
 

 

 رَ مَ يَق َب َاَالن َن َيدَ سَ َرَ مَ ق ََرَ مَ ق َ

qamarun qamarun sidna-nnaby qamarunَ

 يلَ مَ جَ يَوَ ب َاَالن َن َيدَ سَ َيلَ مَ جَ وَ َيلَ مَ جَ وَ  

wa jamīl wa jamīl sidna-nnaby wa jamīl 

… 

 رضى اهلل عنه:ق ال حسان بن ثابت  

 ن  ي  ع    ط  ق    ر  ت    م  ل    ك  ن  م    ن  س  ح  أ  و          
        wa ʾaḥsana minka lam tara qaṭṭu ʿaynun 

 اء  س  الن    د  ل  ت     م  ل    ك  ن  م    ل  م  ج  أ  و          

        wa ʾajmala minka lam talidi-nnisāʾu 
 ب  ي  ع    ل  ك    ن  ا م  ئ   ر  ب  م    ت  ق  ل  خ           

        khuliqta mubarraʾa-mmin kulli ʿaybin 

 اء  ش  ا ت  م  ك    ت  ق  ل  خ    د  ق    ك  ن  أ  ك          

     kaʾannaka qad khuliqta kamā tashāʾū 

 
 



ِّ يَْزُهو ر   َوَوْجُه الُْمْصَطَفى ََكدلُّ
wa wajhul-Muṣṭafā kaddurri yazhū 

نْهُ َوَحقٌّ لِّ    1لُْبُدورِّ تَغَاُر مِّ
wa ḥaqqull-ilbudūri tagharu minhū 

ُيقَاُل َعْنهُ  يَل َأْو س َ  2فََما قَْد قِّ
famā qad qīla ʾaw sayuqālu ʿanhū 

رِّ الُْجَمانِّ   َكغَْرفِّ الَْكف ِّ َمن ََبْ
kagharfil-kaffi mim-baḥril-jumānī 

ْرفِّ  يُل الطَّ َ  َحبِّيبِّ  َكحِّ  تََراهُ  وْ ل

kaḥīlu-ṭṭarfi ḥabībī law tarāhū 
وكُ  ن ِّ  ََضُ ْق  الس ِّ  َرَماهُ  لِّلَْعاشِّ

ḍaḥūku-ssinni lilʿāshiq ramāhū 
ي ُّ  لَْعةِّ  ََبِّ  اْصَطَفاهُ  فَالَْمْوَل  الطَّ

bahiyyu-ṭṭalʿati falmawla-ṣṭafāhū 
 3هَ طَ  بُِّنورِّ  َأََنرَ  الَْكْونِّ  ُكُّ وَ 

wa kullul-kawni anāra binūri Ṭahā  
بَْيِّ بََِّل قََرٍن َأَزجُّ   الَْحاجِّ

bilā qaranin azajjul-ḥājibayni 
َب الُْقلُوَب َأْدََعُ الَْعْينَْيِّ   س َ

sabā-lqulūba ʾadʿajul-ʿaynayni 
نَّا اَرْينِّ  4َوَأْوَل بِّنَا مِّ  ِفِّ ادلَّ

wa ʾawlā binā minnā fi-ddarayni 
 5يََرى َمْن َخلَْفُه َو َكَذا اْْلََماَما

yarā man khalfahū wa kadhāl-ʾamāmā 

                                                           

ِر وعليِه ُحلَّةٌ رأيُت النبيَّ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم في ليلِة إِْضِحيَاٍن فجعلُت أنظُر إلى رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم وإلى القمعن جابر بن سمرة رضي هللا عنه, قال: 1

 الترمذي –حمراُء فإذا هو عندي أحسُن من القمِر 

ثتُم طالب كرم هللا وجهه قال: ذاعن علي بن أبي  2 مسندَ –أتقى  هوَ  والذي أهدى هوَ  والذي أهيأُ  هو الذي به فظُنُّوا حديثًا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  عن ُحدِّ

