
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  
  

  ا/ ااق 
١٤٢٩   ٢٠٠٨   

 

 



  ١    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

ــه الحمــد هللا  رب العــالمین ، والصــالة والســالم علــى ســیدنا محمــد وعلــى ال

   :وصحبه أجمعین وبعد 

یعـرف أن اهللا تعـالى أكـرم ) (فالقارئ لكتاب اهللا تعالى وسـنة رسـول اهللا 

ـــى النـــاس قـــدرا ، وأعظمهـــم محـــال )  (رســـوله  ـــه مـــن أعل وأكملهـــم فجعل

أكرمه بخصائص لم یعطها غیره من األنبیاء  تعالىمحاسن وفضال ،وانه 

ولقــد أوردت فــي بحثــي ... وال النــاس أجمعــین) علــیهم الســالم(والمرســلین 

ــــدلیل الشــــرعي  ــــا ســــاندها ال ــــة عطــــرة مــــن هــــذه الخصــــائص مّم هــــذا طائف

 مـــــن (وســـــمیته ، الصـــــحیح وتركـــــت مـــــا تســـــاهل أهـــــل العلـــــم فـــــي إیـــــراده 

 ًا تضمنت خطـة بحثـي مقدمــة و تمهیــدو  )  )( ي اإلنسانیةخصائص نب

   ... وخاتمة ومبحثین
  

  : فأما التمهید فجعلته من مطلبین   

  الخصائص لغة واصطالحاتعریف  : المطلب األول    

  .الفائدة من معرفة الخصائص :المطلب الثاني    

دون  نیا في ذاته في الـد )( ما اختص بهفهو  : المبحث األولوأما    

    جمیع األنبیاء والمرسلین علیهم السالم

دون   اآلخــرةفــي ذاتــه فــي  )( مــا اخــتص بــهفهــو :  يـالثانــ المبحــثو   

         جمیع األنبیاء والمرسلین علیهم السالم

ن إ فإن أصـبت فللـه الحمـد و  وهذا مبلغ علمي،  وختمت بحثي بخاتمة    

. الكمـال إال هللا وحـده ألتجنبه فمائي على خط أخطأت فرحم اهللا من دلني

وصـــلى اهللا علـــى ســـیدنا محمـــد ، والحمـــد هللا الـــذي تـــتم بنعمـــه الصـــالحات 

  . وعلى أله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیراً 

  

  
  
  

ا  
ا    

  م  ٢٠٠٨ھـ ـ  ١٤٢٩
 

 



  ٢    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

ا  

  

  تعریف الخصائص لغة واصطالحًا : المطلب األول 

  

ـهُ   (قـال صـاحب القـاموس: الخصائص لغـة  :أوال   َخّصـاً  بالشـيءِ  ) َخصَّ

یَصى وُیْفَتحُ  وُخصوِصیَّةً  وصاً وُخص ـةً  وَخّصـیَّةً  َوُیَمـدُّ  وِخصِّ  وَتِخصَّ

َلهُ :   َفضَّ
)١(

.  

 وُخصوصــاً  َخّصــاً  یُخّصــه بالشــيء خّصــه: وقــال فــي لســان العــرب       

یَصـــى َأفصـــح والفـــتح )خصـــص( وُخُصوِصـــّیةً  وَخُصوِصـــّیةً   وِخصِّ

 باَألمر فالنٌ  اْختّص  ویقال غیره دون به َأْفَرَده واْختّصه وخّصَصه

 انفرد ِإذا له وتخّصَص 
)٢(

.  

وهــي الفضــائل واألمــور التــي خــص اهللا : الخصــائص اصــطالحا  :ثانیــا 

وامتـاز بهـا علـى سـائر إخوانـه مـن األنبیـاء والمرسـلین  )(بها نبیه 

علیهم السالم وسائر البشر
)٣(

 .  

  

  الفائدة من معرفة الخصائص: المطلب الثاني 

  

عن غیـره مـن األنبیـاء  )(به سیدنا محمد  التطلع على ما امتاز -١

  ) .علیهم الصالة والسالم (والمرسلین 

 . )( إیمانا مع إیمانهم ومحبة وتعظیما لنبیهملیزداد المسلمون  -٢

 ، )(تحـــث غیـــر المســـلمین المنصـــفین إلـــى دراســـة ســـیرة النبـــي  -٣

                                        ومن ثم اإلیمان والتصدیق به 

                                                 

 .) ٢/٣٠٠(: ، بیروت،دار الجیل  يالفیروز آباد محمد بن یعقوب، لالقاموس المحیط : ینظر  )١

الطبعة ، بیروت –صادر ،دار  محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصريل ، لعربلسان ا :ینظر  )(٢

    . )٧/٢٤( :   األولى

الصادق بن محمد بن إبراهیم ،مكتبة دار .بین الغلو والجفاء ، د) (خصائص المصطفى : ینظر )(٣

  . )١٦:ص : (:  )هـ ١٤٢٦(،الطبعة الثانیة ،جالمنها
 

 



  ٣    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

  لمبحث األولا

في ذاته في الدنیا  دون جمیع األنبیاء ) (فهو ما اختص به

  والمرسلین علیهم السالم  

  

دون غیــــــره مــــــن األنبیــــــاء ) (اخــــــتص ســــــبحانه تعــــــالى ســــــیدنا محمــــــدا 

.. .تشریفا وتكریما له  في الدنیا والمرسلین علیهم السالم بخصائص كثیرة

  :ومنها ما یلي 

 یثاق على جمیع األنبیاء علیهم السالماخذ اهللا له العهد والم -١
)٤(

  

 سبحانه وتعالى اخـذ العهـد علـى كـل نبـي مـن األنبیـاء مـن لـدن إن اهللا

سیدنا آدم علیه السالم إلى سـیدنا عیسـى علیـه السـالم ؛أن یـؤمن بكـل 

نبـــي یجـــيء بعـــده وبمـــا معـــه مـــن كتـــاب وحكمـــة ، وان یؤمنـــوا جمیعـــا 

دق لمـــا معهـــم مـــن الكتـــاب بالرســـول الخـــاتم لرســـاالت الســـماء ، المصـــ

وان ینصـروه إذا أدركـوا زمانـه وأممهـم  )(والحكمة وهو سیدنا محمـد 

بـه ونصـرته ، وقـد وثـق العهـد  اإلیمـانتابعة لهم في ذلـك یجـب علیهـا 

  . بإشهادهم علیه وشهادته تعالى علیه أیضا

ـن ِكتَـاٍب َوِحْكَمـٍة َوإِْذ َأَخَذ الّلُه ِمیثَاَق النَِّبیِّـْیَن َلَمـا آَتْیـتُ  (قال تعالى   ُكم مِّ

ثُـمَّ َجــاءُكْم َرُســوٌل مَُّصـدٌِّق لَِّمــا َمَعُكــْم َلتُــْؤِمُننَّ ِبـِه َوَلَتنُصــُرنَُّه َقــاَل َأَأْقــَرْرُتْم 

ـــَن  ـــْا َمَعُكـــم مِّ ـــاَل َفاْشـــَهُدوْا َوَأَن ـــا َق ـــاُلوْا َأْقَرْرَن ـــى َذِلُكـــْم ِإْصـــِري َق َوَأَخـــْذُتْم َعَل

ــاِهِدینَ  ) الشَّ
)٥(

 طالــب أبــي بــن علــي قــال :() رحمــه اهللا(ابــن كثیــر قــال 

 إال األنبیـاء من نبیا اهللا بعث ما:  )رضي اهللا عنهما( عباس ابن عمه وابن

 وینصـرنه بـه لیـؤمنن حـي وهـو محمـدا اهللا بعـث لـئن المیثاق علیه أخذ

                                                 

مصطفى عطا، بیروت ، : ،ابن الجوزي ،تحقیق  )(صطفى الوفا بأحوال الم:ینظر  )(٤

ورفعة مكانته عند ربه عزوجل ، ) (،  وعظیم قدره  )٢/٦(:  م١٩٨٧دار الكتب العلمیة ،

هـ ،  ١٤٠٥لخلیل إبراهیم مال خاطر،دار القبة للثقافة اإلسالمیة ، الطبعة السادسة ، 

  .) ٤٢:ص (: ) (وخصائص المصطفى 

  . ٨١:  ن ، آیةسورة آل عمرا )(٥

 



  ٤    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 لیــؤمنن أحیــاء وهــم محمــد بعــث لــئن أمتــه علــى المیثــاق یأخــذ أن وأمـره

 ولینصرنه به
)٦(

.  

