فضـائــل
الصالة على النبي ِّ المختار
صلى هللا عليه وسلم
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بسم هللا الرحمن الرحيم

يا

الحمد هلل ربّ العالمين وأفضلللللال الأللللللت وأممال السيلللللحيد خحت للللليد ا حمد ا د ا
والمر حين وخحت آله وأصحابه والسابعين إلت يوم الدين وبعد،،،
ي صحت
اخحد أيها ا خ المؤ ن باهلل عالت ور وله صحت هللا خحيه و حد أن الألت خحت الن ّ
صََََل َ
علَى النَّبِّي ِّ ا َيا
عن َ
َّللاَ َو َم َالئِّ َكتَهُ يُ َ
هللا خحيه و للللحد جا ت في الندا الربّا ي لحمؤ نين﴿ :إِّ َّن َّ
أَي َها الَّذ َ
س ِّليما ) ،ولهذه الأحوات فوائد مثيرت ال يعحد حأرها
صلعا َ
ِّين آ َمنُعا َ
س ِّل ُمعا ت َ ْ
علَ ْي ِّه َو َ
وقدرها إال هللا حا ه و عالت الذي ربط حك الفوائد بسحك ال أحوات خحت ح ي ه ا مرم صحت
هللا خحيه و حد.
فإن هذه الر للالت حسوي خحت حك الفوائد الم ارمت مما جا ت في اليلنَّت المط َّهرت .فعنا هللا
عالت وإيامد بها.
وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
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فضائل الصالة على النبي
صلَّى هللاُ علي ِّه وسلَّم
يصلي هللا عليه عشر صلعات:
من يُصلي على النبي صحت هللا خحيه و حد
ِّ
روى يحد وأصحاب الينن خن أبي هريرت رضي هللا خنه قال :قال ر ول هللا صحت هللا
ص َالة واحدة صلَّ ٰى هللا عليه عشرا».
علي َ
خحيه و حدَ « :من صلَّى َّ
وروى اإل ام أحمد خن خ دالرحمن بن خوف رضللي هللا خنه قال :رر ر للول هللا صللحت
هللا خحيه و حد فا َّ َعسه حست د ال خلا ،ف يجد فأطال ال يجود ،حست ِ فتُ أو شيت أن يكون
هللا قد وفاه أو ق ضللله ،قال :فجأت أ ر ،فرفأ رأ للله صلللحت هللا خحيه و لللحد قال« :ما لك يا
بش َ ُر ،
عبدالرحمن»؟ قال فذمرت ذلك له ،قال :فقال« :إن جبريل عليه السََالق لال لي :أأ أ ُ ِّ
إن هللا َّ
سَََلَّم عليك سَََلَّمتُ عليه» وفي
عز وجل يقعلَ :من صَََلَّى عليكَ صَََلَّيت عليه ،و َمن َ
روايت« :فسجدتُ هلل تعالى شكرا».
وخن أ س بن الك رضللي هللا خنه ،أن الن ي صللحت هللا خحيه و للحد قال« :من ذُكِّرتُ عنده
علي مرة صلَّى هللا عليه عشرا» أ رجه أحمد وأبو عيد وال خاري
فليُ َ
علي ،ومن صلَّى َّ
ص ِّل َّ
علي
في «ا دب المفرد» وهو خ ند الط را ي في «ا و للللللط» بدون قو له« :ومن صََََََلَّى
َّ
مرة »...إلت آ ره ،ورجاله رجال الأحيح.
علي واحدة صَََلَّى هللا عليه عشَََر صَََلعات ،و ُح َّت عنه عشَََر
وفي روايت« :من صَََلَّى َّ
ََر رجات» أ رجها النيلللائي وابن ح ان في «صلللحيحه» وابن أبي
ورفعت له عشَ ُ
سَََي،اتُ ،
شي ت ،وليس خندهما« :ورفعت» إلت آ ره.
علي صالة واحدة صلَّى هللا عليه ع شر صلعات ،و َح َّ
ط
وأ رجه الحامد بحفظ« :من صلَّى َّ
عنه عشر خ ي،ات».

من صََلى على رسََعل هللا صللحت هللا خحيه و للحد صََلَّى عليه رسََعل هللا
و حد:

صللحت هللا خحيه

علي بَلَغَتني
خن أ س رضي هللا خنه قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد« :من صلَّى
َّ
صََالته وصََليت عليه ،وكت له سََعع ذلك عشَ َُر حسََنات» .رواه الط را ي «في ا و للط»
بإ ناد ال بأس به.

من صلى على النبي صحت هللا خحيه و حد صلَّتْ عليه مالئكة هللا تعالى:

علي
خن أ س رضللي هللا خنه قال :قال ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد« :أكثروا الصََالةَ َّ
يعق الجمعة ،فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه َّ
عز وجل فقال :ما على األرض من مسلم يصلي
عليك مرة واحدة إأ صليتُ أنا ومالئكتي عليه عشرا» .قال الحافظ المنذري :رواه الط را ي.
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وخن خا ر بن ربيعت خن أبيه رضي هللا خنه قال :معت ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد
علي» .رواه أحمد
علي لم ت َ َزل المالئكةُ تصََََلي عليه ما صََََلَّى
يخطب ويقولَ « :من صََََلَّى
َّ
َّ
وابن أبي شي ت وابن اجه واليند حين مما قال الحافظ الهيثمي.
وخن خ دهللا بن خمرو بن العاص رضلللي هللا خنهما قال :من صَََلَّى على النبي صَََلى هللا
عليه وسََلم واحدة ص َلَّى هللا تعالى عليه ومالئكتُه بها سََبعين صََالة ،فَليُ ِّق َّل عب لد من ذلك أو
ِّليُكثر .رواه أحمد وابن ز جويه بإ ناد حين ،وحكمه الرفأ إذ ال جال للجسهاد فيه.

