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 أعوذ باهلل من الشيطام الرجيم
 بسم هللا اغلرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم علىى سىيدما وموانىا محمىد سىيد ا ولىين وا  ىرين ، 
لى هللا عليىىو وسىىلم عليىىو وعلىىى الىىو وأصىىحابو وأمواجىىو الىىى يىىوم وأميىىر األنبيىىال والمرسىىلين صىى

 الدين : أما بعد . . . 
فىنن مىن سىعادتنا نحىن المسىلمين أن ننتمىى ظلىى أعلىم الرسىس هللا اىدرا سىيدنا وموانىا محمىىد ، 

 وهو  اتم النبيين وأمير المرسلين صلوات هللا وسالمو عليو وعليهم أجنعين . 
 –نا عمر رضىى هللا عنىو كالمىا ت لىم بىو بعىد وفىاة موانىا رسىول هللا واد سجس أسالفنا من سيد

 عليو أفضس الصالة 



يلفتنىىا بىو ظلىىى داىىاآن القىران فىىى ت ىريم هللا لموانىىا رسىىول هللا صىلى هللا عليىىو وسىىلم  –والسىالم 
لى ما تحلى بو صلوات هللا عليو وعلى الو وسلم مىن األ ىالا ال ريمىة فقىد جىال فىى كتىاب    وا 

صىلى  – س ( ابن الحاج أن سيدنا عمر رضى هللا عنىو سىمع بعىد واىاة موانىا رسىول هللا المد
 يقول مناجيا لو وهو يبكى : –هللا عليو وسلم 

يارسىىول هللا :   لقىىد كىىان لىىط جىىذا ت طىىب النىىال عليىىو . . . المىىا ك ىىروا  " بىىىبى أنىىت وأمىىى  
دط عليىو فسىكن . . . فىمتىط فحىن الجىذا لفرااىط وأن حتىى جعلىت يى –وات ذت منبىرا لتسىمعهم 

 أولى بالحنين اليط حين فاراتها . . . " 
 " بىبى أنت وأمى يا رسول هللا : 



لقد بلغ من فضلط عند هللا أن أهس النىار يىودون أم يكومىوا أطىاعوط وهىم بىين أطبااهىا يعىذبون 
 يقولون . . " ياليتنا اطعنا هللا وأطعنا الرسول . . " . . 

رسول هللا : لآن كان موسى بن عمران أعطاه هللا حجرا تتفجر منو األنعىار  " بىبى أنت وأمى يا
 ، فما ذاط بىعجب من أصابعط حين نبع منها المال " . . 

 صلى هللا عليط 
كىىان سىىليمان بىىن داوود أعطىىاه هللا ريحىىا غىىدوها شىىهر " بىىىبى أنىىت وأمىىى يارسىىول هللا : لىىآن 

ن سىريت عليىو ظلىى السىمال  ىم صىليت الصىب  ورواحها شهر ، فما هذا بىعجب مىن البىراا حىي
 من ليلتط باألبط  . 
 صلى هللا عليط . . " 



" بىبى أنت وأمى يا رسول هللا : لآن كان عيسى بىن مىريم أعطىاه هللا أحيىال المىوتى ، فمىا ذاط 
: بىهجىب مىن الشىاة المسىمومة حىين كلمتىط وهىى مسىمومة فقالىت : ا تىى لنى فىىنى مسىىمومة 

 " صلى هللا عليط 
" بىبى أنت وأمى يا رسول هللا : لآن كان نوح اد دعا على اومو . . " رب ا تىذر علىى األر  
من ال افرين كيارا " ولو دعوت م لها علينا لهل نا عن ا رنا . . فقد وطئ لهرط وأدنى وجهىط 
" وكسرت رباعيتط . فىبيىت أن تقىول ظا حيىرا فقلىت " اللهىم ظغفىر لقىومى فىننهم ا يعلمىون . . 

 صلى هللا عليط 
" بىبى أنت وأمى يا رسول هللا : لقد اتبعط فى أحداث سنط واصر عمرط مىا لىم يتبىع نوحىا فىى 

 كبر 



 سنو وطول عمره . . فلقد امن بط ال  ير وما امن معو ظا القليس . " صلى هللا عليط . 
ولو لم تنك  ظا كفآىا  " بىبى أنت وأمى يا رسول هللا : لو لم تجالل ظا كفآا لط ما جالستنا . .

لط ما نكحت الينا . . ولو لم تؤا س ظا كفآا لط ما ا لتنا . . ولبست الصىو  ، وركبىت الحمىار 
 . صلى هللا عليط . ، ووضعت طعامط على األر  

" مما تقدم تدرط كيف رفع هللا تعالى ادر رسولو األعلم درجات مصدااا لقولىو سىبحانو وتعىالى 
 نا بعضهم على بع  منهم من كلم هللا ورفع بعضهم درجات . . " " . . تلط الرسس فضل

 والمرفوا الدرجات هو موانا رسول هللا صلى هللا عليو وسلم . . . 
 أاول ، واد  اطبو ربو جطابا عليما يدل على 



 درجتو العليا فقال تبارط وتعالى . . " . . وما أرسلناط ظا رحمة للعالمين . . " . 
العالمون جمع عالم ، فلم تقف الرحمة التىجالت على يد رسول هللا صىلى هللا  -: اال العلمال 

 عليو وسلم عمد عالم األنل بس تقدمتهم ظلى عالم الجن . . وعالم المالآكة . 
 ولم تقف عند عالم البشر وحده . . . 

