة التوب . 24 :
 5أي يستقون عليه املاء من البئر.
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فقال سول اهلل  ألرحابه( :روموا)  ،فقاموا  ،فدخل احلائط ، 1واجلمل يف ناحيته ،
فمشى النيب  حنوه  ،فقالت األنصا  :يا نيب اهلل  ،إنه رد را مثل الكل ِ
ب الكةلِب، 2
وإنا خناف عليك رولته  ،فقال( :ليس علي منه بأق)  ،فلما نظر اجلمل إىل سول اهلل
 أربل حنوه حص خر ساجدا بني يديه  ،فأخذ سول اهلل  بنار ة ة ة ة ةيته أذل ما كانت
3

.26

رط  ،حص أدخله يف العمل.
وعن عبد اهلل بن رُةرط ضي اهلل عنه أنه رُِّةرب إىل سول اهلل  يوم النحر مخس بدنات أو
5
ست ينحرهن ِ ،
فطفقن يزدلِفن 4إليه  ،أيَّة ةتُة ُه َّن يبدأ هبا.

ومن دالئل عظةم رد ه  تسليم بعض اجلمادات عليه  ،وتعظيمها وحمبتها له  ،وعن
جابر بن مسرة ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : إين ألعرف حجرا مبك كان يُسلم
6
علي ربل أن أبعث  ،إين ألعرفه اآلن.

 1احلائط هو البستان.
 2هو الكةةلب يشتد يف أكل حل ةةوم الناق  ،فيصيبه داء شبيه باجلنةون  ،فإذا عض إنسانا أرابه – أي اإلنسان  -داء الكلب ،
فيمزق ثيابه  ،ويعوي عواء الكلب .انظر «لسان العرب».
 3واه أمحد ( ، )158/3ورال حمققو «املسند» :رحيح لغريه.
ويف الباب عن عبد اهلل بن جعفر  ،واه أمحد ( ، )264/1ورال حمققو «املسند» :إسناده رحيح على شرط مسلم.
 4ط ة ة ِفق أي أخذ يف فعل شيء ما  ،وهو هنا ِ
االزدالف إىل النيب  ، أي التقرب منه  ،واملقصود :جعلن يتقربن إليه  ،كل واحدة
تريد أن يبدأ النيب  بنحرها ربل أختها.
 5واه أمحد ( ، )356/4وأبو داود ( ، )1765وحسنه الشيخ مقبل الوادعي محه اهلل كما يف «الصحيح املسند من دالئل النبوة» ،
ص  ، 118وكذا رححه حمققو «املسند» واأللباين محه اهلل.
 6واه مسلم بررم (.)2277
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ُحد ومعه أبو بكر وعمر
وعن أنس بن مالك ضي اهلل عنه أن النيب  رعد إىل أ ُ
1
ُحد  ،فإمنا عليك نيب ورديق وشهيدان.
وعثمان فرجف هبم فضربه برجله ورال :أُثبت أ ُ
ومن ذلك أيضا حنني جذع خنل كانت يف املسجد إليه  ،فقد كان النيب  خيطُب يوما
إىل جذع خنل يف املسجد  ،فصنعوا له منربا  ،فلما كانت اجلمع رعد إليه النيب  ، فبكى
2
وضمه
اجلذعُ حص مسعوا له روتا مثل روت العِةشا  ،حص نزل النيب  فوضع يده عليه َّ
3
فسكت.
كما جاء اخلرب مبحب جبل «أُ ُحة ةد» للنيب  ، فعن عباق عن أبيه ضي اهلل عنه  ،عن
4
النيب  رال« :أحد» جبل حيبنا ونةُحبه.
 .27ومن دالئل عظم رد ه  تعظيم بعض الكفا له وإن مل يتبعوه  ،وهذا مشاهد يف الوارع
املعارر  ،ومذكو يف كتب التا يخ  ،فكم من كتابات كتبها كفا معاررون يف عظماء
البشري  ،وجيعلون النيب حممد  هو أول العظماء أو من العظماء ، 5وأما من القدَي فقد
ذكر السهيلي محه اهلل يف كتابه «الروض األنف» عن هررل رال:

 1واه البخا ي بررم (.)3472 ، 3675
 2العشا مجع عشراء  ،وهي النار اليت مضى على محلها عشرة أشهر.
 3انظر رحيح البخا ي (.)2615 ، 118
 4واه البخا ي ( ، )1482ويف الباب عن أنس  ،واه مسلم ( ، )1365وعن أيب محيد  ،واه مسلم (.)1312
 5انظر «املوسوع العلمي الربيطاني »  ،وانظر كتاب «اخلالدون مائ  ،أعظمهم حممد»  ،ملايكل ها ت.
وانظر مقال «االنتصا لرسول اهلل حممد  أزكى البشري » للشيخ خالد الشايع  ،وهو منشو على شبك املعلومات.
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ورد وي أن هررل وضع كتاب سول اهلل  الذي كتب إليه يف رصب من ذهب 1تعظيما
له  ،وأهنم مل يزالوا يتوا ثونه كابرا عن كابر يف أ فع ِروان 2وأعز مكان  ،حص كان عند
«إذفونش» الذي تغلب على طليطل وما أخذ أخذها من األندلس  ،مث كان عند ابن
بالسليطني  ،حدثين بعض أرحابنا أنه حدثه من سأله ؤيته 3من رواد أجناد
بنته املعروف ُّ
املسلمني كان يُعرف بعبد امللك بن سعيد رال :فأخرجه إيل فاستعربته 4وأ دت تقبيله
6
وأخذه بيدي فمنعين من ذلك  ،ريان له وضنا 5به علي .انتهى.
وعن عبد اهلل بن عباق ضي اهلل عنهما أن سول اهلل  بعث بكتابه جال  ،وأمره أن

يدفعه إىل عظيم البحرين  ،فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى  ،فلما ررأه مزره  ،فحسبت
7
مزروا كل ممزق.
أن ابن املسيب رال :فدعا عليهم سول اهلل  أن ية َّ
تدم دول كسرى طويال  ،مقا ن بدول الروم.
فاستجاب اهلل دعاء نبيه  ، فلم ُ
.28

ومن دالئل عظم رد ه  أنه كان إمام األنبياء ليل اإلسراء ملا اجتمعوا ببيت املقدق ،
رال عليه الصالة والسالم :فحانت الصالة فأممتُهم.

