فضل الصالة عىل النبي 
ِ
وخصـو بوفصالة ظؾقهه ،وأمركهو بهذفك يف افؼهرنن احلؽهقم،
افرشول افؽريم،
شف ؿدر شقدكو حمؿد
ر
احلؿد هلل افذي ر
و َم رن ظؾقـو بوتبوع هذا افـبي افرحقم ،وح ربى إفقـهو اؿتػهو نثهوره يف افؼهديم واحلهديٌ ،وخه

أههل ههذا افشهلن –

أصحوب احلديٌ  -بوخلصول اجلؿقؾي وافػضل اجلسقم ،وجعؾفم َأوػ افـوس برشوفه افسقد افعظقم :إلـثهورهم
صل ظذ شقدكو حمؿد ونفهه وصهحبه ُأ ِ
ـتوبي وؿرا ة وشامظو من افصالة وافتسؾقم ظؾقه ،افؾفم ِ
وػ افػضهل افعؿهقم
ـح افؾقل افبفقم.
كورمهو ُج َ
صالة وشالم ًو دائؿغ ييض ُ
أمو بعد  ،ظبود اهلل  ،خوؾوا اهلل واتؼهوه  ،وتهلهبوا فؾؼوئهه  ،واظؿؾهوا بطوظتهه  ،واكتفهوا ظهن معصهقته  ،بهذفك أمهرـم
ِ ٍ
ِ
ِ
هر بِ َهام
ربؽم ؾؼول جل صهلكه َ ":يهو َأ ه َُّيهو ا رفهذي َن ن َمـُهوا ا رت ُؼهوا اهللرَ َو ْف َتـْ ُظ ْهر َك ْػ ٌ
هس َمهو َؿهدر َم ًْ ف َغهد َوا رت ُؼهوا اهللرَ إ رن اهللرَ َخبِ ٌ
َت ْع َؿ ُؾ َ
ون " ( احلؼ)88 :
وـهرم ،بوفهدين افؼهويم،
وشف ر
ثم أمو بعد ؾنن اهلل بؼدرته وشؾطوكه ،ورأؾته وإحسهوكه ،بعهٌ شهقدكو حمؿهد  - -ر
وادـفٍ ادستؼقم ،واخلُ ُؾق افعظقم ،واخلَ ْؾهق افسهؾقم ،وأرشهؾه رمحهي فؾعهودغ ،وكجهوة دهن نمهن بهه مهن ادوحهدين،
فؾؿ ْعؼه ،ومهزي ً
ال فؾ ُغؿهي ،ظهن مجقهع
وإموم ًو فؾؿتؼغ ،وحجي ظذ اخلالئق أمجعغ ،وصهػقع ًو يف ادحؼه ،ومػخهر ًا َ
إمي  ،أرشؾه ظذ ِ
ِ
وأوضهح افسهبل ،واؾهس
حغ ؾسة من افرشل  ،ؾفدى به ٕؿو ِم افطهر

ظهذ افعبهود ضوظتهه

وتعزيزه ،وتوؿره ورظويته ،وافؼقوم بحؼوؿه ،وامتثهول مهو ؿهرره يف مػفومهه ومـطوؿهه ،وافصهالة ظؾقهه وافتسهؾقم،
وكؼ شيعته بوفعؾم وافتعؾقم ،وجعل افطر مسدودة ظن جـته ،إٓ دن شؾك ضريؼه واظهسف بؿحبتهه ،وشح
وافصغور ظذ من خوفف أمره ،ؾقو شعي من ُوؾهق فهذفك،
فه صدره ورؾع فه ذـره ووضع ظـه وزره ،وجعل افذفي ر
ؿّص ظن هذه ادسوفك )8(.
ويو ويح من ر
وإن من أظظم حؼو ادصطػى  ظذ أمته ـثرة افصالة وافسالم ظؾقه  ،ؾؼد أمركو ربـو تبورك وتعوػ بذفك ؾؼهول
ِ

