
ووي: كتاب  لن األذكار ل األبرار بنكت    حتفة 
وطي: املؤلف  لسي  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، هذه نكت مهمة علقتها على كتاب األذكار لشيخ اإلسالم حمىي 
حلافظ العصر أيب الفضل ابن حجر، الدين النووي رضي اهللا اهللا تعاىل عنه عند قراءيت له التقطتها من األمايل عليه 

  ).تسمى األبرار بنكت األذكار(وضممت إليه أشياء من غريها تسمة 
جيوز ويستحب العمل يف الفضائل والترغيب والترهيب باللضعيف : قال العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم: قوله

  .ما مل يكن موضوعا
يكون الضعيف غري شديد فيخرج ما انفر د حبديث ه راو من أحدها أن : ذكر احلافظ ابن حجر لذلك ثالث شروط

  .املكذبني، واملتهمني بالكذب ومن فحش غلطه، نقل العالئي االتفاق عليه
  .أن يكون مندرجا حتت أصل عام فيخرج ما خيترع حبيث ال يكون له أصال: الثاين
.  عليه وسلم ما مل يقله بل يعتقد االحتياطأن ال يعتقد عند العمل به ثبوته لئال ينسب إىل النيب صلى اهللا: الثالث
  .وهذان األخريان ذكرمها الشيخ عز الدين بن عبد السالم وصاحبه ابن دقيق العيد: قال
إذا مررهتم برياض اجلنة فارتعوا، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويكفي يف ذلك حديث ابن عمر قال: قوله
حلق الذكر فإن هللا تعاىل سيارات من املالئكة يطلبون حلق الذكر، فإذا : هللا؟ قالوما رياض اجلنة يا رسول ا: قالوا

  ).أتوا عليهم حفوا هبم
مل أجده يف حديث ابن عمر وال بعضه ال يف الكتب املشهورة وال : قال احلافظ ابن حجر يف أماليه على األذكار

قال رسول اهللا : ال أمحد والترمذي وحسنه قالق. األجزاء املنثورة، ولكن وجدته من حديث جابر مبعناه خمتصرا
  ).حلق الذكر: وما رياض اجلنة؟ قال: إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا، قالوا: (صلى اهللا عليه وسلم

وأخرج أبو نعيم يف احللية من طريق يوسف القاضي حدثنا حممد بن أيب بكر، ثنا زائدة بن أيب الرقاد ثنا زياد 
وأين : إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا، قالوا: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لك قالالنمريي، عن أنس بن ما

  ).إهنا يف جمالس الذكر: لنا برياض اجلنة يف الدنيا؟ قال
وأخرج أبو نعيم أيضا من طريق احلسن بن سفيان، ثنا حممد بن أيب بكرن ثنا زائدة بن أيب الرقاد عن زياد النمريي 

إن هللا سيارة من املالئكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا : (لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أنس عن ا
أتينا على عباد من عبادك يعظمون آالء : هبم وبعثوا رائدهم إىل السماء إىل رب العزة سبحانه فيقولون وهو أعلم
غشوهم رمحيت هم القوم ال : م، فيقولآالءك، ويتلون كتابك، ويصلون على نبيك ويسئلونك آلخرهتم ودنياه

  ).يشقى جليسهم
الظاهر أن احلديثني حديث واحد الحتاد الرواة جلمع النووي بينهما، واختصر بقية احلديث، وأراد أن يقول : قلت

  .حديث أنس فسبق قلمه إىل ابن عمر
  .روى املفردون بتشديد الراء وختفيفها: قوله

  .سورةالراء مفتوحة وقيل مك: قال احلافظ



إذا أيقظ الرجل أهله من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري قال: قوله
  .هذا حديث مشهور) الليل فصليا ركعتني مجيعا كتب يف الذاكرين والذاكرات

اصطالحا، فإنه من قول الشيخ هذا حديث مشهور يريد شهرته على األلسنة ال أنه مشهور : قال احلافظ ابن حجر
  .أفراد علي بن األقمر، عن األغر

  .رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجه: قوله
هو كما قال، لكنهم ذكروا أبا هريرة مع أيب سعيد فما أدري ملا حذفه فإهنما عند مجيع من : قال احلافظ ابن حجر

  .أخرجه مرفوعا، وأما من أفرد أبا سعيد فإنه أخرجه موقوفا
  .ينا يف صحيح مسلم عن أيب مالك األشعريورو: قوله

قال احلافظ إال الترمذي فوقع يف روايته عن احلارث بن احلارث األشعري فإن كان حمفوظا فاحلديث من مسند 
احلارث، وهو يكىن أبا مالك، ويف الصحابة من األشعريني ممن يكىن أبا مالك كعب بن عاصم، وآخر امسه عبيد، 

خمتلف يف امسه، وقد جعل أصحاب األطراف هذا احلديث من روايته، وما وقع عند  وآخر امسه مشهور بكنيته
  .الترمذي يأىب ذلك

  .وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم: قوله
  .أخرج البزار هذا بلفظ العلي العظيم، بدل العزيز احلكيم

  .الذي رواه مسلم عن جبهته ورواه شعبة، وأبو عوانة، وحيىي القطان، عن موسى: قال الربقاين: قوله

رواية شعبة عن أمحد والنسائي بالواو كما قال وهو عند أمحد عن الثالثة الذين ذكرهم يف : قال احلافظ ابن حجر
  .والثاين باللفظ الذي ذكره مسلم) وميحص عنه ألف سيئة(موضعني أحدمها بلفظ 

إذا استيقظ : (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال روينا يف كتاب ابن السين بإسناد صحيح عن أيب هريرة عن: قوله
  ).أحدكم فليقل احلمد هللا الذي رد علي روحي وعافاين يف جسدي وأذن يل بذكره

أخرجه الترمذي، والنسائي فما أدري ملا أغفل املصنف عزوه إليهما، واقتصر على عزوه إىل : قال احلافظ ابن حجر
  .ابن السين

ناد ففيه نظر فإنه أفراد حممد بن عجالن وهو صدوق لكن يف حفظه شيء، إنه صحيح اإلس: وأما قوله: قال
وخصوصا يف روايته عن املقربي عن املقربي، فالذي ينفرد به من قبيل احلسن، وإمنا يصحح له من يدرج احلسن يف 

  .الصحيح، وليس ذلك من رأي الشيخ
كانت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه : (قالتوروينا يف سنن أيب داود وغريه باإلسناد الصحيح عن عائشة : قوله

  ).وسلم اليمىن لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى خلالئه وما كان من أذى
رجاله أخرج هلم مسلم فاإلسناد على شرط الصحة كما قال املصنف، لكنه جزم يف اخلالصة : قال احلافظ ابن حجر

والتحرير أنه حسن، فإنه فيه علتني اإلختالف  صحيح أو حسن،: بأنه حديث صحيح، وتردد يف شرح املهذب فقال
على سعيد بن أيب عروبة يف وصله وإرساله، وفيه زيادة واو على السند املوصول، فإن أبا داود أخرجه أوال من 

طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أيب عروبة، عن أيب معشر وهو زياد بن كليب، عن إبراهيم النخعي، عن 
يزيد النخعي عن عائشة، مث أخرجه من رواية عيسى بن يونس بإسقاط األسود، وأخرجه البيهقي من األسود هو ابن 

رواية حممد بن أيب عدي، عن سعيد، عن رجل مل يسم، عن أيب معشر، ورجح الدارقطين يف العلل هذه الرواية فصار 
إن : وإمنا قلت. إنه ممن اختلطاحلديث بسبب ذلك ضعيفا من أجل املبهم، وسعيد مع كونه مدلسا وقد عنعنه، ف



  .احلديث حسن العتضاده باحلديث الذي بعده انتهى
بسم اهللا توكلت على اهللا، : (روينا عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: (قوله

حديث صحيح ) ل علياللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أزمل أو أظلم، أو أجهل أو جيه
  .رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه

مجع الشيخ هذه الزيادة يف سياق احلديث وال وجود هلا جمموعة يف الكتب األربعة اليت عزاه : قال احلافظ ابن حجر
  .إليها
هللا عليه وسلم إذا كان رسول اهللا صلى ا: وروينا يف كتاب ابن السين عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال: قوله

احلمد هللا الذي كفاين وآواين، واحلمد هللا الذي أطعمين وسقاين، واحلمد هللا الذي من : (رجع من النهار إىل بيته يقول
  .إسناده ضعيف) علي، أسألك أن جتريين من النار

مر وقد وجدت له ليس يف رواته من ينظر يف حاله إال الرجل املبهم الراوي له عند ابن ع: قال احلافظ ابن حدر
  .شاهدا أخرجه ابن أيب شيبة والبزار من حديث عبد الرمحن بن عوف فاحلديث حسن

  .فهو يف صحيح البخاري دون مسلم) إال النظر إىل السماء: (قوله
بل ثبت ذلك يف مسلم أيضا، وسبب خفاء ذلك على الشيخ أن مسلما مجع طرق احلديث : قال احلافظ ابن حجر
كتاب الصالة، وافرد طريقا منها يف كتاب الطهارة، وهي اليت وقع عنده فيها التصريح بالنظر  كعادته، فساقها يف

إىل السماء، ووقع ذلك أيضا يف طريقني آخرين مما ساقه يف كتاب الصالة لكنه اقتصر يف كل منهما على بعض املنت 
  .فلم يقع فيهما التصريح هبذه اللفظة وهي يف نفس األمر عنده فيهما

البخاري فلم يقع عنده التقييد يكون ذلك عند اخلروج من البيت، وليس يف شيء من الطرق الثالثة اليت  وأما
أشرت إليها التصريح بالقراءة إخل السورة، وإمنا ورد ذلك يف طرق أخرى ليس فيها النظر إىل السماء، لكن 

  .احلديث يف نفس األمر واحد، فذكر بعض الرواة ما مل يذكر يف بعض
  .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة: وعن املهاجر بن قنفذ إىل قوله: قوله

  .فيه نظر إذ ليس له إال إسناد واحد عند من ذكر: قال احلافظ ابن حجر
: ثبت يف احلديث الصحيح يف سنن أيب داود والترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: قوله

  .سائي، وابن ماجه باقيةوروى الن) غفرانك(

غفرانك أخرجه أبو : هذا يوهم أنه حديث واحد اختصره بعضهم وليس كذلك، بل قوله: قال احلافظ ابن حجر
داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه كلهم عن عائشة، والكالم الذي بعده أخرجه النسائي من حديث أيب ذر 

  .وابن ماجه من حديث أنس
  .ال أعلم يف التسمية يف الوضوء حديثا ثابتا: بن حنبل أنه قالثبت عند أمحد : قوله

ال يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزيل ال يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، : قال احلافظ ابن حجر
ه من الحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فال ينتفي احلسن، وعلى التنزيل ال يلزم من نفي الثبوت على كل فرد نفي

  .اجملموع
  .فمن األحاديث حديث أيب هريرة: قوله
  .من رواية سعيد بن زيد أخرجه الترمذي والدارقطين: قوله

  .إنه أحسن أحاديث الباب: وقال البخاري



  .وأيب سعيد: قوله
هو حديث حسن أخرجه أمحد، والترمذي والدارمي، وابن ماجه، واحلاكم وصححه، وعن : قال احلافظ ابن حجر

  .ن راهويه أنه أصح أحاديث البابإسحاق ب
  .وعائشة، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد: قوله

وورد أيضا من حديث علي أخرجه ابن عدي يف الكامل وايب سربة أخرجه البغوي يف معجم : قال احلافظ ابن حجر
  .الصحابة، وابن مسعود وابن عمر أخرجهما البيهقي

  .اديث الباب إما صريح غري صحيح، وإما صحيح غري صريحأح: أحاديث اليعمري: قال أبو الفتح اليعمري
  .يثبت مبجموعها ما يثبت به احلديث احلسن: قال ابن الصالح

يستحب للمتوضي أن يقول يف ابتداء وضوئه : قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر املقدسي الزاهد: قوله
وهذا الذي قاله ال بأس ) له، واشهد أن حممد عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك : (بعد التسمية

