
  

مل يعلم احلمد هلل  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
إلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي الذي خلق ا

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

ْحمِن ْبِن أبي َلْيَلى قال: َلِقيَني  َعْن َعْبِد الرَّ

 كَعُب بُن ُعْجرَة َفَقاَل:

بيَّ َصلى  هللا ألا ُأْهِدي ، َلَك َهِديًَّة؟ إِنَّ النَّ

َعَلْيِه َوَسلم َخرَج َعَلْيَنا َفُقْلَنا: َيا رَُسوَل هللا، 

ُم َعَلْيَك، َفَكْيَف ُنَصل ِي  َقْد َعِلْمَنا كَيَف ُنَسل ِ

 َعَلْيَك؟.

ٍد َوَعَلى  لُهمَّ َصل  َعَلى ُمَحمَّ َقال: " ُقوُلوا: الَّ

ْيَت َعَلى إبراِهيِم َوَعلى آل  ٍد، كَما َصلَّ آِل ُمَحمَّ

ٍد  إبراهيمَ  َك َحِميٌد َمجيٌد. َوبارْك َعَلى ُمَحمَّ إن 

ٍد كَما بَارْكَت َعَلى إِْبرَاِهيَم  َوَعَلى آِل ُمحمَّ

َك َحِميٌد َمجيٌد".  َوَعَلى آِل إِْبرَاِهيَم إِنَّ

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 الكلمات:شرح 

 لقيين : قابلين .
بن عجزة : هو ابن عجرة بن امية شهد مع النيب صلى هللا عليه كعب 

 وسلم غزوة احلديبية .
 اال اهدي : اال أداة عرض وهو الطلب برفق . اهدي : ابذل .

 هدية : عطية احلفك هبا .
 كيف نسلم عليك : أي كيفية السالم عليك .

 فكيف نصلي عليك : سؤال عن كيفية الصالة عليه .
 اد وتعليم .قولوا : امر ارش

 صل على حممد : اثنعليه بالذكر اجلميل يف املأل االعلى .

 ال حممد : اتباعه يف الدين وقيل هم املؤمنون من قرابته .
 

كما صليت : أي كما انعمت بالصالة على ال إبراهيم فانعم بالصالة على 
 حممد وال حممد .

واجملىند كمىنال العةمىنة انك محيد جميد : محيد مبعىن حممود وجميد مبعىنىن مادىند 
 والسلطان .

 بارك على حممد :انزل الربكة عليه .
 :املعىن اإلمجايل

تقابل عبد الرمحن بىنن أ  ليلىنىأ أحىند أفااىنل التىنابعم وعلمىنائهم بكعىنب بىنن 
عجىنىنرة أحىنىند الصىنىنضابة راىنىنى هللا عنىنىنهأ فقىنىنال كعىنىنب: أال أهىنىندى إليىنىنك هديىنىنة  

 الشرعي.مسائل العلم  -وهو احلق -وكان أفضل ما يتهادونه
ففرح عبد الرمحن هبىنذه اهلديىنة اليمينىنة. وقىنال: بلىنىأ أهىندها يل.فقىنال كعىنب: 
خىنىنرع علينىنىنا النىنىنيب صىنىنلى هللا عليىنىنه وسىنىنلمأ فقلنىنىنا يىنىنا رسىنىنول هللا علمتنىنىنا كيىنىنف 
نسىنىنلم عليىنىنكأ ولكىنىنن كيىنىنف نصىنىنلى عليىنىنك  فقىنىنال: قولىنىنواأ و كىنىنر هلىنىنم صىنىنفة 

لى نبيه حممىند الصالة املطلوبة واليت معناها الطلب من هللا تعاىل أن يصلى ع
وعلىنىنىنى ،لىنىنىنهأ وهىنىنىنم أتباعىنىنىنىنه علىنىنىنى دينىنىنىنهأ وأن تكىنىنىنىنون هىنىنىنذه الصىنىنىنالة يف بركتهىنىنىنىنا 
وكيرهتاأ كالصالة على أ  األنبياء إبىنراهيم و،ل إبىنراهيمأ الىنذين هىنم األنبيىناء 
والصىناحلون مىنن بعىندهأ وأن يزيىنىند يف ادىنو لمىند والىنىنهأ كالربكىنة الىنيت حصىنىنلتأ 

 آلل إبراهيم.
اجملىندأ ومىنن هىنذه صىنفاتهأ فهىنو قريىنب العطىناءأ فإن هللا كيو الامىندأ صىناحب 

 واسع النوال.
هل جيوز قول " سيدنا " يف التشّهد أ خاصة مع قوله صىنلى هللا عليىنه وسىنلم 

ألن  جيىنىنىنىنوزأال  اجلىنىنىنىنوا : مسىنىنىنىنلم : أنىنىنىنىنا سىنىنىنىنيد ولىنىنىنىند ،دم يىنىنىنىنوم القيامىنىنىنىنة . رواه 
وقىند ّعلىنم النىنيب صىنلى هللا عليىنه  َوَردأاأل كار مبناهىنا علىنى االقتصىنار علىنى مىنا 

