


  

  ٥  فضل الصالة على النيب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحـة  
  :أما بعد.. للعاملني وآله وصحبه أمجعني 

فاألذكار أجرها عظيم ِلما فيها مـن دوام ذكـر اهللا تعـاىل    
يف سائر أقواله، مما يعد من عمل اليوم  واالقتداء هبدي النيب حممد 

حيث اعتىن العلماء بتأليف كُتب األذكار وشرحها وتقريبها  والليلة،
  : للمسلمني، ومن هذه األذكار

، حيث ورد األمر هبما يف الصالة والسالم على النيبِّ حممد 
الكتاب والسنة كما سيأيت تفصيله، ولَما رأيت كثرة األحاديث و 

نها اآلثار يف هذا املوضوع رغبت يف الوقوف عليها ومجع ما تيسر م
               وترتيبها وفـق املسـائل املتعلقـة بأحكـام الصـالة والسـالم      

  .على رسول اهللا 
  
  
  
  
  



  
فضل الصالة على النيب  ٦  

  تعريف الصالة والسالم على الرسول

  لغة واصطالًحا

  :تعريف الصالة لغة -أ
.. الدعاء والتربيك والتحميد: الصالة يف اللغة: )١(قال الراغب

ا الدعاء، ومسيت هـذه  أصله: والصالة اليت هي العبادة املخصوصة
  .العبادة هبا كتسمية الشيء باسم بعض ما تضمَّنه

يف اللغـة يرجـع إىل    »الصالة«أصل لفظ : )٢(وقال ابن القيم
  .العبادة: الدعاء والتربيك، والثاين: أحدمها: معنيني

ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِْم َصـَدقَةً ُتطَهِّـُرُهْم   : فمن األول قوله تعاىل
: التوبـة [ بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلَاَتَك َسـكٌَن لَُهـمْ  َوُتَزكِّيهِْم 

١٠٣.[  
إذا دعي أحدكم إىل الطعام فليجب فإن كـان  «: وقوله 

  .فليدُع هلم بالربكة: فُسََِّر احلديث مبعىن) ٣(»صائًما فليصلِّ
  :تعريف السالم لغة -ب

                              
 »ذيب اللغةهت«و ) ٢٨٥(املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصبهاين  (١)

  ).١٢/٢٣٦) (مادة صلى(لألزهري 
) ١٠٦(جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األنام لإلمام ابن القيم  (٢)

  ).١٦٨١) (مادة صلى(والقاموس احمليط للفريوز آبادي 
ومسلم يف كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي ) ٢/٥٠٧(أخرجه أمحد  (٣)

)١٤٣١.(  



  

  ٧  فضل الصالة على النيب 

  .)١(أي السالمة من النقائص واملكاره
اللهم : فإمنا تريد »لهم سلِّم على حممد ال«: فكانت إذا قلت

  .)٢(يف دعوته وأمته وذكره السالمة من كلِّ نقص اكتب حملمد 
فَلَا : السالم مبعىن املساملة له واالنقياد، كما قال تعاىل: وقيل

َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي 
  ].٦٥: النساء[ أَْنفُِسهِْم َحَرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

  :تعريف الصالة والسالم على الرسول اصطالًحا -ج
  .)٣(صالة قولية بألفاظ خمصوصة للصالة والسالم على حممد 
  معىن الصالة والسالم على الرسول

  :معىن الصالة والسالم على عبده
أما صالة اهللا سبحانه على عبـده، فنوعـان   : )٤(قال ابن القيم

: فهي صالته على عباده املؤمنني قال تعاىل: عامة وخاصة، أما العامة
ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتُه ]٤٣: األحزاب.[  

اللهم صل علـى  «: آلحاد املؤمنني كقوله ومنه دعاء النيب 
  .)٥(»آل أيب أويف

                              
  ).٢/١٩١(مادة سلم البن منظور  »لسان العرب« (١)
  ).٢/٥١(الشفاء للقاضي عياض  (٢)
  ).١٠٨(جالء األفهام  (٣)
  ).١٠٨(جالء األفهام  (٤)
متفق عليه، أخرجه البخاري يف الزكاة، باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب  (٥)

= 



  
فضل الصالة على النيب  ٨  

ته اخلاصة على أنبيائه ورسله خصوًصا على صال: النوع الثاين
  .خامتهم وخريهم حممد 

  يف الصالة حكم الصالة على الرسول 

يف التشهد األخري من الصالة،  موضع الصالة على الرسول 
  :واختلف الفقهاء يف ُحكمه على قولني

، )٢(، واحلنابلة)١(أنه واجب، وهو قول الشافعية: القول األول
  .ةوإسحاق بن راهوي
، ومجع )٤(، واملالكية)٣(أنه سنة، وهو قول احلنفية: القول الثاين

  .كالطحاوي واخلطايب، والقاضي عياض: من الفقهاء
: واستدلَّ أصحاب القول األول باألمر القرآين يف قوله تعـاىل 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما ] األحـزاب :
٥٦.[  

حـديث  : ومنها باألمر يف عدٍد من األحاديث الثابتة عنه و
 خرج علينا رسول اهللا «: كعب بن عجرة رضي اهللا عنه أنه قال

: قولـوا «: قد عرفنا ُنسلم عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ قال: فقلنا
=                                

ومسلم يف الزكاة باب الدعاء ملن أتى بصدقة احلديث ) ٣/٢٨٦(الصدقة 
)١٠٧٨.(  
  ).١/١٧٣(ومغين احملتاج ) ١/١١٧(األم : انظر (١)
  ).١/٥٤١(املغين  (٢)
  ).١/٣١٩(والشرح الصغري ) ١/٤٧٨(الدرر املختار  (٣)
  ).١٦/٢١٨٤(والتمهيد ) ١/١٦٥(املوطأ  (٤)



  

  ٩  فضل الصالة على النيب 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صـليت علـى آل   
مد وعلى آل حممـد  إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارك على حم
  .)١(»كما باركت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد

أتانا رسول : وحديث أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال
أمرنا اهللا أن : يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد اهللا 

حىت  نصلِّي عليك يا نيب اهللا، فكيف ُنصلي عليك؟ فسكت النيب 
اللهم صلِّ علـى  : قولوا«: ه فقال رسول اهللا متنينا أنه مل يسأل

حممد وعلى آل حممد كما صلَّيت على آل إبراهيم، إنك محيـد  
جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت علـى  

  .)٢(»آل إبراهيم، إنك محيد جميد
وأما أصحاب القول الثاين فحملوا األمر يف اآلية واألحاديـث  

  .على االستحباب
دلُّوا بعموم لفظ بعض األحاديث ومنـها حـديث ابـن    واست

أخذ بيده وعلمه التشـهد   مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم : قل«: يف الصالة فقال

عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا 
، وأشـهد أن حممـًدا عبـده    الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا

                              
) ٣٣٧) (٦/٤٠٨(متفق عليه، أخرجه البخاري، يف كتاب أحاديث األنبياء  (١)

) ١/٣٠٥(هد بعد التش ومسلم يف كتاب الصالة، باب الصالة على النيب 
)٨٨٣.(  
رواه مالك يف املوطأ يف كتاب قصر الصالة يف السفر وباب ما جاء يف الصالة  (٢)

  ).٨٨٢(وأخرجه مسلم يف املوضع السابق ) ٦٧) (١/١٦٥( على النيب 



  
فضل الصالة على النيب  ١٠  

ورسوله، إذا فعلت هذا، أو قضيت ذا فقد قضيت صالتك، إن 
  .)١(»شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

  .»..فقد قضيت صالُتك«: فأخذوا مبنطوق لفظ
يف الصالة واجبـة   لو كانت الصالة على الرسول : وقالوا

  .)٢(لذكرها له يف احلديث
ألول لصراحة األدلَّة يف وجوب الصالة والراجح القول ا: قلت

  .يف الصالة على الرسول 
إذا فعلت هذا أو قضيت ذا فقـد  «: وأما احتجاجهم بلفظ

، أنه ذهب احلفـاظ  )٣(؛ فلقد ذكر اإلمام البيهقي»قضيت صالتك
إىل أن هذه اجلملة من قول عبد اهللا بـن مسـعود فأدرجـت يف    

  .احلديث
ر على التشهد كان متقدًما، أما أنَّ االقتصا )٤(وذكر ابن القيم

إِنَّ اَهللا َوَملَاِئكََتُه ُيَصـلُّونَ  تعليم الصالة عليه فكان بعد نزول آية 
  .وكان نزوهلا يف األحزاب] ٥٦: األحزاب[ َعلَى النَّبِيِّ