 اإلمامَأحمد

لََم منها كل شيء ونفَْضنَا عن رسوِل هللاِ لما كان اليوُم الذي دخَل فيِه رسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم المدينة أضاَء منَها كلُّ شيٍء فلما كان اليوُم الذي ماَت فيِه أظْ  3

 الترمذى –صلى هللا عليه وسلم األْيِدي وإنا لفِي دفنِه حتى أنكرنَا قلوبنا 

ِمنِيَن ِمن  أَنفُِسِہم  ٱلنَّبِىُّ أَو   4 ُمؤ  تُہُم   ۖلَٰى بِٱل  ـٰ هَ َوٲُجهۥُ ۤ أُمَّ ٓ  ۗ َوأَز  ِجِريَن إَِّلَّ ـٰ ُمهَ ِمنِيَن َوٱل  ُمؤ  ِ ِمَن ٱل  ِب ٱَّللَّ ـٰ ٍضٍ۬ فِى ِڪتَ لَٰى بِبَع  ُضہُم  أَو  َحاِم بَع  َر  لِيَآٮ ُِكم َوأُْولُوْا ٱأل  َعلُٓوْا إِلَٰىٓ أَو 
امَّ  أَن تَف 

ُروفًٍ۬   ۚع 

ا  طُوًرٍ۬ ِب َمس  ـٰ ڪِتَ  6سورةَاألحزابَاآليةَ –َڪاَن َذٲلَِك فِى ٱل 

 البخارى –هل ترون قبلتي ها هنا فوهللا ما يخفى علي خشوعكم وَّل ركوعكم إني ألراكم من وراء ظهري  5



 
ينَ  ََتَالُ  ْن تَنُظْر َجبِّ

ِ
ْمَس ا  6االشَّ

takhālu-shshamsa ʾin tanẓur jabīnā 
ينًا  َوبَْيَ ثَنَاََيُه نُورًا ُمبِّ

wa bayna thanāyāhū nūra-mmubīnā 
يْنَا ْن نَبِّ  فَُُكُّ الُْحْسنِّ بَْعٌض مِّ

fakullul-ḥusni baʿḍu-mmin nabīnā 
ََلَماَويَْمُحو نُْوُر   َجْْبَتِّهِّ الظَّ

wa yamḥū nūru jabhatihi-ẓẓalāmā 
َّلْيلِّ َداجٍ   َوَشْعُر الُْمْصَطَفى ََكل

wa shaʿrul-Muṣṭafā kallayli dāji 
اجِّ  عَََل َوْجهٍ  َ ُء مََكَ الّس ِّ  يُِضِّ

ʿalā wajhin yuḍīʾu kama-ssirāji 
َاجٍ  بَّةِّ ِفِّ ابِْتِّ لُّ عَََل اْْلَحِّ يُطِّ

7 
yuṭillu ʿalal-ʾaḥibbati fī-btihāji 

نُْه َراءٍ   بِّنٌوٍر ََل يََملُّ مِّ
binūri-lla yamallu minhu raʾī 

يدُ وَ  ةْ  يقِّ َبِّ بِّ الُْمْصَطَفى  جِّ ضَّ  فِّ
wa jīdul-Muṣṭafā bibarīqi fiḍḍah 

ةْ   َوَوْجنَُتُه ََكِّثْلِّ الَْوْردِّ غَضَّ
wa wajnatuhū kamithlil-wardi ghaḍḍah 

 َرْوَضةْ  ب ِّ لُ َوَحقًّا بَيُْتُه ِفِّ 
wa ḥaqqan baytuhū fī lubbi rawḍah 

نَانِّ  ُه عَََل تَُرعِّ الْجِّ نَبُ  8َومِّ
wa mimbaruhū ʿalā turaʿil-jinānī 

                                                           

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن َكأَ  6 ِ َصلَّى هللاَّ ْمَس تَْجِري فِي َجْبهَتِِه َما َرأَْيُت َشْيئًا أَْحَسَن ِمْن َرُسوِل هللاَّ  الترمذي –نَّ الشَّ

