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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

  لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِّلمَن ُّ  

َر َوَذَكَر اهلل َكثيرًيا    ََّكاَن َيْرُجو اهلل َواْلَيْوَم اْْلخي

 (12األحزاب : )                                                             

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5 

 

 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 

 ةـــدمـمق
 

 

 ولالد  ساليد  علال   والسالال   والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 ، واملرسالاللني األنبيالالا  خالالام ، مشالالع   وأول شالالا   أول ، آد 

 هالدا   تبال   ومالن  وصالبب   آلال   وعل  اهلل عبد بن حممد سيدنا

 .  الدين يو  إىل

 : دــوبع

 علي  اهلل صل ) نبينا لسان وتعاىل سببان  احلق  زك   قد

 صل ) ؤاد ُ   وزك  ،"اْلَهَوى َعِن َينِطُق َوَما: "   قال( وسلم

  وزك  ،"  َرَأى َما اْلُعَؤاُد َكَذَب َما: "   قال( وسلم علي  اهلل

 ،"َطَغ  َوَما اْلَبَصُر َزاَغ َما: "  قال( وسلم علي  اهلل صل ) بصر 

 َصاِحُبُكْم َضلَّ َما: "   قال( وسلم علي  اهلل صل ) عقل   وزك 

 َعل َمُ : " قال( وسلم علي  اهلل صل ) معلم   وزك  ،" َغَوى َوَما

:   قال( وسلم علي  اهلل صل ) خلق   وزك  ،" اْلُقَوى َشِديُد

 " . َعِظيٍم ُخُلٍق َلَعل  َوِإنََّك"



6 

 

:   قال( وسلم علي  اهلل صل ) صدر ( وجل عز)  رّب شرح 

( وسلم علي  اهلل صل ) ذكر  ور   ،"  َصْدَرَك َلَك َنْشَرْح َأَلْم" 

 وما ذنب  من تقد  ما ل  وغعر ،"  ِذْكَرَك َلَك َوَرَ ْعَنا: "   قال

 َتَقدََّ  َما الل ُ  َلَك ِلَيْغِعَر*  امُِّبيًن اَ ْتًب َلَك َ َتْبَنا ِإنَّا: "   قال تأخر

 اِصَراًط َوَيْهِدَيَك َعَلْيَك ِنْعَمَتُ  َوُيِتمَّ َتَأخََّر َوَما َذنِبَك ِمن

 الل ِ  َرُسوِل ِ ي َلُكْم َكاَن َلَقْد: "   قال  كّل ا وزك  ،"  مُّْسَتِقيًما

 الل َ  َوَذَكَر اْلآِخَر َواْلَيْوَ  الل َ  َيْرُجو َكاَن لَِّمن َحَسَنٌة ُأْسَوٌة

 َوَما: "   قال( وسلم علي  اهلل صل ) ألجل  أمت  وأكر  ،" َكِثرًيا

 َوُهْم ُمَعذَِّبُهْم الّلُ  َكاَن َوَما ِ يِهْم َوَأنَت ِلُيَعذَِّبُهْم الّلُ  َكاَن

 ِإنَّ: "   قال علي  ومالئكت ( وجل عز)  ربُّ وصل  ،"  َيْسَتْغِعُروَن

 َصلُّوا آَمُنوا ال ِذيَن َأيَُّها َيا النَِّبيِّ َعَل  ُيَصلُّوَن َوَمالِئَكَتُ  الل َ 

  ". اَتْسِليًم َوَسلُِّموا َعَلْيِ 

 َأْرَسْلَناَك َوَما: "   قال للعاملني رمحة( وجل عزَّ)  رّب أرسل 

 باتباع  وتعاىل سببان  احلق وأمرنا ،"  لِّْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإال

 َوَما َ ُخُذوُ  الرَُّسوُل آَتاُكُم َوَما: "  قال( وسلم علي  اهلل صل )
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 علي  اهلل صل ) أمر  خمالعة من وحذرنا ،"َ انَتُهوا َعْنُ  َنَهاُكْم

 ُتِصيَبُهْم َأن َأْمِرِ  َعْن ُيَخاِلُعوَن ال ِذيَن َ ْلَيْبَذِر: "   قال(  وسلم

 صل ) دعا   جنعل أن ونهانا ،"  َأِليٌم َعَذاٌب ُيِصيَبُهْم َأْو ِ ْتَنٌة

 َتْجَعُلوا ال: "  سببان   قال بعًضا بعضنا كدعا ( وسلم علي  اهلل

 إمياننا وربط ،"  اَبْعًض َبْعِضُكم َكُدَعا  َبْيَنُكْم الرَُّسوِل ُدَعا 

 َ ال: "  سببان   قال( وسلم علي  اهلل صل ) حلكم  بالتسليم

 َيِجُدوْا اَل ُثمَّ َبْيَنُهْم َشَجَر ِ يَما ُيَبكُِّموَك َحتََّ  ُيْؤِمُنوَن ال َوَربَِّك

 " . اَتْسِليًم َوُيَسلُِّموْا َقَضْيَت مِّمَّا اَحَرًج َأنُعِسِهْم ِ ي

الرسول )صل  اهلل علي   ةطاعربنا )عز وجل(  وجعل 

 (وسلم علي  اهلل صل ) ومعصيت ،  سببان  ت طاع منوسلم( 

 َ َقْد الرَُّسوَل ُيِطِ  ْنَم: "  سببان   قال( وجل عزَّ) ت معصي من

 وقال ،"  َحِعيًظا َعَلْيِهْم َأْرَسْلَناَك َ َما َتَول   َوَمن الّلَ  َأَطاَع

 ،"  َعِظيًمالا َ ْوًزا َ اَز َ َقْد َوَرُسوَلُ  الل َ  ُيِط  َوَمن: "  سببان 

 َضالًلا َضلَّ َ َقْد َوَرُسوَلُ  الل َ  َيْعِص َوَمن: "   السببان الالالوق

 " .االالالمُِّبيًن
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  الرسول م  األدب اتالدرج بأعل  التبلي ز الالل ةالالمث ومن

 ، الشريف وحرم  املطهرة سنت  وم ( وسلم علي  اهلل صل )

 علي  اهلل صل ) كبرمت  ميًتا( وسلم علي  اهلل صل )  برمت 

 . االالحيًّ( وسلم

( وسلم علي  اهلل صل ) اهلل رسول سيدنا م  واألدب

 عما جمرًدا( وسلم علي  اهلل صل ) امس  ذكر عد  يقتضي

 والسال  الةالالص أو رسالةالالال أو بالنبوة الوصف من ب  يليق

 مساع عند أو( وسلم علي  اهلل صل ) ذكر  عند سوا  ، علي 

 اهلل صل ) املبارك امس  كتابة أو( والسال  الصالة علي ) امس 

 .    الذكر أو الكتابة مرات عدد بلغ ما بالًغا ،( وسلم علي 

 رسول سيدنا حب بأن( وجل عز) هلل وندين نؤكد كما

 وأن  عقيدتنا، من يتجزأ ال جز ( وسلم علي  اهلل صل ) اهلل

 علي  اهلل صل ) يقول حيث ، اإلميان صبة شروط من شرط

 ، ولِدِ  من إلي  أحبَّ أكوَن حت  أحُدكم ُيْؤِمُن ال( :" وسلم

 ".   أمجعنَي والناِس ، ووالِدِ 
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 ، وتعاىل سببان  حب  يرزقنا أن( وجل عز) اهلل نسأل

 اهلل حيب من وحب ،(وسلم علي  اهلل صل ) رسول  وحب

 يعمرهما وأن ، احلب بهذا وقلوبنا حياتنا ميأل وأن ، ورسول 

 صل ) نبي  وسنة( وجل عز)  لكتاب العهم حسن يرزقنا وأن ، ب 

 اهلل صل ) املصطع  شعاعة حيرمنا وأال ،( وسلم علي  اهلل

  بيد احلوض عند يسقينا وأن ، القيامة يو ( وسلم علي 

 بعدها نظمأ ال ةئهني شربة( وسلم علي  اهلل صل ) الشريعة

 احلق قول ويرزقنا وقوتنا وأبصارنا بأمساعنا ميتعنا وأن أبًدا،

 ما األخالق ومكار  اإلخالص من يرزقنا وأن ، أحيانا ما

 ناوتدع من أكثر باحلالإلي  سببان   ناوتدع من جيعل

 صاحل لعمل يو قنا وأن ، عنا راض وهو يتو انا وأن ، باملقال

 حساب بغري اجلنة يدخلنا وأن ، اخلامتة حبسن علي  يقبضنا

 ، كسرنا وجيرب ، ضععنا الدنيا يف يرحم وأن ، عذاب سابقة وال

 يعضبنا وأال ، وسرت  بكرم   يها جيملنا وأن ، عورتنا ويسرت

 يعاملنا وأن ، اآلخرة يف وال الدنيا يف ال األشهاد ر وس عل 
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 ، الشح من نعوسنا يطهر وأن ، وتقصرينا بذنوبنا ال بكرم 

 نبي  وحر  سببان  حرم  جيعل وأن ، والغم اهلم من وقلوبنا

 وأال ، القيامة يو  إىل آمنني عامرين( وسلم علي  اهلل صل )

 حبب  النعس تعلق من يعلم ما قدر  يهما الصالة شرف حيرمنا

 وال أنعسنا يف يعتننا وأال ،( وسلم علي  اهلل صل ) نبي  وحب

  نضل منها أدن  أو عني طر ة أنعسنا إىل يكلنا وأال ، بأنعسنا

 العون وصاحب ، والكر  العضل واس  سببان  إن  ، وخنزى

 . النصري ونعم املوىل  نعم موالنا هو،  النعم وولي ، واملدد

 ،،، واهلل من ورا  القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 بالأني  الوإلي توكلت  الالعلي

 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة مربوك                                   
 وزير األوقاف                                   

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية                                  

 عضو جممع البحوث اإلسالميةو                               
 باألزهر الشريف                                                        
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 املبحث األول
 

 الرسول عن القرآن حديث
 (وسلم عليه اهلل صلى)

 

( وسلم علي  اهلل صل ) النيب عن الكريم القرآن حتدث

،  حيات  جوانب من وكثري وأخالق  مكانت  عن كاشًعا حديًثا

 َأْرَسْلَناَك َوَما : " سببان  احلق يقول حيث،  الرمحة نيب  هو

 "ِلْلَعاَلِمنَي َرْحَمًة ِإل ا
(0) 

 ِمَن َرْحَمٍة َ ِبَما : " سببان  ويقول، 

 َحْوِلَك ِمْن َلاْنَعضُّوا اْلَقْلِب َغِليَظ َ ظًّا ُكْنَت َوَلْو َلُهْم ِلْنَت الل ِ 

 َعَزْمَت َ ِإَذا اْلَأْمِر ِ ي َوَشاِوْرُهْم َلُهْم َواْسَتْغِعْر َعْنُهْم َ اْعُف

"اْلُمَتَوكِِّلنَي ُيِببُّ الل َ  ِإنَّ َعَل  الل ِ  َ َتَوك ْل
(2)

 عز) ويقول، 

 َعِنتُّْم َما َعَلْيِ  َعِزيٌز َأْنُعِسُكْم ِمْن َرُسوٌل َجاَ ُكْم َلَقْد ( : "وجل

                                                           

 . 017: ( األنبيا  (0

 .059:  عمران آل  (2)
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 "َرِحيٌم َرُ وٌف ِباْلُمْؤِمِننَي َعَلْيُكْم َحِريٌص
(0)

:  سببان  ويقول، 

 اْلَأْمِر ِمَن َكِثرٍي ِ ي ُيِطيُعُكْم َلْو الل ِ  َرُسوَل ِ يُكْم َأنَّ َواْعَلُموا"

 َوَكرََّ  ُقُلوِبُكْم ِ ي َوَزيََّنُ  اْلِإمَياَن ِإَلْيُكُم َحبََّب الل َ  َوَلِكنَّ َلَعِنتُّْم

"الرَّاِشُدوَن ُهُم ُأوَلِئَك َواْلِعْصَياَن َواْلُعُسوَق اْلُكْعَر ِإَلْيُكُم
(2)

 . 

 يف( وجل عز) اهلل قول( وسلم علي  اهلل صل ) وقرأ       

 َ ِإنَُّ  َتِبَعِني َ َمن النَّاِس مَِّن َكِثرًيا َأْضَلْلَن ِإنَُّهنَّ َربِّ: "إبراهيم 

"رَِّحيٌم َغُعوٌر َ ِإنََّك َعَصاِني َوَمْن ِمنِّي
(3)

( وجل عز) اهلل وقول، 

 ِعَباُدَك َ ِإنَُّهْم ُتَعذِّْبُهْم ِإْن : " (السال  علي ) عيس  لسان عل 

"اْلَبِكيُم اْلَعِزيُز َأْنَت َ ِإنََّك َلُهْم َتْغِعْر َوِإْن
 (4)

: َوَقاَل َيَدْيِ  َ َرَ َ ، 

!  ِجْبِريُل َيا:  ( َوَجلَّ َعزَّ) الل ُ  َ َقاَل ، َوَبَك  ، ُأمَِّتي ُأمَِّتي الل ُهمَّ

                                                           

 . 028:  التوبة  (0)

 . 7:  احلجرات  (2)

 . 36:  إبراهيم (3)

 .008:  ( املائدة(4
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 َ َأَتاُ  ، ُيْبِكيَك َما َ َسْلُ  - َأْعَلُم َوَربَُّك - ُمَبمٍَّد ِإَل  اْذَهْب

 الل ُ  َصل  ) الل ِ  َرُسوُل َ َأْخَبَرُ ،  َ َسَأَلُ  (السََّلا  َعَلْيِ ) ِجْبِريُل

 ِجْبِريُل َيا:  الل ُ  َ َقاَل ، َأْعَلُم َوُهَو ، َقاَل ِبَما (َوَسل َم َعَلْيِ 

 َوَلا ُأمَِّتَك ِ ي َسُنْرِضيَك ِإنَّا:  َ ُقْل ُمَبمٍَّد ِإَل  اْذَهْب

"َنُسوُ َك
(0) 

. 

(، وسلم علي  اهلل صل ) نبي  لسان( وجل عز) اهلل  زك  لقد     

"اْلَهَوى َعِن َيْنِطُق َوَما: " سببان   قال
(2)

،   ؤاد   وزك ، 

" َرَأى َما اْلُعَؤاُد َكَذَب َما: "   قال
(3)

 :  قال،  معلم  وزك  ، 

                                                           

 علي  اهلل صل ) يِّالنَِّب ُدَعاِ  باب ، اإلميان كتاب ، مسلم صبيح (0)

 ابن وصبيح ،521رقم حديث ، َعَلْيِهْم َشَعَقًة َوُبَكاِئِ  أُلمَِّتِ ( وسلم

 الصبابة َمَناِقِب َعْن( َوَسل َم َعَلْيِ  الل ُ  َصل  ) ِإْخَباِرِ  كتاب حبان،

 َعاِئَشَة ُذُنوَب (َوَعَلا َجلَّ) الل ِ  َمْغِعَرِة ِذْكُر ،( أمجعني عنهم اهلل رضي)

 . 7000 رقم حديث ، َتَأخََّر َوَما ِمْنَها َتَقدََّ  َما

 . 3:  النجم(2) 

 .00 :  النجم (3)
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"اْلُقَوى َشِديُد َعل َمُ "
(0)

 َلَعل  َوِإنََّك: "   قال،  خلق  وزك  ،  

"َعِظيٍم ُخُلٍق
(2)

 َلَك َنْشَرْح َأَلْم: "  قال،  صدر  وشرح، 

"َصْدَرَك
(3)

" ِذْكَرَك َلَك َوَرَ ْعَنا: "   قال،  ذكر  ور   ، 
(4)

 وغعر، 

 َلَك َ َتْبَنا ِإنَّا: "  سببان   قال،  تأخر وما ذنب  من تقد  ما ل 

"َتَأخََّر َوَما َذْنِبَك ِمْن َتَقدََّ  َما الل ُ  َلَك ِلَيْغِعَر*  ُمِبيًنا َ ْتًبا
(5) 

. 

 نادى  بيث،  وندائ  خماطبت  يف حت   ربُّ أكرم  وقد

 َدُ آ َيا : " بأمسائهم األنبيا  سائر( وتعاىل سببان ) العزة رب

" اْلَجنََّة َوَزْوُجَك َأْنَت اْسُكْن
(6)

 ِمنَّا ِبَسَلاٍ  اْهِبْط ُنوُح َيا "،  

                                                           

 . 5 :  النجم(0) 

 . 4:  القلم(2) 

 .0:  الشرح(3) 

 . 4:  الشرح(4) 

 .2،  0:  العتح(5)

 . 03، واألعراف:  35البقرة:(6) 
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"َمَعَك ِممَّْن ُأَمٍم َوَعَل  َعَلْيَك َوَبَرَكاٍت
(0)

 َقْد ِإْبَراِهيُم َيا، "

" اْلُمْبِسِننَي َنْجِزي َكَذِلَك ِإنَّا الرُّْؤَيا َصدَّْقَت
(2)

ِإنَّا  َيا َداُووُد"، 

 َيا، "  (3)" ِس ِباْلَبقِّاالنََّجَعْلَناَك َخِليَعًة ِ ي اْلَأْرِض َ اْحُكم َبْيَن 

" َيْبَي  اْسُمُ  ِبُغَلاٍ  ُنَبشُِّرَك ِإنَّا َزَكِريَّا
(4)

 اْلِكَتاَب ُخِذ َيْبَي  َيا، "

" ِبُقوٍَّة
(5)

 ِباْلَواِد ِإنََّك َنْعَلْيَك َ اْخَلْ  َربَُّك َأَنا ِإنِّي ُموَس  َيا"  ، 

" ُطًوى اْلُمَقدَِّس
(6)

 َعَلْيَك ِنْعَمِتي اْذُكْر َمْرَيَم اْبَن ِعيَس  َيا "،  

"َواِلَدِتَك َوَعل 
(7)

 خطاًبا( وسلم علي  اهلل صل ) نبينا خاطب، 

 وتعضل إكرا  صعة أو، النبوة  أو الرسالة بشرف مقروًنا

                                                           

 . 48:  هود(0) 

 .015،  014:  الصا ات (2)

 . 26:  ( ص3)

 . 7:  مريم (4)

 .02:  مريم (5)

 . 02:  ط (6) 

 .001:  املائدة(7) 
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 ِإَلْيَك ُأْنِزَل َما َبلِّْغ الرَُّسوُل َأيَُّها َيا: "  تعاىل  قال،  ومالطعة

"َربَِّك ِمْن
(0)

 َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناَك ِإنَّا النَِّبيُّ َأيَُّها َيا" ،

"َوَنِذيًرا
(2)

" َقِليًلا ِإل ا الل ْيَل ُقِم اْلُمزَّمُِّل َأيَُّها َيا، "
(3)

 َياَأيَُّها، "

" َ َأْنِذْر ُقْم اْلُمدَّثُِّر
(4)

( وتعاىل سببان ) احلق شرََّ ُ  وعندما، 

  قال،  الرسالة بعزِّ مقروًنا ذكر  الكريم القرآن يف امس  بذكر

 َعَل  َأِشدَّاُ  َمَعُ  َوال ِذيَن الل ِ  َرُسوُل ُمَبمٌَّد:"  وتعاىل سببان 

" َبْيَنُهْم ُرَحَماُ  اْلُكع اِر
(5)

ُمَبمٌَّد  َوَما: "  وتعاىل سببان  وقال، 

" الرُُّسُل َقْبِلِ  ِمْن َخَلْت َقْد َرُسوٌل ِإل ا
(6)

وقال )عز وجل( : ، 

ا َكاَن ُمَبمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل الل ِ  َوَخاَتَم َم"

                                                           

 . 67:  املائدة  (0)

 . 45 : ( األحزاب (2

 . 2،  0:  املزمل  (3)

 . 3-0:  املدثر  (4)

 . 29:  العتح  (5)

 . 044:  عمران آل(6) 
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النَِّبيِّنَي "
(0)

 ب  ليؤمنن والرسل األنبيا  عل  العهد وأخذ،  

 َلَما النَِّبيِّنَي ِميَثاَق الل ُ  َأَخَذ َوِإْذ:" سببان   قال،  ولينصرن 

 َمَعُكْم ِلَما ُمَصدٌِّق َرُسوٌل َجاَ ُكْم ُثمَّ َوِحْكَمٍة ِكَتاٍب ِمْن َآَتْيُتُكْم

 ِإْصِري َذِلُكْم َعَل  َوَأَخْذُتْم ْرُتْمَأَأْقَر َقاَل َوَلَتْنُصُرنَُّ  ِبِ  َلُتْؤِمُننَّ

"الشَّاِهِديَن ِمَن َمَعُكْم َوَأَنا َ اْشَهُدوا َقاَل َأْقَرْرَنا َقاُلوا
(2). 

( وسلم علي  اهلل صل ) طاعت  وتعاىل سببان  احلق وقرن

"الل َ  َأَطاَع َ َقْد الرَُّسوَل ُيِطِ  َمْن: " سببان   قال، بطاعت 
(3)

 ،

 ال ِذيَن َمَ  َ ُأوَلِئَك َوالرَُّسوَل الل َ  ُيِطِ  َوَمْن: "سببان  وقال

 َوالصَّاِلِبنَي  َوالشَُّهَداِ  َوالصِّدِّيِقنَي النَِّبيِّنَي ِمَن َعَلْيِهْم الل ُ  َأْنَعَم

"َرِ يًقا ُأوَلِئَك َوَحُسَن
(4)

 (وسلم علي  اهلل صل ) حب  وجعل، 

 ُكْنُتْم ِإْن ُقْل: "  سببان   قال( ، وجل عز) اهلل حلب وسيلة

                                                           

 .41األحزاب :  (0)

 . 80:  عمران آل (2)

 . 81النسا  : (3)

 . 69:  النسا (4) 
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 َوالل ُ  ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِعْر الل ُ  ُيْبِبْبُكُم َ اتَِّبُعوِني الل َ  ُتِببُّوَن

"َرِحيٌم َغُعوٌر
(0)

 هلل بيعة( وسلم علي  اهلل صل ) بيعت  وجعل، 

 ُيَباِيُعوَن ِإنََّما ُيَباِيُعوَنَك ال ِذيَن ِإنَّ" : سببان   قال ،( وجل عز)

"َأْيِديِهْم َ ْوَق الل ِ  َيُد الل َ 
(2)

 عباس بن اهلل عبد سيدنا وكان، 

 آَياٍت ِبَثَلاِث َمْقُروَنًة َنَزَلْت آَياٍت َثَلاُث: يقول( عنهما اهلل رضي)

 َوآُتوا الصَّالَة َوَأِقيُموا: "َأوَُّلَها ، َقِريَنِتَها ِبَغْيِر ِمْنَها َواِحَدٌة ُتْقَبل َلا

" الزََّكاَة
(3)

"َوِلَواِلَدْيَك ِلي اْشُكْر أن :"َتَعاَل  َقْول  َوالثَّاِني ،
(4)

، 

"الرَُّسوَل َوَأِطيُعوْا الّلَ  َوَأِطيُعوْا: "َتَعاَل  َقْول  َوالثَّاِلُث
(5)

 َ َمْن ،

ِمْنُ  ُيْقَبْل َلْم الرَُّسوَل ُيِطْ  َوَلْم الل َ  َأَطاَع
 (6). 