یجـب  )(من خالل هذا التشریف واالصـطفاء لنبینـا العظـیم : ول فأق

علــى كــل عاقــل ومنصــف علــى وجــه األرض أن یــؤمن بحبیبنــا محمــد 

)(  فانـــه خـــاتم األنبیـــاء وهـــو اإلمـــام األعظـــم الـــذي إن وجـــد فـــي أي

عصـــر مـــن العصـــور لوجـــب علـــى مـــن یســـمع بـــه ولـــو كـــان نبیـــا مـــن 

 رسـول عن )( هریرة أبي عنف  لیؤمن به )(األنبیاء أن یأتي إلیه 

 هـذه مـن أحـد بي یسمع ال بیده محمد نفس والذي(  :قال أنه )( اهللا

 إال بــه أرســلت بالــذي یــؤمن ولــم یمــوت ثــم نصــراني وال یهــودي األمــة

) النار أصحاب من كان
)٧(

 )(، فمن آمن باهللا وكفر برسولنا الكریم 

عیسى وكفر بنبینا  فقد كفر باهللا تعالى ، ومن آمن بنبي اهللا موسى أو

ـــد كفـــر ، الن مـــن كفـــر بنبـــي واحـــد مـــن األنبیـــاء فقـــد كفـــر بجمیـــع  فق

ــــال تعــــالى  ــــاء والمرســــلین ق ــــِه َوُرُســــِلِه  { :األنبی ِإنَّ الَّــــِذیَن َیْكفُــــُروَن ِبالّل

ــــَبْعٍض َوَنْكُفــــُر  ــــْؤِمُن ِب ــــوَن ُن ــــِه َوُرُســــِلِه َویُقوُل ــــْیَن الّل ُقــــوْا َب َوُیِریــــُدوَن َأن ُیَفرِّ

ُأْوَلـــِئَك ُهــُم اْلَكــاِفُروَن َحّقــًا  ْعٍض َوُیِریــُدوَن َأن َیتَِّخــُذوْا َبــْیَن َذِلــَك َســِبیًال،ِبــبَ 

ــْدَنا ِلْلَكــاِفِریَن َعــَذابًا مُِّهینــا }َوَأْعَت
)٨(

أهــل العصــر  إذن فلــیعلم الغــرب ،  

مــن خصـــائص عدیــدة ومزایـــا فریـــدة  )(المتحضــر مـــا لنبینــا العظـــیم 

وانــه األنبیــاء والمرســلین ممــا یــدل علــى علــو امتــاز بهــا علــى ســائر إخ

  .)وجل  عز( قدره ورفعة منزلته عند ربه 

  

                                                 

) هـ٧٧٤ت ( الفداء  إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو  ، تفسیر القران العظیم )(٦

 –هـ ١٤١٨، الطبعة الثانیة ، مودار السال ء،قدم له عبد القادر االرناؤوط ،مكتبة دار الفیحا

  . )٥٠٢/ ١(: م ١٩٩٨

إلى ) (نبینا محمد  باب وجوب اإلیمان برسالة - مسلم ، كتاب اإلیمان أخرجه  )(٧

  ) .١٥٣(الجمیع ،برقم 

  . ١٥١ – ١٥٠: سورة النساء ، آیة  (٨)

 



  ٥    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

القرآن الذي انزل علیه خالد ومحفوظ  -٢  
)٩(

  

لقد أیـد اهللا تبـارك وتعـالى كـل نبـي مـن األنبیـاء علـیهم السـالم باآلیـات 

والمعجــزات التـــي تؤكـــد صـــدقهم فیمـــا یدعونـــه مـــن أنهـــم مبعوثـــون منـــه 

ذه المعجزات كانت وقتیة انقـرض زمانهـا فـي حیـاتهم ولـم عزوجل ، وه

فكانـــت  )(وأمـــا ســـیدنا محمـــد العظـــیم . یبـــق منهـــا إال الخبـــر عنهـــا 

معجزتـــه العظمــــى التــــي اخــــتص بهــــا دون غیــــره هــــي القــــران الكــــریم ، 

والحجــــة المســــتمرة الدائمــــة القائمــــة فــــي زمانــــه إلــــى یــــوم القیامــــة فهــــو 

  .تغییر والتبدیل محفوظ بحفظ اهللا من التحریف وال

َال َیْأِتیِه اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِه َوَال ِمْن  ،َوإِنَُّه َلِكتَاٌب َعِزیز { :قال تعالى 

 }َخْلِفـــهِ 
)١٠(

ْلَنـــا الـــذِّْكَر َوإِنَّـــا َلـــُه َلَحـــاِفُظونَ  { وقـــال تعـــالى ،   ِإنَّـــا َنْحـــُن َنزَّ

{
)١١(

   

ركین خاصــة ،ومــا ولقــد تحــدى اهللا بــه البشــریة عامــة وتحــدى بــه المشــ

ُقـــل لَّـــِئِن اْجَتَمَعـــِت  {: زال التحـــدي قائمـــا إلـــى یـــوم القیامـــة قـــال تعـــالى 

اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثـِل َهــَذا اْلقُـْرآِن َال َیـْأُتوَن ِبِمْثِلـِه َوَلـْو َكـاَن 

 } َبْعُضــُهْم ِلــَبْعٍض َظِهیــرا
)١٢(

 )( النبــي عــن)( هریــرة أبــي عــن، و  

 آمــن مثلــه مــا اآلیــات مــن أعطــيقــد  إال نبــي األنبیــاء مــن مــا: (قــال

                                                 

، السید محمد بن السید علوي المالكي الحسني ) ١٨٣(محمد اإلنسان الكامل :  ینظر  )(٩

م  ، كفایة الطالب اللبیب في خصائص الحبیب ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، الطبعة الرابعة ، 

محمد : ، لجالل الدین السیوطي ، تحقیق ) ٢/٣١٦)  (الخصائص الكبرى (المعروف ب 

  .خلیل هراس ، القاهرة ، المطبعة الحدیثة 

  . ٤٢- ٤١: سورة فصلت ، آیة  )(١٠

  . ٩: ، آیة الحجرسورة  )(١١

  . ٨٨: سورة اإلسراء ، آیة  )(١٢

 



  ٦    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 أن أكون فأرجو إلي اهللا أوحاه وحیا أوتیته الذي كان وٕانما البشر علیه

)  القیامة یوم تابعا أكثرهم
)١٣(

  .  

وقد حاول عبثا بعض الیهود وغیرهم أن یحرفوا في القران الكریم لكنهم فشلوا 

تعهد بحفظـه مـن الزیـادة أو النقصـان علـى مـر  وكشف أمرهم الن اهللا تعالى

دخل یهودي على المأمون فتكلم فأحسن : اكثم قال  نالدهور ، فعن یحیى ب

الكــالم ، فــدعاه المــأمون إلــى اإلســالم ، فــأبى ، فلمــا كــان بعــد ســنة جاءنــا 

مـا كـان سـبب : مسلما ، فتكلم على الفقه فأحسن الكالم ، فقـال لـه المـأمون 

انصـــرفت مـــن حضـــرتك فأحببـــت أن امـــتحن هـــذه األدیـــان  :إســـالمك ؟ قـــال 

فعمدت إلى التوراة فكتبت ثالث نسخ فـزدت فیهـا ونقصـت وأدخلتهـا الكنیسـة 

فاشتریت مني ، وعمدت إلى اإلنجیل فكتبت ثالث نسخ فزدت فیها ونقصت 

وأدخلتها البیعة فاشتریت مني ، وعمدت إلى القران فعملت ثالث نسخ فزدت 

لتهــــا الــــوّراقین فتصــــفحوها فلمــــا أن وجــــدوا فیهــــا الزیــــادة فیهــــا ونقصــــت وأدخ

والنقصان رموا بها فلم یشـتروها ، فعلمـت أن هـذا الكتـاب محفـوظ فكـان هـذا 

وحججت تلـك السـنة فلقیـت سـفیان بـن : قال یحیى بن اكثم . سبب إسالمي 

مصـداق هـذا فـي كتـاب اهللا تعـالى قلـت : عیینة فذكرت له الحدیث فقال لـي 

ِبَمـا اْسـُتْحِفُظوْا  {في قوله تعالى في التوراة واإلنجیـل : ؟ قال  في أي موضع

ــه ــاِب الّل } ِمــن ِكَت
)١٤(

ــا َنْحــُن  { فجعــل حفظــه إلــیهم فضــاع ، وقــال تعــالى  ِإنَّ

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  }َنزَّ
)١٥(

فحفظه اهللا تعالى علینا فلم یضع  ،
)١٦(

 .  

