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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 تعريف باملؤلّف 
فضيلة الشيخ العارف باهلل حمّمد إيلاس العّطار القادري حفظه  

اهلل: 
يف   ودل  القادرّية،  العّطارية  الطريقة  شيخ  اعم    ٢٦هو  رمضان 

لعام    1٣٦٩ املوافق  باكستان   1٩٥٠هـ  كراتيش  مدينة  يف  أّسس ،  م 
تُعىن  اعمليّة،  مؤّسسة  بعد  فيما  غدا  اذلي  اإلسالميّة،  ادلعوة  مركز 

يقوم ىلع فكرة هاّمة ويه:    حيث بالشؤون العلميّة وادلعوّية،  
 "يلعَّ حماولة إصالح نفيس ومجيع أناس العالم، إن شاء اهلل تعاىل"

العّطار  إيلاس  حمّمد  الشيخ  دعوة  انطلقت  اللكمات  بهذه 
اهلل  حفظه  حماولة القادري  اإلسالميّة، يف  األّمة  مستوى  تعاىل، ىلع   

ا للعودة   دستوًرا  إىل  الكريم  بالقرآن  سّيد  و اللزتام  وبسنن  منهاًجا، 
السنّة   أهل  منهج  ىلع  املؤّسسة  هذه  تقوم  واقتداًء،  أسوة  املرسلني 

فقًها  األربعة  واملذاهب  عقيدة،  اجلنيد  (1) واجلماعة  اإلمام  وطريقة   ،
 وُسلوًًك.تربيًة  

ه الكبري جتاه املسلمني، وحمّبته العظيمة   دعوٌة انطلق فيها من همِّ
واملرسلني   األنبياء  رّب  ملسو هيلع هللا ىلص لسّيد  رىض  نيل  ىلع  الشديد  وحرصه   ،

 

( علًما أّن الشيخ محّمد إلياس العّطار القادري حفظه اهلل ملتزم بمذهب السادة 1) 

والجماعة  السنّة  أهل  مذاهب  دائرة ضمن  دعوته  أّن  هنا  والمقصود  الحنفيّة، 

 األربعة المعتربة.
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

العاملني، فكتب اهلل هل القبول، ولفكرته االنتشار والشمول، فتجاوزت  
 حدود باكستان إىل كثري من ابلالد واألوطان. 

ُعرف   واقتفائه  وقد  الكريمة،  وآدابه  الفاضلة،  بأخالقه  الشيخ 
فأثّر فيمن سمع منه أو ،  ، يف تفاصيلها ادلقيقة الرشيفة   للسنن انلبوّية 

فزاد عدد أحبابه ومريديه   تعاىل حباهل وقاهل،  رآه، وًكن داالا ىلع اهلل 
 ىلع املاليني، متأثّرين بأقواهل ودروسه وأحواهل.

أْن   أنفسنا  ىلع  آيلنا  وانلفحات وقد  الطيّب،  األثر  هذا  ننقل 
العطرة، تلعّم الفائدة من خالل ترمجة رسائل وكتب ودروس الشيخ  

اهلل دقيقة ،  حفظه  الرتمجة  تكون  أْن  املستطاع  قدر  حاونلا  وقد 
حتملها  اليت  الرقيقة  واملشاعر  الَعْذبة  املعاين  تللك  مؤّدية  وافية، 

 لكمات الشيخ يف دروسه ومذاكراته.
ونَعلُم أّن اإلنسان جمبوٌل ىلع انلقص واخلطأ، فذللك إْن وجدتم  
يف هذه الرسالة أّي مالحظة فرنجو أْن تطلعونا عليها، وبنصاحئكم  
وبتعاونكم   تعاىل،  اهلل  شاء  إن  أفضل  الرسالة  هذه  ستغدو 

 ستصبحون رشًكء نلا يف العمل واثلواب.
 

 قسم الرتمجة العربية
 ميةاتلابع ملركز ادلعوة اإلسال 

 
  

www.arabicdawateislami.net



 

٣ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 ! أّما بعد  ملني، والّصالة والّسالم ىلع خاتم انلّبّينيااحلمد هلل رّب الع
 . فأعوذ باهلل من الّشيطان الرّجيم بسم اهلل الرمّحن الرّحيم

 فضل الصالة ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص
ادلرداءسيدنا  عن   اهلل      أيب  رسول  قال  »قال:  ْكِِثُوا ملسو هيلع هللا ىلص: 

َ
أ

يَْوَم    َّ لََعَ اَلَة  َحًدا  الصَّ
َ
أ فإِنَّ  الَْماَلئَِكُة،  تَْشَهُدُه  َمْشُهوٌد،  فَِإنَُّه  اجْلُُمَعِة؛ 

َّ َصاَلتُُه َحَّتَّ َيْفُرَغ ِمنَْها  َّ إاِلَّ ُعرَِضْت لََعَ َ لََعَ «. لَْن يَُصِّلِّ
 : وبعد املوت؟ قال: قلُت 

« ُكَل قال: 
ْ
تَأ ْن 

َ
أ رِْض 

َ
اأْل ىلَعَ  َم  َحرَّ اهلَل  إِنَّ  الَْموِْت،  ْجَساَد َوبَْعَد 

َ
أ  

نِْبيَاِء، َفنَِِبُّ اهلِل ََحٌّ يُْرَزُق 
َ
 .(1) «اأْل

 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 خاتم األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص سالم عليك يا  ال
اهللسيدنا    عن عباس  عبد  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  :قال    بن  رسول   : قال 

فسلّ » جربيل  لَعّ نزل  سالمه  م  يف  أوّ   :فقال  يا  عليك    ، لالسالم 
آخر يا  عليك  ظاهر  ،السالم  يا  عليك  يا   ،السالم  عليك  السالم 

 .باطن
وقلُت   نكرُت أف عليه  جربيل  :ذلك  هذه    !يا  تكون  كيف 

 ؟ بهي ال تليق إاّل ما هذه صفة اخلالق اذّل الصفة ملخلوق مثِّل وإنّ 

 

 (. 1٦٣7، )٢/٢٩1"سنن ابن ماجه"، كتاب اجلنائز، باب ذكر وفاته ودفنه،   (1)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

ه قد  ألنّ   ؛م بها عليكسلّ أ  اهلل أمرين أنْ  علم أنّ اِ   !يا حممد   :فقال
  فشّق   ،ك بها ىلع مجيع انلبيني واملرسلنيلك بهذه الصفة وخّص فّض 

اسمً  ووصفً لك  اسمه  من  وصفها  من  باألوّ وسمّ   ،ا  أوّ ألنّ   ؛لاك  ل ك 
باآلخِ وسمّ   ،ا األنبياء خلقً  العرص وخاتم ألنّ   ؛راك  األنبياء يف  آخر  ك 

اسمك مع  ه تعاىل كتب  ألنّ   ؛اك بابلاطنوسمّ   ،األنبياء إىل آخر األمم
اعم    خيلق أباك آدم بألفْ   ور األمحر يف ساق العرش قبل أنْ اسمه بانلّ 

عليك   يُت فصلّ   ،الة عليكفأمرين بالّص   ،إىل ما ال اغية هل وال نهاية
حممد  اعم  !يا  ألف  بعد  اعم  بشريً حَّّت   ،ألف  اهلل  بعثك  َونَِذيًرا    ا 

اًجا   ه أظهرك يف  ألنّ   ؛ اهراك بالّظ وسمّ   ،ُمِنرًيا وََداِعيًا إِىَل اهلِل بِِإْذنِِه َوِِسَ
  ت السماوا لك أهل  وعرف رشعك وفّض   ،هين لكّ عرصك هذا ىلع ادلِّ 

 ، عليك صل اهلل عليك وقد صّل إاّل   فما منهم من أحد    ،واألرض 
حممّ فربّ  وأنت  حممود  األوّ وربّ   ،دك  واآلخِ ك  والّظ ل  وابلاطنر   ، اهر 

 .«ل واآلخر وابلاطنوأنت األوّ 
احلمد هلل اذلي فضلين ىلع مجيع انلبيني  »  :فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)«حَّت يف اسيم وصفيت
 

 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 

القاري،ل"رشح الشفا"    (1) ابلاب اثلالث، فصل يف ترشف اهلل تعاىل    لمال لَع 
 . ٥1٥/ 1 هل...إلخ
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 خري نيب خلري أمة
األكارم!   األحّبة  امتّ أيها  بأنْ لقد  علينا  وتعاىل  سبحانه  اهلل    

أفضل    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللسيدنا رسول  و،  ملسو هيلع هللا ىلصحممد    ة نبيّه وحبيبهجعلنا من أمّ 
 ته خري األمم السابقة وأفضلها.األنبياء واملرسلني، وأمّ 

 من أهّم العقائد اإلسالمية
األعزاء! األحبة  ب   أيها  االعتقاد  ادلينية  الرضوريات  عقيدة  ِمن 

، فمن أنكرها  ملسو هيلع هللا ىلص  خاتم انلبيني  حمّمد بسيّدنا  م انلبوة والرسالة  ختْ 
 .(1)عن دين اإلسالم دٌّ أو شّك فيها فهو اكفر مرتَ 

اهلندية"يف    جاءكما   أّن :  أيًضا   "الفتاوى  الرجُل  يعرف  لم  إذا 
 .(٢)آخر األنبياء فليس بُمسلم؛ ألنّه من الرّضورّيات  ملسو هيلع هللا ىلصحممًدا  

تعاىل: اهلل  د  ﴿  قال  ُمحَمَّ َكاَن  ا  َحد    مَّ
َ
أ بَآ 

َ
ن أ َوَلَٰكِّ َِّجالُِّكۡم  ر  ِّن  م   

 ِّ ِّ َشۡيٍء َعلِّيم   رَُّسوَل ٱّللَّ
ِّكُل  ُ ب َۧنَۗ وََكاَن ٱّللَّ ِـّ بِّي  . [4٠: حزاب]األ﴾ ٤٠ اوََخاَتَم ٱلنَّ

تفسري    النسف   اإلمام  قال ۧنَ ﴿يف  ِـّ بِّي  ٱلنَّ  ال  :يعين :﴾َخاَتَم 
 .(٣)بعده أحد أينبّ 

 

املنتقد"   ( 1)  ابلدايوين   "املعتقد  الرسول  ص  لفضل  ابلاب،  تكميل   ،1٢٠  ،
 ملخًصا. 

 . ٢/٢٦٣  لسري، ابلاب اتلاسع يف أحاكم املرتدين،كتاب ا "الفتاوى اهلندية"،  (٢)
 [.4٠، ]األحزاب: ٩4٣"تفسري النسف"، ص  (٣)

www.arabicdawateislami.net



 

٦ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

اإلمام   به انلبوّ   مَ ختَ :    اخلازنوقال  نبوّ اهلل  وال   ه ة بعدة فال 
وهو      عيىس  سيدنا   أنّ   قد صحّ ،  معه بعده  الزمان  آخر  يزنل يف 
وحني يزنل يف آخر الزمان    ،قبله  ئ بِّ ن نُ ممّ     عيىس   إنّ   :قلُت   ،نِبٌّ 

ه بعض كأنّ   ،ا إىل قبلتهيً ومصلّ   ملسو هيلع هللا ىلص   دحممّ   سيدنا    برشيعةيزنل اعماًل 
 .(1) أمته

 

 نها. عيعزل   ، الةَ بوّ انل ِبُّ انله بعد أن يتلىق أنّ  علمأن ن جيُب و
يُ فمعاذ   أن  أو نِبٌّ اهلل  أو انلبوة  عزل رسول  الرسالة  ونُ عن  ة  بوّ ، 

أمّ     عيىسسيدنا   من  وكونه  حممدباقية،  من   ملسو هيلع هللا ىلص  ة  مانع  ال 
 .(٢)تهنبوّ 

 

ختم   نفُس   والرسالة  انلبوةعقيدة  اتلوحيد،   هلا  عقيدة  مزنلة 
وحدانية  بيمان  اإل يلزم املسلم  فكما  ،  رضوريات ادلين الكهما من  و

 . ملسو هيلع هللا ىلص حممدسيدنا حبيبه ة رسوهل وتم نبوّ خب يماناإلتعاىل يلزمه  اهلل
 

نعلم أن  ينبيغ  أكما  الكريم    نّ !  انل هو    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  بيني  خاتم 
القطعيةوهذ  ،قطًعا    الرشيفة   واألحاديث  الكريم   بالقرآن   تثبت  ه 

 املتواترة. 

