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وعظمة  شخصيته،  وقوة  نسبه،  ورشف  نبوته،  ِمنَّة  عن  لنا  كشف  إذ 
وقاره، ووفور عقله، ورشح صدره، ونظافة جسمه، وعلو فضله، وتفرد 
منزلته، ومعرفته بربه، بخوفه وخشيته، وتعلقه برمحته، والتامس مرضاته، 
وكامل  حلمه،  وظهور  أخالقه،  وسمو  دعوته،  وإجابة  بحقه،  ووفائه 
حجته،  ونفاذ  بيته،  وطهارة  اجتهاده،  وعصمة  حياته،  وطيب  حماسنه، 
ورفعة ذكره، ونباهة عرشته، وتأثري حكمته وتربيته، وبراءة أزواجه وبناته، 
ومراتب وحيه وتنزالته، وُعدة اصطباره وحتمالته، وفضل عرشته، وتنوع 
ائِه،  َألِدَّ وبيان ترصفات  انتشار دعوته وتوجيهاته،  وأحزانه، ومسار  آالمه 
أرشك  من  عناد  وقوة  فنافق،  هتالك  من  كيد  وشدة  أعدائه،  مكر  وتنوع 
وفارق، وصالبة حماربة من حتانق، رفضا لرسالته، وطعنا يف بالغه، وصدا 
عن سبيله، وصدوفا عن منهجه، وحربا ألصحابه، وأذية ألتباعه، واهتاما 
َع عنه بشهادة ربه، وتعاىل عنه بحفظه وعصمته،  ملقامه وسني منزلته، مما َتَرفَّ
طمعا يف إيقاف مد دعوته، ورغبة يف تقليل حجم نرصته، يف أفق الظهور 

عىل ملته،و تقليص امتداد نور رساج حنيفيته. 

هذا  غايات  وأرشف  القاصد،  التسميع  هذا  مقاصد  أجل  من  ولعل 
الداللة،  تأهيله ملهمة  للرسالة، وتعظيم  تقدير اصطناع اهلل  املاجد،  التنويه 
بام خصه به من احلسن يف اخَللق والكامل يف اخللق، والنهاية يف العلم والتامم 
يف الفهم، واجلامل يف العمل، واخلضوع الذي ال حيتمل، والرتبية السديدة 
والسياسة احلميدة وحسن البالغ بالربهان، واحلجاج بقوة السلطان، الذي 
كان به نموذج رمحة رب العاملني، ومثال اصطناع اهلل للمبتعثني، التي جيب 

بسيد  عرف  ما  مثل  األنبياء  من  بنبي  الكريم  القرآن  ُيَعّرِف  لم 
األنقياء ومقدم األصفياء صلى الله عليه وآله وسلم. 
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والتسليم  لنهجه،  واالرتسام  بظله،  واالستظالل  أنواره،  من  االقتباس 
السداد،  املسار عىل  له  به اإلسعاد، ويضبط  للمقتدي  الذي حيقق  لنسجه، 
الذي حيمي من سوء االنتقاد، ويصون أن يضيع معه حق االنقياد، حلججه 
التي جعلها اهلل تعاىل غالبة، وسريته التي أظهرها باسقة، وللهداية الشاملة 
لكل مناحي احلياة املنضبطة بالوحي، الذي أسامه اهلل تعاىل أن يكون مفتقرا 

ٍ، أو قائام عىل نوع احتياج. تيْ أِلَ

املتفردة  النموذجية  هذه  غايات  أجل  إن 
األحوال،  يف  النبوي  للترصف  العاصمة 
املؤيدة  املسددة  املثالية  هذه  تشوفات  وأسمى 
يف األقوال واألفعال، أن حييط علم املحبني من 
خلص املوحدين بمقام شهادته، وحمل هيمنته، 
يته،  وكامل خامتيته، وهناية حاكميته، وإعجاز ُأمِّ
الرضوري  ويدركوا  نبوته،  تقدم  ويستيقنوا 
تفرده،  استحقاق  أسباب  ويعلموا  فضله،  من 
هبا  كان  التي  العاملني،  يف  مكانته  ويستشعروا 
ليكون  املهتدين؛  أئمة  وإمام  املخلوقني  سيد 
املوجبة  خلته،  وأساس  حمبته،  مفتاح  ذلك 
والتمثيل  رشعه،  إىل  والتحاكم  أمره،  التباع 
بمكارمه،  والتحقق  بسمته،  والتخلق  هلديه، 
علمه  قدر  عىل  كل  نظامه،  بمحكم  والتشبث 
ووسعه، وأي عىل حسب جهده ودرعه يف أفق 
أداء حق حنيفيته، وتوفية واجب نرصة رشعته 

