
 واجبات األمة إزاء النبي  : المحاضرة األولى 

 اخترنا منها  ةحقوق على أمته كثير للنبي الكريم 

 اإليمان به  :  أوًلً 

ُ ِبَماا َتْعَملُاوَن َخِبيار    : قال تعالى ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الهِذي أَنَزْلَنا َوَّللاه  }َفآِمُنوا ِباَّلله

,  , وأن َّللا أرساله للنان واإلنا  تصديق نبوتاه : هو  بهواإليمان [. 8 : ]التغابن 

,  , ومطابقا  تصاديق القلاذ باذلا ةاهادة اللساان وتصديقه في نميع ما ناء به وقاله

, ثام تطبياق  , فإذا انتمع التصديق به بالقلذ والنطق بالةهادة باللسان بأنه رسول َّللا

 .؛ تمه اإليمان به ذلا العمل بما ناء به

  ونوذ طاعته والحذر من معصيته ثانًيا :

فإذا ونذ اإليمان به وتصديقه فيما ناء به ونبت طاعتاه؛ نن ذلاا مماا أتاى 

َ َوَرُسولَُه َولَ َتَولهْوا : به, قال تعالى َها الهِذيَن آَمُنوْا أَِطيُعوْا َّللاه   َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعونَ }َيا أَيُّ

}َفْلَيْحاَذِر الهاِذيَن ُيَخاالِفُوَن َعاْن أَْماِرِن أَن ُتِصايَبُهْم ِفْتَنا   أَْو  : [. وقال تعالى20 : ]اننفال

اات  : [. وقال تعالى63 : ُيِصيَبُهْم َعَذاذ  أَلِيم   ]النور َ َوَرُسولَُه ُيْدِخْلُه َننه }َوَمْن ُيِطِع َّللاه

َ َوَرُساولَُه َتْنِري ِمْن َتْحِتَها اْنَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَذلِاَا الْ  ايُم و َوَماْن َيْعاِه َّللاه ِِ َفاْوُز اْلَع

 .[14 - 13 : َوَيَتَعده ُحُدوَدنُ ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا ِفيَها َولَُه َعَذاذ  ُمِهين    ]النساء

 ِ َ َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصاى  : َقالَ  وَعْن َرُسوَل َّللاه ]َمْن أََطاَعِني َفَقْد أََطاَع َّللاه

]َ ِ َقاالَ  َّللاه اَ  مِله َمااْن : روان البخااري ومسالم. وَعاْن َرُسااوَل َّللاه ِتااي َياْدُخلُوَن اْلَننه ] ُكالُّ أُمه

ِ َوَمْن َيأَْبى َقالَ  اَ  َوَماْن َعَصااِني َفَقاْد ]َمْن أََطااَعِني دَ  : أََبى[ َقالُوا َيا َرُسوَل َّللاه َخاَل اْلَننه

 .أََبى[ روان البخاري

  , واتخاذن قدوة في نميع انمور, والقتداء بهديهاتباعه  : ثالًثا

ُ َوَيْغِفاْر لَُكاْم ُذُناوَبُكْم  : قال تعاالى ِبُعوِني ُيْحِباْبُكُم َّللاه َ َفااته اوَن َّللاه }قُاْل مِن ُكناُتْم ُتِحبُّ

ِحيم    ُ َغفُور  ره  فينذ السير على هديه , والحذر من مخالفتاه [.31 : ]آل عمران َوَّللاه

ِتي َفلَْيَ  ِمنِّي[ : , قال   .روان البخاري ومسلم ]َمْن َرِغَذ َعْن ُسنه

  : محبته أكثر من انهل والولد, والوالد, والنا  أنمعين : رابًعا



}قُااْل مِن َكاااَن آَباااُ ُكْم َوأَْبَنااآُ ُكْم َومِْخااَواُنُكْم َوأَْزَواُنُكااْم َوَعِةاايَرُتُكْم : قااال تعااالى

ِ  َتْرَضاْوَنَها أََحاذه  اِكنُ َوأَْماَوال  اْقَتَرْفُتُموَهاا َوِتَنااَرة  َتْخَةاْوَن َكَسااَدَها َوَمَسا اَن َّللاه مِلَاْيُكم مِّ

ُ لَ َيْهدِ  ُ ِبأَْمِرِن َوَّللاه   ي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ َوَرُسولِِه َوِنَهاد  ِفي َسِبيلِِه َفَتَربهُصوْا َحتهى َيأِْتَي َّللاه

ِبيُّ 24 :]التوب   اى أَُكاوَن أََحاذه مِلَْياِه ِماْن َوالِاِدِن َوَولَاِدِن  :[. وَقاَل النه ]َل ُيْ ِمُن أََحاُدُكْم َحته

