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  نوا�ه وهو الحبیب الهاد�      دمحمالرسل من قبل الحبیب 

 ،فهــو رســول املرســلني ،ومشــول دعوتــه ،بعمــوم رســالته بعثتــهتص ختــ ملسو هيلع هللا ىلصســيد� رســول هللا 
 للعــاملنيو للجــن واألنــس  عــز وجــل ومرســل مــن هللا ،وروح جلميــع املالئكــة املقــربني ،النبيــنيونــىب 

مـن  وجـزءاً  ،مـن دعوتـه ال EEً إلني إىل أممهـم ومـا كانـت دعـوات املرسـ .من البدء للختـام ،أمجعني
وىف هــذا احليــز الــذى  ،حبســب مــا تتحملــه قــوى النــاس والرســل ىف هــذا العصــر والوقــت ،رســالته

  .ظهر فيه بىن هؤالء القوم ورسوهلم
ســيد�  مــثالً  .ىل قومــه خاصــةإيرســل  -هم أمجعــني علــيوســلم صــلى هللا  -فكــان النــىب  

نَـا ُموَسـى اْلِكتَـاَب َوَجَعْلنَـاُه ُهـًدى لِبَـِين ِإْسـَرائِيلَ :(حقه هللاقال ىف  عليه السالم موسى -٢( )َوَآتـَيـْ
بعـدهم مـن األمـم ىف زمانـه فلـيس مكلـف  نومـ محـوهل امـ مـاأ ،سرائيلإلبىن  رسول ملن؟) اإلسراء

راف بـــىن خـــإمنـــا بعثـــت إىل : (وســـيد� عيســى عليـــه الســـالم كـــان يقــول .لـــيهمإoن يبلــغ الرســـالة 
 ىف ل رســول أرســله هللا ىف كتــاب هللا كــان يبــنيكــو  .ســرائيلإبــىن  إىلرســول  :أى )ســرائيل الضــالةإ

يعـىن اسـم النــىب  )همــوإذ قـال فـالن لقو : (ولـذلك جنـد قــول هللا ألمتــه،ىف رسـالته ختصـيص دعوتـه 
  .لقومه

 إبـراهيم ىف فلسـطني، ومعـه ىفسـيد�  مـثالً  .كثر مـن رسـولأجند ىف الزمن الواحد  ذلكوك
 ،بنـه يعقـوباوكـان معـه ابنـه اسـحاق وابـن  ،لـوط لقومـه أيضـا ىف األردنالوقت ابـن أخيـه سـيد� 

oن يبلــغ  عــز وجــلومل يكلفــه  هللا  ،ىل أمتــهإوكــل واحــد مــنهم  ،ن ىف وقــت واحــدو وكلهــم مرســل
وحنـن نعلـم  -أمته، حىت أن سيد� إبـراهيم عليـه السـالم مـع أنـه أبـو األنبيـاء غريحد أالرسالة إىل 

 ؟ميـانىل اإلإدعـوة ألهـل مصـر لـه لكـن هـل كـان  ،ىل مصـرإأنه جاء  -قائع القرآن والتاريخمن و 
صـلى  هى رسـالة رسـول هللا ،ىل مجيع الربيةإوالرسالة الوحيدة العمومية  ،ألنه غري مكلف �ا ،ال

  .هللا عليه وسلم
ولـيس واحـد  ،هذا الكـالم Eلنسـبة لإلنـس ولكـن مل يكلـف أحـد مـن السـابقني بعـامل اجلـن

لكـن الرسـول الـذى أرسـل  ،وال واحد منهم كلف بعمار العرش ومحلتـه ،مل املالئكةمنهم كلف بعا
 ٢٨( )اَوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافـًَّة لِلنَّـاِس َبِشـريًا َونَـِذيرً (: الذى قال فيه ربه ،ىل غري الناسإىل الناس و إ
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   .)سبأ –
رسول لنـا فهـو رسـول وكما أنه  .مجعنيأىل اخللق إوعامة  ،فأصبحت دعوته شاملة وكاملة

ــه هــو وحــده الــذى يقــول ،للمرســلني واألنبيــاء  ،ال رســول هللا، لــيس إفقــط  )ال إلــه إال هللا: (ألن
ال إلـه إال : (وحنـن نقـول ،لكن السابقني والالحقني البد أن يقرن �ـا الرسـول الـذى بلغـه عـن هللا

وسـيد� عيسـى  ،)دمحم رسـول هللاال إلـه إال هللا : (وكذلك سيد� موسـى يقـول ،)هللا دمحم رسول هللا
ــه إال هللا دمحم رســول هللا: (وســيد� إبــراهيم ،)دمحم رســول هللا ال إلــه إال هللا: (يقــول كــذلك  ،)ال إل
ال إلـــه إال هللا دمحم : (كلهـــم يقولـــون  ة،حلفظـــاو  ،ومحلـــة العـــرش ،وميكائيـــل ،وجربيـــل ،وســـيد� آدم