وزيدتْ حسَََناته ،و ُمحيت عنه من
من صَََلى على النبي صلللحت هللا خحيه و لللحد ُرفعتْ رجاتهِّ ،
سي،اته:
روى النيللائي والط را ي خن أبي بُردت بن ِيار رضللي هللا خنه قال :قال ر للول هللا صلحت
علي من أمتي صََالة مخلصََا من للبه ص َلَّى هللا عليه بها عشََر
هللا خحيه و للحدَ « :من ص َلَّى َّ
صََََلعات ،ورفعه بها عشََََر رجات ،وكت له بها عشََََر حسََََنات ،ومحا عنه بها عشََََر
سي،ات» .مما في السرغيب لحمنذري.
وخن أبي طححت ا أللاري رضللي هللا خنه قال :أصلل ح ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد
اليوم َ
يو ا ا َ
ب النفس يُرى
حت
ـشر ،قالوا :يا ر ول هللا أص َ
ط ِيّب النفس يُـرى في وجهه ال ِ ؐ
ط ِيّ َ
َ
في وجهك ال شلللر؟ق فقال صلللحت هللا خحيه و لللحد« :أج ْل أتاني آت من ربي َّ
عز وجل فقالَ :من
صلَّى عليك من أمتك صالة كت هللا له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سي،ات ،ورفع له
عشر رجات ،ور َّ عليه مثلَها» .قال في السرغيب لحمنذري :رواه أحمد والنيائي.

من صَلَّى على النبي صللحت هللا خحيه و للحد كان له ذلك ِّعدْل عشََر رلا أعتقها لعجه
هللا تعالى:

علي
خن ال را بن خازب رضللي هللا خنه أن الن ي صللحت هللا خحيه و للحد قالَ « :من ص َلَّى َّ
مرة َكت َ هللا تعالى له عشََر حسََنات ،ومحا عنه عشََر سََي،ات ،ورفعه هللا عشََر رجات،
َّ
وكن له ِّعدل عشر رلا » .قال المنذري :رواه ابن أبي خاصد.

الصالة على النبي صحت هللا خحيه و حد تستغفر لصاحبها وتؤانسه في لبره:
خن خائشت رضي هللا خنها قالت :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد « :ا ن خ د صحَّت
ي صلللللللت َّإال خرر ب ها َ َحك حست يجي ب ها و جه الرحمن خ َّ و جال فيقو ُل رب نا ار
خح َّ
و عالت :اذه وا بها إلت ق ر خ دي يللسرفر لأللاح ها و َقَر بها خينه» .قال الحافظ اليللخاوي:
أ رجه أبو خحي ابن ال نّا والديحمي في يند الفردوس له.

أجر الصالة على النبي صحت هللا خحيه و حد كقيراط من األجر مثل أ ُحد:
صحت هللا خحيه و حد قال« :من صلَّى
خن خحي بن أبي طالب رضي هللا خنه ،أن ر ول هللا ُُ
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علي صالة َكت َ هللا له ليراطا ،والقيراط مثل أ ُ ُحد» .أ رجه خ دالرزاق.
َّ

الصالة على النبي صحت هللا خحيه و حد سب أن يشفع ر سعل هللا
بصاحبها:

صحت هللا خحيه و حد

روى ابن أبي داود خن أبي بكر الأديق رضي هللا خنه قال :معت ر ول هللا صحت هللا
خحيه و حد في حجت الوداع يقول« :إن هللا َّ
عز وجل لد َو َه لكم ذنعبكم عند اأستغفار ،فمن
علي كُنتُ
اسََََتغفر بنيَّة صََََا لة وفر له ،ومن لال :أ ٰإله َّإأ هللا رج ،ميزانهَ ،و َم ْن َ
صََََلَّى َّ
شفيعه يعق القيامة» .مذا في جل ا فهام :أ رجه الحين بن أحمد ال نا بيند جيد.
وخن أبي الدردا رضلللي هللا خنه قال :قال ر لللول هللا صلللحت هللا خحيه و لللحد« :من صَََلَّى
علي حين يُصب ،عشرا ،وحين يُ ْمسي عشرا :أ ر َكتْه شفاعتي يعق القيامة» .رواه الط را ي
َّ
بإ نادين أحدهما جيد.
وخن أبي بكر الأديق رضي هللا خنه ،قال :معت ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد يقول:
علي ُك ْنت شَََفي َعه يع َق القيامة» رواه أبو حفص ابن شلللاهين في«السرغيب» له،
«من صَََلَّى
َّ
وابن بشكوال ن طريقه.
وروى بكر بن خ دهللا ال ُم َ ي السابعي ،فيما أ رجه أبو للعد في «شللرف المأللطفت» ن
علي عَشََرا من أ َ َّول النهار ،وعشََرا من آخره :نالته شََفاعتي
طريقه رفوخاا« :من صََلَّى َّ
يعق القيامة» .وأ رجه الط را ي بروايت أ رى خن أبي الدردا .

