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 المقدمة
احلمددد محدمحادددً امحطيدددَتًامحركًًدددامحمًارًطددداأمحعاحلمددد محدمحا ددد  مح   ددد مح  ك دددامح
ب  مددامحاالمدداممحعاالوددانمحعاالواددانأمحعاحلمدد محدمحا دد  مح رمدد مح  ك ددامح دد امح

محمحأمحفمامحمنمحخَترمحا  يبَّمحا كرميمحزلم محبنمح ً محادمح  المحد َّ امح  كد،أمحعالمحردر 
مح المحو ر امحم ،أمحفا  ه مح جزهمح نمح مَّت،محخَتمحاجلزاء.

 نَّمح ق َّمحمامح ق ّْمد،محذلد امحا  ديبمحا كدرميمح دةمحطيدرةمحا لداةمحعا اداممح  كد،مح
محا لاةمحعا اام.

عيفمح دد امحا كتددابمح  ددامحعق دداتمحمددتمحب ددامحمددنمحطتددابمحادمح  ددا محعب دد مح
  دامح  دكمحطيدرةمحمحةنمحوافظًداأمحعررحمحريءرمحم ها؛مح   َّهدامح كدمنمح واد ي،مح

،أمحطمدددامح نَّمحيفمحم رفدددامحم ا كهدددامح  ظددد محف دددامحع طيدددرمحا لددداةمحعا اددداممح ددد
 ًادةأمحعا  ًادةمحمتمحا    محعا ًلَتةمح ب غمحمنمحمح جرًا؛محألنَّمحا لاةمح  ك،مح

محبدددُتمح ًدددادةمحا  ابددد محع ًدددادةمحا  دددا ؛محفقددد مح ت َّددد مح ا  ًدددادةمحبددد عفماأمحف دددردة
دقائقمحم  عدةأمحفتكةنمح ًادةمحا  ا محيفمحمحا  اب محرهرًامحطامامحع ت َّ محا  ا 

محِمج ّْمحاحلا اتمح طيرمحمنمح ًادةمحا  اب محيفمحمج محوا ا ،!
 مألمحادمح  ا مح نمح   تمحمبامحيفمح  همحا ةرقاتأمحع نمحجي  هامحيفمحمكزانمح
وا اتمحاجلمكتأمح  ،محعيلُّمحذ كمحعا قادرمح  كد،مح..محعلد كمحادمح  دكمحزلمد مح

محعب ،محعم  .
 نورة بنت محمد السعيد

مح  كزةمح–ا قلك مح
مح55955رمزمحبر  محمح–مح8558صمحبمح
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
محعق امحمتمحب ا:
يَن قالمح  ا :مح ِِ ِإنَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيذَُّها الَّذ

مح[.56]األوزاب:محمحَآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما
أمحعاألمرمح كةنمحبا لاةمح  كمحا  يبمح  همحاآل امحا كروامحفكهامحاألمرمح

 دارًةمح  ةجدةبأمحع ددارةمح كدةنمح امددتلًابأمحع كدنمحاددةابمحا ةاجد مح  ظدد مح
يفمحاحلدد  امحا ق مدديمح نمحادمح  ددا محقددال:محمحع طيددر؛محعذ ددكمح قددةلمحا  دديبمح

مح«.مما افترضتو عليو إليّ  أحبُّ  عبدي بشيءٍ  ب إليّ وما تقرَّ »
محا لداة مح د   يفمحمح  دكمحا  ديبّْمحفاخت فمحا   ماءمحراه محاد:مح  محَتِج

مح عمحالمحَت  مح محا   مرمحمرًَّةمح عمحبأمًابر
محعا للكحمح فامححت محبأمًابأمحع المحفاألل مح فامحماتلَّا.

مح مح«  كمحزلم محا  ه محل ّْمح» كنمحمامحم ٌتمحقةلمحا قائ :مح
محم  ا ا:محا  ه مح اِنمح  ك،محيفمحادلألمحاأل  ك.مح

محعم ٌتمح انمح  ك،:محاذطرهمحبا ل اتمحاحلمك ة.
محاأل  ك:مح  محادلائكا.محعادلأل

،محبا لدددد اتمحاحلمكدددد ةأمحعاذطددددرهمح  دددد مح أمحلدددد ة طأ ددددكمح قددددةل:مح ددددامحربف
محادلائكا؛محوىتمح زدادمحزلَّته مح ،محع زدادمحاةاب،محب  ك.

محعقالمحابنمحطيَتمحرا،محادمحيفمح  اَتهمح   محقة ،مح  ا :مح
 ِِّإنَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبي 
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،مح  ددد همحيفمحادلدددألمحز امح ًددد همحع ًكّْددددادمح  دددا مح خدددةمح ًدددادةمحمب دددمحنَّمح  :مح مح
يمح  كد،أمحلد ّْمحادلائكامح  محمحبُتأمحع نَّمحيٍتمح  ك،مح   محادلائكامحادلقرَّمحاأل  كمحبأ ،مح  مح

  كد،محا لداةمحمحأمثمح مرمح  ا مح   محا  دا محا اد  يمحبا لداةمحعا تاد ك مح  كد،
مح.  يمحمجكً ا كجتمتمحا ي اءمح  ك،محمنمح   محا  ادلُتمحا   ة محعا امحأعا اام

محمحعيفمح  همحاآل دامح  ًكد،مح  دكمحطمدالمحرمدةلمحادمح عرف دامحدرجتد،محع  دةف
محم دز ت،مح   محادمحع   محخ ق،.

محع نمحقة ،مح  ا :مح
يَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما ِِ  يَا أَيذَُّها الَّ

محقالمحا شكخمح ً محا رانمحا ا   محرا،محاد:مح
عجددزاًءمح دد،مح  ددكمحب دد محوقةقدد،مح  ددكك أمحمح  محاقتدد اًءمحبددادمحعمائكتدد،أ

عزلَّددددددددًامحع طراًمددددددداأمحعز ددددددددادًةمحيفمحمحع كمدددددددكامحالودددددددا ك أمحع  ظكًمددددددددامح ددددددد،مح
مح.(1)وا ا ك أمحع ك َتًامحمنمحمكئا ك 

 

*  ** 
 

                              
مح.675 كاَتمحا كرميمحا رانمحص:مح(1)
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 أفضل ىيئات الصالة عليو 
ع ف دد مح كئدداتمحا لدداةمح  كدد،أمح  كدد،محا لدداةمحعا اددامأمحمددامح  َّدد محبدد،مح

وعلذذى آم محمذذد  مذذا قولذذواا اللهذذم صذذل علذذى محمذذد »:مح، لددلاب
صذذليت علذذى آم إبذذراىيمك وبذذارم علذذى محمذذدك وعلذذى آم محمذذدك  

مح«. ما بار ت على آم إبراىيمك إنك حميد مجيد
ع دددد امحاألمددددرمحبا لدددداةمحعا ادددداممح  كدددد،محمشددددرععةمحيفمحمجكددددتمحاألعقدددداتأمح

مح.(1)ع عجً،محطيَتمحمنمحا   ماءمحيفمحا لاة
 اصالة المالئكة

محعجدد َّمح خة ددامحبأ د،محعمائكتدد،مح أمحع دد امح لدد ُّةنمح  دكمحا  دديبمحعادمح دزَّ
مح  دامح  دكمحا لداةمحعا اداممح  كد،؛محفدادمحعطد ُّمحمائكتد،مح اخلةمحمنمحادمحوداّّ
يفمحا ادددددماعاتمحعاألرلمح  لددددد ّْةنمح  دددددكمحا  ددددديبّْمح  كددددد،محا لددددداةمحعا ادددددامأمح
محعجدد أمح عادلائكددامح ددا ةمح كدديبّّمحمددنمحسل ةقدداتمحادأمحعالمحهلللددكه مح المحادمح ددزَّ

محمدً ةنمح  دفمحم جدكمحفا ًكتمحادل مدةرمحيفمحا ادماءمح ا اداب امح  خ د،محطد فمح دةمر
مثمحالمح  ددةدعنمح  كدد،أمح  ددٍتمحجيدديءمحمائكدداةمح ددَت  أمحفادلائكددامحالمحهلللددكه مح

مح المحادمحمًلا ،محع  ا .
محقال:محمحعيفمحاحل  امح نمح يبمحذرمح

ونك وأسذذذذذمال مذذذذذا   ي أرى مذذذذذا   تذذذذذرَ إنِّذذذذذ»:محقدددددالمحرمدددددةلمحادمح
ها موضال أربال لها أن تئطك ما في السماء أطتك وحقَّ  تسمعونك إنَّ 

أصذذذابال إ  وملذذذك واضذذذال دبهتذذذو سذذذادًدا هللك واهلل لذذذو تعلمذذذون مذذذا 
                              

مح.675ا ا   أمح كاَتمحا كرميمحا رانمحصا شكخمح ً محا رانمحمح(1)
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َِّ تأعلذذذم لضذذذحك ذتم بالنسذذذاء علذذذى م قلذذذيالً ولبكيذذذتم   يذذذًراك ومذذذا تلذذذ
مح.«اهلل علىفرشك ولخردتم إلى الصعدات تجأرون لا

مح:مح(1)قالمحا شكخمحزلم محبنمح يكمُتمحرا،محاد
محمددنمحاألرلمح..مح عا اددماءمح كاددتمحطدداألرلأمحا اددماءمح عمددتمحبكيددَتر.ر
ا ظددرمحاآلنمحب  ددد  امحا شامدددتمحع ددديمح  ددكمحاألرلمحطدددا كرةأمحفتكدددةنمحدائر دددامح
عامدد امح ظكمدداأمحعا اددماءمحا يا كددامح عمددتأمحعا يا يددامح عمددتأمحعا راب ددامح عمددتأمح
عاخلاماددامح عمدددتأمحعا اادمدددامح عمددتأمحعا اددداب امح عمدددتأمحعطدد ُّمح ددداءمحفكهدددامح

محقدائ محدمح عمحراطدتمح عمحمداج أمح ذنمحمائكامحبُتمح ربتمح  لابتأمح  اكمحم كة
مح«.منمحا   محهللليمحادلائكا 

لدددديمحا لدددداةمح  ددددكمح  ذامحط ددددامحالمحضللدددديمحادلائكددددامحفهدددد محوكددددنمح نمحضل 
مح محا رمةلمح

لجددكمحا لدداةمح اجلددةاب:محال؛محألنَّمحادلائكددامح  لدد ُّةنمح  ددكمحا  دديبفأمحفددامححت 
.محا ظددددرمحف دددد محادمحا ةامددددتأمح  هدددداهمحادمحمددددًلا ،مح دددد همحا   ددددك امح  كدددد،مح.

محا  ظكمامحا يتمحالمح  اذلامح و محفكمامح    :مح
 ِِّإنَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبي 

أمحعذلدد امحقددالمحب دد  ا:مح يَن  دد امحخددةمح رادمحادمحبدد،محاحلدداف ِِ يَذذا أَيذَُّهذذا الَّذذ
مح..َوَسلُِّموا َتْسِليًماَآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو 

دد،محاخلهددابمح  ددامحبلدد دمحاالوددان؛مح فًمقت دديمح وددا ك محلدد ُّةامح  كدد،أمحعجَّ
محألنَّمحاالوانمح ةمحا   محهللم محاال اانمح  كمحامتيالمحاألمر.

