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إن الحؿد هلل  . . .أما بعد:
فنن أطظؿ كعؿة أكعؿ اهلل هبا طؾك طباده أن أرسؾ إلقفؿ الرسؾ طؾقفؿ الصالة السالم،
مبشريـ ومـذريـ ،يدطقن الـاس إلك التقحقد والفدى ،ويحذروهنؿ مـ الشرك والضالل،
ويف مؼدم همٓء إكبقاء طؾقفؿ السالم ،كبقـا محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ففق رسقل رب
العالؿقـ ،وسقد إولقـ وأخريـ ،وخاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ ،شرفف اهلل تعالك بلكؿؾ
الخصال ،وخصف بلطظؿ الػضائؾ ،وأوجب طؾقـا محبتف ،وتؼديؿف طؾك الـػس والقالد
والقلد والـاس أجؿعقـ.
وإين ٕرجق اهلل طز وجؾ أن يجعؾـل وإياكؿ مؿـ شؿؾفؿ حديث أكس رضل اهلل طـف َأن
اط ُة؟ َق َالَ « :و َم َ
اذا َأ ْط َد ْد َت
اط ِةَ ،ف َؼ َالَ :م َتك الس َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َط ِـ الس َ
َر ُج ًال َس َل َل الـبِل َصؾك ُ
ِ
اهلل َو َر ُس َ
َل َفا»َ .ق َالَ :
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف َؼ َالَ « :أ ْك َت َم َع َم ْـ
قل ُف َصؾك ُ
ٓ َش ْل َء ،إِٓ َأكل ُأحب َ
ٍ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ « :أ ْك َت َم َع َم ْـ
َأ ْح َب ْب َت»َ .ق َال َأ َك ٌسَ :ف َؿا َف ِر ْحـَا بِ َش ْلءَ ،ف َر َحـَا بِ َؼ ْقل الـبِل َصؾك ُ
ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َو َأ َبا َب ْؽ ٍرَ ،و ُط َؿ َرَ ،و َأ ْر ُجق َأ ْن َأ ُك َ
قن
َأ ْح َب ْب َت» َق َال َأ َك ٌسَ « :ف َل َكا ُأحب الـبِل َصؾك ُ
اه ْؿَ ،وإِ ْن َل ْؿ َأ ْط َؿ ْؾ بِ ِؿ ْث ِؾ َأ ْط َؿال ِ ِف ْؿ» رواه البخاري ( )4799ومسؾؿ (.)374:
َم َع ُف ْؿ بِ ُحبل إِي ُ
ولعؾل يف هذه الؿحاضرة أن أتـاول صرفا يسقرا مـ خصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،
وكزرا يسقرا مـ فضائؾف ٓ ،تعدو أن تؽقن إشارات ،تذكركا بؿا لف طـد ربف جؾ وطال مـ
الؿؽاكة العالقة ،والػضقؾة السامقة.
سائال اهلل طز وجؾ التقفقؼ والسداد ،وإن يؾفؿـا رشدكا ،وأن يعؾؿـا ما يـػعـا.
الؿسللة األولى :تعريف الخصائص:
الخصائص لغة:
يخ ّصف ْ
جاء يف لسان العرب ٓبـ مـظقر ( :35/8خصص)َ :خص ُف بِالشل ِء ُ
تصف:
واخ ّ
ْ
تص ٌ
َأ ْف َر َده بِ ِف ُد َ
ون َغ ْق ِر ِهَ .و ُي َؼ ُالْ :
ص َل ُف إِذا ْاك َػ َر َد.
فالن بإَمر
وتخص َ
ّ
اخ ّ
الخؾؼقة أو ا ُ
فؽؾ مـ اكػرد طـ غقره بشلء مـ الصػات َ
لخؾؼقة أو إحؽام الشرطقة فؼد
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اختص بف ،وكان ذلؽ مـ خصائصف.
والخصائص اصطالحًا :هل الػضائؾ وإحؽام التل اكػرد هبا كبقـا محؿد صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ وامتاز هبا طـ إخقاكف إكبقاء طؾقفؿ السالم ،أو طـ سائر البشر.
الؿسللة الثاكقة :األلػاظ ذات الصؾة بالخصائص:
الؽالم يف الخصائص مـ متعؾؼات السقرة الـبقية ،ولذا لؿا فرغ ابـ كثقر رحؿف اهلل
تعالك يف كتابف البداية والـفاية  23/3مـ ذكر سقرة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؼد فصال قال
فقف( :فصؾ وهذا أوان ما ب ِؼل َط َؾقـَا مِـ م َتعؾ َؼ ِ
ات الس َقر ِة الش ِر َيػ ِة ،وذلؽ أربعة كتب :إول يف
َ َ َ ْ ْ ُ َ
الشؿائؾ ،الثاين يف الدٓئؾ ،الثالث يف الػضائؾ ،الرابع فِل ْال َخ َص ِائ ِ
ص())2
وهـاك تداخؾ بقـ مصطؾح الخصائص والدٓئؾ والشؿائؾ والؿعجزات ،ولذا كجد مـ
صـػ يف الخصائص يذكر بعضا مـ الشؿائؾ والدٓئؾ والؿعجزات ،وكذا مـ صـػ يف هذه
الؿقضقطات يذكر صرفا مـ الخصائص.
فؽتب دٓئؾ الـبقة ُتعـك بإدلة الدالة طؾك صدق الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأن
رسالتف حؼ ،مـ أحداث أو أخبار أو معجزات ،ويدخؾ يف ذلؽ بعض الخصائص كاكشؼاق
الؼؿر ،ففق مؿا اختص اهلل بف كبقف محؿدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ففق مـ الدٓئؾ طؾك صدق
كبقتف ،ومـ الخصائص أيضا.
والؼرآن الؽريؿ كذلؽ مـ دٓئؾ كبقتف وهق مـ أطظؿ خصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
ُ
وأما الشؿائؾ ُفتعـك بؿا يتعؾؼ بصػاتف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َ
والخ ُؾؼقة ،ويدخؾ
الخؾؼقة
يف ذلؽ بعض الخصائص ،كطقب طرقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
الؿسللة الثالثة :فوائد العؾم بخصائص الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم:
( )2لؽـ ذكر إركموط يف تح ؼقؼف لشؿائؾ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ودٓئؾ كبقتف وخصائصف ٓبـ كثقر
ص 21أن ابـ كثقر رحؿف اهلل تعالك لؿ يصـع ذلؽ ،فؾؿ يػرد لؾخصائص بابا كؿا ذكر ،ولؽـ ذكر أحاديث
يف بعض ما اختص بف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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لؾعؾؿ بخصائص كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقائد ،مـفا:
-2

أن العؾؿ بخصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؿا يزيد يف محبتف وتصديؼف واإليؿان
بف وتعظقؿف يف الؼؾب.

-3

بقان ما لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـد ربف جؾ وطال مـ الؿؽاكة العالقة والؼدر
العظقؿ ،ولذا اختصف هبذه الخصائص دون غقره.

-4

أن العؾؿ بخصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؿا يدطق إلك آقتداء بف وآتباع
لسـتف ،والدفاع طـفا ،والذب طـ طرضف الشريػ.

-5

معرفة ما يختص بف مـ إحؽام الػؼفقة ،والتل لقست محال لالقتداء بف فقفا،
كؿا سقليت مـ إباحة الجؿع بقـ أكثر مـ أربع كسقة ،وإباحة القصال يف الصقام
لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ولفذا قال ابـ حجر -رحؿف اهلل تعالك -يف فتح الباري
 315/5يف فقائد حديث الـفل طـ القصال( :وفقف ثبقت خصائصف صؾك اهلل
ان َل ُؽؿ فِل رس ِ
قل اهللِ ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌة﴾
َ ُ
طؾقف وسؾؿ ،وأن طؿقم ققلف تعالكَ ﴿ :ل َؼ ْد َك َ ْ
[إحزاب ]32 :مخصقص).
فنذا تثبتت الخصقصقة لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف حؽؿ ما فؿعـاه أن هذا الحؽؿ
لقس محال لالقتداء بف فقف ،وهذه مـ أهؿ الػقائد التل يذكرها الػؼفاء ،ولذا
أورد كثقر مـ الػؼفاء جؿؾة مـ الخصائص يف كتب الػؼف كؿا سقليت إن شاء اهلل
تعالك; لئال يظـ الجاهؾ إذا سؿع أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فعؾ كذا أكف
ُيؼتدى بف يف ذلؽ.

الؿسللة الرابعة :األصل يف خصائصه صؾى اهلل عؾقه وسؾم.
إصؾ يف باب الخصائص أكف ٓ ُيثبت لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خصقصقة إٓ بدلقؾ
صحقح; بؿعـك أن إصؾ طدم الخصقصقة حتك يؼقم الدلقؾ طؾقفا; ٕن الخصقصقة إن
تعؾؼت بلمر غقبل فلمقر الغقب ٓ بد لفا مـ دلقؾ ،كاختصاصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
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بالشػاطة العظؿك ،ففذا أمر غقبل ٓ بد لف مـ دلقؾ ،وإن تعؾؼت بالعؿؾ ،كاختصاصف صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ بجقاز الزيادة طؾك أربع كسقة ،فإصؾ أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد بعثف اهلل
ان َل ُؽؿ فِل رس ِ
تعالك قدوةُ ،يؼتدى بؿا جاء يف سـتفَ ﴿ ،ل َؼ ْد َك َ
قل اهللِ ُأ ْس َق ٌة َح َسـَ ٌة﴾
َ ُ
ْ
والخصقصقة تؿـع آقتداء بف ،فؽان ٓ بد لفا مـ دلقؾ خاص يدل طؾقفا(.)2
فال بد إلثبات الخصقصقة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ دلقؾ صحقح مـ جفة
الثبقت ،ومـ جفة الدٓلة ،فؼد يؽقن صحقحا مـ جفة ثبقتف لؽـف ٓ يصح مـ جفة دٓلتف
طؾك الخصقصقة.
ولفذا فؾقس كؾ ما ذكره مـ ألػ يف خصائص الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ُيسؾؿ لف ،فؼد
ذكر بعضفؿ أشقاء لؿ يصح فقفا الدلقؾ.
ويف التؾخقص الحبقر لؾحافظ ابـ حجر العسؼالن رحؿف اهلل تعالك تتب ٌع لجؿؾة مؿا ذكره
الرافعل يف شرح القجقز مـ الخصائص مؿا يتـاقؾف الػؼفاء ،وبقـ الحافظ طدم ثبقت أدلة
جؿؾة مـ هذه الخصائص.
وهبذا يتبقـ أن ققل بعض أهؾ العؾؿ يف بعض أفعالف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :إن ذلؽ
خاص بف .مـ غقر أن يؼقؿ دلقال طؾك ذلؽ أكف غقر مسؾؿ.
ومـ ذلؽ ما ذكره الحافظ ابـ حجر رحؿف اهلل تعالك يف فتح الباري  299/4مـ
الخالف يف مسللة الصالة طؾك الغائب ،وذكر أن مـ ٓ يرى مشروطقتفا أجاب طـ صالة
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك الـجاشل الثابت يف الصحقحقـ (أن ذلؽ خاص بالـجاشل
ٕكف لؿ يثبت أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ صؾك طؾك مقت غائب غقره . . . ،واستـد مـ قال
بتخصقص الـجاشل لذلؽ إلك ما تؼدم مـ إرادة إشاطة أكف مات مسؾؿا أو استئالف قؾقب
الؿؾقك الذيـ أسؾؿقا يف حقاتف ،قال الـقوي :لق ُفتح باب هذا الخصقص ٓكسد كثقر مـ
ضقاهر الشرع ،مع أكف لق كان شلء مؿا ذكروه لتقفرت الدواطل طؾك كؼؾف .وقال بـ العربل