                                                           

 . 30:  عمران آل(0) 

 .01:  العتح(2) 

 . 43: البقرة(3) 

 .04: ( لقمان4)

 92:  املائدة( 5)

 اإِلمَياِن باب ُشَعِب ِمْن َواْلَخْمُسوَن اْلخامُس ،للبيهقي اإلميان ( شعب6)

 .بريوت، العلمية الكتب دار: ط ،7831رقم حديث، الوالدين بر يف
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 صل ) أمر  خمالعة من وتعاىل سببان  احلق حذر وقد

 ُيَخاِلُعوَن ال ِذيَن َ ْلَيْبَذِر( : " وجل عز)  قال( وسلم علي  اهلل

" َأِليٌم َعَذاٌب ُيِصيَبُهْم َأْو ِ ْتَنٌة ُتِصيَبُهْم َأْن َأْمِرِ  َعْن
(0)

 مؤكًدا، 

 بالنزول إال يكتمل ال( وسلم علي  اهلل صل ) ب  اإلميان أن

 َ َلا: "  سببان   قال،  نعس وطيب رضً  عن حكم  عل 

 َيِجُدوا َلا ُثمَّ َبْيَنُهْم َشَجَر ِ يَما ُيَبكُِّموَك َحتَّ  ُيْؤِمُنوَن َلا َوَربَِّك

" َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيَت ِممَّا َحَرًجا َأْنُعِسِهْم ِ ي
(2)

 عن ونه ، 

 َلا َمُنواآ ال ِذيَن َأيَُّها َيا" : سببان   قال عند  الصوت ر  

 ِباْلَقْوِل َلُ  َتْجَهُروا َوَلا النَِّبيِّ َصْوِت َ ْوَق َأْصَواَتُكْم َتْرَ ُعوا

 ِإنَّ  َتْشُعُروَن َلا َوَأْنُتْم َأْعَماُلُكْم َتْبَبَط َأْن ِلَبْعٍض َبْعِضُكْم َكَجْهِر

 اْمَتَبَن ال ِذيَن ُأوَلِئَك الل ِ  ُسوِلَر ِعْنَد َأْصَواَتُهْم َيُغضُّوَن ال ِذيَن

"َعِظيٌم َوَأْجٌر َمْغِعَرٌة َلُهْم ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهْم الل ُ 
(3)

 مس  وقد، 

                                                           

 . 63:  النور (0)

 . 65 : ( النسا 2)

 . 3،  2:  ( احلجرات3)
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 رسول مسجد يف صوت  ير   ارجًل( اهلل رمح ) مالك اإلما 

( وجل عز) اهلل إن هذا يا:   قال( وسلم علي  اهلل صل ) اهلل

 َأْصَواَتُكْم َتْرَ ُعوا َلا آَمُنوا ال ِذيَن َأيَُّها َيا: "   قال أقواًما ذ  قد

 ِلَبْعٍض َبْعِضُكْم َكَجْهِر ِباْلَقْوِل َلُ  َتْجَهُروا َوَلا النَِّبيِّ َصْوِت َ ْوَق

"َتْشُعُروَن َلا َوَأْنُتْم َأْعَماُلُكْم َتْبَبَط َأْن
(0)

:  قال أقواًما وامتدح، 

 ال ِذيَن ُأوَلِئَك الل ِ  َرُسوِل ِعْنَد َأْصَواَتُهْم َيُغضُّوَن ال ِذيَن ِإنَّ" 

"َعِظيٌم َوَأْجٌر َمْغِعَرٌة َلُهْم ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهْم الل ُ  اْمَتَبَن
(2)

 وإن، 

،  احيًّ كبرمت  اميًت( وسلم علي  اهلل صل ) اهلل رسول حرمة

 . (وسلم علي  اهلل صل ) اهلل رسول مسجد يف  تأدب

 أن( وسلم علي  اهلل صل ) ل ( وجل عز) اهلل إكرا  ومن

 إىل يرسل رسول كل كان حيث،  عامة للناس رسالت  جعل

  قد( وسلم علي  اهلل صل ) حممد حبيبنا أما،  خاصة قوم 

 َوَما: "  سببان   قال،  عامة الناس إىل( وجل عز) رب  أرسل 

                                                           

 .2:  ( احلجرات0)

 .3:  ( احلجرات2)
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"َوَنِذيًرا َبِشرًيا ِللنَّاِس َكا  ًة ِإل ا َأْرَسْلَناَك
(0)

 برسالت  وختم، 

،  والرسل األنبيا ( وسلم علي  اهلل صل ) ب  وختم،  الرساالت

 ِرَجاِلُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبا ُمَبمٌَّد َكاَن َما: "  وتعاىل سببان   قال

"  النَِّبيِّنَي َوَخاَتَم الل ِ  َرُسوَل َوَلِكْن
(2) 

. 

 واملؤمنني مالئكت  وأمر،  علي  بنعس ( وجل عز)  ربُّ  صل   

 َعَل  ُيَصلُّوَن َوَمَلاِئَكَتُ  الل َ  ِإنَّ: "  سببان   قال،  علي  بالصالة

" َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيِ  َصلُّوا َمُنواآ ال ِذيَن َأيَُّها َيا النَِّبيِّ
(3)

 ،

  قال،  مالالالهل وسكينة ةالالالرمح املؤمنني عل  الت الالص وجعل

 َسِميٌ  َوالل ُ  َلُهْم َسَكٌن َصَلاَتَك ِإنَّ َعَلْيِهْم َوَصلِّ: "  سببان 

" َعِليٌم
(4)

. 

  اهلل صل ) احلبيب عل  والسال  الصالة من باإلكثار  علينا

                                                           

 . 28:  سبأ (0)

 . 41:  ( األحزاب2)

 . 56:  ( األحزاب3)

 . 013:  التوبة (4)
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( وسلم علي  اهلل صل ) النيب عل   صل  من ألن ؛( وسلم علي 

 علي  معروضة صالتنا أن كما،  عشًرا بها علي  اهلل صل  صالة

:  يقول( وسلم علي  اهلل صل ) وكان،  (وسلم علي  اهلل صل )

 َ ِإنَُّ  ، عَليَّ َصلُّوا ُثمَّ ، َيُقوُل ما ِمْثَل َ ُقوُلوا النِّداَ  مِسْعُتُم ِإذا"

 الل   سُلوا ُثمَّ ، اعْشًر ِبَها َعَلْيِ  الل   َصل   َصالًة عَليَّ َصل   َمْن

 ِعباد مْن لَعْبٍد ِإال  َتْنَبِغي ال اجلنَِّة يف َمنِزَلٌة َ ِإنََّها ، اْلوِسيَلَة لي

 َلُ  َحل ْت اْلوِسيَلة لَي َسَأل َ مْن ، ُهو َأَنا َأُكوَن َأْن َوَأْرُجو الل  

"  الشَّعاَعُة
(0)

. 

*     *     * 

                                                           

 باب ، األذان كتاب ، يالبخار صبيح.  ملسلم واللعظ،  علي  ( متعق0)

 ، مسلم وصبيح ، 600 رقم حديث،  ياْلُمَناِد َسِمَ  ِإَذا َيُقوُل َما

 َسِمَعُ  ِلَمْن اْلُمَؤذِِّن َقْوِل ِمْثَل اْلَقْوِل اْسِتْبَباِب باب ، الصالة كتاب

 َلُ  الل َ  َيْسَأُل ُثمَّ( وسلم علي  اهلل صل ) يِّالنَِّب َعَل  يُيَصلِّ ُثمَّ

 . 875 رقم حديث اْلَوِسيَلَة،
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 الثاني املبحث
 

 التشريع يف ومكانتها املشرفة السنة حجية
 

نتبدث عن السنة النبوية املشر ة إمنا نتبدث عن عندما       

املصدر الثاني للتشري  ،  قد أمج  علما  األمة و قهاؤها 

وأصوليوها عل  حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول 

)صل  اهلل علي  وسلم( من طاعة اهلل )عز وجل(، حيث يقول 

َأِطيُعوا اهلل َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا  " : احلق سببان  وتعاىل

َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمنُكْم  َ ِإن َتَناَزْعُتْم ِ ي َشْيٍ  

 َ ُردُّوُ  ِإَل  اهلل َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلل َواْلَيْوِ  اْلآِخِر

 َوَأِطيُعوا اهلل، ويقول سببان  : "(0)" َتْأِويًلا َوَأْحَسُن َخْيٌر ِلَكَذ

"َوالرَُّسوَل َلَعل ُكْم ُتْرَحُموَن
(2)

. 

 ْوا َ ِإنَّ الَ ِإن َتَول  ُقْل َأِطيُعوا اهلل َوالرَُّسوَل"  ويقول سببان  :

                                                           

 . 59( النسا : 0)

 . 032( آل عمران: 2)
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"اهلل َلا ُيِببُّ اْلَكاِ ِريَن
(0)

َوَأِطيُعوا اهلل  " : ، ويقول سببان 

َوَرُسوَلُ  َوَلا َتَناَزُعوا َ َتْعَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اهلل 

"َمَ  الصَّاِبِريَن
(2)

َوَأِطيُعوا اهلل َوَأِطيُعوا  ، ويقول سببان :"

َبَلاُغ الرَُّسوَل َواْحَذُروا َ ِإن َتَول ْيُتْم َ اْعَلُموا َأنََّما َعَل  َرُسوِلَنا اْل

"اْلُمِبنُي
(3)

ُقْل َأِطيُعوا اهلل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل  ، ويقول سببان :"

َ ِإن َتَول ْوا َ ِإنََّما َعَلْيِ  َما ُحمَِّل َوَعَلْيُكم مَّا ُحمِّْلُتْم َوِإن ُتِطيُعوُ  

 .(4) " َتْهَتُدوا  َوَما َعَل  الرَُّسوِل ِإل ا اْلَبَلاُغ اْلُمِبنُي

ن ُيِطِ  الرَُّسوَل َ َقْد َأَطاَع اهلل َوَمن َم ببان  :"ويقول س

 "َ َما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِعيًظا َتَول  
(5)

َوَمن  ، ويقول سببان  :" 

ُيِطِ  اهلل َوالرَُّسوَل َ ُأوَلِئَك َمَ  ال ِذيَن َأْنَعَم اهلل َعَلْيِهم مَِّن 

                                                           

 . 32( آل عمران: 0)
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 َوَحُسَن ُأوَلِئَك َداِ  َوالصَّاِلِبنَيالنَِّبيِّنَي َوالصِّدِّيِقنَي َوالشَُّه

"اهلل َعِليًمابَذِلَك اْلَعْضُل ِمَن اهلل َوَكَع   َرِ يًقا
(0)

، ويقول  

،  (2)" َوَمن ُيِطِ  اهلل َوَرُسوَلُ  َ َقْد َ اَز َ ْوًزا َعِظيًماسببان  : "

 ِتْلَك ُحُدوُد اهلل َوَمن ُيِطِ  اهلل َوَرُسوَلُ  " : ويقول سببان 

ُيْدِخْلُ  َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْبِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِ يَها َوَذِلَك 

"اْلَعْوُز اْلَعِظيُم
(3)

َوَمن ُيِطِ  اهلل َوَرُسوَلُ  ، ويقول سببان  : " 

ُيْدِخْلُ  َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْبِتَها اْلَأْنَهاُر َوَمن َيَتَولَّ ُيَعذِّْبُ  َعَذاًبا 

"َأِليًما
(4 )

ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا  ، ويقول سببان  :"

ُدُعوا ِإَل  اهلل َوَرُسوِلِ  ِلَيْبُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا 

َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْعِلُبوَن َوَمن ُيِطِ  اهلل َوَرُسوَلُ  َوَيْخَش اهلل 

                                                           

 . 71، 69:   ( النسا 0)
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 "ُم اْلَعاِئُزوَنَوَيتَّْقِ  َ ُأوَلِئَك ُه
(0)

َوَما َأْرَسْلَنا  ، ويقول سببان :" 

ِمن رَُّسوٍل ِإل ا ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اهلل َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظ َلُموا َأنُعَسُهْم 

َجاُ وَك َ اْسَتْغَعُروا اهلل َواْسَتْغَعَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اهلل َتوَّاًبا 

"رَِّحيًما
 (2)

َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َ ُخُذوُ  َوَما ، ويقول سببان  : " 

"َنَهاُكْم َعْنُ  َ انَتُهوا َواتَُّقوا اهلل ِإنَّ اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب
(3)

. 

ويؤكد القرآن الكريم عل  ضرورة النزول عل  حكم 

النيب )صل  اهلل علي  وسلم( يف حيات  ، وعل  مقتض  سنت  

وبعد و ات  )صل  اهلل علي  وسلم( ، حيث الشريعة يف حيات  

َ َلا َوَربَِّك َلا ُيْؤِمُنوَن َحتَّ   يقول احلق سببان  وتعاىل:"

 االُيَبكُِّموَك ِ يَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َلا َيِجُدوا ِ ي َأنُعِسِهْم َحَرًجا مِّمَّ

"َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
(4)

. 
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َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَض  اهلل َوَما ويقول سببان  : "

َوَرُسوُلُ  َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اهلل 

"َوَرُسوَلُ  َ َقْد َضلَّ َضَلاًلا مُِّبيًنا
(0)

 . 

وقد نه  احلق سببان  وتعاىل وحذر من خمالعة أمر 

َ ْلَيْبَذِر ال ِذيَن م(  قال سببان  : "النيب )صل  اهلل علي  وسل

"ُيَخاِلُعوَن َعْن َأْمِرِ  َأْن ُتِصيَبُهْم ِ ْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم
(2)

 ،

َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلل َوَأِطيُعوا  ويقول سببان  :"

َيا َأيَُّها  يقول سببان  : "، و (3)" الرَُّسوَل َوَلا ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم

ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلل َوَرُسوَلُ  َوَلا َتَول ْوا َعْنُ  َوَأنُتْم َتْسَمُعوَن 

ِإنَّ َشرَّ * َوَلا َتُكوُنوا َكال ِذيَن َقاُلوا َسِمْعَنا َوُهْم َلا َيْسَمُعوَن * 

 َوَلْو َعِلَم اهلل  * َن َلا َيْعِقُلوَنُم ال ِذيالمُّ اْلُبْكالالدََّوابِّ ِعنَد اهلل الصُّ
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 . (0) " ِ يِهْم َخْيًرا ل َأْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَول وا وَُّهم مُّْعِرُضوَن

َوَمن َيْعِص اهلل َوَرُسوَلُ  َ َقْد َضلَّ َضَلاًلا  ويقول سببان  :"

"مُِّبيًنا
(2)

َوَمن َيْعِص اهلل َوَرُسوَلُ  َوَيَتَعدَّ  ويقول سببان  :" ،

، ويقول  (3) " ُحُدوَدُ  ُيْدِخْلُ  َناًرا َخاِلًدا ِ يَها َوَلُ  َعَذاٌب مُِّهنٌي

َلُ  َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن  َوَمن َيْعِص اهلل َوَرُسوَلُ  َ ِإنَّ سببان  :"

 .(4)" ِ يَها َأَبًدا

كل توجي  يصدر عن  وبني لنا احلق سببان  وتعاىل أن

النيب )صل  اهلل علي  وسلم( إمنا هو وحي يوح  ، حيث 

َصاِحُبُكْم َوَما  َما َضلَّ *ْجِم ِإَذا َهَوى لنََّوا يقول سببان  :"

 "ِإْن ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَح  *َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى  *َغَوى 
(5)

  ،

                                                           

 . 23-21( األنعال: 0)

 .36( األحزاب: 2)
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حييينا ، حيث وأن  )صل  اهلل علي  وسلم( إمنا يدعونا ملا 

َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلل  " : يقول احلق سببان 

َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْبِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اهلل َيُبوُل َبْيَن 

"اْلَمْرِ  َوَقْلِبِ  َوَأنَُّ  ِإَلْيِ  ُتْبَشُروَن
(0)

 . 

اهلل واتباع سنت  وقد جعل احلق سببان  طاعة رسول 

)صل  اهلل علي  وسلم( سبًبا ملرضات  )عز وجل( وحب  ، وباًبا 

ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِببُّوَن اهلل ملغعرة الذنوب ،  قال سببان : "

وٌر الَغُع ْم َواهللالالكالْر َلُكْم ُذُنوَبالالُم اهلل َوَيْغِعالالوِني ُيْبِبْبُكالالالَ اتَِّبُع

"رَِّحيٌم
(2)

. 

  َرُجٌل َعَس  َهْل )صل  اهلل علي  وسلم( : " َأَلاا الالول نبينالويق

 َبْيَنَنا: َ َيُقوُل  َأِريَكِتِ  ، َعَل  ُمتَِّكٌئ َوُهَو َعنِّي احَلِديُث َيْبُلُغُ 

 َوَما اْسَتْبَلْلَناُ  ، َحَلاًلا ِ يِ  َوَجْدَنا َ َما ، اهلل ِكَتاُب َوَبْيَنُكْم
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 َحرََّ  َكَمااهلل  َرُسوُل َحرََّ  َما َوِإنَّ َحرَّْمَناُ  ، َحَراًما ِ يِ  َوَجْدَنا

"اهلل
(0)

 َتَرْكُتُكْم َما ، ويقول )صل  اهلل علي  وسلم( : "َدُعوِني 

، َأْنِبَياِئِهْم َعَل  َواْخِتَلاِ ِهْم ِبُسَؤاِلِهْم َقْبَلُكْم َكاَن َمْن َهَلَك ِإنََّما

 ِمْنُ  َ ْأُتوا ِبَأْمٍر َأَمْرُتُكْم َوِإَذا، َ اْجَتِنُبوُ   َشْيٍ  َعْن َنَهْيُتُكْم َ ِإَذا

اْسَتَطْعُتْم" َما
(2)

 ُكلُّ " وسلم( : علي اهلل  )صل  ، ويقول نبينا

 َرُسول َيا َيأَب  َوَمْن: أَب ، قيَل َمْن إال  اجَلنََّة َيدُخُلوَن ُأمَِّتي

 َ َقْد َعَصاِني َوَمْن ، اجَلنََّة َدَخَل َأَطاَعِني "َمْن: َقاَل ؟اهلل 

أَب "
(3)

. 

 )صل  عنهما( أن النيباهلل  )رضي عبَّاس بناهلل  وعن عبد    

 إِن ما الناس أيُّها  يكم " تركُت علي  وسلم( قال : اهلل

                                                           

كتاب العلم ، َباب َما ُنِهَي َعْنُ  َأْن ُيَقاَل ِعْنَد َحِديِث  ،( سنن الرتمذي0)

 . 2664رقم  ، حديث النَِّبيِّ )َصل   اهلل َعَلْيِ  َوَسل َم(

ِكَتاب اِلاْعِتَصاِ  ِباْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ، َباب اِلاْقِتَداِ   ،( صبيح البخاري 2)

 . 7288َرُسوِل اهلل )َصل   اهلل َعَلْيِ  َوَسل َم( ، حديث رقم  ُسَنِنب

 . 7281حديث رقم املصدر السابق ، ( 3)
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" َنِبيِِّ  َوُسنََّة ، اهلل كتاب: أبًدا  تضلُّوا ب   لن اعتصمتم
(0)

  ،

وعن العرباض بن سارية )رضي اهلل عن ( أن النيب )صل  اهلل 

َوالط اَعِة،  ، َوالسَّْمِ  اهلل ِبَتْقَوى علي  وسلم( قال: " ُأوِصيُكْم

 اْخِتاَلً ا َ َسَيَرى َبْعِدى ِمْنُكْم َيِعْش َمْن َحَبِشيًّا ، َ ِإنَُّ  َعْبًدا َوِإْن

اْلَمْهِديِّنَي الرَّاِشِديَن ،  اْلُخَلَعاِ  نَِّةَوُس ِبُسنَِّتي َكِثرًيا؛ َ َعَلْيُكْم

 ،اأُلُموِر َوُمْبَدَثاِت ِبالنََّواِجِذ ، َوِإيَّاُكْم َعَلْيَها َوَعضُّوا ِبَها َتَمسَُّكوا

َضاَلَلة " ِبْدَعٍة ، َوُكلَّ ِبْدَعة ُمْبَدَثٍة ُكلَّ َ ِإنَّ
(2)

 صل ) ، ويقول 

"ِمنِّي َ َلْيَس ُسنَِّتي َعْن َرِغَب َ َمْن " : (وسلم علي اهلل 
(3)

 ،

                                                           

 . 308 ، حديث رقم  العلم كتاب املستدرك للباكم ،  (0)

كتاب  السنة ، باب ِ ي ُلُزوِ  السُّنَِّة ، حديث رقم ، ( سنن أبي داود 2)

4617 . 

، باب الرتغيب يف  كتاب النكاح،  صبيح البخاري ، متعق علي  (3)

 كتاب النكاح ، َباب،  ، وصبيح مسلم 5163النكاح، حديث رقم 

، َوَوَجَد ُمَؤَنُ  ، حديث رقم  اْسِتْبَباِب النَِّكاِح ِلَمْن َتاَقْت َنْعُسُ  ِإَلْيِ 

0410. 
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 ،اهلل َأَطاَع َ َقالْد َأَطاَعِني َمْن":  (وسلم علي اهلل  صل ) ويقول

" اهلل َعص  َ َقْد َعَصالاِني َوَمْن
(0)

  . 