 

 [، خمترًصا. 4٠، ]األحزاب: ٣/٥٠٣"تفسري اخلازن"،  (1)
[،  4٠، ]األحزاب:  11/٢٩1"تفسري روح املعاين" لأللويس، اجلزء اثلاين والعرشون،    (٢)

 بترصف.  ،111-٢٩/11٠والفتاوى الرضوية، 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

سيدنا   غريلة  نبوّ   وجود   من اعتقد بإماكنية  !أيها اإلخوة األكارم 
نبو  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد انلبوّ فهو    تهبعد  ختم  بسيدنا  منكر  والرسالة    حممد ة 

 .(1)اإلسالمدين  ًكفر خارج عنو ،ملسو هيلع هللا ىلص
صاحب   ابليانذكر  نِبّ قوهل:    روح  نبيّ   ال  لقوهل    ملسو هيلع هللا ىلص  نا بعد 

ن  ﴿  :تعاىل َۧنَۗ َوَلَٰكِّ ِـّ بِّي  ٱلنَّ وََخاَتَم   ِّ ٱّللَّ نَِِبَّ  »  ملسو هيلع هللا ىلص   :وقوهل  ،﴾رَُّسوَل  اَل 
نبيّ   ،(٢) «َبْعِديْ  بعد  قال  نِبٌّ ومن  انلصَّ نّ أل  ؛ يكفر  نا  أنكر    ، ه 

شّك  لو  تبنّي احلجّ   نّ أل  ؛فيه  وكذلك  احلّق ة  ابلاطل    ادّ ومَ   ،من  ىع  ن 
بعد  انلبوّ  باطاًل اّل إكون دعواه  يال    ملسو هيلع هللا ىلص  حممدسيدنا    وفاةة  أ  وتنبّ ،   

يف أيجء      حنيفة  يبأ  سيدنا   زمن  رجل  حَّت  أمهلوين  وقال 
فقد  مَ   :  بو حنيفةأ   سيدنا   فقال  ،بالعالمات منه عالمة  ن طلب 

 .(٣)«اَل نَِِبَّ َبْعِديْ » : ملسو هيلع هللا ىلصقوهل ل كفر 
َۧنَۗ ﴿ :    القرطيب   اإلمام   وقال  ِـّ بِّي    :   ابن عطيةقال    ، ﴾ وََخاَتَم ٱلنَّ

ىلع العموم    ة ا متلقا ا وسلفً هذه األلفاظ عند مجاعة علماء األمة خلفً 
 .( 4) ملسو هيلع هللا ىلص ه ال نِب بعده  ا أنّ اتلام مقتضية نصا 

 

العرفان"، صتفسري  "  (1) و"تفسري رصاط اجلنان"،  7٦٣خزائن  خمترًصا    8/48، 
 وتعريبًا من األردية.

ن بين إِسائيل،  "صحيح ابلخاري"، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر ع   (٢)
٢/4٦1 ( ،٣4٥٥ .) 

 [.4٠، ]األحزاب: 7/188"تفسري روح ابليان"،  (٣)
 [. 4٠، ]األحزاب: 7/144 اجلزء الرابع عرش، "تفسري القرطِب"، (4)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 معىن "اخلتم" 
من مادة   " مشتقاخلاتم":    يار خان انلعييم  أمحداملفيت    قال

اذلي  ومن هنا وضعت لكمة "اخلاتم"    ،ما خيتم بهلك  يطلق ىلع    "ختم"
أو    ،أو كيس الربيد  ،آخر الرسائل أو الوثائق والكتب املهمةتم به  خُي 

يشءاخل فبعد    ،حنوه  إدخال  يمكن  ال  عليه  من   تم  إخراجه    وال 
إغالقه  ختمه  ألنّ   ؛الكيس بمثابة  والوثيقة يعترب  الكتاب  وختم   ،

طبع  قد  ختم انلبوة  هكذا هنا  وا،  ا مطلقً وانتهائه  ا ىلع اختتامه  ديلٌل 
تفتح ألحد بعد الساعة  ملسو هيلع هللا ىلص  حممدسيدنا    عليها، فال  قيام  ، وقد إىل 

العالم أمجع، وقد   جاء آخر مصباح من مصابيح انلبوة اذلي نّور به 
بقوهل:    ملسو هيلع هللا ىلص  احلبيب املصطف ذكر سيدنا   بنفسه  انلبيني  معىن خاتم 

 .(1) «اَل نَِِبَّ َبْعِديْ »

 خبتم نبوته شهادة الضب لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
سيدنا   اخلطاب   عمرعن  اهلل      بن  رسول  يف   ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  اكن 

قد صاد ضباا،    ليمبين س  حمفل من أصحابه، إذ جاء رَجٌل أعرايبٌّ من  
رحله، إىل  به  فذهب  ُكّمه،  يف  اهلل    وجعله  رسول  أقبل ىلع   ، ملسو هيلع هللا ىلصثّم 

فقال: إن آمن   ملسو هيلع هللا ىلصفأخرج ضباا من كّمه وطرَحه بني يدي رسول اهلل  
 بك هذا الضّب آمنت بك. 

 

 ، تعريبا من األردية.171"شان حبيب الرمحن"، ص (1)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 .«يَا َضبُّ : » ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 
مجيعً  القوم  يفهمه  مبني،  عريّب  بكالم  الضّب  بلّيك فتلكّم  ا: 

 . وسعديك، يا رسول رّب العاملني
 .«َمْن َتْعبُْد؟: »ملسو هيلع هللا ىلص فقال هل رسول اهلل 

ابلحر   ويف  سلطانه،  األرض  ويف  عرشه،  السماء  يف  اذلي  قال: 
 سبيله، ويف اجلنّة رمحته، ويف انلار عذابه. 

نَا، يَا : »ملسو هيلع هللا ىلص قال
َ
؟َفَمْن أ  . «َضبُّ

و العاملني،  رّب  رسول  أنت  انلبّينيقال:  من  خاتم  أفلح  قد   ،
 صّدقك، وقد خاب من كّذبك. 

 .(1) اهلل، وأنّك رسول اهللفقال األعرايب: أشهد أن ال هلإ إالَّ 

 ال يطالب حبجة 
اإلمام   املاتريديقال  منصور  ذلك  أبو  اّدىع  من  )أي:    : 

وي وكذلك رُ   ،(٢) يكذب  هال يطالب باحلجة وادلاللة، ولكن  ة( انلبوّ 
 .(٣) «ال نَِِبَّ َبْعِديْ »: ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل أنّه قال

 

 . ، خمترًصا (٥٩٩٦، ) ٢8٣/ 4"املعجم األوسط"، من اسمه حممد،  (1)
 . 8/٣٩٦"تأويالت أهل السنة" أليب منصور املاتريدي،   (٢)
"صحيح ابلخاري"، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إِسائيل،    (٣)

٢/4٦1 ( ،٣4٥٥ .) 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 حكم طلب املعجزة ِمْن مّديع انلبوة 
نَا رَُسوُل اهلِل،   :"الفتاوى اهلندية"وجاء يف  

َ
نَُّه ِحنَي    لَْو قَاَل: أ

َ
َولَْو أ

َهِذهِ   الُْمْعِجَزةَ قَاَل  ِمنُْه  َغرْيُُه  َطلََب  اِلُب،    ،الَْمَقالََة  الطَّ يَْكُفُر  ِقيَل 
َتْعِجزَيُه   اِلِب  الطَّ َغَرُض  اَكَن  إْن  قَالُوا  الَْمَشايِِخ  ِمْن  ُروَن  خِّ

َ
َوالُْمتَأ

 . (1) َوافِْتَضاَحُه اَل يَْكُفر
 ال نيب بعدي.... 

 .(٢) «َبْعِديْ اَل نَِِبَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل
 أنّه  أحواهل   قرائن   ومن  اللّفظ  هذا  من   باإلمجاع  فهمْت   األمة  نّ إ

 
َ
 تأويل  فيه  ليس  وأنّه  أبًدا،  اهلل  رسول  وعدم  أبًدا  بعده  نِبي   معدَ   فهمَ أ

 .(٣)ختصيص  وال
 االهتمام بنعمة اإليمان 

اهلل سبحانه يمان باإلأثمن يشء لإلنسان    أيها األحبة األكارم:
جل وعال    يمان بهاإل  قوةأكرمه اهلل تعاىل بمن  و،  ملسو هيلع هللا ىلصوتعاىل ورسوهل  

 

املرتدين،    ( 1)  أحاكم  يف  اتلاسع  ابلاب  السري،  كتاب  اهلندية"،  "الفتاوى 
 ، خمترًصا. ٢٦٣/ ٢

"صحيح ابلخاري"، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إِسائيل،    (٢)
٢/4٦1 ( ،٣4٥٥ .) 

االعتقاد" لإلمام الغزايل، ابلاب الرابع، بيان من جيب تكفريه   يف  "االقتصاد   (٣)
 . 1٣7من الفرق، ص 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

أصحاب  من    وأفضل  أغىن  إاّل أنها من حيث املال  وإن اكن فقريً   فهو
من  األموال   ورسوهل    اإليماننعمة  املحرومني  تعاىل    ألنّ   ؛ملسو هيلع هللا ىلصباهلل 

عند    وفقريس  اإلسالم هو يف احلقيقة مفلِ نعمة  املحروم من    ِثيَّ ال
 اهلل تعاىل. 

فيها    ا يً باقاكن يف انلار    كفرالمات ىلع    إنوال قدر اهلل تعاىل  
 إىل األبد. 

