
 117   القحطاين  رسائل سعيد بن يلع بن وهف 

 
 

  لفضل الكبريا
   ري انلذيرــيف الصالة والسالم ىلع البش

 
 تأيلف الفقري إىل اهلل تعاىل

 د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين
 
 
 

 
 





  المقدمة 
3 

 املقدمة
، حنمده، ونستععيه،، ونستعرف،ه، ووعتبا بتاَّلله متن  و   إن احلمد َّلله
تله  ، ومتن يضضتالل فت   ضل ُض أوفسها، وسيئات أعمانلا، من يهده اَّلله فت  

اَّلله وحده، ال  يت   ، وأشتهد أن دمتدا  هادي  ، وأشهد أن ال هلإ إال 
عبده و سب ، وخاليال،، وأميه، ىلع وحي،، وخريتت، متن خالقت،، اته اَّلله 

 عالي، وسالهم تساليما  كثريا ، أما بعد:
فهذه  سالة لطيفة يف الص ة والس م ىلع انليب الك،يم، البشري، انلذي،، 

، عاليت، أفضتل الصت ة، وأتتم   خاتم األوبياء وامل،سالني؛ دمد بتن عبتد اَّلله
 بالصت ة، والست م عاليت،  ، وأُ،  سب  التساليم، بي هت فيها أُ، اَّلله 

اليت تتد  ىلع  ،تساليما  ، واك،تض األحاديث يف فضل الص ة والس م عالي، 
أن املكرثين من الص ة والس م عالي،، هلم الفضل واألج، الكبتري العيتيم، 

ثتم   انلا  عالي، ا ة أوالهتم بت، يتبم القيامتة،واثلباب اجلزيل، وأن أكرث
،  املباضع، واملباطن، واألحبا ، واألوقتات التيت يضصتهه عاليت، فيهتا اك،ت 

فبالرت مخسا  وعرشين ُبطهتا  ثبعتت يف األحاديتث التيت اك،تهتا، و ي هتت 
تستاليما ،  الفبائد، واثلم،ات اليت حيصل عاليها املصِّلي واملستاليم ىلع انلتيب 

وقد بالرت تسعا  وث ثني ثم،ة، اثلم،ة الباحدة خري من ادلويا، ومتا فيهتا، ثتم 
تستاليما ،  بي هت أ  ع افات، وكيفيات من افات الص ة والس م عاليت، 

، و ي هتت معاويهتا التيت ي تب  لت  ثم  حت الص ة والس م ىلع انليب 
 ، بذك، املصهفات التيتُسالم أن يفهمها، وت،سخ يف اهه،، ثم خعمت ال  لك

تساليما ؛ يلعالم املسالم اهعمتام  يف الص ة والس م ىلع انليب الك،يم  بالرعين
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، فقتد بالرتت املفلفتات العالماء، وعهايعهم الفائقة بالص ة والس م عالي، 
، املطببع مههتا ا  ُصهف «781» اطالعت ىلع عهاويهها مائة وسبعة وثماونياليت 

، ثم عمالت فه،سا  لألحاديتث، واثثتا  ُفلفا  « 93» تسعة وث ثني أعالم مافي
ديتث، وعمالتت احأ 711 مائتة وستبعة اليت أو دتها يف هذه ال،سالة، فبالرت

الفضل الكبري يف الصالة والسـالم ىلع »، وسميع،: فه،سا  مفص   لالمبضباعت
 .«البشري انلذير 
ىلع أمع، كثرية، وهذا من أقل القاليتل متن حقبقت، عاليهتا  وحقبق، 

 اه اَّلله عالي، وسال م تساليما  كثريا .
 واَّلله تعاىل أسأ  بأسمائ، احلسىن، واتفات، العضت  أن لعتل هتذا العمتل

مقببال ، وافعا ، خالصا  لبجه، الك،يم، وأن يهفعتين بت، يف حيتاو، و عتد  مبا ك  
مماو، وأن يهفع ب، لك من اوعىه إيل،؛ فإو، خري ُسفو ، وأكت،م متأُب ، وهتب 
حسبها، ووعم البكيل، وال حب  وال قبة إال باَّلله العِّل العيتيم، واته  اَّلله ىلع 

، وىلع آ ، د بتن عبتد اَّلله عبده، و سب ، وخريتت، متن خالقت،، وبيهتا دمت
 وأاحاب،، وأتباع، بإحسان إىل يبم ادلين.

 كعب،
 الفقري إىل اَّلله تعاىل أبب عبد ال،محن
 سعيد بن يلع بن وهف القحطاين

 ه1331/ 3/ 19 يوم السبت املوافق حرر يف
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: األُ، بالص ة والس م ىلع املبحث األو 
 انليب 

،  ، و دأه بهفس،بالص ة والس م ىلع  سب  دمد  أُ، اَّلله 
 .و ني أوهم يصالبن عالي،  فصه عالي، ، وثىنه بم ئكع،،

تعتاىل:  اَّلله : قتا  بالص ة والست م ىلع انلتيب  أُ، اَّلله أوالً: 
َ َوَماَلئَِكَتُه يَُصلُّوَن ىلَعَ انلهِِبِّ يَاإلنه ﴿ ِيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيـِه  اَّلله يَُّها اَّله

َ
أ

 .(1)﴾وََسلُِّموا تَْسلِيًما
َ »: :قا  اإلمتام ابتن كثتري   نه اَّلله

َ
: أ هل اْثيَتةل تْن َهتذل تبدض مل َوالَْمْقصض

بَاَدهض  ْخََبَ عل
َ
بَْحاوَ،ض أ وهت،ض سض

َ
، بلَّ

ىلْعَ
َ
ل اأْل هْتَدهض يفل الَْمتأَل هل َووَبلييت،ل عل لَةل َعبْدل بلَمْْنل

نه الَْمَ ئلَكَة تضَصِّلي َعالَيْ،ل 
َ
َق،ه لنَي، َوأ هَْد الَْمَ ئلَكةل الْمض ثضتمه  ،يضثيْنل َعالَيْ،ل عل

َ ةل َوالتهْسالليمل  ي بلالصه ْفِّلل ْهَل الَْعالَمل السُّ
َ
َ، َتَعاىَل أ َُ تَع اثلههَتاءض  أَ َْجعَمل ، يلل  َعالَيْ،ل

ا يع  ي ََجل ْفِّلل الْبليي َوالسُّ نَي الْعض ْهلل الَْعالَمل
َ
ْن أ  .(2)«َعالَيْ،ل مل

ي : »:وقا  أيضا    : إلَاا َاهه ىلَعَ انلهيبل فَالْيَْجَمْع َبتنْيَ  قَاَ  انلهَبوليُّ
َما هل َحدل

َ
ض ىلَعَ أ ، فََ  َيْقعَِصل َ ةل َوالتهْسالليمل :  ،الصه ب ض ض َعالَيْ،ل »فََ  َيقض َاهه اَّلله

َ مض »، َواَل «َفَقْط  هل اْثيَةل  «َعالَيْ،ل السه ْن َهذل ٌع مل هََْتَ ي قَاَ ض مض ل َفَقْط، َوَهَذا اَّله
                                                 

 .61سورة األحزاب، اآلية:  (1)

 .367/ 1 ،تفسير ابن كثير (2)
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َ قَْبَ ض:  ، َوِهل يَمةل ِيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه وََسلُِّموا تَْسلِيًما﴿الَْك،ل يَُّها اَّله
َ
 ﴾يَا أ

ض َعالَيْ،ل  َقاَ : َاهه اَّلله ْن يض
َ
ْوََل أ

َ
ا ،، فَاأْل  .(1)«وََسالهَم تَْسالليم 

وهذا في، ت بي، »يف تفسري هذه اثية:  :وقا  الع مة السعدي  
وعهتد  ،تل، عهتد اَّلله ، و فعة د جع،، وعالب مْن ىلع كما   سب  اَّلله 

َ ﴿و ،خالق،، و فع اك،ه عاليت،،  ﴾َوَمالئَِكَتُه يَُصـلُّونَ ﴿تعاىل  ﴾إِنه اَّلله
 عالي، بني امل ئكة، و ي املتأل األىلع، ملحبعت، تعتاىل  ، أي: يثين اَّلله 

 وتثين عالي، امل ئكة املق، بن، ويدعبن   ويعرضعبن.
ِيَن آَمُنوا َصلُّوا يَا ﴿ يَُّها اَّله

َ
 ،اقعتداء بتاَّلله  ﴾َعلَْيِه وََسـلُِّموا تَْسـلِيًماأ

 وُ ئكعتت،، وجتتزاء   ىلع بعتته حقبقتت، عالتتيكم، وتكمتتي   
ا    تا، وايتادة يف حستهاتكم، إليماوكم، وتعييم  ، ودبتة وكك،ام 
عالي، الصت ة  ،وأفضل هيئات الص ة عالي، ،وتكفري ا من سيئاتكم

 ،وىلع آل ممـد ، ممـدامهلل صـل ىلع»م ب، أاحاب،: والس م، ما عاله 
وىلع  ،إنك محيد جميـد، واـارىلع ىلع ممـد ،كما صليت ىلع آل إبراهيم

وهتذا األُت،  ،«إنك محيد جميـد ،كما باركت ىلع آل إبراهيم ،آل ممد
بالص ة والس م عالي، ُرشوع يف َجيع األوقات، وأوجبت، كثتري متن 

 .(2)«العالماء يف الص ة
 يف أحاديث كثرية، مهها: بالص ة عالي، أُ، انليب  ثانياً:

                                                 
 .169، وانظر: األذكار للنووي، ص 379/ 1 ،تفسير ابن كثير (1)

 .171ص  ،تفسير السعدي (2)
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نَسل بْنل َماللٍ ،  
َ
ل  ،َعْن أ ب ض اَّلله هْتَدهض : »قَاَ : قَاَ   َسض َمْن اضكلْ،تض عل

ض  ة  َاهه اَّلله ،ه َُ ه  ، فَإلوه،ض َمْن َاهه يلَعَ ه
ا فَالْيضَصلي يلَعَ  .(1)«َعالَيْ،ل بلَها َعرْش 

ي  َعنْ و  َسنْيل بْتنل يلَعل ي بْنل حض ت   : يلَعل نه  َجض
َ
تَداةٍ  ، أ ََ ه  ول لكض

ْ
 ،ََكَن يَتأ

ي  و ض َقَْبَ انلهيبل ُّ ْبنض َوَيْصهَعض َاللَ  َما اْشعَ  ،َويضَصِّلي َعالَيْ،ل  ،َفََيض َهَ،هض َعالَيْ،ل يلَعل
ت ُّ  حل

ض
الضتَ  ىلَعَ َهتَذاَ قَتاَ : أ : َمتا حَيْمل ُّ ْبنض احْلضَسنْيل ، َفَقاَ  َ ض يلَعل احْلضَسنْيل

ي  ثََ   ،التهْسالليَم ىلَعَ انلهيبل َحتدي
ض
ْن أ

َ
: َهتْل لَتَ  أ ُّ ْبنض احْلضَستنْيل َفَقاَ  َ ض يلَعل

َ قَتاَ : َعَعت يل
َ
يث ا َعتْن أ ْختََبَ ل َحدل

َ
: أ َستنْيٍ ُّ ْبتنض حض يل  ْم، َفَقتاَ  َ ض يلَعل

َ
، أ

ي َعنْ  ل َجدي تب ض اَّلله وه،ض قَاَ : قَاَ   َسض
َ
ِع ِييـًدا، َوال »:  ، أ ِْ ـ ََ ال ََتَْعلُـوا 

ه  ُبوًرا، َوَصلُّوا يلَعَ َُ وََسلُِّموا َحْيُثَمـا ُكْنـُتْم، فََسـَْْبلُُيِ   ،ََتَْعلُوا ُبُيوتَُكْم 
 .(2)«َسالُمُكْم َوَصالتُُكمْ 

ري ال  من األحاديث الكثرية املذكب ة  يف هذا الكعاب و ي َريه. َو

                                                 
، بننر   ثننواب الةننلة للنني النىنن  ، كتنناب ل نني اليننوي والليلننة، لنسننا  لالسنننن الرىننر   (1)

 ال عجنننن  األوسنننن ، و383، بننننر   336ص  ،ل نننني اليننننوي والليلننننة  بننننن السننننن ، و9889
، و نناا النننووي 3337، بننر   76/ 7 ،مسننند يبنن  يعلنني، و7717، بننر   163/ 3 للطىراننن ،

ر الننر ر نناا »، و نناا مق نني يبنن  يعلنني: «بننن السننن  بدسنننا   ينندا»: 168 ، صاألذكننارفنن  
 .88/ 7، وصققر لغيره األلىان  ف  صقيح الترغيب والترهيب، «الةقيح

،  ناا 33، وبنقنوه بنر   73، بر   33ص  ،إلس اليي ال اض   فضي الةلة للي النى  (2)
ده، و ند رر تانا فن  تقناير السننا د وشنواهحندي  صنقيح بطر نر، »األلىنان  فن  تق ي نر: 

 «.99-98من اتخاذ ال ىور مسا د، ص 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5739
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5739
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1336
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1336
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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 : فضل الص ة ىلع انليب املبحث اثلاين
فضتل الصت ة والتستاليم ىلع  جاءت األدلة اثلابعة التيت تتد  ىلع

انليب عالي، الص ة والس م، يف أحاديث كثرية، تبني الفضتل العيتيم 
الكبري يف ثباب من اه عالي، وسالم، عالي، الصت ة والست م، ومههتا 

 األحاديث اثتية:

ل  -1 و بْنل الَْعتا ل َعْن َعبْدل اَّلله ه ب بْنل َعْم،ل َع انلهتيبل وهت،ض َستمل
َ
 ، أ

 : ب ض َن، َفُقولُوا ِمْثَل َما َيُقوُل »َيقض ُه  ،إَِذا َسِمْعُتُم الُْمَؤذِّ ، فَنِنـه ه ُثـمه َصـلُّوا يلَعَ
َ ِِلَ الْوَِسيلََة،  ا، ُثمه َسلُوا اَّلله ُ َعلَْيِه بَِها َعْْشً ه َصالَةً َصَّله اَّلله َمْن َصَّله يلَعَ

َنهِة، الَ تَنَْبِِغ إاِله 
ْ
ُووَن  لَِعْبِد ِمْن ِعَباِا اَّلَلِّ فَنِنهَها َمْْنِلٌَة يِف اْل

َ
ْن أ

َ
رُْوو أ

َ
، وَأ

َفاَعةُ  َل ِِل الْوَِسيلََة َحلهْت ََلُ الشه
َ
نَا ُهَو، َفَمْن َسأ

َ
 .(1)«أ

َ،يْتَ،ةَ و -2 يل هض
َ
ل  َعْن أ تبَ  اَّلله نه  َسض

َ
ه »قَتاَ :   ، أ َمـْن َصـَّله يلَعَ

اوَاِحَدةً َصَّله اَّلله   .  (2)« َعلَْيِه َعْْشً
َ،يَْ،ةَ  -3 يل هض

َ
ب ض اهللل  َعْن أ ةً »: ، قَاَ : قَاَ   َسض ه َمـره َمْن َصَّله يلَعَ

 ُ  .(3)«ََلُ بَِها َعْْشَ َحَسَناِت   وَاِحَدةً، َكَتَب اَّلله

                                                 
، كتاب الةلة، باب استقىاب ال وا مثي  وا ال نذذ  ل نن سن عر، ثن  يةنل  للني (  مسل 1)

 .483، ث  يسأا اَّلله لر الوسيلة، بر   النى  
 .308بعد التشاد، بر    كتاب الةلة، باب الةلة للي النى   ،(  يرر ر مسل 2)
، 673/ 17، وصنننققر مق  نننو ال سنننند، 7617، و7611، بنننر   673/ 17 ،مسنننند يح ننند (3)

، وصنننقح اسننننا ه شنننعيب األرننننا و  فننن  936، بنننر   187/ 3وابننن حىنننا  فننن  صنننقيقر، 
= 
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ل اعُ، بن   يعة َعْن و -4 تبَ  اَّلله ْعتض  َسض ت ض   ، قَاَ : َستمل ََيْطض
 : ب ض ه َصاَل »َيقض ، َمْن َصَّله يلَعَ ه ةً لَْم تََزِل الَْماَلئَِكُة تَُصِّلِّ َعلَْيِه َما َصـَّله يلَعَ

ْو ِِلُْكِثْ 
َ
 .  (1)«فَلُْيِقله َيْبٌد ِمْن َذلَِك أ

لٍ   -5 نَسل بْنل َمال
َ
ب ض اهللل   َعْن أ ه َصـاَلةً »: قَاَ : قَاَ   َسض َمـْن َصـَّله يلَعَ

 .(2)«َصلَوَاِت، وََحطه َيْنُه َعْْشَ َخِطيَئاِت وَاِحَدةً، َصَّله اهلل َعلَْيِه َعْْشَ 

نَسل ولفظ سنن ال سايئ عن  -6
َ
تب ض  َماللٍ   بْنل  أ ، قَتاَ : قَتاَ   َسض

ل  ـ َصـلَوَاِت، : »اَّلله ُ َعلَْيـِه َعْْشَ ه َصاَلةً وَاِحـَدةً َصـَّله اَّلله َمْن َصَّله يلَعَ
ْت َيْنُه َعْْشُ َخِطيَئاِت، َوُرفَِعْت   .  (3)«ََلُ َعْْشُ َارََواِت وَُحطه

                                                 
= 

 683تق ي ر لةقيح ابنن حىنا ، و ناا األلىنان  مشنيرا  الني بعن  يلفناي الترمناي بعند ر ن  
حسننننن »: 1161، بننننر   788/ 7فنننن  صننننقيح الترغيننننب والترهيننننب، فنننن  سنننننن الترمنننناي، 

، ولفظ الترماي موافي للفظ يح ند، ويرر نر اسن اليي ال اضن  فن  فضني الةنلة «صقيح
 ، و نناا األلىننان  فنن  تق ي ننر لفضنني الةننلة للنني النىنن  11، 9، 8، بننر   للنني النىنن  

 .«، ر الر ر اا الةقيحه صقيحاسنا »: 77إلس اليي ال اض ، ص 
، وابن ما ر، كتاب الةلة، باب الةلة للي النىن  16183، بر   361/ 73 ،مسند يح د (1)

   َلاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َلْن النهِى  ِ ، ولفظر لن 937، بر  :َلَلن ه ِا ه »َ اَا  
ْسنِل ي يسَةنل ِ َما ِمنْن مس

 ، ، وحسنننر مق  ننو «َفْليسِ ننيه اْلَعْىنندس ِمننْن َذِلننَل يَْو ِليسْرِثننرْ َصننلهْ  َلَلْيننِر اْلَ َلِ َرننةس َمننا َصننلهي َلَلنن ه
 .1119، بر   793/ 7ال سند، وحسنر األلىان  لغيره ف  صقيح الترغيب والترهيب، 

بنناب الفضنني فنن  ، والنسننا  ، كتنناب صننفة الةننلة، 11998، بننر   67/ 19 ،مسننند يح نند (2)
، 393/ 3 ،ألحا ين  ال ختنارةدسن  فن  ا، والضنيا  ال  1797، بنر   الةلة للي النىن  

، واأللىان  ف  صقيح الترغينب 67/ 19، وصققر مق  و ال سند، «اسنا ه صقيح»و اا: 
 .937، بر   731/ 1، وف  مشراة ال ةابيح، 1167، بر   788/ 7والترهيب، 

، ويرر نر 1797، بنر   ، كتاب الساو، باب الفضي ف  الةلة للني النىن  سنن النسا   (3)
، 316/ 1، وصنققر األلىنان  فن  صنقيح النسنا  ، 133الىخاري فن  األ ب ال فنر ، بنر   
/ 7، وفنن  صننقيح الترغيننب والترهيننب، 339، بننر   739وفنن  صننقيح األ ب ال فننر ، ص 

= 
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يل َطالَْحتةَ و ي ال سايئ يف السنن، عن  -7
َ
ل  أ تبَ  اَّلله نه  َسض

َ
َجتاَء  ، أ

، َفَقاَ :  ،ل ِ ـُل »َااَت يَْبٍم َوالْبلرْشض يضَ،ى يفل وَْجهل ِْ ُه َوـاَِنيِن ِو َمـا ،  إِنـه
َ
َفَقـاَل: أ

َ َعلَْيَك  يُْرِضيَك يَا ْن اَل يَُصِّلِّ
َ
مهتَِك إاِله َصلهيُْت َعلَْيِه َعْْشًا، ُمَمهُد أ

ُ
َحٌد مِْن أ

َ
أ

مهتَِك إاِله َسلهْمُت َعلَْيِه َعْْشًا
ُ
َحٌد مِْن أ

َ
 .(1)«َواَل يَُسلَِّم َعلَْيَك أ

يل َطالَْحةَ ولفظ أمحد عن  -8
َ
بَ  اهللل  أ نه  َسض

َ
َجاَء َااَت يَْبٍم  ، أ

،ل  َوالْبلرْشض يضَ،ى يفل  تَ ، َفَقتاَ :  ،وَْجهل الْهَا: إلوها لَََنَى الْبلرْشَ يفل وَْجهل ُه »َفقض إِنـه
 َ ْن اَل يَُصـِّلِّ

َ
َمـا يُْرِضـيَك أ

َ
ُد، إِنه َراهَك َيُقـوُل: أ تَايِن َملٌَك َفَقاَل: يَا ُمَمه

َ
أ

ا، َواَل يَُسـلُِّم َعلَْيـ تَِك، إاِله َصلهْيُت َعلَْيِه َعْْشً مه
ُ
َحٌد ِمْن أ

َ
َك إاِله َعلَْيَك أ

ا  .  (2)«َسلهْمُت َعلَْيِه َعْْشً

ل  َعْن َعبْدل الت،همْحَنل بْتنل َعتبٍْ   -9 تب ض اَّلله   ، قَتاَ : َختَ،َ   َسض
ْفتتض  بَد َحتَّته خل تجض َطتاَ  السُّ

َ
بَْععض،ض َحَّته َدَخَل ََنْت   فََستَجَد، فَأ ْو  -فَاته

َ
أ

يتض  ض  -َخشل بَن اَّلله ْن يَكض
َ
ْو َقبََضت،ض  - قَْد تََبفهاهض أ

َ
ت،ض  -أ ْعيض

َ
ئْتتض أ قَتاَ : فَجل

                                                 
= 

، حاشننية 93، و نناا شننعيب األرنننا و  فنن  تق ي ننر لجننل  األفانناي   ص1167، بننر   788
 «.، وصققر القاك يحسنا ه صقوا»: 1ر   

، ور نن  1796، بننر   فضنني فنن  الةننلة للنني النىنن  ال، كتنناب السنناو، بنناب سنننن النسننا   (1)
، وحسننر لغينره ييضنا  فن  316/ 1، و313/ 1، وحسنر األلىان  فن  صنقيح النسنا  ، 1787

 .1111، بر   791/ 7صقيح الترغيب والترهيب، 
، و نناا 781/ 71لغيننره مق  ننو ال سننند،  ، وحسنننر11311، بننر   783/ 71 ،مسننند يح نند (2)

، وفنن  «حسننن صننقيح»: 1111، بننر   791/ 7األلىننان  فنن  صننقيح الترغيننب والترهيننب، 
، 11313، بننر   783/ 71، مسننند يح نند «.َ نناَا: َبَلنني»روايننة ألح نند فنن  حرننر القنندي : 

 وحسنر مق  و ال سند لغيره.
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، َفَقاَ :  َس،ض
ْ
قَاَ : فََذَكْ،تض َاللَ  َ ض، قتا :  «َما لََك يَا َيْبَد الرهمْحَنِ »فََ،َفَع َ أ
ِ َل »َفَقاَ :  ِْ ـىلَع إِنه اهللَ   إِنه ِو ُ ََْشِّ

ُ
ال أ

َ
َيُقـوُل لَـَك: َمـْن   قَـاَل ِِل: أ

 .  (1)«َعلَْيَك َصلهْيُت َعلَْيِه، َوَمْن َسلهَم َعلَْيَك َسلهْمُت َعلَْيهِ َصَّله 
، قَاَ : َختَ،َ   َعْن َعبْدل ال،همْحَنل بْنل َعبٍْ  و ي لفظ ألمحد  -11
ل  ب ض اَّلله ا،   َسض د  باْلََة فََخ،ه َساجل َ، حَنَْب َاَدقَعل،ل فََدَخَل، فَاْسعَْقبََل الْقل ، َفعَبَجه

 َ نه اَّلله
َ
بَد َحَّته َظهَهْتض أ جض َطاَ  السُّ

َ
،   فَأ هْت،ض يَها، فََدوَبْتض مل َقبََه َعْفَس،ض فل

، َفَقاَ :  َس،ض
ْ
، قَاَ :  «ََمْن َهَذا»ثضمه َجالَْستض فََ،َفَع َ أ َمـا »قضالْتض َعبْدض ال،همْحَنل

نَُك 
ْ
ل  «ََشأ بَ  اَّلله : يَا  َسض يتض قضالْتض ض   َسَجْدَت َسْجَدة  َخشل بَن اَّلله ْن يَكض

َ
  أ

يَها، َفَقاَ :  ِ َل »قَْد َقبََه َعْفَسَ  فل ِْ ِِن، َفَقـاَل: إِنه ،  إِنه ِو َ تَايِن فَبَْشه
َ
أ

 َ َيُقوُل: َمْن َصَّله َعلَْيَك َصلهْيُت َعلَْيِه، َوَمْن َسلهَم َعلَْيَك َسلهْمُت   اَّلله
 ِ  .(2)«ُشْكرًا  َعلَْيِه، فََسَجْدُت َّلِله

وَْصتا ليي ولفظ ألمحد،  -11
َ
يل َطالَْحتَة اأْل

َ
ْاتبََ    َعْن أ

َ
قَتاَ : أ

ل  ب ض اَّلله ا َطييَ  انلهْفسل    َسض تبَ   ،يَْبم  ضبا: يَتا  َسض ، قَال ،ل الْبلرْشض يضَ،ى يفل وَْجهل
                                                 

، وحسننننر 733/ 3مق  ننو ال سننند،  ، وحسنننر لغيننره 1117، بننر   733/ 3 ،مسننند يح نند (1)
 .1168، بر   789/ 7األلىان  لغيره ف  صقيح الترغيب والترهيب، 

 -777 /1ال سننتدرع للننني الةننقيقين للقننناك  )، و1113، بنننر   731/ 3 ،مسننند يح نند (2)
و  يللن  فن  سنجدة  ،ول  يخر ناه ،هاا حدي  صقيح للي شر  الشيخين»، و اا: 773

، 731/ 3، وواف نر الناهى ، وحسننر لغينره مق  نو ال سنند، «الشرر يصنح منن هناا القندي 
، 1168، بنر   789/ 7وييضا  حسنر لغيره العلمة األلىان  ف  صقيح الترغيب والترهينب، 

، و نناا 13، ور نن  7، بننر   ويرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  فضنني الةننلة للنني النىنن  
 .«حدي  صقيح لطر ر وشواهده»: 76، ص لااا الرتاب تق ي راأللىان  ف  
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ل  ، قَاَ : اَّلله َ  الْبلرْشض ، يضَ،ى يفل وَْجهل ْابَْحَت ايْلَْبَم َطييَ  انلهْفسل
َ
 »، أ

َ
َوـْل، أ

تَايِن آِت ِمْن َرِّبِّ 
َ
ُ  أ تَِك َصاَلةً َكَتَب اَّلله مه

ُ
 َفَقاَل: َمْن َصَّله َعلَْيَك ِمْن أ

ََلُ بَِها َعْْشَ َحَسَناِت، َوَمَا َيْنُه َعْْشَ َسَِّْئاِت، َوَرَفَع ََلُ َعْْشَ َارََوـاِت، 
 .(1)«َوَراه َعلَْيِه ِمْثلََها

يل كَبى و ي ال سايئ يف السنن ال -12
َ
 ، بت،دة بتن ويتا   َعْن أ

ل  ب ض اَّلله ِِت َصاَلةً ُُمْلًِصا ِمْن قَلْبِـِه، : » قَاَ : قَاَ   َسض مه
ُ
ه ِمْن أ َمْن َصَّله يلَعَ

َصَّله اهلل َعلَْيِه بَِها َعْْشَ َصلَوَاِت، َوَرَفَعُه بَِها َعْْشَ َارََوـاِت، َوَكَتـَب ََلُ 
   .(2)«ا َيْنُه َعْْشَ َسَِّْئاِت بَِها َعْْشَ َحَسَناِت، َوَمَ 

يل بض،َْدَة بْنل عليَا ٍ ولفظ الطَباين عن  -13
َ
تب ض  أ ، قَتاَ : قَتاَ   َسض

ل  ِِت َصاَلةً َصاِاقًا بَِها يِف قَلِْب َنْفِسـِه إاِله : » اَّلله مه
ُ
ه َيْبٌد ِمْن أ َما َصَّله يلَعَ
ـ َحَسـَناِت، َصَّله اهلُل َعلَْيِه وََسلهَم بَِها َعْْشَ  َصلَوَاِت، َوَكَتَب ََلُ بَِها َعْْشَ

   .(3)«َوَرَفَع ََلُ بَِها َعْْشَ َارََواِت، َوَمَا َيْنُه بَِها َعْْشَ سْئاِت 

                                                 
، وحسننننر 674/ 62، وضنننعفر مق  نننو ال سنننند، 11367، بنننر   777/ 71 ،مسنننند يح ننند (1)

ويرر نر اسن اليي ، 2222، بنر   692/ 6األلىان  لغيره ف  صقيح الترغيب والترهينب، 
األلىننان  ب ج ننو  صننققر و، 3، و7و، 1، بننر   ال اضنن  فنن  فضنني الةننلة للنني النىنن  

 .77، ص لااا الرتاب طر ر ف  تق ي ر
، بننر   ثننواب الةننلة للنني النىنن   ، كتنناب ل نني اليننوي والليلننة،السنننن الرىننر  للنسننا   (2)

وَلننن يَِبنن  بسننرَ ة بننن ِنيننار ويَِبنن  »: 117/ 11 ،فننتح الىنناري، و نناا القننافظ فنن  9883، 9897
واتا ا ، و اا األلىان  ف  صقيح الترغينب والترهينب، «ِث ات َطلَقة ِكلهس ا ِلند النهساِ   ِ ورس

، و نننناا شننننعيب ولىنننند ال ننننا ر األرنننننا و  فنننن  «حسننننن صننننقيح»: 1169، بننننر   793/ 7
 «.ر الر ث ات»: 136تق ي ا ا لجل  األفااي    بن ال ي ، ص 

و نناا األلىننان  فنن  صننقيح الترغيننب  ،613، بننر   196/ 77الطىراننن  فنن  ال عجنن  الرىيننر،  (3)
= 
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وْ ل بْتنل احْلَتَدثَانل وعن أ -14
َ
ه ب نَس، َوَماللَ  ْبَن أ نه انلهتيبل

َ
 ، أ

، ت،ض ا يَتْبَعض َحد 
َ
ْد أ اض فَالَْم َلل تاَ ةٍ  َخَ،َ  يَتَََبه بََعت،ض بلَفخه َمت،ض فَاته ْو  ،فََختَ،َ  عض

َ
أ

ْْسٍَب  ُل ا يفل  د  ْطَهَ،ٍة، فَبََجَدهض َساجل ، َفعَهََّحه فََجالََس َوَ اَءهض، َحتَّته َ َفتَع (1)مل
 ُّ َس،ض َفَقاَ :  انلهيبل

ْ
ْيـَت »َ أ ْحَسْنَت يَا ُيَمُر ِحنَي وََوْدتَِ  َساِوًدا َفَتَنحه

َ
أ

، إِنه  ُ َعلَْيـِه َي ِّ ِ َل َواَِنيِن َفَقاَل: َمْن َصَّله َعلَْيَك وَاِحَدةً َصـَّله اَّلله ِْ ِو
ا، َوَرَفَع ََلُ َعْْشَ َارََواِت     .(2)«َعْْشً

لٍ ،  -15 نَسل بْنل َمال
َ
ل  ،َعْن أ ب ض اَّلله َمـْن ُذكِـْرُت ِعْنـَد ُ : »قَاَ : قَاَ   َسض

، فَنِنهُه َمْن َص  ه ُ فَلُْيَصلِّ يلَعَ ةً َصَّله اَّلله ه َمره  .(3)«َعلَْيِه بَِها َعْْشًا َّله يلَعَ
َ،يْتَ،ةَ  -16 يل هض

َ
ل  َعْن أ تب ض اَّلله ََتَْعلُـوا اَل : »، قَتاَ : قَتاَ   َسض

ه فَـنِنه َصـاَلتَُكْم  ِع ِييـًدا، َوَصـلُّوا يلَعَ ِْ ََ ُبوًرا، َواَل ََتَْعلُوا  َُ ُبُيوتَُكْم 

                                                 
= 

 «.حسن صقيح»: 1169، بر   793/ 7ترهيب، وال
ة َبْيَن َيدي الغسْرَفة»: :مسرب:  اا ابن األثير  (1) فه  ،النااية ف  غريب القدي  واألثر «.مْثي الةُّ

 ، ما ة )سرب(.457/ 6

، وحسنننر األلىننان  فنن  صننقيح األ ب ال فننر ، ص 236، بننر   649األ ب ال فننر ، ص  (2)
، وف  فضني الةنلة للني 869، وف  سلسلة األحا ي  الةقيقة، بر   398، بر   649
 .20، 5، 3، بر   النى  

، بننر   ثننواب الةننلة للنني النىنن  ، كتنناب ل نني اليننوي والليلننة، لنسننا  لالسنننن الرىننر   (3)
 ال عجنننن  األوسنننن ، و383، بننننر   336ص  ،ي اليننننوي والليلننننة  بننننن السننننن ل نننن، و9889

، و نناا النننووي 3337، بننر   76/ 7 ،مسننند يبنن  يعلنني، و7717، بننر   163/ 3 للطىراننن ،
ر الننر ر نناا »، و نناا مق نني يبنن  يعلنني: «بننن السننن  بدسنننا   ينندا»: 168 ، صاألذكننارفنن  

 .88/ 7والترهيب، ، وصققر لغيره األلىان  ف  صقيح الترغيب «الةقيح
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   .(1)«ُكْنُتمْ َتْبلُُيِ  َحْيُث 

ي  َعنْ و -17 َسنْيل بْنل يلَعل ي بْنل حض نه  َجض   : يلَعل
َ
تَداةٍ  ، أ ََ ه  ول لكض

ْ
 ،ََكَن يَأ

ي  و ض َقَْبَ انلهيبل ُّ ْبنض  ،َويضَصِّلي َعالَيْ،ل  ،َفََيض َوَيْصهَعض َاللَ  َما اْشعََهَ،هض َعالَيْ،ل يلَعل
ت ُّ  حل

