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i-Av-_m-\n-¶v \n-c-h-[n {]-tXy-I-X-I-fp-−-tÃm. A-h-bnÂ s]-« H-¶m-Wv A-Xv kz-em-
¯v hÀ-[n-̧ n-t¡-− am-k-am-sW-¶p-Å-Xv. Im-c-Ww, kq-d-̄ pÂ A-lv-km-_n-se 56 mw 
h-N-\w i-Av-_m-\n-e-m-Wv C-d-§n-b-sX-¶v Nn-e ]-Þn-X³-amÀ ]-d-bp-¶p (C-amw J-Ø-
Ãm-\n-þ-AÂ a-hm-ln-_v). A-Xp-sIm-−v A-hn-S-¶v A-Xn-s\ hn-ti-jn-̧ n-̈ p: i-Av-_m³ 
F-sâ am-k-am-Wv.  

kz-em-̄ v sNm-Ãp-¶-Xn-\v \n-c-h-[n a-l-Xz-§-fp-−v.    

ـــه وســـلم ـــه علي ـــال قـــال رســـول اللـــه صـــلى الل ـــر االنصـــاري عـــن أبيـــه وكـــان بـــدريا ق مـــن صـــلى علـــي   عـــن ســـعيد بـــن عمي
ـــه بهـــا عشـــر  ـــه صـــلى اللـــه عليـــه بهـــا عشـــر صـــلوات ورفعـــه بهـــا عشـــر درجـــات وكتـــب ل مـــن أمتـــي صـــالة مخلصـــا مـــن قلب

  (نسائي)  حسنات ومحا عنه عشر سيئات
َأولَــــى النــــاُس بــــي يــــوَم «صــــلى اللــــه عليــــه وســــلم قــــال: -َأنَّ رســــوَل اللَّــــِه  : -رضــــي اللــــه عنــــه  -عبــــد اللــــه بــــن مســــعود 

  أخرجه الترمذي.» الِقياَمِة أكثـَُرُهْم َعَليَّ صالة
ــــه صــــلى اللــــه عليــــه و ســــلم مــــن نســــي الصــــالة علــــي خطــــى بــــه طريــــق الجنــــة  ـــي هريــــرة قــــال : قــــال رســــول الل عــــن أبـ

  (بيهقي)
ــــِن أَِبــــي طَْلَحــــ ــــِد اللَّــــِه ْب ــــَرى ِفــــي َعــــْن ُعبَـْي ــــُروُر يـُ ــــْوٍم َوالسُّ ــــِه َوَســــلََّم َجــــاَء َذاَت يـَ ــــِه َأنَّ َرُســــوَل اللَّــــِه َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْي َة َعــــْن أَبِي

َقــــاَل يَــــا ُمحَ  ــــاِني َمَلــــٌك فـَ ــــُروَر ِفــــي َوْجِهــــَك فَـَقــــاَل ِإنَّــــُه أََت ــــَرى السُّ ــــُد َأَمــــا يـُرْ َوْجِهــــِه فَـَقــــاُلوا يَــــا َرُســــوَل اللَّــــِه ِإنَّــــا لَنَـ ِضــــيَك َأنَّ مَّ
ـــ ـــَك ِإالَّ َصـــلَّْيُت َعَلْيـــِه َعْشـــرًا َوَال ُيَس ـــْن ُأمَِّت ـــَك َأَحـــٌد ِم ـــوُل ِإنَّـــُه َال ُيَصـــلِّي َعَلْي ـــزَّ َوَجـــلَّ يـَُق ـــَك رَبَّـــَك َع ـــْن ُأمَِّت ـــٌد ِم ـــَك َأَح لُِّم َعَلْي

  (احمد)  ِإالَّ َسلَّْمُت َعَلْيِه َعْشًرا قَاَل بـََلى
عــــن النبــــي صــــلى اللــــه عليــــه و ســــلم قــــال : إن للــــه مالئكــــة ســــياحين فــــي األرض  عــــن ابــــن مســــعود رضــــي اللــــه عنــــه :

