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  أيب عاصم بشري ضيف بن أيب بكر النايلي اجلزائري: الشيخ
  }للمسلمني أمجعني  وغفر اهللا له ولوالديه{ 

  
   

  دار اهلدى
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ُوجوب كتابتها يف الرسائل والكتب « ُ
ٍ واالستفتاحات, ولكل مصنف واملقدمات

ٍودارس وخاطب وخطيب ومتزوج ومزوج  ٍِّ ُ ٍ ٍ ٍ
  »ِة احلياِ يدي سائر األمور املهمة من أموروبني
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! 
الم على السالة ووالص،  العاملنيرباحلمد هللا 

احلمد هللا الذي . صحبه أمجعني وعلى آله ودنا حممدسي
 ¨β أنزل يف قرآنه Î) ©! $# …çµ tG x6Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É<¨Ζ9$# 4 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ )1(  
احلمد هللا الذي جعل الصيب املصطفى الة على الن

  .يؤجر عليها فاعلها، عبادة
  : بعدأما
 يف فضل وجوب وجيزة تبحثه رسالة ذـفه

ى اهللا عليه صلَّ« لفظها كتابة األلفاظ الواردة يف
                                                 

א)1 א  56א
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    :حيث قالقد أمر البارئ سبحانه بذلك ، و»مسلَّو
 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ .  

 أعظم الكتابة هي منسان والة عليه باللِّ الصمث إنَّ
جاء يف احلديث، تعاىلرجات عند اهللا سبحانه والد :
ى اهللا عليه صلّحذّر قد و » عليصلِّ، فلي ذكرينمن«

إنَّ «:  فقالالم عليهالة والس بالصلم من البخوسلَّوآله 
لَيلِّ عصي فَلم هدِعن تذُِكر نِخيلَ ممثّ إن األمر . » الب
هي أن بعض ، الذي دفعين إىل كتابة هذه الرسالة

ى اهللا عليه  صلَّحممددنا عند ذكر سيالكتاب  واألدباء
 بل قد »صلعم«  أو»ص« جيعل لفظة وآله وسلم،
 املساجد يف جمالم احلائطية يفعلون ضبعرأيت داخل 

هلم األجر يف  وى حيصل يلحت، ههمنبفأردت أن أُ، ذلك
  .ةاآلخر والدنيا
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 على والصالة والسالم احلمد هللا رب العاملنيو
  .وآله وصحبه وسلمسيدنا حممد 

  

  :ه وكتب
   النايليأبو عاصم بشري ضيف بن أيب بكــر 

  اجللفــة/ حـاسـي حببـح 
  اجلزائـر احملروسـة
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! 
G  

دنا ك األكرم سي على رسولك األعظم ونبيهم صلِّاللّ
موصحبه وسلَّ د وعلى آلهحمم.  

الصالة على النم وفضلهاسلَّ وى اهللا عليه وآله صلَّيب 

ا املصنف  باستالم هذ وجلَّزعندما أكرمين املوىل ع
الشريف املشرف مبوضوعه وحمتواه يف مبناه ومعناه، 

آله األبرار  والم على سيد األنامالسالة وقه بالصلتعلّ
الم، أزكى الس وعليهم أفضل الصلوات والكرام عليه

أحببت أن أضع له توطئة ميمونة إن شاء اهللا تعاىل 
الة على لى فضل الصتضفي مزيدا من األضواء السنية ع

شفو حبيبناا وموالن ودناسيى اهللا دنا حممد صلَّيعنا سي
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 أجل القربات إىل اهللا جلّم بوصفها من سلَّعليه وآله و
تعاىل، ملوصلة إىل رضاه سبحانه وأعظم الطرق اجالله و

فاقتطفت من مثرات االس النورانية للغوث القطب 
 الزموري أفاض الشيخ عمر أبو حفص الرباين سيدي

 الرضى، اهللا عليه من كرمه وجوده ما يرضيه وفوق
الم عليه الس والةة بأريج الصخمهذه الباقة العطرة، املض

هو  وكيف الى اهللا عليه وآله وسلم، ووعلى آله صلَّ
جاد اهللا تعاىل عليه  والذي جعلها ملريديه وردا،

ه بصلوات جليلة القدر، عظيمة األجر، مجعها يف مصنف
 الةأبواب اجلنان وفيض الرمحن يف الص" املوسوم بـ 

ى اهللا صلَّ" د ولد عدناند سيدنا حممالم على سيالسو
م، فكان له يف تقدميها للمتلقي هذه سلَّ وآله وعليه

النفحات الربوجلَّانية املستمدة من كتاب اهللا عز  
 آله وهى اهللا عليد صلَّدنا حمممصطفاه سي وسنة حبيبهو
م، مع إشاراته اللطيفة إىل بعض اآلثار الشريفة سلَّو
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عليهم مجيعا رضوان  واملنيفة إلخوانه العارفني باهللا عليه
شأنهاهللا عز .  
مما دجبه الشيخ عمر أبو حفص الزموري أفاض و

اهللا عليه من كرمه وجوده ما يرضيه وفوق الرضى عن 
فضل الصعلى آله وى اهللا عليهيب صلَّالة على الن 

  : يليم ما سلَّ وصحبهو
)...إن الصى اهللا عليهيب صلَّالة احلقيقية على الن 
م هي مشاهدة عظيم حقه فيسأل من اهللا سلَّ وعلى آلهو

والةتعاىل بلفظ الص قد نقل العارف الكبري  والم،الس
اجلواهر  يف تفسريه ـ سيدي عبد الرمحان الثعاليب

: قالن كَعِب بِن عجرةَع:  ـ لفظ البخارياحلسان
אא«:ِقيلَ ،
א«א ،א

،،א
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مما ورد يف  و.»א،א
م سلّ وعلى أله وه صلى اهللا عليـهأنروي  ما فضلها
א«: قال
אא

אא א
:
يب أن الن عن ابن مسعود يِومما ر و،»א

א«: م قالى اهللا عليه وسلَّصلَّ
 سولقال ر: عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال و.»
א« :مى اهللا عليه وسلَّ صلَّاهللا

 ى اهللا عليهيب صلَّ أن الن وروي»اهـ
א«م قال سلَّ وعلى آلهو

؟:، :א
א
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يب لنعن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه عن ا و.»
«: م أنه قالى اهللا عليه وسلَّصلَّ

א א א
  .اهـ »א

مث .  رمحه اهللاإلمام سيبويهأصله أهل عند : وآله
. انفتاح ما قبلها والسكوـأبدلت اهلاء مهزة ألفــا 

هو  ووذهب الكسائي إىل أنّ أصله أول بفتح العني،
يب وآل الن. اسم مجع، ال يضاف إال لذي قدر ورتبة

 م هم أقاربه املخصوصونسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهصلَّ
 $ϑ:أعظمهم من نزل فيهم قوله تعاىلو ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# 

|= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7ø9 $# ö/ä.t Îdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜ s?  
  .33 األحزاب اآلية
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ر أكث) اتفق: (قال ابن حجر يف الصواعق احملرقة
احلسني  واحلسن وفاطمة واملفسرين على أا نزلت يف علي
  .رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني

م ى اهللا عليه وسلَّه صلَّ أنوصح: قال بعد كالمو
א«قال  وءجعل على هؤالء كسا
אא

  .»א
«: م قال لعليى اهللا عليه وسلَّيب صلَّنروي أن الو
א

א:؟
א:א

: قال أنس. »א
  .فواهللا لقد أخرج منهما الكثري الطيب
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م جاء سلَّ وعلى آله وى اهللا عليهيب صلَّروي أن النو
،א« : دخوهلا فقال هلاةإىل فاطمة ليل
א
:

א:
، א א
א:،
ى اهللا يب صلَّ اهـ فأقارب الن»אא

الة عليه، م هم املقامون مقام نفسه يف الصسلَّ وعلى آله
 ¨βقال يف الصواعق بعد ذكر آية  Î) ©! $# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ 

tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ 

$ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ كعب بن عجرة قالصح عن .56زاب  األح :
אא:א« ،

א«א א
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א«: يف رواية للحاكم و.»
א:؟א א

هم إجابتهم باللّ و، فسؤاهلم بعد نزول اآلية»
د إىل آخره، دليل ظاهر على آل حمم ود على حممصلِّ

بقية آله مراد من  والة على أهل البيتعلى أن أمر الص
  أهل البيتالة علىإال مل يسألوا عن الص وهذه اآلية

بقية آله عقب نزوهلا ومل جيابوا مبا ذكر، فلما أجيبوا دل و
ى اهللا أنه صلَّ والة عليهم من مجلة املأمور بهعلى أن الص
م أقامهم يف ذلك مقام نفسه ألن القصد من عليه وسلَّ

من مث ملا أدخل من  ومنه تعظيمهم، والة عليه تعظيمهالص
א«: مر يف الكساء قال

  .»א
ى عليهم معه قضية استجابة الدعاء أن اهللا صلَّو

يروى  وفحينئذ طلب من املؤمنني صالم عليهم معه،



א א   א

 17

אאא« אא.א א :؟א
אא: א

  . اهـ ابن حجر بال تغيري»
يب هذه األحاديث تبني أن املراد باآلل أقارب النو
ذلك ال ريب فيه ملن  ومسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهصلَّ

تعظيم من اهللا تعاىل،  والة توقريوفقه اهللا تعاىل، إذ الص
أما غريهم  وتعاىل، وهم سبحانهخصفهي خمصوصة مبن 

هلذا ملا أدخل من مر يف الكساء ودعا  وعية هلم،بفبالت
إنه  و،»؟«: أم سلمةقالت له 

أدخلها الكساء بعدما قضى دعاءه هلم، فقوهلا هذا يدل 
 ى اهللا عليهيب صلَّأما إجابة الن وعلى أا غري مرادة،

ا من األهل فاملراد أن هلا حكم م بأسلَّ وعلى آلهو
الزوجات فلن خترج عن األهل، لكن الذي فعله خاص 
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يكن هلا ختصيص على باقي إال مل  ومبن أدخلهم،
م مل سلّ واهللا عليهى يؤيده أيضا أنه صلّ والزوجات،
 مت التخصيص، و بعد أن قضى دعاءه هلميدخلها إالَّ

  .إدخاله إياها جمرد إكرام لسؤاهلاو
«: ل أيضا لوائلة ملا قال لهكما قا
  .»:א.
كأنه جعله يف حكم األهل تشبيها و: البيهقيقال 

  .ملن يستحق هذا االسم ال حتقيقا اهـ من الصواعق
فالصم سلَّ وعلى آله وى اهللا عليهيب صلَّالة على الن

 ألنه عزو  رضى املوىل جلَّأعظم الطرق املوصلة إىل
التوقري، فمن عرف حقهم  وخصصهم مبزيد من الرمحة

: قال صلى اهللا عليه وسلم. تعاىل ورفعه اهللا سبحانه
אא«
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 على آله وى اهللا عليهقال أيضا صلَّو »א
،א« :مسلَّو א א

א א א א ، א
 على آله وى اهللا عليهصلَّقال  و،»א

:«: مسلَّو

يف رواية و ،»א
  .اهـ »א«

اإلمام هو مذهب  واسم جامع لصاحب،: صحبهو
يكفي يف فضل الصحابة رضوان  و،اجلمهور وسيبويه

: مسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهاهللا عليهم أمجعني قوله صلَّ
א« هللا ى اقوله صلَّ و»א
א«م سلَّ وعليه א אא

א« مى اهللا عليه وسلَّ صلَّقولهو »
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א
  .أ هـ »

م هم أولو ى اهللا عليه وآله وسلَّفأصحابه صلَّ
هي مشاهدة  وأصحاب املرتبة الرفيعة،:  أيشرفال
مسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهيب صلَّالن.  

