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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  مقَدمةٌ 

احلمد هللا معطي اجلزيلَ ملن أطاعه ورجاه، وشديد         
العقاب ملن أعرض عن ذكره وعصاه، اجتبى من شاء بفضِلِه          
فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدِله فوالَّه ما تـوالَّه، أنـزل            
القرآنَ رمحةً للعاملني ومناراً للساِلكني فمن متسك بـه نـال      

ناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقُوقَه خِسر دينه ودنياه،         م
أحمده على ما تفضل به من اِإلحساِن وأعطاه، وأشـكره          
على ِنعمِه الدينيِة والدنيويِة وما أجدر الشاكر باملزيِد وأواله،         
وأشهد أنْ ال ِإله إالَّ اهللا وحده ال شريك لـه الكامـلُ يف              

لنظَراِء واألشباه، وأشهد أنَّ حممداً عبـده  صفاِتِه املتعايل عن ا 
ورسولُه الَِّذي اختاره على البشر واصطفاه، صلَّى اهللا عليـه          
          الـصبح شقهلم بِإحساٍن ما ان وعلى آِلِه وأصحابه والتابعني

  . وأشرق ِضياه، وسلَّم تسليماً
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

هل ترغب  ..هل تحب ربك الغىن؟     ..  أخي يف اهللا   
هل ترجـو ىف    ... لنىب  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ؟        ىف شفاعة ا  

  اجلنة املكان العلى؟

فسأدلك على الطريق ..إن كان ذلك كذلك
بالصالة على النيب  صلَّى اُهللا علَيِه .. والعمل التقى.. الزكى

  لَّمسك الوىل.. تنال املكان العلى..وك ربوحيب.  
إن عملت ا ابتغاء .. خصال وأعمالثالثِةواآلن مع 

 بشفاعة سيد لتحققت لك اآلمال .. الكبري املتعالوجه 
  :الرجال يوم األهوال

 علَيـهِ  اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ عباٍس ابِن عِن
لَّمسا«: وم اٍم ِمنلُ أَيمالْع اِلحالص ِفيِهن باللَِّه ِإلَى أَح  ِمـن 
 سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا اللَِّه رسولَ يا: قَالُوا »الْعشرِة الْأَياِم هِذِه
 ِبنفِْسِه خرج رجلٌ ِإلَّا اللَِّه سِبيِل ِفي الِْجهاد ولَا«: قَالَ اللَِّه؟
  البخاِري رواه . »ِبشيٍء ذَِلك ِمن يرِجع فَلَم وماِلِه

 هو الذي يستغل مواسم اخلـريات    لذا فالذكي الفطن  
  ومن ثَم كان هذا الكتيب، لتحصيل ماليني احلسنات
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

يف  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  ِليشفَع لَك النِبيالثالثة الوساِئلُ  
  األيام العشر

  : الدعاء بالوسيلة للنىب بعد األذان-١
  اللَّـهِ  رسولُ الَقَ: قَالَ   رِضي اُهللا عنه      جاِبٍر عن ف

     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص  :»نقَالَ م ِحني عمساَء يدالن  ـماللَّه 
بِذِه رِة هوعِة الداملَاِة التالصِة وا آِت الْقَاِئمدمحِسيلَةَ مالْو 

 لَـه  حلَّـت  دتـه وع الَِّذي محمودا مقَاما وابعثْه والْفَِضيلَةَ
  (١) »الِْقيامة يوم شفَاعِتي

 سـِمع  أَنه  رِضي اُهللا عنه      عمٍرو بِن اللَِّه عبِد عنو
ِبيالن       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقُولُ  صِإذَا( :ي  متـِمعذِّنَ  سـؤالْم 

 صلَاةً علَي صلَّى من فَِإنه لَيع صلُّوا ثُم يقُولُ ما ِمثْلَ فَقُولُوا
 ِفـي  مرتبـةٌ  فَِإنها الْوِسيلَةَ ِلي سلُوا ثُم عشرا علَيِه اللَّه صلَّى

                              
  )٦٥٩: رواه البخاِري وانظر املشكاة () ١(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

 هو أَنا أَكُونَ أَنْ وأَرجو اللَِّه ِعباِد ِمن ِلعبٍد ِإلَّا تنبِغي لَا الْجنِة 
نأَلَ فَمس اللَّه ِسيلَةَ ِليلَّت الْوِه حلَيةُ عفَاع(١) )الش  

 كما املؤذن وفرغ يعين )النداء يسمع حني قال من(
 علـى  تصلي فإنك املؤذن فرغ إذا السابق احلديث عليه دل

 الدعوة هذه رب اللهم تقول مث  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       النيب
 وابعثـه  ضيلةوالف الوسيلة حممدا آت القائمة والصالة التامة
   وعدته الذي حممودا مقاما اللهم

 إىل الـدعوة  هـي  )التامة الدعوة هذه رب اللهم(
   الدعوات من يكون ما أمت من ذلك ألن والفالح الصالة

 النداء ألن ستقام اليت الصالة يعين )القائمة الصالة(
   الصالة وقت بدخول إعالم

 الوسـيلة  أعطه يعين )والفضيلة الوسيلة حممدا آت(
  للـنيب  وهي درجاا من يكون ما أعلى اجلنة يف درجة وهي

 لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص   

                              
  ).٢٤٢: رواه مسلم وانظر اإلرواء () ١(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

 له حصل وقد العالية والرتبة امليزة يعين )والفضيلة( 
 يف ذلك اهللا وعده وقد وعدته الذي حممودا مقاما وابعثه ذلك
 (١) قوله

  : كثرة الصالة والسجود-٢
 كُنـت : قَالَ  اُهللا عنه     رِضي  كَعب بن ربيعة عنفَ

أَِبيت عوِل مساللَِّه ر       لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص  هتيـوِئهِ  فَأَتضِبو 
 ِفـي  مرافَقَتـك  أَسأَلُك: فَقُلْت »سلْ«: ِلي فَقَالَ وحاجِتِه

 أَِعنيفَ«: قَالَ. ذَاك هو قُلْت . »ذَِلك؟ غري أَو«: قَالَ. الْجنِة
   (٢)»السجود ِبكَثْرة نفسك علَى

أي على حتصيل حاجة نفسك اليت      ) فأعين على نفسك  (
  . هي املرافقة

يف الدنيا حىت ترافقين يف العقىب، واملراد       ) بكثرة السجود (
تعظيم تلك احلاجة وأا حتتاج إىل معاونة منك، وجمرد         

                              
  )٥/٤٠: شرح رياض الصاحلني () ١(
  )٨٩٦: رواه مسلم وانظر املشكاة () ٢(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

بكثـرة  فـوافقين   : السؤال مين ال يكفي فيها، أو املعىن       
أعين على قهـر    : وقيل. السجود قاهراً ا على نفسك    

نفسك بكثرة السجود، كأنه أشار إىل أن ما ذكرت ال          
حيصل إال بقهر نفسك اليت هي أعدى عدوك، فال بد يل         
من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات، والبد لـك أن          
تعاونين فيه، ففيه تلويح إىل أن نفسه مبثابة العدو املناوئ،   

 بالسائل إىل قهر الـنفس، وكـسر شـهواا          فاستعان
بااهدة واملواظبة على الـصالة، واالسـتعانة بكثـرة        
السجود حسماً للطمع الفارغ عن العمل، واالتكال على 

كـن يل عونـاً يف أصـالًح        : وقيل املعىن . جمرد التمين 
نفسك، وجعلها طاهرة مستحقة ملا تطلب، فإين أطلب        

أطلـب منـك أيـضاً      إصالح نفسك من اهللا تعاىل، و     
إصالحها بكثرة السجود هللا، فإن السجود كاسر للنفس        
ومذل هلا، وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرمحة،      

أعاجلك مبـا يـشفيك،    : وهذا كقول الطبيب للمريض   
ويف احلديث دليل   . ولكن أعين باالحتماء وامتثال أمري    
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على أن السجود من أعظم القرب اليت تكون بـسببها           
رجات عند اهللا تعاىل إىل حـد ال ينالـه إال           ارتفاع الد 

 يف  - صلى اهللا عليه وسلم      -املقربون، وأن مرافقة النيب     
اجلنة ال حتصل إال بقرب من اهللا تعاىل بكثرة الـسجود،    

  . (١)واملراد به السجود يف الصالة
  : قال املناوى

 يف  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       املصطفى مرافقة أن وفيه"
 إال إليها الوصول يف مطمع ال اليت العالية الدرجات من ةاجلن

 أيهـا  انظر السجود بكثرة الدنيا يف اهللا عند الزلفى حبضور
 سـر  على لتقف القرينتني وارتباط الشريطة هذه يف املتأمل
 ال  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       الرسول مرافقة أراد من فإن دقيق
 بقرب إال ينله مل اهللا قرب رام منو اهللا من بالقرب إال يناله

 أوقـع } اهللا حيببكم فاتبعوين اهللا حتبون كنتم إن قل {حبيبه
 أن وذلك احملبتني بني  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم       الرسول متابعة

                              
 ))٢١٥/ ٣(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ()١(
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 متابعـة  على متوقفة العبد اهللا وحمبة مبتابعته منوطة العبد حمبة 
  (١) "  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم رسوله
عن معداِن بِن أَِبى طَلْحةَ الْيعمِرى قَالَ لَِقيت ثَوبـانَ          و

مولَى رسوِل اللَِّه  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم فَقُلْت أَخِبرِنـى           
أَو قَالَ قُلْت ِبأَحب    . ِبعمٍل أَعملُه يدِخلُِنى اللَّه ِبِه الْجنةَ       

فَسكَت ثُم سأَلْته فَسكَت ثُم سـأَلْته   .  ِإلَى اللَِّه    اَألعماِل
الثَّاِلثَةَ فَقَالَ سأَلْت عن ذَِلك رسولَ اللَِّه  صلَّى اُهللا علَيِه           

علَيك ِبكَثْرِة السجوِد ِللَِّه فَِإنك الَ تسجد       « وسلَّم فَقَالَ   
رفَعك اللَّه ِبها درجةً وحطَّ عنـك ِبهـا         ِللَِّه سجدةً ِإالَّ    

قَالَ معدانُ ثُم لَِقيت أَبا الدرداِء فَسأَلْته فَقَالَ        . » خِطيئَةً
     )٢(»ِلى ِمثْلَ ما قَالَ ِلى ثَوبانُ

