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افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « الصلاة على النبي
إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

ﷺ :معناه�ا وفضله�ا وثمراته�ا» جلمه�ور القراء من الس�ادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

فه�ذه رس�الة موج�زة يف الصلاة على النب�ي ﷺ ،وبيان

معناه�ا ،وفضله�ا ،وتع�داد أش�هر صيغه�ا ،وتبي�ان بع�ض
ٍ
وط�رف م�ن
مواطنه�ا ،وذك�ر يشء م�ن فوائده�ا وثمراهت�ا،

أحكامه�ا ،نقدمها بين يدي مجه�ور املس�لمني لتذكرهم هبذا

األمر اليسري أداؤه ،الكبري أجره وثوابه ،لعلنا نصل بإذن اهلل إىل

حمبة رس�ول اهلل ﷺ حمبة تفوق حبنا ألنفس�نا وأهلينا وأموالنا،
ولنحق�ق بذلك حلاوة اإليامن ب�أن يكون اهلل ورس�وله أحب
إلينا مما سوامها.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله،

وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام ،ويف
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويش�جع

أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على س�يد
املرس�لني نبين�ا حممد وعىل آله املطهري�ن ،وريض اهلل تعاىل عن
أصحابه أمجعني ،والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
ف�إن من عالم�ات حمبة الرس�ول ﷺ واحرتام�ه وتوقريه
َ
واالش�تغال بالصلاة
اإلكث�ار م�ن ذك�ره ﷺ،
وتعظيم�ه:
َ
والسلام علي�ه ﷺ ،فذلك م�ن أعظ�م القربات ،وم�ن ِّ
أجل
أس�باب اخلريات والس�عادات للعباد يف الدني�ا واآلخرة؛ ألنه
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يدخ�ل ضم�ن ِّ
الذك�ر املندوب ال�ذي أمرن�ا اهلل به ،وب�دأ فيه
بنفس�ه ،وثنَّ�ى بمالئكته املس�بحة ب ُق ِ
دس�ه ،وأم�ر املؤمنني من
ِّ
احلض هلم عىل املبادرة إىل تنفيذ
عب�اده تعمي ًام ،وذلك من باب ّ
ه�ذا األم�ر العظي�م ،فق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾
[األحزاب.]56 :
ّ
وأجل ُشعب اإليامن،
والصالة عىل النبي ﷺ من أعظم
حمب� ًة له ،وأدا ًء حلقه ،وتوقير ًا وتعظي ًام له ﷺ ،واملواظب ُة عليها
من باب أداء شكره ﷺ ،وشكر ُه واجب.
فلذا وجب أن يكون ح ُّقه ﷺ من حمبتنا؛ أوىف وأزكى من
حمبتنا ألنفسنا وأوالدنا وآبائنا وأهلينا وأموالنا أمجعني.
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وال ش�ك أن للصلاة على النب�ي ﷺ منزل�ة كبيرة يف
اإلسلام ،وق�د أمر اهلل تع�اىل بالصالة عىل النب�ي ﷺ يف كتابه
العزي�ز ،ووردت يف الس�نة املطه�رة أحادي�ث كثيرة يف فضل
الصالة عىل النبي ﷺ.
وهذا البحث هي�دف إىل التعريف بالصالة عىل النبي ﷺ
ومعناه�ا وفضلها وصيغها الواردة يف الس�نة املطهرة ،ومعرفة
فضائلها يف الكتاب والس�نة املطهرة ،وما يتعلق هبا من أحكام
ودالالت ،وحث املسلمني (ذكور ًا وإناث ًا) بمختلف أعامرهم
عىل اإلكثار من الصالة عىل النبي ﷺ.
ُ
أس�أل اهللَ تع�اىل أن ينف�ع املس�لمني واملس�لامت بما
كتب�ت ،وأن يتقبل�ه من�ي بقب�ول حس�ن ،وأن جيعل�ه خالص� ًا
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لوجه�ه الكريم ،وس�بب ًا لني�ل ش�فاعة نبيه صاحب الش�فاعة
العظم�ى ي�وم يق�وم الن�اس ل�رب العاملين ،وآخ�ر دعوان�ا
أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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متهيد
أرسل اهلل س�بحانه وتعاىل سيدنا حممد ًا ﷺ للناس رمحة،

و َأ ِ
نع�م به ﷺ م�ن رمحة ،ق�ال اهلل تع�اىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ﴾ [األنبياء.]107 :
وقد قال النبي ﷺ عن نفسه« :إنَّام أنا رمح ٌة مهداة»(((.
وإنام كان إرساله ﷺ إىل الناس أعظم منّة امتن اهلل هبا عىل
عب�اده؛ ألن يف ذل�ك نجاة  -مل�ن وفقه اهلل وه�داه منهم -من
دخول النار واخللود فيها.
((( أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب ( )190/2برقم (،)1160
واحلاك�م يف املس�تدرك ( )91 /1برق�م ( )100وقال :صحيح

عىل رشطهام ،ووافقه الذهبي.
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ومل�ا كانت منزل�ة النبي ﷺ عند ربه هب�ذه املرتبة ،وكانت
حاج�ة الناس إليه هبذه الدرج�ة ،فقد أوجب اهلل لنبيه ﷺ عىل
هذه األمة مجلة من احلقوق والواجبات منها:
 -1ما يتصل بجانب الرسالة التي بعث هبا:
أ -تصديق�ه فيام ج�اء به ،وأن ما جاء ب�ه من عند اهلل حق
جيب اتباعه.
ب -طاعت�ه واتب�اع رشيعت�ه :فيج�ب على اخلل�ق اتباع
رشيعته وااللتزام بسنته مع الرضا بام أمر به مع التسليم.
 -2ومنها ما يتعلق خاصة بشخص الرسول ﷺ تفضي ً
ال
وتكري ًام من اهلل له :كمحبته وتعظيمه ﷺ.
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املقص�ود باملحب�ة الرشعية :هو حمب�ة اهلل س�بحانه وتعاىل
وحمبة رسوله ﷺ وكل ما يدخل يف فلكها ويدور يف حمورها(((.
ومل�ا كانت هذه املحبة هي إح�دى احلقوق الواجبة للنبي
ﷺ على أمت�ه ،فقد جع�ل اهلل هذه املحب�ة فوق حمبة اإلنس�ان
لنفسه وأهله وماله وولده والناس أمجعني.
((( حقوق النبي ﷺ عىل أمته (.)278/1
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وأما حمبة الرس�ول فتقتيض حتقيق املتابعة له ﷺ وموافقته

يف حب املحبوبات وبغض املكروهات؛ ألن حمبته ﷺ متفرعة

عن حمبة اهلل تعاىل وتابعة هلا.

فم�ن أح�ب اهلل ورس�وله حمب�ة صادق�ة من قلب�ه أوجب

ل�ه ذل�ك أن حي�ب بقلب�ه م�ا حيب�ه اهلل ورس�وله ،ويك�ره م�ا
يكرهه اهلل ورس�وله ،ويرىض ما يرىض اهلل ورسوله ،ويسخط

م�ا يس�خط اهلل ورس�وله ،وأن يعم�ل بجوارح�ه بمقتضى
هذا احلب والبغض.

فتل�ك املحبة هي إحدى احلق�وق الواجبة للنبي ﷺ عىل

خ�ص اهلل عز وجل نبيه حممدً ا ﷺ بحقوق عىل ُأمته
أمت�ه ،فقد
ّ
منه�ا :حمبته واتباعه واألخذ بس�نته وتعظيم�ه و كثرة صالهتم

علي�ه؛ تفضل ً
ا م�ن اهلل عز وج�ل وتكري ًام؛ فعلين�ا حفظ تلك

احلقوق والقيام هبا(((.

•

•

•

((( انظر :حقوق النبي ﷺ عىل أمته (.)301 ،276 ،35 ،6 /1
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املبحث األول
معنى الصالة والسالم والتربيك على النيب ﷺ
أو ًال :معنى الصالة على النيب ﷺ:
أ -الصلاة يف اللغة :هي الدع�اء ،وقيل :الصالة يف اللغة
مشتركة بني الدعاء والتعظي�م والرمحة والربكة ،ومنه« :اللهم

َص ِّل عىل ِ
آل أيب َأ ْوفىَ »((( ،أي بارك عليهم أو ارمحهم(((.

ب -الصالة عليه يف الشرع :الدعاء له بصيغة خمصوصة
والتعظيم ألمره(((.
((( أخرج�ه البخاري يف صحيحه برقم ( ،)3933 ،1426ومس�لم
يف صحيحه برقم (.)1078

((( انظ�ر :مف�ردات يف غري�ب الق�رآن ،ص ،233-302الكلي�ات
 ،15/1املصباح املنري (.)346/1

((( املوسوعة الفقهية الكويتية (.)234 /27
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 -1ق�ال القرطبي  -رمحه اهلل تعاىل  :-الصالة عىل النبي
ﷺ من اهلل تعاىل :رمحته ورضوانه وثناؤه عليه عند املالئكة.
ومن املالئكة :الدعاء له واالستغفار.
ومن األُ َّمة  :الدعاء له ،واالستغفار ،والتعظيم ألمره(((.
 -2ق�ال احلاف�ظ ابن حج�ر – رمحه اهلل تع�اىل « :-وقال
حلليمي يف ُّ
الش�عب :معنى الصالة على النبي ﷺ (تعظيمه)،
ا َ

فمعن�ى قولن�ا :اللهم ِّ
صل على حممدَ ( :ع ِّظ ْم حمم�د ًا) ،واملراد

تعظيم�ه يف الدنيا بإعلاء ذكره ،وإظهار دين�ه وإبقاء رشيعته،
ويف اآلخ�رة بإجزال مثوبته ،وتش�فيعه يف أمته ،وإبداء فضيلته

باملقام املحمود .وعىل ه�ذا فاملراد بقوله تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ﴾
[األحزاب ]56 :ادعوا ربكم بالصالة عليه ،انتهى»(((.
((( انظر :تفسري القرطبي .232/14
((( فتح الباري .156/11
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وق�ال أيض ًا« :قال أبو العالية :صلاة اهلل ثناؤه عليه عند
املالئك�ة ،وصالة املالئكة الدعاء .أخرجه ابن أيب حاتم .وقال
ربكُ�ون ،أي يدع�ون
اب�ن عب�اس ريض اهلل عنهما :يصل�ون ي ِّ

له بالربكة»(((.

