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التلهراأمص مالم، وتكغيرذنب والاجرا الثؤة الرام ا أيهألا 
طراالورئ سمح الهادي أحمد ملن أ مواظ؛الصلاة ار يإكثءال؛ك 

وآزك_اعمدرءآرآد_رثملجرانملآدم من الله حلق واميل 
مشراالهامرة نمن علن بمالي جلاله جل الله آن مح ي نغ

فبمراا أليهم الأفلاك وأطلعت الد-م، جثت ا مالله ماليه نعش 
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__حيرا/آنام على والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام اتحاف 

افتتاحيت

كلهالدين علئ ليظهره الحق ودين بالهدئ رموله أرمل الذي لله الحمد 
وأشكرهوعظمته، بجلاله حمدآيليق مسحانه ه أحمال المشركون، ولوكره 
ؤإنعامه.فضله مكرأيوازي سبحانه 

جمحJالراوJية له شهدت له، لاشريك وحدْ إلأالله لاإله وأشهدأن 
لهمحت من سبحانه مصنوعاته، جمح بالألوهية له وأقرت مخلوثاته، 
حيوكل ويابس، رطب وكل وأفلاكها، والنجوم وأملاكها الموات 

علئوأمينه حلقه من وحسرته ورمحوله عبده محمدأ أن وأشهد وميت، 
شفاعةلديه وأسمعهم جاها عنده وأعظمهم ومحيله إليه الخلق أقرب وحيه، 

ؤإلئداعيا الحنة ؤإلئ مناديا للاممان أرسله عليه، وأكرمهم إليه وأحبهم 
أمرأمعروف ويكل ساعيا، ومحابه مرصاته وفي هاديا، تميم المصراطه 

وجعلوزر0 عنه وومحع صدرْ له وشرح ذكرْ له رفع ناهيا، منكر كل وعن 
وقرنافن كتابه في بحياته م وأقأمره، حالم، من علئ والصغار الذلة 
باسمهاسمه 

يلؤحون ؤمتمالله من ام حو؛ للنبه عالير أغ
الؤذنآشأدال،مالحص ةإذا اسه اّماكملبي الإله ونحم 
محمدوهذا محمود نذوالعرش لت—جله ه امممن له وشق 

ومحجةالحالان لوقدوة لالعال^ن رجمة الرسل من فترة حين علئ أرسله 
التلرقأنوم إلئ به الله هدئ أجمعين، العباد علئ وحجة للالك؛ن 
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حيرا/أذامطى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

وتوثيرْوتعزيزه ومبه طاعته الماد ض وافترض بل، الوأوصح 
منبه فهيئ طريقه، إلأ الطرق جمح حنته إلئ ومد بحقوقه والقيام 

الذلة،بعد به وأعز القلة، بعد به وكنر الخهالة، من به وعلم الضلالة، 
وفتحالغي، بهْن وأرثي وبصرثهساض، وأغمح،بهبعداب، 

الأمانة،وأدئ الرمالة فبغ غلمأ، وقلوبا صما وآذانا عميا أعينا الته برس
فالمالشن، أتام حتئ الله وعبد ، جهاده حق الله قي وجاهد الأمة، ونصح 

بالإيمانالقالوب قمح منه. حيرها شرأإلآ ولا يدعح؛رأإلآدلأتعاله، 
والإحسانبالعدل الأمة في ومحار يصيره، عالئ الله إلئ ودعا والقرآن، 

بهوتالفت إ، يعدظلماتهالأرصى الته يرمأثرقت أن إلئ محيرة أحن 
ماالقيم دينه وبخ الأقهلار، جمح في دعوته وسارت شتاتها، يعد القلوب 

يعدوامتلأت ؤإذعانا طوعا لدعوته القلوب وامتجايت والنهار، الليل بخ 
اللهوصلن الخزاء أفضل أمته عن الله فجزاه ؤإيمانا، أمنا وكفرها خوفها 

أقهلارتملأ صلاه عاليه المومنين عباده وجميع ورسله وأنيياوه وملائكته 
وصحبهآله وعلئ تحويلا ولا انتقالا عته تروم لا ، والماء الأرض 

كثيرأ.تس|ايما وسلم الءلاهرين 
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خيرالأظمعلى والسلام بالصلاة بماينطق الأنام إتحاف 

توطئه

فينابعث إذ وتعالئ بحانه والإنعام المضل صاحب علستا تقفل لمد 
منليخرجنا أحمعvن عليهم وسلامه الله صلوات وحاتمهم رسله أفضل 

لقدؤ الأنبياء حير أتاع من جعلنا أن عفلمئ لنعمة ؤإنها النور إلئ الفللمات 
نيْأجيجو;شض

هدمولأحل صراف[  JDلفيءنلألٍنيوأ(ب  jliمن كانوا ؤإن والخئ الكتاب 
٠^١^١وتعفليمه وتوقيره الكرم الرسول هدا محبة علينا أوجب العفليمة المنة 

.A.؟[ ]الفتح: ه ونوروه ودمدوْ ورموك لأش كوموا * يرا ونذ ومسرا ذاهدا أرستاك 
ماالرضية والأحلاق العلية الصمات من معحمدأه نبينا الله حثا ولقد 

القيمابن قال وجوارحه ولسانه بقلبه ؤيعفلمه يجله أن لم ملكل داعيا كان 
الأخلاق،مكارم من عليه الله جبله ما عليه. يحمد ®ومما ت الله رحمه 

حيرأحلاقأنها علم ه وشيمه أحلاقه قي نفلر من فإن الشيم، وكرائم 
وأصدقهمأمانة، وأعثلمهم الخلق أعلم كان فإنه. الخلق، شمائل وأكرم 
وكانومغفرة عفوآ وأءذلمهم احتمالا وأشدهم وأمخاهم وأجودهم حديثا 

عنصحيحه في البخاري روئ حلماكما إلأ عليه الخهل شدة يريده لا 
)مهحمدI التوراة في الله. رسول صفة في قال عمروأنه بن الله عبد 

مخابولا غليظ ولا بفثل ليس التوكل ميته سورسولي، عبدي 
حتنأقبضه ولن يعفوؤيغمر ولكن الميئة بالسيئة يجزي ولا بالأسواق، 

حتئ، غلقا وقلويا صما وآذانا عميا أعيتا يه وأفح العوجاء، الملة به أقيم 
يقولوالأإلهإلآالله.
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
هءءفءقسءءسقخء^^ءتت[

علئوفدت لقد والله نوم )أي لهم: قال قرص إلئ ورجع الخدمحة صلح 
قهلملكا رأيت ما والله والجاثي، وكسرئ قمر علئ ووفدت الملوك، 
وقعتإلأ بصق ما والله محمدأ، محمد أصحاب يعفلم ما أصحابه يعفلمه 

،أمره ابتدروا أمرهم ؤإذا ، وحليم وجهه بها فدلك مهم، رجل كف في 
عنده،أصواتهم حمضوا تكالم ؤإذا وصوئه، علن يقتتلون كادوا توصا ؤإذا 
له(.تعفليما إليه الفلر يحدون وما 

ولاه الله رسول من إلى أحب أحد كان )ما العاص؛ عمروبن وقال 
مثلتولو له إجلالا منه عيني أملأ أن أكليق كنت وما منه، عيني فى أجل 

منه(.عيتي أملأ أكن لم لأني أؤلقت؛ ما أصفه أن 
4البي صرت يرى أصوانكم نرينوا لا الذينآمحوا ا أيهيا ؤ نزلت: ولما 

الأيةهده يعد الني يسمع عمر كان )ما الزبيرI ابن قال ]\-و>و\ت:٢[ 
يستفهمه(.حتن 

قلماه اليي عند صوته ير؛ع الموت جهوري قيس بن ثابت وكان 
علمحنن المار أهل من أيه يرئ رأسه منكسا بيته في جلس الأية هده نزلت 
•بابنة، فبشره الني. بحاله 

أمر0وتعقلتم ؤإجلاله . المي تعقلتم في وسيرتهم الصحابة وقصص 
اكابع١نمن بحدهم من سيرة كانت وهكدا حصرها، جدأيصحب كثيرة 

يحدثونلا أنهم منهم عدة عن حاء فقد المهديين، الأئمة من وأتياعهم 
اللهرصي أنى بن مالك وكان ، وضوء علن إلأ الله. رسول بحديث 

اللهرسول بحديث للتحديث نينته ؤيأحال ؤيتعليب ثيابه أحن يلبى عنه 
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خيرا/أن1معلى والسلام بالصلاة بمايتعلق ا/أنام إتئاف 
دتبم^ءء^ءءءهءءءهءه

أنهمْ فإني أنعدوني يقول؛ وهومريص الميب بن سعيد كان و. 
ؤإجلالهمهديهم في هدا • مضطجع وأنا الله. رسول بحديث أحدث 

العملفي حالهم كيف بل به والتأسي بالاقتداء فكيف عنه، التحديث في 
ؤيهجالعقول سهر ذلك في شأنهم إن عنه، نهن عما والانتهاء به أمر بما 

القوس.

ونحبهنحله أن هو ليئنا.و جلالنا ؤإ تعفليمنا تحقيق به يتم أمر أول ؤإن 
الإذ أجمعتن؛ والناس والوالدين النفوس علن محبته وذلك.تقد:م بقلوبنا 

قال.•المحية هدْ يدون تعفليم ولا توقير لا إُه ثم بدلك، إلأ الإبمان يتم 
ووف(.وانم• من إليه أحب حمرأكون أحدكم لايوس بيده نمي اوالأي 

الحبةتميز ودلائل لوازم لها كان القلب في المحبة هده استقرت ؤإذا 
يقولأن أحد كل علن السهل س إذ الكاذبة الحبة س للتي. الصائنة 

لمحبتهاكعوئ هدم تكون اكلأئل هد0 وبدون • . الّثي محجة ؤيدعي 
Iتعفليمه ومذلاهر محبته. دلائل أعظم وس لها قيمة لا كاذبة بامحللة 

باللهكوموا * وديرا وبجرا شاهدا أرستاك إئا ؤ . وتوقيره تعزيره أولا! 
ضرهجامع اسم )اكعزير: تيمية؛ ابن قال وملنوهب<. وئعرروه ورٌرب 
سكينةفيه ما لكل جامع اسم والتوقير • يؤذيه ما كل س ومتعه وتأييدْ 

والتعغليموالتكرم التشريف س يعامل وأن والإكرام الإجلال من و'؛لمأنينة 
الوقار(.حد عن يخرجه ما كل س يصون بما 

بالنبوةيوصف بل مجردأ اسمه بألأيدكر ذكره عند التأدب توقيره وس 
اسمه.عند عليه ؤيصلي أوالرسالة 

وتعريففضاناله وتحإ.اد لرويته والتشوق ذكره س الإكثار توقيره وس 
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ءوىخيرالأن1موالسلام باضلأة بمايتعلق الأنام اتحاف 
ءءءءءءض،ءءتنآأ

٠بها وتدكرهم سسته النامي 
اللهرصي الصحسابة سهلر ولقد سنته، وعن عنه الدب توقيره من و٠ 
قيوأولادهم وأموالهم بأمسهم فدوه حنث الأمثلة، أرؤع ذلك في عنهم 

٠مشهورة منثورة دلك في وأخبارهم والسر العمر 
سهعن الذب أو وملم عاليه الله رمول عن الذب في التهاون ؤإن 

فمنبالكلية أوزواله الإممان صعق علئ يدل الذي الخذلان من وشريعته 
فهووسه وعرصه حرمته علئ الغيرة آثار عليه تظهر ولم له الحب ادعئ 
لبه.دءوا0 في كاذب 

فإنبه أخبر فيما تصديقه أيضا وتعظيمه محبته دلائل أعظم ومن • ثانيا 
والخفاءالله، رسول أنه مهالة ممتضئ فهو وركائزه الإيمان أصول من ذلك 

فيماأوالتشاكك به أمحبر فيما وتكذيبه اتهامه الآكفر كل والكمر بل الخفاء كل 
به.توعد أو به بثر أو به حاء 

بهديهوالاهتداء وءلاءته اتثاعه وتعفليمه محبه دلأتل أعفلم ومن ت ثالثا 
الئهوذكر الآ■خر واتوم يرجو١^٥ كان لن حسنه أمرء ١^٥ رمول في لكم كان د فؤ 

صهنهاكم وما فخدوء الرموو وماآناكم ؤ تعالئ؛ ونال ]الأحزاب[ كشيرادء^ 
تما[.فاذهواه]الخثر:

بالثه أطاع نمد الأمول يطع من ؤ طاعته من الرسول طاعة الله جعل بل 
عليهوتحفليمه لمحبته الصادق الحي المثال هى الرسول فطاعة ٨[ • ]اكاء: 
الaإاعة.زادت له المحبة زادت فلكلها المحبة، ثمرة فالطاعة واللام الصلاة 

وآثرآثره مينا أحب من أن )اعلم الله! رحمه عياض القاصي يقول 
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خبرا/أنامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 

الشيحب قي فالصادق مدعيا، وكان حبه في صادقا اكن لم ؤإلأ موافقته 
واو>اعسنته واستعمال به الاقتداء وأدلها ، عاليه ذلك علامة تظهر من 

هداوشاهد ومكرهه، ومتشعله ؤيسره ءسر0 ش بآدابه والتائب وأفعاله أقواله 
"ا؛ا.١ عمران: ]آل ه الله... بممكم هابرتي الله يحثون كنتم إن قل ؤ I تعالئ قوله 

أصولمن أصل واللام الصلاة عاليه وشريعته مستته إلئ والتحاكم 
قالتسليما لم ويشريعته إلئ يحتكم لم لن إيمان فلا واتياعه، محبته 

أنمهمنجر يجدوا لا ئم تهم شجر يما يحكنوك حى يرثنون لا وربك فلا ؤ I تعالئ 
محنتهعن الإعراض إن بل ١ ]النساء[ ب )قن( نبنا ويسلنوا فضند نما حرجا 

وإلىالله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل وإذا ؤ والشاق الزيغ علامات من وشريعته 
.اء[ ]؛لنه )ق( محدودا صك بماآرن اوننافق؛ن رأيت الرسول 
أنهملوسئلوا يدعون الناس ص طواثفا س العجب كل العجب ؤإن 

أنه.مع ؤيلعنوض أصحابه يسبون ذلك مع هم ثم نبيهم. يحبون 
الحلفعن نهاهم أنه مع ه به ؤيحلفون مبهم، وعدم بإكرامهم أمرهم 

الربمقام إلئ به يصلوا حنئ تحفليمه في ويغلون به ؤيتومالون إلأبالله 
مرم،بن عيسن التمارئ أمحلرت كما إطرائه عن نهاهم وهوقد بحانه س

إلأتهللب لا الله ملك التفاعة أن لهم بين وهوقد الشفاعة منه ؤيهللبون 
وعصيانالام والالصلاة عليه له تتكرأ هاوا أليس وأمره رصاه يعد منه 

إحلالولا تعفليم هزلاع نفوس في لأمره يعد لم حيث لشأنه ؤإقلألأ لأمره 
فأيوالتقديس، التعفليم س وؤلراههم أوليائهم لأوامر يكون ما بقدر 

هديومخالفة ديته في والأبتدلع أمره مخالفة في ه للبي تمفليم 
الثان.لهوالضلال هن.ا إن أصحابه؟ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٠٠مس1صبكلأةواسممضضالإظم 
هءءغسءءءءاقهءهءه؛متح

يخرونذلك مع وهم الني. مجمة يدعون الناس من أحرئ وطائفة 
يستهزئمن عند محسة وأي تعظيم فأي بها، يعمل من ؤيحتئرون سه من 

ؤهخراكاب، ونضير ^٧^ طر واشتر، وايحجبات بالحجاب 
والواعفلنالوعظ شأن من ؤيقلل الصلوات، عالئ والحرمحى لسواك اس 

ويكبرْالله يدكر ممن ؤيضحك اكرعية، بالرب ؤيتندر باالعروف، والأمر 
الدينأولئك قلوب قي وشرعه ج للني تعفلم وأي الناس؟ مجامع هم، 

ورحعيةتخلفا الغرب بلاد قي يهديه التمسك يرون هم ثم محبته يدعون 
والثذوذوالوناحة الحياء وقلة بينماالتعري العام، الذوق وحروجاعني؛ 

عندهم.وا1لدني؛ن الذوق قمة والعربدة 
متتهس الساحرون لهديه الخالقون لمحبته المدعون ليحذرأولئك ولكن 

أي. ]الكوثر[ ه  CDالأم م شاقك ^١٥ تعالئ: قال هوالأبتر الشي شانيء أن 
سبحانهالله )إن الأية هذه عن الله رحمه تيمية ابن قال مضلؤع، ميغصك 

الآحرة،في ذلك وماله وأهاله ذكره فيبتر حير، كل س رسوله بمرشانئ 
يعيفلا قالبه ؤيثتر لمحاد، صالحا فيها يتزود ولا بها يتتل فلا حياته ؤيثتر 
شيتعمله فلا أعماله ؤيبتر برمله والإيمان ومحبته لمعرفته ولايزهلمه الخير 

حميعص ؤيبمرْ ناصرأولاعونا، يجدله فلا الأنصار س ويبمره طاعة، 
ؤإنحلاوة لها يجد ولا طعما لها يذوق فلا الصالحة والأعمال القرب 

النبي.ؤمحبة يدعون س أحرئ وطائفة عنها( شارد فقلبه باشرها؛ذلا٠ره 
أمرإذا أنه بهم الحال فتصل سنته، مخالفة علئ ؤيصرون يحهاونون هم ثم 

•تركها من أي منة هذه قال بأوامرالتمح،. أونهي 
الرسول.يحص س حق في المثلات ووقعت العقوبات نحققت ولقد 
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الأنامض على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف __ 
تئآبم^"ءسءءغسءءهسس

فىالبخاري رواه ما ذلك ومن أوافتراء أواستهزاء ُب ومنته تنقصه أو 
وقرأفأسلم نصراني رجل كان I قال عنه الله رصي أس عن صبمحه 

الله يقول فكان نصرانيا فزار للمني. يكتب وكان عمران وآل البقرة 
فنالواالأرض لفظته وقد فاصح الله فأماته له، كتبت ما إلأ محمد يدري 

أحرئمرة له فحفروا صاحبنا نبشوا وأصحابه محمد فعل من هذا 
.فألقوه الناس من ليس أنه فعلموا الأرض، لفظته وقد فأصبحوا 

هدافي ولوتعريضا الرسول. انتقص ممن حلت التي العقوبات ومن 
حهلباءأحد عن الله رحمه ماكر أحمد المحدث العلامة ذكره ما الزمان 
أمراءأحد بمدح أن الخْليب هذا فأراد مقتدرأ، متكلما فصيحا كان مصر، 
جاءهI حطبته في فقال حسين، طه الضال الأعمئ ذلك أكرم عندما مصر 

قامأن إلأ العلماء أحد من كان فما تولئ، وما بوجهه عبس فما الأعمئ 
فيجرمه الجرم لهدا ييع لم الله ولكن باطلة، صلاتهم أن للناس وأعلن 

منتفخاعاليا كان أن ويعد منثن بضع بحد بمني رأيته لقد بالله فأقم الدنيا 
بابعلمن حائما ذليلا مهينا رأيته والكراء العظماء من بهم لاذ ممن متحزأ 
لقدحتئ وصغار، ذلة فى يحفظها الصاون نعال يتلقئ اجد الممن مجد 

أهل.وهويعرفني( أعرفه وأنا يراني أن حجلت 
السنةأيام س يوم ش سمته. يفلهرون الناس من أحرئ وطائفة 

ؤإحياءسنته لإماتة مهرجانا عندهم اليوم هذا فيكون مولده يوم أنه يدعون 
ُعوجل عز الله ومعصية ق والفالشركيان من لأنولع مهرجانا البيع، 
الوسائلهذه ومع واليوم محبته. صورة في ذلك كل والطرب، الرقص 

المغفالن،بعض به حيع حتئ ؤينثر، ينقل العبث، هذا مثل أصبح الإعلامية 
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حسالأنام ض على والسلام باضلأة بماينطق ا/آن1م إتحاف 
ءءءسءءءهآسءءتنء

وبدعةباطل أنه مع وهابي هوتشدد إنما متعه وأن الدين من هذا أن وظن 
أنهامع التبعة الأربعة الذاهب أكابر من الدين أئمة كل أنكرها متكرة، 

أصحاببها يعمل ولم يعلمها فلم الهجرى الرابع القرن في أحدثت 
حباالناس أصدق هم الذين وأتباعهم الصحابة من الفضلة الثلاثة القرون 

سثته.عن والذب دينه نصرة في وأموالهم أنمهم يذلوا حث لنيهم. 
منهم الدع، ومحت السنة، يحي من هم ومحيه الني. أنمار إن 

أهلينعادون الإسلام أهل يوالون من هم اللة عن ويذود دينه ينصرون 
منهم نهجهم ويتتهجون يه للاقتداء يتسابقون س هم والأوثان الشرك 
•شريعته ؤيعفلمون يوقرون 

هوحبقلبه في الصادق لم الميحمله أن يجب حب أعفلم أن شاك ولا 
الصلاةعليه قال فيه. التردد أو الارتياب يجوز لا فرض وهو الني 

والناسوولده والده من إليه أحب أكون حتئ أحدكم ررلايؤمن ت لام وال
.آجمسنء 

منعلتنا وأشفق بنا، وأرحم ووالدينا، نا أنفمن ينا أولئ وهوس 
•يديه علن إلأ شيء والحر والعلم الهدئ من إلينا يصل ولم الخلق، حميع 

اللهفاستنقذنا غاؤين وأتقياء يه، الله فهدانا محالن وحدنا الذي وهو 
بهالله فوجهنا وعصيان، وفسق كفر كل إلئ وجوهنا موجهئن ووجدنا به، 
حذرناثرإلأ ولا عليه، يقحيرإلآدلنا ولم ؤإيمان، وطاعة حير كل إل 

يحده،نبي لا البيين، حاتم وأنه حقا، الله رمول أنه نعلم أن علينا فله منه، 
•به الرسل قي وعامة إليهم، للمرمل عامة أرمل وأنه 

الأم،أصناف من وغيرهم العرب إلئ مرسل فانه إليهم، الرمل فأما 
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طت1قب1نم|لأةواك|لأمشضالأن1م ٣٠
كبم^هء^^؛ءهءغههفهضسس

•ا-بمن b^، وأجناسهم، أراعهم احتلاف علن 
وظاهرهوفروعه، ديتهم أصول للخلق اي؛؛ن أرمل فإنه • به الرمل وأما 

وصلاحالدين، ولصلاح والأعمال، والأخلاق العقائد لإصلاح وياطته، 
الدنيا.

مماواعرفهم بيانا وأعفلمهم وأنصحهم وأصديهم الخلق أعلم أنه ونعلم 
بالله،نومن أن فعلينا ومشاربهم، طبقاتهم احتلاف علن للخلق يصلح 

والناسوواكJنا تا أنمعلن محبته ونقدم الله، نهليع كما ونطثعه 
أجمع؛ن.

أحدقول وقوله هديه عالئ نقدم ولا ، شيء كل في نتبعه أن وعليتا 
نابأنفوننصردينه ، وننصر0 ونعفلمه نوقرْ عاليتاأن كان، كائناس وهديه 

اللهمن أعفلم من كله وذلك رعليه، نقع، ما وبكل تتتا، وألوأموالنا 
علينا.

مالموالكمالأت والخمائءس المضائل مجن له جح الله بان ونومن 
مناماالخلق فهوأعلئ والاحرين، الأول؛ن من غيره لأحد يجمعه 

فضيلةكل في وأكملهم وأجلهم يلة، ومجاهاوأقربهم وأعفلمهم 
الكثيرة.الؤلفات فيها أفردت فد وحقوقه.كثيرة 
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الأنامخبو على والسلام بالميلأة بتعلق بما الأنام إتحاف 

ْسهه

عالئثناء وهي عليه، واللام الصلاة كثرة محبته مقتفيات ومن 
وتعظيما،ونكرتما تثريفا ؤيزيده ذكره يعلى أن الله من ؤإرادة س الرمول 
هوبدأ يم بها أمرنا قد الله أن الله رصول علئ الصلاة فغل في ؤيكفينا 
فىبم>إون وملاثكته الله إن ؤ 1 بقوله الرسول علئ بالصلاة ونحالن مبحانه 

السنةأوصمحت، كما ]الأحزاب[ ه )تق( سلٍما وسلموا عله صلوا اثذيزآمحرا أيها يا الني 
مجالسهفي ر. الني علئ الصلاة يهجر من بها يشعر موف التي الحسرة 

هداتأملت ؤإذا فاته، الذي العفليم الثواب من يرئ لما الحنة؛ يحل لو حتئ 
متقولفضائل. من مياتي س-وما الرسول علئ الصلاة في العظيم القمل 

رسولعلن واللام الصلاة ش وتقصيري تفريهلي علن واندماه شك من 
بالإكثارمنفحليك وتقصير تفريهل من مفن مما تكفر أن أردت ؤإن ه الله 

الموضؤعهذا في الكتابة إلن بي حدا ومما الله. رسول علن واللام الصلاة 
شورد تما التقيد من لها بد فلا العبادات، من ه الك، علي، الصلاة أن 

همأشأمموا ممن حاصة وماب حلتل من كثرة رأيت ولما والسنة الكتاب 
وصلاةمشيش ابن صلاة الهلرقية لدئ المبتدعة الصلوات من بالصوفية 

وصلاةالفاغ وصلاة والميرغينية، والبكرية الدرديرية والصلوات الرفاعي 
فيصيغة طريقة أهل لكل وهكذا التيجانية، لدئ كلاهما الكمال جوهرة 
إلنبعضه يصل ما الأجور من عليها ؤيرمون محتدعونها الشي. علن الصلاة 
الني.علن الصلاة في شاكلتهم علن والفلأل-كما.سترئ.ومن الكفر 

ماجمع في رغبتا يثبت لم وما ثبتا وما وبدعة ومنة وباطل هوحق ما بع( 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق ا؛أتام إتحاف هبم 
كبمءهقءءءةءهضسءء

الني.،علئ الصلاة بأحكام المتعالمة ائل الموفق وتربيها منها ير 
وصحمحدثة صلوات من ه الني علئ بالصلاة ألصق ما فيها وذكرت 
شرعيتهاالقول علمن الدليل يقم لم موامحلن في بمثروعبمها القول ومن بدعة 

بلالني. علئ الصلاة فضل في مت لم وأحاديث المواض، تلك في 
صحمن وبت صح ما ذلك مقابل ذكرت كما أصحابها شهلح ومؤلفات 

وأ-ذكاماثل ومبل الموضع هدا في ومولنات وأحاديث وفضائل ومواتلن 
.الني.؛١، علن بالصلاة تتعلق مهمة 

الحبةبزعم الله دين في الأبتدلع يجوز لا أنه علن أنوه أن أؤيد كما 
مخالفةفي البيضاء والقلوب الهليبة يالنوايا والاعتداد الله. لرسول 

ص،والمةاّةلأمميعنالأسقائئن
الشي.الغلوفي معناه لمس ه الني علن والثناء العمل، وصحة اسأ 

اللهرمول يا تقل فلا والضر، المع كلك لا بثر س الرسول فان ؤاؤلرامء 
أنيج-وولآ، لا أكر شرك كله هدا أمري، أومهل أوأغشي كذا لي افعل 

أستجبادعوني ربجم وفال ؤ القائل؛ بالله حاحس أحدأوالدعاء الله تدعومع 

المونالميحتاج وهل مها؟ ونكتب نولف حتن الض عل الصلاة إلأ يق لم ■' يمول نائل رب )١( 
للغزوالمكريوالاثماديوالفكري؟ومميممرصرن الني، علن الصلاة آنتُالرا الوم 

الصلاةإن القائل: لهدا فأتول ثاء؟ الرمول.كضا علن بمالي أن علن قادر لم مكل ألمي 
صخص تحالن الله إلن يشرب ولأم كتف يدل فلم لم الجهلها فإذا • شالة ه الني علن 

الملمونمي الي ائر الخإلئ تفاق حيمة، -خسارة الملم مخر الني.y علئ الصلاة 
الغزوالفكري؟آثار من مدا أفلايكون والشدة، والاثمماد الفكر و بها 

ركامإلن فشلا لشتفوابها الاس مض المة عالن افلمان بها قذف أنمة لقالة إنها م )٢( 
آ.١ • لثقرة الوسلة ] وقلوبهم. عقولهم فيه يفرا الذي الفشل 
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٠٠وااسلأمطىضالآظم الأظمبماسقب1سة إتحاف  ٠٠
ءءسغءخءءخءء^^ثش[

نورمن أوحلق لأجله حلت أوالدنيا الغيب يعلم أوأنه [. ٦٠]غافرت نكزه 
خلو.كله هزا 

مندرحة بلغ الأيام هذه وفي الأمة هذْ في أوساطنا في الأمر إن أفول 
ولاالله معه يدكر لا المخل التفريط غاية بلغ آخر جانب في الغلوالممقوت 

أبتاءالأيام هذه في مثلا الأول الخانب فأهل واللام، الصلاة عليه رموله 
النيهدي من الحادة غير علئ أنها نشهد والله المعاصرة، الصوفية الهلرق 
منيحرم ما اقتراف ْع باللسان عليه الصلاة جعلوا بأن خالفوه بل 

والحانببل العلئ. الدرجات يبلغهم موف هذا أن معتقدين رذيلة كل 
الأمرلكن الدين لهذا الصحتح الأتث-اع من عليه يجب ما وترك فرط الأخر 

سيلعلئ أقوام يهللمها ه المكب علن الصلاة أن ترئ أن الأسف غاية في 
كلهذلك بيان العافيةر١،.وتقدم مأل نفالله البعض، بعضهم من السخرية 

الهدمةفى 

يكذب،لا ورسول فهونمب منزلته، المي. إنزال السلم علن فينغكب 
،وصاياه ؤإنفاذ دعوته، وإ؛لأغ ثريعته، ؤإظهار سنته إحياء ينبغي كما 

استحقنامه،الأدب ومن مجده. موفى نثره عند الصوت وخفص 
والصلاةذكره عند وتوقيره اسمه، ؤإجلأل وفضله، سمائله وتقدير 
علئيصلي أن علن بقادر لم مكل ألمس يقول قائلا ولعل - علميه واللام 
عبادة.المبي علن الصلاة إن القائل لهذا ونقول ثاء كيفما الرسول 

صيغمن الله إلن يتقرب م ولا كيف يدر فلم السلم جهلها فإذا - أملقنا كما 

بنالملك عيد ين حلف القاسم لأبي المرصالتن سيل محمد علمئ بالصلاة رب إلن لقربة ا( 
شكرالره.1(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





خيرالإتامض ^لقباضلأةواسلأم 

كبمهءه^^ءه==هءس
بكيمةأو الأوقات من بوقت حصصها أو وأحكامها ه التي علكن، الصلاة 

وهوالعبادة شرطي أحد لانتفاء تقبل؛ قلا بدليل إلأ تحوز لا الكيفيان من 
وعاليهالمستعان، والله التفصيل من بشيء أفردناْ ذلك، أحل ومن - الصواب، 
،.١٣١حرلولأقوةإلآبا٧هالخليولا التكلأن، 

أوردهاالش والاثار الأحاديث صحة الة الرسهدم حْع في توحيت، وقد 
أومدل ؤإن وحده الله فمن المائة هده جمع قي ووفقتا أصبت، فإن هدا 

والشيهلان.نفى فمن قصرت 

وأنتعالئ، لوحهه حالصة الة الرسهده يجعل أن تحالئ الله ونال 
منإلأ بون ولا مال ينفع لا يوم لقائه، ليوم ثوابها لي ؤيدحر مني يتملمها 

صليتؤكما محمد آل وعلئ محمد علئ صل اللهم ٠ مليم بقلب الله أتن 
كمامحمد آل وعلئ محمد 'علك؛، وبارك إبراهيم آل وعلن إبراهيم علئ 

المستعانوالله مجيد، حميد إيلن، إبراهيم آل وعلن إبراهيم علن باركتا 
باله.حولولأقوةإلآ ولا التكلأن وعلته 

كبه

اللميالله عيد أحمدين 
الأولنالاحاء عدل يكتابة عدل كاتب 

السالم؛نولحميع ولوالديه له غمرالله 
/AY

•يستر بتصرف ( ١٢)العظيم عبد لعيد هؤ الله رسول علئ واللام الصلاة في الكلام حير ا
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خيرا/أنامعلئ والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

الخبي.ض اضلأة ضف 

الوهذا معناها ا ميدرى لا وهو الجي. ^!، يملي الماس أكنر 
بإثم.يدعو لا حتئ به يدعو أو يقول ما يفقه أن السلم علئ بل يبغي، 

علئالله )صلاه العالية: أبي قول المى. علئ الصلاة قي قيل ما وأولن 
الملاذكةوصلاة ، ١^؛؛^( الملائكة عند الأعلن الملأ فى وتعفليمه عليه ثناؤه نسه 

أصلطلب لا الزيادة طلب والمراد له، الس ذلك طلب ه عليوغيرهم 
ُاعلأءالدنيا في عظمه اللهم أي؛ محمد علمن صل اللهم ومعنئ الصلاة( 

أحرهؤإحرال أمته في الآحرة؛تشفيعه وفي شريعته، ؤإبقاء دينه ؤإظهار ذكرْ 
كافةعلن وتقدممه المحمود بالهام والاحرين الأولتن ش فضله ؤإبداء ومثوبته 
فيماوأدخلهم بالصلاة الأمة هذه وجل عز الله عم وقد الشهود، الة-ر؛ين 

لجرجكموملائممه بمرءلٍكم الإي م ؤ عزوحل؛ مبحانه فقال نسهم فيه أدخل 
[.٤٣]الأحزاب: وئ(ه الثوروكانمحْمح؛نه ننالظلماتإر 

ذلكس الواجب قدر بلغ ولم بالصلاة سبحانه الله أمر لما المعتن وقيل 
به.يليق مما أعلم لألك محمد علئ أنت صل اللهم وقلنا الله علن أحلناه 

الدعاءوالتبريك والزيادة، الماء وهي البركة من محمد؛ علن وبارك 
أعطاهما الخير من ء إءaلاؤ٥ يتضمن الدعاء فهذا الدعاء هذا علن بذلك 

وجلعز الله فصلاة وزيادة، له ومضاعفته له وبونه ؤإدامته إبراهيم لأل 
.ومحبتنه ؤإكرامه وتعفليمه الملائكة عند عليه ثناؤه هي I بيه علن 

•له. الدعام هي •' المى. علن الملائكة وصلاة 
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خيرا/أتامعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

اضلأةضااني®حع|

العمرفي الني. عني، الصلاة ثبب هل الله رحمهم العلماء اختلف 
أنهافالأصل ؤإلأ بأااساب نحب أنها والصحيح نحب أولا أوبأٌساب مرة 

٠صتحية 

تالدائمة اللجنة وس؛لت 

وفيماواحدة مرة الني. علئ اللام فرض يرون الماس بعض س: 
؟حيا مُيقئ بعد 

بحاهالله لأمر فرض الني. علئ واللام الصلاة إن I فاحابت 
]الأحزاب:نسبمأ^ وملموا عليه صلوا الذينأمتوا أيها يا ؤ ت قوله ش بذلك وتعالئ 

المكرارعلئ الأية في الأمر يدل لم ولما الوجوب، الأمر في والأصل [ ٥٦
الشللأحاديث تحبا م تكراره وكان العمر فى مرة ذلك وجوب كان 

علئالأحاديث دلت المي المواضع في إلأ ذلك في المرغيب في وردت 
وصحبه.وآله محمد نبينا علئ وسلم الله وصلن فيها وجوبها 

ناوئرنم)ا/ا'أا
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق ا/آذام إتحاف  ٠٠٠٠
وآثا؛هءءءءسسءسءءء

الاك;نمالتىسلخأنفإذاكان 
كثير-رحمهابن قال أيضا. به يمان وتشريفا تكريما الأرض عالم عليه بملي 

والنسيمبالصلاة السفلي العالم أهل تعالن الله )أمر يرها؛ نفقي - الله 
جميعا(.والسفلي العلوي العاين أهل من عليه الثناء ليجنمع عليه، 

أحبمن لأن وذلك حبه. علامات من س الض علن الصلاة فكثرة 
البيعلن واللام الصلاة من بالإكثار اللسان وتذليل ذكر0 من أكثر شيئا 

ونوقير0الرسالة صاحب احترام علن المسلم حس يروض مما ه محمد 
والتوقيرالتبجيل ذلك ترجمة إلئ بالتالي التقى يدعو وهن.ا وتبجيله، 

بلا- وهدا به التاسي اتباءهلا،وإحادة حن في تتمثل وأفعال أعمال إلئ 
ثحانه-!قال-م؛ الرٌول محبة علن العلامات أصدق من - شك 

وشناللهفاونونيس؛الأن ؤإلإننمنمئون 
.يمران[ ]iJ ه )ai( وحيم 

صلوااثذينأمحوا أيها يا البإ على يصلون وملائكته النة إن ؤ تعالئ; الله ؤيقول 
لهل>هنفيره قي الله رحمه عدى الالشيح نال ب سلٍما)تق( وسلموا نليه 

وعلومنزلتهدرحته ورفعة الله.ؤ رسول كمال علن نبيه فيه وهدا • الأية 
يثنيأي. ي امحي ''لى يملون وملائكته الله إن ؤ ذكره ورغ حلقه وعند الله عند 
عليهؤيثتي لمحبته-تعاض-إياه الأعلئ الملأ وش ملائكته بين عليه الله 

وسلمواءل؛ه صلوا آمرا الذين أيها يا ؤ ؤيتفرعون له ؤيدعون المقربون، الملائكة 
وتكميلاعليكم حقوقه بعضي علن له وحراء وملائكته بالله اقتداء ه سليما 

الفانحة.سورة له أونقرا ندعوه أن لا ( ١ ، 
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ا/أن1مض على والسلام بالصلاة بمايتعلق ايآنام إتحاف 

وتكميرأعنحنانهم في وزيادة ؤإكراما ومحبه له. وتعفليما لإبمانكم 

منها:حملة فنقتصوعلى الإحادبث وأما 

بهاعشرعله الله صش قله مخلصامن صلاة أمش من عاي صش من ا٠ 
عشرومحاعته يهاعشرحنات له وكتب يهاعشردرجات ورفعه صلوات، 

سث1تلأأأ.