  .به، إال أنه ال أصل له من جهة السنة، وال نعلم أحدا من أصحابنا وغريهم قال به
  .قال به شيخه سليم الرازي وقبلهما الصيمري: قال الزركشي يف اخلادم

يف كتاب الدعوات من طريق سامل بن أيب أخرج جعفر املستغفري، قال احلافظ : وقال احلافظ ابن حجر يف أماليه
بسم اهللا، مث : ما من عبد يقول إذا توضأ: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اجلعد، عن الرباء بن عازب قال

: أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، مث قال إذا فرغ من وضوئه: قال لكل عضو
  ).التوابني واجعلين من املتطهرين إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء اللهم اجعلين من

  .إن التشهد بعد التسمية مل يرد انتهى: هذا حديث غريب، وفيه تعقب على املصنف يف قوله
  .النسائي يف اليوم والليلة بإسناد ضعيف) وروى سبحانك اللهم وحبمدك إخل: (قوله

هذا يوهم أن الزيادة يف حديث عقبة عن عمر كما يف الذي قبله وليس كذلك، بل هي : رقال احلافظ ابن حج
  .حديث مستقل عن أيب سعيد اخلدري وسنده مغاير لسند عقبة يف مجيع رواته

وأما وصف اإلسناد بالضعف ففيه نظر فقد أخرجه النسائي، ثنا حيىي بن حممد بن السكن، ثنا حيىي بن كثري أبو : قال
عنربي، ثنا شعبة عن أيب هاشم الرماين، عن أيب جملز، عن قيس بن عباد عن أيب سعيد اخلدري، وحيىي بن غسان ال

كثري ثقة من رجال الصحيحني، وكذا من فوقه إىل الصحايب، وأما شيخ النسائي فهو ثقة أيضا من شيوخ البخاري، 
د صحيح بال ريب، وإمنا اختلف يف رفع املنت ومل ينفرد به فقد أخرجه احلاكم من وجه آخر عن حيىي بن كثري فالسن

ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته يف الترجيح باألحفظ واألكثر فلذلك يف رفع املنت ووقفه، فالنسائي جرى على 
هذا خطأ، مث أخرجه عن بندار، : طريقته يف الترجيح باألحفظ واألكثر فلذلك حكم عليه باخلطأ إذ قال بعد خترجيه

شعبة به موقوفا، وأما على طريقة املصنف تبعا البن الصالح وغريه فالرفع عندهم مقدم ملا مع الرافع  عن عندر، عن
  .من زياة العلم، وعلى تقدير القول بالطريقة األخرى فهذا ما ال جمال للرأي فيه فله حكم الرفع

ى آل حممد ويضم إليه اللهم صل على حممد وعل: (ويقول مع هذه األذكار: قال الشيخ نصر املقدسي: قوله
  ).وسلم

مل يصرح بكونه حديثا وأظن قوله ويضم من كالم الشيخ املصنف، وقد ورد يف الصالة على : قال احلافظ ابن حجر
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الوضوء شيء



عليه  أخرج ابن عدي والبيهقي من طريق حيىي بن هاشم، عن األعمش عن ابن مسعود مسعت رسول اهللا صلى اهللا
فإذا ما فرغ من وضوئه فليشهد أن ال إله إال اهللا، وأن : (احلديث وفيه) إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم اهللا: (وسلم

  ).حممدا عبده ورسوله، وليصل علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرمحة
  .حيىي بن هشام متروك، وال أعلم رواه غريه: قال البيهقي بعد خترجيه

  .ابعه حممد بن جابر اليمامي، عن األعمش بل ت: قال احلافظ
  .أخرجه أبو الشيخ يف كتاب الثواب من طريقه مقتصرا على أواخره، وفيه املقصود

وحممد بن جابر أصلح حاال من حيىي بن هاشم وتابعه عمرو بن مشر اجلعفي الكويف، عن األعمش أخرجه اإلمساعيلي 
  .مرو متروكيف مجعه حديث األعمش كرواية حممد بن جابر، وع

وأخرج أبو بكر بن أيب عاصم، والطرباين من طريقه عبد املهيمن بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، جده أن 
وقد ذكر الشيخ يف شرح املهذب لفظ الشيخ نصر ) ال وضوء ملن ال يصلي علي: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

: فصح ما ظننته أن قوله) وسلم على حممد وعلى آل حممد ويقول مع ذلك صلى اهللا عليه: (قال الشيخ نصر: فقال
ويضم إليه من كالم املصنف، وكأنه ظن أن مستند الشيخ نصر أن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مطلوبة 
يف الدعاء، والذكر املشهور ليشتمل على الدعاء، فشرع فيه، وحيتمل أن يكون مستند الشيخ ورود األمر بالصالة 

  ).فذلك مل يذكر السالم والعلم عند اهللا) اللهم صل على حممد وعلى آل حممد( عليه
  .وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم جيىء فيه شىء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قوله

ليس فيه شيء عن النيب صلى اهللا عليه : كرر ذلك بنحوه يف كثري من كتبه فقال يف التنقيح: قال احلافظ ابن حجر
  .سلمو

  .ال أصل له ومل يذكره الشافعي واجلمهور: وقال يف الروضة
  .ال أصل له، وال ذكره املتقدمون: وقال يف شرح املهذبل

  .وحذفت دعاء األعضاء إذ ال أصل له: وقال يف املنهاج
ة ليس كذلك بل روي مبن طرق منها عن أنس رواه ابن حبان يف تارخيه يف ترمج: وقد تعقبه صاحب املهمات فقال

  .عباد بن صهيب، وقد قال أبو داود أنه صدوق قدري
  .ما كان بصاحب كذب: وقال أمحد
لو مل يقل فيه إال هذا ملشى احلال، ولكن بقية ترمجته عند ابن حبان، كان يروي املناكري عن املشاهري : قال احلافظ

  .حىت يشهد املبتدى يف هذه الصناعة أهنا موضوعة
  .روي يف تارخيه ابن حبان من حديث أنس فلعله أراد ال أصل له صحيحا ال أصل له بأنه: اعترض قوله

  .وأما السبكي فوافق النووي، وابن النقيب حكى كالم النووي يف تصحيح املهذب، ومل يتعقبه بشيء
  .ال ينبغي تركه، وال يعتقد أنه سنة، فإن الظاهر أنه مل يثبت فيه شىء: وقال األذرعي يف املتوسط

ظ يف عمل اليوم والليلة كتبا مطولة كالنسائي، والطرباين، والبيهقي، وابن السين وغريهم ومل يذكروا وقد مجع احلفا
  .انتهى. ذلك، والظاهر أن الشيخ أراد أنه مل يصح فيها حديث، كما قاله ابن الصالح

جع يف احلديث وأوىل ما اعتمد عليه يف ذلك قول النووي وابن حجر فقد كانا إمامي احلفاظ يف عصرمها، واملر
إليهما، وليس يف املعترضني املذكورين أحد يف درجة احلفظ، واحلديث الذي رواه ابن حبان يف تارخيه عن أنس من 

قسم الواهي الشديد الضعف الذي ال يعمل به يف فضائل األعمال، كما تقدم نقل االتفاق على ذلك يف أول 



اهتم به ابن حبان عباد بن صهيب، واهتم به الدارقطين : ة وقالالكتاب، وقد أخرجه ابن اجلوزي يف األحاديث الواهي
  .انتهى. الراوي عن عباد أمحد بن هاشم

بسطت فيه الكالم بسطا شافيا، وما احسن صنع اإلمام الرافعي ) اإلغضاء عن دعاء األعضاء(وقد ألفت جزأ مسيته 
ا صنع النووي يف األذكار ومل يعزوه إىل النيب فعزاه إىل السلف كم) ورد هبا األثر عن السلف الصاحلني: (حيث قال

  .صلى اهللا عليه وسلم وقد كان الرافعي من كبار أئمة احلديث وحفاظه
الناس يظنون أن النووي أعلم باحلديث من الرافعي وليس كذلك، بل : وأخربين من أثق به أن احلافظ ابن حجر قال

  .وتارخيه وشرح املسند له تبني له ذلك انتهى، وأمر كما قال الرافعي أفقه يف احلديث من النووي ومن طالع أماليه
وقد روى النسائي، وصاحبه ابن السين يف كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أيب موسى األشعري : قوله
  .وكالمها حمتمل: إىل قوله) أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضوءه: (قال

الطرباين يف الكبري من رواية مسدد، وعارم واملقدمي كلهم، عن معتمر ووقع يف  رواه: قال احلافظ ابن حجر
) باب ما يقوله بني ظهراين وضوئه: (وهذا يدفع ترمجة ابن السين حيث قال: روايتهم فتوضأ مث صلى، مث قال

  .لتصرحيه بأنه قاله بعد الصالة، ويدفع احتمال كونه بني الوضوء والصالة
خ على اإلسناد بالصحة ففيه نظر ألن أبا جملز مل يلق مسرة بن جندب، وال عمران بن حصني وأما حكم الشي: قال

فيما قاله علي بن املديين، وقد تأخر بعد أيب موسى ففي مساعه من أيب موسى نظر وقد عهدن منه اإلرسال عمن مل 
  .يلقه
  ).وعطية أيضا ضعيف: (قوله

شييع ومن قبيل التدليس وهو يف نفسه صدوق وقد أخرج له البخاري ضعف عطية إمنا جاء من قبيل الت: قال احلافظ
يف األدب املفرد، وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتا عليها، وحسن له الترمذي عد أحاديث بعضها من أفراد 

  .ليس بثقة: فال يظن أنه مثل الوازع، فإنه متروك باتفاق، وقال فيه ابن معني والنسائي
  .أحاديث موضوعة روى: وقال احلاكم

  .أحاديثه كلها غري حمفوظة: وقال ابن عدي
وحديث أيب سعيد املشار إليه حسن أخرجه أمحد، وابن ماجه، وابن خزمية يف كتاب التوحيد، ورواه أبو نعيم يف 

  .حدثين أبو سعيد فأمن بذلك تدليس عطية: كتاب الصالة، وقال يف روايته عن عطية
اقتصر على سوق رواية بالل دون أيب سعيد، وعلى عزو رواية أيب سعيد البن  وعجبت للشيخ كيف: قال احلافظ

  .السين دون ابن ماجه وغريه
اللهم أعذين من الشيطان : وإذا خرج فليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل(زاد ابن السين يف روايته : قوله

  .وابن حبانوروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزمية وأبو حامت ) الرجيم
هذه الزيادة ليست عند املذكورين وال غريهم من حديث أيب محيد، وال أيب أسيد على ما يومهه كالمه، : قال احلافظ

  .وإمنا هي من حديث أيب هريرة
وروينا الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند دخول املسجد واخلروج منه من رواية ابن عمر : قوله
  .أيضا

علم النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن علي إذا دخل : قال: السين والطرباين بسند ضعيف ولفظه أخرجه ابن
اللهم اغفر ذنوبنا وافتح لنا أبواب رمحتك، وإذا خرج : املسجد أن يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقول



  .افتح لنا أبواب فضلك: مثل ذلك لكن يقول
  .صلى اهللا عليه وسلم قال لألعرايب الذي بال يف املسجدوعن أنس أن رسول اهللا : قوله

ذكر أبو موسى املديىن يف الذيل على الصحابة أن اسم هذا األعرايب ذو اخلويصرة اليماين وهو غري ذو اخلويصرة 
  .التميمى رأس اخلوارج

رأيتموه ينشد شعرا يف  من: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روينا يف كتاب ابن السين عن ثوبان قال: قوله
  ).فض اهللا فاك: املسجد فقولوا

  .أخرجه من طريق يزيد بن خصيفة، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده
وثوبان املذكور ليس هو املشهور موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل هو آخر ال يعرف إال يف هذا : قال احلافظ

  .د الرمحن بن ثوبان إال ابنه حممد، وهو يف عداد اجملهولني انتهىاإلسناد، وال روى عن عب
  .وذكر يف اإلصابة أربعة من الصحابة كل منهم يسمى ثوبان األول موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشهور

  .والثاين ثوبان األنصاري جد حممد بن عبد الرمحن صاحب هذا احلديث
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم (ن احلكم بن ثوبان روى له ابن أيب عاصم حديث والثالث ثوبان األنصاري جد عمر ب
  ).هنى عن نقرة الغراب وافتراش السبع