إن الصالة على النبي صحت هللا خحيه و حد تنفي الفقر:
أ رر أبو عيد ب ينده خن مرت بن جندب ر ضي هللا خنه قال :جا رجال إلت الن ي صحت
ل الحدي
هللا خحيه و للللحد فقال :يا ر للللول هللا ا
أقرب ا خمال إلت هللا عالت؟ فقال« :صََََد ُ
ُ
وأ ا ُء األمانة» .قال :فقحت يا ر ول هللا زد ا .فقال « :صالةُ الليل و صع ُق الهعاجر» .قحت :يا
علي تنفي الفقر» .قحت :يا ر ول هللا زد ا .قال:
ر ول هللا زد ا .قال« :كثرةُ الذكر والصالة َّ
الكبير والعل ي َل وذا ال حا جة» .مذا في جل ا ف هام وا لدر
ف فإن فيهم
« َمن أ َّق لع ما
ِّ
فليخف ْ
َ
المنضود.
وروى الحافظ أبو و ت المديني بإ ناده خن هال بن عد رضي هللا خنه قال :جا رجال
إلت الن ي صللحت هللا خحيه و للحد فشللكا إليه الفقر وضلليق العي أو المعاق ،فقال له ر للول هللا
صلللحت هللا خحيه و لللحد« :إذا خلتَ منزلك فسَ ََِّلم ْ
إن كان فيه أح لد أو لم يكن فيه أحدل ،سم سَََلَّم
علي ،والرأ ﴿ لل هع هللا أحد﴾ مرة واحدة» .ففعال الرجال فأدَ َّر هللا خحيه الرزقَ حست أفاض
َّ
خحت جيرا ه وقرابا ه .مذا في الدر المنضود وجل ا فهام والقول ال ديأ.
وروى ال يهقي في الشعب خن أبي هريرت رضي هللا خنه رفوخااَ « :من لرأ القرآن و َح ِّمد
الر وصلَّى على النبي صلى هللا عليه وسلم واستغفر ربه فقد َ
الخير من مظانِّ ِّه».
طلَ َ
َ
وخن الحيللن ال أللري رفوخااَ « :من لرأ القرآن و َحمد ربَّه وص َلَّى على النبي صََلى هللا
الخير ِّمن مظانِّه » .قال الحافظ اليخاوي :أ رجه النميري.
التمس
عليه وسلم فقد
َ
َ
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من صلَّى على النبي صلى هللا عليه وسلم شهد له بها يعق القيامة :
وخند ال خاري في «ا دب المفرد» وأبي جعفر الط ري في « هذي ه» والعُقَيحي بحفظ « :ن
علَ ٰى آ ِّل ِّإ ْب َرا ِّهي َم
علَ ٰى ِّإ ْبرا ِّهي َم و َ
صََََََلَّ يْتَ َ
َلى ُم َح َّمد و َ
علَى آ ِّل ُم َح َّمد ،ك ََما َ
قال :اللَّ ُه َّم َ
صَََََََ ِّل ع ٰ
علَ ٰى
علَ ٰى آ ِّل إِّ ْب َرا ِّهيم ،وت َ َر َّحم َ
علَ ٰى إِّ ْب َرا ِّهيم َو َ
ار ْكتَ َ
علَ ٰى ُم َح َّمد َو َ
َو َب ِّار َ َ
علَ ٰى آ ِّل ُم َح َّمد ،ك ََما َب َ
علَ ٰى آ ِّل ِّإ ْب َرا ِّهيم ،شََََََهدتُ لهُ يع َق القيامة
علَ ٰى ِّإ ْب َرا ِّهيم و َ
علَ ٰى آ ِّل ُم َح َّمدَ ،ك َما ت َ َر َّح ْمتَ َ
ُم َح َّمد َو َ
شفَعَت له بشفاعة» ،قال اليخاوي :وهو حديث حين ،ورجاله رجال الأحيح.
بشها ة ،و َ

من أكثر من الصَََالة على النبي صلللحت هللا خحيه و لللحد يكعن رسَََعل هللا
و حد أولى الناس به :

صلللحت هللا خحيه

روى السر ذي وح ّينه خن أ س رضي هللا خنه أن الن ي صحت هللا خحيه و حد قال« :أولى
علي صالة».
الناس بي يعق القيامة أكثرهم
َّ

در ُ الرجل المصََََل َي
إن بركة الصََََالة على النبي صََََلى هللا عليه وسََََلم وخيراتها ت ُ ِّ
وولدَه وول َد ولده:

روي خن حذيفت رضلللي هللا خنه أ ه قال :الأللللت خحت الن ي صلللحت هللا خحيه و لللحد ُد ِر
الرج َال وولدَه وولد ولده .رواه ابن بشكوال ،مما ذمره صاحب الدر المنضود.

إن الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم زكاةل للمصلي وطهارةل له:

روى ابن أبي شللي ت وأبو الشلليي وغيرهما خن أبي هريرت رضللي هللا خنه قال :قال ر للول
علي زكاة لكم» مما أ رجه أحمد.
هللا صحت هللا خحيه و حد« :صلعا
علي فإن الصالة َّ
َّ
وروى ابن أبي خاصلللد وأبو القا لللد السيمي خن أ س رضلللي هللا خنه قال :قال ر لللول هللا
عليَّ ،
علي ص َلَّ ٰى هللا
صللحت هللا خحيه و للحد« :صََلعا
علي كفارة لكم ،فمن ص َلَّى َّ
فإن الصََالة َّ
َّ
عليه عشرا».مذا في القول ال ديأ لححافظ اليخاوي.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب لنيل رضى هللا تعالى:
سره أن يَلقى
خن خائشت رضي هللا خنها قالت :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد« :من َّ
علي» .قال اليللخاوي :أ رجه
هللا راضََيا» وفي لفظ« :وهع عنه راض ،فليك ِّثر من الصََالة َّ
ا لديحمي في « يلللللل ند الفردوس» له ،وابن خدي في «ال كا ال» وأبو لللللل عد في «شللللللرف
المأطفت» له.

الصَََالة على النبي صَََلى هللا عليه وسَََلم سَََب للحصَََعل على األمان من سَََخط هللا
تعالى:
قربت إلت هللا خ
ي رضلللللي هللا خنه أ ه قال :لوال أن أ يلللللت ذمر هللا خ َّ وجال ا َّ
خن خح ّ
وجال إال بالألللت خحت الن ي صللحت هللا خحيه و للحد ،فإ ي للمعت ر للول هللا صللحت هللا خحيه
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و لللللحد يقول« :لال جبريل :يا محمد! إن هللا َّ
عز وجل يقعل :من صَََََلَّ ٰى عليك عشَََََر مرات
ي بن َ ْخحَد ،و ن طريقه ابن بش ُكوال
استعج األمان من سخ ي» قال اليخاوي :رواه َبق ّ

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب لنيل رحمة هللا تعالى:
خن أ س ر ضي هللا خنه ،خن الن ي صحت هللا خحيه و حد قال« :إن هلل سيارة من المالئكة
أتعا عليهم حفعا بهم ،سم بَعثعا رائدَهم إلى السََََََماء إلى ر العزة
ي لبعن ِّحلَق ِّ
الذكْر ،فإذا ْ
يعظمعن آأء  ،ويَتْلُعن ك تا بك،
ت بار وت عالى ،فيقعلعن :رب نا أتي نا على ع با من ع با
ِّ
ويصلعن على نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم ،ويسألعنك آلخرتهم و نياهم ،فيقعل تبار
وتعالىَ :
وشََََََعهم رحمتي ،فيقعلعن :يا ر إن فيهم فالنا ال َخ اء إنما ا ْوتَبقَهم اوتبالا،
فيقعل تبار وتعالىَ :
وش َعهم رحمتي ،فهم الجلسََا ُء أ يشََقى بهم جليسََهم» .رواه ال ار
و نده حين.

