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مقدمــــــــــــــة

احلمد هلل رب العاملني، وال عدوان اإال على الظاملني، وال�سالة وال�سالم على 

اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني، نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن تبعهم 

باإح�سان اإىل يوم الدين.

وبعد:

م�سئية  كاريكاتريية  �سوراً  وغريها  »الدمنارك«  يف  �سابقا  ال�سحف  ن�سر  بعد 

خلامت االأنبياء واملر�سلني، نبينا حممد ]، وح�سل ما ح�سل وقتها من ا�ستثارة 

للم�سلمني، وحتد مل�ساعرهم، واحتقار لدينهم ومقد�ساتهم ورموزهم، وردود فعل 

غا�سبة يف اأنحاء العامل االإ�سالمي.

فوجئ امل�سلمون مرة اأخرى هذه االأيام، بانت�سار فلم �سينمائي جديد لبع�ض 

ن�سارى العرب احلاقدين، واملقيمني باأمريكا، وبتمويل من تاجر يهودي حاقد، 

ميثل فيه �سخ�ٌض دور النبي عليه ال�سالة وال�سالم؟؟! وي�سيء له والأهل بيته 

بالقول والت�سرفات؟!

ب�سخ�سية  متعلقا  لي�ض  هذا  اأّن  تنا�سوا  اأو  واأولئك  ال�سالون  هوؤالء  ون�سي 

�سيا�سية، وال برئي�ض لدولة، وال قائد حلزب من االأحزاب، وال رجل من عامة 

النا�ض، بل هو متعلق بني كرمي من اأنبياء اهلل الكرام، بل بخامت االأنبياء واملر�سلني، 

و�سيد ولد اآدم اأجمعني، الذي هو دعوة اأبينا اإبراهيم عليه ال�سالم، وب�سرى نبي 

اهلل عي�سى عليه ال�سالم يف االإجنيل، ومن اكتمل فيه الكماُل املمكن يف الب�سر، 

َخلقا وُخلقا، ومن حملت ر�سالته الرحمة للعاملني، لو كانوا يعلمون؟؟!
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ُمتّنا على عباده بهذه النعمة {ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   قال اهلل تعاىل 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ} )اآل عمران: 164(.

وقد اعرتف بف�سله عليه ال�سالة وال�سالم وعقله، ومكانته ومنزلته، و�سمائله 

العطرة، ومعجزاته الباهرة، وبراهينه الّنرية، عقالوؤهم ومفكروهم اأدبائهم وقادتهم 

وروؤ�ساوؤهم.

عليه  هو  اأحيا  فقد  املوتى،  ُيحيي  ال�سالم  عليه  عي�سى  اهلل  نبي  كان  ولئْن 

اأف�سل ال�سالة وال�سالم اأماً من الب�سر، من العرب والعجم.

 

كالَبـدِر مْن حيـُث التفـَتّ راأيَتـه

ُيهـدي اإىل عينيـك ُنـوراً ثـاقــباً      

ووؤها كال�ّسم�ِض يف كبِد ال�ّسماء و�سَ

َيغـ�سـى البـالَد م�سـارقـاً ومغاربـا      

 

واملر�سلني،  االأنبياء  بجميع  كفر  فقد  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  به  َكَفر  ومن 

چ   چ  چ  چ  ڇ   ال�سالم {  عليه  نوح  قوم  تعاىل عن  قال  كما 

ڇ} )الفرقان: 37(. وهم اإمنا كّذبوا نوح عليه ال�سالم فقط.
من  نبياً  انتق�ض  اأو  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  انتق�سه  مْن  اأّن  يقينا  نعتقد  اإننا 
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اأنبياء اهلل تعاىل، اأّن اهلل �سينتقم منه، اإْن عاجاًل اأو اآجال.

قال تبارك وتعاىل {ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ   ک} )االأحزاب: 57(.
وهذا ي�سمل كل اأذية قولية اأو فعلية، مْن �سٍب اأو �ستم، اأو ا�ستهزاء وحتقري، 

اأو تنق�ض له، اأو لدينه اأو اأحكام �سريعته، فمن فعل ذلك، فقد طرده اهلل من 

رحمته، واأعد له العذاب املهني، جزاء له على اإهانته لر�سوله ].

ونعلم اأي�سا اأن اهلل تعاىل �سيقطع دابره، ويقطع عنه اخلري، كما قال { ک     

ک  ک  ک} )الكوثر: 3(.
له،  انت�سر اهلل �سبحانه  األهذا جمعتنا؟  تباً لك !  اأبولهب:  وملا قال له عّمه 

گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    } تعاىل  قوله  واأنزل 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ} )امل�سد(.

بل قد حّذر الرب العزيز الكرمي من رفع ال�سوت عليه، كرامة له واحرتاما 

واإكراما، واأخرب اأن ذلك من حمبطات االأعمال، فقال عز وجل {ک  ک  

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ     ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ} )احلجرات: 2(.
قال االإمام �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمة اهلل:

ِذْكره،  فينقطع  ميوت  اأنه  وق�سدوا  اأبرت،  اإنه   [ الر�سول  عن  قالوا  »والذين 
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عوقبوا بانبتارهم، كما قال تعاىل { ک     ک  ک  ک} )الكوثر: 3(.

البدع املخالفون  اأهل  اإال برته اهلل، حتى  الر�سول  قال: فال يوجد مْن �سناأ 

ل�سنته. قيل: الأبي بكر بن عيا�ض: اإن بامل�سجد قوماً يجل�سون للنا�ض ويتكلمون 

ال�سنة يبقون  اأهل  اإليه، لكن  النا�ض  بالبدعة، فقال: من جل�ض للنا�ض جل�ض 

ويبقى ذكرهم، واأهل البدعة ميوتون وميوت ذكرهم«. املجموع ) 172/13(.

كنبح  اإال  ومكرهم،  وتهريجهم  القبيحة،  واأفالمهم  امل�سيئة،  ر�سوماتهم  وما 

الكالب الذي ال ي�سر عايل ال�سحاب !!

االأتباع،  وكرثة  الذكر،  رفع  له  �سيبقى  الذي  فهو   [ حممد  اهلل  نبي  اأما 

والن�سر على االأعداء، كما اأخربنا ربنا تبارك وتعاىل.

من  بغريهم  وال  بامل�سركني  يبايل  ال  باأن   [ ر�سوله  وجل  عّز  اهلل  اأمر  وقد 

امل�ستهزئني به، من طغى وبغى، واأال ت�سده تلك اأقوالهم واأفعالهم عن دعوته ودينه، 

وال ت�سغله عن وظييفته ودعوته، فقال له تعاىل {ٿ  ٹ  ٹ} 

هم واأذاهم مبا ن�ساء 
ّ
)احلجر: 95(. اأي: امل�ستهزوؤن بك ومبا جئت به، كفيناك �سر

من اأنواع العقوبات الرادعة لهم، يف الدنيا واالآخرة.

اأحٌد  تظاهر  ما  فاإنه  �سبحانه،  فعل  وقد  اهلل:  رحمه  ال�سعدي  ال�سيخ  قال 

باال�ستهزاء بر�سول اهلل ] ومبا جاء به، اإال اأهلكه اهلل، وقتله �سر قتله«.

واهلل ال يخلف امليعاد.

وقال �سبحانه {ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  

ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ} )االأنفال: 30(.
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  وقد كتبنا هذه االأوراق يف بيان كيفية ن�سرة نبينا ] علماً وعمال، بعد اأن 

ظهرت على ال�ساحة العربية واالإ�سالمية اأعمال بعيدة كل البعد عن الو�سائل 

ال�سحيحة لن�سرة النبي ]، من اأعمال �سغب وقتل لبع�ض املعاهدين، واعتداء 

على ال�سفارات والعاملني فيها، وتخريب للمن�ساآت، وا�سطدام مع رجال االأمن، 

وح�سول فو�سى وا�سطراب، ما ال يتوافق مع اأحكام ال�سريعة املحمدية؟!

ويف احلديث عنه ]: »مْن قتَل معاهداً، مل َيرح رائحة اجلنة« رواه البخاري.

الدول  �سفراء  لدى  ر�سمياً  اإنكار ذلك  االإ�سالمية  الدول  لكن يجب على 

املعتدية، وميكن اأي�ساً رفع دعاوى ق�سائية، وحما�سبة ال�سفهاء على تعديهم على 

مقد�سات امل�سلمني ورموزهم.

اللهم اأعزَّ االإ�سالم وامل�سلمني، واأذّل ال�سرك وامل�سركني.

اللهم عّلمنا من كتابك ما جهلنا، ومن هدي نبيك ] ما غاب عنا، وارزقنا 

ح�سن االتباع له، بف�سلك ورحمتك، واأنت اأرحم الراحمني.

{ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ} )�ض: 87 – 88(.

 

 

وكتــــــبه 	 	 	 	 	

د.	محمد	احلمود	النجدي 	 	 	 	 	
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هيٌد  تمَ

ما	هي	النبوة؟

النبوة: �سفارة العبد بني اهلل تبارك وتعاىل وبني َخلقه، الإزاحة عللهم يف اأمر 

معادهم ومعا�سهم.

والنبوة اإما م�ستقة من النباأ، وهو اخلرب، فتقول: النبيُء والنبي، بالهمز وبدونه، 

ومنه قوله تعاىل {ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ} )احلجر: 49(.

وة وهي االرتفاع.
ْ
ب واإما م�ستقة من الَنّ

وذاك الرتفاع قدره ومنزلته.

اأحداً  اأر�سلت  فاإذا  التوجيه،  العرب:  لغة  يف  وهو  االإر�سال  من  والر�سالة 

بر�سالة: فهو ر�سوٌل ومر�سل.

والنبوة والر�سالة نعمٌة من اهلل تعاىل وحده، ميُنّ بها على من ي�ساء مْن عباده، 

من �سبق علم اهلل با�سطفائه واختياره.

فال يبلغها اأحٌد بعلمه وال بك�سفه، وال ي�ستحقها بتهذيب نف�سه  وتخلي�سها 

واإنعامه، كما  تبارك وتعاىل  من االأو�ساف املذمومة، بل هي حم�ض ف�سل اهلل 

قال �سبحانه {ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ} )االأنعام: 124(.

وملا قال امل�سركون مقرتحني {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ} )الزخرف: 31(.
قال اهلل تعاىل مبينا لهم اأن االأمر له وحده جل وعال {ۆ   ۆ  ۈ  
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ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  
ائ} )الزخرف: 32(.

فاإذا كانت معاي�ض العباد واأرزاقهم الدنيوية بيد اهلل تعاىل، هو الذي يق�سمها 

علمه  بح�سب  ي�ساء،  من  على  وي�سيقه  ي�ساء،  ملن  الرزق  فيب�سط  عباده،  بني 

وحكمته.

فاإن رحمته الدينية ورزقه، اأوىل واأحرى اأن تكون بيده تبارك وتعاىل.

سل	وِصفاتهم: صاِئُص	األنبياِء	والُرّ خمَ

رفيعة، وخ�سائ�ض عالية، ال  تبارك وتعاىل الأنبيائه ور�سله �سفات  جمع اهلل 

جتدها جمتمعة يف غريهم من الب�سر.

باملحامد،  يت�سف  مل  مْن  اتباع  عن  ت�ستنكف  الب�سرية  النفو�ض  اأّن  وذلك 

وال�سمائل والف�سائل، يف القول والفعل، واخَللق واخُللق، والطبع واخللة.

وقبل اأن نذكر �سفاتهم نقول:

، كما قال اهلل �سبحانه عن ر�سله اأنهم قالوا الأقوامهم  
ٌ
اإن االأنبياء والر�سل ب�سر

ٺ}  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    }
)اإبراهيم: 11(.

وقال تعاىل حكاية عن نبينا حممد عليه ال�سالة وال�سالم { يئ   جب      حب  خب      

مب  ىب  يب} )الكهف: 110(. 
ولذا يحتاجـون اإىل الطعـام وال�سـراب كغريهم من النـا�ض، كما قال تعاىل 
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{ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ           ڭ} )االأنبياء: 8(.

وقال تعاىل حكاية عن اإبراهيم عليه ال�سالم  {ائ  ەئ  ەئ  وئ    

ېئ}  ېئ      ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  
)ال�سعراء: 79 – 81(.

ىئ   مئ   حئ    } وال�سالم  ال�سالة  عليه  حممد  نبينا  عن  تعاىل  وقال 

يئ} )الزمر: 30(.
ويتعر�سون لالبتالء كغريهم من الب�سر، كما قال تعاىل عن نبيه يو�سف عليه 

ال�سالم {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې} )يو�سف: 42(.

بل هم اأ�سد النا�ض بالء، كما �سّح يف احلديث.

