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ُمةقدُ المُ 
صلَّى اهلل  عليه وسلَّم، -هلل ربِّ العاملني، والصَّالة والسَّالم على سيِّدنا ونبيِّنا حممَّد  احلمد  

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.
ُبعد: ع رى ِمْن أوثق  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فال يشكُّ مؤمٌن عاقٌل أنَّ حمبَّة النَّيبِّ  أمَّا

نفسه  نْ أحبَّ إليه مِ  -معليه وسلَّ  صلَّى اهلل  - نَّيبُّ  يونن الحّتَّ  عبد   ق إميان  بل ال يصد   اإلميان،
 .همكلِّ   ر اخللقسائِ  نْ ضالا ع  ف ،يت بني جنبيهالَّ 

كان احملبُّ مؤمناا   ، فما بالوم إنْ ناء عليهذكره، والثَّ  نْ كثر مِ أحبَّ أحداا أوجادة م ْن 
 ؟! -معليه وسلَّ  صلَّى اهلل  - به هن النَّيبُّ حمبن صادقاا، و 

ضيِّع أوقاته يف غريه هديه ل سي  ه   ذكره والصَّالة والسَّالم عليه؟! أمْ  نْ هل سيقف لسان ه ع  
 -عليه وسلم ى اهلل  صلَّ -ه بَّ حمبنبِ باين ح  ه حببٍّ ي  وامتثال أمره واجتناب هنيه؟! أم هل سيمأل قلب  

ا، ال نظنُّ   ؟! ا، أبدا  سلٌم.م   د ذلك  يتعمَّ  أْن يصنع ذلك عاقٌل، وال أنْ  أبدا

د، وتقتضي  ل  ملال والن  على النَّفس واتقتضي تقدميه  -معليه وسلَّ  ى اهلل  صلَّ -النَّيبِّ  حمبَّة  إْذ أنَّ 
الة والصَّ  ،وكثرة ذكره واالنقياد ظاهراا وباطناا، ،والطَّاعة ،واإلجالل ،والتَّعظيم ،اخلضنعكمال 

 .غريه وهذا ال نظري له يف حمبَّة خملنق   عليه، الموالسَّ 

 مارة حياةأ   هباع هديواتِّ  هي غذاء القلنب وقنهتا، -معليه وسلَّ  ى اهلل  صلَّ -النَّيبِّ  ة  محبَّ ف
 ائماشق، ونشيده الدَّ ذلك القلب الع  اطق لسان النَّ اللَّ  هي الم عليهالة والسَّ والصَّ  القلب، ذلوم

  ن  اكم مِ ا اهلل وإيَّ جعلند. األبدي املتجدِّ 
 
، الم عليهالة والسَّ اكم بالصَّ ادقني، وزكَّانا وإيَّ ني الصَّ حبِّ امل

الم عليه، ما وفَّيناه حقَّه عليه الصَّالة الة والسَّ ها يف الصَّ نا كلَّ وإنَّا نعلم واهلل، لن أنَّا جعلنا أنفاس  
 والسَّالم!

وفضل الصَّالة والسَّالم  -ى اهلل  عليه وسلَّمصلَّ -هذا، وقد رأيت  أْن أكتب يف حمبَّة النَّيبِّ 
لنب، وبالصَّالة والسَّالم تنفرج الوروب، أقّدمه نصيحة أل مَّيت الغالية؛ فباحملبَّة حتيا الق   ؛عليه كتاباا

ة ن حمبَّ ابي يفة املرفنعة، ة احلديثيَّ هذه األربعينيَّ  شرعت يف مجع لذا؛ غفر الذُّننبوتنزاح اهلمنم، وت  
ُ)الم عليه، وقد أمسيتها: الة والسَّ الصَّ و  -معليه وسلَّ  ى اهلل  صلَّ - يبِّ النَّ  -اأَلْربَ ع ونُفيُمحبَّةُالنَّبي 

ُوسلَّم ُعليه ُاهلل  ُعليهُ-صلَّى ُوالسَّالم ُالصَّالة   على كان منهجي فيها  وقدْ  ،(وفضِل
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 ما يأيت:

الم عليه، الة والسَّ وفضل الصَّ  -مسلَّ عليه و  ى اهلل  صلَّ - يبِّ ة النَّ مجعت  أربعني حديثاا يف حمبَّ  -
الم الة والسَّ ة الباقية يف فضل الصَّ ، والبقيَّ -مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ - يبِّ ة النَّ منها يف حمبَّ  حديثاا (61)

 عليه.
جت أحاديثها، وقد خرَّ  ة املعىن،ولوين التزمت بصحَّ  ،بصحَّة املبىنمل ألتزم فيها  -

 ع الوتاب.قت عليها مبا يناسب منضن وعلَّ 
منها، حّت ال أثقل  ذكر املصادر اليت استفدت   نت غريب احلديث، وقد أغفلت  بيَّ  -

 الوتاب باحلناشي.
 بوالم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل. احلديث؛ مستعيناا ن  ستفاد مِ أهم ما ي   ذكرت   -
 ة.الولمات الغريب ن  أشولت ما يشول مِ  -
 ى اهلل  صلَّ -الة على النَّيبِّ ان معىن الصَّ مبقدمة يسرية يف بيبني يدي األحاديث مت قدَّ  -

  .-معليه وسلَّ 
 إىل غريه ذلك من األمنر األكادميية املتعارف عليها. 

ُ)وأخرياا أقنل: هذه ُالنَّبي  ُمحبَّة ُفي ُوسلَّم-اأَلْربَ ع ون ُاهلل ُعليه ُالصَّالةُُ-صلَّى وفضِل
سائالا املنىل الورمي أن يتقبلها مين،  ،-م عليه وسلَّ ى اهللصلَّ -حمليبِّ النَّيبِّ  اأ قدِّمه، (والسَّالمُعليه

 .وأن جيعلها يف ميزان حسنايت وحسنات والدي ومن أحسن إيلَّ من مشاخيي

لذا  ة،؛ لظروف  خاصَّ وقد قضَّيت  معها بعض الشُّهنر، وكان العمل فيها يتخلله االنقطاع
دم إن شاء اهلل إمساكاا مبعروف أو ه؛ وهي لن تعأو ما ال يسرُّ  وجد فيها خلالا  نْ فليعذر م  

  م.د وعلى آله وصحبه وسلَّ دنا حممَّ صلَّى اهلل على سيِّ و . ، وثناب اهلل هن املرجنتسرحياا بإحسان

ُُُ ُةكتبُذلك:ُزكرياُشعبانُالكبيسي/ُالرَّماديُالعراقيَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ

ُه 1441ُربيعُاآلخر،ُلعام1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

11/11/1212ُالموافق:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُتمهيديةُم قد ماتُ 

 ُُأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمن واَُصلُّواُ }تعالى:داللةُقوله ُيَا ُاللََّهَُوَماَلِئَكَته ُي َصلُّوَنَُعَلىُالنَِّبي  ِإنَّ
ُ.(6){ِليًماَعَلْيِهَُوَسل م واَُتسُْ

فع على منضع اسم اهلل قبل دخنل بالرَّ  {ومالئكت ه}:  (هـ16)عباس   قرأ ابن  دء: يف الب  
 .(2)عطفاا على املوتنبة ؛صببالنَّ  ، واجلمهنر  (إنَّ )

ا كالتَّ واآلية مدنيَّ  عليل له؛ الشتماله على أمر أصحابه ة، ووجه مناسبتها ملا قبلها: أهنَّ
هي رمته، ولزوم األدب معه ظاهراا وباطناا، وباالنقياد له، وبالنَّ بتعظيم ح  ته عمنماا خصنصاا، وأمَّ 

دون املالئوة؛ إشارة إىل  {مالئكته}اعة. وعَّبَّ بــ بتعظيمه واحرتامه إىل قيام السَّ  فعل ما خيلُّ  نْ ع  
صلَّى اهلل  عليه -لتعظيمه  عظيم قدرهم، ومزيد شرفهم بإضافتهم إليه تعاىل، وذلك مستلزمٌ 

 مبا يصل إليه منهم؛ فإنَّ العظيم ال يصدر عنه إال عظيم.  -سلَّمو 

ذي ال حييط مبنتهاه غري هذا اجلمع الوثري الَّ  نْ الة مِ نبيه على كثرهتم، وأنَّ الصَّ مثَّ فيه التَّ 
ر سائ نْ هنر، مع جتددها مِ ام والدُّ األيَّ  على ممرِّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-خالقه وبارئه، واصلة إليه 

الَِّذيَنُ}، وهذا أبلغ تعظيم وأهناه، وأمشله وأكمله وأزكاه. مثَّ عَّبَّ بـــــ وحني   أفرادهم عليه كل وقت  
أجلِّ  نْ مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-امل للوفار؛ إشارة إىل أنَّ الصالة عليه اس الشَّ دون النَّ  {آَمن وا

 ظ يشمله. النسائل وأنفعها، والوافر ال وسيلة له، فلم يؤت بلف

 باجلملة االمسية املفيدة للدوام واالستمرار؛ لتدل على دوام صالة اهلل تعاىل ومالئوته وعَّبَّ 
 صلَّى اهلل  عليه -ة باهرة مل تنجد لغريه ، وهذه مرتبة عليَّ صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ه على نبيِّ 

وآله كما يفيده حديث  -المالة والسَّ عليه الصَّ -الة إلبراهيم وإن وجد أصل الصَّ  ،-وسلَّم
اهلل على غري  نْ صالة مِ  -فيما ع لم -الراّد على من زعم أنَّه ليس يف القرآن وال يف غريه ،شهدالتَّ 
م ، ويف ذلك تلنيح أّي تلنيح، وإرشاد أمّت إرشاد للمؤمنني بأهنَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-نا نبيِّ 

 ؛ تأّسياا باهلل ومالئوته يف ذلك.-ليه وسلَّمصلَّى اهلل  ع-الة عليه ينبغي هلم إدامة الصَّ 
                                 

 .61سنرة األحزاب، اآلية:   (6)
 .61/232ينظر: تفسري القرطيب  (2)
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 .(6)د؛ نظراا خلَّبهاكذلك تفيد التجدُّ ،لونهنا امسية  ؛واموكما أفادت اجلملة الدُّ 

وهن حممد بن عبد اهلل بن جعفر -قال: مسعت املهدي  (هـ261)روي  عن األصمعي
 : مبالئوته فقالفيه بنفسه، وثىنَّ على منَّب البصرة يقنل: إنَّ اهلل تعاىل أمركم بأمر بدأ  -املنصنري

ُيَاُأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمن واَُصلُّواَُعَلْيِهَُوَسل م واَُتْسِلي}  . (2) {ًماِإنَُّاللََّهَُوَماَلِئَكَته ُي َصلُّوَنَُعَلىُالنَِّبي 

وأ متُّ ِمْن  أ بلغ   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ذي شرَّف اللَّه تعاىل به نِبيـَّن ا وهذا التَّشريف  الَّ 
ت ْشريف آدم بأ مر املالئوة بالسُّج ند له ؛ أل نَّه  ال جي  نز  أ ْن يونن اللَّه مع املالئوة يف ذلك 
التَّشريف، وقد أ خَّب اللَّه تعاىل عن نفسه بالصَّالة على النَّيبِّ، مثَّ عن املالئوة بالصَّالة عليه، 

غرِي جناز أ ْن يونن اللَّه معهم يف  نْ به باملالئوة مِ  تشريف  ختتصُّ  نْ فتشريٌف صدر عنه أ بلغ  مِ 
 .(3)ذلك

 ُ ُالنَّبي ُعلى ُالصالة ُوسلَّم-معنى ُعليه ُاهلل  قال ابن  عبَّاس رضي اهلل  :-صلَّى
: يـ بـ رِّك نن{ي صلُّونَُ}: (هـ16)عنهما

: صالة  اللَِّه عليه ثـ ن اؤ ه  عليه عند (هـ33). وقال أبن العالية(1) 
 -عز وجل-: أمَّا صالة الرَّبِّ (هـ661)وقال مقاتل  .(6)الة  املالئوة عليِه الدُّعاء  املالئوة، وص
صلَّى اهلل  عليه -وأمَّا صالة املالئوة: فاالستغفار للنَّيبِّ  ،-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فاملغفرة للنَّيبِّ 

-يعين استغفروا للنَّيبِّ : {َلْيِهَُوَسل م واَُتْسِليًمايَاُأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمن واَُصلُّواُعَُ}مث ّ ق ال  تعاىل ،-وسلَّم

ا نزلت هذه اآلية قال املسلمنن: هذه لك، يا رسنل و س لِّم نا ت ْسِليماا، فلمَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم
َماِتُِإَلىُالنُّوِرُه َوُالَِّذيُي َصل يَُعَلْيك ْمَُوَماَلِئَكت ه ُلِي ْخرَِجك ْمُِمَنُالظُّلُ }: اهلل، فما لنا؟ فنزلت

 .(7) (1) {وََكاَنُبِاْلم ْؤِمِنيَنُرَِحيًما

                                 
 .36ينظر: الدر املنضند؛ للهيتمي:   (6)
 .1/311ذكره السمعاين يف تفسريه  (2)
 .312أسباب النزول؛ للناحدي: ينظر:  (3)
 .21/321، وهن منصنل يف تفسري الطَّبي(1737)علَّقه البخاري يف الصحيح جازماا به قبيل  (1)
 ، وتفسري ابن أيب حامت662. وينظر: تفسري جماهد: (1737)علَّقه البخاري يف الصحيح جازماا به ق بيل (6)

61/3666. 
 .13سنرة األحزاب، اآلية:   (1)
 .3/611تفسري مقاتل  (7)
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بإسناده عن عطاِء بِن أ يب ر ب اح  يف تفسريها قال: صالت ه   (هـ327)وأخرج ابن أيب حامت
بـ ق ْت رمحيت غضيب  .(6) تبارك وتعاىل س بُّنٌح ق دُّو ٌس، س 

: وروي عن سفيان الثنري، وغري عن سفيان الثنري قنله (هـ273)ونقل احلافظ الرتمذي
: الرَّمحة ، وصالة املالئوة: االستغفار  .(2)واحد من أهل العلم، قالنا: صالة الرَّبُّ

: فأ م ر  اهلل  ت عاىل عباد ه  أ ْن ي صلُّنا عليه و ي س لِّم نا ببعد ِإْخب ارِِهم (هـ166)وقال اإلمام البيهقيُّ 
ِئوته  ي صلُّنن عليه لِ  يـ ن بـِّه ه م بذلك  على ما فيها من الفضل، ِإْذ كانت املالئوة مع بِأ نَّ م ال 

اْنِفو اِكِهْم عن شريعته تتق رَّب  ِإىل اهلِل تعاىل بالصالة والسالم عليه، فهم بالصالة والتسليم أ وىل 
 .(3)وأ حقَّ 

 ُعليهُوسلَّم-كيفيةُالصالةُعليه ُ:-صلَّىُاهللُ 

 -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-تهدون يف الصالة على النَّيبِّ ما زال أهل العلم قدمياا وحديثاا، جي
صلَّى اهلل  عليه -بألفاظ من خناطرهم، إْذ األمر يف ذلك واسع، فمطلق الصالة على النَّيبِّ 

 ة.هلا مطلق األلفاظ املباحة الشرعيَّ  -وسلَّم

صلَّى اهلل  عليه -لنَّيبُّ ذي يشرع هن ما أرشدنا إليه اشهد، فالَّ حيات عقيب التَّ وأمَّا يف التَّ  
هي أفضل  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، كما سيأيت، وكذلك األلفاظ الناردة عن النَّيبِّ -وسلَّم

ذي أرشد ، وهن الَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-األلفاظ يف مطلق األوقات؛ ألنَّ فيها متابعة النَّيبِّ 
 -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-: واستدل بتعليمه (هـ662)قال احلافظ ابن حجر إليها وعلَّمنا إياها.

ا أفضل كيفيات الصالة عليه؛ ألنَّه ال خيتار لنفسه إال  ألصحابه الويفية بعد سؤاهلم عنها، بأهنَّ
 ي عليه أفضل الصالة، فطريق الَّب أنْ صلِّ ي   األشرف األفضل، ويرتتب على ذلك لن حلف أنْ 

 . (1)يأيت بذلك

 

                                 
 .61/3666تفسري ابن أيب حامت  (6)
 .(166)سنن الرتمذي، عقيب  (2)
 .(6161)شعب اإلميان عقيب  (3)
 .66/617فتح الباري  (1)
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 ُكتابةُالصَُّباستح ُةُوالسَُّالاب ُكتابةُاسمُالنَّبي  ُ-صلَّىُاهلل ُعليهُوسلَّم-المُعقيب
ُمعُرفعُالصوتُفيُذلك:

أن  صلَّى اهلل  عليه وسلَّمينبغي إذا كتب اسم  النَّيبِّ  ): (هـ113)قال اخلطيب  البغداديُّ 
،   -مصلَّى اهلل  عليه وسلَّ -الصالة على النَّيبِّ  وقال أيضاا:  .(6)يوتب معه الصالة عليه كلما ذ ِكر 
حم على الصحابة   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-إذا انتهى املستملي يف اإلسناد إىل ذكر النَّيبِّ  والرتَّ

صلَّى الة عليه رافعاا صنته بذلك، وهوذا يفعل يف كل حديث  عاد فيه ذكره استحب له الصَّ 
 .(2)(اهلل  عليه وسلَّم

 ُ ُالصالة ُفي ُالرموز ُعلى ُاالقتصار ُكراهة ُالنَّبي  ُعلى ُعليهُ-والسالم ُاهلل  صلَّى
ُ:-وسلَّم

ي ستحبُّ لواتب احلديث، اذا مرَّ بذكر اهلل عز وجل أن ): (هـ171)نويُّ قال اإلمام النَّ 
 (تبارك امس ه  )أو  (جلَّ ذكر ه  )أو  (تبارك وتعاىل)أو  (سبحانه وتعاىل)أو  (تعاىل)أو  (عزَّ وجلَّ )يوتب 

ت ه  )أو   صلَّى اهلل  عليه وسلَّمو ما أشبه ذلك، وكذلك يوتب عند ذكر النَّيبِّ أ (جلَّت ع ظ م 
بوماهلما، ال رامزاا إليهما، وال مقتصراا على أحدمها، ... ويوتب كل هذا وإن مل يون موتنباا 
ا هن دعاء، وينبغي للقارىء أن يقرأ  كل ما  يف األصل الذى ينقل منه؛ فانَّ هذا ليس رواية، وإَّنَّ

واْن مل يون مذكنراا يف األصل الذى يقرأ منه، وال يسأم من تورِّر ذلك، ومن أغفل ذكرناه، 
 .(3)(هذا ح رم  خرياا عظيماا، وفنَّت فضالا جسيماا

أ ي:  (الرَّْمز  هل  ا)أ يُّها الواتب   (و اْجت ِنب) ) :(1)أللفية العراقي شارحاا (هـ312)وقال السَّخاوي
يف خطِّك، بأ ن تقتصر منها على حرفني وحنن  اهلل  عليه وسلَّم صلَّىللصالة على رسنل اللَّه 

، فتونن منقنصةا صنرةا، كما يفعل ه  الوسائيُّ واجلهلة من أ بـْن اِء العج م غالباا وعنامُّ الطَّل بة،  ذلك 
ص، أ و صم، أ و صلم، أ و صلعم، فذلك ملا فيه من  صلَّى اهلل  عليه وسلَّمفيْوت ب نن بدالا عن 

ِص اأْل ْجِر لنقِص الوتابة خالف  األ وىل، وتصرِحي  املص نِّف فيه وفيم ا بعده  بالوراهة ليس نقْ 
وتأ نَّق فيها  (املنطأ)على بابه. وقد روى النُّم رْيِيُّ عن أ بيه قال: كتب رجٌل من العلماء ن ْسخ ةا من 

                                 
 .6/271اجلامع ألخالق الراوي  (6)
 .2/613اجلامع ألخالق الراوي  (2)
 .6/33املنهاج  (3)
 .6/176انظر: شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي  (1)
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ة على النَّيبِّ  حيث  ما وقع له فيه ذِْكٌر، و ع نَّض  مصلَّى اهلل  عليه وسلَّ لِونَّه  حذف منها الصَّال 
عنها: ص، وقصد ِِب ا بـ ْعض الرُّؤ ساء ممَّْن يرغب يف شراء الدَّف اتِِر، وقد أ مَّل أ ْن يرغب له يف َث  ِنه، 
ودفع الوتاب إِليه فحسَّن منقعه ، وأ عجب به، و ع ز م  على ِإجزال صلته، مث َّ ِإنَّه  تنبَّه لفعله ذلك 

 .(6) (فه  وحرمه وأ قصاه، و مل يزل ذلك الرجل حم  ارِفاا م ق تـِّراا عليهفيه، فصر 
 ُ ُمنُتحقيقُأحرفُالصالةُعلىُالنَّبي  عليهُوسلَّم-ماُيستحبُّ ُلفظًا:ُ-صلَّىُاهللُ 

قق أحرف الصالة على النَّيبِّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ينبغي للمصلي على رسنل اهلل  أْن حي 
نطقاا، وأْن ال يتعجَّل فيها، باختالس أحرفها، متعجِّالا إىل ما بعدها من  -وسلَّم صلَّى اهلل  عليه-

ا حسناا، مستصحباا النية (صع سلم)كلمات، فتخرج منه هوذا:  ، بل ينبغي له أن جيندها جتنيدا
صلَّى اهلل  أنَّه قال: إذا صليتم على رسنل اهلل  يف ذلك، وقد روي عن عبد اهلل ابن مسعند 

ا (2)فأحسننا الصالة عليه، ف ِإنَّو م ال تدرون لعل ذلك يعرض عليه وسلَّم عليه . والثابت أهنَّ
كما سيأيت يف األحاديث، ولون العرض يونن   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-تعرض الصالة على النَّيبِّ 

 للم تقبل منهم، فالصالة والسالم عبادة.

؛ لعجلة فيه، صلَّى اهلل  عليه وسلَّمى النَّيبِّ ن خيتلس أحرف الصالة والسالم علوالعجب ممَّ 
 ولرمبا جادَّته البطء  يف أحناله إال فيها، فيا خسارة!

، وعرف فضلها ما تعجَّل فيها، -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ولن أدرك أجر الصالة على النَّيبِّ 
، فالعاقل ال يتعجَّل عن الفاضل واجلليل إىل املفضنل أو املباح ما مل يو ن َثت سبب عارض 

 وأي عارض هنا!

ما ذكر والرتحم على كلَّ   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الصالة على النَّيبِّ ): (هـ113)قال اخلطيب
استحب له  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-إذا انتهى املستملي يف اإلسناد إىل ذكر النَّيبِّ   الصحابة 

صلَّى اهلل  عليه -يف كل حديث عاد فيه ذكره الصالة عليه رافعاا صنته بذلك، وهوذا يفعل 

                                 
 .3/72فتح املغيث  (6)
 .(677)يف الدعنات الوبري أخرجه: البيهقيُّ   (2)
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 .(6)(-وسلَّم

 ُُمنُافتتاحُالكتبُوالرسائلُوالخطبُبالحمدُوالصالةُوالسالمُعلى ماُي ستحبُّ
عليهُوسلَّم-رسولُاهللُ  :-صلَّىُاهللُ 

ومن )فني قائالا: ناصحاا الو تَّاب واملصنفني واملؤلِّ  (هـ113)أرشد احلافظ ابن الصالح -
، والصالة أبلغ ما يفتتح ه  به أن يق نل: احلمد هلل ربِّ العاملني، أكمل  احلمد على ك لِّ حال 

والسالم األَت َّان على سِيد املرسلني، كلَّما ذكره  الذاكرون، وك لَّما غ ف ل  عن ذكره الغافلنن، اللهمَّ 
بِغي أن يسأ له  صلِّ عليه وعلى آله وسائر النَّبّيني، وآل كلٍّ، وسائر الصَّاحلني، هناية ما ين

 .(2) (السَّائلنن
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 .2/613ع ألخالق الراوياجلام  (6)
 .313معرفة علم احلديث:   (2)
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 الفصل األول
 أحاديٌث زكيٌة))

 ((في محبَّة خير البريَّة
 -صلَّى اللُه عليه وسلَّم-

 

ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم  }
َأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َو

َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها 
َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه 

ي َفَتَربَُّصوا َحتَّى َيْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه َواللَُّه َلا َيْهِد
 [42]سورة التوبة:  {اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن
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 اإليمانُةُ ُوالحَُ
ُِفيِهَُوَجَدُِبِهنَُّ))قال:  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-النَّيبِّ  نِ ع   ،أ نس   نْ ع   .1 ُك نَّ َثاَلٌثَُمْن

ُِإلَيُْ َُكاَنُاهلل َُوَرس ول ه َُأَحبَّ يَماِن:َُمْن َُحاَلَوَةُاإْلِ ُاْلَمْرَءُاَلُي ِحبُّه ُِإالَّ ِهُِممَّاُِسَواه َما،َُوَأْنُي ِحبَّ
َُكَماَُيْكَره َُأْنُي  ْقَذَفُِفي لِلَِّه،َُوَأْنَُيْكَرَهَُأْنُيَ ع وَدُِفي ِمْنه ،  .(6)((النَّارُُِاْلك ْفِرُبَ ْعَدَُأْنُأَنْ َقَذه ُاهللُ 

 ُ:ُبيانُالمفردات
ذ الطَّاعات، وحتمُّل املشقَّات فيما يرضى اهلل تعاىل : هن استلذا((حالوةُاإليمان))قنله:  -
نيا؛ رغبة يف نعيم  ،-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ورسنله  اآلخرة، الَّذي ال وإيثار ذلك على عرض الدُّ

، مثَّ تلذذت ِبا باقي (2)روي  عن عتبة الغالم أنَّه قال: كابدت  الصَّالة عشرين سنة يبيد وال يفىن.
 ع مري!
 ُي ستفادُمنُالحديث:أهمُما 
فيه: تقدمي حمبَّة اهلل ورسنله على م ْن سنامها، وحمبَّة العبد خلالقه هي التزام طاعته،  -

ُاهللُ }واالنتهاء عن معاصيه؛ لقنله تعاىل:  ُي ْحِبْبك م  ُفَاتَِّبع وِنى ُاهلَل ُت ِحبُّوَن ُك نت ْم ُِإن  ،(3){ق ْل
هي التزام شريعته، واتباع طاعته، وملَّا مل نصل إىل  -مصلَّى اهلل  عليه وسلَّ -وكذلك حمبَّة رسنل اهلل 

