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أ. د. فت�� عبد الرحمن أحمد ��ازي

اشتهر هذا ا�كتاب با�و� ا�يبـ� �سبـة إ� �ؤلفه ا�شـهور بابـن ا�يبـع. �ن 

�ت�ا من كتاب ا�و� �ف األنام �لعالمة ا�شيخ شـهاب ا�ين أ�د بـن � 

بن قاسم ا�� ا�خاري األند�� ا�ر� ا�شـهور بابـن قاسـم. تناول ا�ؤلف � 
َ

هذا ا�كتاب األدعية وا�وسـالت وا�روايات � سـ�ة ا�رســول ملسو هيلع هللا ىلص ومناقبــه.  

واعت�ها  من اآليات القرآنية واألحـاديث ا�بـو�ة، و�قـدمها ببـالغة ا��م 

وفصاحته. فيكون هذا ا�حث �قيقا � واستخراجا �لك اآليات واألحـاديث 

ال� اعت�ها ا�شيخ � تأ�ف هذا ا�و�. وأر�د أن ي�ون هذا ا�حقييق -بإذن 

اهللا-  مادة دراسـية � معرفة مناقبــه ملسو هيلع هللا ىلص وفهم كنه صفاته العظيمة وأخالقــه 

ا�كر�مة ودرجته العا�ة. ألن قراءة ما � هذا ا�و� فهم معانيه ومعرفة �صاديره َ

من القرآن وا�سنة، تز�د � حب اهللا تعا� وحب ن�يه ملسو هيلع هللا ىلص. أقول شكرا �ميع من 

ع� ب�تابة هذا ا�حـث. �سـأل اهللا تعا� أن �عل هذا خا�صا �وجهه ا�كر�م، 

نافعا � و�م و�لمؤم� ، وأن �علنا من خيار أمة خ� ا�رسل� ومن أهل شفاعة 

ا�� ا�بعوث ر�ة �لعا��، ص� اهللا عليه وآ� وصحابـته وعلينا معهم أ�ع�،  

آم�.
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لم امهلل صل وس .برسالة خري املرسلنينا فضلاذلي هلل  احلمد 
قرة  ،ملنيرمحة للعا املبعوثو، قائد الغر املحجلنيو، إمام املتقني ىلع

 ىلعلكني أتباعه الساىلع آهل وأصحابه وو، ونبينا حممد ،ناسيدو، أعيننا
 مجعنيمعهم أ  لينا. وع جه القويممنه

يف  إلخويت األحباءخاصة  أقدمه بسيط حبث اهذعد، فأما ب
ملحيب اعمة و ،إندونيسيا كديري جاوى الرشقيةب "ةالفاحت"جملس 

 .أمجعنيوأصحابه    وآهل  ك سبيلهسنته وسل  تبعومن ا  خاتم انلبني
 أسأل اهلل به اين يف حتقيق املودل ادليبيع""ملء األو سميته 
دت رفأ. نةمي اثل اءاألشي بئة ليامل يةنآلاك جة والعلم واحلكمةعلو ادلر

جبوار  مقااحلال واملإىل ذلك لوصول لمسلاك حث هذا ابلن يكون أ
 .ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد  
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قد أوال، دوافع. حث بلاذا اكهلدف هلادليبيع يف اختيار املودل 
حاديث  آنية واألآليات القرا نم ئرعصا كتاب املودل هذاعرفنا أن يف 

اآليات  كيكون هذا ابلحث حتقيقا هل واستخراجا تللوية. فانلب 
أصبح ثانيا،  ملودل.هذا ا الشيخ يف تأيلف اعترصهاواألحاديث اليت 

 قبهمعرفة منايف جلس "الفاحتة" مادة دراسية ألصحاب املهذا املودل 
. يلةه العاودرجت  الكريمةوأخالقه يمة العظصفاته  فهم كنهو ملسو هيلع هللا ىلص

ا، ثاثل. تلك ادلراسةهلم يف مزيدا  -بإذن اهلل-حقييق ذا اتلهكون ي ف
آن من القر مصاديره معانيه ومعرفة  فهم   ة ما يف هذا املودلاءرق

أن يكون هذا  يدأرف .ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  وحبتعاىل هلل يف حب ا تزيد، والسنة
  .ذلكوسيلة إىل   حقيقاتل

ابلحث.   عىن بكتابة هذامن  ميعكرا جلا، أقول شخريوأ
، نافعا يل وهلم الكريم هخالصا لوجههذا  جيعلأن  تعاىلاهلل  نسأل

 . آمنيأمجعنيمؤمني  لول
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األستاذ ادلكتور فتيح عبد الرمحن أمحد حجازيفضيلة العالمة    
 عضو هيئة اتلدريس جبامعة األزهر الرشيف

 
 

 
 

 ، ويكافئ مزيدهمحدا يوايف نعم رب العاملنيهلل  احلمد 
يغ جلالل وجهه، وعظيم سلطانه، ووافر آالئه، وجليل فضله، كما ينب 

 سيد والرباكت ىلعتمان األكمالن، األالصالة والسالم . وإنعامه
، سيدنا وموالنا حممد املبعوث باآليات ادات وخاتم انلبواتالس

 يوم ادلين، وىلع آهل األطهار ، إىلابلينات، نورا وهدى للعاملني
صحابته املنارصين األخيار، واتلابعني هلم بإحسان ويقني إىل يوم  و

 ..آمني..الرامحني  هم يا أرحمعهم بهم ومادلين، واجعلنا من 
"  واين يف حتقيق املودل ادليبيع ملء األف "صن امل وبعد، فهذا

وغفر  ،أكرمه اهلل-ندونييس األابن حجر األنصاري : لألستاذ اجلليل
قد حوى يف هذه  -ورزقنا احلسىن وزيادة ا وهل وللمسلمني،نل
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ل اهلل  ل برسوبسندها املتصالرشيفة اتلحقيقات من األحاديث انلبوية 
انلور اهلادي إىل حب ة ثاببم . ويه-صىل اهلل عليه وآهل وسلم-

صىل اهلل عليه وآهل - ومن أحبه.  صلوات اهلل وسالمه عليه-  املصطىف
. ع من أحب يوم لقاهاملرء مو .-يف عاله جل-فقد أحب اهلل  -وسلم

 الكرامة باالستقامة ىلع رشيعة اهلل نال يف دنياهوبهذا احلب الرشيف 
حتت   ألولني واآلخريناآلخرة مع سيد ا، ففاز فوزا عظيما. ويف  سوهلور

وال هوان من رب كريم،  عذابوائه إىل جنات انلعيم بال سابقة ل
َّك   ﴿هذه يه السعادة الكربى فوشفاعة انليب العظيم،  ٌ ل ريآ ُة خ  ِخر  ل ْلآ و 

ى  ول 
ُ ى   ِمن  األآ آض  بُّك  ف َت  وآف  ُيعآِطيك  ر  ل س   (.4-3:  لضىح)ا   ﴾ و 

حاب  ا وشعرا من دلن أصوهذه املوادل اليت ألفها العلماء نرث
املقصود منها  ،-اهلل عنهموريض -صىل اهلل عليه وآهل وسلم- انليب

، -صلوات اهلل وسالمه عليه-حلبيب املجتىب حب املصطىف وانليب ا
بهذا انلور  فع املؤمندغيب انلاس يف هذا العشق الطاهر، اذلي يوتر

مجيع أحوال  يفبه  ِّس واتلأ، -ليهصلوات اهلل وسالمه ع- باعهإىل ات
فيكون  ،املستقيم الرصاط العبد بهذه املعية سائرا ىلع احلياة يلكون

صىل اهلل عليه وآهل -لكريم مع من أحب كما أخرب بهذا رسونلا ا
 كيم اذلي قال:. وصدق احل-وسلم
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 1الم وليست السعادة مجع   : هو السعيد  ِقَّ ولكن اتل  

 ذخرا زاد  وتقوى اهلل خري ال : تىق مزيدلألند اهلل  ع و
 

مما  ، واألنوار ادلافعةاين انلافعة بهذه املعّقَّ وذا الكتاب قد وه 
من وبيان  -وسلم وآهل صىل اهلل عليه-فيه من أحاديث املصطىف 

ذلك باآليات القرآنية   حشي ف أللفاظ املودل وعباراته، وتواملؤل
من خالل أسلوب الكتاب ما حيتاج إىل وإن اكن واألحاديث انلبوية، 

رشادا إىل وإ هت ىلع ذلك عونا. فقد نب -والكمال هلل وحده- ويباتلص
 الكريم الوهاب.من   د بذلك اثلواب، وأريالصواب

 الكم املصطىف  أن يتمهل يف فهم  قارئ الكريمفأرجو من ال
د اعا أءة احلديث فلكموأن يعيد قرا -صلوات اهلل وسالمه عليه وآهل-
رسار، وتأيت الفتوحات من عليه األنوار، وبها تدرك األدت وزا، جادأ

كرامة  حنِ مُ واآلخرين  . فمن تعلق بكالم سيد األولنيحالفتا الكريم
 ، واهلل واسع عليم.ؤتيه من يشاء ي. وذلك فضل اهللادلنيا واآلخرة
، وخصوصا املحبني هذا إىل لك املسلمني فزأ، وأخريا

 ، وأن جيعلوهأن يتقبلوه بقبول حسن ميهعلورشحه فاملصنف بأصله 

 
 ة مجع مالأرى السعاد خ "لسُت  بعض النسويف  1
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هل واملخلصني من املؤمنني، واهلل سوور ائدا هلم وقائدا إىل حب اهللر
اهلل ىلع سيدنا واحلمد هلل رب العاملني. وصىل  جر املحسنني.ضيع أال ي

 .آمني،  عنببهل وصحابته واتلاوموالنا حممد وآ

 

 1٥ ،يف يوم اجلمعة
 /ه1441 من رمضان 

 م 2020و من ماي ٨

 جزية  -إمبابة-بوراق العرب 
 اهرة الكربى"لق"ا

 ضاهمواله ور عفويج را 
 فتيح عبد الرمحن أمحد حجازي  د.  .  أ

 األزهري انلقشبندي   -األجهوري -
-لكية اللغة العربية-عضو هيئة اتلدريس جبامعة األزهر

 ابلالغة وانلقد 
 بالقاهرة بمرص املحروسة.
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ب ع ي  هومؤل  يلمحة عن المولد الد  ف 
 

 ودل ادليبيع امل كتاب   .أ 

هور  املشؤلفه مإىل املودل ادليبيع نسبة باب هذا الكتاشتهر 
الشيخ  ودل رشف األنام للعالمةكتاب املاكن خمترصا من  ابن ادليبع.ب

اري األندليس املرّس  بن قاسم امليك ابلخشهاب ادلين أمحد بن يلع
  2.بن قاسمبا  رهوشامل

الروايات  و واتلوسالت ألدعية  هذا الكتاب ااملؤلف يف تناول 
يات ها املؤلف من اآلوقد اعترصقبه. ناوم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  سريةيف 

 فيه ه.ها ببالغة الالكم وفصاحتيقدم، وويةالقرآنية واألحاديث انلب 

 
امل يف شرح د العانظر فتح الصم  .بن اجلوزياللشيخ  ن هذا املولد  أقيل   2

ألفهما   ن  يذ  لال مولد ابن اجلوزيظ  لفالوغ الفوزي لبيان أوالب   مولد ابن قاسم
 اجلاويحممد بن عمر    شيخلا



ي
 
 ملء األوان

 

 ح 

 

فيما يقرأ قبل  قرآنمن ال اتوآي نرثا ن وحد وعرشأربع قصائد ووا 
 دل.املو

رز به أبكتاب ممزيات كثرية. ال هلذا نعرف أن  ينا أن لع
. االشية فيه ساطعة  نة انلبوية الس ار  وأنو القرآنية  املعجزاِت  املؤلُف 

ه وغرم  ملدح، ه حق اح  دب، ومحق احل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  بَّ وأظهر به ح
 حلب يال  سبو للوصول إىل اهلل سلاك  م ه حق العشق، وعشق  الغرمحق 

 أمجعني.  تهمأل  ة  مح ر، وهوأصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص  آهل

 ودل ادليبيع ترص من ترمجة صاحب امل خم  . ب 

ن يوسف بن مر ببن حممد بن عاسمه الكريم عبد الرمحن 
  شهور وامل . يلقب بأيب الفرجالشافيع باين الزبيديأمحد بن عمر الشي
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رم شهر املحالرابع من ، يف يوم اخلميسدل بمدينة زبيد و 3بابن ادليبع.
  .ه  ٨66سنة 

 رمحه-بن مبارز الشافيع د  إسماعيل بن حممخ  الشي ه  دكفله ج
اته. ريوخئه وداع حسانهإو كمتهحو همعل تفع كثريا منوان -اهلل

 وتعلمه .خطاببكر  شيخ نور ادلين بن أيبعند ال القرآن تعلم و
الشيخ مجال ادلين أيب خاهل الكريم، د عنءاته السبع قرا عاونأب

 ز إىل أن ختمه وحفظهارب ن ماء حممد الطيب بن إسماعيل بانلجب 
اب، حلس، اكموتعلم منه أنوااع من العلو .يف العارش من عمره تقان إب

 .  والفقهوالفرائض  ،  واجلرب

حفص  المة تق ادلين أبوالشيخ الع ىلعالفقه  بد يفالزُ  قرأ
الكتب الستة واملؤلفات يف قرأ و. د األشعري بي حممد الفىت بن مع

محد بن د بن أالعباس أمح ن أيبث زين ادليشيخ املحدال ىلعديث احل

 
، عييبالد   نمحظر عبد الر نااألبيض.    اهنمع  ،وسف(ده )يلقب جوالديبع   3
 4 .، ص(1998،  ريوت: املكتبة املكية)بية املطلوب  اغ
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ألفية  اكة وصحييح ابلخاري ومسلم واملشويج. طيف الرشعبد الل
البن حجر ة األحاكم من أدلام ملرغ السيويط وبلول احلديث

م املسند شمس اإلما الشيخ ىلعسلسالت امل جزاء منوأقالين العس
والشمائل  للنووي األذاكر و .خاوي ن حممد بن عبد الرمحن السادلي

د بن أيب الشيخ أمحىلع  تب احلديثض كحمدية للَتمذي وبعملا
الشيخ مجال من اوي الصغري لطابلني واحلج امنهاو  القاسم بن جغمان.

 . مان بن عمر بن جغد  ين أمحد بن الطاهر بن أمحادل

ا يف القرآن واحلديث وعلومهما، متبحراكن ابن ادليبع 
، مثل رثة مؤلفاتهذلك يف ك رظه. ومن العلوم كثريه ووكذالك الفق

ل ، تميزي الطيب من اخلبث، تيسري الوصواملستفيد، اغية املطلوب ية  بغ
حديث املختار، ن صحاح نوار مألصول، مصباح مشاكة األإىل جامع ا

بمودل انليب األمني،  ملؤمننيور ااألرسار، رس العومطائق األنوار حد
مانية، املحاسن ايلون، العقد ابلاهر، نرش كشف الكربة، قرة العي 



ي
 
 ملء األوان

 

 ك 

 

اذلي حنن  ودل ادليبيعو املها هفاته ومن أشهر مؤل ،وكتاب املعراج
   حدة.ذكرها ىلعأستطع    لم    أخرى ك كتب  ن املمكن هنا. ومثهببح

السادس يف م اجلمعة يو ضىحيف  زبيدينة مدبتويف الشيخ 
نفعنا  سهام. ودفن بَتبة باب .ه 944سنة هر رجب ن من شيرشوالع

 ني.امل، آمني يا رب العرينمه يف ادلاواهلل بعل
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ل المولد  ب 

 
رأ ق

 
 ما ي ق

g 

 
 

َم    ََعٰ لِّ  يَا رَبِّ َص   د  ُمح
 لَي ِه وََسلِّم  َصلِّ عَ   يَا رَبِّ 

هح ال  يَا رَبِّ بَ   وَِسي لَة  لِّغ 
هح بِال َفِض رَبِّ يَا   ص   1ي لَة   خح

 

 
يف كتاب    ابلخاريمنها ما أخرجه    يف هذا ادلاعء.   أحاديث وقد وردت   1

  ٰٓس عَ ﴿تعاىل  اب قوهل  ري القرآن ب فسيف كتاب تو.  اءعند انلدألذان باب ادلاعء  ا
ب َعثََك َربَُّك  و دً   اَن  ي    ما جاءب الصالة باب  اتيف ك  أبو داودجه  روأخ.  ﴾ اَمَقاًما ُم  مح

الصال  يف  الرتمذيون.  اادلاعء عند األذ  يف مب  ةكتاب  إذا أذن  اب  الرجل  ا يقول 
  ابن ماجهون.  ااألذ  ذان باب ادلاعء عند يف كتاب األ  النسايئو.  املؤذن من ادلاعء

ا كتاب  يوالسن  ذا أليف  ما  باب  فيه  إذنة  امل  ا قال  مسند  أمحدوؤذن.  أذن  بايق    يف 
 عنه.   ىلريض اهلل تعا بر بن عبد اهلل جاد مسن يف  املكرثين

هذه ادلعوة    منا ادلاعء "امهلل ربعل   ملسو هيلع هللا ىلص ن انليب أ ألحاديث تلك ا ومفهوم
)سيدنا  آت  القائمة  والصالة  ُممدا اتلامة  والفضيلة  ن  (  مقاما  وابعثه  الوسيلة 

)ويف  ومُم قاهل    ومن  .ته" داذلي وعن(  باتلعريف " املحمودَ   املقامَ "  النسايئ  لفظدا 
 ة. لقياميوم ا  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة انليب  حلت هل  ذانأ  بعد لك

 ا ي  م
 
ل المولدر ق ب 

 
 أ ف
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ل المولد  ب 

 
رأ ق

 
 ما ي ق

َحابَ   ار َض َعِن وَ   يَا رَبِّ   2ة  الص 
 

"من    انمشتقلغة  والصاحب    الصحايب 2 اجلمع  و.  " صحبةمصدر  يف 
ب". َصح  أو  كثري  "أصحاب  تستعمل  "الصحابة"  معىن  ولكمة  يف  انظر  اجلمع.  ا 

احلديث للشيخ    أصولو  164لطحان ص.  يث للشيخ ُممود ادتيسري مصطلح احل
اخلع َمن صحب غريه    َع ها  معنا  جار    . 385  .ص  يبطجاج  أو  لك  إنسانا اكن 

ني أن تكون املصاحبة بابلدن أو بالعناية أو  فرق بوال  . زماناحيوانا، أو ماكنا أو 
أ مفردات  انظر  الاهلمة.  لللفاظ  األصفهاينقرآن  "صراغب  مادة    الو   .ب"-ح-، 

   ة اكنت أو كثرية.يللق كون املصاحبة فرق بني أن ت 
أو جالسه أو صحبه أو قام  )  ملسو هيلع هللا ىلص نليب  من ليق اف اصطالحا    الصحايبأما  و

رآه معه   به    ( أو  اإلسالممسلما  مؤمنا  َع  احلديث،  انظر    .ومات  يف  أصول 
، أو سنة،  حوال اكن أو دهرا صاحبة  ويطلق للم. 389-385، ص.  تعريف الصحابة

. انظر  وي نقله السخان حنبل فيما  ب، وهذا قول أمحد  وما أو ساعةي  وأ  أو شهرا،
املغيف أل   ثتح  السخاوي فية احلدبرشح  الرمحن  -5، ص.  4، ج.  يث ملحمد عبد 

ان26 الروايةظر  .  الكفاية يف علم  ابلغدادي  أيضا  باب  يف    ( 463ت.  )  للخطيب 
أنه صحايب وال الصحايب  إىل معرفة كونالقول يف معىن وصف  ،  صحابيا ه  طريق 

 .51-49ص. 
ولم يؤمن به ومات َع غري اإلسالم، مثل أيب    ملسو هيلع هللا ىلص فهناك من ليق انليب  

من  عوانهوأجهل   فليسوا  انليب ،  ي  .أصحاب  من  به  وهناك  ومات َع   ملسو هيلع هللا ىلصؤمن 
لم يلقمه ولكإسال القَ مثل  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  هن  ي الزاهد  ينرَ أويس  سىم صحابيا، بل  ، فال 
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رأ ق

 
 ما ي ق

 3ة  اَللَ ِن السُّ ار َض عَ وَ بِّ  رَ   ايَ 

 

أو  تابعي أنهو ،  خمرضماا  احلديث  أهل  اتلفأ   من  عند  ليق  ابعنيضل  من  وهناك   .
انليب  ،  ملسو هيلع هللا ىلصانليب   تويف  أن  بعد  إال  به  يؤمن  أي  ملسو هيلع هللا ىلص ولم  عهدأسلم  ،  خللفاء  ا  يف 

ر  ح، وهو متببعيااأيضا ت يسىم  فبار.  حعب األثل كه مم الإس ومات َع    لراشدينا
 ة.  علوم اتلورا يف

الش3 من  انسل   ما  اذلرية.  الساللة  بمعىن  وهنا  بفتح  صلوأيئ،  السل  ها 
او  السني يستضعيف  سل   مصدر  شيئلالم،  من  شيئ  نزع  أي  ال،  عمد نظ .  ة  ر 

للسمني احلليب، مادة "س ذل  ".ل-ل -احلفاظ  السيف أي    كومثال  ته  عزن سللت 
 .  املسلولن الويلد بسيف اهللب  خادل  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل رسو قد لقب ده. وِغم    وه أبا رمن قِ 

ا  تكرذح و مراتهذه  ثالث  القرآن  يف  الفعلمرة    :للكمة   ل سل"ت  بصيغة 
 بصيغة االسم "ساللة". ومرتني  ،"يتسلل

م  لَِواذً ﴿":  تعاىلقوهل   - يَن يَتََسل لحوَن ِمن كح ِ ح اذل  لَمح اَّلل  هذا  (".  63)انلور:    ﴾ اقَد  َيع 
امل وصف  اانيف  عليهم  ذلين  فقني  ا  ديثاحل اع  تم اسيثقل  يوم    معةجل يف 

املسجد من دوصحابة  الض  بعب  لوذونفي   نيب لل  االستئذانون  خيرجون من 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

تعاىل - ِطني  ﴿  :قوهل  ن  مِّ اَللَة   سح ِمن  نَساَن  ِ
اإل  نَا  َخلَق  . ("12)املؤمنون:    ﴾ َولََقد  

 .  األرض  ة اليت استلت منالساللة هنا بمعىن الصفو
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ل المولد  ب 

 
رأ ق

 
 ما ي ق

 يَا رَبِّ َوار َض َعِن ال َمَشايِخ  
نَ ادِلِ يَا رَبِّ فَار َحم  وَ   4ا ي 

 5ي ًعا نَا َجِ  َوار مَح  رَبِّ يَا  

 

ِهني  ﴿تعاىل:    وقوهل - م  اء   م  ن  مِّ اَللَة   سح ِمن  لَهح  نَس  َجَعَل    (". 8سجدة:  )ال   ﴾ ثحم  
كنايةالساللة   من  لقلاو  أ  نلطفة ا  عن  هنا  من  أاملين  يل  ل   سح ما  صلب  و 

ّم  الودلا الرجل وتر  لة. خللقه من السال بالسليل ئب املرأة. فسح
نا ِصغارب  وارمحهم كما رَ  ربنا اغفر نلا ولوادِلي نا   4  . ا و 

ا  اهللورمحة   5   ابلخاري ه  كما أخرج   ملسو هيلع هللا ىلص  يب نلوسعت لك شيئ. وقد بينها 
جع  اب كت  يف باب  اهللاألدب  قال:    جزء، ة  مائ  ةالرمح  ل  ثَ وبه  ََماِن  "َحد  ايل  بحو 

َ
أ نَا 

 َ اَكمح  احل  نَافِع   َعي  ب نح  نَا شح ََبَ خ 
َ
أ َرايِنُّ  َه  خ  بل 

َ
أ ِريِّ  ه  الزُّ َعن   نَ ٌب  سَ ََبَ َسي ِب  يدح عِ ا  ال مح ب نح   

ن  
َ
   أ

َ
َسمِ أ قَاَل  َري َرَة  هح رَ بَا  ِ ع تح  اَّلل  وَل  َ "  :لح وقح يَ   ملسو هيلع هللا ىلص  سح الر مح  ح  اَّلل  مِ َجَعَل  ز ء   َة  ائَ َة  جح
م  
َ
عَ َك عِ سَ فَأ ن َزَل ن َدهح تِس 

َ
ز ًءا َوأ ِعنَي جح ز ًءا وَ ًة َوتِس  ر ِض جح

َ حز ِء  فَِمن     اِحًدا يِف األ  َذلَِك اجل 
فَ   مح يرََتَاحَ  َل قح َحَّت  تَر  ن  يَةَ َخش    ا هَ دَلِ َها َعن  وَ َحافِرَ   َفَرسح ل  ا َع  اخل 

َ
أخرجه  و  ".هح بَ ِصي تح    أ

ك  مسلم بيف  اتلوبة  سع  باتاب  غضبيف  سبقت  وأنها  اهلل  رمحة  وأخرجه  ه.  ة 
 ق باب إن هلل مائة رمحة.يف كتاب الرقا ادلاريم

أن   ذلك  من  واسعةنرى  اهلل  ص.  جدا  رمحة  من  األم ة  رمحا  ره ووقليل 
يرض لك ه  عن  دفع تو،  وحتفظه   ه وتراع  تربيهدلها.  و ما  وه   من    فوعت،  كثري  عن 

وياهخطا  كت ،  َع  شكر  منثريا  أن    .اياه دَ هَ   قليل  األم  مع  جزء  من  شيئ  رمحة 
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 6مسلم لكح   يَا رَبِّ َوار َحم   
ِفر  لِ يَا رَبِّ وَ  نِ اغ  ذ  ِّ مح  7ب  ُكح

 8ع  رََجانَا طَ يَا رَبِّ اَل َتق  
 ع  دحاَعنَا امِ سَ   ا يَ يَا رَبِّ 

نَا نَ رَبِّ بَِل  يَا   و رحه  غ   9زح
ِره   َشانَا بِنحو   10يَا رَبِّ َتغ 

َظانَك  بِّ  يَا رَ  َمانَك  ِحف 
َ
 11َوأ

 

اليت   (اتسع وتسعني جزء أجزاء أخرى ) بفكيف  . اىل يف األرض أنزهل اهلل تعواحد  
   .رجاءنالك  اغية  ىل  اع ترمحته ذللك قد حق أن تكون فعنده؟   أمسكها 
  من   -ونسلمامل خاصة  –وجهه هلل، ومن سلم انلاس    أسلمن  م  ملسامل 6

ن ال  معرف و  َع من  ويقرأ السالم  ائعنيجل َع ا  ده، ومن يطعم الطعام وي  لسانه
 يعرف.  

غفر  هو الغفور اذلي ي  فاهلل   .نب الغفلةذوذنب املعصية    اذلنب ذنبان: 7
كرثها  أمرة.    91  نع يف القرآن التقل    " غفورال"  صفته تعاىل   ذكرت واذلنوب جيعا.  

 . صفة الرمحةمقرتنة ب
 . أي رجاءنا 8
 ة.وربمكة املكرمة واملدينة املن ملسو هيلع هللا ىلص ته زبار 9
 . ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا ُممد أي نسألك أن تغشانا بنور  10
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ِكن ا ِجَنانَك    يَا رَبِّ َواس 
نَا ِمن  َعَذابِ بِّ  يَا رَ  ِجر 

َ
 ك  أ

ق   َهاَدة  يَا رَبِّ َوار زح  12َنا الش 

 
 . وأمانك كحفظ لك  نسأأي  11
دة  طلب الشهاواعلم أن    ء.شهداادة واحرشنا مع الأي أمتنا َع الشه  12

د  وق.  صالخ إو  صدقب   الشهادة تعاىل  هللانسأل  أن    انيلعف  اهلل مستحب.ل  يف سبي
. وبه  بيل اهللس  يف كتاب اإلمارة باب استحباب طلب الشهادة يف  مسلمج  أخر 
ثيَِن قال      َحد 

َ
اِهرِ   وبح أ َملَةح   الط  َملَ   َوالل ف ظح   ََي َي   ب نح   وََحر  بحو  قَاَل   ةَ حِلَر 

َ
اِهرِ   أ نَا   الط  ََبَ خ 

َ
  أ

َملَةح   َل َوقَا َثنَا  َحر  ِ   دح َعب    َحد  ثيَِن   َوه ب    ب نح   اَّلل  بحو  َحد 
َ
ي ح    أ َ ن    ُشح

َ
َل   أ يِب   ب نَ   َسه 

َ
َماَمةَ   أ

ح
  أ

ِل سَ   ب ِن ا نَي ف    ب ِن   ه  ثَهح   حح    ن  عَ   َحد 
َ
هِ   َعن    بِيهِ أ ن    َجدِّ

َ
َل   َمن  "  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   انل يِب    أ

َ
َ   َسأ   اَّلل 

َهاَدةَ  ق    الش  ح   بَل َغهح   بِِصد  َهَداءِ   َمنَاِزَل   اَّلل  وأخر"فَِراِشهِ   ََعَ   َت َما   ن  إِ وَ   الشُّ جه  . 
رسول  الرتمذي عن  اجلهاد  فضائل  كتاب  ما   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  يف  سج  باب  فيمن  أل  اء 
 الشهادة.  

ك  النسايئ جه  وأخر ويف  الشهادة.  مسألة  باب  اجلهاد  داودتاب  يف    أبو 
الصالة يف    كتاب  كباب  يف  ماجه  وابن  ا تاالستغفار.  القتالباجلهاد  اب  يف    ب 

 هلل الشهادة.جلهاد باب فيمن سأل اتاب ايف ك يمراادلسبيل اهلل. و
و يف سبيل اهلل  هلل فهلكمة اء  عالإلقاتل  من  فاجلواب    ؟ م الشهداءن هح فمَ 

ومن    إنو الشهادة  مات َع  فيه  العلم  طلمات  و  إلعالء لكمةب  فيه  اهلل  مات 
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الشهادة. َع  مات    مات  املطعو  وباءلومن  من  أو  ن  أصابه  مصيبة  واملبطون 
  الشهادة.  َع  ماتف اهلدم غرق ول ا نمأصابته 

والسري  حديثا  ابلخاري خرج  أ د  قو اجلهاد  كتاب  ا  يف  بع  س  ادةهش لباب 
ِ . وبه قال  سوى القتل َثنَا َعب دح اَّلل  نَ    ب نح َحد  ََبَ خ 

َ
َف أ َّمٍّ َعن    ن  ا َمالٌِك عَ يحوسح يِب   سح

َ
  أ

رَ ح  َصالِ  َري َرَة  هح يِب 
َ
أ َعن   رَ يِضَ   ن  

َ
أ َعن هح  ح  اَّلل  ِ    َل وسح   َهَدا "  :َل ا قَ   ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ََخ َسةٌ الشُّ   ءح 

ونح َوال َغِرقح عحونح وَ ال َمط   ِم َوالش    ال َمب طح ِ ِهيدح يِف َسِبيِل ا وََصاِحبح ال َهد   . "َّلل 
َثنَا الشهداء. وبه قال    ب اإلمارة باب بيانيف كتا  مسلموأخرجه   ََي َي    َحد 

قَرَ قَ   ََي َي   نب   َمالِك  اَل  تح ََعَ 
 
يِب    َعن  َّمٍّ  سح ن  عَ   أ

َ
َري َرةَ ن    َصاِلح  عَ أ يِب هح

َ
وَل    أ ن  رَسح

َ
أ

 ِ ٌل   نََما بَي  "  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   اَّلل  بِ   رَجح وَ َيم ِِش  غح َطِريق   َشو ك  َجَد  َن  الط    ص  فَ ِريََعَ  َرهح  ِق  خ 
َ
أ

ح هَلح َفَغَفَر هَلح فَشَ  َهَداءح َكَر اَّلل  وَسٌة ال  ََخ    َوقَاَل الشُّ عح ونح َوال  ب  مَ نح َوال  َمط  قح وََصاِحبح  َغرِ طح
ِهيدح يِف َسبِ ِم وَ َهد  ال   ِ الش   . "ل  ز  وَجَ عَ يِل اَّلل 

ٌح  قال  هريرة. وبه  سند أيب  كرثين يف م مسند امليف بايق  أمحدو َثنَا َرو  َحد 
مَ  َثنَا  َّمٍّ  َحد  سح َعن   نَس  

َ
أ ب نح  رِ مَ الِكح  بَك  يِب 

َ
أ ََل  َ ب ِن    و  الر مح  َعن  َعب ِد     ِن 

َ
َصالِ أ ح   يِب 

َعن  ال اِن  م   س 
َ
أ َري  يِب   هح انل يِب    ن  

َ
أ َهدَ "  :َل اقَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َرَة  ََخ َسةٌ ا الشُّ ال  ءح  وَ   عحونح  ونح َمط    ال َمب طح

ِهيدح يِف َسبِ اِحبح ِرقح وََص ال غَ وَ  ِم َوالش  ِ َعز  وََجل   ال َهد   ."يِل اَّلل 
  صبح. وبه قال لا وما جاء يف العتمة    ماعة باب اجلب صالة  ومالك يف كتا

َعن  د  حَ  َعن  سح امَ   ثيَِن  ََل  َّمٍّ لِك  َمو  يِب   
َ
رِ أ َعب    بَك  َ الِد  ب ِن  َعن  ر مح  يِب َصالِ ِن 

َ
أ   ح  َعن   

ن  
َ
َري َرَة أ يِب هح

َ
ِ   رَ أ وَل اَّلل  ٌل يَ نََما  بَي  "  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصسح َن َشو  رَجح   ك  م ِِش بَِطِريق  إِذ  وََجَد غحص 

الط   رَ ََعَ  خ 
َ
فَأ ح   هح ِريِق  اَّلل  َفغَ فََشَكَر  هَلح  وَ هَلح   رَ فَ   ََخ َسٌة  قَ   َهَداءح  الشُّ عحونح  اَل  ال َمط 
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َعابِّ حِ رَ يَا   َنا بِالس   13َدة  ط 
ِلح  لكح  رَبِّ ا  يَ  ص   َواص   14ِلح   مح

 

ونح ال  وَ  ِهيدح احِ َغِرقح وََص َوال   َمب طح ِم  َوالش  َ  يِف بح ال َهد  ِ َوقَاَل ل اسح َما  لَمح انل  و  َيع  َسِبيِل اَّلل 
 
َ فِّ األ  ِل ثحم  يِف انلَِّداِء َوالص  وا  و  دح ن  يَس  ال  إِ  لَم  ََيِ

َ
وا َعلَي  هِ تَ  أ تَهَ اَل   هِ مح وَن  س  لَمح وا َولَو  َيع  مح

تَبَ  يِف اتل ه ِجريِ   َما وا  اَلس  وَن َما يِف ال عَ لَو  إِيَل ِه وَ قح لَمح مَ تََمةِ  َيع  تَو هح
َ
ب ِح أَل َ  َوالصُّ  . "او  َحب وً ا َول

 أربعة أوجه:القرآن َع  يف أطلقتاملحيط أن اإلحاطة قال صاحب  13
َعَددً ﴿  :تعاىل  هلوق  يف - ء   ََش  لكح   ََصٰ  ح 

َ
َوأ ي ِهم   دَلَ بَِما  َحاَط 

َ
  ،(28)اجلن:    ﴾ اَوأ

  العلم، أي وعلم ملا دليهم. اطة بمعىن إلحا
تعقويف   - ح ٱوَ   ﴿  :اىلهل  ِيٌط   َّلل  ِفِرينَ ا بِ   ُمح اجلمع،    ،( 19)ابلقرة:    ﴾ ل َكٰ أي  بمعىن 

 . قوبةمعهم يف الع واهلل جا
تعاىل - بِهِ ﴿  :يف قوهل  َحَٰطت  

َ
َوأ َسيِّئًَة  َكَسَب  َمن  تحهح   ۦبَََلٰ  ـ َ َِك   ۥ َخِطيٓ ََٰلٓ و 

ح
َحٰبح   فَأ ص 

َ
  أ

م    رِ نل ا ٱ ونَ   ِفيَها   هح ِِلح   هخطيئت  أهلكتهواهلالك، أي    ىنمع ، ب( 81ة:  )ابلقر  ﴾ َخٰ
 أو أهلكه كفره. 