ونقل ابن رجب احلنبلي   
(2)

عن اإلما  أمحد بن حنبل 
(3)

 

                                                           

اهلل َتَعاَل  ، باب َقْوِل  كتاب اأَلْحَكاِ ،  صبيح البخاري:  متعق علي ( 0)

، حديث رقم {َوَأِطيُعوا اهلل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم}

كتاب اإِلَماَرِة ، َباب ُوُجوِب َطاَعِة اْلُأَمَراِ   ، ، وصبيح مسلم 7037

 .0835، حديث رقم  ، َوَتْبِرمِيَها ِ ي اْلَمْعِصَيِة ِ ي َغْيِر َمْعِصَيٍة

عرج زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب : أبو ال ( هو2)

، ولد يف بغداد  الّسالمي البغدادي ، املعروف بابن َرَجب احلنبلي

، بلغ درجة اإلمامة يف  نون  ، من أعال   هال ، حا ظ للبديث736

املذهب احلنبلي ، من أهم مؤلعات  : جام  العلو  واحلكم ، 

األعال  للزركلي ). هال 795، تويف يف دمشق سنة  ولطائف املعارف

 .( 2112اخلامسة عشرة  ، نشر: دار العلم للماليني ، الطبعة 3/295

،   أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني الذهلي : ( هو3)

هال ، راب  األئمة األربعة عند أهل السنة 064ُولد يف بغداد سنة 

يف ، وصاحب املذهب احلنبلي يف العق  اإلسالمي، تو واجلماعة

= ، 077/ 00هال. )سري أعال  النبال  لشمس الدين الذهيب 240سنة 
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: َأَحاِديَث  َثَلاَثِة َعَل  اْلِإْسَلاِ  ُأُصوُل: )رمح  اهلل( أن  قال

)رضي َعاِئَشَة  ، َوَحِديُث ِبالنِّيَّاِت" اْلَأْعَماُل "ِإنََّما: ُعَمَر  َحِديُث

،  َردٌّ" َ ُهَو ِمْنُ  َلْيَس َما َهَذا َأْمِرَنا ِ ي َأْحَدَث "َمْن: اهلل عنها(

َبيٌِّن"  َواْلَبَراُ  َبيٌِّن "اْلَبَلاُل:  َبِشرٍي ْبِن النُّْعَماِن َوَحِديُث
(0)

.  

السِّجْستاني داود وعن أبي
(2)

 َعَل  َيُدوُر أن  قال : اْلِعْقُ  

 )َصل   َوَقْوِلِ  َبيٌِّن"، َواْلَبَراُ  َبيٌِّن "اْلَبَلاُل: َأَحاِديَث  َخْمَسِة

 اْلَأْعَماُل إّنما ":  َوَقْوِلِ  ، " ِضَراَر َوَلا َضَرَر َلا " : َوَسل َم( َعَلْيِ اهلل 

                                                                                                                  

، قني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطحتقيق: جمموعة من احملق= 

 .  0985هال / 0415ة الرسالة ، الطبعة الثالثة نشر: مؤسس

 ،، ط: دار املعر ة 0/60( جام  العلو  واحلكم البن رجب احلنبلي 0)

 بريوت.

أبو داود ، سليمان بن األشعث بن إسباق بن بشري ( هو اإلما  2)

 أصل  من ، األزدي السجستاني ، إما  أهل احلديث يف زمان 

 سجستان ، صاحب كتاب السنن وهو أحد الكتب الستة ، تويف

( ط الرسالة ، 03/213)سري أعال  النبال  ) هال275بالبصرة سنة 

 (.3/022واألعال  للزركلي 
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 َعْنُ  َنَهْيُتُكْم "َما:  َوَقْوِلِ  ، " النَِّصيَبُة الدِّيُن ":  َوَقْوِلِ  ،ِبالنِّيَّاِت"

اْسَتَطْعُتْم"  َما ِمْنُ  َ ْأُتوا ِبِ  َأَمْرُتُكْم َوَما ، َ اْجَتِنُبوُ 
(0)

.  

املشر ة وحجيتها  وال جيادل يف مكانة السنة النبوية

وعظيم منزلتها إال جاحد أو معاند ال يعتد بقول  ،  قد أمج  

أهل العلم عل  أن السنة النبوية املطهرة هي املصدر 

الثاني للتشري  ، ومن مثة كانت العناية العائقة بها ، حعًظا ، 

وروايًة ، وتدويًنا ، وخترجًيا ، وشرًحا ، واستنباًطا لألحكا  ، 

بعض قاصري العهم عند ظواهر النصوص دون  غري أن وقوف

 هم مقاصدها قد أدى إىل اجلمود واالنغالق يف كثري من 

القضايا ، وهو ما جيعل احلديث عن العهم املقاصدي للسنة 

 الق الالود واالنغالالا لكسالر دوائر اجلمالالا وملبًّالالالالنبوية أمًرا ضروريًّ

 والتبجر العكري.  

ومبينة ومتممة للقرآن  وال شك أن السنة جا ت شارحة

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر  " : الكريم ، يقول احلق سببان  وتعاىل

                                                           

 .62 ص،  احلنبلي رجب البن واحلكم العلو  جام ( 0)
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"ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعل ُهْم َيَتَعك ُروَن
(0)

، ويقول 

َوَأنَزَل اهلل َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِبْكَمَة َوَعل َمَك َما َلْم  " : سببان 

، ويقول سببان :  (2)" َوَكاَن َ ْضُل اهلل َعَلْيَك َعِظيًما َتُكن َتْعَلُم

ُهَو ال ِذي َبَعَث ِ ي اْلُأمِّيِّنَي َرُسوًلا مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِ  "

ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِبْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِعي َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلِّ

"َضَلاٍل مُِّبنٍي
(3)

َواْذُكُروا ِنْعَمَت اهلل َعَلْيُكْم  " : ويقول سببان ، 

َوَما َأنَزَل َعَلْيُكم مَِّن اْلِكَتاِب َواْلِبْكَمِة َيِعُظُكم ِبِ  َواتَُّقوا اهلل 

"َشْيٍ  َعِليٌمَواْعَلُموا َأنَّ اهلل ِبُكلِّ 
(4)

:  ، وقال )عز وجل(

َواْذُكْرَن َما ُيْتَل  ِ ي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اهلل َواْلِبْكَمِة ِإنَّ اهلل "

"َكاَن َلِطيًعا َخِبرًيا
(5)

. 

                                                           

 . 44:  ( النبل0)

 .003:  ( النسا 2)

 . 2  : ( اجلمعة3)

 . 230:  ( البقرة4)

 . 34:  ( األحزاب5)
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 قد ذكر احلسن البصري
(0)

واإلمالا  الشا عالي 
(2)

)رمحهما  

اهلل( وغريهمالا من أهل العلم وكثري من املعسرين أن 

احلكمة هنا هي سنة رسول اهلل )صل  اهلل علي  وسلم(
(3)

. 

وقالالد حتدث العلما  والعقهالالا  واألصوليالون عن حجية    

السنة حديًثالا مستعيًضالا ، يقول اإلمالا  الشالا عالي )رمح  اهلل( : 

 دين  اهلل علي  وسلم( من )صل  )عز وجل( رسوَل اهلل  وض 

 جعل  أن  - ثناؤ  جل - أبان الذي املوضَ  وكتاِب  و رِض 

 وأبان معصيت  ، من وحرَّ  طاعت  ، من ا رتض مبا لِدين  عَلًما

                                                           

( هو: احلسن بن يسار البصري ، تابعي ، كان إما  أهل البصرة ، 0)

 (.226/ 2هال . )األعال  للزركلي 001وحرب األمة يف زمن  ، مات سنة 

( هو: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشا عّي القرشّي ، ثالث األئمة 2)

األربعة عند أهل السنة واجلماعة، وصاحب املذهب الشا عي 

هال، ومن 051ومؤسس علم أصول العق  ، ولد )رمح  اهلل( بغزة عا  

أهم مؤلعات : كتاب األ ، والرسالة ، وهو أول كتاب صنف يف علم 

 (. 26/ 6هال . )األعال  للزركلي 214صر سنة أصول العق ، تويف يف م

( من 029( راج  يف ذلك: تعسري الطربي وابن كثري وغريهما لآلية )3)

 سورة البقرة.
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)صل  اهلل علي  وسلم(  برسول  باإلميان قرن مبا  ضيلت  من

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ال ِذيَن  ب  ،  قال تبارك وتعاىل :" اإلميان م 

َوَرُسوِلِ  ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُعِسِهْم  باهللآَمُنوا 

"ُأوَلِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ِ ي َسِبيِل اهلل
(0)

 ابتدا  كمال  جعل ،

باهلل ورسول  ،  لو آمن  اإلميالاَن ل  تبٌ  سوا  ما الذي اإلميان

عبد ب  ومل يؤمن برسول  مل يقال  علي  اسم كمال اإلميان 

أبًدا حت  يؤمن برسول  مع  
(2 )

. 

 َنَسَب َأْو النَّاُس َنَسَبُ  َأَحًدا َأْسَمْ  ويقول )رمح  اهلل( : َلْم

 َأْمِر اتَِّباَع (َوَجلَّ َعزَّ)اهلل  َ َرَض َأْن ِ ي ُيَخاِلُف ِعْلٍم إَل  َنْعَسُ 

رسول اهلل )صل  اهلل علي  وسلم( والتسليَم حلكم  بأن اهلل 

)عز وجل( مل جيعل ألحد بعد  إال اتباع  ، وأن  ال يلز  قول 

بكل حال إال بكتاب اهلل أو سنة رسول  )صل  اهلل علي  وسلم( 

                                                           

 .05( احلجرات : 0)

، ط:  0/75 ، أمحد شاكر/  حتقيق: الشيخ ، الرسالة لإلما  الشا عي (2)

 . دار الكتب العلمية ، بريوت
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وأن  رض اهلل تعاىل علينالا وعل  ، وأن ما سواهما تب  هلما 

بالر عن رسول اهلل )صل  اهلل من بعالدنالا وقبلنالا يف قبالول اخل

علي  وسلم( واحد 
(0)

 . 

 ابن حز  ويقول
(2)

: يف أيِّ قرآن ُوِجد أن ( رمح  اهلل) 

، وأن الركوع  ، وأن املغرب ثالث َرَكَعات الظهر أرب  ركعات

، وصعة القرا ة  يها  ، والسجود عل  صعة كذا عل  صعة كذا

وبيان كيعية زكاة ،  ، وبيان ما ُيْجَتَنب يف الصو  والسال 

، ومقدار األعداد  ، والغنم واإلبل والبقر الذهب والعضة

، وبيان  ، ومقدار الزكاة املأخوذة املأخوذ منها الزكاة

                                                           

 ، بريوت.، ط: دار املعر ة287 /7 ِكَتاُب ِجَماِع اْلِعْلِم ، األ  للشا عي (0)

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حز  األندلسي هو : (2) 

القرطيب ، من أكرب علما  األندلس ، من أهم مؤلعات  : احملل  ، 

العصل يف امللل واألهوا  والنبل، اإلحكا  يف أصول األحكا  ، 

 /4 . )األعال  للزركلي 0164هال /  456طوق احلمامة ، تويف سنة 

254.) 
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، وصعة الصالة بها  أعمال احلج من وقت الوقوف بعر ة

،  ، وما ُيْجَتَنب  ي  ، وصعة اإلحرا  ، ورمي اجلمار ومبزدِلعة

، وما حير  من  ضاع احملر ، وصعة الرَّ وقط  السارق

، وصعة  ، وأحكا  احلدود املآكل، َوِصَعَتا الذبائح والضبايا

، واألقضية  اال، وبيان الرب ، وأحكا  البيوع وقوع الطالق

، والصدقات  ، واْلُعْمَرى ، واألحباس ، واألميان والتداعي

ل لو ُتركنا وإياها مل َموسائر أنواع العق ؟ وإمنا يف القرآن ُج

 ؟ وإمنا املرجوع إلي  يف كل ذلك النقُل ْدِر كيف نعمل بهاَن

(صل  اهلل علي  وسلم)عن النيب 
 (0)
. 

ويقول الشوكاني
(2)
 )رمح  اهلل( : اعلم أن  قالد اتعق من يعتالد  

                                                           

، دار  79/ 2اإلحكا  يف أصول األحكا  البن حز  الظاهري (0) 

 ، بريوت .  اآل اق اجلديدة

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني ،  قي  جمتهد من  (2)

، و تح القدير،  كبار علما  اليمن، من أهم مؤلعات  : نيل األوطار

 (. 298/ 6 )األعال  للزركلي  0834 - هال0759 تويف بصنعا 
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ب  من أهالل العلم عل  أن السنة املطهرة مستقلة بتشري  

احلرا  ، األحكا  ، وأنها كالقرآن يف حتليل احلالل وحتريم 

 َوِإنِّي َأال : " وقد ثبت عن  )صل  اهلل علي  وسلم( أن  قال

َمَعُ " َوِمْثَلُ  اْلُقْرآَن ُأوِتيُت
(0)
أي : أوتيت القرآن وأوتيت مثل   

من السنة اليت مل ينطق بها القرآن ، وذلك كتبريم حلو  

مر األهلية ، وحتريم كل ذي ناب من السباع وخملب من احُل

وغري ذلك مما ال يأتي علي  احلصرالطري ، 
(2)
. 

 االويقول: واحلاصل أن ثبوت حجية السنة املطهرة واستقالالهلال

بتشري  األحكا  ضالرورة دينيالة ، وال خيالالف يف ذلك إال من 

ل  يف ديالن اإلسال  ال حالظ 
(3)
.  

                                                           

 .  07074حديث رقم ،  401/ 28مسند أمحد ،  (0)

، 0/96إرشاد العبول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاني (2)

 ط: دار الكتاب العربي .

 .96/ 0  املرج  السابق(3) 
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وسيالاألل يقولو
(0)
 " أي : الزموااهلل َأِطيُعوْا " : )رمح  اهلل( 

 الرَُّسوَل" املبعوث "َوَأِطيُعوْا عن  ونهاكم ب  أمركم  يما طاعت 

 ، اام  إليكم يف كل ما يأمركم ب  وينهاكم عن  أيًضأحك لتبليغ

اهلل  بطاعة مقرتنة طاعة الرسول وإن كانت - وأعاد الععل

 أن  لتوهم وقطًعا والسال ( الصالة )علي  بشأن  اعتنا  -تعاىل 

 لال  )صّل  اهلل بأن ، وإيذاًنا القرآن يف ليس ما امتثال جيب ال

  لغري مل يثبت بالطاعة وسّلم( استقالالالاًل علي 
(2)
. 

عبد الوهاب خالف  ويقول األستاذ /    
(3)
  السنة )رمح  اهلل(: 

                                                           

حممود شهاب الدين األلوسي ، نسبة إىل مدينة ألوس وهي :  هو (0)

جزيرة يف وسط نهر العرات مببا ظة األنبار، معسر، وحمدث، 

هال ، ثم انقط  0248و قي ، وأديب، وشاعر، تقلد اإل تا  ببلد  عا  

 -هال0271للعلم، من أهم مؤلعات : تعسري روح املعاني، تويف سنة 

 (.072/ 7،  . )األعال  للزركلي  0854

/ 5روح املعاني يف تعسري القرآن العظيم والسب  املثاني لأللوسي  (2)

 بريوت . ،، ط: دار إحيا  الرتاث العربي  65

 = ة يف الربيالة العال  اللغال، عضو جمم ، العقي  هو احملدث األصولي(3) 
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إما أن تكون سنة معّصلة ومعسِّرة ملا جا  يف القرآن جمماًل ، 

أو مقيِّدة ما جا   ي  مطلًقا ، أو خمصَِّصة ما جا   ي  عامًّا ، 

 يكون هذا التعسري أو التقييد أو التخصيص الذي وردت ب  

ألن اهلل  ؛السنة تبيينا للمراد من الذي جا  يف القرآن 

لنصوص القرآن بقول  عز سببان  منح رسول  حق التبيني 

"َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْيِهْم: "وجل 
(0)
  ،

ومن هذا : السنن اليت  صلت إقامة الصالة ، وإيتا  الزكاة ، 

ألن القرآن أمر بإقامة الصالة ، وإيتا  الزكاة ،  ؛وحج البيت 

                                                                                                                  

  ، صاحب املؤلعات الكثرية خصوًصا يف 0888ولد سنة  ، القاهرة=      

  ثم نقل 0921علم أصول العق ، عني قاضًيا باحملاكم الشرعية سنة 

  وبقي بها حت  عني 0924ا للمساجد بوزارة األوقاف سنة مديًر

  كلية  . انتدبت0930ا باحملاكم الشرعية يف منتصف سنة معتًش

وبقي أستاذا ،  093 أوائل سنةيف بها  حقوق جامعة القاهرة مدرسا

 ، تويف 0948عا  سنة للشريعة اإلسالمية حت  أحالت  إىل امل

علم أصول العق  وخالصة : انظر ترمجت  يف مقدمة كتاب  هال )0375

 .    (  3ص  ، تاريخ التشري 

 . 44النبل:  (0)
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ركعات الصالة ، وال مقادير ل عدد وحج البيت ، ومل يعصِّ

الزكاة ، وال مناسك احلج ، والسنن العملية والقولية هي اليت 

 اْلَبْيَ  َوَأَحلَّ اهلل" قول  تعاىل: َبيَّنت هذا اإلمجال؟ وكذلك

"َوَحرََّ  الرَِّبا
(0)

، اليت َبيََّنت صبيح البي  و اسد السنة هي و، 

والسنة هي اليت  وأنواع الربا احملر  ، واهلل حر  امليتة ،

بينت املراد منها ما عدا ميتة الببر وغري ذلك من السنن 

  وعام  ، الومطلقالكريم اليت بينت املراد من جممل القرآن 

ر مكملة ل  وملبقة ب الالالالوتعتب
(2)

  . 

وتأسيًسا عل  كل ما سبق من نصوص القرآن الكريم وسنة 

العلم ، احلبيب حممد )صل  اهلل علي  وسلم( ، وأقوال أهل 

يتضح لنا إمجاع أهل العلم عل  عظيم مكانة السنة النبوية ، 

، ال جيادل يف  ومتممًة ومبينًة ومعسرًة وعل  حجيتها شارحًة

                                                           

 . 275البقرة :  (0)

ة الالالالط: مطبع،  41الف ، ص الالالالالاب خالال  ، عبد الوهالقالول العالالالعلم أص(2) 

 . املدني مبصر
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، أو شخص ال حظ  ل  يف العلم ، وال  أو معانٌد ذلك إال جاحٌد

 . يعتد برأي  عند أهل االعتبار والنظر

 

     *        *          * 
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 الثالث املبحث
 ةـانيـــــول اإلنســـرس
 ( وسلم عليه اهلل صلى )

 

، الة ورسوهلاا حممد )صل  اهلل علي  وسلم( نيب اإلنسانيالنبين

، أ  من  سوا  من حيث كون رسالت  جا ت رمحة للعاملني

َوَما " : حيث كونها للناس كا ة ، حيث يقول احلق سببان 

"َبِشرًيا َوَنِذيًرا َأْرَسْلَناَك ِإل ا َكا  ًة لِّلنَّاِس
(0)

، وحيث يقول نبينا 

َوَكاَن النَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَل  َقْوِمِ  َخاصًَّة : " )َصل   اهلل َعَلْيِ  َوَسل َم(

"َوُبِعْثُت ِإَل  النَّاِس َكا  ًة ، َوُأْعِطيُت الشََّعاَعَة
(2)

، أ  كان ذلك  

من جهة ما تضمنت  الرسالة من جوانب الرمحة واإلنسانية 

                                                           

 . 28( سبأ : (0

، 039: صبيح البخاري ، كتاب التيمم ، باب من  رقم  ( متعق علي (2

وصبيح مسلم ، كتاب املساجد ، باب من  ،  ، 335حديث رقم 

 . 0090حديث رقم 
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وتكريم اإلنسان لكون  إنساًنا بغض النظر عن دين  أو لون  أو 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني جنس  أو لغت  ، حيث يقول احلق سببان  : "

"آَدَ 
(0)

، أ  من حيث مراعات  )صل  اهلل علي  وسلم( لألبعاد  

 ة يف مجي  معامالت  وسائر تصر ات .اإلنساني

ويتجل  البعد اإلنساني يف حياة سيدنا رسول اهلل )صل  

اهلل علي  وسلم( يف معاملت  ألصباب  وأزواج  وأحعاد  

والناس أمجعني ،  كان خري الناس ألهل  ، وهو القائل عن 

آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَعَر أ  املؤمنني خدجية )رضي اهلل عنها( : " 

، َوَواَسْتِني ِبَماِلَها ِإْذ  ، َوَصدََّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس لنَّاُسِبي ا

َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِني  (َعزَّ َوَجلَّ)، َوَرَزَقِني اهلل  َحَرَمِني النَّاُس

"َأْوَلاَد النَِّساِ 
(2)

هلا طوال حياتها حت  بعد و اتها، ، وظل و يًّا  

                                                           

 . 71( اإلسرا  : (0

 عل  كواملستدر ، 25616، حديث رقم 205/  54،  ( مسند أمحد(2

 ، 41 رقم حديث ، معمر حديث ذكر ، اإلميان كتاب الصبيبني،

 =الذهيب ووا ق  ، الشَّْيَخْيِن َشْرِط َعَل  َصِبيٌح َحِديٌث َهَذا: وقال
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جا ت يأتي  عل  عهدها ،  قد  نَّ كان يكر  صديقاتها ومن ُك

؟"  َمْن َأْنِت":   قال هلا (صل  اهلل علي  وسلمبيت  )عجوز إىل 

،  : " َبْل َأْنِت َحسَّاَنُة اْلُمَزِنيَُّة َأَنا َجثَّاَمُة اْلُمَزِنيَُّة، َ َقاَل:  َقاَلْت

؟" َقاَلْت: ِبَخْيٍر َكْيَف َأْنُتْم؟ َكْيَف َحاُلُكْم؟ َكْيَف ُكْنُتْم َبْعَدَنا

َيا عائشة :  لتا، َ َلمَّا َخَرَجْت ق ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َيا َرُسوَل اهلل

ِإنََّها ": ، ُتْقِبُل َعَل  َهِذِ  اْلَعُجوِز َهَذا اْلِإْقَباَل؟ َ َقاَل َرُسوَل اهلل

"ِإمَياِن، َوِإنَّ ُحْسَن اْلَعْهِد ِمَن اْل َكاَنْت َتْأِتيَنا َزَمَن َخِدجَيَة
(0)

. 