( )2يـظر :أفعال الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لألشؼر .37:/2
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الؿالؽل :قال الؿالؽقة :لقس ذلؽ إٓ لؿحؿد .قؾـا :وما طؿؾ بف محؿد تعؿؾ بف أمتف .يعـل
ٕن إصؾ طدم الخصقصقة)
وبـاء طؾك ما تؼدم فال ُت َثبت الخصقصقة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بالؼقاس ،كؿا ذكر
ذلؽ ابـ الؿؾؼـ يف غاية السقل ص ،7:حقث قالَ :
مجال َل َفا فِل َذل ِؽ َوإِك َؿا
(فنِن إققسة َٓ َ
الؿتبع فِ ِ
قف الـ ُصقص).
الؿسللة الخامسة :أدلة ثبوت الخصوصقة:
يؿؽـ إثبات الخصقصقة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بلدلة مـفا(:)2
 -2أن َي ِر د يف الؼرآن الـص طؾك الخصقص والؿـع مـ آشرتاك ،كؼقلف تعالك{ :وامرأة
مممـة إن وهبت كػسفا لؾـبل إن أراد الـبل أن يستـؽحفا خالصة لؽ مـ دون
الؿممـقـ قد طؾؿـا ما فرضـا طؾقفؿ يف أزواجفؿ وما مؾؽت أيؿاهنؿ}.
وأحقاكا َي ِرد الـص مـ الؼرآن ويختؾػ فقف العؾؿاء هؾ يدل طؾك الخصقصقة أو
ٍ
فحقـئذ إن لؿ ُي ِؼ ؿ مـ يرى الخصقصقة دلقال صحقحا طؾقفا وإٓ تؿسؽـا
ٓ،
بإصؾ وهق طدم الخصقصقة.
ـت فِ ِ
قف ْؿ َف َل َق ْؿ َت َل ُف ُؿ
ومـ ذلؽ ققلف تعالك يف صالة الخقفَ ﴿ :وإِ َذا ُك َ
الة ﴾...أيات.
الص َ
قال الؼرصبل يف التػسقر ( :475/6وهذه أية خطاب لؾـبل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،وهق يتـاول إمراء بعده إلك يقم الؼقامة ،ومثؾف ققلف تعالكُ ﴿ :خ ْذ مِ ْـ
َأ ْم َقال ِ ِف ْؿ َص َد َق ًة﴾ هذا ققل كافة العؾؿاء .وشذ أبق يقسػ وإسؿاطقؾ بـ ُطؾقة
فؼآ ٓ :كصؾل صالة الخقف بعد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،فنن الخطاب كان
ـت فِ ِ
قف ْؿ﴾ وإذا لؿ يؽـ فقفؿ لؿ يؽـ ذلؽ لفؿ،
خاصا لف بؼقلف تعالكَ ﴿ :وإِ َذا ُك َ
ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لقس كغقره يف ذلؽ ،وكؾفؿ كان يحب أن يلتؿ بف

( )2يـظر الؿرجع السابؼ.
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ويصؾل خؾػف ،ولقس أحد بعده يؼقم يف الػضؾ مؼامف ،والـاس بعده تستقي
أحقالفؿ وتتؼارب ،فؾذلؽ يصؾل اإلمام بػريؼ ويلمر مـ يصؾل بالػريؼ أخر،
وأما أن يصؾقا بنمام واحد فال .وقال الجؿفقر :إكا قد ُأمركا باتباطف والتلسل بف يف
ِ
يـ ُي َخال ِ ُػ َ
قن َط ْـ َأ ْم ِر ِه َأن
غقر ما آية وغقر حديث ،فؼال تعالكَ ﴿ :ف ْؾ َق ْح َذ ِر الذ َ
ُت ِص َقب ُف ْؿ فِ ْتـَ ٌة﴾ وقال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :صؾقا كؿا رأيتؿقين أصؾل» .فؾزم
اتباطف مطؾؼا حتك يدل دلقؾ واضح طؾك الخصقص ،ولق كان ما ذكروه دلقال
طؾك الخصقص لؾزم قصر الخطابات طؾك مـ تقجفت لف ،وحقـئذ كان يؾزم أن
تؽقن الشريعة قاصرة طؾك مـ خقصب هبا ،ثؿ إن الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ
أجؿعقـ اصرحقا تقهؿ الخصقص يف هذه الصالة ،وطدوه إلك غقر الـبل صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ،وهؿ أطؾؿ بالؿؼال وأقعد بالحال .وقد قال تعالكَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ ْي َت
ِ
قضقا فِل ِ ٍ
ِ
قض َ
حديث َغ ْق ِره﴾ [إكعام:
قن فِل َآياتِـَا َف َل ْط ِر ْض َطـْ ُف ْؿ َحتك َي ُخ ُ
يـ َي ُخ ُ
َ
الذ َ
 ،]79وهذا خطاب لف ،وأمتف داخؾة فقف ،ومثؾف كثقر .وقال تعالكُ ﴿ :خ ْذ مِ ْـ
َأ ْم َقال ِ ِف ْؿ َص َد َق ًة﴾ [التقبة ،]214 :وذلؽ ٓ يقجب آقتصار طؾقف وحده ،وأن مـ
ـت فِ ِ
قف ْؿ﴾).
بعده يؼقم يف ذلؽ مؼامف ،فؽذلؽ يف ققلفَ ﴿ :وإِ َذا ُك َ
 -3أن َي ِرد ذلؽ مـ ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،كـفقف لؾصحابة رضل اهلل طـفؿ طـ
القصال لؿا واصؾ ،وقال« :إين لست كفقئتؽؿ ،إين أبقت يطعؿـل ربل
ويسؼقـل».
وقال يف دخقل مؽة مؼاتالً( :إن أحد ترخص بؼتال رسقل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ  ،-فؼقلقا إن اهلل أذن لرسقلف ولؿ يلذن لؽؿ).
ّأما لق ورد اإلخبار مـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف يػعؾ كذا أو ٓ يػعؾ كذا،
فال يدل طؾك آختصاص ،كؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ« :آكؾ متؽئًا».
 -4اإلجؿاع طؾك الخصقصقة ،كنجؿاطفؿ طؾك تحريؿ الزيادة طؾك أربع كسقة.
واختصاصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بنباحة ذلؽ.
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وهـا مسللة :هل يصح تعدية هذه الخصائص إلى غقر الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم(:)1
القلل يف أتباطف ومريديف كالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بقـ
ُكؼؾ طـ بعض الصقفقة أن
ّ
أصحابف ،ولفذا يجعؾقن لشققخفؿ مـ الخصائص مثؾ ما هق ثابت لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،فال يجقز طـدهؿ كؽاح امرأة الشقخ بعد مقتف ،وٓ يجقز رفع الصقت طـده ،وٓ
معارضة أمره ،إلك غقر ذلؽ.
وهذا باصؾ ٕكف لق شاركف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ غقره يف شلء مـ خصائصف لؿا كان
لؾخصقصقة معـك.
وقد حؽك بعض إصقلققـ آتػاق طؾك أن الخصائص الثابتة لف ٓ يشاركف فقفا
غقره(.)3
ويدل لفذا ما جاء طـ أبل برزة إسؾؿل رضل اهلل طـف قال :أغؾظ رجؾ ٕبل بؽر
الصديؼ ،فؼال أبق برزة :أٓ أضرب طـؼف؟ قال :فاكتفره وقال :ما هل ٕحد بعد رسقل اهلل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ) رواه اإلمام أحؿد ( )65وقال أحؿد شاكر :إسـاده صحقح.
ورواه أبق داود بـحقه ثؿ قال بعده( :قال أحؿد بـ حـبؾ :أي لؿ يؽـ ٕبل بؽر أن يؼتؾ
كػر بعد إيؿان ،أو زكا
رجال إٓ بنحدى الثالث التل قالفا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿٌ « :
بعد إحصان ،أو قتؾ كػس بغقر كػس ،وكان لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن يؼتؾ»).
فؾق كان لؾقلل أن يشارك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف شلء مـ خصائصف لؽان ذلؽ
لصديؼ هذه إمة رضل اهلل طـف ،ففق أفضؾفا بعد كبقفا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
الؿسللة السادسة :الؿملػات يف خصائص الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم:
( )2يـظر :أفعال الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لألشؼر  ،393/2وكالم الؿحؼؼ الشقخ هراس يف تحؼقؼف
لؾخصائص الؽربى .417/4
( )3يـظر :التؼرير والتحبقر .413/3
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أوال :الؿملػات الؿػردة يف الخصائص الـبوية:
 هناية السقل يف خصائص الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ; ٓبـ دحقة الؽؾبل (ت:744ه)
 بداية السقل يف تػضقؾ الرسقل ،لؾعز بـ طبد السالم (ت771 :هـ) ،تحؼقؼ إلباين. غاية السقل يف خصائص الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ; ٓبـ الؿؾؼـ (ت915 :هـ) الخصائص الؽربى أو (كػاية الطالب الؾبقب يف خصائص الحبقب) لجالل الديـالسققصل .حؼؼف الشقخ محؿد خؾقؾ هراس رحؿف اهلل تعالك يف ثالثة مجؾدات.
قال السققصل يف مؼدمتف ص( :9أوردت فقف كؾ ما ورد ،وكزهتف طـ إخبار
رد) وطؾؼ طؾقف الشقخ هراس بؼقلف( :هذا لقس بصحقح فنن يف هذا
الؿقضقطة وما ُي ّ
الؽتاب كثقرا مـ إخبار القاهقة والؿقضقطة)
وقد هذبف الشقخ طبد اهلل التؾقدي يف كتابف :هتذيب الخصائص الـبقية الؽربى.
 أكؿقذج الؾبقب يف خصائص الحبقب; لؾسققصل (ت:22:هـ) وهق مختصر مـكتابف الخصائص الؽربى ،وشرح هذا الؿختصر محؿد إهدل.
 خصائص سقد العالؿقـ وما لف مـ الؿـاقب العجائب طؾك جؿقع إكبقاء طؾقفؿالسالم ،لجؿال الديـ السر َمري.
 مـ َمعقـ الخصائص الـبقية ،لصالح الشامل.ثاكقا :الؿملػات التي تضؿـت الؽالم عؾى الخصائص الـبوية:
ذكر جؿاطة مـ فؼفاء الؿذاهب الخصائص الـبقية يف كتاب الـؽاحٕ ،ن جؿؾة مـ هذه
الخصائص تتعؾؼ بالـؽاح ،فؿـ همٓء:
 خؾقؾ بـ إسحاق الؿالؽل (ت887:هـ) طؼد يف مختصره يف الػؼف الؿالؽل بابا يفخصائص الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ .ص ،:2ثؿ طؼد بعده بابا يف أحؽام الـؽاح.
ومـ الؿالؽقة هبرام الدمقري (ت916 :هـ) يف الشامؾ 429/2
والؿقاق (ت9:8 :هـ) يف التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ 29-5/6
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ومقاهب الجؾقؾ لؾحطاب (ت:65 :هـ) 513 -4:4/4
ومـ الشافعقة:
إمام الحرمقـ الجقيـل يف هناية الؿطؾب  6/23وما بعدها.
وزكريا إكصاري (ت:37 :هـ) يف أسـك الؿطالب شرح روض الطالب :9/4
وجؿال الديـ اإلسـقي (ت883 :هـ) يف الؿفؿات يف شرح الروضة والرافعل 6/8
ومـ الحـابؾة:
شؿس الديـ ابـ مػؾح يف الػروع 312 -2:6/9
ومـصقر البفقيت يف كشاف الؼـاع.
والرحقباين يف مطالب أولل الـفك 57 -3:/6
وغقر همٓء الػؼفاء رحؿفؿ اهلل تعالك.
ومؿـ تعرض لؾخصائص الـبقية أيضا يف غقر كتب الػؼف:
الـقوي يف هتذيب إسؿاء والؾغات لؿا ذكر صرفا مـ سقرة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ختؿ ذلؽ بػصؾ يف خصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 55-48/2
وختؿ الحافظ ابـ كثقر كتابف الػصقل يف السقرة بػصؾ يف خصائص رسقل اهلل صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ ص 389إلك .455
الؿسللة السابعة :أقسام خصائص الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم:
خصائص كبقـا صؾى اهلل عؾقه وسؾم عؾى أقسام:
أوال :الخصائص التي يـػرد بفا صؾى اهلل عؾقه وسؾم وأمته عن سائر األكبقاء عؾقفم
السالم وأمؿفم:
قت
وذلؽ مثؾ ما ورد يف الحديث الؿتػؼ طؾقف أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالُ « :أ ْططِ ُ
َخ ْؿ ًسا َل ْؿ ُي ْع َط ُفـ َأ َح ٌد َق ْبؾِلُ :ك ِص ْر ُت بِالر ْط ِ
ً
مسجدا
ب َم ِس َقر َة َش ْف ٍر; وجعؾت لل إرض
ّ
ً
فؾقصؾ; َو ُأ ِحؾ ْت ل ِ َل ْال َغـَ ِائ ُؿ ولؿ تحؾ ٕحد
وصفقرا ،فليؿا رجؾ مـ أمتل أدركتف الصالة
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خاصة ،وبعثت إلك الـاس طامة».
قبؾل; وأططقت الشػاطة; وكان الـبل يبعث إلك ققمف ّ
(وققلف« :خؿسا» هذا ٓ يػقد الحصر ،بؾ إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يليت بؿثؾ هذا
العدد يف بعض إ حقان مع وجقد ما يؿاثؾف ولؽـف يريد تؼريب الشلء; ولفذا لؾـبل صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ خصائص غقر هذا; ولفذه إمة خصائص غقر هذه ،وهذا مثؾ ققلف" :ثالثة ٓ
يؽؾؿفؿ اهلل يقم الؼقامة ،وٓ يـظر إلقفؿ وٓ يزكقفؿ ،ولفؿ طذاب ألقؿ" .ويقجد آخرون،
ومثؾ ققلف" :سبعة يظؾفؿ اهلل يف ضؾف" .ويقجد آخرون)(.)2
فؿـ هذه الخصائص:
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف
 -2أكه كصر بالرعب :لحديث َجابِ ُر ْب ُـ َط ْبد اهلل رضل اهلل طـفؿا َأن الـبِل َصؾك ُ
قت َخ ْؿ ًسا َل ْؿ ُي ْع َط ُفـ َأ َح ٌد َق ْبؾِلُ :ك ِص ْر ُت بِالر ْط ِ
ب َم ِس َقر َة َش ْف ٍر
َو َسؾ َؿ َق َالُ « :أ ْططِ ُ
 »...رواه البخاري ( )446ومسؾؿ (.)632
ومعـك كصرت بالرطب :هق الخقف ُي َ
ؼذف يف قؾقب أطدائف ،وإن كان بقـف وبقـفؿ مسقرة
شفر.
قال ابـ بطال يف شرح البخاري ( :253/6قال الؿفؾب ققلفُ « :ك ِص ْر ُت بِالر ْط ِ
ب» .هق
قاكا ،أخربكا أبق محؿد إصقؾك
غقره ،ورأيـا ذلؽ ط ً
شلء خصف اهلل وفضؾف بف ،لؿ يمتِف ً
أحدا َ
قال :افتتحـا برشؾقكة مع ابـ أبك طامر ،ثؿ صح طـدكا بعد ذلؽ طؿـ أتك مـ الؼسطـطقـقة أكف
لؿا اتصؾ بلهؾفا افتتاحـا برشؾقكة بؾغ هبؿ الرطب إلك أن غؾؼقا أبقاب الؼسطـطقـقة ساطة
هنارا وصاروا طؾك سقرها وهك طؾك أكثر مـ شفريـ).
بؾقغفؿ الخرب هبا ً
ويف فتح الباري ٓبـ حجر ( :239/7وضفر لل أن الحؽؿة يف آقتصار طؾك الشفر أكف
لؿ يؽـ بقـف وبقـ الؿؿالؽ الؽبار التل حقلف أكثر مـ ذلؽ كالشام والعراق والقؿـ ومصر
لقس بقـ الؿديـة الـبقية لؾقاحدة مـفا إٓ شفر فؿا دوكف  ...ولقس الؿراد بالخصقصقة مجرد

