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بسم هللا الرمحن الرحيم
وابهلل العظيم نستعي
احلمد هلل الذي أتقن حبكمته كل شيء فاحتبك ،وبعث حبيبه حممداً صلى هللا عليه
ُ
وآله وسلم فأانر به كل حلك ،وآاته من املعجزات واخلصائص ما مل يُؤتَه نيب وال َملَك ،وجعل
جنده املالئكة تسري معه حيث َسلَك ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ما سار فُلك ودار
فَلك.

هذا أمنوذج لطيف ،وعنوان شريف ،خلصته من كتايب الكبري الذي مجعت فيه املعجزات
واخلصائص النبوية بدالئلها ،وتتبعت فيه األحاديث الواردة يف منصب النبوة وعظيم فضائلها،
قصرته على إيراد اخلصائص سرداً وجيزاً ،وميزت فيه كل نوع من أنواعها متييزاً ،ومسيته:
أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب
وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب ،وينحصر يف اببي:
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الباب األول
يف اخلصائص اليت اختص هبا عن مجيع األنبياء ومل يؤهتا نيب قبله
وفيه أربعة فصول
الفصل األول :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف ذاته من الدنيا
الفصل الثاين :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف شرعه يف أمته يف الدنيا
الفصل الثالث :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف ذاته يف اآلخرة
الفصل الرابع :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف أمته يف اآلخرة
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الفصل األول
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف ذاته من الدنيا
اُختص صلى هللا عليه وآله وسلم أبنه أول النبيي خلقاً ،وبتقدم نبوته ،فكان نبياً وآدم
ت
بي املاء والطي ،وبتقدم أخذ امليثاق عليه ،وأنه أول من قال  :بلى  يوم  أَلَس ُ
بَرب ُكم  ،وخلق آدم ومجيع املخلوقات ألجله ،وكتابة امسه الشريف على العرش ،وكل مساء وما

فيها واجلنان وسائر امللكوت ،وذكر املالئكة له يف كل ساعة ،وذكر امسه يف األذان يف عهد
آدم ويف امللكوت األعلى ،وأخذ امليثاق على النبيي آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروه،
والتبشري به يف الكتب السابقة ،ونعته فيها ونعت أصحابه وخلفائه وأمته ،وحجب إبليس من

السموات ملولده وشق صدره يف أحد القولي ،وهو األصح ،وجعل خامت النبوة بظهره إبزاء قلبه
حيث يدخل الشيطان ،وسائر األنبياء كان اخلامت يف ميينهم ،وأبن له ألف اسم ،وابشتقاق امسه
من اسم هللا ،وأبنه مسي من أمساء هللا بنحو سبعي امساً ،وأبنه ُمسي أمحد ومل يُسم به أحد قبله،
وقد عُدَّت هذه اخلصائص يف حديث "مسلم".

وإبظالل املالئكة له يف سفره ،وأبنه أرجح الناس عقالً ،وأبنه أويت كل احلسن ومل
يؤت يوسف إال شطره ،وبغَطه ثالاثً عند ابتداء الوحي ،وبرؤيته جربيل يف صورته اليت خلق
عليهاَ ،ع َّد هذه "البيهقي".

وابنقطاع الكهانة ملبعثه ،وحراسة السماء من اسرتاق السمع ،والرمي ابلشهب ،عد
هذه "ابن سبع".
وإبحياء أبويه له حىت آمنا به ،وبوعده ابلعصمة من الناس ،وابإلسراء وما تضمنه من
ك
اخرتاق السماوات السبع والعلو إىل قاب قوسي ،ووطئه مكاانً ما وطئه نيب مرسل ،وال َملَ ٌ
ُمقرب ،وإحياء األنبياء له وصالته إماماً هبم وابملالئكة ،واطالعه على اجلنة والنارَّ ،
عد هذه
"البيهقي".
ورؤيته من آايت ربه الكربى ،وحفظه حىت ما زاغ البصر وما طغى ،وبرؤيته للباري
تعاىل مرتي ،وبركوب الرباق يف أحد القولي ،وقتال املالئكة معه ،وسريهم معه حيث سار
ميشون خلف ظهره ،وإبيتائه الكتاب وهو أمي ال يقرأ وال يكتب ،وأبن كتابه ُمعجـٌز وحمفوظ
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من التبديل والتحريف على ممر الدهور ،ومشتمل على ما اشتملت عليه مجيع الكتب وزايدة،
وميسر للحفظ ،ونزل منجماً ،وعلى سبعة أحرف،
وجامع لكل شيء ،ومستغن عن غريهُ ،
ومن سبعة أبواب ،وبكل لغةَّ ،
عد هذه "ابن النقيب".
وقراءته بكل حرف عشر حسناتَّ ،
عد هذه "الزركشي".
يف غريه.

وقال صاحب التحرير :فُضل القرآن على سائر الكتب املنزلة بثالثي خصلة مل تكن

وقال احلليمي يف "املنهاج"  :ومن عظيم قدر القرآن أن هللا َّ
وحجةٌ
خصه أبنه دعوةٌ ُ
ومل يكن هذا لنيب قط ،إمنا كان يكون لكل منهم دعوة مث تكون له ُحجةٌ غريها ،وقد مجعهما
هللا لرسوله صلى هللا عليه وآله وسلم يف القرآن ،فهو دعوة مبعانيهُ ،حجةٌ أبلفاظه ،وكفى الدعوة

شرفاً أن تكون ُحجتها معها ،وكفى احلُجة شرفاً أن ال تنفصل الدعوة عنها ،وأعطي من كنز
ص ابلبسملة والفاحتة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والسبع
وخ َّ
العرش ومل يُعط منه أح ٌدُ ،
الطوال واملفصلَّ ،
وأبن معجزته مستمرة إىل يوم القيامة وهي القرآن ،ومعجزات سائر األنبياء
عليه وعليهم الصالة والسالم انقرضت لوقتها ،وأبنه أكثر األنبياء معجزات ،فقد قيل أهنا تبلغ

ألفاً ،وقيل :ثالثة آالف سوى القرآن فإن فيه ستي ألف معجزة تقريباً.
قال احلليمي :وفيها مع كثرهتا معىن آخر ،وهو أنه ليس يف شيء من معجزات غريه
ما ينحو حنو اخرتاع األجسام ،وإمنا ذلك يف معجزات نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة،
وأبنه مجع له كل ما أوتيه األنبياء من معجزات وفضائل ومل جيمع ذلك لغريه ،بل اختص ُك ٍل
بنوع .وأويت انشقاق القمر ،وتسليم احلجر ،وحني اجلذع ،ونبع املاء من بي األصابع ،ومل
يثبت لواحد من األنبياء مثل ذلك .ذكر هذه "ابن عبد السالم".
وقال بعضهم :خص هللا تعاىل بعضاً ابملعجزات يف األفعال كموسى ،وبعضاً ابلصفات

كعيسى ،ونبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ابجملموع ليميزه ،وبكالم الشجر وشهادهتا له ابلنبوة
وإجابتها دعوته ،وإحياء املوتى وكالمهم ،وكالم الصبيان يف املراضع ،وشهادهتم له ابلنبوة .ذكر
ذلك "البدر الدماميين".
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وأبنه خامت النبيي وآخرهم بعثاً فال نيب بعده ،وشرعه مؤبد إىل يوم القيامة ال يُنسخ،
وانس ٌخ جلميع الشرائع قبله ،ولو أدركه األنبياء لوجب عليهم االتباع ،ويف كتابه وشرعه الناسخ

واملنسوخ ،وبعموم الدعوة للناس كافة ،وأنه أكثر األنبياء اتبعاً.
وقال السبكي :أُرسل للخلق كافة من لدن آدم ،واألنبياء نواب له بعثوا بشرائع له
ُمعنيَّـات ،فهو نيب األنبياء ،وأرسل إىل اجلن ابإلمجاع ،وإىل املالئكة يف أحد القولي ،ورجحه
السبكي.
قال البارزي :وإىل احليواانت واجلمادات واحلجر والشجر ،وبعثه رمحة للعاملي حىت
الكفار بتأخري العذاب ،ومل يعاجلوا ابلعقوبة كسائر األمم املكذبة ،وأبن هللا أقسم حبياته ،وأقسم
على رسالته ،وتوىل الرد على أعدائه عنه ،وخاطبه أبلطف ما خاطب به األنبياء ،وقرن امسه
ابمسه يف كتابه ،وفرض على العامل طاعته ،والتأسي به ،فرضاً مطلقاً ال شرط فيه وال استثناء،
ووصفه يف كتابه عضواً عضواً ،ومل خياطبه يف القرآن ابمسه ،بل اي أيها النيب   اي أيها
الرسول  وحرم على األمة نداءه ابمسه.
وكره الشافعي أن نقول يف حقه :الرسول ،بل :رسول هللا ،ألنه ليس فيه من التعظيم
ما يف اإلضافة.
وفَـَرض على من انجاه أن يقدم بي يدي جنواه صدقة مث نسخ بعد ذلك ،ومل يُره يف
أمته شيئاً يسوؤه حىت قبضه هللا تعاىل ،خبالف سائر األنبياء ،وأبنه حبيب الرمحن ،ومجع له
بي احملبة واخللَّة ،وبي الكالم والرؤية ،وكلَّمه عند سدرة املنتهى وكلم موسى ابجلبلَّ ،
عد هذه
"ابن عبد السالم".
ومجع له بي القبلتي :مكة وبيت املقدس ،واهلجرتي :بيت املقدس واملدينة ،ومجع له
بي احلكم ابلظاهر والباطن ،ومجعت له الشريعة واحلقيقة ،ومل يكن لألنبياء إال أحدمها بدليل
قصة موسى مع اخلضر وقوله" :إين على علم ال ينبغي لك أن تعلمه ،وأنت على علم ال ينبغي
يل أن أعلمه" .ونُصَر ابلرعب من مسرية شه ٍر أمامه وشهر خلفه ،وأويت جوامع الكلم ،وأويت
مفاتيح خزائن األرض على فرس أبلق ،عليه قطيفة من سندس ،وكلمه جبميع أصناف الوحي.
َّ
عد هذه "ابن عبد السالم".
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وهبط إسرافيل عليه ومل يهبط على نيب قبلهَّ .
عد هذه "ابن سبع".
ومجع له بي النبوة والسلطانَّ ،
عد هذه الغزايل يف "اإلحياء".

وأويت علم كل شيء إال اخلمس اليت يف سورة لقمان ،وهي قوله تعاىل  :إ َّن َّ
اَّللَ عن َدهُ
ب َغ ًدا َوَما تَدري
عل ُم َّ
اعة َويـُنَـزُل الغَي َ
الس َ
س َماذَا تَكس ُ
ث َويـَعلَ ُم َما يف األَر َحام َوَما تَدري نـَف ٌ
نـَفس أبَي أَر ٍ
يم َخبريٌ .
وت إ َّن َّ
ض متَُ ُ
اَّللَ َعل ٌ
ٌ
وقيل :إنه أوتيها أيضاً وأمر بكتمها ،واخلالف جار يف الروح أيضاً ،وبُي له من أمر
الدجال ما مل يُ َّبي ألحد.
ورفع ذكره ،فال يذكر هللا جل جالله يف أذان
َوُوعد ابملغفرة وهو ميشي حياً صحيحاًُ ،
وال خطبة وال تشهد إال ذُكر معه.

قال ابن عباس :ما َّأمن هللا أحداً من خلقه إال حممداً صلى هللا عليه وآله وسلم فقال:
َخَر .
ك َوَما َأت َّ
ك َّ
َّم من ذَنب َ
 ليَـغفَر لَ َ
اَّللُ َما تَـ َقد َ
ك َجنزيه َج َهن ََّم .
وقال للمالئكةَ  :وَمن يـَ ُقل منـ ُهم إين إ َٰلَهٌ من ُدونه فَ ََٰذل َ
وقا ل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :ما تدري نفس ماذا مفعول هبا ليس هذا الرجل

الذي قد بُي لنا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر صلى هللا عليه وآله وسلم أخرجه
"احلاكم".
ض عليه أمته أبسرهم حىت رآهم ،وعرض عليه ما هو كائن يف أمته حىت تقوم
وعُر َ

الساعة.
شيء.

ض عليه اخللق كلهم من آدم فمن بعده ،كما َعلَّ َم آدم أمساء كل
قال اإلسفرائيين :وعُر َ

وهو سيد ولد آدم ،وأكرم اخللق على هللا ،وأفضل من سائر املرسلي ومجيع املالئكة
أفرس العامليَّ ،
عد هذه "ابن سراقة".
املقربي ،وكان َ
وأُي َد أبربع وزراء :جربيل ،وميكائيل ،وأيب بكر ،وعمر.
وأُعطي من أصحابه أربعة عشر جنيباً ،وكل نيب أُعطي سبعة ،وأسلم قرينه.
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وكان أزواجه عوانً له ،وبناته وزوجاته أفضل نساء العاملي ،وثواب أزواجه وعقاهبن
ُمضاعف.

وأصحابه أفضل العاملي إال النبيي ،ويقاربون عدد األنبياء ،وكلهم جمتهدون ،وهلذا
قال صلى هللا عليه وآله وسلم  :أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم .
ومسجده أفضل املساجد ،وبلده أفضل البالد ابإلمجاع فيما عدا مكة ،وعلى أحد
القولي فيها وهو املختار.