ض
الضتَ  ىلَعَ َهتَذاَ قَتاَ : أ : َمتا حَيْمل ُّ ْبنض احْلضَسنْيل ، َفَقاَ  َ ض يلَعل احْلضَسنْيل

ي  ثََ   ،التهْسالليَم ىلَعَ انلهيبل َحتدي
ض
ْن أ

َ
: َهتْل لَتَ  أ ُّ ْبنض احْلضَستنْيل َفَقاَ  َ ض يلَعل

ي ْختََبَ ل َحدل
َ
: أ َستنْيٍ ُّ ْبتنض حض َ قَتاَ : َعَعتْم، َفَقتاَ  َ ض يلَعل يل

َ
يل  ث ا َعتْن أ

َ
، أ

ي َعنْ  ل َجدي تب ض اَّلله وه،ض قَاَ : قَاَ   َسض
َ
ِع ِييـًدا، َوال »:  ، أ ِْ ـ ََ ال ََتَْعلُـوا 

ه  ُبوًرا، َوَصلُّوا يلَعَ َُ ُكْنـُتْم، فََسـَْْبلُُيِ  وََسلُِّموا َحْيُثَمـا  ،ََتَْعلُوا ُبُيوتَُكْم 
 .(2)«َسالُمُكْم َوَصالتُُكمْ 

َ،يَْ،ةَ َعْن  -18 يل هض
َ
ل  أ تبَ  اَّلله نه  َسض

َ
َحـِد »قَتاَ :  ، أ

َ
َمـا ِمـْن أ

اَلمَ  ُراه َعلَْيِه السه
َ
ه ُروِِح َحَّته أ ُ يلَعَ ه إاِله َراه اَّلله  .(3)«يَُسلُِّم يلَعَ

ل  -19 ل  بن ُسعبد  َعْن َعبْدل اَّلله تب ض اَّلله إِنه : »قَتاَ : قَتاَ   َسض

                                                 
، 629، وصنققر الننووي فن  األذكنار، ص 8803بر    ،ويح د ،6033، بر   (  يبو  او 1)

، 2780بنر    ،وصققر األلىان  ف  صقيح يبن   او  ،304/ 23وحسنر مق  و ال سند، 
 .وت دي تخريجر

،  ناا 33، وبنقنوه بنر   73، بر   33ص  ،إلس اليي ال اض   فضي الةلة للي النى  (2)
ده، و ند رر تانا فن  تقناير السننا د حندي  صنقيح بطر نر، وشنواه»األلىنان  فن  تق ي نر: 

 «.99-98من اتخاذ ال ىور مسا د، ص 
، 377/ 22 ،مسننند يح نند، و6032بننر    ، كتنناب ال ناسننل، بنناب ايننارة ال ىننور،(  يبننو  او 3)

وفنن   ،2/484 ،ن  فنن  صننقيح يبنن   او األلىنناو مق  ننو ال سننند، وحسنننر، 20825بننر   
 .2222، بر   694/ 6صقيح الترغيب والترهيب، 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5739
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5739
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1336
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1336
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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ِ َماَلئَِكًة  اَلمَ َّلِله ِِت السه مه
ُ
ْرِض ُيَبلُِّيوِِن ِمْن أ

َ
 .(1)«َسيهاِحنَي يِف اْْل

َماَمةَ  -21
ض
يل أ

َ
ل  َعْن أ تب ض اَّلله ه » :، قَاَ : قَتاَ   َسض َمـْن َصـَّله يلَعَ

ا بِه ُ َعلَْيِه َعْْشً ٌ بَِها َحَّته ُيْبلِْينِيَها اَصَّله اَّلله  .(2)«َملٌَك ُمَوَّكه

بدٍ َعْن َعبْدل  -21 ْستعض َُ ل بْتنل  ل   اَّلله تبَ  اَّلله نه  َسض
َ
ْوََل » :قَتاَ   أ

َ
أ

ه  ِب  (3)انلهاِس  ْوَثُُهْم يلَعَ
َ
 .(4)«َصالَةً  يَْوَم الِْقَياَمِة أ

                                                 
، 620/ 7 ،مسنند يح ندو ،2686، بر   ، كتاب الساو، باب السلي للي النى  ( النسا  1)

ويرر ر اس اليي ال اض  فن  فضني الةنلة للني النىن   ،6/362 ،والقاك ، 3609بر   
    األلىنان  فن  صنقيح النسنا  وصنققر  ،362/ 6ال سنند، مق  و وصققر  ،62بر، 
، و نناا فنن  تق ي ننر لفضنني الةننلة للنني 6274، وصننقيح الجننامص الةننغير، بننر   2/673

 .«اسنا ه صقيح، ر الر ر اا الةقيح»: 44إلس اليي ال اض ، ص   النى  
، وحسننننر األلىنننان  لغينننره فننن  صنننقيح 7111بنننر   ، 133/ 8للطىرانننن ،  ال عجننن  الرىينننر (2)

، و ناا األلىنان  تعلي نا  للينر فن  حاشنية صننقيح 1113، بنر   797/ 7الترغينب والترهينب، 
يشاد لشطره األوا ما ت دي من األحا ي ، ولشطره اآلرنر منا »: 3الترغيب والترهيب، ر   

 «.73لن ييوب بلغا ، رواه اس اليي ال اض ، ر   بعده، وحرر 
شننر  . صننلة   يكثننره  للنن ه  -ي  يرننأ يمتنن  بنن ، وي ننربا  مننن ، ويح انن  بشننفالت  :يعننن  (3)

فنني  ال نندير ، و نناا ال ننناوي فنن  2036/ 4الراشننع لننن ح ننا ي السنننن  :ال شننراة للطيىنن 
ويح اننن   ،ويو هننن  بشنننفالت  ،ي نننربا  منننن  ينننوي ال يامنننة»: 520/ 6 ،شنننر  الجنننامص الةنننغير

أل  كثننرة  ؛يكثننره  للنن  صننلة فنن  النندنيا : فننص ال رروهنناتو ،باإلفاضننة مننن ينننوا  الخيننرات
 ،وال داومننة للنني الطالننة ،وصنندا ال قىننة ،ورلننوص النيننة ،الةننلة تنندا للنني نةننو  الع ينندة

كنا  بنال رب والو ينة  ،والوفا  بقي الواسطة الرري ة، ومن كا  حظنر منن هناه الخةناا يوفنر  
فينا لانا منن  ،ة السننةَلنوح َ  ،ألتىا  األثنر ،وفضيلة منيفة ،وهاه من ىة شريفة : الوا ،يحي وي در

 «.ةنه مِ 

هناا »، و ناا: 383، بنر   الترماي، كتناب النوتر، بناب منا  نا  فن  فضني الةنلة للني النىن  ( 4)
 ،مةنع ابنن يبن  شنيىة، و922، بر   296/ 4 ر،صقيق، وابن حىا  ف  «حدي  حسن غريب

، و نناا القننافظ 9800، بننر   27/ 20 للطىراننن ، ال عجنن  الرىيننر، و42787، بننر   465/ 2
= 
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ل ب َعْن ابْنل َعبهتاٍ   -22 تب ض اَّلله ـ »: ، قَتاَ : قَتاَ   َسض َمـْن ََِيَ
َنهةِ 

ْ
، َخِطَئ َطِر َق اْل ه اَلةَ يلَعَ    .(1)«الصه

يل  -23
َ
َ،يَْ،َة  َعْن أ ل  :قَاَ   هض ب ض اَّلله ـالَةَ  َمْن ََِيَ :» قَاَ   َسض الصه

ه  َنهةِ  (2)خطئ يلَعَ
ْ
   .(1)«بِِه َطِر ُق اْل

                                                 
= 

نَنرس الت ِرِمنِاي  »: 227/ 22 ،فتح الىناريابن حجر ف   َقرس ابنن ِحى نا ، وَلنرس شناِهد ِلنند  ،وَحسه وَصنقه
ِتن  تسعننَرَ َلَلنن ه ِفن  كسنني  َيننوي  س َعنة، َفَ ننن كنناَ  يَكَثننره  » :الَىيَاِ ن  ِ َلننن يَِبنن  يسماَمنَة ِبَلفننظِ  َصننلة يسمه

ن  َمنِزَلنةلَ  نتنا   ، و ناا القنافظ ابنن حجنر ييضنا  فن  «و  َبنأ  ِبَسنَنِدهِ  ،«َل ه َصلة كناَ  يَ نَربا  ِمن ِ
لننن مق نند بننن ال ثننني  ريرر ننر الىخنناري فنن  تاريخنن، هنناا حنندي  حسننن»: 695/ 4 ، األفرننار

و نناا: ، ويرر ننر الترمنناي لننن مق نند بننن بشننار، لننن مق نند بننن رالنند بننن لث ننة، للنني ال واف ننة
حسنن »: 837/ 4 ،التعلي نات القسنا  للني صنقيح ابنن حىنا ، و اا األلىان  ف  «غريب حسن
 . 2228، بر   6/693 والترهيب، رغيبتالوحسنر ييضا  لغيره ف  صقيح  «لغيره

 ال عجنننن  الرىيننننر، و692/ 8 ،السنننننن الرىننننر  للىيا نننن ، و809، بننننر   سنننننن ابننننن ما ننننر (1)
  للطىرانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ،

يَرَرَ نرس »: 229/ 22 ،فنتح الىناري، و اا القافظ ابن حجر فن  26928، بر   290/ 26
َرينَرة ،ابن ماَ َة َلن ابن َلى ا  نَعب ِمنن َحنِدي  يَِبن  هس وابنن يَِبن  حناِت  ِمنن ، والَىيَاِ  ُّ ِف  الشُّ

ننا ،َحننِدي   نناِبر نند  َبعضنناا َبعض  ا َيشس ، وَهننِاِه الطُّننرس َسننين بننن َلِلنن   ، «والطهَىراِننن ُّ ِمننن َحننِدي  حس
، وحسننر 2296، بنر   102/ 6 ،صنقيح الترغينب والترهينبوصققر لغينره األلىنان  فن  

 .6110 ، بر  الةقيقة، وف  السلسلة 040ر، بر   صقيح ابن ما ف  

نننوِا ِبَفْتَقَتنننْينِ  -اْلَخَطننننأس »: 273/ 2 ،ال ةنننىا  ال نينننرفنننن   : ننناا الفينننوم   (2) ِضنننندُّ  :-َمْا س
َواِب  َو اْسِ  ِمْن يَْرَطأَ  ،َويسْ َةرس َويسَ دُّ  ،الةه ْخِطن ِ  ،َوهس َو مس ً نا... ،َفاس َويَْرَطنأَ ِبَ ْعن ني  ...َرِطنَ  ِرْط

ينِ ...و ،َواِحدي ِلَ ْن يسْاِنبس َلَلي َغْيِر َلْ دي  ا َكناَ  يَْو  ،َرِطنَ  ِفن  الند ِ ِ َشنْ  ي َلاِمند  َويَْرَطنأَ ِفن  كسني 
ننَد َمننا نسِاننَ  َلْنننرس  :َرِطنن َ  :َوِ يننَي  ،َغْيننَر َلاِمنندي  ننَو َرنناِط ِ  ،اَذا َتَع ه ننَواَب  :َويَْرَطننأَ  ،َفاس  ،اَذا يََراَ  الةه

ْنبس َتْسِ َيِة ِباْلَ ْةَدرِ ... َفَةاَر اَلي َغْيِرهِ  يَْو  ،يَْرَطنْأت : سْلن س َلنرس  ،ِبالتهْثِ ينيِ َوَرطهْأتسرس  ،َواْلِخْ  س الاه
ً ا ْخِط َد َلْننرس َويَْرَطنأَهس  ،َ َعْلتسرس مس فني  فن   :و ناا ال نناوي  «... تجناواهَويَْرَطأَهس اْلَقيُّ اَذا َبعس

 ،فل  ينجح  ةده لىخلر ب ا يرغب فير لنن مسنتق ر ،رط  طريي الجنة»: 227/ 2 ،ال دير
ومعنني  ... «ذكرت لنده فنس  الةلة لل  رط  طريني الجننةمن »وف  رواية  بن لاص  

= 
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مـن »:  قتا   ستب  اَّلله  :قتا  ب عن عبد اهلل بن عم،و -24
 .(2)«القيامة عليه شفاعِت يومَ  ْت حقه  الوسيلةَ  ِلَ  أو سأَل   يلعه صَّله 

 قتا : قتا   ستب  اَّلله  وعن عبد الت،محن بتن ستم،ة  -25
ةً »... َاِط مره ِِت يَزَْحُف ىلع الِّصِّ ةً  ،وَرأيُْت رَوالً ِمْن أمه فَجاَِنتُْه  ،وََيُْبو َمره

َخَذْت بَِيِد ِ 
َ
ه فأ َاِط َحَّتر وازَ  ،صالتُُه يلَعَ  .(3)«...فأقاَمْتُه ىلع الِّصر

                                                 
= 

ولننيا ال ننرا  بننر  ،[262]طننر:  ﴾يتتننل حياتنننا فنسننيتاا﴿ :ك ننا  نناا تعننالي ،النسننيا  فيننر التننرع
 .«أل  الناس  غير مرلع ؛الاهوا

  لنر ييضنا ، لدلوات الرىير، وا716/ 7 لر، شعب اإلي ا ، و781/ 9 ،السنن الرىر  للىيا   (1)
وحسنننر بطر ننر شننعيب األرنننا و  فنن  تق ي ننر ، 338/ 1 ،معجنن  ابننن األلرابنن ، و111/ 1

 .119لجل  األفااي  ، ص 

، وصننققر 63، بننر   39ص  ، فضنني الةننلة للنني النىنن  يرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  (2)
 األلىان ، ف  تق ي ر لااا الرتاب.

القرنني  الترمناي فنن   ، وذكنره49، بننر   83يرر نر الطىراننن  فن  األحا ينن  الطنواا، ص  (3)
، وضنعفر الايث ن  فن  305/ 43، وابن لساكر ف  تناري   مشني، 252/ 4نوا ر األصوا، 
. واستشناد 6083، واأللىنان  فن  ضنعيع الجنامص الةنغير، بنر   280/ 7مج ص الزوا ند، 

بر اإلماي ابن ال ي  ف  لدة مواضص من كتىر، ف اا ف  الوابي الةنيب، طىعنة ال ذيند، تق يني 
 الخةناا فن  الترغينب كتناب فن  ال ندين  موسني يبنو القافظ رواه»: 229يو ، ص بشير ل
 هنناا: و نناا ،لننر شننرحا   و علننر ،لليننر كتابننر وبننني ،ال ر يننة الخننلا مننن والترهيننب ،ال نجيننة
 ، ندلا  بنن ايند بنن وللن  ،حار بنن ل نرو ال سنيب بن سعيد لن رواه ، دا   حسن حدي 
 ،القندي  هناا شنأ  يعظن  روحنر اَّلله   ند  تي ينة ابنن اإلسنلي شي  وكا  ، ىلة يبو وهلا
: 38ص ، و اا ابن ال ي  ف  كتابنر النرو ، «للير الةقة شواهد:  ي وا كا  ينر لنر وبلغن 

وهننو مننن  ،يصننوا السنننة تشنناد لننر :وسنن ع  شنني  اإلسننلي يعظنن  يمننر هنناا القنندي  و نناا»
، و نناا اإلمنناي 131/ 11، ويينند ذلننل العلمننة العيننن  فنن  ل نندة ال نناري، «يحسننن األحا ينن 

- نناا ابننن ال نني : كننا  شننيخنا »: 181/ 4 ،التنننوير شننر  الجننامص الةننغيرفنن   :الةنننعان  
وي نوا: يصنوا السننة  ،ويعجنب بنر ،ويفخن  شنأنر ،يعظ  يمنر هناا القندي  -يعن  ابن تي ية

= 
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= 

و نناا ال رطىن : هننو  ،و منن يحسننن األحا ين وهنن ،ورونني كننلي النىنوة يلننو  للينر ،تشناد لننر
 .«حدي  لظي  ذكر فير يل اا راصة
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الص ة ىلع  وأوقات : ُباضع وُباطن وأحبا لثاملبحث اثلا
 انليب 

دلتت انلصتب  ىلع أوهتا تقتا  يف أوقتات،  الص ة والست م ىلع انلتيب 
ضستالهم ىلع  حبا وُباضع، وُباطن، وأ معيهة، كما دلت انلصب  ىلع أو، يضصتهه وُ

 مطالقا  يف أي وقت، بدون حتديد، ومن هذه األُب  ما يأو:  انليب 

 يف التشهد اْلخري: الصالة ىلع انلِب  ول:اْل

ْجَ،َة ولفظ آخ، لالبخا ي:  -1 بَ  َعْن َكْع ل بْنل عض يَل: يَا  َسض ، قل
تَ ةض َعالَيْتَ َ قَتاَ :  َ مض َعالَيَْ  َفَقْد َعَ،ْفهَتاهض، فََكيْتَف الصه ا السه مه

َ
، أ ل اَّلله

ــِد، َكَمــا َصــلهْيَت ىلَعَ آِل » ــِد، َوىلَعَ آِل ُمَمه قُولـُـوا: اللهُهــمه َصــلِّ ىلَعَ ُمَمه
يٌد، اللهُهمه  ـِد، َكَمـا  إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِ ـِد، َوىلَعَ آِل ُمَمه بَـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه

 .(1)«بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ 

يل يَلَْه، قَاَ :  َعبْدل ولفظ آخ، لالبخا ي أيضا : عن  -2
َ
ال،همْحَنل ْبَن أ

ْجَ،ةَ  ييَنل َكْع ض ْبنض عض ي لَتَ   لَقل ْهدل
ض
اَل أ

َ
ه ، َفَقاَ : أ َ إلنه انلهتيبل يهتة   َهدل

ضَستاليمض َعالَيْتَ ،  ، قَتْد َعاللْمهَتا َكيْتَف ن ل تبَ  اَّلله الْهَا: يَا  َسض َخَ،َ  َعالَيْهَا، َفقض
ـِد، َوىلَعَ آِل »فََكيَْف وضَصِّلي َعالَيَْ َ قَتاَ :  َفُقولُـوا: اللهُهـمه َصـلِّ ىلَعَ ُمَمه
                                                 

َ َوَمَلِ َرَتننرس يسَةننلُّوَ  َلَلنني النهِىنن  ِ َيايَيَُّاننا الهننِايَن ﴿الىخنناري، كتنناب التفسننير، بنناب  ولننر:   (1) ِا ه اَّلله
ا وا َتْسِلي    .3797، بر   [52]األحزاب: «حَمنسوا َصلُّوا َلَلْيِر َوَسل ِ س
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ِد، َكَما َصلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْ  يـٌد، اللهُهـمه بَـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه رَاِهيَم، إِنهَك مَحِيـٌد جَمِ
ِد، َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ  ِد، َوىلَعَ آِل ُمَمه    .(1)«ُمَمه

ْجتَ،ةَ  ابْنل ولفظ ُسالم: عن  -3 ييَنل َكْع ض ْبتنض عض يل يَلَْه، قَاَ : لَقل
َ
 أ

 اَل
َ
ل ، َفَقاَ : أ تب ض اَّلله يهة  َخَ،َ  َعالَيْهَا  َسض ي لََ  َهدل ْهدل

ض
الْهَتا: قَتْد    أ َفقض

ضَساليمض َعالَيَْ  فََكيَْف وضَصِّلي َعالَيْتَ َ قَتاَ :  اللُهـمه  :قُولُـوا»َعَ،ْفهَا َكيَْف ن
ِد، َكَما َصلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيـٌد  ِد، َوىلَعَ آِل ُمَمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمه
ِد، َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم،  ِد َوىلَعَ آِل ُمَمه يٌد، اللُهمه بَارىلِْع ىلَعَ ُمَمه جَمِ

 .(2)«إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ 

 و -4
َ
وَْصا ليي َعْن أ

َ
ْسعضبٍد اأْل َُ ل  يل  ب ض اَّلله تَاوَا  َسض

َ
َوحَنْتنض   ، قَاَ : أ

ض  َ،وَتا اَّلله َُ ريض ْبتنض َستْعٍد: أَ بَاَدَة، َفَقاَ  َ ض بَشل ْن يفل ََماْللسل َسْعدل بْنل عض
َ
 َتَعتاىَل أ

ل  بَ  اَّلله َ َعالَيَْ  يَا  َسض تب ض ، فََكيَْف وضَصِّلي َعالَيْتَ َ قَتاَ : فَ وضَصِّلي َستَكَت  َسض
ل  ْ ض  اَّلله

َ
وه،ض لَْم َُْسأ

َ
ل  ،، َحَّته َتَمههيْهَا أ ب ض اَّلله ُهمه َصـلِّ الله  :قُولُوا: » ثضمه قَاَ   َسض

ِد، َكَما َصلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْرَاهِيمَ  ،ىلَعَ ُمَمهدِ  ـدِ  ،وىلََعَ آِل ُمَمه  ،َوَاـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه
َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاهِيَم يِف الَْعالَِمنَي، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيـٌد،  ،وىلََعَ آِل ُمَمهدِ 

اَلُم َكَما قَْد َعلِْمُتمْ   .(3)«وَالسه

يولفظ ابلخا ي: عن  -5
َ
يي  أ دل اعل َيٍْد السه ضبا: يَتا  محض ْم قَتال هض عه

َ
، أ

                                                 
 .2457، بر   الىخاري، كتاب الدلوات، باب الةلة للي النى    (1)

 .302بعد التشاد، بر    مسل ، كتاب الةلة، باب الةلة للي النى    (2)

 .305بعد التشاد، بر    مسل ، كتاب الةلة، باب الةلة للي النى    (3)
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، َكيَْف وضَصِّلي عَ  ل بَ  اَّلله ضتبا: »الَيْتَ َ قَتاَ :  َسض ـِد قضبل اللهُهـمه َصـلِّ ىلَعَ ُمَمه
ــِد  ــارىلِْع ىلَعَ ُمَمه ــرَاِهيَم، َوَا ــِه، َكَمــا َصــلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْ ْزوَاِوــِه َوُذرِّ هتِ

َ
وَأ

ْزوَاِوِه َوُذرِّ هتِِه، َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ 
َ
 .(1)«وَأ

ْقبََة بْنل َعْمتٍ،ووعهد ادلا قطين ع -6 وَْصا ليي عض
َ
ْسعضبٍد اأْل َُ يل 

َ
  ْن أ

ب ل اَّلله  ٌل َحَّته َجالََس َبنْيَ يََدْي  َسض ْقبََل  َجض
َ
هَْدهض  قَاَ : أ َفَقاَ : يَتا  ،َوحَنْنض عل

ل  بَ  اَّلله َ مض َعالَيَْ  َفَقْد َعَ،ْفهَاهض  ، َسض ا السه مه
َ
َعالَيَْ  إلَاا حَنْتنض فََكيَْف وضَصِّلي  ،أ

ل  ب ض اَّلله تَل لَتْم  َاالهيْهَا يفل َاَ تلهَاَ قَاَ : فََصَمَت  َسض نه ال،هجض
َ
ْحبَبْهَا أ

َ
َحَّته أ

ْ ض 
َ
ِّ إلَاا »ثضمه قَاَ :  ،َُْسأ ِّّ

ُ
ِِبِّ اْْل ـِد انلـه ه َفُقولُوا: اللهُهمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمه  ،َصلهْيُتْم يلَعَ

َوَاـارىلِْع ىلَعَ  ،وىلََعَ آِل إِبْـرَاهِيمَ  ،َكَمـا َصـلهْيَت ىلَعَ إِبْـرَاهِيمَ  ،مهدِ وىلََعَ آِل ُمَ 
 ِّ ِّّ

ُ
ــِِبِّ اْْل ــِد انله ــدِ ، ُمَمه ــرَاهِيمَ  ،وىلََعَ آِل ُمَمه ــَت ىلَعَ إِبْ ــا بَاَرْك وىلََعَ آِل  ،َكَم

 .  (2)«إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ  ،إِبْرَاهِيمَ 
ْقبََة بْنل َعْمتٍ،وَعْن ولفظ أمحد  -7 بٍد عض ْسعض َُ يل 

َ
ْقبَتَل  أ

َ
، قَتاَ : أ

ب ل اَّلله  ٌل َحَّته َجالََس َبنْيَ يََدْي  َسض تبَ     َجض هَْدهض، َفَقاَ : يَتا  َسض َوحَنْنض عل
ل  َ مض َعالَيَْ ، َفَقْد َعَ،ْفهَاهض، فََكيْتَف وضَصتِّلي َعالَيْتَ  إلَاا حَنْتنض اَّلله ا السه مه

َ
، أ

                                                 
   ال تن.، وت دي تخريجر ف  تخري  حدي2420الىخاري، بر    (1)

تهِةِي »، و اا: 118/ 7 ،سنن الدار طن  (2) ، و اا شعيب األرنا و  ولىند «َهَاا ِاْسَناِ  َحَسِن مس
وهنو حندي  »: 796ال ا ر األرنا و  ف  تق ي ا ا لجنل  األفاناي   لامناي ابنن ال ني ، ص 

، ويرر نننر 183، وي نننره األلىنننان  فننن  صنننفة الةنننلة، ص «$حسنننن ك نننا  ننناا الننندار طن  
، وحسنننن اسننننا ه 69، بنننر   66، ص اسننن اليي ال اضننن  فننن  فضننني الةنننلة للننني النىننن  

 .األلىان  ف  تق ي ر
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ل يفل َاَ تلهَا َاهه اَّلله  َاالهيْهَا تب ض اَّلله َحتَّته    َعالَيَْ َ قَاَ : فََصتَمَت  َسض
ْ ض 
َ
َل لَْم َُْسأ نه ال،هجض

َ
ْحبَبْهَا أ

َ
ه َفُقولُـوا: اللُهـمه »َفَقاَ : ، أ ْنُتْم َصـلهْيُتْم يلَعَ

َ
إَِذا أ

 ِّ ِّّ
ُ
ِد انلهِِبِّ اْْل ـ ،َصلِّ ىلَعَ ُمَمه  ،ِد، َكَمـا َصـلهْيَت ىلَعَ إِبْـرَاِهيمَ َوىلَعَ آِل ُمَمه

، َكَمـا بَاَرْكـَت ىلَعَ إِبْـرَاِهيمَ  ِّ ِّّ
ُ
ِِبِّ اْْل ِد انلـه  ،َوآِل إِبْرَاِهيَم، َوَاارىلِْع ىلَعَ ُمَمه

 .(1)«َوىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ 

ْجَ،ةَ  -8 تَ مض  ، َعْن َكْع ل بْنل عض ، السه ل تبَ  اَّلله قَاَ : قضالْهَتا: يَتا  َسض
َ ةض َعالَيَْ َ قَاَ :  قُولُوا: اللهُهمه َصـلِّ ىلَعَ »َعالَيَْ  قَْد َعَ،ْفهَاهض، فََكيَْف الصه

دِ  دِ  ،ُمَمه َوآِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد  ،َكَما َصلهْيَت ىلَعَ إِبْرَاِهيمَ  ،َوىلَعَ آِل ُمَمه
دِ جَمِ  ِد، َكَما بَاَرْكـَت ىلَعَ إِبْـرَاِهيمَ  ،يٌد، َوَاارىلِْع ىلَعَ ُمَمه َوآِل  ،َوىلَعَ آِل ُمَمه

ب ض ]ابن أي يله[ ، قَاَ  َعبْدض ال،همْحَنل «إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ  : َوحَنْنض َعقض
مْ   .  (2)«وََعالَيْهَا َمَعهض

يدٍ وعهد ابلخا ي  -9 يل َسعل
َ
تبَ   :قضالْهَا :قَاَ    اْْلضْد ليي  َعْن أ يَا  َسض

ل  اللهُهـمه َصـلِّ ىلَعَ  :قُولُـوا» :قَاَ   َفََكيَْف وضَصِّلي َعالَيَْ   ،َهَذا التهْسالليمض  ،اَّلله
ِد َيْبِدىلَع َوَرُسولَِك  ـدِ  ،َكَما َصلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيمَ  ،ُمَمه  ،َوَاارىلِْع ىلَعَ ُمَمه

دِ  بضب َاتاللٍ  َعتْن الالهيْتثل  ،«َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبْرَاِهيمَ  ،َوىلَعَ آِل ُمَمه
َ
 :قَاَ  أ

ِد َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيمَ » ِد َوىلَعَ آِل ُمَمه يمض  ،«ىلَعَ ُمَمه َثهَا إلبْتَ،اهل َحده
                                                 

 ، وصققر مق  و ال سند.17377، بر   333/ 78 ،مسند يح د (1)
 ، 18136، بننننر   33/ 33، ويح نننند، 1788كتنننناب السنننناو، نننننو  حرننننر، بننننر    ،سنننننن النسننننا   (2)

،  وصنققاا كلانا مق  نو ال سنند، وصنققر 18133، بنر   67/ 33، و18173، بر   67/ 33و
 «.بسند  يد»: 183ص  ، و اا ف  صفة صلة النى  1788األلىان  ف  صقيح النسا  ، بر   
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ٍم َوادله َ  ،ْبنض مَحَْزةَ  يل َحاال
َ
َثهَا اْبنض أ يتدَ َحده يُّ َعتْن يَزل َكَمـا » :َوقَتاَ   ،اَو ْدل

ـدِ  ،َصلهْيَت ىلَعَ إِبْرَاِهيمَ  ـدِ  ،َوَاـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه َكَمـا بَاَرْكـَت ىلَعَ  ،َوآِل ُمَمه
 .  (1)«َوآِل إِبْرَاِهيمَ  ،إِبْرَاِهيمَ 

يٍد اْْلضْد ليي وعهد ابلخا ي أيضا   يل َسعل
َ
تبَ   :قضالْهَا :قَاَ    َعْن أ يَا  َسض

ل  َ مض َعالَيَْ   ،اَّلله ِد  :قُولُوا» :قَاَ   َفََكيَْف وضَصِّلي  ،َهَذا السه اللهُهمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمه
ـدِ  ،َكَمـا َصـلهْيَت ىلَعَ إِبْـرَاهِيمَ  ،َيْبِدىلَع َورَُسولَِك  وىلََعَ آِل  ،َوَاـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه

 .  (2)«َوآِل إِبْرَاهِيمَ  ،َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبْرَاهِيمَ  ،ُمَمهدِ 

َ،يَْ،َة  وعهد الطحاوي عن -11 يل هض
َ
تبَ  اَّلله  أ  ،قَتاَ : قضالْهَتا: يَتا  َسض

ـدِ »َكيَْف وضَصِّلي َعالَيَْ  َ قَاَ :  ـِد،  ،قُولُـوا: اللُهـمه َصـلِّ ىلَعَ ُمَمه وىلََعَ آِل ُمَمه
َوآِل  ،َكَما َصـلهْيَت َواَاَرْكـَت ىلَعَ إِبْـرَاهِيمَ  ،وىلََعَ آِل ُمَمهدِ  ،َواَارىلِْع ىلَعَ ُمَمهدِ 

اَلُم َكَما قَْد َعلِْمتُمْ  ،إِبْرَاهِيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ     .(3)«وَالسه

لَشةَ وعن  -11 ِ ُكنها نُِعدُّ لِرَ »: َقالَْت ل اَعئ  ،ِسوَاَكُه َوَطُهـورَ ُ  ُسوِل اَّلله
 ُ ْن َيْبَعَثُه مِنَ  َفيَْبَعُثُه اَّلله

َ
  ،فََْْسـَتاىلعُ  ،اللهْيـلِ  لَِما َشاَِن أ

ُ
ـأ َو َُصـِّلِّ  ،َو ََتَوضه

َ  ،اَل ََيْلُِس فِيِهنه إاِله ِعْنَد اثلهامَِنـةِ  ،تِْسَع َرَكَعاِت  َو َُصـِّلِّ ىلَعَ  ،َوََيَْمـُد اَّلله

                                                 
َ َوَمَلِ َرَتننرس يسَةننلُّوَ  َلَلنني النهِىنن  ِ ﴿تعننالي:  ، كتنناب التفسننير، بنناب  ولننرصننقيح الىخنناري (1)  ه اَّلله

ا وا َتْسِلي    .3798بر    [61]األحزاب:  ﴾َيايَيَُّاا الهِايَن حَمنسوا َصلُّوا َلَلْيِر َوَسل ِ س
 .2139، بر   ، كتاب الدلوات، باب الةلة للي النى  صقيح الىخاري (2)
،  ناا 873، بنر   371/ 7 ،معجن  ابنن األلرابن  ، و13/ 1للطقناوي،  شر  مشري اآلثار (3)

بسننند صننقيح، ولننزاه ابننن ال نني  فنن  الجننل  : »181، ص صننفة صننلة النىنن   األلىننان  فنن 
 .«ل ق د بن اسقاا السراج، ث  صققر
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 ،َو َْقُعـدُ  ،ُثـمه يَُصـِّلِّ ااهاِسـَعةَ  ،َواَل يَُسلُِّم تَْسـلِيًما ،َو َْدُعو بَْْنَُهنه  ،نَبِيِِّه 
َ  ،وََذَكَر ََكَِمًة ََنْوََها ُثـمه يَُسـلُِّم  ،َو َـْدُعو ،َو َُصـِّلِّ ىلَعَ نَبِيِّـِه  ،َوََيَْمُد اَّلله

 .(1)«ديَُصِّلِّ َرْكَعتنَْيِ وَُهَو قَاعِ  ُثمه  ،تَْسلِيًما يُْسِمُعَنا

 يف آخر التشهد اْلول ىلع الصحيح. الصالة عليه اين: اثل
ْقبََة بْنل َعْمٍ،وع -1 وَْصا ليي عض

َ
بٍد اأْل ْسعض َُ يل 

َ
ٌل   ْن أ ْقبََل  َجض

َ
قَاَ : أ

ب ل اَّلله  هَْدهض   َحَّته َجالََس َبنْيَ يََدْي  َسض ل  ،َوحَنْنض عل تبَ  اَّلله  ،َفَقاَ : يَتا  َسض
َ مض َعالَيَْ  َفَقْد َعَ،ْفهَاهض  ا السه مه

َ
فََكيَْف وضَصِّلي َعالَيَْ  إلَاا حَنْنض َاالهيْهَا يفل  ،أ

ل  ب ض اَّلله ْ ض  َاَ تلهَاَ قَاَ : فََصَمَت  َسض
َ
َل لَْم َُْسأ نه ال،هجض

َ
ْحبَبْهَا أ

َ
ثضمه  ،َحَّته أ

ِّ َصله إلَاا »قَاَ :  ِّّ
ُ
ِِبِّ اْْل ِد انلـه ه َفُقولُوا: اللهُهمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمه َوىلَعَ آِل  ،ْيُتْم يلَعَ