متجددين  ولكوم خلفا هلم أي خملفني: تابعيهمو
 اهللا عليك الشئ رده فخلف اسم مصدر من أخلف

يف هذا  وارتقى عن عيان الثقلني، ومضى) بعد خلف(
 إشارة إىل عدم انقطاع سلسلة الصحابة رضي اهللا

على آله وى اهللا عليهيب صلَّعنهم، املتصلني بنور الن 
 الكمال، وم املستمد من نور ربنا ذي اجلاللسلَّو
هذه السلسلة  و.اجلمال والبهاء والسناء، والعلوو

أنفعها  والعزيزة الشريفة الرفيعة هي أفضل املخلوقات
أخلص هذه السلسلة نسل  وأسعدها يف امليعاد، وللعباد



א א   א

 21

ى اهللا قد دعا صلَّ ومسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهلَّيب صالن
م هلذا النسل الشريف املبارك بالربكة، فقال عليه وسلَّ

عند دخول اإلمام علي بالسيدة فاطمة رضي اهللا 
א«: عنهما

« ح ببقاء هذا النسل املطهر فقالوصر: »
ى  صلَّبشرهمو ،»

ى أهل العلم فقال صلَّ وم بأم أهل الرمحةسلَّ واهللا عليه
א«: مسلَّ وعلى آله واهللا عليه א
بشرهم  و.»אאא

م يف حديث سلَّ وعلى آله وى اهللا عليهباجلنة فقال صلَّ
«: يحصح

م سلَّو ى اهللا عليه صلّبشرهمو ،»
 «: بالوراثة احلقيقية لكتاب اهللا تعاىل فقال

א א א
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א אאא
א א א

« ،ه ورهم بدعائهوبشد من آذاهم فقال د
א«: مسلّ وعلى آله وى اهللا عليهصلَّ

،،:א א
א.
א)אא(

אא
א أخرب بارتداد من آذاهم فقال  و.»א

« :مسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهصلَّ
، ،א א א

א א אא
 مراد اهـ. »

: مسلَّ وعلى آله وى اهللا عليهأيضا صلَّ قال و.احلديث
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يامة من مات على بغض آل حممد جاء يوم الق«
  .اهـ »مكتوبا بني عينيه آيس من رمحة اهللا

 جالله العفو يف تقصرينا يف إنا نسأل اهللا جلَّو
يب الة على النيف حقوق الص والثناء عليه وحقوق احلمد

ب على م، إذ مها مما جيسلَّ وعلى أله وى اهللا عليهصلَّ
أن ال يترك حقوقهما ألجل  واملسلم أن ال يشمئز منهما

א «: ال يف الصواعقق. مقصوده
א
א א אא

א«.»א«
א

 اهـ »אא
ذكور بعد ما نقله ابن حجر بدون تغيري وقال املؤلف امل

لماء كراهة إفراد  نقل عن العالنوويتصرحيه بأن 
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كنت «:  عليه، ومن مث قال بعض احلفاظالصالة 
يب أكتب احلديث فأكتب الصالة فقط، فرأيت الن

أما تتم :  يف النوم فقالى اهللا عليه وآله وسلَّمصلَّ
يت الة يف كتابك؟ فما كتبت بعد ذلك إال صلَّالص

  . اهـ»متعليه وسلَّ
ى اهللا عليه يكفي يف فضل الصالة على النيب صلَّو

قال . م أن الدعاء بدوا حمجوب غري مرفوعوآله وسلّ
א«صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ى اهللا وروي أنه قال صلَّاهـ . »
«: معليه وآله وسلَّ

هم اجعل ظاهرنا اهـ اللّ. »
الة على سيد األولني واآلخرين سيدنا وباطننا يف الص

م صالة وسالما دائمني ى اهللا عليه وآله وسلَّحممد صلَّ
بدوام األنوار مباركني ما جتددت املعارف واألسرار 
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ح لعيون الرمحة وأنت ذو اجلالل واإلكرام الوهاب الفتا
 إىل فضلك املنري على األنام، أمدنا تجـأاملعز كل من ال

بنصرك املبني واحفظنا حفظ األحباب واملقربني وآنسنا 
يف مجيع األطوار بنعم اجلمال احملفوفة برضاك يف كل 

  .حال آمني
قد أحببت كذلك أن أضع هلذا املصنف  وهذا،

املبارك خامتة مستوحاة من عنوانه، طمعا يف رمحة اهللا 
 ـ إن شاء جتعلين ون مسك اخلتام،رضوانه لتكو وتعاىل

الشيخ ـ من املشاركني يف األجر مع مصنفه اهللا تعاىل 
 ،أيب عاصم بشري ضيف بن أيب بكر النايلي اجلزائري

 لكافة والشيخ عطية بيض القول،موصله إلينا الشريف و
ذبيح املدير العام قالب لطابعه الشريف ذياب  وراقنيه،

  .والية أم البواقيملطبعة دار اهلدى بعني مليلة 
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 صحبه وعلى آله وموالنا حممد و على سيدناهم صلِّاللَّ
  .  فيض الرمحان وم تسليما عدد ما يف أبواب اجلنانسلَّو

  من مراجعته–فضله  و حبمد اهللا–مت الفراغ 
 ربيع األول 22 إعداده للطبع، صبيحة يوم االثننيو

 هـ شهر املولد النبوي الشريف 1431األغر احملجل 
أزكى التسليمات،  وآله أفضل الصلوات وعلى صاحبه
ها  أعزباجلزائر احملروسة 2010 مارس 08الذي يوافق 
الذائدين على حياضها من باب و  حمبيهاأعز واهللا تعاىل

  ).حب الوطن من اإلميان(

  
  رضوانه و الراجي رمحتهسبحانهالفقري إىل اهللا 

  بلقـاسـم آيـت محـو
  داملكىن بلقاسم أبو حمم
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 ِّبيَّالصالة عىل الن مرشوعية تاريخ
 − )1(مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل

  :اهللا رمحه -قال ابن حجر العسقالين 
 شرعت -صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم-الة عليه الصن إ

وذكر ، قيل يف ليلة اإلسراء و،يف اخلامسة من اهلجرة
  ¨βÎ) ©!$# …çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρأن آية : القسطالين يف مسلك احلنفاء

tβθ=|Áãƒ ’n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ 

$̧ϑŠÎ=ó¡n@  ونزلت يف شعبان الة عليهلذلك كان شهر الص، 
  :على تسعة أقوالهذه اآلية تدل على الوجوب و

                                                 
א131–130–א:א)1 ،

א א א ، ، א א ،  2002א
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ما أا جتب يف اجلملة من غري حصر لكن أقل  -1
 أبو احلسن القصار هو الذي شهره وزم مرة اجلحيصل به
 .من املالكية

هو  وأنه جيب اإلكثار منها من غري تقييد بعدد -2
 .أبو بكر بن العريبللقاضي 

مجاعة من  و.جتب كلما ذكر وبه قال الطحاوي -3
 ،اللخمي من املالكية و،مجاعة من الشافعية وأصحابنا

 . أنه األحوطقال ابن العريب و،ةلابن بطة من احلنابو
4- يف كل جملس مرة ولو تكرِك ذُره  مرارا حكار

 .أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم 
 .يف كل دعاء -5
هو  وأا جتب يف العمر مرة ككلمة التوحيد -6

 .نفيةأليب بكر الرازي من علمائنا احل
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7- هو عن  والة من غري تعيني احمللجتب يف الص
 . اهللا عنه رضي-أيب جعفر الباقر

8- به  وهو للشعيب ويف التشهدالة جتب يف الص
 .القاضي عياض وجزم ابن املواز

9- شهدجتب يف القعود أخر الصالة بني قول الت 
  .من تبعه  وهو لإلمام الشافعي و،سالم التحللو
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  ّبيَّالة عىل النَّحكمة الص
 مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل

أمرنا أن نصلي  تعاىل ما هي احلكمة يف أن اهللا -
  صلى اهللا عليه وآله وسلم؟على النيب 
  :قلت

 يبأمرنا أن نصلي على الناحلكمة يف أن اهللا تعاىل 
$ : م لقوله تعاىلوسلَّوآله ى اهللا عليه صلَّ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ َّهم مث حنن نقول الل
ي ـد نسأل اهللا أن يصلِّعلى آل حمم ود على حمملِّص
ى ن نبينا حممد صلَّأل: ال نصلي عليه حنن بأنفسنا وعليه

 حنن فينا املعايب وعيب فيه م طاهر الاهللا عليه وسلَّ
على النقائص  واملعايبي من فيه النقائص فكيف يصلّو
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وأل اهللا سبحانهالطاهر املطهر فنس ليه ي علِّتعاىل أن يص
لتكون الصالة من الربِب الغافر على الن1(ِراِه الطَّي(   

  

  

  

  

                                                 
א−)1( א–א

 .א::1277::−،22:א
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َراهة قَك   ِةَمَّرَكُ املِءَامَْس األِعْطُ
أن يكتب ) عبد اهللا بن فالن بن فالن( مثل يكره يف

 ،طر املوايلل السالباقي يف أو و،يف آخر سطٍر) عبد(
 سائر يف و) بن فالن الرمحِنِدبع(كذلك يكره يف و

) عبد(أن يكْتب : األمساء املشتملة على التعبيد هللا تعاىل
مع سائر النسب يف أول ) اهللا(اسم  و،يف آخِر سطر

  .املوايلالسطر 
أن ي هكريف آخر سطر) قال رسول(كتب وهكذا ي 

ى اهللا عليه صلَّ(اهللا (طر الذي يليه ِل السكتب يف أويو
  .اهللا أعلم و،لكما أشبه ذ و))موآله وسلَّ
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  ِّبيَّاملحافظة عىل كتابة الصالة عىل الن

  )1( تامةمَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل
سليم على الت والةحيافظ على ِكتبِة الصينبغي له أن 

ال يسأَم  وعند ذكره) مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ(رسول اهللا 
يت لفوائد الَّفإن ذلك من أكرب ا، من تكرير ذلك عند تكريره

ن أَغفل ذلك حِرم م و.كَتبته وةُ احلديثــها طلبـيتعجلُ
  .قد روينا ألهل ذلك مناماٍت صاحلةً و.حظا عظيماً

                                                 
א−)1( א א א–א א א א

א א:–:425/429א  .2001א



א א   א

 34

ال كالم ، فهو دعاء يثبته، ما يكتبه من ذلكو
ال يقتصر فيه على  و،فلذلك ال يتقيد فيه بالرواية، يرويه

  .ما يف األصل
الة أما الصو«: "رمحه اهللا"لسخاوي  قال احلافظ ا-

ما فيه من  وموسلَّوآله ى اهللا عليه عليه عند كتابة امسه صلَّ
ي عليه  كما تصلِّكفأعلم أن، ذم من أغفله والثواب

مهما كتبت امسه  والة عليه ببنانكبلسانك فذلك حظ الص
1(»ريف يف كتاب فإنَّ لك به أعظم الثوابالش(   

  : "رمحه اهللا"قال السخاوي  و-
الة ر الكاتب الصد استحب أهل العلم أن يكرقو
قال علي  و،ا كتبهمم كلى اهللا عليه وسلَّيب صلَّعلى الن

                                                 
א−)1( א א  א−230:א
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يب الة على النما تركنا الص«: - رمحه اهللا –بن املديين 
رمبا عجلنا  وم يف كل حديث مسعناهسلَّ وى اهللا عليهصلَّ
  .)1(»نرجع إليهحىت  الكتاب يف كل حديث اضنيبف

                                                 
א−)1(   231:א
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ُكتب الثناء يف اسم اهللا ْ  سول َّاسم الر وَ

هكذا األمر يف الثناء على اهللا سبحانه عند ذكر و
ما ضاهى  و)تعاىل وتبارك( و)جلَّ وعز(حنو ، اِمسه
إذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية  و،ذلك

  .ضبطه أكثر وكانت العناية بإثباته
اهللا أمحد بن حنبل  خط أيب عبد ما وجد يفو

يب اسم النمن إغفال ذلك عند ذكر ) رضي اهللا عنه(
فلعلّ سببه أنه كان يرى : )مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ(

عز عليه اتصاهلا يف ذلك يف  و، يف ذلك بالروايةالتقيد
  .مجيع من فوقه من الرواة
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بلغين أنه كان يصلي على و: قال اخلطيب أبو بكر
نطقًا ال خطا خالفه ) م عليه وآله وسلَّى اهللاصلَّ(النيب 

  .غريه من األئمة املتقدمني يف ذلك
عباس بن عبد العظيم  وروي عن علي بن املديينو

ى اهللا صلَّ(ما تركنا الصالة على رسول اهللا : العنربي قاال
رمبا عِجلْناَ فنبيض  و،يف كل حديٍث مسعناه) معليه وآله وسلَّ

  .)1(اهللا أعلم  و،حىت نرجع إليهالكتاب يف كل حديث 

                                                 
א–21א−)1(

א א:א א א
א "א

.426א
א א א א א."1−132א א

 .א"א
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َّاجتناب نقصني يف الص َ ْ  ِّبيَّالة عىل النَ
 )مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل(

  : مث ليجتِنب يف إثباا نقصني
رامزا إليها ، منقوصةً صورةًأن يكتبها  :أحدمها

  .حبرفني أو حنو ذلك 
أن يكتبها منقوصةً معنى بأن ال يكتب :الثاين و

  .إن وِجد ذلك يف خط بعض املتقدمني و،)سلَّمو(
د ـأم املؤي ومــمسعت أبا القاسم منصور بن عبد املنع

مسعنا أبا الربكات عبد : قاال،  عليهمابقراءيتبنت أيب القاسم 
بن مسعت املقرئ ظَِريف : قال، اهللا ابن حممد الفُراوي لفظًا
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: حاق احلافظ يقولمسعت عبد اهللا بن حممد بن إس:  يقولدحمم
  :مسعت محزة الِكناينَّ يقول: مسعت أيب يقول

كنت أكتب عند ذكر  و،كنت أكتب احلديث
النفرأيت . )مسلَّو (ال أكتب و)ى اهللا عليهصلَّ( يب
الن فقال يل، يف املنام) مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ(يب :