ة ما هي؟ فقال: احلني عن احملبَّ اإلميان، وقد س ئل بعض الصَّ  ن  اإلميان إال بالرَّسنل، كانت حمبَّته مِ 
، أن تنافق اهللمناطأة ال  .(1)هرِ ، وتوره ما ك  ما أحبَّ  عزَّ وجلَّ، فتحبَّ  قلب ملراد الربِّ
من كان  أ نَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-أخَّب النَّيبُّ ): (هـ726)ةالم ابن تيميَّ اإلس قال شيخ   -

ْيئاا  فيه هذه الثَّالث وجد حالوة اإِلميان؛ أِل نَّ  وجد احلالوة بالشَّْيء يتبع احملبَّة له ، ف من أحبَّ ش 
و ة واللَّ  ذة أ مر حيصل عقيب ور بذلك، واللَّ ذة والسُّر  أ و اشتهاه ِإذا حصل له  م ر اده فِإنَّه  جيد احلال 

                                 
 .(13)، واللَّفظ له، ومسلمٌ (61)أخرجه: الب خاريُّ   (6)
ولَّ   (2)

 
ا تواليف، والتَّواليف فيه ثقل على امل ف، لذلك جند أنَّ اهلل ذلك أنَّ العبادة حتتاج إىل أْن يصَّب عليها املرء؛ ألهنَّ

َُعَلىُيف االستعانة، قال تعاىل:}ي قدِّم الصََّّب على الصَّالة  ُِإالَّ َُلَكِبيَرٌة َُوِإن ََّها َُوالصَّاَلِة ُبِالصَّْبِر َواْسَتِعين وا
َوِإن ََّهاُ{؛ ألنَّ العبادة حتتاج إىل جماهدة ومصابرة حّتَّ تذاق بعد ذلك لذَّة العبنديَّة، لذلك قال تعاىل: }اْلَخاِشِعينَُ

َُعَلىُاْلَخاِشعُِ صلَّى -أي الذين ذاقنا طعم اإلميان، فهؤالء حاهلم خمتلف مع التواليف، لذلك قال يَن{؛َُلَكِبيَرٌةُِإالَّ
 ، فهي راحة ملن حضر قلب ه، وخشعت نفس ه، وعبد اهلل كأنَّه يراه.((َأرْحَناُِبَهاُياُِبالل)): -اهلل  عليه وسلَّم

 .36سنرة آل عمران، من اآلية:   (3)
 .6/11لب خاريِّ شرح ابِن بطَّال على صحيح ا  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هوفضل الصَّالة والسَّالم علي -صلَّى اللُه عليه وسلَّم-في محبَّة النَّبيِّ  اأَلْرَبُعون 
11 

 .(6) (ِإدراك املالئم الَّذي ه ن احملبنب أ و املشتهى
ة رسنله ا سناه، وحمبَّ أخَّب أنَّ العبد ال جيد حالوة اإلميان إال بأن يونن اهلل أحبَّ إليه ممَّ  -

ة  اهلل فهي منقصة حملبَّ ة اهلل، وإن كانت لغريحمبَّ  نْ كانت هلل فهي مِ   ة املرء إنْ ته، وحمبَّ حمبَّ  نْ هي مِ 
 -وهن الوفر-ة بأن يونن كراهته ألبغض األشياء إىل حمبنبه ق هذه احملبَّ د  صْ اهلل، مضعفة هلا، وت  

ة؛ فإنَّ اإلنسان ال ي قدِّم أعظم احملبَّ  نْ ب أنَّ هذا مِ يْ ر  ار أو أشد، وال مبنزلة كراهته إللقائه يف النَّ 
ة اإلميان باهلل على نفسه، حبيث لن خ ريِّ بني الوفر قدَّم حمبَّ  ة نفسه وحياته شيئاا، فإذاعلى حمبَّ 

ة نفسه، وهذه احملبَّ  نْ إليه مِ  كان اهلل أحبَّ   ،وإلقائه يف النَّار الختار أن ي لقى يف النَّار وال يوفر
 مثل ملن ة كما الة حمبنِبم، بل ال نظري هلذه احملبَّ حمبَّ  نْ ني مِ اق واحملبِّ شَّ هي فنق ما جيده سائر الع  

ذة فس واملال والنلد، وتقتضي كمال اللَّ ة تقتضي تقدمي احملبنب فيها على النَّ قت به، وهي حمبَّ تعلَّ 
ة خملنق، اعة واالنقياد ظاهراا وباطناا، وهذا ال نظري له يف حمبَّ عظيم واإلجالل والطَّ واخلضنع والتَّ 

 .(2) ولن كان املخلنق م ْن كان
أعلى خصال  نْ مِ  ،الث خصالفهذه الثَّ ): (هـ736)بليقال احلافظ ابن  رجب احلن -

اإلميان، فمن كملها فقد وجد حالوة اإلميان وطعم طعمه، فاإلميان له حالوة وطعم يذاق 
كما   ،اإلميان هن غذاء القلنب وقنهتا راب بالفم، فإنَّ عام والشَّ كما يذاق حالوة الطَّ   ،لنببالق  
راب إال عام والشَّ اجلسد ال جيد حالوة الطَّ  وقنهتا، وكما أنَّ  راب غذاء األبدانعام والشَّ الطَّ  أنَّ 

وما ليس  ،هذلك، بل قد يستحلي ما يضرُّ  نْ فإذا سقم مل جيد حالوة ما ينفعه مِ  ،تهعند صحَّ 
أسقامه وآفاته، فإذا  نْ ا جيد حالوة اإلميان مِ إَّنَّ  ،قم عليه، فوذلك القلبلغلبة السَّ  ؛فيه حالوة

، ومّت مرض وجد حالوة اإلميان حينئذ   ،مةهنات احملرَّ والشَّ  ،ةألهناء املضلَّ مرض ا ن  م مِ لِ س  
 .(3)(األهناء واملعاصي ن  وسقم مل جيد حالوة اإلميان، بل يستحلي ما فيه هالكه مِ 

   

 

 
                                 

 .2/331جامع الع لنم واحِلو م  (6)
 .661الع بنديَّة:   (2)
، فارجع إليه إن شئت.6/61فتح الب اري  (3)  . وقْد فاض  يف شرح احلديِث بوالم نفيس 
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ُتقديمُمحبَّ عليهُوسلَّم-ةُالنَّبي  ُدلَُدُوالوَُالُِعلىُالوَُُ-صلَّىُاهللُ 
ُنَ ْفِسيُ))قال:  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- ، أ نَّ رسنل اهللعن أ يب ه ريرة  .1 فَ َوالَِّذي

ُِإلَْيِهُِمْنَُواِلِدِهَُوَوَلِدهُِ  .(6)((بَِيِدِه،ُالَُي  ْؤِمن َُأَحد ك ْمَُحتَّىَُأك وَنَُأَحبَّ
 :بيانُالمفردات 
 ا كامالا.أي إميانا ال يؤمن:  -
 .(2)أي أصله وفرعه وإن عال أو نزل والده وولده: -
 دُمنُالحديثأهمُماُي ستفا: 
ناويقال العالَّ  -

 
...، أي إميانا كامالا، ونفي اسم ((مكُ دَُحََُأُُؤمنُ الُيُ )) ): (هـ6136)مة امل

م املنجندون إذ ذاك، الشيء مبعىن الومال عنه مستفيض يف كالمهم، وخصُّ  نا باخلطاب؛ ألهنَّ
ُأَُحتَّ))واحلوم عام،  كمل إميانه علم أنَّ   نْ غاية لنفي كمال اإلميان، وم   ((ليهِإُُبَُّحََُأُُكونَُى

أي أصله وفرعه وإن  ((هدُِالُِوَُوَُُهُِدَُِلُوَُُنُْمُِ)) :كلِّ   ه على حبِّ حقيقة اإلميان ال تتم إال برتجيح حبِّ 
فقة، ويف رواية للبخاري تقدمي له والدة، وقدَّم النلد على النالد؛ ملزيد الشَّ  نْ عال أو نزل، واملراد م  

 ما أعزُّ لد وال عوس، وذكر النلد والنالد أدخل يف املعىن؛ ألهنَّ أحد له وا النالد، ووجهه أنَّ كلَّ 
فس، ومشل لفظ نفسه، ولذلك مل يذكر النَّ  نْ األهل واملال، بل عند البعض مِ  ن  على العاقل مِ 

 نْ وتفى مِ كما ي    ،ه اكتفى بذكر أحدمهاالنالد األم إن أريد من له والدة أو ذات ولد، وحيتمل أنَّ 
 .(3)(خردين باآلأحد الضِّ 
ة ال تتم إال مبناالة احملبنب، وهن فحقيقة احملبَّ ): (هـ726)تيمية قال شيخ اإلسالم ابن   -

قنى، ويبغض الوفر اإلميان والتَّ  ، وبغض ما يبغض، واهلل حيبُّ ما حيبُّ  منافقته يف حبِّ 
القلب، طلب ة يف ك إرادة القلب، فولما قنيت احملبَّ حيرِّ  والفسنق والعصيان، ومعلنم أنَّ احلبَّ 

 .(1)(القلب فعل احملبنبات، فإذا كانت احملبة تامة، استلزمت إرادة جازمة يف حصنل احملبنبات

 

                                 
 .(13)، وم سلمٌ (61)أخرجه: الب خاريُّ   (6)
 .1/116فـ ْيض  الق ِدير  (2)
 .1/116فـ ْيض  الق ِدير  (3)
 .61/632الف ت اوىجممنع   (1)
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عليهُوسلَّم-ُبيُ ةُالنَّتقديمُمحبَّ ُاسُأجمعينعلىُالنَُّ-صلَّىُاهللُ 

َُأَحد ك ْم،َُحتَّ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- قال: قال رسنل  اهلل  أنس   نْ ع   .3 ىُاَلُي  ْؤِمن 
ُِإلَْيِهُِمْنَُواِلِدِهَُوَوَلِدِهَُوالنَّاِسَُأْجَمِعينَُ  .(6)((َأك وَنَُأَحبَّ

 أهمُماُي ستفادُمنُالحديث:•ُ
؛ ألنَّه قد مجع يف -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-جنامع الولم الذي أوتيه  نْ مِ  احلديث هذا -

ة النالد، ة إجالل وعظمة، كمحبَّ حمبَّ ة ثالثة: هذه األلفاظ اليسرية معاين كثرية؛ ألنَّ أقسام احملبَّ 
اس، فحصر ة سائر النَّ ة استحسان ومشاكلة، كمحبَّ ة النلد، وحمبَّ ة شفقة ورمحة، كمحبَّ وحمبَّ 

سنل وفضله آكد عليه ن استومل اإلميان علم أنَّ حقَّ الرَّ : أنَّ م  ة. ومعىن احلديثصننف احملبَّ 
الل، الضَّ  ن  ار، وهداهم مِ النَّ  ن  سنل استنقذ اهلل أ مته مِ بالرَّ حق أبيه وابنه والنَّاس أمجعني؛ ألنَّ  نْ مِ 

 .(2)-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فس دونه فاملراد ِبذا احلديث بذل النَّ 
سنل ة الرَّ م حمبَّ قدِّ فال يونن املؤمن مؤمناا حّت ي  ): (هـ736)رجب احلنبليُّ  قال احلافظ ابن   -
حيحة تقتضي املتابعة واملنافقة ة الصَّ له، واحملبَّ سِ رْ ة م  سنل تابعة حملبَّ ة الرَّ ة مجيع اخللق، وحمبَّ على حمبَّ 

َُوأَبْ َناؤ ك ْمُ}احملبنبات، وبغض املوروهات، قال عزَّ وجل:  بِّ يف ح   ُآبَاؤ ك ْم َُكاَن ُِإْن ق ْل
َُوِتَجارَةٌُ تَ َرفْ ت م وَها ُاق ْ َُوَأْمَواٌل َُوَعِشيَرت ك ْم َُوَأْزَواج ك ْم َُُوِإْخَوان ك ْم َُوَمَساِكن  َُكَساَدَها َتْخَشْوَن

ُِإلَْيك ْمُِمَنُاللَِّهَُوَرس وِلِهَُوِجَهاٍدُِفيَُسِبيِلِهُفَ تَ َربَّص واَُحتَّىُيَْأِتَيُاللَّه ُبَِأمُْ ، (3){رِهُِتَ ْرَضْونَ َهاَُأَحبَّ
ُاللَّ}وقال تعاىل:  ُفَاتَِّبع وِنيُي ْحِبْبك م  ُاللََّه ُت ِحبُّوَن ُك ْنت ْم ُِإْن ُذ ن وَبك مُْق ْل َُلك ْم َُويَ ْغِفْر ، قال (1){ه 

ا، : يا رسنل اهلل، إنَّا حنب ربَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-احلسن: قال أصحاب النَّيبِّ  نا حباا شديدا
 .(6)(ه علماا، فأنزل اهلل هذه اآليةفأحب اهلل أن جيعل حلبِّ 

 
                                 

 .  (11)، وم سلمٌ (66)أخرجه: الب خاريُّ  (6)
الَّذي سبق ذكره، وهي قنله:  -رضي اهلل عنه-فيه زيادة على حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه-فائدة: حديث أنس 

 فاق.، وهذه ت سمَّى يف علنم احلديث زيادة الصَّحايب على الصَّحايب، وهي ح جة باالتِّ ((والنَّاسُأجمعين))
 .6/11ينظر: ش رْح ابن بطَّال (2)
 .21سنرة التَّنبة، من اآلية:   (3)
 .36سنرة آل عمران، من اآلية:   (1)
 .633روضة احملبِّني:   (6)
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عليهُوسلَّم-ُةُالنَّبيُ تقديمُمحبَّ ُفسىُالنَّحتَّىُعلُ-صلَّىُاهللُ 

وهن آخٌذ بيِد  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، قال: كنَّا مع النَّيبِّ  عبد اللَّه بن هشام   نْ ع   .4
: يا رسنل اللَّه، أل  ْنت أ حبُّ ِإيل َّ من كلِّ شيء  ِإالَّ مِ عمر  بِن اخلطَّاب  نْ ، فقال له عمر 

ُِإلَْيَكُالَ،ُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-نفسي، فقال النَّيبُّ  َوالَِّذيُنَ ْفِسيُبَِيِدِه،َُحتَّىَُأك وَنَُأَحبَّ
ُنَ ْفِسكَُ : فِإنَّه  اآلن، واللَّه، أل ْنت أ حبُّ ِإيلَّ مِ  ((ِمْن  نفسي، فقال  نْ فقال له عمر 

 .(6)((اآلَنُيَاُع َمرُ )): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-النَّيبُّ 
 :بيانُالمفردات 
 فنطقت مبا جيب. ،: اآلن عرفتأياآلن يا عمر:  -
 :أهمُماُيستفادُمنُالحديث 
أنفسهم فضالا عن  نْ سنل أحب إليهم مِ فيه: أنَّه ال يتم هلم مقام اإلميان حّت يونن الرَّ  -

 .(2)عنه أبنائهم وآبائهم كما صحَّ 
صدَّق به  نْ م   كلَّ   ه، على أنَّ نفسه ذلك امليل مل يومل إميان   نْ من مل جيد مِ  أنَّ واملعىن:  -

ة تلك احملبَّ  نْ وآمن به إمياناا صحيحاا مل خيل عن وجدان شيء مِ  -هلل  عليه وسلَّمصلَّى ا-
تلك  نْ أخذ مِ  نْ م يف ذلك متفاوتنن، فمنهم م  ، غري أهنَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-للنَّيبِّ  ؛اجحةالرَّ 

 .(3) الفةالسَّ   ة عمركقضيَّ   ،األوفر ة باحلظِّ يَّ األرجح
ة، واستثناؤه نفسه، ل مرَّ : وقنف عمر أوَّ اوديُّ قال الدَّ ): (هـ662)حجر   قال احلافظ ابن   -

ا اتَّ  ر يف نفسه أنَّه ا قال له ما قال، تقرَّ  ال يبلغ ذلك منه فيحلف باهلل كاذباا، فلمَّ فق حّتَّ إَّنَّ
غريه  اإلنسان نفسه طبٌع، وحبُّ  بُّ ايب: ح  نفسه، فحلف كذا، قال: وقال اخلطَّ  نْ أحب إليه مِ 

حبَّ االختيار؛ إذ ال سبيل إىل قلب  -المالة والسَّ الصَّ -ا أراد عليه ط األسباب، وإَّنَّ بتنسّ  اختيار
 بع، مثَّ بلت عليه. قلت: فعلى هذا فجناب عمر أوالا كان حبسب الطَّ باع وتغيريها عما ج  الطِّ 

بب نفسه؛ لوننه السَّ  نْ إليه مِ  أحبَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فعرف باالستدالل أنَّ النَّيبَّ  ،تأمل
نيا واألخرى، فأخَّب مبا اقتضاه االختيار، ولذلك حصل اجلناب املهلوات يف الدُّ  ن  يف جناهتا مِ 

                                 
 .(1132)أخرجه: الب خاريُّ   (6)
 .271روض ة احملبِّني:   (2)
 .2/626التَّنضيح  (3)
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 .(6)(، أي: اآلن عرفت فنطقت مبا جيب((رمَُاآلنُياُعُ ))بقنله: 
صلَّى اهلل  عليه -سنل ة الرَّ فيجب تقدمي حمبَّ ): (هـ736)رجب احلنبليُّ  ابن   قال احلافظ   -

ه ا حيبُّ فنس، واألوالد، واألقارب، واألهلني، واألمنال، واملساكني، وغري ذلك ممَّ على النُّ  -موسلَّ 
ُاهلَلُفَاتَِّبع وِنيُ}اعة كما قال تعاىل: ة بالطَّ ا تتم احملبَّ ة، وإَّنَّ اس غاية احملبَّ النَّ  ُت ِحبُّوَن ُك نت ْم ق ْلُِإن

 ة، فقال: املنافقة يف مجيع األحنال. هم عن احملبَّ ئل بعض  وس   (2){ي ْحِبْبك م ُاهللُ 
صلَّى اهلل  -سنل ه إذا تعارض طاعة الرَّ : أنَّ ة كل خملنق  سنل على حمبَّ ة الرَّ فعالمة تقدمي حمبَّ 

م املرء طاعة هذه األشياء احملبنبة، فإنَّ قدَّ  نْ يف أوامره وداع آخر يدعن إىل غريها مِ  -عليه وسلَّم
سنل، وتقدميها على  ته للرَّ ة حمبَّ اعي: كان دليالا على صحَّ ى ذلك الدَّ عل ،وامتثال أوامره ،سنلالرَّ 

ذلك  هذه األشياء احملبنبة طبعاا: دلَّ  نْ م على طاعته وامتثال أوامره شيئاا مِ ، وإن قدَّ شيء   كلِّ 
 .(3) (ام الناجب عليهعلى عدم إتيانه باإلميان التَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .66/626فتح الب اري  (6)
 .36اآلية: سنرة آل عمران، من  (2)
 .6/13فتح الب اري (3)
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ُت حب!ُنُْاخترُمَُياُمحب،ُ،ُفأحبَُُّنُْالمرءُمعُمَُ

عن السَّاعة، فقال: مّت  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-أ نَّ رجالا سأل  النَّيبَّ  أ نس   نْ ع   .5
صلَّى اهلل  عليه -. قال: ال شيء ، ِإالَّ أ ينِّ أ ِحبُّ اللَّه ورسنل ه  ((َوَماَذاَُأْعَدْدَتَُلَها))السَّاع ة ؟ قال: 

ن ا بقنل النَّيبِّ  . قال أ نسٌ  ((ْبتَُأَْنَتَُمَعَُمْنَُأْحبَُ))فقال:  -وسلَّم -: فما ف رِْحن ا بشيء ، فـ ر ح 

َُأْحَبْبتَُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم َُمْن َُمَع صلَّى اهلل  عليه -قال أ نٌس: فأ نا أ ِحبُّ النَّيبَّ  ((أَْنَت
 .(2)ملْ  أ عمل مبثِل أ عماهلِِم ، وأ رج ن أن أ كنن معهم حِب يبِّ ِإيَّاهم، وِإن(6)وأ با بور ، وعمر -وسلَّم

 :ُأهمُماُي ستفادُمنُالحديث
صلَّى اهلل  عليه -قلت: كان سؤال النَّاس رسنل اهلل ): (هـ366)قال اإلمام اخلطَّايبُّ  -

اعة على وجهني: أحدمها: على معىن التعنُّت له والتوذيب ِبا. واآلخر: عن قيام السَّ  -وسلَّم
صلَّى اهلل  عليه -اعة؟ امتحنه : مّت السَّ دويُّ فق ِبا، فلمَّا قال الب  صديق ِبا والشَّ على سبيل التَّ 

ن يسأل مستَّبماا حاله بقنله: ما أعددت هلا؟ ليعلم هل هن ممَّن يسأل عنها عنتاا أو ممَّ  -وسلَّم
ُنُْمَُُعُْمَُُتَُْنُأَُ))ه باهلل ورسنله وتصديقه بالبعث. قال له: شفقاا وحذراا، فلمَّا ظهر له إميان  

 .(3)(احلةغري زيادة عمل بأصحاب األعمال الصَّ  نْ ية مِ ، فأحلقه حبسن النِّ ((تََُبُبَُحُْأَُ
باع سبيله، واالقتداء رسنله، واتِّ  اهلل حبُّ  عالمة حبِّ ): (هـ113)البطَّ  قال اإلمام ابن   -

ُا}ته؛ لقنله تعاىل: بسنَّ  ُفَاتَِّبع وِنيُي ْحِبْبك م  ُاللََّه ُت ِحبُّوَن ُك ْنت ْم ُِإْن الم: ، وقنله عليه السَّ {للَّهُ ق ْل
ا يف اهلل، فإنَّ اهلل جامع بينه وبينه يف جنته،  أحبَّ  نْ م   ، فدلَّ هذا أنَّ ((الَمْرء َُمْعَُمْنَُأَحبَُّ)) عبدا

، يعين: يف العمل (ومل يلحق ِبم)ومدخله مدخلة، وإن قصَّر عن عمله، وهذا معىن قنله: 
أجل طاعتهم  نْ هم مِ ا أحبَّ احلني، وإَّنَّ أنَّه ملا كان احملب للصَّ  -مواهلل أعل-واملنزلة، وبيان هذا املعىن 

ا ذلك ثناب  نْ ة عمالا مِ هلل، وكانت احملبَّ  أعمال القلنب، واعتقاداا هلا، أثاب اهلل معتقدا
 .(1)(الصاحلني؛ إذ النية هي األصل، والعمل تابع هلا، واهلل يؤيت فضله من يشاء

                                 
 -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ويف ذلك ِداللة على أنَّ الصَّحابة كاننا يرون  أنَّ أفضل األ مَّة وأصلحهم أعماالا بعد نبيِّهم   (6)

 أبن بور، مثَّ عمر رضي اهلل عنهما.
 .(2133)، وم سلمٌ (3166)أخرجه: الب خاريُّ   (2)
 .3/2217أ عالم احلديث (3)
 .3/333شرح ابن ب طَّال  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هوفضل الصَّالة والسَّالم علي -صلَّى اللُه عليه وسلَّم-في محبَّة النَّبيِّ  اأَلْرَبُعون 
17 

ُمحبةُالنَّب عليهُوسلَّم-يُّ ُتلحقُالم قص رُفيُاألعمالُدرجاتُالم جتهدينُ-صلَّىُاهللُ 
بُّ اْلق ْنم  وال  ي ْست ِطيع  أ ْن يـ ْعم ل  ع ْن أ يب ذ رٍّ  .6 : ي ا ر س نل  اللَِّه، الرَّج ل  حيِ  : قـ ْلت  ، ق ال 

 : ِلِهْم؟ ق ال  َُأْحبَُ))ِمْثل  ع م  َُمْن َُمَع َُذرٍّ ُأَبَا ُيَا : ((ْبتَُأَْنَت : ف ِإينِّ أ ِحبُّ اللَّه  و ر س نل ه ، ق ال  . قـ ْلت 
 .(6)((أَْنَتَُمَعَُمْنَُأْحَبْبتَُ))

 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
احلني وأهل اخلري األحياء والصَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اهلل ورسنله  فيه: فضل حبِّ  -

أدب باآلداب ا، واجتناب هنيهما، والتَّ ة اهلل ورسنله امتثال أمرمهفضل حمبَّ  نْ واألمنات، ومِ 
يعمل عملهم؛ إذ لن عمله لوان منهم  احلني أنْ ة الصَّ الشَّرعية، وال يشرتط يف االنتفاع مبحبَّ 

 :  .(2)(ا يلحق ِبمحيب قنماا وملَّ )ومثلهم، وقد صرَّح راويه قائالا
 ق صِّر  يف ة احملبَّ  فهذه األحاديث قاضية بأنَّ ): (هـ6116)يخ الغزِّيقال الشَّ  -

ت لحق امل
ه ِبم يتشبَّ  ته هلم أنْ حمبَّ  نْ ك مبن بلغ مِ ته إياهم ِبم، فما ظنُّ األعمال عن درجات اجملتهدين حملبَّ 

 احلات، واالجتهاد يف حتصيل الوماالت! يف األعمال الصَّ 
رمحه اهلل تعاىل مع هذه األحاديث: يا ابن آدم! ال  : كيف يقنل احلسن البصريُّ قلت   فإنْ 

اليهند  ك لن تلحق األبرار إال بأعماهلم؛ فإنَّ ؛ فإنَّ أحبَّ  نْ يقنل: املرء مع م   نْ ك قنل م  غرنَّ ي
 نن أنبيائهم، وليسنا معهم.بُّ صارى حي  والنَّ 

د ذلك من غري منافقة يف بعض : وهذه إشارة إىل أنَّ جمرَّ ة اإلسالم الغزايلُّ جَّ قال ح  
 فلينظر هناك. وباهلل التنفيق. ،ر املسألة حتريراا بديعااحرَّ  . مثَّ (3) (األعمال أو ك لِّها ال ينفع

 
 

                                 
فردِ (26373)أخرجه: أمحد   (6)

 
، واللَّفظ له، واحلارث يف (2623)، وأب ن داو د(366)، والب خاريُّ يف األ دِب امل

، وصحَّحه ابن  (2766)، ويف م ْسند الشَّاميني؛ له(6116)، والطََّّباينُّ يف األ وسط(3366)، والبزَّار(6617)م ْسنِده
 .(ورجاله ثِقاتٌ ): 61/611، وقال احلافظ يف الف ْتح(661)ِحبَّان

