
 

َلَواتجمموعُة الصَّ   

ا�تَىب  ىعل  

 ِمن َأَحاِديث ِاملصطَفى
حلنفيسني اَ يد اكرب حُ سَ : املؤلف   

 



  ةاملقدم
ُ َعَلى َسيِِّدنَا ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو،  َلُه اْألَْمسَاُء اْحلُْسَىن، َوَصلَّى ا�َّ

 اْألُمِّيِّ َصاِحِب اْخلُُلِق اْلَعِظيِم َواْلَمْنِزِل اْألَْسَىن، اْلَفاِتِح اْخلَامتِِ اْلُمنَـزَِّل ِيف تـَْقرِيِبِه َفكَانَ 
َوَأْصَحاِبِه اْلُغَرِر اْلِكَراِم، ُجنُوِم اْهلَُدى َوَسلََّم، َصَالًة َوَعَلى آِلِه  ،قَاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىنَ 

   َوَتْسِليًما فَاِئَضِي اْلبَـرََكاِت َعَدَد َخْلِق ا�َِّ فـَُراَدى َوَمثْـَىن،
العصر احلاضر ناسا كثريين ينكرْون الصلواة الكثرية اليت  فاين رايت يف هز : أما بعد

، ويقولون ليس الصلوة بصحيحة سوى صلى هللا وعليه وسلمتصلي على النيب 
الصلوة اليت تصلي يف قعدة الصلوة االخرية، فاردت ان اكتب رسالة فيها صلواة كثرية 

صلى هللا وعليه  يف ضوء احاديث النبويةالكثرية فكتبت رسالة مجعت فيها الصلوة 

صلى هللا  "ِمن َأَحاِديث ِاملصطَفى اlتَىب  ىعل َلَواتجمموعُة الصَّ " –ومسيتها  وسلم

واخريا ادعوهللا سبحانه وتعاىل ان جيعل هزه الرساله نافعة حملىب هللا  ،وعليه وسلم
  .آمني صلى هللا وعليه وسلمورسوله 

  

مالك يف اإلمام ، و يف الصحيح، وأبو داود يف السنن البخاري خرجأ .1

الكربى،  السنن كلهما والبيهقي يف نسائيو  يف املسند، اإلمام أمحداملوطأ، و 
 : البخاري، وهذا لفظ شعب اإلميانيف  والبيهقي

ُ َعْنُه، أَنـَُّهْم قَاُلوا َعنْ  يَا َرُسوَل ا�َِّ َكْيَف : َأِيب ُمحَْيٍد السَّاِعِديُّ َرِضَي ا�َّ

  :ُقوُلوا: وُل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ فـََقاَل َرسُ 



 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َصلَّْيَت َعَلى

 َوُذرِّيَِّتِه، َكَما بَارَْكتَ آِل ِإبـَْراِهيَم، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَأْزَواِجِه 
يٌد جمَِيٌد   1َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ

 

احلاكم يف ، و يف املسند ، واحلميدي يف الصحيح البخاري أخرج .2

  : البخاري، وهذا لفظ الكربى يف السنن ، والبيهقي املستدرك

َلى، قَالَ  َعنْ  َأَال ُأْهِدي : َلِقَيِين َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة، فـََقالَ : َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن َأِيب لَيـْ

ْعتُـَها ِمَن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـَُقْلتُ  بـََلى، فََأْهِدَها ِيل، : َلَك َهِديًَّة مسَِ
، َكْيَف :  َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلَناَسأَْلَنا َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى هللاُ : فـََقالَ  يَا َرُسوَل ا�َِّ

: الصََّالُة َعَلْيُكْم َأْهَل البَـْيِت، فَِإنَّ ا�ََّ َقْد َعلََّمَنا َكْيَف ُنَسلُِّم َعَلْيُكْم؟ قَالَ 
 :ُقوُلوا

 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى
يٌد جمَِيٌد، اللَُّهمَّ بَاِرْك    ِإبـَْراِهيَم، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ

                                                              
1
 As Sahih -Imam Bukhari, 146/4, #3369 

As Sahih -Imam Bukhari, 77/8, #6360 

As Sunan -Imam Abu Dawud, 257/1, #979 
Al Muwatta -Imam Malik, 229/2, #572 
Al Musnad-Imam Ahmad Bin Hambal, 13/39, #23600 

As Sunan Al Kubra -Imam Nasai, 29/9, #9804 

As Sunan Al Kubra -Imam Nasai, 93/10, #11103 
As Sunan Al Kubra -Imam Bayhaqi, 215/2, #2863 
shu'ab Al Iman -Imam Bayhaqi, 121/3, #1452 



 َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم،
يٌد جمَِيٌد   2َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ

 

يف  ابن حبانو ، خزمية يف الصحيح ، وابناملصنفيف  ابن أيب شيبة أخرج .3

، والبيهقيفي  املستدركاحلاكم يف ، و الصحيح، والدارقطين يف السنن
 : ابن أيب شيبةالسننالصغري، و يف السننالكربى، وهذا لفظ 

أََتى َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل َحىتَّ : ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو، قَالَ  َعنْ 

، َأمَّا السََّالُم َعَلْيَك فـَقَ : َجَلَس بـَْنيَ َيَدْيِه، فـََقالَ  ْد َعِلْمَناُه، َوَأمَّا يَا َرُسوَل ا�َِّ
َفَصَمَت َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى هللاُ : الصََّالُة فََأْخِربْنَا ِ�َا، َكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ قَالَ 

ِإَذا َصلَّْيُتْم : َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َوِدْدنَا َأنَّ الرَُّجَل الَِّذي َسأََلُه َملْ َيْسأَْلُه، مثَُّ قَالَ 
، فَـ   :ُقوُلواَعَليَّ

 

، َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما  يِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ اْألُمِّ
َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد 

، َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهي يِّ   َم،النَِّيبِّ اْألُمِّ
 

 
2
 As Sahih-Imam Bukhari, 146/4, #3370 

Al Musnad-Imam Hamidi, 564/1, #728 

Al Mustadrak-Imam Haakim, 160/3, # 4710 

As SunanAl Kubra -Imam Bayhaqi, 212/2, #2856 



يٌد جمَِيٌد   3َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ
 

، وعبد مالك يف املوطأو  ،يف السنن الرتمذي، و الصحيحمسلم يف  أخرج .4

يف  نسائي، والدارمي يف السنن، و يف املسند اإلمام أمحد، و املصنفالرزاق يف 
 الكربى ، وأيضاً  ، والبيهقيفي السننيف الصحيح ابن حبان، و الكربى السنن

 :، وهذا لفظ مسلم  شعب اإلميانيف 
، قَالَ  َعنْ  ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحنُْن  أَتَانَا َرُسولُ : َأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصاِريِّ

َأَمَرنَا هللاُ تـََعاَىل َأْن ُنَصلَِّي : ِيف َجمِْلِس َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، فـََقاَل َلُه َبِشُري ْبُن َسْعدٍ 
َفَسَكَت َرُسوُل ِهللا َصلَّى : َعَلْيَك يَا َرُسوَل ِهللا، َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ قَالَ 

َنا أَنَُّه َملْ َيْسأَْلُه مثَُّ قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َحىتَّ َمتَنـَّيـْ
 ُقوُلوا: َوَسلَّمَ 

 

 مٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلىاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل حمَُ 
 َعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما بَارَْكتَ آِل ِإبـَْراِهيَم َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد وَ 

  

 
3
 Al Musannaf-Imam Ibn e Abi Shaibah 247/2, # 8635 

As Sahih-Ibn e Khuzaimah, 351/1, #711 

As Sahih-Imam Ibn e Hibban, 289/ 5, # 1959 

As Sunan-Imam Daarkuthni, 168/2, #1339 

Al Mustadrak-Imam Haakim, 401/1, # 988 

As SunanAs Sagheer -Imam Bayhaqi, 174/1, #454 
As SunanAl Kubra -Imam Bayhaqi, 209/2, #2849 

