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(83) 
 ربعةالخلفاء األ

َرِضَي اهللُ  تَ َواتَ َر ِبِه الن َّْقُل َعْن َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعِليِّ ْبِن أَِبي طَاِلب   َويُِقرُّوَن ِبَما :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم
َر َهِذِه األُمَِّة بَ ْعدَ َعْنُه َوَغْيرِِه ِمْن َأنَّ  ُهْم؛  َويُ ثَ لُِّثوَن ِبُعْثَماَن،. أَبُو َبْكر ، ثُمَّ ُعَمرُ : نَِبيِّه َا  َخي ْ َويُ َرب ُِّعوَن ِبَعِليٍّ َرِضَي اهلُل َعن ْ

َعةِ  َكَما َدلَّْت َعَلْيِه اآلثَاُر، َأنَّ بَ ْعَض َأْهِل السُّنَِّة َكانُوا َقِد  عَ مَ . وََكَما َأْجَمَع الصََّحابَُة َعَلى تَ ْقِديِم ُعْثَماُن ِفي اْلبَ ي ْ
ُهَما   بَ ْعَد ات َِّفاِقِهْم َعَلى تَ ْقِديِم أَِبي َبْكر   اْختَ َلُفوا ِفي ُعْثَماَن َوَعِليٍّ  َوُعَمَر   أَي ُُّهَما َأْفَضُل؟ فَ َقدََّم قَ ْوٌم  َرَضَي اهلُل َعن ْ

، َوَسَكُتوا، َأوْ : ُعْثَمانَ  اْستَ َقرَّ َأْمُر َأْهِل السُّنَِّة َعَلى تَ ْقِديِم ُعْثَماَن، ثُمَّ  َلِكنِ . َوَقدَّم قَ ْوٌم َعِليًّا، َوقَ ْوٌم تَ َوق َُّفوا رَب َُّعوا ِبَعِليٍّ
ُف ِفيَها ِعْنَد ُجْمُهوِر ِمَن اأُلُصوِل الَِّتي ُيَضلَُّل اْلُمَخالِ  َوِإْن َكاَنْت َهِذه اْلَمْسأََلُة   َمْسأََلُة ُعْثَماَن َوَعِليٍّ   لَْيَستْ  .َعِليٍّ 
أَن َُّهْم يُ ْؤِمُنوَن َأنَّ اْلَخِليَفَة بَ ْعَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه  َمْسأََلُة اْلِخاَلَفِة، َوَذِلكَ : َلِكِن الَِّتي ُيَضلَُّل ِفيَها. السُّنَّةِ  َأْهلِ 

  .ِخاَلَفِة َأَحد  ِمْن َهُؤالِء؛ فَ ُهَو َأَضلُّ ِمْن ِحَماِر َأْهِلهِ  طََعَن ِفي َوَمنْ . أَبُو َبْكر ، َوُعَمُر، ثُمَّ ُعْثَماُن، ثُمَّ َعِلي   :وسلم
وهي ما يتعلق  :نعم بعد أن ذكر الشيخ ما تقدم من املفاضلة العامة واإلشارة إىل املفاضلة اخلاصة اعتىن مبسألة أخص

ة جممعون يف مسألة املفاضلة على ما تواتر به النقل، بأن أهل السن -رمحه اهلل- ، فبَّي بالخلفاء األربع والمفاضلة بينهم
، "أنه ما رواه مجاعة كثرية عن مثلهم وأسندوه إىل شيء حمسوس" :احلديثمصطلح وتعرفون أن التواتر مصطلح يف علم 

إن املتواتر " :يعين مجاعة كبرية يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إىل شيء حمسوس واألصوليون، يقولون
 ".يفيد العلم القطعي العلم اليقيين
إن خير ": أنه قال على منبر الكوفة زمن خالفته بعد ظهور الغالة فيه -رضي اهلل عنه-وهذا ثابت عن علي 

ال يبلغين عن أحد أنه يفضلين عن أيب " :أنه قال -رضي اهلل عنه-ر عنه أيًضا ث  وأ   ،"هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر
، حد الفرية يعين حد القذف مثانّي جلده، وذلك أنه قد نبغت نابغة يف زمنه صاروا  "بكر وعمر إال جلدته حد الفرية

