
  النيب عن القرآن حديث
 (وسلم عليه اهلل صلى)

 

ريم عن الـبي )صذ اهلل عؾقه وشؾم( حديًثا كاصًػا عن مؽاكته وأخالقه حتدث الؼرآن الؽ     

 اكٱُّٱ :, حقث يؼول احلق شبحاكه, ففو كبي الرمحةصامئؾه )صذ اهلل عؾقه وشؾم(وكثر من 
 حن  جن يم ىم ٱُّٱ :, ويؼول شبحاكهَّيك ىك مك لك
 يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 هب مب خب حب جب ٱُّٱ:  ل )عز وجل(, ويؼو َّ رب
 مج  حج مث هت مت خت حت  جت
 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ: , ويؼول شبحاكهَّجح
  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب
 . َّٱٱىق يف ىف ىثيث نث مث

 ٰىٱُّٱ: , وزكى برصه فؼال َّمن خن  حن جنُّٱ :زكى ربه عز وجل لساكه فؼال     
, وزكى  َّرث يت ىت نت مت ٱُّٱ: , وزكى فماده فؼال َّني مي زي ري

 خي حي ٱُّٱ: , وزكى معؾؿه فؼال َّىم مم خم حم جم ٱُّٱ: عؼؾه فؼال
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, وزكاه كؾه فؼال:   َّ ىن نن من زن ٱُّٱ: , وزكى خؾؼه فؼال َّمي

 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جفٱُّ
 َّخس حس جس مخ ٱُّٱ: , ورشح صدره فؼال َّجم هل مل

 مم جمخم يل ىل مل خل ٱُّٱٱ:ه ما تؼدم من ذكبه وما تلخر فؼال, وغػر ل
ٱجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 خل ُّٱ :هلل )عز وجل( فؼال شبحاكه بقعة)صذ اهلل عؾقه وشؾم(  بقعتهوجعل , َّ
 خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من
  .  َّ ٰذ

 ٰى ٱُّٱ: ؼال شبحاكهوذم أقواًما يرفعون أصواهتم عـده )صذ اهلل عؾقه وشؾم( ف     
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
, ومدح أقواًما خيػضون  َّهت مت خت حت جت هب مب خب

 جح مج حج ُّٱ: ه الصالة والسالم( فؼال )عز وجل(أصواهتم عـده )عؾق
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
, وجعل حقاته )صذ اهلل عؾقه وشؾم( أماًكا ألمته من أن َّحط مض خض
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 مع جع مظُّ: وتعاىل  من عـده, فؼال شبحاكه ـ ٍة عامةش  أو  يلخذها بعذاب عاجل
 .  َّحك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ

)عؾقه  إبراهقم ان شقدكالس( عذ وجل عز) اهلل وحني قرأ )صذ اهلل عؾقه وشؾم( قول     

 نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ :السالم(
 )عؾقه عقسىشقدكا  وقول اهلل )عز وجل( عذ لسان , َّزت رت يب ىب

 جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف ُّٱ: السالم(
ع  ,  َّ ف  ْيه   )صذ اهلل عؾقه وشؾم( ر  د  ال   ي  ق  ت ي م  الؾف: و  ت ي ُأم  ى ,ُأم  ب ؽ  ال   ,و  ؼ  ز   اهلل ف  ل   ع  ج   :و 

ا يُل  ي  ْز  ْب ! ج  دٍ  إ ىل   اْذه  بُّك   - ُُم ؿ  ر  ْؾهُ  - أ ْعؾ مُ  و  ا ف س  اهُ  , ُيْبؽ قك   م  ل ت  يُل  ف  ْز  ْقه  ) ج  ؾ  م ع  ال   (الس 

ل ل هُ  ْخز    ف س 
ل  ُشوُل  هُ ف  ذ  ) اهلل ر  ْقه   اهلل ص  ؾ  ؾ م   ع  ش  ام   (و 

, ب  ال  ُهو   ق  ؼ   ,أ ْعؾ مُ  و  ا :اهلل ال  ـف  ي ي  ْز   ُل ـج 

ؼُ  دٍ ـُُم ؿ   ىـإ ل   ْب ـاْذه   ا :ْل ـف  قك   إ ك  ـُْرض  ت ك   ف   ش  ل   ُأم  , حقث يؼول احلق "ك ُسوُءك   و 

 .  َّ ىن  نن من زنُّ :شبحاكه

فحقث كادى رب العزة )شبحاكه  ,حتى ف خماضبته وكدائه )عز وجل( ربه وقد أكرمه     

وقال  , َّ جح مج حج مث هت مت ُّٱ :وتعاىل( شائر األكبقاء بلشامئفم

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت ُّٱ :شبحاكه
 وقال شبحاكه: , َّحن جن يم مم ُّٱ وقال شبحاكه: , َّيث
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 مع جع حط ُّٱ وقال شبحاكه: , َّهل مل خل حل جل مكُّٱ