As SunanAl Kubra -Imam Bayhaqi, 529/2, #3965 



يٌد جمَِيٌد، َوالسََّالُم   َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِيف اْلَعاَلِمَني، ِإنََّك محَِ
  4 َكَما َقْد َعِلْمُتمْ 

 

يف املسند،  اإلمام أمحد، و ماجه كلهما يف السننابن و  نسائيال أخرج .5

  : نسائيالكربى ، وأيب يعلى يف املسند ، وهذا لفظ ال يف السنن نسائيوال

، السََّالُم َعَلْيَك َقْد َعَرفْـَناُه، : قـُْلَنا: َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ قَالَ  َعنْ  يَا َرُسوَل ا�َِّ

  : ُقوُلوا :َفَكْيَف الصََّالُة َعَلْيَك؟ قَالَ 
  

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َكَما َصلَّْيَت َعَلى 
  ِإبـَْراِهيَم، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى 

 5ِإبـَْراِهيَم 
 

4
 As Sahih-Imam Muslim, 305/1, #405 

Jami Tirmidhi-Imam Tirmidhi, 359/5, # 3220 
Al Muwatta -Imam Malik, 196/1, #505 
Al Musannaf-Imam Abdur Razzaq 212/2, #3108 

Al Musnad-Imam Ahmad Bin Hambal, 38/ 37, #22352 
As Sunan-Imam Daarmi, 847/2, # 1382 

As SunanAl Kubra -Imam Nasai, 72 /2, #1209 

As Sahih-Imam Ibn e Hibban, 296/ 5, # 1965 
As SunanAl Kubra -Imam Bayhaqi, 209/2, #2848 
shu'ab Al Iman-Imam Bayhaqi, 119/3, #1451 
5
 
 
As Sunan-Imam Nasai, 49/3, #1293 

As Sunan-Imam Ibn e Majah, 292/1, #903 
Al Musnad-Imam Ahmad Bin Hambal, 24/ 18, #11433 

As SunanAl Kubra -Imam Nasai, 76 /2, #1217 
Al Musnad-Imam Abu Ya'la, 515/2, #1364 



  :مالك يف املوطأ امام  أخرج .6
، َكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ : قَاُلوا: ُمحَْيٍد السَّاِعِديُّ، قَالَ  َأِيب  َعنْ  يَا َرُسوَل ا�َِّ

  : ُقوُلوا: قَالَ 
  

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َصلَّْيَت 
َعَلى ِإبـَْراِهيَم، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه، َكَما 

يٌد جمَِيٌد   6بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ
 

 نسائيومسلم يف الصحيح، وأبو داود و ، يف الصحيح البخاري أخرج .7

يف املسند،  اإلمام أمحدو  يف املسند، الطيالسي داود أيبو  كلهما يف السنن،
 يف الكبري، الطرباين، و يف الصحيح ابن حبان، و الكربى يف السنن نسائيو 

  : البخاريوهذا لفظ 

ُ َعْنُه، ِقيلَ  َعنْ  ، َأمَّا السََّالُم َعَلْيَك : َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َرِضَي ا�َّ يَا َرُسوَل ا�َِّ

 : ُقوُلوا: فـََقْد َعَرفْـَناُه، َفَكْيَف الصََّالُة َعَلْيَك؟ قَالَ 
 

  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى
   

 
6
 Al Muwatta -Imam Malik, 104/1, #292 



يٌد جمَِيٌد ، اللَّ    ُهمَّ بَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد،آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ

يٌد  َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ
  7 جمَِيدٌ 

  

  :يف املسند  اإلمام أمحدأخرج  .8

ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن، َدَعا ُموَسى ْبَن طَْلَحَة ِحَني َعرََّس َعَلى َعْبَد اْحلَِميِد  َعنْ 

