
 ال تنشغل بما لن تسأل عنه عما ستسأل عنه

لقد اكرم اهلل رسوله)ص(في الدنيا واالخرة ورفعه مكانا لن يبلغه احد من 
 خلقه ومع ذلك امره ان يقول انه بشر وانه ال يملك شيئا من دون اهلل 

 في القران لم يناده باسمه وعندما ورد اسمه ورد للمدح  

 َما َفُخذْ  َوِبَكََلِمي ِبِرَسااَلِتي النَّاسِ  َعَلى اْصَطَفْيُتكَ  ِإنِّي ُموَسى يَا قَالَ 
(411) الشَّاِكرِينَ  ِمنَ  وَُكنْ  آتَ ْيُتكَ   

 َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوُمَطهُِّركَ  ِإَليَّ  َورَاِفُعكَ  ُمتَ َوفِّيكَ  ِإنِّي ِعيَسى يَا اللَّهُ  قَالَ  ِإذْ 
 َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ثُمَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى َكَفُروا الَِّذينَ  فَ ْوقَ  ات َّبَ ُعوكَ  الَِّذينَ  َوَجاِعلُ 
َنُكمْ  فََأْحُكمُ  ال عمران(55) َتْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  ُكْنُتمْ  ِفيَما بَ ي ْ  

رُ  َعَذاب   آتِيِهمْ  َوِإن َُّهمْ  رَبِّكَ  َأْمرُ  َجاءَ  َقدْ  ِإنَّهُ  َهَذا َعنْ  َأْعِرضْ  ِإبْ َراِهيمُ  يَا  َغي ْ
   67هود  ) َمْرُدود  

رُ  َعَمل   ِإنَّهُ  َأْهِلكَ  ِمنْ  َلْيسَ  ِإنَّهُ  نُوحُ  يَا قَالَ    َلْيسَ  َما َتْسأَْلنِ  َفََل  َصاِلح   َغي ْ
هود(17) اْلَجاِهِلينَ  ِمنَ  َتُكونَ  َأنْ  َأِعُظكَ  ِإنِّي ِعْلم   ِبهِ  َلكَ   



 يَ ْرُجو َكانَ  َفَمنْ  َواِحد   ِإَله   ِإَلُهُكمْ  َأنََّما ِإَليَّ  يُوَحى ِمثْ ُلُكمْ  َبَشر   َأنَا ِإنََّما ُقلْ 
الكهف(441) َأَحًدا رَبِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َواَل  َصاِلًحا َعَمًَل  فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِّهِ  ِلَقاءَ   

 َوَلِكنَّ  َلَعِنتُّمْ  اْْلَْمرِ  ِمنَ  َكِثير   ِفي ُيِطيُعُكمْ  َلوْ  اللَّهِ  َرُسولَ  ِفيُكمْ  َأنَّ  َواْعَلُموا
يَمانَ  ِإَلْيُكمُ  َحبَّبَ  اللَّهَ   َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ  ِإَلْيُكمُ  وََكرَّهَ  قُ ُلوِبُكمْ  ِفي َوزَي ََّنهُ  اْْلِ

 الحجرات( 6) الرَّاِشُدونَ  ُهمُ  ُأوَلِئكَ  َواْلِعْصَيانَ 
 َيُصدُّونَ  َورََأيْ تَ ُهمْ  رُُءوَسُهمْ  َلوَّْوا اللَّهِ  َرُسولُ  َلُكمْ  َيْستَ ْغِفرْ  تَ َعاَلْوا َلُهمْ  ِقيلَ  َوِإَذا
 المنافقون( 5) ُمْسَتْكِبُرونَ  َوُهمْ 

 انْ َقَلْبُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  َأفَِإنْ  الرُُّسلُ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسول   ِإالَّ  ُمَحمَّد   َوَما 
َقِلبْ  َوَمنْ  َأْعَقاِبُكمْ  َعَلى  اللَّهُ  َوَسَيْجِزي َشْيًئا اللَّهَ  َيُضرَّ  فَ َلنْ  َعِقبَ ْيهِ  َعَلى يَ ن ْ

 ال عمران( 411) الشَّاِكرِينَ 
 وََكانَ  النَِّبيِّينَ  َوَخاَتمَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحد   َأبَا ُمَحمَّد   َكانَ  َما

 االحزاب(11) َعِليًما َشْيء   ِبُكلِّ  اللَّهُ 
 اْلَحقُّ  َوُهوَ  ُمَحمَّد   َعَلى نُ زِّلَ  ِبَما َوآَمُنوا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  

ُهمْ  َكفَّرَ  رَبِِّهمْ  ِمنْ   محمد(2) بَاَلُهمْ  َوَأْصَلحَ  َسيَِّئاِتِهمْ  َعن ْ
نَ ُهمْ  رَُحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمَّد   تَ َراُهْم  بَ ي ْ  

 َوِليُّ  َواللَّهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  النَِّبيُّ  َوَهَذا ات َّبَ ُعوهُ  َللَِّذينَ  بِِإبْ َراِهيمَ  النَّاسِ  َأْوَلى ِإنَّ 
 ال عمران(76) اْلُمْؤِمِنينَ 

 مرة كلها لمحمد رسول اهلل )ص( 26وردت )النبي(



(مرة واحدة لعيسى )ع(وواحدة في سورة يوسف للرجل 14وردت الرسول)
)من اثر الرسول(في طه وواحدة لموسى)ع()فعصى فرعون  وواحدة

 الرسول( والباقي كلها لمحمد )ص(
 لمحمد)ص(واحدة لعيسى وواحدة لموسى 43مرة  14لَلنبياء 
 الكهف(4) ِعَوًجا َلهُ  َيْجَعلْ  َوَلمْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى َأنْ َزلَ  الَِّذي ِللَّهِ  اْلَحْمدُ 
 الفرقان(4) َنِذيًرا ِلْلَعاَلِمينَ  ِلَيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  نَ زَّلَ  الَِّذي تَ َباَركَ 

 النجم(41) َأْوَحى َما َعْبِدهِ  ِإَلى فََأْوَحى
 النُّورِ  ِإَلى الظُُّلَماتِ  ِمنَ  لُِيْخرَِجُكمْ  بَ ي َِّنات   آيَات   َعْبِدهِ  َعَلى يُ نَ زِّلُ  الَِّذي ُهوَ 

 الحديد(3) َرِحيم   َلَرُءوف   ِبُكمْ  اللَّهَ  َوِإنَّ 
 اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َلْيًَل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ 

 (االسراء4اْلَبِصيُر) السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  آيَاتَِنا ِمنْ  ِلُنرِيَهُ  َحْوَلهُ  بَارَْكَنا الَِّذي
 لقد رأى من ايات ربه الكبرى

 وفرضت الصَلة
 . اآلية{  اهلل ُيْحِبْبُكمُ  فاتبعوني اهلل ُتِحبُّونَ  ُكنُتمْ  ِإن )ُقلْ :  تعالى قوله

 جَل لمحبته موجب نبيه اتباع أن الكريمة اآلية هذه في:  تعالى صرح
 عليه اهلل صلى اهلل رسول طاعة أن على يدل وذلك ، المتبع ذلك وعَل

 مَّنْ : }  تعالى قوله في المدلول بهذا وصرح ، تعالى طاعته عين هي وسلم
 آتَاُكمُ  َوَمآ: }  تعالى وقال[  61:  النساء{ ]  اهلل َأطَاعَ  فَ َقدْ  الرسول ُيِطعِ 

 [ . 6:  الحشر{ ]  فانتهوا َعْنهُ  نَ َهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرسول



 
 
 
 
 
 

 