 زث  رثُّٱ, َّحق مف خف حف جف مغ جغ

 حم يلجم ىل مل خلُّٱٱ, َّ يث ىث نث مث
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ , َّمم خم

كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( خطاًبا  شبحاكه وتعاىل خاضب ٌَّّ ٰرٰى

 ربُّ :, فؼال تعاىلبوة, أو صػة إكرام وتػضل ومالضػةمؼروًكا برشف الرشالة أو الـ
 حن جن ُّ :وتعاىل  وقال شبحاكه ,َّزت رت  يب ىب نب مب زب
 يل مل خل ُّٱ :وقال شبحاكه ,َّجه ين ىن من خن
 حب هئ مئ ُّٱ :وقال شبحاكه ,َّخن حن جن يم ىم خم حم جم
 . َّمت خت جت هب خب

ُه احلق )شبحاكه وتعاىل( بذكر اشؿ      ف  ا ـروكً ـره مؼـم ذكـريـالؽرآن ـي الؼـه فـوعـدما رش 

 مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ :, فؼال شبحاكه وتعاىلز الرشالةـبع

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ :بحاكه وتعاىلوقال ش ,َّجن يم ىم
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فؼال  ,هبه ولقـرصك   , وأخذ العفد عذ األكبقاء والرشل لقممـن  َّزب رب يئ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ :شبحاكه

 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 جس مخ جخ مح جح حجمج مث متهت خت حت جت

 . َّحس

حقث  ,س عامةلؾـا ومن إكرام اهلل )عز وجل( له )صذ اهلل عؾقه وشؾم( أن جعل رشالته     

أما حبقبـا ُمؿد )صذ اهلل عؾقه وشؾم( فؼد أرشؾه  ,كان كل رشول يرشل إىل قومه خاصة

 خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ :فؼال شبحاكه ,ربه )عز وجل( إىل الـاس عامة

وختم به )صذ اهلل عؾقه وشؾم( األكبقاء  ,وختم برشالته الرشالت  َّهئ مئ

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ :فؼال شبحاكه وتعاىل ,والرشل

 . َّمف خف حف جف

وبرشى عقسى  ,)عؾقه السالم( براهقموهو )عؾقه الصالة والسالم( دعوة أيب األكبقاء إ          

ا" : حقث يؼول )صذ اهلل عؾقه وشؾم( ,)عؾقه السالم( ةُ  أ ك  ْعو  قم   أ يب   د 
اه  ة إ ْبر  ار  ب ش  ى و  قس 

 ع 

ُه, ْوم  ا ق  ُرْؤي  ي و  أ ْت  ال ت ي ُأمِّ ج   هُ أ ك   ر  ر  ا خ  ـْف 
ْت  ُكور   م  اء  ض 

ام   ُقُصورُ  ل هُ  أ  وذلك حقث  ,"الش 

 مئ زئ رئ ُّٱ :السالم(يؼول احلق شبحاكه وتعاىل عذ لسان شقدكا إبراهقم )عؾقه 

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
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وحقث يؼول شبحاكه عذ لسان شقدكا  , َّ ىت نت مت زت يبرت

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱ :(عقسى )عؾقه السالم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه
وهو صاحب ادؼام  ,مشػعوهو )صذ اهلل عؾقه وشؾم( أول صافع وأول  , َّ َّ

 مت زت  رت يب ىب نب ُّٱ :حقث يؼول احلق شبحاكه ,د يوم الؼقامةؿوادح

 . َّ مث زث رث يت ىت نت

 ُّٱ :حاكهفؼال شب ,وأمر مالئؽته وادممـني بالصالة عؾقه ,صذ عؾقه ربه )عز وجل( بذاته     

 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 :فؼال شبحاكه ,وجعل صالته عذ ادممـني رمحة وشؽقـة هلم ,  َّ يب ىب

, وجعل صالهتم  َّمئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي ريزي ٰى ُّٱ

صذ اهلل عؾقه بابا واشًعا لشػاعته )صذ اهلل عؾقه وشؾم( هلم يوم الؼقامة , حقث يؼول كبقـا )

ْعُتمُ  إ ذا" :(عؾقه وشؾم ن   شؿ  ذِّ ُؼوُلواادُْم  ْثل   ف  ُؼوُل  ما م  ؾُّوا ُثم   , ي  هُ  , عل    ص  ن ك  نْ  ف  ذ   م   عل    ص 

الةً  ذ   ص  ْقه   اهلل  ص  ؾ  ا ع  ة   يل اهلل  شُؾوا ُثم   ا,عرْشً  ِب   قؾ  ن َّن  ا , اْلوش  ل ة   ف  ـز  ـْب غ ي ل,  اجلـ ة   ف م   إ ل   ت 

ْبدٍ  باد منْ  لع  ا أ ُكون   أ نْ  أ ْرُجوو   اهلل   ع  ك  ل ل ف ؿنْ  , ُهو أ  قؾ ة يل   ش  ْت  اْلوش  ؾ  ةُ  ل هُ  ح  ػاع   .   "الش 

    **    * 
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