 1أي ذهب جموف  .انظر «النهاي ».
2
الصوان وعاء يصان فيه الشيء .انظر «لسان العرب».
ِّ
 3أي الكتاب.
 4أي أخرجت العربة وهي الدمع  ،لعله ي ِر ُّق يل.
 5الضن هو البخل بالشيء ملكانته عند راحبه .انظر «لسان العرب».
 ، )365/7( 6الناشر :مكتب ابن تيمي بالقاهرة  ،ط . 1414
 7واه البخا ي (.)64
 8واه مسلم (.)172

23

8

الدالئل الخمسون على عـظم قدر النبي محمد 

 .21ومن دالئل عظم رد ه  أنه أكثر األنبياء تبعاً  ،فعن أنس ضي اهلل عنه رال :رال سول
1
اهلل  : أنا أول الناق يشفع يف اجلن  ،وأنا أكثر األنبياء تبعاً.
يصدق نيب من األنبياء ما ردرت َّ ،
ويف واي  :أنا أول شفيع يف اجلن  ،مل َّ
وإن من األنبياء
2
نبيا ما يُصدره من أمته إال جل واحد.
.36

ومن دالئل ِعظم رد النيب  أن أتباعه يف ازدياد  ،فال مير يوم إال ودخل داخل يف دين
اإلسالم  ،خبالف األنبياء اآلخرين.

.31

ومن دالئل عظم رد ه  أنه أعظم الناق أجرا يوم القيام  ،ألن له أجره وأجر من تة ةبِعهُ
إىل يوم القيام  ،ويف احلديث :من س َّن يف اإلسالم سن حسن فله أجرها وأجر من عمل
3
هبا من بعده من غري أن ي ة ِ
ةنقص من أجو هم شيئ.
ُ

.32

ومن دالئل عظم رد ه  أن ررنه الذي عاش فيه هو خري ررون بين آدم  ،كما أن ررنه
هو خري ررون أمته والقرون اليت تليه  ،فعن أيب ه ةريرة ضي اهلل عنه  ،أن س ةول اهلل 
رال :بعث ةت من خ ةري ررون بين آدم ررناً فقرنا  ،حص كنت من القرن الذي كنت منه.
وعن عائش ضي اهلل عنها رالت :سأل جل النيب  : أي الناق خري؟
5
رال :القرن الذي أنا فيه  ،مث الثاين  ،مث الثالث.

1
2
3
4
5

واه مسلم (.)116
واه مسلم (.)116
واه مسلم ( )1617عن جرير بن عبد اهلل البجلي ضي اهلل عنه.
واه البخا ي (.)3557
واه مسلم (.)2536
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 .33ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل تعاىل غفةر له ما تق ةدم من ذنبه وما تأخر يف حال
حياته  ،رال اهلل تعاىل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما
تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك رراطاً مستقيما * وينصرك اهلل نصراً عزيزاً.
رال العز بن عبد السالم محه اهلل :ومنها 1أن اهلل تعاىل أخربه بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر  ،ومل يُنقل أنه أخرب أحداً من األنبياء مبثل ذلك  ،بل الظاهر أنه مل ُخيربهم  ،ألن
كل واحد منهم إذا طُلبت منهم الشفاع يف املورف ذكر خطيئته اليت أراهبا ورال:
(نفسي نفسي)  ،ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته مل يةوجل منها يف ذلك املقام ،
وإذا استشفعت اخلالئق بالنيب  يف ذلك املقام رال :أنا هلا.

2

.34

مرك إهنم لفي سكرهتم
ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل أرسم حبياته  ،فقال تعاىل لع ُ
يعمهون ، واإلرسام حبياة املقسم عليه يدل على شرف حياته عند ِ
املقسم هبا  ،ومل يثبت
هذا لغريه . 

.35

ومن دالئل عظم رد ه  أنه أول من ُجييز على الصراط  ،وأول من يقرع باب اجلن ،
ص هبا النيب  عن باري األنبياء السابقني  ،ففي
وأول من يدخلها  ،وهذه األمو مما ُخة ّ
حديث أيب هريرة ضي اهلل عنه الطويل :فيُضرب الصراط بني ظهراين جهنم  ،فأكون أول
من جيوز من الرسل بأمته.

3

 1أي ومن فضائله.
« 2بداي السول يف تفضيل الرسول»  ،ص  ، 35حتقيق الشيخ حممد نارر الدين األلباين  ،الناشر :املكتب اإلسالمي  -بريوت.
 3تقدم خترجيه.
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وعن أنس ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيام  ،وأنا
1
أول من يقرع باب اجلن .
وعن أن ةس ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : آتة ة ة ةي باب اجلن يوم القي ةام
فأس ةتفتِح ، 2فيقول اخلازن :من أنت؟
فأرول :حممد.
3
فيقول :بك أمرت  ،ال أفتح ألحد ربلك.
.36

ومن دالئل ِعظم رد النيب  أنه أى يف املنام أنه أويت مفاتيح خزائن األ ض ُفو ِضعت
يف يده  ،فورع األمر كما أى  ،ألن ؤيا األنبياء حق  ،فأَُّمته وِثت كنوز كسرى وريصر

وغريُها  ،فعن أيب هريرة ضي اهلل عنه  ،أن سول اهلل  رال ... :بينا أنا نائم أوتيت
مفاتيح خزائن األ ض ُ ،فو ِضعت يف يدي.
4
رال أبو هريرة :ورد ذهب سول اهلل  وأنتم تنتثِ ة ةلوهنا.
رال ابن حجر يف «فتح البا ي» :ومفاتيح خزائن األ ض املراد منها ما يفتح ألمته من
بعده من الفتوح  ،وريل املعادن.
5
ورول أيب هريرة (وأنتم تنة ةتة ةثِلوهنا) أي تستخ ِرجوهنا.

 1تقدم خترجيه.
 2أي أطلب أن يُفتح يل.
 3واه مسلم (.)117
 4واه البخا ي (.)2177
 5انتهى باختصا .
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 .37ومن دالئل ِعةظم رد ه  أنه نُ ِ
صر بالرعب مسرية شهر  ،فمن كان من أعدائه يبعد منه
مسرية شهر أو أرل فإنه يةفر ُق منه وخياف  ،كما يف حديث جابر ضي اهلل عنه أن النيب
1
 رال :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد ربلي :نصرت بالرعب مسرية شهر  ،احلديث.
رال ابن حجر محه اهلل يف شرح احلديث:
2
روله( :نُ ِ
الرع ِ
ف ِيف رُةلُوب أعدائِي) .أخرجهُ أمح ُد.
صرت بِ ُّ
ب) ؛ زاد أبُو أُمام ( :يةُقذ ُ
الرع ِ
ب ِيف ه ِذ ِه ال ُمدَّة وال ِيف أكثر
روله (م ِسرية شهر) مف ُهومه أنَّهُ مل يُوجد لِغ ِريِه النَّصر بِ ُّ
ِمنةها  ،أ َّما ما ُدوهنا فال  ،وإَِّمنا جعل الغاي شهًرا ألنه مل ي ُكن بةني بةلده وبةني أحد ِمن
وريَّ ح ِ
أعدائِِه أكثر ِمنه  ،وه ِذ ِه اخلُص ِ
ارل ٌ لهُ على ِ
اإلطالق ح َّص لو كان وحده بِغ ِري
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال.
عسكر  ،وهل ِهي حارل أل َُّمته من بةعده؟ فيه احتم ٌ
انتهى باختصا .

