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 صلى هللا عليه وسلممحبة النبي                                           

 ( الحبيب!!اسمه  ) فضلها :  ❖
 جل  دى طرق الوصول إلى رضا هللا عز و هي إح   يمحبة النب -       
   عطية من هللا عز وجلمنحة و  محبة النبي -       
 ببت " الجنة " .. أنت مع من أح فيمحبة النبي  هي السبيل لصحبته   -                 
 " الناس أجمعينأحبَّ إليِه من ن فِسِه وماِلِه وولِده و  "ال يؤمن أحُدُكم حتى أكون  فرض على المؤمنين  محبة النبي -       

 )هل هو حبيبنا حقا؟( :  دالئل حب الرسول ❖
 سنته  باتباع  تقليده  .        بدراسة سيرته   كثرة الكالم عنه .          

 ) ماذا تفعل؟؟ (التأذي من اإلساءة إليه .             ( صحبته  : بفي اآلخرة  - : برؤيته ، بزيارة مدينته في الدنيا)  ه ئالشوق إلى لقا .                    

         سؤال هللا أن يرزقنا حبه  * : الطريق إلى حب النبي  ❖

 :   علينا معرفة فضله *                   )كيف يكون حبيبا ؟(   

 لنا أمل في الفوز بالجنة أو في النجاة من النار   ن. لواله ما كا   ما كنا مسلمين        لواله في الدنيا :   .  -         
 . "  )المقام المحمود( " .. أنا لها .. أنا لها .. الشفاعة العامة      . الشفاعة الخاصة ألمته    ة : في اآلخر  -               

 السالم عليه كثرة الصالة و *                                    
 الصالة و السالم على رسول هللا :  ❖

 ( 56)األحزاب "سلِّموا تسليًماعليه و  صّلوا آمنوا  ك ُتُه ُيصلُّون  على النبي يا أيها الذين  م الئإنَّ هللا  و  فرض عين على كل مسلم "كمها : ح      
   ) اآلية (بنفسه هو الصالة على الرسول  به بدألفرض الوحيد الذي أمرنا هللا به و ا  اعة هلل عز وجل ..ط . فضلها :      

 مالئكته النبي و مقامه عند هللا عز وجل و مكانة ب اعترافا.                 
 م ( مسل  )"  اعليه بها عشرً  هللاُ  صالة ، صلى   عليّ  ى  "من صلَّ  طمعا في الثواب .               

 الدعاء (    االستغفار ، صالة العبد  الرحمة ، صالة المالئكة  ) صالة الرب                              
 هو المستفيد منها ال النبي ، ألن هللا عز وجل ومالئكته يصلون عليه منذ األزل   على النبييِ صلّ المُ  ملحوظة :        

 ولياء هللا الصالحين ،   وردت عن الصحابة والتابعين و )ما يزيد على سبعين صيغة( ى النبيهناك صيغ كثيرة للصالة عل صيغتها :     
 ( .  ) النصف الثاني من التشهد أشهرها " الصيغة اإلبراهيمية " التي علمنا إياها رسول هللا              

       ملحوظة : قول "سيدنا محمد" في التشهد  : اختالف 
  يلضرورة التمسك بالصيغة الواردة عن النب . ال يجوز قول " سيدنا "                                             

 أدبًا منه " سيدنا " تواضعًا و  لم يقل ملسو هيلع هللا ىلصألنه  " سيدنا "  . يجوز  قول                                               
 األخذ بالرأي  ، و  ) بدون سيدنا (داخل الصالة  ين النبتزام بالصيغة الواردة عيجوز االل ← للتوفيق بين الرأيين                    

 للنبي  ااآلخر خارج الصالة تأدًبا وعرفانً                                                
  ده فلم يصِل عليِّ "" أتدرون من البخيل ؟ الذي ُذكرت عن (! الناس تحريك اللسان لتذكير )  الحبيب.. عند ذكر -وقتها :    

 ،  ال حول و ال قوة إال باهلل  على الصالة ، حي على الفالح   ي" ح نقول مثل ما يقول المؤذن ماعدا   •:  ذان عقب سماع األ -           
         . " صدقت و بررت " من النوم  الصالة خير "في صالة الفجر و                                       

 نصلي على النبي   •                                    
 مأثور:.  :الدعاء    •                                         

 (الجماعة إال مسلم )رواه  . من قال حين يسمع النداء " اللهم رب هذه الدعوة التامة .... المقام المحمود الذي وعدته "حلَّت له شفاعتي يوم القيامة 
   ) مسلم ( " ُغِفر  ل ُه ذنبه وبمحمد رسوالً  ،   اا رسول هللا ، رضيت باهلل رًبا ، وباإلسالم دينً وأن محمدً أنا أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ذان " و حين يسمع األ. من قال 