ى صلَّ( ذلك عدفما كتبت بتِتم الصالةَ علي ؟  مالَك ال
  .)1()مسلَّو(إالّ كتبت ) اهللا عليه
،  بعض أصحـاب احلديث فـي املناموىرو -
ى صلَّ (يب بصاليت يف كتيب على النيبغفر يل ر: يقول

  .)2( )ماهللا عليه وآله وسلَّ

                                                 
א–22א−)1( א:–א  .1993א
א−)2( א–1−180:א ، א  .א
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 : قال حيي بن يوسف الصرصوي -
وفهو البخيلُ***** ه من مل يصلَّ عليه إن ذُِكر امس و هباِنِزدج فص  

  داِنـالبل ون سائر األقطارـم***** رةً ـم وإذا الفىت صلّى عليه 

  )1(*ح إىل نقصاِنـَال جين وعبد***** د ِزـى عليه اهللا عشراً فليصلَّ
  

                                                 
א−)1(  .א–1−181:א
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  أقرهبم بالرسول وأوىل الناس 

 مَّ اهللا عليه وسلَّصىل
  :مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ قال رسول اهللا  -1
  الِْقيامِة أَكْثَرهم علَيأَولَى الناِس ِبى يوم ِإنَّ«
  .)1( »صالَةً

                                                 
)1(−:
א− א א:–א א
א354/355484–2א

.
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،2−133908א−=

::
:.....א

א: א :א
אא א א
.א

א− .8−22:2389א
א− .«2−212–:1563א«א
−، א אא א ، −2א

א284/285/687 .א:.،
.1−351−655:א−
א− א .א...3−1−5א
א− א א.א א א2−441א ،:

א .א
א:− א ، א א .א:א
א− א א:،228–2−227א ، :א
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  :مى اهللا عليه وآله وسلَّصلّ قال رسول اهللا -2
كتب معه صالة علي مل  ومن كتب عني علما«

  )1( »يزل يف أجر ما قُِرئ ذلك الكتاب

  

  
                                                                                       

א:−= א א א
א א –49−50א

א .א:.א
א:= א א א א א

א א א  .2007א
א:א−)1( א א.א
203א

א− א א1−260א א ،.
א−  .א5−50:א
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  :مسلَّآله ى اهللا عليه و قال صلَّ-3
ئكة تستغفر كتاب مل تزل املالمن صلَّى علي يف «

   )2( »له مادام امسي يف ذلك الكتاب

                                                 
א−)2( .2−272:1856"א"א
א− א ،1−136:א א א ،

:،:.
א:א− .א

א א:א ، א .א:א
א− א 2−3301697א

א א ، א א א א .א
א3−446:א− א ،

א ، א ، .א
א− א א1−33260:א א א א

.=
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א= א
אא א ،:"א"א א

א א ، א ، א
،.א:א א

א ، א אא א
א א .א

א א א ، א א
، א א ، א א

.
א− ، א א א .א
.א–א−

א: א א، ، א ،
א ، ، ، .א

א:− .א
א− .5−50א
א− ،:א א א א א א א ، א א א א

.=



א א   א

 46

  :مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ قال رسول اهللا -4
 إذا كان يوم القيامة جييء أصحاب احلديث«

معهم احملابر فيقول اهللا تعاىل هلم أنتم أصحاب احلديث و
طاملا كنتم تكتبون الصالة على النه ى اهللا علي صلَّيب

  .)1( »ةانطلقوا م إىل اجلن، موسلَّ
                                                                                       

אא:א−= ، א א א
א א א א א ، א:،1−110א

א .א
،.

א א א.،329א
א–  .53:א
א−)1( א:،5−55:א א א

א א .א
א− א .א

=.אא:
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א:א−= .א
א− א .291א
،:א− א .א
א:א− .א
.א:א−
א− א:א א א .א
א− א

א ، א:א
א»א«א א ،

א ، א א א .א
א א א257–1−25א א ،:

א א ، .א
א אא א א:א א

א"א א"א ، א א
א .א

א− ، :א
א א א–א  .55/56:א
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5-حد ثنا عليثنا سفيان بن  بن آدم بن اخلراط حد
  :ثنا خلف صاحب اخللفان قاليينة حدع

فرأيته ، كان يل صديق يطلب معي احلديث فمات
: عليه ثياب خضر جرد جتول فيها فقلت له ويف منامي

  ؟ طلب معي احلديث فما هذا الذي أرىألست كنت ت
كنت أكتب معكم احلديث فلم مير يب : قال

إالَّ م ى اهللا عليه وآله وسلَّ صلَّحديث فيه ِذكر حممد
 فكافأين ذا مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّكتبت يف أسفله 
  .)1(الذي ترى علي

6-حد ثنا ثنا حممد بن عبد الرحيم األصبهاين حد
مد بن أيب ثنا حمالبصري حدعبد اهللا بن حممد بن سنان 

                                                 
א"א−)1( א5−55"א א ،

،  א
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 ما تيا أب: رأيت أيب يف النوم فقلت له:  قالسليمان
  ؟ هللا بكفعل ا

  .غفر يل: قال
  ؟مباذا: فقلت
ى اهللا عليه وآله صلَّ يبالة على النبكتابيت الص: فقال

  .م يف كل حديثوسلَّ
7-مسعت : قال، ثنا بسري بن عبد اهللا الرومي حد

 أبا إسحاق مسعت: يقولاحلسني بن حممد العسكري 
كنت أكتب يف خترجيي : ارمي قالإبراهيم بن دارم الد

  .م تسليماى اهللا عليه وسلَّ صلَّيبلن قال ا–للحديث 
م يف املنام ى اهللا عليه وسلَّ صلَّيبفرأيت الن: قال

  .»هذا جيد«: كأنه أخذ شيئاً مما أكتب فقال
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 علينبأنا أبو حممد العسكري حدثنا أو:  قال العابدي-8
مسعت احلسن بن موسى احلضرمي : بن يعقوب الوراق قالا

 ورقت لبعض أهل املغرب فرآين: املعروف بأيب عجينة يقول
 معليه وآله وسلّى اهللا صلّ كلما كتبت حديثا فيه النيبأنا و

  : فقال، مى اهللا عليه وآله وسلَّ صلّيبالنكتبت 
 عليه وآله ى اهللا صلَّيبالن مب تكتب، ال متحق الورق

  .هللا علي أن ال أكتب لك ورقة أبداً: فقلت، موسلَّ
:  أنبأنا أبو سليمان حممد بن احلسني احلراين قال-9

كان كثري و، قال يل رجل من حواري يقال له الفضل
وومالص ي على ال أُصلِّ والة كنت أكتب احلديثالص
الناملنام فقال إذ رأيته يف مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب :
  »ي عليِلم ال تصلِّإذا كتبت أو ذكرت «
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مان م مرةً من الزى اهللا عليه وسلَّمث رأيته صلَّ
: فَقُلْ، بلغتين صالتك علي أو ذكرت«: فقال يل

   »مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ
رأيت خبط أيب عبد اهللا ،  قال أبو بكر القطيعي-10

ة أأمحد بن حممد بن حنبل يف عدحاديث اسم النيب 
ى صلَّ الة عليهمل يكتب الص وماهللا عليه وآله وسلَّى صلَّ

  .ماهللا عليه وآله وسلَّ
ى اهللا عليه وآله صلَّ ي عليهبلغين أنه كان يصلِّو
قد خالفه غريه من األئمة  و نطقًا ال خطاًموسلَّ

  .)1(املتقدمني يف ذلك
                                                 

)1(−:
، א א א א א א

אא א–א א:א א א =א



א א   א

 52

11-ثنا عمر بن حيي قال حد :اهللا بن ثنا عبد حد
اق قالسنان حدليم الوررأيت أيب : ثنا عمر بن أيب س
  ؟ما فعل اهللا بك: فقلت، يف النوم
  غفر اهللا يل : قال
  مباذا ؟ : قلت
ى اهللا عليه صلَّ الة على رسول اهللابكتابيت الص: قال
  .ثت أبداًحديث ما حد يف كل موآله وسلَّ

  : قال وكيع بن اجلَراح-12
الة عللوال الصى النم يف ى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب

  .كل حديث ما حدثت أَبدا
                                                                                       

=، א א א א א
א א א א  .א
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 وت عند كتابة َّ رفع الصوجوب
 مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل

  : قلت-
غريه ممن يف معناه  و احلديثقارئليستحب و -1

 أن يرفع مى اهللا عليه وآله وسلَّإذا ذكر رسول اهللا صلَّ
صوته بالصيبالغ يف الرفع مبالغة ال و،سليمالة والت 

ال : قيل و،رونـآخ واخلطيب على ذلك صن، فاحشة
ه قد يكون سبباً لفوت مساع ينبغي أن يرفع صوته ألن

فإن يكن سببا لذلك ، مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ حديثه
فال شككره رفع الصوت ملا يلزمنا من حرمته  أنه ي
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تعظيمه  وتوقريه وهبعد موتم  وسلَّ وآلهى اهللا عليهصلَّ
 .مى اهللا عليه وسلَّيف حال حياته صلَّكما كان يعظم 

ي على ما نقله القاضي قال إبراهيم التجيبـ -2
كر عنده كره أو ذُ مؤمن مىت ذَواجب على كلِّ: عياض

 يف هيبتهيأخذ  ويسكن من حركته وخيشع وأن خيضع
يتأدب  و،إجالله مبا كان يأخذ نفسه لو كان بني يديهو
  )1(. أدبنا اهللا تعاىل بهمبا

                                                 
א−)1( א .א1−15:אא

:، א  .1966:א
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   عند ذكرهّبيَّالة عىل النَّوجوب الص
 مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل

 قال رسول اهللا : بن مالك رضي اهللا عنه قال عن أنس-
  )1(»من ذكرين فليصل علي«: مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ

 إن رسول اهللا :رضي اهللا عنه عن أنس أيضاً قال -
من ذُكرت عنده فليصلِّ «:  قالميه وآله وسلَّى اهللا علصلَّ

  .)2(»ى اهللا عليه ا عشرةى علي مرة صلَّعلي فإنه من صلَّ

                                                 
א−)1( א–9−530א–1−137א א593א

א א  .א:،84א
א−)2( א–85א א–2−171א −61א

א א–531–9א–1−291א א–137–1א א
א5−2844948א  .119א
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 فإذا تأملت ذلك :-رمحه اهللا– قال الفريوزأبادي -
 الوقار واخلضوع وما جيب عليك من اخلشوععرفت 

 سليم عند ذكرهالت والةاملواظبة على الص والتأدبو
ليماً  تس–مى اهللا عليه وسلَّصلَّ–ه الكرمي مساع امسو

  )1(. كثريادائما كثريا
  :فائدة عزيزة

ينبغي أن : -رمحه اهللا تعاىل–قال ابن الصالح 
والةحيافظ على الص ى اهللا  صلَّ–سليم عند ذكره الت

، أن ال يسأم من تكرير ذلك عند تكرره و–م عليه وسلَّ
 عجلها طلبة احلديثيت يتفإن ذلك من أكرب الفوائد الَّ

  )2(. حظاً عظيماًمِرمن أغفل ذلك ح و،كتبته ومحلتهو
                                                 

א−)1( א א א–116א  .א
א−)2(  .113א



א א   א

 57

  :  قلت-
حكي عن أئمة  و"209املنضود "جاء يف كتاب الدر 
مساع أنه كان حيصل هلم عند : السلف الذين لقيهم

 م حنو ذلك من كثرة البكاءى اهللا عليه وسلَّذكره صلَّ
 هيبة لرسول سان يف الفموجفاف اللِّ، وناصفرار اللَّو
فتأمل ذلك تعرف ما ، )1( معليه وآله وسلَّى اهللا صلَّ اهللا

اإلجالل  واهليبة واخلضوع ويتأكد عليك من اخلشوع
الم الس والةمع إدامة الص، مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ له

  "عليه عند مساع امسه أو حديثه أو بعض آثاره 

                                                 
،«:אא:−)1( א

، א ، א א א
،א.
.1−55:א−
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   ِّبيَّالم عىل النَّالس والةَّفضل الص
 مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل

 ¨β:  قال اهللا تعاىل- Î) ©! $# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’n? tã 

Äc© É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ *.  
1- أتيت النهو  ومى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب

من : أتاين جربيل قال« :لقا، ساجد فأطال السجود
مت عليه م عليك سلَّمن سلَّ و،يت عليهى عليك صلَّصلَّ

 .»فسجدت هللا شكرا

                                                 
א−* א  56א
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2- »منلَّ صلَى عياِح وةًدلَّ صلَى اهللا عِهيع شار«. 
ي فيما أتاين يف سجدة سجدا شكراً لربهذه  -3

 .» صالة كتب اهللا له عشر حسناتى عليأميت من صلَّ
ى علي مرة واحدة كتب اهللا له عشر من صلَّ« -4

