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 الـباب الـثالث

 النبهانيبن إسماعيل  أفضل الصلوات ليوسفتخريج األحاديث فـى كتاب 

مؤلفػمةالػترج .أ

 موكنسبوػإس .ُ

ىواألديبالٌشاعرالػمفلق،العالمةالػمفتػنالورع،الػحٌجةالٌتقيالػعابد،الػمحٌبالػصادؽ،

الػمكثرمنمدائحوتأليفاكنقالكركايةكإنشاءالػمتفانػيفػيحٌبرسوؿاهللصلىاهللعليوكآلوكسلم،

 ُكتدكينا.

بنيوسفإسػماعيلبنزلمدإسػماعيليوسفبن،أبوالػفتوحكأبوالػمحاسنناصرالٌدين

 النبهاين، الٌدين إلناصر نسبتو نبهاػرجاؿ "بِب قريةى أزماف منذ تواطنو قـو يفف" الواقعة ًإٍجًزـٍ( (

مػقدسة،كىياآلفتابعةلقضاءحيفامنأعماؿعكاػفلسطْبمنالبالدالضجانبالشمايلمنأرػال

ِالتابعةلواليةبّبكت.

الػخميسكلديوسفالٌنبهاىن يـو مسكسٌتْبىجرية،ػفػىسنةألفكمأتْبكخفػىقريةًإٍجًزـٍ

.كقدحفظالقرآفبظهرغيبعلىيدأبيو،أمأبوهىوالشيخلو،ُْٖٗأك ميالدية،كنشأفػيإجـز

حس،كالقوة،كحفظالكامل،كنشيطػكربهأيمًٌبالعقل،كالىعهدػكفمانْبسنة.ػذثككافعمرهحينئ

                                                           
.ُِ(،ُِْٓلبناف:دارالػمنهاج،)كسائلالوصوؿإىلشػمائلالرسوؿيوسفبنإسػماعيلالنبهاىن، ُ

الرزؽالبيطار،الشيخِ الثالثعشرعبد فػيتاريخالقرف البشر دارصادربالسنة(،حلية .ُُِٔ)بّبكت:
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يػالعبادة،كلساففصيحج القرآفختمقػميلبقراءةالقرآف،حٌبأنو أياـ،كىفاألسبوعراءة كلثالثة

خيتموثالثمرات.ىذهىيمنعباداتوكتقربوإىلاهللالٍبلوتأثراعظيماىفتنميةنفسو،كىوأيضا

 مالعالمةالذٌكي،كحجةاإلسالـػيوسفالنبهانػيىوالعالح.ػحكحياةصالػىفتربيةكتأديبأبصال

كالػعابد،مت ػال يقى، الرسوؿحػكىو ثناء بالكتابة،ب كسلم عليو اهلل بالصلى كاية،رٌباالػمقتطفة،

ملةالشعر.ػبااإلنشاء،كج

تربيتوكتعلمو .ِ

ال ييدخلو  أبوه كاف حفظالقرآف، فػىاألزىارػكبعدختمو سبعمدرسة ذاؾ إذ ككافعمره

السبت،فػىأٌكؿشهر،ككافأكؿدخولوفيهاعشرةسنة سنةألفكمأتْبكثالثرـٌػحػمللتعلميـو

كثػمانْبىجرية.كىويتعٌلمفيهابكباراألئٌمةكالعلماءالٌناقد،كأىلالشريعة،كاللغة،مناألئٌمةاألربعة

مشهورةىفاإلجتهاد.ػال

مشائخكالعلماءالػذينيعٌلموفالعلـوػنشيطىفالتعلمكطلبإرشادالناصرالدينىورجل

ىفالعلالٌدليلالعقليك متبحرا كتبعمناىجمشائخوىفالعلـوكالنقلي،حٌبأنوصارعادلا كتعلمو،ـو

ميالدية.ثػمرحلإىلبلدآخرلنشرالعلمكخدمتوإىلُِٕٖىجريةأكُِٖٗفػىيهاحٌبشهررجب

مسلموفكيرفعدرجةالٌدين.ػاإلسالـ،لينتفعبوال

حكمةفػىالشاـ،كرئيسػجعلموظِّفامػه،كافيومعركؼ،ككثراٌلذينكجدإرشادػمػكافاس

للدعوةكالعبادة.كقلبوجهدكنيةاإلخالصػموظفباالػالدكلةالعاليةفػىبّبكت.كيعملذلكال
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ىػمشغوؿبذكراهللكتالكةالقرآفكالصالةعلىالنىبصلىاهللعليوكسلمكآلوكصحبو.ككافيشغلف

حصىكراماتوالذمكقعبو.ػّبالتفالبدكفتوقفكسائمأكسهو.ككثهارهبالعبادةفرضاكنػليلوكن

الكرامةىيأمرخارؽللعادةخٌصصألكلياءاهللالذينيقاربوفإليو.ك

بإل احلديث،كتاريخالنىب،كثناءػكقدصنفكتباكثّبةعنأنواعالعلـو هاـمناهلل،مثل:علـو

اإل على كالدِّفاع كالتفسّب، كالقصصسالـللنىب، اهلل، إىل ثناء كالكتاب كخاصتهم، اهلل أكلياء عن

معوالذلػحبعبده،جعلسػكغّبىا.ىذامنفضلاهللككرامتوكقوتوكنصرتولو،فإفاهللإفكافي

يسموبو،كبصرهالذليبصربو.

شيخوفػىوكإبنومنالبنتيوسفالنبهاىنتقيالٌدينالنبهاىن،أرسليوسفبوإىلعسرت

ىنا. لتعلم فػىالعالػثاألزىار مشهور اإلسالـ مؤٌسسحركة النبهاىنجعل اإلستقبلتقيالٌدين مػم

.ُّٓٗحجبالتحريركقعفػىسنةاإلسالـ

كافبعدإدارةالػمعاشمنأعمالوالقاضى،كافأنػهىأكقاتوللكتابةكالعبادة.ثػمذىبإىل

َُّٓيفػىأكؿشهررمضاففىسنةػعاىلالبّبكتكتوفػباألكقات،ثػمرجمدينةالػمنٌورةكسكنبوػال

ّ.لبنافرا،قريبمنبسطافػىبّبكتميالدية.كدفنفػىمقابرباشوُِّٗىجريةأك

                                                           
3
  Http: //www.Khilafah  diakses pada hari rabu  tanggal 33 April 6136, pukul 32.61 WITA 
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حريرجريدةػق(كذىبإىلاآلستانةفعملفػيتُِٖٗ-ُِّٖكتعلمباألزىاربػمصر)سنة

(فتنقلفػيأعماؿالقضاءُِٔٗعإىلبالدالشاـ)ػطبعتها.كرججوائب(كتصحيحمايطبعفػيمػ)ال

(َُّٓحقوؽبّبكت)ػمػحكمةالػإىلأفكافرئيسال

مدة. الػمنورة بالػمدينة كأقاـ ذلك بعد الػحجاز ثػمدخل كعشرة، كثالثػمئة ألف عاـ كحج

البلداف،كقدفاتتعلىالستْبكتاباكألفالػمؤلفاتالنافعةالٌبسارتبػهاالركبافكانتشرتفػيسائر

.كقدعظمذكرهبػماصنفكابتكر،كنظمكنثر،كطبعكنشر،خصوصافػى فػىمػختلفالفنوفكالعلـو

الػجانبالػمحمدماألعظم،فقدخدـالسّبةالػمحمديةكالػجنابالنبومأرفعالػخدماتككقفحياتو

عصرناىذاكالعشرمػعشارهكذلكإلخالصورحػمةاهللعلىذلك،فنشرككتبمالػميػتيسرلغّبهفػى

تعاىل.

عالية بػهمة الػعبادة على كأقبل الػجد، ساعد عن كشػمر أزره شٌد الػمعاش إلػى أحيل كلػما

علىرسوؿاهللصلىاهللعليو الصالة القرآفككثررة كعزيػمةصادقة،كقلبدائبعلىالذكركتالكة

كنػه ليلو فأحيا بومنخوارؽكسلم، مايقـو الفرائضكالنوافل،اليفتػركاليسأـ،حٌبعٌد بإقامة اره

ْالػعادة.ككانتأنوارالعبادةكتعظيمالسنةكالعملبػهاظاىرةعلىكجهوالػمبارؾ.

ربالعامةاألكىلفعادإىلحػمدينةرلاكرا،كنشبتالػكأقاـزيادعلىعشرينسنة.كسافرإىلال

قعنعمريناىزالػخمسَُّٓكفاتوفػىبػّبكتفػىأكائلشهررمضافالكريػمسنة.ككانتقريتو

                                                           
4
 .ُٔ،(ُِْٓلبناف:دارالػمنهاج،)الوصوؿإىلشػمائلالرسوؿكسائلبنإسػماعيلالنبهاىن،يوسف 
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كأعماؿ الطاعات من اعتاده كما أكراده، لقراءة مستوؼ الصحة، تاـ البدف، قوم كىو كالثمانْب،

ٓالػحّب.