  (حاكم)يبلغوني عن أمتي السالم 
" فقـــال النبــــي  وروى أنـــه قيــــل لـــه: يــــا رســـول اللــــه، أرأيـــت قــــول اللـــه عــــز وجـــل:" ِإنَّ اللَّــــَه َوَمالِئَكتَـــُه ُيَصــــلُّوَن َعلَـــى النَّبِــــيِّ

ـــِه َوَســـلََّم: ( ـــي َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْي هـــذا مـــن العلـــم المكنـــون ولـــوال أنكـــم ســـألتموني عنـــه مـــا أخبـــرتكم بـــه إن اللـــه تعـــالى وكـــل ب
ـــال اللـــه تعـــالى ومالئكتـــه جوابـــا  ـــك وق ـــال ذلـــك الملكـــان غفـــر اللـــه ل ملكـــين فـــال أذكـــر عنـــد مســـلم فيصـــلي علـــي إال ق

  (تفسير القرطبي)  لذينك الملكين آمين
ـــن عبـــد اللـــه: الصـــالة علـــى محمـــد َصـــلَّ  ــهل ب ـــادات، الن اللـــه تعـــالى توالهـــا هـــو وقـــال سـ ـــِه َوَســـلََّم أفضـــل العب ى اللَّـــُه َعَلْي

ومالئكتـــه، ثـــم أمـــر بهـــا المـــؤمنين، وســـائر العبـــادات لـــيس كـــذلك. قـــال أبـــو ســـليمان الـــداراني: مـــن أراد أن يســـأل اللـــه 
ــــِه َوَســــلََّم، ثــــم يســــأل اللــــه حاجتــــه،  ــــدأ بالصــــالة علــــى النبــــي َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْي ثــــم يخــــتم بالصــــالة علــــى النبــــي حاجــــة فليب

ـــن المســـيب  ـــل الصـــالتين وهـــو أكـــرم مـــن أن يـــرد مـــا بينهمـــا. وروى ســـعيد ب ـــلََّم فـــإن اللـــه تعـــالى يقب ـــِه َوَس َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْي
عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اللــــه عنــــه أنــــه قــــال: الــــدعاء يحجــــب دون الســــماء حتــــى يصــــلى علــــى النبــــي َصــــلَّى اللَّــــُه 

  (تفسير القرطبي)  إذا جاءت الصالة على النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رفع الدعاءَعَلْيِه َوَسلََّم، ف
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G-Xv kze-̄ m-Wv hÀ-[n-̧ n-¡m³ \-Ã-Xv? A-Xv {]-hm-N-I³(kz) A-\p-bm-bn-IÄ-¡v 
]Tn-̧ n-̈ v sIm-Sp-̄  C-_vv-dm-lo-ao kz-em-̄ v X-s¶.    

ـــِن ُعْجـــَرَة  ـــِب ْب ـــَالُة َقـــاَل  -رضـــى اللـــه عنـــه  -َعـــْن َكْع ـــَف الصَّ ـــاُه َفَكْي َن ـــَك فَـَقـــْد َعَرفـْ ـــَالُم َعَلْي ـــا السَّ ِقيـــَل يَـــا َرُســـوَل اللَّـــِه ، َأمَّ
ــــمَّ «  ــــوا اللَُّه ــــٌد ، اللَُّهــــمَّ  ُقوُل ــــٌد َمِجي ــــَراِهيَم ، ِإنَّــــَك َحِمي ــــى آِل ِإبـْ ــــا َصــــلَّْيَت َعَل ــــٍد ، َكَم ــــى آِل ُمَحمَّ ــــٍد َوَعَل ــــى ُمَحمَّ َصــــلِّ َعَل

  (بخاري)  »بَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد ، َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْـَراِهيَم ، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد 

ـــق البـــر أن يـــأتي بالصـــفة  وقيـــل : ـــه وســـلم} أفضـــل الصـــالة فطري لـــو حلـــف أحـــد أن يصـــلي علـــى النبـــي {صـــلى اللـــه علي
المـــــذكورة فــــــي حــــــديث كعــــــب بــــــن عجــــــرة ، أو أبــــــي حميـــــد ، أو أبــــــي ســــــعيد الخــــــدري عنــــــد البخــــــاري ؛ ألن تعليمــــــه 

