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  ِالدلیل. �رِ مالحظة: ما بین مع�وفتین [ ] فهو شرح ُمدرج في س�اق ذ  

  الخط�ة األولى:

ـــره، ومذّلِ الكُ  ـــالم بنصــ ـــرِّف األمور �أمره، وُمد�م الّنِعِم �شـــــ�ره. الذ� قدَّر األ�ام ُدوًال الحمد � ُمِعزِّ اإلســ  فِر �قهره ومصــ

  .، وأظهر دینه على الدین ُ�لِّهِ �فضلهِ جعل العاق�ة للمتقین و ار �م�ِره، فَّ ستدرج الكُ فا �عدله

ــاء والحاِكم �ما یر�د فال یدافع ه دُ أحمَ  ال ُیراجع،و  القاهُر فوق ع�ادِه فال ُ�مانع، والظاهر علیهم فال ُینازع، واآلمُر �ما �شـ

  جلَّت قدرته وعّز سلطانه وأعوذ �ه مما أحا� �ه علمه وأحصاه �تا�ه.

ر وأشــهد أن ال إله إال هللا وحده، ال  شــر�ك له األحد الصمد، الذ� لم یلد ولم یولد ولم ��ن له �فوًا أحد، شهادة من طهَّ

ـــى به ــِّ  نبّینا ر�َّه، وأشـــــهد أنَّ  ا�التوحید قل�ه، وأرضــ ـــّكِ وداِحُض الشـــ ــوله راِفُع الشــ ــالة وأّد� ر محمدًا عبده ورســـ ك بّلغ الرســـ

�لمة التوحید من آمن بها وعمل �ُمقتضـــاها فقد أفلح وفاز األمانة ونصـــح األّمة و�شـــف هللا �ه الُغّمة، وأقام في الناس 

لین ومن ت�عهم  ـــحا�ه الُغرِّ المحجَّ ــ ــ ــ ــالمه عل�ه وعلى آل بیته الطیبین الطاهر�ن وأصـــ ـــ ــ ــ ـــلوات ر�ِّي وســـ ــ ــ ــ فوزًا عظ�مًا، فصــ

ین أّما �عد   ع�اد هللا: بإحساٍن إلى یوم الّدِ

      �M §  ¨  ©  ª  «   ¬  ®  ¯  °  ±  ²قول هللا تعالى وهو أح�م القائلین: 
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 لخیر هداهم أن بخلقه ورحمِته فضِله عظ�م من �ان س�حانه، وحده له وتوجهنا وأ�قنا بر�و�یته عظمته عرفنا الذ� فر�ُّنا

ة، ألقواِمهم وأرســــَلهم وُرســــِله، ألنب�اِئه �المه وأوحى فأنزل واآلخرة، الدن�ا ــّ ل أمُره أتى حتى خاصــ  العالمین على فتفضــــّ

         M `  a  b :س�حانه ر�ُّه ف�ه الذ� قال األمین صادِق الوعدِ  والمرسلین، محمدٍ  األنب�اء إمامِ  النبّیین، خاتم ِب�عثة

c  d       L  :١٠٧األنب�اء   

 صلوات بنبّوته قرار�اإل إال وحده، هللا �ألوه�ة اإلقرار �عد التوحید شــهادة تقبل ال الذ�) هللا رســول محّمد( وشــف�عنا نبینا

  .هللا رسول محمًدا وأنّ  هللا إال إله الل��وَن اإلنساُن ُمسلًما ف�شهد أن:  وسالمُه عل�ه، رّ�ي

ـــتك�ارا، أولئك جم�ًعا لم �قبل هللا منهم إ�مانهم، تجبًُّرا محّمدٍ  ُنُبّوةَ  وجحد هللا عَرفَ  ممن ف�م ــ  �عرفون  الكتاب أهلف واســ

ــاف ـــ ــ ـــ   أوصـ
ّ
  M D  E   F  G  H  I  J  K  L   M: تعالى قال عندهم، و�جدونها النبي