كأماشيوخومنها:

ق(،ُِٖٔالشافعي)تق(،الشيخمػحمدالدمنهورمُِٖٗالشيخإبراىيمالسقاالشافعي)ت

ُِّٗ(،الشيخأحػمداألجهورمالضريرالشافعي)تُِٕٖالشيخإبراىيمالػخليلىالشافعي)ت

الشافعي)ت األبيارم الشيخعبدالػهادمنػجا الشيخأحػمدراضيالشرقاكمَُّٓق(، ق(،

الشافع أجباكم صالػح الشيخ الشافعي، اإلشراقي مصطفى الشيخ  مػحمدالشافعي، الشيخ ي،

العشماكمالشافعي،الشيخمػحمدشػمشالٌدينالشافعي)شيخالػجامعاألزىار(،الشيخعبدالرحػمن

الشربيِبالشافعي،الشيخشريفالػحبليبالػحنفي،الشيخفخرالديناليانيةكمالػحنفي،الشيخعبد

ق(،ُِٖٗيخحسنالػًعٍدكمالػمالكي)تالػقادرالرافعيالطرابلسيالػحنفي)الشيخركاؽالشواـ(،الش

الشيخمػحمدركبوالػمالكي،الشيخحسنالطويلالػمالكي،الشيخمػحمدالبسيونػيالػمالكي،الشيخ

ٔيوسفالػربقاكمالػحنبلي)الشيخركاؽالػحنابلة(.







                                                           
ُٕ(،ُِْٓلبناف:دارالػمنهاج،)وؿإىلشػمائلالرسوؿكسائلالوصيوسفبنإسػماعيلالنبهاىن، ٓ

6
 .ُٓ،وؿإىلشػمائلالرسوؿكسائلالوص،النبهاىن  
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 مؤلفاتو .ّ

كمنمؤلفاتالنبهاينمنها:

جنةفػيأذكارالكتابكالسنة)ط(،الػمػجموعةػجامعكراماتاألكلياء)طرللداف(،رياضال

النبهانيةفػيالػمدائحالنبوية)طأربعةأجزاء(،كسائلالوصوؿإىلشػمائلالرسوؿ)ط(،أفضلالصلوات

معجزاتالنبوية)ط(،ػمْبفػيالػعلىسيدالسادات)ط(،تػهذيبالنفوس)ط(،حجةاهللعلىالعال

الفتحالكبّب)طثالثةرللدات( مػهتدينفػيدالئلالنبوة)ط(،السابقاتالػجيادفػيمدحػ،نػجـو

مػحمدية)ط(،خالصةالكالـفػيترجيحػالمؤبدآلؿزلمد)ط(،األنوارػؼالسيدالعباد)ط(،الشر

محمدية)ط(،األساليبالبديعةػديناإلسالـ)ط(،ىادمالػمريدإىلطرؽاألسانيد)ط(،الفضائلال

ٕالصحابةكإقناءالشيعة)ط(،منتخبالصحيحْب)ط(.فػيفضل

كفػىكتابوجامعكراماتاألكلياءمؤلفاتومنها:

منأحاديثالػبحارل كالَبىيب الَبغيب صاحب ذكره بػما خاصا جعلو إتػحاؼالػمسلم،

األحا التألػيف، أسباب الػنصارل، مدارس من الػمسلمْب تػحػذير فػى الػحيارل إرشاد ديثكمسلم،

األربعْبفػىأمثاؿأفصحالػعالػمْب،األحاديثاألربعْبفػىكجوبطاعةأمّبالػمؤمنْب،األربعْبأربعْب

منأحاديثسيدالػمرسلْبصلىاهللعليوكسلم،الػربىافالػمسددفػىإثباتنبوةسيدنازلمدصلى

مهداةفػىفضلالصالة،كحسنالشرعةاهللعليوكسلمكدليلالػتجارإلػىأخالؽاألخبار،كالػرحػمةالػ

                                                           
  .ُِٖ،ٖ .ج(،َُٖٓ،للملييْب العلم دار :يركت)اإلعالـ الزركيلى، الٌدين خّب ٕ
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فػىمشركعيةصالةالظهربعدالػجمعة،كرسالةالػتحذيرمناتػخاذالصوركالتصوير،كتنبيواألفكار

الدالالتالػواضحات،شرح كاحدة، طبعتفػىمػجموعة  علىالكفار.ككلها إقباؿالدنيا لػحكمة

الػمنامي الػمبشرات كيليها الػخّبات، الغرٌاء،دالئل  السنة كمدح الػبدعة ذـ فػى الصغرل الرائية ة،

اإلستغاثةالكربالبأسػماءاهللالػحسُب،الصلواتااللفيةفػىالكماالتالػمحمدية،الرائيةالكربال

القوؿالػحقفػى الػحيارل، إرشاد األناـفػىإتباعديناإلسالـكمػختصر سعادة فػىمػجموعةمنها

الػ سيد رجالػها،مدح كأسػماء النبوة الػمدائح فػى النبهانية الػمجموعة كسلم، عليو اهلل صلى خلق

الشفيعصلىاهللعليو فػىمولد الػبديع الػنظم اهللالػحسُب، بأسػماء فػىاإلستغاثة الغرٌاء  الػمزدكجة

دالشافػىيشملعلىكسلم)طبعحديثا(،طيبةالغراءفػىمدحسيداألنبياءصلىاهللعليوكسلم،الور

األدعيةكاألذكارالنبوية،تفسّبقرةالعْبمنالبيضاكلكالػجاللػْب،جامعالثناءعلىاهللكىويشمل

علىجػملةمنأحزابأكابراألكلياء،جامعالصلواتعلىسيدالسادات،جواىرالػبحارفػىفضائل

الػمختارصلىاهللعليوكسلم)طبعحديثا(،دي وافالعقوداللؤلؤيةفػىالػمدائحالنبوية،رياضالنىٌب

الػجنةفػىأذكارالػكتابكالسنة،سبيلالػنجاةفػىالػحٌبفػىاهللكالبغضفػىاهلل،سعادةالدارينفػى

الػمختارصلىاهللعليو الصالةعلىسيدالػكونْبصلىاهللعليوكسلم،صلواتاالخيارعلىالنىٌب

ناءعلىسيداالنبياءصلىاهللعليوكسلم،سعادةالػميعادفػىموازنةبانتسعاد،كسلم،صلواتالث

مثاؿنعلوالشريفصلىاهللعليوكسلمكذكرحولوكثّبامنالفوائد،مفرحالقلوبكمفرحالكركب
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ألحزابكىوكتاباحتولعلىكثّبمناألدعيةالثابتةباألحاديثالنبويةالصحيحةككثرمنالفوائدكا

الػمهتدينفػىمعجزاتوصلىاهللعليوكسلمكالرٌدعلىأعدائوإخوافالشياطْب. ٖالػمهنة،نػجـو

فػي اإليػمانية الػبشائر كىي: مػؤلفاتو الدنػية، الػمواىب من الػمحػػٌمديٌػة األنوار كتابو كفػى

،شواىدالػحقفػياإلستغاثةبسيدالػمبشراتالػمنامية،النظم،الػهمزةاأللفيةفػيمدحسيداألنبياء

الػخلقصلىاهللعليوكسلم،األساليبالػبديعةفػىفضلالػصحابةكإقػناعالػسنة،قصيدةسعادةالػمعاد

حػزب الػحسُب، بأسػماء اإلثتغاثة فػي الغراء الػمزدكجة الشريف، نعلو مثاؿ سعاد، بانت موازنة فػى

عليوكسلم،أحسنالوسائلفػينظمأسػماءالنبػيالػكاملصلىاإلستغاثاتبسيدالساداتصلىاهلل

اهللعليوكسلم،األسػمىفػيمالسيدنامػحمدصلىاهللعليوكسلممناألسػماء،دليلالػتجارإلػى

بعد الظهر صالة مشركعية فػي الشرعة حسن الصالة، فضل فػي الػمهداة الػرحػمة األخبار، أخالؽ

الػتحذيرمناتػخاذالصوركالتصوير،تنبيواألفكارلػحكمةإقباؿالدنياعلىالػكفار،الػجمعة،رسالة

إرشاد مػختصر اإلسالـ، دين اتباع فػي األناـ سعادة اهلل، على الػجهة استحالة فػي االشتباه رفع

كمسلم، الػبخارم أحاديث من كالَبىيب الػَبغيب صاحب ذكره بػما الػمسلم إتػحاؼ الػحيارل،

الػمبشراتالػمنامية،تفسّبقرةالػعْبمنالػبيضاكمكالػجاللْب،أربعوفحديثافػيفضائلأىلالػبيت،

فػيأربعْبصيغةفػيالصالةعلىالنيبصلى فػيفضلأربعْبصحابيا،أربعوفحديثا أربعوفحديثا

ضلأبػيبكركعمر،أربعوفاهللعليوكسلم،أربعوفحديثافػيفضلأبػيبكر،أربعوفحديثافػيف

                                                           
1
-ّٗٓ،ِج.ق(،ُُّْ)لبناف:دارالفكر،جامعكراماتاألكلياءإسػماعيلالنبهاين،يوسفبن   

ٓٗٓ. 
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حديثافػيفضلعثػماف،أربعوفحديثافػيفضلعلي،أربعوفحديثافػيفضلعمر،أربعوفحديثافػي

الػكربل، الرائية  الػقصيدة كالػمجاىدين، الػجهاد األحاديثاألربعْبفػيفضل إالاهلل، الو فضلال

صلواتاألربعػْبلألكلياءاألربعػْب،الػخالصةالوفيةفػيالسهاـالصائبةألصحابالدعاكلالػكاذبة،ال

رجاؿالػمجموعةالػنبهانية،غزكاتالرسوؿصلىاهللعليوكسلم،خالصةالػبياففػيبعضمآثرموالنا

 ٗالسلطافعبدالػحػميدالثانػيكأجدادهآؿعثماف

 تعريفالكتاب .ب

 بواعثالتأليف .ُ

تفك أنو قاؿالنبهاينفػيكتابو كما أعمالو كقلة  ذنوبو فعظمبذالكرتفػيكثرة الصاحلة

كغلبخوفوعلىرجاءاهللتعاىلالػهامالتأليفىذاالكتاب،كيرغبالنبهاينفػيالتأليفلػتقربإىل

َُالئق.اهلل،كالوسيلةلتقٌربإىلاهللبطاعةرسولوألفرسولوأعظمالوسائلكأفضلاخل

 حثالكتابػترتيبب .ِ

ترتيبالبحثفػىىذاالكتابعلىقسمْبكمايلي:

 ُُبدأبكلمةالناشركخطبةالتمهيد. (أ

                                                           
2
(،ُُٕٗلبناف:دارالكتبالعلمية،)األنوارالػمحمديةمنالػمواىبالدنيةيوسفبنإسػماعيلالنبهاين،  

ّ-ٔ. 