العبديصلي الكركر والحناء العظثم الأمر هذا إلئ فانفلر الشوكاني؛ قال 
عزالكل ورب العالم حالق عليه فيصلي واحدة صلاة الرسول. علئ 

وأحرجزاء اؤيه يلا وجزاء ثواب يعادله لا ثواب فهذا مرات! عثر وجل 
هوالذي الحقير هذا فإن الخير من الاستكثار ثاء من فليستكثر أجر بماثلمه لا 

عليهالله فيرد مرة الصلاة هذه والسانه يقول سبحانه الرب مخلوقات أحد 
منأدل للعبد الرب من والمحإ والمغفرة الرصبما علمن دليل فهل مرات عثر 
الحجة؟هذه من وأوضح الدليل هذا 

نشرهله بالصسة جاء محن ؤ ت تعالئ الله نال قيل إن الحربي ابن وقال 
أنوذلك فائدة أعفلم قلنا الحديث؟ هذا فائدة فما [ ١٦٠]الأنعام:أمثالهاب؛ 

هالني علئ والصلاة عشرة تضاعف بحنة جاء من أن اقتضئ القرآن 
تعالئالله أن فأخبر الحنة في درجات عثر يععلئ أن القرآن ممقتضئ حنة 

(.٢١)١(شسراينهم)٣/•

الترغيبصحيح ١(  IYأ/ )' المجمع في الهيثمي ( )٤٦والليلة اليوم عمل ش اش الن، ٢١
ش٣٣٦٠<را٢عالأUني>•٨(اس٠ة)٢٤٦٨/٢ءيب)
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^اقلأك|لأةوانملأمضضوالآن1م ٠٠
وتآبم^^^هفهءفءةفذسء■

الخسةمن أعظم للعد الله عشرأوذكر رسوله علئ صلئ من علن يصلي 
وكيلكإلاذكره ذكره جزاء يجعل لم تعالن الله آن ذلك ؤيحقق المضاعفة 

آه.ذكره( من ذكر ذكرنسه جزاء جعل 

وحطعشرحسنات كتاية زاده حتئ ذلك علن يقتصر ولم ت المراش تال 
.الأحاديث ش ورد كما درجات عشر ورهعه عثرسينات عته 

نظرومن التبجب.•٠ علن الصلاة محل ش ورد ما أشارإلن يعدأن وقال 
السروروالحوراجتحة طار فهمه، حق معناه وفهم هدا، في العرئة بمن 
والحولالخليل وانمناء الحسم والأجر العفليم الحر هدا محن الاستكثار إلئ 

الفضل.ومعطي الحزل واهب يا فشكرالك الحميل 

انجبموصف وز0 فهراو_غٍل مه ذممرامإن عاليه بمل لم من 
سائرالأقطاروايالدانمن رة مه عليصلن ؤإذاالفنن 

اننقصإلن دولابجنح بعمحشرأفليني الله عليه صلن 

*إنأدلثلأسميومافائسرمضصلأةادمس ̂ ❖
،.١١٠الخاص..

أولنأن الحرعلن هدا وقي الحديث) هدا يعد حجاز اين مال I مائده 
هدهمن ليس إذ الحديث أصحاب القيامة يوم قي الله.ؤ يرصرل الخاس 
يقومأممرملأةس.-ءم^ا•الأمة 

؛ح؛(اينبن)>ا؟(الخ1ريفىانلخهم
)0إس.

سادى)هم.الحديث )أ(شرفأصحاب 
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حيرالأت1معلى وانملأم بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

مناليلم الأبرار ]نزل كتابه في حان حن صديق العلامة ثال 
النبيعلئ الصلاة فضل في كثيرة أحاديث اق مأن بعد والأذكار[ الأدعية 

صلاةالمسالمن أكثر أن ففيه شك )لا I ( ١ ٦ ١ )ص فال منها الإكثار و. 
الحالمهدا في وظائفهم من فان ا.لهلهرة، السنة ورواة الحديث أهل هم عليه 

بدكرهرظثا لسانهم يزال ولا حديث كل أمام عاليه التصالية الشريف 
اختلافعالئ - الحديث دواؤين من ديوان ولا السنة، كتب من كتاب وليس 

وقد_إلآ وغيرها وررالأحزاءء وراالمحا•جما٠ وراالمسانيد،، ®الحوامع؛؛ من أنواعيإ 
®الحاْعكتاب حجما أحمرها أن حتن الأحاديث، آلاف علئ اثتمل 

مسائردلاك علئ وقى حدفت، آلاف بمرة عفيه لليوطي الصحير® 
الناسأولن الحديثية، والخماعة الناحية العصابة فهده النبوية، الصحف 

ولا- وأمي هو بأبي " بشفاعته. وأسعدهم القيامة، يوم الله. برسول 
به،حاووا مما ياقفل حاء من إلأ الناس س أحد الفضيلة هذه في يساؤيهم 

أومحدثا تكون أن النجاة وطالب الخير باغي يا فعليك القتاد، حرط ودونه 
عائدةس ذلك موئ فيما فليس • تكن فلا ؤإلأ المتحدثين، علن متهلفلأ 

•إليك( تعود 

أنباركومابي الله اك أّوى الأه.ث الأبني.رحمه شيخنا قال 
ولعلس الله برسول الناس أولن هم الدين الحدثتن هؤلاء من يجعلني 

الذيالسنة إمام أحمد الإمام الله رحم ذلك، علن الأدلة ص الكتاب هدا 

أثارتئ للمة الطينعم ار بدآخحممالنم ليي *' 
ارنهديث والحليل الرأي يوآهاله ديث الحعن لاترفن 
اأنوارالهبازغوالشص آثرالهدئ هل ولرياج
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خيرا/أذامهلي والسلام بالصلاة بمايتعلق ا؛أنام إتحاف 
وثتكهه^قء^؛ءسسهءههء■

يومشناعم ءثرأأيرمم بمي عشرأيملن بمج ، ٠٠■علي صلث امن  ٠٠٠
اسلا،.

٠والرمحلن الأنياء مد سماعة حفلى لمن وهشئاوطوبئ 

لكانشفاعته يدلك يرجئ أنه سوئ ثواب علميه للصلاة يكن ولولم 
•درجته ونيادة ذريه مغفرة وقيه فكيف عنه ألأيغفل العاقل علن يجب 

فقالقام الليل ثلثا ذهب الله.إذا رمول كان قال كعب حديث 
جاءالموتممامه جاءالموت نبهاالرادفة الراجفة جاءت أذكرواالله، رأيهاالتاس 

أجعلفكم عليك الصلاة أكثرمن إني الله رسول يا قلت: أبي قال ده؛ا مما 
فإنلئن، رما قال الرع، قلت'' قال شئتا رما ت فقال صلاري؟ من لك 

قالفهومحرلكء زدت فإن ثتت رما قال الصف، قلت فهوخرلكء زدت 
لكأجعل فقالت لك( فهوحير زدت فإن شئت رما ت قال فقلتاكك؛ن، 

٠د٠كطلفرشك(.ءإذأتكفئ ت قال كلها مجلاتي 
عنالله رحمه تيمية ابن العباس أبو شيخنا مثل ، ٢١الميماين قال 
شاله لنميدعويه دعاء كعب بن لأبى كان فقال'' الحديث، نفير 

فهوخرزدت رإن I فقال عليه.؟ صلاة ربعه منه يجعل هل الني. 
لكأجعل قال أن إلئ لك؛ا فهوخر زدت رإن فقال'' الصف؟ له فقال لك( 

أإذأأكةثصكقال: دءاأيكالهصلأةس؟ أجعل كالها؟.أى مجلاتي 
بهاعليه الله صلن صلاة التي. علن صلن من لأن ذبك* ُيغمرلك 

(.٢٣٢(ابي)٦٣e٧/٢(٣حاس)١٢سفيمح0١/.
)أ(فىجلأءالأمام)آإا(.
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حيرا/أنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
هءءهءهًءءقسفء^هحت1ح

رصيكلامه معنئ هذا ذنبه له وغفر همه كفاه عاليه الله صالئ ومن عشرأ 
الالهءت،أُ_لاا.

يامحلت محال عنه الله رصي كعب بن أبى عن -حاليث_ا قرأت سؤال! 
اماستتءI قال صلاتي؟ من لك أجعل فكم أكثرالصلاة اإني الله رمول 
الصف.ست؛إنزدتيومحرس(هالمملت1 قال! الربع. فقلت! 

اللففل؟بهذا صحح الحديث هذا فهل . ك، فهوخر زدت شتت اما قال! 
للرسول.•كلها الصلاة بجعل القصود وما معناه؟ وما 

صحيح.حمن حديث وقال! الترمذي، رواه الحديث هذا الحواب! 
منيكثر كان عنه الله رصي كعب بن فأبي ، الدعاء هنا؛ بالصلاة والمراد 

الدعاء.

أوكلأونصفه دعائه رع يجعل هل التي. ٌأل أنه • الحديث ومعنن 
يدعوبه،كان الذي  ۶١۶٠^١١يتباول؛-بمي، س، الي، علئ صلاة دعائه 

علئصلاة كله دعاءه جعل إذا أنه الني. فاحبرْ الني،.، علكن، الصلاة 
صلاةه الني علئ صلئ من لأن بمرذبه، صه مح، الني،.أنه 

همه،كفاه فقد عليه الله صلمئ ومن صلوات، عشر بها عليه الله صلئ واحدة 
.،الني، علكن، الصلاة من الإكثار فضيلة ش الحديث فهذا ذبه، له وغفر 
أعلم.والله 

يكفيهالله فان ه لفدعائه علئ آثرها حيث الشي. علن الصلاة آثر فمن 

ا(الحاتم)آ/آ\ه(بينحساو)«يا(واينش)ا(اكرمالى 
الفبقي والبيهس ( ٤  ٤٣)أ/ تفسره قي البغوي ( ١٤)القاصي إسماعيل ( ٥٨)عاصم 

)ا،يها(رأيرنعيمفىس)ا/أه\(.
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خيرا/أظمهلي والسلام بمايتعلق ا؛أنام إتحاف 
كبمءءءءمحسءءهغءء؛

يهملث،ما أي هملثا تكفئ إذأ وتوله ذمه، وغفر وآحرته لننام آمر من أهمه ما 
ذكراللهعلن مضلة علسه. الصلاة لأن وذلك ودنياك؛ أمردينك من 

بالدعاءؤإيثارْ مقاصدشه عن بأداءحقه والاشتغال الله. رمرل وتعفليم 
الاثارجعلتاكريمة الآ-حهلاروأعمال جليلة حلال أعفلمهامن وما لهه علئ 

ياربامن الكريمة والأعمال الخليلة الخلال تلك أصحاب من وكرمه بمنه الله 
العالين.

البشروجهه في يرئ النفس، طب يوما الله. رسول صح أ٠ 
 Iالبشر؟وجهك ش يرئ النفس، طب اليوم أصبحت الله! يارمول قالوا

كتبصلاة أمتك من عليك صلئ من ت فقال ريي مجن آت أتاني ررأجل • تال 
عليهورد درجات عشر له ورغ ميتات عثر عنه ومحا نات ح عشر يها له 

وجههمح، يرظ والمرور يوم ذات جاء الله. رسول أن رواية وني مثلهاُ 
»لنآساللكفقالوايارمولالأه:إوالرئالرورفىوجهك؟فقال: 

أحدمنعليك لابملي إنه يتول عزوجل ليك أن يامحمداآمايرصيك قتال 
اإلآ«المتهءاوهآمتك أحدمن عالٍك سلم ولايعشرأ، عليه أإلأصليت آمتك 

سمثفىمحلانملأةئئاكي.ممرةجدأ.
لشي..ا علن الصلاة مواؤلن في مندكرْ ما تقدم  ١٠*ع ومنها 

اكانيفيسل
مح)مأ،-*ْ(واينحان)ْابم(اض0ا/اأا(ام

)آ/'أ،.>آأ(إّماملم)أأ(مح)مأبما(.
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
ءءءهءءءءةءءءء^آق[

ايبي.على اضلأة مواطن من 

سالنبي حث وند وقت كل مشروعة س النبي علئ الصلاة أن اعلم 
منفيها لما كثيرة؛ ومواطن أحوال قي عاليه الصلاة من الإكثار عالئ الأمة 

موكدأ.أواستحباا وجوبا تتآكدإما مواطن وهناك والثواب الفضل 
وقتك،سائر في عليه. الصلاة من تكثر )أن القارئ أحي حرص فا 

قيؤيكثر درحتك، ويرغ عليك، منه صلاة الله عند ا بهتنال فإيك 
عليهوصل < والاحرة الدنيا هم ويكفيك وممحوسيئاتك، ناتك، ح

ملائكةلله فإن يسمعه، لا كان ؤإن يبلغه سلامك فان كنت، حيثما 
تباركربتا بها حصه حموصية عاليه، ملم من ملام يبلغونه ّسياح؛ن 

•العالمتن دون وتعالئ 

وصفىمرْلمي، تعرض فإنها منها، بالإكثار الخمعة يوم وحص 
تأكلأن الأرض عض حرم الله فإن الشريف، حد0 مجن الأرض تاكل 

.الأنبياء أحاد 

عندهكنت تفعل لم إن فإنك ذكر، كلما آكد أحص بصورة عليه وصل 
الصلاةوتترك تنئ أن ؤإياك ا طي حام من أكرم بالمال ولوكنت بخيلا، 

•الخنة طريق عن ذك ك فيميل عليه. 

ثفاعةبدلك تنل الخنة قي درحة أعلن هي المح، الوٌّّيلة له الله وٌل 
وتصليالله تدكر أن دون منه تقوم أن فإياك مجلسا حلت ؤإذا حاصة. 

وحرةنقصا عليك الجالس كان ذلك فعلت، إن فإنك محمد. نبيه علئ 
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الأنامض طى والسلام باJصلأة بتعلق بط الأت،؛ إتحاف 

قيأبوعوانة رواه وغمره الأول التشهد في شه علن بملي ه وكال 
ائي.والن(، T٣٢٤/]صححه 
عاليه.اللام بعد عاليه بالملأ٥ أمرهم حيث لأمته، ذلك ومن 
قيعليك)أي: لم نكيف علنا قد ا الله رمول يا : الواقفقد 
.محمد. علئ صل اللهم قولوا • قال عليك؟ ملي فكيف ، التشهد( 
الصلاةمشروعية علن دليل ففيه تشهد، دون تشهدأ يخص فلم الحديث، 

نصكما الشافعي، الإمام مذهب وهو أيضا، الأول التشهد في عليه 
فيعاليه نمن كما أصحابه، عند وهوالصحيح ]الأمء كتابه في عليه 

هبيرةابن الوزير اختيار وهو الإسلامي[ ا،لكتب، محلبع ٤ ٦ ٠ م/ ]المجمؤع 
(٠٢٨ الطبهامت،[)١/ ]ذيل في رجب ابن نمله كما ]الإفصاح[ في الحنبلي 
في)التشهد(عليه. الصلاة في كثيرة أحايين، حاءت، قد وأيضا وأقره، 
تشهيرا،كل وتشمل عامة هي بل إليه المشار التخصيص أيضا فيها وليس 

ثابت،دليل إلئ يحتاج العموم وهدا دون أحدهما يخص فلم 
ءالك، ^!، الصلاة فتكون القتال حرمحل ودونه منه الأول التشهد ليخرج 

القائلونا بهتدل اسالتي الأدلة جميع يل التشهدين في مشروعة 
الأخيرتخصيص علن به استدلوا ما وغاية بالأحيرة تختص لا بالوجوب 

يجلسكما الأوسعل التشهد في يجلى كان ء الك، رُأن • حديث بها 
مشروعيةإلأ فيه وليس وغيره اني الألبضعفه وقد الرصم،® علن 

ابنقول وأما الأخير التشهد من ا أخفبجعله وهويحصل التخفيف، 
الأولي؛نالركعتثن في جلى إذا الني. اركان ت عنه الله رصي عود م

ل٩٢٣٨٢٢/٢افبءة]الصلاة )ا(مسءت 
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خيرالأتامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
]تبم^هءءءخ——ضءءسه

لانقطاعهصميف حديث فهذا المحماة[رن ]الحجارة ء الرصف علئ كأنه 
لمعسية أبا أن إلأ حمن حديث هذا ( ٢٠١)x/ سننه قي الترمذي نال 

٠أبه همن يْع 
ررثمالليل قي الني. صلاة تصف عنها الله رصي عائشة قفول وأيضا 

علتلنصلي ندعوربه الثامنة عند إلأ فهن يجلس لا ركعات تسع بملي 
.«.لم. يولا ينهض ثم ه نبيه 

وأمالم مصحيح في ومعناه صحيحه في أبوعوانة أخرجه والحديث 
هوكما منكر فهوحديث التشهد٠ علئ الركعت؛ن فى يريد لا ءكان حديث 

النيعلئ الصلاة ممشروعية والقول (، ٥٨١٦('و)٥٦٢٣سمLة)
والألبانياكاوئ( م باز)قابن هوقول والأخير الأول التشهد ي فغ 

الله.رحمهما 

بالوهابيةيلمزونهم والدين لالحنابم البيع أهل اتهام القضايا أحهلر ومن 
صلاةولوتاملت س الشي علئ الصلاة ؤيكرهون الني. يحبون لا أنهم 

فيالصلاة أركان من الثني. ^!، الملام يجعلون لوجدنهم الحنابلة 
يكرهونأنهم البيع أهل يدعي فكيف سنة يجعلها وغيرهم الأخير التشهد 
أنالله. رحمهم مذهبهم. علماء كجور قال قد بل ه الني علن الصلاة 
الميهواجةكلماذشعلن الصلاة 
)جلاءبعنوان! الله رحمه الميم ابن الحاففل ألمه الذي الكتاب أن كما 

تعللداحضة لحجة الأنام( خير محمد علن الصلاة فضل في الأفهام 
النبيعلن يصلون لا تابعهما ومن القيم وابن تيمية ابن بأن المائلين مزاعم 

(.٣٦٦)الترمذي أخرجه صعق ( ١ ) 
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__ضرالأنام طى وانملأم باضلأة 

•ابهلة يروجه مفترئ ياطل كلام وهذا ذلك ويكرهون أ. 
الصلاةفى I الخامس )المحث اللحد! قال حيث التهمة هده إلئ وانغلر 

الوهايئنأن تقدم! مما علمت قد واللام( الصلاة عليه الرسول عالئ 
واللام،الصلاة عاليه الرمول علئ الصلاة بتح—رثم I قالوا ؤإخوانهم 

•بحثه آخر إلئ منهم( صريح كمر وهدا • ذلك يفعل من وتكمر 
ولاعاقل يصدقه لا عفليم. بهتان هدا ربنا سحانك نقول! أن •' الخواب 

إلنبرأ رجم، شيطان فهواخترإع إيمان من ذرة وزن ثكه في من ييغه 
أنونشهد اله، ورموكتبه بالله ونومن الأثيم مخترعه ومن منه تعالئ الله 

اللهوأن آدم، ولد وسيد أحمع؛ن، الله خلق أفضل محمدأس ونبينا سيدنا 
عليه،والتسليم بالصلاة الوْتن عباده وأمر وملائكته، عليه صلئ تعالن 

.^؛^؟١٢ يها عليه الله صلئ واحدة صلاة عليه صلن من وأن 
سعيديحدث حنيف بن سهل بن أمامة أبا )ممعن قال الزهري عن ِ ٤ 

علنويصلى الكتاب بفاتحة يمرأ أن الحنانة صلاة فى السنة I قال السبب ابن 
يسلمنم واحدة، مرة يقرأ ولا يفرم متن للميت الدعاء يخلص ثم ه الني 

فىشه(ص.

ءالي«لم.يصل فلم ءند0 ذكرت من الذي ®الخيل - ٥ 
:قالواالاس؟أ يآبخل أخركم »ألأ ه: عته عاصم أبي عن الزواجر وفي 

(.٣٧١ر)١(التانوالإشهارلكشفنخاللحدالخاجمختار 
:٤ ١ ٤ الشافي)١; ٩( الصلاة)٤ ضل في القاصي اءٍل إ0ّ( ٤ الحارود)٠ ابن ب )٢( 

^٣٦•(الحاىإ)١/ ٣٩/٤قي)٠J•٥(وا• الطحاوى»يصرحساتيالآىر)ا/ 
تخروج<.تقدم )٣( 
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حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
وت1بمءهءءءسءض-ذ

أبخلفذلك علي بمل فلم عنده ذكرت لأمن • قال • الله رمول يا بلئ 
الآح_ادثهذه هوصريح الكبائر- يعي - هذا عد ت سه نال مم الاسءلا، 

جبريلمن الرعاء وتكرار النار كدخول شديدأ وعمدأ فيها ذكر لأُه 
والوصفوالهوان بالذل الني. ومن حق، والبالعد ه والبي 

ذلاان،أن فاقتضئ حدأ، شديد وعيد كله وهذا الناس أبخل بكونه بل بالبخل 
تركإن يقال! أن يمكن بالوجوب النول علئ يأتي إيما هذا لكن كبيرة، 
عدممن الأكثرون عليه ما وأما كبيرة ذكره ماع ر>عند عليه الصلاة 

يحملأن إلأ اللهم الصحيحة، الأحاديث هذه ْع فهومشكل الوجوب 
كأنتعفليمه. يعدم يشعر وجه علئ الصلاة ترك من علئ فيها الوعيد 
يقالأن يبعد لا الاجتماعية الهيثة فهذه محرم، ولعب بلهو لاشتغاله يتركها 

اقترنلما حينئذ الترك أن اقتتضئ ما يحقه والاستهتار القبح من حفها إنه 
قالهوما الأحاديث هذه معارصة؛؛ن لا أنه يتضح فحينئذ ق، مفكثيرة يه 

علئنته من أر ولم مهم فانه ذلك فتأمل يالكالية. الوجوب عدم س الأئمة 
•إشارةل٢، بادنئ ولا منه شيء 

جلاءص ( ٥  ٥٨. ٥ ٤ ٠ )ص انفلر فريق كل وحجج برامن ولمعرفة 
كفئفقد سلمان حن مشهور وتخريج وتعليق تحقيق القيم لأبن الأفهام 
•غترْ قي تراه لا قد واف يتفصيل وشفئ 

أوموعظة،أومجلس مكان في ه الني اسم ذكر وريما خطبرة؛ قضية 
الصلاةأن العلماء قرر وقد عليه، لام واليالملأة شفتاه تلهج فلا 

)ا(الزواجرءناماف

(.١٣٦)الديع رآ(جلأءالأفهام0اأ(القول 
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حيرعلى والسلام بالصلاة ينعلق بما الاظ،{ إتحاف 

بسبببالغلوفيه غيره اتهم ورمما ذكرْلا، عند عباده أفضل عليه واللام 
العبودية.لهده وهوغيرمكترث عليه واللام الصلاة من إكثارْ 

ذكرهمر إذا وحطأ لففلآ س عليه الصلاة ترك الحفاء من إن I فاقول أعود 
أنعن فضلا عليه. مصليا تسمع فلا نا مجالبعض في يحدث قد وهدا 

يالمجتمعاتمواء حد علئ وهدا عليه لام والبالصلاة مذكرا مع ت
الالإنسان يقع الحفاء وبهذا البخل؟ هذا من أقسن بخل وأي والأفراد، 

.ودنياه فىآخرته تنفعه 

عندأنت فكيف ومالك وأهلك ك نفمن إليك أحب كان من لكن 
له.والدعاء عليه الثناء فى أنت أوكيف ذكره 

يبتغأين ن*ي؛لم، واك ثومفي لي يذكرك ذم هم، حيالك 

اللهرمول قال يقول أن لرحل رريكره ت يقول إذ الشافعي الله ورحم 
. ٢٢١.((١^ لرسول تعغليما الله. رسول يقول ولكن 

النفخةوفيه قبض وفيه آدم حلق فيه الحمحة يوم أيامكم أفضل ارمن - ٦ 
عرمعروضة صلاتكم فإن فيه الصلاة؛ من عر فأكثروا الصعقة وفيه 

وقديعني - أرمت وقد صلاتنا عليك تعرض وكيف ا الله رسول يا • فقالوا 
ادالأنساءأجتأكل أن الأرض علن حرم عزدجل الله رُلن • قال ؟ - بليت 

اللهعاوهم،،ر'ا،.صلوات 

(.٢٥٥ألكلام)ذم في الهروى أخرجه )٢( . ( ١٣٦الديع)القول ٢( ١ الافهام)٤ جلاء )١( 
(^٩٠٧جان)(اين ١٦٣٦(اينم١د)٩١/٣(ىش)٨١٥٣١(١برداود)

أبيابن ( ٥٨٩اليراني)١(  ٥٧٢الدارس)٢(  ٤٨)م/ ( ٢٧٨الحاكم)ا/ ( ١٧٣٣خزممة)
.( ٢٢القاصي)ؤاسماض ( ٦٣الصلاة)قفل في عاصم 
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خيرالأنامعلى والسلام باسلة بتعلق بما الأم إتحاف  ٣٠٠
كاءء^ء^هءسءءءءهءء

حاءلأنه برزخية حياه قبورهم قي الأنبياء حياة بأن ليعلم I مهم تنبيه 
سلمزمجح في ثبت وقد أولئ باب من الأنبياء فحياة الشهداء بحياة القرآن 

اأتت-رز،رواة-مرت)أ/ْئارا([عنالبي.نال: ( ١٦٥)0سالأل 
هدهلكن نرُْ هم؛ يصلى الأحمروهوهاتم الكثيب عند يي أصرى ليالة موصئ علن 
فيهاتند م لام-فلا والالصلاة عليهم - لهم ثابتة كانت ؤإن اة الحي

الملماتفي يهم تغيثوا ويالأنبياء ينالوا بان والمخرفن للمثتدمن 
حكمللدنيا خاصا، حكما دار لكل لأن ؛ أحياء أنهم بدعوئ والشدائد 

البرزخحياة تقاس فلا ، وللاحرةحاص حكم وللبرزخ خاص 
،.١١والحاةالآحرةضدارالدنيا

الغامديأحمد د/ [ ٧٣ص الأنساءللبيهقي ]حياة كتاب محقق وذكر 
قلمت•' ، يصلوزار تبورهم ءالأسياءأحياءلي حديث علمن تعليقه في فقال! 

يقولونالدين للممثتدعة فيه حجة لا فإنه وأمثاله الحديث هدا صح لو حتئ 
هذاأثبته ما لأن فرق؛ ولا الدنيا في كحياتهم قبورهم في أحياء الأنبياء بأن 

منليست، برزحية حياة هو إثما للأنبياء حياة من محياني مما وأمثاله الحديث 
أوالبحثلها الأمثال صرب دون بها الإممان فيجب ، شيء قي الدنيا حياة 

الغيبمن ممحا الدنيا، الحياة في عندنا هومعروف مما وتشيهها كشتها في 
فيحاء مما بقدر إلأ كنهه في الخوض وعدم به الإممان علينا يجب الذي 

الدينالبيع أهل يفعل كما والاراء ة بالأقيعليه الزيادة دون الحديث 
يأكلحقيقة حياة قبره في ه حياته أن ادعاء إلئ ببعضهم الأمر وصل 

(.)٠٣بوعلي آل برطاس حجرآل ين لأحمد الدين في ومكانتها الخععة كتاب ر١( 
آآ/ا<دا(.ااةابثالآبنى ل)أ(ال
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خيرعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

اللهإلأ حميمتها يعلم لا برزخية حياة هي ؤإلما ساءه ؤيجامع ؤيثرب 
(.١٩١_١٩٠/٢)الصحيحة الأحاديث سلسلة راحع وتعالئ، سبحانه 

محلواعلمأماكنتم وحيث نورأ، ولاتحعلواموتكم ءٍادأ، ب-الأتتخذوانري 
.٢١١سلغنياصلاتكم ؛إن 

Iفقال قام الليل ثلثا ذهب إذا الله. رسول كان قال كعب بن أبي عن - ٨ 
فيهمما الموت حاء الرادفة، تتبعها ، الراحمة جاءت الله، أذكروا الناس ®أيها 
عليكالصلاة س أكثر إني الله رمول يا I قلت أبي قال فيه® مما الموت حاء 
ءماI نال الريع •' قلت قال شتت، اما I فقال صلاي؟ س لك اجعل فكم 

نهوزدت ^ن ءءا؛ستا قال! الصف، ؛إنزدتفهو-مح؛رللث،،قلتت ثثث«، 
اجعلI فقالت فهومحرلك® زدت ؛إن ررمايشت،، قال! الثلثين، فقال؛ للت،® خر 
ذسااثأءأآا.للثا ؤيغنر هملثا ارإدأكنئر قال! كلها. صلاتي لك 

•، الني.٠١٣علن يملن حتن محجوب دعاء ®كل - ٩ 
يومشناعتي عشرأآدرممه بمي وحن عترأ يمح حن ض صلن ®من - ١ ٠ 

اشا.ة«رن.

(.١٤(وايرفىبةالآyء)٢٠٤٢١(ومداود)٣٦٧/٢

(واينش١٧؛بينسجدر•٥١٣/٢،الحاىار١٣٦لْ/
الشعبني والسههي ( ٤٤٣/OojJuفي ال-غوي ( ١٤القاصي)اساعيل ( ٥٨ِ)

)\'يها(وامنممفىس)ا/أهآ(.
^ِفياسمدوس)م/ا؟ب((افهقيفىاكبالدرانيفىالأومط)هااي( )٣( 

 /T(٥٧٥  )( ٢٣٢الرغيب)( ٦٣٥٧الخامع)٢; سح ٢( • ٣٥السمحة)ه/ ١.
(.٢٣٢(همصب)٦٣٥٧/٢(مححالخاح)١٢فيص0١/•
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خيرالأتامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

إلأكاننسهم بملواعلن ولم ليه، الله يذكروا مجلسالم توم جلس ررما - ١ ١ 
•لهمُُل١، غفر شاء يإن عذبهم، شاء *إن ترة' عليهم 

محه:أحرئ رواية وفي 
إلأالتي. بمالواعن ولم وجل م الله يذكروا متعدآلم توم نمد ررما - ١ ٢ 

لل؛واباالى.الحنة دحلوا ؤإن القيامة، يوم حسرة عليهم كان 
ثالثة:رواية وفي 
مثلإلأونامواعن فيه الله لايذكرون مجلس مجن ينوعون توم من راما -  ١٣

اكياأة((لم.يوم حرة عليه وكان حمارا ج؛ةة 
نقص.أي ررثرة® وقوله 
وكدا- بحانه الله. ذكر وجوب عان - معناه وما - الشريف الحديث هذا ودل 
توجوم من ذلك علن الحديث ودلالة مجلس، الني.فيكل علن الصلاة 

فماإلأ يقال لا هدا فإن ء؛ عقرلهم شاء ؤإن عذبهم، شاء ررتإن قوله: أولأ؛ 
معصية.وتركه واجبا فعله كان 

^ساضاىضفيكلاسةضاني.
،٤٨٤، ٤٨١، ٤  ٥٣. ٤ ٤ ٦ )Y/ وأحمد ( ٤٤٣)راللملأن ايرم صل في الني وابن ٥( )٤ 

ها،؛(واُونممفىاست)^-آا(.
فيوالخف، ٤(  ٩٢ا/ ) الحاكم ُوارد، ( ٢٣٢٢)صجحه في حان ابن ٤(  ٦٣>لإ/ أحمد )٢( 

الفبواص)ا/بآأ(.

وابن٢( ٢ الامهاني)٩ طبقاث، في الشح أبو ( ٣٦٧والخنماوي)٢; ( ٤٨٥٥أبرداود))٣( 
٢(• U/Uوأبونمم)٤(  ٩٢والحاكم)ا/ ( ٤٣٩المي)وابن ١( ٦/ م الامالي)٠ في بقران 

(.٥٢٧، ٥١٥وأحمد)'آ/ا،خآ، 
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ا/أنامض على والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتْاف 

الذكرتارك كون في ظاهر فإنه لكوابء الحتت دخلوا ررؤإن ت فوله I ثانيا 
ثواباالحنة إلئ مصيره كان ؤإن النار، يحول يستحق عليه. والصلاة 

إيمانه.علن 

يقتضيالتشبيه هذا فان حمارار؛ حيمة محثل مى قاموا قوله! ثالثا! 
هوفيما إلأ - تعالئ الله شاء -إن ذلك يكون وما مح'ىلهمماكسمح، 

ظاهرالتحربموالأهم.حرام 
والصلاةوحل عز الله ذكر عن يغفل ولا لذلك، يتنبه أن لم مكل فعلئ 

يوموحمرة ترة عليه كان ؤإلأ يقعده، مجلس كل في ه، نبيه علئ 
.القيامة 

!القدير[ ]فيفي في المناوئ قال 
المجالسمن القيام إرادة عند رصوله علن والصلاة الله ذكر )فيتاكد 

الذكر!في الأكمل لكن كان، لففل بأي والصلاة الذكر في المة ونحمل 
وأتوبأمتغفرك أنت إلأ إله لا أن أسهد ويحميك، اللهم رربحانك 

.التنهد،( أحر في ما ه النبي علئ الصلاة وفي إليك، 
.أه  ٢١١.(المجلي. بكفارة هوالمعروف إليه المثار والذكر قلت! 

اكواممئفىسالأنتيسماممأ)^ي-فح«أ(.اتهنسكلأمالآبنيفى)ظإ ا
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
كاءءءء^ءءءءعهءس

صخارملأْضاض.

لذاالظuت وأجل اكريات أسلم س الني. ش الملأ؛ يأن ذمنا 
أمتهالني وعلمه يته الذي الوجه علئ عليها يحرصى أن م المسالعر ينبغي 
وجلعز الله من والرضوان الثواب بذلك فينال وتعالئ بحانه ربه بأمر 

تلأمته الني. علمها التي الصيغ من الني.أنولغ علن وللصلأة 
كماوضاوو\ج<وشت<لأ يته، وعلنآهل __u، علن صل واللهم -١ 

وعلنبته، أل وعلن محمد، علن ؤيارك إثكباإ،صاد، إبراهيم، علن صليت 
.مجيدا، حميد إُلثا إبراهيم، علن باركتا كما ودليته؛ أزواجه 

•ه هونفيدعوبه كان وهذا 

إبراهيمعلئ صليت كما محمد؛ آل وعلن محمد علئ صل ا ®اللهم - ٢ 
آلوعلن محمد علن بارك اللهم مجيد، حميد إئلثا إبراهيم، آل وعلن 

•مجيلُأآ، حميد إلك إبراهيم، آل وعلن إبراهيم ^l، باركت كما محمد؛ 
وألإبداهيم صليتاعلن محمدكما آل محمدوعلن علن صل ®اللهما . ٣ 

علنباركت، كما محمد، آل وعلن معصد علن ؤيارك مجيد، حميد إنما ابراهيم 
لكحميدمج؛دأالآا•ليرامموآلليراه؛م 

٠ ١١بيته ت دون والشيخان صحح بند والطحاوي احمد )١( 
واسة()آأا/ةه(وسىصما/ا(واينواداشفىسمالوم )\(اوخاريرملم 

ا.صحته علن مجمع اهداحديث ت وقال ٢( ر٨٦/ منيه 
صحيح.بند ٢( ؛/ منيه)؛،٤ في وابريعلئ والنائي أحمل- )٣( 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

علنصليت كما ؛ محمد آل وعلئ الأم[ ]الشي محمد علن صل ا رراللهم - ٤ 
علئباركت كما محمد؛ آل وعلن الأم[ تالم^ محمد علن لبارك إبرامم، ،[ ١٨

.، حميدمجٍد،ال١ إثك العالين، م إيراعيم وآل 
إيراميمآل علئ كماصليت ورسولك؛ محمدعييك علئ صل ا ُراللهم - ٥ 

إيراعيمعلن كماباركت محمدأ آل وعلن ورسولك[ محمد]عيالك علن ؤبارك 
]وءلنآلليواعيم[«لأ<.

إبواعيمآل علئ كماصليت وميته، آزواجه وعلن محمد علن صل ا رراللهم - ٦ 
حميدإئك إبرامم آل علن كماباركت وذيئته، أزواجه محمدوعلن علن ؤبارك 

مجدءأص.

 ®-U آلوعلن محمد، علن ؤيارك محمد، آل محمدوعلن علن صل ا اللهم
إثلث،حميدس؛دال؛،أهلْلوآلإيراعيم، ؤياركترعلنإبراعيم كماصليت مجمد، 
بهاعليه فصل . ، UPصحت ه المي علئ للصلاة صغ حير هي هذْ 

الولعون.وألفه الواضعون وضعه ما يخدعنك ولا 

(١ ٦ .١ ١  ٥٩)واكائي وأبوداود ( ١ آم )Y/ )السف( في ثست وابن عرانة وأبو ملم ( )١ 
الحاكم.وصححه 

النيعلئ الملأة )فضل ني القاصي ؤإسماعل وأحمد، والتلحاوي والنسائي الخاوي ( ٢ ) 

وسلموال-اتي)أآا/آه(.)'؟(الخاوي 
ابنوعزاْ ٢( )آ؟/ المعجم في الأعرابي بن وأبومبد اتي)بمْ؟/با(والءلخاوي )؛(اك

(.١٥)الحلأء()إ؟.في المم 
.( ١  ١.٦٧ ٦ )٤ للازني ترس كأنك الم التإلن الشتر م ه الني صلاة صفة )٥( 
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خيرعلى وانملأم بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

الصح.هده يإحدئ الرسول علئ الصلاة تتعلق أمور إلئ التنبيه من ولابد 
وحزءأهد0 حزءأمن يختار كأن الصيغ هذه من صيغة لايجوزتدبج أنه أولأ! 

