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  صلى اهلل عليه وسلم دفـــاع عن احلبيب

 لهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن.ال

 ولك احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن.

 ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض ومن فيهن.

ولك احلمد أنت احلق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق والنبيوو  

عاملني حممد بون عبوداخ  ون مون و و  حق وحممد حق. والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة لل

 أما بعد: الرتاب وأفضل من أظلته سامء.

 

 من نفس أعالجها عالجا  و   أعذني ربَّ من حصٍر وعي  
 

 

 



 -قبل البداية:

 صغنًا فيقول: فاًل وهو حيدثنا عن نفسه حينام كا   ع إىل احلبيبفلنستم

فيوه شويًًا أ أيرم موا هوو.  فالتمسواقا بطنو!  جاء رجال  عليهام ثياب بيض فأضجعاين وش

 لشأنًا. أفال أ ربكم به(؟ إ  ُلبن!  ): توأ ربتنا عنه أمه فقال

رأيت حني محلُت به أنه  رج من! نور أضاء يل قصور برصم من أرض الشوام ثوم محلوت بوه 

 .(فواخ ما رأيت من محل قط كا  أ ف عيلَّ وأ أيرس منه

  ؟حلبيبلعلكم عرفتم هذا ا

ولوه ، ومن ذا الذم أ يعرفه بوأ  هوو وأمو!  صىل اخ عليه وسلم نعم. نعم إنه هو إنه احلبيب

 أسامء مخسة سامه هبا اخ عز وجل )وتعدي األسامء يدل عىل رشف امُلسمى(.

 فأسامؤه: حممد، وأمحد، واملقف!، والعاقب، واحلارش.

 يقول جده عبداملطلب:

 و العرش حممود وهذا حممدذف   وشق لـه من اسمه ليجله

 

نبو!  –نبو! امللمموة  –صفات كثنة منها أنه: نب! الرمحة  صىل اخ عليه وسلم ه بأ  وأم!وول

 التوبة.
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 مظاهر العظمة النبوية يف الطفولة:

مظاهر واضمة من العظمة تدل عىل رعاية اخ عز وجل لوه،  صىل اخ عليه وسلم كا  لطفولته

ه لنتق! السموات ز وجل ليكو  للعاملني نذيرًا وليختم به النبوة والرسالة وأعد  حيث أعده اخ ع

 السبع ليصل إىل سدرة املنتهى إىل مكا  مل يصله غنه من البرش.

 صىل اخ عليه وسلم: ومن خمايل النجابة ومظاهر العظمة يف  فولته بأ  هو وأم!

 عصمة من اخ عز وجل.أنه ولد من نكاح رشع! أ من سفاح جاهيل وهذه  -1

 أ  أمه آمنة مل تشعر بام يشعر  به احلوامل من الضعف. -2

 رأت أمه ملا ولدته نورًا  رج منها فأضاء هلا قصور الشام. -3

انكسار الربمة الت! وضعت عليه بعد وأيته عىل عاية النساء من قريش، إذ وجدت منكرسة عىل  -4

 له آية. فكانت صىل اخ عليه وسلم شقني ومل يبت حتتها

 صىل اخ عليه وسلم. ارجتاج إيوا  كرسى وسقوط أربع عرشة رشفة من رشفاته عند مولده -5

 مخوي نار فارس الت! مل ختمد منذ ألف سنة. -6

صىل اخ عليه  امتأل البيت الذم ولد فيه نورًا. ورؤية النجوم وه! تدنو منه حتى لتكاي تقع عليه -7

 وسلم.

واكبت مياليه تعلن بشكل واضح علو شأنه وخترب بوام سويكو  فهذه وغنها من اآليات الت! 

 عليه مستقبل العامل كله.

 مظاهر العظمة النبوية يف الشباب:

ثم أثناء مراحل عمره يف  فولته وشبابه كانت هناك آيات وإرهاصات تدل عىل تكريم اخ عوز 

 وجل له وحفظه من كل ما يسوء فمن ذلك:

 تسقى به عمه أبو  الب وهو غالم صغن وفيه يقول:اأستسقاء به وهو صغن حيث اس -1

 امل اليتامى عصمة لألراملث     وأبيض ُيستسقى الغامم بوجهه

 

عدم كشف عورته أبدًا ويف ذلك قصة عجيبة: حني كانت قوريش تبنو! الكعبوة وكوانوا يرفعوو   -2

يضع احلجر عوىل عاتقوه  صىل اخ عليه وسلم أزرهم عىل عواتقهم يتقو  هبا رضر احلجارة وكا 

فقال له: لو رفعت إزارك عىل عاتقك فلوام  –ريض اخ عنه  – العباسوليس عليه يشء، فرآه عمه 

 رفعه سقط وسمع مناييًا أ يراه يأمره بسرت عورته فسرت نفسه ومل يتكشف بعد ذلك.

ت به القافلوة ته أبدًا إأ ملا مرعالراهب وه! مشهورة معروفة حيث مل ينزل من صوم ىنمقصة ب -3

 صىل اخ عليه وسلم. الت! كا  فيها نبينا

 



يا واًل علويهم يف وضع احلجر األسوي ورضاهم به ملوا رأوه سايهتا حتكيمه بني قريش ملا ا تلف  -4

 . 1  وقوهلم )هذا حممد األمني رضينا به حكاًم(

إذ مل جتتموع هوذه فكل تلك احلوايث تدل عىل أ  اخ عز وجل كا  هييًوه ملنصوب النبووة والرسوالة 

 صىل اخ عليه وسلم. الكرامات ألحد قبله

 صــدق وأمانة:

 عليه اتصافه بالصدق واألمانة فمن ذلك: هكا  من أهم صفاته صلوات ر  وسالم

 قصته مع  دجية وأمانته يف املتاجرة بأمواهلا. .1

 األمني.بأنه كا  يسمى يف اجلاهلية  .2

وليد بن املغنة وأ  سفيا  بن حرب والنرض بن احلارث ه له بالصدق كام وري عن الءشهاية أعدا .3

وغنهم من صناييد قريش مع شدة عداوهتم له وكانوا حياولو  اهتامه بكل هتمة إأ الكذب فكانوا 

   إأ أ  أيًا منهم مل يصفه بالكذب أبدًا. قال تعاىل:  ،ربام قالوا: ساحر، كاهن، شاعر
          
  . 

ومع مجيع العداوات إأ أهنم كانوا يثقو  يف أمانته بل كانوا يضعو  عنده ويائعهم وهذا من  .4

صىل اخ  عو  عنده أمواهلم بالليل. وما ذاك إأ لثقتهم يف أمانتهاألعاجيب، حيث يقاتلونه بالنهار ويض

 مع شدة عداوهتم له. عليه وسلم

فهل رأيتم أحدًا يضع أمواله عند ألد  أعدائه؟ واخ إ  هوذه ملون أعظوم آيوات نبوتوه، وموا يعقلهوا إأ 

  .العاملو 

                                                 

 (   ستأيت قصة حتكيم قريش يف فصل شبهات وهتم ضد مقام النبوة.1)
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 صلى اهلل عليه وسلم: معجـزات الرسول

أيت به النب! لتصديق يعواه، ويعجز عنه البرش، واملعجزة ه! اآلية كام وريت يف القرآ  املراي باملعجزة ما ي

 الكريم، وقد قيل أ نب! إأ باملعجزات.