 .ٖ-ٕ ،(ََِْ،)دارالكتباإلسالميةالصلواتأفضليوسفبنإسػماعيلالنبهاين،َُ
 . ٖ-ٓ،الصلوات أفضل  النبهاين،  ُُ
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القسماألكؿ:كيشتملعلىسبعةفصوؿ،كىي: (ب

ُِمنسورةاألحزب.ٔٓالفصلاألكؿفػيتفسّباآلية-

ُّالصالة.الفصلالثاينفػياألحاديثالٍبكردفيهاالَبغيبفػي-

ال- جػمعةكليلتهاكبيافػالفصلالثالثفػياألحاديثالٍبكردفيهااحلثعلىالصالةعلىالنيبيـو

ُْحكمةذلك.

الفصلالرابعفػياألحاديثالٍبكردفيهاالَبغيبفػياإلكثارمنالصالةعلىالنيبصلىاهللعليو-

ُٓكسلمكمايتعلقبذلكمنالنقوؿ.

فػياألحاديثالواردفيهاذكرشفاعتةالنيبصلىاهللعليوكسلملػمنيصليعليوالفصلالػخامس-

ُٔأكالَبغيبفػيالصالةعليومطلقا.

الفصلالسادسفػياألحاديثالٍبكردفيهاالتحذيرمنترؾالصالةعلىالنيبعندذكرهصلىاهلل-

ُٕعليوكسلمكالنقوؿالٍبتناسبذلك.

                                                           
 .ٗ،(ََِْ،)دارالكتباإلسالميةأفضلالصلواتيوسفبنإسػماعيلالنبهاين، ُِ

 .ِٖ-ِّ،أفضلالصلواتالنبهاين،   ُّ
 .َّ-ِٖ،أفضلالصلواتالنبهاين،   ُْ
 .ّٖ-َّالصلوات، أفضل  النبهاين،  ُٓ

 .ْْ-ّٗالصلوات، أفضل النبهاين،  ُٔ
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فػيبيافالفوائدالػجمةكادلنافعادلهمةالٍبحتصلفػيالدنياكاآلخرةلػمنيصلىعلىالفصلالسابع-

ُٖالنيبصلىاهللعليوكسلم.

ُٗالقسمالثاينيشتملعلىسبعْبكيفيةللصالةعلىالنيبصلىاهللعليوكسلم.ج(

َِالػخاتػمةيشتملعلىسبعقصائد.د(

ُِ(.فهرس.ق

طبعالكتاب. 3

حثاالحاديثيعِبالكتابالػمطبوعدارػكتابأفضلالصلواتالٍبتكوفمرجعايفبأماك

باألناقة الػموسومة اجلديدة، بالطبعة الكتاب ىذا اإلسالمية الكتب دار تقدـ اإلسالمية. الكتب

بكالرشاقةالٍبتػمتازبالػجودةفػيالضبطكالػجماؿفػيالطبعمعدقةتصحيحألفاظوكحسنترتي

متقدمة.ػفقراتو،بػجانبتػحليتوبعالماتالَبقيمالٍبخلتعنهاطبعاتىذاالكتابال

الدين ىذا لتعاليم كنشرا السمحة اإلسالمية للشريعة خدمو اإلسالمية الكتب دار تزاؿ كال

الدينية الكتب كنشر طبع فػي جهدىا قصارل تبذؿ التزاؿ الشريفة، النبوية للسنن  كإحياء النّبة
                                                                                                                                                                      

 .ْٕ-ْ،(ََِْ)دارالكتباإلسالمية،أفضلالصلواتيوسفبنإسػماعيلالنبهاين،  ُٕ

 .ٔٓ-ْٖ،أفضلالصلواتالنبهاين،  ُٖ
   .ُٖٖ-ٕٓ،أفضلالصلواتالنبهاين،  ُٗ
 .ِٗٔ-ُٖٗ،أفضلالصلواتالنبهاين،  َِ
 .ِِٕ-َِٕالصلوات، أفضل النبهاين،  ُِ
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بأكملصورىاكأنتمفوائدىا.كماالتزاؿتفتحأبيابػهاكاسعالالخَباعاتالبناءةمنقبلالقراءالكراـ

ألجلاحلصوؿعلىزللالقبوؿعنداخلواصكالعواـ.

ميالديةمندارالػكتباإلسالمية،ََِْىجريةأكُِْٓىذاالػكتابأٌكؿطبعةفػىسنة

ِِ.ِِٕلونوأحضركجػملةصفحو طبعةاألكىل، البحثىيككتابالػٍبأستعملفػىىذه

  مصادراألحاديثكمرتبتهاج.

عددىامخسكسبعوفحديثا، بهانػيفػيكتابوأفضلالصلواتالنأمااألحاديثالٍبكتبها

: تلى عشركما ثالثة يوجد  الثالث الفصل فػي حديثا، كعشرين ثالثة يوجد الثانػي الفصل فػي

كفػيحديثا، حديثا، عشر الػخامسيوجدمخسة فػيالفصل حديثا، فػيالفصلالرابعيوجدعشرة

الباحثةفػىبػحثهاالفصلالسادسيوجدأربعةعشرحديثا.كأٌمااألحاديثا إحدلعشرٌلٌبستقـو

حديثافقط،ألٌفذلكاألحاديثتوجدمصادره،ألٌفىذاالػبحثتبحثعناألحاديثاٌلٌبتوجد

مصادرهفقط،كماتلى:

أربعالبحثفػىالٌَبغيبفػىالصالة اجلػمعةكليلتهالو أحاديث،الػحثعلىالصالةعلىالنيبيـو

كبيافحكمةذلكلوحديثكاحد،عنالَبغيبعلىاإلكثارمنالصالةعلىالنيبصلىاهللعليو

منيصلىعليوكالٌَبغيبفػىصالةلوكسلملوحديثكاحد،ذكرشفاعةالنىبصلىاهللعليومػ

                                                           
66

 .ٓ،(ََِْ)دارالكتباإلسالمية،أفضلالصلواتيوسفبنإسػماعيلالنبهاين،   
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كالنقوؿالٍب حديثكاحد،عنالتحذيرمنترؾالصالةعلىالنيبعندذكرهصلىاهللعليوكسلم

تناسبذلكأربعةأحاديث.عدداألحاديثالٌبتبػحثإحدلعشرحديثا.

 فػيالَبغيبعلىالصالة األحايث.ُ

ةنصىلَّىاهللعىلىٍيًوبًأ(.قاؿرسوؿاهللصلىاهلل اػعليوكسلم:"مىٍنصىلَّىعىلىيَّصىالى  ِّ.هىاعىٍشرن

حديثيوجدفػىكتابصحيحمسلمفػىكتابالصالةفػىبابإستػحبابالقوؿمثلػىذاال

،ِْٖقوؿالػمؤٌذفلػمنسػمعوثػميصليعلىالنيٌبصلىاهللعليوكسلمثػميسأؿاهللالوسيلة،رقم

،بلفظكمايلى:ِّٕ،ص.ُج.

يػٍوىةى،كىسىًعيًدٍبًنأىِبّْٖ) ،عىٍنحى كىٍىبو اهلًلٍبني ثػىنىاعىٍبدي ةىاٍلميرىاًدم ،حىدَّ سىلىمى ٍبني ثػىنىازليىمَّدي ،(حىدَّ أىي وبى

ٍعًبٍبًنعىٍلقىمىةى،عىٍنعىٍبًدالرَّحٍػىمػكىغىٍّبًىً ًنٍبًنجيبػىٍّبو،عىنٍػاعىٍنكى ػػًمػعىٍبًداهلًلٍبًنعىٍمرًكٍبًناٍلعىاًص،أىنَّويسىمى عى

: يػىقيوؿي كىسىلَّمى صىلَّىاهلليعىلىٍيًو عىلىيَّ،فىًإنَّويمىٍنػػًمػًإذىاسى»النَّيبَّ ُثيَّصىل وا يػىقيوؿي مىا ًمٍثلى ،فػىقيوليوا اٍلميؤىذِّفى ٍعتيمي

ةنصىلَّىاهلل صىالى ػًعىلىٍيًوبصىلَّىعىلىيَّ تػىٍنبىًغيًإالَّ هىاعىٍشرنا،ُثيَّسىليوااهللىيلىاٍلوىًسيلىةى،فىًإنػَّهىامىٍنزًلىةهيفاجلٍىنًَّة،الى