 .»حسنات 
ى  من صلَّملكاً موكل بكلِّأن ، بلغين واهللا أعلم -5
على النمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يبحىت يبلغه الن يب 
 .»مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ

  .وهذه كلها أحاديث صحيحة بفضل اهللا تعاىل
 .» علي فلم يصلِّ البخيل من ذكرت عنده« -6
حبسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فال « -7

صلِّيي علي«. 
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8- »صلِّمن ذكرت عنده فلم ي فقد خطئ علي 
 .»طريق اجلنة

ت عليه سأل يل الوسيلة حقَّ أو ى عليمن صلَّ« -9
 .)1( »يوم القيامة شفاعيت

                                                 
)1(:

א א אא א א
.א

א" א344−3451:–"א א א א
א" א"33−42:−"א

א.341–339:–"א א א א
. 
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  ّبيَّعقوبة من ترك الصالة عىل الن
 مَّوآله وسل اهللا عليه َّصىل

أخربنا أبو حممد بن عتاب عن أيب عمر النمري  -1
أنبأنا أبو الوليد بن الفرضي أنبأنا أبو زكريا : قال

كان : حدثنا صاحب لنا من أهل البصرة قال، العابدي
 يبي على النال يصلِّ وديثابنا يكتب احلرجل من أصح

 حيذف ذلك و، إذا أتى ذكرهمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ
فلعهدي به وقعت األكلة :  قالعلى الورقشحاً منه 

 .»يف يده اليمىن حىت ذهبت أو كما قال
  :  قلت-

ى اهللا عليه  صلَّيبالة على النالص ووجوب ذكر اهللا
 جاء يف احلديث الشريف :  جملسم يف كلِّوسلَّ
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مل  و،مل يذكروا اهللا فيهجملسا قوم ما جلس « -2
 ،كان عليهم ِترةً فِإنْ شاء عذَّبهمإالّ ، يصلُّوا على نبيهم

 .»ِإنْ شاء غَفَر هلمو
 ما قعد قوم مقعداً مل يذكروا فيه اهللا عز وجلّ« -3
 إال كان مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يصلّوا على النيبو

 .» اجلنة للثواباإن دخلو و،عليهم حسرةً يوم القيامة
 من التحذير"وأنظر الباب السادس يف  : قلت-
الة ترك الصعلى النمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب."  

قال العالمة ابن حجر اهليثمي يف كتابه الزواجر بعد أن 
 يبالة على النلترك الص وذكر مجلة من األحاديث السابقة

  ".عند مساع ذكر من الكبائر مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ
 مل يصلِّ قلت وقد ذم أهل السلف الصاحل من -

  .كتابة وعليه لفظاً
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  ّبيَّ النالة عىلَّالص واحلمدلة ووجوب البسملة
 التصانيف يف تصدير مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل
  : أن يعين الكاتب العناية الفائقةينبغي و-
 .محده وبالثناء على اهللا تعاىل -1
 ل ما يكتبهالم على رسوله يف أوالس والةالص و-2
 .يكفي البسملة يف ابتداء كتابه و،يف ختامهو

 خيلوا كتابه من الصالة على النيبال ميكن أن  و-3
 .مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ

 كذلك يراعي أال يفصل بني املضاف - 4
فإذا كان ، إذ املضاف إليه لفظ جاللة، املضاف إليهو
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 ،ا معامهمضي يف أوله –اهللا– ويف آخر السطر" عبد"
 .)1(ال يفرقُهماو

 –كذلك إذا كان آخر السطر قاتل أو ساب  -5
 :يف حنو قولك

»ساب النكافرمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب «، 
قاتل ابن صفية يف «: مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّوله قو

صفية  و،الزبري بن العوامهو : ةـابن صفي و،»النار
مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يبعمة الن.  

                                                 
א:−)1( א .א

:
אא 466–3:א

א  .א
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فيجعل ، »أنا من املشركني« »ما وحنيفاً«: كقولكو
مث يبدأ ) وما(: أو جامع احلروف آخر السطرالكاتب 

التمرس و. العياذ باهللا و)أنا من املشركني(السطر التايل 
 الةللص و،يرِهفُه و باإلحساسيسمو وبالسنة يرفع الذوق

من الفوائد  مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يبالم على النالسو
فليس من الالئق أن يكتب ،  دركهما يقصر القلم عنجلمة ا

ى اهللا عليه صلَّ يبالة على النديث أو كتابته الصراوي احل
" صلعهم"ال حبرف  و"الصاد"بالرمز حبرف م وعلى آله وسلَّ

  .)1(فإا جتمع من حروفها كلمة أشبه ما تكون بالطلسمات
  : قال ابن دقيق العيد رمحه اهللا -

                                                 
א«−)1( א −»א
 .32–31–א
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سليم الت والةينبغي أن حيافظ على كتابة الص و...«
ال  و،مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ على رسول اهللا
ال  و،من أغفله حرم حظاً عظيماً و،يسأم من تكراره

  .)1( ».يتقيد فيه مبا يف األصل إن كان ناقصاً
  : قال بدر الدين العيين رمحه اهللا-
تاب أو ذكروا أنه من الواجب على مصنف ك«

  :هي و،مؤلف رسالة ثالثة أشياء
  .البسملة -
 .واحلمدلة -
-والص الة على الن2(مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ يب(. 

                                                 
א−)1(  .:–70:א–א
 .1−11:אא−)2(
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 نقل الفكهاين يف شرح الرسالة عن العلماء إن -
الة على الص والثناء على اهللا وحكم االبتداء باحلمد

 االستحباب مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّرسول اهللا 
 خطيبخاطب و وٍسردم وٍساِرد ولكل مصنف

  .)1( »بني يدي سائر األمور املهمة ومزوج ومتزوجو

                                                 
א−)1( א א א א א–18א  .א
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 يف مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل وجوب كتابة
 سائلَّالر والكتب

  : قال اخلفاجي رمحه اهللا -
الة يت يستحب فيها الصالة الَّمن مواطن الصو«
مل تنكرها األمة تبعاً له  وألمة اليت عليها عمل اعليه 
1( »بعد البسملة و...سائل يف الر(.  
  : قال علي القاري رمحه اهللا-
 سائل أي املكاتيبالة يف الرمن مواطن الصو«

  .)2( »عد البسملة أو احلمدلة ال قبلهمايكتب ب والوسائلو

                                                 
 .3−466»א«−)1(
א»א«−)2( ،  .3−466א
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  : رمحه اهللا)1( قال القاض عياض -
مل  وة عليها عمل األميت مضىالة الَّمن مواطن الصو«
 مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ يبالة على النالص: تنكرها
مل يكن هذا يف الصدر  وما يكتب بعد البسملة وسائليف الر
أحدث عند والية بين هاشم فمضى به عمل الناس ول األو

  .منهم من خيتم به أيضاً الكتب ويف أقطار األرض
 يف كتاب يمن صلّى عل«: م وسلَّى اهللا عليهقال صلَّو

  .)2( »مل تزل املالئكة تستغفر له مادام امسي يف ذلك الكتاب
 إذا كان يوم القيامة جيئ «:  عن أنس مرفوعا-

 )3(فحربهم خلو ومعهم احملابر، أصحاب احلديث
                                                 

א:،428א−)1(  .2001א
א:−)2( א אא א א  .א
 .א:−)3(
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طاملا كنتم ، فيقول هلم أنتم أصحاب احلديث، يفوح
  .)1( »نةلى نبيي انطلقوا م إىل اجلتصلون ع

 علي يف كتاٍب مل ىمن صلّ:  عن أيب هريرة مرفوعا-
  .)2( »تزل املالئكة تستغفر له مادام ِذكري يف ذلك الكتاب

ي يف كتاٍب مل ى علَمن صلَّـ«:  عن ابن عباس-
جاري ه3( »ةً له مادام امسي يف ذلك الكتابتزل صالت(.  

سنة من فهو ، بعد البسملة ويف الرسائلو : قلت-
ملا جاء من طريف الواقدي عن أيب ، اخللفاء الراشدين

عماله أنه كتب إىل بعض ، بكر رضي اهللا تعاىل عنه
  ."من الرحيبسم اهللا الرمح"

                                                 
א−)1( א1−179:א ،. 
א−)2(  .1−180:א
א−)3(  .1−180:א
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م إىل سلَّ وى اهللا عليهمن أيب بكر خليفة رسول اهللا صلَّ
سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال : طريفة بن حاجز

عليه ى اهللا د صلَّي على حمملِّأسأله أن يص و،إله إال هو
قد مضى عليه  ور الكتابـإىل آخ....  أما بعد موسلَّ

مل  و،ل والية بين هاشمعمل األمة يف أقطار األرض من أو
هذا يرد ما  و،م من خيتم به الكتبــمنه و،ينكر ذلك

ى  صلَّيبالة على النل من صدر الرسائل بالصإن أو: قيل
  .م هارون الرشيد رمحه اهللا تعاىللَّاهللا عليه وس

: مث إن مكاتبة املسلمني كانت من فالن إىل فالن
الذي ال إله   أمحد إليك اهللافإين، عليكسالم ، أما بعد

  .)1(دعلى آل حمم ودي على حممأسأل أن يصلِّ و، هوإالَّ

                                                 
א−)1( א א א א א190:א
؟:א–  א
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  :قال اإلمام السخاوي و-
حنو ذلك مما  ويتجنبه أيضاً يف مثل رسول اهللاو«
ليحافظ على كتابة  و،ذلك يكره فيه لبس فإن يقع
والةالص م ى اهللا عليه وسلَّالم على رسول اهللا صلَّالس

ال يسأم  وىـكلما كتبه بدون رمز كما يفعله الكسال
لكن ينبغي ، من تكراره سواء أكان ثابتاً يف األصل أم ال
  .)1(»فيما إذا مل يكن ثابتاً اإلشارة مبا يشعر بذلك

  :ضاًقال أي و-
فهو من : بعد البسملة وسائلالة يف الرأما الصو«

عليه ، ا سيد املرسلنياليت أمر ، سنة اخللفاء الراشدين
أفضل الصقد مضى عليه عمل األمة  و...سليم الة والت

                                                 
א−)1( א א א  .א–1−131:א
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مل ينكر  و،ل والية بين هاشممن أو، يف أقطار األرض
  .)1( »ومنهم من خيتم به الكتب، ذلك

  : قلت -
على  و–موسلَّوآله ى اهللا عليه صلَّ–الة عليه فالص

 آله هي اليت ورد ا حديث التعليم يف الصحيحني
دون  –مى اهللا عليه وسلَّصلَّ–ي عليه غريمها فمن يصلِّو

وعند  يف كثري من كتب احلديث آله كما هو الواقع
ال الذي  و،إمالء الكثري من العلماء ليس هو املأمور به

 أصحابه ملا قالوا له كيف – عليه وسلَّمصلَّى اهللا–علمه 
    نصلي عليك؟ بل حذف اآلل بدعة وخمالفة ألمره 

   -صلَّى اهللا عليه وسلَّم–

                                                 
א−)1(  .א–314א
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على  واللهم صلِّ على حممد:  قولوا«: حيث قال
  .)1(احلديث  »آل حممد

  :قال قائل
  .ا وسلّمزـ عليه اهللا عى فصلِّ***حممد  ق إال ما أتى عن فما احل

  .الة معلما م قد أتانا يف الص***ى اآلل الكرام فإنـه صلِّ علو

  
  : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا -

أحب أن يقدم املرء بني يدي خطبته وكلّ أمر طلبه 
الة على الص وتعاىل ومحد اهللا والثناء عليه سبحانه

فليس من الالئق أن يكتب راوي ، دركهرسول اهللا 

                                                 
א–)1(  .א314:א
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الةاحلديث أو كتابته الصعلى الن أو كتابته،  دركهيب 
الصالة على النبالرمز مى اهللا عليه وآله وسلَّ صلَّيب 

فإا جتمع من " صلعهم"ال حبرف  و"الصاد"حبرف 
  .)1(حروفها كلمة أشبه ما تكون بالطلسمات

  

                                                 
אא«−)1( −»א
 .32–31–א
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 َّصىل ّبيَّالة عىل النَّاآلثار املروية يف رسم الص

 مَّاهللا عليه وآله وسل
قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه–ة  عن أيب هرير-
 يف كتاب مل ى عليمن صلَّ«: مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ

  .)1(»تزل املالئكة يستغفرون له مادام امسي يف ذلك الكتاب
   : رمحه اهللا قال أبو احلسن بن علي امليموين-
»احلسن بن عيينة يف املنام رأيت الشيخ أبا علي 

صابع يديه شيء مكتوب بلون كان على أ وبعد موته
: وقلت، فسألته عن ذلك، أو بلون الزعفران، الذهب

                                                 
א−)1( ،–א  .228:א
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؟ ما هو. على أصابعك شيئًا مليحا مكتوبايا أستاذ أرى 
  .لكتابيت حلديث رسول اهللايا بين هذا : قال

  :رمحه اهللا )1( قال السخاوي -
الم على رسول الس والةحيافظ الطالب على كتابة الصو
بدون رمز كما  كلما كتبه م اهللا عليه وآله وسلَّى صلَّاهللا

ال يسأم من تكراره سواء كان ثابتا يف  ويفعله الكساىل
  .الم حرم أجرا عظيماًالس والةمن أغفل الص و،األصل أو ال

  :)2(رمحه اهللاقال زروق  و-
هو أظهر أو  والةحيتمل أن يكون املراد كتب الصو

أرجى و أوسعهو والة املكتوبةقراءة الص.  

