


  

  ٥الصالة على النيب حممد 

  املقدمة
احلمد هللا محًدا كثًريا طيًبا مباركًا، واحلمد هللا الذي أنعم علينـا  
بنعمة اإلسالم واإلميان واإلحسان، واحلمد هللا الذي أرسل إلينا هذا 

، فما من خريٍ إال دلَّنا عليـه، وال  النيبَّ الكرمي حممد بن عبد اهللا 
  .زاءشرٍّ إال حذرنا منه، فاللهم أجزه عن أمَّته خري اجل

إنَّ أقلَّ ما نقدِّمه هلذا النيب الكرمي هو كثرة الصالة والسالم عليه 
  .الصالة والسالم

ويف هذا الكتاب لنا وقفات مع آية من كتاب اهللا تعاىل وبعض 
، وشرح شيٍء منها؛ لعلَّها تكون حافظًا لنا علـى  من أحاديثه 

عظم فضـالً  كثرة الصالة والسالم عليه، كما أنَّ يف معرفة معانيها أ
عبادة، والعبادة مع العلم والبصرية  وأكثر أجًرا؛ ألنَّ الصالة عليه 

أبلغ من العبادة بدوهنما، ففرٌق بني عبادة العابد وعبادة العامل؛ فقد 
يتعبَّد العابد شهًرا كامالً ويتعبَّد العامل دقائق معدودة، فتكون عبادة 

  !ابد يف سجل حسناتهالعامل يف ِسجلِّ احلسنات أكثر من عبادة الع
أسأل اهللا تعاىل أن ينفع مبا يف هذه الورقات، وأن جيعلـها يف  

وصـلى اهللا  .. ميزان حسنات اجلميع، إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه 
  .على حممد وآله وسلم

  نورة بنت حممد السعيد
  عنيزة –القصيم 

  ٥١٩١١رمز بريد  – ٤٥١٨ص ب 



  
الصالة على النيب حممد  ٦  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :وقفة مع آية

إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن : ال تعاىلق
  ].٥٦: األحزاب[ َآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

، واألمـر  هذه اآلية الكرمية فيها األمر بالصالة على الـنيب  
لكـن ثـواب   يكون تارةً للوجوب، وتارة يكون لالستحباب، و

يف احلديث القدسي إن  الواجب أعظم وأكثر؛ وذلك لقول النيب 
مما افترضته  إيلّ أحبُّ عبدي بشيٍء ب إيلّوما تقرَّ«: اهللا تعاىل قال

  .»عليه
 هل َتجُِب الصالة؟ على النيبِّ : فاختلف العلماء رمحهم اهللا

  يف الُعمر مرَّةً أو بأسبابٍ أو ال جتب؟ 
  .بأسباب، وإال فاألصل أهنا مستحبَّةوالصحيح أهنا حتب 

  ؟ »على حممد اللهم صلِّ«: لكن ما معىن قول القائل
  . اللهم أثنِ عليه يف املأل األعلى: معناها

  .اذكره بالصفات احلميدة: ومعىن أثن عليه
  .هم املالئكة: واملأل األعلى
يا رّب، صفْه بالصفات احلميدة، واذكره عنـد  : كأنك تقول
  . تزداد حمبَّتهم له ويزداد ثوابه بذلكاملالئكة؛ حىت

  : وقال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه عند قوله تعاىل



  

  ٧الصالة على النيب حممد 

ِّإِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِي  
ه عنده يف املأل زلة عبده ونبيِّـاهللا تعاىل أخرب عبادة مبن نَّإ: أي 

ي صـلِّ املالئكـة تُ  بني، وأنَّقرَّثين عليه عند املالئكة املاألعلى بأنه ُي
عليـه   ،عليه، مث أمر تعاىل أهل العامل السفلي بالصالة والتسليم عليه

ليجتمع الثناء عليه من أهـل العـاملني العلـوي     ،الصالة والسالم
  .والسفلي مجيًعا

ورفعة درجتـه   ويف هذه اآلية تنبيه على كمال رسول اهللا 
  .وعلّو منـزلته عند اهللا وعند خلقه

  : وعن قوله تعاىل
َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما  

  : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا
أي اقتداًء باهللا ومالئكته، وجزاًء له على بعض حقوقه عليكم، 

وحمبَّـةً وإكراًمـا، وزيـادةً يف     وتكميالً إلميانكم، وتعظيًما له 
  .)١(ناتكم، وتكفًريا من سيئاتكمحس

  

*  **  
  

                              
  .٦٧١:تيسري الكرمي الرمحن ص (١)



  
الصالة على النيب حممد  ٨  

  أفضل هيئات الصالة عليه 
وأفضل هيئات الصالة عليه، عليه الصالة والسالم، ما علَّم بـه  

اللهم صل على حممد وعلى آل حممـد كمـا   : قولوا«: هأصحاب
صليت على آل إبراهيم، وبارك على حممد، وعلـى آل حممـد،   

  .»يد جميدكما باركت على آل إبراهيم، إنك مح
وهذا األمر بالصالة والسالم عليه مشروٌع يف مجيع األوقـات،  

  .)١(وأوجبه كثري من العلماء يف الصالة
  :صالة املالئكة

، واهللا عزَّ وجلَّ أخربنا بأنه ومالئكته يصلُّون علـى الـنيب   
وهذا اخلرب من اهللا حثٌّ لنا على الصالة والسالم عليه؛ فاهللا وكـلُّ  

سماوات واألرض ُيصلِّون على النيبِّ عليـه الصـالة   مالئكته يف ال
والسالم، واملالئكة عاملٌ غييبٌّ من خملوقات اهللا، وال حيصيهم إال اهللا 
عزَّ وجل، فالبيت املعمور يف السماء السابعة يدخله كلّ يومٍ سبعون 
ألف ملَك مث ال يعودون إليه، يعين جييء مالئكةٌ غريهم، فاملالئكة ال 

  .اهللا سبحانه وتعاىل حيصيهم إال
  : قال ويف احلديث عن أيب ذر 

ون، وأمسـع مـا ال   ي أرى ما ال تـرَ إنِّ«: قال رسول اهللا 
هلا أن تئط، ما فيهـا موضـع    السماء أطت، وحقَّ تسمعون، إنَّ

أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجًدا هللا، واهللا لو تعلمون 
                              

  .٦٧١الشيخ عبد الرمحن السعدي، تيسري الكرمي الرمحن ص (١)



  

  ٩الصالة على النيب حممد 

ذمت بالنساء على وما تلذَّم قليالً ولبكيتم كثًريا، تما أعلم لضحك
  .»اهللا علىفرش، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون لا

  : )١(قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا
.. والسماء ليست كاألرض، السماء أوسع بكثريٍٍ مـن األرض  

انظر اآلن ُبعدها الشاسع وهي على األرض كالكرة، فتكون دائرهتا 
، والثالثة أوسـع، والرابعـة   واسعة عظيمة، والسماء الثانية أوسع

أوسع، واخلامسة أوسع، والسادسة أوسع، والسابعة أوسع، وكـلُّ  
مساء فيها مالئكة بني أربع أصابع، هناك ملٌك قائم هللا أو راكـع أو  

  .»ساجد، إذن من الذي حيصي املالئكة؟
إذا كنا ال حنصي املالئكة فهل ميكن أن ُنحصي الصالة علـى  