لً ،فىمىٍنسىأىؿى أىنىاىيوى ِْ«.ياٍلوىًسيلىةىحىلٍَّتلىويالشَّفىاعىةيػلًعىٍبدوًمٍنًعبىاًداهلًل،كىأىٍرجيوأىٍفأىكيوفى

                                                           
 .ِّ(،ََِْدارالكتباإلسالمية،)أفضلالصلوات،يوسفبنإسػماعيلالنبهاين ِّ

 الكتب دار:بّبكت)مسلم صحيح ،النيسابورل القشّبل احلٌجاج بن مسلمالػحسْب اىب االماـ ِْ
 .ِّٕ،ُ.ج(، ََِٖالعلميو،
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يضايوجدفػىكتابسننأِبداكدلإلماـأِبداكدالسجستاينفػىكتابالصالةفػىبابماكأ

،بلفظكمايلى:ُّٖ،ص.ُ،ج.ِّٓمؤٌذفرقمػمػعالػيقوؿإذاس

،عىًناٍبًنلى-ِّٓ كىٍىبو ثػىنىااٍبني سىلىمىةى،حىدَّ ٍبني ثػىنىازليىمَّدي يػٍوىةى،كىسىًعيًدبٍػحىدَّ ،عىٍنًهيعىةى،كىحى ًنأىِبأىي وبى

ٍعًبٍبًنعىٍلقىمىةى،عىٍنعىٍبًدالرَّحٍ عىالنَّيبَّصىلَّىاهلليػكى ًنٍبًنجيبػىٍّبو،عىٍنعىٍبًداللًَّوٍبًنعىٍمًركٍبًناٍلعىاًص،أىنَّويَسًى مى

: يػىقيوؿي فػىقيوليواًمٍثلىمىػًمػًإذىاسى»عىلىٍيًوكىسىلَّمى ُثيَّصىل واٍعتيمياٍلميؤىذِّفى ةن، ايػىقيوؿي صىالى ،فىًإنَّويمىٍنصىلَّىعىلىيَّ عىلىيَّ

كىجىلَّلػًصىلَّىاللَّويعىلىٍيًوب اعىٍشرنا،ُثيَّسىليوااللَّوىعىزَّ ًلعىٍبدوًمٍنػًهى تػىٍنبىًغيًإالَّ امىٍنزًلىةهيفاجلٍىنًَّةالى ياٍلوىًسيلىةى،فىًإنػَّهى

اللَّوىيلاٍلوىًسيلىةى،حىلٍَّتعىلىٍيًوالشَّفىاعىةيًعبىاًداللًَّوتػى ،فىمىٍنسىأىؿى أىنىاىيوى ،كىأىٍرجيوأىٍفأىكيوفى  ِٓ«.عىاىلى

كأخرجوأيضااإلماـالَبمذمفػىكتابأبوابالوترفػىبابماجاءفػىفضلالٌصالةعلى

لفظكمايلى:بِٔ.َّٔ-ّٗٓ،ص.ُ،ج.ْْٖالنيبصلىاهللعليوكسلمرقم

ثػىنىاميوسىىٍبنييػى-ْْٖ :حىدَّ اًلدواٍبنيعىٍثمىةى،قىاؿى ٍبنيخى ثػىنىازليىمَّدي :حىدَّ ٍبنيبىشَّارو،قىاؿى ثػىنىازليىمَّدي حىدَّ ٍعقيوبى

أىٍخبػىرىهي ادو، شىدَّ ٍبنى اهلًل عىٍبدى أىفَّ كىٍيسىافى، ٍبني اهلًل ثىًِبعىٍبدي :حىدَّ قىاؿى أىفَّالزٍَّمًعي  مىٍسعيودو، ٍبًن اهلًل عىٍبًد عىٍن

 النَّاًسِبيػىٍوـىالًقيىامىًةأىٍكثػىريىيٍمعىلىيَّ :أىٍكىلى اهلًلصىلَّىاللَّويعىلىٍيًوكىسىلَّمىقىاؿى صىالىةن.كىريًكمعىًنالنَّيبِّرىسيوؿى

                                                           
اِبداكد اِبداكدسليمافبناالشعشالسجسستاين،  ِٓ العلميو،سنن ،ُ(،ج.َُُِ)لبناف:دارالفكر

ُّٖ. 
)بّبكت:دارالكتبموسوعةأطراؼاحلديثالنبومالشريفبنبسيوينزغلوؿ،السعيدأبوىاجرزلمد  ِٔ

 .ّٔٔ،ٗ(،ج.ََِْالعلمية،
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عىلىيَّ صىلَّى مىٍن : قىاؿى أىنَّوي كىسىلَّمى عىلىٍيًو اللَّوي بصىلَّى عىلىٍيًو اللَّوي صىلَّى ػًصىالىةن عىٍشرى لىوي كىكىتىبى عىٍشرنا هىا

. حىسىنىاتو
ِٕ

يعِبالػمقابلةصحيحعلىشرطإماـمسلم كالػمراد إسنادهصحيحعلىشرطإماـمسلم،

بلالراكمبػْبالراكماألعلىفػىزماف بػْبالراكمكالراكماألعلىفػىالسندالبأسإثباتالدليل،

  ِٗكقاؿالَبمذلحديثحسنصحيح.كمنطريقوأبوعوانةفػىصحيحو.ِٖكاحد.

، ثػىنىااٍبنيكىٍىبو ثػىنىازليىمَّديٍبنيسىلىمىةى،حىدَّ ،ًإٍسنىاديهيحىدَّ يػٍوىةى،كىسىًعيًدٍبًنأىِبأىي وبى ًيعىةى،كىحى عىًناٍبًنذلى

ٍعًبٍبًنعىٍلقىمىةى،عىٍنعىٍبًدالرٍَّْحىًنٍبًنجيبػىٍّبو،عىٍنعىٍبًداللًَّوٍبًنعىٍمرًكٍبًناٍلعىاًص.عنداأللب اينىذاعىٍنكى

َّالسندصحيحعلىشرطإماـمسلم.

كالػمرادحسنصحيحيعِبحسنُّباينحسنصحيح.عنداأللمرتبةىذااحلديث

ِّلذاتو.

                                                           
العلمية دارالكتب :بّبت )ذمالَبم سنن الَبمذم، سورة بن عيسى بن عيسى ابو اإلماـ ِٕ ،ُُٕٗ،)

 .َّٔ-ّٗٓ،ُ.ج
61

  Prof.DR.H.M. Syuhudi Isma’il, Kaedah Kesahihan Hadis( Jakarta: PT Bulan Bintang, 3225), h. 

366. 

 

 
 بدكف زيع كالتو للنشّب معارؼػال مكتبة :الرٌياض ) داكد أبػى سنن صحيح الٌدينااللباين، ناصر زلمد   َّ

 .ُٖ،ّ(،ج.سنة
،ُ(،ج. سنة بدكف زيع كالتو للنشّب معارؼػال مكتبة :الرٌياض)الٌَبمذمٌ سنن صحيح االلباين،  ُّ

ِْٕ. 



33 
 

كيٍنتيمٍ ليغيًِبحىٍيثي تىكيٍمتػيبػٍ َتىٍعىليٍواقػىرٍبًمًعيدان؛كىصىل ٍواعىلىيَّفىًإفَّصىالى  ّّ.ب(.كقاؿصلىاهللعليوكسلم:الى

ال القبوررقممػناسكفػىبابزيارةػفػىكتابسننأِبداكدفػىكتابالحديثيوجدػىذا

بلفظكمايلى:ّْ.ّٖ،ص.ِ،ج.َِِْ

،عنسعيدو-َِِْ أِبذئبو علىعبًداهللبًننافع،قاؿ:أخربينابني صاحل،قرأتي بني ثناأْحدي حدَّ

اهلل َتىٍعى-ادلقربمعنأِبىيريرة،قاؿ:قاؿرسوؿي َتىٍعىليٍوابػيييوتىكيمقيبوران،كىالى ليٍواصلَّىاهللعليوكسلم:"الى

كيٍنتيٍم" ليغيًِبحىٍيثي ّٓقػىرٍبًمًعيدان؛كصل واعليَّفإفصالتكيمتػيبػٍ

فػىالػحديثإتصلسنده،الركاةفػىالسندالركاة ،كالػمرادصحيحيعِبربطإسنادهصحيح

األعلىفػىالسندفػىز الركاة الػحديثسلػممنالعلةكالشذكذ، يعِبالػعادؿكالضابط، مافىوثقة

ّٔكاحد.

،كالػمرادرجاؿالصحيحيعُبالراكمالػعادؿ،)دينواإلسالـ،مكلف،رجاؿالصحيح،رجالوثقات

   ّٕيعملأعماؿالٌدين،كحفظالػمرعةكالضابط(.

                                                                                                                                                                      
36

 Prof.DR.H.M. Syuhudi Isma’il, Kaedah Kesahihan Hadis( Jakarta: PT Bulan Bintang, 3225),376. 
  .ِّ(،ََِْ،اإلسالمية الكتب دار)الصلوات أفضل  ،يوسفبنإسػماعيلالنبهاين ّّ

ّْ   زلمد السعيدأبوىاجر أطراؼاحلديثالنبومالشريفبنبسيوينزغلوؿ،  دارموسوعة  بّبكت: (
 .ّٔٔ،ٗ(،ج.ََِْ،الكتبالعلمية

العلميو الفكر دار:لبناف)داكد اِب سن السجسستاين، االشعش بن سليماف داكد اِب  ّٓ ،ِ.ج(،َُُِ،
ّٖ. . 