: والرابع ثوبان العنسي روى له ابن عساكر من طريق ابنه ثابت عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى بطعام فقال
  ).هميؤم الناس يف الطعام اإلمام أو رب الطعام أو خري(

وقد : وذكر املرزباين يف معجم الشعراء ثوبان بن فزارة العامري موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال
  .صحفه والصواب ثروان براء مث واو

ال يسمع مدى صوت املؤذن جن : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أيب سعيد اخلدري قال: قوله
  .رواه البخاري)  شهد له يوم القيامةوال إنس وال شيء إال

إين أراك : (وقع يف الرافعي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب سعيد: قال الزركشي يف ختريج أحاديث الشرح
حتب الغنم والبادية، فإذا دخل وقت الصالة فأذن وارفع صوتك، فإنه ال يسمع صوتك حجر، وال مدر إال شهد 

ذكر أنه صلى اهللا عليه وسلم هو القائل أليب سعيد هذا الكالم وليس كذلك، بل قال هذا هكذا ) لك يوم القيامة
أبو سعيد البن أيب صعصعة هكذا أخرجه البخاري يف صحيحه، والنسائي عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب 

فأذنت للصالة فارفع  إّني أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك وباديتك: (صعصعة، أن أبا سعيد قال له
مسعته من : قال أبو سعيد). صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس إال شهد له يوم القيامة

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تبع الرافعي يف هذا السياق الغزايل، واإلمام، والقاضي حسني، : وقال احلافظ ابن حجر يف ختريج أحاديث الشرح

وردي، وابن داود شارع املختصر، وهو مغاير ملا يف صحيح البخاري، واملوطأ وغريمها من كتب احلديث وساق واملا
  .ما تقدم
وكذا رواه الشافعي عن مالك، وتعقبه الشيخ حمىي الدين وبالغ كعادته، وأجاب ابن الرفعة عن هذه األئمة : قال

يد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائد إىل كل ما الذين اوردوه مغترا بأهنم لعلهم فهموا أن قول أيب سع
ذكره، ويكون تقديره مسعت كلما ذكرت لك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحينئذ يصح ما أوردوه باعتبار 

  .املعىن ال بصورة اللفظ، وال خيفى ما يف هذا اجلواب من الكلفة



  ).مد النيب صلى اهللا عليه وسلم أعوذ بك من الناراللهم رب جربيل وإسرافيل وميكائيل وحم: (قوله
  .بتقدمي ميكائيل على إسرافيل) اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل: (رواه الطرباين يف الكبري بلفظ

يا رسول اهللا : باب ما يقوله عند إرادته القيام إىل الصالة، روينا يف كتاب ابن السين، عن أم رافع أهنا قالت: قوله
  .إخل) يا أم رافع إذا قمت إىل الصالة فسبحي اهللا عشرا: (لى عمل يأجرين اهللا عليه، قالدلين ع

  .أطلق يف احلديث موضع القول والشيخ محله على اإلرادة: وقال احلافظ يف أماليه
رسول  يا: ووقع لنا من وجه آخر ما يدل على أنه داخل الصالة فأخرجه ابن مندة يف املعرفة، عن أم رافع أهنا قالت

يا : اهللا أخربين بشيء أفتتح به صاليت فذكر احلديث حنوه، وأخرج الترمذي وصححه عن أنس أن أم سليم قالت
  .رسول اهللا علمين كلمات أقوهلن يف صاليت فذكر حنوه

  .انتهى) إذا صليت املكتوبة: (وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أنس بلفظ
فقد سئلت عن ما :  وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، أما بعداحلمد هللا: وقال احلافظ أيضا يف رسالة له

أحدثه بعض املشايخ يف مسجده من اإلجتماع على ذكر الباقيات الصاحلات، وهي سبحانه اهللا، واحلمد هللا، وال إله 
ائه فهل هلذا الذي إالّ اهللا، واهللا أكرب عشرا عشرا عند إرادة إقامة الصالة، حبيث يشرع املؤذن يف اإلقامة عند انته

أحدثه الشيخ أصل من السنة يف هذا احملل أوال؟ وهل يعد ذلك من البدع احلسنة اليت يثاب فاعلها أوال؟ فأجبت 
  .وباهللا التوفيق

باب ما يقول : بلغين أنه متسك مبا وقع يف كتاب األذكار لشيخ اإلسالم النووي نفع اهللا تعاىل به فإنه قال ما نصه
يا رسول اهللا دلين على : ام إىل الصالة روينا يف كتاب ابن السين عن أم رافع رضي اهللا عنها قالتعند إرادته القي

يا أم رافع إذا قمت إىل الصالة فسبحي اهللا تعاىل عشرا وهلليه عشرا، وامحديه عشرا، : (عمل يأجرين اهللا عليه، قال
هذا : هذا يل، وإذا محدت قال: ذا هللت قالهذا يل، وإ: وكربيه عشرا، واستغفريه عشرا، فإنك إذا سبحت قال

  .انتهى كالمه) قد فعلت: هذا يل، وإذا استغفرت قال: يل، وإذا كربت قال
إذا أردت القيام إىل الصالة وهو حمتمل، وحيتمل ) إذا قمت إىل الصالة: (فكأنه فهم من قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .ةأيضا أن املراد أن يقال ذلك بعد الدخول يف الصال

وقد عينه بعض أهل العلم يف دعاء االفتتاح، وعينه آخر يف صالة خمصوصة، وهي اليت تسمى صالة التسبيح، فقد 
جاء التصريح بقول حنو ذلك يف األذكار كلها إال التشهد وعينه آخر يف التشهد إذا انتهى التشهد أتى بالذكر 

قوى من ذلك، فإهنا ترشد الناظر إىل أقوى االحتماالت اليت املأثور ومبا شاء مث سلم، فاقتضى اختالفهم النظر يف األ
تنشأ عن الكفر قبل النظر فيها، وذلك يستدعي ذكر ثالثة فصول تشتمل على مقدمة، ونتيجة، وخامتة، فاملقدمة يف 

ل، الكالم على حال احلديث فيما يرجع إىل الصحة وغريها، والنتيجة فيما يستفاد منه للعمل وهو املقصود بالسؤا
  .واخلامتة يف التنبيه على الراجح من ذلك

  الفصل األول

  مقدمة يف الكالم على حال احلديث

هذا احلديث أخرجه احلافظ أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري املعروف بابن السين يف كتاب عمل اليوم 
 كما تصرف الشيخ حمىي الدين، مث فلم يتصرف يف لفظ اخلرب) باب ما يقول إذا قام إىل الصالة: (والليلة له فقال



فذكره، وقال يف : ساق من طريق علي بن عياش، عن عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن أم رافع أهنا قالت
  .قد فعلت، نقل نسخة اختلفت: قد غفرت لك، بدل قوله: آخره

  .منقطعأن بني بن أسلم، وأم رافع واسطة كما سأبينه فهو : ويف هذا السند علتان إحدامها
  .أن عطاف بن خالد خمتلف يف توثيقه وخترجيه: والثانية

وأما سائر رواته فهم من رجال الصحيح، وعطاف بفتح العني املهملة، وتشديد الطاء املهملة أيضا وآخره فاء هو 
  .ليس هو من أهل الثقات انتهى: خمزومي مدين قال فيه مالك وهو ممن عاصره ملا بلغه أنه حيدث

  .ة يؤخذ منها أهنا يروى حديثه وال حيتج به ملا ال خيفى من الكتابة املذكورةوهذه العبار
وحاصل نظر أهل النقد فيه أنه يكتب حديثه وال حيتج مبا ينفرد به، وقد خولف يف سند هذا احلديث ويف سياق 

، عن زيد بن أسلم، متنه، أما السند فأخرجه أبو عبد اهللا بن مندة يف كتاب معرفة الصحابة من طريق هشام بن سعد
عن عبيد اهللا بالتصغري ابن وهب، عن أم رافع فزاد فيه رجال وال بد منه، وأما املنت فوقع يف رواية هشام أيضا أن أم 

اهللا أكرب عشرا فإنك : إذا قمت إىل الصالة فقويل: يا رسول اهللا أخربين بشىء أفتتح به صاليت؟ قال: رافع قالت
هذا يل، وامحدي اهللا : ذا يل، مث قويل سبحانه اهللا وحبمده عشرا فإنك إذا قلت قال اهللاه: كلما قلت قال اهللا عزوجل
فزاد يف . قد غفرت لك: هذا يل، واستغفري اهللا عشرا فإنك إذا قلت ذلك قال اهللا: عشرا فإنك إذا قلت قال اهللا

  ).وحبمده(ورة، ومنها زيادة منها مطابقة اجلواب لسؤاهلا، ومنها الترتيب يف الكلمات املذك: املنت ألفاظا
وقد وجدناه من رواية راو ثالث وهو بكري بن مسمار، فأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري من طريقه عن زيد بن 

يا رسول اهللا أخربين بكلمات وال تكثر علي : واختصر املنت ولفظه أهنا قالت. أسلم فوافق عطافا يف حذف الواسطة
هذا يل، وقويل اللهم : سبحانه اهللا عشرا مرار يقول اهللا: هذا يل، وقويل: رار يقول اهللاقويل اهللا أكرب عشر م: فقال

هكذا اقتصر فيه على التكبري والتسبيح فقط، . قد فعلت فتقولني عشر مرار، ويقول قد فعلت: اغفر يل يقول
ح رواية هشام ملا وأطلق حمل القول ويكرب، وكذا هشام بن سعد من رجال مسلم، والذي يقتضيه النظر ترجي

  .اشتملت عليه روايته من حترير سياق يف السند واملنت معا
وقد جاء حنو هذه القصة عن أم سليم األنصارية وهي والدة أنس بن مالك أخرجه الترمذي، من رواية عبد اهللا بن 

م سليم غدت على املبارك، عن عكرمة بن عمار، حدثين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك، أن أ
كربي اهللا عشرا، : يا رسول اهللا علمين كلمات أقوهلن يف صاليت فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

  .نعم نعم: وسبحي عشرا، وامحديه عشرا مث سلي اهللا يقول
بحي س: علمين كلمات أدعو هبن يف صاليت، قال(وأخرجه النسائي من طريق وكيع، عن عكرمة بن عمار ولفظه 
  ).نعم نعم: اهللا عشرا، وامحديه عشرا، وكربيه عشرا، مث سلي حاجتك يقول

على شرط مسلم، وقد عني ابن خزمية : وأخرجه احلاكم يف صحيحه املستدرك من طريق عبد اهللا بن املبارك وقال
جبري بن مطعم حمل هذا الذكر املخصوص يف افتتاح الصالة لكن بغري هذا العدد، فأخرج يف دعاء االفتتاح حديث 

اهللا أكرب كبريا ثالث مرات، واحلمد هللا كثريا ثالث : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة قال
  ).مرات، وسبحانه اهللا بكرة وأصيال ثالث مرات

لي أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يص: وأخرجه أبو داود، وابن حبان يف صحيحه، ولفظ ابن حبان: قلت
احلديث، وقد جاء حنو ) اهللا أكرب كبريا ثالثا، احلمد هللا ثالثا، سبحان اهللا بكرة وأصيال ثالثا، أعوذ باهللا: (صالة فقال

ذلك يف هذا احملل من غري تقييد بعدد، وذلك فيما أخرجه مسلم يف صحيحه، والنسائي، والطرباين من طريق عون 



بينا حنن نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ :  بن عمر قالبن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن عبد اهللا
اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، وسبحان اهللا بكرة وأصيال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال رجل من القوم

ويف الباب عن  )لقد رأيت أبواب السماء فتحت هلا: أنا، فقال: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال الرجل: (وسلم
عبد اهللا بن أيب أوىف عند أمحد، والطرباين بسند حسن ولفظه حنو حديث ابن عمر لكن يف آخره فلما فرغ رسول اهللا 

واهللا لقد رأيت كالمه يصعد يف السماء : هو هذا، فقال: من هذا العايل الصوت؟ فقالوا: صلى اهللا عليه وسلم قال
  .حىت له باب فدخل فيه