 حبِّني مع احملبنبني، ): 61/611فائدٌة: قال احلافظ  يف الفتح
قد مجع أبن ن عيم  طرق هذا احلديث يف جزء  مسَّاه: كتاب امل

 .(وبلغ الصَّحابة  فيه حنن الِعْشرين
 .61/666ينظر: شرح صحيح م سلم    (2)
  .6/27ه؛ ملا ورد يف التَّشبيهحسن التَّنبي  (3)
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ُُمحبَّة عليهُوسلَّم-الصَّحابةُللنَّبي  ُوحرصهمُعلىُص حبتهُفيُالدُّنياُواآلخرةُ-صلَّىُاهللُ 

، -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-األ نص ار ِإىل رسنل اهلل  ن  الشَّعيب، قال: جاء رجٌل مِ  نْ ع   .1
إيلَّ من نفسي وولدي وأ هلي ومايل، ولنال أينِّ آتيك فأ راك، لظننت  أ ينِّ فقال: ألنت أ حبُّ 

، وبو ؟ فقال: ذكرت   ((َماُأَْبَكاكَُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- ى األ نصاريُّ، فقال له النَّيبُّ سأ منت 
فع  مع النَِّبيِّني، وحنن  ِإذا دخلنا اجلنَّة كنَّا د ، فرت  صلَّى -ونك، فلم خي َّْبه  النَّيبُّ أ نَّك ستمنت وَّن نت 

َوَمْنُي ِطِعُاهلَلَُوالرَّس وَلُفَأ ولَِئَكَُمَعُ}على رسنله: وجلَّ  بشيء ، فأ نزل اهلل عزَّ  -اهلل  عليه وسلَّم
َعَلْيِهْمُِمَنُالنَِّبي ينَُ  .(2)((أَْبِشر))، فقال: (6){َعِليًما} إىل قنله: {الَِّذيَنُأَنْ َعَمُاهللُ 

ُماُي ستفادُمنُالحديث:أهمُ•ُ

نيا يف الدُّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-حبة رسنل اهلل على ص   حابة حرص الصَّ  :فيه -
ُوالرَّسول}يعين بذلك جل ثناؤه: ): (هـ366)َّبيقال اإلمام الطَّ  واآلخرة. ُاهلل ُي طِع  {َوَمْن

 نْ ا هنيا عنه مِ االنزجار عمَّ حبومهما، واالنتهاء إىل أمرمها، و  ضابالتسليم ألمرمها، وإخالص الرَّ 
أنبيائه، ويف  نْ نيا مِ نفيق لطاعته يف الدُّ والتَّ  ،ذين أنعم اهلل عليهم ِبدايتهمعصية اهلل، فهن مع الَّ 

 .(3)(ةاآلخرة إذا دخل اجلنَّ 
ا يف أعماله، ه، وسدَّ ت  مثل هذه األحاديث فيها ب شرى ملن حس نت نيَّ  - د وقارب جمتهدا

حبة يف اجلنة وإن مل يبلغ ما بلغ القنم من العمل ، فمثل هذا يستبشر بالصُّ سائراا يف رضا حمبِّه
األمسى، فاحملبَّة تشفع ملثل حاله، فينبغي على املسلم أْن ي سدد ويقارب ما استطاع إىل ذلك 

، وقد سأل ربيعة  بن   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اهلل ورسنله  بِّ احلة، مع ح  سبيالا من األعمال الصَّ 
: صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ة، فقال له مرافقته يف اجلنَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-النَّيبَّ  ب األسلميُّ كع

ال، بل أمره هَّ ، فلم يرشده إىل ترك العمل كما يظنُّ اجل  (1)((جودالسُُُّبكثرةُُِكَُسُِفُْيُعلىُن َُنُ فأعُِ))
                                 

 .71-13سنرة النِّساء، اآلية:   (6)
، وأخرجه: هنَّاد يف الزُّهد (6367)، وِمْن طريقه البـ ْيهقيُّ يف الشُّعب(116)أخرجه: سعيد بن  منصنر يف التَّفسري (2)

مة س عد احلميِّد يف تعليقه عل(616) ى س نن سعيد بن م ْنصنر. . وإسناده ضعيٌف. وقد أطال النَّفس فيه العالَّ
 .2/361وينظر: تـ ْفسري ابن كثري

 .6/631تفسري الطََّّبي  (3)
 .(163)أخرجه: م سلمٌ   (1)
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 وعال. ه جلَّ ب ِبا املؤمن إىل ربِّ تقرَّ ا أقرب ما يالة؛ ألهنَّ جند، أي: الصَّ السُّ  ن  أن ي وثر مِ 
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عليهُوسلَّم-ةُالنَّبي ُنُمحبَّمُِ  هِنُنَُإحياءُسُ ُ-صلَّىُاهللُ 

ُِإْنُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، ق ال  يل ر س نل  اللَِّه  ِن م اِلك  أ نِس ب نْ ع   .8 ، ُب  َنيَّ يَا
عََُقَدْرَتَُأْنُت ْصِبَحَُوت ْمِسَيُلَْيَسُ ُأِلََحٍدُفَاف ْ َُوَذِلَكُ))، مث َّ ق ال  يل: ((لُِْفيُقَ ْلِبَكُِغشٌّ ُب  َنيَّ يَا

َُكاَنَُمِعيُِفيُالَجنَّةُِ  .(6)((ِمْنُس نَِّتي،َُوَمْنَُأْحَياُس نَِّتيُفَ َقْدَُأَحبَِّني،َُوَمْنَُأَحبَِّني
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
ة هلل، و مْن ه الصفة فهن كامل احملبَّ فمِن اتَّصف هلذ): (هـ611)ياضقال القاضي عِ  -

صلَّى اهلل  عليه -خالفها يف بعض هذه األ م نر فهن ناقص  احملبَّة، وال خيرج عن امسِْه ا؛ ودليله قنله 
صلَّى اهلل  -للَّذي حدَّه  يف اخلمر فلعنه بعضهم وقال: ما أ ْكثـ ر  ما يـ ْؤتى به!  فقال النَّيبُّ  -وسلَّم

ُاللََّهَُوَرس وَلهُ )): -عليه وسلَّم  .(2)((اَلُتَ ْلَعْنه ؛ُفَِإنَّه ُي ِحبُّ
ُسُ ُنُْمَُ)) قنله: - ُدُْقَُف َُ))فني هلا، بالعمل ِبا، وإشاعتها، ونفي حتريف احملرِّ  ((تينَّأحيا

صلَّى اهلل  عليه -ه ه، فعالمة حبِّ ق مبا حيبُّ شخصاا ختلَّ  أحبَّ  نْ ه م  ه يل؛ فإنَّ ق حبُّ أي: حتقَّ  ((نيحبَّأَُ
ُكانُمَُأحبَُّنُْومَُ))عاء إليها، صرة هلا، والدُّ ته، والنُّ خلق بسنَّ التَّ  -موسلَّ  ذلك أنَّ ، ((ةفيُالجنَُّيَُعُِني
ته فهي ومل يقم بسنَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ه ، فمن ادعى حبَّ شر املرء مع من أحبَّ حي   املرء

 .(3)دعنى كاذبة، وأماين باطلة
ُسُ ُنُْومَُ): (هـ6363)قال املباركفنري - أي أظهرها وأشاعها بالقنل أو  (تينَّأحيا
 .(1) (رجةة متحدة يف الدَّ ال معيَّ  ،معية مقاربة :أي ،((ةكانُمعيُفيُالجنَّ))...العمل،

                                 
مذيُّ   (6) ، والاللواِئيُّ يف 6/262، وابن بطَّة يف اإِلب انة(133)، واللَّفظ له، واهل رويُّ يف ذمِّ الوالم(2176)أخرجه: الرتِّ

مذي عقيبه تضعيف ه، 6/36حسَّنه الشَّاطيبُّ يف االعتصام، وقد 6/63شرح أ صنل االعتقاد ، وظاهر كالِم الرتِّ
؛ ذلك أنَّ أسانيده دارت بني الضُّعفاء واجملاهيل. قال العقيليُّ  بعد أْن ساقه ِمْن  2/3واحلديث  ال خيلن ِمْن ض عف 

 .(ويف هذا الباب أسانيد لينة من غري هذا النجه)أحِد أوجه روايته: 
مذيِّ: توملة: و  ُكانُمعيُفيُالجنَّة))قع يف بعض ن سِخ الرتِّ . ِمن  اإلحياء، ((َمْنَُأحياُس نَّتيَُفقدُأحياني،ُوَمْنُأحياني

 .6/262، ومرعاة املفاتيح7/376وملزيد فائدة ينظر: حتفة األحنذي
مجلة األحاديث األربعني يف ، وسيأيت م ع نا إْن شاء اهلل، فهن ِمْن (1761). واحلديث أخرجه البخاري2/66الشِّفا  (2)

  رسالتنا هذه.
 .61/66ينظر: التَّننير  (3)
 .7/376حتفة األ ْحنذي  (1)
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عليهُوسلَّم-رسولُاهللُُةحبُّم ُاهللُ-صلَّىُاهللُ   تعالىُبحب 

: -اهلل  عليه وسلَّم صلَّى- ، قال: قال رسنل اهلل  ام  ه  نْـ ع   اهلل   ي  ضِ ر   ابِن عبَّاس   نْ ع   .9
ُاللَّهُِ))  .(6)((َوَأِحبُّواَُأْهَلُبَ ْيِتيُِلح ب يُ،َأِحبُّواُاللََّهُِلَماُيَ ْغذ وك ْمُِمْنُنَِعِمِه،َُوَأِحبُّوِنيُِبح ب 

 :بيانُالمفردات 
اء ما به َّناء اجلسم وقنامه، وهن أعم من الغذ   ،اء بالوسر، كوساءمن الغذِ ُيغذوكم: -

نا اهلل؛ ألجل إنعامه عليوم بصننف اء، وال عوس، واملعىن: أي أحبَّ اء غذِ بالفتح؛ إذ كل غذ  
نفيق ة كالتَّ راب، واملعننيَّ عام والشَّ الطَّ  ن  ى به مِ ة، كتيسري ما يتغذَّ عم، وضروب اآلالء احلسيِّ النِّ 

 .(2)واهلداية
 ُ:أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
، أي: به كما يف نسخة، وهن ((لماُيغذوكمواُاهللُأحبُّ)) ): (هـ6161)قال املال اهلرويُّ  -

أي: من أي نعمة؛ لقنله تعاىل:  ،((منُنعمةٍُ)): يرزقوم أي ،ال املعجمةبفتح الياء وضم الذَّ 
، بوسر الننن، وفتح العني، ((من نعمه))ويف نسخة صحيحة: ، (3){َوَماُِبك ْمُِمْنُنِْعَمٍةَُفِمَنُاهللُِ}

نعمة  نْ إال ملا يغذوكم به مِ  ؛إن كنتم ال حتبُّنن اهلل :ملعىنمري، أو افميم، مضاف إىل هاء الضَّ 
ني، سناء أنعم أم ال، احملبِّ  ن  لذاته وصفاته عند العارفني مِ   فال، فهن سبحانه حمبنبٌ نه، وإالَّ فأحبُّ 

ُاْلبَ ْيتُِ}فهن على مننال قنله سبحانه:  َُهَذا َُربَّ  ، أي: إذا ثبت((ونيفأحبُّ))  .(1){فَ ْليَ ْعب د وا
ُك ْنت ْمُ}، ولقنله تعاىل: حمبنب احملبنب حمبنبٌ  ؛ ألنَّ اهلل ؛ حلبِّ ((ونيفأحبُّ))ة اهلل، سبب حمبَّ  ِإْن

ُاللَّهُ  ُي ْحِبْبك م  ُفَاتَِّبع وِني ُاللََّه  ،بالناو عطفاا على ما قبله ((وأحبنين))ويف نسخة:  ،(6){ت ِحبُّوَن

                                 
مذي  (6) ، (6711)، واآلجريُّ يف الشَّريعة(6362)، واللَّفظ له، وعبد  اهلل يف فضائل الصَّحابة(3763)أخرجه: الرتِّ

ِبرْي  ، ويف ش عب اإلميان؛ (662)، والبـ ْيهقيُّ يف اآلداب3/266ية، وأبن ن عيم  يف احلِل(2132)والطََّّباينُّ يف الو 
ستدرك327، ويف االعتقاد؛ له:(111)له

 
مذي عقيبه: (6161)، وصحَّحه احلاِكم يف امل هذا حديٌث ). قال الرتِّ

ا نعرفه  ِمْن هذا النجه  .6/221الم، واستغربه أبن ن عيم  يف احلِلية، والذَّهيبُّ يف تأريخ اإلس(حسٌن غريٌب، ِإَّنَّ
 .6/677ينظر: فـ ْيض الق ِدير (2)
 .63سنرة النَّحل، اآلية:   (3)
 .3سنرة ق ريش، ِمن  اآلية:  (1)
 .36سنرة آل عمران، ِمن  اآلية:  (6)
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 .(6) (ايوم إيَّ أو حلبِّ  ؛اهم، أي: إيَّ  ((لحبيُ؛واُأهلُوأحبُّ))
 قال العالَّ و  -

 
ة العبد هلل عيناا ال قال بعض العارفني: حمبَّ ): (هـ6136)يسريناوي يف التَّ مة امل

ُاهللأحبُّ)) :إلحسانه، فلذلك قال املصطفى ؛هتصح، فما بقي إال أن حيبُّ  ؛ لعلمه بعجز ((وا
ال  ظاهر   ههم بذلك على أمر  ة، فنبَّ االنقياد واحملبَّ  ن  اخللق، وجهلهم مبقدار ما ينبغي جلالل اهلل مِ 

وحسن وإحسان  ما يف العامل من نعمة   : وكلُّ ابغة عليهم. قال الغزايلُّ عم السَّ خيفى، وهن النِّ 
حسنات وجنده يسنقها إىل عبادة خبطرة واحدة، خيلقها يف قلب املنعم واحملسن،  نْ حسنة مِ 

نين؛ ا حتبُّ أي: إَّنَّ  ((اهللُونيُلحبُ وأحبُّ)) ب غريه تعاىل أو يلتفت إليه.ر ذلك كيف حي  ومن تصنَّ 
ُبيتيوأحبُّ))يت فيوم، ين، فنضع حمبَّ ه تعاىل أحبَّ ألنَّ  ُأهل  ا حتبنهنم؛ ألينَّ أي: إَّنَّ  ((يلحبُ ُ؛وا

، ال كالذين محلهم الغلن وظلم   هم حباا ال يعند علينا بنبال  اهلل هلم، فيلزمنا حبَّ  حلبِّ  ؛أحببتهم
طعننا  اهم ذلك إىل أنْ  أدَّ ادقني، حّتَّ الصَّ  تنورها عقنل   جاؤوا بأحاديث خمتلقة  ة، حّت والعصبيَّ 
 .(2)(!يخني وسبنمهايف الشَّ 

ي هلل إال إذا عرفت أوالا اهلل الذَّ  ك لن حتبَّ إنَّ ): (هـ6161)د الغزايلُّ يخ حممَّ يقنل الشَّ  -
 ك؟ فإذا عرفت  ك؟ وما دين  ربُّ  نْ م   :شيء   أن تعرف قبل كلِّ  تيب الطبيعيُّ أجله! فالرتَّ  نْ مِ  حتبُّ 
من أجلك،  ل العنت  اهلل، وحتمَّ  نِ غك ع  بلَّ  نْ مجيل م   -شاكر   بقلب   -وزنت -نظيف بعقل   -ذلك

 .(3) (ُ((اهللُونيُبحبُ نعمه،ُوأحبُُّنُْأحّبواُاهللُلماُيغذوكمُبهُمُِ)):ُوذلك معىن األثر

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                 
 .3/3367ِمرقاة املفاتيح (6)
 .6/16التَّيسري  (2)
 . 23فقه السِّرية:  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هوفضل الصَّالة والسَّالم علي -صلَّى اللُه عليه وسلَّم-في محبَّة النَّبيِّ  اأَلْرَبُعون 
23 

عليهُوسلَّ-ومنُمحبَّةُرسولُاهللُ  محبَّةَُمْنُي حبُّهمُ-مصلَّىُاهللُ 

ُب  نَ يَّةُ )): رضي اهلل عنها فاطمة -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-يبُّ أل النَّ س   .12 أََلْسِتُُ،َأْي
 ا.ه  نْـ ع   اهلل   ي  ضِ . أي عائشة ر  (6)((فََأِحب يَُهِذهُِ))؟ فقالت: بلى، قال  ((َماُأ ِحبُُُّت ِحب ينَُ
 :بيانُالمفردات 
 .تصغري إشفاق  ُة:نيَّ يا ب   -
 :ُأهمُماُيستفادُمنُالحديث
صلَّى اهلل  -رسنل اهلل  حمبَّةرضي اهلل تعاىل عنها؛ وأنَّ ِمْن  فيه: فضيلة عظيمة لعائشة -

 تها رضي اهلل عنها.حمبَّ  -عليه وسلَّم
  َّحابة ، وهذا األمر كان ظاهراا عند الصَّ ما حيبُّه احملبنب حمبَّةة تقتضي وفيه: أنَّ احملب ،

 -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-قال: والَّذي نفسي بيده، لقرابة  رسنل اهلل  الصديق روي أنَّ أبا بور 
: -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وعنه رضي اهلل عنه أنَّه قال للنَّيبَّ ، (2)أ حبُّ ِإيلَّ أ ْن أ ِصل  من قرابيت

؛  - أباه أبا ق ح اف ة  يعىن -إِلسالم  أ يب طالب  كان أقرَّ لعْييِن من ِإسالمه  ،والذي بعثك باحلقِّ 
أنَّه قال للعبَّاس   ، وجاء عن عمر بن اخلطَّاب (3)وذلك أنَّ ِإسالم أ يب طالب  كان أ قرَّ لعيِنك  

؛ وما ذاك إال ألنَّه  كان أ حبَّ إحبُّ إيلَّ من أن ي: أ سلم، فناللَّه ِإْن ت سلم أ ىل سلم اخلطَّاب 
قال: ِإنَّ خيَّاطاا  وعن أنس ، (1)، فأ سلم يو ن لك سبق ك-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-رسنل اللَّه 

: فذهبت  مع رسنل  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-دعا رسنل اللَّه  ِلطعام  صنعه ، قال أ نس  بن مالك 
ا خ بزا  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ِإىل ذلك الطَّعام، فقرَّب ِإىل رسنل اللَّه  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اللَّه 

يـ ت ت بَّع  الدُّبَّاء من حنايل الق ْصع ِة،  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-و م ر قاا، فيه د بَّاٌء وقِديٌد، فرأ يت  النَّيبَّ 
بَّاء من ينمئذ    .(6)قال: فلم أ زل أ ِحبُّ الدُّ

 

                                 
 فظ له.واللَّ  (2112)، وم سلمٌ (2666)أخرجه: الب خاريُّ   (6)
 .(6763)، وم سلمٌ (3762)أخرجه: الب خاريُّ   (2)
 ، وإسناده ضعيٌف؛ النقطاعه.(661)أخرجه: ابن  أيب الدُّنيا يف اإلشراف يف منازل األ شراف  (3)
ا له. وقال اهلِْيثميُّ  (1321)أخرجه: البـ زَّار  (1)  .(وفيه عبد العزيز بن أبان، وهن مرتوكٌ ): 3/216م عالَّ
 .(2116)، وم سلمٌ (2132)اريُّ الب خ  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 هوفضل الصَّالة والسَّالم علي -صلَّى اللُه عليه وسلَّم-في محبَّة النَّبيِّ  اأَلْرَبُعون 
24 

ُ ُأخت بر!ُ-صلَّىُاهللُعليهُوسلَّم-َمْنُادعىُمحبَّةُالنَّبي 

: يا رسنل -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، قال: قال ر ج ٌل لِلنَّيبِّ  ل  عن عبِد اهلل بِن م غ فَّ  .11
. فـ ق ال  ل ه :  اهللاهلل، و  ُتَ ق ولُ ))ِإينِّ أل  ِحبُّك  َُماَذا ، ((اْنظ ْر ث  م رَّات  ، ث ال  : و اللَِّه ِإينِّ أل  ِحبُّك  ، ق ال 
 : ُلِْلَفْقِرُتُِ))فـ ق ال  ُك ْنَتُت ِحبُِّنيُفََأِعدَّ َنُالسَّْيِلُِإَلىَُأْسَرع ُِإَلىَُمْنُي ِحبُِّنيُمُُِْجَفافًا،ُفَِإنَُّالَفْقرَُِإْن
 .(6)((م ْنتَ َهاهُ 
 :ُبيانُالمفردات
قيه األذى، وقد يلبسه اإلنسان، فاستعري ي  ل به الفرس؛ لِ ة، وهن ما ج لِّ : أي مشقَّ جتفافاا -

نة، وهن اختبارك ة، فعليك البيِّ عيت دعنى كبري دائد، يعين: أنَّك ادَّ الشَّ  َّب على مشاقِّ للصَّ 
 ل موروهه، وجترعُّ ة املال، وعدم املنافق، وحتمُّ ذي هن قلَّ نيني، الَّ َّب حتت أثقال الفقر الدُّ بالصَّ 
 .(2)مرارته

 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 ه ينبغي التهيأ للصَّ فيه: أنَّ  -

 
ة يقينك ما ؛ لتدفع به عن دينك بقنَّ قرِّ َّب، خصنصاا على امل

 .(3)ضا بالقسمةوعدم الرِّ  ،ة القناعةفيه من اجلزع والفزع، وقلَّ ينا
 .(1)بُّ فيما يوره وحي   أحبَّ  نْ هم، واملرء مع م  ر والئِ دْ على ق   نصيبٌ  لألتباع وفيه: أنَّ  -
، فهي دعنة إىل ترك (6)نياحيح أنَّ معىن اخلَّب: فليقتد بنا يف إيثارنا الفقر على الدُّ الصَّ و  -

 يا.ِبرج احلياة الدُّن
نيا ه مع مرارته يف الدُّ زايا، لونَّ الشتماله على مجيع احملن والرَّ  ؛الفقر أشد الباليا أنَّ  :وفيه -

 .(1)ينرث حالوة يف العقىب مبزيد العطايا

                                 
مذيُّ  (6) مذيُّ (6336)، والبـ ْيهقيُّ يف الشُّعب(672)، واللَّفظ له، والرَّوياينُّ يف م ْسنده(2361)أخرجه: الرتِّ ، قال الرتِّ

، وأشار البـ ْيهقيُّ إىل تفرُّد شدَّاد بن سعيد به، (2322)، وصحَّحه ابن  ِحبَّان(هذا حديٌث حسٌن غريبٌ )عقيبه: 
 ومنهم م ْن جنَّد احلديث؛ لشناهده.

 .3/33ينظر: فـ ْيض الق دير (2)
 .6/3267ينظر: ِمرقاة املفاتيح (3)
 .6/3267ينظر: املصدر نفسه (1)
 .3/33ينظر: ينظر: فـ ْيض الق دير (6)
 .6/3267ينظر: ِمرقاة املفاتيح (1)
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عليهُوسلَّم-للنَّبي ُُاسُحًباالنَُّأشدُُّ  -صلَّىُاهللُ 
ُأ مَِّتيُِليُ))ال: ق -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، أ نَّ رسنل اهلل أ يب ه ريرة   نْ ع   .11 ِمْنَُأَشد 

 .(6)((ح بًّا،ُنَاٌسَُيك ون وَنُبَ ْعِدي،ُيَ َودَُُّأَحد ه ْمَُلْوُرَآِنيُبَِأْهِلِهَُوَماِلهُِ
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
، قال -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ  فداء األهل واملال؛ لرؤية النَّ ة َتينِّ مشروعيَّ  فيه: -

 ي، يعين يتمىنَّ عدية، كما يف قنهلم: بأيب أنت وأمِّ باء التَّ  ((بأهله))الباء يف ): (هـ713)الطييبُّ 
 .(2) (ووصلنهم إيلَّ  ،ايفق رؤيتهم إيَّ يونن مفدياا بأهله وماله لن اتَّ  أحدهم أنْ 

ما كان من مقاماته  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ته إذا ذكر هلم عنه أمَّ  نْ املؤمنني مِ  وفيه: أنَّ  -
، وغري ذلك، -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اشتدت، وضيق العيش الذي أصابه  احلروب اليتومناطن 

ؤال دة، أو السُّ صر له يف احلرب، واملناساة يف الشِّ ففاز بالنَّ  ،ه لن كان قد رآهأنَّ  مؤمن   كلُّ   ا يندُّ ممَّ 
ا فاز به إىل غري ذلك، ممَّ  َّبك برؤيته،علم منه، أو التَّ املسائل، أو التَّ  ن  ا خيتلج يف صدره مِ له عمَّ 
ه ، فيؤثر رؤيت  وال مالٌ  لن رآه، فال يبقى له أهلٌ  املؤمنني يندُّ  ن  واحد مِ  ه دون غريهم؛ فولُّ أصحاب  

 .(3)لقنة إميانه ؛على ذلك
، وإال فال أحد حابة ا هن خاٌص مبن يأيت بعد الصَّ واحلديث ليس على عمنمه، وإَّنَّ  -

حابة رضي اهلل عنهم، ومن بعدهم عيال عليهم ة كما ضرِبا الصَّ يستطيع أْن يضرب أمثال احملبَّ 
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ ة النَّ يف حمبَّ 

 

 

 

 

                                 
 .(2632)أخرجه: م سلمٌ  (6)
 .62/3311شرح املِشواة (2)
 .6/616ن معاين الصِّحاحاالفصاح ع (3)
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ُاهللُورسولهُ عليهُوسلَّم-َمْنُماتُعلىُح ب   وجبتُلهُالجنَّةُ-صلَّىُاهللُ 
أَثْ ن واُ)): فقال -وسلَّمصلَّى اهلل  عليه -ِِبِن از ة  ع ل ى النَّيبِّ  م رَّ  قال:،  ع ْن أ ن س   .13

: ((َعَلْيهُِ يـْراا فـ ق ال  بُّ اهلل  و ر س نل ه ، و أ ثـْنـ ْنا ع ل ْيِه خ  ، ق ال  مث َّ م رَّ ((َوَجَبتُْ))، فـ ق ال نا: ك ان  ِفيم ا ع ِلْمن ا حيِ 
 : َُعَلْيهُِ))ع ل ْيِه ِِبِن از ة  فـ ق ال  : ، فـ ق ال نا: بِْئس  اْلم ْرء  ك ان  يف ((أَثْ ن وا ُأَنْ ت ْمُ)) ِديِن اهلِل، فـ ق ال  َوَجَبْت؛

 .(6)((ش َهَداء ُاهلِلُِفيُاأْلَْرضُِ
 :بيانُالمفردات 
انية ة، ويف الثَّ . يف األوىل اجلنَّ (2)جيب وجنباا، إذا ثبت ولزم ،يءمن وجب الشَّ :ُوجبت -

 والعياذ باهلل. ،ارالنَّ 
 :ُأهمُماُيستفادُمنُالحديث
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ب اهلل ورسنله ناء على م ْن حي  فيه: الثَّ  -
َُمْنُ))ة للمحب، وقد تقدَّم أنَّ: جلنَّ ة اهلل ورسنله تنجب اوفيه: أنَّ حمبَّ  - َُمْع الَمْرء

 .((َأَحبَُّ
عمل الناجبات والطَّاعات، وانتهى عن احملرَّمات، ي شهد له حببِّ اهلل  نْ وفيه: أنَّ م   -
يف احلديث، فالصَّحابة شهدوا للرجل حببِّ اهلل  هنا كما معنا،  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ورسنله 
على هذا املعىن قنهلم يف الثاين: بئس املرء كان يف دين  بقرينة أعماله وما سبق منه، دلَّ  ؛ورسنله

 اهلل.