 )(النبـــي زة الكبـــرى التـــي بنیـــت علیهـــا رســـالة إن القـــران هـــو المعجـــ:فـــأقول   

الرسالة الخالدة التي استطاع مـن خاللهـا أن یغیـر مجـرى التـاریخ فـي فتـرة  وهي

تساوي في حساب الزمن شیئا ، واستطاع أیضا أن یحـول األمـة العربیـة إلـى  ال

                                                 

بعثت ) ((باب قول النبي  –البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة أخرجه  )(١٣ 

،ومسلم ، كتاب االیمان ، باب وجوب االیمان برسالة نبینا )  ٦٨٤٦(،برقم )الكلمبجوامع 

 ) .١٥٢(إلى الجمیع ،برقم ) (محمد 

    . ٤٤: سورة المائدة ، آیة ) (١٤

  . ٩: ، آیة الحجرسورة  )(١٥

 ) .٣١٦/ ٢(الخصائص الكبرى :أخرجه البیهقي ، انظر: قال السیوطي  ) (١٦
 

 



  ٧    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

امــــة مســــلمة أذلــــت األكاســــرة وأهانــــت القیاصــــرة وظلــــت ترفــــل فــــي ثــــوب العــــزة 

ي تطبــــق آیــــات وٕاحكـــام القــــران ،  فعلــــى المســــلمین أن یعتقــــدوا أن والكرامـــة وهــــ

ـــدة ومـــا عـــداها مـــن  ـــة والمنقـــذة والشـــاملة والخال تعـــالیم القـــران الكـــریم هـــي الهادی

أنظمـة األرض وقــوانین البشـر تخــبط وشـقاء وجاهلیــة ، ولنعلنهـا صــریحة مدویــة 

نصــرنا  تقــرع مســامع الغــرب أن القــران هــو مــنهج حیاتنــا وســبیل عزتنــا وطریــق

  . ومن حاد عن هدیه ضل وخسر وكان من القوم الظالمین 

  

 جعله اهللا خاتم األنبیاء والمرسلین-٣
)١٧(

   

بالهــدى ودیــن  إلـیهم )( محمــد سـیدنا إرســال بعبــاده تعـالى اهللا رحمــة مـن

 الــدین كمــللــه أُ و  والمرســلین األنبیــاء خــتمأن بــه  لــه تشــریفه مــن الحــق، ثــم

 السـنة فـي  )( ورسـوله كتابـه فـي وتعالى اركتب اهللا أخبر وقد ، الحنیف

 بعــده المقـام هــذا ادعـى مــن كـل أن لیعلمـوا بعــده نبـي ال أنــه عنـه المتـواترة

ـٌد َأَبـا  { :قـال تعـالى  . مضـل ضـال دجـال وافـاك كـذاب فهـو ـا َكـاَن ُمَحمَّ مَّ

ُســـوَل اللَّـــِه َوَخـــاَتَم النَِّبیِّـــیَن وَ  ـــن رَِّجـــاِلُكْم َوَلِكـــن رَّ َكـــاَن اللَّـــُه ِبُكـــلِّ َشـــْيٍء َأَحـــٍد مِّ

 }  َعِلیماً 
)١٨(

 

 األنبیــاء مثــلو  مثلــي إن(  :قــال )(  اهللا رســول أن )( هریــرة أبــي عــن

 زاویــة مـن لبنـة موضـع إال وأجملـه فأحسـنه بیتـا بنـى رجـل كمثـل قبلـي مـن

 ؟ اللبنـة هـذه وضـعت هـال ویقولـون لـه ویعجبون به یطوفون الناس فجعل

) النبیین اتمخ وأنا اللبنة فأنا قال
)١٩(

  

 وجـل عـز اهللا سـلهأر  والسـالم الصـالة علـیهم األنبیـاء مـن نبي كل: فأقول 

 محـــدودة الســـابقین، األنبیـــاء فرســـاالت .معینـــین ولقـــوم معینـــة زمنیـــة لفتـــرة

 األنبیـاء وقصـص الكریم القرآن في صریحا نجده ما وهذا والمكان، الزمان

                                                 

، ومحمد ) ٢/٣٣٠) ((، وعظمة محمد ) ٢/٣٣١(رى الخصائص الكب: ینظر  )(١٧

 ).١٨٤:ص (اإلنسان الكامل 

  .  ٤٠:  سورة األحزاب ، آیة  )(١٨

، ومسلم  ، ) ٣٣٤٢(باب خاتم النبیین ، برقم : أخرجه البخاري ، كتاب المناقب  )(١٩

  ) .٢٢٨٦(خاتم النبیین ، برقم) (باب كونه : كتاب الفضائل 
 

 



  ٨    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 اختــار الرســاالت، یخــتم أن اهللا أراد عنــدما ولكــن ،والســالم الصــالة علــیهم

ــــین وخــــاتم الرســــل أعظــــم  ستشــــمل رســــالته ألن ،)( محمــــدا ســــیدنا النبی

  .كله والمكان كله، الزمان

تعــددت محامــده وكثــرت ســجایاه وتناهــت إلیــه  )(فلـیعلم الغــرب أن نبینــا 

آیـــات الجـــالل والكمـــال فهـــو بـــاب اهللا وهـــو معجـــزة اإلنســـانیة للبشـــر وآیـــة 

  .وسفینة النجاة في الدنیا واآلخرة السماء ألهل األرض 

   
 بعثه اهللا إلى الناس كافة رحمة للعالمین  -٤

)٢٠(
                 

إن من رحمة اهللا تعالى بخلقه أن بعث لهم األنبیاء والمرسلین لیبلغـوهم عنـه       

مـن خیـرهم وسـعادتهم فـي الـدارین ، إال  مـاسبحانه وتعالى بأوامره ونواهیـه لمـا فیه

أن خصــه اهللا تعــالى وبعثــه إلــى النــاس ) ( یمیــز الرســول العظــیم محمــدأن مــا 

هم ، بینمــا جعــل بعثــة األنبیــاء یكافــة أبیضــهم وأحمــرهم وأســودهم عــربیهم واعجمــ

  .   وتفضیال وتعظیما ) (والمرسلین إلى أقوامهم خاصة تمییزا له  

َبِشــیرًا َوَنــِذیرًا َوَلِكــنَّ َأْكثَــَر النَّــاِس َال  َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َكافَّــًة لِّلنَّــاسِ  { :قــال تعــالى  

 } َیْعَلُمونَ 
)٢١(

  

 لـــم خمســـا أعطیـــت( : قـــال ) ( النبـــي أن) (  اهللا عبـــد بـــن جـــابروعـــن       

 النــاس إلــى وبعثــت خاصــة قومــه إلــى یبعــث النبــي وكــان : ...قبلــي أحــد یعطهــن

) عامة
)٢٢(

   

رحمـة للخالئـق : هـي ) (الـرحیم  وبین سبحانه وتعـالى الغایـة مـن إرسـال رسـولنا

عامة مؤمنهم وكافرهم وانسهم وجنهم ، وجعله رءوفا رحیما بالمؤمنین خاصة فمن 

                                                 

، واألنوار المحمدیة ) ٤٧) ((، وعظیم قدره )٣٩) ((طفى خصائص المص: ینظر  )(٢٠

)٣١٣. (  

 .٢٨: سبا ، آیة سورة   )(٢١

، ومسلم ، كتاب المساجد ومواضع ) ٣٢٨(أخرجه البخاري ، كتاب التیمم ، برقم )(٢٢

  ) .٥٢١(الصالة ، برقم 
 

 



  ٩    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

قبل الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنیا واآلخرة ، ومن رّدهـا وجحـدها خسـر 

  .الدنیا واآلخرة 

ــًة لِّْلَعــاَلِمینَ : ( قــال تعــالى  ــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َرْحَم )  َوَم
)٢٣(

قــال بعــض العلمــاء عــن   

لجمیــع الخلــق للمــؤمن رحمــة بالهدایــة ورحمــة للمنــافق باألمــان مــن  : (هــذه اآلیــة 