قال الرباء : فرددهتىنا علىنى النىنيب صىنلى  النوم.وسلم الرباء حديث الذِّْكر قبل 
هللا عليىنىنه وسىنىنلم فلمىنىنا بىنَل ىنىنتم : اللهىنىنم ،منىنىنت بكتابىنىنك الىنىنذي أنزلىنىنت قلىنىنتم : 
ورسولك الذي أرسىنلت . قىنال : ال أ ونبيىنك الىنذي أرسىنلت . رواه الب ىناري 

ر واألوراد اليومية فيمقتصر فيها على ما دىناء عىنن فما كان من األ كا ومسلم
النيب صلى هللا عليه وسلم وال يمزاد عليها خبالف الىندعاء أ فىنإن للمسىنلم أن 
 يدعو مبا شاء غو أنه ال يدعو بإمث وال بقطيعة رحم أ وال يعتدي يف الدعاء

وهذا ال يَقتضي إنكار السيادة له صلى هللا عليه وسلم أ فهو صلى هللا 
عليه وسلم سّيد ولد ،دم أ وإمنا هذا من با  امتيال أمره أ والوقوف 

 . مع تعليمه حيث مل َيْشَرع ألمته أن تقول  لك يف التشّهد يف الصالة
صالة اّلَل تبارك وتعاىل على عبده  أن " :رمحه اّللَ  ابن القيم و كر العالمة

صالته على عباده املؤمنمأ قال  فهي :العامة أما.أ وخاصة عامة :نوعان
همَو اَلذِّي يمَصلِّّي َعَلْيكمْم َوَماَلئَِّكتمهم لِّيمْ رَِّدكمْم مَِّن الةُّلمَماتِّ إِّىَل " :تعاىل
عليه وسلم ومنه دعاء النيب صلى هللا .34سورة األحزا أ اآلية: "النُّور

 الَلهم صل على ،ل أ  ":بالصالة على ،حاد املؤمنمأ كقوله
الب اريأ كتا  الزكاةأ با  صالة اإلمام ودعائه لصاحب ." أوىف

أ ومسلمأ كتا  الزكاةأ با  الدعاء ملن أتى 7341الصدقةأ برقك 
   .7711بالصدقةأ برقم 

على خامتهمأ  صالته اداصة على أنبيائه ورسلهأ خصوصا   :النوع الياين
دالء األفهام البن القيم أ ص  . وخوهم حممد صلى هللا عليه وسلم

وقد أمر نبينا صلى هللا عليه وسلم بعد أمر اّلَل تعاىل لنا أن . 727
 : نصلي عليهأ وأن جنتهد يف اإلكيار منهاأ قال صلى هللا عليه وسلم

على حممد و  صلوا علَيأ وادتهدوا يف الدعاءأ وقولوا: الَلهم صلِّّ  "
أخرده النسائيأ كتا  السهوأ نوع ،خرأ برقم  . " على ،ل حممد

أ ويف الكربى له أيضا أ كتا  الطهارةأ ودو  ال سل إ ا التقى 7242
أ 5734أ برقم 5/271أ والطرباين يف الكبوأ 7271ادتانانأ برقم 

أ وصضيح اجلامع الص وأ 7242وصضضه األلباين يف صضيح النسائيأ 
 :فهذا األمر من الشارع احلكيم بالصالة عليه فيه أوال   .4114 برقم

  ." اقتداء باّلَل تعاىل و مالئكته "
   ." دزاء  له بعض حقوقه علينا " :وثانيا  
 111تفسو ابن السعديأ ص ." تكميال  إلمياننا " :وثاليا  

 الفوائد من احلديث:
التشهد األخو  ودو  الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف -7

 يف الصالة قال أبو العالية: صالة هللا على نبيه ثناؤه عليه وتعةيمه.
أن من حق النيب صلى هللا عليه وسلم أن ندعو ونصلى عليهأ ألنه  -2

 مل يصلنا هذا الدين العةيم إال على يديه.
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 وسلمأ علم أصضابه السالم والصالة عليه.أنه صلى هللا عليه  -4
أن مىنن أسىنبا  عملمىنوِّ شىنلن النىنيب صىنلى هللا علىنه وسىنلم. ورفىنع درداتىنهأ  -3

 دعاء أمته له صلى هللا عليه وسلم.
أن السىنلف كىنانوا يتهىنىناَدْون مسىنائل العلىنمأ وجيعلوفىنىنا يمَفىنا  قيمىنةأ وهىنىنى  -5

 أفضل التضف واهلدايا.
إليهمىنىنىنا يردىنىنىنع الكمىنىنىنال كلىنىنىنهأ فىنىنىنإن احلمىنىنىند محيىنىنىند جميىنىنىند: احلمىنىنىند واجملىنىنىند  -1

مستلزم للعةمة واإلداللأ واجملد دال على صفة العةمة واجلالل واحلمد 
يدل على صفة اإلكرامأ فهذان الوصفان الكرميان إليهما مردىنع أاىناء هللا 

 احلسىن.
الربكة: النماء والزيادةأ والتربيك الدعاء هبماأ فبارك على حممد و،له  -1

 أن يعطىنىني رسىنىنوله صىنىنلى هللا عليىنىنه وسىنىنلم مىنىنا قىنىند أ عطىنىناه يتضىنىنمن سىنىنؤال هللا
 إلبراهيم و،لهأ من ادو وسعته ودوامه.