إيمانه فظ  أن حيأن يدعو اهلل تعاىل دائًما    مسلم   ىلع لك  ينبيغ
خاتمته،  حُي و وحنسن  اآلن  مليوخاصة  واقًعا  نعيش  بتيارات   ائً ن 

عمّ  اذلي  والشهوات  األعمال   الفت  يف  والغفلة  اتلقصري  فيه 
قلة    ،الصاحلة جانب  حب إىل  الفت  و،  اإليمانفظ  االهتمام  تشتعل 

باهلل   املسلمني  ف إيمانا ضعىلع إا بعد يوم  اإلغراءات اجلديدة يومً و
 وأشاكل متنوعة.  بطرق تعاىل

 

األحبة اتلجيب    !أيها  اإليمان   ة ىلعفظا حامل بشأن  فكري  علينا 
لكّ   ينا مضأوإن  حَّت   يف  احلياة  ولكن  العمال  األها  قدر صاحلة،    ال 

يف   املرء   يبىق فس تعاىل    اهللإىل    املصريحسن    يكنلم    إذاتعاىل    اهلل
 .ال نهاية ما إىل  انلار

ْعَماُل بِاخلََواِتيمِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال خاتم انلبيني 
َ
 .(1) «إِنََّما األ

 

 (. ٦٦٠7، )٢74/ 4"صحيح ابلخاري"، كتاب القدر، باب العمل باخلواتيم،  (1)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 مهمّ قلق بشأن اإليمان ال
اإلهمالك يؤدي  يف  إىل   ما  ادلنيوية    الرضر  إىل  وربما  الِثوة 

فإنّ  تعاىل   اإليمانقضية  هو  منه  أكِث خطورة  األمر    فقدانها،  باهلل 
   .ملسو هيلع هللا ىلصورسوهل 

  يف   خيف  لم  من:  العلماء  يقول:    خان  رضا  أمحد  اإلمام  قال
 .(1)موته عند إيمانه يسلب أن عليه خيف  إيمانه سلب حياته

 ي صبح الرجل مؤمًنا ويميس اكفًرا 
ْعَماِل فِتَنًا َكِقَطِع اللَّيِْل الُْمْظِلِم، »  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول اهلل

َ
بَاِدُروا بِاأْل

اَكفًِرا،  َويُْصِبُح  ُمْؤِمنًا  ُيْمِِس  ْو 
َ
أ اَكفًِرا،  َويُْمِِس  ُمْؤِمنًا  الرَُّجُل  يُْصِبُح 

ْنيَا يَِبيُع ِدينَُه بَِعَرض  ِمَن    .(٢)«ادلُّ
احلديث:  اإلمام    رشح  انلووي قال  رشف  بن  معىن :    حيىي 

رِها    :احلديث تعذُّ قبل  الصاحلة  األعمال  إىل  املبادرة  ىلع  احلّث 
الُمرَتاِكَمِة   الُمتاكثِرةِ  الشاغلة  الفت  من  بما حيدث  عنها  واالشتغال 

نواًع من شدائد    ملسو هيلع هللا ىلصَووََصَف    ،كرَتاُكِم ظالم الليل املظلم ال الُمقِمر
اكفرً  يُصِبح  ثّم  مؤمنًا  يُمِس  أنّه  وهو  الفت  شّك  -ا  تلك  أو عكسه 

الفت  -اوي الرّ  لعظم  هذا    وهذا  الواحد  ايلوم  يف  اإلنسان  ينقلب 
 

 .، تعريبًا من األردية4٦٥ ص ، "امللفوظ " (1)
مسلم"  (٢) قبل  " صحيح  باألعمال  املبادرة  ىلع  احلث  باب  اإليمان،  كتاب   ،

 . (٣1٣، ) ٦٩ ص تظاهر الفت،
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 . (1) االنقالب، واهلل أعلم
األكارم: األحبة  حوّ من  كم    أيها  سلعة شيّق  إىل  إيمانه  ل 
فيها   تاجر  جتارية  ووصفقة  الفانية  املؤقتالبالرفاهية  ع  ا بو،  ةراحة 

 ة. اجلنّ    منمسكنه بداًل انلار عل ج و بكفر إيمانه 
مجيع   من   اهلل  إىل   ا توّجهويأن    ملسو هيلع هللا ىلص  نيانلبي  خلاتم  نيحبّ املأتلمس 

 .(٢)"يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينكامهلل  "أثور: اعء املبهذا ادل تعاىل 
نسأل اهلل تعاىل أن حيفظ علينا إيماننا، ويوفقنا لالستقامة ىلع 

والعافية الصحة  مع  سبيله  يف  موتًة  ويرزقنا  اإلسالم،  عند    دين 
ُ ابلقيع  وجيعل قربنا يف  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  احلبيبروضة   الفردوس ا  نسكنَ وي   جنة 

 . ملسو هيلع هللا ىلص، آمني جباه خاتم انلبيني ملسو هيلع هللا ىلص يف معية احلبيب املصطىف 
 بعض عالمات الساعة 

ه جَّ وَ     عمر بن اخلطابسيدنا    ، أنّ   ابن عمر  سيدنا   عن
إىل حلوان العراق      نضلة بن معاوية األنصاري ه  وجِّ   إىل سعد أنْ 

 .حها تِ فتَ ىلع ضواحيها ويْل ري غِ يلُ 
يف أربعمائة فارس، فأتوا حلوان العراق،    ه سعد نضلةَ قال: فوجّ 

وسَ  غنيمة  فأصابوا  ففتحوها،  ضواحيها  ىلع  وقت  يً بْ فأاغروا  وًكن  ا، 
نضلةُ  فأجلأ  سفْ   الغنيمةَ   الظهر،  إىل  فأذّ   ِح والسِب  قام  ثم  ن  اجلبل، 

 

 . 1/1٣٣ اجلزء اثلاين، رشح انلووي ىلع صحيح مسلم"، " (1)
 (. ٢147، )4/٥٥كتاب القدر،  "،سنن الرتمذي" (٢)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 . فقال: اهلل أكرب اهلل أكرب 
 . كبريا يا نضلة  َت اجلبل: كرّب فسمع جميبا من 

إذا جميٌب  اهلل،  إال  أن ال هلإ  أشهد  قال:  أن  بذلك شهد    فلما  جييبه: 
 . أهل السماوات واألرض 

 . ا رسول اهللحممدً  فلما قال: أشهد أنّ 
 . نيب بعث وال نيب بعدهفإذا جميب جييبه:  

 . فلما أن قال: َح ىلع الصالة
 .قال: طوىب ملن مىش إيلها وواظب عليها 

 . لما أن قال: َح ىلع الفالحف
 . ا وهو ابلقاء ألمتهقال: قد أفلح من أجاب حممدً 

 فلما فرغ من أذانه قمنا، فقلنا: من أنت رمحك اهلل؟ 
قال: أنا وفد اهلل ووفد نبيه ووفد عمر بن اخلطاب، فانفلق عن شيخ  

 .اءحَ عليه ثوبان من الصوف، رأسه كرأس رَ 
 فقلنا: من أنت رمحك اهلل؟ 

وصّ  بَرْثَماَل  ْبُن  ُزَرْيُب  أنا  مريم   قال:  ابن  هذا  عيىس  يف  أسكنين   ،
السماء فيزنل فيكرس   اجلبل، وداع يل بطول احلياة إىل حني نزوهل من 

إذْ أمَ أ مما عليه انلصارى،  الصليب، ويقتل اخلزنير، ويتربّ  لقاء    ا  فاتين 
   ملسو هيلع هللا ىلص  حممد

َ
اخلّط   عمر  ئوا  قرِ فأ وقولوا:  ميّن   اببن  السالم،  عمر  ، يا 

د وقارب، فقد دنا األمر، وأخربوه بهذه اخلصال، فإذا ظهرت يف  سدِّ 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

والنساء  بالرجال،  الرجال  استغىن  إذا  اهلرب،  فاهلرب  حممد  أمة 
ولم  موايلهم،  غري  إىل  وانتموا  مناسبهم،  غري  إىل  وانتسبوا  بالنساء، 

يوقّ  ولم  صغريهم،  كبريهم  و يرحم  كبريهم،  صغريهم  األمر  تُ ر  رك 
يُ  ولم  وتُ باملعروف  به،  يُ ؤمر  ولم  املنكر  وتعلّ رك  عنه،  العلماء نه  م 

ا، ا، والودل غيظً بوا إيلهم ادلرهم وادلينار، وًكن املطر قيظً جلِ العلم يلَ 
وفضَّ وطوَّ  املنار،  وشيّ لوا  املساجد،  وزخرفوا  املصاحف،  دوا ضوا 

وبا  األرحام،  وقطعوا  بادلنيا،  ادلين  وباعوا  األحاكم، ابلناء،  عوا 
فسلّ  منه  خري  هو  من  إيله  فقام  بيته  من  الرجل  وركبت  وخرج  م، 

 . الفروج الرسوج، فعند ذلك قيام الساعة
 . قال: ثم اغب عنا 

 . بما أفاء اهلل عليه وما اكن من خرب نضلة  عمرإىل   سعدفكتب 
أبوكَ سعدإىل      عمر وكتب   هلل  ِِسْ :  من    ،  معك  ومن  أنت 

فإنّ  واألنصار،  أنّ   ملسو هيلع هللا ىلصانلِب    املهاجرين  أصحاب  رجاًل   حدثنا  من   
 . عيىس نزل ذلك اجلبل

باألذان   سعدفسار   ينادي  املهاجرين واألنصار  أربعة آالف من  يف 
 . (1) ا، فال جوابأربعني يومً 

 ملسو هيلع هللا ىلص. رمحهم اهلل تعاىل وغفر نلا بهم، آمني جباه خاتم انلّبيني 
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 

 . 1٠٢ص الفصل السادس،  ،لألصفهاين دالئل انلبوة"" (1)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 
 فضل نقل أربعني حديًثا إىل املسلمني 

ْربَِعنَي َحِديًثا ِمْن »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  
َ
يِت أ مَّ

ُ
َمْن َحِفَظ ىلَعَ أ

ِديِنهَ  ْمِر 
َ
َشافًِعا   اأ الِقيَاَمِة  يَْوَم  هَلُ  َوُكنُْت  فَِقيًها،  اهلُل  َبَعَثُه 

 .(1) «وََشِهيًدا
مة  قال القاري   العالَّ يلع  احلديث      املالَّ  هذا  رشح  يف 

إىل الرشيف:   األربعني  األحاديث  نقل  هنا  باحلفظ  املراد 
 .(٢) وال عرف معناها هاظْ فَ املسلمني وإن لم حَي 

اهلل  و ومنّهبعون  الرشيف  تعاىل  احلديث  هلذا    واْمتثااًل 
 . تم انلبوة خبعقيدة الأربعني حديًثا حول   لكمسنذكر  
 

 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 
  

 

اإليمان"  ( 1) العلم ورشفه،" شعب  العلم، فصل يف فضل  باب يف طلب   ،  
٢/٢7٠ ( ،17٢٦.) 

 .1/٥17( "مرقاة املفاتيح"، كتاب العلم، ٢)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 
 
 

 
 

 األربعون العطارية يف عقيدة ختم انلبوة 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

َمثَِِّل إِنَّ  »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال رسوقال:      أيب هريرةعن سيدنا   (1)
مْجَلَُه، 

َ
ْحَسنَُه َوأ

َ
نِْبيَاِء ِمْن َقبِِّْل، َكَمثَِل رَُجل  بىََن بَيْتًا فَأ

َ
َوَمثََل األ

بِِه،  َيُطوفُوَن  انلَّاُس  فََجَعَل   ، َزاِويَة  ِمْن  بَلِنَة   َموِْضَع  إاِلَّ 
َويَُقولُونَ  هَلُ،  نَا   :َويَْعَجبُوَن 

َ
فَأ قَاَل:  اللَِّبنَُة؟  َهِذهِ  وُِضَعْت  َهالَّ 

نَا َخاتُِم انلَِّبيِّنيَ  ،للَِّبنَةُ ا
َ
 .(1)«َوأ

سيدنا   (٢) رسوقال:      جابرعن  َوَمثَُل »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال  َمثَِِّل 
 ، ْكَملََها إاِلَّ َموِْضَع بَلِنَة 

َ
َها َوأ َتمَّ

َ
نِْبيَاِء، َكَمثَِل رَُجل  بىََن َداًرا فَأ

َ
اأْل

يَْدُخلُوَنَها   انلَّاُس  لَْواَل فََجَعَل  َويَُقولُوَن:  ِمنَْها،  بُوَن  َويَتََعجَّ
اللَِّبنَةِ  اللَِّبنَِة، ِجئُْت »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال رسو  «!َموِْضُع  نَا َموِْضُع 