  خارج الصالة ُحكم الصالة على النيب 

                              
) ٢/٣٢(متفق عليه، رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب ما يتخري من الدعاء  (١)

  ).١/٣٠١(تشهد ومسلم يف الصالة، باب ال) ٨٣٥(
  ).٦/٢٥١(يراجع االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، لإلمام ابن عبد الرب  (٢)
  ).٣/٦٣(معرفة السنن واآلثار للبيهقي  (٣)
  ).٢/٢٢٧(جالء األفهام  (٤)



  

  ١١  فضل الصالة على النيب 

  :)١(»الشفا«اض رمحه اهللا يف كتاب قال القاضي عي
فرٌض على اجلملة غري حمـدَّد   الصالة على النيب  اعلم أنَّ« 

بوقٍت، وذلك ألمر اهللا تعاىل بالصالة عليه، ومحل األئمَّة والعلماء له 
  .»على الوجوب وأمجعوا عليه

  :)٢(»القول البديع«يف  وقال السخاوي
إنَّ حاصل ما وقفُت عليه : )٣(نقالً عن ابن حجر يف فتح الباري

  :ذه املسألة عشرة مذاهب وذكر منهامن كالم العلماء يف ه
  : أهنا من املستحبات -١

وهو قول ابن جرير الطربي وغريه، وادََّعى اإلمجاع على ذلك، 
واعترض عليه، وقد أوَّل بعض العلماء هذا القول مبا زاد على املرة 

  .الواحدة
أهنا واجبة يف اجلملة بغري حصر، ولكن أقل ما حيصل بـه   -٢

  .دةاإلجزاء مرَّة واح
وهـي  : جتنَّب مرَّة واحدة يف العمرة يف صالة أو يف غريها -٣

وهذا القول حمكي عن أيب حنيفة والـرازي و  . مثل كلمة التوحيد
، حيث قالوا بوجوهبا يف العمر مـرة  )٤(مالك والثوري واألوزاعي

  .واحدة
                              

  ).٢/٥٢(الشفا  (١)
  ).٥٢(القول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع للسخاوي  (٢)
  ).١٥٣، ١١/١٥٢(فتح الباري  (٣)
  ).٦/٢٥٦( »االستذكار«ذكره ابن عبد الرب يف  (٤)



  
فضل الصالة على النيب  ١٢  

ُنقل هذا عن أيب جعفر : جتب يف الصالة من غري تعيني حملل -٤
  .الباقر
قاله أبو بكر ابـن  .. إلكثار منها من غري تقييد بعددجيب ا -٥

افترض اهللا تعاىل علـى خلقـه أن   «: ُبكري من املالكية، حيث قال
ويسلِّموا، ومل جيعل ذلك لوقـٍت معلـوم،    ُيصلُّوا على نبيه 

  .»فالواجب أن يكثر املرء منها وال يغفل عنها
 فـرضٌ  الصالة علـى الـنيب   : ، قال)١(وعن بعض املالكية

  .إسالميٌّ مجلي غري متقيَّد بعدد وال وقت معني
  .يصلِّي عليه كلما ذُكر : وغريه )٢(قال الطحاوي -٦

مـن   إنَّ تعظيم النيب : )٣(»شعب اإلميان«وقال احلليمي يف 
  .ُشعب اإلميان، وأنَّ التعظيم منزلة فوق احملبة

ي يف كلِّ جملسٍ مرة ومل ُتكرَّر ذكره مراًرا، حكاه الزخمشر -٧
  .عن األوزاعي

إذا صلَّى الرجل : عن بعض أهل العلم فقال )٤(وحكي الترمذي
  .مرة أجزأه عنه ما كان يف ذلك اجمللس على النيب 

 مسع الـنيب  : يف كلِّ دعاء؛ حلديث فَضالة بن ُعبيد قال -٨
                              

  ).٦/٢٥٦(واالستذكار ) ١٦/١٨٦(التمهيد البن عبد الرب : يراجع (١)
  ).٣/٧١(مشكل اآلثار  (٢)
(٣) )٢/٢٠٥.(  
 جامع الترمذي، كتاب الصالة، باب يف صفة الصالة على النيب : يراجع (٤)

  ).١/٣٢٤(لنووي يف األذكار اإلمام ا: ونقل قول الترمذي) ٢/٣٥٢(



  

  ١٣  فضل الصالة على النيب 

 َعجَّـل «: رجالً يدعو يف صالته ومل ُيصل عليه، فقال الـنيب  
ذا صلَّى أحدكم فليبـدأ بتحميـد اهللا   إ«: ، مث دعاه فقال له»هذا

  .)١(»، مث ليدع مبا شاءوالثناء عليه، مث ليصلِّ على النيب 
عند ِذكـره؛   فُيرجِع قول من أوجب الصالة على الرسول 

  ..)٢(»َرِغَم أنُف َرُجلٍ ذُكرُت عنده فلم ُيصل علّي«: لقوله 
، من ذُكرت عنده فليصل علّي«: وقوله عليه الصالة والسالم

  .واهللا أعلم )٣(»فإنه من صلى علّي مرة صلى اهللا عليه عشًرا
  حكمة مشروعية الصالة على النيب 

اجتهد كثٌري من العلماء يف تلمُّس حكمة مشروعية الصالة على 
التقرُّب  املقصود بالصالة على النيب : )٤(، فقال احلليميالنيب 

  .علينا  إىل اهللا تعاىل بامتثال أمره، وقضاء حقِّ النيبِّ
شفاعة  ليست صالتنا على النيب : وقال العزُّ بن عبد السالم

                              
) ١٤٨١(٠احلديث . وأبو داود يف الصالة، باب الدعاء) ٦/١٨(رواه أمحد  (١)

) ٣/٤٤( والنسائي يف كتاب السهو، باب التمجيد والصالة على النيب 
) ١/٣٥١(يف التشهد  وابن خزمية يف الصالة باب الصالة على النيب ) ١٢٨٤(
  .وافقه الذهيبوصححه و) ١/٣٢٠(واحلاكم ) ٧١٠(
حديث حسن واحلاكم : وقال) ٣٦١٣(والترمذي ) ٢٥٤(أخرجه أمحد  (٢)

  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظه) ١/٥٤٩(
 »عمل اليوم والليلة«والنسائي يف ) ٦٤٣( »األدب املفرد«أخرجه البخاري يف  (٣)

يف وجود النووي إسناده ) ٣٨٢( »عمل اليوم والليلة«وابن السين يف ) ٦١/٦٢(
  .عن أنس رضي اهللا عنه بلفظه) ٣٢٣(األذكار 

  ).٢/٢١٩(شعب اإلميان فصل يف معىن الصالة على النيب ص  (٤)



  
فضل الصالة على النيب  ١٤  

منَّا له؛ فإنَّ مثلنا ال يشفع ملثله، ولكن اهللا أمرنا باملكافأة ملن أحسن 
  .علينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء

ترجع إىل الذي ُيصلِّي  فائدة الصالة عليه : وقال ابن العريب
  .عليه

إهنا من أعظم شعب اإلميان؛ فهي حمبةٌ لـه وأداٌء  : وقال غريه
، حلقِّه وتوقٌري له وتعظيم، واملواظبة عليها من باب أداء شـكره  

وشكره واجب ِلما عظُم منه من اإلنعام، فإنه سبب جناتنـا مـن   
اجلحيم، ودخولنا يف دار النعيم، وإدراكنا الفوز بأيسر األسـباب،  

لِّ األبواب، ووصولنا إىل املراتـب السـنية،   ونيلنا السعادة من ك
  .)١(واملناقب العلية بال حجاب

  يف القرآن الكرمي األمر بالصالة على النيب حممد 

إِنَّ اَهللا َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّهـا  : قال اهللا تعاىل
  ].٥٦: األحزاب[ يًماالَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِل

واملقصود من هذه اآلية أنَّ اهللا سبحانه : )٢(قال اإلمام ابن كثري
أخرب عباده مبنزلة عبده ونبيه عنده يف املأل األعلى بأنه ُيثين عليه عند 

مث أمر تعاىل أهل العامل .. املالئكة املقربني، وأن املالئكة ُتصلي عليه 
تمع الثناء عليه من أهل العـاملني  السفلي بالصالة والسالم عليه ليج