   اإلقامة ذان و يستجاب فيها للدعاء بين األ من األوقات التي اآلخرة :بخيري الدنيا و .                                                      
 في صالة الجنازة ، بعد التكبيرة الثانية   -بعد الدعاء        قبل و   -            ) الصالة اإلبراهيمية ( آخر التشهد الثاني  -              
 افتح لي أبواب رحمتك" نوبي ، و غفر لي ذا لهم السالم على رسول هللا ، الدخول المسجد: " بسم هللا والصالة و  عند   -              

ـقِّي (  زلة" ) ي منأكثروا من الصالة علَّي يوم الجمعة ، فإن صالة أمتي ُتعر ُض علَّي في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثُرُهم علَّي صالًة كان أقربهم منِّ يوم الجمعة : "  -                 الب ْيـه 
 ُخطبة النِّـكاح  –صالة االستسقاء  –أيام التشريق(  )يوم عرفة ، و الحج  –العيدين  –الجمعة في الُخط ب :    -              
 فك ضيق معين !(   )بنية رفع بالء أو+ كثرة االستغفار + صدقة يومية ( وعدد )بأى صيغة عند الضيق والشدة : كثرة الصالة على النبي -        
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 : بمولد النبي  االحتفال ❖

 ذكر، صدقات ..الخ( صالة ، صيام ، ) بالطاعات ، فعل الخيرات..  ظهار الفرحة والسرور لحدوث نعمة : . للخالق إ=   االحتفال:  ةلغ
 يجوز ، بل من السنة  بما يتناسب مع الشرع  *للمخلوقين : .                                                         

 اليجوز  يتناسب مع الشرع ال بما *                                                                       
 !!  االحتفال، وطريقة  االحتفالع كل من مناسبة بمناسبة ما ، ينبغى أن يتناسب مع الشر  االحتفاللجواز  أنه   يأ           

   وذلك   ،العلماء واجازوه ر" في القرن السابع الهجري ليعلم الناس حب رسول هللا ، بعد أن استفتىربيع األول كان "الملك المظف 12)أول من احتفل بمولد النبي احتفاال رسميا في 
 التي تحرك القلوب ، وبسط الموائد إلطعام الناس ( إنشاد المدائح النبويةو  على تالوة القرآن ، ورواية أخبار من سيرته العطرة ،باجتماع الناس 

 . هناك أكثر من رأي ، والكل صواب ) تصوير النجفة !( :  (مسألة خالفية = )   اختالفكمه : ح           
 المتفق عليه (  ينما اإلنكار فإإنكار في المسائل الخالفية ، ) ال  نكار فيهاإ  . ال                                            

 ( مذهب مفتيهم ما يفعله الناس أو ما فيه مصلحة أو  بالنسبة للعوام، األقوى دليال   بالنسبة للعلماء -حوال ، والزمان ، والمكان واأل يختلف حسب األشخاص ،  –يعني األصعب  ال= ) . نأخذ باألحوط        
 زيارة النساء للقبور ..الخ  –قراءة القرآن  للميت    –التي بها أضرحة الصالة في المساجد  –ودائع البنوك  –وجه المرأة  –سماع الموسيقى واألغاني  - جتماعيةحتفال  بالمناسبات الدينية واالاال: . أمثلة        

     مباح    الشرع : به ، بما يتناسب و  االحتفاليجوز 
 ،اإلجماع...(  )األصل في األشياء اإلباحة إال ما ُحرم بدليل من القرآن، السنة بأي مناسبة طيبة االحتفاليمنع  دليللعدم وجود    -          

 ثاب فاعلها فهناك بدع حسنة يُ بدع مذمومة  ملسو هيلع هللا ىلصليس كل ما أحدث من أمور بعد النبي  -           

  من السنة إظهار السرور بالنِّعم :  -                    
ه "عبدالمطلب" كان قد عق عنه عند والدته  . عقَّ النبي                              عن نفسه يوم مولده ، رغم أن ِجدَّ

 )مسلم("  ...يوم ُبعثتُ و  ،"ذاك يوم ُوِلُدُت  حتفاله بيوم والدته اثنين من كل أسبوع اال يوم صيامه. من أسباب                            
 قومه من فرعون حتفااًل بنجاة موسى و ا. أمره بصيام يوم عاشوراء                            
يَّبة" اُف عن أبي لهب كل يوم . "إن هللا ُيخف                              (  فأعتقها لذلك ملسو هيلع هللا ىلصجارية ألبي لهب ، بّشرته بمولد النبي ) ثويبة  =  )البخاري( ثنين بِعتِقِه ُثو 