ِ

ِ

ِ

جل صلكه  ":إِ رن اهللرَ َو َم َالئ َؽ َت ُه ُي َص هؾ َ
قام " (إحزاب )56 :
ون َظ َذ افـربِي َيو َأ ه َُّيو ا رفذي َن ن َمـُوا َص هؾوا َظ َؾ ْقه َو َشؾ ُؿوا ت َْسؾ ً
1
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وادؼصود من هذه أيي :أن اهلل شبحوكه أخز ظبوده بؿـزفي ظبده وكبقهه ظـهده يف ادهأ إظهذ ،بلكهه يثـهي ظؾقهه ظـهد
افسػع بوفصالة وافتسهؾقم
ادالئؽي ادؼربغ ،وأن ادالئؽي تصع ظؾقه – يعـي تدظوا فه  ، -ثم أمر تعوػ أهل افعومل ه
ظؾقه  ،فقجتؿع افثـو ظؾقه من أهل افعودَغ افعؾوي وافسػع مجقعو.
وإن فؾصالة ظذ رشول اهلل حمؿد  ؾضوئل ظظقؿي  ،أذـر صقئو مـفهو ظهذ شهبقل آختصهور  ،تهذـرة ٕوظ افعظهي
وآظتبور  ،ؾؿن ذفك :
 فضل الصالة عىل النبي : 
 امتثول أمر اهلل ورشوفه . ؾػي صالتك ظذ افـبي حمؿد  امتثول ٕمر اهلل وٕمر رشوفه  ؾعن ـعى بن ُظجرة ؿول :دهو كزفهً{ :إن اهلل
ومالئؽته يصؾون ظذ افـبي يو أُّيو افذين نمـوا صؾوا ظؾقه وشؾؿوا تسؾقام}  .ؿول :ؿؾـو :يهو رشهول اهلل ،ؿهد ظؾؿـهو
افسالم ؾؽقف افصالة ظؾقك؟ ؿول " :ؿوفوا :افؾفم صل ظذ حمؿد وظذ نل حمؿد ،ـام صؾقً ظذ إبراهقم وظذ
نل إبراهقم ،إكك محقد جمقد .وبورك ظذ حمؿد وظذ نل حمؿد ،ـام بورـً ظذ إبراهقم وظذ نل إبراهقم إكهك محقهد
جمقد")2( .
 ادالئؽي تصع ظذ من يصذ ظذ رشول اهلل . ؾودالئؽي تدظوا وتستغػر دن يصذ ويسؾم ظذ كبقـو حمؿد  ؾؼد جو يف مسـد اإلمهوم أمحهد بنشهـود حسهن مهن
ظع صالة مل تزل ادالئؽي تصع ظؾقهه
حديٌ ظومر بن ربقعي ؿول :شؿعً رشول اهلل  خيطى يؼول " :من صذ ر
ظعَ ،ؾ ْؾ ُق ِؼ رل َظ ْبدٌ ِم ْن َذف ِ َك َأ ْو ف ِ ُقؽْثِ ْر "()3
مو صذ ر
 أوػ افـوس برشول اهلل  أـثرهم ظؾقه صالة .ِ ِ
ؾع ِن -اب ِن مسع ٍ
ول اهلل َ " :-  -أ ْو َػ افـ ِ
ود َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ً
ظع َص َ
ال ًة" ()4
ْ َ ْ ُ
َ
روس ِب َي ْو َم ا ْفؼ َقو َمي َأ ْـ َث ُر ُه ْم ر
2
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ومعـى ذفك أن ادؽثرين من افصالة ظذ شقدكو رشول اهلل  هم أؿهرب افـهوس مهن رشهول اهلل  يهوم افؼقومهي
وأوٓهم بشػوظته وأحؼفم بوإلؾوضي من أكواع اخلرات ودؾع ادؽروهوت  ،ؿول اإلموم ابن حبهون يف صهحقحه –