اال لسيدنا  –ومن طريف ما ارأتو فى هذا المقام . . أن موانا رسول اللهصلى هللا عليو وسلم 
" با أ ى يىا جبريىس . . ظن هللا تعىالى يقىول لىى " ومىا أرسىلناط ظا رحمىة  –جبريس عليو السالم 

 للعالمين . " 
فهس نالط من هذه الرحمة شئ ؟ . اال . . نعم يا أ ى محمد . . فقد كنت أ ىا  أا أ ىون اىد 

 بلغت الرسالة بىمانة كما يحب هللا ويرضى . . فلم يطمآن 



ظا حين نمل اولو تعالى . . " . . ظنو لقول رسول كريم . ذى اوة عنىد ذى العىرم مكىين البى 
مطاا  م امين . . " فاطمىن البى على تىدية الرسالة بىمانة . فهذه رحمة من هللا نىالتنى علىى 

 يا رسول هللا . . يديط 
ذا تىملنا فى ايات هللا البينىات بداىة وجىدنا أن لموانىا  رسىول هللا   –صىلى هللا عليىو وسىلم  –وا 

 منملة  اصة لم يبلغها أحد من سادتنا األنبيال والمرسلين . 
تمانهم على شرعو فى كس رسالة . . .   نع رفعة ادرهم عند هللا . . ومع ظصطفال هللا لهم وا 

صىلى هللا  –ومن ذلط مى ال : أن القىران ال ىريم . أدب المىؤمنين فىى صىلتهم بموانىا رسىول هللا 
عند ربو . فقال تعالى " .  –صلى هللا عليو وسلم  –تىديبا عاليا دل على مكانتو  –م عليو وسل

 . النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمواجو أمهاتهم " 



وجىدنا أن اولىو تعىالى . . " النبىى  لو تىملنا م س هىذا القىول ال ىريم وجىدنا أن اولىو تعىال . . " 
بىرواحنا  –صلى هللا عليو وسلم  –لممنا هللا بو أن نفديو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . " اد أ

 . ) 
صلى هللا عليىو  –فلو أن معى كوب مال وحياتى تتواف على شربو ، فسىلنى موانا رسول هللا 

أن أناولو هذا ال وب ألنىو لمى ن . . . وجىب علىى شىرعا أن أفديىو بحيىاتى ، فىعطيىو  –وسلم 
. . وهذا هو معنى   النبى أولى بالمؤمنين مىن أنفسىهم . . المال ليحيا هو وأموت أنا لمىن . 

كلهىا أمىا حيىاتى فحبتىة فىرد مىن . ( . . أفديو . . ألن حياتو الشريفة . حيىاة لممىة ااسىالمية 
 أفراد األمة  . . . 

 واولو تعالى بعد القول ال ريم المتقدم . . . 
   وأمواجو أمهاتهم . . . ( فيو رفعة لقدر المؤمنين 



بهىىذه األمومىىة الشىىريفة . . وأننىىا أ ىىوة باويمىىان . . ومادنىىا هللا شىىرفا بىىى وة أ ىىرى هىىى أمومىىة 
صىلى هللا عليىو وسىلم . . . فانتمينىا بتلىط األمومىة المباركىة ظلىى  –سيداتنا موجاتىو اتلطىاهرات 

 البيت النبوى الشريف . . . وما أسعدنا بذلط . . . . 
ن ل م أن تؤذوا رسول هللا وا أن تنكحوا أمواجو من بعده أبىدا ويقول هللا تعالى كذلط .   وما كا

. . ( .. فحىرم علىىى المىؤمنين أن بتموجىحىىدهم بنحىدى أمهىىات المىؤمنين . . ألنىىو ا يجىىوم أن 
ظنتقىىس بقضىىال هللا ظلىىى الرفيىىن  –صىىلى هللا عليىىو وسىىلم  –يتىىموج الرجىىس أمىىو . . مىىع أن النبىىى
 –ره بعد موتو . أل حرمتو ااآمة علىى الىدوام بقولىو تعىالى األعلى . . ول ن لم تحس ظحداهن لغي

   وا تنكحوا أمواجو من بعده أبدا ( . أى ولو بعد أن فارا الحياة 



صىلى هللا  –فقولو تعالى   أبدا (تدل على أن حرمتو ااآمىة علىى األبديىة . . . حتىى بعىد موتىو 
عليىىو الصىىالة  –يم أ ىىتص بىىو كمىىا كانىىت فىىى حياتىىو الشىىريفة . . . وهىىذا تحىىر  –عليىىو وسىىلم 

لهار لقدره عند هللا  –وفى موجاتو  –والسالم  رضى هللا عنهن . ، دون غيره وفى ذلط ت ريم وا 
 . سبحانو وتعالى . 

وكذلط أمرنىا هللا . تبىارط وتعىالى . أا نعاملىو المعاملىة التىى عاملىت بهىا األمىم السىابقة رسىلهم 
 ال رام . . فقال م تطبا لنا . . 

