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بسم هللا الرمحن الرحيم
َّب ُمَ َّمد
حقوق الن ِي

()1

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد:
هنا مسائل مهمة يف معرفة حقوق النيب
املسألة األوىل :معرفة نسبه

 ،ومنها:

ونشأته وسريته.

املسألة الثانية :معرفة بعثته ورسالته ودعوته لقومه وما القى يف سبيلها من األذى.
املسألة الثالثة :اإلميان أبنه عبد ال يعبد ،ورسول ال يكذب ،بل يطاع ويتبع ،من أطاعه دخل اجلنة ،ومن عصاه دخل
النار.
املسألة الرابعة :اتباعه

عمال بقوله تعاىل:
واالهتداء هبديه يف عبادته للخالق سبحانه ،ومعاملته للخلق؛ ً

{قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﭽ}[آل عمران ،]31:وقوله تعاىل:
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَاليَوْمَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِريًا ﰀ}[األحزاب.]21:
املسألة اخلامسة :أما من يدعي حمبة الرسول

عيدا
وهو يعصيه وال يسنت بسنته ،فهو كاذب يف دعواه-وإن أقام ً

ملولده-فهو دليل على بعده عن سنته ،جالب لغضب هللا عليه؛ ألنه مجع إىل ترك اتباعه :االبتداع يف دين هللا ما مل يشرعه
هللا.

املسألة السادسة :وعيد املولد بدعة وضاللة كما أخرب بذلك

إليه

خريا لسبق
وهو تقليد لليهود والنصارى ،ولو كان ً

وخلفاؤه الراشدون وصحبه الكرام؛ فعيد املولد من بدع الفاطميني اليت أحدثوها وأحدثوا ما هو أكرب منها ،وهو

الشرك األكرب املتمثل يف عبادة أهل القبور.
املسألة السابعة :اإلميان بعموم رسالته إىل مجيع الناس ،وأن هللا ختم به األنبياء واملرسلني.
املسألة الثامنة :اإلميان بتقدميه على مجيع الرسل يف الفضل وإن كان ِ
آخرهم فهو سيد ولد آدم أمجعني ،وحمبته حمبة
( )1من كتاب (اإلسالم يف بيان ما عليه النب

وصحبه الكرام) أتليف فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن محاد العمر  ،اجلزء الثالث صـ ـ ـ ـ (.)136:132

(مجع وترتيب مؤسسة عبدالرمحن بن محاد العمر الوقفية .)
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اتبعة حملبة هللا سبحانه ودوهنا؛ ألن حمبة هللا تعاىل حمبة عبودية ،وحمبة النيب

حمبة اعرتاف بفضله يتقرب هبا املؤمن إىل

هللا؛ ألنه إمام املتقني الذين حبهم يف هللا عبادة هلل تعاىل.
املسألة التاسعة :احلذر من الغلو يف حبه

ِ
املؤدي إىل عبادته ورفعه إىل منزلة األلوهية ابالستغاثة به وطلب الشفاعة

منه وقضاء احلاجات وتفريج الكرابت واالعتقاد فيه أبنه يعلم الغيب ويدبر األمر؛ ألن هذه احملبة شركية يبغضها هللا ورسوله
 ،وقد توعد هللا أهلها ابخللود يف النار ألهنا شرك أكرب حمبط جلميع أعمال صاحبها وهي حمبة املشركني ملعبوديهم من

دون هللا يف اجلاهلية.
املسألة العاشرة :اإلميان أبنه عبد هللا ورسوله ،وأن العبودية هلل شرف شرفه هللا هبا؛ كما قال تعاىل{ :سُبْحَانَ الَّذِي

أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْالً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ األَقصَى الَّذِي بَارَكنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِري ﭧ}[اإلسراء،]1:
وقال تعاىل{ :تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِريًا ﮢ}[الفرقان ،]61:وقال

ألصحابه:

اّلل ورسوله ،و َِّ
ِ
«أ َََن ُمَ َّمد بن عب ِد َِّ
ب أَ ْن تَـ ْرفَـع ِوِن فَـ ْو َق َم ْن ِزلَِِت الَِِّت أَنْـ َزلَِِن َّ
اّلل .)1(»
اّلل َما أ ِح ُّ
ْ َْ
َ
اّللَ ،ع ْبد َّ َ َ
املسألة احلادية عشرة :كثرة الصالة والسالم عليه
املسألة الثانية عشرة :خفض الصوت عنده؛ ألنه

 ،وجيب ذلك يف التشهد األخري للصالة وعند ذكره.
حمرتم حيا وميتًا ،فال جيوز رفع الصوت عند قربه حىت ابلتسليم.