                                                 
א−127א−)1( א א:–א

א  .2002א
 .א−127א−)2(
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  :رمحه اهللا)1( قال النووي -
 ويستحب عند إرادة اإلفتاء أن يستعيذ من الشيطان

 صلى اهللا حيمده ويصلي على النيب ويسمي اهللا تعاىلو
  .عليه وآله وسلم

وكان علي بن املديين وعباس بن عبد العظيم العنربي 
ال يتركان الصالة على النكل م يفى اهللا عليه وسلَّ صلَّيب 

   *م ال مسعاه سواء وقع ذلك يف الرواية أحديث
  

  

                                                 
א−)1( .231:א
א* א  43א
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 )مَّ اهللا عليه وآله وسلَّصىل(: ةــرشف لفظ

نال شرف أصحاب احلديث املكانة العالية من بقية 
ية خمدومة واحلديث ألن العلوم اإلسالم، العلوم األخرى
  .الشريف خادمها

. إن علم احلديث الشريف أشرف العلوم«
ى اهللا عليه صلَّلة إىل رسول اهللا هو الوص و؟!وكيف ال
 أفعاله ووالباحث عن تصحيح أقواله، موآله وسلَّ

 tΠ: قد قيل يف تفسري قوله تعاىل و،الذب عنهو öθ tƒ 

(#θ ãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ )1( : ليس ألهل احلديث
                                                 

א−)1( א  71א
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ى اهللا صلَّ  غريه هلمإمامال ألن  أشرف من ذلك ىتغبم
  .معليه وآله وسلَّ

  :قال ابن عساكر -
 أكثرها نفعاً يف الدين وأفضلها وأبــرك العلوم«

أحاديث رسول اهللا ،  وجلَّالدنيا بعد كتاب اهللا عزو
 من كثرة الصلوات ا ملا فيهمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ
 ِبر والبساتني جتد فيها كل خٍري وأا كالرياض و،عليه
 .)1(»ذكٍر وفضٍلو

                                                 
א)1(  .א−1−א
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 حكم كتابة لفظة 
 )مَّ اهللا عليه وآله وسلَّىلص(

 :م يف القرآن الكرميعليه وسلَّى اهللا صلَّ: وردت لفظة -1
  ¨βÎ) ©!$# …çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’n?tã : قال اهللا تعاىل-

Äc©É<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÎ=ó¡n@  )1(   
 : ةنم يف السوسلَّى اهللا عليه صلَّ –وردت لفظة  -2
  :مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّ صلَّيبالن قال -
  .» ا عشراًصلى علي صالةً صلى اهللا عليهمن «

                                                 
א)1(  .56−א
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  :مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ قال -
وا علي فإن صالتكم صلُّ و،ال جتعلوا قربي عيداً«

  .)1(»تبلغين حيث ما كنتم
  : مى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ قال -
  .)2(»مل يصلِّ علَّي و عندهرتِكالبخيل من ذُ«

                                                 
א−)1(  .א
א−)2( 2875אא–1−282א–4−272א

א:א :א
א א א ، א .א

:ª!$#uρŸω= Ïtä†¨≅ ä.5Α$ tF øƒèΧA‘θ ã‚ sù، t⎦⎪ Ï%©!$#tβθ è=y‚ ö7tƒtβρâß∆ ù' tƒ uρšZ$̈Ψ9 $#È≅÷‚ ç7ø9 $$ Î/.
אא− ، א א ، א

א ،:»א .»א
،:א− א א ، א

א»א«א  .216–א
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 الوثائق و يف العقودوجوب كتابة لفظة  -3
فقد كان  ،)1(اخلطبة يوم اجلمعة و،عقدة النكاحو

 .احلمدلة  والسلف يكتبوا بعد البسملة

                                                 
א−)1( א :א
.208.א...»א«

א א א א א א:،:422א
 .2001א
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  وآله اهللا عليهَّصىل«التبشري باجلنة ملن يكتب 

 .لفظا يف مصنفاته »مَّوسل
رضي اهللا - روى البهيقي يف مناقب الشافعي -1
رأيت : قال مسعت أبا عبد اهللا الشافعي يقول... : -عنه

 يا: فقلت، م يف املناماهللا عليه وسلَّى رسول اهللا صلَّ
؟ حيث يقول يف رسول اهللا مبا جزي الشافعي عنك

صلَّو: سالةكتاب الرد كلما ذكره ى اهللا على حمم
ي ن عجزي«: الغافلون فقاللذاكرون وغفل عن ذكره ا

  .»أنه ال يوقف للحساب
كان يل : قال، روى النمريي عن سفيان بن عيينة -2

ما فعل اهللا بك؟ :  فقلتفرأيته يف النـوم، آخ مؤاخ فمات
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فإذا ، كنت أكتب احلديث: مباذا ؟ قال: قلت، غفر يل: قال
 ى اهللا عليهصلَّ: كتبت، م وسلَّى اهللا عليه صلَّيباء ذكر النج
 .فغفر يل بذلك. أبتغي بذلك الثوابم سلَّو

رئي بعض أصحاب : قال... روى ابن بشكوال -3
. ر يلغف: ؟ قالما فعل اهللا بك: احلديث يف النوم فقيل له

ى صلَّ: نياتني األصبعبكثرة ما كتبت : قال، مباذا: قيل
 .مسلَّ واهللا عليه

بشكوال من طريقه عن سفيان ابن  وروي اخلطيب -4
كان يل : قال، حدثنا خلف صاحب اخللقان: بن عيينة قال

عليه  و،فمات فرأيته يف املنام، صديق يطلب معي احلديث
ألست كنت : فقلت لـه، ثياب خضـر جدد جيول فيها

كنت :  فقال معي احلديث ؟ فما هذا الذي أرى؟تطلب
 يب النفال مير يل حديث فيه ذكرأطلب معكم احلديث 
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ى اهللا عليه صلَّ: إال كتبت أسفله" مى اهللا عليه وسلَّصلَّ"
 .مى اهللا عليه وسلَّم فكافأين ذا الذي ترى صلَّوسلَّ

رأيت الشيخ أبا : قال، عن أيب احلسن امليموين -5
كأن على  وعلي احلسن بن عيينة يف املنام بعد موته،
ون أو بل، أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلون الذهب

أرى على : يا أستاذ: فسألته عن ذلك، وقلت، الزعفران
هذا يا بين : ؟ قالبعيك شيئًا مليحاً مكتوباً ما هوإص

 أو مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّلكتايب حلديث رسول اهللا 
م يف حديث رسول اهللا ى اهللا عليه وسلَّقال لكتابيت صلَّ

 .)1(مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ

                                                 
א−)1( אא  .א24−34:א
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رئي بعض بد اهللا بن الصويف قال أبو صاحل ع
فقيل له ما فعل اهللا بك ؟ ،  النوم يفأصحاب احلديث

بصاليت يف : فقال، بأي شيء: فقيل له، غفر يل: فقال
  .)2(صلى اهللا عليه وآله وسلمكتايب على رسول اهللا 

                                                 
א−)1( א א א74:א  .א
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النهي عن كتابة لفظة رسول يف آخر السطر 
 كتابةالاقرتاهنا بوالم عليه َّالة والسَّدون الص

  : قلت -
 ال جتعل رسول اهللا : كذلك احلكم يف قولهو«

   »ل الثاينالة يف أوسم اهللا مع الصا و،رسول يف آخر سطر
م من ى اهللا عليه وسلَّ صلَّيبالة على النإذا فقدت الصو
  ؟هل له أن يكتبها وفال ينبغي أن يتركها لفظًا، الرواية

  .نه مرويامل يتوقف يف إثباته على كو وأجازه بعضهم
فإن . يتبع األصول والرواياتأن : الذي منيل إليهو

  . أن يكون مطابقًا ملا يف الواقعالعمدة يف هذا الباب هو
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مل يكن  و،فظ على أن الرواية كهذافإذا دلَّ هذا اللّ
  .كن الرواية مطابقة ملا يف الواقعمل ت و،األمر كذلك

  :وهلذا أقول
ن تكون يف األصل الة لفظًا من غري أإذا ذكر الص

مثل كونه ،  على ذلكفينبغي أن يصحبها قرينة تدلُّ
  .يرفع رأسه عن النظر يف الكتاب بعد أن كان يقرأ

ذكره  و،كذلك أرى إذا كان مل تكن يف األصلو
   .)1(»نه هو املُصلي ال حاكياً عن غريهأن ينوي بقلبه أ

                                                 
א−)1( א א42/43:א א

א א אא
א א ، א א א א ، א

א א"א א א א  "א
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  )صلعم(النهي عن كتابة 
ثنا صاحب حد: العن أيب زكريا العابدي قو :قلت

كان رجل من أصحابنا يكتب : لنا من أهل البصرة قال
،  شحاً منه على الورق يبي على النال يصلِّ واحلديث
قد وقعت األكلة يف يده اليمىن حىت  وفلعهدي به: قال

 .أو هو كما قالذهبت 
 الة كما يفعله بعض الكساىلال ينبغي أن ترمز الصو
بدال من ) صلعم(فيكتبون صورة عوام الطلبة  واجلهلةو
ى منها عند مساع ذكره صلَّ و،م وسلَّ وآلهى اهللا عليهصلَّ

 .)1(قد تقدمت األحاديث يف هذا املعىن ومسلَّ واهللا عليه

                                                 
א−)1( א א :–א–13/14:א

، א  .1966:א
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  :فائدة عزيزة

م  وسلَّ وآلهى اهللا عليهقلت وال جيوز اختصار صلَّ
لكن أهل احلديث يرمزون  و)صلعم(أو ) صللم(إىل 

هذا يف مثل  و مفهومة للناظرينللمخرجني حبروف
لكن من املتأخرين من جوز  وجامع الصغري للسيوطي

اختصار الصالة على النم على ى اهللا عليه وسلَّ صلَّيب
أهل احلديث شرطوا نقش الكتابة على اخلامت لكن 

ليس كما يفعل أهل  وورة أن تكتب كاملةباحلروف املز
  .)صلعم(أو ) صللم(اليمن مثل  والعجم

الة  الصإىل رمز إذوقد سن بعض الناس سنة سيئة 
على النذا احلرف وسلَّوآله ى اهللا عليه  صلَّيب ص(م (

، نةوهذا فيه تعطيل هلذه الس) صلعم( بتلك الكلمة أو
 السامع وقد ذكر السيوطي أو القارئ ألجروحرمان 
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قطعت ) صلعم( من كتب أول أن: اوييف تدريب الر
ة اخلرب وبغض النظر عن صح.  سنة سيئة سنألنه، يده
 معايل إىل يتطلع دائما أنفطالب العلم ينبغي ،  ضعفهأو

  )1(األجور ومضاعفة األمور
  : يف هذا الباب)2(قلت لإلمام الشوكاين ثالث رسائل -

• حبث يف الصالة على النم وسلَّوآله ى اهللا عليه  صلَّيب
   كتابتها كاملة و ال بد منلرموز إليها خطا أهل يكفي ا

ى اهللا عليه  صلَّيبالة على الن الصوجوبحبث يف  •
 االة وغريهم يف الصوسلّوآله 

• الة على خري األنام طيب الكالم يف حتقيق لفظ الص  
                                                 

א249א)1( א  א
א)2( א א  א49/56א
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 اهللا عليه َّصىل ّبيَّالة عىل النّفضل تقييد الص
  بالكتابة مَّوآله وسل

  : رمحه اهللا-مد بن أيب سليمان  قال حم-
 ما فعل اهللا تعاىل !يا أباه:  يف النوم فقلت لهأيت أيبر«
الة على بكتابيت الص: ؟ فقالفقلت مباذا، غفر يل: ؟ قالبك
النيف كل حديثمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب «.  