  ؟ الرسول 
؛ ألنَّ املالئكة ُيصلُّون على النّيب، فال ُتحَصى الصالة ال: اجلواب

انظر فضل اهللا الواسع، أعطاه اهللا سبحانه هـذه الفضـيلة   .. عليه 
  : العظيمة اليت ال يناهلا أحد فيما نعلم

ِّإِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِي  
َيا أَيَُّها الَّـِذيَن  : هاهذا خرب أراد اهللا به احلثّ، وهلذا قال بعد

  ..َآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
فبمقتضي إميانكم صلُّوا عليه، وجَّه اخلطاب لنا بصدد اإلميان؛ 

  .ألنَّ اإلميان هو الذي حيمل اإلنسان على امتثال األمر
                              

  .وما بعدها ٥/٤٦٨رح رياض الصاحلني ش (١)



  
الصالة على النيب حممد  ١٠  

  معىن الصالة والسالم عليه 
لَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها إِنَّ اللََّه َوَم: يقول اهللا تعاىل

  ].٥٦: األحزاب[ الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
َصلُّوا َعلَْيِه ادعوا له أن ُيثىن عليه يف املأل األعلى: أي.  
َوَسلُِّموا َتْسِليًما ادعوا اهللا سبحانه وتعاىل أن يسـلمه  : أي
ليًما تاًما يف حياته من اآلفات اجلسدية واآلفات املعنوية، وبعـد  تس

موته من اآلفات املعنوية، مبعىن أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها 
قاض، أو ينسخها ناسخ، وكذلك اجلسد؛ ألنه رمبا ُيعتَدى عليه بعد 
موته يف قربه، كما يأيت يف القصة املشـهورة أنَّ رجلـني أرادا أن   

، فنـزال املدينة وبدأا حيفران من حتـت  سد النيب يستخرجا ج
فيأخذا جسده الشـريف،   األرض حفرة حىت يتوصَّال إىل قربه 

فبقيا على ذلك مدَّة، فرأى أحد امللوك يف املنام أن رجلني حيفـران  
ويأخذاه، فاهتمَّ بذلك اهتماًما عظيًما، مث  ليصال إىل جسد النيب 

ليها، فمن أيـن يعلـم هـو هـذين     ارحتل إىل املدينة حىت وصل إ
ادُع : فقال ألمري املدينة.. وكيف يتوصل إىل معرفتهما؟.. الرجلني؟

وكان قد رأى الرجلني يف املنام وعرفهما أو  -يل مجيع أهل املدينة 
فدعاهم األمري، وأطعمهم، وغادروا، ومل يَر الـرجلني،   –ُوصفا له 

ولكنه مل  -)١( أو ثالثًامرَّتني -ادُع يل أهل املدينة، فدعاهم : فقال
أيـن أهـل   : ير الرجلني، والرؤيا اليت رآها رؤيا حقَّ ال ريب، قال

مل يتخلَّف أحد، عدا رجلَني غريَبني يف املسجد ليس : املدينة؟ قالوا
                              

  .٥/٤٦٨ابن عثيمني، املرجع نفسه  (١)



  

  ١١الصالة على النيب حممد 

أحضرومها، فجيء هبما، فإذا مها اللذان رآمهـا يف  : هلما قيمة، قال
حفرة علـى جوانـب   املنام، فعرفهما، مث أمر بأن حيفر إىل األرض 

مث  –قبل أن تكون حجـرة بالبنـاء    احلجرة اليت فيها قرب النيب 
صبَّها بالنحاس والرصاص والرخام؛ حىت حيمي اهللا جسد هذا النيبِّ 

وهبذا حفظ اهللا تعاىل قرب نبيِّه .. الكرمي، فصبَّ الرصاص إىل األرض 
 ١(حفظًا تاًما ودائًما بإذنه تعاىل(.  

  ..وعوًدا
  ..»دم على حممَّوسلِّ اللهم صلِّ«: سلمفقول امل

سلَّمه من اآلفات اجلسدية حيا وميًتا، وسلَّمه أيًضا، سلَّم : يعين
شريعته من أن يطمسها أحٌد، أو أن يعدو عليها أحد، وسلمه مـن  
كلِّ بالء يف حشره عليه الصالة والسالم ألنَّ األنبياء يف احلشر كلٌّ 

  .»مم، اللهم سلِّلِّم، اللهم ساللهم سلِّ«: يدعو
  
  

*  **  
  

                              
  .٢/١٧٥متام القصة يف خالصة الوفاء للسمهودي  (١)



  
الصالة على النيب حممد  ١٢  

  الصالة على غري النيب 
هل ُيصلَّى على غري الـنّيب أو ال؟  : واختلف العلماء رمحهم اهللا

اللهم صلِّ على فالن أو العامل الفالين أو : هل جيوز أن تقول: يعين
  .الشيخ الفالين؟ أو اللهم صلِّ على أيب أو ما أشبه ذلك

  : محه اهللا تعاىلقال الشيخ حممد بن عثيمني ر
يف ذلك تفصيالً، فإن كان ذلك تابًعا للصـالة   والصحيح أنَّ"

كيـف  : حني سألوه فال بأس، وهلذا قال الرسول  على النيب 
اللهم صل على حممد وعلـى آلـه   : قولوا«: ُيصلُّون عليه؟ قال

  ..)١(»حممد
ومن ذلك، إذا .. وإن كان مستقالً، فإن كان لسببٍ فال بأس 

، »عليـه  اللهم صـلِّ «: نسان إليك بصدقته لتوزعها، فقلأتى اإل
ُخذْ ِمـْن أَْمـَواِلهِْم    :وُيسمَع هذا منك، لقول اهللا تعاىل لنبيه 

  ].١٠٣: التوبة[ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم
أتـاه أيب  : فأتيت بصدقيت، أو قـال : قال عبد اهللا بن أيب أويف

  .هذا أيًضا ال بأس به..  )٢(»على آل أيب أوىف اللهم صلِّ«: لفقا
كذلك إذا صلَّيت على إنسان دون أن جتعل ذلك شـعاًرا لـه   

اللهم صـلِّ  «: كلَّما ذكرته صلَّيت عليه فال بأس، يعين حىت لو قلنا
فال بأس،  »على أيب بكر أو على عمر أو على عثمان أو على علي

                              
  .٦١٣ومسلم رقم  ٣١١٩البخاري رقم  (١)
  .١٧٩١، ومسلم رقم ١٤٠٢البخاري رقم  (٢)



  

  ١٣الصالة على النيب حممد 

كلَّما ذكرت هذا صلَّيت عليه؛ ألنك إذا ولكن ال جتعل ذلك شعاًرا 
  .)١("فعلت ذلك جعلته كأنه نيب

  
  
  

*  **  
  

                              
  .٥/٤٦٧ابن عثيمني، شرح رياض الصاحلني  (١)



  
الصالة على النيب حممد  ١٤  

  من صفات الصالة والسالم على رسول اهللا 
  : قال عن أيب مسعود البدري 

، فقال له وحنن يف جملس سعد بن عبادة  أتانا رسول اهللا 
، فكيف أمرنا اهللا تعاىل أن نصلِّي عليك يا رسول اهللا: بشري بن سعد

  نصلي عليك؟ 
حىت متنَّينا أنه مل يسأله، مث قال رسـول   فسكت رسول اهللا 

على حممد وعلى آل حممـد كمـا    اللهم صلِّ: قولوا«: اهللا 
بارك على حممد، وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويت على صلَّ

على آل إبراهيم، إنـك محيـد   إبراهيم وآل حممد، كما باركت 
  .)١(»قد علمتم جميد، والسالم كما