                                                                                                                  

 ي، كتاب مناقب األنصار ، باب َتْزِويُج النَِّب يويف صبيح البخار= 

َعْن :  ، ولعظ 3808حديث رقم )صل  اهلل علي  وسلم( َخِدجَيَة ، 

 يَعاِئَشَة )رض  اهلل عنها( َقاَلْت َما ِغْرُت َعَل  َأَحٍد ِمْن ِنَساِ  النَِّب

)صل  اهلل علي  وسلم( َما ِغْرُت َعَل  َخِدجَيَة ، َوَما َرَأْيُتَها ، َوَلِكْن َكاَن 

)صل  اهلل علي  وسلم( ُيْكِثُر ِذْكَرَها ، َوُربََّما َذَبَح الشَّاَة ، ُثمَّ  يالنَِّب

َصَداِئِق َخِدجَيَة ، َ ُربََّما ُقْلُت َلُ  َكَأنَُّ   ي، ُثمَّ َيْبَعُثَها ِ  ُيَقطُِّعَها َأْعَضاً 

ِإنََّها َكاَنْت َوَكاَنْت ،  : ) الدُّْنَيا اْمَرَأٌة ِإال  َخِدجَيُة . َ َيُقوُل يَلْم َيُكْن ِ 

 .ِمْنَها َوَلٌد (  يَوَكاَن ِل

 =اإلما  ترجم وقد .يف املوض  السابق ( املستدرك عل  الصبيبني(0
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وكان شديد احلب ألحعاد  شديد احلعاوة والعناية بهم ،   

 (َوَسل َم َعَلْيِ  اهلُل َصل  ) الل ِ  َرُسوَل َرَأْيُت:  عن أبي بكرة قال 

 َعَل  ُيْقِبُل َوُهَو ، َجْنِبِ  ِإَل  َعِليٍّ ْبُن َواحَلَسُن امِلْنَبِر َعَل 

 َوَلَعلَّ َسيٌِّد َهَذا اْبِني ِإنَّ" :  َوَيُقوُل ُأْخَرى َوَعَلْيِ  ، َمرًَّة النَّاِس

"امُلْسِلِمنَي ِمَن َعِظيَمَتْيِن ِ َئَتْيِن َبْيَن ِبِ  ُيْصِلَح َأْن الل َ 
(0)

، وملا 

 ِلي ِإنَّ: َقاَل رآ  األقرع بن حابس يقبل احلسن واحلسني ،

اهلل  َرُسوُل ِإَلْيِ  َ َنَظَر َأَحًدا ، ِمْنُهْم َقبَّْلُت َما الَوَلِد ِمَن َعَشَرًة

ُيْرَحُم" ويف  اَل َيْرَحُم اَل "َمْن: َقاَل ُثمَّ َوَسل َم( َعَلْيِ اهلل  )َصل  

" َأْمِلُك َلَك َأْن َنَزَع اهلل ِمْن َقْلِبَك الرَّْحَمَة َأَو رواية: "
(2)

. 

                                                                                                                  

 كتاب يف وذلك ، صبيب  أبواب ألحد املنت من جبز  البخاري =     

: ولعظ  ، 6114 رقم حديث ، اإِلمَياِن ِمَن الَعْهِد ُحْسُن َباُب ، األدب

 َعَل  ِغْرُت َما اْمَرَأٍة َعَل  ِغْرُت َما: ) َقاَلْت( َعْنَها الل ُ  َرِضَي) َعاِئَشَة َعْن

 . احلديث( ...  َخِدجَيَة

 علي  اهلل صل ) النيب قول باب ، الصلح ،كتاب البخاري صبيح( (0

سيد ، حديث  هذا ابين (عنهما اهلل رضي) علي بن للبسن (وسلم

  .2714رقم 

 =ِد الِة اْلَوَلال، كتاب األدب ، باب َرْحَم يح البخارال: صبي ( متعق علي (2
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وكان )صل  اهلل علي  وسلم( أرحم الناس بالناس وخباصة    

 حيث يقول )صل  اهلل علي  وسلم( : "ِإنِّي،األطعال والضععا  

 الصَِّبيِّ ، ُبَكاَ  َ َأْسَمُ  ِ يَها ، ُأَطوَِّل َأْن ُأِريُد الصَّاَلِة ِ ي َلَأُقوُ 

ُأمِِّ " َعَل  َأُشقَّ َأْن َكَراِهَيَة َصاَلِتي ِ ي َ َأَتَجوَُّز
(0 )

، ويقول 

 َ ْلُيَخعِّْف، ِبالنَّاِس َصل   : " ... َ َمْن )صل  اهلل علي  وسلم(

اْلَباَجِة " َوَذا َوالضَِّعيَف اْلَمِريَض ِ يِهُم َ ِإنَّ
(2)

 . 

                                                                                                                  

، وصبيح مسلم ، كتاب  5998َوَتْقِبيِلِ  َوُمَعاَنَقِتِ  ، حديث رقم =      

العضائل ، باب َرْحَمِتِ  )صل  اهلل علي  وسلم( الصِّْبَياَن َواْلِعَياَل 

 . 6069، حديث رقم  َوَتَواُضِعِ  َوَ ْضِل َذِلَك

َة ، َباب َمْن َأَخفَّ الصََّلا األذان( متعق علي : صبيح البخاري ، كتاب (0

، . وصبيح مسلم ، كتاب الصالة 717 ِعْنَد ُبَكاِ  الصَِّبيِّ ، حديث رقم

 ،0183ِة ِ   َتَماٍ  ، حديث رقم باب َأْمِر اأَلِئمَِّة ِبَتْخِعيِف الصَّاَل

َكاَن َرُسوُل اهلل )صل  اهلل علي  وسلم( َيْسَمُ  ):  ولعظ : َقاَل َأَنٌس

الصَّاَلِة َ َيْقَرُأ ِبالسُّوَرِة اْلَخِعيَعِة َأْو  يِ  ُبَكاَ  الصَِّب ِّ َمَ  ُأمِِّ  َوُهَو

  ( . ِبالسُّوَرِة اْلَقِصرَيِة

 ي، باب اْلَغَضِب ِ  ، كتاب العلم ي: صبيح البخار متعق علي  ((2

  =  حال، وصبي 91 رقم ، حديث َرُ اْلَمْوِعَظِة َوالتَّْعِليِم ِإَذا َرَأى َما َيْك
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تدم  عينا  عند و اة ابن  ( وسلم علي  اهلل صل )وها هو    

الالرمحن بن إبراهيم )علي  السالالال  ( ،  قال ل  سيدنالالا عبد 

عوف )رضي اهلل عن ( : وأنت  يا رسول اهلل ؟!  يقول )صل  

 اهلل علي  وسلم( : "يا ابن عوف إنها رمحة " ثم قال: " ِإنَّ

 ، َربَُّنا َيْرَض  َما ِإال  َنُقوُل َواَل ، َيْبَزُن َواْلَقْلَب ، َتْدَمُ  اْلَعْيَن

وُنوَن "َلَمْبُز ِإْبَراِهيُم َيا ِبِعَراِقَك َوِإنَّا
(0)

 . 

،  لما وسجد )صل  اهلل علي  وسلم( يوًما  أطال السجود     

 َبْيَن َسَجْدَت ، ِإنََّك اهلل َرُسوَل اَي، قال الناس:  قض  الصالة

                                                                                                                  

َتَماٍ  ،  يباب َأْمِر اأَلِئمَِّة ِبَتْخِعيِف الصَّاَلِة ِ كتاب الصالة ، ، مسلم= 

 . 0174حديث رقم 

 يِّ، كتاب اجلنائز ، باب َقْوِل النَِّب ي( متعق علي : صبيح البخار(0

،  0313)صل  اهلل علي  وسلم( "ِإنَّا ِبَك َلَمْبُزوُنوَن" ، حديث رقم 

ل  اهلل علي  وسلم( وصبيح مسلم ، كتاب العضائل ، باب َرْحَمِتِ  )ص

، ولعظ : 6067الصِّْبَياَن َواْلِعَياَل َوَتَواُضِعِ  َوَ ْضِل َذِلَك ، حديث رقم 

واهلل ا الَربَُّن يْرضالا يالوُل ِإال  َمالالالَواَل َنُق ُبالْلالَزُن اْلَقالالالْيُن َوَيْبالُ  اْلَعالْدَمالَت)

 .(َيا ِإْبَراِهيُم ِإنَّا ِبَك َلَمْبُزوُنوَن



50 

 

 َحَدَث َقْد َأنَُّ  ، َ َظَننَّا َأَطْلَتَها َقْد َسْجَدًة َهِذِ  َصاَلِتَك َظْهَراَني

 ، َوَلِكنَّ َيُكْن َلْم َذِلَك َ ُكلُّ " َقاَل : ِإَلْيَك ، ُيوَح  َأنَُّ  ، َأْو َأْمٌر

َحاَجَتُ  " َيْقِضَ  َحتَّ  ُأَعجَِّلُ  َأْن َ َكِرْهُت اْرَتَبَلِني اْبِني
(0)

. 

أنَّ رسول اهلل ) رضي اهلل عن ) أبي قتادة األنصاري وعن      

 ِبْنَت ُأَماَمَة َحاِمٌل َوْهَو ُيَصلِّي ( " َكاَنصل  اهلل علي  وسلم)

 َسَجَد َ ِإَذا ، وسلم( علي اهلل  )صل اهلل  َرُسوِل ِبْنِت َزْيَنَب

َحَمَلَها" َقاَ  َوِإَذا ، َوَضَعَها
(2 )

. 

وعندما كان )صل  اهلل علي  وسلم( خيطب عل  املنرب      

وجد احلسن واحلسني يتعثران  نزل من عل  املنرب 

 َسِمْعُت :َقاَل ُبَرْيَدَة ، ْبناهلل  واستلمهما وقبلهما ،  عن َعْبد

                                                           

، كتاب التطبيق ، باب َهْل َيُجوُز َأْن َتُكوَن َسْجَدٌة  يالنسائ( سنن (0

  . 0040حديث رقم ، َأْطَوَل ِمْن َسْجَدٍة 

، كتاب الصالة ، باب ِإَذا َحَمَل َجاِرَيًة ي ( متعق علي : صبيح البخار (2

. وصبيح مسلم ،  506، حديث رقم  الصَّاَلِة يَصِغرَيًة َعَل  ُعُنِقِ  ِ 

الصَّاَلِة ، حديث رقم  يساجد ، باب َجَواِز َحْمِل الصِّْبَياِن ِ كتاب امل

0241 .  
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 َوَسل َم( َعَلْيِ اهلل  )َصل  اهلل  َرُسوُل َكاَن:  َيُقوُل ُبَرْيَدَة َأِبي

 َأْحَمَراِن َقِميَصاِن َعَلْيِهَما َواْلُبَسْيُن اْلَبَسُن َجاَ  ِإْذ َيْخُطُبَنا

 ِمَن َوَسل َم( َعَلْيِ اهلل  )َصل  اهلل  َرُسوُل َ َنَزَل َوَيْعُثَراِن ، َيْمِشَياِن

: " اهلل "َصَدَق: َقاَل  ُثمَّ َيَدْيِ ،  َبْيَن َوَوَضَعُهَما َ َبَمَلُهَما اْلِمْنَبِر

 الصَِّبيَّْيِن َهَذْيِن ِإَل  َنَظْرُت ِ ْتَنٌة " َوَأْوالُدُكْم َأْمَواُلُكْم " ِإنََّما

َوَرَ ْعُتُهَمالا( َحِديِثي َقَطْعُت َحتَّ  َأْصِبْر َ َلْم َوَيْعُثَراِن َيْمِشَياِن
(0)

 . 

وكان )صل  اهلل علي  وسلم( يقول عن سيدنا أبي بكر       

ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ ِ ي ُصْبَبِتِ   الصديق )رضي اهلل عن ( : "

"َوَماِلِ  َأُبو َبْكٍر 
(2)

: َقاَلويف رواية أن  )َصل   اهلل َعَلْيِ  َوَسل َم( ،  

،  ، َوَقاَل َأُبو َبْكٍر: َصَدَقْبَت " ِإنَّ اهلل َبَعَثِني ِإَليُكْم َ ُقْلُتْم: َكذ

                                                           

داود ، كتاب الصالة ، باب اإِلَماِ  َيْقَطُ  اْلُخْطَبَة ِلأَلْمِر  ي( سنن أب(0

، كتاب املناقب ، ي ، وسنن الرتمذ 0019 َيْبُدُث ، حديث رقم

 . 3774ا السَّاَلُ  ، حديث رقم باب َمَناِقِب اْلَبَسِن َواْلُبَسْيِن َعَلْيِهَم

، اْلَمْسِجِد يِة َواْلَمَمرِّ ِ ، كتاب الصالة ، باب اْلَخْوَخي( صبيح البخار2)

، كتاب املناقب ، باب َمَناِقِب  يوسنن الرتمذ،  466حديث رقم 

 . 3661، حديث رقم  (اهلل عن  يرض)َبْكٍر الصِّدِّيِق  يَأِب
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"َ َهْل َأْنُتْم َتاِرُكو ِلي َصاِحِبي، َوَواَساِني ِبَنْعِسِ  َوَماِلِ  
(0)

، وكان  

 َأْهَل ِمنَّا َسْلَماُن : " يقول عن سيدنا سلمان العارسي

"اْلَبْيِت
(2 )

من  تح جععر بن أبي طالب د سيدنا ، وملا عا

بني عيني   )صل  اهلل علي  وسلم(رسول اهلل   ، قبَّلخيرب 

 َأَنا ِبَأيِِّهَما َأْدِري " َما : )صل  اهلل علي  وسلم( ، وقال والتزم 

"؟ َجْعَعٍر ِبُقُدوِ  َأْ  َخْيَبَر ، ِبَعْتِح َأْ َرُح
(3)

. 

اجلود اإلنساني والذوق )صل  اهلل علي  وسلم(  وعلمنا      

 َتْبِقَرنَّ اَل الراقي يف آن واحد  قال )صل  اهلل علي  وسلم(:"

                                                           

كتاب املناقب ، باب قول النيب )صل  اهلل علي   صبيح البخاري :( 0)

  .3660وسلم( لو كنت متخًذا خلياًل ، حديث رقم 

املستدرك ،  6141، حديث رقم  202/  6املعجم الكبري للطرباني (2) 

، ِذْكُر (َرِضَي اهلل َعْنُهْم)عل  الصبيبني ، ِكَتاُب َمْعِرَ ِة الصََّباَبِة 

  .6539حديث رقم ، (َرِضَي اهلل َعْنُ )َسْلَماَن اْلَعاِرِسيِّ 

( املستدرك عل  الصبيبني ، ِمْن ِكَتاِب اْلِهْجَرِة اْلُأوَل  ِإَل  اْلَبَبَشِة ،  2)

 .  4249حديث رقم 
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َطْلٍق" ِبَوْجٍ  َأَخاَك َتْلَق  َأْن َوَلْو َشْيًئا اْلَمْعُروِف ِمَن
(0 )

، وقال 

 َوَلْو ، ِلَجاَرِتَها َجاَرٌة َتْبِقَرنَّ اَل )صل  اهلل علي  وسلم( : " ...

َشاٍة " ِ ْرِسَن
(2)

، سوا  من جهة املعطية املنعقة اليت ال ينبغي  

أن تستبي من قلة ما متلك  تبجم عن العطا  ،  رب درهم 

 َتَصدََّق سبق ألف درهم ، يقول )صل  اهلل علي  وسلم(: " َمْن

 َوِإنَّ - الط يَِّب ِإال اهلل  َيْقَبُل َواَل - َطيٍِّب َكْسٍب ِمْن َتْمَرٍة ِبَعْدِل

 َ ُلوَُّ  َأَحُدُكْم ُيَربِّي َكَما ِلَصاِحِبِ  ُيَربِّيَها ُثمَّ ، ِبَيِميِنِ  بَُّلَهاَيَتَقاهلل 

اْلَجَبِل " ِمْثَل َتُكوَن َحتَّ 
(3)

، أ  كان ذلك من جهة اآلخذة  

                                                           

( صبيح مسلم ، كتاب الرب والصلة واآلدب ، باب اْسِتْبَباِب َطاَلَقِة (0

 . 6857اْلَوْجِ  ِعْنَد اللَِّقاِ  ، حديث رقم 

متعق علي  : صبيح البخاري ، كتاب اهلبة ، باب من  ، حديث رقم  ((2

وصبيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب اْلَبثِّ َعَل  الصََّدَقِة َوَلْو  . 2566

 . 2426ِباْلَقِليِل َواَل ُتْمَتَنُ  ِمَن اْلَقِليِل اِلْحِتَقاِرِ  ، حديث رقم 

ب الصََّدَقِة ِمْن َكْسٍب : صبيح البخاري، كتاب الزكاة، با ( متعق علي (3

. وصبيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب 0401، حديث رقم  َطيٍِّب

 . 2389َقُبوِل الصََّدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الط يِِّب َوَتْرِبَيِتَها ، حديث رقم 
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أو اآلخذ ، إذ ال ينبغي أن ُنبرج املعطي أو املهدي وإن 

وإن كان كان ما يهدي  قلياًل ، بل علينا أن نشكر ل  صنيع  

 َلْم : " َمْن يسرًيا ، حيث يقول نبينا )صل  اهلل علي  وسلم(

"اهلل َيْشُكِر َلْم النَّاَس َيْشُكِر
(0)

، وهو ما أكد  سيدنا عبد اهلل بن 

عباس )رضي اهلل عنهما( يف حديث  عن الوصايا العشر يف 

 سورة األنعا  . 

ثانويًّا أو ومن هنا  إن إعال نا للقيم اإلنسانية ليس أمًرا     

جمرد أمر إنساني ، إمنا هو عقيدة وشريعة ودين ندين ب  هلل 

)عز وجل( ،  بدل أن تتناحر األمم والشعوب وتتقاتل ويعمل 

بعضهم عل  إ نا  أو إضعاف أو إنهاك أو تعتيت بعض ، 

 ليتعاون اجلمي  لصاحل البشرية مجعا  ، حيث يقول احلق 

 َوَجَعْلَناُكْم َوُأْنَث  َذَكٍر ِمْن َخَلْقَناُكْم نَّاِإ النَّاُس َأيَُّها سببان : "َيا

                                                           

 ِلَمْن الشُّْكِر يِ  َجاَ  َما باب ، والصلة الرب كتاب ، يالرتمذ ( سنن0)

 . 2182 رقم حديث ، ِإَلْيَك َأْحَسَن
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ِلَتَعاَرُ وا" َوَقَباِئَل ُشُعوًبا
(0)

ولو أن البشرية أنعقت عل  معاجلة ،  

قضايا اجلوع والعقر واملرض والتنمية معشار ما تنعق عل  

القتال واحلروب والتخريب والتدمري ، لتبول حال البشرية 

 . دينها ودنياهاإىل ما يصلح شئون 

 

*     *     * 

 

 

 

  

                                                           

 . 03:  احلجرات (0)
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 املبحث الرابع

 (صلى اهلل عليه وسلم )حب رسول اهلل 
 جزء ال يتجزأ من اإلميان

 

حبُّ رسول اهلل )صل  اهلل علي  وسلم( جز  ال يتجزأ من 

اإلميان ؛ يقول سيدنا عبد اهلل بن هشا  )رضي اهلل عن (: 

 ْبِن ُعَمَر ِبَيِد آِخٌذ َوُهَو َوَسل َم( َعَلْيِ  الل ُ  )َصل   النَِّبيِّ َمَ  ُكنَّا"

 الل ِ  َرُسوَل َيا َلَأْنَت َوالل ِ : َ َقاَل َعْنُ ( الل ُ  )َرِضَي اْلَخط اِب

 الل ُ  )َصل   النَِّبيُّ َ َقاَل َنْعِسي، ِإل ا َشْيٍ  ُكلِّ ِمْن ِإَليَّ َأَحبُّ

 َحتَّ  َأَحُدُكْم ُيْؤِمُن َلا ِبَيِدِ  ، َنْعِسي َوال ِذي: َوَسل َم(  َعَلْيِ 

 َأَحبُّ َوالل ِ  اْلآَن َ َأْنَت: ُعَمُر  َقاَل َنْعِسِ  ، ِمْن ِإَلْيِ  َأَحبَّ َأُكوَن

 اْلآَن: َوَسل َم(  َعَلْيِ  الل ُ  )َصل   الل ِ  َرُسوُل َ َقاَل َنْعِسي، ِمْن ِإَليَّ

ُعَمُر"  َيا
(0)

 ، أي اآلن كمل إميانك وم. 

                                                           

 َيِمنُي َكاَنْت َكْيَف باب ، والنذور األميان كتاب ، يالبخار ( صبيح0)

 . 6632 رقم حديث ،( وسلم علي  اهلل صل ) يِّالنَِّب
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 َوَجَد ِ يِ  ُكنَّ َمْن َثالٌث" ويقول )صل  اهلل علي  وسلم( :     

 ِمّما ِإَلْيِ  َأَحبَّ َوَرُسوُلُ  اهلُل َيُكوَن َأْن اإِلمياِن ، َحالَوَة

 َيُعوَد َأْن َيْكَرَ  َوَأْن ، هلِل ِإاّل ُيِببُُّ  ال اْلَمْرَ  ُيِببَّ َوَأْن ِسواُهما،

النَّاِر " يف ُيْقَذَف َأْن َيْكَرُ  َكما اْلُكْعِر يف
(0)

 ، وجا  رجل يسأل 

 ل   قال ؟ السَّاَعُة َمَت :  َ َقاَل( وسلم علي  اهلل صل ) النيب

 َلا: الرجل  قال َلَها؟" َأْعَدْدَت "َوَماَذا:  (وسلم علي  اهلل صل )

 ،( َوَسل َم َعَلْيِ  الل ُ  َصل  ) َوَرُسوَلُ  الل َ  ُأِحبُّ َأنِّي ِإل ا َشْيَ 

 َمْن َمَ  َأْنَت " : (وسلم علي  اهلل صل ) النيب ل   قال

َأْحَبْبَت"
(2)

. 