( )2شرح البؾقغ ٓبـ طثقؿقـ .45:/2
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حصقل الرطب بؾ هق وما يـشل طـف مـ الظػر بالعدو).
ويف سبؾ السالم ( :248/2وهل حاصؾة لف ،وإن كان وحده .ويف كقهنا حاصؾة ٕمتف
خالف).
قال ابـ طثقؿقـ يف شرح البؾقغ ( :463/2ومـ فقائد هذا الحديث :إططاء الرسقل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هذا السالح الػتاك يف طدوه وهق الرطب ،فؼد كصر بالرطب مسقرة
شفر ،وما دون ذلؽ مـ باب أولك.
وهؾ يثبت هذا ٕحد مـ أمتف؟ الجقاب :إذا كاكت إمة طؾك سقرة كبقفا صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ثبت لفا ذلؽ وٓ شؽ; ٕن الؿعـك الذي كصر مـ أجؾف الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
قل ُف بِ ْال ُف َدى َو ِد ِ
إذا وجد يف أمتف فالـصر باق كؿا قال اهلل تعالكُ ﴿ :ه َق ال ِذي َأ ْر َس َؾ َر ُس َ
الحؼ
يـ َ
ل ِ ُق ْظ ِف َر ُه َط َؾك الد ِ
يـ ُكؾ ِف﴾ [التقبة .]43 :وطؾك هذا فـؼقل :إذا تخؾػ الـصر طـ إمة فالبد أن
يؽقن لذلؽ سبب ،وأسباب الخذٓن كثقرة:
مـفا :الؿعصقة .ومـفا :اإلطجاب بالـػس .ومـفا :طدم اإلخالص يف الجفاد . . .وأما
إذا قامت إمة بؿا قام بف كبقفا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وخؾػاؤها الراشدون فنكف ٓبد أن يحصؾ
الـصر ،ومـ تتبع التاريخ طؾؿ الشاهد لذلؽ).
ِ ِ
وجاء يف حديث َث ْق َب َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َق َالَ :ق َال
ان رضل اهلل طـف َم ْق َلك َر ُسقل اهلل َصؾك ُ
قل اهللِ صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿ« :ي ِ
َر ُس ُ
اطك
اطك َط َؾ ْق ُؽ ُؿ ْإُ َم ُؿ مِ ْـ ُكؾ ُأ ُف ٍؼ َك َؿا َت َد َ
قش ُؽ َأ ْن َت َد َ
َ
ُ ْ َ َ َ ُ
ْإَ َك َؾ ُة َط َؾك َق ْص َعتِ َفا»َ .ق َالُ :ق ْؾـَاَ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،أمِ ْـ قِؾ ٍة بِـَا َي ْق َمئِ ٍذ؟ َق َالَ « :أ ْك ُت ْؿ َي ْق َمئِ ٍذ َكثِ ٌقر،
قن ُغ َثاء َك ُغ َث ِ
اء الس ْق ِؾُ ،تـْ َت َز ُع ْال َؿ َف َاب ُة مِ ْـ ُق ُؾ ِ
قك َ
قب َط ُدو ُك ْؿَ ،و َي ْج َع ُؾ فِل ُق ُؾقبِ ُؽ ُؿ
َو َلؽِ ْـ َت ُؽ ُ
ً
اهق ُة ْالؿق ِ
ِ
ِ
ت» رواه اإلمام أحؿد
ْال َق ْه َـ»َ .ق َالُ :ق ْؾـَاَ :و َما ْال َق ْه ُـ؟ َق َالُ « :حب ْال َح َقاة َو َك َر َ َ ْ
( )334:8وصححف إلباين يف صحقح الجامع (.)9294
فػقف أن الفقبة التل يؼذففا اهلل تعالك يف قؾقب أطداء الؿسؾؿقـ إكؿا تؽقن بؼدر تؿسؽفؿ
بديـفؿ ،ومتك ضعػ تؿسؽفؿ بالديـ ضعػت الفقبة لفؿ يف قؾقب أطدائفؿ.
 -2أكه جعؾت له األرض مسجدا وصفورا.
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أي جؿقع إرض جعؾفا اهلل تعالك لف مسجدا ،أي محال ومؽاكا لؾصالة.
وكذا جعؾفا لف صفقرا ،والؿعـك أكف يتقؿؿ طؾك صعقد إرض ،ويؽقن ذلؽ
صفقرا لف مـ الحدث إكرب وإصغر ،طـد طدم الؿاء أو العجز طـ استعؿالف.
فالتقؿؿ مـ خصائص هذه إمة.
 -3أن اهلل تعالى أحل له الغـائم :ولم تحل ألحد قبل الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم:
والغـائؿ :ما يلخذه الؿسؾؿقن مـ أطدائفؿ بؼتال وما ُيؾحؼ بف ،وكاكت فقؿا سبؼ
وي ِـزل اهلل طؾقفا كارا مـ السؿاء فتلكؾفا.
ُتجؿع ُ
 -5جواز عػو ولي الدم عن الجاين يف الؼصاص إلى الدية يف قتل العؿد:
ولؿ يؽـ ذلؽ جائزا لؿـ قبؾـا.
ِ
ِ
فعـ ابـ َطباس ر ِضل اهلل َطـْفؿا ،قالَ « :ك َ ِ ِ
اصَ ،و َل ْؿ َت ُؽ ْـ فِ ِ
قف ُؿ
ان فل َبـل إِ ْس َرائ َقؾ الؼ َص ُ
َ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اص فِل َ
الع ْب ُد
الحر َو َ
الحر بِ ُ
الؼ ْت َؾك ُ
ب َط َؾ ْق ُؽ ُؿ الؼ َص ُ
اهلل َت َع َالك ل َفذه إُمةُ ﴿ :كت َ
الد َي ُة»َ .ف َؼ َال ُ
ِ ِ ِ
ِ
بِ ِ
الع ْػ ُق َأ ْن َي ْؼ َب َؾ الد َي َة فِل
الع ْبدَ ،وإُ ْك َثك بِإُ ْك َثكَ ،ف َؿ ْـ ُطػ َل َل ُف م ْـ َأخقف َش ْل ٌء﴾ [البؼرةَ « ]289 :ف َ
َ
ان﴾ [البؼرة« ]289 :يتبِع بِ ْالؿعر ِ
العؿ ِد» ﴿ َفاتباع بِ ْالؿعر ِ
وف و َأداء إِ َلق ِف بِنِحس ٍ
وف َو ُي َمدي
َ ُ
َ َ ٌ ْ
َ ٌ
َ ُْ
ْ َ
َ ُْ
َْ
ِ
ِ
ان» ﴿ َذل ِ َؽ َت ْخ ِػ ٌ ِ
بِنِحس ٍ
ب َط َؾك َم ْـ َك َ
ان َق ْب َؾ ُؽ ْؿ»
قػ م ْـ َرب ُؽ ْؿ َو َر ْح َؿ ٌة﴾ [البؼرة« ]289 :مؿا ُكت َ
ْ َ
ِ
اب َأل ِقؿ﴾ [البؼرةَ « ]289 :ق َت َؾ َب ْع َد َق ُب ِ
قل الد َي ِة» رواه البخاري
﴿ َف َؿ ِـ ْ
اط َت َدى َب ْع َد َذل َؽ َف َؾ ُف َط َذ ٌ
ٌ
.55:9
قال يف الحافظ يف الػتح ( :317/23قال بـ بطال معـك ققلف تعالك ذلؽ تخػقػ مـ
ربؽؿ إشارة إلك أن أخذ الدية لؿ يؽـ يف بـل إسرائقؾ بؾ كان الؼصاص متحتؿا فخػػ اهلل
طـ هذه إمة بؿشروطقة أخذ الدية إذا رضل أولقاء الؿؼتقل).
ثاكقا :الخصائص التي يـػرد بفا صؾى اهلل عؾقه وسؾم عؿن لقس بـبي ،ويشاركه فقفا بؼقة
األكبقاء عؾقفم السالم:
ومـ أمثؾة ذلؽ:
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تليقدهؿ بالؿعجزات ،وأيات الدالة طؾك صدقفؿ ،مؿا يؽقن حجة طؾك
أققامفؿ ،وهذا كثقر يف الـصقص.