 

 

 

 

 
                                 

 .(313)، ومسلمٌ (6317)، وأصله يف الب خاريُّ (7666)أخرجه: البـ ْيهقيُّ يف الو َّبى  (6)
 .66/663ينظر: النِّهاية يف غريب احلديث واألثر  (2)
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ُ-صلَّىُاهللُعليهُوسلَّم-إعالمُالنَّاسُبفضيلةُمحبتهُ

: أ ْخبـ ر ين س هْ  .14 ، ق ال  : ق ال  النَّيبُّ ٌل ع ْن أ يب ح ازِم  صلَّى اهلل  -، يـ ْعيِن اْبن  س ْعد ، ق ال 
:  -عليه وسلَّم ْيبـ ر  َُوَرس وَله ،ُ))يـ ْنم  خ  ُاللََّه ُي ِحبُّ َُيَدْيِه، َُعَلى ُي  ْفَتح  ُرَج اًل َُغًدا ُالرَّايََة أَل ْعِطَينَّ

َُوَرس ول هُ  ُاللَّه  ل تـ ه ْم ((َوي ِحبُّه  : ، فـ ب ات  النَّاس  ل يـْ ْوا ك لُّه ْم يـ ْرج نه ، فـ ق ال  أَْيَنُ))أ يُـّه ْم يـ ْعط ى، فـ غ د 
نـ ْيِه و د ع ا ل ه ، فـ بـ ر أ  ك أ ْن ملْ  ي و ْن بِِه و ج ٌع، ف أ ْعط اه  ((؟َعِليٌُّ نـ ْيِه، فـ ب ص ق  يف ع يـْ ، ف ِقيل  ي ْشت ِوي ع يـْ

: أ ق اتِل ه ْم ح ّتَّ ي و نن نا ِمثْـل ن ا؟ فـ ق   : فـ ق ال  انْ ف ْذَُعَلىُِرْسِلَكَُحتَّىُتَ ْنِزَلُِبَساَحِتِهْم،ُث مَُّاْدع ه ْمُ))ال 
ٌرَُلَكُِمْنُ َُعَلْيِهْم،ُفَ َواللَِّهُأَلَْنُيَ ْهِدَيُاللَّه ُِبَكُرَج اًلَُخي ْ َأْنُِإَلىُاإِلْساَلِم،َُوَأْخِبْره ْمُِبَماَُيِجب 

ُالن ََّعمُِ  .(6)((َيك وَنَُلَكُح ْمر 
 بيانُالمفردات: 
عم اإلبل خاصة، وإذا قيل: األنعام دخلت أي اإلبل، ومحرها أفضلها، والنَّ  عم:محر النَّ  -

 .(2)عم للثالثةبل النَّ  :وقيل ،معها البقر والغنم
 :أهمُماُيستفادُمنُالحديث 
بُّ  نْ الثناء على م   :فيه -  .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اهلل ورسنله  حي 
ا من لنازم النصر.والورامة ،والفتح ،صرلب النَّ أنَّ احملبَّة سبب جلوفيه:  -  ، وأهنَّ
 على غريهم. -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-تقدمي م ْن ي لتمس فيهم حمبَّة النَّيبِّ  وفيه: -
اس يف إثبات ذلك والنَّ ): (هـ766)مة ابن القيمة اهلل للعبد، قال العالَّ وفيه: إثبات حمبَّ  -

ة ه فنق كل حمبَّ ة العبد لربِّ رفني، وأنَّ حمبَّ نه على إثبات الطَّ ن هم وحيبُّ ونفيه أربعة أقسام: فأهٌل حيبُّ 
ب ة الرَّ إليها. وهي حقيقة ال إله إال اهلل، وكذلك عندهم حمبَّ  ر. وال نسبة لسائر احملابِّ قدَّ ت  

ة ومنجبها. ذلك أثر احملبَّ  ه، وإحسانه وعطائه. فإنَّ ألوليائه وأنبيائه ورسله: صفة زائدة على رمحتِ 
 .(3)(هم كان نصيبهم من رمحته وإحسانه وبره أمت نصيب...أحبَّ  ه ملاَّ فإنَّ 

 مسلم   ة، وإال فولُّ أراد بذلك وجند حقيقة احملبَّ ): (هـ662)قال احلافظ ابن  حجر -
ُك ْنت ْمُت ِحبُّوَنُ}فة، ويف احلديث تلميح بقنله تعاىل: يف مطلق هذه الصِّ  يشرتك مع عليٍّ  ق ْلُِإْن

                                 
 .(2111)، واللَّفظ له، وم سلمٌ (3113)أخرجه: الب خاريُّ  (6)
 .6/631ينظر: فـ ْتح الب اري (2)
 .3/63الونيمدارج السَّ  (3)
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ُاهللُ اهلَلُفَاتَِّبعُ  صلَّى اهلل  عليه -باع؛ لرسنل اهلل االتِّ  ه أشار إىل أن علياا تامُّ ، فوأنَّ {وِنيُي ْحِبْبك م 
فاق،  ته عالمة اإلميان، وبغضه عالمة النِّ صف بصفة حمبَّة اهلل له، وهلذا كانت حمبَّ  اتَّ حّتَّ  -وسلَّم

 .(2)(نفسه  من حديث عليٍّ  (6)كما أخرجه مسلمٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ُ))الَّذي يقنل فيه: والَّذي فلق احلبَّة، وبرأ النَّسمة، إنَّه لعهد النَّيبِّ األميِّ إيلَّ:  (6) ُم ْؤِمٌن،َُواَلُي  ْبِغَضِنيُِإالَّ َأْنُاَلُي ِحبَِّنيُِإالَّ

 .(76). صحيح  م سلم  ((م َناِفقٌُ
 .7/72فـ ْتح الب اري (2)
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ُ،ُفتبُوأبشررتتكرَُُّوإنُُْبطلُالم حبَّةت ُُالُعصيةلمَُا

ك ان    -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-أ نَّ ر ج الا ع ل ى ع ْهِد النَّيبِّ   طَّابِ ع ْن ع م ر  بِن اخل .15
، و ك ان  النَّيبُّ لَّمصلَّى اهلل  عليه وس، و ك ان  ي ْضِحك  ر س نل  اللَِّه (6)امْس ه  ع ْبد  اللَِّه، و ك ان  يـ ل قَّب  مِح اراا

، فـ ق ال  ر ج ٌل ِمن   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- ه  يف الشَّر اِب، ف أ يت  ِبِه يـ ْنماا ف أ م ر  ِبِه ف ج ِلد  ق ْد ج ل د 
ُتَ ْلَعن وه ؛ُ((: -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الق ْنِم: اللَّه مَّ الع ْنه ، م ا أ ْكثـ ر  م ا يـ ْؤت ى ِبِه؟ فـ ق ال  النَّيبُّ  اَل

ُاللََّهَُوَرس وَلهُ ُ(2)[ِإال]فَ َواللَِّهَُماَُعِلْمتُ   .(3)((ِإنَّه ُي ِحبُّ
 :بيانُالمفردات 
 .(1)اإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل :رعرد، ويف الشَّ غة: اإلبعاد والطَّ عن يف اللُّ اللَّ  ال تلعننه: -
 :ُأهمُماُي ستفادُمنُالحديث
ة اهلل هي وثبنت حمبَّ ال تنايف بني ارتواب النَّ  أنْ  :وفيه): (هـ662)قال احلافظ ابن  حجر -

مع  ،اهلل ورسنله بُّ املذكنر حي   أخَّب بأنَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ه ألنَّ  ؛ورسنله يف قلب املرتوب
ويؤخذ منه تأكيد  ،ة اهلل ورسنلهمن توررت منه املعصية ال تنزع منه حمبَّ  وأنَّ  ،وجند ما صدر منه

                                 
ويف هذا احلديث ِمن  الفنائد: جناز التَّلقيب، وقد تقدَّم القنل فيه ): 62/76الف ْتح يف (هـ662)قال احلافظ ابن  حجر (6)

يف كتاب األدب، وهن حممنٌل هنا على أنَّه كان ال يورهه، أو أنَّه ذ كر به على سبيل التَّعريف؛ لوثرة م ْن كان 
نر، ن سب إىل البالدة، فأطلق عليه اسم م ْن يتَّصف ي سمَّى بعبد اهلل، أو أنَّه ملَّا تورَّر منه اإلقدام على الفعل املذك

  .(ِبا؛ لريتدع بذلك
 .62/76ما بني املعونفتني مل ترد يف األصل. ينظر حبث املسألة يف فتح الباري (2)
  .(1761)أخرجه: الب خاريُّ  (3)
َُكَقْتِلهُِ)): -مصلَّى اهلل  عليه وسلَّ -وقد قال ): 2/17يف شرح مسلم (هـ171)قال اإلمام النَّنويُّ  (1) ُالمؤمِن ، واتَّفق ((َلْعن 

ِمْن  العلماء على حترمي اللَّعن؛ فإنَّه يف اللُّغة: اإلبعاد والطَّرد، ويف الشَّرع: اإلبعاد ِمْن رمحة اهلل تعاىل، فال جينز أْن ي بعد
ز لعن أحد  بعينه، مسلماا كان أو  رمحة اهلل تعاىل م ْن ال ي عرف حاله وخاَتة أمره معرفة قطعيَّة، فلهذا قالنا: ال جين 

، وأمَّا اللَّعن  ، وإبليس  كافراا، أو دابَّة، إال م ْن علمنا بنصٍّ شرعيٍّ أنَّه مات على الو فر أو مينت عليه، كأيب جهل 
، كلعن الناصلة واملستنصلة، والنامشة واملستنمشة، وآكل الرِّبا ومنكله، واملصنِّرين، والظَّ  املني، بالنصف، فليس حبرام 

والفاسقني، والوافرين، ولعن م ْن غريَّ منار األرض، وم ْن تنىلَّ غري مناليه، وم ْن انتسب إىل غري أبيه، وم ْن أ حدث يف 
اإلسالم حدثاا، أو آوى حمدثاا، وغري ذلك، ممَّا جاءت به النُّصنص الشرعيَّة بإطالقه على األوصاف، ال على 

 .(األعيان، واهلل أعلم
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 ،مبل نفي كماله كما تقدَّ  ،ةنفي اإلميان عن شارب اخلمر ال يراد به زواله بالوليَّ  أنَّ  مما تقدَّ 
ا مبا إذا ندم على وقنع دا ة اهلل ورسنله يف قلب العاصي مقيَّ وحيتمل أن يونن استمرار ثبنت حمبَّ 

شى ه خي  إنَّ ف ،مل يقع منه ذلك نْ خبالف م   ،ر عنه الذنب املذكنرفوفَّ  ،وأقيم عليه احلد ،املعصية
نسأل اهلل العفن  ،سلب منه ذلكحّت ي   ،طبع على قلبه شيءنب أن ي  عليه بتورار الذَّ 

 .(6)(والعافية
ه فال جينز لعنه؛ ألنَّ  ،والقرىب منه ،اهلل ن  ة رسنله منجبتان للزلفى مِ ة اهلل وحمبَّ وفيه: أن حمبَّ  -

 .(2)طرد من رمحته
حد  أن يلعن مسلماا وإن ارتوب كبرية من ونستفيد من هذا احلديث أنَّه ال ينبغي أل -

 فارجع إليها. ،عنالوبائر؛ ذلك أنَّ لعن املؤمن كقتله. وقد سبقت حاشية يف حوم اللَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 .62/76حالف تْ  (6)
 .1/2377ِمرقاة املفاتيح (2)
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ُُةحبَّمُعالمةِمْنُ عليهُوسلَّم-النَّبي   نصرتهُعلىُأعدائهُ-صلَّىُاهللُ 
: بـ ع ث  النَّيبُّ ع ْن أ يب ه ريرة  .16 خ ْيالا ِقب ل  جن ْد ،  -عليه وسلَّم صلَّى اهلل  -، ق ال 

ْسِجدِ 
 
، فـ ر ب ط نه  ِبس ارِي ة  ِمْن س ن ارِي امل ِنيف ة  يـ ق ال  ل ه  َث  ام ة  ْبن  أ ث ال  ، ف خ ر ج  ف ج اء ْت ِبر ج ل  ِمْن ب يِن ح 

: صلَّى اهلل  عليه وسلَّمإِل ْيِه النَّيبُّ  ٌر ي ا حم  مَّد ، ِإْن  ((؟َماُِعْنَدَكُيَاُث َماَمةُ ))، فـ ق ال  يـْ : ِعْنِدي خ  فـ ق ال 
ال  ف س ْل ِمْنه  م ا ِشْئت  

 
، و ِإْن تـ ْنِعْم تـ ْنِعْم ع ل ى ش اِكر ، و ِإْن ك ْنت  ت رِيد  امل ، فـ رت ِك  تـ ْقتـ ْليِن تـ ْقت ْل ذ ا د م 

ُث َماَمةُ ))ح ّتَّ ك ان  الغ د ، مث َّ ق ال  ل ه :  ُيَا ُِعْنَدَك : ِإْن تـ ْنِعْم تـ ْنِعْم ع ل ى ق   ((؟َما : م ا قـ ْلت  ل ك  ال 
 : ُث َماَمةُ ))ش اِكر ، فـ تـ ر ك ه  ح ّتَّ ك ان  بـ ْعد  الغ ِد، فـ ق ال  ،  ((؟َماُِعْنَدَكُيَا : ِعْنِدي م ا قـ ْلت  ل ك  فـ ق ال 

 : ْسِجدِ  ((َأْطِلق واُث َماَمةَُ))فـ ق ال 
 
: ف اْنط ل ق  ِإىل  جن ْل  ق رِيب  ِمن  امل ، فـ ق ال  ْسِجد 

 
، ف اْغت س ل  مث َّ د خ ل  امل
ا ر س نل  اللَِّه، ي ا حم  مَّد ، و اللَِّه م ا ك ان  ع ل   ى األ ْرِض و ْجٌه أ ْشه د  أ ْن ال  إِل ه  ِإالَّ اللَّه ، و أ ْشه د  أ نَّ حم  مَّدا

، فـ ق ْد أ ْصب ح  و ْجه ك  أ ح بَّ  الن ج نِه ِإيل َّ، و اللَِّه م ا ك ان  ِمْن ِدين  أ بـْغ ض  ِإيل َّ أ بـْغ ض  ِإيل َّ ِمْن و ْجِهك 
، ف   يِن ِإيل َّ، و اللَِّه م ا ك ان  ِمْن بـ ل د  أ بـْغ ض  ِإيل َّ ِمْن بـ ل ِدك  ، ف أ ْصب ح  ِدين ك  أ ح بَّ الدِّ أ ْصب ح  ِمْن ِديِنك 

يـْل ك  أ   ْتيِن و أ ن ا أ رِيد  الع ْمر ة ، ف م اذ ا تـ ر ى؟ فـ ب شَّر ه  ر س نل  اللَِّه بـ ل د ك  أ ح بَّ الِبال ِد ِإيل َّ، و ِإنَّ خ  -خ ذ 

: ال ، و ل ِوْن  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم ، ق ال  ، فـ ل مَّا ق ِدم  م وَّة  ق ال  ل ه  ق اِئٌل: ص بـ ْنت  و أ م ر ه  أ ْن يـ ْعت ِمر 
، و ال  و اللَِّه، ال  ي ْأتِيو ْم ِمن  الي م ام ِة ح بَّة  -ى اهلل  عليه وسلَّمصلَّ -أ ْسل ْمت  م ع  حم  مَّد  ر س نِل اللَِّه 

 .(6)صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ِحْنط ة ، ح ّتَّ ي ْأذ ن  ِفيه ا النَّيبُّ 
 :بيانُالمفردات 
-  :  ألطف اجملازات وأحسنها. نْ ، وهذا مِ أي فرسان خيل  خيالا
-  : ، واملراد جنل   .ماء مستنقعويف رواية: خنل 
، وهذا من أسلنب احلويم،  (ال واهلل)، فأجاِبم: أي ملت إىل دين غري دينك صبنت: -

 فأخرج منه. وم لستم على دين  ين؛ ألنَّ الدِّ  ن  ه قال: ما خرجت مِ كأنَّ 
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 أحبَّ  أصبح على ح بِّ َثامة له، بأنَّ وجهه -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: إقرار النَّيبِّ  -
صلَّى اهلل  عليه -ه ال يوتمل إميان عبد  حّت يونن النَّيبُّ ، وأنَّ ، وقد سبق حديث عمر النجنه
 نفسه اليت بني جنبيه. نْ  مِ اس مجيعاا، وحّتَّ إليه من ولده، ووالده، والنَّ  أحبَّ  -وسلَّم

                                 
 .(6711)، واللَّفظ له، وم سلمٌ (1372)أخرجه: الب خاريُّ  (6)
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 ذلك  نْ ما ع ِلم مِ تقتضي نصرته ك -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ة النَّيبِّ فيه: أنَّ حمبَّ  -
صلَّى -طة حّت يأذن يف ذلك رسنل اهلل نْ ة حِ ال تصل هلم حبَّ  ، حني قاطع قريشاا بأنْ  َثامة

 ، وإيذائهم له.-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ للنَّ  ؛؛ لعداوهتم-اهلل  عليه وسلَّم
ة ديث مشروعيَّ هذا احل نْ ستفاد مِ ي   ل، ولونْ ه احلِ راء األصل فيالبيع والشِّ شك أنَّ ال  -

، أو دفع ضر ، كما   قتصادياا إنْ مقاطعة الوفَّار ا كانت يف ذلك مصلحة شرعيَّة، ِبلب نفع 
ة؛ لوالمهم يف حصل يف زماننا احلاضر؛ حيث هبَّت األمَّة مجيعاا يف مقاطعة املنتجات الفرنسيَّ 

أكلها وهلل احلمد، إْذ  أتت واإلساءة إليه، وهذه املقاطعات -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-شخص النَّيبِّ 
صلَّى اهلل  عليه -أثرت عليهم تأثرياا بالغاا، وهذا أقل ما ميون للمؤمن أن يدافع به عن النَّيبِّ 

 يف وقتنا احلاضر. أركان اجلهاد نْ ، وقد عدَّ بعض العلماء مثل هذه املقاطعات مِ -وسلَّم
د ن ينال من سيِّ ين، ممَّ عداء الدِّ رين، وقاطع أطني، وأقالم املزوِّ فدع عنك دعنات املثبِّ 

 
 
ا إن استطعت، فاألمم والدُّ رسلني، واجعل ذلك ثقافة دينيَّ امل بىن على ول ت  ة لك دائماا وأبدا

زم، فاجْ   نْ راء مِ بالشِّ  -وغري احملاربني–عني أعداء اهلل احملاربني ال ت   تهد على أنْ االقتصاد، وبه هت 
 لَّ منتجاهتم إن تنفَّر املنتج البديل ا

 
 سلمنن، واهلل ينفقين وإياك للحق املبني.ذي صنعه امل
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 الفصل الثَّاني
 ))أحاديٌث في فضل الصَّالة والسَّالم 

 على خير األنام((
 -صلَّى اللُه عليه وسلَّم-

 
ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا  }

َسلُِّموا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو
 [65]األحزاب:  { َتْسِليًما
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عليهُوسلَّم-ُبيُ الةُعلىُالنَّتعليمُالصَُّ  خيرُهديةُت هدىُ-صلَّىُاهللُ 

: ل ِقي يِن ك ْعب  ْبن  ع ْجر ة   ع ن ع ْبدِ  .11 : أ ال  أ ْهدِ  الرَّمْح ِن ْبن  أ يب ل يـْل ى، ق ال  ي ، فـ ق ال 
ْعتـ ه ا ِمن  النَّيبِّ  : س أ ْلن ا -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ل ك  ه ِديَّةا مسِ  : بـ ل ى، ف أ ْهِده ا يل، فـ ق ال  ؟ فـ ق ْلت 

ه  فـ ق ْلن ا: ي ا ر س نل  اللَِّه، ك ْيف  الصَّال ة  ع ل ْيو ْم أ ْهل  البـ ْيِت، ف ِإنَّ اللَّ  صلَّى اهلل  عليه وسلَّمر س نل  اللَِّه 
 : ن ا ك ْيف  ن س لِّم  ع ل ْيو ْم؟ ق ال  َُكَماُ))ق ْد ع لَّم  َُعَلىُم َحمٍَّدَُوَعَلىُآِلُم َحمٍَّد، ق ول وا:ُاللَّه مََُّصل 

َصلَّْيَتَُعَلىُِإبْ َراِهيَم،َُوَعَلىُآِلُِإبْ َراِهيَم،ُِإنََّكَُحِميٌدَُمِجيٌد،ُاللَّه مَُّبَاِرْكَُعَلىُم َحمٍَّدَُوَعَلىُ
َُكَماُبَارَْكَتَُعَلىُِإبْ َراِهيَم،َُوَعَلىُآِلُِإبْ َراِهيَمُِإنََّكَُحِميٌدَُمِجيدٌُآِلُ  .(6)((م َحمٍَّد،

 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
ا شرعت يف أذكار ، حّت أهنَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ فيه: عظيم فضل الصَّ  -

 وعال! كتاب اهلل جلَّ   وقد جاء األمر ِبا يف ،الة، وكيف الالصَّ 
شهد األخري، كما هن مذهب محله على النجنب يف التَّ  نْ أمٌر، منهم م   ((قولوا))قنله:  -
أيب حنيفة  اإلمام كما هن مذهب  ،دبصرفه إىل النَّ  نْ أمحد، ومنهم م  اإلمام افعي و الشَّ اإلمام 

 مالك؛ لقرائن ليس هذا جمال حبثها.اإلمام و 
 نْ لة اهلدايا، بل مِ مج   نْ مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ ة على النَّ الوفيه: أنَّ تعليم الصَّ  -

حف أفضل التُّ  مة، وهيل العلم، وجيعلنهنا حت  فاا قيِّ لف كاننا يتهاد ون مسائِ السَّ  أعظمها، وأنَّ 
ا. اما ا وإكر تنددا  ؛ب به إىل املهدى إليهواهلدية ما يتقرَّ ): (هـ6161).  قال املباركفنريُّ (2)واهلدايا

ستعمل وأكثر ما ي   ،، بل لقصد ثناب اآلخرةمن غري قصد نفع عنض دنينيٍّ  :وزاد فيه بعضهم
، كالعلنم ستعمل يف املعاينموان إىل آخر، وقد ي   نْ ما واهلدية فيها نقل مِ ال سيَّ  ،يف األجسام

 .(3)(ناصل يف إيصال ذلك إليهوالتَّ  ،ملا يشرتكان فيه من قصد املناددة واألدعية جمازاا
صلَّى اهلل  عليه –حقِّ النَّيبِّ  نْ مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ الة على النَّ وفيه: أنَّ الصَّ  -

 ته.على أمَّ  -وسلَّم
صلَّى اهلل  عليه - يبِّ الة على النَّ يغ يف الصَّ م أفضل الصِ حابة على تعلُّ وفيه: حرص الصَّ  -

                                 
 .(111)، وم سلمٌ (3371)أخرجه: الب خاريُّ   (6)
 .213ينظر: تْيسري العالم:   (2)
 .3/213ِمرعاة املفاتيح  (3)
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 .-وسلَّم
الة عليه؛ ملا فيها وتعليمهم الصَّ  ،ألصحابه -يه وسلَّمصلَّى اهلل  عل- يبِّ وفيه: إجابة النَّ  -

 .(6)يف دنياهم وأخراهم اخلري والَّبكة هلم ن  مِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
اللَّهمُصل ُعلىُمحم ٍدُوآلُ))ل ِمن املشبَّه، فويف ي قال: هذا، وقد حرَّك املتأخرون حبثاا، وهن أنَّ املشبَّه به أفض  (6)

ُكماُصليتُعلىُإبراهيمُوعلىُآلُإبراهيم  أفضل األنبياء؟ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، والنَّيبُّ ((محم د،
 ، فراجعها.66/616وقد أجاب على ذلك العلماء بأجنبة عديدة، ذكرها احلافظ يف الف ْتح
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ُي حد ثُبالبُ  عليهُوسلَّم-ُوسلَّمشرىُلمنُصلَّىُعليهُالبشير  ُ-صلَّىُاهللُ 

جاء ذات ينم   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-نل  اللَِّه أ نَّ رس ح ة  األنصاري أ يب طل نْ ع   .18
، فقالفقلنا: يا رسنل اللَّهِهِه، والب شر ى تـ ر ى يف و ج أَتَاِنيُ)): ، إِنَّا لنرى الب شر ى يف وجِهك 

:َُأَماُي  ْرِضيَكَُأْنُاَلُي َصل َيَُعَلْيَكَُأَحٌدُِمْنُأ مَِّتَك،ُ ُرَبََّكُيَ ق ول  ،ُفَ َقاَل:ُيَاُم َحمَّد ،ُِإنَّ اْلَمَلك 
َُصلَّْيتُ  َُعَلْيِهَُعْشًرا،ُقَاَل:ُبَ َلىُِإالَّ َُسلَّْمت   .(6)((َعَلْيِهَُعْشًرا،َُواَلُي َسل م َُعَلْيَكَُأَحٌد،ُِإالَّ
 :بيانُالمفردات 
-  