  : رمحه اهللا - قال محزة الكتاين-
»كنت أكتب عند ذكر النى اهللا عليه وآله صلَّ يب
 يبفرأيت الن، موسلَّ: وال أكتب،  عليهى اهللاصلَّ: موسلَّ
الَك ال تتم م«:  فقال يلمى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ

لَيالصالة ع«.  
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إال ، ى اهللا عليهصلَّ: فما كتبت بعد ذلك: قال
مسلَّو: وكتبت«.  
  : رمحه اهللا- قال ابن عدمي -
»كنت أكتب لفظ الصفرأيت ، سليمالة دون الت
النيف املنام فقال يلمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب  : حرمت ِلم

 !؟كيف ذلك يا رسول اهللاو: قلت، نفسك أربعني حسنة
ى اهللا عليه وآله صلَّ ِإذَا مر ِبك ذكري فاكتب: قال
كل حرف ، هي أربعة أحرف ومسلَّ وال يكتب و،موسلَّ

  .»بعشر حسنات
  : رمحه اهللا–ي ـ قال التجيب-
»كلَّوي صلِّما تِبعلى نيمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ ك 

ط الصخامسهوأكتب ، الة عليه ببنانكبلسانك كذلك ت 
  .»فإن لك بذلك أعظم الثوابيف كتابك الشريف 
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- ِئريفقيل لهيف املنام افعي رضي اهللا عنه  الش:  
 تفِفز و،غفر يل ورمحين: ؟ قالكرببك ما فعل «

نشر علي كما ينشر على  و، العروسفزكما تإىل اجلنة 
 »سالةالر«إن سبب ذلك ما يف خطبة كتايب  و،العروس
من الصمى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّد الة على حمم«.  
  : قال احلسن بن حممد رمحه اهللا-
يا أبا : رأيت أمحد بن حنبل يف النوم فقال يل«

علي لو رأيت صالتنا على النى اهللا عليه وعلى صلَّ يب
  .» بني أيدينا يف الكتب كيف تزهومآله وسلَّ

  :فائدة عزيزة 

  : قال ابن الوزير-
بأيديهم  وفإذا أصحاب احلديث، كان يوم القيامةإذا «
: الم فيسأهلم إليهم جربيل عليه السفريسل اهللا تعاىل، احملابر
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: لفيقو، أصحاب احلديث: هو أعلم فيقولون ومن أنتم ؟
 .»يب يف دار الدنيانالون على أدخلوا اجلنة طاملا كنتم تصلُّ

  : قال العراقي رمحه اهللا -
ينا من الم على غري نبالس والةيستحب كتابة الصو«

والةاألنبياء عليهم الص كما صرح بعض العلماء، المالس 
  .»الترحم على العلماء و عن الصحابة)1(ي ضالترو

  : رمحه اهللا– قال شقي األصبحي -
 شيء حىت تفتح تفتح على هذه األمة خزائن كلَّ«

   »خزائن احلديث
  

                                                 
א–)1( א"א א א

א א אא"א א א"א
 .א––"א
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  :قلت
ى اهللا صلَّألن أصحاب احلديث هم أوىل الناس به 

  .معليه وعلى آله وسلَّ
 يروى عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق -

  :عن أبيه عن جده 
من «:  قالملى آله وسلَّى اهللا عليه وعصلَّ يب النأنَّ

جر كتب معه صالة علي مل يزل يف أ وكتب عين علما
  .»ما قُرئ ذلك الكتاب

  :اهللا قال  رمحه-عن سفيان بن عيينة  و-
فمات فرأيته يف ، مؤاخ يف احلديثكان يل أخ «

مباذا؟ : قلت، غفر يل: ما فعل اهللا بك ؟ قال: م فقلتانامل
ى اهللا صلّ يب ذكر النكنت أكتب احلديث فإذا جاء: قال
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ى اهللا عليه وعلى آله صلَّ كتبت معليه وعلى آله وسلَّ
  .»يل بذلكأبتغي بذلك الثواب فغفر اهللا  و،موسلَّ

  :  رمحه اهللا قال– عن خالد صاحب احللكان -
كان يل صديق يطلب احلديث فتويف فرأيته يف «
 أمل تكن: فقلت له. عليه ثياب خضر يرفل فيها ، منامي
. بلى: ؟ قالفالن صديقًا يل وطلبت معي احلديث يا

مل يكن مير حديث فيه ذكر : ؟ قالفيما نلت هذا: قلت
النى اهللا صلَّ إال كتبت فيه مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب

  .)1(» فكافأين ذامعليه وآله وسلَّ
  : رمحه اهللا - قال ابن سنان -

                                                 
א236:–א−)1(  .2–159/163:–א
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»وا العنربيمسعـت عباس ا رمحهم بن املديينعلي 
ى اهللا عليه صلَّ يبالة على النما تركنا الص«: اهللا يقوالن

رمبا عجلنا  و، يف كل حديث مسعناهموعلى آله وسلَّ
  .»يف كل حديث نرجع إليهفنبيض الكتاب 

  : رمحهم اهللا– قال أهل احلديث -
 مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّإنه من الواجب كتابة «

$ : ل قوله تعاىليف أي كتاب من الكتب بدلي pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@  )1(.  
، مسعت أبا حممد املنريي: عن محزة السهمي -

بن موسى بن عيسى اجلرجاين  أمحد  يعينيقول رأيت

                                                 
א−)1( א א.72/73:–א

 .א
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غفر : ؟ قالما فعل اهللا بك: فقلت، م بعد وفاتهيف املنا
ى اهللا صلَّ يبى النالة علَالصو يل بكثرة كتيب احلديث

  .)1(معليه وآله وسلَّ
رشيد الدين العطار عن أيب  روى احلافظ - 

ى اهللا  صلَّيبرأيت الن: سليمان احلراين بسنده قال
يا أبا سليمان إذا : م يف املنام فقال يلعليه وسلَّ

: يت علي أالّ تقولإذا صلَّ و،ذكرتين يف احلديث
 حرف عشر حسنات  أحرف بكلّم وهي أربعةوسلَّ

  .)2(تترك أربعني حسنة 

                                                 
א−)1(  .א1−180:א
א−)2(  .113:–א
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ى اهللا  صلَّيبالنرأيت :  عن إبراهيم النسفي قال-
 يدي إليه م يف املنام كأنه منقبض مين فمددتعليه وسلَّ

  .مث قبلت يده يف املنام
 ،احلديثيا رسول اهللا أنا من أصحاب : قلتو
ى اهللا عليه  صلّيبم النأنا غريب فتبس وةأهل السنمن و

م ؟ فصرت بعد لسال تأإذا صليت علي : قال وموسلَّ
  .)1(موسلَّ: ى اهللا عليه كتبتذلك إذا كتبت صلَّ

                                                 
א−)1(  .114:–א
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الم َّالة عليه والسَّتي جيوز الصَّاملواطن ال
 .تي ال جيوزَّالو∗

  : قلت -
  : اهللا تعاىل رمحه–قال القاضي عياض 

ه أو الة عليه عند ذكره ومساع امسمن مواطن الصو
م ى اهللا عليه وسلَّقد قال صلَّ وكتابه أو عند األذان

"1(... رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلِّ علي(   

                                                 
"א−∗ א: א א א א א א

א" א א–א 2−328:א
א א"א א א  "א

 .א−)1(
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ى صلَّ– يبذكر الن: ه ابن حبيب رمحه اهللا تعاىلروكَ -1
 . عند الذّبح–ماهللا عليه وسلَّ

2- ه سحنون رمحه اهللا تعاىلوكر :الة عليه عند الص
 .التعجب

  على طريق االحتسابى عليه إالَّال يصلَّ: قالو -3
 .طلب الثوابو

: قال أصبغ رمحه اهللا تعاىل عن ابن القاسم رمحه اهللا -4
،  اهللا الذبيحة والعطاسموطنان ال يذكر فيهما إالَّ

ى فال تقل فيهما بعد ذكر اهللا حممد رسول اهللا صلَّ
ى اهللا لو قال بعد ذكر اهللا صلَّ و،ماهللا عليه وسلَّ

 .ن تسمية له مع اهللالى حممد مل يكع
 ال ينبغي أن جتعلو: قال أشهب رمحه اهللا تعاىل -5

الصالة على الناى اهللا عليه وسلَّصلَّ يبم فيه إستنان. 
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ينبغي ملن و: قال أبو إسحاق ابن شعبان رمحه اهللا -6
ى اهللا عليه  صلَّيبي على الندخل املسجد أن يصلِّ

 .موآله وسلَّ
ذكر عن  وة على اجلنائزالالصالة عليه أيضا الصو -7

ا من السأيب أمامة أ1(ة ن(. 
  

                                                 
א:–426/428:–א−)1( א:.2001א א

، אא א ، א ، א א
א א א ، א א א א

א א א א א א א א
א א אא א ، א

א א  .172:"א
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الة على تشرع فيها الصاليت إليك املواطن  وقلت
النمى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب:  

  . عقب إجابة املؤذن-
 .أوله أكد وآخره وأوسطه وأول الدعاء و-
 . وآخر القنوت-
 .يف أثناء تكبريات العيد و-
 .اخلروج منه وسجدعند دخول امل و-
 . وعند االجتماع والتفرق-
 .القدوم وعند السفر و-
 . والقيام لصالة الليل-
 . وعند ختم القرآن-
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-وعند الكرب واهلم . 
 .ريفالشديث عند قراءة احل و-
 .يغ العلم والذكرتبلو -
 .نسيان الشيءو -
 .عند استالم احلجرو -
عند  ووءعقب الوض ولبيةالت وعند طنني األذنو -
  .)1(العطاس  وبحالذَّ

  

                                                 
א−)1( א א –א–205א

א א  .א3−456א
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 اهللا َّصىل ّبيَّالة عىل النَّمن آداب الص: فصل
 مَّعليه وآله وسل

I<Žäéş×ÿÂ<ìøÿ’Ö]<ŁhçŁqŁæ<íÿÃŁÛ₣¢]<ÿÝłçÿèI< <

- »يوم اجلمعةأكثروا الص ليلة اجلمعة  والة علي
  .»ى اهللا عليه كثرياًى علي صالةً صلَّفمن صلَّ

  
IĆ’Ö]<àÚ<…^nÒý]<ìø<äé×Â<×‘<äÖaæ<äé×Â<]<î

×‰æÜæ<äé×Â<^ã•†ÂI< <

- »من الص ليفإن ، الة يوم اجلمعةأكثروا ع
كيف تعرض عليك وقد : قالوا، معروضة عليصالتكم 
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ِسرسم على األرض أن تأكل : ؟ قالتإن اهللا تعاىل حر
  »ءأجساد األنبيا

- »؟ فإن اهللا وكل يب ملكا الة عليأكثروا الص
ى رجل من أميت قال يل ذلك فإذا صلَّ، يعند قرب
  .»ى عليك الساعةيا حممد إن فالن بن فالن صلَّ: امللك

  

IĆ’Ö]<Õ†i<ĆßÖ]<î×Â<ìøfl<×‘<äÖaæ<äé×Â<]<î
×‰æÜ<íé’ÃÚ<å†Òƒ<‚ßÂ<I< <

الة علي خطي به  الصيِسن عنده فَترِكمن ذُ« -
  .»طريق اجلنة
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IĆ’Ö]æ<]<†Òƒ<hçqæ<î×Â<ìøĆßÖ]<fl<×‘<î
×‰æ<äÖaæ<äé×Â<]Ü<‹×¥<ØÒ<»<I< <

مل  وما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه« -
 فإن شاء عذم، يصلوا على نبيهم إال كان عليهم تِرةً

  .»إن شاء غفر هلمو
  

I<Ö]ć‚đØ’Þ<<^Ú<hçr¦<ð^Â<î×Â<ĆßÖ]fl×‘<<î
×‰æ<äÖaæ<äé×Â<]<ÜI< <

ى صلَّ يبى على النى يصلَّحتكل دعاء حمجوب « -
  .»ماهللا عليه وآله وسلَّ
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IĆ’Ö]<áæ<íq^fè<^µ_<ĆßÖ]<î×Â<ìøfl<×‘<]<î
Ü×‰æ<äÖaæ<äé×Âì…çjfÚ<<I< <

اء عليه نوالثَّ، م فليبدأ حتميد اهللاى أحدكإذا صلَّ« -
  .» مبا شاءها مث يدعوا بعد يبي على النمث يصلِّ
  

<î×Â<]<ìø‘<ßÖ]×‘Ü×‰æ<äÖaæ<äé×Â<]<î<< <

 أما يرضيك أن !يا حممد: ه أتاين ملك فقالنإ« -
ربي عليك أحد من إنه ال يصلِّ:  يقول وجلَّك عز

أحد من عليك م ال يسلِّ و، عليه عشراًيت صلَّأمتك إالَّ
  .»بلى: ؟ قالمت عليه عشراًأمتك إال سلَّ
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َّرس الص ُّ   ّبيَّالة عىل النِ
  مَّه وآله وسل اهللا عليَّصىل

  : قلت-
ى اهللا عليه وآله صلَّ يبالم على النالس والةلصل
الفريوز وفوائد مجة نقالً عن السخاوي :  هللاموسلَّ

  :أبادي رمحهم اهللا تعاىل
1- يف أمره تعاىل  وجلّهي امتثال ألمر اهللا عز 

بالصى اهللا عليه وآله صلَّالم على نبيه الة والس
 .وصفيه هللا موسلَّ

2- إن اختلفت  و،الة عليه هللاموافقته تعاىل يف الص
كذا موافقة املالئكة يف ذلك والتانالص. 
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 .هي سبب لغفران الذنوب -3
 .من مهّههي سبب لكفاية اهللا تعاىل العبد  -4
 .هي سبب لقرب العبد منه هللا يوم القيامة -5
 ،سالمه على املصلّي وهي سبب لصالة اهللا تعاىل -6