وقال املاوردي والقاضي عياض :ال تقتل حيات مدينة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
إال ابإلنذار ،واحلديث الوارد يف إنذار احليات خاص هبا.
وحرم ما بي البيت املدينة ،وتربتها مؤمنة ،وغبارها
واُحلت له مكة ساعة من هنارُ ،

يطفئ اجلذام ،ونصف أكراش الغنم فيها مثل مثليها يف غريها من البالد.
وال يدخلها الدجال وال الطاعون ،وصرف احلُ َّمى عنها أول ما قدمها ونقلها إىل
اجلُحفة ،مث ملا أاته جربيل ابحلمى والطاعون أمسك احلمى ابملدينة وأرسل الطاعون إىل الشام،
وملا عادت احلمى إىل املدينة ابختياره إايها مل تستطع أن أتيت أحداً من أهلها حىت جاءت
ووقفت ببابه واستأذنته فيمن يبعثها إليه ،فأرسلها إىل األنصار.
ويسأل عنه امليت يف قربه ،واستأذن ملك املوت عليه ومل يستأذن على نيب قبله.
وحرم نكاح أزواجه من بعده ،وأ ََمةٌ َوطئـَها ،والبقعة اليت دفن فيها أفضل من الكعبة

ومن العرش.
وُيرم التكين بكنيته ،وقيل :التسمي ابمسه حممداً صلى هللا عليه وآله وسلم ،قيل
ُ
والتسمي ابلقاسم ،لئال يُكىن أبوه أاب القاسم .حكاها النووي يف "شرح مسلم".
وجيوز أن يقسم على هللا به وليس ذلك ألحد .ذكر هذه "ابن عبد السالم".
ومل تـَُر عورته قط ،ولو رآها أح ٌد طُمست عيناه ،وال جيوز عليه اخلطأَّ .
عد هذه "ابن
أيب هريرة" و "املاوردي".
قال قوم :وال النسيان .حكاه النووي يف "شرح مسلم".
وذكر البارزي يف "توثيق عَُرى اإلميان":
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من خصائصه أنه جامع خلواص األنبياء ،وأنه نيب األنبياء ،وأنه ما من نيب له خاصة
نبوة يف أمته ،إال ويف هذه األمة عامل من علمائها يقوم يف قومه مقام ذلك النيب يف أمته ،ويَنحو

منحاه يف زمانه ،وهلذا ورد  :علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل .
وورد أن العامل يف قومه كالنَّيب يف أمته.
قال :ومن خواصه أن مساه هللا عبد هللا ،ومل يطلقها على أحد سواه ،وإمنا قال  :إنه
كان عبداً شكوراً   ،نعم العبد .
ومن خواصه :أنه ليس يف القرآن وال غريه صالة من هللا تعاىل على غريه فهي خصيصة
اختصه هللا هبا دون سائر األنبياء .انتهى.
وأمساؤه توقيفية ،كأمساء هللا تعاىل ،جزم به يف "األربعي الطائية" .انتهى.
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الفصل الثان
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف شرعه يف أمته يف الدنيا
ص صلى هللا عليه وآله وسلم إبحالل الغنائم ،وجعل األرض كلها مسجداً ،ومل
اختَ َّ
تكن األمم تصلي إال يف البيَع والكنائس ،والرتاب طهوراً وهو التيمم ،وابلوضوء يف أحد القولي
وهو األصح ،فلم يكن إال لألنبياء دون أممهم.
وعبارة ابن سراقة يف "األعداد" :خص بكمال الوضوء والتيمم ومبسح اخلف ،وجعل
املاء مزيالً للنجاسة ،وأن كثري املاء ال تؤثر فيه النجاسة ،واالستنجاء ابجلامد .ذكر ذلك أبو
سعيد النيسابوري يف "شرف املصطفى" وابن سراقة يف "األعداد".
وابجلمع فيه بي املاء واحلجر ،ومبجموع الصلوات اخلمس ومل جتمع ألحد وأبهنن
كفارات ملا بينهن ،وابلعشاءَ ومل يصلها أحد ،وابألذان واإلقامة ،وافتتاح الصالة ابلتكبري،
وابلتأمي وابلركوع فيما ذكره مجاعة من املفسرين.
وابلصف
وبقول :اللهم ربنا لك احلمد ،وبتحرمي الكالم يف الصالة ،وابستقبال الكعبةَ ،

يف الصالة كصفوف املالئكة ،وابجلماعة يف الصالة كما يفهم من كالم ابن فرشته يف "شرح
اجملمع".
وبتحية السالم ،وهي حتية املالئكة وأهل اجلنة ،وبيوم اجلمعة عيداً له وألمته ،وبساعة
اإلجابة ،وبعيد األضحى.
وذكر أبو سعيد يف "شرف املصطفى" ،وابن سراقة ،أنه خص بصالة اجلمعة وصالة
اجلماعة ،وصالة الليل ،وصالة العيدين والكسوفي واالستستقاء والوتر .انتهى.
وبقصر الصالة يف السفر ،وابجلمع بي الصالتي يف السفر واملطر ويف املرض يف أحد

القولي وهو املختار.
وبصالة اخلوف ،فلم تشرع ألحد من األمم قبلنا ،وبصالة شدة اخلوف عند شدة
القتال ،أينما وحيثما توجه ،وبشهر رمضانَّ ،
عد هذه القونوي يف "شرح التعرف".
أن اجلنة تزين فيه ،و َّ
أن الشياطي تصفد فيه ،و َّ
و َّ
وف فم الصائم عند هللا أطيب
أن َخلُ َ
من ريح املسك ،وتستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا ،ويغفر هلم يف آخر ليلة منه ،وابلسحور
10
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وتعجيل الفطر وإابحة األكل والشرب واجلماع ليالً إىل الفجر ،وكان حمرماً على من قبلنا بعد
النوم ،وكذا كان يف صدر اإلسالم مث نُسخ ،وبتحرمي الوصال يف الصوم ،وكان مباحاً ملن قبلنا،
وإبابحة الكالم يف الصوم ،وكان حمرماً على من قبلنا فيه ،عكس الصالةَّ .
عد هذه ابن العريب

يف "األحوذي".
وبليلة القدر ،كما قاله النووي يف "شرح املهذب" .وجبعل صوم يوم عرفة بكفارة سنتي
ألنه ُسنَّته ،وصوم عاشوراء كفارة سنة ،ألنه ُسنَّة موسى عليه السالم .ويوم عرفة ذكرها القونوي
يف "شرح التعرف".
وغسل اليدين بعد الطعام حبسنتي ،ألنه شرعُه .وقبله حبسنة ألنه شرع يف التوراة.
وابالستغسال من العي وأنه يدفع ضررها .وابالسرتجاع عند املصيبة ،وابحلوقلة ،وابللحد،
وألهل الكتاب الشق ،وابلنحر ،وهلم الذبح فيما قاله جماهد وعكرمة.
وبفرق الشعر ،وهلم السدل ،وبصبغ الشعر ،وكانوا ال يغريون الشيب ،وبتوفري العثاني
وتقصري السبال ،وكانوا يقصرون عثانينهم ،ويوفرون سباهلم ،وكانوا يعقون عن الذكر دون األنثى،
وشـُرعت لنا عنهما معا.

وبرتك القيام للجنازة ،وبتعجيل املغرب والفجر ،وبكراهة اشتمال الصماء ،وبكراهة
صوم يوم اجلمعة منفرداً ،وكان اليهود يصومون يوم عيدهم منفرداً ،وبضم اتسوعاء إىل عاشوراء
يف الصوم ،وابلسجود على اجلبهة وكانوا يسجدون على حرف ،وكراهة التميل يف الصالة وكانوا

يتميلون ،وبكراهة تغميض البصر فيها ،واالختصار ،والقيام بعدها للدعاء ،وقراءة اإلمام فيها
يف املصحف ،والتعلق فيها ابحلبال ،وابألكل يوم العيد قبل الصالة ،وكان أهل الكتاب ال
أيكلون يوم عيدهم حىت يصلوا ،وابلصالة يف النعال واخلفاف.
عن ابن عمر كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم ،فكره هللا ذلك هلذه األمة،
ئ ال ُقرآ ُن فَاستَمعُوا لَهُ َوأَنصتُوا .
فقالَ  :وإذَا قُر َ
ويف "املستدرك" :أنه صلى هللا عليه وآله وسلم هنى رجالً وهو جالس معتمد على يده
اليسرى يف الصالة ،وقال  :إهنا صالة اليهود .
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سخ احلكم
ومن َعت نساء بين إسرائيل ،وكان يف شرعهم نَ ُ
وأَذ َن لنسائنا يف املساجدُ ،
إذا رفعه اخلصم إىل حاكم آخر يرى خالفه.
وابلعذبة يف العمامة وهي سيما املالئكة ،وابالئتزار يف األوساط ،وبكراهة السدل يف
الصالة والطيلسان املقور ،وشد الوسط على القميص ،والقزع ،وابألشهر اهلاللية ،وابلوقف،
وابلوصية ابلثلث عند موهتم ،وابإلسراع ابجلنازة.
و َّ
أن أمته خري األمم ،وآخر األمم ،ففضحت األمم عندهم ومل يفضحوا ،واشتق هلم
امسان من أمساء هللا :املسلمون واملؤمنون ،ومسي دينهم اإلسالم .ومل يوصف هبذا الوصف إال
األنبياء دون أممهم.
وقال عبد هللا بن يزيد األنصاري :تسموا ابمسكم الذي مساكم هللا :ابحلنيفية واإلسالم
واإلميان.
ورفع عنهم اإلصر الذي كان على األمم قبلهم ،وأبيح هلم الكنز إذا أرادوا زكاته ،وأُح َّل
هلم كثري مما تشدد على من قبلهم ،ومل جيعل عليهم يف الدين من حرج.
وأبيح هلم أكل اإلبل ،والنعام ،ومحار الوحش ،واألوز والبط ،ومجيع السمك،
والشحوم ،والدم الذي ليس مبسفوح ،كالكبد والطحال والعروق.
ال 
ك َواجلََر ُادَ ،وال َكب ُد والط َح ُ
ويف احلديث  :أُحلَّت لَنَا َميـتَـتَان َوَد َمانَّ :
الس َم ُ
مسند اإلمام أمحد.
ورفع عنهم املؤاخذة ابخلطأ والنسيان ،وما استكرهوا عليه ،وحديث النفس ،و َّ
أن من
هم منهم بسيئة ومل يعملها مل تكتب سيئة ،بل تكتب حسنة ،فإن عملها كتبت سيئة واحدة،
َّ
هم حبسنة ومل يعملها كتبت حسنة ،فإن عملها كتبت له عشراً إىل سبعمائة ضعف،
ومن َّ
َ
ووضع عنهم قتل النفس يف التوبة ،وفقأ العي من النظر إىل ما ال ُيل ،وقرض موضع النجاسة،
وربع املال يف الزكاة.
ونسخ عنهم حترير األوالد ،والتحصر ،والرهبانية ،والسياحة.
ويف احلديث  :ليس يف ديين ترك النساء ،وال اللحم ،وال اختاذ الصوامع  .وكان
من عمل من اليهود شـُغالً يوم السبت يُصلَب ،ومل جيعل علينا يوم اجلمعة مثل ذلك.
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وكانوا ال يطعمون طعاماً حىت يتوضؤوا كوضوء الصالة ،وكان من سرق استـُر َّق عبداً،
ومن قتل نفسه ُحرَمت عليه اجلنة ،وكان إذا ملك امللك عليهم ،اشرتط عليهم أهنم رقيقه ،وأن

أمواهلم له ،ما شاء أخذ منها وما شاء ترك.
ص هلم يف نكاح غري ملَّتهم ،ويف نكاح
ورخ َ
وشـُرع هلم نكاح أربع ،والطالق ثالاثًُ ،
األمة ،ويف خمالطة احلائض سوى الوطء ،ويف إتيان املرأة على أي هيئة شاؤوا.
ع هلم دفع الصائل وكانت بنو إسرائيل
ع هلم التخيري بي القصاص والدية ،وشـُر َ
وشـُر َ

كتب عليهم إذا الرجل بسط يده إىل الرجل ال ميتنع منه حىت يقتله أو يدعه ،قاله جماهد وابن
جريج.
وحرم عليهم كشف العورة ،والنوح على امليت ،والتصوير ،وشرب املسكر وآالت

املالهي ،ونكاح األخت [واستعمال] أواين الذهب والفضة ،واحلرير وحلي الذهب على رجاهلم،
والسجود لغري هللا ،وكان حتية من قبلنا ،فأعطينا مكانه السالم.
وكرهت هلم احملاريب ،وعصموا من االجتماع على ضاللة .ومن أن يظهر أهل الباطل
على أهل احلق ،ومن أن يدعو عليهم نبيهم بدعوة فيهلكوا ،وإمجاعهم ُح َّجة ،واختالفهم َرمحة،

وكان اختالف من قبلهم عذاابً ،والطاعون هلم شهادة ورمحة ،وكان على األمم عذاابً ،وما دعوا
به استُجيب هلم.
ويؤمنون ابلكتاب األول ،والكتاب اآلخر ،وُيجون البيت احلرام ال ينأون عنه أبداً،

ويغفر هلم الذنب ابلوضوء ،وتبقى الصالة هلم انفلة ،وأيكلون صدقاهتم يف بطوهنم ويثابون
عليها ،ويعجل هلم الثواب يف الدنيا مع ادخاره يف اآلخرة ،وتتباشر اجلبال واألشجار مبرهم
عليها لتسبيحهم وتقديسهم ،وتـُفتح أبواب السماء ألعماهلم وأرواحهم ،وتتباشر هبم املالئكة،
ويصلي عليهم هللا ومالئكته.
قال سفيان بن عيينة :أكرم هللا أمة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم فصلى عليهم كما
صلي َعلَي ُكم َوَم َالئ َكتُهُ .
صلى على األنبياء فقالُ  :ه َو الَّذي يُ َ
ويقبضون على فرشهم وهم شهداء عند هللا ،وتوضع املائدة بي أيديهم فما يرفعوهنا

س أحدهم الثوب فما ينفضه حىت يغفر له.
حىت يغفر هلم ،ويَلبَ ُ
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وصديقهم أفضل الصديقي ،وهم علماء حكماء ،كادوا لفقههم أن يكونوا كلهم
أنبياء.
وال خيافون يف هللا لومة الئم ،وأذلة على املؤمني أعزة على الكافرين ،وقرابهتم الصالة،
وقرابهنم دماؤهم ،وسـُ َرت على من مل يُت َقبَّل عمله منهم ،وكان من قبلهم يَنفضح إذا مل أتكل النار
قرابنه ،وتغفر هلم الذنوب ابالستغفار ،والندم هلم توبة ،قاله رزين.
وروي أن آدم قال :هللا أعطى أمة ٍ
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أربع كرامات مل
يعطينيها :كانت توبيت مبكة ،وأحدهم يتوب يف كل مكان ،وسلبت ثويب حي عصيت ،وهم
ال يسلبون ،وفرق بيين وبي زوجيت ،وأخرجت من اجلنة.
قال :وكان بنو اسرائيل إذا أخطأوا َحَّرم عليهم طيب الطعام ،وتصبح خطيئته مكتوبة

على ابب داره ،انتهى.
ووعدوا أن ال يهلكوا جبوع وال َبعدو من غريهم يستأصلهم ،وال بغرق ،وال يعذبوا
ُ
بعذاب عذب به من قبلهم ،وإذا شهد االثنان منهم لعبد خبري وجبت له اجلنة ،وكانت األمم
السابقة إذا شهد منهم مئة.