 
 الم.لك: جَّبيل عليه السَّ امل

 رور.البشرى: أي الفرح والسُّ  -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 .-اهلل  عليه وسلَّم صلَّى-الم على رسنل اهلل الة والسَّ فيه بيان فضل الصَّ  -
م على سلَّ  نْ م على م  سلِّ اهلل سبحانه ي   الة، وأنَّ الم عليه كالصَّ السَّ  على أنَّ  فيه دليلٌ  -

 .(2)ى على رسنله عشرااصلَّ  نْ ي على م  صلِّ كما ي    -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-رسنل اهلل 
َوَلَسْوَفُ}قنله تعاىل: ضا يف الرِّ  ن  هذا بعض ما أعطى مِ ): (هـ713)قال اإلمام الطِّييبُّ  -

 . {ي  ْعِطيَكُرَبَُّكُفَ تَ ْرَضى
شر يف أسارير وجهه عليه ن البِ ظهر َتوُّ  ن مثَّ ة، ومِ األمَّ  هذه البشارة يف احلقيقة راجعة إىلو 

 الة عليهالصَّ  تفاعة، فإذا كانالشَّ  ن  مِ  ننع   القة، وهذا رمز إىلللبشر والطَّ  ، ظرفاا وموانااالمالسَّ 
فاعة الوَّبى؟ رزقنا ره للشَّ ك بقيامه وتشمُّ ، فما ظنُّ اهلل سبحانه وتعاىل ن  لورامة مِ تنجب هذه ا

 .(3)(العاملني اها وجلميع املسلمني، آمني، ربَّ اهلل إيَّ 
 

                                 
؛ (6217)، ويف الو َّبى (6263)، والنَّسائيُّ (61362)، وأمحد  (6136)، وابن  أيب ش ْيبة(3663)رَّزاقأخرجه: عبد  ال (6)

، 6/636؛ له، وأبن ن عيم  يف احلِلية(673)؛ له، ويف الصَّغري(1261)، ويف األ وسط(1767)له، والطََّّباينُّ يف الو ِبرْي 
ستدرك(366)وصحَّحه ابن  ِحبَّان

 
هذا حديٌث صحيح  اإلسناد، ومل ). وقال عقيبه: (3132)، واحلاكم  يف امل

، عْن أ يب طلح ة  رضي اهلل تعاىل عنه). وقال أبن ن عيم  عقيب خترجيه له: (خيرجاه . (ث اِبٌت مْشه نٌر ِمن حديث أ نس 
: احلديث مبجمنع طرقه وشناهده ال بأس به3/211وجنَّد أحد أوجه روايته العقيليُّ يف الضُّعفاء  ، أو جيِّد..  قلت 

 .3/276ينظر: ِمرعاة املفاتيح (2)
 .3/6116شرح املِْشواة (3)
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ُ عليهُوسلَّم-استحبابُالصَّالةُعلىُالنَّبي   ذانعقيبُاألَُُ-صلَّىُاهللُ 
ْعت  الق اه  نْـ ع   اهلل   ي  ضِ عبد اهلِل بن  ع ْمر و ر   نْ ع   .19 صلَّى اهلل  عليه -اهلِل  رسنل : مسِ 

: يق -وسلَّم ُث مََُّصلُّواَُعَليَّ،ُفَِإنَّه َُمْنَُصلَّىَُعَليَُّ))نل  ِإَذاَُسِمْعت م ُاْلم َؤذ َن،ُفَ ق ول واُِمْثَلَُماُيَ ق ول 
ِإن ََّهاَُمْنزَِلٌةُِفيُاْلَجنَِّة،ُاَلُتَ ْنَبِغيَُصاَلًةَُصلَّىُاهللَُعَلْيِهُِبَهاَُعْشًرا،ُث مََُّسل واُاهلَلُِلَيُاْلَوِسيَلَة،ُفَُ

َُله ُ َُحلَّْت ُاْلَوِسيَلَة ُِلي َُسَأَل َُفَمْن ُه َو، ُأَنَا َُأك وَن َُأْن َُوَأْرج و ُاهلِل، ُِعَباِد ُِمْن ُِلَعْبٍد ِإالَّ
 .(6)((الشََّفاَعةُ 
 :بيانُالمفردات 
 .(2)ةالنسيلة: منزلة يف اجلنَّ  -
 حلَّت: وجبت. -
 منُالحديث:ُأهمُماُي ستفاد 
متابعة  نْ بعد فراغه مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على رسنل اهلل استحباب الصَّ  :فيه -

 .(3)ناملؤذِّ 
طه؛ لقنله دالئله؛ لينشِّ  نْ يذكر له شيئاا مِ  أنْ  ب غريه يف خري  ملن رغَّ  ستحبُّ ه ي  نَّ وفيه: أ   -

 .(1)((ًراشُْاُعَُهَُهُبُِْيُلَُعَُُىُاهللُ لَّةُصَُرَّمَُُيَُّلَُىُعَُلَّصَُُنُْمَُُهُ إنَّفَُ)):  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-
ومات ال  ،مؤمناا ِبا ،ملن قال هذه الولمات -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ثبنت شفاعة النَّيبِّ  -

 شرك باللَّه شيئاا.ي  
 -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ فهذه النسيلة للنَّ ): (هـ726)ةتيميَّ  قال شيخ اإلسالم ابن   -

وهن  ،اهلل عبادِ  نْ مِ  ا ال تونن إال لعبد  وأخَّب أهنَّ  ،اهلل له هذه النسيلة نسأل   رنا أنْ م  وقد أ  ة. خاصَّ 
سأل له هذه  نْ م   وأخَّب أنَّ  ،نسأهلا للرسنل نا أنْ رْ مِ وهذه النسيلة أ   ،يونن ذلك العبد يرجن أنْ 

                                 
 .(361)أخرجه: م ْسلمٌ   (6)
ا أقرب  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ومسِّيت درجة النَّيبِّ ): 62يف حادي األرواح (هـ766)قال ابن  القيِّم  (2) النسيلة؛ ألهنَّ

جات إىل اهلل، وأصل اشتقاق لفظ النسيلة ِمن  الق رب، وهي فعيلة من الدَّرجات إىل عرش الرمحن، وهي أقرب الدَّر 
 وسل إليه، إذا تقرَّب إليه. قال لبيد: بلى كل ذي رأي إىل اهلل واسل.

 .(ومعين النسيلة من النصلة، وهلذا كانت أفضل اجلنَّة وأشرفها وأعظمها ننراا
 .1/67شرح النَّنوي على م سلم    (3)
 .1/67املصدر نفس ه  (1)
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 ا دعنا فلمَّ  ،س العملنْ جِ  نْ اجلزاء مِ  ألنَّ  ؛فاعة ينم القيامةت عليه الشَّ النسيلة فقد حلَّ 
كما   ،عاءالدُّ  ن  فاعة ننع مِ الشَّ  فإنَّ  ؛يدعن هن هلم استحقنا أنْ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ للنَّ 

 .(6) ((اىُاهللُعليهُبهاُعشرًُةُصلَّىُعليهُمرَّصلَُّنُْهُمَُإنَّ)) :قال
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 .6/211جممنع الف تاوى  (6)
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ُُفضيلة عليهُوسلَّم-الصَّالةُعلىُالنَّبي   يومُالجمعةُ-صلَّىُاهللُ 

ُِمْنُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، قال: قال رسنل  اللَِّه عن أ وِس بِن أ وس   .12 ِإنَّ
ُ َُعَليَّ ُالصَّْعَقة ،ُفََأْكِثر وا ُالن َّْفَخة ؛َُوِفيِه ُخ ِلَقُآَدم ؛َُوِفيِه ُاْلج م َعِة؛ُِفيِه ُيَ ْوَم ُأَيَّاِمك ْم ِمَنَُأْفَضِل

ُصَُ ُِفيِه؛ُفَِإنَّ َُعَليَُّالصَّاَلِة َُمْعر وَضٌة تـ ن ا ((اَلَتك ْم ، فقال رجٌل: يا رسنل اللَّه، كيف  ت عرض  ص ال 
، فقال صلَّى اهلل  عليه وسلَّم:  ، يعين ب ِليت  َُعَلىُاأْلَْرِضَُأْنُ))عليك وقْد أ ر ْمت  َُحرََّم ُاللََّه ِإنَّ

 .(6)((تَْأك َلَُأْجَساَدُاأْلَنِْبَياءُِ
 :بيانُالمفردات 
 أي نفخة الصُّنر. النَّفخة: -
 الصَّعقة: أي نفخة املنت. -
 معروضة: أي منصنلة، كما تنصل اهلدية. -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
ينم اجلمعة؛ وعلَّل بعضهم  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: استحباب الصَّالة على النَّيبِّ  -

ِمْن أفضل األنبياء، فناسب  -مصلَّى اهلل  عليه وسلَّ -ذلك أنَّ اجلمعة أفضل األيَّام، والنَّيبُّ 
 استحباب الصَّالة عليه فيها.

رغم م ْنته؛ ذلك أنَّ لألنبياء حياة  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: أنَّ الصَّالة تبلغ النَّيبَّ  -
 برزخيَّة، تغاير عمنم اخللق.

فيها،  -ه وسلَّمصلَّى اهلل  علي-وفيه: تعظيم ينم اجلمعة، وتعظيم ذكر الصَّالة على النَّيبِّ  -
فإنَّ الصَّالة ِمْن أفضل العبادات، وهي فيها أفضل ِمْن غريها؛ ): (هـ6161)قال اهل رويُّ 

الختصاصها بتضاعف احلسنات إىل سبعني على سائِر األوقات، ولونن إشغال النقت األفضل 

                                 
، (6117)، وأبن داو د(6131)، وابن  ماجهْ (6163)، والدَّارميُّ (61612)، وأمحد  (6137)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة  (6)

، والبـ ْيهقيُّ يف (663)؛ له، والطََّّباينُّ يف الو ِبرْي (6176)، ويف الو َّبى(6371)، والنَّسائيُّ (3166)والبزَّار
ْستدرك(361)، وابن  ِحبَّان(6733).  وصحَّحه ابن  خ زمية(6333)الو َّبى

 
، والنَّنوي يف (6123)، واحلاكم يف امل

؛ له. والصَّناب أنَّه معلنل بعلَّة  خفيِّة يف إسناده، نبَّه عليها كبار (6666)، ويف رياض الصَّاحلني6/666األ ذكار
، والدَّ  ارقطين، وابِن العريب، والسَّخاوي، وغريهم. ينظر لالختصار: العلل؛ احلفَّاظ، كالبخاريِّ، وأيب زرعة، وأيب حامت 

 .(3166)، مع تعليق حمققيه، وم ْسند البزَّار(616)2/627البن أيب حامت
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عليه  -د األ نام بالعمل األفضل هن األكمل واأل مجل، ولوننه سيِّد األ يَّام، فيصرف يف خدمة سيِّ 
 .(6) (-الصَّالة والسَّالم

يف أفضل األوقات  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: عمنم النَّدب إىل الصَّالة على النَّيبِّ  -
فينبغي إكثارها يف األوقات الفاضلة؛ فإنَّ العمل ): (هـ6636)واألزمان، قال احلافظ السِّندي

وعلى هذا ال حاجة إىل تقييد العرض بينم اجلمعة كما الصَّاحل يزيد فضالا بناسطة فضل النقت، 
 .2) ) (قيل
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 .3/6161ِمْرقاة املفاتيح  (6)
 .331حاشية السندي على سنن ابن ماجه:   (2)
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ُُُ عليهُوسلَّم-الصالةُعلىُالنَّبي   فيُالتَّحيَّاتُ-صلَّىُاهللُ 
؟ فـ ق ال  ع ْن أيب مح  ْيد  السَّاِعديُّ  .11 ، أ نَـّه ْم ق ال نا: ي ا ر س نل  اللَِّه ك ْيف  ن ص لِّي ع ل ْيك 

َُكَماُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-للَِّه ر س نل  ا َُوذ ر يَِّتِه، َُوَأْزَواِجِه ُم َحمٍَّد َُعَلى َُصل  ُاللَّه مَّ ق ول وا:
َُكَماُبَارَْكَتَُعَلىُآِلُِإبْ َراهُِ يَمَُصلَّْيَتَُعَلىُآِلُِإبْ َراِهيَم،َُوبَاِرْكَُعَلىُم َحمٍَّدَُوَأْزَواِجِهَُوذ ر يَِّتِه،

 .(6)((ٌدَُمِجيدٌُِإنََّكَُحِمي
 :بيانُالمفردات 
 باركت:  ِمن  الَّبكة، وهي الزِّيادة والنَّماء ِمن  اخلري. -
ْيد: مبعىن حممند، ورد بصيغة املبالغة، أي: مستحق ألنناع احملامد.  -  محِ 
جميد: مبالغة ِمْن ماجد، واجملد الشَّرف. فيونن ذلك كالتَّعليل؛ الستحقاق احلمد  -

أن يونن محيد مبالغة ِمْن حامد. ويونن ذلك كالتَّعليل؛ للصالة  ِبميع احملامد. وحيتمل
املطلنبة. فإنَّ احلمد والشُّور متقاربان، فحميد قريب ِمْن معىن شونر، مناسب لزيادة األفضال 

 واإلعطاء ِلم ا ي راد ِمن  األمنر الِعظ ام. وذلك اجملد والشَّرف مناسبته هلذا املعىن ظاهرة. 
 ُمنُالحديث:أهمُماُي ستفاد 
وأزواجه وذريته، قال ابن  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: مشروعية مجع الصَّالة على النَّيبِّ  -

جائزة بدليل الوتاب والسُّنة،  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-والصَّالة على غري النَّيبِّ ): (هـ113)بطَّال
م ْن أتاه بصدقته، ويف حديث أىب محيد أمر كان ي صلِّي على   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-أال ترى أنَّه 

بالصَّالة على أزواجه وذريته، وأزواجه من غري نسبة، وهذا الباب رٌد لقنل م ْن أنور الصَّالة على 
 .(2) ( -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-غري النَّيبِّ 

وذريَّته كما واستدل به على أنَّ املراد بآل حممَّد أزواجه ): (هـ662)قال احلافظ  ابن  ح ج ر -
تقدَّم البحث فيه يف الوالم على آل حممد يف الباب الَّذي قبله، واستدل به على أنَّ الصَّالة 
على اآلل ال جتب؛ لسقنطها يف هذا احلديث، وهن ضعيٌف؛ ألنَّه ال خيلن أْن يونن املراد باآلل 

ينهض االستدالل على عدم غري أزواجه وذريَّته، أو أزواجه وذريَّته، وعلى تقدير كلٍّ منهما ال 
النجنب، أما على األول؛ فلثبنت األمر بذلك يف غري هذا احلديث، وليس يف هذا احلديث 

                                 
 .(117)، وم سلمٌ (3313)أخرجه: الب خاريُّ  (6)
 .61/666بطَّالشرح ابن  (2)
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من طريق بن طاوس، عن أيب بور بن حممَّد بن عمرو بن  (6)املنع منه، بل أخرج عبد الرزاق
، عن رجل  ِمن  الصَّحابة، احلديث املذكنر بلفظ:  ُعلىُم حمَّدُُو))ح زم  أهلُبيتهُوأزواجهُصل 

وأمَّا على الثاين؛ فناضح، واستدلَّ به البـ يـْه قيُّ على أنَّ األزواج ِمْن أهل البيت، وأيَّده  ((وذريَّته
 .(3(()2){ِإنََّماُي رِيد ُاللَّه ُلِي ْذِهَبَُعْنك م ُالر ْجَسَُأْهَلُاْلبَ ْيتُِ}بقنله تعاىل: 

أصحاب ه الصَّالة على أزواجه؛ حلقهِّن على  -سلَّمصلَّى اهلل  عليه و -وفيه: تعليم النَّيبِّ  -
األمَّة، وبيان فضلهنَّ يف ذلك، وهذا شرٌف عظيٌم، ومنزلة سامية؛ لزوجاته الطَّاهرات العفيفات، 
وهذا احلديث حجَّة على م ْن يلغ يف أمِّ املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، وم ْن مل جيعل اهلل له ننراا 

 فما له من ننر!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
َُكَماُا))، ولفظه: (3163)مصنَّف عبد الرزاق (6) َُوذ ر يَِّتِه، َُأْزَواِجِه، َُوَعَلى ُبَ ْيِتِه، َُأْهِل َُوَعَلى ُم َحمٍَّد َُعَلى َُصل  للَّه مَّ

ُم َحمَّدٍُ َُعَلى َُوبَاِرْك َُمِجيٌد، َُحِميٌد ُِإنََّك ُِإبْ َراِهيَم ُآِل َُوَعَلى ُِإبْ َراِهيَم َُعَلى َُوَأْزَواِجِهَُُصلَّْيَت ُبَ ْيِتِه، َُأْهِل َوَعَلى
َُكَماُبَارَْكَتَُعَلىُِإبْ َراِهيَمَُوَعَلىُآِلُِإبْ َراِهيَم،ُِإنََّكَُحِميٌدَُمِجيدٌُ : و ك ان  أ يب يـ ق نل  ِمْثل  ((َوذ ر يَِّتِه، . ق ال  اْبن  ط او س 

 .(ذ ِلك  
 .33سنرة األحزاب، ِمن  اآلية:  (2)
 .66/676فـ ْتح الب اري (3)
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ُ عليهُوسلَّم-َمْنُصلَّىُعلىُالنَّبي  ُصالةُصلَّىُاهللُعليهُبهاُعشًراُ-صلَّىُاهللُ 

ُ)): قال -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، أ نَّ رسنل اهلل ة  أ يب ه رير  نْ ع   .11 َُصلَّىَُعَليَّ َمْن
 .(6)((َواِحَدًةَُصلَّىُاهللَُعَلْيِهَُعْشًرا

 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
ا مِ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ لصَّ فيه: فضل ا - القرب العظيمة، بأنَّ  ن  ، وأهنَّ

 صلَّى اهلل عليه ِبا عشراا. ،صلَّى عليه صالة واحدة نْ م  
حيم، فيا محن الرَّ ادق األمني،  واجملازي هن اهلل الرَّ املخَّب ِبذا الفضل هن الصَّ أنَّ وفيه:  -

 فنز الفائزين.
يدعنا له؛ ولون ليس ذلك من  ته أنْ أمَّ  نْ مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-يبِّ وفيه: طلب النَّ  -

صلَّى اهلل  -ه اعات اليت يثابنن عليها مع أنَّ باب سؤاهلم، بل أمره بذلك هلم كأمره هلم بسائر الطَّ 
دى، فله مثل ة إىل كل ه  ما يعملننه، وهن داعي األمَّ  له مثل أجنرهم يف كلِّ  -عليه وسلَّم

حدهم عشراا، وله ي على أ  صلِّ اهلل ي   نا عليه؛ فإنَّ بعنه فيه. وكذلك إذا صلُّ ما اتَّ  نرهم يف كلِّ أج
عاء قد أعطاهم اهلل أجرهم عليه، وصار عائهم له، فذلك الدُّ د   نْ مثل أجنرهم مع ما يستجيبه مِ 

ة األمَّ  ن  طلب مِ  -عليه وسلَّم صلَّى اهلل  -اهلل عليه، إذاا فالنَّيبُّ  ن  فع نعمة مِ النَّ  ن  ما حصل له به مِ 
 .(2)على ذلك ذي يدلُّ نا عليه؛ ليجازيهم اهلل على ذلك، وسيأيت احلديث الَّ صلُّ ي   أنْ 

 

 

 

 

 

                                 
 .(116)أخرجه: م ْسلمٌ   (6)
 .6/632ينظر: جممنع الف ت اوى  (2)
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عليهُوسلَّمُ-ي صل يُعلىُالنَّبي ُُنُْيُعلىُمَُصلُ المالئكةُتُ  ماُدامُالعبدُُ-ُصلَّىُاهللُ 
عليهُوسلَّم-يُعلىُالنَّبي ُصلُ يُ   -صلَّىُاهللُ 

:  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اللَِّه  ، قال: قال رسنل ن ع امِر بِن ربِيعة ، عن أ بِيهع .13
،ُفَ ْلي  ْقِلْلُِمْنَُذِلَكُاْلَعبُْ)) َُلْمُتَ َزِلُاْلَماَلِئَكة ُت َصل يَُعَلْيِهَُماَُداَمُي َصل يَُعَليَّ د َُمْنَُصلَّىَُعَليَّ

 .(6)((َأْوُلِي ْكِثرُْ
 لحديث:أهمُماُي ستفادُمنُا 
، وأنَّ املالئوة ت صلي على م ْن -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: فضل الصَّالة على النَّيبِّ  -

 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ي على النَّيبِّ ي صلِّ 
قال احلافظ . -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الصَّالة على النَّيبِّ  ن  فيه: حٌث على اإلكثار مِ  -

 
 
من التفريط يف  فيه حتذيرٌ  ،مبا فيه اخلرية يف املخريَّ  ،خيري بني اإلعالمالتَّ ): (هـ6136)ناويامل

 .2) ) (من معىن التهديد حتصيله، فهن قريبٌ 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                 

، (6161)2/263، وابن  أيب ش ْيبة(613)، وابن  اجل ْعد(3666)، وعبد  الرَّزاق(6236)أخرجه: الطَّيالسيُّ   (6)
يد(66163)وأمحد   ، (6161) األوسط، والطََّّباينُّ يف(7631)، وأبن يـ ْعلى(317)، وابن  ماجهْ (367)، وعبد بن مح 

، وضعَّف أحد (261)، وصحَّحه املقدسيُّ يف املختارة(6167)، والبيهقيُّ يف الشُّعب6/661وأبن ن عيم  يف احلِلية
مة م غلطاي يف شرح ابن ماجهْ  . 6/131، وفـ ْيض الق دير6/662، وانظر: مصباح الزُّجاجة2/612أسانيده العالَّ

: وإسناد احلديث مبجمنع طرقه ال ب  أس به. واهلل تعاىل أعلم، وقد حسَّنه األلباين وشعيٌب رمحهما اهلل تعاىل.قلت 
 .6/121فـ ْيض القدير  (2)
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ُ عليهُوسلَّم-الصَّالةُعلىُالنَّبي  ئات،ُ،ُوكفَّارةُللسيُ مضاعفةُللحسناتُ-صلَّىُاهللُ 
ُرجاتورفعُللدَُّ

ُ)): أ نَّه  قال  -هماعنرضي اهلل -عن عبِد اللَِّه بِن ع م ر   .14 صلَّى -َمْنَُصلَّىَُعَلىُالنَِّبي 
ُُُ-اهلل  عليه وسلَّم َُعْشر  َُله  َُور ِفَع َُسي َئاٍت، َُعْشر  َُعْنه  ُح طَّ َُأْو َُحَسَناٍت، َُعْشر  ُلَه  ك ِتَبْت

 .(6)((َدرََجاتٍُ
 :بيانُالمفردات 
 رت.حطَّ: أي ح طَّت وكفِّ  -
 ُ:ُأهمُماُي ستفادُمنُالحديث
 صلَّى عليه صالة  نْ ، وأنَّ م  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-يلة الصَّالة على رسنل اهلل فيه: فض -
فع عشر درجات، كٌل حبسب ئات، ور  ت عنه عشر سيِّ تبت له عشر حسنات، أو حطَّ ك  واحدةا  

 حاله، واهلل يضاعف ملن يشاء.
دة ذكره وإن كانت احلسنة وفائ ،ةا عالية يف اجلنَّ تبا اي ر   ((جاتٍُرَُلهُعشرُدَُُعَُِفُر ُوَُ))قنله:  -

ومل  ،ه ذكر من ذكرهفوذا جعل جزاء ذكر نبيِّ  ،ه سبحانه مل جيعل جزاء ذكره إال ذكرهأنَّ  ؛بعشر  
 .(2)!فع املذكنرينوالرَّ  بل زاده احلطَّ  ،يوتف بذلك

 

 

 

 

 

                                 
احلديث منقنف لفظاا، مرفنع حوماا، لذا هذا و  ، وإسناده ضعيف؛ للجهالة.(6136)أخرج روايته: ابن أيب شيبة   (6)

 أدخلناه يف كتابنا هذا.
 .1/613ينظر: فيض القدير  (2)
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عليهُوسلَّم–ُالنَّبيُُّ ُتهلَُمْنُي صل يُعليهُِمْنُأ مَُّضُْيسجدُشكًرا؛ُلعظيمُفَُُ-صلَّىُاهللُ 

ُ)): قال -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، أ نَّ النَّيبَّ ع ْنف   عن عبد الرَّمحِن بن .15 َسَجْدت 
ُأَْباَلِنيُِفيُأ مَِّتي؛ َُحَسَناٍت،َُوم ِحَيُُش ْكًراُِلَرب ي؛ُِفيَما ُك ِتَبْتَُله َُعْشر  َُصاَلًة َمْنَُصلَّىَُعَليَّ

َُسي َئاتٍُ  .(6)((َعْنه َُعْشر 
 ت:بيانُالمفردا 
 أبالين: أي فيما أنعم عليَّ وتفضَّل، واإلبالء: اإلنعام. -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
صلَّى عليه صالة واحدة   نْ ، وأنَّ م  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: فضل الصَّالة على النَّيبِّ  -

 ئات.يت عنه عشر سيِّ تبت له عشر حسنات، وحم  ك  
 ، حّتَّ أنَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ الة على النَّ وفيه: عظيم فضل أجر الصَّ  -

الوثري، فينبغي  الفضل العظيم، واخلريِ  ن  مِ  سجد شوراا؛ ملا هلا -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- أنَّه
، حّت ناله هذا اخلري -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-للمؤمن أْن حيمد اهلل على أْن جعله من أمَّة النَّيبِّ 

 -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ابقة، أال ترى كيف أنَّ النَّيبَّ علم مثله يف األمم السَّ ذي ال ي  الَّ  ،العظيم
صلَّى اهلل  عليه -ته أمَّ  نْ ة له وألمته؟! فاحلمد هلل الذي جعلنا مِ ة اخلاصَّ سجد شاكراا؛ هلذه اخلرييَّ 

 . -وسلَّم
ُ

ُ

ُ

 

 

                                 
، والبـ يـْه قيُّ يف الوَّبى (617)يـ ْعلى ، وأبن(6111)، والبـ زَّار(6111)، وأمحد  (6717)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة  (6)

