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 فوائد وأسرار الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص
تهُه ُيصهلُّونه عهلهى النَّيبِي َيه أهيُـّهها  ِإنَّ للاه : " يقول املوىل العظيم يف كتابه الكرمي: ملذيعا وهمهالِئكه

لِيُموا تهْسِليًما  صدق للا العظيم يسعدين أن يكون ( األحزاب65)" الَِّذينه آهمهُنوا صهلُّوا عهلهْيِه وهسه
 فوزي ِهدم أبو زيد/ معنا ضيفاً عزيزًا علينا الداعي اإلسالمي الكبري فضيلة الشيخ

 على النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيفية وفضل الصالة
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب  وفضل كيفيةما  فضيلة الشيخ : املذيع

دمحم بن عبد هللا دون بقية األنبياء آبية يف كتاب هللا هي قوله نبيه  سبحانه وتعاىلخصَّ هللا 
لِيُموا تهْسِليًما  ِإنَّ هللاه "  :تعاىل ا الَِّذينه آهمهُنوا صهلُّوا عهلهْيِه وهسه تهُه ُيصهلُّونه عهلهى النَِّبِي َيه أهي ُّهه " وهمهالِئكه

ابلصالة على رسول هللا ملا يف هذه  يف هذه اآليةأمجعني أمر هللا عز وجل املؤمنني ( األحزاب65)
 :قالواهذه اآلية لك عندما نزلت ولذخرة، اآليف الصالة من أمهية للمؤمن يف الدنيا و 

، رهُسوله  َيه }  مُ  أهمَّا اَّللَِّ ةُ  فهكهْيفه  عهرهفْ نهاُه، ف هقهدْ  عهلهْيكه  السَّاله ؟ الصَّاله  عهلهى صهليِ  اللَُّهمَّ : ُقوُلوا: قهال عهلهْيكه
ا ُُمهمَّد   آلِ  وهعهلهى ُُمهمَّد   يد   ِإنَّكه  ِإبْ رهاِهيمه  آلِ  وهعهلهى ِإبْ رهاِهيمه  عهلهى صهلَّْيته  كهمه يد ، َحِه رِكْ  اللَُّهمَّ  َمِه  عهلهى ابه
ا ُُمهمَّد   آلِ  وهعهلهى ُُمهمَّد   رهْكته  كهمه يد   ِإنَّكه  ِإبْ رهاِهيمه  آلِ  وهعهلهى ِإبْ رهاِهيمه  عهلهى ابه يد   َحِه   {َمِه
ال تقتصر على هذه الكيفية الواردة عن حضرة النب، بل للمسلم أن ُيصلي على النب الصالة و 

صلى هللا عليه على النب مبا يُلهمه به مواله من الصيغ اجلميلة اليت حُتث على فضائل رسول هللا 
 .وسلَّم

ما الفائدة اليت تعود على املسلم إذا عمل ابآلية  صلى هللا عليه وسلَّمهذه الصالة على النب 
ةً  عهلهيَّ  صهلَّى مهنْ } :ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قالعليهوصلى  ةً  صهاله  عهْشرًا عهلهيَّ  صهلَّى وهمهنْ  عهْشًرا، عهلهْيهِ  اَّللَُّ  صهلَّى وهاِحده
ن هْيهِ  ب هنْيه  اَّللَُّ  كهتهبه  ِمائهةً  عهلهيَّ  صهلَّى وهمهنْ  ِمائهًة، عهلهْيهِ  اَّللَُّ  صهلَّى  النَّاِر، ِمنه  وهب هرهاءهةً  النِيفهاِق، ِمنه  ب هرهاءهةً  عهي ْ

نههُ  اءِ  مهعه  اْلِقيهامهةِ  ي هْومه  اَّللَُّ  وأهْسكه   {الشُّههده
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تستوجب الصالة من هللا على العبد، وإذا أبن الصالة عليه  صلى هللا عليه وسلَّمالنب  بشرانف
ر الفضائل اليت تعود أن حيسب أو يُ  كيف يستطيع أي عقل  ي عليه مواله،كان العبد سُيصل قدِي