 )القتــل ورحمــة بالكــافر بتــأخیر العــذاب 
)٢٤(

قیــل :قــال ) (وعــن أبــي هریــرة  ،  

إنـي لـم ابعـث لعانـا وٕانمـا بعثـت  :(ادع اهللا علـى المشـركین قـال ) (یارسول اهللا 

) رحمة 
)٢٥(

یاءیهـا النـاس إنمـا أنـا (  ) :(قـال رسـول اهللا : قـال ) (وعنـه ،  

) رحمة مهداة 
)٢٦(

   

والــذي یتتبــع ســیرته یجــده فــي مختلــف  –الرحمــة المهــداة  –هــذا هــو نبینــا : فــأقول 

أطوار حیاته وجمیع تصرفاته الرحیم الفذ والرءوف الكامـل وال غرابـة فـي ذلـك وقـد 

ه الشـریف الرأفـة فـي المعاشـرة والرحمـة فـي أعده اهللا إعدادا خاصا فغرس في طبع

المعاملـة لیكــون نبـي الرحمــة فـي أوســع معانیهـا فمــأل قلبـه شــفقة وغمـر نفســه رأفــة 

مـن كـل غلظـة فـي الطبـع وقسـوة فـي القلـب ) (وعصمه منذ طفولته حتى وفاته 

  .وخشونة في الكالم 

 فجرتمـوه، الـذي الـدم نزیـف أوقفـوا الحضـارة زعمـاء ویـا الحـدیث أهل القرن فیا    

 فـــي أسســتموها التــي والســلب التعــدي ومنـــاهج ،رســمتموه  الــذي الــبطش وأســلوب

 الدعوات واتركوا ، علیها اهللا فطركم التي فطرتكم إلى وارجعوا ، وقنواتكم إعالمكم

 .   .منتنة  فإنها الجاهلیة

 ،أیضـاً  لكـم جـاء ولكـن ،المسـلمین نحـن وحدنا لنا ما یوماً  )( اهللا رسول یكن لم

 دیــن إال اهللا عنـد یكـن ولـم علینـا، مـا وعلـیكم لنــا مـا لكـم ،مثلنـا تكونـوا تسـلموا فـإن

 فأنقــذوا للعــالمین، ورحمــة أجمعــین النــاس لهدایــة جــاء ، یتجــزأ وال یتعــدد ال واحــد

ــدتكم أبنــاء مــن َصــدق َمــن واســألوا بــه جــاء مــا بتأمــل أنفســكم  تقــرر فقــد عنــه، جل

                                                 

 . ١٠٧: سورة األنبیاء ، آیة  )(٢٣

: ، للقاضي عیاض ، تحقیق ) ١/١٥) ((الشفا بتعریف حقوق المصطفى : ینظر  )(٢٤

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ القاهرة ، - دار الحدیث –عامر الجزار 

  ) .٢٥٩٩(أخرجه مسلم ،باب النهي عن لعن الدواب وغیرها ، برقم  )(٢٥

  ) . ١٠٠(أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب اإلیمان ،  برقم  )(٢٦
 

 



  ١٠    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 یعـرف كمـا بـه جـاء مـا صـدق وعرفـوا لم،وسـ علیـه اهللا صـلى محمد صدق عندهم

 َوإِنَّ  َأْبَنـاَءُهمْ  َیْعِرُفـونَ  َكَمـا َیْعِرُفوَنـهُ  اْلِكَتابَ  َآَتْیَناُهمُ  الَِّذینَ : "  تعالى قال ابنه أحدهم

 َیْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  َلَیْكُتُمونَ  ِمْنُهمْ  َفِریًقا
)٢٧(

  

 التــــي الحقیقــــة تلــــك عــــن لشــــعوبكم أفصــــحوا المتحضــــر العصــــر أهــــل فیـــا

 المكانــة، بهــذه فرســول وظلمــًا، وخــداعاً  مكــراً  وكفــاكم وأیقنتموهــا عرفتموهــا

 ســبقكم فــیمن ولكــم وعلــواً  ثباتــاً  إال مكــركم یزیــده لــن الشــمولیة بتلــك ودیــن

 الــدین وثبــت مكــرهم، وذهــب ذهبــوا فقــد عبــرة قرنــاً  عشــر أربعــة مــدى علــى

َفانُظْر َكْیَف َكاَن ، ْكرًا َوُهْم َال َیْشُعُرونَ َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرَنا مَ  { أهله وثبت

َفِتْلـَك ُبُیـوُتُهْم َخاِوَیـًة ِبَمـا َظَلُمـوا ، َعاِقَبُة َمْكِرِهْم َأنَّا َدمَّْرَناُهْم َوَقْوَمُهْم َأْجَمِعینَ 

 } َیتَُّقونَ  َوَأنَجْیَنا الَِّذیَن آَمُنوا َوَكاُنوا، ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیًة لَِّقْوٍم َیْعَلُمونَ 
)٢٨(

   
  

 فضله اهللا بخصائص عظیمة هو وأمته -٥ 
)٢٩(

  

علــى غیــره مــن األنبیــاء علــیهم الســالم بخصــائص )  (فضــل اهللا عزوجــل نبیــه 

علـى سـائر األمـم بكرامـات لیسـت لغیرهـا  )(عدیدة ومزایا فریدة ، وفضـل أمتـه  

  .  سید األولین واآلخرین)  ( وذلك إكراما وتشریفا لنبیها

 بســـت األنبیـــاء علـــى فضـــلت: ( قـــال) ( اهللا رســـول أن) ( هریـــرة أبـــي فعـــن     

 األرض لـــي وجعلـــت الغنـــائم لـــي وأحلـــت بالرعـــب ونصـــرت الكلـــم جوامـــع أعطیـــت

)  ... ومسجدا طهورا
)٣٠(

    

بخصائص لم تكن ألحد من الخلق ) (لقد أكرم اهللا سبحانه وتعالى نبیه : فأقول    

وشـــرفها وأعطاهـــا مـــن الفضـــائل ) (ألمـــة برســـولها قبلـــه وال بعـــده، وأكـــرم هـــذه ا

لمـا ) (من الكرامـات مـاال یكـون فـي امـة مـن األمـم ، ولـوال رسـول اهللا   وخصها

                                                 

  . ١٤٦: سورة البقرة ، آیة  )(٢٧

  . ٥٣ – ٥٠: ، آیة سورة النمل  )(٢٨

) (، وبدایة السول في تفضیل الرسول ) ١٨٤(محمد اإلنسان الكامل : ینظر  )(٢٩

لأللباني ،مطبعة المكتب اإلسالمي ، بیروت ، : ، للعز بن عبدا لسالم ، تحقیق ) ٥٧(

، للعالمة ) ٣٥(وشرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنیة .هـ ١٤٠٦الطبعة الرابعة ، 

  .ن عبد الباقي الزرقاني المالكي محمد ب

  ) .٥٢٣(أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصالة ، برقم  )(٣٠

 



  ١١    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

هــل ألمتــي أقــول ف!  ولمــا نالــت مانالتــه مــن تكــریم وتشــریف!یــا لعطامنحــت هــذه ا

؟ ) (؟ وهــل علمنــاهم ســنته وهدیــه وشــمائله ) (عّلمنــا أهلینــا حــب رســول اهللا 

امتثلنـــا أوامـــره واجتنبنـــا نواهیـــه ؟ هــل تحاكمنـــا إلیـــه فـــي منازعاتنـــا وخالفاتنـــا  وهــل

 أن مسـلمكـل ومشاكلنا؟ هل نصرنا سنته وعملنا بها وعلمناهـا للنـاس؟ فحـق علـى 

 بذلك اهللا إلى یتقرب وأن ، أجمعین والّناس وولده نفسه من أكثر )( النبي یحب

  . نهیهما تنبیج وأن) ( رسوله وأمر اهللا أمر یطیع وأن

 (ومنزلته وعظـیم قـدره عنـد اهللا فهـو الـذي قـال لـه  )( ولیعلم الغرب فضل النبي

)  ولسوف یعطیك ربك فترضى
)٣١(

 .  

غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  - ٦ 
)32(

 

واختصه على غیره من األنبیاء بـان غفـر ) ( أكرم اهللا حبیبه محمدا 

هـذه المغفــرة وهــو حــي صــحیح یمشــي لـه مــا تقــدم ومــا تــأخر ، واخبــره ب

   . على األرض

ِبینًا ِلَیْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمن َذنِبَك  {:قال تعالى      ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا مُّ

ر  }◌َ  َوَما َتَأخَّ
)٣٣(

عن تفسیر هذه اآلیة  )رحمه اهللا  (قال ابن كثیر....  