دِ  ِد انلهِِبِّ  ،َوىلَعَ آِل إِبْرَاِهيمَ  ،َكَما َصلهْيَت ىلَعَ إِبْرَاِهيمَ  ،ُمَمه َوَاارىلِْع ىلَعَ ُمَمه
 ِّ ِّّ

ُ
دِ ، اْْل َك  ،َوىلَعَ آِل إِبْـرَاِهيمَ  ،ىلَعَ إِبْرَاِهيمَ  َكَما بَاَرْكَت  ،َوىلَعَ آِل ُمَمه إِنـه

 .  (2)«مَحِيٌد جَمِيدٌ 
ْقبََة بْنل َعْمتٍ،وولفظ أمحد  -2 بٍد عض ْسعض َُ يل 

َ
ْقبَتَل  َعْن أ

َ
، قَتاَ : أ

                                                 
، وبنقنوه ابنن 1773كتاب  ياي الليي وتطو  الناار، كينع النوتر بتسنص، بنر    ،سنن النسا   (1)

، 1191ما ننر، كتنناب الةننلة، بنناب مننا  ننا  فنن  الننوتر بننثلب ور ننا وسننىص وتسننص، بننر   
 .979، وصقيح ابن ما ر، بر   1773وصققر األلىان  ف  صقيح النسا  ، بر   

تهِةِي »، و اا: 118/ 7 ،سنن الدار طن  (2) ، و اا شعيب األرنا و  ولىند «َهَاا ِاْسَناِ  َحَسِن مس
وهنو حندي  »: 796ق ي ا ا لجنل  األفاناي   لامناي ابنن ال ني ، ص ال ا ر األرنا و  ف  ت

، ويرر نننر 183، وي نننره األلىنننان  فننن  صنننفة الةنننلة، ص «$حسنننن ك نننا  ننناا الننندار طن  
، وحسنننن اسننننا ه 69، بنننر   66، ص اسننن اليي ال اضننن  فننن  فضننني الةنننلة للننني النىننن  

 .األلىان  ف  تق ي ر
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ب ل اَّلله  ٌل َحَّته َجالََس َبنْيَ يََدْي  َسض تبَ     َجض هَْدهض، َفَقاَ : يَتا  َسض َوحَنْنض عل
ل  َ مض َعالَيَْ ، َفَقْد َعَ،ْفهَاهض، فََكيْتَف وضَصتِّلي َعالَيْتَ  إلَاا حَنْتنض ، اَّلله ا السه مه

َ
أ

ل َاالهيْهَا يفل َاَ تلهَا َاهه اَّلله  تب ض اَّلله َحتَّته    َعالَيَْ َ قَاَ : فََصتَمَت  َسض
ْ ض 
َ
َل لَْم َُْسأ نه ال،هجض

َ
ْحبَبْهَا أ

َ
ْنُتْم َصـلهيْ »َفَقاَ : ، أ

َ
ه َفُقولُـوا: اللُهـمه إَِذا أ ُتْم يلَعَ

 ِّ ِّّ
ُ
ِد انلهِِبِّ اْْل ـِد، َكَمـا َصـلهْيَت ىلَعَ إِبْـرَاِهيمَ  ،َصلِّ ىلَعَ ُمَمه  ،َوىلَعَ آِل ُمَمه

، َكَمـا بَاَرْكـَت ىلَعَ إِبْـرَاِهيمَ  ِّ ِّّ
ُ
ِِبِّ اْْل ِد انلـه  ،َوآِل إِبْرَاِهيَم، َوَاارىلِْع ىلَعَ ُمَمه

 .(2)،(1)«إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ َوىلَعَ آِل 

                                                 
   وصققر مق  و ال سند.، 17377، بر   333/ 78 ،مسند يح د (1)
يةل  للني نفسنر فن  التشناد األوا وغينره  وكا  : » اا األلىان  ف  صفة صلة النى   (2)

، والنسنا  [، وشنر  ذلنل ألمتنر حين  يمنره  بالةنلة للينر 7/373]يبو لوانة ف  صقيقر 
د[ بعنند السننلي لليننر، ف نند  ننالوا: يننا رسننوا اَّلل،  نند لل نننا كيننع نسننل  لليننل ]يي فنن  التشننا

ِ للي مق د ...»لليل؟  اا:   ةلنفريع  القدي ، فلن  يخنأ تشنادا   « ولوا: اللا  صي 
 و  تشنناد، ففيننر  لينني للنني مشننرولية الةننلة لليننر فنن  التشنناد األوا ييضننا ، وهننو منناهب 
اإلماي الشنافع ، ك نا ننأ للينر فن  كتابنر األي، وهنو الةنقيح لنند يصنقابر، ك نا صنر  بنر 

، طىص ال رتنب اإلسنلم ، 713/ 1، واستظاره ف  الروضة، 313/ 3النووي ف  ال ج و ، 
ارتيار الواير ابن هىيرة القنىل  ف  اإلفةنا ، ك نا ن لنر ابنن ر نب فن  ذيني الطى نات،  وهو

فنن  التشنناد، ولننيا فياننا  ، وي ننره، و نند  ننا ت يحا ينن  كثيننرة فنن  الةننلة لليننر 783/ 1
ييضننا  التخةننيأ ال شننار اليننر، بنني هنن  لامننة تشنن ي كنني تشنناد، و نند يور تاننا فنن  األصنني 

  ال ننتن؛ ألناننا ليسنن  للنني شننرطنا، وا  كاننن  مننن حينن  تعلي ننا ، ولنن  يور  شننيًا  مناننا فنن
ال عننني ي ننوي بعضنناا بعضننا ، ولننيا لل ننانعين ال خننالفين يي  لينني يةننح ي  يقننت  بننر، ك ننا 
فةلتر ف  األصي، ك نا ي  ال نوا برراهينة الزينا ة فن  الةنلة للينر فن  التشناد األوا للني: 

ا  للينر، بني ننر  ي  منن فعني م ا   يصني لنر فن  السننة، و  برهن« اللا  صي للي مق د»
... وللنني حا مق نند ، ولننوا: اللانن  صنني للنني مق نند»ال ت نندي:  ذلننل لنن  ينفننا يمننر النىنن  

 .177، صفة الةلة ص«ال 
، وفن  غينره، ي  الةنلة ارتار شيخنا العلمة اإلماي ابن باا ف  كتابر صفة صنلة النىن    ل :

= 
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 :يف آخر ااعِن القنوت الصالة عليه الث: اثل

ا الَْقتا ليه  : عن عبد اَّلله بن احلا ث 
َعتاا  بَا َحالليَمتَة مض

َ
نه أ

َ
ََكَن » : أ

 .(1)«يِف الُْقُنوتِ  يَُصِّلِّ ىلَعَ انلهِِبِّ 

 يف صالة اْلنازة بعد ااكبرية اثلانية،  الصالة عليه رابع: ال
،  ، قا : سمعت أبا أمامة بتن ستهل بتن حهيتف: ن الزه،يع -1

إن السهة يف ا ة اجلهااة، أن يق،أ بفاحتة  قا : : حيدث  سعيد بن املسي 
أول » عن الشعيب، قا : الكعاب، ويصِّلي ىلع انليب اه اهلل عالي، وسالم ثم

، واثلاوية ا ة ىلع انلتيب  اْلنازة ثناِن ىلع اهللتكبرية من الصالة ىلع 
(2)، واثلاثلة داعء لالميت، وال،ابعة الس م. 

 : أو، يكَب ىلع اجلهااة ويصِّل ىلع انلتيب بعن ابن عم،  -2
                                                 

= 
 ضي.ف  التشاد األوا مستقىة، وهو األف للي النى  

، 137، بننر   87، ص يرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  كتنناب فضنني الةننلة للنني النىنن   (1)
هنناا »: 167/ 7فنن  تخننري  يحا ينن  األذكننار، نتننا   األفرننار  و نناا القننافظ ابننن حجننر فنن 

، وهو حرنر يرر ر اس اليي ال اض  ف  كتاب فضي الةلة للي النى   ،مو وف صقيح
سنننا ه ا»: 87، ص ، و نناا األلىننان  : فنن  تق ي ننر لفضنني الةننلة للنني النىنن  «حنندي  فيننر

اطلعن  للني بعن  اآلثنار الثابتنة لنن »: 177/ 7، و اا األلىان  فن  اروا  الغليني، «مو وف
حرر  نوت النوتر  ف لن  ب شنرولية ذلنل    ف   وفياا صلتا  للي النى ،بع  الةقابة

وانظنر: تلخنيأ صنفة  ،:. انتاي كلي األلىان  «فتنىر  تلخيأ صفة الةلة  وسجلتر ف
 .33، ص صلة النى  

و ناا  ،91، بنر   77، ص يرر ر اس اليي ال اض  ف  كتاب فضي الةنلة للني النىن   (2)
 «.صقيحاسنا ه مو وف «األلىان  ف  تق يي كتاب فضي الةلة: 
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 امهلل بارىلع فيه وصل عليه واغفر َل وأورا  حـوض نبيـك»ثم يقب  : 
»(1).   

يٍد  -3 يل َسعل
َ
يدل بْنل أ ليي َعْن َسعل بلي،ل : الَْمْقَبض

َ
بَتا  : ، َعْن أ

َ
َ  أ

َ
وهت،ض َستأ

َ
أ

َ،يَْ،ةَ  َ،يَْ،ةَ   هض بضب هض
َ
ِ : » َكيَْف تضَصِّلي ىلَعَ اجْلَهَاَاةلَ َفَقاَ  أ نَا، لََعْمـُر اَّلله

َ
أ

 َ ُْت، ومََحِـْدُت اَّلله ِه ْهلَِها. فَنَِذا ُوِضَعْت َك
َ
تهبُِعَها ِمْن أ

َ
ىلَُع. أ ِِ ْخ

ُ
 َوَصـلهْيُت  ،أ

: «. ىلَعَ نَبِيِّهِ  قضب ض
َ
َمتِـَك ََكَن »ثضمه أ

َ
اللهُهمه إِنهُه َيْبُدىلَع وَاْبـُن َيْبـِدىلَع وَاْبـُن أ

نَْت 
َ
ْن اَل إََِلَ إاِله أ

َ
ًدا َيْبُدىلَع َوَرُسولَُك  ،يَْشَهُد أ نه ُمَمه

َ
ْعلَـُم بِـهِ  ،وَأ

َ
نَْت أ

َ
 ،وَأ

َوإِْن ََكَن ُمِسـًْئا، َفَتَجـاَوْز َيـْن  ،َسانِهِ اللهُهمه إِْن ََكَن ُمِْسًنا، فَزِْا يِف إِحْ 
ْورَ ُ، َواَل َتْفتِنها َبْعَد ُ  ،َسَِّْئاتِهِ 

َ
 .(2)«اللهُهمه اَل ََتِْرْمَنا أ

  :يف اخلطب الصالة ىلع انلِب امس: اخل
لك خطبـة لـْس »أو، قا :  عن انليب  حلديث أي ه،ي،ة  -1

   .(3)«فيها تشهد فيه َكِلد اْلذماِن
                                                 

 ناا   ،97، بنر   77، ص يرر ر اس اليي ال اض  ف  كتاب فضني الةنلة للني النىن   (1)
، و ناا الشني  األلىنان  «ر النر ث نات»: 90األرنا و  ف  تق ي ر للي  ل  األفاناي  ، ص 

 «.اسنا ه مو وف صقيح»تق ي ر: ف  

/ 6، األوسنن   بننن ال نننارو ، واللفننظ لننر،17، بننر   778/ 1 ، وطننأال فنن  مالننل يرر ننر (2)
، 77، ص اسنن اليي ال اضنن  فنن  كتنناب فضنني الةننلة للنني النىنن  و ،3131، بننر   383
،و ناا «ر النر ث نات»: 90 اا األرنا و  ف  تق ي نر للني  نل  األفاناي  ، ص   ،93بر   

 «.اسنا ه مو وف صقيح»تق ي ر: الشي  األلىان  ف  

والترمناي، كتناب النرنا ،  ،3832ر   بن كتاب األ ب، باب فن  الخطىنة، ،يرر ر يبو  او  (3)
، ولفظننر: 8022، بنر   492/ 24 ،ويح نند ،2202بناب منا  ننا  فن  رطىننة النرنا ، بنر   

= 



 مواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصالة على النبي 
18 

َحيَْفةَ عن  -2 يل جض
َ
ي  : َعْبنض بْنض أ َ ل يلَعل تْن  ض يل مل

َ
، َوَكَن  قَتاَ : ََكَن أ

هََْبَ  َد الْمل وه،ض َاعل
َ
: أ يل

َ
ثيَنل أ ، فََحده هََْبل َد اهلَل َتَعتاىَل  -َيْعينل َعالليًّا  -حَتَْت الْمل فََحمل

ي  ، وََاهه ىلَعَ انلهيبل ثىَْن َعالَيْ،ل
َ
بُو بَْكِر، »، َوقَاَ : َوأ

َ
ِة َبْعَد نَبِيَِّها أ مه

ُ
َخرْيُ َهِذ ِ اْْل

َحبه 
َ
رَْيَ َحْيُث أ

ْ
 .(1)«وَاثلهايِن ُيَمُر، َوقَاَل: ََيَْعُل اهلُل َتَعاََل اخل

يف  وج  الصت ة ىلع انلتيب أفمن »: :قا  اإلمام ابن القيم  -3
آثتا ا  عتن  :، واكت، (2)«فقب  يف اغيتة الضتعف ،اْلطبة دون التشهد

ثتم يف اْلطبتة،  بعه الصحابة واتلابعني تد  ىلع الص ة ىلع انليب 
 ُت،ا  أيف اْلطت  َكن   فهتذا ديلتل ىلع أن الصت ة ىلع انلتيب» قا :

 ما وجب ها فيععمد ديلت   أو، َجعنيأ عهد الصحابة  مع،وفا   ،ُشهب ا  
 .(3)«ىل مثال،كو ،يل،إل  املصري 

 بعد إوابة املؤذن الصالة ىلع انلِب سااس: ال
ل  -1 و بْنل الَْعتا ل َعْن َعبْدل اَّلله ه ب بْنل َعْم،ل َع انلهتيبل وهت،ض َستمل

َ
 ، أ

                                                 
= 

ْطَىننةس الهِتنن  َلننْيَا ِفيَاننا َشننَااَ ةِ، َكاْلَيننِد اْلَجننْاَما ِ »   والىيا نن و ننو  اسنننا ه مق  ننو ال سننند، ،«اْلخس
، «اسنننا ه صننقيح»و : ، و نناا مق  ننر األرنننا 6792ر   بنن، 7/42 ،وابننن حىننا  ، 4/609

، بنننر   2420/ 7 ،التعلي نننات القسنننا  للننني صنننقيح ابنننن حىنننا وصنننققر األلىنننان  فننن  
 .«ال  طولة :اليد الجاما »: 429 ص ، ل  األفااي   : في: اا ابن ال ي  ، 6785

.، و ناا شنعيب « نوياسننا ه »، و اا مق  و ال سند: 747، بر   606/ 6 ،يرر ر يح د (1)
 «.اسنا ه حسن»: 373ولىد ال ا ر األرنا و  ف  تق ي ا ا لجل  األفااي  ، ص 

 .319ص  ، ل  األفااي (2)

 .371ص  ، ل  األفااي (3)
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 : ب ض ب ض »َيقض ثَْل َما َيقض ضبا مل بل فَايَن، َفقض ْععضمض الْمض ، فَإلوه،ض َمْن  ،إلَاا َسمل ه
ثضمه َاالُّبا يلَعَ

ه َاَ ة  َاهه  تيالََة، َاهه يلَعَ َ الْبَسل َ  ل تا، ثضتمه َستالضبا اَّلله ض َعالَيْ،ل بلَها َعرْش  اَّلله
بَادل اَّلَلي  ْن عل ، اَل تَ ْبَ ل إلاله للَعبٍْد مل لٌَة يفل اجْلَههةل َها َمْْنل تبَن فَإلعه كض

َ
ْن أ

َ
ب أ  ْجض

َ
، َوأ

َفاَعةض  يالََة َحالهْت َ ض الشه َ   ل الْبَسل
َ
َب، َفَمْن َسأ وَا هض

َ
 .(1)«أ

 :اإلقامة بعد إوابة املؤذن يف الصالة ىلع انلِب سابع: ال
ي  َز ل ٍل الْمض َرفه ل بْنل مض ل   َعْن َعبْدل اَّلله بَ  اَّلله نه  َسض

َ
َبـنْيَ لُكِّ » :قَاَ   أ

َذاَننْيِ َصاَلةٌ 
َ
، فيضصهه ىلع انلتيب ألن اإلقامة أاان ؛(2)«لَِمْن َشاِنَ  ،ثََ ث ا ،أ
  يف معابعتة  بيف وهايعها، كما د  عالي، حديث عبد اَّلله بتن عمت،و

 األاان.

 : يف أوَل ويف آخر :عند ادلاعِن الصالة ىلع انلِب امن: اثل
تابل  -1 َمتَ، بْتنل اْلَطه ٌٌ َبـنْيَ إلنه »، قَتاَ :  َعتْن عض اَعَِن َمْوقُـو ادلُّ

ٌِن،  ْرِض اَل يَْصَعُد ِمْنُه ََشْ
َ
َماِنِ وَاْل َ ىلَعَ نَبِيَِّك السه  .»(3) َحَّته تَُصِّلِّ

                                                 
، كتاب الةلة، باب استقىاب ال وا مثي  وا ال نذذ  ل نن سن عر، ثن  يةنل  للني (  مسل 1)

 .483، ث  يسأا اَّلله لر الوسيلة، بر   النى  
، 263الىخنناري، كتنناب األذا ، بنناب كنن  بننين األذا  واإل امننة، ومننن ينتظننر اإل امننة، بننر   (  2)

 .848، كتاب صلة ال سافرين و ةرها، باب بين كي يذانين صلة، بر   مسل و
، و ناا ابنن 382بنر    ،كتاب الوتر، باب ما  ا  ف  فضي الةنلة للني النىن   ،( الترماي3)

ف  صنقيح  ، وصققر لغيره األلىان «سنا   يداوهاا »: 272/ 2 ،فاروامسند الكثير ف   
تقفنننة النننااكرين بعننندة ، و ننناا الشنننوكان  فننن  2292، بنننر   698/ 6الترغيننب والترهينننب، 

أل  ذلننل م ننا   مجنناا  ؛وللو ننع فنن  مثنني هنناا حرنن  الرفننص»: 37ص  ،القةننن القةننين
= 
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ي ع -2 دِ  لُكُّ ُااَعِِن َمُْجوٌب َحَّته يَُصَّله »قَاَ :   ْن يلَعل َوآِل  ،ىلَعَ ُمَمه
دِ   .»(1) ُمَمه

بَيْتدٍ  -3 َع فََضالََة بَْن عض وه،ض َسمل
َ
ثَهَا أ ، َحده ي   َعْن َعْم،لو بْنل َماللٍ  اجْلَهيْبل

ل  ب ل اَّلله َ   َسض ب ض اهللل   َااحل َع  َسض : َسمل ب ض تَ ةل،  َيقض ت   يَتْدعضب يفل الصه  َجض
 َ ،ل اَّلله

ي  َولَْم يَْذكض ل  ، َولَْم يضَصلي ىلَعَ انلهيبل ب ض اَّلله  «َعِجـَل َهـَذا»:  َفَقاَ   َسض
 بِتَْحِميـِد َراِّـهِ إَِذا َصَّله »َفَقاَ  َ ض َوللَررْيلهل:  ،ثضمه َداَعهض 

ْ
َحُدُكْم فَلْيَْبَدأ

َ
وَاثلهَنـاِنِ  ،أ

 .(2)«، ُثمه ِِلَْدُع َبْعُد بَِما َشاِنَ  َعلَْيِه، ُثمه ِِلَُصلِّ ىلَعَ انلهِِبِّ 

                                                 
= 

 «.لل تاا  فير
، بنر   118/ 1، وفن  ال عجن  الرىينر، 771، بر   773/ 1 ،ال عج  األوس الطىران  ف   (1)

: 113/ 13 ،مج نص الزوا ند، و اا الايث ن  فن  163/ 3، والىيا   ف  شعب اإلي ا ، 771
  ،الترغينننب والترهينننبفننن   ، و ننناا ال نننناري«ور النننر ث نننات ،وسننن رواه الطىرانننن  فننن  األ»
وال و ننوف  ،ورفعننر بعضننا  ،ورواتننر ث ننات ،رواه الطىراننن  فنن  األوسنن  مو وفننا   »: 333/ 7

، 1176، بننر   797/ 7لغيننره فنن  صننقيح الترغيننب والترهيننب،  ، وصننققر األلىننان «يصننح
وهننو فنن  »: 7336، بننر   63/ 6 ،سلسننلة األحا ينن  الةننقيقةو نناا العلمننة األلىننان  فنن  

 «.773 ص ،ك ا  اا السخاوي ،أل  مثلر   ي اا من  ىي الريي ؛حر  ال رفو 
، واللفنظ لنر، ويبنو  او ، كتناب النوتر، بناب الندلا ، 77937، بنر   313/ 39 ،مسند يح د (2)

، 3377، والترمنناي، كتنناب النندلوات، بنناب حنندثنا لىنند اَّلله بننن معاويننة، بننر   1381بننر   
فن  الةنلة، بنر    والنسا   ف  السنن، كتاب السناو، بناب الت جيند والةنلة للني النىن  

/ 39،  سنننند، و ننناا مق  نننو ال131، بنننر   81، ويرر نننر اسننن اليي ال اضننن ، ص 1783
، 6771، وصننققر األلىننان  فنن  صننقيح يبنن   او ، «سنننا ه صننقيح، ر الننر ث نناتا»: 313
 .7717، وصقيح الترماي، بر   1331بر   
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 :(1)وَل ثالث مراتب
 . تعاىل قبل ادلاعء: يصه عالي، بعد محد اَّلله املرتبة اْلوَل
 يصه عالي، يف أو  ادلاعء، وأوسط،، وآخ،ه. املرتبة اثلانية:
: يصه عاليت، يف أو  ادلاعء، وآخت،ه ولعتل حاجعت، املرتبة اثلاثلة

 بيههما.

 عند اخول املسجد؛   ىلع انلِبوالسالم الصالة اسع: اا
إاا دختل   قتا : َكن  ستب  اهلل عن أنتس بتن مالت   -1

َسـم »وكاا خ،  قتا :  ،«دىلع ممر  صلر  همر ، الله َسم اَّلله »املسجد قا : 
 .(2)«دىلع ممر  صلر  همر ، الله اَّلله 

إذا اخل أحدكم »قا :   أن  سب  اَّلله  عن أي ه،ي،ة و -2
، وِلقـل: امهلل فلْسـلم ىلع انلـِب  -أو أىت إَل املسـجد  -املسجد 

امهلل  ، وِلقـل:افتح ِل أبواب رمحتك، وإذا خرج فلْسلم ىلع انلـِب 
ــن  ــذين م ــرويمأع ــيطان ال وقتتا  ابتتن ُكتت،م يف حديثتت،: «. الش

 .(3)«واعصم »

                                                 
 .475انظر:  ل  األفااي   لاماي ابن ال ي ، ص  (1)

الث نر ال سنتطاب ، وصنققر األلىنان  فن  88، بنر   227 ، صوالليلنة  بنن السنن  ل ي الينوي (2)
 .207، ص ف  ف ر السنة والرتاب

، وحسنننر 465/ 2، وهننو فنن  القنناك ، 82، بننر   224 ، صل نني اليننوي والليلننة  بننن السننن  (3)
 .208، ص الث ر ال ستطاب ف  ف ر السنة والرتاباأللىان  ف  
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ي ولفظ أي داود، يف ال،وايتة اثلاويتة  : عتن -3
َ
ي أ

َ
ْو أ

َ
َيْتٍد، أ  محض

وَْصتا ليه 
َ
َسيٍْد اأْل

ض
ل َ  ا،َ قت أ تب ض اَّلله َحـُدُكُم »: : قَتاَ   َسض

َ
إَِذا َاَخـَل أ

بْوَاَب رمَْحَتِـَك، ،  الَْمْسِجَد فَلَُْْسلِّْم ىلَعَ انلهِِبِّ 
َ
ُثمه ِِلَُقْل: اللهُهمه اْفَتْح ِِل أ

لَُك ِمْن فَْضلَِك 
َ
ْسأ

َ
 .(1)«فَنَِذا َخَرَج فَلَْيُقْل: اللهُهمه إيِنِّ أ

ل و -4 ب ل اَّلله َمَة بلهْتل  َسض ل    َعْن فَاطل تب ض اَّلله   ، قَالَْت : ََكَن  َسض
: تب ض َد َيقض ِ ِمْسِب» إلَاا َدَخَل الَْمْسجل ِ  اَّلله ـالَُم ىلَعَ َرُسـوِل اَّلله ، اللهُهـمه ، وَالسه

بْوَاَب رمَْحَتَِك 
َ
ِ » َوكلَاا َختَ،َ   قَتاَ :، «اْغِفْر ِِل ُذنُوِِّب, وَاْفَتْح ِِل أ ، ِمْسِب اَّلله
 ِ ــوِل اَّلله ــالَُم ىلَعَ َرُس ــوَاَب وَالسه بْ

َ
ــَتْح ِِل أ ــوِِّب، وَاْف ــْر ِِل ُذنُ ــمه اْغِف ، اللهُه

 .(2)«فَْضلَِك 

 عند اخلروج من املسجد، الصالة ىلع انلِب والسالم عليه عارش: ال
يل لفظ ابن ماج،:  -1

َ
َ،يَْ،ةَ  َعْن أ ل   هض بَ  اَّلله نه  َسض

َ
إَِذا » :قَتاَ   أ

َحُدُكُم الَْمْسِجَد فَلَُْْسلِّْم ىلَعَ انلهِِبِّ 
َ
 اللهُهـمه اْفـَتْح ِِل  :َوِْلَُقـلِ  ، َاَخَل أ

بْوَاَب رمَْحَتَِك 
َ
ر  ،أ ِِبِ

 للهُهـمه اْعِصـْمِ  ا :َوِْلَُقـل ،َوإَِذا َخَرَج فَلَُْْسلِّْم ىلَعَ انله
ْيَطاِن الرهِويمِ   .(3)«ِمَن الشه

                                                 
، وصنققر 325لة، باب ما ي وا الر ني لنند  رولنر ال سنجد، بنر   يبو  او ، كتاب الة (1)

 .330األلىان  ف  صقيح يب   او ، بر   

 ،772ابننن ما ننر، كتنناب ال سننا د والج الننات، بنناب النندلا  لننند  رننوا ال سننجد، بننر   (  2)
 .269-2/268 ،صقيح ابن ما ر ف وصققر األلىان  

بنر    ،772الندلا  لنند  رنوا ال سنجد، بنر    كتاب ال سنا د والج النات، بنابابن ما ر، ( 3)
 .269/ 2، وصققر األلىان  ف  صقيح ابن ما ر، 773
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َمَة و -2 ل  َعْن فَاطل تب ل اَّلله ل   بلهْتل  َسض تب ض اَّلله   ، قَالَتْت: ََكَن  َسض
: تب ض َد َيقض ِ  ِمْسِب» إلَاا َدَخَل الَْمْسجل ِ اَّلله ـالَُم ىلَعَ َرُسـوِل اَّلله ، اللهُهـمه ، وَالسه

بْوَاَب رمَْحَتَِك 
َ
ِ »، َوكلَاا َختَ،َ   قَتاَ : «اْغِفْر ِِل ُذنُوِِّب, وَاْفَتْح ِِل أ ، ِمْسِب اَّلله
 ِ ــوِل اَّلله ــالَُم ىلَعَ َرُس ــوَاَب وَالسه بْ

َ
ــَتْح ِِل أ ــوِِّب، وَاْف ــْر ِِل ُذنُ ــمه اْغِف ، اللهُه

 .  (1)«فَْضلَِك 

 :ىلع الصفا الصالة ىلع انلِب ااع عْش: احل
ثهتا  :سحاق يف كعاب،إسماعيل بن إ وى »: :قا  اإلمام ابن القيم 

َكن   أن انلتيب بعن ابتن عمت،  ،ثها وافع ،بن حيىي ،ثها همام ،هدبة
 وحتده ال  يت   ،   ال هلإ إال اَّلله  :يقتب  يكَب ىلع الصتفا ث ثتا  

، ثتم ثم يصتِّلي ىلع انلتيب ، احلمد، وهب ىلع لك يشء قدي، املال ، و 
 .(2)«ويطيل القيام وادلاعء، ثم يفعل ىلع امل،وة حنب ال  ،يدعب

                                                 
 ،772ابننن ما ننر، كتنناب ال سننا د والج الننات، بنناب النندلا  لننند  رننوا ال سننجد، بننر   (  1)

 .269-2/268 ،صقيح ابن ما ر ف وصققر األلىان  
اسن اليي ال اضن   :، و ند يرر نر ك نا  ناا اإلمناي ابنن ال ني  479 نل  األفاناي  ، ص  (2)

فضني ،  ناا األلىنان  فن  تق ي نر ل87، بنر   73، ص ف  كتابر فضي الةنلة للني النىن  
فد  نافعا  ل  يدرع ل ر، لرنن فن   ؛من طص ،اسنا ه مو وف: »75ص  ،الةلة للي النى  

فد  صح هناا فيرنو   ند  ؛ «ي  ابن ل ر» :ن ل  لن ال ةنع 479] بن ال ي [ ص  الجل 
 واَّلله ، ويرو  السند حينًا متةل  صقيقا ، وهاا م نا يسنتىعده ،س   من نسختنا لفظة )ابن(

، و ناا شنعيب ولىند ال نا ر األرننا و  بعند سنياا القندي  لنند ابنن ال ني  فن   نل  «يلل 
كننا  يرىننر للنني الةننفا ثلثننا ...  النىنن  لننن نننافص لننن ابننن ل ننر ي  »: 479األفانناي  ، ص 

القدي ،  اا: واسنا ه صقيح، و د س ط  لفظة )ابنن( مننر ]يي: منن كتناب فضني الةنلة 
 .«إلس اليي ال اض [، فتستدرع فير للي النى  
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 املروة: ىلع الصالة ىلع انلِب اين عْش: اثل
ثهتا  :سحاق يف كعاب،إسماعيل بن إ وى »: :قا  اإلمام ابن القيم 

َكن   أن انلـِب بعن ابتن عمت،  ،ثها وافع ،بن حيىي ،ثها همام ،هدبة
 وحــد  ال رش ــك َل، َل ال هلإ إال اَّلله  يقــول: يكــِ ىلع الصــفا ثالثــاً 

، ثـم ثـم يصـِّلِّ ىلع انلـِب ، امللك، وَل احلمد، وهو ىلع لك َشِن قدير
 .(1)«و طيل القيام وادلاعِن، ثم يفعل ىلع املروة َنو ذلك ،يدعو

 عند اوتماع القوم قبل تفرقهم الصالة ىلع انلِب الث عْش: اثل
َ،يَْ،َة  -1 يل هض

َ
ي َعْن أ َما َولََس قَـْوٌم جَمْلًِسـا » قَاَ : ، َعنل انلهيبل

َ فِيِه، َولَْم يَُصلُّوا ىلَعَ نَبِيِِّهْم، إاِله ََكَن َعلَْيِهْم تَِرةً، فَنِْن َشاَِن  لَْم يَْذُكُروا اَّلله
 َ َبُهْم َوإِْن َشاَِن َغَفَر ل  .(2)، وهذا لفظ الرتمذي«ُهمْ َعذه

َ،يَْ،ةَ  -2  يل هض
َ
ي  َعْن أ َعَد قَـْوٌم َمْقَعـًدا اَل »قَاَ :  ، َعنل انلهيبل ََ َما 

 َ ةً يَْوَم ، َو َُصلُّوَن ىلَعَ انلهِِبِّ  يَْذُكُروَن فِيِه اَّلله ، إاِله ََكَن َعلَْيِهْم َحْْسَ
                                                 

، و ناا 87، بنر   73، ص يرر ر اس اليي ال اض  ف  كتابر فضي الةلة للني النىن   (1)
، «واسننا ه صنقيح»: 479شعيب ولىد ال ا ر األرنا و  ف  تق ي ا ا لجل  األفااي، ص 

 .وت دي تخريجر والرلي للي اسنا ه ف  الاي  ىلر

، بنر   (  2) ، 4480الترماي، كتاب الدلوات، باب ما  ا  ف  ال وي يجلسو  و  يناكرو  اَّلله
ويرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  فضنني ، 230/ 4رمنناي، وصننققر األلىننان  فنن  صننقيح الت

، ولنر «حدي  صنقيح»: 63، و اا األلىان  ف  تق ي ر، ص 63، بر   الةلة للي النى  
يرر ر الطىران  ف  ال عج  الرىير، والدلا ،  ناا السنخاوي شاهد من حدي  يب  يمامة 

، و نناا لىنند ال ننا ر األرنننا و  وشننعيب «لننر ث نناتبسننند ر ا»: 250فنن  ال ننوا الىننديص، ص 
 «.  اسنا ه  وي»: 206األرنا و  ف  تق ي ا ا لجل  األفااي  ، ص 
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َنهَة لِلثهوَاِب الِْقَياَمِة، َوإِْن َاَخلُوا 
ْ
   .(1)«اْل

ل َعْن َجابلٍ،  -3 ب ض اَّلله َما اْوتََمَع قَوٌْم ُثـمه َتَفرهقُـوا »:  ، قَاَ  : قَاَ   َسض
ْنََتِ ِويَفةِ َيْن َغرْيِ ذِْكرِ اهللِ ، وََصالَةِ ىلَعَ انلهِِبِّ 

َ
 .(2)«، إاِله قَاُموا َيْن أ

َ،يَْ،َة  -4 يل هض
َ
ل َعْن أ ب ض اَّلله َما اْوَتَمَع قَـْوٌم يِف »: ، قَاَ : قَاَ   َسض

ِِبِّ  ـالَةِ ىلَعَ انلـه ِ ، وَالصه ، إاِله ََكَن جَمْلِِس ، َفَتَفرهقُوا ِمـْن َغـرْيِ ِذْكـِر اَّلله
ةً يَْوَم الِْقَياَمةِ   .(3)«َعلَْيِهْم َحْْسَ

يٍد اْْلضتْد ليي و -5  يل َستعل
َ
َمـا »:  ستب  اَّلله  : قتا قَتاَ    َعْن أ

ِِبِّ  ـٌة  َولََس قَْوٌم جَمْلًِسا لَْم يَُصله فِيِه ىلَعَ انلـه إاِله ََكنَـْت َعلَـْيِهْم َحْْسَ

                                                 
، وصننقح اسنننا ه 691، بننر   367/ 7، وابننن حىننا ، 9916، بننر   33/ 11 ،مسننند يح نند( 1)