-3

أن اهلل جؾ وطال طصؿ إكبقاء طؾقفؿ السالم فقؿا يخربون بف طـ اهلل طز وجؾ،
ويف تبؾقغ الرسالة ،قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف الػتاوى ( :39:/21إكبقاء
صؾقات اهلل طؾقفؿ معصقمقن فقؿا يخربون بف طـ اهلل سبحاكف ،ويف تبؾقغ
رسآتف باتػاق إمة).
كؿا طصؿفؿ اهلل تعالك مـ الؽػر وكبائر الذكقب.
أما الصغائر فؾقسقا معصقمقـ مـفا ،لؽـ اهلل تعالك ٓ يؼرهؿ طؾقفا ،بؾ يتقبقن
مـفا ،ويغػرها اهلل لفؿ ،وتؽقن حالفؿ بعد التقبة أرفع مـفا قبؾفا.
ويستثـك مـ الصغائر ما ٓ يؾقؼ بؿؼامفؿ الشريػ فنهنؿ معصقمقـ مـفا.
قال شقخ اإلسالم يف مـفاج السـة الـبقية ( :511/3والذكقب إكؿا تضر
أصحاهبا إذا لؿ يتقبقا مـفا ،والجؿفقر الذيـ يؼقلقن بجقاز الصغائر طؾقفؿ
يؼقلقن إهنؿ معصقمقن مـ اإلقرار طؾقفا .وحقـئذ فؿا وصػقهؿ إٓ بؿا فقف
كؿالفؿ ،فنن إطؿال بالخقاتقؿ ،مع أن الؼرآن والحديث وإجؿاع السؾػ معفؿ
يف تؼرير هذا إصؾ).
وأما غقر إكبقاء طؾقفؿ السالم مـ إولقاء والصالحقـ فؾقس فقفؿ معصقم
مفؿا بؾغ صالحف ،وهذا بنجؿاع أهؾ العؾؿ خالفا لؾرافضة وبعض الصقفقة.
قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف الػتاوى ( :3:1/21بخالف غقر إكبقاء فنهنؿ
لقسقا معصقمقـ كؿا ُطصؿ إكبقاء ولق كاكقا أولقاء هلل).
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أن مـ سب كبقا مـ إكبقاء طؾقفؿ السالم ُقتؾ بخالف مـ سب غقرهؿ ،قال
شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف الػتاوى ( :3:1/21ولفذا مـ سب كبقا مـ إكبقاء
ُقتؾ باتػاق الػؼفاء ومـ سب غقرهؿ لؿ يؼتؾ).
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أن إكبقاء طؾقفؿ السالم ُيدفـقن حقث يؿقتقن ،لحديث َط ِائ َش َة رضل اهلل طـفا
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َق َالتَ :لؿا ُقبِض رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ ْ
اخ َت َؾ ُػقا فِل َد ْفـ ِ ِفَ ،ف َؼ َال َأ ُبق َب ْؽ ٍر:
ْ
َ َ ُ
قل اهلل َصؾك ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َكبِقا
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ َش ْق ًئا َما َكس ُقت ُفَ ،ق َالَ « :ما َق َب َض ُ
َسؿ ْع ُت م ْـ َر ُسقل اهلل َصؾك ُ
قف» ،ادفِـُقه فِل مق ِض ِع فِر ِ
حب َأ ْن ي ْد َفـ فِ ِ
إِٓ فِل الؿق ِض ِع ال ِذي ي ِ
اش ِف .رواه
َْ
ْ ُ
ُ َ
َْ
ُ
َ
الرتمذي ( )2129وصححف إلباين.
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أن َت ِركة إكبقاء طؾقفؿ السالم ٓ تقرث بعدهؿ ،بؾ تؽقن صدقة.
فػل الصحقحقـ أن طؿر رضل اهلل طـف قال ْلؾ َعب ِ
اس َو َطؾِل رضل اهلل طـفؿا:
ان َأن رس َ ِ
َأ ْك ُش ُد ُكؿا بِاهللِ ال ِذي بِنِ ْذكِ ِف َت ُؼقم السؿاء و ْإَر ُضَ ،أ َتع َؾؿ ِ
اهلل
َ ُ
ْ َ
َ ُ َ ْ
ُ
َ
قل اهلل َصؾك ُ
ِ
قر ُ
ث َما َت َر ْكـَ ُاه َص َد َق ٌة»َ ،ق َآَ :ك َع ْؿ) رواه البخاري ()41:5
َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿَ ،ق َالُ َٓ « :ك َ
ومسؾؿ ( )2868والؾػظ لؿسؾؿ.
ويف البخاري ( )3887طـ َأبِل هرير َة ر ِضل اهلل طـْفَ :أن رس َ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف
َ ْ
ُ َ َْ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
قل اهلل َصؾك ُ
ٓ َي ْؼ َت ِس ُؿ َو َر َثتِل ِديـَ ًارا َو َ
َو َسؾ َؿ َق َالَ « :
قك ِة
ٓ ِد ْر َه ًؿا َما َت َر ْك ُت َب ْع َد َك َػ َؼ ِة كِ َس ِائلَ ،و َم ُئ َ
َطامِؾِل َف ُف َق َص َد َق ٌة»
ث ُس َؾ ْق َؿ ُ
فنن ققؾ إذا كان إكبقاء ٓ يقرثقن فؽقػ كجقب طـ ققلف تعالكَ ﴿ :و َو ِر َ
ان
ث مِ ْـ ِ
َد ُاو َد﴾ [الـؿؾ ،]27 :وققلف سبحاكف طـ زكريا طؾقف السالمَ ﴿ :ي ِر ُثـ ِل َو َي ِر ُ
آل
قب﴾ [مريؿ]7 :؟
َي ْع ُؼ َ
فالجقاب :أن الؿراد بالؿقراث يف أيتقـ مقراث الـبقة والعؾؿ ٓ ،مقراث الؿال،
فالحديث فقف أن إكبقاء طؾقفؿ السالم ٓ تقرث أمقالفؿ بعدهؿ.
(و َط َؾك َه َذا َف َت َعق َـ َح ْؿ ُؾ
قال ابـ كثقر يف تػسقر سقرة مريؿ بعد ذكره لفذا الحديثَ :
َققل ِ ِفَ ﴿ :ففب ل ِل مِـ َل ُد ْك َؽ ول ِقا * ي ِر ُثـ ِل﴾ َط َؾك مِقر ِ
اث الـ ُبق ِة; َول ِ َف َذا َق َالَ ﴿ :و َي ِر ُ
ث
َ
ْ
َ ْ
ْ
َ
َ
مِ ْـ ِ
ث ُس َؾ ْق َؿ ُ
قب﴾َ ،ك َؿا َق َال َت َع َالكَ ﴿ :و َو ِر َ
ان َد ُاو َد﴾َ ،أ ْي :فِل الـ ُبق ِة; إِ ْذ َل ْق
آل َي ْع ُؼ َ
ان فِل ْ ِ
ان فِل ْالؿ ِ
اإل ْخ َب ِ
ال َل َؿا َخص ُف مِ ْـ َب ْق ِـ إِ ْخ َقتِ ِف بِ َذل ِ َؽَ ،و َل َؿا َك َ
َك َ
ار بِ َذل ِ َؽ َكبِ ُقر
َ
قع الش َرائِ ِع َو ْال ِؿ َؾ ِؾ َأن ْال َق َل َد َي ِر ُ
َفائِ َد ٍة ،إِ ْذ مِ َـ ْال َؿ ْع ُؾ ِ
قم ْال ُؿ ْس َت ِؼر فِل َج ِؿ ِ
ث َأ َب ُاهَ ،ف َؾ ْق َٓ
َأك َفا ِو َر َاث ٌة َخاص ٌة َل َؿا َأ ْخ َب َر بِ َفا)