                              
تأليف عادل نصار  »فضل الصالة والتسليم على خامت النبيني«بتصرف من كتاب  (١)

)١٧.(  
  ).٣/٤٣٢(تفسري القرآن العظيم  (٢)



  

  ١٥  فضل الصالة على النيب 

  .العلوي والسفلي مجيًعا
هذه اآلية شرف اهللا هبا الرسول عليـه  : )١(وقال اإلمام القرطيب

الصالة والسالم حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهَّر هبا سوء فعل 
من استصحب يف جهته فكرة سوء، أو يف أمر زوجاته وحنو ذلك، 

رضوانه، ومن املالئكة الدعاء واالستغفار، والصالة من اهللا رمحته و
  .ومن األمة الدعاء والتعظيم ألمره

يف السنة  فضل الصالة والسالم على الرسول 
  النبوية

  :وردت أحاديث كثرية منها
: قـال  عن أيب طلحة رضي اهللا عنه عن رسـول اهللا   -١

أما ُيرضيك يا حممد أَّال يصلي عليك أحٌد : جاءين جربيل فقال«
أُمتك، إال صليُت عليه عشًرا، وال ُيسلَُّم عليك أَحـٌد مـن   من 

  .)٢(»أُمتك إال صليُت عليه عشًرا
: قال رسـول اهللا  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -٢

ال جتعلوا قربي عيًدا، وصلُّوا عليَّ، فإن صالتكم تبلغين حيـث  «

                              
  ).١٤/١٤٩(اجلامع ألحكام القرآن  (١)
 والنسائي يف السهو باب الفضل يف الصالة على النيب ) ٤/٣٠(أمحد  أخرجه (٢)

شرح «والبغوي يف ) ٢٤(وإمساعيل القاضي ص ) ٢/٤٢٠(واحلاكم ) ٣/٥٠(
  ).٣/١٩٦( »السنة



  
فضل الصالة على النيب  ١٦  

  .)١(»كنتم
ال « :قال رسـول اهللا  : وعن علي رضي اهللا عنه، قال -٣

كم قبوًرا وصلوا علّي وسلموا تجتعلوا قربي عيًدا، وال جتعلوا بيو
  .)٢(»حيثما كنتم، فسيبلغين سالمكم وصالتكم

: قال يل رسـول اهللا  : قالت وعن فاطمة بنت النيب  -٤
باسم اهللا، والسالم على رسول اهللا، : إذا دخلِت املسجد فقويل«

لنا، وسـهل لنـا   اللهم صلّ على حممد وعلى آل حممد، واغفر 
: أبواب رمحتك، فإذا فرغت فقويل مثل ذلك، غـري أن تقـويل  

  .)٣(»وسهل لنا أبواب فضلك
قال رسـول اهللا  : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال -٥
 :»   ًمن ذُكرت عنده فليصلِّ عليَّ، فإنه من صلَّى علـيَّ مـرة

  .)٤(»صلَّى اهللا عز وجل عليه هبا عشًرا
                              

باب زيارة القبور وأمحد يف املسند : يف املناسك) ٢٠٤٢(رواه أبو داود  (١)
  .واحلديث صحيح) ٢/٣٦٧(
حديث رقم ) ٣٤( ص للقاضي إمساعيل اجلهضمي ص فضل الصالة على النيب (٢)

  .حديث صحيح بطرقه وشواهده: قال األلباين) ٢٠(
والترمذي يف الصالة، باب ما يقول عند دخول املسجد ) ٦/٢٨٢(رواه أمحد  (٣)

 »شرح السنة«حديث حسن، ومن طريقه البغوي يف : وقال) ٣١٤) (٢/١٢٧(
) ٧٢(إمساعيل القاضي ص  لنيب ورواه أيًضا يف فضل الصالة على ا) ٤٨١(

  .حديث صحيح بطرقه وشواهده: وقال األلباين) ٨٢(حديث رقم 
والنسائي يف عمل اليوم والليلة ) ٣٨٠(رواه ابن السين يف عمل اليوم و الليلة  (٤)

وللحديث ) ٣٤٩(ويف سنده انقطاع، وجود إسناده النووي يف األذكار ) ٦١(
  ).٦١٢٢(صحيح اجلامع : ه األلباين انظرشواهد يرتقي هبا إىل احلسن وصحح



  

  ١٧  فضل الصالة على النيب 

يف االستكثار من الصالة على الرسـول   ويف احلديث الترغيب
 ليحظى بشرف صالة اهللا عليه عشًرا.  

مسعـت  : وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قـال  -٦
إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقـول، مث  «: يقول رسول اهللا 

صلوا عليَّ فإنه من صلَّى عليَّ صالةً صلَّى اهللا عليه هبا عشًرا، مث 
، فإهنا منزلة يف اجلنة، ال تنبغي إالَّ لعبد من "الوسيلة" سلوا اهللا يل

عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلّت له 
  .)١(»الشفاعة
قال رسـول اهللا  : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال -٧
 :»  ،من صلَّى علّي مرة واحدة صلى اهللا عليه عشر صـلوات

  .)٢(»وحطّ عنه عشر خطيئات
وعن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا   -٨

من صلى علي صالة صـلى اهللا  «: قال رسول اهللا : عنهم قاال
  .)٣(»عليها هبا عشًرا

قال رسـول  : وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال -٩
  .)٤(»الناس يب يوم القيامة أكثرهم علّي صالة أوىل«: اهللا 

                              
  ).٣٨٤(أخرجه مسلم  (١)
األدب «والبخاري يف ) ٢/٥١٧(وابن أيب شيبة ) ٢٦١، ٣/٢٠٢(أخرجه أمحد  (٢)

  .وصححه ووافقه الذهيب) ١/٥٥٠(واحلاكم ) ٣/٥٠(والنسائي ) ٦٤٣( »املفرد
  ).٤٠٨) (٣٨٤( أخرجه مسلم يف الصالة، باب الصالة على النيب  (٣)
والترمذي يف الصالة، باب ما ) ٥/١٧٧" (التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  (٤)

وابن حبان يف الرقائق باب األدعية ) ٤٨٤(ص  جاء يف فضل الصالة على النيب 
= 



  
فضل الصالة على النيب  ١٨  

  .م وأحقّهم بشفاعيت، أقرهب)١(ومعناه
: قـال رسـول اهللا   : وعن علي رضي اهللا عنه قـال  -١٠

  .)٢(»البخيل من ذُكرُت عنده فلم ُيصلّ علّي«
وهذا أقبح خبلٍ وشحٍّ، ألنه خبل مبا ال نقـص  : قال الشوكاين

  .)٣(عليه فيه، وال مؤنة مع كون األجر عظيًما واجلزاء موفوًرا
  ول الصيغ الواردة يف الصالة على الرس

، عدة صيغ يف الصالة والسالم عليـه   وردت عن النيب 
  :وسأذكر ما وقفُت عليه منها

خرج علينـا  : حديث كعب بن ُعجرة رضي اهللا عنه قال -١
يا رسول اهللا، قد علمنا كيف ُنسلم عليـك،  : فقلنا رسول اهللا 

اللهم صلّ على حممد وعلـى  : قولوا«: فكيف نصلي عليك؟ قال
ليت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللـهم  آل حممد، كما ص

بارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على آل إبراهيم، 
=                                

يوم  يف هذا اخلرب دليل على أن أوىل الناس برسول اهللا : وقال) ٩١١(ص 
ألمة قوم أكثر صالة عليه ص القيامة يكونون أصحاب احلديث؛ إذ ليس من هذه ا

  ).٣٥(للخطيب البغدادي ص  »شرف أصحاب احلديث«للتوسع يراجع . منهم
  ).٢/٦٠٨(حتفة األحوذي  (١)
حسن غريب : وقال) ٥/٣٦(والترمذي يف الدعوات ) ١/٢٠١(أخرجه أمحد  (٢)

والقاضي إمساعيل اجلهضمي ) ٥٦، ٥٥(صحيح، والنسائي يف عمل اليوم والليلة 
  .وصححه األلباين) ٣٢(لصالة على النيب ص يف فضل ا

  ).٢٥(حتفة الذاكرين ص  (٣)



  

  ١٩  فضل الصالة على النيب 

  .)١(»إنك محيد جميد
يا رسول «: أما قول الصحابة رضي اهللا عنهم: )٢(قال البيهقي

  .»اهللا قد علمنا كيف نسلَّم عليك، فكيف نصلِّي عليك؟
يف التشهد من  إياه النيب هو ما علَّمهم : فإنَّ املراد من ذلك