                              
  )٤/٣٣٤: فتح القدير () ١(
  )٤٨٨(ه مسِلم روا) ٢(
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 الصالة على النيب  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  عشرا حني            -٣ 
  : ميسي يصبح وعشرا حني

  اهللا رسول قال :قال  رِضي اُهللا عنه  الدرداء أيب عنف
     لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص": من ىلَّص لَعِح يني يِبصـ  ح عراًش 

  (١)"ِةاميالِق موي يِتاعفَش هتكَردأَ راًشع يِسمي نيوِح
 غـري  خاصة شفاعة فيها تدركه أي: "قال املناوى 

 شـرف  على داللة وبعده قبله وما احلديث هذا ويف العامة
 ورفـع  السيئات وتكفري اهللا صالة تضعيف من العبادة هذه

  (٢) "الدرجات

                              
  )٦٣٥٧:صحيح اجلامع:حسن () ١(
  )٦/١٦٩: فتح القدير () ٢(
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  مواضع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  :ـ عند اآلذان واإلقامة ١

ِإذَا سِمعتُم  : (( صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     لقوله  
ن فَقُولُوا ِمثَْل ما يقُوُل ، ثُم صـلُّوا علَـي ،        الْمَؤذِّ

فَِإنَّه من صلَّى علَي صالةً صلَّى اللَّه علَيـِه ِبهـا           
  (١)))الحديث .. عشْرا 

  :ـ عند دخول املسجد وعند اخلروج منه ٢
م قَالَ  عن أَبى هريرة أَنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ         ف

ِإذَا دخلَ أَحدكُم الْمسِجد فَلْيسلِّم علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه          : (( 
وِإذَا خـرج  . اللَّهم ِافْتح ِلي أَبـواب رحمتـك   : وسلَّم وِليقُلْ   

اللَّهم أَِجرِني ِمن   : لْ  فَلْيسلِّم علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ولْيقُ       
  (٢)))الشيطَان الرِجيم 

                              
  رواه مسلم ) ١(
رواه ِابن خزيمةَ ِفي صِحيحه وأَبو حاِتم بن ِحبان وصححه )  ٢(

  )٢٠٤٨(األلباين ىف التعليقات احلسان على صحيح ابن جبان 
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وعن أيب أُسيٍد اَألنصاِري قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه            
  لَّمسو )) :        ِبـيلَى النع لِّمسفَلْي ِجدسالْم كُمدلَ أَحخِإذَا د

    ثُم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص       ِتكمحر ابوِلي أَب حافْت مقُلْ اللَّهِلي 
 ِلكفَض ِمن أَلُكي أَسِإن مقُلْ اللَّهفَلْي جر(١)))فَِإذَا خ  

الصالة عليه صلى اهللا عليه وسـلم يف التـشهد األول            -٣
  :واألخري 

وكان صلى اهللا عليه وسـلم      : قال الشيخ األلباين    
وسـن ذلـك    (٢)شهد األول وغريه يصلي على نفسه يف الت  

ألمته حيث أمرهم بالصالة عليه بعد السالم عليه ، وعلمهم          
  : أنواعا من صيغ الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم

اللهم صل على حممد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه (  ـ  ١ 
وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وبـارك        

                              
ه عند دخوله املسجد رواه أبو داود يف الصالة باب ما يقول) ١(
، والدارمي يف الصالة ) ٧٦٤(، وابن ماجه يف املساجد ) ٣٩٣(
  )٦٥(وصححه األلباين يف الكلم الطيب  ) ١٣٥٨(
  رواه أبو عوانة يف صحيحه) ٢(
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ى أزواجه وذريته كما باركت     على حممد وعلى آل بيته وعل      
  وهذا كان يدعو به هو (١))على آل إبراهيم إنك محيد جميد    

  . نفسه صلى اهللا عليه وسلم 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت (  ـ  ٢ 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بـارك           
 على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى         

  (٢) )آل إبراهيم إنك محيد جميد 
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت (  ـ  ٣ 

على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممـد      
وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك          

  . (٣))محيد جميد 
اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممـد  (  ـ  ٤ 

يت على آل إبراهيم وبارك على حممد  النيب األمـي  كما صل 
                              

  رواه أمحد والطحاوي بسند صحيح) ١(
  .رواه البخاري ومسلم  ) ٢(
  رواه أمحد والنسائي وأبو يعلى) ٣(



 

 
  

  

١٤  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنك         
  (١))محيد جميد 

اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت (  ـ  ٥ 
على آل إبراهيم وبارك على حممد عبدك ورسولك وعلى آل          

   (٢))حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريتـه كمـا   (  ـ  ٦

صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلـى أزواجـه           
  (٣))وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وبارك علـى  (  ـ  ٧ 
حممد وعلى آل حممد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل 

  (٤))نك محيد جميد إبراهيم إ

                              
   عوانةرواه مسلم وأبو) ١(
  .رواه البخاري والنسائي وأمحد والطحاوي ) ٢(
  رواه البخاري ومسلم) ٣(
  رواه النسائي والطحاوي) ٤(



 

 
  

  