36
 Prof.DR. H.M.Syuhudi Isma’il, Kaedah Kesahihan Hadis,363. 
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 Prof.DR. H.M.Syuhudi Isma’il, Kaedah Kesahihan Hadis,361. 
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علىضعففػىحفظعبداهللبننافعصححواحلافظ،كحسنوإبنقيم،معاإلشارةشاىدلومرتبة

 ّٖاأللباينصحيح.حديثعندػىذاال

ليغيًِبٍ. تيكيٍمتػىبػٍ ،فىإفَّصىالى ٍيثيمىاكيٍنتيٍمفىصىل ٍواعىلىيَّ ّٗج(.كقاؿصلىاهللعليوكسلم:حى

.ةىذاالػحديثلػميوجدفػىكتبالٌتسع

رىدَّاهلليعىلىيَّريكحً ًإالَّ أىرىدَّعىلىٍيًوالسَّالـى.د(.كقاؿصلىاهللعليوكسلم:مىاًمٍنأحىدوييسلِّميعىلىيَّ  ٍَْيحىٌبَّ

ال مػناسكفػىبابزيارةالقبوررقمػحديثيوجدفػىكتابسننأِبداكدفػىكتابالػىذا

بلفظكمايلى:ُْ.ّٖ،ص.ِ،ج.َُِْ

ثناال-َُِْ ،حدَّ عوؼو بني ثنازلمدي ػحدَّ ثناحيوةي،عنأِبصىٍخروْحيًدبًنزياد،عنيزيدى مقرئ،حدَّ

اهلًل عنأِبىريرةأفرسوؿى ييسلِّمي-بًنعبداهللبنقيسيطو صلَّىاهللعليوكسلمقاؿ:"ماًمٍنأحىدو

                                                           
(،سنة بدكف زيع كالتو للنشّب معارؼػال مكتبة :الرٌياض ) داكد أبػى سنن صحيح الٌدينااللباين، ناصر زلمد ّٖ

 . ُْٖ-َْٖ،ٔ.ج
 .ِّ،( ََِْدارالكتباإلسالمية،)الصلوات أفضل ،يوسفبنإسػماعيلالنبهاين  ّٗ

 .ِْ،الصلوات أفضل ،النبهاين  َْ
دارالكتب)بّبكت:موسوعةأطراؼاحلديثالنبومالشريفبنبسيوينزغلوؿ،السعيدأبوىاجرزلمد  ُْ

 .ُِّ،ٖ(،ج.ََِْ،العلمية
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السَّالـى" عليو ريكحيحٌبأردَّ اهلليعليَّ ِْعليإالردَّ ال ىذا سندحديثيوجدفػىكتابمػكأيضا

،بلفظكمايلى:َُُُِفػىمسندأبػيىريرةرقمالػحديثّْمدبنحنبل.ػأح

أىبيوصىٍخرو-َُُُ ثػىنىا يػٍوىةي،حىدَّ ثػىنىاحى ،حىدَّ اهلًلٍبًنيىزًيدى ثػىنىاعىٍبدي أىبًػى،حىدَّ ثػىُبى اهلًل،حىدَّ ثػىنىاعىٍبدي أىفَّحىدَّ

أىخٍ اهلًلٍبًنقيسىٍيطو عىٍبدى ٍبنى :"ماًمٍنيىزًيدى بػىرىهيعىٍنأىبًػىىيرىيٍػرىةىعىٍنرىسيوًؿاهلًلصىلَّىاهلليعىلىٍيًوكىسىلَّمى،قىاؿى

كىجىلَّإًلىػىَّريكحيحٌبأردَّعليوالسَّالـى" رىدَّاهلليعىزَّ ًإالَّ أحىدوييسلِّميعليَّ

،الشذكذكال،كالػمرادحسنىوإتصلسنده،راكمعادؿبلنقصضابطوإسنادهحسن

 ْٔ..مرتبةىذااحلديثعنداأللباينحسنْٓ،كقاؿالعراقػي:جيد،كقاؿالػحافظ:رجالوثقاتْْعلة.

كالػمرادبػحديثحسنيعُبتعريفوعندالػخطاٌبػيىوماعرؼمػخرجوكاشتهررجالوكعليو

مدارأكثرالػحديثىوالذميقبلوأكثرالػعلماءكيستعملوعامةالفقهاء،عندالػَبمذمىوكل

حديثيركلاليكوففػيإسنادهمنتتهمبالكذبكاليكوفالػحديثشاذاكيركلمنغّبكجو

ْٕكنػحوذلك.
                                                           

،العلميو الفكر دار :لبناف)داكد اِب  سنن السجسستاين االشعش بن سليماف داكد اِب احلافظ اإلماـ ِْ
 .ّٖ،ِ.ج(،َُُِ

ّْ   زلمد ىاجر السعيدأبو زغلوؿ، بسيوين البن أطراؼ  ػموسوعة الشريف النبوم بّبكت:حديث دار)
 .ُِّ،ٖ(،ج.ََِْ،الكتبالعلمية

44
 Prof.DR. H.M.Syuhudi Isma’il, Kaedah Kesahihan Hadis(Jakarta: PT Bulan Bintang,3225),376. 
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.ثقات:ىوضابطكعادؿ 

معارؼللنسّبكالتوزيعبدكفسنة(،ػةال)الرٌياض:مكتبصحيحسننأِبداكدااللباين،زلمدناصرالٌدين ْٔ
  .ْٖ،ٔج.
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ال2 "كقاؿصلىاهلل جػمعةكليلتهاكبيافحكمةذلكػ.احلديثعناحلثعلىالصالةعلىالنيبيـو

الٍ يػىٍوـى أىيَّاًمكيٍم أىٍفضىًل ًمٍن الصٍَّعقىةي،ػيجػعليوكسلم: كىًفيًو النػٍَّفخىةي، ،كىًفيًو قيًبضى ـي،كىًفيًو آدى خيًلقى ًفيًو ميعىًة،

عى مىٍعريكضىةهعىلىيَّفىأىٍكًثريكا تىكيٍم صىالى فىًإفَّ ًفيًو، ًة الصَّالى ًمنى «لىيَّ تػيٍعرىضي اللًَّو،كىكىٍيفى رىسيوؿى يىا قىاليوا: : قىاؿى

 أىرًٍمتى كىقىٍد عىلىٍيكى تػينىا -صىالى بىًليتى -يػىقيوليوفى: : فػىقىاؿى عىلىىاأٍلىٍرًضأىٍجسىادى»؟ رَّـى حى كىجىلَّ عىزَّ اللَّوى ًإفَّ

ْٖاأٍلىنًٍبيىاًء". كىقىٍدأىرًٍمتى تػينىاعىلىٍيكى صىالى تػيٍعرىضي اللًَّو،كىكىٍيفى -رىسيوؿى :-يػىقيوليوفى:بىًليتى اللَّوى»؟فػىقىاؿى ًإفَّ

كىجىلَّحىرَّـىعىلىىاأٍلىٍرًضأىٍجسىادىاأٍلىنًٍبيىاًء".  ْٗعىزَّ

الأِبداكدفػىكتابالصالةبابحديثيوجدفػىكتابسننػىذاال جمعةكليلةػفضليـو

 .كفػيباباإلستغفار،بلفطكمايلي:ُّٗ،ص.ُ،ج.َُْٕجمعةرقمػال

،عىٍنعىٍبًدالرَّحٍ-َُْٕ ثػىنىاحيسىٍْبيٍبنيعىًليٍّ ثػىنىاىىاريكفيٍبنيعىٍبًداللًَّو،حىدَّ ٍبًنجىاًبرو،عىػحىدَّ ٍنمىًنٍبًنيىزًيدى

اللًَّوصىلَّىاهلليعىلىٍيًوكىسىلَّمى: رىسيوؿي :قىاؿى ،قىاؿى ًمٍنأىٍفضىًل»أىِباأٍلىٍشعىًثالصَّنػٍعىاينِّ،عىٍنأىٍكًسٍبًنأىٍكسو ًإفَّ

الٍ يػىٍوـى الصٍَّعقىةيػأىيَّاًمكيٍم النػٍَّفخىةي،كىًفيًو ،كىًفيًو قيًبضى ـي،كىًفيًو آدى ًةجيميعىًة،ًفيًوخيًلقى الصَّالى ًمنى عىلىيَّ ،فىأىٍكًثريكا
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 .ْٓ(،ُُْٓ)بّبكت:مركزالػهدمللدراسات،تيسّبمصطالحالػحديثالدكتورمػحمودالٌطحاف، 

 .ِٖ(،ََِْدارالكتباإلسالمية،)الصلوات أفضل  ،يوسفبنإسػماعيلالنبهاين ْٖ
 .ِٖ ،الصلوات أفضل،النبهاين  ْٗ
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تىكيٍممىٍعريكضىةهعىلىيَّ «ًفيًو،فىًإفَّصىالى كىقىٍدأىرًٍمتى تػينىاعىلىٍيكى صىالى تػيٍعرىضي اللًَّو،كىكىٍيفى :قىاليوا:يىارىسيوؿى -قىاؿى

 :-يػىقيوليوفى:بىًليتى كىجىلَّحىرَّـىعىلىى»؟فػىقىاؿى َٓ«.اأٍلىٍرًضأىٍجسىادىاأٍلىنًٍبيىاءًًإفَّاللَّوىعىزَّ

،ص.ُكأيضايوجدفػيكتابسننأِبداكدفػيكتابالصالةبابفػىاإلستغفار،ج.