فن  مج نص  و اا الايث  ، وصققر، 397/  1،والقاك مق  و ال سند، ومق ي ابن حىا ، 
، وصققر األلىان  فن  التعلي نات «ور الر ر اا الةقيح ،رواه يح د»: 79/  13الزوا د، 

  ،سلسننلة األحا ينن  الةننقيقة، وفنن  693، بننر   13/ 7القسننا  للنني صننقيح ابننن حىننا ، 
، ولننر شنناهد 1613، بننر   713/ 7، وفنن  صننقيح الترغيننب والترهيننب، 71، بننر   168/ 1

، 66، بننر   الةننلة للنني النىنن   ، يرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  فضننيلننن يبنن  سننعيد 
 .«اسنا ه صقيح مو وفا ، ولرنر ف  حر  ال رفو »: 67و اا األلىان  ف  تق ي ر، ص 

شننننعب   فنننن  والىيا نننن، 639ص  ،النننندلا  للطىرانننن و ،1813، بننننر   313/ 3 ،مسنننند الطيالسنننن  (2)
، «ِاْسننَا ِ رواتنر ث ناتَهنَاا »: 383/ 1 ،اتقناف الخينرة ال انرة،  اا الىوصنيري فن   7/713 ،اإلي ا 

هناا لنندي للني شننر   : ال  دسنن  ناا يبنو لىند اَّلله »: 96 ص ، ننل  األفاناي  و ناا ابنن ال ني  فن  
، و نناا «ور الننر ر نناا الةننقيح»: 33/ 3 ،نتننا   األفرننار فنن  ابننن حجننر، و نناا القننافظ «مسننل 

ر ناا الةنقيح ور النر »: 161ص  ،ال وا الىديص فن  الةنلة للني القىينب الشنفيصالسخاوي ف  
 .6631، بر   صقيح الجامص الةغير، وصققر األلىان  ف  «للي شر  مسل 

، وصننققر شننعيب األرنننا و ، فنن  صننقيح ابننن 693، بننر   361/ 7 ،صننقيح ابننن حىننا  (3)
 .689، بر   711/ 3، وصققر األلىان  ف  التعلي ات القسا ، 361/ 7حىا ، 
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َنهةَ 
ْ
 .(1)«َوإِْن َاَخلُوا اْل

 عند ذكر  الصالة ىلع انلِب رابع عْش: ال
َ،يَْ،َة ع -1 يل هض

َ
ه ْن أ نه انلهيبل

َ
هََْبَ  ، أ آِمنَي، آِمنَي، »َفَقاَ :  ،َ ََق الْمل

هْتَت تَْصتهَعض َهتَذاَ َفَقتاَ : «آِمنيَ  ، َمتا كض ل بَ  اَّلله يَل َ ض: يَا  َسض قَـاَل ِِل »، قل
بََوْ ـهِ 

َ
ْاَرىلَع أ

َ
ْنُف َيْبِد أ

َ
ِ ُل: َرِغَم أ ِْ َنهـَة،  ،ِو

ْ
َحـَدُهَما لَـْم يُْدِخلْـُه اْل

َ
ْو أ

َ
أ

ْنُف  ،قُلُْت: آِمنيَ 
َ
َيْبِد َاَخَل َعلَْيِه َرَمَضاُن لَـْم ُيْيَفـْر ََلُ،  ُثمه قَاَل: َرِغَم أ

ْنُف اْمرِِئ ُذكِْرَت ِعْنَد ُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَْيـَك،  ،َفُقلُْت: آِمنيَ 
َ
ُثمه قَاَل: َرِغَم أ

 .  (2)«َفُقلُْت: آِمنيَ 
ُّ َعْن َجابلٍ،  -2 َد انلهيبل ، َفَقتاَ :  ، قَاَ : َاعل هََْبَ  ،آِمـنيَ  ،آِمـنيَ »الْمل

ِ ُل  ،آمنِيَ  ِْ تَايِن ِو
َ
يِْه َفَمـاَت قَاَل: أ َحَد وَادِلَ

َ
ْاَرىلَع أ

َ
ُد َمْن أ ، َفَقاَل: يَا ُمَمه

                                                 
لن  يناكر اَّلل تعنالي  من  لنا مجلسنا  كتاب ل ي اليوي والليلة،  ،السنن الرىر النسا   ف   (1)

 للىيا ن ، شنعب اإلي نا ، وفير وذكر ا رتلف للي سعيد بن يب  سعيد ف  رىر يب  هرينرة
 ،نتنا   األفرنار فن  ابنن حجنر، و ناا القنافظ 379/ 1 ،ال جالسة و واهر العل ، و133/ 3
 نوا الىنديص فن  الةنلة للني القىينب ال، و اا السنخاوي فن  «هاا حدي  صقيح»: 79/ 3

، و ناا «وال عجن  الرىينر بسنند ر النر ث نات  ،رواه الطىرانن  فن  الندلا»: 166ص  ،الشفيص
اسنننا ه ضننعيع، وهننو »، مشنناور سننل ا : 379/ 1مق نني كتنناب ال جالسننة و ننواهر العلنن ، 

 .7173، بر   صقيح الجامص الةغير، وصققر األلىان  ف  «صقيح بطر ر وشواهده
، و ناا األلىنان  فن  937، بر   188/ 3، وابن حىا ، 131، بر   776ص  ،األ ب ال فر ( 2)

التعلي ننات القسننا  للنني ، ومثلننر فنن  «حسننن صننقيح»: 637صننقيح األ ب ال فننر ، بننر   
 ، وحسننن اسنننا ه شننعيب األرنننا و  فنن  صننقيح ابننن حىننا ،767/ 7 ،صننقيح ابننن حىننا 

، و نناا 18، بننر   الةننلة للنني النىنن  ، ويرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  فضنني 188/ 3 
 .«اسنا ه حسن»: 37األلىان  ف  تق ي ر، ص 



  مواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصالة على النبي  
37 

ُ  ،فََدَخَل انلهارَ  ْبَعَد ُ اَّلله
َ
ْاَرىلَع  ،فَأ

َ
ُد َمـْن أ قُْل آمنَِي، َفُقلُْت: آمنَِي، قَاَل: يَا ُمَمه

ُ  ،َشْهَر َرَمَضاَن َفَماَت فَلَْم ُيْيَفْر ََلُ  ْبَعـَد ُ اَّلله
َ
اَر فَأ ْاِخَل انلـه

ُ
آِمـنَي،  :قُـْل  ،فَأ

َفُقلُْت: آمنَِي، قَاَل: َوَمْن ُذكِْرَت ِعْنَد ُ فَلَْم يَُصـلِّ َعلَْيـَك َفَمـاَت فَـَدَخَل 
، قُْل  ،انلهارَ  ُ ْبَعَد ُ اَّلله

َ
 .(1)«آمنَِي، َفُقلُْت: آمنِيَ  :فَأ
ل  -3 ه َعْن َجابل،ل بْنل َعبْدل اَّلله نه انلهيبل

َ
تا َ ََق  ، أ ، فَالَمه هْتََبَ َ ََق الْمل

وََل قَاَ : 
ض
، ثضتمه َ ََق «آِمـنيَ »، ثضتمه َ ََق اثلهاعليَتَة َفَقتاَ : «آِمـنيَ »ادله ََجَة اأْل

ََة َفَقاَ :  نَي ثََ َث «آِمـنيَ »اثلهاثلل : آمل ب ض ْعهَاَك َتقض ، َسمل ل بَ  اَّلله ضبا: يَا  َسض ، َفَقال
ا ،ه ِ ـُل »ٍتَ قَاَ : َُ ِْ وََل َواَِنيِن ِو

ُ
رََوَة اْْل ا َرَِيُت ادله َ  لَمه َِ َفَقـاَل: َشـ

ْاَرىلَع َرَمَضاَن، فَاََْسلََخ ِمْنُه َولَْم ُيْيَفْر ََل، َفُقلُْت: آِمـنيَ 
َ
ُثـمه قَـاَل:  ،َيْبٌد أ

َحَدُهَما فَلَْم يُْدِخالَ ُ ا
َ
ْو أ

َ
يِْه أ ْاَرىلَع وَادِلَ

َ
َ َيْبٌد أ َِ َنهـَة، َفُقلْـُت: آِمـنيَ َش

ْ
 ،ْل

َ َيْبٌد ُذكِْرَت ِعْنَد ُ َولَْم يَُصلِّ َعلَْيَك، َفُقلُْت: آِمنيَ  َِ  .(2)«ُثمه قَاَل: َش
ْجَ،َة  -4 ل َعْن َكْع ل بْنل عض تب ض اَّلله ـوا »:  ، قَاَ : قَتاَ   َسض اْحََضُ
 َ َِ وَا ،«الِْمْن ا اْ َتََق َد ََجة   ،فََحرَضْ ا اْ َتتََق ادله ََجتَة «آِمنيَ »: قَاَ   ،فَالَمه ، فَالَمه
َةَ  ،«آِمنيَ »قَاَ :  ،اثلهاعليَةَ  ا اْ َتََق ادله ََجَة اثلهاثلل ا وََزَ  ، «آِمنيَ »قَاَ :  ،فَالَمه فَالَمه

ل  بَ  اَّلله ،ض  ،قضالْهَا: يَا  َسض هها نَْسَمعض هَْ  ايْلَْبَم َشيْئ ا َما كض ْعهَا مل إِنه »قَاَ :  ،لََقْد َسمل
                                                 

/ 8، و نناا الايث نن  فنن  مج ننص الزوا نند، 7377، بننر   733/ 7 ،ال عجنن  الرىيننر للطىراننن ( 1)
 لينة فن  الةنلة ولااا القدي  طرا ف  األ ؛ويحدها حسن ،رواه الطىران  بأسانيد»: 139

 «.للي النى  
، وصنققر لغينره األلىنان  فن  صنقيح األ ب ال فنر ، 133، بر   773ص  ،ال فر  األ ب (2)

 .633بر   
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ْاَرىلَع َرَمَضاَن 
َ
الَُم َعَرَض ِِل َفَقاَل: ُبْعًدا لَِمْن أ الَةُ وَالسه ِ َل َعلَْيِه الصه ِْ ِو

ا َرَِيُت اثلهانَِيَة قَـاَل: ُبْعـًدا لَِمـْن ُذكِـْرَت  ،فَلَْم َيْيَفْر ََلُ   قُلُْت: آِمنَي، فَلَمه
ا َرَِيُت اثلهاثِلََة قَاَل: ُبْعًدا لَِمْن قُلُْت: آِمنَي، فَلَ  ،ِعْنَد ُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَْيَك  مه

َنهةَ 
ْ
َحُدُهَما فَلَْم يُْدِخالَ ُ اْل

َ
ْو أ

َ
َ ِعْنَد ُ أ َِ بَوَا ُ الِْك

َ
ْاَرىلَع أ

َ
 .(1)«قُلُْت: آِمنيَ  ،أ

َ،يَْ،َة  -5 يل هض
َ
ل َعْن أ ب ض اَّلله ْنُف رَُوـِل »:  ، قَاَ  : قَاَ   َسض

َ
َرِغَم أ

ِ،  ُذكِْرُت ِعْنَد ُ، َِ بََوْ ِه ِعْنَد الِْك
َ
ْاَرىلَع أ

َ
ْنُف رَُوِل أ

َ
، َوَرِغَم أ ه فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ

ْنُف رَُوِل َاَخَل َعلَْيـِه َشـْهُر َرَمَضـاَن، ُثـمه 
َ
َنهَة، َوَرِغَم أ

ْ
فَلَْم يُْدِخالَ ُ اْل

ْن ُيْيَفَر ََلُ 
َ
ْبَل أ ََ  .(2)«اََْسلََخ 

يل َطاللٍ  عن  -6
َ
ي بْنل أ تب ض ا،  يلَعل ابلَِخيـُل : »َّلل  قَاَ : قَاَ   َسض

ه  ِع َمْن ُذكِْرُت ِعْنَد ُ فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ  .(3)«اَّله

                                                 
، وصقح اسننا ه، وواف نر الناهى ، وصنققر لغينره األلىنان  254/ 3للقاك ،  ال ستدرع،  (1)

ويرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  ، 2277، بننر   698/ 6فنن  صننقيح الترغيننب والترهيننب، 
حندي  صنقيح »: 33، و اا األلىان  ف  تق ي ر، ص 19  ، بر فضي الةلة للي النى  

، بنر   ، ولر لند اس اليي ال اض  شواهد كثيرة، مناا ما ت ندي لنن يبن  هرينرة «بشواهده
حندي  »: 46، و اا األلىان  ف  تق ي ر لن حدي  ينا ص 25بر    ، ولن ينا 28

 «.صقيح بشواهده
، و نناا شننعيب األرنننا و  فنن  تق ي ننر لةننقيح ابننن 938، بننر   189/ 3 ،صننقيح ابننن حىننا  (2)

 ، و ننناا األلىنننان  فننن  التعلي نننات القسنننا ، «اسننننا ه صنننقيح للننني شنننر  مسنننل »: 1/ 3حىنننا ، 
ويرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  فضنني الةننلة للنني ، «حسننن صننقيح»: 905، بننر   657/ 6

صننننقيح، ر الننننر ر نننناا اسنننننا ه »: 31، و نننناا األلىننننان  فنننن  تق ي ننننر، ص 11، بننننر   النىنننن  
 .«الةقيح

، 4532بننر    رغنن  ينننع ر نني،»: ، كتنناب النندلوات، بنناب  ننوا رسننوا اَّلله يرر ننر الترمنناي ( 3)
، و نناا القننافظ ابننن حجننر 8200ر   ، بننالرىننر   فنن  ، والنسننا 2742ر   بنن،  657 /4، يح نندو

= 
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َستنْيل بتن يلَعل  عن  -7 هل حض ، َعْن َجتدي بلي،ل
َ
، َعْن أ َسنْيٍ ي بن حض ،  يلَعل

ل  ب ض اَّلله ه »: قَاَ : قَاَ   َسض ـالةَ يلَعَ ، َخِطـَئ َمْن ُذكِْرُت ِعْنَد ُ فََخِطـَئ الصه
َنهةِ 

ْ
 .(1)«َطِر َق اْل
ل ب َعْن ابْنل َعبهاٍ   -8 ب ض اَّلله ـاَلةَ »: ، قَاَ : قَاَ   َسض َمْن ََِيَ الصه

َنهةِ 
ْ
، َخِطَئ َطِر َق اْل ه  .(2)«يلَعَ

يل َا ي  -9
َ
اِس لََمـْن » :قا : قا   سب  اَّلله   َعْن أ ْْبَـَل انلـه

َ
إنه أ

                                                 
= 

وِاسن اِليي  ،والقناِك  ،وابنن ِحى نا  ،والنهسنا ِ ُّ  ،يَرَرَ نرس الت ِرِمنِاي  »: 228/ 22 ،فنتح الىناريفن   :
وِمننن َحننِدي  ابنننر  ،وبَيننا  ا رننِتلف ِفيننِر ِمننن َحننِدي  َلِلنن  ي  ،ويَطَنننَب ِفنن  تَخننِري  طسرس ننر ،ال اِضنن 
َسين ر َلن َ َرَ ة الَقَسن ،القس وهاا القدي  من األحا ي  التن  ذكرهنا القنافظ ابنن ، «و  يَ ةس
، ولنن  ينناكرها الىخنناري ومسننل ، و نناا لناننا فنن  فنن  فضنني الةننلة للنني النىنن   :حجننر 

و نو  اسننا ه مق  نو ، «َفَااا الَجي ِد ِمَن األَحاِ ي  الواِرَ ة ِف  َذِلَل »: 228/ 22 ،فتح الىاري
، وصننقيح 2284الترغيننب والترهيننب، بننر   صننقيح  وصننققر األلىننان  فنن  ،658/ 4ال سننند، 

 .6878 الجامص، بر  
، و ناا شنعيب األرننا و  فن  تق ي نر 7887، بنر   178/ 3 ،الرىينرال عجن  الطىران  فن   (1)

صننقيح الترغيننب ، وصننققر لغيننره األلىننان  فنن  «حنندي  حسننن»: 88ص  ، ننل  األفانناي  
 .1736، بر   صقيح الجامص الةغير، وف  1181، بر   333/ 7 ،والترهيب

و ناا القنافظ ابنن  ،809، بنر   سنن ابن ما ر، كتاب الةلة، باب الةنلة للني النىن   (2)
ننا ي»: 229/ 22 ،فننتح الىنناريفنن   :حجننر  والَىيَاِ نن ُّ ِفنن   ،رَرَ ننرس ابننن ماَ ننَة َلننن ابننن َلى 

َريننَرة ننَعب ِمننن َحننِدي  يَِبنن  هس والطهَىراِننن ُّ ِمننن  ، وابننن يَِبنن  حنناِت  ِمننن َحننِدي   نناِبر ، الشُّ
ننا نند  َبعضنناا َبعض  ا َيشس ، وَهننِاِه الطُّننرس َسننين بننن َلِلنن   ، وهنناا القنندي  مننن األحا ينن  «َحننِدي  حس

، ولن  يناكرها الىخنناري فن  فضنني الةنلة للني النىن   :التن  ذكرهنا القنافظ ابنن حجنر 
نند ِمننَن األَحاِ ينن»: 229/ 22 ،فننتح الىنناريومسننل ، و نناا لناننا فنن     الننواِرَ ة ِفنن  َفَانناا الَجي ِ

خنري  ، وفن  ت040فن  صنقيح سننن ابنن ما نر، بنر   : ، وحسنر العلمة األلىنان  «َذِلَل 
 .6110 ، بر  الةقيقة، وف  سلسلة األحا ي  46ص ،فضي الةلة للي النى 
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ه ُذكِْرُت ِعْنَد ُ   .(1)«فَلَْم يَُصلِّ يلَعَ

ِ  ز ارةعند  الصالة ىلع انلِب س عْش: مااخل  ق
يهَا ٍ  -1  ل بْنل دل َمتَ، : َعْن َعبْدل اَّلله ل ْبَن عض يْتض َعبَْد اَّلله

َ
 يَِقـُف »، قَاَ :  َأ

ِ انلهِِبِّ  ِْ ََ ِب بَْكِر وَُيَمرَ ، َفيَُصِّلِّ ىلَعَ انلهِِبِّ ىلَعَ 
َ
 .(2)«، وىلََعَ أ

ــِدَم ِمــْن َســَفِر َاَخــَل »: :َعتتْن وَتتافلٍع  -2 نه اْبــَن ُيَمــَر ََكَن إَِذا قَ
َ
أ

 ِ ـالَُم َعلَْيـَك يَـا َرُسـوَل اَّلله َ َفَقـاَل: السه ِْ ىَت الَْق
َ
ـالَُم  ،الَْمْسِجَد ُثمه أ السه

بَا بَْكرِ 
َ
َبَتا ُ  ،َعلَْيَك يَا أ

َ
الَُم َعلَْيَك يَا أ  .(3)«السه

إذا قدم مـن ب رأيت ابن عمر»قا :  ،:  بن ديها عبد اَّلله عن  -3
السالم ىلع أب  ،فقال: السالم عليك يا رسول اَّلله  ،سفر اخل املسجد

                                                 
تق يني ، واس اليي ال اضن  فن  63، بر   196/ 1 ،بغية الىاح  لن اوا د مسند القارب (1)

ال ننوا الىننديص فنن  ، و نناا السننخاوي فنن  37، بننر   33، ص  النىنن فضنني الةننلة للنني 
لرنن  ،ور النر ر ناا الةنقيح ،والقندي  غرينب»: 163ص  ،الةلة للي القىيب الشفيص
، و ناا لىند ال نا ر األرننا و  وشنعيب األرننا و  فن  تق ي ا نا «فيا  ر ي مىا    يلرفر
، وصنننققر «و بنننر صنننقيحولنننر شننناهد منننن حننندي  للننن ، فاننن»: 173لجنننل  األفاننناي  ، ص 
 .37، إلس اليي ال اض ، بر    تق يي فضي الةلة للي النى األلىان  لشواهده ف  

اسنن اليي ال اضنن  فنن  كتنناب و ، واللفننظ لننر،18، بننر   111/ 1 ، وطننأال فنن  مالننل يرر ننر (2)
، 304/ 5 ،السننننن الرىنننر  للىيا ننن و  ،98، بنننر   81، ص فضننني الةنننلة للننني النىننن  

،  اا لىد ال ا ر وشعيب األرننا و  فن  تق ي ا نا 620/ 4 ،  بن سعد،الرىر الطى ات و
، وحسنننننر الشنننني  لىنننند ال ننننا ر «اسنننننا ه مو ننننوف صننننقيح»: 468لجننننل  األفانننناي  ، ص 

لرتنناب فضنني  تق ي ننر، و نناا الشنني  األلىننان  فنن  307/ 3األرنننا و  فنن   ننامص األصننوا، 
 «.اسنا ه مو وف صقيح»: الةلة

 ، اسنن اليي ال اضنن  فنن  كتنناب فضنني الةننلة للنني النىنن  و ،643/ 3الىيا نن ،  يرر ننر (3)
   «.اسنا ه مو وف صقيح»تق ي ر: و اا الشي  األلىان  ف    ،200، بر   96ص 
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 .(1)«و صِّل ركعتني ،السالم ىلع أب ،بكر

 يوم اْلمعة لصالة ىلع انلِب سااس عْش اال
وٍْ   -1 

َ
وْ ل بْنل أ

َ
ل  َعْن أ تب ض اَّلله فَْضـِل إلنه »: ، قَاَ : قَاَ   َسض

َ
ِمـْن أ

ْوِثُوا 
َ
ْعَقُة، فَـأ ُُمَعِة، فِيِه ُخلَِق آَاُم، وَفِيِه انلهْفَخُة، وَفِيِه الصه

ْ
يهامُِكْم يَوَْم اْل

َ
أ

ه  اَلةِ فِيِه، فَنِنه َصاَلتَُكْم َمْعُروَضـٌة يلَعَ ه مِْن الصه تبَ  ، «يلَعَ ٌل: يَتا  َسض َفَقاَ   َجض
، َكيَْف تضْعَ،ضض َا  ل َ ْمَت اَّلله

َ
: باَلليَت  -َ تضهَا َعالَيَْ  َوقَْد أ إِنه »َفَقتاَ :  -َيْعينل

نْبِيَاِنِ 
َ
ْوَساَا اْْل

َ
ُوَل أ

ْ
ْن تَأ

َ
ْرِض أ

َ
َ قد َحرهَم ىلَعَ اْْل   .(2)«اَّلله

يل وعن  -2 
َ
َ،يَْ،ةَ  أ ل  :قَاَ   ، هض ب ض اَّلله َخرْيُ يَْوِم َطلََعْت » :قَاَ   َسض
ْمُس يَْومُ  ُُمَعةِ  فِيِه الشه

ْ
ْهبَِط  ،فِيِه ُخلَِق آَامُ  ،اْل

ُ
 ،َوفِيِه تِيَب َعلَْيهِ  ،َوفِيِه أ

اَعةُ  ،َوفِيِه َماَت  ِة إاِله َوِ َ  ،َوفِيِه َتُقوُم السه يَـْوَم  (3)ُمِسـيَخةٌ  َوَما ِمْن َاابـه

                                                 
 «.اسنا ه مو وف صقيح»،  اا األلىان  ف  تق ي ر: 99، بر   81ص  ، فضي الةلة للي النى  (1)

، وابنن ما نر، كتناب الجننا ز، 1337يبو  او ، كتاب الةلة، باب فضي يوي الج عنة، بنر    (2)
، واللفنظ لنر، وابنن ما نر ييضنا ، كتناب الةنلة، بناب 1131، بنر   باب ذكر وفاتر، و فنر 

ينوي  اكثنار الةنلة للني النىن  ، والنسا  ، كتناب الج عنة، 1386ف  فضي الج عة، بر   
، 191/ 3 ،صننقيح ابننن حىننا ، و11117، بننر   83/ 71ويح نند،   ،1373، بننر   الج عننة
اسننا ه صنقيح للني »، وصقح اسنا ه مق  و ال سند، و اا شعيب األرننا و : 913بر   

 ،التعلي نات القسننا  للنني صننقيح ابننن حىننا وصننققر األلىننان  فنن   ،191/ 3شنر  مسننل ، 
، 697/ 6، ، وصنننققر األلىنننان  فننن  صنننقيح الترغينننب والترهينننب2037، بنننر   658/ 6

، و ناا األلىنان  77، بنر   واس اليي ال اض  ف  فضي الةلة للي النىن  ، 2273بر   
 .«اسنا ه صقيح»: 36ف  تق ي ر، ص 

 «.مةيخة»ف  ال وطأ لاماي مالل:   (3)
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ـاَعةِ  ـْمُس َشـَفًقا ِمـَن السه ُُمَعِة ِمْن ِحنَي تُْصبُِح َحَّته َتْطلَُع الشه
ْ
إاِله  ،اْل

ِنه وَاإِلََْس 
ْ
ُل  ،َوُهَو يَُصـِّلِّ  ،َوفِيِه َساَعٌة الَ يَُصاِاُفَها َيْبٌد ُمْسلِمٌ  ،اْل

َ
يَْسـأ

ْيَطا ُ إِيهاَها
َ
َ َحاَوًة إاِله أ ي َسهٍَة يَتْبمٌ  قَاَ  َكْعٌ  َاللَ  يفل  ،«اَّلله الْتتض ، لكض  :َفقض

ضَعةٍ  بَْل يفل  ي َجض  َكْعٌ  اتله  :قَاَ   ،لكض
َ
ُّ  :َفَقاَ   ،ْبَ اةَ َفَقَ،أ بضب  ، َاَدَق انلهيبل

َ
قَاَ  أ

َ،يَْ،ةَ  ل ْبَن َسَ مٍ  :هض يتض َعبَْد اَّلله ت ،ثضمه لَقل ْثعضت،ض بلَمْجالل ل  ،َمتَع َكْعتٍ   فََحده
 َ يهتَة َستاَعٍة ِهل

َ
ل ْبنض َسَ ٍم قَْد َعاللْمتض أ َ،يْتَ،ةَ ، َفَقاَ  َعبْدض اَّلله بضتب هض

َ
 :قَتاَ  أ

الْتض َ ض  ْ ل  :َفقض ْخَبل
َ
ل ْبنض َسَ مٍ  ،بلَها فَأ َ  :َفَقاَ  َعبْدض اَّلله تْن  ِهل ت،ض َستاَعٍة مل آخل
َعةل  الْتض  ،يَْبمل اجْلضمض َ  :َفقض َعتةل  َكيَْف ِهل ْن يَتْبمل اجْلضمض ،ض َساَعٍة مل َوقَتْد قَتاَ   ،آخل
ل  ب ض اَّلله ـاَعُة الَ  ،«َوُهَو يَُصِّلِّ  ،الَ يَُصاِاُفَها َيْبٌد ُمْسلِمٌ » : َسض َوتِلَْك السه
ِ ْبُن َسـالَمِ  ؟يَُصَّله فِيَها ِ  :َفَقاَل َيْبُد اَّلله لَـْم َيُقـْل َرُسـوُل اَّلله

َ
َمـْن » :أ

الَةَ َفُهَو يِف  َ  َولََس جَمْلًِسا يَنَْتِظُر الصه  :َفُقلْـُت  :قَـاَل  ،«َصالَِة َحَّته يَُصـِّلِّ
 .(1)«قَاَل ُهَو َذاىلعَ  ،بَََّل 

نٍَس و -3
َ
تب ض اهللل   َعْن أ ه يَـوَْم »: قَاَ : قَاَ   َسض ـاَلةَ يلَعَ ْوـِثُوا الصه

َ
أ

                                                 
 مالنننل فننن  ال وطنننأ، ، و1338يبنننو  او ، كتننناب الةنننلة، بننناب فضننني ينننوي الج عنننة، بنننر    (1)

، والترماي، كتاب الج عة، باب ما  نا  فن  السنالة التن  تر ني فن  ينوي الج عنة، 208/ 2
، وصنننقح 678/ 6، وصنننقح اسننننا ه شنننعيب األرننننا و  فننن  سننننن يبننن   او ، 392بنننر   

، و ننناا 85اسننننا ه لىننند ال نننا ر األرننننا و ، وشنننعيب األرننننا و  فننن   نننل  األفاننناي  ، ص 
، و ناا «اسنا ه صقيح للي شنر  الشنيخين»: 626/ 3 ،يب   او األلىان  ف  صقيح سنن 

فانناا القنندي  الةننقيح مذينند »: 85ص  ، ننل  األفانناي  فنن  كتابننر  :اإلمنناي ابننن ال نني  
 .« اا للي مثي معناه ،لقدي  يو  بن يو 
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ه َصاَلةً َصَّله اهلل َعلَْيِه َعْْشًا ُُمَعِة؛ َفَمْن َصَّله يلَعَ
ْ
ُُمَعِة َوَِلْلََة اْل

ْ
 .  (1)«اْل

يل  -4
َ
َماَمةَ  َعْن أ

ض
ل  :قَتاَ    أ تب ض اَّلله ه :»قَتاَ   َسض وا يلَعَ ْوـِثُ

َ
ِمـَن  أ

الَةِ يِف  ِِت  الصه مه
ُ
ه  لُكِّ يَْوِم ُُجَُعِة فَنِنه َصالَةَ أ لُكِّ يَـْوِم ُُجَُعـِة،  يِف  ُتْعـَرُض يلَعَ

ه  ْوَثَُهْم يلَعَ
َ
ْقَرَاُهْم ِم ِّ  َفَمْن ََكَن أ

َ
 .(2)«َمْْنِلَةً  َصالَةً ََكَن أ

ه عند اهلم الصالة ىلع انلِب سابع عْش: ال  :إذا أراا أن يكفيه اهلل ما أهمه
1-  

ض
ل  :قَتاَ   بْنل َكْعٍ   َيي عن أ تب ض اَّلله إلَاا َاَهتَ  ثضالضثَتا  ََكَن  َسض

َ يَتا » :الالهيْلل قَاَم َفَقتاَ   اُس اْذُكـُروا اَّلله يَُّهـا انلـه
َ
َ  ،أ َوـاَِنِت  ،اْذُكـُروا اَّلله

قَاَ   ،«َواَِن الَْمْوُت بَِما فِيهِ  ،َواَِن الَْمْوُت بَِما فِيهِ  ،تَتَْبُعَها الرهاِافَةُ  ،الرهاِوَفةُ 
َيي 

ض
ل  :قضالْتض  :أ بَ  اَّلله َ َة َعالَيَْ   إلين   ،يَا  َسض ض الصه ْكرثل

ض
تْن  ،أ ْجَعلض لََ  مل

َ
فََكْم أ

فَـنِْن  ،َمـا ِشـْئَت » :قَاَ  َ ال،ُّ ضعَ  :قضالْتض  :قَاَ   ،«َما ِشْئَت » :َفَقاَ   ،(3)ََاَ ول 
                                                 

 .1337، وحسنر األلىان  ف  سلسلة األحا ي  الةقيقة، بر   363/ 3السنن الرىر  للىيا  ،  (1)
ي فن  الترغينب ،  اا ال ننار3/113 ،شعب اإلي ا   ف، و739/ 3 ،للىيا  السنن الرىر   (2)

   ينني لنن  يسنن ص مننن يبنن ا  ي  مرقننو    ،بدسنننا  حسننن  رواه الىيا نن»: 7/378 والترهيننب،
  بدسنننا   ينند لننن يبنن  رواه الىيا نن»: 1/117فنن  كشننع الخفننا ،   و نناا العجلننون ،يمامننة
 .1173، بر   797/ 7الترغيب والترهيب، ، وحسنر األلىان  لغيره ف  صقيح «يمامة

معنناه: يكثنر الندلا ، فرن  »: 6577ف  الترغيب والترهينب، حندي  ر ن   : اا ال ناري  (3)
 ، نل  األفاناي  فن  كتابنر : ، و ناا اإلمناي ابنن ال ني  «ي عي لل منن  لنا   صنلة للينل

كننا  ألبنن  بننن كعننب  :ف نناا ،وسننًي شننيخنا يبننو العىننا  لننن تفسننير هنناا القنندي »: 79ص 
ا  ا ت فانو  :ف ناا ،هي يجعي لر منر ربعر صنلة للينر  فسأا النى  ، لا  يدلو بر لنفسر

ي عني لنل صنلت   :الني ي   ناا ،ا  ا ت فانو رينر لنل :ف ناا ،ف ناا لنر النةنع ،رير لل
أل  منن  «ويغفر لل ذنىل ،ترفي ه ل اذا  » : اا ،ي عي  لا   كلر صلة لليل :يي ،كلاا

وغفنر لنر  ، للينر كفناه ه نرومنن صنلي اَّلله  ، للينر بانا لشنرا  صلي للي النىن  صنلة صنلي اَّلله 
= 
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فَـنِْن زِْاَت َفُهـَو  ،َمـا ِشـْئَت » :قَاَ   َانليْصَف  :قضالْتض  ،«زِْاَت َفُهَو َخرْيٌ لََك 
فَـنِْن زِْاَت َفُهـَو َخـرْيٌ  ،َما ِشـْئَت » :قَاَ   َفَاثلُّالضثَنْيل  :قضالْتض  :قَاَ   ،«َخرْيٌ لََك 

ْجَعلض لََ  َاَ ول  :قضالْتض  ،«لََك 
َ
هَها أ َك إًِذا تُْكََف » :قَاَ   ،لكض َو ُْيَفُر لََك  ،َهمه

 .(1)«َذْنُبَك 

 ما أهمه يف ادلنيا واآلخرة: بها كفيه اهللي الصالة ىلع انلِب امن عْش: اثل
أ أيتت إن  ،قتا   جتل يتا  ستب  اَّلله  :قا  ،أي بن كع  عن 

ِ » :قا  َها عالي   جعالت ا و لكه   ذَ إ
ُ  يَك فِ يكْ  اً ا  َمـاََل َعـتَ وَ  ىلعَ ارَ بَ تَ  اَّلله

ِ رَ آخِ وَ  اىلعَ يَ نْ اُ  نْ مِ  َك مه هَ   .(2)«َك ت

 :عند طلب امليفرة الصالة ىلع انلِب اسع عْش: اا
1-  

ض
ل  :قَتاَ   بْنل َكْعٍ   َيي عن أ تب ض اَّلله إلَاا َاَهتَ  ثضالضثَتا  ََكَن  َسض
َ » :الالهيْلل قَاَم َفَقاَ   وا اَّلله ت،ض َهتا انلهتا ض اْاكض يُّ

َ
َ  ،يَتا أ وا اَّلله ت،ض َجتاَءتل  ،اْاكض

َفةض  اجل فَةض  ،ال،ه ادل َها ال،ه قَاَ   ،«َجاَء الَْمبْتض بلَما فلي،ل  ،َجاَء الَْمبْتض بلَما فلي،ل  ،تَتْبَعض
                                                 