•س الله رسول عن صحت الش الصيغ صياغتهاإلن بعد فيضيفها تلك من 
فيالكب. علن بها ليملي الصيغ هدم من صيغة احتار من أن I ثانيا 
منلأبد بل مها حزء علئ يقتمر أن يجزي فلا الصلاة، في تنهده 

.أمر كما س الني علئ يمل لم لأنه حميعها، 
هدهمن صيغة من بأقل الاكتفاء الصلاة خارج في يجوز أنه ت ثالثا 

الصلاة)عليه أو ، ).( •' كلففل البي علن يملي أن أراد لمن الصيغ، 
لمشقةوذلك الصحابة، يفعل كما علميه( وسلامه الله أو)صلوات واللام( 

•الرسول. ذكر كثر إذا وبخاصة الصيغ، هده تكرار 
عليهم.الله رضوان الصالح لف العمل هدا علن جرئ وقد 

عدولهو الصلاة خارج في الصيغ هذه إحدئ عن العدول إن I رابعا 
فلاالمشقة انتفت إذا أما ولايكوزإلأللث'، الأفضل، الأكمل عن 

الني.علمن فيملي الأذان بعد الكب. علن الصلاة مثل وذلك عدول، 
التقدمة.الصح من بواحدة 
شالإبراهيمية الصلاة في المح،. علكث، الصلاة ش المححابة ذكر ت نبيه 
حاؤجفي أما يجوز. لا وهو علميه واستدراك المحا علمه ما عالي، نقادة الصلاة 
الصلاةفي س معه فيها ذكرهم وما فيها توقيف، لا لأنه ؛ ذلك، في حرج فلا الصلاة 

وسلم.وصحبه وآله محمد نبينا علئ الله فصلن عنهم ، ١ ١ كالترضي إلا عليه 

;ا(اسة)آ\/هافباإهطصرو
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الأنامض ض والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام |تح1ف بمس 
صبم^ه^^هههههءضء

صيغ

مح-عنئافي(.ومحلهم
فيأحدثوا حيث المتصوفة. سما لا الهي في الغلو قي وقعوا بها، 

أنمهموألزموا لها أصل لا وصيغا ألفاظا الهي. علئ والسلام الصلاة 
وألحانبتهلريب أداها في وتكلموا الصلوات تلك ياعداد وأتساعهم 

الصلواتحول المزيفة، العمائم أصحاب ماكشه ومنها ْستدعة، وحركات 
وصوفي.منى لن المحاورة هدم ؤإليك المتدعة 

معغتركم، من أكثر الهي. علمئ تصلون أنكم نفلن كيف ت ني القال 
■عليه بالصلاة الملوءة أحاديثه تهجرون كونكم 
.المرات آلاف عليه نصلي نحن I الصوفي قال 
وتحريف.تحريف أغلبها كتبكم في المنقولة الصلاة هده I الني قال 
فيها؟التحريف وما ت الصوفي قال 
منونحاة الدرجات في رفعة ه النبي عن الصلاة هده تي: الفال 

علئتصلون بل أمر، كما ه الهي علن تصلون لا ولككم الكربان، 
آحرغترالهي.•شيء 

uالشيءالآحر؟قالالصوفي: 
يرغبولا معناه يفهم ومالا والتكلف، التنطع صيغ عندكم السني: قال 

الني.كقولكم:علئ الصلاة في فته 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
ههءءءءءههءء^ء^ك!ا

وانقلاقآالحبروتية، أسرارك لانشقاق رسأ جعلته من علن صل اللهم 
أسراركوخليفة الربانية، الحفرة عن نانأ فصار الرحمانية، لانوارك 
.إلح..الذاتية.

والناماتالمنكرة الأحاديث من التيجانية نسجها أخرئ صلاة وهناك 
مرة,آلاف ستة القرآن من أعفلم أنها زعموا الله رسول علئ الكذوبة 

جواهروانفلر إلح . أغلق. لما الماغ محمد سيدنا علئ محل اللهم وفيها 
(.١٣٦/١العانيلكجابي)

.ذلك في الصحيح وما الصوفي! قال 
عنالثابتة الكيفية يتحرئ أن الباب هدا في للمسلم المثرؤع المستي؛ قال 
البخاريروا0 ما ذلك ومن عليه. واللام الصلاة محفة في الله. رسول 

عنهالله رصي عجرة بن كعب عن للبخاري واللففل الصحيحن في لم وم
عليكنصلي أن أمرنا الله رسول يا الوا نعنهم الله رصي المحابة أن 

محمدكماآل وعلن محمد علن صل ءاللهم • قولوا فقال عليك نملي فكيفا 
محمدآل وعلئ محمد علن بارك اللهم مجيد حميد إثك ل؛رامم آل علن صليت 

حميدمجيدا.إثك إبواييم آل علن كماباركت 
لماوالخام أغلق لما القاع بصيغة الشي. علن صلئ من إن ت وقولهم 

ؤإنالمار يدخل لا عمره في واحدة مرة إلح بالحق الحق والمامحر بق م
آلافعشرة تعدل المرة ومحيل قرآنية. ختمات ت ثواب تعدل مرة قراءتها 

فيكذا ، ه بالمي اجتمع ألفا ليلة في لأها ومن • • ألف ستمائة وقيل 
.( ٣٧للصاوي)ص الدردير صلوات مرح 

علنالكذوبة والنامات النكرة الأحاديث من الميجانية نجتها الصلاة وهذه 
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ضاقب1سلأةواسلأمششوالأذام ٣٦

.>'<.وسالأسطذهموْنيسمخةاكاغلأص:
أمرأغلق لما الفاغ صلاة ءوحاصية شيخه؛ عن نقلا حرازم علي يمول 

نيلةألف أمة كل ش أمة ألف مائة قدرت فلو فيم، للعقول مدخل لا إلهي 
كلمح، متهم واحد كل يذكر عام ألف مائة منهم كل وعاش رجل ألف مائة 
هدهثواب وجميع • • أغلق لما الفاغ صلاة غير من الني. علئ صلاة يوم 

مالخقوامثوابالأذكاركلها فىسه الأبمكلهافىهدْ 
أغلقءاى.لما القاع صلاة من واحدة 

فضلبجانب رموله وكلام الله كلام محل أخاعوا لقد العجب فيالله 
القرآنمن آية يقرأ الأرض وجه 'عني، أحد وهل المسدعة، الصيغة هده ثواب 

ؤإنالله فإنا هدا؟ سمع ما يعد عليه أويصلي محمد. كلام من أوحرفا 
حلنشكوما لك ثريك لا وحدك إليك العرش( إله )يا راجحون، إليه 

الالخرافيين العلماء سب والصائب والرزايا البلايا من وأهله بالإسلام 
وأصلموا.نحلوا الدين هم فإلهم غير 

قدمحمد سيدنا علئ وبارك وملم صل اللهم ٠ * الخهلة بعض قول ومنها 
.ا الفرج١٣ؤيسميهابصلاة الله، يارسول أدركني وسيلتي وأنت حيلتي ضاقت 

كاملةصلاة صل )اللهم I ونمها التمريجية بالصلاة أسموه ما ومنها 
بهوتشرج العقد به تنحل الذي محمد سيدنا علن تاما سلاما وملم 

الخوام،وحس الرغاتب، به وتنال الحاجات، به وتقضئ الكرب، 

)ا(اظر-مسمسنيساني)ا/آما(.
(.٢٢٢-٢٢١صاسسيناصرابم)

*٢( ٤ )٩ القلوب مملمثن الله بدكر الأ اسماها رماله ش التتاوي نهد احمد يدعئ من ذكر0 )٣( 
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

لمحةكل في وصحبه، آله وعلئ الك-ريم، وجهه بنور الغمام قي توي
.لك( معلوم كل بعدد ونفس، 

جمحمن بها تنجينا صلاة محمد علئ صل راللهم النارية الصلاة ومنها 
جمحبها لنا وتقضي يئات، الجمع مجن بها وتطهرنا والافات، الأهوال 

الغاياتأقصن بها وتبلغنا الدرجات، أعلن عندك بها وترفعنا الحاجات، 
.الممات( ويعد الحياة في الخيرات جمع من 

اليقظة.في الثي. لرؤية صلاة من أحدثوه ما ومنها 
الصلاةعليه وفاته بعد الرسول رؤية أن والباؤلل الخرافات أهل يزعم 

وفيا مناماأ لا مقلة حقيقة جائزة الأعلن الرفيق علن وانتقاله لام وال
وعثرونحمى ركعة كل في يقرأ الحمحة ليلة ركعتان وهي •' أحرئ صفة 
مرةألف الني. علن يصلي الملام وبعد الإحلاص، سورة من مرة 

(.٦٩)الثوكاني المجموعق؛؛ راالفواينء 
فاعجبالصالح السالف بهدي المتمسك لم المالقارئ أيها تحجب ؤإن 
صيغةفي عليه. الدجالن هؤلاء افتراء في العفليم والذنب افن للافك 
.Jمذإةر١"؛ واللام الصلاة عليه لرويته كتبهم في يوردونها التي الصلاة 
محييناعلن صل رااللهم I قال من أن الخرافي؛ن هؤلاء كبار ذكرأحد فقل 
فيوسالم وصحبه آله وعلن الأمي التي ورسولك ونبيك عبدك محمد 

ايقفلة®! بالنبي يجتمع حنن كوت لا مرة حمسمائة والليلة اليوم 
اللهحليل محمدأ وحبيبنا نبينا أن بالمرورة الإسلام دين من علم وقد 

الكتاب.هذا من الفتاوئ فى بها يتعلق ما وانظر )١( 
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خيرالأنامعلى والسلام بالملأة بمايتعلق الأنام إتحاف 

الشريفهره في التيمات وأكمل الصلوات أفضل الله من عليه تعالئ 
والنشورالحشر يوم إلأ يبعث ولا عليهم، الله رصوان الصحابة دفنه أن مند 

منالعباد جهلة من كشر حال عن تيمية ابن الإسلام ثيح قال كما ولكن 
أوأوولي ني صورة في أوالحني الشيهلان لهم يتمثل الذين المسلمير1، 
.صلاله صلألأعلئ ويزيده ليفتنه غيرهما 
بأحديستغيث أن لأحد يجوز )ولا •' مثوبته وأجزل تعالئ الله رحمه قال 

أغثتي،فلأنأ سيدي يا I يقول أن مثل ا،ليت؛ن، ولا الغاسن المشايخ من 
منهذا م بل ونحوذلك؛ حمسك، في أوأنا عى، وادفع وانصرني، 

الدينمن بالاضتلرار يعلم مما ونحريه ورسوله، الله حرم الذي الشرك 
منكانوا لما قبورهم وغير قبورهم عند والمتن يالغاسن المستغيثون وهؤلاء 

صارزماننا. في حرافي علئ تتعلق كلمة من أصدقها ما - الأوثان عتاد جنس 
أ ٠١. ويغويهم. الأوثان عتاد يضل كما ويغويهم، يضلهم الشيهلمان 

اءالأنبيمن يالأموات يستعينون الذين راوهولأء I نال أن إلئ 
بعضله يجرى أن أحدهم غاية التي. يت وأهل والشيوخ والصالحين، 

كرامة،ذلك أن فيفلن الأمور، هذه بعض لهم أويحكي الأمور، هذه 
منكله ذلك ®ؤإئما I قال أن إلئ  ٠٠. العمل. هذا بب بعادة وخرق 

.الأوثاناابها عبدت التي الأسباب أعفلم من وهذا الشياؤلن، 
بغيراستغاث من أن علئ بيان وأوضح أعفلم الإسلام مخ كلام وفي 

وأهلهالإسلام ولي يا فاللهم الأوثان. ادة عبجنس في يحل فقد الله 
،.ءليه١١نلقاك حتئ بالإسلام متكنا 

ا٥٥٦-٥٥٥)الله عبد بن رصا علي للشخ الخديثية/ الرمحائل جموئ ما 
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حيرعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

التموفةمن صالحن كانوا ربما أناس تالف من كثيرة صخ وهنالك 
يقولهاقد . الدين.وأصول والمقه باللغة واسعة ودراية علم علن فرا ل

اللهيغفره لا وهوخطأ نية، بحسن الخطأ في فيقعون والريدون الأحباب 
عنحاء ما عليه وآثر تركه نم س الله رسول من الوارد الصحيح ت*لم لن 

واقعتنكانوا ربما بل علم أهل وليوا عبادة أهل ممن الله رحمهم مشايخه 
الثالمثيل علئ هذا ومن يعملون، لا أو يعلمون حيث من الشرك في 

لانشقاقسببا جعلته من علئ صل ءاللهم التصوفة المعروف؛؛ن الدعاء 
الحضرةعن نابا فصار الرحمانية لأنوارك وانغلاقا الخثروتية أسرارك 

إلخ®.• ٠ الدانية أمرارك وخليفة الربانية 
صلواته)اللهمإحدئ في إدريس بن أحمد ذكره ما البتدعة الصيغ ومن 

إزارالكبرياء ورداء الأسماء نور الصفاني والقدس الداني الكنه علن صل 
نح0تالغيبواّادق.إلح«.الدانية العذلمةالإلهيةمنالإحاطة 

الخيرات®.رردلائل كتابه في الخزولي ذكرْ ما • • المتدعة الصيغ ومن 
وحامتالحمائم، سجعت ما محمد آل وعلئ محمد، علن صل راللهم 

الوانم(.ونمت العمائم، وشدت المائم ونقعت البهائم، ومرحت الخواتم 
الصلاةس يبض لا حتئ محمد آل وعلن محمد علن صل راللهم 

وبارك، شيء الرحمة س يبض لا حتئ محمد وال محمدا وارحم ، شيء 
عضومنم ، شيء البركة س يض لا حتن محمد آل وعلن محمد علئ 

.شيءاراللام من يبض لا حتن محمد آل وعلئ محمد 
وأشرقالأنوار، نور من نورْ الذي محمد آل وعلئ محمد علئ روصل 

أنوارك،بحر آله وعلن محمد علن صل اللهم الأسرار، سرْ بشعلع 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

.مملكتك( وعروس حجتك، ولسان أسرارك،، ومعدن 

ولسان، أمرارك، ومعاون ، بحرأنوارك، محمد ميدنا علئ صل )اللهم 
وخزائنوطرازملكك، ، حضرتلث، ام ؤإم، وعروس،الكتلث، حجتك،، 
سبوالالوجود، عن ان إنيتوحيل، والتلدي سريعتكظ، وءلررق رحمتاك، 

ا.صيائكا(ل نور من القدم حلمكخ، أعيان عن موجود، كل إيجاد قي 
فيالسماري ومر الداتر نور محمد سيدنا علن صل راللهم • وقوله 

قبلةحلقك، لحوائج وجعلته قللا للث، أقمته الذي والصمات، الأسماء جميع 
لتجليتكح.متوى واخترنه رصورتك٠ وأؤلهرته ومحلا 

الوحدة،بحر عن في وأغرقي الخوحيد، أوحال من انثلني اللهم فقوله: 
•لها إلأ أحس ولا أسمع ولا أري لا حتن الأحدية بحار في ُي وزج 

.، مشيش١ لابن ، االثيشية١٢الصلاة مئ تالصلاة هده أقول: 

العللمشقي الحبوب، الحثسس، علئ صل اللهم • بصيغة صلاتهم وكذللئج 
الكروب•ومفرج 

يخيب.ما سائله الحبيب علئ صل اللهم بصثغة: صلاتهم وكذللث، 
علنصل الصلوات()اللهم رأفمل كتابه في البهاني ذكره ما ومنها 

اللهمهل علته الرد في مصف فيه ولنا المتيمة الكت_، من وهر للجزولي الخيرات دلائل من )١( 
إخراجه.

فيأخرئ وأوراد وأحزاب صلوات مع الصلاة ط، فيجمع المالكي علي بن محمد يأتي ثم )٢( 
•الأخيار( السادة أدعتة من الأنوار ثوارق ويميها)خلاصة رسالة 

منالإّلأم)يأ.أإكلم، وانظركتبه ( ١٢)
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حؤسما[لآلأم حير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأتآم إتحاف 
غءسءفذءءءضءءكح

منوالمرمة والأحدية ت أهول القيومسة( الاحدية منه نحعل حتئ محمد 
مواهدكتاب صاحب فهو عجب ولا غرابة ولا لرسوله جعلها الله صفات 

يتوقاناوأن والعافية، الملامة الله نسأل الخلق. سيد الاستغاثة في الحق 
., ْسملمين 

اشالصلوات بهدم واحدة )صلاة الخويتى الدين نور ذكره ما ومنها 
هده(وهي العالم انقضاء إلئ أدم لدن من المصالن ثواب تعدل ذكرها 
والمرسلنالأنمساء جمح وعالئ محمد سيدنا عالئ وملم صل )اللهم 

الأيدإلئ الأزل من لحظة كل في والمدد العدد من عندك ما بعدد والمقربين 
محمدسيدنا علمن الله وصلن وبامحلنا ؤلماهرأ وآحرأ أولا لله والحمد انتهئ 
•وملم( وصحه آله وعلن 

رسالته)الأسرارفي المالكي الصاوي ذكره مما الهراء الغثاء هدا من وخد 
نمتلهوعلئ الدرديرية( الصلوات علئ الرحمانية والفيوصات الربانية 
الصوفية.مارت 

الأبدانوعافية ودوائها، القلوب محلب محمد علئ صل • قولهم وكدا 
•تركها يتحتم إلخ وصانها الأبصار ونور وشفائها، 
عليهمونرد الله( خلق أول يا عليك لام وال)الصلاة قوله! ومنها 
وذلكالبشر، من وجل عز الله خلق أول ليس محمد. إن ونقول: 
باللهيؤمن لا مكابر جاحد كل إلأ ينكره أن يستطح لا الذي القرآن بشهادة 
الأخر.واليوم 

المصلييقول أن وهي الصلوات في أصافوها الي التي عبارات وكذا 
محمد(.محيينا علن صل )اللهم 
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ضرالأنامض طضلأةواسلأم  ٠٣ ٣٦
كاء^ءهاءء^فءضةسقء■

مردودباطل فهو رموله ولا الله به يأذن لم ثؤع شاكله وما هذا وكل 
صاحبه.وجه به مضروب 

هوأعلئمما إلأ لله وألأيتعبد كلها، هذه فلمجب السلامة أراد فمن 
ا.الوفق١١والله وغيرهما ااص*صحين في هوثابت ّندأمما وأقوئ صحة 

•^؛،^٢؛ صل اللهم قوله؛ أيضا التدعة صغ ومن 
معتئبان للقول نقمه معرض في - تعالئ الله رحمه - الميم ابن قال 
بليؤخ، أنه I عثر الراح )الوجه الرحمة طلب النبي علئ الصلاة 

كماارحمني. اللهم I فيقول يرحمه، أن الله يسال أن واحد لكل يتحب 
ومحاقيوارحمني لي، اغمر )اللهم ت يمول أن الداعي الني. علم 

.لخيرا؛ ا من يديه ملأ فقد هذا ررأما قال حففلها فلما وارزقني( 

بهذاالداعي بل • علي صل اللهم يقول أن لأحد يمؤخ لا أنه )ومعلوم 
اللهفان الرحمة مواله بخلاف المعتدين يحب لا والله دعائه، في معتد 
أه.واحدأ( معناهما ليس أنه فحلم ورحمته، مغفرته عبده يساله أن يحب 

والملأمءالنالض.)آ1-•؟(.الصلاة في )ا(رساكان 
.( ١٣٣أبوزيد))٢(معجماياهياللفنلةللشخبكر 
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خيرالأنامملي والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

الم.عش بالصلاة تتعلق مهمه مسائل 

التشهد!وقي الني. علن الصلاة في )سيدنا( لفظ زيادة مسالة ءأي 
بهايرد لم - التشهد وفي س الني علن الصلاة قي رميدناآ لفظ زيادة 

أنهأصحابه من واحد عن ينقل ولم ضعيفا، ولا بل أصلا صحيح نص 
قيورد ما ؤإلأ امملة، مرواية في عود مابن عن ورد إلأما بها تلففل 

أحبه أنه ومعلوم له، أصل ولا الملأةا٠ في تجدوني أرلا ت حدث 
فلوكانيخفئ، لا كما يقدره معرفة الناس أعظم وهم الصحابة إلئ الناس 

أمأحس الأدب هل الأصوليون؛ احتلف وقد عنهم، مثدويألاشتهر هدا 
آدم؛،ولد ررسيد أنه أحبرنا س أنه فكما الأدب هو بل الثاني ورجح الأتباع؟ 
واحدحديث في لا السيادة بلقفل أيا يصرح ولم عليه نصلي كيفا أحبرنا 

أعلم.والله وأولئ أحق فاتباعه. مقبول ضعيفا ولا حن ولا صحيح 
ؤيرئس الني علن الصلاة صغ في الأحاديث ذكر لما الأل-انيلاأ قال 

وليلك،)الميادة( I لففل عنه. ثيتط مما شيء في ليس أنه أيضا ارئ الق
يتسعولا الإبراهيمٍة، الصلوات، في زيادته مشروعية في المتاحرون احتلم، 
مشروعيتها؛عدم إلئ ذهب، س وذكر ذلك، في القول لمفصل الأن المجال 
س؟عليه الصلاة كيفية عن سئل حنن لأمته الكامل الني. لتعليم اناعا 

أنأؤيد ولكني ،ا . محمد. علئ صل اللهم • ررقولوا • أمرأبقوله فأجاب 
ذلك؛في قلاني العحجر ابن الحاففل الكرامهنارأى القراء انقلإلئ 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

فقدوالفقه، الحديث ين الحامعيين الثسافعية عالماء كبار أحد باعتباره 
الكريماالنوى اكعلم هذا خلاف الشافعية متأخري لدئ 

وكان، ( ٥٨٣ -  ٧٩اضال٦لى)٠ مجمد ن ^صد 
.زةالت١١٢ حطه ومن الله رحمه قال حجر. لأبن ملازما 

علئالصلاة صفة عن بحياته الله أمنع حجر( ابن الحاففل I )أي وسئل 
هلأوندبيتها؛ بوجوبها قيل مواء الصلاة، أوحارج الصلاة قي ه الني 

محمدعلن صل اللهم مثلا يقول كأن ؛السيادة؛ يصفه أن فيها يثترحل 
علئأويقتصر ولدآدم؟ سيد أوعلئ الخلق، سيد أوعلئ محمد سيدنا 

لكونهاالسيادة بالقفل الإتيان ) أفضل وأيهما محمد؟ علن صل اللهم • قوله 
فاحابالاثار؟ في ذلك ورود لعدم به الإتيان أوعدم ، له ثابتة صفة 
تركلعله يقال ولا أرجح، المائورة الألفامحل ١^٤ نعم؛ عنه! الله رصي 
أنإلك!، مندوبة وأمته ذكره. عند يقول يكن لم كما منه. تواضعا ذلك، 
الصحابةعن لحاء راجحا؛ ذلك، لوكان نقول; لأنا ذكر؛ كلما ذلك، تقول 

ولاالصحابة أحد عن الأثار من ء مي في ، نقفولم ابعن، التعن ئم 
الإماموهدا • ذلك، من عنهم ورد ما كنرة مع ؛ ذللا، قال لهم التايعن 
قيقال - للني. تعفليما الناس أكثر س وهو درجته الله أعلن - الشافعي 

آخرإلن محمد( علن صل إ )اللهم مذهبه أهل هوعمدة الدي كتابه حعلبة 
ذكرهعن غفل وكلما الذاكرون، ذكره كلما ت وهوقوله اجتهاده إليه أداه ما 

اللهررمبحان فيه! الذي الصحح الحديث، س ذلك، امتنبهل وكأنه الغافلون 
التسبيحأكثريت، قد ورآها . المومنن لأم قال أنه نستا فقد خلقه،ا عدد 

.الظاهرية الكتبة مخطوطات من وهو ( ١ ت 
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خيرعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام اتحاف 

ذلك،فذكر لوزنتهن،، قلت مما وزنت لو ت؛ كلما يعد قالت لقد رر - لته وأطا 
,الدعاء من الخوامع يعجيه وكان. 

كابهفي الني. عالئ الصلاة صفة في بابا عياض القاصي عقد وقد 
الصحابةمن جماعة عن الصحابة عن مرفوعة ^ فيه ونقل )الشفاء( 
ّسدنا(لا،.لمغل وغيرهم الصحابة أحدمن شيءمنهاعن في وليس والتايع؛ن؛ 

فحرولا آدم ولد وصيد المرملين مسيد هو المصهلفئ الحبيب نعم 
اتركهإنه يقول ائلهم قولعل صلواتنا. في ذلك لنا يش__رع لم ولكنه 

السنة،كتب في ثت وهل ا صحح؟ قولكم أن هب لهم فنقول تواصعا، 
وهوالبخاري فصحثح تقولون؟ مما سيئا والحديث الفقه أئمة ومؤلفات 

بنمحمد وهو مؤلفه فيه يذكر لم وحل، عز الله كتاب بعد كتاب أصح 
يذكرولم الحديث، في المؤمنين أمير الحجة، الثبت الثقة البخاري إسماعيل 

الأمةهذه من والمتثدقين ١،^-^، أن ترئ يا فهل . ييدْ تواحدة مرة 
أمدأنهم أم وعلي؟ وعثمان وعمر يكر أبي من الله لرصول حبا أند 

والحاكمماجة وابن والترمذي والنائي داود وأبي لم ومالثخاري من حثا 
هاتواقل بشير؟ بن النعمان حنيفة وأبي ومالك والشافعي حنثل ن وأحمد 

صادقين.كتم إن برهانكم 

الوالدوعمل الصلوات في مييده بتيكون لا الله. رمول فحب 
والانقياداتساعه بحسن حبه يكون ؤإلما الشريف. بقبره والتمسح 

لإرشاداته.)٢،.

الضهللأبني)آبنما(.صلاة صفة )١( 
.٣(  ١.٣العود)٠ حير لحمد الأيمان حلاوة عن سأل من جواب في ارحمن فتح  ٢٢١
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الأتامض ض ^سلأةواكلأم سملق __ 

يعقل؟من فهل معقل نهر طل الله شرع ^١ 
فيواللام. الملام إليهما. الرمز ويكرم السيوطي يقول • مسالة محآ 

ومثلهُك_املهالا، يكتبها بل )صلعم( يكب كمن أوحرفن بحرف الكتاب 
.٢٢ذكرالخاوير

النيعلئ الصلاة أن ومما ! رحمه باز بن العزيز عبد الشيح يمول 
والأدعية،الخهلب قي ومثروعة التشهد، قي الصلوات في مشروعة 

أوأورمالة أومؤلف كتاب فى اسمه وعندكتابة الأذان، و؛عد والاستغفار 
أمرنافا تحقيقا كاملة تكتب أن والشرؤع الأدلة من تقدم ئا أونحوذلك، مقال 

الائتمارالكتابة عند يتبغى ولا عليها، مرورْ عند القارئ لتذكرها به تعالن الله 
وماأو)صلمم( )ص( كلمة علن الله. رسول علن واللام لصلاة اش 

مخالفةمن ذلك فى لما الولفان، الكتة بعض يتعملها الش الرموز من شابهها 
ياعزالتي بماون رنلائكته اقن إن ؤ العزيزيقوله؛ كتابه في وتعالن سبحانه الله أمر 
وتنعدمالفموي بها لايتم أنه ه،ع )ثق( سليما ومحنلموا عته صلوا اأذينآ٠؛را أيها 

^ملة،وقدلأتهلهاالقارئأولأيفهماراد
منه.وحدروا العلم أهل قدكرهه لها الرمز بان علما يها، 

الصلاح،ابن ممقدمة المعروف الحديث، علوم كتابه في الصلاح ابن فقد 
الكتابصبهل وكيفية الحديث كتابة من والعشرين الخاص النؤع قي 

والتسليمالصلاة كتابة علن يحافغل أن ت )التاسع نمه ما قال وتقييده، 

(.٧٧)ا(-دربالراوى)آ/ 
(.٢٣٨الديع))أ(الةول 

^عذاوئاساينبا3وساس-مالي)ملأم(.
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الأنامحير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
ءءسءءء—فءضْهءهتشا

فإن، تكرره عند ذلك تكرير من يسام ولا ذكره عند الله. رمول عالئ 
ذلكأغفل ومن وكتته، الحديث طلبة يتعجلها الي المواتي أكب من ذلك 
منيكتبه وما صالحة منامان ذلك لأهل رأينا وقد عفليما. حظا حرم فقد 
شنصرولا بالرواية فيه يتقيد لا فدلك برؤية، كلام لا يثبته فهودعاء ذلك 
ذكرعند بحانه سالله علئ الثناء في الأمر وهاكدا الأصل في ما علئ فيه 

)ثمI قال أن إلئ ذلك'، صاهئ ما وتعالئ وتبارك وجل عر نحو اسمه، 
رمزآإليهاصورة منقوصة يكتبها أن أحدهما نقصقن إثباتها فى ليتجنب 
وسلم،يكتب بألأ معئ منقوصة يكتبها أن ت والثاني أونحوذلك بحرمن 
أكتبكنت I يقول كان أنه تعالئ الله رحمه الكناني حمزة عن وروي 

ال~ي.،فرأت وملم أكتب ولا ه الّثي ذكر عند أكتب وكنت الحديث 
صلنذلك يعد كتبت فما قال عر؟ الصلاة تتم لا مالك لي فقال المنام في 

)ويكرهقلت: لآونمتوطلم(إلئأنفالا؛نافلأح: 
كلامه.من المقصود انتهز أعلم( والله اللام عاليه قوله علن الاقتصار 

ملخصا.- تعالئ الله رحمه 

مرحفي الغيث كتابه في تعالئ. الله رحمه - الخاوي العلامة وقال 
أيلها( الكاتب)الرمز أيها )واجتنب ت نصه ما للعراقي الحديث ألفية 

علنمنها تقتصر بان حهلك في الله.، رمول علن واللام الصلاة 
منوالحهلة يفعله)الكائى( كما صورة منقوصة فتكون ونحوذلك حرقمن 

أوأو)صم( )ص( من. بدلا فيكتبون التللبة، وعوام غالبا، العجم أبناء 
•الأولئ( ، حلافالكتاب لنقص الأحر نقص من فته لما فدللث، )صلعم( 
تقريبمرح في الراوي تدريب كتابه في I - الله رحمه - السيوطي وقال 
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تاقب1ضلأةواسلأمشضرالآذ1م

مرصعكل وفي هنا أوالتسلم الصلاة عالئ الانتصار )ؤيكرْ I النواوي 
عتبصلوا ؤ ت نمالئ لقوله وغير0 ملم شؤح ش كما الصلاة، فيه شرعت 

أوحرمنيحرف الكتابة في الرمزإليها ءؤيكره • قال أن إلئ نسلٍثه ومبوا 
رحمهكلامه من اكود انتهن بكاملها( يكتبها بل )صلعم( يكتب كمن 

.ملخصا تعالئ الله 

ؤيبحماالأفضل يلتمى ان وكاتب، وقارئ لم ملكل ني وصوهد0 
محسحاتهالله نسال أوينقصه. يبهلله عما ويسعي وُوابه أحرم ريادة فيه عنا 

علئالله وصلئ كرم جواد إنه ؛ رصاه فيه ما إلئ جمتعا يوفقنا أن وتعالئ 
بازرآ،.ابن الشيح • وصحبه وآله محمد نبينا 

الورقمن الأسملر ببعض الخل أهر ذلك؟ يدعوإلن الذي ما ترئ ؤيا 
معيفعل أن يجوز لا وغير0 ذلك كل الوقت أوتوفير والتثاقل الكسل أو 

إلنبه وهدانا النور إلئ الظلمات من به الله أنمينا الذي الله. رسول 
٠التسليم وأم الصلاة افصل عليه مستقيم صراحل 

الصالحالسلف درج قد والسلام. للصلاة مختصرتان صيغتان وهناك 
.والسلام( الصلاة )عليه )س( أحدهما عليها 

فلاوالتسليم الصلاة فليجمع؛؛ن النيئ. علئ صلئ إذا النووي قال 
فشلاللام عليه ولا فنمل عليه الله صلئ يقول فلا أحدهما علئ يقتصر 

الذينأيها يا ؤ تعالن: قوله وهي الكرممة الأية هذه من متتنع قاله الذي وهذا 
.يقالأن فالأولئ رملمراساٍماه آمواصاراعتب 

(.١٣٧را(كاوئأسلأب)>/أمآا.

)أ(اينممر)م/أآْ(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





خيرا/ألأمعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 
ءءءءهءءءءءسءءءنت[

الني.علن الصلاة تركتا ما ت الديني بن وعلي العبري ماس قال 
أبيضمكانآ نجعل أي - الكتابة فنسقى عجلنأ ورمما ، سمعناه حديث كل في 

الحديثدرس إلئ العودة بعد يعني - إليه نرجع حتن حديث كل في فارغا 
وقتايجدوا ولم رعة بخون وهم علهم كلي والشخ العلم ودرس 
الفراغاتملووا بيوتهم إلئ رجعوا إذا حتن فراغا يجعلون همارة. لكتابة 
.مملون ولا يكلون لا ه بكتابة 

اللهرصي الصحابة عن لبونه القنوت؛ في النتي. علي، الصلاة ونجوز 
•أجمعتن همهم 

اللهرصي عمر عهد في رمضان في الناس كب ين أبي أثرإمامة فمي 
النبي.علن يصلي ثم . النصف. في الكمرة يلعنون رروكانوا عنه؛ 

ابنأحرجه 'ا . للموتن. يستغفر يم خير س اااستهلاع مما ؤيدعوللم|سلمان 
•الزبير بن عروة حديث س حزكة 

هالنبي علن يصلي حليمة-معاذ-كان أيا )أن الحارث بن الله عتل وعن 
وقالالصلاة( )فضل كتاب في ماعيل إّالقاصي أحرجه المنوتء في 

]إنائهموقوف[را،أهد.عليه: تحقيقه في الألباني 
العربية؟بغير الثمي،. عض، الصلاة حكم 

القادر؛دون عنهما للحاجز الحربية بغير ه الثمي علن الصلاة ؤيجوز 
إعجازلا النبي. علن والصلاة والتشهد معذور، العاجز لأن وذلك 

فيوالأصل له عذر فلا القادر وأما بلغته، به يأتي أن له فجاز فيهما، 

[١ .٦٧ ١ الكمالي)٥٧ الرووف لعد الصلاة صمة في الشرعية ايهيات في مختصرة حكام أا 
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حيرعش والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
كبمهءء^ءءءءسءئ

الب^bتالأتLعر١،.
تالأنبياء غير علئ الصلاة مالة مه 

سيلعلن أواسثلألآ_أما بعأ الأنبياء. غير علئ واللام الصلاة 
الإبراهيمية.الصلاة صيغ في كما بالإ-جماع حائزة فهي التبعية 

فالخمهورقولن، علن نزلع فيه فهذا الانفراد، سبيل علن الخلاف وإُما 
الثلاثة:منهم 

خماصحيحا العنن كان ؤإن ه أبوبكر قال يقال فلا الخوان، عدم علن 
شعارمن هذا لأن حليلأ؛ عزيزأ كان ؤإن وجل عز محمد قال يقال؛ لا 

الدعاءعلن والمنة الكتاب من ذلك في ورد ما وحملوا وحل، عز الله ذكر 
كثير:ابن قال وامرأته، لخابر ولا أوقن أبي لأل شعارأ يثبت لم ولهذا لهم، 
حسن.لك موهذا 

أوالكراهةالت_ح_ريم، علن هو هل الغ، نؤع في احتلموا الانعون نم 
بأسلا أنه إلن أصحابه وأكثر أحمد وذهب الأولن؟ أوحلاف التتزيهية، 

أنهالأكثرون عاليه الذي والصحح الخلاف ذكره يعد النووي قال ؛ذللث،، 
عنينا نهد وقيع، البارأهل شعلأنه تنزيه؛ راهة كمكروه 

.إلح(.شعارهم.
التشححادثلحدواث،بدعة الحكم؛الكراهة أن التصحيح ومححننهذا 
ا؛نكثير؛حدْ:قال ولهذا الخوان وإلآظلأمل 

علي.يفرد أن للكب اخ النمن كثير عبارة قي هذا غلب وقد )قالت،: 

(.٢٠٧الكمالي)الرورف لعد الصلاة صنة هم، الشرب ايهيات ض، مختمرة أحكام 
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الأذ1محير على والسلام بالصلاة يتعلق بما ا/آتام إتحاف 

كرمأوI الصحابة، مائر دون من اللام، عاليه يقال بان - عنه الله رصي 
بينسوئ أن ينبغي لكن صحيحا معناه كان ؤإن وهذا وحهه؛ الله 

وأميرفالثيخان والتكركر، التعفليم باب من هذا فإن ذلك، قي الصحابة 
.أحمعثن عنهم الله رصي منه بدلك أولئ عتمان الومنين 

الصلاةتصح لا I قال أنه - عنهما الله رصي ِ عباس ابن مسندأعن وذكر 
ومسندأبالمغفرة والمسلمات للمسلمين يدعئ ولكن الني. أحدإلأ علن 

سناما فان يعد أما I - تعالئ الله رحمه - العزيز عبد ين عمر عن أيضا 
فيأحدثوا قد القصاص س ناصا ؤإن الأجرة بعمل الدنيا التمسوا قد الماس 

حاءكفإذا التي. علن الصلاة عدل وأمرائهم حلفائهم علئ الصلاة 
للمسلمينودعاؤهم النبيين، علن صلاتهم تكون أن قمرهم هذا كتابي 

حن(أه.أر ذلك محوئ ما ويدعوا عامة 

•، ١ تعالئ؛ الله رحمه - القيم كيرهواحيارابن واثن الووي، إلثه ذهب وما 
لنيبصني-مالهاإلآاش-قولهم؛ الشاذة الأنوال ومن 

•الثمي نور الثمي-يا يإجمال المقري الخي 
.محمد( ومولانا سيدنا علن صل راللهم ت القائل قول مسالة 

آلفاسم بن علمي الشيح الكرم الأخ حضرة إلن إبراهيم بن محمد من 
وبعد. وركاته الله ورحمة عليكم اللام الله سلمه ثاني 

للهالحمد لديكم، ومن صحتكم عن ومرنا كتابكم، إلينا وصل فقد 
اللهمI الرجل نول جواز عن أوردم الذي الموال فهمنا كما ذلك، علن 

,٢( ١ ٥ . ٢ ١ ١ )V/ عفانة الدين لحام سألونك )١( 
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خرالأظمض ^ضلأةواسلأم تلق  ٣٠

.أحرم إلئ محمد ومولأنا سدنا علئ صل 
الأحاديثفي ورد ما عالئ الائتمار أن يخفئ لا • لله الحمد ت الحواب 

فيكان إذا لاميما وأكمل. وأفضل أولئ وأئمتها الأمة هده ملف عن 
كانفان ورد؛ ما غير يألفاظ الصلاة في يأتي أن يبغي فلا لصلاة اص 

حال.كل علئ أولن وتركه أيسر، فهو الصلاة خارج 
ومنأحن، فقد تركها فمن اللف عن ترد لم الكلمة فهدم كل وعلئ 

يغصلا وهدا هوالأفضل، مما يرف بل مطلقا؛ نهيا محها فلا؛نهن قالها 
المنزلةمن اذسالمين عند له فإن عليه وسلامه الله صلوات تبينا محير من 

سيدنامك وهوبلا - ه وأُّي، بأبي " الله إلأ يعلمه لا ما واكوقتر وايمة 
باستمراردائما عليه بالصلاة الكلمة هده اقتران ولكن الخالق، حميع وسيد 

أعلم.والله الصفة. بهده يرد لم لأنه نراه، لا 
. ٢١عوديةلالالديار مفني • • وبركته الله ورحمة عليك واللام 

!قر0 في الني. ّماع سألة مه 
أوصلواتالشريف قبره عند ونداء دعاء كل س الّتي مع يهل •' س 

قبريعند علي صلن رامن •' الحديث في كما عليه يصلن ح؛ن خاصة 
أوموضؤعضعيف أم صحيح الحديث أهدا الحدث آخر إلن أ . . سمعته. 