وأما	صفاتهم،	فهي	باختصار:

ڳ   ڳ     ڳ    ڳ   گ   {گ   وتعاىل  تبارك  قال  الذكورّية:    -1

ڱ  ڱ} )يو�سف: 109(.
وذلك اأن النبوة والر�سالة تقت�سي الدعوة اإىل اهلل تعاىل، وخماطبة الرجال، 

ومقابلتهم يف ال�سر والعلن، وقيادتهم و�سيا�ستهم، واإعداد اجليو�ض، وغري ذلك 

ما ال ي�سلح له اإال الرجال.

ق و�سُف نق�ض ال يليق باالأنبياء، وياأنف النا�ض 
ّ
2 – احلرية: وذلك اأن الر

وي�ستنكفون من اتباع من ات�سف به.

�سب: فالر�سل كلهم ذوو ن�سٍب �سريف، فجميع الر�سل بعد  3 – �سرف الَنّ
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من  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  بعد  الر�سل  وجميع  ذريته،  من  ال�سالم  عليه  نوح 

ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   {ڦ   تعاىل  قال  ذريته، 

ڃ} )احلديد: 26(.
4 – ال�سالمة من العيوب املنّفرة: فجميع اأنبياء اهلل ور�سله قد �سانهم اهلل 

تعاىل عن العيوب املنفرة للطباع، كالرب�ض واجلذام واخلر�ض ونحوها.

ومن  منهم،  وال�سماع  بهم  االجتماع  عن  النا�ض  ُتنّفر  العيوب  هذه  الأّن 

اتباعهم.

وقد اتهم بنو اإ�سرائيل مو�سى عليه ال�سالم، واآذوه واّدعوا اأن به بر�ساً، اأو اآفة 

يف ج�سده، فرّباأه اهلل تعاىل، قال �سبحانه {گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ} )االأحزاب: 69(.

5 – الكمال يف االأخالق: فاالأنبياء �سلوات اهلل عليهم اأجمعني يف غاية من 

الكمال يف االأخالق والف�سائل، قال تعاىل عن نبيه اإبراهيم عليه ال�سالم {چ  

چ    ڇ  ڇ  ڇ} )هود: 75(.

اإ�سماعيل عليه ال�سالم {ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ              وقال تعاىل يف 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  } )مرمي: 54(.
وقال �سبحانه عن يحيى عليه ال�سالم { ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ} )مرمي: 13 – 14(.

وقال تعاىل يف نبينا حممد ] {ڱ  ڱ     ڱ  ں} )القلم: 4(.

6 – العقل الراجح والفطنة والذكاء: فلم يبعث اهلل تعاىل نبياً اإال كان على 
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جانب كبري من ذلك، قال تعاىل يف خليله اإبراهيم \ {  ڱ  ں  ں    

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ} )االأنبياء: 51(.
ويف مناظرته للطاغية )النمروذ( التي حكاها القراآن يف �سورة البقرة {ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ...} )البقرة: 258(. ما يدل على �سرعة بديهة 
وذكاء، وكيف ُبهت عدو اهلل من دليل اإبراهيم عليه ال�سالم.

وهكذا ملا حطم االأ�سنام وحاوره قومه، األزمهم بعجز اأ�سنامهم التي يعبدونها، 

الأنها مل تدفع نف�سها، اأو متنع ال�سوء، وذلك يف �سورة )االأنبياء 58 – 67(.

7 – الع�سمة: فقد اأجمعت االأمة على االأنبياء مع�سومون فيما يخربون به 

يجوز  فال  وال�سرائع،  والعقائد  والنواهي،  واالأوامر  االأخبار  من  تعاىل،  اهلل  عن 

عليهم الغلط يف التبليغ والر�سالة يف �سيء منها األبتة، قال تعاىل {ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ} )النجم: 3 – 4(.
 8 – حتقيقهم كمال العبودية: فاالأنبياء والر�سل قد حازوا ق�سب ال�سبق يف 

هذا امليدان، وقد اأثنى اهلل تعاىل عليهم مبقام العبودية يف موا�سع من كتابه، فقد 

ذكر جملة من اأنبيائه ور�سله، وقال عقب ذكر كل واحٍد منهم {چ  چ  چ  

چ} )ال�سافات: 111(.
قال �سبحانه عن نبينا حممد عليه ال�سالة وال�سالم { ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ} )الكهف: 1(.
وقال {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ} )اجلن: 19(.
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لية ممَ أكثر	من	سبعني	وسيلة	ِعْلميًة	وعمَ
لنصرة	النبي	]

واملر�سلني،  االأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني،،،

وبعد:

فاإَنّ اأوَل ركٍن مْن اأركان االإ�سالم العظيمة هو: �سهادة اأن ال اإله اإال اهلل، واأن 

حممداً ر�سول اهلل. وحتقيق ال�سطر الثاين من ال�سهادتني، وهو �سهادة اأن حممداً 

ر�سول اهلل  تتم من خالل االأمور التالية:

أواًل: ت�سديق النبي ] يف كل ما اأخرب به، واأوله: اأنه ر�سول اهلل ومبعوثه 
لدين  املت�سمنني  وال�سنة  بالقراآن  تعاىل  وحيه  لتبليغ  كافة،  واالأن�ض  اجلن  اإىل 

االإ�سالم الذي ال يقبل اهلل تعاىل ديناً �سواه.

واالنقياد  الكامل،  الت�سليم  له  والت�سليم  بحكمه،  والر�سى  طاعته  	ثانيًا: 
ل�سنته، واالقتداء بها، ونبذ ما �سواها.

	ثالثًا: ترك ما نهى عنه وزجر، وتعظيم ما حرم، فاإن ما حرمه ر�سول اهلل ] 
كما حرم اهلل تعاىل.

رابعًا: حمبته ]  فوق حمبة الوالد والولد والنف�ض، ما يرتتب عليه تعظيمه، 
واإجالله، وتوقريه، ون�سرته، والدفاع عنه، والتقيد مبا جاء عنه.

اإميانه،  لي�سح  اجلليلة،  املعاين  هذا  لتحقيق  ي�سعى  اأن  م�سلم؛  كل  فعلى   
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وليحقق ال�سطر الثاين من كلمة التوحيد، ولتقبل �سهادته باأن حممداً ر�سول 

اهلل، فاإن املنافقني قالوا: { گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  

ں  ں     ڻ  ڻ} )املنافقون: 1(، فلن تنفعهم �سهادتهم، الأنهم 
مل يحققوا معناها، ومل يعملوا مبقت�ساها.

املحبة،  تلك  مبقت�سى  العمل  ميكننا من خاللها  التي  االأمور  بع�ض  واإليك 

واأداء واجب الن�سرة  للنبي ] جتاه هذه الهجمات ال�سر�سة املتكررة عليه، فاإن 

علينا اأن نفديه باأوالدنا ووالدينا واأنف�سنا واأموالنا، كٌل على قدر اإمكانياته، فالكل 

:
(((

يتحمل م�سوؤوليته، بح�سب قدرته وعلمه وا�ستطاعته، ومن خالل موقعه

1- كنا قد كتبنا هذا املقال يوم اأْن خرجت الر�سومات امل�سيئة، ثم ملا ح�سل ظهور الفلم القبيح اأعدنا 

النظر فيه وزدناه، وقد ا�ستفدنا من مقال للجنة العاملية لن�سرة خامت االأنبياء اجلمعة بتاريخ: 8 �سفر 

1426 هـ - 2005/3/18.
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أما	ُنصرته	على	مستوى	الًفرد

أوال: الّتفكري يف دالئل ُنبوته ] القاطعة، باأنه ر�سول رب العاملني، واأ�سلها 
القراآن الكرمي، وما ت�سمنه من دالئل على �سدق نبوته ].

فقد اأجرى اهلل تبارك وتعاىل على يد اأنبيائه ور�سله من املعجزات الباهرات، 

يدع  مبا ال  اهلل،  ر�سل  اأنهم  ما يدل على �سدق دعواهم  القاطعات،  والدالئل 

جماال لل�سك والريبة اأبدا، قال اهلل تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ} 

)احلديد:  25(.

 خارق للعادة، مقرون بالتحدي، �سامل من املعار�سة، ُيظهره اهلل 
ٌ
واملعجزة: اأمر

على يد ر�سله. 

وملا اأر�سل اهلل نبيه مو�سى \ اآتاه من االآيات واملعجزات ما يقيم به احلجة 

م�سيئة  بي�ساء  تكون  التي  ال�سالم  عليه  يده  ذلك:  ومن  وقومه،  فرعون  على 

كالقمر، وع�ساه التي تنقّلب ثعبانا، وغريها من االآيات.

منها:  مبعجزات،  اأيده  اإ�سرائيل  لبني   \ عي�سى  نبيه  اهلل  اأر�سل  وملا 

اإبراء  االأكمه واالأبر�ض على يديه، واإحياء املوتى، كما قال تعاىل: {ڑ  

ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ} )املائدة: 110(.
اأبد  اإىل  واأبقاها  واأدومها  معجزاته  اأعظم  كانت  فقد   ،[ حممدا  نبينا  واأما 

الدهر: القراآن العظيم، والكتاب املبني، والذكر احلكيم.

  فالقراآن معجزة الر�سول ] الكربى، وقد جعل اهلل �سبحانه وتعاىل معجزة 
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حلكم  ال�سابقني،  االأنبياء  معجزات  �سائر  عن  متميزة   [ حممد  اهلل  ر�سول 

جليلة، ومن ذلك: 

حمدودة،  زمنية  ولفرتة  خا�سة،  مم 
ُ
اأ اإىل  ُيبعثون  كانوا  ال�سابقني  االأنبياء  اأن 

بخالف خامت الر�سل فاإنه ُبعث اإىل النا�ض كافة، فنا�سب اأن تكون معجزاته ثابتة 

دائمة ال تنتهي بوفاته، بل تبقى حجًة على االأجيال الالحقة اإىل قيام ال�ساعة. 

فالقراآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة، وهو م�سدر اأحكام ال�سريعة يف اآن واحٍد، 

فاآية ت�سديق الر�سالة يف الر�سالة نف�سها، ولي�ض يف معجزات االأنبياء ال�سابقني ما 

ي�ستنبط منها حكم ت�سريعي. 

ووجوه	اإلعجاز	القرآني	كثيرة	ذكرها	العلماء،	وأهمها:	

)	-	اإلعجاز	البياني:

�سورة  اإىل  الفاحتة  �سورة  اأول  الكرمي كلها، من  القراآن  اآيات  ا�ستعر�سنا  فلو   

النا�ض، لوجدنا اأْن كل اآية قد حتققت فيها الف�ساحة والبالغة يف اأبهى �سورها 

�سبحانه  قال  كما  منه،  �سورٍة  اأق�سر  مبثل  ياأتوا  اأْن  الثقلني  اأعجز  وقد  واأعالها، 

{ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ} )االإ�سراء: 88(.
فكان القراآن الكرمي املعجزة اخلالدة امل�ستمرة اإىل يوم القيامة، واحلجة القاهرة 

ملن كان له قلٌب، اأو األقى ال�سمع وهو �سهيد،  قال �سبحانه {ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ} )الن�ساء: 82 (. 
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	2	-	اإلْعجاز	الّتشريعي:	

 فالت�سريعات االإ�سالمية التي نّظمت �سوؤون االإن�سان املختلفة واحلياة، وربطت 

االإن�سان  منهما يف  كاًلّ  فاأ�سبعت  واملادة،  الروح  بني  وجمعْت  باالآخرة،  الدنيا 

احلرج  عنها  واأزالت  الدنيا،  احلياة  والطماأنينة يف  ال�سعادة  ووّفرت  ينا�سبها،  مبا 

والع�سر، مع مراعاة الفطرة وتالوؤمها معها، وهو دليٌل �سادٌق على نبوة حممد 

]، الأّن اأحداً من الب�سر ال ي�ستطيع اأن ُيدرك هذه املجاالت، اأو يحيط بها كلها 
لة من خالق االإن�سان، العامل  مهما بلغ من العلم، وهي برهاٌن �ساطع على اأنها منَزّ

بقدراته وا�ستعداداته، وما ي�سلحه وما يف�سده {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٿ} )امللك: 14(. 

3		-	اإلعجاز	الغيبي:	

حوادث  من  الكرمي  القراآن  عنه  اأخرب  ما  كل  الغيبي  االإعجاز  يف  ويدخل 

ما  وتفا�سيل  واملر�سلني،  االأنبياء  ق�س�ض  من   ،[ النبي  ي�سهدها  مل  ما�سية 

ح�سل لهم مع اأقوامهم واأنواع عقوباتهم، ما ت�سّدقه التوراة واالإجنيل، وكذا ما 

حتّدث عنه القراآن منذ ن�ساأة الكون، وخلق ال�سماوات واالأر�ض، وما وقع منذ 

خلق اآدم عليه ال�سالم اإىل مبعث ر�سول اهلل ].

وكذا ما ت�سمنه من االأخبار عن االأمور الكائنات يف م�ستقبل الزمان. 

ففي ا�ستمال القراآن الكرمي على ذلك كله، واإخباره عنه، وت�سديق الوقائع 

ملا جاء يف القراآن، لدليل �ساطع، وبرهان قاطع، على اأنه وحي من خلق االأر�ض 
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وال�سماوات العلى، واأنزله على ر�سوله ]، وداللة وا�سحة على �سدقه ].