N  O L  :بونه وهللا تعالى،  ١٥٧األعراف   #  "  ! M: لِصدِق نبّوته معرفتهم یؤ�ِّد ومع ذلك ��ذِّ
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 وُدُنوٍّ  الساعِة، نم وقربٍ  الناس، من وضاللة العلم، من ِقلَّةٍ  على الح�ِّ  ودین ُهللا �الهد� أرســَله الذ� الكر�م النبيُّ  ذاك

   ٣٣التو�ة:  M 1  2   3  4  5  6  7  8  9  :   ;  <  =  >  L األجل من

   ٤القلم:  M k  l     m  n  L قائل: ِمن عزّ  فقال امتدحه ر�ُّهُ  للعالمین رحمةً  ُأرِسلَ  الذ� نبیُّنا

  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  {  | Mوقال تعالى: 

ª  L  :حب بخیر هللا أیده الذ� رســولنا،  ١٢٨التو�ة   *       (  )  '  &  %  #$  "  ! M: تعالى فقال الصــَّ
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   ٤الشرح:  M £  ¤  ¥  L العالمین، وجعل طاعَته شرًطا إل�مان المؤمنین، في ذ�ره هللا رفع الذ� رسولنا

  رسولنا الذ� بذل وضّحى ��ّلِ شيء هو وَصحُ�ُه ل�ِصلنا الدین فال ن�وَننَّ من الخاسر�ن. 

  األنب�اء والمرسلین. من لغیره ��ن لم �ما وأمََّتهُ  تعالى هللا رسولنا الذ� خّصه

ولُ  َقالَ : َقالَ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبر عن ومســلم البخار�  رو�  فقد ا ِطیتُ " أُعْ  :لمصــلى هللا عل�ه وســ هللاِ  َرســُ  ُ�ْعَطُهنَّ  َلمْ  َخْمســً

ْرتُ  َقْبِلي اْألَْنِبَ�اءِ  ِمنَ  َأَحدٌ  یَرةَ  ِ�الرُّْعِب  ُنصـــِ ْهرٍ  َمســـِ   َوُجِعَلْت  شـــَ
َ
ِجًدا اْألَْرُض  ِلي ــْ  َأْدَرَ�ْتهُ  ُأمَِّتي ِمنْ  َرُجلٍ  َأ�َُّماوَ  َوَطُهوًرا َمســ

َالةُ    َوُأِحلَّْت  َفْلُ�َصلِّ  الصَّ
َ
ةً  َقْوِمهِ  ِإَلى ُیْ�َعثُ  النَِّبيُّ  َوَ�انَ  اْلَغَناِئمُ  ِلي َفاَعةَ  َوُأْعِطیتُ  َ�افَّةً  النَّاسِ  َلىإِ  َوُ�ِعْثتُ  َخاصَّ   " الشَّ

ـــرنا معه وتحت لوائه اللَُّهمَّ  ــفِّعه فینا واحشــ لِّ  اللهم ارزقنا حّ�ه وشـــ ـــَ ٍد، َعَلى صــ لَّْیتَ  َ�َما ٍد،ُمَحمَّ  آلِ  َوَعَلى ُمَحمَّ ــَ ــ  َعَلى صـ

ٍد، آلِ  َوَعَلى ُمَحمَّدٍ  َعَلى َوَ�اِركْ  إْبَراِه�َم، آلِ  وعلى إْبَراِه�مَ   َحِمیدٌ  إنَّكَ  إْبَراِه�َم، آلِ  ىوَعلَ  إْبَراِه�مَ  َعَلى َ�اَرْ�ت َ�َما ُمَحمَّ

   .أقول هذا القول وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه ف�ا فوز المستغفر�ن، َمِجیدٌ 

  

  الخط�ة الثان�ة:

  :البرا�ا رب وصّ�ة الوصا�ا خیر هللا، ع�اد اصطفى الذ� عبده على وسالًما وصالةً  و�فا � الحمد
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  :�عد أّما. الِمَحن من والسالمة الفتن، من العصمة هللا فبتقو�  هللا، ع�اد هللا فاتقوا  

 بها إال اإل�مان ال �صــح الدین، أصــول من أصــل صــلى هللا عل�ه وســلم محبته  أنّ  جم�ًعا نعلم أن البدّ إخوة اإل�مان: 

 �ه وســلمصــلى هللا عل هللا رســول ســمعت: قال رضــي هللا عنه أنسٍ  عن ومســلم البخار�  رو�  فقد )وعمال واعتقادا قول(