وهم أقل األمم عمالً ،وأكثرهم أجراً ،وأقصر أعماراً ،وكان الرجل من األمم السابقة
أعبَ َد منهم بثالثي ضعفاً ،وهم خري منه بثالثي ضعفاً .ووهب هلم عند املصيبة الصالة والرمحة
واهلدى ،وأوتوا العلم األول واآلخر ،وفتح عليهم خزائن كل شيء حىت العلم ،وأوتوا اإلسناد
واألنساب واإلعراب ،وتصنيف الكتب ،وحفظ سنة نببيهم.
خص هللا هذه األمة بثالثة أشياء مل يعطها من قبلها :اإلسناد،
قال أبو علي اجلياينَّ :
واألنساب ،واإلعراب.
وقال ابن العريب يف "شرح الرتمذي" :مل يكن قط يف األمم من انتهى إىل حد هذه
األمة من التصرف يف التصنيف والتحقيق ،وال جاراها يف مداها من التفريع والتدقيق.
وقال القرايف يف "شرح احملصول" :من خصائصه صلى هللا عليه وآله وسلم أن الواحد
من أمته ُيصل له يف العمر القصري من العلوم والفهوم ما ال ُيصل ألحد من األمم السابقة يف
العمر الطويل.
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قال :وهلذا هتيأ للمجتهدين من هذه األمة من العلوم واالستنباطات واملعارف ما تقصر
عنه أعمارهم .انتهى.
وقال قتادة :أعطى هللا هذه األمة من احلفظ شيئاً مل يعطه أحداً من األمم قبلها،
خاصة خصهم هبا ،وكرامة أكرمهم هبا ،وال تزال طائفة منهم على احلق حىت أييت أمر هللا ،وال
ختلو األرض من جمتهد فيهم قائم هلل ابحلجة ،حىت يتداعى الزمان بتزلزل القواعد ،وأتيت أشراط
الساعة الكربى.
ويبعث هللا هلم على رأس كل مائة سنة من جيدد هلم أمر دينهم ،حىت يكون يف آخر
مائة عيسى ابن مرمي.
ومنهم أقطاب وأواتد وجنباء وأبدال ،ومنهم من يصلي إماماً بعيسى ابن مرمي ،ومنهم

من جيري جمرى املالئكة يف االستغناء عن الطعام ابلتسبيح ،ويقاتلون الدجال ،وعلماؤهم
كأنبياء بين إسرائيل ،وتسمع املالئكة يف السماء أذاهنم وتلبيتهم.
وهم احلامدون هلل على كل حال ،ويكربون على كل شرف ،ويسبحون عند كل
هبوط ،ويقولون عند إرادة األمر :أفعله إن شاء هللا ،وإذا غضبوا هللوا ،وإذا تنازعوا َسبَّحوا،

وإذا أرادوا استخاروا هللا مث ركبوا ،وإذا ركبوا على ظهور دواهبم محدوا اهلل ،ومصاحفهم يف
صدورهم ،وسابقهم سابق ويدخل اجلنة بغري حساب ،ومقتصدهم انج ُياسب حساابً يسرياً،
وظاملهم مغفور له ،وليس منهم أحد إال مرحوماً ،ويلبسون ألوان ثياب أهل اجلنة ،ويراعون

الشمس للصالة ،وهم أمة وسط ،عدول بتزكية هللا ،وحتضرهم املالئكة إذا قاتلوا ،وافرتض عليهم
ما افرتض على األنبياء والرسل ،وهو الوضوء والغسل من اجلنابة ،واحلج ،واجلهاد ،وأعطوا من
النوافل ما أعطي األنبياء.
وس َٰى أ َُّمةٌ يـَه ُدو َن ابحلَق َوبه يـَعدلُو َن .
وقال هللا يف حق غريهمَ  :ومن قَـوم ُم َ

ين َآمنُوا  ،ونوديت األمم يف كتبها بـ (اي أيها
ونودوا ابلقرآن بـ َ اي أَيـ َها الذ َ
املساكي) ،وشتان ما بي اخلطابي.
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وقال الدَّمريي يف "شرح املنهاج" :قال بعض العلماء :خاطب هللا هذه األمة بقوله:
 فَاذ ُك ُروين أَذ ُكرُكم  ،فأمرهم أن يذكروه بغري واسطة ،وخاطب بين اسرائيل بقوله  :اذ ُك ُروا
يت  ،فإهنم مل يعرفوا هللا إال آبالئه ،فأمرهم أن يقصدوا النعم ليصلوا هبا إىل ذكر املـُنعم.
نع َم َ
قال الزركشي يف "اخلادم" :فما كان جمتمعاً فيه صلى هللا عليه وآله وسلم من األخالق
واملعجزات صار متفرقاً يف أمته ،بدليل :أنه كان معصوماً ،وأمته إمجاعها معصوم.
وخري بي احلياة واملوت ،اختار املوت .وملا مل ُيصل
قال بعضهم :وهلذا ملا أودع أسراره ُ

ملوسى ذلك ،وجاءه ملك املوت لطمه .وهم أكثر األمم أايمى ومملوكي ،ويف "تفسري ابن أيب
حامت" عن عكرمة قال :مل تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس غري هذه األمة.
الساب ُقو َن األ ََّولُو َن من الم َهاجرين واأل َ َّ
ين
ويف احلديث :ملا أُنزلتَ  :و َّ
َنصار َوالذ َ
َ َ
َ ُ
اتَّـبـعوهم إبحس ٍ
ضوا َعنهُ  قال صلى هللا عليه وآله وسلم  :هذه ألميت
ان َّرض َي َّ
اَّللُ َعنـ ُهم َوَر ُ
َُ ُ
َ

كلها وليس بعد الرضى سخط .
وقال معاوية :ما اختلفت أمة قط إال غلب أهل ابطلها أهل حقها إال هذه األمة.
ويف "شرح الرسالة" للجزويل :قيل :أهل القبلة اسم خصت به أمة حممد صلى هللا

عليه وآله وسلم.
ويف سنن أيب داود حديث  :لن جيمع هللا على هذه األمة سيفي ،سيفاً منها
وسيفاً من عدوها .

وقال ابن مسعود :وال ُيل يف هذه األمة التجريد ،وال مدٌّ ،وال غلٌّ ،وال صفد ،يعين:
ال جترد ثيابه وال ميد عند إقامة احلدود ،بل يضرب قاعداً وعليه ثوبه.
ويف احلديث  :ال ترث ملَّة ملة ،وال جتوز شهادة ملة على ملة إال أمة حممد ،فإن
شهادهتم جتوز عل من سواهم  جممع الزوائد.
وقال ابن اجلوزي :بَدء الشرائع كان على التخفيف ،وال يعرف يف شرع نوح وصاحل
وابراهيم تثقيل ،مث جاء موسى ابلشدائد واألثقال ،وجاء عيسى بنحو ذلك .وجاءت شريعة
نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم بنسخ تشديد أهل الكتاب وال يطلق بتسهيل من كان قبلهم
فهي غاية االعتدال .انتهى.
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الفصل الثالث
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف ذاته يف اآلخرة
اختُص صلى هللا عليه وآله وسلم أبنه أول من تنشق عنه األرض ،وأول من يَفيق من
الصعقة ،وأبنه ُيشر يف سبعي ألف ملك ،وُيشر على الرباق ،ويُؤذن ابمسه يف املوقف،
ويُكسى يف املوقف أعظم احللل من اجلنة ،وأبنه يقوم على ميي العرش ،وابملقام احملمود ،وأن

بيده لواء احلمد ،وآدم فمن دونه حتت لوائه ،وأنه إمام النبيي يومئذ ،وقائدهم وخطيبهم ،وأول
من يـُؤذَ ُن له ابلسجود ،وأول من يرفع رأسه ،وأول من ينظر إىل هللا تعاىل ،وأول شاف ٍع وأول
ُمشـَفَّع ،ويسأل يف غريه وكل الناس يسألون يف أنفسهم.
وابلشفاعة العظمى يف فصل القضاء ،وابلشفاعة يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب،
وابلشفاعة فيمن استحق النار أن ال يدخلها ،وابلشفاعة يف رفع درجات ٍ
انس يف اجلنة.
كما جوز النووي اختصاص هذه واليت قبلها به.
ووردت األحاديث يف اليت قبل ،وصرح به القاضي عياض وابن دحية.
وابلشفاعة يف إخراج عموم أمته من النار ،حىت ال يبقى منهم أحد .ذكره السبكي.
صلَحاء املسلمي ،لُيتَجاوز عنهم يف تقصريهم يف الطاعات.
وابلشفاعة جلماعة من ُ
ذكره القزويين يف "العروة الوثقى".
وابلشفاعة يف املوقف ختفيفاً عمن ُياسب ،وابلشفاعة يف أطفال املشركي أن ال
يعذبوا ،وسأل ربه أن ال يدخل النار أحداً من أهل بيته فأعطاه ذلك.
ف عنه العذاب ،وأنه أول من ُجي ُيز
وابلشفاعة فيمن ُخلد يف النار من الكفار أن ُخيف َ
ؤمر أهل
على الصراط ،وأن له يف كل شعرة من رأسه ووجهه نوراً ،وليس لألنبياء إال نوران ،ويُ َ

اجلمع بغض أبصارهم حىت تـَ ُمَّر ابنته على الصراط ،وأنه أول من يقرع ابب اجلنة ،وأول من
يدخلها وبعده ابنته ،وابلكوثر ،زاد أبو سعيد وابن سراقة ،وابحلوض.
قلت :لكن ورد أن لكل نيب حوضاً.
ويف أث ٍر يف خصائصه صلى هللا عليه وآله وسلم :وحوضه أعرض احلياض وأكثرها

وارداً ،وابلوسيلة وهي أعلى درجة يف اجلنة.
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قال عبد اجلليل القصريي يف "شعب اإلميان":
الوسيلة اليت اختص هبا هي التوسل ،وذلك أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يكون
يف اجلنة مبنزلة الوزير من امللك بغري متثيل ،ال يصل إىل أحد شيء إال بواسطته ،وقوائم منربه
رواتب يف اجلنة ،ومنربه على تُرعة من تـَُرع اجلنة ،وما بي قربه ومنربه روضة من رايض اجلنة،
وال يطلب منه شهي ٌد على التبليغ ،ويطلب من سائر األنبياء ،ويشهد جلميع األنبياء ابلبالغ،
وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال نسبه وسببه.
فقيل :معناه أن أمته ينسبون إليه يوم القيامة ،وأمم سائر األنبياء ال ينسبون إليهم.
وقيل :يُنتَفع يومئذ ابلنسبة إليه ،وال يُنتَفع بسائر األنساب ،ويكىن آدم يف اجلنة به
دون سائر ولده تكرمياً له ،فيقال له :أبو حممد.

ووردت أحاديث يف أهل الفرتة أهنم ميتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل اجلنة ،ومن
عصى دخل النار.
قر هبم عينه.
قال بعضهم :والظن آبل بيته كلهم أن يطيعوا عند االمتحان ،لتَ َّ
وورد :أن درجات اجلنة بعدد آي القرآن ،وأنه يقال لصاحبه :اقرأ وار َق ،فآخر منزلته
عند آخر آية يقرؤها ،ومل يرد يف آخر الكتب مثل ذلك.
وخيرج من ذلك َخصيصةٌ أخرى :وهو أنه ال يقرأ يف اجلنة إال كتابه ،وال يتكلم يف
اجلنة إال بلسانه.