أتباع عبد اهلل بن سبأ اليهودي الذي زعم هو وأصحابه  :يفضلونه على أيب بكر وعمر، بل قد وجد يف زمنه فرقة السبئية
فما كان من علي رضي اهلل عنه إال أن خد هلم األخاديد يف أبواب كندة يف  ،-تعاىل اهلل عما يقولون-أن عليًّا هو اهلل 

 :كفاًحا أنت اهلل هكذا، فألقاهم يف النار حرقهم بالنار وقال  :الكوفة وأضرم فيها النار وقذفهم فيها ألهنم قالوا له
 اأججت ناري ودعوت قنبً  ملا رأيت األمر أمرًا منكرًا

أكثر من  -رضي اهلل عنه-السبئية يف النار، فهذا كان موجوًدا يف زمن علي، فلذلك علي فألقى  ،غالمه :اقنبً 
هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة . "هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر خريإن " :وقال ،البيان يف هذه املسألة

كما   -رضي اهلل عنه-عثمان ويربعون بعلي أهل السنة واجلماعة يثلثون ب ؟واجلماعة ال خيتلفون فيه، لكن ماذا بعد ذلك

                                                           
 (.38/ )فضائل الصحابة   
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

أبو بكر الذي نوه اهلل بذكره  :من قرأ يف مناقب الصحابة ال خياجله شك أن أفضل هذه األمة بعد نبيها ،دلت عليه اآلثار
ب ه   يَ ق ول   إ ذ  }: يف كتابه َما َأَحٌد أََمَن  ]:وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ،[ 04: التوبة]{  َمَعَنا الَلهَ  إ نَ  ََت َزن   اَل  ل َصاح 

ٍر  ت  أَبَا َبك  ًذا َخل ياًل اَلََّتَذ  ٍر، َوَلو  ك ن ت  م َتخ  َبت ه  يف  َماٍل َواَل َيٍد م ن  َأيب  َبك  َنا يف  ص ح  َبك م  َعَلي   َخل ياًل، َوَلك َن َصاح 
ومناقب أيب بكر أشهر من أن َتصى، لكن إذا . املن والفضل هلل ورسوله بل: أمن حىت كان أبو بكر يقول ، [َخل يل  الَله  

واهلل قد زكاه يف كتابه ونبيه صلى اهلل  ،م ال يذكرون أبا بكر إال بسوءئافهؤالء الروافض الل ،ك ذلكأعمى اهلل البصائر مل تدر  
 .قوهتمعليه وسلم كذلك، لكن القوم مطموسون غلبت عليهم ش  

له من الفضائل يف اإلسالم ال ينكره إال مكابر، واليوم  -رضي اهلل عنه-فإن عمر  :-عنهرضي اهلل -ثم عمر 
خرج املسلمون صفّي صف عليه محزة وصف عليه عمر، فكان ذلك نقل  ،الذي أسلم فيه كان فتًحا على املسلمّي

ر األمصار، وقال عنه النيب صلى اهلل وهو الذي دون الدواوين ومصَ  ،للدعوة من املرحلة السرية إىل اجلهرية بعد إسالم عمر
حىت شرب الناس وضربوا  ةفما رأيت عبقريًّا يفري فري] :قال ،حىت أخذها عمر بن اخلطاب: عليه وسلم يف الرؤيا املنامية

 .يشري إىل فرتة خالفته وما جرى فيها أو وما سيجري فيها من الفتوح ،[بعطن
ملا ماتت األوىل رقية  ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم زوجه ابنتيهثم بعد ذلك عثمان الملقب بذي النورين، 

 .ملا جهز جيش العسرة ، (َما َضَر ع ث َماَن َما َعم َل بَ ع َد اليَ و م  ): جه أم كلثوم، وقال عنه النيب صلى اهلل عليه وسلمزوَ 
جه ابنته ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأول من آمن به من الصبيان وزوَ  :-عنه رضي اهلل-ثم علي 

 .فاطمة
فهؤالء األربعة هم خرية أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأهل السنة واجلماعة استقر أمرهم كما قال الشيخ 

واستدل  ،نه أشار إىل خالف يف املسألةيف آخر كالمه على هذا النحو، أن ترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة، لك
كان قد   -رضي اهلل عنه-صحيح، فإنه ملا مات عمر  ،على هذا الرتتيب بأنه أمجعت الصحابة على تقدمي عثمان يف البيعة