يا أيها الذين امنوا ا تجعلوا دعىال الرسىول بيىنكم كىدعال بعضىكم بعضىا . . ( فىال يجىوم    . .
أن يقول مؤمن لو " يا محمد " كما كانت األمم السابقة تقول لرسلهم ال رام  . . . أو أن يقىول 

 لو " يا أبا القاسم " ألنو ا يجوم أن ن اطبو ا بإلسم وا بال نية ، بس نقول 



حترام : ياسيدى يا رسول هللا يا سيدى يا نبى هللا ، يا سيدى يىا حبيىب هللا وهكىذا لو فى أدب  وا 
، بينما كانمت اتممم السابقة تنادى رسلهم بىسماآهم كما يحكى هللا عنهم فى القران ال ريم فى 

 م س اولو تعالى . . 
   االوا يا نوح اد جادلتنا فى  رت جدالنا .. ( 

 نفقو ك يرا مما تقول ( كذلط . .   يا شعيب ما 
 كذلط   يا موسى أدا انا ربط بما عهد عندط . ( 

كذلط . كان هللا تعالى ي اطبهم بىسماآهم كما فى اولو تعالى " يا ذكريا ظنا نبشرط بغىالم ظسىمو 
 يحيى لم نجعس لو من ابس سميا " وفى اولو تعالى " يا موسى أابس وا ت ف " 

 ال تاب بقوة . . (  واولو تعالى . .   يا يحيى  ذ
ل ن ما االو تعالى وهو رب العالمين ، ومالط أمورنا كلها ، " يا محمد أبدا . . بس اىال تعىالى   

 يا أيها النبى ( .. يا أيها المممس ( . .   يا أيها المد ر ( . .   يا أيها الرسول . ( 



بىو بالرسىالة ، و اطبىو بالصىفة وهكذا . . و " يا أيها " فى لغة العرب تفيد التعلىيم . . . ف اط
بو و اطبو بالحال ، وحي ما ذكر هللا تعالى ظسم " محمد " فى القران أتبعىو سىبحانو بالوصىف ، 

محمد رسول هللا والذين معو أشدال على ال فار رحمىال بيىنهم . . ( كىذلط  -فقال تعالى م ال   
 سول هللا و اتم النبيين ( . . اولو سبحانو . . "   ما كان محمد أبا أحد من رجال م ول ن ر 

كذلط اولو تعىالى .   ومىا محمىد ظا رسىول اىد  لىت مىن ابلىو الرسىس ( . فيتبىع األسىم بوصىف 
الرسىىالة ، فىىنذا كىىان هللا سىىبحانو وتعىىالى لىىم ينىىادة بنسىىمو مجىىردا . . . ف يىىف يجىىرؤ مىىؤمن أن 

  يناديو " يا محمد " ؟ . . ومما تقدم يتبين لنا أن تعليم رسول هللا



واجتماعتنىا  –. من األمور التى نتقىرب بهىا ظلىى هللا عىم وجىس  -صلى هللا عليو وسلم  -
ظجتماعىات رحمانيىة  –التى يسعدنا هللا بها فى كس عام فى ذكرى مولده المبارط  –هذه 

ألن هللا تعالى علمنا أن نذكر أهس الفضس بفضلهم فى القران ال ىريم  –يرضى هللا عنها 
:   واذكىىر فىىى ال تىىاب ابىىراهيم ظنىىو كىىان صىىديقا نبيىىا ( . كىىذلط اىىال فقىىال تعىىالى مىى ال  –

تعالى :   واذكر فى ال تاب موسى ظنو كان م لصا . وكان رسوا نبيىا ( . . كىذلط اىال 
سبحامو وتعالى .   واذكر فى ال تاب ظسماعيس ظنو كان صادا الوعد وكىان رسىوا نبيىا 

   ورفعنا لط ذكرط ( . .  –و وسلم صلى هللا علي –. ( واال لموانا رسول هللا 
 فم س هذه ااجتماعات التى أامناها 



ليست من البدا المستهجنة التى يلىن  –صلى هللا عليو وسلم  –وحيال ذكرى مولد رسول هللا 
الىىبع  أنهىىا ا تجىىوم . . . ظذ ليسىىت كىىس بدعىىة ضىىاللة . . ألن بدعىىة الضىىاللة التىىى يقصىىدها 

ظنمىىا هىىى التىىى تصىىادم نصىىا فىىى كتىىاب هللا أو فىىى  – عليىىو وسىىلم صىىلى هللا –موانىىا رسىىول هللا 
 ]وأود أن ألفت ظ وانى ظلى ااهدة شرعية فى علم األصول نصها :  –سنتو الشريفة 

" األصس فى الشئ اوباحة ما لم يرد نص بالحلر " فما دام الرسول لم يقىس ا تفعلىوا كىذا . . . 
واجتماعنىا هىذا . . ا يعىار  أمىرا فىى كتىاب هللا  –ة فيكون مباحا لنا أن تفعس ما فيو المصىلح

أو فىىى السىىنة فهىىو ظجتمىىاا مبىىاح ، فمىى ال . . وفىىى مماممىىا هىىذا . . نبنىىى بيوتىىا بمىىواد لىىم ت ىىت 
 ول ن لم ينو  –نىلوفة فى ممن النبى صلى هللا عليو وسلم 



مناملنىىا علىىى هىىذا شىىرا هللا مىىن بناآهىىا بالشىىكس الىىذى ألفنىىاه فىىى مماننىىا . . فهىىس يقىىال أن بنىىال 
الشىىكس بدعىىة مىىن بىىدا الضىىاللة . . . كىىذلط كانىىت أعمىىدة المسىىاجد علىىى عهىىد رسىىول هللا مىىن 
جذوا الن يس ، واألرضية كانت من تراب . . حتىى أنىو لمىا د ىس النبىى عليىو الصىالة والسىالم . 