يَا أَبَا ِعيَسى، َكْيَف بـََلَغَك ِيف الصَّالِة َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه : ابِْنِه، فـََقالَ 
النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َسأَْلُت زَْيَد ْبَن َخارَِجَة َعِن الصَّالِة َعَلى : َوَسلََّم؟ فـََقاَل ُموَسى

: أَنَا َسأَْلُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـَْفِسي: َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل زَْيدٌ 
  :َصلُّوا َواْجَتِهُدوا، مثَُّ ُقوُلوا: َكْيَف الصََّالُة َعَلْيَك؟ قَالَ 

  

  ٍد، َكَما بَارَْكَت َعَلى اللُهمَّ بَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمَّ 
  

 
7
 As Sahih-Imam Bukhari, 120/6, #4797 

As Sahih-Imam Bukhari, 77/8, #6357 

As Sahih-Imam Muslim, 305/1, #406 

As Sunan-Imam Abu Dawud, 257/1, #978 

As Sunan-Imam Nasai, 47/3, #1287 
Al Musnad-ImamAbi Dawud Tayalasi, 387/2, #1157 

Al Musnad-Imam Ahmad Bin Hambal, 33/30, #18105 

As SunanAl Kubra -Imam Nasai, 73 /2, #1211 

As Sahih-Imam Ibn e Hibban, 193/3, # 912 

As Sahih-Imam Ibn e Hibban, 295/5, # 1964 



يٌد جمَِيدٌ     8 ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ
  

  :الكربى يف السنن و  وأيضاً ، يف السنن نسائيالأخرج  .9

: أَنَا َسأَْلُت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ : زَْيَد ْبَن َخارَِجَة قَالَ  َعنْ 

  : ، َوُقوُلوا َصلُّوا َعَليَّ َواْجَتِهُدوا ِيف الدَُّعاءِ " 
  

  9 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمَّدٍ 

 

  : حلية األولياءيف  أبو نعيم أخرج .10
َلْيِه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا عَ {َلمَّا نـََزَلْت : َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، قَالَ   َعنْ 

يَا َرُسوَل : َجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ  }َوَسلُِّموا َتْسِليًما
  : ُقوُلوا: ْد َعَرفْـَناُه، َفَكْيَف الصََّالُة َعَلْيَك؟ قَالَ ِهللا، َهَذا السََّالُم َعَلْيَك قَ 

  

 مٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلىاللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل حمَُ 
  ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك ُمحَْيٌد جمَِيٌد، َوبَاِرْك َعَلى

  

 
8
 Al Musnad-Imam Ahmad Bin Hambal, 239/3, #1714 

Takhreej Tareekh Al-Kabeer-Imam Bukhari, 1014/1, #583 
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 As Sunan-Imam Nasai, 49/3, #1293 
As SunanAl Kubra -Imam Nasai, 75 /2, #1216 



ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك ُمحَْيٌد جمَِيٌد، َوبَاِرْك َعَلى 
ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل 

  10ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك ُمحَْيٌد جمَِيٌد 
  

  :الكربى  يف السنن وأيضاً  ،يف السنن نسائيال أخرج .11

السََّالُم َعَلْيَك َقْد َعَرفْـَناُه : قـُْلَنا يَا َرُسوَل هللاِ : َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة قَالَ َعْن 

  ُقوُلوا : َفَكْيَف الصََّالُة؟، قَالَ 
  

اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى 
يٌد جمَِيٌد، اللُهمَّ بَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى  آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ

يٌد جمَِيٌد    آِل ُحمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ
َلىقَاَل اْبُن َأِيب    َوَحنُْن نـَُقوُل :  لَيـْ

َنا َمَعُهمْ    11 َوَعَليـْ
  

 يف الكبري، وعبدالرزاق يف  الطرباين ، ويف السنن وابن ماجه أخرج .12
 

10
 Hilyat Al Awliya-Imam Abu Nu'ym, 356/4 

11
 As Sunan-Imam Nasai, 47/3, #1287 

As SunanAl Kubra -Imam Nasai, 73 /2, #1211 



 :، وهذا لفظ ابن ماجهفي السنن شعب اإلميانوالبيهقي يف ، املصنف
ِإَذا َصلَّْيُتْم َعَلى َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه : َعْبِد ا�َِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَالَ  َعنْ 