جيب االقتباس 
من أنوار النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص، واالستظالل 
بظله، واالرتسام 
لنهجه، والتسليم 
لنسجه، الذي 
حيقق للمقتدي به 
اإلسعاد، ويضبط 
له املسار على 
السداد، الذي 
حيمي من سوء 
االنتقاد...
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ومتريناته  َهة،  امُلَنزَّ ترصفاته  يف  مفرداهتا  املجتمعة  ملته،  لسامحة  والتنزيل 
ِه العميم، الذي  َلة، اجلامعة ملعاين ختلقه العظيم، واحلاوية لشواهد َتَرمحمُّ امُلَمثَّ
ابتعث به صىل اهلل عليه وآله وسلم ابتعاثا كان به سيدا عىل الناس أمجعني. 

وملا جعل اهلل عز وجل اإليامن به فرضا الزما ملريدي رضوانه، وحقا 
من  كثريا  جعلت  التي  أوصافه  مجيل  نثر  جزائه،  حسن  مبتغي  عىل  ثابتا 
وحسن  علمه  بتامم  ويقني  بظهوره  علم  عىل  الكتاب  أوتوا  ممن  املتقدمني 
وأنجحت  متثيله،  وميزت  تلقينه،  طبعت  التي  اخلتامية  مهمته  ميزة  خلقه 
مترينه الذي قوم به خمتلف سلوك املستجيبني، وقوى حجج املتكلمني حتى 
جسد مقاصد بعثته، وحقق غاية مكارمه، فكملت به امللة، ومتت به النعمة، 
وظهرت مفردات التدين الصحيح، وانترصت معامل التعبد النجيح، الذي 
املبطلني،  وانتحال  الغالني،  حتريف  عن  بعيدا  للعاملني  تعاىل  اهلل  ارتضاه 

وتأويل اجلاهلني.

وقد نبأ اهلل تعاىل بعلم من مىض ممن صح هلم النظر فيام أوحاه إىل أنبياء 
ِي من سلف بحق تناقل اخلرب عن أئمة أوقاهتم، بوجود  أزماهنم، و أخرب بَِوعيْ
بعض أوصافه اخلِلقية واخُللقية، وسامته العلمية والعلمية، وسياسته املنهجية 
زرادشت،  ومقوالت  ـ،  السالم  عليه  إدريس  طاهريات  يف  ِميَّة،  واحِلكيْ
احتجاجات  ويف  الزبور،  مزمورات  ويف  َناِمج)))،  اَساب  مَجَ وترصحيات 
ويف  أرميا)))،  مناظر  ويف  ِقَيال،  َحزيْ ونبوءات  دانيال،  أنباء  ويف  ِعَياء،  إشيْ

نصوص مالخم...))). 

1 - في كتاب زند تفسير �أوستا كتاب زر�دشت، �إنباء�ت عجيبة تكشف للمحققين �أنها وحي �أو ما يضاهيه . رسول 
�ل�إسلام في �لكتب �لسماوية للدكتور محمد �لصادقي ص: 205

2 - �نظر رسول �ل�إسلام في �لكتب �لسماوية للدكتور محمد �لصادقي ص: 205
3 - �نظر �لسيف �لممدود في �لرد على �أحبار �ليهود ص: 51
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عىل  الكريم  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  أخرب  وقد 
وشواهد  نعته،  سامت  لكامالت  نامذج  وجود 
بأسفاره،  التوراة  قدره، يف نص  خلصائص عظمة 
  ...﴿ :ويف برشى اإلنجيل بأنواعه يف قوله
       

             

           

           

            

           

             

             

﴾ ]األعراف: 56)- 57) [.  

