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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا  حممد 
اليت ستلي هذه املقدمة ، هي  فالصفحةوعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: 

ة ،فيها  نفحات إميانية ،وإشراقات نبوية ، من  وورقة  قة ، ر  ش  م   صفحة  ديثحنّير
ضمن من  أخرتته وهو حديث ،التسليم احلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأتر 

ت كفى مهرك، :)وهو بعنوان،  على النيب  أحاديث يف فضل الصالة والسالم
يف حياتنا  منهالنفوس، ونستفيد  بهالدروس ، وتستنّي  منهلنأخذ  وي َكفرر لك ذنبك(

 .قدر استطاعتناونعمل به ، 
احلديث مث الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها  ت  ذكر  أنر وخطة الكتاب 

،أو غّيها ، وقد  وهي األصل الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة
، ومل  أعدرل يف العبارة قليال ، أو أضيف ، ومامل اذكر مصدره فهو من استنباطي

للحديث عدة رواايت، فلم أستقص   وقد يكوناستوعب مجيع فوائد احلديث . 
 . مبا ذكرت بذكر أرقام الرواايت األخرى .وإمنا اكتفيت  

هذا وهللا أسـأل أن جيعــل هذا العمـل خالصـاً لوجهه الكرمي وأن ينفع بـه كاتبه وقارئه 
ره  ، وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد .وانش 
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 احلـديـــــث

 
لك  فكم أجعل   ،عليك الصالةَ  ر  ث  ك  : اي رسول هللا إن أ  بن كعب قال: قلت   بر عن أ  

ما شئت فإن زدت فهو خّي »: الربع؟ قال: ت  ل  قـ  « ما شئتَ »من صاليت؟ فقال: 
قلت: فالثلثني؟ « فهو خّي لك تَ د  ز   فإن   ما شئتَ »: النصف؟ قال: قلت  « . لك

لك صاليت كلها؟ قال:  أجعل   :قلت  « ما شئت فإن زدت فهو خّي لك»قال: 
 (1)  « . لك ذنبك ر  ف  كَ وي  ، ك ى مهر فَ ك  ت  إذا »

 فوائد احلديث : من

  . حرص الصحاب على سؤال النيب  (1)
   .  أدب  الصحاب يف سؤال النيب  (2)
 بَ احَ صَ   فأبي  ،يبة هلا أتثّي إجياب على الشخص الط ة  بَ ح  الص   (3)

  .  هبا من ص حبة ، مع خّي البشر  م  ع  ن  ، فأَ    النيب
للناس .وهو من   الصحاب أبر  هذا احلديث وغّيه ، مما نشره (4)

 الع ل م الذي ينفع صاحبه .
 . َفض ل  الصالة والسالم على النيب  (5)
 . َفض ل  اإلكثار من الصالة والسالم على النيب  (6)
 على اخلّي ، واملسارعة إليه . حرص الصحابة  (7)
 (2) قوله:)كم أجعل لك من صاليت( أي : من د عائي . (8)
َر الصالة عليه َجَعل النيب  (9)  يف هذا احلديث أمرا اختياراي . أم 
 إىل الكلر .بدأ ابلربع ، مث تدرج إىل النصف ، مثر إىل الثلثني ، مثر  (11)
 معىن اخلّي : مجاع الربر ، والفضل ، والثواب . (11)
وه احلايل، ر من املكر ور صَ تَ ملا يـ   وقيل: اهلمر   ،والقلقاحل ز ن معىن اهلمر : (12)

  (3) .واحلزن ملا يف املاضي

                                                           

 2/457اكم الصحيحني للح املستدرك علىوقال : حديث حسن صحيح . 2457رقم  4/636سنن الرتمذي  1))
 .929رقم  1/293وحسنره األلبان يف حتقيقه ملشكاة املصابيح  . ووافقه الذهيب وصححه 3578رقم 

 .   5/ 5مد بن عالن الصديقي حمل  دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني   2))
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لغرض   ب  ج  حنو الع   نَ م  إذا أَ  ،جواز ذكر اإلنسان صاحل عمله  (13)
   (4) ( .عليك الصالةَ  ر  ث  ك  إن أ  .من قوله:) كاالستفتاء

هو قول من ال  «لك ذنبك ر  ف  كَ وي  ، ك ى مهر فَ ك  ت  إذا » : قوله  (14)
 ينطق عن اهلوى . فقوله حقر ال مر يَة فيه .

