
1 

 

 
 

 
 

 ..بسم اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد
 

 ."صلوات": نءركاتافمعنى  -دفينيسي 
 (الصالة) نءركاتافدأمبيل دري  (الصلوات): صلوات برأصل دري بهاس عرب نءركاتاف

 .وجيانفرتي دعا اتاو أبر غي
 

 .مالئكة ارافيسي دس ثوجيانفاياله   اهلل صلوات
 .هالف ناءندضمالئكة اياله دعا مموهون متبهن  صلوات

رمحة، منمبهكن  هكنفمليم اهلل  ايفمؤمن اياله بردعا مموهون سو غدان صلوات اور
 .كيت نيب حممد  هولوغف دفك وجنيفتن دان كارمحن، كءكمليا

 وجيان،ف ونن،فماغفرمحة،  هنفاداله ليم ثهمبا دفك اىلعصلوات دري اهلل ت معنى
  [.6/893، "سرامل زاد"ليهت كتاب ]. ثتن دريربكان دان كاءكملي

دري  ثهمبا لواركنغاونتوق م اىلعتاي برارتي توفيق دري اهلل  كنااتغم غي ضجو اد
 : ثدامل فرمان اميانض، سبا﴾ثتوجنوقف﴿هاي خمنوجو  ﴾كسسنت﴿ نفالضك

 

 {ُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن رَِحيًماُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيُكْم َوَمالئَِكتُ }
 وننفمأمموهونكن ك نغد) ث-دان مالئكة (واهاي مأنسي) دموفبرصلوات ك غدياله ي}

دان اداله دي . ﴾غتر غي﴿هاي خ دفك نفالضكامو دري ك لواركنغدي م ايف، سو(اونتوقمو
 [.38:بااألحز]. براميان غي غاور-غاور دفك غايثفمها 

 .صحيح يغكلبيهن دان لفظ   صلوات كأتس نبي
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 .حكوم برصلوات
 دفاداله واجب  نيب حممد  دفحكوم برصلوات ك كنفمنت اكتفعلماء تله س اراف

بيالكه ماس واجب برصلوات دان  غتنت (اعمجإ) ةاكفمريك تيدق س يفتتا ،ثكسلوروهن
 : ثانتارا. ثنغبيال كهفبرا

 .صالة كنارجغواجب برصلوات دامل ماس م. 1
 (.يةحت)تشهد  خممبا. 2
 .خريأ   يةحت / تشهد كدوا خممبا. 8
 كتغفاتاو  ثنام نيتض، تاو منوليس نام نيب حممد أ رغمند بوت،ثكالي م فستيا. 3

 . ينداضكرسولن دان كنبني ب
 

 صلوات خن ممباهاار 
دامل  اميانضسبا. صلواتبر ثهمبا وروهثم ، اهلل ةعباد كنارجغم رينتهفدامل مسوا 

تس نيب، دايكوتي مالئكة كمودين أتس تادي، اهلل سنديري مموالكن صلوات كأد ثفرمان
 .وتامأ تغصلوات ايت سا خاين برمعنى ممبا. ثملكنعغمسلمني م دفجنوركن كأد

 

 :كلبيهن صلوات
 : برسبدا ت بهوا رسول اهلل بركا، بلياو  نس بن مالك أ دري

 

ليه َعْشَر َصَلَواٍت، وُحطَّْت عنه َعْشُر َمن صلَّى عليَّ صالًة واحدًة، َصلى اهلُل ع»
 «اٍت، ورُِفَعْت له َعْشُر َدرََجاتٍ ئَخطي

 ثيضساتو كالي مك اهلل اكن برصلوات با دكوفصلوات ك كنفخوغم غي فسسيا“
 ولوهفس ثيضبا يكنغضسرتا دتي ،)دوسا( ثكساهلن ولوهفس وركنضوضكالي، دان د ولوهفس

 .[، امحد، صحيح1291 ، نومبورئىنسالا رواية حديث] ".(كلق ضدشر) كنتغتي/ةدرج
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دان اجنورن  نيب  دفن برصلوات كاءوتامأاين منوجنوقكن ك غوضا غي حديث
 . صلوات ترسبوت قكنثربافمم