ها بعض العلامء فبلغت األلف أو تزيد  صىل اخ عليه وسلم وللمبيب حممد معجزات كثنة جدًا وقد عد 

 فمنها:

 .(لقرآ  الكريما)أعظم معجزاته صلوات ر  وسالم عليه  -1

            قال تعاىل:
          . 

         قال تعاىل:  (انشقاق القمر) -2
       صىل اخ عليه  وقد حدث هذا اأنشقاق يف حياته

 ورأته قريش وغنها. وسلم

صلوات اخلمس. وقصة اإلرساء اإلرساء واملعراج وما جرى فيهام من العجائب وفرض ال -3

 واملعراج مشهورة معروفة.

 لو ذهبنا إىل ذكر معجزاته صلوات ر  وسالمه عليه ملا كفانا وقت وملا أحا ت بذلك األوراق.و

املوجز عىل الكثن وثبتت يف السنة ونستدل بالقليل  فنلكتف إذًا ببعض األمور العجيبة الت! وريت

 اط بالعنق.املفصل وحسبك من القالية ما أح

 



 صىل اهلل عليه وسلم: عنه ةفمن املعجزات الثابت

 ( دعاؤه املستجاب:1)

عىل أهل مكة بالقمط حتى بلغ بأهل مكة من اجلوع أ  أحدهم كا  يرى ما بينه وبني  ىحني يع -أ

    السامء كهيًة الد ا  من اجلوع ووري ذكر ذلك يف القرآ  الكريم يف قوله تعاىل:
           . 
أ رج النسائ! عن أم قيس قالت: تويف ابن! فجزعت عليه، فقلت للذم يغسله: أ تغسل ابن!  -ب

فتبسم ثم  افأ ربه بقوهل صىل اخ عليه وسلم باملاء الباري فتقتله. فانطلق عكاشة بن حمصن إىل رسول اخ

رت. يعن! هذه املرأة.« ما قالت أطال اهلل عمرها»قال:  رت ما عم   فال نعلم امرأة عم 

 – ويروى عن أنسألنس بن مالك بكثرة املال والولد وهو مشهور.  صىل اخ عليه وسلم يعاؤه -جو

و  عىل نمو املائة اليوموإ  ولدم وولد ولدم  يف حديثه:  –ريض اخ عنه   .)رواه مسلم( . ليتعايُّ

صىل اخ عليه  أ رج البخارم عن عبداخ بن هشام أ  أمه ذهبت به وهو صغن إىل رسول اخ -ي

 فمسح رأسه ويعا له.« هو صغن»فقالت: يا رسول اخ بايعه. فقال:  وسلم

صىل  ا يقوأ  له أرشكنا يف جتارتك فإ  النب!فكا  مباركًا يف جتارته حتى أ  ابن عمر وابن الزبن كان

 قد يعا لك بالربكة فيرشكهم. اخ عليه وسلم

صىل  بة بن أ  هلب ملا  لق ابنته واعتدى عليه وشق قميصهيعىل عت صىل اخ عليه وسلم ويعى -هو

 «.أما إين أسأل اخ أ  يسلط عليك كلبه»فقال:  اخ عليه وسلم

قريش حتى نزلوا بمكا  يقال له الزرقاء لياًل. فأ اف هبم األسد تلك الليلة فجعل  من فخرج يف جُتر  

وأنا بالشام. فلقد  قاتيل ابن أ  كبشة وهو بمكة«. ويل أم! هذا واخ آكيل كام قال حممد»بة يقول: يعت

 .  ، ومل يقرب أحدًا منهم سواه. فيا خ العجب عدا عليه األسد فضغمه ضغمةً 

 ري الطعام واملاء:( تكث2)

صىل اخ عليه  ومن ذلك قصة أ  هريرة حيث روى عرشات الرجال من قدح لبن ناوهلم إياه نبينا حممد -أ

 .)والقصة يف صميح البخارم( وسلم.

 تكثن  عام أصمابه يف عدي من الغزوات حتى يفيض عليهم وهم مًات. -ب

 

 ه للمًات من الصمابة من قدر واحد.قصة جابر بن عبداخ يف غزوة اخلندق وإ عام -جو

 )والقصة يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل(.

  ها املاء.فييف الكثن من املوا ن الت! كا  يفقد  صىل اخ عليه وسلم نبع املاء من بني أصابعه -ي

 )والقصة يف صميح البخارم ويف مسلم ويف مسند اإلمام أمحد(
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حتى تكو  كالستارة بينه وبني الناس فال إذا  رج إىل اخلالء  وسلم صىل اخ عليه ( انقياي الشجر له3)

 ديث يف صميح مسلم.احلكام يف يرونه حني يقيض حاجته. 

ملا فقده يف  طبة اجلمعة حتى سمعه أهل املسجد يبك!  صىل اخ عليه وسلم ع شوقًا إليهذ( حنني اجل4)

 .)القصة يف صميح البخارم( صىل اخ عليه وسلم. كالطفل شوقًا ملا يسمع من الذكر من النب!

  . صىل اخ عليه وسلم ( تسبيح احلىص يف يديه5)

 )أ رجه البزار والطرباين يف األوسط(

 .)أ رجه الرتمذم( يف موا ن كثنة. صىل اخ عليه وسلم ( سالم احلجر والشجر عليه6)

يف يواوين السنة املطهرة ومن ذلك كالم البعن له  وريكام  صىل اخ عليه وسلم تكليم احليوانات له (7)

 ة.ربَّ وكذلك القُ 

 كام جرى لعيل بن أ   الب كام يف صميح البخارم. صىل اخ عليه وسلم ( شفاء املرىض بريقه8)

 باملغيبات الت! وقعت كام أ رب عنها بالتامم. ه( إ بار9)

 صىل اخ عليه وسلم: ( شهاية الذئب بنبوته11)

ريض اخ عنه: عدا الذئب عىل شواة فأ وذها فطلبهوا الراعو!  –د روى أمحد عن أ  سعيد اخلدرم فق

.  فانتزعها منه، فأقعى الذئب عىل ذنبه فقال: أأ تتق! اخ، تنتزع رزقًا ساقه اخ إيلَّ

 فقال: يا عجب! ذئب يكلمن! كالم اإلنس  فقال الذئب: أأ أ ربك بأعجب من ذلك؟ حممد برش خيرب

 الناس بأنباء ما قد سبق.

صىل  قال: فأقبل الراع! يسوق غنمه حتى ي ل املدينة فزواها إىل زاوية من زواياها، ثم أتى رسول اخ

فنويم الصالة جامعة. ثم قال للراع! أ وربهم  صىل اخ عليه وسلم فأ ربه فأمره النب! اخ عليه وسلم

 فأ ربهم.