.38

ومن دالئل عظم رد ه  أن الشيطان ال يتمثل به يف املنام  ،فمن أى النيب  يف املنام
وكان الذي آه كما جاء يف رفته املذكو ة يف السن ؛ فقد آى شخصه  ،فليس بأضغاث
أحالم  ،وال تشبيهات الشيطان  ،فعن أيب هريرة ضي اهلل عنه عن النيب  رال :من آين
3
يف املنام فقد آين  ،فإن الشيطان ال يتمثل يف رو يت.
رال الق ِ
اضي عياض محه اهلل يف شرح احلديث :رال بةعض العُلماء:

 1واه البخا ي ( )335ومسلم ( ، )521ويف الباب عن أيب هريرة  ،واه مسلم (.)523
« 2املسند» ( ، )248/5ورال حمققو «املسند» :رحيح لغريه.
 3واه البخا ي ( )116ومسلم (.)2266
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خ َّ َّ
ِ
َّيب  بِأ َّن ُؤي النَّاق إِيَّاهُ ر ِحيح  ،وُكلّها ِردق  ،ومنع الشَّيطان أن
ص الله تةعاىل الن ّ
يةتص َّو ِيف ِخلقته لِئ َّال يك ِذب على لِسانه ِيف النةَّوم  ،ولو ورع الشتبه احلق بِالب ِ
اط ِل  ،ومل
ّ
يُوثق ِمبا جاء بِِه َماف  ،فحماهُ اللَّه تةعاىل ِمن الشَّيطان ونةز ِغه ووسوسته وإِلقائِِه وكيده.
انتهى باختصا .
 .31ومن دالئل عظم رد ه  أن ما بني بيته ومنربه وض من ياض اجلن  ،فعن أيب هريرة
ضي اهلل عنه عن النيب  رال :ما بني بييت ومنربي وض من ياض اجلن  ،ومنربي على
1
حوضي.
وعن أيب حازم عن سهل بن سعد ضي اهلل عنه  ،أنه مسع سول اهلل  يقول :منربي
على تُةرع  2من تُةرع اجلن .
رلت له :ما الرتع يا أبا العباق؟
3
رال :الباب.

رال ابن حجر محه اهلل:
رةوله ( :وض ِمن ِياض اجلنَّ ) أي كروض ِمن ِياض اجلنَّ
َّ ِ
صل ِمن ُمالزم ِحلق ِّ
الذكر ال ِسيَّما ِيف عهده
السعادة بةما حي ُ
أداة  ،أو المعىن أ َّن العِبادة فِيها تةُؤِّدي إِىل اجلنَّ فةي ُكون جم ًازا

صول
ِيف نةُُزول َّ
الرمح و ُح ُ
 ، فةي ُكون تشبِ ًيها بِغ ِري
 ،أ و ه و عل ى ظ ِ
اهره وأ َّن
ُ

 1واه البخا ي ( )1888ومسلم (.)1311
 2الرتع هي الروض على املكان املرتفع .انظر «النهاي ».
 3واه أمحد ( ، )335/5والطرباين يف «الكبري» ( ، )142/6والبيهقي ( ، )247/5ورال حمققو «املسند» :إسناده رحيح على
شرط الشيخني.
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ص ل ما
ال ُمراد أنَّهُ وض ح ِقيق بِأن يةنت ِقل ذلِك المو ِضع بِعينِ ِه ِيف اآل ِخرة إِىل اجلنَّ  ،هذا ُحم َّ
أ َّوله العُلماء ِيف هذا احل ِديث  ،وِهي على تةرتِيبها هذا ِيف ال ُق َّوة.
ِ
ِ
ِ
وأ َّما رةوله (ومن ِربي على حوضي) أي يةُنةقل يةوم القيام فةيُةنصب على احلوض  ،ويةُؤيِّدهُ
ح ِديث أِيب سعِيد  ،ورد واهُ الطَّبةرِاينُّ ِيف «الكبِري» ِمن ح ِديث أِيب وارِد اللَّيثِ ّي فةعهُ( :إِ َّن
رةوائِم ِمن ِربي واتِب ِيف اجلنَّ ).1
ورِيل معناه أ َّن رصد ِمنربه واحلضو ِعنده لِمالزم ِ األعمال َّ ِ
احل يوِد ر ِ
احبه إِىل
ُُ
ُ
الص ُ
ُ
ِ
ِ
احلوض ويةقتضي ُشربه منهُ  ،واللَّه أعلم .انتهى باختصا .
.46

ومن دالئل عةظم رد ه  حترَي نكاح زوجاته من بعده أبدا  ،رال تعاىل وما كان لكم
أن تؤذوا سول اهلل وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اهلل عظيما.

.41

ومن دالئل عظم رد ه  أن اهلل أعانه على ررينه من اجلن  ،فصا ال يأمره إال خبري  ،ورد
تقدمت اإلشا ة إىل هذا يف فصل مقتضيات اإلميان بالنيب  ، عند ذكر الدالئل على
عصم النيب  من الشيطان.

.42

ومن دالئل عظم رد ه  أن الصدر حمرم عليه وعلى آل بيته  ،ألهنا أوساخ الناق ،
وهلةذا كان التخلص منها طُهرة للمال  ،كما رال النيب  : إن الصدر ال تنبغي آلل
2
حممد  ،إمنا هي أوساخ الناق.

 1واه احلاكم يف «املستد ك» ( ، )532/3والنسائي ( ، )615والطرباين ( ، )245/3ورححه األلباين.
و واه أمحد عن أم سلم ( ، )281/6والطرباين يف الكبري ( ، )254/23ورال حمققو املسند :إسناده رحيح  ،جاله ثقات جال
الشيخني  ،غري عما الدهين فمن جال مسلم.
 2واه مسلم ( )1672عن عبد املطلب بن بيع بن احلا ث ضي اهلل عنه.

29

الدالئل الخمسون على عـظم قدر النبي محمد 

 .43ومن دالئل عظم رد ه  ؛ عصمته من الوروع يف الشرك  ،وعصمته من اخلطأ يف جمال
التبليغ  ،وعصم نسبه من السفاح  ،وعصمته من كبائر الذنوب  ،وعصمته من ذائل
األخالق  ،ورد تقدم الكالم عليها يف جزء مقتضيات اإلميان بالنيب . 
 .44ومن دالئل ِعةظم رد ه  أن من سبه أو سب نبيا من األنبياء فإن عقوبته القتل  ،خبالف
من دوهنم من الناق  ،ورد و د يف ذلك عدة أدل منها رص األعمى الذي كانت له ُّأم
ولد ، 1وكانت تشت ة ة ةم النيب  ، فلما كان ذات ليل جعلت تشتم النيب  وتقع فيه ،
فأخذ ِمغوال 2فوضعه يف بطنها فاتكأ عليه حص ماتت  ،فلما ذكر ذلك لرسول اهلل 
3