 .3/171، وجنَّد أحد أوجه روايته العقيلي يف الضُّعفاء(2163)، وصحَّحه احلاكم(3337)
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ُ عليهُوسلَّم-َمْنُصلَّىُعلىُالنَّبي  صلَّىُاهللُعليهُبهاُعشرُُ،حدةصالةُواُ-صلَّىُاهللُ 
 !عنهُبهاُعشرُسيئاتُصلوات،ُوحطَُّ

َمْنَُصلَّىُ)) :-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- ، قال: قال رسنل  اللَّه عن أ نس بِن مالك   .16
َُواِحَدًة،َُصلَّىُاللَّه َُعَلْيِهَُعْشَرَُصَلَواٍت،َُوَحطََُّعْنه َُعْشَرَُسي َئاتٍُ  .(6)((َعَليَّ

 دات:بيانُالمفُر 
 .فَّر: أي كحطَّ  -
 :أهمُماُيستفادُمنُالحديث 
صالة واحدة صلَّى اهلل عليه ِبا  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-صلَّى على النَّيبِّ  نْ فيه: أنَّ م   -

 ،قال القاضي: معناه رمحته): (هـ171)نويئات، قال اإلمام النَّ عنه ِبا عشر سيِّ  عشراا، وحطَّ 
الة وقد يونن الصَّ  :، قال{اهَُالُِثَُمَُْأُُرةَُشُْعَُُهُ لَُف َُُةُِنَُسَُالحَُِبُُاءَُجَُُنُْمَُ}وتضعيف أجره، كقنله تعاىل: 

ُذََكْرت ه ُ)) :على وجهها، وظاهرها تشريفاا له بني املالئوة، كما يف احلديث َوِإْنُذََكَرِنيُِفيَُمََلٍ
ه مُْ َُخْيٍرُِمن ْ  .3) )2) )ُ((ِفيَُمََلٍ

عائه د   نْ أفضل مِ  -ى اهلل  عليه وسلَّمصلَّ -وفيه: أنَّ صالة العبد على رسنل اهلل  -
 .(1)لنفسه

 

 

 

 
                                 

فرد(66336)، وأمحد  (6713)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة  (6)
 
، والنَّسائيُّ يف الوَّبى (113)، والب خاريُّ يف األ دب امل

، واحلاكم  (311)، وصحَّحه ابن  ِحبَّان(611)؛ له، والف اكهيُّ يف فنائده(12)يلة، ويف ع مل الينم واللَّ (3617)
ختارة(2166)

 
 .(6616)، واملق دسيُّ يف امل

 ، ِمْن حديِث أيب ه ريرة رضي اهلل عنه.(2176)، وم سلمٌ (7116)أخرجه: الب خاريُّ  (2)
 .1/626شرح النَّنوي على م سلم   (3)
 .61/236ينظر: التَّننير (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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عليهُوسلَّم-يَُّغونُالنَّبُِيبلُ ُ؛كةُسيَّاحونمالئُِ  هتُِمَُّأ ُُنُْالسَّالمُمُُِ-صلَّىُاهللُ 

ِإنَُّ)) :-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، قال: قال رسنل  اللَِّه مسعند  ِد اللَِّه بنِ عب نْ ع   .11
 .(6)((ي  بَ ل غ وِنيَُعْنُأ مَِّتيُالسَّاَلمَُُ؛يَنُِفيُاأْلَْرضُِلِلَِّهَُماَلِئَكًةَُسيَّاحُِ

 :بيانُالمفردات 
 رض.يف ساحة األ   ارين بوثرة  احني: أي: سيَّ سيَّ  -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
بعد منته؛ إْذ أنَّ اهلل  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-يبلغ النَّيبَّ  -الةوكذا الصَّ -الم فيه: أنَّ السَّ  -

ته، قال اإلمام مَّ أ   نْ الم مِ السَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبَّ غنن النَّ بلِّ ني بذلك، ي  وة خاصِّ مالئِ  وكَّل
ر وإجالل ملنزلته، حيث سخَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-لرسنل اهلل  تعظيمٌ  :وفيه): (هـ713)ييبُّ الطِّ 

  ؛وة الوراماملالئِ 
 
 .2) ) (مفخَّ هلذا الشأن امل

 تزكية   نْ مِ  ا؛ ملا فيه-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ الة على النَّ لصَّ غيب على اوالرتَّ  فيه: احلثُّ و  -
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ي عليه للمصلِّ 

 .3) ) -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-للنَّيبِّ  غه املالئوة  بلِّ سالم البعيد ت   أنَّ وفيه:  -

 

 

 

 

 

                                 
، ويف (6262)، والنَّسائيُّ (2661)، والدَّارميُّ (3113)، وأمحد  (6716)، وابن  أيب ش ْيبة(36661)أخرجه: ع ْبد  الرزاق (6)

، والبـ ْيهقيُّ يف 1/211، وأبن ن عيم  يف احلِلية(61623)، والطََّّباينُّ يف الوبري(626)؛ له، والشَّاشيُّ (6211الو َّبى
ستدرك(361)؛ له،  وصحَّحه ابن  ِحبَّان(6161)ب، ويف الشُّع(673)الدَّعنات

 
 .(3671)، واحل اكم يف امل

 .3/6113شرح املِْشواة (2)
 .6/237ينظر: جممنع الف تاوى (3)
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ُ عل-الصَّالةُعلىُالنَّبي  ُالوَُُ-يهُوسلَّمصلَّىُاهللُ   هدُِالُِوَُدُبُِلَُمنُبر 

ُاللََّهُ)) :-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- ، قال: قال رسنل اللَّهر  عن ع مَّار  بن ياس .18 ِإنَّ
ُأَُ ُاْلِقَياَمِةُِإالَّ َُأَحٌدُِإَلىُيَ ْوِم َغِنيُبْ لَُوَكََّلُِبَقْبِريَُمَلًكاَُأْعطَاه َُأْسَماَعُاْلَخاَلِئِق،َُفاَلُي َصل يَُعَليَّ

 .(6)((بِاْسِمِهَُواْسِمُأَبِيِه،َُهَذاُف اَلن ُاْبن ُف اَلٍنَُقْدَُصلَّىَُعَلْيكَُ
 :بيانُالمفردات 
، مِ ق: أي قنَّ أمساع اخلالئِ  - ، وجنٍّ، إِ  نْ ة يقتدر ِبا على مساع ما ينطق به كلُّ خملنق  نس 

 ا.وغريمِه  
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-نَّيبِّ الة على الفيه: حثٌّ على الصَّ  -
 سمع صالة كل أحد  وإن كثرت وكانت يف حني  ي   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: أنَّه  -

 ز عنده كل أحد عن غريه.، ويتميَّ واحد  
النالد  النلد بنالده؛ ذلك أنَّ  رِّ بِ  نْ مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ وفيه: أنَّ الصَّ  -

 لد.بصالة الن  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-كر عند النَّيبِّ ي ذ 

 

 

 

 

 

 

                                 
، واللَّفظ له، وابن  (6126)، والبزَّار(3312، ويف املطالب العالية(6131)أخرجه: احلارث كما يف ب غية الب احث  (6)

قرئ يف م عجمه2/712ن الشَّيخ يف الع ظمة، وأب(621)األ عرايبِّ 
 
، احلديث أستغربه  البزَّار، وأ نوره (766)، وابن  امل

 .61/612، وينظر: جممع الزَّوائد3/216الع قيليُّ يف الضُّعفاء
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عليهُوسلَّم-رسولُاهللُُدهُ نُْرُعُِكُِذُ ُنُْمَُُيلُ خُِالبَُ ُصل ُعليهفلمُيُ ُ-صلَّىُاهللُ 

صلَّى اهلل  عليه - قال: قال رسنل اللَّه -رضي اهلل عنهما-عليٍّ  سني بنِ احل   نِ ع   .19
ُِعْنَده ُفَ َلْمُي َصل َُعَليَُِّإنَُّاْلَبِخيَلَُمْنُذُ )): -وسلَّم  .(6)((ِكْرت 

 :بيانُالمفردات 
 حيح.خل، والبخيل الشَّ البخيل: أي كامل الب   -
 :ُأهمُماُي ستفادُمنُالحديث
 ف.ير عند ذكر امسه الشَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: احلث على الصَّالة على النَّيبِّ  -
ه ؛ ألنَّ ناكما ه   (2)ةاعة املستحقَّ أداء الطَّ  تواسل عن نْ خل م  وفيه: أنَّه قد ينصف بالب   -

يه ، وملا فه امتثاالا لألمرِ  عليه أداؤ  يتعنيَّ  داء حقٍّ أ   نْ وامتنع مِ  الة عليه قد شحَّ الصَّ  ن  بامتناعه مِ 
نفسه،  نْ وخبل ع   ا شحَّ يف سعادته األبدية، بل يف احلقيقة إَّنَّ  زئية ملن كان سببااموافأة ج   نْ مِ 

ه بالعطاء، فبهذا وال تنقص خزائن   ،عطي بال حساب  ن ي  ممَّ  عظيمٌ  يصل إليها عطاءٌ  ومنعها أنْ 
 .(3)ةمن غري أدىن مشقَّ  ،لوان يوتاهلا باملويال األوىف ؛اليت لناله ،ح تفنته تلك الوننزالشُّ 

 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: التغليظ على ترك الصَّالة على رسنل اهلل  -
 على أمَّته. -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-لنَّيبِّ وفيه تعظيم حقِّ ا -

 

 

 
                                 

مذيُّ 6/616، والبخاريُّ يف التَّأريخ الوبري(6731)، وأمحد  (736)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة (6) ، (3611)، والرتِّ
، واحلاكم  يف (2666)، والطََّّباينُّ يف الوبري(1771)، وأبن يـ ْعلى(6111)، والنَّسائيُّ يف الوَّبى(6312)لبزَّاروا

ْستدرك
 
مذيُّ عقيبه: (6111)، ويف الشُّعب(676)، والبـ ْيهقيُّ يف الدَّعنات(2166)امل هذا حديٌث )؛ له. قال الرتِّ

أشار الب خاريُّ والنَّسائيُّ ، و (121)، واملقدسيُّ يف املختارة(366)، وصحَّحه ابن  ِحْبان(ح س ٌن صحيٌح غ رِيبٌ 
 . (311)3/612والبـ ْيهقيُّ إىل ِعلَّة اإلرسال، وهي االنقطاع. إال أنَّ الدَّارقطين رجَّح الن ْصل كما يف العلل

 .663قلت: واخلَّب مبجمنع طرقه ال بأس به. وينظر القنل البديع: 
 .66/673ينظر: فتح الب اري (2)
 .7/637ينظر: دليل الف احلني (3)
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عليهُوسلَّم-رُعندهُرسولُاهللُكُِذُ ُنُْمَُُرَِغَمُأنفُ  ُفلمُي صل ُعليهُ-صلَّىُاهللُ 

ُرَج ٍلُ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، قال: قال رسنل اللَّه ر ة  أيب ه ري نْ ع   .32 رَِغَمُأَْنف 
ُِعْنَده ُفَ َلْمُي َصل ُعَُ َُله ،َُورَِغَمُذ ِكْرت  ُرََمَضاَنُفَ َلْمُي  ْغَفر  ُرَج ٍلُأََتىَُعَلْيِهَُشْهر  ،َُورَِغَمُأَْنف  َليَّ

،ُفَ َلْمُي ْدِخاَله ُاْلَجنَّةَُ ر  ُرَج ٍلَُأْدَرَكُأَبَ َوْيِهُاْلِكب ْ  .(6)((أَْنف 
 :بيانُالمفردات 
عاء، أو د   ،ا خَّبوهن إمَّ ل وهان، أي: ذ   اب.أنف: أي التصق بالرغام، وهن الرتُّ  م  غِ ر   -

 ،ه بأربع كلماتدر بأن يتفنَّ ق   نْ جمازاة برتك تعظيمي، وقيل: خاب وخسر م   ؛ه ذلٌ ق  حل ِ  :أي
 .عنه عشر خطيئات رجات، وحيطُّ اهلل، ويرفع ِبا عشر د   ن  فينجب لنفسه عشر صلنات مِ 

 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
-عند ذكر امسه  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه هتديٌد ووعيٌد ملن ال ي صلِّي على رسنل اهلل  -

ذكر رجاء دخنل اجلنان )بقنله:  (هـ361)بنَّب عليه ابن ِحبَّان، وقد -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم
ريان عند إغضائه مع خنف دخنل النِّ  ،عند ذكره -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ي على املصطفى املصلِّ 

 .2) )(ما ذكرهعنه كلَّ 
كناية عن غاية   ((فالنٍُُنفُ َأُُمَُغُِرَُ))قنهلم:  ر أنَّ وقد تقرَّ ): (هـ713)ييبُّ قال اإلمام الطِّ  -

عبارة عن تعظيمه وتبجيله، فمن  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ النَّ  الة علىالصَّ  ل واهلنان، وأنَّ الذُّ 
مل  نْ ارين، وم  ، ورفع قدره يف الدَّ مه اهلل  وحبيبه عظَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-م رسنل اهلل عظَّ 

إجراء كلمات  نْ ن مِ يتموَّ  املؤمن املعتقد أنْ  ن  بل مِ  ،العاقل ن  فاملعىن: بعيد مِ  ،يعظمه أذله اهلل  
 درجات له، وحبطِّ  ، وبرفع عشرِ وجلَّ  اهلل عزَّ  ن  فيفنز بعشر صلنات مِ  ،لسانه معدودة على

ضرب عليه ، وي  حيقره اهلل تعاىل ت عنه، فحقيق بأنْ فنَّ  ي  مل يغتنمه حّتَّ  عشر خطيئات عنه، مثَّ 

                                 
فرد(7166)أخرجه: أمحد    (6)

 
مذيُّ (111)، والب خاريُّ يف األدب امل ، والطََّّباينُّ يف (6661)، والبزَّار  (3616)، والرتِّ

مذي عقيبه: (672)، والبـ ْيهقيُّ يف الدَّعنات  (6331)األوسط ا)، وقال الرتِّ ا حديٌث حسٌن غ رِيٌب ِمْن هذ  ، (النْجه ه ذ 
ْستدرك(316)، وابن  ِحبَّان(6666)وصحَّحه ابن  خ زمية

 
 .(2161)، واحلاكم يف امل

فرد(7166)أخرجه: أمحد    (2)
 
مذيُّ (111)، والب خاريُّ يف األدب امل ، والطََّّباينُّ يف (6661)، والبزَّار  (3616)، والرتِّ

مذيُّ عقيبه: ، وقال ال(672)، والبـ ْيهقيُّ يف الدَّعنات  (6331)األ وسط ا حديٌث حسٌن غ رِيٌب ِمْن هذا النْجه)رتِّ ، (هذ 
ْستدرك(316)، وابن  ِحبَّان(6666)وصحَّحه ابن  خ زمية

 
 .(2161)، واحلاِكم يف امل
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 .6) )(اهلل تعاىل ن  بغضب مِ لة واملسونة، وباء الذِّ 
 ، وال شكَّ أنَّ املرأة كذلك. (الرجل)يف احلديث ذكر -
وجنب  احلنابلة، ن  ة مِ بطَّ  املالوية، وابن   ن  مِ  عبد الَّبِّ  أخذ منه بعض احلنفية، وابن   -

) ر  كِ ما ذ  لَّ ك    - صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة عليه الصَّ 
 (2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .3/6111ينظر: ش رْح املِْشواة  (6)
 .7/631ينظر: د ليل الف احلني  (2)
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ُ عليهُوسلَّمُ-الصَّالةُعلىُالنَّبي  ُيفيهاُزكاةُللمصلُ ُ-صلَّىُاهللُ 

َُعَليَُّ)): قال -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-عِن النَّيبِّ  ة  أيب هرير  نْ ع   .31 فَِإنَُُّ؛َصلُّوا
ُِليُاْلوَُ ُاللََّه َُلك ْم،َُوَسل وا ُزََكاٌة َُعَليَّ : وِإمَّا أ خَّبه م فقال ،فِإمَّا سأ ل نه  فأ ْخبـ ر ه م ((ِسيَلةَُالصَّاَلَة

ُرَج ٌلَُواِحدٌُُ،ِهَيَُأْعَلىَُدرََجٍةُِفيُاْلَجنَّةُِ))  .(6) ((َأْرج وَُأْنَُأك وَنُأَنَاُه وَُُ،اَلُيَ َنال َهاُِإالَّ
 :بيانُالمفردات 
 وبركة. ،أي طهرةزكاة لوم:  -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 . -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-على الصَّالة على النَّيبِّ  فيه: حثٌ  -
  ي، وإالَّ فالنَّيبُّ فيها زكاة للمصلِّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: بيان أنَّ الصَّالة على النَّيبِّ  -

، إذاا ليست صالتنا عليه هقد صلَّى عليه اهلل سبحانه وتعاىل ومالئوت   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-
الة أحسن إلينا، وفائدة الصَّ  نْ اهلل أمرنا مبوافأة م   مثلنا ال يشفع له، لونَّ  ا له، فإنَّ ة منَّ شفاع

 
 
 . -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- صلى عليهترجع إىل امل

ا كانت  - زكاة للمصلَّي؛ ألنَّ الصَّالة عليه  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم–الصالة على النَّيبِّ  إَّنَّ
 نْ ه ع  ، واالشتغال بأداء حقِّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، وتعظيم رسنله مشتملة على ذكر اهلل

 .(2)عاء له على نفسهمقاصد نفسه، وإيثاره بالدُّ 

ُ

ُ

ُ

                                 
مذيُّ (6771)، وأمحد  (237)ن ْيه، وإسحاق بن  ر اه  (36761)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة  (6) ، واحلارث يف (3162)، والرتِّ

مذيُّ وغيـْر ه.(216)، والطََّّباينُّ يف األوسط(1161)أبن يـ ْعلى، و (6112)م ْسنده  ، وإْسناده ضعيٌف كما نصَّ الرتِّ
ه صالة من اهلل قال البارزي يف اخلصائص: من خناصه أنه ليس يف القرآن وال غري ). وجاء فيه: 1/213فيض القدير  (2)

على غريه، فهي خصيصة اختصه اهلل ِبا دون سائر األنبياء. قال احلليمي: واملقصند بالصالة عليه التقرب إىل اهلل 
 .(بامتثال أمره وقضاء حق الناسطة الورمية
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ُ عليهُوسلَّم-الصَّالةُعلىُالنَّبي   ِمَنُالقلبُ-صلَّىُاهللُ 

َمْنَُصلَّىُ)): قال -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-اللَِّه  ، أ نَّ رسنل عن أ يب بـ ْرد ة  بِن نِي ار   .31
َُصاَلًةَُصاِدقًاُِمْنُقَ ْلِبِه،َُصلَّىُاللَّه َُعَلْيِهُِبَهاَُعْشَرَُصَلَواٍت،َُورَفَ َعه ُِبَهاَُعْشَرَُدرََجاٍت،ُ َعَليَّ

َُسي َئاٍت،ُوََكَتَبَُله َُعْشَرَُحَسَناتٍُ  .(6)((َوَمَحاَُعْنه َُعْشر 
 :بيانُالمفردات 
 ا.أي خملصا قلبه:  نْ صادقاا مِ  -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
د ذلك ، وقد سبق معنا ما يؤكِّ صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ فيه: حٌث على الصَّ  -

 يف أحاديث كثرية.
؛ ألنَّ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم–يف الصَّالة على النَّيبِّ  أكيد على أمهية اإلخالصفيه: التَّ  -

 العاملني. هلل ربِّ  ؛دق واإلخالصقق فيها الصِّ حي   نْ الة عبادة، ينبغي للعبد أالصَّ 
اهلل عشر  ن  به نال مِ لْ قـ   نْ ادقاا مِ ص   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-صلَّى على النَّيبِّ  نْ وفيه: أنَّ م   -

فاهلل احلمد ئات، وكتب له عشر حسنات، عنه عشر سيِّ  تصلنات، ورفع عشر درجات، وحمي
 ة.واملنَّ 

يشاء بفضله  نْ جيازي باملثنبة م   نْ هن اهلل تعاىل، ال أحد غريه، فهن م   وفيه: أنَّ اجملازي -
 سبحانه وتعاىل.

 

 

 

 

                                 
، (671)ْيهقيُّ يف الدَّعنات، والبـ  (611)، وابن  ِبشران يف أماليه(663)، والطََّّباينُّ يف الو ِبري(3733)أخرجه: البـ زَّار    (6)

 .666واللَّفظ له، وال يصحُّ إسناده، وقد سبق ما يشهد ملعناه. وينظر: القنل البديع؛ للسَّخاوي: 
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ُكلَّعاءَُدُ ُلعَُجَُُنُْمَُُثوابُ  عليهُوسلَّم-هُلرسولُاهللُه  -صلَّىُاهللُ 

، ع ْن أ بِيهِ  .33 صلَّى اهلل  عليه -: ك ان  رسنل  اهلل ، قال ع ِن الطُّف ْيِل بِن أ يب ِّ بِن كْعب 
ُالنَّاسُ )): ِإذ ا ذ ه ب  ثـ ل ث ا اللَّيِل قام  فقال -موسلَّ  ُأَي َُّها ُاللَّهَُُ،يَا ُاللَّهَُُ،اذْك ر وا َجاَءِتُُ،اذْك ر وا

ُالرَّاِدَفةُ ُ،الرَّاِجَفةُ  ُِفيهُُِ،تَ ْتبَ ع َها ُِبَما ُاْلَمْوت  ُِفيهُُِ،َجاَء ُِبَما ُاْلَمْوت  : ي ا ((َجاَء ، ق ال  أ يب ٌّ: قـ ْلت 
:  ،ِإينِّ أ ْكِثر  الصَّال ة  ع ل ْيك   ،ر س نل  اهللِ  ُِشْئتَُ))ف و ْم أ ْجع ل  ل ك  ِمْن ص ال يت؟ فـ ق ال  : ((َما . ق ال 

 : : الرُّب ع ، ق ال  ٌرَُلكَُُ،َماُِشْئتَُ))قـ ْلت  : ((فَِإْنُِزْدَتُفَ ه َوَُخي ْ ، ق ال  : النِّْصف  َماُِشْئَت،ُ))، قـ ْلت 
َُلكَُ ٌر َُخي ْ ُفَ ه َو ُزِْدَت : ((فَِإْن : ف الثُـّل ثـ نْيِ، ق ال  : قـ ْلت  ٌرُ))، ق ال  َُخي ْ ُفَ ه َو ُزِْدَت ُفَِإْن ُِشْئَت، َما

: ((َلكَُ : أ ْجع ل  ل ك  ص ال يت ك لَّه ا ق ال  َُلَكَُذنْ ب كَُ))، قـ ْلت   .(6)((ِإًذاُت ْكَفىَُهمََّك،َُوي  ْغَفر 
 :بيانُالمفردات 
 فخة األوىل.النَّ : اجفةالرَّ  -
 انية.ة الثَّ فخالنَّ  :ادفةالرَّ  -
زن، نيا، فهن على قابل، خبالف احل  أمر الدِّين والدُّ  نْ ما يقصده املرء مِ  هن اهلمُّ مهُّك:  -

.أمر  فهن على   ماض 
 :ُأهمُماُي ستفادُمنُالحديث
الفنت والباليا؛ ذلك أنَّ  ن  جناة مِ فيها  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ فيه: أنَّ الصَّ  -

 صلَّى اهلل   نْ ، وم  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-لِّي على رسنله صي   نْ ي صلِّي على م   نْ على م   اهلل يصلِّي
 عليه ماذا عليه؟

 لنفسه. ؛جلالرُّ  عاءِ د   نْ خري مِ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: أنَّ الصَّالة على النَّيبِّ  -
 .-عليه وسلَّم صلَّى اهلل  -الة على النَّيبِّ حابة على الصَّ فيه: حرص الصَّ  -
 ة لول شيء.وصفة طبيَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: أنَّ الصالة على النَّيبِّ  -
  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ه صالة وسالماا على رسنل اهلل جعل دعاءه كلَّ  نْ وفيه: أنَّ م   -

                                 
يد  يف املنت خب(26212)، وأمحد  (6711)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة (6) مذيُّ (671)، وعبد  بن  مح  ، واللَّفظ له، (2167)، والرتِّ

ستدرك(6166)شُّعبوالبـ يـْه قيُّ يف ال
 
مذيُّ، وصحَّحه احلاكم يف امل ، واملقدسيُّ يف (3676). احلديث حسَّنه الرتِّ

ختارة
 
، وحسَّنه ابن  م ْفلح يف اآلداب (67273)61/611، وجنَّد إسناده اهليثميُّ يف جم ْمع الزَّوائد(6667)امل

 .66/616، واحلافظ  ابن  حجر  يف الفتح6/616الشَّرعية
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 ه.دنياه وأخراه، وغفر له ذنب   ك في همَّ 
ذي أدعن به لنفسي، ومل عائي الَّ د   نْ أجعل لك مِ  املعىن كم): (هـ713)قال اإلمام الطِّييب -

حيدَّ له يف ذلك  أنْ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبُّ ومل ير النَّ  ذلك، نْ مِ  عارضه؛ لينقفه على حدٍّ يزل ي  
ال يغلق عليه باب املزيد ثانياا، فلم يزل جيعل األمر  ، مثَّ  تلتبس الفضيلة بالفريضة أوالا ئالَّ ل؛ اد  ح  

ُكلَّإذًُ))حّت قال:  ،املزيد ث علىواحل ،غيبلقرينة الرتَّ  اعياافيه مر  ، أي ((هااُأجعلُلكُصالتي
ُيكفيُ))يك بدل ما أدعن به لنفسي، فقال: صلي علأ   أمر  نْ ما يهمك مِ : أي ،((همكإذًا

 صلَّى اهلل  -سنل وتعظيم الرَّ  ،ة عليه مشتملة على ذكر اهلل تعاىلالالصَّ  دينك ودنياك؛ وذلك ألنَّ 
نفسه، وما أعظمها  عاء علىوإيثاره بالدُّ ه عن مقاصد نفسه، ، واالشتغال بأداء حقِّ -عليه وسلَّم

ة مرَّ  ىالعبد إذا صلَّ  ر أنَّ قد تقرَّ وأقنل: ...، !ة اآلثاركرمي  اإلخطار، وأعمال   جليلةِ  خالل   نْ مِ 
ق املنافقة هلل، وفِّ  ىه إذا صلَّ عشرة، وأنَّ عليه  وجلَّ   عزَّ اهلل ىصلَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ النَّ  على

 . فأىنَّ {يُ بُِالنََُّلىعَُُنَُوُْلُّصَُي ُُهُ تَُكَُالئُِمَُوَُُاهللَُُنَُِّإُ}: بني يف قنله تعاىلاملالئوة املقرَّ  ودخل يف زمرة
 .6) ) (؟!ينازي هذا دعاءه لنفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .3/6111ْشواةشرح املِ  (6)
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ُ عليهُوسلَّم-السَّالمُعلىُالنَّبي   وفاتهغهُبعدُيبلُ ُ-صلَّىُاهللُ 

َماُِمْنَُأَحٍدُي َسل ْمُ)): الق   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، أ نَّ رسنل اللَّه  ريرة  أيب ه   نْ ع   .34
ُر وِحي َُردَُّاللَّه َُعَليَّ ُِإالَّ  .(6)((َحتَّىَُأر دََُّعَلْيِهُالسَّاَلمَُُ؛َعَليَّ

 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 . -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الم على النَّيبِّ فيه: احلثُّ على السَّ  -
صلَّى اهلل  -يبلغه بعد وفاته، وأنَّه  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الم على النَّيبِّ فيه: أنَّ السَّ و  -

 .(2)على من ي سلِّم عليه يردُّ  -عليه وسلَّم
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: إشارة إىل عظيم الصِّلة بني األمة وبني نبيها  -
وال  عد املسافات،ه ب  ما ضرَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-سلَّم على النَّيبِّ  نْ وفيه: أنَّ م   -

 .بأمر اهلل تعاىل -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة تبلغه الم والصَّ فالسَّ  احلناجز وال عنائق الطرقات،

 

 
                                 

؛ له. (3161)، ويف ش عب اإلميان(676)، والبـ يـْه قيُّ يف الدَّعنات(2116)، وأبن داو د(61666)أخرجه: أمحد   (6)
ْنوي: (331)احلديث صحَّحه اإلمام النَّنوي يف األذكار

 
لقِّن 661، وجنَّده ابن  عبد اهلادي يف الصَّارم امل

 
، وابن  امل

ورواته ): 1/166، وقال احلافظ يف الفتح(6123)والِعراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء، 1/233يف الب ْدر املنري
  .(ثقاتٌ 

: 1/166وظاهر هذا احلديث ي شول على األحاديث اليت ت صرحِّ بأنَّ األنبياء أحياء يف قبنرهم، قال احلافظ يف الفتح (2)
ماُِمْنُأحٍدُي سل مُ))أيب هريرة رضي اهلل عنه رفعه:  وممَّا يشول على ما تقدَّم ما أخرجه أبن داو د من وجه آخر  عن)

ُر وحيُحتَّىُأردَُّعليهُالسَّالم ُإالُردَُّاهللُعليَّ ، ورواته ثقات، ووجه اإلشوال فيه؛ أنَّ ظاهره أنَّ عند الرُّوح ((عليَّ
 إىل اجلسد يقتضي انفصاهلا عنه، وهن املنت، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجنبة: 

ا ت عاد مثَّ تنزع، مثَّ تعاد.  ((رَدَُّاهللُعليَُّروحي))املراد بقنله:  أحدها: أنَّ   أنَّ ردَّ روحه كانت سابقة عقب دفنه، ال أهنَّ
 الثاين: سلَّمنا، لون ليس هن نزع منت، بل ال مشقَّة فيه. 