الصَََََالة على النبي صَََََلى هللا عليه وسَََََلم تقعق مقاق الصَََََدلة من األجر ويعم خيرها لجميع
المسلمين:
ُُ
روى ابن ح ان في صلللحيحه خن أبي لللعيد الخدري رضلللي هللا خنه خن الن ي صلللحت هللا
َل على
خحيه و للحد أ ه قال« :أيَّما رجل مسََلم لم يكن عنده صََدلة فليقل في عائه :اللَّ ُه َّم صَ ِّ
ََل على المؤمنين والمؤمنات ،والمسَََلمين والمسَََلمات ،فإنها
محمد عبد ورسَََعلك ،وصَ ِّ
زكََاة .وقللال« :أ يشََََََبع مؤمن خيرا حتى يكعن منتهََاه الجنََة» .أ رجلله ابن وهللب وابن
بشكوال وابن ح ان وإ ناده حين.
قال ابن حجر الهيسمي :رواه أبو يعحت وإ ناده حين.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب ل لكفاية هم الدنيا واآلخرة:

َُّ

ي ِ بن معب رضللي هللا خنه ،قال :مان ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد إذا ذهب ُربُأ
خن أُب ّ
الحيال – وفي روايت :ثحثا الحيال  -قام ،فقال « :يا أي ها الناس! اذ ُكروا هللا ،اذ ُكروا هللا ،جاءت
ي ِ بن معب :فقحت:
الراجفة تتبعها الرا فة ،جاء المعتُ بما فيه ،جاء المعتُ بما فيه» .قال أُب ّ
مثر الألللللت َ خحيك فكد أجع ُال لك ن صللللل ي؟ قال« :ما شََََ،تَ » .قحت:
يا ر للللول هللاق إ ي أ ُ ُ
خير لك» .قحت :فالنأللل َ ؟ قال« :ما شَََ،تَ وإن ز تَ
الربُ َأ؟ قال« :ما شَََ،تَ وإن ز تَ فهع ل
خير لك» ،قحت :أجعال لك
خير لك» .قال :قحت :فالثحثين؟ قال« :ما شََََ،تَ وإن ز ت فهع ل
فهع ل
صل ي محَّها؟ قال« :إذا تُكفَى ه َّمك ويُغفَ َر لك ذنبُك» .رواه السر ذي في ال هد ن «جا عه».
وقال :حين.
وخن َح ان بن نقذ رضلللي هللا خنه ،أن رجلا قال :يا ر لللول هللاق أجع ُال لك َ
ثحث صلللل ي
خحيك؟ قال« :نعم ْ
إن شََ،تَ » قال :الثحثين؟ قال« :نعم» ،قال :فأللل ي محَّها؟ فقال ر للول هللا
صحت هللا خحيه و حد« :إذا يكفيَك هللا ما أه َّمك من أمر نيا وآخرتك» .أ رجه الط را ي في
حيلللللن هذا الحديث الهيثمي ،و ِ ن ق حه
«الك ير» وابن أبي خاصلللللد في «الأللللللت» له ،وقد َّ
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المنذري لشواهده.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم تمحق الخ ايا وأفض ُل من عتق الرلا :
خن أبي بكر الأللديق رضللي هللا خنه قال :الألللت خحت الن ي صللحت هللا خحيه و للحد أ ُ
حق
لحخطايا ن الما لحنار ،واليلللل ُم خحت الن ي صلللحت هللا خحيه و لللحد أفضللل ُال ن ِخسق الرقاب،
وحب ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد أفض ل ُال ن ُ َها ا فس – أو قال :ن ضللرب اليللي
رويناه ن طريق
في للل يال هللا – قال اليلللخاوي :رواه النميري وابن بشللل ُكوال وقوفاا ،ومذا ّ ِ
ه ت هللا بن أحمد ال َمي ُْو ْرقي ،وهو خند السيمي في « رغي ه» وخنه أبو القا للللللد ابن خيللللللامر،
و ن طريقه أبو اليمن بحفظ :الألت خحت الن ي صحت هللا خحيه و حد أفضال ن خسق الرقاب،
وحب ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد أفضللال ن ُ َها ا فُس – أو قال :ن ضللرب اليللي
في يال هللا.
علي عشََرا فكأنما أعتق
وروى ابن وهب :أن الن ي صللحت هللا خحيه و للحد قال« :من س َلَّم
َّ
رلبة» ذمره صاحب «الشفا».
وروى ابن أبي خاصلللد والط را ي خن أبي ماهال رضلللي هللا خنه قال :قال لي ر لللول هللا
علي كل يعق سالت مرات ،وكل ليلة سالت
صلللللحت هللا خحيه و لللللحد« :يا أبا كاهل ،من صَََََلَّى
َّ
إلي كان حقا على هللا ْ
أن يغفر ذنعبه تلك الليلة وذلك اليعق» مما أورده
مرات ،حبا وشَََََعلا َّ
المنذري.

إن الصَََالة على النبي صَََلى هللا عليه وسَََلم هي سَََب ل عظيم في البراءة من النِّفال
والبراءة من النار :
علَ َّي صالة
صلَّ ٰى َ
خن أ س رضي هللا خنه قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حدَ « :م ْن َ
علَ َّي ع ْ
َش َرا ص َلَّى هللا عليه مائة ،ومن ص َلَّى
ص َلَّ ٰى َ
واحدة صََلى هللا عليه بها عشََرا ،و َم ْن َ
علي مائة كت هللا تعالى له بين عينيه براءة من النفال وبراءة من النار ،وأسَََََكنه هللا يعق
َّ
القيامة مع الشَََهداء» .خ اه الحافظ المنذري إلت الط را ي في الألللرير والهيثمي في جمأ
ال وائد.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم هي سب ل عظيم في لضاء الحاجات في الدنيا
واآلخرة :
روى الحافظ ابن َ ْندَ ْه وغيره خن جابر ر ضي هللا خنه قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه
علَ َّي ُك َّل يعق مائةَ مرة لضَََى هللا له مائة حاجة :سَََبعين منها آلخرته،
صَََلَّى َ
و لللحد َ « :م ْن َ
وسالسين منها لدنياه» .قال في جل ا فهام بعد ا أورده :قال الحافظ أبو و ت المديني :هذا
حديث حين.
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الصََالة على النبي صََلى هللا عليه وسََلم سََب في مصََافحة النبي
يعق القيامة :