= 
 «.هاا معني كلمر  ،ذنىر

/ 6، والقننناك ، 6357الترمننناي، كتننناب صنننفة ال يامنننة والر نننا ي، بننناب حننندثنا هننننا ، بنننر    (1)
/ 6، وصقح اسننا ه، وواف نر الناهى ، و ناا األلىنان  فن  صنقيح الترغينب والرهينب، 362
ويرر نر اسن اليي ال اضن  فن  فضني الةنلة للني ، «حسن صنقيح»: 2270، بر   693
 .«حدي   يد»: 33، و اا األلىان  ف  تق ي ر، ص 13، بر   النى  

و ناا ال نناري فن   ،«سننده حسنن»، و ناا: 393/ 3 ،األحا ي  ال ختارة للضيا  ال  دس  (2)
، وصنننققر األلىنننان  فننن  صنننقيح « يننند اههننن اسننننا و»: 6577الترغيننب والترهينننب، بنننر   

 .2، ف  حاشية ر   692/ 6الترغيب والترهيب، 
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َيي 
ض
ل  :قضالْتض  :أ بَ  اَّلله َ َة َعالَيَْ   إلين   ،يَا  َسض ض الصه ْكرثل

ض
تْن  ،أ ْجَعلض لََ  مل

َ
فََكْم أ

فَـنِْن  ،َمـا ِشـْئَت » :قَاَ  َ ال،ُّ ضعَ  :قضالْتض  :قَاَ   ،«َما ِشْئَت » :َفَقاَ   ،(1)ََاَ ول 
فَـنِْن زِْاَت َفُهـَو  ،َمـا ِشـْئَت » :قَاَ   َانليْصَف  :قضالْتض  ،«زِْاَت َفُهَو َخرْيٌ لََك 

فَـنِْن زِْاَت َفُهـَو َخـرْيٌ  ،َما ِشـْئَت » :قَاَ   َفَاثلُّالضثَنْيل  :قضالْتض  :قَاَ   ،«َخرْيٌ لََك 
ْجَعلض لََ  َاَ ول  :قضالْتض  ،«لََك 

َ
هَها أ َك » :قَاَ   ،لكض َو ُْيَفُر لََك  ،إًِذا تُْكََف َهمه

 .(2)«َذْنُبَك 

 :عند تبليغ العلم إَل انلاس الصالة ىلع انلِب عْشون: ال
عهد اتلذكري، وكلقاء ادل و ، وتعاليم العالم : الص ة ىلع انليب 

َم،ض ْبنض  كعب،يف أو  ال  وآخ،ه، ويفيده ما  يزل عض مـن عبـد  :: َعبْدل الَْعزل
نَاًسـا ِمـَن  ،إَل أمراِن اْلوناا ، عمر أمري املؤمننياَّلله 

ُ
ـا َبْعـُد، فَـنِنه أ مه

َ
أ

                                                 
معنناه: يكثنر الندلا ، فرن  »: 6577ف  الترغيب والترهينب، حندي  ر ن   : اا ال ناري  (1)

 ، نل  األفاناي  فن  كتابنر  :، و ناا اإلمناي ابنن ال ني  «ي عي لل منن  لنا   صنلة للينل
كننا  ألبنن  بننن كعننب  :ف نناا ،وسننًي شننيخنا يبننو العىننا  لننن تفسننير هنناا القنندي »: 79ص 

ا  ا ت فانو  :ف ناا ،هي يجعي لر منر ربعر صنلة للينر  فسأا النى  ، لا  يدلو بر لنفسر
ي عني لنل صنلت   :الني ي   ناا ،ا  ا ت فانو رينر لنل :ف ناا ،ف ناا لنر النةنع ،رير لل

أل  منن  «ويغفر لل ذنىل ،ترفي ه ل اذا  » : اا ،ي عي  لا   كلر صلة لليل :يي ،كلاا
وغفنر لنر  ، للينر كفناه ه نري اَّلله ومنن صنل ، للينر بانا لشنرا  صلي للي النىن  صنلة صنلي اَّلله 

 «.هاا معني كلمر  ،ذنىر
، وصنننقح اسننننا ه، وواف نننر الننناهى ، و ننناا 362/ 6، والقننناك ، 6357الترمننناي، بنننر    (2)

، «حسننننن صننننقيح»: 2270، بننننر   693/ 6األلىننننان  فنننن  صننننقيح الترغيننننب والرهيننننب، 
، و نناا األلىننان  فنن  13، بننر   ويرر ننر اسنن اليي ال اضنن  فنن  فضنني الةننلة للنني النىنن  

 لند الا . ، وت دي تخريجر ف  الةلة للي النى  «حدي   يد»: 33تق ي ر، ص 
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ْحَدثُوا 
َ
اِص قَْد أ نَاًسا ِمَن الُْقصه

ُ
ْنَيا بَِعَمِل اآلِخَرةِ، َوإِنه أ انلهاِس اْاََمُسوا ادلُّ

َمـرَ 
ُ
الَةِ ىلَعَ ُخلََفائِِهْم وَأ ِِبِّ ِمَن الصه فَـنَِذا  ،ائِِهْم ِعـْدَل َصـالَتِِهْم ىلَعَ انلـه

تَاىلع كَِتاِب َهَذا
َ
ْن تَُكوَن َصالَُتُهْم ىلَعَ انلِب  ،أ

َ
 ،وىلع انلهبِيُّنيَ  ،َفُمْرُهْم أ

ًة، َو ََدُعوا َما ِسَوى َذلَِك   .(1)«َوُااَعُؤُهْم لِلُْمْسلِِمنَي اَعمه

 أول انلهار وآخر  الصالة ىلع انلِب عْشون: الو عاااحل
ه ِحنَي يُْصـبُِح »قا :  ، عن انليب عن أي ادل داء  َمْن َصَّله يلَعَ

                                                 
، بلفظننر، وفضنني فضنني الةننلة للنني النىنن  36393، بننر   179/ 7 ،مةنننع ابننن يبنن  شننيىة (1)

 اا شعيب األرنا و  ف  تق ي ر لجل  األفااي   ف  فضني الةنلة 71، بر   17، ص  ،
،  و ننناا «ور النننر ث نننات، لرننننر من طنننص»: 313، ص والسنننلي للننني مق ننند رينننر األنننناي 

و ند  نا ت »: :، ثن   ناا األلىنان  «اسننا ه م طنو  صنقيح»: 18األلىان  ف  تق ي ر، ص
 واليننل نةنناا بت اماننا:، العزيننز لامنناي ابننن الجننوايهنناه الرسننالة فنن  كتنناب ل ننر بننن لىنند 
فند   ؛الي يمرا  األ نا : يما بعند ، ل ر يمير ال ذمنينوكتب ل ر بن لىد العزيز: من لىد اَّلله 

 في نا بعند ومر عا  الني اَّلله  ،ومعاشا  ف  الدنيا ، نفعا  ف   ينا النا  ما اتىعوا كتاب اَّلله 
َيا يَيَُّاا الهِايَن حَمنسنوا َصنلُّوا َلَلْينِر ﴿ف اا:  ، بالةلة للي النى   يمر ف  كتابروا  اَّلله  ،ال وت

وا َتْسننِلي ا   ، والسننلي  للنني مق نند رسننوا اَّلله صننلوات اَّلله  [،61األحننزاب: مننن اآليننة] ﴾َوَسننل ِ س
ْذِمَنناِت َواْسنَتْغِفْر ِلنَاْنِىَل ﴿ :ث   اا لنىينر مق ند ،  وبركاترللير ورح ة اَّلله  نْذِمِنيَن َواْل س َوِلْل س

َتَ لهَىرسْ  َوَمْثَواكس ْ  س َيْعَل س مس  تىنارع وتعنالي فن  كتابنر ف ند   نص اَّلله  [،19مق د: من اآلينة] ﴾َواَّلله
ن، وللني ال نذمنين وال ذمننات، وا  ر نا   منن ال س  ي  يمر بالةنلة للني النىن   اص  ند ةه
وللني ال نذمنين، فندذا  ،لندا منا يةنلو  للني النىن  ،ويمنرا ا  ،يحدثوا صلة للي رلفا ا 

، ولنننيرن فينننر اطنننناب  لنننا ا  فليةنننلوا للننني النىننن   ،يتننناع كتننناب  هننناا، ف نننر  ةاصنننر 
، ولننترن مسننألتا  لامننة وليستنةننروا اَّلله  ،وصننلتا ، ثنن  ليةننلوا للنني ال ننذمنين وال ذمنننات

ألمنور كلانا، والرشنا  والةنواب  التوفيني فن  اوا ما سو  ذلل، فنسأا اَّلله لس لل سل ين، وليدَ 
 .« العل  العظي ، والسلي للير والاد  في ا يقب ويرضي، و  حوا و   وة ا  باَّلله 
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ْاَرَكْتُه َشَفاَعِِت يَْوَم الِْقَياَمةِ  ،َعْْشاً، وَِحنَي ُيْمِي َعْْشاً 
َ
 . (1)«أ

 :ر عنهكفه عقب اَّلنب إذا أراا أن يُ  الصالة ىلع انلِب عْشون: الو اينثلا
الص ة »بن أي اعام يف كعاب قا  ا»: :قا  اإلمام ابن القيم  -1

حدثها مررية بتن  ،حدثها شبابة ،ا زبحدثها احلسن بن ال«: ىلع انليب 
صـلُّوا »: قتا   ستب  اهلل  :قا  ،نس أعن ، عن أي إسحاق ،ُسالم

، فننه الصـالةَ يلعه كفـارٌة لكـم،  ُ فيلعه عليـِه  َمـن صـَّله يلعه صـَّله اَّلله
 .(2)«عْشاً 

                                                 
، وذكره لند  منن ال قندثين، ويشناروا 22، بر   يرر ر ابن يب  لاص  ف  الةلة للي النى  (1)

النني مخر ِ ننر الطىراننن ، ولنن  ي ننده فنن  معننا   الطىراننن  الثلثننة و  فنن  غيرهننا، و نند ذكننر مق نني 
ص: ال عجنن  الرىيننر ي  فيننر  ننزيين مف ننو ا ، و نند ذكننره اإلمنناي ابننن ال نني  فنن   ننل  األفانناي  ، 

حندثنا يزيند بنن لىند  ،حفنأ بنن ل نر الةنىا  حندثنا : اا الطىرانن »بدسنا ه كامل ، ف اا:  328
سن ع   : ناا ،حدثن  ابراهي  بن مق ند بنن اينا  األلانان  ،حدثنا ب ية بن الوليد ،ربر الجر س 

مننن صننلي للنن  حننين » :  نناا رسننوا اَّلله  : نناا  رالنند بننن معنندا  يقنندب لننن يبنن  النندر ا 
رواه » :ا يبننو موسنني ال نندين  ننا«. ي ركتننر شننفالت  يننوي ال يامننة وحننين ي سنن  لشننرا   يةننىح لشننرا  

، «فنسنب اليانا ،ويزيد بن لىد ربر كا  يسنرن بق نأ  نرب كنيسنة  نر ا ،لن ب ية غير واحد
لنن اإلسننا   328و اا شعيب األرنا و ، ولىد ال ا ر األرنا و  مق  ا  نل  األفاناي   ، ص 

الترغيننب ، و نناا ال ننناري فنن  «رواتننر ث ننات»النناي سننا ر اإلمنناي ابننن ال نني  معننزوا  النني الطىراننن : 
، و نننناا الايث ننن  فنننن  مج ننننص «رواه الطىراننننن  بدسنننننا ين يحنننده ا  ينننند: »622/ 2 ،والترهينننب
، و ناا مق ني  نل  األفاناي  «يحنده ا  يند :يرر نر الطىرانن  بدسننا ين»: 260/ 20الزوا د، 

، وحسنننر «258/ 2اسنننا ه صننقيح، رواه الطىراننن  فنن  الرىيننر، »: 609، طىعننة مرتىننة الىنناا، ص 
صنننقيح الترغينننب ك نننا حسننننر األلىنننان  فننن  ، 2457 ، بنننر  صنننقيح الجنننامصاأللىنننان  فننن  
هننن، 2306الطىعننة ال دي ننة، طىعننة ال رتننب اإلسننلم ، الطىعننة األولنني  2/674 ،والترهيننب

 .5788 ، بر  الضعيفةسلسلة األحا ي  ث  ضعفر ف   ،259بر   

، و نناا 319 ننل  األفانناي   فنن  فضنني الةننلة للنني ريننر األننناي للعلمننة ابننن ال نني  ص  (2)
= 
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 :يف أثناِن صالة العيد الصالة ىلع انلِب عْشون: الث ولااثل
ْستعضبدٍ » :عن عالقمة  -1 َُ نه اْبَن 

َ
تبَ   ،أ ُض بَتا 

َ
َذْيَفتَة َختَ،َ   ،َوأ وَحض

يدل عَ  ْقبََة َقبَْل الْعل دض ْبنض عض مض الَْبيلل يَد قَْد َدوَا يبما ، الَيْهل ْم: إلنه َهَذا الْعل  ،َفَقاَ  لَهض
 : ل َ َفَقتاَ  َعبْتدض اَّلله ُ تَْكبِـرَيةً َتْفَتـتُِح »فََكيَْف اتلهْكبلريض فلي،ل ِِّ  َفُتَكـ

ُ
َتْبـَدأ

الَةَ  ُ  ،، ُثمه تَْدُعو ىلَعَ انلهِِبِّ  َوتَُصِّلِّ  ،َوََتَْمُد َراهَك  ،بِالصه ِِّ َوَتْفَعـُل  ،َوتَُكـ
 ِ ُ َوَتْفَعُل مِْثَل َذل ِِّ ُ َوَتْفَعُل مِْثَل َذلَِك، ُثـمه مِْثَل َذلَِك، ُثمه تَُك ِِّ َك، ُثمه تَُك

 
ُ
ِِّ َتْقرَأ  َوََتَْمُد َراهَك  ، ثمه تُك

ُ
 ، ىلَعَ انلهِِبِّ  َوتَُصِّلِّ  ،َوتَْرَكُع، ُثمه َتُقوُم َفَتْقرَأ

ُ وُثمه تَْدُعو،  ِِّ ، تَُك ُ َوَتْفَعُل مِْثَل اَّلله ِِّ َذلِـك،  َوَتْفَعُل مِْثَل َذلَِك، ُثمه تَُك
 .(1)«عبد ال،محن أبب فقا  حذيفة، وأبب ُب : ادق «ْركعُ ُثمه تَ 

                                                 
= 

: 319شنننعيب األرننننا و  ولىننند ال نننا ر األرننننا و  فننن  تق ي ا نننا لجنننل  األفاننناي  ، ص 
، وذكننره السننخاوي فنن  ال ننوا الىننديص فنن  الةننلة للنني القىيننب الشننفيص ص «اسنننا ه حسننن»

ةلة النىوية، ويب  ال اسن  التي ن  فن  ترغيىنر، وذكنر ، ولزاه الي ابن يب  لاص ، ف  ال163
 روايات يرر .

يرر نر اسن اليي ال اضن  فن  كتناب فضني و، 692/ 4 ،السنن الرىنر  رر ر الىيا   ف ي (1)
و ي َويََبنا »ولفنظ الىيا ن : ، 88، بنر   76، ص الةلة للي النىن   َلنْن َلْلَ َ نَة يَ ه اْبنَن َمْسنعس
َاْيَفَة  وَسي َوحس ْ  : ِا ه َهَاا اْلِعيَد َ ْد َ َننا َفَرْينَع مس ْ َىَة َ ْىَي اْلِعيِد َفَ اَا َلاس َرَرَج ِاَلْيِا س اْلَوِليدس ْبنس لس

نلََة َوَتْقَ ندس َربهنَل  نرس َتْرِىينَرة  َتْفَتنِتحس ِبَانا الةه  : َتْىَديس َفتسَرى ِ
ِ ي َوتسَةنل ِي َلَلنالتهْرِىيرس ِفيِر؟ َفَ اَا َلْىدس اَّلله

نرس َوَتْفَعنيس    ِ النهى نرس َوَتْفَعنيس ِمْثنَي َذِلنَل ، ثسن ه تسَرى ِ نرس َوَتْفَعنيس ِمْثنَي َذِلنَل ، ثسن ه تسَرى ِ و َوتسَرى ِ ، ثس ه َتنْدلس
ويس َفَتْ َريس َوَتقْ  رس َوَتْفَعيس ِمْثَي َذِلَل ، ثس ه َتْ َريس َوَتْرَكصس ، ثس ه َت س   َ دس َربهنَل َوتسَةنل ِ ِمْثَي َذِلَل ، ثس ه تسَرى ِ

نرس     ِ َلَلي النهىِ  نرس َوَتْفَعنيس ِمْثنَي َذِلنَل ، ثسن ه تسَرى ِ نرس َوَتْفَعنيس ِمْثنَي َذِلنَل ، ثسن ه تسَرى ِ و ، ثسن ه تسَرى ِ ثس ه َتْدلس
رس َوَتْفَعنيس ِمْثنَي َذِلنَل  و ي َهنَاا ِمنْن َ نْوِا َلْىنِد ا َوَتْفَعيس ِمْثَي َذِلَل ، ثس ه تسَرى ِ ِ ْبنِن َمْسنعس َمْو سنوِف  َّلله

رس فِ  ،َلَلْيرِ  ِ َتْرِىيَرَتْيِن ِللِاْكرِ   َفنسَتاِبعس نرس ِفن ،ِاْذ َلْ  يسنْرَو ِرلَفسنرس َلنْن َغْينِرهِ  ،اْلوس سوِف َبْيَن كسي    َونسَخاِلفس
ْكَعَتْيِن َ  ِ   َوَتْ ننِديِ ِانه َلَلنني اْلِ ننَراَ ِة ِفنن ،َلننَدِ  التهْرِىيننَراِت  نناالننره ِ  ،يع  ننوِا اَّلله  =ثسنن ه  ،ِبَقننِديِ  َرسس
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ومعها عبتد  ،كها باْليف :قا  ،:  بن أي بك،ن عبد اَّلله عو -2
َ  دَ مل حَ فَ  ،:  بن أي ععبةاَّلله   اَع اَ وَ  ، ِِبِّ  انلـه ىلَعَ َّله وَصـ ،،ل يْتالَ  عَ ىَن أثْ وَ  اَّلله

 ِ  .(1)انَ بَ  َّله َص فَ  امَ قَ  مه ثُ  ،اِت وَ عَ دَ ب

 أثناِن صالة االستسقاِن: الصالة ىلع انلِب عْشون: البع وارال
الً،  خرج رسول اهلل  …))قا :  بحلديث ابن عبا   -1 متبذر

ـالً، حـَّت أىت املصـَّلمتواضًعا، متَضاًع، متخشر  ولـم ططـب  ًعا، مرتسر
ولكن لم يزل يف ادلاعِن، وااَضع، وااكبري، ثم ، (2)كخطبتكم هذ 

 .(3)((صَّل ركعتني كما َكن يصِّل يف العيد
وهذا يفكد قب  اجلمهب  أن ات ة االستستقاء تضصتهه كمتا  -2

والصت ة  واجله، بالق،اءة، واتلكبتريات، يف العدد، تضصهه ا ة العيد:
                                                 

= 
ْسِلِ يَن ِاَلي َيْوِمَنا َهَاا ،ِفْعِي يَْهِي اْلَقَرَمْينِ  ِ التهْوِفينيس  ،َوَلَ ِي اْل س ، وحسنن اسننا ه شنعيب «َوِبناَّلله

، و ناا األلىنان  فن  تق ي نر 337ولىد ال ا ر األرنا و  ف  تق ي ا ا لجل  األفااي  ، ص 
اسنا ه مو وف حسن، ر الر كلان  ث نات »إلس اليي ال اض :  لفضي الةلة للي النى  

ر نناا الشننيخين، غيننر ح ننا  بننن يبنن  سننلي ا  ف ننن ر نناا مسننل  وحننده، و نناا القننافظ فنن  
 (.797، ص ب(: )صدوا لر يوهاي(، وصقح اسنا ه السخاوي ف  )ال وا الىديص)الت ري

 ناا   ،93، بنر   71، ص يرر ر اس اليي ال اض  ف  كتاب فضني الةنلة للني النىن   (1)
، و ناا الشني  األلىنان  «ر النر ث نات»: 90األرنا و  ف  تق ي ر للي  ل  األفاناي  ، ص 

 «.اسنا ه مو وف صقيح»: إلس اليي ال اض  لفضي الةلة للي النى   تق ي ر ف 

(  ولر:))ول  يخطب كخطىتر  هاه(( ال عني نف  للةفة   ألصي الخطىة:يي ل  يخطب كخطىتر  2)
 .3/339ال غن   بن  دامة، .((…هاه ان ا كا   ي رطىتر الدلا  والتضر 

، وابنن ما نر، 1637، 1636، والنسا   بر   668، والترماي، بر   1116( يبو  او ، بر   3)
 ، وغيره .1781بر   
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وجباا اْلطبة يف االستسقاء بعد الص ة؛  بني اتلكبريات، ىلع انليب 
ألوها يف معهاها إال أو، ال وقت لص ة االستسقاء، ولكهها ال تفعتل يف 

 يف وقتت ات ة العيتد؛ صه  ، واألفضل أن تض (1)وقت انليه ب  خ  
ريه. (2) حلديث اعئشة   َو

: عبد اهلل بن عمت،و بتن العتا  قتا : قتا  انلتيب وعن  -3
ااكبري يف الفطر: سبع يف اْلوَل، ومخس يف اآلخرة، والقراِنة بعدهما ))

َكن يكـِ  ن رسـول اهلل أ)) يض اهلل عههتاوحلديث اعئشة  ؛(3)((َكتيهما
، ويف اثلانية مخسـاً سـوى يف الفطر واْلضىح يف اْلوَل سبع تكبريات

. وسمعت شيخها اإلمام عبد العزيز بن عبتد اهلل (4)((تكبرييت الركوع
تكبترية اإلحت،ام، و ي هذه الستبع اتلكبتريات متع )) يقب : :ابن باا 

                                                 
،وال غنننن ، بن  دامنننة، 6/311اإلنةننناف لل نننر اوي منننص ال  ننننص والشنننر  الرىينننر، ( انظنننر:1)

 .7/631، والروَ ال ربص مص حاشية ابن  اس ، 1/633، والراف  لر، 3/336
حسنننر ، و1173يرر ننر يبننو  او ، كتنناب ا ستسنن ا ، بنناب رفننص الينندين فنن  ا ستسنن ا ، بننر   ( 2)

 .1173األلىان  ف  صقيح سنن يب   او ، بر   
، والترمناي، كتناب الج عنة، 1111يبو  او ، كتاب الةلة، باب الترىير ف  العيدين، بنر    (3)

، وابنن ما نر، كتناب ا امنة الةنلة، بناب منا 135باب ما  ا  ف  الترىينر فن  العيندين، بنر   
، وحسنننر األلىننان  فنن  صننقيح يبنن  1972 ننا  فنن  ترىيننر اإلمنناي فنن  صننلة العينندين، بننر   

 ، وغيره، و اا الترماي ف  العلي: سأل  الىخاري لنر ف اا: ))هو صقيح((.1/311 او ، 
ما نر، كتناب ، وابنن 1111، 1112يبو  او ، كتاب الةلة، باب الترىير ف  العيندين، بنر    (4)

،ويح ننند، 1921بنننر   ا امنننة الةنننلة، بننناب منننا  نننا  فننن  كننن  يرىنننر اإلمننناي فننن  صنننلة العيننندين؟ 
 وغيره. 1/311،وصققر األلىان  ف  صقيح سنن يب   او ،5/71
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 .(1)((ال،كعة اثلاوية يأو خبمس َري تكبرية انلقل
يف ات ة االستستقاء، كمتا يقتب  يف  ويقب  بني اتلكبريات -4

 حبرضتة حذيفتة وأي ُتب  ما ثبت عن ابن ُسعبد  ا ة العيد:
  أن البيلد بن عقبة قا : إن العيد قد حرض فكيتف أاتهعَ فقتا ،

اهلل أوـِ، وَتمـد اهلل، وت ـ  عليـه، وتصـِّل ىلع ابن ُسعبد: تقب : 
وتدعو اهلل، ثم تكِ، وَتمد اهلل وت   عليـه، وتصـِّل ىلع  ،انلِب 
 ،، ثم تكـِ، وَتمـد اهلل، وت ـ  عليـه وتصـِّل ىلع انلـِب انلِب 

 وَتمد اهلل، وت   عليه، وتصـِّل ىلع انلـِب اهلل، ثم تكِ، وتدعو 
 .(2)((أصاب فقا  حذيفة وأبب ُب : وتدعو اهلل ثم تكِ،

 مطلقاً: الصالة ىلع انلِب  عْشون:المس وااخل
يل بض،َْدَة بْنل عليَا ٍ عن  -1 

َ
ل  أ تب ض اَّلله َمـا َصـَّله : » ، قَاَ : قَاَ   َسض

ه َيْبٌد ِمْن  ِِت َصاَلةً َصاِاقًا بَِها يِف قَلِْب َنْفِسِه إاِله َصـَّله اهلُل َعلَْيـِه يلَعَ مه
ُ
أ

ـ َحَسـَناِت، َوَرَفـَع ََلُ بَِهـا  وََسلهَم بَِها َعْْشَ َصلَوَاِت، َوَكَتَب ََلُ بَِهـا َعْْشَ
   .(3)«َعْْشَ َارََواِت، َوَمَا َيْنُه بَِها َعْْشَ سْئاِت 

                                                 
 .112س عتر يثنا  ت ريره للي بلوغ ال راي، القدي  ر    (1)
،وصننننننققر األلىننننننان  فنننننن  اروا  2193،ور نننننن  2111،بننننننر   2/313الطىراننننننن  فنننننن  الرىيننننننر، (2)

 .3/111الغليي،
فننتح فنن   : ناا القننافظ ابننن حجنر  ،613، بننر   196/ 77الطىرانن  فنن  ال عجن  الرىيننر،  (3)

واتا نا  ،ِكلهس نا ِلنند النهسناِ   ِ  ،ويَِبن  َطلَقنة ،وَلن يَِبن  بسنرَ ة بنن ِنينار»: 117/ 11 ،الىاري ورس
ا ِمنن » :ِث ات، وَلفظ يَِب  بسرَ ة خِلة  ِت  َصلة مس َصنلهي اَّلل َلَلينِر ِبانا  ،َ لىنرَمن َصلهي َلَل ه ِمن يسمه

= 
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= 

وَمقننا َلنننرس َلشننر  ،وَكَتننَب َلننرس ِباننا َلشننر َحَسنننات ،وَرَفَعننرس ِباننا َلشننر َ َر ننات ،َلشننر َصننَلوات
ننا  ،وَلفننظ يَِبنن  َطلَقننة ِلنننده َنقننوه ،«َسنني ًِات َقرس ابننن ِحى  ، و نناا األلىننان  فنن  صننقيح «وَصننقه

 ،.«قيححسن ص»: 1169، بر   793/ 7الترغيب والترهيب، 
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: الفبائد واثلم،ات اليت حتصل بالص ة ىلع انليب ،ابعاملبحث ال
 

ىلع فبائتد عييمتة، وثمت،ات جاليالتة  حيصل املصِّل ىلع انلتيب 
 كثرية، مهها اثلم،ات اثتية:

  تعاىل.امعثا  أُ، اَّلله 
 يف األُ، بالص ة عالي،. امعثا  أُ، انليب 

 .يف الص ة ىلع انليب  ُبافقة اهلل 
 .ُبافقة امل ئكة يف الص ة ىلع انليب 

 حصب  عرش االبات من اهلل ىلع املصِّل ُ،ة.
 عرش د جات. انليب  ي،فع لالمصِّل ىلع

 يكع    عرش حسهات.
 يضمَّح عه، عرش سيئات.

 يض،ىج إجابة داعئ، إاا قدمها أمام، وخعم بها، فيه تصعد إىل  ب العاملني.
 إاا ق،وها بسفا  البسيالة  . سب  لشفاعة انليب 
 ت   الشفاعة.حقه  من اه ىلع انليب 

 سب  لرف،ان اَّلوبب.
 ما أهم،.سب  لكفاية اهلل العبد 

 يبم القيامة. سب  لق،ب العبد من انليب 
 سب  لص ة اَّلله ىلع املصِّل وا ة ُ ئكع، عالي،.
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 لصاق أوف، بالرتاب.إعالي، ب يهجب من داعء انليب  املصِّل ىلع انليب 
 يبم القيامة أكرثهم عالي، ا ة. أوَل انلا  بانليب 

 .تصِّل امل ئكة ىلع املصِّل ىلع انليب 
 .اسعم،ا  امل ئكة يف الص ة ىلع املصِّل ما دام يصِّل ىلع انليب 

 .ا ة اهلل وس م، ىلع من اه ىلع انليب 
 من امل ئكة بص ة وس م من اه عالي، وسالم. إب غ انليب 

 الص ة والس م ىلع املصِّلي واملسالم عالي،. سب  ل،د انليب 
 هال، يبم القيامة.سب  لطي  املجالس وأن ال يعبد حْسة ىلع أ

 تهيف عن العبد اسم ابلخل إاا اه عالي، عهد اك،ه.
 ت،يم بصاحبها ىلع ط،يق اجلهة وختطئ بعا كها عن ط،يقها.

 في،.  يصهه ىلع  سب ال  وتهيج من ونت املجالس اَّلي ال يذك، اَّلله 
 .  والص ة ىلع  سب سب  تلمام الالكم اَّلي ابعضدئ حبمد اَّلله 
 عن اجلفاء. َي،  العبد بالص ة والس م ىلع انليب 

بتني الستماء    اثلهتاء احلستن لالمصتِّل ىلع انلتيبسب  إلبقتاء اَّلله 
 أن يثين ىلع  سب  ويك،مت، وُرشتف، واأل ض؛ ألن املصِّل طال  من اَّلله 

 واجلزاء من ج س العمل، ف  بد أن حيصل لالمصِّل وبع من ال .
املصِّل، وعمال،، وعم،ه، وأستباب ُصتاحل،، سب  لالَبكة يف اات 

ألن املصِّل داٍع   هت، يضبتا ك عاليت، وىلع آ  وهتذا ادلاعء ُستعجاب، 
 واجلزاء من ج س العمل.
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 سب  نليل  محة اهلل  ، ف بد لالمصِّل من  محة تها .
، ألن العبد لكما أكرث من اكت، سب  دلوام دبة العبد لال،سب  

، واسعحضا  داسته، استعبَل ىلع َجيتع املحببب واسعحضا ه يف قالب،
 قالب، واملثل املشهب  من أح  شيئا  أكرث من اك،ه.

لزيتادة  فإوها إاا َكوتت ستببا   ،سب  ملحبع، لالعبد الص ة ىلع انليب 
 .فكذل  ِه سب  ملحبع، هب لالمصِّل عالي، ،دبة املصه عالي،  

 يت، سب  هلداية العبد وحياة قالب،، فإو، لكما أكترث الصت ة عال
 واك،ه اسعبلت دبع، ىلع قالب،.

 .سب  لع،ض اسم املصِّل ىلع انليب 
 سب  تلثبيت القدم ىلع الِصا  واجلباا عالي،.