حتقيق حمبته ابلصدق يف اتباعه فيما شرع هللا التأسي به ،وهي عبادته هلل  وأخالقه العظيمة ،أما ما يتعلق بصفاته
اخلِْلقية كمشيته ،واألشياء اليت حيب أكلها وشرهبا ولبسها واليت ال يرغبها ،فهذا ال يلزم التأسي به فيها؛ ألهنا تتبع ِخلقة
ولو كراهة له ،فإنه جيب تركه إن كان تركه أتثًا ،ويكره إتيانه إن
اإلنسان وعادته ،إال ما حرم هللا سبحانه ،أو تركه
ِ
تعبدا كأكل الضب فال حرج على م ْن أكله.
كان تركه
تورعا ال حترميًا ،وإن كان تركه له كراهة جبِل ٍة ال ً
ً
املسألة الثالثة عشرة :حمبة آله  ،وزوجاته أمهات املؤمنني ،وأصحابه على قدر فضلهم ،وحفظ وصيته
اّلل ِيف أ َْه ِل بـيِِت»( ،)2وقال يف أصحابهَ« :ل تَسبُّوا أ ِ
ِ
َح َدك ْم لَْو أَنْـ َف َق ِمثْ َل أحد َذ َهبًا
َح ًدا م ْن أ ْ
َْ
قال« :أذَيكرك ْم ََّ
َص َح ِاب؛ فَِإ َّن أ َ
َ
()3
ما أَ ْدر َك م َّد أ ِ ِ
ِ
ِ
شاهدا هلم
مادحا هلمً ،
َ
َ َ
َحده ْمَ ،ول نَصي َفه»  ،وقال مزكيًا خللفائه الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان وعليً ،
وشاهدا هلم وبقية العشرة ابجلنة ،كما شهد هللا هلم وألهل بدر وأهل الشجرة وغريهم:
ابلعدالة واالستقامة على احلق،
ً
اخللَ َف ِاء الْم ْه ِديِني َّ ِ ِ
اج ِذ ،وإِ ََّّيكم و ُْم َد ََث ِ
سكوا ِِبا و َعضُّوا َعلَْيـ َها ِِبلنـَّو ِ
«فَـ َعلَْيك ْم بِسن َِِّت َوسن َِّة ْ
ت األمور
ينَ ،تََ َّ
َ يَ
َ َْ
َ َ
َ
الراشد َ
فيهم حيث

ت النَّصارى ابن مرََي فَِإ ََّّنَا أ َََن عبده فَـقولوا عبد َِّ
اّلل َوَرسوله».
( )1أخرجه أمحد ( ،)13621 ،12573وأخرجه البخاري ( )3445بلفظَ « :ل تطْر ِوِن َك َما أَط َْر ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َْ
َْ
( )2أخرجه مسلم ( ،)2408وأخرجه أمحد (.)19285

( )3أخرجه البخاري ( ،)3673ومسلم ( )2541واللفظ له.
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ضاللَة»()4؛ ولذا اعترب احملققون من أهل العلم سنة اخلليفة تشر ًيعا جيب
فَِإ َّن ك َّل ُمْ َدثَة بِ ْد َعة [يعين يف الدين] َوك َّل بِ ْد َعة َ
دليال من الكتاب أو السنة.
العمل به ،إذا مل ختالف ً

املسألة الرابعة عشرة :معرفة املشروع يف التربك به

 ،وهو بذاته الطيبة يف حال حياته ،وبدعائه وما مسته يداه وبقية

جسده وشعره ومالبسه وريقه ،أما بعد موته فإنه ال يشرع التربك إال مبا خلفه من آاثره؛ كثوبه ،وشعره ،وأدواته ،وهذه مل
يبق منها شيء ومن ادعى بقاء شيء منها فهو كاذب يريد التأكل بكذبه.