وكذلك الغيبيات التي حدث بها يف اأحاديثه ال�سحيحة عنه ]، ومن تلك 

الغيبيات:

- اإخباره ] بغيوب حتققت يف حياته.

- اإخباره ] بالغيوب امل�ستقبلة التي حتققت بعد وفاته.

- اإخباره ] بكيفية ومكان وفاة بع�ض معا�سريه.

- اإخباره ] باأخبار الفنت التي �ستح�سل يف اأمته.

- اإخباره ] بفتوح اأمته للبلدان املختلفة.

- اإخباره ] باأخبار اآخر الزمان وعالمات ال�ساعة.

وغريها كثري ما ذكره العلماء يف كتب واأبواب ..... النبوة.

4			-	اإلعجاز	العلمي:

 فاالآيات التي وردت يف ثنايا القراآن الكرمي، والذكر احلكيم، والتي تتحدث 

خمتلف  يف  الف�سيح  الكون  هذا  يف  وتعاىل  �سبحانه  اخلالق  �سنع  بديع  عن 

جماالته، يف خلق اهلل لل�سموات واالأر�ض، واجلبال وال�سجر والدواب،  واالأنهار 

اأ�سرار  عن  وتتحدث  فيه،  اجلارية  وقوانينه  الكون  هذا  نوامي�ض  وعن  والبحار، 

النف�ض االإن�سانية واأعماقها وعواطفها، وغري ذلك كثري ما هو مف�سل يف موا�سعه، 

ماهيَتها  اإىل  والو�سول  احلقائق  بهذه  االإحاطة  عن  عاجزة  كلها  الب�سرية  واإن 
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الكون وظواهره  اإىل عدد من حقائق  القراآنية   االآيات  اأ�سارت  بل  واأ�سرارها،  

قرون  بعد  اإال  منها،  اإىل �سيء  الو�سول  املكت�سبة من  العلوم  تتمكن  التي مل 

متطاولة من نزول القراآن، و�سدق اهلل تعاىل يف قوله {وئ   وئ  ۇئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی           جئ  حئ} )ف�سلت: 53(.

اأمية،  بيئة  عا�ض يف   ،
ّ

اأمي رجل  عند  من  القراآن  هذا  يكون  اأن  يعقل  فهل 

مل يذكر التاريخ عنها اأو عن اأ�سالفها تقّدما يف فنون علوم الكون اأو الطب اأو 

النف�ض الب�سرية، كما قال �سبحانه عن نبيه عليه ال�سالة وال�سالم {ڌ  ڌ      

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  
گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

ڻ} )العنكبوت: 49-48(.

5	-	إعجاز	احلفظ	وعدم	التبديل:		

بعيداًً  الكرمي  القراآن  بقاء  املختلفة، مع  املتطاولة، والع�سور  القرون  اإّن مرور     

عظمى،  الآية  كتاٌب،  منهما  َي�سلم  يكاد  ال  اللذين  والتبديل،  التحريف  عن 

واإعجاز ظاهر، وداللة �سدق على قوله تعاىل: {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   

ڱ} )احلجر: 9(.
وقوله �سبحانه: {گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  

ڻ} )ف�سلت: 42(. 
فهذا احلفظ دليٌل قاطع على كونه منزاًل من عند اهلل عز وجل، واأن ر�سوله 
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عليه ال�سالة وال�سالم �سدق فيما قال واأخرب به عن ربه �سبحانه.

ية	فكثيرٌة	أيضا،	ومنها: وأما	معجزاته	]	احِلسِّ

- تكثري الطعام القليل وال�سراب والو�سوء بربكته ].

- �سفاء املر�سى بنْفِثه وريقه وم�سحه ].

- ا�ستجابة اهلل دعاءه ].

- حماية اهلل تعاىل لنبيه ] من اأعدائه على كرثتهم ودفاعه عنه.

	داللة اأخالقه واأحواله ] كلها على نبوته ور�سالته، فمن تدبَّر ذلك وتفكر 
اأنها ال تكون اإال يف النبيني واملر�سلني، من در�ض اأحوالهم، ووقف  فيه، عرف 

على تفا�سيل حياتهم عليهم ال�سالة وال�سالم.

ثانيًا: تعلم االأدلة من القراآن وال�سنة واالإجماع الدالة على وجوب طاعة 
النبي ]، واالأمر باإتباعه، واالقتداء به  ].

كقوله تعاىل {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ} )الن�ساء: 59(.

ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   {ڃ   وقوله 

ژ}  ژ   ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
)الن�ساء: 69(.

وقوله { ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     

ھ  ے  ے} )احل�سر: 7(.
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بى« قالوا: يا ر�سول اهلل، ومْن ياأبى؟ 
َ
متي يدخلون اجلنَةَ اإال مْن اأ

ُ
وقال ]: »كُل اأ

قال: »مْن اأطاعني دخَل اجلنة، ومْن ع�ساين فقد اأبى« )رواه البخاري: 7280 (.

هلك مْن كان قبلكم �ُسوؤاُلهم، واختالفهم 
َ
وقال ]: »َدعوين ما َتركتكم، فاإمنا اأ

َمرُتكم ب�سيٍء فاأتوا منه ما 
َ
على اأنبيائهم، فاإذا نهيتكم عن �سيٍء فاْجتنبوه، واإذا اأ

ا�ستطعتم« )رواه البخاري: 7288 وم�سلم(. 

ة نبيه ]، من الزيادة والنق�ض  ثالثًا: العلم واملعرفة بحفظ اهلل تعاىل ل�سنَّ
والتبديل، وذلك من خالل اجلهود العظيمة التي قام بها اأئمة اأهل العلم من 

 الع�سور املختلفة، فبينوا �سحيحها 
ّ
املحّدثني، وعلماء اجلرح والتعديل، على مر

والقواعد  االأ�سول  اأدق  على  وامل�سانيد،  ال�سنن  يف  وجمعوها  �سقيمها،  من 

داود  واأبي  وم�سلم  والبخاري  واأحمد  وال�سافعي  مالك  كاالإمام  وال�سوابط، 

والرتمذي والن�سائي وابن ماجة وغريهم.

وحفظ اأقوال النبي عليه ال�سالة وال�سالم واأعماله وتقريراته، من  اخل�سائ�ض 

التي انفردت بها هذه االأمة امل�سلمة، عن غريها من االأمم ال�سالفة.

تعاىل {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    قوله  اهلل،  كتاب  ذلك يف  وم�سداق 

ڱ} )احلجر: 9(.
  فحفُظ ال�سنة النبوية ِمْن حفظ القراآن الكرمي، الأنها �سارحٌة للقراآن ومو�سحة، 

ومتممة له، وال ميكن العمل بالقراآن اإال مبعرفة ال�سنة النبوية ودالالتها.

كذلك،  والع�سر  اأربٌع،  الظهر  واأن  ركعتان؟  الفجر  �سالَة  اأنَّ  لنا  اأين  فمن 

واملغرب ثالث، والع�ساء اأربع؟ اإال من جهة ال�سنة النبوية.
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ال�سنة  يف  ثبتت  اإمنا  ومقاديرها،  املختلفة  االأموال  يف  الزكاة  اأن�سبة  وهكذا 

النبوية.

وغري ذلك ما اأحّل اهلل اأو حرم، على ل�سان ر�سوله  ].

رابعًا: ا�ست�سعار حمبته ] يف القلوب، بتذكر كرمي �سفاته اخَللقية واخُللقية، 
وقراءة �سمائله و�سجاياه ال�سريفة، واأنه قد اجتمع فيه الكمال الب�سري املمكن 

يف �سورته، ويف اأخالقه ].

 كما جاء يف كناب املناقب النبوية من �سحيحي االإمامني البخاري وم�سلم 

وغريهما.

.
)1(

 وكتاب »ال�سمائل املحمدية« للرتمذي

وكتاب دالئل النبوة للبغوي، ودالئل النبوة الأبي القا�سم االأ�سبهاين، والأبي 

بكر البيهقي وغريهم.

خامسًا: ا�ستح�ساُر عظيم  ف�سله واإح�سانه  ] على كّل واحٍد مّنا، اإْذ اأنه هو 
الذي بلغنا دين اهلل تعاىل اأح�سن بالغ واأمته واأكمله، فقد بلغ ] الر�سالة، واأّدى 

االأمانة، ون�سح االأمة، وجاهد يف اهلل حَقّ جهاده، حتى اأتاه اليقني مْن رّبه.

تعاىل {ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   اهلل  قال  كما 

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ       ۅ   ۋ   ۋ  
ې  ې} )البقرة: 151(.

1- وقد قام بتحقيق الكتاب العالمة االألباين رحمه اهلل تعاىل.
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وقال �سبحانه {ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  

ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی} )الفتح: 28(.
سادسًا: عزو كل خرٍي دنيوي واأخروي نوّفق اإليه، ونتنّعم به اإليه ] بعد 
ف�سل اهلل تعاىل ومنته، اإْذ كان هو ] �سبيلنا وهادينا اإليه، وعلى يديه مت، فجزاه 

اهلل عنا، خري ما جزى نبياً عن اأمته.

فاإّن العرب كانوا قبل بعثته يف �سالل مبني، ال علم وال عمل، فكُلّ علٍم نافع، 

وعمل �سالح نالته هذه االأمة، فعلى يديه ]، وب�سببه كان وح�سل، فواجب 

االأمة بل االأمم كلها �سكره بعد �سكر اهلل تعاىل، والثناء عليه، واللهج بال�سالة 

وال�سالم عليه يف كل جمل�ض وحني.

سابعًا: ا�ستح�سار اأنه ] اأراأُف واأرحم واأحر�ض النا�ض على اأمته.
قال تعاىل: {ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ} )االأحزاب: 6(.

وقال �سبحانه {ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ} )التوبة: 128(.

)عزيز عليه( اأي: ي�سق عليه االأمر الذي ي�سق عليكم )حري�ض عليكم( يحب 

لكم اخلري، ويجتهد يف الداللة عليه، ويكره لكم ال�سر، وي�سعى يف تنفريكم عنه.

)باملوؤمنني روؤوف رحيم( �سديد الراأفة والرحمة بكم، بل هو اأرحم بكم من 

اأمهاتكم.

وقال �سبحانه {پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ} )اآل عمران: 159(.
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فكان من اأح�سن النا�ض اأخالقا مع اأ�سحابه واأهله وغريهم.

ومن رحمته: اأنه ما ُخرّي ] بني اأمرين، اإال اختار اأي�سرهما، ما مل يكن اإثما. 

كما يف ال�سحيح.

ثامنًا: التعرف على االآيات واالأحاديث الدالة على عظيم منزلته  ] عند 
ربه، ورفيع قدره عند خالقه، وحمبة اهلل عز وجل له، وتكرمي اخلالق �سبحانه له 

غاية التكرمي.

ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   {ۆئ   تعاىل  كقوله 

ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ} )الن�ساء: 113(.

وقوله {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ} )ال�سحى: 1 – 5(.
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   وكقوله { 

ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ} )ال�سرح: 1- 4(.
ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ        } وقوله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ} )الفتح: 1 – 2(. وغريها من 
االآيات.

وقوله ]: »اأنا �سيُد ولد اآدم يوم القيامة، واأوُل مْن ين�سُق عنه القرب، واأول 

�سافٍع، واأول م�سفع« )رواه م�سلم من حديث اأبي هريرة [(.

 ويراجع يف ذلك ما األفه اأهل العلم يف هذا الباب، ككتاب:
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اليح�سبي  مو�سى  بن  عيا�ض  للقا�سي  امل�سطفى«  بحقوق  »ال�ّسفا   -1

االأندل�سي.

2- وكتاب »الوفا بتعريف ف�سائل امل�سطفى« الأبي الفرج ابن اجلوزي.

3- وكتاب »تذكرة املحبني يف اأ�سماء �سيد املر�سلني« الأبي الف�سل حممد 

اع. ابن قا�سم الر�سّ

تاسعًا: االلتزام  باأمر اهلل تعاىل  لنا بحّبه  ]، بل تقدمي  حمبته ] على 
ف�ض واالأهل من والد وولد، ف�سال عن غريهم، لقوله ]: »ال ُيوؤمُن اأحُدكم  الَنّ

حتى اأكوَن اأحبَّ اإليه من ولده، ووالده، والنا�ض اأجمعني«. )متفق عليه(.

وقوله ] :   »املَرُء مع َمْن اأحب «  قال اأن�ض [: فما َفِرَح امل�سلمون ب�سيء بعد 

االإ�سالم، فرحهم بهذا احلديث، فاأنا اأحُبّ ر�سول اهلل ] واأبا بكر وعمر، واأرجو 

اأْن يح�سرين اهلل معهم، واإْن مل اأعمْل مثل اأعمالهم. )رواه البخاري وغريه(.