   .أجمعین" والنَّاس وولِدهِ  والده ِمنْ  إل�ه أحبَّ  أكونَ  حتَّى أحُد�م ُیؤمن "ال: �قول
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  مظاهرها؟ وماهي ؟صلى هللا عل�ه وسلملرسول هللا  المحّ�ة تكون  �یف ولكن

 زاده �رهذِ  مع الخلعِ و  والتراقص الدفوف �قرع تكون  أم الشــر�ف! مولده شــهر في و�تز�ین المســاجد بإ�قاد القنادیل أتكون 

  تشر�فا!! هللا

لها �تا�ه، في هللا ذ�رها مظاهرُ  صلى هللا عل�ه وسلم هللا رسول لمح�ِّة إخوة اإل�مان إنَّ  اإل�مان أال  رو�ش من شر�ٌ  أوَّ

  ±      °   ¯  ®  ¬ M، قال تعالى: شــر�عته من جاء لما والتســل�م صــلى هللا عل�ه وســلم �ُح�ِمه الرضــى: وهو
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ي تكون  صــلى هللا عل�ه وســلمفمحبته                   M Á  Â        Ã  Ä  Å  Æ  Ç   È  É     Ê         Ë  Ì  Í  Î :�ه �التأّسِ

Ï  Ð  Ñ          L  :٢١األحزاب   

 (بلِّغوا: فداه روحي ائلالق وهو وسیرته، سّنته وتعل�ِم دعوته ونشرِ  عنه �التبل�غ تكون  صــلى هللا عل�ه وســلمومحبته 

  ولو آ�ة) عّنِي

ب صـــلى هللا عل�ه وســـلم محّبته ومن   و�قال هللا، رســــول ف�قال ِذ�ره، عند التأدُّ
ّ
في  شــــط� وال غلوٍّ  غیر هللا، من نبي

  وصفِه ومدِحه.

ــنا في وخل�ٌ  أناٌس  ُیذَ�رُ  و�م ،عل�ه والثناء ِذ�رِهِ  �ثرة صـــلى هللا عل�ه وســـلممحّبِته  ومن  ِذ�ًرا فیها ســــمعن وال مجالســ

ــلمهللا  لرســـول ه تعالى وهللا عل�ه، الصــالةَ  أناٌس  یهجرُ  و�م صـــلى هللا عل�ه وسـ ــِ وثّنى �مالئ�ة  أمَر بها و�دأ فیها بنفسـ

  M B  C  D  E   F  HG: قدســه وأت�ع �العالِم من ِجّنِِه وأنِسه، فقال تعالى ولم یزل قائال عل�ما وآمرا ح��ما

I  J   K  L  M  N  O  L  :٥٦األحزاب   

" ُ�َصلِّ  َفَلمْ  ِعْنَدُه، ُذِ�ْرتُ  َمنْ  فداه: "الَبِخیلُ  روحي وقال   .ح�حص حسن حدیث: وقال الترمذ�، رواه. َعَليَّ

  .رضوان هللا علیهم جم�ًعا بیته وأهل صحابته ِمن أحبَّ  من مح�َّةُ  صلى هللا عل�ه وسلمومن محبِتِه 

 �قوله هللا مفابتاله ورســوله هللا مح�ة أناٌس  عىل�ســت مجّرد �لماٍت وألفا� فكم ادّ ع�اد هللا البّد أن نعلم أّن المحّ�ة 

   ٣١آل عمران:  M >  ?  @             A  B   C  D   E  F  G    IH  J  K  L   L :س�حانه

ــول هللا  ــ ــ ــــحا�ة والتا�عین و  وٕاح�اء والفرُح �ه تكون �ات�اعهفمحّ�ُة رســ ـــ ــــنته والجهاد إلقامة دینه وهذا �ان فهم الصـ ــ من ســ

  وسلم صلى هللا عل�ه�عدهم من الصالحین ... فهال تتّ�عنا نهجهم وطر�قتهم في الحّبِ الصادِق لرسوِل هللا 
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  [* القصیدة للشاعر عبد الرحمن العشماو�]