قوهل  - هَ ﴿  اىل: تع   يف  اِدقح َ ُسح بِِهم   َحاَط 
َ
أ نَاًرا  ِلِمنَي  ٰ لِلظ  نَا  تَد  ع 

َ
أ :  )الكنف  ﴾ ا إِن آ 

 بمعىن خسارة من لك جانب.   ،( 29
احلف بمعىن  أيضا  قوهل  واإلحاطة  َ ٱإِن   ﴿  :تعاىلظ، كما يف  لحوَن  َيع مَ   بَِما  َّلل 

ِيٌط  عمران:    ﴾ ُمح أي  ( 120)آل  لك    ه حفظ،  وقو من  "ل  جانب.  نا  حطالشاعر 
دنا جبلب ما ينفعنا وارفع  عظنا وتأي احف ادة"  السعب  عنا ما يرضنا واجعلنا من ه 

 عداء.الس
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ؤ ذِ  ِف لكح  مح  15يَا رَبِّ َواك 
َشف  بِال  يَا رَبِّ ََن ِتم    16ع  مح

 
 .واملسلمنيح املؤمنني حه صال يف صالأي أصلح من  14
و 15 ُشه.  اكف  إذأي  اكأصلحه  املؤمنني  صالحه    يف  نا  صالح 

 نيسلماملوؤمنني ملح الكه إذا اكن يف هالكه صالهأ ني أوسلماملو
ارس املشفع   16 و.  ملسو هيلع هللا ىلصهلل  ول  شافع  أول  أخرجه  هو  كما  مشفع.  أول 
ُّ   هب. وملسو هيلع هللا ىلص  يب ب يف فضل انل املناقب بايف كتاب    الرتمذي َثنَا ََعِ ِ  ب نح نَ   قال َحد  ْص 

َضِّمُّ َحد  ب   َه  ٍّ اجل  ِ ثَ ِن ََعِ بَي دح اَّلل  ثَ   نح ب    نَا عح َعةح نَ َعب ِد ال َمِجيِد َحد  ن   عَ اِلح   َص   نح  ب  ا َزم 
َرام  لَمَ سَ  ِرَمَة َعن  اب ِن   َة ب ِن َوه  ولِ لَ اس  قَاَل جَ َعب    َعن  ِعك  َحاِب رَسح ص 

َ
  َس نَاٌس ِمن  أ

  ِ َدنَا  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل  ِإَذا  َحَّت   فََخَرَج  قَاَل  ونَهح  م     يَن تَِظرح َيتَ سَ ِمن هح م   َسِمَع  فَ   نَ وَذاَكرح ِمَعهح
فَ ِديثَ حَ  م   م  َبع ضح   َقاَل هح إِ َعجَ   هح َ بًا  اَّلل  وَ ن   َعز   ا  َ َجل   َخل قِ ّت  ِمن   ََذ  َذ  اّت  َخِلياًل  ِه 

ع جَ بِ َماَذا   َخِلياًل َوقَاَل آَخرح  يمَ إِب َراهِ 
َ
ِليًما َوقَاَل  أ وََس لَك َمهح تَك  ِم مح آَخرح  َب ِمن  لََكَ

ِ ةح فَِعيَٰس لَكِمَ  هح َوقَ رحووَ  اَّلل  َط رح آدَ اَل آخَ حح ح اهح فَ مح اص  قَد    قَاَل َم وَ َج َعلَي ِهم  فََسل  رَ  فَخَ  اَّلل 
م  إِن    َسِمع تح  م  وََعَجبَكح َمكح ِ   لََكَ ِ   َكذَ وَ  َوهح إِب َراِهيَم َخِليلح اَّلل  وََس نَِِجُّ اَّلل  لَِك َومح

َكَذلَِك وَِعيَٰس  َو  وَ َوهح َولَكَِمتحهح   ِ رحوحح اَّلل  َكَذلَِك  هح   طَ َوآَدمح َو  وَ  اص  ح  ِ َفاهح اَّلل  َكَذل َو  َك  هح
 ِ نَا َحِبيبح اَّلل 

َ
اَل َوأ

َ
َر    أ َم  َواَل فَخ  نَا َحاِملح لَِواِء احل 

َ
َم ال ِقيَاَمِة َواَل دِ َوأ نَ  فَخ   يَو 

َ
لح  َر َوأ و 

َ
ا أ

َم ال ِقيَ  ع  يَو  َشف  لح مح و 
َ
و  َشافِع  َوأ

َ
نَا أ

َ
َر َوأ َرِّ اَمِة َواَل فَخ  َن ِة َفيَف  الََق  كح حِ لح َمن  َيح ح جل    تَحح اَّلل 

َومَ  ِخلحِنيَها  َفيحد  فح ِِل  ال مح ِِع  نَاَقَراءح 
َ
َوأ َر  فَخ  َواَل  ِمِننَي     ؤ 

َ
َوا أ ِلنَي  و 

َ األ  ِخرِ ك َرمح  َواَل ْل    يَن 
رَ   . فَخ 
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ه قال  وبمن الفضل.    ملسو هيلع هللا ىلص  يف املقدمة باب ما أعطى انليب   ادلاريم  أخرجهو
ََبَ  خ 

َ
ِ    بَي دح نَا عح أ َثنَا  ب ِد ال َمجِ ب نح عَ اَّلل  َعةح َعن  َسلََمَة َعن  عِ يِد َحد  ِرَمَة َعن  اب ِن  َزم  ك 

قَ  ص  اَعب اس  
َ
أ ِمن   نَاٌس  َجلََس  اَل  ونَهح    ملسو هيلع هللا ىلص  نل يِبِّ َحاِب  َدنَا  يَن تَِظرح ِإَذا  َحَّت   فََخَرَج 

م  هح ِمن   َسِمَعهح يَ م   فَ َذاَكرح تَ   م  وَن  َحِديثَهح َع  َبع ضح فَإِ   تََسم  يَ َذا  م   ولح هح َ َعجَ   قح ِإن  اَّلل  ََذ  بًا  اّت   
َخِلي َخل ِقِه  َخِليلح ِمن   فَإِب َراِهيمح  وَ اًل  آخَ قَ هح  ِمن  اَل  ع َجَب 

َ
بِأ َماَذا  وََس  رح  مح ح  َولَك َم اَّلل    

ِليًما  َوقَاَل آَخرح فَِعي  ِ َٰس تَك  ح َطفَ اَل آَخرح َوآَدمح اص  هح َوقَ َورحوحح    لَكَِمةح اَّلل  َرَج   فَخَ اهح اَّلل 
فََسل مَ لَي  عَ  َمكح   ِهم   لََكَ َسِمع تح  قَد   إِب  َوقَاَل  ن  

َ
أ م   وََعَجبَكح َخِليي َراهِ م   َو َم  َوهح  ِ اَّلل  لح 

وَ َكَذلِ  يُّهح َوهح وََس ََنِ َولَكِ   َك َومح هح  وَ َكَذلَِك وَِعيَٰس رحوحح َطَفاهح  َدمح اآَك وَ َذلِ كَ   َمتحهح َوهح ص 
َتعَ  ح  كَ   اىَل اَّلل  َو  اَل   َذلَِك َوهح

َ
   أ

َ
ِ َوأ اَّلل  َحِبيبح  َحامِ نَا  نَا 

َ
َوأ َر  فَخ  َواَل  يَو    ِد  َم  احل  لَِواِء  َم  لح 

نَا  حَت تَهح آَدمح َفَمن  دح   يَاَمةِ قِ ال  
َ
َر َوأ َشف  ونَهح َواَل فَخ  لح مح و 

َ
لح َشافِع  َوأ و 

َ
َم ال  أ   اَل ِة وَ امَ ِقيَ ع  يَو 

لح مَ فَخ   و 
َ
نَا أ

َ
َ َر َوأ َ ِِبَلَِق رِّكح  ن  َيح رَ ن ةِ  اجل  ِخلحنِ    َواَل فَخ  ح َفيحد  تَحح اَّلل  َقَراءح  َفيَف  يَها َوَمِِع فح

ؤ  ال   ك رَ ِننَي وَ مِ مح
َ
نَا أ

َ
َر َوأ ِخرِ اَل فَخ  ِلنَي َواْل  و 

َ رَ مح األ  ِ َواَل فَخ   . يَن ََعَ اَّلل 
َ   َثنَا فاعة. وبه قال َحد  شلب ذكر ازهد باال  تابيف ك  ابن ماجهو   اِهدح ب نح مح
 
َ
وََس َوأ َحَق امح ِ ب ِن َحاتِم  ل َهَرِويُّ إِب َراِهيمح ب نح عَ بحو ِإس  ثَ   قَااَل   ب ِد اَّلل  نَا َحد 

َ
ن بَأ

َ
َشي ٌم أ   نَا هح

ُّ ب نح َزي ِد ب ِن جح  َة َعن  ََعِ َ يِب نرَض 
َ
اَعَن َعن  أ يِب َسِعيد    د 

َ
نَ "  :  ملسو هيلع هللا ىلصهلل  رسول ا  قَاَل   اَل قَ   أ

َ
ا  أ

 َم َواَل   آدَ دح َودَلِ َسيِّ 
َ
َر َوأ لح فَخ  و 

َ
ر ضح   نَا أ

َ َم    َعن هح   َمن  تَن َشقُّ األ  رَ يَو  نَا    ال ِقيَاَمِة َواَل فَخ 
َ
َوأ

لح َشافِع  وَ  و 
َ
لح أ و 

َ
َر    أ ع  َواَل فَخ  َشف  َ وَ مح ِد بِ لَِواءح احل  َم ال ِقيَاَمِة َواَل   يَِدي م  رَ فَ   يَو   ."خ 

املكرثين   أمحدو مسند  بايق  م  يف  أيب يف  اخل  سند  قاسعيد  وبه  ل  دري. 
َثنَا َشي    َحد  ُّ هح َثنَا ََعِ َة َعن     ب نح َزي د  ٌم َحد  َ يِب نرَض 

َ
يِب َسِعيد  قَاَل قَاَل  َعن  أ

َ
ولح  أ ِ  رَسح  اَّلل 
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 : "ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ال  يِّ نَا سَ أ َم  يَو   دح َودَلِ آَدَم 

َ
َوأ َر  لح َمن  نَا  ِقيَاَمِة َواَل فَخ  و 

َ
  تَ أ

َ مَ ر  ن َشقُّ َعن هح األ    ضح يَو 
رَ اَمِة َواَل ال ِقيَ  نَ  فَخ 

َ
و   َوأ

َ
رَ ا أ َم ال ِقيَاَمِة َواَل فَخ   ."لح َشافِع  يَو 

  نبينا   ا اهللاليت أعطاه   مسخلعة املحمدية من الفضائل االشفا   نواعلم أ
ويولم    ملسو هيلع هللا ىلصُممدا   قبل.  من  األنبياء  من  أحدا  اإ قال  يعطها  املقامن    لشفاعة يه 

 ل.  عند اهلل عز وج  ملسو هيلع هللا ىلصنليب اذلي يقومه ا املحمود
ري   خح انليب  وقد  بع  ملسو هيلع هللا ىلص  يدخل  فاختار  بأن  والشفاعة  اجلنة  أمته  ض 

أعشفال ألنها  تعماعة،  اخلوف  نؤمامل  م،  من  إلنقاذهم  جيعا  والفزع  الشني  ديد 
أخرجه     اليت تسىم بالشفاعة العظىم، كماوم القيامة. ويهوال يمن أهواألكَب  

َثنَا  وانلار. وبه قال  نةب صفة اجلرقاق باكتاب ال  يف  ابلخاري  تَي بَةح ب نح َسِعي   َحد  د   قح
َماِعيلح ب نح  َثنَا إِس  ر  ع َفر  َعن   جَ   َحد  يِب َسِعيد     ن  و عَ َعم 

َ
ِيِّ ال  َسِعيِد ب ِن أ َبح

يِب  َمق 
َ
 َعن  أ

ح  َري َرَة ريَِضَ اَّلل  ن هح قَاَل قحل تح هح
َ
ِ    َعن هح أ وَل اَّلل  عَ  َمن  يَا رَسح س 

َ
َم   بَِشَفاَعِتَك  اِس دح انل   أ يَو 

َري َرَة لََقد  "  : يَاَمِة َفَقاَل ال قِ  بَا هح
َ
    َظنَن تح يَا أ

َ
 أ

َ
أ و  هَ َعن     ليَِن ن  اَل يَس 

َ
َحٌد أ

َ
َِديِث أ لح  َذا احل 

ي تح مِ 
َ
ِ ر ِصَك ََعَ  ن  حِ ِمن َك لَِما َرأ َعدح انل اِس ب س 

َ
َِديِث أ ن   مَ َمِة   ال ِقيَا َفاَعيِت يَو مَ شَ احل 

ح خَ اَل إهَِلَ إاِل   قَاَل   ."ِسهِ الًِصا ِمن  قِبَِل َنف   اَّلل 
 اهلل عنه.  يضر هريرة  د أيب  كرثين يف مسنامل يف بايق مسند    أمحدوأخرجه  

ثَ وبه قال   خ  نَا سح َحد 
َ
َماِعيلح أ نَا ِإس 

َ
ن بَأ

َ
ٌرو َعن  َسِعيد  عَ لَي َمانح أ يِن َعم  َري  ن  ََبَ يِب هح

َ
َرَة   أ

عَ   ملسو هيلع هللا ىلص   لِلن يِبِّ قحل تح َل  اقَ  س 
َ
َم اانل اِس دح  َمن  أ لََقد   : "ملسو هيلع هللا ىلص  نل يِبُّ اَل اِقيَاَمِة َفقَ ل   بَِشَفاَعِتَك يَو 

يَ   ا  َظنَن تح 
َ
َري َرَة أ هح ا   بَا  َهَذا  َعن   ليَِن 

َ
أ يَس  ال  

َ
َل  أ و 

َ
أ َحٌد 

َ
أ َِديِث  رَ ِمن َك  حل  ِمن   لَِما  ي تح 

َ
أ
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رأ ق

 
 ما ي ق

 

َِديِث   ِحر ِصَك  احل  انل  ََعَ  َعدح  س 
َ
أ بَِشفَ   ال  اِس  َم  يَو  قَاَل ِة  امَ ِقيَ اَعيِت  اَل  َمن   ح    إهَِلَ   إاِل  اَّلل 

ِسهِ  مِ َخالَِصةً   . "ن  قِبَِل َنف 
شفاع م   ملسو هيلع هللا ىلص ته  وتعم  أمتهاملذنبني  جهنم  ن  نار  من  بها  كما  ّترجون   .

سَ   جلنة وانلار. وبه قالفة ااب الرقاق باب صيف كت   ابلخاريأخرجه   َثنَا مح ٌد  َحد  د 
ثَ  عَ َحد  ََي َي  ََسِن نَا  احل  َوانَ   ِن ب    ن   َحد  َذك  بح َثنَ  

َ
أ عِ   و ا  َثنَا  َحد  َرا رََجاء   ب نح م  َصني      نح  حح

ح  اَّلل  َعن  ريَِضَ  َما  َعن هح قَو  رح خي"  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصانل يِبِّ      ِمن  جح  د     ٌم  َم  ُمح بَِشَفاَعِة    ملسو هيلع هللا ىلصانل اِر 
َ َفيَد   لحوَن اجل  حَسم  ن  خح َن ا َة ي َهَ و   " يِّنيَ مِ ن  جل 

داودخرجه  وأ با  أبو  السنة  كتاب  الشيف  يف  اذلي  ب  اللفظ  بنفس  فاعة 
أيضا    .ابلخاري اه  رو ح   يف  أمحدوأخرجه  يف  ابلْصيني  عممسند  بن ديث    ران 

َسَ وبه قال    اهلل عنهما.  حصني ريض َثنَا ََي َي َعِن احل  َواَن قَ َحد  ثَ ِن ب ِن َذك    يِن اَل َحد 
بحو رَجَ 

َ
رَ ثَ َل َحد  ء  قَااأ َصني   يِن ِعم  جح ِمن  انل  "  :  اَل قَ   ملسو هيلع هللا ىلص يِبِّ   َعن  انل  انح ب نح حح ٌم  اِر قَو  خَي رح

 َ د  بَِشَفاَعِة ُمح و نَ  ملسو هيلع هللا ىلص  م  ََهن    فَيحَسم   ."ِميِّنيَ اجل 
من   وما ذكر نيِ سَ فَ نَ نار أن لل نم باب ما جاءجهيف كتاب صفة  الرتمذيو

دح  د  حَ صحيح. وبه قال  ، وهو عنده حسن  وحيدهل اتلمن أ  رخيرج من انلا َم  َثنَا ُمح
ار  ا بَش  ب نح  َحد    ب نح  ََي َي  ثَ َسِعيَثنَا  َحد  َواَن  د   َذك  ب نح  ََسنح  احل  رََجاء   نَا  يِب 

َ
أ َعن  

َراَن ب ِن ال عح  رحَجن  قَ يَلَ "  :قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  انل يِبِّ ن   َصني   عَ حح   َطارِِديِّ َعن  ِعم  م  مِ ٌم  و  خ 
ح
ِمن     يِت ن  أ

حَسم   ََهن ِميُّونَ انل اِر بَِشَفاَعيِت ي َن اجل   ."و 
الشفاعة. وبه قال  يف    اجهابن مو الزهد باب يف ذكر  َ كتاب  َثنَا ُمح دح  َحد  م 

ار  ب نح  ا َثنَ   بَش  ب نح    اَحد  َحد  َسِعيد  ََي َي  َسَ   احل  ب نح َثنَا  وَ   نح  َعن  َذك  يِب اَن 
َ
أ رََجاء      
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 َسِل م   َعلَي ِه وَ ا رَبِّ َصِل  يَ 

م  َصلِّ وََسلِّم  وَ ا  ك  َعلَي هِ ارِ بَ للّٰهح

 
 

 

عِ َعن  ِديِّ  َطارِ ال عح  ا  َعن    ِ حَصني  احل  ب ِن  َراَن  رحَجن   "  : قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصيِبِّ  نل  م  انل اِر  يَلَخ  ِمن   ٌم  قَو 
ََهن مِ بَِشَفاعَ  َن اجل  و  حَسم   . "نيَ يِّ يِت ي
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 ما ي ق

 

 
 
َ
َنا لََك ن ا فَ إِ الرحيم.    ِمْسِب اهلل الرمحن .  مِ ي  جِ ر  لا  انِ طَ ي  الش    نَ مِ   اهللِبِ   ذح و  عح أ َتح 

ِبي   ِفَر لََك اهللح َما َتقَ     ًناَفت ًحا مح َمتَهح يِلَغ  َر َويحِتم  نِع  خ 
َ
َم ِمن  َذن ِبَك َوَما تَأ د 

َتِقيًما   س  مح اًطا  ِِصَ ِديََك  َويَه  َكَ   َعلَي َك  عَ ا  َويَن ْصح ا  ً نَْص    ًزاِزي  هللح 
17 

م    د  قَ لَ  و  رَ   َجآَءكح  ٌل سح
َ
أ ِمن   م    ِسكح َحِري ٌص ي زٌ َعزِ   18ن فح َعِنتُّم   َما  َعلَي ِه   

م  بِال مح َعلَ  َ ِمنِ ؤ  ي كح يِبَ   ٌف ر ِحي ٌم  وؤح  رَ ني  ل  َحس   إهِٰلَ  َْل اهللح  فَإِن  تََول و ا َفقح

 
 3-1الفتح:  17
قوهل 18 تناسب  اْلية  َمن   ﴿ىل:  تعا  هذه  ح ٱلََقد   ِمِننيَ ٱ   ََعَ   َّلل  ؤ    َبَعَث   إِذ    ل مح

واًل   ِفيِهم   ن    رَسح ِسِهم   مِّ نفح
َ
يِهم    ۦَءايَِٰتهِ   َعلَي ِهم    َيت لحوا   أ مح   َويحَزكِّ هح َمةَ ٱوَ   ل ِكتََٰب ٱ َويحَعلِّمح ِك    ﴾ حل 

السالم  أخري   آيةوتناسب  .  ( 164عمران:    )آل عليه  إبراهيم  دعوة  َرب نَا  ﴿:  يف 
واًل   ِفيِهم    ب َعث  ٱوَ  م    رَسح ن هح َءايَِٰت َعلَ   َيت لحوا    مِّ مح  ي ِهم   هح َويحَعلِّمح َمةَ ٱوَ   ل ِكتََٰب ٱ َك  ِك    حل 

يِهم   نَت   إِن َك   َويحَزكِّ
َ
َ ٱ  ل َعِزيزح ٱ   أ يِب  ":  ملسو هيلع هللا ىلصفذللك قال  (.  129)ابلقرة:    ﴾ ِكيمح حل 

َ
َوةح أ نَا َدع 

َ
أ

ِعيَٰس  َوبَِشاَرةح   ، آِمنَ إِب َراِهيَم  يمِّ 
ح
أ َيا  َورحؤ  ت  ، 

َ
رَأ ال يِت  َهاتح  َوَكذَ ،  َة  م 

ح
أ   انل ِبيِّنيَ لَِك 

ة األحزاب باب إين عبد  كتاب تفسري سوريف    صاحب املستدرك ". أخرجه  يََري نَ 
 يف طينته.  دلنلبيني وأيب منجاهلل وخاتم ا

 ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا وصفيف  قرآن الكرميمن ال تيسرما 
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َو رَ إاِل   َو َعلَي ِه تََولك  تح َوهح 19  ِظي مِ  ال َعر ِش ال عَ بُّ  هح
َ ا   ن  إِ     َكتَهح ئِ اَل مَ وَ   َّلل 

َها  يَا  ، انل يِبِّ   ََعَ   20نَ لُّو  َص يح  يُّ
َ
ي    أ ِ و    لَي هِ عَ   اَصلُّو    ا آَمنحو    نَ اذل  ِلي    اوََسلِّمح  ًماتَس 


21 

م  َصلِّ وََسلِّم  وَ ا  ك  َعلَي هِ ارِ بَ للّٰهح

  
َل اهللِ َساَلٌم َعلَي َك يَ  و   22ا رَسح

 

 
 129-128بة: واتل 19
ا من أبواب تفسري  وجعله باب -ال َعايِلَِة    فيما نقله عن أيب  ابلخاري قال   20

األحزابس َثنَاؤحهح ا  َصاَلةَ بأن    -ورة   ِ عِ   َّلل  وََصاَلةَ ن  َعلَي ِه  ال َماَلئَِكِة  ال َماَلئَِكِة    َد 
 .  ءح اَع ادلُّ 

 56األحزاب:  21
بضمري املخاطب يف التشهد "السالم    ملسو هيلع هللا ىلصالم َع انليب  سلا  صح وقد     22

صفة  يف كتاب أبواب    ابلخاري أخرجه     وبراكته"، كماها انليب ورمحة اهللأيعليك  
التشهد يف  باب  االصالة  وكذ  با  اْلخرة  يتخري  ب  يف  الن  مما  بعد  تشهد.  ادلاعء 

باب  و الصالة  العمل يف  كتاب  ويف  من سىم يف  الصالة.  أو سلم يف  قوما    كتاب  
با وكذاالستئذان  تعاىل  اهلل  أسماء  من  السالم  و ب  بايلدين.  األخذ  باب  يف  يف  ا 

 ملؤمن".  باب قول اهلل تعاىل "السالم ا اتلوحيد كتاب
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بكت   يف  مسلموأخرجه   الصالة  الاب  الص اب  يف  وأخرجه  .  ةالتشهد 
اب  ، ويف كتاب انلاكح ب  التشهدالصالة باب ما جاء يفيف كتاب صفة    الرتمذي

انلاكح.  ما ج ابلابأحاديث كثري  أيضا  لنسايئلواء يف خطبة  هذا  . كذلك  ة يف 
 . ادلاريمو مالكو أمحد و ابن ماجهو داود يبأل

-  ؤمننيملوا   نيسلماملمن  وات  مالم َع األل َع استحباب الس ديل  هذا
األنبياء  ال والشهداءسيما  وقد  واحرتاماهلم  داعًء    -احلنيوالص  واألويلاء    قاهل. 

ر" أو  لسالم َع أهل ادليابكر( "ا  اية أيب ا مر باملقابر وقال )يف رولكم  ملسو هيلع هللا ىلص انليب  
"السالم علي رواية زهري(  ادليا)يف  أهَل  اجلك  يف  مسلمأخرجه  ر".  كم  نائز  تاب 

يف كتاب اجلنائز باب    النسايئوا.  ألهلهور وادلاعء  لقبعند دخول ا   يقالما    ابب
باب ما جاء  اء يف اجلنائز   كتاب ما جيف  جهابن ماواالستغفار للمؤمنني.  األمر ب

املقابر.   ا مفي إذا دخل  األن  أمحدو  يقال  بايق مسند  كتاب  بريدة يف    صار، حديث 
 ه.  ريض اهلل عن لّم ألس ا

السال ووأما  األنبياء  َع  فك م  الرتمما  املرسلني  كتاب  أخرجه  يف  ذي 
إذا سلم يقول  ما  باب  قال  الصالة  وبه  الصالة.  خَ   من  َرَوى  َهَذا  َوقَد   اءح  َذ  احل  ادِلٌ 

َارِِث ََن َو َحِديِث اَعِصم   ِ ب ِن احل  َِديَث ِمن  َحِديِث اَعئَِشَة َعن  َعب ِد اَّلل  َوقَد  رحِوَي  احل 
انل يِبِّ  ن هح اكَ   ملسو هيلع هللا ىلص  َعن  

َ
ولح أ َيقح الت س  بَ   َن  َد  وَح  "ِليِم  ع  ح  اَّلل  إاِل   إهَِلَ  هَلح  اَل  هَلح  يَك  َُشِ اَل  َدهح 

ل   َطي َت  ال مح ع 
َ
م  اَل َمانَِع لَِما أ ء  قَِديٌر الل هح ِّ ََش  َو ََعَ لكح َم دح َيح ِِي َويحِميتح وَهح كح َوهَلح احل 

وَ   َواَل  َمنَع َت  لَِما  ع ِطَي  ذَ مح َين َفعح  ا اَل  َدِّ  ا  َدُّ ِمن  جل  اجل  و  ". َك  َيقح اَكَن  ن هح 
َ
أ َعن هح  :  لح َورحِوَي 
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انِ ِفي  رَ   يَا  ج  رَ  َوادل  َع الش 
َ جِ َفًة يَا  َعط    مِ ال َعلَ   ةَ ري 

َهي َل 
ح
حو ِد َوال َكَرمِ   23يَا أ  اجل 

َاٌن بِذَ  ََرمِ ََن نح ِجري   24ا احل 
ِ َحَرمِ  ََسِن  اإل  َساِن َواحل   ح 

م  بِِه َسَكنحو    اََن نح ِمن  قَو 
فِهِ وَ  ِمنحو ا بِِه ِمن  َخو 

َ
 م  أ

ٰاِن    اِت آيَ وبِ  ر   25نحو ا عح ال قح

 

ال ِعز  " رَبِّ  َربَِّك  ب َحاَن  رَبِّ  سح  ِ َّلِل  دح  َم  َواحل  ر َسِلنَي  ال مح ََعَ  وََساَلٌم  وَن  يَِصفح ا  َعم  ِة 
   . "ال َعالَِمنيَ 

قول الرجل إذا  يصنفه كتاب الصالة باب ماذا  جه ابن أيب شيبه يف م وأخر
يِب َهارحونَ قال  . وبه ةالنْصف من الصا

َ
َشي ٌم َعن  أ َثنَا هح ِريِّ َحد  حد  يِب َسِعيد  اخل 

َ
   َعن  أ

انل يِب    َسِمع ت   : افِهِ   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  ان ِْصَ ِعن َد  َصاَلتِِه  آِخِر  يِف  ولح  َيقح ة   َمر   َ ب َحاَن  "  :َغري  سح
ونَ َربِّك رَبِّ ا  ا يَِصفح ِة َعم  ر َسلِ   وََساَلٌم ََعَ   ل ِعز  َ نيَ ال مح ِ رَبِّ ال َعالَِمنيَ  َواحل  دح َّلِل     ."م 
اا 23 بمعىن  انلا ريتلكثتلصغري  أكرث  أي  أهل،  والكرم  يةس  اجلود  .  يف 

ب  نقرأها  أن  املبالغةصويمكننا     يغة 
َ
اهلاء) يل"  هِ "أ وكرس  اهلمزة  ها  ومعنا،  (بفتح 

 ريح املرسلة. حَّت يكون أجود من ال  والكرمأهلية اجلود يف  ملسو هيلع هللا ىلصمبالغته 
 مكة املكرمة: مأي بهذا احلر  24
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   ا ِفي َن   فَات ئِد  
َ
 َوَهِن ال    اخَ أ

َط    فح رِ ع  نَ   نَا َوَتع ِرفح   26َحاابل 
َي تح  َفا َوابل  نَا  27َوالص  لَفح

 
 28يَأ

 30 ِمىٰن ي فح خَ وَ   29َلٰ ال َمع   َونَلَا
ِن  ن  َوكح لََمن  ٰهَذا َوكح  31فَاع 

 
َ ح األ  بح اِم  نَ َونَلَا َخري 

َ
 أ

ح   تَ   َوََعِ ر   ٰٰض َحَسبح ال مح
ِ سِّ  الَوإِىَل   َنن تَِسبح   32ب َطني 

 
 ا بعناية اهلل ونح عح  25
 أي الصحراء 26
 أي بيت اهلل  27
 نا مؤلفا هل َيعل 28
معَل  29 مقَبة  معالة.  أي  قيل  املسج ،  بشمال  احلرامتقع  مقَبةد  ويه   . 

قاسم وعبد  نيه الة بنت خويِل واب وأعمامه وأم املؤمنني خدَي  ملسو هيلع هللا ىلصأجداد الرسول  
 . ألويلاء والصاحلنيا و نيواتلابع ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  أصحاببعض  . ودفن فيها اهلل

 اجلنويب ىن  سفح جبل مِ ف اذلي يقع يف ي  أي مسجد خَ  30
 اهلل فيه  كن اعبدئره وكن زا  31
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 َ  33ِن ِمن  َدخَ ا ِفي ِه  م    اًب سَ ن
و اإَِمام  َبع    م  كَ   َدهح َخلَفح

ِرفحو ا   34ِمن هح َساَداٌت بَِذا عح
ِف  ا ال وَ َوبِٰهذَ  و اد  وح قَ ص   ِصفح

َمِن  ِر َوالز  ه   ِمن  قَِدي ِم ادل 
 35َن ََعِ ِدي  َعابِ ال    ِمث لح َزي ِن 

َاقِرِ  ِ   36َواب ِنِه ابل   َوِل   َخري 
َِماِم الص  

َِفلِ   37قِ دِ اَواإل   38احل 

 
،  يد. إال أن السبط ابن ابلنت احلف مرادف. السبط أي احلسن واحلسني 32

 فيد ابن االبن. واحل. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  تنبفاطمة مثل احلسن واحلسني ابنا  
 اد ِقدر والفسهر من ال أي مط 33
 . بسيادتهم  رفوأي عح  34
 بن َع بن أيب طالب  بن احلسني لعابدينن اَع زي وهو 35
بن اسمه   36 العابدين  زين  أيب طالب.   احلسني  ُممد بن َع  بن    بن َع 

بأنه    ةالشيع  عتقدا إماما.  اخلامساإلمامية  عرش  اثىن  السنة   أماو   من  أهل 
فقهاء  ، وهو من  جالتله  ع َع مَ ع مح   جليل إمام بارتابِع   يعتَبون أنه فواجلماعة  

 م. عه يف العلوتوس  ره ر تلبق  اققيل هل ابل. مينة وأئمتهاملدأهل 
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ل المولد  ب 

 
رأ ق

 
 ما ي ق

 ٍّ َقِ اَل ل عح ِذي ا  39َوََعِ ِ  ايل   ني 
و ا  دح ي َن هح ِ مح اذل  مح ال َقو   40َفهح

ِل اهللِ قَ  و ا َوبَِفض   د  َسِعدح
ِ َوِلغَ  و ا   ري   اهللِ َما قََصدح

ر    ِن يِف قََرنِ آَوَمَع ال قح
ه  
َ
َطٰف   لح أ ر َبي ِت ال محص  هح  41 الطُّ

َما
َ
م  أ ر ِض فَ   نح هح

َ
ِكرِ األ  اد 

ح ا بِ و  هح ِب  شح  َن 
َ رِ الزُّ  مِ األ   هح

َنِ آَء يِف اا قَد  جَ لَمَ ث  مِ   42لسح 

 
.  بن احلسني  بن َع  دعفر بن ُمم أبو عبد اهلل جاسمه   ر.  وهو ابن ابلاق37

با يع و  صدقهل  لصادق لقب  أنه  لم  اإلثنا عرشية،  وعند  الكذب.  منه  اإلمام  رف 
يع أنه  السنة  أهل  وعند   ممتَب  السادس. 