•الله.؟ رمول علن 

ولاآدم بني من الأحياء نداء يسمعون لا عموما الأموات أن لأصل اج 
•٢[ ١ فاطر: ت القبوره في من مع ممأنت ءاوما I تعالن قال كما دعاءكم 

أبرامم)أ؛'*ا؛/أهاابن 'خ\وئ 
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خيرا/أن1معلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

الشي.أن عش مايدل الصحيحة الستة ولافي الكتاب ني يثبت ولم 
شتؤإنما له حموصة ذلك يكون حئ الثر من أونداء دعاء كل مع ي

عاليهيصلي من كان سواء ممهل عاليه بملي من وسلام صلاة يلغي آنه عنه 
الحمىبن علي عن ثبت لما ذلك؛ ش سواء كلاهما أويعيدأعنه مبرم عند 

النينر محي كانت فرحة إلئ رجلايجيء رأئ أنه محه الله رصي علي بن 
عنأبي من سمعته حديثا أحدثكم ألا I ومال فنهاه فيدعو فيها يدحل ف. 

مورأعيدأولايوهم صلوامري مال؛ الله.أنه رسول عن جدي 
ملأءكمسكنيآينممما<.وملواعلزإهإن 

بعيدأءليً صلن ومن سمعته قبري ءليًئد صلمئ ءمن حديث أما 
بإسنادأبوداود رواه مجا وأما العلم عندأهل صحيف حديث فهر ٠ بلغته 
عمأإلأردالله علمآ ملم أحد ءماس ث فال النم،. أن محربرة أيي عن جمن 
يحتملبل المسلم سلام يسمع أنه بمريح فليمٍا الملام؛ عليه حمرأرد للم 

يلزملم الملم سلام سماعه ولوفرصئا وذلك اللائكة بلغته إذا عليه يرد أنه 
. ٢١واكJاءلالدعام مجن غيره به يلحق أن منه 

رسولهعلن واللام الصلاة من الإكثار في للمسلم فضبلة هناك وليس 
العادات.حض من بجنس لقبره احتمحاصير ولا غيره دون نره ند ع. 

•. نرْ عند أفصل الصلاة أي سألة م٠ 
عليكواللام الصلاة آعش الشريف نره محي أفضل صلوات أي س؛ 

العللببصيغة محمد أل وعلن محمد علن صل أواللهم الله رسول يا 

را(ظدئإ-لأبجمعاس)>/*ما.اماك
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ا/أنامض على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام اتحاف ٠^ ٠^
]تتبم^^ء^^سذغهةفءءءءء

وهلالشريف قبره عد عليه بملي الذي الرحل إل المي. ينفلر وهل 
الأولياءأو العفلام الصحابة من لأحد الشريف ثبره من يدم الض. أجرج 
اللام.لحواب الكرام 

واللامالصلاة قي معينة صيغة نعلم فيما النمط. ص لم؛بمن رأ، • ج 
رسوليا عليك واللام الصلاة نيارته عند يمال أن فيجوز قبره عند عليه 

بمليأن يجوز لا حبرأ اللففل كان ؤإن والإنشاء الهللب معناها فإن الله 
أنوالأفضل محمد، علئ صل اللهم * ذتقول الإبراهيمية بالصلاة عليه 

رصيعمر ابن ولأن القبور، بقية علن يلم كما الخبر بمّتغة عليه لم ي
ياعليالث، اللام الله رمول يا عليك ءاللأم يقول زاره إذا كان عنهما الله 

ينصرف.ثم أيتاهاا يا عليالئا اللام بكر أبا 
زارْمن يرئ الني. أن صسحجحة سنة ولا كتاب في يثست، لم )ب( 
.والسنة الكتاب من بدليل ذللث، يثبت حتئ الرؤية عدم والأصل 
أوغيرهايده ممد قبره في يتحرلث، لا أنه غيره أو نبيا الين، في الأصل )ج( 

صبل صحح غر عله سلم من لعض يدْ أحرج الني. أن من نل فما 
.الصحة من له أساس لا وحيال وهم 

وملم.وصحبه وآله محمل تبينا علئ وصلئ التوفيق وبالله 
والإفتاءرا،.للبحونث، الدائمة اللجنة 

الربيرئيس نانبا عفو 

بازس مدالله اضنن مد سمي الرزاق تمدالااهينغديان 

.١( ٢ ٩ إّلأب)١; تاوئ س والإناء للحرث الدالة اللجة اوئ نا 
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يمبماصلأكلأةوسممضضالأن1مإتحاف 

*دبمحفىس؛ضام.فىالأذان;
أوقبلهالأذان بعد الني. علن بالصلاة الجهر ١^٧٧ بعض اعتاد 

الخلفاءوكذا عهده قي والؤذنون يفعاله لم فالتي. محدثة بدعة وهدا 
.إليه حيرألقونا الخهر ولوكان والتابعون والصحابة الراشدون 

ااالص_لأهI صاريمال أن زيدإلئ تم -( ١٠٧٩ ) ستة أحدث ما وأول 
خلقأول يا واللام ءالصلأة I يقول يعمهم اللها رمول يا عليك والسلام 

ا.رمله وخام الله 
الخهرعلئ دليل ولا الدليل يأدي حتئ التوقيف علن مناها عيادة فالأذان 

أكبرالله المؤذن بقول يدأ معروفة ألفاقل الأذان وأيضا تة، والالكتاب من 
لمأونيله الأذان بعد بالصلاة الجهر وأيضا الله، إلأ إله لا نوله عند ؤينتهي 

.الفضلة القرون من بعدهم من والدين الأربعة الأئمة من أحد يقله 
أوبالصلاة الصوت رفع )وأما الله-ت تيمية-رحمه ابن الإسلام شيخ تال 
مكروهفهدا الجع في الخطاء بعض نيام الوذنئن بعض يفعله الذي الرصن 

أومححرمباتفاقالأمة(را؛.
منعليه لادليل أوقبله بعدالأذان الني. علن فالجهربالصلاة 

نيشرعالإسراربها أما التأحرون. أحدثها بدعة هي إثما والسنة الكتاب 
.جهرأ سرأولا فلا مله أما الأذان بعد 

الإقامة.ميل الني. علئ بالصلاة المؤذن جهر دعية ب* 
ورحمةالتي السلأمسأيها تال: الصلاة يقيم إذاأرادأن بلال )كان 

)>(بوعاص)أأ/«يأ(.
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الأيامض ض ^لق^ضلأةواسلأم  ٣٩
]قبمءءاءء.ءءةءءءثسا

.الله( يرحمك وبركاته الله 

.( ١٨٩ ) الضعيفة . موصؤع I درحته 
فيرأيناها ام الفاشية البدعة كلك الأصل كأنه الحديث وهدا فائدة: 

هالشي علئ واللام الصلاة وهي الشام، بلاد من وغيرها ؤإدلب حلب 
كماالأذان عقب بها الحهر وهي الأحرئ كالبدعة وهي الإقامة. حهرأميل 

الإصابة(.من)تسديد الأولئ الرسالة في وذكرناه والمحققون، العلماء بينه 
صلئالبي علن يدحل بلألأكان أن صح لو الحديث من الظاهر أن علن 

فتقيميخرج. حمح، بمم بأنه ليخ-رْ ح٠مته وهوفي وملم وآله عله الله 
بها.فيخبر الإقامة يسمع لا أولعله بلال، 

أحدذهن إلن يتبادر فلا البدعة هده مثل أنكروا إذا العلماء إن رتنئيه(: 
ينكرونإيما بل و. الني علن الصلاة مشروعية أصل ينكرون أنهم 

بصفاتتمترن أوأن فيه، الله. رمول يضعها لم مكان في وضعها 
اللهرصي - عمر ابن عن صح كما نبيه، لسان علن يشرعيا لم وهيئات 

اللهرسول علن واللام والصلاة لله الحمد فقال عهلس رحلا -أن عنهما 
رسولعلن واللام والصلاة لله، الحمد أقول وأنا عمر؛ ابن قال فس 
العاينرب لاه الحمد قل الأه.ارسول علما ذكيا ما ولكن ه الاه 

حال.كل علن أوقال 

الحمديجانب الصلاة وضع عنهما الله رضي عمر ابن أنكر كيف فانقلر 
أنكرأنه أحد حاؤلر علن يرد أن عن لما دفعا ذلك يعلم لم أنه. بحجة 

أنصاريرون حينما الحهلة بعضى ذلك يتوهم كما أ حملة عليه الصلاة 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
^^ه-ه-ءسسءهْء^^هضثتح

اللهصالئ عاليه الصلاة ينكرون يانهم وأمنالها البدعة هذه ينكرون نه ال
اوة(أهأا؛.ابيع إلئ تعالئ الله هداهم وسلم، وآله عليه 

قيالختلباء بعض قدام الموذن؛ن بعض يفعله الذي بالصلاة الصوت ورفع 
بمليI يقول من منهم لكن الأمة، باتفاق أومحرم مكروه فهذا الجمع 

•أعلم والله يسكت يقول؛ من مرأومنهم عليه 
عر،بالصلاة أعضاءكم ازعجوا I قال أنه النبي. عن روي ما وأما 

فهي. يسمع(. لم من ليسمع بالخهر )أمرهم أنه؛ ماس ابن يروى وما 
عليه،بالصلاة الصوت رغ ر يروئ ما محسائر وكذلك مكذوبة أحاديث 

الناسلجمع وغيرهم نماص من السؤال يرؤيها التي الأحاديث ومثل 
،.ذلك١٢ونحو وحبايتهم 

أنتيمية ابن الإسلام سيخ اسقرأ •' النبي عر الصوت رغ بدعية ؛أي 
الباعةيرويه كما موصؤع عليه بالصلاة الصوت رفع في يروئ حديث كل 

وانيال>٣،.

عريزيد وبعضهم عليها. ؤيثني فيمدحها رديئة سنمه ذكون وبعضهم 
وقدوشرائها. وبيعها سلعته علن ندائه حنن الني. عر فيصلي ذلك 
لأنؤيزحر؛ ويؤدب عنه ينهئ ذلك فاعل إن عليهم الله رحمة علماؤنا قال 

أنهالا التعبد من علميه ثرعت ما عر تكون إثما ه الّتي علن الصلاة 
فيماعام هو بل به خاصا هذا وليس وشرائها بيعها حنن لع العلن تذكر 

.( ١٣٢ - ٣٢فواتي)٠ س الاياتي لي ل- ش مما الفواتد نقلم )١( 
(.)0\و٥٩والاجتماب. التربوية وآثاره، أحكامها الني. علن الصلاة )٢( 
أبوزيدر\أا(.لكر انظرالتحدت ( ٦٢ر-)غهر-ها()٧٣; ٤(  ٢٦٨; اكاوئ)٢ )٣( 
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حيرالأنامعلى وانملأم بالصلاة بهابتعلق الأنام اتحاف 

هذاإن اللهم يقول بأن نة للمالأ تشامذلك عن وض يعأن له لأبد 
مكر.(را،أه.

باقيقي العتاد الني.فوق علئ الصلاة في الموت رفع ءوتكلفهم 
فإنهمذلك، في العامة لمذهب ومرافق الشريعة، مخالفة وهوعلئ الخهلبة، 

جهل،البي.وذلك علن الصلاة في الصوت برفع الأعضاء اوعاج يرون 
الةبها المأمور الأدعية وحميع له هودعاء إُما التي. علئ الصلاة فإن 

لمصلحةبحضها في الحهر ّن وحيث _، بها الحهر دون الإسرار فيها 
الخهلبةفي الني. علئ الصلاة فأما الموت برغ يكن لم القنوت كدعاء 

أمرناوقد وتعالن سبحانه الله علن الثناء من الخطة ألفافل حميع حكم فلها 
جهريةالصلاة كانت ؤإن بها الخهر لنا يشؤع ولم الني. علن بالصلاة 

•الّكا. ^1، الصلاة عند وثمالأ عينا الخطب التفات ومنها القراءة 
منهايثبت ولم  ٢٢١مخصوصةأيام في عليه. الصلاة ممثروعية القول ءأ 
وليلتها.الخمعة يوم عدا ما شيء 
علنتصلي، حنئ تهللع لا الثمي أن من كثير عن اشتهر ما منها وه 

مهللقا.له أصل لا وهذا الني. 
علمهصلوا الذينآسوا أيها يا الض عنى بملون وعلاثكته الله إن ؤ قراءتهم: ءووكذا 

معوالغرب الصبح بعد مائة الني. علن وصلاتهم ه نبينا وبنيا 
سعينله يقضي، الله بأن زعما عليه( صل بصيغة)اللهم عليه اللام ترك 

عبادةهي بل علم من إثارة علميها لسرا الدنيا في، وثلأت؛ن الآ-حرة قي، حاجة 
'دا-ا(.المدخزالأينالحاجر-)ا(
النولاJاJعلالخاوي.انظر: )٢( 
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ا/أنامض على وانملأم باسلة بما،تع1ق الأنام إتحاف 

قطعا.مخترعة 

واللامالصلاة من للإكثار متاسة وفرصة منامة الشريف الولد إن 
رملنواصلواعلب الذينآتوا ياأيها ؤ تعالئ: قوله بممى التي.١^؛؛^؛ علئ 

عليهالصلاة يإكثار أمر إنما الني. إن بمال أن عليهم والرد ه ننبمأ)تك( 
ويردبه. أمر مما فيعمل ، مولده ليلة هي يامربدلك ولم الخمعة، يوم في 

يومقي الني. علث الصلاة بإكثار الأمر في والحديث به، يأمر مالم 
•وقت كل ش عليه. الصلاة الإكثارمن يتحب كما ثابت. الحمعة 

لذكره.إحياء ممرلدمنحتمل إثما قولهم وأيضا 
ألمممولدكم، فتحيو٠ ميت ذكره. وهل  '•لهم فتقول ت الجواب 

ذكره.أن يعلموا ألم ذكرك^ لك >اؤورفعتا وحل: عز الله فول يسمعوا 
ثجرازالقول وأما ذكر. وكلما والخطب، والأذان الصلاة في مرفؤع 

يومولتس باؤلل، قول فهدا الني. ذكر رفع بالولد؛حجة الاحتفال 
سبالإممارساكلأةءلنالي.خما

•الجعة يوم التي علئ الصلاة من بالإكثار الص ورد 
تصلحهدم إلتىآحرْ، . . ذكرئ. الولد الحزائري؛)كون أبوبكر يقول 

الرات،عشرات يوم كل في الني. يذكر لا السلم لوكان علة تكون أن 
أماله. وحبه إممانه ليوداد نبيه يدكرفتها أوشهرية سنوية ذكرئ فتقام 

الرسول.ولايدخلفيها أونهارإلأذكر ليل من 
تمامالذي إن الرسول.ؤيصليعليه. ويتذكر إلأؤيقاملها صلاة وقت 

تمامفكيف يتسئ يدكرولا من أما يدكر، لا هومن النيان حشية ذكرئ له 
وتحصيلحاصل، هو ما تحصيل من هذْ أليس يتسن. لا حتئ ذكرئ له 
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خيرطى والسلام بالصلاة يتعلق بعا الأنام اتحاد 

العقلأء(لاآ.محه يرم عث الحاصل 

فمدالعطاس عند الشى.١٢٢ عالئ الصلاة وامتحساب القول دعإ به 
الني.عش الصلاة نيادة إنكارْ عنهما- الله رصي عمر- ابن عن صح 
انملاس.بعد 

عمر-رصياثن جب رجلأعطسإمح عته-أن الله نالح-رض فعن 
عمر-رصيابن قال الله رمول عش واللام لله الحمد ث عنهما-ممال الله 
هكذاوليس الله رمول عش واللام لله الحمد أقول وأنا عنهم—ا-ت الله 

الحماولأهعنىكلحال>مأه.ءالمتارسولالله.ضتاأننقول: 

اعزالم يْنلون ونلائكته الله إن ؤ وتعاض: بحانه الله نول عموم أن *ع 
.االصلاة تلك فيه تدخل ]الأحزاب[ ب وملنوانسليمأ)تق( أيهااأذينآ٠ماصلواعليه 

السالفط-مها هكذا وما بعدهم، فمن الصحابة فهمها هكذا ما ولكن؛ 
فيشيخنا قال أدك، وفهمهم عنهم، الله رصي الصالح 

]الهلحاوى:في الميوؤلي )وحزم : [ ١ ١ ١ / ١ الصحيحة: ]السلسلة 
السبعن الإجابة المليون يتهليع فهل ا مذمومة بدعة بأنها : [ ٣٣٨/ ١ 

بدك؟(.الحرم عش الميومحلي حمل الذي 
معوهابير؛،أ عادتهم.انه ص ^مفهمه_كا 

ر٢٣٩م٠جمااد١مس))٢(^: (. ٣٧. ٣٦الإمافذمانلفيالوك)ص: )١( 
ْْ<٣/٦(والزيفيهلب١س)٢٦٦.٢٦٠/٤بمتم))٣(أخرجه 

وانفلرالإدداء)مْأاا(.
]عقيدةواننر القرة، الثتعة بالألقاب المة ندأهل العصور مر علن اليع أهل شيم فمن )٤( 

الصابوني[.عثمال أبي ]،^٧٣  ١٠٠الخديث؛اصحاب لف ال
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خيرالأنامعلى والسلام لأكلأة سلق  Ujالأنام إتحاف 

منة.مئة ثلاث بتحول الوهاب بن محمد وفاة قبل كانت وفاته أن 

أحدكان فقد دمشق، في اجلدارس بعض في طريفة بقصة هدا ؤيدكرتي 
الوهابعبئ بن محمل حركة عن يتكلم المحارئ من المشهورين الأمانية 

أطرئؤئظهرأنه والخرافات والدع للشرك ومحاربتها العرية، الحزيرة في 
!اوهابي الأستاذ أن يظهر •' تلامذته بعض فقال ذلك، في 

والدللالدليل؟ أين ولكن؛ أ السيوطي تخطئة إل آخرون يساوع وقد 
بلفهوردرارا، منه ليس ما هدا أمرنا فى أحدث ررمن ت وهوقوله. معه، 
عنه.الله رصي الخليل الصحابي لهدا ذاك فهمه في متاع - الله رحمه هو- 

ما،فضل نم كان فلو الأول؛ن! مخالفة من الحذر )الحذر نقول! وعلميه 
زكازالأولوزأحق؛هرأ،واللهالتعانص.

للهحمد موصع هو ؤإيما الحءلاس عند عاليه الصلاة يستحب فلا 
الصلاةتشمع لا ولهذا مقامه غيره لأيقوم يخصه ذكر موطن ولكل وحده 

مماونحوم والشربوالوقاع الأكل في ولا المجود في ولا الركؤخ قي علمه 
فيها.عليه بالصلاة السنة ترد ولم ذكر فيها يشؤع 
يحرمكما الشيء من المعجب عند الني. علئ الصلاة ا منهوه 

ملعةعرصى أو محرم عمل عند المبي غلن والصلاة والتكبير المبثح 
صلالغضب عند له يقال كان الغضب عند عاليه الصلاة ؤيالحق؛المعجب 

:١٧١٨(ويم)٢٦٩٧الخارى)أخرجه )١( 
١(. ٥٢أ/ بغداد) ٣( )٤ الهوئ ذم )٢( 

اودعسي)آامهثا(.أصول )٣(^؛ 
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خيرا/أتامعلم والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

الشىعلئ الصلاة رفقه علئ الغضب يحمله أن من حوفأ محمد. علن 
اض.•علئ أصلي لن يقول أن ك. 

يصليأن )البخور( العليب له يقدم من أمر بدعية السائقة البدعة ومثل ءي 
يئتهليبه محي ه الني علئ يصلى يممليب من وكذا الني. علن 

ينكربل محه نتفك لا للهليب ملازمة مقرونة الني علن الصلاة صارت 
لأنهاؤيزجر ينتهر بل الموطن هذا ش ه اني علن يصل لم من علمن 

*الّي. علن الصلاة فتها تتاكد التي المواطن من عندهم 
والحدالع؛ن يرد وأنه . الّك، علن الصلاة ياتحجاب قولهم دعنة به 

قولهموردها والحد البتن أثر لإسقاط الحييون أحدثه فمما أثرها ؤيسقط 
القولهذا أن يعتقدون نحوذلك أو عليك الني صلاة يا أو النتي علن صل 

صعيفولا صحيح دليل فيه يرد لم بيع وهوقول أثرها ويسقهل العان يرد 
إذاالأصغر الشرك إلئ يصل والذي وبدعاتهم الصوفية كلام هومن إثما 

ا.العان١١أثر يرد عليه يصلي أو اسمه يذكر حن الرسول أن قائله امحقي 
أوالصيد ئد س الني علن الصلاة ممئروعية القول البيع من وه 

والصلاةسءكالأذان الني ذكر فيه فشيع الله ذكر فيه سؤع محل بأنه الذبح 
ماكل وليس الني. عن يرد لم ذلك لأن ؛ فاسد القول هذا إن ونقول 

والأكلكالوضوء وذلك نبيه. ذكر فيه يشرع تعالن الله ذكر فيه نؤع 
الصلاةفيه يشؤع ولم فيه تشيع التسمية فإن • ذلك وغير والوقلع والدخول 

الرسول..علن 

الصلاةفي التكه. علن الصلاة قبل المملة بعضهم إتيان دعية به 

.)٣٨( للشميمرى حق العض رسالة من ( ١ ) 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 

وهذاعته الواردة الني. علئ الصلاة كيفيان يعص مع واردة أنيا معللا 
البملة.ذكر فيها ليس هذ0 في المشهورة والأحاديث دليل إلئ يحتاج 
النيعلئ الصلاة بحق قولهم السؤال هذا في ورد ما البدع من وه 

ذلك؟ونحو 

بحقوكذلك يصالح، ولا يجوز، ولا شرعيا دعاء ليس هذا ت الخواب 
جامعةصلاة يحمه منه وأ؛الح حال بكل مشروعا ليس محمد علئ صلاة 

.، ملأ^١٠١١فى مخلوق حق وهذا سامعة. وملائكة 

السؤال!هذا في ورد ما بلخ من وه 
صيغةوفيها التالية، المطبوعة الورقة الاس بعض ونع ت المائل )يقول 
لام؟والالصلاة عليه الرسول عن واردة هذه فهل ه الّثي علن للملأة 
إيلي كما ونصها 

علئوسلم صل اللهم المرملن سيد محمد سيدنا علئ وملم صل اللهم 
*المرملين مبد محمد سيدنا 

علئصل اللهم الشاهدين ميد محمد سيدنا علن ومحلم صل اللهم 
.الخائفين سيد محمد سيدنا 

وسلمصل اللهم الخاشعين متد محمد سيدنا •كلئ وملم صل اللهم 
•الهلائعذن سيد علي 

علمئوسلم صل اللهم التانين سيد محمد سيدنا علئ وملم صل اللهم 
*الُابادين سيد 

ا٥ ٠ / ١ ) إبرامم بن محمد الثسح سماحة اتل ورم نتاوئ 
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^الأم ض طى والسلام بالصلاة يتعلق بط إتحاف 

وسلمصل اللهم الخامدين مسد محمد مسدنا علئ وملم صل اللهم 
الصالحن.سيد علئ 

وملمصل اللهم الراكع؛ن، محيي محمد متينا علن وملم صل اللهم 
٠الماحيين ممد علن 

وملمصل اللهم القايم؛ن، ند ممحمد متينا علن وملم صل اللهم 
*القاعدين مند علن 

علنوملم صل اللهم المتمين مند محمد سيدنا علن وملم صل اللهم 
■المعفرين مد 

علنلم ومصل اللهم الادم؛ن مند محمد متينا علن وملم صل اللهم 
٠الماكرين محي 

وسلمصل اللهم الحافظتن مند محمد محيينا علن ومسلم صل اللهم 
■ن\ن المءحممد علؤل 

وملمصل اللهم الاكرمتن مند محمد سيدنا علن وملم صل اللهم 
٠المنذرين سند علن 

علنوملم صل اللهم المثرين محيي محمد متينا علن وملم صل اللهم 
.الطسين محيي 

علنوملم صل اللهم البيئن تد حممحمد سيدنا علن وملم صل اللهم 
العالم؛ن.ممد 

وملمصل اللهم التقي، الني محمد يدنا سعلي وملم صل اللهم 
سيدناعلن وملم صل اللهم الهاشمي، القرشي محمد سيدنا علن وبارك 
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الأنامض على والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف بمس 

علئوبارك وملم صل اللهم القيامة، يوم الكرم العربي المدني محمد 
القامصاحب محمد سيدنا عالئ صل اللهم الحنة، أهل سيد محمل سيدنا 

صلاللهم المستقيم، الصراط صاحب سيدنا علئ لم ومصل المحمود 
صلاللهم والآحرين، الأولتن أفضل محمد متينا عالئ وبارك وملم 
جميعوعلئ لين والمرمالأنياء جمح وعلئ محمد سيدنا علئ وملم 

وأهلالموات أْل من الحين المالله عباد وعلئ المربين الملائكة 
اللهوصلن الراحمين، أرحم يا يرحمتك أجمعين معهم وعلمينا الأرصين 

أجمعين.وصحبه أله وعلمن محمد سيدنا علن 

دعامن ونذيرا بثيرأ بالحق بعثتي ءوالذي ت قال أنه س الني عن روى 
الحنةالله أيحله سهرآإلآ أو جمعة أو ساعة أو مرة عمره قي الصلاة بهده 

يخافمن ثر الله كفاه ه نفعلن وعلمها كتبها ®من •' وقال حاب، بغير 
بهالله ؤيوكل القيامة يوم مهيدأ له كانت كفنه في وجعلها مات ومن 

.وساوة® هول كل من سحففلونه ملائكة 

عرالله دعوت فرغت فلما المقام خلف أصالي أنا رربينما I ه وقال 
عفه■مريل علي فزل رحيم، عنور إنه لأمتي المغفرة وسألته وجل، 
شيئاعلمني أمتي، وحيبب •حميكب أنت جبريل يا أحي يا ن فقلت اللام 

جمريلفمال بهم، ورحمة لهم إحانا لينالوا بعدي، من ولأمتي لي يكون 
جاءإلأ واحدة مرة عمره في الصلاة يدعويهده لم ممن ما اللام: عليه 
منهالناس فيتعجب البدر، ليلة نورأكالقمر لأ يتلأ ووجهه القيامة يوم 

عمرهفي الصلاة ؛هذه دعاعبد إنه مقرب، أوملك مرسل نني هدا ؤيقولون 
مرة®.
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٣٠خيرالأنام على والسلام باكيلأة يتعلق بما ا/آنام إتحاف 
سءفخةغهضسسفهءء^د1ى

حمسأحد الصلاة بهدم دعا ما محمد يا I اللام عاليه حريل وشال 
فرماالله ؤيهدي قبره، علئ القيامة يوم أنا نمت إلأ عمره في مرة عشرة 

ماالله عبد يا ؤيقولون فيأتونه الأحمر الياقوت من مرحها الحنة من 
هدهمحمد يا حبريل قال الني.،ثم حوار أنزل الحنة إلئ اليوم جزاؤك 
المنعمن القيامة يوم آمنأ كان قرأها فمن الأعظم الله اسم فيها الصلاة 

المار.عياب ومن الأكبر 

الصلاة،يدعوبهذه من يواب ما حريل، أحي يا • الله رصول وقال 
لوكانتمحمد يا تعالئ الله إلأ يعلمه لا شيء عنى مألمنى محمد يا I فقال 

ثوابقدرواكابة ما كايا نداداوالحزوالإض أقلاماوالمحار الأشجار 
اللهكتب إلأ الصلاة يدعوبهذه أمتك من أحد من ما محمد يا الصلاة، هده 

محمديا فثوابك الأنبياء فأما الأنبياء من وأربعة الملائكة من أربعة ثواب له 
علميهمالله صلوات ؤإبراهيم وعين ومومئ وسلامه عاليلئا الله صلوات 

عليهموعزرائل ؤإمرافل وميكائيل أنا فثوابي الملائكة وأما أحمعين 
يدعوبها.لمن يتعفرون الملائكة وأن الصلاة هده من فعجبت اللام، 

بهدميرمن ولم الآحر واليوم بالله يؤمن كان من الرسول. قال ثم 
ولمءندْ الصلاة هذه كانت ومن مني، وهوبريء منه بريء فأنا الصلاة 
الخهناببن عمر وقال منى، وهوبريء منه بريء فأنا يعلمها 

وقالقهل، يوما الصلاة هدم ترك الله رمول رأيت ما • عنه الله رصي 
اللهرمحول فعلمني المرأن أحنفل كنت عنه الله رصي عفان بن عثمان 

.؛٠( ٠ القرآن. حففل الله فرزقنى الصلاة هد0 

لمصيغة؛اءللة الني. علن واللام الصلاة في الصيغة هذه ت الحواب 
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بuصطكلأةواسممضضاvذام
وشبمهء^سءهءسضغقس■

الغلوس لتجر الرسول. علئ وكذب اهتراء ومحي الرسول. عن ترد 
قإلكمكان من فإماعالك الدين، ٠لاكمواكلوفي قال.ت حيث الدين، في 

صحيحوقال: والحاكم ماجة وابن والنسار أحمد رواه الدين، بالغلوم 
البخاري.الإمام وصححه الثيخ؛ن شرط علئ 

تغنياض. علئ الصلاة قي الحدتئن عند معتمدة صيغ وردت وند 
ؤيتجنبالصحيحة بالصخ يلتزم أن السلم فعلئ الباطلة، الصور هذه عن 

كواكرسوالثم امذرةpنهممهمفيالأبع، اسمغ 
الأبماع>'ر.

رسولعلن صلاة صيغة الدعية الهلاقة هده فى ذكر بطاقة توحد كما 
تينامعلن صل ؛ ٠٠٧١١٠ت وهي سلطان، من ا بهالله أنزل ا مالله. 
اللهاا.ملك بدوام دائمة صلاة الله، علم في عددما محمد، 
مكتوبة،صلاة كل عقب الصلاة يتأكد أنه الدعية البهلاةة هذه قي ذكر 

صيدناعلئ وبارك وملم صل ؛ ٠٠١١١١٠آ وهي ذكرها بصيغة مرات ثلاث 
وعددكلحرقا، حرفا القرآن حروف عدد وصحبه وعلنأله مولأنا 

ذرةالرمال وعدد ألفا، ألفا صف كل وعدد صفا، صما الملائكة صفوف 
بهوحرئ ، ءل٠لث، يه أحاط ما عدد مرة، ألف، ألم، ذرة كل وعدد ذرة، 

بهعددماأحاط ، وماترحلقلئ، وبحرك برك فى حكمك، ونفذبه قلمك، 
وباركوملم صل اللهم والمتحيل. والخاثر الواجم؛، من الق-دكر علمك 

.ذللئ،اامثل آله وعلئ محمد ومولانا سيدنا علن 
رصوليا قالوا حيث الض.أمته، علمه لما باطلتان المحيغتان وهاتان 

)ا(بمألونك)مااأ.0اآ(د/حاماكينس.
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حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بتعلق بما الأنام إتهاف 

اللهم: قولواقال: عاليك؟ نملي فكيف عليك، لم نكيف علمنا قد الله 
إبراهيم،وعلن إبراهيم علن صليت كما محمد آل وعلن محمد علن صل 
علئياركت، كما محمد آل وعلئ محمد، علن وبارك مجيد، حميد إلك 

الأذكارأن علم وبهذا مجيدُ حميد إيك إبراهيم، آل وعلن إبراهيم 
فاعلها.حال ياعتبار الصد. تستلزم وفسادها بعللأنها مع البدعية والصلوات 

قالني قال كما المار. في ضلالة وكل ضلالة، بدعة كل جاءت عما 
ُاحانلاأ.تبعهم ومن وصحبه آله وعلن 

إلأيكون لا المولود تسمية أو المكاح عقد في الدعاء أن قولهم: ءوبدعية 
القاع.بصلاة 

عقدفي الدعاع أن عالئ والشيوخ احي المأئمة معغلم آراء اجتمعت س: 
علئصل أي)اللهم الماغ، بصلاة إلأ يكون لا المولود مية تأو النكاح 
ذلك؟حكم فما إلخ( • • مبق لما والخام أغلق، لما القاع محمد 

فيأصل له ليس وما الث-رع، في لها أصل لا القاع صلاة ت الخواب 
أمرنافهورداولماعليه ليي عملا' عمل ®من لقوله.: فهوبدعة  ٤٠٣٧١

»لأق: قال وند س غلوبالمتي فجها المي الألفاظ من عليه اشتملت 
مشروعةالني. علن والصلاة مريم؛ا ابن المصارئ أطرت كما تتلمروني 

فيوليرجع المبوية، الأحاديث ش معروفة وصيغتها لمان، الم ٤١٠٢^
الأنام(حير علن واللام الصلاة في الأفهام رجلأء كتاب مثل إلئ ذلك 

محمدللشيخ الصمحة العميدة قي نافعة وأجوبة وملحة هامة اسلة العقيدة فتاوئ ( ١ ، 
(٦٤٨.٦٤٧.)
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خيرالأنامعلى والسلام بالميلأة بمابتعلق الأتام إتحاف 

المخرجةوألفاظها الي. علئ المشروعة الصلاة لمعرفة القيم، ابن للأمام 
.، أهءأ وغيرهما® الص«حيحين فى 

يعدالدعاء وفي جهرأ الخماعة صلاة بعد الّثي علئ الصلاة دعية به 
.جماعة صلاة 

بعدالّكا. علن الصلاة في الإسلامي الشرعكب الحكم هو ما  '•س
جماعق؟الصلاة يعد الدعاء وفي جهرأ، الخماعة صلاة 

.وصحبه. وآله رسوله علن واللام والصلاة وحده للمه الحمد ت الخواب 
وبعد؛

فيبها نحالن الله أمر وقد عفليم أجرها الني. علن الصلاة أولأ: 
مضاعفأجرها أن و؛ين عليها وحث ه الني فيها ورغب الكرم القرآن 

.يهاعاليه الله صش عانيإم؛ صش !_ فقال.: 
ائهحلفعن ولا الني. عن يثبت لم ولكن ادة عيالدعاء تاما: 

الصلاةبعد جماعة دعوا أنهم عنهم الله رصي الصحابة ومحاتر الرانيين 
محدثة،جماعة؛دعة للدعاع الصلاة من اللام بعد الصالمن اجت٠اع فكان 

تهوردال"'آاوفيمنه آمرناهداماليس ؛ي آحديث، امن قال: أنه عنه. وقدثبت، 
(.يهوردارأ؛) رتإ مه ليس صلا عمل أءن رواية: 

باز)ابن اح: المثلفضلة ١( • ٢ ١; الدائمة)٨ اللجة فتارئ س ١(  ٦١٢٧٥الفتوئ)رنم )١( 
•ابرزيد، ويكر فدذان وابن غديان وابن الشخ آل العزيز وهمد وءمتفي^ 

)آ(رواْمالم)أيمآ(.
.( ١٧١٨))"ا(روا0اوخارى)ب\<1آ(ر.اوإ 

(.١٨()١٧١٨لم)م)أ(رواْ 
٤(.٦ • الفتوئرنم)«من الزال والأنتاء العالمة للحوث الدانمة اللخة )٥( 
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حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

صلاة؟كل حهرأدبر جماعة ه المي علئ الصلاة حكم ما موال: 
وملائكتةاللة إن ؤ I تعالئ لقوله مشروعة النبي. عالئ الصلاة الخراب؛ 

وقوله]الأحزاب[ ه سليما)تق( وملموا عليه صلوا الذينآمحوا أيها يا امحى على بملون 
كتم،لاا.حث تلغني صلاتكم اصلواعنإ؛إن ه؛ 

عالئوالصلاة يهاعشرأ،أآآ عليه الك صش عالذواحدة صلن امن ت وقوله. 
تخصيصهاولكن عظيم أحر فيها المشروعة، الأعمال أقفل من ه الني 

بدليل.إلأ يجوز لا الكيفيان، من أوكيفية الأوقات من بوقت 
يقولكما جماعي يصوت الفريضة، بعد جماعة الني علمن فالصلاة 

.ال2لان ممن بها الله أنزل ما اش والمحدثات اليع من هدا السائل، 
يالاحرين،ارباط دون ه، ينفالني. ^۶!، لم اليصلي أن أما 
هدالايالخزم ولكن الأعمال، أفضل من فهدا جماعي صوت تكوين ودون 

التشهدقي الّتي. علكن، الصلاة وردت ؤإيما يرد، لم لأنه صلاة، يعدكل 
يدونالأحيان بعض علميه لومجلئ لكن اللام بعد يلتزم أن أما الأحير، 

يه.باس لا فهذا السؤال في ورد كما خاصة كيفية وبدون يجماعة، ارتاط 
الخمعة.يوم الإمام دخول قبل الإبراهيمية الصلاة قراءة يدعية ٢؛؛" 

الإيراهيميةالصلاة الصالون يردد الخمعة صلاة قبل يلادنا في ث موال 
قالإذا وكيلك ويخهلب، الإمام يصل حتن وجماعية، عالية ياصوان 

الصالونعليه يرد الخهلثة، قيل ويركاته الله ورحمة علميكم اللام I الإٌام 

تخريجه.تقدم ( ١ ) 
تخريجه.تقدم )٢( 
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الأنامض ض واسلم ^قباضلأة 
وممبمعء^^ءسثءس^هءس■

اللهورحمة ملام الوعليكم بقولهم أما، وحماعية عالية بأصوات 
الخماعة؟لهذه نصيحتكم هي وما ذلك؟ في الحكم فما وبركاته 

فيلها أصل لا الإمام يحول قبل الإبراهيمية الصلاة قراءة الحواب؛ 
جماعية،صفة بذلك، أصواتهم يرفعون كانوا ؤإذا بدعة، لهي الشريعة 