دعا األعمى فأخربه بأمرها  ،فقال النيب  : أال اشهدوا أن دمها هد .
وعن أيب برزة األسلمي ضي اهلل عنه رال :أغلظ جل أليب بكر الصديق  ،فقلت :أرتله؟
4
فانتهرين ورال :ليس هذا ألحد بعد سول اهلل . 
ورد نقل ابن تيمي محه اهلل يف كتابه العظيم «الصا م املسلول على شامت الرسول» إمجاع
أهل العلم على رتل من ورع يف سب النيب  ، سواء كان مسلما أو كافرا.
النيب  وتقع فيه  ،فخنقها جل حص ماتت  ،فأبطل
تشتم َّ
وعن علي أن يهودي كانت ُ
5
سول اهلل  دمها.
ُّ 1أم ولد أي أم  ،وطأها سيدها فولدت له ولدا.
 2املِةغول  ،رال يف «عون املعبود»ِ :مثل سيف ر ِ
الر ُجل حتت ثِيابه فةيُةغطِّيه  ،ورِيل ح ِديدة درِيق هلا ح ّد ماض  ،ورِيل
صري يشت ِمل به َّ
ُهو سوط ِيف جوفه سيف درِيق ي ُش ّدهُ الفاتِك على وسطه لِيةغتال به النَّاق.
 3واه أبو داود ( )4361والنسائي ( )4681عن ابن عباق ضي اهلل عنه  ،ورححه األلباين محه اهلل.
 4واه النسائي ( ، )4682ورححه األلباين محه اهلل.
 5واه أبو داود ( ، )4362ورال يف «اإل واء» ( :)11/5إسناده رحيح على شرط الشيخني.
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.45

ومن دالئل ِعةظم رد نبينا  ، وهو يف هذا مشرتك مع إخوانه األنبياء ؛ أن أشد الناق
عذابا يوم القيام جل رتله نيب أو رتل نيب  ،فعن عبد اهلل بن مسعود ضي اهلل عنه أن
سول اهلل  رال :أشد الناق عذابا يوم القيام ج ة ة ة ةل رتله نيب أو رتل نبيا  ،وإمام
2 1
ضالل  ،وممثل من املمثلني .

 .46ومن دالئل ِعةظم رد ه  أنه ال ينبغي التنازع عنده  ،تورريا له  ،فإنه ملا اختلف عنده
3
بعض الصحاب وكثر اللغط ؛ رال :روموا عين  ،وال ينبغي عندي التنازع.
بل إن فع الصوت فوق روته موجب حلبوط العمل  ،رال تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال
ترفعوا أرواتكم فوق روت النيب وال جتهروا له بالقول أن حتبط أعمالكم وأنتم ال
تشعرون.
.47

ومن دالئل ِعةظم رد ه  أن اهلل ورّةره يف ندائه  ،فلم خياطبه بامسه جمرداً رط  ،بل ناداه
بأشرف أوص ــافه  ،وهو النبوة والرسال  ،فقال يا أيها النيب و يا أيها الرسول، 
وهةذه ِ
اخلصيص لةةم تثبت لغريه  ،بل ثبت أن كالً منهم نودي باسمه فقال تعاىل يا آدم
اسكن ، يا عيسى ابن مرَي أذكر نعميت عليك ، يا موسةةى إين أنا اهلل ، يا نوح
اهبط بسةالم ، يا داود إنا جعلناك خليف يف األ ض ، يا إبراهيم رد ردرت

الرؤيا ، يا لوط إنا سل بك.
1

2
3

أي الذي يصنع التماثيل  ،والعل معروف  ،وهي أن رنع التماثيل يؤدي إىل عبادهتا  ،وهلذا جتد الذين يعبدون غري اهلل من
النصا ى والبوذيني واهلنادك وحنوهم ينصبون متاثيل أمامهم ويتقربون هلا بأنواع العبادات من سجود ودعاء وحنو ذلك  ،عياذا باهلل.
واه أمحد ( ، )467/1ورال حمققو «املسند» :إسناده حسن.
واه البخا ي (.)114
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وهذه خصيص للنيب  يف خطاب اهلل تعاىل له يف كتابه الكرَي دون إخوانه من األنبياء
عليهم الصالة والسالم  ،وملا رال ﴿ما كان حممد أبا أحد من جالكم﴾ 1؛ رال بعدها
﴿ولكن سول اهلل وخامت النبيني﴾.
.48

ومن دالئل ِعظم رد ه  أن اهلل تعاىل ورفه اهلل بأوراف مل يصف هبا أحد ربله  ،فقد
ورفه بالشاهد والةمبشر والنذير والسراج املنري كما يف سو ة األحزاب (اآليتني – 45
 ، )46وورفه بأنه مح للعاملني  ،وأنه ذو خلق عظيم.

.41

ومن دالئل ِعظم رد النيب  أن امسه مشتق من اسم اهلل عز وجل  ،فمن أمساء اهلل
«حممود»  ،واسم النيب « حممد»  ،ومل يسبق النيب  أحد مسي هبذا االسم.
رال حسان بن ثابت ضي اهلل عنه فيه:
و ّش َّق له من امسه لةيُ ِجةلَّه

.56

حممود وهذا حممد
فذو العرش ٌ

2

تنوع أمسائه  ،رال ابن القيم 3محه اهلل تعاىل يف «زاد املعاد»:4
ومن دالئل ِعةظم رد ه ُّ 

 1سو ة األحزاب. 46 :
« 2دالئل النبوة» للبيهقي .)161/1( ،
3
الز عي مث الدمشقي  ،املعروف بابن ريم اجلوزي  ،من علماء املائ الثامن  ،الزم شيخه ابن تيمي إىل أن مات سن
هو حممد بن أيب بكر بن سعد ُّ
 ، 728فكان من كبا تالمذته  ،مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سن  ، 751كان واسع املعرف  ،روي احلج  ،دريق
االستنباط  ،كثري املصنفات  ،ومؤلفاته مقبول عند مجيع الناق  ،حص را من بعده عياال عليه  ،نصر العقيدة اإلسالمي نصرا مؤز ا  ،و د على
املبتدع نظما ونثرا  ،السيما املتفلسف وا لقبو ي واملؤول واملتصوف  ،محه اهلل مح واسع  ،فقد جدد هو وشيخه دين اهلل  ،فكانا منعطفا يف
حياة األم اإلسالمي  .انظر ترمجته يف «شذ ات الذهب» البن العماد و «ذيل طبقات احلنابل » البن جب  ،ومن أمجع من ترجم له الشيخ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد محه اهلل يف كتابه «ابن ريم اجلوزي  ،حياته وآثا ه».
 ، )86/1( 4الناشر :مؤسس الرسال .
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فصل في أسمائه 
نعوت  ،ليست أعالما حمض  ،ب ل أمساء مشتق من رفات رائم به توجب له
وكلها ٌ
املدح والكمال.
فمنها محمد وهو أشهرها وبه مسي يف التو اة ررحيا.