ر
محاضات | فبهداهم اقتده
سلسلة

وقد أكؽر الرافضة طؾك أبل بؽر الصديؼ رضل اهلل طـف وشـعقا طؾقف ٕكف لؿ يعط
فاصؿة رضل اهلل طـفا مقراثفا مـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وهق قد مـعفا
احتجاجا هبذا الحديث ،ولؿ يتػرد رضل اهلل طـف بروايتف بؾ رواه طـ الـبل صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ جؿاطة مـ الصحابة رضل اهلل طـفؿ.
ثالثا :الخصائص التي يـػرد بفا صؾى اهلل عؾقه وسؾم عن بؼقة األكبقاء عؾقفم السالم:
فؿن ذلك:
 -2أكه خاتم الـبققن :فال كبل بعده صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،قال اهلل تعالكَ ﴿ :ما َك َ
ان ُم َحؿ ٌد
َأبا َأح ٍد مـ رجال ِ ُؽؿ و َلؽِـ رس َ ِ
قـ﴾ [إحزاب.]51 :
قل اهلل َو َخ َات َؿ الـبِق َ
َ ْ َ
َ َ
ُ
وبقب البخاري رحؿف اهلل تعالك يف الصحقح( :باب خاتؿ الـبققـ صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ) ثؿ أورد حديث أبل هريرة رضل اهلل طـف ،أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ،قال« :إن مثؾل ومثؾ إكبقاء مـ قبؾل ،كؿثؾ رجؾ بـك بقتا فلحسـف وأجؿؾف،
إٓ مقضع لبـة مـ زاوية ،فجعؾ الـاس يطقفقن بف ،ويعجبقن لف ،ويؼقلقن هال
ُوضعت هذه الؾبـة؟ قال :فلكا الؾبـة وأكا خاتؿ الـبققـ» رواه البخاري ()4646
ومسؾؿ ()3397
فؽؾ مـ ادطك الـبقة بعده ففق كاذب ،ولذا ُوصػ مسقؾؿة الذي ادطك الـبقة بلكف
مسقؾؿة الؽذاب.
ويف حديث ثقبان رضل اهلل طـف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالَ « :وإِك ُف َس َق ُؽ ُ
قن فِل
قن َث َال ُث َ
ُأمتِل َكذ ُاب َ
قـ َٓ َكبِل َب ْع ِدي» رواه أبق
قنُ ،كؾ ُف ْؿ َي ْز ُط ُؿ َأك ُف َكبِلَ ،و َأ َكا َخ َات ُؿ الـبِق َ
داود ( )5363وصححف إلباين.
ولقس الؿراد بالحديث مـ ادطك الـبقة مطؾؼا; فنهنؿ ٓ يحصقن كثرة ،لؽقن دطقى
الـبقة طـد بعضفؿ تـشل طـ جـقن أو كحقه ،وإكؿا الؿراد مـ قامت لف شقكة ،وقد
أهؾؽ اهلل تعالك كؾ مـ ادطك الـبقة بعد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
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وأما كزول طقسك ِ
ابـ مريؿ طؾقف السالم يف آخر الزمان فنكف يؽقن حاكؿًا بشريعة
مصؾقا إلك قبؾتف ،ففق كآحاد أمتف(.)2
محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ً
 -3أكه مبعوث إلى جؿقع العالؿقن ،اإلكس والجـ ،قال تعالكَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْؾـَ َ
اك إِٓ َكاف ًة
لؾـ ِ
الػ ْر َق َ
اس َب ِش ًقرا َو َك ِذ ًيرا﴾ [سبل ،]39 :وقال سبحاكفَ ﴿ :ت َب َار َك ال ِذي َكز َل ُ
ان َط َؾك َط ْب ِد ِه
قل ِ
ل ِق ُؽ َ ِ ِ
اس إِكل َر ُس ُ
قـ َك ِذ ً
اهلل
يرا﴾ [ الػرقان ،]2 :وقال تعالكُ ﴿ :ق ْؾ َيا َأي َفا الـ ُ
قن ل ْؾ َع َالؿ َ
َ
إِ َل ْق ُؽ ْؿ َج ِؿقعًا﴾ [إطراف.]269 :
ِ ِ
قت
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َق َالُ « :أ ْططِ ُ
وطـ َجابِ ُر ْب ُـ َط ْبد اهلل رضل اهلل طـفؿا َأن الـبِل َصؾك ُ
َخ ْؿ ًسا َل ْؿ ُي ْع َط ُفـ َأ َح ٌد َق ْبؾِلَ ... :و َك َ
ان الـبِل ُي ْب َع ُث إِ َلك َق ْقمِ ِف َخاص ًة َو ُب ِع ْث ُت إِ َلك
الـ ِ
اس َطام ًة» رواه البخاري ( )446ومسؾؿ (.)632
 -4أن اهلل اختصه بلعظم كتاب ،وهو الؼرآن الؽريم :وهق معجزة خالدة ،دائؿة يف حقاتف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وبعد مؿاتف إلك ققام الساطة ،حػظف اهلل تعالك مـ التحريػ
والتبديؾ ،كؿا قال سبحاكف ﴿ :إِكا َك ْح ُـ َكز ْلـَا الذ ْك َر َوإِكا َل ُف َل َحافِ ُظ َ
قن﴾ [الحجر ،]: :أما
الؽتب السؿاوية التل أكزلفا اهلل تعالك طؾك إكبقاء طؾقفؿ السالم فؾؿ يتؽػؾ اهلل
تعالك بحػظفا ،ولفذا حصؾ فقفا التحريػ والتبديؾ.
ويدل طؾك هذه الخصقصقة ما يف الصحقحقـ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة رضل اهلل طـف َق َالَ :ق َال
الـبِل صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿ« :ما مِـ ْإَ ْكبِق ِ
اء مِـ َكبِل إِٓ َق ِد ُا ْططِل مِـ ْأي ِ
ات َما مِ ْث ُؾ ُف
ْ
َ
ُ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ
اهلل إِ َللَ ،ف َل ْر ُجق َأ ْن َأ ُك َ
َآم َـ َط َؾ ْق ِف ْال َب َش ُرَ ،وإِك َؿا َك َ
قن
ان ال ِذي ُأوتِ ُ
قت َو ْح ًقا َأ ْو َحك ُ
ِ
ام ِة» رواه البخاري ( )5:92ومسؾؿ ()263
َأ ْك َث َر ُه ْؿ َتابِ ًعا َي ْق َم ْالؼ َق َ
ومعـك ال حديث :أن ما مـ كبل مـ إكبقاء طؾقفؿ السالم إٓ وأططل مـ الؿعجزات
الدالة طؾك صدقة ،والتل تؼتضل إيؿان مـ شاهدها مـ ققمف ،أما كبقـا صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ فؼد أططل هذا القحل وهق الؼرآن الؽريؿ الذي يبؼك طؾك مر إزمان ،ولذا

( )2يـظر :تقسقر العزيز الحؿقد ص.432 ،431
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يؽثر الؿممـقن بف ،والؿتبعقن لشريعتف ،ولذا قال :فلرجقا أن أكقن أكثرهؿ تابعا يقما
الؼقامة.
قالَ :ق َال رس ُ ِ
وط ْـ َأ َك ِ
س ْب ِـ َمال ِ ٍؽ رضل اهلل طـف َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ « :أ َكا
َ
َ ُ
قل اهلل َصؾك ُ
ِ
ِ
ام ِة» رواه مسؾؿ ()2:7
َأ ْك َث ُر ْإَ ْكبِ َقاء َت َب ًعا َي ْق َم ْالؼ َق َ
فع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة رضل اهلل طـف َأن َر ُس َ
قل
 -5أكه أعطي جوامع الؽؾم ،واختصر له الؽالمَ ،
اهللِ صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿ َق َالُ « :فض ْؾ ُت َط َؾك ْإَ ْكبِق ِ
قت َج َقامِ َع ْال َؽؾِ ِؿ،
اء بِ ِستُ :أ ْططِ ُ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ
بَ ،و ُأ ِحؾ ْت ل ِل ْال َغـَائِؿَ ،و ُج ِع َؾ ْت ل ِل ْإَر ُض َص ُفقرا َومس ِ
َو ُك ِص ْر ُت بِالر ْط ِ
ج ًدا،
ً َ ْ
ْ
ُ
َ
َ
َو ُأ ْر ِس ْؾ ُت إِ َلك ْال َخ ْؾ ِؼ َكاف ًةَ ،و ُختِ َؿ بِل الـبِق َ
قن» رواه مسؾؿ ()634
َ
ورواه البخاري ( )7::9بؾػظ« :أططقت مػاتقح الؽؾؿ» أي الؾػظ الؼؾقؾ الذي يػقد
الؿعاين الؽثقرة ،وهذا مؿا اختصف اهلل تعالك بف مـ بالغة الؽالم.
قسك ْإَ ْش َع ِري رضل اهلل طـف َق َال:
وروى أبق يعؾك يف مسـده ( )8349طـ َأبِل ُم َ
َق َال رس ُ ِ
قت َف َقاتِ َح ْال َؽؾِ ِؿ َو َخ َقاتِ َؿ ُف» وصححف
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿُ « :أ ْططِ ُ
َ ُ
قل اهلل َصؾك ُ
إلباين يف الصحقحة (.)2594
قال ابـ رجب يف مؼدمة كتابف جامع العؾقم والحؽؿ ( :66/2فجقامع الؽؾؿ التل
ُخص هبا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كقطان :أحدهؿا :ما هق يف الؼرآن ،كؼقلف طز
الػح َش ِ
ان وإِ َيت ِ
ِ
وجؾ﴿ :إِن اهلل َي ْلمر بِ ْال َع ْد ِل َو ِ
اء ِذي ُ
اء
الؼ ْر َبك َو َيـْ َفك َط ِـ َ ْ
اإل ْح َس َ
َ ُُ
َو ْال ُؿ َ
ـؽ ِر َو ْال َب ْغ ِل﴾ [الـحؾ ]:1 :قال الحسـ :لؿ ترتك هذه أية خقرا إٓ أمرت بف ،وٓ
شرا إٓ هنت طـف .والثاين :ما هق يف كالمف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،وهق مـتشر مقجقد
يف الســ الؿلثقرة طـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ)
ومـ الثاين ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :إكؿا إطؿال بالـقات وإكؿا لؽؾ امرئ ما
كقى» ،وققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :مـ حسـ إسالم الؿرء تركف ما ٓ يعـقف» ،وققلف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ« :أكثروا ذكر هاذم الؾذات الؿقت» ،وغقرها كثقر مـ جقامع
ٍ
معان طظقؿة بؽؾؿات قؾقؾة.
كؾؿف ،الؿشتؿؾة طؾك
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 -5شػاعته العظؿى يوم الحساب.
ِِ
ِ
َط ْـ َأ َك ٍ
قـ َي ْق َم
الؿ ْممـ َ
اهلل ُ
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ َق َالَ « :ي ْج َؿ ُع ُ
س رضل اهلل طـف َأن الـبِل َصؾك ُ
ِ
ام ِة َك َذل ِ َؽَ ،ف َق ُؼ ُ
يحـَا مِ ْـ َم َؽاكِـَا َه َذاَ ،ف َق ْل ُت َ
قل َ
آد َم،
قن َ
اس َت ْش َػ ْعـَا إِ َلك َربـَا َحتك ُي ِر َ
قنَ :ل ِق ْ
الؼ َق َ