ح
أ أن  سلسلة  إيله  الطريقسند  ة  هل 

 ة.ي  نِّ السُّ  وفيةالص
 املمتلئ بالَبكة  38
 بن الصادق ا 39
 هدوا بهداية اهلل تعاىل  40
مح  ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلصهل بيته  د قال تعاىل يف حق أفق  41 ِهَب َعنكح ح يِلحذ  َما يحِريدح اَّلل  إِن 

ِهريً  م  َتط  َركح َي ِت َويحَطهِّ َل ابل  ه 
َ
َس أ  (33زاب: )األح  ﴾ االرِّج 
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ل المولد  ب 

 
رأ ق

 
 ما ي ق

ٌ لِلَن َجاةِ   إَِذا  43وََسِفني 
َت ِمن  طح  ِّ ِخف  فَاِن لكح ٰذى   و 

َ
 أ

نح َكَذا   44فَان جح ِفي َها  و   اَل تَكح
 

 جاء يف اخلَب  كماأي  42
وَ حَ َل. وبه قال  رواية عن أيب يع  يف تفسريه  ري قد نقل ابن كثو 43 َثنَا سح ي دح  د 

سَ ا لح   ِعيد  ب نح  َفض  مح َثنَا  َحد   ،    : قَاَل  َحنَش   َعن    ، َحاَق  إِس  يِب 
َ
أ َعن    ،  ِ اَّلل  َعب ِد  ب نح 

َاِب  ابل  ِِبَل َقِة  آِخٌذ  َو  َوهح َذرٍّ  بَا 
َ
أ َعرَ   َسِمع تح  َمن    ، انل اسح  َها  يُّ

َ
أ يَا   : ولح  َفقَ َيقح د   فَيِن 

ن َكرَ َعَرفَيِن ، وَ 
َ
 َمن  أ

َ
نَا أ

َ
ِ  بحو َذرٍّ  يِن فَأ وَل اَّلل  ولح : "    ملسو هيلع هللا ىلص، َسِمع تح رَسح ِل  َيقح ه 

َ
َما َمثَلح أ إِن 

نحوح   َسِفينَِة  َمثَلح  م   ِفيكح َعن  ،  َبي يِت  َّتَل َف  َوَمن    ، ََنَا  َدَخلََها  َهلََك َمن   انظر "َها   .
 . 33زاب آية  ورة األحسل  ن كثري اب  تفسري

مثل أهل  باب    رة هودكتاب تفسري سو  يفمستدركه  يف  احلاكم  وأخرجه  
نَا :  بييت مثل سفينة نوح. وبه قال ََبَ خ 

َ
َدح ب نح    أ مح 

َ
َحاَق ال َهاِشِّمُّ ، َثنَا أ ونح ب نح ِإس  َمي مح

حسح ب نح  َب اِر ، َثنَا يحون لح ب نح َصاِلح  َعب ِد اجل  َفض      بحَكري   ، َثنَا ال مح
َ
َحاَق ،  ، َعن  أ َعن   يِب إِس 

َو آِخٌذ بِبَاِب  اَل : َسمِ ل ِكنَايِنِّ قَ َحنَش  ا ولح َوهح بَا َذرٍّ ، َيقح
َ
َها انل اسح ،  ع تح أ يُّ

َ
بَِة : أ ال َكع 

نَ 
َ
فَأ ن َكَريِن 

َ
أ َوَمن    ، َعَرف تحم   َمن   نَا 

َ
فَأ َعَرفَيِن  ِ  َمن   وَل اَّلل  رَسح َسِمع تح   ، َذرٍّ  بحو 

َ
أ   ملسو هيلع هللا ىلصا 

ولح يَ  ِل َبي  مَ : "قح ه 
َ
. "ََنَا ، َوَمن  َّتَل َف َعن َها َغِرَق   بََها، َمن  َرِك   ِفينَِة نحوح  يِت َمثَلح سَ ثَلح أ

يويط يف  الس  ا. وهذه الرواية نقله343، ص.  2ج.    انظر املستدرك َع الصحيحني
 . 69، ص. 8.  جكتابه ادلر املنثور 

 أي يف السفينة 44
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ل المولد  ب 

 
رأ ق

 
 ما ي ق

َتِصم  بِاهللِ وَ  تَ َواع   ِعِن اس 
َنا بََِب  رَِب  فَان فَ   م  َكِتهِ ع 

ىٰن  حس  ِدنَا احل   م  َمِتهِ ر  ِِبح   َواه 
ِمت  

َ
 م  ِتهِ ي قَ َطرِ   َنا يِف َوأ

عَ   ِمَن ال ِفَتِ   افَاة  َومح
م  َصلِّ وََسلِّم  َوبَارِك    َعلَي هِ   اللّٰهح

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
ان ث  صل ال

 ي الف 

دمة المولد  ي مق 
 
 ف
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دمة المولد  مق 

 
 

 
 

ُد  َمح حَوِل    2الحَغاِلبح  1وِي  قَ الح  هللِاْلح اِلِب  3ال َا  4الطَّ حَوارِِث  5ِعِث اْلح   6ال
حمَ  اِلِب  7انِِح ال َائِِن َوالزَّ َواِن ََكئِ ََعلِِم الح   8السَّ اِهِب ِل آئِ ْلح ُ   َواذلَّ ُه حُ ب  سَ ي

 
 ظلموال زيخلمن ا اء ومن يشنيوالصاْلاملؤمنني  جناءيف إ  1
 هءَ اأنبياءه وأويلَعدى داه وَع نملك  اذلي يغلب 2
 ول األمور لكها 3
هو اذلي ب الفعل وانلايه آلمر هو اذلي يطلوانلايه. ا آلمرأي ا 4

 عليطلب ترك الف
، انلومائمني من أو إيقاظ انل من القبور وىت. منها إحياء املناللبعث مع 5

 :ألعرافا رةوس يف كذا .60 ،36نعام: ألا ف . و259و  56 :قرةاْلسورة  كما ُذكر يف
، 19، الكهف: 79اء: . وذكر أيضا يف سورة اإلرس38و  21 ، انلحل36ْلجر: ، ا14

من: ، لق56، الروم: 87ء: ، الشعرا 100و 16 ، املومنون:7و  5، اْلج: 33و  15مرثم 
 اهنمو .12 مس:لشوا  7: ابن، اتلغ6، املجادلة: 79، ص: 144، الصفت: 52، يس: 28

دمة المولد  مق 
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دمة المولد  مق 

ح  حَمآئُِل َوالطَّ  9فُِل آلا ُدُه ا  10الحَغارُِب وَ  عُ الِ َوال    اِمُت َوالصَّ  نلَّاِطُق َويُوَح 
 َ آئُِب اِمُد َوالح ُِب   َواذلَّ اكِ  11يَْضح ِِلِ السَّ لِ بَِعدح ُكُن بَِفضح ِه  ُن َويَسح

 

 :، النساء164 :، آل عمران248-246، 129 :اْلقرة رةوس يفر ذكا كم، الرسلإرسال 
، 84، 36 :: انلحل75، 74 :، يونس46 :اتلوبة، 103األعراف: ، 13و  12: ، املائدة35
، 59 :، القصص36 :، الشعراء51، 41 :الفرقان، 19الكهف: ، 94، 15 :، اإلرساء89

 ال حنددهنا . و31ئدة: املا رةسويف  ذكر مالث، مارةثاإل ومنها. 2 :ةالمع، 40 :اغفر
 بهذه اثلالثة.  انيهامع

نَت   ا د  فَر ِن رَب  اَل تََذر ﴿ه ندائبه زكريا يف  ، وصفهوهو خري الوارثني 6
َ
  َوأ

 (89)األنبياء:  ﴾نيَ ثِ رِ ا   وَ ل ٱ  ريُ خَ 
 .يةطع: الابكرسه  ملنحةأو ا : العطاءمنح بفتح املياسم فاعل من امل 7
َوإِنح  ﴿ كما يف قوِل تعاىل:لقهر. ىلع ا ريغلامن ع اليشء ب نزالسل 8

تَنحِقُذوُه ِمنحهُ  بَاُب َشيحئ ا اَل يَسح لُبحُهُم اذلُّ انظر مفردات ألفاظ  (.73)اْلج:  ﴾ يَسح
 ب".-ل-اغب األصفهاين، مادة "سرآن للرقال

ا فَلَ ﴿: ِل تعاىل: اغب. كما يف قوفعل أفلاسم فاعل من  9    مَّ
َ
ال   قاَل   فََل أ

ِحبُّ  
ُ
 .( 78: ماعنأل)ا ﴾ نيَ فِلِ اآلح أ

نَّ ﴿كما يف قوِل تعاىل:  10
َ
لَمح تََر أ

َ
َ ٱأ َمََٰوَِٰت ٱ  ِف  َمن ۥ َِلُ  يَُسب حُ  ّللَّ رحِض ٱوَ  لسَّ

َ   ألح
ُ ٱوَ  ريح فََّٰت   لطَّ ِبيَحهُ  ۥ َصاَلتَهُ  َعِلمَ  قَدح  لُكل  َصَٰٓ ُ ٱوَ   ۥ َوتَسح عَ  بَِما   َعِليم  ّللَّ ر: نلو)ا ﴾ لُونَ َيفح

ُر  وَ هُ ﴿ تعاىل:وقوِل  ،( 41 حُمَصو  َاِرُئ ال َاِلُق اْلح ُ اخلح َماءُ  َِلُ  اّللَّ سح
َ َنَٰ  األح ُسح   َِلُ  يَُسب حُ   اْلح

َماَواِت   يِف   َما رحِض   السَّ
َ َِكيمُ   الحَعِزيزُ   وَُهوَ    َواألح  (24)اْلرش:  ﴾ اْلح
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دمة المولد  مق 

ارُِب  َ إاِلَّ  12الضَّ   (اهللُ )آل إِِلَٰ
َ
هَ َحِكيحم  أ   َعَجآئِِب لح اوَ  هِ َع ِحَكمِ بَِديح  رَ ظح

ِكيح   ِتيحِب تَرح ا وَعَ  َخلََق ُُمًّا  13الحَقَواِلِب هِ ذِ ِب هَٰ يِف تَرح م  ا َوَعظح ُضد 
اق ا َوَْلح ُعُروح وَ  تَ  ،م  م  ُمؤح ا ِبنَظح ا وََشعحر   َمآء  َدافِق  ِمنح ﴿ 15ُمََتَاِكب   14ِلف  وَِجْلح 

ِ بَ ََيحُرُج ِمنح  لحِب َوا انيح َ لصُّ يحم  بََسَط رِ كَ   اهللُ(الَّ إِ  ِلََٰ )آَل إِ  16﴾ آئِِب لَتَّ
حمَ كَ  َط بَِساخِلَلحِقِه  ِ   َواِهِب َرِمِه َوال نحَيا َس  ال  إِىَل يِف لُك  يَلحلَة   ُل يَنح َمآِء ادلُّ

ِفر  َهلح ِمنح تَآَويُنَاِدي: َهلح ِمنح ُمسح  ة  َهلح ِمنح َطاِلِب َحاجَ   ئِب  تَغح
نِ فَ 

ُ
ح أ 17 اِلَب َمَط يحلَُه ال

 فَلَوح رَ  
َ
ُ  َت يح أ امَ اخلح اِقَي  دَّ   اىلَعَ  ام 

َ وحا َجادُ  َقدح وَ  18قحَدامِ ألح

 
 أي يتحرك 11
 أي املتحرك 12
 : إنسانقالبمجع  13
 جمنسوم عئتالف: جمتماال نم 14
اركة، أي تراكب بعضه بعضا. واملراد به شامل ن بمع من الَتاكب 15

 برت  م
ِ  ﴿، كما يف قوِل تعاىل: أي صلب الرجل وترائب املرأة 16 ََيحُرُج ِمن بنَيح

َائِِب  لحِب َوالَتَّ  (7: طارق)ال ﴾الصُّ
املسافرين وقرصها باب وهذا كما أخرجه مسلم يف كتاب صالة  17

بُو وبه قال  ه.في ةبجاواإلكر يف آخر الليل واذل دلَعءلَتغيب يف اا
َ
َثنَا ُعثحَماُن َوأ َحدَّ

ِِب َشيحبََة قَاَل 
َ
ُظ اِلبحََنح أ َنحَظِِلُّ َواللَّفح َحُق بحُن ِإبحَراِهيَم اْلح ِِب َشيحبََة َوإِسح

َ
ِر ابحَنا أ بَكح
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دمة المولد  مق 

َواكِ  ُموحِع السَّ َ   19ِب بِادلُّ َم بنَيح ِسِه    ب  آئِ م  َوتَ  نَادِ َوالحَقوح وََخآئِف  نِلَفح
نُوح  ُيَعاتُِب  ُ َفاَل يَ  ِب ِإيَلحِه َهارِب  َوآبِق  ِمَن اذلُّ نَ َزال ِ يِف ا وح َفاِر سح الح ِتغح

َل  20انلََّهارِ  َكفُّ  فَّ كُ يَ  َحّٰت  َوقَدح َفاُزوحا  22وحنَ دُ وح عُ يَ فَ   21الحَغيَاِهِب  ُذيُوح
حَمطح  َرُكوحا بِال دح

َ
ُب رَِضا الُوحِب َوأ حَمحح ِم ل َحد  ِمَن الحَقوح

َ
  َوُهوَ وحِب َولَمح َيُعدح أ

 

نَا َوَقاَل ا ََبَ خح
َ
َحُق أ َثنَا إِسح َخَراِن َحدَّ ِِب إِسح  ر  وُص َجِرير  َعنح َمنح آلح

َ
َغر   نح عَ  َحَق َعنح أ

َ األح
 ِ ِِب ُهَريحَرَة َقااَل قَاَل رَُسوُل اّللَّ

َ
ِِب َسِعيد  َوأ

َ
ِويِه َعنح أ ِلم  يَرح ِِب ُمسح

َ
ِهُل  : "ملسو هيلع هللا ىلصأ َ ُيمح إِنَّ اّللَّ

ُل نََزَل إِ  وَّ
َ نح َحّتَّ إَِذا َذَهَب ثُلُُث اللَّيحِل األح َماِء ادلُّ ِفر  نح ُمسح مِ  لح يَا َفيَُقوُل هَ ىَل السَّ   تَغح

رُ تَائِب  هَ  نح مِ  َهلح  رجه أمحد وأخ ".لح ِمنح َسائِل  َهلح ِمنح َداع  َحّتَّ َينحَفِجَر الحَفجح
 وادلاريم وابن أِب شيبة.

 بتلك الليلة اذلين يقومون  خدام الرب وعبادهأي  18
. : سال ِب السكح اسم فاعل من مجع ساكب،  19  زيد َب مثل َسكَ وانصب 

سن ححمد مل لصؤملا ايقتقش انظر املعجم اال .بَّ دمعهوانص ىكبا، أي دمع
 هو املاء الاري من العني. ع ادلمعمج. وادلموع ب"-ك -جبل، مادة "س

 أي إىل أن ينفجر الصبح 20
. انظر لسان العرب و اخلزي ن أي اهلوا  ،اذليول واألذيال مجع اذَليل 21

وِل قو .ةب، معناه الظلموالغياهب مجع الغيه .ل"-ي-، مادة "ذالبن املنظور
نفجار الصبح ظلمة الليل، أو  ل ايبد" أي اهبيغلا ليوار ذيكف كف انله"

 عباد.الذنوب ظلمة ته حو نور مغفرته تعاىل ورمحيم
 اتهم العاديةيعودون إىل حي 22
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دمة المولد  مق 

َ ِإالَّ )آَل إِ  23َخآئِب   وحجَ  ىلَٰ اعَ َوتَ  نَهُ فَُسبحَحا هللُ(اِلَٰ
َ
َر وح نُ  دَ ِمنح َمِلك  أ

د  ِبي  نَ  نح ََيح  ملسو هيلع هللا ىلص ِه ُُمَمَّ
َ
ِرِه َقبحَل أ َٰ لَُق ِمنح نُوح ِ الَدَم ِمَن الطَّ أ   24الَّزِِب نيح

َرُه ىلَعَ  َيآِء وَ وََعَرَض فَخح شح
َ  ي ُد قَاَل: هََٰذا سَ  األح

َ َجلُّ األح
َ
نحِبيَآِء َوأ

َ فِ األح  يَآءِ صح
َبَآئِ 

َرُم اْلح كح
َ
   25ِب َوأ

 َعلَيحهِ   كح رِ ابَ وَ    وََسل مح ل   َص مَّ هُ اللٰ 

َٰ   ُهوَ ِقيحَل  اَلُم( قَ  َدمُ أ َٰ اَل )َعَليحِه السَّ ِنيح أ
ُ
 َدُم: بِِه أ

َ
َ لُُه أ ح ىلعح ِقيحَل   َمَراتِِب ال

اَلُم( قَاَل نُ ُهَو نُوحح  )َعلَيحهِ  : بِِه َينحُجوح ِمَن الحغَ  السَّ ِلُك َمنح َويَ  َرقِ وحح  هح
  َخالََفهُ 

َ لِ ِمَن األح  َوا هح
َ اَلُم( قَ  هِ يح )َعلَ   إِبحَراِهيحمُ ُهوَ  َل يح قِ   قَارِِب ألح اَل السَّ

ُم حُ يحمُ إِبحَراهِ  تُهُ : بِِه َتُقوح َناِم َوالحَكَواِكِب  ىلَعَٰ  جَّ صح
َ
ُهَو  َل ِقيح   ُعبَّاِد احأل

اَلُم( قَاَل ُموحٰسَٰ لَ ُموحٰسَٰ )عَ   يحِه السَّ
َ
 ٰسَٰ ُه َولَِٰكنح هََٰذا َحِبيحب  َوُموح ُخوح : أ

اَلمُ ِه  يح )َعلَ يحَل ُهَو ِعيحٰسَٰ  قِ    ب  َوُُمَاطِ   م  يح لَكِ  : يُ السَّ ُ بِه ( قَاَل ِعيحٰسَٰ برَش 

 
 هعطاياو ه تعاىلغفران خائبا، نليله إىل حياتهمنهم يعود  أي ال أحد 23

 ه ِل.تاباستجو
 ﴿:  تعاىلاقتداء بقوِل 24

َ
ُهمح أ

َ
ِتِهمح أ تَفح نَا َشدُّ فَاسح نح َخلَقح م مَّ

َ
ا أ   إِنَّا   َخلحق 

نَاُهم ن   َخلَقح زِب   ِطني    م   (11)الصافات:  ﴾ الَّ
أكرم البرش، وسيد ودل آدم ، وأفضل انلاس منلة  ملسو هيلع هللا ىلصال خالف أنه  25

 عند اهلل ، وأعالهم درجة ، وأقربهم زلىف
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 َ َاِجِب  يح  يَدَ َوُهَو بنَيح تِِه ََكْلح َِبيحُب الحكَ ِقيحَل َفَمنح هَٰذَ  ُنُبوَّ ي ِريح ا اْلح ِ ُم اذلَّ
تَُه ُحلَّ  لحبَسح

َ
حوَ َة اأ َتُه بِتِيحَجانِ   قَارِ ل ح  َوتَوَّجح ِ ةِ ابَ هَ مَ ال َونرََشحَت   رِ اخَ تِ فح  َواالح

 رَ  ىلَعَٰ 
ح
 ي  ابحِن اَغِلب  نح لُؤَ تُُه مِ َُتح نَِِبل اخح  قَاَل: ُهوَ  ِه الحَعَصآئِِب سِ أ

ُه   مُّ
ُ
بُوحُه َوأ

َ
ُه ثُ َويَ َيُموحُت أ ُفلُُه َجدُّ بُوح كح

َ
ِقيحُق أ ُه الشَّ   اِلب   طَ مَّ َعمُّ

26 

 يحهِ لَ عَ كح  ارِ بَ اللُٰهمَّ َصل  وََسل مح وَ 

َ بَ  27اَمةَ نح تِهَ مِ  ُث عَ بح يُ  رِ   28َدِي الحِقيَاَمةِ يَ  نيح  تُِظلُّهُ  29ِه َعالََمة  يِف َظهح
َحآئُِب   30اَمةُ مَ الحغَ  ِريُّ ا  31تُِطيحُعُه السَّ ِ فَجح َِبنيح   33َوآئِِب يَلحِِلُّ اذلَّ  32لح

 
ال ينيف ثبوت  ملسو هيلع هللا ىلص دل نلبينا ُممضائالفإثبات  ديلل ىلع أنوهذا  26
، بيدهتعاىل كون آدم عليه السالم خلقه اهلل ثل م، ءاألنبيا نم هريلغ الفضائل

، وإبراهيم خليل اهلل،  اهللِج نَ ح ، ونووأناِل أىلع املراتب ،حهوونفخ فيه من ر
لكن لم يثبت  .وموٰس لكيم اهلل ، وعيٰس روح اهلل ولكمته ألقاها إىل مريم

أفضلهم وإمامهم  هو كل، وذلملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت نلبينا ، م دآلواحد منهم أنه سيد ودل 
بعضهم يف فضائله كمشاركة إبراهيم يف اخلُلة  ملسو هيلع هللا ىلصيوم القيامة، وقد شارك 

 .وموٰس يف اتللكيم
ْلحر احل امتد  ىلع سالعربية ت بالزيرةة من املناطق طقمن تهامة 27

قس لطا نأل ،ا وهادئ"حار جد  معن "، بم""اتلها السم مناألمحر.  اشتق  هذا ا
قوِل "يبعث من تهامة" أي  ح ال تهب. واملراد منايرلا تاكدو اجد  هناك حار 

 .فيها مكة املكرمةاليت  تهامة اْلجازمن  ملسو هيلع هللا ىلصيبعث 
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خاتم األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصيف آخر الزمان, وهو القيامة,  منأي قريب  28

 ال نِب بعده. سلنيواملر
، هناك ( الطري)  ةِزر  اْلََجلَ  مثل ملسو هيلع هللا ىلصه يه بني كتفيبوة. ومة انلأي عال 29

وضوء باب الب  كتايفخاري رحه اْلب. منها ما أخذا اْلاه يف ةكثريديث أحا
َثنَ  ضل وضوء انلاس. وبه قالف استعمال ثَ الرَّ  ا َعبحدُ َحدَّ َِن بحُن يُونَُس قَاَل َحدَّ نَا محح

َماَحاِتُم  َ نح ِعيَل عَ بحُن ِإسح ِد قَاَل َسمِ الح ائَِب عح   َذَهبَتح ِِب  وُل َيقُ  بحَن يَِزيدَ عحُت السَّ
ِ إِنَّ ابح يَ َفَقالَتح  ملسو هيلع هللا ىلصِِب  ىَل انلَّ إِ  يِت الَ خَ   ا رَُسوَل اّللَّ

ُ
يِت وَِجع  فَ َن أ ِِس وََدََع ِِل  خح

ح
َمَسَح َرأ

ح  َكِة ُثمَّ بِال  ََبَ
َ
أ ُت َخلحَف  وَُضوئِِه ُثمَّ ِمنح  بحُت فَرَشِ  تَوَضَّ رِهِ َفنََظرحُت  ُقمح إىَِل َخاتَِم  َظهح

َ بَ   ِة انلُّبُوَّ  ََجلَ ا   ر  زِ   َل ثح مِ   َكِتَفيحهِ   نيح  . ةِ ْلح
 ملسو هيلع هللا ىلصلشام مع انلِب هاب أِب طالب إىل انة غريبة يف ذحسهناك رواية  30

يف بدء نبوة  ناقب باب ما جاءب امل. أخرجها الَتمذي يف كتاباهما بالراءهولق
َثنَا ملسو هيلع هللا ىلصِب انل ُل بحنُ . وبه قال َحدَّ بُ الحَفضح

َ
ل  أ

عح بَّاِس و الحعَ  َسهح
َ َداِديُّ ا جُ رَ األح َغح  انَ ثَ َحدَّ  ْلح

َِن بح  بحدُ عَ  ََبَ الرَّمحح خح
َ
بُو نُوح  أ

َ
َواَن أ ِِب إِ  نَا يُونُُس ُن َغزح

َ
َحَق بحُن أ   عَ سح

َ
ِر بحِن نح أ  ِِب بَكح

ِِب ُموَٰس عَ 
َ
بِيِه َقاَل أ

َ
اِم َخرَ نح أ بُو َطاِلب  ِإىَل الشَّ

َ
َياخ   ملسو هيلع هللا ىلص ُه انلَِِّبُّ وََخَرَج َمعَ َج أ شح

َ
يِف أ

ح قُرَ  ِمنح   ي
َ
ا أ َ ش  فَلَمَّ اِهِب َهبَطُ ىلَعَ  اوفُ شح اِهُب يَلح َفَخَرَج ِإ رَِحالَُهمح  وا فََحلُّوا  الرَّ  ِهمح الرَّ

وَن َواَكنُوا َقبحَل  َحالَُهمح وَن رِ  ََيُلُّ  َقاَل َفُهمح اَل يَلحتَِفُت بِِه َفاَل ََيحُرُج ِإيَلحِهمح وَ  َذلَِك َيُمرُّ
   َحّتَّ َجاءَ ُب اهِ تََخلَّلُُهمح الرَّ فََجَعَل يَ 

َ
ِ يَ بِ  ذَ خَ فَأ َهَذا َسي ُد  اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ِد رَُسوِل اّللَّ

َ ا رَُسوُل رَب  الح لحَعالَِمنَي َهذَ ا ُ رمَحح يَ  َل َِلُ لَِمنَي َفَقاة  لِلحَعاَعالَِمنَي َيبحَعثُُه اّللَّ شح
َ
اخ  ِمنح أ

حش  َما قُ  َ كُ ِعلحُمَك َفَقاَل ِإنَّ َري شح
َ
إاِلَّ َواَل َحَجر  َجر  بحَق شَ  لَمح يَ فحتُمح ِمنح الحَعَقبَةِ مح ِحنَي أ
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َ  سَ َخرَّ  ا َواَل ي ُجَداِن ِإالَّ اِجد  ةِ  َوإِين  نِلَِِبي  سح ِرفُُه ِِبَاتَِم انلُّبُوَّ عح
َ
َفَل ِمنح  أ سح

َ
وِف أ ُ  ُغْضح

احَ اتلُّ  ِمثحَل  ِتِفهِ كَ  ا فَلَمَّ مَّ رََجَع َفَصنََع لَُهمح ِة ثُ فَّ تَاُهمح بِِه َواَكَن ُهَو يِف َطَعام 
َ
يَِة ا أ  ِرعح

بِِل قَاَل ا ِ
رحِسلُ إلح

َ
قحبَ وا ِإ  أ

َ
ِم وََجدَ تُِظلُُّه فَ َماَمة  َل وََعلَيحِه غَ يَلحِه فَأ ا َدنَا ِمنح الحَقوح ُهمح َقدح لَمَّ

جَ  يَفحءِ  بَُقوُه ِإىَل سَ  َجرَ ا جَ فَلَمَّ  َرةِ الشَّ اَل انحُظُروا إىَِل يَفحِء ةِ َعلَيحِه َفقَ َلَس َماَل يَفحُء الشَّ
نح اَل ُينَاِشدُ لَيحِهمح َوُهَو ُهَو قَائِم  عَ  َل َفبَيحنََماَعلَيحِه قَا َجَرةِ َماَل الشَّ 

َ
َهبُوا بِِه ِإىَل ُهمح أ  يَذح

ومِ  وحُه وَم ِإَذا رَ فَِإنَّ الرُّ  الرُّ
َ
فَ َعَرفُوأ تُ ُه بِالص  ََفَت فَ ِة َفَيقح بَلُوا إَِذا بَِسبحعَ لُونَُه فَاتلح قح

َ
ة  َقدح أ

ومِ  بَلَُهمح َفَقاَل  ِمنح الرُّ تَقح  َهَذا  َخاِرج  يِف انلَِِّبَّ نَا ِإنَّ َهَذا مح َقالُوا ِجئح َما َجاَء بِكُ  فَاسح
ِر فَلَمح َيبحَق  هح نَاس  ِه بِ  بُِعَث ِإيَلح َطِريق  ِإالَّ الشَّ

ُ
َِبح َوإِنَّا قَ  أ خح

ُ
َك ا ِإىَل َطِريقِ نَا َخََبَُه بُِعثحنَ دح أ

َحد  ُهَو َخريح  ِمنحكُ  َهَذا َفَقاَل َهلح َخلحَفُكمح 
َ
نَ مح قَالُوا ِإنَّ أ َِبح خح

ُ
يِقَك ا َخََبَُه ِبَطرِ َما أ

 هَ 
َ
ُ َذا قَاَل أ َراَد اّللَّ

َ
ا أ ر  مح

َ
يحتُمح أ

َ
نح َيقح َفَرأ

َ
تَطِ ِضيَُه َهلح  أ  يَسح

َ
ُه قَالُوا اَل نلَّاِس رَدَّ َحد  ِمنح ايُع أ

حُشدُ َفبَاَيُعوُه وَ  قَاَل  ن
َ
َقاُموا َمَعُه قَاَل أ

َ
يُُّكمح وَ أ

َ
ِ أ ُ ُكمح بِاّللَّ بُو َطاِلب  يِلُُّه قَال

َ
فَلَمح يََزلح  وا أ

بُو َطاِلب  َوبََعَث َمعَ ُه َحّتَّ رَ نَاِشدُ يُ 
َ
ُه أ بُو بَكح دَّ

َ
 اِهُب ِمنح الحَكعحِك َزوََّدُه الرَّ ر  ِباَلال  وَ ُه أ

يحِت   َوالزَّ
. ئببيده إىل السحا ملسو هيلع هللا ىلصإشارة انلِب يف  ثريةحاديث كأ وردتوقد   31

قاء يف ة باب االستسكتاب المعاه اْلخاري يف اهلل. منها ما رووتطيعه بإذن 
َثَنا ِإ  اخلطبة يوم المعة. وبه قال حُمنحِذرِ بحَراِهيُم بح َحدَّ حَويِلُد بحُن ُن ال َثنَا ال  قَاَل َحدَّ

ِلم   َثنَ ُمسح وحزَ قَاَل َحدَّ
َ ر و األح بُو َعمح

َ
َحااِِعُّ ا أ ثََِن إِسح ِِب بحُن َعبحِد ا ُق قَاَل َحدَّ

َ
ِ بحِن أ  ّللَّ

نَِس بح َطلحَحَة َعنح 
َ
َصابَتح انلَّاَس َسنَة  ىلَعَ قَاَل ِن َمالِك  أ

َ
ِد اأ  َفبَيحَنا انلَِِّبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصنلَِِّب   َعهح

مِ  ملسو هيلع هللا ىلص َراِِبل  ََيحُطُب يِف يَوح عح
َ
ِ   َفَقاَل يَامُجَُعة  قَاَم أ حَماُل  رَُسوَل اّللَّ اُل الحِعيَ  وََجاعَ  َهلََك ال
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َ نَلَا فََرَفَع يَ  ِِس بِيَِدهِ َما وََضَعَها َماِء َقزَعَ نََرى يِف السَّ َديحِه َوَما فَادحُع اّللَّ
ي َنفح ِ ة  فََواذلَّ

بَاِل َحّتَّ ثَاَر  ِ
ثَاَل الح مح

َ
َحاُب أ لح َعنح مِ السَّ ِ

حمَ نحََبِِه َحّتَّ ُثمَّ لَمح يَنح يحُت ال
َ
 َطَر َيَتَحاَدرُ  َرأ

نَا يَ  ملسو هيلع هللا ىلصِه ِْلحيَتِ ىلَعَ  َمنَا َذلِ َفُمِطرح ُُمَعِة َك َوِمنح الحغَ وح ي يَِليِه َحّتَّ الح ِ َد الحَغِد َواذلَّ ِد َوبَعح
عح ا

َ َرى َوَقاَم َذلَِك األح خح
ُ ُ ألح وح قَاَل َغريح

َ
ِ  ُه َفَقاَل يَاَراِِبُّ أ َم اْلح ِ َتَهدَّ َغِرَق نَاُء وَ رَُسوَل اّللَّ

حمَ ا َ نَلَا فَ ل ا َواَل َعلَيحنَا َفَما يُِشرُي بَِيِدهِ ِإىَل مَّ َحَوايَلحنَ َقاَل اللَّهُ  يََديحِه فَ َرَفعَ اُل فَادحُع اّللَّ
َحاِب ِإالَّ انحَفرََجتح نَاِحيَة  مِ  حَمِدينَُة مِ نح السَّ بَ  وََصارَتح ال َوح حَواِدي َقنَاُة ثحَل الح ِة وََساَل ال
ا وَ  ر  َحد  ِمنح نَاِحيَة  ِإالَّ ئح لَمح َيِ َشهح

َ
َوح َحدَّ  أ  دِ َث ِبالح

وهو  الرشيف. واملوضع اذلي يتبني هذا انلور ملسو هيلع هللا ىلصر وجهه أي استنا 32
تاب ه اْلخاري يف كيف هذا اْلاب. منها ما أخرج ة ثريالبني. وهناك أحاديث ك

ثَ َثَنا ََيحَي املناقب باب صفات انلِب. وبه قال َحدَّ  يحُث َعنح نَا اللَّ  بحُن بَُكريح  َحدَّ
نَّ ِن ِشَهاب  عَ ابح  يحل  َعنح ُعقَ 

َ
ِ بحِن َكعحب  أ َِن بحِن َعبحِد اّللَّ ِ بحَن  نح َعبحِد الرَّمحح َعبحَد اّللَّ

ُث  َسِمعحُت َكعحَب بحَن َماَكعحب  َقاَل  ا َسلَّمح فَلَ ِحنَي ََتَلََّف َعنح َتبُوَك قَاَل  لِك  َُيَد  ُت مَّ
ُق َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص ىلَعَ رَُسولِ  ُ ُ  يََبح ُهُه ِمنح الرسُّ ِ  وَجح تََناَر ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلصوِر َواَكَن رَُسوُل اّللَّ رُسَّ اسح

ُهُه  نَّ وَجح
َ
َعُة َقَمر  َوُكنَّا َنعحرُِف َذلِ َحّتَّ َكأ فتيح عبد نا  نلا شيخبني  . وقد َك ِمنحهُ ُه قِطح

 ملسو هيلع هللا ىلصة يف صفات انلِب ياألرسار اْلالغ الرمحن أمحد حجازي هذا اْلاب يف
 .29-19، ص. اخِللقية

 الليل شعر ويُشبه بظلمة لأي شديد سواد ا 33
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َ ِليِفُّ األح

َ
َاجِ  34نحِف أ ِِنُّ اْلح عُ   35ِب ِميحِِمُّ الحَفِم نُوح َ َسمح   يحرَ َصِ  َمعُ سح ُه ي
َباِق ثَا هُ رَصُ بَ  36الحَقلَمِ  بحِع الط  َ لَُهمَ َقَدَماُه َقبَّ   37قِب  إِىَل السَّ ُ عِ ا اْلح  ريح
َزااَل 

َ
ح  فَأ تَََكُه ِمَن ال بُّ وََسلَّ َمَن آ  38ِمَحِن َوانلََّوآئِِب َما اشح تح  مَ بِِه الضَّ

 
 فكمثل حرف األل  أنفه الرشيفأي شلك 34
 انلون أي قوس حاجبيه كحروف 35
رى ىلع لوح املحفوظ يف كتابة ني جأي سمع صوت صير القلم ح 36

 دير. اتلق
 لسبع. ات السموات اأي طبق 37
القيام ىلع ب ما يؤمر من تاب الهاد باأخرج أبو داود حديثا يف ك 38

َثنَا ُموَٰس بحُن هواب واْلادل َثنَا ائم أي ىلع حقوقها. وبه قال َحدَّ َمِعيَل َحدَّ إِسح
ِِب يَ  َمهحِديل 

َ
َثَنا ابحُن أ ََسِن بح وَب َعنح اعحقُ َحدَّ ََل اْلح ََسِن بحِن َسعحد  َموح ي ْلح َعنح َعبحِد ِن لََعِ

ِ بحِن َجعحَفر   رحدَ َقاَل  اّللَّ
َ
ِ  فََِن رَُسوُل أ رَسَّ اَخلحَفُه ذَ  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ

َ
م  فَأ  ِإَِلَّ َحِديث ا اَل َت يَوح

ُث  َحد 
ُ
ا ِمنح انلَّاِس  أ َحد 

َ
حَ  وَ بِِه أ

َ
تَََتَ بِهِ اَكَن أ ِ  بُّ َما اسح وح ِْلَاَجِتِه  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اّللَّ