ويف "تفسري ابن أيب حامت" عن سعيد بن أيب هالل :أنه بلغه أن املقام احملمود ،أن
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يوم القيامة يكون بي اجلبار وبي جربيل ،فيغبطه مبقامه
ذلك أهل اجلمع.
ويف احلديث" :أان أول من يقرع ابب اجلنة ،فيقوم اخلازن فيقول :من أنت؟ فأقول:
أان حممد ،فيقول :أقوم فأفتح لك ،ومل أقم ألحد قبلك وال أقوم ألحد بعدك"
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الفصل الرابع
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم يف أمته يف اآلخرة
اختُص صلى هللا عليه وآله وسلم أبن أمته أول من تنشق عنهم األرض من األمم،
وأيتون يوم القيامة غـُراً ُحمجلي من آاثر الوضوء ،ويكونون يف املوقف على كوم عال ،وهلم
نوران كاألنبياء ،وليس لغريهم إال نور واحد ،وهلم سيماء يف وجوههم من أثر السجود ،ويسعى
نورهم بي أيديهم ،ويؤتون كتبهم أبمياهنم ،وميرون على الصراط كالربق والريح ،ويَشفع ُحمسنهم
يف ُمسيئهم ،وعُجل عذاهبا يف الدنيا والربزخ لتوايف القيامة ممحصة ،وتدخل قبورها بذنوهبا ومنها
خترج بال ذنوب ،وميحص عنها ابستغفار املؤمني هلا ،وهلا ما سعت وما ُسعي هلا ،وليس ملن
قبلهم إال ما سعى.
قال عكرمة :ويقضى هلم قبل اخلالئق ،ويغفر هلم املقحمات ،وهم أثقل الناس ميزاانً،
ونزلوا منزلة العدول من احلكام ،فيشهدون على الناس أن رسلهم بلغتهم ،ويعطى كل منهم
يهودايً أو نصرانياً فيقال له :اي مسلم هذا فداؤك من النار ،ويدخلون اجلنة قبل سائر األمم،

ويدخل منهم اجلنة سبعون ألفاً بغري حساب ،وأطفاهلم كلهم يف اجلنة ،وليس ذلك يف سائر
األمم يف أحد احتمالي للسبكي يف "تفسريه" ،وذكر اإلمام فخر الدينَّ :
أن َمن كانت معجزته
أظهر يكون ثواب أمته أقل.
قال السبـكي :إال هذه األمة ،فإن معجزات نبينا أظهر ،وثوابنا أكثر من سائر األمم،
وأهل اجلنة مائة وعـشرون صفاً ،وهذه األمة منها مثانون ،وسائر األمم أربعون.
ويتجلى هللا عليهم فريونه ،ويسجدون له إبمجاع أهل السـنة ،ويف األمم السابقة
احتماالن البن أيب مجرة.
ويف "فوائد" القاضي أيب الـحـسي بن املهتدي من حديث ابن عمر مرفوعاً" :كل أمة
بعضها يف اجلنة وبعضها يف النار إال هذه األمة فإهنا كلها يف اجلنة".
ويف "مصنف عبد الرزاق" عن الربعي :أنه قرأ يف بعض الكتب أن ولد الزان ال يدخل
اجلنة إىل سبعة آابء ،فخفف هللا عن هذه األمة فجعلها إىل مخسة آابء".

19

أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب

www.alalbait.ps

الباب الثان
يف اخلصائص اليت اختص هبا صلى هللا عليه وآله وسلم عن أمته ومنها ما علم مشاركة
األنبياء له فيه ومنها ما مل يعلم
وفيه أربعة فصول
الفصل األول :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من الواجبات واحلكمة فيه
زايدة الزلفى والدرجات.
الفصل الثاين :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من احملرمات
الفصل الثالث :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من املباحات
الفصل الرابع :فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من الكرامات والفضائل
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الفصل األول
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من الواجبات واحلكمة فيه زايدة الزلفى
والدرجات
ُخص صلى هللا عليه وآله وسلم بوجوب صالة الضحى ،والوتر ،والتهجد ،أي صالة
الليل ،والسواك واألضحية ،واملشاورة على األصح يف السنة وركعيت الفجر ،حلديث يف "املستدرك"
وغريه.
وغسل اجلمعة ،وورد يف حديث واهٍ ،وأربع عند الزوال ،وورد عن سعيد بن املسيب.
قيل :وابلوضوء لكل صالة مث نـُسخ ،وابلوضوء كلما أحدث فال يـُكلـم أحداً ،وال يَرد
سالماً حىت يتوضأ مث نـُسخ ،قيل وابالستعاذة عند القراءة ومصابرة العدو وإن كثـُر عددهم ،وإذا
ابرز رجالً يف احلرب مل ينكف عنه قبل قتله.
وتغيري املنكر ،ووجه اخلصوصية فيه من جهة أنه يف فرائض اإلميان ،ويف حق غريه من
فرائض الكفاايت ،ذكره اجلرجاين يف "الشايف".
وأنه جيب عليه إظهار اإلنكار ،وال جيب اإلظهار على أمته ،ذكره صاحب "الذخائر".
وأنه ال يسقط عنه للخوف فإن هللا وعده العصمة ،خبالف غريه ،ذكره يف "الروضة" ،وال
إذا كان املرتكب يزيد ه اإلنكار إغراء ،لئال يتوهم إابحته خبالف سائر األمة ،ذكره السمعاين يف
"القواطع".
ووجوب الوفاء بوعده كضمان غريه ،خبالف سائر األمة ذكره اجلوزي وطائفة ،وقضاء َدين
من مات من املسلمي معسراً على الصحيح .وختيري نسائه يف فراقه واختياره على الصحيح،

وإمساكهن بعد أن اخرتنه يف أحد الوجهي .وترك التزوج عليهن ،والتبدل هبن ،مكافأة هلن ،مث
نسخ ذلك لتكون املنة له صلى هللا عليه وآله وسلم ،وأن يقول إذا رأى ما يعجبه :لبيك إن العيش
عيش اآلخرة ،يف وجه حكاه يف "الروضة" وأصلها ،وأن يؤدي فرض الصالة كاملة ال خلل فيها،
ع فيه ،حكاه يف "الروضة" وأصلها.
ذكره املاوردي وغريه ،وإمتام كل تطوع َشر َ
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وأن يدفع ابليت هي أحسن ،وكـُلف من العلم وحده ما كلفه الناس أبمجعهم ،وكان مطالباً
برؤية مشاهدة احلق مع معاشرة الناس ابلنفس والكالم ،ذكر الثالثة ابن سبع وابن القاص يف
"تلخيصه".
وقال أبو سعيد يف "شرف املصطفى"ُ :كلـف من العمل مبا ُكلـف به الناس أمجعي .وبي
األمرين فرق ،وكان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي ،وال يسقط عنه الصوم والصالة وسائر األحكام
ذكره يف "زوائد الروضة" عن ابن القاص ،والقفال ،وجزم به ابن سبع .وكان يُغان على قلبه فيستغفر
هللا سبعي مرة ،ذكره ابن القاص ونقله ابن امللقن يف "اخلصائص".
وعبارة أيب سعيد يف "شرف املصطفى" :ويستغفر كل يوم سبعي مرة وال يذنب.
وعبارة رزين يف "خصائصه" :ومما وجب عليه أن يستغفر يف كل يوم سبعي مرة ،وعد

أيضاً يف خصائصه :أن الركعتي بعد العصر كانت واجبة عليه ،وأن مجيع نوافله كانت فرضاً ،ألن
النفل إمنا هو للجرب وال نقص يف صالته حىت تـُجرب ،وأنه خص بصالة مخسي صالة يف كل يوم
وليلة على وفق ما كان ليلة اإلسراء ،وأورد األحاديث يف صالته غري اخلمس فبلغت مائة ركعة.
ك .
وأنه كان إذا مر بنائم يف وقت الصالة أيقظه ،وهو امتثال قوله  :ادعُ إ َىل َسبيل َرب َ

ص بوجوب العقيقة ،واإلاثبة على اهلدية ،واإلغالظ على الكفار ،وحتريض
قال :وخـُ َّ
املؤمني على القتال ،وأوجب عليه التوكل ،وحرم عليه االدخار .وكان ُميون عيال من مات ُمعسراً،
ويؤدي اجلناايت عمن لزمته وهو معسر ،وكذلك الكفارات .ومما وجب عليه الصرب على مايكره،

وصرب نفسه مع الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي ،والرفق وترك الغلظة ،وإبالغ كل ما أنزل إليه
وخطاب الناس مبا يعقلون ،والدعاء ملن أدى صدقات ماله ،وقيل :إن كان ما يتقرب به كان واجباً
عليه ،وأن ال يع َد وعداً أو يعلق أمراً على ٍ
غد بغري استثناء .انتهى ما أورده رزين.
َ
وقال أبو سعيد :كان جيب عليه حفظ أموال املسلمي ،وكانت اإلمامة يف حقه أفضل
من األذان ،يف ٍ
وجه حكاه اجلرجاين يف "الشايف" ،ألنه ال يقر على السهو والغلط ،خبالف غريه،
وهذا الوجه ينبغي أن يقطع به ،وجيعل حمل اخلالف يف التفضيل بي اإلمامة واألذان يف غريه.
وذكر بعض احلنفية :أن يف عهده ال يسقط فرض اجلنازة إال بصالته ،فيؤول إىل أن صالة
اجلنازة يف حقه فرض عي ،ويف حق غريه فرض كفاية.
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الفصل الثان
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من احملرمات
ُخص صلى هللا عليه وآله وسلم بتحرمي الزكاة والصدقة والكفارة عليه ،وحترمي الزكاة على
آله ،قيل :والصدقة أيضاً ،وعليه املالكية ،وعلى موايل أهله يف األصح ،وعلى زوجاته ابإلمجاع،
حكاه ابن عبدالرب.
والنذورات.
قال البلقيين :وخرجت على ذلك أنه كان َُيرم عليه أن يوقف عليه معيناً ألن الوقف
صدقة تطوع.
قال :ويف "اجلواهر" لل َقمويل ما يؤيده ،فإنه قال :صدقة التطوع كانت حراماً عليه على
الصحيح.
وعن ابن أيب هريرة :أن صدقات األعيان كانت حراماً عليه دون صدقات العامة كاملساجد
وبناء اآلابر ،وحترمي كون أهله عماالً على الزكاة يف األصح.
وصرف النذر والكفارة إليهم ،وأكل مثن ٍ
أحد من ولد امساعيل َوَرَد به حديث يف املسند،
ومل أر من تعرض له ،وأكل ما له رائحة كريهة ،واألكل متكئاً يف أحد الوجهي فيهما ،واألصح يف
"الروضة" كراهتهما ،قال أبو سعيد يف "شرف املصطفى" :وكره الضب ،وحترمي الكتابة والشعر ،قال
املاوردي :وكذا روايته ،والقراءة يف الكتاب.
وقال البغوي يف "التهذيب" :قيل :كان ُيسن اخلط وال يكتب ،وُيسن الشعر وال يقوله،
واألصح أنه كان ال ُيسنهما ،ولكنه كان مييز بي جيد الشعر ورديئه.
ونزع ألمته إذا لبسها حىت يقاتل أو ُيكم هللا بينه وبي عدوه ،وكذلك األنبياء.
قال أبوسعيد وابن سراقة :كان ال يرجع إذا خرج إىل احلرب ،وال ينهزم إذا لقي العدو وإن
كثر عليه العدد.
والـ َمن ليستكثر -أي أن يهدي هدية ليثاب أبكثر منها ،-ومد العي إىل ما ُمتـع به الناس
من زهرة احلياة الدنيا ،وخائنة األعي ،وهي اإلمياء إىل مباح من قتل أو ضرب ،على خالف ما
يظهر ،وكذلك األنبياء.
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وأن خيدع يف احلرب ،فيما ذكره ابن القاص وخالفه اجلمهور.
والصالة على من عليه َدين مث نسخ .وإمساك كارهته ،وحترم عليه مؤبداً يف أحد الوجهي،

ونكاح من مل هتاجر يف أحد الوجهي ،ونكاح الكتابية ،قيل :والتسري هبا ،ونكاح األمة املسلمة،
ولو قدر نكاحه أمة فولده منها حر ،وال تلزمه قيمته ،وال يشرتط يف حقه حينئذ خوف العنت وال
فقد الطَول ،وله الزايدة على واحدة.
قال إمام احلرمي :ولو قُدر نكاح غرور يف حقه مل يلزمه قيمة الولد.