ولاالله.ؤ رمول ستة من يكن لم عمل فهذا أشد، والبدعة أشد فالأمر 
منفهذا االفضالة، القرون من بعدهم جاء ومن الراشدين، حلفائه سنة من 

أوصوت، برقع مواء الإمام لحول قبل الإبراهيمية الصلاة فقراءة البيع، 
يجببدعة، كله جماعي، أوبصوت بانفراد، وسواء صوت، رفع بدون 

جماعي.بصوت المنبر علئ لحل إذا الإمام عن اللام ردهم وأما اجتنابه 
وبصفةمرأ اللام فرد السالمين، عمل من يكن لم بلءة، أيضا فهدا 
منكله هذا جماعي، أوبصوت جهرأ، رده يكن لم منه، مانع لا انفرادية 
وأنوالمخالفات البيع، هذه يتركوا أن هؤلاء به ننصح والذي البيع، 
فيها،مما ؤيعملوا الصحيحة، السنة كتب ؤيراجعوا النبوية، ثة ياليتقيدوا 

الناسس كثير اتخذها التي والخرافات الناس، عادات عن يعتمدوا ولا 
عملعلئ يقدم ألأ لم المعلن فيجب الشريعة، في لها أصل لا وهي دينا، 

أعلم.والله المثرؤع، للوجه ومهلا؛قته صحته س يتثبت أن بعد إلأ 
سركعت؛ن كل بين جماعي بصوت ه النبي عن الصلاة دعنة به 

التراويح.صلاة 

سركتن كل رمضان؛_ أيام في اجد المبعض في الناس نحد موال؛ 
الخلفاءوعلئ التتي عن يصلون وجماعي عال بموت الترواح صلاة 
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأتام إتحاف 

محددبترتيب وذلك بالحنة المشرين والعشرة الومتين وأمهات الرانيين 
ذلك؟حكم فما هم يعرفونه 

وآلهوله رمعلئ لام والوالصلاة وحده لله الحمد I الحواب 
الصلاةعقب حماعة س الني 'عاد أوالصلأة الأذكار ت وبعد • • وصحبه 

النيعن ثبت وقد محدثة، بدعة التراويح ركعات بين أو أونافلة فريصة 
.، تهوردار١ منه أمرناساماليس م أحدث امن قال! .أنه 

اوملآ،.وّوصحبه وآله محمد نبينا علئ الله وصلئ التوفيق وبالله 
•القبر في المت وصع عند النتي. علن الصلاة يدعية ءث 

والسابعالأول كاليوم للميت يدعئ أيام تخصيص حكم ما I موال 
الصلاةحكم وما للميت المثروعق الدعاء س هي وما الأربعين، واليوم 

المر؟في الين وصع عند ق الني علن 
للميتللدعاء والأربعين الأيام ومبعة الأول اليوم تختبص ت جواب 

عنهمالله رصي الصحابة عمل من ولا والمنة الكتاب من أصلا له نعلم لا 
عنثبتا وقد المحدثة، البيع من هوبدعة بل الأمة ملف من ولاغيرهم 

أمرنافهوردال'آا.عليه عملاليس عمل امن قال! أنه الله. رسول 

ررمنأحدثفىآمرناساماضئ4مورد«أ؛،.رواية: وفي 

)ا(الخارى

,( ٦٢٦رنم)• اكرئ من الرابع او>ال والإضاء العلب للحرث الدائمة اللجة )٢( 
لم)ماتما\()ا/ا(.م)٣( 

(.١٧١٨لم)(وء٢٦٩٧ر٤(اJخاري)
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خيرالأنامعلى والسلام بالصملأة بمايتعلق الأنام إتحاف 
^^ءءءءءءءءءهء

عنهماالله رصي عمر ابن روئ ما القر الت؛ي وصع حنن يقال ت ثانيا 
اللهرسول ملة وعلئ الله باصم • قال القبر الميت أيحل إذا كان هؤ الّتي أن 

نححدث هدا الترمذي قال الله رسول سة علئ • وروئ 
غرب•

ؤيدعولهثبره علئ الدفن بعد للميت المشع يقف أن سم، ت ثالثا 
.أمر س المى لأن ؛ والشامت، Jالغفر٥ 

أصلأُآا.له نعلم فلا الشر الميت إدخال عند الني. علن الصلاة وأما 
•س للني اللام نبلغ دعية ب٠ 

إلهم يقولون المعتمرين أو الحجاج يودعون وهم الماس بعض ع م ن
وهمعليه الصلاة علن فضل زيادة لذللث، أن ظانتن الرمول. علئ سلموا 

.الشريف، القبر عن بعيدون 

منبعدهم ومن الصحابة، عن معهودأ ليس هذا قولهم أن عن وفضلا 
أنفسهملوحدوا السنة علموا لو فإنهم يقولونه، كانوا أنهم الفضلة القرون 

صلاةفكل الأمة، هده سلمه عن المعروف غير القول هدا عن غئ فى 
منذللث، في يستوي كان، حيثما تبلغه فإنها الني. علئ بها لم الميصلي 

•الأرض أقمن في كان ومن الشريف الفر أمام كان 
وصلواعليولانجعلوامحرتكممورأ، ءلأنحعلوامريعيدا، يقول.: 

يسند١(  ٩٨٧دالنماتي)( ٣٢ ١٣داود)وأبر ١( ٥ ٥ ماجة)• را(اكرمني)ا-أ'-ا(راين 
الإب

إّلأب)-؛/آ(الالخةانماس)مآ(ذاوئ 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

شلله ءإن I ويمول ، وصلا^كمال١ سلامكم مسالغني وصلمراحيثماكنتم، 
السلأمالآ،.أم من ي؛ااغوو؛ي ملألكأساح؛ن الأرض 

،الملأ لشها الني. عالئ صلئ وقت، أي وفي السالم، كان فأينما 
لأزالرمولالبلاغ، ذك الميهلكنلأءالمنكف,كون وأبكها 

ولميتغير لم الشريف—، العناهر حده كان ؤإن البرزخ، في بروحه عنس ي. 
بأنهالاعتقاد إلئ المسالان من كشرآ دعا مما الاحرين، البشر كأجساد يبل 
بانهت يقول ض ست بل ليشرب، ثاكل ويرزق، فرم، محا كا حء 

يقولونإن أفواههم من تخرج كلمة كبرت حياته، في ينكح كان كما يّكح 
همتإئك ؤ قوله; وذلك محكمه، وأنكروا القرآن، دفعوا لأنهم كذبا، إلأ 

اصرأح نبيها ليكون ، نبتهبذلك الله أكرم وقد ]الزمء رجؤا بون وإثهم 
والتقيداتثاعه، بوجوب عليه الصلاة فتذكرهم ، وقت، كل في أنمها في 

منبالإكثار الوافر، الثواب لينالوا ثم نهيه، ومجانبة سنته، ولزوم بهديه، 
المهالأم.وأ>اف اللل يء الصلاة 

علثأملم النوى الممجد إلن أرادالذهاب لمن الرء يقول أن الجهل ومن 
ررلأءبمالوانرىء؛اوأه! عنه الجر صحة ش ثلث، القائل هذا لأن وذلك الجنب* 

صلاراللمهم قال! لوأنه وثانيا كتمار؛اأولا، حسث، نهي صلاهم فإن وصلواعلي 
رمولأ.ليرسل داعي ولا فمه من حروجها مجرد لثلغته محمدا علن 

القاصي.إسحاق بن إمحماعيل أيضا وأحرجه داود احمدوأبو )١( 
القاصي.إصحاق بن إسماعيل ايفأ وأحرجه والنائي والدارس أجمد )٢( 
مقره.إبراهيم بن محمد ( ٢٣ ٢٢الومبلة)صاحب ئماعأ إلئ الوميلة )٣( 

(.٧١•٢(مح؛حالحاح>٣•٤٢داود)(أبو ٣٣٧/٢>٤(اح٠د>
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الأنامض ض طضلأةواسلأم تلق  ٣٩
تممبمءءءغهههءءءءسءهه

للدعاءولا علي واللام للصلاة قبرى تاتوا لا ت المتقدم الحديث ومعتئ 
أونحوهاٌجرتي أو مولدي بذكرئ الميتيع للاحتفال ولا للصلاة ولا عنده 

ذلكفي ميزة ولا بلغني صلاتكم فان ;ابدين ولوكنتم عر صلوا 
البعيد.عن للقريب 

*ه النبي ^!، الصلاة بعدد تتعلق بدعية ثإي 
مراده،له يحمل مرة عثرة اثنتي النبي. علن صلن من هل ت س 
ثاءإل مراده له يحصل مرة عثرة اثنتي الصلاة بهدم الحمعة يوم صلئ ومن 
*مأجورين أفيدونا صحيح؟ هذا فهل تعالئ، الله 

أنهالاشك النبي. علن الصلاة ؤإيما دليل. عليه يدل لم هذا كل ج؛ 
اللهشاء إن الأجر ذلك في ولك وليلتها، الحممة يوم تتاكد وهي منروعة، 

بهاءشرأال١اأماعليه الله صلن علذواحدة صلن امن قال؛ أنه فندوردعنه. 
مرةعشرة اثنتي س الّكا علكن، بصلاتك تنقضي الدنيوية حاجتك أن من 

أعلم.والله دليل عليه يدل ولم له، أصل لا فهذا 
•ق الّكا الصلاة'علن بكيفية تتعلق دعة به 

منوفيه النبي علئ الصلاة فضل فيه مكتوب، كتاب، ندي عص 
يقرأركعات أرع صلئ ثم الحمعة أوليلة الأربعاء ليلة النثي،. ءلء!، صلك!، 

منمغ فإذا مرة، مائة الإخلاص ومحورة مرة، الكتاب فاتحة ركعة كل قي 
لا؟أم صحيح هذا فهل ه النك، يرظ فأنه ■٠ الملة إلن ووجهه نام صلاته 

الصلاة،ى ٤( ٨ ه الترمذي) التنهد، يعد الهي. عاك الصلاة ياب الصلاة ش ٤( • لم)٨ مر١( 
الاصتغفار.فى باب الصلاة فى ١(  ٥٣وأبوداود)• الني. علن الصلاة نمل ز حاء عا ياب 
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خيرالأتامطى والسلام بالصلاة بمايتعلق ا/أنام إتحاف 

حيرأ.الله جزاكم أفيدونا 
أصحابهذا يعرف ولم له، أصل ولا دليل عاليه يدل لم هذا كل I ج 

ه،عليه الصلاة ومن ، الدعاء من تكثر أن عليك بل س الله رسول 
وفيحاجتك، وتقضي دعوتك تحاب فبهذا الفرائص، أداء عالئ والمواخلبة 
أكونأن الله ايع رسول يا •' للرمول عنه الله رصي معد قال الحديث 
اإذأالدعوة(ر١ مجاب تكن ميمك صعدأطب ايا فقالق^ت الدعوة. مجاب 

قلبمن الدعام وحرج لله، العمل أحلصت إذا إلأ دعوتك نجاب فلا 
فيلك يدحرها أوأنه الدنسإ، في دعوتك الله يجيب أن فحري حي، 

منعنك بثها بيمرق أوأنه الدنيا حوائج قضاء من هوأقفل مما الأجرة 
البلأءمالأ;علمه.واللهأءلمرآ،.

•الّ؛ي الفائ قراءة ُواب إهداء دعيه يه 

ضءفعل أرادوا إذا المرية قي الأهل وجميع فرية في نحن موال؛ 
حطأ؟هذا وهل الشمع؟ في أصل له الأمر هذا هل للني الفاتحة ث يقولون 
-حيرأ.الله جزاكم أفيدونا 

فضلولها القرأن، أم هي بل القرآن، سور أعظم من الفاتحة ث الجواب 
للنبيالأحوال يعص في تقرأ يأن الخال هذه مثل في قراءتها ولكن عفليم، 

يردلم لأنه البيع، من النؤع هذا اليت، أولروح فلأن أولروح لغيرْ ولا 
بهدلتلعناض.•

)ا(الخأكم)-ا/هأإ(.
٤I ٤ . ١  ٤٣)الله رحمه حميد ين الله عبد الشخ سماحة فتاوئ )٢( 
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ا/أن1مض على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف بمس 
ودبم^ء.^هءهءهسسغقسه

تثميعيقول! فالذي دليل، من لها لأبد والعبادة عبادة، الفاتحة قراءة 
حاءفإن دليل إلئ قوله يحتاج الأموات، من أولغيره للبي الفاتحة قراءة 
الفاتحةقراءة في يرد ولم بدعة، لأنه عليه، مردود القول فهذا ؤإلأ بدليل 
بهاالله أزل ما اش البدع من هذا شرعي، دليل لغيره، ولا الني لروح 

ناحية.من هذا ، لغيره ولا للبي تقرأ لا الفاتحة ملطان، من 
مجنثواب له يهدئ أن عن غتئ في البي. أن انية؛ الثالماحية 

مثلالأحر من إليه يمل المي. لأن انمليل؛ به ورد ما إلأ العبادات، 
أجدرسئل الأجر س له كان عدئ دعاإلن ءس ت ه قال كما تعه، من أحور 
الرسولينال فإنه منها أحر وناله الملم فعالها إذا مشروعة عبادة فكل نمه( 
أثبهأوما قراءة له أويقرأ ثوابا، إليه يهدي أن دون من أحره ثل م. 

المي.حق في المسرؤع ؤإيما ، للاهداء بحاجة ليس فالرسول ، ذللئ، 
والشرؤعأجمعهم، والماس والمال، والأهل النفي محبة من أكثر محبته 

ونسلمنملي بأن ، وعلا؛ذللئ، جل الله أمر كما عليه واللام الصلاة 
صلاتكمفإن عاي ءصلوا قوله. في كما كنا، أيتما إليه يصل وذللئ، عليه، 
المؤذن،فولغ بعد والفضيلة الوسيلة له الله سؤال وكذلل؛، كتم، حسث، تبكي 

الصلاةمن اكليل به ورد فما علميه، وحئ، الني. وشرعه به أمر قد هذا 
.تعمله هذا والفضيلة، الوسيلة له الله وموال عليه واللام 
منثيء أوإهداء القرآن، من شيء أوقراءة وقراءتها، الفاتحة أما 

توقفيالأمر أن من ذكرنا لما البيع؛ من فهذا به. دليل يرد لم الثواب، 
■توقيقية والعبادات 

محناعتتامن الله تقبله ما لأن ؛ ذللث، عن ض في س الرمول أن وثانيا؛ 
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خبرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
كبمءء.ءءسءخ^فهس

)اللهمصلشسد(ملامحذنولالآذانوملالإس: 
صلاحأحدثها من وأول لها، أصل لا بدعة فهي المشرؤع، علي، زيادة 

•البرلوّي الله عبد الدين، 
بألمافلالمنائر حهرأعض الأذان بعد الشي. عر الوذن؛زا صلاة - ٤ 
أيضا؛يدعة وهده .( مخلوقاتك. أمحعد علي، صلاة أفضل )اللهم I منها 
الأذان.في أمته الشي. علمه ما ءنى زيادة لألها 
قبلالخهليب حرج إذا واحد يموت الّك، عض اطلوذمح، صلاة - ٦ - ٥ 

ويعده.المنبر، صعود 

منقهل حديث في ترد لم ألها مع الني. عض الصلاة في ٧.)التييد( 
•الهي. عر الصلاة صغ أحاديث 

عضالموذن؛ن، من الخمحة يوم الزوال قبل الهمم،. علي، الصلاة بدعة - ٨ 
ايائر.

الهي،.•عالك!، بالصلاة الصوت رغ الخمعة يوم الخهلسب، تكلم، .٩ 
الجائز.اتباع عد ه الني عض الصلاة . ١ ٠ 

وصلاةمثيش اين الصلاة ت مثل الهلرقية، لدئ البتدعة الصلوات . ١١
القاع،وصلاة والمثرغنية، والكريه، . الدرديرية والصلوات! الرفاعي 
محلويقةأهل لكل وهكدا التجانية، لدئ كلاهما الكمال، جوهرة وصلاة 
ماالأجور من علميها ؤيربون سدعولها . الهمح، علي، الصلاة ش صغة 

ة ٢٠الفانح صلاة التجانة! ل كقْ عد، الالضلال ٠ الكفء ارا يعضه , يصا 

مرة.، ١^٠؛متة آفضلساكرآن 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

آا'-ملاللهمصلءر•
مفرجالعليل، مثني المحبوب، الحبيب علئ صل ®اللهم • نول - ١ ٣ 

والعافية-.السلامة الله أكبر-نسأل شرك وهذه الكروب® 

النبيعالئ ار حفيا صالوا  ١١ترويحتن! كل بين المؤذن قول - ١ ٤ 
الخار®.

٠البيع وقت الّثي. علن واللام الصلاة -ترتيب ١ ٥ 
محمدسيدنا علئ صل رراللهم • الآتية الّتي. علث الصلاة صيغة - ١ ٦ 
لها.أصل لا مخترعة صيغة بكمالهء يليق كما الله، كمال بعدد 

يحجبه.للشيء الإنسان روية عند المى. علن بالصلاة التيكير - ١ ٧ 
الله.رسول علئ صلن من أفلح " الفريضة صلاة بعد قولهم - ١ ٨ 
.رائحته لإذهاب الفجل علن ه المثي علن الصلاة - ١ ٩ 
بالصلاة- عنه الله رصي - أبي بن علي المومنتن أمير تخصيص - ٢ ٠ 

لم.وال

رافعأبي عن روى لما الأذن ملتن عند ٠ اض علمن الصلاة - ٢ ١ 
اللهذكر ت وليقل علي وليصل فليذكرني أحدكم أذن محلنت إذا ١١مرفوعا 

والزارالثلاثة، معاجمه قي والطراني السني ابن رواه ذكرني؛؛ من ؛،ضر 
•أصل؛؛ له ررليس ت وقال ت العملي وابن 
الكإن ؤ I آية وتلاوته النبي علن يالملأة الناس أمر التزام - ٢ ٢ 

حتلبةفي ه ؤج سليما وسلموا عليه صئوا آمرا الذين أيها يا الئى عز يملون وملائكتن 
الحمعةأهس.
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حبرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام اتحاف 
مءهء^قهصءاءضسءه

اساس:؛١،أذكار تصحيح 

أووالحمدالله( رسول عالئ واللام لله والحمد I لعضهم قول دعية ب٠ 
هناه المي علن الصلاة ؤإضافة اللهء رمول علن واللام والصلاة لله 

دئلأسلهافيالواردةفىأذلكرانملاس.
لله®والحمد من بدلأ الله® رسول علن واللام والصلاة I ُعضهم وقول 

Jدعة®أه.فهو هنا، Jثرع به واستبدال للمشري هجر وهدا 
وإذات ه الله رمول نال قال عته الله رصي عود مابن عن لايروئ 

عبدهمحمدأ وأن الله إلأ إله لا أن أمهد فليقل طهوره من أحدكم فؤغ 
.]الثواب[ كتاب في الشيخ أبو رواه الحديث عر® ليصل ثم رسوله، 
عنطرق له مشهور، حديث )هذا ت تعالئ الله الق_يم_رحمه ابن قال 

اللهرصي وأنس وثوبان، نافع، بن وعقبة عنه الله رصي الخطاب بن عمر 
أه.الرواية® هده في إلأ الصلاة ذكر ئها شيء في وليس عهم الله رصي 
•شاذة فهي • أي 

بوضعه.حكم من ومنهم واحد غير ضعفه وقد 
بنّهل حديث فيها يروئ الوضوء بعد ء الني علئ الصلاة دعية يه 
وضوءولا له، وضوء لا لمن صلاة ءلأ مرفوعا: الله رضي الساعدي محي 

صلاةولا ال؛ي. علئ يصل لم لمن صلاة ولا عليه، الله امم يدكر لم لن 
لنوضوء ررولأ ألفاظه: بعض وفي ماجة ابن رواْ الأنصار® يحب لم لن 

)ا(محححاس)أهم(.
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خيرالأتامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

فالحديث.وهومتروك، عباس، بن المهيمن بعجل وهومعلول 

.الحفاظ®ر١، من واحد غير صعقه وقد 

Iالني؛؛ علئ الصلاة رركمنا ت الناس بعض ول قه 
والخروج، والشراء البيع في المعاملة نهاية عند البعض يدكرْ الكلام هذا 
الخلق.سيد علن الصلاة شان س تقليل فيه وهدا الصفقة، إلغاء بنتيجة 

هدانال ما التجارة صمقات أعفلم من له حير أنها وأمثاله هذا يعلم ولو 
الهراء•

•س ائتي علن والصلاة والدعاء الذكر الزوال؛انولع نبل لتذكير ا٠ 
لملأتها.الماس لمتهيأ ئلأوون بن الماصر زس بعماتة البعد ذلك حدث 

عليم.به الله ما الشرك من وفيها يخيب ما سائله الحبيب علن صلي ءواللهم 
صلواالذينأموا أيها يا المأ غنى يملون وملائكته الله إن ؤ ت آية قراءة المنام ءو 

]الأحزاب[.ب )تق( نبمأ وسلموا نليه 
للمنثرالخهلب صعود ح\ن واحد ا ؛مودالمودJان ، اصوامحرملع اه 

الى.•علن بالصلاة 

ورفعس المبي علئ بالصلاة الختليب أمر حال الأعضاء زعاج إ٠ 
*المجد يضع^ حئ يذلل الصولتا 

•الرحل حدر عند المني علن الصلاة دعية ب٠ 
الحركة.معه يتهليع لا وتنمل استرحاء فيها فحصل رحله، رقدت س أي 

.( ٣٦٨)ا(مححاس)؟آآ.
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حيرالأنامعلى والسلام ب1وصلأة بماينطق الأنام إتحاف 
تثبمهء^-عهءءءءءء

حديثفيه يرد ولم أثر، الرجل حدر عند أوالدعاء الذكر في يمح لا 
تني النووي مثل الحمق؛ن، الأئمة جمعامن أن العجسا ومحن مجرفؤع 

^اينيميةفىسمس»لإ^ا\ا[وح
افب[]الوابل في الميم [واين ٥٤٣.٥٤٢ذJرحه]الالمس

أحرجهما ذكر علئ تتابعوا وغيرهم ٣[ ١ ١ الذاكرين ]تحفة قي والشوكاني 
الفرد1ا'ا،[فى]ىلالوملآ^با[والخارىفى]الأدب اثن 

متتا.ولا سندأ يمح لا مما موقوفا 
لهفشال رجاله ءحدرت عته! الله رصي عمر ابن عن ستدأفالأُر أما 
عئالءمن تشعل فكأثما محمد، يا فقال إليك الناس أحب أذكر * رجل 

٠مدلس وعتعتة مجهول ستده ففي 

رصيماس اين عند رجل رجل حدرت ءأنه ت ماس ابن والأثرعن 
محمد.فقال إليك، الناس أحب أذكر * عباس ابن له فقال عنهما الله 

وهومرميإبراهيم بن غياث فيه لأن وهومومحؤع، حيره، فذهب 
اللهبغير والامتغاثة بالحلوق الأمتناثة س فيها فلما ت متنا وأما بالكذب 

.٠٠٢٢١١٣١۶٢والله شرك. تعالئ 

(.٣٦٢)١(سحاس)
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٣٦الأظم ض ض ^ضلأةواسلأم تطق 

اض.على الصلاة تمملق فتاوى 

لاالج_موئI وهما الناس ين متداولان كتابان عندنا يوحد موال! 
بابه،محمد عبده تأليف المبرورة[ والأعمال المآثورة الصلوات قى الباركة 

والأعمالالمآثورة والأدعية الصلوات في الباركة ]الجموعة والأخر: 
امتملما صحة مدى فما ثمحاوي، صادق محمد الأستاذ بقلم الأرورةا 

والأحاديث؟الأدعية من اممابان عليه 

ابهمالعمل يجوز لا باطل، كلاهم—ا الكتابان هدان الحواب: 
فتخصيصوالصلواتالبتدعة، الأدعية من لمايشتملأنعلميه وقراءتهما؛ 

دليلعليه ليس خاصة وأدعية خاصة، بصلاة بؤع الأمليالي من ليلة كل 
أوالبدعية التوملأت من عليه يشتملان لما وكيلك والسنة، الكتاب من 

،وعره البدوي كأحمد البتدعين، لبعفى المسوية والأحزاب ركية ال
وهوكتابالخيرات، دلائل من منقولة توسلات علئ يثتملأن وكيلك 
وأهلبالي. توسلات وهي بدعة، وكتاب خرافات كتاب بأنه متهور 

ببؤيالخلوقثن الغلوفي في يوقع مما هدا وكل بالأولياء، وتوسل بيته، 
•وجل عر الله دون من ماداتهم 

وبيانمنهما والتحذير عنهما، الابتعاد يجب كتابان فهذان وبالخملة 
لم؛نالمس الأمور ولاة علن ؤيجب الحهال، بهما يغتر لا حتئ ادهما ف

ؤإتلافهما.مصادرتهما 

فيوانتثر الاس، أيدي في النوم تداوله كثر كتاب الكتاين هدين ومثل 
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ا/أذامض على والسلام بالصلاة بماينطق ايأنام إتحاف 
]قبمءْ^ه^ءهءءسسءءء

وهوكتابالحواد عبد لمحمد المسنمحابء ]الدعاء وهوكتاب المكتايت 
منعليها دليل لا وأوراد صوفية بدعة وأذكار أدعية علن صل خرافي 

الدعاءهماْ حيث وجل همز الله علئ جرأة فيه عنوانه ثم والستة الكتاب 
ذلكعلئ دليله وما متجاب، الدعاء هذا أن أدرا0 الذي ومن تجاب الم

القارئوأناأحيل المشيع الكتاب بهذا ؤإهمراءمحم العوام يريدجذب إلاأنه 
المة^^^ةفيالأذكاروالآدءية،أصاأنمةسأهل 

الوثوثتن•
ىاب]الوابلالصيب[سلأمةابنالقيم.أولأ: 
تيمية.ابن الإسلام الْليبءلثيح زالكلم نايا؛ 
للإuمالووي.]الأذكار[ كاب : ٥٥

علئتمل يوهى الأذكارالد.ءة، مجن سيء فيها لمي الكتب فهذه 
والمهرحتنايحرفتن كتب، عن غن وفيها والمنة الكتاب في الواردة الأذكار 
لله.والحمد 

ااصلأهءاى|اللأئكة:

كانتإذا فدرهم، ورفعة لفضلهم الملائكة علن الصلاة تحوز هل ت موال 
قيالرسول. ■كلئ بالصلاة عليهم الصلاة ألحق أن يجوز مهل نجرز، 

لا؟أم اكلأة في التشهد 
الصلاةعليهم تقول: أن مشروعة الملائكة علمن الصلاة الخواب: 
منخلق وهم مكرمون، عباد لأنهم اللام، عليهم وتقول؛ واللام، 

حقهمفي تعالئ فال كما غيره علن وتعالئ، سبحانه الله فصلهم الله، خلق 
GDذاب؛مح عنكم وإن ؤ تعالئ؛ قال وكما ٢[ ٦ ]الأساءت ه ٌمحمن مياد ل ؤ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ضعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما \لأم إتحاف 
ءءءغسسءءءءض^ءءوآئ[

فضلهمولهم نيرهم لهم فهم ذلك، غير إلئ ل١لأمطار[ دء4 كابمت كرانا 
هذابل ذلك، من مانع لا علمهم، لام والالصلاة وسميع وثرفهم، 

مشرؤع.

صلاة.كل جهرأدبر جماعة ه الثني علن الصلاة 
تالآمون يقول حهلبته؛ في محمد. اسم الخهليب ذكر اإذا السؤالل١ 

؟٤٠٢٧١في ذلك حكم فما أصواتهم بها رافع؛ن ).( 
الخمعةيوم الخطبة ماع ر>عند التشويش وعدم الإنصات ينبغي الخواب 

صوت.رفع غير من المتمع فتصلي ه الني علئ الخهليب صلئ ؤإذا 
والإفاءالعلمية للمحوث الدانمة اللجة 

الريسرمحس نائب عضو 

بازبن الله عد العنينبن عيد عمتي عدالرزاق عييان بن الله عد 
أنللمصلي يجوز فهل الله.، رمول قال الإمام؛ قال إذا ت س 
فماقليلا مرتني بصوت رد ؤإذا علنا، أم سرأ الرسول. علن يصلي 

ؤإذاالصلاة، أقم الخهلبة! نهاية عند للمصلي الإمام قول حكم وما الحكم؟ 
يقولأن يجوز هل يذكركم، الاله فاذكروافيآخرالخطبة: الإزم قال 

،.بموتءالقليلأ١٢لأإلهإلآا٧ه، المصر: 
يأتيعندما ه نففي مرأ الني علن الخمعة لخطبة الحاصر يصلي ج: 

نهايةبعد للأمام ؤيجوز الحمعة، حطة في الختليب من الرسول. ذكر 
(.٩٥٧٢^)الأدس.ناكرئ )ا(او>ال 

-\ا(.)آا(.ناكرئرفم)أا-
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بماثيلق الأنام إتحاف 

كبم^ء^^ءءههءءءههءء
الخطبفيثماةسقال إذا وكيلك الصلاة، أقم مول: 

الأهذمبمولاملأإكإلآاس.فاذكروا 
وملم.وصحبه نستامحمدوآله علئ الله وصلئ التوهيق وبالله 
والإقتاء.العلمية للبحوث الدائمة اللجة 

الريساولجتة ريس تاتب عصو عصو 

يازين عدالله عدالمنيرين عنتي مدالرزاق عييان ين مدالله تحول ين مدالله 

يعصأن ■ع الأذان بعد الني. علئ بالصلاة سماحتكم رأي ما س: 
العمل؟لا،.هدامثل يشجعون العلم أهل بانهم هناك يدعون من 

أنعنهما الله رصي العاص عمروبن بن الله مد حديث من ثبت ج: 
صلواثم المزذن يقول ما مثل فقولوا النداء ممعتم ®إذا I قال الله. رسول 

سلواثم عشرأ، بها عليه الله صلن واحدة صلاة عر صلن من فإنه عر 
وأرجوالله، ماد من ملةفىابمةلأ■تجيإلآلعيد فإنها الوسيلة لي الله 
إلأالخماعة رواه ٠ الشفاعة له حالت، الوسيلة لى سأل نمن هو، أنا أكون أن 

بدعة.الأذان بعد بها المؤذن جهر لكن ماجة، وابن الخاري 
•وسلم وصحبه وآله محمد نبينا علن الله وصلن التوقتق وبالله 
والإفاء.العلمية للبحوث الدائمة اللجة 

الربياللجنة ربى نائب، عضو عمو 

يازبن تمدالله تمدالمنيرين عغغي تمدالرزاق عديأن بن تمدالله خمود ين تمدالله 

)ا(.ناكوئرنم)أمآ'"آ(.
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خيرا/أذامعلى والسلام بالصلاة ينطق بما إتحاف 
■ءخفءهخسسضءهءك[

منحكم وما واجبة؟ الثاني التشهد في المي. علئ الصلاة هل س: 
ياؤللة؟.أصلاته متعمدأ أو ناسيا تركها 
منالصحيح علئ واجبة الثاني التشهد في التي. علن الصلاة I ج 
هوالمجود مجد ناميا تركها ومن س عنه بها الأمر لورود العلماء قولى 

صلاته.بهللت عامدا تركها ومن أومنفرد إماما كان إن 

وملم.وصجه وأله محمد نبينا علئ الله وصلن التوفيق وبالله 
الريسعضو 

مدالويزينساللهينيازءLJالالهينقمد 

محمديدنا سهؤ الله رسول علن كلامنا أثناء نقول أن يجوز هل ت س 
أوغيرذلك؟لا،.الإبراسة كالصلاة الما/رمحه غير في 

-نعلم فيما - فيها يرد لم التشهد في الله. رسول علن لصلاة ا ج
صمةوهكدا إلحٌ • • محمد سيدنا علن صل رراللهم • أي ميدنا كلمة 

الأحاديثفي ذلك ورود لعدم سيدنا، فيها يمال فلا والإقامة الأذان 
الأذانوكيفية عليه الصلاة أصحابه س التي فيها علم الي الصحيحة 
بحانهسالله يشرعه لم ما فيها يزاد فلا توقيفية العبادات ولأن والإقامة، 

ولدآدمصيد لقوله بأس فلا ذلك غير في بها الإتيان أما وتعالن 
*ولاءخر'ا القيامة يوم 

وسلم.وصحبه وآله محمد نبينا علن الله وصلن التوفيق وبالله 
.والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجة 

اساكرئرنم)ا-لأأأ(.
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ثصب1ضلأةواسممضضالإنامحس 
]ت1بمءءءءءسسضءسه

الريساللجة ريي تاتب عضو عضو 

يازبن عدالله عدالعنينين مني مدالرزاق عديأن بن تمدالله تعود بن الله تمل 
سدناعلئ صل )اللهم I الأشخاص بعض من مال صلاة هناك ت ص 

إلئوالهادي بالحق الحق والناصر بق ملما والخام أغلق لما الفاغ محمد 
لأ؟را،.أم صحيح الدعاء هدا هل مستقيم( صراؤل 

صححومعناها عاليه وسلامه الله صلوات عنه الصيغة هذ0 تثبت م لج 
العفليمبثرعه قاع أنه أؤيد فإن إحمالأ، فيه فإن أغلق( لما رالفاغ فوله; إلأ 

منبد فلا ذلك غير أراد ؤإن حق، فهو علميهم واتجه الناس علن أغلق لما 
التيالمحمدية الإبراهيمية الصلاة وأفضل منها وحير فيه، ينفلر حتئ بيانه 

يهيأتي ما وهي بعدهم ص إلئ أصحابه ونملها أصحابه الّمحا. علمها 
الصلاةأما المشروعة، وهي اللام قبل صلاتهم آخر في اليوم الملمون 

فيولما الني. عن نقلها لعدم تركها يجب فبدعة الفاغ بصلاة المسماة 
•والثاطل الحق المحتمل الإجمال من أولها 

وملم.وصحبه وآله محمد نبينا علئ الله وصلئ ,^، ٢٠١١وبالله 
والإفناء.العالية للبحوث الدائمة اللجة 

الريسنادبرسىاىلمحتة عضو 

ءدال،ريزينبواللهونبازعمقي عبدالرزاق سوئ ين عدالله 

المكرس يشمى أنه يعتقدون بدعاء يدعون الناس بحص هناك ت سؤال 

رنم)اههإ(.اسالفمئ 
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__خير على والسلام بانملأة بتعلق بما ا/أنام إتحاف 

الله،رمول يا ميدي و1 آلك وعلئ عليك، والسلام الصلاة يلي وهوكما 
ياالقول هذا ؤيقولون فأدركني، حيلتي قلت بيدي، حد وسيلتي أنت 

يجوزفهل • بالثناء الله رسول يا الله ايع • آحر وممعنئ • لي الله رسول 
فيكم.الله بارك أرثدونا يزعمون؟ كما فائدة فيه وهل الدعاء هذا يردد أن 

لآنهدءاءللمىقوسالشركالآكر، من الدعاء هذا الجواب: 
سبحانهالله إلأ عليه يقدر لا وهذا الرسول.، من والمرض الضر لكثف 

س،منه الثفاعئ طلب وكذلك أكبر، شرك الله غير من فهللبه وتعالئ، 
كانوايعبدوزالاوكء،لازالمنركزالأولن، الأكبر، الثرك من هذا 

ذللث،عاب وتعالئ بحانه فالله الله، عند شفعاؤنا هؤلاء ؤيقولون: 
وبمولونيسهم ولا يضرهم لا ما الله دون من وبمدون ؤ ، ذللث، عن ونهاهم عليهم، 

يرنهمن ائخذوا واثذين الخالص الدين لله ألا ؤ [ ١ ٨ ]يونس: ه الله عند ممعازنا هؤلاء 
.٣;[ : ]الز.ر ب رش الله إلى لئمبرن١ إلأ نمدهم ما أو'لاء 

اللهإلن الذيلأسرإلآ؛اكوة والذنب الشركالأكر، من هذا وكل 
الشركي فهودعاء الإسلام، وعقيدة التوحيد، والتزام منه وتعالئ سبحانه 

ويجبايستعمله، أن ولا به، يدعو أن ولا به، يتلففل أن للمسلم يجوز 
يدعوبهاالتي الشرعية والأدعية منه يحذر وأن عنه، ينهن أن المسلم علن 

٠^^قي إليها يرجع ومعلومة، ثابتة أدعية المريض بها ؤيرثئ للمريض، 
لم،موصحيح البخاري، كصحيح الصحيحة، الإسلام دواؤين من 

الكر،مرض أوغير السكر، مرض المريض، علئ القرآن قراءة كذللث، 
أحر،وفيه ، شفاء فيه هذا المريض، علئ الفاتحة، سورة قراءة وبالذات 

الشركية.الأمور عن قدأغنانا؛ذللث، وتعالئ سبحانه والله حيركثير، وفيه 
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الأمض طى والسلام بانميلأة بمايتعلق الأنام إتحاف  ٠٠
كنبم^^ْههءءهءةسءهسس

علئيقدم أن ولا الشركيان، من سيئا يتعاطئ أن له يجوز لا والمسالم 
منأنه وتحقق لديه ثت إذا إلأ الأدعية مجن دعاء أوعالئ الأعمال، من عمل 

إلئوالرجؤع العلم أهل سزال وذلك رسوله. وشريعة الله، شريعة 
الصحيحة.الإسلام مصادر 

محه،والنهي عنه، اد والابتعالدعاء، هدا ترك به أنمجحك الدي 
والتحذيرمنه.

ابمنلرظاسم.فىادام؟المزال: 
وبعد:الله رسول سيدنا علئ واللام والصلاة لله الحمال الخواب: 

نال:أنه ه الني عن محه الله رصي رهريرة عن الكب بعض في وجد 
وأيةالكتاب، فاتحة ركعة كل قي يقرأ ركعتن الخمعة ليلة صل لأمن 

صلاته:آخر في ؤيقول مرة، عشرة خمس أحد هوالله وقل الكرسي، 
لهتتم ولا المام قي يراني فإنه مرة ألف الأمي الني محمد علن صلي ءاللهم 

منتقدم ما له وغفر ابنة، فله رآني ومن رآني، وند إلا الأحرئ الجمعة 
ذن؛هوما"أحر«لاأ.