  : ويف حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال
  يا رسول اهللا، كيف الصالة عليك؟ : قلنا
على حممد وعلى آل حممـد كمـا    اللهم صلِّ: قولوا«: قال

بارك على حممد، وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويت على صلَّ
على آل إبراهيم، إنـك محيـد   إبراهيم وآل حممد، كما باركت 

  .)٢(»جميد
، وذلك أنَّ هذان احلديثان يف بيان كيفية الصالة على النيب 

كيف ُيصلُّون عليه؟ ألنه  الصحابة رضوان اهللا عليهم سألوا النيبَّ 
                              

  ).٦١٣(رواه مسلم رقم  (١)
  .٤٢٤: ابن قيم اجلوزية، جالء األفهام (٢)



  

  ١٥الصالة على النيب حممد 

السـالم  «: علمهم كيف ُيسلمون، والذي علَّمهم إياه هو قولـه 
: ، أمَّا الصالة فعلَّمهم وقـال »عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

  .»لهم صل على حممد وعلى آل حممدال: قولوا«
وقد سبق أن أوضحنا أنَّ معىن صالة اهللا على العبد هو ثنـاؤه  

هنا كلّ أتباعـه علـى    »آل حممد«عليه يف املأل األعلى، واملراد بـ
دينه؛ فإنَّ آل اإلنسان قد ُيراد هبم أتباعه على دينه وقد ُيـراد هبـم   

هبم العموم؛ ألنه أمشـل،   قرابته، لكن يف مقام الدعاء ينبغي أن ُيراد
  .مجيع أتباعه: ، يعين»وعلى آل حممد«: فاملراد بقوله

  مبعىن األتباع؟  »اآلل«هل تأيت : فإن قال قائل
َوَيْوَم َتقُوُم السَّـاَعةُ أَْدِخلُـوا َآلَ   : نعم، قال اهللا تعاىل: قلنا

  ].٤٦: غافر[ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ
  .خلوا أتباعه أشدَّ العذاب، وهو أوَّهلمأد: معناه: قال العلماء

وهذا » يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمكما صلَّ«: وقوله
كمـا  : من باب التوسُّل بأفعال اهللا السابقة إىل أفعاله الالحقة، يعين

، مننت بالصالة على إبراهيم وآله فامنن بالصالة على حممد وآله 
  .فالكاف من باب التعليل

العظمـة  : حمموٌد ممجَّـد، واجملـد هـو   : عيني» محيد جميد«و
  .والسلطان والعزَّة والقدرة وما إىل ذلك

اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت «: وقوله
يًضـا  أ، كذلك »محيد جميد راهيم إنكبعلى إبراهيم وعلى آل إ



  
الصالة على النيب حممد  ١٦  

: أي» اللهم بارك على حممد وعلى آل حممـد «: نقول التربيك،
  .هي اخلري الكثري الواسع الثابت: الربكةأنزل فيهم الربكة، و

  .)١(فهذه هي الصفة الفضلى للصالة عليه 
باالقتران دون االقتصار على  وقد جاء ذكر حممد وآل حممد 

أحدمها يف عامة األحاديث، وجاء االقتصار على إبراهيم وآلـه يف  
  عامتها فلماذا؟

  : وجواب ذلك
الطلب والدعاء، وأما  ذُكرت يف مقام إنَّ الصالة على النيب 

الصالة على إبراهيم فإمنا جاءت يف مقام اخلرب، وذكر الواقـع؛ ألنَّ  
مجلة طلبيـة،  » اللهم صل على حممد، وعلى آل حممد«: قوله 
مجلة خربيـة، واجلملـة   » كما صليت على آل إبراهيم«: وقوله

الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسـطها وتطويلـها   
اختصارها وحذفها، وهلذا يشرع تكرارهـا وإبـداؤها   أنسب من 

وإعادهتا؛ فإهنا دعاء، واهللا حيب امللحِّني يف الدعاء، وهلذا جند كثًريا 
فيها بسطٌ يف األلفاظ، وِذكر كلِّ معىن بصـريح   من أدعية النيب 

: ومن ذلك قوله .. لفظه دون االكتفاء بداللة اللفظ اآلخر عليه 
 وما أعلنـتُ  وما أسررُت رُتوما أخَّ مُتدَّاللهم اغفر يل ما ق«

  ..احلديث» وما أنت أعلم به مين
ه ه، سـرَّ لَّه وجِقَّه، دِِاللهم اغفر يل ذنيب كلَّ«: ومنه قوله  

                              
  .٥/٤٨١ابن عثيمني، شرح رياض الصاحلني  (١)



  

  ١٧الصالة على النيب حممد 

  .»له وآخرهوعالنيته، أوَّ
  : قال اإلمام النووي

بـني الصـالة    واألفضل أن جيمع يف الصالة على الـنيب  
" صلى اهللا عليه فقط: "مها، فال يقولوالتسليم، فال يقتصر على أحد

  ".عليه السالم فقط"وال 
َيا : وهذا الذي قاله اإلمام النووي يعود إىل هذه اآلية الكرمية

  ]..٥٦: األحزاب [ أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
  .)١("صلى اهللا عليه وآله وسلم تسليًما: "فاألوىل أن يقال

  
  
  

*  **  

                              
  .٣/٥١٦حممد نسيب الرفاعي، خمتصر تفسري ابن كثري  (١)



  
الصالة على النيب حممد  ١٨  

  :الربكة يف قول
  »داللهم بارك على حممد وعلى آل حمم«
: الـدعاء بـذلك، ويقـال   : النماء والزيادة، والتربيك: الربكة

، واملبارك الذي قد »باركه اهللا، وبارك فيه، وبارك عليه، وبارك له«
َوَجَعلَنِي ُمَباَركًا أَْيَن َما  :باركه اهللا سبحانه كما قال املسيح 

  ]..٣١: مرمي[ ْنُتكُ
   َوَهذَا ِذكْـٌر ُمَبـاَرٌك أَْنَزلَْنـاهُ   : وكتابه مبارك، قال تعاىل

  ].٥٠: األنبياء [
  ].٢٩: ص [ ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك: وقال

وهو أحقُّ أن ُيسمَّى مباركًا من كلِّ شيء، لكثرة خريه ومنافعه 
  .ووجوه الربكة فيه
، »مبـارك «: وال يقـال  َتَباَرَكقال يف حقه والرب تعاىل ُي

، »تباركت وتعاليت«: ، ويف دعاء القُنوت»تبارك وتعاىل«: فيقال
وهو سبحانه أحقُّ بذلك، وأوىل من كلِّ أحد؛ فإنَّ اخلري كلَّه بيده، 
وكلَّ اخلري منه، وصفاته كلُّها صفات كمال، وأفعاله كلُّها حكمة 

فإذا كان العبد وغـريه  .. فيها  ورمحة ومصلحة وخريات ال شرور
مباَركًا لكثرة خريه ونفعه واتصال أسباب اخلري فيه وحصول مـا  
ينتفع به الناس منه؛ فاهللا تبارك وتعاىل أحقُّ أن يكون متباركًا، قال 

َتَباَرَك الَِّذي َجَعلَ ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعلَ ِفيَها ِسـَراًجا  : تعاىل
  ].٦١: الفرقان [ َوقََمًرا ُمنًِريا



  

  ١٩الصالة على النيب حممد 

فََتَبـاَرَك اللَّـُه   : وقال عقب خلق اإلنسان يف أطواره السبعة
  ].١٤: املؤمنون [ أَْحَسُن الَْخاِلِقَني