اىم  المسجد ووجد سيدنا عليا بم أبى طالب ناآما على تىراب أر  المسىجد . . اىال لىو مامحىا "
أبا تراب " .. ام أبا نراب . . " ف ان اومام على كرم هللا وجهو يسر بمن يكنيو بهذه ال نية من 

فهىىس يقىىال أن بنىىال  –صىىلى هللا عليىىو وسىىلم  –م تطبيىىو ، ألنهىىا كنيىىة أسىىعده بهىىا رسىىول هللا 
 مساجدنا على هذا الشكس الذى نىلفو ا ن بدعة من بدا الضاللة . 



 بدعة نوعان : ونفهم من هذا أن ال
. وأ ىرى غيىر متعارضىة مىع شىرا هللا فىال  يتعار  مع حكىم شىرعى فت ىون ضىاللة . نوا منها

ى أيىام وااىع ، فمى ال فى . ألنها اامت لمصلحة عامة ، وأميىدكم شىرحا بمىا هىو . ت ون ضاللة .
بنىىى ول ننىىا ا ن نسىىلم . لىىم يكىىن مىلوفىىا بنىىال المىىدارل للتعلىىيم ، صىىلى هللا عليىىو و -رسىىول هللا

. وهىس  ، .  ىم . " بنىال المىدارل بدعىة مىن بىدا الضىاللة مدارل لتعليم أوادنىا فهىس يقىال ظن 
علىىى أحىىدث طىىرام ، وا نبنىىى المسىىاجد علىىى نفىىل الىىنم   يجىىوم أن نبنىىى بيوتىىا فىىى عصىىرنا

 ونجعلهاعلى ما كانت عليو فى البداية بين مبانينا الفا رة فتحتقر بيوت هللا مع أنو



ظنىو ظذا لىم يكىن المسىجد مبنيىا مىن غالىب بنىال البلىد ا رضى هللا عنىو :  م مالطفى مذهب اوما
تجوم صىالة الجمعىة فيىو . وفىى هىذه المناسىبة أذكىر ل ىم أنىو عنىدما أراد ةملىط بابىس أن يحيىى 

عليو أفضىس الصىلوات وأتىم التسىليم سىىل العلمىال أن يبح ىوا ظذا  –ذكرى ميالد موانا رسول هللا 
كرى المولد النبىوى الشىريف جىاآم شىرعا أو غيىر جىاآم واجتمىع العلمىال وبح ىوا كان ااحتفال بذ

هذا األمر فىجاموه على أسال القاعدة الشرعية األصولية التى مرت علىيكم والتىى تقىول أن : " 
كما أنهم فى بحى هم رأوا مىن أفعىال رسىول  –األصس فى الشئ اوباحة ما لم نص بالحلر . . " 

 ألنو صلى  –و وسلم ما يشجع على هذه اوجامة هللا ، صلى هللا علي



هللا عليو وسلم لما ولد لو السب  ال بير اومام الحسن . . اال أرونى ظبنى . . ما سميتموه . . 
؟ اىالوا : حىرب . .   ذلىط ألنهىىم مىانوا يحبىون أسىمال الشىىجاعة ( ة. . ولىم ت ىن العىرب تعىىر  

لط فننى ف ور بىن أبى رحمو هللا سمانى " حسن ولذ –أسم " حسن " ابس أن يسميو رسول هللا 
" متبركا بسيدنا الحسن السب  ال ريم . . وكذلط لما ولد موانا اومام الحسين بعىد مولىد اونىان 

، أرونىىىى ظبنىىىى . . مىىىا الحسىىىن بنحىىىو سىىىنو ظا الىىىيال ، اىىىال رسىىىول هللا صىىىلى هللا عليىىىو وسىىىلم 
" حسين " " تصغير حسىن " وفىى اليىوم السىابع  سميتموه . . . ؟ االوا : " حرب " اال : بس هو

 لميالد كال من السبطين ال ريمين ذب  المصطفى صلى هللا عليو وسلم كبشا وأطعم الفقرال 



     شكرا هلل تعالى . . 
 وبذلط أحيا ميالد كال من السبطين بنطعام الطعام . 

