
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ََْص، َوَأْعَظمح نِْعَمٍة َأْنَعَم اهللح ِِبَا عىل الثََّقلْْي اجِلنِّ واإلْنِس:    -َتَباَرَك َوَتَعاَل – إنَّ نَِعَم اهللِ   عىل ِعَباِدِه َكثِرَيٌة ال ُتح

مِ  به  م  لِيحْخِرَجهح َوَسلَّم  َعلْيِه  اهللح  َصىلَّ  ًدا  َمَّ ُمح َخْلِقِه  ِمن  َوِخرَيَتهح  وَلهح  َوَرسح َعْبَدهح  فِيهم  َبَعَث  إل  أْن  الظُّلحََمِت  ن 

م إل سبيِل النَّجَ  ْرِشَدهح لِّ العبوديِة للَمْخلحوِق إل ِعزِّ العبوديِة للخالِِق الكريم، ويح م به ِمن ذح َلهح َوَينْقح اِة  النُّوِر، 

َقاَوِة،  َقاَل  بحِل اهلَََلِك َوالشَّ م ِمن سح َرهح َذِّ واًل  : ﴿َلَقْد َمنَّ اهللَّح َعىَل الْح تعال  والسعادِة، َوُيح ْؤِمنَِْي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرسح

ْكَمَة َوإِْن َكانحوا ِمْن َقبْ  مح اْلكَِتاَب َواْْلِ هح َعلِّمح يِهْم َويح َزكِّ ِسِهْم َيْتلحو َعَلْيِهْم آَياتِِه َويح بٍِْي﴾ِمْن َأْنفح ]آل    لح َلِفي َضَلٍل مح

 .[164عمران: 

ِة َوَكاَن َحِريًصا َعىَل َسَعاَدِة   -مَصىلَّ اهللح َعلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ -َوَقد َقاَم    األَماَنِة والنُّْصِح لألحمَّ
ِ
َساَلِة َوَأَداء بِإبََلِغ الرِّ

َح  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  ْم  ِسكح َأْنفح ِمْن  وٌل  َرسح ْم  َجاَءكح ﴿َلَقْد  َتَعاَل  اهللح  َقاَل  اِْلْرِص،  َغاَيَة  ِة  ْم  األحمَّ َعَلْيكح ِريٌص 

وٌف َرِحيٌم﴾ بِالْحْؤمِ    .[128]التوبة: نَِْي َرؤح

ولِِه   َرسح بِإِْرَساِل  الحؤمنَْي  َعىَل  َتَعاَل  اهللِ  نِْعَمةح  َكاَنت  َوَسلَّم -َولََّا  َعلْيِه  اهللح  اهللح    -َصىلَّ  م  َأَمَرهح َعظِيَمًة؛  إلْيِهم 

َصلُّوا َعلْيِه   م َأنَّهح َتَعاَل ِِف كَِتابِِه َأْن يح هح وا َتْسلِيًَم، َفَبْعَد َأْن َأْخََبَ َسلِّمح َصلُّوَن َعَلْيِه    -تعال– َويح َصىلَّ  -َوَمََلئَِكَتهح يح

َوَسلَّم َوآلِِه  َعلْيِه  َعَلْيهِ -اهللح  َصلُّوا  آَمنحوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيُّ َيا  النَّبِيِّ  َعىَل  َصلُّوَن  يح َوَمَلئَِكَتهح  اهللََّ  َقاَل: ﴿إِنَّ  وا  ؛  َوَسلِّمح  

                                                  .[ 56]األحزاب:َتْسلِيًَم﴾  

:  َفنَْوَعان: عامٌة وخاصٌة:   َوصَلةح اهللِ سبحاَنهح عىل عبِدهِ - العامةح ا  َتَعاَل عىل عباِدِه الؤمنْي،   َأمَّ هح  فهي صَلتح

َوَمََلئَِكتحهح﴾   ْم  َعَلْيكح َصِّلِّ  يح ِذي  الَّ َو  ﴿هح َتَعاَل:  الثاين:،  [43]األحزاب:  َقاَل  اخلاصةح  والنوعح  هح  َخاَتِم  عَ   صَلتح ىَل 

