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 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبي  -11

  ملسو هيلع هللا ىلصفضل نسب النبي : 

 ْبَن األَْسقَعِ َعْن  -1
إِنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل اقالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ َواثِلَةَ

ً ِمْن ِكنَانَةَ،  فَـىِكنَانَةَ ِمْن َولَِد إِْسَماِعيَل، َواْصطَ  فَـىهللاَ اْصطَ  قَُرْيشا

أخرجه  .«َهاِشمٍ  نِـيِمْن بَ  نِـيَهاِشٍم، َواْصَطفَا ـينِ ِمْن قَُرْيٍش بَ  فَـىَواْصطَ 

 .(1)سلمم

 ِلـيإِنَّ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن ُمْطِعمٍ  بَـْيـرِ جُ  َوَعنْ  -2

ُكْفَر، ال بِـيَ و هللاُ يَـْمـحُ دُ، َوأَنَا الَماِحي الَِّذي ْحـمَ دٌ، َوأَنَا أَ ُمـَحـمَّ أَْسَماًء، أَنَا 

، َوأَنَا العَاقُِب الَِّذي  لَـىَشُر النَّاُس عَ يُـحْ َوأَنَا الَحاِشُر الَِّذي  َس بَْعدَهُ لَـيْ قَدََميَّ

 .(2)متفق عليه  .«أََحدٌ 

  على األنبياء: ملسو هيلع هللا ىلصفضل النبي 

ْلُت عَ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1  لَـىفُض ِ

: أْعِطيُت َجَواِمَع الكَ بِـيَ نْ األَ  ٍ ْعِب، َوأُِحلَّْت ِلـمِ اِء بِِست   ِلـيَ ، َونُِصْرُت بِالرُّ

الَخْلِق َكافَّةً،  لَـى، َوأُْرِسْلُت إِ اً َوَمْسِجد اً األَْرُض َطُهور ِلـيَ الغَنَائُِم، َوُجِعلَْت 

 .(3)أخرجه مسلم .«ونَ بِـيُّ النَّ  بِـيَ  تِـمَ َوخُ 

َوَمثَُل  ِلـيَمثَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَ َوَعْن  -2

ً فَأَْحسَ ْنـيَ بُ  نَـىَكَمثَِل َرُجٍل بَ  ِلـياِء ِمْن قَبْ بِـيَ األَنْ  ، إِالَّ َمْوِضَع لَـهُ ْجـمَ َوأَ  نَـهُ انا

                                                 

 (.2276)برقم أخرجه مسلم ( 1)

 واللفظ له. ،(2354ومسلم برقم ) (,4896أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.523برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 لَـهُ َويَْعَجبُوَن  بِـهِ َن لَبِنٍَة ِمْن َزاِويٍَة ِمْن َزَوايَاهُ، فََجعََل النَّاُس يَُطوفُو

 .«نَ بِـي ِـيالنَّ  تَـمُ َويَقُولُوَن: َهالَّ ُوِضعَْت َهِذِه اللَّبِنَةُ! قَاَل فَأَنَا اللَّبِنَةُ، َوأَنَا َخا

 .(1)متفق عليه

  على جميع الخلق: ملسو هيلع هللا ىلصفضل النبي 

 .[4]القلم:(   ڱ ڱ ڱ ں ں)قال هللا تعالى:  -1

أَنَا َسي ِدُ َولَِد آدََم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ْنـهُ ِضَي هللاُ عَ رَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأَبَوَعْن  -2

ُل َمْن يَْنَشقُّ عَ  ُل ُمَشفَّعٍ  ْنـهُ يَْوَم الِقيَاَمِة، َوأَوَّ ُل َشافِعٍ َوأَوَّ أخرجه  .«القَْبُر، َوأَوَّ

 .(2)سلمم

  ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة والسالم على النبي: 

 .[56]األحزاب: (  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)قال هللا تعالى:  -1

ىَمْن صَ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2  لَـيَّ عَ  لَـّ

ىَواِحدَةً، صَ   .(3)سلممأخرجه  .«اً َعْشر لَـْيـهِ هللاُ عَ  لَـّ

َمالَئَِكةً  ٬ إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  اْبِن َمْسعُودٍ َوَعْن  -3

 .(4)أخرجه أحمد والنسائي .«السَّالَمَ  تِـيِمْن أُمَّ  نِـياألَْرِض يُبَل ِغُو فِـيَسيَّاِحيَن 

  ملسو هيلع هللا ىلصأكمل كيفية للصالة على النبي: 

يْ ٍد، َكَما صَ ُمـَحـمَّ آِل  لَـىٍد َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىَصل ِ عَ  ُهـمَّ الَّل» ْبَراِهيَم، إِ  لَـىَت عَ لَـّ

آِل  لَـىٍد َوعَ ُمـَحـمَّ  لَـىبَاِرْك عَ  ُهـمَّ يدٌ، الَّلَمـجِ يدٌ َحـمِ آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك  لَـىَوعَ 

                                                 

 واللفظ له. ،(2286(, ومسلم برقم )3535أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2278برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.408برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 لفظه. اهذو ،(1282رقم )وأخرجه النسائي ب(, 3666رقم )ب أحمدأخرجه  صحيح/( 4)
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متفق  .«يدٌ َمـجِ يدٌ َحـمِ آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك  لَـىإِْبَراِهيَم َوعَ  لَـىٍد، َكَما بَاَرْكَت عَ ُمـَحـمَّ 

 .(1)عليه

                                                 

 (.406ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3370أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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