 .يهكذا صالة املالئكة علو
7- هي سبب لرد النهللا مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب 

 .مسلّمـالوي على املصلِّ
وتنجيه من الدعاء عليه برغم ، أا تنفي عن العبد البخل -8

 .ى عليهإذا صلَّ... خترجه من صفة اجلفاء  و،األنف
9- ا سبب حملبة النكما أى اهللا عليه وآله صلَّ يب

 .مسلِّمـال وي هللا للعبد املصلِّموسلَّ
10- هي سبب لعرض امسه على النى اهللا عليه صلَّ يب

 .سلَّم عليه هللا وىما صلَّ هللا كلّموآله وسلَّ
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شكر له على  وهللاألقل القليل من حقه أداء مث هي  -11
نعمته اليت أنعم اهللا تعاىل ا علينا مع أن الذي 

لكن اهللا تعاىل  و،يستحقه هللا من ذلك ال حيصى
 .أداء حقه ومن عباده باليسري من شكرهيكرمه رضى 

حمبة  وثر حمبة اهللا تعاىلؤم يسلِّاملُ وصلِّيمث إن املُ -12
رغباته ألن اهللا تعاىل  و،بها حي على م هللارسول 

ى اهللا عليه وآله صلَّي على نبيه حيب أن يصلِّ
  وصفيه هللا فمن أثر ما يحبه اهللا تعاىلموسلَّ
به على ما حي ام وعاىل هللا فقد آثر اهللا ت رسولهو

به على ما حي امو  هللار رسول ـآث و،سواه
ولو مل يكن من فوائد الصالة عليه هللا إال ، سواه

  .)1(هذا وحده لكفى املؤمن به شرفاً
                                                 

א−)1( א1421.2000א.8/9/10:א
" א: א  .:"א
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  −فوائـد عزيـزة  −
  :قلت* 

أنقل ذلك ملا يقتضيه املقام ها أنا ذا  وتتمة للفائدة
بكي م السلف الصاحل من أرجوزة للسمن كاللك 
ى اهللا عليه وآله صلَّ يبالة على الن فيها إىل الصيدعو
  .لفظاً و كتابةًموسلَّ
  هـاك على يديــتمحق خطاي***** ه ـــعلي  كل حلظة لِّفص

  اتـــفإا من أقرب الطاع***** و استعمل اللسان يف الصالة 

  فأعجب ى اهللا عليها عشرالَّص ***** يب الن  على و من يصلي مرة

  رـــيرغم أنفه كذا جاء اخلب***** ر ـفمن أخلَّ بالصالة إن ذُك

  الـحىت غدت كمثل منسي خ***** أمهال   الصالة يعين  من نسى

  د صالةً واجبهـ يأيت ا العب  *****هــعليه يف كل صالة راتب
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  اســبالقي ود قام بالنصـق***** بل هي ركن يف صالة الناس 

  )1(جاج ـاحل وقام بذا الربهان***** داج ــخ كل صالة دوا 

ى اهللا صلَّمن املواضيع اليت يعظم فيها الرسول و :قلت* 
 ها أنا ذا أنقل لك من كتاب خمطوط معليه وآله وسلَّ

للناظم " لثمينة فيما انتهى لعامل املدينةاليواقيت ا"وان بعـن
  .ي اجلزائريالشيخ علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماس

  على الرسول املصطفى الرفيع***** ع ـــترك الصالة للترفيتو

  عــــللمجام وذي تعجب و*****ع ــبائ ولذابح وعاطس

  ذارـــع األقــمتت مواض***** ارــعند أكل ولدى العثو

         )2(امــي على التمـعشرة ه***** مام ـيف قضاء احلاجة واحلو

                                                 
א−)1( א–181−1:א  .א
א−)2( א/א  .א
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ته لصالً شكرا مَّ اهللا عليه وسلَّصىلسجدته 
 »مَّ اهللا عليه وسلَّصىل« عليه َّعىل من صىلتعاىل 

أن : عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه
النإين «:  قال لهمى اهللا عليه وعلى آله وسلَّصلَّ يب

من : إنَّ اهللا يقول لك: قال ورينلقيت جربيل فبش
مت من سلّم عليك سلَّ ويت عليهصلّى عليك صلَّ

 .)1(»عليه فسجدت هللا شكراً

                                                 
א:−)1( א3−457א א ،9−

א.69"א"34 א .א
:.. 
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$ : وملا نزل قول اهللا تعاىل pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@  نئه على ما جاءته قريش 
كرالالة ومه اهللا به من الص1(مالس(  

                                                 
)1(−، א א א  א7א
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 اهللا َّصىل ّبيَّالنالة عىل َّما كتب يف فضل الص
 مَّعليه وآله وسل

الة على مل ينس فضل كتابة الصإن السلف الصاحل 
النملا علموا من وجوب ذلك مى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ يب 

ليعلم أنه قد  ووا عليهاظباحترام فو وقدسية ومن حرمة
 ما وقفت عليه ولكن أذكر أمهها و،اًكتبت يف ذلك كتب

 .فيه كفايةو
 .)1(القاضي عياض- »الشفاء يف حقوق املصطفى«

                                                 
א:−)1( א א

א.א  .א
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- »الةفضل الصعلى الن ى اهللا عليه وآله صلَّ يب
  .)1(إمساعيل بن إسحاق املالكي  - »موسلَّ

- »والةالقول البديع يف الص الم على احلبيب الس
 . السخاوي»الشفيع

- »حتفة األنام يف الصالم على خري الة والس
 . العضوين املغريب»األنام

 »الة على خري الربيةحة اإلهلية يف الصالنف« -
  .)2( بن صديق الغماري حممد

د سيد الة على حمم العاملني بالصقربة إىل ربال« -
  )3(كوالبش عبد املالك بن »املرسلني

                                                 
א−)1( א א  .א
 .1.1990..א−)2(
א:−)3( א א ،  ..א
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- كتاب الصالة على النى اهللا عليه وآله  صلَّيب
  .)1(ابن أيب عاصم. موسلَّ

- والةمجع األحاديث األربعني يف الص الم على الس
الن2( األمنييب(.  

- ةالالصالة على خري البشر  والبشر يف الص– 
 .)3(الفريوز أبادي

- املنضود يف الص والةالدر الم على صاحب الس
 .مي ابن حجر اهليث .)4(املقام احملمود

- سعادة الدارين يف الصد الكونني الة على سي– 
 .)5(إمساعيل النبهاين

                                                 
א−)1( א  .א
א.،−)2(  .1407א
א−)3( א  .1966:–א
 .א–:−)4(
א:א−)5( א א  .א
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 مسك اخلتام

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

دنا ى رسولك األعظم ونبيك األكرم سي علهم صلِّاللّ
موصحبه وسلَّ د وعلى آلهحمم.  

  مى اهللا عليه وآله وسلَّيف حضرة الشافع املشفع صلَّ

من قائلقال عز : !$tΒuρ š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπtΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9 )1( 
  !$tΒuρ y7≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒÉ‹tΡuρ: اآلية وقال

£⎯Å3≈s9uρ usYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ )2( ،صدق اهللا العظيم 
                                                 

א)1(  .107א
 .28א)2(
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د وعلى آله وصحبه دنا وموالنا حمم على سيهم صلِّفاللّ
  .محنم تسليما عدد ما يف أبواب اجلنان وفيض الروسلَّ

 الشيخ عبد ربه سليمان الشهري بالقليويب ذكر املرحوم
أنه حتدث مع أحد املنافقني فقال رضي اهللا تعاىل عنه، 

د مل يذكر اهللا سبحانه وتعاىل موالنا وحبيبنا حمم": الشيخ
تابه العزيز جمردا عن ى اهللا عليه وآله وسلم يف كصلَّ

$ : ها هو اهللا يقول: ، فقال املنافق"التعظيم قط ¨Β tβ% x. 
î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tn r& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y` Íh‘ )1(ربه، فقال الشيخ عبد  :

⎯...: فقال املنافق"  اآليةأكمل" Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $#... 
  .فسكت متعجبا

                                                 
א)1( א  .40א
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دنا  سيها توطئة لكلمة يف حقدِر هذه احلادثة أَإنَّ
م، واملؤمنونى اهللا عليه وآله وسلَّد صلَّوموالنا حمم 

املؤمنات يف العامل اإلسالمي والعامل أمجع قد أدمت و
 يتمكنوا من االقتصاص منهم، قلوم تطاولت مالحدة مل

ى اهللا عليه وآله واالنتصار احلقيقي للحبيب املختار صلَّ
  .م عوض استجداء االعتذارات جلرمية ال تغتفروسلَّ
قد كان لإلمام تاخطيب يف مسجد اهلدى بساحة و

أول ماي بالعاصمة، خطبة عصماء أيقضت اهلمم 
م سلَّ و وآلهى اهللا عليهوبينت فضل أمة املصطفى صلَّ

 على األمم النتساا إىل جنابه األعظم، ومقامه األكرم،
م ى اهللا عليه وآله وسلَّه صلَّكيف أن هذا العداء حلضرتو

ا قدمي الرسالة العظمى اليت شر فه سبحانه وتعاىل
د سي وبوصفه خامت األنبياء واملرسلني وإمامهم أمجعني،

فإن هذه احلملة من هنا  و.قلني ورمحة مهداة للعاملنيالثَّ



א א   א

 124

املغرضة ال تعدو كوا جمرد حلقة يف سلسلة من 
األباطيل واالفتراءات والضالالت اليت أمالها احلسد 

  وجلَّ حاقد كائد منذ أن أرسله املوىل عزعلى كلِّ
  .كافة للناس بشريا ونذيرا

د األنام عليه أمجع علماؤنا األعالم أن عداوة سيو
لوات وعلى آله أفضل الصمن الم، مل تنشأ إالَّوأزكى الس 

صنفني، مها الكافرون ومن على شاكلتهم واملنافقون ومن 
  .على شاكلتهم

منشأ هذه العداوة احلسد، ومصدر احلسد، جحود و
بنعم اهللا على عباده واختصاص بعضهم بامليزات اليت 

 يف معرفة  وعال، ولذلك فمن ضلَّمرجعها إىل معرفته جلَّ
املنافقون  ووالكافرون.  شيء من مكوناته يف كلِّاهللا ضلَّ

     :ة واحدة، فهم إخوان الشياطني، وقد قال اهللا تعاىلملَّ
 öΝs9r& ts? ’n<Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θà)sù$tΡ tβθä9θà)tƒ ÞΟÎγÏΡ≡uθ÷z\} t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 
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ô⎯ÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$#...) 1( وما دام األمر على هذه احلال 
ؤمنون واملؤمنات من أعداء موالهم فكيف ينتظر امل

م أن يذكروه باخلري، وقد ى اهللا عليه وآله وسلَّوحبيبهم صلَّ
فني واحلقد أعمت أبصارهم وبصائرهم غشاوة احلسد الد

املكني، فيمن رفع اهللا تعاىل ذكره، واصطفاه على خلقه، 
  .وختم به أنبياءه ومرسليه

  ذو العرش حممود وهذا حممد          ف ه ليجلَّ له مـن اسـمهشقو

 y7̄Ρ: مى اهللا عليه وسلَّه صلَّقال يف حقِّو Î) uρ 4’ n? yès9 

@,è= äz 5ΟŠ Ïà tã )2(،  ÷ É9 ô¹ $#uρ È/õ3 ß⇔Ï9 y7 În/u‘ y7 ¯ΡÎ* sù $ oΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/ )3(، 
 ô‰ s)s9 uρ ÞΟ n= ÷è tΡ y7 ¯Ρr& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ô‰|¹ $yϑÎ/ tβθä9θà)tƒ )4( ، ô‰s)s9uρ 

                                                 
א)1(  .11א
א)2(  .4א
א)3(  .48א
א)4(  .97א
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ÞΟn=÷ètΡ y7̄Ρr& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ô‰|¹ $yϑÎ/ tβθä9θà)tƒ ôxÎm7|¡ sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ ⎯ä.uρ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9$# )1( ، $ tΒ uρ |Mø‹ tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# 

4’ tΓu‘ )2( إىل غري ذلك من اآليات الكرمية الواردة يف ،
حمكم الترتيل تعظيما لشأنه، وتبجيال ملقامه وحضرته 

 ÷É9 :فا لقدره املنيفوتكرميا وتشري ô¹ $#uρ È/õ3ß⇔ Ï9 y7 În/u‘ 

y7 ¯ΡÎ* sù $ oΨÏ⊥ ãŠôã r' Î/ )3(.  
ادر يف م املثال النى اهللا عليه وآله وسلَّمع أنه صلَّو

ر أحبابه يف كل زمان ومكان مبا ه بش أنالتواضع، إالَّ
جيعلهم حيرصون على اقتفاء أثره وإتى اهللا ته صلَّباع سن

هو  وم امتثاال لقوله سبحانه وتعاىلعليه وآله وسلَّ
ى خياطبه مبا يثلج الصدور ويغرس يف قلوب أحبابه صلَّ

                                                 
א)1(  .97−98א
 .17אא)2(
א)3(  .48א
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 . ö≅è% βÎ) óΟçFΖä :م السرور واحلبوراهللا عليه وآله وسلَّ
tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7 Î6ós ãƒ ª! $# )1(اآلية .  

