
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ُموا َتْسلِي}قال تعاىل : ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ َا الَّ يِّ َيا َأُّيُّ
  [.56األحزاب:]  {ما إِنَّ اهللََّ َوَمََلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعََل النَّبِ

السابقة اآلية  نبيه   يف  عَل  بالصَلة  املؤمنني  عباده  سبحانه  اهلل  عليه  فو وصأمر  اهلل  حممد صَل  خلقه  من  ته 

َعاءُ : َقاَل َأُبو اْلَعالَِيةِ :  وسلم، وقال البخاري   . َصََلُة اهللَِّ َثنَاُؤُه َعَلْيِه ِعنَْد املَََْلئَِكِة، َوَصََلُة املَََْلئَِكِة الدُّ

بيه عنده يف املأل  ونه  وقال ابن كثري: واملقصود من هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل أخرب عباده بمنزلة عبد

السفيل  العامل  أهل  تعاىل  أمر  ثم   ، عليه  تصيل  املَلئكة  وأن  املقربني،  املَلئكة  عند  عليه  يثني  بأنه  األعَل 

     .بالصَلة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العاملني العلوي والسفيل مجيعاا 

ْْحَِن ْبَن َأبِى َليْ  وروى البخاري ومسلم  ُأْهِدى َلَك ََل َقاَل َلِقَينِي َكْعُب ْبُن  َعْبَد الرَّ ، إِنَّ ُعْجَرَة َفَقاَل َأالَ  ةا  َهِديَّ

َف ُنَصَلِّ َعَلْيَك  النَّبِيَّ صَل اهلل عليه وسلم َخَرَج َعَلْينَا َفُقْلنَا َيا َرُسوَل اهللَِّ َقْد َعلِْمنَا َكْيَف ُنَسلُِّم َعَلْيَك، َفَكيْ 

ٍد، َكَم  مَّ َصلِّ َعََل حُمَ َفُقوُلوا اللَّهُ :  َقاَل  ٍد، َوَعََل آِل حُمَمَّ يٌد، اللَُّهمَّ َباِرْك  مَّ
َصلَّْيَت َعََل آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َْحِيٌد ََمِ

يدٌ  ٍد، َكَم َباَرْكَت َعََل آِل إِْبَراِهيَم ، إِنََّك َْحِيٌد ََمِ ٍد، َوَعََل آِل حُمَمَّ   .َعََل حُمَمَّ

  حلديث أوسبي صَل اهلل عليه وسلم يوم اجلمعة وليلتها،  للصَلة عَل الن وأفضل األوقات   

ُروا َعََلَّ  : )) فَعْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس َقاَل، َقاَل النَّبِيُّ صَل اهلل عليه وسلم
اِمُكْم َيْوَم اجْلُُمَعِة َفَأْكثِ إِنَّ ِمْن َأْفَضِل َأيَّ

َمعْ  َصََلَتُكْم  َفإِنَّ  فِيِه  ََلِة  الصَّ وَ ِمَن  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  َفَقاُلوا  َقاَل   . َعََلَّ َوَقْد  ُروَضٌة  َعَلْيَك  َصََلُتنَا  ُتْعَرُض  َكْيَف 

 َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِهمْ  :َأِرْمَت َقاَل َيُقوُلوَن َبلِيَت. َقاَل 
ِ
َم َعََل األَْرِض َأْجَساَد األَْنبَِياء  .إِنَّ اهللََّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َحرَّ

 ..لم ديث كثرية يف فضل الصَلة عَل النبي صَل اهلل عليه وسءت أحاوقد جا

ُه َسِمَع النَّبِيَّ صَل اهلل عليه وسلم َيُقوُل   - َن َفُقوُلوا  : ))َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ إَِذا َسِمْعُتُم املَُْؤذِّ

اَمْن َصَلَّ َعََلَّ َصََلةا َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ِبَ  ِمْثَل َما َيُقوُل ُثمَّ َصلُّوا َعََلَّ َفإِنَّهُ      ((. ا َعْْشا

ا َوَكَتَب َلُه ِبَا َعْْشَ َحَسنَاٍت  ))-  ((.  َمْن َصَلَّ َعََلَّ َصََلةا َصَلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ِبَا َعْْشا

