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 َوِ َََ ل َََََََْ َََ  َََ    -174
م  َِ ََل ِ وَََََََل  َوَأْفضََََََََ

 

    ََ    َََ ََ ن ِ  َََ َََكوَََََْ َََ  َف ِ 
 ََ ُ ََل  ََ ن ِ  َََ  َََ  ع

 175-     َََ   ََََ  َََ  ِ    ََََ َََْ   ِبَ   ََََ َََل ا َ ك ََََ َّ ََََ  م

 

   ََََ َََََوآ  َََََ ه  ِ  ََََغ ي ِ  َََََ  ف َذو  َََََ ك    ََََ       

ه  ِبَمَََََ  ََََ     -176   ََََُ َََََّْ َ ِ    وصََََََََ  ِبَبََََْ

 

      ََََََ    ِبَََََََْ  بَََََ  َوم  ِبَكََََََ  َََََْ ِ وََََََََل  

  

(1):الشرح
 

َف ِ َكْو ََ ن ِ َ       قال رمحه هللا: ) ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 َوِ  لْ       * َعَ ن ِ  ُل 

م  َِ  (َوَأْفَضََل ِ ول

 وجل أفضل الصالة والتسليم، الصالة من البشر:أي: ونسأل هللا عز  (َوَ ْ أََل )( معطوف على السابق: َوَأْفَضََل )

أي: أثىن  «ةَ دَ احَ وَ َيَ لَ ىَعَ لَ صَ َنَ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصيف املأل األعلى، لذلك قال  ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب  دعاُء هللا عز وجل أن يُثين

، أي: سأل هللا أن يثين عليَّ  (2)«راَ شَ عَ َهَ ي َلَ عَ َىَللاَهلَ صَ »يف املأل األعلى:  عليَّ
على حممد:  يعين: إذا قلت اللهم صل   ،

( َوِ  لْ       ) ،معناها: اللهم اثِن على حممد، إذا قلت ذلك: هللا عز وجل يثين عليك عشر مرات، وهذا من كرم هللا

َف ) .اء يف قربه أو يف ُكُرابت احملشرمن كل مكروٍب وآفٍة وحنو ذلك، سو ملسو هيلع هللا ىلص النيب  دعاء أبن ُيَسلِ م هللاُ 
(: َعَ ن ِ  ُل 

 ، وكذا لقب الرسالة:﴾ڃ ڃ﴿ وقد انداه هللا عز وجل به: ملسو هيلع هللا ىلصهذا اللقب من أحب األوصاف إىل النيب 

 .حنو ذلكو  ،[41 ]سورة املائدة: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

فاهلل عز ، [33 ]سورة آل عمران: ﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ ( أي: املختار، قال سبحانه:ِ َكْو ََ ن)

 قَ لَ ، فهو خري الناس ابإلمجاع، بل هو خري من خَ ملسو هيلع هللا ىلصوهو حممد  ا   من هو يف ساللة آدم فععله نبي  وجل اختار خري

أعظم كرمه: ما و  ،، أبنه كريم ملسو هيلع هللا ىلص(: هذا من أوصاف النيب ِ َ       ) .ابتفاق العلماء: أبنه خري الربية، لذلك هللاُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص -ته، وغري ذلك ء، وبذله لنفسه ووقافة  إىل كرمه ابألخالق، وكرمه ابلعطا، إضا  َغه ألمته ومل ُُيِْف عنهم شيئبلَّ 
-.  