يف معـى ( أوػ افـوس ب )  " :أي :أؿرهبم مـهه يف افؼقومهي ،ؿهول :وؾقهه بقهون ر
أن أوٓههم بهه  -  -ؾقهه أصهحوب
احلديٌ إذ فقس من هذه إمي ؿوم أـثر صالة ظؾقه مـفم " ()5
 ـثرة افصالة ظذ رشول اهلل  شبى دغػرة افذكوب وـشف اهلؿوم .ب بن ـعى ؿول :ـون رشول اهلل  إذا ذهى ثؾثو افؾقل ؿوم ؾؼول« :يو أُّيو افـهوس اذـهروا اهلل اذـهروا اهلل
ؾعن ُأ ّ
جو ت افراجػي تتبعفو افرادؾي جو ادوت بام ؾقه جو ادوت بام ؾقه» ،ؿول ُأب :ؿؾً :يو رشول اهلل إين أـثهر افصهالة
ظؾقك ؾؽم أجعل فك من صاليت؟ ؾؼول« :مو صئً» .ؿهول :ؿؾهً :افربهع ،ؿهول« :مهو صهئً ؾهنن زدت ؾفهو خهر
فك» ،ؿؾً :افـصف ،ؿول« :مو صئً ،ؾنن زدت ؾفو خر فك» ،ؿول :ؿؾً :ؾوفثؾثغ ،ؿول« :مو صئً ،ؾهنن زدت
مه َكَ ،و ُي ْغ َػ ُر َف َك َذ ْك ُب َك» ()6
ؾفو خر فك» ،ؿؾً :أجعل فك صاليت ـؾفو ؿول« :إذا تؽػى َ ر
وادراد بوفصالة هـو افدظو  ،وفقس ادراد افصهؾوات ذات إذـهور وإرـهون  ،ؾوصهتغول افرجهل بوفصهالة ظهذ
افـبي  -  -يؽػي يف ؿضو حوائجه ومفامته .ويف هوتغ اخلَصؾتغ  -أي ـػويي اهلم ومغػرة افذكى  -مجوع خهر
افدكقو وأخرة  ،ؾنن من ـػوه اهلل مهه شؾِم من حمن افدكقو وظوارضفوٕ ،ن ـل حمـهي ٓ بهد هلهو مهن تهلثر اهلهم وإن
ـوكً يسرة  ،ومن ؽػر اهلل ذكبه شؾِم من حمن أخرة ٕ :كه ٓ يوبِق افعبد ؾقفو إٓ بذكوبه.
هل تعؾم أخي افؽريم مو ؾوئدة أن يصع اهلل ظؾقك ؟
افػوئدة أن خيرجك اهلل من ـل ضقق  ،وـل مصقبي  ،وـل مشؽؾي  ،يؼهول اهلل تعهوػ ُ ":ه َهو ا رف ِهذي ُي َصهع َظ َؾه ْق ُؽ ْم
َون بِهودُْ ْم ِمـ ِ َ ِ
وم َال ِئ َؽ ُته فِق ْخ ِرج ُؽم ِمن اف هظ ُؾام ِ
ت إِ َػ افـ ِ
هور َوـ َ
هقام " (إحهزاب  )43 :ؾؽهل مشهؽؾي طؾؿهي ؾهنذا
ُ ُ َ ْ َ
غ َرح ً
َ
َ َ
أصوبك يش من ذفك ؾوفزم افصالة ظذ رشول اهلل  إػ أن خيرجك اهلل من هذه افظؾؿي .
 ) 4موارد الظمآن ح  2389وقال محققه  :إسناده حسن  ,وصححه ابن حبان .
 ) 5اإلحسان فً تقرٌب صحٌح ابن حبان ( )193/3رقم (. )911
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ظع واحدة صذ اهلل ظؾقه ظؼا» ()7
وؿد جو يف احلديٌ أيضو ظن أب هريرة ،أن رشول اهلل  ؿول« :من صذ ر
ؿصي ظجقبي ! هـوك صقخ معورص حيؽي أكه ُأجريً فهه ظؿؾقهي ؿؾهى مػتهوح وبعهدمو أؾهو مهن ادخهدر( افبهـٍ )
ٓحظ ادؿر