                                                           

 ، اإِلمَياِن َحاَلَوِة باب ، اإلميان كتاب ، يالبخار صبيح: علي  ( متعق0)

 ِخَصاٍل َبَياِن باب ، اإلميان كتاب ، مسلم وصبيح.  06 رقم حديث

 . 074 رقم حديث ، اإِلمَياِن َحاَلَوَة َوَجَد ِبِهنَّ اتََّصَف َمِن

 َمَناِقُب باب ، الصبابة  ضائل كتاب ، يالبخار صبيح: علي  متعق  (2)

 ، (عن  اهلل يرض) يِّاْلَعَدِو اْلُقَرِش ِّ َحْعٍص يَأِب اْلَخط اِب ْبِن ُعَمَر

 ، واآلداب والصلة الرب كتاب ، مسلم وصبيح.  3688 رقم حديث

  . 6878 رقم حديث ، َأَحبَّ َمْن َمَ  اْلَمْرُ  باب
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يقول أن  كان (اهلل رمح ) الشا عي لإلما  وينسب
(0)

 :  

 ْمالالالِمْنُه بُّ الصَّاِلِبنَي َوَلْسُتالالالالالِحأ

  الالالالالْ ْم َشَعاَعالالالالالالالالاَل ِبِهالالالَلَعلِّي َأْن َأَن                                              

 يالالالالُ  اْلَمَعاِصالالَرُ  َمْن ِتَجاَرُتالالالالالَوَأْك

 الالالالالالالالْ ي اْلِبَضاَعالالالالالَوِإْن ُكنَّا َسَواً  ِ                                                

 ما بالكم حبب سيد   إذا كان هذا هو حب الصاحلني ،

 ؟! ( َوَسل َم َعَلْيِ  الل ُ  َصل  )املرسلني وخري خلق اهلل أمجعني 

   ، الالالذوب يف حبالثم كيف ال حنب  )صل  اهلل علي  وسلم( ، ون

                                                           

 اجلام  شرح القدير  يض.  الشا عي لإلما  املناوي احلا ظ نسبهم (0)

/  3 ، الكربى التجارية املكتبة: ط ، املناوي الرؤوف لعبد الصغري

 ْبِن ُمَبمَِّد ْبُن ُمَبمَُّد اْلُبَسْيِن َأُبو َحدََّثَنا:  نعيم أبو وقال.  أهال 348

 ُأَميََّة َأَبا َسِمْعُت: َقاَل،  الشِّْكِليُّ ُيوُسَف ْبُن اْلَعبَّاُس ثنا،  اهلِل ُعَبْيِد

 ْبن اهلِل لَعْبد  نسب ..  اْلُمَباَرِك ْبَن اهلِل َعْبَد َسِمْعُت: َيُقوُل اْلَأْسَوَد،

 عبد بن أمحد نعيم ألبي األصعيا  وطبقات األوليا  حلية).  اْلُمَباَرِك

، العربي الكتاب دار: ط ، 8/071( هال431:  املتو  ) األصبهاني اهلل

 . بريوت
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، عز وجل( ب  من الظلمات إىل النوروهو الذي أخرجنا اهلل )

وهدانا ب  إىل صراط  املستقيم ، وهو الذي ر   اهلل )عز 

  ، وجعل  خري شا   لَق، وشرح صدر  ، وزك   ُخ جل( ذكر و

وخري مشع  ، وهو الذي يصلي علي  رب العزة )عز وجل( 

 الل َ  ويأمرنا بدوا  الصالة والسال  علي ،  يقول سببان  : "ِإنَّ

 َعَلْيِ  َصلُّوا آَمُنوا ال ِذيَن َياَأيَُّها النَِّبيِّ َعَل  ُيَصلُّوَن َوَمَلاِئَكَتُ 

َتْسِليًما" َوَسلُِّموا
(0)

، ويقول سببان  عل  لسان  )صل  اهلل علي   

 الل ُ  ُيْبِبْبُكُم َ اتَِّبُعوِني الل َ  ُتِببُّوَن ُكْنُتْم ِإْن وسلم(: " ُقْل

َرِحيٌم" َغُعوٌر َوالل ُ  ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِعْر
(2)

 ، ويقول سببان : "َوَلْو

 َلُهُم َواْسَتْغَعَر الل َ  َ اْسَتْغَعُروا َجاُ وَك َأْنُعَسُهْم َظَلُموا ِإْذ َأنَُّهْم

َرِحيًما " َتوَّاًبا الل َ  َلَوَجُدوا الرَُّسوُل
(3) 

، ويقول : )صل  اهلل 

 ُثمَّ ، َيُقوُل َما ِمْثَل َ ُقوُلوا ، اْلُمَؤذَِّن َسِمْعُتُم ِإَذا علي  وسلم( : "

                                                           

 . 59( األحزاب : 0)

 . 30آل عمران :  (2)

 . 64النسا  :  (3)



60 

 

 َعْشًرا، ِبَها َعَلْيِ  اهلل َصل   َصَلاًة َعَليَّ َصل   َمْن َ ِإنَُّ  َعَليَّ، َصلُّوا

 ِإل ا َتْنَبِغي َلا ، اْلَجنَِّة ِ ي َمْنِزَلٌة َ ِإنََّها ، اْلَوِسيَلَة ِلَي اهلَل َسُلوا ُثمَّ

 ِلي َسَأَل َ َمْن ، ُهَو َأَنا َأُكوَن َأْن َوَأْرُجو ، اهلِل ِعَباِد ِمْن ِلَعْبٍد

 الشََّعاَعُة" َلُ  َحل ْت اْلَوِسيَلَة
(0)

 . 

 ويقول سيدنا حسان بن ثابت
(2)

: 

   امسِ الُ  اسَم النيّب إلالالالالمَّ اإللالالالوض

 اَل يف اخَلْمِس امُلؤذُِّن أْشَهُدالالإذا َق                                         

                                                           

 ِلَمْن اْلُمَؤذِِّن َقْوِل ِمْثَل اْلَقْوِل َباُب ، الصالة كتاب ، مسلم ( صبيح0)

 لُ  َيْسَأُل ُثمَّ( َوَسل َم َعَلْيِ  اهلُل َصل  ) النَِّبيِّ َعَل  ُيَصلِّي ُثمَّ َسِمَعُ ،

 باب/  الصالة كتاب:  داود أبي وسنن . 384 رقم حديث اْلَوِسيَلَة،

: حبان ابن وصبيح .523 رقم ، حديث املؤذن مس  إذا يقول ما

 ملن القيامة يف الشعاعة إجياب ذكر ، األذان باب ، الصالة كتاب

 الوسيلة (وسلم علي  اهلل صل ) املصطع  لنبي  وعال جل اهلل سأل

  . 0691 ، حديث رقم يسمع  األذان عند اجلنان يف

/  6 العدا  أبو القرشي كثري بن عمر بن إلمساعيل والنهاية البداية (2) 

 . بريوت ، املعارف مكتبة: ط ، 307
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 ُ الالالالجلِ  لُيالالِن امسالالالُ  مالالالّق لالالالوش

 ُدالالال، وهذا حمم ذو العرِ  حمموٌدالال                                          

ونؤكد عل  أمرين : األول : أن العلما  وشراح احلديث      

 ُيْؤِمُن َلا" : قد نظر بعضهم إىل قول  )صل  اهلل علي  وسلم( 

 َوالنَّاِس َوَواِلِدِ  َوَلِدِ  ِمْن ِإَلْيِ  َأَحبَّ َأُكوَن َحتَّ  َأَحُدُكْم

َأْجَمِعنَي "
(0)

اإلميان ، أي ال كمال عل  أن  شرط من شروط  

يكمل إميان املر  إال ب  ، ونظر بعضهم إلي  عل  أن  شرط 

 ما ، وهو من شروط صبة اإلميان ال يصح إميان املر  إال ب 

  حيب ال خصاللش اإلميان بصبة نسلم كيف إذ ، عندنا يرتجح

                                                           

 الرسول حب اإلميان ، باب ، كتاب البخاري ( متعق علي : صبيح0)

 وصبيح ،05رقم  حديث ، اإلميان من (وسلم علي  اهلل صل )

 َعَلْيِ  الل ُ  صل  ) الل ِ  َرُسوِل َمَببَِّة ُوُجوِب َباُب ، اْلِإمَياَن مسلم،ِكَتاُب

 اإلميان ، باب ، كتاب النسائي . وسنن 92 رقم ، حديث (َوَسل َم

، " املقدمة "ماج  ،  ابن . وسنن 5129حديث رقم  اإلميان ، عالمة

 . 67رقم  حديث اإلميان ، يف باب
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 .؟!(  وسلم علي  اهلل صل )  اهلل رسول سيدنا

أن احلب ال ميكن أن يكون جمرد كال  ، إمنا : اآلخر       

هو حسن اقتدا  ، وحسن اتِّباع ، وختلق بأخالق احلبيب 

 عي الشااإلما  )صل  اهلل علي  وسلم( واقتدا  بهدي  ، يقول 

)رمح  اهلل( 
(0)

  : 

 ُ الالالالُر ُحبَّالالالالالالَت ُتْظِهالالالال  َوأْنالالْعِصي اإِللَت

 ُ الالالي القياس بديالالالالالاٌل  الالالذا حمالالالاله                                         

 ُ الالالالالالالا أَلَطْعَتالالالالالالَك َصاِدًقالالالالَلْو كاَن ُحبُّ

 ُ بُّ ُمِطيالالْن ُيِبالالالالالالبَّ ِلَمالالالالالالإنَّ اْلُمِب                                         

حيب رسول اهلل ال ميكن أن يكون كذَّاًبا ، وال  إن من    

غشاًشا ، وال خائًنا ، وال جشًعا ، وال متكرًبا ، وال سبَّاًبا ، وال 

مبتدًعا ، بل يكون كما قالت عائشة )رضي اهلل عنها( عن 

                                                           

،  90( ديوان الشا عي ، حتقيق د/ حممد عبد املنعم خعاجي ، ص 0)

  ط: مكتبة الكليات األزهرية .
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 اْلُقْرآَن ُخُلُقُ  َكاَناحلبيب )صل  اهلل علي  وسلم( : 
(0)

، وكان 

ا ميشي عل  األرض ، أو كما قالت )صل  اهلل علي  وسلم( قرآن

 الل ُ  ُيْخِزيَك َما َوالل ِ  السيدة خدجية )رضي اهلل عنها(: ".. َكال

 ، اْلَمْعُدوَ  َوَتْكِسُب ، اْلَكلَّ َوَتْبِمُل ، الرَِّحَم َلَتِصُل ِإنََّك ، َأَبًدا

الدهر .. " َنَواِئِب َعَل  َوُتِعنُي ، الضَّْيَف َوَتْقِري
(2 )

.  

 

*        *        * 

                                                           

 . 24610 رقم حديث ، 048/ 40 ، أمحد مسند  (0)

، كتاب بد  الوحي ، باب َكْيَف َكاَن  ي: صبيح البخار متعق علي ( 2)

،  3َبْدُ  اْلَوْحِ  ِإَل  َرُسوِل الل ِ  )صل  اهلل علي  وسلم( ، حديث رقم 

ِإَل  َرُسوِل الل ِ   ِيوصبيح مسلم ، كتاب اإلميان ، باب َبْدِ  اْلَوْح

 . 422)صل  اهلل علي  وسلم(، حديث رقم 
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 املبحث اخلامس 
 اهلل رسول سيدنا مع التأدب

 (وسلم عليه اهلل صلى)
 

 (وسلم علي  اهلل صل )األدب م  سيدنا رسول اهلل 

  يقتضي أموًرا كثرية ، منها :

 يليق عما جمرًدا( وسلم علي  اهلل صل ) امس  ذكر عد  -0

 علي ، والسال  الصالة أو الرسالة أو بالنبوة الوصف من ب 

 امس  مساع عند أو(  وسلم علي  اهلل صل ) ذكر  عند سوا 

 علي  اهلل صل ) املبارك امس  كتابة أو( والسال  الصالة علي )

 من  ذلك ، الذكر أو الكتابة مرات عدد بلغ ما بالًغا ،(وسلم

، (وسلم علي  اهلل صل ) اهلل رسول حب سيدنا عالمات أخص

وهذا ما يعلمنا إيا  القرآن الكريم ؛ حيث جا  اخلطاب 

اإلهلي ل  )صل  اهلل علي  وسلم( مقروًنا بشرف الرسالة أو 

النبوة ، أو صعة إكرا  وتعضل ومالطعة عل  حنو قول  تعاىل : 
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 "َيا َأيَُّها الرَُّسوُل اَل َيْبُزنَك ال ِذيَن ُيَساِرُعوَن ِ ي اْلُكْعِر"
(0)

  ،

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك الل ُ  َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن : "بان  سب وقول 

" اْلُمْؤِمِننَي
(2)

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك : " وقول  )عز وجل( ،  

" َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا
(3)

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ  ": وقول  جل شأن  ،  

" ا َلَك َأْزَواَجَك الل اِتي آَتْيَت ُأُجوَرُهنَِّإنَّا َأْحَلْلَن
 (4)

   . 

اإلكثار من الصالة والسال  علي  )صل  اهلل علي  وسلم(  -2

اِئَكَتُ  ُيَصلُّوَن اللََّ  َوَمَل نَّحيث يقول احلق سببان  وتعاىل : "ِإ

"َوَسلُِّموا َتْسِليًماَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِ   ِبيَِّعَل  النَّ
(5)

. 

 :اْلآَيِة  َهِذِ  ِمْن َواْلَمْقُصوُد( : اهلل رمح ) كثري ابن يقول

 اْلَمَلِأ ِ ي ِعْنَدُ  َوَنِبيِِّ  َعْبِدِ  ِبَمْنِزَلِة ِعَباَدُ  َأْخَبَر ُسْبَباَنُ  الل َ  َأنَّ

                                                           

 . 40 : املائدة( 0)

 . 64األنعال :  (2)

 .45( األحزاب : 3)

 . 51( األحزاب : 4)

 . 56:  ( األحزاب5)
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 اْلَمَلاِئَكَة َوَأنَّ ، اْلُمَقرَِّبنَي اْلَمَلاِئَكِة ِعْنَد َعَلْيِ  ُيْثِني ِبَأنَُّ  اْلَأْعَل ،

 ِبالصََّلاِة السُّْعِليِّ اْلَعاَلِم َأْهَل َتَعاَل  َأَمَر ُثمَّ ، َعَلْيِ  ُتَصلِّي

 اْلُعْلِويِّ اْلَعاَلِمنَي َأْهِل ِمْن َعَلْيِ  الثََّناُ  ِلَيْجَتِمَ  ، َعَلْيِ  َوالتَّْسِليِم

َجِميًعا  َوالسُّْعِليِّ
(0)

 .  

:  قال ،( َوَسل م َعَلْيِ  اهلل َصل  ) النيب إىل رجل وقد أت     

 َعَل  ُيَصلُّوَن َوَمالِئَكَتُ  الل َ  ِإنَّ"  :يقول( وجل عز) اهلل مسعت

 الل ُهمَّ: قِل: "  قال عليك ؟ الصالة  كيف ، اآلية" ... النَِّبيِّ

 إْبَراهيَم َعَل  َصل يَت َكَما ، ُمَبمَّد آِل َوَعل  ُمَبمَّد َعَل  َصلِّ

 َكَما ُمَبمد ، آِل َوَعل  ُمَبمَّد َعَل  َوَبارك ، َمجيٌد َحميٌد إنََّك

  . (2)"  َمِجيٌد َحِميد إنَك إْبَراهيَم َعَل  َباَركَت

                                                           

 . ، ط: دار العكر . بريوت 555/  3سورة األحزاب   ( تعسري ابن كثري ،0)

 قول  ، باب األحزاب سورة ، القرآن تعسري كتاب ، البخاري ( صبيح2)

 َعَلْيِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا النَِّبيِّ َعَل  ُيَصلُّوَن َوَمَلاِئَكَتُ  اللََّ  ِإنَّ

 . 4509، حديث رقم َتْسِليًما  َوَسلُِّموا
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مع  )صل  اهلل علي  وسلم( عد  اختصار  ومن لزو  األدب

صيغة الصالة والسال  علي  )صل  اهلل علي  وسلم( عند الكتابة 

كتابتها كاملة ؛ حت  ال إذ ينبغي لنا إىل )ص( أو )صلعم( ، 

ها من ثوابها الو ري و ضائلها العظيمة كاتبحير  
(0)

  . 

عضنا عد  التعامل مع  )صل  اهلل علي  وسلم( كما يتعامل ب -3

 َتْجَعُلوا ُدَعاَ  ال : " م  بعض ؛ حيث يقول احلق سببان 

 "الرَُّسوِل َبْيَنُكْم َكُدَعاِ  َبْعِضُكم َبْعًضا
(2)

، وهو ما يقتضي أيًضا  

أال نتعامل م  سنت  كما نتعامل م  كال  بعضنا البعض ، وهو 

اإلما  أبو  يقولما أكد علي  كبار العقها  والعلما  ؛ حيث 

، اهلل تعاىل  ا خيالف كتاَبإذا قلُت قوًل" :( رمح  اهلل)حنيعة 

 " اتركوا قولي( ، صل  اهلل علي  وسلم)الرسول  وخرَب
(3)

 . 

                                                           

( انظر : املببث السادس : من  ضائل الصالة والسال  عل  سيدنا 0)

 . 70رسول اهلل )صل  اهلل علي  وسلم( : ص  

  . 63:  ( النور2) 

دار الكتب  ، 93، ص  األبصار للعالمة العالني يإيقاظ همم أول( 3)

 . لبنان ،بريوت  ،العلمية 
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ليس أحد بعد النيب  " :( رمح  اهلل)اإلما  مالك  ويقول      

إال ويؤخذ من قول  ويرتك إال النيب  (صل  اهلل علي  وسلم)

"صل  اهلل علي  وسلم
(0)

إمنا أنا بشر أخطئ  "أيًضا :  ويقول ، 

 انظروا يف رأيي  كل ما وا ق الكتاب والسنة ، وأصيب 

 "وكل ما مل يوا ق الكتاب والسنة  اتركو ،  خذو  
(2)

. 

ما من أحد إال ":  (رمح  اهلل)اإلما  الشا عي  ويقول

وتعُزب  (صل  اهلل علي  وسلم)وتذهب علي  سنة لرسول اهلل 

 ي  عن رسول ،  مهما قلُت من قول أو أّصلت من أصل عن ، 

 القول ما قال ، خالف ما قلت  (صل  اهلل علي  وسلم)اهلل 

 "وهو قولي (صل  اهلل علي  وسلم)رسول اهلل 
(3 )

 -ويقول ، 

                                                           

 لبنان. ،بريوت  ،دار الكتب العلمية ، 075/ 0اجملموع ، للنووي  (0)

دار ،  72 /0( ترتيب املدارك وتقريب املسالك ، القاضي عياض 2)

  لبنان . ،بريوت  ،الكتب العلمية 

 : حممد عبد السال  حتقيق ، ، ابن قيم اجلوزية إعال  املوقعني(3) 

، دار الكتب العلمية  ،  0990/هال 0400،  0 : ، ط 214/ 2إبراهيم 

  . لبنان بريوت،
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إذا وجدم يف كتابي خالف سنة رسول اهلل  ": -أيًضا 

اهلل صل  ) قولوا بسنة رسول اهلل ،  (صل  اهلل علي  وسلم)

 "ودعوا ما قلت،  (علي  وسلم
(0)

. 

ال تقّلدني  " :( رمح  اهلل)اإلما  أمحد بن حنبل  ويقول

، وال الثوري ، وال األوزاعي ، وال الشا عي ، ا وال تقلد مالًك

 "وُخذ من حيث أخذوا
(2)

. 

التزا  أقص  درجات األدب والوقار يف مسجد  )صل   -4

 صل ) اهلل رسول جوار حرمة أن شك اهلل علي  وسلم( وال

 اإلما  مس  وقد،  احيًّ جوار  كبرمة ميتا( وسلم علي  اهلل

 مسجد يف صوت  ير   رجال( عنهما اهلل رضي) أنس بن مالك

 األدب الز  هذا يا  قال( وسلم علي  اهلل صل ) اهلل رسول

 عز) اهلل  إن( ، وسلم علي  اهلل صل ) اهلل رسول حضرة يف

 َأْصَواَتُهْم َيُغضُّوَن ال ِذيَن ِإنَّ: "   قال أقواًما مدح قد( وجل

                                                           

 . 213/ 2:  املوقعني إعال  ((0

 .039/  2املصدر السابق :  ((2
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 َلُهْم ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهْم الل ُ  اْمَتَبَن ال ِذيَن ُأوَلِئَك الل ِ  َرُسوِل ِعْنَد

"َعِظيٌم َوَأْجٌر َمْغِعَرٌة
(0)

 َمُنواآ ال ِذيَن َأيَُّها َيا: "  قال أقواًما وذ ، 

 ِباْلَقْوِل َلُ  َتْجَهُروا َوَلا النَِّبيِّ َصْوِت َ ْوَق َأْصَواَتُكْم َتْرَ ُعوا َلا

"َتْشُعُروَن َلا َوَأْنُتْم َأْعَماُلُكْم َتْبَبَط َأْن ِلَبْعٍض َبْعِضُكْم َكَجْهِر
 (2)

 ،

  . حيًّا كبرمت  اميًت اهلل رسول حرمة وإن

 

*        *        * 

                                                           

  . 3:  ( احلجرات0)

  . 2:  احلجرات (2)
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 املبحث السادس
 فضائل الصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل من

 ( صلى اهلل عليه وسلم )
 

للصالة والسال  عل  سيدنا رسول اهلل )صل  اهلل علي  

 وسلم(  ضائل عظيمة وِمَنح جليلة ، منها : 

َنْيُل رمحة اهلل )عز وجل( وعميم  ضل  بكثرِة الصَّالة  -0

 إذا كانت نا )صل  اهلل علي  وسلم( : والسَّال  عل  نبيِّ

،  إن  )صل  اهلل علي  وسلم(  الصالة من اهلل تعين الرمحة

ا.."واحدًة صلَّ  اللَُّ  عليِ  عشًر من صلَّ  عليَّقال:"... 
(0)

 ،

  ومالن صالل   ،عليَّ  ّلالالَصُيْلد  َ الالعن ُتْرِكمن ُذ" وقال أيًضا : 

                                                           

 َما باب ، األذان كتاب ، البخاري صبيح ، ملسلم واللعظ علي  ( متعق0)

 كتاب ، مسلم وصبيح. 600 رقم حديث اْلُمَناِدي ، َسِمَ  ِإَذا َيُقوُل

  مَّالُث ُ الَسِمَع ِلَمْن اْلُمَؤذِِّن ْوِلالَق ِمْثَل اْلَقْوِل اْسِتْبَباِب باب ، الصالة

 اْلَوِسيَلَة، َلُ  الل َ  َيْسَأُل ُثمَّ( وسلم علي  اهلل صل ) النَِّبيِّ َعَل  يُيَصلِّ

 . 875 رقم حديث
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 .(0)  "علي  عشًرا   اهلُلّلرًة َصالالم علّي       

املالئكة : حيث يقول )صل  اهلل علي  وسلم( : استغعاُر  -2

ما ِمن ُمسِلٍم يصلِّي عليَّ إل ا صل ت عليِ  املالِئكُة ما صل   "

" عَليَّ  لُيقلَّ الَعبُد من ذِلَك أو لُيكِثْر
(2 )

. 