الصالة أن فوق الطاقة واإلمكان، انهيك عن  هذا أمر! عليه؟ سبحانه وتعاىلعليه من صالة هللا 
 :وقال بن كعب جاءه سيدان ُأبُّ ة، كثي يف الدنيا  هلا فوائد ومنافع  صلى هللا عليه وسلَّمعلى النب 

، فهكهمْ َيه رهُسوله اَّللَِّ  } ِيِ أْكِثُر الصَّالةه عهلهْيكه قُ ْلُت الرُّبُعه؟ ، مها ِشْئته  :أهْجعهُل لكه ِمن صهاليت؟ قال  إ
ر  لكه  :قهاله  ي ْ ، فهِإْن زِدته ف هُهوه خه ؟ قاله : قُ ُلتُ ، مها شْئته ، فِإْن زِْدته ف هُهوه خهي  : فهالنِيْصفه مها ِشْئته
، فِإْن زِْدته ف هُهوه خهي  لكه  مها :فهالثلثهنِي؟ قاله : قُ ْلتُ ، لكه  أهْجعهُل لكه صهاليت ُكلَّها؟ : قُ ْلتُ ، ِشْئته
، ويُ ُغفهُر لكه ذهنْ ُبكه : قهاله    { إذاً ُتْكفي مههَّكه
 تكفي اإلنسان مهه: أولً 

يهمه يف أمور دنياه أو أمور  ي اإلنسان كل همتكف الصالة على النب بنص حديث النبإذًا 
: ألن هللا قال يف كتاب هللا أخراه، وتستوجب مغفرة الذنب الذي فعله بفضل هللا وبربكة رسول هللا

ُدوا هللا ت هوَّ "  ُُم الرَُّسوُل لهوهجه اُءوكه فهاْست هْغفهُروا هللا وهاْست هْغفهره هله " يًما ااًب رهحِ وهلهْو أهن َُّهْم ِإْذ ظهلهُموا أهنْ ُفسهُهْم جه
 (.النساء56)

 من موجبات املغفرة: اثنياً 
بد  أن يتوب العبد أواًل ويستغفر، وال: التوبة واملغفرة من هللا عز وجل للعبد تستوجب أمور

حىت يقبل هللا توبته، وهذا مبثابة ما نقوله يف  صلى هللا عليه وسلَّممع ذلك أن يستغفر له الرسول 
بد أن يُرفع إىل حضرة هللا، من الذي يرفعه؟ رسول  املغفرة ال طلبف (يُرفع الطلب)عصران احلديث 

 .صلى هللا عليه وسلَّمهللا 
صلى هللا عليه أمهل فقد قال النب : إن ذلك كان يف حياة النب، نقول له :وقد يقول البعض

 :وسلَّم
يهايت }  ي ْر   حه ثُونه  ،لهُكمْ  خه ي ْر   وهوهفهايت  لهُكْم، وهحُيهدِيثُ  حُتهدِي اُلُكْم، عهلهيَّ  تُ ْعرهضُ  لهُكمْ  خه ا أهْعمه  ِمنه  رهأهْيتُ  فهمه
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ْي   ْدتُ  خه  6{لهُكْم  اَّللَّه  اْست هْغفهْرتُ  شهري   ِمنه  رهأهْيتُ  وهمها عهلهْيِه، اَّللَّه  َحِه

 إذا فعلنا ذنبًا وتبنا فيه إىل هللا صلى هللا عليه وسلَّمإذًا حنن يف عصران هذا يستغفر لنا النب 
ُُم الرَُّسوُل " : لكي يقبل هللا عز وجل التوبة ُدوا "  :تحقق قول هللايف" فهاْست هْغفهُروا هللا وهاْست هْغفهره هله لهوهجه

  (.النساء56)" هللا ت هوَّااًب رهِحيًما 
ووقفوا مع  دما خانه اليهود يف غزوة األحزابعن صلى هللا عليه وسلَّمولذلك ُروي أن الرسول 