  .نييونىب النب ،ألنه رسول املرسلني ،)رسول هللا
ُتُكْم ِمـْن ِكتَـاٍب َوِحْكَمـٍة مثَُّ ( :هذا الكالم ىف كتاب هللا  ُ ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما َآتـَيـْ َوِإْذ َأَخَذ ا�َّ

ــا َمَعُكــمْ  ٌق ِلَم ــهِ  ؟فهم إ�ه رب العــاملنيمــا الواجــب الــذى عــرَّ  - َجــاءَُكْم َرُســوٌل ُمَصــدِّ ــْؤِمُننَّ ِب   -لَتـُ
 ،هلـــم �ـــذه الـــدعوة هـــو هللا بذاتـــه بُ الِـــطَ املُ  - َولَتَـْنُصـــُرنَّهُ -ه رســـوهلموا بـــه ألنـــؤمنـــيعـــىن البـــد أن ي

ــَرْرَ� قَــ - ولــذلك ــى َذِلُكــْم ِإْصــِري قَــاُلوا َأقْـ اَل فَاْشــَهُدوا َوَأَ� َمَعُكــْم ِمــَن قَــاَل َأَأقْـــَرْرُمتْ َوَأَخــْذُمتْ َعَل
ــاِهِدينَ  ألنــه رســول  ،ملسو هيلع هللا ىلص oن يــؤمن برســول هللا يعــىن كــل رســول مطالــب .)آل عمــران-٨١( )الشَّ
 ،رحكـم داىف مقـام  واوهـم كـان. فهو رسول املرسلني ونىب النبيـني ،وهو نىب هذا النىب ،هذا النىب

لكــن صــاحب  إىل أممهــم، -ملسو هيلع هللا ىلص عــن املصــطفى ة،و حمــافظ Eلنيابــأ ،و �ئــب عــامأ ،و قــائم مقــامأ
  .ملسو هيلع هللا ىلصهو رسول هللا  ةوصاحب الدعو  ةالرسال

يَن ِعْنـــَد ا�َِّ ( ،مساعيـــلإديـــن ادم وال  ، لـــيسولـــذلك الـــدين عنـــد هللا ديـــن واحـــد  ِإنَّ الـــدِّ
ْســَالمُ  : تبــاعهمأ¡ــم و �بنــائهم وذر أنفســهم كــانوا يوصــون أوهــم  ،دحــديــن وا )آل عمــران-١٩( )اْإلِ

)44 44 œœ œœ»»»» uu uuρρρρ uu uuρρρρ َيَن فَـَال َمتُـوُتنَّ ِإالَّ و َ اْصطََفى َلُكـُم الـدِّ َأنـْـُتْم َوَوصَّى ِ�َا ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب َ� َبِينَّ ِإنَّ ا�َّ
  .)البقرة-١٣٢()  ُمْسِلُمونَ 

  

: هـم الـذين قـالوا ة؟و نصـرانيأ ةمسـاء يهوديـومـن الـذى جـاء Eأل .سـالما الـدين هـو اإلذه
وبعد مـا سـخطوا علـى قضـاء  ،ىل هللا بعدما تربمواإ¦م عادوا أل ،)عـرافاأل-١٥٦()ْدَ� ِإلَْيكَ ِإ�َّ هُ (
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: اهـم الـذين قـالو  ةالثانيـ ةوالفئـ .موسـى نـىب هللا عـز وجـلسـيد� علـى  ةعلنـوا الثـور أوبعد مـا  ،هللا
ِملَّـــَة َأبِـــيُكْم  (،كلـــه عنـــد هللا مســـلم  ،و كـــذاأوربنـــا مل يقـــل كـــذا . )ائـــدةامل-٨٢( )ىقَـــاُلوا ِإ�َّ َنَصـــارَ (

  .)جاحل-٧٨( )لِإبـَْراِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَبْ 

رســله هــو نــىب أوالنــىب الــذى  ،ســالمهــو اإل ،رســله هللا هــو ديــن واحــدأذن الــدين الــذى إ
كــان   ةســاتذوبعــد ذلــك كــل اســتاذ مــن األ ،والســالم ةفضــل الصــالأوهــو املصــطفى عليــه  ،واحــد
  .من الدين يبلغه لقومه - بفرع بسيط -تخصص يرسله هللا بو رسول أنىب  مبثابة

ــوَن ( خالقهــمأمل تعجبــه  ،خــالق واجلــالس عليــه ســيد� لــوط عليــه الســالماألكرســى   َأ¬َُْت
. �ثو¯مرهم Eلـزواج مـن اإل ،ينهاهم عن اتيان الذكور  .)شعراءال-١٦٥() الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمنيَ 

