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 )1أقسام خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص








علو منزلة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
الخصائص في اللغة واالصطالح.
من المصنفات في خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
من فوائد معرفة خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص تنقسم إلى قسمين.
أنواع الخصائص التي تفرد بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن سائر األنبياء والمرسلين.
جوامع الكلم التي ُخص بها نبينا ملسو هيلع هللا ىلص نوعان.

 )2من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص في اآلخرة







معجزة القرآن العظيم من خصائصه التي تفرد بها ملسو هيلع هللا ىلص.
معجزة اإلسراء والمعراج.
ثبوت اإلسراء والمعراج من الكتاب والسنة.
من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص في اآلخرة.
أقوال المفسرين في معنى المقام المحمود.
من شفاعات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 )3ما أُعطي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما أُعطي األنبياء قبله




معنى الخصيصة.
الخصائص النبوية على قسمين.
ما أُعطي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وما أُعطي األنبياء قبله.

 )4من خصائص األنبياء عليهم السالم






من خصائص األنبياء عليهم السالم.
الوحي.
عصمتهم من الوقوع في الكبائر.
أنهم تنام أعينهم وال تنام قلوبهم.
أن ما تركوه بعد وفاتهم فهو صدقة.
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أنهم ال يتعاملون بخائنة األعين.
أنهم إذا لبسوا الألمة ال ينزعوها حتى يقاتلوا.
أنهم يُدفنون حيث قُ ِبضُوا.
أن األرض ال تأكل أجسادهم بعد وفاتهم.
صلُّون في قبورهم.
أنهم يُ َ
زيادة توعكهم ليزداد لهم األجر.
الخصائص التي فضل هللا بها رسوله ملسو هيلع هللا ىلص على جميع األنبياء.

 )5من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص













من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :رحلة اإلسراء والمعراج.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :القرآن المجيد.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أنه خاتم النبيين وآخرهم بعثًا.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أن شرعه مؤبد إلى يوم القيامة ،وناسخ لجميع الشرائع قبله.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أن في كتابه الناسخ والمنسوخ.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :عموم دعوته للناس كافة.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أنه نُ ِص َر بالرعب مسيرة شهر.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :الشفاعة العظمى.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أن هللا تعالى أخبره بالمغفرة.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أن هللا أعطاه نهر الكوثر.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أنه حوضه الكوثر أعظم حياض األنبياء.
من خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص :أن هللا تعالى أمده بالمالئكة في غزواته.

 )6من خصائص أمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

















من خصائص أمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أن أصحابه كلهم عدول.
العدل في اللغة.
شهادتها على األمم يوم القيامة.
أنها كالمطر ال يُدرى أوله خير أم آخره.
سلَّ ُ
ط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم.
أن هللا ال يهلكها بجوع وال بغرق وال يُ َ
أنهم يأتون يوم القيامة ُ
غ ًّرا ُم َح َّج ِلين.
أنهم يكونون يوم القيامة على ت ٍل عا ٍل.
ً
دخوال الجنة.
أنها أكثر األمم
أن هللا يبعث لها على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.
أن هللا َخصَّها بكثرة أنواع الشهادة.
أن هللا َخصَّها بليلة القدر ،والسحور ،وتعجيل الفطر في رمضان.
أن هللا َخصَّها بعيد األضحى وعيد الفطر.
َ
عشرا.
كتبت
عملها
فإن
،
حسنة
ُتبت
ك
بحسنة
م
ه
ومن
أن من َه َّم منهم بسيئة لم ت ُكتب سيئة،
ً
َّ
تارك السيئة على ثالثة أقسام.
من خصائص أمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أن ُج ِعلت صفوفهم في الصالة كصفوف المالئكة.
من خصائص أمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أن الندم توبة لها.
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