اِ  أَْنَمِعيَن[ روان البخاري ومسلم  . َوالنه

  : وقد ثبت في الحديث أن من ثواذ محبته النتماع معه في النن 

[ َقاَل ؟ ]َما أَْعَدْدَت لََها :فقال له النبي , وذلا عندما سأله رنل عن الساع  

 َ ااي أُِحااذُّ َّللاه ِ َمااا أَْعااَدْدُت لََهااا َكِبيااَر َصااَاة  َوَل ِصااَيام  َوَل َصااَدَق   َولَِكنِّ
َيااا َرُسااوَل َّللاه

 .]َفأَْنَت َمَع َمْن أَْحَبْبَت[ روان البخاري ومسلم : َوَرُسولَُه َقالَ 

ُ َوَرُساولُُه ] َثَاث  َمْن ُكنه ِفياِه وَ  :َقاَل و َناَد ِبِهانه َحاَاَوَة اإْلِيَمااِن َماْن َكااَن َّللاه

ِ َوأَْن َيْكاَرَن أَْن َيُعاوَد ِفاي الْ  اُه مِله َّلِله ا ِساَواُهَما َوأَْن ُيِحاذه اْلَماْرَء َل ُيِحبُّ ُكْفاِر أََحذه مِلَْيِه ِممه

ُ ِمْنُه َكَما َيْكَرنُ أَْن  اِر[ روان البخاري ومسلمَبْعَد أَْن أَْنَقَذنُ َّللاه  .ُيْقَذَف ِفي النه

ولةا أن من وفهقه َّللا تعالى لاذلا ذاق طعام اإليماان ووناد حاوتاه, فيساتلذ 

, ول يساالا مل مااا الطاعاا  ويتحماال المةاااقض فااي رضااى َّللا عااز وناال, ورسااوله 

ومان أحباه مان قلباه صادقاً  ؛ نناه رضاي باه رساولً, وأحباه,يوافق ةريع  محماد 

 : ؛ ولهذا قال القائلأطاعه 

 من الُمحذه لمن ُيِحذُّ ُمطيعُ       ادقاً نطعته ـــلو كان ُحبهَا ص

ِصايَحُ [  : النصيح  له؛ لقوله  : ول ةا أن من عامات محبته يُن النه ]الادِّ

ِتِهْم [ روان مسااالم.  : قُْلَناااا لَِماااْن َقاااالَ  اااِ  اْلُمْسااالِِميَن َوَعاااامه ِ َولِِكَتاِباااِه َولَِرُساااولِِه َوِنَِئمه ]َّلِله

التصااديق بنبوتااه, وطاعتااه فيمااا أماار بااه, وانتناااذ مااا نهااى  : والنصاايح  لرسااوله 

لعمال بهاا وتعلمهاا, وا أحاديثاه عنه, وُم ازرته, ونصرته وحمايته حياً وميتاً, ومحيااء

 .عنها, ونةرها, والتخلق بأخاقه الكريم , وآدابه النميل  دفاعلوتعليمها وا

   , ونصرته , وتوقيرن احترامه : خامًسا

ُرونُ َوُتاَوقُِّرونُ...  ] الفات  : قال تعالى ِ َوَرُساولِِه َوُتَعازِّ [ وقاال 9 : }لُِتْ ِمُنوا ِباَّلله

ُسااوِل َبْيااَنُكْم َكااُدَعاِء َبْعِضااُكم َبْعًضااا...  ]النااور : تعااالى [. 63 : }ل َتْنَعلُااوا ُدَعاااَء الره



وحرم  النبي بعد موتاه, وتاوقيرن لزم كحاال حياتاه وذلاا عناد ذكار حديثاه, وسانته, 

 .وسماع اسمه وسيرته, وتعلم سنته, والدعوة مليها, ونصرتها

 الصاة عليه  : سادًسا

َها الهِذيَن آَمُناوا َصالُّوا : قال َّللا تعالى  ِبيِّ َيا أَيُّ َ َوَماِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعلَى النه }مِنه َّللاه

]َمااْن َصاالهى َعلَاايه َصااَاًة  الرسااول :[. وقااال 56 :]انحاازاذ  َعلَْيااِه َوَساالُِّموا َتْساالِيًما  

ُ َعلَْيااِه ِبَهاا َعْةااًرا[ روان مسال ]َصالُّوا َعلَاايه َفاإِنه َصااَاَتُكْم َتْبلُُغِنااي  :وَقاااَل م. َصالهى َّللاه

[  :داود وأحمد. وَقاَل  َحْيُث ُكْنُتْم[ روان أبو ]اْلَبِخيُل َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدنُ َفلَاْم ُيَصالِّ َعلَايه

[ روان :وَقاَل  د.روان الترمذي وأحم  ] َرِغَم أَْنُف َرُنل  ُذِكْرُت ِعْنَدنُ َفلَاْم ُيَصالِّ َعلَايه

  .الترمذي وأحمد

 : وللصاة على النبي مواطن كثيرة ذكر منها على سبيل المثال

عند دخول المسند, وعند الخروج منه, وبعد منابا  الما ذن,  الصاة عليه 

وعنااد اإلقاماا , وعنااد الاادعاء, وفااي التةااهد فااي الصاااة, وفااي صاااة الننااازة, وفااي 

 : القاوم قبال تفارقهم, وفاي الخطاذالصباح والمساء, وفي يوم النمع , وعند انتماع 

كخطبتي صاة النمع , وعند كتاب  اسمه, وفي أثناء صااة العيادين باين التكبيارات, 

وآخاار دعاااء القنااوت, وعلااى الصاافا والمااروة, وعنااد الوقااوف علااى قباارن, وعنااد الهاام 

 والةدائد وطلذ المغفرة, وعقذ الذنذ مذا أراد أن يكفر عنه, وغيرها.

