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  )*( النبي )صلى اهلل عليه وسلم(فضائل الصالة على  
َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ِإنَّ اللََّه }: كريماحلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه ال

، وَأشهُد أْن اَل إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال {النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

 ْك عَليِه،وباِرورسوله، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم  َعبُده ًداُمَحمَّ ونبيَّنا سيَدنا أنَّ َشريَك َلُه، وأََشهُد

 وِم الدِّيِن، وبعد:يوعَلى آِلِه وصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إَلى 

كنٌز من كنوز اخلريات، وباٌب الصالة على سيد اخللق )صلى اهلل عليه وسلم( ن فإ

الصالة والسالم على سيد األنام سيدنا حممد  فضائُلو ،من أبواب الطاعاتعظيم 

بركتها إال من ذاق، فمن ذاق  ال يدرك عميَمو)صلى اهلل عليه وسلم( ال ُتحصى وال ُتعد، 

راحة النفس والبال، وطمأنينة ففيها عرف، ومن عرف أدجل، ومن أدجل بلغ املنزل، 

)صلى اهلل عليه  القلب، وانشراح الصدر، وتذوق حالوة اإلميان؛ حيث يقول نبّينا

َذاَق َطْعَم اإِلمَياِن َمْن َرِضَى ِباللَِّه َربًّا َوِباإِلْساَلِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد )صلى اهلل عليه )وسلم(: 

 (.وسلم( َرُسواًل

 بالصالة على نبيه وصفوته من خلقه حممديف كتابه العزيز احلق سبحانه  ناقد أمرو  

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها }فقال سبحانه:  ،)صلى اهلل عليه وسلم(

الثناء والتعظيم، ومن تعين والصالة من اهلل ، {الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

 .املالئكة االستغفار، ومن املؤمنني الدعاء

رمحة اهلل )عز وجل( )صلى اهلل عليه وسلم( نيل نبينا ومن فضائل الصالة على 

 فإذا كانت الصالة من اهلل تعين الرمحة، فإنه )صلى اهلل عليه وسلم( قال: ،وعميم فضله

 .(اواحدًة صلَّى اللَُّه عليِه عشًر ن صلَّى عليََّم)
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اهلموم، وإزالة الكروب،  ريجتفويف الصالة على سيد اخللق )صلى اهلل عليه وسلم( 

َيا )رضي اهلل عنه(: أبي بن كعب قد قال سيدنا ف ورفعة الدرجات، ،السيئاتومغفرة 

ُقْلُت:  ،َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن َصاَلِتي؟ َفَقاَل: َما ِشْئَت ،ِإنِّي ُأْكِثُر الصَّاَلَة َعَلْيَك ،َرُسوَل اهلِل

 َفِإْن ِزْدَت ،ُقْلُت: َفالنِّْصَف؟ َقاَل: َما ِشْئَت ،َفِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك ،الرُُّبَع؟ َقاَل: َما ِشْئَت

ُقْلُت: َأْجَعُل َلَك  ،َفُهَو َخْيٌر َلَك َفِإْن ِزْدَت ،؟ َقاَل: َما ِشْئَتُلَثنيثُّالَقاَل: ُقْلُت: َف ،َفُهَو َخْيٌر

)صلى اهلل عليه وسلم(:  (، ويقولَوُيْغَفُر َلَك َذْنُبَك ،َصاَلِتي ُكلََّها؟ َقاَل: ِإًذا ُتْكَفى َهمََّك

فلُيقلَّ الَعبُد من ذِلَك أو  ،ما ِمن ُمسِلٍم يصلِّي عليَّ إلَّا صلَّت عليِه املالِئكُة ما صلَّى عَليَّ)

رى يف وجهه ا طّيب الّنفس ُيأصبح رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وسّلم( يوًم، و(لُيكِثْر

رى أصبحت اليوم طّيب الّنفس ُي  ،اهلل: يا رسول الصحابة )رضي اهلل عنهم( قالف ،البشر

ى لََّص ْني )عّز وجّل(، فقال: َمبِّد َرْنِع ْنِم ي آٍتاِنَت، َأْلَجَأ)يف وجهك البشر، قال : 

 َرْشَع ُهَل َعَفَر، َواٍتَئيَِّس َرْشَع ُهْنا َعَحَم، َواٍتَنَسَح َرْشا َعَهِب ُهَل اهلُل َبَتَك اًةَلَص َكِتمَُّأ ْنِم َكْيَلَع

 .(اَهَلْثِم ِهْيَلَع دََّر، َواٍتَجَرَد

تشريف املصلِّي على فضائل الصالة والسالم على نبينا )صلى اهلل عليه وسلم( من و   

النيب )صلى اهلل عليه وسلم( بإبالِغ سالِمِه الرسوَل )صلى اهلل عليه وسلم(، ورّد الرسول 

إنَّ للَِّه مالِئكًة ))صلى اهلل عليه وسلم( عليه السالم؛ حيث يقول )صلى اهلل عليه وسلم(: 

َما ِمْن )ى اهلل عليه وسلم(: )صليقول ، و(السَّالَم يِتمَُّأ ْننَي يف األرِض يبلِّغوني َعسيَّاح

 .(َأَحٍد ُيَسلُِّم َعَلىَّ ِإالَّ َردَّ اللَُّه َعَلىَّ ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّاَلَم

*** 

 سيدنا واملرسلني، األنبياء خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،(وسلم عليه اهلل صلى)حممد 
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يف الصالة  ،سبب يف إجابة الدعاء)صلى اهلل عليه وسلم( الصالة على النيب إن      

َرُجًلا َيْدُعو ِفي َصَلاِتِه َلْم َيْحَمِد  (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم)َسِمَع َرُسوُل اهلِل حيث وغريها، 

َوَلْم ُيَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ،اهلَل َعزَّ َوَجلَّ

ِإَذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبَحْمِد َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ )َفَقاَل َلُه:  ،، ُثمَّ َدَعاُه(َعِجَل َهَذا)َوَسلََّم: 

(، ويقول ، ُثمَّ ُيَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثمَّ َيْدُعو ِبَما َشاَءَوالثََّناِء َعَلْيِه

اَل  ،ِإنَّ الدَُّعاَء َمْوُقوٌف َبْيَن السََّماِء َواأَلْرِض)سيدنا عمر بن اخلطاب )رضي اهلل عنه(: 

 (.َصلى اهلل َعليه وَسلم َيْصَعُد ِمْنُه َشْيٌء َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى َنِبيَِّك

حمبته من عالمات )صلى اهلل عليه وسلم( الصالة على النيب  نعلى أننا نؤكد أ  

حيث يقول ، حلبيبه كرذِّالم ئدااحملب فتوقريه وتعظيمه، )صلى اهلل عليه وسلم( و

َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه }: سبحانه، ويقول {النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم}احلق سبحانه: 

نبينا )صلى ، ويقول {َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

اِس ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه، َوَوَلِدِه، َوالنَّاهلل عليه وسلم(: )

 .(َأْجَمِعنَي

 صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياللهم 
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