،بلفظكمايلي:ُُّٓ،رقماحلديثْْٖ

،عىٍنعىٍبدً-ُُّٓ اجلٍيٍعًفي  عىًليٍّ ٍبني ثػىنىااحلٍيسىٍْبي ،حىدَّ عىًليٍّ ٍبني ثػىنىااحلٍىسىني اًبرو،حىدَّ ٍبًنجى الرٍَّْحىًنٍبًنيىزًيدى

النَّيب صىلَّىاهلليعىلىٍيًوكىسىلَّمى: :قىاؿى ،قىاؿى ًمٍنأىٍفضىًل»عىٍنأىِباأٍلىٍشعىًثالصَّنػٍعىاينِّ،عىٍنأىٍكًسٍبًنأىٍكسو ًإفَّ

ًةػيجػأىيَّاًمكيٍميػىٍوـىالٍ ًمنىالصَّالى تىكيٍممىٍعريكضىةهعىلىيَّميعىًة،فىأىٍكًثريكاعىلىيَّ «ًفيًو،فىًإفَّصىالى :فػىقىاليوا:يىارىسيوؿى ،قىاؿى

؟ ،كىقىٍدأىرىٍمتى تػينىاعىلىٍيكى صىالى تػيٍعرىضي -اللًَّو:كىكىٍيفى :يػىقيوليوفى:بىًليتى :-قىاؿى »قىاؿى كىتػىعىاىلى اللَّوىتػىبىارىؾى ًإفَّ

ُٓ«.نًٍبيىاًءصىلَّىاللَّويعىلىٍيًهمٍحىرَّـىعىلىىاأٍلىٍرًضأىٍجسىادىاأٍلى

كأيضايوجدفػيكتابسننإبنماجوفػىكتابإقامةالصالةكالسنةفيهايفبابفػىفضل

،بلفظكمايلى:َُٖٓ،رقماحلديثُٕ،ص.ِالػجمعة،ج.

ثػىنىاالٍ-َُٖٓ ٍيبىةى،حىدَّ أىِبشى ثػىنىاأىبيوبىٍكًرٍبني عىػحىدَّ ٍبني ،عىٍنعىٍبًدالرَّحٍحيسىٍْبي ٍبًنجىاًبرو،ػًليٍّ ًنٍبًنيىزًيدى مى

( اللًَّوُعىٍنأىِباأٍلىٍشعىًثالصَّنػٍعىاينِّعىٍنشدادٍبًنأىٍكسو رىسيوؿي :قىاؿى -(قىاؿى :-صىلَّىاللَّويعىلىٍيًوكىسىلَّمى

ًمٍنأىٍفضىًلأىيَّاًمكيٍميػىٍوـىاجلٍيميعىًة،ًفيًوخيلً ًة"ًإفَّ ًمٍنالصَّالى ـي،كىًفيًوالنػٍَّفخىةي،كىًفيًوالصٍَّعقىةي،فىأىٍكًثريكاعىلىيَّ آدى قى
                                                           

داكدالسجسستاين، االشعش بن سليماف داكد اِب احلافظ اإلماـ َٓ اِب العلميو،سنن الفكر دار )لبناف:
َُُِ،)ُّٗ. 

 .ْْٖ،ُ.،جداكد اِب سنن ،أبوداكدا ُٓ
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تػيٍعرى اللًَّو،كىٍيفى رىجيله:يىارىسيوؿى "فػىقىاؿى تىكيٍممىٍعريكضىةهعىلىيَّ كىقىٍدًفيًو،فىًإفَّصىالى تػينىاعىلىٍيكى صىالى ضي -أىرىٍمتى

 رَّـىعىلىىاأٍلىٍرًضأىٍفتىٍأكيلىأىٍجسىادىاأٍلىنًٍبيىاء.فػىقىاؿى-يػىٍعًِب:بىًليتى ِٓ:"ًإفَّاللَّوىقىٍدحى

كأيضايوجدفػيكتابسننإبنماجوفػىكتابالػجنائزيفبابذكركفاتوكدفتوصلى

،بلفظكمايلى:ُّٔٔ،رقماحلديثَّّ،ص.ِاهللعليوكسلمج.

ثػىنىاأىبيوبى-ُّٔٔ ٌدثػىنىاالحىدَّ ٍيبىةى،حى أىِبشى ٍبًنجىاًبرو،ػٍٍكًرٍبني عىًلي،عىٍنعىٍبًدالرٍَّْحىًنٍبًنيىزًيدى ٍبني حيسىٍْبي

اللًَّو رىسيوؿي :قىاؿى ،قىاؿى -عىٍنأىِباأٍلىٍشعىًثالصَّنػٍعىاينعىٍنأىٍكًسٍبًنأىٍكسو :"ًإفَّ-صىلَّىاللَّويعىلىٍيًوكىسىلَّمى

ًمنػٍفضىًلأىيَّاًمكيٍميػىٍوـىالًٍمٍنأى ـي،كىًفيًوالنػٍَّفخىةي،كىًفيًوالصٍَّعقىةي،فىأىٍكًثريكاعىلىيَّ آدى ًةًفيًو،جيميعىًة،ًفيًوخيًلقى الصَّالى

تػينىاعىلى صىالى تػيٍعرىضي اللًَّو،كىٍيفى رىجيله:يىارىسيوؿى ،فػىقىاؿى تىكيٍممىٍعريكضىةهعىلىيَّ صىالى كىقىٍدأىرًٍمتىفىًإفَّ يػىٍعًِب-ٍيكى

رَّـىعىلىىاأٍلىٍرًضأىٍفتىٍأكيلىأىٍجسىادىاأٍلىنًٍبيىاًء".-بىًليتى :"ًإفَّاللَّوىحى ّٓ؟قىاؿى

صلىاهللذكركفاتوكدفتوالػجنائزيفبابفػيكتابسننإبنماجوفػىكتابكأيضايوجد

كمايلى:،بلفظُّٕٔ،رقماحلديثَّّ،ص.ِعليوكسلمج.

عىٍن-ُّٕٔ احلٍىاًرًث، اٍبًن عىٍمرًك عىٍن ، كىٍىبو ٍبني اللًَّو عىٍبدي ٌدثػىنىا حى اٍلًمٍصرًم، سىوَّادو عىٍمريكٍبني ثػىنىا حىدَّ

رى :قىاؿى ٍردىاًء،قىاؿى ،عىٍنزىٍيًدٍبًنأىدٍيىنى،عىٍنعيبىادىةىٍبًننيسىيعىٍنأىِبالدَّ ؿو اللًَّوسىًعيًدٍبًنأىِبًىالى صىلَّى-سيوؿي

 كىسىلَّمى عىلىٍيًو تىشٍ-اللَّوي مىٍشهيوده فىًإنَّوي اجلٍيميعىًة، يػىٍوـى عىلىيَّ ةى الصَّالى "أىٍكًثريكا كىًإفَّ: ًئكىةي، اٍلمىالى لىٍنهىديهي ا أىحىدن
                                                           

ِٓ   القزريِب، يزيد بن زلمد اهلل عبد أبػي الػمحٌدث ماجواإلماـ ابن العلمية،سنن الكب دار بّبكت: (
 .ُٕ،ِـ(،ج.ََِٗ

 .َّّ،ِج.،سننابنماجو،إبنماجو  ّٓ
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: يػىٍفريغىًمنػٍهىا"قىاؿى تيويحىٌبَّ صىالى عيرًضىٍتعىلىيَّ ًإالَّ عىلىيَّ اٍلمىٍوًت،ييصىلِّيى :"كىبػىٍعدى اٍلمىٍوًت؟قىاؿى :كىبػىٍعدى قػيٍلتي

 ًْٓإفَّاللَّوىحىرَّـىعىلىىاأٍلىٍرًضأىٍفتىٍأكيلىأىٍجسىادىاأٍلىنًٍبيىاًء"،فػىنىيب اللًَّوحىيٌّيػيٍرزىؽ.

عنداأللباينإسنادهصحيحعلىشرطمسلم،كقاؿالػحاكم:صحيحعلىشرطالبػخارم،

مسلمك الػبخارم اإلماـشرطكالػمرادصحيحعلى  ٌذىىبكصححوإبنحبافأيضاكالنوكم.ككفقوال

يعِبعنالػشرطحديثصحيحعندالػبخارمىوالػمقابلةبػْبالراكمكالراكماألعلىفػىالسندبل

الدليلبلاألىمعنداإلماـالػمسلمالػمقابلةبػْبالراكمكالراكماألعلىفػىالسنداليشَبطإثبات

ٓٓبينهمفػىزمافكاحد.