                                                             

  ه 17/03/1439 الثالاثءيوم  ( 1)
 (.384برقم ) «لَّى هللاُ َعَلْيِه ِِبَا َعْشرا  َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلة  صَ » (، ويف رواية له:408أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) ( 2)
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َف )هذا بَدل من  (َمََّكل ا قال: )
، وهذا اسمم مل ُيسمَّ به أحدم قبله، ملسو هيلع هللا ىلص، أي: نصلي ونسلم على حممد (ِ  لُ 

عين: الناس، ي (ََ ْ   ِبََ     (، )ََ ْ   ِبََ     ِ َ       ). يه، ومعناه: اجلامع خلصال احلمدبل اختاره هللا عز وجل لنب

قال  (ِ َ       : )قال .الصالة والسالم على خري خلق هللا: و ، لذلك ابتفاق الناس أهنم يقولونبل هو خري خلق هللا

قال:  .لة، يعين: أان خامت الناس يف ذلكأي: الذي ال يعِقُبين أحد يف النبوة والرسا (1)«بُ اقِ  العَ انَ أَ وَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ه  )  أصل الُغرَّة: هي الوضوح (ِ ََغَ ف : هم أهل قرابته ممن هو على دينه، وهم بنو هاشم، )ملسو هيلع هللا ىلص(: آل الرسول َوآ َ 

ي أي: أهنم هم البارزون من املؤمني، وأهل التكري والفضل، ) (2)«يَ لِ عَّ حمَُ  ا  ر  غُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالظهور، كما قال  َذو 

   ََ   .ملسو هيلع هللا ىلص(: أعظم منقبٍة هلم: قرابتهم للنيب ِ ََكَ ََ  َ 

: أصحاب ين( يعَوَصَُّْ ه  ِبََم      ) ملسو هيلع هللا ىلصعلى صحابة النيب  ا  ( أي: والصالة والتسليم أيضَوَصَُّْ ه  قال: )

لهم: ، ومنهم املفضل بعضهم على بعض، فأفضملسو هيلع هللا ىلصفقد شرفهم هللا بصحبة النيب ،  الشرف، وهم كانوا كذلك
أفضل من  م، كأهل بدرآخر على سبيل العمو  اء الراشدين، ومنهم من فضل تفضيال  بقية اخللف، مث أبو بكر 

الزهد،  - ا  ضأي -على أهل الصالح، وعلى أهل  ( يعين: أصحاُب الرب واخلري، ويُطلقِبَبَْ ِ   قال: ) .غريهم وهكذا
  .وهم كانوا كذلك 

ََْ َََوم  مث قال: )  فهم خيار من خيار، فخري ؛الناس، وهم صفوة قرون هذه األمة خري ( أي: هم صفوةِ ول

ََْ َََوم  ، لذلك قال: ): هم الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص ن يف أمة حممد، وخري مَ ملسو هيلع هللا ىلصاألمم: أمة حممد  َ    ِ ول (: ال ِبََكَ بَ 
قال:  .األمم السابقةشك أهنم موصوفون أبهنم أكرب مكانة  ومنزلة  من غريهم، سواء من هذه األمة، أو من 

(    ََََ َ َْ ( فال شك أهنم أهل خري، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: وكل ما فيه املسلمون من خرٍي إىل يوم القيامة: ِبَ
 نور النبوة، نطمسالكتم العلم:   على تـََواَطُؤواولو م، ، يعين: بسبب نقلهم لنا هذه العلو فهو بربكة الصحابة 

: أن هللا بشرهم ا  ويكفي هلم شرف ؛يف الفتوحات يف األرض، وغرِي ذلكعظيم يف نقل هذا العلم، و  لذلك هلم فضلم 

  [.10 ]سورة احلديد: ﴾ جت يب ىب مب خب ﴿ ابجلنة وهم أحياء:

                                                             

 (.2354)(، ومسلم يف صحيحه برقم 4896(، ورقم )3532أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) ( 1)
 (.248(، ورقم )247(، ورقم )246(، ومسلم يف صحيحه برقم )136أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) ( 2)
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وِبذا ختم الناظم رمحه هللا هذه الرحبية املفيدة، املختصرة، اجلامعة، أبسلوب سهٍل يسري وواضح، فرمحه هللا  
  .عة، ومجعنا وإايه يف جنات النعيمعز وجل رمحة  واس

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي.
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