َ
فَأ

نِْبيَاءَ 
َ
 .(٢)«فََختَْمُت اأْل

مة   قال  القاري   العالَّ يلع  من    الطييب قال    :   املالَّ  هذا   :
عثوا من اهلدى والعلم، وإرشادهم ه األنبياء وما بُ شّب  ، التشبيه اتلمثيِّل 

بقرص   األخالق  ماكرم  إىل   يِّ شُ   انلاس 
ُ
وأ بنيانه  لكن د  بناؤه،  حسن 

ذلك    ا لسدّ عث نبيا خلله من اللبنة، فبُ   صلحه، وما يسدّ رك منه ما يُ تُ 
 . ( ٣)اهم يف تأسيس القواعد ورفع ابلنيان اخللل مع مشاركته إيّ 

 

 (.  ٣٥٣٥، ) ٢/484كتاب املناقب، باب خاتم انلبيني،   "، صحيح ابلخاري ( "1)

(٢" مسلم(  ص    "،صحيح  انلبيني،  خاتم  ملسو هيلع هللا ىلص  كونه  ذكر  باب  الفضائل،  كتاب 
(.  ٥٩٦٣، ) ٩٦٦ 

 . 1٠/1٠ ، ، باب فضائل سيد املرسلنيكتاب الفضائل "،مرقاة املفاتيح( "٣)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

  روقد ُروي من طريق اتلّواتُ ال سيّما  :    القرطيبقال اإلمام  و
  « اَل نَِِبَّ َبْعِديْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقوهل    بإمجاع األّمة   -من غري أن حيتمل تأوياًل -

ۧنَ ﴿وقال تعاىل:  ِـّ بِّي     اخلرض وإيلاسسيدنا و ،[4٠]األحزاب:   ﴾وََخاَتَم ٱلنَّ
ألنّهما    ؛ مجيًعا باقيان مع هذه الكرامة، فوجب أن يكونا غري نبينّي

نبيَّ  اكنا  نبيّ لو  بعد  يكون  أن  لوجب  قامت    ملسو هيلع هللا ىلصنا  ني  ما  إاّل   ، نِبٌّ
 ه يزنل بعده. أنّ   عيىسسيدنا ادلاللُة يف حديث 

نبيا     رضاخلسيدنا    قلت: تقّدم-  ا اكن  ما  بعد   -ىلع  وليس 
، أيْ  ملسو هيلع هللا ىلصنا نبيّ    .(1) أعلم اهللو ،ابدً أيّديع انلبوة بعده  :نِبٌّ
لُْت »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال رسوقال:      هريرةأيب  عن سيدنا   (٣) فُضِّ

بِالرُّْعِب،  َونرُِصُْت  اللَْكِِم،  َجَواِمَع  ْعِطيُت 
ُ
أ  : بِِستي نِْبيَاِء 

َ
اأْل ىلَعَ 

َوَمْسِجًدا،  َطُهوًرا  رُْض 
َ
اأْل يِلَ  وَُجِعلَْت  الَْغنَائُِم،  يِلَ  ِحلَّْت 

ُ
َوأ

رِْسلُْت إِىَل اخْلَلِْق اَكفًَّة، وَُخِتَم يِبَ انلَِّبيُّونَ 
ُ
 .(٢)«َوأ

 واتلنصيص   ،كثرية  ملسو هيلع هللا ىلص  اتهخصوصيّ :    القسطالينم  قال اإلما 
 .(٣) عداه  ما  نف  ىلع يدل  ال عدد   ىلع

اإلمام   رشح  الرشيف    القاري يلع    املال قد  احلديث   ، هذا 
 : الرشح ما ذكره يفإيلكم و

 

 [. 78-77، ]الكهف: ٥/٣٢٦ اجلزء العارش، "،تفسري القرطِب( "1)

 (. 11٦7، )٢11كتاب املساجد، باب املساجد، ص   "،حيح مسلمص( "٢)

 . 1/٦71 كتاب اتليمم، ،للقسطالين "إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ( "٣)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

ْعِطيُت َجَواِمَع اللَْكِمِ »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال يف رشح قوهل
ُ
ة إجياز يف  قوّ   أي:  :«أ

   اللفظ مع بسط  
ُ
ويف    ، باللكمات اليسرية املعاين الكثريةبنّي يف املعىن فأ

الّسّنة" اهلُل سبحانه بلفظه  القرآن  :قيل: جوامع اللكم يه  "رشح  ، مَجَع 
 . كثرية يف ألفاظ يسرية معان  

 :  «َونرُِصُْت بِالرُّْعِب »  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال يف رشح قوهل
َ
د اغيته  طلقه هنا وقيّ أ

 .فيما سبق بمسرية شهر  
يف   قوهلوقال  اَكفَّةً »   ملسو هيلع هللا ىلص  رشح  اخْلَلِْق  إىَِل  رِْسلُْت 

ُ
إىل  :  «َوأ أي: 

اعمّ  بأِسها  اجلنّ املوجودات  من  واحليوانات  امللَ وواإلنس    ة  ك 
 . واجلمادات

قوهل رشح  يف  انلَِّبيُّونَ »  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  يِبَ  فال  :  «وَُختَِم  وجودهم،  أي: 
 ُ ي وال  نِب،  بعدي  بزنولشَك حيدث  دين    عيىس  سيدنا    وترويج   ،

 عن  ا، وناهيك به فضاًل ا رشفً انلظام وكىف به شهيدً   نا ملسو هيلع هللا ىلص ىلع أتمّ نبيّ 
 .(1)سائر األنام

يِل »:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال: قال رسو    بري بن مطعم  ج    عن سيدنا  (4)
مْحَدُ 

َ
َوأ ٌد،  حُمَمَّ نَا 

َ
أ  : ْسَماء 

َ
أ اهلُل   ،ََخَْسُة  َيْمُحو  ِي  اذلَّ الَماَِح  نَا 

َ
َوأ

نَا  
َ
َوأ قََدِِم،  ىلَعَ  انلَّاُس  حُيرَْشُ  ِي  اذلَّ احلَارِشُ  نَا 

َ
َوأ الُكْفَر،  يِب 

 .(٢)«الَعاقُِب 
 

 ، خمترًصا. 14/ 1٠  باب فضائل سيد املرسلني،   كتاب الفضائل،  "، مرقاة املفاتيح ( " 1) 

(٢" باب ما جاء يف أسماء رسول اهلل  "،صحيح ابلخاري (  املناقب،  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   كتاب 
٢/484( ،٣٥٣٢ .) 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 .(1) اذلي ليس بعده نِبّ  :العاقب:  الزهري قال اإلمام 
نَا  »ملسو هيلع هللا ىلص قال:    انلِبّ   أنّ   ،  جابر بن عبد اهلل عن سيدنا   (٥)

َ
قَائُِد  أ

ُل  وَّ
َ
أ نَا 

َ
َوأ فَْخَر،  َواَل  انلَِّبيِّنَي  َخاَتُم  نَا 

َ
َوأ فَْخَر،  َواَل  الُْمرَْسِلنَي 

ع  َواَل فَْخرَ  ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
 .(٢) «َشافِع  َوأ

العالمة   املناوي قال  الرؤوف  قوهل      عبد  رشح  نَا  »  ملسو هيلع هللا ىلص يف 
َ
أ

الُْمرَْسِلنيَ  القيامةوانلبيّ :  «قَائُِد  يوم  وهم    أكونُ   :أي  ،ني  إمامهم 
 . (٣) خلف

سيدنا   (٦) الفزاري عن  سارية  بن   سمعُت قال:      العرباض 
اهلل   انلَِّبيِّنَي،  »  : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  خِبَاتَِم  َمْكتُوٌب  اهلِل  ِعنَْد  إِينِّ 

 .(4)«َوإِنَّ آَدَم لَُمنَْجِدٌل يِف ِطينَِتهِ 
آِخُر فَِإينِّ  »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال: قال رسو    أيب هريرةعن سيدنا   (7)

نِْبيَاِء، َوإِنَّ َمْسِجِدي آِخُر الَْمَساِجدِ 
َ
 .(٥) «اأْل

 

 . ٩8٥كتاب الفضائل، باب يف أسمائه ملسو هيلع هللا ىلص، ص  "،صحيح مسلم( "1)
 (. 4٩، )1/4٠من الفضل،  ملسو هيلع هللا ىلص  باب ما أعطي انلِب "، سنن ادلارِم ( "٢)

 . ٥٦/ ٣حرف اهلمزة،  "، فيض القدير( "٣)
(4" حبان(  ابن  برتتيب صحيح  وأخباره  "، اإلحسان  من صفته  ذكر  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   باب 

 (. ٦٣7٠، )8/1٠٦، كتبة اهلل عنده حممدا خاتم انلبيني 

،  باب فضل الصالة بمسجدي مكة واملدينة كتاب احلج،    "، صحيح مسلم( "٥)
 (. ٣٣7٦، ) ٥٥٣ص 
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٢٢ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

قالت: قال     يقةاعئشة الصدّ أخرى: عن سيدتنا    ويف رواية   (8)
نِْبيَاءِ »رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

َ
نَا َخاَتُم اأْل

َ
َوَمْسِجِدي َخاَتُم َمَساِجِد    ،أ

نِْبيَاءِ 
َ
.(1)«اأْل

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  قال:    أيب أمامة ابلاهيل  عن سيدنا   (٩)
َبْعَدُكمْ »  :يقول َة  مَّ

ُ
أ َواَل  َبْعِدي  نَِِبَّ  اَل  إِنَُّه  انلَّاُس،  َها  يُّ

َ
اَل   ، أ

َ
أ

َربَّ فَاْعبُدُ  دُّوا   ،ُكمْ وا 
َ
َوأ َشْهَرُكْم،  وَُصوُموا  ََخَْسُكْم،  وََصلُّوا 

ْمَوالِ 
َ
أ ْنُفسُ َزًَكَة 

َ
أ بَِها  َطيْبًَة  ِطيُعوا  ُكْم 

َ
َوأ ْمِرُكْم  ُكْم، 

َ
أ ُواَلَة 

 . (٢) «تَْدُخلُوا َجنََّة َربُِّكمْ 
اَكنَْت َبنُو »  : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال: قال رسو    أيب هريرةعن سيدنا   (1٠)

، َوإِنَُّه اَل  نِْبيَاُء، لُكََّما َهلََك نَِِبٌّ َخلََفُه نَِِبٌّ
َ
اِئيَل تَُسوُسُهُم األ  إِِْسَ

.(٣)«َفيَْكُِثُونَ نَِِبَّ َبْعِدي، وََسيَُكوُن ُخلََفاُء  
بأن   « اَل نَِِبَّ َبْعِديْ »  أنّه   :أي،    أمحد يار خان انلعييمقال املفيت  

هارونيكون خليفيت يف حيايت كخليفة   وذلك   موىس  أراد  ا  لمّ  ، 
سيدنا  جبل الطور، فذهب فواعده  يهعل  "اتلوراة"إنزال كتابه  تعاىل اهلل

 . امبلضعة أيّ  خليفة هل يف قومه    هارونوترك أخاه   موىس 
 

،  باب قوهل ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجدكتاب احلج،    "،جممع الزوائد ( "1)
 (. 11٢، )1/4٥و"الفردوس بمأثور اخلطاب"، باب األلف، (، ٥8٥٥، )٣/٦7٠

 (. 7٥٣٥، )8/11٥ من اسمه أيب أمامة ابلاهِّل، ،للطرباين " املعجم الكبري( "٢)

كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إِسائيل،    "،صحيح ابلخاري ( "٣)
٢/4٦1 ( ،٣4٥٥ .) 
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٢٣ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