دٍ  رسلهِ  َوَخرْيِ  َمَّ  َصىلَّ اهللح َعلْيِه َوآلِِه َوَسلَّم.   ُمح

منه- :  والصَلِة  ْبَحاَنهح هح رمحتحهح   سح َمْغِفَرتح وقيل:  َعىَل    .،  اهللِ  »َصََلةح  قال:  العالية  أيب  عن  البخاريُّ  َذَكَر  وقد 

ولِِه: َثنَا هح َعَلْيِه ِعنَْد الَََلئَِكِة«. َرسح      ؤح

ا عليه  وأمَّ هح   السَلم  وبركاتح اهللِ  ورمحةح  عليَك  السَلمح  اإلسَلِم:  بتحيِة  ُتيَتهح  عىل  ،  يعني:  السلم  صىلَّ  وإذا 

 فليجمع بْي الصَلِة والتسليم وال يقترص عىل أحِدِِها، فَل يقول: صىل   َصىلَّ اهللح َعلْيِه َوآلِِه َوَسلَّم النبيِّ 



 

 

َصلُّوَن       : ﴿إِنَّ اهللََّ َوَمََلئَِكَتهح يح  اهلل عليه فقط، وال: عليه السَلم فقط، وهذا قد دلَّت عليه اآليةح الكريمةح

َا الَّ   َعىَل النَّبِيِّ  وا َتْسلِيًَم﴾َيا َأُّيُّ                                                                                          .[56]االحزاب:  ِذيَن آَمنحوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّمح

َواِحَدًة َصىلَّ اهللَّح َعَلْيِه أنَّ رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َصىلَّ َعَِّلَّ   عن أيب هريرة الصَلَة عليه صَلٌة بصلواٍت:و-

ا« العاص  َعْْشً بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  َعَلْيِه  وعن  اهلل  َصىلَّ  َواِحَدًة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  وِل  َرسح َعىَل  َصىلَّ  »َمْن  قال: 

                                                                   َوَمََلئَِكتحهح َسْبِعَْي َصََلًة، َفْليحِقلَّ ِمْن َذلَِك َأْو لِيحْكثِْر«.  

َم َرْفٌع للدرجات وحطٌّ  -  فعن أيب طلحة األنصاريِّ   للسيئاِت: والصَلِة عىل النبيِّ َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّ

ْْشح   : قال
البِ يحَرى ِف وجِهِه  النَّْفس،  يوًما طيَِّب  اليوَم أصبَح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يا رسول اهلل؛ أصبحَت  قالوا:   ،

ْْشح 
البِ وجِهَك  ِف  يحَرى  النَّْفِس،  َريبِّ   ؟طيَِّب  ِعنِْد  ِمْن  آٍت  َأَتايِن  »َأَجل،  َوَجلَّ – قال:  َصىلَّ    -َعزَّ  َمْن  َفَقاَل: 

تَِك َصََلًة؛ َكَتَب اهللَّح َلهح ِِبَا َعْْشَ َحَسنَاٍت، َوَُمَا َعنْهح َعْْشَ َسيَِّئاٍت، َوَرَفَع َلهح   َعْْشَ َدَرَجاٍت، َوَردَّ َعَلْيَك ِمْن أحمَّ

                                                                                                                                  َعَلْيِه ِمْثَلَها«.  

موِم ومغفرٌة    والصَلِة عىل النبيِّ َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم كفايةٌ -  قال: كان   عن أحيبِّ بن كعٍب   للذنوب : للهح

، َجاءَ رسولح اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إذ اِدَفةح َها الرَّ اِجَفةح َتْتَبعح وا اهللََّ، َجاَءِت الرَّ رح َا النَّاسح اْذكح َثا الليل؛ قاَم فقال: »َيا َأُّيُّ لح   ا ذهب ثح

:  الَْْوتح بََِم فِيِه َجاَء الَْْوتح بََِم فِيِه«.  : قحْلتح أحيَبٌّ وَل اهللَِّ  َقاَل  ََلَة َعَلْيَك   َيا َرسح رح الصَّ
، َفَكْم َأْجَعلح َلَك ِمْن  إِينِّ أحْكثِ

َعَلْيَك – َصََلِت  َصََلًة  َعائِي  دح ِمْن  َلَك  َأْجَعلح  َكم  أي  َعائي،  دح ِمن  ِشْئَت«  َفَقاَل:  ؟-أي:  :   َقاَل:،  »َما  قحْلتح