من : فقال: (ر أخرجه مسدد يف مسنده و الطرباين حنو حديث ابن عمر لكن قال يف آخرهوعن وائل بن حج
لقد رأيت أبواب السماء فتحت ملا تناهت دون : أنا وما أردت إال خريا، قال: صاحب الكلمات؟ قال الرجل

  ).العرش
رد يف حديث أم رافع وأم ويؤيد مشروعية هذا الذكر دعاء االفتتاح حديث عائشة فإنه ورد مقيدا بالعدد الذي و

سليم وذلك فيما أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وجعفر الفريايب من طريق معاوية بن صاحل، عن أزهر بن 
: سألت عائشة مبا كان يستفتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيام الليل؟ قالت: سعيد، عن عاصم بن محيد قال

اللهم اغفر يل واهدين : صالة، وكرب عشرا، وسبح عشرا، ومحد عشرا وقالكان إذا قام من الليل استفتح ال(
إذا قام كرب عشرا، ومحد عشرا، وهلل واستغفر عشرا (هذا لفظ جعفر، ويف رواية بأيب داود ) عشرا، مث يتعوذ

، ومحد إذا قام كرب عشرا(هذا لفظ جعفر، ويف رواية أيب داود ) اللهم اغفر يل واهدين عشرا، مث يتعوذ: وقال
  ).اللهم اغفر يل، واهدين، وارزقين، وعافين ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة: عشرا، وهلل واستغفر عشرا وقال

كان يستفتح إذا قام من الليل يصلي : سألت عائشة فقالت: ويف رواية ابن حبان يف صحيحه أن عاصم بن محيد قال
  .احلديث) عشرا، ويستغفر عشرا يكرب عشرا، مث يسبح عشرا، مث حيمد عشرِا، ويهلل

ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت. رواه خالد بن معدان، عن ربيعة اجلرشي: قال أبو داود يف خترجيه
كان يكرب عشرا احلديث وأخرجه أبو داود والنسائي من : يقول إذا قام يصلي من الليل، أو مبا كان يستفتح فقال

... ألتها ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفتتح الصالة إذا قام من الليلوجه آخر عن عائشة وأوله س
احلديث، فهذه األحاديث عمد من جعل حمل الذكر املذكور عند دعاء اإلفتتاح وقبل القراءة، وأما ما ذهب إليه 

شرح الترمذي الترمذي حيث أدخل حديث أنس يف قصة أم سليم يف باب صالة التسبيح، فقد تعقبه شيخنا يف 
فيه نظر فإن املعروف أنه ورد يف الذكر يف الدعاء كالمها من طريق عبد الرمحن بن إسحاق، عن حسني بن : فقال

يا أم سليم إذا صليت : صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيتنا تطوعا، فقال: أيب سفيان، عن أنس بن مالك قال
 عشرا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب عشرا، مث سلي ما شئت فإنه يقول سبحان اهللا عشرا، واحلمد هللا: املكتوبة فقويل

  .نعم، هذا لفظ الطرباين: لك
  ).نعم نعم: سبحان اهللا عشرا، واحلمد هللا عشرا، واهللا أكرب عشرا فإنه يقول لك: قويل(ويف رواية أيب يعلى 

عة، وصححه ابن حبان من رواية عطاء بن ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أخرجه أصحاب السنن األرب
ال حيصيهما ) خصلتان -خلّتان : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال

رجل مسلم إال دخل اجلنة، ومها يسري ومن يعمل هبما قليل يسبح اهللا أحدكم يف دبر كل صالة عشرا، وحيمده 
فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ، قال)مخسون ومائة باللسان، وألف ومخسمائة يف امليزان عشرا، ويكرب عشرا فهن
  .عليه وسلم يعدهن بيديه



كلمات علمنيه جربيل عليه السالم تسبحان : وعن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له ولفاطمة
  .، أخرجه أمحد بسند حسنيف دبر كل صالة عشرا، وحتمدان عشرا، وتكربان عشرا

: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف قصة فقراء املهاجرين مع أهل الدثور ففي بعض طرقه عند البخاري فقال
تسبحون عشرا، وحتمدون عشرا، وتكربون عشرا بعد كل صالة، أورده يف كتاب الدعوات من الصحيح، ويف 

الطرباين ويف كل منهما أن الذكر املذكور يقال عقب  الباب عن أم سليم أخرجه البزار، وعن أم مالك أخرجه
  .الصالة عشرا عشرا

  الفصل الثاين

  نتيجة فيما يستفاد منه للعمل

  وهو املقصود بالسؤال

يشرع هذا : يف بيان الراجح يف حمل الذكر وإمنا يصار إىل الترجيح عند تعذر اجلمع، واجلمع يف هذا ممكن بأن يقال
ام من األئمة، ويؤيد ذلك اختالف األلفاظ الواردة فيه مع االختالف يف العدد، وكذا الذكر يف كل عينه فيه إم

والثاين أوىل يف طريق اجلمع . اختالف الصالة اليت يقال فيها هل يعم مجيع الصلوات أو خيص كل صالة خبصوص
يها سؤال املغفرة عند إرادة الصالة يف الليل، ويضاف إل) الباقيات الصاحلات عشرا عشرا(فيقول يشرع قول 

ويشرع أيضا يف دعاء االفتتاح، وقد تنزل على حالني فمن يذكرها قبل الدخول يف الصالة قاهلا خارجها، ومن أيها 
فإنه يفهم منه ما قبل الدخول ) إذا قمت إىل الصالة(استدرجها بني دعاء االفتتاح والقراءة، وهذا ينطبق على قوله 

بعد الدخول فيها، ويشرع أيضا عند الفراغ من التشهد والصالة على النيب صلى على تقدير اإلرادة ففهم منه ما 
اهللا عليه وسلم فيذكره الذكر املذكور فإذا فرغ منه دعا مبا ورد مأثورا، وما كان له من طلب مث يسلم وغلى هذا 

كور، ولعله أخذه من ، وأورد حديث أنس يف سؤال أم سليم املذ)باب الذكر بعد التشهد(جنح النسائي فإنه ترجم 
فإن دبر الشيء حقيقة حيثية مؤخر، ويطلق ) يف دبر كل صالة(قوله يف احلديث اآلخر عن عبد اهللا بن عمرو وغريه 

أيضا على ما يلحقه وال ختلل بينهما، فعلى األول فأليق املواضع به ما بني التشهد والسالم فإنه اجلزء األخري من 
دبر الصالة احلقيقة، وعلى الثاين فهو موافق ملا ورد به احلديث اآلخر عن أيب ذر يف الصالة اتفاقا إن كان املراد ب

يسبحون دبر كل صالة ثالثا (وفيه ) ذهب أهل الدثور باألجور: (الصحيحني يف قصة فقراء املهاجرين، وقوهلم
ال : (صلى اهللا عليه وسلم ملعاذفقد وقع االتفاق على أن املراد بدبر الصالة هنا ما بعد السالم خبالف قوله ) وثالثني

فإهنم اختلفوا هل يقال يف اجللوس ) اللهم أعين على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك: تدعن كل صالة أن تقول
قبل ) اللهم أعين: (األخري قبل السالم، أو يقال بعد السالم كما يف حديث أهل الدثور، فلعل النسائي ممن رجح

: جلمع بني ما وقع فيه االختالف يف احملل، وأما إذا احتجنا إىل الترجيح فإنا نقولالسالم، فهذا الذي قلناه طريق ا
إذا قمت إىل الصالة أي إذا صليت وفرغت فقويل، : ميكن رد اجلميع إىل ما بعد السالم من الصالة ويكون قوله

قوله يف الصالة أي عقبها وحيمل قوله أفتتح به صاليت أي دعائي إذا فرغت من الصالة املكتوبة أو غريها، وحيمل 
  .ويكون أطلق ذلك جمازا للمجاورة وال خيفى تكلف ذلك كله فاألوىل ما تقدم

  الفصل الثالث



  خامتة يف التنبيه على الراجح منذلك

حترر من الذي ذكرته من طريق الترجيح ألن ال مدخل لذلك يف القول قبل الدخول يف الصالة أصالً، وحترر من 
اجلمع أنه يشرع قبل الصالة، لكنه خمصوص بصالة قيام الليل وهو منزل على احلالتني  الذي ذكرته من طريق

ذكرهتما من حال املستحضر للذكر املذكور عند إرادة الدخول يف صالة الليل، ومن حال من نسي ذلك فيستدركه 
طلقها على مقيدها، ورد يف اإلفتتاح، هذا الذي يقتضيه النظر فيما دل عليه اختالف ألفاظ هذا احلديث من محل م

جمملها إىل مبينها، وأما تنزيله منزلة للذكر املذكور املشهور يف قصة أهل الدثور وإجتماع املصلني عليه قبل الشروع 
يف الصالة، كما جيتمعون عليه بعد الفراغ من الصالة فال حيفظ ذلك عن صنع أحد من السلف ال عن الصحابة 

بإحسان وهم األئمة األبرار، وال من جاء بعدهم من فقهاء األمصار، وال املشايخ األطهار، وال من التابعني هلم 
املقتدى هبم يف األعصار، فاألوىل ملن أراد املواظبة على هذه األذكار أن يقوهلا يف نفسه فأفضل الذكر ما يلحق 

  .بالسرائر انتهى
  .روى اإلمام الشافعي يف األم بإسناده حديثا مرسال إىل آخره: قوله

أخرجه يف أواخر االستسقاء عن من ال يتهم، عن عبد العزيز بن عثمان، عن مكحول وهو مرسل أو : قال احلافظ
معضل ألن جل رواية مكحول عن التابعني، وله شاهد أخرجه سعيد بن منصور، عن عطاء مثله وهو مقطوع جيد 

  .له حكم املرسل، ألن مثله ال يقال من قبل الرأي
: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح الصالة قال: (ب أحاديث أُخر منها حديث عائشةوجاء يف البا: قوله

  .رواه أبو داود، والترمذي بأسانيد ضعيفة) سبحانك اللهم وحبمدك، تبارك امسك وتعاىل جدك، وال إله غريك
ر عند اآلخرين، وقد أخرجه ليس له عند هؤالء الثالثة سوى إسنادين أخرج أحدمها أبو داود، واآلخ: قال احلافظ

  .صحيح على شرط الشيخني: احلاكم يف املستدرك من الطريق األول وقال
  .رجاله ثقات، وأخرجه من الطريق الثاين شاهدا لألول: وقال العراقي يف مستخرجه على املستدرك

  .فياتوأخرجه أيضا ابن خزمية يف صحيحه وله طرق أخرى عند عائشة ضعيفة ساقها البيهقي يف اخلال
  .وضعفه أبو داود، والبيهقي وغريهم: قوله

هذا احلديث ليس باملشهور مل يروه : مل يصرح أبو داود بضعفه، وإمنا أشار إىل غرابته فقال بعد خترجيه: قال احلافظ
  .إال طلق بن غنام، عن عبد السالم

كذا الدار قطين، ولو وقعت له الطريق وأما الترمذي، والبيهقي فروياه من الطريق الثاين وضعفاه حبارثة بن حممد، و
  .األوىل لكان على شرط يف احلسن

  .وغريهم، فقد يوهم االتفاق على تضعيفه وليس كذلك، بل هم خمتلفون: وأما قوله: قال
  .ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي من رواية أيب سعيد اخلدري وضعفوه: قوله

مل أر عن واحد منهم التصريح بتضعيفه وهو حديث حسن، أما أبو داود فأخرجه من طريق جعفر بن  :قال احلافظ
هم يقولون عن علي بن علي، عن احلسن : سليمان، عن علي بن علي، عن أيب املتوكل الناجي، عن أيب سعيد وقال

  .الوهم فيه من جعفر
ب، وبه يقول أكثر أهل العلم، وقد تكلم بعضهم يف حديث أيب سعيد أشهر شيء يف هذا البا: وأما الترمذي فقال

  .سنده كان حيىي بن سعيد يتكلم عليه أصال كعادته
وأما البيهقي فحاصل كالمه يف السنن الكبري، ويف اخلالفيات أن حديث علي يف وجهت أرجح من هذا احلديث، 



خيلو سندها من مقال، وإن  لكون حديث علي خمرجا يف الصحيح ولكون هذا وإن جاء من طرق متعددة لكن ال
  .أفاد جمموعها القوة