اخلوص به صقئو ؽريبو ظذ إجفزة ؾوشتدظى إضبو واحدا تؾهو أخهر حتهى اجتؿهع كحهوا مهن

أربعي ظؼ ضبقبو ودو كظروا إػ إجفزة تغرت وجهوهفم ؾوشهتدظوا ضبقهو نخهر شهوداين ؾتبهغ فهه أن هـهوك دمهو
متجؿعو ظذ افؼؾى  ،ؾؼول فؾؿريض  ٓ :بد أن ترجع مرة أخرى إػ ؽرؾهي افعؿؾقهوت فـػهتح افؼؾهى مهرة أخهرى
وكزيل هذا افدم  ،ؾـزل هذا اخلهز ظهذ ادهريض ـوفصهوظؼي !! ويف ههذه افؾحظهي وؿبهل أن ُيعهده وا ادهريض فغرؾهي
افعؿؾقوت  ،ـوكً هـوك ممرضي فبـوكقي واؿػي ؾؼوفً فؾؿريض  " :صل ظذ افـبي وشتػرج " ؾؼول ادريض يف افتهو
وافؾحظي  :افؾفم صل ظذ حمؿد وظذ نل حمؿد  ،وؾجلة كزل هذا افدم افذي ـون متجؿعو ظذ افؼؾهى  ،وتعجهى
إضبو ـؾفم وؿول افطبقى افسوداين فؾؿريض  :يو صقخ افدم افذي ــو كريد أن كخؾصك مـه ؿد خؾصك اهلل مـهه
!!
ؾوكظر أخي افؽريم إػ زوال افؽرب واهلم بوفصالة وافسالم ظذ رشول اهلل حمؿد . 
 أربع جوائز جمتؿعي بصالة واحدة !!فك أن تتخقل أخي افؽريم أكك فو صؾقً ظذ رشول اهلل  مرة واحدة ؾؾك أربع جوائز وهبوت ظظقؿهي مهن
اهلل تعوػ  ،ؾعن ظن أب ضؾحي إكصهوري ؿهول :أصهبح رشهول اهلل  يومهو ضقهى افهـػس ُيهرى يف وجفهه افبِؼه،
ؿوفوا :يو رشول اهلل ،أصبحً افقوم ضقى افـػسُ ،يهرى يف وجفهك افبِؼه ،ؿهول " :أجهل ،أتهوين نت مهن رب ظهز
وجل ؾؼول :من صذ ظؾقك من أمتك صالة ـتى اهلل فه هبو ظؼ حسـوت ،وحمو ظـه ظؼ شقئوت ،ورؾع فه ظؼه
درجوت ،ورد ظؾقه مثؾفو " (. )8
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اهلل أـز وهلل احلؿد  ،مو أظظم ؾضل اهلل ! وضِقى ظطوئه  ،بصالة واحدة ظهذ كبقـهو حمؿهد  تتحصهل ظهذ ـهل
ور رد ظؾقه مثؾفو " أن اهلل شبحوكه يصع ظذ ظبده ؾرمحه ويضوظف أجهره أو
هذه اهلبوت افعظقؿي  ،ومعـى ؿوفه " َ
يثـي ظؾقه ثـو ظظقام واجلزا من جـس افعؿل ؾؿن أثـى ظذ رشوفه جوزاه بؿثل ظؿؾه بلن يثـهي ظؾقهه ؾقهو هلهو مهن
بشورة مو أشـوهو !.
أُّيو ادبورـون هذه بعض افػضوئل افتي يتحصل ظؾقفو أهل افصالة وافسالم ظهذ رشهول اهلل  وهـهوك ؽهر ذفهك
ممو يعؾؿه اهلل  ،وؿد جو يف إخبور افصحقحي افتحذير وافسهقى مهن افغػؾهي ظهن افصهالة وافسهالم ظهذ افبشهر
افـذير ؾؿن ذفك :
 الرتهوب من ترك الصالة عىل رسول اهلل 
 ترك افصالة ظذ رشول اهلل  بخل ؿبقح !ذـهرت ظـهده ؾؾهم ُيصهل ظهع».