عن عبد اهلل بن   ،نيل شعاعت  )صل  اهلل علي  وسلم(  -3

صل  )أن  مس  النيب  (رضي اهلل عنهما)عمرو بن العاص 

ِإَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذَِّن َ ُقوُلوا ِمْثَل  "يقول :  (اهلل علي  وسلم

َما َيُقوُل ، ُثمَّ َصلُّوا َعَليَّ ، َ ِإنَُّ  َمْن َصل   َعَليَّ َصالًة َصل   

ا َمْنِزَلٌة الل ُ  َعَلْيِ  ِبَها َعْشًرا ، ُثمَّ َسُلوا الل َ  ِلي اْلَوِسيَلَة ، َ ِإنََّه

ِ ي اْلَجنَِّة ال َتْنَبِغي ِإال ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد الل ِ  ، َوَأْرُجو َأْن 

 ُ الالْت َلالاليَلَة َحل الالَأَل ِلي اْلَوِسالالْن َسالالَو ، َ َمالالوَن َأَنا ُهالالَأُك

                                                           

صل  اهلل )باب يف الصالة عل  النيب  الكربى للنسائي ، السنن( 0)  

 . 9889، حديث رقم (علي  وسلم

 َعَل  الصََّلاِة َباُب ، ِ يَها َوالسُّنَُّة الصََّلاِة ِإَقاَمِة ، ِكَتاُب  ماج ابن ( سنن2)

 . 901 رقم ، حديث (َوَسل َم َعَلْيِ  الل ُ  َصل  ) النَِّبيِّ
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"الشََّعاَعُة
(0)

أوىل النَّاِس ، وقال )صل  اهلل علي  وسلم( : " 

"هم عليَّ صالًةبي يوَ  القيامِة َأكثُر
(2)

 . 

ر   الدرجات وحّط اخلطايا والسيئات : يقول )صل   -4

من صلَّ  عليَّ صالًة واحدًة صلَّ  اللَُّ  اهلل علي  وسلم( : "

، وُرِ َعت َلُ   ، وُحطَّت عنُ  َعشُر خطيئاٍت عليِ  عشَر صلواٍت

"عشُر درجاٍت
(3)

 اهلل رضي) األنصارّي طلبة أبي ، وعن 

 ايوًم( وسّلم علي  اهلل صّل ) اهلل رسول أصبح: قال( عن 

:  اهلل رسول يا:  قالوا.  البشر وجه  يف يرى الّنعس طّيب

:  قال ، البشر وجهك يف رىُي الّنعس طّيَب اليو  أصببت

                                                           

 ِلَمْن اْلُمَؤذِِّن َقْوِل ِمْثَل اْلَقْوِل ، َباُب الصالة كتاب ، مسلم صبيح( 0)

 لُ  َيْسَأُل ُثمَّ َوَسل َم( َعَلْيِ  اهلُل )َصل   النَِّبيِّ َعَل  ُيَصلِّي ُثمَّ َسِمَعُ ،

  .  384  رقم حديث ،  اْلَوِسيَلَة

 النيب عل  الصالة  ضل يف ماجا  باب، الِوْتِر  َأْبَواُبسنن الرتمذي ، ( 2)

 .  484( حديث رقم وسلم علي  اهلل صل )

 َعَل  الصََّلاِة ِ ي اْلَعْضِل َباُب ، السهو كتاب ، للنسائي الكربى السنن (3)

 . 0297رقم  حديث ، َوَسل َم( َعَلْيِ  اهلُل )َصل   النَِّبيِّ
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 من:  قال ، (وجّل عّز) رّبي عند من آت أتاني ، أجل"

 حسنات، عشر بها ل  اهلل كتب صالة أّمتك من عليك صّل 

 علي  ورّد ، درجات عشر ل  ور   ، سّيئات عشر عن  وحما

" مثلها
(0)

 . 

رضي )عن أبي بن كعب :   كعاية اهلمو  ومغعرة الذنوب -5

أن  قال: يا رسوَل اهلِل ِإنَّي ُأْكِثُر الصالَة علْيَك  (اهلل عن 

: قال ،  "ما ِشْئَت" :  قال؟  كم أجَعُل لَك من صالِتي

 ، "شْئَت  ِإْن زدتَّ  هو خرٌي لَكما ": قال ، قلُت الربَ  

 " ،ما شئَت  ِإْن زدتَّ  هو خرٌي لَك: "قال ، النصَف : قلُت 

ما شْئَت  ِإْن زدتَّ  هو خرٌي : "قال ، قْلُت  الثلثنِي : قال 

 إًذا ُتْكَع   "ال : الق،  ؟ أجعُل لَك صالتي كل ها: قلُت  " ،لَك

                                                           

 )صل  النيب عل  الصالة  ضل باب ، الرقاق كتاب الدارمي ، ( سنن0)

 ، 272/  26أمحد  ومسند ، 2773 ، حديث رقم وسلم( علي  اهلل

  . 06352 حديث رقم
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 "همََّك ويغعْر لَك ذنُبَك       
(0)

. 

بإبالِغ تشريف املصلِّي عل  النيب )صل  اهلل علي  وسلم(  -6

رسول ال ، ورّد( وسلم علي  اهلل صل ) الرسوَل سالِمِ 

)صل   )صل  اهلل علي  وسلم( علي  السال  ؛ حيث يقول

 يف األرِض سيَّاحنَي مالِئكًة لل ِ  إنَّ " : اهلل علي  وسلم(

"السَّالَ  أميت عن يبلِّغوني
(2)

علي  صل  اهلل ) ، وقال 

 يَما ِمْن َأَحٍد ُيَسلُِّم َعَل َّ ِإال  َردَّ الل ُ  َعَل َّ ُروِح وسلم( : "

"َحتَّ  َأُردَّ َعَلْيِ  السَّاَلَ 
(3)

، وعن أبي بكر الصديق )رضي  

ل اهلل )صل  اهلل علي  وسلم( : اهلل عن ( قال : قال رسو

بي مَلًكا عند قربي،  وك َل اهلَل أْكِثُروا الصالَة عليَّ ،  إنَّ"

                                                           

 باب ، والورع والرقائق القيامة صعة أبواب مجاع ، الرتمذي ( سنن0)

 . 2457 رقم حديث من  ،

 .904 رقم ، حديث اْلَأْدِعَيِة َباُب الرََّقاِئِق ، حبان، ِكَتاُب ابن ( صبيح2)

 َسْهٍل ْبِن َزْيِد َطْلَبَة َأِبي ، َحِديُث اْلَمَدِنيِّنَي ُمْسَنُد ، أمحد ( مسند3)

 رقم ، حديث 34 / 8 (وسلم علي  اهلل صل ) النَِّبيِّ َعِن اْلَأْنَصاِريِّ

06013 . 
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 : ك امَلَلُكالال لي ذلالُأمَِّتي ق من ٌلال إذا صل   عليَّ رج

"يا حممُد إنَّ  الَن بَن  الٍن صل   عليك الساعَة
(0)

 . 

عل  أن  ضائل الصالة والسال  عل  سيد األنا  سيدنا حممد 

)صل  اهلل علي  وسلم( ال ُتبص  وال ُتعد ،  منها ما ظهر ، 

جيل عن العد واحلصر ؛ إذ ال يدرك كنهها وال عميم ومنها ما 

، ومن اق ،  من ذاق عرف ، ومن عرف أدجلبركتها إال من ذ

أدجل بلغ املنزل ، ويكعي مالزمها راحة النعس والبال ، 

وطمأنينة القلب ، وانشراح الصدر ، وتذوق حالوة اإلميان ؛ 

َم اإِلمَياِن َذاَق َطْعيقول نبّينا )صل  اهلل علي  وسلم( : "  ثحي

)صل  اهلل علي   َمْن َرِضَ  ِبالل ِ  َربًّا َوِباإِلْساَلِ  ِديًنا َوِبُمَبمٍَّد

"َرُسواًل وسلم(
(2)

. 

*       *       * 

                                                           

  .0240، حديث رقم  266/  2( مسند البزار 0)

باب من ذاق طعم اإلميان ،  مسلم يف كتاب اإلميان ، صبيح (2)

 ( .34حديث رقم )
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 املبحث السابع
 خمتارات شعرية يف حب وفضائل سيدنا رسول اهلل

 )صلى اهلل عليه وسلم(
 

 وسلم( :من همزية أمحد شوقي يف مدحيه )صلى اهلل عليه 
 

 

 اُ الالالالُوِلالالالَد الالُهالالالدى َ الالالالكاِئناُت ِضي  

 

 

 

 اُ الالالالالالالالاِن َتالَبالسُّالالالالٌم َوَثنالَوَ الالالالُم الالَزمالالالال 

 

 ُ الالالالالالِئُك َحوَلالالالالالروُح َوالالالالَمَلُأ الالَمالال

 

 

 

 راُ الالالالالالالالِلاللالديالالالالِن َوالالُدناليالالالالا ِبالالالِ  ُبشَ 

 

 َوالالَعرُ  َيزهو َواحَلظرَيُة َتزَدهالي 

 

 

 

 اُ الالالالدَرُة الَعصمالالالالَوالِسَوالالُمالنالَتالالاله  

 

 اَ  َ ُزيَِّنالت الالالالالال الَر اهلُل الَسمالالالالِبالَك َبالشَّ

 

 

 

 راُ الالالالالِبالالَك الَغب اَوَتالَضالوََّعالالالت ِمالالالسًك

 

 اَك ال الالالالذي َقَسالالالماُتُ الالالالالَوَبالالالالدا ُمالَبالّيال

 

 

 

 اُ الالالالالالَحالالالالقٌّ َوُغالرَُّتالالالالُ  ُهالالالالدًى َوَحاليال
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 : ولـــويقوفيها 
 

  َ ِإذا َسَخوَت َبَلغَت ِباجلوِد امَلدى

 واُ الالالالُل اأَلنالالالا ال َتالعَعالالاللالَت مالالالالَوَ الَعال 

  ادًَّرالالالالاِدرًا َوُمالَقالالالوَت َ القالالالالالالَعالالَوِإذا َع

 الُ الالَهالوَك اجُلالعالَعاِلُن بالالالالالاليالالسالَتالهالال َيال 

  َت ُأ ٌّ َأو َأٌبالالالالَأنالالَت َ الالالَوِإذا َرِحالالمال

 اُ الالا الُرَحمالا ُهمالذاِن  الي الالُدنيالَهال 

 َروَنالالٌقوَِّة الالالالالالَوَعالَلاليالالالِ  ِمالالالن نالالوِر الُنبُ 

  

 

 

 اُ الدِيِ  سيمال الالالالال َوِمالَن الالَخاللالاليِل َوهَ 

 

 اِئِ الَأثن  امَلسيُح َعَليالِ  َخلالَف َسمال   

  

 

 

 ذراُ الالالالالالت َوِاهالَتالزَِّت الَعالالالالَوَتالَهالل الَلال

 

 اِن َصالالباُحُ الالالالالَيالالالوٌ  َيالتالالاليُ  َعلالال  الَزم

  

 

 

 اُ الالالالالالالالالالالالاُؤُ  ِبالُمالَبالمَّالالالٍد َوّضالالالالالَوَمالسال
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  ٌةالَي َغضَبالا ِهالمالَت َ ِإنَّالالبالالِضالالَوِإذا َغال

 

 اُ الالالالٌن َوال َبغضالالالالغالقِّ ال ِضالالالالي الالَبالالالالال ال

 

 ِ الالال اِتالي َمرضالذاَك  ال الالَوِإذا َرضاليالَت َ ال

 

 

 

 َوِرضالالالالالال  الالَكالثالالالالالالالرِي َتَبلالالالالالالٌم َوِريالالالالالالا ُ 

 

 َوِإذا َخالَطالبالالالالالالَت َ الِلالالالالالاللَمناِبِر ِهالالالالالزَّةٌ  

 

 

 

 َتالعالالالالالالرو الالَنالالالالالالِديَّ َوِلالالالالالاللُقلوِب ُبكالالالالالا ُ  

 

 

 َوِإذا َقالَضاليالالالالَت َ الالالالال ِارِتيالالالاَب َكَأنَّمالالالا 

 

 

 

 جالالالالاَ  الالالالالُخصوَ  ِمالالالَن الَسالالالماِ  َقضالالالا ُ  

 

 َوِإذا َحالَماليالالالَت املالالاَ  َلالالم يالالوَرد َوَلالالو  

 

 

 

 ِظمالالالالالالالاُ َأنَّ الالَقاليالاِصالالالالالالالالَر َوامُللالالالالالالالوَك 

 

 َوِإذا َأَجالالالرَت َ الَأنالالالَت َبالالاليُت الَلالالِ  َلالالم  

 

 

 

 َيالدُخالالالالالل َعالَلالالالالاليِ  امُلسالالالالَتجرَي َعالالالالدا ُ   

 

 َوِإذا َمالَلالكالالالَت الالالَنعَس ُقمالالَت ِبِبرِّهالالا   

 

 

 َوَلالالالالالَو َانَّ مالالالالالا َمالالالالالَلَكت َيالالالالداَك الشالالالالاُ  
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 َوِإذا َبالَناليالالالالالالَت َ الالالالالالَخرُي َزوٍج ِعشالالالالالَرةً 

 

 

 

 ِابالَتالَناليالالالالالالالَت َ الدوَنالالالالالالالَك اآلبالالالالالالاُ  َوِإذا

 

 االِبالالالبَت َرأى الَو الالاَ  ُمَجسَّالالمً  َوِإذا َص

 

 

 

  الالالالي ُبالالالالرِدَك اأَلصالالالالباُب َواخُلَلطالالالا ُ   

 

 الَسالالالالعيِ  ُمالالالالداِرًيَوَتالُمالالالالالدُّ ِحاللالَمالالالالالَك ِل

 

 

 

 َحالّتالالالالال  َيالالالالالضيَق ِبَعرِضالالالالَك الُسالالالالَعها ُ   

 

  الالالي ُكالالاللِّ َنالالالعٍس ِمالالن ُسالالطاَك َمهاَبالالةٌ  

 

 

 

 َوِلالُكالالالالاللِّ َنالعالالالالالٍس  الالالالالي َنالالالالداَك َرجالالالالاُ 

 

 أيُّهالالالالالالا األمَّالالالالالاليُّ، َحسالالالالالالُبَك رتبالالالالالالًةاي

 

 

 

 يف الِعلالالالِم أْن داَنالالالت بالالالك العلمالالالا ُ    

 

 أمَّالالالا حالالالديُثَك يف العقالالالوِل َ َمْشالالالَرعٌ 

 

 

 

 والِعلالالالالالُم واحِلَكالالالالالُم الغالالالالالوالي امَلالالالالالاُ 

 

 

*        *        * 



82 

 

 ألمحد شوقي : الربدة نهجمن قصيدة 
 

 َوَمالالالالن اأَلنِبيالالالاِ  َأميالالالالالِر بالالالاَب َلِزمالالالُت

 

 

 

 َيغَتالِنالالالِم الَلالالِ  بالالالاِب ِبِمعتالالاِح ُيمِسالالك

 

 َوعالاِرَ الالالالٍة َوِإحسالالالاٍن َ الضالالالالٍل َ الُكالالالاللُّ

 

 

 

 َوُملالَتالالالالِزِ  ِمالنالالالالُ  ُمسَتالِلالالالالٍم َبيالالالالَن مالالالالالا

 

 ِبالالِ  ُأَعالالزُّ َحالالباًل َمدِحالالالالِ  ِمالالن َعل قالالُت

 

 

 

 َوالُلَبالالِم ِباأَلنسالالاِب ِعالالالزَّ ال َيالالوِ   الالالي

 

 َوَرمَحُتالالالالُ  البالالالالاري َصالالالالعَوُة ُمَبمَّالالالالٌد

 

 

 

 َنَسالالالِم َوِمالالالالن َخلالالالٍق ِمالالالن الَلالالالِ  َوُبغَيالالالُة

 

 ساِئَلٌة الُرسِل َيوَ  احَلوِض َوصاِحُب

 

 

 

 َظمالي  اأَلمالنيُ  َوِجربيُل الُوروُد َمت 

 

 :ولـــويقوفيها 

 َنالعالِرُ الالالالالالُ  قالالالالالالالاَل َبباليالالالالالالرا َرآُ  َلالّمالالالالالالالا

 

 

 

 َوالِسالَيالالالِم اأَلمسالالالاِ  ِمالالالَن َحِعظنالالالالا ِبمالالالا
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 َعِلمالا  َهالل  الُقالدسِ  َوروَح ِحراَ  ساِئل

 

 

 

 ُمنَكالِتالالالالِم اإِلدراِك َعالالالالالِن ِسالالالالرٍّ َمصالالالالوَن

 

 ِبِهالالالما  ُشالالالرَِّ ت َوَذهالالالالاٍب جيَئالالالٍة َكالالالم

 

 

 

 َوالَغَسالالالِم اإِلصبالالالاِح  الالالي َمك الالالَة َبطبالالاُ 

 

 بيَنُهالمالالالا  الَلالالال ِ  َعبالالالدِ  ِلِابالالالنِ  َوَوحَشالالالالالالةٍ 

 

 

 

 َواحَلَشالمِ  ِباأَلحساِب اأُلنِس ِمَن َأشه 

 

 َمهِبالِطالالال ِ  َقبالالالَل  يهالالالا الَوحالالالَي ُيساِمالالالُر

 

 

 

 َيتَّالِسالالالِم اخَليالالالالِر ِبسيمالالال  ُيَبشِّالالالر َوَمالالالن

 

 َظَمالإٍ  ِمالالن  َيسَتسالقونَ  الَصبُب َدعا َلّما

 

 

 

 ِبالَسالَنالالالِم الَتسنيالالالِم ِمالالالَن َيالالالداُ   اَضالالالت

 

 ِبالالالالالالِ  َتسَتالِظالالالالاللُّ َ الصالالالالالالاَرت َوَظل َلالتالالالالالُ 

 

 

 

 الالِدَيالالالالالِم خاليالالالالالَرُة َجَذَبتالهالالالالالا َغمالاَمالالالالالٌة

 

 ُأشِرَبالالالالهالالالالالا الالَلالالالالالِ  ِلالَرسالالالالالوِل َمَبالبَّالالالالالٌة

 

 

 

 الِقَمالالالمِ  يف َوالُرهبالالالاُن الالالالَديرِ  َقعاِئالالالُد

 

 ِبالهالالالالالا َيالالالالكادُ  َرق الالالت  ِإن الَشالالالماِئلَ  ِإنَّ

 

 

 

 َنَسالالالِم ذي ُكالاللُّ َوُيغالالالرى املالالاُد ُيغالالالرى
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 قاِئُلالهالالالالا الالَلالالالالُ  َتعالالالالال  ِاقالالالالَرأ َونالالالالوِدَي

 

 

 

 ِبَعالالالِم َلالالُ  قيَلالالالت َمالالالن َقبالالالَل َتتَِّصالالالل َلالالم

 

 َ الِامالَتالالالالالَلَأت  ِللَرَحالَمالالالالالنِ  َأذََّن ُهالنالالالالالاَك

 

 

 

 الَنالَغالالالالِم ُقدِساليَّالالالالِة ِمالالالالن َمك الالالالَة َأمسالالالالاُع

 

 َحرَيُتهالالا َكيالالَف ُقَريالالالٍش َعالالالن َتَسالالل َ الالال

 

 

 

 َوالَعَلالالالِم الَسالالهِل  الالالالالي ُنعَرُتهالالالا َوَكيالالالَف

 

 ِبالِهالالالم َأَلالالالالمَّ َقالالالد َعظيالالالٍم َتساَ لواَعالالالن

 

 

 

 ِبالَلالَمالالالِم َوالالِولالالالداِن امَلشاِيالالالَخ َرمالالال 

 

 سالالالنت َو الالهالالالالالادي َعلالالالال  ياجاِهليالالالالَن

 

 

 

 الَعَلالالِم الصالالاِدِق َمكالالاَن َتجَهلالالوَن َهالالل

 

 ِصالَغالالالالٍر  الالالالي الَقالالالالوِ  َأميالالالالَن َلق بُتمالالالالوُ 

 

 

 

 ِبُمتَّالَهالالالالِم َقالالالالوٍل َعلالالال  اأَلميالالالالُن َومالالالالا

 

 قاِطَبالالًة الضالالاَد النالالاِطقنَي َأ الَصالالالَح يالالالالا

 

 

 

 الَعِهالالِم الالالذاِئِق ِعنالالَد الَشالالهُد َحالالديُثَك

 

 ِبالالالِ  الَبيالالاِن جيالالَد َعَطالالٍل ِمالالالن َحل يالالَت

 

 

 