ن عهد إىل الباقّي من العشرة املبشرين لينظروا يف أمر اخلالفة، فلما اجتمعوا خرج طلحة والزبري من األمر وكذلك عبد الرمح
فانتدب عبد الرمحن بن عوف للحكم يف هذه املسألة  ،-رضي اهلل عنهما-بن عوف، وبقي األمر دائرًا بّي علي وعثمان 

ل الناس حىت إنه كان يسأل ربات اخلدور يف خدورهن، فلما انقضت املهلة واستطلع األمر حكم بأن عثمان ئفصار يسا
يعين تنقصهم،   "ن قدم عليًّا على عثمان فقد أزرى باملهاجرين واألنصارم :"-رمحه اهلل-أوىل، وهلذا قال أيوب السختياين 

قدموا عثمان على علي، فهذا هو القول املقدم وهو الذي  ؟كأنه يقول رأيكم ليس برأي واملهاجرين واألنصار قدموا من
 .استقر عليه أهل السنة واجلماعة

                                                           
 (.82 / )فضائل الصحابة   
 .وحسنه األلباين( 4684 )مسند أمحد ، ( 804)سنن الرتمذي   
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

َأنَّ بَ ْعَض َأْهِل السُّنَِّة َكانُوا َقِد اْختَ َلُفوا ِفي  َمعَ  :فقالإىل اخلالف يف هذه املسألة،  -رمحه اهلل-مث أشار الشيخ 
ُهَما   بَ ْعَد ات َِّفاِقِهْم َعَلى تَ ْقِديِم أَِبي َبْكر   ُعْثَماَن َوَعِليٍّ  َم قَ ْوٌم ُعْثَمانَ  َرَضَي اهللُ َعن ْ : َوَسَكُتوا: َوُعَمَر   أَي ُُّهَما َأْفَضُل؟ فَ َقدَّ

 .يف الفضليعين قدموا عثمان 
 .ا الرابععثمان مث علي جعل عليَ  :ولكن قال ،يعين هناك من مل يسكت: رَب َُّعوا ِبَعِليٍّ  َأوْ : قال
 .فمن أقوال أهل السنة تقدمي علي على عثمان يف الفضل: َوَقدَّم قَ ْوٌم َعِليًّا: قال
 .التوقف ،تقدمي علي على عثمان ،تقدمي عثمان على علي: فآلت األقوال إىل ثالثة: َوقَ ْوٌم تَ َوق َُّفوا: قال
تقدمي  :وهذا الذي عليه أهل السنة قاطبة  :اْستَ َقرَّ َأْمُر َأْهِل السُّنَِّة َعَلى تَ ْقِديِم ُعْثَماَن، ثُمَّ َعِليٍّ  َلِكنِ  :قال

 .عثمان على علي يف مسألة الفضل
أََلة  ع ث َماَن َوَعل ي   أي مسألة؟: َوِإْن َكاَنْت َهِذه اْلَمْسأََلةُ  :قال  .يعين مسألة املفاضلة بّي عثمان وعلي، َمس 
األصل يف املسائل العقدية : السُّنَّةِ  ِمَن اأُلُصوِل الَِّتي ُيَضلَُّل اْلُمَخاِلُف ِفيَها ِعْنَد ُجْمُهوِر َأْهلِ  لَْيَستْ : قال

ئل االعتقاد ال يبلغ األمر فيها مبلغ التضليل درج يف مساتضليل املخالف وأن احلق فيه واحد، لكن هناك مسائل ت  
، فهذه املسألة ؟ومنها مسألة هل رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم ربه أم ال ،، وهي قالئل ونوادر منها هذه املسألةعوالتبدي

 .فلو أثر عن بعض السلف أنه يقدم عليًّا على عثمان فإننا ال حنكم ببدعته بل هذا قول حمفوظ ال يضلل فيها املخالف،
يُ ْؤِمُنوَن َأنَّ  -أي أهل السنة واجلماعة- أَن َُّهمْ  َوَذِلكَ  كيف؟: َمْسأََلُة اْلِخاَلَفةِ : َلِكِن الَِّتي ُيَضلَُّل ِفيَها: قال

ال  ،رضي اهلل عنهم أمجعّي: أَبُو َبْكر ، َوُعَمُر، ثُمَّ ُعْثَماُن، ثُمَّ َعِلي   :  عليه وسلماْلَخِليَفَة بَ ْعَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل
 .خيتلف املسلمون أهل السنة واجلماعة على هذا