ؾعن حسغ بن ظع بن أب ضوفى ؿول :ؿول رشول اهلل « : افبخقل افهذي مهن
ُ
( (9ؾوفبخقل افؽومل يف افبخل من شؿع اشم افـبي  ومل يصل ظؾقه ،كعم هو بخقل َِٕ رك ُه بخل ظهذ كَػسهه َح ْق ُ
هٌ
حرمفو ص َالة اهلل َظ َؾق ِه ظؼا إِذا هو صذ و ِ
احدَ ة  ،ؿول اإلموم افػوـفوين :وهذا أؿبح بخل وأصـع ُص ٍح مل يبق بعهده
َ
ُ َ
ْ
َ َ
إٓ افشح بؽؾؿي افشفودة)80( .
وافصغور ظذ من ترك افصالة ظذ شقد إبرار
 افذفي رؾؿن شؿع اشم رشول اهلل  ومل يصل ظؾقه ؾؼد بو بوفذل وافصغور ورؽم أكػه ! ؾؼهد جهو يف احلهديٌ ظهن أب
ٍ
ذـرت ظـده ؾؾهم يصهل ظهع ، )88( "...ومعـهى ههذا افؽهالم
رجل
هريرة ،ؿول :ؿول رشول اهلل َ « :ر ِؽم أكف
ُ
اخلطر أن تورك افصالة ظذ رشول اهلل  ظـد شامع اشؿه يؾحؼه ذل وخزي جموزاة فه ظذ تهرك تعظقؿهه فرشهول
اهلل  و خوب وخرس من ؿدر أن يـطق بلربع ـؾامت توجى فـػسه ظؼه صهؾوات مهن اهلل ورؾهع ظؼه درجهوت
 ) 9سنن الترمذي ح  3546وقال  :هذا حدٌث حسن صحٌح غرٌب .
 ) 11فٌض القدٌر . 216 /3
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وحط ظؼ خطقئوت ؾؾم يػعل ٕن افصالة ظؾقه ظبورة ظن تعظقؿه ؾؿن ظ رظؿهه ظظؿه ُه اهلل ومهن مل يعظؿهه أهوكهه
اهلل وحؼر صلكه .
 من ترك افصالة ؾؼد َخطِئ ضريق اجلـي .هل اشتوظبً ذفك ؟! من ترك افصالة ظذ رشول اهلل  ؾؼد ر
ضهل ظهن ضريهق اجلـهي  ،كعهم ؾعهن ابهن ظبهوس،
ؿول :ؿول رشول اهلل « :من كيس افصالة ظعَ ،خطِئ ضريق اجلـي»( )82كعم  ،خوب ؿصده من بخل ظهذ كػسهه
بام يؼربه إػ اجلـي  ،ومن أخطل ضريؼفو مل يبق فه إٓ افطريق إػ افـور !
 يو حرسة ظذ من ترك افصالة ظذ رشول اهلل . يو حرسة ظذ افعبود ! ون أش ًػو ظذ من خؾً جموفسفم ظن ذـر اهلل  ،وافصالة وافسهالم ظهذ شهقدكو رشهول اهلل ، 
أي خزي وكدامي ظذ همٓ ؟!
ؾعن أب هريرة ،ظن افـبي  ؿول :مو جؾس ؿوم جمؾسو مل يذـروا اهلل ؾقه ،ومل يصؾوا ظهذ كبهقفم ،إٓ ـهون ظؾهقفم
ترة ( ،)83ؾنن صو ظذهبم وإن صو ؽػر هلم " ()84
أُّيو اإلخوة من يتحؿل بعهد ذفهك أن يسهؿع اشهم رشهول اهلل  وٓ يصهع ظؾقهه بعهدمو شهؿع ههذه احلرسهات
افعظقؿي ظذ تورك افصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿد  ؟ّ!
أؿول ؿوظ هذا وأشتغػر اهلل ظ وفؽم  ،ؾوشتغػروه إكه ؽػور رحقم .