َبْعِديْ »و نَِِبَّ  يكون    «اَل  بعد  خليفبأن  ، للمستقل  وفايت يت 
ديخُ ما  فإنّ  سالطني  هم  اإلسالملفايئ  هم  روحانيّ ال  ايئلفوخُ   ،ن  ون 

 .(1)األويلاء والعلماء 
 :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    سمعُت قال:      أيب هريرةعن سيدنا   (11)

اُت لَْم َيبَْق ِمَن » َ ةِ إاِلَّ الُمبرَشِّ  . «انلُّبُوَّ
اُت؟  َ  قَالُوا: َوَما الُمبرَشِّ

احِلَةُ قَاَل: » ْؤيَا الصَّ  .(٢)«الرُّ
اَل َيبىَْق  »، أّن انلِّب ملسو هيلع هللا ىلص قال:    يقةاعئشة الصدّ عن سيدتنا   (1٢)

اُت  َ ٌء إاِلَّ الُْمبرَشِّ ةِ يَشْ  .«َبْعِدي ِمَن انلُّبُوَّ
اُت؟قالوا: يا رسول اهلل، وما  َ  الُْمبرَشِّ

ْو تَُرى هَلُ قال: »
َ
احِلَُة، يََراَها الرَُّجُل أ ْؤيَا الصَّ  .(٣) «الرُّ

مالك عن سيدنا   (1٣) بن  قال رسو    أنس  إِنَّ »  : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال: 
َة قَدِ  .(4) «اْنَقَطَعْت فاََل رَُسوَل َبْعِدي َواَل نَِِبَّ   الرَِّسالََة َوانلُّبُوَّ
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 

 ، تعريبًا من األردية.٣4٦/ ٥، " ( "مرآة املناجيح1)

 (. ٦٩٩٠، )4/4٠4كتاب اتلعبري، باب املبرشات،  "، صحيح ابلخاري ( "٢)

 (. ٢٥٠٣1، )٩/4٥٠مسند السيدة اعئشة،  "، مسند أمحد بن حنبل( "٣)

،  4/1٢1،  باب ذهبت انلبوة وبقيت املبرشاتكتاب الرؤيا،    "،سنن الرتمذي( "4)
(٢٢7٩ .) 
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٢4 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

سيدنا   (14) رسو    حذيفةعن  قال  ٌد، »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال:  حُمَمَّ نَا 
َ
أ

الُْمَقفِّ  نَا 
َ
َوأ اتلَّْوبَِة،  َونَِِبُّ  الرَّمْحَِة،  نَِِبُّ  نَا 

َ
َوأ مْحَُد، 

َ
أ نَا 

َ
نَا َوأ

َ
َوأ  ،

، َونَِِبُّ الَْماَلِحمِ  .(1)«احْلَارِشُ
العالمة   البّ قال  عبد  وهو    :القافية:    ابن  الرأس  ُمؤّخر 

  ؛ ومنه قيل يف أسماء انلِّب ملسو هيلع هللا ىلص الُمقّف   ،وقافية لّك يشء  آِخره   ،الَقَذاُل 
األنبياء آِخر  الشعر  ،ألنّه  قوايف  ِخذْت 

ُ
أ أواخر    ؛ومنها  ألنّها 

 . (٢)األبيات

نَا  »  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص  عن انلِب  ،  بن عباسعبد اهلل  عن سيدنا   (1٥)
َ
أ

، َواخْلَاَتمُ  ، َوالُْمَقفِّ ٌد، َواحْلَارِشُ مْحَُد، َوحُمَمَّ
َ
 .(٣)«أ

سيدنا   (1٦) هريرةعن  رسو    أيب  قال  حَنُْن »  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال: 
ابُِقوَن يَْوَم الِقيَاَمةِ   .(4)«اآلِخُروَن السَّ

اإلمام   انلووي قال  رشف  بن  احلديث      حيىي  هذا  رشح  يف 
السابقون   ،معناه اآلخرون يف الزمان والوجود   :قال العلماءالرشيف:  

 .(٥)ة قبل سائر األممفتدخل هذه األمة اجلنّ  ،ةبالفضل ودخول اجلنّ 
 

 (. ٣٦1، )٢1٥، ص ملسو هيلع هللا ىلص  ئهباب ما جاء يف أسما  ، للرتمذي "الشمائل املحمدية( "1)

(٢" الرب   "االستذاكر (  عبد  جامع   ،البن  باب  السفر،  يف  الصالة  قرص  كتاب 
 . ٣٦٢/ ٢الرتغيب يف الصالة، 

 (. ٢٢8٠، )1/٦٢٢من اسمه أمحد،  "،املعجم األوسط( "٣)

 (. 87٦، )1/٣٠٣كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة،  "، صحيح ابلخاري ( "4)

 . ٣/14٢اجلزء السادس،  "، ووي ىلع صحيح مسلمرشح انل( "٥)
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٢٥ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

سيدنا   (17) رسو    حذيفةعن  قال  حَنُْن  »   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لقال: 
ْنيَا،   ادلُّ ْهِل 

َ
أ ِمْن  لَُهْم اآْلِخُروَن  الَْمْقِِضُّ  الِْقيَاَمِة،  يَْوَم  لُوَن  وَّ

َ
َواأْل

 . (1)«َقبَْل اخْلاََلئِِق 

أّن رسو  عمرو بن قيسعن سيدنا   (18) إِنَّ  »  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    ل، 
اْخِتَصاًرا  يِلَ  َواْخترََصَ  الَْمرُْحوَم  َجَل 

َ
اأْل يِبَ  ْدرََك 

َ
أ َفنَْحُن   ،اهلَل 

ابُِقوَن يَْوَم الِْقيَاَمةِ    .(٢)«اآْلِخُروَن، َوحَنُْن السَّ
العالمة   املناوي قال  الرؤوف  قوهل      عبد  رشح  ملسو هيلع هللا ىلص يف 

  .(٣)حَّّت صار كثري املعاين قليل األلفاظ: «َواْخترََصَ يِلَ اْخِتَصاًرا »
 

: قال    عمر بن اخلطاب : عن سيدنا  وورد يف رواية أخرى  (1٩)
 .(4) «إِنََّما بُِعثُْت فَاحِتًا وََخاَتًما » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لقال رسو

سيدنا   (٢٠) هريرةعن  اهلل      أيب  نِب  َل »  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أّن  وَّ
َ
أ ُكنُْت 

 .(٥) «انلَِّبيِّنَي يِف اخْلَلِْق َوآِخَرُهْم يِف ابْلَْعِث 

 

(1" مسلم(  ه  "،صحيح  باب  اجلمعة،  ص  دكتاب  اجلمعة،  يلوم  األمة  هذه  اية 
٣٣٢( ،1٩8٢ .) 

 (. ٥4، ) 1/4٢من الفضل،  ملسو هيلع هللا ىلص  باب ما أعطي انلِب "، سنن ادلارِم ( "٢)

 . 1/171حرف اهلمزة،  "، اتليسري برشح اجلامع الصغري ( "٣)
عبد  (  4) الكتاب،  "مصنف  أهل  مسألة  الكتاب،  أهل  كتاب  ،  8٩/ ٦الرزاق"، 

 (. ٥٢٠٢، ) 4/٣٠8باب يف حفظ اللسان،  "،شعب اإليمان"(، و1٠1٩٩)

 (. ٢٦٦٢، )4/٣4 مسند أيب هريرة، "،مسند الشاميني( "٥)
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٢٦ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

مامة  ابلاهيلعن سيّدنا   (٢1)
 
أ  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسوُل قال: خَطبنَا      أيب 

نَا آِخُر قال: »ف
َ
َممِ أ

ُ
ْنتُْم آِخُر اأْل

َ
نِْبيَاِء، َوأ

َ
 .(1) «اأْل

 : ىلع األنبياء ملسو هيلع هللا ىلصسبب تفضيل انليب  
اهلمداينسيّدنا  عن   بن صالح  أبا جعفر    سألُت   قال:    سهل 

وهو آخر من    ،م األنبياءملسو هيلع هللا ىلص يتقدّ   دحممّ   كيف صارَ  :  د بن يلع حممّ 
إنّ  قال:  لمّ   بعث؟  تعاىل  آدَم ِمناهلل  ِمن بين  أخذ  يَّتَهم  ورِ ُظهُ   ا  ُذرِّ هم 

لَسُت بِربُِّكم  ،وأشَهَدهم ىلع أنُفِسهم
َ
 :ن قالل مَ د ملسو هيلع هللا ىلص أوّ اكن حممّ   ؟أ

 .(٢)م األنبياء، وهو آخر من بعثبل، وذللك صار يتقدّ 
ُل » :  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل    أيب ذرٍّ الِغفاري عن سيّدنا   (٢٢) وَّ

َ
أ

آَدمُ  نِْبيَاِء 
َ
وََعلَيِْهْم   ،اأْل وََسلََّم  َعلَيِْه  اهلُل  َصلَّ  ٌد  حُمَمَّ َوآِخُرُهْم 

مْجَِعنيَ 
َ
 .(٣) «أ

سيّدنا   (٢٣) اعمر  عن  بن  قبة   اهلل     ع  قال رسول  لَْو »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: 
اِب   .(4)«اَكَن نَِِبٌّ َبْعِدي لاََكَن ُعَمَر ْبَن اخلَطَّ

اإلمام   بّطالقال  الرشيف:      ابن  وال يف رشح هذا احلديث 
أنْ  نِبٌّ   سبيل  بعده  أنْ   ، يكون  سبيل  ال  بن    عمريكون    كما 

 

 (. 4٠77، )4/4٠4 ، ...إلخباب فتنة ادلجالكتاب الفت،  "، سنن ابن ماجه" (1)

 .7/ 1ملسو هيلع هللا ىلص...إلخ،  باب خصوصية انلِب  ،للسيوط  الكربى""اخلصائص  (٢)
 (. 1٣، )٣٩باب أول األنبياء، ص  ،للطرباين " كتاب األوائل" (٣)

املناقب،    "،سنن الرتمذي"  (4) ،  باب يف مناقب أيب حفص عمر بن اخلطابكتاب 
٥/٣8٥( ،٣7٠٦.) 
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٢7 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 .(1)ا نبيا   اخلّطاب
اإلمام   الرؤوف  وقال  احلديث      املناوي عبد  هذا  رشح  يف 

إبانة عن فضل ما جعله اهلل  الرشيف:       بن اخلّطاب  لعمرففيه 
وفيه إشارة   ،حاهل منهمن أوصاف األنبياء وخالل املرسلني وقرب  مِ 

  انلِبَّ   فكأنّ   ،ن يشاءإيله مَ   ليست باستعداد بل جيتِب  ةَ انلبوّ   إىل أنّ 
أوصاف   إىل  أشار  يف    ملسو هيلع هللا ىلص  اخلّطاب  عمرمجعت  اكنت     بن  لو 

 .(٢)ة باالصطفاء ال باألسبابانلبوّ و  ،ا موجبة للرسالة لاكن بها نبيا 
سيّدنا  (٢4) ع    عن  األكو  بن  ة   اهلل  سل م  رسول  قال  : ملسو هيلع هللا ىلص  قال: 

ْن يَُكوَن نَِِبٌّ »
َ
يُق َخرْيُ انلَّاِس، إاِلَّ أ دِّ بُو بَْكر  الصِّ

َ
 .(٣) «أ

سيّدنا  (٢٥) اهلل    ثوبان  عن  رسول  قال  يِف »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال:  َسيَُكوُن 
  ، نَُّه نَِِبٌّ

َ
ابُوَن ثاََلثُوَن، لُكُُّهْم يَْزُعُم أ يِت َكذَّ مَّ

ُ
نَا َخاَتُم انلَِّبيِّنَي  أ

َ
َوأ

 .(4) «اَل نَِِبَّ َبْعِدي
 

ابلخار  (1) صحيح  بطال،  ي" "رشح  االستسقاء،    البن  صالة  باب  كتاب 
 . ٣/4٢الكسوف مجاعة، 