م ن المسلمين بينا هم في الصالة الفجر من يوَم اإلثنيِن، وأبو بكٍر يُصلي لهم، لم يَْفجأْهُْم إَّل ورسول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ عن أنس بن مالك رضي هللا عنه, أ 7

ِ صلَّى هللاُ قدكشَف ستَر ُحْجَرِة عائشةَ، فنظَر إليهم وهُم  ، وظنَّ أنَّ َرسوَل هللاَّ فَّ َم يَْضَحُك، فنكَص أبُو بكٍر علَى عقبَْيِه ليصَل الصَّ الِة، ثم تَبَسَّ  عليه في ُصفوِف الصَّ

 عليه وسلَّم، فأشاَر إليِهم بيِدِه رسول هللا صلَّى هللاُ وسلَّم يريد أن يخرَج إلى الصالِة . فقال أنس : وهَمَّ الُمْسلُِموَن أْن يَْفتَتنُوا في صالتِِهم، فرًحا برسوِل هللاِ صلَّى هللاُ 

وا صالتَكم ( . ثم دخ ْترَ عليه وسلَّم : ) أن أتِمُّ  البخاري – ل الُحْجَرةَ، وأْرَخى السِّ

 أحمدَاإلمامَندمس –عن أبي هريرة رضي هللا عنه, قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: ِمنبري هذا على تُرعٍة من تَُرعِ الجنَِّة  8



 
تَِّواءِّ َوَصْدُر الُْمْصطَ   َفى ُعْرُش اس ْ

wa ṣdarul-Muṣṭafā ʿarshu-stiwāʾi 
فْ  ِّ َاءِّ َبِّ   ظِّ هللاِّ ُُعَّ بََِّل انِْتِّ

biḥifẓi-llāhi ʿumma bila-ntihāʾi 
يْنَا َعْن َهَواهُ  ق نَبِّ  9َوَما يَْنطِّ

wa mā yanṭiq nabīnā ʿan hawāhū 
ْيُع القَلْبِّ   11اَمنَام  يَْعرِّفََل  10َوكِّ

wakīʿul-qalbi lā yaʿrif manāmā 

 
يلَ َوَمّْسُ  ْسكِّ قِّ  بٌَة َكُعودِّ الْمِّ

wa masrubatun kaʿūdil-miski qīla 
ن الصَّ  ةبََدْت مِّ َّ يَلْ  ْدرِّ لِّلّسُّ  الَْجمِّ

badat mi-ṣṣadri li-ssurral-jamīla 
لْقَتِّيلَ َرسُ   وَل هللاِّ رِّفْقًا ِبِّ

Rasūl-Allāhi rifqam-bilqatīla 
بْتَِّساَمة نَك ِبِّ  12َواْشفِّ الْقَلَب مِّ

wa-shfil-qalba minka bibtisāmā 
  الُْمْصَطَفى ََكلَوْردِّ ََندِّ فُّ كَ وَ 

wa kafful-Muṣṭafā kalwardi nādi 
ْطُرهَ  ْت َأََيدِّ َوعِّ َذا َمسَّ  ا يَْبقَى ِّا 

wa ʿiṭruha yabqa ʾidha massat ʿayādi 
َبادِّ   13َوَُعَّ نََوالُهَا ُكَّ الْعِّ

wa ʿamma nawāluhā kullal-ʿibādi 
اَيَ  يُب هللاِّ ََي َخْْيَ الَْبَ  َحبِّ

Ḥabību-llāhi yā khayral-barāyā 

 

 

                                                           

هََوى 9  3اآليةَالنجمَسورةَ – َوَما يَنِطُق َعِن ٱل 

 الدارمى – : قَْلٌب َوِكيٌع فِيِه أُُذنَاِن َسِميَعتَاِن َوَعْينَاِن بَِصيَرتَانِ عليه السالم قَاَل ِجْبِريلُ 10