 أداء ألقل القاليل من حق، ىلع العبد. الص ة ىلع انليب 
 معضمهة َّلك، اهلل وشك،ه. الص ة ىلع انليب 

 وسفا  من   ، وباعن: العبد من ادلاعء، وداعء الص ة ىلع انليب  

َفَهتَذا دضاَعء وستفا  ، سفا  حباجئ، ومهماتت، ومتا يهب ت، أحدهما:
 .وكيثا  ملحببب الَعبْد ومطالب ،

ن يض  :وَاثلهايِن 
َ
َفا  أ يتد يفل ترشتيف، ،وحبيبت، ،ين ىلع َخالليالت،ثْتسض  ،َويزل

ن اَّلله  ،،َوَ فعَ  ،هوكيثا ه اك،   ،وتك،يم،
َ
 ،َاللت   َتَعتاىَل حيت   َواَل  ي  أ

ب،ض  ل ب  حيض تَفا  فاملصِّل َعالَيْ،ل  ،َو َسض بعت، ،قتد ف  سض َوَطالَبت، إلىَل  ،وَ 
ب اَّلله  دابي  ، ، َو َسض تبَ ودابهت ،وآث، َالل  ىلع طالب، َحَباجئل بتل ََكَن  ،، هض
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ب  إليَلْ،ل  ُض هْده ،َهَذا الَْمْطالضبب من أح  اأْلض بت،ض  ،وآث،ها عل ل فقد آثت، َمتا حيض
بَ  اَّلله  ب،ض هض ل ب  ىلع َما حيض  َواجْلَتَزاءض  ،، ىلع َما ستباهض  ودابه فقد آث، اَّلله  ،َو َسض

َ  ،من ج س الَْعَمل ََريه فَمن آث، اَّلله ض  ،ىلع  تريه آثت،ه اَّلله ََ ْ  ،ىلع   َواْععتَبل
تدض  الضتبكهمْ  انلهتاَ   َهَذا بلَما ََتل ُض هْتد  َ ادوا  ،يععمدووت، عل

َ
ْم إلاا أ َو ضؤََستائلهل

هْدهم ،يلهمإب اتلهَق،ُّ  ن يهعم ىلع متن  ؛واملْنلة عل
َ
ضبن املطاع أ ل

َ
م ُْسأ فَإلعههض

يتد يفل حل َوك   ، َعيع، إليَلْ،ل  يعالمبو، أح ه  ن يزل
َ
ضبهض أ ل

َ
 ،وكك،امت، ،،بائلتما َسأ

تَلض  هْدهوترشيف، عالت َمْْنل هْ،ض  هموااداد ق، ض  ،هْم عل يْت،ل وحَيت ،مل  ؛با بهتم دَلَ
هْتت،ض إل  تتبَن مل وهتتم يعالمض

َ
 ؛َ اَدة اإلوعتتام والترشتتيف واتلكتت،يم ملحبب تت،أل

دُّ فأحبُّ  شه
َ
ن يض  ،هم َ ض سفاال  هم إليَلْ،ل أ

َ
بة أ  ،،وكحستاوَ  ،،َعالَيْ،ل إوعاَمت عمه وَ 

ُ، َُشاهَ 
َ
اَلءل ومْنلتةض  َواَل تكتبن مْنلَتةض  ،د باحلس  َهَذا أ املطتاع  َهتفض

، بَ  (1)َحَباجئل َفا  ترشتيف دبب ت، ،هض َب فا غ من سض واإلوعتام َعالَيْت،ل  ،َوهض
َدة ، بمحبة   ، وأحقي  ،، ألك،م َدْبضبٍب وأجالي  ،فَكيف بأعيم د ي  ،َواحل

تَ ة َعالَيْت،ل إلاله َهتَذا الَْمْطالضتبب وَحتده ،َ ض   ،َولَب لم يكن من فََبائلد الصه
فمن بل،ل  فا   هَا وضْكعَة َحَسهَة ملن عال  ، لكىف الْمض َوَمتا  ،م أمع، ديه،َوَها هض

ن انلهيبل  ،واَب ىلع َالل  ،هم َعالَيْ،ل ضه وحَ  ،وداعهم إليَلْ،ل  ،َء بل،ل َجا
َ
 َوِهل أ

ائلد ىلع أج، عمال، مثل أجب  متن اتبعت،ض  فتادلا  إلىَل  ،َ ض من اأْلج، الزه
تب   َهَذا احْلَظ   إلاا قصد تبفريَ  ،لأْلمة م اْْلرَْيَ واملعالي  ،س ع، وَديه، ىلع  َسض

بدض  ،يَلْ،ل َوَفف، إل  ، اَّلله  اَعء اْْلالق إلىَل اَّلله َوَكَن َمْقصض إليَلْت،ل   اتلهَقت،َُّب ه بلدض
                                                 

 هراا ف  األصي. (1)
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ب  اَّلله  ،هبإ شاد عبادَ  َمَع تتبفيعهم  ، وتبفري أجب  املطيعني َ ض ىلع  َسض
الَة ُل ب هم ََك جض

ض
ه  ،ََكَن َ ض من اأْلجت، يفل َدعبتت، ،أ َست  َهتذل وتعاليمت، حبل

يمَواَّلله  ،يفتي، من ََُشاء وََاللَ  فضل اَّلله  ،انلييهة  .(1)« اضو الْفضل الَْعيل

                                                 
 .363 ل  األفااي، لاماي ابن ال ي ، ص  (1)
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 الص ة ىلع انليب  اتاْلاُس: افاملبحث 
 أراع صفات   ىلع انلحو اآليت:  أفضل كيفيات الصالة ىلع انلِب 

ألاتحاب،  التيت عالمهتا انلتيب إحتدى الصتفات  الصفة اْلوَل:
 عهدما سألبه عن كيفية الص ة عالي،: 

يل يَلَْه عبد  عن -96-1
َ
ْجتَ،َة، قا  ال،همْحَنل ْبَن أ يَتينل َكْعت ض ْبتنض عض : لَقل

ي  َن انلهيبل ْععضَها مل يهة  َسمل ي لََ  َهدل ْهدل
ض
اَل أ

َ
َها َفَقاَ : أ ْهتدل

َ
: بَتَه، فَأ الْتض َ َفقض

ل  تبَ  اَّلله نْلَا  َسض
َ
، َفَقاَ : َسأ تَ ةض   ل ، َكيْتَف الصه ل تبَ  اَّلله الْهَتا: يَتا  َسض َفقض

، فَإل  ْهَل ابَليْتل
َ
ْم أ ْمَ قَتاَ : َعالَيْكض ضَساليمض َعالَتيْكض َ قَْد َعالهَمهَا َكيَْف ن نه اَّلله

ِد، َكَمـا َصـلهْيَت ىلَعَ إِبْـرَاِهيَم، » ِد َوىلَعَ آِل ُمَمه قُولُوا: اللهُهمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمه
ِد َوىلَعَ  يٌد، اللهُهمه بَارىلِْع ىلَعَ ُمَمه ِد، َوىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِ  آِل ُمَمه

 .(1)«َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ إِبْرَاِهيَم، َوىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم إِنهَك مَحِيٌد جَمِيدٌ 

ضبا:  -97-2 ْم قَال هض عه
َ
، أ يُّ دل اعل َيٍْد السه بضب محض

َ
ْخََبَ ل أ

َ
الَيٍْم، أ و بْنل سض َعْن َعْم،ل

بَ  اهللل، َكيَْف وضَصِّلي َعالَيَْ َ قَاَ :  ـِد، »يَا  َسض قُولُـوا اللُهـمه َصـلِّ ىلَعَ ُمَمه
ـِد  ْزوَاِوِه، َوُذرِّ هتِِه َكَما َصـلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْـرَاِهيَم، َوَاـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه

َ
َوىلَعَ أ

                                                 
، وكتنناب 4470 بننر   ، كتنناب يحا ينن  األنىيننا ، بنناب حنندثنا موسنني بننن اسنن اليي،الىخنناري  (1)

وا َلَلْينرِ  َصنلُّوا حَمنسنوا الهنِاينَ  يَايَيَُّانا النهِىن  ِ  َلَلني يسَةنلُّو َ  َوَمَل َِرَتنرس  اَّللهَ  ِا ه ﴿التفسير، باب  ولر:   َوَسنل ِ س
ا ، وكتناب الندلوات، بناب الةنلة للني النىن  3797، بنر   52سورة األحزاب، اآلينة:  ﴾تَْسِلي  
   ومسل ، كتاب الةلة، باب الةلة للي النى  2457، بر ،    302بعد التشاد، بر.. 
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يدٌ  ْزوَاِوِه، َوُذرِّ هتِِه َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم، إِنهَك مَحِيٌد جَمِ
َ
 .(1)«َوىلَعَ أ

 .(2)سفا  أن يثين ىلع خاليال، وحبيب،واثلاين: 
ي و -98-3 ْاتَحابل انلهتيبل

َ
ْن أ ٍل مل ي َعْن  َجض وهت،ض ََكَن  ، َعتنل انلهتيبل

َ
أ

 : ب ض دِ الله »َيقض ْزوَاِوـهِ  ،ُهمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمه
َ
ْهـِل بَْْتِـِه، َوىلَعَ أ

َ
َوُذرِّ هتِـِه،  ،َوىلَعَ أ

ْهـِل 
َ
ـِد َوىلَعَ أ َك مَحِيـٌد، َوَاـارىلِْع ىلَعَ ُمَمه َكَما َصلهْيَت ىلَعَ آِل إِبْرَاِهيَم إِنـه

َك مَحِيـٌد  ْزوَاِوِه َوُذرِّ هتِِه، َكَمـا بَاَرْكـَت ىلَعَ آِل إِبْـرَاِهيَم إِنـه
َ
بَْْتِِه، َوىلَعَ أ

 «جَمِيدٌ 
َ
ثَْل َاللَ  ، قَاَ  اْبنض َطاوضٍ : َوَكَن أ ب ض مل  .(3)يل َيقض

 :تساليما    عالي، وسالماه اَّلله  :الصفة اثلانية

ِيـَن آَمُنـوا َصـلُّوا َعلَْيـِه ﴿قَتْبَ ض: »: :قا  اإلمام ابن كثري  يَُّهـا اَّله
َ
يَـا أ

ض َعالَيْ،ل ﴾وََسلُِّموا تَْسلِيًما َقاَ : َاهه اَّلله ْن يض
َ
ْوََل أ

َ
ا ،، فَاأْل  .(4)«وََسالهَم تَْسالليم 

 اه اهلل عالي، وسالم.: اثلاثلة الصفة
 عالي، الص ة والس م. : الرابعة الصفة
عتن هتاتني الصتفعني  الع مة املحدث عبد املحسن العبادقا  
وقد د   السالف الصال ، ومههم املحدثبن بذك، الص ة »: األخريتني

                                                 
 ، وت دي تخريجر ف  تخري  حدي  ال تن.307مسل ، بر    (1)

 .363-336انظر:  ل  األفااي ف  فضي الةلة للي مق د رير األناي، ص (2)
، 179، وصننققر األلىننان  فنن  صننفة الةننلة، ص 73173، بننر   737/ 38 ،مسننند يح نند (3)

 .738/ 38وصققر مق  و ال سند، 

 .169، وانظر: األذكار للنووي، ص 379/ 1 ،تفسير ابن كثير (4)
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عهد اك،ه بصتيرعني تعِصتتني إحتداهما: اته اهلل عاليت،  عالي، 
واثلاوية: عالي، الص ة والس م، وهاتان الصيرعان قد امتعألت وسالم، 

بهما وهلل احلمد كع  احلديث، بل إوهم يدووبن يف ُفلفاتهم الباتايا 
باملحافية ىلع ال  ىلع البج، األكمل من اجلمع بني الص ة والتساليم 

   .(1)«عالي،
]يعين َكت  حتديث  ستب   يَ ْبَ ل َ ض »: :قا  اإلمام ابن الص ح 

َافلَظ ىلَعَ كلعْبَةل  [اَّلله  ْن حيض
َ
ل َاتهه  (2)أ تب ل اَّلله َ ةل َوالتهْسالليمل ىلَعَ  َسض الصه

هْتَد  يت،ل َاللتَ  عل تْن تَْك،ل َم مل
َ
ْك،لهل، َواَل َُْستأ هَْد ال ض َتَعاىَل َعالَيْ،ل وََسالهَم عل اَّلله

ْكََبل 
َ
ْن أ ، تََك،ُّ لهل، فَإلنه َاللَ  مل يثل الضَهتا َطالَبَتةض احْلَتدل  الَْفَبائلتدل الهتيتل َيعََعجه

ا يم  ا َعيل َم َحيًّ ،ل ْغَفَل َاللَ  حض
َ
، َوَمْن أ َب ... َوَكعَبَعض،ض ْن َاللَ  َفهض َوَما يَْكعضبض،ض مل

، َواَل  ،دضاَعٌء يضثْبلعض،ض  َوايَتةل للَ  اَل َيعََقيهدض فلي،ل بلال،ي َ ، فَِلل ي،ل ٌم يَْ،ول ت  اَل لََكَ ض َيْقعَِصل
ْالل 

َ
هْتَد ، فلي،ل ىلَعَ َما يفل اأْل تبَْحاوَ،ض عل ل سض ،ض يفل اثلههَتاءل ىلَعَ اَّلله ُْ َوَهَكَذا اأْلَ
، حَنْبض ) ،ل ْك،ل اْسمل تَد  ،(، و)َتبَا ََك َوَتَعاىَل( َوَما َضتاَى َاللتَ  ال َوكلَاا وضجل

َوايَتةض ََكوَتتل  ْن َاللَ  قَْد َجاَءْت بل،ل ال،ي ٌء مل ،ل  يَشْ ، وََضتبْطل  بلإلْثبَاتلت،ل
هَايَتةض الْعل

مْحََد بْتنل َحهْبَتٍل 
َ
ل أ يل َعبْدل اَّلله

َ
َد يفل َخطي أ ، َوَما وضجل ْكرَثَ

َ
تْن إلْغَفتا ل  أ مل

ي  ْك،ل اْسمل انلهيبل هَْد ال وه،ض ََكَن يََ،ى اتلهَقيَُّد يفل َاللتَ  َاللَ  عل
َ
، فَالََعله َسبَبَ،ض أ

، وَ  َوايَةل َواةل.بلال،ي َن ال،ُّ يعل َمْن فَْبقَ،ض مل ضَها يفل َاللَ  يفل ََجل  َعزه َعالَيْ،ل اتيَصال
                                                 

 .19للعلمة لىد ال قسن العىا ، ص  فضي الةلة للي النى   (1)

 ال عني: للي كتابة.( 2)
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بضب بَْكٍ،: 
َ
ي ض أ ي »قَاَ  اْْلَطل وه،ض ََكَن يضَصِّلي ىلَعَ انلهيبل

َ
تا اَل  َو اَلََرينل أ عضْطق 

ا ةل »، قَاَ : «َخطًّ ئلمه
َ
َن اأْل نَي يفل َاللَ  َوقَْد َخالََف،ض َغرْيضهض مل مل عََقدي  .«الْمض

، قَتااَل:  يمل الَْعهََْبليي ، َوَعبها ل بْنل َعبْدل الَْعيل ي يينل ي بْنل الَْمدل َو ضولَي َعْن يلَعل
ل » ب ل اَّلله َ َة ىلَعَ  َسض ْعهَاهض  َما تََ،ْكهَا الصه يٍث َسمل ي َحدل الْهَتا ، يفل لكض َو ض هَمتا َعجه

عَاَب  َع إليَلْ،ل  َفهضبَييهض الْكل يٍث َحَّته وَ،ْجل ي َحدل .«يفل لكض ْعالَمض
َ
ض أ  ، َواَّلله

: َعََجههْ  يفل إلْثبَاتلَها َعْقَصنْيل  ثضمه يلل
َحُدُهَما:

َ
لَ . أ ْو حَنْبل اَل

َ
، أ َْ،َفنْيل ز ا إليَلَْها حبل ُل بَ ةٍ،  َا ْن يَْكعضبََها َمهْقضبَاَة اض

َ
 أ

ب وَاثلهايِن: ْن يَْكعضبََها َمهْقض
َ
َم(، َوكلْن  َاة  أ

ْن اَل يَْكعضَ  )وََساله
َ
، بلأ َمْعىن 

نيَ  مل عََقدي َد َاللَ  يفل َخطي َبْعهل الْمض  .(1)«وضجل
 إاا اتهه ىلع انلتيب  »يف كعابت، األاَك :  : انلتبوي اإلمام وقا 

التستاليم، وال يقعِْصت ىلع أحتدهما، فت  يقتل وفاليجمْع بني الص ة 
  .(2)«فقط (عالي، الس م)فقط، وال  ( عالي،اه  اَّلله )

وال ي تب  أن »وقا  الفريواابادي يف كعابت، الصت ت والبرشت: 
كمتا يفعالت، بعته الكستاىل، واجلهالتة،  []ىلع انليب  ت،ُز لالص ة
 .»(3)فيكعببن اب ة )االعم( بدال  من  ،وعبام الطالبة

                                                 
 .188ص  ،عرفة ينوا  للوي القدي م :م دمة ابن الةل  (1)

 .738ص  ،األذكار للنووي (2)

لت والىسَشر ف  الةلة للي رير الىشر  (3) ، وانظر: فضي الةلة للني النىن  113، ص الة ِ
  73للعىا ، ص. 
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املبحث الساد :  ح الص ة والس م ىلع 
 انليب 

هلل :بلَمْعىَن امهلل:  «:امهلل صل ىلع ممد»قب :  -7
َ
وا ة اَّلله  ،(1)يَا أ

 .ىلع  سب : ِه اثلهاء عالي، يف املأل األىلع

ِ »قا  أبب العايلة: » ::قا  ابلخا ي -99 َثَناُؤ ُ َعلَْيِه ِعْنـَد  :َصاَلةُ اَّلله
اَعِنُ  ،الَْماَلئَِكةِ   .(2)«َوَصاَلةُ الَْماَلئَِكِة ادلُّ

ُكـونَ »: ب قَاَ  اْبنض َعبهاٍ  -011 ِّ َِ الصت ة  ، فيهت، أن(3)«يَُصلُّوَن: ُي
من اَّلله ىلع وبي، ِه اثلهاء عالي، يف املتأل األىلع أي: عهتد امل ئكتة 

باسم، الَعالَم فقط؛ ألن هذا من باب  املق، ني، وكوما جاء اك، انليب 
م، يف ادلويا بتإع ء اكت،ه، وكظهتا  دعبتت،، عيه : »:اْلَب، قا  الطييب 

أجتت،ه  وكبقتتاء  يععتت،، و ي اثختت،ة بتشتتفيع، يف أمعتت،، وتضتتعيف
لم وبالغ قد  الباجت  متن  ، بالص ة عالي،ومثب ع،، وقيل: ملا أُ،وا اَّلله 

ألوت   ؛دمتد وقالها: امهلل ال أوتت ىلع ، تعاىلاَّلله  فأحالها ىلع ،ال 
                                                 

 ، ما ة )يلر(.373/ 13 ، العربلسا  انظر:  (1)
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 الص ة املتأُب  بهتا فيهتا»: :قا  اإلمام ابن القيم و ،(1)«أعالم بما ياليق
 ،عتن ات ت،  متا أختَب بت،الطال  متن اَّلله  :ِه ]أي: آية األحزاب[
وك ادة  ،و فت، ،لفضتال، وكظهتا ٌ  ،وِه ثهاء عاليت، ،وا ة ُ ئكع،

 هتذا الستفا  ّمي وسض  ،والطال  ،ن اْلَبفيه تعضم   ،وتق،يب، ،تك،يم،
 :  عالي، لبجهني ا ة   :وادلاعء مها حنن

 ،وفضتال، ،واإلشادة بذك،  فت، ،أو، يعضمن ثهاء املصِّل عالي، :أحدهما
 . والطال  ،هت اْلَبفقد تضمه  ، تعاىلواملحبة َّلل  من اَّلله  ،واإل ادة

َ  أن يض لستفانلا متن اَّلله   مها ا ة  ّمي أن ال  سض  :والووه اثلاين  صتِّلي
وات تها  ،وتق،يبت، ،وك ادت، ل،فع اك،ه ، عالي، ثهاؤهفص ة اَّلله  ،عالي،

 .(2)« تعاىل أن يفعل ال  ب،سفانلا اَّلله  :حنن عالي،
عن َجاعة أقباال  يف  ح معىن ات ة اَّلله  :واك، احلافظ ابن حج، 

يل »: :عالي، باملرف،ة، و ال،محتة، ثتم قتا  
َ
َم َعتن أ قتبا  متا َتَقتده

َ
وََل األ

َ
وأ

َة نه َمعىَن َا ة اَّلله  :العايلل
َ
يمت،، وَات ة  ،ثَهتاؤضهض َعالَيت،ل  : ىلَعَ وَبلي ت،أ وتَعيل

تَن اهلل تَعتاىَل  ََريهم َعالَي،ل َطالَ  َاللَ  َ ض مل ت،اد ،الَم ئلَكة و َطالَت   :والمض

                                                 
 .2049/ 4 ،شر  ال شراة للطيى : الراشع لن ح ا ي السنن (1)

 .226ص  ، ل  األفااي (2)



 شرح الصالة والسالم على النبي  
64 

ياَدة ال الصه ة ،الزي
َ
تَع »قا  أيضا : ، و(1)«ال َطالَ  أ  :وقاَ  احلاَلليّمل  يفل الشُّ

يم،، َفَمعىَن قَبنلا :َمعىَن الصه ة ىلَعَ انلهيبل   تد :تَعيل َمه مه َاتلي ىلَعَ دض  :الالههض
ا د  َمه م دض ،اد ،َعيي ويا بلإلع ءل الك،ه :والمض يم، يفل ادلُّ يه، ،تَعيل وكلبقاء  ،وكلظها  دل

يَعع، َ،ة بلإلجزا ل َمثضب َع، ،َ ل عت، ،و يل اثخل مه
ض
يع، يفل أ تيالَع،  ،وتَشفل وكلبتداء فَضل

،اد بل  بد، وىلَعَ َهذا فالمض ل تَعاىَل: بلالَمقامل الَمحمض تبا  :﴾َصـلُّوا َعلَيـهِ ﴿َقب ل ادعض
م بلالصه ةل َعالَي،ل   .(2)«اوعىََه  .َ   كض

ويتد  ىلع  ،تأو لألتباع ىلع ادلين :ث ا  :«وىلع آل ممد»قب :  -2
ــْومَ ﴿: اَّلله  التت  قتتب  ــومُ  َو َ ــاَعةُ  َتُق ــوا السه ْاِخلُ

َ
ــْونَ  آَل  أ ــده  فِْرَع َش

َ
 أ

 اث :اد بتآ  وأتباع،، فتريض »،ن اث  باألتباع كقبنلا: وكاا قض  ،(3)﴾الَْعَذاِب 
وكذل  إاا ق،ن اث ، واألاحاب، واألتباع، فتاث   ،املفمهبن من ق،ابع،

، واألاتحاب: اتحابع،، واألتبتاع: أتباعت، ىلع ديهت،، املفمهتبن ق،ابع،
، «امهلل  الي ىلع دمد، وىلع آ ، وأاتحاب،، وأتباعت، بإحستان»كقبنلا: 

عت،، »: :وقا  الق،طيب  اخعالف يف آ  من هتمَ فقيتل: أتباعت،، وقيتل: أمه
وقيل: آ  بيع،، وقيل: أتباع، من  هط، وعشريت،، وقيل: آ  ال،جل وفس،؛ 

واخعالف انلحبيتبن:  ،«امهلل ال ىلع آ  دمد»وهلذا َكن احلسن يقب : 
ْضتتَم،، أم ال يضتتا  إال إىل اليتتاه،َ فتتذه   هتتل يضتتا  اث  إىل الْمض

                                                 
 .252/ 22 ،فتح الىاري (1)

 .252/ 22 ،فتح الىاري (2)
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ا  امهلل صلر ىلع ممد »إىل أو، ال يقا  إال:  ،والكسايئ ،والز يدي ،انلهحه
 .(1)«، وال يقا : وآ «وآل ممد

، ىلع أ  عتة أقتبا   الف يف آ  انليبواخعض »: :وقا  اإلمام ابن القيم 
  ن آ  انلتيبإ :والقب  اثلاين ...هم اَّلين ح،مت عاليهم الصدقة :فقيل

اتباعت، إىل يتبم   ن آ إ :والقب  اثلالتث... وأاواج، خااة ،هم ا يع،
والصتحي  هتب  ...هم األتقياء من أمع،  ن آ إ :والقب  ال،ابع ...القيامة

ألن  ؛متا اثلالتث وال،ابتع فضتعيفانأو ،ويالي، القب  اثلاين ،القب  األو 
 قد  فع الشبهة   انليب

 .(2)«إن الصدقة ال َتل آلل ممد» : قب ب-010

 .(3)«إنما يأول آل ممد من هذا املال» : وقب -011

وهتذا ال لتبا أن  ،(4)«امهلل اوعل رزق آل ممد قوتـاً » : وقب -013
اث  املذكب ون  :ل عالي، اث  يف الص ةفأوَل ما محض  ،،اد ب، عمبم األمة قطعا  يض 

   .(5)«وال لبا العدو  عن ال  ،يف سائ، ألفاظ،
تد يفل َهتذا »: :وقا  احلافظ بن حجت،  َمه ت،اد بلت  ل دض واخعضاللتَف يفل المض
                                                 

 .267/ 3 ،ل فا  ل ا يشري من تلخيأ كتاب مسل ا (1)

 ،7768، بننر   183/ 13 ،مسننند يح نندو ،1319، ومسننل ، بننر   1386الىخنناري، بننر    (2)
 واللفظ لر.

 .1769، ومسل ، بر   3711الىخاري، بر    (3)

 .1366، ومسل ، بر   1313الىخاري، بر    (4)

 .620ص  ، ل  األفااي (5)
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تَدقَة  م الصه َمتت َعالَتيهل ،ي م َمتن حض عههض
َ
يث، فال، اجل  أ تن ... احلَدل وللمضستاللٍم مل

،فضبع َُ يث  ثهاء َحدل
َ
الل  بن َ  ليَعة يفل أ طه يث َعبد المض  :َحدل

وساخ انلراس»-014
َ
َدقَة إِنهما ِ َ أ ـدِ  ،إِنه َهِذ ِ الصه  ،وإِنههـا ال ََتِـلر لُِمَحمه

هتل  ،«وال آلِل ُمَمهد
َ
د أ يث التهَشتهُّ تد يفل َحتدل َمه ،اد بل  ل دض محَد: المض

َ
وقاَ  أ

هدهم. هل علبض آ َ  لوايَعانل عل
َ
ن يضقا  أ

َ
 بَيع،، وىلَعَ َهذا َفَهل َلضبا أ

تد َمه ت،اد بلت  ل دض اواجت، :وقليَل المض
َ
يهعت، ،أ كت ؛واض ي

َ
نه أ

َ
ق َهتذا أل ت،ض رَث طض

يث جاَء بلالَفظل  ـد»احلَدل تع، ،«وآل ُمَمه َُبضل َيتٍد  يل محض
َ
يث أ  :وجتاَء يفل َحتدل

زواوه وُذرِّ هته»
َ
يهتة ،«وأ اوا  واَّلُّ ي

َ
،اد بلاث ل األ نه المض

َ
تَ  ، فََد ه ىلَعَ أ قي وتضعض

يل 
َ
يث أ وه،ض َثبََت اجلَمع بنَي اثله ثَة َكما يفل َحتدل

َ
نه بلَّ

َ
َ،يتَ،ة، َفيضحَمتل ىلَعَ أ هض

ََريه َظ ما لَم حَيَفظ  واة َحفل د ،بَعه ال،ُّ ،اد بلاث ل يفل التهَشتهُّ اوا  :فالمض
َ
 ،األ

َدقَة م الصه َمت َعالَيهل ،ي َمتع بَتني  ،وملن حض يهتة، فَبلتَذللَ  لض م اَّلُّ ي ل فليهل ويَدخض
حادليث

َ
 .(1)«األ

دمد، قيل: إوهم أتباع، ىلع ديهت،؛ وآ  »: :وقا  الع مة ابن عثيمني 
ة، أم يهتألن آ  الشخص: لكُّ َمْن ي عّم إىل الشخص، سباٌء ب ست ، أم مَح 

ـاَعُة ﴿ تعتاىل: كما قا  اَّلله  ،تباعأمعاهدة، أم ُباالة، أم  َو َـْوَم َتُقـوُم السه
َشده الَْعَذاِب 

َ
ْاِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أ

َ
ت، « آ »فيكبن ، (2) ﴾أ ، ىلع ديهلت،ل هم أتباعض

ق،ابعت، املفمهتبن، والقائتل بتذل  َختصه الق،ابتة « آ  انلتيب »وقيل: 
                                                 

 .220/ 22 ،فتح الىاري (1)
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تن  ُّ َمن َكن َكفت،ا  مل املفمهني، فخ،  بذل  سائ، انلا ، وَخَ،َ  بذل  لكض
، ولكن الصحي  األو ، وهب أن اث  هم األتباع، لكتن ق،ابة انليب 

َن  ،ل
اتا  املت،اد بتاث   ،باع،وأت ،وآ  ،فقيل: ىلع دمد ،برريه« اث »لب قض

ن ق،ابع،  .(1)«املفمهني مل
ولتيس  ،: التف  ههتا لالععاليتل«كما صـليت ىلع إبـراهيم»قب :  -3

وال  ألن املق،  هب أن املشب، أدىن من املشب، بت،، ومعالتبم أن  ؛لالتشبي،
ا وآ  أفضل من إب،اهيم وآ ، وىلع هذا يكبن املعىن أن هتذا متن  دمد 
باب اتلبسل بفعل اَّلله السابق وهب الفضتل ىلع إبت،اهيم وآ  إىل حتقيتق 

قا  الع متة ابتن عثيمتني:  فضل اَّلله ال حق وهب الفضل ملحمد وآ ،
 .(2)«وهذا هب القب  األا  اَّلي ال ي،د عالي، إشف »

ن ه»: :قا  احلافظ ابن حج،  :«وىلع آل إبراهيم»قب :  -4 يهع، مل م اض ي
يل نه  ،وكلسحاق ،إلسماعل

َ
تاح، وكلن َثبَتَت أ تَن الرشُّ  َكما َجَزَم بل،ل ََجاَعتة مل

ََري ساَ ة ن  والد مل
َ
يم َكَن َ ض أ الضبَن ال َدالَة ،وهاَج، ،إلب،اهل م داخل ثضتمه  ،َفهض

،اد م :إلنه المض تههض بَن مل ساللمض وبليتاء ،المض
َ
م األ ل فلتيهل تبَن، َفيَتدخض عهقض  ،بَتل المض

بنَ  يقض دي َهداء ،والصي ضبنَ  ،والشُّ احلل َم  ،والص  م، وفلي،ل متا َتَقتده دضون َمن َعداهض
د َمه ؛ ألوت، متن ودل ، ويتدخل يف الت   ستبنلا الكت،يم (3)«يفل آ  دض

                                                 
، شنننر  شنننر  ريننناَ الةنننالقين، وانظنننر: 265/ 4 ،الشنننر  ال  تنننص للننني اا  ال سنننت نص (1)

 .2307القدي  ر   

 .222 -4/225انظر: الشر  ال  تص،  (2)
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يَم َخَ ئلتقض اَل : »:، وقا  اإلمام انلتبوي ؛إب،اهيم  لض يفل آ ل إلبْتَ،اهل َوَيتْدخض
وْبليَاءل 

َ
َن اأْل َْصْبَن مل ٍد  ،حيض َمه لض يفل آ ل دض ي  َواَل يَْدخض هل  ،ويَبل َفَطالََ  إلحْلَاَق َهذل

تٌد بلعلالْتَ  اجْلضْمالَت ي َواحل يَها وَتيبل تَن اجْلضْمالَةل الهيتل فل ةل الهتيتل فليَهتا َخَ ئلتقض مل
وْبليَاءل 

َ
 .(1)«اأْل
كثري املحامد فهتب احلامتد لعبتاده اَّليتن  :: أي«إنك محيد»قب :  -5

ااطفاهم إلقامة  ع، وديه،، وهب املحمبد من قبل أويلائ، ملتا يعصتف 
اَّلي  :احلميتد»: :ب، من افات اجل   والعيمتة، قتا  اإلمتام انلتبوي 

املستعحمد  ،املحمبد ، تعاىل احلميدواَّلله  ،حتمد فعا ، وهب بمعىن املحمبد
 ،فاحلميد هب اَّلي   من الصفات: »:وقا  اإلمام ابن القيم  ،(2)«إىل عباده

فهتب  ،ن لم حيمتده َتريهكو ،سباب احلمد ما يقعيض أن يكبن دمبدا  أو
وقتا  احلتافظ  ،(3)«واملحمبد من تعالق ب، محد احلامتدين ،محيد يف وفس،

يد»: :ابن حج،  ا احلَمل م 
َ
هت،ض  :أ بالَتغض مل

َ
بد، وأ َن احلَمد بلَمعىَن َدمض يَل مل ب فَعل  ،َفهض

كَمالضها، وقليَل 
َ
فات احلَمد أ ب َمن َحَصَل َ ض ملن ال تد :وهض تب بلَمعتىَن احلامل  ،هض

ي
َ
هل  :أ بادل فعا  عل

َ
 .(4)«حَيَمد أ

مععاظم األَماد ومن الت  كترثة اإلحستان إىل  :: أي«جميـد»قب :  -6
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وهب  ،املاجد :واملجيد»: :عباده بما يفيه عاليهم من اْلريات، قا  انلبوي 
وَمتد يمجتد  ،وَمتادة ،او الرش  والك،م، يقا : َمد ال،جل يمجد َمدا  

قتا  أهتل  ،ال،فيتع :املجيتد...لرعان، قا  احلسن واللكيب: املجيتد الكت،يم
 ،(1)«ةالفُل الرش ، وال،فعة، والك،م، والصتفات املحمتبد :املعاين: املجيد

 ،والعيتيم ،كتَبه والمض  ،والكبري ،دجه مَ والمض  ،املجيد»: :وقا  اإلمام ابن القيم 
فتإن احلمتد ُستعالزم  ؛يلهما ي،جع الكما  لكت،إواملجد  ،واحلمد ،معيه والمض 

   لم تكتن حامتدا   ،ولم تنث عالي، ،حببع،أفمن  ،واملحبة لالمحمبد ،اثلهاء
ستباب وهتذا اثلهتاء واحلت  تبتع لأل ،  دبتا   ،عاليت، حَّت تكبن مث يا  

 ،ووعتبت اجلت   ،وهب ما عالي، املحمبد من افات الكمتا  ،املقعضية  
وكمتا َكوتت هتذه  ،ستباب املحبتةأفتإن هتذه ِه  ؛حسان إىل الرتريواإل

 ستبحاو،   واَّلله  ،عيتمأو ،تتمأَكن احلمد واحل   ،كملأو ،َجعأالصفات 
فهتب  ،حسان لكت،   ومهت،واإل ،الكما  املطالق اَّلي ال وقص في، ببج، ما

َت ،و كل ح  من لك جهتة ،حق بكل محدأ   ،َّلاتت،  ه فهتب أهتل أن حيض
وأمتا  ، ول  متا اتد  مهت، ،حساو،وإل ،سمائ،وأل ،فعا وأل ،ولصفات،

واحلمتد يتد  ىلع اتفات  ،فهب ُسعالزم لالعيمة والسعة واجلت   ،املجد
 إال هلإال  :وهذا معتىن قتب  العبتد ،او اجل   واإلك،ام  واَّلله  ،ك،اماإل
لبهيعت، أف ،ده فيهتاوتفت،   ،لبهيعت،أ دا  ىلع  إال اَّلله هلإف   ،كَبأ واَّلله  ،اَّلله 

والت  ُستعالزم  ،ىلع َمتده وعيمعت، كَب دا   أ واَّلله  ،تسعالزم دبع، اتلامة
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وهلذا يق،ن سبحاو، بني هذين انلتبعني يف  ؛وتكبريه ،وتمجيده ،تعييم،
نـه محيـد إ ، وارتاته عليكم أهل ابليترمحة اَّلله ﴿ :كقب  ،الق،آن كثريا  

يتد»: :وقا  احلافظ ابن حج،  ،(2)«(1)﴾جميد ا الَمجل م 
َ
تَن الَمجتد :وأ تب مل  ،َفهض

م للالَعَيَمتةل واجلَت   ُضستعاَلزل ب  َ ، وهض َل يفل الرشه َفةض َمن َكمض ب ال نه  ،وهض
َ
َكمتا أ

َفة اإللك،ام  .(3)«احلَمد يَدض   ىلَعَ ال
وِه  ، وملا َكوت الص ة ىلع انلتيب»: أيضا   :وقا  اإلمام ابن القيم 

و فع اكت،ه وايتادة حبت،  ،واتلهبي، ب، ،وتك،يم، ، تعاىل عالي،ثهاء اَّلله 
فكتأن املصتِّل  ،َكوت ُشعمالة ىلع احلمتد واملجتد ،كما تقدم ،وتق،يب،

فإن الص ة عالي، ِه وتبع  ؛طال  من اهلل تعاىل أن يزيد يف محده وَمده
فتذك، يف هتذا املطالتبب االستمني  ،هتذا حقيقعهتا ،وتمجيتد ،محد  

وهتذا كمتا تقتدم أن ادلا   ،وهما أسماء احلميد واملجيد ،املهاسبني  
أو  ،سماء احلسىن مهاست  ملطالب ت،ُرشع   أن َيعم داعءه باسم من األ

ُْسََن فَاْاُعو ُ ﴿ :وتقدم أن هذا من قب  ،يفعع  داعءه ب، ْسَماُِن احلْ
َ
ِ اْْل َوَّلِله

اعء بلَهتَذينل »: :قتا  احلتافظ ابتن حجت،  ،(5)«(4)﴾بَِها هاَستبَة َختعمل َهتذا ادلُّ ومض
يم اَّلله  نه الَمطالضبب تَك،ل

َ
يَمنيل أ َبليي،ل االسَمنيل الَعيل  ،واتلههبليت، بلت،ل  ،وثَهاؤضهض َعالَيت،ل  ، نلل
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م َطالََ  احلَمتد والَمجتد ا َُسعاَلزل م  ُل لَ   يب،، وَال لتَ  إلشتاَ ة إلىَل  ،والياَدة تَق،ل فَتيفل َال
ب َكتلهذيليلل َ ض  و هض