الرَّحٍ عىٍبًد عىٍن ، عىًليٍّ ٍبني حيسىٍْبي ثػىنىا حىدَّ اللًَّو، عىٍبًد ٍبني ىىاريكفي ثػىنىا حىدَّ ٍبًنػإسناده: يىزًيدى ٍبًن مىًن

عىا ،جىاًبرو،عىٍنأىِباأٍلىٍشعىًثالصَّنػٍ عند مسلمإماـصحيحعلىشرطىذااإلسنادينِّ،عىٍنأىٍكًسٍبًنأىٍكسو

احلديث ،األلبانػي ىذا البخارمكمرتبة شرط على العلل،صحيح، فػى حاتػم أبػي إبن ىذاكعند

ٍبًنجىاًبروكىوشامي،لػميػحدثلوعنومنأىل الػحديثعللبعلةغريبةألفعىٍبًدالرٍَّْحىًنٍبًنيىزًيدى

منبنيزيدػأبوأسامةكحسْبالػجعفيكاحد،كىوعبدالٌرحالعرؽكالػجعفي،كأٌفالذميركمعنو

منبنيزيدبنجابرثقة،كىذاالػحديثمنكر،الأعلمأحداركاهػبنتػميمكىوضعيفكعبدالٌرح

                                                           
ْٓ   القزريِب، يزيد بن زلمد اهلل عبد أبػي الػمحٌدث ماجواإلماـ ابن العلمية،سنن الكب دار بّبكت: (

 .َّْ،ِـ(،ج.ََِٗ
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عبدالٌرْحنبنيزيدبنجابر،كإنػماىو:عبدالٌرْحنبنػجعفي.قولواأللباين:أنوخيطأرحسْبالػيػغ

نتػميمكىوضعيف.يزيدب

علةكاىيةكماترل،ألفالػجعفىثقةإتفاقا.فكيفيػجوزختطئتولػمجردعدـالعلمبأفكىذه

العراقػىقدسػمعمنكماالػمانعمنأفيكوفالػجعفيأحدامنالعراقيْبلػميػٌحدثعنإبنجابر!

الثقةبالػحديثاليقدحإالأفيثبتابنجابرحْبنزؿىذاالػبصرهقبلأفيتحوؿإلػىدمشقكتفرد

. خطأهكماىومعلـو

فػىنقدىا كالػَبغيب،كأطاؿالكالـ الػحافظالػمنذرمفػىسلتصره العلة إلػىىذه كقدأشار

حفوظاتػالػحافظالػناجيفيماكتبوعليوقولو:الَبغيبليسكتابوفػىمتناكؿيدماألف،فإنومنم

فػ الػمحمودية الػمالػمكتبة فػيى أكتباألف كأنا الػنبوم ليستبعلةسجد العلة ىذه كقولو دمشق،

قادحة.كيؤيدذالكتصحيحمنصححومناألئػمةالػمتقٌدمْب،كقدصححوالنوكمأيضافػىرياض

ٔٓالػصالػحْب.كللجعفيحديثأخربػهذااإلسناد.

بذلكعنالَبغيبفػياإلكثارمنالصالةعلىالنيبصلىاهللعليوكسلمكمايتعلقحديثػال .ّ

منالنقوؿ

                                                           
الٌدين  ٔٓ ناصر زلمد داكدااللباين، أِب سن بدكفصحيح كالتوزيع للنسّب ادلعارؼ مكتبة الرٌياض: (

 .ُِْ-ُِٔ،ْسنة(،ج.



39 
 

النَّاًسِبيػىٍوـىالًقيىامىًةأىٍكثػىريىيٍمعىلىيَّصىالىةن.".  33"كقاؿصلىاهللعليوكسلم:أىٍكىلى

بابماجاءفػىحديثيوجدفػىكتاب"سننالَبمذل"فػىكتابأبوابالوتر،فػىػىذاال

.بلفظكمايلى:ّٗٓ،ص.ُ،ج.ْْٖفضلالصالةعلىالٌنىٌبصلىاهللعليوكسلم،رقم

ثػىنىاميوسىىٍبنييػى-ْْٖ :حىدَّ اًلدواٍبنيعىٍثمىةى،قىاؿى ٍبنيخى ثػىنىازليىمَّدي :حىدَّ ٍبنيبىشَّارو،قىاؿى ثػىنىازليىمَّدي حىدَّ ٍعقيوبى

: قىاؿى أىفَّالزٍَّمًعي  مىٍسعيودو، ٍبًن اهلًل عىٍبًد عىٍن أىٍخبػىرىهي ادو، شىدَّ ٍبنى اهلًل عىٍبدى أىفَّ كىٍيسىافى، ٍبني اهلًل ثىًِبعىٍبدي حىدَّ

النَّاًسِبيػى :أىٍكىلى قىاؿى كىسىلَّمى اهلًلصىلَّىاللَّويعىلىٍيًو أىٍكثػىريىيٍمعىلىيَّرىسيوؿى الًقيىامىًة معىًنالنَّيبِّصىالىةن.كىريكًٍوـى

لى تىبى كىكى عىٍشرنا ًِبىا عىلىٍيًو اللَّوي صىلَّى صىالىةن عىلىيَّ صىلَّى مىٍن : قىاؿى أىنَّوي كىسىلَّمى عىلىٍيًو اللَّوي صىلَّى عىٍشرى وي

. حىسىنىاتو
ٖٓ  

قاؿفيو الزٍَّمًعي  النسائى:ليسباالقوللكنمالكبنمغلوؿ:ثقةثابت،كفػىإسنادهميوسىىٍبنييػىٍعقيوبى

ٗٓكثقوإبنمعْب.

كالػمرادبػحديثالصحيحفهوالػحديثالسند  َٔحديثعنداأللباينصحيح.ػمرتبةىذاال

الٌذميتصلإسنادهبنقلالعدؿالضابطعنالعدؿالضابطإلػىمنتهاهكاليكوفشاٌذاكالمعٌلال.كعند

                                                           
  .ُّ (،ََِْدارالكتباإلسالمية،) الصلوات أفضل  ،إسػماعيلالنبهاينيوسفبن ٕٓ
 ،ُ.(،جُُٕٗالعلمية دارالكتب :)بّبت الَبمذم سنن الَبمذم، سورة بن عيسى بن عيسى ابو اإلماـ ٖٓ

ّٓٗ . 
.ّٖٔ.رقمالػحديثُِْ،ُكشفالػخفاءللعجلونػىى،ج.أنظرفػى ٗٓ
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الضابطػ بالعدكؿ سنده ماالتصل علة.النوكل كال  شذكذ غّب من يعِبُْٔب طػحاف مػػحمود كعند

ِٔماالتصلسندهبنقلالػعدؿالضابطعنمثلوإلػىمنتهاهمنغّبشذكذكالعلة.

حديثعنذكرشفاعةالنىبصلىاهللعليومػمنيرغبالصالةػ.الْ

يػىٍوـى لىكيٍم نػيٍوره تىكيٍم صىالى فىًإفَّ عىلىيَّ، ًة بًالصَّالى اًلسىكيٍم مىػجى زىيػِّنػيٍوا كسلميقوؿ: ككافصلىاهللعليو

كىبً كىسىلَّمى صىلَّىاهلليعىلىٍيًو النَّيبِّ عىلىىَّ ًة بًالصَّالى مىػجىاًلسىكيٍم رًكىايىةو:زىيػِّنػيٍوا الٍػخىطَّاًبذًٍكرًاٍلًقيىامىًة.كىيفٍ ٍبني عيمىري

اهلليعىٍنوي. رىًضيى

 التسعة.يوجدفػىكتب ىذاالػحديثلػم

عنالتحذيرمنترؾالصالةعلىالنيبعندذكرهصلىاهللعليوكسلمكالنقوؿالٍب.األحاديثٓ

تناسبذلك.

عًسوؿاهللصلٌىاهللعليوكسٌلم:أ(.قاؿر ذيًكٍرتي رىجيلو "رىًغمىأىٍنفي رىجيلو هيفػىلىٍمييصىلِّعىلىيَّ،كىرىًغمىأىٍنفي ٍندى

 هي ًعٍندى أىٍدرىؾى رىجيلو أىٍنفي لىوي،كىرىًغمى يػيٍغفىرى أىٍف قػىٍبلى فىاٍنسىلىخى رىمىضىافي عىلىٍيًو ييٍدًخالىهيأبواهدىخىلى   فػىلىٍم اٍلًكبػىرى

ّٔاجلٍىنَّةى".

                                                                                                                                                                      
 .سنة(ج بدكف كالتوزيع للنسّب ادلعارؼ مكتبة :)الرٌياضالَبمذم سنن صحيح االلباين،زلمدناصرالٌدين َٔ

ُ،.ِّٕ  
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،ْمدبنحنبل"فػىبابمسندأبػىىريرةج.ػسندإماـأححديثيوجدفػيكتاب"مػىذاال  

 ،بلفظكمايلى:ٖٓ،ص.ٕٗٓٔرقمالػحديث

عن-ماعيلبنإبراىيم،يعِبابنعلية،قاؿأِب:ككافيػيفىضَّلعلىأخيوػأِب:كىوأخوإس-ٕٗٓٔ

صلياهللعليو-عبدالرْحنبنإسحق،عنسعيدبنأِبسعيد،عنأِبىريرة،قاؿ:قاؿرسوؿاهلل

دى-كسلم رىجيلو ،كىرىًغمىأىٍنفي هيفػىلىٍمييصىلِّعىلىيَّ ًعٍندى ذيًكٍرتي رىجيلو  خىلىعىلىٍيًورىمىضىافيفىاٍنسىلىخى:"رىًغمىأىٍنفي

هي ًعٍندى أىٍدرىؾى رىجيلو لىوي،كىرىًغمىأىٍنفي فػىلىٍمييٍدًخالىهيالٍأبواهقػىٍبلىأىٍفيػيٍغفىرى رًٍبًعيٌّ:كىالىأىٍعلىميويًإالَّػاٍلًكبػىرى نَّةى".قىاؿى جى