      مَّ َربَّ َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع النَِّداَء اللَّهُ : ))عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صَل اهلل    :وَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ َقاَل -

ا حَمْ  ا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة َواْبَعْثُه َمَقاما دا ََلِة اْلَقائَِمِة آِت حُمَمَّ ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ ِذى َوَعْدَتُه إاِلَّ َهِذِه الدَّ ا الَّ  ُمودا



 

 

 ((. اْلِقَياَمةِ  َفاَعُة َيْومَ َحلَّْت َلُه الشَّ           

ضَل عن كوهنا امتثاالا ألمر اهلل با فهي أيضاا مرغب فيها ملا هلا من  والصَلة عَل النبي صَل اهلل عليه وسلم ف

الفضل واخلري، واملحروم بل والبخيل من سمع ذكر اسم النبي صَل اهلل عليه وسلم ومل يصل عليه، لقوله 

  . َعَلْيِه َوَسلََّم َكثرِياا َصَلَّ اهللَُّ ((  ِخيُل َمْن ُذكِْرُت ِعنَْدُه ُثمَّ مَلْ ُيِصلِّ َعََلَّ بَ الْ : ))صَل اهلل عليه وسلم 

له طريق ذلك نقول  الولدان شيباا  يوم جيعل  املصطفى يف  احلبيب  يرجو شفاعة  )) فكل من  ِحنَي  :  َقاَل  َمْن 

ْعوَ  الدَّ َهِذِه  َربَّ  اللَُّهمَّ  النَِّداَء  وَ َيْسَمُع  اْلَوِسيَلَة  ا  دا حُمَمَّ آِت  اْلَقائَِمِة  ََلِة  َوالصَّ ِة  التَّامَّ ا  ِة  َمَقاما َواْبَعْثُه  اْلَفِضيَلَة 

ا الَِّذي َوَعْدَتُه َحلَّْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ   ((. حَمُْمودا

ذا احلوار الذي تم بني  وإىل كل من تكاثرت عليه مهوم الدنيا وأرسف عَل نفسه بالذنوب واخلطايا ننقل ه 

  عليه وسلم صَل اهلل  الصحايب اجلليل أيب بن كعب ورسول اهلل

الف- ُثُلَثا  َذَهَب  إَِذا  اهلل عليه وسلم  َرُسوُل اهللَِّ صَل  َكاَن  َقاَل  َأبِيِه  َعْن  َكْعٍب  ْبِن  ُأَبىِّ  ْبِن  الطَُّفْيِل  َقاَم َعِن  ْيِل  لَّ

َا النَّاُس اْذكُ :  َفَقاَل  اِجَفُة َتْتَبُعَها الرَّ ُروا اهللََّ اْذُكُروا اهللَََّيا َأُّيُّ   .اِدَفُة َجاَء املَْْوُت بَِم فِيِه َجاَء املَْْوُت بَِم فِيهِ  َجاَءِت الرَّ

ََلَة َعَلْيَك َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصََلِت  ُر الصَّ
ُقْلُت   :َما ِشْئَت. َقاَل :  َفَقاَل   ؟ َقاَل ُأَبىٌّ ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ إِِّنِّ ُأْكثِ

ُبَع. َقاَل    : َما ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك. َقاَل :  َقاَل   ؟َفُهَو َخرْيٌ َلَك. ُقْلُت النِّْصَف   َما ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت :  الرُّ

َك :  َقاَل   ؟ُكلََّها   َلَك َصََلِت َما ِشْئَت َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخرْيٌ َلَك. ُقْلُت َأْجَعُل   :َقاَل   ؟ُقْلُت َفالثُُّلَثنْيِ  ا ُتْكَفى مَهَّ إِذا

 ((. َك َذْنُبَك َوُيْغَفُر لَ 

َعَلْيَك - ُكلََّها  َصََلِت  َجَعْلُت  إِْن  َأَرَأْيَت  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  َرُجٌل  أْحد))َقاَل  اإلمام  عند  رواية  إَِذْن    ؟ ويف  َقاَل 

َك ِمْن ُدْنَياَك َوآِخَرتَِك َيْكِفَيَك اهللَُّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َما أَ   ((. مَهَّ