لسر ذكرناه يف ذلك الكتاب.1
ومنها أحمد وهو اإلسم الذي مساه به املسيح ٍّ

ومنها املتوكل ومنها املاحي واحلاشر والعارب واملقفي ونيب التوب ونيب الرمح ونيب امللحم

والفاتح واألمني.
ويُلحق هبذه األمساء الشاهد  ،واملبشر  ،والبشري  ،والنذير  ،والقاسم  ،والضَّحوك ،
والقةتّال  ،وعبد اهلل  ،والسراج املنري  ،وسيد ولد آدم  ،وراحب لواء احلمد  ،وراحب
املقام احملمود  ،وغري ذلك من األمساء  ،ألن أمساءه إذا كانت أوراف مدح فله من كل
ورف اسم.
ورال جبري بن مطعم :رال سول اهلل  : يل مخس أمساء :أنا حممد وأمحد وأنا املاحي
الذي ميحو اهلل يب الكفر  ،وأنا احلاشر الذي حيشر الناق على ردمي  ،وأنا العارب.
ويف واي ملسلم :وأنا العارب الذي ليس بعده أحد.

2

وأمساؤه  نوعان :أحدهما خاص ال يشاكه فيه غريه من الرسل  ،كمحمد وأمحد
والعارب واحلاشر واملقفي ونيب امللحم .

 1أي كتابه «جالء األفهام يف فضل الصالة على خري األنام».
 2واه البخا ي ( ، )3532ومسلم (.)2354
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والثاني ما يشاكه يف معناه غريه من الرسل  ،ولكن له منه كماله  ،فهو َمتص بكماله
دون أرله  ،كرسول اهلل  ،ونبيه  ،وعبده  ،والشاهد  ،واملبشر  ،والنذير  ،ونيب الرمح ،
ونيب التوب .

وأما إن ُجةعل له من كل ورف من أورافه اسم ؛ جتاوزت أمساؤه املائتني  ،كالصادق
واملصدوق والرؤوف والرحيم إىل أمثال ذلك.
فصل في شرح معاني أسمائه 
أما محمد فهو اسم مفعول  ،من حة مد فهو حممد  ،إذا كان كثري اخلصال اليت حيمد
عليها  ،ولذلك كان أبلغ من حممود  ،فإن حممودا من الثالثي اجملرد  ،وحممد من املضاعف
للمبالغ  ،فهو الذي حيمد أكثر مما حيمد غريه من البشر  ،وهلذا واهلل أعلم مسي به يف
التو اة لكثرة اخلصال احملمودة اليت ُورف هبا هو ودينه وأمته يف التو اة  ،حص متىن موسى

عليه الصالة والسةالم أن يكون منهم.

اسم على زن أفعل التفضيل  ،مشتق أيضا من احلمد.
وأما أحمد فهو ٌ
ورد اختلف الناق فيه ؛ هل هو مبعىن فاعل أو مفعول.

فقالت طائف هو مبعىن الفاعل  ،أي محده هلل أكثر من محد غريه له  ،فمعناه أمحد
احلامدين لربه.
وعلى رول ؛ أحق الناق وأوالهم بأن حيمد  ،فيكون كمحمد يف املعىن  ،إال أن الفرق
بينهما أن حممدا هو كثري اخلصال اليت حيمد عليها  ،وأمحد هو الذي حيمد أفضل مما حيمد
غريه  ،فمحمد يف الكثرة والكمي  ،وأمحد يف الصف والكيفي  ،فيستحق من احلمد أكثر
مما يستحق غريه وأفضل مما يستحق غريه  ،فيحمد أكثر محد وأفضل محد محده البشر.
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وأما امسه المتوكل ؛ ففي رحيح البخا ي عن عبد اهلل بن عمرو رال :ررأت يف التو اة

رف النيب  : حممد سول اهلل  ،عبدي و سويل  ،مسيته املتوكل  ،ليس بفظ وال غليظ
سخ اب يف األسةواق  ،وال جيزي بالسيئ السيئ  ،بل يعفو ويصفح  ،ولن أربضه حص
وال َّ
أريم به املل العوجاء  ،بأن يقولوا «ال إلةٰه إال اهلل»  ،وهو  أحق الناق هبذا االسم ألنه
توكل على اهلل يف إرام الدين توكال مل ي ةش ةركه فيه غريه.

وأما املاحي واحلاشر وال ُةمةقةفِّي والعارب فقد فسرت يف حديث جبري بن مطعم  ،فالماحي

هو الذي حما اهلل به الكفر  ،ومل ميح الكفر بأحد من اخللق ما حمي بالنيب  ، فإنه بعث
وأهل األ ض كلهم كفا إال بقايا من أهل الكتاب  ،وهم ما بني عباد أوثان  ،ويهود
مغضوب عليهم  ،ونصا ى ضالني  ،ورابئ دهري ال يعرفون با وال معادا  ،وبني عباد
الكواكب وعباد النا  ،وفالسف ال يعرفون شرائع األنبياء وال يقرون هبا  ،فمحا اهلل

سبحانه برسوله ذلك حص ظهر دين اهلل على كل دين  ،وبلغ دينه ما بلغ الليل والنها ،
وسا ت دعوته مسري الشمس يف األرطا .
وأما الحاشر ؛ فاحلشر هو الضم واجلمع  ،فهو الذي ُحيشر الناق على ردمه  ،فكأنه
بعث ليحشر الناق.

1

والعاقب الذي جاء عقب األنبياء  ،فليس بعده نيب  ،فإن العارب هو اآلخر  ،فهو مبنزل
اخلامت  ،وهلذا مسي العارب على اإلطالق  ،أي عقب األنبياء جاء بعقبهم.
وأما الـم ِّ
قفي فكذلك  ،وهو الذي رةفى على آثا من تقدمه  ،فقفى اهلل به على آثا من
سبقه من الرسل  ،فكان خامتهم وآخرهم.
 1أي يكون احلشر بعد بعثته يف الرتتيب الزمين  ،مع وجود الفارل الزمين الكبري بني بعثته ويوم احلشر.
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وأما نبي التوبة فه و الذي فتح اهلل به باب التوب على أهل األ ض  ،فتاب اهلل عليهم توب

مل حيصل مثلها ألهل األ ض ربله  ،وكان  أكثر الناق استغفا ا وتوب  ،حص كانوا
يعدون له يف اجمللس الواحد مائ مرة :ب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفو .

وكذلك توب أمته أكمل من توب سائر األمم  ،وأسرع ربوال  ،وأسهل تناوال  ،وكانت توب
من ربلهم من أرعب األشياء  ،حص كان من توب بين إسرائيل من عبادة العجل رتل
أنفسهم  ،وأما هذه األم فلكرامتها على اهلل تعاىل جعل توبتها الندم واإلرالع.
وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث جبهاد أعداء اهلل  ،فلم جياهد نيب وأمته رط ما جاهد
سول اهلل  وأمته  ،واملالحم الكبا اليت ورعت وتقع بني أمته وبني الكفا مل يعهد
مثلها ربله  ،فإن أمته يقتلون الكفا يف أرطا األ ض على تعارب األعصا  ،ورد أورعوا
هبم من املالحم ما مل تفعله أم سواهم.
وأما نبي الرحمة فهو الذي أ سله اهلل مح للعاملني  ،فرحم به أهل األ ض كلهم مؤمنهم
وكافرهم  ،أما املؤمنون فنالوا النصيب األوفر من الرمح  ،وأما الكفا فأهل الكتاب منهم
عاشوا يف ظله وحتت حبله وعهده  ،وأما من رتله منهم هو وأمته فإهنم عجلوا به إىل النا

وأ احواه من احلياة الطويل اليت ال يزداد هبا إال شدة العذاب يف اآلخرة.

وأما الفاتح فهو الذي فتح اهلل به باب اهلدى بعد أن كان ُمرتةجةةا ، 1وفتح به األعني
العمي واآلذان الصم والقلوب الغلف  ،وفتح اهلل به أمصا الكفا  ،وفتة ة ة ة ةح به أبواب
اجلن  ،وفتح به طرق العلم النافع والعمةل الصاحل  ،ففتح به الدنيا واآلخرة والقلوب

واألمساع واألبصا واألمصا .
 1ا تةج بفتح اجليم وختفيفها من اال تاج وهو اإلغالق .انظر «لسان العرب».
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وأما األمين فهو أحق العاملني هبذا االسم  ،فهو أمني اهلل على وحيه ودينه  ،وهو أمني من
يف السماء وأمني من يف األ ض  ،وهلذا كانوا يسمونه ربل النبوة األمني.

وأما الضحوك القتال فامسان مزدوجان ال يفرد أحدُها عن اآلخر  ،فإنه ضحوك يف وجوه
املؤمنني  ،غري عابس  ،وال مقطِّةب  ،وال غضوب  ،وال فظ  ،رتال ألعداء اهلل  ،ال تأخذه
فيهم لوم الئم.
وأما البشري فهو املبشر ملن أطاعه بالثواب  ،والنذير املنذ ملن عصاه بالعقاب.
ورد مساه اهلل عبده يف مواضع من كتابه منها روله وأنه ملا رام عبد اهلل يدعوه ، وروله
تبا ك الذي نزل الفرران على عبده ، وروله فأوحى إىل عبده ما أوحى ، وروله
1
وإن كنتم يف يب مما نزلنا على عبدنا.
وثبت عنه يف الصحيح أنه رال :أنا سيد ولد آدم يوم القيام وال فخر.

2

ومساه اهلل سراجا منيرا  ،ومسى الشمس سراجا وهاجا  ،واملنري هو الذي ينري من غري
إحراق  ،خبالف الوهاج ؛ فإن فيه نوع إحراق وتوهج .انتهى كالم ابن القيم محه اهلل.
وانظر لالستزادة كتاب «دالئل النبوة» للبيهقي  ،باب ذكر أمساء سول اهلل ، 

(.)151/1
.51

ومن دالئل عظم رد ه  ما اختص اهلل به أمته من خصائص  ،و ؤوسها أ بع عشرة.

 1ورف اهلل سوله بالعبودي يف تسع مواضع من القرآن  ،كما ورف اهلل إخوانه األنبياء بذلك  ،عليهم الصالة والسالم  ،انظر
«املعجم املفهرق أللفاظ القرآن».
ويف هذا د على الذين يتوجه ون لألنبياء وربو الصاحلني ببعض أنواع العبادات من دعاء وذبح ونذ وغري ذلك  ،إذ أن األنبياء
عبيد مثلهم  ،والذي يستحق العبادة هو اهلل وحده دون ما سواه.
 2تقدم خترجيه.
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تم الكالم في دالئل عظم قدر النبي محمد  ، ويليه الكالم في خصائص أمة
محمد . 
خصائص أمة محمد 
األول  :أن اهلل تعاىل جعل أمته خري األمم  ،وارطفاها من مجيع اخللق  ،لتكون أم حممد

 ، رال تعاىل كنتم خري أم أخرجت للناق تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
وتؤمنون باهلل.
وعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه مسع النيب  يقول يف روله كنتم خري أم
1
أخرجت للناق رال :إنكم تتمون سبعني أم  ،أنتم خريها وأكرمها على اهلل.
الثاني  :أن اهلل اجتباها لتكون األم الوسط الشاهدة على مجيع األمم السابق  ،رال تعاىل
وكذلك جعلناكم أم وسطاً لتكونوا شهداء على الناق ويكون الرسول عليكم شهيداً، 
ورال تعاىل هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج.
وعن أيب سعيد اخلد ي ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : جييء نوح وأمته  ،فيقول
اهلل تعاىل :هل بلّغت؟
فيقول :نعم أي ب.
فيقول ألمته :هل بلغكم؟
فيقولون :ال  ،ما جاءنا من نيب.
فيقول لنوح :من يشهد لك؟
 1واه الرتمذي ( ، )3661وابن ماجه ( ، )4288وأمحد ( ، )3/5والبيهقي ( ، )5/1وحسن إسناده حمققو «املسند» واأللباين.
ولفظ الرتمذي أنه مسع النيب  يقول يف روله تعاىل كنتم خريأم أخرجت للناق ، فذكره.
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فيقول :حممد  وأمته.
فتشهد أنه رد بلغ  ،وهو روله جل ذكره وكذلك جعلناكم أم وسطا لتكونوا شهداء
على الناق.
1
والوسط العدل.
رال ابن جرير الطربي محه اهلل :وأ ى أن اهلل – تعاىل ِذكره – إمنا ورفهم بأهنم وسط
بالرتهب  ،ورِيلِهم 2يف
لتوسطهم يف الدين  ،فال هم أهل غلو فيه غلو النصا ى الذين غلو ُّ
عيسى ما رالوا فيه ، 3وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل  ،ورتلوا

أنبيائهم  ،وكذبوا على هبم  ،وكفروا به  ،ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه  ،فورفهم اهلل
بذلك  ،إذ كان أحب األمو إىل اهلل أوسطها .انتهى.
الثالث :أهنم ِ
اآلخرون يف الدنيا  ،السابقون يوم القيام يف احلساب ودخول اجلن  ،فعن

أيب هريرة ضي اهلل عنه أنه س ِةمع سول اهلل  يقول :نةحن ِ
اآلخرون السابة ةقون يوم
4

القيام  ،بةةيد أهنم أوتوا الكتاب من ربلنا.
رال ابن حجر محه اهلل :أي اآلخرون زمانا األولون منزل  ،واملراد أن هذه األم  -وإن
تأخر وجودها يف الدنيا عن األمم املاضي  -فهي سابق هلم يف اآلخرة  ،بأهنم أول من
حيشر  ،وأول من حياسب  ،وأول من يُقضى بينهم  ،وأول من يُدخ ُل اجلن  .انتهى.
 1واه البخا ي (.)3331
 2أي :وروهلم.
 3أي :رول طائف منهم إنه ابن اهلل ورول طائف إنه ثالث ثالث ورول طائف إنه هو اهلل  ،تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبريا.
 4واه البخا ي ( )876ومسلم ( ، )855و واه مسلم عن حذيف أيضا ( )856ولفظه :اآلخرون من أهل الدنيا  ،واألولون يوم
القيام املقضي هلم ربل اخلالئق.
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الرابع  :ومن خصائص هذه األم أهنم أول من جيوز على الصراط يوم القيام  ،مع النيب