صََلى هللا عليه وسََلم

روى ابن بش ُكوال ن طريق أبي ال ُم َ
ط ِ ّرف خ دالرحمن بن خييت قال :قال الن ي صحت هللا
علَ َّي في يعق خمسين مرة صافحتُه يعق القيامة».
صلَّ ٰى َ
خحيه و حدَ « :م ْن َ
المطرف أ ه للللللأله خن ميفيت ذلك ،فقالْ :
إن قال
دوس روايتا خن أبي
وذمر أبو الفرر خ
ّ
ٌ
ا
مرر ذلك فهو أحين.
ص ِّال خحت حمد ميين رت :أج أه إن شا هللا عالت ،وإن َّ
الحَّ ُه َّد َ

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم هي نعر لإلنسان يعق القيامة :
روى الديحمي بإ للناده خن ابن خمر رضللي هللا خنهما أن الن ي صللحت هللا خحيه و للحد قال:
نعر لكم يعق القيامة» .أ رجه اليلليوطي
علي ،فإن صََالتكم
علي ل
َّ
« َز ِّينعا مجالسََكم بالصََالة َّ
في الجا أ الأحيح.
أمان لصََاحبها من أهعال يعق القيامة ونجاةل
ل
الصََالة على النبي صََلى هللا عليه وسََلم

له:

خن أ س رضي هللا خنه خن الن ي صحت هللا خحيه و حد أ ه قال« :يا أيها الناس إن أ َ ْنجاكُم
علَ َّي صََََََالة في ار الدنيا ،إنه لد كان في هللا
أكثركُم َ
يع َق القيامة من أ َ ْهعالها ومعاطنها ُ
علَى النَّ ِّبي ِّ ا َيا أَي َها الَّذ َ
صل َ
ِّين آ َمنُعا
عن َ
َّللاَ َو َم َال ِّئ َكتَهُ يُ َ
ومالئكته كفايةل إذ يقعل هللاِّ ﴿ :إ َّن َّ
س َ ِّليما ﴾ اآليت ،فأمر بذلك المؤمنين ليُثيبهم عليه» .قال في (القول
ص َلعا َ
َ
س َ ِّل ُمعا ت َ ْ
علَ ْي ِّه َو َ
ال ديأ) :أ رجه أبو القا للللللد السيمي في (السرغيب) له والخطيب و ن طري قه ابن بشلللللل ُكوال
وأورده اإل ام الي كي بإ ناده في (الط قات).

س ْير على الصراط يعق
الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم هي سب عظيم في تيسير ال َّ
القيامة:

خن خ دالرحمن بن َ ُمرت َ رضي هللا خنه قال :رر خحينا ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد
فقال« :إِّني رأيتُ البارحة عجبا :رأيت رجال من أُمتي يزحف على الصََََََراط مرة ،ويَحبع
علي فأخذتْ بيده فألامته على الصَََََراط حتى جاوزه».
مرة ،ويتعلق مرة ،فجاءته صَََََالته
َّ
المديني في
أ رجه الط را ي في «الك ير» وا لديحمي في الفردوس ،وهو خند أبي و للللللت َ
«السرغيب» ،وقال :هذا حديث حين جداا ،مذا أ رجه الحافظ اليخاوي في القول ال ديأ.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب في زيا ة محبة العبد للنبي
وسلم ومحبة النبي صلى هللا عليه وسلم لـه :

صلى هللا عليه

روى السر ذي خن ابن يللعود رضللي هللا خنه قال ،قال ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد:
ي صلت ا» رواه ابن ح ان في صحيحه.
«إن أولت الناس بي يوم القيا ت أمثرهد خح َّ
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الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم هي سب ل ل َع ْرض اسم المصلي على النبي
عليه وسلم  ،وذكر اسمه في حضرته الشريفة :

صلى هللا

روى ال ار خن خمار بن يا ر رضي هللا خنهما قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد:
علي أح لد إلى يعق القيامة
« ِّإن هللا تعالى َو َّك َل بقبري َملَكا أع اه أسََماء الخالئق ،فال يصَ َِّلي َّ
َّإأ أبلغني باسمه واسم أبيه :هذا فالن بن فالن لد صلَّى عليك».
قال الحافظ المنذري :رواه أبو الشلللليي وابن ح ان ولف ه :قال :قال ر للللول هللا صللللحت هللا
خحيه و لللحدِّ « :إن هلل تبار وتعالى َملَكا أع اه هللا أسَََماء الخالئق ،فهع لائم على لبري إذا
علي َّإأ لال :يا محمد صَََلَّى عليك فالن بن فالن ،لال :فيصَََلي الر
ِّمت فليس أح لد يصَ ََِّلي
َّ
تبار وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشََََََرا» .ورواه الط را ي في الك ير بنحو هذه
الروايت.
سَََ ْمع
وبروايت ثا يت بحفظ :قال ر لللول هللا صلللحت هللا خحيه و لللحد« :إِّ َّن هلل َملَكا أع اه هللا َ
علي عب لد صالة
العبا فليس من أحد يُ َ
علي إِّ َّأ أ َ ْبلَغَنيها ،وإني سألتُ ربي أَن أ ي صلي َّ
ص ِّلي َّ
عشْر أمثالها».
َّإأ صلَّى عليه َ

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم هي سب ل في تذكير الم ْنسي :
روى الللديحمي خن خثمللان خن أبي حرب ال للاهحي رفوخلاا« :من أرا أن يُ َحَ ِّدت بحََديَ
فنسيه فليصل علي ،فإن في صالته علي َخلَفا في حديثهَّ ،
وعساه أن يذكره».
ِّ
َّ
َّ
وخن أبي هريرت رضلللي هللا خنه قال :ن اف خحت فيللله النيللليان فحيكثر الأللللت خحت
الن ي صحت هللا خحيه و حد .أ رجه ابن بشكوال بيند نقطأ.