 الثالث: أنَّ املراد بالرُّوح امللك املنكل بذلك. 
 فتجنز فيه ِمن جهة خطابنا مبا نفهمه. الرابع: املراد بالرُّوح النُّطق، 

اخلامس: أنَّه يستغرق يف أمنر املإل األعلى، فإذا سلَّم عليه رجع إليه فهمه؛ ليجيب م ْن سلَّم عليه، وقد استشول ذلك من 
ممن ال  جهة أخرى، وهن أنَّه يستلزم استغراق الزَّمان كلَّه يف ذلك؛ التصال الصَّالة والسَّالم عليه يف أقطار األرض،

 .(حيصى كثرة، وأجيب بأن أمنر اآلخرة ال تدرك بالعقل، وأحنال الَّبزخ أشبه بأحنال اآلخرة، واهلل أعلم
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عليهُ-ولمُيصل ُعلىُرسولهُُ،فيهُعاقبةَُمْنُجلسُمجلًساُلمُيذكرُاهلل صلَّىُاهللُ 
 -لَّموس

َماَُجَلَسُقَ ْوٌمُ)) :-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- ، قال: قال رسنل اهلل ريرةأ يب ه   نْ ع   .35
َُعذَُّ ُِتَرًة،ُفَِإْنَُشاَء َُكاَنَُعَلْيِهْم َُعَلىُنَِبي ِهْم،ُِإالَّ ُِفيِه،َُوَلْمُي َصلُّوا ُاللََّه َُيْذك ر وا َُلْم بَ ه ْمَُمْجِلًسا

 .(6)((َوِإْنَُشاَءَُغَفَرَُله مُْ
 :بيانُالم فردات 
 أي نقصاا وتبعة، وحسرة وندامة.تِرة:  -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ احلديث ظاهره خٌَّب، واملراد به احلث على الصَّ  -
 ك وتعاىل.عذاب اهلل تبار  نْ مِ  أمانٌ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على النَّيبِّ وفيه: أنَّ الصَّ  -
 صلى فيه على ذي ال يذكر فيه اهلل سبحانه، وال ي  وفيه: أنَّ االجتماع الَّ  -

ينرث حسرة وندامة؛ ذلك أنَّ النقت رأس مال العبد، وذكر  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-رسنل اهلل 
وال ختسر، احبة اليت ال توسد مها التجارة الرَّ   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الة على رسنل اهلل والصَّ 

 فيا فنز املتاجرين!
يف  لغط   نْ كفارة ملا يقع مِ   -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ وفيه: إمياء إىل أنَّ الصالة على النَّ  -
 اجملالس.

 

 

 

 

                                 
، وابن  السُّينِّ يف عمل الي نم واللَّيلة (6323)، والطََّّباينُّ يف الدُّعاء(3711)، وأمحد  (2131)أخرجه: الطَّيالسيُّ   (6)

؛ له، ويف ش عِب اإلميان (6772)، ويف الو َّبى(673)، والبـ ْيهقيُّ يف الدَّعنات6/631، وأبن ن عيم  يف احلِلية(113)
مذيُّ (6116) ْستدرك (631)، وصحَّحه ابن  ِحبَّان(3361)؛ له، احلديث حسَّنه الرتِّ

 
 .(6661)، واحلاكم يف امل
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ُ عليهُوسلَّم-الصَّالةُعلىُالنَّبي  ُصدقةَُمْنُالُصدقةُلهُ-صلَّىُاهللُ 

ُرَجٍلُ)): قال - عليه وسلَّمصلَّى اهلل  -ِن النَّيبِّ ع ،رِيِّ خلديد  اعن أيب سع .36 أَي ما
َُلمَُيكنُِعنده َُصدقة ُالله مَُصلُ م سلٍم ُِفيُد عائه: َُفليقْل َُعبِدكُورس وِلك،ُعَُُ، لىُم حمٍد

 .(6)((فَإنَّهاَُلهُزَكاةٌُُ؛والم سلميَنُوالم سِلماتُ،َعلىُالم ؤمنيَنُوالم ؤمَناتُُِوَصلُ 
 :بيانُالمفردات 
 ركة.زكاة: أي َّناء، وطهرة، وب -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
وعلى  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-شرى ملن ال جيد صدقة، أنَّ الصَّالة على النَّيبِّ فيه: ب   -

عاء دقة إنالة الغري اخلري، والدُّ املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات صدقته؛ ذلك ألنَّ الصَّ 
، أو ر  ك  ذ   نْ ، مِ ، ومسلم  أحد ، من نيبٍّ، ومؤمن  أعظم اخلري، وقد أناله ِبذه الولمات كل  نْ مِ 

 . (2)أنثى، فقام مقام بذل املال لعباد اهلل
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ على النَّ  فيه: حثٌّ على الصَّالة -
 .-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- يبِّ الة على غري النَّ وفيه: جناز الصَّ  -
 ي.زكاة للمصلِّ  -ى اهلل  عليه وسلَّمصلَّ - يبِّ الة على النَّ وفيه: أنَّ الصَّ  -
ناويُّ قال العالَّ  -

 
فاستفدنا أنَّ الصَّالة عليه تقنم مقام الصَّدقة لذي ): (هـ6136)مة امل

الع سرة، وأهنَّا سبب لبلنغ املآرب، وإفاضة املطالب، وقضاء احلاجات، يف احلياة وبعد 
 .(3)(املمات

 

 

 
                                 

فردِ  (6)
 
؛ (6671)، ويف الشُّعب(762)يف اآلداب ، والبـ يـْه قيُّ (6337)، وأبن يـ ْعلى(111)أخرجه: الب خاريُّ يف األدب امل

 .3/611، والصَّناب أنَّ يف إسناده ضعٌف. ينظر: فـ ْيض الق ِدْير(7676)، واحلاكم  (313)له، وصحَّحه ابن  ِحبَّان
 .1/121التَّننيرينظر:  (2)
 .3/611فـ ْيض الق دير (3)
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ُ عليهُوسلَّم-َمْنَُنِسَيُالصَّالةُعلىُالنَّبي   َخِطئَُطْريَقُالَجنَّةُ-صلَّىُاهللُ 

َمْنُ)) :-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ن ابِن عبَّاس  رضي اهلل عنهما قال: قال رسنل اللَِّه ع   .31
،َُخِطَئَُطرِيَقُاْلَجنَّةُِ  .(6)((َنِسَيُالصَّاَلَةَُعَليَّ

 :بيانُالمفردات 
سبيل اخلطأ، أو فعل غري  ي قال: خطئ يف دينه، إذا أمث، وأخطأ: سلكئ: طِ خ   -

 الصَّناب.
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
عند  ، واملقصند  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الصَّالة على النَّيبِّ عن غفل  نْ فيه: بيان غنب م   -

ا يف أحاديث  أ خرى، وم ْن أخطأ طريق اجلنَّة مل يبق له إال طريق النَّار، ذكر  ه كما جاء مقيَّدا
 والعياذ باهلل.

  يدلُّ  -
 
طريق  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-سنل أنَّ الصَّالة على الرَّ خالفة على مفهنم امل

 طريقها. نْ د ع  ع  بـ  نسيها  نْ النصنل إىل اجلنان؛ لذلك م  
ناويُّ  -

 
مستحقه، ...،  نْ فلم ينجح قصده؛ لبخله مبا يرغب فيه ع  ): (هـ6136)قال امل

وليس املراد  {أَتَ ْتَكُآيَات  َناُفَ َنِسْيتَ َها}ك، كما قال تعاىل سيان فيه: الرتَّ قال يف اإلحتاف: ومعىن النِّ 
 .(2)(هنل؛ ألنَّ النَّاسي غري مولَّفبه الذُّ 

 

 

 

 

                                 
، 3/36سناده ضعيف. وقد أعلَّه أبن ن عيم  يف احلِلية، وإ(62663)، والطََّّباينُّ يف الوبري(316)أخرجه: ابن  ماجهْ   (6)

مة م غلطاي يف شرح سنن ابن ماجهْ  لقِّن وابن  ح جر؛  جمليئه 2/611وكذلك ضّعفه العالَّ
 
، وقد جنَّد إسناده ابن  امل

 .1/232، وفـ ْيض القدير66/616ِمْن أكثر ِمْن وجه  عن النَّيبِّ صلَّى اهلل  عليه وسلَّم . ينظر. الفتح
 .1/623فـ ْيض  الق ِدْير  (2)
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ُُالنَّاسأولىُ عليهُوسلَّم-بالنَّبي   أكثرهمُعليهُصالةيومُالقيامةُُ-صلَّىُاهللُ 

َأْوَلىُ)): قال -ه وسلَّمصلَّى اهلل  علي-، أ نَّ رسنل اهلل ع ند  عبِد اهلل بِن مس نْ ع   .38
َُصاَلةًُ  .(6)((النَّاِسُِبيُيَ ْوَمُالِقَياَمِةَُأْكثَ ر ه ْمَُعَليَّ

 :بيانُالمفردات 
 .صالة أكثرهم عليَّ  ،هم بشفاعيت، وأحقّ يت يب، وأقرِبم مينِّ أخص أمَّ  يعينأوىل:  -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
الة أكثرهم عليه صالة؛ ألنَّ كثرة الصّ  -وسلَّم صلَّى اهلل  عليه-ا كان أوالهم بالنَّيبِّ إَّنَّ  -
 اشئة عن احملبَّ عظيم املقتضي للمتابعة النَّ التَّ  نِ منبئة ع  

 
ة اهلل تعاىل، قال بة عليها حمبَّ رتَّ ة الواملة امل

ُذُ }تعاىل:  َُلك ْم َُويَ ْغِفْر ُاللَّه  ُي ْحِبْبك م  ُفَاتَِّبع وِني ُاللََّه ُت ِحبُّوَن ُك ْنت ْم ُِإْن قال  .(2){ن وَبك مُْق ْل
ناويُّ 

 
ُالقيامة)) ): (هـ6136)امل ُيوم ُبي ُالنَّاس ُأولى وأوالهم  ، ينم القيامةأقرِبم مينِّ  :((إنَّ

ُعليَُّ))أنناع اخلريات ودفع املوروهات  نْ وأحقهم باإلفاضة مِ  ،بشفاعيت يف  ((صالةُأكثرهم
واملداومة على  ،ةوصدق احملبَّ  ،ةالنيَّ  على نصنح العقيدة، وخلنص الة تدلُّ كثرة الصَّ   ألنَّ  ؛نياالدُّ 
كان بالقرب   ،هذه اخلصال أوفر نْ ه مِ كان حظُّ   نْ وم   ،الناسطة الورمية والنفاء حبقِّ  ،اعةالطَّ 

فيا  ،نةومحلة السُّ  ،ألتباع األثر ؛وفضيلة منيفة ،وهذه منقبة شريفة :قالنا ،وأجدر   والنالية أحقُّ 
 .(3)(ةمنَّ  نْ هلا مِ 

إذ  ؛أصحاب احلديث ينم القيامة هم -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-أوالهم به  بيان أنَّ ُفيه: -
قال لنا أبن ): (هـ113)قال اخلطيب البغداديُّ  ة قنم أكثر صالة عليه منهم.هذه األمَّ  نْ ليس مِ 

 ن  مِ العلماء  ن  ه ال ي عرف لعصابة مِ ِبا رواة  األثار، ونقلتـ ه ا؛ ألنَّ  : هذه منقبة شريفة خيتصُّ عيم  ن  
 .(1) (سخاا، وذكرااا يعرف هلذه العصابة ن  أكثر ممَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم- الة على النَّيبِّ الصَّ 

                                 
، ويف (671)، والبـ ْيهقيُّ يف الدَّعنات الوبري(163)، والشَّاشي(6166)، وأبن يـ ْعلى(311)أخرجه: ابن  أيب ش ْيبة (6)

مذيُّ (6112)الشُّعب . والصَّناب أنَّه حديث ضعيٌف. ينظر: (366)، وصحَّحه ابن  ِحبَّان(161)؛ له، وحسَّنه الرتِّ
 .2/116، وفـ ْيض  الق دْير ؛ للم ناوي3/116، والوامل؛ البن ِعدي  (763)6/662دَّارق طينالِعلل؛ لل

 .36سنرة آل عمران، ِمن  اآلية:  (2)
 .2/116فـ ْيض  الق ِدْير (3)
 .36حاب احل ِديث: ش ر ف أصْ  (1)
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ُ عليهُوسلَّم-الصَّالةُعلىُالنَّبي   تبلغهُوإنُتباعدتُاألبدانُ-صلَّىُاهللُ 

: قال رسنل  اهلل  عن أ يب ه ريرة   .39 َُتجُْ)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، قال  َعل واُاَل
ُك ْنت مُْ(6)ب  ي وَتك ْمُق  ب ورًا ل غ ِنيَُحْيث  ُفَِإنََُّصاَلَتك ْمُتَ ب ْ  .(2)((،َُواَلَُتْجَعل واُقَ ْبِريُِعيًدا،َُوَصلُّواَُعَليَّ

 :بيانُالمفردات 
ا: - هي عن االجتماع لزيارته اجتماعهم النَّ  :ومعناه ،خذوا قَّبي مظهر عيد  أي ال تتَّ  عيدا

 عظيم. وقيل غري ذلك.أو كراهة أن يتجاوز واحد التَّ  ،ةشقَّ ا لدفع املإمَّ  ؛للعيد
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
العبد، سناء كان العبد يف  ن  مِ  أنَّ الصَّالة تبلغه  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-فيه: إخباٌر منه  -

ا، فالصَّ ، قريباا ، أو البحر، أو اجلنِّ الَّبِّ  سافات، ال حتجبها الة هي اجلناٌز العابر لول املأو بعيدا
قال اإلمام . -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-جب، وال تعيق وصنهلا العنائق عن النصنل إىل الرسنل احل  

صلت عرجت واتَّ  ،ق البدنيةدت عن العالئِ وذلك أنَّ النَّفنس الق دسيَّة إذا جترَّ ): (هـ713)الطِّييبُّ 
 اهد بنفسها، أو بإخبار امللك هلا، وفيه سرٌ كاملش  باملأل األعلى، ومل يبق هلا حجاب، فريى الولَّ 

 .(3) (ر لهيتيسَّ  نْ ع عليه م  لِ يطَّ 
الة والصَّ  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: سلنى وبشرى ملن مل يستطع زيارة قَّب النَّيبِّ  -

 وإن تباعدت األمونة، -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الم عليه هناك، أنَّ الصالة تبلغ النَّيبِّ والسَّ 
 واختلفت األزمة.

أنَّ األنبياء أحياء يف قبنرهم حياة برزخية، ال يعلم كنهها وكيفيتها إال وفيه: دليل على  -
 اهلل تبارك وتعاىل.

 

                                 
لنَّافلة؛ حِلص نل الَّبكة النَّازلة. وقيل غري أي: كالق بنر اخلالية عن ذكر اهلل وطاعته، بل اجعل نا هلا نصيباا ِمن  العبادة ا (6)

 ذلك.
، والبـ يـْه قيُّ يف (6131)، واللَّفظ له، والطََّّباينُّ يف األْوس ط(2112)، وأبن داو د(6611)أخرجه: أمْحد   (2)

حَّحه ، وص6/636، وحسَّنه ابن  القيِّم يف إغاثة اللَّهفان(61)، ويف حياة األنبياء يف قبنرهم؛ له(3616)الشُّعب
 .1/166احلافظ يف الفتح

 .3/6111شرح املشواة (3)
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  ُ عليهُوسلَّم-ختمُالدُّعاءُبالصَّالةُعلىُالنَّبي   -صلَّىُاهللُ 

ع  -وسلَّمصلَّى اهلل  عليه -، ص اِحب  ر س نِل اللَِّه عن ف ض ال ة بِن ع بـ ْيد   .42 : مسِ  ، ق ال 
، و ملْ  ي ص لِّ ع ل ى  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-ر س نل  اللَِّه  تِِه ملْ  مي  جِِّد اللَّه  تـ ع اىل  ر ج الا ي ْدع ن يف ص ال 

مث َّ د ع اه  ، ((َعِجَلَُهَذا)): -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-، فـ ق ال  ر س نل  اللَِّه -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-النَّيبِّ 
َُعَلْيِه،ُث مَُّ)) –أ ْو لِغ رْيِِه  -فـ ق ال  ل ه :  ،َُوالث ََّناِء َُوَعزَّ ُبَِتْمِجيِدُرَب ِهَُجلَّ ِإَذاَُصلَّىَُأَحد ك ْم،ُفَ ْلَيْبَدْأ

عليهُوسلَّم،ُث مََُّيْدع وُبَ ْعد ُِبَماَُشاءَُ  .(6)((ي َصل يَُعَلىُالنَِّبي ُصلَّىُاهللُ 
 :بيانُالمفردات 
مي جِّد: يعظِّم، والتَّمجيد: التَّعظيم، وهن مرتبة ثالثة بالنسبة للتَّحميد كما جاء يف  -

ُالصَّاَلَةُبَ ْيِنيَُوبَ ْيَنَُعْبِديُِنْصَفْينُِ))حديث:   .(2)((َقَسْمت 
 عجل: أي استعجل. -
 صلَّى: أي دعا. -
 :أهمُماُي ستفادُمنُالحديث 
صلَّى اهلل  -، وبيان حقِّ النِّيب -ى اهلل  عليه وسلَّمصلَّ -فيه: احلثُّ على الصَّالة على النَّيبِّ  -

 على أمَّته. -عليه وسلَّم
يف الدُّعاء م ظنَّة لإلجابة،  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: إشارة إىل أنَّ الصالة على النَّيبِّ  -

م، وي غفر الذَّنب، ويف ي وفى اهل -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وقد تقدَّم معنا أنَّ بالصَّالة على النَّيبِّ 
نيا.  ذلك صالح الدِّين والدُّ

؛ -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-وفيه: تقدمي الثَّناء على اهلل وَتجيده على الصَّالة على النَّيبِّ   -
 ألنَّ حقَّ اهلل أعظم احلقنق.

                                 
صلَّى اهلل  عليه -، واللَّفظ له، واجل ْهضميُّ يف فضل الصَّالة على النَّيبَّ (6166)، وأب ن داو د(23337)أخرجه: أمحد    (6)

، (6623)ر يف األ ْوس ط، وابن  املنذِ (6216)، ويف الو َّبى؛ له(6261)، والنَّساِئيُّ (3761)، والبزَّار(611)-وسلَّم
، وابن السُّينِّ يف عمل (736)، ويف الوبري؛ له(63)، والطََّّباينُّ يف الدُّعاء(2212)والطَّحاويُّ يف شرح م ْشول اآلثار

، ويف الصَّغري؛ (2671)، والبـ يـْه قيُّ يف الشُّع ب(16)، وأبن أمحد  احلاكم يف شعار أْهل احلديث(663)الينم واللَّيلة
، (6166)، وأبن نـ ع ْيم يف معرفة الصَّحابة(2661)، ويف الوبري؛ له(3731)، ويف معرفة السُّنن واآلثار؛ له(161)له

مذيُّ   .(611)، واحل اِكم  (6311)، وابن  ِحبَّان(713)، وابن  خ ز مْية(3177)وصحَّحه الرتِّ
 .(336)أخرجه: م ْسلٌم يف صحيحه  (2)
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وقد محل أهل  العلم هذا اخلَّب على التَّحيات، وأنَّه جاء فيها، وقد سبق طرٌف من  -
 .(6)-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-م على حوم الصَّالة على النَّيبِّ الوال

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

:  7/367احلافظ ابن  رجب  يف فـ ْتح الباريِّ وللفائِدة نذكر هنا ما سطَّره   (6) وال نعلم  خالفاا بني العلماء يف أنَّ ))قائالا
يف التَّشهد األخري مشروعة، واختلفنا: هل تصح الصالة بدوهنا؟ على  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-الصَّالة على النَّيبِّ 

:  ثالثة أقنال 
، و   يف رواية عنه... .-هن مذهب الشَّافعي وأمحد أحدها: ال تصحُّ الصَّالة بدوهنا بول حال 

 والثاين: تصحُّ الصَّالة بدوهنا مع السَّهن دون العمد، وهن رواية أخرى ع ْن أمحد وإسحاق... .
، وهن قنل أكثر العلماء، منهم: أبن حنيفة، ومالك، والثَّنري، واألوزاعيُّ، وأمحد  والثالث: تصحُّ الصَّالة بدوهنا بولِّ حال 

 ، وداود، وابن جرير  وغريهم... .-يف رواية عنهما -اق وإسح
مل ي علِّم املسيء يف صالته الصَّالة عليه، وال صحَّ عنه أنَّه علَّمها أصحابه  -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-واس تدلَّ لذلك بأنَّ النَّيبَّ 

ِبا يف حديث ابن إسحاق ال يدلُّ على مع التَّشهد، مع أنَّه علمهم الدُّعاء بعده، وليس بناجب  كما سبق. واألمر 
ا أمرهم عند  سؤاهلم عنه، وهذه قرينة خترج األمر ع ِن النجنب، على ما ذكره طائفة ِمن  األصنليني؛  النجنب؛ فإنَّه إَّنَّ

أخري فإنَّه لن كان أمره للنجنب البتدأهم به، ومل يؤخِّره إىل سؤاهلم، مع حاجتهم إىل بيان ما جيب يف صالهتم؛ فإنَّ ت
 البيان عن وقت احلاجة ال جينز، فدلَّ على أنَّه اكتفى بالسَّالم عليه عن الصَّالة.

، -صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-يدل على ذلك: أنَّ عمر كان ي علِّم النَّاس التَّشهد على املنَّب، ومل يذكر فيه الصَّالة على النَّيبِّ 
بة، منهم: ابن عمر وعائشة وغريمها، ومل يذكروا فيه الصَّالة على وكذلك روي صفة التَّشهد عن طائفة  ِمْن الصَّحا

 .(-صلَّى اهلل  عليه وسلَّم-النَّيبِّ 
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 ثبتُالمصادرُوالمراجع
اإلبانة الوَّبى؛ أليب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن حممد بن محدان املعروف بابن ب طَّة العوَّبي،  .1

 هـ، احملقق: جممنعة من الباحثني، دار الراية، الرياض.367املتنىف: 
، حتقيق: أيب عبد اهلل (ه166)للبيهقي؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بور البيهقي، املتنىف:  اآلداب .1

 هـ.6116السعيد، مؤسسة الوتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 
هـ، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر 261األدب املفرد؛ حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري  .3

 ة، بريوت. اإلسالمي
، حتقيق: حميي الدين (هـ171املتنىف: )األذكار الننوية؛ أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف الننوي  .4

 هـ.6161الثانية، مستن، دار ابن كثري، دمشق، ط.