ِ
ِ ِ
َف َق ُؼ ُ
قل َ
اء ُكؾ
آد ُمَ ،أ َما َت َرى الـ َ
قنَ :يا َ
اهلل بِ َقدهَ ،و َأ ْس َج َد َل َؽ َمالَئ َؽ َت ُفَ ،و َطؾ َؿ َؽ َأ ْس َؿ َ
اس َخ َؾ َؼ َؽ ُ
ٍ
قلَ :ل ْس ُت ُهـَ َ
يحـَا مِ ْـ َم َؽاكِـَا َه َذاَ ،ف َق ُؼ ُ
اكَ ،و َي ْذ ُك ُر َل ُف ْؿ َخطِ َقئ َت ُف
َش ْلءْ ،اش َػ ْع َلـَا إِ َلك َربـَا َحتك ُي ِر َ
ِ
ِ
ٍ
اهلل إِ َلك َأ ْه ِؾ إَ ْر ِ
ضَ ،ف َق ْل ُت َ
قحا،
قن ُك ً
التل َأ َص َاب َفاَ ،و َلؽ ِـ ْائ ُتقا ُك ً
قحاَ ،فنِك ُف َأو ُل َر ُسقل َب َع َث ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َق ُؼ ُ
قؿ َخؾِ َقؾ الر ْح َؿ ِـَ ،ف َق ْل ُت َ
قلَ :ل ْس ُت ُهـَ ُ
قن
اك ْؿَ ،و َي ْذ ُك ُر َخط َقئ َت ُف التل َأ َص َ
ابَ ،و َلؽ ِـ ْائ ُتقا إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
قؿ َف َق ُؼ ُ
قلَ :ل ْس ُت ُهـَ ُ
قسكَ ،ط ْب ًدا َآت ُاه
اك ْؿَ ،و َي ْذ ُك ُر َل ُف ْؿ َخ َط َاي ُاه التل َأ َص َاب َفاَ ،و َلؽ ِـ ْائ ُتقا ُم َ
إِ ْب َراه َ
ِ
قسك َف َق ُؼ ُ
قؿاَ ،ف َق ْل ُت َ
قلَ :ل ْس ُت ُهـَ ُ
اك ْؿَ ،و َي ْذ ُك ُر َل ُف ْؿ َخطِ َقئ َت ُف التِل
قن ُم َ
اهلل الت ْق َر َاةَ ،و َكؾ َؿ ُف َت ْؽؾ ً
ُ
ِ
قلف ،و َكؾِؿ َتف وروحفَ ،فق ْل ُت َ ِ
ِ
ِ
قسكَ ،ف َق ُؼ ُ
قلَ :ل ْس ُت
قسك َط ْب َد اهلل َو َر ُس َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ
َأ َص َ
قن ط َ
ابَ ،و َلؽ ِـ ْائ ُتقا ط َ
اكؿ ،و َلؽِ ِـ ْائ ُتقا محؿ ًدا صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿَ ،طب ًدا ُغ ِػر َلف ما َت َؼدم مِـ َذ ْك ِ
بف َو َما َت َلخ َر،
َ ْ
ُ ْ َ َ َ ْ
َ
ُ َ
ُهـَ ُ ْ َ
َ ُ َ
َف َق ْل ُتقكِلَ ،ف َل ْك َطؾِ ُؼَ ،ف َلس َت ْل ِذ ُن َط َؾك ربلَ ،ف ُق ْم َذ ُن ل ِل َط َؾ ْق ِفَ ،فنِ َذا ر َأي ُت ربل َو َق ْع ُت َلف س ِ
اج ًدا،
ُ َ
َ ْ َ
َ
ْ
ِ
اهلل َأ ْن َي َد َطـ ِلُ ،ثؿ ُي َؼ ُال ل ِلْ :ار َف ْع ُم َحؿ ُد َو ُق ْؾ ُي ْس َؿ ْعَ ،و َس ْؾ ُت ْع َط ْفَ ،و ْاش َػ ْع
َف َق َد ُطـل َما َش َ
اء ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجـ َةُ ،ثؿ َأ ْر ِج ُعَ ،فنِ َذا
ُت َشػ ْعَ ،ف َل ْح َؿ ُد َربل بِ َؿ َحام َد َطؾ َؿـ َقفاُ ،ثؿ َأ ْش َػ ُع َف َق ُحد لل َحداَ ،ف ُل ْدخ ُؾ ُف ُؿ َ
ِ
ِ
اهلل َأ ْن َي َد َطـ ِلُ ،ثؿ ُي َؼ ُالْ :ار َف ْع ُم َحؿ ُد َو ُق ْؾ ُي ْس َؿ ْع،
َر َأ ْي ُت َربل َو َق ْع ُت َساج ًداَ ،ف َق َد ُطـل َما َش َ
اء ُ
َو َس ْؾ ُت ْع َط ْفَ ،وا ْش َػ ْع ُت َشػ ْعَ ،ف َل ْح َؿ ُد َربل بِ َؿ َحامِ َد َطؾ َؿـ ِ َقفا َربلُ ،ثؿ َأ ْش َػ ُع َف َق ُحد ل ِل َحدا،

ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َأ ْن َي َد َطـ ِلُ ،ثؿ
َف ُل ْدخ ُؾ ُف ُؿ َ
الجـ َةُ ،ثؿ َأ ْرج ُعَ ،فنِ َذا َر َأ ْي ُت َربل َو َق ْع ُت َساج ًداَ ،ف َق َد ُطـل َما َش َ
اء ُ
ُي َؼ ُالْ :ار َف ْع ُم َحؿ ُدُ ،ق ْؾ ُي ْس َؿ ْعَ ،و َس ْؾ ُت ْع َط ْفَ ،و ْاش َػ ْع ُت َشػ ْعَ ،ف َل ْح َؿ ُد َربل بِ َؿ َحامِ َد َطؾ َؿـ ِ َقفاُ ،ثؿ
قلَ :يا َرب َما َب ِؼل فِل الـ ِ
الجـ َةُ ،ثؿ َأ ْر ِج ُع َف َل ُق ُ
َأ ْش َػ ْعَ ،ف َق ُحد ل ِل َحدا َف ُل ْد ِخ ُ
ار إِٓ َم ْـ َح َب َس ُف
ؿ
ف
ؾ
َ
ُ
ُ
َ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ :ي ْخ ُر ُج مِ َـ الـ ِ
الؼ ْر ُ
ُ
ب َط َؾ ْق ِف ُ
ار َم ْـ َق َالَ :
ٓ إِ َل َف
الخ ُؾ ُ
آنَ ،و َو َج َ
قدَ ،ق َال الـبِل َصؾك ُ
الخ ْق ِر َما َي ِز ُن َش ِع َقر ًةُ ،ثؿ َي ْخ ُر ُج مِ َـ الـ ِ
اهلل َو َك َ
اهلل َو َك َ
ان فِل َق ْؾبِ ِف مِ َـ َ
ار َم ْـ َق َالَ :
ان
ٓ إِ َل َف إِٓ ُ
إِٓ ُ
الخ ْق ِر َما َي ِز ُن ُبر ًةُ ،ثؿ َي ْخ ُر ُج مِ َـ الـ ِ
اهلل َو َك َ
فِل َق ْؾبِ ِف مِ َـ َ
ار َم ْـ َق َالَ :
ان فِل َق ْؾبِ ِف َما َي ِز ُن
ٓ إِ َل َف إِٓ ُ