ها . (15)  هللا سبحانه هو الذي يـَغ ف ر الذنوب ، ويسرت 
قيل اخلطيئة يف حق هللا و اخلطااي، هو "الذنوب" و  مَج عه ب:ن  معىن الذ   (16)

. ب  ي  اجل ر م  والعَ وهو :  (5) . العبادتعاىل واإلمث يف حق 
 (6)  

ف ّي:نبكذَ  وي َكف ر  لكَ قوله :) (17) ه حبيث وتغطيت   ،ب  ن  الذ   ر  تـ  سَ  ( معىن الت ك 
   (7) فعل.مبنزلة ما مل ي   يصّي  

 من ط ر ق التعليم : أسلوب السؤال واجلواب . (18)
 .  التحفيز ، وتنشيط العزائم من النيب (19)
 بال واسطة .و األكابر مباشرة ، تلقري العلم من  (21)
 سؤال أهل العلم فيما ي ش ك ل . (21)
 مشروعية السؤال عمرا جيهله اإلنسان ، وأنر السؤال الحرج فيه . (22)
 الناس حتتاج للعامل ، لّيشدهم ، وينّي هلم الطريق . (23)
مهرة الصحاب العالية ، يف أن  جيعل دعاءه مقتصرا على الصالة على  (24)

 ، لعلمه بفضلها ، وعظيم شأهنا . النيب 
 أمهيرة الدعاء يف حياة املسلم . (25)
 . ، وكذا حمبرته ألصحابه   ألبر  حمبرة النيب  (26)
  مكانته عند ربره . ، وعظيم   هللا سبحانه للنيب حمبرة  (27)
 الذي ي عطي الثواب ، وجي  زل العطاء واألجر هو هللا سبحانه . (28)

                                                                                                                                                                      

للفترين  جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبارمادة)اهلمر( . 1/1171 القاموس احمليط للفّيوزآابدي 3))
5/171 . 
 .   5/ 5مد بن عالن الصديقي حمل  دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني   4))
 مادة)ذن ب( . 2/251للفترين  جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار  5))
 ن ب( .ذر المادة) 111ص  التعريفات الفقهية للربكيت  6))
 . 117ص للمناوي  التوقيف على مهمات التعاريف  7))
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ا له على أنه ثر بل فرضه ملشيئته حَ ،له حتديدًا  د  ما شئت( مل َي   قوله:) (29)
لكان أحرى وأوىل، وخوفاً من  ،عبادته لنفسه مجيعه للصالة عليهلو صرف زمن 

  (8) . عليه ابب املزيد ألغلقَ  له حبدر  حدر  أنه لو
أن احلديث ال يعين منع اإلنسان من الدعاء لنفسه  تعلمَ  ينبغي أن   (31)

، فهذا خمالف هلديه العملي ،  واالقتصار على الصالة على النيب مطلقا ،
وإرشاده إىل األدعية املتنوعة ، يف األحوال املختلفة ، كأدعية الصالة ، والصباح 

" هذا  قال علماء اللجنة الدائمة : واملساء ، واالستخارة ، وحنو ذلك .
احلديث ال ينايف أن يدعو اإلنسان ربه ويسأله أموره كلها ابألدعية املشروعة ، 

"فتاوى اللجنة فيجمع بني األمرين " وأن يكثر من الصالة على النيب 
 .(9)( 24/159الدائمة" )

 
 

                                                           

 .   7/ 5مد بن عالن الصديقي حمل  دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني   8))
( موقع اإلسالم سؤال وجواب إبشراف  على النيب  ) فضل اإلكثار من الصالة128455  جزء من فتوى رقم  9))

 . الشيخ حممد صاحل املنجد

 