  .وهذا أيضا حاصل كالم ابن خزمية يف صحيحه واشار إىل أن حديث أيب سعيد أرجح طرقه
هذا احلديث روي بأسانيد حسان غري هذا، وقد : وقال العقيلي بعد أن أخرجه من طرق حارثة يف ترمجته يف الضعفاء

  .د، وأبو حامت وسائر رواته رواة الصحيحوثق علي بن علي حيىي بن معني، وأمح
  .عن ابن مسعود وعن أنس مرفوعا وكلها ضعيفة) سبحانك اللهم وحبمدك(قال البيهقي وروى االستفتاح : قوله

رواه ليث عن أيب عبيدة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن مسعود وليس : قال البيهقي بعد ذكر حديث ابن مسعود
  .س مرفوعا مث ساقه بسنده ، ومل أر الكالم األخري يف كالمهبالقوي، وروي عن محيد، عن أن

وقد أخرج حديث ابن مسعود الطرباين يف الدعاء بسندين آخرين إليه، وأخرج رواية محيد عن أنس أبو يعلى والدار 
  .قطين

لة بن وأخرجها الطرباين من وجه آخر عن محيد ومن وجه ثالث عن أنس، وأخرجه يف املعجم الكبري من حديث واث
األسقع، ومن حديث احلكم بن عمري، ومن حديث حممد بن املنكدر وأخرجه البيهقي بسند جيد عن جابر بن عبد 

  .اهللا، وأخرجه الدار قطين عن عمر موقوفا ومرفوعا، وصححه ابن اجلوزي يف التحقيق
رث األعور متفق على وهو حديث ضعيف، فإن احلا: وروينا يف سنن البيهقي عن احلارث عن علي إىل قوله: قوله

  .احلارث كذاب: ضعفه وكان الشعيب يقول
فيحتمل أن يكون أليب : عن أيب خليل بدل احلارث، قال: ذكره الشافعي عن هشيم بال رواية لكن قال: قال البيهقي

  .إسحاق فيه شيخان
علي بطوهلا تشمل  وعلى هذا االحتمال فيكون صحيحا، ويقوي ذلك أن الرواية الصحيحة املاضية عن: قال احلافظ

  .على ألفاظ هذا الطريق وليس فيه إال االختصار وتأخري وجهت
وأما قول املصنف أن احلارث متفق على ضعفه فهو متعقب، فقد وثقه حيىي بن معني يف سؤالت الدارمي، ويف : قال

  .تاريخ عباس الدوري وأما ما نقله عن الشعيب فقد أوضح أمحد بن صاحل املصري سبب ذلك
احلارث صاحب علي ثقة، ما أحفظه وما أحسن ما روى عن : قال أمحد بن صاحل: ابن شاهي يف كتاب الثقاتقال 

  .انتهى. مل يكذب يف حديثه وإمنا يكذب يف روايته: فما يقول الشعيب فيه؟ قال: علي، قيل له
  .وأبدى الذهيب ذلك احتماال واملراد بالرأي املذكور التشيع وبسببه ضعفه اجلمهور

  ).ال صالة إال بفاحتة الكتاب(ويف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هقول
ال صالة (مل أره هبذا اللفظ يف الصحيحني وال يف أحدمها، والذي فيهما حديث عبادة بن الصامت بلفظ : قال احلافظ

  ).ملن مل يقرا بفاحتة الكتاب
  .سننهما والترمذي يف كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة هذا حديث صحيح رواه أبو داود، والنسائي يف: (قوله

احلكم بالصحة فإن عاصم بن محيد ليس من رجال الصحيحني وهو : فيه نظر من وجهني أحدمها: قال احلافظ
  .صدوق، مقل

أنه ليس له يف هذه الكتب الثالثة طرق إال واحدة فمداره عندهم على معاوية بن صاحل، عن عمرو بن قيس : الثاين
عاصم بن محيد، عن عوف بن مالك فليس له مث أسانيد صحيحة بل وال دوهنا، ومعاوية بن صالح وإن كان من عن 

رجال مسلم خمتلف فيه، فغاية ما يوصف به أن يعد ما ينفرد به حسنا، وتعدد الطرق إليه ال يستلزم مع تفرده تعدد 



  .األسانيد للحديث
ذا املوضع يقع يف نفسي اخلالف للرافعي، وقد قال الشيخ تاج الدين ابن وال خالف أنه ال يأيت بتكبريتني يف ه: قوله

وهذا : إنه يكرب تكبرية يفرغ منها يف اجللوس مث يبتدْى أخرى للنهوض، قال: الفركاح يف اإلقليد يف بعض التعاليق
إن هذا : لتنبيهال خالف فيه، وقال ولده الشيخ برهان الدين يف تعليقه على ا: وجه غريب أنكره الرافعي وقال

  ).كان يكرب يف كل خفض ورفع(الوجه متجه قوي وينبغي أن يكون هو الراجح حلديث 
  .وال يستحب أن يقول معه وبركاته إىل آخره: قوله

  .قد وردت عدة طرق ثبت فيها وبركاته خبالف مبا يومهه كالم الشيخ أهنا رواية فردة: قال احلافظ ابن حجر
إن حديث أيب داود إسناده : ملختار استحباهبا يف التسليمتني، فقد قال يف شرح املهذبا: قال األذرعي يف املتوسط

  .صحيح، ثبت ذلك أيضا من حديث ابن مسعود رواه ابن ماجه يف سننه، وابن حبان يف صحيحه
والعجب من الشيخ مع شدة ورعه كيف يصوب تركه مع ثبوت الّسنة، وحكمه بصحة إسناد احلديث األول، : قال
يف اإلستذكار وغريه من املتقدمني من ) ابن عبد الرب(ادة الثقة مقبولة عند الفقهاء، وقد استحسنها أيضا وزي

  .أصحابنا، ويؤيده إثباهتا يف التشهد وفاقا انتهى
  .واختار الشيخ تقي الدين السبكي أيضا استحباهبا يف التسليمتني وله يف ذلك تأليف

حديث إثباهتا صحيح فال حيسن قوله يف شرح املهذب أن الصحيح أو : وقال الكمال الدمريي يف شرح املنهاج
  .الصواب خالفه

  .ثبت يف رواية أيب داود زيادة وبركاته يف التسليمة األوىل فيتعني العمل هبا: وقال الغزي يف شرح املنهاج
يث أيب داود إسناده وقد ذكر النووي يف اخلالصة أن حد: وقال الشيخ ويل الدين العراقي يف شرح سنن أيب داود

صحيح واملوجود يف أصولنا من سنن أيب داود ذكرها يف التسليمة األوىل دون الثانية وعزاه مجاعة إليه بذكرها يف 
  .التسليمتني، ووردت أيضا من حديث زيد بن أرقم عند الطرباين يف الكبري

  ).أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم: (قوله

  .كان قبلكم وزعم ابن عبد الرب أنه صحايب وذكره يف االستيعاب يف بعض طرقه أنه: قال احلافظ
ومن البدع املنكرة ما يفعله كثريون من جهلة املصلني بالناس بالتراويح من قراءة سورة األنعام يف الركعة : قوله

  .األخرية منها يف الليلة السابعة معتقدين أهنا مستحبة، زاعمني أهنا نزلت مجلة واحدة
ورد أهنا نزلت مجلة واحدة يف عد أحاديث فأخرجه أبو عبيد يف فضائله، وابن املنذر، والطرباين عن ابن  :قال احلافظ

عباس بسند حسن، وأخرجه الطرباين، وابن مردويه، وأبو نعيم يف احليلة بسند ضعيف عن ابن عمر، وأخرجه ابن 
لطرباين يف األوسط، وابن مردويه عن أنس مردويه عن ابن مسعود بسند ضعيف، وأخرجه الدار قطين يف األفراد وا

  .بن مالك بسند حسن
وأخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده، والطرباين عن أمساء بنت يزيد بسند حسن، وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

أظن احلديث موضوعا، وليس كما ظن ملا قدمته : صحيح على شرط مسلم، وتعقبه الذهيب فقال: عن جابر وقال
  .من شواهده

  .انتهى. ويف الباب غري هذا من الواهيات ضعفا وانقطاعا، وفيما ذكرته كفاية وداللة على أن لذلك أصال
  .وقد استوفيت مجيع ما ورد يف التفسري املأثور: قلت
  .جيوز أن يقال سورة البقرة إىل قوله وقال بعض أهل السلف يكره ذلك: قوله



ال تقولوا سورة البقرة، وال سورة آل عمران، وال (ن ذلك يف حديث مستند هذا القائل ورود النهي ع: قال احلافظ
سورة النساء، ولكن قولوا السورة اليت يذكر فيها البقرة، والسورة اليت يذكر فيها آل عمران، والسورة اليت يذكر 

  .أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أنس) فيها النساء
آخر سورة البقرة ميكن بأن يكون هذا البيان للجواز وصرف النهي عن  واجلمع بينه وبني حديث من قرأ اآليتني من
  .إنه يعمل يف الفضائل باحلديث الضعيف: التحرمي وال سيما إذا قلنا مبا قال الشيخ

  ..يا رب تشغلين بكسب يدي اخل: قال آدم عليه السالم: وعن أيب نصر التمار، عن حممد بن النضر قال: قوله
  .هذا حديث ضعيف منقطع اإلسناد: شكل الوسيطقال ابن الصالح يف م

رجال إسناده إىل حممد بن النضر ثقات لكن حممد بن النضر مل يكن صاحب حديث، ومل جيىء عنه : وقال احلافظ
شيء مسند، وقد روى عنه من كالمه مجاعة منهم عبد اهللا بن املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي، وحيىي بن عبد امللك 

كان من أعبد أهل الكوفة، وأبو نصر التمار راوي هذا األثر عنه : بو أسامة محاد بن أسامة وقالبن أيب عتبة، وا
وامسه عبد امللك بن عبد العزيز، ووهم من زعم أنه داود بن أيب صاحل ذاك شيخ قدمي مدين، وروى حممد بن النضر 

اهللا عليه وسلم ويستفاد من هذا معرفة هذا عن األزواعي حديثني موقوفني بغري سند من األوزاعي إىل النيب صلى 
  .طبقته، وأن شيوخه من أتباع التابعني ولعله بلغه هذا األثر عن بعض اإلسرائيليات

قال رسول اهللا صلى اهللا : وروينا يف سنن أيب داود، والنسائي، وابن ماجه باألسانيد الصحيحة، عن أوس قال: قوله
  ).ةإن من أفضل أيامكم يوم اجلمع: (عليه وسلم
يف قوله باألسانيد الصحيحة نظر ألنه يوهم أن للحديث يف السنن الثالثة طرقا إىل أوس بن أوس وليس : قال احلافظ

كذلك، فإن مداره عندهم وعند غريهم على حسني بن علي اجلعفي، تفرد به عن شيخه وكذا من فوقه عن من فوقه 
  .وكأنه قصد باألسانيد شيوخهم خاصة

) وارحم حممدا وآل حممد(بعض أصحابنا وابن زيد املالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي  وأما ما قاله: قوله
فهذا بدعة ال أصل هلا، وقد بالغ اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي يف كتاب شرح الترمذي يف إنكار ذلك وختطئة 

  .ابن أيب زيد يف ذلك
فيها ليستفاد، قال اإلمام أبو اخلطاب بن دحية يف كتاب وتكلم الناس فيها وأنا أسوق كالمهم : هذه مسألة مهمة

إذا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد من أمته انبغى له أن يصلي : قالوا): التنوير يف كالم السراج املنري(
 يقل ، وال جيوز أن يتراحم عليه ألنه مل)من صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا: (عليه لقوله صلى اهللا عليه وسلم

: من تراحم علي وال من دعا يل، وإن كانت الصالة مبعىن الرمحة فكأنه خص هبذا اللفظ تعظيما له، قال اهللا تعاىل
ومل يقل إن اهللا ومالئكته ) إِنّ اللََه وََمالِئكَُتُه ُيَصلونَ َعلى الَنيب يا أَيُها الَّذَيَن َآَمَنوا َصلّوا َعليِه َوَسِلموا َتسليماً(