السالم عليك أيها النيبُّ ورمحة اهللا وبركاته، فيكـون املـراد   : قوله
  .فكيف نصلِّي عليك؟ أي بعد التشهد يف الصالة: بقوهلم

كيفية الصالة عليـه بعـد    وذكر السخاوي أنَّ تعليم النيب 
سؤاهلم عنها يستدل به على أهنا أفضل الكيفيات يف الصالة عليـه،  

نه ال خيتار لنفسه إال األشرف واألفضل، وألهنا األصـح سـنًدا   أل
  .)٣(بيقني واألمت معىن، وأن من أتى هبا فقد صلى على النيب 

اللهم صلَّ على حممد النيب «: ومن الصيغ الواردة عنه  -٢
اُألمِّي، وأزواجه أمهات املؤمنني، وذريته، كما صـليت علـى   

  .)٤(»محيد جميدإبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك 
اللهم صلّ على حممد عبدك : قولوا«: ويف رواية أنه قال -٣

ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل 
حممد كما باركت على إبـراهيم وآل إبـراهيم، إنـك محيـد     

                              
  .متفق عليه (١)
  ).٢/٢١٩(شعب اإلميان  (٢)
  ).١٠٠(ص  »القول البديع«السخاوي يف : ذكر هذا القول (٣)
يف التشهد  رواه البيهقي يف سننه، كتاب الصالة، باب الصالة على النيب  (٤)

  .يث صحيحهذا حد: وقال) ١٤٧، ١/١٤٦(



  
فضل الصالة على النيب  ٢٠  

  .)١(»جميد
اللهم صلّ على حممد وأزواجه وذريتـه  : قولوا«: وقال -٤

، وبارك على حممد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على آل إبراهيم
  .)٢(»كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

رواه مالك يف املوطأ وغـريه،  » على آل إبراهيم«: ويف رواية
  .»كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني«: وعند ابن ماجة

اللهم صلّ على حممد وعلى أهل بيته، وعلـى  «: وقال -٥
ليت على إبراهيم وآل إبـراهيم، إنـك   أزواجه وذريته، كما ص

محيد جميد، وبارك على حممد، وعلى آل حممد، وعلى أهل بيتـه،  
وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم، 

  .)٣(»إنك محيد جميد
اللهم صلّ على حممد النيب األمـي وعلـى آل   «: وقال -٦

                              
يف تفسري سورة األحزاب ويف الدعوات رقم ) ٤٧٩٨(رواه البخاري رقم  (١)

) ٣/٤٩(والنسائي ) ٣/٤٧(باب الصالة على النيب ص وأمحد يف املسند ) ٦٣٥٨(
عن أيب سعيد ) ٦٧-٦٦(وإمساعيل القاضي ) ٩٠٣(يف السهو، وابن ماجة 

  .اخلدري
يف الدعوات ومسلم ) ٦٣٦٠(بياء، يف األن) ٣٣٦٩(متفق عليه، رواه البخاري  (٢)

يف الصالة، والنسائي ) ٩٧٩(وأبو داود ) ١/١٦٥(يف الصالة واملوطأ ) ٤٠٧(
يف إقامة الصالة، و إمساعيل القاضي ) ٩٠٥(يف السهو وابن ماجة برقم ) ٣/٤٩(

  .من حديث أيب محيد الساعدي) ٧٠(رقم 
ومسلم ) ٦/٤٠٧(الفتح ) ٣٣٦٩(متفق عليه، رواه البخاري يف أحاديث األنبياء  (٣)

عن أيب ) ٨٨٦، ٣٠٦، ١(يف الصالة، باب الصالة على النيب ص بعد التشهد 
  .محيد الساعدي



  

  ٢١  فضل الصالة على النيب 

رك على حممد حممد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبا
وعلى آل حممد، كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنـك  

  .)١(»..محيد جميد
اللهم صلّ على حممد كما صلَّيت على إبراهيم «: وقال -٧

وآل إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارك على حممد وآل حممد، كما 
  .)٢(»باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك محيد جميد

اللهم بارك علـى حممـد،   : ا علّي وقولواصلو«: وقال -٨
وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنـك  

  .)٣(»محيد جميد
اللهم صلّ على حممد، وعلى آل حممد، وبـارك  «: وقال -٩

على حممد وآل حممد، كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم، 
  .)٤(»إنك محيد جميد

                              
وقال على شرط مسلم، ورواه ابن خزمية من حديث أيب ) ١/٣٥٥(رواه احلاكم  (١)

والبيهقي يف السنن  »موارد«) ٥١٥(مسعود األنصاري، ورواه ابن حبان 
  ).٣/٦٧(صحيح املعرفة إسناد : وقال) ٢/١٤٧(
ومسلم رقم ) ٣٣٧٠(متفق عليه أخرجه البخاري يف املوضع السابق رقم  (٢)

)٨٨٣.(  
 وأمحد وإمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب ) ١/١٩٠(رواه النسائي  (٣)

  .من حديث زيد بن خارجة وقال األلباين إسناده صحيح) ٦٩(برقم 
رواه البزار : وقال) ٢/١٤٤( »جممع الزوائد«هذا احلديث ذكره اهليثمي يف  (٤)

باب التشهد والصالة على ) ١/١١٧(وإسناده صحيح، ورواه الشافعي يف األم 
  .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه النيب 



  
فضل الصالة على النيب  ٢٢  

  أفضل الصيغ

بعد ذكر الصيغ يف الصالة  رسول حممد يف الصالة على ال
سأذكر اختالف العلماء يف املفاضلة بني  والسالم على الرسول 
  :تلك الصيغ على قولني

  :القول األول
أن جيمع بني تلك الصيغ كلّها يف لفظ و احد؛ ألهنـا كلّهـا   

  .وردت عن النيب 
 واالختالف يف ألفاظها يعدونه من اختالف التنوُّع ال التضاد،

  .)١(وهذا قول النووي يف شرح املهذب
  :القول الثاين

أن األفضل أن يأيت بأكمل الروايات وأصحها، ويقتصر يف كل 
مرة على لفظ، وال جيمع بينها؛ ألنَّ ذلك يعد تلفيقًـا ويسـتلزم   

وهـذا قـول    إحداث صفة يف التشهد مل ترد عن املصـطفى  
  .)٢(األوزاعي

يأيت بواحد منها إذا كان  جيزئ املصلي أن: )٣(وقال الشوكاين
  .صحيًحا وأقوى سنًدا

                              
  ).٣/٣٦٦(اجملموع شرح املهذب  (١)
عادل نصار : تأليف. بتصرف من كتاب فضل الصالة والتسليم على خامت النبيني (٢)

  ).٣٦(ص 
  ).١١١(حتفة الذاكرين ص  (٣)



  

  ٢٣  فضل الصالة على النيب 

  .ولعلَّه الراجح، واهللا أعلم: قلت
  التحذير من ترك الصالة على رسول اهللا 

عدَّة أحاديث يف التحذير من ترك الصالة  وردت عن النيب 
  :عليه منها
: قـال رسـول اهللا   : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -١

  .)٢(»عنده فلم ُيصل علّي أنُف رجل ذُكرُت )١(َرغَم«
وصف طردي؛ فإنَّ  »الرجل«ِذكر : )٣(قال الشوكاين رمحه اهللا

ويف احلديث دليلٌ على وجوب الصالة .. املرأة مثل الرجل يف ذلك 
ألنه ال يدعو بالذل واهلوان على من ترك ذلك إال وهـو   عليه 

  .واجب عليه
اهللا  مسعت أنس بن مالك رضي: وعن سلمة بن وردان قال -٢

مث ارتقى » آمني«: على املنرب درجة فقال ارتقى النيب : عنه يقول
مث اسـتوى  » آمني«: مث ارتقى الثالثة، فقال» آمني«: الثانية، فقال

: أتاين جربيل فقـال «: عالم أمَّنت؟ فقال: فجلس، فقال أصحابه
                              

أي ألصقه بالرغام، وهو التراب، وهذا هو األصل، مث استعمل : َرغَم يرغم رغًما (١)
يف الذل والعجز عن االنتصاف، فهو كناية عن حصول الذل واهلوان ملن مل يصلّ 

  ).٢/٢٣٨) (مادة رغم(النهاية : يراجع على النيب 
حسن غريب وأخرجه : وقال) ٣٥٤٥(والترمذي ) ٢/٢٥٤(أخرجه أمحد  (٢)