الصـــالة عليـــه ؛ ألنــــه {صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم} ألصـــحابه الكيفيـــة بعـــد ســـؤالهم عنهـــا يـــدل علـــى أنهـــا أفضـــل كيفيـــات 
  (مرعاة شرح المرقاة)  ال يختار لنفسه إال األشرف األفضل

 

F-¶v I-cp-Xn A-Xv am-{X-ta sNm-Ãm-hq F-¶n-Ã. {]-hm-N-I-s\ t\-cn-«v I-− kz-lm-_n-
I-fnÂ s]-« ]-e-cpw X-s¶ hy-Xy-kv-X-am-b kz-em-̄ p-I-Ä sNm-Ãn-bn-«p-−v. Nn-e D-Zm-l-
c-W-§Ä t\m-¡p-I.    

ــاس هــــذا الــــدعاء: اللهــــم داحــــي المــــْدُحوَّات، وبــــارئ :  علــــي بــــن ابــــي طالــــب أن عليــــا، رضــــي اللــــه عنــــه، كــــان يعلــــم النــ
بركاتـــــك، ورأفــــــة  المســـــموكات، َوَجبَّـــــار القلـــــوب علـــــى فْطَرتهـــــا شـــــقيها وســــــعيدها. اجعـــــل شـــــرائف صـــــلواتك، ونـــــوامي

تحننـــــك، علـــــى محمـــــد عبـــــدك ورســـــولك، الخـــــاتم لمـــــا ســـــبق، والفـــــاتح لمـــــا أغلـــــق، والمعلـــــن الحـــــق بـــــالحق، والـــــدامغ 
  ... (ابن كثير)جيشات األباطيل

ـــن مســـعود ـــه فـــإنكم :  اب ـــه وســـلم فأحســـنوا الصـــالة علي ـــه قـــال : إذا صـــليتم علـــى النبـــي صـــلى اللـــه علي ـــد اللـــه أن عـــن عب
عليــــه قــــالوا فعلمنــــا قــــال : ( قولــــوا اللهــــم اجعــــل صــــلواتك ورحمتــــك وبركاتــــك علــــى ســــيد ال تــــدرون لعــــل ذلــــك يعــــرض 

ــــدك ونبيــــك ورســــولك إمــــام الخيــــر وقائــــد الخيــــر ورســــول الرحمــــة  ــــين وخــــاتم النبيــــين محمــــد عب ــــام المتق المرســــلين وإم
ــــون واآلخــــرون اللهــــم صــــل علــــى محمــــد وعلــــى آل محمــــد كمــــا صــــ ــــا محمــــودا يغبطــــه بــــه األول ليت اللهــــم ابعثــــه مقام

  (قرطبي)  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

ـــو لـــم تـــنكح إال كفـــؤا :  عمـــر بـــن الخطـــاب ـــو لـــم تجـــالس إال كفـــؤا لـــك مـــا جالســـتنا ول بـــأبي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول اللـــه ل
لــــك مــــا نكحــــت إلينــــا ولــــو لــــم تؤاكــــل إال كفــــؤا لــــك مــــا واكلتنــــا فلقــــد واللــــه جالســــتنا ونكحــــت إلينــــا وواكلتنــــا ولبســــت 
ـــــك صـــــلى  ـــــى األرض ولعقـــــت أصـــــابعك تواضـــــعا من ـــــك ووضـــــعت طعامـــــك عل ــت خلف ـــــت الحمـــــار وأردفـــ الصـــــوف وركب

 (احياء) الله عليه و سلم
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C-Xn-sâ `m-K-am-Wv ap³-Km-an-I-fnÂ s]-« Nn-e a-lm³-amÀ t{Im-Uo-I-cn-̈  \m-cn-¿, Xm-Pv 
t]m-se-bp-Å kz-em-̄ p-IÄ. kz-em-̄ v F-¶mÂ {]mÀ-°-\-bm-W-tÃm. A-hÀ Nn-e {]-
tXy-I {]mÀ-°-\-IÄ (kz-em-̄ p-IÄ) \-S-̄ n-b-t¸mÄ A-Xn-\v ^-ew A-\p-̀ -h-s -̧«p. 
A-Xv in-jy³-amÀ-¡pw ]n³-Km-an-IÄ-¡pw ssI-am-dn. A-§-s\-bm-Wv C-̄ -cw kz-em-
¯p-IÄ D-−m-bn-«p-Å-Xv.  