 -3وق�ال اب�ن القي�م  -رمحه اهلل تع�اىل « :-ب�ل الصالة
املأم�ور هب�ا فيها (أي يف اآلي�ة) هي الطلب م�ن اهلل ما أخرب به
ع�ن صالته وصلاة مالئكته ،وهي ثناء علي�ه وإظهار لفضله
وس�مي هذا السؤال والدعاء
ورشفه ،وإرادة تكريمه وتقريبهُ ،

منا نحن «صالة» عليه لوجهني:

أحدمه�ا :أن�ه يتضمن ثناء املصلي عليه واإلش�ادة بذكر
رشفه وفضله ،واملحبة.
والوج�ه الث�اين :أن ذل�ك ُس�مي من�ا صلاة لس�ؤالنا
((( فتح الباري .533/ 8
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م�ن اهلل أن يصلي عليه؛ فصلاة اهلل عليه هي« :ثن�اؤه وإرادته
لرف�ع ذكره وتقريب�ه ،وصالتنا نحن عليه س�ؤالنا اهلل تعاىل أن
يفعل ذلك به»(((.
ثانيًا :معنى التسليم على النيب ﷺ:
(السلام
السلام :اس�م من أسماء اهلل احلس�نى :ومعنى َّ
علي�ك) :ال خل�وت م�ن اخلريات والبركات ،وس�لمت من
املكاره واآلفات.
ق�ال احلاف�ظ اب�ن حج�ر – رمح�ه اهلل تع�اىل « :-ثبت يف
السالم:
السالم ،املؤمن ،املهيمن .ومعنى َّ
القرآن يف أسامء اهللَّ :
املس� ِّلم
املس� ِّلم لعب�اده ،وقيلَ :
الس�امل م�ن النقائص ،وقي�لَ :
َّ
عىل أوليائه»(((.
((( انظر :جالء األفهام ،ص.81
((( فتح الباري (.)13 /11
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ث�م ق�ال  -رمحه اهلل تع�اىل  -بعد ذلك« :وق�د اختلف يف

السالم :فنقل ِعياض أن معناه :اسم اهلل  -أي كالءة اهلل
معنى َّ
عليك وحفظ�ه ،كام يقال :اهلل معك و ُمصاحبك ،وقيل :معناه

أن اهلل مطل�ع عليك فيام تفعل ،وقيل :معناه أن اس�م اهلل ُيذكر

على األعمال توقع� ًا الجتماع مع�اين اخليرات فيه�ا ،وانتفاء
عوارض الفساد عنها ،وقيل :معناه السالمة»(((.
ثالثًا :معنى «الربكة والتربيك» على النيب ﷺ:
التبرك لغة :طل�ب الربكة ،والربكة هي :النَّماء والزيادة،
ُّ

والتربيك :الدعاء لإلنس�ان بالربكة .ويقال :باركه اهلل ،وبارك
فيه ،وبارك عليه.
فقول�ه« :وبارك عىل حمم�د وعىل آل حممد كام باركت عىل
آل إبراهي�م» ،هو دعاء يتضمن س�ؤال اهلل تعاىل أن يعطي نبيه
((( فتح الباري (.)13 /11
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ﷺ وآله من اخلري والربكة ما أعطاه اهلل إلبراهيم عليه السلام
وآل إبراهيم ،وإدامته وثبوته ومضاعفته له وزيادة(((.
ق�ال اإلم�ام الن�ووي – رمح�ه اهلل تعاىل « :-ق�ال العلامء:
معنى الربكة هنا :الزيادة من اخلري والكرامة ،وقيل :هو بمعنى
التطهري والتزكية»(((.
•

•

•

((( انظر :جالء األفهام البن القيم (ص .)302

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)125 /4
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املبحث الثاني
فضل الصالة على النيب ﷺ يف القرآن الكريم
ق�ال اهلل تع�اىل يف كتابه الكري�م﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾
[األحزاب.]56 :
ق�ال الش�يخ ت�اج الدي�ن الفاكه�اين – رمح�ه اهلل تعاىل :-
رشف اهلل تعاىل هبا رس�وله ﷺ
«ق�ال اب�ن عطي�ة :ه�ذه اآلي�ة َّ
وذكر منزلته».

قل�ت :وليس يف القرآن الكري�م ،وال يف غريه فيام علمت
صالة من اهلل تعاىل عىل غري نبينا ﷺ ،فهي خصيصة اختصه اهلل
تعاىل هبا دون سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم.
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وع�ن األصمع�ي ق�ال« :س�معت امله�دي على منبر
البصرة يق�ول :إن اهلل أمرك�م بأم�ر ب�دأ في�ه بنفس�ه ،وثن�ى
بمالئكت�ه ،فق�ال﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾

[األح�زاب]56 :

آثره اهلل هبا من بني الرسل ،وأحتفكم هبا من بني األمم ،فقابلوا
نعمة اهلل بالشكر»(((.
صالة اهلل تعاىل عليه لغة :ثناؤه عليه عند املالئكة ،وصالة
املالئكة :الدعاء.
قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل(((.
 -1املقص�ود من ه�ذه اآلية :أن اهلل  -س�بحانه وتعاىل -
((( الفجر املنري يف الصالة عىل البشري النذير ،للفاكهاين (ص .)5
((( تفسري ابن كثري  ،406/ 6وانظر أيض ًا :جالء األفهام ص .93
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أخبر عباده بمنزل�ة عبده ونبيه عنده يف امللأ األعىل؛ بأنه ُيثني
علي�ه عند املالئكة املقربين ،وأن املالئكة تصلي عليه .ثم أمر
تع�اىل بالصلاة والتس�ليم عليه؛ ليجم�ع الثناء علي�ه من أهل
ال َعا َملني :السفيل والعلوي مجيعا.
ف اهلل هب�ا رس�و َله  -عليه السلام -
رش َ
 -2ه�ذه اآلي�ة َّ
وذكر منزلتَه العالية عند ربه(((.
حيا َت ُه وموتَه،
َ
 -3اهلل س�بحانه أم�ر بالصلاة على النبي عق�ب إخباره
بأن�ه ومالئكت�ه يصل�ون علي�ه ،واملعن�ى أن�ه إذا كان اهلل
ومالئكت�ه يصلون عىل رس�وله؛ فصل�وا أنتم  -أهي�ا املؤمنون
علي�ه -فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتس�لموا تس�لي ًام ملا نالكم
بربكة رسالته.
((( انظر :تفسري القرطبي .232/ 14
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 -4التعبير بصيغة املض�ارع (يصلون) يفيد االس�تمرار
والدوام كام هو معروف يف اللغة.
الشاهد الثاين من اآلية:
﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [األحزاب.]56 :
﴿ﭼ ﭽ﴾ :أي قولوا :اللهم صل عىل حممد وسلم.
﴿ﭾ ﭿ﴾ :أي قولوا :اللهم س�لم عىل حممد ،أو
انقادوا ألمره وحكمه انقياد ًا.
املعنى اإلمجايل:
يا أهيا الذين صدَّ قوا اهلل ورس�وله وعملوا برشعه ،ص ُّلوا
عىل رسول اهلل ،وس ِّلموا تسليماً  ،حتي ًة وتعظيماً له.
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من هدي اآلية:
 -1ص ّلوا عىل النبي ﷺ امتثاالً ألمر اهلل واقتداء بمالئكته،
وج�زاء للنبي ﷺ بع�ض حقوقه عليكم ،وتكميل ً
ا إليامنكم،
وتكفريا
وتعظيماً له ﷺ ،وحمب ًة وإكرا ًما ،وزياد ًة يف حس�ناتكم،
ً

من سيئاتكم.

 - 2وأفض�ل صيغ الصلاة عليه ﷺ ما ع ّلم به أصحابه،

كما ورد يف حديث كعب بن ُع ْج�رة ريض اهلل عنه :قال ٌ
رجل:
ي�ا رس�ول اهلل ،أما السلام عليك فق�د عرفن�اه ،فكيف نصيل
علي�ك؟ قال :قول�وا« :اللهم ِّ
صل عىل حمم�د وعىل آل حممد،
كما صليت على آل إبراهيم ،إنك محيد جمي�د .اللهم بارك عىل
حمم�د وعىل آل حممد ،كما باركت عىل آل إبراهي�م ،إنك محيد
جميد» متفق عليه(((.
((( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ( 4519و  ،)5996ومس�لم
يف صحيحه برقم (.)406
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وه�ذا األم�ر بالصلاة والسلام علي�ه مشروع يف مجيع
مجع من العلامء يف التش�هد يف الصالة ،كام
األوق�ات ،وأوجب�ه ٌ
سيأيت تفصيله.
•

•

•
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املبحث الثالث
السنة املطهرة
فضل الصالة على النيب ﷺ يف ُّ
وردت يف الس�نة املطه�رة أحاديث كثرية يف فضل الصالة
عىل النبي ﷺ ،منها:
احلديث األول:
ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

ِ
ِ
شا»(((.
َ
«م ْن َصلىَّ َع يَ َّل واحدَ ًة َصلىَّ اهلل عليه َع رْ ً
من هدي احلديث:

 -1امل�راد بالصلاة من اهلل الرمح�ة لعباده ،وأن�ه يرمحهم

رمحة بعد رمحة حتى َ
تبلغ رمحتُه ذلك العدد.
((( أخرجه مس�لم يف (صحيحه) (كتاب الصالة ،باب :الصالة عىل
النبي ﷺ بعد التشهد له) برقم .408
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 -2يضاع�ف اهلل أجر املصيل عىل النبي ﷺ عرش مرات؛
لقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [األنع�ام:

 .]160والظاهر أن هذا أقل املضاعفة.
 -3وجي�وز أن تكون الصالة عىل ظاهرها كالم ًا يس�معه
املالئكة ترشيف ًا للمصيل وتكري ًام له ،كام جاء يف احلديث« :وإن
ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه»(((.
احلديث الثاني:
أصب�ح
ع�ن أيب طلح�ة األنص�اري ريض اهلل عن�ه ق�ال:
َ

�س ،ي�رى يف وج ِه ِ
ُ
�ه البِْش�رْ ُ ،
َ ْ
رس�ول اهلل ﷺ يوم� ًا َط ِّي َ
�ب النَّ ْف ِ ُ َ
َ
أصبح�ت الي�وم ط ِّي�ب النّف�سُ ،يرى
رس�ول اهلل،
قال�وا :ي�ا
َ

وجه�ك البشر ،قالَ « :أج ْ�ل ،أتاين ٍ
عز َّ
َ
وجل
يف
آت ِم�ن ربيِّ َّ
َ
ُ
((( انظر :رشح النووي عىل مسلم125/4
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«م ْن صَّل�ىَّ
عليك ِم ْن ُأ َّمتِ َ
َ
ش
ك صال ًة َكت َ
فق�الَ :
َ�ب اهللُ ل ُه هبا َع رْ َ
ْش� درج ٍ
ٍ
ٍ
ات،
�ع ل ُه َع رْ َ َ َ َ
ش س� ِّيئاتَ ،و َر َف َ
َح َس�نات ،وحما عن� ُه َع رْ َ

ورد ِ
عليه مث َلها»(((.
َ َ َّ

رشح معاين بعض الكلامت:
 « -1أتانيِ ٍ
آت ِم ْن ربيِّ :» هو جربيل عليه السالم.
رش » :أي :آثار الفرح والرسور «يف وجهه» ،أي:
 « -2البِ ُ
الئح يف برشته.
 « -3ع رْش درج ٍ
ات » :أي :رتب ًا عالية يف اجلنة.
َ َ ََ َ
 « -4ورد ِ
عليه ِمث َلها » :أي :رمحة وضاعف أجره.
َّ
((( أخرج�ه أمحد يف مس�نده ( )29 /4برقم ( ،)16399والنس�ائي
يف س�ننه (املجتب�ى) ( )50 /3برق�م ( )1295وغريمه�ا،
واللفظ ألمحد.
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ما يستفاد من احلديث:
 -1الصلاة م�ن العب�د ،ه�ي طل�ب التعظي�م والتبجيل
جلناب املصطفى ﷺ.
 -2ه�ذه البش�ارة راجع�ة يف احلقيقة إىل األم�ة ،ولذلك

ظهر البِشرْ ُ يف أسارير وجهه عليه الصالة السالم.

 -3الصلاة عىل رس�ول اهللﷺ ،هي جتدي�د اإليامن باهلل
أوال ،ثم بالرسالة ،ثم بتعظيمه.
احلديث الثالث:
ع�ن أيب ال�درداء ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل ﷺ:

�ح َع رْش ًا وحني ُي ْميس َع رْ
ْش� ًا َأ ْد َر َك ْت ُه
عل حني ُي ْصبِ ُ
«م ْ
َ
�ن صلىَّ يَ َّ

شفاعتي يو َم القيامة»(((.