) ١٦(رقم  وإمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب ) ١/٥٤٩(احلاكم 
  .وصححه األلباين

  ).٢٥(حتفة الذاكرين ص  (٣)



  
فضل الصالة على النيب  ٢٤  

 )١(»...آمني: َرِغَم أنُف َرُجلٍ ذُكرُت عنده فلم ُيصل علّي فقلت
  .احلديث
قـال  : وعن عبد اهللا بن احلسني عن أبيه عن جده قـال  -٣

  .)٢(»البخيل من ذُكرُت عنده فلم ُيصلّ علّي«: رسول اهللا 
  : )٣(قال الشوكاين

وهذا أقبح خبل وشح، مل يبَق بعده إالَّ الشـحَّ  : كهايناقال الف
  .بكلمة الشهادة، أي ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

لماء هذا الفعل من الكبـائر، أي عـدم   وقد عدَّ كثٌري من الع
  .الصالة على النيب 

من ُينسى الصـالة  «: قال وعن جعفر عن أبيه أنَّ النيب  -٤
  .)٤(»علّي خطئ أبواب اجلنة

                              
وقال حمققه الشيخ ) ١٥(أخرجه إمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب ص  (١)

  ).١٠/١٦٤(صحيح بشواهده، ويراجع جممع الزوائد : األلباين
واحلاكم ) ٢٣٨٨(وابن حبان ) ٢/٢٧١(والترمذي ) ١/٢٠١(أخرجه أمحد  (٢)

صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب، وأخرجه الطرباين يف املعجم : وقال) ١/٥٤٩(
وإمساعيل ) ٣٨٢(كما أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ) ١/١٣٩(الكبري 

  .اهدهوذكر شو) ٣٢( صالقاضي يف فضل الصالة على النيب 
  ).٢٥(حتفة الذاكرين ص  (٣)
ويتقوى احلديث .. إسناده مرسل جيد: وقال األلباين) ٤١(أخرجه إمساعيل القاضي رقم  (٤)

ورواية حممد بن احلنفية ) ٩٠٨(برواية ابن عباس مرفوًعا بلفظه، أخرجه ابن ماجة برقم 
وهذه الطرق وإن  ورواية حممد بن احلنفية مرفوًعا،) ٩٠٨(بلفظه أخرجه ابن ماجة برقم 

كانت ال ختلو عن ضعف فبعضها يقوي بعًضا، فاحلديث يرتقي هبا إىل درجة احلسن 
  ).١٤٠( صعلى أقل الدرجات، يراجع القول البديع 



  

  ٢٥  فضل الصالة على النيب 

: قـال  وعن حسني بن علي رضي اهللا عنهما عن النيب  -٥
  .)١(»من ذُكرت عنده فَخِطئ الصالة علي، َخِطئ طريَق اجلّنة«

فلم يبق له إال طريق النار للرواية األخرى عن  أي: ومعىن ذلك
مـن  «: قال رسـول اهللا  : عبد اهللا بن جراد رضي اهللا عنه قال

  .)٢(»ذكرت عنده فلم يصل عليَّ دخل النار
مـا  «: قـال  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  -٦

جلس قوم جملًسا مل يذكروا اهللا فيه، ومل يصلّوا علـى نبـيِّهم إال   
: والتَّـرة  )٣(»ء عذهبم، وإن شاء غفر هلمعليهم ترة، فإن شاكان 
  .النقص

مرة يف اجمللـس   إذا صلَّى الرجل على النيب : قال أهل العلم
  .)٤(أجزأ عنه ما كان يف ذلك اجمللس

من اجلفـاء  «: قال رسول اهللا : وعن قتادة مرسالً قال -٧
  .)٥(»أن أُذكَر عند الرجل فال ُيصلِّي عليَّ

                              
وأشار السيوطي إىل حسنه ) ٢٨٨٧(أخرجه الطرباين يف الكبري حديث رقم  (١)

  ).٦١٢١(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 
  ). ٢١٨(ء األفهام يراجع جال (٢)
والترمذي يف الدعاء، باب يف القوم ) ٤٨٤، ٤٨١، ٢/٤٤٦(أخرجه أمحد  (٣)

وإمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب ) ١٠/٣٣(جيلسون وال يذكرون اهللا 
والبغوي ) ٣/٢١٠(والبيهقي يف السنن ) ٨/١٣٠(وأبو نعيم يف احللية ) ٥٤(ص 

  ).٥٤٨٣(كما يف صحيح اجلامع  وإسناده صحيح) ١٢٥٤(يف شرح السنة 
  ).٣٥" (األذكار"والنووي يف ) ٢/٦٩" (الشفا"القاضي عياض يف : ذكر ذلك القول (٤)
رواته : وقال السخاوي) ٣١٢١) (٢/٢١٧(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  (٥)

  ).١٤١(ثقات القول البديع 



  
فضل الصالة على النيب  ٢٦  

  الصالة على الرسول  مواضع

، تعددت املواضع اليت تشرع فيها الصالة علـى الرسـول   
أربعني موضًعا، بينما أوصلها اإلمام  )١(وبلغت عند اإلمام ابن القيم

  .إىل ستني موضًعا )٢(السخاوي
وبالنظر إىل تلك املواضع وجدت أنَّ بعضها ليس عليه دليل، أو 

االقتصار على املواضع اليت أن احلديث الوارد فيها ضعيف، فرأيت 
  .ثبت ورود األدلَّة عليها، ومنها

  .يف آخر التشهد األخري من الصالة -١
  .وقد تقدم ذكر ُحكمه

  :يف صالة اجلنازة بعد التكبرية الثانية -٢
يف صالة اجلنـازة   واختلف يف حكم الصالة على الرسول 

  :على قولني
  :القول األول
ا واجبة، وال تصحُّ الصـالة إالَّ  إهن«: )٤(وأمحد )٣(قال الشافعي

هبا؛ ملا ُروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه صلى على جنـازة  
مث دعـا لصـاحبها    مبكة فكبَّر مث قرأ وجهر، وصلى على النيب 

                              
  ).٢٩٧(جالء األفهام  (١)
  ).١٦٥(القول البديع  (٢)
  ).٥/٢٣٢(موع شرح املهذب يراجع اجمل (٣)
  ).٣/٤١٢(املغين  (٤)



  

  ٢٧  فضل الصالة على النيب 

هكذا ينبغي أن تكون الصـالة علـى   : فأحسن، مث انصرف، وقال
  .فحملوه على الوجوب )١(»اجلنازة

  :القول الثاين
  .إهنا مستحبَّة وليست واجبة: )٣(ومالك )٢(نيفةقال أبو ح

والدليل على مشروعيتها يف صالة اجلنازة حديث أيب أمامة بن 
أنَّ الُسنة يف الصـالة  «: سهل أنه أخربه رجل من أصحاب النيب 

على اجلنازة أن ُيكرب اإلمام، مث يقرأ بفاحتة الكتاب عنـد التكـبرية   
  .)٤(»لى النيب األوىل سرا يف نفسه، مث ُيصلي ع

ال يقولون بالُسنة إالَّ لسنة  وأصحاب النيب : )٥(قال الشافعي
فاحتجوا مبنطوقه على أهنا سنة وليست : قلت. اهـ رسول اهللا 

  .واجبة، واهللا أعلم
  :يف يوم اجلمعة -٣

استحباب اإلكثـار مـن   : ليوم اجلمعة خصائص كثرية، منها
ثقفي رضي اهللا عنه أنَّ ؛ حلديث أوس الالصالة على رسول اهللا 

فيه ُخلـق آدم  : إنَّ من أفضل أيامكم يوم اجلمعة«: قال النيبَّ 
                              

  ).٣/٢٩٨(رواه ابن أيب شيبة يف املصنف  (١)
  ).١/٢٦٢(بدائع الصنائع  (٢)
  ).١/٢٢٨(املوطأ  (٣)
ومن طريقه ابن اجلارود يف املنتقى رقم ) ١٧/٢٣٩( »األم«أخرجه الشافعي يف  (٤)

  ).٤/٣٩(والبيهقي يف سننه ) ٢٦٥(
أحكام اجلنائز للشيخ األلباين ص : للتوسع يراجع كتابو) ١/٢٤٠(األم  (٥)

)١١٧.(  



  
فضل الصالة على النيب  ٢٨  

وفيه قُبض، وفيه النفخة وفيه الّصعقة، فأكثروا علّي من الصـالة  
يا رسول اهللا، وكيـف  : قالوا »فيه، فإنَّ صالتكم معروضة عليَّ