بحَع؟ َلَك«. َقاَل:   الرُّ َخرْيٌ  َو  َفهح ِزْدَت  َفإِْن  ِشْئَت،  :  »َما  ْلتح َخرْيٌ  »َما   َقاَل:  النِّْصَف؟  قح َو  َفهح ِزْدَت  َفإِْن  ِشْئَت، 

:  َلَك«. قحْلتح ؟ َقاَل:  َو َخرْيٌ َلَك«. َقاَل:   َفالثُّلحَثْْيِ َفهح ِزْدَت  َفإِْن  ِشْئَت  :  »َما  قحْلتح َها   َقاَل:  لَّ َأْجَعلح َلَك َصََلِت كح

ْغَفرح َلَك َذْنبحَك«.  َقاَل: َك َويح ْكَفى َِهَّ  »إِذن تح

                        :  َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم سبٌب لِنَْيِل شفاعتِِه ملسو هيلع هللا ىلص-  والصَلِة عىل رسوِل اهللِ-

َعْمٍرو ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  «.  َعْن  َفاَعةح الشَّ َلهح  َحلَّْت  اْلَوِسيَلَة  ِِلَ  َسَأَل  »َفَمْن   : ولح َيقح ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َسِمَع                                                                                                                             َأنَّهح 

 
ِ
ْرَداء الدَّ َأيِب  َأْدَرَكتْ  وَعْن  ا  َعْْشً ْمِِس  يح َوِحَْي  ا  َعْْشً ْصبِحح  يح ِحَْي  َعَِّلَّ  َصىلَّ  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللَِّ  ولح  َرسح َقاَل  هح  َقاَل: 

                                                                                            َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمِة«.

والصَلِة عىل رسوِل اهللِ َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم: سبٌب لعرِض اسِم الحصِّلِّ عىل رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َفَعْن َأيِب -

َل يِب َمَلكًا ِعنَْد قَ  ، َفإِنَّ اهللَ َوكَّ ََلَة َعَِّلَّ وا الصَّ رح
ْولح اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْكثِ يِق َقاَل: َقاَل َرسح دِّ ي،  َبْكٍر الصِّ َفإَِذا َصىلَّ َعىَلَّ  َْبِ

ََلٍن َصىلَّ َعَلْيَك   ! إِنَّ فحََلَن اْبَن فح دح َمَّ تِي، َقاَل ِِل َذلَِك الََْلك: َيا ُمح ٌل ِمْن أحمَّ اَعَة«َرجح     السَّ



 

 

عىل-    طالٍب والصَلِة  أيب  بن  عِّلِّ  عن  الدعاء:  إجابِة  ِف  سبٌب  أهنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  رسول     قال:  
ٍ
َعاء دح لُّ  »كح

وٌب َحتَّى يحَصىلَّ َعىَل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«. ابن عمر ))كل دعاء موقوف بْي السَمء واألرض ال يصعد منه يشء    َُمْجح

                                                                                       حتى تصِّل عىل نبيك ملسو هيلع هللا ىلص((

اجلنِة:  - إل  دليٌل  النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ابن عباسٍ والصَلة عىل  َعَِّلَّ   عن  َلَة  الصَّ َنِِسَ  »َمْن  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  قاَل رسولح  قاَل: 

ِذي   َخطَِئ َطِريَق اجْلَنَِّة«.  َرة الَّ مْحَن بن َسمح اِط، َواجلََواِز َعَلْيِه ِْلَِديِث َعْبد الرَّ َ َا َسَبٌب لَِتْثبيِت الَقَدِم َعىَل الرصِّ َأهنَّ

النَّبِيِّ  ؤَيا  رح ِف  الحَسيِّب  بن  َسِعيد  َعنْهح  وآله  – َرَواهح  عليه  اهلل  تِي  -وسلمصىل  أحمَّ ِمْن  ًَل  َرجح »َوَرأْيتح  َوفِيِه:  ؛ 

هح َعِِّلَّ َفَأَقاَمْتهح َعىَل َقَدَمْيِه  َيْزَحفح  اِط َوَُيْبحو َأْحَياًنا َوَيَتَعلَّقح َأْحَياًنا، َفَجاَءْتهح َصََلتح َ «. َعىَل الرصِّ  َوَأْنَقَذْتهح

 

 

 

 واْلمد هلل رب العالْي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