                              
محعمامحب   ا.مح5/868ررحمحر المحا لاحلُتمحمح(1)
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 معنى الصالة والسالم عليو 
ِإنَّ اللَّذَو َوَماَلِئَكتَذُو ُيَصذلُّوَن َعلَذى النَّبِذيِّ يَذا أَيذَُّهذا  قةلمحادمح  ا :مح

يَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًماا ِِ مح[.56]األوزاب:محمحلَّ
 َِصلُّوا َعَلْيومح  :محاد ةامح ،مح نمح  يٌتمح  ك،محيفمحادلألمحاأل  ك.مح
َوَسذذذذلُِّموا َتْسذذذذِليًمامحاد ددددةامحادمحمددددًلا ،محع  ددددا مح نمح ادددد م،محمح:  

اأمحعب ددد مح اددد كًمامح اًمدددامحيفمحوكا ددد،محمدددنمحاآلفددداتمحاجلاددد  امحعاآلفددداتمحادل  ة ددد
مة ،محمنمحاآلفاتمحادل  ة داأمحمب دٌتمح نمح اد  محردر  ت،محمدنمح نمح ق ديمح  كهدامح
قالأمح عمح  اخهامح امخأمحعطد  كمحاجلاد ؛محأل د،محرمبدامح   تد جهمح  كد،محب د مح
مة ددددددد،محيفمحقدددددددةهأمحطمدددددددامح دددددددأرمحيفمحا قلدددددددامحادلشدددددددهةرةمح نَّمحرج دددددددُتمح رادامح نمح

أمحف ددزالمحادل   دامحعبد  امحهلل درانمحمدنمححتدتمحاألرلمح اتخرجامحجا محا  يبمح
فكأخدد امحجادد همحا شددر فأمحفًقكددامح  ددكمحمح ددرةمحوددىتمح تةلَّددامح  محقددةهمحو

ذ دددكمحمددد َّةأمحفدددر همح وددد محادل دددةكمحيفمحادل ددداممح نمحرج دددُتمحهلل دددرانمح كلدددامح  مح
ع أخدد اهأمحفددا ت َّمحبدد  كمحا تماًمددامح ظكًمدداأمحمثمحارحتدد مح  محمحجادد محا  دديبمح

ادل   دامحودىتمحعلد مح  كهداأمحفمدنمح  دنمح   د مح دةمح د  نمحا درج ُت ..محعطكدفمح
 رفتهمددا ..محفقددالمحألمددَتمحادل   دا:محادع محيلمحمجكددتمح  دد محادل   ددامح تةلد مح  محم

فددد  ا  محمح–عطدددانمحقددد محر همحا دددرج ُتمحيفمحادل ددداممحع رفهمدددامح عمحع لددد امح ددد،محمح-
محا ددددددرج ُتأمحفقددددددال:محادع محيلمح  دددددد مح األمددددددَتأمحع ر مهدددددد أمحع ددددددادرعاأمحع مح ددددددرج

ع ك دد،مح مح ددرمحا ددرج ُتأمحعا ر  ددامحمح-(1)مددرَّ ُتمح عمحاااًددامح-ادل   دداأمحفدد  ا  مح
ا يتمحرب دامحر  دامحودقَّمحالمحر د أمحقدال:مح  دنمح  د محادل   دا محقدا ةا:مح مح تخ َّدفمح
 و أمح  امحرج جُتمح ر ًجُتمحيفمحادلاج مح كسمحذلمامحقكماأمحقال:مح و رعمهاأمح

                              
مح.5/868ابنمح يكمُتأمحادلرجتمح  ا،محمح(1)
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فجيءمحّٔماأمحفإذامحمهامحا   انمحربمهامحيفمحادل امأمحف رفهمداأمحمثمح مدرمحبدأنمحهلل درمح
قًدد مح نمحمحاحلجددرةمحا دديتمحفكهددامحقددةمحا  دديبمحمح  محاألرلمحو ددرةمح  ددكمحجةا دد 

مثمحلدددَّهامحبا  لددداسمحعا رلددداصمحعا رخدددام؛محودددىتمحمح– كدددةنمحوجدددرةمحبا ً ددداءمح
محا رلدددداصمح  محاألرلمح..مح هللمدددديمحادمحجادددد مح دددد امحا  دددديبّْمحا كددددرميأمحفلدددد َّ

مح.(1)و ظًامح اًمامحعدائًمامحبإذ ،مح  ا محعّٔ امحو ظمحادمح  ا محقةمح ًكّْ،مح
محع ةًدا..

مح«..دم على محمَّ وسلِّ  لِّ اللهم ص»فقةلمحادلا  :مح
  ٍت:محم َّم،محمدنمحاآلفداتمحاجلاد  امحوكِّدامحعمكتًداأمحعمد َّم،مح  ً داأمحمد َّ مح
رددر  ت،محمددنمح نمح هماددهامح ودد ةأمح عمح نمح  دد عمح  كهددامح ودد أمحعمدد م،محمددنمحمح
طدد ّْمحبدداءمحيفمحوشددرهمح  كدد،محا لدداةمحعا ادداممحألنَّمحاأل ًكدداءمحيفمحاحلشددرمحطدد ّّمح

مح«.ممك اللهم سلِّ مك اللهم سلِّ اللهم سلِّ »   ة:مح
مح
مح

*  ** 
 

                              
مح.2/575متاممحا قلامحيفمحخالامحا ةفاءمح  امهةد محمح(1)
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 الصالة على غير النبي 
عاخت دددفمحا   مددداءمحراهددد محاد:مح ددد مح  لددد َّكمح  دددكمح دددَتمحا  ددديبفمح عمحال مح
  ددٍت:مح دد محجيددةزمح نمح قددةل:محا  هدد محلدد ّْمح  ددكمحفددانمح عمحا  ددا محا  ددا مح عمح

محا شكخمحا  ا  مح عمحا  ه محل ّْمح  كمح يبمح عمحمامح رً،محذ ك.
محقالمحا شكخمحزلم محبنمح يكمُتمحرا،محادمح  ا :مح

يفمحذ دددكمح  لدددكًاأمحفدددإنمحطدددانمحذ دددكمح ابً دددامح  لددداةمحمحعا لدددلكحمح نَّمح"
ودددُتمحمدددأ ةه:محطكدددفمحمحفدددامحبدددأسأمحعذلددد امحقدددالمحا رمدددةلمحمح  دددكمحا  ددديبمح

قولذذذواا اللهذذذم صذذذل علذذذى محمذذذد وعلذذذى آلذذذو »  لددد ُّةنمح  كددد، محقدددال:مح
مح..(1)«محمد

محفددامحبدد أسمح..محعمددنمحذ ددكأمح ذامحع نمحطددانمحماددتقًاأمحفددإنمحطددانمح اددً ر
أمح«  كدددد،محا  هدددد محلدددد ّْمح»  ددددكمحاال اددددانمح  كددددكمحبلدددد قت،مح تةز هدددداأمحفقدددد :مح

ِْ ِمذذذذْن َأْمذذذذَواِلِهْم :محع  اددددمتجمح دددد امحم ددددكأمح قددددةلمحادمح  ددددا مح  ًكدددد،مح ُخذذذذ
يِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهمْ  ُرُىْم َوتُذزَ ِّ مح[.501]ا تةبا:محمحَصَدَقًة ُتَطهِّ

قدددددالمح ًددددد محادمحبدددددنمح يبمح عيف:محفأ كدددددتمحبلددددد قيتأمح عمحقدددددال:مح  ددددداهمح يبمح
مح..مح  امح  ً امحالمحبأسمحب،.مح(2)«على آم أبي أوفى اللهم صلِّ »فقال:مح

ط  كمح ذامحل َّكتمح  كمح  اانمحدعنمح نمحَت  محذ كمحر ارًامح د،محط َّمدامح
ا  هد محلد ّْمح  دكمح يبمح»ذطر ،محل َّكتمح  ك،محفامحبأسأمح  ٍتمحوىتمح ةمحق  ا:مح

فدامحبدأسأمحع كدنمحالمحمح«رمح عمح  دكمح يمدانمح عمح  دكمح  ديبكرمح عمح  كمح مد
                              

مح.651عما  محرق محمح1559ا ًخار محرق محمح(1)
مح.5795أمحعما  محرق مح5802ا ًخار محرق محمح(2)
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َت ددد محذ دددكمحرددد ارًامحط َّمدددامحذطدددرتمح ددد امحلددد َّكتمح  كددد،؛محأل دددكمح ذامحف  دددتمح
مح.(1)ذ كمحج  ت،محطأ ،مح يب"

 
 
 

*  ** 
 

                              
مح.5/867لاحلُتمحابنمح يكمُتأمحررحمحر المحا مح(1)
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 من صفات الصالة والسالم على رسوم اهلل 
محقال:محمح نمح يبمحما ةدمحا ً ر مح

فقددالمح دد،محمحأعضلددنمحيفمحرل ددسمحمدد  محبددنمح ًددادةمحمح  ا ددامحرمددةلمحادمح
بشَتمحبنمحم  :مح مر امحادمح  ا مح نمح لد ّْيمح  كدكمح دامحرمدةلمحادأمحفككدفمح

مح ل يمح  كك مح
وىتمحمت َّك دامح  د،مح مح ادأ ،أمحمثمحقدالمحرمدةلمحادمحمحفاكتمحرمةلمحادمح

يت على محمد وعلى آم محمذد  مذا صذلَّ  قولواا اللهم صلِّ »:مح
بذذذارم علذذذى محمذذذدك وعلذذذى آم إبذذذراىيم وعلذذذى آم إبذذذراىيمك و علذذذى 
على آم إبذراىيمك إنذك حميذد مجيذدك إبراىيم و مدك  ما بار ت مح

مح.(1)«والسالم  ما قد علمتم
محعيفمحو  امحمةمكمحبنمحر لامح نمح بك،محقال:مح

محق  ا:مح امحرمةلمحادأمحطكفمحا لاةمح  كك مح
علذذى محمذذد وعلذذى آم محمذذد  مذذا  قولذذواا اللهذذم صذذلِّ »قددال:مح

بارم علذى محمذدك وعلذى إبراىيم وعلى آم إبراىيمك و يت على صلَّ 
علذذذى آم إبذذذراىيمك إنذذذك حميذذذد إبذذذراىيم و آم محمذذذدك  مذذذا بار ذذذت 

مح.(2)«مجيد
أمحعذ ددكمح نَّمح دد انمحاحلدد  يانمحيفمحبكددانمحطك كددامحا لدداةمح  ددكمحا  دديبمح

طكددفمح  لدد ُّةنمح  كدد، محأل دد،محمحمحا لددلابامحراددةانمحادمح  ددكه محمددأ ةامحا  دديبَّمح
                              