              ال يجوز   لهم يومان يلعبون فيهما  دينة و المقدم النبي  ]األضحى يعتبر من البدع  بغير يومي الفطر و  االحتفالألن 
 ،   () النَّسائييوم األضحى قد أبدلكم هللُا تعالى بهما خيًرا منهما ، يوم الفطر و "  فقال)أي يحتفلون بهما(                                

 األعياد فيهما ،عليه بأن الحديث لم يحصر  كل ما سوى هذين العيدين بدعة ، و هذا الرأي مردود عليه بناءً                                
  [بل ذكر فضلهما على أعياد أهل المدينة حينذاك                                 

 وعن شمائله الشريفة.  ملسو هيلع هللا ىلصكثرة التحدث عنه          .كثرة الصالة و السالم عليه   :  كيفيته             
                      من سننه :    ةإحياء سن   طاعات   لقرآن .. إلخ . تالوة ا  –استغفار   –صيام  –صالة 

                                          أخالقيات  إمساك اللسان   -كظم الغيظ  –)بالتهنئة ، بالحلوى ، إظهار البشاشة ..( صلة أرحام    –بر والدين–      
 . إلخ  كف األذى . –إتقان العمل أو المذاكرة  –عيادة مريض                                                                                                       

                                                 الخيرفعل   الحلوى .. إلخ . إطعام الطعام و  –)بالمال ، بالمالبس ..( صدقات 
 : البدعة   

   )متفق عليه(ن أ ْحد ث  في أمِرن ا ه ـذ ا ما ليس  منُه فهو  رٌد " م " ( لنبي والصحابة = كل ما لم يفعله ا  )  كل ما ُأحدث من أمور بعد النبي يه : ةلغ  
  ) وإن كان يسمى بدعة لغة ( . ويتفق مع الشريعة = مقبول وليس ببدعةيتفق مع الشريعة = بدعة     ال. و  :ما أحدث من أمور *:  ) اختالف(ا شرعً       ه [رٌد = مردود عليه ، أي ال يقبل من –ما ليس منه = ما ليس من الدين ، لم يقل "شيئًا" إلظهار إمكانية  الحدوث   –في أمرنا = في ديننا  –] أحدث = جاء بحدث أو أمر جديد                

 " من سن سنة حسنة كان له أجرها ، وأجر من عمل بها.." = بدعة حسنة   . ويتفق مع الشريعة : ما أحدث من أمور *            
 .." وزرها  كان عليه (" ومن سن سنة سيئة = بدعة مذمومة = بدعة ضاللة)ئة يتفق مع الشريعة = بدعة سي . وال                                    

 الدين = بدعة ، وكل بدعة ضاللة .. الخ م يفعلها النبي في أمور الدنيا و لما أحدث من أمور  *            
 ، فما اشتمل    الكتاب ، السنة ، اإلجماع ..الخ() ةعيعلى أصول الشر  كل ما ُأحدث من أمور بعد النبي في أمور الدنيا والدين ُيعرض *                      

 بناًء عليه تنقسم البدع إلى: – ، وما اشتمل على مباح فهو مباح ، وما اشتمل على محرم فهو محرم مصلحة  فهو واجبعلى                       
 ن فقه وتفسير وأصول فقه..الخ ، العلوم الشرعية م يكجمع سيدنا أبي بكر للقرآن ، تدوين أحاديث النب       واجبة  -                  

   م الناس بدخول األذان األول للجمعة الذي أحدثه سيدنا عثمان إلعال،  (! )وقول سيدنا عمر: نعم البدعة  كصالة التروايح جماعة      مندوبة  -                    
 األيتام ، موائد الرحمن...الخ ودور  ، بناء المستشفيات  ، التعلم في المدارس ودور العلم  الوقت بعد كثرتهم وانشغالهم                                          

 بالغة في زخرفة المساجد والمصاحف كالم   مكروهة  -                   
 الطائرات .. الخ  عربات و ال( واألعياد الرسمية ، ركوب وراء ، ليلة اإلسراء والمعراج .. )الهجرة ، عاش بالمناسبات الدينية  االحتفالك      مباحة   -                  
 زام بالضوابط الشرعية .. تلاختالط النساء بالرجال دون اال   محرمة   -                  

          ث وخالف كتاًبا أو سنة أو إجماًعا فهو البدعة الضالة، وما ُأحدث من الخير ولم يخالف شيًئا من ذلك فهو محمود". قال الشافعي: " ما ُأحد          
 " ..  لو ضعيف ، يخرجه عن نطاق البدع استند إلى حديث و " أي عمل مستحدث  : . قال العلماء         

                  ) = ليس له أصل في الشريعة (  يتفق مع الشريعة  مستحدث ال= كل أمر " ضاللة كل بدعة "..  أي أن               
 صل في الشريعة ...أ = كل أمر مستحدث ليس له   "ي أن "..كل بدعة ضاللةأ             