صدق والذي نفـ  حممـد بيـده ق تقـوم السـاعة حتـى يكلـم » صىل اخ عليه وسلم: فقال رسول اخ

 «.هُ بعَد  هُ ه بام أحدث أهلُ السباع اإلن ، ويكلم الرجل عذبة سوطه ورشاك نعله وُُيربه فخُذ 

أفال حيق لنا بعد هذا أ  نعجب من قوم ما زالوا يشكو  يف نبووة نبينوا وسويدنا حممود صوىل اخ عليوه 

 وسلم.

 

 

 



 م ضد مقام النبوةشبهات وته

 

 اآل رةو           قال اهلل تبارك وتعاىل:

      . 
ه ويشككو  الناس يف صدق نبوته ما من نب! وأ رسول أرسله اخ عز وجل إأ واجه أعداء يكذبون

 وهذه سنة من سنن اخ عز وجل قال تعاىل: 
           
     . 

بدعًا بني الرسل فقد واجه ما واجهه إ وته من األنبياء من   عليه وسلمصىل اخ ومل يكن نبينا

 التكذيب والعناي والقتال والترشيد والسجن والطري واأستهزاء ولكن ذلك مل يثنه عن يعوته ومل يفلَّ 

 عزيمته بل كا  ثابتًا كالطوي األشم فصرب وهانت عليه نفسه يف سبيل اخ عز وجل حتى نرصه اخ عزيف 

 وجل ورفع له ذكره إىل يوم القيامة.

بأنه كاذب وقيل شهواين وقالوا عنه ساحر وكاهن وشاعر وجمنو   صىل اخ عليه وسلم وقد اهتم نبينا

وأهتم بأنه عدواين ومتعصب وإرها  وهذه التهم جمري شبهات واهية تسقط عند أول وهلة من التعرف 

 صىل اخ عليه وسلم. عىل شخصيته ويراسة سنته وتتبع سنته

ونفندها بمجج مننة كالشمس يف  صىل اخ عليه وسلم وفيام ييل نستعرض كل شبهة أثنت حول نبينا

 عة النهار.ئرا

 

 )كاذب(:الشبهة األوىل :قوهلم عنه -1

وأضعف شبهة يمكن أ  يتشبث هبوا أحود  صىل اخ عليه وسلم هذه أضعف فرية افرتيت عىل نبينا

منذ  فولتوه مون صودق احلوديث وأمانوة يف  صىل اخ عليه وسلم ديثًا، وذلك ملا اشتهر عنهقدياًم أو ح

الت! متيز هبا، حتى أنه كا  يسومى يف اجلاهليوة بواألمني  وأ القهاخللق حتى كانت من أوضح صفاته 

صىل  عثتهومما يثبت ذلك ما جرى يف قصة بناء قريش للكعبة قبل ب صىل اخ عليه وسلم لصدقه وأمانته

وا تالفهم عىل وضع احلجر األسوي حتى كايوا يقتتلوو  بسوبب إراية كول قبيلوة أ   اخ عليه وسلم

تفوز برشف وضع احلجر األسوي يف مكانه وملا اشتد اخلالف فيام بينهم وأرصت كل قبيلة عوىل الفووز 

ول يا ل عليكم مون هبذا الرشف أراي أحد عقالئهم أ  يضع حدًا للخالف فقال هلم حكموا بينكم أ

فلام رأوه مقباًل قالوا: هذا حممد األمني رضينا بوه حكواًم.  صىل اخ عليه وسلم باب الصفا فد ل النب!

 فف! هذه القصة وقد حدثت قبل البعثة أكرب يليل عىل اشتهاره بالصدق واألمانة فيام بينهم.
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حديث أ  سفيا  موع هرقول  ومما يثبت اشتهاره بالصدق بني قريش وعدم شكهم يف صدق حديثه

وسؤال هرقل حينام سأل أبا سفيا : هل تتهمونه بالكذب قبل أ  يقول ما قال؟ فقال: أ ثم ري هرقل 

يف آ ر احلديث بمكمة قل من يفطن هلا إذ قال: وسألتك أتتهمونه بالكذب فقلت: أ فعلمت أنه لون 

 .تعاىل يدع الكذب عىل الناس ثم يكذب عىل اخ

 

صوىل  وكا  شديد العداوة للنبو!   يثبت نف! الكذب عنه ما وري يف حديث ركانة بن عبد يزيد ومما

بن أ ! بلغن! عنك أمر ولست إيا  صىل اخ عليه وسلم واأستهزاء به فقال يومًا للنب! اخ عليه وسلم

اوة وكثورة بكذاب فإ  رصعتن! علمت أنك صايق، لقد أثبت صدقه بنف! الكذب عنه مع شدة العد

كام وري يف السن. وقد روى الرتمذم عن عيل أ  أبا جهل قال له:  صىل اخ عليه وسلم استهزاءه بالنب!

     إنا أ نكذبك، ولكون نكوذب بوام جًوت بوه فوأنزل اخ تعواىل فويهم:
     . 

 

صوىل اخ عليوه  حتى إ  أبا  الب ملا أ وربه نبينوا صىل اخ عليه وسلم وقد اشتهر بني قريش صدقه

بخرب الصميفة الت! كتبتها قريش وأ  األرضة قد أكلتها ومل ترتك فيهوا إأ كلموة واحودة هو!  وسلم

وأ رجوا الصميفة ووجدوها حقًا كام قريش حتى فتموا الكعبة  )باسمك اللهم( قام أبو  الب حياج  

 فوبخهم أبو  الب بقوله شعرًا يف هذا: صىل اخ عليه وسلم قال نبينا

 

 تى ما ُيرب غائب القوم ُيعجبم وقد كان يف أمر الصحيفة عربة

 

 ُمعرب ما نقموا من ناطق احلقو حما اهلل منها كفرهم وعقوقهم

 

 من ُيتلق ما لي  باحلق ُيكذبو فأصبح ما قالوا من األمر باطلً 

 

 

 



حتى قال عبداخ بن سوالم احلورب  صىل اخ عليه وسلم وقد كانت عالمات الصدق تلوح عىل حمياه

فلام تبينوت وجهوه قال: ونظر يف وجهه  صىل اخ عليه وسلم اليهويم يف قصة إسالمه أنه ملا رأى النب!

 عرفت أ  وجهه ليس بوجه كذاب(.

 )رواه ابن ماجه وغنه(.

 كان وجهه ينبيك عن اخلربل كن له آيات مبينةتولو مل 
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 :جمنون( ،الشبهة الثانية قوهلم عنه )ساحر، كاهن -2

يسوتطيعوا لوه ري فجنمووا إىل هوذه  وهذه الصفات الت! وصفه هبا كفار قريش ملا جاءهم بواحلق ومل

التهم واألوصاف حتى يصدوا الناس عنه إذ أنه أ جيلس إليه أحد فيعرض عليه اإلسالم ويقرأ القورآ  

وا النواس عون عىل مسامعه إأ أ ذ بلب جليسه وأرس قلبه فأراي املعاندو  بإثارة هذه الشبهة أ  يصود

 مع فيها الناس من أنماء اجلزيرة العربية. اصة يف املواسم الت! جيتاجللوس إليه وسامعه 

حتى يورتك يعوتوه فيقوول  صىل اخ عليه وسلم هذا عتبة بن ربيعة جاء مندوبًا لقريش ملفاوضة النب!