مح(.651رعاهمحما  محرق مح)مح(1)
مح.828ابنمحقك محاجلةز اأمحجاءمحاألفهام:محمح(2)
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سذالم عليذك ال»  مه محطكفمح  ا مةنأمحعا   مح  َّمه مح  اهمح ةمحقة ،:مح
قولذواا »أمح مَّدامحا لداةمحف  َّمهد محعقدال:مح«أيها النبي ورحمذة اهلل وبر اتذو

مح«.اللهم صل على محمد وعلى آم محمد
عقددد محمدددًقمح نمح عادددل امح نَّمحم دددٌتمحلددداةمحادمح  دددكمحا  ًددد مح دددةمحا دددا همح

  ددامحطدد فمح  ًا دد،مح  ددكمحد  دد،؛محمح«بلمحزلمدد »  كدد،محيفمحادلددألمحاأل  ددكأمحعادلددرادمحبددد
فددإنَّمحبلمحاال اددانمحقدد مح  ددرادمحّٔدد مح  ًا دد،مح  ددكمحد  دد،محعقدد مح  ددرادمحّٔدد محقرابتدد،أمح
 كدددنمحيفمحمقددداممحا ددد  اءمح  ًاددديمح نمح  دددرادمحّٔددد محا  مدددةم؛محأل ددد،مح  ددد أمحفدددادلرادمح

محأمح  ٍت:محمجكتمح  ًا ،.«وعلى آم محمد»بقة ،:مح
محمب ٌتمحاأل ًاع محمح«اآلل»فإنمحقالمحقائ :مح  مح أرمح

ِخلُذذذذوا َآَم قددددالمحادمح  ددددا :محمحق  ددددا:مح  دددد أ َْ ذذذذاَعُة َأ َويَذذذذذْوَم تَذُقذذذذوُم السَّ
ابِ  َِ مح[.86] افر:محمحِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَع

محقالمحا   ماء:محم  اه:مح دخ ةامح  ًا ،مح ر َّمحا   ابأمحع ةمح عَّذل .
ع  امحمنمح«محيت على إبراىيم وعلى آم إبراىيم ما صلَّ »عقة ،:مح

بابمحا تةمُّ محبأف المحادمحا اابقامح  مح ف ا ،محا اوقداأمح  دٍت:محطمدامحم  دتمح
أمحبا لددددداةمح  دددددكمح بدددددرا ك محعب ددددد،محفدددددام نمحبا لددددداةمح  دددددكمحزلمددددد محعب ددددد،مح

محفا كافمحمنمحبابمحا ت  ك .
ددددد أمحعآّددددد مح دددددة:محا  ظمدددددامح«مححميذذذذذد مجيذذذذذد»ع   دددددٍت:محزلمدددددةدةمحشلجَّ

محعا ا هانمحعا  زَّةمحعا ق رةمحعمامح  محذ ك.
اللهم بارم علذى محمذد وعلذى آم محمذد  مذا بار ذت »عقة ،:مح

 ً ددامح أمحطدد  كمح«حميذذد مجيذذد راىيم إنذذكبذذعلذذى إبذذراىيم وعلذذى آم إ
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  :مح«محاللهذذم بذذارم علذذى محمذذد وعلذذى آم محمذذد» قددةل:محمحا تة ددكأ
مح  زلمحفكه محا ةطاأمحعا ةطا:مح يمحاخلَتمحا كيَتمحا ةامتمحا يابت.

فه همح يمحا ل امحا    كمح  لاةمح  ك،مح
مح.(1)

بدداالقًتانمحدعنمحاالقتلددارمح  ددكمحمحذطددرمحزلمدد محعبلمحزلمدد محمحعقدد محجدداء
 ودددد مهامحيفمح امددددامحاألواد دددداأمحعجدددداءمحاالقتلددددارمح  ددددكمح بددددرا ك محعب دددد،محيفمح

مح امتهامحف ماذا 
محعجةابمحذ ك:مح

ذ طددرتمحيفمحمقدداممحا ه دد محعا دد  اءأمحع مددامحمح نَّمحا لدداةمح  ددكمحا  دديبمح
ا لددداةمح  دددكمح بدددرا ك محفإ دددامحجددداءتمحيفمحمقددداممحاخلدددةأمحعذطدددرمحا ةاقدددت؛محألنَّمح

دملذذذة « اللهذذذم صذذذل علذذذى محمذذذدك وعلذذذى آم محمذذذد»:محقة ددد،مح
مج امحخة اأمحعاجلم امح«مح ما صليت على آم إبراىيم»طلبيةك وقولوا 

ة  هدامح  اد محا ه ًكامح ذامحعق تمحمةقتمحا د  اءمحعا ادلالمحطدانمحبادههامحع ه
مدنمحاختلددار امحعودد فهاأمحعذلدد امح شدرعمح كرار ددامحع بدد ا  امحع  اد ددا؛محفإفددامح
ددُتمحيفمحا دد  اءأمحعذلدد امحصلدد محطيددَتًامحمددنمح د كددامحا  دديبمح د دداءأمحعادمحهللدد محادل لّْ

فكهامحباطةمحيفمحاأل  اظأمحعذِطرمحط ّْمحم ٌتمحبلر حمح  ظ،محدعنمحاالطت اءمحمح
م اغفر لذي مذا الله»:محب ال امحا   ظمحاآلخرمح  ك،مح..محعمنمحذ كمحقة ،مح

«محوما أنت أعلذم بذو منذي وما أعلنتُ  وما أسررتُ  رتُ وما أخَّ  متُ قدَّ 
محاحل  ا..

ِِ اللهم اغفر لذي ذنبذي  لَّذ»:محعم ،محقة د،محمح َِ ه وك سذرَّ لَّذو ودِ قَّذوك 
                              

مح.5/885ابنمح يكمُتأمحررحمحر المحا لاحلُتمحمح(1)
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مح«.لو وآخرهوعالنيتوك أوَّ 
محقالمحاالماممحا  ةع :مح

بدددددددُتمحا لددددددداةمحمحعاألف ددددددد مح نمحجيمدددددددتمحيفمحا لددددددداةمح  دددددددكمحا  ددددددديبمح
عا تا ك أمحفامح قتلرمح  كمح ود مهاأمحفدامح قدةل:مح"لد كمحادمح  كد،محفقدط"مح

محعالمح"  ك،محا ااممحفقط".
يَذذا ع دد امحا دد  محقا دد،محاالمدداممحا  ددةع مح  ددةدمح  مح دد همحاآل ددامحا كروددا:مح

يَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِليًما ِِ مح[..56]األوزابمح:محمحأَيذَُّها الَّ
مح.(1) قال:مح"ل كمحادمح  ك،محعب ،محعم  مح ا كًما"فاألع مح نمح

 
 
 

*  ** 

                              
مح.1/556زلم مح اك محا رفا يأمحسلتلرمح  اَتمحابنمحطيَتمحمح(1)
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 البر ة في قوما
 «داللهم بارم على محمد وعلى آم محم»

بارطدد،مح»ا ةطددا:محا  مدداءمحعا ز ددادةأمحعا تة ددك:محا دد  اءمحبدد  كأمحع قددال:مح
أمحعادلًدداركمحا دد  محقدد محبارطدد،محادمح«ادأمحعبدداركمحفكدد،أمحعبدداركمح  كدد،أمحعبدداركمح دد،

محَوَدَعَلنِذذذي ُمَبارًَ ذذذا أَيْذذذَن َمذذذا ُ ْنذذذتُ :محمدددًلا ،محطمدددامحقدددالمحادلادددكحمح
مح[..15]مرمي:مح

ا ِذْ ذذذذذذٌر ُمبَذذذذذذاَرٌم أَنْذَزْلنَذذذذذذاهُ عطتابدددددد،محمًدددددداركأمحقددددددالمح  ددددددا :مح َِ محمحَوَىذذذذذذ
مح[.50]األ ًكاءمح:مح
مح[.29]صمح:محمحِ َتاٌب أَنْذَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرمٌ عقال:مح

مح نمح  اددمَّكمحمًارًطددامحمددنمحطدد ّْمحردديءأمح كيددرةمحخددَتهمحعم اف دد،محمحع ددة  وددقُّ
محععجةهمحا ةطامحفك،.

أمحفكقدال:مح«مًدارك»عالمح قدال:محمحتَذَباَرمَ عا ربمح  ا مح  قالمحيفمحوق،مح
أمحع ددددددةمح« ًارطدددددتمحع  ا كدددددت»أمحعيفمحد ددددداءمحا ق  دددددةت:مح« ًددددداركمحع  دددددا »

محبدد  كأمحع ع محمددنمحطدد ّْمح ودد ؛محفددإنَّمحاخلددَتمحط َّدد،محبكدد هأمحعطدد َّمح مددًلا ،مح وددقُّ
اخلددَتمحم دد،أمحعلدد ا ،محط ُّهددامحلدد اتمحطمددالأمحع ف ا دد،محط ُّهددامحوكمددامحعرادددامح
عمل لامحعخَتاتمحالمحررعرمحفكهامح..محفإذامحطدانمحا  ًد محع دَتهمحمًارجًطدامح كيدرةمح

  داسمحم د،؛محخَتهمحع   ،محعا لالمح مًابمحاخلَتمحفك،محعولةلمحمامح  ت تمحبد،محا
مح نمح كددةنمحمتًارًطدداأمحقددالمح  ددا :مح ِِي فددادمح ًدداركمحع  ددا مح وددقُّ تَذبَذذاَرَم الَّذذ
]ا  رقدانمح:محمحَدَعَل ِفي السََّماِء بُذُروًدا َوَدَعَل ِفيَها ِسَراًدا َوَقَمًرا ُمِنيًرا

مح[.65
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فَذَتبَذذذذاَرَم اللَّذذذذُو عقددددالمح قدددد محخ ددددقمحاال اددددانمحيفمح رددددةارهمحا اددددً ا:مح
مح[.58]ادللم ةنمح:محمحَأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

فقددد محذطدددرمح ًارطددد،محمدددًلا ،محيفمحادلةاادددتمحا ددديتمح ادددٌتمحفكهدددامح  دددكمح  اددد،مح
بدددداجلالمحعا  ظمدددداأمحعاألف ددددالمحا  ا ددددامح  ددددكمحربةبكتدددد،محع  ة كتدددد،محعوكمتدددد،أمح
عمائرمحل اتمحطما ،محمنمح  زالمحا قربنأمحعخ قمحا  ادلُتمحعج  د،محا دةعيفمحيفمح

محا اماءأمحعا شمسمحعا قمرأمحعا  رادهمحبادل كأمحعطمالمحا ق رة.
 ًددداركمحيفمحذا ددد،أمحعبددداركمحمدددنمحرددداءمحمدددنمح»قدددالمحاحلادددُتمحبدددنمحا   ددد :مح

محع  امح وانمحاألقةال.«محخ ق،
وبذارم علذى محمذد وعلذى آم »:محعادلقلةدمحا كداممح  دكمحقة د،مح

أمحفهد امحا د  اءمح ت دمَّنمح  هداءهمح«ميمحمد  ما بار ت على آم إبذراى
مددددنمحاخلددددَتمحمددددامح  هدددداهمحآللمح بددددرا ك محع دامتدددد،محعاًة دددد،مح دددد،محعم ددددا  ت،مح دددد،مح