12

) سنن ابن ماجه ح  918وقال الشٌخ األلبانً  :حسن صحٌح  ,وقال الحافظ فً الفتح ( )168 /11بعد ذكر طرق له َ :و َه ِذ ِه
ُّ
الطرق ٌَش ُّد َبعْ ضهَا َبعْ ضًا .
13
) ومعنى قوله :ترةٌ :عنً حسرة وندامة.
14
) سنن الترمذي ح  3381وقال  :هذا حدٌث حسن.
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اخلطبة الثاىوة :
احلؿد هلل  ،وافصالة وافسالم ظذ شهقدكو رشهول اهلل  ،وظهذ نفهه ومهن وآه وبعهد  ،اظؾؿهوا رمحـهي اهلل وإيهوـم أن
هـوك مواضن يؼع ؾقفو افصالة وافسالم ظذ شقدكو رشول اهلل  ؾؿن ذفك :
 مواطن قد ورد األمر بالصالة علوه يف أوقات كثرية ،فمنها واجب ،ومنها مستحب .
 بعد افـدا فؾصالة :ؾعن ظبد اهلل بن ظؿرو بن افعوص ،أكه شؿع افـبي  يؼول« :إذا شؿعتم ادمذن ،ؾؼوفوا مثل مو يؼول ثم صهؾوا
ظع ،ؾنكه من صذ ظع صالة صذ اهلل ظؾقه هبو ظؼا ،ثم شؾوا اهلل ظ افوشقؾي ،ؾنهنو مـزفهي يف اجلـهي ٓ ،تـبغهي إٓ
فعبد من ظبود اهلل ،وأرجو أن أـون أكو هو ،ؾؿن شلل ظ افوشقؾي حؾً فه افشػوظي» ()85
 ظـد دخول ادسجد واخلروج مـه:ِ
ِ
هول اهللرِ  -  -إ َذا َد َخه َهل ادَْسه ِ
هجدَ َؿه َ
هون َر ُشه ُ
هًَ « :ـه َ
هول :بِ ْس ه ِم اهللرِ
ض اهللرُ َظـ َْفههو َ -ؿو َفه ْ
ؾ َع ه ْن َؾوضِ َؿ ه َي ر
ْ
افز ْهه َهرا َ -ر َ
َوافس َالم َظ َذ رش ِ
ول اهللرِ اف رؾ ُف رم ا ْؽ ِػ ْر ِظ ُذ ُك ِ
محتِهكَ ،وا َذا َخ َهر َج َؿ َ
افس َهال ُم َظ َهذ
اب َر ْ َ
هوب َوا ْؾهت َْح ِظ َأ ْب َهو َ
هول :بِ ْسه ِم اهللرِ َو ر
َ ُ
ر ُ
رش ِ
ول اهللرِ اف رؾ ُف رم ا ْؽ ِػ ْر ِظ ُذ ُك ِ
اب َؾ ْضؾِك» (86( .
وب َوا ْؾت َْح ِظ َأ ْب َو َ
َ ُ
 يف صالة اجلـوزة : ؾنن افسـي أن ُيؼرأ يف افتؽبرة إوػ ؾوحتي افؽتوب  ،ويف افثوكقي أن يصع ظذ افـبي  ، ويف افثوفثي يدظو فؾؿقهً ،ويف افرابعي يؼول :افؾفم ٓ حترمـو أجره ،وٓ تػتـو بعده.
ؾؼد ؿول أبو أمومي بن شفل بن حـقف أخزين رجل مهن أصهحوب افـبهي  :أن افسهـي يف افصهالة ظهذ اجلـهوزة أن
يؽز اإلموم  ،ثم يؼرأ بػوحتي افؽتوب بعد افتؽبرة إوػ رسا يف كػسهه ثهم يصهع ظهذ افـبهي  ، وخيؾه
فؾجـوزة ،ويف افتؽبرات ٓ يؼرأ يف يش

مـفو ،ثم يسؾم رسا يف كػسه)87( .

15

) صحٌح مسلم ح . 384
16
) (صحٌح) انظر حدٌث رقم 1 / 4214 :فً صحٌح الجامع .
12

) األم (. )239/1

7

افهدظو

وهذا من افصحوب يف حؽم ادرؾوع ظذ افصحقح.
 يف افصالة بعد افتشفد :ؾقسن فؾؿصع أن يصع ظذ افـبي  بعهد افتشهفد إول  ،و هى ذفهك بعهد افتشهفد إخهر وههذه مهو
ذهى إفقه اإلموم افشوؾعي وؽر واحد من افعؾام  ،حلديٌ ؾضوفي بن ظبقد ،رض اهلل ظـه ،ؿول :شؿع رشهول اهلل
 رجال يدظو يف صالته ،مل يؿجد اهلل ومل يصل ظذ افـبي  ، ؾؼول رشول اهلل ِ " : 
ظجل هذا" .ثم دظوه ؾؼهول
َ
فه وفغره" :إذا صذ أحدـم ؾؾقبدأ بتحؿقد اهلل ،ظز وجل ،وافثـو ظؾقه ،ثهم فقصهل ظهذ افـبهي ثهم فقهدع بعهد بهام
صو