َ
َهَدف ا أ

ل  
نحَصاِر فَِإَذا مَجَل  فَلَمَّ  َقاَل فََدخَ َحائَِش ََنح

َ ا لِرَُجل  ِمنح األح ى انلَّ َل َحائِط 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصِِبَّ ا َرأ

تَاُه انلَِِّبُّ  وََذَرفَتح َحنَّ 
َ
َمَ َهَذا  َل َمنح رَبُّ َسَكَت َفَقاَفَمَسَح ِذفحَراُه فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعيحنَاُه فَأ ِل الح

نحَصاِر فَ 
َ ََمُل فََجاَء فَّت  ِمنح األح ِ فَ لَِمنح َهَذا الح َ َقاَل ِِل يَا رَُسوَل اّللَّ فَاَل َتتَِِّق اّللَّ

َ
 َقاَل أ

َ يِف َهذِ  ُ هِ اْلح نََّك ُتِ  إِيَّاَها ِهيَمِة الَّيِت َملََّكَك اّللَّ
َ
ئِبُهُ يُعُه َوتُ َفإِنَُّه َشََك ِإَِلَّ أ   .دح

يف مسند أهل اْليت باب حديث عبد اهلل بن جعفر  ضا أمحدخرجه أيوأ
 عبد املطلب بن
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 عَ 
َ َجاُر وََخاَطَبتحُه لَيحِه األح  شح

َ ُع حَ ِه يَلح إِ  نَّ وَحَ   39َجارُ حح األح ذح ِ
َ الح يحن  َحزِ  ِننيح

حمَ ُتُهَما يِف َهُر بََركَ يََداُه َتظح   40نَاِدب   حَمَشارِِب  َطاِعمِ  ال  قَلحُبُه اَل   41َوال
 

وبه  . ملسو هيلع هللا ىلصنلِب كتاب الفضائل باب فضل نسب اكما أخرجه مسلم يف  39
َثنَا بُ  قال َحدَّ

َ
رِ أ َثنَا و بَكح ِِب َشيحبََة َحدَّ

َ
ِِب بَُكريح  ََيحَي بحُن  بحُن أ

َ
ِهيَم بحِن  َعنح ِإبحَرا أ

ثََِن  َماَن َحدَّ ِ اِبِر بحِن َسُمَرَة قَاَل َقاَل ِسَماُك بحُن َحرحب  َعنح جَ َطهح إِين   " :ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اّللَّ
ا بِمَ  رُِف َحَجر  عح

َ
َة ََكَن أَل َّ َقبح كَّ بح َل يَُسل ُم لََعَ

ُ
نح أ

َ
ِرفُُه  َعَث إِين   أ عح

َ
نَ أَل  . "اآلح

ين يف باب حديث جابر بن ه أيضا أمحد يف أول مسند اْلرصوأخرج 
يه من إيمان قدمة باب ما أكرمه اهلل نباهلل عنهما. وكذا ادلاريم يف امل سمرة ريض

 شجر به واْلهائم والن.ال
إيله ذع حن  ال د. أنه ق44اإلرساء آية تفسري سورة  قال اْليضاوي يف 40

 انلبوة. ل هذه القصة من طرق كثرية، وأنها من دالئ ثبتتعد ىلع املنَب. ملا ق ملسو هيلع هللا ىلص
بوة يف تاب املناقب باب عالمات انل كأخرج اْلخاري حديثا يفو
حمُ اإلسالم ُد بحُن ال َثَنا ُُمَمَّ بُوثَنَّ َحدَّ ، وبه قال َحدَّ

َ
اَن َحدَّ  َثنَا ََيحَي بحُن َكِثري  أ َنا ثَ َغسَّ

بُو
َ
مُ  أ ِرو بحِن الحعَ َحفحص  َواسح ِِب َعمح

َ
ُخو أ

َ
ا عَ اَل ُه ُعَمُر بحُن الحَعاَلِء أ  نح ِء َقاَل َسِمعحُت نَافِع 

 ُ َ ََيح  ملسو هيلع هللا ىلص َن انلَِِّبُّ َكَ  َعنحُهَما ابحِن ُعَمَر ريَِضَ اّللَّ ا اَتَّ ع  فَلَمَّ حِمنحََبَ ُطُب إىَِل ِجذح َل َذ ال    ََتَوَّ
تَاُه َفَمَسَح يََدُه َعلَيحهِ نَّ الحِ إِيَلحِه فَحَ 

َ
ُع فَأ  . ذح

)األحزاب(. ب غزوة خندق ي يف كتاب املغازي باكما أخرحه اْلخار 41
ثَ قال حَ وبه  ُد بح دَّ حَواِحدِ َنا َخالَّ َثَنا َعبحُد ال يحمَ  ُن ََيحَي َحدَّ

َ
َتيحُت بحُن أ

َ
بِيِه َقاَل أ

َ
َن َعنح أ

ا ريَِضَ جَ  ُ َعنح  ابِر  يَة  َشِديدَ نَّ ِإ َفَقاَل ُه اّللَّ َنحَدِق حَنحِفُر َفَعَرَضتح ُكدح َم اخلح ة  َفَجاُءوا ا يَوح
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ُفُل وَ  ِ اَل َيَن َيغح َمِة ىلَعَٰ اُم َولَِٰكنح ل َواِم  لحِخدح وحِذَي   42اقِب  ُمرَ ادلَّ
ُ
ِإنح أ

ُمتح َواَل يَ  مَ وحِص ِإنح خُ وَ   43ُب اقِ ُيعَ  َيعحُف َواَل  َفُعُه إِىلَٰ   اوُِب ُيَ  صح رح
َ
 أ

 

يَة  َفَقالُوا َهذِ  ملسو هيلع هللا ىلص انلَِِّبَّ  َنحَدِق َفقَ هِ ُكدح نَا نَ َعَرَضتح يِف اخلح
َ
نُُه اَل أ اِزل  ُثمَّ قَاَم َوَبطح

 ر  َوَْلِثحنَ ُصوب  ِِبَجَ َمعح 
َ
 يَّام  اَل نَُذوُق َذَواق ا فَ ا ثاََلثََة أ

َ
حِمعحوَ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَذ انلَِِّبُّ أ َل فََْضََب ال

 َفَعاَد َكِثيب  
َ
يََل أ هح

َ
يََم ا أ هح

َ
ِ وح أ رَ  َذنح ِِل ائح  َفُقلحُت يَا رَُسوَل اّللَّ َيحِت َفُقلحُت اِلمح ِِت إىَِل اْلح

َ
أ

يحُت 
َ
ء  َقالَتح ِعنحِديَشيحئ ا َما ََكَن يِف َذلَِك َصَبح  فَ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِانلَِِّب  َرأ ري  عِ شَ  ِعنحَدِك ََشح

ِعرَي َحّتَّ َجَعلحنَا  تح الحَعنَاَق َوَعنَاق  فََذَِبَ  َم يِف اللَّ َوَطَحَنتح الشَّ َمِة ُثمَّ ِجئح حح حَُبح ُت  ال
ثَايِف  وَ  ملسو هيلع هللا ىلص انلَِِّبَّ 

َ َ األح َمُة بنَيح حَُبح نح َتنحَضَج فَ الحَعِجنُي قَدح انحَكرَسَ َوال
َ
ُقلحُت  قَدح ََكَدتح أ

نحَت ُطَعي م  ِِل َفُقمح 
َ
وح رَُجاَلِن قَ ا رَ يَ  أ

َ
ِ َورَُجل  أ  َو فََذَكرحُت َِلُ َقاَل اَل َكمح هُ ُسوَل اّللَّ

ح ا اَل قُلح لَهَ  َطي ب  َقاَل َكِثري   ِعح ال
َ ِمنح اتلَّنُّوِر َحّتَّ آِِتَ َفقَ  تَنح ُْبح َمَة َواَل اخلح اَل قُوُموا َُبح

حُمَهاِجرُ  نحَصاُر فَلَمَّ َفَقاَم ال
َ َِك َجاَء انلَّ ىلَعَ  ا َدَخَل وَن َواألح تِِه َقاَل َوَيح

َ
َرأ  ملسو هيلع هللا ىلصِِبُّ  امح

ح  نحَص ُمَهاِجِريَن بِال
َ لََك قُلحُت َنَعمح َفَقاَل ادحُخلُوا وَ مح قَالَتح َهلح  َوَمنح َمَعهُ ارِ َواألح

َ
اَل  َسأ

رِسُ  َ َوَيحَعُل عَ تََضاَغُطوا فََجَعَل يَكح ُْبح َمَة لَيحِه اللَّحح  اخلح حَُبح ُر ال َخذَ  اتلَّنُّورَ وَ َم َوَُيَم 
َ
 إَِذا أ

حَ  صح
َ
ُع فَ ابِِه ُثمَّ يَ ِمنحُه َويَُقر ُب ِإىَل أ ِ

رِسُ لَمح نح َ وَ  يََزلح يَكح ُْبح رُِف َحّتَّ َشِبُعوا َوبَِِقَ  اخلح يَغح
ِدي فَإِ  بَِقيَّة   هح

َ
َصاَبتحُهمح قَاَل لُُكِ َهَذا َوأ

َ
 . جَمَاَعة  نَّ انلَّاَس أ

ل . وبه قاملسو هيلع هللا ىلصم انلِب تلهجد باب قيااكما أخرجه اْلخاري يف كتاب  42
َثَنا  ِ َحدَّ خح   بحُن يُوُسَف َعبحُد اّللَّ

َ
نَا َمالِك  َعنح َسِعيِد بحِن قَاَل أ ِِب َسِعيد  ََبَ

َ
َُبِي   أ

حَمقح ال
ِِب َسلَمَ 

َ
َِن َعنح أ ََبَ  َة بحِن َعبحِد الرَّمحح خح

َ
نَُّه أ

َ
ُ أ َل ََعئَِشَة ريَِضَ اّللَّ

َ
نَُّه َسأ

َ
يحَف كَ ا  َعنحهَ ُه أ

ِ ََكنَتح َصاَلُة رَُسوِل  ِ  َما ََكَن رَُسوُل يِف َرَمَضاَن َفَقالَتح  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ ُد يِف يَِزي ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ
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حمَ  َِف ال شح
َ
َب   44َراتِِب أ َدُه لَِراِكب   ِِغ َقبحلَُه َواَل تَنحَب  ة  اَل يِف َركح  يِف   45َبعح

حَمآلئِ مِ   َموحِكب   ُق ىلَعَٰ  46َكةِ َن ال ح   َسآئِرِ   َيُفوح   ىلَعَ فَِإَذا ارحتَقَٰ    47ِب اكِ َموَ ال
نَ كَ الح  ِ وح ِ الَمِ الحعَ  ِن عَ  َل َفَص َوانح نيح ِ ُكنحُت  ىلَٰ  إِ َل َووََص   نيح نَا  قَاِب قَوحَسنيح

َ
َِلُ أ

ح انلَِّديحمَ     48َب ُمَخاطِ  َوال

 

ِِه ىلَعَ  َواَل يِف  َرَمَضانَ  رح َغريح
َ
َعة  يَُصِل  أ َة َركح َ َدى َعرشح ا َفاَل  ِإحح ِنِهنَّ  بَع  تََسلح َعنح ُحسح

رحبَ نَّ ُثمَّ يُ َوُطولِهِ 
َ
ا فاََل َصِل  أ ِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ ُثمَّ يَُصِل  ثاََلث ا قَ  تَسَ ع  الَتح لح َعنح ُحسح

تَ َفُقلحُت يَا رَسُ ََعئَِشُة 
َ
ِ أ نح تُوتِ َناُم َقبح وَل اّللَّ

َ
َواَل َتَناَماِن  َر َفَقاَل يَا ََعئَِشُة إِنَّ َعيحََنَّ َل أ

 .َينَاُم قَلحِِب 
 العقوبةقوة ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصه مع أن عند 43
نَا  ﴿: رشحتعاىل يف سورة ال قالكما هلل أىلع املراتب اوقد أرفعه  44 َوَرَفعح
َركَ  موات بليلة ا إىل عليا السَت ميع. وأرفعه أيضرُت ُذكرأي إذا ُذك﴾ لََك ِذكح

 يه السدرة املنتىه.و اإلرساء
 أي الَباق 45
ركبانا أو مشاة. انظر القاموس املحيط أي مجاعة من املالئكة  46

 ب"-ك -للفريوزأبادي، مادة "و
 مجع املوكباملواكب  47
 ل عليه السالم إىلبه اقَتب جَبي اء . واملرادقصة يللة اإلرسوهذا يف  48

وقد ُذكر هذا يف سورة  ا قدر القوسني .كون املسافة بينهمحّت ت ملسو هيلع هللا ىلصانلِب 
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دمة المولد  مق 

 َعلَيحهِ   اللُٰهمَّ َصل  وََسل مح َوبَارِكح 

رُدُّ 
َ
   49ُه ِمَن الحَعرحِش ُثمَّ أ

َ
ُ نح َقبحَل أ  عَ يح َوَقدح نَاَل مَجِ   50َد الحَفرحُش يََّبح

حمَ  فَ  اذَ إِ فَ   51اَٰرِِب ال بَ تُ تح ُش  َِف قَاِلب   52ِمنحهُ  َبةَ يح ُة طَ رح شح
َ
َسَعتح   53بِأ

رحَوا  إيَِلحهِ 
َ
حمُ أ َ ُح ال قحَدامِ   54ِحب نيح

َ    56ئِِب َوانلََّجآ  55ىلَعَ األح

 

دحَنَٰ : ﴿9م آية انلج
َ
وح أ

َ
ِ أ كثرية روايات  ثبتت(". وأقرُب أي )  ﴾ فَََكَن قَاَب قَوحَسنيح

 يث يف تفسري هذه اآلية. دحامن األ
 إىل األرض رده من العرش أي ثم أ 49
أي قبل  والفرش بمعن الفراش. قبل أن يَبد الفرسَبد ضد اْلر. ال 50

يضا بشدة الَبد. الفرش مر ملسو هيلع هللا ىلصن انلِب ل أن يكوأن يكون الفراش باردا وقب
: ىلويراد به األرض،  كما يف قوِل تعا أو املبسوط، أيضا بمعن املفروش

نَاهَ ا وَ ﴿ رحَض فَرَشح
َ  هنا "قبل أي يَبد الفرش"راد من  قوِل املمكن أن امل ، فمن﴾ األح

 قبل أي تَبد األرض.
 ال مجيع املقاصدأي ن 51
 .ملسو هيلع هللا ىلصأي من انلِب  52
 .ملسو هيلع هللا ىلصِب اْلها وهو انلة برشافة قأي شفت أرض مك 53
 .ملسو هيلع هللا ىلص أي سعت أرواحهم بالسلوك والوصول إيله 54
 ماشني ىلع األقدام 55
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دمة المولد  مق 

 هِ  وََسل مح َوبَارِكح َعلَيح اللُٰهمَّ َصل  
 

 57َحتح َكَواِكبح ُة اهللِ َما اَل َصاَل  
َ   ىلَعَ  ِ   58دأمحح  59َب انَل َجآئِبح كِ َر     َمنح َخريح

َٰى  60ىدَٰ حَ  َ   61َحاِدي الرسُّ ِم اْلح  62ئِبح آَب بِاسح
رُ سُّ ال  63َفَهزَّ  عح   كح

َ
كَ أ  64ئِبح آَطاَف الرَّ

لَمح تََرَها
َ
تح خُ َوَقدح مَ   65أ  66َطاَهاَد 

 

 
، نبيل، رجل فاضل، كريميب أو جنيبة، رجل جنيب أي جنائب محع جن 56

 راكبني جنائب اإلبل وخيارها  انلجائب أيذيك. جنائب اإلبل أي خيارها. وقوِل
وقوِل ماالحت  .ستنار وأشقا ح الصباج إذاأي استنار. ال الح 57

 كواكب أي مادامت تستنري وترشق
 لووزن أفع لميةالينرصف بعلتني: العجمرور بالفتح.  58
 بلأي خري َمن ركب جنائب اإل 59
 .ها وأغَن هلاوق اإلبل والغناء هلا. أحدو اإلبل أي أسوقاْلدو: س 60
ها. عس أي أعالها وأواُة األشياء ورَس  من الرُساة ويه أرض واسعة. 61
 هار أي ارتفاعه.ورساة انل
 ئهمأي بذكر أسما 62
 ر كهز  الرأس، أي َت 63
 ل بغناء راكبهاأي َترك رأس اإلب 64
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دمة المولد  مق 

َداِمِعَها َسَحآئِ وََسالَ   67بح تح ِمنح َم 
 69وََحَن تح   68َوَمالَتح لِلحِحٰمَٰ َطَرب ا

حمَ لح  تِ ىلَٰ إِ  ح وَ   70َعالِمِ َك ال  71ِعبح َماَل ال
هَ َجذح   فََدعح  َماِم َواَل تَُسقح  72اَب الز 
ِقهَ آَفقَ   73اِذبح  جَ ا لِلحيَح  ئُِد َشوح

 76الَّ إِ وَ   75َكَما َهاَمتح   74فَِهمح َطَرب ا

 
 لك اإلبلألم تر ت  65
 أرسعتأي  66
َمع. أي مَكن  67 لت من . وقوِل ساادلمعسال منه املدامع مجع َمدح

 ن السحائبملطر مدرارا ما كنول اعينهمدامعها سحائب أي سالت دموع 
 فرحا أي 68
 وقاش 69
معالم الطريق العالمات اليت تدل ل. أو إشارة أو ديل : عالمةلممجع َمعح  70

ويراد بقوِل "املعالم" . يستدل بها عليه من آثار وحنوها َكن ماومعالم امل عليها.
 هنا معالم األقفاص

 ومرَعها اإلبلمجع ملعب، أي ملعب  71
 اهقست الو اهخيط بحست ال اهكح رتا يأ 72
 ويسوقها قودهاسي الشوق نأل 73
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دمة المولد  مق 

ُب  ََكِذبح فَإِنََّك يِف َطرِ   77يحِق اْلح
َما

َ
 78ا الحَعِقيحُق بََدا َوهَِٰذيهَٰذَ   أ

حَمَضاتح َواحَ  اَل يَح  قِبَاُب الح   79بح رِ ل
َ   بَّةُ َوتِلحَك الحقُ  َ اخلح  81َوِفيحَها  80ا ْضح

ُرُه َيح نَِِبل نُ   83بح يَاهِ الحغَ   82لُوح وح
 86اتلَّاَليِق   85وََدنَا  84َوقَدح َصحَّ الر ضَٰ 

 
 !كأي أظِهر فرح 74
 .بلكما هامت تلك اإل 75
 .لم تظهر فرحكأي وإن  76
 .حبك يف أي إنك َكذب 77
 .ليست مدينة عقيق قد بدت وظهرتأي أ 78
 .الحت وبهرتأي  79
خل نلبوية املوجودة دايه القب ة املبنية ىلع اْلجرة اء القبة اخلْضا  80

 .ةورينة املند انلبوي باملداملسج
 لك القبة.أي يف ت 81
 بذهِ ويُ  أي يوضح 82
 ات واخلفياتالظلم يهالغياهب  83
 رضا اهلل أي84
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دمة المولد  مق 

حَهَناآقَدح جَ وَ   88نح لُك  َجاِنبح مِ   87َء ال
ِس لنَّ َفُقلح ِل   نَِك َواتلََّمِل  دُ   فح  89وح
َ َن َفَما ُدوح  َ ِب اِبيح اْلح  90بح جِ احَ َم  وح يلح

َبِ َتَمّٰٰل بِا د  بِ   ِب يح ْلح  ُكل  قَصح
حَهنَا وَ َفَقدح َحَصَل   91ئِبح آالِضدُّ غَ  ال

ا َلحِق مَجحع  ُ اخلح  92نَِِبُ  اهللِ َخريح
 َ ىلعح

َ
ح َِلُ أ ح  ال  َمَراتِبح َمنَاِصِب َوال

َاُه الرَّ  حَمعَ ُع َِلُ ِفيح َِلُ الح  اِِل  ال
ح  َُف ال حمَ ُد وَ بَّ َمؤَ َِلُ الرشَّ  قِبح َناال

   وح لَ فَ 
َ
م   يَ ا لُكَّ نَّا َسَعيحَن أ  وح

 
 قرب أي  85
 العاملنيلني وحبيب رب ء بأشف املرس االلقأي  86
 الفرحأي  87
 من لك جوانب العالَم 88
 كقل نلفسك افرح وتمل بلقاء حبيب 89
 يكون حاجبا مهذا ايلو لك ما سوى اْلبيبف 90
 زن ه اْلب واختيف بلقائ، واغ ملسو هيلع هللا ىلصبه من لِق  أي قد فرح 91
 أي مجيعا 92
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دمة المولد  مق 

َداِق اَل  حح
َ
َق انلَّجَ   ىلَعَ احأل  93ئِبح آفَوح

نَّا  َولَوح  
َ
 َعِملحنَا لُكَّ ِحنيح  أ

دِل   ََد َموح محح
َ
 قَدح ََكَن َواِجبح   94اأِل
حُمَهيحِمِن عَ   قحت  وَ   لُكَّ   95لَيحِه ِمَن ال

ا بََدا ُر الح   96َصاَلة  َم   بح اكِ َكوَ نُوح
 اوَ   97َل ألَٰ مُّ اح عُ تَ 

َ َحاَب ألح  98ا ُطرًّ   صح
تَهُ مَجِ  َ َطاا  99يحَعُهمح وَِعَتح

َ  يِبح ألح
 بَارِكح َعلَيحهِ ل مح وَ  وَسَ اللُٰهمَّ َصل  

 

 
 اندامنا وال ىلع جنائبا، ال ىلع أقأي مشينا ىلع وجوهن 93
 .ملسو هيلع هللا ىلصمودله أي ذلكرى  94
 .اهلل املهيمن من 95
 .يستنريمادام  96
يف شح  قطر الغيثمقدمة هل اإليمان. انظر أعوانه من أ ملسو هيلع هللا ىلص وآِل 97

 شافيع الاوي.عريب ال ليث ملحمد نووي بن عمر بنمسائل أِب ال
 .أي مجيعا 98
 .ملسو هيلع هللا ىلصأي ذريته  99
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دمة المولد  مق 

هُ    ملسو هيلع هللا ىلص100فَُسبحَحاَن َمنح َخصَّ
َ
َِف بِأ حمَ  شح حَمَراتِِب  101ِب نَاِص ال َُدُه   102َوال محح

َ
أ

ح  َنحَ َما مَ  ىلَعَٰ   وَ   103ِب َمَواهِ ِمَن ال
َ
 أ

َ
َهُد أ َدُه  104 اهللُالَّ إِ  إِِلََٰ  نح آَل شح  اَل وَحح

يحَك َِلُ رَبُّ  حمَ َشِ ح  َشاِرقِ  ال نَّ َسي دَ  َمَغارِبح َوال
َ
َهُد أ شح

َ
ا َعبحُدهُ َوأ د   نَا ُُمَمَّ

ُِلُ  حَمبحُعوحُث  105َورَُسوح ََعرِِب  إِىلَٰ  ال
َ ََعِجِم َواألح

َ صّٰل اهلل عليه   َسآئِِر األح

 
ه أي  100  هناك شعر: . مّي 

 ر ىلع مجيع انلاسافله الفخ ۞ دم طينةسبقت نبوته وآ
 بفضائل تتّٰل بغري قياس ۞ سبحان من خص انلِب ُممدا

 
 صب: مقاممجع من 101
 ةبة: درجة ومنلمجع مرتب أو مرت 102
ا وانلعم. ومن عطايه ىلع الهبة: عطية ونعمة. أي أمحدمواهب مجع مو 103

 .ملسو هيلع هللا ىلص، أمة سيد األنامري األمم، من ، وأن جعلنا خأعظمها نعمة اإلسالم
 وحيدتلشهادة ا 104
يان بشهادتني. وذكرشهادة الر 105 هما يف االنسجام واملعية، سالة. وتَُسمَّ

كرك" أي تعاىل "ورفعنا لك ذ . وقد قالملسو هيلع هللا ىلصجته ردره وعلو ديلل ىلع رفعة قد
. فتحقق هذا يف هاتني ِكرحُت ُذِكرحَت  إذا ذُ رك حّتك ذك )رفعُت( لرفعنا   َميِعح

 الشهادتني
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دمة المولد  مق 

َٰ  ىلَعَٰ وسلم وَ   وَ  ِِلِ أ
َ
َِل أ وح

ُ
َحابِِه أ ح ا صح حَمنَاقِِب اوَ  106آِثرِ مَ ل ا اَل ة  وَسَ َصالَ   107ل م 

ِ يَ  ِ ُمَتالَِزَمنيح  َدآئَِمنيح
ح
َ َخآئِِب َم الحِقيَامَ ُهَما يَوح ِِت َقآئِلُ أ    108ِة َغريح

  وََسل مح َوبَارِكح َعلَيحهِ َصل  مَّ  اللٰهُ 

 

 
 متوارثةمجع مأثُرة: مكرمة  106
 من املحاسن ومَكرم األخالق مجع منَقبة: ما ُعرف به 107
وما ن رسب خاب: فشل وافتقر. يسٰم برجل خائب مَ  اسم فاعل من 108
أي من  "غري خائبامة القي لهما يوميأِت قائ"وقوِل سعاه وفات ما طلبه. جنح يف م
دة احصالة و ملسو هيلع هللا ىلصمن صّٰل عليه  فإنلن يفتقر يوم القيامة،  ملسو هيلع هللا ىلصعليه  مصّٰل وسل  

 عليه يكون شفيعا ملن صّٰل وسلم ملسو هيلع هللا ىلصانلِب  وأنيه اهلل عرشا. لصّٰل ع
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دمة المولد  مق 

 



 
 

 

 

صل ال 
الث الف   ث 

ي 
 
ن الواردي ن ف ي 

 
ث ي   الحد

 
 
ف
ي است 

 
اح اف  ولد لمث 
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ي ا

 
ان الواردان ف ث  ي  اح المولدسالحد ث 

 
ف
ت   
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ي ا

 
ان الواردان ف ث  ي  اح المولدسالحد ث 

 
ف
ت   

 
 

 
 

ُل َما نَْسَت  وَّ
َ
  َورََدا َعْن نَِِبٍّ ََكَن َقْدُرُه َعِظيًْما ِدْيَثْيِ ِد حَ ْفِتُح بِإِيَْراأ

اُطُه ُمْسَتِقيْمً   1َونََسبُُه َكِريًْما َمْن لََّْم يََزْل  3هِ ق  حَ  ِف  اَل قَ   2اَوِِصَ

 
 . وبهملسو هيلع هللا ىلصباب فضل نسب انلِب رج مسلم حديثا ف كتاب الفضائل خأ 1

ُد ْبُن مِ  َثنَا ُُمَمَّ يًعا اِزيُّ َوُُمَ ْهَراَن الرَّ قال َحدَّ ُد ْبُن َعبِْد الرَّْْحَِن بِْن َسْهٍم ََجِ َعْن مَّ
َثَنا الْوَ َراَن حَ ِمهْ اْبُن ِد قَاَل الَْوِل    ِلُد ْبُن ُمْسِلمٍ دَّ

َ
َثنَا اْل اٍر زَ وْ َحدَّ ِِب َعمَّ

َ
اِِعُّ َعْن أ

نَّ 
َ
اٍد أ ْسَقِع َيُقوُل ُه َسِمَع وَ َشدَّ

َ
ِ َسِمْعُت رَسُ  اثِلََة ْبَن اْل َ " :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اَّللَّ   إِنَّ اَّللَّ

يٍْش  ِمْن قُرَ  يًْشا ِمْن ِكنَانََة َواْصَطََف قُرَ  ََف يَل َواْصطَ عِ مَ ََلِ إِسْ  ِمْن وَ اْصَطََف ِكنَانَةَ 
  ." َهاِشم ِمْن بَِن َفاِن َواْصطَ   مٍ  َهاشِ بَِن 

بن أِب اوكذا . ملسو هيلع هللا ىلص  فضل انلِب املناقب باب فخرجه الرتمذي ف كتاب أو
 ن حنبل فأْحد بو عاىل ُممدا. شيبة ف كتاب الفضائل باب ما أعطى اهلل ت

 ه.ريض اهلل تعاىل عن ة بن السقع، حديث واثلامييمسند الش

ان الواردا  ث  ي  ث  ن الحد
 
ف
ي است 

 
 اح المولدف
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ي ا

 
ان الواردان ف ث  ي  اح المولدسالحد ث 

 
ف
ت   

َها  انلَِِّب  يَآ ََعَ  4نَ وْ َصلُّ ُه يُ َوَمآلئَِكَت ِإنَّ اهللَ ﴿  ا َعِليًْماَسِميْعً  يُّ
َ
أ

 ِ 5 ﴾ا تَْسِليْمً َعَليِْه وََسل ُموْ َصلُّْوا  َمُنْوا  ْيَن ا  اّلَّ
 

 ْم َوبَارِْك َعلَيْهِ اللُّٰهمَّ َصل  وََسل  

  يُْث دِ اْلَ 
َ
ا :6ُل وَّ اْل   8لُْقْرآِن انلَّاِطِق اِن اَولِسَ   7فِِق َعْن ََبِْر الِْعلِْم اَلَّ

وْ 
َ
ريَِضَ   9اِس نَا الَْعبَّ ِن َسي دِ ا َعبِْد اهللِ بْ ِدنَ َسي   ُعلََمآِء انلَّاِس َحِد أ
 

 مائتان ملسو هيلع هللا ىلص ألقابه(  ي)أ أسماءهأن  تادالئل اخلريصاحب  ورد عن 2
 انلاس إىل ِصاط مستقيم. ملسو هيلع هللا ىلصهلدايته ٍد" ُمهْ و ادٍ ه" ملسو هيلع هللا ىلصمن أسمائه فد. وواح

ْستَِقيمٍ ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص  حقهوقال تعاىل ف اٍط مُّ  .( 52)الزخرف:  ﴾َوإِنََّك ََلَْهِدي إىَِل  ِِصَ
 .ملسو هيلع هللا ىلصف حق انلِب  3
 ال واستقباال واستمرارا اح 4
وقد  ؟ليهئكته يصلون عالومع أن اهلل م ،ن َع انلِب فكيف التصلو 5

ة ورا من أبواب تفسري سوجعله باب-الَْعاِلَِة  فيما نقله عن أِب ابلخاري ثبت عن 
ِ َثَناُؤهُ ا َصاَلةَ بأن  -الحزاب  .ءُ َع الَْماَلئَِكِة اَلُّ  نَْد الَْماَلئَِكِة وََصاَلةَ َعلَيِْه عِ  َّللَّ
نيف ف لا يلبوإلستانَف اطمصإسماعيل حيق بن  أخرجهلديث هذا ا 6

  . 121، ص. 2ج. إىل . انظر 165آل عمران آية ، تفسري سورة روح ابليان تفسري
وأخرج ابن أِب . وبه قال باملأثور َلر املنثور ف اَلفسرياالسيويط ف  أخرجهو

تعاىل قبل أن  َكنت نورا بي يدي اهلل قريشا أنعمر العدن عن ابن عباس 
وتسبح املالئكة بتسبيحه فلما خلق  ورانلك يسبح ذل مع خيلق اخللق بأليف
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اهلل  : فأهبطن ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  اهلل آدم عليه السالم ألىق ذلك انلور ف صلبه ، قال
إىل الرض ف صلب آدم عليه السالم وجعلن ف صلب نوح وقذف ِب ف 

اهرة طالصلب إبراهيم ثم لم يزل اهلل ينقلن من الصالب الكريمة إىل الرحام 
، ص. 7انظر اَلر املنثور ج.   من بي أبوي لم يلتقيا َع سفاح قط.جن خرحىت أ

  .67، ص. 1ج. اخلصائص الكربى  فيط لسيوأخرجه او .606
: وبه قال .باب عالمات انلبوةاف اخلرية املهرة ابلوصريي ف إحتأخرجه و

ُد ْبُن ََيََْي بْ  ثَ قَاَل ُُمَمَّ ِِب ُعَمَر : َحدَّ
َ
ُد ْبنُ  ْبُن َخاَِلٍ  ُعَمرُ  نَاِن أ ثَِنَ اْلَلَِِبُّ ُُمَمَّ  ، َحدَّ

اِك ، َعِن ابِْن َعبَّاٍس , َعبِْد اهللِ ، َعْن َعبِْد اهللِ بِْن الُْفَراِت ، َعْن ُعثَْما حَّ َن بِْن الضَّ
ُ َعنُْهَما ، َقاَل :  ْن بْ قَ  ,وََجلَّ  َعزَّ ,  نُوًرا بَْيَ يََدِي اهللِ ِإنَّ قَُريًْشا ََكنَْت ريَِضَ اَّللَّ

َ
َل أ

ليَْفْ َعٍم ، يَُسب ُح َذلَِك انلُّوُر فَتَُسب ُح الْمَ خَيْلُ 
َ
اَلُم بِأ اَلئَِكُة بِتَْسِبيِحِه َق آَدَم َعلَيِْه السَّ

ُ آَدَم َجَعَل َذلَِك انلُّوَر ِف ُصلِْبِه ، َفَقاَل  ا َخلََق اَّللَّ ْهبَ ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل  ، فَلَمَّ
َ
ُ طَ : فَأ  ُه اَّللَّ

رْ 
َ
ِفينَِة ، َوقُِذَف ِف انلَّ  ُصلِْب آَدَم ، فَُجِعَل ِف  َض ال اِر ِف  ِف ُصلِْب نُوٍح ِف السَّ

رَْحاِم 
َ
ْصاَلِب الِْكَراِم إىَِل ال

َ
اِهَرةِ ، َحىتَّ ُصلِْب ِإبَْراِهيَم ، َولَْم يََزْل َينُْقُلِن ِمْن أ الطَّ

بَوَ 
َ
ْخرََجِن ِمْن بَْيِ أ

َ
َ يَّ أ .ا يَ  يَلْتَقِ مْ  ، ل انظر احتاف اخلرية املهرة  ََعَ ِسَفاٍح َقطُّ

 . 6، ص. 7ج.  بزوائد املساند العرشة
َقاَل وبه قال: ة. ابن حجر العسقالن ف املطالب العال فظالوأخرجه ا

 ِ ُد ْبُن َعبِْد اَّللَّ َثنَا ُعَمُر ْبُن َخاَِلٍ ، حدثنا ُُمَمَّ ِِب ُعَمَر : َحدَّ
َ
ِ   ، َعنْ اْبُن أ  َعبِْد اَّللَّ

اكِ  حَّ ِإنَّ  :ا قَاَل ، َعِن ابن عباس ريَِضَ اهلل َعنْهم بِْن الُْفَراِت ، َعْن عثمان بن الضَّ
 ِ ْن خَيْلَُق آَدَم بأليف عم ، يسبح َذلَِك قَُريًْشا ََكنَْت نُوًرا بَْيَ يََدِي اَّللَّ

َ
 َعزَّ وََجلَّ َقبَْل أ
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 ْ ِ  هِ حِ بِتَْسِبي اَلئَِكةُ مَ انلُّوُر فَتَُسب ُح ال ُ آَدَم َجَعَل َذل ا َخَلَق اَّللَّ َك انلُّوَر ِف ُصلِْبِه ، فَلَمَّ
ِ ، َقاَل رَ  رِْض ِف ُصلِْب آَدَم ، فََجَعلَُه ِف ُصلِْب ملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل اَّللَّ