رَْحَمذذُة عز اد دد،أمح دد امحوقكقددامحا ةطدداأمحعقدد محقددالمح  ددا محيفمح بددرا ك محعب دد،:مح
محمحاللَّذذذذذذذذِو َوبَذرََ اتُذذذذذذذذُو َعلَذذذذذذذذْيُكْم َأْىذذذذذذذذَل اْلبَذْيذذذذذذذذِت ِإنَّذذذذذذذذُو َحِميذذذذذذذذٌد َمِجيذذذذذذذذدٌ 

مح[.71] ةدمح:مح
 
 

*  ** 
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 خصائص أىل البيت
ددددرمح رددددرفمحبكددددةتمحا  ددددا مح  ددددكمح عدلددددامحطددددانمح دددد امحا ًكددددتمحادلًدددداركمحادلههَّ

محخبلائصمحم ها:االراد؛محخلَّه محادمحمًلا ،مح
 يبةمحمح  ،محج  محفك،محا  ًةَّةمحعا كتاب؛محف  مح أِتمحب  مح برا ك محمح-5

مح المحمنمح   محبكت،.
  ،محمًلا ،محج  ه مح ئمًَّامح هد عنمحبدأمرهمح  مح دةممحا قكامداأمحفكد ُّمحمح-2

نمحدخددددد محاجل دددددامحمدددددنمح ع كددددداءمحادمحب ددددد   محفإ دددددامحدخددددد محمدددددنمحردددددر قه محمددددد
محعب  ة  .
أمحعقددالمح  دد،محمددًلا ،محاندد محمدد ه محاخل ك جددُت:مح بددرا ك محعزلمددً امحمح-1
َِ اللَُّو ِإبْذَراِىيَم َخِلياًل   ا :مح مح[.525]ا  ااءمح:محمحَواتََّخ

اهلل اتخذذذذِني خلذذذذيالً  مذذذذا اتخذذذذِ إبذذذذراىيم  إنَّ »:محعقددددالمحا  دددديبمح
محع  امحمنمحخةاصمح  امحا ًكت.أمح«خليالً 
  دد،محمددًلا ،محج دد محلدداو مح دد امحا ًكددتمح ماًمددامح   ددادلُتأمحطمددامحمح-8

َوِإِذ ابْذتَذلَذذذى ِإبْذذذذَراِىيَم رَبُّذذذُو ِبَكِلَمذذذاٍت فَذذذأََتمَُّهنَّ قَذذذاَم ِإنِّذذذي قدددالمح  دددا :مح
مح[.528]ا ًقرةمح:محمحَداِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما

اًمدامح   داسمحعِقً دًامح  ،مح جرهمح  كمح   د،محب داءمحبكتد،محا د  محج  د،محقكمح-5
محذل محعوجِّاأمحفكانمحظهةرمح  امحا ًكتمحمنمح   مح  امحا ًكتمحاحلرام.

  دد،مح  ددا مح مددرمح ًددادهمحبددأنمح لدد ُّةامح  ددكمح  دد مح دد امحا ًكددتأمحطمددامحلدد َّكمحمح-6
مح.(1)  كمح   محبكته محعم  ه أمحع  مح برا ك محعب ،أمحع  همحخالكامحذل 

                              
محعمامحب   ا.مح815ابنمحا قك أمحادلرجتمحا اابقأمحمح(1)
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عمنمح  همحاخللائصمح  ً امح نَّمحادمحمًلا ،مح بقكمح  كه مح ادانمحمح-7
محعا اءمحوادً امحيفمحا  دا أمحفدامح  د طجرعنمح المحبا ي داءمح  دكه أمحعا لداةمح ل در

َِخذرِيَن ا َسذذاَلٌم عا اداممح  دكه أمحقدالمحادمح  دا :مح َوتَذرَْ نَذا َعَلْيذذِو ِفذي اِْ
ِلَك َنْجذذذذذذذذذذذذذذذذذذِزي اْلُمْحِسذذذذذذذذذذذذذذذذذذِني َِ محمحنَ َعلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذى ِإبْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَراِىيَم ا َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

مح[.550مح-مح508]ا لافات:مح
عم هدددامحج ددد مح  ددد مح ددد امحا ًكدددتمحفرقا ًدددامحبدددُتمحا  ددداسأمحفا اددد  اءمحمح-8

ُّدة  محعمجدنمح دةالَّ  أمحعاألردقكاءمحمجدنمح با ده محع  درلمح د ه مح   ًا ه محعزلِ 
محع ادا  أمحفاجل امحذل محعأل ًا ه أمحعا  ارمحأل  ائه محعسلا  كه .

محعرا دارمحدمح  دا محولد تمحيفمحمح-9 محلداطر محع مد ر عم هامح نَّمحطد َّمح  دتر
مح ا  دددا محف هددد محمدددنمحاألجدددرمحميددد مح جدددةرمح ام كهدددامح..محفادددًلانمحمدددنمح دددتصُّ

محب   ،محمنمح شاءمحمنمح ًاده.
محبدد،مح  دد محمح-50 عم هددامح  دد،محمددًلا ،محخلَّدده محمددنمحا  ددا محمبددامح مح ج ددصَّ

مح     محمةا  محمنمحا  ادلُتأمحف  مح هردمحا  ا مح   محبكتر بادمحع  ائد،محمحبكتر
علدد ا ،محع وكامدد،محع ف ا دد،محعاةابدد،محع قابدد،محعرددر ،محعمةاقددتمحرادداهمحع  ددً،مح
عمائكتدددد،محعسل ةقا دددد،محمدددد ه مح..محفاددددًلانمحمددددنمحمجددددتمحذلدددد مح  دددد محاألعَّ ددددُتمح

محعاآلخر ن.
عم هدامح  دد،محمددًلا ،مح ددرسمحذلد محمددنمحالَّددامحعاالجددالمحعا ت ظددك محمح-55

محيفمحق ةبمحا  ادلُتمحمامح مح ارم،مح اَت  .
ًلا ،محج  محباار  محيفمحاألرلمحمًًًامح ًقاءمحا  ا محعم هامح  ،محممح-52

عو ظ،أمحفامح زالمحا  ا محباقًكامحمامحبجِقكتمحباار  أمحفإذامحذ ًتمحبادار  محمدنمح
َدَعَل اللَُّو اْلَكْعبَذَة األرلمحف اكمح عانمحخرابمحا  ا مح..محقالمحادمح  ا :مح
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ذذذْهَر اْلَحذذذَراَم َوالْ  محَهذذذْدَي َواْلَقاَلئِذذذدَ اْلبَذْيذذذَت اْلَحذذذَراَم ِقَياًمذذذا لِلنَّذذذاِس َوالشَّ
مح[.97]ادلائ ةمح:مح

 دددةمح دددركمحا  ددداسمحمح»قدددالمحابدددنمح ًددداسمحراددديمحادمح  همدددامحيفمح  ادددَت ا:مح
 دددةمح دددركمحا  ددداسمحمح»عقدددال:مح«.محهددد محاحلدددتمح ةق دددتمحا ادددماءمح  دددكمحاألرلط ّّمح
مح«.عار محظمِحامح  محمجمح جمحمحه محاحلتَّمحط ُّمح

ألرضك افي آخر الزمان يرفذال اهلل بيتذو مذن  أنَّ »محع خةمحا  يبمح
أمحفددامح ًقددكمح دد،محيفمحاألرلمح«مذذن المصذذاحد وصذذدور الردذذام و المذذو
كأمحفلك ئ مح قدربمحخدرابمحا  دا أمحع كد امحا  داسمحت جمح  محمحأمحعالمحطامةمحتُّمحبكتمحهلل جمح

ه محعرددددرائ ،محبكدددد ه محعقكدددداممح مددددةر  مح ددددامحقكددددامه محبقكدددداممحباددددارمح ًددددكّْمح محأا كددددةم
 دد ه محبادد محظهةر ددامحمحعولددةلمحملدداحله محعا دد فاعمح  ددةاعمحا ددًاءمحعا شددرّْمح

 هامحّٔ مح   مح  هُّمحمحته محعو ةلمحا ًاءمحعا شرّْمحع اطه محع  جمحبك ه محعقكامهاأمح
مح.(1)ا تلاط مح  مح َت امحعاناذمحمةا اعاال رالمح  هامحعمح

ع ددد همحاخللدددائصمحع اددد افمح اددد افهامحمدددنمحبادددارمحرادددامحادمحعبرطا ددد،مح
 نمح ه د مح د،محمدنمحادمحمح  كمح   مح  امحا ًكدت؛محف هد امح مر دامحرمدةلمحادمح

  دددا مح نمح ًددداركمح  كددد،محع  دددكمحب ددد،محطمدددامحبددداركمح  دددكمح ددد امحا ًكدددتمحادل ظددد أمح
محل ةاتمحادمحعمام،مح  كه مح مج ُت.

عمددنمحبرطدداتمح  دد مح دد امحا ًكددتمح  دد،محمددًلا ،مح ظهددرمح  ددكمح  دد  ه محمددنمح
محبرطاتمحا   كامحعاآلخرةمحمامح مح  ظهرهمح  كمح    مح   محبكتمح َت  .

نَّمحادمحمددًلا ،مح  هددا  محعمددنمحبرطدداتمحعخلددائصمح  دد مح دد امحا ًكددتمح 
                              

مح.888ابنمحا قك أمحادلرجتمحا اابقأمحمح(1)
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مددنمحخلائلدده محمددامح مح   ددِطمح ددَت  أمحفمدد ه محمددنمحاندد همحخ ددكًاأمحعمدد ه مح
ا ددد بكحأمحعمددد ه محمدددنمحط َّمددد،مح ك كًمدددامحعقربددد،محصلكِّددداأمحعمددد ه محمدددنمحب ددداهمحردددهرمح
احلادددنمحعج  ددد،محمدددنمح طدددرممحا  ددداسمح  كددد،أمحعمددد ه محمدددنمحب ددداهمحم  ًكدددامح مح ل ِددد،مح

مح وً امح َتهأمحعم ه محمنمحرف ،محمكا ًامح  كِّا.
مح ددددقَّ مح دددد همحب دددد محف ددددائ ه محعخلائلدددده مح الَّمح ددددزالمحعو  أل دددد محبكددددتر

األ ا نمحررًًامحبا لاةمح  كه محعا ااممحعا ي اءمحعا ت ظدك أمحعا ق دةبمحشلت ئدامح
مدددنمح  ظدددكمه محعزلَّدددته محع جاذلددد أمحع نمح  دددرفمحادللددد ّْيمح  دددكه مح  ددد،مح دددةمح
محا ق كددددد محمدددددنمحوقّْهددددد أمح    دددددقمح   امددددد،محط َّهدددددامحيفمحا لددددداةمح  دددددكه محمدددددامحع َّ