باع حبيبه فمحبة اهللا سبحانه وتعاىل مرهونة بإت
باع م وال يكون اإلتى اهللا عليه وآله وسلَّه صلَّومصطفا
م ى اهللا عليه وآله وسلَّة الواجبة يف حقه صلَّإال باحملب

واليت هي أساس اإلميان الذي عليه املدار دنيا ودينا 
 ميانُ ِإالَ«م ى اهللا عليه وآله وسلَّوأخرى، وقد قال صلَّ

الَملن م حى اهللا عليه صلَّ، ومن هنا قال املصطفى »هة لَب
وا، وأنا ثُِعذا با ِإوجر خاِس النلُنا أوأَ«: موآله وسلَّ

خفَطيبهم إذا ودوا، وأنا مبشِئرهم إذا يوا، ِبسي ِدي
م ولد آدم ركْل ولد آدم، وأنا أَ، وأنا أوِدم احلَاُءوِل

املصدوق صلى اهللا عليه وآله وقال الصادق . »رخوال فَ
                                                 

א)1(  .31א
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א«  وسلم
،،،א א

،א
א،אאא

  .»א
א«: ى اهللا عليه وآله وسلملنتأمل يف قوله صلَّو

א
« ويف رواية »אאא

فكيف يعجب املؤمن ممن يتجاسرون . »א
ويتطاولون من فرط عداوم العمياء لسيد الوجود 

م وهم جنود ى اهللا عليه وآله وسلَّوأكرم موجود صلَّ
إبليس لعنة اهللا عليه وعليهم، وهو الذي وسوس 

لسابقيهم من الكفار واملنافقني حىت مل يدعوا با من اب
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طرقوه، م إالَّى اهللا عليه وآله وسلَّه صلَّأبواب الشر ضد 
وال مكًلَسا من مى اهللا عليه وآله الك األذى حنوه صلَّس
السحر  وروه، فقد رموه بالسفه واجلنون،ب عم إالَّوسلَّ

واملكر، حىت قالوا فيما يوحى إليه من لدن العزيز 
. إخل...عر شاعر، سحر يؤثر ألولني، شأساطري ا: العليم

اء شياطني اإلنس واجلن، رجوما زال جنود إبليس وأُ
ولن يزالوا يواصلون األراجيف واحلمالت املغرضة ضده 

م ولكن اهللا عز وجل عاصمه ى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ
! ª: وحافظه $#uρ š ßϑÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# )1(،اآلية  

  šχρß‰ƒÌãƒ:  قال فيهمحافظ الذكر الذي أنزل عليه،و

                                                 
א)1(  .67א
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βr& (#θä↔ÏôÜãƒ u‘θçΡ «!$# óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ †p1ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ …çνu‘θçΡ 
öθs9uρ oνÌŸ2 šχρãÏ≈s3ø9$# )1(.  

وجلّفاملوىل عز هو الذي أرسله باهلدى ودين احلق  
 uθ:  األديانليظهر دينه على كلِّ èδ ü” Ï%©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& 

…ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, ys ø9$# …çν tÎγ ôà ã‹Ï9 ’ n? tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯Ï& Íj#à2 
öθ s9 uρ oν ÌŸ2 šχθ ä.Îô³ ßϑø9 $# )2( فليس هناك إذن من دين ،

غري اإلسالم أحب الكافرون واملنافقون ومن على 
 ¨β: قال تعاىل. شاكلتهم أم كرهوا Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# 

ÞΟ≈ n=ó™ M} $# )3(وقال ، : ⎯tΒ uρ Æ tG ö; tƒ uö xî ÄΝ≈ n=ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù 
Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# )4( . ،وعليه

                                                 
א)1(  .32א
א)2(  .33א
א)3(  .19א
א)4(  .85א
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فليس هناك حمب لإلسالم من غري املسلمني بل هناك 
مسلم وعدو لإلسالم، وما بدعة حوار احلضارات 
واألديان إال مغالطة وراءها من األغراض الدنيئة ضد 

  .سالم ما وراءهااإل
ى اهللا عليه وآله معلوم أن حمبة احلبيب املصطفى صلَّو
م، وحمبة آله األطهار، وصحابته األخيار وأتباعه من وسلّ

العلماء العاملني واألولياء والصاحلني األبرار رضوان اهللا 
عليهم أمجعني، فرض وواجب ونصرم ومؤازرم فرض 

ى قال صلَّ. نات اهللاوواجب إىل أن يلقى املؤمنون واملؤم
א«: ماهللا عليه وآله وسلَّ
:  وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم»א

א« א א  وقال »א
«: مى اهللا عليه وآله وسلّصلَّ

  .»א
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ومما يندى له جبني املؤمن أن السابقني إىل احملاوالت 
الفاشلة يف النيل من قدر املصطفى العظيم واالنتقاص من 

م هم أدعياء ى اهللا عليه وآله وسلَّشأنه الرفيع صلَّ
اإلسالم، إذ كيف ال يتجاسر كافر وملحد ومشرك 

 يقرع آذام يوميا بالنهي ومنافق وهذيان أدعياء اإلسالم
م وعدم ى اهللا عليه وآله وسلَّعن إحياء ذكرى مولده صلَّ

إطرائه حسب زعمهم وفهمهم الظاهري السقيم حلديثه 
م، كما أطرت ى اهللا عليه وآله وسلَّالشريف صلَّ
النصارى سيالم وعلى نبينا أفضل دنا عيسى عليه الس

ه الشريف الصلوات وأزكى السالم، وعدم زيارة ضرحي
ومضجعه املنيف، وعدم التوسل واالستغاثة جباهه العظيم 
عند اهللا وما إىل ذلك من األفكار اليت ينبغي أال جتول 
دنا أبدا يف ذهن املؤمن وال تدور خباطره يف شأن سي

م، بل وأكثر من ى اهللا عليه وآله وسلَّد صلَّوموالنا حمم
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هللا عليه وآله ى اذلك ما يتردد من إذاية للمصطفى صلَّ
م مع وعيد اهللا الشديد ملن يسعى يف إذاية اهللا وسلَّ

ورسوله وكافة املؤمنني، ومن ذلك حماولة النيل من 
سيدنا عبد اهللا بن عبد املطلب والديه الطاهرين 

 برميهما وسيدتنا آمنة بنت وهب رضي اهللا عنهما
الشيخ أمحد السايحويف هذا يقول . رك والعياذ باهللابالش 
   :حلسيينا

    صار ابنه ملكا من قـادة الدولي معايب منهل يستطيع أمرؤ يبد

    يرمي بشرك ومل يشرك بال حملالـده فكيـف أفضل خلـق اهللا و

  :قبل ختم مدحيه املبارك لوالدي املصطفى الطاهرين يقول و

      وعترتــه والصحب والنـسلوهل يصح ملن فرض حمبتـه    

  .   يشاع يف الناس هذا األمر باخلطلكي  يد قول ميس الوالدين لرد
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 يف حاشيته على بيجوريإبراهيم البوقال الشيخ 
قوله على ( .منت السنوسي رمحه اهللا تعاىل آمني

 من أفراد املكلفني ولو من اجلن أي كل فرد )مكلف
تكليفهم من حني اخللقة  ألم مكلفون كاإلنس لكن

ح وان كان وأما املالئكة فليسوا مبكلفني على الراج
النم مرسل فيهم ألن إرساله سلَّ وى اهللا عليه وآله صلَّيب

إليهم إمنا هو إرسال تشريف إلرسال تكليف وأعلم أن 
املكلف هو البالغ العاقل سليم احلواس ولو السمع أو 
البصر فقط الذي بلغته الدعوة فخرج الصىب ولو مميزا 

فليس كل وانون وفاقد احلواس ومن مل تبلغه الدعوة 
منهم مكلفا وطلب العبادة من الصيب املميالة ز كالص

بل لترغيب ليعتادها فال يتركها وم ليس لتكليفهماوالص 
 رسول ن شاء اهللا تعاىل واختلف هل يكتفي بدعوة أيإ

سول الذي أرسل كان ولو آدم أو ال بد من دعوة الر
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ة رص والصحيح الثاين وعليه فأهل الفطإىل هذا الشخ
لوا وعبدوا األولني وإذا علمت روا أو بدن غيناجون وإ
ه ى اهللا عليه صلَّرة ناجون علمت أن أبويطأن أهل الف
رة بل مها من م ناجيان لكوما من أهل الفطوآله وسلَّ

أهل اإلسالم ملا روى أن اهللا تعاىل أحيامها بعد بعثة النيب 
  :ذلك قيل بعضهمم فآمنا به وله وسلَّى اهللا عليه وآلصلَّ

             على فضل وكان به رؤوفـاحبا اهللا النيب مزيد فضل

  ـا     إلميان بـه فضال منيفـ     فأحيا أمـه وكذا أبــاه

  ن كان احلديث به ضعيفا     وإفالقدمي بذا قديــر     فسلم 

 عن عروة عن عائشة رضي ىِوهذا احلديث هو ما رو
سأل ربه م ى اهللا عليه وآله وسلَّاهللا عنها أن رسول اهللا صلَّ

منا به مث أماما قال السهيلي حيامها له فآأن حيي له أبويه فأ
ه واهللا قادر على كل شيء له أن خيص نبيه مبا شاء من فضل
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ديث صح عند ولعل هذا احلوينعم عليه مبا شاء من كرامته 
  :شار فيه بعضهم بقولهبعض أهل احلقيقة كما أ

  اريـ أحيامها الرب الكرمي الب لنيب وأمــه      ـا اأيقنت أن أب

  ة املختـارـ صدق فتلك كرام   ـة    دا بصدق رسالحىت له شه

      فهو ضعيف عن احلقيقة عاري  عفه    هذا احلديث ومن يقول بض

ى اهللا عليه وآله فعلينا مجيعا واجب تعظيمه صلَّ
قبل له وأصحابه وكافة أتباعه م وإجالله وتعظيم آوسلَّ
طالب غرينا بذلك وفيهم أعدى أعدائه، ومن بني أن ن

أوجه التعظيم عدم ذكر امسه الشريف جمردا من 
ناك من يعظم البشر ويذكر أمساءهم هالسيادة، ف

بالفخامة بينما يستنكف عن ذكر كلمة سيدنا قبل ذكر 
ى اهللا عليه وآله  صلَّ"دحممدنا سي" امسه الشريف 

ى  حقيقة نفسه أن ليس فوقه صلَّم، بينما يعلم يفوسلَّ
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ذي فضله جلت  الَّم يف الفضل إالَّاهللا عليه وآله وسلَّ
عظمته، إذ ملا كان رمحة للعاملني لزم أن يكون أفضل 
الة من كل العاملني، ومن باب التعظيم أيضا كثرة الص

م، أحب من أحب وكره ى اهللا عليه وآله وسلَّعليه صلَّ
دائمة أبدا وقد توالها رب الةمن كره ألن هذه الص 

العاملني مث أمر ا املالئكة واملؤمنني، ومن هنا فال 
ى اهللا عليه وآله صلَّ"نعجب إال ممن يعجز عن كتابة 

أو أربعة أحرف ) ص(ويكتب مكاا حرف " موسلّ
ي عليه وال يذكر آله وقد قال وهناك من يصلِّ) صلعم(

א«: املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم
אא א:אא א ::؟א
א:אא

  .بال تغيري ابن حجر . ا هـ » 
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سنبقى إن شاء اهللا تعاىل من املوقنني بكونه  وهذا
من –ا دائما أبدا ونبقى حيم ى اهللا عليه وآله وسلَّصلَّ
 öθ:  من العاملني إن شاء اهللا تعاىل بقوله–مثة s9uρ öΝßγ ¯Ρ r& ŒÎ) 

(#þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡ àΡ r& x8ρ â™!$ y_ (#ρ ãx øó tG ó™ $$ sù ©!$# t xøó tG ó™ $#uρ ÞΟ ßγ s9 

ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ©! $# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm §‘ )1( ،صدق اهللا العظيم 
لينا بزيارة حرمه وحرم حبيبه وذلك كلما من اهللا ع

  . وآله وسلم وهو اجلواد املنانصلى اهللا عليه
  

  الفقري إىل اهللا سبحانه الراجي رمحته وغفرانه ورضوانه

  بلقاسم آيت محو

  املكىن بلقاسم أبو حممد

                                                 
א)1(  .64א
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