ى االإ�سالم: املُواالُة يف اهلل، واملُعاداة يف اهلل، 
َ
وثُق ُعر

َ
وكذلك  قوله ] : » اأ

واحلُب يف اهلل، والُبغ�ُض يف اهلل  عز وجل« )رواه الطرباين(.

وقال اهلل تعاىل :   {ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    

ڃ} )  اآل عمران :  31  (. 
قال ابن كثري: هذه االآية حاكمٌة على كل من اّدعى حمبة اهلل، ولي�ض هو 

على الطريقة املحمدية، فاإنه كاذٌب يف دعواه يف نف�ض االأمر، حتى يتبع ال�سرع 

املحمدي. انتهى

اأنهم ُيحبون اهلل،  قال بع�ض ال�سلف :  اّدعى قوٌم على عهد ر�سول اهلل ] 
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فابتالهم اهلل بهذه االآية.

فمحبة اهلل ور�سوله ] ، وعباده املتقني، تقت�سي فعل ما ُيحب اهلل ور�سوله، 

وترك ما يكره اهلل ور�سوله، والنا�ض يتفا�سلون يف هذا تفا�ساًل عظيًما، فمن كان 

اأعظم ن�سيًبا من ذلك كان اأعظم درجة عند اهلل تعاىل.

لقوله  �سنته،  ومع   ،[ معه  بالتاأّدب  لنا  تعاىل  اهلل  باأمر  االلتزام  عاشرًا: 
تعاىل: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  

ھ  ھ  ھ     ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ} 
) احلجرات: 2(.

هذه االآية مت�سمنة لالأدب مع ر�سول اهلل ] ، وهذا االأدب هو عالمة �سعادة 

العباد يف الدنيا واالآخرة، باأن ال يرفعوا اأ�سواتهم فوق �سوته ] ، بل يخف�سوا 

عندهم �سوته، ويخاطبونه بكل اأدب ولني، وتعظيم وتكرمي.

وهكذا االأمر بعد وفاته عند �سماع قوله املروي عنه، يجب التاأدب معه.

ثم مدح اهلل تعاىل من غ�ض �سوته عند ر�سول اهلل ] ، ووعدهم املغفرة واالأجر 

العظيم، فقال تعاىل {ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     ى  ى} ) احلجرات: 3 (.
ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   {چ   تعاىل:  قول  وهكذا 

ڍ} )النور: 63(.
اأي: ال تنادونه كما ينادي بع�سكم بع�سا، فال تقولوا: يا حممد عند ندائكم، 

فوه باأن تقولوا: يا نبي اهلل، اأو يا ر�سول اهلل.
ّ
اأو يا حممد بن عبداهلل! بل �سر
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ومنا�سرته،   [ النبي  بالدفاع عن  تعاىل  اهلل  االنقياد الأمر  احلادي	عشر: 
واإجالله وحماية مقامه ال�سريف من كّل اأذى و�ُسوء يراد  به، اأو نق�ض ُين�سب اإليه، 

كما قال تعاىل: {ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې} )الفتح: 9(.

والتعزير هو: االإجالل والتعظيم.

وقيل: هو الن�سر له.

وذلك ملا  له من املّنة العظيمة علينا، يف ديننا ودنيانا.

ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ     } �سبحانه  وقال 

ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ} )االأعراف: 157(.
ب عنه  ]، واأنها من  وا�ستح�سار النية ال�سادقة وا�ستدامتها  لن�سرته، والَذّ

لوازم االإميان، والفالح والنجاة يف الدنيا واالآخرة.

وهو اأي�سا: عهُد اهلل وميثاقه الذي اأخذه على النبيني واأتباعهم، قال �سبحانه 

ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   {ڱ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ} )اآل عمران: 81(.
اأي: ما بعث اهلل نبيا، اإال اأخذ عليه العهد: اإْن ُبعَث الر�سول اخلامت ] اأن 

يوؤمن به وي�سدقه ويتبعه.

] كان حياً، ما  اأّن مو�سى  ]: »والذي نف�سي بيده، لو  ومن ذلك قوله 

َو�سعه اإال اأْن يتبعني«.

وهو حديث �سحيح، رواه اأحمد )387/3( عن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل 
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عنه، وح�سنه االألباين يف االإرواء )1589(. 

ن�سرته {ۀ  ہ  ہ   التخلي عنه وعن  تعاىل حمّذرا من  وقال 

ہ  ہ} )التوبة: 47(.
يف  والتمكني  والعز  واالآخرة،  الدنيا  يف  والرفعة  للن�سر  �سبٌب   [ ون�سره 

قال �سبحانه {ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        االأر�ض، 

ڤ  ڦ  ڦ} ) غافر: 51(.
الثاني	عشر: احلر�ض على ال�سالة على النبي ] كلما ُذكر، وبعد االآذان، 
ويف يوم اجلمعة، ويف كل وقٍت، امتثااًل الأمر اهلل تعاىل، ولعظيم حقه ] علينا 

{ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ} )االأحزاب: 56(.

وهذا التكرمي االإلهي لنبيه ]، اأعظم من تكرمي اآدم عليه ال�سالم، فاإّن تكرمي 

اآدم عليه ال�سالم كان ب�سجود املالئكة له، واأما ال�سالة عليه وال�سالم فاإّن اهلل 

تعاىل بداأها بنف�سه تعاىل، ثم ثنى مبالئكته، فهذا اأعظم واأجّل.

ولعظيم االأجر املرتتب على ذلك، فقد قال ]: »َمن �سّلى علي واحدًة، 

�سّلى اهلل عليه بها ع�سراً« )رواه م�سلم(.

 �سلوات، وحّط عنه ع�سر 
َ
 واحدًة، �سلى اهلل عليه ع�سر

ّ
وقال: »مْن �سلى علي

خطيئات، وَرفع له ع�سر درجات« )رواه االإمام اأحمد والبخاري يف االأدب والن�سائي من 

حديث اأن�ض [(.

وترُك ال�سالة وال�سالم عليه من الُبخل العظيم باأداء حقه، والتكا�سل عنه 

اأحمد  )رواه   »
ّ

علي ي�سّل 
ُ
فلم  عنده  ُذكرُت  مْن  »البخيُل   :[ قال  ال�ّسح،  مع 
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والرتمذي والن�سائي و�سححه ابن حبان من حديث احل�سني [(.

الثالث	عشر: قراءة �سرية النبي ] ال�سحيحة، مع الوقوف على حوادثها 
امل�ستخل�سة من  الفوائد  امل�ستفيد من ِحكمها وِعربها، واال�ستفادة من  موقف 

كل حادٍث منها، وحماولة ربطها بحياتنا وواقعنا ودعوتنا.

وقد كتبت يف هذا املجال كتب كثرية، وموؤلفات ومنظومات.

 وذلك ككتاب:

1- » الف�سول يف �سرية الر�سول ]« للحافظ ابن كثري الدم�سقي.

2 – »�سبل الهدى والر�ساد يف �سرية خري العباد«، لالإمام ال�ساحلي ال�سامي.

3- وكتاب »ال�سرية النبوية ال�سحيحة«  د. اأكرم العمري.

4-  و»الرحيق املختوم« وخمت�سره  للمباركفوري.

5- ال�سرية النبوية يف �سوء القراآن وال�سنة، لل�سيخ حممد اأبي �سهبة.

وغريها من الكتب.

الرابع	عشر:	تعّلم �سنته ]، بقراءة ما �سّححه اأهل العلم  من االأحاديث 
املروية عنه ]، مع حماولة فهم تلك االأحاديث، وا�ستح�سار ما ت�سّمنته تلك 

هلل  الكامل  والتعبد  الرفيعة،  واالأخالق  اجلليلة،  احلكم  من  النبوية  التعاليم 

تعاىل، واخل�سوع التام للخالق وحده.

اهلل  كتاب  بعد  االإ�سالمي،  للت�سريع  الثاين  امل�سدر  هي  النبوية  ال�سّنة  فاإّن 

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ      } �سبحانه  قال  تعاىل، 
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ڤ  ڦ} )النحل: 44(.
لتبني لهم اأي: لتعرفهم ما اأنزل اإليهم، وتو�سح لهم.

وهو يف هذا ال يتكلم من عند نف�سه، بل كما قال اهلل {ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ} )النجم: 4-3(.
فيجب اعتقاُد وت�سديق ما دّلت عليه االأحاديث النبوية، والعمل باأوامرها، 

وترك زواجرها، والتخّلق مبا اأر�سدت اإليه من االأخالق الكرمية.

وكتب	السنة	النبوية	الشريفة	هي:
1-  �سحيح االإمام البخاري و�سروحه، واأ�سهرها: فتح الباري، للحافظ ابن حجر.

2-  و�سحيح االإمام م�سلم، و�سرحه لالإمام النووي.

3-  و�سروح ال�سنن االأربعة.

4- و�سروح عمدة االأحكام  يف اأحاديث االأحكام، البن دقيق العيد.

5-  و�سروح بلوغ املرام.

6- و�سروح االأربعني النووية، ومن �سرحه والذي قبله العالمة ابن عثيمني.

نة، لالإمام البغوي، وهو �سرح وا�سع الأحاديث النبي ]. 7- �سرح ال�سُّ

وغريها من كتب احلديث النبوي و�سروحها.

اخلامس	عشر: اإتباع �سنته ] كلها، مع تقدمي االأوجب على غريه، قال 
تعاىل {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ} )احل�سر: 7(.
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وهذا �سامل الأ�سول الدين وفروعه، يجب على العباد االأخذ به واتباعه، وال 

حتل خمالفته، واأن ما جاء عنه ] هو كما جاء عن اهلل تعاىل، ال عذر الأحٍد من 

اخللق مهما كان برتكه.

وقال �سبحانه {ی  ی  ی  ی  جئ} )اآل عمران: 132(.

وقال حمّذراً من االإعرا�ض عن قوله وحكمه ] {ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      

ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ائ   ەئ  ەئ  وئ} )الن�ساء: 65(.

وقال �سبحانه {ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ} )النور: 47(.
اأْن  ] يف امل�ستحبات، ولو  احلر�ض على االقتداء  به   السادس	عشر:	  
نفعل ذلك امل�ستحب مرة واحدة يف عمرنا، حر�ساً على االقتداء  به  يف كل 

�سيء.

فقال تعاىل {وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ     ىئ  ىئ  

ىئ  ی       ی  ی  ی} )االأحزاب: 21(.
واأفعاله،  اأقواله  يف  الكامل  ال�سريف  فاإنه  به،  التاأ�سي  هي  احل�سنة  فاالأ�سوة 

ال�سالك لل�سراط امل�ستقيم، املو�سل اإىل جنات النعيم.

من  فيه  وما  االآخر،  واليوم  اهلل  يرجو  كان  مْن  لها  ُيوّفق  اإمنا  االأ�سوة  وهذه 

الثواب والعقاب.

اأما غريه من النا�ض اإذا خالفه يف هديه عليه ال�سالة وال�سالم، فاإّن االأ�سوة به 
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�سيئة و�سارة يف الدين والدنيا.

وكان النبي ] يقول يف ُخطبه: »اإَنّ اأح�سَن احلديث كتاُب اهلل، واأح�سَن 

االعت�سام:  يف  البخاري  )رواه  حمدثاتها«  االأمور   
ّ
و�سر  ،[ حممد  هدُي  الهدي 

 .)7277

السابع	عشر: احلذر والبعد عن اال�ستهزاء ب�سيء من �سنته  ]،  ولو كان 
�سيئا ي�سريا.

ک               ک   ڑ    ڑ   ژ    } ذلك  منكراً  تعاىل  اهلل  قال  فقد 

ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ} )التوبة:  64 – 65(.

اأنه ال ي�سره امل�ستهزئون، واأنه �سيكفيه �سبحانه �سرهم  وقد اأخربه اهلل تعاىل 

ومكرهم مبا �ساء من اأنواع العقوبات، يف قوله {ٿ  ٹ        ٹ} 

)احلجر: 94(.

باأن ال يبايل بهم  وال  اأمره  اأن   وهذا وعٌد �سادٌق منه �سبحانه وتعاىل، بعد 

بغريهم، واأن ي�سدع مبا اأمره اهلل، يف  قوله {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ           ٹ} )احلجر: 94 - 95(.

كما قال �سبحانه اأي�سا {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ} )االأنعام: 10(.
ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   {ۓ   تعاىل  وقــال 

ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ} )الرعد: 32(.
اأنهم غري معذبني وال  اأمهلتهم مدة، حتى ظنوا  اأي:  لهم(  )فاأمليت  فقوله 
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موؤاخذين مبا عملوا، ثم اأخذتهم  وعذبتهم، فليحذر هوؤالء اأن يح�سل لهم ما 

ح�سل لالأمم ال�سابقة.

واخلري  الهدى  فاإنها  النا�ض،  بني   [ �سنته  بظهور  الفرح  عشر:  الثامن	
والرحمة للخلق اأجمعني.

ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ     {ک   تعاىل  قال 

ڱ} )يون�ض: 58(.
 فاأمر �سبحانه بالفرح بظهور دينه - ومنه علو �ُسّنة نبيه ] – اأعظم من الفرح 

ب�سهوات الدنيا ولذاتها، فهذا الفرح مذموٌم  اأحيانا، واأما الفرح االأول فمحمود، 

وات�سالها  لدوامها  وذلك  النعم،  اأعظم  التي هي  الدينية  النعمة  �سكر  يوجب 

بنعيم االآخرة، وهو خرٌي من الفرح بحطام الدنيا الزائل، وزهرتها الفانية، كما هو 

حال الكثريين من ال يبالون اإال بالدنيا الذاهبة!

النا�ض،  من  البع�ض  بني   [ �سنته  بع�ض  احلزن الختفاء  التاسع	عشر: 
الأنه من امل�سائب العظيمة  يف الدين، وفقد الهداية والرحمة، والتي ال ينتبه 

لها اإال العاملون، اأهل الب�سرية والفقه يف الدين، اإْذ َترك �سنته اأو بع�سها �سبب 

للم�سائب الدنيوية واالأخروية، كما قال عز وجل {ڑ  ک    ک  ک  

ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  } )النور:63(.
اأي: فليحذر الذين يخالفون اأمر النبي ]، وهو �سبيله ومنهاجه و�سنته و�سريعته، 

اأن ت�سيبهم فتنٌة يف قلوبهم من كفٍر اأو نفاق اأو بدعة، اأو ي�سيبهم عذاٌب األيم يف 

الدنيا، بقتٍل اأو حّد اأو حب�ض اأو نحو ذلك، قاله احلافظ  ابن كثري رحمه اهلل.
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العشرون: بغ�ُض اأي منتقٍد للنبي ] اأو �سّنته.
 العداوة هلل تعاىل ولر�سوله ]، واملبارزة له 

َ
 الأّن ذلك املُنتقد له، يكون قد اأظهر

بذلك، وهي من عالمات املرتدين والكفار، واملنافقني املند�سني بني امل�سلمني، 

ومن اأ�سباب ُحبوط االأعمال، قال اهلل �سبحانه {ې  ې   ى     ى  ائ  ائ   

ەئ  ەئ} )حممد: 9(.
�سبحانه { ۆئ  ۈئ   قال  اهلل، كما  اأنزل  ما  �سنته  اأن  �سك  ريب وال  وال 

جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  
حئ  مئ} )الن�ساء: 113(.

فاحلكمة هي: ال�سنة، يف قول كثري من اأهل العلم والتف�سري.

ينزل  ّنة، كما  بال�ُسّ ينزل  ال�سالم  وقال ح�سان بن عطية: كان جربيل عليه 

بالقراآن.

وقال تعاىل عن املنافقني {ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   
ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ} )النور:  47 – 48(.

وقال �سبحانه اأي�سا عنهم {ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ} )الن�ساء: 61(.
احلادي	والعشرون: حمبة اآل بيته ] من اأزواجه وذريته، والتقرب اإىل 
البيوت  اأ�سرف  فهم  والإ�سالمهم،   [ النبي  من  لقرابتهم  مبحبتهم  تعاىل  اهلل 

ن�سباً، واأكرمهم اأ�سال وطبعا، وقد اأوجب اهلل علينا حمبة هذا البيت الكرمي تبعاً 
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هم من حمبته وبره، وبغ�سهم من بغ�سه، فهي 
ّ
فهم ]، فمحبتهم وبر

ّ
ملحبة ُم�سر

عندنا فر�ٌض واجب، يوؤجر العبد عليه، كما يقول �سيخ االإ�سالم ابن تيمية، انظر 

جمموع الفتاوى )4 / 487(.

 وانظر لقول خليفة ر�سول اهلل ] اأبي بكر ال�سديق [ يف هذا، فقد روى 

ال�سيخان يف �سحيحيهما: عنه [	اأنه قال: والذي نف�سي بيده، لقرابُة ر�سول 

اهلل ]، اأحبُّ اإيل اأْن اأ�سَل من قرابتي.

 رواه البخاري برقم )4241( وم�سلم برقم )1759(.

واأف�سلهم:   [ اأهل بيت ر�سول اهلل  ال�سنة واجلماعة يدينون مبحبة  فاأهل   

 وفاطمة واحل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهم.
ٌ

علي

 ومْن كان عا�سياً منهم، اأن نحر�ض على هدايته، الأن هدايته اأحب اإىل ر�سول 

اهلل ] من هداية غريه، كما  قال عمر بن اخلطاب [ للعبا�ض عم ر�سول 

اهلل  ]: »مهاًلً يا عبا�ض، الإ�سالمك يوم اأ�سلمت كان اأحب يل من اإ�سالم 

اخلطاب، ومايل اإال اأين قد عرفت اأن اإ�سالمك كان اأحب اإىل ر�سول اهلل ] 

من اإ�سالم اخلطاب«. رواه ابن �سعد يف الطبقات )4/ 22(.

الثاني	والعشرون: العمل بو�سية النبي ] يف اآل بيته وحفظها، عندما 
ذّكركم اهلل يف اأهل بيتي« ثالثاً. )رواه م�سلم(.

َ
قال يوم غدير غم: »اأ

من غري غلٍو فيهم، اأو رْفعهم فوق منزلتهم، كاعتقاد الع�سمة فيهم، اأو نزول 

الوحي عليهم!! وما �سابه ذلك من االعتقادات التي ال دليل عليها من كتاب 

اأو حديث �سحيح.
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ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ         } البيت:  اأهل  ف�سل  يف  تعاىل  قال 

يريد اهلل  اإمنا  اأي:   )االأحزاب: 33(.   ڑ     ڑ  ک  ک   ک} 
ليذهب عنكم ال�سوء والفح�ساء يا اأهل حممد عليه ال�سالة وال�سالم، ويطهركم 

من الدن�ض الذي يكون يف معا�سي اهلل تطهريا.

وقال تعاىل: {ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ} )�سورة ال�سورى: 23(.

تودوين  اأْن  اإال  القراآن،  اإياكم  وتبليغي  دعوتي  على  اأجرا  اأ�سئلكم  ال  اأي: 

وحتبوين الأجل القرابة منكم، وحت�سنوا اإليهم وتربوهم.

وروى اأحمد يف م�سنده: عن زيد بن ثابت [ قال: قال ر�سول اهلل ]: 

»اإين تارٌك فيكم خليفتني: كتاب اهلل عز وجل مدوٌد ما بني ال�سماء واالأر�ض، 

اأو ما بني ال�سماء اإىل االأر�ض، وعرتتي اأهل بيتي، واإنهما لن يتفرقا حتى َيِردا 

 احلو�ض«.
َّ

علي

يقول  	] اخلطاب  بن  عمر  �سمع  اأنه   ] جابر  عن  الطرباين:  وروى 

اأال  عنهما:  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  بنت  كلثوم  اأم  تزوج  للنا�ض حني 

تهنئوين؟ �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »كلُّ �سبٍب ون�سب منقطٌع يوم القيامة، 

اإاّل �سببي ون�سبي«. )ال�سحيحة: 2036 (.

وقد جاء يف كتاب »ال�سنة« البن اأبي عا�سم برقم )1017(: من حديث علي 

بن اأبي طالب [ اأنه قال: »ليحبني قوٌم حتى َيدخلون النار يّف، وليبغ�سني 

قوٌم حتى يدخلون النار يف بغ�سي«. واإ�سناده �سحيح.

 قال القا�سي عيا�ض رحمه اهلل: »�َسبُّ اآل بيتــه واأزواجه واأ�سحابه وتنق�سهم 
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حراٌم، ملعــون فاعله«.

اأهل  الغالية الذين يغلون يف  ال�سنة واجلماعة من طريقة الفرق  اأهل  فيترباأ 

البيت، ومن طريقة النوا�سب الذين يوؤذون اأهل البيت بقول اأو عمل.

 فطريق ال�سلف ال�سالح و�سٌط بني طريق هوؤالء وهوؤالء، فال غلو واإفراط، وال 

جفاء وتفريط، بل على ال�سراط امل�ستقيم يف جميع م�سائل الدين.

قال �سيخ اال�سالم ابن تيمية يف كتابه العقيدة الوا�سطية ما ن�سه:

»ومن اأ�سول اأهل ال�سنة واجلماعة اأنهم يحبون اأهل بيت ر�سول ] ويتولونهم، 

ويحفظون فيهم و�سية ر�سول اهلل ] حيث قال يوم غدير ُخّم: »اأذكركم اهلل 

يف اأهل بيتي« وقال للعبا�ض عمه - وقد ا�ستكى اإليه بع�ض قري�ض يجفو بني 

ها�سم-: »والذي نف�سي بيده، ال يوؤمنون حتى ُيحبوكم هلل ولقرابتي«.

وقال ]: »اإّن اهلل ا�سطفى بني اإ�سماعيل، وا�سطفى من اإ�سماعيل كنانة، 

وا�سطفى كنانة قري�ساً، وا�سطفى من قري�ض بني ها�سم«. )رواه م�سلم(.

الثالث	والعشرون: حمبة اأ�سحاب النبي ] وتوقريهم، واعتقاد ف�سلهم 
على مْن جاء بعدهم يف العلم والعمل واملكانة عند اهلل تعاىل.

ڀڀ    ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ      } تعاىل  قال 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
ڤ} )الفتح: 29(.

وقال {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
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ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ} )التوبة: 100(. 
قال اأبو جعفر اأحمد بن حممد الطحاوي ) ت321هـ (  رحمه اهلل يف عقيدته 

ال�سهرية: »ونحُبّ اأ�سحاب ر�سول اهلل ]،  وال نفرط يف حّب اأحد منهم، وال 

نترباأ من اأحد منهم، ونبغ�ُض مْن ُيبغ�سهم، وبغري اخلري يذكرهم، وال نذكرهم 

اإال بخري«.

وقال اأي�ساً: »ومن اأح�سَن القوَل يف اأ�سحاب ر�سول اهلل ] واأزواجه الّطاهرات 

مْن كل َدنَ�ض، وذريته املقد�سني من كل رج�ض، فقد برئ من النفاق«.

مبرياث  و�سلتهم  ملكانتهم  وتقديرهم،  العلماء  حمبة  والعشرون:  الرابع	
من حق  وهو  واالإجالل،  املحبة  فلهم حق  االأنبياء،  ورثة  هم  فالعلماء  النبوة، 

النبي ] على اأمته.

فهم خلفاءه وورثته، كما قال النبي ]: »ما مْن عبٍد َيخرُج يطلب علماً، اإال 

عْت له املالئكة اأجنحتها، و�سلك به طريق اإىل اجلنة، واإنه لي�ستغفر للعامل  َو�سَ

َمْن يف ال�سموات ومن يف االأر�ض، حتى احليتان يف البحر، واإّن ف�سل العامل 

على العابد، كف�سِل القمر على �سائر الكواكب، اإّن العلماء هم ورثة االأنبياء، اإن 

االأنبياء مل يورثوا دينارا وال درهما، ولكنهم وّرثوا العلم، فمن اأخذه اأخذ بحٍظّ 

وافر«  رواه اأحمد )196/5(  والرتمذي )2682( وابن عبدالرب يف جامع بيان 

العلم وف�سله )169(.

وال بد من احلر�ض على جمال�سهم، واالنتفاع  بهديهم و�سمتهم واأخالقهم.

و�سدق من قال يف ف�سلهم:
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جنمها ُهمـوا
َ
هلها                    ولكْن �ُسُمو�سها واأ

َ
فلوال ُهُموا كانْت ظالماً باأ

ولوال ُهموا كادْت مَتيد باأهلها                      ولكْن روا�ِسيها واأوتادها هموا

ونق�سد بهم العلماء الربانيون،  العاملون بعلمهم، املتم�سكون بالكتاب وال�سنة، 

وهدي �سلف االأمة، اأهل الفقه واحلديث والتقى، ال اأهل البدع واالأهواء، وال 

من تعلم العلم لنيل الدنيا و�سهواتها.

على	مستوى	األسرة	واملجتمع:
اأما ن�سرته ] على م�ستوى االأ�سرة، فكثري، فعلى م�ستوى االأبناء:

اخلامس	والعشرون:	تربية االأبناء على حمبة الر�سول ].
وذلك اأن املرء مع َمن اأحب يوم القيامة، كما اأخرب بذلك  ال�سادق امل�سدوق 

] يف احلديث املخرج يف ال�سحيح، فاإذا اأحببناه حقاً �سرنا جريانه - اإن �ساء اهلل 
- يف الفردو�ض االأعلى مهما ق�سرت اأعمالنا، فقد روى اأن�ض بن مالك: اأن اأعرابياً 

جاء اإىل الر�سول ]، فقال: »يا ر�سول اهلل، متى ال�ساعة«، قال له: »وما اأعددَت 

لها؟«، قال: حُبّ اهلل ور�سوله، قال: »اأنَت مع َمن اأحببت«. )رواه البخاري(.