َوَسلََّم، فََأْحِسُنوا الصََّالَة َعَلْيِه، فَِإنَُّكْم َال َتْدُروَن، َلَعلَّ َذِلَك يـُْعَرُض َعَلْيِه، 
 : وافـََعلِّْمَنا، قَاَل، ُقولُ : فـََقاُلوا َلهُ : قَالَ 

 

اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَالَتَك، َوَرْمحََتَك، َوبـَرََكاِتَك َعَلى َسيِِّد 
اْلُمْرَسِلَني، َوِإَماِم اْلُمتَِّقَني، َوَخامتَِ النَِّبيَِّني، ُحمَمٍَّد َعْبِدَك 

َوَرُسوِلَك، ِإَماِم اْخلَْريِ، َوقَاِئِد اْخلَْريِ، َوَرُسوِل الرَّْمحَِة، اللَُّهمَّ 
ُه َمَقاًما َحمُْموًدا، يـَْغِبطُُه ِبِه اْألَوَُّلوَن َواْآلِخُروَن، اللَُّهمَّ ابـَْعثْ 

َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى 
يٌد جمَِيٌد، اللَُّهمَّ بَاِرْك  ِإبـَْراِهيَم، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ

ى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم، َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعلَ 
يٌد جمَِيدٌ   12 َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ

 

 

 
12 

As Sunan-Imam Ibn e Majah, 293/1, #906 

Ma'jam Al Kabeer-Imam Tabrani, 115/9, #8594 
Al Musannaf-Imam Abdur Razzaq 213/2, #3109 

shu'ab Al Iman-Imam Bayhaqi, 122/3, #1453 



   : أبيداود يف السنن أخرج .13

  : ُقوُلوا: ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍروقَالَ  َعنْ 
  

، َوَعَلى آِل ُحمَمَّدٍ  يِّ   13 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ اْألُمِّ

 

  : أبيداود يف السننأخرج  .14

َمْن َسرَُّه َأْن َيْكَتاَل : " َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعنْ 

ْليَـُقلْ  َنا َأْهَل اْلبَـْيِت، فـَ   :بِاْلِمْكَياِل اْألَْوَىف، ِإَذا َصلَّى َعَليـْ
 

اْلُمْؤِمِنَني، َوُذرِّيَِّتِه اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَأْزَواِجِه ُأمََّهاِت 
يٌد جمَِيدٌ   14َوَأْهِل بـَْيِتِه، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ

 

  :احملاملي يف أمالياحملاملي  أخرج .15
َكْيَف الصََّالُة : قـُْلُت ِالْبِن ُعَمرَ : َأِيب بـَْلٍج، ثنا ثـَُويـٌْر َمْوَىل َبِين َهاِشٍم قَالَ  َعنْ 

 :فـََقاَل اْبُن ُعَمرَ : َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
 
 

13
 As Sunan-Imam Abu Dawud, 258/1, #981 

14
 As Sunan-Imam Abu Dawud, 258/1, #982 



, اْجَعْل َصَالَتَك َوبـَرََكاِتَك َعَلى َسيِِّد اْلُمْسِلِمَني , اللَُّهمَّ 
, َوَخامتَِ النَِّبيَِّني َعْبِدَك َوَرُسوِلَك ِإَماِم اْخلَْريِ , َوِإَماِم اْلُمتَِّقَني 

َعْثُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَقاًما يـَْغِبطُُه ِبهِ , َوقَاِئِد اْخلَْريِ اللَُّهمَّ   ابـْ
ُ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد  , اْألَوَُّلوَن َواْآلِخُروَن  َصلِّ ا�َّ