الصَلة  من  فليكثر  القيامة  يوم  وسلم  عليه  اهلل  صَل  اهلل  برسول  الناس  أوىل  يكون  أن  أراد  من  كل  وإىل 

َم اْلِقَياَمِة  َأْوىَل النَّاِس يِب َيوْ ))  :َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صَل اهلل عليه وسلم َقاَل فوالسَلم عليه،  

 ((.  ُهْم َعََلَّ َصََلةا َأْكَثرُ 

بالدعاء  ْبِن   جاء يف سنن الرتمذي،  وإىل كل من يرفع يديه مترضعاا إىل اهلل  ُعَمَر  املَُْسيَِّب َعْن  ْبِن  َعْن َسِعيِد 

َيْصَعُد مِ : ))اخْلَطَّاِب َقاَل   َواألَْرِض الَ 
ِ
َمء َبنْيَ السَّ َعاَء َمْوُقوٌف  الدُّ ٌء َحتَّى  إِنَّ  َنبِيَِّك نُْه ََشْ َ َعََل  صَل  ((،  ُتَصَلِّ

 . اهلل عليه وسلم 

 



 

 

جربيل            عليه  دعا  فقد  فادحة  وسلم  عليه  اهلل  صَل  النبي  عَل  الصَلة  عن  املعرض  خسارة                 وإن 

املصطفى صَل اهلل عليه وسلم،  أم  و دعائه  َيارِسٍ ف ن عَل  ْبِن  ِر  َعمَّ اهلل عليه ِعدَ َص   : َقاَل   َعْن  اهللِ صَل  َرُسوُل   

املِْنْ أَ وسلم  َرُجٍل  َأْنُف  َرِغَم  َفَقاَل:  يُل،  ِجرْبِ َأَتاِِّن  َفَقاَل:  َلُه،  ِقيَل  َنَزَل  َفَلمَّ  آِمنَي،  آِمنَي  آِمنَي  َفَقاَل:   ، ْدَرَك  رَبَ

وَ  َأْدَرَك  َرُجٍل  َأْنُف  َوَرِغَم  آِمنَي،  َفُقْلُت:  آِمنَي،  ُقْل:  اهللَُّ،  َفَأْبَعَدُه  َأْو  َلُه  ُيْغَفْر  َفَلْم  ُيْدِخَلُه َرَمَضاَن  َفَلْم  الَِدْيِه 

َفَأبْ  َعَلْيَك  ُيَصلِّ  َفَلْم  ِعنَْدُه  ُذكِْرَت  َوَرُجٌل  آِمنَي،  ُقْلُت:  آِمنَي،  ُقْل:  اهللَُّ،  َفَأْبَعَدُه  َأْو  آِمنَي، اجْلَنََّة  ُقْل:  اهللَُّ،  َعَدُه 

 ((. َفُقْلُت: آِمنيَ 

وسلم  عليه  اهلل  اهلل صَل  رسول  عنده  يذكر  ال   والذي  عليه ثم  وسَلمه  ريب  صلوات  وصفه  عليه  يصيل 

   .بالبخل وكفى با من مذمة 

فَعْن َأبِى   إن َملساا ال ُيصَل فيه عَل النبي صَل اهلل عليه وسلم يكون عَل أصحابه حرسة وندامة يوم القيامو

ا مَلْ َيْذُكُروا اهللََّ فِيِه َومَلْ ُيَصلُّوا َما َجَلَس َقْوٌم ََمْ   : ))ُهَرْيَرَة رىض اهلل عنه َعِن النَّبِيِّ صَل اهلل عليه وسلم َقاَل  سا
لِ

َبُْم َوإِْن َشاَء َغَفَر هَلُمْ  َرةا َفإِْن َشاَء َعذَّ
  ((.َعََل َنبِيِِّهْم إاِلَّ َكاَن َعَلْيِهْم تِ

اَل صَل اهلل عليه قَ :  َعْن َعْبِد اهللَِّ َقاَل ف كم   فأكثروا من الصَلة عَل نبيكم، أينم كنتم ، فإن صَلتكم تصل إليه