واالأحوال،  واالأقوال  االأعمال  من   [ يحبه  ما  مبحبة  يتحقق  احلب  وهذا 

وبغ�ض ما يبغ�سه، فهو دليل املحبة ال�سادقة.

وبداًل من اأن يبحث اأبناوؤنا عن امل�ساهري من املفكرين املنحرفني ! اأو املمثلني 

ال�سينمائيني! اأو الالعبني، اأو املطربني ليكونوا لهم قدوة وَمثاًل!! والذي هو من 

ا�ستبدال الذي هو اأدنى بالذي هو خري بال �سك!!! ون�سيان ما عندنا من اخلري 
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العظيم؟! والقدوة احل�سنة، واالإمام اجلليل، الذي اأكرمنا اهلل تعاىل به.

السادس	والعشرون:  تربية االأبناء على االقتداء بالر�سول ] يف جميع 
اأحواله.

اهلل  اأرادها  التي  القوية،  الرابطة  تلك  وبينه  امل�سلمني  بني  تكون  اأن  فبغري 

]، والتاأ�سي به يف اأخالقه واأفعاله، ال يح�سل  �سبحانه لهم من خالل حبه 

ال�سالح املطلوب لالأبناء والبنات.

واحلاجة ملحة الأْن نعيد اإىل اأذهاننا واأذهان اأبناءنا، من االأطفال وال�سباب، ال�سورة 

التي  ال�سخ�سية  وهي   ،[ حممد  نبينا  �سخ�ض  يف  ال�ساحلة،  للقدوة  ال�سحيحة 

اأن ُتتبع، واأْن ُيحتذى بها، ويقتدى باأخالقها وهديها، واأقوالها واأعمالها،  ت�ستحق 

وهي املُوَجهة من رب العاملني، فال ينطق عن الهوى، اإن هو اإال وحي يوحى.

عون اأنهم  واإذا كان امل�سلمون يف ع�سرنا احلايل - خا�سة ال�سباب منهم - يَدّ

يحبون الر�سول ]، فاإن اأفعالهم واأفعال اأبناء بع�سهم توؤكد عك�ض ذلك! رمبا 

الأنهم ال يعرفون كيف يحبونه!! وال كيف يتبعونه ! فيجب تربيتهم على االإتباع 

له عليه ال�سالة وال�سالم، واالمتثال الأوامره، والبعد عن نواهيه.

السابع	والعشرون: ال بد من  اقتناء الكتب واالأ�سرطة عن �سريته ]، 
ليتعرف االأبناء عليها، ويقفوا على حوادثها اجلليلة، وما فيها من العرب العظيمة، 

والدالالت ال�سامية، واملبادىء الربانية املباركة.

وقد �سبق االإ�سارة اإليها.

الثامن	والعشرون:  انتقاء االأفالم الكرتونية ذات املنهج الوا�سح يف الرتبية.
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  وهي ما ي�ستعان بها على تدري�ض االأبناء ال�سغار، وتعليمهم ال�سنن النبوية، 

 النبي ] عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
ّ
مى التي اأقر وهي اأكرث فائدة من اُلّلعب والُدّ

على اللعب بها،  كما جاء ذلك يف ال�سحيحني، ملا  لها من اآثار على االأطفال، 

وتعريفهم بالهدي النبوي، و�سنن االأقوال واالأفعال، وتربيتهم على ذلك، وعلى 

اأخالق االإ�سالم  واأهله.

على  تقوم  التي  وغريها،  الغربية  االأجنبية  املتحركة  الر�سوم  من  وهي خرٌي 

جمرد اللهو وال�سحك، ورمبا احتوت على خمالفات �سرعية كثرية - وهو الواقع- 

يف العقيدة والغيب، واأخطاء يف ال�سلوك واالأخالق والعادات غري االإ�سالمية.

ال�سرية  عن  االأ�سبوع  يف  اأكرث  اأو  در�ض  والعشرون:  تخ�سي�ض  التاسع	
النبوية،  جتتمع عليه االأ�سرة.

حيث تتدار�ض االأ�سرة �سرية النبي ] العطرة، وتتعرف على اأحواله وهديه، 

وبناته،  واأزواجه  الأهله  ومعامالته  وطاعاته،  وعباداته  واخُلُلقية،  اخَللقية  و�سفاته 

واأزواجهن واأوالدهن، من اأحفاده اأ�سهاره واأن�سبائه.

وذلك ككتاب:

وهو كتاب  اجلوزية،  قيم   ابن  لالإمام  العباد«  املعاد يف هدي خري  »زاد   -1

عظيم قليل النظري يف هذا الباب.

2- وكتاب »الرو�ض االأنف«  لل�سهيلي  وغريهما.

الثالثون:	اقتداء الزوج يف معاملة اأهل بيته بالر�سول ].
فقد قال ر�سول اهلل ]: »خرُيكم خريكم الأهله، واأنا خرُيكم الأهلي« )رواه 
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الرتمذي عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، وابن ماجة عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما(.

وقال االإمام ابن القيم يف بيان هدية ] مع زوجاته:

»وكانت �سريته مع اأزواجه: ح�سن املعا�سرة، وح�سن اخللق.

ب اإىل عائ�سة بنات االأن�سار يلعنب معها.
ّ
 وكان ُي�سر

 وكانت اإذا هويت �سيئا ال حمذور فيه، تابعها عليه.

وكانت اإذا �سربْت من االإناء، اأخذه فو�سع فمه مو�سع فمها و�سرب، وكان اإذا 

قت عرقا - وهو العظم الذي عليه حلم - اأخذه فو�سع فمه مو�سع فمها«.
ّ
تعر

كانت  ورمبا  حجرها،  يف  وراأ�سه  القراآن  ويقراأ  ِحْجرها،  يف  يتكئ  »وكان 

حائ�سا«.

»وكان ياأمرها وهي حائ�ض فتتزر ثم  يبا�سرها«.

»وكان يقبلها وهو �سائم«.

وكان من لطفه وح�سن خلقه اأنه ميكنها من اللعب وُيريها احلب�سة، وهم يلعبون 

يف م�سجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر.

و�سابقها يف ال�سري على االأقدام مرتني.

  اأحوالهن، فاإذا 
َ
وكان اإذا �سلى الع�سر دار على ن�سائه، فدنا منهن، وا�ْستقراأ

جاء الليل انقلب اإىل �ساحبة الّنوبة خ�سها بالليل.

ل بع�سنا على بع�ض يف ُمكثه عندهن يف الق�سم،  وقالت عائ�سة: كان ال ُيف�سّ
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َم�سي�ض،  امراأٍة من غري  فيدنو مْن كل  َيطوف علينا جميعا،  اإال كان  يوٌم  وقَلّ 

.
)1(

حتى يبلغ التي هو يف نوبتها، فيبيت عندها«

نبينا  حلال  االأزواج  ينظر  ال  فلماذا  زوجاته،  مع   [ اأحواله  بع�ض  هذه 

واال�سطالحيون  والرتبويون  والفقهاء  العلماء  له  ينظر  كما  زوجاً،   [ الكرمي 

الفوائد االجتماعية والرتبوية وال�سلوكية،  والدعاة، فيتعلمون منه وي�ستفيدون 

وحلول امل�سكالت االأ�سرية، كما يتعلم منه العلماء وي�ستفيدون الفوائد العلمية 

والفقهية؟! األي�ض هو ُمربي االإن�سانية، ومهّذب الب�سرية؟!!

بداًل من اجلري وراء الغرب يف عاداتهم اجلاهلية؟! واأ�ساليبهم وطباعهم مع 

زوجاتهم، وحلول م�سكالتهم، وما فيها من التجاوزات ل�سرع اهلل تعاىل احلنيف، 

اإما باإفراٍط واإما بتفريط؟!

ل�سرٍع، وال  ت�ستند  التي ال  ال�ّسخيفة،  الع�سريني  النظر يف كتب  وبدال من 

�ُسّنة، والتي كثريا ما ُتقبح احَل�سن، وجتعل ما لي�ض بح�سٍن ح�سنا!!

فهل من ُمّدكر؟!!

احلادي	والثالثون:  ت�سجيع االأبناء على حفظ االأذكار النبوية، وتطبيق 
ذلك.

 وذلك بحفظ ما ورد عنه يف االأحوال كلها من الَهدي والّذكر، والهيئات 

واالأفعال واالأقوال، وتعويد االأبناء على ترديد االأذكار النبوية، والتم�سك بال�سنن 

الفعلية، واأن نكون نحن اأولياء االأمور- من اآباء واأمهات - القدوة ال�ساحلة لهم 

1- وقد �سحت بذلك كله االأحاديث، فراجعها اإْن �سئت يف امل�سادر املذكورة اأعاله.
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اأواًل، ليحفظوا ذلك وير�سخ يف اأذهانهم، وتكون لهم كالعادة اجلارية.

ومن اأح�سن الكتب يف ذلك:

ال�سيخ  بتحقيق  تيمية  ابن  االإ�سالم  ل�سيخ  الطيب«  الكلم  »�سحيح   -1

االألباين، وقد ي�سر اهلل تعاىل لنا �سرحه وطباعته - واحلمد هلل -.

2- وكتاب »االأذكار«  لالإمام حمي الدين النووي.

3- وكتاب »عمل اليوم والليلة« للن�سائي حتقيق د. فاروق حمادة، وغريها.

م�سروفهم  من  جزء  اقتطاع   على  االأبناء  والثالثون:  ت�سجيع  الثاني	 	
اليومي من اأجل التطبيق العملي لبع�ض االأحاديث، مثل: كفالة اليتيم، اإطعام 

الطعام، م�ساعدة املحتاج.

ينزالن،  ملكان  اإال  العباد،  فيه  ُي�سبُح  يوٍم  مْن  »ما   :[ النبي  بقول  عماًل 

فيقوُل اأحُدهما: اللهم اأعِط منفقاً َخَلفا، ويقوُل االآخر: اللهم اأعِط ُمْ�سكا َتلفا« 

)متفق عليه(.

وقوله ]: »كُلّ امرٍئ يف ظّل �سدقته، حتى ُيْق�سى بني النا�ض« قال يزيد 

اإال ت�سدق  تابعي احلديث - ال ُيخطئه يوم  اأبومرثد -  الرواة - فكان  اأحد   -

فيه ب�سيء، ولو كعكعة اأو ب�سلة« )رواه اأحمد وابن خزمية وابن حبان يف �سحيحيهما من 

حديث عقبة بن عامر [ -  �سحيح الرتغيب:862(.

بالليل  و�سّلوا  الطعام،  واأطعموا  ال�سالَم،  ف�سوا 
ََ
اأ النا�ُض،  »اأيها   :[ وقوله 

حديث  من  ماجة  وابن  الرتمذي  رواه   « ب�سالم  اجلنَة  تدخلوا  نيام،  والنا�ض 

عبداهلل ابن �سالم [.
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اأو  اهلل،  �سبيل  كاملجاهِد يف  وامل�سكني،  االأرملِة  على  اعي  »ال�َسّ  :[ وقوله 

كالقائِم الليل، ال�سائِم النهار« )رواه ال�سيخان من حديث اأبي هريرة [(.

وغريها من اأقواله ال�سريفة ].

الفراغ،  اأوقات  يف  خا�سة  املفيد،  بالنافع  والأوقاتهم  لالأبناء  �سغل  وفيها 

واالإجازات املدر�سية.

يف  النبوية  االأمثال  ا�ستخدام  على  االأبناء  والثالثون:  تعويد  الثالث	
احلديث.

وقد �سح عنه ] ُجملٌة عظيمة من االأمثال النبوية الرائعة.

�ساحب  كمثل  ال�ُسوء،  واجللي�ض  الح  ال�سّ اجللي�ض  »مثُل   :[ قوله  مثل 

امل�سك، وكري احلداد... « )رواه البخاري(.

وقوله ]: »مثُل البيٍت الذي ُيذكر اهلل فيه، والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه، 

كمثل احلي وامليت« )متفق عليه(.

وقوله ]: » مثُل ال�سلوات اخلم�ض، كمثل نهٍر جار عذب على باب اأحدكم، 

يغت�سل فيه كل يوم خم�ض مرات، فما يبقى ذلك من الدن�ض« )رواه م�سلم(.

ترّجة، ريحها طيٌب، وطعمها 
ُ
 وقوله: »مثُل املوؤمن الذي يقراأ القراآن كمثل االأ

طيب... « )متفق عليه(.

اإذا  اجل�سد  مثل  وتعاطفهم،  وتراحمهم  توادهم  يف  املوؤمنني  »مثل  وقوله: 

ا�ستكى منه ع�سو، تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى«  )رواه م�سلم(.
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وغريها من االأمثال النبوية املباركة.

لفَّ يف هذا املو�سوع جماعة من اأهل العلم، كمثل:
َ
وقد اأ

امهرمزي(.
ّ
1- كتاب: »االأمثال يف احلديث النبوي« )لالإمام الر

حتقيق   االأ�سبهاين،  ال�سيخ  الأبي  النبوي«  احلديث  يف  »االأمثال  و   -2

د.عبدالعلي عبد احلميد.