١٥  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

هذه الصيغ على اختالف أنواعهـا      : وقال األلباين    
فيها كلها الصالة على آل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم             
وأزواجه وذريته معه صلى اهللا عليه وسلم فلذلك فليس من          

: ( السنة وال يكون منفذا لألمر النبوي من اقتصر على قوله           
 اإلتيان بإحدى   فحسب بل ال بد من    ) اللهم صل على حممد     

هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى اهللا عليه وسـلم ال        
  .فرق يف ذلك بني التشهد األول واآلخر 
 ) ١/١٠٢) ( األم  ( وهو نص اإلمام الشافعي يف      

والتشهد يف األوىل والثانية لفظ واحد ال خيتلـف         : ( فقال  
 التشهد والصالة على النيب صلى اهللا     ) التشهد  ( ومعىن قويل   

  ) . عليه وسلم ال جيزيه أحدمها عن اآلخر 
كان ال يزيـد يف الـركعتني علـى         (وأما حديث   

) ٥١٨٦(فهو حديث منكر كما حققته يف الضعيفة     ) التشهد
.  

واعلم أن النوع األول من صيغ الصالة عليه        : وقال  
 هو ما علمـه     - وكذا النوع الرابع     -صلى اهللا عليه وسلم     
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

سلم أصحابه ملا سألوه عن كيفية      رسول اهللا صلى اهللا عليه و      
الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم وقد استدل بذلك على أا          
أفضل الكيفيات يف الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم ألنه ال           

 إال األشرف واألفـضل ومـن مث        - وال لنفسه    -خيتار هلم   
أنه لو حلف ليـصلني عليـه       ) الروضة  ( صوب النووي يف    
م أفضل الصالة مل يرب إال بتلك الكيفيـة         صلى اهللا عليه وسل   

ووجه السبكي بأنه من أتى ا فقد صلى على النيب صلى اهللا            
عليه وسلم بيقني وكل من جاء بلفظ غريها فهو من إتيانـه            

كيف نصلي عليـه ؟     : بالصالة املطلوبة يف شك ألم قالوا       
فجعل الصالة عليه منهم هي قوهلم      : . . . ) قولوا  : ( قال  
  . انتهى  . كذا

مث  ) ٢٥/٢ق  ) ( الدر املنضود   (  ذكره اهليتمي يف    
أن املقصود حيصل بكـل مـن هـذه          ) ٢٧/١ق  ( ذكرا  

  (١) .الكيفيات اليت جاءت يف األحاديث الصحيحة 

                              
  ) .١٧٥-١٦٤(صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم لأللباين ) ١(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  : ِإذَا مر ِذكْره صلى اهللا عليه وسلم يف صالَِة ناِفلَة -٤ 
    ِريصالب نساهللاُ  –قَالَ الْح هِحمالَى    رعت - :   رِإذَا م

ِبالصالَِة علَى النِبي صلى اهللا عليه وسلم فَلْيِقف ، ولْيـصلِّ           
  .علَيِه يف التطَوع 

    دمأَح امقَالَ اِإلمالَى     –وعاُهللا ت هِحمِإنْ كَانَ   : - ر
  .يف نفٍْل صلَّى علَيِه صلى اهللا عليه وسلم 

  : الثانية من صالة اجلنازة ـ بعد التكبرية٥
أول تكبرية من الـصالة علـى       : عن الشعيب قال    

اجلنازة ثناء على اهللا عز وجل والثانية صالة على النيب صلى           
  (١) .اهللا عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة السالم 

من مواطن الصالة   : قال ابن القيم يف جالء األفهام       
ـ       برية الثانيـة ال خـالف يف       عليه صالة اجلنازة بعـد التك

  .مشروعيتها فيها 

                              
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن ) ١(

  قال األلباين صحيحو) ٩١(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي  
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  :ـ عند القنوت ٦ 
أن أبا حليمـة    : عن قتادة عن عبد اهللا بن احلارث        

معاذ كان يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القنوت           
(١)  

         اسرضي اهللا عنه الن رمع نِمِنيؤالْم رأَِمي عما جلَمو
، كَانوا يلْعنونَ الْكَفَرةَ يف قُنوِتِهم ، ثُـم         يف صالَِة التراِويح    

يصلُّونَ علَى النِبي صلى اهللا عليه وسـلم ، ثُـم يـدعونَ             
  ِللْمسِلِمين ، ثُم يكَبرونَ ويسجدون

  :ـ يوم اجلمعة وليلتها ٧
قال رسول اهللا صلى    : فعن أنس رضي اهللا عنه قال       

أكثروا الصالة علي يوم اجلمعة فإنه أتـاين        ":اهللا عليه وسلم    
جربيل آنفا عن ربه عز وجل فقال ما على األرض من مسلم          

                              
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن ) ١(

وقال األلباين إسناده ) ١٠٧(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي 
  .صحيح 



 

 
  

  

١٩  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

" يصلي عليك مرة واحدة إال صليت أنا ومالئكيت عليه عشرا    
(١)  
  :عند اخلطبة  -٨

  ] .ورفَعنا لَك ِذكْرك [ قَالَ اُهللا تعالَى 
     ناُهللا ع ِضياٍس ربع نا  قَالَ ابمه :      ذْكَره ، فَالَ ياُهللا ِذكْر فَعر

  .ِإالَّ ذُِكر معه 
وكَانت الصالَةُ علَى النِبي صلى اهللا عليه وسلم يف الْخطَِب          

 أَمراً مشهوراً معروفاً    - يف زمِن الصحابِة رضي اهللا عنهم        –
.  