 ُمنَتِظالالالِم ُحسالالالِن  الالالي ُمنَتِثالالالٍر ُكالاللِّ يف
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 قاِئالُلالالالالالُ  َأنالالالالَت َكالريالالالالالٍم َقالالالالالالوٍل ِبُكالالالالاللِّ

 

 

 

 اهِلَمالالالِم َميِّالالتَ  َوُتبالاليِ  الُقلالالوبَ  ُتبالاليِ 

 

 :ولـــويق

 َوَمالوِلالالالالالِدِ  بِالالهالالالالالادي َبشالالالالاِئُر َسالالالالالَرت

 

 

 

 الُظَلالمِ  يف النالورِ  َمسالرى  والَغالربِ  الَشرِق يف

 

 َعالالالَربٍ  ِمالالن  الطاغيالالنَ  ُمَهالَج َتَخط َعالت

 

 

 

 ُعُجالالالالِم ِمالالن  الباغيالالالالَن َأنُعالالالسَ  َوَطيَّالالالَرت 

 

 َ ِانَصَدَعالالت  اإليالالوانِ  َشالَرُف َلها ريَعت

 

 

 

 الُقالالُد ِ  َصدَمالالةِ  ِمالن  ال احَلقِّ َصدَمِة ِمن

 

 ِبِهالالالم َتُمالالالرُّ ال َ وضالالال  َوالنالالالاُس َأَتيالالالَت

 

 

 

 َصَنالالالِم  الالالي هالالالاَ  َقالالالد َصَنالالالٍم َعلالالال  ِإّلالالا

 

 ُمَسالخَّالالالالالالَرٌة اَجالالالالورً  َمملالالالالوَ ةٌ  َواأَلرُض

 

 

 

 ُمبَتالِكالالالالِم اخَلالالالاللِق  الالالالي طاِغَيالالالالٍة ِلُكالالاللِّ

 

 ِبَأضَعِعالِهالالالم َأقالواُهالالالم َيعِتالالالُك َواخَللالالالُق

 

 

 

 ِبالَبالَلالالالِم َكالالبالالالوِت َأو ِبالَبهالالالِم َكالَليالالالِث
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 َمالِئالُكالالالُ  ِإذ َلاليالالالاًل الَلالالالُ  ِبالالالَك َأسالالالرى

 

 

 

 َقالالَدِ  َعلالال  اأَلقصالال  امَلسالالِجِد يف والُرسالالُل

 

 ِبَسيِّالِدِهالالالم ِالَتالّعالالالوا ِبالالالِ  َخَطالالالرَت َلّمالالالا

 

 

 

 ِبالَعالَلالالالالِم َكاجُلنالالالدِ  َأو ِبالَبالالالدرِ  َكالُشهالالالبِ 

 

 َخالَطالالالٍر ذي ُكالاللُّ ِمنُهالالالم َوراَ َك َصّلالالال 

 

 

 

 َيأَتالِمالالالالالِم الالَلالالالالالِ  ِبَبباليالالالالالِب َيُعالالالالالز َوَمالالالالالن

 

 ِبِهالالالم َ وَقُهالالالنَّ مالالا َأو الَسالالماواِت ُجبالالَت

 

 

 

 الالالالالالالالالُلُجِم ُدرِّيَّالالالالالالالِة ُمالالالالالالالالَنوََّرٍة َعاللالالالالالالالال 

 

 َشالالالالَرٍف َوِمالالالالن ِعالالالزٍّ ِمالالالالن َلالالالالَك َركوَبالالالالًة

 

 

 

 الُرُسالالالِم اأَليُنالالالِق يف َوال اجِليالالالالاِد يف ال

 

 َوَصنَعُتالالالالالُ  البالالالالالاري اخلالالالالاِلِق َمشيَئالالالالالُة

 

 

 

 َوالُتَهالالالالِم الَشالالالالكِّ َ الالالالوَق الَلالالالالِ  َوُقالالالدَرُة

 

 َلهالالالالا ُيطالالالالاُر ال َسمالالالالاً  َبَلغالالالالَت َحّتالالال 

 

 

 

 َقالالالالَدِ  َعلالالالال  ُيسعالالالال  َوال َجنالالالاٍح َعلالالال 

 

 ُرتَبالِتالالالالالِ  ِعالنالالالالالَد َنِبالالالالاليٍّ ُكالالالالاللُّ َوقيالالالالالَل

 

 

 

 سَتِلالالالالِمَ ا الَعالالالالرُ  َهالالالالذا ُمَبمَّالالالالُد َويالالالا
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 ُعلوَمُهمالالالا َوالُدنيالالالا ِللديالالالِن َخَططالالالَت

 

 

 

 الَقَلالالالِم الِمالالالَس يالالا َبالالل الَلالالوِح قالالاِرَ  يالالا

 

 َوِانَكَشَعالالالالت ِبالِسالالالالرِّ َبيَنُهمالالالالا َأَحطالالالَت

 

 

 

 ِحَكالالِم َوِمالالن ِعلالالالٍم ِمالالالن اخَلالالزاِئُن َلالالَك

 

 سالاِئَمةً  الغالارِ  َحالولَ  الِشالركِ  ُعصَبَة َسل

 

 

 

 ُتَسالالالالالم َلالالالالم امُلختالالالالاِر ُمطالالالالالاَرَدُة َلالالالالوال

 

 َسالالِمعوا َأ  الَوّضالالاَ  اأَلَثالالَر َأبَصالالروا َهالالل

 

 

 

 ُأَمالالالالِم ِمالالالالن َوالُقالالالالرآِن الَتسالالالابيِح َهمالالالَس

 

 َلُهالالالم الَعنَكبالالالوِت َنسالالالُج َتَمثَّالالَل َوَهالالل

 

 

 

 َكالالالُرَخِم َوالُزغالالُب َواحلاِئمالالاُت َكالغالالاِب

 

 َتلَعُنالُهالالالالالم اأَلرِض َوُوجالالالالالوُ  َ َأدَبالالالالالروا

 

 

 

 ُمنَهالالالالِزِ  احَلالالالالقِّ َجالالالالِل ِمالالالالن َكباِطالالالٍل

 

 َسِلمالالالالا مالالالالا ِباجلاَريالالالالَن الَلالالالالِ  َيالالالُد َلالالالوال

 

 

 

 َيُقالالالِم َلالالم الالالديِن ُركالالِن َحالالالوَل َوَعيُنالالُ 

 

 َوِاسَتالَتالالالالالالالرا الَلالالالالالالِ  ِبَجنالالالالالالاِح َتواَريالالالالالالالا

 

 

 

 ُيَضالالالالِم ال الَلالالالالِ  َجنالالالاُح َيُضالالالالمُّ َوَمالالالن
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 ِبَتسِمَيتالالالي جالالالاٌ  لالالالي اخَلالالرِي َأمَحالالَد يالالا

 

 

 

 َسالالمي ِبالَرسالالوِل َيَتسالالام  ال َوَكيالالَف

 

 َتَبالالالالالٌ  اهَلالالالالوى َوَأربالالالالاُب املالالالالاِدحوَن

 

 

 

 الَقالَدِ  ذي الَعيبالاِ  الُبرَدِة ِلصاِحِب

 

 َوَهالالالوًى خاِلالالالٌص ُحالالبٌّ  يالالالَك َمالالدحُينا

 

 

 

 الَكلالِم صالاِدَق ُيملي احُلبِّ َوصاِدُق

 

 ُأعاِرُضالالالالالالُ  ال َأّنالالالالالالي َيشَهالالالالالالالُد الَلالالالالالالالُ 

 

 

 

 الَعالِر ِ  العاِرِض َصوَب ُيعاِرُض ذا من

 

 : ولـــويق
 َشالالَرفٍ  َو الالي  ُحسالنٍ   الي دوَنَك الَبدُر

 

 

 

 َكالالالَرِ  َو الالالي َخيالالالٍر يف دوَنالالَك َوالَببالالُر

 

 ِاخَنَعَضالالالت طاَولَتهالالالا ِإذا اجِلبالالالاِل ُشالالمُّ

 

 

 

 َتِسالالالالِم واَسمَتهالالالالا مالالالالا الُزهالالالُر َواأَلجُنالالالُم

 

 َوثَبِتالالالالِ  ِعنالالالالَد َبأسالالالالًا دوَنالالالالَك َوالَليالالالُث

 

 

 

 َكمالالي  الِسالالحِ  شاكي ِإىل َمَشيَت ِإذا
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 َتكِرَمالالالةً  الُقالالرآنِ   الالالي  ِبالُيتالالالمِ  ُذِكالالرَت

 

 

 

 الُيتالالالِم  الالالي امَلكنالالوِن الُلؤُلالالالِؤ َوقيَمالالُة

 

 ِرزَقُهالالالالالُم النالالالالالاِس َبيالالالالالَن َقسَّالالالالالَم الَلالالالالالُ 

 

 

 

 َوالِقَسالالالِم اأَلرزاِق  الالالي ُخيِّالالرَت وأنالالَت

 

 َنَعالالم   يِ  ُقلَت َأو ال اأَلمِر يف ُقلَت ِإن

 

 

 َنَعالالالالالِم َأو ِمنالالالالالَك ال يف الَلالالالالالِ  َ خالالالالرَيُة 

 

 َلالالالالُ  َ قالالالالاَ  َميتالالالالًا َدعالالالا عيسالالال  َأخالالالوَك

 

 

 

 َمالالالمِ الرِّ ِمالالالنَ  َأجيالالاالً  َأحَييالالالتَ  َوَأنالالتَ 

 

 ُبِعثالالالوا مالالالا الَلالالِ  َوُرسالالُل َغالالَزوَت قالالالوا

 

 

 

 َدِ  ِلَسعالالالالِك َوالجالالالالاؤوا َنعالالالالٍس ِلَقتالالالِل

 

 :ول ـــويق
 َمِنيَِّتهالالالا  ِمالالالن  ُشعالالالوٌب َهبَّالالالت  يالالاَربِّ

 

 

 

 الَعالالَد ِ  َرقالالَدةِ  ِمالالن  ُأَمالٌم َوِاسَتيَقَظت

 

 ماِلُكالالُ  َأنالالالَت َوُملالالالٌك َوَنبالالالٌس َسالالعٌد

 

 

 

 ِنَقالالالالِم َوِمالالالالن  يالالالالِ  ِنَعالالالالٍم ِمالالالالن ُتالالالديُل
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 ِحكَمالِتالالالالالِ  َرأَي  ينالالالالالا َقضالالالالالاُؤَك َرأى

 

 

 

 َوُمنَتِقالالالِم قالالالاٍض ِمالالالن ِبَوجِهالالالَك َأكالالِر 

 

 ِبنالالا  العاَلميالالنَ  َرسالوِل ِلَأجِل َ الُطف

 

 

 

 ُتِسالالالالالِم َوال الاَخسًعالالالال َقوَمالالالالالُ  َتالالالالِزد َوال

 

 ِبالال ِ  امُلسِلميالالنَ  َبالد َ  َأحَسالنتَ  َربِّ يا

 

 

 

 ُمخَتَتالالمِ  ُحسالالنَ  َوِامالَنح  الَعضَل َ َتمِِّم

 

*        *        * 

 :من قصيدة سلوا قليب ألمحد شوقي 
 َوَعمَّالالْت اهلالالادي َموِلالالُد َتَجّلالال 

 

 

 

 َوالِقصالالالابا  الَبالالالوادي  َبشالالالاِئُر ُ 

 

 َوهالالالٍب ِبنالالالُت ِللَبِريَّالالالِة َوَأسالالالَدْت

 

 

 

 الِرقابالالالا َطوََّقالالالِت َبيضالالالاَ  َيالالالًدا

 

 ُمالالالالالنرًيا َوّهاًجالالالالالا َوَضالالالالالَعتُ  َلَقالالالالالد

 

 

 

 الِشالالهابا الَسالالماواُت َتِلالالُد َكمالالا

 

 نالالوًرا الَبيالالِت َسالالماِ  َعلالال  َ قالالاَ 

 

 

 

 َوالِنقابالالا َمك الالَة ِجبالالاَل ُيضالاليُ 
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 ِمسالالًكا الَعيبالالاُ  َيثالالِرُب َوضالالاَعت

 

 

 

 َوطابالالالا َأرجالالالاً  القالالالاُع َو الالالاَح

 

 َقالدري  جالاَوزتُ  َقالد  الَزهراِ  َأبا

 

 

 

 انِتسالابا  ِلاليَ  َأنَّ َبيالدَ  ِبَمدِحَك

 

 َبيالالالالاٍن ذو الَبالَغالالالالَة َعالالالالَرَف َ مالالالالا

 

 

 

 ِكتابالالالالا َلالالالالُ  َيتَِّخالالالالذَك َلالالالالم ِإذا

 

 َقالدًرا  َ الِزدتُ  املاِلكنَي َمَدحُت

 

 

 

 الَسالبابا  اقَتالدتُ  َمالَدحُتكَ  َ بنَي

 

 ديالالالالين َأبنالالالالاِ  يف اهلَل َسالالالالَألُت

 

 

 

 َأجابالا  لالي  الَوساليَلةَ  َتُكالنِ  َ ِإن

 

 ِحصالالالٌن ِسالالالواَك ِللُمسالالالِلمنَي َومالالا 

 

 

 

 َونابالالالالالا َمسَّالالالالالُهُم الَضالالالالالرُّ مالالالالالا ِإذا

 

 َعَليِهْم َجرى حنَي الَنبَس َكَأنَّ

 

 

 

 ُغرابالالالالالا َممَلَكالالالالالٍة ِبُكالالالالاللِّ َأطالالالالالاَر

 

 نالالوًرا كالالان َسالالبيَلَك َحَعظالالوا َوَلالالو

 

 

 

 ِحجابا َلُهْم الُنبوِس ِمَن َوكاَن
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 ُركًنالالا اأَلخالالالِق ِمالالَن َلُهالالْم َبَنيالالَت

 

 

 

 اضِطرابا َ انَهَدَ  الُركَن َ خانوا

 

 َمهيًبالالالالا   يهالالالالا َجنالالالالاُبُهمْ  َوكالالالالاَن

 

 

 

 ُتهابالالالالا َأن َأجالالالالَدُر َوَلأَلخالالالالالِق

 

 ِذئًبالالالا الَليالالالُث َلسالالالاوى َ َلوالهالالالا

 

 

 

 ِقرابالا  املاضالي  الصالاِر ُ  َوساوى

 

 ِبِعلالالالالٍم َمكاِرُمهالالالالا ُقِرَنالالالالت َ الالالالِإن

 

 

 

 ِصالالالالعابا ِبِهمالالالالا الُعالالالالال َتالالالالَذل َلِت

 

*        *        * 

 لبوصريي:لإلمام اومن قصيدة الربدة 
 ِنوالثَقَلالْيالالالالال الكالالالالوننِي سالالالالاليُد حممالالالالدٌّ

 

 

 

 َعَجالالالِم وِمالالن ُعالالالرٍب ِمالالن والعريقالالالني  

 

 َأَحالالالالالٌد  الالالالالال النَّالالالالالاِهي اآلِمالالالالالُر َنِبيَُّنالالالالالالا

 

 

 

 َنَعالالالالالالالِم وال منالالالالالال   ال َقالالالالالولِ  يف أَبالالالالالالرُّ 

 

 شالالالعاَعُتُ  ُترَجالال  الالالذي احلبيالالُب ُهالالو

 

 

 

 ُمقالالالَتَبِم األهالالالالواِل ِمالالالن َهالالالْوٍل لُكالالاللِّ
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 ِبالالالالالِ   امُلسالَتمِسالالالالالُكون اهلِل ِإىل َدَعالالالالالا

 

 

 

 ُمنَعِصالالالالالِم غالالالالرِي ِبببالالالالالٍل ُمسَتمِسالالالالالُكوَن

 

 ُخُلالالالالٍق ويف َخْلالالالالٍق يف النَّبالالالينَي  الالاقَ 

 

 

 

 َكالالالالالالالَرِ  وال ِعلالالالالالالٍم يف ُيالالالالالالالَداُنوُ  ومل

 

 ُملَتِمالالالالالٌس اهلِل رسالالالالالوِل ِمالالالالن وُكلُُّهالالالالم

 

 

 

 الدَِّيالالالِم ِمالالَن َرشالالًعا أو الببالالِر ِمالالَن َغْرَ الالا

 

 َحالالالالالالدِِّهِم عنالالالالالالالَد َلَديالالالالالالِ  وواِقُعالالالالالالالوَن

 

 

 

 احِلَكالالمِ  َشالْكَلةِ  ِمالن  أو العلِم ُنقَطِة ِمن

 

 وصالالالالوَرُتُ  معنالالالالاُ  َتالالالالمَّ الالالالالالذي َ ْهالالالالَو

 

 

 

 النََّسالالالِم بالالالالارُ  حبيًبالالالالا اصطعالالالالاُ  ثالالالم

 

 حماِسالالالالِنِ  يف شالالالالالريٍك عالالالالالن ُمَنالالالالالزٌَّ 

 

 

 

 منَقِسالالالالِم غالالالرُي  يالالال  احُلسالالالالِن  َجالالالالوَهُر

 

 َنِبيِِّهالالالالِم يف النصالالالارى ادََّعتالالالُ  مالالالا َدع

 

 

 

 واحَتِكالالمِ   ي  َمدًحا شئَت مبا واحُكم

 

 َشالالَرفٍ  ِمن شالئَت ما ذاِتِ  ِإىل وانُسْب

 

 

 

 ِعَظالالمِ  ِمالن  شئَت ما َقْدِرِ  ِإىل وانُسب
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 ول : ـــوفيها يق
 لالال  ليالالالس اهلِل رسالالوِل َ ضالالَل  الالِانَّ

  

 

 

 ِبَعالالالالِم نالالالاِطٌق عنالالالالُ  َ ُيعالالالالِرَب َحالالالالدٌّ

 

 ِعَظَمالالالا آيالالالاُتُ  َقالالالْدَرُ  نالاَسالالالَبْت لالالو

 

 

 

 الالرَِّممِ  داِرَس ُيالدَع   حالني  امُسال ُ  أحيا

 

 بالالال  العقالالوُل َتعَيالالا مبالالالا ميَتِبنَّالالا مل

 

 

 

 َنِهالالِم ومل نرَتالالبْ   لالالم علينالالا  ِحرًصالالا 

 

 ول : ـــوفيها يق
 ُخُلالالالالٌق زاَنالالالُ  نالالاليبٍّ خَبْلالالالالِق أكالالالِرْ 

 

 

 

 ُمتَِّسالالالمِ  بالِبْشالالالرِ  مشالالالَتِملٌ  باحُلسالالالِن

 

 َشالالالالَرٍف يف والبالالالالدِر َتالالالَرٍف يف كالالالالزَّهِر

 

 

 

 ِهَمالالالِم يف والالالالالدهِر َكالالالَرٍ  يف والببالالالِر

 

 أعُظَمالالُ  َضالالمَّ ُتْرَبالالالا َيعالالِدُل طيالالَب ال

 

 

 

 وماللَتِثالالالالالِم منالالالالال  مُلنَتِشالالالالالٍق طالالالالوب 

 

 ول : ـــوفيها يق
 عنُصالالالِرِ  ِطيالالالِب عالالالن موِلالالالُدُ  أبالالالاَن

 

 

 

 وُمخَتَتالالالالالِم منالالالال  ُمبَتالالالالالَدٍإ ِطيالالالالَب يالالالالالا
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  أنَُّهالالالالالُم الُعالالالالرُس  يالالالال  َتَعالالالالرََّس َيالالالالوٌ 

 

 

 

 والالالنَِّقِم الُبالالؤِس ِبُبُلالالوِل ُأنالالالِذُروا َقالالد

 

 ُمْنَصالِدعٌ  َوْهالوَ  ِكسالالَرى  ِايالَوانُ  وبالاَت

  

 

 

 ُملَتالالِئِم غالالرَي ِكسالالَرى أصالالباِب َكَشالالمِل

 

  َأَسالالفٍ  ِمالن  األنعالالاسِ  خالالاِمَدةُ  والناُر

 

 

 

 َسالالَد ِ  ِمن الَعْيِن سالاهي والنهُر علي 

 

 ُبَبرَيُتَهالالالالا غاَضالالالْت أْن سالالالالاَوَة وسالالالالاَ 

 

 

 

 َظالالالِمي  حالالنيَ  بالالالَغْيظِ  واِرُدَهالالالا َوُردَّ

 

 َبَلالالالالٍل ِمالالالن باملالالالالاِ  مالالالا بالنالالالالاِر كالالالَأنَّ

 

 

 

 َضالالالَرِ  ِمالالن بالالالالنار مالالا وبالالالاملاِ  ُحْزًنالالالا

 

  سالالالالاِطَعٌة واألنالالالالواُر َتهِتالالالالُف واجِلالالالالنُّ

 

 

 

 َكالالِلمِ  وِمالن  معنال ً  ِمن يظَهالُر واحلالقُّ

 

  سالالالاِجَدًة األشالالالجاُر ِلَدعَوِتالالِ  جالالا ت

 

 

 

 َقالالَدِ  بالالال سالالالاٍق علالال  ِاليالال  متِشالالالي

 

  َكَتَبالالالْت ِلَمالالالا سالالالالطرا َسالالالالَطَرْت كأنََّمالالالا

 

 

 

 الَّلالالَقمِ  يف اخَلالطِّ  بالالدي ِ  ِمن ُ ُروُعَهالا
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  سالالالالاِئَرًة سالالالالالاَر َأنَّالالالال  الغماَمالالالالِة مثالالالالَل

 

 

 

 َحِمالالالي للالالالَهِجرِي َوِطيالالالالٍس َحالالالرَّ َتِقيالالالالِ 

 

 َكالَر ِ  وِمالن  خالريٍ  ِمالن  الغالاُر حوى وما

 

 

 

 َعِمالالي عنالال  الكعالالاِر ِمالالَن َطالالْرٍف وُكالاللُّ

 

 َيِرَمالا مل والصدِّيُق الغاِر يف  الصدُق

 

 

 

 َأِرِ  ِمالالالن بالغالالالاِر مالالالالا يقولالالالون وُهالالالم

 

  عل  العنكبوَت وظنُّوا احلماَ  ظنُّوا

 

 

 

 َتُبالالالالِم ومل َتنُسالالالالالْج مل الَبرِّيَّالالالالالِة خالالالالرِي

 