3-  ومن الكتب املعا�سرة:  »نظرات فقهية وتربوية يف اأمثال احلديث«  د.عبد 

املجيد حممود عبد املجيد.

يف  الرائعة  النبوية  احِلكم  ا�ستخدام  االأبناء  والثالثون:  تعويُد  الرابع	 	
احلديث.

وما فيها من االأ�سرار البديعة، والن�سائح الغالية، والنكات البليغة، والقواعد 

الر�سينة، املفيدة للم�سلم وامل�سلمة يف دينه ودنياه.

 مثل قوله ]: »ال ُيْلدغ املوؤمُن من جحٍر مرتني« )رواه ال�سيخان(.

اأبي  وابن  امل�سند  )رواه عبداهلل يف  قة عذاٌب« 
ْ
والُفر »اجلماعُة رحمٌة،   :[ وقوله 

عا�سم يف ال�سنة من حديث اأبي هريرة [(.

ومثل قوله ]: » الّديُن الن�سيحة« )رواه م�سلم(.

يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين« 
ُ
وقوله ]: »اخلرُي عادٌة، وال�ّسر جَلاجٌة، ومْن 

)رواه ابن ماجة عن معاوية [(.

وقوله ]: »اإَنّ الولَد مبخلٌة جَمبنٌة جمهلة حمزنة« )رواه الطرباين عن خولة بنت 
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حكيم ر�سي اهلل عنها(. 

وقوله ]: »الرَبكُة مع اأكابركم« )رواه ابن حبان عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما(.

، ومْن ال ي�سكر القليَل 
ٌ
، وتركها  كفر

ٌ
وقوله ]: »التحّدُث بنعمِة اهلل �سكر

ال ي�سكر الكثري، ومْن ال َي�سكر النا�َض ال ي�سكر اهلل، واجلماعة بركٌة، والُفرقة 

اهلل  ر�سي  ب�سري  بن  النعمان  عن   االإميان«  »�سعب  يف  البيهقي  رواه  عذاٌب« 

عنهما.

وغريها كثري جدا.

وقد األف يف ذلك عدة  كتب، مثل:

1- »كتاب ال�سهاب من االأمثال واملواعظ واالآداب« للقا�سي اأبي عبد اهلل 

حممد بن �سالمة بن جعفر بن علي الق�ساعي امل�سري، وفيه بع�ض ال�سعيف، 

وقد طبع بتحقيق اأخينا الكبري ال�سيخ حمدي ال�سلفي رحمه اهلل تعاىل.

2-  وكتاب »جامع العلوم واحلكم« لالإمام ابن رجب احلنبلي ط. جمعية 

اإحياء الرتاث وغريهما.

اخلامس	والثالثون:  و�سع م�سابقات اأ�سرية عن �سرية الر�سول ].
والبنات  لالأبناء  وحٌث   ،[ الر�سول  بحياة  امل�سلمة  لالأ�سرة  وفيها  تعريف 

على البحث عن �سرية النبي ].

وطلبها من مظانها وحفظها، وارتباطهم  بها، وزيادة يف التعرف على جوانب

حياته كلها، وعقيدته و�سريعته وخلقه.
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على ُم�ستوى ِقطاِع الّتعليم والعاملني فيه:

السادس	والثالثون: زرع حمبة الر�سول ] يف نفو�ض الطلبة والطالبات، 
من خالل اإبراز حقه ] على اأمته.

وذلك اأن حمبة الر�سول ] اأ�سٌل عظيم من اأ�سول الدين، ومنزلة جليلة 

فال  املحبة،  هذه  وجود  على  متوقٌف  العبد  اإميان  اإّن  بل  املوؤمنني،   منازل  من 

يدخل امل�سلم يف ِعداد املوؤمنني الناجني حتى يكون لر�سول ] من املحبني، 

بل حتى يكون اأحَبّ اإليه من نف�سه التي بني جنبيه، ومن ولده ووالده والنا�ض 

اأجمعني.

ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   {چ   وجل  عز  قال   

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ} )التوبة: 24(.

 ،[ اأعظُم دليٍل على وجوب حمبة اهلل تعاىل ور�سوله  وهذه االآية الكرمية 

والتجارات  واملال  واالأهل،  القرابات  من  حمبوب،  كل  على  تقدميها  وعلى 

وامل�ساكن وغريها، فاإن قدمها فهو ظامل  فا�سق.

بد  ال  ودالئلها  اآثارها  اأّن  اإال  القلوب،  اأعمال  من  كانت  واإْن  املحبة  وهذه 

اأْن تظهر على جوارح االإن�سان، ويف �سلوكه واأفعاله واأقواله، فاملحبة لها مظاهر 

و�سواهد متيز املحب ال�سادق من املدعي الكاذب، ومتيز املتبع اتباعاً �سحيحا، 

من �سلك م�سالك منحرفة عن ال�سرع  يف التعبري عن هذه املحبة.
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واأول هذه ال�سواهد والدالئل: طاعة الر�سول ] واإتباعه.

ومن دالئل حمبته ]: تعظيمه وتوقريه واالأدب معه.

ومن دالئل حمبته ]: تقدمي قوله على قول كل اأحٍد، واالحتكام اإىل �سنته 

و�سريعته.

ومن الدالئل اأي�سا على حمبته ]: كرثُة ال�سالة وال�سالم عليه كلما ذكر، 

لنا، قال �سبحانه {ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   اأمر اهلل تعاىل  وهو 

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ} )االأحزاب: 56(.
َف�سَد  قد  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الر�سول  حمبة  مفهوم  اأن  له  ُيوؤ�سف  وما 

وانحرف عند كثرٍي من امل�سلمني، خ�سو�ساً يف هذه الع�سور املتاأخرة، فبعد اأْن 

كانت هذه املحبة تعني اإيثار الر�سول ] على كل خملوق وحمبوب، وطاعته 

واإتباعه - كما قدمنا - �سار مفهومها عند البع�ض عبادته ودعاوؤه من دون اهلل 

واإن�ساد  املبتدعة!  ال�سلوات  وتاأليف  الربوبية!!  ب�سفات  ُفه  وو�سْ �سبحانه!! 

الق�سائد واملدائح الغالية يف دعائه واال�ستغاثة به!! وعمل املوالد البدعية!!

السابع	والثالثون:	االإكثار مْن عقد املحا�سرات التي تغطي جوانب من 
حياة الر�سول �سخ�سيته ].

وذلك يف امل�ساجد واملدار�ض والكليات واملعاهد واجلامعات وغريها، وب�سفة 

متوا�سلة طوال العام، ولي�ض يف املنا�سبات املحدثة، كاملولد والهجرة والإ�سراء 

واملعراج!!

 بل كلما تي�سر واأمكن، وا�ستخال�ض الدرو�ض، والو�سايا، والعرٌب، والعظات 
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منها، وربط احلياة املعا�سرة واأحوال النا�ض بها، وحماولة تطبيقها عمليا من قبل 

االأ�ستاذ واملدر�ض واملوجه، وحث الطلبة على االقتداء.

  فاإّن ال�سرية النبوية بذاتها معجزة من املعجزات اخلالدة، واآية من اآيات اهلل 

تعاىل العظيمة، الباقية وال�ساهدة بنبوة نبينا حممد ]، الأنها ما ال يت�سور وقوعه 

من عامة الب�سر، واأفذاذ النا�ض.

الثامن	والثالثون: حث م�سئويل قطاعات التعليم اإىل اإ�سافة مادة ال�سرية 
النبوية اإىل مناهج التعليم، والدرا�سات االإ�سالمية  يف التخ�س�سات االإن�سانية.

حلياة  ال�سحيح  املنهج  واملتعلمني  للمعلمني  ح  ُتو�سّ النبوية  ال�سرية  فدرا�سُة 

�سهدته  منهٍج  الأعظم  ال�سحيحة  ال�سورة  وتعطينا  امل�سلم،  واملجتمع  الفرد 

االأر�ض.

وال ي�ستغني عنها املربون، ليتعلموا كيف تكون الرتبية ال�سحيحة.

كما اأن درا�سة ال�سرية تفيد امل�سلم الوقوف على كثري من االأحكام الفقهية، 

والقواعد ال�سرعية.

وفيها: معاجلة كثري من ق�سايانا وم�ساكلنا الواقعية.

وفيها اأي�سا: معاي�سة ال�سحابة الكرام، الذين �َسِعدوا ب�سحبة خري االأنام، وما 

به  والقيام  العال، وخدمة دينهم،  الدرجات  ة، وطلب  الهمَّ ُعلو  كانوا عليه من 

ون�سره يف العاملني، وبذل االأنف�ض واالأرواح واالأموال يف �سبيل ذلك.

الزكية،  الطاهرة  للقلوب  وغذاء  روحية،  متعٌة  النبوية  ال�سرية  درا�سة  ويف 

بالوقوف على حياة ال�سحابة الكرام، مبا فيها من مواقفهم التي يهتز لها االإن�سان،  
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واأطيبهم  واأل�سنة،  قلوبا  واأبرهم  واملر�سلني،  االأنبياء  بعد  الب�سرية  اأزكى  وهم 

اأعماال، ر�سي اهلل عنهم اأجمعني يف كتابه املبني، حيث قال {   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   

ٹ  ٹ  ڤ} )التوبة: 100(.
ال�سرية  لدرا�سات  و�سع كرا�سي  متويل  العمل على  والثالثون:  التاسع	

النبوية يف اجلامعات الغربية امل�سهورة.

بالتعاون مع �سفارات الدول االإ�سالمية ومثليها، ووزارات االأوقاف واجلامعات 

واملعاهد ال�سرعية.

	األربعون: ت�سجيع البحث العلمي يف ال�سرية النبوية، وحث الباحثني على 
ت�سنيف كتب ال�سنة بت�سانيف عدة، مثل املغازي وال�سمائل.

  والعمل على تقدمي بحوث يف ال�سرية النبوية نقية ما  حلق بها من االأحاديث 

ما يجب  فاإن هذا  لها،  اأ�سل  التي ال  الواهية  والق�س�ض  واملو�سوعة،  ال�سعيفة 

االهتمام  به عند الكتابة والتاأليف اأو املحا�سرة،  وتنبيه امل�سلمني اإليه، فاإنه ال 

اأو ح�سنا،  اإال على الثابت من االأحاديث واالآثار، �سواء كان �سحيحا  اعتماد 

وهو اأي�سا من الن�سح هلل تعاىل ولكتابه ولر�سوله ] وللم�سلمني اأجمعني.

 وقد كتبت عدة كتب حديثه يف هذا الباب:

1-  ككتاب »�سحيح ال�سرية النبوية« لالإمام االألباين - ومل يتمه رحمه اهلل،  

وقد كانت رغبته وو�سيته لطلبة العلم  بكتابة ال�سرية النبوية ال�سحيحة.
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2-  وكتاب »ال�سرية النبوية يف �سوء امل�سادر االأ�سلية« د. مهدي رزق اهلل 

اأحمد، طبع مركز امللك في�سل للدرا�سات، وهو كتاب �سامل الأكرث اأحاديث 

ال�سرية، مع بيان حال اأ�سانيدها �سحة و�سعفا.

3- و كتاب »ال�سرية النبوية ال�سحيحة«  د. اأكرم �سياء العمري.

4- وكتاب »�سحيح ال�سرية النبوية« الإبراهيم العلي، تقدمي  د.عمر االأ�سقر، 

وهمام �سعيد.

5- وكنوز ال�سرية، لل�سيخ عثمان اخلمي�ض.

احلادي	واألربعون:  العمُل على اإقامة املعار�ض املدر�سية واجلامعية، التي 
وغزواته،  وجهاده  و�سمائله،  واأخالقه  و�سريته،  وحياته   ،[ بالر�سول  ُتعّرف 

واأ�سحابه واأهل بيته الكرام، من خالل الكتب ال�سرعية، والبحوث والدرا�سات، 

والو�سائل التعليمية، واملحا�سرات ال�سمعية وغريها.

الثاني	واألربعون:  تخ�سي�ض اأركاٍن خا�سة يف املكتبات العامة، حتوي كل 
ماله عالقة بالر�سول ] و�سريته، واالهتمام  بها، وجعلها يف مكان بارز ظاهر.

الثالث	واألربعون:  اإقامة م�سابقة �سنوية للطلبة والطالبات، الأف�سل بحٍث 
يف ال�سرية النبوية، وت�سجيع حفظ االأحاديث ال�سريفة، وتخ�سي�ض جوائز قيمة 

لها.

الرابع	واألربعون: العمُل على اإعداد ترجمات لل�سرية النبوية اإىل اللغات 
العاملية، وحماولة ن�سرها بكل الو�سائل، وتبليغ دعوته ]، ودعوة القراآن الكرمي 

بلفظه ومعناه، الأنه دين االإن�سانية كافة.
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كما قال تعاىل {ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  

ھ  ے       ے  ۓ} )�سباأ : 28(.
�سروريات  من  وكونها  العاملية،  ال�سعوب  للغات  الرتجمات  فوائد  ينكر  وال 

الدعوة االإ�سالمية اليوم، الإبالغ دين االإ�سالم للم�سارق واملغارب.