الصََالة على النبي صََلى هللا عليه وسََلم هي سََب ل لدخعل صََاحبها تحت لل العر
يعق القيامة :

روى الديحمي خن أ س رضلللي هللا خنه رفوخاا « :ل
لل العر يعق القيامةَ :من
سالت تحتَ ِّ
علي» .وخ اه بعضللللللهد لفوائد
َّ
فرج عن مكرو من أُمتي ،وأحيا سََََََنتي ،وأكثر الصََََََالة َّ
الخحعي ن حديث أبي هريرت رضي هللا خنه مما أفاد الحافظ اليخاوي.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب ألن يرع مقعده من الجنة :
خن أ س بن الك رضلللي هللا خنه قال :قال ر لللول هللا صلللحت هللا خحيه و لللحدَ « :من صَََلَّى
ألف مرة لم يمتْ حتى يَرع مقعده في الجنة» رواه ابن شللللللاهين في « رغي ه»
علَ َّي في يعق َ
وغيره ،وابن بشلللللل ُكوال ن طري قه ،وابن للللللمعون في «أ ال يه» ،وأ ر جه الضلللللل يا في
«المخسارت».

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب لنيل المكيال األوفى :
للره أن
خن أبي هريرت رضلللي هللا خنه قال :قال ر لللول هللا صلللحت هللا خحيه و لللحد « :ن ل َّ
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صلللللل ِّال خحت حمد الن ي
يكسال بالمكيال ا وفت إذا صللللللحَّت خحينا – أهال ال يت – فحيقال :الحَّ ُه َّد َ
ا ّ ي وأزواجه أ هات المؤ نين وذريسه وأهال بيسه ،مما صللللللحيت خحت إبراهيد ،إ ك حميد
جيد» .أ رجه أبو داود وخ د بن حميد وأبو عيد.

الصالةُ على النبي صلى هللا عليه وسلم سب ل عظيم في إجابة الدعاء:

روى الحافظ خ دالرزاق بإ لللناده خن ابن يلللعود رضلللي هللا خنه قال :إذا أراد أحدمد أن
ييللللأل هللا عالت فحي دأ بحمده والثنا خحيه بما هو أهحُه ،ثد يأللللحي خحت الن ي صللللحت هللا خحيه
و حد ،ثد ييأل بعد ُ فإ ه أجدر أن ينجح أو يأيب .قال الحافظ اليخاوي :أ رجه أبو خحي ابن
ال نا والديحمي في الفردوس والط را ي في الك ير ورجاله رجال الأحيح.

الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب ل في نيل الثعا العظيم المضاعف:
علي صَََََالة كت هللا له
ي َّ
خن أ ير المؤ نين خح ّ
مرم هللا وجهه رفوخا ا قالَ « :من صَََََلَّى َّ
ليراطا ،والقيراط مث ُل أ ُ ُحد» .خ اه الييوطي في الجا أ الأرير لع دالرزاق را ا ا لحينه.
قال العل ت المناوي في شرح هذا الحديث :أي ثال ج ال أ ُ ُحد في خ َد القَدْر ،وهذا ييسح م
د ول الجنت.

كتابة الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم سب في استغفار المالئكة:
خن أبي هريرت رضللي هللا خنه أ ه قال :قال ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحدَ « :من ص َلَّى
علي في كتا لم ت َ َز ِّل المالئكة يسَََتغفرون له ما اق اسَََمي في ذلك الكتا » رواه الط را ي
َّ
ُ
في «ا و ط» ،والخطيب في « شرف أصحاب الحديث» ،وابن بشكوال ،وفي لفظ ل عضهد:
«لم ت َ َز ِّل المالئكة تسََتغفر له» .وفي آ رَ « :من كت في كتابه صََلى هللا عليه وسََلم لم تَزل
المالئكة تسَََتغفر له ما اق في كتابه» .رواه الط را ي في ا و لللط والخطيب وابن بشلللكوال
والسيمي في السرغيب.
وخن أبي بكر الأديق رضي هللا خنه قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حدَ « :من كت
علي لم يزل في أجر ما لرئ ذلك الكتا » .أ رجه الدارقطني،
عنِّي علما فكت معه صَََََالة َّ
وابن بش ُكوال ن طريقه ،وابن خدي ،وابن الجوزي أيضاا.
وروي وقوف لا ا ن ملم جعفر بن حمللد ،قللال ابن القيد :وهو أشلللللل لله (أي ا قرب إلت
الأحت) ،يرويه حمد بن ِح ْمير خنه ،قال« :من صلَّى على رسعل هللا صلى هللا عليه وسلم
في كتا صلَّت عليه المالئكة ُ
ورواحا ما اق اسم رسعل هللا صلى هللا عليه وسلم في
ودوة َ
الكتا ».
وخن أ س ر ضي هللا خنه قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد« :إذا كان يعق القيامة
يجيء أصََََََحا الحدي ومعهم المحابر فيقعل هللا لهم :أنتم أصََََََحا الحدي  ،طالما كنتم
نبيي ص َلَّى هللا عليه وسََلم ،ان ِّلقعا إلى الجنة» .أ رجه الط را ي خن
تكتبعن الصََالة على ِّ
- 11 -

الدَّ َبري ،خن خ دالرزاق ،خن عمر ،خن ال هري ،خن أ س ،وابن بش ُكوال ن طريقه.