فقد ذكر تباركه سبحانه يف املواضع اليت أثىن فيها على نفسـه  
باجلالل والعظمة، واألفعال الدالة على ربوبيته وألوهيته وحكمتـه،  

إنزال القرآن، وخلق العاملني وجعله الربوج  وسائر صفات كماله من
  .يف السماء، والشمس والقمر، وانفراده بامللك، وكمال القدرة

تبارك يف ذاته، وبارك من شاء مـن  «: قال احلسني بن الفضل
  .وهذا أحسن األقوال» خلقه

وبارك على حممد وعلى آل «: واملقصود الكالم على قوله 
، فهذا الدعاء يتضمَّن إعطاءه »ميحممد كما باركت على آل إبراه

من اخلري ما أعطاه آلل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضـاعفته لـه   
: وزيادته، هذا حقيقة الربكة، وقد قال تعـاىل يف إبـراهيم وآلـه   

   ٌَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَّـُه َحِميـٌد َمجِيـد   
  ].٧٣: هود [

  
  

*  **  



  
الصالة على النيب حممد  ٢٠  

  خصائص أهل البيت
وملا كان هذا البيت املبارك املطهَّر أشرف بيوت العـامل علـى   

  :خبصائص منهااإلطالق؛ خصَّهم اهللا سبحانه 
 أنه جعل فيه النبوَّة والكتاب؛ فلم يأِت بعد إبـراهيم   -١

  .نٌيب إال من أهل بيته
أنه سبحانه جعلهم أئمَّةً يهدون بأمره إىل يوم القيامة، فكلُّ  -٢

من دخل اجلنة من أولياء اهللا بعدهم فإمنا دخـل مـن طـريقهم    
  .وبدعوهتم
، وقال إبراهيم وحممًدا : أنه سبحانه اختذ منهم اخلليلَني -٣
  ].١٢٥: النساء [ َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراِهيَم َخِليلًا: تعاىل

اهللا اختذين خليالً كمـا اختـذ إبـراهيم     إنَّ«: وقال النيب 
  .ذا من خواص هذا البيت، وه»خليالً
أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماًما للعاملني، كمـا   -٤

َوإِِذ اْبَتلَى إِْبَراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَـالَ إِنِّـي   : قال تعاىل
  ].١٢٤: البقرة [ َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما

ا للناس وِقبلةً أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياًم -٥
  .هلم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت احلرام

أنه تعاىل أمر عباده بأن يصلُّوا على أهل هذا البيت، كما صـلَّى   - ٦
  .)١(على أهل بيتهم وسلفهم، وهم إبراهيم وآله، وهذه خاصية هلم

                              
  .وما بعدها ٤٣١ابن القيم، املرجع السابق،  (١)



  

  ٢١الصالة على النيب حممد 

ومن هذه اخلصائص أيًضا أنَّ اهللا سبحانه أبقى عليهم لسان  -٧
دقٍ وثناء حسًنا يف العامل، فال ُيذكَرون إال بالثناء عليهم، والصالة ص

َسلَاٌم * َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الَْآِخرِيَن : والسالم عليهم، قال اهللا تعاىل
   كَـــذَِلَك َنْجـــزِي الُْمْحِســـنَِني* َعلَـــى إِْبـــَراِهيَم 

  ].١١٠ - ١٠٨: الصافات[
ا بني الناس، فالسـعداء  ومنها جعل أهل هذا البيت فرقاًن -٨

أتباعهم وُمِحبُّوهم وَمن توالَّهم، واألشقياء َمن أبغضهم وأعـرض  
  .عنهم وعاداهم، فاجلنة هلم وألتباعهم، والنار ألعدائهم وخمالفيهم

ومنها أنَّ كلَّ نفعٍ وعملٍ صاحلٍ وطاعٍة هللا تعاىل حصلت يف  -٩
مـن خيـتصُّ    فسبحان.. العامل فلهم من األجر مثل أجور عامليها 

  .بفضله من يشاء من عباده
ومنها أنه سبحانه خصَّهم من العامل مبا مل َيُخصَّ به أهل  -١٠

بيٍت سواهم من العاملني، فلم يطرق العامل أهل بيٍت أعلـم بـاهللا   
وأمسائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وثوابه وعقابه وشـرعه ومواقـع   

ن من مجع هلـم  فسبحا.. رضاه وغضبه ومالئكته وخملوقاته منهم 
  .علم األوَّلني واآلخرين

ومنها أنه سبحانه غرس هلم من احملبَّة واإلجالل والتعظيم  -١١
  .يف قلوب العاملني ما مل يغرسه لغريهم

ومنها أنه سبحانه جعل آثارهم يف األرض سـبًبا لبقـاء    -١٢
العامل وحفظه، فال يزال العامل باقًيا ما َبِقيت آثارهم، فإذا ذهبـت  

: قـال اهللا تعـاىل  .. م من األرض فذاك أوان خراب العامل آثاره



  
الصالة على النيب حممد  ٢٢  

   َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الَْحَراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َوالشَّـْهَر الَْحـَراَم
  ].٩٧: املائدة [ َوالَْهْدَي َوالْقَلَاِئَد

لو ترك النـاس  «: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسريها
لو ترك النـاس  «: وقال. »عت السماء على األرضهم احلج لوقكلٌّ
  .»واُرِظا ُنَملَ هم احلجَّكلُّ

ألرض، ايف آخر الزمان يرفع اهللا بيته من  أنَّ« وأخرب النيب 
، فال يبقى لـه يف األرض  »من املصاحف وصدور الرجال وكالمه
ى، فحينئذ يقرب خراب العامل، وهكـذا  تلَُي ، وال كالٌمجَُّحبيت ُي
هم وشـرائعه بينـهم وقيـام    منا قيامهم بقيام آثار نبيِّأ ،يومالناس ال

عنـهم   أمورهم وحصول مصاحلهم واندفاع أنواع البالء والشـرِّ 
تهم وحلول الـبالء  حبسب ظهورها بينهم وقيامها، وهالكهم وعَن

التحاكم إىل غريها واختاذ لها واإلعراض عنها وهبم عند تعطُّ والشرِّ
  .)١(سواها

أضعاف أضعافها من آثار رمحة اهللا وبركاته وهذه اخلصائص و
أن نطلب له مـن   على أهل هذا البيت؛ فلهذا أمرنا رسول اهللا 

اهللا تعاىل أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك علـى هـذا البيـت    
  .املعظم، صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من 
  .دنيا واآلخرة ما مل ُيظهره على أيدي أهل بيت غريهمبركات ال

                              
  .٤٤٤ابن القيم، املرجع السابق،  (١)



  

  ٢٣الصالة على النيب حممد 

ومن بركات وخصائص أهل هذا البيت أنَّ اهللا سبحانه أعطاهم 
من خصائصهم ما مل ُيعِط غريهم، فمنهم من اختذه خليالً، ومنـهم  
الذبيح، ومنهم من كلَّمه تكليًما وقربه جنيا، ومنهم من آتاه شـطر  

يه، ومنهم من آتاه ُملكًا مل يؤِتـه  احلسن وجعله من أكرم الناس عل
  .أحًدا غريه، ومنهم من رفعه مكاًنا عليا