مِ َـ َ
الخ ْق ِر َذر ًة» رواه البخاري ( )8521ومسؾؿ ( )2:4والؾػظ لؾبخاري.
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 -7أن اهلل أعطاه الوسقؾة والػضقؾة ،لؿا روى َجابِ ِر ْب ِـ َط ْب ِد اهللِ رضل اهلل طـفؿا َأن َر ُس َ
قل
ِ
ِ
ِ
قـ َي ْس َؿ ُع الـ َد َاء :الؾ ُفؿ َرب َه ِذ ِه الد ْط َق ِة
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ َق َالَ « :م ْـ َق َال ح َ
اهلل َصؾك ُ
الؼائِؿ ِة ِ
ِ
ِ
آت محؿ ًدا الق ِس َقؾ َة و َ ِ
قدا ال ِذي
اما َم ْح ُؿ ً
َ
َ
ُ َ
الػض َقؾ َةَ ،و ْاب َع ْث ُف َم َؼ ً
التامةَ ،والصالَة َ َ
ِ
و َط ْد َتف ،حؾ ْت َلف َش َػ َ ِ
ام ِة» رواه البخاري ()725
ُ َ
َ
ُ
اطتل َي ْق َم الؼ َق َ
ِ
و َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ْال َع ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ
اص رضل اهلل طـفؿا َأك ُف َسؿ َع الـبِل َصؾك ُ
قلقا مِ ْث َؾ َما َي ُؼ ُ
قل« :إِ َذا َس ِؿ ْع ُت ُؿ ْال ُؿ َمذ َنَ ،ف ُؼ ُ
َي ُؼ ُ
قل ُثؿ َصؾقا َط َؾلَ ،فنِك ُف َم ْـ َصؾك َط َؾل َص َال ًة
ِ
اهلل ل ِ َل ْال َق ِس َقؾ َةَ ،فنِك َفا َمـْ ِز َل ٌة فِل ْال َجـ ِةَ َٓ ،تـْ َب ِغل إِٓ ل ِ َع ْب ٍد مِ ْـ
َصؾك اهلل َط َؾ ْقف بِ َفا َط ْش ًراُ ،ثؿ َس ُؾقا َ
ِطب ِ
اد اهللَِ ،و َأ ْر ُجق َأ ْن َأ ُك َ
اط ُة» رواه مسؾؿ ()495
قن َأ َكا ُه َقَ ،ف َؿ ْـ َس َل َل ل ِل ْال َق ِس َقؾ َة َحؾ ْت َل ُف الش َػ َ
َ
قال الحافظ يف فتح الباري ( ::6/3ققلف والػضقؾة أي الؿرتبة الزائدة طؾك سائر
الخالئؼ ويحتؿؾ أن تؽقن مـزلة أخرى أو تػسقرا لؾقسقؾة)
س ب ِـ مال ِ ٍ
ؽ رضل اهلل
 -8أكه صؾى اهلل عؾقه وسؾم أول من يػتح له باب الجـةَ ،
فع ْـ َأ َك ِ ْ َ
طـف َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة َف َل ْس ْتػتِ ُح،
اهلل َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ« :آتل َب َ
اب ْال َجـة َي ْق َم ْالؼ َق َ
َ ُ
قل اهلل َصؾك ُ
قل ْال َخ ِ
قلُ :م َحؿ ٌدَ ،ف َق ُؼ ُ
از ُنَ :م ْـ َأ ْك َت؟ َف َل ُق ُ
َف َق ُؼ ُ
قل :بِ َؽ ُأمِ ْر ُت َٓ َأ ْف َت ُح َِٕ َح ٍد َق ْب َؾ َؽ»
رواه مسؾؿ ()2:8
قل اهللِ صؾك اهلل َط َؾق ِف وسؾؿَ « :أ َكا َأ ْك َثر ْإَ ْكبِق ِ
وط ْـ َأ َك ِ
قالَ :ق َال َر ُس ُ
س ْب ِـ َمال ِ ٍؽَ ،
اء َت َب ًعا
َ
َ
َ
ُ
ُ ْ َ َ َ
يقم ْال ِؼق ِ
اب ْال َجـ ِة» رواه مسؾؿ ()2:7
امةَ ،و َأ َكا َأو ُل َم ْـ َي ْؼ َر ُع َب َ
َْ َ َ َ
رابعا :الخصائص التي يـػرد بفا صؾى اهلل عؾقه وسؾم عن أمته:
وهذه الخصائص تتػرع إلى فروع:
األول :ما حرم عؾقه دون أمته.
والحؽؿة مـ هذا الـقع مـ الخصائص – واهلل أطؾؿ – أهنا حرمت طؾقف صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ تؽرمة لف ،فنن إجر الؿرتتب طؾك ترك الؿحرم أطظؿ مـ إجر الؿرتتب طؾك ترك
الؿؽروه.
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ومـ أمثؾة هذا الـقع:
 -1تحريم الصدقة عؾقه ،وكذا تحرم عؾى آله وزوجاته وموالقه.
فعـ أبل ُه َر ْي َر َة رضل اهلل طـف قالَ :أ َخ َذ ْال َح َس ُـ ْب ُـ َطؾِل َت ْؿ َر ًة مِ ْـ َت ْؿ ِر الص َد َق ِةَ ،ف َج َع َؾ َفا
قفَ ،ف َؼ َال رس ُ ِ
فِل فِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿِ « :ك ْخ كِ ْخْ ،ار ِم بِ َفاَ ،أ َما َطؾِ ْؿ َت َأكا َٓ َك ْل ُك ُؾ
َ ُ
قل اهلل َصؾك ُ
الص َد َق َة؟» رواه البخاري  4183ومسؾؿ .217:
يؼال كخ كخ بػتح الؽاف وتسؽقـ الخاء ويجقز كسرها مع التـقيـ وهل كؾؿة يزجر هبا
الصبقان طـ الؿستؼذرات فقؼال لف كخ أي اتركف وارم بف.
و َطـ َأ َك ٍ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ بِ َت ْؿ َر ٍة فِل الط ِر ِيؼَ ،ق َال:
ْ
اهلل َطـْ ُفَ ،ق َالَ :مر الـبِل َصؾك ُ
س َرض َل ُ
اف َأ ْن َت ُؽ َ
« َل ْق َ
قن مِ َـ الص َد َق ِة ََٕ َك ْؾ ُت َفا» رواه البخاري  3542ومسؾؿ .2182
ٓ َأكل َأ َخ ُ
ِ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َأك ُفَ ،ق َال« :إِكل
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة رضل اهلل طـف َط ْـ َر ُسقل اهلل َصؾك ُ
ََٕ ْك َؼؾِب إِ َلك َأ ْهؾِل َف َل ِج ُد التؿر َة ساقِ َط ًة َط َؾك فِر ِ
اشلُ ،ثؿ َأ ْر َف ُع َفا ِٔ ُك َؾ َفاُ ،ثؿ َأ ْخ َشك َأ ْن َت ُؽ َ
قن
ُ
َ
َْ َ
َص َد َق ًة َف ُل ْل ِؼ َقفا» رواه مسؾؿ .2181
ويف صحقح مسؾؿ  2183أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال« :إِن الص َد َق َة َٓ َتـْ َب ِغل ِٔ ِل
اخ الـ ِ
ُم َحؿ ٍد إِك َؿا ِهل َأ ْو َس ُ
اس».
َ
وإكؿا حرمت طؾقف الصدقة صقاكة لؿـصبف الشريػ ٕهنا تـبئ طـ ذل أخذ وطز
الؿلخقذ مـفُ ،
وأبدل هبا الػلء الذي يمخذ طؾك سبقؾ الؼفر والغؾبة ،الؿـبئ طـ طز أخذ
وذل الؿلخقذ مـف.
 -2كزع ألمة الحرب أي سالحف كدرطف إذا لبسفا حتك يؾؼك العدو ويؼاتؾف إن احتقج
إلقف لؼقلف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -يف قصة أحد لؿا أشقر طؾقف برتك الحرب بعد أن لبس
ٕمتف «ما كان لـبل أن يؾبس ٕمة الحرب ثؿ يـزطفا حتك يحؽؿ اهلل بقـف وبقـ طدوه».
الثاين :ما وجب عؾقه دون أمته.
والحؽؿة يف هذا الـقع مـ الخصائص زيادة درجاتف وثقابف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـد
اهلل تعالكٕ ،ن ثقاب القاجب أطظؿ مـ الؿستحب ،كؿا جاء يف الحديث الؼدسل أن اهلل
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تعالك قال« :وما تؼرب إلل طبدي بشلء أحب ألل مؿا افرتضتف طؾقف».
ومـ الخصائص القاجبة طؾقف -طؾقف الصالة والسالم:
أن يخقر كساءه رضل اهلل طـفـ بقـ فراقف صؾبا لؾدكقا واإلقامة معف صؾبا لمخرة أي وجب
طؾقف ذلؽ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ امتثآ لؼقلف تعالك﴿ :يا َأي َفا الـبِل ُقؾ َٕ ْز َو ِ
اج َؽ إِن ُك ُـتـ
َ
ِ
اهلل
ُت ِر ْد َن َ
الح َق َاة الد ْك َقا َو ِزيـَ َت َفا َف َت َع َال ْق َـ ُأ َمت ْع ُؽـ َو ُأ َسر ْح ُؽـ َس َراحًا َجؿقالً * َوإِن ُك ُـتـ ُت ِر ْد َن َ
أخر َة َفنِن اهلل َأ َطد ل ِ ْؾؿح ِسـَ ِ
قلف والدار ِ
ـؽـ َأ ْج ً
ات مِ ُ
را َطظِقؿًا﴾ [إحزاب ;]3: ،39 :ولئال
ُ ْ
َ
َو َر ُس َ ُ َ َ
َ
يؽقن ُم ِ
ؽرها لفـ طؾك الصرب طؾك ما آثره لـػسف مـ الػؼر.
وطـ طائِ َش َة ر ِضل اهلل طـْفاَ ،ق َالتَ « :خقر َكا رس ُ ِ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿَ ،ف ْ
اهلل
ْ
َ ْ َ
َ َ ُ َ َ
َ َ ُ
اخ َت ْر َكا َ
قل اهلل َصؾك ُ
َو َر ُس َ
قل ُفَ ،ف َؾ ْؿ َي ُعد َذل ِ َؽ َط َؾ ْقـَا َش ْق ًئا» رواه البخاري ( )6373ومسؾؿ ( .)2588ولػظ مسؾؿ
«فؾؿ كعده صالقا».
ِ
ِ
يـ ُ -ثؿ
ويف رواية :أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ اطتزل كساءه َش ْف ًرا َ -أ ْو ت ْس ًعا َوط ْش ِر َ
اج َؽ﴾ [إحزاب ]39 :حتك ب َؾ َغ ﴿ل ِ ْؾؿح ِسـَ ِ
َك َز َل ْت َط َؾ ْق ِف َه ِذ ِه ْأي ُة﴿ :يا َأي َفا الـبِل ُق ْؾ َِٕ ْز َو ِ
ات
ُ ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
يد َأ ْن َأ ْط ِر َض
قؿا﴾ [إحزابَ ،]3: :ق َالَ :ف َب َد َأ بِ َع ِائ َش َةَ ،ف َؼ َالَ « :يا َط ِائ َش ُة ،إِكل ُأ ِر ُ
مـْ ُؽـ َأ ْج ًرا َطظ ً