َ
ُ ِإىَل اْل ْهبََطُه اَّللَّ

َ
: فَأ

ِفينَِة ، َوُقِذَف ِف انلَّاِر ِف ُصلِْب  ُلِن ِمْن ْل َينْقِ زَ يَ  َولَمْ  َم ،يبَْراهِ  ِإ نُوٍح ِف السَّ
ْصاَلِب الِْكَراِم ِإىَل 

َ
ْخرََجِن أ

َ
رَْحاِم ، َحىتَّ أ

َ
بََويَّ ، لَْم يَلْتَِقيَا ََعَ ِسَفاٍح بَْيِ   ِمنْ  اْل

َ
أ

 .195، ص. 17انطر املطالب العالة ج. . َقطُّ 
وبه قال  .اددغيخ بف ذيل تار ابن انلجار ابلغداديفظ الارجه وأخ

مد بن مسيح العطار قال: حدثنا أبو إسحاق عبيد اهلل بن ُم أبو )عمر( ثن حد
بطة وأخربين أبو بكر ُممد بن السي  قال ابن ي إبراهيم بن موىس الوز

حدثنا أبو ُممد عبد اهلل بن صالح ابلخاري حدثنا أبو يلع بن الصواف حدثنا 
 عمر العدي حدثن أِبن أنا ُممد ببأنهارون قالوا:  أبو أْحد هارون ويوسف بن

 ن خاَل حدثنا أبو عبد اهلل ُممد بن عبد اهلل اجلييل عن عبد اهلل بنعمر ب
أن قريشا َكنت نورا بي يدي الفرات عن عثمان بن الضحاك عن ابن عباس 

تعاىل قبل أن خيلق آدم عليه السالم بأليف عم يسبح ذلك انلور ويسبح  اهلل
ه فقال رسول اهلل م ألىق ذلك انلور ف صلبآد ما خلق اهلللف الئكة بتسبيحهامل

وجعلن ف صلب نوح  م: )فأهبطن اهلل إىل االرض ف ظهر آدم ف صلب آدملسو هيلع هللا ىلص
ف صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلن من االصالب ف السفينة وقذف ِب ف انلار 

 .94، ص. 2خ بغداد، ج. تاريذيل . انظر الكريمة إىل االرحام
أنبأنا أبو ُممد عبد اهلل بن صالح ل . وبه قاةيعرشال جري فآلا أيضاو

بن خاَل قال :  : حدثن عمر لر العدن قاابلخاري قال : ثنا ُممد بن أِب عم
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حدثنا أبو عبد اهلل ُممد اللِب ، عن عبد اهلل بن الفرات ، عن عثمان بن 
 أنوجل قبل ز ع أن قريشا َكنت نورا بي يدي اهلل الضحاك ، عن ابن عباس : »

بأليف عم يسبح ذلك انلور وتسبح املالئكة بتسبيحه ، فلما خلق اهلل لق آدم خي
: « فأهبطن اهلل عز ملسو هيلع هللا ىلصصلبه ، فقال رسول اهلل  ذلك انلور ف جل آدم ألىقعز و

 سفينته ، وقذف ِب ف وجل إىل الرض ف صلب آدم ، وجعلن ف صلب نوح ف
ينقلن ف الصالب الكريمة  زلي م ، ثم لماللسانلار ف صلب إبراهيم عليه ا

. سفاح قط  من بي أبوي ، ولم يلتقيا َعإىل الرحام الطاهرة ، حىت أخرجن 
 .33، ص. 5، ج. نظر كتاب الرشيعةا

كن أن يقال بأن يم: "نا فتيح عبد الرْحن أْحد حجازي شيخ بيَّ نلاو
 ملسو هيلع هللا ىلصنا ُممد دزء، وهو سياجلوتراد ب )اسم القبيلة(  عرب باللك"قريش" هنا  لكمة

 "....، بدلل بقية الديث "فأهبطنتلك القبيلةاّلي وَل من  
كما ، هل ملسو هيلع هللا ىلصانلِب  دعءثبت اَلين. وقد ف علوم  ه املتبحرأي الفقي 7

اس. وبه قال عبن عبد اهلل ب د بن هاشم باب بداية مسندمسن أخرجه أْحد ف
َثَنا َحَسُن ْبُن ُموىَس َحدَّ  بُو َخيْ رْير هَ َثنَا زُ َحدَّ

َ
ِ بِْن عُ ثََمَة َعْن َعبْ  أ ثَْماَن بِْن ِد اَّللَّ

  َعِن ابْ  ُجبَرْيٍ يٍْم َعْن َسِعيِد بِْن ُخثَ 
َ
ِ ِن َعبَّاٍس أ  وََضَع يََدُه ََعَ َكِتيِف  ملسو هيلع هللا ىلص نَّ رَُسوَل اَّللَّ

ْو ََعَ 
َ
ْهُه  اللَُّهمَّ " :اَل قَ ِعيدر ُثمَّ سَ  َشكَّ ِكِِب  َمنْ أ يِن   َفق   وَعَ ِف اَل 

ْ
 " ِويَل ل ْمُه اَلَّأ

ة أْحد بن من رواي ، كما سبقظا وتأويال القرآن لفمه اهلللوقد ع 8
 املذكورة. حنبل

 .ملسو هيلع هللا ىلصم انلِب  بن الكب. عاف بن قيصبن هاشم بن من ابن عبد املطلب 9
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  ،ملسو هيلع هللا ىلصُسْوِل اهلِل ْن رَ ، عَ 10اهللُ َعنُْهَما
َ
  ْيَ بَ نُْوًرا  ْت نَ ا َكَ  ُقَريْشً اَل: ِإنَّ قَ ُه نَّ أ

نْ هللِيََدِي ا
َ
ْ   َعزَّ وََجلَّ َقبَْل أ ليَْفْ أ   لَُق خيَّ

َ
   انلُّْورُ يَُسب ُح اهللَ ذ لَِك  11َعمٍ  َدَم بِأ

ا َخلََق اهللُ لَ فَ   الَْمآلئَِكُة بِتَْسِبيِْحِه حُ َوتَُسب   وَْدَع ذ لَِك انلُّْورَ أ  مَّ
َ
 ِف  َدَم أ

 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل    ِتهِ يْنَ طِ 
َ
رْ ىَل لَّ إِ  وَجَ َعزَّ   اهللُ  12ْهَبَطِنَ : فَأ

َ
 َم  دَ أ  ِض ِف َظْهِر  اْل

ِفيَْن وََْحَلَِن ِف ا  خْلَِليِْل إِبَْراِهيْمَ لِْب نُْوٍح وََّجَعلَِن ِف ُصلِْب اِة ِف ُص لسَّ

 
 عن عبد اهلل والعباس 10
ي ف كتاب اآلجرلفقيه رواية عن اصاليح ال وسفد يمُم وذكر 11
هلل ن أِب رباح( رْحه ابقال: سألت عطاء )اشد  بن أِب رايد عن سع الرشيعة،

)نعم(. واهلل وقبل أن  يقال: إ لق ؟ بل أن خيلق اخلنبيا ق ملسو هيلع هللا ىلصن انلِب تعاىل: هل َك
 .80، ص. 1ج.  ،ليحللصاانظر سبل اهلدى والرشاد، ختلق اَلنيا بأليف عم. 

ِب نلا لضناقب باب ف فمذي حديثا يتعلق بهذا ف كتاب املأخرج الرت
بُ ملسو هيلع هللا ىلص

َ
َثَنا أ اٍم الَْوِلُد بْ  و. وبه قال َحدَّ ثَ لَْوِلِد ابْلَ ِع بِْن اُن ُشَجاَهمَّ نَا الَْوِلُد ْغَداِديُّ َحدَّ

ْوَزاِِع  َعْن ََيََْي ُن مُ بْ 
َ
ِِب ْسِلٍم َعْن اْل

َ
ِِب  َعنْ ريٍ َكثِ   بِْن أ

َ
ِِب ُهَريْ   َسلََمَة َعنْ  أ

َ
َرَة َقاَل أ

ِ  االُوا يَا رَُسوَل قَ  َ َّللَّ ُة قَاَل َك انلُّ  َمىَت وََجبَْت ل وِح وَ بَْيَ ال آَدُم  و" :بُوَّ  "اجْلََسدِ رُّ
 فأنزلن أي 12
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َ   ارِ ِحْيَ قُِذَف بِِه ِف انلَّ  ِمَن  13ِن لُ ق  َن  َعزَّ وََجلَّ يُ ِل اهللُْم يَزَ َول
 
َ
 ا ىَل إِ   14َرةِ هِ اِب الطَّ ْصاَل اْل

َ
ِكيَِّة الْفَ ْل ْخرَ  اِخَرِة رَْحاِم الزَّ

َ
َجِنَ َحىتّٰ أ

بََويَّ   اهللُ
َ
   16َقطُّ ِقيَا ََع  ِسَفاٍح  َوُهَما لَْم يَلَْت   15ِمْن بَْيِ أ

 
ع أي كرثة القطع. ائدة اَلكثري مثبف ضعَّفثاليث م، لفعَّ من باب  13 ل قطَّ

ل، أي كرث قيل ف َبر كما . ة فعَّلملطاوعل زن تفعَّ وَع و. لنلقاة فقوهل نقَّ
 :الطويل

 ضوي َكلقمري إىل ظهر آدم َكن ۞ برشطيف سيد الملصل نور اتنقَّ 
 وتسجد إجالال إىل باري الصور ۞ واكن يرى المالك تأيت من السما

 قهرجل اّلي  وترفع للمحمود ۞ ربهالوتعلن بالتسبيح شكرا 
 ضا ويف السوريف اَلوراة أاء ج ماك ۞ صفاته قد جاء ف اإلجنيل نعتل

 آدم انبهر اهل  إجالال وتسجد ۞ رهلظهالمالك تأيت  رأىوملا 
 يت هل زمرفإن أرى المالك تأ ۞ إليه ذلك انلور من يكن الوق
 والرضسائر ابلدو  نرتته ممن اخ ۞ مدرْحن نور ُمقال هل الف
 انلظريكون أمايم يك أمتع ب ۞ أن قال هل يارب إن أريدف

 مري عأبا بكر ف الوسطى وىف بنرص ۞ فتجعله ف سبابيت وأنيسه
 واإلبهام فيه حيدر الطهر ذو الفخر ۞ ابلهايف حنرصي عثمان ذا انلون وو
 لغرر ُممد والجماد أصحابه ا ۞ ح املوىل فمعه مسبحاإن سبف
 .6 .اوي، صحمد نووي اجلمل ،انظر مدارج الصعود 
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 يْهِ ْك َعلَ ارِ َوبَ   مْ اللُّٰهمَّ َصل  وََسل  

حْ َكْعِب ا نْ عَ  ِن يََساٍر بْ  ءِ آَعْن َعطَ  :17اْلَِديُْث اثلَّاِنُّ 
َ
قَاَل:   18َبارِ ْل

  َعلََّمِنْ 
َ
نُْدْوَق َويُْدِخُلُه الصُّ  20ََكَن خَيِْتُمهُ ،َواِحًدا 19ِسْفًرا الَّ إِ  اَلَّْوَراَة ِِب أ

 
ول اهلل ن عساكر عن أِب هريرة قال: قال رسأخرج اب: السيويطل قا 14

تنازعن المم  ت آدم ، ولم تزل  ن صلب م  جت مذ خرط ق وَلتن بغ  ما ": ملسو هيلع هللا ىلص
انظر اَلر . "من أفضل حيي من العرب هاشم وزهرةَكبراً عن َكبر حىت خرجت 

 .606، ص. 7ج. للسيويط، ، املنثور
ن "، فخذفت انلو. املضاف تثنية "أبوين مثل واَليَّ  تركيب إضافأبويَّ  15
 املتلكمياء  إىل اإلضافته

لق حديثا يتعبن عبد اهلل بن أْحد الصبهان د أخرج أبو نعيم أْح 16
بن يوسف  رونها بن ْحيد ، قال : ثنا مدُمحدثنا أبو بكر بن قال: به وبهذا. 

: أشهد َع أِب ، ر ، قال ُممد بن جعف قال : ثنا ُممد بن أِب عمر ، ثنا ن زياد ،ب
نلِب ن اِب طالب ، ريض اهلل عنه ، أأ ه ، عن يلع بنأبيه ، عن جد حدثن عن

ح من َلن ج من سفار، ولم أخ خرجت من نكاحصىل اهلل عليه وسلم قال: "
انظر دالئل  يشء". اجلاهلية من سفاح صبن م ين وَلن أِب وأيم ، لأ ىلآدم إ

 .19ص. ، 1 نعيم الصبهان، ج. لِبانلبوة 
. بارحب ال ونبالئهم، كع اَلابعيريكب منهذا الديث جاء  17

 جاء عنما  :عموم تعريفهو نسميه حديثا بأ را أو خربا أث ميها أن نسويمكن نل
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ان الواردان ف ث  ي  اح المولدسالحد ث 

 
ف
ت   

ا مَ   ِِب فَلَمَّ
َ
َماِن أ  خَيُْرُج  ،نَِِبي  22يْهِ فِ فَِإًذا  21َفَتْحُتهُ  اَت أ ُه ْوَِلُ مَ  ِخَر الزَّ

َة بِمَ  امِ  ِة ْينَ بِالَْمدِ  هُ تُ َوِهْجرَ  كَّ   24ُقصُّ َشْعَرهُ يَ   23وَُسلَْطانُُه ِبالشَّ
 

ظر تيسري مصطلح الديث، نا. اَلابعيوعن غريه من الصحابة و ملسو هيلع هللا ىلصانلِب 
 .15-14ص. حان، ملحمود ط
المان. َكن خبريا بدقائق كتب بن ماتع اِلْمرَيي،  بو إسحاقأوهو 18

 يراَلوراة. إال أنه لم  ف كرت انلبوة اليت ذ ن عالماتمكثريا  عبكرأى الهود. 
ريض -فة عمر بن اخلطاب ف خال رآها. وملسو هيلع هللا ىلصلشام بعهد انلِب سالم بااإلسلطنة 
ابيع اَل بالصحاِب، بل ليس. فذللك، اتفق العلماء َع أنه عندهفأسلم ، -اهلل عنه
ف  َص مْ تويف َبِ الشام.  ابيع أهلتلوىل من . وهو ف الطبقة املسو هيلع هللا ىلصانلِب ولو ليق 

  ربع وثالثي.وقيل أ وثالثي ن عفان سنة اثنتين بخالفة عثما
  ارِ مَ اْلِ  لِ ثَ مَ كَ ﴿مع أسفار، كما ف قوهل تعاىل اجل ةويف صيغأي صحيفة.  19

   ُل مِ ََيْ 
َ
 .(5ة: )اجلمع ﴾اارً فَ سْ أ

انتهيت قرآن أي ثل ختمت الوغ آخر الشيئ، مللختم معان. منها بل 20
 ترسب شيئ إله وال فرصة لحىت اله،  الشيئ أن ينهيها الطبع َعمنه. وإىل آخر

ُ ََعَ قُلُوبِِهْم وَََعَ َسْمِعِهْم  : ﴿قوهل تعاىلئ عليه. مثل فرصة لزيادة شي َختََم اَّللَّ
بَْصارِِهْم ِغَشاَوةر َولَُهْم َعَذابر َعِظيمر 

َ
(، أي طبع اهلل عليها حىت 7قرة: ابل)  ﴾ وَََعَ أ

ية واَلغليف فقوهل معىن اَلغطا بعمل اخلتم هناهلداية. ويست ال تصل إلها
يه ويغمه" "خيت  لَّفه، حىت ال يراه أحد.أي يغطَّ

 ت ذلك الصندوقأي فتح 21
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ان الواردان ف ث  ي  اح المولدسالحد ث 

 
ف
ت   

ِرُ يَ وَ 
 يَُكْوُن َخرْيَ ا وََسِطِه  ََع   25َّتَّ

َ
تُُه َخرْيَ  26آءِ نِْبيَ ْل مَّ

ُ
َممِ  َوأ

ُ
  27اْل

ُ يُكَ  ْوَن ِف   28ُُك  ََشٍَف  ىل  ََع  َعا تَ ْوَن اهللَرب  اَلةِ يَُصفُّ  29 الصَّ
 

 لِسفرأي وجدت ف ذلك ا 22
. فآمن وأسلم ملسو هيلع هللا ىلصفاة انلِب العالمة  لم يشهدها كعب إال بعد و وهذه 23

 بعد أن شهدها
 ماقص الشعر والظفر: قطع منه 24
 ر ولبسهعمال اإلزا زار: استات 25
وبه اَليمم, أخرجه ابلخاري ف كتاب  ثرية. منها ماات كيف هذا روايو 26
َثنَ  ُد ْبنُ قال َحدَّ َثنَا  ِسَناٍن هُ ا ُُمَمَّ ثَ ُهَشيْمر قَاَل َو الَْعَوِِقُّ قَاَل َحدَّ ِن َسِعيُد ْبُن  ح وََحدَّ

نَا ُهَشيْمر قَاَل  ْخرَبَ
َ
ْخرَبَ انلَّرْضِ قَاَل أ

َ
ٍب الَْفِقرُي  اْبُن ُصَهيْ ُهوَ  َنا يَِزيدُ ثَ اَل َحدَّ يَّارر قَ نَا سَ  أ

 
َ
نَ قَاَل أ  ا َجابُِر ْبُن عَ ْخرَبَ

َ
ِ أ عْ : "قال ملسو هيلع هللا ىلص نَّ انلَِِّبَّ بِْد اَّللَّ

ُ
َحدر  ِطيُت ََخْسً أ

َ
ا لَْم ُيْعَطُهنَّ أ

رُْض ِِل ا ُجِعلَْت َقبيِْل نرُِصُْت بِالرُّْعِب َمِسرَيَة َشْهٍر وَ 
َ
يُّ ا وَ َمْسِجدً ْل

َ
ا رَُجٍل  مَ َطُهوًرا فَأ

مَّ 
ُ
 ِمْن أ

َ
اَلُة فَلْيَُصل  دْ يِت أ ِحلَّْت  َرَكتُْه الصَّ

ُ
لَّ ِِل  َوأ َحٍد َقبْ  الَْمَغانُِم َولَْم حَتِ

َ
ْعِطي ِل

ُ
ُت  يِل َوأ

ًة َوُبعِ  َفاَعَة َواَكَن انلَِِّبُّ ُيبَْعُث إىَِل قَْوِمِه َخاصَّ ةً اِس َع  انلَّ ثُْت إِىَل الشَّ  .  "مَّ
َثنَا ََيََْي قال حَ  به، واملساجد ومواضع الصالةاب ه مسلم ف كتأخرج و دَّ

 ا
َ
نَ ْبُن ََيََْي أ ِ َعْن َجابِِر  الَْفِقرِي َشيْمر َعْن َسيَّاٍر َعْن يَِزيدَ ا هُ ْخرَبَ بِْن َعبِْد اَّللَّ

 ِ نَْصاِري  قَاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
َ
ْعِطي: "ملسو هيلع هللا ىلصاْل

ُ
َحدر َقبيِْل ا لَْم سً ُت ََخْ أ

َ
ُُكُّ   نَ َكَ  ُيْعَطُهنَّ أ

ْْحَ  ًة َوُبِعثُْت إىَِل ُُك  ْوِمِه َخاصَّ إىَِل قَ  نَِِبٍّ ُيبَْعُث 
َ
ْسوَدَ أ

َ
ِحلَّْت  َر َوأ

ُ
ِِلَ الَْغنَائُِم َولَْم  َوأ

رْ 
َ
َحٍد َقبيِْل وَُجِعلَْت ِِلَ اْل

َ
يُّ ا فَ ًة َطُهوًرا َوَمْسِجدً ُض َطي بَ حُتَلَّ ِل

َ
ْدَرَكتُْه  َما رَجُ أ

َ
ٍل أ
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ف
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اَل  ْعطِ  يََدْي َمِسرَيِة َشْهٍر ْعِب بَْيَ ُت بِالرُّ  َحيُْث ََكَن َونرُِصْ ىلَّ  َص ُة الصَّ
ُ
يُت  َوأ

َفا     ."َعةَ الشَّ
ُمُروَن  كُ ﴿" :هذا قال تعاىلويف  27

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
نْتُْم َخرْيَ أ

ِ بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر وَ   ناك. وه ("110مران: ل ع)آ ﴾ تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ
 باب ومن سورة آلالقرآن  الرتمذي ف كتاب تفسريأبو عيىس جه حديث أخر

َثنَا َعبْدُ َثَنا َعبْدُ قال َحدَّ به و .عمران اِق   ْبُن ُْحَيٍْد َحدَّ زَّ َعْن َبْهِز بِْن  َعْن َمْعَمرٍ الرَّ
 
َ
هِ أ بِيِه َعْن َجد 

َ
ٍة ْم خَ نْتُ   كُ ُقوُل ِف قَْوهِلِ َتَعاىَل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص نَُّه َسِمَع انلَِِّبَّ َحِكيٍم َعْن أ مَّ

ُ
رْيَ أ

ْخرَِجْت لِلنَّا
ُ
مَّ إِ " :ِس  َقاَل أ

ُ
وَن َسبِْعَي أ ْنتُْم نَُّكْم تَِتمُّ

َ
 ًة أ

َ
ِ َخرْيَُها َوأ  . "ْكَرُمَها ََعَ اَّللَّ

ِن ْهِز بْ  بَ ِديَث َعنْ َهَذا اْلَ  اِحدٍ َهَذا َحِديثر َحَسنر َوقَْد َرَوى َغرْيُ وَ  الرتمذيوقال 
ْخرِجَ كُ يِه ا فِ ُكُروِكيٍم ََنَْو َهَذا َولَْم يَذْ حَ 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ."اِس ْت لِلنَّ نْتُْم َخرْيَ أ

 فةأي ُك وقت وماكن وأمر مرشَّ  28
وية الصف من السنة اليت أكَّدها انلِب فهم. واكنت تسأي يسوَّون صفو 29

اعة جلمكتاب صالة اف  رجه ابلخارياعة. كما أخصالة اجلم قبيل ُك ملسو هيلع هللا ىلص
  قالبه . وتمام الصالة الصف من واإلمامة باب إقامة

َ
َثنَا أ ِد قَاَل بُو الَْوِل َحدَّ

َثَنا شُ  نَِس بْ  َقتَاَدَة عَ ْعبَُة َعنْ َحدَّ
َ
و " :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِن َمالٍِك َعْن انلَِِّب  ْن أ ْم  ا ُصُفوفَكُ َسوُّ

إِنَّ تَْسِوَيةَ 
اَلةِ ُفوِف ِمْن  الصُّ   فَ  . "إِقَاَمِة الصَّ

 قاله بو امتها،وف وإقلم ف كتاب الصالة باب تسوية الصفه مسخرج أو
ُد ْبُن ا َثَنا ُُمَمَّ ارٍ ا لُْمثَىنَّ وَ َحدَّ َثَنا ُشْعبَُة َقاَل ْبُن بَشَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ َثنَا ُُمَمَّ  َقااَل َحدَّ
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  ََع  ىل  ُدْوَن اهللَ َتَعامَ ََيْ  30ُهمْ قُُلْوبُُهْم َمَصاِحفُ   لِ الِْقتَا ِف  َكُصُفْوفِِهمْ 
ةٍ َوَّرََخآءٍ  َوثُلُثر  ِحَساٍب  َة ِبَغرْيِ َن اجْلَنَّ يََّْدُخلُوْ  32ثُلُثر   31ُُك  ِشدَّ

تُْونَ 
ْ
تُْونَ َوثُلُثر   يَاُهْم َفيُْغَفُر لَُهمْ وََخَطابِِهْم نُوْ بِذُ  يَّأ

ْ
ايَا طَ ٍب وَخَ وْ نُ  ِبذُ يَّأ

وُْهْم َفَيُقْولُْوَن: يَا ا َوِزنُ ْذَهُبوْ اِ َمآلئَِكِة: اىل  لِلْ اهللُ َتعَ َفَيُقْوُل  ٍم ِعَظا
فُْواَجدْ وَ  َربََّنا ْْسَ

َ
ْنُفِسِهْم َووََجْدنَ  ََع   33نَاُهْم أ

َ
عْ  اأ

َ
نُوِْب ِمَن اّلُّ لَُهْم َماأ

 

 ْعُت َقتَ َسمِ 
َ
ُث َعْن أ ِ ا الٍِك قَاَل قَاَل رَُسوُل  بِْن مَ نَِس اَدَة َُيَد  َسوُّوا  : "ملسو هيلع هللا ىلص َّللَّ

اَلةِ ف  ِمْن َتمَ صَّ ِوَيَة ال وفَُكْم فَإِنَّ تَسْ ُصفُ   ".اِم الصَّ
ن ف قوهل ظونه فيها. فيدخلووَياف قرآن ف قلوبهمأي َيفظون ال 30

ْكَر َوإِنَّا هَلُ َلَافُِظونَ إِنَّا ََنُْن نَ  ﴿  :تعاىل نْلَا اّل   .( 9الجر:)  ﴾ زَّ
ون اء ويصربَع ُك ْسَّ َبمده ون رشك. يأي يرضون بما قضاهم اهلل 31

 بسلم حديثا ف كتاب الزهد والرقائق بارج م. وقد أخُك رضاءَع َبمده 
َثَنا هَ به أمره لكه خري. واملؤمن  اُب ْبُن قال َحدَّ زِْديُّ وََشيْبَاُن دَّ

َ
وخَ َخاَِلٍ اْل  ْبُن َفرُّ

يًعا َعنْ  َثَنا ُسلَيْ ُظ ِن الُْمِغرَيةِ َواللَّفْ  ُسلَيَْماَن بْ ََجِ تر َعْن ا ثَابِ َثنَ َماُن َحدَّ لَِشيْبَاَن َحدَّ
ِِب َلىَْل  بْدِ عَ 

َ
ِ ُصَهيٍْب  َعنْ الرَّْْحَِن بِْن أ مْ : "ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

َ
ِن  ِر الُْمْؤمِ َعَجبًا ِل

مْ 
َ
َحٍد إِ إِنَّ أ

َ
 َرُه لُكَُّه َخرْير َولَيَْس َذاَك ِل

َ
ا  َخرْيً اُء َشَكَر فَاَكَن َبتُْه َْسَّ ا َص الَّ لِلُْمْؤِمِن إِْن أ

اءُ  َوإِنْ  هَلُ  َصاَبتُْه رَضَّ
َ
ويف ". وأخرجه أْحد ف مسند الكوفيي فَاَكَن َخرْيًا هَلُ َصرَبَ  أ

 حديث صهيب ريض اهلل عنه.، مسند النصار بايق
 .ملسو هيلع هللا ىلصمن أمته  32
 دودأي جتاوزوا ال 33
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ْمثَاِل اجلِْ 
َ
َ رْيَ غَ  َباِل َكأ ُهْم ي نَّ

َ
 هَ شْ  أ

َ
َ إِالَّ اهللُ إِ ْن آَل ُدْوَن أ

نَّ   هل 
َ
ًدا  ُُمَ َوأ مَّ

   34 وََسلَّمَ َعَليْهِ   ىلَّ اهللُ اهللِ َص رَُّسْوُل 
 َعلَيْهِ   َوبَارِكْ   ل  وََسل مْ اللُّٰهمَّ َص 

خْ  36َجَعلُْت  اَل   ِِل اَل وَجَ  35ِت زَّ عِ وَ  َفَيُقْوُل اْلَقُّ 
َ
  37لََص ِِل َمْن أ

ْدِخلُوُْهُم اجْلَنََّة بِ   ِِبْ َب َكذَّ  نْ َكمَ  38َهاَدةِ شَّ لابِ 
َ
َعزَّ  آيَ   39رَْْحَيِت أ

َ
 أ

 
بالعلم قوما خص  كتاب العلم باب من ديثا فخاري حأخرج ابل 34

َثنَا اَل َحدَّ َم قَ َحاُق ْبُن ِإبَْراِهيَثنَا إِسْ دَّ قال حَ ه بدون قوم كراهية أن ال يفهموا. و
ِِب َعْن َقتَاَدَة قَ قَاَل حَ  ُمَعاُذ ْبُن ِهَشامٍ 

َ
ثَِن أ ثَ دَّ نَّ انلَّ اَل َحدَّ

َ
نَُس ْبُن َمالٍِك أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصِِبَّ نَا أ

ِ وََسْعَديَْك وَل سُ  يَا رَ اَل بَلَّيَْك َجبٍَل قَ  اَل يَا ُمَعاَذ ْبنَ  قَ  رَِديُفُه ََعَ الرَّْحلِ َوُمعاذر  اَّللَّ
ِ وَ  اَل ُذ قَ قَاَل يَا ُمَعا َ " :ثاََلثًا َقاَل َسْعَديَْك بَلَّيَْك يَا رَُسوَل اَّللَّ َحٍد ي

َ
ْن اَل َما ِمْن أ

َ
  ْشَهُد أ

نَّ ُُمَ إهَِلَ إاِلَّ 
َ
ُ َوأ ِ  اَّللَّ ًدا رَُسوُل اَّللَّ مَ قًا ِمْن قَلِْبِه إاِلَّ ِصدْ مَّ ُ  َحرَّ قَاَل يَا  اِر انلَّ ََعَ  ُه اَّللَّ

 
ُ
فاََل أ

َ
ِ أ وا قَ رِبُ بِ خْ رَُسوَل اَّللَّ ْخرَبَ بَِها ُمَعاذر اَل إًِذا يَ ِه انلَّاَس فَيَْستَبرِْشُ

َ
 ِعنَْد  تَّلِكُوا َوأ

ثُّمً َموْ 
َ
 " اتِِه تَأ

 واو القسم 35
 ما جعلتأي  36
ق بقلبه 37  وصدَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللن ُممدا رس ادة أن الهلإ إال اهلل وأشه أي 38
وهناك . ة أحد بعمله، ولكن بفضل اهلل ورْحتهاجلنال يدخل  إنه 39

ري ف كتاب املرىض باب تمن أخرجه ابلخا ايات كثرية ف هذا ابلاب. منها مارو
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ان الواردان ف ث  ي  اح المولدسالحد ث 

 
ف
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 42قَاِِصر  41َماِدُحَك   الْوُُجوْدِ  َصَة إِْكِسرْيِ ِْس  وَُخاَل   40لُْعُقوْدِ ِر ااهِ َجوَ 
لَْو َجآَء ِببَذْ  يَْت وَ َحرْصِ َما حَ َعِجزر َعْن  44َوَواِصُفَك   43ْجُهوْدِ لْمَ ِل اوَّ

 

  قالبه املوىت. و املريض
َ
َثنَا أ نَا ُشَعيْبر َعنْ بُو اْلََمانِ َحدَّ ْخرَبَ

َ
يِن  ا أ ْخرَبَ

َ
ْهِري  َقاَل أ لزُّ

بُو ُعبَ 
َ
بَا هُ رَّْْحَ  َعبِْد ال َمْوىَل يْدٍ أ

َ
نَّ أ

َ
ِ َرَة قَاَريْ ِن بِْن َعوٍْف أ  ملسو هيلع هللا ىلصَل َسِمْعُت رَُسوَل اَّللَّ

َحدً لَْن يُ " :َيُقوُل 
َ
ِ ا َعَملُُه اجْلَ ْدِخَل أ نَْت يَا رَُسوَل اَّللَّ

َ
نَ نََّة قَالُوا َواَل أ

َ
الَّ  ا إِ  قَاَل اَل َواَل أ

نْ 
َ
ُ  أ َدِن اَّللَّ ُدوا َوقَارِ َورَْْحَ َفْضٍل  بِ َيتََغمَّ ْ اَل َيتََمنََّيَّ ُبوا وَ ٍة فََسد  َحُدُكْم ال

َ
ا  َموَْت إِمَّ  أ

ْن يَزْ 
َ
ا مُ َداَد َخرْيً ُُمِْسنًا فَلََعلَُّه أ ْن يَْستَْعِتَب ا َوإِمَّ

َ
 . "ِسيئًا فَلََعلَُّه أ

َثنَا به لعمل. واومة َع ادواملف كتاب الرقاق باب القصد  وكذا قال َحدَّ
ثَ  آَدمُ  ِِب ِذئٍْب َعنْ َحدَّ

َ
ِِب ُهَريْ الَْمْقرُبِ  َسِعيدٍ  نَا اْبُن أ

َ
ُ َعنُْه قَاَل  َرَة ريَِضَ ي  َعْن أ اَّللَّ

ِ قَاَل رَُسو َحًدا ِمنُْكْم َعَملُُه قَالُوا وَ " :ملسو هيلع هللا ىلصُل اَّللَّ
َ
َ أ نَْت يَ  اَل لَْن ُينَِّج 

َ
ِ أ    قَاَل ا رَُسوَل اَّللَّ

دَ وَ  ْن َيتََغمَّ
َ
نَا إاِلَّ أ

َ
ُ  ِن اَل أ ُدوا َوقَاِرُبو اَّللَّ ءر ِمْن  ا ا َواْغُدوبِرَْْحٍَة َسد  َوُروُحوا ويََشْ
جْلَ   . "بْلُُغوا الَْقْصَد تَ ِة َوالَْقْصدَ اَلُّ

ل أحد وأخرجه مسلم ف كتاب صفة القيامة واجلنة وانلار باب لن يدخ
َثنَا ُقتَيْبَُة ْبنُ  لقابه و  تعاىل.اهلل ه بل برْحةاجلنة بعمل ثَ  دٍ  َسِعيَحدَّ نَا َْحَّادر َحدَّ

يُّ  َعنْ َيْعِن اْبَن َزيْدٍ 
َ
ِِب ُهرَ  أ

َ
ٍد َعْن أ نَّ وَب َعْن ُُمَمَّ

َ
َحٍد  " :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانلَِِّبَّ  ْيَرَة أ

َ
َما ِمْن أ

نَْت َة فَِقيَل  اجْلَنَّ يُْدِخلُُه َعَملُهُ 
َ
ِ ا رَُسوَل ا يَ َواَل أ نَا َّللَّ

َ
  قَاَل َواَل أ

َ
ِّب   َدِن رَ ْن َيتََغمَّ إاِلَّ أ

 .  "ةٍ بِرَْْحَ 
َها  ﴿ :مثل قوهل تعاىلحلف ويمي، عقد بفتح العي: عهد و َجع 40 يُّ

َ
يَا أ

ْوفُوا بِالُْعُقودِ 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ . والَعقد أيضا بمعىن اجلمع بي أطراف ( 1)املائدة:﴾ اّلَّ
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ف
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يَا  ُد َوأنَْت الَْمْقُصوْ لَْكْوُن إَِشاَرةر ا  دِ وْ َواجْلُ  الَْكَرمِ  لِ ِمْن ِخَصا
 
َ
ِلَك ل ِكنَُّهْم ْت رُُسلر ِمْن َقبْ آءَ وَجَ  َمْن نَاَل الَْمَقاَم الَْمْحُموَْد  َف َْشَ أ

ْفَعِة   45ُشُهوْدر  لََك ُعالَ الْ وَ بِالر 
 

 

ما العقد هنا بالكرسة. ومعناه ِعقد . وأاءابلنعقد البل وعقد  لشيئ، مثلا
 وْهرة.جَ امل الدة أوقال