ََلمَ : )) وسلم ى السَّ
تِ  .(( إِنَّ هللَِِّ َمََلئَِكةا َسيَّاِحنَي يِف األَْرِض ُيَبلُِّغوِِّن ِمْن ُأمَّ

ْبِن َأْوٍس َعْن  ف يوم اجلمعة  هوالصَلة والسَلم    للصَلة عَل النبي عليهوإن من أفضل األوقات   َعْن َأْوِس 

وَ  َعَلْيِه  اهللَُّ  ُقبَِض  النَّبِيِّ َصَلَّ  َوفِيِه  ََلم  السَّ َعَلْيِه  آَدُم  َق 
ُخلِ فِيِه  اجْلُُمَعِة  َيْوَم  اِمُكْم  َأيَّ َأْفَضِل  ِمْن  َقاَل:))إِنَّ  َسلََّم 

الصَّ  ِمْن  َعيَلَّ  ُروا 
َفَأْكثِ ْعَقُة  الصَّ َوفِيِه  النَّْفَخُة  َرُسوَوفِيِه  َيا  َقاُلوا  َعيَلَّ  َمْعُروَضٌة  َصََلَتُكْم  َفإِنَّ  َوَكْيَف  ََلِة  اهللَِّ  َل 

َم َعََل   اأْلَْرِض َأْن َتْأُكَل ُتْعَرُض َصََلُتنَا َعَلْيَك َوَقْد َأَرْمَت َأْي َيُقوُلوَن َقْد َبلِيَت َقاَل إِنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َحرَّ

ََلمَأْجَساَد اأْلَْنبِيَ   َعَلْيِهْم السَّ
ِ
 ((. اء

 :صَل اهلل عليه وسلم ويرغب فيها السَلم عَل النبيالتي يستحب فيها الصَلة و ومن املواطن

َسِمَع النَّبِيُّ صَل اهلل عليه وسلم َرُجَلا َيْدُعو يِف َصََلتِِه َفَلْم ُيَصلِّ   :َضاَلة ْبَن ُعَبْيٍد َيُقول فعن ف   :قبل الدعاء

هِ َعجِ   :َفَقاَل النَّبِيُّ صَل اهلل عليه وسلم   ، صَل اهلل عليه وسلمَعََل النَّبِيِّ  إَِذا   :َل َهَذا. ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل َلُه َأْو لَِغرْيِ

وسلم  عليه  اهلل  النَّبِيِّ صَل  َعََل  لُِيَصلِّ  ُثمَّ  َعَلْيِه   
ِ
َوالثَّنَاء اهللَِّ  بَِتْحِميِد  َفْلَيْبَدْأ  َأَحُدُكْم  بَِم ُثمَّ   ،َصَلَّ  َبْعُد  لَِيْدُع     

 ((. َشاءَ 

 صَل اهلل  قال: قال رسول اهلل فعن أيب هريرة: بي صَل اهلل عليه وسلموقد ورد الذم ملن مل يصل عَل الن  



 

 

 ((. ُذكِْرَت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك َفَأْبَعَدُه اهللَُّ، ُقْل: آِمنَي، َفُقْلُت: آِمنيَ  َوَرُجٌل )): عليه وسلم          

 ((. خطئ طريق اجلنة من نيس الصَلة عيل  )) :  عليه وسلم صَل اهلل   عن النبي عن ابن عباس

 :ومنها  : صَل اهلل عليه وسلم ومن الفوائد والثمرات احلاصلة بالصَلة عليه

 امتثال أمر اهلل سبحانه وتعاىل.  – 

 .حصول عْش صلوات من اهلل عَل املصيل مرة –

 يكتب له عْش حسنات ويمحو عنه عْش سيئات.  – 

 .عْش درجات أن يرفع له   -

 .ا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إىل عند رب العاملني أنه يرجى إجابة دعائه إذ– 

 .إذا قرهنا بسؤال الوسيلة له، أو إفرادها أهنا سبب لشفاعته – 

  أهنا سبب لغفران الذنوب.– 

أهنا سبب لصَلة اهلل عَل    –    يوم القيامة.    أهنا سبب لقرب العبد منه  – أهنا سبب لكفاية اهلل ما أمهه.    – 