له: يا ابن أ ! إنك منا حيث قد علمت من السطة يف العشونة واملكوا  يف النسوب، وإنوك قود أتيوت 

ه أحالمهم وعبت به آهلتهم ويينهم، ثم عرض عليه املال قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم وسفهت ب

صوىل اخ عليوه  وامللك وعرض عليه ما استطاعه من اإلغراء حتى إذا فرغ عتبة من كالموه ورسوول اخ

 فقال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع من!. قال: أفعل. فقال احلبيب إليهيستمع  وسلم

           صووىل اخ عليووه وسوولم:
   يقرأ وقد ألقى عتبة يديوه وراء ظهوره معتمودًا  صىل اخ عليه وسلم ومىض رسول اخ

السجدة فسجد، ثم قوال: )قود  إىل صىل اخ عليه وسلم عليهام وهو يسمع منصتًا حتى انتهى رسول اخ

     سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك(

وعاي عتبة إىل أصمابه فقال بعضهم لبعض: نملف باخ قد جاءكم أبا الوليد بغن الوجه الذم ذهب 

به. فلام جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائ! أين سمعت قووأً واخ موا سومعت مثلوه 

، واخ ما هو بالشعر وأ بالسمر وأ بالكهانة، أ يعوين واجعلوها يل، و لوا بني هذا الرجل وبوني قط

 ه الذم سمعت منه نبأ عظيم.وما هو فيه فاعتزلوه فواخ ليكونن لقول

صوىل اخ  سايهتم بعدما سمع القرآ  وجلس إىل النبو!ومن صناييد قريش وهو فهذا عتبة بن ربيعة 

 .نف! أ  يكو  شاعرًا أو كاهنًا أو ساحراً ي عليه وسلم

وهذا النرض بن احلارث سيد آ ر من ساية قريش وكبن من كربائهم ممن كفر حسدًا وحقدًا يقووم يف 

قريش ذات يوم ويقول: يا معرش قريش إنه واخ قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بميلة بعد، فقد كوا  فويكم 

دقكم حديثًا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم يف صدغه الشويب. حممد غالمًا حدثًا، أرضاكم فيكم وأص

م أينوا السومرة ونفوثهم وعقودهم، وقلوتوجاءكم بام جاءكم به قلتم ساحر أ واخ ما هو بساحر لقد ر

الكهنة وختاجلهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، أ واخ موا هوو  ناكاهن، أ واخ ما هو بكاهن قد رأي

ر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. قلتم جمنو  أ واخ ما هو بمجنو  لقد رأينوا بشاعر قد رأينا الشع

وأ وسوسته وأ ختليطه. يا معرش قريش فانظروا يف شأنكم فإنه واخ قد نزل لكم  بخنقهاجلنو  فام هو 

 



 .أمر عظيم. فهذه شهايتني من أعدى أعداءه تثبت كذهبم وافرتاءهم عليه

 

 ة: )قالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلي عليه بكرة وأصيال(:الشبة الثالث -3

بأنه مجع أسا ن األولني من الرواة الذين كانوا يتناقلوهنوا ثوم  صىل اخ عليه وسلم اهتم املرشكو  نبينا

 كتبها فهو يلقيها عليهم ليدع! بذلك الوح!.

أميًا أ يقورأ وأ  صىل اخ عليه وسلم أنه كا  مفايهو القرآ  الكريم الري عىل مثل هذه الشبهة وقد بني  

يكتب. وأنه مل خيرج من مكة ومل يسافر إىل البالي الت! تكثر فيها هذه القصص واألسا ن التو! ايعتهوا 

عليه قريش ثم إ  ما جاءهم به حمكم أ لبس فيه وأ ا تالف وأ عجمة وأ اعوجاج فيه عىل عكس ما 

 سا ن يكذب بعضها بعضًا.كا  يتناقل يف عرصهم من أ

 

صىل اهلل  الشبهة الرابعة: وهي من شبه املستشرقني احلديثة وصفهم له -4

 :بأنه شهواين عليه وسلم

 حني تزوج إحدى عرشة امرأة بينام منع أتباعه من الزياية عىل أربع نساء. 

مل يتوزوج بكورًا قوط إأ  صىل اخ عليه وسولم واجلواب عىل هذه الشبهة أنه ينبغ! أ  ُيعلم أ  النب!

 –إبا  شبابه وفتوتوه مل يتوزوج سووى  دجيوة  صىل اخ عليه وسلم كام أنه –ريض اخ عنها  –عائشة 

حني كا  عمره مخسًا وعرشين سنة وه! امرأة كبنة فلو كا  ذا شهوة ملا اكتفى هبوا  –ريض اخ عنها 

 ريض اخ عنها. –وفيت وه! املرأة الكبنة يف السن فلم يتزوج عليها حتى ت

إكرامًا لصديقه وأحب الناس إليه وأوفاهم لووه وأكثورهم  –ريض اخ عنها  –وكا  زواجه بعائشة 

 إ الصًا له ولدعوته.

وكذلك كا  زواجه بمفصة بنت عمر بن اخلطاب إكرامًا ألبيها ثاين رجل يف اإلسالم وثاين وزراءه 

؟  وأما زواجه بأم حبيبة وأم سلمة وسوية وميمونة وأم وإذا مل يكرم عمر بن اخلطاب فمن يكرم إذاً 

املساكني وهن أرامل فكا  إيواًء هلن ملا فقد  أزواجهن وملا أصاهبن من عذاب واضطهاي يف ذات اخ 

 تعاىل.

 

حممد توزوج »جه ربه تبارك وتعاىل زينب بنت جمش وهو كاره لذلك  شية من قول الناس: وزو  

ناه قبل اإلسالم فأراي اخ عز وجل أ  هيدم قاعدة التبن! الت! كانوت متأصولًة الذم تب« امرأة ابنة زيد

عند العرب يف اجلاهليوة مجيوع احلرموات واحلقووق التو!  ىيف املجتمع اجلاهيل حيث كا  لالبن املتبن

كانت لالبن احلقيق! سواء بسواء، فكا  أقوى معول هلدم هذه القاعدة أ  أمر اخ عز وجول نبيوه أ  
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زوجة زيد بعدما  لقها وقد كا  ابنًا لوه بالتبن! يف اجلاهلية ليسوتقر عنود العورب عودم جوواز  ينكح

 التبن!.

وكا  زواجه لصفية وجويرية مسمًا لدموعها وإذهابًا حلزهنام ملوت زوجيهام يف معركة قتوال يارت 

 وبني رجاهلام. صىل اخ عليه وسلم بني رسول اخ

ما كا  شائعًا عند العورب مون احورتام للمصواهرة إذ   اخ عليه وسلمصىل كام أ  من فوائد زواجه

بأم  صىل اخ عليه وسلم كانوا يرو  مناوأة وحماربة األصهار سبة وعارًا عىل أنفسهم. فلام تزوج النب!