 َّتددد،مح ف ددد محاجلدددزاءأمحعزاد ددد محيفمحادلدددألمحاأل  دددكمح  ظكًمدددامحفجدددزا  محادمح دددنمحبرمح
ع شر ً امحع كروًاأمحعل كمحادمح  دكه محلداًةمحدائمدًامحالمحا قهداعمحذلداأمحعمد َّ مح

مح.(1) ا كًمامحطيَتًامح  مح ةممحا   ن
يفمح«محوآلذو»عق محم ئ محا شكخمحزلم محبنمح يكمُتمحرا،محادمح دنمحقة د،:مح

محفقال:محمحا لاةمحعا ااممح  كمحا رمةلمح
مح اادلقلةدمحّٔامحبلمحا ًكتمحبكا ًامح ت ظكم دامحذلد محع قد  رمح«محوآل»  افمح"

مح".ت امحذل محعا   اءمحذل محع  ًا ه أمحدعنمحامتي اءمح و محم ه عزلَّمح
مح

*  ** 
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  في مواطن الصالة على النبي 
 التي يتأ د طلبها إما ودوبًا وإما استحبابًا مؤ ًدا

:محع دددةمح مهفهدددامحعبطددد  امحيفمحا لددداةمحيفمحبخدددرمحا تشددده أمحادلدددةرنمحاألعل
 نَّمحا  ديبمحمحعق مح مجتمحادلا مةنمح  كمحمشرع كت،أمحف نمحف ا امحبنمح ًك مح

دددتمحرجدددامح ددد  ةمحيفمحلدددا ،محف ددد مح لددد ّْمح  دددكمحا  ددديبمحمح أمحقدددالمحمح:
إذا صذذلَّى أحذذد م فليبذذدأ »أمحمثمحد دداهمحفقددالمح دد،محع اددَته:مح«َعِجذذل ىذذِا»

ك صذذم ليذذدُع بعذذد بتحميذد اهلل وال نذذاء عليذذوك صذذم ليصذذل علذذى النبذذي 
مح.(1)«بما شاء

قدددال:محمحع دددنمحابدددنمح مدددرمحراددديمحادمح  همدددامحمرفةً دددامح نَّمحرمدددةلمحادمح
مح.(2)«  تكون صالٌة إ  بقراءٍة وتشهٍُّد وصالٍة علي»

لأمحع دد امحيفمحا تشدده محاألعمحمح:محيفمحا لدداةمح  ددكمحا  دديبمحادلددةرنمحا يددا 
مدددددامح لددددد،:مح«محاألم»قددددد محاخت  ِدددددفمحفكددددد،أمحعبددددد،محقدددددالمحاالمددددداممحا شددددداف يمحيفمح

"عا تشددددددهُّ محيفمحاألع محعا يا كددددددامح  ددددددظمحعاودددددد محالمح ت ددددددف"أمحعم ددددددٌتمحقددددددةيلمح
زِ دددد،مح ودددد مهامح ددددنمحا تشددددهُّ محعا لدددداةمح  ددددكمحا  دددديبمح«محا تشدددده » أمحالمحجي 

مح.(3)اآلخر"
محع كسمحبةاج . مح كنمح  امح  اتلج ُّ

محع نمحبر  ةمح نمح بك،محقال:مح
                              

مح.5/885مةمة امح  رةمحا   ك محمح(1)
مح.5/885مةمة امح  رةمحا   ك محمح(2)
مح.508ا ظرمحابنمحا قك أمحجاءمحاألفهامأمحصمح(3)
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فذي صذالتكك فذال  (1)إذا صذلَّيت كيا بريدة»:محقالمحرمةلمحادمح
تتذذذرَُ نَّ التشذذذهُّد والصذذذالة علذذذّي  فصنهذذذا ز ذذذاة الصذذذالةك وسذذذلِّم علذذذى 

أمحع  امح د،مح«دميال أنبياء اهلل وُرسلوك وسلِّم على عباَ اهلل الصالحين
مح ه. ،محع   ّْمحرةا  محمنمح واد امح خرهمح قةّْمح

اجل دددةسمحاألعلمحعاآلخدددرأمحعاجتمدددتمح ددد،محع ددد امحا قدددةلمحيفمحا تشدددهُّ مح  ددد ُّمح
؛مح  ً دددامحبدددأنَّمحادمح  دددا مح مدددرمحادلدددلم ُتمحبا لددداةمحعا اددداممح  دددكمحرمدددةلمح

مح  ددكمح  دد،محوكددامحرددرَّعمحا تادد ك مح  كدد،محرددر تمحا لدداةمح  كدد،أمحعذلدد امح فدد لَّ
مددأ ،مح لددلاب،مح ددنمحطك كددامحا لدداةمح  كدد،أمحعقددا ةا:محقدد مح  م ددامحطكددفمح  ادد ّْ مح

نَّمحا لداةمح  كد،محمقرع دامح  ككأمحفككفمح لد ّْيمح  كدك محفد لمح د امح  دكمح 
أمحفكشدرعمح د،محأمحعم  دةمةمح نَّمحادللد ّْيمح  اد ّْ مح  دكمحا  ديبمحبا ااممح  كد،مح

مح نمح ل ّْيمح  ك،.
فشددرعمحفكدد،محمحقددا ةا:محعأل دد،محمكددانمحرددرعمحفكدد،محا تشدده محعا تادد ك مح  كدد،مح

محا لاةمح  ك،محطا تشه محاألخَت.
محفكدددد،محذِطددددرمحا رمددددةلمح محقددددا ةا:محعألنَّمحا تشدددده محاألعلمحزلدددد ّّمح  اددددتل ُّ

محفك،محا لاةمح  ك،؛محأل ،مح طم محيفمحذطرهفام مح.(2)ت ِل َّ
طك كددامح»ع قدد محذطددرمحا شددكخمح ًدد محا  ز ددزمحبددنمحبددازمحرادد،محادمحيفمحطتابدد،مح

محيفمحا تشه محاألعلمحفقال:محمحمح  كمحا  يبّْمحمحكل َّمح  ،مح  مح«محلاةمحا  يبمح
" نمحطا ددددتمحا لدددداةمحاااكددددامحطددددادلاربمح عمحربا كددددامحطددددا ظهرمحعا  لددددرمح

أمحمثمحفدد محعا  شدداءمحقددر محا تشدده محادلدد طةرمحب ً ددامحمددتمحا لدداةمح  ددكمحا  دديبمح
                              

مح«. ذامحج ات»ععردت:محمح(1)
مح.550ابنمحا قك أمحادلرجتمحا اابقأمحصمح(2)
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قائًمامحم تمً امح  كمحرطًتك،أمحرافً دامح   د،مح  محود عمحم كًكد،مح عمح ذ كد،محقدائًا:مح
مح.(1)"«ادمح طة»

 دددازةمحلدداةمحاجلمح:محمددنمحمددةارنمحا لددداةمح  ددكمحا  دديبمحادلددةرنمحا يا ددا
مح.مشرع كتهاب  محا تكًَتةمحا يا كاأمحعالمحخافمحيفمح

محعا   ك مح  كمحمشرع كتهامحمامحعردمح نمحا ز ر أمحقال:مح
محمحمدنمح لدلابمحا  ديبّْمحمح خة مح بةمح مامامحبنمحمده مح  د،مح خدةهمحرجد ةمح

محاالمددامأمحمثمح قددر محب احتددامح   د،محمددنمحا ا دد امحيفمحا لداةمح  ددكمحاجل ددازةأمح نمح  كدةّْ
محا كتدددابمحب ددد محا تكًدددَتةمحاألع محمدددرِّامحيفمح  اددد،أمحمثمح لددد ّْيمح  دددكمحا  ددديبمح

ع  صمحا   اءمح  ج ازةمحيفمحا تكًدَتاتمحالمح قدر محيفمحرديءمحمد هنأمحمثمح  اد ّْ مح
مح.(2)«مرِّامحيفمح  ا،

ب  مح جابامحادللذّْنأمحمحا  يبمح:محمنمحمةارنمحا لاةمح  كمحادلةرنمحا رابت
رعهمحمادددد  محيفمحلددددلكل،محمددددنمحودددد  امح ًدددد محادمحبددددنمح مددددرعمحرادددديمحادمح

ن فقولذذذوا إذا سذذذمعتم المذذذؤذِّ » قدددةل:محمح  همدددامح  ددد،مح دددتمحرمدددةلمحادمح
اهلل  ىصذلَّ  صذالةً  ى علذيّ فصنو من صذلَّ   وا عليّ صم صلُّ  كم ل ما يقوم

فذي الجنذة  زلةٌ ذفصنهذا منذ  عليها بها عشذًراك صذم سذلوا اهلل لذي الوسذيلة
وأردذذو أن أ ذذون أنذذا ىذذوك  كمذذن عبذذاَ اهلل تعذذالى لعبذذدٍ    تنبغذذي إ َّ 

مح«.ت لو شفاعتيفمن سأم اهلل لي الوسيلةك حلَّ 
فكددد مح شدددتادمحق دددةبمحا  دددارفُتمحبدددادمح  دددا محعبرمدددة ،مح ادددماعمحلدددةتمح
ادل دددداد أمحفتت  َّددددقمحق ددددةّٔ محبددددرّّْٔ محع  ادددد ته محبدددد ِطرهأمحفددددردّْدعامحعراءهمح  ددددكمح

                              
مح.52صمحابنمحباز:محطك كامحلاةمحا  يبمحمح(1)
مح.557أمحصابنمحا قك أمحادلرجتمحا اابقمح(2)
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رطددددات:محادمح طددددةأمحادمح طددددةمح...مح  محبخددددرمحا  دددد اءأمح ددددَتمحا ك مدددداتمحادلًا
محعضلةهأمحمثمح  قًةامحذ دكمحبا لداةمح  ديمح ًدكّْه مح متشا  ُتمح نمحذ كمحبكامر
  كدددد،محع  ددددكمحب دددد،مح ف دددد محا لدددداةمحعا تادددد ك أمحفددددأاٌتمحادمح  ددددكه محيفمحادلددددألمح
األ  ددكمح شددرمحمددراتأمحمثمحمددأ ةامحادمح  ًددكه محا ةمددك امحفل َّددتمحذلدد محردد ا ت،مح

ةيفمحمددامح كددةنمح  كهددامح  دد محا ةقددةفمحبددُتمح دد  محمددةال  محوك مددامح لددَتعنمح ودد
محمًلا ،محع  ا .