،  ينداضب دفمسلم ك غينتا سأورختندا  اكنفمرو رسول اهلل  دفبرصلوات ك قثبا
 . "ثبوتثم غتو مك دي اكن سريي سسوائينتاخمن غي فسسيا": كنااتغعلماء م ارافكران 

 

 فضلأ غاليف صلوات
ساله ساتو تندا  اكنفدان مرو غوضا غي ةاداله عباد صلوات اونتوق نيب  خممبا

 نيب  شفاعة يافاخوتام اونتوق منأ فكتورمنجادي  وسضسكالي نيب  دفن كاءينتخك
ستله  غدات نيب  صلوات اونتوق خاسالم اونتوق ممبا ةومأ دفك رينتهف. دهاري قيامة كلق

 : ثفرمان اميانضسبا نيب حممد  دفممربيتاهو بهوا دي برصلوات ك اىلعاهلل ت
 

 {ًماِإنَّ اللََّه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلي}
حممد )تس نيب أك (مموجي دان بردعا)وات برصل ثتمالئك ارافاهلل دان  ثوهغضسسو}
) .نغسالم د كنلهفسرت اوخ ثتسأبراميان برصلواتله كامو ك غي غاور-غواهاي اور 

 [66: بااألحز. ]حرمنتغف
 غسأور ابيالفصلوات ترتنتو اونتوق دباخ ا صتس تيدق منجلسكن ساتو بنتوق نأد اتاي

 . نيب حممد  دفمسلم هندق ممباخ صلوات ك
تله  صحابة نيب  غاور فمنوكيلكن بهوا بربا غرواية ي فبربا تفمكني، ترداد نامون

 دفك ث، مك دأجر ينداضتس بأاونتوق برصلوات ك ةخارا اتاو كيفي رسول اهلل  ثبرتا
 .مريك

صحابة . جرة عب بن عدري ك 2391مبورنو البخارياياله رواية دامل صحيح  ثانتارا
ارا برصلوات خ اميانضبا غتنت نيب  دفك ثبرتا رنهفصحابة  اارفريتاكن بهوا خمليا اين من غي

 .بلياو دفك
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 :كاتاكنله": كنااتغم نغمنجواب د ينداضب
 

ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد،  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ اللَُّهمَّ بَاِرْك َعَلى ُمحَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ  .مَّ
جوابن  ايضسبا صحابة  اراف دفك دأجركن نيب  غبرصلوات ي ةاينله انتارا كيفي

اونتوق دكاتكن  يقجمك اداله لو. ينداضخارا برصلوات اونتوق ب يئناغمريك م نءاثرتاف دفك
 .دامل برصلوات فضلأ غاليفلفظ  ايضسبا ثايا

 

 :اتكنغماهلل ه رحمالعسقالني فظ ابن حجر امام الحاإل
اين  (دامل ممباخ صلوات) ةكيفي غتنت صحابة  اراف دفك اوليه نيب  يكنافدمس غي فا“

وتام كران أ غاليف غصلوات ي صبهوا ايت اداله ن توجنوقفمنجادي  ،ثكناثاستله مريك من
: باريال فتح]“ .ورنافمس غاليفمليا دان  غاليف غكخوالي ي ثديري يضباله مميليه ق تيد  ينداضب

11/66.] 
اياله  لثفضأ-سأفضل غدان ي": (2001) 1/269 "حديثمستيك "كتاب  منوروت

 كنفعلماء تله منت ارافاين كران . صالة فستيا اخريتشهد  سفبياس دباخ سل غصلوات ي
فضل أ-سأفضل نغد نيب حممد  دفاتاو برنذر هندق برصلوات ك هفبرسوم غي فبهوا سسيا

 نغايت مالءينكن د ثاتاو نذر هفسوم يتفنواجب م دفدر سفصلوات، تيدق دحكوم ترل
 ".ممباخ صلوات ايت

صلوات اونتوق نيب  خدعملكن دامل ممبا غلفظ صلوات اين ي ابيالفيق اءاداله لبيه با مك
وسونثتوق ماون نغبوكن الر ونفمسكي ،غورألفظ صلوات سوسونن سس-، بوكن لفظ 

-غكاد دأجركن اوليه نيب  غصلوات سالين ي-صلوات. بنتوق تيك س صلوات سنديري
 غاليف غدان اين ي)  ونفبهاس، ماو ميليهنفدامل  باءيقدري ككلروان،  سفتيدق ترل غكاد