 البخارى –تنام عيني وَّل ينام قلبي  11

 مسلم –من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله  12

ُ يعطي 13  البخاري – إنَّما أنا قاسٌم وهللاَّ



ْيبِّ َوَعرَ  يبَ ُق الُْمْصَطَفى لِّلط ِّ  14اطِّ

wa ʿaraqul-Muṣṭafā liṭṭībi ṭība 
يبَ َوَطيْ  لُنْورِّ طِّ ِّفَْت ِبِّ  اَبُة ُش 

wa Ṭaybatu shurrifat binnūri ṭība 
يبَا ْنَد َطلَْعتِّهِّ الَْحبِّ ُش عِّ  َويُْدهِّ

wa yudhishu ʿinda ṭalʿatihil-ḥabība 
د ْن ُجنَّ الُْمَشاهِّ

ِ
 ََل َمََلَمة َوا

wa ʾin junnal-mushāhid lā malāmā 
يُْق الُْمْصَطَفى ُحلُْو الَْمَذاقِّ   َورِّ

wa rīqul-Muṣṭafā ḥulwul-madhāqi 

نْ 
ِ
ِّيُق َراقِّ  َوا َوا فَالر   َعزَّ ادلَّ

wa ʾin ʿazza-ddawā farrīqu rāqi 

ََلقِّ َوعَ   ْيُ قَتَاَدَة بَْعَد انْزِّ
wa ʿaynu Qatādata baʿda-nzilāqi 

ْْنَا لَْم   يَُعانِّ تَُعوُد ََكَنَّ مِّ
taʿūdu kaʾanna minhā lam yuʿānī 

َُّه  ن ُْي ََكَ لُّ يُ  لٌَ عَ يَسِّ  15طِّ
yasīru kaʾannahū ʿalamun yuṭillu 

لُّ َولَيْ  َن اْْلَنَْوارِّ ظِّ  َس ََلُ مِّ
wa laysa lahū minal-ʾanwari ẓillu 

 ُهَو الْقََمُر الُْمنُِّْي َمََت ََيِّلُّ 
huwal-qamarul-munīru matā yahillu 

لَْبنَان لَْيهِّ َدْوًما ِبِّ
ِ
 يَُشاُر ا

yushāru ʾilayhi dawmam-bilbanānī 

 

                                                           

سلم لى هللا عليه وعن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي ص 14

)و اللفظ لمسلم(. و زاد البخارى: فلما حضر أنس بن  مسلمو  البخارى –فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب 

 مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه

 مسندَاإلمامَأحمد  –ذا جاء مع القوم غمرهم عن علي كرم هللا وجهه أنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إ 15



لٌّ   16اََلُ بَْل ََكَن نُورَ  َوََل ظِّ

wa lā ẓillul-lahū bal kāna nūra 
نُْه َو الُْبُدوَرا ْمَس مِّ  َأََنَر الشَّ

ʾanāra-shshamsa minhu wal-budūra 
 َو لَْم يَُكن الْهَُدى لَْوََل ُظُهوَره

wa lam yakunil-hudā lawlā  ẓuhūra 
َلَّ نُوُر َطهَ 

ِ
 فَلَيَْس النُّوُر ا

falaysa-nnūru ʾillā nūru Ṭahā 
َِبُب عَلَْيهِّ َحاَشا  َوََل يَقَُع اذلُّ

wa lā yaqaʿu-dhdhubābu ʿalayhi ḥāsha 
ه تَََلَش  ْن نُورِّ  17َظََلُم الُْكْفرِّ مِّ