سلمة املخزومية مل يقف  الد بن الوليد املخزوم! من املسلمني موقفه الشوديد الوذم وقفوه بأحود، 

بوأم حماربوة بعود زواجوه  صىل اخ عليه وسلم بو سفيا  قائد املرشكني مل يواجه رسول اخوكذلك أ

بابنته أم حبيبة،وكذلك أ نرى من قبيلت! بن! املصطلق وبن! النضن أم استفزاز وعداء بعد زواجوه 

 بجويرية وصفية.

كية وتعليم الناس وملا عليه أنه كا  مأمورًا بتز هومن أعظم وأجل مقاصد نكاحه صلوات ر  وسالم

كا  من املبايئ الت! قام عليها بناء املجتمع املسلم أأ خيتلط الرجال بالنساء كانت احلاجة ياعيوة إىل 

 صىل اخ عليوه وسولم النب! نوجوي نساء خمتلفات األعامر واملواهب )وهن أمهات املؤمنني( فيزكيه

سلمني فيكفني مؤنة التبليوغ يف النسواء، وقود كوا  ويربيهن ويعلمنهن ليقمن من بعده برتبية نساء امل

 املنزلية للناس. صىل اخ عليه وسلم ألمهات املؤمنني فضٌل كبن يف نقل أحواله

 

أفرتى رجاًل يدع الزواج يف شبابه من النساء ويقترص عىل امرأة كبنة يف السن كخدجيوة أو كسووية 

وة عارمة فيتزوج بمثل هذا العدي الكبن مون شهحتى يصل اخلمسني من عمره ثم فجأة جيد يف نفسه 

 .؟ النساء

 

 

 

     ه إنسا  عاقل بل أ يقوله إأ مكابر فاجرواللهم إ  هذا أ يقول

 



 

صلى  من أعظم الشبه واالفتراء: وصف النيبالشبهة اخلامسة : -5

 بأنه )إرهايب دموي سفاك للدماء(: اهلل عليه وسلم

صوىل اخ  سترشقو  يف العرص احلديث تشكيكًا يف يعوته وصدق نبوتوههذه التهمة إنام يذيعها املو

من احللم واأحتامل والعفو عند املقدرة والصورب عوىل  صىل اخ عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه وسلم

 املكاره اليشء الكثن جدًا.

ع كثورة األذى مل يزيي م صىل اخ عليه وسلم وكل حليم عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة ولكنه

صوىل اخ   رسوول اخريض اخ عنها: ما ُ ن   –إأ صربًا وعىل إرساف اجلاهل إأ حلاًم، قالت عائشة 

بني أمرين إأ ا تار أيرسمها ما مل يكن إثاًم فإ  كا  إثاًم كا  أبعد الناس عنوه، وموا انوتقم  عليه وسلم

 وكا  أبعد الناس غضبًا وأرسعهم رىًض. ،  لنفسه إأ أ  تنتهك حرمة اخ فينتقم خ هبا

وقد كا  من أعظم يأئل نبوته الت! وريت يف كتب أهل الكتاب. والت! آمن عىل مثلها مون آمون 

 منهم مثل عبداخ بن سالم وسلام  الفاريس وغنمها أ  حلمه يسبق غضبه.

 وقد كا  العفو والصفح أحب إليه من اأنتقام كام يف القصص التالية:

 صوىل اخ عليوه  ، ورسوول اخصوىل اخ عليوه وسولم  لوه غورث بن احلارث ليفتك به تصدى

يو  حرس، وأصمابه قائلو  كذلك. وذلوك يف غوزاة، فلوم  قائاًل مطرح حتت شجرة وحده  وسلم

يف يديه وقال: من  مصلٌت إأ وغورث قائم عىل رأسه، والسيف  صىل اخ عليه وسلم ينتبه رسول اخ

صوىل اخ  فسقط السيف من يد غورث، فأ ذه النب!«. اخ» صىل اخ عليه وسلم: نعك من!؟ فقاليم

؟ قال غورث: كن  ن آ ذ فرتكه وعفا عنه. فعاي إىل قوموه فقوال: «من يمنعك»وقال:  عليه وسلم

  جًتكم من عند  ن الناس.

 .)أ رجه اإلمام أمحد وهو يف البخارم خمترصًا(

  ملا ي ل املسجد احلرام صبيمة الفوتح ووجود رجواأت قوريش جالسوني مطوأ ! الورؤوس

يا معرشو قوريش موا تظنوو  أين »الفاتح فيهم، فقال:  صىل اخ عليه وسلم ينتظرو  حكم رسول اخ

فعفا عنهم بعدما ارتكبووا   « اذهبوا فأنتم الطلقاء»؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «فاعل بكم

من اجلرائم ضده وضد أصمابه ما أ يقاير قدره، وأ حيىص عده، ومع هذا فقد عفا عنهم ومل يعنف 

 ومل يرضب. ومل يقتل فصىل اخ عليه وعىل آله وصمبه وسلم.

 فعفا عنه ومل يؤا ذه. بل مل يثبت أنوه أموه أو عاتبوه جموري لووم أو   سمره لبيد بن األعصم اليهويم ،

 .والعقابؤا ذة عتاب. فضاًل عن امل

  تآمر عليه املنافقو  وهو يف  ريق عويته من تبوك إىل املدينة تآمروا عليه ليقتلوه وعلوم هبوم وقيول لوه
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 .تمدث أ  حممدًا يقتل أصمابه(فيهم فعفا عنهم، وقال: )أ يُ 

 يواه مل يذكر يف غزوة من الغزوات أنه اعتدى عىل أحد أو غزا قوموًا مسواملني بول كانوت غزواتوه ورسا

إذا أرسلهم أ  أ   موجهة إىل من بدأه بالعداوة وحاول الكيد لإلسالم واملسلمني، وكا  يأمر أمراءه

يقتلوا امرأة وأ  فاًل وأ عجوزًا وأ راهبًا معتزأً يف صومعته وكا  ينهواهم عون التمريوق بالنوار 

 الزرع. وإفساي

تضوطرم نوار احلورب  تأهدافها الت! كانوأغراض احلروب و صىل اخ عليه وسلم  النب!وقد غن  

احلرب عبارة عن النهب والسلب والقتل واإلغارة والظلم والبغو!  تألجلها يف اجلاهلية، فبينام كان

وهتوك   والعدوا  وأ ذ الثأر والفوز بوالوتر وكبوت الضوعيف وختريوب العمورا  وتودمن البنيوا

إهالك احلرث والنسل والعبث والفساي حرمات النساء والقسوة عىل الضعيف والوأئد والصبيا  و

يف األرض يف اجلاهلية، إذ صارت هذه احلرب يف اإلسالم جهايًا يف حتقيق أهوداف نبيلوة وأغوراض 

احلورب جهوايًا يف  وغودتسامية وغايات حمموية يعتز هبا املجتمع اإلنساين يف كول زموا  ومكوا  

 ختليص اإلنسا  من نظام القهر والعدوا .

حتوى يصون نظام يأكل فيه القوم الضعيف،  بدأً عننظام العدل والنصف ع إىل حتول املجتمإ  

جهوايًا بوذلك احلورب إىل نظام يصن فيه القوم ضعيفًا حتوى يؤ وذ احلوق منوه وصوارت املجتمع 

املستضعفني من الرجال والنساء والولدا  الذين يقولو  ربنا أ رجنا من هذه القرية الظامل  لتخليص

ا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصنًا. وصارت جهايًا يف تطهن أرض اخ من أهلها واجعل لن

بسط األمون والسوالمة والرأفوة والرمحوة ومراعواة لوغدت وسيلة الغدر واخليانة واإلثم والعدوا  

 احلقوق واملروءة.