 :مني جربيل وقال لهوذهب إىل منزله نزل األالكفار ضده، 
حه، وهضهْعته  قهدْ  }  ِإىله  وهأهشهاره  ُهنها، هها: قهاله  أهْينه؟ فهِإىله : قهاله  ِإلهْيِهْم، فهاْخرُجْ  وهضهْعنهاُه، مها وهاَّللَِّ  السِياله

 6{ِإلهْيِهْم  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبُّ  فهخهرهجه  قُ رهْيظهةه  بهِن 

 :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقالمث اندي 
َّ  اله  }  5{ قُ رهْيظهةه  بهِن  يف  ِإالَّ  اْلعهْصره  أهحهد   ُيصهلِينيه

فهموا أن ذلك ما ألهنم من املسلمني إىل بن قريظة ومل يصلوا العصر إال هناك  فذهب فريق
ذهبوا إىل هناك وظنوا أن هذا ما يقصده النب، مث يقصده النب، وصلى مجاعة آخرون العصر مث 

 .جتهاد املؤمنني يف هذا األمراثنني معاً، أي أقر االحتاكموا إىل النب فأقرَّ 
إىل بن قريظة طلبوا الصحاب اجلليل أبو لُبابة ليتحدثوا  صلى هللا عليه وسلَّموملا ذهب النب 
فذهب أبو لُبابة إليهم راكباً دابته، فلما رأوه اإلسالم،  مر وكان صديقاً هلم قبلويتحاوروا معه يف األ

مث أدرك أنه خان النب ألنه  -يعن الذبح  -ما األمر َي أاب لبابة؟ فأشار إىل رقبته بيده : قالوا له
، فرجع إىل مسجد حضرة النب وربط نفسه صلى هللا عليه وسلَّمأفشى سر النب ألعداء النب 

 .ال يفك نفسه حىت يتوب هللا عليهونذر أن جد، بعامود من أعمدة املس
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال ففقصُّوا عليه اخلرب ، عليه صلى هللا عليه وسلَّمفلما أبطأ سأل النب 
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ا ف هعهله، مها ف هعهله  ِإذْ  أهمها لهُه، الْست هْغفهْرتُ  جهاءهِِ  كهانه  لهوْ  ِإنَّهُ  أهمها } انهُه، ِمنْ  أُْطِلُقهُ  اِبلَِّذي أهانه  فهمه  مهكه
  { عهلهْيهِ  اَّللَُّ  ي هُتوبه  حهىتَّ 

صلى ملغفرة رب العاملني هو طريق النب  لصادقني أمجعني أن خي طريقاملؤمنني االنب إذًا دلَّ 
عليه أن ُيكثر الصالة على النب  ، فكل مؤمن يقع يف الدنيا يف غم أو هم أو نكدهللا عليه وسلَّم

 .فيفرج هللا عنه بربكة الصالة على النب
ويرجع إىل هللا ويصلي على  ن يتوب إىل هللاعليه أ إنسان وقع يف ذنب خطئاً  كذلك كل

 .له تبارك وتعاىليغفر هللا ف صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
 تستوجب شفاعته يوم القيامة: اثلثاً 

يف الدنيا تصنع ما ذكرانه، أما يف اآلخرة فقد قال  صلى هللا عليه وسلَّمفالصالة على النب 
 :صلى هللا عليه وسلَّم

ْتهُ  عهْشًرا ُُيِْسي وهِحنيه  عهْشًرا ُيْصِبحُ  ِحنيه  عهلهيَّ  صهلَّى مهنْ }    {اْلِقيهامهِة  ي هْومه  شهفهاعهيِت  أهْدرهكه
 :صلى هللا عليه وسلَّموكلنا نرجوا شفاعة النب يوم القيامة، لقوله 