الكتابني،  أهل  من  للموفقني  حصل  وقد 
مل  التي  الوحيني،  آيات  من  هلم  سلم  بام  اليقني 
تطلها يد التحريف، ومل تبلغها آلة التزييف، أن اهلل 
واملتحكم يف مسار  املتفرد بحق االصطفاء،  تعاىل 
 ﴿ االجتباء، قد قال خماطبا أويل األبصار: 
         

 ،]68 ]القصص:   ﴾       

الذي بمقتضاه "جعله إمام األنبياء، وسيد األتقياء، وأرحم الرمحاء، ومعلم 
احلنفاء، وملهم العظامء، وأول البرشاء، وخاتم األولياء، وأتقى األصفياء، 

 أخرب اهلل تعاىل 
يف القرآن 
الكريم على 
وجود مناذج 
لكماالت مسات 
نعته، وشواهد 
خلصائص عظمة 
قدره، يف نص 
التوراة بأسفاره، 
ويف بشرى 
اإلجنيل بأنواعه
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األطباء،  وأطب  األسخياء،  وأسخى  الكرماء،  وأكرم  احلكامء،  وأحكم 
إحياء،  وأوسعهم  وفاء،  الناس  وأكثر  الفصحاء،  وأبلغ  األبيناء،  وأفصح 
وسخاء،  سامحة  وأوسعهم  وعطاء،  حباء  وأحظاهم  قضاء،  وأرشفهم 
بخصوصية  يتميز  حيث  اجلزاء،  زمن  وأشفعهم  القضاء،  يوم  يف  وآمنهم 

الوالء، ويتقدم اخللق بمحمود اللواء.

 وقد نص اهلل يف كتابه بتقدمه عىل غريه من خاصة خلقه بأولية نبوته 
التي جعلت كل مبتعث حتت رايته مهيأ القتفاء أنوار هدايته حلصول املعرفة 
   ﴿ العلم برشيف نعوته يف حمكم قوله:  بكامل أوصافه، وإحاطة 
           

                     

 .﴾                  

آل عمران )8. 

قال سيدنا عىل بن أيب طالب وسيدنا عبد اهلل بن عباس - ريض اهلل 
حممد  بعث  لئن  امليثاق  عليه  أخذ  إال  األنبياء،  من  نبيا  اهلل  بعث  ما  عنهام: 
لئن بعث  أمته  امليثاق عىل  يأخذ  أن  به ولينرصنه، وأمره  ليؤمنن  وهو حي 
حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينرصنه))). "فجعلهم كلهم أتباعا له يلزمهم 
االنقياد والطاعة له لو ادركوه" كام قال أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين 

رمحه اهلل ـ)))". 

وقد دلل عىل ذلك اإلمام السبكي رمحه اهلل بقوله: فقد حصل البحث 
               ﴿ تعاىل:  قوله  تفسري  يف 

1 - تفسير �بن كثير، 1 / 378.
بي نعيم 46 2 - �لدل�ئل ل�أ
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آل   [  ﴾..        

عمران: )8[. وقول املفرسين هنا أن الرسول 
هو نبينا حممد �، وأنه ما من نبي إال أخذ اهلل 
عليه امليثاق أنه إن بعث حممد يف زمانه لتؤمنن 
ذلك  ويف  بذلك؛  أمته  ويويص  ولتنرصنه،  به 
ما  العيل  بالنبي � وتعظيم قدره  التنويه  من 
جميئه  تقدير  عىل  أنه  ذلك  مع  وفيه  خيفى،  ال 
نبوته  فتكون  إليهم  مرسال  يكون  زماهنم  يف 
آدم  زمن  من  اخللق  جلميع  عامة  ورسالته 
كلهم  وأممهم  األنبياء  ويكون  القيامة  يوم  إىل 
الناس  إىل  "..بعثت   : قوله  ويكون  أمته  من 
إىل  زمانه  من  الناس  به  خيتص  ال  كافة.."))) 
يوم القيامة بل يتناول من قبلهم أيضا، ويتبني 
بني  وآدم  نبيا  "كنت   :� قوله  معنى  بذلك 
الروح واجلسد")))…؛ ألن مجيع األنبياء يعلم 
بد من  الوقت وقبله، فال  نبوهتم يف ذلك  اهلل 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  للنبي  خصوصية 
ألجلها أخرب هبذا اخلرب إعالما ألمته ليعرفوا 

قدره عند اهلل، فيحصل هلم اخلري بذلك))). 