كُنا ِبـالْخيِف ،     : وعن عبِد اِهللا بِن أَِبي بكٍْر ، قَالَ       
ِمدةَ رضي اهللا عنه ، فَحبتع ناِهللا ب دبا عنعمه  ولَيى عأَثْناَهللا و 

، وصلَّى علَى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ، ودعا ِبدعواٍت ،            
  .ثُم قَام فَصلَّى ِبنا 

                              
حسن ): ١٦٦٢(رواه الطرباين وقال األلباين يف صحيح الترغيب  ) ١(

  لغريه
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

من املوطن اخلامس   : قال ابن القيم يف جالء األفهام        
 مواطن الصالة عليه يف اخلطبة 

والدليل على مشروعية الصالة على النيب يف اخلطبة        
: ((( د عن عون بن أيب جحيفة قال        أمحما رواه عبد اهللا بن      

كان أيب من شرط علي وكان حتت املنرب فحدثين انه صـعد            
املنرب يعين عليا رضي اهللا عنه فحمد اهللا وأثىن عليه وصـلى            

ري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر والثاين عمر    على النيب وقال خ   
  (١))) وقال جيعل اهللا اخلري حيث شاء 

أن أبـا   : (( ويف الباب حديث ضبة بن حميـصن        
موسى كان إذا خطب فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى علـى           
النيب ودعا لعمر قبل الدعاء أليب بكر رضي اهللا عنهما فرفع           

 أنت أوفـق منـه      ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه فقال لضبة       
  )).وأرشد 

                              
  .إسناده حسن ) ١(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

فهذا دليل على أن الصالة على النيب يف اخلطب كان     
   أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني 

  :عند تبليغ العلم إىل الناس  -٩
ومن مواطن الصالة : قال ابن القيم يف جالء األفهام  

قـاء  عند تبليغ العلم إىل الناس وعند التذكري والقصص وإل        : 
الدرس وتعليم العلم يف أول ذلك وآخره ، عن جعفر بـن            
برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا إما بعد فـإن             
أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل اآلخـرة وان مـن            
القصاص من قد أحدثوا يف الصالة على خلفائهم وأمـرائهم      

 أن عدل صالم على النيب فإذا جاءك كتايب هـذا فمـرهم    
تكون صالم على النبيني ودعاؤهم للمسلمني عامة ويدعوا        

  ما سوى ذلك 
والصالة على النيب يف هذا املوطن ألنه موطن لتبليغ         
العلم الذي جاء به ونشره يف أمته وإلقائه إليهم ودعوم إىل           
سنته وطريقته ، وهذا من افضل األعمال وأعظمهـا نفعـا           

يدرك العامل هـذا الفـضل    للعبد يف الدنيا واآلخرة ، فمىت       
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

العظيم واحلظ اجلسيم بشيء من عمله وإمنا ذلك فـضل اهللا            
يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم فحقيق بـاملبلغ عـن        
رسول اهللا الذي أقامه اهللا سبحانه يف هذا املقـام أن يفتـتح    
كالمه حبمد اهللا تعاىل والثناء عليه ومتجيده واالعتراف لـه          

 حقوقه على العباد مث بالـصالة علـى         بالوحدانية وتعريف 
  .رسول اهللا ومتجيده والثناء عليه أن خيتمه أيضا بالصالة عليه

  : كُلَّما جلَس الْمسِلم مجِلساً   -١٠
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ أَِبي عنف

لَّمسا«: : وم لَسج ما قَوِلسجم وا لَمذْكُري ِفيـهِ  اللَّه  لَـمو 
 وِإنْ عـذَّبهم  شاَء فَِإنْ ِترةً علَيِهم كَانَ ِإلَّا نِبيِهم علَى يصلُّوا

  . (١) »لَهم غَفَر شاَء
  .تبعة ومعاتبة : يعين نقصانا وحسرة وندامة ، وقيل : ترة 

                              
  )٢٢٧٤(ححه األلباين ىف املشكاة رواه الترِمِذي وص) ١(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  :ـ يف الصباح واملساء  ١١ 
 اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عنه اُهللا رِضي داِءالدر أَِبي عنف

 يـصِبح  ِحـين  علَي صلَّى من«: - وسلم عليه اهللا صلى -
  (١)»الِْقيامِة يوم شفَاعِتي أَدركَته عشراً، يمِسي وِحين عشراً،
  :ـ عند الدعاء ١٢

 محجوب، دعاٍء كُلُّ«: قَالَ عنه اُهللا رِضي علَي عنف
 وآِل - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - محمٍد علَى يصلَّى حتى

  (٢) »محمٍد
 رسولُ بينا: قَالَ عنه اُهللا رِضي عبيٍد بِن فُضالَةَ عنو

 فَـصلَّى  رجلٌ دخلَ ِإذْ قَاِعد - وسلم عليه اهللا صلى - اِهللا
 اهللا صلى - اِهللا رسولُ فَقَالَ وارحمِني، ِلي اغِْفر اللَّهم: فَقَالَ