النبى عليو الصالة والسىالم  دوشرعة سنة العقيقة فى سابع يوم للمولود فنذا احتفلنا بذكرى مول
وأطعمنا الطعام فى هذه المناسبة السعيدة المباركة ، كان ذلط جىاآم شىرعا ، ألن ظطعىام الطعىام 
مستحب فى كس وات ، فنذا ظنضا  ظليو التحىدث فىى سىيرة موانىا رسىول هللا العىاطرة كىان ذلىط 

وكيىىىف كىىىان فىىىى رأفتىىىو أفضىىس ، ألننىىىا فىىىى ذكىىىراع العىىىاطرة نعلىىىم الناشىىىآة كيىىف كىىىان فى لقىىىو ، 
بالمؤمنين ، وكيف كان مجاهدا فى دعوتو ظلى هللا ، وكيف تحمس فى سبيس هللا مشقات الجهاد 

 –صىلى هللا عليىو وسىلم  –فى صبر جميس . . الخ فتشب الناشآة معجبين بالرسىالة وصىاحبها 
 ويؤديها ذلط 



 اوعجاب ظلى التمسط بالشريعة وادابها وأحكامها . 
من ا ار البدعة الحسنة ا را ااآما بيننا من عهد سىيدنا عمىر رضىى هللا عنىو ل م  وأود أن أذكر

، فقد جمع رضى هللا عنو النال فى صالة التراوي  على ظمىام واحىد ، ولىم يكىن ذلىط ااآمىا فىى 
ألنىىىو صىىىلوات هللا وسىىىالمو عليىىىو صىىىلى  –صىىىلى هللا عليىىىو وسىىىلم  –عهىىىد موانىىىا رسىىىول هللا 
فى ليلتين متعاابتين ولم ي رج ظليهم فى الليلة ال ال ة وكانوا ينتلروم بالصحابة صالة التراوي  

  –صلى هللا عليو وسلم  -أن ي رج اليهم ليصلى بهم ، ول نو 
لم يفعس ، فلما سىلوه : يا رسول هللا ظنتلرناط باألمل لتصلى بنا التراوي  فلم ت رج أجىابهم  -
 لو  رجت  –صلى هللا عليو وسلم  –



وصىىىالة التىىىراوي  نافلىىىة ، ف ىىىان الليلىىىة ال ال ىىىة لفرضىىىت علىىىيكم صىىىالة التىىىراوي  .  للصىىىالة بكىىىم
الصحابة يصلون التراوي  فى حياتو الشريفة أوماعا " أى جماعىات متعىددة " . . واسىتمر تعىدد 

 الجماعات فى  الفة سيدنا أبى بكر ، وسنتين من  الفة سيدنا عمر رضى هللا عنهما . 
يجمع المسلمين فى صالة التراوي  على ظمام واحد . . ألن ذلط كان   م ف ر سيدنا عمر فى أن

فى رأيو أم س . . فا تىار سىيدنا " أبىى بىن كعىب " وهىو الصىحابى الجليىس الىذى شىهد لىو موانىا 
واىال لىو سىيدنا عمىر . .  –بىنو أاىرأ الصىحابة ل نىاب هللا  –صلى هللا عليو وسلم  –رسول هللا 

. فاجتمعىت الصىحابة كلهىن فىى صىالة التىراوي  ورال سىيدنا أبىى  .صس بالنىال ظمامىا يىا أبىى .
 رضى هللا عنو وعنهم 



عندما رأى سيدنا عمر ذلط ، سره أن يرى الصحابة ورال ظمام واحد بدا من أآمة متعىددة واىال 
فىىى سىىرور " نعمىىة البدعىىة هىىذه " فىىدل ذلىىط علىىى أن البدعىىة التىىى تتمشىىى مىىع روح الشىىرا وا 

 باهلل سبحانو وتعالى . آنون ستحسنة . نتبعها ونفعلها ونحن مطمون بعة مت الف نصا فيو ت 
فىىنحن هنىىا فىىى هىىذا المكىىان . . اجتمعنىىا فىىى ذكىىرى المولىىد النبىىوى الشىىريف لنسىىتمغ ظلىىى القىىران 
ال ريم ولنسمع العلات التى تحيا بها أرواحنا وتسىعد بهىا مواجيىدنا فىى جنىب هللا سىبحانو وفىى 

 سبحانو وتعالى عمال بقولو تعالى " . . يا أيها الذين امنوا أذكىروا هللا ذلط تعاون على ذكر هللا
 ذكرا ك يرا ، وسبحوه بكرة وأصيال . . " 

 كما وأن سيدنا عبد هللا بن عبال رضى هللا عنو . وهو حبر األمة وعالمها 



دين " بقىول اللهم علمىو التىويىس ةفقهىو فىى الىبقولو " والذى دعا لو النبى صلى هللا عليو وسلم 
فىىى فضىىس الىىذكر وااجتمىىاا عليىىو . " مىىا فىىر  هللا فريضىىة ظا واتهىىا بواىىت وحىىدها بحىىد وعىىذر 
أصحاب األعذار فيها ظا الذكر . . . فننو لىم يغىذر أحىدا فىى تركىو ظا مغلوبىا علىى عقلىو . . . 