قال ابن الرفعة :ويف تصور ذلك يف حقه نظر.
وقال البلقيين :ال يتصور يف حقه اضطرار قط إىل نكاح األمة ،بل لو أعجبته أمة وجب
على مالكها بذهلا إليه هبة قياساً على الطعام ،وكان إذا خطب ُفرَّد مل يعد ،كذا يف حديث مرسل،
فيحتمل التحرمي والكراهة ،قياساً على إمساك كارهته ،ومل أر من تعرض له.
َّ
وعد ابن سبع من خصائصه :حترمي اإلغارة إذا مسع التكبري.
َّ
وعد القضاعي وغريه من خصائصه :أنه ال يقبل هدية مشرك ،وال يستعي به ،وال يشهد
على جور.
وحرم عليه اخلمر من أول ما بعث من قبل أن حترم على الناس بنحو عشرين سنة ،فلم
ُ
يبح له قط.
ويف احلديث  :أول ما هناين عنه ريب بعد عبادة األواثن :شرب اخلمر ومالحاة
الرجال  ،وُهني عن التعري وكشف العورة من قبل أن يبعث خبمسي سنة ،وقالت عائشة :ما
رأيت منه وال رأى مين.
وهنى علياً عن إنزاء احلُ ُمر على اخليل هنياً خاصاًَّ ،
عد هذه رزين.
وكان ال يصل على ٍ
ميت غَ َّل ،وال على َمن قتل نفسه ،ويف "املستدرك" عن أيب قتادة
قال :كان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إذا ُدعي إىل جنازة سأل عنها ،فإن أثين عليها خري صلى
عليها ،وإن أثين عليها غري ذلك قال ألهلها  :شأنكم هبا  ومل يُصل عليها.
ويف "سنن أيب داود" حديث  :ما أابيل ما أتيت إن أان شربت ترايقاً أو تعلقت متيمة
أو قلت الشعر من قبل نفسي .
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قال أبو داود هذا كان للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة ،وقد رخص يف الرتايق لغريه
انتهى.
وقد رخص أيضاً يف تعليق التمائم لغريه إذا كان بعد نزول البالء.
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الفصل الثالث
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من املباحات
اختُص صلى هللا عليه وآله وسلم إبابحة املكث يف املسجد جنباً ،والعبور فيه عند املالكية.
وأنه ال ينتقض وضوؤه ابلنوم وال ابللمس ،يف أحد الوجهي وهو األصح.
قيل :وإبابحة استقبال القبلة واستدابرها حال قضاء احلاجة ،حكاه ابن دقيق العيد يف
"شرح العمدة".
وإابحة الصالة بعد العصر ،وقضاء الراتبة بعد العصر عند قوم.
ومحل الصغرية يف الصالة فيما ذكر بعضهم ،وابلصالة على الغائب عند أيب حنيفة ،وعلى
ال قرب عند املالكية ،وجبواز صالة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه ،ذكره يف "شرح املهذب"،
وقاعداً ذكره يف "اخلادم" .وكان جيهر فيه وغريه يُسر ،وابإلمامة جالساً فيما ذكره قوم جبواز
استخالفه يف اإلمامة ،كما وقع أليب بكر حي أتخر وقدمه ،فيما قاله مجاعة ،وأبنه يصلي الركعة
الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود فيما ذكره بعض السلف ،وقال :إن ذلك ممنوع لغريه،
وال ُقبلة يف الصوم مع قوة شهوته للوصال ،والسواك بعد الزوال وهو صائم .ذكره رزين.
قيل :والصوم جنباً حكاه الطحاوي ،وإبابحة دخول مكة بغري إحرام ،واستمرار الطيب
يف اإلحرام فيما ذكر املالكية ،وقهر من شاء على طعامه وشرابه.
زاد رزين :ولباسه إذا احتاج ،وجيب على املالك البذل وإن هلك ،ويفدي مبـُهجته مهجة
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،وإابحة النظر إىل األجنبيات واخللوة هبن ،وإردافهن ،ونكاح
أكثر من أربعة نسوة وكذلك األنبياء ،والنكاح بلفظ اهلبة ،وبال مهر ابتدءً وانتهاءً ،وبصداق جمهول،
ذكره الروايين يف "البحر" ،وبال ويل وبال شهود ،ويف حال اإلحرام ،وبغري رضا املرأة.
فلو رغب يف نكاح امرأة خلية ،لزمتها اإلجابة وحرم على غريه خطبتها مبجرد الرغبة ،أو
مزوجة لزم على زوجها طالقها لينكحها.
قال الغزايل يف "اخلالصة" :له حينئذ نكاحها من غري انقضاء عدة ،وكان له أن خيطب
على خطبة غريه ،وكان له تزويج املرأة ممن شاء بغري إذهنا وال إذن وليها ،وله إجبار الصغرية من
غري بناته ،وزوج ابنة محزة مع وجود عمها العباس ،فقدم على األقرب.
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وزوجه هللا
وقال ألم سلمةُ :مري ابنك أن يزوجك ،فزوجها وهو يومئذ صغري مل يبلغَّ ،
بزينب فدخل عليها بتزويج هللا بغري عقد من نفسه.
وعرب يف "الروضة" عن هذه بقوله :وكانت املرأة حتل له بتحليل هللا ،قال أبو سعيد يف
َّ
"شرف املصطفى" :وكان كفؤاً لكل أحد ،وإذا تزوج بويل فاسق أو أعمى أو أخرس جاز له .انتهى.
وله نكاح املـُعتَدَّة من غريه ،يف وجه [ضعيف] حكاه الرافعي ،واجلمع بي املرأة وأختها
[وبي] وعمتها وخالتها يف أحد الوجهي ،وبي املرأة وابنتها يف وجه حكاه الرافعي.
وقال رزين يف "خصائصه" :إذا وطئ جارية مبلك اليمي مل تثبت احلرمة يف أمها وال بنتها
وال أختها حىت ميتنع اجلمع بينهن .انتهى.
فيحتمل أن يكون هو الوجه احملكي يف "الشرح" و"الروضة" ،وُيتمل أن يكون غريه ،وأنه
يفرق يف ذلك بي األمة والزوجة.
وعتق أمته ،وجعل عتقها صداقها ،وأصدق جويرية عتق أسرى قومها ،ونكاح من مل تبلغ
فيما ذكره ابن شربمة ،لكن اإلمجاع على خالفه ،وترك القسم بي أزواجه يف أحد الوجهي وهو
املختار.
ص نبيه أبشياء يف النكاح منها :أنه أعطاه
وقال ابن العريب يف "شرح الرتمذي" :إن هللا َخ َّ
حق حىت يدخل فيها على مجيع أزواجه فيفعل ما يريد هبن ،مث يدخل
ساعة ال يكون ألزواجه فيها ٌّ
عند اليت يكون الدور هلا ،وال جيب عليه نفقتهن يف وجه كاملهر ،وعلى الوجوب ال يتقدر.
وال ينحصر طالقه يف الثالث يف أحد الوجهي ،وعلى احلصر قيل :حتل له من غري حملل،
وقيل :ال حتل له أبداً ،وختيري نسائه صريح يف وجه ،ويف حق غريه كناية قطعاً ،وعلى الصراحة تكون
ابئناً يوجب حترمي األبد يف وجه خبالف غريه.
ومرجع هذه اخلصائص إىل النكاح يف حقه كالتسري يف حقنا ،وحرم أمته فلم حترم عليه،
ومل تلزمه كفارة ،وكان له أن يستثين يف كالمه بعد حي منفصالً ،واصطفى ما شاء من الغنيمة قبل
القسمة من جارية وغريها وكذا من الفيء ،ذكره ابن كج يف "التجريد".
س ُمخس الفيء والغنيمة وأربعة أمخاس الفيء ،وكان له األنفال يفعل فيها ما يشاء.
ُ
ومخ ُ
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وذكر مالك يف "خصائصه" :أنه مل يكن ميلك األموال ،إمنا كان له التصرف واألخذ بقدر
كفايته.
وعند الشافعي وغريه ميلك ،وأن ُيمي املوات لنفسه وال ينقض ما محاه ،ومن أخذ شيئاً
مما محاه ضمن قيمته يف األصح ،خبالف ما محاه غريه من األئمة ،ولو رعاه ذو قوة فال غرم عليه.
والقتال مبكة ومحل السالح والقتل هبا ،والقتل بعد األمان ،ويلعن من شاء بغري سبب،
ويكون له رمحة ،والقضاء بعلمه ،ويف غريه خالف ولنفسه ولولده ،وأن يشهد لنفسه ولولده ،وأن
يقبل شهادة من يشهد له ولولده ،وقبول اهلدية خبالف غريه من احلكام.
وال يكره له الفتوى والقضاء يف حال الغضب ،ذكره النووي يف "شرح مسلم" ،ولو قال:
لفالن على فالن كذا ،جاز لسامعه أن يشهد بذلك .ذكره شريح والروايين يف "روضة احلكام".
وكان له قتل من اهتمه ابلزان من غري بينة ،وال جيوز ذلك لغريه ،ذكره ابن دحية.
وكان له أن يدعو ملن شاء بلفظ الصالة ،وليس لنا أن نصلى إال على نيب أو َملَك،
وضحى عن أمته وليس ألحد أن يضحي عن الغري بغري إذنه ،وأكل من طعام الفجأة مع هنيه عنه،
ذكر هذه ابن القاص ،وأنكرها البيهقي وقال :إنه مباح لألمة والنهي مل يثبت.
ول ه أن جيمع يف الضمري بينه وبي هللا تعاىل خبالف غريه ،ذكره ابن عبد السالم وغريه،
وله قتل من سبه أو هجاه ،عد هذه ابن سبع.
وكان يُقطع األراضي قبل فتحها ،ألن هللا ملكه األرض كلها.
وأفىت الغزايل بكفر من عارض أوالد متيم الداري فيما أقطعهم وقال :إنه صلى هللا عليه
وآله وسلم كان يقطع أرض اجلنة ،فأرض الدنيا أوىل.
وذكر الشيخ اتج الدين بن عطاء هللا يف "التنوير" :أن األنبياء ال جتب عليهم الزكاة ،ألهنم
ال ملك هلم مع هللا ،إمنا كانوا يستهدون ما يف أيديهم من ودائع هللا هلم ،يبذلونه يف أوان بذله،

ومينعونه يف غري حمله ،ألن الزكاة إمنا هي طهرة ملا عساه أن يكون ممن وجبت عليه ،واألنبياء مربؤون
من الدنس لعصمتهم.
وعقد املساقاة ألهل خيرب إىل مدة مبهمة بقوله  :أقركم ما أقركم هللا  ألنه كان جيوز
جميء الوحي ابلنسخ ،وال يكون ذلك بعده.
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ف ال ُيمل األشعريي مث محلهم ،وقال  :لست أان محلتكم ولكن هللا محلكم 
وحلَ َ
ومل يرتب عليه حنث وال كفارة.
وعانق جعفراً عند قدومه من السفر ،فقال مالك :هو خاص به ،وكرهها لغريه.
وقال اخلطايب :زعم بعضهم أن امل َّن على األسرى الوارد يف قوله تعاىل  :فَإ َّما َمنًّا بـَع ُد
َ
َوإ َّما ف َداءً  كان خاصاً لنيب صلى هللا عليه وآله وسلم دون غريه.
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الفصل الرابع
فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من الكرامات والفضائل
ورث ،وكذلك األنبياء ،فلهم
اختُص صلى هللا عليه وآله وسلم مبنصب الصالة ،وأبنه ال يُ َ
أن يوصوا بكل ماهلم صدقة ،وأبن ماله ابق بعد موته على ملكه يُنفق منه على أهله يف أحد
الوجهي وصححه إمام احلرمي.
وأنه لو قصده ظامل وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه ،حكاه يف "زوائد الروضة"
عن مجاعة من األصحاب.
قال قتادة :وكان من خصائصه :أنه إذا غزا بنفسه جيب على كل أحد اخلروج معه ،لقوله
اَّلل  ،ومل يبق هذا
تعاىلَ  :ما َكا َن ألَهل ال َمدينَة َوَمن َحوَهلُم م َن األَعَراب أَن يـَتَ َخلَّ ُفوا َعن َّر ُسول َّ
احلكم مع غريه من اخللفاء .انتهى.
الدبر لئال ينهزموا ويرتكوه ،قاله
وكان إذا حضر الصف ُيرم على من معه أن يولوا عنه ُ
قتادة واحلسن ،وذهبا إىل أن الفرار من الزحف بعده ليس من الكبائر ،وكان اجلهاد يف عهده فرض
عي يف أحد الوجهي عندان وهو من بعده من فروض الكفاية.
ورأيت يف بعض "اجملاميع" عن التكرييت :أن مهر املثل ال يتصور يف ابنته ألنه ال مثل هلا
وهو حسن ابلغ ،وحترم رؤية أشخاص أزواجه يف األ ًُزر ،كما صرح به القاضي عياض وغريه ،وكشف

وجههن وأكفهن لشهادة أو غريها ،وسؤاهلن مشافهة ،وصالهتن على ظهور البيوت.
وقال معمر :إن أزواجه صلى هللا عليه وآله وسلم إذا أرضعن الكبري دخل عليهن ،فكان
ذلك هلن خاصة ،ولسائر الناس ال يكون إال ما كان يف الصغر.
وقال طاووس :كان هلن رضعات معلومات ،ولسائر النساء رضعات معلومات ،وورد أهنا

عشر رضعات هلن ،ولغريهن مخس ،وأهنن أمهات املؤمني ،ووجوب جلوسهن بعده يف البيوت،
وحترمي خروجهن ولو حلج أو عمرة يف أحد القولي ،وأابح هلن وآلله اجللوس يف املسجد مع احليض
واجلنابة ،وكذا العبور عند املالكية.
وأن تطوعه يف الصالة قاعداًكتطوعه قائماً ،وأن عمله له انفلة.
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وخياطبه املصلي بقوله :السالم عليك أيها النيب ،وال خياطب غريه ،وكان جيب على من
دعاه وهو يف الصالة أن جييبه ،وال تبطل صالته ،وكذلك األنبياء ،ومن تكلم وهو خيطب بطلت
مجعته ،وكان جيب االستماع واإلنصات لقراءته إذا قرأ يف الصالة اجلهرية ،وعند نزول الوحي.
يل لَ ُكم تَـ َف َّس ُحوا يف ال َم َجالس فَاف َس ُحوا  :جملس
وقال جماهد يف قوله تعاىل  :إذَا ق َ
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة.
وقال جابر بن عبد هللا :ليس على من ضحك يف الصالة إعادة وضوء ،إمنا كان ذلك هلم
حي ضحكوا خلق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
والنكاح يف حقه عبادة مطلقاً كما قال السبكي ،وهو يف حق غريه ليس عبادة عندان ،بل
من املباحات ،والعبادة عارضة له .والكذب عليه كبرية ليس كالكذب على غريه ،وقال اجلويين:
رَّدة ،ومن كذب عليه مل تقبل روايته أبداً وإن اتب فيما ذكره خالئق من أهل احلديث.
وُيرم التقدم بي يديه ورفع الصوت فوق صوته ،واجلهر له ابلقول ونداؤه من وراء
احلجرات ،والصياح به من بعيد ،وأن يُقال فيه :أبوان يف أحد الوجهي ،وأن يقولوا له راعنا.
وطهارة دمه وبوله وغائطه ،وسائر فضالته تشرب ويُستشفى هبا ،وال خالف يف طهارة
شعره ،ويف غريه خالف ،وقد قسم شعره على أصحابه.
والعصمة من كل ذنب ولو صغري أو سهواً ،وكذلك األنبياء ،وينزه عن فعل املكروه ،وحمبته
فرض ،وجتب حمبة أهل بيته وأصحابه ،ومن استهان به كفر ،قيل :أو زىن حبضرته ،ومن َمتىن موته