 ، كما يف حديث أيب هريرة ضي اهلل عنه :فيضرب الصراط بني ظهراين جهنم  ،فأكون
1
أول من جيوز من الرسل بأمته.
الخامس :ومن خصائص أم حممد أهنم ُهدوا ليوم اجلمع  ،ففي حديث أيب هريرة
املتقدم ، ... :مث هذا يومهم الذي فُ ِرض عليهم فاختلفوا فيه  ،فهدانا اهلل له  ،فالناق لنا
فيه تبع  ،اليهود غدا  ،والنصا ى بعد غد.
ورال ابن حجر محه اهلل يف معىن (فُةرض عليهم) أي فُةرض تعظيمه.
وهداي الصحاب ليوم اجلمع كان عن اجتهاد منهم  ،اختا ه ابن حجر محه اهلل كما يف
شرحه للحديث  ،واستدل مبا واه عبد الرزاق يف «مصنفه» 2ورححه عن حممد بن
3
قدم سول اهلل  وربل أن تةُةن ةةزل اجلمع  ، 4وهم
سريين رال :جة َّمع أهل املدين ربل أن ي ُ

الذين مسوها اجلمع  ،فقالت األنصا  :لليهود يوم جيتمعون فيه كل سبع أيام  ،وللنصا ى
أيضا مثل ذلك  ،فهلُم فلنجعل يوما جنةةتمع ونذكر اهلل ونصلي ونشةةكره فيه  -أو كةةما
سمون يوم اجلمع يوم العروب  ،فاجتمعوا إىل أسعد
رالوا  -فاجعلوه يوم العروب  ،وكانوا يُ ُّ
فسموه اجلمع  ،حص اجتمعوا إليه  ،فذبح أسعد بن
بن ُز ا ة فصلى هبم يومئذ وذ ّكرهم َّ ،
ز ا ة هلم شاة  ،فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة  ،وذلك لقلتهم  ،أنزل اهلل يف ذلك إذا
نودي للصالة من يوم اجلمع فاسعوا إىل ذكر اهلل.

 1واه البخا ي ( )7437ومسلم (.)182
 2كتاب اجلمع  ،بررم (.)5144
 3مجع بتشديد امليم أي رلوا اجلمع .
 4أي سو ة اجلمع .

41

الدالئل الخمسون على عـظم قدر النبي محمد 

رال ابن حجر محه اهلل :وهذا وإن كان مرسال فله شاهد بإسناد حسن  ،أخرجه أمحد وأبو
داود 1وابن ماجه 2ورححه ابن خزمي  3وغري واحد  ،من حديث كعب بن مالك رال:
كان أول من رلى بنا اجلمع ربل مقدم سول اهلل  املدين أسعد بن ز ا ة  ،احلديث.
فمرسل ابن سريين يدل على أن أولئك الصحاب اختا وا يوم اجلمع باالجتهاد.
ُ
4
ِ
وال مينع ذلك أن يكون النيب  علمه بالوحي وهو مبك فلم يتمةكن من إرامتها ث ّةم ،
فقد و د فيه حديث عن ابن عباق عند الدا رط ة ة ةين  ،ولذلك جةمع بةهم أول ما ِ
ردم
ّ
املدين  ،كما حكاه ابن إسحاق وغريه  ،وعلى هذا فقد حصلت اهلداي للجمع جبهيت
البيان والتوفيق.
وريل يف احلكم يف اختيا هم اجلمع وروع خلق آدم فيه  ،واإلنسان إمنا ُخةلِق للعبادة ،
فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه  ،وألن اهلل تعاىل أكمل فيه املوجودات  ،وأوجد فيه
اإلنسان الذي ينتفع هبا  ،فناسةب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه .انتهى.
رال مقيده عفا اهلل عنه :ورد ذكر ابن القيم يف «زاد املعاد» ثالثني خصيص ليوم اجلمع .

 1بررم (.)1661
 2بررم (.)1682
 3انظر «رحيح ابن خزمي » (.)112/3
 4أي يف ذلك الورت.
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حج ة ةلني 1من أثر
السادس :ومن خ ةصةائص أم مةحمد أن ةةهم يأتون يوم القةةيام غُةةرا ُمة َّ

الوض ةةوء  ،وهبذا يعرفهم النيب  من غريهم.

2

السابع :ومن خصائص أم حممد  أن اهلل يُدخل منهم اجلن سبعون ألفا بغري حساب

وال عةذاب  ،وهذا احلديث ثابت يف الصحيحني ، 3ويف زيادة :مع كل ألف سب ة ة ة ة ةعون
5
ألف  ،وثالث حةثيات 4من حثياته.
الثامن :ومن خصائص أم حممد  أهنم نصف أهل اجلن  ،كما يف حديث ابن مسعود
ضي اهلل عنه.

6

التاسع  :ومن أخص خصائص هذه األم أهنا ال جتتمع على ضالل  ،ودليل هذا حديث
كعب بن عارم األشعري ضي اهلل عنه  ،مسع النيب  يقول :إن اهلل تعاىل رد أجا أميت
7
من أن جتتمع على ضالل .

 1الغرة بياض يف الوجه  ،والتحجيل بياض يف القدم  ،وهاتني الكلمتني تستعمالن يف الفرق  ،ولكنهما استعريتا هنا لورف املؤمنني
يوم القيام  ،جعلنا اهلل منهم.
 2انظر رحيح البخا ي ( )136ومسلم (.)246
 3انظر رحيح البخا ي ( )5765ومسلم (.)226
 4احلثوة هي الغرف باليد  ،يقال حثا أي اغرتف بيده  ،ومعىن السياق أن اهلل حيثو من الناق ثالث حثيات يدخلهم اجلن بغري
حساب  ،واهلل اعلم بالكيفي ألنه من الغيب الذي اختص اهلل بعلمه.
 5أخرجه الرتمذي ( )2437وأمحد ( )256/5وابن ماجه ( )4286عن أيب أمام الباهلي  ،ورحح إسناده األلباين وحمققو
«املسند».
 6أخرجه البخا ي ( )6528ومسلم (.)221
 7واه ابن أيب عارم ( )82وحسنه األلباين بشواهده كما يف «السلسل الصحيح » (.)1331
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ورال أبو مسعود ضي اهلل عنه :عليكم باجلماع  ،فإن اهلل ال جيمع أم حممد  على
1
ضالل .
العاشر  :ومن خصائص أم حممد مضاعف أجرها  ،فعن ابن عمر ضي اهلل عنهما  ،عن
النيب  رال :مثلكم ومثل أ هل الكتابني كمثل جل استأجر أجراء  ،فقال :من يعمل يل
من غدوة إىل نصف النها على ررياط2؟
ِ
فعملت اليهود.
مث رال :من يعمل يل من نصف النها إىل رالة العصر على ررياط؟
ِ
فعملت النصا ى.
مث رال :من يعمل يل من العصر إىل أن تغيب الشمس على ررياطني؟ فأنتم هم  ،فغضبت
اليهود والنصا ى  ،فقالوا :ما لنا أكثر عمال وأرل عطاء؟
رال :هل نقصتُة ة ُكم من حقكم؟