 . ، بترصف414/ ٥حرف الالم،   "، فيض القدير" (٢)
الزوائد"  (٣) املناقب،    "،جممع  الصديق،    فضل  يف  جامعباب  كتاب  بكر  أيب 

٩/٢4( و"14٣1٥،  الرجال(،  ضعفاء  يف  اسمه  الاكمل  من  عدي،  البن   "
 . ٦/484عكرمة، 

داود "  (4) أيب  واملالحم،    "،سنن  الفت  ودالئلها كتاب  الفت  ذكر  ،  4/1٣٢،  باب 
(4٢٥٢ .) 
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٢8 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

وقد ظهر ما يف هذا  :    القسطالين  دأمحد بن حممّ قال اإلمام
مَ  عّد  فلو  انلبوّ احلديث  اّدىع  مِ ن  ممّ ة  زمنه ملسو هيلع هللا ىلص  بذلك ن  اشتهر  ن 

 .(1) واتبعه مجاعة ىلع ضالهل لوجد هذا العدد
بن ايلمان   عن سيّدنا  (٢٦) قال رسول اهلل    حذيفة  :ملسو هيلع هللا ىلص  قال: 

ِمنُْهْم » وَن،  وَِعرْشُ َسبَْعٌة  ابُوَن  َكذَّ الُوَن  َدجَّ يِت  مَّ
ُ
أ يِف  يَُكوُن 

نَا َخاَتُم انلَِّبيِّنَي اَل نَِِبَّ َبْعِدي
َ
ْربََعُة نِْسَوة ، َوأ

َ
 .(٢) «أ

قال: َخلََّف رَُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص     سعد بن أيب وّقاص    عن سيّدنا  (٢7)
الِب   يِب ط 

 
َّ ْبن  أ ِ  !َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهللِ ، يِف َغْزَوةِ َتبُوكَ  عنه  يلع 

َفَقاَل  بْيَاِن؟  َوالصِّ النَِّساِء  يِف  »ملسو هيلع هللا ىلص  خُتَلُِّفيِن  ْن : 
َ
أ تَْرىَض  َما 

َ
أ

اَل  نَُّه 
َ
أ َغرْيَ  ُموََس؟  ِمْن  َهاُروَن  لَِة  بَِمزْنِ ِمينِّ  نَِِبَّ   تَُكوَن 

 .(٣) «َبْعِدي
اإلمام   انلووي قال   إثباُت   هذا احلديث  يف:    حييي بن رشف 

ه ن غريِ مِ   فيه لكونه أفضَل   َض عرُّ وال تَ      بن أيب طالب  لعيلّ   فضيلة  
ما قال ملسو هيلع هللا ىلص إنّ   انلِبَّ   ألنّ   ؛هه بعدَ خالِف تِ السْ   وليس فيه داللةٌ   ،هأو مثلِ 

 

 . 1٥/8٠كتاب الفت،  "،إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري " (1)
،  ٩/٩٩،  حذيفة بن ايلمانمسند أمحد بن حنبل"، مسند األنصار، حديث  "  (٢)

(،  ٣٠٢٦، ) ٣/1٦٩،  حذيفة بن ايلمانمن اسمه    "،(، و"املعجم الكبري٢٣418)
 فظ هل.والل

أيب  "  (٣) بن  لَع  فضائل  من  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  مسلم"،  صحيح 
 (. ٦٢18، )1٠٠٦طالب، ص 
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٢٩ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

وك  تبُ   يف املدينة يف غزوةِ   هُ تخلفَ حني اسْ      بن أيب طالب  لعيلّ هذا  
أنّ   دُ ؤيِّ ويُ  خليفةً شبَّ المُ     هارونسيّدنا    هذا  يكن  لم  به  بعد    ه 

سيّدنا  وقبل وفاة      موىس سيّدنا   يف حياة  ويّف بل تُ     موىس سيّدنا  
سنَ     موىس  أربعني  هو مشهورٌ   ة  بنحو  ما  األخبار    ىلع  أهل  عند 

قالوا  اسْ وإنّ   :والقصص  ذهَب فَ تخلَ ما  حني  للمُ ربِّ   مليقاِت   ه  ناجاة ه 
 . (1)واهلل أعلم

أيب وقاصعن سيدنا   (٢8) بن  اهلل  قال:      سعد   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول 
«  : نَِِبَّ ِلَعِِّلي اَل  نَُّه 

َ
أ إاِلَّ  ُموََس،  ِمْن  َهاُروَن  لَِة  بَِمزْنِ ِمينِّ  نَْت 

َ
أ

.(٢) «َبْعِدي
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

خرج علينا  :    العاص   بن   بن عمرو عبد اهلل  سيدنا  يقول   (٢٩)
نَا »  ع، فقال:دّ ا اكملوَ يومً   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

َ
دٌ   أ ،  انلَِِّبُّ   حُمَمَّ ُّ ِمِّ

ُ
نَا  اأْل

َ
 أ

دٌ  ،  انلَِِّبُّ   حُمَمَّ ُّ ِمِّ
ُ
نَا   اأْل

َ
دٌ   أ ،  انلَِِّبُّ   حُمَمَّ ُّ ِمِّ

ُ
 نَِِبَّ   َواَل   ،-ثاََلثًا -  اأْل

 .(٣) «َبْعِدي

 

 . 8/174رشح انلووي ىلع صحيح مسلم"، اجلزء اخلامس عرش، " (1)
(٢" الصحابة(  فضائل  كتاب  مسلم"،  أيب   ،صحيح  بن  لَع  فضائل  من  باب 

 (. ٦٢17، )1٠٠٦ص  ،طالب

(٣" بن  (  أمحد  العاص،  مسند  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  مسند  حنبل"، 
٢/٦٦٦ ( ،7٠٠٠.) 
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٣٠ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 اَل »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل    بن أيب طالب  يلععن سيدنا   (٣٠)
لُْت 

َ
ْعَطاِنيِه، إاِلَّ  َشيْئًا   اهللَ  َسأ

َ
نَّهُ  إاِلَّ   أ

َ
 .( 1) «َبْعَدكَ  نَِِبَّ  اَل : يِل  قَاَل  أ

الرشيف:   (٣1) احلديث  يف  ورد  َملََكنْيِ ...»وقد  اهلل  )يف   َيبَْعُث 
 ،ِه يِف قرَبِ   فَيَْستَوِي َجالًِسا ،  اْجِلْس :  )للميّت(  َفيَُقوالِن هَل القرب(  

 َمْن َربَُّك؟ َوَما ِدينَُك؟ َوَمْن نَِبيَُّك؟  :َفيَُقوالِن هَلُ 
َ :  َفيَُقوُل   يَك   اَل   وَْحَدهُ   اهلل  َريبِّ دٌ وَ   ،ِدييِن َواإْلِْساَلم    هَلُ،  رَشِ   حُمَمَّ

 انلَِّبيِّنَي.   َخاَتمُ َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  نَِبّيِّ 
 .(٢)«َصَدقَْت  :هَلُ  َفيَُقوالنِ 

اهلل   (٣٢) رسوُل  سيّدنا    ملسو هيلع هللا ىلصفرّس  اجلهينضحاك  ِحلم  زمل     بن 
اَعُة ...»قائاًل:   السَّ فَِِهَ  تَِّقيَها 

َ
أ ْيتيُِن 

َ
َوَرأ يَْت 

َ
َرأ الَّيِت  انلَّاقَُة  ا  مَّ

َ
أ

يِت  مَّ
ُ
َة َبْعَد أ مَّ

ُ
 . (٣) «َعلَيْنَا َتُقوُم اَل نَِِبَّ َبْعِدي َواَل أ

 

حممود،  (  1) اسمه  من  األوسط"،  )٦/٣٩"املعجم  و 7٩17،  البن  " (،  السنة" 
 (، واللفظ هل. 1٣48، )٣٠٣اعصم، ص 

"موسوعة ابن أيب ادلنيا"، كتاب ذكر املوت، برشى املؤمن وإنذار الاكفر،  (  ٢)
٥/474( هل،  ٢٥4،  واللفظ  خمترًصا،  دار  (،  أن  يف  باب  اإليمان"،  و"شعب 

 (. ٣٩٥، )٣٥٦/ 1املؤمنني اجلنة والاكفرين انلار،  

اجلهين،  (  ٣) زمل  بن  ضحاك  اسمه  من  الكبري"،  )8/٣٠٣"املعجم   ،814٦  ،)
و  هل،  باب واللفظ  للبيهيق،  انلبوة"    زمل   ابن  رؤيا  يف  روي   ما  "دالئل 

 ، خمترًصا. 7/٣8اجلهين، 
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٣1 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

: ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل    عباسعبد اهلل بن  عن سيدنا   (٣٣)
َفيَُقوُل: » انلَّاِس،  َل  وَّ

َ
أ الِقيَاَمِة  يَْوَم  َوقَْوَمُه  نُوًحا  يَْدُعو  اهلَل  إِنَّ 

َجبْتُْم نُوًحا 
َ
 ؟ َماَذا أ

َمَرنَا َواَل َنَهانَا 
َ
 .فيقولون: َما َداَعنَا َوَما بَلََّغنَا َواَل نََصَحنَا َواَل أ

ِلنَي َواآْلِخِريَن َفيَُقوُل نُوٌح:   وَّ
َ
َدَعْوُتُهْم يَا رَبِّ ُداَعًء فَاِشيًا يِف اأْل

فَانْتََسَخُه   مْحََد 
َ
أ انلَِّبيِّنَي  َخاتَِم  إىَِل  اْنتَََه  َحَّتَّ  ة   مَّ

ُ
أ َبْعَد  ًة  مَّ

ُ
أ

قَهُ  ُه َوآَمَن بِِه وََصدَّ
َ
 . َوقََرأ

مَّ 
ُ
َوأ مْحََد 

َ
أ اْدُعوا  لِلَْماَلئَِكِة:  اهلُل  اهلِل َفيَُقوُل  رَُسوُل  يِت 

ْ
َفيَأ تَُه، 

يِْديِهمْ ملسو هيلع هللا ىلص  
َ
أ بنَْيَ  نُورُُهْم  يَْسََع  تُُه  مَّ

ُ
اهلِل    ،َوأ رَُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َفيَُقوُل 

ِمَن  قُلَْت  َما  يِع  مَجِ يِف  نََّك 
َ
أ بِِه  نََشْدَتنَا  بَِما  نَْشَهُد  فَِإنَّا  تُُه:  مَّ

ُ
َوأ

اِدقِنيَ   .(1) «الصَّ
حديثًا طوياًل وفيه قال: قال رسول     أبو هريرةروى سيدنا   (٣4)

ِعيىَس ...»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ايلَْوَم  --  َفيَُقوُل  َغِضَب  قَْد  َريبِّ  إِنَّ   :
َولَْم  ِمثْلَُه،  َبْعَدُه  َيْغَضَب  َولَْن  ِمثْلَُه،  َقبْلَُه  َيْغَضْب  لَْم  َغَضبًا 

اْذَهبُوا إِىَل   ،اْذَهبُوا إِىَل َغرْيِي   ،يَْذُكْر َذْنبًا، َنْفِِس َنْفِِس َنْفِِس 
حُمَ  يَا  َفيَُقولُوَن:  ًدا  حُمَمَّ تُوَن 

ْ
َفيَأ  ، د  دُ حُمَمَّ اهلِل   مَّ رَُسوُل  نَْت 

َ
أ ملسو هيلع هللا ىلص 

 

ىلع  (  1) األنبياء    الصحيحني"،"املستدرك  من  املتقدمني  تواريخ  كتاب 
قومه،   واملرسلني، نوح  إبالغ  ىلع  القيامة  يوم  وأمته  نبينا  شهادة 

 . ، خمترًصا ( 4٠٦٦، ) 41٥/٣
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٣٢ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

َوَما وََخاتَ  َذنِْبَك  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  لََك  اهلُل  َغَفَر  َوقَْد  نِْبيَاِء، 
َ
األ ُم 

َر، اْشَفْع نَلَا إِىَل َربَِّك  خَّ
َ
 .(1) «...تَأ

 يااا شاافيع الااورى سااالم عليااك
 ياااا نااايب اهلااادى ساااالم علياااك .