                              
، قال اهليثمى ) ١٢٠ / ١٠( أخرجه الطرباىن كما ىف جممع الزوائد )١(
، وحسنه "رواه الطرباىن بإسنادين وإسناد أحدمها جيد ورجاله وثقوا"

  ) .٦٣٥٧(األلباين يف صحيح اجلامع 
صحيح اجلامع وحسنه األلباين يف ،  ) ٧٢١( املعجم األوسط ) ٢(
  ) .٢٠٣٥(، الصحيحة ) ٤٥٢٣(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

 فَقَعـدت  صلَّيت ِإذَا الْمصلِّي، أَيها عِجلْت«: - وسلم عليه 
 ثُـم : قَالَ . »ادعه ثُم علَي وصلِّ أَهلُه، هو ِبما اَهللا فَاْحِمد
 - النِبـي  علَى وصلَّى اَهللا دفَحِم ذَِلك، بعد آخر رجلٌ صلَّى
 وسلم عليه اهللا صلى - النِبي لَه فَقَالَ - وسلم عليه اهللا صلى

  (١)»تجب ادع! الْمصلِّي أَيها«: -
كل دعاء محجـوب عـن      : قال المناوي   

القبول حتى يصلي الداعي على النبي صـلى اهللا         
 تعالى حتى   عليه وسلم ، يعني أنه ال يرفع إلى اهللا        

يستصحب الرافع معه الصالة عليـه ، إذ هـي          
الوسيلة إلى اإلجابة لكونها مقبولـة ، واهللا مـن          
كرمه ال يقبل بعض الـدعاء ويـرد بعـضه ،            

                              
  )٩٣٠(ىف املشكاة  وصححه األلباين،  ) ٣٤٧٦( الترمذي ) ١(
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  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

فالصالة شرط في الدعاء وهو عبادة ، والعبـادة          
  (١)بدون شرطها ال تصح 

من مواطن الصالة عليه عند الدعاء      : قال ابن القيم    
  :مراتب ، وله ثالثة 

  أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد محد اهللا تعاىل : إحداها 
أن يصلي عليه يف أول الـدعاء وأوسـطه         : واملرتبة الثانية   

  وآخره 
أن يصلي عليه يف أوله وآخـره وجيعـل حاجتـه      : والثالثة  

 متوسطة بينهما 
إذا أراد أحدكم   : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال          

عاىل فليبدأ حبمده والثناء عليه مبا هو أهلـه مث          أن يسأل اهللا ت   
يصلي على النيب مث يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب            

.  
  .أخرجه عبدالرزاق 

                              
  فيض القدير) ١(



 

 
  

  

٢٦  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

وقال احمد بن أبي الحواري سـمعت أبـا     
مـن أراد أن يـسأل اهللا       : سليمان الداراني يقول    

حاجته فليبدأ بالصالة على النبي وليسأل حاجتـه        
على النبي فإن الصالة على النبي      وليختم بالصالة   

  .(١)هـ.ا.مقبولة واهللا اكرم أن يرد ما بينهما 

                              
  ) .١/٣٧٦(جالء األفهام ) ١(



 

 
  

  

٢٧  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

قَالَ الْمحقِّقُونَ ِمن علَماِء الْحِديِث ِإنَّ هذَا ال يقَالُ          
  .ِمن ِقبِل الرأِْي فَهو مرفُوع حكْما ِانتهى 

ِإذَا :  الشيخ أَبو سلَيمانَ الداراِني      وِفي الِْحصِن الْحِصِني قَالَ   
سأَلْت اللَّه حاجةً فَابدأْ ِبالصالِة علَى النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه           
             ِه فَـِإنَّ اللَّـهلَيالِة عِبالص ِتمِاخ ا ِشئْت ثُمِبم عاُد ثُم لَّمسو

 الصالتيِن وهو أَكْرم ِمن أَنْ يـدع مـا        سبحانه ِبكَرِمِه يقْبلُ  
  (١)بينهما ِانتهى 

  :ـ عند ذكر امسه صلى اهللا عليه وسلم ١٣
فعن أيب هريرة رضي اهللا عنهـ أيضا قـال قـال           
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده 

خ فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان مث انسل        
قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكرب فلم            

  (٢)" يدخاله اجلنة
                              

  حتفة األحوذي) ١(
رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقال األلباين يف  ) ٢(

  حسن صحيح): ١٦٨٠(صحيح الترغيب 



 

 
  

  

٢٨  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  :ـ عند الصفا واملروة ١٤ 
إذا قدمتم فطوفـوا  : مسعت عمر بن اخلطاب يقول     

بالبيت سبعا وصلوا عند املقام ركعتني مث أتوا الصفا فقوموا          
من حيث ترون البيت فكربوا سبع تكـبريات بـني كـل            

 وثناء عليه وصالة على النيب صلى اهللا عليه         تكبريتني محد هللا  
  .(١)وسلم ومسألة لنفسك وعلى املروة مثل ذلك 

  :ـ عند الوقوف على قربه صلى اهللا عليه وسلم ١٥
رأيت عبد اهللا بـن     : عن عبد اهللا بن دينار أنه قال        ف