" (.)88

 يف صالة افعقد:ظن ظؾؼؿي :أن ابن مسعود وأبو موشى وحذيػي خرج ظؾقفم افوفقد بن ظؼبي يومو ؿبل افعقد  ،ؾؼول هلهم :إن ههذا
افعقد ؿد دكو ،ؾؽقف افتؽبر ؾقه؟ ؿول ظبد اهلل :تبدأ ؾتؽهز تؽبهرة تػتهتح هبهو افصهالة ،وحتؿهد ربهك وتصهع ظهذ
افـبي  ثم تدظو ،وتؽز وتػعل مثل ذفك ،ثم تؽز وتػعل مثل ذفك ،ثم تؽز وتػعل مثهل ذفهك ،ثهم تؼهرأ ،ثهم
تؽز وترـع ،ثم تؼوم ؾتؼرأ وحتؿد ربك وتصع ظذ افـبي  ثم تدظو وتؽز ،وتػعل مثل ذفك ،ثم ترـع .ؾؼهول
حذيػي وأبو موشى :صد

أبو ظبد افرمحن(89).

 يستحى ختم افدظو بوفصالة ظؾقه : ؾعن ظؿر بن اخلطوب ؿول :افدظو موؿوف بغ افسام وإر

18

 ٓ ،يصعد حتى تصع ظذ كبقك )20(.

) سنن أبً داود برقم ( )1481وسنن الترمذي برقم ( )3422وصححه  ,وسنن النسائً (. )44/3
19
) قال العماد ابن كثٌر فً تفسٌره ( : ) 422 /6إسناد صحٌح .
21
) سنن الترمذي برقم (. )486

8

 يف نخر دظو افؼـوت:ؾعن احلسن بن ظع ،رض اهلل ظـفام ،ؿول :ظؾؿـي رشول اهلل  ـؾامت أؿوهلن يف افوتر" :افؾفهم اههدين ؾهقؿن
هديً ،وظوؾـي ؾقؿن ظوؾقً ،وتوفـي ؾقؿن توفقً ،وبورك ظ ؾقام أظطقً ،وؿـهي ش مهو ؿضهقً ،ؾنكهك تؼيضه
وٓ يؼه ظؾقك ،وإكه ٓ َي ِذل من وافقً تبورـً ربـو وتعوفقً" (. )28
وزاد افـسوئي يف شــه بعد هذا :وصذ اهلل ظذ افـبي حمؿد.
 يستحى اإلـثور من افصالة ظؾقه يف يوم اجلؿعي وفقؾي اجلؿعي:ؾعن أوس بن أوس افثؼػي ،رض اهلل ظـه ،ؿول :ؿول رشول اهلل " : من أؾضل أيومؽم يوم اجلؿعي ،ؾقه خؾهق
ندم ،وؾقه ؿبض  ،وؾقه افـػخي ،وؾقه افصعؼي ،ؾلـثروا ظع من افصالة ؾقه ،ؾنن صالتؽم معروضي ظهع" .ؿهوفوا:
يو رشول اهلل ،وـقف تعر

ظؾقك صالتـو َو َؿدْ َأ َر ْم ًَ ؟  -يعـي :وؿد بؾقهً  -ؿهول" :إن اهلل حهرم ظهذ إر

أن تلـل أجسود إكبقو ")22(.
 يف خطبتي اجلؿعي :ؾقجى ظذ اخلطقى أن يصع ظذ افـبي  يوم اجلؿعي ظذ ادـهز يف اخلطبتهغ ،وٓ تصهح اخلطبتهون إٓ بهذفك:
ٕهنو ظبودة ،وذـر اهلل ؾقفو شط  ،ؾوجى ذـر افرشول  ؾقفو ـوٕذان وافصالة .هذا مذهى افشوؾعي وأمحهد،
رمحفام اهلل)23( .
 يستحى افصالة وافسالم ظؾقه ظـد زيورة ؿزه : ؾعههن أب هريههرة :أن رشههول اهلل  ؿههول" :مههو مههن أحههد يسههؾم ظههع إٓ ر رد اهلل ظههع روحههي ،حتههى أرد ظؾقههه
افسالم"(24(.
21

) المسند ( )199/1وسنن أبً داود برقم ( )1425وغٌرهم .
22
) المسند ( )8/4وسنن أبً داود برقم ( )1142وسنن النسائً ( )91/3وسنن ابن ماجه برقم ( , )1636وقد صحح هذا الحدٌث
ابن خزٌمة وابن حبان والدارقطنً ,والنووي فً األذكار.
23
) تفسٌر القرآن العظٌم . 424 /6