وأنعثلم، ثوابها القرآن قراءة وأن حيرموصؤيع، الصلاة أن المعلوم ومن 
لملرؤيته الكيفية هدم ورود ولكن مؤمن. كل إليها يتشوق الني. رؤية 

الماس،كل لحربه صحيحا ذلك ولوكان إليه. مننموب حديث بها يصح 
أنرآآحرولانعرف كثيرة، لمال أوفي ليلة، كل في مناما برؤيته واستمتعوا 
حبهاشتد من الجائزأن من كان ؤإن المي. بها يرئ وسيلة يرشدإلن 

لقائهإلئ والشوق عنها، والدفاع لسنته الخالعس العمل محلريق عن للرسول 
(.٤٦الوضرعت()الأحاديث الجموعت؛ي ت اطر موضع )١( 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
ْهءهءهههءًءءءاءء^ك[

ذاكرتهعلئ وكان ذكر، كلما عاليه الصلاة وكثرة ، الكرك؛ القرآن تلاوة وكثرة 
كلمع معروف أمر وهو يريد، ما له ؤحقق الله يكرمه أن الحائز من كثيرأ. 

.أعلم؛ تعالئ والله معئن نحوشيء الفكر قي وهومستغرق نام من 
-٠١٤٢٠الأول الأزهر-ربيع لحنة 
المي؟عن الصلاة معتز ن س 
الرحمة.معناها إن آخرون! وقال الملائكة. عند عبده عن الثناء •' ج 
Iثالث قول وفيه الأكثر. يكون لم؛ إن كثير، قول محمدأ.وهدا ارحم يعني 

.يره نففى كثير ابن إليه وأثار حميحا. يرحمه وأن عبده، عش يثنى أن 
و]حلأء]١١^٠١؛*؛[ قي هذا ذكر الهي،؛ وابن الشبح، احتتار هو القدم والقول 

٠الأرجح هو وهدا الأفهام[ 
وهوركن أنه •' الثاني والقول • محمد عن صل الله*؛ هو' الواجب لمأ 

والشافعي.أوأحمد أحمد، مذهب فى المشهور 

إجماعهذا بان القول ولكن ندب، أنه عن الإجميع جرير ابن حكن لم؛ 
شيء.فيه 

يندب.ليس أنه والراج^ 
الصلاةفرضية إلئ يذهب من جماهير عند فهو ذلك عن الزيادة وأما 

Iوله قإلئ واجب ذلك أن إلن الحلم؛ أهل بعض وذهب ندب، ه، علي
.كعب١١٢ حديث فى لكونه مجيد. 

,( )٦٣صمحة ( ٦٦)العدد الإسلامية البحوث جلة ما 
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واوسلأمضضالأن1مبم1صطكلأة الأنام إتحاف 
]تبمءس=عءسء=

أنيجوز فهل الخممة يوم يخطب والإمام الني. ذكر مر إذا س: 
عليه.؟وسلم نصلي 

حهلبفي واللام الصلاة عليه ذكره مر إذا د. الني علئ الصلاة تشرع 
فلمعدء ذكرت رجل أنف *رغم • ه لقوله الذكر ومجالس والعمد الحمعة 

بملءالذ«لا،ه.
عليهبملي فهل ه الني ذكر فيها بآية الصلاة قي الإنسان مر إذا س: 
ا1ميناثلاثاI صعدالمنبرفقال ه الرسول أن I عملابحديث ذكره بماسبة 
"مييل*إن فقال؛ آم؛ن آمتن، آمئن، فقلت المنبر صعدت إك له فقيل 

اإلآخر• • ^ يصل نلم عند، ذكرت أرجل ال: قأن أناني..ءإلئ 
منمومححها في إلأ الصلاة أعمال من لست عليه الصلاة أن أم الحديث، 

فلا؟غٍرْ في وأما فيه إلأ تفعل فلا التشهد 
فيوأما ه الني عن نقله لعدم ذلك يفعل فلا الفريضة في أما I ج 

فيهاآية كل عند يقف بالليل تهجده فى كان. لأنه بأس؛ فلا المافلمة 
موالفيها آية كل وعند فيتعوذ، تعوذ فيها أية كل وعند فسح، تبيح 

•التو^،؛٢، ولي والله الباب، هدا من س عليه والصلاة 
تكونو. الني فيها يذكر لم إذا الدعاء أو المقروصة الصلاة هل ص: 

إلأيقبلان لا والدعاء الصلاة إن قال الأثخاص بعض فان لا أو صحيحة 
امح،ه•خم،الصلاة فيها كان إذا 

(.صفحة)١٧( ٦٥العدد)الإسلأمة الجدث .جلة )١( 
.( ٦٩. ٦٨صفحة)( ٦٣العدد)الإملأمة الجدث .جلة )٢( 
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الأن1مخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

االله أفادكم أفيونا 
الصلاةفان بعد! أما الله، رسول علئ واللام والصلاة لله الحمد ت ج 
التحياتفي وذلك والنافلة المقروصة صلاتنا في مشروعة س الني علمن 

عبدهمحمدا وأن الله إلأ إله لا أن أسهد نقول بعدأن الصلاة آخر في 
علئصليت كما محمد آل وعلئ محمد علئ صل اللهم * يقول ورسوله 
آلوعلئ محمد علئ بارك اللهم ٠ مجند حميد إنك إبراهيم وآل إبراهيم 
وهناكمجيد. حميد إيك إبراهيم آل وعلئ إبراهيم علن باركتا كما محمد 

،راللهميقول! كأن كفن منها بواحد اش إذا التي. عن بتت احر أنولع 
وعلنمحمد علن ؤيارك ليراهيم علن صليت محمدكما آل محمدوعلن علن صل 

حميدمجيدا.إثك العالن في إبراهم علمن محمدكماباركت أل 
ايراممعلث صلت كما وذللته أزواجه وعلن •حمد علن صل *اللهم ؤيقول؛ 

علنباركت كما وضنه أزواجه وعلن محمل علن بارك اللهم حميدمجبمد• إنك 
صحفيما منها نؤع بأي أتن فإذا أحرئ أنولع وهناك مجيدا حميد إثلئا إبراهيم 

منأربع! من بالله يتعوذ بعدها ثم وكفن. مجلاته صحتا التي. م، 
المحيافتنة ومن الدجال المسيح فتنة ومن القبر داب ع ومن النار عياب 

الصلاةوهده لم، يأن قبل العليب الدعاء من أحب مما ويدعو والممات، 
الأنها العلم أكثرأهل وقال الصحيح، علن الأول الشهد في أيضا تثرع 
فيأيضا مشروعيتها أيضا الصحيح ولكن الأخير، التشهد إلأ؛ي مع 

التشهدفي ولكنها ذللث،. في الواردة الأحاديث، لعموم الأول، التشهد 
عنست، قد لأنه تهمحبة؛ مالأول في؛ أما منه يد لا أوواحب، ركن، الأحير 

فيه.وجوبها عدم علن فدل الأول التشهد في تركها عني، يدل ما . الني، 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف  ٣٠
تكنبمءهءه.هسسس——ء

عالئالأخير التشهد قي أوسنة أوواجب ركن هي هل العلماء اختلف ومحي 
عنوهوالمعروف بها إلا الصلاة تصح ولا منها لابد ركن إنها قيل أقوال؛ 
تعملإن واحسة إنها ت وقتل وجماعة، الله رحمه حشل ابن أحمد الإمام 
هووهوللسجد ولكن الصلاة تيهلل لم نهيها ؤإن الصلاة يهللت تركها 
تعمدأولابتركها الصلاة لاتبْلل سنة إنها ت أمحرون وقال وسهل قول 

ءليلث،نصلي كيف مثل لما الرسول لأن مؤكدة؛ سنة هي بل مهوأ، 
لفرضهافرصا ولوكاك إلخ، . محمد. علئ صل اللهم • قولوا * قال 

يبغيقاليي حال وبكل التشهد، مع لهم وبينها يسألوه أن قيل علميهم 
أمرالرسول لأن الأخير، التشهد قي عليها ؤيحاففل بها يجيء أن للمسلم 

التشهدفي دعها أن للمؤمن يبغي فلا الوجوب، يقتضي والأمر بها 
وأفضلفهوأولئ بها أتن فإن الأول التشهد أما ، ١^٠٠^^ وهكذا الأخير، 

البولفي شرؤلآ بها المجيء لس ولكن عليه، حرج فلا يأت.لها لم bن 
الأخيرالتشهد في وجوبها في الخلاف ذكرنا وقد ذك، علن الدليل لعدم 
القيول،فى سرهنا لى ولكن فهومتحس، الأحر هد الفي الدعام وأما 

،ذللث، في علميه حرج ولا صحيحة فصلاته الأخير التشهد في ييع فلولم 
وبعدالني. علن الصلاة بعد الأخير التشهد ش الدعاء له يستحس، ولكن 

فلمتمال>إذاتشهدأحدكم لموله. ذكرها؛ تقدم الي الأرح من التعوذ 
فتةومجن المحياوالممات كه المرومن عداب ومن جهتم عذاب من ألح؛ من ياللمه 

المسألةمن ليختر ءثم •' التشهد عود مابن عالم لما وقوله. الدجالء المح 
ولمالله يحمد ولم صلاته يدعوفي رجلا سمع أنه عته.ؤ ومت ثاءء ما 

صلنراذا وقال.: دعاه ثم هذا، ءعجل I فقال اليي. علئ يصل 
•ثاء' يدعوfI ثم الثي. علمث بملي ثم والثناءعليه فليدأبتحميللبه أحدكم 
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الأنامحير على واسلم بالملأة يتعلق بما الأيام إتحاف 

الحلال،الأكل من الإجابة أسماب علئ يحرص أن للمؤمن ويش_رع 
عنيعيد عفوريه، راج راهب، راغب مشفق حاصر يقلب والدعاء 

فيوالدعاء اللام، وقبل الصلاة آخر الإجابة أوقات ؤيتحرئ العاصي، 
الحمعةيوم العصر ويحد الليل آخر وقي والإقامة، الآذان؛ن ويغن الجود، 

صعودوحين الغرب، صلاة ينتقلر كونه حال الشمس تغيب أن إلئ 
.٢١أءلمروالله الصلاة. تقضئ أن إلئ الحمعة المنبريوم الخهليب 

كثرةعندنا الصالحين الرجال أحد إلئ سكوت سنوات ثلاث نبل • س 
أصوملأني كالصوم •مادتي علئ اطمئناني وعدم الديا أمور يئن تدبذبي 
اتبعالرجل هدا لي فقال كثيرة الدنيا ومغريات سنوات عثر متد وأصلي 

آلهوعلن محمد سيدنا علن صل اللهم • تمول يهدأ قليك لعل الطريقة هدْ 
تعالن:يقوله المقصود هو وهل لا؟ أم صحيح هدا فهل مرة. مائة وصحبه 

[؟٢٨]الرعد; ه الئوب نقثن الله بذكر لا أؤ 
علنلام والوالصلاة والاستعمار الله ذكر من الإكثار أن سك لا ت ج 

الكونوفي وراحتها، القلوب طمأنينة في الأسباب أعفلم من الله رسول 
والذيذبةالوحشة وزوال سمحانه، يه والأنس وتعالن سبحانه الله إلن 

لكنالوصية، هد0 في أحسن قد الرجل هذا يه أوصاك فالذي ، والحيرة 
يلمحدود حد الميي. علن للصلاة ولا محدود، حد للأستغفار ليس 

معين،عدد يتعين ولا الّي علئ واللام الصلاة من تكثر أن المشرؤع 
أصلله فليس ممائة الحديد أما أوأقل، أوأكثر مرة كثيرأمائة وتستغفر 

والهار،الليل فى وقاعدأ، قائما س الني علن الصلاة من تكثر ولكنك 

٠( ٧٢. ٦٩)صفحة ( ٦٣)العدد الإسلامية البحوث جلة ما 
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خيرطى واكيلأم بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
كبمءءءصءءءءءءءس

يصلونوملامحه الك إن ؤ قال: وعلا جل الله لأن الست؛ وفى الهلريق وقى 
امنه؛ التي وقال ب وملنوانبنا)تق( الوينآمحواملواعليه المإياأيهاعلى 

ولسبالخير، وأمر ذلائا من فاكر عسراء يها عليه الله صلئ صلاة على صلئ 
علئأوأقل أوأكشر عشرآ ر نيما الني علئ ضر بل محدود حد هناك 

لأنكالامتغفار من تكثر الامتغفار وهكدا تحديد، غير من ير التيحب 
؛ا١  ٩٩]البقرة; ه رجم غفور الله إن الله وامضفروا ؤ I وحل عز الله قال بهيا مأمور 

ذيكل ومحوت أجلٍمسسم حسنا؛ئ متاعا ١^* ^^١ ئم رمحكم استعهموا أن وؤ 
الصحيحالحدث ور عظيم ثان له فالامتغفار ٣[ ]مود: ^ مضله مضل 

مخرجاصيق كل زجاومن محم كل من له الله الاستغفارجعل لرم ءمن يقول.: 
إلنثأوي حتن نال امن إ قال أنه عنه. لايحتسبءوروي حيث من ورزئه 
اللهغفر مرات ثلاث إله وأتوب الشؤم هوالحي إلأ لاإله الدي الله استغفر نرامه: 

جميعر الاستغفار من ذكثر أن لك فينبغي عظيم، شأن فهذا ذنؤيهء له 
منمرات، ثلاث الله استغفر مكتوبة! صلاة كل بعد وتقول الأوقات، 

ذايا تباركمت، اللام ومنك اللام أJت، اللهم تقول وبعدها لم، تحين 
الصلاةعليه لم يصن بهذا يبدأ . الني، كان ففد والإكرام، الخلال 

الليلفي والاستعمار الملأة من وتكثر الخمس، صلواته ر لام وال
كلمةأما مطلوب، هذا وكل الهار، وآخر الليل وأول الهار وأول والهار 

كانت،مرة ماه يوم ثالهام أمن الصحح: الحديث فيها جاء فقد الله إلأ لاإله 
حرزفي وكان مسة، ماثت عته ومم حمته ماله له الله وكب عشررقاب، عدل له 

عملرجل حاء مما أحدانمحل ات ولم بمي، حم؛ ذللث، يومه لشيءلان اص 
عنه،الله رصي هريرة أبي عن الص_ءمحيحين ر مخرج وهذا عملهء من آممر 

•يوم كل هذا كل علكتء الحافظة فيبر 
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خيرالأنامعلى والسلام باكملأة بمايتعلق الأنام إتحاف 
ءءسء؛ءءءقسء^^ممما

ؤيحمدءالله اصحان ت قول من الإكثار لمة وملم ملكل أيضا ويشرع 
سنضسسفيالني.: لقول اسراه. الله وبان 

ال،تليماأحرجهالله ميحان ٠ ؤبحمد، الله سحان ت الرحمن إلن حسنان اليزان 
.صصبممهمافي لم ومالخاري 

عددحلته،ووحماو6 الأتلم الله اسحان يقول: أن للمسلم يستحب وهكذا 
مدادكلماته(الله وسحان عرشه، زنة الله وسحان نمه، رصئ الله وسحان 

يومذات يحل أنه الّبي. عن بت لما همفليم؛ شان فلها مرات، ثلاث 
فيزك راما فقال: المسح بعد مصلاها في وهي صحن جويرية زوجته علن 

النايتكميكأصكلماتقال: نعم، قالت: مكانلث،الذينارثاك،علمه؟٠ 
عددالشمؤيحمده الله سحان لوزنتهن: اليوم تلمامنن بما مرامحتالووزنتا ثلاث 

مدادالله وسحان عرشه، زنة الله وسحان ه، نمرصن الله وسبحان حلمه، 
شأنلها أكبر، والله الله إلأ إله ولا لله والحمد الله، بحان وهكذا كلاتها 
وا>كدلأهولأبانالله، اأح-،الكلأمللناللهآرع: قالالني.: عفلم. 

الله،محان أنول لأن  ١١واللام: الصلاة عليه ونال أكبرا والله الله إلأ إله 
وقالأحبإلذمماس،>هسأ. والحمدللهولأإلهللآاJلهوالأهمر، 

للهوالحمد ■سحازالله، الياماتالصالحات: ١١واللام: الصلاة عليه أيما 
^^حولولأتوةإلآيالأه«وتال.لآبيموسالأنمري

.يارمولاuهابلن قال: سىوزالجة؟أ 
تهلمئنالي الأذكار هذْ من الإكثار فينبغي ررلاحولولا^٠-^بالأهأ قال: 

المالحانالأعمال من الإكثار مع الأحوال بها وستفيم ، القلوي، بها 
دينهعلن والاستقامة الله تقوى مع الميتات حميع من المموح والتوبة 
دائما.المعاصي من والحذر 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

علئلام والالصلاة من الأذكار؛ هد0 من الإكثار لم ملكل ويشمع 
وصلاحالحميدة والعافة العظيم الأحر من ذلك في لما الله.؛ رمول 
منبذلك وعد سحانه الله لأن والحيرة؛ الذبذبة وزوال وانشراحه، القلب 

لاموالالصلاة ومن ذكره من وأكثر طاعته إلئ ومايع أمره علئ استقام 
واللام.الصلاة عليه رموله علن 

وهداناالشيهتان نزغات من حميعا وأعادنا الاستقامة الحمح الله رزق 
ولأحولولأقوةإلآ؛اللهلاأ.المتقيم، لصراؤله حميعا 

.( ٧٨.)٣٧ صفحة ( ٦٣)الإ،لأمث!_ ١^ .جلة 
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طنمه.اضلأة في مت؛دعه كتب 

والترغيةوالدرديرية الكريه • مونها يكثيرة صلوات القوم احترع 
البيعمن الله به ياذن لم مما وغيرها - الصوفية الهلرق بعض إلن سة 

واصتاشذكرئالجورفى]دلأئلانياتلم
لتداولهمنها المهلبؤع علئ ومافتمر بذلك، خاصة كب في وأودعها بل 

بينالاس،وهيت
الخمنلأيي البرية[ حير علئ الصلاة في البهية الخواهر ]عقد كتاب - ١ 

القاهرة.في مهلبؤع وهو ه ٩ ٥ ٢ - ت المصري، البكري 
بنلأحمد المختار[ المي عن الصلاة في والاعتبار ]اكفكر ٢-كاب 

القاهرة.في وهومطثؤع ه ١ ١ ٥ ٢ ت- الثجائي الغربي ثابت 
لأحمدالكرم[ اكبي علن بالصلاة العفليم الرب إل ]الومل 'آ-كتاب 

تم'أاهوهوطوعفيونيالثخ، امحربابن علي الحاج ابن 
المختار[اليي علن الصلاة في البتار يف والالأكدار ]جلاء كاب -٤ 

فيمهلثؤع وهو هد ١ ٢ ٤ ٢ ت- الكردي، القثتندي خالد الضياء أبي للشيخ 
.القاهرة 

والعشائر[القبائل أفصل عالئ الصلاة في البصائر ]أنوار ت كاب - ٥ 
فيمهلثؤع -وهو ٠٥٣ ٩ منة يعد المتوفئ الل•ميامحلي محمد بن لأحمد 
القاهرة.
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]،آآبمههءههءمحصضهءس

اكاء]صلوات وكاب السادات[ سيد علئ الصلوات ]أفضل كتاب - ٦ 
ت*همآاهوةاوالنبهاثي إصماعيل بن ليوسف كلاهماسيدالأنبياء[ علئ 

ءبُاءدثافىمحروتأاد
بالصلاةالريانة والتحفة المختار، علئ الصلاة قي الأسرار روضة ومنها 

المد،الرسول علئ الصلاة قي المدد ومفتاح القدسية، الخضرة إمام علئ 
العجمحروف علئ الني. علئ الصلاة فيه ربت الكرام كتاب كل كدا 

ي1لنياتااالأعمال ارإلما المائل محمد سيدنا علن صل رراللمهم • يقول 
الدينفي حدث أنه فاعلم جعة أوس سويا حديثا نصلية بعدكل ؤيدكرون 

الرسول.يه يتعبد لم ما بكل أصلا أحي، تتمي فلا الله، به يأذن لم وشيع 
.لر؛لئاء معليعا ولا يه حاء لما متبعا ولا له محبا فلست ؤإلأ وأصحابه، 

)ا(محأثلاكلأةضام.يش0^^(.
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الرمحاهمراحع من 

•الحويني تحقيق للشقيري ه الّتي علك!، واللام الصلاة في رسالة -١ 
العظم.عبد عيد لالله رسول علئ واللام الملأة في الكلام حير -٢ 
شفرة.لحمد الوسيلة صاحب سماعة إلئ الوسيلة - ٣ 

زينو.جميل لمحمد الأنام حير محمد علئ واللام الصلاة فضائل - ٤ 
•السلفي حمدي تحقيق عاصم أبي لأبن الني. علن الصلاة - ٥ 
العباد.المحن لعبد الني.. علئ الصلاة فضل - ٦ 

الباتلي.الله عبد بن أحمد د/ ب-فضلالملأةءلنالمي.ابم 
تحقيقالقاضي إسماعيل للأمام س الني علئ الصلاة فضل - ٨ 

الأم•
ومعاني،وأحكام، وترغيب، فضائل، ه البي علن ٩-الصلاة 

فويله.لفريد مواحلن صخ، 
•وائلي، الدين حثر لولفه • الخيرات -دلل ١ ٠ 
القيمابن للأمام الأنام حير علن واللام الصلاة في الأفهام -جلاء ١ ١ 

فائدةوأكثر الموضؤع، هدا في كتب ما أحن من وهو الله، رحمه الحونية 
ضعفها،من صحتها مبينا الأحاديث، ذكر بين فيه موله جمع فقد ، غيره من 

الإمامشهد وليلك الحقول، بهر الذي العجيب الامتنبامحل مع فقهها وب؛ن 
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الأمض ض والسلام باسلأة تلق 
^ا؛ءءءءءسءسءس■

منو • موخرعه قي مثاله يذهل لم بأئه هذا وكتابه القيم لأبن المخاوي 
المانمال حسرإ ين سهرر الغي اكم اد^؛اي^ هذا خد؟ اح^ن 
•الجزاء حير عزوجل الله فجزاْ ونعلتما وتخريجا ومقابلة وتحقيقا صطا 

الصلاةقى الطرعة اكمات الكتاب مقدمة فى الله حففله ذكر 
واللامالصلاة فضل قي أحرئ ومصتفات الله. رسول عش واللام 

لخصكما والثلاثتزرا، المائة مايربوعض علن الله.أوصلتها رسول عش 
ثبقوله الكتاب هذا ومحتويات موصؤع 

منوصحيحها عاليه، واللام الصلاة في الواردة الأحاديث فيه )بيتا 
هذاأسرار ثم ثافيا بيانا العلل من معلولها في مجا بيتا ومعلولها حسنها 
عليهالصلاة مجوامحلن نم والثواني، الحكم من عليه اشتمل وما وشرفه الالءاء 

أيضافيه العالم أهل واختلاف منها الواجب مقدار في الكلام ثم ومحالها، 
ومعننالدعاء، أقام عش الكلام تحته ؤإدراج الني. عش الصلاة معتئ 
مننصوصا مرد ثم بينهما والفرق و)أحمد( )محمد( الني. امم 

وعرجمم ومن لأله تعرض ثم لاسمه. ذي فيها شروحها( و) )التوراة( 
حديثحول وأوردإشكالأ • تعريفاجامعا بهم وعرف أزواجه. عض 

العلماءوأجوبة مسلم[ ]صحيح في الوارد مها وزواجه. حعة( رأم 
عليه.

عليهإبراهيم عن قويا مبحثا ذللث، بعد وذكر ذريته، لعتئ تعرض ثم 
لمعتنوتعرض وبركاتهم ومحلهم وشرفهم ذرآله. ثم • ومنامه الملام 

(.٢٩.٨'(انئرما)
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ذكرثم و)الحيال( )الحميد( د الصلاة اختتام مر نم وحقيمتها )البركة( 
شيئآفيها وأصل مختلفة، بألولع رؤيت التي والأذكار الدعوات في قاعدة 
به.الاعتناء ينبغى مهما 

الحاصلةوتعالئ بحانه حموالثمرات الموائد الكتاب آخر في وذكر 
النيغير علئ بالصلاة الكتاب وحتم فائدة أربعون وهي عايه. بالصلاة 

. ٢١١ا٠Jاتآله وه 

:ا(جلأءالآءهام)آّآ.'*ا"آ(.
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الأنامض ظم والسلام بالصلاة بمايتعلق ،؛ GVIإتحاف __ 

1طسلمصضسمةضاض.
سالمي علن ياكلأْ تتعلق س المي عن تنت لم أحاديث ذكر ص- 
الضعيفةبالأحاديث ياحد القوم بعض ولعل وموضع، ضعيف وب؛ن 

الأعمال.فضائل في أنها بحجة 
فيالضعيف بالحديث الأحد عدم علئ أجمعوا الأمة علماء إن فأقول 
روايةأجازوا والذين العلماء احتلف فقد الأعمال فضائل في أما الأحكام 
فيالحديث أهل قيودأذكرها ووضحوا شروطا اشترطوا الضعيف الحديث 
الأحدعدم المالة هذه في العلماء قولي الراجح القول أن مع كتبهم 

وكفاية.غنية عته الثابت الصحيح وقي الضعيف بالحديث 

وانغلروتأملها - الله رحمهم العلماع. أقوال - له الرحمك انظر. أحي. 
هالله رسول عن الثابت بالصحيح عملت هل معها واصدق لشك 

الضعيف؟الحديث إن معه واحتجت 

فضائلمن وغيره القرآن في يتعلق فيما الصحيح في إن ا الله سبحان 
الله.لكولخيركاذن كفاية الأعمال 

سعنه تثبت لم ه الني علن بالصلاة تتعلق متتثرة أحاديث وهذه 
وهيالأمة  ٧٢٠٠ونثروها بها، الله وتعباسوا ومسائل أحكاما القوم عليها بنن 

زمام.ولا لها لاحهئام أحاديث 
الوهم أموالهم في نفلرهم أديانهم في ينفلروا أن الناس علئ إن وأقول؛ 
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السمي.را،عش اضلأة في تثبت لم مشتهرة أحاديث 

فيصافحهصاحبه أحدهما يستقل الله في متح-اُين عبدين من )ما ءإي 
.وماناحر( منهما تقدم ما يغفرلهما حتئ يتفرقا الني.إلألم علن ؤبملمان 

.متكر ؛ درجته 

٣(٤ الزاخرة)٩ البحار م ٢(  ١٩٥ يعلئ.الأثري.)r/ أثي مد انفلر: 
اليومعمل ( ٦ ٥ ٢ / ١ ) الضعيفة م ( ٥ ٢ ) النبي. علئ الصلاة في رمالتان 

(م١٩٤٦٩٣والقلة.عيون.)اليوم والاواوة)مبمنهها(معمل 
جلاء( ٣٤الديع)٤ القول م ( الخديثتة)١٧الفتاوئ ( ٢٩٣المجروحتن)ا/ 

الزوائد( ٤٧٤الضعفاء)( ٨٧١الكبير)٣; التاريخ م ( ٣٣الأفهام)
والبمدعاتالن ( ٠٣٣٢ لسان)Y/ ( ٢٦٧٢ميزان)٣; ( ١٧٩٨٧/١)٠ 

(م.٢٦٥٨/٢(م٠لالب)٢٣٧)

•ه( الني علئ بمل لم لمن وصوء لأ ره 
•طويل حديث من جزء أيضا وورود 
جدآ.ضعيفا I درجته 
والمتدعاتالسن ( ٢٥البديع)٠ القول ٢(  ١٦٧الضعيفة)ه/انظر: 

(٢٨المخبوء)كثف ٥( ه)٤ الني علن الصلاة في رمالتان ( ٢٣٨)
الحقائقكون م ( ٥٦٩٨)\•/الكبير م ٤( الأبرار)٠ تحفة ( ٦٣ ١٦ضعيف)

مدم.ما غير )١( 
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(مصل٣٤٩(بمالآبمم)٣٥١/٣اس)
.( ٣٦٨الوعاء)تصحيح م. ( ٢٨٧واليلة)اليوم 
صلاةررلا I بلفظ ^خر حديث وفي ب. علئ يصل لم لمن صلاة ررلا •؛؛؛" 

يصللم لمن صلاة ولا عليه الله اسم يذكر لم لمن وضوء ولا له وضوء لا لمن 
•عمحالنيه« 

ضعيف.درحته! 

(الحاكم١٧٦اJديع)(القول ٤٨٠٦(و)٢١٦٦الضيفة)انفلر: 
^^ظي)ا/ههم(اسيدلأينمداور)1ا/هها(

 A(٣٧٩ ) سابن ٥( ٠ الأفهام)٥ (جلاء ٤٢٦الراية)١/ نصب
(٤٠ الميعالئ الصلاة ش عاصم أبي ابن ١(  ٧٦/ الوصجري)١ زوائد ( ٠

٠٨(..)

وأنالله إلأ إله لا أن أسهد فليقل: ؤلهوره من أحدكم فؤغ ررإذا ءآ 
أبوبله فتحت ذلك ال ثفإذا علي ليصل ثم ورسوله م—حمدأعمده 

.١١الرحمة 

ضعيف.درحته 

(٤٤/١(الهي)١٦٤٩(ااترغبكي)١٧٦بي)
(.٤٦٠الأفهام)جلاء 
الأسود.الحجر تميل عند يقال قبلك١١ نبي علئ الله ررصلن ؛؛ئ 

١له أصل لا درجته؛ 

(١٢٦المقاصد)مختمر ٢(  ٦٧)القاصد ( ٥١١)١^، تحذير انفلر: 
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ر٥٥٢(اكانرة)١٨٦الطالب)(ّ ٣٥/٢(اصف)٩٩اشز)

.تعالئء الله ثاء إن تدكروه علي فمالوا شيئا نيتم إذا ء٠ 
صعيف.I درحته 

اليومعمل م ( ٣٤الافهام)٩ جلاء ( ٣٥١)r/ اللدنية المواهب انفلر: 
والاولة)سآ(م.

بخيرالله ذكر وليمل عر، وليصل فليانكرني، أحدكم أذن طنت إذا ء* 
»فليؤذن«.لفظ: وفي ، بخير® ذكرني من 

•موضع • درجته 

م( ٦٥اكاصبمد)مختصر ٩(  ٠٣^بمه)آ/انفلرث 
كثيرابن نفير ( ١٧وحعلرها)الضعيفة الأحاديث ( ١٨٩ ٠ ميزان)٦/ 

تنزيه( ١١٩المنار)( ٣٢١المدع)"القول م ( ٦٨الأفهام)جلاء ( ٤٧٦)٦; 
(١٣٠(ممييز)٧٨(بي)١٦(الخماز)١٤٦(ىفانياب)٢٩٣/٢

(٣٢.٣١/١(اصفالإلهي)٦٥(سرة)١٧٩ب)
الوافح٢( ٠ التحديث)٢ ( ٥٨٦ضعيف)م ( ٤٢الأسرار)٠ ٣( )٠ الافاإة 

(١٣٨ ) /y(٧٦الموضوعات ) /اللألئ( ٧٤٥الجامع)( ٧٤٥فيض)ا
(رالءان١٦٦(■د5رة)٨٥٤(م■رس)٢٣٤ماف)

مءاصم_)اخ( الني-ا؛ن علئ الصلاة م ٥( الني.)٠ علن الصلاة في 
الكبيرالدعوات م ( ٤٦٣الحقائق)ا/ ميوز ( ٠٣٥ اللدنية)٣; الواهب 

(٤٢٣ف٢٢/٢اروائد)ينمصر )أ/هم؛(الزحار)ه/؛خخم( 
(.١٢٠/٢(اممرانىفىاسير)٢٦١/٤الضعفاء)
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.أحدارمثل والقيراط قيراطا له الله كتب واحدة صلاة علي صلئ ررمن أ؛آ 
صعيف.ت درحته 

النيعلئ الصلاة ( ١  ٥٣/ ١ ) الرزاق عبد ( ٥٦٩)الجامع صعيف انظر؛ 
٢(اوديع)هه القول ( ٣٣المباد)المحسن عبد تحقيق لمثقيري ل. 

(.٥١١٣٦/١٠الوموعة)

ألفملكا سبعين أتعب أهاله هو مما محمدآ عنا الله حزى قال رمن ره 
.كاتبا؛، سبعن ررأتعب I لففل وقي صباح،، 

حدأ.صعيف درحته؛ 
والأوسط١( ١ ٥ ٠ رقم)٩ ٢( ٠ ٦ أ/ ١ ر ير الكبقي اتجراني انظر: 

أسماننممفىسرم0آ(وتارخ 
ارخ(واسفىالت١٦٣/١٠فعر

 /a(٣٣٨ ) الضعيفة( ١٢٥٨)اُ/ للأحدب بغداد تاريخ زوائد وانفلر
ا(و)اا/\،،اه(.رميب'

ويسوطه وأحمد يحمد أمماء سبعة القرآن فى مانى أمحالله ان ره 
..( رسماني. لففل: وفي الله( وعبد والمدثر والمزمل 

حدآ.ضعيف درحته! 
٦١ ٠ ^١ ة/ ) العربي لأبن القرآن أحكام م ما( / ١ )٥ القرطبي نمير I ائفلر 

)ه/ه(مالماوردي نمير ( ٣٢١٠/ ) الإحياء أحاديث تخريج ( ١٦٠٨-
الشريعة( ٥٣و  ٥٢را/ توعة مخالفات م (  ١٣رآ/ اللدنية الواهب 

الموضحاتالألفاظ ٣( ١ الشفا)١; عيون ( المودود)٠٨تحنة م ٤( )/١٠ 
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما ا/أذام إتحاف 
دئتتبمسءءءقسثضسثقغ■

)ما-ا،ا(ىبوتسالإملأم)ه\(.
أسماء(عثرة ريي عند رلي • لفظ وفي أسماء( عثرة ريي عند لي )إن ءي 
ؤص•طه فيكر 

له.لاأصل ت درحته 
١( ٢٧٣الكامل)م/ ( ١٢٣ ٠ اء)م الإحيأحادث تخرج انفلر: 

القرطىشير ( الصفا)٥٣ماهل ١( .٩ ١ ا،لوصحات)٨ اظ الألف
. ٥٢حوعة)أ/ مخالفات ( ٤٣)؟/ اللدنة المواهب ٧( / A)j( ٨٨/ أ )١ 

الإسلاممن ليت كب عيون ( )٠٨الودود نحفة ( ٤٠٧)الشريعة ( ٥٣
(٢٩.)

بيتفي عر وصلن غزوة وغزا فري وزار الإسلام حجة حج من )ه 
محليه(.افترض فيما وجل عز الله بماله لم القدس 

موضع.I درحته 

١( ٩٧البديع)القول ٢( ٠ ٤ أ/ الضعيفة) ١( ٧ .١ ١  ٦٨الصارم)انظر: 
(٣٠٩(الفوامم)١١٤/٥(الأوطار)١٥٦.١٥٣(أوصح)٢/٤

م.( ٤٣الإسلام)٥ في السجد ( ١٧٥نزيه)٢/ 
وفيأبلنته( نائيا عر صلئ ومن سمعته قبري عند عر صلن ه)من 

آخر.حديث 

.وعد0 مما قريبة بزيادة ق؛ 

بالزيادة.وموضع صعيف I درجته 
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٣٠ا/أم ض على وانملأم بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
ءءءءءءءءءءءء^ء^ء]ْآئ[
بةالأساءمدوص)حا(مىف

(٩٤٠/٢(اصفالإض)١٤٢١(ض)٢٢١ترصح)
امميببشرئ ( ١٢٨٣ اللاليء)/ ( ٢٠٦تريب)٥(  ٦٧ضعيف)٠ 

(٤٦٦/٦(مضراينممر)٤٢٥بمنر
علنالصلاة في رماس ٢(  ٠٣الضمنة)١; ٣(  ٠٣را/ الموضوعات 

(م(محموار)١٦٥٣(اسر)٦٨٦سن)
(١٩الافهام)جلاء (م ١٦٦٦/٢-)أصهاني ترغيب ( ١٣٧الضعفاء)؛/

(مالآات١٠٠(ماكوزاص)٩٣٤/١٠(اساة)٨١٦٠/٦
.( ١.٨٢.٨ ٨ متسدأ)٠ ليه عت 

أمروكفي بملخي، ملكا بها الله وكل مري عند عر صلن ه)من 
وشفيعا(.شهيدأ له وكنت آخرته 

موصؤع.I درجته 

القول٢(  ٩٢-  ٢٨٢الصارم)( ١٧٨الشفاعة)( ١٢الأفهام)جلاء انفلر: 
م( الزوار)٦٣ة نحف( ٢٦٢أوضح)١( ٠ ١ )١ الفوائد ( ٢٢٧)الديع 

(اص٢٨٣/١(اللآليء)٥١(كشفاىاب)٢٠٣/
علنالرد ( ١٧٨الشفاعة)٣( ٠ ٣ / الموضوعات)١ ( ٢٨٩البديعان)

(.٣٧٩/٣(زوائدبغداد)٢١١.٢١٠الأخانى)

الرقاب(.عتق من أفضل الشي. علمن محي)الصلاة 
رصيالصديق كلام من ثابت موقوفا وصحيح مرفوعا موصؤع I درجته 

محه,الله 
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خيرا/أن1موالسلامطى بالصلاة بماببعلق الأنام إتحاف 

كشفالحويي، تحقيق للشمري)٣٧( المي. علئ الصلاة انظر: 
(س،١٣٥٤٣٨٣٥٤٢/٥(سم٣عةاسمث)٣٠/٢

الحدث(بي)٨٩(١لحد ٦٤١(أش)٢٦٩(الآمرار)١٠٠٧الإتقان)
(ممكرة١٧١(اس)١٠٣١^^^ممطئ)

.الوصوعات)٨٩( 

*الرياء( يطلها لا عله. ه)الصلاة 

صححوهوغير العلماء يعص ذكره باطل ومعناه له، لاأصل درجته: 
صل.كل يظل الرياء فإن 

موسوعةالخويتي، تحقيق ( للثقيري)٥٧المح،. علئ الصلاة انظر: 
اكلاو،)أ؛خ(.الأحادث)هاههّأا(الأويى،ض 

٠الصلاة( في تسيدوتي ه)لا 
بالياء.بالواووليس تودوني( )لا وصوابه: له أصل لا درحته: 

ا،لقاصدالحويي، تحقيق ( الني.للشقيري)٦٧علن الصلاة انظر: 
الإلهي)ةخأا(المييز)أ»أأ(انشف، (^ ١٢٩٢)
الآسرار)هخه(اسوع)هبمم(.( ٣٠١٨)

iرغوئقفإذا قدحه مملا الراكب فان الري، *)لإنحعالونيكقدح 
القدحأهرق( ؤإلأ توضأ أوالوضوء حاجته شرب، ماء فيه كان فإن معاليقه 

٠آحرْ( في تحعلوني ولا أومطه وفي الدعاء أول قي فاجعلوني 
ضعيف.درجته: 

عبدالرزاق،تحقيقالخويض، الصلاةعالئالشيللشقيري)٧٧( انظر: 
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حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

سضفىابياب)ة؛؟(اضرا/هها(
الأفهامجلاء ( ٣٢٧)للشولكني الفوائد ( ٥٥)اللضل الدر ٦( ٤ \س')٥ 

مجمع٣( ١ ٩ ■ ٣ ١ )٨ البدع، القول سلمّان، حن متهور تحقيق ( ١٠٢)
تدكسرة)٨٨(٢( ٢  ٢.٥٣ ٢  ٥٢كز)( ١٣٣ )٦ طالب ١( ٥ ٥ ا/ )٠ 
٠رام، الم

قال:البتراء؟ الصلاة وما نالوا: المراء ه)لأتملواضاكلأة 
محمدعلئ صل اللهم قولوا بل وتممكون، محمد علئ صل اللهم تقولون 

محمد(.وآل 

له.أصل لا درجه: 

القولالخوض، صلإ(تحفق .سري الصلاةانفلر: 
.٧( البدع)٠ 

الوترفي التكلمات هؤلاء الله. رسول علمني قال علي بن الحسن ءوعن 
وتوليأعيت، فيما لي وبارك هدت، فيمن اهدني اللهم )ئل؛ قال؛ 
الإنه عبك، يئمئ ولا تقضم، فاثلث، قضيت، ما نر وش توليت، فيمن 

•الني( علئ الله وصلن وتعاليت، ربنا تباركت والتت من يذل 
الصلاةكاب مننه، هيئ داود أبو )وتعاليتر(أحرجه قوله: الحدثإلن 

المس،في اكرمذى وأحرجه ١( ٣ .٤  ١٣٣الوتر)٢; في القنوت، باب 
٤(٦ ح)٤ ٣(  ٢٨/ الور)١ فوت في جاء ما باب الصلاة أبواب كتاب 

قنوتفى، جاء ما باب الصلاة، إقامة أبواب الى فى ماجة ابن وأحرجه 
حسنالحدين( حجر: ابن الحاففل ال وق( ١١ ٦٧(ح)٢ ١ ٣ / الوتر)١ 
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

عالئالله الزيادة)وصلئ بهدم ائي النوانفرد ٩( ٥ - ٩ )٤ التلخيص صحح 
هذهحجر! ابن الخاففل محال صعيمة، وراويته ٢(  ٤٨/ )V الن في الني( 

راوعن إما يخلو لا تدم وأن تثت لا ة غريند الهذا ش الزيادة 
(.١٠ائي)! النمحن صعيف تي. الفي أوانقهuع مجهول، 

الأحاديثمن والمبتدعات( )المسن كتابه في الثقيري ذكره ومما 
الوامات)لإ؛وّاةآ(.