  .لى النيب وإن كان املعىن واحد انتهىيترمحون ع

ومن الناس من يزيد وارحم حممدا وآل حممد كما رمحت على : قال الصيدالين" الشرح الكبري " وقال الرافعي يف 
وهذا مل يرد يف اخلرب وهو غري فصيح فإنه ال يقال رمحت عليه : إبراهيم، ورمبا يقولون كما ترمحت على إبراهيم، قال

  .ته، وإمنا الترحم ففيه معىن التكلف والتصنع فال حيسن إطالقه يف حق اهللا تعاىلوإمنا يقال رمح
: قال النووي يف شرح مسلم: ونقل األذرعي يف التوسط مثل ذلك عن القفال، والروياين، وقال الزركشي يف اخلادم
ن الدعاء والرمحة فال تفرد املختار أنه ال يذكر الرمحة ألنه عليه الصالة والسالم علمهم الصالة بدوهنا وإن كا

  .بالذكر



وكذا قال القاضي عياض وغريه، وممن نص على إطالق منع الرمحة يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم على االنفراد 
احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب، وأبو القاسم األنصاري شارح اإلرشاد، والقاضي عياض يف اإلكمال، ونقله عن 

  .اجلمهور
اختلف يف جواز ذلك أو مشروعيته فمنع أبو عمر : ن الدين أبو الفضل العراقي يف شرح الترمذيوقال احلافظ زي

ابن عبد الرب الدعاء له بالرمحة واملغفرة، وذهب أبو حممد بن أيب زيد من املالكية إىل استحباب اإلتيان يف الصالة 
ي عن أيب بكر الصيدالين وذكر ما عليه بالترحم، وكذلك اختلف أصحاب الشافعي أيضا يف ذلك فحكى الرافع

إنه مل يرد يف اخلرب ليس جبيد رد لكنه مل يصح، وجيوز أن يقال يف الضعيف ورد وهو ما رواه : وقوله: تقدم،، مث قال
يا رسول اهللا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف : قلنا: أمحد يف املسند من رواية أيب داود األعمى، عن بريدة قال

اللهم اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك على حممد وعلى آل حممد، كما جعلتها على : قولوا(: نصلي عليك؟ قال
وأبو داود األعمى ابن نفيع ضعيف جدا، وأقصى منهم بوضع احلديث، وروى التيمىي يف ) إبراهيم إنك محيد جميد

ر، عن عمر بن خالد، مسلسالته، والقاضي عياض يف الشفا من طريق حرب بن احلسن الطحان، عن حيىي بن املساو
عدهن يف يدي رسول اهللا صلى اهللا : عن زيد بن علي بن احلسني، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أيب طالب قال

هكذا نزلت من عند رب العزة اللهم صلى على حممد وعلى آل : عدهن يف يدي جربيل وقال: عليه وسلم قال
يد جميد، اللهم وترحم على حممد وعلى آل حممد كما حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مح

ترمحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم وحتنن على حممد وعلى آل حممد كما حتننت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم وسلم على حممد وعلى آل حممد كما سلمت على إبراهيم وعلى 

  .محيد جميد آل إبراهيم إنك
وعمرو وحيىي كل منهما غري ثقة، وإإلسناد ضعيف جدا عمرو بن خالد الكويف كذاب وضاع وحيىي : قال العراقي

  .وليس حديثه بذاك: بن املساور كذبه األزدي أيضا وحرب بن احلسن الطحان أورده األزدي يف الضعفاء قال
ففي ) السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا(فقد ثبت يف التشهد  ويف إنكار جواز الدعاء له بالرمحة نظر: مث قال العراقي

ومن أنكر افتيان هبذا اللفظ يف ) اللهم ارمحين وحممدا(هذا الدعاء له بالرمحة، وقد ثبت يف الصحيح يف قصة األعرايب 
عليه يف كل وقت، وجيوز أن يترحم : التشهد فليس مدركه يف ذلك أن الدعاء به له ممتنع، فقد قال ابن العريب عقبه

وإمنا مدركه أن هذا باب اتباع وتعبد فيقتصر فيه على املنصوص وتكون الزيادة فيه بدعة، ألنه إحداث عبادة يف 
حمل خمصوص مل يرد هبا نص، وابن أيب زيد مل يقل هذا من عند نفسه من غري دليل ورد جيابه، وإمنا قاله اتباعا 

عل ابن أيب زيد رأى هذا من فضائل األعمال اليت يتساهل فيها يف ألحاديث وردت فيه وإن كانت مل تصح، فل
فقد روى احلاكم يف مستدركه وصححه عن . احلديث الضعيف الندراجه يف العمومات، ويكون صح عنده بعضها

اللهم صل على حممد : إذا تشهد أحدكم يف الصالة فليقل: (ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
فهذا أصح ) ل حممد، وارحم حممدا وآل حممد، كما صليت وباركت وترمحت على إبراهيم إنك محيد جميدوعلى آ

  .ما ورد يف ذكر الرمحة يف التشهد
ذهب أبو عمر ابن عبد الرب وغريه إىل أنه ال يدعى له بالرمحة وإمنا يدعى له : وقد قال القاضي عياض يف الشفا

الصالة من اهللا تعاىل : عى لغريه بالرمحة واملغفرة مث نقل عن أيب بكر القشريي قالبالصالة والربكة اليت ختتص به، ويد
  .ملن دون النيب صلى اهللا عليه وسلم وله تشريف وزيادة مكرمة



فإذا عرفنا اخلالف يف ذلك فسواء فسرنا الصالة من اهللا بالرمحة، أو املغفرة، أو الثناء عليه عند املالئكة، أو التعظيم، 
يف، وزيادة املكرمة لو أتينا عقب التشهد يف الصالة بأحد هذه األلفاظ مل يتم مقام الصالة، ومل يسقط أو الشر

بذلك فرضها وال حصلت سنتها عند من يراها سنة للتعبد هبذا اللفظ دون غريه من األلفاظ، وباب العبادات يتلقى 
 نقص، وهذا مدرك ابن العريب وغريه يف إنكار من الشارع على حسب ما ورد من غري رواية باملعىن، وال زيادة وال

لفظ الرمحة يف هذا احملل اخلاص مع نقل ابن العريب عن علمائهم أن الصالة من اهللا الرمحة، فإن أتى بلفظ الرمحة بدل 
  .الصالة فهذا مينع اتفاقا عند القائل به، ولعله أرجح لضعف األحاديث يف ذلك انتهى

ومن خصائصه صلى اهللا ) حسن االقتصاص فيما يتعلق باالختصاص(دماميين يف كتاب وقال الشيخ بدر الدين بن ال
عليه وسلم أنه ال يدعى له بالرمحة، وإمنا يدعى له بالصالة والربكة اليت خيتص هبا، ويدعى لغريه بالرمحة واملغفرة، 

اهللا عليه وسلم من طرق وقد رويت الصالة على النيب صلى : كذا قال ابن عبد الرب وعد ذلك من خصائصه، قال
متواترة بألفاظ متقاربة، وليس يف شْي منها وارحم حممدا وآل حممد، وإمنا فيها لفظ الصالة والربكة ال غري، وال 
أحب ألحد أن يقول وارحم حممدا، والصالة وإن كانت من اهللا الرمحة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم خص هبذا 

  .اللفظ
اللهم ارحم حممدا وآل : (ابن أيب زيد يف رسالته يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلموقد ذكر : قال الدماميين

حممد، وحجته ما ثبت يف التشهد السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته فال معىن إلنكار الدعاء له بالرمحة بعد 
  ).تعليمه إيانا الدعاء هبا له

بق إىل إنكار ذلك من الفقهاء الشافعية الصيدالين، وحكاه عنه الرافعي ومل قد س: قال احلافظ ابن حجر يف أماليه
يتعقبه، ومن احملدثني املالكية أبو عمر ابن عبد الرب يف اإلستذكار وليس جبيد منهم فإهنا وردت من حديث أيب هريرة، 

البخاري يف  ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث بريدة، فحديث أيب هريرة وأخرجه
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت : من قال: (األدب املفرد بسنده عنه صلى اهللا عليه وسلم قال

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على حممد وعلى آل حممد كما ترمحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
  ).شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له

قالوا يا رسول اهللا قد علمتنا السالم عليك : س بأخرجه ابو جعفر الطربي بسند ضعيف عنه قالوحديث ابن عبا
اللهم صلى على حممد وآل حممد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك : قولوا: فكيف الصالة عليك؟ قال

  ).يد جميدمحيد جميد، وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك مح
قيل يا رسول اهللا : وحديث ابن مسعود وبريدة مرا، وروى أبو بكر بن أيب عاصم بسند ضعيف عن أيب هريرة قال

قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وآل : (أمرنا اهللا بالصالة عليك؟ قال
  ).الم كما قد علمتمإبراهيم، وارحم حممد وآل حممد كما رمحت على إبراهيم والس

إذا صليتم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأحسنوا : وروى ابن ماجه وغريه بسند حسن عن ابن مسعود قال
قولوا اللهم اجعل فضائل صلواتك ورمحتك : فعلمنا قال: الصالة فإنكم ال تدرون لعل ذلك يفرض عليه، قالوا له

  .م عن ابن مسعود مرفوعاوبركاتك على سيد املرسلني احلديث، ورواه بعضه
كيف الصالة على رسول اهللا : قلت البن عمري: وروى أبو القاسم البغوي يف فوائده عن ثوير موىل بين هاشم قال

  .اللهم اجعل فذكر حنوه: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
ديث علي عدهن فهذه األحاديث يشهد بعضها بعضا، وأقواها أوهلا، ويدل جمموعها على أن للزيادة أصال، وأما ح



  .يف يدي فاعتقادي أنه موضوع انتهى كالم احلافظ ابن حجر
الذي دلت عليه هذه األحاديث جواز الدعاء له بالرمحة على سبيل التبعية لذكر الصالة والسالم كما يف : وأقول

فال شك يف منعه قال النيب رمحه اهللا : سالم التشهد على وجه اإلطناب واحلكاية، وأما على وجه األفراد كأن يقال
وهو خالف األدب وخالف املأمور به عند ذكره من الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، وال ورد ما يدل عليه البتة، 
ورب شْي جيوز تبعا وال جيوز استقالال، ونظريه هنا الصالة على غري األنبياء فإهنا جتوز على وجه التبعية هلم، ومتتنع 

  .معلى وجه االستقالل واهللا أعل

  .والظاهر أهنا حتصل بركعتني من السنن الرواتب، وحتية املسجد وغريها من النوافل: قوله
هكذا أطلق النووي حصوهلا من غري تقييد بكونه ينوي : قال احلافظ زين الدين العراقي يف شرح سنن الترمذي

حصول اهلم باألمر، فإذا صلى راتبه بتلك االستخارة بعدها، وفيه نظر ألنه صلى اهللا عليه وسلم إمنا أمره بذلك بعد 
أو حتية املسجد مث هم بأمر بعد الصالة أو يف أثناء الصالة فالظاهر أنه ال حيصل بذلك اإلتيان بالصالة املسنونة عند 

االستخارة، وبدا له بعد الصالة اإلتيان بدعاْ االستخارة فالظاهر حصول ذلك، وقد يقال إن مل ينو بالركعتني 
دها حتصل سنتها بذلك، فإن نوامها معا التحية واالستخارة حصلتا ألن التحية حتصل بشغل التبعية ولو االستخارة بع

بفريضة، وإن نوى الراتبة سنة الصالة وسنة االستخارة فيحتمل حصوهلما، وحيتمل أن ال حيصال له ما قوى احلاصل 
  .عليه يف اإلتيان شك من سنة الصالة أو االستخارة انتهى

  ).قُل ُهَو اللَُه أَحد(ويف الثانية ) قُل يا أَُيها الكاِفرون(قرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة وي: قوله
سبقه إىل ذلك الغزايل يف اإلحياء ومل أجد يف شيء من كتب أحاديث االستخارة تعيني ما يقرأ فيهما : قال العراقي

الة املراد منها خالص الرغبة، وصدق التفويض، ولكنه مناسب ألهنما سورنا اإلخالص فيناسب اإلتيان هبما يف ص
وإظهار العجز بالتربي من العلم والقدرة واحلول والقوة، وإن قرأ بعد الفاحتة ما يناسب االستخارة فحسن قوله 