يٌد جمَِيدٌ     15  َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ
 

  : حلية األولياءيف  أبو نعيم أخرج .16

َال َتدَْع ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْجلُُمَعِة َأْن : قَاَل ِيل اْبُن َمْسُعودٍ : زَْيِد ْبِن َوْهٍب، قَالَ  َعنْ 

  ُتَصلَِّي َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْلَف َمرٍَّة تـَُقوُل 
  

  16 اللُهمَّ َصلِِّي َعَلى ُحمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  

  :يف املسند اإلمام أمحد أخرج .17
قـُْلَنا يَا َرُسوَل ِهللا، َقْد َعِلْمَنا َكْيَف ُنَسلُِّم َعَلْيَك : بـَُرْيَدَة اْخلَُزاِعيِّ قَالَ  َعنْ 

 : ُقوُلوا: َفَكْيَف ُنَصلِّى َعَلْيَك؟ قَالَ 
  

 
15

 Amaali Almahmali-Imam mahmali, 287/1, #294 
16

 Hilyat Al Awliya-Imam Abu Nu'ym, 237/8 



اللُهمَّ اْجَعْل َصَلَواِتَك َوَرْمحََتَك َوبـَرََكاِتَك َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى 
يٌد جمَِيدٌ    17آِل ُحمَمٍَّد َكَما َجَعْلتَـَها َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم  ِإنََّك محَِ

 

  :الروياين يف املسند  أخرج .18
، َعَرفْـَنا َكْيَف السََّالُم َعَلْيَك، َفَكْيَف : قـُْلتُ : قَالَ  َأْسَلِميِّ  َعنْ  يَا َرُسوَل ا�َِّ

  ُقوُلوا : ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ قَالَ 
  

اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلَواِتَك َوَرْمحََتَك َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى آِل 
  18 يٌد جمَِيدٌ ُحمَمٍَّد، َكَما َجَعْلتَـَها َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ 

 

  :املصنفيف  ابن أيب شيبة أخرج .19
، َقْد َعِلْمَنا السََّالَم َعَلْيَك، َفَكْيَف الصََّالُة؟ : احلََْسِن، قَاُلوا َعنِ  يَا َرُسوَل ا�َِّ

  : ُقوُلوا: قَالَ 
  

اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلَواِتَك َوبـَرََكاِتَك َعَلى ُحمَمٍَّد، َكَما َجَعْلتَـَها 
يٌد جمَِيٌد   19َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك محَِ
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 Al Musnad-Imam Ahmad Bin Hambal, 92/38, # 22988 
18

 Al Musnad-Imam Rauyaani, 90/1, # 57 
19

 Al Musannaf-Imam Ibn e Abi Shaibah 247/2, # 8636 



 :جممع الذوائد  يفواهليثمي  ،يف األوسط الطرباين أخرج .20
 : َمْن قَالَ : قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : اْبِن َعبَّاٍس قَالَ َعِن 

ُ َعنَّا ُحمَمًَّدا ِمبَا ُهَو َأْهُلهُ   َجَزى ا�َّ
 َصَباحٍ أَتْـَعَب َسْبِعَني َكاتًِبا أَْلَف 

 

ُ َعنَّ  : جممع الذوائد وهذا لفظ  20 ا ُحمَمًَّدا َما ُهَو َأْهُلهُ َجَزى ا�َّ
  

  :يف األدب املفرد البخاري اإلمام أخرج .21

  : َمْن قَالَ : " َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعنْ 
  

َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، 
ِإبـَْراِهيَم َوآِل ِإبـَْراِهيَم، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد، َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد،  

َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوآِل ِإبـَْراِهيَم، َوتـََرحَّْم َعَلى ُحمَمٍَّد، 
  ى ِإبـَْراِهيَم َوآِل ِإبـَْراِهيَم،َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد، َكَما تـََرمحََّْت َعلَ 

  
 21"َشِهْدُت َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة بِالشََّهاَدِة، َوَشَفْعُت َلُه 

  
 