 فضيلة نيب هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم . -1
 حرص الصضابة وسلف االمة على العلم بالشريعة . -4

 مشروعية ختم الدعاء باليناء على هللا عز ودل مبا يناسب املطلو  -77
 تداء بالتعليم من غو طلب التعليم .االب -77
 فيه اخذ العلم بتلن وتدرع شيئا فشيئا ليفهم ويعمل به . -72
 بيان صفة الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة . -74
من كرامة الرسول صلى هللا عليىنه وسىنلم ان هللا امىنر العبىناد بالصىنالة  -73

 عليه .
 يستضقها .مسائل العلم هتدى ملن  -75
 كر املعلم مىنا يسىنتدعي انتبىناه املىنتعلم لقىنول كعىنب بىنن عجىنرة راىني  -71

البىنىنن أ  ليلىنىنى: أأال أهىنىندي لىنىنك هديىنىنةك بىنىنم يىنىندي  كىنىنر حىنىنديث   هللا عنىنىنه 
 كيفية الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم .

لىنىنرد علىنىنى مىنىنن قىنىنال: إن صىنىنالة هللا علىنىنى نبيىنىنه رمحتىنىنه ألن الصىنىنضابة ا -71
قالوا: قد عرفنىنا كيىنف نسىنلم عليىنك فكيىنف نصىنلي عليىنك   راي هللا عنه 

ولىنىنو كىنىنان املىنىنراد بالصىنىنالة الرمحىنىنة لقىنىنال هلىنىنم: قىنىند علمىنىنتم  لىنىنك يف السىنىنالمأ 
عّلمهىنم السىنالم عليىنه وهىنو مشىنتمل علىنى  و لك أنه صلى هللا عليه وسلم 

 الرمحة.
 
 

أن ميل هذه اهلدية أنفس أنواع اهلداياأ ومن أردأ أنواع اهلدايا ما  -71
 وغوها.نشاهده يف هذا الزمن من هتادي األغنيات بواسطة اإل اعات 

أن السنة تبم القر،ن وتفسرهأ فإن هذا احلديث بيان لقوله تعاىل:   -74
 اَلذِّيَن ،َمنموا َصلُّوا َعَلْيهِّك. :أ

 طلب الربكة. أنه جيمع إىل طلب الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم  -27
دخول الردل يف مسمى ،لهأ فإن إبراهيم عليه الصالة والسالم داخل  -27

      كما صليت على ،ل إبراهيمكك.يف قوله: أأ
أن الواو ال تقتضي الرتتيبأ ألن صي ة األمر وردت بالصالة  -22

يَا َأيىنَُّها اَلذِّيَن ،َمنموا َصلُّوا َعَلْيهِّ َوَسلِّّمموا  والتسليم بالواو يف قوله تعاىل: :أ
 َتْسلِّيما ك وقّدم تعليم السالم قبل الصالة.

يعين سّلمه من اآلفات  أ"على حممدالَلهم صل " :قول املسلم -24
اجلسدية حيا  وميتا أ وكذلك يتضّمن الدعاء بالسالمة لدينه وشريعته أن 
يسلمها اّلَل تعاىل من األعداءأ فال يسطو عليها بتضريف أو ت يوأ إال سَلط 

شرح رياض  ." اّلَل عليه من يىنمبىنمِّّ  لكأ وهذا هو الواقع وّلَل احلمد واملنة
 . 575 – 574/  3 للعالمة ابن عييمم : الصاحلم

صالة العبد على الرسول هي ثناء على الرسولأ وإرادة من اّلَل أن  -23
يمعلَي  كرهأ ويزيده تعةيما  وتشريفا أ واجلزاء من دنس العملأ فمن أثىن 
على رسوله دزاه اّلَل من دنس عمله بلن ييين عليهأ ويزيد تشريفه 

 . 721األفهامأ ص دالء  ." وتكرميه
صلى هللا  النيب يصلون على هوأ ومالئكته تبارك وتعاىل أنه هللا أخرب  -25

ّ  " :قال دّل شلنه عليه وسلم  " إَِّن اّلَلَ َوَماَلئَِّكَتهم يمَصلُّوَن َعَلى الَنيبِّ
فدّلت هذه اآلية الكرمية على علّو منزلةأ  . 51سورة األحزا أ اآلية: 
 عليه وسلم و لك بلن الر  عز ودل يمصّلي عليهأ ورفعة دردته صلى هللا

صي عدَدهم إال الر ُّ سبضانه وتعاىل  . ومالئكته الذين ال ُيم
 
  هللا اعلمو

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى ،له وصضبه وسلم .
 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

كيفية الصلاة على النبي بيان 

 صلى هللا عليه وسلم
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
الدعوة إلى هللا بنسخ هذه أخي الكريم ساهم في 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (05اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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