وبالقلب  فىوجب الذكر فى السقر والحضر والصحة والسقم والبر والبحر والليس والنهار وباللسان
  –صلى هللا عليو وسلم  –" ويقول رضى هللا عنو فى فضس موانا رسول هللا 

 ما أاسم هللا . . . . . . . . 
 وذلط فى اولو  –صلى هللا عليو وسلم  –بحياة أحد من البشر ظا بحياة رسول هللا 



تعىاون علىى تعىالى " لعمىرط ظنهىم لفىى سىكرتهم يعمهىون . . أى وحياتىط . واجتماعنىا هىذا فيىو 
ذكر هللا وعلى ظحيال النفول بكلمة التقوى التى علمناها ظباها موانا رسول هللا صلى هللا عليىو 
وسىىىلم " ا ظلىىىو ظا هللا " . . وهىىىى أسىىىال عقيىىىدتنا التىىىى تقىىىوم علىىىى شىىىطرين " ا ظلىىىو ظا هللا " 

ذا فيىو تحقيىن والشطر ال انى هو " محمىد رسىول هللا " فنجتماعنىا علىى ذكىر هللا فىى مجلسىنا هى
طعام الطعام سىرورا بمىيالد سىيد المرسىلين  وهىو أهلىم مىيالد عرفتىو البشىرية  –للشطر األول وا 

 صلى هللا عليو وسلم .  –جمعال . ظنما من شكر نعمة هللا علينا باوسالم على يديو المباركتين 



لى جانب ظطعام الطعام نت لم فى ممايا اوسالم وننشر فضاآس موانا رسول  هللا صلى هللا عليو وا 
 وسلم ونك ر من الصالة والتسليم عليو . وهذا تحقين للشطر ال انى من عقيدتنا 

واد كان حسان بن  ابت شاعرا مشىهورا فطلىب منىو ال فىار أن يىذم سىيدنا رسىول هللا صىلى هللا 
الىىذى يعيىىب ألهىىتهم ويسىىفو أحالمهىىم ويعيىىب ديىىنهم وذلىىط بىىىن يهجىىوه شىىعرا فىىى  –عليىو وسىىلم 

ة نت اصاآده التى يحفلها النال وتىردد علىى ألسىنتهم علىى أن يعطىوه ماآىة نااىة مقابىس اصيد
تلط القصيدة . . . وعندما ظجتمع حسان بن  ابت بموانا رسول هللا صلى هللا عليو وسلم وعاد 

 ظلى هؤال ال فار الذين وعدوه بالماآة نااة . . االوا لو ماذا الت 



 فقال :  يا حسان . . أسمعنا شعرط . .
 لما نلرت ظلى أنواره سطعىىىت   
 وضعت من  يفتى كفى على بصرى       
  وفا على بصرى من حسن صورتو   
 فلست أنلره ظا على اىىىىىىدر       
 روح من المور فى جسم نت القمىىر  
 كحلية نسجت فى األنجم المهىىىىر      

رأيتىو . . وعىار علىى الرجىس ظذا رأى شىيآا أن فقالوا لو : ما هذا يا حسىان . . اىال : هىذا الىذى 
 يكذبو . . . 

واد أ رمو هللا  –صلى هللا عليو وسلم  –ولم يكن حسان اد أسلم حين وصف موانا رسول هللا 
 فصار الشاعر ال اص  –تعالى فىسلم بعد ذلط . . وذاده ت ريما على يد رسملو 



 لو رد عنى يا حسان . .  لموانا رسول هللا صلى هللا عليو وسلم وكان يقول
 اللهم أبده بروح القدل .

وتحضرنى أبيات شعرية للمرحوم السىيد عبىد هللا عفيفىى فىى مناسىبة مولىد الرسىول . صىلى هللا 
 عليو وسلم 

 يقول : غفر هللا لو 
 يا نبى الهدىتحية الىىب   
 مستهام ظلى لقاآط صىىىاد     
 أى  ير ورحمة  ورشىاد   
 ليلة الميىىىالد ولدت معط        
 حفط هللا  بال مىىىىىال  
 وصفاط ب ير األبال واألجداد     
 نسب كالغمام صفوا وطهرا  
 وفروا علون كاألطىىىواد      



 وبطون برآن من لو ة العىىىار    
 وعيث الهوى على ا ماد      

 حس فيها العفا  والشر  المح 
 محس األرواح فى األجساد    
هللا م اطبىىا موانىىا رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىو وسىىلم شىىارحا عجىىمه عىىن  ىىم اىىال رحمىىو 

 توفيتو حقو فى المدي  . 
 رسول هللا معذرة ظذا مىىىىىا  
 عجمت واصرت منى اليدان     
 أحاول من مديحط  سامقىىىات  
 فيعجم منطقى علم المكىان     
 وكس فتى يحاول منط وصفىىىا   
 نىيعانى من سموط ما  يعىا     

 سالم هللا من فلذات الىىىىىب
 بحبط  افن الفلذات هىىانى   



 ولقد لقننا شي نا العار  باهلل سيدى الحاج محمد أبى  ليس رضى هللا عنو وأرضاه . . . 
ميالدية صىيغة للصىالة علىى  1920وكان من عمالقة األوليال . . وأنتقس ظلى رضوان هللا سنة 

ومقملهىا  ىالث مىرات بعىد كىس صىالة مىن الصىلوات  –و وسىلم صىلى هللا عليى -موانا رسول هللا 
 وهى :  –المفروضة 

  اللهم صىلى وسىلم وبىارط علىى سىيدنا وموانىا محمىد وعلىى الىو وصىحبو عىدد حىرو  القىران 
حرفا حرفا وعدد كس حر  ألفىا ألفىا . . وعىدد صىفو  المالآكىة صىفا صىفا . . وعىدد كىس صىف 

. . وعىدد كىس ذرة ألىف ألىف مىرة . . عىدد مىا أحىاك بىو علمىط  ا ألفا . . وعدد الرمال ذرة ذرةألف
 وجرى بو المط ونفذ بو حكمط . فى برط وبحرط وساآر  لقط وعدد ما 



ما أحاك بو علمىط القىديم مىن الواجىب والجىاآم والمسىتحيس . . . اللهىم صىس وسىلم وبىارط علىى 
 سيدنا محمد وعلى الو وصحبو وسلم م س ذلط . ( . 