 . كساهلن دامل عقيدة ( ارهف
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 :صحيح غيلفظ صلوات 
 : صحيح اداله غدليل ي-يلدل نغسسواي د غي كسغري غاليف غن صلوات يءاخبا لفظ
 [، صحيح1292:  يئنسالا: ] حديث دري

دٍ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
 .ضثتس كلوارأتس نيب حممد دان كأكنله ك يا توهن كامي، صلوات

 

 : تئن رواية، ايافصحيح دالم ال غيرواية -ت روايةفكمودين تردا
 

 : ة جر عبن  عبدري ك. 1
دٍ ال ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم   ،لَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

دٍ  ،ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ  َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم   ،اللَُّهمَّ بَاِرْك َعَلى ُمَحمَّ
 .ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  َوَعَلى آِل ِإبْ َراِهيمَ 

تله برصلوات  كوغا اميانضحممد سبا ضكلوار دفحممد دان ك دفيا اهلل بريله صلوات ك“
يا اهلل، . مها مليا (يضال) وجيفمها تر كوغا ثوهغضإبراهيم، سسو ضإبراهيم دان كلوار دفك

إبراهيم،  ضتي إبراهيم دان كلوارربكاتله مم كوغا اميانضحممد سبا ضتيله حممد دان كلواربركا
 [خباري دان مسلمحديث رواية ] ".مها مليا (يضال) وجيفمها تر كوغا ثوهغضسسو
 

 :  عدي اسلاُحَميد بو أدري . 2
ٍد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتهِ  ى َوبَاِرْك َعلَ  ،َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيمَ   ،اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتهِ   .َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   ،ُمَحمَّ
 ،ثدان كتورونن ضيندااسرتي ب-اسرتي دفحممد دان ك دفبريله صلوات ك يا اهلل،“

-ان اسرتيتيله حممد دبركايا اهلل، . إبراهيم ضكلوار دفتله برصلوات ك كوغا اميانضسبا
 ثوهغضإبراهيم، سسو ضتي كلوارربكاتله مم كوغا اميانضسبا ،ثدان كتورونن ضينداباسرتي 

 [.دان مسلمخباري حديث ]“ .مها مليا (يضال) وجيفمها تر كوغا
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 : ري صانود األعبي مسأدري . 3
دٍ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ٍد  ،ِإبْ َراِهيمَ  َكَما َصلَّْيَت َعَلى آلِ ،  ُمَحمَّ َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمَّ

دٍ   .َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِفي اْلَعاَلِميَن ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   ،َوَعَلى آِل ُمَحمَّ
تله برصلوات  كاوغا اميانضحممد سبا ضكلوار دفحممد دان ك دفيا اهلل بريله صلوات ك“ 

تي كاربتله مم كاوغا اميانضحممد سبا ضله حممد دان كلوارتيبركاإبراهيم، دان  ضكلوار دفك
“ .مها مليا( يضال) وجيفمها تر كوغا ثوهغضإبراهيم اتس سكالني عامل، سسو ضكلوار

 [مسلم رواية حديث]
 

 :( جالن كدوا) ري صاناأل وبن عمر ة قبعود، عبي مسأدري . 4
َوبَارِْك  ،َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِبْ َراِهيَم َوآِل إِبْ َراِهيمَ   ،َوَعَلى آِل ُمَحمَّدٍ  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ 

 .َكَما بَارَْكَت َعَلى إِبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل إِبْ َراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   ،َعَلى ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ 
تله  كوغا اميانضحممد، سبا ضكلوار دفي دان كّمأ غحممد نيب ي دفاهلل بريله صلوات ك يا"

 اميانضسباي ّمأ غتيله حممد، نيب يكابردان . إبراهيم ضإبراهيم دان كلوار دفممربي صلوات ك
مها ( يضال) وجيفمها تر كوغا ثوهغضإبراهيم، سسو ضتي إبراهيم دان كلواركاربتله مم كوغا

 [، صحيح931 مبوربو داود نوأ رواية حديث] ".مليا
 

 :  اخلدريد عيبي سأدري . 6
ٍد َعْبِدَك َوَرُسوِلكَ  َوبَاِرْك َعَلى  ،َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيمَ   ،اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