 فـــي ولـــیس، غیـــره فیهـــا هیشـــارك ال التـــي )( خصائصـــه مـــن هـــذا: (

 ومـا ذنبـه مـن تقـدم مـا لـه غفـر لغیره األعمال ثواب في صحیح حدیث

 جمیـع في )( وهو،  )( اهللا لرسول عظیم تشریف فیه وهذا ،تأخر

 مــن ال ســواه بشــر ینلهــا لــم التــي واالســتقامة والبــر الطاعــة علــى أمــوره

 اإلطـــــالق علـــــى البشـــــر أكمـــــل )( وهـــــو ،اآلخـــــرین مـــــن وال األولـــــین

)  واآلخرة الدنیا في وسیدهم
)٣٤(

 

 فقیـل قـدماه انتفخـت حتـى صـلى )( النبـي أن شعبة بن المغیرة عنو 

: فقـال تـأخر ومـا ذنبك من تقدم   ما لك اهللا غفر وقد ؟ هذا أتكلف له

                                                 

  . ٥: سورة الضحى ، آیة  )(٣١

، واألنوار  )٤٨( )(المصطفى  خصائص و ،)٢/٣٣٦(الكبرى  الخصائص: ینظر  )(٣٢

  ).٣١٤(المحمدیة 

  .٢- ١:سورة الفتح ، آیة  )(٣٣

  ) .٢٣٥/ ٤(تفسیر القران العظیم   :نظر ی )(٣٤

 



  ١٢    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

).  شكور عبدا أكون أفال (
)٣٥(

  )رحمـه اهللا (قال العز ابـن عبـد السـالم  

مغفرة ولم ینقل انـه اخبـر أحـدا مـن من خصائصه انه اخبره اهللا بال: ( 

األنبیــــاء بمثــــل ذلــــك ، بــــل الظــــاهر انــــه لــــم یخبــــرهم بــــدلیل قــــولهم فــــي 

)نفسي نفسي :الموقف 
)٣٦(

 .  

الـذي أمضـى عمـره الشـریف فـي  )(هـذا هـو نبینـا العظـیم : فأقول   

) (إن هـــذا النبــــي . ســـبیل اهللا حتـــى اســـتحق تلـــك المكرمـــة اإللهیـــة 

اء بكــل مــا تعبــر عنــه األلســن وتكتــب األقــالم یســتحق منــا المــدح والثنــ

إنسان أن یبلغ ذلك مهما قال ومهما  عیستطی واكبر من ذلك وأكثر وال

فعل ومهما كتب ألنه الشيء أعظم من العظمـة وقـد وصـفه اهللا بقولـه 

) وانك لعلى خلق عظیم : (
)٣٧(

هذه المكرمة تـدل أن فلیعلم الغرب   ،

  . ربه جل جالله شرفه وعظیم مكانته عند  ى علوعل
   

 عن مناداته باسمهنهى و  ،ناداه اهللا بأعز أوصافه -٧ 
)٣٨(

    

واختصــه علــى غیــره ) (أكــرم اهللا تعــالى عبــده ورســوله ســیدنا محمــد 

من األنبیاء والرسـل بـان خاطبـه فـي القـران الكـریم بـالنبوة والرسـالة ولـم 

بیــاءه ینــاده باســمه تشــریفا وتكریمــا لــه بخــالف مــا خاطــب بــه تعــالى أن

  .  السابقین علیه وعلیهم الصالة والسالم 

بِّــكَ  {:قــال تعــالى      ُســوُل َبلِّــْغ َمــا ُأنــِزَل ِإَلْیــَك ِمــن رَّ  }َیــا َأیَُّهــا الرَّ
)٣٩(

  ...

  } َیـا َأیَُّهـا النَِّبـيُّ َحْسـُبَك اللّـُه َوَمـِن اتََّبَعـَك ِمـَن اْلُمـْؤِمِنینَ {  :قال تعالى و 
)٤٠(

آلیـات ، بینمـا خاطـب اهللا تعـالى أنبیـاءه فقـال إلى غیر ذلك من ا 

                                                 

)  ٦١٠٦(البخاري ، كتاب الرقائق ، باب الصبر على محارم اهللا ،برقم أخرجه  )(٣٥

هاد في العبادة ، ،ومسلم ، كتاب صفات المنافقین وأحكامهم ، باب إكثار األعمال واالجت

  ) .٢٨١٩(برقم 

  ) .٣٥:ص(بدایة السول : ینظر  )(٣٦

  . ٤: سورة القلم ، آیة  )(٣٧

  ) . ٣١٣(المحمدیة  ،واألنوار) ٢/٣٣١( )(وعظمة محمد ،  )٢٦٢/ ١(الوفا : ینظر  )(٣٨

  . ٦٧: سورة المائدة ، آیة )(٣٩

  . ٦٤:سورة األنفال ، آیة  )(٤٠

 



  ١٣    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

ــةَ  {:  ــا آَدُم اْســُكْن َأنــَت َوَزْوُجــَك اْلَجنَّ }َی
)٤١(

ــوُح  {: ، وقــال تعــالى   ــا ُن َی

 }اْهــِبْط ِبَســَالمٍ 
)٤٢(

 } َیــا ُموَســى ِإنِّــي اْصــَطَفْیُتكَ  { :،وقــال تعــالى 
)٤٣(

 ،

 } ْؤَیـاقَـْد َصـدَّْقَت الرُّ  َیا ِإْبَراِهیمُ  {: وقال تعالى 
)٤٤(

 {: ، وقـال تعـالى  

} َیا ِعیسى اْبَن َمْرَیَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْیكَ 
)٤٥(

.  

 )(ثم أدب اهللا تعالى عباده المؤمنین في مخاطبـة حبیبـه المصـطفى    

( قـــدیرا وتشـــریفا لـــه ، فـــأمرهم أن ال یخـــاطبوه باســـمه بـــل یخـــاطبوه بــــ ت

وهــذا بخــالف ســائر األنبیــاء والمرســلین فــان ) یارسـول اهللا ، یــانبي اهللا 

  .     أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم 

ــَنُكْم َكــُدَعاء َبْعِضــُكم َبْعضــا {:قــال تعــالى  ُســوِل َبْی ــوا ُدَعــاء الرَّ  }َال َتْجَعُل
)٤٦(

 ،   

 القاسم أبا یا محمد یا یقولون كانوا :( )رضي اهللا عنهما( عباس ابنال ق

 نبـي یـا فقولـوا:  قـال )( لنبیـه إعظاما ذلك عن وجل عز اهللا فنهاهم

)  اهللا رسول یا اهللا
 وأن )( نبیـه یهـاب أن اهللا أمر (: قتادة قال )٤٧(

)  یسود وأن یعظم وأن یبجل
)٤٨(

قة بخالف ماخاطبت به األمـم السـاب 

 ..قَـاُلوْا َیـا ُموَسـى اْدُع َلَنـا َربَّـكَ  {أنبیاءها ، فقال تعالى ـ حكایة عنهم ـ 

{
)٤٩(

ِإْذ َقاَل اْلَحَواِریُّـوَن َیـا ِعیَسـى اْبـَن َمـْرَیَم َهـْل َیْسـَتِطیُع َربُّـَك َأن  {،  

َل َعَلْیَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماءِ  } ُیَنزِّ
)٥٠(

  

                                                 

  . ٣٥: سورة البقرة ، آلیة  )(٤١

  . ٤٨: سورة هود ، آیة  )(٤٢

  .  ١٤٤: سورة األعراف ، آیة  )(٤٣

  . ١٠٥ – ١٠٤: سورة الصافات ، آیة  )(٤٤

  . ١١٠: سورة المائدة ، آیة  )(٤٥

  . ٦٣: سورة النور، آیة  )(٤٦

  ) . ٣/٤٠٩(  تفسیر القرآن العظیم: ینظر  )(٤٧

  .المصدر السابق  )(٤٨

  . ١٣٤: ألعراف ، آیة سورة ا )(٤٩

  . ١١٢: سورة المائدة ، آیة  )(٥٠

 