نَّ اهللا إ«: فقال) َبليَت: يقولون(ُتعرض عليك صالُتنا وقد أرمت؟ 
  .)١(»حرَّم على األرض أجساد األنبياء

: قال رسـول اهللا  : وحديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
أكثروا من الصالة عليَّ يوم اجلمعة؛ فإنه يوم مشهود تشـهده  «

  .)٢(»املالئكة
: قال رسـول اهللا  : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

  .)٣(»صالتكم ُتعرض عليَّ أكثروا الصالة عليَّ يوم اجلمعة؛ فإنَّ«
أكثروا علـيَّ  «: قال وعن أيب أمامة رضي اهللا عنه أن النيب 

من الصالة يف كلِّ يوم مجعة؛ فإنَّ صالة أميت تعرض علي يف كلِّ 
يوم مجعة، فمن كان أكثرهم علي صالة، كـان أقـرهبم مـين    

  .)٤(»منزلة
أكِثـروا  «: قـال  ويف مراسيل احلسن البصري عن الـنيب  

                              
) ١/٦٣٥(وأبو داود ) ٤/٨(وأمحد ) ٢/٥١٦(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  (١)

جالء «وابن القيم يف ) ١/١٦٠(وابن خزمية يف األذكار ) ٣/٩١(والنسائي 
  ).٣٢(ص  »األفهام

ورجاله ) ١٦٢٧(اجلمعة رقم  رواه ابن ماجة يف إقامة الصالة، باب يف فضل (٢)
  ).٢/٥٠٣(الترغيب والترهيب . إسناده جيد: ثقات، وقال املنذري

هو حمفوظ : وقال ابن القيم) ٣/١٣٠٩( »الكامل«رواه الطرباين وابن عدي يف  (٣)
  ).٣٣٢) (٥٣(يف اجلملة، ويصلح لالستشهاد، جالء األفهام ص 

ا يؤثر به يف ليلة اجلمعة ويومها من رواه البيهقي يف سننه، كتاب اجلمعة، باب م (٤)
  ).٣/٢٤٩(كثرة الصالة على رسول اهللا ص 



  

  ٢٩  فضل الصالة على النيب 

  .)١(»لصالة عليَّ يوم اجلمعةا
ووردت آثار كثرية عن الصحابة والتابعني تدلُّ على أهنم كانوا 

  .يوم اجلمعة يصلون على النيب 
  :عند مساع املؤذن -٤

ويدلُّ على ذلك حديث  عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي  
إذا مسعتم املؤذن فقولوا «: يقول اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا 

يقول، مث صلُّوا عليَّ، فإنه من صلى عليَّ صالةً صلى اهللا  مثل ما
عليه هبا عشًرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة؛ فإهنا منزلة يف اجلنـة ال  
تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سـأل  

  .)٢(»اهللا يل الوسيلة حلَّت له الشفاعة
  :عند دخول املسجد واخلروج منه -٥

إذا دخل أحدكم املسجد فليسلِّم علي النيب «: النيب لقول 
 اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خـرج فليقـل،   : مث ليقل

  .»اللهم أين أسألك من فضلك
رواه مسلم يف صحيحه وأبو داود والنسـائي  : )٣(قال النووي

: وابن ماجة وغريهم بأسانيد صحيحة، وليس يف روايـة مسـلم  
                              

وقال ) ٤٠(رقم ) ٤٤(ص » فضل الصالة على النيب«رواه إمساعيل القاضي يف  (١)
إسناد مرسل جيد، ويشهد له ما صح عن أوس الثقفي رضي اهللا عنه ص : األلباين

)٤٥.(  
  ).٣٨٤(رواه مسلم رقم  (٢)
  ).١٢٠(ص األذكار  (٣)



  
فضل الصالة على النيب  ٣٠  

  .وهو يف رواية الباقني» فليسلم على النيب «
إذا  كان رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

وإذا خرج » باسم اهللا، اللهم صلّ على حممد«: دخل املسجد قال
  .)١(»باسم اهللا، اللهم صل على حممد«: من املسجد قال

  :عند الصفا واملروة -٦
علـى   كان ُيكبِّـر  حلديث ابن عمر رضي اهللا عنه أنَّ النيب 

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

  .)٢(يدعو، ويطيل القيام والدعاء، مث يفعل على املروة مثل ذلك
  :يف اجمللس قبل التفرُّق -٧

ما «: هللا قال رسول ا: حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
 جلس قوم جملًسا، فلم يذكروا اهللا تعاىل، ومل يصلُّوا على نبيه 

  .)٤(»يوم القيامة إن شاء أخذهم )٣(إال كان جملسهم عليهم ترة
زينوا جمالسكم بالصالة على «: وقالت عائشة رضي اهللا عنها

                              
وذكره النووي يف األذكار ص ) ٨٧( رقم» عمل اليوم والليلة«رواه ابن السين يف  (١)

  .حسن بشواهده: وقال حمققه) ١٢١(
والفاكهي ) ٥/٩٤(والبيهقي يف سننه ) ٢٩٦٣٩(رقم ) ٦(أخرجه ابن أيب شيبة  (٢)

فضل الصالة على "وأخرجه القاضي إمساعيل يف ) ٢/١٣٩٧" (أخبار مكة"يف 
  .وإسناده صحيح) ٨٧" (نيب صال
  .النقص: والترة (٣)
  ).٥٤٨٣(وإسناده صحيح كما يف صحيح اجلامع ) ٢/٤٤٦(رواه أمحد  (٤)



  

  ٣١  فضل الصالة على النيب 

  .)١(»النيب
  :عند ذكره  -٨

أنس  واألحاديث يف ذلك كثرية، ومن تلك األحاديث حديث
من ذُكرت عنـده فليصـلِّ   «: قال رضي اهللا عنه أنَّ الرسول 

  .)٢(»علّي، فإنه من صلَّى علّي مرَّةً صلَّى اهللا عليه هبا عشًرا
يستحب لقارئ احلديث وغـريه إذا ذكـر   : )٣(وقال النووي

أن يرفع صوته بالصالة عليه والتسليم، وال يبـالغ يف   رسول اهللا 
  .الرفع
  :ملساءعند الصباح وا -٩

: قال رسـول اهللا  : حلديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
من صلى علي حني ُيصبح عشًرا، وحني ُيمسي عشًرا، أدركته «

  .)٤(»شفاعيت يوم القيامة
  :عند ابتداء الدرس وختمه -١٠

مث «: عند ذكره ملا يبتدئ به الشيخ درسـه  )٥(قال ابن مجاعة
                              

وذكره ابن القيم ) ٧/٢٠٧" (تاريخ بغداد"واخلطيب يف  »الورع«رواه أمحد يف  (١)
  .وهو موقوف صحيح »جالء األفهام«يف 

إسناده جيد األذكار ص : وقال النوويرواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة،  (٢)
)٣٤٩.(  
  ).٣٢٥(ص األذكار  (٣)
  ).١٠/١٢٠(جممع الزوائد . إسناده جيد: رواه الطرباين، وقال اهليثم (٤)
  ).٦٩(تذكرة السامع واملتكلم ص  (٥)



  
فضل الصالة على النيب  ٣٢  

  .»وآله وأصحابه النيب ُيسمى اهللا تعاىل وحيمده، ويصلي على 
يف هذا املوطن؛  والصالة على النيب : )١(وقال اإلمام ابن القيم

ألنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره يف أمته، وإلقائه إليهم، 
، وهذا من أفضل األعمال وأعظمها ودعوهتم إىل ُسنته وطريقته 

أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َدَعا َوَمْن : نفًعا للعبد يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل
  ].٣٣: فصلت[ إِلَى اِهللا َوَعِملَ َصاِلًحا َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني

أحبُّ أن يقدَّم املـرء  : ، فقال)٢(واستحبَّ ذلك اإلمام الشافعي
بني يدي خطبته وكلُّ أمر طلبه محد اهللا والثناء عليه سبحانه وتعاىل، 

  . والصالة على رسول اهللا
  :عند الدعاء -١١

 مسع رسول اهللا : حلديث فضالة بن ُعبيد رضي اهللا عنه قال
 رجالً يدعو يف صالته مل ُيمجد اهللا تعاىل، ومل يصلّ على الـنيب  

إذا صلَّى أحدكم فليبـدأ  «: مث دعاه فقال» َعجل هذا«: فقال 
، مث بتمجيد ربه سبحانه، والثناء عليه، مث يصلِّي على الـنيب  