كفر ،وكذلك األنبياء ،ذكره احملاملي يف "األوسط" ،ورتب عليه حترمي إرثهم ،لئال يتمناه ورثتهم
فيكفروا.
قال غريه :ولذا مل يشب شعره ،ألن النساء يكرهن الشيب ،ولو وقع ذلك يف أنفسهن
كفرن ،فعُصم من ذلك رفقاً هبن.
السـب ابلتعريض يف حقه كالتصريح خبالف غريه ،نقله
ومن سبه قتل ،وكذلك األنبياء ،و َ
الرافعي عن اإلمام ،وقال النووي :ال خالف فيه ومل تبغ امرأة نيب قط ،وقال احلسن :امرأة النيب إذا
زنت مل يغفر هلا ،ومن قذف أزواجه فال توبة له البتة ،كما قال ابن عباس وغريه ،ويقتل كما نقله

القاضي عياض.
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وُيذ يف غريها حدين ،وكذا من قذف َّأم أحد
سب عائشةُ ،
ويف قوله خيتص القتل مبن َّ
من أصحابه.
سب أصحابه قتل ،وقال ابن قدامة يف "الـ ُمقنع" :من
وذهب بعض املالكية :إىل أن من َّ
قذف َّأم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قتل ،مسلماً كان أو كافراً ،وأوالد بناته ينسبون إليه ،قيل
وأوالد بنات بناته.
ويف حديث  :إن هللا مل يبعث نبياً قط إال جعل ذريته من صلبه ،غريي ،فإن هللا جعل

ذرييت من صلب علي  .وال يتزوج على بناته.
وذكر احملب الطربي ما هو أبلغ من ذلك ،فإنه أورد حديث املسـور بن خمرمة ملا خطب
إليه حسن بن حسن ،فاعتذر إليه بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم  :فاطمة بضعة مين يقبضين

ما يقبضها ويبسطين ما يبسطها .
قال :وعندك ابنتها ،ولو زوجتك لقبضها ذلك.
مث قال :فيه دليل على أن امليت يراعى منه ما يراعى من احلي.
قال :وقد ذكر الشيخ أبو علي السنجي يف" :شرح التلخيص" :قد ُيرم التزويج على بنات
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ولعله يريد من ينسب إليه ابلبُـنُـوة ويكون هذا دليله .انتهى.
فإن أخذ هذا على عمومه ،فمقتضاه أنه ُيرم التزويج على ذرية بناته وإن سـَُفلن إىل يوم
القيامة وفيه وقفة .ومن صاهره من اجلانبي مل يدخل النار.
وال جيتهد يف حمراب صلى إليه ال يف مينة وال يف يسرة ،وختتص صالة اخلوف بعهده ،يف
قول أيب يوسف واملزين ،ألن إمامته ال عوض عنها خبالف غريه ،وجيل منصبه عن الدعاء له ابلرمحة
فيما ذكره مجاعة.
وُيرم النقش على نقش خامته ،وليس ألحد أن ينقش على خامته حممد رسول هللا ،وال
ينطق عن اهلوى ،وال يقول يف الغضب والرضا إال حقاً ،ورؤايه وحي ،وكذا األنبياء ،وال جيوز على
األنبياء اجلنون وال اإلغماء الطويل الزمن ،فيما ذكره الشيخ أبو حامد يف "تعليقه" ،وجزم به البلقيين
يف "حواش الروضة" ونبه السبكي على أن إغماءهم خيالف إغماء غريهم ،كما خالف نومهم نوم
غريهم.
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وخيص من شاء مبا شاء من األحكام ،كجعله شهادة ُخزمية بشهادة رجلي ،وال جيوز
عليهم العمى فيما ذكره السبكي.
قال القاضي عياض يف حديث قول بين اسرائيل عن موسى :آدر ،وتربئة هللا له :األنبياء
منزهون عن النقائص يف اخلَلق واخلُلق ،ساملون من العاهات واملعائب ،وال التفات إىل ما يقع يف
بعض التواريخ من إضافة بعض العاهات إىل بعضهم ،بل نزههم هللا من كل عيب ،وكل ما ينقص
من العيوب أو ينفر القلوب.
وترخيصه يف إرضاع سامل وهو كبري ،ويف النياحة لتلك املرأة وهي خولة بنت حكيم ،ويف
تعجيل صدقة عامي للعباس ،ويف ترك اإلحداد ألمساء بنت عميس ،ويف اجلمع بي امسه وكنيته
للولد الذي يولد لعلي ،ويف الـ ُمكث يف املسجد جنباً لعلي ،ويف فتح ابب من داره يف املسجد له،

ابلعناق
ويف فتح خوخة فيه أليب بكر ،ويف أكل املـُجامع يف رمضان من كفارة نفسه ،ويف األضحية َ
ابلعتود لعقبة بن عامر ولزيد بن خالد ،ويف نكاح ذلك الرجل مبا معه من
أليب بردة بن نيار ،و َ
القرآن ،فيما ذكره مجاعة ،وورد به حديث مرسل ،قال مكحول :ليس ذلك ألحد بعد النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم.
ويف لبس احلرير للزبري وعبد الرمحن بن عوف ،فيما قاله مجاعة ،وهو وجه عندان ،ولبس
خامت الذهب للرباء بن عازب ،ويف اشرتاط عائشة الوالء ملوايل بَريرة ،وال يوىف به فيما ذكره بعضهم،
ويف العرية لثعلبة بن يزيد احلارثي وذويه ،فيما ذهب إليه الواقدي ،ويف خيار الغنب حلبان بن منقذ،
فيما ذكره النووي يف "شرح مسلم".
ويف التحلل ابملرض لضباعة بنت الزبري يف أحد القولي ،ويف ترك مبيت منـى ألجل السقاية
لبين العباس يف وجه ،ولبين هاشم يف آخر ،ولعائشة يف صالة ركعتي بعد العصر ،وملعاذ بن جبل
يف قبول اهلدية حي بعثه إىل اليمن.

ويف "املستدرك" وغريه ،عن أنس أن أم سليم تزوجت أاب طلحة على إسالمه ،قال اثبت:
ما مسعت ابمرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم وهو اإلسالم .وأعاد امرأة أيب ركانة إليه بعد أن
طلقها ثالاثً من غري حملل ،وأسلم رجل على أن ال يصلي إال صالتي فقبل منه ذلك ،وضرب
لعثمان يوم بدر بسهم ومل يضرب ألحد غاب غريه ،رواه أبو داود عن ابن عمر.
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وقال اخلطايب :هذا خاص بعثما ن ،ألنه كان ميرض ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم.
وكان يؤاخي بي أصحابه ويثبت بينهم التوارث ،وليس ذلك لغريه ،قاله ابن زيد.
وخص نساء املهاجرين أبن يَرثن دون أزواجهن لكوهنن غرائب ال مأوى هلن ،وكان أنس
يصوم من طلوع الشمس ال من طلوع الفجر فالظاهر أهنا له خصوصية ،وأصام أطفال أهل بيته
وهم ُرضـَّع.
وكان ُيرم على الصحابة إذا كانوا معه على أمر جامع ،مل يذهبوا حىت يستأذنوه ،وكانوا
يقولون له أبيب أنت وأمي ،وال يقال لغريه ،فيما ذكره بعضهم ،وكان يرى من خلفه كما ينظر أمامه.
زاد رزين :وعن ميينه وعن مشاله ،ويرى ابلليل ويف الظلمة كما يرى ابلنهار والضوء.

وريقه يُعذب املاء املاحل وجيزي الرضيع ،وإبطه أبيض ،غري متغري اللون وال شعر عليه ،ويبلغ
صوته ومسعه ما ال يبلغه غريه ،وتنام عينه وال ينام قلبه ،وما تثاءب قط ،وال احتلم قط ،وكذلك
األنبياء يف الثالثة.
وعرقه أطيب من املسك ،وكان إذا مشي مع الطويل طاله ،وإذا جلس يكون كتفه أعلى
من مجيع اجلالسي ،ومل يقع ظله على األرض ،وال رؤي له ظل يف مشس وال قمر.
قال ابن سبع :ألنه كان نوراً ،وقال رزين :لغلبة أنواره.
ومل يقع على ثوبه ذابب قط ،وال آذاه القمل ،وكان إذا ركب دابته ال تروث وال تبول وهو
راكبها ،نقل ذلك عن ابن اسحاق ،وبين عليه بعض املتأخرين طوافه على بعريه صلى هللا عليه وآله
وسلم ،فجعله من خصائصه ،ومل جيز لغريه ذلك.
ـصر رجله متظاهرة،
وكان وجهه كأن الشمس جتري فيه ،ومل يكن لقدمه أمخـص ،وكانت ُخن ُ
وكانت األرض تطوى له إذا مشى ،وأويت قوة أربعي يف اجلماع ويف البطش.
ويف رواية مقاتل :أعطي قوة بضع وسبعي شاابً.
وعن جماهد :أعطي قوة بضع وأربعي رجالً كل رجل من أهل اجلنة ،وقوة الرجل من أهل
اجلنة كمائة من أهل الدنيا ،فيكون أويت قوة أربعة آالف .وهبذا يندفع ما يستشكله بعضهم.
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فقال :كيف يؤتى قوة أربعي فقط وقد أويت سليمان قوة مائة رجل أو ألف رجل على
ماورد؟ واحتاج إىل تكلف اجلواب عن ذلك.
وورد من طرق :أاتين جربيل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعي رجالً يف اجلماع ،ويف
لفظ :ما أريد أن آيت النساء ساعة إال فعلت.
وقال القاضي أبوبكر بن العريب يف "سراج املريدين" :قد آتى هللا رسوله خصيصة عظمى:
وهي قلة األكل والقدرة على اجلماع ،وكان أقنع الناس يف الغذاء ،تقنعه اللقمة ،وتشبعه اللقمة
واجلرعة ،وكان أقوى الناس على الوطء ،ومل يـَُر له أثر قضاء حاجة ،بل كانت األرض تبتلعه ،ويشم
من مكانه رائحة املسك ،وكذلك األنبياء.
ومل يقع يف نسبه من لدن آدم سفاح قط ،وتقلب يف الساجدين حىت خرج نبياً ،وما

افرتقت فرقة إال كان يف خريها ،ومل يلد أبواه غريه.
ونكست األصنام ملولده ،وولد خمتوانً ،ومقطوع السرة ،ونظيفاً ما به قذر ،ووقع إىل األرض
ساجداً ،رافعاً إصبعه كاملتضرع املبتهل.
ورأت أمه عند والدته نوراً خرج منها أضاء له قصور الشام وكذلك أمهات النبيي يـََرين.
قال بعضهم :ومل تُرضعه ُمرضعة إال أسلمت ،قال :ومرضعاته أربع ،أمه ،وقد ورد إحياؤها
وإمياهنا يف حديث ،وحليمة السعدية ،وثويبة ،وأم أمين .انتهى.
وكان مهده يتحرك بتحريك املالئكة ،ذكر هذه ابن سبع.

وكان القمر يُناغيه وهو يف مهده ،ومييل حيث أشار إليه ،وتكلم يف املهد ،وتظله الغمامة
يف احلر ،ومييل إليه فـيء الشجرة إذا سبق إليه ،وكان يبيت جائعاً ويصبح طاعماً يطعمه ربه ويسقيه
وعك رجالن ملضاعفة األجر ،وعصم من األعالل املوجبة ،ذكر هذه
وعك كما يُ َ
من اجلنة ،وكان يُ َ
القضاعي يف "اترخيه".
ورَّدت إليه الروح بعد ما قبض ،مث خري بي البقاء يف الدنيا والرجوع إىل هللا تعاىل ،فاختار
ُ
الرجوع إليه ،وكذلك األنبياء ،وأرسل إليه ربه جربيل ثالثة أايم يف مرضه يسأله عن حاله.
وملا نزل إليه ملك املوت نزل معه ملك يقال له :إمساعيل ،يسكن اهلواء مل يصعد إىل
السماء قط ،ومل يهبط إىل األرض قبل ذلك اليوم قط ،ومسع صوت ملك املوت ابكياً عليه ينادي:
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واحممداه ،صلى عليه ربه واملالئكة ،وصلى عليه الناس أفواجاً بغري إمام ،قالوا :هو إمامكم حياً
وميتاً ،وبغري دعاء اجلنازة املعروفة ،وكررت الصالة عليه حىت فرغت الرجال ،مث النساء ،مث الصبيان،

وال تكرر على غريه عند مالك وأيب حنيفة ،وعند طائفة من خصائصه أنه مل يصل عليه أصالً ،وإمنا
كان الناس يدخلون أرساالً فيدعون وينصرفون ،وعلل أبنه لفضله غري حمتاج لذلك ،ترك بال دفن
ثالثة أايم ودفن ابلليل ،وذلك يف حق غريه مكروه عند احلسن ،وخالف األوىل عند سائر العلماء،
ودفن يف بيته حيث قبض وكذلك األنبياء ،واألفضل يف حق من عداهم الدفن يف املقربة ،وفرش له
يف حلده قطيفة ،واألمران يف حقنا مكروهان.
قال وكيع :هذا للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة ،ويكره ذلك لغريه ابالتفاق عند
احل نفية واملالكية ،ومن خصائصه أنه غسل يف قميصه ،وقالوا :يكره ذلك يف حق غريه ،وأظلمت
األرض يوم موته ،وال يضغط يف قربه وكذلك األنبياء ،ومل يسلم من الضغط ال صاحل وال غريه
سواهم.
ويف "التذكرة" للقرطيب :إال فاطمة بنت أسد بربكته صلى هللا عليه وآله وسلم ،وحترم الصالة
على قربه ،واختاذه مسجداً ،قال األذرعي :وُيرم البول عند قبور األنبياء ،ويكره عند غريهم.