 هو وصف املحاسن بكالم َجيلء، وح: حسن اثلنااسم فاعل من املد 41
 بلغ نهايتهملدح( أي لم يهل قاِص )ف اقو42
 ولو جاء ببذل ُك اجلهود ف املدح 43
 بصفته ئياسم فاعل من الوصف: ذكر الش 44
به وصح ملسو هيلع هللا ىلص كتاب آيات رسول اهلل رك فدملستأخرج الاكم ف ا 45

بُو َسعِ قال حَ به الم. ور آدم عليه الساستغفا وسلم باب
َ
َثَنا أ ِد يٍد َعْمُرو بْ دَّ ُن ُُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق بِْن ِإبَْرا بِْن َمنُْصورٍ ا بُو اْلََسِن ُُمَمَّ
َ
بُ نْظَ ِهيَم اْلَ  الَْعْدُل ، َثَنا أ

َ
و يِلُّ ، َثنَا أ

ِ ْبُن ُمْسلِ ارِِث ْلَ ا  َعبْدُ   َمْسلََمةَ ا ِإْسَماِعيُل ْبنُ ، َثنَ ْهِريُّ ٍم الْفِ  َعبُْد اَّللَّ
َ
ْنبَأ

َ
 الرَّْْحَِن ، أ

ْسلََم ، ُن َزْيِد بِْن بْ 
َ
ُ  أ اِب ريَِضَ اَّللَّ ِه ، َعْن ُعَمَر بِْن اخْلَطَّ بِيِه ، َعْن َجد 

َ
اَل َعنُْه قَ  َعْن أ

:  ِ َ "  :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل رَُسوُل اَّللَّ َ ل ا اقرَْتََف آَدُم اخْل لَُك َِبَق  ا رَب   : يَ ِطيئََة قَاَل مَّ
َ
ْسأ

َ
ٍد لَمَ  أ ا  ُُمَمَّ

ُ ِِل َغَفْرَت   : يَا آَدمُ  ، َفَقاَل اَّللَّ
َ
ًدا َولَْم أ  : يَا رَب  قَاَل   ؟ْخلُْقهُ ، َوَكيَْف َعَرفَْت ُُمَمَّ

َ
َك  نَّ ، ِل

ا َخلَْقتَِن    ِمنْ ِفَّ َفْخَت يَِدَك َونَ بِ لَمَّ
ْ
يْ ُروِحَك َرَفْعُت رَأ

َ
َ ِِس فََرأ ِم الَْعْرِش  قََوائِ ُت ََعَ

ُ هَلَ إاِلَّ  تُوًبا اَل إِ َمكْ  نََّك لَْم تُِضْف إىَِل اسْ اَّللَّ
َ
ِ َفَعِلْمُت أ در رَُسوُل اَّللَّ َحبَّ  ِمَك إاِلَّ  ُُمَمَّ

َ
 أ
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ف
ت   

 يْهِ  َعلَ كْ ل ْم َوبَارِ اللُّٰهمَّ َصل  وَسَ 

 
 

 

ُ َلْ اخْلَلِْق إِ  ِه فَ  اْدُعِن بُّ اخْلَلِْق إَِِلَّ حَل  إِنَّهُ  ، آَدمُ  َدقَْت يَا : َص َك ، َفَقاَل اَّللَّ َقْد   َِبَق 
در َما خَ َولَْواَل ُُمَ َفْرُت لََك  غَ   " لَْقتَُك مَّ
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والعش   

 
 

ْوا ُ ْحِضر
َ
ذَ   ُكمْ قُلُْوبَ أ َمْعََشَ  ْْلَابر ور يَا 

َ
اْْل لَُكْم  َحّٰت     1ي  ْجلَُو 

َ
أ  

رَس  ْحبَابر   نر َمَعا  2َعَرآئ
َ
َجلِّ اْْل

َ
 لَْمْخُصوْصر بر ا    3أ

َ
لَْقابر   فر ْشَ أ

َ
   4اْْل

  ّ اِقر ةر الَْملر   5إرٰل اَلرَّ ْ َحِْضَ ر إرٰل    َنَظرَ َحّٰت     ابر هَّ وَ كر ال ْْتٍ وَ برَل   6 ََجَالر  َل  سر
َجاٍب  ا  فَ     حر ٰ لَمَّ َوانُ   نَ أ

َ
 ِفر َسَمآءر اْْلََللَةر     7 الرَِّسالَةر ُهْورر َشْمسر ظُ   أ

 
ل 1 قلوبكم  أخضعوا  واملجاورةأي  معَش .  لمشاهدة  املؤلف  ونادى 

أولو  ذ اْلْلاب ْلنهم  العاو القلوي  الساب  والعقول  الفضائل   فونيعر   ة، ململة  بها 
تعال  ووصفهم  واملحاسن.   يَْذُكُرونَ ﴿بقول:  اهلل  يَن  ر وَ   اَّلَّ يَاًما  قر  َ ٰ  اَّللَّ ولَََعَ ُقُعوًدا 

ًل   بَاطر َذا  َهٰ َخلَْقَت  َما  َربَّنَا  رْضر 
َ
َواْْل َماَواتر  السَّ َخلْقر  ِفر  ُروَن  َوَيتََفكَّ ْم  ُجنُوبرهر

نَا َعَذاَب الَّ   . ( 191عمران:  )آل ﴾ ارر ُسبَْحانََك فَقر
 َجع عروس  2
 اَّلاتية والصفاتية. ملسو هيلع هللا ىلصأي حقائقه   3
بشري، الذير، الرساج املنري،  اْلمني، الشاهد، ال :ملسو هيلع هللا ىلص فمن ألقابه  4

 ذلك. غري  اهلادي، املدثر و
يّاقيا ورُ  ارىق يَ قر اسم فاعل من ر 5    ج.رَ وعَ د عر َص :  )إل(  ُرقر
 إل َجال تعال  ملسو هيلع هللا ىلصاليبُّ نظر  يأ 6
 ها ؤياب ضقرُ  أي 7

ق
ور والعش 

 
 الحض
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َمرُْسْوُم     برهر  يْلر َخَرَج  َقر     8اْْلَلر يُْل   9الَْمْملََكةر   يْبر لر ْْبر يَا     جر
ِفر   نَادر  يُْل  ْْبر نْ     اتر ْوقَ لُ خْ الْمَ   رر آئر سَ جر  مر

َ
أ ٰمَواتر لر هْ   َوالسَّ رْضر 

َ
اْْل     

َّ الَْمْكُنْونَ     10إرنَّ الُّْوَر الَْمُصْونَ فَ     اَراتر  َوالْبرشَ براتلََّهانر     11َوالرسِّ
ي ر وَْجْدتُُه    اََّلَّ

َ
وُُجوْدر  أ  ا َقبَْل 

َ
َمآءر     يَآءر شْ ْْل َوالسَّ رْضر 

َ
اْْل    12َوإربَْداعر 

ْنقُ 
َ
هر    ِفر   هُ لُ أ  َبطْ    إرٰل ةر لَ يْ لَّ الٰهذر

ُ
هر نر أ ْوًرا    مِّ    َمرْسُ

ُ
ْمل

َ
 َكْوَن نُْوًرا  برهر الْ   أ

 وَ 
َ
ْهَل بَيْترهر َتْطهر ْكُفلُ أ

َ
ُرُه َوأ َطهِّ

ُ
 رْيًا  ُه يَتريًْما َوأ

 هر لَيْ ْك عَ  وََسلِّْم َوبَارر اللُٰهمَّ َصلِّ 
ُّ َهيْبَةً وَ    14َواْستربَْشاًرا الَْعْرُش َطَربًا  13فَاْهَتَّ   16َوَوقَاًرا   15ازَْداَد الُْكرِْسر

نَْواًرا    
َ
ٰمَواُت أ تر السَّ

َ
تر  َواْمَتَل َتْهلريًْل  الَْمآلئرَكةُ   17وََضجَّ

 
 . ويراد به املأمور.رسم، أي املكتوبالاملرسوم اسم مفعول من  8
 أي سيدها.  9
 حفوظ. امل أي 10
 . أي املستور 11
 قبل خلقها أي  12
 لَع وزن افتعل، مطاوعة هّز، أي حترك واضطرب  13
مصدر استبَش: وجد ما يبَّشه من الفرح. كما ِف قول تعال:   14

وَن برنرعْ ﴿ ُ نَ مَ يَْستَبَْشر ر َوفَْضلٍ ٍة مِّ  (171)آل عمران ﴾  اَّللَّ
 ية قتلأي املخافة وا  15
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يًْدا َواْسترْغَفاًرا ُسبَْحاَن اهلل َواْْلَْمُد رهللر َوآل إرٰلَ إرلَّ اهللُ َواهللُ   ۩   َوَتْمجر
كْ 

َ
مُّ   ۩  ×3َْبْ أ

ُ
نْ   هُ َولَْم تََزْل أ نَْواًًع مر

َ
 نرَهايَةر إرٰل    هر َوفَْضلرهر ْخرر  فَ تَٰرى أ

ا ا    َتَمامر ََحْلرهر  وََضَعتر     برإرْذنر رَبِّ اْْلَلْقر     لُْق ا الطَّ هَ بر دَّ ْشتَ فَلَمَّ
نَّ    -َصَّلَّ اهللُ َعلَيْهر وََسلََّم  -بريَْب  اْْلَ 

َ
ًدا َكأ ًدا َشاكرًرا َحامر ُه اْْلَْدُر َساجر

  هر مر ا مَ ِفر تَ 

 ررْك َعلَيْهر ْم َوبَالِّ وَسَ   اللُٰهمَّ َصلِّ 
 

ام  ي 
 
   محل الق

 

 يَْك  َعلَ م  َل  سَ يَا نيَبر  
 َك لَيْ م  عَ َسَل ْوَل  رَسُ   ايَ 

 يَا َحبريْب َسَلم  َعلَيَْك 
 َك َصلََواُت اهللر َعلَيْ 

َق اْْلَْدُر َعلَيْنَا  ْشَ
َ
 أ

نُْه اْْلُ   ُدْورُ فَاْخَتَفْت مر

 

 
ر  ﴿ِف قول تعال:  أي السكون واْللم. كما 16 َّ ا لَُكْم َل تَرُْجوَن َّللر مَّ

 . والوقر أيضا بمعىن اثلقل (13)نوح:  ﴾ اَوقَارً 
 ر صاحت بضج أي  17
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ثَْل ُحْسنر  ْينَا رَ ا  مَ   ْك مر
َ
 أ

ْورر جْ ا وَ َقطُّ يَ  ُ  َه الرسُّ
 
َ
 أ

َ
 نَْت بَْدر  نَْت َشْمس  أ

 
َ
  نُْورر ر  فَْوَق وْ نُ   نَْت أ
 
َ
رْي  نَْت إركْ أ  وَََغلر   سر

 
َ
ُدْورر أ ْصبَاُح الصُّ  نَْت مر

دُ يَا َحبرييْبر يَا ُمَ   مَّ
 18يَا َعُروَْس اْْلَافرَقنْير 

دُ يَا ُمَؤيَّْد يَا مُ   َمجَّ
 19نْير َت لَ بْ قر لْ يَا إرَماَم ا

ٰ َمْن رَ   يَْسَعدُ   20َك ْجهَ ى وَ أ
يْنر  َ يَْم الَْواِلر  يَا َكرر

 دُ الُْمَْبَّ اِفر  صَّ لاَك  َحوُْض 
 ْوَم النُُّشْورر نَا يَ وررْدُ 

يَْس مَ  ْينَا الْعر
َ
 22َحنَّْت   21ا َرأ

 
 يل والهاراْلافقان: الل 18
  بمكة املكرمةهللبيت ا ونيبيت املقدس بفلسط : القبلتني 19
 يقظة ومناما  20
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ٰى  إرََلَْك   23برالرسُّ
 إرلَّ

َظلَّْت َوالَْغمَ 
َ
 24اَمْة قَْد أ

 َصلَّْوا َعلَيَْك   25َل َوالْمَ 
 وَ 
َ
 كر بْ يَ   26َك الُْعوْدُ اتَ أ

َّْل   بنَْيَ يََديَْك   27َوتََذل
 

بكرس   21 بيض  العيس  إبل  ويه  َعيَْساء،  َجع  بياضها  العني،  يعْتي 
 ظلمة وسودا.

مع    22 ذلك  يكون  وقد  والرقة،  لإلشفاق  املتضمن  الزناع  اْلنني: 
اهلل  ، فاْلنَان بمعىن الرَحةأي نزاعها إل وطنها أو صاحبها. وصوت. حنني اإلبل  

اْلنّان، رَحأي    هو  اِلًع ذو  ِف  نقول  أن  ويمكن  واسعة.  ربَّ ة  "حنانَك  يا  ء  نا 
اقه إَلها.  يامرأته، أي اشت  ُة الرجل إلا حنان. وَحنَّ حنّان" أي )نسألك( رَحتك ي 

 من عندنا.   (" أي رَحة13)مريم:  ﴾ انَّ َِلُ  نْ ا مر انً نَ حَ وَ ﴿قول تعال 
َ أي برساة اْلرض وأع 23  ل  باللي عىن ى أيضا بملها، بالرسُّ
 حاديث اليت تتعلق بهذا اْل ق ذكرد سبوق 24
 لقوم معىن رؤساء ا املل ب 25
اْلصل   26 ِف  العني  بضم  ير الُعود  اَّلي  إلاْلشب  يعود  أن  أن  يد   

يكون شجرة. ولعل العود هنا بمعىن الغصن. وقد سبق ذكر اْلديث ِف بكاء  
 .ملسو هيلع هللا ىلصع )غصن( الخل بني يديه  جذ

 خاضعةً  27
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 يبر يْ َحبر يَا    28َواْسَتَجارَْت 
نْ   29رُ ُفوْ لُّ يْبُ ا لظَّ َك ادَ عر

وا  نَْد َما َشدُّ ْل   30عر  31الَْمَحامر
يْ   32َتنَاَدْوا وَ   33لر لرلرَّحر

ْمُع سَ  ئْتُُهْم َواِلَّ  34ئرْل آجر
ُْل   قُلُْت قرْف لر يَا  35َدَلر

ْل   36ئرْل آسَ رَ   لر   َوحَتَمَّ

 
 من ْلب اي طلاستجار أ  28
 الفرار ة الظيب، أي رسعة فور صفال 29
 يت عقده الشيئ، أي قوّ  د أي العقد القوي والشديد. شددُت الشَّ  30
ممَ امل 31 أن  حامل َجع  لا  ماكن يكمن  وهو  ََحل.  من  ماكن  اسم  ل، 

 حنمل اليشء عليها.  
 املشاركة ِف الداء 32
 ال الرحيلأي لرحت  33
 . أي جئتهم باكيا َلةالواو حا 34
بم  لَلاِل 35 يقود  يسالرئ عىن هنا  اَّلي  ويدهلّ   ْلنه  وجهة القوم  م لَع 

 السفر  
 ة اْلب والشوق يقصد بها رسالَجع رسالة. و 36
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هَ  يُّ
َ
يُْل شَّ ا الأ  ْوُق اْْلَزر

ْل   37حَنَْو َهاتريَْك   الَْمنَازر
ِّ وَ عَ الْ بر   38رر وْ اْْلُكُ يشر
 39ِفر الَْكْونر َهاُمْوا   َمنْ   ُكُّ 

 40برنْير  اْْلَ فريَْك يَا بَايهر 
يْ َولَهُ   41َك َغَرامُ ْم فر

 
 أصلها "تيك": اسم إشارة للمفردة املؤنثة وزيدت عليه اهلاء للتنبيه 37
  حْ بِّ سَ ا وَ رْيً ثر كَ   َك بَّ رَ   رْ كُ اذْ وَ ﴿  ملساء والصباح. كما ِف قول تعال باأي    38

ِّ عَ الْ بر   (" 41ان: رعم  )آل  ﴾ ارر كَ بْ اإْلر وَ   يشر
 ريوا بالعشق أي حت 39
 نري اْلبني مست 40
ل  إذا اكن    غريمرجل  يقال    ين.أي اِلَ   مرْ غُ الاشتقت هذه اللكمة من   41

مُ   -عليهأو  - يستدين  دين  فاعلها  ْلن  بالَمْغَرم،  واملعايص  اَّلنوب  وتسىم  ل.  ثقر
وفيما يكرهه اهلل الوايه.  اْلوامر وفعل  ترك  اْلخاري ِف كت قد   من    ابروى 
ن  خْبنا شعيب عدثنا أبو اَلمان قال أ حقال  به  سلم. ولل اقب  اآلذان باب اِلًعء

أخْبته: أن رسول    ملسو هيلع هللا ىلصج اليب   عن ًعئشة زوالزهري قال أخْبنا عروة بن الزبري
ْب وأعوذ بك من  امهلل إن أعوذ بك من عذاب الق : "ة اكن يدعو ِف الصل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

املح أعوذ  املسيح اِلجال وفتنة   املمات امهلل بك من فتنة  أعوذ بك    إن   يا وفتنة 
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 َواْشتريَاق  وََحنرنْيُ 
يْ  نَامُ   42َك ِفر َمَعانر

َ
 اْْل

يْنَ   43ْت دَّ َب قَْد تَ   44َحآئررر
 
َ
ر نَْت أ تَامُ  ل  لرُّْسلر خر

 
َ
رلَْمْوٰل أ  46َشُكْورُ   45نَْت ل

 جات ت واملنااوعِلا
 

 

واملغرمامل من   استغراق    "أثم  ويسىم  باشتياق.  بالغرا   الرجل  يلزم  حبيبه  ْلنه  م 
 حبيبه ملزمة الغريم. 

 أي ِف بيان كنه وصفك وذكر حقائقك  42
 اختلفت أي  43
 ن وصفك واختلفوا فيه أي حتري اإلنسان ِف بيا  44
 أي هلل  45
اْل  أكثُ   ملسو هيلع هللا ىلصوهو   46 أح  شكرا هلل.رض  َمن ِف  كثرية    ث اديوقد وردت 

َ ﴿ اب تفسري القرآن باب  اْلخاري ِف كت. مثلما رواه  اذتتعلق به ُ َما  َلر َر لََك اَّللَّ ْغفر
َر َوُيترمَّ نرْعَمتَُه َعلَيَْك  خَّ

َ
ن َذنبرَك َوَما تَأ َم مر قال حدثنا صدقة بن الفضل  وبه  .  ﴾ َتَقدَّ

  ملسو هيلع هللا ىلص سمع املغرية يقول: قام اليب  اد هو ابن علقة أنه  ا زيا ابن عيينة حدثنأخْبن
أفل  قال: "نبك وما تأخر  ذ  ما تقدم من   لكاهلل  ْت قدماه فقيل ل: غفروّرمحّت ت

 "  أكون عبدا شكورا
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نْيُ لْمر َك ادُ بْ عَ   وْ رْجُ  يَ ْسكر
رْي   47فَْضلََك اْْلَمَّ   الَْغفر

ْحسَ 
َ
 نُْت َظِّنِّ فريَْك قَْد أ

يْرُ  رْيُ يَا نَذر  يَا بَشر
ثِّْنر  غر

َ
   48فَأ

َ
ْرنر َوأ  49جر

رْيُ   رْير عر السَّ  نَ مر يَا ُُمر
 51يَا َملَذري   50يَاثر يَا غر 

 
بُّوَن الَْماَل ُحبًّا  ﴿  عال:كثة اليشء واجتماعه. كما ِف قول تاْلم   47 َوحُتر

 . ( 20جر:)الف ﴾ اََجًّ 
الغوث يسىم بالستغاثة. كما ِف  لرص من الشدة. وطلب  الغوث أي ا 48

َ مَ هُ وَ ﴿: قول تعال   . ( 17)اْلحقاف: ﴾  اهلل   نر اثَ يْ غر تَ سْ ا ي
َثنَا  وبه  هذا اِلًعء.    داود حديثا ِف. روى أبو  ارمن ال أجرن   49 قال َحدَّ

اِلِّ  الَِّْضر  بُو 
َ
أ يَم  إربَْراهر ْبُن  دُ إرْسَحُق  ُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  ُّ قَاَل َمْشِقر ُشَعيٍْب  ْبُن  بُو   

َ
أ نر  ْخَْبَ

َ
أ  

الرََّْحَ  َعبُْد   ُّ يِّنر لَْسطر الْفر يٍد  اْبُن حَ   نر َسعر َعْن  اَن  بْنر ُمسْ ْْلَ سَّ  لر اررثر 
َ
أ نَُّه 

َ
أ   ْخَْبَُه َعنْ ٍم 

ر   اَّللَّ رَُسولر  َعْن   ِّ يِمر اتلَّمر اْْلَاررثر  بْنر  ُمْسلرمر  بريهر 
َ
   ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
إرََلْ أ رَسَّ 

َ
أ َفَقاَل نَُّه  إرَذا  "  :هر 

َفُقْل انْ  الَْمْغرربر  َصَلةر  ْن  مر فَْت  اللَُّهمَّ رَصَ الَّارر     ْن  مر ْرنر  جر
َ
مَ   أ فَ َسبَْع  اٍت  إرَذا  َك إرنَّ رَّ  

نَْها َوإرذَ لَْت قُ  َوار  مر تَّ ِفر ََلْلَترَك ُكترَب لََك جر بَْح َفُقْل َكذَ  َذلرَك ُثمَّ مر لرَك  ا َصلَّيَْت الصُّ
إرنََّك إرنْ 

تَّ ِفر   فَ َك    مر نَْهايَْومر َوار  مر  . "ُكترَب لََك جر
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ُمْورر هر ِفر مُ 
ُ
اتر اْْل  مَّ

 َمَّٰل قَْد تَ   د َعبْ َد  َسعْ 
 يْنُ زر اْْلَ   نْهُ َّٰل عَ ْنَ اوَ 

 فريَْك يَا بَْدر  ََتََّٰل 
نْيُ فَلََك الْوَْصُف اْْلَ   سر

ْصلً 
َ
نَْك أ ْزٰٰك مر

َ
 لَيَْس أ

 َسنْير َقطُّ يَا َجدَّ اْْلُ 
 َّٰل َص   َفَعلَيَْك اهللُ

ُهْورر اَل  ا ُطوْ َدآئرمً   52ِلُّ
َّ اْْلََسنَاتر   يَا َوِلر

يَْع ا  َجاتر رَ ِلَّ يَا َرفر
ْر  كَ  َ عَ فِّ  َب نُوْ اَّلُّ   ِّنِّ

ْر َعِّنِّ السَّ   يِّئَاتر َواْغفر
 
َ
 اُر اْْلََطايَا َغفَّ   نَْت أ

نُوْبر الُْمْوبرَقاتر   53َواَّلُّ
 

 ياث املستغثني فاهلل هو غ 50
 ِّنر أي آمر  51
 ع دهر: سنة اِلهور َج 52
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َ
 54ينَْت َستَّاُر الَْمَساور أ

يُْل   56اتر الَْعَثَ   55َوُمقر
ِّ ًَع  رُم الرسِّ   ل

َ
 ْخٰف َوأ

َعَواتر  يُْب اِلَّ  ُمْسَتجر
 ًعا يْ ََجر رَبِّ فَارََْحْنَا  

 َ َ لا  يْعر مر بر اْلر  57تر اصَّ
يًْعا رَ   بِّ فَارََْحْنَا ََجر

يَِّئ َواْمُح َعنَّ   اتر ا السَّ
دٍ َصَّلَّ    اهللُ لََعٰ ُمَمَّ

ُطْورر  يْرر الُسّ  58َعدَّ حَتْرر

 
 ملهلكة ا ة أيوبقامل 53
:  ملسو هيلع هللا ىلصساوي ضد املحاسن. واملساوي يه اْلعمال السيئة. كما قال  ملا 54

وُكفُّ " موتاكم  ماسن  مساويهماذكروا  عن  روا وا  ا".  كتاب  ِف  داود  أبو  ْلدب  ه 
 نائز. ِف كتاب اْل ِف اليه عن سب املوىت، والْتمذي باب

 ُُيّفف.   –أي خّفف  يقيل -  اسم فاعل من أقال 55
 وعثة: خطيئة  َجع عث  56
 ت يع الصاْلا بول َجبق 57
 أي بعدد َجيع السطور 58
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َ
 دْ مَّ ُمَ   59َد الَْهادري َْحَ أ

ْ   َب الْوَْجهر احر َص   رْير ُمنر ال
ْر لر ُذنُْوبر   رَبِّ فَاْغفر

 ْ َكةر ال  د ي ُمَمَّ در اهَ برَْبْ
 

 َسلِّْم َوبَاررْك َعلَيْهر  وَ  َصلِّ اللُٰهمَّ 

 
نبيُّ  59 هلدايته  ملسو هيلع هللا ىلص  نايسىم  قول    باهلادي  ِف  كما  مستقيم،  رصاط  إل 

 . (52: )الزخرف﴾ مرصاط مستقي   وإنك تلهدي إل ﴿ال: تع



 
 

 
 

صل ا
امس الف   لخ 

ب 
 
اق ي من 

 
  ملسو هيلع هللا ىلص  ول للا سر   ف
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ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   
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ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

 
 
 

 َ نَايَةد  1اََمُْتْون   -صىل اهلل عليه وسلم-َوُوِلد  2ل  َمْكُحوْ  بدَيدد الْعد
َدايَةد  َق بد  بدُكْحلد الْهد ْْشَ

َ
 الَْكْوُن مد  َضا فَ بََهآئدهد الْ فَأ

َ
ََل

ْ
هد ْورد ْن نُ َوتَََل

 
 كة يوَم ُشق  َختنته املالئتونا ، أو َم ملسو هيلع هللا ىلصِل وقد سبق اخلالف هل وُ 1

وِل َمتونا  ملسو هيلع هللا ىلصصدرُه َلول مرة، أو ختنه جُده عبد املطلب. واذلي قال بأنه 
نَا: ْعد  ْبُن سَ ا هُ  بما َرَوا استدلل ْخََبَ

َ
َثنَ قَاَل ، يُونُُس ْبُن َعَطاء  الَْمِّكي  أ  مُ كَ ا اْلَ : َحد 

بَ 
َ
ي ان  الَْعدَ ْبُن أ َثَنا عد  َقاَل ، ند َمةُ َحد  بديهد الَْعب اسد قَاَل ، َعند ابْند َعب اس  ، ْكرد

َ
َ َعْن أ  : ُوِلد

ي  ور ا  ملسو هيلع هللا ىلصانل ِبد ْعَجَب ذَ ، فَ ََمْتُون ا َمْْسُ
َ
د أ لدبد وَحَ  َعبْدَ  َك ل نَْدهُ الُْمط  َي عد : َقاَل ، وَ ظد

بْند ََلَُكونَ   ن  لد
ْ
ْخبَارَ تَ كم أنه قَْد تََوا ٌن. وقال الا َهَذا َشأ

َ
د تد اَْل ن  رَُسوَل اَّلل 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصُر أ

 َ ور ا. ُوِلد و بكر أمحد بن ىلع بن ثابت اخلطيب خّرج الافظ أب ََمْتُون ا َمْْسُ
: حدثنا قال. وبه مد املصييصسفيان بن حم طريق من ( خي )يف اتلاريابلغداد

: قال رسول ن عبيد عن السن عن أنس رىض اهلل عنه قالشيم عن يونس به
. واذلي ذهب إىل أنه "أيتوْ أحد سَ  يرَ  َمتونا ولم  ِلُت ميت إن وُ را ك  ن م" :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
   جَبيل خنتة، قال: "ر بكيباية أاستدل برو ،ره ختنه املالئكة يوم شق صد ملسو هيلع هللا ىلص

ُد  ختنه جده فاستدل ملسو هيلع هللا ىلصوأما اذلي قال  ." ملا طّهر قلبه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  لسو ر برواية الَْوَلد
يبد مَحْ  ند بْ َعْن ُشَعيْبد ، ْبُن ُمْسلدم  

َ
ِ عَ ، َزةَ أ كْ ، ْن َعَطاء  اخْلَُراَساند َمةَ َعْن عد  ند  ابْ َعند ، رد

نّ اس  ب  عَ 
َ
لدبد َخنَتَ َعبَْد الْمُ   أ دُ َص ، وَ هد يَْوَم َسابدعد  ملسو هيلع هللا ىلص    انل ِبد  ط 

ْ
ا نََع ََلُ َمأ د  اُه حُمَم   بَة  وََسم 

 
 
اق  ملسو هيلع هللا ىلص رسول للا ب من 
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اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

َضا 
َ
3َوأ

َ  4تدهد عَ يْ بَ  دد قْ يفد عَ  وََدَخَل   َن اخْلََل  َمْن بَقد يَْها مد ئدقد َكَما َدَخَل فد
يْلَ   م ٰضى َمنْ  ُل فَضد و 

َ
َزاُت  ة  أ ُُموْدد   الُْمْعجد  وَُسُقوْطد اردَس  فَ نَارد ِبد

 
ِم اوَ ، الَْعْيد ْحلد يفد كُ لْ ْستدْعَمالد اَكْحُل بدالَْفتْحد َمْصَدٌر بدَمْعََن االْ  2 ْسٌم بدالض 

د  د ل رَيكُ قَ ، ُل بدهد ي يُْكتَحَ ّل  د َوالَْمْسمُ : اَل مد مي َوإدْن ََكَن ل ْن َحيُْث الِرَوايَةد الض  حد تْ فَ لْ وُع مد
 َ يُح بدَما يُ َسبد الَْمْعََن إدْذ لَيَْس يفد وَْجٌه بد يثد ابْلَابد اتل ْْصد َحادد

َ
 يفد ل  ْكتََحُل بدهد إد أ

يق   د  َطرد ْكَثُ ،  َواحد
َ
ي ةد  َبَياُن كَ قد رُ طي  الَوأ  اْكتدَحاَلد يْفد

حنبل حديثا يف مسند الشاميي باب حديث العرباض  أخرج أمحد بن 3
َثنَ قبه و ة.بن ساريا  ال َحد 

َ
بُو بَْكر  َعْن بُو اَْلََماند اْلََكُم ْبُن نَ ا أ

َ
َثَنا أ افدع  َحد 

ْربَاضد  ند عَ  يدد بْند ُسَويْد  َسعد  يََة ا  بْند الْعد لَ َسارد ِ لسي د ْعُت رَُسوَل قَاَل َسمد  مد  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل 
َ : "َيُقوُل  تَابد خَل ِم الْكد

ُ
د يفد أ ينَتدهد   َوإدن  آَدمَ يَ بديِ نل  اَتُم ا إدِن َعبُْد اَّلل  ٌل يفد طد  لَُمنَْجدد

نَبِ 
ُ
يبد وََسأ

َ
يلد َذلدَك َدْعَوةد أ ود

ْ
د مَ ي إدبَْراهد  ئُُكْم بدتَأ يََس قَ َشارَ  َوب ِّم ْوَمُه َورُ ةد عد

ُ
ال يتد   ْؤَيا أ

 
َ
امد َوَكَذلدَك َرأ َضاَءْت ََلُ قُُصوُر الش 

َ
نَْها نُوٌر أ ن ُه َخَرَج مد

َ
   تََرىْت أ

ُ
   انل بديِيَ اُت هَ م  أ

مْ  د َعلَيْهد َرب نَا  ﴿ :ن قوَل "دعوة إبراهيم" كما يف قوَل تعاىلواملراد م  ." َصلََواُت اَّلل 
مْ  ْبَعْث ٱوَ  مْ  َيتْلُواْ  ِمنُْهمْ  رَُسول   فديهد ىتدَك  َعلَيْهد ىَب ٱ  َوُيَعلُِمُهمُ  َءايَ تَ   ْلدْكَمةَ ٱوَ  لْكد

مْ  ِدِن ﴿ :عيَس َلمته كما يف قول َسرة عي"بشا وقوَل. ( 129)ابلقرة:  ﴾ َوُيَزِكيهد
َن اتل   دَما بَْيَ يََدي  مد د إدََلُْكْم ُمَصِدق ا ل ا بدرَُسول  رَُسوُل اَّلل  ْن   ْوَراةد َوُمبَِِّش  يتد مد

ْ
يَأ

مْحَدُ 
َ
ي اْسُمُه أ  (6)الصف: ﴾ َبْعدد

 .ملسو هيلع هللا ىلص أي بايعوا وشهدوا برساتله 4
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فَاتد  َ 5الِّشي
ْيُ َيتد الش  ُرمد وَ   َمآءد بدالشي  َياطد َن الس  ْ ُهبد مد قَاتد  ال  ُمْحرد

ِن َوُهوَ ا نَ مد   ار  ب  جَ   ُكي   َورََجعَ  ٌع    ْْلد ٌْل َخاضد ل َق   بدَصْولَةد َسلَْطَنتدهد َذَلد
َ
ا تَأ لَم 

 
يف هذا طويلة اية ئل انلبوة رويف دل ( ه 034)  صبهانذكر أبو نعيم اَل 5
وثنا ، عيثنا حممد بن جعفر بن أ: قال، حدثنا سليمان بن أمحدقال به ابلاب. و

ثنا يلع بن : قال، حدثن عبد الرمحن بن السن: قال، عفرعبد اهلل بن حممد بن ج
 :لقاآل جرير  نمزعم أنه ، بلجيلامران وب يعىل بن عثنا أبو أي: قال، حرب 

وأتت َل من عمره مخسون ومائة ، عن أبيه، املخزوّمبن هانئ  ومزحدثن َم
 إيوان كْسى وسقطْت  ارجتَس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِل فيها رسوُل وُ  ملا َكن َللة": قال، سنة

، ذلك بألف اعمقبل  دْ مُ نار فارس ولم َتْ  دْت ، ومُخد افةُْش   ِّشع ةُ منه أربع
قد قطعت  ابا  رعد  خيال   دوقت صعابا   ال  إب انذبد وْ ورأى المُ ، ة ساوةرْي ُبَ  ْت َض واغ

 .دجلة وانتِّشت يف بالده
م ، ثم رأى ل يكتُ عاه تشجي  عليفلما أصبح كْسى أفزعه ما رأى فتصَب  

، ، وأرسل إىل املوبذانفلبس تاجه وقعد ىلع رسيره  هد تد بَ رازد وزرائه ومَ ذلك عن 
ارس ف ارومخدت ن ةفا ْش   عِّش ةُ ربعأان ومن إيإنه قد سقط  : يا موبذانفقال

، ص. 1يف دلئل انلبوة ج.  إىل أخر الروايةانظر  .ألف اعمبك لذ لمد قبولم ت
بضم واملوبذان  كتاب املناقب باب عالمات انلبوة.فتح ابلاري  وانظر أيضا. 139
ملوبَذ مجعها ، َكاملجوس -قايضأو -حاكم وابلاء: فقيه الفرس  تحم وفاملي

 ، مادةولسان العرب طلُعجمة. انظر القاموس املحيلء ا، واهلكْس ابلاءاملوبدذة ب
 .ذ"-ب-"و
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ْن سَ  ُع مد اطد   نَاُه انليْوُر الس 
َ
عُ ْْشَ َوأ ْن َبَهآئدهد الِضيَاُء الال مد  َحّٰت   َق مد