 وامى بما ارأتو عن العلمال من أنط ظذا صليت على موانا رسىول هللا مىرة . . وأود أن أعر  أ
صلى هللا عليط بها عشرا . . ألن سيدنا جبريس عليو السالم جىاله عليىو الصىالة والسىالم واىال 
لو : يا أ ى يا محمد . ظن هللا يقول  : . . أما يرضيط يا محمد أن من صىلى عليىط مىرة ، . . 

بها عشرا . . . فسر بذلط موانا رسىول هللا كىس السىرور واىد اىال العلمىال : ظن صلى هللا عليو 
 صالة هللا 



مىن عملىط الصىال  الىذى عملتىو طىول حياتىط ،  تعالى مرة واحدة من العشر مرات ت ىون أفضىس
 ولو عشت ماآة سنو ! ! . . . 

 فما بال  واب العشر مرات كاملة . . 
 ومالآكة يصلون على النبىى يىا أيهىا الىذين امنىوا صىلوا عليىو واد اال هللا تعالى :   . . ظن هللا

 وسلموا تسليما ( . . . 
معناهىىا ميىىادة  –عليىىو أفضىىس الصىىالة والتسىىليم  -علىىى رسىىولنا األعلىىم وصىىالة هللا عىىم وجىىس 

العطال ةاستمراره . واد اال العلمال تدبرا فى اولو تعالى   ظن هللا ومالآكىة يصىلون علىى النبىى 
 ملة أسمية تفيد الدوام وااستمرار . فال تنقطع صالة هللا وا صالة مالآكتو على موانا( هذه ج



 رسول هللا صلى هللا عليو وسلم 
وصىىالة المالآكىىة عليىىو تفيىىد أنهىىم يىىدعون ربهىىم أن يميىىده ممىىا أعطىىاه ومىىا يعطيىىو لرسىىولو واىىد 

ما نىمل أمىر هللا للمىؤمنين س رهم ربهم لذلط تشريفا لو . . . صلى هللا عليىو وسىلم . . . وعنىد
 أن يصلوا عليو بقولو تعالى .   يا أيعا الذين امنوا صلوا عليو وسلموا تسليما ( 

اىىال أصىىحاب رسىىول هللا صىىلى هللا عليىىو وسىىلم : يىىا رسىىول هللا ظن هللا تعىىالى يقىىول :   يىىا أيهىىا 
. . . فقىال لهىم  الذين امنوا صلوا عليىو وسىلموا تسىليما . . ( ف يىف نسىلم عليىط يىا رسىول هللا

 اولوا . . السالم عليط  –صلى هللا عليو وسلم 



أيهىا النبىىى ورحمىة هللا وبركاتىىو . ولىم يقىىس لهىىم ، وبعىد مىىوتى اولىوا السىىالم علىى النبىىى . ألنىىى 
لىو كلمىت غبت عنكم " وأيها " فى لغة العرب ا تقال ظا للحاضر معنا . . . ولذلط اال العلمىال 

فهو حاضر  –ت صالتط . فهو ظن غاآبا بجسده صلى هللا عليو وسلم غيره من الحاضرين لبطل
معنا بروحو . . ولذلط يشهد لنا أو علينا يوم القيامة وذلط  ابتا بقولو تعالى . . . " ف يىف ظذا 

 جآنا من كس أمة بشهيد وجآنا بط على هؤال شهيدا ( . . . " 
 أو بما علم ؟ . .  فهس يشهد لنا رسول هللا صلى هللا عليو وسلم بما جهس



ألنو صلى هللا عليو وسلم لم يرى فى حياتو ظا الصحابة وهم أجيال وأجيال علىى مىر القىرون . 
 . . 

 لقد مكنو هللا تعالى من أن يرااب هذه األجيال . . . فقد اال صلى هللا علسو وسلم . . . 
ن وجدت غيره استغ  فرت ل م . . " " تعر  على أعمال م فنن وجد  يرا حمدت هللا ، وا 

ذا كىىان هللا تعىىالى اىىد علمنىىا أن  ن مىىات جسىىده ، وا  فهىىو صىىلى هللا عليىىو وسىىلم حىىى فىىى ابىىره وا 
 الشهدال أحيال عند ربهم يرماون وذلط 



 لقولو تعالى . 
" وا تحسبن الذين اتلوا فى سبيس هللا أموات بس أحيال عنىد ربهىم يرماىون ر فىرحين بمىا اتىاهم 

 ( بالذين لم يلحقوا بهم من  لفهم أا  و  عليهم وا هم يحمنون  هللا من فضلو ويستبشرون 
 ف يف ا يكون من علمهم األستشهاد فى سبيس هللا حيا عند ربو . . . . 