ولد ور ت بعض األحا ي النبعية الشََريفة في فضََل الصََالة على النبي
عليه وسلم في معاضع متعد ة منها :
-1

-2

-3

-4

-5

-6

ص َلى هللا

الفراغ من العضََعء :خن خ دهللا بن يللعود رضللي هللا خنه قال :قال ر للول هللا صللحت
هللا خحيه و لللحد« :إذا فرغ أحدكم من ُ
طهعره فليقل :أشَََهد أن أ إله إأ هللا وأن محمدا
علي ،فإذا لال ذلك فُتحت له أبعا الرحمة» رواه أبو ال شيي
صل
عبده ور سعله ،سم لي ِّ
َّ
الحافظ في «مساب الثواب وفضائال ا خمال» له.
الفراغ من التهجد :أ رر النيلائي وابن اجه أن خائشلت رضلي هللا خنها قالت :منا ُ ِعد
لر ول هللا صحت هللا خحيه و حد وامه وطهوره ،في عثه هللا خ وجال لما شا أن ي عثه
ويأحّي يأ رمعات ،ال يجحس فيهن إال خند الثا نت ،ويحمد
ن الحيال ،فييسا ُ ويسوضأ
ِ
ّ
ييحد ،ثد يأحي السا عت،
هللا
ويأحّي خحت يه صحت هللا خحيه و حد ،ويدخو بينهن ،وال ِ
ِ
ويقعد ،وذمر محمتا حوها ،ويحمد هللا ويألللحي خحت يه صلللحت هللا خحيه و لللحد ثد يُيلللحدّ
يحيما ا يُيمعنا ثد يأحي رمعسين وهو قاخد.
ُ
وعند الدخعل والخروج من المساجد :خن أبي ُحميد ،أو أبي أ َ يد الياخدي رضي هللا
خنهما قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد« :إذا خل أحدكم المسجد فليسلم على
النبي صََََََلى هللا عليه وسََََََلم ،سم ليقل :اللهم افت ،لي أبعا رحمتك ،وإذا خرج من
المسجد فليسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم سم ليقل :اللهم افت ،لي أبعا فضلك»
أ رجلله الط را ي وال يهقي في «الللدخللا » وأبو خوا للت في «صللللللحيحلله» وأبو داود
والنيللائي وابن اجه وابن اليلل ِنّي وابن يمت وابن ح ان في صللحيحهما ،وأصللحه في
يحد.
وبعد األذان :خن خ دهللا بن خمرو بن العاص رضلللي هللا خنهما ،أ ه لللمأ ر لللول هللا
َ
علي،
المؤذن فقعلعا مث َل ما يقعل :سم صََلعا
صللحت هللا خحيه و للحد يقول« :إذا سََمعتم
َّ
لي
علي صَََالة صَََلَّى هللا تعالى عليه بها عشَََرا ،سم سَََلعا هللا تعالى َ
فإنه من صَََلَّى َّ
العسََََيلة ،فإنها منزلةل في الجن ِّة أ تنبغي إأ لعبد من عبا هللا تعالى ،وأرجع أن أ َ
كعن
لي العسََََيلةَ حلَّت له الشََََفاعة» .رواه يللللحد وا ربعت إال ابن
هع أنا ،فمن سََََأل هللاَ َ
اجه ،وال يهقي وابن زَ ْجويه وغيرهد.
خون بن أبي ُج َحيفت قال :مان أبي ن ُ
ي رضللي هللا خنهما،
وفي الخ  :خن َ
ش ل َرط خح ّ
ومان حت المن ر ،فحدثني – يعني – خن خحي رضللي هللا خنه :أ ه صل ِعد المن ر ،فحمد
ير هذه ا ِت بعد
هللا ،وأثنت خحيه ،وصللللحَّت خحت الن ي صللللحت هللا خحيه و للللحد ،وقالُ :
ِيّها أبو بكر ،والثا ي خمر ،وقال :يجعال هللا الخير حيث شا  .أ رجه أحمد.
وفي أول الدعاء وأوس ه وآخره :فقد أجمأ العحما خحت ا سح اب ابسدا الدخا بالحمد
هلل عالت والثنا خحيه ،ثد بالألللت خحت ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد ،ومذلك يخسد
بها لف اا.
فعن جابر بن خ دهللا رضلللي هللا خنهما قال :قال ر لللول هللا صلللحت هللا خحيه و لللحد« :أ
الرامب؟ قالِّ « :إن المس َافر إذا فرغ من حاجته
الراك » قيال :و ا قَدَح َّ
تَجعلعني كقَدَح َّ
ل
ص َّ في لدحه ماء ،فإن كان له إليه حاجة تعضأ منه أو شربهَّ ،
وإأ أ َ َهراله ،اجعلعني
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في أول الََدعََاء وأوسََََََ ََه وآخره» .رواه خ لد ُ ابن ُح َميللد وال ار في يللللللنللديهمللا،
وخ للدالرزاق في «جللا علله» ،وابن أبي خللاصللللللد في الألللللللت ،والط را ي وال يهقي
والضيا .
ومذا في واضأ أ رى نها- :
 -7مالفراغ ن الوضو .
 -8وفي السشهد.
 -9والقنوت.
 -10وخند القيام لحسهجد.
 -11وفي يوم الجمعت وليحسها.
 -12وفي أثنا ك يرات العيد.
 -13والجنازت.
 -14وخند رؤيت الكع ت.
 -15وفوق الأفا والمروت.
 -16وخند الفراغ ن السح يت.
 -17وا سلم ال َح َجر.
 -18وفي خشيت خرفت.
 -19والمحس م.
 -20و يجد الخَي .
 -21وزيارت ق ره صحت هللا خحيه و حد.
 -22وخند رؤيت المدينت.
 -23ورؤيت أثاره الشريفت و واطأه و واقفه ث ِال بدر وغيرها.
 -24ووداخ ِه.
 -25وخند الذبيحت.
 -26وال يأ.
 -27ومسابت الوصيت.
 -28والخط ت لحس ويا.
 -29وفي طرفي النهار.
 -30وخند إرادت النوم.
 -31ولمن ق َّال و ه.
 -32واليفر.
 -33ورموب الدابت.
 -34وخند الخرور إلت اليوق أو الدخوت.
 -35ود ول المن ل.
 -36وافسساح الر ائال وبعد ال يمحت.
 -37وخند اله ّد والكرب والشدائد.
 -38والفقر.
ُ
 -39وخند طنين ا ذن.
الرجال.
 -40و َ دَر ِ ّ
 -41والعُطاس.
 -42والنييان.
- 13 -

-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58

وا سحيان الشي .
والسوبت ن الذ ب.
يعرض ن الحوائا.
وا ِ
وفي ا حوال محها.
وخند لقا اإل وان.
فرق القوم وبعد اجسماخهد.
و ّ
و سد القرآن.
ولحف ه.
وخند القيام ن المجحس.
وفي مال وضأ يُجسمأ فيه لذمر هللا.
وافسساح مال ملم.
وخند ذمره.
و شر العحد ،والوخظ ،وقرا ت الحديث.
واإلفسا .
والقضا .
ومسابت ا مه ،وثواب مسابسها.