وُحقَّ ألهل بيٍت هذه بعض فضائلهم وخصائصـهم أالَّ تـزال   
األلُسن رطبةً بالصالة عليهم والسالم والثناء والتعظيم، والقلـوب  
ممتلئة من تعظيمهم وحمبَّتهم وإجالهلم، وأن يعرف املصلِّي عليهم أنه 
لو أنفق أنفاسه كلَّها يف الصالة عليهم ما وفَّى القليل من حقِّهـم،  
فجزاهم اهللا عن بريَّته أفضل اجلزاء، وزادهم يف املأل األعلى تعظيًما 
وتشريفًا وتكرًميا، وصلى اهللا عليهم صالةً دائمةً ال انقطـاع هلـا،   

  .)١(وسلَّم تسليًما كثًريا إىل يوم الدين
» وآله«: ن عثيمني رمحه اهللا عن قولهوقد ُسئل الشيخ حممد ب

  : فقال يف الصالة والسالم على الرسول 
املقصود هبا آل البيت بياًنـا لتعظيمنـا هلـم    » آله«تضاف "
  ".تنا هلم والدعاء هلم وأتباعهم، دون استثناء أحد منهموحمبَّ ناوتقدير
  

*  **  
                              

  .٤٤٥ابن القيم، املرجع السابق،  (١)



  
الصالة على النيب حممد  ٢٤  

   يف مواطن الصالة على النيب 
  ا وإما استحباًبا مؤكًدااليت يتأكد طلبها إما وجوًب

وهو أمهّها وآكدها يف الصالة يف آخر التشهد، : املوطن األول
أنَّ  وقد أمجع املسلمون على مشروعيته، فعن فضالة بن عبيـد  

، قـال  مسع رجالً يدعو يف صالته فلم يصلِّ على النيب  النيب 
 :»إذا صلَّى أحـدكم  «: ، مث دعاه فقال له ولغريه»َعجِل هذا
، مث ليدُع ليبدأ بتحميد اهللا والثناء عليه، مث ليصل على النيب ف

  .)١(»بعد مبا شاء
: قال وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوًعا أنَّ رسول اهللا 

  .)٢(»ال تكون صالةٌ إال بقراءٍة وتشهٍُّد وصالٍة علي«
يف التشهد األول، وهذا  يف الصالة على النيب : املوطن الثاين

: مـا نصـه  » األم«قد اخُتِلف فيه، وبه قال اإلمام الشـافعي يف  
، ومعـىن قـويل   "والتشهُّد يف األوىل والثانية لفظ واحد ال خيتلف"
، ال ُيجزِيه أحدمها عـن  التشهُّد والصالة على النيب » التشهد«

  .)٣("اآلخر
  .لكن هذا ُيستَحبُّ وليس بواجب

  : بيه قالوعن بريدة عن أ
                              

  .١/٨٨٥ة نضرة النعيم موسوع (١)
  .١/٨٨٥موسوعة نضرة النعيم  (٢)
  .٥٠٨انظر ابن القيم، جالء األفهام، ص (٣)



  

  ٢٥الصالة على النيب حممد 

يف صالتك، فال  )١(إذا صلَّيت ،يا بريدة«: قال رسول اهللا 
تتُركَنَّ التشهُّد والصالة علّي؛ فإهنا زكاة الصالة، وسـلِّم علـى   

، وهذا له »مجيع أنبياء اهللا وُرسله، وسلِّم على عباد اهللا الصاحلني
  .دهيه وتعضِّشواهد من أحاديث أخرى تقوِّ

يعمُّ اجللوس األول واآلخر، واجتمع له وهذا القول يف التشهُّد 
؛ أيًضا بأنَّ اهللا تعاىل أمر املؤمنني بالصالة والسالم على رسـول  

فدلَّ على أنه حيث شرَّع التسليم عليه شرعت الصالة عليه، وهلذا 
قد علمنا كيف ُنسلِّم : سأله أصحابه عن كيفية الصالة عليه، وقالوا

على أنَّ الصالة عليه مقرونة  عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ فدل هذا
، فيشرع له ، ومعلوٌم أنَّ املصلِّي ُيسلِّم على النيب بالسالم عليه 
  .أن يصلِّي عليه

فشـرع   وألنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم عليه : قالوا
  .فيه الصالة عليه كالتشهد األخري

  وألنَّ التشهد األول حملٌّ ُيستحبُّ فيه ِذكر الرسـول : قالوا
  .)٢(فاسُتِحبَّ فيه الصالة عليه؛ ألنه أكمل يف ذكره

كيفية «ولقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف كتابه 
  : يف التشهد األول فقال  على النيبِّ ىصلَّأنه ُي» صالة النيب 

إن كانت الصالة ثالثية كاملغرب أو رباعية كالظهر والعصـر  "
، مث هنض آنفًا مع الصالة على النيب  والعشاء قرأ التشهد املذكور

                              
  .»إذا جلست«: ووردت (١)
  .٥١٠ابن القيم، املرجع السابق، ص (٢)



  
الصالة على النيب حممد  ٢٦  

قائًما معتمًدا على ركبتيه، رافًعا يديه إىل حذو منكبيـه أو أذنيـه   
  .)١("»اهللا أكرب«: قائالً

صالة اجلنـازة   من مواطن الصالة على النيب : املوطن الثالث
  .مشروعيتهابعد التكبرية الثانية، وال خالف يف 

  : ن الزهري، قالوالدليل على مشروعيتها ما ورد ع
  من أصحاب النيبِّ أخربين أبو أمامة بن سهل أنه أخربه رجلٌ

أنه من الُسنة يف الصالة على اجلنازة، أن ُيكبِّر اإلمام، مث يقرأ بفاحتة 
 الكتاب بعد التكبرية األوىل سرا يف نفسه، مث يصلِّي على الـنيب  

ء منـهن، مث  وخيلص الدعاء للجنازة يف التكبريات ال يقرأ يف شـي 
  .)٢(»ُيسلِّم سرا يف نفسه
بعـد إجابـة    من مواطن الصالة على النيب : املوطن الرابع

املؤذِّن، روى مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بـن عمـرو   
ن إذا مسعتم املـؤذِّ «: يقول رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا 

 صـالةً  لّيى عفإنه من صلَّ ؛وا علّيمث صلُّ ،فقولوا مثل ما يقول
ـ  ؛اهللا عليها هبا عشًرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة ىصلَّ  زلةٌـفإهنا من

وأرجو أن أكون أنا  ،من عباد اهللا تعاىل لعبٍد يف اجلنة ال تنبغي إالَّ
  .»ت له شفاعيتهو، فمن سأل اهللا يل الوسيلة، حلَّ

فكم تشتاق قلوب العارفني باهللا تعاىل وبرسوله لسماع صوت 
تتعلَّق قلوهبم بربِّهم وألسنتهم بِذكره، فردِّدوا وراءه تلـك  املنادي، ف

                              
  .١٢ص كيفية صالة النيب : ابن باز (١)
  .٥١٧ابن القيم، املرجع السابق، ص (٢)



  

  ٢٧الصالة على النيب حممد 

إىل آخر النداء، غـري  ... اهللا أكرب، اهللا أكرب : الكلمات املباركات
متشاغلني عن ذلك بكالمٍ وحنوه، مث أعقبوا ذلك بالصـالة علـي   
نبيِّهم عليه وعلى آله أفضل الصالة والتسليم، فأثىن اهللا علـيهم يف  

عشر مرات، مث سألوا اهللا لنبيهم الوسيلة فحلَّت هلـم  املأل األعلى 
شفاعته حينما يصريون أحوج ما يكون إليها عند الوقوف بني يدي 