  .)٣(»يدعو مبا شاء
كلُّ دعاء حمجوب حىت ُيصلَّى «: وعن علي رضي اهللا عنه قال

  .)٤(»على حممد 
                              

  ).٣٣٩(جالء األفهام ص  (١)
  ).٣٣٤(القول البديع ص  (٢)
  .الذهيبوصححه احلاكم ووافقه ) ٦/١٨(رواه أمحد  (٣)
رواته ثقات، ورفعه بعضهم، واملوقوف : رواه الطرباين يف األوسط، وقال املنذري (٤)

= 



  

  ٣٣  فضل الصالة على النيب 

إنَّ الدعاء موقوف بني «: وعن عمر بن اخلطاب موقوفًا أنه قال
  .)١(»السماء واألرض ال يصعد منه شيء حىت تصلِّي على نبيك 

  فوائد ومثرات الصالة على الرسول 

لألحاديث الواردة يف فضل الصالة والسالم علـى   إنَّ املتأمِّل
ليستنبط منها فوائد ومثرات كثرية جينيها ذلك املصـلي   الرسول 

اكتساب احلسـنات  : المتثاله ألمر اهللا سبحانه وتعاىل، ومن أمهها
ومضاعفتها بعشر أمثاهلا، وحمو السيئات وهي تعدل عتـق عشـر   

  .رقاب يف ثواهبا
إذا قرهنا بسؤال  يل شفاعة املصطفى وسبب بإذن اهللا تعاىل لن

الوسيلة، وحيظى بصحبة املالئكة األبرار، وهي من األذكـار الـيت   
  .تشرح الصدر، وتزيل اهلمَّ والكرب بإذن اهللا تعاىل

 وإذا كان الدعاء مبدوًءا أو خمتوًما بالصالة على الرسـول  
 فهو حريٌّ باالستجابة له؛ حلديث فضالة بن ُعبيد وعلـي بـن أيب  

  .)٢(طالب الذين تقدم ذكرمها
ملا ورد  املُصلى بشرف عرض صالته على الرسول وحيظى 

أكثروا من الصالة علي يـوم اجلمعـة فـإن    «: أنه قال عنه 

=                                
  ).٢/٥٠٥(أصح الترغيب والترهيب 

  ).٢/٦١٠(رواه الترمذي يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف الصالة على الرسول  (١)
  .تقدم (٢)



  
فضل الصالة على النيب  ٣٤  

  .)١(»صالتكم ُتعرض علي
إن أوىل «: ويكون من أوىل الناس بالنيب يوم القيامة لقوله  

لم من وصـف  ويس )٢(»الناس يب يوم القيامة أكثرهم عليَّ صالة
  .على من ذُكر عنده فلم ُيصلَّ عليه البخل الذي أطلقه النيب 

سبب لدوام حمبتـه للرسـول    وأيًضا فالصالة على الرسول 
 ، وكلما أكثر من الصالة على املصطفى وزيادهتا لدوام ذكره 

كلما ازداد أجًرا وثواًبا وشغالً للسانه وقلبه بالـذكر؛ ألهنـا أداء   
علينا، وشكر له على نعمته اليت أنعم اهللا هبا  ول لبعض حقِّ الرس

  .)٣(علينا ببعثته ونبوته ورسالته للعاملني

                              
  .تقدم (١)
  .تقدم (٢)
اخلامس يف الفوائد والثمرات احلاصلة بالصالة للتوسع يراجع جالء األفهام، الباب  (٣)

  ).٣٥٩(عليه ص 



  

  ٣٥  فضل الصالة على النيب 

  استحباب كتابة ونطق الصالة على الرسول 

  وعدم االقتصار على الرموز

ينبغي عند كتابة اسم النيب أو الرسول حممد صـلى اهللا عليـه   
تـامتني   »ولالصالة والسالم على الرس«وسلَّم أن يكتب الكاتب 

َيا أَيَُّها الَّـِذيَن آَمُنـوا   : امتثاالً لعموم قوله تعاىل )١(كتابة ونطقًا
  ].٥٦: األحزاب[ َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

فيجمع الكاتب بني الصالة والسالم على الرسول بلسانه وبيانه 
علـى  فإن له الثواب العظيم، واألجر اجلزيل الوارد يف فضل الصالة 

  .الرسول 
وينبغي أن حيافظ علـى كتابـة   : )٢(قال اإلمام ابن الصالح

، وال يسأم من تكراره، ومـن  الصالة والتسليم على رسول اهللا 
أنه قد قيـل يف  : )٣(أغفله ُحرم حظًّا عظيًما، وذكر اإلمام السيوطي

 )٤(»إنَّ أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صـالة «: قوله 
  .حلديث، لكثرة ما يتكرر ذكره يف الرواية فيصلون عليها إهنم أهل

من صلىَّ عليَّ يف كتاب مل تزل «: وقد أوردوا يف ذلك حديث
                              

  ).٢٣٦(ص تذكرة السماع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم البن مجاعة  (١)
  ).٩٢(مقدمة ابن الصالح ص  (٢)
 يللخطيب البغداد"اجلامع ألخالق الراوي ": ويراجع) ٢/٧٥(تدريب الراوي  (٣)

)١/٢٧٠.(  
  .تقدم خترجيه (٤)



  
فضل الصالة على النيب  ٣٦  

  .)١(»املالئكة تستغفر له ما دام امسي يف ذلك الكتاب
وهذا احلديث وإن كان ضعيفًا فهو حيسن إيراده : قال السيوطي

لـه يف   يف هذا املعـىن، وال ُيلتفـت إىل ذكـر ابـن اجلـوزي     
فإنَّ له طُرقًا خترجه عن الوضع، وتقتضي أنَّ له ؛ )٢(»املوضوعات«

  .أصالً يف اجلملة
مث نقل عن البلقيين أنه روى بإسناد صحيح من طريـق عبـد   

إذا كان يـوم  «: الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس يرفعه
القيامة جاء أصحاُب احلديث وبأيديهم احملابر، فُيرسل اهللا إلـيهم  

أصـحاب  : من أنتم؟ وهو أعلـم، فيقولـون  : يل فيسأهلمجرب
ادخلوا اجلنة طاملا كنتم تصلُّون على نبيِّـي يف  : احلديث، فيقول

  .)٣(»دار الدنيا
لو مل يكن لصاحب احلديث فائـدة إالَّ  : وقال سفيان الثوري

فإنه ُيصلي عليه ما دام يف ذلك الكتـاب   الصالة على الرسول 
)٤(.  

، أو »ص«: ب أن يقتصر على الرمـوز مثـل  وال ينبغي للكات
                              

وعزاه للطرباين يف ) ٢٢٤٣(رقم ) ١/٥٠٧( »كنز العمال«ه املتقي يف ذكر (١)
: وهو ضعيف، كما قال السيوطي أعاله، وقال ابن كثري) ٢/١٨٥٦( »األوسط«

  ).٣/٥٢٤(تفسري القرآن العظيم . ال يصح
  ).١/٢٢٨(املوضوعات الكربى باب الصالة على النيب ص  (٢)
ألخالق الراوي للخطيب البغدادي  اجلامع: ويراجع) ٢/٧٥(تدريب الراوي  (٣)

)١/٢٧٠.(  
  ).٣٣٦(جالء األفهام ص  (٤)



  

  ٣٧  فضل الصالة على النيب 

  .)١(، أو غريها»صلم«، أو »صلع«، أو »صلعم«، أو »صل«
وُيكره الرمز إليهما الصالة والسالم يف الكتابـة  : قال السيوطي

، بل يكتبـها بكماهلـا،   »صلعم«حبرف أو حرفني، كمن يكتب 
  .)٢(قُطعت يده »صلعم«إنَّ أول من رمزها بـ: ويقال

وال ينبغي أن يرمز بالصالة كمـا يفعلـه   : )٣(وقال السخاوي
بدالً مـن   »صلعم«واجلهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة  الكساىل
.  