ؤِمَنٍة إِذا قَضى اللَهُ َوما كانَ ِلمؤِمنٍ َوال ُم: (اآلية وقوله تعاىل) َوَرّبك َيخلُق ما َيشاُء َوخيتار ما كانَ لَُهم اخلَِيَرة: (تعاىل
  .اآلية انتهى) َوَرسولُُه أَمراً أَن َتكونَ لَُهم اِخلَيَرةُ ِمن أَمرِِهم

قرأت يف كتاب مجعه احلافظ أبو احملاسن عبد الرزاق العبسي فيما يقرأ يف الصلوات أن : وقال احلافظ ابن حجر
بن علي بن احلسني، عن أبيه زين العابدين أنه كان  اإلمام أبو عثمان الصابوين ذكر يف أماليه، عن أيب جعفر حممد

اَألعلى(وأنا أقرأ فيهما : يقرأ يف ركعيت االستخارة بسورة الرمحن وسورة احلشر، قال الصابوين ) سَبِح اسمِ َربِكًَ 
وحكى : ، قال العبسي)رىفََسُنَيِسُرُه ِللُيس(ألن فيها ) وَاللَيلِ إِذا يَغشى(ويف الثانية ) َونُيِسُرَك ِللُيسرى( ألن فيها 

: إىل قوله) َوَرُبَك َيخلُق ما َيشاُء وََيختار(شيخنا طريف بن حممد اجلربي عن بعض السلف أنه كان يقرأ يف األوىل 
  ).وَكانَ أَمُر اللَِه قَدراً مَقدوراً: (إىل قوله) َوما كانَ ِلمؤِمنٍ َوال ُمؤِمنٍة(، ويف الثانية )لَه احلُكُم وَإِليِه تُرَجعون(

  .وإذا استخار مضى بعدها ملا ينشرح له صدره: قوله
كأنه أخذه من حديث أنس الذي ذكره بعده وهو حديث ضعيف جدا فال حجة فيه، وقد خالفه : قال العراقي

إنه يفعل بعد االستخارة ما أراد، وإمنا يقع به االستخارة فهو اخلرية، وقد : الشيخ عز الدين بن عبد السالم فقال
مث يعزم : ا قاله الشيخ عز الدين مبا يف حديث ابن مسعود عند الطرباين فإنه قال بعد ذكر دعاء االستخارةيستدل مل

أي على ما استخار عليه، وهو حديث ضعيف إال أن راويه ضعيف مل يتهم بالوضع فهو أصلح من راوي حديث 
  .أنس
نشرح له فال ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له وإذا قلنا مبا ذكره النووي من أنه يفعل بعد االستخارة ما ي: قال



فيه هوًى قبل االستخارة، بل ينبغي للمستخري ترك استخارة رأيا، وإال فال يكون مستخريا بل يكون مستخريا هلواه، 
ويكون غري صادق يف طلب اخلرية، ويف التربي من العلم والقدرة وإثباهتما هللا تعاىل، فإذا صدق يف ذلك تربأ من 

ال حول (ول والقوة ومن هواه ومن اختياره لنفسه، ولذلك وقع يف آخر حديث أيب سعيد بعد دعاء االستخارة احل
وهو حديث صحيح فمن مل يكن حاله يف االستخارة ترك هواه واختياره لنفسه مل يكن مستخريا ) وال قوة إال باهللا

  .هللا، بل هو تابع هلواه انتهى
  .رفهمإسناده غريب فيه من ال نع: قوله

هم معروفون لكن فيهم من هو معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن الرباء فقد ذكره يف : قال العراقي
ال حيل ذكره : إنه كان حيّدث باألباطيل عن الثقات، زاد ابن حبان: الضعفاء ابن عدي، وابن حبان وغريهم، وقالوا

عنه يف هذا السند عبيد اهللا بن املوصل احلمريي مل أقف والراوي : قال احلافظ ابن حجر. إال على سبيل القدح فيه
على ترمجة، والراوي عن عبيد اهللا أبو العباس بن قتيبة امسه حممد بن احلسن، وهو ابن أخي بكار بن قتيبة قاضي 

  .مصر وكان ثقة أكثر عنه ابن حبان يف صحيحه
: وارأساه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: شةقالت عائ: وروينا يف صحيح البخاري عن القاسم بن حممد قال: قوله

  .وذكر احلديث، وهذا احلديث هبذا اللفظ مرسل) بل أنا وارأساه
يريد أن القاسم ساق قصة ما أدركها وال أن عائشة أخربته هبا، لكن اعتمد البخاري على : قال احلافظ ابن حجر

: ت تربيته بعد أبيه حىت ماتت، وقد قال ابن عبد الربشهرة القاسم بصحبة عمته وكثرة روايته عنها، وهي اليت تول
  .العربة باللقاء واجملالسة وعدم التدليس ال باأللفاظ يعين يف االتصال

وروينا يف سنن ابن ماجه، وكتاب ابن السين بإسناد صحيح أو حسن عن ميمون بن مهران، عن عمر بن : قوله
إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك فإن دعاءه كدعاء ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلطاب قال

  .لكن ميمون مل يدرك عمر) املالئكة
فال يكون صحيحا ولو اعتضد لكان حسنا لكن مل جند له شاهدا يصلح لالعتبار فقد جاء من : قال احلافظ ابن حجر

  .ذبحديث أنس ومن حديث أيب أمامة ومن حديث جابر ويف سند كل منهما من نسب إىل الك
مث وجدت يف سند ميمون عليه خفية متنع من احلكم بصحته وحسنه، وذلك أن ابن ماجه أخرجه عن جعفر بن : قال

خيطىء رواه عن : صاحل، وقال ابن حبان يف الثقات: شيخ، وقال النسائي: مسافر وهو شيخ وسط، قال فيه أبو حامت
م املوحدة وهو من رجال مسلم أيضا، لكنه كثري بن هشام، وهو ثقة من رجال مسلم عن جعفر بن برقان بض

  .خمتلف فيه، والراجح أنه ضعيف يف الزهري خاصة، وهذا من حديثه عن غري الزهري وهو ميمون بن مهران
أخرجه ابن السين من طريق احلسن بن عرفة وهو أقوى من جعفر بن مسافر، عن كثري بن هشام فأدخل بني كثري 

اهلامشي وهو ضعيف جدا نسبوه إىل الوضع، فهذه علة قادحة متنع من احلكم  وجعفر بن برقان عيسى بن إبراهيم
  .بصحته لو كان متصال، وكذا حبسنه

  .واختار اإلمام الشافعي دعاء التقطه من جمموع هذه األحاديث وغريها: قوله
اللهم ( فقوله أكثره من غريها وبعضه موقوف على صحايب أو تابعي وبعضه ما رأيته منقوال: قال احلافظ ابن حجر

وقع يف أثر عن إبراهيم النخعي، عن سعيد بن منصور، ويف حديث يزيد بن ركانة عند ) إن هذا عبدك وابن عبدك
  ).اللهم عبدك فالن(ويف حديث احلارث عنده ) اللهم عبدك وابن أمتك(الطرباين 
  ).الفيه(إىل قوله ) خرج من روح الدنيا: (وقوله



  ).ختلى من الدنيا وتركها ألهلها(مر عند ابن أيب شيبة مل أره منقوال ويف أثر عن ع
  ).أعلم به: (إىل قوله) كان يشهد(وقوله 

وقع يف حديث أيب هريرة موقوفا عند مالك، مرفوعا عند أيب يعلى وابن حبان يف صحيحه ووقع يف حديث احلارث 
  ).ال نعم إال خريا وأنت أعلم به(

  ).زول بهاللهم إنه نزل بك وأنت خري من: (وقوله
  .مل أره منقوال يف دعاء اجلنازة بل يف القول عند التدلية

  ).عذابه(إىل قوله ) أصبح فقريا: (وقوله
افتقر إليك وأنت مستغن (والباقي سواء، ويف أثر عمر ) احتاج إىل رمحتك(وقع يف حديث يزيد بن ركانة حنوه 

  ).عنه
  .وقد جئناك راغبني إليك شفعاء له: وقوله

  .عند أيب داود، وابن ماجه( املذكور آنفا، ويف حديث أيب هريرة(ث واثلة بعضه يف حدي
  ).فتجاوز عنه(إىل قوله ) اللهم إن كان حمسنا: (وقوله

  .وقع يف حديث أيب هريرة مرفوعا وموقوفا، ويف حديث يزيد بن ركانة
  ).ولقه برمحتك رضاك: (وقوله

  .لتدلية أيضامل أره منقوال يف دعاء اجلنازة وال يف القول عند ا
  ).وقه فتنة القرب وعذابه: (وقوله

  .وقع يف حديث عوف بن مالك عند مسلم
  ).جنبيه: (إىل قوله) وافتح له يف قربه: (وقوله

مث وجدت عن أنس أنه دفن ) ووسع عن جسده األرض(مل أره منقوال هبذا اللفظ ويف أثر جماهد عند عبد الرزاق 
أخرجه الطرباين ويف مسند احلارث من ) جسده وافتح أبواب السماء لروحهاللهم جاف األرض عن : (ابنا له فقال

  ).اللهم جاف األرض عن جنبيه ووسع عليه حفرته: (وجه آخر عن أنس
  .إخل مل أره منقوال) ولقه برمحتك: (وقوله
  .وقصة أيب رغال الذي كان يسرق احلاج مبحجنه: قوله

ألذكار ومل أر يف شيء من الروايات وصف أيب رغال بذلك، كذا وقع يف عدة نسخ من ا: قال احلافظ ابن حجر
فسقطت واو العطف فأما قصة أيب رغال وهو بكسر الراء وختفيف الغني املعجمة وآخره الم ) والذي(ولعلها كانت 

ال تسئلوا اآليات فقد سأهلا قوم : (ملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلجر قال: فأخرج أمحد عن جابر قال
صاحل، فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر رهبم فعقروها فأخذهتم صحية، 
أمهد اهللا هبا من كان حتت أدمي السماء منهم إال رجال واحدا كان يف احلرم، فلما خرج منه أصابه ما أصاب قومه 

  .أبو رغال: من هو يا رسول اهللا؟ قال: قالوا
حىت رأيت : (ذي كان يسرق احلاج مبحجنه فأخرجها مسلم من حديث جابر يف صالة الكسوف ولفظهوأما قصة ال

  ).إمنا تعلق مبحجين، وإذا غفل عنه ذهب به: فيها صاحب احملجن، كان يسرق احلاج مبحجنه، فإذا فطن له قال
  .باب إذكار التسبيح اخل: قوله

ستحباب صالة التسبيح ويف صحة احلديث الوارد فيها، فقال اختلف كالم النووي يف ا: قال األسنوي يف املهمات



ويف ) يستحب للحديث الوارد فيها(قال القاضي احلسني، وصاحبا التهذيب، والتتمة، والروياين : يف شرح املهذب
هذا االستحباب نظر ألن حديثها ضعيف، وفيها تغيري لنظم الصالة املعروف فينبغي أن ال يفعل لغري حديث صحيح، 

: وحديثها ضعيف، وخالف يف هتذيب األمساء واللغات فقال: يس حديثها بثابت، وذكر يف التحقيق مثله، فقالول
وأما صالة التسبيح املعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها خبالف العادة يف غريها، وقد جاء فيها حديث (

ا من اصحابنا وهي سنة حسنة هذا لفظه، حسن يف كتاب الترمذي وغريه، وذكرها احملاملي وصاحب التتمة وغريمه
إهنا سنة وإن حديثها حسن وله طرق يعضد بعضها بعضا، فيعمل به سيما يف العبادات، انتهى ما : وقال ابن الصالح

  .يف املهمات
وكما اختلف فيها كالم النووي كذلك اختلف فيها كالم احلافظ ابن حجر فحسن حديثها يف كتاب اخلصال 

أماليه طرفه يف تسعة جمالس، وأفردها تصنيفا، وضعفه يف ختريج أحاديث الرافعي والواجب هلذا املكفرة، و يف 
احلسن ما قصر سنده قليال عن رتبة الصحيح، مث ال : االختالف ما أشار إليه احلافظ الذهيب حيث قال يف املوقظة