  دد محا دد  اءأمحمح:محمددنمحمددةارنمحا لدداةمح  ددكمحا  دديبمحادلددةرنمحاخلددامس
ع بددةمحبكددرمحمحقددال:محط ددتمح لدد ّْيمحعا  دديبمحمحف ددنمح ًدد محادمحبددنمحمادد ةدمح

ددامحج اددتأمحبدد  تمحبا ي دداءمح  ددكمحادمح  ددا أمحمثمحبا لدداةمح ع مددرمحم دد،أمحف مَّ
مح«.وطَ عْ تذُ  سلْ »:مح  ايأمحفقالمحا  يبمحأمحمثمحد ةتمح   كمحا  يبمح

محعقالمح ا محبنمح يبمحاحلةراء:مح
  تمح بامحم كمانمحا  ارا مح قةل:محمنمح رادمح نمح ادألمحادمحواجتد،أمح"

ع كاددألمحواجتدد،أمحع كخددت محبا لدداةمح  ددكمحمحف كًدد  محبا لدداةمح  ددكمحا  دديبمح
مقًة ددداأمحعادمح طدددرممح نمح دددردَّمحمدددامحمحأمحفدددإنَّمحا لددداةمح  دددكمحا  ددديبمحا  ددديبمح

مح.بك هما"
  دددد محدخددددةلمحمح:محمددددنمحمددددةارنمحا لدددداةمح  ددددكمحا  دددديبمحادلددددةرنمحا اددددادس

ادلاددج محع ددنمحاخلددرعيفمحم دد،أمحعذ ددكمح  لدد  امحا دد  محرعاهمحاالمدداممح ادد مح ددنمح
إذا َخذذذذل   ذذذذان رسذذذذوم اهلل »قا ددددت:محمحفارمددددامحب ددددتمحرمددددةلمحادمح

ذذد وآلذذو وسذذلم صذذم قذذاما  اللهذذم اغفذذر لذذي »المسذذجد صذذلَّى علذذى محمَّ
ك وإذا خذذرص صذذلَّى علذذى محمذذد «ذنذذوبيك وافذذت  لذذي أبذذواب رحمتذذك

اللهذذذم اغفذذذر لذذذي ذنذذذوبي وافذذذت  لذذذي أبذذذواب »وآلذذذو وسذذذلم صذذذم قذذذاما 
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مح.(1)«فضلك

  دددكمحا لددد امحمح:محمدددنمحمدددةارنمحا لددداةمح  دددكمحا  ددديبمحادلدددةرنمحا ادددابت
مح  ددكمحمحمحعادلددرعةأمحف ددنمحابددنمح مددرمحرادديمحادمح  همددامح نَّمحا  دديبمح طددانمح  كددةّْ

شذريك لذوك لذو الملذذك   إلذو إ  اهللك وحذذده   »ا لد امحاااًدامح قدةل:مح
أمحمثمحأمحمثمح لد ّْيمح  دكمحا  ديبمح«ولو الحمد وىو على  لِّ شذيء قذدير

مح   ةأمحع  هك محا قكاممحعا   اءأمحمثمح    مح  كمحادلرعةمحمي محذ ك..
مح.(2)ع  امحمنمح ةابتمحا   اءمح  ً ا

  ددد محاجتمددداعمحمح:محمدددنمحمدددةارنمحا لددداةمح  دددكمحا  ددديبمحادلدددةرنمحا يدددامن
 مذذذذا دلذذذذ  قذذذذومٌ »قددددال:محمح ددددنمحا  دددديبمحمحأمحف ددددنمح يبمح ر ددددرةمح(3)ا قددددةم

اهلل فيوك ولم يصلُّوا علذى نبذيِّهمك إ   ذان علذيهم   رواِ مجلًسا لم ي
بهم وإن شاء غفر لهم َِّ رًةك فصن شاء ع ِِ مح«.ِت

مقعذذًدا    مذذا قعذذد قذذومٌ »قددال:محمح ددنمحا  دديبمحمحع ددنمح يبمح ر ددرةمح
ِ رون اهلل عزَّ  إ   ان عليهم حسرًة   وُيصلُّون على النبيِّ  ودلَّ  ي

مح«.قيامةك وإن َخلوا الجنة لل وابيوم ال
  د محعرعدمحذطدرهأمحمح:محمنمحمةارنمحا لاةمح  كمحا  يبمحادلةرنمحا تامت

رت عنذذده ِ ذذمذذن ُذ »قددال:محمح نَّمحرمددةلمحادمحمحف ددنمح  ددسمحبددنمحما ددكمح
مح«.ى اهلل عليو عشًراصلَّ  ةً مرَّ  عليّ  ىفصنو من صلَّ   عليّ  فليصلِّ 

  ددد محا ةقدددةفمحمح:محمدددنمحمدددةارنمحا لددداةمح  دددكمحا  ددديبمحادلددةرنمحا  اردددر
                              

مح.1/555ابنمحطيَتأمحسلتلرمحا ت اَتمح  رفا يمحمح(1)
مح.5/565ا ظرمحمةمة امح  رةمحا   ك محمح(2)
محعمامحب   ا.مح5/568  امحادلةرنمحعمامحب  همح رجتمح امتزادةمح  محمةمة امح  رةمحا   ك محمح(3)
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  كمحقةهأمحف دنمح ًد محادمحبدنمحد  دارمحقدال:محر  دتمح ًد محادمحبدنمح مدرمح قدفمح
ع د  ةمحأليبمحبكدرمحع مدرمحراديمحمحفكل ّْيمح  كمحا  يبمحمح  كمحقةمحا  يبمح

محادمح  هما.
 ددددةممحمح:محمددددنمحمددددةارنمحا لدددداةمح  ددددكمحا  دددديبّْمحادلددددةرنمحاحلدددداد مح شددددر

 إنَّ »:محقال:محقالمحرمدةلمحادمحمحاجلم امحع ك تهاأمحف نمح عسمحبنمح عسمح
وفيذذو قُذذِبفك وفيذذو  ق آَمِلذذمذذن أفضذذل أيذذامكم يذذوم الجمعذذةا فيذذو خُ 

النفخة وفيو الصعقةك فأ  روا علّي مذن الصذالة فيذو  فذصنَّ صذالتكم 
مح..«معروضة عليَّ 

محقال:مح
لمحلدددا  امح  كدددكمحعقددد مح رمدددت مح دددرجمحقدددا ةا:مح دددامحرمدددةلمحادأمحعطكدددفمح  مح

محمح(.. قة ةن:محب كت)
مح«.على األرض أدساَ األنبياء إنَّ اهلل عزَّ ودلَّ حرَّم»فقال:مح

محقال:محمحع نمح  سمح
يذذذوم الجمعذذذة وليلذذذة  روا الصذذذالة علذذذيّ أ  ِذذذ»:محقدددالمحرمدددةلمحادمح

مح«.ى اهلل عليو بها عشًراصلَّ  صالةً  ى عليّ فمن صلَّ   الجمعة
يفمحط ّْمحمكدانأمحف دنمح يبمحمح:محا لاةمح  كمحا  يبّْمحادلةرنمحا يا مح شر

تجعلذذوا بيذذوتكم قبذذورًاك و    »:محقددال:محقددالمحرمددةلمحادمحمح ر ددرةمح
تبلغنذذي  كصذذالتكم معروضذة فذصنَّ   وا علذذيّ تجعلذوا قبذري عيذذًداك وصذلُّ 

مح«.حيث  نتم
مح
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مح قةلمحا شكخمحزلم محبنمح يكمُتمحرا،محاد:مح
مدد امحمح كرمة دد،محبددآّيءمح  كدد،محطدد فمح«محو  تجعلذذوا قبذذري عيذذًدا»م ددٌتمح"

لمح ز دارةمحا روامح  كمححترميمحر ّْمحمح ُتمح عمحمامح رً،محذ كأمحعفك،محد ك ةمح عمحمرَّمحمحةمًحمرَّمح
أمحع نَّمحاال ادددانمح ذامح رادمحا ددد  ابمح  محادل   دددامحالمح قلددد مح نمحقدددةمحا  ددديبمح

أمحع كدنمح ادافرمحمدنمح جد محا لداةمح اافرمحمدنمح جد محز دارةمحقدةمحا رمدةلمح
يفمحماج ه؛محألنَّمحا لداةمحيفمحمادج همحخدَتةمحمدنمح  دفمحلداةمحفكمدامحمدةاهمح

مح المحادلاج محاحلرام..
أمح«لغنذي حي مذا  نذتمصذالتكم تب وا علذي  فذصنَّ وصذلُّ »:محعقة ،مح

مح عمحمح ذامحل كتمح  كمحا رمةلمح فإنَّمحلا كمح ً ا،محوكيمامحط دتأمحيفمحبدر 
مح عمحب كً ا" أمحقر ًًامحط تج مح.(1)بررمح عمحجةف

  د محاذلدد ّْمحمح:محمددنمحمدةارنمحا لداةمح  ددكمحا  ديبمحادلدةرنمحا يا دامح شدر
محبنمحط  مح محقال:محمحعا ش ائ أمحف نمح  يبج

يذذذذا أيهذذذذا » ذامحذ دددد محا  يددددامحا  كدددد محقدددداممحفقددددال:محمحطددددانمحرمددددةلمحادمح
ك اذ روا اهللك داءت الرَّادفة تتبعها الرَّاَفةك داء الموت بما الناس

مح..«فيوك داء الموت بما فيو
مح:محيبجمحقالمح  مح

فكد مح ج د مح دكمحيفمحمحأ  مح طيرمحا لاةمح  كدكمحأق ت:مح امحرمةلمحاد
محلار مح

محأمحقال:مح«ما شئت»فقال:مح
                              

مح.5/878ابنمح يكمُتأمحررحمحر المحا لاحلكاأمحمح(1)
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محق ت:محا ربت مح
َت فهو خيٌر لكما »قال:مح محأمحقال:«شئتك فصن َز

محق ت:محا  لف مح
ت فهو خيٌر لك»قال:مح محأمحقال:مح«ما شئتك فصن َز

محُت مح يجمحق ت:محفا ي مح
ت فهو خيٌر لك»قال:مح محقال:أمح«ما شئتك فصن َز

محها محق ت:مح ج  مح كمحلارمحط َّمح
مح«.محإذن ُتكَفى ىّمكك ويُغَفر لك ذنبك»قال:مح

 ديبّْمح  كد،محا لداةمحعا اداممحعادل ٌتمح نَّمحمنمحجي  محد اءهمحلاًةمح  كمحا 
مح ك ك،محادمحمامح مهَّ،محمنمح مرمحِد  ،محعد  كاه.
مح قةلمحاالماممحابنمحا قك محرا،محاد:مح

 ددنمح  اددَتمح دد امحاحلدد  امحمح محرددكخ امح بددةمحا  ًدداسمحابددنمح كمكددامحئمِحم دد
محبددنمحط دد محد دداءةمح دد  ةمحبدد،مح   ادد،أمحفاددألمحا  دديبمح :محفقددال:مح"طددانمحأل يبج

تَ »:مح  محجي  مح ،محم ،محر ب ،محلاًةمح  ك، محفقال أمح«لذك فهو خيرٌ  إن َز
تَ »فقددالمح دد،:محا  لددف محفقددال:مح أمح  مح نمحقددال:مح«لذذك فهذذو خيذذرٌ  إن َز

 نإذ» ج دددد محلددددارأمح  :مح ج دددد محد ددددائيمحط َّدددد،محلدددداةمح  كددددك محقددددال:مح
مح؛محألنَّمحمدددنمحلددد َّكمح  ددديمحا  ددديبّْمح«ر لذذذك ذنبذذذكغَفذذذكك ويُ ى ىَمذذذكَفذذذتُ 

،محع  درمح د،محلاًةمحل َّكمحادمح  ك،محّٔامح شرًاأمحعمنمحل َّكمحادمح  ك،محط اهمحمهَّد
مح."(1)ذ ً،أمح  امحم ٌتمحطام،مح