  ُمَضالالالالاَعَعٍة َعالالالالن أغَنالالالالْت اهلِل ِوَقالالالالالاَيُة

 

 

 

 اأُلُطالالِم ِمالالَن عالالاٍل وعالالن الالالدُُّروِع ِمالنَ 

 

 ِبِ  واسَتَجرُت ضيَما الدَّهُر ساَمِني ما

 

 

 

 ُيالالالالالَضِم مل منالالالال  اِجالالالالالَواًر وِنلالالالالُت الإ

 

  َيالالِد ِ  ِمن الدَّاَرْيِن ِغَن  الَتمسُت وال

 

 

 

 ُمسالالَتَلمِ  خرِي ِمن النََّدى اسَتَلمُت الِإ

 

 َلالالُ  نَِّإ ُرؤَيالالالاُ  ِمالالن الالالَوْحَي ُتنِكالالالِر ال

 

 

 

 َيَنالالالالالِم مل العينالالالالالاِن ناَمالالالالِت ذاِإ َقْلَبالالالالا
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 ُمبَدَثالالالٌة الالالالرمحِن ِمالالالَن َحالالالقٍّ آيالالالاُت

 

 

 

 بالِقالالالالَدِ  املوصالالالالوِف ِصالالالَعُة قدمَيالالالٌة

 

 ول : ــــوفيها يق
 سالالالاَحَتُ  العالالالاُ وَن َيمَّالالَم َمالالن خالالرَي يالالالا

  

 

 

 ُسالالالِمالرُّ اأَلْيُنالالِق ُمُتالالوِن وَ الالوَق اسالالعًي

 

 مُلعَتِبالالالالٍر الُكالالالرَبى اآليالالالالُة ُهالالالَو وَمالالالن

 

 

 

 ِلُمغَتالالِنِم الُعظَمالال  النِّعَمالالُة ُهالالالَو وَمالالن

 

 َحالالالَرِ  ىلإ لالالاليال َحالالالالَرٍ  ِمالالالن َسالالالَريَت

 

 

 

 الظَُّلِم ِمَن داٍج يف الَبدُر َسَرى كما

 

 َمنِزَلالالالًة ِنلالالالالَت أن ىلإ ترَقالالال  وِبالالالتَّ

  

 

 

 ُتالالَر ِ  وَلالم  ُتدَرْك مل قوَسالْيِن قاَب ِمن

 

  بهالالالالالا األنبيالالالالالاِ  مجيالالالالُ  وَقالالالالالدََّمْتَك

 

 

 

 َخالَدِ  عل  خمالدوٍ  تقديَم والرُّْسالِل

 

 بهالالم الطَِّبالالاَق السالالبَ  َتخَتالالِرُق وأنالالَت

 

 

 

 الَعَلالمِ  صاِحَب  يال  ُكنَت َموِكٍب يف
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 مُلسالالالَتِبٍق َشالالالْأَوا تالالالَدْع مل ذاإ حتالالال 

 

 

 

 مُلسالالالالالَتِنِم َمرَقالالالالالً  وال الالالالالالالدُُّنوِّ ِمالالالالالَن

 

 ِإذ باإلضالالالالاَ ةِ  َمَقالالالاٍ  ُكالالاللَّ  َخَعْضالالالَت

 

 

 

 الَعَلالالِم امُلعالالَرِد مثالالَل بالالالالرَّ ِ  ُنوِديالالَت

 

 لنالالالا نَِّإ االسالالالالِ  َمعَشالالالَر لنالالا ُبشالالالَرى

 

 

 

 منَهالالالالِدِ  غالالالالرَي ُركَنالالالالا الِعَناَيالالالالالِة ِمالالالالَن

 

 لطاَعِتالالالالالِ  داعينالالالالا  اهلُل َدَعالالالالال  ملَّالالالالالا 

 

 

 

 اأُلَمالالالالِم أكالالالالَرَ  ُكنَّالالالالا الرُّْسالالالِل بالالالالأكرِ 
 

 ول :  ـــوفيها يق
 ُمعَجالالالَزًة اأُلمِّالالاليِّ يف بالالالالالعلِم كعالالالاَك

  

 

 

 الُيالالُتِم يف والتأديالالَب اجلاهالالالليِة يف

 

 ِبالالالالالالِ  أسالالالالالَتِقيُل مبالالالالالديٍح خَدْمُتالالالالالُ 

  

 

 

 واخِلَدِ  الشِّعِر يف َمَض  ُعْمٍر ُذنوَب

 

  ِتَجاَرِتَهالالالالالا يف َنْعالالالالٍس َخَسالالالالاَرَة  يالالالالالا

 

 

 

 َتُسالالالِم ومل بالالالالدنيا الالالدِّيَن َتشالالَتِر َلالالم
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 بالعاِجِلالالالالالِ  منالالالال  آِجالالالالالال َيِبالالالالْ  وَمالالالالن

 

 

 

 َسالالالَلِم ويف َبْيالالالٍ  يف الَغالالْبُن لالالال  َيالالن

 

  بَتسالالالالالِمَيِتي منالالالال  ِذمَّالالالالًة لالالالالي نَِّإ الالالالال

 

 

 

 بالالالذَِّمِم اخللالالِق أوَ الال  وُهالالَو ُمبمَّالالًدا

 

 ِبَيِدي اآِخًذ َمَعاِدي يف يُكن مل ْنِإ

 

 

 

 الَقالالالالَدِ  َزلَّالالالالَة يالالالالا َ ُقالالالالالْل الإو َ ْضالالالالال

 

  َمَداِئَبالالال ُ  أ َكالالالالاِري  َألَزْمالالالتُ  وُمنالالالذُ 

 

 

 

 ُملَتالالالالالِزِ  خالالالالرَي خَلالِصالالالالي وَجْدُتالالالالالُ 

 

 َتِرَبالالْت َيالالًدا منالال  الِغَنالال  َيُعالالوَت وَلالالن

 

 

 

 اأَلَكالالمِ  يف األزهالارَ  ُيْنِبالتُ  احَلَيالا نَِّإ

 

 : ول ـــويق
 َعُظَمالالْت َزلَّالالٍة ِمالالن َتقَنِطالالي ال َنْعالالالُس يالالا

 

 

 

 كالالَّلَمالالالالالِم الُغعالالالالَراِن يف الَكَبالالالالالاِئَر نَِّإ

 

 َيقِسُمَهالالالالالا حالالالالنَي َربِّالالالالي َرمَحالالالالَة لَعالالالالاللَّ

 

 

 

 الِقَسالمِ  يف الِعصَياِن َحَسِب عل  َتأِتي
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 ُمالالنَعِكٍس غالالرَي رجالالاِئي واجَعالالْل َربِّ يالالا

 

 

 

 ُمنَخالالِرِ  غالالرَي ِحَسالالاِبي واجعالالْل َلَدْيالالالَك

 

 َلالالالُ  ِانَّ الالالدَّاَريِن يف بَعبالالِدَك والُطالالْف

 

 

 

 ينَهالالالِزِ  األهالالالالواُل َتالالالالدُعُ  َمَتالالال  َصالالالرَبًا

 

 داِئَمالالٍة منالالك صالالالٍة ِلُسالالْبِب وائالالَذْن

 

 

 

 وُمنَسالالالالالالِجم ِبُمْنَهالالالالاللٍّ النِبالالالالاليِّ عالالالالالالل 

 

  ُعَمالالر وَعالالن َبكالالٍر أبالالي َعالالن الرَِّضالالالا ُثالالمَّ

 

 

 

 الَكالالَرِ  ِذي عثمالالالاَن وَعالالن َعِلالاليٍّ وَعالالن

 

 َ ُهالالالالْم التَّالالالاِبِعنَي ُثالالالمَّ والصَّالالالبِب واآلِل

 

 

 

 والَكالالالَرِ  واحِلْلالمِ  والنََّقالال  التَُّقال   أهاللُ 

 

  مقاصالالالالدنا بلالالالالغ باملصالالالالطع  رب يالالالالا

 

 

 

 الكالالر  واسالال  يالالا مضالال  مالالا لنالالا واغعالالر

 

*        *        * 

 ول ابن اخلياط :ــويق
 َتِمْيالالُل احلبيالالِب إىَل الُقلالالوِب كالالاللُّ

  

 

 

 َوَدِلِيالالالالالالُل شالالالالالالاهٌد ِبهالالالالالالَذا َومالالالالالالالَعِي
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 حممالالدا  َذكالالرَت إَذا، الالالدَِّلِيُل َأمَّالالا

 

 

 

 تسالالالاليُل الَعالالالالالاِرِ ْيَن ُدُمالالالالالوَع َ الالالالالَتَرى

 

 اْلالَوَرى  َشالَرفَ  َيالا  ِ ْيالكَ  َمَقالاِليِ  َهَذا

 

 

 

 َقِليالالُل اهلِل رُسالالوَل َيالالا ِ ْيالالَك َوَمالالّدِحي

 

 امُلْصالالَطَعَ  هالالذا اهلِل َرُسالالوُل َهالالَذا

 

 

 

 َرُسالالالالالوُل العالالالالالاملنَي ِلالالالالالالَرِب َهالالالالالَذا

 

 اهُلالالدَى َعلالالَم َيالالا الَكالالْوننِي َسيِّالالالَد َيالالا

 

 

 

 َنِزيالالالالُل ِحمالالالالاَك يِف امُلتالالالالَيُم َهالالالالالَذا

 

 ُمَبمَّالالالالٌد  اْلَهَاِشالالالالمُي الالالالالنيبُّ َهالالالالَذا

 

 

 

 َرُسالالالالالالوُل العالالالالالاملنَي لكالالالالاللِّ َهالالالالالَذا

 

 ِبَكعِّالالالالِ  الُعيالالالالوَن َردَّ الالالالالِذِي َهالالالالالَذا

 

 

 

 يُلَتِسالالالال الالالالالُخَدوِد َ الالالْوَق َبالالالَدْت َلمالالالالََّا

 

 اْلُهالالَدَى  َعَلالالَم َيالالا اهلُل َعَلْيالالَك َصالالل َ 

 

 

 

 َدِلِيالالالُل السَّالالالَمَاِ  ِ الالالِي َبالالالْدٌر َلالالالاَح َمالالالالَا

 

 اهُلالالَدَى  َعَلالالَم َيالالَا اهلُل َعَلْيالالَك َصالالل َ 

 

 

 

 َجِميالالالالُل َوَسالالالالالَاَر ُمشَتالالالالالاٌق َحالالالالنَّ َمالالالالالَا
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 الالالالُهَدَى  ِنْبالالَراَس اهلِل َرَسالالوُل َهالالالَذا

 

 

 

 َرُسالالالالالالوُل العالالالالالاملنَي لكالالالالاللِّ َهالالالالالَذا

 

*        *        * 

 ويقول اإلمام الشافعي :
 شالالالالعة علالالالال  يالالالالذكر مل النبالالالاليني خالالالالري

 

 

 

 والعالالالالرُب العجالالالالم عليالالالال  وصالالالالّلت إال

 

 أحالالالالالٌد بالالالالال  يقالالالالالرن مل النبالالالالاليني خالالالالالري

 

 

 

 الشالالهُب بهالالا تقالالرن مل الشالالمس وهكالالذا

 

  ضالالالالالالائل  حتصالالالالالالر مل النبالالالالالاليني خالالالالالالري

 

 

 

 والكتالالالُب األسالالالعار هلالالالا تصالالالّدت مهمالالالا

 

 أصالالالالالالابع  مالالالالالالن زالاًل  الالالالالالاَض املالالالالالالاُ 

 

 

 

 يلتهالبُ  اجليش وجوف اجليو  أروى

 

 خياطبالالالال  بالشالالالالكوى أقبالالالالل والظالالالاليب

 

 

 

 ينسالالكُب املالالا  منالال  صالالار قالالد والصالالخر

 

 ملولالالالالالالد  إجالالالالالالالاًل األرض واهتالالالالالالزت

 

 

 

 الطالالالالالالرُب هّزهالالالالالالا بعالالالالالالروس شالالالالالالبيهة
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 أبالالالالالالالًدا باطالالالالالالالٌل أتاهالالالالالالالا مالالالالالالالا نبالالالالالالالوٌة

 

 

 

 كالالالالالالالالالذُب حالالالالالالالالالالة يف متلكهالالالالالالالالالا وال

 

 ناطقالالالالالالالالة بالصالالالالالالالالدق كلالالالالالالالالها نبالالالالالالالالوٌة

 

 

 

 عجالالالالالالُب آياتهالالالالالالا ، قائمالالالالالالة بالعالالالالالالدل

 

*        *        * 

 كعب بن زهري :سيدنا ويقول 

 آُمُلالالالالُ  ُكنالالالالُت َخليالالالالٍل ُكالالالاللُّ َوقالالالالاَل

 

 

 

 َمشالالالالالغوُل َعنالالالالكَ  ِإّنالالالالي  ُألِعَينَّالالالالكَ  ال

 

 َلُكالالالُم َأبالالالا ال سالالالبيلي َخّلالالالوا َ ُقلالالالُت

 

 

 

 َمععالالالالوُل مَحُنالالالالالرَّ َقالالالالدََّر مالالالالا َ ُكالالالاللُّ

 

 َسالالَمُت ُ  طاَلالت  َوِإن ُأنث  ِابِن ُكُل

 

 

 

 َمبمالالالوُل َحالالالدباَ  آَلالالالٍة َعلالالال  اَيوًمالالال

 

 َأوَعالالالَدني الَلالالالِ  َرسالالالوَل َأنَّ ُأنِبئالالالُت

 

 

 

 َمالالالأموُل الَلالالالِ  َرسالالالوِل ِعنالالالَد َوالَعُعالالالُو
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 ِبالالالالِ  ُيسَتضالالالالاُ  َلنالالالالوٌر الَرسالالالالوَل ِإنَّ

 

 

 

 َمسالالالاللوُل الَلالالالالِ  ُسالالالاليوِف ِمالالالالن ُمَهنَّالالالالٌد

 

*        *        * 

 :حسان بن ثابتسيدنا ويقول 
 َخالالالالالالالالاَتٌمِ  ِللنُُّبالالالالالالالالالوَّة َعَلْيالالالالالالالالالِ  أَغالالالالالالالالالرُّ،

 

 

 

 وُيالالالالالْشَهُد َيالالالالالُلوُح َمْشُهالالالالالوٌد الل الالالالِ  ِمالالالالَن

 

 امسالالالِ  إىل الالالالالنيّب اسالالالَم اإللالالالُ  وضالالالمَّ

 

 

 

 أْشالَهدُ  امُلالؤذِّنُ  اخَلْمالسِ  يف َقالاَل إذا

 

 ليجلالالالالالالالُ  امسالالالالالالالِ  مالالالالالالِن لالالالالالالُ  وشالالالالالالّق

 

 

 

 حممالدُ  وهالالذا  ، حممالودٌ  العالر ِ   الذو

 

 َوَ الالالالالالالْتَرة َيالالالالالالالأٍس َبْعالالالالالالَد أَتاَنالالالالالالالا َنالالالالالاليبٌّ

 

 

 

 تعبُد األرِض يف واألوثاِن الرسِل، مَن

 

 ًيالالالالالالاَوَهاِد اُمْسالالالالالَتنرًي الاِسَراًجالالالالال َ أْمَسالالالالال 

 

 

 

 امُلَهنَّالالالالُد الصالالالالالِقيُل الَح كمالالالالا َيُلالالالالوُح

 

 ً جنالالالالالالالالة وبشالالالالالالالالَر ا،نالالالالالالالالاًر وأنالالالالالالالالذرنا

 

 

 

 حنمالالالالالُد  الالالالالاهلَل ، اإلسالالالالالالَ  وعلمنالالالالالا
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 وخالالالالالالقي ربالالالالي اخللالالالالِق إلالالالالالَ  وأنالالالالَت

 

 

 

 أشالالهُد لنالالاِس  يالالا عمالالرُت مالالالا بالالذلَك

 

 َدعالا  َمالن  َقالْول  عالن  النالاسِ  َربَّ َتَعالاَلْيَت

 

 

 

 َوأْمالالالالَجُد أْعَلالالال  أْنالالالَت ،ا إهًلالالال ِسالالالالَواَك

 

 كلالالالُ  واألمالالالُر ، والنعمالالالاُ  اخلالالالاللُق لالالالَك

 

 

 

 َنالالالالالالْعُبُد وإّيالالالالالاَك ، َنْسَتْهالالالالالالدي  إّيالالالالالاَك

 

*        *        * 

 ويقول يف قصيدة أخرى
 رمحالالالة للنالالالاس املبعالالالوث حممالالالد  

 

 

 

 ويصالالاللح الضالالالل  أوهالالال  مالالالا  يشالاليد 

 

 جميبالالة اجلبالالالال صالالم سالالببت لالالئن

 

 

 

 املصالالالعح احلديالالالد الن أو لالالالالداوود

 

 بكعالالال  النالالالت الصالالالم الصالالالالخور  الالالإن

 

 

 

 ليسالالالالالالبح كعالالالالالال  يف احلصالالالالالال  وإن

 

 بالعصالا  املالا   أنبال   موس  كالان وإن

 

 

 

 يطعالالح املالالا  أصالالبح قالالد كعالال   مالالن
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 مطيعالالالة الرخالالالا  الالالالريح كانالالالت وإن

 

 

 

 وتسالالالالرح تالالالالالروح تالالالالالألو ال سالالالالليمان

 

 نبينالالالالالا لنالالالالالصر كانالالالالت الصالالالالبا  الالالالإن

 

 

 

 يكالاللح  اخلصالم  بال   شالهر  عل  ورعب

 

 وسالخرت  العظاليم  امللالك  أوتي وإن

 

 

 

 وتكالالدح رضالالا  يف تسالالع  اجلالالن لالال 

 

 بأسالالالالالرها الكنالالالالالوز معالالالالالاتيح  الالالالالالإن

 

 

 

 املرتجالالالالالح الالالالالالالزاهد  الالالالالالرد أتتالالالالال 

 

 خالالالاللة أعطالالالي إبالالالراهيم كالالالالان وإن

 

 

 

 ميالالنح الطالالور علالال  بتكلالاليم وموسالال 

 

 مكلالالالم خالالالالليل بالالالل حبيالالالب  الالالالهذا

 

 

 

 أشالالالرح وبالالالاحلق بالالالالالرؤيا وخصالالالص

 

 وبالالاللوا الالالروا  بالالاحلوض وخصالالص

 

 

 

 تلعالالالالالالح والنالالالالالار للعاصالالالالالني ويشالالالالالع 

 

 نالالالالال  املالالالالقرب األعلالالال  وباملقعالالالد

 

 

 

 وأ الالالالالالالرح أقالالالالالالالر لالالالالالالالالعيني  عطالالالالالالالا 
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 دونهالالالالا الوسيالالالالاللة العليالالالالا وبالرتبالالالالة

 

 

 

 تلمالالالح املالالالالواهب أربالالالاب مراتالالالب

 

 داخالالالالالل أول اجلنالالالالالالان إىل وهلالالالالالو

 

 

 

 يعالالالالتح اخلالئالالالالق قبالالالالل بابهالالالالالا لالالالال 

 

 ول : ـــويق
 ومعهالالالالدُ  للرسالالالالوِل رسالالالالمٌ  بطيبالالالالَة

 

 

 

 وتهمالالالد الالرسالالالوُ  تععالالو وقالالد ، مالالنرٌي

 

 حرمالالةٍ  داِر من اآلياُت تنمبي وال

 

 

 

 يصعالالدُ  كالانَ  الالذي  اهلالادي  منرُب ِبها

 

 معالالالالالالٍم وباقالالالالي ، آيالالالاٍت وواضالالالُح

 

 

 

 ومسجالالالالالُد مصل الالالالال   يالالالالِ  لالالالالالُ  وربالالالالٌ 

 

 وسطهالالالا ينالالالزُل كالالالاَن حجالالراٌت ِبهالالا

 

 

 

 ويوقالالالالالُد يستضالالالالالاُ ، نالالالالالوٌر اهلِل مالالالالَن

 

 آُيهالا  العهالدِ  علال   تطمْس َلم معالامُل

 

 

 

 جتالالالدُد منهالالالا  الالاآلُي البلالالال ، أتاهالالا
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 وبوركْت ، الرسوِل قرَب يا  بوركَت

 

 

 

 املسالالالدُد الرشالالاليُد  يهالالالا ثالالالوى بالالالالٌد

 

 عائالالالٌب لقالالالولَي يالالالاللع  وال أقالالالوُل،

 

 

 

 مبعالالُد العقالالِل عالالازُب إال النالالاِس، مالالَن

 

 ثنائالالالالِ  عالالالْن نازعالالالا هالالالوائي ولالالاليَس

 

 

 

 أخلالالالُد اخللالالالِد جنالالالِة ِ الالي بالالِ  لعلالالي

 

 جالوار ُ  بالذاكَ  أرجو املصطع  مَ 

 

 

 

 وأجهالدُ  أسالع   اليالو ِ  ذاك نيِل وِ ي

 

*        *        * 

 : أحدهم يف مدحيه ) صلى اهلل عليه وسلم(ول ــويق

 َوَضالالَعْت وال ُأْنَثالال  َحَملالالْت َمالالا َواهلل

 

 

 

 ُمَبّمالالالالالد ِمالالالالالن ِذمالالالالالًة وَأْو الالالالال  َأبالالالالالّر

 

 ومّيًتالالا احالالاليًّ األْرض ِبَقالالاِع ِ الالي وَمالالا

  

 

 

 َكُمبّمالالالالالد والسالالالالالما أرض بالالالالالني وال
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 : ويقول اآلخــــر

 َوِتيًهالالالالالالا  خالالالالالالًراَوِممَّالالالالالالا َزاَدِنالالالالالالي  

 

 

 

 ِصالالالالالي َأَطالالالالالُأ الثَُّريَّالالالالالاِبَأْخمَوِكالالالالالْدت  

 

 ُدُخالالوِلي َتْبالالَت َقْوِلالالك َيالالا ِعَبالالاِدي 

  

 

 

 َوَأْن َصالالالالاليَّْرت َأْحَمالالالالالَد ِلالالالالالي َنِبيًّالالالالالا    

 

 

*        *        * 
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