لك، فكم من حديث قد تردد فيه تطمع أن للحسن قاعدة تندرج كل األحاديث احلسان فيها فإنا على إياس من ذ
احلافظ الواحد يتغري إجتهاده يف احلديث الواحد، فيوما يصفه : احلفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ قيل

بالصحة، ويوما يصفه باحلسن، ويوما يستضعفه وهذا حق فإن احلديث احلسن يستضعفه احلفاظ عن أن يرقيه إىل 
  .ما، ولو انفك عن ذلك وصح لصح باتفاق رتبة الصحيح، فبهذا اإلعتبار فيه ضعف

وذكر أبو الفرج ابن اجلوزي أحاديث صالة التسبيح وطرقها، مث ضعفها كلها وبني ضعفها يف كتابه : قوله
  .املوضوعات

  .قد رد األئمة واحلفاظ على ابن اجلوزي يف ذلك وقد سقت كالمهم يف كتاب املصنوعة: قلت
  .قد أساء ابن اجلوزي بذكره إياه يف املوضوعات: املكفرة قال احلافظ ابن حجر يف كتاب اخلصال

وردت صالة التسبيح من حديث عبد اهللا بن عباس وأخيه الفضل وأبيهما العباس، وعبد اهللا بن : وقال يف أماليه
عمر، وأيب رافع، وعلي بن أيب طالب، وأخيه جعفر، وابنه عبد اهللا بن جعفر، وأم سلمة، واألنصاري غري مسمى، 

د صححه ابن خزمية، واحلاكم، وابن مندة، وألف فيه كتابا، واآلجري، واخلطيب، وأبو سعيد السمعاين، وأبو وق
موسى املديين، والديلمي، وأبو احلسن بن املفضل، وابن الصالح، واملنذري، والنووي يف هتذيب األمساء واللغات، 

  .والسبكي وآخرون انتهى
غلط ابن اجلوزي بال شك يف إخراج حديث صالة التسبيح يف : عيوقال الزركشي يف ختريج أحاديث الراف

املوضوعات، وهو صحيح وليس بضعيف فضال عن أن يكون موضوعا، وابن اجلوزي يتساهل يف احلكم بالوضع 
  .انتهى

وصححه أيضا احلافظ صالح الدين العالئي، والشيخ سراج الدين البلقيين يف التدريب، وأفردت فيه تأليفا مسيته 
  ).لتصحيح يف صالة التسبيحا(

  .هكذا الرواية حىت بالتاء املثناة من فوق: قوله
كأنه يريد اإلشارة إىل أهنا وردت بلفظ حني بدل املهذب من حديث أيب أمامة فلم يذكر : قال احلافظ ابن حجر

  .حديث غريب غري ثابت، وهو خمرج يف املعجم الكبري للطرباين: املصنف يف شرحه من خرجه بل قال
  .وأما املأثورة فهي أفضل من القراءة: قوله

  .املأثور يعين املرفوع واملوقوف على الصحابة والتابعني: قال احلافظ ابن حجر



  .إىل آخره) اللهم أنا عبدك وابن عبدك أتيتك بذنوب كثرية(ومن الدعاء املنقول فيه : قوله
  .روي عن جابر مرفوعا: أن صاحب احلاوي قال: ذكر يف شرح املهذب
  .ومل أظفر بسنده إىل اآلن، وقد ذكره إبراهيم بن إسحاق احلريب يف املناسك ومل يسق سنده: قال احلافظ ابن حجر

  .إخل) اللهم لك احلمد محدا يوايف نعمك، ويكاىفْ مزيدك(ومن الدعوات املأثورة : قوله
  .مل أقف له على أصل: قال احلافظ ابن حجر

  .اخل) رب أتيتك من شقة بعيدة يا(ومن الدعاء املأثور فيه : قوله
روينا األثر املذكور يف املنتظم البن اجلوزي، ويف منري العزم له بسند ضعيف، عن مليكة بنت : قال احلافظ ابن حجر

  .املنكدر أخت حممد بن املنكدر أحد أئمة التابعني
إنك (إىل قوله ) وال ختيبين(وله إىل ق) اللهم إياك أرجو: (يستحب إذا خرج من مكة متوجها إىل مىن أن يقول: قوله

  ).على كل شيء قدير
  .مل أره مرفوعا ووجدته يف كتاب املناسك للحافظ أيب إسحاق احلريب لكنه مل ينسبه لغريه: قال احلافظ ابن حجر

  ).ال أزيغ عنها أبدا(إىل قوله ) اللهم اغفر يل مغفرة تصلح هبا شأين يف الدارين: (قوله
  .ه مسندامل أقف علي: قال احلافظ

  .إخل) اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوقنا لذكرك(ويستحب : قوله
  .مل أره ماثورا: قال احلافظ

  ..وإذا فرغ من احللق كرب وقال احلمد هللا الذي قضىعنا نسكنا إخل: قوله
  .مل أقف عليه أيضا: قال احلافظ

  .ق أربع سنن منها أن يكرب عند الفراغيف احلل: وقد ذكر الشيخ يف شرح املهذب، عن املاوردي أنه قال
  .هذا غريب: قال الشيخ

  .وهذه العبارة يستعملها فيما ال جيده
  .اخل... اللهم البيت بيتك: مث أتى امللتزم فالتزمه مث قال: قوله

  .هذا الدعاء من كالم الشافعي وهو حسن: قال البيهقي
فعي وهو عبد الرزاق، أخرجه الطرباين يف الدعاء عن وجدته مبعناه من كالم بعض من روى عنه الشا: قال احلافظ

إسحاق بن إبراهيم عنه، مث وجدته مرويا عن بعض مشايخ شيخ الشافعي منقوال عن من قبله، أخرجه أبو نعيم 
ماذا كان يدعى به عند وداع : كنت عند جعفر يعين الصادق فقال له رجل: احلريب، عن سليمان بن داود قال

إذا ودع البيت قام  -يعين أحدهم  -كان  -يعين الرجل املذكور  -عبد اهللا : ال أدري فقال :البيت؟ فقال جعفر
  .اللهم إن هذا عبدك فذكره: بني الباب واحلجر ومد يده اليمىن إىل الباب واليسرى إىل احلجر مث قال

ما بني قربي : (قالروينا يف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قوله
  ).ومنربي روضة من رياض اجلنة

  .وأخرجه البيهقي بلفظ قربي) قربي(بدل ) بييت(مل خيرجاه ال عن أيب هريرة وال عن غريه إال بلفظ : قال احلافظ
ال : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني: وروينا يف كتاب ابن السين عن جابر بن عبد اهللا قال: قوله
  ).وا لقاء العدومتّن

  .كذا وقع يف النسخة يوم حنني باملهملة املضمومة والنون وهو تصحيف قدمي، وإمنا هو يوم خيرب: وقال احلافظ



كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : وروينا يف احلديث الذي قدمناه عن كتاب ابن السين عن أنس قال: قوله
  .احلديث... غزاة

ك أنه من رواية أنس، عن أيب طلحة عند ابن الّسين وغريه، فكأن ذكر أيب طلحة سقط فيه وهم، وذل: قال احلافظ
  .من نسخة الشيه

باب أذكاره عند إرادته اخلروج من بيته، يستحب له عند إرادته اخلروج أن يصلي ركعتني حلديث املقطم بن : قوله
د عند أهله أفضل من ركعتني يركعهما ما خلف أح: (املقدام الصحايب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .رواه الطرباين) عندهم حني يريد سفرا

املقطم هكذا خبط املصنف بعد امليم قاف مث طاء : يف هذا املوضع مؤخذات أحدمها قوله: قال احلافظ يف األمايل
  .مهملة، وهو سهو نشأ عن تصحيف وإمنا هو املطعم بسكون الطاء وكسر العني املهملتني

وإمنا هو الصنعاين بنون ساكنة بعد الصاد مث عني مهملة وبع األلف نون نسبة إىل صنعاء ) الصحايب: (قوله: ثانيهما
دمشق، وقيل صنعاء اليمن كان منها مث حتول إىل الشام، وكان يف عصر التابعني ومل يثبت له مساع من صحايب بل 

مجع الطرباين املوصولة يف ترمجته يف مسند  أرسل عن بعضهم، وجل روايته ن التابعني كمجاهد، واحلسن، وقد
  .املطعم بن املقدام الصنعاين كما ضبطته: الشاميني وقال يف أكثرها

يتبادر منه مع قوله الصحايب أن املراد املعجم الكبري الذي هو مسند الصحابة وليس ) رواه الطرباين: (قوله: ثالثها
، وأخرجه ابن عساكر يف ترمجة املطعم بن املقدام الصنعاين من هذا احلديث فيه بل هو يف كتاب املناسك للطرباين

تارخيه الكبري، فذكر حاله ومشاخيه والرواة عنه، وتاريخ وفاته، ومن وثقه، وأثىن عليه وأسند مجلة من أحاديث منها 
حيف هذا احلديث بعينه، وسنده معضل، أو مرسل إن ثبت له مساع عن صحايب، وقد نبه على ما ذكرنا من التص

وعلق الشيخ احملدث الواعظ زين الدين القرشي الدمشقي فيما قرأته خبطه يف هامش ختريج أحاديث اإلحياء لشيخنا 
العراقي، وأقره على ذلك وبلغين عن احلافظ زين الدين بن رجب البغدادي نزيل دمشق أنه نبه على ذلك أيضا 

  .انتهى
ا أورده الشيخ حمىي الدين النووي يف كتاب األذكار، ووقفت على املقطم بن املقدام، وهكذ: قال احلافظ يف اإلصابة

ذلك يف عدة نسخ حىت يف النسخة اليت خبطه مضبوطا بضم امليم وفتح القاف وتشديد الطاء املهملة، وقد تعقبه 
هكذا قرأت خبط النووي وقد وقع له فيه تصحيف : احلافظ زين الدين بن رجب احلنبلي فقرأت خبطه ما نصه

ألن الذي يف املناسك للطرباين عن املطعم بن املقدام الصنعاين فجعل املطعم املقطم، والصنعاين الصحايب،  عجيب،
واملطعم بن املقدام من اتباع التابعني روى عن جماهد، وسعيد بن جبري وحنومها مشهور أرسل هذا احلديث فهو 

فذكره ومن هذا الوجه أخرجه :  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: معضل فقد رواه أبو بكر بن املقدام قال
  .الطرباين واألمر كما قال ابن رجب انتهى

  .اخل) قُل يا أيُها الكاِفرون(يستحب أن يقرأ يف األوىل منهما بعد الفاحتة : قال بعض أصحابنا: قوله
ما استخلف عبد : (لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: روى احلاكم يف تاريخ نيسابور عن أنس قال: قال احلافظ

يف أهله من خليفة أحب إىل اهللا من أربع ركعات يصليهن يف بيته إذا شد على ثياب سفره، يقرأ يف كل واحدة 
  .وكأن الشيخ ما وقف على هذا احلديث فقاسه على ركعيت الفجر: ، قال)بفاحتة الكتاب، وقل هو اهللا أحد احلديث

  .وجه من منزلة مل يصبه شيء يكرههفقد جاء من قرأ آية الكرسي قبل خر: قوله
  .مل أجده هبذا اللفظ: قال احلافظ



  .هكذا هو يف النسخ إذا ركبوا مل يقل السفينة: قوله
إذا ركب السفينة، وعند الطرباين يف إحدى الروايتني إذا : أخرجه ابن مردويه يف التفسري، وقال فيه: قال احلافظ

  .لك فكأن الشيخ أراد كتاب ابن السينركبوا السفينة، ويف األحرى إذا ركبوا الف
  .اللهم اجعل لنا هبا قرارا ورزقا حسنا: وأن يقول: قوله

  .مل يذكر من خرجه، وقد أخرجه النسائي يف الكبري، والطرباين من حديث أيب هريرة: قال احلافظ
  .وهذا وإن كان فيه رواية عن جمهول: قلت: قوله

ن مل يسم يقال له متهم، واجملهول إذا أطلق يراد به من مسي ومل يرو عنه قال احلافظ فيه جتوز عن االصطالح ألن م
  .إال واحدا ومل يعرف حاله واهللا أعلم
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