 .َلئكة عليهاملصيل وصَلة امل

 .الصَلة والسَلم عَل املصيل  أهنا سبب لرد النبي– 

 .أهنا سبب لطيب املجلس، وأن ال يعود حرسة عَل أهله يوم القيامة – 

   أهنا تنفي عن العبد اسم ) البخيل ( إذا صَل عليه عند ذكره –    أهنا سبب لنفي الفقر.– 

احل–  الثناء  وتعاىل  اهلل سبحانه  إللقاء  املصيل  أهنا سبب  واألرض، ألن  السمء  أهل  بني  عليه  للمصيل  سن 

طالب من اهلل أن يثني عَل رسوله ويكرمه ويْشفه، واجلزاء من جنس العمل فَل بد أن حيصل للمصيل نوع 

 .من ذلك 

أهنا سبب للربكة يف ذات املصيل وعمله وعمره وأسباب مصاحله ألن املصيل داع ربه أن يبارك عليه وعَل  – 

 .الدعاء مستجاب واجلزاء من جنسهآله وهذا 

 : وذكره عنده كم تقدم قوله أهنا سبب لعرض اسم املصيل عليه – 

:    {إن صَلتكم معروضة عيل     } ل بقربي مَلئك  }وقوله  السَلم  إن اهلل وك  أمتي  يبلغونني عن  وكفى   {ة 

 . بالعبد نبَلا أن يذكر اسمه باخلري بني يدي رسول اهلل

   . وزيادهتا وتضاعفها  بة الرسولأهنا سبب لدوام حم – 



 

 

 والصَلِة عَل رسوِل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم: سبٌب لعرِض اسِم املُصيلِّ عَل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:        

، َفإِنَّ اهللََفَعْن أَ  ََلَة َعيَلَّ ُروا الصَّ
يِق َقاَل: َقاَل َرُسْوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْكثِ دِّ ي، َفإَِذا  يِب َبْكٍر الصِّ َل يِب َمَلكاا ِعنَْد َقرْبِ  َوكَّ

ُد! إِنَّ ُفََلَن اْبَن ُفََلٍن َصَلَّ  تِي، َقاَل ِِل َذلَِك املََْلك: َيا حُمَمَّ اَعَة« َصَلَّ َعََلَّ َرُجٌل ِمْن ُأمَّ                                                                                                                 َعَلْيَك السَّ

الدعاء: عن عيلِّ بن أيب طالٍب  حَمُْجوٌب   قال:  والصَلِة عَل رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: أهنا سبٌب يف إجابِة   
ٍ
ُدَعاء »ُكلُّ 

حتى   منه َشء  يصعد  ال  واألرض  السمء  بني  موقوف  دعاء  ))كل  عمر  ابن  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«.  َعََل  ُيَصَلَّ  َحتَّى 

 ((                                                                                     تصيل عَل نبيك ملسو هيلع هللا ىلص

إىل  دليٌل  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  عَل  اجلنِة:  والصَلة  عباسٍ   ابن  َعيَلَّ   عن  َلَة  الصَّ َنيِسَ  »َمْن  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  رسوُل  قاَل  قاَل: 

َا َسَبٌب لَِتْثبيِت القَ  َخطَِئ َطِريَق اجْلَنَِّة«.  ِذي  َأهنَّ ْْحَن بن َسُمَرة الَّ اِط، َواجلََواِز َعَلْيِه حِلَِديِث َعْبد الرَّ َ َدِم َعََل الِّصِّ

املُ  بن  َسِعيد  َعنُْه  النَّبِيِّ َرَواُه  ُرؤَيا  يف  وآله  – َسيِّب  عليه  اهلل  تِي  -وسلمصَل  ُأمَّ ِمْن  َرُجَلا  »َوَرأْيُت  َوفِيِه:  ؛ 

اِط َوحَيُْبو َأْح  َ ا، َفَجاَءْتُه َصََلُتُه َعيِلَّ َفَأَقاَمْتُه َعََل َقَدَمْيِه َوَأْنَقَذْتُه«. َيْزَحُف َعََل الِّصِّ ا َوَيَتَعلَُّق َأْحَيانا  َيانا

 

 

     هلل رب العاملني   واحلمد 

 

 

    