                              
مح.589ا ظرمحابنمحا قك أمحجاءمحاألفهاممحصمح(1)
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مح:مح(1)ع قةلمحا شكخمحابنمح يكمُتمحرا،محادمحوةلمح  امحاحل  ا
محا رمدددةلمحمحرمح دددامح خددديمحمدددنمحا لددداةمحعا اددداممح  دددكطيِدددعذلددد امح جمح"...مح

محالمحوج دكمحمح كزدادمح وا كمحع اه مح كمحاألمرأمحمثمحا   مح نَّمحا رمدةلمح بشدرة
 ددددامحرمددددةلمحادأمحمددددهّْ مح»ا   ددددتمح ددددكمحعالمحا  فددددرأمحفددددامح اددددأ ،أمحالمح قدددد :مح

مح طدددة؛محأل ددد،محالمحجيدددةزمح نمح ددد  ةمحمدددتمحادمح« مدددر  أمح ددد امحودددرامأمحبددد محردددركة
َوقَذاَم  وً اأمحا   اءمحخاصمحبادمحعو همحالمحردر كمح د،أمحقدالمحادمح  دا :مح

ََِتي  يَن َيْسذذذَتْكِبُروَن َعذذذْن ِعبَذذذا ِِ ُعذذذوِني َأْسذذذَتِجْب َلُكذذذْم ِإنَّ الَّذذذ َْ رَبُُّكذذذُم ا
مح.["60] افر:محمحََاِخرِينَ َسَيْدُخُلوَن َدَهنََّم 

  دد محطتابدد،محا دد،محمح:محمددنمحمددةارنمحا لدداةمح  كدد،محادلددةرنمحا رابددتمح شددر
وك محا لداةمح  دكمحا  ديبمح»أمح قةلمحا شكخمحابنمحبازمحرا،محادمحيفمحطتاب،مح
مح«:مح

محيفمحا لدد ةاتمحيفمحا تشددهُّ محمحمحا لدداةمح  ددكمحا  دديبّْمحمحعمبددامح نَّمح مشددرع ار.ة
عمشدددرع اةمحيفمحاخلهددد محعاألد كدددامحعاالمدددتا ارمحب ددد محاألذانمحع  ددد محدخدددةلمح

فهيمح تأطَّ مح  د محمحمح-ادلاج محعاخلرعيفمحم ،محع   محذِطرهمحعيفمحمةااتمح خرهمح
مح عمحضلدددةمحذ دددكمحِ مدددامح مح عمحمل َّدددفمح عمحرمدددا ارمح عمحمقدددالر طتابدددامحا ددد،محيفمحطتدددابر

 محطام دامححتقكًقدامحِ مدامح مر دامحادمح  دا مح ق َّممحمنمحاألد َّاأمحعادلشدرععمح نمح  كتد
محب،أمحع كت طَّرمحا قارئمح   محمرعرهمح  كها.

عالمح  ًادديمح  دد محا كتابددامحاالقتلددارمحيفمحا لدداةمحعا ادداممح  ددكمحرمددةلمح
عمامح رًههامحمدنمحا رمدةزمحا ديتمحقد محمح«ل   » عمحمح«ص»  كمحط مامحمحادمح

مح ات م هامحب  محا كتَّابمحعادلل  ُت؛محعذ كمحِ مامحيفمحذ دكمحمدنمحسلا  دامح مدر
                              

مح.5/875ر المحا لاحلُتمحررحمحمح(1)
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َصذذذذلُّوا َعَلْيذذذذِو َوَسذذذذلُِّموا ادمحمددددًلا ،محع  ددددا محيفمحطتابدددد،محا  ز ددددزمحبقة دددد،:مح
مح[..56]األوزاب:محمحَتْسِليًما

محمحمتمح  ،محالمح ت محّٔامحادلقلةدأمحع    ممحاألف  كامحادلةجةدةمحيفمحطتابدامح
طام داأمحعقدد محالمح  تًد،محذلددامحا قدارئمح عمحالمح  هدد محادلدرادمحّٔدداأمح  ًمدامحبددأنمحا رمددزمح
ذلددامحقدد محطر دد،مح  دد محا   دد محعودد َّرعامحم دد،؛محفقدد محقددالمحابددنمحا لدداحمحيفمحطتابدد،مح

يفمحا  ددةعمحاخلددامسمحمح«مق مددامحابددنمحا لدداح»ادل ددرعفمحبددد«مح  ددةممحاحلدد  ا»
قدالمحمدامحمح-عا  شر نمحمنمحطتابد،محاحلد  امحعطك كدامحادًطمحا كتدابمحع  ادَتهمح

مح،:مح ل
مح".....

افظمح  كمحطتابامحا لاةمحعا تا ك مح  كمحرمةلمحادمح محا تامت:مح نمحهلل 
   محذِطرهأمحعالمح اأممحمنمح كر درمحذ دكمح  د مح كدرره؛محفدإنَّمحذ دكمحمدنمح طدةمح
ا  ةائ محا يتمح ت جَّ هدامحر ًدامحاحلد  امحعطتًتد،أمحعمدنمح   د محذ دكمحفقد محو درِممح

مددنمحوظِّددامح ظكًمدداأمحعقدد محر   ددامحأل دد محذ ددكمحم امدداتمحلدداحلاأمحعمددامح كتًدد،مح
محذ كمحفهةمحد اءمح يًت،محالمحطاممح رع ،"..

محمثمح قةل:مح
"مثمح كتج َّ محيفمح اًا دامح قلدُت:مح ود مهامح نمح كتًهدامحم قةلدامحلدةرةمح
رامزًامح  كهامحبرفُتمح عمحضلةمحذ كأمحعا يا :مح نمح كتًهامحم قةلًامحم دٌتأمحبدأالمح

مح".«عم  » كت مح
محعر ع مح نمحازةمحا ك ا محرا،محادمح  ا مح  ،محطانمح قةل:مح

عالمحمحاحلدددد  اأمحعط ددددتمح طتدددد مح  دددد محذِطددددرمحا  دددديبمح"ط ددددتمح طتدددد مح



 
 الصالة على النبي محمد 

 
18 

 

 تمّ مذا لذك   تُذ»يفمحادل داممحفقدالمحيل:محمحأمحفر  دتمحا  ديبمح« عمد َّمح» طت مح
مح«..؟الصالة عليّ 

 المحعطتًددددددتمح«محى اهلل عليذذذذذوصذذذذذذلَّ »قدددددال:محفمدددددامحطتًددددددتمحب ددددد محذ دددددكمح
مح  مح نمحقالمحابنمحا لاح:مح«محوسلَّم»

مح.»(1)»كرهمح  ً امحاالقتلارمح  كمحقة ،محق ت:محع  مح
محع قةلمحا شكخمحابنمحبازمحرا،محاد:مح

مح نمح  دددددتمسمحاألف ددددد مح محعطا ددددد ر محعقدددددارئر  ددددد همحعلدددددكيتمح كددددد ّْمحماددددد  ر
ع ًلامح مَّامحفك،محز ادةمح جرهمحعاةاب،أمحع ًت  مح مَّامح ًه ،مح عمح   قل،مح األمح
ادمحمدددًلا ،محع  دددا مح نمح  ةفّْق دددامحمجكً دددامحِ مدددامحفكددد،محراددداه؛مح  ددد،محجدددةادةمحطدددرميأمح

مح.(2)«م رمحع  كمحب ،محعللً،عل َّكمحادمحعم َّ مح  كمح ًكّْ امحزل
محعقالمح بةمحاحلانمحبنمح  يمحادلكمة :مح

محكك دامحيفمحادل داممحب د محمة د،أمحعطدأنَّمحر  تمحا شكخمح بامح  يمحاحلادنمحبدنمح  مح"
ةنمحا دددد   مح عمحب ددددةنمحا ز  ددددرانأمحب جددددمحمكتددددةبةمحمح  ددددكمح لددددابتمح   دددد،محردددديءةمح

 رهمح  ددكمح لدداب كمحرددكًئامحم كًلددامحمحأفاددأ ت،مح ددنمحذ ددكأمحعق ددت:مح ددامح مددتاذ
أمح عمح ددامحب ددٍتأمح دد امح كتددابيتمححلدد  امحرمددةلمحادمحمكتةبًددامحمددامح ددة محقددال:مح

مح."يفمحو  امحرمةلمحادمحمحقال:مح كتابيتمح
محعقالمح ً محادمحبنمحاحلك :مح

محر  تمحا شاف يمحيفمحا  ةممحفق ت:محمامحف  محادمحبك مح
                              

محعمامحب   ا.مح5صمحابنمحا لاحمح نمحابنمحبازأمحوك محا لاةمح  كمحا  يبمحمح(1)
مح.8ابنمحبازأمحادلرجتمح  ا،أمحصمح(2)
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محمحا  رعسأمحع يرمح  ديَّمحمحفُّمحزجمحٍتمح  محاجل امحطمامح د محقال:محراٍتمحع  رمحيلمحعزفَّمح
مح.رمح  كمحا  رعس يجمحطمامح  مح

مح  امحاحلال محمحب اتجمحمحفق ت:محِبجمح
مدددنمحا لددداةمح«محا رمدددا ا»فقدددالمحيلمحقائددد :مح قدددةلمح دددك:محمبدددامحيفمحطتدددابمح

مح.  كمحا  يبمح
محق ت:محفككفمحذ ك مح

ددد رمح ددد دمحمدددامحذطدددرهمحا ددد اطرعنأمحع ددد دمحمدددامح قدددال:محعلددد َّكمحادمح  دددكمحزلمَّ
دامح لدًلتمح ظدرتمح  مح «محا رمدا ا»   مح نمحذِطرهمحا اداف ةنمح..محقدال:محف مَّ

مح."(1)فةج تمحاألمرمحطمامحر  تمحا  يبمح
 

*  ** 
 

                              
مح.578-576ابنمحا قك أمحادلرجتمحا اابقمحصمح(1)
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 الفوائد وال مرات الحاصلة بالصالة عليو 
محامتيالمح مرمحادمحمًلا ،محع  ا .مح-5
محع نمحاخت  تمحا لا ان.محمةافقت،محمًلا ،محيفمحا لاةمح  ك،محمح-2
محمةافقامحمائكت،محفكها.مح-1
محولةلمح شرمحل ةاتمحمنمحادمح  كمحادلل ّْيمحمرَّة.مح-8
مح  ،مح رفتمح ،مح شرمحدرجات.مح-5
مح ،مح شرمحوا ات.مح  ،مح  كت مح-6
مح  ،محو لجكمح  ،مح شرمحمكئات.مح-7
  ،مح  رجكمح جابامحد ائ،مح ذامحق َّمهامح مام،أمحفهديمح لدا  محا د  اءمحمح-8