1 - �لبخاري برقم 419
2 - �بن �أبي شيبة 438/8 و�لحاكم في �لمستدرك 435/9

3 - فتاوى �لسبكي 70/1

ما من نيب إال أخذ 
اهلل عليه امليثاق 
أنه إن بعث حممد 
يف زمانه لتؤمنن به 
ولتنصرنه، ويوصي 
أمته بذلك؛ ويف 
ذلك من التنويه 
بالنيب ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيم 
قدره العلي ما ال 
خيفى، وفيه مع 
ذلك أنه على تقدير 
جميئه يف زمانهم 
يكون مرسال إليهم 
فتكون نبوته 
ورسالته عامة 
جلميع اخللق
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اهلداة  ممارسات  عىل  مهيمنة  سننه  وجل  عز  اهلل  جعل  ذلك  وألجل 
املبتعثني، بقوة وجوب االقتداء  السالفني، وترصفاته مقدمة عىل تقريرات 
 � سنته  صارت  حتى  لدهيم،  ما  وترك  نرصته  لزوم  وبحكم  عليهم،  به 
يف هيمنتها عىل هدي من سبقه، ونسخها لرشعة من تقدمه كهيمنة القرآن 
السالفة  األلواح  مضمون  عىل  واحتوائه  السابقة،  الكتب  عىل  الكريم 
استيعابا وإحاطة ونسخا وحفظا واستمرار حجة ثابتة عرب التاريخ الطويل 
 ﴿ :وحيا حمكام، مطلقا، غري قابل للتحريف وال للتزييف. قال اهلل تعاىل
            

مجعت  التي  اهليمنة  مطلق  عىل  بذلك  ليدل   .]  (( ]التوبة:   ﴾ 

التي تعطيه طابع  الرمحة  املكسو بوصف  بالعدل،  القائم  مواصفات احلق، 
الظهور التي يظهر به عوار اإلنتاج اإلنساين املضاهي الناقص الذي دخل 
يف وحي اهلل بالترصف لتحقيق األغراض العاجلة بسلطة امتالك احلق يف 

االستحفاظ عىل الوحي غري املحفوظ، دون باقي املكلفني الزمنيني. 

اصطفاه  أحد ممن  يبلغه  مل  الذي  التخصيص  هذا  ثامر  أجل  فكان من 
اهلل وقدمه، ومل يدركه فرد ممن اصطنعه لدينه وسوده، أن خصه اهلل بمقام 
املحبة املتفرد الذي ال ينبغي إال له، أصل مجيع املقامات واألحوال، ومقوم 
املطلوب من األقوال واألفعال،... ولتحققه هبذا املقام السني، وتبوئه هذا 
املحل العيل، جعل اهلل طاعته عني طاعته، وموافقته نفس موافقته، وحمبته 
   ﴿ فقال سبحانه:  اقتفاءه،  اتباعه، وفرض  فأوجب  رشطا ملحبته، 
   ﴿ :النساء: 79[، وقال تعاىل[ ﴾    