عد   ىلَعى ردَض  عُ  6الَْمَراضد
 

 هد َعلَيْ   َصِل وََسِلْم َوبَاردكْ   ُهم  اللٰ 
 

ةَ ذد ي ْكُفُل هى ْن مَ َل يْ قد  ر  يَْمةٌ  ال يتد َل   اَْلَتديَْمةَ  7هد اِلي   8تُوَْجُد لََها قد
ُيْوُر: ََنُْن نَ  َتهُ  لُهُ ْكفُ قَالَتد الطي م  يْمَ  َوَنْغَتندُم هد :  9ُش الْوُُحوْ َقالَتد  َة الَْعظد

 بدذى 
ْوٰلى

َ
فَُه وَ  لدَّكْ  لدَك ََنُْن أ  َِّشَ يَا َمعْ َل يْ قد   َمهُ يْ َتْعظد َنَناَل َْشَ

ُ
: اَْل َممد

ْكَمتد اْسُكُنْوا َفإدن  اهلَل قَْد حَ  ْيَمةد َكَم يفد َسابدقد حد ن  نَبدي   هد الَْقدد
َ
ُه بدأ

ا  حُمَ  د  َ يَُكْوُن    -صىل اهلل عليه وسلم-م  ا لد يْع  10َمةد لديَْمَة اْلَلديْ رَضد
 

 
نا فتيح عبد كما قال شيخ-، أي مراضع مجع مرضع: ماكن الرضاع 6

 ن شأنها اإلرضاعاليت مد  -الرمحن حجازي 
 . ملسو هيلع هللا ىلص. ويراد بها انلِب تشبيه 7
 لقه وُخلقهأحد يف خَ  ملسو هيلع هللا ىلصماثله أي ل ي 8
ا  ذَ إد وَ ﴿ وقال تعاىلنس هلا. ل أن وا يوحش بفتح الواو: حالوحوش مجع ال 9

 ْ َ حُ   وُش حُ وُ ال  (5)اتلكوير:  ﴾ َت ِّشد
حليمة بنت دؤيب عبد اهلل بن الارث ويه من قبيلة هوازن. اسمها  10
 نبكر ب بن سعد بن ة بن جابر بن رزام بن نارصة بن فصية بن نْصبن شجن
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اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

 َعلَيْهد   اردكْ ْم َوبَ اللُٰهم  َصِل وََسلِ 
 

 م  ثُ 
َ
نْسد  11ْعَرَض أ ُع اإْلد ا َسَبَق  12َعنُْه َمَراضد َن   14يفد ََطِ الَْغيْبد  13لََمّ مد

َعاَدة يَْمَة بد  15الس  َلد  نْتد لد
َ
ا َوَقَع َنظَ  ُذَؤيْب   يبد  أ   17هد َعلَيْ  16ُرَهافَلَم 

 

. تهاعإىل أن كملت رض ملسو هيلع هللا ىلصرضعته ية. يه اليت أليمة السعدن. مشهورة بزهوا 
 . عّظمها الرسول حق اتلعظيم كلّلف

َثنَا به ة هذه. واملرضع أمه ملسو هيلع هللا ىلصتعظيمه ود حديثا يف روى أبو دا قال َحد 
َثنَا  اْبُن الُْمثََن   بُوَحد 

َ
ثَند جَ م  َقاَل حَ اَعصد  أ َماَرَة بْند ثَْوبَاَن ََي بْند عُ ْعَفُر ْبُن َيْ د 

 
َ
نَا ُعَماَرُة ْبُن ثَْوَباَن أ ْخََبَ

َ
  ن  أ

َ
ْخََبَُه قَاَل طي ال بَاأ

َ
  َفيْلد أ

َ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصِبد  يُْت انل  َرأ ُم َلْم  َيْقسد

ر   عد بُوانَةد َقاَل بداْْلد
َ
 الطي  أ

َ
 نَا يَْوَمئد َفيْلد َوأ

َ
ُل َعْظمَ ذ  ُغاَلٌم أ ٌة مْحد

َ
ْقبَلَْت اْمَرأ

َ
 اْْلَُزورد إدْذ أ

 ِ َ َفَقالُوا َعلَيْ  ْت لَسَ جَ فَ  هُ بََسَط لََها ردَداءَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَحّت  َدنَْت إدىَل انل ِبد هد َفُقلُْت َمْن يهد
هد  ُه ال  َهذد مي

ُ
 أ

َ
 . تْهُ عَ رَْض يتد أ

 ذهب منهأقبل، أي  دض 11
 رضعةمن اَلمهات املأي  12
 أي سبقت الكتابة اتلقديرية 13
يَْوَم  ﴿ :ما يف قوَل تعاىلالطي مصدر طوى يطوي: الصحيفة واللفة، ك 14

ّ ا  َماء َكَطيد ّ لدلُْكتُبد جد لسدّ َنْطودي الَسّ
 .( 410 َلنبياء:ا)  ﴾ لد

 .ملسو هيلع هللا ىلص إرضاعهبالسعادة أي  15
 حليمة د إىلوري يعالضم 16
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ْجردهَ   هد ُمْْسدَعة  إدََلْ  18بَاَدرَْت  ا هَ ْدرد َص  ُه إدىلى تْ م  َض وَ  ا َووََضَعتُْه يفد حد
ا  19ش  هَ فَ   ْن  لََها ُمَتبَِسم  َمآ نُْوٌر َلدَق  20َثْغردهد فََخَرَج مد  بدالس 

ْت بدهد إدىلى   21اهَ ْحلد  رَ فََحَملَتُْه إدىلى 
ْهلدهَ َواْرََتَلَ

َ
ا ا  أ  22بدهد  وََصلَْت  فَلَم 

َهاإدىلى    بََرَكُتُه ىلَعى  23َنْت يَ اَع    ُمَقامد
َ
م  تَرىى   يَوْ ُك   ْت نَ َوكَ   24َهامد َناغْ أ

فد  انَْدَرَج يفد ُحل ةد الليطْ ّٰت حَ  َشان ا  َقْدر ا و  َوتَْرَفُع ََلُ   25نُْه بُْرَهان امد 
 
َ
 بَْياند  هد َمَع الِص وََدَخَل بَْيَ إدْخَوتد   َماند َواَْل

 ردْك َعلَيْهد َوبَاْم  اللُٰهم  َصِل وََسلِ 

 

 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأي ىلع انلِب  17
 أي أرسعْت  18
 شاطش أي الرخوة واللي. أو اهلشاش أي الرتياح والنمصدر الهَ  19
 اثلغر ما تقدم من اَلسنان 20
 الرحل ما يوضع ىلع ابلعري للركوب 21
 .ملسو هيلع هللا ىلصبه  22
 أي ظهرت  23
 منَ غَ  مجع 24
 رهاصاتإلا نم ملسو هيلع هللا ىلصته و نبال ىلعدَل 25
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 ند عَ ء  آنَ ْوم  َت يَ اذَ  وَ َما هُ َفَبيَْن 
َ
26 ْوَطاند اَْل

ْقَبَل َعَليْهد ثاََلثَ  
َ
ُة َنَفر  إدْذ أ

27
ن  وُ  

َ
ْمُس َوالَْقَمُر َكأ  لََق الِصبَْياُن َهَرب ا ْنطَ فَا ُجوَْهُهُم الش 

ي َوَوَقَف   فَ   اِجب  ُمتَعَ  -صىل اهلل عليه وسلم-  انل ِبد
َ
 ْضَجُعْوُه ىلَعَ أ

 
َ
يْف  اع   إدْضَجاضد رْ اَْل اقي شَ وَ   ا َخفد يْف  ا لَطد ْخرَُجْوا م  ثُ   ْوا َبْطنَُه َشقًّ

َ
 أ

د ْوهُ َوَْش حُ   َسِيدد َوَِلد َعْدنَانَ قَلَْب  ِكْيد اإْلدْحَساند  ب نُْه َونَز ُعوْ   سد ا مد
يَْطاند  َحظ   لْمد َواَْلَقد اْلد ُه بد وْ َوَملَؤُ   الش    ْضَواند الرِ ْيد وَ لْمد َوالْعد

اَعدُ 
َ
يًّا َكَما ََكنَ  -صىل اهلل عليه وسلم-َماَكندهد َفَقاَم اْلَبديُْب  إدىلى  هُ وْ َوأ  َسود


28 

 
 بماكن بعيدلعب أي ي 26
 -عليهم السالم-أي نفر من املالئكة  27
يْخَ  . وبه قالستدرك أخرج الاكم يف امل 28 اند ىلَعَ أنه قَدد ات َفَق الش 

يثد َقتَاَدةَ  َ َحدد ن
َ
ْ ا ثد يَعَة يفد َحدد سد بْند َمالدك  َعْن َمالدكد بْند َصْعَص ، َعْن أ َراجد يفد عْ مد ل

د َشِق َبْطند  نْهُ  َواْستدْخَراجد َما ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسولد اَّلل  َج مد ْخرد
ُ
ََت بدهد ثَابدٌت ابْلُ  ،أ

َ
ي َوقَْد أ ، َعْن نَاند

د  ْكرد َمال نَس  ُدوَن ذد
َ
ْعَراجد أ َج الْمد يَاَداتد  كد بْند َصْعَصَعَة َخارد لْ بدزد

َ
َثَناُه َكَما َحد   َفاظ   أ

ي  بُو ُمْسلدم  ْدُل الْعَ  ذَ اشَ  ْبُن مَحْ يلَعد
َ
دُ ، َوحُمَ ، َثنَا أ ازُ  م  اُج ْبُن ، قَاَل ْبُن َيََْي الَْقز  : َثنَا َحج 

نْ   ، َثنَا مَح اُد ْبُن َسلََمةَ َهالد الْمد
َ
ي ، أ  ثَابدٌت ابْلُنَاند

َ
َ ، ْنبَأ ن

َ
َ  -لدك  سد بْند َماَعْن أ ُ ريَضد   اَّلل 

ن  رَُسوَل ، -َعنُْه 
َ
د  أ  ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل 

َ
يُل َوُهَو يَلْعَ ، أ َْبد َخذَ اند بْيَ ِص ُب َمَع التَاُه جد

َ
، ُه فََْصََعهُ ، فَأ

نُْه َعلََقة  ، فََشق  َعْن قَلْبدهد  نَْك : َهَذا َحظي َفَقاَل ، َفاْستَْخَرَج مد يَْطاند مد  : "قَاَل ،  الش 
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اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

 وََسِلْم َوبَاردْك َعلَيْهد   ِل  َص اللُٰهم  

َن  لدْمَت َما يَُراُد بدَك  عَ لَوْ   ا َحبديَْب الر مْحىند ئدَكُة يَ الَْمَل لَتد َفَقا مد
تَلد  فَْت قَْدرَ رَ لَعَ   رْيد خْلَ ا ا َورُسُ  َوازَْدْدَت   الَْغرْيد  ىلَعَ َك َمْْند  ْور ا َفرَح 

نُْور ا   يَا حُمَم   َوبَْهَجة  و 
َ
ْ ُد أ َْت يفد الَْكآئدَن  29بِّْشد ْعاَلمُ َفَقْد نُِّشد

َ
 اتد أ

َك  َك ُت بدُقدُ ْوقَاْخلُ َوَتَباَْشَتد الْمَ  ُعلُْومد َ   30ْومد ا م  يٌْئ مد شَ  َق بْ يَ ْم َول
ْمردَك طَ  ل   إد  َتَعاىلى َخلََق اهللُ

َ
دَمَقاتَلدَك سَ  ا ئدع  آَجآَء َلد ا َول ع   امد

 
ْ
رْيُ فََسَيأ مَ بد  تديَْك ابْلَعد رْيُ ذد َك يَْسَتجد 31امد

بي وَ    الَْغَزالَُة َوالض 
32يَْشَهَداند لََك بدالرَِسالَةد 

َجُر َوالَْقَمُر َوا  33 ُب ذِليْ َوالش 
ُقوْ   َن َينْطد

يْب   َعْن قَ َك تد بدنُُبو    تَاٌق  مَجَالدَك ُمشْ إدىلى   َوَمْرَكُبَك الَُْبَاُق   رد
 

نْ َفَغَسلَُه يفد  َمُه ُثم   َطْست  مد
َ
اَع   َذَهب  بدَماءد َزْمَزَم ُثم  ََل

َ
: وََجاَء َقاَل ، "َدُه يفد َماَكندهد أ

َ لَْماغد الْ  ِمهد ُن ي
ُ
ْئَ  -ْسَعْوَن إدىَل أ ا َقْد قُ َفَقالُوا  -ُه َيْعند ظد د   تدَل : إدن  حُمَم 

َ
ْئُُه ، فَأ ْقبَلَْت ظد

يُدُه فَاسْ  ا َوُهوَ َتْقبَلََها رَ تُرد ع  نٌَس اجد
َ
ُع الل ْوند قَاَل أ ْخيَ  نََرى : َوقَْد ُكن ا  ُمنْتَقد ثََر الْمد

َ
طد يفد أ

 َصْدردهد 
 حْ رَ أي اف 29
 ي بِّّش بعضهم بعضاأ 30
 ةقد سبق ذكُر هذه القص 31
 قد سبق ذكُر هذه القصة 32
 هذه القصةقد سبق ذكُر  33
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يُْل َشاُووُْش َممْ  َْبد كْ  تدَك لَكَ وَجد ْعَلَن بدذد
َ
ى َقْد أ  َقَمرُ َوالْ  فَاقد ردَك يفد اَْل

ُمْوٌر لََك بداْلد 
ْ
ْ َمأ قَ ن 34 قد اشد

  35ُهْوردكَ ِوٌق لدظُ تَشَ مُ ْوند َوُُكي َمْن يفد الْكَ  
د نْ مُ  ٌر إلد   اقد نُْوردكَ ْْشَ َتظد

 اردْك َعلَيْهد َسِلْم َوبَ  َصِل وَ للُٰهم  ا

ٌت  -صىل اهلل عليه وسلم- َفَبيَْنَما اْلَبديُْب  دَسَماعد تد  36ُمنْصد لَْك ل
شْ 

َ
بَاحد  38لٌِل ُمتَهَ َووَْجُهُه   37بَاحد اَْل قْ  إدذْ   َكُنْورد الص 

َ
لديَْمُة َبَلْت حَ أ

يَْب  :ُل َتُقوْ   39بدالِصيَاحد  َنة  ُمْعلد  ْ  َفَقالَتد   40اهُ َواَغرد دُ  يَا َمَلئدَكُة:ال  حُمَم 
 

 خاري يف كتابنه ما رواه ابلوردت أحاديث كثرية يف هذا ابلاب. م 34
يَُهمْ  ْن يُرد

َ
كدَي أ ي انل   املناقب بَاب ُسَؤالد الُْمِّْشد َقاَق الْ آيَة  فَ  ملسو هيلع هللا ىلصِبد َراُهْم انْشد

َ
به و َمر.قَ أ

ْخََبَ َحد   قال
َ
يح  نَا اْبُن عُ َثنَا َصَدقَُة ْبُن الَْفْضلد أ يبد ََند

َ
د  َعْن ُُمَاهد  يَيْنََة َعْن ابْند أ

يبد 
َ
ُ َعنُْه قَاَل  َعْن أ َ اَّلل  د بْند َمْسُعود  ريَضد َمُر ىلَعَ َعْهدد الْقَ  انَْشق  َمْعَمر  َعْن َعبْدد اَّلل 

د  ق   ملسو هيلع هللا ىلصرَُسولد اَّلل  ي تَْيد شد  ."اْشَهُدوا : "ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل انل ِبد
 أي ملوِلك 35
 املستمع َت ت سكوأي ساكد  36
اَلشباح مجع الَشبْح: الشخص. واَلشباح هنا بمعَن أشخاص  37
 املالئكة
 أي متفرح 38
 صيحة، مصدر صاح: إظهار الصوت بقوتهالصياح مجع صيح أو  39
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  َما
َ
يْ بدغَ  نَْت أ   بَْل   ب  رد

َ
يْ أ َن اهللد َقرد   ٌب نَْت مد

َ
ٌّ وََحبديٌْب ََلُ  نَْت َوأ  َصِفد

يَْداهُ يْ  َحلد قَالَْت   ُد مَ َكُة: يَا حُمَ لَْمَلئد اتد لَ َفَقا  41َمُة: َوا وَحد  م 
َ
نَْت ا أ

   يْد  بدوَحد 
َ
يديْدد َصاحد نَْت بَْل أ

ْ
نديُْسَك   ُب اتل أ

َ
يْ  42َوأ يُْد الَْمجد  ُد اْلَمد

َن الَْمَل   َوإدْخَوانَُك إدْخَوانَُك مد
َ
ا : وَ يَْمةُ قَالَْت َحلد  يْدد ْهلد اتل وْحد ئدَكةد َوأ

ْ ا الَتد َفقَ   43تديَْماهُ يَ  ْن يَتديْم   44َدريكَ  هللد ئدَكُة:َل مَ ل نْدَ رَ  قَدْ فَإدن   مد  َك عد
يٌْم  اهللد   َعظد

 ُهم  َصِل وََسِلْم َوبَاردْك َعلَيْهد اللٰ 

يَْمُة لَ فَ  تُْه َحلد
َ
ا َرأ ام  نَ  َسلديْم  ْهوَ  مد

َ
ْوَرة  رَجَ   الد اَْل   إدىَل  َعْت بدهد َمْْسُ

 ا
َ
ْت خَ ُثم  قَ   45لد ْطاَل َْل اَعَدْت َعلَ   46اند ضد الُْكه  عْ بَ   ىلَعى هُ ََبَ ص 

َ
يْهد َوأ

 
 الصِب الغريب أيها 40
 رد الوحيد واملنف وِلأيها ال 41
 كبي صاحأ 42
 أيها الصِب اَلتيم 43
درار أي ذو مطر غزير. وقوَل اللنب. سحاب مح اِلال غزير اِلّر بفت 44

 كفاتلكهلل درك، أي هلل عملك و
 من آثار اِليار مجع طلل: ما بق 45
دث بها قد ينة، مجع َكهن: صاحب اَلخبار الغيبة والكهان والَكهَ  46

 ىلع سبيل الظن
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اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

نْ مَ  ْمردهد َوَما َكَ  ا َتم  مد
َ
ُن: يَا اْبنَ  47َفَقاَل ََلُ  َن أ    َوالَْمَقامد َزمَ َزمْ  الاَْكهد

ْكند َوابْلَ  يَْت  امد يْتد اْلَرَ َوالري
َ
يفد اَْلَْقَظةد َرأ

َ
مْ هىذَ  أ

َ
  يفد الَْمَنامد ا أ

ْ  48َمةد رْ حُ وَ : َل َقافَ  ُشكي  َل  49اَفاح  ْم كد َشاَهْدُتهُ  مد كد الَْعال  َملد ال
َ
د  أ َك  يفد ذىل

َضامُ  َوَل 
ُ
ْ   50أ بِّْشد

َ
ُن: أ َها الُْغاَلُم  51َفَقاَل ََلُ الاَْكهد يي

َ
  أ

َ
ُب فَأ  نَْت َصاحد

ْعالَ 
َ
نْبدَيآءد   52مد اَْل

َ
دَْل تَُك ل َتاٌم  53ٌل  ُقفْ َوُنُبو  ُل َعَليَْك  وَخد ُل  يْ َْبد جد  يَْْند

دَساطد  وىلََعى   ُبَك  الْقُ ب ي َيْ ْن َومَ   54يُْل لد اْْلَ  ْدسد ُُيَاطد د َما  55ُْصُ َذا اذل 

 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأي للنِب  47
 مالقس اوالواو و 48
 واجه يواجه ر َكفح يكافح:مصد 49
 أي ليس بي عيّن وبينه حجاب 50
 أي افرح 51
 لعالمة واَلثر،واللواء، والرسم يفمجع َعلَم. َل معان كثرية: منها ا 52

سيد  بمعَن ه واْلبل. الَعلم أيضا اثلوب، والشيئ املنصوب يف الطريق يهتدى ب
 القوم

ب وقفله، ق ابلاإلغال ملن الديد وَنوه يستعالقفل جهاز م 53
 اح. ن فتحه باملفتويمك

نَا َربيَك فَاْخلَْع َنْعلَيَْك إدن َك بدالَْوادد  إد ﴿: هذا تفسري قوَل تعاىل 54
َ
ِن أ

سد ُطو    .( 12)طه:  ﴾ىالُْمَقد 
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يْلد  َن اتل ْفضد د ْن َوعَ  َحَويَْت مد َساُن  َبْعضد وَْصفد َمْعَناَك َيْقُْصُ ل
يْ الَْما حد الُْمطد    لد دد

 بَاردْك َعلَيْهد ْم وَ َسلِ  وَ اللُٰهم  َصِل 
  -صىل اهلل عليه وسلم- َوَكنَ 

َ
ا وَخُ أ   56الُق  ْحَسَن انل اسد َخلْق 

ْهَداُهْم 
َ
يَْمتُهُ   58نُ آُقرْ ََكَن ُخلُُقُه الْ   57إدىَل اْلَِق ُطُرق اَوأ   59وَشد

دْلد نْ يَ  الُْغْفَراُن  َويَْعُفْو َعند   َساند َويَْفَسُح يفد اإْلدحْ   نَْساند َصُح ل
نْ  َ   هد وََسبَبدهد  يفد َحقِ نَ َكَ  ابد إدذَ اذل  َحٌد مْ قُ ْم يَ َوإدَذا ُضيَِع َحقي اهللد ل

َ
 أ

 
 أي يعدّ  55
ا ابلاب ويف هذ .( 4القلم: ) ﴾ يم   َعظد َوإدن َك لََعىل ُخلُق  ﴿ :قال تعاىل 56

به . وملسو هيلع هللا ىلص ِب ملناقب باب صفة انلري يف كتاب ارواه ابلخا أحاديث كثرية. منها ما
 قال 

َ
َثنَا أ َثنَا إدْسَحاُق ْبُن َمنُْص َحد  د َحد  بُو َعبْدد اَّلل 

َ
يد  أ َثنَا مْحَُد ْبُن َسعد ور  َحد 

يُم ْبنُ  بديهد َعنْ  إدبَْراهد
َ
يبد يُوُسَف َعْن أ

َ
اَء َيُقوُل َكَ  إدْسَحا أ ْعُت الََْبَ وُل َن رَسُ َق َقاَل َسمد

د ا ْحسَ  ملسو هيلع هللا ىلصَّلل 
َ
ا َن انل اسد أ حْ وَ وَْجه 

َ
يلد ابْلَائدند َوَل بدالْقَ أ ود ا لَيَْس بدالط  ريد َسنَُه َخلْق   صد

َوإدن َك  ﴿ :. كما يف قوَل تعاىلانلاس إىل رصاط مستقيم ملسو هيلع هللا ىلصدايته هل  57
 َ ي إدىَل رصد يم    اط  تَلَْهدد  .( 52﴾ )الزخرف: ُمْستَقد

سول ئشة عن خلق راع هشام سألن ذكر أمحد يف مسنده أن سعد ب 58
 ."رآنالقُ   هُ قُ لُ خُ  َكنَ " :فقالت َل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 . لةْص طبيعة واخلَ أي ال 59
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ى َمْن رَ   هد لدَغَضبد  ْيَهة  َهابَهُ أ َجابَهُ  اذَ َوإد   60ُه بَدد
َ
ْيُ أ ْسكد   61َداَعُه الْمد

ا  َولَْو َكَ ْوُل اْلَق  قُ يَ  دُمْسلدم  غد  رُ ْضمد َوَل يُ   62َن ُمرًّ ا ل   64ا ُضًّ َوَل  63شًّ
 

َنا ثَ قال َحد  به . وملسو هيلع هللا ىلص يف وصف انلِبحديثا سننه  أخرج الرتمدي يف 60
بُ 
َ
ُد بْند اْلُ أ يبد ْيد سَ و َجْعَفر  حُمَم 

َ
ْحنَ  َحلديَمَة  بْند أ

َ
ْن قَْْصد اَْل مْحَُد ْبُن َعبَْدَة مد

َ
فد َوأ

ي بْ  ِِبي َويلَعد ٌد َقاالض  يََس ْبُن يُونَُس َحد  ُن ُحْجر  الَْمْعََن َواحد َثنَا عد َثنَا ُعَمُر ْبُن لُوا َحد 
د َمْوَٰل  يُم ْبُن حُمَ ْفَرَة حَ غُ  َعبْدد اَّلل  ثَند إدبَْراهد ْن َوَِلد م  د  ِ د  مد يبد َطالدب  قَابْ ا يلَعد

َ
َل ََكَن ند أ

ُ َعنُْه إدَذا وََصَف  َ اَّلل  ٌّ ريَضد ود  ملسو هيلع هللا ىلصانل ِبد  يلَعد غقَاَل لَْم يَُكْن بدالط  طد َوَل يلد الُْمم 
ريد الْمُ  ْن ارَتَِددد وَ بدالَْقصد بدطد ََكَن َططد قَ اْْلَْعدد الْ لَْم يَُكْن بد َقْومد وَ لْ َكَن َربَْعة  مد َوَل بدالس 

ال  َولَمْ  ا رَجد ْبيَُض ُمِّْشَ مد َوَل بدالُْمََكْثَمد َوَكنَ يَُكْن بدالُْمَطه   َجْعد 
َ
يٌر أ ٌب  يفد الْوَْجهد تَْدود

 
َ
ْهَدُب اَْل

َ
ْدَعُج الَْعيْنَْيد أ

َ
ْجرَ تَ يُل الُْمَشاشد َوالْكَ ْشَفارد َجلد أ

َ
بَة  َشْْثُ ُد ُذو َمْْسُ دد أ

 َكف  الْ 
َ
ا َصَبب  َوإدَذا اتْلََفَت اتْلَفَ  ن َما َيْمِشد يفد ْيد َوالَْقَدَمْيد إدَذا َمََش َتَقل َع َكأ َت َمع 

 بَْيَ َكتدَفيْهد َخاَتُم انلي 
َ
ةد َوُهَو َخاَتُم انل بديَِي أ ْْشَُحهُ ْجوَُد انل  بُو 

َ
ا َوأ   َصْدر ا مْ اسد َكف 

ْصَدُق ا
َ
  ة  نل اسد لَْهجَ َوأ

َ
ة  مَ َوأ ِّْشَ ْكَرُمُهْم عد

َ
يَكة  َوأ يَهة  َْلَنُُهْم َعرد َهابَُه َوَمْن  ْن َرآُه بَدد

 َخالََطُه َمْعرد 
َ
تُُه لَْم أ َحب ُه َيُقوُل نَاعد

َ
ثْلَُه. فَة  أ  َر َقبْلَُه َوَل َبْعَدُه مد

نَُس يََس ْبُن يُوَثَنا عد د  قال حَ . وبه شيبة يف مصنفه ابن أيبأيضا  أخرجهو
يُم نَ َر َمْوَٰل ُغْفَرَة َقاَل ثَ مَ ْن عُ عَ  ي ا إبَْراهد ْن َوَِلد يلَعد د  مد ٌّ إذَ :  َقاَل ْبُن حُمَم  ا َنَعَت ََكَن يلَعد

د  يلد لَْم يَُكْن بد : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اَّلل  ود ريد االط  َغطد َوَل بدالَْقصد ة  عَ ََكَن َربْ ، لُْمرَتَِددد الُْمم 
ْن الرَِجالد  ْعرد  ْعدَ ََكَن جَ ، مد بْطد الَْقَططد  َولَْم يَُكْن بداْْلَْعدد ، الش  ا َكَ ،  َوَل بدالس  َن َجْعد 

ال   مد َوَل الُْمََكْثَمد َولَْم يَُكْن بدا، رَجد يرٌ يفد الْوَْجهد ََكَن ، لُْمَطه  ب ا ،  تَْدود ْبَيَض ُمِّْشَ
َ
، مُحَْرة  أ
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َ
ْشَفارد  ،نَْيد ْدَعَج الَْعيْ أ

َ
ْهَدَب اَْل

َ
ْجرَ يَل اَجلد ، أ

َ
بَة  لُْمَشاشد َوالَْكتَدد ؛ أ  َشْْثَ َد َذا َمْْسُ

َما َيْمِشد يفد َصَبب  َوإدذَ إَذا َمََش َتَقل  ، ْيد َوالَْقَدَمْيد الَْكف   ن 
َ
ا ا اتْلََفَت َع َكأ ، اتْلََفَت َمع 

ةد وَ هد َخاَتُم ابَْيَ َكتدَفيْ  ْجوََد انل  ،  انل بديِيَ مُ ُهَو َخاتَ نليبُو 
َ
 انل اسد اسد أ

َ
ْجَرأ

َ
ا َوأ ،  َصْدر ا  َكفًّ

ْصدَ 
َ
ة  ، لَْهَجة  َق انل اسد َوأ م  ْوََف انل اسد بدذد

َ
ْكَرَمُهمْ ، َوأ

َ
يَكة  َوأ َْلَنَُهْم َعرد

َ
ة  َوأ ِّْشَ َمْن ،  عد

يَهة  َهابَهُ  فَة  َمْن َخالَطَ وَ ، َرآُه بَدد َحب ُه ؛ َيقُ  ُه َمْعرد
َ
تُهُ وأ ثْ : ُل نَاعد َر مد

َ
َقبْلَُه َوَل لَُه لَْم أ

 .هُ َبْعدَ 
اهلل  أخَبنا أبو عبدقال وبه  .قريخ دمشأخرج ابن عساكر يف تا 61

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد إسماعيل أنا الفراوي أنا عبد الغافر بن حممد بن 
إبراهيم النظيل أنا  بنالسي نا إسحاق  د بن حممد بنصبهان أنا أمحاهلل اَل

ول قال َكن رس اَلعور عن أنس بن مالك ن مسلم ئيل عانلرض بن شميل نا إرسا 
 يويركب المار ويردف معه وجييب دعوة املسك يعود املريض ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 قالبه عن يلع. و ابلاب حديث أخرجه الرتمذي يف سننه ويف هذا 62
 
َ
َثَنا أ يَاُد ْبُن َيََْي َحد  ابد زد بُو َعت   بُو اخْلَط 

َ
َثنَا أ ثَ َسْهُل اب  ابْلَْْصديي َحد  نَا  ْبُن مَح اد  َحد 

َثَناالْمُ  بديهد  ْختَاُر ْبُن نَافدع  َحد 
َ
ي َعْن أ بُو َحي اَن اتل يْمد

َ
ي أ د  َعْن يلَعد  َقاَل قَاَل رَُسوُل اَّلل 

َ ابْنَتَُه ومََحَلَند  ملسو هيلع هللا ىلص بَا بَْكر  َزو َجند
َ
ُ أ َم اَّلل  ْعَتَق بد  ىَل إد رَحد

َ
ْجَرةد َوأ د  مد اَلل  َدارد الْهد ْن َماَلد

ُ ُعَمرَ  َم اَّلل  ا تَ  رَحد ُ َرَكُه اْلَ َيُقوُل اْلَق  َوإدْن ََكَن ُمرًّ َم اَّلل  يٌق رَحد َن  ُعثَْماقي َوَما ََلُ َصدد
ْر اْلَق  تَْستَْحيد  دد

َ
ُ َعلديًّا الل ُهم  أ َم اَّلل   ُه َحيُْث َداَر. َمعَ  يهد الَْماَلئدَكُة رَحد

ثَ به و .ندهمس وأخرجه أمحد يف اُن َحد  َثنَا َعف  رد نَ قال َحد  بُو الُْمنْذد
َ
ٌم أ ا َسال 

دد بْند وَ َعْن حُمَ  د بْند ام  ع  َعْن َعبْدد اَّلل  امدتد َعنْ اسد يبد َذري لص 
َ
َمَرِند َخلدييلد   أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل أ
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مَ 
َ
دَسبْع  أ ُِب الَْمَساكديد ب  اِلي وَ  َرِند بد

َ
َمَرِند أ

َ
نُْهْم َوأ  نُِو مد

َ
َر إدىَل َمْن ُهَو ُدوِند َوَل ْنظُ ْن أ

ْنُظرَ 
َ
   إدىَل َمنْ أ

َ
ْن أ

َ
َمَرِند أ

َ
مَ ُهَو فَْوِقد َوأ َل الر حد دْ صد

َ
ا  َوإدْن أ َحد 

َ
َل أ

َ
ْسأ

َ
ْن َل أ

َ
َمَرِند أ

َ
بََرْت َوأ

قُ 
َ
ْن أ

َ
َمَرِند أ

َ
َخاَف ُمرًّ  وَل بداْلَِق َوإدْن ََكنَ َشيْئ ا َوأ

َ
ْن َل أ

َ
َمَرِند أ

َ
د يفد  ا َوأ  لَْوَمَة َلئدم  اَّلل 

َمَرِند 
َ
  َوأ

ُ
ْن أ

َ
نْ أ َ مد َة  ْكثد د قَْولد َل َحْوَل َوَل قُو   بداَّلل 

ْن َكْْن  ََتَْت الَْعْرشد  َفإدن هُ إدل   .ن  مد
ثَند َيََْي بْ قال وبه  عن أيب هريرة.حديثا مسلم يف صحيحه  63  نُ َحد 

 
َ
يَل بْند َجْعفَ  مَجد ييوَب َوُقتَيْبَُة َواْبُن ُحْجر  أ ا َعْن إدْسَمعد يي ر  َقاَل يع 

َ
َثنَا  اْبُن أ وَب َحد 

يُل َقاَل  ِند  إدْسَمعد ْخََبَ
َ
د الَْعاَلُء عَ أ ن  رَُسوَل اَّلل 

َ
يبد ُهَرْيَرَة أ

َ
بديهد َعْن أ

َ
َمر  ىلَعَ  ملسو هيلع هللا ىلصْن أ

ْدَخَل يَدَ ُصَْبَ 
َ
َصابدُعُه بَلَال   فديَها فَ هُ ةد َطَعام  فَأ

َ
عَ َهَذا يَا َص اَل َما  َفقَ َنالَْت أ َب الط  امد احد

َصاَبتْهُ 
َ
َماُء قَاَل أ َعامد ََكْ يََراُه انل اُس مَ يَا رَُسوَل ا الس  َفاَل َجَعلْتَُه فَْوَق الط 

َ
د َقاَل أ ْن َّلل 

ِن.   َغش  فَلَيَْس مد
َثنَا القبه أيضا الرتمذي يف سننه، و هوأخرج    َحد 

َ
ي ْبُن ُحْجر  أ نَا ْخََبَ يلَعد

بديهد   الر مْحَند لَْعاَلءد بْند َعبْدد ْعَفر  َعْن ايُل ْبُن جَ إدْسَمعد 
َ
ن  رَُسوَل  َعْن أ

َ
يبد ُهَرْيَرَة أ

َ
َعْن أ

د  ْن  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ة  مد ْدَخَل يََدُه فديَها َفنَالَ َمر  ىلَعَ ُصَْبَ
َ
َصابدُعُه بَلَ َطَعام  فَأ

َ
 َفَقاَل يَا ال  ْت أ

َعامد َصاحد  َصاَبتُْه الس  ا هَ  مَ َب الط 
َ
د رَ َماُء يَا َذا َقاَل أ فَاَل َجَعلْتَُه فَْوَق ُسوَل اَّلل 

َ
 قَاَل أ

َعامد َحّت  يََراُه انل اُس ُثم   ن  الط   ا.  قَاَل َمْن َغش  فَلَيَْس مد
َثَنايف سننه، وبه  أبو داود و مْحَُد ْبُن حُمَ  قال َحد 

َ
َثنَا دد بْند َحنْبَل  حَ م  أ د 

 اَلءد َعْن ُن ْبُن ُعيَيْنََة َعْن الْعَ ْفيَاسُ 
َ
 أ

َ
د بديهد َعْن أ ن  رَُسوَل اَّلل 

َ
ر  بدرَُجل  مَ  ملسو هيلع هللا ىلصيبد ُهَرْيَرَة أ

ا فَ  ْخََبَُه فَ يَبديُع َطَعام 
َ
ََلُ َكيَْف تَبديُع فَأ

َ
ْل يََدَك فد َسأ ْدخد

َ
ْن أ

َ
َ إدََلْهد أ وِحد

ُ
ْدخَ أ

َ
 يََدُه َل يهد فَأ

د   َفَقاَل لُوٌل فديهد َفإدَذا ُهَو َمبْ  ن   ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوُل اَّلل  َثَنالَيَْس مد اْلََسُن ْبُن  ا َمْن َغش  َحد 
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هد  يفد وَجْ ْن َنَظرَ مَ  ن ُه لَيَْس بدوَْجهد كَ َعلد  هد
َ
اب  َم أ صىل اهلل -َوَكَن   65ذ 

از   -عليه وسلم ن    67 َعيَّاب  َل وَ  66لَيَْس بدَغم 
َ
ا فََكأ َعُة وَْجَهُه قدطْ  إدَذا رُس 

 

ب احد َعنْ  ي َعْن َيََْي قَاَل ََكَن ُسْفيَ  الص  رَي لَيَْس مد يلَعد  ن ا لَيَْس اُن يَْكَرُه َهَذا اتل ْفسد
ثْلَنَا.   مد

َثنَا   نهقال ابن ماجه يف سنبه و َشاُم ْبُن َحد  اعَ هد َثَنا ُسْفيَاُن َعْن م  ر  َحد 
يبد ُهَريَْرَة َعبْدد الر مْحَند َعنْ  الَْعاَلءد بْند 

َ
بديهد َعْن أ

َ
د  أ بدرَُجل  يَبديُع  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َمر  رَُسوُل اَّلل 

 طَ 
َ
ا فَأ د اَل رَُسوُل َمْغُشوٌش َفقَ ْدَخَل يََدُه فديهد فَإدَذا ُهَو َعام  ن ا َمْن َغش   ملسو هيلع هللا ىلص اَّلل  . لَيَْس مد

َثنَا ُسْفيَاال وق يبد ُن َعند اأمحد يف مسنده َحد 
َ
بديهد َعْن أ

َ
ن  رَُسوَل لَْعاَلءد َعْن أ

َ
 ُهَرْيَرَة أ

د  ََلُ يَبديُع َطَعاَمر  بدرَُجل   ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل 
َ
ا َفَسأ ْل يََدَك م  ْدخد

َ
َ إدََلْهد أ وِحد

ُ
ْخََبَُه فَأ

َ
 َكيَْف تَبديُع فَأ

ْدَخَل يََدُه َفإدَذا فَ  هد فدي
َ
د َمبْ ُهَو أ .ن ا مَ لَيَْس مد  ملسو هيلع هللا ىلصلُوٌل َفَقاَل رَُسوُل اَّلل   ْن َغش 

قٰض أن ل ضر ول  ملسو هيلع هللا ىلص وقد وردت أحاديث كثرية أن رسول اهلل 64
 .ضار

أصدق انلاس  ملسو هيلع هللا ىلصومن الصفات الواجبة لَلنبياء الصدق. وكن  65
 .موأبره 

د ة باْلفن أو اَلارأي إش"اغمز" واسم فاعلها  صيغة مبالغة من الغمز،66
ملطففي: )ا ﴾ نَ وْ زُ امَ غَ تَ يَ  مْ هد ا بد وْ ري مَ  ذاَ إد وَ ﴿عاىل: ْلميل. قال تكر ما يف الغري بغري اذل
30 ). 