 .؟ءمن قام بتبديل احلرب من رشٍّ حمض  إىل  ن  حمض  يكو  إرهابيًا أو سفاك  للدماأو

 

يمكون أ  العدل واإلنصاف والرمحة والرأفة حتوى موع العودو أثنواء القتوال فرتى من يأمر هبذا أ

   يوصف بأنه إرها  أو قاتل أو سفاك للدماء؟ سبمانك هذا هبتا  عظيم

 

مموا  ،  مجيع البالي الت! فتمها بالسيف ظهر فيها اإلسالم وانترش وثبت أهلها عىل اإلسالمعلاًم بأ

 نتشار اإلسالم وثباته لصفاته الذاتية فيه وليس انتشاره عائدًا إىل نرشه بالقوة والسيف فقط  ايؤكد أ

كام أ  أكثر بقاع اإلسالم وباليه مما فتح سلاًم يو  حرب أو قتال كام ثبوت ذلوك يف يواويون السونة 

 .وكتب التاريخ

مل تكن يومًا لتوه!   عليه وسلمصىل اخ والتهم الت! يطلقها أعداء اإلسالم عىل نبينا إ  هذه الشبه

 



        بعث هبا: الذمأو الرسول من عضد الرسالة 
             بل ربام كانت هذه

منذ ظهور فجر النبوة املممدية كانت هذه الشبه واأهتامات سببًا ل  ن هلذا الدين إذ أنه وفأ الشبه

فكلام زايت التهم زاي حترم الناس  صىل اخ عليه وسلم وباعثًا قويًا يف إقبال الناس عىل يعوته

إىل  لكفيقويهم ذلك إىل اأنبهار بأضواء النبوة حتى يسلمهم ذوسؤاهلم عن الرسول والرسالة 

 الد ول يف يين اخ أفواجًا واحلمد خ أوأً وآ رًا.

 

صىل اخ عليه  وقولنا ملن يروج هذه الشبه والتهم هو ما قاله حسا  ابن ثابت يف املنافمة عن النب!

أ  حيلق ومل يستطع أحد  صىل اخ عليه وسلم والذب عنه وهو أمجل ما قيل يف الذب عن النب! وسلم

 ريض اخ عنه: –ى هلم ذلك وهو املؤيد بروح القدس، يقول وأن   هذا فضاًل عن أ  يساميه إىل ما يو 

 

 حممـــدًا فأجبـــُت عنـــه هجـــوَت      

 

 

ـــــــد اهلل يف ااك ا ـــــــزاءُ             وعن

 

ـــاً       ـــرًا حنيف ـــًا ب ـــوت مبارك  هج

 

 

ـــــاءُ         ـــــيمته الوف ـــــش اهلل ش  أم

 

 ولســـَت لـــه بكـــ ء  أهتجـــوه     

 

 

 فرشــــكام خلــــري كــــام الفــــداءُ       

 

 فــــيبن أا ووالــــده وعــــري     

 

 

ـــاءُ        ـــنكم وق ـــد م ـــرم حمم  لع
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واحلق ما شهدت  –جدًا  عن أعداءه من الثناء عليه كثنٌ  وإذا كا  هذا ما قاله مؤمن به، فإ  ما وري

لذم ألف كتاب )املائة األوائل( يضع يف املقام األول نبينا فهذا الدكتور مايكل هارت ا –به األعداء 

ليكو   صىل اخ عليه وسلم إ  ا تيار املؤلف ملممد»يعلل ذلك بقوله: و صىل اخ عليه وسلم حممد

يف رأس القائمة الت! تضم األشخاص الذين كا  هلم أعظم تأثن عامل! يف خمتلف املجاأت، إ  هذا 

إىل حد قد يثن بعض التساؤأت، ولكن يف اعتقاي املؤلف أ   ش الكثن من القراء اأ تيار ربام أيه

كا  الرجل الوحيد يف التاريخ الذم نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال  صىل اخ عليه وسلم اً حممد

 املستويني الدين! والدنيوم.

مل، وأصبح أحد الزعامء ونرش أحد أعظم األييا  يف العا صىل اخ عليه وسلم لقد أسس حممد

قرنًا تقريبًا عىل وفاته، فإ  تأثنه  ثة عرشالعامليني السياسيني العظام. فف! هذه األيام وبعد مرور ثال

 .أ يزال قويًا وعارماً 

 

 



 وصفاته صلى اهلل عليه وسلم أخـالق النيب
 

 مساء  ال كما َمثَّل النجوم الإ وما مثلوا صفاتك للناس
 

بام أ حيويط بوصوفه البيوا ، واكتامل ُ ُلقه  ه ق  ل  يمتاز من كامل     صىل اخ عليه وسلم كا  النب!

وكا  من أثره أ  القلوب فاضت بإجالله وأحبه من عارشه حمبة  الطت الدم واللمم حتى كوا  

 صىل اخ عليه وسلم. أحدهم أ يبايل بام أصابه فداء للنب!

كا : )أحسن النواس وجهوًا وأحسونهم ُ لقوًا( كوام قوال  صىل اخ عليه وسلم ومن صفاته أنه

 .: )كا  وجهه مثل القمر(أيضاً  وقال ،الرباء

 

َة وجهه نَّ  ذا ما بدا للناس في حلل العصبإ أغرُّ كأن البدَر س 
 

 

 اخ عليوه وسولم صىل وقال جابر بن سمرة: رأيته يف ليلة إضميا  فجعلت أنظر إىل رسول اخ

 وإىل القمر وعليه حلة محراء فإذا هو أحسن عندم من القمر.

 ًا.د  صَّ ق  وقال أبو الطفيل: كا  أبيض مليح الوجه مُ 

كأ  الشومس جتورم يف  صىل اخ عليه وسلم وقال أبو هريرة: ما رأيت شيًًا أحسن من رسول اخ

 وجهه.

 هه، حتى كأنه قطعة قمر.وقال كعب بن مالك: كا  إذا رُسَّ استنار وج

 وكا  أبو بكر إذا رآه قال:

 كضوء البدر زايله الظلمُ  أمش مصطفى باخلري يدعو

 

 

، وأ شوممت صىل اخ عليه وسولم  وقال أنس: ما مسست حريرًا وأ ييباجًا ألني من كف النب!

 صىل اخ عليه وسلم. رحيًا قط أو عرقًا قط أ يب من ريح أو عرق رسول اخ

: مسح  دم فوجدت ليده بريًا أو رحيًا كأنام أ رجهوا مون  -وكا  صبيًا  –وقال جابر بن سمرة 

 .عطار جونة

 وقال جابر: مل يسلك  ريقًا فيتبعه أحد إأ عرف أنه قد سلكه من  يب عرقه.