وهي عبارة مأخوذة من جواب لإلمام : ِخاَلَفِة َأَحد  ِمْن َهُؤالِء؛ فَ ُهَو َأَضلُّ ِمْن ِحَماِر َأْهِلهِ  َوَمْن َطَعَن ِفي :لقا
 ؛إشارة إىل من؟ إىل الروافض هذاأمحد، أضل من محار أهله يعين أنه غاية يف الضالل من طعن يف خالفة أحد منهم، ويف 

فإن الروافض يطعنون يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان، واحلقيقة أهنم يطعنون يف علي شعروا أو مل يشعروا ملاذا؟ ألن عليًّا 
هذا طعن فيه، فإن  !؟فكيف يتخلى عن حق أحقه اهلل له ،قد بايع الثالثة، فإن كانت اخلالفة حقًّا له -ضي اهلل عنهر -

كيف جيحد هذا احلق الذي أواله اهلل   ،زعموا أنه فعل ذلك تقية وخوفًا فهذا أيًضا طعن يف شجاعته وطعن يف نصحه لألمة
رضي اهلل عنه أقر بذلك ووسعه فليسعهم ما وسع عليًّا -وإن كان علي ،!؟وسلم تعاىل إياه وأواله إياه نبيه صلى اهلل عليه

رمحه -الشعيب  -إن كانوا حيبونه حقًّا وصدقًا، فتبّي أن القوم فيهم من الغباء وفيهم من السفه ما ال خيفى، ولذلك قال
 .، فال عقل وال نقل"ا رمخًالو كانوا من النعم لكانوا محرًا ولو كانوا من الطري لكانو : "عن الرافضة -اهلل
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 مكانة أهل البيت
َويَ تَ َولَّْونَ ُهْم،  َوُيِحبُّوَن َأْهَل بَ ْيِت َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، " :-رحمه اهلل- ؤلفقال الم

َوقَاَل . [بَ ْيِتي ُأذَكِّرُُكُم اهلَل ِفي َأْهلِ ]: َحْيُث قَاَل يَ ْوَم َغِديِر ُخمٍّ  وسلم َوَيْحَفُظوَن ِفيِهْم َوِصيَِّة َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه؛اَل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ]: أَْيًضا ِلْلَعبَّاِس َعمِّه   َوَقِد اْشَتَكى ِإلَْيِه أَن َّبَ ْعَض قُ َرْيش  َيْجُفو بَِني َهاِشم    فَ َقالَ 

اْصَطَفى بَِني ِإْسَماِعيَل، َواْصَطَفى ِمْن بَِني إْسَماِعيَل ِكَنانََة،َواْصَطَفى ِمْن ِكَنانََة  ِإنَّ اهللَ ]: َوقَالَ . [ُيِحبُّوُكْم؛ هلِل َوِلَقَرابَِتي
،َواْصَطَفاِني ِمْن بَِني َهاِشم    .[قُ َرْيًشا، َواْصَطَفى ِمْن قُ َرْيش  بَِني َهاِشم 

 يف موقف أهل السنة واجلماعة من فيما مضى فصاًل  -رمحه اهلل  -ا خصوص بعد عموم، فقد عقد الشيخ ذه
كرنا حد الصحبة، وال ريب أن حد الصحبة ينطبق انطباقًا أولًيا على أهل ذ أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و 

ا النسب الشريف، ذبيته صلى اهلل عليه وسلم، ممن آمن به؛ فهم صحابة وقرابة، وهلم مزيد خصوصية؛ لقرهبم من ه
  .نبيه صلى اهلل عليه وسلم :وجل اهلل عزولصلتهم بأكرم خلق 

 . صلى اهلل عليه وسلمأي أهل السنة واجلماعة حيبون أهل بيت رسول اهلل :َوُيِحبُّونَ  :فقال
ألنه من املعلوم أن أهل  ؛. ين َترم عليهم الصدقةذهم ال: من أهل بيته؟ أهل بيته قال العلماء :َويَ تَ َولَّْونَ ُهمْ  :قال

َتل هلم الصدقة تكرمة هلم؛ ألهنا أوساخ الناس، حىت منع النيب صلى اهلل عليه وسلم  بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ال
ا البيت الشريف، فيحل هلم الفيء، وهلم نصيب من املغنم، إىل غري ذمترة من الصدقة، تكرمة هل ذاحلسن أو احلسّي من أخ