((( أخرج�ه اب�ن أيب عاص�م يف كت�اب الصلاة عىل النب�ي ﷺ برقم
( ،)61والطبراين يف املعج�م الكبير ،ومل أج�ده يف املطبوع= ،
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َ
«أدركت� ُه ش�فاعتي ي�وم القيامة» :أي تدركه فيها ش�فاعة

خاصة غري العامة.

الشاهد األول من احلديث:
عيل حني ُي ْصبِ ُح َع رْش ًا وحني ُي ْميس َع رْش ًا».
َ
«م ْن صلىَّ َّ
الشاهد الثاين من احلديث:
ِ
َ
القيامة».
«أ ْد َر َك ْت ُه َشفاعتي َي ْو َم
من هدي احلديث:
 -1يف ه�ذا احلدي�ث دالل�ة على رشف هذه العب�ادة من

تضعيف صالة اهلل ،وتكفري السيئات ،ورفع الدرجات.

 - 2وفيه دليل عىل فضل الصالة والسالم عىل النبي ﷺ،

ِّ
وأجل األذكار.
وأنه من أفضل األعامل،

= ق�ال اهليثمي يف جمم�ع الزوائ�د (« :)120/10رواه الطرباين
بإسنادين ،وإسناد أحدمها جيد ،ورجاله ُوثقوا».
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 -3إن مل يك�ن للصلاة علي�ه ﷺ ث�واب إال رج�اء
شفاعته لكفى.
 -4من مواطن الصالة عليه ﷺ أول النهار وآخره.
احلديث الرابع:
ُ
رسول اهللِ ﷺ إِذا
عن ُأبيَ بن كعب ريض اهلل عنه قال :كان
ذهب ُث ُلثا ال َّل ِ
َّاس اذكُروا اهللَ اذكُروا اهلل،
يل قا َم فقال« :يا هُّأيا الن ُ
َ

ِ
اج َف ُة تتبعها الر ِ
الر ِ
املوت بام
املوت بام فيه ،جاء ُ
اد َف ُة ،جاء ُ
جاءت َّ
ُ َّ

ِ
َ
َ
عليك َفك َْم
الصال َة
قلت :يا
فيه» ،قال ُأبيَ ٌّ ُ :
رسول اهللِ إِنيِّ ُأكْث ُر َّ

الر ُب َع،
َأ ْج َع ُل َلك ِم ْن صاليت؟ فقال« :ما ِش�ئ َ
ْت» ،قالُ :ق ْل ُتُّ :

ف ،قال:
ْت َفإِ ْن ِز ْد َت فهو َخ رْ ٌي لك»ُ ،ق ْل ُت :الن ِّْص َ
قال« :ما ِشئ َ

فهو َخ رْ ٌي لك» ،قالُ :ق ْل ُتَ :فال ُّث ُل َثينْ ِ  ،قال:
«ما ِشئ َ
ْتَ ،فإِ ْن ِز ْد َت َ
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ْتَ ،فإِ ْن ِز ْد َت فهو َخ رْ ٌي َل َ
ك»ُ ،ق ْل ُتَ :أ ْج َع ُل لك صاليت
«ما ِش�ئ َ

ك َذ ْن ُب َ
كَ ،و ُي ْغ َف ُر َل َ
ُك َّلها قال« :إذن ُتكْفى همَ َّ َ
ك»(((.
الشاهد األول من احلديث:

َ
«أ ْج َع ُل لك صاليت ُك َّلها» :أي :أجعل دعائي الذي أدعو

به لنفيس ك َّله لك.

الشاهد الثاين من احلديث:
ك َذ ْن ُب َ
كَ ،و ُي ْغ َف ُر َل َ
«إذن ُت ْك َفى همَ َّ َ
مهك
ك» :أي :تُكفى ما أ ّ

من أمر دينك ودنياك ،وغفر اهلل ذنبك.
ما يستفاد من احلديث:

 -1في�ه دالل�ة عىل أن اجله�ر بالذكر والتس�بيح يف آخر
الليل ال بأس به؛ إليقاظ النائمني.
((( أخرجه الرتمذي يف (س�ننه) برق�م ،2457وقال الرتمذي بعده:
هذا حديث حسن ،وأخرجه أيض ًا غريه.
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املسلم بالصالة عىل النبي ﷺ يكفي يف قضاء
 -2اشتغال ْ

حوائجه ومهامته.

مهه س�لم من حمن الدني�ا وعوارضها،
« -3م�ن كفاه اهلل َّ

اهلم وإن كانت يسيرة ،ومن
ألن كل حمن�ة ال ب�د هلا من تأثير ّ

غفر اهلل ذنبه سلم من حمن اآلخرة»(((.

اهلم
 -4من مواطن الصالة عليه ﷺ واإلكثار منها :عند ّ

والشدائد ،وطلب املغفرة.
احلديث اخلامس:

ع�ن علي ب�ن احلسين ،ع�ن أبي�ه احلسين ريض اهلل
ِ
عنه�م عن النبي ﷺ ،قال« :إِ َّن ِ
البخ َ
فلم
يل َم ْ
�ن ُذك ْر ُت عندهْ ،

ُي َص ِّل َع يَ َّل»(((.

((( حتفة الذاكرين ،ملحمد بن عيل الشوكاين ،ص.42

((( أخرج�ه أمحد يف مس�نده برق�م ( ،)1736والرتمذي يف (س�ننه)
برق�م (،)3546وق�ال الرتم�ذي بع�ده :هذا حديث حس�ن =
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املعنى اإلمجايل للحديث:
ِّ
يص�ل عليه عندم�ا ُيذكر
وص�ف رس�ول اهلل ﷺ م�ن مل
النب�ي ﷺ بالبخل؛ «ألن�ه بامتناعه من الصلاة عليه قد
عن�ده
ُّ

ش�ح وامتن�ع من أداء ٍ
حق يتعني علي�ه أداؤه امتثاالً لألمر ،وملا
َّ
فيه من مكافأة جزئية ملن كان س�بب ًا يف سعادته األبدية؛ وهو يف

ش�ح وبخل عن نفس�ه ،ومنعها م�ن أن يصل إليها
احلقيقة إنام ّ
عطا ٌء عظيم من ثواب الصالة عىل النبي ﷺ»(((.
ما يستفاد من احلديث:
 -1ي�دل ظاهر احلديث على وجوب الصلاة عليه كلام
ُذكر ﷺ.
= صحي�ح ،وصحح�ه احلاك�م يف املس�تدرك ( )734 /1برقم

( )2015ووافق�ه الذهبي ،و ابن حبان يف صحيحه (اإلحس�ان
 )190 /3برقم (.)909

((( دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني.
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 -2أن فائ�دة األم�ر بالصلاة علي�ه مكافأت�ه ﷺ على

إحسانه ،وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ُذكر.

 -3الصالة عليه ُرشعت إلظهار حمبته واحرتامه وتوقريه
وتعظيمه ﷺ.
احلديث السادس:
ع�ن ابن مس�عود -ريض اهلل عنه  -ع�ن النبي ﷺ قال:

ِ
ِ
ِ
احني فيِ الأْ
السال َم»(((.
«إِ َّن هلل مالئ َك ًة َس َّي َ
رض ُي َب ِّلغوين من ُأ َّمتي َّ
رشح ألفاظ احلديث:

ِ
ِ
األرض» :أي :قس�م م�ن
احني يف
«إِ َّن هلل مالئكَ� ًة َس� َّي َ

املالئك�ة يطوف�ون يف األرض (يف البر والبحر واجل�و)؛ لكي
((( أخرج�ه أمح�د يف مس�نده برق�م ( 3666و  4210و ،)4320
والنس�ائي يف س�ننه (املجتبى) برق�م ( ،)1282واب�ن حبان يف

صحيحه (اإلحسان  )195 /3برقم ( .)914وصححه احلاكم
يف املستدرك ( )456 /2برقم ( ،)3576ووافقه الذهبي.
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يوصل�وا سلام وصلاة كل من س�لم وصىل عىل خير األنام
حممد ﷺ.
السلا َم» :أي :من التبليغ ،أو اإلبالغ،
« ُي َب ِّلغوين من ُأ َّمتي َّ
عيل من أمتي.
يبلغوين صالة من صىل َّ
ما يستفاد من احلديث(((:
املس ِّلم عىل املصطفى ﷺ
 -1يدل احلديث عىل أن سلام َ
يبلغه يف قربه.
 -2يف احلديث إشارة إىل حياته الربزخية الالئقة به ﷺ،
وفرحه ببلوغ سالم أمته عليه.
((( انظ�ر :دلي�ل الفاحلني لط�رق رياض الصاحلين  ،193/7مرقاة
املفاتي�ح رشح مش�كاة املصابي�ح ،743/2صحي�ح ابن حبان،

وغريه
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ُّ
والسلام علي�ه ،وفيها
-3
احل�ث والرتغي�ب يف َّ
الصالة َّ
تعظي�م ل�ه ﷺ وإجالل ملنزلته؛ حيث س�خر اهلل تعاىل املالئكَة
الكرام هلذا َّ
الشأن اجلليل.
 -4الرتغي�ب يف االكث�ار من الصالة علي�ه ﷺ« ،فإنه إذا

ِ
صالة م ْن صلى عليه تبلغه كان ذلك
كان�ت صال ٌة واحدة ِم ْن
منشط ًا له أعظم تنشيط»(((.
احلديث السابع:
ع�ن َفضا َل� َة ب�ن ُع ٍ
بي�د ريض اهلل عن�ه يق�ول :س�مع
ال يدعو يف الصالة ،ومل ِ
عز َّ
ُ
رسول اهلل ﷺ رج ً
وجل،
يذكر اهلل َّ
رس�ول اهلل ﷺَ « :ع ِ
ُ
ومل ُي ِّ
ج َل هذا» ثم
النبي ﷺ فقال
صل عىل ِّ

ِ
دع�ا ُه فقال له ولغيره« :إذا صَّل�ىَّ َأ َحدُ كُم فليب�دأ بِ
تحميد ر ِّبه
((( حتفة الذاكرين ،للشوكاين ،ص.38
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ِ
وال َّث ِ
ش�اء»(((.
علي�هُ ،ث َّم لِ ُي َص ِّل على النَّبِ ِّيُ ،ث َّم لِ َيدْ ُع بعد بِام
ن�اء
َ

ويف رواي�ة :وس�مع رس�ول اهلل ﷺ رج ً
ال يصليَ ،ف َم َّجدَ اهلل،
«ادع
ومح�ده ،وصىل على النب�ي ﷺ؛ فق�ال رس�ول اهلل ﷺ:
ُ

وس ْل ُت ْع َط»(((.
جُ َت ْ
بَ ،
معاين بعض الكلامت:
« َع ِ
ج َل هذا» :أي :اس�تعجل بدعائه قبل تقديم األمرين:
محد اهلل ،والصالة عىل نبيه ﷺ.
«رجلاً يدعو يف صالتِ ِه»َ :أي :يف ِ
آخر صالتِه أو بعدَ ها.
َ ُ َ
((( أخرجه أمحد يف مسنده برقم ( ،)23937وأبو داود يف سننه برقم
( ،)1481والرتم�ذي يف س�ننه برق�م ( )3477وقال :حديث
حسن صحيح.