محا  ادلُت. مح  محربّْ
 ذامحقرفدددامحبادددلالمحا ةمدددك امح ددد،مح عمحمح فدددامحمدددً مح شددد ا امحا  ددديبّْمحمح-9
مح فرد ا.
مح فامحمً مح ا رانمحا   ةب.مح-50
مح،. فامحمً مح ك ا امحادمحا  ً محمامح مهَّمحمح-55
مح ةممحا قكاما.مح فامحمً مح ق ربمحا  ً محم ،محمح-52
 فدددددامحمدددددً مح لددددداةمحادمح  دددددكمحادللددددد ُتأمحعلددددداةمحمائكتددددد،محمح-51

مح  كه أمحع  امحمً محمنمح مًابمحاخلرعيفمحمنمحا ظ ماتمح  محا  ةر..
مح«:محا ةاب محا لك »قالمحابنمحا قك محرا،محادمح  ا محيفمح



 

 الصالة على النبي محمد 

 

17 
 

محأاطرعجددد محعمائكتددد،مح  دددكمحا ددد َّمحمح محلددداةمحادمح دددزَّمحةِجدددا ددد طرمح  محمح نَّمح"
محا  دداحمحعفددازمحطدد َّمحمحكتدد،محفقدد مح ف ددحمحطدد َّمحئكمحادمح  ددا مح  كدد،محعماعمددنمحلدد َّمح

ِِي ُيَصذذذلِّي َعلَذذذْيُكْم َوَماَلِئَكتُذذذُو قدددالمحمدددًلا ،محع  دددا :محمحأا  دددةز ُىذذذَو الَّذذذ
ُُّلَمذذذذاِت ِإلَذذذذى النُّذذذذورِ  فهدددد همحمحأ[81:محمح]األوددددزابمحلُِيْخذذذذرَِدُكْم ِمذذذذَن ال

ا لدداةمحم دد،مح ًدداركمحع  ددا محعمددنمحمائكتدد،أمح  ددامح دديمحمددً محاالخددرايفمحذلدد مح
 لاةمحمنمحادمح ًاركمحع  ا محامنمحا ظ ماتمح  محا  ةرأمحع ذامحول تمحذل مح

 محهلللد محذلد  محمحخدَترمحمحعمائكت،محع خرجه محمنمحا ظ ماتمح  محا  دةرأمحفدأ ُّمح
دد محمددامحو رِمددةا مح مح  دد فتمح دد ه  محفكددامحواددرةمحا ادداف ُتمح ددنمحرّّْٔ مددنمحمحع  محرددر 

مح.(1)خَتهمحعف  ،!..محعبادمحا تةفكق"
مح فامحزطاةمح  مل ّْيمحعرهارةمح ،.مح-58
ا لدددداةمحعا ادددداممح  ددددكمحادللدددد ّْيمحمح فددددامحمددددً مح ددددردّْمحا  دددديبمحمح-55

محعادلا ّْ مح  ك،.
 فددامحمددً مح هكدد محآّ ددسأمحع الَّمح  ددةدمحواددرًةمح  ددكمح   دد،مح ددةممحمح-56
محا قكاما.
كددد،مح  ددد مح ذامحلددد َّكمح  مح«ا ًخددد » فدددامح   ددديمح دددنمحا  ًددد محامددد محمح-57

البخيذذذذل مذذذذن »:محقددددال:محقددددالمحرمددددةلمحادمحمح؛محف ددددنمح  دددديمحذطددددرهمح
مح«.عليّ  رت عندهك فلم يصلِّ  ِ ُذ 

 فددامح   جدديمحمددنمح ددلمحآّ ددسمحا دد  محالمح  دد طرمحفكدد،محادمحعرمددة ،محمح-58
مح  ك،محفك،محع ل َّكمح  كمحرمة ،مح م محع  يٌتج مح.عهلل 

                              
مح.585ابنمحا قك أمحا ةاب محا لك محصمح(1)
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مح فامحمً مح ةفةرمح ةرمحا  ً مح  كمحا لراط.مح-59
مًلا ،محا ي اءمحاحلانمح  مل ّْيمح  ك،محبُتمحمح فامحمً محالبقاءمحادمح-2

   محا اماءمحعاألرل؛محألنَّمحادلل ّْيمحرا  محمدنمحادمح نمح  يدٍِتمح  دكمحرمدة ،مح
ع كرم،محع شرف،أمحعاجلزاءمحمدنمحجد سمحا  مد أمحفدامحبد َّمح نمحهلللد مح  ملد ّْيمح

مح ةعمحمنمحذ ك.
مح  ةطددامحيفمحذاتمحادللددد ّْيمحع م دد،محع مدددرهمحع مدددًابمحمح-25  فددامحمدددً ة

محربَّد،مح نمح ًداركمح  كد،محع  دكمحب د،أمحع د امحا د  اءمحملداحل،؛محألنَّمحادللد ّْمح يمحداعر
محماتجابأمحعاجلزاءمحمنمحج ا،.

مح  كدد محراددامحادمح دد،؛محألنَّمحا راددامح مَّددامحمب ددٌتمحا لدداةمحمحمح-22  فددامحمددً ة
طمامحقا ،محرائ اأمحع مامحمنمح ةازمهامحعمةجًا امح  كمحا قةلمحا للكحأمحفدامح

محب َّمح  مل ّْيمح  ك،محمنمحراامح  ا ،.
عز اد ددامحع  ددا  هاأمحعذ ددكمح قدد ةمحمحممحزلًتدد،مح فددامحمددً مح دد عامح-21

مددنمح قددةدمحاالوددانمحا دد  محالمح ددت ُّمح المحبدد،؛محألنَّمحا  ًدد محط َّمددامح طيددرمحمددنمحذِطددرمح
مح-الًةبمحعامتل ارهمحيفمحق ً،محعامتل ارمحزلام ،محعم ا كد،أمحاجلا ًدامححلًّْد،مح

  دددا فمحوًددد،مح ددد،محع زا ددد محردددةق،مح  كددد،أمحعامدددتة مح  دددكمحمجكدددتمحق ًددد،مح..محع ذامح
رمحزلام ،محبق ً،أمح قصمحوًفد،محمدنمحق ًد،أمح  رلمح نمحذِطرهمحع و ارهمحع و ا

مح ق ًددد،محمدددنمحذِطدددرهمح محمدددنمحر  دددامحزلًةبددد،أمحعالمح قدددرَّ ِلددد ّْ
 
مح  ددد محادل عالمحرددديءمح قدددرف

ع و ارمحزلام ،أمحفإذامحقة مح  امحيفمحق ً،محجرهمح اا ،محمب ود،محعا ي داءمح  كد،مح
محع قلدا ،مح عذطرمحزلام ،أمحع كةنمحز ادةمحذ كمحع قلا ،محبا محز ادةمحاحل ف

محرا  ةمحب   محك.يفمحق ً،أمحعاحلسُّ
محذل ا امحا  ً محعوكاةمحق ً،؛محفإ د،محط َّمدامح طيدرمحا لداةمحمح-28  فامحمً ة
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عذطرهمحامتة تمحزلَّت،مح  كمحق ً،أمحوىتمحالمح ًقكمحيفمحق ً،محم ارااةمحمح  ك،مح
محيفمحريءمحشلامحجاءمحب،أمحبد مح لدَتمحمدامحجداءمحبد،مح  شيءرمحمنمح عامرهأمحعالمحركَّ

ًسمحمكتةبًددامحماددهةرًامحيفمحق ًدد،أمحالمح ددزالمح قددر همح  ددكمح  اقدد مح وةا دد،أمحع قتدد
اذلددد همحعا  ددداحمحع  دددةاعمحا   دددةممحم ددد،أمحعط َّمدددامحازدادمحيفمحذ دددكمحبلدددَتًةمحعقدددةةمح

مح.م رفا؛محازدادتمحلا ،مح  ك،مح
مح تيًكتمحا ق ممح  دكمحا لدراطمحعاجلدةازمح  كد،؛محعذ دكمحمح-25  فامحمً ة

حل  امح ً محا رانمحبنمح رةمحا   محرعاهمح  ،محم ك محابدنمحادلادك محيفمحر  دامح
محعفك،:محمحا  يبمح

تي يزحد على الصراط ويحبو أحيانًذا مَّ ورأيت رداًل من أ... »
مح«.فأقامتو على قدميو وأنقِتو ق أحيانًاك فجاءتو صالتو عليّ ويتعلَّ 

 داءةمحألقدددد ّْمحا ق كدددد محمددددنمحوقّْدددد،أمحمددددتمح نَّمحمح نَّمحا لدددداةمح  كدددد،محمح-26
ا دد  مح اددتلقُّ،محالمحهلللدديمح  ًمددامحعالمحق دد رًةمحعالمح رادةأمحع كددنَّمحادمحمددًلا ،مح

مح.(1)ركرهمحع داءمحوقّْ،مح كرم،محرايمحمنمح ًادةمحبا كاَتمحمن
مح

*  ** 

                              
محمح(1) محا ظر محا يمراتأ محمن محا   ك » امتزادة مح  رة مح5/575مح«مةمة ا محعطتاب جاءمح»أ

محعمامحب   ا.مح652 إلماممحابنمحا قك محصمح«األفهام
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 مرادال البحث
 

 الكتاب المؤلد
جاءمحاألفهاممحيفمحف  محا لاةمح  دكمحخدَتمحمحاالماممحابنمحا قك مح-5

محاأل ام
محا ةاب محا لك محعرافتمحا ك  محا هك محاالماممحابنمحا قك مح-2
ا شددددددكخمح ًددددددد محا دددددددرانمحمح-1

محا ا   
مح كاَتمحا كرميمحا ران

ا شددكخمح ًدد محا  ز ددزمحبددنمحمح-8
محباز

محوك محا لاةمح  كمحا  يبمح

ا شددكخمح ًدد محا  ز ددزمحبددنمحمح-5
محباز

محطك كامحلاةمحا  يبمح

ا شددددددددددكخمحزلمدددددددددد محبددددددددددنمحمح-6
مح يكمُت

محررحمحر المحا لاحلُت

محسلتلرمح  اَتمحابنمحطيَتمحا شكخمحزلم محا رفا يمح-7
محمةمة امح  رةمحا   ك مح-8محرلمة امحسلتلُتمح-8

 

*  ** 
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 الفهرس
مح5......................................................محادلق ما

مح8.................................مح ف  مح كئاتمحا لاةمح  ك،مح
مح50مح...............................محم ٌتمحا لاةمحعا ااممح  ك،مح

مح52مح...................................محا لاةمح  كمح َتمحا  يبمح
مح58مح................محمنمحل اتمحا لاةمحعا ااممح  كمحرمةلمحادمح

مح58مح........مح«ا  ه محباركمح  كمحزلم محع  كمحبلمحزلم »محا ةطامحيفمحقةل:
مح20مح.......................................محا ًكتخلائصمح   مح

مح28مح..............................محيفمحمةارنمحا لاةمح  كمحا  يبمح
مح28مح...............محا يتمح تأط محر ًهامح مامحعجةبًامحع مامحامتلًابًامحملطً ا

مح16مح....................محا  ةائ محعا يمراتمحاحلال امحبا لاةمح  ك،مح
مح80مح.............................................محمراجتمحا ًلا

مح85مح...................................................محا  هرس

*  ** 