ẓalāmul-kufri min nūrih talāsha 
ُء  ميَُتُه الْبََشاَشةَوِضِّ  الَْوْجهِّ ش ِّ

waḍīʾul-wajhi shīmatuhul-bashāsha 
 ْ تِّهِّ ابْتِّسامَ َوُجلُّ َضِّ  18اكِّ َحْْضَ

wa jullu ḍiḥki ḥaḍratihi-btisāmā 
 ْ ُع كِّ تٌ  هِّ مِّ َجَوامِّ  19َحبَاهُ  سِّ

jawāmiʿu kilmihi sittun ḥabāhu 
 ُمَطاٌع َأْمُرُه لَِّمْن َأََتهُ 

muṭaʿun ʾamruhu liman ʾatāhu 
 20اهُ ُسَ فَأ ْجلََس ابَْن َرَواَحَة ِفِّ 

faʿajlasa-bna Rawāḥata fī surāhu 
َمااَوُُيِْصِّ الْعَ  ْن َشاَء الْلََكَ

ِ
 دُّ ا

wa yuḥṣīl-ʿāddu ʾin shāʾal-kalāmā 

 

                                                           

ِب َويَ  16 ـٰ ڪِتَ فُوَن ِمَن ٱل  ا ُڪنتُم  تُخ  مَّ ا مِّ ِب قَد  َجآَءُڪم  َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكم  َڪثِيًرٍ۬ ـٰ ڪِتَ َل ٱل  ٓأَه  ـٰ فُوْا َعن َڪثِيٍرٍ۬ يَ ِ نُوٌرٍ۬  ۚع  َن ٱَّللَّ بِيٌنٍ۬   قَد  َجآَءُڪم مِّ ٌبٍ۬ مُّ ـٰ اآليةََالمائدةسورةَ –َوِڪتَ

15 

 البخاري –الكفر  بي هللاُ  يمحو الذي الماحي جبير بن مطعم رضي هللا عنه قال, قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: وأنا عن 17

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  18 ِ َصلَّى هللاَّ ًما ِمْن َرُسوِل هللاَّ  الترمذى –َما َرأَْيُت أََحًدا أَْكثََر تَبَسُّ

: أعطيت جوامع الكلم . ونصرت بالرعب . وأحلت لي الغنائم . وجعلت لي األرض طهورا ومسجدا . وأرسلت إلى الخلق كافة . وختم على األنبياء بستفضلت   19
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 الطبراني –

 



َجرِّ عَلَْيهِّ   َسََلُم الَْحَجرِّ َو الشَّ

salamul-ḥajari wa-shshajari ʿalayhi 
يُح الَْحََص   ِفِّ َراَحتَْيهِّ َوتَْسبِّ

wa tasbīḥul-ḥaṣā fī rāḥatayhi 
ن يََديْهِّ   َونَْبُع الَْماءِّ غَْيٌث مِّ

wa nabʿul-māʾi ghaythu-mmi-yyadayhi 
 اءِّ تَْظلِّيُل الْغََماَمةضَ مْ رَّ َوِفِّ ال

wa fī-rramḍāʾi taẓlilul-ghamāmā 
نََة عَلَْيكَ  بْنَا ََي ابَْن أ مِّ  21ُحسِّ

ḥusibnā yabna-ʾAminata ʿalayka 
ن ْذُع مِّ لَْيكَ  َوَحنَّ الْجِّ

ِ
 َشْوٍق ا

wa ḥannal-jidhʿu min shawqin ʾilayka 
ن لَْيكَ  َويَْشُكو اجلَيُش مِّ

ِ
 َظَمأ ٍ ا

wa yashkul-jayshu min ẓamaʾin ʾilayka 
وحِّ َوَماُء ال ن  رُّ  َك َُعَّ يُْمنَامِّ

wa māʾu-rrūḥi mi-yyumnāka ʿammā 

 
ُتُه   اَوُخلْقَ َخلْقًا تَََكَمَل ََسْ

takāmala samtuhu khalqan wa khulqa 
 22ا َوتُقًى َوَذْوقَ َوفَاَق نََزاَهةً 

wa fāqa nazāhata-wwa tuqa-wwa dhawqa 
 ا غَْْيَ النَّبِّ ِّ يُقَاُل َحقَ َوََل 

wa lā ghayra-nnabiyyi yuqālu ḥaqqa 
َسان ََيِّ الْحِّ َب الش  ِّ  ََلُ ََي َصاحِّ

lahu yā ṣāḥiba-shshiyamil-ḥisānī 
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