  ١٤    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

ورفــع  )(عــالمین جــل جاللــه عظــم قــدر نبینــا إذا كــان رب ال: فــأقول      

مكانتــه فلــم یخاطبــه قــط باســمه مجــردا فمــن بــاب أولــى وأحــرى بنــا أن 

، فالواجـب علـى الجمیـع تجـاه نبـیهم الـذي  )(نعظمه ونحترمه ونجله

أنقــذهم مــن الظلمــات إلــى النــور ، وكــان ســببا فــي هــدایتهم وخالصــهم 

في  )رضوان اهللا علیهم ( لكرام من الجحیم أن یفعلوا مثلما فعل الصحابة ا

وتـــوقیره واحترامـــه ومـــواالة مـــن  )(ضـــربهم أروع األمثلـــة فـــي محبتـــه 

وااله ومعاداة من عاداه حتى ولو كان أحب واعز الناس إلیهم فـان لـم 

ن یكونـــوا مـــثلهم فلیتشـــبهوا بهـــم إن التشـــبه بـــالكرام فـــالح ، أیســـتطیعوا 

أن حـــب :  )(ن نبینـــاولكـــل مـــن یریـــد أن یبعـــدنا عـــ ،ولـــنعلن للغـــرب 

   .معجون في ضمائرنا ومغروس في قلوبنا  )( محمد

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  ١٥    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

  الثاني  بحثالم

في ذاته في اآلخرة  دون جمیع األنبیاء ) ( فهو ما اختص به

   والمرسلین علیهم السالم

دون غیـــــره مـــــن األنبیــــــاء ) (اخـــــتص ســـــبحانه تعـــــالى ســـــیدنا محمـــــدا  

تشــریفا وتكریمــا لــه  فــي اآلخــرة والمرســلین علــیهم الســالم بخصــائص كثیــرة

  :ومنها ما یلي .. .
          

 أعطاه اهللا الوسیلة والفضیلة -١
)٥١(

 

الوســـیلة أعلــــى درجــــة فـــي الجنــــة الینالهــــا إال فــــرد واحـــد فقــــط مــــن جمیــــع 

، وهــذه المنزلــة خاصــة برســولنا العظــیم ) (الخالئــق وهــو ســیدنا محمــد 

)( جــابر عــنف.  ال یشــاركه فیهــا أحــدا) (اهللا رســول أن )( قــال:  )

 القائمــة والصــالة التامــة الــدعوة هــذه رب اللهــم النــداء یســمع حــین قــال مــن

 لــه حلــت وعدتــه الــذي محمــودا مقامــا وابعثــه والفضــیلة الوســیلة اً محمــد آت

 )القیامة یوم شفاعتي
)٥٢(

.  

 النبــي ســمع أنــه )رضــي اهللا عنهمــا(العــاص بــن عمــرو بــن عبــد اهللا وعــن

)( یقول  : )فإنـه علـي صـلوا ثـم یقـول مـا مثـل فقولـوا المؤذن سمعتم إذا 

 الوسـیلة لـي اهللا سـلوا ثـم عشـرا بهـا علیـه اهللا صـلى صـالة علـي صلى من

 أنـا أكـون أن وأرجـو اهللا عبـاد مـن لعبـد إال تنبغـي ال الجنة في منزلة فإنها

 )الشـفاعة  لـه حلـت الوسـیلة لـي سأل فمن هو
)٥٣(

رحمـه (قـال ابـن كثیـر  

علــم علــى أعلــى منزلــة فــي الجنــة وهــي منزلــة رســول : لة الوســی: ( ) اهللا 

 )وداره في الجنة ، وهي اقرب أمكنة الجنة إلى العرش  )(اهللا 
)٥٤(

 .  

                                                 

  . )  ٣٣٢/ ٢( )(وعظمة محمد  ،) ٣٩٠/ ٢(الكبرى  الخصائص: ینظر  )(٥١

  ) .٥٨٩(باب الدعاء عند النداء ، برقم  –البخاري ، كتاب االذان أخرجه  )(٥٢

باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ،  –مسلم ، كتاب الصالة  أخرجه )(٥٣

  ) .٣٨٤(برقم 

  ) .٤٨٧/ ٢( تفسیر القران العظیم : ینظر   )(٥٤

 



  ١٦    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

أي المرتبـة الزائـدة : الفضـیلة : ( ) رحمـه اهللا (وقال الحافظ ابن حجر

 )على سائر الخالئق ، ویحتمل أن تكون منزلـة أخـرى أو تفسـیرا للوسـیلة 
)٥٥(

   

فـــي منزلتـــه العظیمــة ورفعتـــه وعزتـــه وحبـــه ) (هـــذا هـــو رســولنا : فــأقول 

المتـــه ، ذلـــك الحـــب الـــذي جعـــل القلـــوب تمتلـــئ بحبـــه وحـــب دینـــه وجعـــل 

هـذا أن ولـیعلم الغـرب ...أعدى األعداء یتفانى في الدفاع عنه وعن دینـه 

الــذي مــا نــال هــذه المنزلــة العالیــة والدرجــة الرفیعــة إال لعلــو ) (هـو نبینــا 

    .عظیم مكانته عند اهللا تعالىشرفه و 
  

  أعطاه اهللا المقام المحمود -٢
)٥٦(

  

 یــوم العظــیم الیــوم ذلــك فــي لعبــاده وجــل عــز اهللا مــن رحمــة الشــفاعة

 القریـــب مـــن المـــرء یفـــر یـــوم المدیـــد، والهـــول الشـــدید، الحـــر یـــوم القیامـــة،

 آخــر حتــى الســالم علیــه آدم لــدن مــن جمــیعهم النــاس یجتمــع یــوم والبعیــد،

 بیـنهم، وقـد للفصـل واحـد صـعید فـي یجتمعون األرض ، وجه على انإنس

 رؤوســهم ، مـن الشــمس ودنـت عظیمــًا، مبلغـاً  والقلــق والهـم الجهــد بهـم بلـغ

 یریــد الكــل قبــل، مــن یعهــدوه مشــهد لــم فــي أبــدانهم، علــى العــرق وتصــبب

 للفصــل الجبــار، الملــك عنــد لهــم یشــفع عمــن فیبحثــون والخــالص، النجــاة

 الشــفاعة األنبیــاء مــن ویطلبــون النــاس ، علــى الموقــف ولیطــ حــین بیــنهم

 الخــاتم لنبیــه یــأذن عنــدما الغفــار العزیـز رحمــة تــأتي وهنــا الحســاب ، ببـدء

)( اعتــــذار بعــــد وكــــافرهم، مــــؤمنهم جمیعــــًا، الموقــــف ألهــــل بالشــــفاعة 

 تحـــت فیخـــرّ  لهـــا، أنـــا لهـــا أنـــا فیقـــول ،) ( محمـــد یقـــوم حیـــث األنبیـــاء ،

 ُتشـّفع، وهـذه واشـفع ُتعط سل: له فیقال ویدعو، اهللا حمدفی ساجدا، العرش

 الشـــفاعات أعظـــم وهـــي القیامـــة ، یـــوم )( للنبـــي العظمـــى الشـــفاعة هـــي

 عز اهللا من له مكرمة ، )( به خاصة وهي ، الیوم ذلك في تجري التي

                                                 

  ) . ١١٣/ ٢(فتح الباري : ینظر  )(٥٥

، السید )٣١٣(وخصائص األمة المحمدیة  ،) ٤٧( )(المصطفى  خصائص: ینظر  )(٥٦

م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠محمد بن علوي بن عباس المالكي  المكي الحسني ، الطبعة األولى ، 

  . )٩٣(  )(وعظیم قدره ، 

 



  ١٧    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

َوِمـَن اللَّْیـِل   {:قـال تعـالى  ...ربـه  وعـده الـذي المحمـود المقام وهي وجل،

 } ْد ِبِه َناِفَلًة لََّك َعَسى َأن َیْبَعثَـَك َربُّـَك َمَقامـًا مَّْحُمـوداً َفَتَهجَّ 
)٥٧(

 ابـنوعـن . .. 