ؽ َأمرا ُأ ِحب َأ ْن َٓ َتعجؾِل فِق ِف حتك َتس َت ِش ِقري َأبقي ِ
ِ
ؽ»َ ،ق َال ْتَ :و َما ُه َق َيا َر ُس َ
قل اهللِ؟ َف َت َال
َ
ْ َ
ََْ
ْ
َط َؾ ْق ْ ً
قؽ يا رس َ ِ
ِ
ِ
اهلل َو َر ُس َ
قل ُفَ ،والد َار ْأ ِخ َر َة »
َط َؾ ْق َفا ْأ َي َةَ ،ق َال ْتَ :أف َ َ َ ُ
قل اهللَ ،أ ْس َتش ُقر َأ َب َقي؟ َب ْؾ َأ ْخ َت ُار َ
رواه مسؾؿ ()2589
ولقست الخصقصقة باكػراده هبذا إمر; ٕن لؽؾ إكسان أن يخقر زوجتف بقـ البؼاء معف
وفراقف ،ولؽـ الخصقصقة يف كقن التخققر يف حؼف كان واجبا طؾقف.
الثالث :ما أبقح له دون أمته.
والحؽؿة يف هذا الـقع مـ الخصائص إكؿا كان تقسعة طؾقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،
وتـبقفا طؾك أكف ما خص بف مـ اإلباحة ٓ تؾفقف طـ صاطة اهلل طز وجؾ وإن ألفت غقره.
ومـ الخصائص الؿباحة لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ دون غقره:
 -2يباح له صؾى اهلل عؾقه وسؾم كؽاح الؿرأة التي تفب كػسفا لؾـبي صؾى اهلل عؾقه
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وسؾم؛ لؼقلف تعالكَ ﴿ :و ْام َر َأ ًة م ْممِـَ ًة إِن َو َه َب ْت َك ْػ َس َفا ل ِؾـبِل إِ ْن َأ َر َاد الـبِل َأن
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ﴾ [إحزاب ،]61 :وقد وقع ذلؽ أن وهبت
الؿ ْممـ َ
َي ْس َتـؽ َح َفا َخال َص ًة ل َؽ مـ ُدون ُ
أكثر مـ امرأة كػسفا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ولؽـف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يؼبؾ
ذلؽ.
قال الحافظ يف الػتح ( :637/9طـ ابـ طباس :لؿ يؽـ طـد رسقل اهلل صؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ امرأة وهبت كػسفا لف .أخرجف الطربي وإسـاده حسـ .والؿراد أكف لؿ
يدخؾ بقاحدة مؿـ وهبت كػسفا لف وإن كان مباحا لف ٕكف راجع إلك إرادتف لؼقلف
تعالك ﴿ :إِ ْن َأ َر َاد الـبِل َأن َي ْس َتـؽِ َح َفا﴾).
 -3إباحة الوصال له صؾى اهلل عؾقه وسؾم ،والقصال :ترك الػطر يف لقالل الصقام،
قاصدا تتابع الصقم لققمقـ فلكثر ،طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف ،قال« :هنك رسقل
اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ القصال يف الصقم» فؼال لف رجؾ مـ الؿسؾؿقـ :إكؽ
تقاصؾ يا رسقل اهلل ،قال« :وأيؽؿ مثؾل ،إين أبقت يطعؿـل ربل ويسؼقـ» ،فؾؿا أبقا
أن يـتفقا طـ القصال ،واصؾ هبؿ يقما ،ثؿ يقما ،ثؿ رأوا الفالل ،فؼال« :لق تلخر
لزدتؽؿ» كالتـؽقؾ لفؿ حقـ أبقا أن يـتفقا .رواه البخاري  ،2:76ومسؾؿ .2214
ويباح القصال لغقره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إلك السحر ،لحديث« :فليؽؿ إذا أراد أن
يقاصؾ فؾققاصؾ حتك السحر».
 -4ويباح له صؾى اهلل عؾقه وسؾم الجؿع يف الـؽاح بقن أكثر من أربع كسوة ،وهذه مـ
خصائصف الؿتػؼ طؾقفا ،ومات طؾقف الصالة والسالم طـ تسع كسقة.
ويشرتك معف يف هذه الخصقصقة غقره مـ إكبقاء طؾقفؿ السالم.
ان ْب ُـ َدا ُو َد َط َؾ ْق ِف َؿا السالَ ُمُ ََٕ :ص َ
ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة رضل اهلل طـف َق َالَ « :ق َال ُس َؾ ْق َؿ ُ
قفـ الؾ ْق َؾ َة
بِ ِؿ َائ ِة امر َأ ٍةَ ،تؾِ ُد ُكؾ امر َأ ٍة ُغالما ي َؼاتِ ُؾ فِل سبِ ِ ِ
اهللَ ،ف َؾ ْؿ َي ُؼ ْؾ
ًَ ُ
الؿ َؾ ُؽُ :ق ْؾ إِ ْن َش َ
قؾ اهللَ ،ف َؼ َال َل ُف َ
َ
َْ
َْ
اء ُ
ٍ
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ:
اف بِ ِفـَ ،و َل ْؿ َتؾِ ْد مِـْ ُفـ إِٓ ْام َر َأ ٌة كِ ْص َ
َو َك ِس َلَ ،ف َل َص َ
ػ إِ ْك َسان» َق َال الـبِل َصؾك ُ
ِ
اهلل َل ْؿ َي ْحـَ ْثَ ،و َك َ
اجتِ ِف» رواه البخاري  6353ومسؾؿ ،2765
ان َأ ْر َجك ل َح َ
« َل ْق َق َال :إِ ْن َش َ
اء ُ
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ولػظ مسؾؿ «تسعقـ امرأة».
وإذا تؼرر أن الجؿع بقـ أكثر مـ أربع مـ خصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يجز ٕحد
مـ إمة أن يجؿع بقـ أكثر مـ أربع ،وهذا أيضا مجؿع طؾقف ،وقال الـبل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ لغقالن الثؼػل لؿا أسؾؿ وتحتف طشر كسقة« :اخرت مـفـ أربعا» .رواه الرتمذي.
وصححف إلباين يف اإلرواء .2994
خالفا لؾرافضة الذيـ يجقزون ذلؽ.
ومن خصائصه صؾى اهلل عؾقه وسؾم الؿتعؾؼة باالعتؼاد:
التربك بآثاره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،فؿؿا ٓ شؽ فقف أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مبارك
ِ
وآثاره ،كؿا كان مباركًا يف أفعالف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
يف ذاتف
ولفذا فنن الصحابة رضل اهلل طـفؿ تربكقا بذاتف وآثاره الحسقة الؿـػصؾة مـف صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ وأقرهؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك ذلؽ ولؿ يـؽر طؾقفؿ فدل طؾك مشروطقتف
وأكف ٓ يـاقض التقحقد ولقس مـ الغؾق الؿذمقم وإكؿا كان هذا تشريػًا مـ الخالؼ سبحاكف
وتعالك لـبقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.
فؿن ذلك ما يف الصحقحقـ طـ طائشة رضل اهلل طـفا أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا اشتد
وجعف كاكت تؼرأ طؾقف وتؿسح طـف بقده رجاء بركتفا.
ومن ذلك تربك الصحابة رضل اهلل طـفؿ بشعر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فػل صحقح مسؾؿ
أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا حؾؼ الحالق شعره يف حجة القداع وزطف طؾك الـاس.
ومن ذلك ما يف الصحقحقـ أن أسؿاء رضل اهلل طـفا لؿا ولدت طبد اهلل بـ الزبقر رضل اهلل
طـفؿا أتت بف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فقضعتف يف ِحجره ثؿ دطا بتؿرة فؿضغفا ثؿ
ريؼ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ثؿ حـؽف بتؿرة.
تػؾ يف فقف فؽان أول شلء دخؾ جقفف َ
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ومن ذلك ما يف مسؾؿ أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كام يف بقت أم سؾقؿ رضل اهلل طـفا فعرق
واجتؿع طرقف طؾك قطعة أديؿ فجعؾت أم سؾقؿ رضل اهلل طـفا تـشػ العرق فتعصره يف
ققاريرها فػزع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال« :وما تصـعقـ يا أم سؾقؿ» فؼالت يا رسقل
اهلل كرجق بركتف لصبقاكـا .قال« :أصبت».
ومن ذلك ما يف البخاري أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لبس بردة وكان محتاجًا إلقفا فرآها
طؾقف رجؾ فؼال يا رسقل اهلل ما أحسـ هذه فاكسقـفا فؼال« :كعؿ» .فالمف أصحابف فؼال:
رجقت بركتفا حقـ لبسفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لعؾل أكػـ فقفا.
ومن ذلك ما يف الصحقحقـ مـ أخذ الصحابة رضل اهلل طـفؿ لػضؾ وضقئف طؾقف الصالة
والسالم وتؿسحفؿ بف.
ً
جابرا رضل اهلل طـف وهق مريض ٓ يعؼؾ فتقضل
ويف الصحقحقـ أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طاد
وصب طؾقف مـ وضقئف فعؼؾ.
وإذا ثبتت هذه الخصقصقة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؿعـك ذلؽ أكف ٓ يجقز التربك بآثار
غقره مـ إمة كائـا مـ كان.
خالفا لؿـ قاس التربك بآثار الصالحقـ طؾك التربك بآثار الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فنن هذا
الؼقاس ٓ يصح ،لعدة أسباب ،مـفا:
 -2أن الصحابة رضل اهلل طـفؿ لؿ يـؼؾ طـفؿ التربك بآثار خقارهؿ كلبل بؽر وطؿر
ِ
وغقرهؿ مـ سادات الصحابة رضل اهلل طـفؿ ٓ ،يف حقاة الـبل
وطثؿان وطؾل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وٓ بعد مؿاتف ،ولق كان التربك بآثارهؿ مشروطا لػعؾف
الصحابة رضل اهلل طـفؿ ،فدل ذلؽ طؾك اختصاص الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
هبذا الـقع مـ التربك.
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قال الشاصبل يف آطتصام ( :413/3أن الصحابة رضل اهلل طـفؿ بعد مقتف صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ لؿ يؼع مـ أحد مـفؿ شلء مـ ذلؽ بالـسبة إلك مـ خؾػف ،إذ لؿ
يرتك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعده يف إمة أفضؾ مـ أبل بؽر الصديؼ رضل
اهلل طـف ،ففق كان خؾقػتف ،ولؿ يػعؾ بف شلء مـ ذلؽ  ،وٓ طؿر بـ الخطاب ،
وهق كان أفضؾ إمة بعده ،ثؿ كذلؽ طثؿان بـ طػان ،ثؿ طؾل بـ أبل صالب ،ثؿ
سائر الصحابة الذيـ ٓ أحد أفضؾ مـفؿ يف إمة ،ثؿ لؿ يثبت لقاحد مـفؿ مـ
صريؼ صحقح معروف أن متربكا تربك بف طؾك أحد تؾؽ القجقه أو كحقها ،بؾ
اقتصروا فقفؿ طؾك آقتداء بإفعال وإققال والسقر التل اتبعقا فقفا الـبل صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ،ففق إذا إجؿاع مـفؿ طؾك ترك تؾؽ إشقاء كؾفا)
 -3أن التربك بذوات الصالحقـ وآثارهؿ لق كان مـ باب تعظقؿفؿ التعظقؿ الالئؼ هبؿ
لؽان الصحابة رضل اهلل طـفؿ لؿ يعظؿقا الخؾػاء التعظقؿ الالئؼ هبؿ.
 -4أن فعؾ هذا الـقع مـ التربك مع غقره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قد يحصؾ معف فتـة
لؾؿتربك بف وتعجبف كػسف فققرثف الؽرب والرياء وتزكقة الـػس فقؽقن هذا كالؿدح
يف القجف بؾ أطظؿ.
ومن خصائصه صؾى اهلل عؾقه وسؾم ما روى َطبد اهلل بـ طباس رضل اهلل َت َع َا َلك َطـْ ُفؿا
ان ،وما يع ِ
َق َال :مر الـبِل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بؼربيـ َف َؼ َال« :إِ َكفؿا لقعذب ِ
ذبان يف َكبِقر.
َ َ َُ
ُ َ َُ َ
َ
يؿ ِ
ٓ َي ْس َتتِ ُر مِ َـ ْال َبقلَ ،وأما أخر َ
أح ُد ُهؿا َف َؽ َان َ
ريدة
شك َب
الـؿقؿة»َ .ف َل َخ َذ َج ً
ًأما َ
َ
فؽ َان ْ
واحدة .فؼالقاَ :يا َر ُسقل اهلل ،لؿ َف َع ْؾ َت َ
هذا؟ َقال:
غرز يف كؾ َق ْبر
َ
َر ْص َب ًة َف َش َؼ َفا كِ ْص َػ ْق ِـَ ،ف َ
فؿا َما لؿ َي ْق َب َسا» متػؼ طؾقف.
ؾف ُي َخ َػ ُ
« َ
لع ُ
ػ َطـْ َ
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ففذا الحديث مـ الخصائصٕ ،ن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إكؿا وضع الجريدة طؾك
قربيفؿا لؽقهنؿا يعذبان ،وكحـ ٓ كعؾؿ هؾ صاحب الؼرب يعذب أو ٓ ،أما الـبل صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ فؼد كشػ اهلل تعالك لف طـ حال هذيـ الؼربيـ.
ويميد أن الحديث خاص بالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ما جاء يف صحقح مسؾؿ  4123يف
حديث صقيؾ« :إِكل مرر ُت بِ َؼبري ِـ يعذب ِ
اطتِلَ ،أ ْن ُي َرف َف َطـْ ُف َؿاَ ،ما َد َام
انَ ،ف َل ْح َب ْب ُت ،بِ َش َػ َ
َْ ْ ُ َ َ
ََ ْ
ْال ُغصـَ ِ
ان َر ْص َب ْق ِـ».
ْ
الؿسللة الثامـة :هل ألحد من أصحاب رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم خصائص عن بؼقة
الصحابة رضي اهلل عـفم:
ثبت لبعضفؿ خصائص فؿـ ذلؽ(:)2
-2

أبق بردة بـ كقار رضل اهلل طـف أجاز لف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التضحقة
بعـاق ،وقال« :تجزئ طـؽ ،وٓ تجزئ طـ أحد بعدك».

-3

خزيؿة بـ ثابت رضل اهلل طـف جعؾ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ شفادتف بشفادة
رجؾقـ ،وحؽؿ هبا لـػسف ،ومـ أجؾ ذلؽ سؿل ذا الشفادتقـ.

الؿسللة التاسعة :ما ال يثبت من الخصائص:
ذكر بعض أهؾ العؾؿ كثقرا مـ الخصائص لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مؿا لؿ يثبت فقف
دلقؾ ،وجرى طؿؾ جؿاطة مـفؿ مؿـ ألػقا يف الخصائص الـبقية طؾك التساهؾ يف إيراد
الخصائص ،وإثباهتا بإحاديث التل لؿ تصح طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ولذا
يؼقل الشقخ طبد اهلل التؾقدي يف هتذيب الخصائص الؽربى لؾسققصل ص( :25وٕمر ما
تقاصل السابؼقن والالحؼقن طؾك التساهؾ يف السقرة والخصائص طـ قصد وبدوكف،
( )2يـظر :أفعال الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لألشؼر .373/2
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والسققصل الؿحدث والذي يؼقل يف مؼدمة كتابف( :أوردت فقف كؾ ما ورد ،وكزهتف طـ
رد) يتابع سؾػف ،ويلخذ ملخذ سابؼقف ،فػل كتابف مـ الخرب الضعقػ
إخبار الؿقضقطة وما ُي ّ
أكثر مـ كصػ الؽتاب ،ومـ الؿقضقطات والؿـؽرات ما ٓ ُيظـ بالسققصل الغػؾة طـف)
ومـ أمثؾة ذلؽ ما جاء يف الخصائص الؽربى لؾسققصل  31/2طـ طؾل بـ طبد اهلل
الفاشؿل الرقل أكف دخؾ بالد الفـد فقجد يف بعض قراها شجرة ورد أسقد يـػتح طـ وردة
كبقرة مؽتقب طؾقفا ٓ :إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل أبق بؽر الصديؼ طؿر الػاروق.
وقد طؾؼ طؾقف الؿحؼؼ الشقخ محؿد خؾقؾ هراس رحؿف اهلل تعالك بؼقلف( :هذا الؽالم
يسقد بف إوراق)
يستحل العاقؾ مـ ذكره ،وأن ّ
وفقؿا صح مـ إحاديث الؽثقرة يف خصائصف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ غـقة طؿا لؿ يصح،
واهلل أطؾؿ.
والحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف.