9

 بعد افػراغ من افتؾبقي :ؿول اإلموم ابن ـثر – رمحه اهلل  -ؿول أصحوبـو ( يعـي افشوؾعقي )  :ويستحى فؾؿحرم إذا ف ربى وؾهرغ مهن تؾبقتهه أن
يصع ظذ افـبي  : دو روي ظن  ...افؼوشم بن حمؿد بن أب بؽر افصهديق ؿهول :ـهون يهممر افرجهل إذا ؾهرغ مهن
تؾبقته أن يصع ظذ افـبي ظذ ـل حول.(25( .
أُّيو اإلخوة افؽرام
وممو يـبغي افتـبقه ظؾقه ظدم إؾراد افصالة دون افسالم ظذ رشول اهلل  ؾؼد ؿول اإلموم افـهووي  -رمحهه اهلل -
 :إذا صذ ظذ افـبي  ؾؾقجؿع بغ افصالة وافتسؾقم ،ؾال يؼتّص ظذ أحدمهو ؾال يؼول" :صذ اهلل ظؾقهه ؾؼهط"،
وٓ "ظؾقه افسالم" ؾؼط .
ؿول احلوؾظ ابن ـثر :وهذا افذي ؿوفه مـتزع من هذه أيي افؽريؿهي ،وههي ؿوفهه{ :يهو أُّيهو افهذين نمـهوا صهؾوا
ظؾقه وشؾؿوا تسؾقام}  ،ؾوٕوػ أن يؼول :صذ اهلل ظؾقه وشؾم تسؾقام(26(.
ويـبغي ـذفك ظدم اختصور افصالة وافسالم ظذ رشول اهلل  ظـد افؽتوبي ؾؼد ك

افعام ظهذ ـراههي ذفهك

الة ظذ افـبي  -  -يف اخلط ب َل ْن ِ
أن ير ِم َز فؾص ِ
ِ
ِ
وكحهو َ
يؼتّص من َ
ذفهك ،ـؿهن
حهرؾغ،
ذفك ظهذ
ر
ؾؼوفوا  :و ُيؽ َْر ُه ْ َ ْ
َ
ِ
َ
افصالة وافت ْرسؾِق ِم.
بذفك إػ
يشر
يؽ ُت ُ
ى (صؾعم) ُ
ذـر افـبي(( :صذ اهللُ ِ
أـتى ظـدَ ِ
وؿدْ َ
افـبهي -
ؾرأيهً
أـتهى (( َو َشه رؾ َم)) ،
ظؾقه))  ،وٓ
ــً
مح َز ُة
ُ
افؽـوينُ (( :
ؿول َ ْ
ُ
ُ
ر
ه
ِ
ِ
ظؾقهه))  ،إٓر
ظهع؟! َ
 -يف ادـو ِمَ ،
َ
ؾؼول ظ :مو َ
ـتبهً:
ذفهكَ (( :ص رهذ اهللُ
ؿهول ؾهام
ـتبهً بعهدَ
ُ
ُ
فك ٓ ُتت هم افصهال َة ر
(( َو َش رؾ َم)) .

24

) سنن أبً داود برقم ( , )2141وصححه النووي فً األذكار .
25
)تفسٌر القرآن العظٌم . 426 /6
26
) المصدر السابق . 429 /6 :
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ظبود اهلل  ،أـثروا دائام وأبدا من افصالة وافسالم ظذ شقدكو وحبقبـهو وصهػقعـو حمؿهد صهؾوات اهلل وشهالمه ظؾقهه ،
ؾوفصالة ظؾقفم – ـام شؿعتم – هبو تػرج اهلؿوم  ،وتغػر افذكوب  ،وترؾع افدرجوت  ،وحتط اخلطقئوت  ،ويصهع
ظؾقؽم رب إر

وافسؿوات .

وأشلل اهلل أن يغػر فؾؿسؾؿغ و ادسهؾامت وأشهلفه شهبحوكه أن يصهؾح أحهوال ادسهؾؿغ أمجعهغ  ،واحلؿهد هلل رب
افعودغ .
كتبه حمبكم  /مجال عيل يوسف فواض
إمام وخطوب بوزارة األوقاف
وباحث ما جستري يف احلديث وعلومه بجامعة األزهر
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