عمر يقف على قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ويصلي علـى           
 وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما       النيب صلى اهللا عليه وسلم    

(٢)  

                              
وسلم  لإلمام إمساعيل بن فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه ) ١(

، ) ٨١: (إسحاق اجلهضي القاضي املالكي وقال األلباين  صحيح
  ) .١/١٣٧(وذكره ابن القيم يف جالء األفهام 

فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن ) ٢(
  )٩٨: (إسحاق اجلهضي القاضي املالكي   وقال األلباين صحيح



 

 
  

  

٢٩  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

ثُـم   : - رِحمه اهللا    –قَالَ شيخ اِإلسالَِم ابِن تيِميةَ       
يأِْتي قَبر النِبي صلى اهللا عليه وسلم فَيستقِْبلَ ِجدار القَبـر ،            

          لَو ِقفا ياِعداً كَمبتم ِقفيلَه ، وقَبالَ يه ، وسمالَ ييف  و رظَه 
حياِته ، ِبخشوٍع وسكُون ، منكِّس الرأْس ، غَاض البصر ،           

السالَم علَيك يا   : مستحِضراً ِبقَلِْبِه جالَلَةَ موِقِفه ، ثُم يقُول        
رسولَ اِهللا ورحمةُ اِهللا وبركَاته ، السالَم علَيك يا نِبـي اِهللا            

ِخيو           مـاتخو ِلنيسرالْم ديا سي كلَيع الَملِْقه ، السخ ِتِه ِمنر
           دهأَشِإالَّ اُهللا و أَنْ الَ ِإلَه دهِلني ، أَشجحالْم رالغ قَاِئدو نِبييالن

          باالَِت رِرس تلَّغب قَد كأَن دهولُ اهللا ، أَشسداً رمحك أَنَّ م
، ونصحت ُألمِتك ، ودعوت ِإلَى سِبيِل ربـك ِبالِْحكْمـِة           
          اكزِقني ، فَجالي اكى أَتتاَهللا ح دتبعة ، ونسوِعظَِة الْحالْمو

اللَّهم آِتِه الوِسيلَةَ   . اُهللا أَفْضلَ ما جزى نِبياً ورسوالً عن أُمِته       
الفَِضيلُونَ وِبِه اَألو ِبطُهغي هدتعوداً الَِّذي ومحقَاماً مم ثْهعابلَةَ و

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَمـا         . واآلِخرون  
صلَّيت علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل ِإبراِهيم ، ِإنك حِميد مِجيد ،           

ِرك علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما باركْت علَى         اللَّهم با 



 

 
  

  

٣٠  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

              ـمـد ، اللَّهِجيم ِميـدح كم ، ِإناِهيرلَى آِل ِإبعو ماِهيرِإب
احشرنا ِفي زمرِته ، وتوفَّنا علَى سنِته ، وأَوِردنا حوضـه ،            

وباً ررشا ِبكَأِْسِه مِقناسداً وأَب هعدأُ بظْمياً الَ ن.  
الـسالَم  : ثُم يأِْتي أَبا بكٍْر وعمر رِضي اُهللا عنهما ، فَيقُول           

علَيك يا أَبا بكٍْر الصديق ، السالَم علَيك يا عمر الفَاروق ،            
هللا عليه وسلم ،    السالَم علَيكُما يا صاِحبي رسوِل اِهللا صلى ا       

وضِجيعيِه ورحمةُ اِهللا وبركَاته ، جزاكُما اُهللا عـن صـحبِة     
           مفَـِنع متربا صِبم كُملَيع الَمراً ، سيالَِم خاِإلس نعا وكُمِبين

  . عقْبى الدار 



 

 
  

  

٣١  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

 الصالة عليه عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه  -١٦ 
 وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ أَنَّ طَلْحة أيب عنف

 ِمن علَيك صلَّى من: فَقَالَ وجلَّ عز ربي ِمن آٍت  أَتاِني:"قال
ِتكلَاةً أُمص باُهللا كَت ا لَهِبه رشاٍت، عنسا ححمو هنع رشع 

  (١)  "ِمثْلَها علَيِه ورد درجاٍت، رعش لَه ورفَع سيئَاٍت،
  :  إذا خرج إىل السوق أو إىل دعوة أو حنوها -١٧

روى ابـن أيب    : قال ابن القيم يف جالء األفهـام          
ما رأيت عبد اهللا جلس يف مأدبـة        : حامت عن أيب وائل قال      

وال جنازة وال غري ذلك فيقوم حىت حيمد اهللا ويـثين عليـه             
لنيب ويدعو بدعوات وان كـان خيـرج إىل         ويصلي على ا  

السوق فيأيت أغفلها مكانا فيجلس فيحمد اهللا ويصلي على         
 .النيب ويدعو بدعوات 

                              
  )٥٧( اجلامع صحيح: صحيح  ) ١(



 

 
  

  

٣٢  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  :ـ يف كل وقت وحني ١٨ 
 علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ: قَالَ مسعوٍد ابِن عِنف

  . (١) »صلَاة علَي كْثَرهمأَ الِْقيامِة يوم ِبي الناِس أَولَى«: وسلم

                              
): ١٦٦٨(رواه الترِمِذي وقال األلباين فيي صحيح الترغيب  ) ١(

  حسن لغريه



 