أَل ك م   اَل  ق ل  }:م اهلل تعاىل فيه، وكفاهم صلتهم برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ فقد قال اهلل تعاىللك مما أعاضهذ  َعَلي ه   َأس 
رًا فال شك  أن تودوين لقرابيت، أو أن تودوا قرابيت،: أي املفسرين ففسرها بعض ،[8 : الشورى]{ ال ق ر َب  يف   ال َمَوَدةَ  إ اَل  َأج 

َوُيِحبُّوَن َأْهَل بَ ْيِت َرُسوِل اهلِل صلى  : ا قال الشيخذأن مودة قرابة النيب صلى اهلل عليه وسلم من مستلزمات اإلميان؛ هل
والواقع أن لفظ الوالية يتضمن املودة والنصرة، لكنه حيث عطفه عليه، فيختص اللفظ  :َويَ تَ َولَّْونَ ُهمْ  اهلل عليه وسلم،

باملودة القلبية، فمن حق أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ونقصد املؤمنّي منهم، أن حيبوا حمبة  :بُّونَ َوُيحِ  :األول
 .أن يناصروا؛ فهم أهل للنصرة :خاصة، وأيًضا أن يوالوا مبعىن

وآل ، آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل احلارث بن عبد املطلب  :وهم أربعة أخوة أو خمسة بيوت
ا استنبط بعض أهل العلم أن حد القرابة ذالعباس، هؤالء هم جيتمعون مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جده هاشم؛ وهل

ين جتب صلتهم األب الرابع، فالنيب صلى اهلل عليه وسلم حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم، فهؤالء البيوت ذال
 .سلم، والنصرة هلم يف احلقدة؛ لقرابتهم من النيب صلى اهلل عليه و َترم عليهم الصدقة، وهلم حٌق يف مزيد املو 

ا ذه: غدير خم :"َحْيُث قَاَل يَ ْوَم َغِديِر ُخمٍّ  ؛وسلم َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه َوَيْحَفظُوَن ِفيِهْم َوِصيَّةَ " :قال
ُأذَكِّرُُكُم ، بَ ْيِتي ُأذَكِّرُُكُم اهلَل ِفي َأْهلِ ] :موضع يف الطريق إىل تبوك، خطب النيب صلى اهلل عليه وسلم خطبة، وقال فيها

ا قد رواه مسلم، فال شك أهنا وصية نبوية جديرة بالرعاية والعناية واحلفظ والصون، بأن يود أهل ذه [بَ ْيِتي اهلَل ِفي َأْهلِ 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

لك فال  ذأما من مل يكن ك بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم، وجيلون، ويقدرون، طبًعا من كان منهم على اإلسالم والسنة،
فإن األصل يف احملبة هي احملبة  هم؛مبتدًعا، كما حيصل يف بعض -فيما بعد -كرامة؛ كأيب هلب، أو من كان منهم 

 .ا املطلوبذا اجتمع اإلميان والقرابة َتقق هذاإلميانية، فإ
فمن نال من أهل بيت النيب صلى اهلل عليه : [بَ ْيِتي لِ ُأذَكِّرُُكُم اهلَل ِفي َأهْ ، بَ ْيِتي ُأذَكِّرُُكُم اهلَل ِفي َأْهلِ : ]قال

احلسّي : بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ى من آلذى فعليه من اهلل ما يستحق، ومن أعظم من طاله أذمبسبة، أو أ وسلم
فإنه قد وقع عليه من الكرب ومن الشدة من بعض أمراء بين أمية ما ال  ؛-رضي اهلل عنه، وعن أبيه، وعن أمه-بن علي 

شهيًدا يف كربالء، فيجب له الرتضي واحملبة، وبغض قاتليه، ومن سعى يف دمه؛ فإن هؤالء  -رضي اهلل عنه- خيفى، وقتل
الرافضة،  غلو كما تغلواال نين ناصبوا أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العداء؛ ولكن ذهم النواصب حًقا، ال