:أىٍكأىحىديىي مىا.ػقىٍدقىاؿى
ْٔ

مذم"كتابالدعوات،فػىبابقوؿرسوؿاهللصلىاهللكأيضايوجدفػىكتاب"سننالَب

.بلفظكمايلي:ّٖٗ،ص.ْ،ج.ّْٓٓعليوكسلمرقم

ثػىنىاأىحٍ-ّْٓٓ ،ػحىدَّ ٍبنيًإبٍػرىاًىيمى،عىٍنعىٍبًدالرٍَّْحىًنٍبًنًإٍسحىاؽى ثػىنىارًٍبًعي  :حىدَّ قىاؿى ٍبنيًإبٍػرىاًىيمىالدٍَّكرىًقي  مىدي

العىٍنسى أىِبسىًعيدو ٍبًن اللًَّوصىلَّىاللَّويعىلىٍيوكىسىلَّمى:ػىمػًعيًد رىسيوؿي :قىاؿى أىِبىيرىيٍػرىةى،قىاؿى رىًغمى»ٍقربيًمِّ،عىٍن

دىخىلىعىلىٍيًورىمىضىافيُثيَّاٍنسىلىخى رىجيلو ،كىرىًغمىأىٍنفي هيفػىلىٍمييصىلِّعىلىيَّ ًعٍندى ذيًكٍرتي رىجيلو لىوي،أىٍنفي قػىٍبلىأىٍفيػيٍغفىرى

هي ًعٍندى أىٍدرىؾى رىجيلو هياجلىنَّةىأبواهكىرىًغمىأىٍنفي فػىلىٍمييٍدًخالى ٓٔ«.الًكبػىرى

                                                           
 .ٖٓ ،ْ.ج ،(ىػ ُِْٗ العلمية دارالكتب :بّبت) حنبل بن مدػأح اإلماـ مسند  حنبل، بن مدػأح ْٔ

معارؼللنسّبكالتوزيعبدكفسنة(،ػ)الرٌياض:مكتبةالصحيحسننالَبمذمااللباين،زلمدناصرالٌدين  ٓٔ
 .ّٖٗ،ْج.
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:أىٍكأىحىديىي الرٍَّْحىًن:"كىأىظين ويقىاؿى عىٍبدي ا"]ص:ػقىاؿى آُٓمى :ىىذى اًبرو،كىأىنىسو [كىيفالبىاًبعىٍنجى

غىرًيبه حىسىنه ًإسٍحىًديثه أىخيو : ىيوى ًإبٍػرىاًىيمى ٍبني كىرًٍبًعي  الوىٍجًو ا ىىذى ثًقىةه،ػىمػًمٍن كىىيوى ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبًن اًعيلى

:ًإذىاصىلَّىالرَّجيليعىلىىالنَّيبِّصىلَّىاللَّويعى :اٍبنيعيلىيَّةىكىيػيٍركىلعىٍنبػىٍعًضأىٍىًلالًعٍلًمقىاؿى رَّةنيفلىٍيًوكىسىلَّمىمىكىىيوى

الػىمػال ٍٔٔجًلًس.ػىمػٍجًلًسأىٍجزىأىعىٍنويمىاكىافىيفذىًلكى

ٕٔحسنلذاتو.حسنصحيحكالػمػراداأللباينحسنصحيح.حديثعندػمرتبةىذاال

 ٖٔحديثغريبفقط.ُِٕٕٗكفػىحتفةاألشراؼرقمالػحديث

اٍلبىًخٍيلىاٍلبىًخيليمىٍن  ب(.كقاؿصلٌىاهللعليوكسٌلم:" هيفػىلىٍمييصىلِّعىلىيَّ،كىفًػٍيرًكىايىةو:"ًإفَّ ًعٍندى ذيًكٍرتي

هيفػىلىٍمييصىلِّعىلىيَّ. ًعٍندى مىٍنذيًكٍرتي
ٔٗ

.ةسعالتٌ ىذاالػحديثلػميوجدفػىكتب

َٕج(.كقاؿصلٌىاهللعليوكسٌلم:منالػجفاءأفأذكرعندالٌرجلفلميصٌلىعلٌي.

الٌتسعة.ىذاالػحديثلػميوجدفػيكتب

                                                           
 ،ْ(،ج.ُُٕٗالعلمية دارالكتب :)بّبتالَبمذم سنن الَبمذم، سورة بن عيسى بن عيسى ابو اإلماـ ٔٔ

ُّٗ. 
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 .ْٔ(،ََِْدارالكتباإلسالمية،)الصلوات أفضل ،يوسفبنإسػماعيلالنبهاين ٗٔ
 ..ْٔ،أفضلالصلوات،النبهاين َٕ
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ُٕد(.كقاؿصلٌىاهللعليوكسٌلم:منذكرتعندهفلميصٌلعلٌيفقدشقي.

ِٕ.ُِّٔ:ٔ،بليوجدفػىكتابعدمةالٌتسعميوجدفػيكتبػىذاالػحديثل

جيدأفضل كتاب ىو كتنظيماالصلوات تأليف كأنواع األحاديث، عناأليات، حيتولبو

الكتابراجعامػمني فلذلكىذا األحاديثعنالٌصلواةستقدمو. للمجتمعاٌلذينيريدكفيعٌلموف

كسٌلم.ع عليو بنإسػماعيل لىالٌنىبصلىاهلل الصلواتليوسف كتابأفضل أف الػبيافذلك، من

عنفضيلةالصالةإلػىالنىبصلىاهللصلواتجيد،ألنػوفيواألحاديثالػنبهانػيأحدمنكتابال

السٌتأكالٌتسعبأنواعمرتبتو،عليوكسلم،فػىىذاالكتابتشتملاألحاديثالذميوجدفػىكتب

 بهانػيىوشيخمشهور،ألنوكثّبىذاالكتابألٌفوالػن.التسعةبعضاألحاديثلػميوجدفػىكتببل

فػىكتاباألنوارالػمحمديةمنالػمواىبالٌدنية.جدمؤلفتوكماقاؿالشيخالشنقيطى

الػمجتمعفػىكأما باقر: عمّبة قوؿالػمكـر الكتاب"عنكتابأفصلالصلوات،كما ىذا

الػمعهدمشهور معهد مثل كعلمو، الػحلقات فػى الكتاب ىذا االساتيذ كقرأ العلماء، عند جد

ككذلكفػىالػمعاىداإلسالمياألخرلكلكنأناأعلممدسيبويوػاإلسالميالفالحعٌلمواألستاذأح

ّٕ."منقرأهكعٌلمو

                                                           
    .ْٔ(،ََِْدارالكتباإلسالمية،)الصلوات أفضل ،يوسفبنإسػماعيلالنبهاين  ُٕ
بّبكت:دار)وعةأطراؼاحلديثالنبومالشريفموسبنبسيوينزغلوؿ،السعيدأبوىاجرزلمد  ِٕ

 .َِٕ،ٗ(،ج.ََِْالكتبالعلمية،
73

  Wawancara dengan Ustadz  Umaira Baqir pada hari selasa, 37 November 6135.  
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حديثالنبولؿأ.ل.كنسنك،ػمفهرسأللفاظالػباستخداـالػمعجمالمنالٌتحرمالباحثة

الشري النبوٌم الػحديث أطرؼ ألىبكموسوعة ىاجرف بن السعيد كزلػمد زغلوؿ مكتبةالػبسيوين

يػمثلصحيحمسلم،سننأبةعساديثفػىىذاالكتابكجدفػىكتبالػتٌالٌشاملة،منبعضاألح

أحاديثلػممدبنحنبلكيوجدػسننإبنماحو،مسندأحسننالٌَبمذم،داكد، فػىأيضا مصادره

حديثكاحدعنذكرشفاعةالنىبصلى لٌَبغيبيفالصالةعناحديثكاحدمثلالٌتسعةالكتب

اهللعليومػمنيرغبالصالة،كثالثأحاديثعنالتحذيرمنترؾالصالةعلىالنيبعندذكرهصلى

اهللعليوكسلمكالنقوؿالٍبتناسبذلك.

أٌفعلىسبيلنقلأقواؿالعلماءاألحاديثعنمرتبةىذهاألحاديث،كجدالػباحثةأفمرتبة

اإلماـالػنسائى،اإلماـالػحافظااإلماـمسلم،اإلماـالػَبمذم،منه ديثفػىىذاالكتابمتنوعة،األحا

ال اإلماـ الػمنذرم، الػحاكم، إبنأِبحاتػم، إبنحبافػنوكم، الٌذىىب، أبوعوانة، الػحافظ، العىراقي،

األحاديثفػىكتا أٌف كااللباين، األحايثكبأفضلالصلواتللنبهاينمرتبتو يلي: فػيالَبغيب ما

حثعلىالصالةعلىالنيبػحديثعنالػكحسن،المراتبتوصحيح،حسنصحيح،علىالصالة

ال احلديثعندجػمعةكليلتهاكبيافػيـو األلباينصحيحعلىشرطالبخارم،حكمةذلكمرتبتوىذا

عنالَبغيبفػياإلكثارمنحديثػبة،الديثعللبعلةغريكعندإبنأبػيحاتػمفػىالعلل،ىذاالػح

عليو اهلل صلى النيب على عندالصالة مرتبتو النقوؿ من بذلك يتعلق كما صحيح،كسلم األلباين

عنالتحذيرمنترؾالصالةعلىالنيبعندذكرهصلىاهللعليوكسلمكالنقوؿالٍبتناسباألحاديث
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م ذلك األلباين  عند احلديث ىذا تحسنرتبتو كفػى األػصحيح، الػحديثحفة رقم حديثشراؼ

 .غريبفقط

 

 

 