((( أخرجه النسائي يف سننه (املجتبى) برقم ( ،)1284وابن خزيمة
يف (صحيح�ه) برقم ( ،)709من حديث فضالة بن عبيد ريض

اهلل عنه.
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ما يستفاد من احلديث:
 -1اس�تحباب ب�دء الدع�اء باحلم�د هلل ،والصلاة على
نبيه ﷺ.
 -2تعلي�م اجلاه�ل وذم اإلرساع يف الصلاة ،ووج�وب
التش�هد األخير والقع�ود ل�ه ،واألم�ر بالصلاة على النب�ي
ﷺ فيه.
 -3ج�واز الدعاء يف الصالة من خيري الدنيا واآلخرة؛
لقوله( :بام شاء).
 -4من أركان الدعاء املس�تجاب :مح�د اهلل والثناء عليه،
والصالة عىل رسوله حممد ﷺ أول الدعاء وآخره.
 -5من مواطن الصالة عىل النبي ﷺ ،عند الدعاء.
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احلديث الثامن:
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال :قال رس�ول اهلل
عن ّ
ٍ
ﷺُّ :
وب حتى ُي َص يِّ َل عىل النبي ﷺ»(((.
«كل ُد َعاء محَْ ُج ٌ
معاين بعض الكلامت:

ٍ
ُّ
وب» :أي:عن القبول.
«كل ُد َعاء محَْ ُج ٌ
«حتى ُي َص يِّ َل» :أي :حتى يصيل الدّ اعي عىل النبي ﷺ.
ما يستفاد من احلديث:
 -1ال يرف�ع الدعاء إىل اهلل حتى يس�تصحب الداعي معه

الصالة عليه ﷺ؛ إذ هي الوسيلة إىل اإلجابة؛ لكوهنا مقبولة.

((( رواه أب�و عب�د اهلل حمم�د بن خمل�د يف (املنتقى م�ن أحاديثه) برقم
( )40من حديث عيل ريض اهلل عنه مرفوع ًا ،وأخرجه الطرباين
يف املعجم األوس�ط برق�م ( ،)721والبيهقي يف ُش�عب اإليامن
برقم ( )1474موقوف ًا عليه ،وزادا« :حتى يصليِّ عىل حممد وآل
حمم�د « .وق�ال اهليثمي يف جمم�ع الزوائ�د (« :)160 /10رواه
الطرباين يف األوسط ،ورجاله ثقات».
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 -2الصلاة على النب�ي ﷺ مطلوب�ة يف الدع�اء ،وه�و

حمجوب بدوهنا.

 -3الصلاة على النب�ي ﷺ قبل الدع�اء وبعده؛ س�بب

الستجابة الدعاء.

 -4إذا س�ألت اهلل حاجة فاب�دأه بالصالة عىل النبي ﷺ،

ث�م ادع بما ش�ئت ،ثم اخت�م بالصالة علي�ه ،فإن اهلل س�بحانه

بكرمه يقبل الصالتني ،وهو أكرم من أن يدع ما بينهام(((.
احلديث التاسع:

ع�ن عب�د اهلل ب�ن مس�عود ريض اهلل عن�ه ،ق�ال :ق�ال
ِ
رس�ول اهلل ﷺ« :إِ َّن أوْلىَ الن ِ
�م
أكثر ُه ْ
َّ�اس يب ي�و َم القيام�ة ُ

عيل صالةً»(((.
َّ

((( انظر :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .291/3

((( أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه برق�م (،)484وق�ال :ه�ذا حدي�ث
حس�ن ،وأخرج�ه اب�ن حب�ان يف صحيح�ه (اإلحس�ان) برق�م

( ،)911وغريمها.
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معاين بعض الكلامت:

«إِ َّن ْأوىل الن ِ
َّ�اس» :أي :أقرهب�م من�ي منزل�ة يف اجلن�ة ،أو

أحقهم بشفاعتي يوم القيامة.

عيل صلاةً» :أي :يف الدني�ا؛ ألن كثرة الصالة
«أكثر ُه ْ
ُ
�م َّ

تدل عىل ص�دق املحبة له ﷺ ،والرغبة يف جماورة النبي ﷺ يف
اجلنة ،ونيل شفاعته ،واملداومة عىل اخلري واحلرص عليه.
الشاهد من احلديث:
عيل صالةً».
ُ
«أكثر ُه ْم َّ
من هدي احلديث:
 - 1استحباب كثرة الصالة عىل النبي ﷺ.
 -2االستكثار من الصالة عليه ﷺ يورث صدق املحبة؛
فتك�ون من�ازل املؤمنين يف اآلخرة من�هﷺ بحس�ب تفاوهتم
يف ذلك.
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 -3أكثر املسلمني صالة عليه ﷺ هم أهل احلديث ورواة
الس�نة املطه�رة؛ فإن م�ن عادهت�م وعملهم الصالة والسلام

علي�ه ﷺ عن�د كل حديث ،وال يزال لس�اهنم رطب ًا بذكره ﷺ

قوالً وفعالً.

احلديث العاشر:
ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل

جل�س ق�وم جملس� ًا مل يذك�روا اهلل في�ه ،ومل ُي َص ُّل�وا
ﷺ« :م�ا
َ

وإن ش�اء
فإن ش�اء عذهبمْ ،
على نبيه�م ،إالَّ كان عليه�م تِ َرةْ ،
غفر هلم»(((.

[ شرَْ ُح الغريب ]:

« تِ َر ًة » أيَ :حسرْ َ ًة َونَدَ ا َم ًة يوم القيامة.
((( أخرج�ه الرتمذي يف س�ننه برقم ( ،)3380وق�ال :هذا حديث
حس�ن ،وصحح�ه احلاك�م يف املس�تدرك ( )735/1برق�م

( ،)2017ووافقه الذهبي.
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معاين بعض الكلامت:
قوله« :ومل يصلوا عىل نبيهم» ختصيص بالصالة عىل النبي

ﷺ بعد تعميم لذكر اهلل.

قول�ه« :إال كان» أي :كان ذلك املجلس «عليهم تِرة ،فإن

ش�اء عذهبم» وحيتم�ل أن يصدر من أهل املجل�س ما يوجب

العقوبة من حصائد ألسنتهم.

قول�ه« :وإن ش�اء غف�ر هل�م» أي :كرم� ًا م�ن اهلل تع�اىل

وفض ً
ال ورمحة.

ما يستفاد من احلديث:
 -1دل ه�ذا احلدي�ث الرشيف عىل أن ذكر اهلل س�بحانه،

وكذا الصالة عىل النبي ﷺ مطلوبان يف كل جملس.

 -2قول�ه« :ف�إن ش�اء عذهب�م ،وإن ش�اء غف�ر هل�م»

ي�دل على الرتهيب الش�ديد مل�ن ترك ذك�ر اهلل والصلاة عىل
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النب�ي ﷺ يف كل جمل�س؛ ولذل�ك اس�تدل ب�ه بع�ض العلماء
عىل الوجوب.
 -3يف احلديث إش�ارة إىل أهنم إذا ذكروا اهلل وص ُّلوا عىل
النبي ﷺ سعدوا يف الدنيا واألخرة.
 -4احل�ث عىل اس�تحباب حضور جمال�س الذكر واخلري
التي يذكر اهلل تعاىل فيها ويصىل عىل نبيه ﷺ.
•

•

•
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املبحث الرابع
من هم ُ
يب ﷺ؟
آل الن ّ
اختلف العلامء يف تسمية آل النبي ﷺ وقد ورد ذلك
عىل أربعة أقوال:
-1إهنم الذي�ن ُح ّرمت الصدقة عليهم ،وهم بنو هاش�م

وبنو عبد املطلب.

ذريته عامة وأزواجه خاصة.
-2إهنم ِّ
-3إهنم أتباعه إىل يوم القيامة.
-4إهنم األتقياء من أمته(((.
((( انظ�ر :جلاء األفهام (ص  ،)210فتح الباري (،)160 /11
القول البديع (ص .)89
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والراج�ح م�ن أقوال العلماء ه�و الق�ول األول والقول
الثاين؛ لألدلة اآلتية:
أ  -ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عنه قال :كان رس�ول اهلل

ﷺ ُيؤت�ى بالنَّخي�ل عن�د رِصام�ه ،فيج�يء هذا بتم�رة ،وهذا
بتمرة؛ حتى يصري عنده كوم ِم ْن متر ،فجعل احلس�ن واحلسين

ريض اهلل عنهام يلعبان بذلك التمر ،فأخذ أحدمها مترة فجعلها
يف فيه ،فنظ�ر إليه النبي ﷺ فأخرجها من فيه ،فقال« :أعلمت

أن آل ٍ
حممد ال يأكلون الصدقة»(((.
[ شرَْ ُح ا ْلغ َِر ِ
يب ]:

رِ
«صام النخل» أي :قطف ثامرها.

«ال يأكلون الصدقة» أي:ال حيل هلم أكلها.
((( متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخ�اري يف (صحيح�ه) برق�م ،1485
ومسلم يف (صحيحه) برقم .1069
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ب  -ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قال�ت :إن فاطم�ة
ريض اهلل عنه�ا أرس�لت إىل أيب بك�ر تس�أله مرياثها م�ن النبي
ﷺ مم�ا أفاء اهلل عىل رس�وله ﷺ ،فقال أب�و بكر ريض اهلل عنه:
ُ�ور ُ
ث ما تركناه صدقة ،إنام يأكل
إن رس�ول اهلل ﷺ قال« :ال ن َ
ٍ
حمم�د ِم�ن هذا امل�ال [يعني م�ال اهلل] ،ليس هل�م أن يزيدوا
آل
عىل املأكل»(((.
ج -ع�ن عب�د اهلل بن احل�ارث أن عبد املطلب ب�ن ربيعة
أخبره أن أب�اه ربيعة بن احل�ارث قال لعبد املطل�ب بن ربيعة،
وللفضل بن العباس ريض اهلل عنهام :ائتيا رسول اهلل ﷺ فقوال
له :اس�ت ِ
َعملنا يا رس�ول اهلل عىل الصدقات – فذكر احلديث –
((( متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخ�اري يف (صحيح�ه) برق�م ،3712
ومسلم يف (صحيحه) برقم .1757
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وفيه :فقال لنا« :إن هذه الصدقة إنام هي أوس�اخ الناس ،وإهنا

آلل ٍ
ٍ
ال ِ
ملحمد ،وال ِ
حممد»(((.
حتل

ق�ال احلاف�ظ الس�خاوي ملخص� ًا األق�وال يف امل�راد
ب�اآلل ،وبي�ان الراجح منه�ا ما نصه« :واختل�ف يف املراد بآل
حمم�د ههن�ا ،فاألرجح أهنم :م�ن حرمت عليه�م الصدقة(((،
وه�ذا نص عليه الش�افعي ،واخت�اره اجلمه�ور ،ويؤيده قوله
ﷺ يف حدي�ث أيب هري�رة للحس�ن ب�ن علي« :إن�ا آل حمم�د
ال حت�ل لن�ا الصدق�ة»((( ،وقول�ه يف أثناء حديث مرف�وع« :إن
((( أخرجه مسلم يف (صحيحه) برقم .1072

((( القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع (ص .)89

((( أخرجه أمحد يف مس�نده ( )200/1برقم ( )1725قال اهليثمي
يف املجم�ع ( :)90/3رجال�ه ثقات .وصحح�ه ابن خزيمة يف

صحيح�ه ( ،59/4رق�م  ،)2347واب�ن حب�ان يف صحيح�ه
(اإلحسان  )498/2رقم .)722
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ه�ذه الصدق�ة إنام ه�ي أوس�اخ الن�اس ،وإهنا ال حت�ل ملحمد
وال آلل حممد»(((.
وقال أمحد« :املراد بآل حممد يف حديث التشهد أهل بيته».
«وقيل امل�راد بآل حممد :أزواجه وذريت�ه؛ ألن أكثر طرق
احلدي�ث جاء بلف�ظ« :وآل حممد» ،وج�اء يف حديث أيب محيد
موضع�ه« :وأزواج�ه وذريت�ه» ف�دل على أن امل�راد ب�اآلل:
األزواج وذريته.
وتعق�ب بأن�ه :ثبت اجلمع بين الثالثة كما يف حديث أيب
هري�رة املايض ،فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما مل حيفظه
غيره ،واملراد باآلل يف التش�هد األزواج وم�ن حرمت عليهم
الصدقة ،ويدخل فيهم الذرية ،فبذلك جيمع بني األحاديث.
((( تقدم خترجيه قريب ًا.
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وق�د ُأطلق على أزواجه ﷺ آل حممد يف حديث عائش�ة:
ش�بع ُآل حممد ِمن ُخبز م�أدو ٍم ثالث�ا»((( .ويف حديث أيب
«م�ا
َ