  .موالهم سبحانه وتعاىل
عند الدعاء،  من مواطن الصالة على النيب : املوطن اخلامس

وأبو بكر  كنت أصلِّي والنيب : قال فعن عبد اهللا بن مسعود 
ا جلست، بدأت بالثناء على اهللا تعاىل، مث بالصـالة  وعمر معه، فلمَّ

  .»هطَْعُت سلْ«: ، مث دعوت لنفسي، فقال النيب على النيب 
  : وقال أمحد بن أيب احلوراء

مـن أراد أن يسـأل اهللا   : مسعت أبا سليمان الداراين يقـول "
وليسأل حاجتـه، وليخـتم    حاجته، فليبدأ بالصالة على النيب 

مقبولة، واهللا أكرم  ، فإنَّ الصالة على النيب نيب بالصالة على ال
  ."أن يردَّ ما بينهما

عند دخـول   من مواطن الصالة على النيب : املوطن السادس
املسجد وعن اخلروج منه، وذلك للحديث الذي رواه اإلمام أمحد عن 

إذا دخـل   كان رسـول اهللا  «: قالت فاطمة بنت رسول اهللا 
اللهم اغفر يل ذنويب، «: مَّد وآله وسلم مث قالاملسجد صلَّى على حم

، وإذا خرج صلَّى على حممد وآله وسلم »وافتح يل أبواب رمحتك
  .)١(»اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك«: مث قال

                              
  .٣/٥١٥عي ابن كثري، خمتصر التفسري للرفا (١)



  
الصالة على النيب حممد  ٢٨  

على الصـفا   من مواطن الصالة على النيب : املوطن السابع
كان ُيكبِّر على  واملروة، فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنَّ النيب 

ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له امللـك  «: الصفا ثالثًا يقول
، مث ، مث يصلِّي على النيب »وله احلمد وهو على كلِّ شيء قدير

  ..يدعو، وُيطيل القيام والدعاء، مث يفعل على املروة مثل ذلك
  .)١(وهذا من توابع الدعاء أيًضا

عند اجتمـاع   صالة على النيب من مواطن ال: املوطن الثامن
 ما جلـس قـومٌ  «: قال عن النيب  ، فعن أيب هريرة )٢(القوم

اهللا فيه، ومل يصلُّوا على نبيِّهم، إال كان علـيهم   كرواذجملًسا مل ي
  .»تِِرةً، فإن شاء عذَّهبم وإن شاء غفر هلم

مقعـًدا ال   ما قعد قوٌم«: قال عن النيب  وعن أيب هريرة 
إال كـان علـيهم     وُيصلُّون على النيبِّ وجلَّ  عزَّيذكرون اهللا

  .»حسرةً يوم القيامة، وإن دخلوا اجلنة للثواب
عنـد ورود   من مواطن الصالة على الـنيب  : املوطن التاسع

رت ِكمن ذُ«: قال أنَّ رسول اهللا  ذكره، فعن أنس بن مالك 
هللا عليـه  ى اصـلَّ  ةًمـرَّ  علّي ىفإنه من صلَّ ؛علّي عنده فليصلِّ

  .»عشًرا
عند الوقـوف   من مواطن الصالة على النيب : املوطن العاشر

                              
  .١/٥٦١انظر موسوعة نضرة النعيم  (١)
وما  ١/٥٦٤هذا املوطن وما بعده يرجع لالستزادة إىل موسوعة نضرة النعيم  (٢)

  .بعدها



  

  ٢٩الصالة على النيب حممد 

رأيت عبد اهللا بن عمر يقف : على قربه، فعن عبد اهللا بن دينار قال
ويدعو أليب بكـر وعمـر    فيصلِّي على النيب  على قرب النيب 
  .رضي اهللا عنهما

م يـو  من مواطن الصالة على الـنيبِّ  : املوطن احلادي عشر
: قال رسـول اهللا  : قال اجلمعة وليلتها، فعن أوس بن أوس 

وفيه قُبِض، وفيه  ق آدمِلفيه ُخ: من أفضل أيامكم يوم اجلمعة إنَّ«
النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علّي من الصالة فيه؛ فإنَّ صالتكم 

  ..»معروضة عليَّ
  : قال
ت؟ ض صالتنا عليك وقد أرمعَريا رسول اهللا، وكيف ُت: قالوا

   )..بليت: يقولون(
  .»إنَّ اهللا عزَّ وجلَّ حرَّم على األرض أجساد األنبياء«: فقال

  : قال وعن أنس 
يوم اجلمعة وليلـة   روا الصالة علّيأكِث«: قال رسول اهللا 

  .»ى اهللا عليه هبا عشًراصلَّ صالةً ى علّيفمن صلَّ ؛اجلمعة
مكان، فعـن   يف كلِّ الصالة على النيبِّ : املوطن الثاين عشر

ال جتعلوا بيوتكم قبوًرا، «: قال رسول اهللا : قال أيب هريرة 
 ،صـالتكم معروضـة   فإنَّ ؛وا علّيوال جتعلوا قربي عيًدا، وصلُّ

  .»تبلغين حيث كنتم
  



  
الصالة على النيب حممد  ٣٠  

  : يقول الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا
سنة  تكرمونه باجمليء إليه كلّ» وال جتعلوا قربي عيًدا«معىن "
ل الرحـا  على حترمي شدِّ تني أو ما أشبه ذلك، وفيه دليلٌمرَّأو  ةًمرَّ

، وأنَّ اإلنسان إذا أراد الـذهاب إىل املدينـة ال   لزيارة قرب النيب 
، ولكن يسافر مـن  يقصد أن يسافر من أجل زيارة قرب الرسول 

أجل الصالة يف مسجده؛ ألنَّ الصالة يف مسجده خٌري مـن ألـف   
  ..د احلرامصالة فيما سواه إال املسج

، »صالتكم تبلغين حيثما كنتم وا علي؛ فإنَّوصلُّ«: وقوله 
فإنَّ صالتك تبلغه حيثما كنت، يف برٍّ  إذا صليت على الرسول 

  .)١("أو حبرٍ أو جّو، قريًبا كنَت أو بعيًدا
عند اهلمِّ  من مواطن الصالة على النيب : املوطن الثالث عشر

  : قال والشدائد، فعن أَُبي بن كعب 
يـا أيهـا   «: إذا ذهب ثُلثا الليل قام فقال كان رسول اهللا 

، اذكروا اهللا، جاءت الرَّاجفة تتبعها الرَّادفة، جاء املوت مبا الناس
  ..»فيه، جاء املوت مبا فيه

  : يَبقال أُ
فكم أجعل لـك   ،إين أكثر الصالة عليك ،يا رسول اهللا: قلت

  يف صاليت؟ 
  : ، قال»ما شئت«: فقال

                              
  .٥/٤٧٨ابن عثيمني، شرح رياض الصاحلية،  (١)



  

  ٣١الصالة على النيب حممد 

  الربع؟  :قلت
  :، قال»ما شئت، فإن زدَت فهو خٌري لك«: قال
  النصف؟ : قلت
  : ، قال»ما شئت، فإن زدت فهو خٌري لك«: قال
  ني؟ لثَفالثُ: قلت
  :قال، »ما شئت، فإن زدت فهو خٌري لك«: قال
  ها؟ أجعل لك صاليت كلَّ: قلت
  . »إذن ُتكفَى مهّك، وُيغفَر لك ذنبك«: قال

دعاءه صالةً على النيبِّ عليه الصالة والسالم واملعىن أنَّ من جيعل 
  .يكفيه اهللا ما أمهَّه من أمر ِدينه وُدنياه
  : يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