وال يبلى جسده وكذلك األنبياء ،وال أتكل حلومهم األرض وال السباع وال خالف يف
طهارة ميتهم ،ويف غريهم خالف.
وال جيري يف أطفاهلم التوقف الذي لبعضهم يف غريهم.

وال جيوز للمضطر أكل ميتة نيب ،وهو حي يف قربه ،يصلى فيه أبذان وإقامة وكذلك
األنبياء ،وهلذا قيل :ال عدة على أزواجه ،وأوكل بقربه ملك يبلغه صالة املصلي عليه ،وتعرض عليه
أعمال أمته فيستغفر هلم ،واملصيبة مبوته عامة ألمته إىل يوم القيامة ،وجواز التضحية عنه بعد وفاته
فيما ذكره البلقيين.
ومن رآه يف املنام فقد رآه حقاً ،وأن الشيطان ال يتمثل يف صورته ،ومن أمره أبمر يف املنام
وجب عليه امتثاله يف أحد الوجهي ،واستحب يف اآلخر ،وورد أن أول ما يرفع رؤيته صلى هللا
عليه وآله وسلم يف املنام ،والقرآن ،واحلجر األسود ،وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليها كقراءة القرآن
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ـس وجهه وكذلك األنبياء ،والتسمي ابمسه ميمون وانفع
يف أحد الروايتي ،وال أتكل النار شيئاً َم َّ
يف الدنيا واآلخرة.
ويكره أن ُيمل يف اخلالء ما كتب عليه امسه ،ويستحب الغسل لقرآة حديثه ،والتَطَيَّب،
وال ترفع عنده األصوات ويقرأ على مكان عال ،ويكره لقارئه أن يقوم ألحد ،ومحلته ال تزال وجوههم
نضرة لقوله صلى هللا عليه وآله وسلم  :نضر هللا امرءاً مسع مقاليت فوعاها ،فأداها كما مسعها .
واختصوا ابلتلقيب ابحلفاظ ،وأمراء املؤمني ،من بي سائر العلماء ،وجتعل كتبه على كرسي
كاملصحف ،وتثبت الصحبة ملن اجتمع به صلى هللا عليه وآله وسلم حلظة ،خبالف التابعي مع
الصحابة ،فال تثبت إال بطول االجتماع معه على األصح عند أهل األصول ،والفرق عظم منصب
النبوة ونورها ،فبمجرد ما يقع بصره على األعرايب اجلـلف يَنطـق ابحلكمة.
وأصحابه كلهم عدول ،فال يبحث عن عدالة أحد منهم كما يبحث عن سائر الرواة ،وال
يفسقون ابرتكاب ما يفسق به غريهم ،كما ذكره يف "شرح مجع اجلوامع".
وقال حممد بن كعب القرظي :أوجب هللا جلميع الصحابة اجلنة والرضوان يف كتابه ُحمسنهم
ومسيئهم ،وشرط على من بعدهم أن يتبعوهم إبحسان.
ُ
وال يكره للنساء زايرة قربه ،كما يكره هلن سائر القبور ،بل يستحب كما قال العراقي يف
"نكته" أنه ال شك فيه ،واملصلي يف مسجده ال يبصق عن يساره كما هو السنة يف سائر املساجد،
ولو بُين مسجده إىل صنعاء كان مسجده ،وال يفتح فيه ابب وال خوخة وال كوة حبال.
ووكل بشفيت كل انسان ملكان ليس ُيفظان إال الصالة عليه خاصة.

ومن خصائصه :وجوب الصالة عليه يف التشهد األخري عندان ،عدها يف "اخلادم" أخذاً
من "احللبيات" للسبكي ،وكلما ذكر عند احلليمي والطحاوي ،ألنه ليس أبقل من تشميت العاطس،
واختاره من املتأخرين القاضي اتج الدين السبكي.
ومن صلى عليه عند األمر الذي يُستقذر أو يُضحك منه ،أو جعل الصالة عليه كفاية
عن شتم الغري :كفر ،ذكره احلليمي ونقله يف "اخلادم".
ومن حكم عليه وكان يف قلبه حرج من حكمه عليه كفر ،خبالف غريه من احلكام ،ذكره
االصطخري يف "آداب القضاء".
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ومن خصائصه :أن اإلمام بعده ال يكون إال واحداً ،ومل تكن األنبياء قبله كذلك ،قاله
ابن سراقة يف "األعداد".
وجواز الوصية آلله مطلقاً ،ويف غريه وجه أهنا ال تصح إلهبام اللفظ ،وتردده بي القرابة
والدين ،ذكروه يف "ابب الوصية".
وأن أهله ال يكافئهم يف النكاح أح ٌد من اخلَـلق ،ذكروه يف "ابب النكاح" ،ويطلق عليهم
أشراف ،والواحد شريف ،وهم ولد علي وعقيل وجعفر ،والعباس.
كذا مصطلح السلف ،وإمنا حدث ختصيص الشريف بولد احلسن واحلسي يف مصر
خاصة من عهد اخللفاء الفاطميي.
وذكر صاحب "الفتاوي الظهريية" من احلنفية :أن من خصائصه صلى هللا عليه وآله وسلم
أن ابنته فاطمة رضي هللا عنها وعليها السالم مل حتض ،وملا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة
حىت ال تفوهتا صالة ،قال :ولذلك ُمسيت الزهراء ،وقد ذكره من أصحابنا احملب الطربي يف "ذخائر
العقىب" .وأورد فيه حديث أهنا حوراء آدمية طاهرة مطهرة ال حتيض وال يرى هلا دم يف طمث وال
يف والدة.
ويف "الدالئل" للبيهقي :أنه صلى هللا عليه وآله وسلم وضع يده على صدرها فرفع عنها
اجلوع فما جاعت بعد.
ويف "مسند أمحد" وغريه :أهنا ملا احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن ال يكشفها أحد،
فدفنها علي بغسلها ذلك.
وذكر اإلمام علم الدين العراقي :أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من اخللفاء األربعة
ابتفاق.
ونقل عن مالك أنه قال :ال أفَضل على بضعة من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أحداً،
ويف "معاين اآلاثر" للطحاوي قال أبو حنيفة :كان الناس لعائشة حمرماً ،فمع أيهم سافرت فقد
سافرت مع َحمرم ،وليس الناس لغريها من النساء كذلك.
ومما أورده رزين يف خصائصه :أن شيئاً من شـَعره وقع يف النار فلم ُيرتق ،وأنه مسح بيده

رأس أقرع فنبت شعره يف وقته ،ووضع كفه على املريض فعقل من ساعته ،وغرس خنالً فأمثرت من
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عامها ،وهز بيده عمر فأسلم من ساعته ،وأنه كانت أصبعه املسبحة أطول أصابعه ،وما أشار هبا
إىل شيء إال أطاعه ،وال وطيء على صخر إال وأثر فيه ،أو يف َخن ٍل إال وبورك فيها ،وأنه كان إذا

عد يف سدرة املنتهى،
تبسم يف الليلة أضاء البيت ،وأنه كان يسمع حفيف أجنحة جربيل وهو بَ ُ
ويشم رائحته إذا توجه ابلوحي إليه ،وأنه ما التصق ببدنه مسلم فتمسه النار ،وكان فئة املسلمي
وحرم على الناس دخول بيته بغري إذنه،
يتحيزون إليه ،وكان قليل الكالم ،فإذا أمر ابلقتال مشرُ ،
وطول القعود فيه .انتهى.

ويف "نكت احلاوي" للناشري :روي عنه صلى هللا عليه وآله وسلم أنه مل يصل على ابنه
ابراهيم ،قال بعض العلماء ألنه استغىن بنبوة أبيه عن قُربة الصالة ،كما استغىن الشهيد ب ُقربة
الشهادة.
ويف "املستدرك" عن أنس :أنه صلى هللا عليه وآله وسلم صلى على محزة ومل يصل على
أ حد من الشهداء غريه ،ويف حديث أنه كرب عليه سبعي تكبرية ،ويف آخر أنه صلى عليه سبعي
صالة.
أحد
ويف "الصحيحي" وغريمها ،من حديث عقبة بن عامر أنه خرج يوماً فصلى على أهل ُ

صالته على امليت ،وذلك قرب موته ،بعد مثان سني من وفاهتم.
ويف "الصحيح" أنه خرج إىل أهل البقيع فصلى عليهم.
قال القاضي عياض عن بعضهم :حمتمل أن تكون الصالة املعلومة على املوتى ،ويكون

هذا خصوصاً آبله ،ويكون أراد أن يعمهم بصالته إذ فيهم من دفن وهو غائب ،أو مل يعلم به فلم
يصل عليه ،فأراد أن تعمهم بركته.
ومن اخلصائص :أنه جيوز أن يقال للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم :احكم مبا تشاء فما
حكمت به فهو صواب موافق حلكمي على ما صححه األكثرون يف األصول ،وليس ذلك للعامل
على ما اختاره السمعاين لقصور رتبته.
وذهبت طائفة إىل أن من خصائصه :امتناع االجتهاد له لقدرته على اليقي ابلوحي،
ولغريه يف عصره لقدرته على اليقي بتلقينه منه ،وأمجعوا على أنه ال ينعقد اإلمجاع يف عصره.
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ويف "شرح املنار" لسكاكي :اإلهلام ُحجة على الـ ُملهم وغريه ،إن كان الـ ُملهم نبياً وعلم
أنه من هللا ،ال إن كان ولياً.

ويف "تفسري ابن املنذر" عن عمرو بن دينار ،أن رجالً قال لعمر :احكم مبا أراك هللا،
فقال :مه إمنا هذه للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة.
ويف "سنن سعيد بن منصور" عن سعيد بن جبري قال :ما مسعنا قط أن نبياً قتل يف القتال.
ويف "املبسوط" من كتب احلنفية عن بعضهم :أن الوقف إمنا يلزم من األنبياء خاصة دون
غريهم ،ومحل عليه حديث  ال نورث ما تركنا صدقة  وجعله هذا القائل مستثىن من قول
أيب حنيفة :إن الوقف ال يلزم.
ويف "تفسري ابن املنذر" عن ابن جريج :كانوا إذا دخلوا على النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم بدأهم ابلسالم ،فقال :سالم عليكم ،وإذا لقيهم فكذلك أيضاً ،لقوله تعاىلَ  :وإذَا َجاءَ َك
َّ
ين يـُؤمنُو َن آب َايتنَا فَـ ُقل َس َال ٌم َعلَي ُكم  ويف هذا خصيصتان :ابتداؤه ابلسالم على الداخل واملار،
الذ َ
والسنة يف حقنا أن الداخل واملار هو الذي يبدأ ،ووجوب االبتداء عليه لألمر به يف اآلية ،وليس
أحد من األمة جيب عليه االبتداء.
ومن خصائصه :أنه جيوز له رؤية هللا تعاىل يف املنام ،وال جيوز ذلك لغريه يف أحد القولي،
وهو اختياري وعليه أبو منصور املاتريدي.
ويف "الرسالة" لإلمام الشافعي :ال ُييط ابللغة إال نيب.
قط.

مزَّوقاً ،وقال ابن عباس :ما تنور نيب
ويف "املستدرك" حديث :ليس لنيب أن يدخل بيتاً َ

وقال قتادة :إمنا عبارة الرؤاي ابلظن فيحق هللا منها ما يشاء ويبطل ما يشاء ،قال ابن
جرير :هو كذلك يف غري األنبياء ،وأما األنبياء فيما عربوه كائن ال حمالة ،وكذب ثعلبة بن حاطب
فامتنع من أخذ الزكاة منه عقوبة له فلم يقبلها منه أبوبكر ،وال عمر ،وال عثمان حىت مات يف
خالفته.
وكذبت متيمة بنت وهب فامتنع من ردها إىل ُمطلقها رفاعة فلم يرجعها إليه أبوبكر وال
عمر ،وقال هلا عمر :لئن أتيتين بعد هذه ألرمجنك.
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كف ،أنت جتيئ به يوم القيامة فلن أقيله
رجل زماماً من شعر مث أتى به فقال لهَّ :
َّ
وغل ٌ