أسباب نزول القرآن؛ أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الناحدي، النيسابنري، الشافعي  .5
 هـ.6166قيق: كمال بسينين زغلنل، دار الوتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، ، حت(هـ116املتنىف: )

، حتقيق: (هـ166املتنىف: )، أيب بور البيهقي ن احلسني بن علي بن منسىاألمساء والصفات؛ ألمحد ب .6
 هـ.6163احلاشدي، موتبة السنادي، جدة، ط. األوىل، عبد اهلل 

هلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي اإلشراف يف منازل األشراف؛ أليب بور عبد ا .1
 : د. جنم ، حتقيق(هـ266املتنىف: )الدنيا  األمني القرشي املعروف بابن أيب

 هـ.6166ن خلف، موتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، عبد الرمح
ليم بن ، حتقيق: س(هـ731املتنىف: )االعتصام؛ إلبراهيم بن منسى بن حممد اللخمي الشهري بالشاطيب  .8

 هـ.6162عيد اهلاليل، دار ابن عفان، السعندية، ط. األوىل، 
، احملقق: د. (هـ 366ت)، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب (شرح صحيح البخاري)أعالم احلديث  .9

حممد بن سعد بن عبد الرمحن، جامعة أم القرى مركز البحنث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، ط. 
 هـ.6113األوىل، 

غاثة اللهفان يف مصايد الشيطان؛ أليب عبد اهلل حممد بن أيب بور بن أينب ابن قيم اجلنزية إ .12
 هـ.6132األوىل،  ، حققه: حممد عزير مشس، دار عامل الفنائد، موة املورمة، ط.(هـ766)
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ه، حتقيق: عادل 131أمايل ابن بشران؛ أليب القاسم عبد امللك بن بْشران البغدادي، املتنىف:  .11
 ه.6166زي، دار النطن، الرياض، ط. األوىل، العزا

املتنىف: )األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف؛ أليب بور حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابنري  .11
 هـ.6116األوىل ، حتقيق: أيب محاد صغري أمحد، دار طيبة، الرياض، السعندية، ط.(هـ363

قعة يف الشرح الوبري؛ البن امللقن سراج الدين أيب حفص البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار النا .13
، حتقيق: مجاعة من الباحثني، دار اهلجرة، (هـ611املتنىف: )عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري 

 .هـ6126الرياض، السعندية، ط. االوىل، 
الذهيب،  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عثمان .14

ط. الثانية،  ،دار الوتاب العريب، بريوت ، حتقيق: عمر عبد السالم التدمري،(ه716املتنىف: )
 ه.6163

ه، دائرة املعارف 261التاريخ الوبري؛ حملمد بن إمساعيل بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل، املتنىف:  .15
 العثمانية، حيدر آباد.

العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفنري،  حتفة األحنذي بشرح جامع الرتمذي؛ أليب .16
 ، دار الوتب العلمية، بريوت.(هـ6363املتنىف: )

املتنىف: )تفسري القرآن العظيم؛ أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  .11
 هـ.6121، احملقق: سامي سالمة، دار طيبة، ط. الثانية (هـ771

العظيم؛ أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي تفسري القرآن  .18
، حتقيق: أسعد حممد الطيب، موتبة نزار مصطفى الباز، السعندية، (هـ327املتنىف: )ابن أيب حامت 

 هـ.6163ط. الثالثة 
روزى السمعاين التميمي تفسري القرآن؛ أليب املظفر، منصنر بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد امل .19

، حتقيق: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار النطن، (هـ163املتنىف: )احلنفي مث الشافعي 
 .هـ6166الرياض، ط. األوىل، 

، (هـ611املتنىف: )تفسري جماهد؛ أليب احلجاج جماهد بن جَّب التابعي املوي القرشي املخزومي  .12
 .هـ6161، دار الفور اإلسالمي احلديثة، مصر، ط. األوىل، حتقيق: د. حممد عبد السالم أبن النيل
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، (ه227املتنىف: )اجلنزجاين  التفسري من سنن سعيد بن منصنر؛ أليب عثمان سعيد بن منصنر .11
 هـ.6167ميد، دار الصميعي، ط. األوىل، حتقيق: د. سعد احل

، الوحالين مث الصنعاين، التننير شرح اجلامع الصغري؛ حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين .11
، احملقق: د. حممَّد إسحاق، موتبة دار (هـ6662املتنىف: )أيب إبراهيم، املعروف كأسالفه باألمري 

 هـ.6132الرياض، ط. األوىل، السالم، 
التنضيح لشرح اجلامع الصحيح؛ البن امللقن سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي  .13

 هـ.1236، ط. األوىل، دمشق ، دار الننادر،(هـ611املتنىف: )املصري 
تيسري العالم شرح عمدة األحوام؛ أليب عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن  .14

، حتقيق: حممد صبحي بن حسن حالق، موتبة الصحابة، (هـ6123املتنىف: )حممد بن محد البسام 
 .هـ6121شرة، األمارات، موتبة التابعني، القاهرة، ط. العا

التيسري بشرح اجلامع الصغري؛ لزين الدين حممد املدعن بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين  .15
، موتبة اإلمام الشافعي، الرياض، ط. (هـ6136املتنىف: )العابدين احلدادي مث املناوي القاهري 

 هـ.6116، الثالثة
املتنىف: )، أيب جعفر الطَّبي يزيد بن كثري بن غالب ر بنجامع البيان يف تأويل القرآن؛ حملمد بن جري .16

 هـ.6121شاكر، مؤسسة الرسالة، ط. األوىل،  : أمحد، حتقيق(هـ361
جامع العلنم واحلوم يف شرح مخسني حديثاا من جنامع الولم؛ أليب الفرج عبد الرمحن بن شهاب  .11

دار ابن كثري، دمشق، ط.  ه، حتقيق: د. ماهر ياسني الفحل،736الدين الشهري بابن رجب املتنىف
 ه.6123األوىل، 

هـ، حتقيق: د. بشار 273اجلامع الوبري؛ حملمد بن عيسى بن س ْنرة، الرتمذي، أيب عيسى، املتنىف:  .18
 م.6336عناد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

مد بن وسننه وأيامه؛ حمل صلَّى اهلل  عليه وسلَّماجلامع املسند الصحيح املختصر من أمنر رسنل اهلل  .19
 هـ.6122إمساعيل أيب عبداهلل البخاري، حتقيق: حممد زهري الناصر، دار طنق النجاة،  ط. األوىل، 
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اجلامع ألحوام القرآن؛ أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بور بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس  .32
ر الوتب املصرية، ط. أمحد الَّبدوين وإبراهيم أطفيش، دا حتقيق:، (هـ176املتنىف: )الدين القرطيب 

 .هـ6361الثانية، 

اخلطيب البغدادي  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع؛ أليب بور أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد .31
 حممند الطحان، موتبة املعارف، الرياض.د. ، حتقيق:(هـ113املتنىف: )

الدين ابن قيم اجلنزية حادي األرواح إىل بالد األفراح؛ حملمد بن أيب بور بن أينب بن سعد مشس  .31
 ، مطبعة املدين، القاهرة.(هـ766املتنىف: )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه؛ حملمد بن عبد اهلادي التتني، أيب احلسن، ننر الدين السندي  .33
، احملقق : عادل بن ينسف العزازي، دار ابن اجلنزي (ه3، دار اجليل، بريوت.(هـ6636املتنىف: )

 هـ.6167بالسعندية، سنة 
حسن التنبه ملا ورد يف التشبه؛ لنجم الدين الغزي، حممد بن حممد العامري القرشي الغزي الدمشقي  .34

، حتقيق: جلنة خمتصة من (هـ 6116هـ، واملتنىف ِبا سنة  377املنلند بدمشق سنة )الشافعي 
 هـ.6132 احملققني، الننادر، سنريا، ط. األوىل،

هـ، حتقيق: 131 نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين، املتنىفحلية األولياء وطبقات األصفياء؛ أليب .35
 م.2161مصطفى عبد القادر، الوتب العلمية، بريوت، ط. الرابعة،

حياة األنبياء صلنات اهلل عليهم بعد وفاهتم؛ ألمحد بن احلسني بن علي بن منسى اخل ْسر ْوِجردي  .36
د. أمحد بن عطية الغامدي، موتبة العلنم ، حتقيق: (هـ166املتنىف: )اخلراساين، أيب بور البيهقي 

 .هـ6161واحلوم، املدينة املننرة، ط. األوىل، 

الدر املنضند يف الصالة والسالم على صاحب املقام احملمند؛ ألمحد بن حممد بن علي بن حجر  .31
، حتقيق: (هـ371املتنىف: )اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أيب العباس 

 هـ.6121ة عبد القادر موري، وحممد شادي مصطفى عربش، دار املنهاج، جدة، ط. األوىل بنمجع

، احملقق: مصطفى (هـ311املتنىف: )الدعاء؛ لسليمان بن أمحد بن أينب بن مطري الشامي الطَّباين  .38
 هـ.6163عبد القادر، دار الوتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 
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، احملقق: (هـ166املتنىف:)ن علي بن منسى أيب بور البيهقي الدعنات الوبري؛ ألمحد بن احلسني ب .39
 م.2113، دار غراس، الونيت، ط. األوىل، بدر بن عبد اهلل

هـ، احملقق: د. 166دالئل النبنة؛ ألمحد بن احلسني بن علي بن منسى أيب بور البيهقي، املتنىف:  .42
 هـ.6116عبد املعطي قلعجي، دار الوتب العلمية، ط. األوىل، 

ل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ حملمد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البوري الصديقي دلي .41
؛ اعتىن ِبا: خليل مأمنن شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط. الرابعة، (هـ6167املتنىف: )الشافعي 

 .هـ6126
، حتقيق (هـ 166)روي ذم الوالم وأهله؛ لشيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري اهل .41

 هـ. 6166: عبد الرمحن عبد العزيز، موتبة العلنم واحلوم، املدينة املننرة، 
روضة احملبني ونزهة املشتاقني؛ حملمد بن أيب بور بن أينب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلنزية  .43

 هـ.6113بريوت، لبنان، ط.  ، دار الوتب العلمية،(هـ766املتنىف: )
، حتقيق: شعيب (هـ171املتنىف: )أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف الننوي  رياض الصاحلني؛ .44

 .هـ6163األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط. الثالثة، 
هـ، حتقيق: 666الزهد والرقائق؛ أليب عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي، املتنىف:  .45

 علمية، بريوت.حبيب الرمحن األعظمي، دار الوتب ال
هـ، احملقق: عبد الرمحن الفرينائي، دار اخللفاء 213الزهد؛ أليب السَّرِي ه نَّاد بن السَّرِي، املتنىف:  .46

 ه.6111للوتاب اإلسالمي، الونيت، ط. األوىل، 
 السلسلة الصحيحة اجمللدات الواملة؛ حملمد ناصر الدين األلباين. .41
ل البغدادي احلنبلي السنة؛ أليب بور أمحد بن حممد بن هارون  .48 ، (هـ366املتنىف: )بن يزيد اخل الَّ

 هـ.6161احملقق: د. عطية الزهراين، دار الراية، الرياض، ط. األوىل، 
ه، حتقيق: حممد فؤاد، دار 273سنن ابن ماجه؛ أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،  املتنىف:  .49

 إحياء الوتب العربية، حتقيق: فيصل عيسى احلليب.
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هـ، حتقيق: حممد 276أيب داود؛ أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السِِّجْستاين، املتنىف:  سنن .52
 حميي الدين ، املوتبة العصرية، بريوت.

ه ، حتقيق: شعيب 366سنن الدارقطين؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين، املتنىف:  .51
 هـ.6121األرناؤوط، الرسالة، بريوت، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: حسني سليم 266سنن الدارمي؛ أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، املتنىف:  .51
 ه.6162أسد، دار املغين، السعندية، ط. األوىل، 

هـ، حتقيق: أيب غدة، 313السنن الصغرى؛ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي، املتنىف:  .53
 ه.6111املطبنعات اإلسالمية، حلب، ط. الثانية، 

ه، حتقيق: جاد اهلل بن 313السنن الوَّبى؛ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي،  املتنىف  .54
 ه.6127، 6حسن، الرشد، السعندية، ط.

ه، حتقيق: حممد عبد 166السنن الوَّبى؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بور البيهقي،  املتنىف:  .55
 ه.6121ة، القادر عطا، الوتب العلمية، بريوت، ط. الثالث

، احملقق: (هـ227املتنىف: )سنن سعيد بن منصنر؛ أليب عثمان سعيد بن منصنر بن شعبة اجلنزجاين .56
 هـ.6161د. سعد آل محيد، دار العصيمي، الرياض، ط. األوىل 

شرح أصنل اعتقاد أهل السنة واجلماعة؛ هلبة اهلل بن احلسن بن منصنر الاللوائي أيب القاسم، دار  .51
 ه، حتقيق: د. أمحد سعد محدان.6112طيبة، الرياض، 

شرح سنن ابن ماجه؛ ملغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البوجري املصري احلوري احلنفي، أيب عبد اهلل،  .58
، حتقيق: كامل عنيضة، موتبة نزار مصطفى الباز، السعندية، ط. (هـ712املتنىف: )عالء الدين 

 .هـ6163األوىل، 
ه، حتقيق: ياسر بن 113بطال علي بن خلف بن عبدامللك شرح صحيح البخاري؛ أليب احلسن بن  .59

 ه.6123إبراهيم، الرشد، السعندية، الرياض، ط. الثانية، 
ه، حتقيق: 326شرح معاين اآلثار؛ أليب جعفر أمحد بن حممد األزدي املعروف بالطحاوي، املتنىف:  .62

 ه.6161حممد زهري النجار، عامل الوتب، ط. األوىل، 
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املتنىف: )أليب بور أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي شرف أصحاب احلديث؛  .61
 ، دار إحياء السنة النبنية، أنقرة.د. حممد سعيد خطي ، حتقيق:(هـ113

، حتقيق: عبد (هـ311املتنىف: )الشريعة؛ أليب بور حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلج رِّيُّ البغدادي  .61
 هـ.6121لسعندية، ط. الثانية، اهلل بن عمر، دار النطن، الرياض، ا

املعروف باحلاكم  ،د النيسابنريشعار أصحاب احلديث؛ أليب أمحد حممد بن حممد بن أمح .63
 صبحي السامرائي، دار اخللفاء، الونيت. ، حتقيق:(هـ376املتنىف: )الوبري

د العلي ه، حتقيق: د. عب166شعب اإلميان؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بور البيهقي، املتنىف:  .64
 هـ.6123عبد احلميد، موتبة الرشد، ط. األوىل، 

املتنىف : )الصَّارم املنوي يف الرَّدِّ على السُّبوي، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي  .65
 ـ.ه6121، حتقيق : عقيل بن حممد، مؤسسة الريان، بريوت، لبنان، ط. األوىل (هـ711

ه، 361ن؛ حملمد بن حبان بن أمحد، أيب حامت الب سيت، املتنىف: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبا .66
 ه.6161حتقيق: شعيب األرناؤوط، الرسالة، بريوت، ط. الثانية، 

صحيح ابن خزمية؛ أليب بور حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل ابن بور السلمي  .61
 ي، املوتب اإلسالمي، بريوت.، احملقق: د. حممد مصطفى األعظم(هـ366املتنىف: )النيسابنري 

ه، حتقيق: عبد املعطي أمني، 322الضعفاء الوبري؛ أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، املتنىف:  .68
 ه.6111الوتب العلمية بريوت، ط. األوىل، 

العبندية؛ لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن  .69
، احملقق: حممد زهري الشاويش، املوتب (هـ726املتنىف: )تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي حممد ابن 

 هـ.6121اإلسالمي، بريوت، ط. السابعة اجملددة 
العظمة؛ أليب حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأيب الشيخ األصبهاين  .12

مد إدريس املباركفنري، دار العاصمة، الرياض، ط. األوىل، ، حتقيق: رضاء اهلل بن حم(هـ313املتنىف: )
 هـ.6116
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ه، 366العلل الناردة يف األحاديث النبنية؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين، املتنىف:  .11
 ه.6127حتقيق مجاعة، دار ابن اجلنزي، الدمام، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: د. سعد بن 327أيب حامت، املتنىف:  العلل؛ أليب حممد عبد الرمحن بن حممد، الرازي ابن .11
 ه.6127احلميد، ود. خالد اجلريسي، مطابع احلميضي، ط. األوىل، 

عمل الينم والليلة سلنك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد؛ ألمحد بن حممد بن إسحاق بن  .13
يـْنـ ن ريُّ  ْيح، الدِّ املتنىف: )، (ابن السُّينِّ )، املعروف بــإبراهيم بن أسباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ب د 

 .، حتقيق: كنثر الَّبين، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة(هـ311
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ألمحد  بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين، دار املعرفة،  .14

 ه.6373بريوت، ط. االوىل، 
د الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الس المي، فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عب .15

، حتقيق: جممنعة من احملققني، موتبة الغرباء (هـ736املتنىف: )البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي 
 هـ.6167ينة النبنية، ط. األوىل، األثرية، املد

 فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي؛ لشمس الدين أيب اخلري حممد بن  .16
، حتقيق: علي (هـ312املتنىف: )بن حممد بن أيب بور بن عثمان بن حممد السخاوي  عبد الرمحن

 .هـ6121حسني علي، موتبة السنة، مصر، ط. األوىل، 

املتنىف: )فضائل الصحابة؛ أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  .11
 هـ.6113، بريوت، ط. األوىل، ، حتقيق: د. وصي اهلل حممد عباس، مؤسسة الرسالة(هـ216

بن إمساعيل ا؛ للقاضي أيب إسحاق إمساعيل بن إسحاق صلَّى اهلل  عليه وسلَّمفضل الصالة على النيب  .18
، حتقيق: حممد (هـ262املتنىف: )بن محاد بن زيد األزدي البصري مث البغدادي املالوي اجلهضمي 

 لثالثة.ا ناصر الدين األلباين، املوتب اإلسالمي، بريوت، ط.
، دار القلم، دمشق، ختريج األحاديث: حممد (هـ6161املتنىف: )فقه السرية؛ حملمد الغزايل السقا  .19

 هـ.6127األوىل،  ناصر الدين األلباين، ط.
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، حتقيق: (هـ363املتنىف: )الفنائد؛ أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن العباس الفاكهي، أيب حممد املوي  .82
 .هـ6163موتبة الرشد، الرياض، السعندية، ط. األوىل،  حممد بن عبد اهلل بن عايض،

هـ، املوتبة 6136فيض القدير شرح اجلامع الصغري؛ لزين الدين حممد املناوي القاهري، املتنىف:  .81
 هـ.6361التجارية الوَّبى، مصر، ط. األوىل، 

بد الرمحن بن حممد القنل البديع يف الصَّالة على احلبيب الشَّفيع؛ لشمس الدين أيب اخلري حممد بن ع .81
 ، دار الريان للرتاث.(هـ312املتنىف: )السخاوي 

هـ، 713؛ لشرف الدين احلسني بن عبد اهلل الطييب، (شرح املشواة)الواشف عن حقائق السنن .83
 هـ.6167احملقق: د. عبد احلميد، موتبة الباز، موة املورمة، ط. األوىل، 

أمحد عبد ، حتقيق: عادل (هـ316املتنىف: )رجاينأمحد بن عدي اجل الوامل يف ضعفاء الرجال؛ أليب .84
 .هـ6166، الوتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، علي حممد-املنجند

ه، حتقيق: حسام 617جممع الزوائد ومنبع الفنائد؛ أليب احلسن ننر الدين علي اهليثمي، املتنىف:  .85
 ه.6161الدين القدسي، موتبة القدسي، القاهرة، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: عبد الرمحن بن 726منع الفتاوى؛ أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، املتنىف: جم .86
 ه.6161حممد، جممع امللك فهد، املدينة النبنية، ط. األوىل، 

مدارج السالوني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني؛ حملمد بن أيب بور بن أينب بن سعد مشس  .81
، احملقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، دار الوتاب العريب، (هـ766ملتنىف: ا)الدين ابن قيم اجلنزية 

 هـ.6161، بريوت، ط. الثالثة
مرعاة املفاتيح شرح مشواة املصابيح؛ أليب احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن  .88

امعة السلفية، بنارس اهلند، ط. ، اجل(هـ6161املتنىف: )أمان اهلل بن حسام الدين الرمحاين املباركفنري 
 هـ.6111لثةالثا

مرقاة املفاتيح شرح مشواة املصابيح؛ لعلي بن سلطان حممد، أيب احلسن املال اهلروي القاري، املتنىف:  .89
 هـ.6122هـ، دار الفور، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 6161
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ه، حتقيق: 116املتنىف:  املستدرك على الصحيحني؛ أليب عبد اهلل احلاكم، املعروف بابن البيع، .92
 ه.6166مصطفى عبد القادر، دار الوتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 

هـ، حتقيق: عامر أمحد 231مسند ابن اجلعد؛ لعلي بن اجل ْعد بن عبيد اجل ْنه ري البغدادي، املتنىف:  .91
 ه.6161حيدر، مؤسسة نادر، بريوت، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: حسني سليم، دار 317لي، املنصلي، املتنىف: مسند أيب يعلى؛ أليب يعلى أمحد بن ع .91
 ه.6111املأمنن، دمشق، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، 216مسند أمحد؛ أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املتنىف:  .93
 ه.6126وآخرون، الرسالة، األوىل، 

ه، حتقيق: حمفنظ الرمحن زين 232نىف: مسند البزار؛ أليب بور أمحد بن عمرو املعروف بالبزار، املت .94
 م.2113اهلل وآخرون، موتبة العلنم واحلوم، املدينة املننرة، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: أمين علي، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 317مسند الروياين؛ أليب بور حممد الرُّوياين، املتنىف:  .95
 ه.6161ط. األوىل، 

املتنىف: )بن مطري اللخمي الشامي، أيب القاسم الطَّباين مسند الشاميني؛ لسليمان بن أمحد بن أينب  .96
 هـ. 6116، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. األوىل، (هـ311

مسند الشهاب؛ أليب عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر بن علي ابن حومنن القضاعي املصري  .91
اجمليد السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. الثانية، ، حتقيق: محدي بن عبد (هـ161املتنىف: )

 هـ.6117
؛ ملسلم بن صلَّى اهلل  عليه وسلَّماملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسنل اهلل  .98

 ه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.216احلجاج القشريي، املتنىف: 
ه، حتقيق: د. حممد بن عبد 211يب داود سليمان بن داود الطيالسي، املتنىف: مسند الطيالسي؛ أل .99

 ه.6163احملسن، دار هجر، مصر، ط. األوىل، 
ه، حتقيق: د. حمفنظ الرمحن 336املسند للشاشي؛ أليب سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، املتنىف:  .122

 ه.6161زين اهلل، موتبة العلنم واحلوم، ط. األوىل، 
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هـ، احملقق: د. 262 حممد احلارث بن حممد بن داهر التميمي البغدادي، املتنىف: املسند؛ أليب .121
 ه.6163حسني أمحد، مركز خدمة السنة، املدينة املننرة، ط. األوىل، 

املسند؛ أليب يعقنب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي املروزي املعروف بـ ابن راهنيه  .121
ننرة، ط. األوىل، د. عبد الغفنر البلنشي، موتبة اإلميان، املدينة امل ، احملقق:(هـ236املتنىف: )

 هـ.6162
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه؛ أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بور البنصريي  .123

ه، حتقيق: حممد املنتقى الوشناوي، دار العربية، بريوت، ط. الثانية، 611الشافعي، املتنىف: 
 ه.6113

ه، حتقيق: كمال ينسف 236يف األحاديث واآلثار؛ أليب بور بن أيب شيبة، املتنىف: املصنف  .124
 ه.6113احلنت، موتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: حبيب الرمحن 266املصنف؛ أليب بور عبد الرزاق بن مهام احلمريي الصنعاين، املتنىف:  .125
 ه.6113األعظمي، املوتب اإلسالمي، ط. الثانية، 

بن حجر اطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد امل .126
رسالة جامعية، دار العاصمة، ط.  67، حتقيق: جممنعة من الباحثني يف (هـ662املتنىف: )العسقالين 

 األوىل.
درهم البصري  معجم ابن األعرايب؛ أليب سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زياد بن بشر بن .121

، حتقيق: عبد احملسن بن إبراهيم، دار ابن اجلنزي، السعندية، ط. األوىل، (هـ311املتنىف: )الصنيف 
 .هـ6166

ه، حتقيق: طارق بن عنض 311املعجم األوسط؛ لسليمان بن أمحد بن أينب الطَّباين، املتنىف:  .128
 اهلل، وعبد احملسن بن إبراهيم، دار احلرمني، القاهرة.

لصغري؛ لسليمان بن أمحد بن أينب بن مطري اللخمي الشامي، أيب القاسم الطَّباين املعجم ا .129
، حتقيق: حممد شونر، املوتب اإلسالمي، دار عمار، بريوت، عمان، ط. األوىل، (هـ311املتنىف: )

 هـ.6116
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 ه، حتقيق: محدي ابن عبد311املعجم الوبري؛ لسليمان بن أمحد، أيب القاسم الطَّباين، املتنىف:  .112
 اجمليد السلفي، موتبة ابن تيمية، القاهرة، ط. الثانية.

املعجم؛ أليب بور حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األصبهاين اخلازن، املشهنر بابن  .111
، حتقيق: أيب عبد احلمن عادل بن سعد، موتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، (هـ366املتنىف: )املقرئ 
 .هـ6163

ه، حتقيق: عبد 166ثار؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بور البيهقي، املتنىف: معرفة السنن واآل .111
 ه.6162املعطي أمني، دار قتيبة، دمشق، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: عادل بن ينسف، دار النطن، 131معرفة الصحابة؛ أليب نعيم األصبهاين، املتنىف:  .113
 ه.6163الرياض، ط. األوىل 

مطبنع ِبامش إحياء )سفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار املغين عن محل األسفار يف األ .114
؛ أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بور بن إبراهيم (علنم الدين

 .هـ6121، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط. األوىل، (هـ611املتنىف: )العراقي 
حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر الو ّسي ويقال له:  املنتخب من مسند عبد بن محيد؛ أليب .115

هـ، احملقق: صبحي السامرائي، حممند حممد خليل الصعيدي، 213الو ّشي بالفتح واإلعجام، املتنىف: 
 ه.6116موتبة السنة، القاهرة، ط. األوىل، 

ملتنىف: ا)املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج؛ أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف الننوي  .116
 هـ.6332، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط. الثانية، (هـ171

النهاية يف غريب احلديث واألثر؛ جملد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد بن حممد ابن حممد  .111
، هـ، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي6333 هـ، املوتبة العلمية، بريوت،111اجلزري ابن األثري، املتنىف: 

 مد الطناحي.وحممند حم
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