ٍ
َّ
«الله َّم اجعل َ
وكأن األزواج
حمم�د ُقوت ًا»(((،
رزق آل
هري�رة:
ُ
بالذكر  -تنوهي ًا هبم ،وكذا ُّ
 ُأفردوا ِّالذرية»(((.
•

•

•

((( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم (5438و .)6687

((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه برق�م ( ،)1055ومس�لم يف
صحيحه برقم (.)1055

((( القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع (ص .)89
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املبحث اخلامس
صيغ الصالة على النيب ﷺ
ع ّل�م النبي ﷺ أصحابه ريض اهلل عنه�م أنواع ًا من صيغ
الصالة عليه منها:
ِ
أه�ل ِ
صل عىل ٍ
ِ
�م ِّ
أزواجه
بيته وعىل
حممد وعىل
ُ -1
«الله َّ

وذري ِ
ْ
وبارك عىل
إبراهيم إنك محيدٌ جميدٌ ،
ت�ه كام ص ّليت عىل آل
َ
ِّ َّ
ٍ
باركت عىل آل
حمم�د وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما
َ
إبراهي�م إنك محيدٌ جميدٌ »((( .وه�ذه الصيغة هي إحدى الصيغ
َ
التي كان النبي ﷺ يدعو هبا.
((( أخرج�ه أمحد يف (مس�نده) برقم ،23173وغريه ،بس�ند صحيح
عن ابن مسعود ورجل من الصحابة ريض اهلل عنه.
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ِ
الغريب ]:
[ شرَْ ُح
«بارك�ت» :الربك�ة :الثب�ات والزي�ادة يف الشيء؛ وعليه
َ

يك�ون املعن�ى َأ ِد ْم ل�ه م�ا أعطيت�ه م�ن الترشي�ف والكرام�ة
وزده من ذلك.

«محي�د» :حمم�ود على كل ح�ال ،وه�ي صيغ�ة مبالغ�ة
من احلمد.
«جميد» :صيغة مبالغة من املجد ،وهو الرشف والعظمة.
« -2الله�م ِّ
ص�ل عىل حممد ،وعىل آل حمم�د؛ كام صليت
إنك محيدٌ جمي�د .اللهم ْ
إبراهي�مَ ،
بارك
إبراهيم ،وعىل آل
على
َ
َ

على حممد ،وعىل آل ٍ
حممد؛ كام بارك�ت عىل إبراهيم ،وعىل آل
إبراهيم ،إنك محيد جميد»(((.
((( أخرج�ه البخ�اري يف (صحيح�ه) برق�م ،6357ومس�لم يف
(صحيحه) برقم ،406عن َك ْعب بن ُع ْج َر َة ريض اهلل عنه.
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األم ِّي ،وعىل آل حممد؛
« -3الله�م صل عىل حمم�د النبي ِّ
إبراهيم .وب�ارك عىل حمم�د النبي األمي،
صلي�ت على آل
كما
َ
َ
وعلى آل حمم�د؛ كما بارك�ت على آل إبراهي�م ،يف العاملين،
إنك محيد جميد»(((.
« -4اللهم صل عىل حممد عبدك ورس�ولك؛ كام صليت
على آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد عبدك ورس�ولك ،وعىل آل
حممد؛ كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم»(((.
« -5الله�م ص�ل على حمم�د ،وعلى أزواج�ه ،وذريته؛
كما صلي�ت على آل إبراهي�م .وب�ارك على حمم�د ،وعلى
((( أخرجه مس�لم يف (صحيحه) برقم ،405وغريه ،عن أيب مسعود
البدري ريض اهلل عنه.

((( أخرج�ه البخ�اري يف (صحيح�ه) برق�م ،6358ع�ن أيب س�عيد
اخلدري ريض اهلل عنه.
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أزواج�ه ،وذريت�ه؛ كما بارك�ت على آل إبراهي�م ،إن�ك
محيد جميد»(((.
تـنـبـيــه:
واعل�م أنه ال يس�ن تلفيق صيغة واحدة م�ن جمموع هذه
الصيغ يف التشهد.
وأم�ا التلفيق فإنه يس�تلزم إحداث صفة يف التش�هد مل تر
جمموعة يف حديث واحد(((.
•

•

•

الساعدي
((( أخرجه مس�لم يف (صحيحه) برقم .407عن أيب َحمُ ْيد ّ
ريض اهلل عنه.

((() – القول البديع 70
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املبحث السادس
أفضل صيغ الصالة على النيب ﷺ وأكملها
أفضل الصيغ ما ع َّلمه النبي ﷺ أصحابه ملا سألوه :كيف
نصيل عليك؟ قال« :قولوا ،»...وإليك احلديث:
الس�اعدي  -ريض اهلل عنه  -قال :قالوا :يا
ع�ن أيب حمُ يد ّ
رس�ول اهلل كيف نصيل عليك؟ فقال رس�ول اهلل ﷺ« :قولوا:
الله�م ص�ل على حممد وأزواج�ه وذريت�ه كام صلي�ت عىل آل
إبراهي�م ،وب�ارك عىل حممد وأزواجه وذريت�ه ،كام باركت عىل
آل إبراهيم ،إنك محيد جميد» متفق عليه(((.
((( أخرج�ه البخ�اري يف (صحيح�ه) برق�م ،6360ومس�لم يف
(صحيحه) برقم ،407والفظ له.
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وأكم ُلها :الصيغة التي فيها اجلمع بني الصالة عىل النبي
ﷺ وآله.
وممن اس�تدل بتفضيل الكيفية أو الصيغة التي ع َّلم النبي
ﷺ أصحاب�ه هبا – احلافظ ابن حجر فقال« :واس�ت ُِدل بتعليمه
ﷺ ألصحاب�ه الكيفية بعد س�ؤاهلم عنها بأهن�ا أفضل كيفيات
الصلاة علي�ه؛ ألن�ه ال خيت�ار هل�م وك�ذا لنفس�ه إال األرشف
واألفض�ل ،ويرتتب عىل ذلك ،لو حلف أن يصيل عليه أفضل
الصالة ،فطريق الرب أن يأيت بذلك»(((.
•

•

((( انظر فتح الباري .166/11

•
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املبحث السابع
صيغتان خمتصرتان للصالة والسالم عليه ﷺ
اعت�ادت األم�ة املحمدية س�لف ًا وخلف� ًا وفيه�م احلفاظ
واملحدث�ون والفقه�اء بذكر الصالة والسلام على النبي ﷺ
عن�د ذك�ره بالق�ول أو بالكتاب�ة ،فيقول�ون( :ﷺ) ،أو (عليه
الصالة والسالم) ،ونحوها من الصيغ.
وامتلأت الكت�ب بالصلاة والسلام على النب�ي ﷺ،
ُّ
َّ
واحلث عىل اجلمع بني
وحث ع�دد كبري من العلامء عىل ذلك،
الصلاة والتس�ليم عليه ﷺ وع�دم االكتف�اء بأحدمها ملجيء
القرآن هبا.
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ق�ال اإلم�ام اب�ن الصلاح يف كتاب�ه (عل�وم احلدي�ث):
«ينبغ�ي له  -أي كات�ب احلديث  -أن حيافظ عىل كتابة الصالة
والتسليم عىل رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم عند ذكره،
وال يس�أم م�ن تكري�ر ذلك عن�د تكرره؛ ف�إن ذلك م�ن أكرب
الفوائ�د التي يتعجلها طلبة احلدي�ث و َكتَبته ،ومن أغفل ذلك
حرم حظ ًا عظي ًام.»...
وق�ال اإلم�ام النووي رمح�ه اهلل تعاىل يف كت�اب األذكار:
«فائ�دة :إذا صىل أحدكم عىل النب�ي ﷺ ،فليجمع بني الصالة
والتس�ليم ،وال يقترص عىل أحدمها ،فال يقل( :صىل اهلل عليه)
فقط ،وال (عليه السالم) فقط»(((.
((( األذكار للنووي ،ص.117
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وقال احلافظ الس�خاوي يف كتابه (القول البديع)« :وأما
الصالة عليه عند كتابة اسمه ﷺ وما فيه من الثواب ،وذم من
فاعلم أنه كام تصيل عليه بلسانك ،فكذلك ُخ َّط الصالة
أغفله،
ْ
كتبت اس�مه الرشيف يف كت�اب؛ فإن لك به
علي�ه ببنانك مهام َ
أعظم الثواب وهذه فضيلة يفوز هبا أتباع اآلثار ورواة األخبار
ومحلة الس�نة فيا هلا من ِمنَّة .وقد اس�تحب أهل العلم أن يكرر
الكاتب الصالة عىل النبي ﷺ كلام كتبه.
قال�وا :وال ينبغ�ي إن يرم�ز بالصالة كام يفعله الكس�اىل
واجلهلة ،من يقوم بذلك ُيعد مقرص ًا بحق النبي ﷺ ،فيكتبون
صورة (صلعم) أو (ص) بدالً من :ﷺ»(((.
((( الق�ول البديع يف الصالة عىل احلبيب الش�فيع ،للس�خاوي (ص
.)247
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وعلي�ه فم�ن أراد أن يك�ون حمبوب� ًا عن�د رس�ول اهلل
ﷺ؛ فعليه:
أوالً :االلت�زام بالصلاة علي�ه دون االختصار يف التلفظ
وال يف الكتابة.
ثاني� ًا :ع�دم االقتص�ار على ذك�ر أو كتاب�ة الصلاة دون
السالم أو العكس.
•

•

•
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املبحث الثامن
يف مواطن الصالة على النيب ﷺ
ذك�ر العلامء عدد ًا م�ن املواطن التي يطل�ب فيها الصالة
عىل النبي ﷺ ،وأوصلها بعضهم إىل قريب من أربعني موطن ًا،
سأقترص عىل أمهها كام يأيت:
 -1م�ن مواط�ن الصلاة علي�ه ﷺ :بعد التش�هد يف آخر
الصالة.
قول�ه ﷺ« :الله�م ِّ
ص�ل عىل حمم�د ،وعلى آل حممد؛ كام
ي�ت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد .اللهم
ص ّل َ
بارك عىل حممد ،وعىل آل حممد؛ كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل
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آل إبراهيم ،إنك محيد جميد»(((.
 -2ومن مواطنها :يف صالة اجلنازة بعد التكبرية الثانية.
ومن املعلوم أن صالة اجلنازة أربع تكبريات.
روى اإلمام الش�افعي ع�ن أيب ُأمامة بن س�هل أنه أخربه
رج�ل من أصحاب النبي ﷺ أن الس�نة يف الصالة عىل اجلنازة
أن يكبر اإلمام ،ث�م يقرأ بفاحت�ة الكتاب بع�د التكبرية األوىل
رس ًا يف نفس�ه ،ث�م يصلي على النب�ي ﷺ ،ويخُ ل�ص الدع�اء
للجن�ازة يف التكبيرات ،ال يقرأ يف يشء منهن ،ثم ُيس� ِّلم رس ًا
يف نفسه(((.
((( أخرج�ه البخ�اري يف (صحيح�ه) برق�م ،6357ومس�لم يف
(صحيحه) برقم ،406عن َك ْعب بن ُع ْج َر َة ريض اهلل عنه.