وقال ابن عباس :كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.
ات من بَي يَ َديه َومن َخلفه َُي َفظُونَهُ من أَمر
وقال ابن عباس يف قوله تعاىل  :لَهُ ُم َعقبَ ٌ
اَّلل  :هذه للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة.
َّ
ويف "مسند الشافعي" حديث  نصرت ابلصبا وكانت عذاابً على من قبلي .
ويف أثرَّ :
أن آله صلى هللا عليه وآله وسلم يف أعال ذروة يف اجلنة.
ويف احلديث  :مثل أهل بييت مثل سفينة نوح من ركبها جنا ،ومن ختلف عنها
غرق  ،وأن من متسك هبم وابلقرآن مل يضل ،وأهنم أمان لألمة من االختالف ،وأهنم سادة أهل
اجلنة ،وأن هللا وعد أن ال يعذهبم ،وأن من أبغضهم أدخله هللا النار ،وال يدخل قلب ٍ
أحد اإلميان
حىت ُيبهم هلل ولقرابتهم منه صلى هللا عليه وآله وسلم ،وأن من قاتلهم كان كمن قاتل مع الدجال،
وأن من صنع إىل أحدهم يداً كافأه صلى هللا عليه وآله وسلم ،يوم القيامة ،وأهنم ما من أحد إال
وله شفاعة يوم القيامة ،وأن الرجل يقوم ألخيه من جملسه إال بين هاشم ال يقومون ألحد.
وشرع يف عهده أحكام مث نُسخت ،فعل هبا أصحابه ومل يعمل هبا أح ٌد بعدهم.
منها :فسخ احلج إىل العمرة عند اجلمهور ،ومتعة النساء عند أكثر األمة ،ومتعة احلج فيما
ذهب إليه عمر وعثمان وأبو ذر.
وروى مسلم عن أيب ذر قال  :ال تصح املتعتان إال لنا خاصة .
واخللع فيما ذهب إليه أبوبكر بن عبدهللا املزين ،وقراءة القرآن ابملعىن ،ووجوب الضيافة،
وإنفاق الفضل ،واسرتقاق املديون ،وأن ال غُسل إال من اإلنزال ،والتخيري بي صوم رمضان والفدية،
وحترمي زايرة القبور ،وادخار األضحية فوق ثالث ،واالنتباذ يف األوعية ،ونكاح الزاين العفيفة والزانية
العفيف ،والقتال يف الشهر احلرام ،ووجوب الوصية للوالدين واألقربي ،واعتداد املتويف عنها حوالً،
ومصابرة العشرين مئتي ،والقسمة من الرتكة ملن حضر ،واستئذان الصبيان واألرقاء يف األوقات
الثالث ،وقيام الليل إال قليالً ،واإلرث ابحللف وابهلجرة ،واحملاسبة حبديث النفس ،واحلبس يف الزان،

والتعزير إبتالف املال ،وشهادة الكافر ،وصالة املؤمني جلوساً خلف اإلمام اجلالس ،وإن مل يكن
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هلم عُذر ،واخلطبة للجمعة بعد الصالة ،والوضوء مما مست النار ،وكراهة احلَبوة وقت اخلطبة ،وحترمي
حتلي النساء ابلذهب ،وحترمي املسألة ملن عنده غداء يومه وعشاؤه ،وقتل شارب اخلمر يف الرابعة،
واملنع من دفن املوتى يف أوقات الكراهة.
وذهب املالكية إىل أن حديث  ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف َحد  كان خمتصاً
بزمنه صلى هللا عليه وآله وسلم ألنه كان يكفي اجلاين منه هذا القدر.
ومن خصائصه فيما حكى القاضي عياض :أنه ال جيوز ألحد أن يؤمه ،ألنه ال يصح
التقدم بي يديه يف الصالة وال غريها ،ال لعذر وال لغريه ،وقد هنى هللا املؤمني عن ذلك ،وال يكون
أحد شافعاً له ،وقد قال صلى هللا عليه وآله وسلم  :أئمتكم شفعاؤكم  ،ولذلك قال أبوبكر:
ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم بي يدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
وخص أهل بدر من أصحابه أبن زادوا يف اجلنازة على أربع تكبريات ،متييزاً هلم لفضلهم.
ومن خصائصه :أن من أصحابه من اهتز العرش ملوته فرحاً بلقاء روحه ،وحضر جنازته
سبعون ألف من املالئكة مل يطأوا األرض قبل موته ،ومن غسلته املالئكة ،ومن يُشبَّه جبربيل وابراهيم،
وبنوح ومبوسى ،وبعيسى وبيوسف ،وبلقمان احلكيم ،وبصاحب يس.
ويف "طبقات ابن سعد" عن عمر بن سليمان قال :احلسن واحلسي امسان من أمساء أهل
اجلنة مل يكوان يف اجلاهلية .وفيها عن سعيد بن املسيب أنه كان ال يستحب أن يُسمى ولده أبمساء
األنبياء.
ويف "جامع الثوري" و"مصنف عبد الرزاق" عن سعيد بن املسيب أنه رأى قوماً يسلمون
على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فقال  :ما مكث نيب يف قربه أكثر من أربعي يوماً حىت
يرفع .
وأورد إمام احلرمي يف "النهاية" ،والرافعي يف "الشرح الصغري" حديث :أنه صلى هللا عليه
وآله وسلم قال  :أان أكرم على ريب من أن يرتكين يف قربي بعد ثالث .
ويف "كفاية املعتقد" لليافعي :قال بعضهم :اليقي :اسم ورسم ،وعلم ،وعي ،وحق.
فاالسم والرسم للعوام ،والعلم علم اليقي لألولياء ،وعي اليقي خلواص األولياء ،وحق اليقي لألنبياء،
وحقيقة حق اليقي اختص هبا نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم.
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وقال الشيخ اتج الدين بن عطاء هللا :األنبياء يطالعون حبقائق األمور ،واألولياء يطالعون
بتمثاهلا.
وقال اليافعي أيضاً :فرق الشيخ عبد القادر الكيالين بي ما تسمعه األنبياء وبي ما تسمعه
األولياء ،أبن وحي األنبياء يسمى كالماً ،وإهلام األولياء يسمى حديثاً ،فالكالم يلزم تصديقه ،ومن
رده كفر ،واحلديث من رده مل يكفر.
وقال أبو عمر الدمشقي الصويف :فرض هللا على األنبياء إظهار املعجزات ليؤمنوا هبا،
وفرض على األولياء كتمان الكرامات لئال يفتتنوا هبا.
وقال أبو العباس املروزي السياري :اخلَطرة لألنبياء ،والوسوسة لألولياء ،والفكر للعوام.
وقال النسفي يف "حبر الكالم" :أرواح األنبياء خترج من جسدها وتصري مثل صورهتا ،مثل
املسك والكافور ،وأرواح الشهداء خترج من جسدها وتكون يف أجواف طيور خضر.
ومن خصائص األنبياء :أهنم يُنصب هلم يف املوقف منابر من ذهب جيلسون عليها ،وليس
ذلك ألحد سواهم.
وقال سعيد بن املسيب :ال اعتكاف إال يف مسجد نيب ،أخرجه النسائي من حديث
قتيبة.
السين عن بشر ابن احلارث :أنه ذكر عنده هذه
ويف "كرامات األولياء" خلال ابن ُ
األحاديث يف إجابة الدعاء وغريه  ،فقال :لست أنكر من هذا إال شيئي :الذهب واملشي على
املاء ،فإنه مل يعطه إال األنبياء.
وقال النووي يف حديث  :ما من مولود يولد إال خنسه الشيطان إال مرمي وابنها ،
ظاهر احلديث اختصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه ،وأشار القاضي عياض إىل أن مجيع األنبياء
يشاركون فيها.
اَّللُ َعن ُكم  روى السلمي
َّف َّ
ويف "حاشية الكشاف" للطييب يف قوله تعاىل  :اآل َن َخف َ
عن النصر آابدي :هذا التخفيف كان لألمة دون الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،ومن يثقله
محل أمانة النبوة كيف خياطب بتخفيف اللقاء لألضداد؟ وكيف خياطب وهو الذي يقول :بك
أصول ،وبك أجول ،ومن كان به كيف خيفف عنه أو يثقل عليه؟.
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ويف "اتريخ ابن عساكر" عن أيب حامت الرازي قال :مل يكن يف أمة من األمم منذ خلق هللا
آدم أمة ُيفظون آاثر نبيهم غري هذه األمة.
فقال له رجل :اي أاب حامت رمبا رووا حديثاً ال أصل له.
فقال :علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم ،فروايتهم احلديث الواهي ليتبي ملن بعدهم
أهنم ميزوا اآلاثر وحفظوها.
وقال السبكي :إن من صلى مع النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وقام معه إىل خامسة
عامداً أو سلم من اثني عامداً مل تبطل صالته ،ألنه جيوز أن يوحى إليه ابلزايدة والنقصان ،أما
بعده صلى هللا عليه وآله وسلم فمىت اتبع املأموم اإلمام يف ذلك عامداً بطلت صالته.
وذكر ابن العريب يف "شرح السنن" من خصائصه :االنفراد يف السفر وحده ألمنه من
الشيطان ،خبالف غريه .وقال ابن دحية يف "التنوير" خص هللا نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم أبلف
خصلة:
منها :صالة هللا تعاىل واملالئكة عليه ،ومنها الرؤية والقرب والدنو ،والشفاعة ،والوسيلة
والفضيلة والدرجة الرفيعة ،والرباق واملعراج ،والصالة ابألنبياء ،واإلسراء ،وإعطاء الرضا والسؤال،
والكوثر ،ومساع القول وإمتام النعمة ،والعفو عما تقدم وما أتخر ،وشرح الصدر ووضع الوزر ،ورفع
الذكر وعزة النصر ،ونزول السكينة وإيتاء الكتاب ،والسبع املثاين ،والقرآن العظيم ،وأن بعثه رمحة
للعاملي ،واحلكم بي الناس مبا أراه هللا ،وليس ذلك لغريه من األنبياء عليه وعليهم الصالة والسالم،
حسبما نطق به القرآن العظيم ،والقسم ابمسه ،وإجابة دعوته ،والشهادة بي األنبياء واألمم يوم
القيامة ،واحملبة واخللة ،وغري ذلك مما ال ُيصى كثرة ،انتهى.
ووقفت على كتاب "حسن االقتصاص ملا يتعلق ابالختصاص" للشيخ بدر الدين ابن
الدماميين ،فوجدته قال فيه :من خصائصه صلى هللا عليه وآله وسلم :وجوب وقايته ابلنفس.
قال ابن املـُنيـر :أوجب هللا يف حقه عليه الصالة والسالم أن يُؤثَر على النفس ،وأن يكون
أحب إىل كل مؤمن من نفسه.

44

أمنوذج اللبيب يف خصائص احلبيب

www.alalbait.ps

أحد :حنري دون حنرك ،فهذا من خصائصه ،ال خالف أن هذا ال
وهلذا قال سعد يوم ُ
جيب لغريه ،وهل جيوز أن يفعل لغريه؟ الظاهر أنه ال جيوز ابلقياس على عدم جواز اإليثار ابملاء يف
الطهارة ،والشرب إذا أفضى إىل هالك صاحب املاء.
قال :وانظر هل يف منعه من نكاح األمة وتعليلهم ،ألن من تزوج أَمةً كان ولده منها رقيقاً،
ومنصبه صلى هللا عليه وآله وسلم يُ َّنزه عن مثل ذلك فيه إشارة إىل منع الشريف احلسين واحلسيين
وجيل منصب سيد اخللق صلى هللا
من تزويج األمة ،ألنه يفضي إىل أن يكون ولده منها رقيقاًَ ،

عليه وآله وسلم من أين يسرتق أحد من ذريته؟
وملا تكلم ابن املـُنَيـر يف "شرح البخاري" على احلديث املذكور يف ابب "من ملك من
العرب رقيقاً" وفيه قوله صلى هللا عليه وآله وسلم  :اعتقها فإهنا من ولد إمساعيل .

قال :متلك العرب ال بد عندي فيه من تفصيل ،ومن ختصيص الشرفاء من ولد فاطمة.
فلو فرضنا أن حسنياً أو حسينياً تزوج َأمة ،الستبعدان اخلالف يف أن ولده منها ال يسرتق.
دليله قوله عليه السالم  :أعتقها فإهنا من ولد إمساعيل  فإذا كان كوهنا من ولد
امساعيل يقتضي االستحباب ،فكوهنا ابملثابة اليت ذكرانها توجب احلُرمة حتماً ،واخلالف فيه صعب

عسر.

أحد إال عرف أنه سلكه من
قال :ومن خصائصه :أنه مل يكن ميَُر يف طريق فيتبعه فيه َ
طيبه ،ذكره البخاري يف "اترخيه الكبري" عن جابر.
قال اسحاق بن راهويه :كانت تلك رائحته بال طيب ،وقد َّ
عد بعضهم ذلك يف خصائصه،
انتهى.
ويف "تذكرة" الشيخ بدر الدين بن الصاحب ما نصه :كانت مهم األنبياء متوجهة إىل طلب
رجل يقص عليهم أخبار األولي واآلخرين ،فجاء النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن تلك اهلمم
صص ،ومأل الوجود خرياً.
كلهاَّ ،
فقص ال َق َ
وقال ابن السبكي يف "التوشيح" :مسعت الوالد يقول وقد سئل عن العلقة السوداء اليت
أخرجت من قلب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف صغره حي ُشق فؤاده ،وقول امللك :هذا حظ
الشيطان منك:
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إن تلك العلقة خلقها هللا يف قلوب البشر قابلة ملا يلقيه الشيطان فيها ،فأزيلت من قلب
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فلم يبق فيه مكان قابل ألن يلقي الشيطان فيه شيئاً ،قال هذا

معىن احلديث .ومل يكن للشيطان فيه حظ قط ،وإمنا الذي نقاه امللك أمر هو يف اجلبالت البشرية
فأزيل القابل الذي مل يكن يلزم من حصوله حصول القذف يف القلب.
قلت له :فَل َم خلق هللا هذا القابل يف هذه الذات الشريفة ،وكان ميكن أن ال خيلقه هللا
فيها؟
فخلقه تكملة للخلق اإلنساين البد منه ،ونَزعه
فقال :إنه من مجلة األجزاء اإلنسانيةَ ،
كرامة رابنية طرأت بعده.
الد بعد موته ،وعليه أنوار ،ووقع يف نفسه أنه بربكة هذا البحث.
األخ الو َ
وقد رأى ُ

وقال السبكي يف "الطبقات" :مل يثبت عندي أن ولياً أُحيي له ميتاً أزماانًكثرية بعدما صار
عظماً رميماً ،مث عاش بعده ُيىي زماانً كثرياً ،فهذا القدر مل يبلغنا ،وال أعتقده أنه وقع ألحد من
األولياء ،وال شك يف مثل وقوعه لألنبياء عليهم السالم ،فمثل هذا يكون معجزة وال تنتهي إليه
الكرامة.
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