 كــل جثــا القیامــة یــوم یصــیرون النــاس إن: قــال )رضــي اهللا عنهمــا( عمــر

 )( النبـي إلـى الشـفاعة تنتهي حتى اشفع فالن یا یقولون نبیها تتبع أمة

.دالمحمو  المقام اهللا یبعثه یوم فذلك
)٥٨(

 

 إن:(  )(اهللا رسـولقـال  :قال )رضي اهللا عنهما( عمر ابنوعن    

 كـــذلك فبینـــاهم األذن نصـــف العـــرق یبلـــغ حتـــى القیامـــة یـــوم تـــدنو الشـــمس

 فیمشي الخلق بین لیقضي فیشفع )( بمحمد ثم بموسى ثم بآدم استغاثوا

 جمـعال أهل یحمده محمودا مقاما اهللا یبعثه فیومئذ الباب بحلقة یأخذ حتى

 )كلهم
)٥٩(

  

 المقــام هــو ذلــك العلــم أهــل أكثــر قــال( :  الطبــري جریــر ابــن قــال    

 مـا عظـیم مـن ربهـم لیـریحهم للنـاس للشـفاعة القیامـة یوم) ( یقومه الذي

...)الیــوم ذلــك شــدة مــن فیــه هــم
)٦٠(

 عــن: )اهللا رحمــه (حجــر ابــن ونقــل ، 

 الشفاعـــة ، المحمــود بالمقــام المــراد أن علــى والجمهــور ( :قولــه بطــال ابــن

...)اإلجماع  فیه فنقل الو احدي وبالغ
)٦١(

  

 شــفاعات )( محمــد لنبینــا فــإن العظمــى الشفاعـــة هــذه إلــى إضــافة  

منهــا مــا اخــتص بهــا وحــده ، ومنهــا مــا شــاركه فیهــا غیــره ،فالــذي  ، أخــرى

 تاحاسـتف فـي شـفاعته: هـو  غیـره من هذه الشفاعات دون )(اختص به 

 دخـول فـي عقـاب وال علیهم حساب ال من تقدیم في الجنـة ، شفاعته باب

. طالب أبي عمه عن العذاب تخفیف في الجنـة ، شفاعته
)٦٢(

  

                                                 

  . ٧٩:اإلسراء ، آیة سورة  )(٥٧

  ) .٤٤٤١(باب سورة بني إسرائیل اإلسراء ، برقم  –البخاري ، كتاب التفسیر أخرجه  )(٥٨

  ) . ١٤٠٥(باب من سال الناس تكثرا ، برقم  –البخاري ، كتاب الزكاة  أخرجه )(٥٩

أبو محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري ، ل جامع البیان عن تأویل آي القرآن )(٦٠

  . )١٢٩/ ٨( : جعفر

  . )٤٣٤/ ١١(فتح الباري  )(٦١

 فتح الباري شرح صحیح البخاري، ) ٣٧٨/  ٢(الخصائص الكبرى : ینظر  )(٦٢

أحمد بن : تحقیق ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ، )١١/٤٣٩(

 



  ١٨    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

الذي أمضى عمره الشریف وضحى بكل ما ) (هذا هو نبینا : فأقول   

واألخذ بیدها إلـى مـا فیـه عزهـا ومجـدها  البشریةة هذه لدیه في سبیل هدای

یا واآلخــــرة ، فهنیئــــا لــــك أیتهــــا األمــــة المحمدیــــة ، لقــــد حبــــاك اهللا فــــي الــــدن

برســـول عظـــیم یكـــون ســـببا لنعیمـــك وٕادخـــال الســـرور علیـــك وحمایتـــك مـــن 

عــذاب ربــه عزوجــل ویكــرم معظمــك ویشــفع فیــك الســید المحبــوب المقــرب 

ولـیعلم الغـرب أن نبینـا یـوم القیامـة مـن أكثـر ) . (عند اهللا سیدنا محمـد 

وأوفرهم نصیبا فهو سید األولین واآلخرین وصاحب المقـام  الشافعین حظا

یهـا المسـلم المحمـدي طه علیه النبیون والمرسلون ، فیا أالمحمود الذي یغب

  ) . (تباع سیدنا محمد أارفع راسك لتعانق كواكب الجوزاء ألنك من 
 

 المستجابة )( تأخیر دعوته -٣
)٦٣(

  

دعـوة أعلمهـم أنهـا تسـتجاب لهـم  أعطى اهللا تعالى كل نبي من األنبیاء   

ویبلــغ فیهــا مرغــوبهم ، فنالهــا كــل نبــي مــن األنبیــاء فــي الــدنیا ، أمــا نبینــا 

)( هریــرة أبـي عــنف ...  فادخرهـا شــفاعة المتـه یــوم القیامـة ) (قــال :

 دعوتــه نبــي كــل فتعجــل مســتجابة دعــوة نبــي لكــل ):(( اهللا رســول قــال

 من اهللا شاء إن نائلة فهي القیامة یوم ألمتي شفاعة دعوتي اختبأت وٕاني

 )شیئا باهللا یشرك ال أمتي من مات
)٦٤(

  

مـــن تـــأخیر دعوتـــه شـــفاعة لهـــذه األمـــة یـــوم  )(مافعلـــه نبینـــا : فـــأقول    

الفاقة إنما هو من كمال شفقته على هـذه األمـة ورأفتـه بهـا واعتنائـه بـالنظر 

لنبـي الـرحیم فهـل مثـل هـذا ا. في مصالحها وحرصه على نجاتها من النـار 

 أنالشفیق الحریص على خالصنا من غم الـدنیا وهـم اآلخـرة الیسـتحق منـا 

                                                                                                         

هاج المن،  ١٣٧٩بیروت ،  - دار المعرفة  ،  علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي

تعلیق  ، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي ،)٣/٨٤( شرح صحیح مسلم بن الحجاج

الطبعة الطبعة الثانیة ، ،  بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ، محمد فؤاد عبد الباقي

١٣٩٢ . 

ومحبة النبي صلى اهللا علیه وسلم وطاعته بین  ،) ٦٥( )( قدره عظیم:  ینظر )(٦٣

خلیل إبراهیم مال خاطر ، الطبعة الثالثة ، دار القبلة . د. ، أ )١١٥(اد اإلنسان والجم

  .هـ ١٤٢٠ –للثقافة اإلسالمیة جدة 

 ،) ٥٩٤٥( برقم ، مستجابة دعوة نبي لكل باب ، الدعوات كتاب ، البخاريأخرجه  )(٦٤

  ) .١٩٩( برقم  المته الشفاعة دعوة )( النبي اختباء باب – اإلیمان كتاب ، ومسلم

 



  ١٩    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 بـاإلجالل نـوقره أنو  ، وسـكناته حركاتـه جمیـع فـي بـه ونقتدي لهدیه نخضع

 وأوالدنا انوالدی من إلینا أحب یكون وأن ، واالحترام التام والتوقیر ، واإلكرام

الـذي صـنعه  )(هذا هـو نبینـا  ولیعلم الغرب أن. أجمعین والناس ونفوسنا

اهللا علــى عینــه واصــطفاه لنفســه لیكــون كالعافیــة لألبــدان والشــمس لألكــوان 

  .والبدر في سماء اإلنسان 
  

أعطاه اهللا حوض الكوثر -٤
)٦٥(

  

 وعـده الـذي النهـر وهـو بـالكوثر) (  اختص اهللا سبحانه وتعالى نبیه   

 الكثــــرة علــــى یـــدل وثرالكــــ كلمـــة وأصــــل ، الجنــــة فـــي )( بــــه تعـــالى اهللا

 علــى بهــا تعــالى اهللا یــنعم التــي الخیــرات كمــال إلــى إشــارة ففیــه ، والزیــادة

 )( اهللا رسـول بینا: قال )(أنس  فعن...  واآلخرة الدنیا في )( نبیه

 مــــا فقلنـــا متبســــما رأســـه رفــــع ثـــم إغفــــاءة أغفـــى إذ أظهرنــــا بـــین یـــوم ذات

 الرحمن اهللا بسم{  فقرأ سورة آنفا علي أنزلت :قال اهللا؟ رسول یا أضحكك

 ثـم}  األبتـر هـو شـانئك إن وأنحـر لربـك فصـل الكوثر أعطیناك إنا الرحیم

 ربـي وعدنیـه نهـر فإنه قال أعلم ورسوله اهللا فقلنا ؟ الكوثر ما أتدرون قال

....) القیامة یوم أمتي علیه ترد حوض و كثیر خیر علیه وجل عز
)٦٦(

    

 تعالى قوله عن سألتها: قال )هللا عنهارضي ا( عائشة عن عبیدة أبي عن

 در علیه شاطئاه )( نبیكم أعطیه نهر :قالت. }  الكوثر أعطیناك إنا{ 

 )النجوم كعدد آنیته مجوف
)٦٧(

  

 مـــن والمـــؤمنین لنبیـــه تعـــالى اهللا مـــن امـــةكر  حـــوض الكـــوثرإن :  فـــأقول .