اخلامس	واألربعون:   الت�سّدي لالإعالم الغربي واليهودي امل�ساد، والرّد 
على ما يثريونه من �سبهات واأباطيل، عن ديننا ونبينا حممد ].

وكذا الرد على ما يثريه بع�ض الكتاب العلمانيني واملالحدة.

ومْن اأمثلة هذه الكتب:

1-   اجلواب ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح، ل�سيخ االإ�سالم ابن تيمية.

2-   هداية احليارى يف اأجوبة اليهود والن�سارى، ل�سيخ االإ�سالم ابن القيم.

د.  لل�سيخ  املعا�سرين،  والكتاب  امل�ست�سرقني  �سبة  ورد  نة  ال�ُسّ دفاع عن   -3

حممد بن حممد اأبو �سهبة رحمه اهلل.

�سعدي  لل�سيخ  والنق�سان،  الزيادة  من  القراآن  �سالمة  على  الربهان   -4

يا�سني.

اليهود  واأغــالط  اأخطاء  فيه  يظهر  الهندي،  اهلل  لرحمة  احلق،  اإظهار   -5

والن�سارى وافرتاءاتهم.

 واأي�سا: ن�سر ما قاله املن�سفون من غري امل�سلمني قدمياً وحديثا ب�ساأنه ]، من 

اأقوال روؤ�سائهم وعظمائهم وكّتابهم واأدبائهم.
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على	مستوى	األئمة	واخلطباء	والدعاة	:
ب�سمائل  للتذكري  اجُلمع  خطب  بع�ض  تخ�سي�ض  واألربعون:   السادس	
امل�سطفى  �سرية  من  مب�ساهد  والتحدث  العظيمة،  واأخالقه  وف�سائله   [ النبي 

واأّن  ال�ّسمحة،  باحلنيفية  بعث  واأنه   ،[ ور�سالته  دعوته  وبيان خ�سائ�ض   ،[
لرب  العبادة  اإفراد  اإىل  كافة،  النا�ض  هداية  على  هو حر�سه  دعوته  االأ�سل يف 

النا�ض، واإخراجهم من الظلمات اإىل النور.

السابع	واألربعون: زيادة العمل اجلاد على دعوة النا�ض وهدايتهم اإىل هذا 
ببيان �سفاته   [ بنبيهم  اأجنا�سهم وقبائلهم وفئاتهم، وحتبيبهم  الّدين؛ بجميع 

اخللقية واخُللقية، قبل وبعد الر�سالة املحمدية، وكذا التخّلق باأخالقه، والعمل 

بهديه و�سنته، ليكونوا قدوة للنا�ض، واأ�سوة ح�سنة، متابعني الأقوال واأفعال نبيهم 

]، وال يكفي القول دون العمل، فاإّن التاأثر باالأفعال اأبلغ من التاأثر باالأقوال 
واخلطب فقط.

كتب  من  النبوية،  ال�سنة  لتحفيظ  حلقاٍت  اإ�سافُة  واألربــعــون:  الثامن	
احلديث املختلفة، اإىل جوار حلقات حتفيظ القراآن الكرمي يف امل�ساجد.

التاسع	واألربعون: ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة لدى عامة النا�ض حول �ُسّنة 
اإىل  والدعوة  النبوية،  االأحاديث  لبع�ض  اخلاطئ  الفهم  ب�سبب   [ امل�سطفى 

الّتم�سك مبا ثبت عنه ]، وحتا�سي التحديث مبا مل ي�سح عنه، من االأحاديث 

ال�سعيفة واملكذوبة وماال اأ�سل له، وبيان اآثارها ال�سيئة يف االأمة، باأ�سلوب �سهل 

وا�سح.
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لر�سول  تعّر�ض  ُتبني ُحكم من  التي  االأمة  علماء  فتاوى  اخلمسون:  ذكر 
االأمة ] ب�سيء من االنتقا�ض، اأو اال�ستهزاء اأو ال�ّسخرية، ووجوب بغ�ض من 

فعل ذلك والرباءة منه.
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	واملفّكرين	واإلْعالميني	والّصحفيني: على	ُمْستوى	املثّقفنيمَ
احلادي	واخلمسون:  اإبراز �سخ�سية الر�سول ] وجوانب العظمة فيها، 
واملجالت،  ال�سحف  يف  ذلك  ن�سر  خالل  من  االإ�سالمية،  اأمته  وخ�سائ�ض 

فيها  يبني  زاوية  وتخ�سي�ض  والثقافية،  االإعالمية  املنا�سبات  يف  عنه  والتحدث 

االآيات واالأحاديث التي تدل على وجوب حمبته ]، واأن هذه املحبة تقت�سي 

تعظيمه وتوقريه واإتباعه، وتقدمي قوله على قول كل اأحٍد من اخللق.

الثاني	واخلمسون:	 عدم ن�سر اأي مو�سوٍع اأو مقالة، اأو ر�سوم كاريكرتية، 
اأحكام  من  ب�سيء  اأو  منها،  ب�سيء  ي�ستهزاأ  اأو   ،[ �سنته  من  فيها  ينتق�ض 

�سريعته.

ون�سر  امل�ساد،  واليهودي  الغربي  الثالث	واخلمسون:  الت�سّدي لالإعالم 
الردود املنا�سبة على ما يثريونه من �سبهات واأباطيل، عن ديننا احلنيف، ونبينا 

الكرمي حممد ]، ما كتبه علماء االإ�سالم ودعاته.

مع  والثقافية  واالإعالمية  حفية  ال�سّ اللقاءات  واخلمسون:  عقد  الرابع	
املُْن�سفني من غري امل�سلمني، من اأ�ساتذة اجلامعات واملفكرين واالأدباء وغريهم، 

حياته  يف  العظمة  جوانب  وبيان  ور�سالته،   [ النبي  عن  معهم  والتحّدث 

و�سريته.

اخلامس	واخلمسون:  اإعداد امل�سابقات االإعالمية يف ال�سحف واملجالت 
واالإذاعات والف�سائيات عن �سرية الر�سول ]، وحياته وكيفية تعامله مع زوجاته 

واأبناءه واأ�سحابه واأعدائه وغري ذلك، وتخ�سي�ض اجلوائز القيمة لها.
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على	ُمْستوى	امُلؤسسات	اخلْيرّية	والِعْلمية	والّدعوية:
السادس	واخلمسون: اإن�ساء جلاٍن اأو اأق�سام حتمل لواء ن�سرة الر�سول ]، 
وتوزيع  ن�سر  على  وتعمل  ال�سريعة،  اأبواب  �ستى  ال�سريفة، يف  واأحاديثه  و�سنته 

املحا�سرات  واإقامة  املجال،  هذا  يف  واالأ�سرطة  والكتب  واملطويات  الن�سرات 

والندوات فيها. 

ال�سّنة،  َيخدم  مْن  الأف�سل  قيمة  جوائز  واخلمسون:  تخ�سي�ض  السابع	
يدعى له كبار العلماء والدعاة 

ُ
وال�سرية النبوية، �سنوياً، واإقامة حفل تكرمي لذلك، 

وال�سخ�سيات.

الثامن	واخلمسون: تبّني طباعة كتب ال�سرية النبوية، باللغات االأجنبية، 
وتوزيعها على مراكز االإ�ست�سراق واملكتبات العامة واجلامعية حول العامل.

ُن�سرة  حمالت  لتمويل  تربع،  �سناديق  تخ�سي�ض  واخلمسون:  التاسع	
الر�سول ]، والتاأليف يف ال�سرية النبوية والرتجمة لها وطباعتها ون�سرها.
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على	مستوى	العاملني	في	الشبكة	العنكبوتية	وأصحاب	املواقع:
اللغات  مبختلف  العاملية  ال�سبكة  على  واملنتديات  املواقع  اإن�ساء  الستون: 
العاملية، وتخ�سي�ض نوافذ يف املواقع القائمة مثل »اليوتيوب« وغريه، تهتم بن�سر  

املحا�سرات عن �سرية امل�سطفى ] بال�سوت وال�سورة، وتربز �سخ�سيته ور�سالته 

العاملية.

احلادي	والستون: تكوين جمموعات من طلبة العلم يف املواقع االلكرتونية 
املختلفة، تتوىل اإبراز حما�سن هذا الدين، وبيان اأن دين االإ�سالم يوؤمن بجميع 

االأنبياء واملر�سلني، ويوجب لهم املحبة والتعظيم والتوقري، وغريها من املو�سوعات 

ذات العالقة. 

عرب  امل�سلمني  غري  مع  هادئة  حــوارات  يف  امل�ساركة  والستون:  الثاني	
االنرتنت، والغرف ال�سوتية واملنتديات، وو�سائل االت�سال احلديثة كـ »الفي�ض 

بوك« و »تويرت« وغريها، والدعوة لدرا�سة �سخ�سية الر�سول ]، والدين الذي 

جاء به.

الثالث	والستون:  ت�سمني اأو تذييل الر�سائل االإلكرتونية التي تر�سل اإىل 
القوائم الربيدية اخلا�سة، ببع�ض االأحاديث واملواعظ النبوية.

الرابع	والستون:  االإعالن يف حمركات البحث امل�سهورة عن بع�ض الكتب 
اأو املحا�سرات اجلديدة، التي تتحدث عن �سخ�سية الر�سول ]، ودعوته وخا�سة 

يف املنا�سبات واالأحداث الطارئة.
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على	ُمستمَوى	احُلكومات	اإلْسالمية	واألغنياء:
بال�سرية  املتعلقة  والعلمية  الدعوية  الن�ساطات  دعم  والستون:  اخلامس	
النبوية ال�سريفة، من كفالة للدعاة واملدر�سني، وحتمل تكاليف الطباعة والن�سر 

مبختلف اللغات العاملية.

بع�ض  حتمل  التي  واللوحات  املل�سقات  والــســتــون:  طباعة  الــســادس	
االأحاديث ال�سريفة، واملواعظ النبوية، وتوزيعها يف املنا�سبات واملوا�سم املختلفة، 

كالزواج وال�سفر والرتبية و�سلة االأرحام ونحوها.

االإ�سالمية،  الف�سائية  القنوات  اإن�ساء  يف  والستون:  امل�ساهمة  السابع	
واالإذاعات واملجالت التي تتحدث عن االإ�سالم، ونبي االإ�سالم ] باللغات 

املختلفة، وباالأخ�ض اللغة االإجنليزية.

الثامن	والستون: ا�ستئجار ما ميكن من الوقت يف القنوات الف�سائية، اأو 
االإذاعات االأجنبية، لعر�ض حما�سن االإ�سالم، وف�سائل نبي االإ�سالم ].

ال�سرية  ودرا�سات  لبحوث  متخ�س�سة  مراكز  اإن�ساء  والستون:  التاسع	
بال�سرية  متخ�س�سة  مكتبات  واإن�ساء  العاملية،  اللغات  اإىل  والرتجمة  النبوية، 

والرتاث النبوي ال�سريف.

ُتربز  التي  االإعالمية  والربامج  واالأ�سرطة  الكتب  ون�سر  طباعة  السبعون: 
حما�سن الدين الذي جاء به النبي ]، واأخالقه و�سمائله، بعدة لغات، وخا�سة 

اللغة االإجنليزية.

والدعوية،  العلمية  امل�سابقات  دعم  يف  والسبعون:  امل�ساهمة  احلــادي	 	
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التي تهتم بال�سرية النبوية واأحداثها، وحفظ االأحاديث ال�سريفة، ور�سد املبالغ 

الت�سجيعية لها.

اأخي امل�سلم اأختي امل�سلمة..

كٌل   ،[ حممد  وحبيبنا  واإمامنا  نبينا  نن�سر  اأن  جميعاً  علينا  الواجب  اإن 

ح�سب اإ�ستطاعته، ولذلك اأعددنا هذه الو�سائل املتنوعة الكثرية، حتى ال يبقى 

الأحٍد منا عذٌر، فلنعمل جميعاً على ن�سرها وتوزيعها، والعمل بها، كل ح�سب 

واملدار�ض  العائلية،  املجال�ض  خالل  من  النا�ض  وعموم  االأهل  ودعوة  موقعه، 

اجلوال،  ور�سائل  الهاتفية،  واملكاملات  والوظائف،  االأعمال  ومقار  واجلامعات، 

و»التويرت« و»الفي�ض بوك« على ن�سرة الر�سول ] بها.

 واهلل تعاىل امل�ستعان، وال حول وال قوة اإال باهلل العظيم

و�سلى اهلل و�سلم وبارك واأنعم على عبده ور�سوله حممد واآله و�سحبه واأتباعه 

اإىل يوم الدين،،،
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