20

 Ma'jam Al Ausath-Imam Tabrani, 82/1, #235 

Ma'jam Az Zawaid -Imam Haisami, 253/1, #173 
21

 Al Adab ul Mufrad-Imam Bukhari, 223/1, #641 



 ابن حبانيف املسند، و أبو يعلى و ، املفرد يف األدب البخاري اإلمام أخرج .22

، وهذا لفظ شعب اإلميان، والبيهقي يف املستدركيف الصحيح، و احلاكم يف 
  :يف املسند أبو يعلى ابن و 

، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعنْ  َا رَُجٌل : " َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َأميُّ

ْليَـُقْل ِيف ُدَعائِهِ    : ُمْسِلٌم َملْ َيُكْن ِعْنَدُه َصَدَقٌة، فـَ
  

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َعْبِدَك َوَرُسوِلَك، َوَصلِّ َعَلى 
  اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت، َواْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت،

  22فَِإنـََّها َلُه زََكاٌة  
 

  : املصنفالرزاق يف  عبد أخرج .23

َأِيب َبْكِر ْبِن ُحمَمٍَّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب ُحمَمٍَّد َعْن 

  : َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقولُ 
  

 َأْزَواِجِه،ِتِه، َوَعَلى اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى َأْهِل بـَيْ 
 

 
22

 Al Adab ul Mufrad-Imam Bukhari, 223/1, #640 

Al Musnad-Imam Abu Ya'la, 529/2 , #1397 
As Sahih-Imam Ibn e Hibban, 185/3, #903 
Al Mustadrak-Imam Haakim, 144/4, #7175 

shu'ab Al Iman-Imam Bayhaqi, 437/2, #1176 



َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك َوُذرِّيَِّتِه،  
يٌد جمَِيٌد، َوبَاِرْك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى َأْهِل بـَْيِتِه، َوَأْزَواِجِه  محَِ

َوُذرِّيَِّتِه، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك 
يٌد جمَِيدٌ    محَِ

 23 وََكاَن َأِيب يـَُقوُل ِمْثَل َذِلكَ : قَاَل اْبُن طَاُوسٍ  

 

  : السنةيف  ابن أيب عاصم أخرج .24
  : َمْن قَالَ : قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ُرَوْيِفِع ْبِن ثَاِبٍت، قَالَ  َعنْ 

  

  اْلُمَقرََّب ِعْنَدَك،اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد، َوأَْنزِْلُه اْلِمْقَعَد 
 24َوَجَبْت َلُه َشَفاَعِيت 

 

  :يف الكبري الطرباينأخرج  .25

: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ُرَوْيِفِع ْبِن ثَاِبٍت اْألَْنَصاِريُّ، قَالَ  َعنْ 

 :َمْن قَالَ 
 
 

23
 Al Musannaf-Imam Abdur Razzaq 211/2, #3103 

24
 As Sunnah-Imam Ibn e Abi Aasim, 395/2, #827 



 

اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد وأَْنزِْلُه اْلَمْقَعَد اْلُمَقرََّب ِعْنَدَك يـَْوَم 
  اْلِقَياَمِة 

  25َوَجَبْت َلُه َشَفاَعِيت 
  

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدك أشهد َأن َال ِإَله ِإالَّ َأْنت استغفرك َوَأُتوب 
َوصلى هللا َوسلم على سيدنَا ُحمَمَّد صالة تنجينا �ا من مجيع ِإَلْيك 

األهوال واآلفات، وتقضي لنا �ا مجيع احلاجات، وتطّهرنا �ا من 
مجيع السيئات، وترفعنا �ا عندك أعلى الدرجات، وتبّلغنا �ا أقصى 

إنك انك على ُكِل  الغايات، من مجيع اخلريات يف احلياة وبعد املمات
  .آمني يَا رب اْلَعاملني. شيء قديرعلى كل 

  

  احملدثونخادم 
  حلنفيسني اَ يد اكرب حُ سَ 

  
  
  

  

 
25

 Ma'jam Al Kabeer-Imam Tabrani, 25/5, #4480 
 