 أرض فـي وهـم ، دخولها قبل الجنة نعیم من بشيء یتمتعون حیث ، أمته

 وكــرب ، شــدید وحــر ، عصــیب مقــام فــي ، القیامــة وعرصــات ، المحشــر

 فــي مخالفتـه وعـدم )( النبـي متابعـة فـي یجتهـد أن المسـلم فعلـى ،عظـیم

                                                 

واألنوار  ، ) ٩٤( )(، وعظیم قدره ) ٥٣( )(خصائص المصطفى : ظر ین )(٦٥

    ) .٣١١(وخصائص األمة المحمدیة  ،)٣٢٢( ةالمحمدی

من أول كل سورة  آیةباب حجة من قال البسملة  –مسلم ، كتاب الصالة أخرجه  )(٦٦

  ) .٤٠٠(سوى براءة ، برقم 

 ) .٤٦٨١(تفسیر سورة الكوثر ، برقم  –البخاري ، كتاب التفسیر أخرجه  )(٦٧

 



  ٢٠    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 الحـــوض هـــذا مـــن بالشـــرب علیـــه اهللا یمـــن أن رجـــاء هدیـــه مـــن شـــيء أي

 بـین مـن یـدفع مـن وندامـة خـزي مـن أشد وندامة خزي فأي وٕاال ، المبارك

 وال یطـاق ال مبلغـا العطـش بـه بلـغ وقد ، وسلم علیه اهللا صلى النبي یدي

 علیـــه یـــزاد ثـــم ، الطیـــب البـــارد المـــاء ذاك مـــن الشـــرب مـــن فیمنـــع یحتمـــل

 ، بــاهللا والعیـاذ والبعــد بالسـحق )( النبــي بـدعاء والحســرة والخـزي العـذاب

فلیعلم الغـرب أن هـذا  ؟ له والتعرض بمعاینته فكیف ، عذاب هذا فتَصوُّرُ 

 للمتبعـــین فهنیئــا ...هللا علــى نبینـــا العظــیم فـــي الــدنیا واآلخـــرة هــو فضـــل ا

 الخاسـرون یخسـر یـوم الفـائزون فهـم ، حوضه الواردین ، )( اهللا لرسول

   . والمحدثون المبدلون یبعد یوم المقربون وهم ،

  وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم       

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



  ٢١    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

 

                   

وفي الختام اسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت ـ من خالل هذه الورقـات   

ـ أن اثبَت للعالم اجمع بان سـیدنا محمـدا ) (في خصائص نبینا الكریم  

هو اإلنسان الكامل في كل شي ،والـذي سـما علـى كـل العبقریـات البشـریة 

ل المنارة المتأللئة في أفاق الظلمـات والنضج اإلنساني، والذي كان وما زا

ودروب الجاهلیــة ، وهــو أولــى النــاس باإلتبــاع واالقتــداء مــن جمیــع الخلــق 

بما حباه وحواه وانفرد به عنهم من  -بما فیهم الرسل الكرام ـ علیهم السالم

  .الخصائص والممیزات 

فمـــن شـــّمر عـــن ســـاعد الجـــد واالجتهـــاد فـــي إتباعـــه واالقتـــداء بـــه ،وجعلـــه 

قدوة والمنار األعلى فقد سلك طریق الهدایة واالسـتقامة والسـعادة والنعـیم ال

ـــدنیا واآلخـــرة  ولكـــن فـــي إتبـــاع غیـــره ضـــالل وســـلوك فـــي ...المقـــیم فـــي ال

فـــان اســـتطعت ... متاهـــات الحیـــاة وخـــروج عـــن الجـــادة الحقـــة المســـتقیمة 

تقــدیم هــذا فهــو مــن فضــل ربــي وحســن توفیقــه وان كانــت األخــرى فحســبي 

  .لت الجهد واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبیل أني بذ

  وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  

 



  ٢٢    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

  
                                     

األنوار المحمدیة من المواهب اللدنیة ، الفقیر یوسف بن إسماعیل النبهاني  -١

 – ٥٧حقیقة بشارع دار الشفقة بفاتح ، مطبعة وقف اإلخالص ،مكتبة ال

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تركیا ،  –استانبول 

بدایة السول في تفضیل الرسول صلى اهللا علیه وسلم ، للعز بن عبدا لسالم  -٢

لأللباني ،مطبعة المكتب اإلسالمي ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، : ، تحقیق 

  .هـ ١٤٠٦

ت ( بن كثیر الدمشقي أبو الفداءإسماعیل بن عمر  ، تفسیر القرآن العظیم -٣

،  مودار السال ء،قدم له عبد القادر االرناؤوط ،مكتبة دار الفیحا) ه٧٧٤

  . م ١٩٩٨ –ه ١٤١٨الطبعة الثانیة ،

البخاري  عبدا هللامحمد بن إسماعیل أبو ل ، الجامع الصحیح المختصر -٤

 أدیبمصطفى . د: تحقیق ،  بیروت –دار ابن كثیر ، الیمامة  ، الجعفي

 . ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، ، البغا 

محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن  ، جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن -٥

  خالد الطبري أبو جعفر

خصائص األمة المحمدیة ، السید محمد بن علوي بن عباس المالكي   -٦

  . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المكي الحسني ، الطبعة األولى ، 

هللا علیه وسلم بین الغلو والجفاء ، للدكتور خصائص المصطفى صلى ا -٧

هـ ، مكتبة دار ١٤٢٦صادق بن محمد بن إبراهیم ، الطبعة الثانیة ، الریاض ، 

    المنهاج للنشر والتوزیع 

شرح العالمة الزرقاني على المواهب اللدنیة ، للعالمة محمد بن عبد الباقي  -٨ 

  .الزرقاني المالكي 

علي محمد : للقاضي عیاض ، تحقیق : المصطفى  الشفا بتعریف حقوق -٩    

  . دار الكتاب العربي  –البجاوي 

: تحقیق ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوريل ،صحیح مسلم -١٠ 

  . بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ، محمد فؤاد عبد الباقي

ادر 
 



  ٢٣    )( ي اإلنسانیةخصائص نب من 

غني عالمة عبد العظمة محمد صلى اهللا علیه وسلم ومحاسنه الشریفة ، لل  -١١ 

  . م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤مكتبة الوفاء ، الطبعة الثانیة ،حلب ،  حمادة ،

عظیم قدره صلى اهللا علیه وسلم ورفعة مكانته عند ربه عزوجل ، للدكتور  - ١٢

خلیل إبراهیم مال خاطر ، الطبعة السادسة ، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ، 

  . هـ ١٤٠٥

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ،  حیح البخاريفتح الباري شرح ص  -١٣    

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني : تحقیق ،  العسقالني الشافعي

  . ١٣٧٩بیروت ،  -دار المعرفة  ،  الشافعي

  .، بیروت،دار الجیل  يالفیروز آباد محمد بن یعقوبل: القاموس المحیط  - ١٤

الخصائص (ب المعروف ب ــــحبیائص الـــــكفایة الطالب اللبیب في خص - ١٥

محمد خلیل هراس ، القاهرة ، : ، لجالل الدین السیوطي ، تحقیق ) الكبرى 

  .المطبعة الحدیثة 

دار : الناشر ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصريل ، لسان العرب - ١٦

  . الطبعة األولى، بیروت –صادر 

خلیل . د. بین اإلنسان والجماد ، أ  محبة النبي صلى اهللا علیه وسلم وطاعته -١٧ 

 –إبراهیم مال خاطر ، الطبعة الثالثة ، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة جدة 

  .هـ١٤٢٠

محمد اإلنسان الكامل ، السید محمد بن السید علوي المالكي الحسني ،  - ١٨ 

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة الرابعة ، 

 الحاكم النیسابوري عبد اهللاأبو  عبد اهللان محمد بل ، المستدرك على الصحیحین -١٩ 

الطبعة ،   مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق ،  بیروت –دار الكتب العلمیة  ، 

  .١٩٩٠ – ١٤١١األولى ، 

أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري  ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج -٢٠ 

،  بیروت –العربي  دار إحیاء التراث ، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي ، النووي

  . ١٣٩٢الطبعة الطبعة الثانیة ، 

مصطفى عطا، بیروت ، دار : ألوفا بأحوال المصطفى ،ابن الجوزي ،تحقیق  -٢١ 

 م ١٩٨٧الكتب العلمیة ،

 