      ﴿ :الفتح: 0)[، وقال[ ﴾  

﴾ ]آل عمران: ))[.   
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االختصاص  هذه  مقتىض  أرشف  إن 
جنى  وأسنى  التعظيم،  التنويه  يف  املتفرد 
الدخول  بالتقديم،  املترشف  التفريد  هذا 
يف سنة النبي � القولية والعملية املتوارثة 
املثال  التي متثل  النبوية الرشيفة،  املدينة  يف 
املصطفى،  النموذج  عىل  وتدلل  املجتبى، 
قدوة  ليكون  تعاىل  اهلل  اصطنعه  الذي 
مرجعا  ليكون  وختمه  أمجعني،  للناس 
لكافة املكلفني إىل يوم الدين، مهام تنوعت 
وتعددت  فهومهم،  واختلفت  مداركهم، 
وختالفت  رغباهتم،  وتباينت  وظائفهم، 
احلياة  ظرف  يف  وأقدارهم  مستوياهتم 
ليتحقق  اآلنية،  املتعة  هذه  ر  َوُعميْ الفانية، 
ويصدق  م،  امُلَرسَّ د  امُلَمجِّ ه  امُلَنزِّ التوحيد 
الذي  م،  امُلَكرَّ النموذجي  االقتدائي  التعبد 
   ﴿ َكم:  امُلحيْ قوله  يف  به  اهلل  أمر 
               

       

أمر  خيتار  أن  وهنى   .](( ﴾]األحزاب 
  ﴿ :بعد قضائه واختياره يف قوله
             

        

 ﴾             

سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
العملية املتوارثة 
يف املدينة النبوية 
الشريفة، متثل املثال 
اجملتبى، وتدلل على 
النموذج املصطفى، 
الذي اصطنعه اهلل 
تعاىل ليكون قدوة 
للناس أمجعني، 
وختمه ليكون مرجعا 
لكافة املكلفني إىل يوم 
الدين، مهما تنوعت 
مداركهم، واختلفت 
فهومهم، وتعددت 
وظائفهم، وتباينت 
رغباتهم، وختالفت 
مستوياتهم وأقدارهم 
يف ظرف احلياة
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6)[. وحذر من خمالفته يف قوله، ومباينته عام فعله يف قوله:  ]األحزاب: 
             ﴿
﴾ ]النساء: 64[. وضمن اهلداية       

بسلوك مسلكه وانتهاج هنجه والتمثل لرسم أخالقه، وقويم رضائبه)))، فيام 
قوله:  يف  وفتحه  وعهده  وسلمه،  حربه  يف  وفعله  قوله  من  به  التقيد  جيب 
            ﴿
﴾ ] النور:            

)5[. وبرش بفوز من اتبعه فيام أنزل إليه وبينه ودعا إليه ورشعه، يف قوله 
           ﴿ :سبحانه

﴾ ]النساء: ))[.        

النبي � عىل أمته، وأثبت فرض الزم  ال جرم أن من أعظم حقوق 
عليه،  والصالة  ذكره  من  واإلكثار  جلنابه،  العليا  املحبة  حنيفيته،  ألتباع 
وزوجه،  بيته  آل  وحمبة  وبذله،  جهاده  عىل  والثناء  شخصه،  عىل  والغرية 
والقيام بحق نسله وسببه، والتوق إىل لقائه، والشوق إىل زيارة قربه، والطمع 
يف شفاعته، والعمل عىل مرافقته، واملحاكاة له يف مواقفه، والثناء عىل خاصة 
والتخلق  لرشعته،  والتزيني  وترصفه،  سكونه  يف  هلديه  والتمثل  صحبه، 
بخلقه، والوفاء لصلته، وحمبة خاصته من أتباعه؛ ثم اإلحاطة بالرضوري 
وخاصة  دالئله،  ومعجز  فريدخصائصه،  عن  املبينة  التارخيية  سريته  من 
العاملني، وسوده عىل اخللق  التي ميزه اهلل هبا عن  شامئله، وكريم فضائله، 
والرتبوية،  العملية  وتطبيقاته  املنهجية،  ترصفاته  عىل  التعرف  ثم  أمجعني، 
التي أظهر هبا مراد اهلل تعاىل من جممالته، وبني ما اتسع لفظه يف سياق بيناته، 

1 - �لضر�ئب جمع ضريبة وهي �لطبيعة و�لسجية 
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وأسفر هبا عن شواهد خلقه العظيم، وَفرَس 
ربنا  شهد  الذي  القويم،  سلوكه  جاللة  عن 
ق منزلته  تعاىل بعظمته، ونوه بعلو رتبته وَتَفومُّ
  ﴿ :بني مجيع خلقه، يف زكي قوله

 ﴾ ]القلم: 4[. 