رالوا :ال.
3
رال :فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
ومن دالئل مضاعف أجو أمته أن اهلل فرض على النيب  ليل أسري به مخسون رالة يف
اليوم والليل  ،مث اجع به ليخفِّف عدد الصلوات  ،فما زال خيففها حص بلغت خةمسا ،
4
مث اجعه فقال :هن مخس وهن مخسون  ،ال يُ َّ
بدل القول لدي.
 1واه ابن أيب عارم ( )85ورححه األلباين يف «ظالل اجلن ».
 2املراد بالقرياط النصيب  ،وهو يف األرل نصف دانق  ،والدانق سدق د هم .راله ابن حجر يف شرح احلديث.
 3واه البخا ي (.)2268
 4واه البخا ي ( ، )341ومسلم ( )163عن أيب ذ ضي اهلل عنه.

43

الدالئل الخمسون على عـظم قدر النبي محمد 

أي هي مخس يف األداء ولكنها مخسون يف الثواب.
الحادي عشر :ومن خصائص أم حممد  أنه ال ية ُع َّمها اهلالك جبدب وال غرق  ،فعن
عامر بن سعد عن أبيه أن سول اهلل  أربل ذات يوم من العالي  ،حص إذا مر مبسجد

بين معاوي دخل فركع فيه كعتني  ،ورلينا معه  ،ودعا به طويال  ،مث انصرف إلينا  ،فقال
 : سألت يب ثالثا فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة ؛ سألت يب أن ال يهلك أميت
بالسةن  1فأعطانيها  ،وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها  ،وسألته أن ال جيعل
َّ
2
بأسهم بينهم فمنعنيها.
الثاني عشر :ومن أفضل خصائص أم حممد  حسن الشريع اليت ُه ِديت إليها  ،فهي
شريع مسح  ،حوت ما يف الشرائع املتقدم عليها من اخلري  ،وطرحت ما يف الشرائع
املتقدم عليها  ،كرفع احلرج  ،والعفو عن اخلطأ والنسيان واإلكراه وحديث النفس  ،وأن

أحل هلا بعض ما ح رم على من ربلها من األمم  ،فعن جابر ضي اهلل عنه  ،أن النيب 
رال :أعطيت مخسا مل يعطهن أحد ربلي ؛ نصرت بالرعب مسرية شهر  ،وجعلت يل
األ ض مسجدا وطهو ا  ،فأميا جل أدكته الصالة فليصل  ،وأحلت يل الغنائم ومل حتل
ألحد ربلي  ،وأعطيت الشفاع  ،وكان النيب يبعث إىل رومه خار وبعثت إىل الناق
عام .

3

1
السةن ُ هي اجلدب.
َّ
 2واه مسلم (.)2881
 3واه البخا ي ( )335ومسلم (.)521
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جدد هلا دينها على
الثالث عشر :ومن خصائص أم حممد  أن اهلل يقيض هلا من يةُ ِّ
أق كل مائ سن  ،ليُحفظ دينها على مر القرون  ،فعن أيب هريرة ضي اهلل عنه أن سول
1
اهلل  رال :إن اهلل يبعث هلذه األم على أق كل مائ سن من جيدد هلا دينها.
الرابع عشر :ومن خصائص أم حممد  منها بقاء طائف منها على احلق إىل ريام

الساع  ،جعلنا اهلل والقا ئني منهم  ،فعن املغرية بن شعب ضي اهلل عنه أن سول اهلل 
2
رال :ال تزال طائف من أميت ظاهرين على احلق  ،حص يأتيهم أمر اهلل وهو ظاهرون.
وعن ثوبان ضي اهلل عنه رال :رال سول اهلل  : ال تزال طائف من أميت ظاهرين على
3

احلق ال يضرهم من خذهلم حص يأيت أمر اهلل وهم كذلك.
وعن جابر بن عبد اهلل ضي اهلل عنه رال :مسعت سول اهلل  يقول :ال تزال طائف من
4
أميت يقاتلون على احلق  ،ظاهرين إىل يوم القيام .
وعن معاوي بن ررة عن أبيه رال :رال سول اهلل  : ال تزال طائف من أميت منصو ين ال
5
يضرهم من خذهلم حص تقوم الساع .
وعن معاوي بن أيب سفيان ضي اهلل عنه أن النيب  رال :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف

 1أخرجه أبو داود ( ، )4211ورححه األلباين يف «السلسل الصحيح » (.)511
 2أخرجه البخا ي ( )7311عن املغرية بن شعب ضي اهلل عنه.
 3أخرجه مسلم ( )1126والرتمذي ( )2221وابن ماجه ( ، )16وأمحد (.)271/5
 4أخرجه مسلم ( )1123وأمحد ( ، )345/3والبيهقي (.)31/1
 5أخرجه الرتمذي ( ، )2112وابن ماجه ( ، )6وابن حبان ( ، )261/1واللفظ البن ماجه.
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الدين  ،وال تزال عصاب من املسلمني يقاتلون على احلق  ،ظاهرين على من ناوأهم إىل يوم
1
القيام .
ويف واي أن عمري بن هانئ رال :مسعت معاوي بن أيب سفيان على هذا املنرب يقول:
مسعت سول اهلل  يقول :ال تزال طائف من أميت رائم بأمر اهلل ال يضرهم من خذهلم
2
أو خالفهم حص يأيت أمر اهلل عز وجل وهم ظاهرون على الناق.
ويف الباب أحاديث رحيح عن زيد بن أ رم ، 3وأيب أمام  ، 4وعمران بن حصني، 5
واملغرية بن شعب  ، 6ضي اهلل عنهم أمجعني.

 1أخرجه أمحد ( ، )13/4ورال حمققو «املسند» :إسناده رحيح على شرط مسلم.
 2أخرجه أمحد ( ، )161/4ورال حمققو «املسند» :إسناده رحيح  ،جاله ثقات جال الصحيح.
 3أخرجه أمحد (.)361/4
 4أخرجه أمحد (.)261/5
 5أخرجه أمحد ( ، )437 ، 421/4وأبو داود (.)2484
 6واه مسلم (.)1121
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مت الكتاب حبمد اهلل تعاىل
وفقنا اهلل لتعظيم نبيه واتباع دينه
آمني
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