كما جاءت أحا ي تحذر من تر الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم منها :
 -1ن سيان طريق الجنة :خن الح يين بن خحي ر ضي هللا خنهما قال :قال ر ول هللا صحت
ئ طريق الجنة» .أ رجه
علي َخ ِّ َ
هللا خحيه و لللللحد َ « :من ذُكرتُ عنده فَ َخ ِّ ئ الصَََََالة َّ
الط را ي والط ري.
قال اإل ام اليخاوي :هذه الروايت أ رجها أبي خاصد وإ ماخيال القاضي ولف هاَ « :من
ئ طريق
ََََََل
ذكرتُ عنده فنسََََََي الصََََََالة
علي فقد َخ ِّ َ
علي» وفي روايت« :فلم يصَ ِّ
َّ
َّ
الجنة».
وخن ابن خ اس رضي هللا خنهما قال :قال ر ول هللا صحت هللا خحيه و حد« :من نسي
ئ طريق الجنة» .رواه ابن اجه والط را ي وغيرهما.
علي خ َ
الصالة َّ
وخن أبي هريرت رضللي هللا خنه قال :قال ر للول هللا صللحت هللا خحيه و للحد« :من نسََي
ئ طريق الجنة» رواه ال يهقي في «ال ُ
شعب».
علي
نسي» وفي روايت« :خ َ
َ
الصالة َّ
 -2وأنه أبخل الناس :خن الحيلللللن بن خحي رضلللللي هللا خنهما ،خن الن ي صلللللحت هللا خحيه
علي» رواه قا لللد بن
بحسَََ امرئ من البخل أن أُذكر عنده فال
ِّ
و لللحد قالْ « :
يصَََلي َّ
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ص َغ ،وابن أبي خاصد ،وإ ماخيال القاضي وغيرهد.
أَ ْ
وخن أ يه الحيلللللين بن خحي رضلللللي هللا خنهد ،خن الن ي صلللللحت هللا خحيه و لللللحد قال:
علي» رواه أحمد في « ينده» ،والنيائي في « ننه
«البخيل من ذكرتُ عنده فلم
ِّ
يصل َّ
الك رى».
وأ رجه الحامد ن طريق خحي بن الحيللللين ،خن أبي هريرت رضللللي هللا خنه أيضللللاا،
علي».
وال يهقي في «الشعب» ولف ه« :البخيل ك َّل البخيل َمن ذكرتُ عنده فلم
ِّ
يصل َّ
وخن أبيهما خحي بن أبي طالب رضلللي هللا خنهد ،خن الن ي صلللحت هللا خحيه و لللحد قال:
علي» رواه النيللائي – وابن بش ل ُكوال ن طريقه ،-
َل
«البخيل من ذُكرت عنده فلم يصَ ِّ
َّ
وال خاري في « اريخه».
خ ْجرت رضللي هللا عالت خنه قال :قال ر للول هللا صللحت
 -3الدعاء باأبعا  :خن معب بن ُ
ضر ا ،فحما ار قت درجت قال« :آ ين» ثد ار قت
هللا خحيه و حد « :أُحضُ روا المنبر» فَ َح َ
الثا يت فقال« :آ ين» ثد ار قت الثالثت فقال« :آ ين».
اليوم شلليأا ا ا منا يللمعهق فقال« :إِّ َّن جبريل
فحما ل قحنا :يا ر للول هللا قد للمعنا نك
َ
َ
ع ََرض لي فقال :بَعُ َد من أ ر َ
رمضََََََان فلم يغفر له ،للت :آمين .فلما ارتقيت الثانية
ََل عليك ،فقلت :آمين .فلما َرلِّيتُ الثالثة لال :بَعُ َد من
لال :بَعُ َد من ذُ ِّكرتَ عنده فلم يصَ ِّ
الكبر عنده أو أحدَهما فلم يُدخاله الجنةَ ،للت :آمين».
أ ر أبعيه
ُ
رواه الحامد في «الميللللللسدر » و قال :صللللللحيح اإل للللللناد ،وابن ح ان في «ثقا ه»
و«صحيحه» ،والط را ي في «الك ير» وال خاري في «ا دب المفرد» و«بر الوالدين»
له ،وإ ماخيال القاضي ،وال يهقي في « ُش َعب اإليمان» و َ مويه في «فوائده» ،والضيا
المقد ي ،ورجاله ثقات.
وأ رى نها:
 -4اإل ار له بحأول الشقا .
 -5والوص بالجفا .
 -6والسنفير ن ر الألت خحيه لمن جحس جحيا ا.
*

*
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*

فعنا هللا عالت باإلمثار والمداو ت خحت ال ألت خحت الن ي الكريد صحت هللا خحيه و حد في
جميأ أحوالنا لنيال اليعادت في الدارين.

خحت ليد ا حمد مما أ ر نا أن ألحي خحيه ،ومما حب أن يُألحَّت خحيه ،و َمما
صل ِّال َ
الحَّ ُه َّد َ
يُحب أن يُألللللحَّت خحيه ،ومما هو أهحُه ومحما ذمره الذامرون وغفال خن ذمره الرافحون ،وخحت
آله وصح ه و ِحّد ،وخحينا عهد أجمعين.

***
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راجأ ال حث
« -1القول ال ديأ في الأللللت خحت الح يب الشلللفيأ صلللحت هللا خحيه و لللحد» لإل ام الحافظ حمد بن
يخاوي رحمه هللا عالت بسحقيق الشيي حمد خوا ه.
خ دالرحمن ال ّ
« -2الألت خحت الن ي صحت هللا خحيه و حد» لحشيي خ دهللا رار الدين رحمه هللا عالت.
« -3شرف المأطفت صحت هللا خحيه و حد» لإل ام الحافظ أبي عد النييابوري رحمه هللا عالت.
« -4فردوس ا ار» لححافظ الديحمي رحمه هللا عالت.

يهدى وال ي اع
حقوق الط أ ساحت
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