((( انظ�ر :كـتـاب األم للش�ـافـعـي ،ص ،323وجلاء األفـهـام،
ص ،364،103واملستدرك عىل الصحيحني برقم .1331
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 -3ومن مواطنها :بعد إجابة املؤ ِّذن.
عن عب�د اهلل بن عمرو بن الع�اص ريض اهلل عنهام ،قال:

قال رس�ول اهلل ﷺ« :إذا سمعتم املؤ ِّذن ،فقولوا ِم َ
ثل ما يقول،
عيل صال ًة صلىَّ اهلل عليه هبا عرش ًا،
عيل ،فإنه من صلىَّ َّ
ثم َص ُّلوا َّ

ثم َس� ُلوا اهلل يل الوسيلة ،فإهنا منزلة يف اجلنة ،ال تنبغي إال لعبد
م�ن عب�اد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن س�أل يل الوس�يلة
َح َّلت له شفاعتي»(((.
«الوسيلة» فرسها ﷺ بأهنا منزلة يف اجلنة.
 -4ومن مواطنها :عند الدعاء.

ٍ
لق�ول النب�ي ﷺُّ :
�وب حت�ى ُي َص يِّ َل عىل
«كل ُد َع�اء محَْ ُج ٌ

النبي ﷺ»(((.

((( أخرجه مسلم يف (صحيحه) برقم .384
((( سبق خترجيه يف ص.41
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اهلم ،والشدائد وطلب املغفرة.
 -5ومن مواطنها :عند ّ
قوله ﷺ ألُيب بن كعب ريض اهلل عنه عندما سأله :أجعل
ل�ك صلايت [أي :صلايت عليك] ك َّله�ا؟ :ق�ال« :إذن ُت ْك َفى
ك َذ ْن ُب َ
كَ ،و ُي ْغ َف ُر َل َ
همَ َّ َ
ك»(((.
 -6من مواطنها :عند دخول املسجد واخلروج منه.
ْ
افتح
فليقل:
قول�ه ﷺ« :إذا دخل أحدُ كم املس�جدَ
اللهم ْ
َّ

َ
َ
أس�ألك من
اللهم إين
رمحت�ك .وإذا خ�رج فليق�ل:
أب�واب
يل
َ
َّ
َ
فضلك»((( .ثم يصيل عىل النبي ﷺ .

 -7ومن مواطنها :عند اجتامع القوم.
جلس ق�وم جملس� ًا مل يذك�روا اهلل فيه ،ومل
قول�ه ﷺ« :م�ا َ
((( أخرجه الرتمذي يف (س�ننه) برق�م ،2457وقال الرتمذي بعده:
هذا حديث حسن ،وأخرجه أيض ًا غريه.

((( أخرجه مسلم يف (صحيحه) برقم (.)713
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ُي َص ُّل�وا على نبيه�م ،إالَّ كان عليه�م تِ َ�ر ًة [حسرة وندامة يوم
وإن شاء غفر هلم»(((.
فإن شاء عذهبمْ ،
القيامة]ْ ،
 -8من مواطنها :عند ذكره ﷺ.
َ
قوله ﷺ« :إِ َّن
فلم ُي َص ِّل َع يَ َّل»(((.
البخيل َم ْن ُذ ُ
كرت عندهْ ،
 -9من مواطنها :يف يوم اجلمعة.

أفضل ِ
قول�ه ﷺِ َّ :
ِ
أيامكُم ي�و َم اجلمعة :فيه ُخلق
�ن
«إن م ْ

آد ُم ،وفي�ه ُق ُ
عل من
بض ،وفيه النفخ� ُة ،وفيه َّ
الصعق ُة؛ فأكثروا يَ َّ

عل .قالوا :وكيف تعرض
الصالة فيه؛ فإن صالتكم معروض ٌة يَ َّ

صالتن�ا عليك وقد ِ
حرم عىل
أرم َ
ْ�ت؟ فقال :إن اهلل ع�ز وجل َّ

األرض أن تأكل أجساد األنبياء»(((.
((( تقدم خترجيه يف احلديث العارش.
((( تقدم خترجيه يف احلديث الثاين.

((( أخرج�ه أب�و داود يف س�ننه برق�م ( ،)1047وابن ماجه يف س�ننه
برق�م ( 1085و  ،)1636وابن خزيم�ة يف (صحيحه) برقم =
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معاين الكلامت:

ِ -1
ت» أي :بليت وفنيت.
«أر ْم َ
علي» :يعن�ي على وجه
« -2ف�إن صالتَك�م معروض� ٌة َّ

القبول فيه ،وإال فهي دائ ًام تعرض عليه ،قال ﷺ« :ما من أحد
عيل روحي حتى أرد السالم»(((.
يس ِّلم عيل إال رد اهلل َّ
 -10من مواطنها :يف أول النهار وآخره:

عل حني يصبِح ع رْش ًا وحني يمْسيِ
ُ ْ ُ َ
ُ
قوله ﷺَ :
«م ْن صَّل�ىَّ يَ َّ

َع رْش ًا َأ ْد َر َك ْت ُه شفاعتي يو َم القيامة»(((.

= ( ،)1733وصحح�ه احلاك�م يف املس�تدرك برق�م ( 1029و

 ،)8681وق�ال املن�ذري يف الرتغي�ب والرتهي�ب (:)328/2
«رواه ابن ماجه بإسناد جيد».

((( أخرجه أبو داود يف س�ننه برقم ( ،)2041وأمحد يف مس�نده برقم
( ،)1081وصحح�ه األلباين يف سلس�لة األحاديث الصحيحة

برقم ( )2266وقال :قال النووي إسناده صحيح.

((( تقدم خترجيه يف احلديث الثالث.
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 -11الصالة عىل النبي ﷺ آخر القنوت:
قوله ﷺ« :ق�ل :اللهم اهدين فيمن هديت ،وبارك يل فيام

أعطي�ت ،وتو َّلن�ي فيمن تو ّلي�ت ،وقني رش م�ا قضيت ،فإنك
تقضي وال ُيقىض عليك ،وإنه ال يذل من واليت ،تباركت ربنا

ٍ
َّبي».
وتعاليت ،وصلىَّ اهلل عىل محُ َ َّمد الن ِّ

وه�ذا إنام هو يف قنوت الوت�ر ،وإنام نقل إىل قنوت الفجر
قياس ًا كام نقل أصل هذا الدعاء إىل قنوت الفجر(((.
ق�ال الن�ووي – رمحه اهلل تع�اىل « :-ويس�تحب أن يقول
ُعقي�ب ه�ذا الدع�اء( :اللهم ِّ
ص�ل عىل حممد ،وعلى آل حممد

ٍ
بإس�ناد
وس� ِّلم) ،فقد ج�اء يف رواية النس�ائي يف هذا احلديث

حسن« :وصلىَّ اهلل عىل محُ َ َّم ٍد النَّبِ ِّي»(((.

((( أخرجه النس�ائي يف (س�ننه) برقم  ،1746وانظر :جالء األفهام،
البن القيم (ص.)361

((( األذكار ،للنووي (ص .)60
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 -12وم�ن مواطنه�ا :يف ُ
اخلط�ب (كخُ طب�ة اجلمع�ة،
والعيدين).
روى اإلمام أمحد يف املسند بسنده عن عون بن أيب جحيفة
ِ
علي ،وكان حتت املنرب ،فحدثني :أنه
ق�ال« :كان أيب من شرُ َ ط ٍّ
صع�د املنرب -يعني علي� ًا -ريض اهلل عنه فحمد اهلل وأثني عليه
وصلى عىل النبي ﷺ وقال :خري هذه األُم�ة بعد نبيها أبو بكر
والثاين عمر ،وقال :جيعل اهلل اخلري حيث شاء»(((.
ق�ال اب�ن القيم – رمحه اهلل تع�اىل « :-وقد كانت الصالة
على النبي ﷺ يف اخلطب أمر ًا مش�هور ًا معروف ًا عند الصحابة
ريض اهلل عنهم أمجعني»(((.
((( أخرجه أمحد يف (مسنده) برقم (.)837
((( جالء األفهام ،البن القيم (ص .)286
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 -13ومن مواطنها :عىل الصفا واملروة.
فف�ي احلدي�ث ع�ن اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهما أن النبي
ﷺ «كان يكبر على الصفا ثالث� ًا ،يقول :ال إل�ه إال اهلل وحده
ال رشي�ك له ،ل�ه امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،ثم
يصيل عىل النبي ﷺ ،ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء ،ثم يفعل
عىل املروة مثل ذلك»(((.
 -14الصالة عىل النبي ﷺ :عند استالم َ
احل َجر.
فق�د ثب�ت يف احلديث عن اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهام أنه:
«كان إذا أراد أن يستلم احلجر قال :اللهم إيامن ًا بك ،وتصديق ًا
بكتابك ،وسنة نبيك ﷺ ،ويستلمه»(((.
((( جالء األفهام ،ص .538

((( جالء األفهام ،البن القيم (ص .)398
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 -15الصالة عليه ﷺ عند قربه:
ع�ن مالك عن عبد اهلل بن دين�ار قال« :رأيت عبد اهلل بن
عم�ر – ريض اهلل عنهما  -يقف عىل قبر النبي ﷺ فيصيل عىل
النبي ﷺ ،ويدعو أليب بكر وعمر ريض اهلل عنهام»(((.
وقد مجعها الشيخ ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه القيم:
(جلاء األفهام يف فض�ل الصالة عىل حممد خير األنام) فمن
أراد االستزادة يف هذا الشأن فلريجع إليه(((.
وال يعن�ي ه�ذا االكتف�اء يف املواطن التي س�بق ذكرها
فقط ،وإنام املسنون اإلكثار من الصالة والسالم عىل رسول اهلل
ﷺ ملا ورد فيها من فضل كبري.
•

•

•

((( موطأ مالك برقم ( .)506وانظر :جالء األفهام (ص.)399
((( انظر :جالء األفهام( ،ص )442-327باختصار.
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املبحث التاسع
يف الفوائد والثمرات احلاصلة بالصالة عليه ﷺ
م�ن أه�م الفوائ�د والثم�رات احلاصل�ة بالصلاة عىل
النبي ﷺ ما يأيت:
األوىل :امتث�ال أمر اهلل س�بحانه وتع�اىل القائل﴿ :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﴾ [األحزاب.]56 :
الثانية :موافقته س�بحانه وتع�اىل يف الصالة عليه ﷺ وإن
اختلف�ت الصالت�ان؛ فصلاة اهلل تع�اىل عليه ثن�اء وترشيف،
وصالتُنا عليه ُدعاء وسؤال.
الثالثة :موافقة مالئكته فيها.
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الرابع�ة :حصول ثواب عرش صلوات من اهلل عىل املصيل
عليه مرة ،واهلل يضاعف ملن يشاء.
اخلامسة :يرفع اهلل هبا للمؤمن عرش درجات.
السادسة :يكتب اهلل له هبا عرش درجات.
السابعة :يمحو اهلل عنه عرش سيئات.
الثامن�ة :أهنا س�بب الس�تجابة دعاء املؤم�ن إذا صلىَّ عىل
النبي ﷺ.
التاس�عة :أهنا سبب لش�فاعته ﷺ خاصة إذا قرهنا بسؤال
الوسيلة له.
العارشة :أهنا سبب لغفران الذنوب.
مه�ه
احلادي�ة عشرة :أهن�ا س�بب لكفاي�ة اهلل العب�د م�ا أ ّ