ُلهُ  يُْدِخُلهُ  أهحهد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  مها}  ؟ رهُسوله  َيه  أهْنته  وهاله : قهاُلوا اجلْهنَّةه، عهمه ، وهاله : قهاله  اَّللَّ  أهنْ  ِإالَّ  أهانه
  {ِمْنُه  ِبرهَْحهة   اَّللَُّ  ي هت هغهمَّدهِِ 

وعده أنه ( الُضحى6)" وهلهسهْوفه يُ ْعِطيكه رهبُّكه ف هت هْرضهى " : وهو الذي وعده مواله فقال
حىت ترضى عن  سيعطيك يف اآلخرةأي  ،ابلفعل املضارع يف املستقبل (كيعطي)سيعطيه ما يريد، و

وواحد  من  وسلَّمصلى هللا عليه وال يرضى ) :هنع هللا يضر، قال اإلمام جعفر الصادق سبحانه وتعاىلهللا 
 (.أمته يف النار

حتفاالً رون حفاًل عظيمًا يف مسجد النب اولذلك عندما نزلت هذه اآلية أقام األنصار واملهاج
بنزول هذه اآلية، خطبوا فيها خطبًا جامعة، وقالوا فيها قصائد كان من مجلتها قول حسان بن 
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 :هنع هللا يضراثبت 
 قرأان يف الُضحى ولسوف يُعطي

 
 قلوبنا ذاك العطاء فسرَّ 

 وحاشا َي رسول هللا ترضى 
 

 وفينا من يعذب أو ُيساء
فإذًا الصالة على النب من موجبات الشفاعة يوم القيامة، بل إهنا تستوجب أن يُرفع قدر املرء  

اِء : " عند مواله حىت يكون هومنزلت يِقنيه وهالشُّههده مهعه الَِّذينه أهنْ عهمه هللا عهلهْيِهْم ِمنه النَِّبيِينيه وهالصِيدِي
 (.النساء 5)" وهالصَّاحِلِنيه 

 من أعظم األذكار: رابعاً 
حضرة اليت ُتدخل املرء على انهيك عن أن الصالة على النب هي من أعظم األذكار الواردة 

، يعن نطلب يعن َي هللا (اللهم)كلمة و  (اللهم صل)، ألننا نقول وتقربه من مواله تبارك وتعاىل هللا
وهُيسهلِيُموا تهْسِليًما " : الصالة؟ كما قال هللامن هللا أن يقوم بذاته ابلصالة على النب، فما كيفية هذه 

 .(النساء56)" 
 صلى للا عليه وسلَّمالصالة على النيب أسرار 

 ؟صلى للا عليه وسلَّمهناك أسرار يف الصالة على النيب هل : املذيع
وأنوار، فإن اإلنسان إذا أكثر من الصالة  فيها أسرار صلى هللا عليه وسلَّمالصالة على النب 

قلبه مما به من اهلمم الدنية، والشهوات  تبارك وتعاىلطهَّر هللا  صلى هللا عليه وسلَّمعلى النب 
سبحانه واحلظوظ اإلنسانية، وجعله قلبًا صاحلًا لتنزل األنوار اإلهلية، واستجابة الدعوات لرب الربية 

 .وتعاىل
ولذلك كان الصاحلون وال يزالون أقرب ما يتقربون به إىل حضرة هللا هو دوام الصالة على 

 :وقسَّموا هذه الصلوات إىل أنواع ،صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
وفيها أعداد، كأن ( دالئل اخليات)ذكرها األئمة كاإلمام اجلزويل يف كتابه  هناك صالة عددية

ل وعدد  اعلى سيدان دمحم عدد قطرات البحار، وعدد احلصى والرموسلم وابرك اللهم صل : يقول
 .عددية فهذه صلوات، كذا وعدد كذا
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من الصفاء  الصاحلني إذا وصلوا إىل درجةهبا  تبارك وتعاىليلهم هللا وهناك صلوات إهلامية 
إىل يومنا  صلى هللا عليه وسلَّمالصلوات الواردة عن الصاحلني أمجعني منذ حضرته والنور واليقني، ك
 .هذا إىل يوم الدين