 ولما أجابهم رسول هللا صلى هللا عليو وسلم اولوا . . . 
 " السالم عليط أيها النبى ورحمة هللا وبركاتو . . . االوا : . . . 

 فقد عرفناه . . ف يف نصلى عليط يا رسول هللا ؟  أما السالم



اولوا : اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم  فقال :
 الى ا ر ما جال فى صيغة التشهد التى نقولها فى كس صالة . 

 – عليىو وسىلم صىلى هللا –وصالة المؤمنين عليو معناها : يارب كافآو على نا نلنىا علىى يديىو 
 من سعادة الدين والدنيا ألننا عاجمون عن مكافىتو وأنت يا ربنا القادر على مكافىتو عنا 

واد يقول ااآس أن ا ية ال ريمة االت : " صلوا عليو وسلموا تسليما " ف يف أضىا  رسىول هللا 
 " ا ل " فى الصالة والتسليم عليو ، ويقول  –صلى هللا عليو وسلم 



 حى الدين بن عربى رضى هللا عنو ، فى الرد على ذلط . . . سيدى م
اال هللا تعالى عن رسولو ، وما ينطن عن الهىوى . . . ظن هىو ظا وحىى يىوحى " فىالنبى عليىو 
الصالة والسالم   يميد من عنده شىيآا وا يىنقص شىيآا . . فهىو مىؤتمن وأمىين علىى شىرا هللا 

لىىو أن يضىىيف الىىو اليىىو فىىى الصىىالة عليىىو . . . ويعقىىب وذلىىط بمىىا يفيىىد أن هللا تعىىالى اىىد أذن 
سيدى محى الىين اىاآال ة: فمىا معنىى أن نقىول " اللهىم صىلى علىى محمىد وعلىى ال محمىد كمىا 

 صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم " . . هس كلمة



هللا " كمىا "تفيىىد أن سىيدنا ابىىراهيم عليىىو الصىالة والسىىالم أعلىى عنىىد هللا اىىدنا مىن موانىىا رسىىول 
صىىلى هللا عليىىو وسىىلم . . ا لىىيل هىىذا صىىحيحا . . ان المقطىىوا بىىو والمجمىىع عليىىو أن نبينىىا 
األعلىم عليىو أفضىس الصىىالة والتسىليم هىو أعلىىى النبيىين درجىة وأاىىربهم ملفىى لىدى هللا وأرفعهىىم 
مكانىىة عنىىد هللا . ظنمىىا التشىىبيو جىىال ألم ال محمىىد لىىيل فىىيهم نبيىىون وا مرسىىلون كىى ل ابىىراهيم 

يو السالم ألن هللا شال أن ت ىتم النبىوات والرسىاات بىو صىلى هللا عليىو وسىلم . فىال نبىى وا عل
 رسول بعده وأما ال ابراهيم ففيهم نبيون ومرسلون كسيدنا 



اسىىماعيس وسىىيدنا ظسىىحاا وسىىيدنا يعقىىوب وسىىيدنا يوسىىف ومىىن الىىيهم صىىلوات هللا علىىيهم . . 
ث ما لو ال كمىا صىليت علىى ابىراهيم مىن حيىث فالمعنى هو . . اللهم صلى على محمد من حي

كىى ل ابىىراهيم . . . فصىىس مىىا لىىو ال . . . وحيىىث أن ال محمىىد لىىيل فىىيهم نبيىىون وا مرسىىلون 
 عليهم يا ربنا كصالتط على النبيين والمرسلين من ال ابراهيم عليو وعليهم السالم 

ضىى اللىع غنىو ويقىول : فالرفعة فى التشبيو   محمد ا لمحمد .  م يعلىن سىيدى محىى الىين ر 
فلو كشىف لىط يىا ولىى عنىا سىيكون  ل بيىت النبىى مىن ال انىة عنىد هللا يىوم القيامىة لتمنيىة أن 

 ت ون فى



 هذه الدنيا عبدا من عبيدهم ومولى من مواليهم . 
 وفى هذا المعنى يقول سيدى العار  باهلل الشيخ أحمد الحلوانى رضى هللا عنو 

 عبدكم فيا أهس بيت المصطفى أنا   
 على فمدوا من حياطت م ستىىرا      

 فىنتم ذوو الجاه الوحيد وكم وكىم
 بكم جبر الرحمن  كسىىىىىرا   

 الستم ن ار نم نلام محمىىىىىد
 فمن م س نطما ومن م ل م ن ىىرا   

 فيا أيها الساعى ليمحوا مجدهىىم
 رويدط ا تستطيع أن تطمل البدرا   

 وويامن يعاديهم لفرك شقاآىىىى
 تمتع اليال أنت فى سقر الحمىىرا   



 ويا من يواليهم ويحفظ ودهم 
 ويكرم م واهم هنيآا لط البشىىىرى    

 فال بد يوم العر  تسمع ااآال 
  تفضس . تفضس فند س الجنة ال ضرا   
     والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتو ،،  

 
 
 