ا أ القه صلوات ر  وسالمه عليه فقد بلغ فيها الكامل اإلنساين فكا  يمت از بفصاحة اللسا  وأمَّ
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 والبالغة وقد أعط! جوامع الكلم.

وكا  احللم واأحتامل والعفو عند املقدرة والصرب عىل املكاره صفات أيبه اخ هبا وه! مون آيوات 

 نبوته.

وكا  كرياًم جوايًا يعط! عطاء من أ خياف الفقر وأ خيشى القلة فوال متسوك يوده شويًًا إأ أنفقوه 

س حيرض املواقف الصعبة إذا فر منها األبطال فكا  يثبت وحده غن مرة أثناء ووهبه، وكا  أشجع النا

صىل اخ عليوه  ا إذا مح! البأس وامحرت احلدق اتقينا برسول اخكن  :-ريض اخ عنه  –القتال، قال عيل 

 ، فام يكو  أحد أقرب إىل العدو منه.وسلم 

صىل اخ عليوه  ل الصوت، فتلقاهم رسول اخب  ق   قال أنس: فزع أهل املدينة ذات ليلة، فأنطلق ناس

راجعًا وقد سبقهم إىل الصوت، وهو عىل فرس أل   لمة عرم، يف عنقه السيف، وهو يقول:  وسلم

 مل تراعوا، مل تراعوا.

حياء من العذراء يف  درها وإذا كره شيًًا عورف يف  وكا  أشد الناس حياًء وإغضاًء حتى كا  أشدَّ 

أ يثبت نظره يف أحد، وكا  أ يشافه، أحدًا بام يكره، وكا  أ يسوم! رجواًل بلغوه عنوه وجهه، وكا  

 يشء يكرهه بل يقول: ما بال أقوام يصنعو  كذا وكذا.

وكا  أعدل الناس وأعفهم ،اصدقهم هلجة وأعظمهم أمانة كام سبق ذكر ذلك عنه يف الوريوي عوىل 

ثل فهذا عبداخ بن أ  احلمساء حيدثنا بخرب عجيوب الشبهات. وكا  أوىف الناس حتى رضب بوفائه امل

ببيع قبل أ  يبعث، وبقيت لوه بقية، فوعدتوه أ  آتيوه هبوا يف  صىل اخ عليه وسلم فيقول: بايعت النب!

مكانه فنسيت ثم تذكرت بعد ثالث، فجًت فإذا هو يف مكانه، فقال: )يا فتى لقد شققت عيل أنا هاهنا 

 .جه اإلمام أبوياوي يف سننه()أ ر منذ ثالث أنتظرك(

وكا  أشد الناس تواضعًا وأبعدهم عن الكرب يمنع أصمابه من القيوام لوه، وكوا  يعووي املسواكني 

ىل اخ عليوه صو كوراع ألجبوت تواضوعًا منوهوجيالس الفقراء وجييب يعوة العبد ويقول لو يعيت إىل 

 وسلم.

 بينهم. وجيلس بني أصمابه كأحدهم حتى أ يميزه من أ يعرفه

 وكا  خيصف نعله وخييط ثوبه ويعمل وحيلب شاته وخيدم نفسه حتى يف بيته.

أوىف الناس بالعهوي وأوصلهم لرمحه وأعظمهم شوفقة  صىل اخ عليه وسلم وقد كا  بأ  هو وأم!

سمع منه الكلمة القبيمة ومل يكن فاحشوًا وأ ورمحة بالناس، وأحسن الناس عرشة وأوفاهم موية أ تُ 

 فمشًا وأ يرفع صوته.مت

 

 ُبرُّ وأوىف امًة من حممدأ  فام محلت من ناقٍة فوق رحلها

 



 

 ويصفح ومل يسب أحدًا ومل يلعن شيًًا. باحلسنة ويعفووأ يقابل السيًة بالسيًة بل يقابلها 

 ل رجول عويل  وكا  يشارك أصمابه يف السفر أعامهلم وقد أمر بإصالح شاة يف بعوض أسوفاره فقوا

مجوع احلطوب  وعويل   صوىل اخ عليوه وسولم  بخها فقال سلخها وقال آ ر عيل   ذبمها وقال آ ر عيل  

فقالوا نمن نكفيك فقال: قد علمت أنكم تكفوين ولكن! أكره أ  أمتيز عليكم، فإ  اخ يكره من عبده 

 أ  يراه متميزًا بني أصمابه وقام ومجع احلطب.

م البرش سهل اخللق لني اجلانب يظن كل من جالسه من أصمابه أنوه أحوب وكا  بأ  هو وأم! يائ

 م.منذ أسلمت إأ تبسَّ  صىل اخ عليه وسلم الناس إليه، قال جرير البجيل: ما رآين رسول اخ

العاي ألحصاه، وكا  جيلس مع أصومابه يسوتمع  هُ ومل يكن يكثر الكالم بل كا  كالمه قلياًل لو عدَّ 

جملسه أ ترفع فيه األصووات وأ توؤبن فيوه احلورم، يتفاضولو  عنوده بوالتقوى، وأ حلديثهم فكا  

صوىل اخ  ق إأ بام يرجوو ثوابوهوأ يطلب عورته وأ ينط هُ أحدًا وأ يعن   يقا عهم إذا حتدثوا وأ يذمُّ 

 عليه وسلم.

 

عليه حمبة منه حتى  وماذا عسام أ  أعد من صفاته وأ القه وحسب! أ  أقول أ  ربه قد أيبه وألقى

 .صىل اخ عليه وسلم بلغ به الكامل اإلنساين، فهو أكمل إنسا  من ذرية آيم وهو سيد اخللق

بع أمره وليسن الناس تَّ قتدى به ويُ غه هذه املنزلة عبثًا وإنام ليُ ونعلم علم اليقني أ  اخ عز وجل مل ُيبل  

إليه لنجعله القدوة، ونورتك حثالوة الرشوق والغورب ممون ذلك ونرصف أبصارنا  !  ع  ن   عىل سنته فهالَّ 

 يقتدى هبم شبابنا هذه األيام؟
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 صلى اهلل عليه وسلم حـــقوقه

عىل كل فري من أفوراي  صىل اخ عليه وسلم يقول الشيخ أبو بكر اجلزائرم: إ  احلقوق الواجبة للنب!

 هذه األمة عرشة وه! كاآليت:

 نه، وجوب النصح له، حمبة آل بيتوه اعته، متابعته، اأقتداء به، توقنه، تعظيم شأاإليام  به، حمبته، »

 «.وحمبة أصمابه، الصالة عليه

 اصوة يف هوذا الوزمن الوذم والري  عون عرضوه.  صىل اخ عليه وسلم ه حق أيضًا يف الذب عنهوول

كام يفعله بعوض الفجورة مون كثرت فيه يعوات التشكيك يف رسالته وسبه أو السخرية أو اأستهزاء به 

 اليهوي والنصارى وأذناهبم من بن! جلدتنا وممن يتكلم بألستنا وقلبه عرم من اإليام .

 واأليلة عىل هذه احلقوق كام ييل:

         قال تعاىل:  صىل اخ عليه وسلم اإليام  به -1
           وقوله تعاىل:
      وحديث جربيل يف أركا  اإليام  مشهور ومعروف وفيه

 اإليام  بالرسل.