أغمه.
وما ّ
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الثانية عرشة :أهنا سبب لقرب العبد منه ﷺ يوم القيامة.
الثالثة عرشة :أهنا زكاة للمصيل وطهارة له.
الرابعة عرشة :أهنا سبب لقضاء احلوائج.
اخلامسة عرشة :أهنا سبب لصالة اهلل عىل املصليِّ  ،وصالة
مالئكته عليه.
السادسة عرشة :أهنا سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.
السابعة عرشة :أهنا سبب لر ِّد روح النبي ﷺ لري َّد الصالة
والسالم عىل املصليِّ عليه.
الثامنة عرشة :أهنا سبب لتذكر العبد ما نسيه.
التاس�عة عرشة :أهنا س�بب لطيب املجلس ،وأن ال يعود
حرسة عىل أهله يوم القيامة.
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العشرون :أهنا تنفي عن العبد اس�م البخل إذا صىل عليه
عند ذكره ﷺ.
احلادي�ة والعشرون :أهنا س�بب لدوام حمبة الرس�ول ﷺ
وزيادهت�ا وتضاعفه�ا ،وذل�ك عق�د من عق�ود اإليمان الذي
ال يتم إال به.
ولق�د أوص�ل الش�يخ اب�ن القي�م  -رمح�ه اهلل تعاىل -
الفوائ�د والثم�رات احلاصلة بالصالة علي�ه ﷺ يف كتابه القيم
(جالء األفهام) إىل اثنتني وثالثني فائدة(((.
•

•

•

((( انظ�ر :جلاء األفهام ،البن القي�م (ص  ،)247 -245بترصف
يسري.
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املبحث العاشر
بيان سبب ختصيص إبراهيم عليه السالم
بالتشبيه دون غريه من األنبياء  -صلوات اهلل عليهم -
يف الصالة اإلبراهيمية
طل�ب النب�ي ﷺ ل�ه من
ورد يف (الصلاة اإلبراهيمي�ة)
ُ

الصلاة م�ا إلبراهيم عليه السلام مع أنه أفضل م�ن إبراهيم
عليه السلام ! فام هي احلكمة من هذا التشبيه يف قوله( :اللهم
صل عىل حممد كام صليت عىل إبراهيم)؟
وق�د أج�اب العلماء ع�ن س�بب ه�ذا التخصي�ص م�ن

وجهني:

األول :إن آل إبراهي�م فيه�م األنبي�اء الذي�ن لي�س يف

آل حمم�د مثلهم ،ف�إذا ُطلب للنبي ﷺ وآلل�ه من الصالة مثل
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ما إلبراهي�م وآله – وفيهم األنبياء – حصل آلل حممد ﷺ من
ذلك ما يليق هبم.
وتقرير ذلك:
أن جيعل الصالة احلاصلة إلبراهيم وآلله ،وفيهم األنبياء؛
مجلة مقس�ومة عىل حممد ﷺ وآله ،وال ريب أنه ال حيصل آلل
النب�ي ﷺ مث�ل م�ا حص�ل آلل إبراهي�م وفيهم األنبي�اء؛ بل

حيص�ل هلم ما يليق هبم ،فيبقى ِقس�م النب�ي ﷺ املتوفرة التي مل
يستحقها آله خمتصة به ﷺ.
الث�اين :أن نبين�ا حمم�د ﷺ ه�و م�ن آل إبراهي�م ،فيكون
قولنا« :كام صليت عىل آل إبراهيم» متناوالً للصالة عليه وعىل
أمرن�ا اهلل أن ُنصليِّ َ عليه
س�ائر النبيين من ذرية إبراهيم ،ثم قد َ
وعلى آله خصوص ًا بق�در ما صلينا عليه مع س�ائر آل إبراهيم
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عموم� ًا وهو فيه�م ،وحيصل آلله من ذلك ما يليق هبم ،ويبقى
الباقي كله له ﷺ.
وتقرير هذا:
أن�ه يك�ون ق�د صّل�ىّ علي�ه خصوص� ًا ،أو طل�ب ل�ه من
الصلاة م�ا آلل إبراهي�م وه�و داخ�ل معه�م ،وال ري�ب أن
الصالة احلاصلة آلل إبراهيم ورسول اهلل ﷺ معهم أكمل من
الصلاة احلاصل�ة له دوهنم ،فيطلب له م�ن الصالة هذا األمر
العظي�م الذي ه�و أفضل مم�ا إلبراهي�م قطع ًا ،ويظه�ر حينئذ
فائدة التشبيه(((.
وق�د بّي�نّ اإلم�ام الن�ووي – رمح�ه اهلل تع�اىل – احلكمة
يف ذل�ك فق�ال يف ( رشح صحي�ح مس�لم )« :واختل�ف
((( انظر :جالء األفهام ،البن القيم (ص.)160-150
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العلماء يف احلكم�ة يف قول�ه« :الله�م ِّ
ص�ل على حمم�د كما
صلي�ت على إبراهي�م» ،م�ع أن حمم�د ًا ﷺ أفض�ل م�ن
إبراهيم ﷺ».
قال القايض عياض ريض اهلل عنه:
«أظهر األقوال :أن نبينا ﷺ سأل ذلك لنفسه وألهل بيته
ليتم النعمة عليهم كام أمتها عىل إبراهيم وعىل آله.
وقيل :بل سأل ذلك ألمته.
وقيل :بل ليبقى ذلك له دائام إىل يوم القيامة ،وجيعل له به
لسان صدق يف اآلخرين كإبراهيم ﷺ.
وقيل :سأل صالة يتخذه هبا خليال كام اختذ إبراهيم» ،هذا
كالم القايض.
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ثم قال اإلمام النووي:
«واملختار يف ذلك أحد ثالثة أقوال:
أحده�ا :ح�كاه بع�ض أصحابنا ع�ن الش�افعي رمحه اهلل
تع�اىل :أن معناه صل عىل حممد ،وتم الكالم هنا ثم اس�تأنف:
وعىل آل حممد ،أي وصل ِّعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم
وآل إبراهي�م ،فاملس�ؤول ل�ه مث�ل إبراهي�م وآله ه�م آل حممد
ﷺ ال نفسه.
الق�ول الث�اين :معن�اه اجع�ل ملحم�د وآل�ه صلاة من�ك
كما جعلته�ا إلبراهي�م وآل�ه ،فاملس�ؤول املش�اركة يف أص�ل
الصالة ال قدرها.
الق�ول الثال�ث :أنه على ظاه�ره ،واملراد :اجع�ل ملحمد
وآل�ه صلاة بمقدار الصلاة الت�ي إلبراهيم وآله ،واملس�ؤول
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مقابل�ة اجلملة ،ويدخ�ل يف آل إبراهيم خالئق ال حيصون من
األنبي�اء ،وال يدخ�ل يف آل حممد ﷺ نبي ،فطل�ب إحلاق هذه
اجلملة التي فيها نب�ي واحد بتلك اجلملة التي فيها خالئق من
األنبياء ،واهلل أعلم»(((.
•

•

((( رشح صحيح مسلم (.)125 /4

•
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املبحث احلادي عشر
حكم الصالة على النيب ﷺخارج الصالة
ذهب مجهور الفقهاء إىل وجوب الصالة عىل النبي ﷺ
يف مواطن ،منها:
 -1جت�ب عند بعض الفقه�اء :أي هي فرض؛ ألن األمر
للوج�وب يف العمر مرة واحدة لألمر هب�ا يف قوله تعاىل﴿ :ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﴾ [األحزاب.]56 :
 -2جتب كلام ُذ ِك َر ﷺ(((.
((( انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية  ،235/27بترصف.
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 -3يف كل موطن جيتمع فيه لذكر اهلل تعاىل(((.
 -4جتب يف اجلملة من غري حرص.
 -5جيب اإلكثار منها من غري تقييد بعدد.
 -6جتب يوم اجلمعة وليلتها.
 -7جتب عند الصباح ،وعند املساء.
 -8عند دخول املسجد ،واخلروج منه.
 -9عقب ختم القرآن.
 -10عند خطبة الرجل املرأة يف النكاح.
وباجلمل�ة :تس�تحب الصالة عليه ﷺ خ�ارج الصالة يف

كل األوقات.

•

•

•

(((  -انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية  ،237/27بترصف.
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املبحث الثاني عشر
حكم الصالة على النيب ﷺ يف الصالة
وكان النب�ي ﷺ يصلي على نفس�ه يف التش�هد األول
وغريه(((.
وس� َّن ذل�ك ألمت�ه؛ حي�ث أمره�م بالصلاة علي�ه بعد
َ
السالم عليه.
وكان النبي ﷺ بعد ْ
أن يتم الركعة الرابعة جيلس للتشهد
األخير .وكان يأم�ر فيه بام أمر به يف األول ،ويصنع فيه ما كان
يصنع يف األول.
((( رواه أبو عوانة يف (صحيحه) .324/2
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وجوب الصالة عىل النبي ﷺ.
فكما أن السلام عليه ﷺ يشرع يف كل تش�هد ،فكذلك
تشرع الصلاة علي�ه ﷺ بع�د كل تش�هد ،س�واء يف اجللوس
األول أو اآلخر؛ لعموم األدلة ،وإطالقها ،فمنها:
قول�ه تع�اىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [األحزاب.]56 :
قال ابن القيم يف كتابه (جالء األفهام):
«فدل على أنه حيث رشع التس�ليم عليه رشعت الصالة
عليه؛ وهلذا س�أله أصحابه عن كيفي�ة الصالة عليه وقالوا :قد
علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصيل عليك؟
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ف�دل على أن الصالة علي�ه مقرون�ة بالسلام عليه ﷺ،
ومعل�وم أن املصيل يس�لم على النبي ﷺ  -يعني :يف التش�هد
األول  -فيرشع له أن يصيل عليه ﷺ»(((.
والصلاة عىل النبي ﷺ يف التش�هد األول مذهب اإلمام
الشافعي كام نص عليه يف كتابه (األم)(((.
قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل:
«وأما التش�هد األول ،فال جتب فيه الصالة عىل النبي ﷺ
تستحب؟ فيه قوالن:
بال خالف ،وهل
ّ
((( انظر :جالء األفهام (ص.)249

((( انظر :كتاب األم ،للشافعي (.)102/1
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تس�تحب الصلاة على اآلل
تس�تحب ،وال
أصحهما:
ّ
ّ
ُّ
عىل الصحيح.
وقيل:
تستحب»(((.
ّ
•