كتب،   يف فكر أو أتليف وال نظر وإهلامية يعن أتيت هذه الصالة على قلبه من عند هللا بدون
 (.البقرة   )" وهات َُّقوا هللا وهيُ عهلِيُمُكُم هللا "  :وإمنا أتيت فوراً من عند هللا من ابب

فيكشف هلم عن  سبحانه وتعاىلالذين يكرمهم هللا وهم املقام األعلى  واملن بلغ وهناك صلوات
صلون عليه كما يرونه، وهذه ُتسمى فيُ  صلى هللا عليه وسلَّمحقيقة رؤية حضرة النب، فيون النب 

 .كما يراه بعني قلبه صلى هللا عليه وسلَّمصالة شهودية، أو صالة عينية، ألنه يصف رسول هللا 
وألئمة املتقني الذين نسأل هللا  من هللا ونعمة لعبادة الصاحلني وهذه الصلوات كلها فضل

 .أن يُلحقنا هبم أمجعني تبارك وتعاىل
 صلى للا عليه وسلَّمسر انتفاعنا ابلصالة على النيب 

ُيصلي على حضرة النب، ومل يكتف  أيضًا من هذه األسرار أن هللا ذكر يف أول اآلية أن هللا
تهُه ُيصهلُّونه عهلهى النَِّبِي  ِإنَّ هللاه " : بذلك بل قال  (يصلون)مل يُقل صلُّوا، وإمنا ( األحزاب65)" وهمهالِئكه

 .صلى هللا عليه وسلَّمدُيون الصالة على رسول هللا يعن ي
 مفما ابلك ،إىل صالتنا؟ كال وهللا صلي على رسوله، فهل الرسول حباجةوإذا كان هللا بذاته ي

 !.؟ابهلل واملالئكة يصلون على النب
على حضرة النب  إذاً يكشف هللا لنا عن سري  يف هذا األمر، وهو أننا حنن الذين ننتفع بصالتنا 

من  يف حاجة إىل صالةبعد صالة هللا عليه ليس  صلى هللا عليه وسلَّمفالنب كما ذكران ووضحنا، 
 .صلى هللا عليه وسلَّمالصالة على النب  فوائد البشر، بل حنن يف أمسِي احلنني واحلاجة إىل

يُّوا أبِهْحسهنه وهِإذه " : أمران وأمر نبينا، فقال سبحانه وتعاىلومن مجلتها أن هللا  ا ُحيِييُتْم بِتهِحيَّة  فهحه
ا  ا أهْو ُردُّوهه وهصهلِي عهلهْيِهْم ِإنَّ صهالتهكه سهكهن  " : صلى هللا عليه وسلَّموقال لنبيه ( النساء5 )" ِمن ْهه

ُْم  سكِين قلوبنا من اهللع واجلزع وصالته علينا هي اليت تُ  ،أمره أن ُيصلي علينا( التوبة 0 )" هله
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 صلى هللا عليه وسلَّم ن صالة النبأو يف اآلخرة، أل والورود على القبور والربزخ والفزع عند املوت،
 .يف اآلية القرآنية سبحانه وتعاىلُتسكننا عند ذلك كما قال هللا علينا 

 رفعة مقام العبد عند موله
أن  أيضاً أهنا ترفع مقام العبد إىل مقام صلى هللا عليه وسلَّمومن أسرار هذه الصالة على النب 
فمن أراد أن يكون واملصلي علي حبيب،  أان حبيب هللا،): يكون حبيباً هلل، فقد ورد يف بعض األثر

 (كثر من الصالة عليَّ حبيباً للحبيب فلي
مَّد  ُُمه " : ان مصاحباً وداخاًل يف قول هللاومن أكثر من الصالة على النب كان قريبًا من هللا وك

نسأل هللا أن يُدخلنا أمجعني يف معية نبينا يف الدنيا ويوم ( الفتح  " )رهُسوُل هللا وهالَِّذينه مهعهُه 
 .الدين

 وصلى للا وسلم وابرك على سيدان ِهدم وعلى آله وصحبه وسلَّم