وما أسعدنا يف زمن هذا احلجر اجلامعي 
املرشوع، وما أنجحنا يف ظرف هذا التوحد 
هذا  عىل  نتعرف  أن  املجموع،  ي  ِ اأُلرسيْ
القويم،  هنجه  عىل  ونطلع  الكريم،  النبي 
ونستغفر  حقه،  يف  تقصرينا  من  نتوب  حتى 
تعظيم  عىل  ونتعاهد  جنبه  يف  تفريطنا  من 
قطعه،  عند  والوقوف  رشعه،  ومتثيل  أمره، 
والوفاء بعهده، واألداء ألمانته، ونتحد عىل 
ترمجة رمحته وشفقته وشدة حرصه، وتبرص 
وحلظ  ولطفه،  وسهولته  سامحته  شواهد 
والتحقق  وجوده،  زهده  َوَبرصيْ  وبره،  كرمه 
عدله  من  واالستمداد  وطالقته،  بتواضعه 
وعفوه، واالستحضار لشجاعته وجسارته، 
ونجتمع  بسريته،  التخلق  معنى  عىل  ونتفق 
بالتنويه  ونلهج  حمبته،  دعوى  تصديق  عىل 
اللسان  برتطيب  ونتواىص  قدره،  بسمو 
الزلفى  التامس  عىل  ونتآلف  عليه،  بالصالة 

ما أسعدنا يف زمن 
هذا احلجر اجلماعي 
املشروع، وما أجنحنا 
يف ظرف هذا التوحد 
اأُلْسِري اجملموع، 
أن نتعرف على هذا 
النيب الكريم، 
ونطلع على نهجه 
القويم، حتى نتوب 
من تقصرينا يف 
حقه، ونستغفر من 
تفريطنا يف جنبه 
ونتعاهد على تعظيم 
أمره، ومتثيل 
شرعه، والوقوف 
عند قطعه، والوفاء 
بعهده، واألداء 
ألمانته، ونتحد 
على ترمجة رمحته 
وشفقته وشدة 
حرصه
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ء،  هبا لديه، التي ستكون إن شاء اهلل مفتاح رفع البالء، وسبب تفريج الَغامَّ
بن  أيب  لقول  العناء،  ووسع  أساء  الذي  الوباء،  الداء  هذا  لدحر  وسالحا 
كعب ريض اهلل عنه: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: »يا 
أهيا الناس اذكروا اهلل اذكروا اهلل جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء املوت 
الصالة  أكثر  إين  اهلل  رسول  يا  قلت:  أيب:  قال  فيه«،  بام  املوت  جاء  فيه  بام 
عليك فكم أجعل لك من صالت))) ؟ فقال: »ما شئت«. قال: قلت: الربع، 
قال: »ما شئت فإن زدت فهو خري لك«، قلت: النصف، قال: »ما شئت، 
فإن زدت فهو خري لك«، قال: قلت: فالثلثني، قال: »ما شئت، فإن زدت 
فهو خري لك«، قلت: أجعل لك صالت كلهاقال: »إذا تكفى مهك، ويغفر 

لك ذنبك«"))).

واحلمد هلل رب العاملني

وكتبه تذكرة ألحبائه من أبناء أمته عىل اختالف اختياراهتم وانتامءاهتم 
وتباين اجلزئيات من اجتهاداهتم 

 الدكتور إدريس ابن الضاوية

العرائش 9) - 04- 0)0)

م���ام عبد �لعظي���م �لمنذري: قوله �ُأكثر �لصلاة، فكم �أجعل لك م���ن صلاتي؟"معناه �ُأْكِثر �لدعاء، فكم  1 - ق���ال �ل�إ
�أجعل لك من دعائي صلاة عليك .�لترغيب و�لترهيب للمنذري 2/ 327

2 - �لترمذي برقم 2457 وقال: هذ� حديث حسن، و�لحاكم في �لمستدرك 457/2.