َ
، أ لالَمطالضببل ما َكتلهعالليلل ل عههض

َ
ل ما تَستعَبجل   :، والَمعىَن أ إلوه  فاعل

بتادك يتع عل يم بلَكترَثةل اإللحستان إلىَل ََجل فَتة، َكت،ل رَتادل َن انليَعم المض ، (1)«بل،ل احلَمد مل
واقرتان احلميد مع املجيد بيان أن اَّلله دمبد ىلع َمده وعيمع، وكما  اتفات،، 

 .(2)  فاليس لك اي    دمبد وكذل  ليس لك دمبد يكبن اا 
: املت،اد بالَبكتة: ِه «آل ممدامهلل بارىلع ىلع ممد وىلع »قب :  -7

الزيادة من اْلري، والك،امة، وِه شاُالة لالَبكتة يف العمتل والَبكتة يف 
معىن الَبكة هها: » ::األث، املرتت  ىلع هذا العمل، قا  القايض عياض 

الزيادة من اْلري والك،امة واتلكثري مههما، ويكتبن بمعتىن اثلبتات 
ىلع ال  من قبهلم: ب،كتت اإلبتل، وتكتبن الَبكتة هاههتا بمعتىن: 

سأ  ال  نلفس، وأهل بيعت،؛  وبيها ... اتلطهري والَتكية من املعاي ، 
يل: بل سأ  يلعم انلعمة عاليهم والَبكة كما أتمها ىلع إب،اهيم وآ ، وق

تا إىل يتبم  ال  ألمع، يلثاببا ىلع ال ، وقيل: بتل يلتبَق   الت  دائم 
، (3)«اثخ،ين، كما جعال، إلبت،اهيم ادلين، ولعل   ب، لسان ادق يف

ادلاعء  :واتلَبيت  ،والزيتادة ،انلماء :والَبكة»: :قا  اإلمام ابن القيم و
فهتذا  ...و تا ك   ،و ا ك عاليت، ،و ا ك في، ،با ك، اَّلله  :ويقا  ،بذل 
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 ،دامعت،كو ،عطتاه ث  إبت،اهيمأعطاءه متن اْلتري متا إادلاعء يعضمن 
 .(1)«هذا حقيقة الَبكة ،وايادت، ،وُضاعفع، ،وثببت،  

يف العـاملني إنـك محيـد  كما باركت ىلع إبراهيم وآل إبراهيم»قب :  -8
تْن  :قَاَ  الْعضالََماء»: :قا  اإلمام انلبوي «: جميد َيتاَدة مل هَتا الزي َكتة هض َمْعتىَن الََْبَ

ري َب بلَمْعىَن اتلهْطهل ْكليَة، َواْخعاَلََف الْعضالََمتاء يفل  ،اْْلرَْي َوالَْكَ،اَمة، َوقليَل: هض َوالَته
نه  «اللهُهمه َصلِّ ىلَعَ ُمَمهد َكَمـا َصـلهْيت ىلَعَ إِبْـرَاهِيم» :احْللْكَمة يفل قَْب 

َ
َمتَع أ

ا  د  َمه ْن إلبَْ،اهليم  دض فَْضل مل
َ
يَاض  ،أ نه :قَاَ  الَْقايضل عل

َ
قْتَبا  أ

َ
ْظَهت، اأْل

َ
: أ

،ل  وَبلي هَا  َْفسل َ  َاللَ  نلل
َ
ْهلل بَيْع، ،َسأ

َ
مْ  ؛َوألل ضعلم  انليْعَمة َعالَيْهل َهتا ىلَعَ  ،يلل َتمه

َ
َكَما أ

ل  ،إلبَْ،اهليم ا َوقليَل: بَ  ،وىلََعَ آ ل َبََْق َاللَ  َ ض َدائلم  ، َوقليَل: بَْل يلل عل،ل مه
ض
َ  َاللَ  ألل

َ
ْل َسأ

ت،لينَ  تْدق يفل اْثخل يَاَمة، َوَلَْعتل َ ض بلت،ل للَستان ال ، َكتإلبَْ،اهليم  ،إلىَل يَْبم الْقل
ْن إلبَْ،اهليم  فَْضل مل

َ
وه،ض أ

َ
ْن َيْعالَم أ

َ
 َوقليَل: ََكَن َاللَ  َقبْل أ

َ
َ  َاَ ة ، َوقليَل: َسأ

ذهض بلَها َخاللي    َتَذ إلبْتَ،اهليم ،َيعهخل َحتد ثََ ثَتة ...  َكَما الخته
َ
ْخعَتا  يفل َاللتَ  أ َوالْمض

قَْبا : 
َ
 أ

َحـدَها
َ
نه َمْعهَاهض َا  : ...أ

َ
تد لي تتتتتتأ َمه هَتا، ثضتمه  ،ىلَعَ دض م هض َوَتتمه الْتالَكَ

د َمه َعَف: وىلََعَ آ ل دض
ْ
يْ  ،الْسعَأ

َ
تد :أ َمه َكَمتا َاتالهيْت ىلَعَ  ،وََاتلي ىلَعَ آ  دض

يم، فَالَْمسْ  يم َوآ  إلبَْ،اهل ل فض إلبَْ،اهل يم َوآ ل ثْل إلبَْ،اهل تد  ،و  َ ض مل َمه ْم آ ض دض  هض
 .اَل َعْفس،

هْت  :َمْعهَاهض  :الَْقْول اثلهايِن  ل َاَ ة مل ٍد َوآ ل َحمه َكَمتا َجَعالَعَْهتا  ،الْجَعْل للمض
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بْ،َ  ل ل إلل يم َوآ ل َ ة اَل قَْد هَ فض فَالَْمسْ  ،اهل ْال الصه
َ
َشاَ َكة يفل أ  .و  الْمض

،ه :لَْقْول اثلهالِثا وه،ض ىلَعَ َظاهل
َ
ل َاتَ ة ،أ تٍد َوآ ل َحمه َ،اد الْجَعتْل للمض  ،َوالْمض

ل  يم َوآ ل بَْ،اهل ل َ ة الهيتل إلل ْقَدا ل الصه َقاباَلَتة فض َوالَْمْست ،بلمل تإلنه  ؛اجْلضْمالَتةو  مض
فَ

ْتبَاع
َ
يع اأْل ْم ََجل هض عه

َ
ْمهَاهض أ ْخعَا  يفل اْث ل َكَما قَده يم  ،الْمض ل يفل آ ل إلبَْ،اهل َوَيْدخض

وْبليَاء
َ
ْن اأْل بَن مل ْصض د  ،َخَ ئلق اَل حيض َمه ل يفل آ ل دض َفَطالَ   ،ويَبل   َواَل يَْدخض

يَها  هل اجْلضْمالَة الهيتل فل يَها َخَ ئلتق إلحْلَاق َهذل د بلعلالَْ  اجْلضْمالَة الهيتل فل ويَبل  َواحل
وْبليَاء

َ
ْن اأْل ْعالَم ،مل

َ
 .(1)«َواَّلَله أ

وقالتت طائفتة »قتا :  ثماألقبا  يف ال ،  $ وذكر اإلمام ابن القيم
فتإاا  ؛أخ،ى: آ  إب،اهيم فيهم األوبياء اَّلين ليس يف آ  دمد متثالهم

 ،وفيهم األوبياء ،وث  من الص ة مثل ما إلب،اهيم وآ    لالهيب الل طض 
فتإوهم ال يبالرتبن ُ،اتت   ؛من ال  ما ياليق بهم حصل ث  انليب 

 ،ملحمتد  وفتيهم إبت،اهيم ،األوبياء، وتتبَق الزيتادة التيت لألوبيتاء
 ة ما لم حيصل لرريه.فيحصل   بذل  من املزيه 

وفتيهم  ،بت،اهيم وث أن لعتل الصت ة احلااتالة إل وتقر ر ذلـك:
وآ ، وال  ي  أوت، ال حيصتل ث   دمد  :األوبياء َجالة مقسبمة ىلع

وفيهم األوبياء، بل حيصل هلتم متا  ،مثل ما حصل ث  إب،اهيم انليب 
والزيادة املعبف،ة التيت لتم ُستعحقها آ   ،ياليق بهم، فيبَق قسم انليب 

وأفضتل متن  ،فيصري احلاال   من َممبع ال  أعيتم ،تعصة ب، 
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 من لك ما تقدم،. نوهذا أحس ،احلاال إلب،اهيم
هب من آ  إب،اهيم، بل هتب ختري آ   : دمد وأحسن منه أن يقال

يف قب  تعاىل:  بعن ابن عبا   ،كما  وى يلع بن أي طالحة ،إب،اهيم
ــــاً َوآَل ﴿ ــــَطََف آَاَم َونُوح َ اْص ــــرَاَن ىلَعَ إِنه اَّلله ــــرَاِهيَم َوآَل ِعْم إِبْ

وهتذا  ،(2)«دمتد متن آ  إبت،اهيم»: بقا  ابن عبا  ، (1)﴾الَْعـالَِمنيَ 
فإو، إاا دخل َريه من األوبياء اَّلين هم متن ا يتة إبت،اهيم يف  ؛وص

فيكتبن قبنلتا: كمتا اتاليت ىلع آ   ،أوَل  آ ، فدخب   ستب  اَّلله 
 وىلع سائ، انلبيني من ا ية إب،اهيم. ،إب،اهيم معهاوال  لالص ة عالي،

وىلع آ  خصباا  بقد  متا اتاليها ،  أن وصِّل عالي،ثم قد أُ،وا اَّلله 
عالي، مع سائ، آ  إب،اهيم عمبما ، وهب فيهم، وحيصل ث  من ال  متا 

 .ياليق بهم، ويبَق ابلايق لك،   
أو، يكبن قد اته عاليت، خصباتا ، وطالت    متن  وتقر ر هذا

وهتب داختل معهتم، وال  يت  أن الصت ة  ،الص ة متا ث  إبت،اهيم
أكمتتل متتن الصتت ة  ،معهتتم  و ستتب  اَّلله  ، احلااتتالة ث  إبتت،اهيم

احلااالة   دووهم، فيطال    من الص ة هذا األُ، العييم اَّلي هتب 
وج،يت، ىلع  ،ئتدة التشتبي،أفضل مما إلب،اهيم قطعا ، وييه، حي ئتذ فا
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أعيم متن املطالتبب    أاال،، وأن املطالبب   من الص ة بهذا الالفظ
ملطالبب بادلاعء إوما افإو، إاا َكن املطالبب   برريه، فإو، إاا َكن  ؛برريه

، ب،، و  أوف، وصي  مه،، اا    من املشتب، املطالتبب شبه هب مثل المض 
ريه، واوضا  إىل ، بت، متن شتبه ال  مما   متن المض  أكرث مما إلب،اهيم َو

 احلصة اليت لم حتصل لرريه.
من آ ، وفتيهم  وىلع لٍك   ،و ف، ىلع إب،اهيم ،فيه، بهذا من فضال،

متا هتب ال ئتق بت،، واتا ت هتذه الصت ة دالتة ىلع هتذا  ،انلبيبن
 عاليت، ومقعضيات،، فصته اَّلله  ،وتابعة  ، وِه من ُبجبات، ،اتلفضيل

ا أفضل ما جزى وبيا  عن أمعت،، عهه  هتساليما  كثريا ، وجزاوىلع آ  وسالم 
كما االيت ىلع آ  إب،اهيم، إو   ،وىلع آ  دمد ،ال ىلع دمد هم  الاله 

كمتا با كتت ىلع آ   ،وىلع آ  دمتد ،و تا ك ىلع دمتد ،محيد َميتد
 .(1)«ب،اهيم، إو  محيد َميد

وىلع آ   ،إب،اهيموقب  كما االيت ىلع »: :ابن عثيمني  وقال العالمة
 الستابقة وهذا من باب اتلبسل بأفعا  اَّلله  ،الف  هها لالععاليل ،إب،اهيم

فتامنن  ،يعين كما مههت بالصت ة ىلع إبت،اهيم وآ  ،إىل أفعا  ال حقة
وليستت متن بتاب  ،فيه من باب اتلعاليتل ، بالص ة ىلع دمد وآ 

 ؛العالم  محهتم اَّلله  و هذا يزو  اإلشف  اَّلي أو ده بعه أهل ،التشبي،
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وآ  بالص ة ىلع إب،اهيم  كيف تالحق الص ة ىلع انليب  :حيث قالبا
 ،أ   من َجيع األوبياء عالتيهم الصت ة والست م ا  مع أن دمد ،وآ 

كمتا اتاليت  ،ولكهها لالععاليل ،فاجلباب أن الف  هها ليست لالتشبي،
َميتد  ،محيد يعين دمبد :إو  محيد َميد ،وىلع آ  إب،اهيم ،ىلع إب،اهيم
ومتا إىل  ،والقتد ة ،والعزة ،والسالطان ،العيمة :واملجد هب ،يعين ممجد

 ،كمـا باركـت ىلع إبـراهيم ،وىلع آل ممد ،بارىلع ىلع ممد امهللر»، ال 
امهلل  :تقتب  :كذل  أيضا اتلَبيت  ،«إنك محيد جميـد ،وىلع آل إبراهيم
والَبكة ِه اْلتري  ،أي أوز  فيهم الَبكة ،وىلع آ  دمد ،با ك ىلع دمد

إوت   ،وىلع آ  إبت،اهيم ،كما با كت ىلع إب،اهيم ،الكثري الباسع اثلابت
وهتذه ِه  ،وىلع آ  وستالم ،هذه ِه الصت ة ىلع انلتيب  ،محيد َميد

كما فعل  ،امهلل ال ىلع دمد :وكاا اقعِصت ىلع قبل  ،الصفة الفضه
اا اك،وا ال،ستب  لتم يقبلتبا هتذه الصت ة إ ،العالماء يف َجيع ُفلفاتهم

امهلل ال ىلع  :وأما أدىن َمزئ فأن تقب  ،ألن هذه ِه الفُالة ؛لةاملطبه 
 .(1)«دمد
 يض اَّلله عتههن،  –: هن أمهات املتفمهني «وىلع أزواوه»قب :  -9

ن »: :وقا  ابن اجلباي 
َ
م أ واألاوا  َجتع او ، والفصتي  متن الْتالَكَ

                                                 
 .2307 شر  القدي  ر   ،شر  رياَ الةالقين (1)
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ة 
َ
َ،أ ُْ َقا  ال ْ،آن ال،جل او  بلَررْي َهاء، ويض  .(1)«ذل  َجاَء الْقض

وقتتد َيتتعص بال ستتاء  ،: اَّل يتتة ِه ال ستتل«وذر تــه»قتتب :  -01
يَها »: :، وقا  ابن اجلباي (2)وقد يطالق ىلع األال ،واألطفا  واَّل ية فل

ن اَّلله 
َ
َها من اَّله ، ألل عه

َ
حدهَما: أ

َ
: أ  أخ،  اْْلالق متن اتال  آدم قَباَلنل

ْاالَها ا و ة ،َكَّل 
َ
ن أ

َ
: أ ثتمه أدَمتت الْتَباو يفل ايْلَتاء فََصتاَ   ...َواثلهاينل

يهة  ،وىلع آ  دمتد ،امهلل ال ىلع دمد»: :، قا  اإلمام ابن القيم (3)«اض ي
 ،امهلل صــل ىلع ممــد» :حتتديث أي محيتد :و ي هتذا احلتتديث يعتين

ويبني أن آ  دمد  ،فهذا تفسري ال  احلديث :قالبا «وذر ته ،وأزواوه
وآ  ال،جتل وأهالت،  ،واألهل ستباء ،واث  :قالبا ...وا يع،  ،هم أاواج،

 .(4)«واَّل ية بديلل هذا احلديث ،األاوا  :وهم ،سباء
: اخعالف :قا  انلبوي »، قا  يف الفع  ال، اين: «وىلع أهل بْته» قب : -00

تريه متن  ،ىلع أقبا ، أظه،ها العالماء يف آ  انليب  وهب اخعيا  األاه،ي َو
أهتل  :واثلالث ،و هب املطال  ،بهب هاشم :واثلاين ،أوهم َجيع األمة :املحققني

 أعالم. اه. قا  الشبكين: وقد اهت  نشتبان احلمتريي واَّلله  ،وا يع، ،بيع، 
  .(5)«إمام الالرة إىل أوهم َجيع األمة
                                                 

 .270/ 6 ،كشع ال شري من حدي  الةقيقين (1)

 .294/ 8فتح الىاري، . (2)

   .270/ 6 ،كشع ال شري من حدي  الةقيقين (3)

 .622 ص ، ل  األفااي (4)

 .64/ 2الفتح الربان  بشر  مسند اإلماي يح د الشيىان ،  (5)
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: أما الس م فهب متن أستماء اَّلله «السالم عليك أيها انلِب»قب :  -02
 ؛ ألو، هب السالم من لك عي  ووقص وآفة وفساد، واملعىن ستالم  اَّلله

من لك ُك،وه وسبء، وكوما جاء اْلطاب بانلببة  فعة لقد ه ومقام،، وقتا  
ي»: :احلافظ ابن حج، 

َ
ت م َحتذ  الت هم  :َلضبا فليت،ل وفليمتا بَعتده أ السه

ثبتات يَحنيل  وكلثباتها واإلل تحل تبد يفل  لوايتات الصه تب الَمبجض فَضتل وهض
َ
قتاَ  ... أ

تيَم  قل
ض
َ  الفلعل وأ ذل ا َعالَي ، ثضمه حض ال َس م َعالَي  َسالهمت َس م 

َ
: أ ُّ ييبل الطي

اللَتةل ىلَعَ  فتع ىلَعَ االبعلتداء للله َ  َعن انلهصت  إلىَل ال،ه الَمصَد  َمقام،، وعضدل
يثض ، ثضبضبت الَمعىَن واسعلق،ا ه

َ
، أ ي،لي  تا للالَعهتدل اتلهقتدل َاللتَ   :مه اتلهع،ليتف إلم 

ت م  ، وَكتَذللَ  السه ي ها انلهيبل 
َ
وبلياء َعالَي  أ

َ
ل واأل َ، إلىَل ال،ُّسض لي وضجي السه م اَّله

نه 
َ
ا للالجل سل والَمعتىَن أ اللَفة َعالَيها وىلَعَ إلخباوها، وكلم  م الس  َُ َ، إلىَل األض لي وضجي اَّله

د وَعمهن يَصدض  وىلَعَ َمن يَْنل  َعالَيت  َحقل  ف،ض لكض  واحل لي يَع،ل يَقة السه م اَّله
ض تَعتاىَل: ، وَعالَيها بن للالَعهدل اْلا لِجل  إلشاَ ة إلىَل قَتب ض ن يَكض

َ
وَسـالم ﴿وَلضبا أ

ِيَن اصَطََف  تن  ،(1)﴾ىلَعَ ِعباا  اَّله وََل مل
َ
ي، أ هل اتلهقتادل نه َهتذل

َ
قاَ : وال َشت ه أ

َ،ة، اوعىََه  ي، انلهكل وأما التساليم: وهتب أن : »:، وقا  الفريوا أبادي (2)«تَقدل
يقا : الس م عالي  أيها انليب، وأيها ال،ستب ، و ي التشتهد: الست م 
عالي  أيها انليب، ولب قا  يف هتذا البقتت: الصت ة والست م عاليت  
ت، الست م إىل وقتت  ىن عن َتديد الص ة بعد التشتهد، ولتب أخه أَل

                                                 
 .59سورة الن ي، اآلية:  (1)

 .424/ 6 ،  بن حجر،فتح الىاري (2)
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تىن عتن الست م يف  الص ة فقا : الالههتم  اتل  وستاليم ىلع دمتد أَل
 –  تعتاىلاَّلي هتب استم متن أستماء اَّلله  -: الست م التشهد، ومعهاه

 ،والَبكت، وَساللمت من املف ه ،وتأويال،: ال َخالَبَْت من اْلريات ،عالي 
جعمتاع ذك، ىلع األُب  تبقعتا  ال تعاىل إوما يض ت؛ إا َكن اسم اَّلله واثفا

، والفستاد عههتا ،والَبكة فيها، واوعفتاء عتبا ض اْلالتل ،معاين اْلري
 أي: يلكتن قضتاء اَّلله  ،عمل أن يكبن الس م بمعتىن الست مةوحيض 

فتإاا قالتت: ، ساللمت من امل م وانلقتائه :تعاىل عالي  الس مة، أي
 ،اكعت  ملحمتد يف دعبتت، فإوما ت،يد مه،: امهلله ؛م ىلع دمدسالي  امهلل 
واك،ه الس مة من لك وقص، فَتداد دعبت، ىلع مم، األيام عالبا ،  ،وأمع،

 .(1)« تفااع  اوأمع، تكاث،ا ، واك،ه 
: ال،محة افة من اتفات اَّلله تعتاىل تاليتق «ورمحة اَّلله »قب :  -03

، وليست  محة اَّلله (2)ويهعم عاليهم بها ،جب   وكما ، ي،حم بها عباده
ـِميُع ابْلَِصـريُ ﴿ك،محة خالق،،  ٌِن َوُهـَو السه ، قتا  (3)﴾لَـَْْس َكِمْثلِـِه ََشْ

تت م ) محتتة معطبفتتة ىلع  :و محتتة اَّلله »: :الع متتة ابتتن عثيمتتني  السه
 عالي ، فيكبن عطف َجالة ىلع َجالة واْلَب يعين: و محة اَّلله  (عالي 

ن بتاب عطتف املفت،د ىلع املفت،د، فت  دذو ، ولبا أن  يكبن مل

                                                 
لت والىسَشر ف  الةلة للي رير الىشر،  (1)  .22للفيروايبا ي، ص الة ِ

 .629انظر: توضيح األحراي للشي / لىد اَّلله الىساي، ص ( 2)

 .22: ، اآليةالشور سورة  (3)
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أو بالسه مل اا  هلا  ،وال،محة إاا قض،وت باملرف،ة، حيعا  إىل تقدي، اْلَب
ف،دت اا  هلا معىن آخ،، فإاا قض،وت باملرف،ة، أو بالست م 

ض
معىن، وكن أ

ل ب، املطالبب، واملرف،ة والس م: ما يتزو  بت،  اا  امل،اد بها: ما حيصض
ف،دت شمالت األُ،ين َجيعتا ، فأوتت بعتد أن دعتبت امل،هبب، و

ض
كن أ

ل  ل،سب  اهلل  بالسه م دعبت   بال،همحة؛ لَيو  عه، امل،هبب وحيصض
 .(1)«  املطالببض 

 ،: الَبكة بمعىن انلمتاء والزيتادة متن لك ختري«وارتاته»قب :  -04
 وهذه الَبكة تشمل:

الَبكتتة يف حياتتت،، ويتتدخل فيهتتا الَبكتتة يف طعامتت،، و ابتت،،  –أ 
 وكسبت،، وأهال،، وعمال،.

، قا  (2)الَبكة بعد ُبت، بكرثة أتباع، واتيباعهم   فيما  ع –ب 
َجع بََ،َكة، وِه اْلري الكثري اثلهابتت،  :و ،كت،»: :الع مة ابن عثيمني 

ْكة  ْكة – بكْس ابلاء -ألن أاالها من الَْبل َمعمع املتاء الكثتري  :والَْبل
َكةض ، اثلابت يتادة يف لكي يشء متن اْلتري، فمتا ِه  :والََْبَ ِه: انلهَماءض والزي

الَبكت اليت تدعب بها لال،هسب  عالي، الصه ةض والسه مض بعد ُبت،َ فتيف 
، حيات، ممكن أن يضبا ك   يف طعام،، يف كستبت،، يف أهالت،، يف عمالت،

كة  ومتا يتبتع فيت،، فتإاا قَتده وا أن  ،بعد ُبت،: فبكرثة أتباع،فأما الََبَ
                                                 

 .256/ 4انظر: الشر  ال  تص،  (1)

 .254/ 4انظر: الشر  ال  تص،  (2)
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ل، واا وكاا ،   أتباع، ُاليتبوني فهتذه بََ،َكتةشخصا  أتباع، ُاليبن  َجض
ْ وا أن األتباع يعطبهعبن بعرش  كعتات، و عضتهم بعرشتين  كعتة  قَده

َكة إاا ؛ حنن ودعب لال،سب  ، اا  يف اثلاين ايادة وهذا ُستعالزم  ،بالََبَ
ة عمل أتباع،؛ ألن  لكه عمتل اتال  يفعالت،ض أتبتاع  ة أتباع،، وَكرْثَ َكرْثَ

 .(1)«فال، مثل أجب هم إىل يبم القيامة ،ال،هسب ل عالي، الصه ةض والسه مض 
: هتذا شتاُل جلميتع متن حرضت هتذه «السالم علينـا»قب :  -05

ا، وُ ئكة، قا  ابن حج،  ا، ومأُبم  ت م َعالَيهتا » ::الص ة: إمام  السه
اعء  بل،ل ىلَعَ اسعلحباب ابلضداَءة بلانلهفسل يفل ادلُّ

 .(2)«اسعضدل ه
: هذا تعمتيم بعتد ختصتيص «وىلع عباا اَّلله الصاحلني»قب :  -06

وهم لك عبد اال  يف السماء واأل ض، يح أو ميت: من بين آدم، ومن 
 .(3)اعلّمه امل ئكة واجلن

                                                 
 .254/ 4انظر: الشر  ال  تص،  (1)

 .423/ 6 ،  بن حجر،فتح الىاري (2)
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املبحث السابع: املصهفات يف الص ة ىلع انليب 
 

عهايتة  اععىن العالماء واألئمة باتلتأيلف يف الصت ة ىلع انلتيب 
ستبعة  فائقة جدا ، وقد اك، اإلمام السخاوي : َجالة كبرية مهها، بالرت

 .(1)( ُصهفا  71وعرشين )
معت، تلحقيقت، دواك، الشيخ ُشهب  بن حستن آ  ستالمان يف مق

ىلع دمد ختري األوتام  لكعاب ج ء األفهام يف فضل الص ة والس م
  وقتد   ،(2)ُفلفتا   (797)ث ثتني ومائة وواحتدا   :لإلمام ابن القيم

متا اكت،ه الستخاوي يف  املذكب ة آ وفا ، ثم اك،ت هذه العهاوين َجعتض 
متن املصتهفات  عاليت، االطت ع عتض ستعطالقب  ابلديع، وما ا ،:كعاب

 ، ملفلفت،:كشف اليهبن عن أسايم الكع  والفهبنعاب ك يفاألخ،ى 
املشهب  باسم حتاِج  ، َكت  جاليب القسطهطيينُصطىف بن عبد اَّلله 

إسماعيل بتن دمتد ، وما اك،ه ه(7101 أو احلا  خاليفة )ت ،اليفةخ
  ،أمتتتتتتني بتتتتتتن متتتتتتري ستتتتتتاليم ابلابتتتتتتاين ابلرتتتتتتدادي

، إيضاح املكهبن يف اَّليل ىلع كشف اليهبن كعاب، يف، ه(7933ت )
                                                 

 .658انظر: ال وا الىديص ف  الةلة للي القىيب الشفيص، ص  (1)

 . 69 -8انظر: م دمة  ل  األفااي ل ق  ر مشاور بن حسن سل ا ، ص  (2)
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 فبالرتت، أسماء املفلفني وآثتا  املصتهفني :هدية العا فني ي كعاب،: و
( 93) تسعة وث ثبن ُفلفا ، املطببع مهها «781» مائة وسبعة وثماوني

 كعابا .
ثم  أيت االقعصا  ىلع اك، األعداد خشية إطالتة الكعتاب؛ وألن 

 بعضها من تأيلف أهل ابلدع واْل،افات.
 ومن أعيم هذه املفلفات ما يأو:

 اجلهضتّم إلستماعيل بتن إستحاق فضل الص ة ىلع انليب  -0
وتاف ادليتن  دمد الشيخ الع مة حقق، ،(ه787القايض املاليك )ت 

، و  حتقيتتق لعبتتداحلق ونرشتته املكعت  اإلستت يم ببتريوت ،األبلتاين
 .الرتكماين

يف فضل الص ة والس م ىلع دمتد ختري األوتام  ج ء األفهام -1
ابتن قتيم  عبتد اَّلله  دمد بن أي بك، أيتبب التز   أي ، لإلمام

عبتدالقاد  و: شتعي  األ وتاؤو  ،حققت ه(،157 -037: ): اجلباية
 الطبعتتتتة اثلاويتتتتة، ، الكبيتتتتت ،دا  الع،و تتتتة ،األ وتتتتاؤو 

وهتب  وحقق، أيضا  ُشتهب  بتن حستن ستالمان، ،م7381 – ه7011
وهتب »كعاب عييم يف باب،، قا  عه، ُفلف، ابتن القتيم : يف مقدمعت،: 

زا تهتا ،لم ُسبق إىل مثال، يف كرثة فبائده ،كعاب ف،د يف معهاه هتا بي   ،َو
واتحيحها متن  ، في، األحاديث البا دة يف الص ة والست م عاليت،

ثم أرسا   ،شافيا   ها ما يف معالبهلا من العالل بياوا  و ي   ،ومعالبهلا ،حسهها
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ثتم يف  ،والفبائتد ،وما اشعمل عالي، متن احلكتم ،و ف، ،هذا ادلاعء
ت ،ُباطن الص ة عالي،  ،ثتم التالكم يف مقتدا  الباجت  مههتا ،اوداهل 

 ََب وَتْت ،فوتزييف املزيهت ،وت،جي  ال،اج  ،ع   أهل العالم في،واخ
 .(1)«  ب العاملنيواحلمد َّلله  ،الكعاب فبق واف،

لالشيخ َمد ادليتن   ، يف الص ة ىلع خري البرشرَش  ت والبل الصي  -3
اتتاح   ه(718ت )دمتتد بتتن يعقتتبب الفريواآبتتادي  أي طتتاه،

إب،اهيم بتن إستماعيل آ  عِصت، ، حقق، أبب أسماء القاُب  املحيط
 ه.1041، دا  الكع  العالمية، بريوت، سهة تنرش
يعل  -4 تفل يعل يف الَص  ةل ىلَعَ احلَبلي ل الَش  متة ، لالَقب ض ابَلدل إلمتام العَ  

تافل ل  ساحلافظ شتمض  تَخاولي الَش  تد بتنل عبتد الت،محنل الَس    ادليتنل دَم 
 (، حقق، بشري عيبن، و  عدة طبعات. ه 249)ت 

ويشء ممتا  ،وكيفيعهتا ،و يان معهاهتا فضل الص ة ىلع انليب  -5
 ابلتد  ألف فيها لفضيالة الع مة الشيخ عبد املحسن بن محد العبتاد

 .تعاىل حفي، اَّلله  ت الرشيف املد   باملسجد انلببي

، وستالهم تستاليما  واَّلله أسأ  اتلبفيق والقبب ، وحستن العاقبتة، واته   اَّلله
ىلع وبيها دمد، وىلع آ ، وأاحاب،، وأتباع، بإحسان إىل يبم ادليتن، وال  كثريا  

 حب ، وال قبة إال باَّلله العِّل العييم.