عن تفسري هذا احلـديث   ل شيخنا أبو العباس ابن تيمية ِئُس
: كان ُألَبي بن كعب دعاٌء يدعو به لنفسه، فسأل النيب : "فقال

 فهـو خـريٌ   إن زدَت«: صالةً عليه؟ فقال هل جيعل له منه ُربعه
، إىل أن »لك فهو خٌري إن زدَت«: النصف؟ فقال: ، فقال له»لك
: أجعل دعائي كلَّه صالة عليـك؟ قـال  : أجعل صاليت، أي: قال
 ؛ ألنَّ من صلَّى علي النيبِّ »ر لك ذنبكغفَك، وُيى مهَكفَُت نإذ«

اهللا عليه كفاه مهَّه وغفر صالةً صلَّى اهللا عليه هبا عشًرا، ومن صلَّى 
  .)١("له ذنبه، هذا معىن كالمه 

                              
  .١٤٩انظر ابن القيم، جالء األفهام ص (١)



  
الصالة على النيب حممد  ٣٢  

  : )١(ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا حول هذا احلديث
 الرسـول   ر يا أخي من الصالة والسالم علىكِثوهلذا أَ"... 

بشـٌر ال   ليزداد إميانك ويسهل لك األمر، مث اعلم أنَّ الرسول 
يـا رسـول اهللا،   «: تسأله، ال تقلَيملك النفع لك وال الّضر، فال 

، هذا حرام، بل شرٌك أكرب؛ ألنه ال جيوز أن تدعو مع »سهِّل أمري
: اهللا أحًدا، الدعاء خاص باهللا وحده ال شريك له، قال اهللا تعـاىل 

   َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسـَتكْبُِرونَ َعـْن
  .]"٦٠: غافر[ لُونَ َجَهنََّم َداِخرِيَنِعَباَدِتي َسَيْدُخ

عند كتابه امسه  من مواطن الصالة عليه : املوطن الرابع عشر
 حكم الصالة علـى  «، يقول الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف كتابه

  : »النيب 
مشروعةٌٍ يف الصلوات يف التشهُّد   الصالة على النيبِّ ومبا أنَّ

واالستغفار بعد األذان وعند دخول ومشروعةٌ يف اخلطب واألدعية 
فهي تتأكَّد  -املسجد واخلروج منه وعند ِذكره ويف مواضع أخرى 

عند كتابة امسه يف كتابٍ أو مؤلَّف أو رسالٍة أو مقالٍ أو حنو ذلك 
ِلما تقدَّم من األدلَّة، واملشروع أن ُتكتب كاملة حتقيقًا ِلما أمرنا اهللا 

  .ند مروره عليهاتعاىل به، وليتذكَّر القارئ ع
وال ينبغي عند الكتابة االقتصار يف الصالة والسالم على رسول 

وما أشبهها من الرموز الـيت   »صلعم«أو  »ص«على كلمة  اهللا 
قد يستعملها بعض الكتَّاب واملؤلفني؛ وذلك ِلما يف ذلك من خمالفة 

                              
  .٥/٤٧١شرح رياض الصاحلني  (١)



  

  ٣٣الصالة على النيب حممد 

َوَسلُِّموا  َصلُّوا َعلَْيِه: أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز بقوله
  ]..٥٦: األحزاب[ َتْسِليًما

مع أنه ال يتم هبا املقصود، وتنعدم األفضلية املوجودة يف كتابة 
   كاملة، وقد ال ينتبه هلا القارئ أو ال يفهم املراد هبا، علًما بـأن

الرمز هلا قد كرهه أهل العلم وحذَّروا منه؛ فقد قال ابن الصالح يف 
يف النوع  »مقدمة ابن الصالح«روف بـاملع» علوم احلديث«كتابه 

اخلامس والعشرين من كتابه احلديث وكيفية ضبط الكتاب وتفسريه 
  : قال ما نصه -

....."  
أن ُيحافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول اهللا : التاسع
  عند ِذكره، وال يسأم من تكرير ذلك عند تكرره؛ فإنَّ ذلك من

ها طلبة احلديث وكتبته، ومن أغفل ذلـك  أكرب الفوائد اليت يتعجَّل
فقد ُحرِم حظًّا عظيًما، وقد رأينا ألهل ذلك منامات صاحلة، ومـا  

  "..يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته ال كالم يرويه
  : مث يقول

أحدمها أن يكتبها منقوصة صورة : مث ليتجنَّب يف إثباهتا نقصني"
يكتبها منقوصةً معـىن،  أن : رامًزا إليها حبرفني أو حنو ذلك، والثاين

  ".»وسلم«بأال يكتب 
  : وُروي عن محزة الكناين رمحه اهللا تعاىل أنه كان يقول

وال  كنت أكتب احلديث، وكنت أكتب عند ِذكر الـنيب  "



  
الصالة على النيب حممد  ٣٤  

 تّمما لك ال ُت«: يف املنام فقال يل ، فرأيت النيب »موسلَّ«أكتب 
  ..»؟الصالة علّي

إال وكتبـت  » عليـه ى اهللا صـلَّ «فما كتبت بعد ذلك : قال
  : إىل أن قال ابن الصالح» وسلَّم«

  .)١(»«كره أيًضا االقتصار على قوله وُي: قلت
  : ويقول الشيخ ابن باز رمحه اهللا

هذه وصييت لكلِّ مسلمٍ وقارئٍ وكاتبٍ أن يلـتمس األفضـل   
ويبحث عمَّا فيه زيادة أجره وثوابه، ويبتعد عمَّا يبطله أو ُينقصـه  

ه وتعاىل أن ُيوفِّقنا مجيًعا ِلما فيه رضاه؛ إنه جـواٌد  نسأل اهللا سبحان
  .)٢(»كرمي، وصلَّى اهللا وسلَّم على نبيِّنا حممٍد وعلى آله وصحبه

  : وقال أبو احلسن بن علي امليموين
يينة يف املنام بعـد موتـه،   رأيت الشيخ أبا علي احلسن بن ُع"
ـ  مكتوٌب على أصابع يديه شيٌء وكأنَّ لـون  ون الـذهب أو ب بلَ

أرى على أصـابعك   ،يا أستاذ: الزعفران، فسألته عن ذلك، وقلت
يا ُبين، هذا لكتابيت حلديث رسول : شيئًا مليًحا مكتوًبا ما هو؟ قال

  ."يف حديث رسول اهللا  لكتابيت : ، أو قالاهللا 
  : وقال عبد اهللا بن احلكم

  ما فعل اهللا بك؟ : رأيت الشافعي يف النوم فقلت
                              

  .وما بعدها ٥ص باز، حكم الصالة على النيب ابن الصالح عن ابن  (١)
  .٨ابن باز، املرجع نفسه، ص (٢)



  

  ٣٥الصالة على النيب حممد 

العروس، ونثر  فَُّزين إىل اجلنة كما ُتفر يل وزفَّرمحين وغ: قال
  .ر على العروسنثَكما ُي عليَّ

  هذا احلال؟  بلغَت َمبِ: فقلت
من الصـالة  » الرسالة«مبا يف كتاب : يقول لك: فقال يل قائل

  .على النيب 
  فكيف ذلك؟ : قلت
وصلَّى اهللا على حممٍَّد عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما : قال
فلمَّـا أصـبحت نظـرت إىل    : قـال .. ِذكره الغافلون  غفل عن