  لـسـاري *** وعـــالم تـبـقــى ِحــیــرةُ الـُمـحـتـارٍ ھـّل الھـالل فكـیـف ضــّل ا

  ضحك الطریق لساِلكیـھ فقـل لمـن *** یـلـوي خـُطـاه عــن الطـریـِق حــذارِ 

دُ مــنــھـــج األخــــیــــارِ    إنــي أرى بــدع الـمـواِلـد أصـبـحـت *** داًء یُـــھــــدِّ

  *** تـغـري العـیـون بفـنـھـا المـعـمـاريوأرى القباب علـى القبـور تطاولـت 

  یـتـبـركـون بــھـــا تــبـــرك جــاھـــل *** أعـمــى البـصـیـرة فــاقــِد اإلبــصــارِ 

ــدُ حـُبــَّھــا *** للمصـطـفـى بالـشـطـح والـمـزمــارِ    فــِــرٌق مـضـلَّلـةٌ تـجـّسِ

  یـــن امتداح نـبـیـنــا والــطـــارِ أنا لست أعـرف كیـف یجمـُع عاقـل *** بــ

 إنــي أقــول لـمـن یـخــادع نـفـسـھ *** ویـعـیــش تــحــت سـنــابــك األوزارِ 

  سـل أیھـا المخـدوع طیـبـة عنـدمـا *** بـلـغــت مــداھــا نــاقــةُ الـمـخـتــارِ 

  ورفـیـقـھ فـــي الــغــارِ سـل ُصحبَـة الصدیـق وھـو أنیسـھ *** فـــي دربـــھ 

ات واألنــھـــارِ    سـل حمـزة األسـد الھصـور فعـنـده *** خــبــر عـــــن الـجــنــَّ

  سل فـي ریـاض الجنـة ابن رواحـة *** واســـأل جـنـاحـي جـعـفـر الـطـیـارِ 

  ارِ سـل كـلَّ مـن رفعـوا شعـار عقیـدة *** وبھـا اغتنـوا عــن رفــع كــل شـعـ

  سلھم عن الحـب الصحیـح ووصفـھ *** فلـسـوف تسـمـع صــادق األخـبــارِ 

  حــب الـرسـول تـمـسـك بشـریـعـة *** غــــّراء فــــي اإلعــــالن واإلســــرارِ 

  حـــب الـرســول تـعـلــق بـصـفـاتـھ *** وتــخــلــق بــخــالئـــق األطـــھــــارِ 

  حقیـقـة یحـیـا بـھـا *** قــلــب الـتـقــي عـمـیـقــة اآلثـــــارِ حــب الـرسـول 

 إحــیــاء سـنـتــھ إقــامــة شــرعـــھ *** فــي األرض دفــع الـَشــّكِ بـاإلقــرارِ 

  إحــیــاء سـنـتــھ حـقـیـقــة حــبـــھ *** في القلب في الكلمات في األفكارِ 

  ـي دمـــي *** نـھـر عـلـى أرض الصـبـابـة جـــاريیا سـیـد األبــرار حـبـك فـ

ـة نبعـُھـا *** نــبــُع الـیـقـیــن ولـیـلـُھــا كـنــھــارِ    یـامـن تـركـت لـنـا المحـجَّ

ف األمــطــارِ    ُسحـب مـن اإلیمـان تنعـش أرضنـا *** بالـغـیـِث حـیــن تـخـلــُّ

  أعـمـاقـِنـا *** قـِمــم مــــن اإلجـــــالل واإلكــبـــارِ لــــك یـا نـبــيَّ هللا فــــي 

  عـھــد علـیـنـا أن نـصــون عـقـولـنـا *** عــن وھــم مبـتـدعٍ وظــّن ُمـمـاري

  علـمـتـنـا مـعـنــى الــــوالء لـربــنــا *** والـصـبـر عــنــد تــزاحــِم األخــطــارِ 

  صـــورة *** نفـضـت عــن األذھــان كـــل غـبــارِ ورسـمـت للتوحـیـد أكـمــل 

 فــرجــاؤنـــا ودعـــاؤنــــا ویـقـیـنــنــا *** ووالؤنــــــــا لــلـــواحـــد الـــقـــھـــارِ 

  