عشرةعلي صلن ومن عشرأ عليه الله صلئ واحدة علي صلن ءآ)من 
صلنومن ألفا عليه الله صلن مائة عر صلن ومن مائة عليه الله صلن 
لمت النع الحرز صاحب قال الحنة( باب علن كتمه كتفي زاحمت ألفا عر 
أصله.علن أقف 

مثلتنهللي فكيف قهلعا بامحلل وهو له أمجل )لا ت الحويني الحقق وقال 
العقل؟!أه.آلة فيه الله ركب أحد علن الأحاديث هذه 

ثلاثةذنوبا عليه يكتب لا أن حافقلته الله أمر واحدة عر صلن من )٠ 
المنيع.الحرز صاحب محتده علن يقف لم مما وهذا أيام( 

محمدعلن الله صلن مرة ألف يقول يم الحمعة ليلة ركعتن يو)صلاة 
•المنام،إلح في يراني حمح، القابلة لايتم فإنه الأمي المى 

الضعفدرحات أدنن ر أنه لي يفلهر الذي أحمد بن محمد يقول 
اللياليءبن من بقيام الحمعة ليلة تختموا ®لا لم مبحديث ومعارصى 

رآهوألفن ألفا بكذا الني علن صلن من I فيه شيخ قول أو أثر أو حبر تكل 
شيئنيخلومن لا إذ به، تعملوا ولا تصدقوه ولا إليه تلتفتوا فلا منامه فى 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

.به يعمل لا وكلاهما مصسوع مبتيع يختيع ؤإما أوموصؤع، وا0 إما 
ولحقهرضاء لك تكون صلاة محمد علئ صل اللهم يوم كل قال من ره 
الفوائدكتاب في ورأيته نبيه.( وقبر قبره بين ما الله فتح مرة ثلاثين أداء 
ولاعاليه يعول لا وهوكتاب اليمتئ، للترجي والعوائد الصلات في 

.وأباطيل وترهات أضاليل من فيه فكم إليه السلامة أراد من يلتفت 
ماذارب يا I فقال المهر منه طالبت حواء من رام آدم!١ حبر)إن ءو 

أعطتها؟

قبلهكالذي وهذا ففعل( مرة عشرين محمد صفي علئ صل ياآدم * قال 
كتابهش الكلام هدا مثل يجحع لم المعتمدة، الكتب من كتاب في أصل له ليي 
وأربابالمتصوفة كتب ش هداإلأ نحد لا بل أصلا، الحديث علماء من أحد 

المعصوم.•كلام من والموضؤع الصحح بين يمرقون لا الدين الهلريق 
قالIالقيامة؟ يوم عطش من ألأينالك مومئأنحب إلئ الله ءئ)أوحئ 

وليسالإسرائيليات وهومن ه( محمد علئ الصلاة من فاكثر •' قال • نعم 
يروونالدين المتصوفة كتب في إلأ نحده لا ولدا معتمد، كتاب في أصل له 

.العنكبوت. بيت من أوهئ بأسانيد الطامات 

أنهدا )مر ت الله. لرسول نالت وأنها المياد، مع الظبية مة قي 
تعودى.لم فان لها؛ قال وأنه وأعود، أولادي فارضع أذهب حتن يخليى 

عليكيصلي فلا يديه بين تذكر كمن الله فلمعنني أعد لم إن ت الت ق
عزاهاوقد الله. رسول علن الكذب ظاهرة قصة هذه . إلخ. فضمنها( 

أه.وأكاذيب. وأباطيل ورزايا طامات من فيها وكم الحلية إلئ بحفهم 
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خيرالأنامعلى والسلام باكلأة بمايتعلق الأنام إتحاف 
^ءءءسصءءءءاهء

يوماالله. رمول علينا )حرج نال ممرة بن الرحمن عبد عن يو 
منرأيت عجبأ البارحة رأيت إني ممال! علينا فقام المدينة صمة في ونحن 

ورأيتذلك، من فامتنقده وقووه فجاءه القبر عياب يه نزل رحالآ أمتي 
أيديهم،من فخلصه الله ذكر فجاءه الثيامحلن احتومته أمتي، من رجلا 

صلاتهفجاءته العذاب ملائكة احتومته فد أمتي من رجلا ورأيت 
حلقاوالنيون أمتي من عهلثأ يتلهف رحلا ورأيت أيديهم، من فاستنقذته 

هفاحلبيده فاحده الخنابة من اغتساله فجاءه كثري حلقة إلئ دنا كلما حلقا 
جانبكل من الفللمات به أحامحلت أمتي من رحلا ورأيت جبهم، إلئ 

وأدحلاهالفللمات من فامتخرحاه وعمرته حجته فجاءته فيها متحير 
الرحمصلة فجاءته يكلموه ولا المومنن يكالم أمي من رحلا ورأيت النور، 

المؤمنونفكلمه لرحمه واصلا فقدكان كلموه المومين معشر يا فقالت! 
بيدهوشررها النار حر يتقي أمتي من رحلا ورأيت معهم، وكان وصافحوه 

ورأيتوجهه، علئ وسترأ رأمه علئ ظلا فصارت صدفته فجاءت ووجهه 
المنكرعن ونهيه بالمعروف أمره فجاءه الزبانية احتوشته أمتي من رجلا 

ويتنومحنه رمحه علن جاثتا أمتي من رجلا ورأت منأيديهم، فامتنقده 
ورأيتوجل، عز الله علئ فأدحلمه بيده فأحد حلقه حن فجاء حجب الله 

فاحدالله من خوفه فجاء مماله إلئ صحيفته هرت قد أمتى من رحلا 
جهنمنفير علن نائما أمتي من رجلا ورأيت ممينه، في فجعلها صحيفته 

أمتيمن رجلا ورأيت ومضئ، ذلك من فاستنقذه الله من وجله فجاءه 
فيهوئ أمش من رجلا ورأيت متزانه، فنقلوا أقراطه فجاءه ميزانه حقق 

ورأيتذلك، من فاستنقذه الله حشية من سال الذي دمعه فجاءه المار 
ريحيوم في عفة الترعد كما يرعد الصراط عالئ قائما أمش من رجلا 
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

الصراطعلئ ومضئ رعدته عنه فكف بالله ظنه حن فجاءه عاصف 
عرصلاته فجاءته أحيانا وينطلق أحيانا يزحف أمتي من رحلا ورأيت 
فغلقتالحنة أبواب إلئ انمهئ أمي من رحلا ورأيت رجله، علئ فانامنه 

.فولج( الخة أبواب له ففتحت الله إلأ إله لا أن نهاية فجاءت دونه 
صعيف.درحته! 

(٥٧٤التحرير)( ٣٣٧/ )١ الكامل م ٦( ٠ ١ ٥ انيد)A/ المجامع انفلر: 
ابنالأعمال ائل فق( ٣٥٠الساء)؛/٦( ٠ ١ - ٦ ٠ ٠ 

ضعيف٤( ٤ )م المجروحن ( ٣٩)الهلوال الأحاديث م ( ٥٢٦)Y/ ثامن 
الحامع١(  ١٧٤٦الزوائد)U/ م ( ٢٩٦سائق)( ٨٣ميزان)؛/ ٢(  ٠٨٦)
(٦٥٦اكلكرة)(سرفة ٦٧٢(افرائي)٢٦٥٢/٣(فيص)٢٥٦٢)

(١٨٣افويع)القول ( ٤٧الفرش)تمهيد عيون م ( ٥٢الإخلاص)كلمة 
(.١٣٠)محقق رمضان مجالس 

الباركةموسوعته في الحميد عبد علي حن علي ذكرْ ّْا بعضي ؤإليك 
ماومنها والموصوعة( الضعيفة والآثار الأحاديث ئ)موسوعة الموسومة 

•٠ المي عد بالصلاة يتعلق 
الصلاة(.زكاة فإنها عر الصلاة تتركن فلا صلاتك في حلت إذا )٠ 

(.١٣٧٠/١(الوسوءة)٤٥٦صعيف)

ؤإذاعر صالوا ثم عليه فصلوا أنا وذكرت الخليل إبراجم ذكر ءو)إذا 
القصاصىأحاديث عليهم( صالوا يم عليه فصلوا غيره والأنبياء أنا ذكرت 

١٠(  ٤٣٧/ الموسوعة)١ ( ١٤٣الموصوعة)القواد ( ٣٣)
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

حدأ.صعيف I درجته 
(.٣٠٦٣/٢(مب)٢٢٥٢/٥(اس)١٠٤٤سالخا٠عر

تعرضصلاتكم فإن الأغر والرم الزهراء الليلة قي عل الصلاة ه)أكثروا 
يومها(.الأغر واليوم الخمعة لتلا الزهراء الليلأ واستغفروا فادعولكم عر، 

صعيفا.درجته! 

(١٤٨)اشاصد ( ٥٠١)الخفاء كثف ( ١٣٣)الندرة ( ٢٤٧)أسئ 
.( ٢٢ ٥٣)ه/ الضعيفة ٣( ٠  ٦٥)؟/ الوموعة ٢( ٤ ٠ ) الوافح 

ؤإناللائكة تشهده مشهود يوم فإنه الخمعة؛ يوم علي الصلاة كثروا أه 
قلتقال! مها يقنع حتئ صلاته عل عرصت إلأ عل يملي لن أحدأ 
ادأجتأكل أن الأرض عل حرم الله إن اترت وبعد قال الموت؟ وبعد 

امموءة( ٣٦٢)uجة ابن ضمفيف يرزق( حي الله فني الأنبياء، 

ذلك،فعل فمن الخمعة وليلة الخمعة يوم في علي الصلاة من )أكثروا أو 
القيامة(.يوم وشافعا شهيدأ له كشت، 

.٣( ٠  ٨٩)لإ/ انيّوءة ( ١١١٧الخامع)صعيف 
•الك،.ا عل الصلاة يقل الله ؤ؛ة)إن 

(.٤٧٢/٢(الّوءة)٦٣١اكاًد)

صل)اللهم دعائه: في فليقل صدئة عنده يكن لم لم مرجل ؤ؛؛-)أتما 
والسالمانوا،لومنات المؤمنين علئ وصل ورموللثا عبدك محمد عل 
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.زكاة( له فإنها والمسلمات( 

(٤٧٤)الافهام جلاء ( ٠٧٢٣ )T/ الوسوعة ١( ٠ )٠ الأدب ضمف 
(٢٢٣٩الجامع)صعيف ١( ٤ ٠ القدير)م فص ٥( ٠ ٢ اكرلجب)٣; 

(.١٨القربة)( ٠١٣ المستدرك)؛/ ( ٥٦الحجاب)كثف 

لهمناقة سرق بانه عليه فشهدوا الله. رسول إلئ برحل ءأة)جاءوا 
منبقئ لا حتن محمد علئ صل اللهم فقال؛ يقطع. أن المي. فأمر 

وبارك، شيء سلامك من يبقئ لا حتئ محمد علئ وملم ، شيء صلاتك 
إنهمحمد يا فقالI الحمل فتكلم شيء بركتك من لايبقئ حتئ مهحمد علئ 

ذيلاللآليء)؛ْا(الوسوعة( .(إلحميه)٢/\٢٣يريءسسرم٠
AAWfi)

بالصلاةأعضاءكم )أزعجوا الّكا علن بالصلاة الصوت )رفر ه
عر(.

(.١١٤٦٠(الوموعة)١٩٩)التحديث 

يوملكم نور علي صلاتكم فإن علي؛ بالصلاة مجالكم )زيتوا ءم 
القيامة(.

٠موصؤع I درجته 

(٤٧٨الخدرة)تمييز)٨٨( ( الموضوعات)٩٨تدكرة ( ٧٣أسئ)٤ 
(١٠٢٩)المجموعة الفوائد ( ١٢٠)الغماز ٣(  ١٨٤)١^٠؛، ضعيف 
(الموسوعة٥٤٨القاصد)( ١٤٤٣الإلهي)مأ؛(كشفالخفاء)الكشف 

(١١٦٥٦/٥.)
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.عاليي؛ن( في كتاب بينهما لغو لا صلاة إثر علي )صلاة ثأث 
.( ٠١٣  ٧٥الموسوعة)ه/ ( ٣٤٠٩الحفاظ)ذخيرة 

علمتكم(.الله صلن عر صلوا ). 
الموسوعة( ٣٤٨٥الجامع)ضعيف ( ٣٣٧٩اظ)الحفذخيرة 

لكم(.زكاة علي صلاتكم فإن علي صلوا )٠ 
.( ١١٣ ٤ )ه/ الموسوعة ٣(  ٤٨٦الحاْع)ضعيف 

بالصلاةإلأ والودود المقبول منها فوجدت أمتي أعمال علي )عرضت أو 
عر(.

(٥٩٠الثدرة)٢(  ٩٧التثرة)الدر ٢(  ٩٢الأسرار)( ١٠٧ان)الإتق
(٣٣المرصوع)٠ اللزلؤ ( ١٧٢الخفاء)٤ )أخ(كشف الموضوعة الفوائد 

.١( ٣ ٩ ١ ٧ الموسوعة)n/ ( ١٩٦النخبة)١(  ٩٢المصنوع)

تحذيرعليه( يصلي من صلاة الجمعة ليلة بأذنيه يسمع الّكا. إن ره 
.١( ٤ ٥ ١ الموسوعة)٦/ ( ١٤٥المن)الم

عريصلون وملائكته الله ءرأن الله قول أرأيت الله رسول يا ؛إي)قالوا 
ماعنه ألتموني سأنكم ولولا المكنون، العلم من هدا إن فقال النبيه 

قالإلأ عر فيصلي لم معند أذكر لا ملك؛ن بي وكل الله أن أخبرتكم 
.(والملائكةجوا؛اسماصنآمن.

.إلح.
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الأنامخير على والسلام بالصلاة بتعلق بما الأنام إتحاف 
]نتبمءءهءءضهسضثء■

الوّوعة)آ-/ها*هها(.اكزيه)'ا/م''اآ(ذيلس)ةها( 

الصلاةI ال قوجل عز الله إلئ أحب الأعمال أي لحبريل )قلت ءث 
•طالب( أبى بن على وحب محمد يا عليك 

(.١٥٩٠٤/٦(الموب)٦٠(زلاللآنى)٣٩٨/١ابير

ومنعنك غاب فمن عليك الصلين صلاة أرأيت الله. لرسول )قيل 
وتعرضوأعرفهم محبتي أهل صلاة أسمع فقال عندك؟ حالها ما يعد يأتي 
.عرصا( غيرهم صلاة علي 

١(.٦ ٠ ١ ٠ الموسوعة)٦; ( ١٦٥ ٠ الإلهي الكشف 
•علي( بملي فلا رحل عند أذكر أن شحا به )كفن 
.( ٤١٨١ ٩ الموسوعة)U/ ٤(  ١٨٧الحاْع)ضعيف 

وصلخلقك من عليه صلئ من عدد البي علمن صل اللهم ه)يقول 
لناينبغي كما النبي محمد علن وصل عليه بالصلاة أمرتنا كما محمد علن 

عليه(.نصلي أن 
.٢(  ١٢٢٨ )U/ الموسوعة ( ١٥٠اللألئ)ذيل ( ٣٢٨)X/ التنزيه 

نردربي وملائكة أنا إلأ غرب ولا سرق في عل لم يلم ممن )ما ءأي 
وماله: فقال المدينة أهل بال فما الله رمول يا قائل له فقال اللام عليه 
وحففلالحوار حففل من به الله أمر مما وجيرانه جيرته في لكرتم يقال 

الحيران(.

٢(.٢ ٢  ٩٨الموسوعة)٨; ١( المشتهر)٧ ( ٢٠٥الضعيفة)
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما ا/آنام إتحاف 

.ثقي( قفل علي يمل فلم عنده ذكرت )من محب 
.٦,( i ٥ W / )٩ الوموعة ٥( ٥ ٨ الخامع)٥ صعيف 
إلالجة من القيامة يوم به يخش علي يصل فلم عنده ذكرت ءاي)من 

المار(.

الحفاذل)؟ا،؟ه(الوموعة)\،/خاهةآ(.ذخيرة 

•علي( الصلاة فليكثر راصى وهوعليه تعالئ الله يلقئ أن مره )من ءي 
الحقاخل)خةّأه(الموموطت)؟/مه¥؛آ(.ذخيرة 

•جفاني( فقل علي يصل ولم الأحمر الورد ثم ه)من 
الضيفةاللآلئ)1ح( ذل ( ٤٢) المهاني ( ١٠٧)الموضوعات -دكرة 

الموموعة٥( )٤ الصنعاني موضوعات ٢( ٥ ٠ )٦ الخفاء كثف ٥(  ٧١٠ / )١ 
)،ا،/ة،ا،ةآ(.

تقللم بنتي أهل علئ ولا عر سما يصل ولم صلاة صلئ من )٠ 
.منه( 

.١( ٥ ١ ١ ٦ ١; الوموعة)٠ ( الس)٧٣( ٣٢٦الدارقهلمي)ضعاف 
ملكاالله وكل غابا عر صلن ومن سعته ميس عند عر صلن من )٠ 

الحديث.يبلغني( 

اسات)مه(الموموعة)،ا/هةاه؟(.

منةأربع؛ن ذنوبه عنه الله محا مرة أربعين جمعة كل قي عر صلن أ؛؛)من 
منة(.ثمانذن ذنوبه عته الله محا منه فتقبلت واحدة مرة عر صلن ومن 
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الفوائد( ١٥٣)اللألى ذيل ( ١٣٣ )Y/ اكزيه ٩( )٠ الوصوعات تدكرة 
.٢( ١ ٥ ٠ / ١ )٠ ا،لوموعة ( ١٠٥٣)الجموعة 

.ذرة( ذنوبه من يق لم مرة عر صلئ ءت-)من 
اساني)1ة((مونموعات ٢٥١٦(ىفاسء)٤٠ابيانى)

\ؤسوعة)'\إ\0\0ي.

حفار(.فقد آر علئ يصل ولم عر صر من )٠ 
»ه(املؤالصوع)\خه(.الأسرار)، 

فقيلعسامآ ثمان؛ن ذنوب له الله غفر ماوت\ن الخمعة يوم علي صلئ من ره 
ونبيكعبدك محمد علن صل اللهم يقول • قال عليك؟ الصلاة كيف له 

•واحدأ( ويعقد الأمي اليي ورمحولك 
.( ١٢٥  ٥٦ا/ )٠ الموموعة ( ٦٩٧التاهية)

لهؤيقضي صلاة ألمي عليه صليت مرة مائة اليوم ر عليك صلئ )من ءو 
المار(.من الله يعتقه أن أيسرها حاجة ألف 

الموضوعات( ٢٥١٥٧/١٠الومسوعة)( ١٠١٠الجموعة)الفوائد 

غفروقد العمل استأنف الله عبد يا ملك ناداه وهومشتغل صلن من )ه 
حلقك،من عليه صلن من عدد المبي علن صل اللهم ذنبك من لك الله 

محمدعلن وصل عليه، نصلي أن لنا ينبغي كما الني محمد علمن وصل 
مراتعثر أصح كالما لقائله يرغ فإنه عليه نصلي أن أمرتنا كما النبي 
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(.١٢٥٢ ٦ ا/ (الوموعة)٠ ٩٠تذكرةالوصوعات)

ماأحر في يزل لم علي الصلاة معه فكتب معه علمآ عني كتب من ر٠ 
الحلم(.ةرئذلكالكتابأوسلس 

(٨٥٣الجموعة)الفوائد ( ٥٥٤١الحقافل)ذخيرة ٢( ٦ ٠ / الخزيه)١ 
.( ٢٦ ١٧٧ا/ الموّوعة)٠ ( ٢٨٨ا/ الموضوعات) ٢( ٠ ٣ ا/ اللألئ) 

•له( دين فلا عر يمحل لم من ر٠ 
(.٢٦٤١٣/١٠(الوب)١٧٠(اصر٢١٤السر

تذكرةأبدأ( عيه ترق لم عر وصر ليلة كل حاميه مشط من ره 
ماانتهئ . ٢(  ١٥٥ ا/ )٠ الموسوعة ( ٣٨/٢اكزيه)( ١٦٠)الوصوuت 

٠الوسوعة صاحب ذكره 

الخلائقالملائكة من مللك أعطئ وتعالئ بارك الله أن عمار يا )ه 
إلأصلاة عي يصلي أمش من أحد فليس مت، أنا إذا يري علئ وهوقائم 

وكذاكذا يوم عليك صلئ فلأن بن فلأن إن محمد يا أبيه واسم باسمه سماه 
صلاة(.بكل عشرين العبد ذلك علئ يملي أن الرب وتكفل ت قال 

(.٢٩٢٨٣/١١(الموموءة)٢٨٣/١اللآلئ)

الموسوعة.صاحب ذكره ما انتهئ 

•الجنة، من مقعدْ يرئ حتن بمن لم مرة ألف يوم ر علي صلن من ر٠ 
منكر.درحته 

ابن٢(  ٤٨٣والترهيب)آ/ الترغيب ١(  ٠٣٣الترغيب)ا/ ضعيف 
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الأنامخير على والسلام بالملأة يتعلق بما الأنام إتحاف  ٣٠٠
كبمهءهه^ءسضءسس■

الضعيفة( ٥ )٦ الأفهام جلاء ( ٠٢٨٢ البديع القول ( ١٩)ترغيبه في ا؛و1هان 

اكمدوانزله محمد علئ صل اللهم * وقال محمد علن صلئ من ره 
.شفاعتي( له وجثت القيامة يوم عندك المقرب 

صعيف.درجته! 

الجمع٢( ٤ ٩ ١ والترهيب)٢; الترنمب ١(  ٠٣٨ا/ ر الترغيب ضعيف 
الضعيفة( ٤٤٨١الكبير)في اممراني ( ١٠٧الافهام)جلاء ١(  ٦٣ا/ )٠ 
(١٦٩٩١/٢٨(اددلأىل)٨٢٧(أبوuمفيالة)٥١٤٢/١١)

البحرالزاخر)هامآ(.

عنرعنه بها ومحا نات حعثر له الله كتب مرة على صلن ءو)من 
رقاب(.عثر عدل له وكن درجات عشر بها ورفعه ميتات 

ضعيف.درجته! 

القول( ٢ ٤  ٦٧آ/ ) والترهيب الترغيب ( ١ ٠ ٢ ٩ / ١ ) الترغيب ضعيف 
(.٦٦(جلأءالأفهام)١٦٠الآد.ع)

عليصلئ ومن عثرأ، عليه الله صلن واحدة صلاة علمي صلن من ره 
براءةعينيه بين له الله كتب مائة عالي صلئ ومن مائة، عليه الله صلن عشرأ 

.الشهداء( مع القيامة يوم الله وأسكنه المار من وبراءة المفاق من 
(١٧٢٣ الأوسيل)M فى التلبرانى ١( ٠  ٢٨المرغيب)١; ضعيف 

اظثراتيفياكغير)أ/هبمخ(.
منصحف معهم ملائكة وجل عز الله بعث الخميس يوم كان ؛و)إذا 
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صلاةالناس أكثر الحمعة وليلة الخميس يوم يكتبون ذهب من وأقلام قفة 
محمد.(.علي، 

.موصؤع ت درحته 

(.١٥٢البديع)القول ٤( ١ الأفهام)٥ جلاء ٤( ٥ ١ ٦ / ١ الضعيفة)٠ 
فليقلالبيت أهل علينا صض إذا الاوض بالمكيال يكتال أن مره )من، ظ؛ 
أمهاتوأزواجه الني محمد عض وبركاتك صلواتك اجعل اللهم 

.مجيد( حميد إنك إبراهيم عض صليت كما بيته وأهل ودليته 
صعيف.درجته! 

الحامعصعيف ( ٢٠٧)أبوداود صعيف )ةأ-هأ_اُا( الافهام جلاء 
(٦٧)البديع (القول ١٧٥)Y/ اسب ( ٥٤)الحجاب (كشف ٥٦٢٦)

(.٢٨٦.YAo/Y_^،)افن 

أبترفهوأقهلح علي والصلاة الله بحمد فيه يبدأ لا بال ذي أمر أ'ي)كل 
بهفيبدأ الله فيه يذكر لا كلام كن، آخر لمثل وفي بركة( كل من، ممحوق 

.بركة( كل، من، ممحوق أقطع فهو عر وبالصلاة 
صعيفا.درجته! 

(٣٤٩البديع)القول ( ٢٩٠ الضعيفة)٢; ( ٤٢ا/ الحاْع)١ ضعيف 
(.٤٧٧اسمر)ه/؛ا(جلأءالأفهام)فيض 

إنالله رمول يا قال عليا أن ءثاّرا ابن، حديث القرآن حففل ء؛-)دعاء 
..بهن،الله ينفعك كلمات أعالمك النثي، فقال صدرى من، تفلت القران 

وصلص'الله عبي، الثناء وأحسن الله فاحمد التنهد فرغت٠>، فإذا وفيه 
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الاظ،؛ض على والسلام بالصلاة يتعلق بما ا/أذام إتحاف 
^ءءهءءءءءء

معوقفات ( ٧٨٦الإلهي)T/ اصف ١( ازضحات)٨ الألفاظ انظر: 
لألالوهاب عبد بن محمد ( ١٠الحيران)دلائل من الماب الكت

المرصوعرهح؛(امب)م/مالإلإ؟(.بوطامي)اة(االؤلؤ 
والرؤإكرامهم يمهم أمرنا الذي محمد آل من للرسول. روقيل ءو 
بهم؟

اومله: فميل وأخلص، يي آمن من والوفاء الصفاء أهل فقال: 
علامتهم؟
ذكريعد بدكري البامحلن واشتغال محبوب كل علن محبي إيثار فمال: 

عر(.الصلاة من والإكثار ذكرى إدمان علامتهم خرئ أ وفي الله 
الكشف( ١٦٠والموصوعة)أ/ةا الضعيفة الأحاديث موسوعة اjظر؛ 

 /Y(٤ ٩ الإلهي )معات وقفالحقامحل. بعض الحديث هدا أنكر وقال: ٦
.(.١١الخيرات)دلائل الممن اJكتاب 

منكغاب فمن عليك المصلن صلاة أرأيت ه الله لرسول ءي)قيل 
وأعرفهممحبتي أهل صلاة أسمع فقال عندك؟ حالها ما يعدك يأتي ومن 

عرضا(.غيرهم صلاة علي وتعرض 
الكشف١( ٦ ٠ ١ ٠ والموصوعة)أ/ الضعيفة الأحاديث موسوعة انثلر؛ 

•الحدية الكتب في يوحد ولم بحفهم أذكره وقال ٦( ٥ ١ )Y/ الإلهي 
فيحده وعلن الأرواح في محمد سيدنا روح علئ صل ءئ)اللهم 

القثور(.فى قبره وعلئ الأحاد 

فيمحمد د حوعلن الأرواح في محمد روح علن صلن )من 
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رآنيمثامه في رآني ومن مامه، قي رآني القبور في مرْ وعلئ الأجساد 
•النار( علئ وحرم حوصي من وشرب فه وئغعته قوله إلن • • القيامة يوم 

(.٢٤١(وافنوسعات)٣٦.٣٥صات)

الصلاةهزه قرأ )من •' الله رمول قال الخمعة يوم حزب حدث ر ء|ث 
ولدمن رقبة أعتق من ويواب مقبولة حجة ثواب له الله كتب واحدة مرة 

علئالصلاة أكثر عبيدي من عبد هدا ملائكتي يا الله فيقول إمماعيل 
حرفبكل لأعهلينه وارتفاعي ومجدي وحلالي فوعزتي محمد حيي، 

.محمد( حسي كف فى وكفه كالقمر ووجهه الحنة فى قصرأ صني، 
افلالألف٢( ٥ الموسوعة)>\/س ١( ٠  ٦٢الإلهي)الكشف انفلر: 

ر٢٤١(وامح،واiتدءات)٤٣الموضحات)

فياّمي دام ما علميه تملي الملائكة تزل لم كتاب في علي صني، من، ه) 
له(.آخر)تستغفر وJلفغل الكتاب( ذلك 

حدأ.ضعيف ت درجته 

لمان( ١٢٠٧(مزانالاعتدال)٢;١٠٣٧المجموعة)الفوائد انفر: 
والموصوعةالضعيفة والأنار الأحادث موسوعة ( ١٦٢٩الميزان)

الأوسطفي راني الط( ١٨٨ الإلهي)٢; الكشف ٢( ٥ ١ ٤ ٩ / ١ )٠ 
(٩٠الموضوعات)تذكرة للمعراقي ( ٦٤الأحياء)٢; تخريج ( ٢٢٨)لإ/ 

لخهليب(ا ١٣٧_١٣٦/١الجمع)( ١٥٧للأصبهاني)والترهيب الترغيب 
منالمالكتاب مع وقفات ( ٦٥الحديث)أصحاب مرق في البغدادي 

البدعالقول ١( ٠ ٢ ١ ا/ الأسفار) حمل عن المضي الخيرات)٨( دلائل 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إنهاف 
^ءءس|ءخهءء

(.١٩اكحاJيث))؛هآ-ههم(الآلفاظبت)ها(سمطفات 
ذلكقرئ ما أحر في يزل لم صلاة معه فكتب علما عني كتب من )ه 

الكتاب(.

موصؤع.I درحته 

١(١ ٠ ٠ )"آ/ ءالي لأبن الكامل ١( التحديث)٨ فات ما نحصل انظر: 
(.٥٦٤الخامع)( ٥٩الحديث)أصحاب شرف ٢(  ٢٨/ ا،لوصوعات)١ 

عاما(ذنوب له الله غفر مرة ثمان؛ن الحمعة يوم علي صلئ محآ)من 
وفي٠( عر. صلن ومن الصراط علئ نور عر )الصلاة أوله: لفظ وفي 
١٠( ؤ مادتين. الحمعة يوم علي صلئ )من • لفظ 

موصؤع.درحته! 

الفردوس٢( ١ ٥ / الضعيفة)١ ٧( .٠  ٦٩الحمعة)أحادث انظر: 
(٩١٢٩/٦(لسان)٩٤٣٥/٧)

((جم٢١٤٩/١(ىز)٢٨٤.٢٨١(اكولاJد,ع)٣٥٦٤س)
(لأتكدب>ه٢٠٦٩/٩(زوامممداد)٧٩٦

وقفات)٨(٢( ٥ ١  ٢.٥٦ ٥ ١  ٥٥الأحاديث)موسوعة ( ٦٣متسدآ)
(.٢٤١)والتدuت والمن ١( )٦ الموضحات الألفاظ 

علمهصلن إلأ أحد عليلث يصلي لا محمال يا فقال جبريل جاءني )ه 
.الحنة( أهل من كان الملائكة عليه صلت ومن ملك ألف سبعون 

أهلمن الصراط علن كان ومن الصراط، علن نور عر )للمصلي ؤ؛- 
•المارآ أهل من يكن لم النور 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتهاف 

الهقضعيف ند بلكن الصرامحل( علن نور عر )الصلاة بلمفل ورد 
.( ٢٨٤الديع)القول في الخاوي 

(١٦الوصحات)الألفاظ لنانيان)ها،ة'*آ(وفيهمتروك. انظر: 
الخيراتدلائل من المالكتاب مع وثمان ( ٢٢)الترغيب في ش-اهين ابن 

مله.الذي )خ(وانظرالحديث 

الصلاةبكثرة إلأ أعرفهم ما أقوام القيامة يوم الحوض علي ليردن )٠ 
عر(.

منكر.درجته! 

(١٧الموضحات)(الألفاظ ٦٤النقاء)٢; ( ١٨٢البدع)القول انظر: 
ءالخيرات دلائل المن الكتاب مع وقفات 

صلنومن مرات عثر علميه الله صلن واحدة مرة عليإ صلن ءإي)من 
اللهصلن مرة مائة عر صلن ومن مرة مائة علته الله صلن مرات عشر علي 
وبشرالمار علن جيم الله حرم مرة ألف عر صلن ومن مرة ألف عليه 

وجاءتالحنة وأدحله المسالة وعند والأخرة الدنيا الحياة في المابت بالقول 
اللهوأءءلا٥ عام مائة حممسيرة الصراط علن القيامة يوم له نورأ صلاته 

أوكثر(.ذلك قل الحنة في قصرأ صلاها صلاة بكل 
دلائلمن المالكتاب مع وقفات ١( الموضحات)٧ الألفاظ انظر: 

الخيرات)ا،(ؤ

ملوقنور ومعه القيامة يوم حاء مرة مائة الحممة يوم علي صلن )من 
لوسعهم(.كلهم الخلق بتن المور ذلك 
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خيرا/آنامطى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

صعيف.I درجته 

(.٦٦٤٠\خم:كثز)\إ 

القولذلك من وجل عز الله حلق لحقي تعفليما صلاة علي صلئ ه)من 
الأرضفي مغروزتان ورجلاه بالمغرب والأخر بالمشرق جناح له ملكا 

)صلله وجل عز الله يقول العرش نحت ملتوية وعنقه المفالئ المائعة 
•القيامة( يوم إل عليه فهويصلي محي علئ صلئ كما همدي علئ 

منكر.درجته 

الترقب( ١٧)الموضحات الألفاظ ( ١٧٠. ١٦٩البديع)القول انغلر: 
الضعيفةالأحاديث موسوعة ( ١٣٣ الشريعة)Y/ ٢(نزيه ثامن)٠ لأبن 

الكتابمع ات وقف( ٥٨٣المرصع)اللؤلؤ ٢( ٥  ١٣٥ا/ والونموعة)٠ 
(•٤١بوطامي)لأل الوهاب همد بن محمد الخيرات)٨( دلائل الممئ 

بريقئ فلا فيه من مسرعة الصلاة حرجت إلا علي لئ ص عبد من ه)ما 
فلأنبن فلأن صلاة أنا وتقول به تمر إلا غرب ولا ثرق ولا بحر ولا 

•عليه وصلن إلا شيء محقن فلا • الله حلق حير المختار محمد علن صلن 
سبعونجناح كل في جناح ألفا سبعون له ظام الصلاة نالك من ؤيخلق 

فيفم ألف سبعون وجه كل في وجه ألفا سبعون ريشة كل في ريشة ألفا 
اللهويكتب لغة ألقط يسبعان وجل عز الله يمح لسان ألفا سبعون فم كل 

لهئوابذلككله(أه.

موصؤع.درجته! 

معوقفات ( ٧٨٦الإلهي)Y/ الكشف ١( الموضحات)٨ الألفاظ انفلر: 
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حيرطى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
ءءسثضسغقءفءْ^ضقا

طاميلأل الوهاب عبد بن محمد ( ١٠)الخيرات دلائل مئ المالكتاب 
ملؤمصوعرهخة(ارب)ح/ماآ^(.