    إ  حمبته واجبة بالكتاب والسنة قال تعاىل: صىل اهلل عليه وسلم: حمبته -2
      
        

             
       َّحمبة عىل حمبة اخ  م أمَّ ويف اآلية هتديد ووعيد شديد ملن قد

 ورسوله.

 

ق يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن ولـده ووالـده » صىل اخ عليه وسلم: ويف احلديث قولوه

 عىل ما حيبه العبد. صىل اخ عليه وسلم ومعنى حمبته: إيثار ما حيبه. )رواه مسلم(« والناس أمجعش

 

عند ذكر سنته حنينًا  كثرة ذكره وكثرة الشوق إليه والبكاء ه وسلم:صىل اخ علي ومن عالمات حمبته

 صىل اخ عليه وسلم. إليه

 



 

 .       قال تعاىل: صىل اخ عليه وسلم:  اعته -3

 

  صىل اهلل عليه وسلم: متابعته -4

 وقوال     ومتابعته واجبة يف القول والعمل واملعتقد قال تعاىل: 

مـن »قالوا ومن يأبى يوا رسوول اخ؟ قوال: « ا نة إق من أبى كل أمتي يدخلون» صىل اخ عليه وسلم:

 .)رواه البخارم( «أطاعني دخل ا نة ومن عصاين فقد أبى

وأظهر عالمات املتابعة: ترك البدع وإتباع سنته الواجبة واملستمبة والرجوع إىل سنته وحتكيمها عند 

 وجوي اخلالف بني أقوال الناس.

 

 صىل اهلل عليه وسلم: اققتداء به -5

م قوودوة صوواحلة أ            قووال تعوواىل: 

 فاقتدوا به.

            وقال تعاىل: 
  . مفض  بصاحبه إىل الضالل املوجب  صىل اخ عليه وسلم قتداء بهوأزم هذا أ  ترك اإل

 للهالك يف احلياتني.

 

 

 صىل اهلل عليه وسلم: توقيــره -6

قال  كفر ورية عن اإلسالم صىل اخ عليه وسلم إ  توقنه واجب أكيد إذ أ  اأستخفاف به

          تعاىل: 
      . 

          وقال تعاىل: 
            

  . 
         وقال تعاىل: 

. 
فقد هناهم عز وجل عن ندائه باسمه العلم: يا حممد وأرشدهم أ  يدعوه بلقب النبوة والرسالة 

 وتأييبًا ألتباعه. صىل اخ عليه وسلم نمو يا نب! اخ يا رسول اخ تكرياًم له
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 صىل اهلل عليه وسلم: تعظيم شأنه -7

 صوىل اخ عليوه وسولم احرتام وإكبار كل ماله تعلق به صىل اخ عليه وسلم املراي من تعظيم شأنه إ 

فاسمه وحديثه وسنته ورشيعته، وآل بيته. وصمابته. وكل ما له اتصال به من قريب أو من بعيد وهوذا 

 كله يا ل حتت وجوب توقنه وحبه وتعظيمه.

ورفع اخ لوه  صىل اخ عليه وسلم غنه تعظياًم لشأنه يتزوجنأ   وهلذا حرم اخ عىل أزواجه من بعده

ذكره فال يوجد أرض إأ وفيها من يؤمن به وحيبه، وأ يرفع األذا  إأ بوذكره مقرونوًا بوذكر ربوه عوز 

 وجل.

 

 صىل اهلل عليه وسلم: وجوب النصح له  -8

            قال تعاىل: 
 . الدين النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله» صىل اخ عليه وسلم: وقال.»  

 .)رواه مسلم(

تكو  باإليام  به واملمبة الكاملة له واأقتداء بسنته وإبالغ رسالته  صىل اخ عليه وسلم والنصيمة له

 صىل اخ عليه وسلم. معاياة أعداءه والري عنه والدفاع عن عرضهونرش يعوته و

 

 وصحابته: صىل اهلل عليه وسلم حمبة آل بيته -9

وحمبة أصمابه من حمبته وحيث إ  حمبته واجبة فممبة ما  صىل اخ عليه وسلم إ  حمبة أهل بيت النب!

وهو أ حيب أهل  صىل اخ عليه وسلم حيب واجب أكيد أيضًا. وكيف يمكن ألحد أ  يدع! حمبة النب!

 بيته وأ حيب أصمابه أ يمكن أ  يعقل هذا 

 .)رواه البخارم( ريض اخ عنه: ارقبوا حممدًا يف أهل بيته. –قال أبو بكر الصديق 

 

  ويقول مالك بن أنس إمام يار اهلجرة: من غاظه أصماب حممد فهو كافر لقولوه تعواىل: 
   . 
 

 الصلة عليه: -11

           قال تعاىل: 

 



    . 
)رواه اإلمام أمحد  «.ه فلم يصل عيلرغم أن  امرئ اكرت عند» صىل اخ عليه وسلم: وقال

 .والرتمذم(

 صالة عليه ه! الصالة اإلبراهيمية:وأفضل صيغة لل

ليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم صاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام »

كام يف صميح  يد(.إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جم عىلبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت 

 البخارم ومسلم.

 

ومن أفضل مواضع الصالة عليه عند الدعاء ويوم اجلمعة وليلتها، وعند سامع ذكره أو كتابة حديثه، 

 وعند ي ول املسجد واخلروج منه، ويف صالة اجلنازة.
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 في قلبك صىل اهلل عليه وسلم برنامج عملي لمعرفة مكانة النبي

 

 يف امللبس واهليًة؟ هل حتب اأقتداء به -

 هل حتب قراءة سنته ومعرفة قصص بعثته؟ -

 إذا ترييت يف أمر من األمور فهل تبمث عن حكمه وأمره وهنيه لتعرف احلالل واحلرام؟ -

 ؟صىل اخ عليه وسلم  هل لديك استعداي لرتك يشء من األشياء الت! حتبها  اعة للنب! -

 نى لو أنك رأيته وصمبته؟وتتم صىل اخ عليه وسلم هل تشتاق لرؤيته -

 هل تغضب حينام تسمع أحدًا يسبه أو يستهزئ بيشء من سنته؟ -

 تزياي منه.وعىل  ن نأمل أ   صىل اخ عليه وسلم إذا كانت إجابتك بنعم فأنت حمب للنب! -

 عليك أ  تراجع نفسك وإيامنك. وحيبوإذا كانت إجابتك بال  فأنت عىل  طر 

الكريم وأ  حيرشنا يف زمرتوه الكريم أ  جيعلن! وإياك من حزب نبيه  أسأل اخ العظيم رب العرش

 آمني .. آمني.

 

كككككككه   عليكككككككك السكككككككالم أبكككككككا ال اسكككككككم         وروح  المصكككككككلين والصكككككككا م   سكككككككالم  احلكككككككه وريحان 
 

 

 واحلمد خ رب العاملني وسالم عىل املرسلني.

 كتبه

 

 

 

 

 خالد بن محمد الشهري

 هـ71/9/7524

 الخبر  5549ص. ب: 

 27942الرمز البريدي: 
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