مل هذا الحديث لكفى, َقااَل َرُساوُل  ولو لم يرد في فضل الصاة على النبي 

 ِ ااْت َعْنااُه  :َّللاه ُ َعلَْيااِه َعْةااَر َصاالََوات  َوُحطه ]َمااْن َصاالهى َعلَاايه َصااَاًة َواِحااَدًة َصاالهى َّللاه

]  .روان النسائي وأحمد َعْةُر َخِطيَئات  َوُرِفَعْت لَُه َعْةُر َدَرَنات 

ى )صااالى َّللا علياااه  يةااارح قولاااه تعاااالى : }هاااو الاااذي يصااالي علااايكم ومعنااا

[ فالااذي يصاالي علااى 43ليخاارنكم ماان الِلمااات ملااى النااور  ]انحاازاذ :  ومائكتااه

النبي يصلي عليه َّللا والذي يصلي عليه َّللا يخرناه مان الِلماات ملاى الناور. فثمارة 

 الصاة على رسول َّللا هي الخروج من الِلمات ملى النور.

 , والرضي بحكمه  ونوذ التحاكم مليه : سابًعا



ُسااوَل َوأُولِااي اْنَْمااِر  }:قااال َّللا  َ َوأَِطيُعااوا الره َهااا الهااِذيَن آَمُنااوا أَِطيُعااوا َّللاه َيااا أَيُّ

ِ َواْلَيااْوِم  ُسااوِل مِن ُكنااُتْم ُتْ ِمُنااوَن ِباااَّلله ِ َوالره ونُ مِلَااى َّللاه ِمااْنُكْم َفااإِن َتَناااَزْعُتْم ِفااي َةااْيء  َفااُردُّ

 [. 59 : اً  ] النساءاآلِخِر َذلَِا َخْير  َوأَْحَسُن َتأِْوي

 با غلو ول تقصير مكانته في منزاله  : ثامًنا

فهااو عبااد َّلل ورسااوله, وهااو أفضاال اننبياااء والمرساالين, وهااو ساايد انولااين 

واآلخرين, وهو صاحذ المقام المحمود, والحوض المورود, ولكنه ماع ذلاا بةار ل 

}قُال له أَقُاوُل لَُكاْم  : قاال تعاالى ,اً ول نفعااً مل ماا ةااء َّللا يملا لنفسه ول لغيرن ضر

.. ِبُع مِله َما ُيوَحى مِلَايه ِ َول أَْعلَُم اْلَغْيَذ َول أَقُوُل لَُكْم مِنِّي َملَا  مِْن أَته  . ِعنِدي َخَزآِئُن َّللاه

ا مِله َماا : [. وقال تعالى50:  ]اننعام ُ َولَاْو }قُال له أَْملِاُا لَِنْفِساي َنْفًعاا َولَ َضارضً َةااَء َّللاه

اوُء مِْن أََنااْ مِله َناِذير  َوَبِةاير  لَِّقاوْ  ِنَي السُّ م  ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْيَذ لَْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسه

ا َوَل َرَةاًدا و : [. وقال تعالى188:  انعراف] ُيْ ِمُنوَن   } قُْل مِنِّي َل أَْملِاُا لَُكاْم َضارضً

ِ أََحد  َولَْن أَِنَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا  ] الننقُْل مِ   [22 - 21:  نِّي لَْن ُيِنيَرِني ِمَن َّللاه

   , قاال تعاالى :كغيرن من اننبياء, ولكن دينه بااق  ملاى ياوم القياما  النبي وقد مات

ُهْم َميُِّتوَن ] الزمر} َا َميِّت  َومِنه العباادة مل َّللا وحادن  [. وبهذا يعلم أنه ل يستحق30: مِنه

ِ َرذِّ اْلَعاالَِميَن و َل َةاِريَا  ل ةريا له } قُْل مِنه َصاَاِتي َوُنُساِكي َوَمْحَيااَي َوَمَمااِتي َّلِله

ُل اْلُمْسلِِميَن  ] اننعام  [. 163 - 162:  لَُه َوِبَذلَِا أُِمْرُت َوأََنا أَوه

 .ابهوصلى َّللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصح

 

 

 

 

 

                     

 

 