. 
 خااااتم األنبيااااء ساااالم علياااك

 األصااافياء ساااالم علياااكسااايد  .
. 

ا » :  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل   عمر بن اخلطابعن سيدنا   (٣٥) لَمَّ
ْذنََب آَدُم  

َ
َسُه إِىَل الَْعْرِش   ملسو هيلع هللا ىلصأ

ْ
ْذَنبَُه َرَفَع َرأ

َ
ي أ ِ نَْب اذلَّ فقال:   ،اذلَّ

د  إاِلَّ َغَفْرَت يِل  لَُك حِبَقِّ حُمَمَّ
َ
ْسأ

َ
 . أ

ْوََح اهلُل إيَِلْهِ 
َ
ٌد؟  :فَأ ٌد َوَمْن حُمَمَّ  َوَما حُمَمَّ

َعرِْشَك،  إِىَل  يِس 
ْ
َرأ َرَفْعُت  َخلَْقتيَِن  ا  لَمَّ اْسُمَك،  َتبَارََك  فقال: 

ِفيِه َمْكتُوٌب:   إهَِلَ إاِلَّ اهللُ "فَِإَذا  إهَِلَ إاِلَّ   ،اَل  ٌد رَُسوُل اهلِل، اَل  حُمَمَّ
ِعنَْدَك    ،اهللُ  ْعَظَم 

َ
أ َحٌد 

َ
أ لَيَْس  نَُّه 

َ
أ َفَعِلْمُت  اهلِل،  رَُسوُل  ٌد  حُمَمَّ

ْن َجَعلَْت اْسَمُه َمَع اْسِمَك قَ   . ْدًرا ِممَّ
ْوََح اهلُل َعزَّ وََجلَّ إيَِلِْه: يَا آَدمُ 

َ
يَِّتَك   !فَأ  ،إِنَُّه آِخُر انلَِّبيِّنَي ِمْن ُذرِّ

يَِّتَك  َمِم ِمْن ُذرِّ
ُ
تَُه آِخُر اأْل مَّ

ُ
 .(٢)«َولَْواَلُه يَا آَدُم َما َخلَْقتَُك  ،َوإِنَّ أ

  آَدمُ   نََزَل »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل    أيب هريرةعن سيدنا   (٣٦)
َل   فَاْستَوَْحَش،  بِالِهنْدِ  يُل   فزََنَ َذانِ   َفنَاَدى  ِجرْبِ

َ
،  اهللُ :  بِاأْل ْكرَبُ

َ
 أ

، اهللُ  ْكرَبُ
َ
ْشَهدُ  أ

َ
نْ  أ

َ
ْشَهدُ  اهلُل، إاِلَّ  إهَِلَ  اَل  أ

َ
نَّ  أ

َ
ًدا أ .اهللِ  رَُسوُل  حُمَمَّ

 

نوح...إلخ،  (  1) مع  محلنا  من  ذرية  باب  اتلفسري،  كتاب  ابلخاري"،  "صحيح 
 ا. رصً ت(، خم471٢، )٣/٢٦٠

 . ٢/8٢حممد،  "املعجم الصغري"، من اسمه ( ٢)
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٣٣ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

دٌ  َوَمنْ : هَلُ  َفَقاَل   َهَذا؟  حُمَمَّ
كَ  آِخرُ  َهَذا: فقال نِْبيَاءِ   ِمنَ  َودَلِ

َ
 .(1) «اأْل

إِنَّ ُموََس »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل    أيب هريرةعن سيدنا   (٣7)
ةِ  مَّ

ُ
اأْل َهِذهِ  ِذْكَر  ِفيَها  فَوََجَد  َها 

َ
َوقََرأ اتلَّْوَراُة،  َعلَيِْه  نََزلَْت  ا   ،لَمَّ

ابُِقوَن،  ًة ُهُم اآْلِخُروَن السَّ مَّ
ُ
لَْواِح أ

َ
ِجُد يِف اأْل

َ
، إِينِّ أ َفَقاَل: يَا َريبِّ

يِت  مَّ
ُ
مْحَدَ  ،فَاْجَعلَْها أ

َ
ُة أ مَّ

ُ
 .(٢) «قَاَل: تِلَْك أ

ا َخلََق »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل    أيب هريرة عن سيدنا   (٣8) لَمَّ
  َ آِلَدَم بَنِيِه، فََجَعَل يََرى فََضائَِل َبْعِضِهْم اهلُل َعزَّ وََجلَّ آَدَم َخريَّ

يَا رَبِّ  َفَقاَل:  ْسَفِلِهْم، 
َ
أ يِف  َساِطًعا  نُوًرا  فََرآيِن  قَاَل:   ، َبْعض  ىلَعَ 

 َمْن َهَذا؟ 
مْحَُد  

َ
أ ُل َواآْلَخرُ   ملسو هيلع هللا ىلص،قَاَل: َهَذا اْبنَُك  وَّ

َ
اأْل ُل َشافِع    ،ُهَو  وَّ

َ
أ ، َوُهَو 

ع   ُل ُمَشفَّ وَّ
َ
 .(٣) «َوأ

سيدنا   (٣٩) هريرة روى  طوياًل     أبو  يللة    وفيه:  حديثًا  )ويف 
اهلل  رسول  ليق  األنبياء   ملسو هيلع هللا ىلص   املعراج  ىلع      أرواح  فأثنوا 

 

 (. ٦٥٦٦، )٥/1٢٣"حلية األويلاء"، عمرو بن قيس املاليئ، ( 1)

 (، خمترًصا. ٣٣، ) ٣٣، ص ألصفهاين"دالئل انلبوة" ل( ٢)

 ما   اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب  رسول  إىل  العرب   وفود   أبواب  "دالئل انلبوة" للبيهيق، مجاع(  ٣)
و"كزن  ٥/48٣ربه،    بنعمة  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  حتدث  يف  جاء كتاب ،  العمال"، 

احلادي   اجلزء  البرشية،  وصفاته  وأسمائه  حممد  نبينا  فضائل  الفضائل، 
(، واللفظ هل.٣٢٠٥٣، ) ٦/1٩7عرش، 
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٣4 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

لككم أثىن ىلع ربه وأنا منث  »ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال انلِبُّ    ، ( هم تعاىلربّ 
ىلع ريب، احلمد هلل اذلي أرسلين رمحة للعاملني، وًكفة للناس 

الفرقان، فيه تبيان لك يشء، وجعل   ا، وأنزل لَعَّ ا ونذيرً بشريً 
وسطً  أميت  وجعل  للناس،  أخرجت  أمة  خري  وجعل أميت  ا، 

اآلخرونأميت   وهم  األولون  ووضع هم  صدري،  يل  ورشح   ،
.(1)«اا وخاتمً فاتً عين وزري، ورفع يل ذكري، وجعلين 

 

بنسيدنا    خطبنا :  قال    نرضة  أيبسيدنا    عن (4٠) اهلل    عبد 
إِنَُّه لَْم »  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال:  قالف   ابلرصة  منرب  ىلع    عباس

ُت  يَُكْن نَِِبٌّ إاِلَّ 
ْ
ْنيَا، َوإِينِّ قَد اْختَبَأ َزَها يِف ادلُّ  هَلُ َدْعَوٌة قَْد َتنَجَّ

نَا َسيُِّد َودَلِ آَدَم يَْوَم الِْقيَاَمِة َوال فَْخَر، 
َ
يِت، َوأ مَّ

ُ
َدْعَوِِت َشَفاَعًة أِل

ُل َمْن تَ  وَّ
َ
نَا أ

َ
رُْض َوال فَْخَر، َوبِيَِدي لَِواُء احْلَْمِد  َوأ

َ
نَْشقُّ َعنُْه اأْل

. َوال فَْخَر، آَدُم َفَمْن ُدونَُه حَتَْت لَِوايِئ َوال فَْخرَ 
 : بِلَْعض  َبْعُضُهْم  َفيَُقوُل  انلَّاِس،  ىلَعَ  الِْقيَاَمِة  يَْوُم  َويَُطوُل 

يِب  
َ
أ آَدَم  إِىَل  بِنَا  فَ اْنَطِلُقوا   ، ، لْ الْبرََشِ وََجلَّ َعزَّ  َربِّنَا  إِىَل  يَْشَفْع 

آَدَم   تُوَن 
ْ
َفيَأ بَيْنَنَا،  ي  فَلْيَْقِض  ِ اذلَّ نَْت 

َ
أ آَدُم،  يَا  َفيَُقولُوَن:   ،

َمالئَِكتَُه،  لََك  ْسَجَد 
َ
َوأ َجنَّتَُه،  ْسَكنََك 

َ
َوأ بِيَِدهِ،  اهلُل  َخلََقَك 

 .بَيْنَنَا اْشَفْع نَلَا إِىَل َربِّنَا فَلْيَْقِض 

 

(، خمترًصا.٩٥18، )17/7"مسند الزبار"، مسند أيب محزة أنس بن مالك، ( 1)
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٣٥ 

 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

اجلَنَِّة  ِمَن  ْخرِْجُت 
ُ
أ قَْد  إِينِّ  ُهنَاُكْم،  لَْسُت  إيِنِّ  َفيَُقوُل: 

إاِلَّ  ايْلَْوَم  يِن  يُِهمُّ اَل  َوإِنَُّه  نُوًحا خِبَِطيئيَِت،  اْئتُوا  َولَِكِن  َنْفِِس،   
َس انلَِّبيِّنيَ 

ْ
 . َرأ

إِ  نَلَا  اْشَفْع  نُوُح،  يَا  َفيَُقولُوَن:  نُوًحا،  تُوَن 
ْ
فَلْيَْقِض َفيَأ َربِّنَا  ىَل 

َدَعوُْت  إِينِّ  ُهنَاُكْم،  لَْسُت  إِينِّ  َفيَُقوُل:  ْغَرقَْت   بَيْنَنَا، 
َ
أ بَِدْعَوة  

إاِلَّ  ايْلَْوَم  يِن  يُِهمُّ اَل  َوإِنَُّه  رِْض، 
َ
اأْل ْهَل 

َ
اْئتُوا أ َولَِكِن  َنْفِِس،   

 .إِبَْراِهيَم َخِليَل اهللِ 
َفيَقُ  إِبَْراِهيَم،  تُوَن 

ْ
َربِّنَا،  َفيَأ إِىَل  نَلَا  اْشَفْع  إِبَْراِهيُم،  يَا  ولُوَن: 

 .فَلْيَْقِض بَيْنَنَا 
ثاَلَث   اإْلِْسالِم  يِف  َكَذبُْت  إِينِّ  ُهنَاُكْم،  لَْسُت  إِينِّ  َفيَُقوُل: 

إاِلَّ   ،ِكْذبَات   بِِهنَّ  َحاَوَل  إِْن  قَْوهُلُ:  َواهلِل  اهلِل:  ِديِن  َعْن  ِّي ﴿ 
إِّن 