                                                 
 .67، ص : ل  األفااي لاماي ابن ال ي   (1)
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار -7
86 

فه،  األحاديث انلببية-7
تَاينل  -1

َ
َْبليلض  أ دض  يَا: َفَقاَ   ، جل َمه ْد َكَ  َمنْ  دض

َ
َحدَ  أ

َ
يْ،ل  أ َ بَْعَدهض  انلهاَ ، فََدَخَل  َفَماَت  َوادلل

َ
، فَأ ض  53 .... آملنيَ  قضْل  اَّلله

َجْل، -2
َ
تَاينل  أ

َ
مهعلَ   ملنْ  َعالَيَْ   َاهه  َمنْ : فََقاَ     َّبي  ملنْ  آٍت  أ

ض
ض  َكعََ   َاَ ة   أ  11 ... .َسييئَاٍت  َعرْشَ  َعهْ،ض  َوَدَا َحَسهَاٍت، َعرْشَ  بلَها َ ض  اَّلله

ْحَسهَْت  -5
َ
َم،ض  يَا أ ا وََجْدتيَنل  حلنيَ  عض د  يَْت  َساجل ، فَعَهَحه َْبليَل  إلنه  َعيني َدة   َعالَيَْ   َاهه  َمنْ :فََقاَ   َجاءيَنل  جل ض  َاهه  وَاحل .دَ ََجاٍت  َعرْشَ  َ ض  َعرْش ا،وَ َفَعَ  عاَلَيْ،ل  اَّلله

 12 
 53 .................................................................................................................................................................  الْملهََْبَ  اْحرَضضوا -4
عْعضمْ  إلاَا -3

َ
ه  َاالهيْعضمْ  أ ضبا يلَعَ َمهدٍ  ىلَعَ  َالي  الالهضمه : فَقضبل ي  دض ، انلهيبل ي يمي

ض
َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  اأْل  22 .................. .إلبْ،َاهليمَ  َوآ ل  إلبْ،َاهليَم، ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما دض

 42، 41 ........................................................................................................................ .اَعْبضَ   لََ   َويضرَْف،ض  َهمهَ ، تضْكىَف  إلا ا -3
 52، 22 .................................  محع  أبباب   افع  امهلل: ويلقل ، انليب ىلع فاليسالم املسجد أحدكم دخل إاا -7
ضبا الْمضفَايَن، َسملعْعضمض إاا  -8 ، َما ملثَْل  فَقضبل ه،فَإلوه،ض  َاالُّبا ثضمه  يَقضب ض

ه  َاهه  َمنْ  يلَعَ ض  َاهه  َا َة   يلَعَ  27، 8 .......... .عرَْش ا بلهَا عاَلَيْ،ل  اَّلله
ه  َاالهيْعضمْ  إلاَا -2 ضبا يلَعَ َمهدٍ  ىلَعَ  َالي  الالههضمه : فَقضبل ي  دض ، انلهيبل ي يمي

ض
َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  اأْل  25، 22 ................... .إلبْ،َاهليمَ  ىلَعَ  َاالهيَْت  كَمَا دض

ض  يْكفليَ   إلاَا   -12 َ،تلَ   دضعْيَاكَ  ملنْ  هَمهَ   َما وَتَعَاىَل  تَبَا َكَ  اَّلله  42 ................................................................................. .َوآخل
ريه اعئشة حلديث العيد؛ ا ة وقت يف تضصه   أن األفضل -11  47 .............................................................................. .َو
ضوا -12 ْكرثل

َ
َ ةَ  أ ه  الصه َعةل  يَْبمَ  يلَعَ ؛ َويَلاْلَةَ  اجْلضمض ه  َاهه  َفَمنْ  اجْلضمضَعةل ا َعالَيْ،ل  اهلل َاهه  َاَ ة   يلَعَ  42 .................. .َعرْش 

ضوا -15 كرْثل
َ
ه  أ ي  يفل  الصه َةل  ملنَ  يلَعَ ضعَةٍ  يَبْمل  لكض مهيتل  َا َةَ  فَإلنه  َجض

ض
ه  تضعْ،َضض  أ ي  يفل  يلَعَ ضعَةٍ،فَمَنْ  يَبْمل  لكض كرَْثَهضمْ  ََكنَ  َجض

َ
ه  أ قْ،َ َهضمْ  ََكنَ  َا َة   يلَعَ

َ
 41 ................. .مَْْنللَة   مليني  أ

مها -14
َ
، أ ا فَإلنه  بَعْدض وَاس 

ض
با انلها ل  ملنَ  أ عْيَا اتْلَمَسض َ،ةل، بلعََملل  ادلُّ ا وَكلنه  اثخل وَاس 

ض
ا ل  ملنَ  أ ْحَدثضبا قَدْ  الْقضصه

َ
 45]عم، بن عبد العزيز[ ..................  أ

 53 .............................................................................................................................................................................  آملنيَ  -13
 53، 54 ..................................................................................................................................................  آملنيَ  آملنَي، آملنَي، -13
َةَ   َََق  ثضمه  آملنَي،: فََقاَ   اثلهاعليَةَ   َََق  ثضمه  آملنَي، -17  53 ..................................................................................... آملنيَ : فََقاَ   اثلهاثلل
خْبََل  إنه  -18

َ
ه  يضَصلي  فاَلَمْ  علهَْدهض  اضكل،ْتض  لََمنْ  انلها ل  أ  58 ...................................................................................................... .يلَعَ

نه  -12
َ
مَ  إلاَا ََكنَ  عضمَ،َ  ابْنَ  أ دَ  دََخَل  َسَف،ٍ  ملنْ  قَدل َت  ثضمه  الَْمْسجل

َ
بَ   يَا عاَلَيَْ   السه َمض : فََقاَ   الَْقَْبَ  أ ل،  َسض  58 ...... السه َمض  اَّلله

اَعءَ  إلنه  -22 َماءل  بنَْيَ  َُبْقضبٌ   ادلُّ  ْضل  السه
َ
ءٌ، ملهْ،ض  يَْصعَدض  اَل  وَاأل َ  َحَّته  يَشْ  . ...................................... 28 وَبلييَ   ىلَعَ  تضَصِّلي
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  ......................................... 23إن السهة يف ا ة اجلهااة، أن يق،أ بفاحتة الكعاب، ويصِّلي ىلع انليب  -21
 32 ....................................................................................................................................... إن الصدقة ال حتل ث  دمد -22

َ  إلنه  -25 مَ  قد اَّلله  ْضل  ىلَعَ  َح،ه
َ
نْ  اأْل

َ
كضَل  أ

ْ
ْجَسادَ  تَأ

َ
وْبليَاءل  أ

َ
 52 ........................................................................................اأْل

 52 ................................................................ .ال  حنب امل،وة ىلع يفعل ثم ، ث ثا   الصفا ىلع يكَب َكن  انليب أن -24
 51 ................................ .املال     ،  ي  ال وحده اَّلله  إال هلإ ال: يقب  ث ثا   الصفا ىلع يكَب َكن  انليب أن -23
َْبليَل  إلنه  -23 ال:  ل  قَاَ    جل

َ
ضكَ  أ برَشي

ض
 12 ... .عاَلَيَْ   َسالهمَ  وََمنْ  َعالَيْ،ل، َاالهيْتض  َعالَيَْ   َاهه  َمنْ : لََ   يَقضب ض   اهللَ  إلنه  أ

َْبليَل  إلنه  -27 ا: فََقاَ    ل  عَ،ََض  وَالسه َمض  الصه َةض  عاَلَيْ،ل  جل لَمنْ  بضعْد  دْ َكَ  ل
َ
ََُضانَ  أ  53 ............... .آملنيَ : قضالْتض  َ ض، يَرَْف،ْ  فاَلَمْ  َ 

 48 ..... ال،كبع تكبرييت سبى مخسا   اثلاوية و ي تكبريات، سبع األوَل يف واألضَّح الفط، يف يكَب َكن  اهلل  سب  أن -28
ل  إلنه  -22 ه  ْضل  يفل  َسيهاحلنيَ  ََُ ئلَكة   َّللل

َ
مهيتل  ملنْ  يضباَليرضب ل  اأْل

ض
َ مَ  أ  14 ............................................................................. .السه

فَْضلل  ملنْ  إلنه  -52
َ
مْ  أ يهاملكض

َ
اللقَ  فلي،ل  اجْلضمضَعةل، يَْبمَ  أ عَْقةض  َوفلي،ل  انلهْفَخةض، َوفلي،ل  آدَمض، خض  52 ...................................الصه

وَا، -51
َ
ل  لَعَمْ،ض  أ ضكَ  اَّلله ْخَبل

ض
تهبلعضَها. أ

َ
هاْللَها ملنْ  أ

َ
عَْت  فَإلاَا. أ ، وضضل ْتض َ، ومََحلْدتض  َكَبه  23]أبب ه،ي،ة[ ........... وَبليي،ل  ىلَعَ  وََاالهيْتض  اَّلله

 31 .................................................................................................................................. إوما يأكل آ  دمد من هذا املا  -52

تَاينل  إلوه،ض  -55
َ
، يَا: فََقاَ   َُالٌَ   أ َمهدض َما: يَقضب ض   َ هَ   إلنه  دض

َ
يَ   أ  12 ........................................................................................ يض،ْضل

َْبليلض  َجاءيَنل  إلوه،ض  -54 َما:،فََقاَ   جل
َ
يَ   أ َمهدض  يَا يض،ْضل نْ  دض

َ
َ  اَل  أ َحدٌ  عاَلَيَْ   يضَصِّلي

َ
مهعلَ   ملنْ  أ

ض
 12 .. .عرَْش ا َعالَيْ،ل  َاالهيْتض  إلاله  أ

 23]الشعيب[ ........  ، انليب ىلع ا ة واثلاوية ، اهلل ىلع ثهاء اجلهااة ىلع الص ة من تكبرية أو  -53
وََْل  -53

َ
كرَْثضهضمْ  الْقليَاَمةل  يَبْمَ  يل  انلها ل  أ

َ
ه  أ  13 ........................................................................................................... .َا َة   يلَعَ

يلض  -57 لي ابلَخل ه  يضَصلي  فاَلَمْ  علهَْدهض  اضكل،ْتض  َمنْ  اَّله  57 .......................................................................................................... .يلَعَ
، بسم -58 ، بسم: »قا  خ،  وكاا ،«دم د ىلع ال   الالههم   اَّلله  22 ............................................... .دم د ىلع ال   الالههم   اَّلله
ل، ِمْسِب -52 ب ل  ىلَعَ  وَالسه َمض  اَّلله ل،  َسض َْفل،ْ  الالههضمه  اَّلله بْبَاَب   ل  وَافْعَ ْ   اضوضبّبل   ل  ا

َ
 51، 52 .........................................  مَْحَعلَ   أ

ل، ِمْسِب -42 ب ل  ىلَعَ  وَالسه َمض  اَّلله ل،  َسض َْفل،ْ  الالههضمه  اَّلله ،  ل  ا بْبَاَب   ل  وَافْعَ ْ  اضوضبّبل
َ
 51، 52 ........................................ .فَْضاللَ   أ

ي  بنَْيَ  -41 اَاعنَْيل  لكض
َ
لمَنْ  ثََ ث ا، َاَ ةٌ، أ  27 ........................................................................................ .أاان، اإلقامة ألن َشاءَ؛ ل

42-  
ض
ض  تَبَْدأ ي  ىلَعَ  َوتضَصِّلي   َ هَ ، َوحَتْمَدض  بلالصه َةَ، تَْفعَعل ض  تَْكبلرَية   فَعضَكَبي ض، تَْدعضب، ثضمه  ، انلهيبل سعبد[ ............  َوتضَكَبي  43]عبد اهلل بنُ 

، معباضع ا، معبذ ال ،  اهلل  سب  خ،  -45 ع ا، معرضاع   47 ......................................... .املصه أت حَّت مرتس   ، معخش 
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هل  َخرْيض  -44 ةل  َهذل مه
ض
بضب وَبلييَها بَعْدَ  اأْل

َ
، وَاثلهاينل  بَْكٍ،، أ َم،ض َح ه  َحيْثض  اْْلرَْيَ  تََعاىَل  اهللض  َلْعَلض : َوقَاَ   عض

َ
 23 .................. .أ

مْسض  فلي،ل  َطالَعَْت  يَبْمٍ  َخرْيض  -43 هْبلَط، وَفلي،ل  آدَمض، خضاللَق  اجْلضمضعَةل،فلي،ل  يَبْمض  الشه
ض
اعَةض  تَقضبمض  َماَت،وَفلي،ل  عاَلَيْ،ل،وَفلي،ل  تليَ   وَفلي،ل  أ  52 ..................... السه

 ................................................................ 27 انليب ىلع الص ة ىلع تد  واتلابعني الصحابة بعه عن آثا ا  :  اك، -43
،  سب  يا عالي  الس م: فقا  املسجد، دخل سف، من قدم إاا عم، ابن  أيت -47  52 .......بك، أي ىلع الس م اَّلله
َلمَ  -48 عْفض  َ 

َ
ه، يضَصلي  فاَلَمْ  علهَْدهض، اضكل،ْتض   َجضلٍ  أ َلمَ  يلَعَ عْفض  وََ 

َ
دْ َكَ   َجضلٍ  أ

َ
بَبَيْ،ل  أ

َ
 53 .... اجْلَههَة، يضْدخل َهض  فاَلَمْ  الْكلََبل، علهْدَ  أ

ل  -42  38]أبب العايلة[  ..................................................  وََاَ ةض الَْمَ ئلَكةل ادلُّاَعءض  ،ثَهَاؤضهض َعالَيْ،ل علهَْد الَْمَ ئلَكةل  :َاَ ةض اَّلله
ض  اهه  يلعه  اهه  فمَن لكم، كفا ةٌ  يلعه  الص ةَ  فإنه  يلعه، االُّبا -32  43 .................................................. .عرشا   عالي،ل  اَّلله
َل  -31 مْ  َاهه  إلَاا، َهَذا َعجل كض َحدض

َ
  أ

ْ
يدل  فاَلْيَبَْدأ ، بلعَْحمل ، َواثلههَاءل  َ  ي،ل ضَصلي  ثضمه  َعالَيْ،ل ي  ىلَعَ  يلل َْدعض  ثضمه  ، انلهيبل  28 . َشاءَ  بلَما َبْعدض  يلل

َمهدٍ  ىلَعَ  -32 َمهدٍ  آ ل  وىلََعَ  دض َمهٍد، ىلَعَ  وَ َا لكْ  إلبْ،َاهليَم، ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما إلبْ،َاهليمَ  آ ل  ىلَعَ  بَا َْكَت  َكَما دض َمهٍد، َوآ ل  دض  21 ....................... . دض
َ  فََحملدَ  -35 ي  ىلَعَ  وَاهه  َعالَيْ،ل، وَأثىَْن  اَّلله  43]عبد اهلل بن أي ععبة[ ............... .بَهَا فََصهه  قَامَ  ثضمه  بلَدَعبَاٍت، وَداََع  ، انلهيبل
ضبا -34 َمهٍد، ىلَعَ  َالي  الالههضمه : فَقضبل َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض  18 .............................. ََمليٌد، مَحليدٌ  إلوهَ   إلبْ،َاهليَم، آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما دض
َْبليلض   ل  قَاَ   -33 َلمَ : جل عْفض  َ 

َ
دْ َكَ  َعبْدٍ  أ

َ
بَبَيْ،ل، أ

َ
وْ  أ

َ
َحَدهضَما أ

َ
الْ،ض  لَمْ  أ  54 ............................. .قَاَ   ثضمه  آملنَي،: قضالْتض  اجْلَههَة، يضْدخل

ضبا -33 َمهٍد،وىلََعَ  ىلَعَ  َالي  الالهضمه  قضبل ،ل، دض اْوَاجل
َ
َمهدٍ  ىلَعَ  إلبْ،َاهليَم،وَ َا لكْ  آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما وَاض ييهعل،ل  أ ،ل  وىلََعَ  دض اْوَاجل

َ
 35 ............................... أ

ضبا -37 َمهدٍ  ىلَعَ  َالي  الالههضمه : قضبل بللَ ، َعبْدلكَ  دض َمهٍد، ىلَعَ  َو َا لكْ  إلبْ،َاهليَم، آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما وَ َسض َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض  22، 21 ..................  دض
ضبا -38 َمهدٍ  ىلَعَ  َالي  الالههضمه : قضبل ،ل  دض اْوَاجل

َ
َمهدٍ  ىلَعَ  وَ َا لكْ  إلبْ،َاهليَم، آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  كَمَا وَاض ييهعل،ل، وَأ ،ل  دض اْوَاجل

َ
 12 ............... .وَأ

ضبا -32 َمهدٍ  ىلَعَ  َالي  الالههضمه : قضبل َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض  35 .................................. ََمليدٌ  مَحليدٌ  إلوهَ   إلبْ،َاهليَم، آ ل  وىلََعَ  إلبْ،َاهليَم، ىلَعَ  َاالهيَْت  َكمَا دض
ضبا -32 َمهٍد، ىلَعَ  َالي  الالههضمه :قضبل َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض  12، 18 ............................... بَا لكْ  ََمليٌد،الالههضمه  مَحليدٌ  إلبْ،َاهليَم،إلوهَ   آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما دض
ضبا -31 َمهٍد، ىلَعَ  َالي  الالههضمه : قضبل َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض َمهدٍ  ىلَعَ  َو َا لكْ  إلبَْ،اهليَم، آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما دض  12 ............................. دض
ضبا -32 َمهٍد، ىلَعَ  َالي  الالههضمه : قضبل َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض  21 ...................................... ََمليٌد، مَحليدٌ  إلوهَ   إلبْ،َاهليَم، َوآ ل  إلبْ،َاهليَم، ىلَعَ  َاالهيَْت  َكَما دض
ضبا -35 َمهٍد، ىلَعَ  َالي  الالهضمه : قضبل َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض َمهٍد، ىلَعَ  وَ َا لكْ  دض َمهٍد، آ ل  وىلََعَ  دض  22 ........................ .إلبْ،َاهليمَ  ىلَعَ  وَ َا َْكَت  َاالهيَْت  َكَما دض
ي  ىلَعَ  يضَصِّلي  ََكنَ  -34  24]معاا القا ي أبب حاليمة[ .................................................................................. .الْقضهضبتل  يفل   انلهيبل
 23 ........................................................................................................ .اجلذماء َكيلد فيه تشهد فيها ليس خطبة لك -33
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33-  ُّ َمهٍد، ىلَعَ  يضَصهه  َحَّته  َدْجضبٌب  دضاَعءٍ  لكض َمهدٍ  وَآ ل  دض   ........................................................................................... 28 دض
ب ل  وضعلدُّ كها  -37 ل  لل،َسض َباَك،ض   اَّلله ض  َفيَبَْعثض،ض  وََطهضب َهض، سل لَما  اَّلله نْ  َشاءَ  ل

َ
نَ  َيبَْعثَ،ض  أ  22 ............................ الالهيْلل  مل

ا، قََْبلي ََتْعاَلضبا واََل  قضبضب  ا، بضيضبتَكضمْ  ََتْعاَلضبا اَل  -38 ه  وََاالُّبا عليد   15 ................. .كضهْعضمْ  َحيْثض  تَباْلضرضينل  َاَ تَكضمْ  فَإلنه  يلَعَ
ا، قََْبلي ََتْعاَلضبا ال -32 ه، وََاالُّبا قضبضب  ا، بضيضبتَكضمْ  ََتْعاَلضبا َوال عليد   15، 7 ....................................... .كضهْعضمْ  َحيْثضمَا وََساليمضبا يلَعَ
 52 ............................................................................................................................. يضَصِّلي  وَهضبَ  ُضْساللٌم، َعبْدٌ  يضَصادلفضهَا الَ  -72
وََل  ادله ََجةَ   َقليتض  لَمها -71

ض
َْبليلض  َجاءيَنل  اأْل َ : َفَقاَ    جل دْ َكَ  َعبْدٌ  َشقل

َ
ََُضاَن، أ  53 ................ .آملنيَ : فَقضالْتض  َ ، يضرَْف،ْ  وَلَمْ  ملهْ،ض  فَانَْسالَخَ  َ 

]عبد اهلل بن .......................عالي، وتثين اهلل وحتمد تكَب، ثم اهلل، وتدعب ، انليب ىلع وتصِّل عالي،، وتثين اهلل، وحتمد أكَب، اهلل -72
 48ُسعبد[

 31 .......................................................................................................................................................... امهلل اجعل  اق آ  دمد قبتا   -75

 22 ......................................................................................................... .واعصمين ...ال،جيم الشيطان من أعذين امهلل -74
بْبَاَب   ل  افْعَ ْ  الالههضمه  -73

َ
ضَ   إليني  الالههضمه : فاَلْيَقضْل  َخَ، َ  فَإلاَا  مَْحَعلَ ، أ ل

َ
ْسأ

َ
 52 ....................................................... .فَْضاللَ   ملنْ  أ

َمعلَ   وَابْنض  َعبْدلكَ  وَابْنض  َعبْدضكَ  إلوه،ض  الالههضمه  -73
َ
نْ  َُْشهَدض  ََكنَ  أ

َ
وَْت، إلاله  إلَ َ  اَل  أ

َ
نه  أ

َ
ا وَأ َمهد  ضَ   َعبْدضكَ  دض بل  23]أبب ه،ي،ة[ .............................. وَ َسض

َف، عالي، وال في، با ك امهلل -77  23]ابن عم،[ ................................................................ . وبي  حبض وأو ده   وا
َمهٍد، ىلَعَ  َالي  الالههضمه  -78 ْهلل  وىلََعَ  دض

َ
،ل، وىلََعَ  بَيْعل،ل، أ اْوَاجل

َ
َمهدٍ  ىلَعَ  وَ َا لكْ  مَحليٌد، إلوهَ   إلبْ،َاهليمَ  آ ل  ىلَعَ  َاالهيَْت  َكمَا وَاض ييهعل،ل، أ  33 ................. .دض

قضبا ثضمه  قَْبمٌ  اْجعََمعَ  َما -72 ي  ىلَعَ  وََا َةٍ  ، اهللل  الْك،ل  َغرْيل  َعنْ  تََف،ه ُضبا إلاله  ، انلهيبل عنَْتل  َعنْ  قَا
َ
يَفةٍ  أ  55 ................. .جل

ل  الْك،ل  َغرْيل  ملنْ  فَعََف،هقضبا ، ََماْللٍس  يفل  قَبْمٌ  اْجعََمعَ  َما -82 ي  ىلَعَ  وَالصه َةل  ، اَّلله ة   َعالَيْهلمْ  ََكنَ  إلاله  ، انلهيبل  55 .................... .الْقليَاَمةل  يَبْمَ  َحْْسَ
ا قَبْمٌ  َجالََس  َما -81 َ  يَْذكض،ضوا لَمْ  ََماْللس   52 ........... لَهضمْ  َغَف،َ  َشاءَ  وَكلنْ  َعذهبَهضمْ  َشاءَ  فَإلنْ  تلَ،ة ، َعالَيْهلمْ  ََكنَ  إلاله  وَبلييهلمْ، ىلَعَ  يضَصالُّبا وَلَمْ  فلي،ل، اَّلله
ا قَبْمٌ  َجالََس  َما -82 ي  ىلَعَ  فلي،ل  يضَصله  لَمْ  ََماْللس  ةٌ  َعالَيْهلمْ  ََكوَْت  إلاله   انلهيبل  54 ................................. .اجْلَههةَ  دََخالضبا َوكلنْ  َحْْسَ
ئَْت، َما -85  42 ................................................................................................................................. لََ   َخرْيٌ  فَهضبَ  الدَْت  فَإلنْ  شل
ئَْت، امَ  -84 ئَْت  َما: قَاَ   انليْصَفَ: قضالْتض  ،«لََ   َخرْيٌ  فَهضبَ  الدَْت  فَإلنْ  شل  41 ........................................................................... شل
ئَْت، َما -83  42 ............................................................................................................................................. ال،ُّ ضعَ : قضالْتض : قَاَ   شل
ه  َاهه  َما -83 مهيتل  ملنْ  َعبْدٌ  يلَعَ

ض
،ل  قاَلْ ل  يفل  بلهَا َاادلق ا َاَ ة   أ  42، 12 ..... ،َاالَبَاٍت  عرَْشَ  بلهَا وََسالهمَ  عاَلَيْ،ل  اهللض  َاهه  إلاله  عَفْسل
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ا قَبْمٌ  قَعَدَ  َما -87 َ  فلي،ل  يَذْكض،ضونَ  اَل  َمقْعَد  ي  ىلَعَ  َويضَصالُّبنَ  ، اَّلله ة   عاَلَيْهلمْ  ََكنَ  إلاله  ، انلهيبل  55 . .للالثهبَابل  اجْلَههةَ  دََخالضبا وَكلنْ  الْقليَاَمةل، يَبْمَ  َحْْسَ
َحدٍ  ملنْ  َما -88

َ
ضَساليمض  أ ه  ُ ض   َده  إلاله  يلَعَ ه  اَّلله  ضده  َحَّته   ضويحل  يلَعَ

َ
َ مَ  َعالَيْ،ل  أ  14 ....................................................................... .السه

ا َجالََس  َمنْ  -82 ،ض  ََماْللس  َ  َحَّته  َا َةٍ  يفل  فَهضبَ  الصه َةَ  يَ ْعَيل  52 ................................ .اَاكَ  هضبَ  قَاَ   بََه،: فَقضالْتض : قَاَ   ،«يضَصِّلي
ه، الصه ةَ  فََخطلئَ  علهَْدهض  اضكل،ْتض  َمنْ  -22  57 ...................................................................................... .اجْلَههةل  َط،ليَق  َخطلئَ  يلَعَ
ه، فاَلْيضَصلي  علهَْدهض  اضكل،ْتض  َمنْ  -21 ه  َاهه  َمنْ  فَإلوه،ض  يلَعَ ة   يلَعَ ض  َاهه  َُ،ه  15، 3 ...................................... .عرَْش ا بلَها َعالَيْ،ل   اَّلله
 13 ........................................................................ .القيامة يبمَ  شفاعيت عالي، حقهْت  البسيالةَ   َ  سأَ   أو يلعه  اهه  من -22
ه  َاهه  َمنْ  -25 دْ ََكعْ،ض  عرَْشا ، يضمْ ل  وَحلنيَ  عرَْشا ، يضْصبل ض  حلنيَ  يلَعَ

َ
 44 ........................................... الْقليَاَمةل  يَبْمَ  َشَفاعيَتل  أ

ه  َاهه  َمنْ  -24 ه، َاهه  َما َعالَيْ،ل  تضَصِّلي  الَْمَ ئلَكةض  تََز ل  لَمْ  َاَ ة   يلَعَ لَ   ملنْ  َعبْدٌ  فاَلْيضقلله  يلَعَ وْ  اَل
َ
ْ  أ ضْكرثل  2 ......................... .يلل

ه  َاهه  َمنْ  -23 َدة   َاَ ة   يلَعَ ض  َاهه  وَاحل ْت  َاالَبَاٍت، عرَْشَ  عاَلَيْ،ل  اَّلله يئَاٍت  عرَْشض  َعهْ،ض  وَحضطه  2 ..................................... .َخطل
ه  َاهه  َمنْ  -23 ض  َاهه  يلَعَ ٌ  َُالٌَ   بلها عرَْش ا عاَلَيْ،ل  اَّلله  14 ................................................................... .يضباْللرْهليَها َحَّته  بلَها ُضبَّكه
ه  َاهه  َمنْ  -27 ة   يلَعَ َدة ، َُ،ه ض  َكعََ   وَاحل  8 ................................................................................... .َحَسهَاٍت  عرَْشَ  بلَها َ ض   اَّلله
ه  َاهه  مَنْ  -28 مهيتل  ملنْ  يلَعَ

ض
ا َاَ ة   أ اْللص   12 .... .َحَسهَاٍت  عرَْشَ  بلهَا َ ض  دَ ََجاٍت،وََكعََ   عرَْشَ  بلهَا َاالَبَاٍت،وَ َفَعَ،ض  عرَْشَ  بلهَا عاَلَيْ،ل  اهلل قاَلْبل،ل،َاهه  ملنْ  تض

ه  َاهه  َمنْ  -22 َدة   يلَعَ  8 ................................................................................................................... .عرَْش ا َعالَيْ،ل  اَّلله  َاهه  وَاحل
َ  َمنْ  -122 ه  الصه َةَ  نَ ل  13 .............................................................................................................. .اجْلَههةل  َط،ليقض  بل،ل  خطئ يلَعَ
َ  َمنْ  -121 َ ةَ  نَ ل ه، الصه  57، 13 .......................................................................................................... .اجْلَههةل  َط،ليَق  َخطلئَ  يلَعَ
َ، َمنْ  -122 َإلنه  َما َهَذا وضَ 

ْ
َْبليَل  َشأ تَاينل  ، جل

َ
،فََقاَ   أ َ ل َ  إلنه :فَبرَشه  11 .... َعالَيَْ   َسالهمَ  َعالَيْ،ل،َوَمنْ  َاالهيْتض  َعالَيَْ   َاهه  َمنْ :يَقضب ض   اَّلله

، ىلَعَ  فاَلْيضَساليمْ  َخَ، َ  َوكلاَا -125 ل  ميْنل  الالههضمه : ويَْلَقضل انلهيبل يَْطانل  ملنَ  اعْصل يمل  الشه  52 .......................................................... .ال،هجل
َا ل  ىلع يَزَْحفض  أمهيتل  ملنْ   َج    و َأيْتض  -124 ه  ا تض،ض  َُ،هة ،فَجاءَتْ،ض  وحَيْبضب ُ،هة ، الِصي َخَذْت  يلَعَ

َ
هل، فأ َا ل  ىلع فأقامَعْ،ض  بليَدل  13 .............. جااَ  َحَّت   الِص 

يَُّها يَا -123
َ
َ، ااْكض،ضوا انلها ض  أ َ، ااْكض،ضوا اَّلله َفةض، َجاءَتل  اَّلله  42، 41 ..................... فلي،ل  بلَما الَْمبْتض  َجاءَ  فلي،ل، بلَما الَْمبْتض  َجاءَ  ال،هادلفَةض، تَتْبَعضَها ال،هاجل

 38]ابن عبا [  ....................................................................................................................................  يضَصالُّبَن: يضََبيكضبنَ  -123

ي  َقَْبل  ىلَعَ  يَقلفض  -127 ي  ىلَعَ  َفيضَصِّلي  ، انلهيبل يل  وىلََعَ  ، انلهيبل
َ
َم،َ  بَْك،ٍ  أ  58]ابن عم،[ ..................................... .َوعض
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 فه،  املبضباعت-7
 9 ......................................................................................................................................... املقدمة
  .............................................................. 5 انليب ىلع والس م بالص ة األُ،: األو  املبحث

بدض : : كثري ابن اإلمام قا   نْ  َوالَْمْقصض هل  مل نه : اْثيَةل  َهذل
َ
َ  أ بَْحاوَ،ض  اَّلله ْخََبَ  سض

َ
بَاَدهض  أ  5 ............ .عل

ي  ىلَعَ  َاهه  إلَاا: انلهَبوليُّ  قَاَ  : : أيضا   وقا   َ ةل  َبنْيَ  فاَلْيَْجَمعْ   انلهيبل  5 .............. والتساليم الصه

 0 ................. .كما  ىلع ت بي، في، وهذا: »اثية هذه تفسري يف: : السعدي الع مة وقا  

  ..................................................................... 8 انليب ىلع الص ة فضل: اثلاين املبحث
 8 ......... والس م الص ة عالي، انليب ىلع والتساليم الص ة فضل ىلع تد  اليت اثلابعة األدلة

  ................................. 78 انليب ىلع الص ة وأوقات وأحبا  وُباطن ُباضع: اثلالث املبحث
 78 ........................................................... :األخري التشهد يف  انليب ىلع الص ة :اْلول
 79 ......................................... .الصحي  ىلع األو  التشهد آخ، يف  عالي، الص ة :اثلاين

 70 ............................................................ :القهبت داعء آخ، يف  عالي، الص ة :اثلالث
 75 ..................................... اثلاوية، اتلكبرية بعد اجلهااة ا ة يف  عالي، الص ة :الرابع

 70 .................................................................. :اْلط  يف  انليب ىلع الص ة :اخلامس
 71 .......................................................... املفان إجابة بعد  انليب ىلع الص ة :السااس
 71 ............................................ :اإلقامة يف املفان إجابة بعد  انليب ىلع الص ة :السابع
 78 .......................................... :آخ،ه و ي أو  يف: ادلاعء عهد  انليب ىلع الص ة :اثلامن
 73 ................................................................................................ :ُ،ات  ث ث و 

 73 ............................................. .ادلاعء قبل تعاىل اَّلله  محد بعد عالي، يصه :اْلوَل املرتبة
 73 ............................................ .وآخ،ه وأوسط،، ادلاعء، أو  يف عالي، يصه :اثلانية املرتبة
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 73 ....................... .بيههما حاجع، ولعل وآخ،ه ادلاعء، أو  يف عالي، يصه :اثلاثلة املرتبة
 73 ................................................. املسجد؛ دخب  عهد  انليب ىلع والس م الص ة :اااسع
 91 ......................... املسجد، من اْل،و  عهد  عالي، والس م انليب ىلع الص ة :العارش
 97 ............................................................:الصفا ىلع  انليب ىلع الص ة :عْش احلااع

 97 ....................... الصفا ىلع يكَب َكن  انليب أن ب عم، ابن عن : القيم ابن اإلمام قا 

 97 ............................................................... :امل،وة ىلع  انليب ىلع الص ة :عْش اثلاين
 97 ...................... امل،وة ىلع يكَب َكن  انليب أن ب عم، ابن عن: : القيم ابن اإلمام قا 

 97 .............................. تف،قهم قبل القبم اجعماع عهد  انليب ىلع الص ة :عْش اثلالث
 90 ................................................................ اك،ه عهد  انليب ىلع الص ة :عْش الرابع

 98 .................................................... قَبه ايا ة عهد  انليب ىلع الص ة :عْش اخلامس
 93 .......................................................... اجلمعة يبم  انليب ىلع الص ة :عْش السااس

، ما اهلل يكفي، أن أ اد إاا اهلم عهد  انليب ىلع الص ة :عْش السابع  07 ................... :أهمه
 07 ..................... :واثخ،ة ادلويا يف أهم، ما بها اهلل يكفي،  انليب ىلع الص ة :عْش اثلامن
 07 ................................................. :املرف،ة طال  عهد  انليب ىلع الص ة :عْش اااسع

 09 ......................................... انلا  إىل العالم تباليغ عهد  انليب ىلع الص ة :العْشون
 09 ........................................ وآخ،ه، ال  أو  يف العالم وتعاليم ادل و ، وكلقاء اتلذكري، عهد

 00 .......................................... وآخ،ه انلها  أو   انليب ىلع الص ة :والعْشون احلااع
، أن أ اد إاا اَّلو  عق   انليب ىلع الص ة :والعْشون اثلاين  05 ...................... :عه، يضكفه

 05 ......................................:العيد ا ة أثهاء يف  انليب ىلع الص ة :والعْشون اثلالث
 01 ................................ :االستسقاء ا ة أثهاءيف   انليب ىلع الص ة :والعْشون الرابع
 01 ..... اتلكبريات بني  انليب ىلع والص ة العيد ا ة تضصهه  كما تضصهه  االستسقاء ا ة
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 03 ....................................................... :مطالقا    انليب ىلع الص ة :والعْشون اخلامس
 

  ............................. 51 انليب ىلع بالص ة حتصل اليت واثلم،ات الفبائد: ال،ابع املبحث
 51 ....................................................................................................... .تعاىل اَّلله  أُ، امعثا  

 51 ................................................................. .عالي، بالص ة األُ، يف  انليب أُ، امعثا 

 . ......................................................................... 51 انليب ىلع الص ة يف  اهلل ُبافقة 

 . .................................................................... 51 انليب ىلع الص ة يف امل ئكة ُبافقة 

 51 ..............................................................ُ،ة املصِّل ىلع اهلل من االبات عرش حصب  

 51 ...................................................................... .د جات عرش  انليب ىلع لالمصِّل ي،فع 

 51 ............................................................................................... .حسهات عرش   يكع  

 51 ................................................................................................. .سيئات عرش عه، يضمَّح 

 51 ............................................العاملني  ب إىل تصعد فيه بها، وخعم أمام، قدمها إاا داعئ، إجابة يض،ىج 

 51 ...................................................... .  البسيالة بسفا  ق،وها إاا  انليب لشفاعة سب 

 51 ....................................................................... .الشفاعة   حقهت  انليب ىلع اه من

 51 ...................................................................................................... .اَّلوبب لرف،ان سب 

 51 .................................................................................... .أهم، ما العبد اهلل لكفاية سب 

 51 .................................................................. .القيامة يبم  انليب من العبد لق،ب سب 

 51 ................................................. .عالي، ُ ئكع، وا ة املصِّل ىلع اَّلله  لص ة سب  

 51 ................................... .بالرتاب أوف، بإلصاق عالي،  انليب داعء من يهجب  انليب ىلع املصِّل 

 51 ................................................ .ا ة عالي، أكرثهم القيامة يبم  بانليب انلا  أوَل 



 فهرس الموضوعات  -2
95 

 . ...................................................................... 57 انليب ىلع املصِّل ىلع امل ئكة تصِّل 

 . ......................................... 57 انليب ىلع يصِّل دام ما املصِّل ىلع الص ة يف امل ئكة اسعم،ا  

 . .............................................................. 57 انليب ىلع اه من ىلع وس م، اهلل ا ة 

 57 .................................. .وسالم عالي، اه من وس م بص ة امل ئكة من  انليب إب غ 

 57 ......................................... .عالي، واملسالم املصِّلي  ىلع والس م الص ة  انليب ل،د سب  

 57 ...................................... .القيامة يبم أهال، ىلع حْسة يعبد ال وأن املجالس لطي  سب  

 57 .................................................. .اك،ه عهد عالي، اه إاا ابلخل اسم العبد عن تهيف 

 57 ...................................... .ط،يقها عن بعا كها وختطئ اجلهة ط،يق ىلع بصاحبها ت،يم 

 57 .......................................... .في،   سب  ىلع يصهه  وال اَّلله  يذك، ال اَّلي املجالس ونت من تهيج 

 . .................................... 57  سب  ىلع والص ة اَّلله  حبمد ابعضدئ اَّلي الالكم تلمام سب  

 57 ............................................... .اجلفاء عن  انليب ىلع والس م بالص ة العبد َي،  
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