  .ملسو هيلع هللا ىلصسيد� دمحم  ةبسيط من رسال كرسى 
عليـه السـالم،  املعـامالت مثـل سـيد� شـعيب ةبسـيط مـن مـادكرسى والذى كان ختصصه  

ن يوفـــوا أ ،ىف Eب التعامـــل ةدعـــو  .)شـــعراءال-١٨١( )َأْوفُـــوا اْلَكْيـــَل َوَال َتُكونُـــوا ِمـــَن اْلُمْخِســـرِينَ (
لــذى م اأهــذا  .بــل جــزء منــه بــداً أ ،ولــيس كــل الكــورس الــذى هــو ىف املعــامالت ،الكيــل وامليــزان

  .لكن هذا Eب صغري جداً  ؟ملسو هيلع هللا ىلص جاء به سيد� دمحم وموال� رسول هللا
كـان كـل دعوتـه يريـد مـنهم عليـه السـالم،  ى سـيد� نـوح أ ،ىف التوحيد أستاذاوالذى كان 

كــل الــذى   ،وال حــج وال شــئ ةوال زكــا مل يقــل هلــم صــالة. كثــر مــن ذلــكأولــيس  ،ن يوحــدوا هللاأ
ــدالت ،ن يعبــدوا هللاأيريــده مــنهم  ــد  اً ســتاذأوهــو كــان  ،توحيــد هللا، وحي ىف علــم التوحيــد قبــل مزي

  .ملسو هيلع هللا ىلصالتوحيد الذى نزل مع النىب 
 ســيد� ســليمان ،لــكىف املُ  ةالرعيــ ة سياســةعطــاه هللا عــز وجــل تــدريس كيفيــأومــنهم مــن 

َبِغــي ِألَ  (: فقــال ،وا النــاسســجــاء يعلمهــم كيــف يسو  عليــه الســالم، َحــٍد ِمــْن َوَهــْب ِيل ُمْلًكــا َال يـَنـْ
ــابُ  ــَت اْلَوهَّ لــيس لــه ىف  ملسو هيلع هللا ىلص ن رســول هللاأنــه يعلــم أل ،لــك فقــطاملُ . )ص -٣٥( )بـَْعــِدي ِإنَّــَك َأْن

ومل  اً،حممـــود اً و مقامـــأ ة،و عنايـــأ لـــم يطلـــب ملكـــوµً ف -لـــك املُ  -ة فاختـــار هـــذه اجلزئيـــ ،امللـــك
   .ال امللك فقطإيطلب 

ــــىب يبلــــغ جــــزءاً  علــــى حســــب  ،قومــــهىل إ - ملسو هيلع هللا ىلص - رســــول هللا ةمــــن رســــال فكــــان كــــل ن
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فجــاء ديــن التمــام علــى يــد  ة،حــىت اكتملــت البشــري ،وعلــى حســب مــواعني قلــو�م ،اجتهــادهم
ىف  -موضـــحا هـــذه احليثيـــة  - ملسو هيلع هللا ىلصذلك قـــال لـــو  .مت الســـالمأو  ةفضـــل الصـــالأاملصـــطفى عليـــه 

ى ومثـل األنبيـاء مثلـ (: وضـرب املثـل فقـال ،)خـالقمتـم مكـارم األمنـا بعثـت ألإ( :خالققضيه األ
مجـل هـذا أمـا  :يقولـونيطوفون بـه و  صبح الناسأف ةوبقى موضع لبن لى كثل رجل بىن دار،من قب

منـا جئـت إمل يقـل  )نبيـاءالـىت خـتم هللا عـز وجـل �ـا األ ةفا� اللبنـ !!ةالدار لوال وضعت هذه اللبن
كــل واحــد   ،ينكــر جهــود الســابقني مــن قبلــه حــىت ال )متــمأل(جئــت  :منــا قــالإو  ،خــالقمبكــارم األ

منــا إ ،مــا جــاء ليــنقص النــاموس ا،ال ينقصــه ،و يزيــد عليهــاأليــتم  ملسو هيلع هللا ىلصمنــا جــاء إو  ،جــاء جبــزء مــنهم
  .ته إرادة القدوس عز وجلضتاقما ق فجاء ليتمم الناموس على و 

ىف الــدنيا  ،والســيد األعظــم للخلــق أمجعــني ،نيبيــوإمــام الن ،فهــو وحــده رســول املرســلني 
  .ويوم الدين

وأن حيشــر� مجيعـــا ىف  ،مــن أهــل معيتــه الــدنيا واآلخــرة نســأل هللا عــز وجــل أن جيعلنــا ىف
حنـــن  ،مـــن حوضـــه الشـــريف، شـــربة هنيئـــة مريئـــة ال نظمـــأ بعـــدها أبـــداً  وأن يســـقينا مجيعـــاً  ،رتـــهمز 

  .وأوالد� وزوجتنا واملسلمني أمجعني
  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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