  .)١("فوجدت األمر كما رأيت النيب » الرسالة«
  

*  **  
  

                              
  .٥٧٨- ٥٧٦ابن القيم، املرجع السابق ص (١)



  
الصالة على النيب حممد  ٣٦  

  الفوائد والثمرات احلاصلة بالصالة عليه 
  .امتثال أمر اهللا سبحانه وتعاىل -١
وإن اختلفـت   موافقته سـبحانه يف الصـالة عليـه     -٢

  .الصالتان
  .موافقة مالئكته فيها -٣
  .حصول عشر صلوات من اهللا على املصلِّي مرَّة -٤
  .أنه يرفع له عشر درجات -٥
  .أنه ُيكتب له عشر حسنات -٦
  .أنه ُيمَحى عنه عشر سيئات -٧
أنه ُيرجى إجابة دعائه إذا قدَّمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء  -٨

  .إىل ربِّ العاملني
ة لـه أو  إذا قرهنا بسؤال الوسيل أهنا سبب لشفاعة النيبِّ  -٩
  .أفردها
  .أهنا سبب لغفران الذنوب -١٠
  .أهنا سبب لكفاية اهللا العبد ما أمهَّه -١١
  .يوم القيامة أهنا سبب لقُرب العبد منه  -١٢
أهنا سبب لصالة اهللا على املصلني، وصـالة مالئكتـه    -١٣

  ..عليهم، وهذا سبب من أسباب اخلروج من الظلمات إىل النور



  

  ٣٧الصالة على النيب حممد 

  : »الوابل الصيب«هللا تعاىل يف قال ابن القيم رمحه ا
 ،اكروجل ومالئكته على الـذَّ  ب صالة اهللا عزَّوجِالذكر ُي إنَّ"

 الفالح وفاز كلَّ كته فقد أفلح كلَّئى اهللا تعاىل عليه ومالومن صلَّ
ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتـُه  : قال سبحانه وتعاىل ،الفوز

فهـذه   ،]٤٣:  األحـزاب [ لَُماِت إِلَى النُّورِِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّ
الصالة منه تبارك وتعاىل ومن مالئكته، إمنا هي سبب اإلخراج هلم 

لصالة مـن اهللا تبـارك   امن الظلمات إىل النور، وإذا حصلت هلم 
مل  خـريٍ  وتعاىل ومالئكته وأخرجهم من الظلمات إىل النور، فأيُّ

م؟ فيا حسرة الغافلني عن ربِّهـم  وأي شرٍّ مل يندفع عنهحيصل هلم؟ 
  .)١("وباهللا التوفيق!.. ما ُحرِموا من خريه وفضله

  .أهنا زكاة للمصلِّي وطهارة له -١٤
الصالة والسالم علـى املصـلِّي    أهنا سبب لردِّ النيب  -١٥

  .واملسلِّم عليه
أهنا سبب لطيب اجمللس، وأالَّ يعود حسرةً على أهله يوم  -١٦
  .القيامة
إذا صلَّى عليـه عنـد    »البخل«ا تنفي عن العبد اسم أهن -١٧
البخيل مـن  «: قال رسول اهللا : قال ؛ فعن علي ذكره 

  .»علّي رت عنده، فلم يصلِِّكذُ
أهنا ُتنجي من ننت اجمللس الذي ال ُيذكر فيه اهللا ورسوله  -١٨

                              
  .١٤٥ابن القيم، الوابل الصيب ص (١)



  
الصالة على النيب حممد  ٣٨  

  .وُيحمد وُيثَنى عليه فيه ويصلَّى على رسوله 
  .العبد على الصراطأهنا سبب لوفور نور  -١٩
أهنا سبب إلبقاء اهللا سبحانه الثناء احلسن للمصلِّي عليه بني  -٢

أهل السماء واألرض؛ ألنَّ املصلِّي طالب من اهللا أن ُيثنِـي علـى   
رسوله ويكرمه ويشرفه، واجلزاء من جنس العمل، فال بدَّ أن حيصل 

  .للمصلِّي نوع من ذلك
ي وعمله وعمره وأسباب أهنا سبٌب للربكة يف ذات املصلِّ -٢١

مصاحله؛ ألنَّ املصلِّي داعٍ ربَّه أن يبارك عليه وعلى آلـه، وهـذا   
  .الدعاء مستجاب، واجلزاء من جنسه

أهنا سبٌب لنيل رمحة اهللا له؛ ألنَّ الرمحة إمَّا مبعىن الصالة  -٢٢
كما قاله طائفة، وإما من لوازمها وموجباهتا على القول الصحيح، 

  .ي عليه من رمحة تنالهفال بدَّ للمصلِّ
وزيادهتا وتضاعفها، وذلك عقٌد  أهنا سبب لدوام حمبته  - ٢٣

من عقود اإلميان الذي ال يتمُّ إال به؛ ألنَّ العبد كلَّما أكثر من ِذكـر  
احملبوب واستحضاره يف قلبه واستحضار حماسنه ومعانيه، اجلالبة حلبِّه 

وإذا .. على مجيع قلبه  تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه، واستوىل - 
أعرض عن ِذكره وإحضاره وإحضار حماسنه بقلبه، نقص حّبه مـن  
قلبه، وال شيء أقّر لعنب املُِحبِّ من رؤية حمبوبه، وال أقرَّ لقلبه مـن  
ِذكره وإحضار حماسنه، فإذا قوي هذا يف قلبه جرى لسـانه مبدحـه   

سب زيادة والثناء عليه وذكر حماسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه حب
  .احلّب ونقصانه يف قلبه، واحلسُّ شاهٌد بذلك



  

  ٣٩الصالة على النيب حممد 

أهنا سبٌب هلداية العبد وحياة قلبه؛ فإنه كلَّما أكثر الصالة  -٢٤
وذكره استولت حمبَّته على قلبه، حىت ال يبقـى يف قلبـه    عليه 

معارضةٌ لشيٍء من أوامره، وال شكَّ يف شيء مما جاء به، بل يصري 
وًرا يف قلبه، ال يزال يقرؤه علـى تعاقـب   ما جاء به مكتوًبا مسط

أحواله، ويقتبس اهلدى والفالح وأنواع العلوم منه، وكلَّما ازداد يف 
  .ذلك بصريةً وقوة معرفة؛ ازدادت صالته عليه 

أهنا سبٌب لتثبيت القدم على الصراط واجلـواز عليـه؛    -٢٥
وذلك حلديث عبد الرمحن بن مسرة الذي رواه عنـه سـعيد ابـن    

  : وفيه يب يف رؤيا النيب املس
يت يزحف على الصـراط وحيبـو   مَّورأيت رجالً من أ... «

فأقامته علـى قدميـه    ق أحياًنا، فجاءته صالته علّيأحياًنا ويتعلَّ
  .»وأنقذته
أداٌء ألقلِّ القليل من حقِّـه، مـع أنَّ    أنَّ الصالة عليه  -٢٦

، ولكـنَّ اهللا  الذي يستحقُّه ال حيصي علًمـا وال قُـدرةً وال إرادة  
  .)١(سبحانه لكرمه رضي من عبادة باليسري من شكره وأداء حقِّه

  

*  **  
                              

جالء «، وكتاب ١/٥٧١ »موسوعة نضرة النعيم«لالستزادة من الثمرات، انظر  (١)
  .وما بعدها ٦١٢لإلمام ابن القيم ص »األفهام



  
الصالة على النيب حممد  ٤٠  
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