وقال مساحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه 
كاملة حتقيقًا ِلما  واملشروع أن تكتب الصالة على النيب : )٤(اهللا

ند الكتابة االقتصار يف الصالة علـى  أمرنا اهللا تعاىل به، وال ينبغي ع
وما أشـبهها مـن    »صلعم«أو  »ص«على كتابة  رسول اهللا 

الرموز اليت قد يستعملها بعض الكتبة واملؤلِّفني ِلما يف ذلـك مـن   
َصلُّوا َعلَْيـِه  : خمالفة أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز بقوله

  ].٥٦: األحزاب[ َوَسلُِّموا َتْسِليًما
مع أنه ال يتم هبا املقصود، وتنعدم األفضلية املوجودة يف كتابة 

  .كاملة »صلى اهللا عليه وسلَّم«

                              
  ).٢٣٩(تذكرة السامع واملتكلم ص  (١)
  ).٢/٧٧(تدريب الراوي  (٢)
  ).٢٣٨(القول البديع ص  (٣)
  ).٣٩٨(رقم ) ٢/٣٩٧(جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا  (٤)



  
فضل الصالة على النيب  ٣٨  

  البدع اليت أحدثت يف الصالة على الرسول 

  والتحذير منها

 نظًرا لبعد بعض الناس هداهم اهللا تعاىل عن سـنة الـنيب   
، حيـث  ، السيما املتصوِّفةوجلهلهم هبا، وقعوا يف الغلو يف النيب 

ألفاظًا وصيًغا ال أصل هلا، وألزموا  أحدثوا يف الصالة على النيب 
أنفسهم وأتباعهم بأعداد لتلك الصـلوات، وتكلَّفـوا يف أدائهـا    

  .بتطريب وأحلان وحركات مبتدعة
والذي أوقعهم يف ذلك تصديقهم وعملهم ببعض األحاديـث  

ئة صالة من صلَّى عليَّ ما«: مثل حديث املكذوبة على املصطفى 
صلَّيت عليه ألفي صالة، وُتقضى له ألف حاجة، أيسرها أن ُيعَتـق  

  !)١(»من النار
من صلى علي يوم اجلمعة مثانني مرة غفـرُت لـه   «: وحديث

  .)٢(»ذنوب مثانني عاًما
من صلى علي يف يوم ألف مرة مل ميت حىت يـرى  «: وحديث

  .)٣(»مقعده من اجلنة
                              

فهو حديث ) ١/٣٠٢(باب الصالة عليه  »املوضوعات«أخرجه ابن اجلوزي يف  (١)
  .موضوع

  ).٩٠(باب فضل الصالة ص » تذكرة املوضوعات«ذكره الفتين يف  (٢)
باب الترغيب يف إكثار الصالة على النيب  »الترغيب والترهيب«ذكره املنذري يف  (٣)

  .وعزاه أليب حفص بن شاهني) ٢/٥٠١(ص 



  

  ٣٩  فضل الصالة على النيب 

على حممـد صـالة    اللهم صلّ: من قال كل يوم«: وحديث
ح اهللا ما بني قربه وقرب تتكون لك رضاء، وحلقه أداء، ثالثني مرة ف

  .)١(»نبيه 
أوصى اهللا إىل موسى أحتب أالَّ ينالك عطش يـوم  «: وحديث
وهذا مـن  » فأكثر الصالة على حممد : نعم، قال: القيامة؟ قال

  .اإلسرائيليات اليت ال أصل هلا يف كتاب ُمعَتَمد
  .)٢(منها ًغا مبتدعة يف الصالة على الرسول وأحدثوا ِصي

  »خري اخللق وأحالها -صلى اهللا على طه «
اللهم صلَّ على احلبيب احملبوب، ُمشـفي العلـل ومفـرج    «

، وهذه العبارة ملحونة يف لفظها، خمالفـة للصـواب يف   »الكروب
بأنه مشفي العلل ومفرج  معناها، ألن فيها شركًا بوصف النيب 

  .ا وصف هللا تعاىلالكروب، وهذ
صلى اهللا على حممد، طب القلوب ودوائها، «: وكذلك قوهلم

فهي مما مل يرد به  »وعافية األبدان وشفائها ونور األبصار وضيائها
  .نص واألوىل تركها
صل على حممد عدد حروف القرآن، حرفًـا  «: وكذلك قوهلم

حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف املالئكـة صـفًّا   
  .»صفًّا

                              
رأيته يف كتاب الفوائد : وقال) ٢٤٢(ص  »السنن واملبتدعات«ذكره الشقريي يف  (١)

  .يف الصالة والعوائد للشرجي، وهو كتاب ال ُيعول عليه
  ).٢٤٥، ٢٤٤(ريي قشلل "السنن واملبتدعات"يراجع  (٢)



  
فضل الصالة على النيب  ٤٠  

يا رب صلّ على املُختـار، وامـنن علينـا    «: وكذلك قوهلم
  . »باألنوار

البكرية والدرديرية واملريغنية : واخترعوا صلوات كثرية يسموهنا
نسبة لبعض الطرق الصوفية وغريها مما مل يأذن به اهللا مـن البـدع   

  .)١(»دالئل اخلريات«واخلُزعبالت اليت ذكرها اجلزويل يف 
يف كتب خاصة بذلك، وسأقتصر على املطبوع بل وأودعوها 

  : منها لتداوله بني الناس، وهي
» عقد اجلواهر البهية يف الصالة على خري الربيـة «كتاب  -١

هــ، وهـو مطبـوع يف    ٩٥٢أليب احلسن البكري املصري ت 
  .القاهرة
» التفكر واالعتبار يف الصالة على النيب املختـار «وكتاب  -٢

وهو مطبوع يف ) هـ ١١٥٢(البجائي ت ألمحد بن ثابت املغريب 
  .القاهرة
التوسُّل إىل الرب العظيم بالصالة علـى الـنيب   «وكتاب  -٣
) هـ١٢٠٨(ألمحد بن احلاج على الشهري بابن الشيخ ت » الكرمي

  .وهو مطبوع يف تونس
جالء األكدار والسيف البتار يف الصالة علـى  «وكتاب  -٤

ـ  » النيب املختار د النقشـبندي الكـردي   للشيخ أيب الضـياء خال
                              

دالئل اخلريات، وشوارق األنوار يف ذكر الصالة على النيب املختار ص، أليب عبد  (١)
وهو مطبوع مرات  )هـ٨٧٠(اهللا حممد بن عبد الرمحن اجلزويل احلسين ت 

  .كثرية، ومشهور بني الصوفية وحيوي شركيات وبدع جيب احلذر منها



  

  ٤١  فضل الصالة على النيب 

  .وهو مطبوع يف دمشق) هـ ١٢٤٢ت(
أنوار البصائر يف الصالة على أفضـل القبائـل   «وكتاب  -٥

هـ  ١٣٠٩ألمحد بن حممد الدمياطي، املتوىف بعد سنة » والعشائر
  .وهو مطبوع يف القاهرة

وكتـاب  » على سيد السـادات  الصلواتأفضل «كتاب  -٦
كالمها ليوسف ابـن إمساعيـل   » صلوات الثناء على سيد األنبياء«

  .وقد طبًعا قدًميا يف بريوت) هـ ١٣٥٠(النبهاين ت 
فيجب علينا احلذر من تلك البدع اليت أحـدثها أولئـك يف   

، وال جيوز لنا أن نزيد على ما صحَّ عـن  الصالة على الرسول 
  .يف ذلك النيب 



  
فضل الصالة على النيب  ٤٢  

  فهرس املوضوعات
  ٥  ..............................................................  املقدمة

  ٦  ....................  لغة واصطالحا تعريف الصالة والسالم على الرسول
  ٧  ....................................  معىن الصالة والسالم على الرسول

  ٨  ..............................  يف الصالة حكم الصالة على الرسول 
  ١٠  ............................  خارج الصالة ُحكم الصالة على النيب 

  ١٣  ...............................  مشروعية الصالة على النيب  حكمة
  ١٤  ....................  يف القرآن الكرمي األمر بالصالة على النيب حممد 

  ١٥  ................  يةيف السنة النبو فضل الصالة والسالم على الرسول 
  ١٨  ............................  الصيغ الواردة يف الصالة على الرسول 

  ٢٢  ......................................................  أفضل الصيغ
  ٢٣  ..........................  ذير من ترك الصالة على رسول اهللا التح

  ٢٦  ....................................  مواضع الصالة على الرسول 
  ٣٣  ...............................  فوائد ومثرات الصالة على الرسول 

وعدم االقتصار على  استحباب كتابة ونطق الصالة على الرسول 
  ٣٥  ............................................................  الرموز

  ٣٨  .......................  البدع اليت أحدثت يف الصالة على الرسول 
  ٣٨  .....................................................  والتحذير منها

  ٤٢  .................................................  فهرس املوضوعات

  
  