أي الوصمة  "اعئب"واسم فاعلها  من العيب والعيبة،صيغة مبالغة  67
 ملسو هيلع هللا ىلصيمكن أن يكون رسول اهلل  ظهر عيب الغري. ولموالسيئة. والعائب 
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ن  َس فَ نل اَوإدَذا ََك َم ا  68ر  َقمَ 
َ
ْن ََكَ  َما جَيُْنْونَ َكأ ْحىلى مد مد

َ
  69 َثَمر  هد أ

ثْلد َحِب إد وَ  َم َعْن مد َم تَبَس  ري   70مد امَ لْغَ  اَذا تَبَس  ن َما اِلي
َ
َوإدَذا تََكل َم فََكأ

 َوإدَذا ََتَ  ْن ذىلدَك اللََْكَمد  مد ُقُط يَسْ 
َ
َث َفَكأ يْهد ن  د  ْن فد ْسَك َُيُْرُج مد   الْمد

يْق  عُ إد وَ   ن  يْ طد  نْ ردَف مد َذا َمر  بدَطرد
َ
يْهد ُه قَْد َمر  بدهد أ َوإدَذا َجلََس يفد   فد

 َ يْ ُب يْ طد  َُمْلدس  بَقد ا َوإدْن َتَغي َب ُه فد ي ام 
َ
نْ  َويُوَْجدُ  هد أ حْ ُه مد

َ
يْب  أ َسُن طد

 

ْصبَُغ َقاَل قال َحد  وبه  .حه صحيخرج ابلخاري يفيتصف بهذه الصفة. أ
َ
َثَنا أ

ِند  ْخََبَ
َ
ْخََبَ اْبُن َوْهب  أ

َ
 أ

َ
َساَمَة عَ نَا أ

ُ
اَللد بْند أ ْن بُو َيََْي ُهَو فُلَيُْح ْبُن ُسلَيَْماَن َعْن هد

َ ا نَسد بْند َمالدك  ريَضد
َ
ُ َعنُْه َقاَل أ ي " :َّلل  ان ا  ا وَ اش  ح  فَ  اب ا َوَل َسب   ملسو هيلع هللا ىلص لَْم يَُكْن انل ِبد َل لَع 

حَ ََكَن  
َ
نْدَ َيُقوُل َلد نَا عد  . " تَردَب َجبدينُهُ الَْمْعتدبَةد َما ََلُ   دد

َثنَا َيََْي ْبنُ ابلخاري قال وبه  68 َثَنا الل يُْث َعْن ُعقَ َحد  يْل  َعْن  بَُكرْي  َحد 
َهاب  َعْن َعبْدد الر    عَ  مْحَند بْند ابْند شد

َ
د بْند َكْعب  أ د  ن  بْدد اَّلل  ب  َقاَل  ْبَن َكعْ َعبَْد اَّلل 

ْعُت َكعْ  َي َتَل َف َعْن َتبُ َسمد ا َسل ْمُت ىلَعَ َب ْبَن َمالدك  ُيَِدُث حد  رَُسولد وَك قَاَل فَلَم 
د  ُق وَْجُهُه مد  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل  ورد َوُهَو يََْبُ ُ د ْن الْسي  اْستَنَاَر وَْجُهُه رُس  إدَذا  ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَن رَُسوُل اَّلل 

ن ُه قدْطَعُة َقَمر  َوُكن  ّت  حَ 
َ
نْهُ ا َنْعردُف ذَ َكأ  لدَك مد

  ند عَ  قُ طد نْ ا يَ مَ وَ ﴿ن عند اهلل. كما يف قوَل تعاىل: وِح م ملسو هيلع هللا ىلصمه َلن َك 69
 ْ  .( 3)انلجم: ﴾ ىحوْ يُ   ِْحٌ وَ   إل    وَ هُ   ى إنْ وَ هَ ال

ي يصل من لَبد اذلَك هيئة اللؤلؤمثل  ملسو هيلع هللا ىلص أسنانهف ملسو هيلع هللا ىلصإذا تبسم أي  70
باب كيف  يف  صاحب أْشف الوسائل إىل فهم الشمائلبينه كما  ذاوه .غمامال

 .317. انظر ص. ملسو هيلع هللا ىلصَكن َكم رسول اهلل 
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ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

ْصَحا َب قَْد َتَطي   َوإدْن لَْم يَُكنْ 
َ
 بدهد َوإدَذا َمَشى بَْيَ أ

َ
 ْيَ ن ُه الَْقَمُر بَ َفَكأ

  رد  الزيهْ مد وْ جُ انلي 
َ
ْن نُ ْقَبَل ََلْ َوإدَذا أ ن  انل اَس مد

َ
َوا  يفد  هد ْورد ال  َفَكأ

َ
  71ند أ

ْهرد  ْجوََد بداخْلَ  -صىل اهلل عليه وسلم-َوَكَن  الظي
َ
َن الرِ أ يْحد رْيد مد

ْرَملَةد مد وَ تديْ َوَكَن يَْرُفُق بداَْلَ   72َسلَةد الُْمرْ 
َ
يْهد اوَ  ُض عْ َل بَ َقا  73اَْل فد َما صد

 
 .أونة: وقتو  ع أونمج 71
ملناقب ها ابلخاري يف كتاب اأخرج ويف هذا روايات كثرية. منها ما  72

َثَنا وبه . ملسو هيلع هللا ىلصباب صفة انلِب  ثَ قال َحد  ْخََبَ َعبَْداُن َحد 
َ
د أ َعْن يُونُُس نَا نَا َعبُْد اَّلل 

ثَند ُعبَيُْد االزيهْ  د ْبُن عَ ردِي َقاَل َحد  د َّلل  َ اس  رَ َعْن ابْند َعب   بْدد اَّلل  ُ َعنُْهَما َقاَل يضد  اَّلل 
ي    ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انل ِبد

َ
ْجوَُد َما يَُكوُن يفد أ

َ
يَ ْجوََد انل اسد َوأ يُل وَ  َرَمَضاَن حد َْبد َكَن  يَلَْقاُه جد

َْبد  اَلم يَلَْقاهُ لَيْهد عَ يُل جد ْن رَ يفد ُكِ ََلْ   الس  د لَة  مد  َمَضاَن َفُيَداردُسُه الُْقْرآَن فَلََرُسوُل اَّلل 
  ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ْن الِريحد الُْمرَْسلَةد ْجوَُد بداخْلرَْيد أ  . مد

ق، لرفملساكي حق ايرفق باَلتيم واَلرملة وا  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ن رسوَك 73
قال وبه يم، فوان بن سلن صع يةذي روا مرتكرمهم حق اتلكريم. أخرج اليو

َثنَا َمالدٌك عَ  َثنَا َمْعٌن َحد  نَْصارديي َحد 
َ
َثَنا اَْل ِ يْم  يَرْ لَ َواَن بْند سُ ْن َصفْ َحد  َفُعُه إدىَل انل ِبد

اِعد ىلَعَ " :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ْرَملَةد الس 
َ
دد يفد اَْل يد ََكلُْمَجاهد ْسكد د  َوالْمد ْو َكَ  َسبديلد اَّلل 

َ
ي   أ د ذل 

 ". انل َهاَر َوَيُقوُم الل يَْل وُم  ُص يَ 
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ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

يُْت مد 
َ
دم  َرأ   مَحَْرآَء  75يفد ُحل ة   َسوَْدآَء  74ة  ْن ذدي ل

َ
ْن رَُسْولد مد  َسنَ حْ أ

  -صىل اهلل عليه وسلم-اهللد  
 لَيْهد َوبَاردْك عَ   اللُٰهم  َصِل وََسِلمْ 

 

 
َ
ْم َكأ هد َْعضد يَْل بلد   بَْل َفَقاَل   ُه الَْقَمرُ ْجهَ ن  وَ َوقد

َ
نَ ْضوَ أ  مد

ُ
لَْم  لَْقَمرد إدَذا اأ

يَهُ قَْد غَ  ْونَُه الَْغَماُم َيُْل دُ   الَْكَماُل  إدََلْهد  هى ْنَت َوا ُل اْْلاََل  76شد
يُْت َقبْلَُه ُض َبعْ  قَاَل 

َ
يْهد َما َرأ فد ثْلَُه َوَل َبْعَدهُ  َواصد دَساُن   مد ُز ل َفيُْعجد

رَ  يْغد بْلَلد ا
َ
ْن ُيْ  ادَ إدَذا أ

َ
َ أ ُه اَن َمْن بْحَ فَسُ  ُه لَ ْض فَ  يصد صىل اهلل -َخص 

 بد   -عليه وسلم
َ
رْسىى بد   ْسَنى  الَْمَحِل اَْل

َ
ْدنى   77 َقابد َقوَْسْيد ىلى هد إد َوأ

َ
ْو أ

َ
 78أ

ي دَ  
َ
ْن  79َوَوافَاهُ  َُتْٰصى  َل  َزاتد ال يتد ُه بدالُْمْعجد َوأ َصامد  الَْكَمالد لد خد

 
 .اللمة: شعر الرأس 74
 .ب أي ثو 75
 .رتغِش غشاوة: س 76
 باَلفق قدر قوسي -السالمه علي-ل جَبيبي و ملسو هيلع هللا ىلصينه بأي املسافة  77
 أي أقرب  78
 أي أكمله 79



ي
 
 ملء األوان

- 102 - 

 
ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

لي  ْن بدَما جَيد
َ
ُ  أ  وَ  ْقٰصى َت سْ ي

َ
ا لَْم يُ ْعَطاُه مَخْ أ ا َقبَْلهُ س  َحد 

َ
ن  أ هد   80ْعطد

ى وَ  َع الََْكدمد تَاُه َجَواأ َحدٌ رد دْ ْم يُ فَلَ  81مد
َ
َوَكَن ََلُ يفد ُكِ َمَقام   ُه  فَْضلَ ْك أ

 
باب   كتاب اتليممرجه ابلخاري يفيف هذا روايات كثرية. منها ما أخ 80

ا َطيِب ا ا وْ مُ م  يَ تَ فَ  اء  ا مَ وْ دُ جَتد  مْ لَ فَ ﴿ :قول اهلل تعاىل يْد  قال وبه . ( 6﴾ )املائدة:َصعد
ُد ْبُن  َثَنا حُمَم  ي قَاَل سد َحد  ثَند نَان  ُهَو الَْعَوِقد َثَنا ُهَشيٌْم قَاَل ح وََحد   ْبُن يدُ َسعد  َحد 
نَ  ْخََبَ

َ
نَا َسي اٌر َقاَل ا ُهَشيٌْم قَ انل رْضد قَاَل أ ْخََبَ

َ
ثَ حَ  اَل أ رُي يُد ُهَو ابْ َنا يَزد د  ُن ُصَهيْب  الَْفقد

ن  
َ
د أ نَا َجابدُر ْبُن َعبْدد اَّلل  ْخََبَ

َ
َ " :قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصانل ِبد   قَاَل أ ا ل يُت مَخْس  ْعطد

ُ
َحٌد  أ

َ
ْم ُيْعَطُهن  أ

 ْ لَْت ِلد ا بدالريْعبد ُت َقبيْلد نُْصد رَيَة َشْهر  وَُجعد رُْض َمسْ َمسد
َ
ا َوَطُهوَْل د  يي ا ر  جد

َ
َما رَُجل   فَأ

م  
ُ
ْن أ اَلُة فَلْيَُصِل وَ مد ْدَرَكتُْه الص 

َ
َ يتد أ ل ْت ِلد الَْمَغاندُم َول حد

ُ
يُت  أ ْعطد

ُ
َحد  َقبيْلد َوأ

َ
ل  َلد ْم ََتد

ي ُيبْ  َفاَعَة َوَكَن انل ِبد ثُْت إدىَل انل  إدىَل قَْومد   ُث عَ الش  ة  َوُبعد ة  هد َخاص   . "اسد اَعم 
جه ابلخاري يف كتاب اتلعبري  ات كثرية. منها ما أخررواي ضايف هذا أي 81

يُد وبه . باب املفاتيح باَلد َثنَا َسعد ثَند عُ ْبُن عُ قال َحد  َثنَا الل يُْث َحد  َقيٌْل َفرْي  َحد 
ْخََبَ 

َ
َهاب  أ يُد ْبُن ِند سَ َعْن ابْند شد بَا ُهَريْرَ عد

َ
ن  أ

َ
د  وَل ْعُت رَسُ َة قَاَل َسمد الُْمَسي بد أ  اَّلل 

ثُْت " :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص عد الْ  بُعد ََوامد ُْت بدالريْعبد وَ ِبد نَا نَائدٌم ََكدمد َونُْصد
َ
تديُت بدَمَفاتد َبيْنَا أ

ُ
يحد  أ

َعْت يفد يَ  رْضد فَوُضد
َ
 َخَزائدند اَْل

َ
ي قَاَل أ د بُو َعبْد دد  اَّلل 

َ
عَ  َوَبلََغند أ   ن  َجَوامد

َ
ن   الََْكدمد أ

 
ُ
َ جَيَْمُع اَْل ْمرد  ْت تُْكتَُب يفد لَْكثدرَيَة ال يتد ََكنَ وَر ا مُ اَّلل 

َ
دد  الُْكتُبد َقبْلَُه يفد اَْل  الَْواحد

ْمرَ 
َ
ْو ََنْوَ َواَْل

َ
 " َذلدَك  يْند أ
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ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

نْدَ  نُْه َكَماٌل  ُه َمَقاٌل عد  ب  اَجوَ   َيُْوُل يفد ُسَؤال  َوَل َل   َولدُُكِ َكَمال  مد
دَسانُ   82ْوُل َوَل جَيُ      يفد َصَواب   ُه إدل  ل

 ْك َعلَيْهد َسِلْم َوبَارد اللُٰهم  َصِل وَ 
 

 َعَسى َوَما 
َ
ْعَرَب   83ُه الُْقرَْءانُ َصفَ ْن وَ يْمَ  ُيَقاَل فد نْ أ

َ
 فََضائدلدهد ْن عَ  84َوأ

َْند  اةُ اتل ْورَ  هد  ُرْؤيَتدهد ََلُ بَْيَ  هللُاَع مَجَ وَ   ْرقَانُ  َوالْفُ بُْورُ الز  يُْل وَ َواإْلد   85َولََكَمد
ة  وََجَعلَُه رمَْحَ   86َمهد ُعلُِو َمَقا ىلَعى  اهد تَنْبديْه  َوقََرَن اْسُمُه َمَع اْسمد  

د  ْيَ لْعَ ل       88َونُْور ا  87الَمد
َ
د َوَمََل ْور االْقُ هد  بدَمْوِلد    89لُوَْب رُسُ

 
 جال جيول جول وجولة، أي طاف 82
كما ذكره اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصدائما كمال صفاته  كري عَس أن يذما زائدة. أ 83

 تعاىل يف القرآن
 ي  ر وبَ كَ أي ذَ  84
 ِحأن َكّمه بالوؤية اهلل تعاىل وبي ري أ 85
عَن . وهذا مملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  كر معه اسمُ ذُ تعاىل اهلل  مُ أي إذا ُذكر اس 86
َ   ناَ عْ فَ رَ وَ ﴿: قوَل تعاىل  .( 4)الِّشح: ﴾ كَ رَ كْ ذد  َك ل
 مَ وَ ﴿اىل: كما يف قوَل تع 87

َ
د   ة  مْحَ رَ   إل    اكَ نَ لْ سَ رْ ا أ َ عاَ لْ ل  .( 107)اَلنبياء:  ﴾ ْيَ مد ل

 .اس من الظلمات إىل انلورج انلرد أي ُُيْ  88
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ك القلوب مْسورا بموِله أي جعل  89



ي
 
 ملء األوان

- 104 - 

 
ب رسول هللا  

 
اق ملسو هيلع هللا ىلص من   

 لَيْهد وََسِلْم َوبَاردْك عَ   ِل  َص اللُٰهم  
 

 
 

  َكَمالد ُك    91َحازَ   90مي ْدَر تد بَ   ايَ 
 َمَقاِلد   َماَذا ُيَعَِبُ َعْن ُعاَلكَ 

 
َ
قَْت   نَْت أ ْْشَ

َ
ي أ د  اذل 

ُ
 قد الُْعاَل فُ  يفد أ

 وْ حَ َفمَ 
َ
 لد نَْوارد ُك  َضاَل َت بداَْل

ىالَْكْونُ تَنَاَر   اسْ َوبدَك   92 يَا َعلََم الُْهدى
ْنَعامد َواإْلد ْورد انلي بد   فَْضالد  َواإْلد

ائد آدَ   َك اهللُ َرِّب لَيْ  عَ ىل  َص    م 
 
َ
بْكَ أ ا َمَع اإْلد ْ بَد   93َصالد آلارد َوا

ى   وىلََعى  يْعد اَْل ْص َواْ لد مَجد
َ
 ابد َمنْ حَ َل

 94الد  بدَكمَ ُهْم رَبي الُْعاَل َخص  قَْد 
 ﴾ك َعلَيْهارد م َوبَ لّ ّل وسَ ﴿امهلل َص 

 

 
 . أي كمال وتمامٌ تدمٌّ  90
 .مجع أي 91
 .أي منار اهلداية 92
 .ساءي الصباح واملأ 93
 ه.عنهم ورضوا عنتعاىل وقد ريض اهلل  94



 

 
 

 

ص 
 سادس ل ال الف 

ي 
 
 الدعاء والت وسل ف
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 َ الحَعالَِميح رَبِّ  ُد هلِلِ  َمح ُمَ   اللُّٰهم      اْلح َسيِِّدنَا  لََعى  وََسلِّمح  ى ولَََعى  ٍد  م  َصلِّ  ِِلِ  أ
َِعيح   ْجح

َ
ِبِه أ نح يَسح  َوإِيَاكُ لَنَا اهللُعَ جَ   وََصحح َويَرحُجوح    تَُه  َفاعَ  شَ ُب وحجِ تَ مح ِمم 

ِ بِذى  َتَُه    َك ل  رَْحح
ح
الحَكِريح ا  َفتَُه  َوَرأ انل ِِبِّ  هىَذا  َمِة  ِِبُرح ى وَ   ِم  للُّٰهم   وَ أ َحابِِه ِِلِ  صح

َ
أ

َ لََعى مَ  اِلِكيح      1الحَقِويحمِ   ِجهِ نحهَ الس 
ُ
أ َعلحنَا ِمنح ِخيَاِر  ِتِه  اجح ُتح َوا   م  بَِذيحِل  سح نَا 

َمتِ  َرتِ     هِ ُحرح نَا َغًدا ِِف ُزمح ُُشح ح     هِ َواحح ل
َ
تَعحِملح أ حِ ا ِِف  ِسنَتَنَ َواسح تِِه  َمدح َ ِه َونُْصح

ِينَا ُمتَمَ    حح
َ
َ بُِسن  َوأ ِكيح ِمتحنَا لََعى   ِتِه َوَطاَعِتِه  سِّ

َ
للُّٰهم  ا  َعِتِه   وََْجَا بِّهِ  حُ َوأ

دحِخلحنَا  
َ
َن  أ ُل َمنح َة فَِإ َمَعُه اْلح و 

َ
َا َمَعُه    َها  لُ خُ يَدح   ن ُه أ نحِزنلح

َ
ُه  فَِإن    ُصوحرَِها  قُ   ِِف َوأ

 
َ
لَُها  و  أ ِ

يَْنح َمنح  يَشح   ُل  َم  يَوح لِلحَخََلئِ َوارحَْححنَا  فََتحَْحَُها  َفُع  ارحُزقح ا  ِق   نَا للُّٰهم  
َ ِمنح الح نَا  َواَل ََتحَعلح   ِِف ُُكِّ َسنٍَة    اَرتَهُ ِزيَ  َر ِسنٍَة  قَ   هُ نح عَ    َعنحَك َواَل َغافِِليح   دح
اَل  ا َمح عَ ََتح للُّٰهم   ِِف  هىذَ ِلِسنَ لح     اا 

َ
بِمَ أ َغَسلحَت  إاِل   ُذنُ آَحًدا  بَِة  اتل وح بَُه  ِء    وح

بَ وََسَتح  ِفَرةِ ُعيُوح حَمغح ال نَ   ُه  َت بِرَِدآِء  َمَعنَا ِِف الس  إِن ُه ََكَن  حَماِضيَ اللُّٰهم   ال  ِة  ِة 
 

املؤلف  توس   1 داعئه  ل  اهلل  ِف  رسول  وأصحابه.    ملسو هيلع هللا ىلصِبرمة  ومفهوم وآِل 
ظر  السيد ممد بن علوي املاليك اْلسين. ان  العالمة  كرثا   نلا  هبيّند  قا اتلوسل  هذ

 159-115. ص  ،تصححمفاهيم جيب أن 

 والت وسل  الدعاء 
 
ت
 
ي اخ

 
ام المو ف  لد ت 
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َواٌن َمنََعُهُم   ِل إِلى   آءُ َض لقَ اح إِخح حوُُصوح ِذهِ    نح ُهمح مِ ََتحِرمح  فَاَل   ا  هَ لِ  ِمثح َعِن ال ثََواِب هى
ِلَها   اَعِة َوفَضح ارح اللّٰهُ   الس  الحُقبُ َْححنَا  م   َحاِب  صح

َ
نَا ِمنح أ نَا     وحرِ إَِذا ِِصح قح   َوَوفِّ

ُهوحرِ   رِّ َممَ   لََعى   اهُ َسنَ   َيبحقى   َصاِلٍح   ِلَعَملٍ  ى جح ا  م  اللّٰهُ     ادلُّ ِل َذاِكِريحنَ َعلحنَا    ََلئَِك 
َمآئَِك َشا    اِكِريحَن      ِكِريحنَ َونِلَعح ِم ِلَقآئَِك ِمَن اذل   وَ   َوِِلَوح

َ
ِينَا بَِطاعَ أ ِتَك حح

  َ ِليح ُغوح َ  ا َفتَ تَنَ يح َوإَِذا تََوف    َمشح نِيح تُوح َ َمفح نَا َغْيح لِ   اَل وَ   َوف  َ  ََمحُذوح ِتمح ٱ وَ   يح   خح
ٍ ِبَ َك  نح مِ   نَلَا  َ ْيح ْجح

َ
أ    َ اكح اللُّٰهم    ِعيح الظ    ِفنَا   َ ََش   فِتحنَِة     الِِميح ِمنح  َعلحنَا  َواجح

نحيَا  ادلُّ ِذهِ  َ    هى َل  ا  َسالِِميح الر ُسوح هىَذا  َعلح  اجح َشِفيحًعا  ِريح الحكَ للُّٰهم   نَلَا    َم 
نَا بِِه يَ  َم الحِقيَ َوارحُزقح ِقنَا ِمنح حَ ُهم  اللّٰ   َقاًما َرِفيحًعا  اَمِة مَ وح ٍد  وحِض نَِبيِّ  اسح َك ُمَم 

اَل   لَيحهِ اهللُ عَ َصَّل    َهِنيحئًَة  بًَة  ََشح  وََسل َم 
ُ
َمأ َنظح َبعحَدهَ   بَ  

َ
أ ََتحَت    ًدا  ا  نَا  ُُشح َواحح

ى   ا  َغدً لَِوآئِِه   ِفرح نَلَا بِِه َول  بآئِنَ اللُّٰهم  اغح
ُ
هَ ا َوِل نَا وَ ا م  ِ تِنَا َولَِمَشاِِيِ  يحنَا  لِّمِ ُمعَ ل

ا ُُقوحقِ وََذوِي  َولَِمنح    ْلح  َعلَيحنَا 
َ
هى أ رىى  َ جح الح اَعةِ َذا  الس  ِذهِ  هى ِِف   َ ِع َوِْلَِميح     ْيح

مِ  حُمؤح َ ال ِمنَاِت  ِنيح حُمؤح َوال     َ ِلِميح حُمسح ح   َوال لِ َوال ِمنحُهمح    َماِت  ُمسح يَآِء  حح
َ الح

 
َ َواِت  َوالح َعَواِت  ُب  يح ُمِ َكِريحٌم  َسِميحٌع  إِن َك    مح َ   اِض َوقَ   ادل      اَجاِت اْلح

اذلُّ  َ نُوحِب وَََغفُِر  َوالح َ    ِطيحئَاِت    يح اِْحِ الر  رحَحَم 
َ
أ اهللُ  يَا  َسيِِّدنَا  لََعى   وََصَّل    

ٍد ولَََعى  ى   ُمَم  ِبِه وََسل َم    ِِلِ أ الحِعز  ُسبحَحاَن َربَِّك رَ   وََصحح َن  ةِ َعم  بِّ    ا يَِصُفوح
َ  لََعَ  مٌ الَ وَسَ  حُمرحَسِليح َ   ال ُد هلِلَِواْلح َ  رَبِّ الحعَ مح  العاملي  آمي يارّب    الَِميح

 

اَلُم َعلَيحَك  يُّ  الس 
َ
َُة اهللِ َوبََرََكتُ ا انل ِِبُّ هَ أ  هُ  َورَْحح

اَلُم َعلَيح   ياِْل الص   اهللِ ادِ بَ  عِ لََع وَ  نا الس 
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عالمصاد ر والمراج   

ع   المصادر والمراج 
 

 القرآن الكريم
 تب اتلفسي ك 
سعيد عبد اهلل بن نلارص ادلين أيب  ، أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل  -

 عمر الشيازي ابليضاوي
 البن كثي، تفسي القرآن العظيم  -

طبع  ،تانبويلإلس ا بن مصطىفل حيق اعي سمإل ،ابليان  تفسي روح  -
 الفكر بيوت.دار  

عبد جالل ادلين يب الفضل أل ،ثوري باملأيف اتلفس  ور ادلر املنث  -
 1424نة ، طبع دار هجر بمرص، سالسيويط رمحن بن أيب بكرال

 م  2003ه/
 

 كتب احلديث 
 القزويين  يزيد  بن  حمدمل   ،ن ماجه اب سنن   -
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عالمصاد ر والمراج   

 األزدي  سجستاينلا  األشعث بن  سليمان ل  ،سنن أيب داود  -
 ملحمد بن عيىس الرتمذي  ،سنن الرتمذي  -
 سمرقنديال  ادلرام  الرمحن عبد بن هللا  عبدل  ،سنن ادلارم  -
 النسائ ن سنا  بن يلع  بن  شعيب  بن  محدأل  ،النسائ سنن   -
 ابلخاري  إسماعيل  بن  حمدمل   ،ابلخاري  صحيح  -
 انليسابوري  احلجاج  بن  سلممل   ،صحيح مسلم  -
 اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أليب ،صحيحي ملستدرك ىلع ال ا -

 تبيواملعرفة   ، طبع دارانليسابوري  كماحلا
 حنبل بن    ند أمحد س م  -
 .شيبة  أيب  بن حممد  بن  اهلل  عبدل  ، مصنف ابن أيب شيبة  -
 ملالك بن أنس بن مالك  ،موطأ -
 

 حلديث رشوح ا
 السندي  احلنيف  احلسن  أليب  ىلع ابن ماجه  ،حاشية السندي  -

  وي انلو  رشف   بن حيىي  زكريا  أليب  ،رشح انلووي ىلع مسلم  -
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عالمصاد ر والمراج   

ر جح نب يلع بن محدأل ،صحيح ابلخاري فتح ابلاري رشح  -
   العسقالين

 

 واملعاجم   يس ام القو
 للحليب  للسمي  ،عمدة احلفاظ  -
 يآباد  يوزفلل  ،املحيط   القاموس  -
 وربن املنظال  ،العرب   ان لس  -
 حمد حسن جبلمل   ، املعجم االشتقايق املؤصل  -
 بن فارس ال  ،مقاييس اللغة معجم   -

 لراغب األصفهاينل  ،ردات ألفاظ القرآن ف م  -
 

 ث  ي د احل  علوم 
طبع  حمد عجاج اخلطيبمل  ،صطلحه علومه وم  أصول احلديث  -

 دار الفكر بيوت
 فكر بيوتطبع دار ال  حمود طحان مل   ،احلديث   تيسي مصطلح  -
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عالمصاد ر والمراج   

 احلديث ملحمد عبد الرمحن السخاوي  ،ة برشح ألفي  فتح املغيث  -
عبد اهلل بن عبد الرمحن كريم بن عبد البتحقيق ، شمس ادلين

 ..ه1426  ج برياض، سنة تبة دار املنهاكاخلضي طبع امل
أمحد بن  أبو بكر للخطيب ابلغدادي ،الكفاية يف علم الرواية  -

 يلع بن ثابت
 

 خري  كتب أ 
يب بكر ألمحد بن أ ، د املسانيد العرشة احتاف اخلية املهرة بزوائ  -

 .بن إسماعيل ابلورصي 

لألستاذ ادلكتور اخللقية،  ملسو هيلع هللا ىلص نليب ا األرسار ابلالغية يف صفات  -
، قاهرة، ، طبعة مكتبة اإليمان زي أمحد حجافتيح عبد الرمحن 

 م.  2018ه/  1439سنة  
للشيخ شهاب ادلين أمحد بن لشمائل، أرشف الوسائل إىل فهم ا  -

، حتقيق أيب الفوارس أمحد بن فريد املزيدي، طبعة حجر اهليتيم
 .م  1998ه/  1419، سنة  ، بيوت دار الكتب العلمية
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عالمصاد ر والمراج   

 عبد الرمحنين يب الفضل جالل ادلأل ،لكربىا ص اخلصائ  -
 م.  1985ه/  1405سنة    ،بيوت   ،دار الكتب العلميةطبع    السيويط

 .زويلحممد بن سليمان اجلأليب عبد اهلل   ، دالئل اخليات  -

،  بن أمحد االصبهاينأمحد بن عبد اهللأليب نعيم  ، بوة دالئل انل  -
، ة دار انلفائسطبع عباس، الرَبّ  حتقيق حممد رّواس قلعهيج وعبد

 م 1986ه/  1406بيوت، سنة  

حمب ادلين ايب عبد اهلل بن انلجار الحافظ ل ، ذيل تاريخ بغداد  -
، غداديابل حممد بن حممود ابن احلسن بن هبة اهلل بن حماسن

، كتب العلمية بيوتطبع دار ال اعطد القادر مصطىف عب حتقيق 
 م.  1997ه/  1417سنة  

 الصاليح  فوسي  دحممل  ، العباد ة خي ي الرشاد يف س اهلدى و سبل   -
 .جري اآل بكر  أيب  ي بن عبد اهللبن احلس  حمدمل  ،عة لرشيا  -
ملحمد نووي بن عمر بن  ،يف رشح مسائل أيب الليث  ث قطر الغي  -

 .شافيع اجلاويعريب ال
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عالمصاد ر والمراج   

بن عمر بن للشيخ حممد نووي  ، ود ربإىل اكتساء ال عود مدارج الص  -
 اوي.اجلافيع عريب الش

لحافظ أمحد بن يلع ل ، ة ائد املسانيد اثلماني ة بزول طالب العا امل  -
  سعد بن نارص بن عبد العزيز تنسيق  قالينالعس بن حجر

 .ه  1419سنة    عوديةطبع دار العاصمة الس ، الشرثي 
، احلسين املاليك  حممد بن علوي سيدل ل ،مفاهيم جيب أن تصحح  -

 م.  2009ه/  1430سنة  ،  ، بيوت طبعة دار الكتب العلمية
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