-لك من احلماقات اليت لو خرج احلسّي ذوس، وغري ؤ ا اليوم مناسبة للمآمت، وضرب القامات، وشق الر ذوجتعل من ه
 .لكان أول من ينكرها عليهم ؛-رضي اهلل عنه
يبدي : جيفوهم أي: "بَ ْعَض قُ َرْيش  َيْجُفو بَِني َهاِشم   قَاَل أَْيًضا ِلْلَعبَّاِس َعمِّه   َوَقِد اْشَتَكى ِإلَْيِه َأنَّ َقْد وَ ":قال

ا رأى بعضهم بعًضا هش وبش إليه، إىل بعضهم ذأن قريًشا إ: كر العباس للنيب صلى اهلل عليه وسلمذ هلم اجلفاء؛ فقد 
ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيِحبُّوُكْم؛ هلِل َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه؛اَل ي ُ ]:فَ َقالَ ا أقبل عليهم أحد من بين هاشم انقبضوا عنهم، ذبعًضا، وإ
حديث رواه اإلمام أمحد، ورواه  ذاوه، بوصف اإلميان، مث لقرابتكم مين، ولقرابيت ين السببّي، هلل أواًل ذهل: ، أي[َوِلَقَرابَِتي

 .بإسناد صحيح  -كر احملقق ذ كما   -أيًضا غريه؛ لكنه مرسٌل، ووصله الطباين
 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أي" َوقَالَ : "قال 

{ الَناس   َوم نَ  ر س اًل  ال َماَلئ َكة   م نَ  َيص َطف ي الَله  }: اختار، كقول اهلل تعاىل: اصطفى أي [:اْصَطَفى ِإنَّ اهللَ : ]قال
 .[07: احلج]

: اصطفاه، وآتاه النبوة، وأثىن عليهإمساعيل بن إبراهيم؛ فال ريب أن اهلل : وهو[: اْصَطَفى ِإْسَماِعيلَ  ِإنَّ اهللَ ] :قال
َاع يلَ  ال ك َتاب   يف   َواذ ك ر  } َله   يَأ م ر   وََكانَ ( 70) نَب يًّا َرس واًل  وََكانَ  ال َوع د   َصاد قَ  َكانَ  إ نَه   إ مس   رَبِّه   ع ن دَ  وََكانَ  َوالزََكاة   ب الَصاَلة   أَه 

يًّا ا املوضع الشريف، فجعلهم أهل بيته األوائل، ذعاىل له أن أحله وأمه يف ه، ومن اصطفاء اهلل ت[77 ،70: مرمي]{ َمر ض 
ق إمساعيل مل يكن فيه نيب بعد إمساعيل سوى وتفجر زمزم من َتت عق   بيه، مث جعل اهلل من نسله حممد بن عبد اهلل، فش 

 .كان مجيع أنبياء بين إسرائيل منه  -عليه السالم -ق إسحاق نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، وكفاه فخرًا، وش  
اْصَطَفى ِإْسَماِعيَل، َواْصَطَفى ِمْن بَِني إْسَماِعيَل ِكَنانََة،َواْصَطَفى ِمْن ِكَنانََة قُ َرْيًشا، َواْصَطَفى ِمْن  ِإنَّ اهللَ ] :قال

،َواْصَطَفاِني ِمْن بَِني َهاِشم   ى نبينا صلى اهلل عليه وسلم هو صفوة لك علذا رواه مسلم، فدل ذهك[: قُ َرْيش  بَِني َهاِشم 
 .الصفوة
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 ِمنَ  رَُجل   َعَلى اْلُقْرآنُ  َهَذا نُ زِّلَ  َلْواَل } :، فلما قال مشركو العرب{ ر َسالََته   جَي َعل   َحي ث   أَع َلم  }واهلل تعاىل 
فالفضل هلل،  ،[83: الزخرف]{ رَبِّكَ  رَْحَمتَ  يَ ْقِسُمونَ  َأُهمْ } :؛ فقال اهلل تعاىل" [83: الزخرف]{  َعِظيم   اْلَقْريَ تَ ْينِ 

فقد نظر اهلل يف قلوب العباد فوجد أبرها وأصدقها قلب حممد  :[331: األنعام]{  ِرَسالََتهُ  َيْجَعلُ  َحْيثُ  َأْعَلمُ  اللَّهُ }
 .صلى اهلل عليه وسلم؛ فأنزل عليه وحيه وجعله مستودًعا له

 .وصحبه أجمعينوصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله 
 .واهلل أعلم

 