َهََٰذا ﴿َوقَْوهُلُ:  [  89]الصافات:    ﴾٨٩ َسقِّيم   َكبِّيرُُهۡم  َفَعلَُهۥ  بَۡل 
ُقونَ  تِِه ِحنَي    ،[63]األنبياء:    ﴾٦٣ فَۡسـ َلُوُهۡم إِّن َكانُواْ يَنطِّ

َ
َوقَْوُل اِلْمَرأ

ْخيِت 
ُ
ََت ىلَعَ الَْمِلِك: أ

َ
يِن ايْلَْوَم إاِلَّ   ،أ  َنْفِِس، َولَِكِن َوإِنَُّه اَل يُِهمُّ

ي اْصَطَفاُه اهلُل بِرَِساتَلِِه َوالَكِمهِ اْئتُوا  ِ  .ُموََس اذلَّ
ِي اْصَطَفاَك اهلُل بِرَِساتَلِِه  نَْت اذلَّ

َ
تُونَُه، َفيَُقولُوَن: يَا ُموََس، أ

ْ
َفيَأ

 .َوََكََّمَك، فَاْشَفْع نَلَا إِىَل َربَِّك، فَلْيَْقِض بَيْنَنَا 
نَ  َقتَلُْت  إِينِّ  ُهنَاُكْم  لَْسُت  اَل َفيَُقوُل:  َوإِنَُّه   ، َنْفس  بَِغرْيِ  ْفًسا 

يِن ايْلَْوَم إاِلَّ   . َنْفِِس، َولَِكِن اْئتُوا ِعيىَس ُروَح اهلِل َوََكَِمتَهُ يُِهمُّ
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

تُوَن ِعيىَس َفيَُقولُوَن: اْشَفْع نَلَا إِىَل َربَِّك، فَلْيَْقِض بَيْنَنَا.
ْ
 َفيَأ

إِلًَها ِمْن ُدوِن اهلِل، َوإِنَُّه   ْذُت اختُّ  لَْسُت ُهنَاُكْم، إِينِّ  َفيَُقوُل: إيِنِّ 
يِن ايْلَْوَم إاِلَّ  ْيتُْم لَْو اَكَن َمتَاٌع يِف واَِعء   اَل يُِهمُّ

َ
َرأ

َ
 َنْفِِس، َولَِكْن أ

َكاَن ُيْقَدُر ىلَعَ َما يِف َجْوفِِه َحَّتَّ ُيَفضَّ اخْلَاَتُم؟ 
َ
 خَمْتُوم  َعلَيِْه، أ

 . اَل: َفيَُقولُوَن: اَل قَ 
ًدا  َخاَتُم انلَِّبيِّنَي، َوقَْد َحرَضَ ايْلَْوَم َوقَْد   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: َفيَُقوُل إِنَّ حُمَمَّ

رَ  خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ  . ُغِفَر هَلُ َما َتَقدَّ

ُد، اْشَفْع  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل رَُسوُل اهلِل   تُويِن َفيَُقولُوَن: يَا حُمَمَّ
ْ
نَلَا إِىَل  : " َفيَأ

نَا لََها 
َ
قُوُل: أ

َ
 . (1) «َربَِّك، فَلْيَْقِض بَيْنَنَا، فَأ

 
صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

  

 

 (. ٢٥4٦، )1/٦٠٣بن عباس، عبد اهلل "، مسند  أمحد بن حنبل"مسند ( 1)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 ذكر سيدنا خاتم انلبيني ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتب السابقة 
 

ْعب   سيدنا   قال  أيب اكن من أعلم انلَّاس بَِما    إِنّ   :   األحبار   ك 
ا اكن  شيًئ وًكن لم يّدخر عيّن   ،   م وىس سيدنا    نزل اهلل ىلع أ  ا ممَّ

ينِّ    ك قد علمَت نّ إ   ! يل يا بينّ   : فلّما حرضه املوت داعين فقال   ، يعلم 
َ
أ

أدّ  شيًئ   خرْ لم  كنُت عنك  مّما  حبسُت   ا  قد  أينِّ  إاّل  عنك    أعلمه 
خربك بذلك أ   نْ أ   فكرهُت   ، ورقتني فيهَما نِب يبعث قد اطل زمانه 

عليك   آمن  فتطيعه   نْ إفال  ابني  الَْكذَّ هؤالء  بعض  وقد    ، خيرج 
هلما   عليهما فال تعرضنّ   هما يف هذه الكوة اليت ترى وطينُت جعلُت 

تنظرنّ  هذا   وال  حينك  خريً   فإنّ   ، فيهما  بك  يرد  إن  وخيرج    ، ا اهلل 
 . ثّم إنّه قد مات فدفناه  ، تتبعه   ذلك انلِّبّ 

نْ إيّل مِ   يشء أحّب   فلم يكنْ 
َ
 أنظر يِف الورقتني ففتحُت   ن أ

ول اهلل"ذا فيهَما  إالورقتني ف  الكوة ثمَّ استخرجُت  د ر س  خاتم   ،حم  مَّ
 . (1) "ومهاجره بطيبة ،مودله بمّكة ،ال  ن يِب بعده ،انلَّبِيني
 

 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

 

ال(  1) ذكره    كربى"،"اخلصائص  اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص باب  كتب  وسائر  واإلجنيل  اتلوراة  يف 
 . 1/٢٥، املزنلة
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

 واتلابعني مخسة أقوال ألصحاب سيدنا خاتم انلّبني  
    آدم  سيدنا   قال: بني كتف    بن عبد اهلل جابر  سيدنا   عن (1)

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصد رسول اهلل خاتم انلبيني مكتوب: حممّ 
سيدنا   (٢) الفارس عن  ىلع    سلمان  اهللهبط  رسول   ملسو هيلع هللا ىلص   

 بَِك   حبيِب!:   يا :  ويقول  السالم  يقرؤك   اهللُ :  فقال    جبيل
 ولقد قرنُت منك،    لَعَّ   أكرم  خلًقا   خلقُت   األنبياء، وما   ختمُت 

فال   اسيم،  مع  موضع  أاسمك  يف  ولقد  حَّّت   ذكر  ميع،  تذكر   
وأهلَ ادلّ   خلقُت  أِل نيا  ك عندي،  ومزنتلَ   ك لَعَّ عرفهم كرامتَ ها 

 .(٢) ادلنيا  ما خلقُت  !د ولوالك يا حممّ 

سيدنا   (٣) سيدنا    يف  قال:    الشعيب عن   أنّه  :   إبراهيمجملة 
  اذلي   األِّمُّ   انلِبُّ   يأيتَ   حَّّت   وَُشُعوٌب   ُشُعوٌب   ودلك  ِمنْ   اكئن

.(٣)األنبياء  خاتم يكون
ا يا اكن أمّ   ملسو هيلع هللا ىلصقال أهل اتلحقيق: وكونه  :    اخلازنقال اإلمام  

وبيانه وأعظمها،  معجزاته  أكرب  الكتاب    ملسو هيلع هللا ىلصه  أنّ   :من  بهذا  أَت 
العظيم اذلي أعجزت اخلالئق فصاحته وبالغته وًكن يقرؤه عليهم 

 

. ٢/1٣7 " البن منظور، البن عساكر "خمترص تاريخ دمشق( 1)
، خمترًصا.1٣7-٢/٣٦ " البن منظور، "خمترص تاريخ دمشق البن عساكر( ٢)
 قبل  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  يف  انلبوة  عالمات  "الطبقات الكربى" البن سعد، ذكر(  ٣)

. 1/1٣٠إيله،  يوَح أنْ 
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

تغيري وال  منه  نقصان  وال  فيه  زيادة  غري  من  وانلهار   فدّل   ،بالليل 
 . (1) ذلك ىلع معجزته

 : وأحسن ما قاهل ابلوصريي يف قصيدته
 

ةً  ز  اك  باِاالِْعلِْم يِف اأْلُمُ م ْعجااِ فاا   ك 
ْتمِ يِف   .  اِهلِيَِّة و اتلَّأِدياِب يِف ايلاْ 

ْ
 اجل

. 

  أشعياء   إىل سيدنا   تعاىل   اهللُ   أوَح   :   وهب بن منّبه سيدنا    عن  (4)
 :   وال  ، عميان  من  أعىم  ليس  ّمياا، 

ُ
أ نبياا  ذللك  ُمبْتَِعٌث  إيّن 

وأعيًنا  ُغلًفا،  وقلوًبا  ا،  صما آَذانًا  به  فتُح 
َ
أ الضاّلني،  من  ضاالا 

 أّمتَهُ   وأجعل   َمودِلُه مّكة، وُمهاَجُرُه ِبطيبَة، وُملكه بالّشاِم،عمًيا،  
خرجْت   أّمة   خري 

ُ
ختم    ، ونهيا عن املنكر   باملعروف،   أمًرا   للناس   أ

 
  أ

ت ب،   بكتابهم  . ( ٢)األديان  وبدينهم   الرشائع،   وبرشيعتهم   الك 
الكرام قول سيدنا  أحبيت  ورد يف  منبه!  بن  و  وهب  ملكه  ، 

ملوكية   من   ا ولكنّه ملوكًي     معاوية  وإن اكن حكُم سيدنا  بالشام  
 .( ٣)الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 

[.1٥7، ]األعراف: ٢/147"تفسري اخلازن"، ( 1)
ل(  ٢) انلبوة"  اخلامس،    ،ألصفهاين"دالئل  املتقدمة،  الفصل  الكتب  يف  ذكره 

املاضية األمم  من  والعلماء  األنبياء،  عن  املدونة  السالفة  ص    ،والصحف 
 (، خمترًصا. ٣٣-٣٢، )71-7٢

 ، تعريبًا من األردية. 1/٢٥8( "بهار رشيعت"، ٣)
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 سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص    
 خاتم انلبيني  

سيدنا  (٥) ر يظ  كْعب  بن  حممد  عن  إىل   اهللُ   أوَح:  قال    الق 
  حَّّت   وأنبياء   ملوًكً   ذّرّيتك  من  أبعث  أيّن   :   يعقوب  سيدنا 
 وهو   الَمْقِدس،  بيت  َهيَْكَ   أّمتُه  تَبيِن   اذلي  احلرِمّ   انلِبّ   أبعَث 
.(1)أمحد واسمه  ،األنبياء  خاتم

 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 
 

 أبيات عن ختم انلبوة 
 ملسو هيلع هللا ىلص:  يمدح انلِبّ    ت بحسان بن ثاسيدنا قال 

اتم ِه للنبااااوة خاااا  ل يااااْ  أغاااار ع 
هد .  ماان اهلل ماان نااور يلااوح و  شااْ

. 
مه يِب إىِل  اسااْ م انلااَّ  و ضاام اإْلِ   اسااْ

ّذن أشااهد . ؤ  مااس الْماا 
ْ

 إِذا ق ال  يِف اخل
. 

 سااامه يلحلاااهاوشاااق     مااان 
د . ا حم  مااَّ ذ  ود و هاا  ْم   .(٢)فذو الْع ْرش حم 

. 
 صلى الله على سيدنا محمد   صلوا على الحبيب! 

  

 

 قبل  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول  يف  انلبوة   عالمات  "الطبقات الكربى" البن سعد، ذكر(  1)
. 1/1٢٩إيله،  يوَح أنْ 

الكربى"،  (  ٢) الشهري   ملسو هيلع هللا ىلص باب اختصاصه  "اخلصائص  الرشيف  اسمه  باشتقاق 
 . 1/1٣4، من اسم اهلل تعاىل
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