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 مؤسسة وقف الش

 

 1 إعداد: اللجنة العلميّة

 

 

 -عليه الّصالة والّسالم-تعليق على طريقة منكرة ابلّتعريف ابلّنيب الكرمي 
  

 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا وبعد
فقد ُدفع إيل كتيٌب ُمصمم على شكل حفيظة نفوس، مصدره دمشق الشام، وقد تضّمن التعريف ابلّرسول 

امسه، ونسبه، وزوجاته، وذريته، ومكان واتريخ والدته، وعمومته وخؤولته، وأطوار  -صّلى هللا عليه وسّلم-
ملولده  ضموا إىل ذلك بعض الصور واخلرائطومنزلته بني األنبياء عليهم الّسالم، و  -صّلى هللا عليه وسّلم-حياته 

وفيه حمل جتارة زوجه خدجية، ومولد فاطمة، ومصاله، وحمل استقباله الوفود كما  -بزعمهم-وبيته مبكة 
 .يزعمون، وأشياء أخرى من هذا القبيل

 

 :وأهم ما يُنكر يف هذا الكتاب
صّلى هللا -ل املدنية يف التعريف ابلنيب تصميمه على شكل حفيظة نفوس، مث تطبيق مصطلحات األحوا :أواًل 

حيث جعلوه  -صّلى هللا عليه وسّلم-وأسرته، وهذه طريقة قبيحة؛ فيها تنّقص له وإزراء مبقامه  -عليه وسّلم
صّلى هللا عليه -كواحد ِمن الناس حيتاج إىل هوية تعرف به وابنتمائه وجنسيته وداينته ومهنته وطبيعة عمله 

 .أصٌل ِمن أصول الّدين، ولكن بغري هذه الطريقة -صّلى هللا عليه وسّلم-ّنيب . ومعرفة ال-وسّلم
عند َمن يقرؤها أقرب إىل الضحك منها إىل التعظيم،  -صّلى هللا عليه وسّلم-وهذه الطريقة يف التعريف ابلّنيب 

 .وهي ِمن مصدرها أقرب إىل السخرية
ة، اليت ما هي إاّل دعاوى ال مستند يثبتها، مث إن ذكرها ما اشتمل عليه ِمن الصور واخلرائط املفصل :اثنًيا

وحتديدها يتضمن الدعوة إىل تعظيم هذه األماكن، واعتقاد اختصاصها بفضائل ال دليل عليها، فيكون ذكرها 
 .دعوة إىل البدعة، كما أنه مشعر بنزعة تصوف أو تشيع

صّلى هللا عليه -ضل أهل بيت الرسول تضّمن الكتّيب ذكر آايت وأحاديث صحيحة وضعيفة يف ف :اثلثًا
 .وهي وإن كانت حًقا يف اجلملة فإن ذكرها يدل على نزعة تشيع -وسّلم

وبناء على ما تقّدم: فال جيوز نشر هذا الكتيب، بل جيب إتالف ما وجد منه، هذا وهللا أعلم، وصّلى هللا 
  هـ 22-3-1431:على نبينا حممد وآله وصحبه وسّلم. حرر يف

 :هأمال
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