عنكغاب فمن عليك الصلين صلاة أرأيت الله لرسول قيل )ه 
وأعرفهم،محبتي أهل صلاة أسمع فقال عندك حالها ما بعدك ياتي ومن 

.عرمحبمأ( غيرهم صلاة علي وتعرض 
الكنف)آُ/*ا'آُا( وا،لوصرعة الضعيفة الأحاديث موسوعة I انظر 
الحديثية.الكتب في يوحد ولم بعضهم أنكره وقال ٦( ٥ ١ y/ ) الإلهي 
بيتفي علكأ وصلن غزوة وغزا مري وزار الإسلام حجة حج )من 
عليه(.افترض فيما وحل عز الله سأله لم المقدس 

.موصؤع I درحته 

١( ٩٧البديع)القول ٢( ٠ ٤ الضعيفة)ا/ ( ١.١٧ ١  ٦٨الصارم)انظر: 
 /Y(١.٥٦  ٤٥٢(أوضح)"اللمان  )١(٠ الفوائد)٩ ١( ١ ٤ الأوطار)ه/ ١"

(م.٤٢٠)٥ الإسلام في السجد (  ١٧٥)Y/ نزيه 
اللهرسول يا الله. رسول قال قال عنهما الله رصي عباس ابن عن 
اللهينفحك كلمات أعلمك )ألا الني.: فقال صدرى من ينفلت القرأن 

أربعالخمحة ليلة صل و. ال فقوأمي أنت بابي نعم قال بهن وجل عز 
صلاةالمسماة إلخ .( ويس. الكتاب بفاتحة الأولئ الركعة في تقرأ ركعات 

•تثبت لا وكلمها عباس ابن عن أحرئ طرق ووردت القرأن حففل 

حدأ.ضعيفا درحته: 
الميزان( ١٢٤تدعات)والمبالن ( ١١٥حديثيه)فوائد انظر: 
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خيرا/أذامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأتام إتحاف 
كبمسأءءءءء^عءء

اليومعمل ( ٢٤٨الحصتن)الحصن (عدة ١٧٨الداكرين)٤(نحفة ٤ ٦ )م/ 
البديعالقول ( ٥٢)ندكرة (  ١٥٥)الحجاب ممف م ( ٥٧٩)والليلة 

آ(مالوصوس)آ/خما(تخحاسم)ة،آوةةخ(مالديراء
 /T(١٣٣٣سراني ) ٢٨٨كثير)لأبن القرآن فضائل ( ١٢٧ )٢ ضبف م

مدريْسنو)لإ/بممأ(م(مترفب ١٢٠٣٦/١١ير)(الكث٢٩٢.
فتاوئ( ٦٧. ٦٦اللألئ)٢; ( ١١٢تنزيه)آ/ ٣( ١ ٦ / ا ت) المستدرك 

(١٧٦الةذلاهمuافا)(سمثسل٣٥٣و٣٥٢و٣٥١/٤
.٤( ١ ٨ / عببن)١ ابن فتاوئ ١(  ٩٨! ٦١الخيث في الوصع 

وليحسنفليتوصا آدم بتي من أحد أوإلئ الله إلئ حاجة له كانت ه)من 
ثمه السي علي، ولهمحل الله عض، بمي، نم ركمخن ليصل نم الومحوء 

الحدالعفليم العرش رب الاه بحان الكرم الحليم امم، إلأ إله )لا ليقل: 
إلح.. .( مغفرتك. وعزائم رحمتالث، مموحباُت، أسالك العاين رب لله 

صعيما.I درحته 

١(٤ القاطع)٤ يف ال٧( الأفهام)٠ جلاء ( ٣٣البديع)٠ القول انفلر: 
(٤٧٩(اكرمدي)؟/١١٥حديثيه)(فوائد ٥٠(تذكرة)٥٢٠ترتيب)

الأذكارصحيح ٧( اكحديث،)٠ ١( ٤ ٠ آ/ اإلوص_وطت) ٤( ٦ اللألئ)؟/ 
سم ١(  ٢٤الفوائد)م ( ١٣٨٤ماجة)ا/ ابن وضعيفه)ا/خآه( 

توم- منذري ترغيب ( ١٢٤والمبتدعات)الممن ١( ١ ٠ آ/ تنزيه) ( ٥٨٠٩)
تحفة( ٤٧١الحدث)٢; في الوصع ( ٠٣٢ ت)١; المتدرك ١( ٠ ٠ ٩ -)ا/ 

.٢( ٦ .١ ٢ ٦ ٠ / اك)١ تمام ١( ٦ الذاكرين)٢ 
فإذاركعتن كل ين تتشهد أونهار لتل من تصليهن ركعة عثرة ءو)اثنتا 
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الأتامحير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

ثمه الني علئ وصل وجل عز الله علن نأتن صلاتك آخر في جلت 
.. الكرسي وآية مرات مع الكتاب فانحة ماحي وأفت واقرأ واسجد كبر 
.الرحمة. ومتتهئ عرشك من العز ممعاقد أسألك اللهم قل ثم قال أن إلئ 

واتقمالك شوعن ممينك عن وملم رأسك ارغ تم ■حاجتك ٌل نم 
الحاجة.بصلاة مئ وتلهم( تجاب فيربهم فيدعوا يعلموها أن السفهاء 

.موصؤع درجته؛ 

ا،لوصوئت( ٢٣٧الأس)اساؤية ( ٢٧٣الراية)؛/ نمب انملر: 
نزيه( ٦٨ص)٢; ٣( ١ ٧ ر؛/ ومقالات فتاوئ مجموع ١( ٤ ٢ )٢/ 

تو.مذري.م(ترفب ١٦٤.١٦٣(تحفةاللاكرين)١١٣.١١٢/٢)
عدة٥( .١ ٥ تذكرة)٠ ( ١٠٢١ثعبان)y/ أصبهاني ترغيب را/اا'ا(م 

فتاوئ(م ٣٤ر٠ الصدور شفاء ( الدعاء)١٧في الترغيب ( ٢٥١الحصن)
^لدانمة)آ/ههآ(فتاوئإّلأمية.اددّ)ة/خلإا(.

بع؛نسوملائكته عليه الله صلئ واحدة النبي علئ صلئ رمن 
.صلاة( 

موقوف.منكر ت درجته 

الإماممتد ( ٦٦٢٥)الضعيفة )ل/'آ*ا( الترغيب صعيف انفلرت 
ر٩٦٧٥٤(و)١٠٥/١١تحقيقالتركي)أحمد، 
ذلكسوئ له وكتب عليه، وصليت صلاته، ب-لغتني عليإ صلن )من 

عرحتادت،(ء

ضعيف.I درجته 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
]تثآبمءء^^^ء-غ-ةءءءءء■

اظر:سالترف)ا/أم.ا(اب)اةاهر

مراتثلاث ليلة وكل مرات ثلاث يوم كل عر صلئ من كاهل أبا )يا 
اليوم(وذلك الليلة تلك ذنوبه له يغفر أن الله علن كان إر أوثويا حبا 
•حول( ذنوب مرة بكل له يغفر أن الله علئ حق رواية)كان وفى 

منكر.ت درجته 

(٢١٩.٢١٨/٤(سعازوائاJ)١٠٣٤/١سالترف)
(.٢٤٦٥/٢٠(اكرءيبوالرهيب٢٦٥٢سحة)

علئصل اللهم دعائه: في فليقل صدقة ءدْ يكن لم لم مرجل )أمما 
والسلمينوالمؤمنات المومنن علن وصل ولك ورمدك بعمحمد 
زكاة(.فإنها • والمسلمات 

صعيف.درجته! 

(.٢٤٨٥/٢(الترغبب)١٠٣٥/١سالترنيب)

الدنيا،في صلاة عر أكثركم موؤلن كل في القيامة يوم مني أقربكم )إن 
سبعانحاجة، مائة له الله فقئ الخمعة وليلة الحمعة يوم في علي صلئ من 
ملكابذلك الله يوكل ثم الدنيا حوائج من وثلاثين الآح_رة، حوائج من 

باسمهعلي صلن من يخرني الهدايا، علكم تدحل كما مري في يدخله 
.بيضاء( صحيفة في عندي فاثبته عترته إلئ به ون

ضعيف.درجته! 

٢(١ / الشعب)١ في الثيهقي ( ٢٧٦للسهقي)الأوقات فضائل انفلر: 
١(. ٥٦البدع)القول 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 

عليه(.من صلاة الخمعة للة بأذنيه يمع ه الى إل ره 
,صعيف I درجته 

١(.٤ ٩ ٥ ١ الوّوعة)آ•/ ( ١٤٥المتن)المنحدير انظر: 

صلاتكميان الأغر واليوم الزهراء اسة ض عر الصلاة ه)أكثروا 
الأغرواليوم الخمعة ليلة الزهراء لليلة واستغفروا لكم فادعوا علي تعرض 
يومها(•

 Iصعيف.درجته

الفاصد٥( ٠ ا)١ الخفكشف ( ١٣٣الشذرة)( ٢٤٧أفن)انظر; 
(.٢٢٥٣(الضعيفة)ه/٣٠٦٥(الوموعة)لإ/٢٤(النوافح)٠ ١٤٨)

أربعينذنوب عنه الله محا مرة أربعين جمعة كل فى على صلئ من ره 
صنة(.

ضعيف.درجته! 

١( ٥٣اللألئ)ذيل ٣( ٠  ٦٥اكزيه)٢; ٩( الموضوعات)٠ تدكرة انظر: 
)♦ا/اهاهلإ(.الوموعة ( ١٠٣٥)الفوائدالجموعة 

ثهيدأله كن ذللث، فعل فمن وليلته الخمحة بوم الصلاة عر أكثروا ). 
.القيامة( يوم نافعا 

ضعتق،.درجته! 

انظر:سالخاءع)بااا(الوموعة)آ/هخ«مر
ؤإناللائكة تشهدء مشهود فانه الخمعة؛ يوم علي الصلاة من أكثروا )ه 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 

Iثلت قال منها يفيا حتئ صلاته علي عرصت إلا علي بملي لن أحدأ 
أحسائهاتأكل أن الأرض علن حرم الله إف الوت بعد قال! الموت؟ وبعد 

•يرزق، حي الله فى الأيتاء 
صعيف.درحته! 

(.٣٠٧٠الموموعة)؟/ ( ٣٦٢ماجة)ابن ب انظر: 

*إنقال؛ ه الني عن أوس بن أوس حدث من الصحيحة؛ والرواية 
النفخة،ومه نفى، ونه اللام عليه أدم حلق نه الحمعة؛ يوم أيامكم أمحل من 

ياI قالوا معروضة صلازكم فإن الصلاة، من علي يآكثروا • الصعقة وفيه 
قالبليت؟ قد يهولون أي: - أرمت وقد صلاتنا تعرض وكيف إ الله رمول 
عليهمالابياء ال آجتأكل آن الأرض علن ئدحرم عروجل الله ُلن س؛ 

اللأم€لا،.

القرآنحاء قد لأثه برزحية، حياة قبورهم قي الأنبياء حياة أل مهم؛ تنبيه 
عنلم مصحيح في ثبت وقد أولن، باب من الأنبياء فحياة الثهداء بحياة 
وهوالأحمر الكثيب عند بي أسري ليلة ممومئ رامررت قال: ه الني 
الصلاةعليهم - لهم ثابتة كاث ؤإن الحياة هدْ لكن قبرْاا في يملي قائم 

تغيثواؤيالأنبياء ينالوا بان والمخرفن للمبتاوعن فتها متند فلا - واللام 
خاصا؛حكما دار لكل لأف ؛ أحياء أنهم يل.عوئ والثاJاJال٠ الملمات في بهم 

فلاكيلك خاص حكم وللاخرة خاص حكم وللمبرزخ خاص حكم فاللا.نيا 

•م؛(واسملخمداود)ي؛.؛(واينس)أمأ؛وهم 

(.١٣٦١)والشكاة ماجة ابن صحح في الألباني وصححه 
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الأنامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

،.١١الدنيا.عالئ ١^^؛ والحياة البرزخ حياة تقاس 
ثهاجاءني صلاة عش صش رامن وف؛ عنه الله رصي هريرة أبي وعن 

واحدةالعشرة هده من لوكانت له! وقل عشرأ عني أبلغه ت فأقول ملك 
معدثم ثفاعتي، لك وحالت والومهلئ ئاُة كالالحنة مص لدحلت 

نبيكعلئ صلئ فلأن بن فلأن إن ت فيقول الرب، علن تنتهي حنن الملك 
لوكانتI له وقل عشرأ، عني أبلغه وتعالئ! تبارك فيقول واحدة، مرة 
واجعلوهاعبدي صلاة عظموا يقول ثم النار، متك لما واحدة العشرة هدْ 

ا. راما. ومتون ثلاثة ملكاله حرف بكل صلاته س يخلق يم علسن، في 
الال.يتى.أبومؤمن أحرجه الحديث 

•ؤيب بلا موصؤع •' درجته 

عبدس ءما I الله. رسول قال I قالت عنها الله رصي عائثة وعن 
وجلعز الرحمن وجه بها بمحي حتن ملك بها عرج إلأ صلاة علي صلن 

وتقرلقاتلها، تستغفر عدي قبر إلن بها اذهبوا ت وتعالن تبارك ربنا فيقول 
وفيالمردوسآ ند )مفي والديلمي المتا ابن أبوعلي أحرجه عينه® بها 

وغيره.ائي النصعقه القاصى، حبيب بن عمر ّند 

عرصلن ®من ت ال قّند، في له أقف لم تما ه الني عن ويروئ 
٠أيام١١ ثلاثة ذنبا عليه يكتبا لا أن حاففليه الله أمر واحدة صلاة 

حتنالمار يلج لم واحدة صلاة عر صلن ®من ت قال أنه أيضا ؤيروئ 

(.طاس)٠٣لأبن الدين ني وعكانتها الخععة )١( 
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|لأذ1محير طى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
كآبم-ء^^هس

.اكمئ® في اللمن يعود 
صعيف.درحته! 

اليوم القيامة، يوم الله عرش ظل تحت ررثلاثة ت قال أنه عنه ويروئ 
منالمكروب علمن فرج »من قال: الله؟ رسول يا هم من قيل: ظله« إلأ ظل 

ولمالمقلم( صاحب)الدر ذكره علمي® الصلاة وأكثر منتي، وأحيا أمتي 
معتمد.أصل علي؛ أقف 

قيأزواجا أكثركم صلاة عر ررأكثركم قال؛ أنه ه الني عن ؤيروئ 
الأن.إل عيه أقف لم لكني المنظم( صاحب)الدر ذكره الحنة® 

هالشي مع ررثهدت I قال - عنه الله رصي جراد- بن الله عبد وعن 
الله،متل في غزوة عثرين من أجرأ أعفلم فإنها الفرائص، حجوا I فقال 
ومنالفردوس( ند في)مالديلمي أحرحه كله® ذا تعدل علي الصلاة ؤإن 

ا.صعيفبسند نعيم أبي طريق 
فشكاالني. إل رجل جاء قال: عنه الله رصي سعد بن سهل وعن 

دخلتءإذا ! الله رمحول له فقال المعاش أو العيش، وصيق الفقر إليه 
قلؤ وأقرأ علي صلي ثم أحد، فيه يكن لم أو أحد فيه كان إن لم فمنزلك 

أفاضحتئ الرزق عليه الله فادر الرجل فنعل واحدة® مرة ؤت(ي أحد لله ام 
صحيص.ند بالديني أبومومئ رواه • وقراباته جيرانه علن 

الربوحمل القرآن قرأ 'رمن مرفوعا؛ عنه الله رصي هريرة أبى وعن 
ومنيهمظائه® من الخير طلب فقد ريه واستغفر س الني علن وصلن 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

ا.صعم

•يقول الله. رمول سمعت  '•قال عنه الله رصي أس عن و؛روئ 
ثممنه، أنا ولا مني فليس تامة صلاة علي يمل ولم يديه J؛j( ذكرت ارمن 
منيم.علئ أقف ولم يصلي؛، لم من واقطع وصلني، من صل اللهم ت قال 

يرئررلأ قال: منيم علن أقف ولم مرفوعا، محيا الله رصي عائثة وعن 
إذاعلي بمل لم ومن سنتي، وتارك لوالديه، العاق أنفس؛ ثلاث وجهي 
يديه®.ب؛ن ذكرت 

رمولقال قال! عنه الله رصي جابر فعن • والمغرب الصبح عشبا وأما 
قضئيتكلم أن قبل الصبح يملي حنن صلاة مائة عر صلئ ارمز ؛ الله. 

وفىببن، له ؤيدحر ثلاثن، منها له يعجل حاجة، مائة له تعالن الله 
الكإن ؤ I قال الله؟ رسول يا عليك الصلاة كيف ت قالوا ذلكء مثل المغرب 

اللهمه لآْ( سلسما وملمرا صنا الذين^٠ذوا أيها يا اللمي على يصلون وملانكته 
تيبالخاففل مومحئ بن أحمد رواه مائة؛؛ تعال حنن محمد علئ صل 

صمما

صلنارمز قال؛ الله. رسول أن عنه الله رصي الغفاري ذر أبي وعن 
ولاالديلمي أخرجه عام، مثني ذنب له غفر صلاة مثتي، الخمعة يوم علي 

يمح.

ملائكةلله ارإن ت الله رمول قال قال• عنه-• الله علي-رصي وعن 
أقلامبأيديهم الخمعة، ويوم الحمحة ليلة إلأ يهبلمون لا النور، من حلقوا 

علنالصلاة إلأ يكبون لا زر، من وقراطيس قفة، من ودوي ذهب من 
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الأنامحير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

صعيف.ومحتده الديالمي أحرجه ء،ا الض 
اللهصلئ واحدة صلاة عر صلئ ءمن رفعه عنه. الله رصي - أنس وعن 

ألفعنه وحط نة، حألف ألف له وكتب صلاة ألف ألف وملائكة عليه 
.ّند0 علن أقف ولم الحنة'ا في درحة ألف ألف له ورغ حهليئة ألف، 

يصلىمزمن لأما ت قال ق المى عن عنهما الله رض ماس ابن وعن 
فلؤ مرة وعشرين آ حمالمانحة يعد ركعة كل في يقرأ ركعمن الخمعة ليلة 
الأمي،النثي محمد علن الله صلن مرة ألف يقول يم ؤءه احد الله هو 

لهالله غفر رآني ومن ء المنام في يراني حنتن القابلة الحمحة تتم لا فإنه 
ولايصح.المديئي، أبومؤمن أحرجه الدنوبءا 

عليصد ررمن ^^ئترصياسسه-ثمالمأةفءلنس-؛ 
•بمىُ أن قبل له غفر صباحا علي صلن وص يصح أن قبل له غفر اء م

أنأراد ررمن ت قال الني. عن ال-اهلى، حرب أبي بن عتمان وعن 
حديثهس حلفا علي صلاته فإن عالي، فليصل فنيه بحديث يحدث 
. ١١يدكره أن وعن 

علي،بالصلاة فابدؤوا حاجة الله سألتم ررإذا I مرفوعا ]الإحياء[ وفي 
ولمالأحرئ® ؤيرد إحداهما فيقضي حاجنت^ن، أل يأن س أكرم الله فإن 

قوله.الدرداء أبى هوعن ؤإنما عليه، أقن، 

لهالله قفن يتكلم أن قبل المسح يصلي حثن صلاة مائة عر صلن ®_ 
مثلالغرب وقي سعن، له وآحر حاجة ثلانن منه له عجل حاجة مائة 
تملونوملأتكتن ص ^١^ قال: الله؟ رسول يا عليك \سأ كيف : قالواذلك 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

]الأحزاب[.ب سليما)1ق( وملموا عله صلوا الذيزآمحوا أيها يا اش على 

.مئة( تعد حتئ عليه صل راللهم 
.صعيف درجته 

(.٤٦٥(بمالأنيام)٢٢٧اضلاللع)انفلر: 
مراتعثر عليك صلئ من يقول تعالئ الله محمدإن رريا جبريل! قال 

.مخ2إهاا ْن الأمان استوجب 

ضعيف.درجته! 

.( ٢٦٣البديع)القول ( ٢٩٦النلأء)"]ا/ أعلام سر انغلر: 
منبهن أنزلت هكذا قال"مريل لام، العليه جريل يدي قي ررعدهن 

علئصليت كما محمد آل وعلئ محمد علئ صل اللهم العزة رب عند 
محمدعلئ وبارك اللهم مجيد، حمتد إنك إبراهيم آل وعلن إبراهيم 

حميدإنك إبراهيم آل وعلن إبراهيم علئ باركت كما محمل آل وعلن 
علنترحمت كما محمد أل وعلن محمد علن وترحم اللهم مجيد، 
وعلنمحمد علن ونحن اللهم مجيد، حميد إنك إبراهيم آل وعلن إبراهيم 

مجيد،حميد إنك إبراهيم آل وعلن إبراهيم علن تحننت كما محمد أل 
وعلنإبراهيمم علن سلمت كما محمد آل وعلن محمد علن وملم اللهم 

.حميد إنك إبراهيم آل 
صعيف.درجته؛ 

بنالملك عبد بن حلف القاسم لأبي المرين سد محمد يالملأة العال؛ن رب إلن لقربة ا( 
ثكرال)أ'ا.آ-آ(.
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الأتامض طى والسلام بالصلاة يتعلق بما ا/أنام إتحاف 

السهقيم الثعب ( ٢.٣٣ للحاكم)٢ الحدث محترم معرفة انظر: 
(ائ_اءباض)آ/آير؛ب(م)\/اهوم(اسءة

 ;( ١٣٨٧٢)٦ /Y(٣٣٢نزيه ) اللألئذبل ١( ٠ .٩ ١ ٠ البديع)٧ القول
)آها(القرة)ا،(.

-يعنيوالسفر الحل قي أصليها أن ه الله رمول راأوصاني ذر; أبو قال 
•الّي.٠٠ ^1، وبالصلاة وتر علئ إلأ أنام لا وأن الضحئ- صلاة 

صعيف.درجته! 

١٠البديع)القول ٤( ٧ ٤ ٢ محيي)U/ لابن الفعغاء ■. انظر  القربة( ٠
(٣٣.)

اللهفيقول المحابر ومعهم الحل.يث أصحاب يجيء القتامة يوم كان ررإذا 
نبييلئ ع الصلاة تكتبون كنتم ما طال الحديث أصحاب أنتم I لهم تعالئ 
•الحنة٠٠ إلئ بهم نطلقوا ا. 

موصؤع.درجته! 

^ترصوطت)ا/.أأ(الإمحاف)ه/هه(الخوائد)؛آ؟(اللآل
البديعالقول ( ٤٣القرية)( ٣٧٦٦الميزان)٦; ٢( ٥ / نزيه)١ ٢( ١ ٦ / )١ 

(٤٦٢.٤٦١.)

وعلئو. حال من كان ما حال كل علن لله الحمد فقال عطص ارمن 
الحرادمن وأصغر الذباب من أكبر طيرأ الأيسر نحره من الله أحرج بيته أهل 

لقاطي®.اغفر اللهم I ؤيقول العرش تحت يرفرف 
سخيف.كذب درجته؛ 
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٣٠الأم ض على والسلام بالصلاة يتعلق الأنام؛ط إتحاف 
ءءءسسسءس^^ءءءتنتت[

.( الخرة)٩٧( ٠٢الدح)النول ( ٤٣٣ >أ/ ي م: 
أكثرI اللام عاليه حمريل بهما أتاني عني-هتصمن اح—فغل علي رريا 

والغربا،أاا.والامتغفار بالمحر، علي الصلاة 
جدأ.صعيف درجته 
اودع)ا،مة(ي)وخ(.املاانظر: 

.القيامة،؛يوم صافحته مرة -حمسين يوم في علي صلئ ررْن 
صعيف.درجته: 

القولاودع)أحأ(القرة)»ه(.انظر: 
عليهموفضلتي الأنياء، من غتري يعط لم ما أعطاني وجل عر الله ررإن 
لهيقال ْلكا فبري ووكل الدرجات، أفضل عر الصلاة في لأمتي وجعل 

السمبيالأربعة الأرصن تحوم في ورجلاه العرش، نحت رأمه منهلروس 
ريشةكل تحت ريشة ألف انون ثمجناح كل في جناح ألف انون ثموله 

ويحمدهوجل عز الله بح يلمان نغمة كل تحت زغبة ا ألفثمانون 
أفواهقدميه بطون إلئ رأسه لدن ومن أمتي من علي بملي لمن ويستغفره 

عزالله يبح لسان وفيه إلأ ثبر موصع فيه ليس وزغب ورص وألن 
•يموت® حتن أمتي من عر بملي لن ويتغفر وجل 

موضع.درجته: 

القولاوديع)أهآ(القرة)ة؟(.انظر: 

بناللك عبئ بن حلف القاسم لأبي ارمحين محيي محمد علن بالصلاة العاين رب إلئ القربة )١( 
ذكوال)'ا،(.
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
]تبمء^"^ءا-س—س-ءءءه

مرصواؤإن فقدوهم غابوا إن الملائكة، وهم حلما أوتادأ للمجد ان  ١١
حفحلسوا فإذا عانوهم حاجة محللميوا ؤإن بهم رحبوا رأوهم ؤإن عادوهم 

الفضةنرامحليس بأيديهم ماء العنان إلئ أقدامهم لدن من الملائكة بهم 
اذكروايمولون! الله. رسول علمئ الصلاة يكتبون ذهب من وأقلام 

أبوابلهم فتحت الذكر استفتحوا فإذا الله زادكم نيدوا الله رحمكم 
يخوضوالم ما المن الحور عليهم واطلع ، الدعاء لهم واستجيب ماء ال

.الدكرا؛ حلق يلتمسون الزوار قام أويتفرقوا غيره حديث في 
صعيف.I درحته 

(.١١٨(اكربة)٢٥٣.٢٥٢اكولالJع)^تلر:
وحلعز الله فاذكروا ذلك كان فإذا سيتلمانا يرئ حتئ الحمار ينهق ارلن 
عاليه؛؛.وصالوا 

صعيماحدأ.ت درحته 
لأينالي)؛أ'*ا((ىملاليومواكالة ٥٦الق_ولافع)١^ 

سالحاح)؟مبةا(اصفة)ه/م؛مة(.
•عني® المر قي سألون ما أول لأن عر؛ الصلاة من ررأكثروا 
صعيما.درحته! 

١٠)البدع القول ت انفلر  ٠.)
وقلعثرأ، عض أبلغه فأقول: ملك بها جاءني صلاة عر صار رامن 

والوسهركالمثابة الحنة معي لدحلت واحدة العشرة هازه من لوكانت ت له 
إن• فنهول الرب، إر ينتهي حتن الملك يصعد ثم شفاعتي، لك وحلّت 
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٣٩ا؛؟نام حير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

أبلغه■' وتعالئ تارك فيقول ، واحده مرة نبيك علئ صلئ فلأن بن فلأن 
تيقول ثم المار منك لما واحدة العثرة هد0 من كانت لو له وقل عثرأ عني 

حرفيكل صلاته من يخلق ثم علميتن، في واجعلوها عبدي صلاة عظموا 
.رأسا® وستون ثلاثة ملكا ملكا 

موصؤع.I درحته 

البديع)،هآ(.انذلر:
الرحمنوجه بها يحيي حتئ ملك بها عرج إلأ عر صلن عبد من ررما 

تتنمرعب-ى قبر إلن بها اذموا وتعالئ؛ تارك ربنا فيقول وحل عز 
عينه®.بها وتقر لقاتلها 

صعيف.I درجته 

(.٢٥٥القولالمدع)انفلر 
.® ٤٠٢٥١١في اللتن يعود حتن المار يلج لم واحدة صلاة عر صلئ ررمن 

صعيف.درجته! 

(.٢٥٩القولالثدع)انظر: 
ياهم من قيل ظله® إلأ ظل لا يوم القيامة يوم الله عرش ظل نحت راثلاثة 

وأكثرستي، وأحيا أمتي، من مكروب علن فرج ومن قال: إ الله رسول 
ءالي«.الصلاة 

صعيف.إ درجته 

ر٢٦٣القولالثديع)انظر: 
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الأتامخير على والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 
^هءءءءء—سءغءءءتئثت[

٣٠القول^)انظر:  ٠.)
لمومن سي، ونارك لوالديه، العاق أنفس: ثلاثة وجهي ررلأيرئ 

.يديها؛ين ذكرت إذا علي، يصل 
صعيف.درحته: 

(.٣٠٧القووالديع)انظر: 

اللهثضئ يتكلم أن قيل الصبح يصلي حن صلاة مئة علي صلن ررٌن 
الغربوفى سيعن، له ويدحر ثلاثن، منها له يعجل حاجة، مائة له تعالئ 

وملانكتهالله إن ؤ قال: الله؟ رمول يا عليك الصلاة وكيف قالوا ذلاكا١ مثل 
عالئصل اللهم ( ZDسل-ما وسلموا عته صلوا الذينآ،ةوا ١^١ ي١ اش على بملون 
ئة.تعد حتئ محمد 

صعيف.درحته: 

(.٣٤٨اكولالبدع)انظر: 

عام®.مثي ذنب له غمر صلاة منتي الخمعة يوم علي صلن ررمن 
صعيف.درحته: 

(.٣٧٨البدع)القول انظر: 
الحمعة،ؤيوم الحمعة ليلة إلأ يهبهلون لا نور، من حلقوا ملائكة لله ®إن 

لايكتثوزإلأنور، من وقراطس فضة، من ودوي ذهب من أقلام بأيديهم 
المي."•علن الصلاة 

صعيف.درحته: 
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خيرا/أتامعلى والسلام بالصلاة يتعلق بما الأنام إتحاف 

القولالديع0خّأ(.اظر:
ألف، c5sj^_jعاليه الله صلئ واحدة صلاة الحمعة يوم عر صر ررمن 

ورغحهليئة ألف ألم، عنه وحط نة، حألف ألف له وكتب صلاة، ألف 
•درجة؛؛ ألف ألف له 

اطل.درجه: 

القولاوديع)مآممآ(.اظر:
المانحةبعد ركعة كل قي يقرأ ركعتن الحمعة ليلة يملي مؤمن من ®ما 

عضالله صر مرة؛ ألف يمرأ ثم ب )lC أحد الك م قل ؤ مرة وعشرين ا خم
ومنالمنام، في يراني حتئ المابلة الحمعة تتم لا فإنه الأمي الّثي محمد 

.الدنوبا، له الله غفر رآني 

باطل•درجته؛ 
انظر:

يمي«.أن فبل له غفر اء معاي صر »من 
صعيفا.درحته 

(.٤١١البدع)القول ت انفلر 
عرصلاته ر فإن على، فليصل يه فنبحديث يحدث أن أراد ®من 

.يدكرها،أن وعسئ حديثه، من حلغا 

صعيف.I درحته 

(.٤٢٧القولالبدع)انذلر:
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حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 
^^قسءءءس؛ءءء>قت[

أليأن من أكرم الله فإن علي بالصلاة فابدؤوا حاجة الله سألتم ءاذا 
•الأحرئ® ؤيرد إحداهما فتقضي حاجت؛ن، 
صعيف.درجته 

القولاواوع)هم؛رانفلرث

ررإذاس؛ الله رمحول قال قال؛ عنه الله رصي عود مابن عن رريروئ 
عبدهمحمدأ وأن الله إلأ إله لا أن أسهد I فاليمل طهوره من أحدكم فيغ 

•علي؛' ليصل ثم ورسوله، 
بالوصع.عليه حكم من ومنهم صعيف. ت درجته 
.٣(  ٦٧)الدعاء تصحح انفلر! 

.عليه( بملي من صلاة الخمعة ليلة ياذنيه يسمع الشي. أن ره 
صعتف.I درجته 

تعرضصلاتكم فإن الأغر والنوم الزهراء اللتلة في علي الصلاة رأكثروا ءو 
.يومها( الأغر واليوم الحمعة ليلة الزهراء لليلة واستغفروا قالعولكم علي 

.صعيف درجته! 

المقاصد( ١٥٠ ر الخفاء كشف ( ١٣٣الثذرة)( ٢٤٧أستى)انفلر: 
.( ٢٢ ٥٣الضعيفة)ه/ ٣( ٠  ٦٥الموسوعة)آ/ ٢( ٤ الموافح)٠ ١(  ٤٨)

منة(.أربعن ذنوب عند الله محا مرة أربع؛ن جمعة كل ش علي صلئ ءث)من 
موصؤع.درجته 

١( ٥٣اللألئ)٣(ذيل ٠  ٦٥التزيه)٢; ( ٩٠الموضوعات)تذكرة انفلر: 
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حيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

.٢( ١ ٥ ١ ١/ )٠ الرّوعة ( ١٠٣٥)المجموعة الفوائد 

ثهيدآله كنت ذلك فعل فمن وليلته الخمعة يوم الصلاة علي رأكثروا 
.القيامة( شافعآيوم 
صعيف.درحته 

ضعيفالخاْعريااا(الوب)أ/؟ح،م(.انغلر: 
ؤإنالملائكة، تشهده مشهود فإنه الخمعة يوم علي الصلاة من ه)أكثروا 

قلت:ث قال يقيامنها، حتن صلاته عاي عرإلأعرصت بمالي أحدآلن 
ادأجتاكل أن الأرض علئ حرم الله إن الموت وبعد I قال الموت؟ وبعد 

فrياسحييرزقا•الألياء، 
صعيف.ت درحته 

انفلر:سابنئحة)آأم(الموموءة)؟/'¥'م(.

®إنقال؛ ه المي عن أوص بن أوص حديث من الصحيحة: والرواية 
وفيهقبض، وفيه اللام، عليه آدم حلق فيه •' الخمعة يوم أيامكم أفضل من 

معروضةصلاتكم فإن الصلاة؛ من عر فأكثروا الهنعقة. وفيه الضخة، 
أي- أرمت وقد عليك صلاتنا تعرض وكيف أ الله رسول يا ت قالوا على؛' 

أنالأرض علن حرم قد وجل عز الله ررإف قال.• -؟ بليت قد يقولون 
اللأم«.عليهم الأنبياء أحاد اكل 

سئي)؛ماما(واىإفثللخأبوداود)7ة»ا(وابنأخرجه م: 
والشكاةماجة ابن صحيح في الألباني وصححه ١( ٠ ودح ١  ٦٣ماجة)٦ 

(١٣٦١.)
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على'حيرالأنامواسلم بالصلاة بمابتعلق الأنام إتحاف 

اس

وأهله،العلم علئ يختل وجهد مقصر وعمل مقل جهد هدا الختام وفي 
أعلموالله وتقصيره، بضعفه ؤيعترف خيره، حصول ؤيامل يرجونغعه 

فمنوتقمير حتلآ من لكن وما وحده الله فمن صواب من لكن فما وأحكم 
.ووساوسه الثسهلان مر من به وأمتعيد الله فاستغفر والشيهلان، نفي 

خالصالوجههيجعله وأن عملي، مني يتقبل أن وتعالئ تارك وأماله 
المصر.ونعم الولن نعم إنه عثرتي ويقيل زلي عن يعفو وأن الكرم، 

وتوفناسنته علئ أحينا اللهم هوأهله، مما محمدآق^ نبينا عنا اجر اللهم 
الشريفةيده من وامقنا حوضه، وأوردنا زمرته، قي واحثرنا ملته، علئ 

شفاعتته.من تخلنا ولا أبدآ بعدها نظمأ لا ثربة 
به.فاجمعتا ذكره أممحتتا كما اللهم 
وعلئإبراهيم علئ صليت كما محمد آل وعلن محمد علئ صل اللهم 

كمامحمد آل وعلئ محمد علئ بارك اللهم ، مجيل حميد إني إبراهيم آل 
مجيد.حميد إنك إبراهيم آل وعلن إبراهيم علن باركت 

الحال؛ن.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 
منوالعشرين المامن اكلاثاء يوم وفضله ومنه الله بحمد الرسالة ممت 

المصطفن.هجره من الألف بحد وأربعمائة وعشرين مع سنة صفر نهر 
ومشايخهوالديه وعن عنه الله عفا السلمي الله عبد بن أحمد لكتبه يل0 علن 

ل٠ان.الموحمع ؤإخوانه 
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خيرالأنامعلى والسلام بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 
كبمء^ءءءهءهءعسقءء

ثنمولفصدر 

لأبدكلمة موعظة - الفتوئ خطورة - رالصبر أحرى ورسائل الإحداد - ١ 
ته-ديمين جبر بن الله عبد الشيح/ تقريفل وأهمها القضايا أخطر قي منها 

.ه(  ١٤١)٨ الاحد سلمان الشخ 
الفطروزكاة رممان بشهر تتعلق باطلة واعتقادات ثائعة أخهلاء . ٢ 

محمدبن صالح د/ تق-ديم حبرين ين الله عبد الشيخ تقريفل والعيدين 
الخن)1اةاه(.

عبدالثخ تقريفل الظواهر بعض ومعالخة عليها وما مالها أفراحنا . "١ 
ه(.١٤١٨اليان)الحز 

.ه(  ١٤٢٠)والحبر والعظات الدروس س فيها وما البشر ميد وفاة - ٤ 

مجلد.ه( ١ ٤ ٢ ر٣ والتحاذى والقبور الحنائز في شائعة وأخطاء بيع . ٥ 
مختصر.ه( ١ ٤ ١ ٤ ر والتعازي والقبور الحنائز قي شاثعة وأخطاء بيع . ٦ 

ه(.٧١٤٢٢.أخلأقششسالضياع)'
ه(.١٤٢٣مه)لأبد لليي رتزود 

القطزكاة 9 الاعتكاف 9 ام الم, فء تثت لع حدث مائة خم. ٩ 

والعيدينوالأضحى)'*اآ؛اه(.

النكاح.عاقد يحتاجه فيما الملاح -إنحاف ١ ٠ 
مسائلالأنام محير علن لام والبالصلاة يتعلق مما الأنام -إنحاف ١ ١ 

-ريانمحلق؛ؤيليه وأحكام وفتاوئ ومواطن وبدع وصح وفضائل 
.واللام( الصلاة عليه النبي علمن الصلاة ش تثبت لم أحاديث 
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خيرالأنامعلى وانملأم بالصلاة بمايتعلق الأنام إتحاف 

ايمهرص
اكفة

٠افتاحية 

طثةته 
٧

مقدمة

٢١. .......................الصلاةعلئالنيو.. تعريف 
٢٢ه اض علن الصلاة حكم 

٢٣• •••••••••••••••••••••المي.•علن الصلاة فضائل س
٣١• •••••••••••••••••••••اض.•علن الصلاة مواطن من 

٤٢• •••••••••••••••••••••••••الني.•علن الصلاة صيغ 
.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ . . ٠ . . ٠ « ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ « متدعة صح 

٠٠. ................س.الني علن الملام تتعلق مهمة مائل 
٩٧• .••••••••••••••••••••"ه المي علئ بالصلاة تتعلق فتاوظ 
١١٣• ••••••••••••••••••المي.•علن الملام في بدعة كب 

١١٠الرسالة مراجع من 
١١٨• •••••••••الني.•علئ الملام في تئت لم أحادث سان ملحق 

١٢٠. ؤ . . ١ ١ ّ ٠ ّ . . . الني.. علن الصلاة في نشت لم مشتهرة أحادث 
الخاتمة

١٦٩

١٧٠للمؤلف صدر 

١٧١اصّس 
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