F-t¸m-sg-Ãmw kz-em-̄ v sNm-Ã-Ww? I-gn-bp-sa-¦nÂ F-t¸m-gpw sNm-Ãp-I. bp-kz-Ãq-\ 
F-¶ ]-Zw A-Xm-Wv kq-Nn-̧ n-¡p-¶-Xv. Po-hn-X-̄ nÂ H-cn-¡-se-¦n-epw {]-hm-N-I-sâ 
taÂ kz-em-̄ v sNm-ÃÂ \nÀ-_-Ô-am-sW-¶v an-¡ ]-Þn-X³-am-cpw ]-d-bp-¶p. Hm-tcm 
\n-kv-Im-c-̄ n-epw sNm-ÃÂ \nÀ-_-Ô-am-sW-¶v C-amw im-̂ n-Cu(d) ]-d-bp-¶p. F-t¸m-
gpw sNm-Ãm-sa-¦n-epw Nn-e {]-tXy-I km-l-N-cy-§-fnÂ kz-em-̄ v sNm-ÃÂ G-sd ]p-
Wy-I-c-am-Wv. 

 

1. JpÀ-B³ J-Xvv-av ]qÀ-̄ n-bm-¡n-b-Xn-\p-ti-jw 

2. Zn-Iv-dv sNm-Ãp-¶-Xn-sâ ap-¼v 

3. \-Ã Im-cy-§Ä-¡v ap-¼v 

4. hm-l-\w I-b-dp-t¼mÄ 

5. D-]-tZ-iw sIm-Sp-¡m³ Xp-S-§p-t¼mÄ 

6. am-\-kn-I kw-LÀ-jw \o-§m³ 

7. D-d-¡-̄ n-\v ap-¼pw ti-j-hpw 

8. A-§m-Sn-bnÂ {]-th-in-¡p-t¼mÄ 

9. -̀£-W-̄ n-\v ap-¼pw ti-j-hpw 

10. G-sX-¦n-epw Im-cyw a-d-¶v t]m-bmÂ 

11. B-fp-IÄ-¡v l-kv-X-Zm-\w \-S-̄ p-t¼mÄ 

12. {]-hm-N-I-s\-¡p-dn-̈ p-Å HmÀ-a-IÄ a-\-Ên-te-¡v h-cpt¼mÄ 

13. H-cp \-Ã k-Z-Êv ]n-cn-bp-t¼mÄ 

14. l-Zo-kv ]Tn-¡p-t¼m-gpw ]Tn-̧ n-¡p-t¼m-gpw 

15. a-Zo-\-bn-te-¡p-Å h-gn-bn-epw a-Zo-\ Im-Wp-t¼m-gpw 

16. du-f-¡p t\-sc ap-¶n-Sp-t¼m-gpw du-f-bp--sSbpw an-¼-dn-sâ-bpw C-S-bnÂ C-cn-¡p-t¼m-
gpw 

17. H-cp {]-[m-\ Im-cyw km-[y-am-bmÂ 

18. sh-Ån-bm-gv-N cm-hn-epw ]-I-en-epw 

19. ]-Ån Im-Wp-t¼m-gpw ]-Ån-bp-sS A-Sp-̄ v Iq-sS \-S-¡p-t¼m-gpw ]-Ån-bnÂ \n-¶v C-
d-§p-t¼m-gpw Ibdp-t¼mgpw 

20. {]mÀ-°-\-¡v ap-¼pw ti-j-hpw 
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21. {]-hm-N-I-sâ t]-cv F-gp-Xp-t¼m-gpw ]-d-bp-t¼m-gpw tIÄ-¡p-t¼m-gpw  

22. F-¶pw cm-hn-se-bpw ssh-Ip-t¶-c-hpw 

 

JpXp_ t\m«vkv 
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