•

((( األذكار ،للنووي (ص.)67

•
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املبحث الثالث عشر
الصالة على النيب ﷺ بعد التشهد األخري
الصلاة على النب�ي ﷺ بع�د التش�هد األخري رك�ن عند
الش�ـافعية واحلنـابل�ة؛ لقـول�ه تع�اىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﴾ [األح�زاب .]56 :واحلدي�ث :ق�د علمن�ا كيف نس�لم
علي�ك ،فكيف نصلي عليك؟ فقال :قول�وا« :اللهم صل عىل
حمم�د وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهي�م إنك محيد
جمي�د ،اللهم بارك على حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل
إبراهيم إنك محيد جميد»(((.
((( متف�ق علي�ه :أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه برق�م ( 4519و
 ،)5996ومسلم يف صحيحه برقم ()406
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وأق�ل الصلاة عىل النب�ي ﷺ( :اللهم ص�ل عىل حممد).
ق�ال الش�افعية :ونحوه كصىل اهلل عىل حممد أو عىل رس�وله أو
على النب�ي أو عليه ،ورصحوا بأنه ال بد م�ن أن تكون الصالة
عىل النبي بعد التش�هد ،فلو صىل عىل النبي ﷺ قبل التش�هد مل
جتزئه ،وبعض احلنابلة يعد الصالة عىل النبي ﷺ ركن ًا مستقالً،
وبعضهم جيعلها من مجلة التشهد األخري(((.
ذه�ب احلنفية واملالكي�ة إىل أن الصالة على النبي ﷺ يف
التشهد األخري سنة(((.
وأفض�ل صي�غ الصلاة عىل النب�ي ﷺعن�د احلنفية هي:
الله�م ص�ل على حمم�د وعلى آل حمم�د ،كما صلي�ت على
((( انظر :املوسوعة الفقهية  70/27وما بعدها.
((( انظر :املوسوعة الفقهية .97/27
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إبراهي�م ،وعىل آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد،
وعلى آل حمم�د ،كام بارك�ت عىل إبراهي�م وعلى آل إبراهيم،
إنك محيد جميد(((.
ق�ال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل« :اعلم أن الصالة عىل
النب�ي ﷺ واجبة عند الش�افعي رمحه اهلل بعد التش�هد األخري،
فل�و تركها مل تصح صالته ،وال جتب الصالة عىل آل النبي ﷺ
فيه عىل املذهب الصحيح املشهور ،لكن تستحب.
وقال بعض أصحابنا :جتب.
واألفض�ل أن يق�ول« :الله�م ص�ل على حمم�د عب�دك
ورس�ولك النبي األمي ،وعىل آل حمم�د وأزواجه وذريته ،كام
((( انظر :املوسوعة الفقهية  98/27وما بعدها.
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صليت على إبراهيم وعىل آل إبراهيم وب�ارك عىل حممد النبي
األم�ي ،وعلى آل حمم�د وأزواج�ه وذريت�ه ،كما باركت عىل
إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد»(((.
•

((( األذكار ،للنووي (ص.)66

•

•
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ُ
أس�أل اهلل أن أكون قد وفقت يف
ويف خت�ام ه�ذا البحث
كتابت�ه ،فام كان في�ه من صواب فهو من توفي�ق اهلل تعاىل ،وما
كان فيه من خطأ فهو مني ،وأستغفر اهلل منه.
«فصىل اهلل عىل نبينا كلام ذكره الذاكرون ،وغفل عن ذكره
الغافل�ون ،وصلى علي�ه يف األولين واآلخرين أفض�ل وأكثر
وأزك�ى ما صىل عىل أحد م�ن خلقه ،وزكان�ا وإياكم بالصالة
عليه أفضل ما زكى أحد ًا من أمته بصالته عليه والسالم عليه،
ورمح�ة اهلل وبركاته وجزاه اهلل عنا أفضل ما جزى مرسل ً
ا عن
ُأمت�ه ،راضني ب�اهلل رب ًا ،وباإلسلام دين ًا ،وبس�يدنا حممد ﷺ،
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نبي� ًا ورس�والً ،فما نلنا هبا ح ّظ� ًا يف دين أو دفع هب�ا عنا مكروه
فيهام ويف واحد منهام إلاَّ وس�يدنا حممد ﷺ س�ببها ،القائد إىل
خريها ،واهلادي إىل رش�دها ،الذائد عن اهللكة وموارد السوء
يف خلاف الرش�د ،املنبه لألس�باب التي ت�ورد اهللك�ة القائم
بالنصيحة يف اإلرشاد واإلنذار فيها ،فصىل اهلل عىل حممد وعىل
آل حممد ،كام صىل عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنه محيد جميد»(((.
•

•

•

(((  -مقتبسة من كتاب الرسالة ،لإلمام الشافعي (ص  )16بترصف.
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 األذكار؛ ليحي�ى بن رشف بن زكري�ا النووي ،دار ابنحزم ،ط1425 ،1هـ 2004-م.
 األم؛ ملحمد بن إدريس الشافعي اإلمام ،طبعة مصورةعن طبعة بوالق  1321هـ .الدار املرصية للتأليف والرتمجة.
 حتفة الذاكرين ،ملحمد عيل الش�وكاين ،مؤسسة الكتبالثقافية ،بريوت ،الطبعة األوىل1988 ،م.
 الرتغي�ب والرتهي�ب م�ن احلدي�ث الرشي�ف ،لعب�دالعظي�م ب�ن عبد الق�وي بن عب�د اهلل املنذري؛ حتقي�ق إبراهيم
ش�مس الدين،دار الكتب العلمي�ة – بريوت،الطبعة :األوىل،
 ،1417عدد األجزاء.4 :
 تفسري القرآن الكريم ،البن كثري ،دار املعرفة -بريوت،ط،1سنة 1986م.

96

الصالة على النيب ﷺ

 -تفسير القرطبي (اجلامع ألحكام الق�رآن)؛ ملحمد بن

أمحد القرطبي (ت  671هـ) 1985( ،م) ،طبعة مصورة لدى
دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان.

 -اجلام�ع الصحي�ح ،للرتم�ذي؛ حتقي�ق أمح�د ش�اكر

وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

 -جلاء األفه�ام يف فض�ل الصلاة على حمم�د خير

األنام،الب�ن قي�م اجلوزية؛ حتقيق :ش�عيب األرن�اؤوط -عبد

الق�ادر األرن�اؤوط ،دار العروب�ة – الكوي�ت( ،ط )2س�نة
1407هـ – 1987م.

 -حق�وق النب�ي ﷺ على أمته يف ضوء الكتاب والس�نة،

ملحمد بن خليفة بن عيل التميمي ،أضواء السلف – الرياض،

ط1،1418هـ1997/م ،عدد األجزاء .2

 -دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالء

الصديقي ،طبعة املكتبة العلمية بريوت 1402هـ.

الصالة على النيب ﷺ

97

 الرس�الة؛ لإلم�ام الش�افعي ،حتقيق أمحد حممد ش�اكر،طبع�ة مص�ورة ،دار التراث – القاه�رة س�نة 1399ه�ـ -
1979م.
 س�نن اب�ن ماجه؛ ملحمد ب�ن يزيد بن ماج�ه القزويني(ت  275ه�ـ) ،حتقي�ق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،ب�دون تاريخ،
دار إحياء الكتب العربية ،مرص.
 سنن أيب داود؛ أليب داود سليامن بن األشعث األزديالسجس�تاين (ت  275ه�ـ) ،حتقيق حميي الدي�ن عبد احلميد،
بدون تاريخ ،املكتبة العرصية ،لبنان.
السنن الكربى ،للنسائي ،دار الكتب العلمية – بريوت		
1411هـ.س�نن النس�ائي (املجتبى) ،برشح الس�يوطي وحاش�يةالسندي ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
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 -رشح صحي�ح مس�لم؛ أليب زكري�ا حييى ب�ن رشف بن

م�ري الن�ووي احلزام�ي ،نشر دار إحي�اء التراث الع�ريب –
بريوت ،سنة 1392هـ.

 -شعب اإليامن ،احلافظ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي

(ت  458هـ) ،حتقيق حممد الس�عيد بن بسيوين زغلول ،ط ،1

( 1990م) ،لبنان.

 -صحي�ح البخ�اري؛ ملحم�د بن إسماعيل ،أب�و عبداهلل

البخاري اجلعفي ،حتقيق د .مصطفى ديب البغا – نرش دار ابن
كثري– بدمشق ،سنة  1407هـ1987 -م.

 -صحي�ح مس�لم؛ ملس�لم ب�ن احلج�اج النيس�ابوري،

حتقي�ق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار الكت�ب العلمية – بريوت،

1413هـ .1992 -

 -صحي�ح ابن حبان (اإلحس�ان يف تقري�ب صحيح ابن

حبان)؛ لعالء الدين عيل بن بلبان ،حتقيق ش�عيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة ،األوىل 1408هـ.
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 -صحي�ح اب�ن خزيم�ة؛ ملحمد بن إس�حاق ب�ن خزيمة

النيس�ابوري ،حتقيق د .حممد مصطفى األعظمي ،نرش املكتب

اإلسالمي – بريوت ،سنة (1390هـ 1970 -م).

 -عارض�ة األح�وذي بشرح صحي�ح الرتم�ذي ،الب�ن

العريب ،دار العلم للجميع – بريوت.

 -فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري؛ ألمحد بن عيل

بن حجر ،أبو الفضل العسقالين الشافعي؛ حتقيق حمب الدين
اخلطيب؛ دار املعرفة -بريوت – ط 1410 ،1هـ 1989-م.

 -الفج�ر املنير يف الصلاة عىل البشير النذي�ر؛ لعيل بن

س�امل بن صدقة اللخمي املالكي الشهري بتاج الدين الفاكهاين،

حتقيق حسين حممد عيل ش�كري( ،ط) دار الكت�ب العلمية –

بريوت (ط )1سنة 2011م.

 -فض�ل الصالة على النب�ي ﷺ وبيان معناه�ا وكيفيتها

ويشء مما ألف فيها؛ لعبد املحسن بن محد العباد ،نرش دار ابن

خزيمة – املدينة املنورة ،ط1420،هـ2000-م.
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 القول البديع يف الصالة عىل احلبيب َّالشفيع ،ملحمد بن

عب�د الرمح�ن الس�خاوي ،دار الري�ان للتراث 1422 ،ه�ـ-

2002م.

 -جمم�ع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لنور الدين عيل اهليثمي،

الطبعة الثالثة (مصورة) سنة (1402هـ) ،دار الكتاب العريب،
بريوت.

 -مرق�اة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح عيل بن س�لطان

حممد الق�اري ،حتقيق مجال عيت�اين (ط) دار الكتب العلمية –

بريوت ،سنة 1422هـ 2001 -م.

 -مستخرج أيب عوانة ،أليب عوانة يعقوب بن إسحاق بن

إبراهي�م النيس�ابوري اإلس�فراييني؛حتقيق أيم�ن ب�ن ع�ارف

الدمش�قي ،دار املعرفة – بيروت،ط1141 ،1هـ1998 -م،
عدد األجزاء.5 :

 -املس�تدرك على الصحيحين؛ للحاك�م أيب عب�د اهلل
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النيسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،نرش دار الكتب

العلمية – بريوت (1411هـ 1990 -م).

 -مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل؛ حتقيق شعيب األرناؤوط

وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط.1999- 1420 ،2

 -املصباح املنري؛ ألمحد بن حممد بن عيل املقرئ الفيومي،

نرش دار الكتب العلمية – بريوت.

 -املعجم األوسط؛ لسليامن بن أمحد الطرباين (ت360هـ)

حتقيق طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وعبد املحسن بن إبراهيم
احلسيني ،طبعة دار احلرمني – القاهرة.

 -املعجم الكبري ،اإلمام احلافظ س�ليامن بن أمحد الطرباين

(ت  360هـ) ،حتقيق محدي عبد املجيد السلفي ،ط  ،2بدون
تاريخ ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان.

 -معرف�ة أن�واع عل�وم احلدي�ث الش�هري بمقدم�ة اب�ن

الصلاح؛ لعثمان ب�ن عب�د الرمح�ن ،أبوعم�رو ،تق�ي الدي�ن
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املع�روف باب�ن الصلاح ،حتقيق د .ن�ور الدين عتر ،نرش دار
الفكر -س�وريا ،ودار الفكر املعارص – بريوت سنة 1406هـ
 1986م. املنتق�ى م�ن حدي�ث أيب عب�د اهلل حممد ب�ن خملد؛ أليبعب�د اهلل حممد بن خملد بن حفص العط�ار الدوري البغدادي،
خمطوط نُرش يف برنامج جوامع الكلم.
 املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقافوالش�ؤون اإلسلامية – الكويت ،عدد األج�زاء 45 :جزء ًا،
الطبعة( :من  1427 - 1404هـ).
•

•

•
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