دٍ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ  .َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِهيمَ   ،ُمَحمَّ
تله برصلوات  كوغا اميانض، سبامو-مو دان رسول-حممد همبا دفاهلل بريله صلوات ك يا"

تي كاربتله مم كوغا اميانضحممد، سبا ضتيله حممد دان كلواركابردان . إبراهيم ضكلوار دفك
 [خباري رواية حديث] ".إبراهيم
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 :لالكي، صحابة نبي  غدري سأور. 6
ٍد َوَعَلى َأْهِل بَ ْيِتِه َوَعَلى َأْزَواِجِه َوذُ  َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل   ،رِّيَِّتهِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َوَعَلى َأْهِل بَ ْيِتِه َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتهِ  .ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  َكَما   ،َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمَّ
 .بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ 

 ثاسرتي-دان اسرتي( ضثكلوار) ث-بيتالاهل  دفدان كحممد  دفاهلل بريله صلوات ك يا"
مها  كوغا ثوهغضإبراهيم، سسو ضكلوار دفتله برصلوات ك كوغا اميانضسبا ،ثدان كتورونن

دان  ثاسرتي-دان اسرتي ثاهلي بايت دفتيله حممد دان كبركادان . مها مليا( يضال) وجيفتر
 وجيفمها تر كوغا ثوهغضاهيم، سسوإبر ضتي كلوارربكاتله مم كوغا اميانضسبا ،ثكتورونن

 [.امحد، صحيح رواية حديث] ".مها مليا( يضال)
 

 :ة بو هرير أدري . 7
ٍد، َكَما  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ٍد، َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمَّ ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

 .ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  َصلَّْيَت وبَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم وَعَلى آلِ 
 ضتيله حممد دان كلواركابرحممد، دان  ضحممد دان كلوار دفاهلل بريله صلوات ك يا“

 ثوهغضإبراهيم، سسو ضتي إبراهيم دان كلواركاربتله برصلوات دان مم كوغا اميانضحممد، سبا
، 8/16" اثاراآلمشكل " وي داملحاالط رواية حديث]“ .مها مليا( يضال) وجيفمها تر كوغا
 [صحيح. 31 مبورنو" ةيلللايوم والمل ع"دامل ئى نسالا

 

 :دري طلحة بن عبيد اهلل . 3
دٍ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ  .َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   ،اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َوَعَلى آِل مُ  دٍ َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمَّ  .َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   ،َحمَّ
 دفتله برصلوات ك كوغا اميانضحممد، سبا ضحممد دان كلوار دفاهلل بريله صلوات ك يا“

 ضتيله حممد دان كلواركابردان . مها مليا( يضال) وجيفمها تر كوغا ثوهغضإبراهيم سسو
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 وجيفمها تر كوغا ثوهغضإبراهيم، سسو ضتي كلواركاربتله مم كوغا اميانضحممد، سبا
 [.امام امحد، صحيح رواية حديث]“ .مها مليا( يضال)

 

 فضل برصلواتأوقتو 
  دتونتوت برصلوات اياله فضلأ غاليفماس : 
 نام نيب  بوتثم غاور رغكتيك مند . 
  ذانأذان دان سبلوم ممباخ دعا أسسوده منجواب. 
  خ دعا، سبلوم ممبابروضوءسلسي. 
 دعا فنوتوفدان  هنغرتف ن،ءرموالف دف. 
  قنوت دامل صالة خريأد. 
 ةددامل صالة جناز. 
 كتيك ماسوق دان كلوار دري مسجد. 
 غتفدان  يضافوقتو  فستيا. 
  مامل مجعة مخيسهاري. 
 هاري مجعة غنجفس. 
 راماي غاور وننفرهيمف تفمان مت-كتيك برادا دمان. 

 

 ولكن،فدكوم تفدا غي تس نيب حممد أظ صلوات كلف غتنت كسغري نغربينخف دمكينله
 غدان صلوات ي ةسن نغل داونتوق برعم ندوانف ايضسبا. صحيح غرواية ي-برداسركن رواية

 .لمأعواهلل . نيب  دفبنر دان صحيح در غكقواتن سند ي اءيثوفمم

 
 :خوكمأ
 .عفا اهلل عنه وعن والديه نس مدني،أبو أ
 .اي دورين، كواال كراي، كلننتغوندوق سوف
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