املسألة اخلامسة عشرة :أما تتبع األماكن اليت جلس فيها ،أو صل ى فيها يف حال سفره ،أو تعب د فيها قبل بعثته
مل
كغار حراء؛ فهذه ال ي شرع التربك هبا وال إتياهنا؛ ألن ذلك من االبتداع يف الدين ،والدليل على ذلك أنه
ِ
أيت إليها بعد بعثته ومل أيمر بتتبعها ،ومل يتتبعها صحابته العارفون هبديه بل إهنم كانوا ينهون عن ذلك ،وقد أمر
عمر  بقطع شجرة رأى بعض الناس يذهبون إليها يصلون حتتها ،فلما سأهل م عن ذلك قالوا :إن الرسول

صل ى حتتها يف سفرة كذا ،فأمر  بقطعها؛ حفاظًا على عقيدة املسلمني ،واتباعًا لسنة سيد املرسلني؛ وهلذا فإنه
ال ي شرع الصالة يف شيء من املساجد احملدثة؛ كاملساجد السبعة ،وغار حراء ،واألماكن األخرى اليت أحدثها
اخلرافيون ،بل إن الذها ب إليها والصالة فيها بدعة وضاللة وإمث.
أما ذهاب من يوجد ابملدينة إىل مسجد قباء للصالة فيه ،فهو مشروع لفعله
املسألة السادسة عشرة :ومن أعظم حقه

وترغيبه يف ذلك.

الغرية واحلمية الشرعية جلنابه الكرمي عندما يناله كافر أو علماين منافق

ابلتنقص واالستهزاء ،والذب عنه واعتبار االستهزاء ابهلل تعاىل أو برسوله

أو بدينه كفر خيرج به فاعله من اإلسالم

مازحا؛ قال هللا تعاىل{ :ولَئِن سَأَلتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلعَبُ قُل أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ
مسلما ،حىت ولو كان ً
إن كان ً

تَسْتَهْزِؤُون ﮑ الَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِميَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِني ﮣ}[التوبة.]66-65:
وشعواب حينما يسخر أعداء اإلسالم ابلرسول
املسألة السابعة عشرة :مما يسر به املؤمن أن يغضب املسلمون حكومات
ً
 ،ويستنكرون ذلك كما حصل مع الدامنركيني ،وهذا الغضب واالستنكار واملقاطعة حق واجب يشكرون عليه.

ولكن املستغرب أن يعلن فريق من العلمانيني امللحدين االستهزاء والتنقص ابهلل ورسوله ودينه ،ويطعنون يف عدالة هللا
ورسوله ودينه ،ويطالبون بتحرير املرأة من واجبات اإلسالم-اليت أعزها هللا وشرفها هبا-ابسم التقدم واحلضارة ،ويعيبون
تشريع هللا سبحانه يف رجم الزاين احملصن ،والقصاص ،والقطع ،وج ْلد شارب اخلمر ،وحترمي احملرمات إخل ،بطرق مباشرة

وغري مباشرة؛ كما يف كتب احلداثيني ومقاالهتم ،وشعرهم التافه يف ألفاظه وأسلوبه اإلحلادي يف ألفاظه ومعانيه.

( )4أخرجه أمحد ( ،)17184وأبو داود ( ،)4607والرتمذي ( ،)2676وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع (.)2549
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املستغرب على أكثر املسلمني وحكامهم أهنم مل يغضبوا لتفوه العلمانيني وكتاابهتم الكفرية ضد اإلسالم
واملتمسكني به ،ذلك الكفر الذي يفرح به أعداء اإلسالم ويشجعونه وعلى رأسهم املاسونيون اليهود الذين مههم
األكرب هو الكيد لإلسالم وأهله؛ ولذا فإهنم حيتضنون كل ملحد يد عي اإلسالم ويشجعونه ابملال واجلوائز الكربى.
هلذا جيب على حكام املسلمني وعلى كل مسلم أن يوالوا هلل ،ويعادوا هلل ،وينصروا دين هللا ،ويؤدوا فرائضه ،وجيتنبوا
حمارمه ،وحياربوا الشرك والبدع واإلابحية ،وكل الدعوات الباطلة اليت تصدر يف وسائل اإلعالم ،فإنه ال سبيل إىل النجاة
والسعادة إال بذلك.
وصلى هللا على نبِيِنا حمم ٍد وعلى آلِه وص ْحبِه وسلم.
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