 
  

  

٣٣  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  صيغ الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما صـلَّيت علَـى آِل              -

ِإبراِهيم ِإنك حِميد مِجيد اللَّهم باِرك علَى محمٍد وعلَى آِل محمـٍد            
  : باركْت علَى آِل ِإبراِهيم ِإنك حِميد مِجيدكَما

أَال : لَِقيِني كَعب بن عجرةَ فَقَـالَ  : عن ابن أَِبي لَيلَى قَالَ   ف   
خرج علَينا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم         : (( أُهِدي لَك هِديةً    

: نا كَيف نسلِّم علَيك فَكَيف نصلِّي علَيك ؟ قَالَ قُولُوا    قَد عرفْ : فَقُلْنا  
            اِهيمرلَى آِل ِإبع تلَّيا صٍد كَممحلَى آِل معٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
ِإنك حِميد مِجيد اللَّهم باِرك علَى محمٍد وعلَى آِل محمـٍد كَمـا             

 ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرلَى آِل ِإبع كْتار(١)))ب  
  

                              
، ومسلم يف الصالة ) ٣١١٩(رواه البخاري يف أحاديث األنبياء  ) ١(

، والترمذي يف ) ٦١٤(باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
و داود يف ، وأب) ١٢٧٠(، والنسائي يف السهو ) ٤٤٥(الصالة 
) ١٧٤٢٥(، وأمحد ) ٨٩٤(، وابن ماجه يف الصالة ) ٨٣٠(الصالة 

  ) .١٣٠٨(والدارمي يف الصالة 



 

 
  

  

٣٤  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما صـلَّيت علَـى آِل              - 
ِإبراِهيم وباِرك علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما باركْت علَـى آِل            

ِفي الْع اِهيمرِإبِجيدم ِميدح كِإن الَِمني:  
أَتانا رسولُ اللَِّه صلَّى    : (( عن أَِبي مسعوٍد اَألنصاِري قَالَ      ف

               ـنب ِشريب ةَ فَقَالَ لَهادبِن عِد بعِلِس سجِفي م نحنو لَّمسِه ولَيع اللَّه
لِّي علَيك يا رسولَ اللَِّه فَكَيف نـصلِّي        أَمرنا اللَّه تعالَى أَنَّ نص    : سعٍد  

فَسكَت رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتى تمنينـا      : علَيك ؟ قَالَ    
            لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقَالَ ر ثُم أَلْهسي لَم هأَن :  ـمقُولُوا اللَّه 

           اِركبو اِهيمرلَى آِل ِإبع تلَّيا صٍد كَممحلَى آِل معٍد ومحلَى ملِّ عص
علَى محمٍد وعلَى آِل محمٍد كَما باركْت علَـى آِل ِإبـراِهيم ِفـي              

 متِلمع ا قَدكَم المالسو ِجيدم ِميدح كِإن الَِمني(١)))الْع  

                              
، ومسلم يف الصالة ) ٣١١٩(رواه البخاري يف أحاديث األنبياء )١(
) ٣١٤٤(، والترمذي يف تفسري القرآن ) ١٦٤٥٠(، وأمحد ) ٦١٣(

، ) ٨٣١(الة ، وأبو داود يف الص) ١٢٦٨(، والنسائي يف السهو 
، ويف فضل ) ١٣٠٩(والدارمي يف الصالة ) ٣٥٨(ومالك يف النداء 

الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن إسحاق 
  ) ..٥٩(اجلهضي القاضي املالكي 



 

 
  

  

٣٥  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

 اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل حممد كما جعلتها على آل       - 
  :إبراهيم إنك محيد جميد

إن اهللا ومالئكته يـصلون     { : ملا نزلت   :  احلسن قال    فعن
يـا  : قالوا } على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  

رسول اهللا هذا السالم قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نـصلي              
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل حممد       : عليك ؟ قال تقولون     

  (١)))كما جعلتها على آل إبراهيم إنك محيد جميد 
 اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت على          -

آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كمـا باركـت علـى        
  :إبراهيم

هذا السالم  قالوا يا رسول اهللا     : عن أيب سعيد اخلدري قال      ف
اللهم صل على حممد    : تقولون  : عليك قد عرفناه فكيف الصالة قال       

                              
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن )١(

   وقال األلباين صحيح)٦٥(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي  



 

 
  

  

٣٦  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى            
  (١) ))آل حممد كما باركت على إبراهيم 

 اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبـراهيم             -
  :وآل إبراهيم إنك محيد جميد

:   بن خارجة أخو بين احلارث ابن اخلزرج قـال           عن زيد ف 
قلت يا رسول اهللا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليـك            

صلوا علي وقولوا اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كمـا            : قال  
  (٢)))باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد 

وذُريِتِه كَمـا صـلَّيت علَـى آِل    اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وأَزواِجِه     -
ِإبراِهيم وباِرك علَى محمٍد وأَزواِجِه وذُريِتِه كَما باركْـت علَـى آِل          

ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرِإب:  
يـا  : (( عن أيب حميٍد الساِعِدي رِضي اللَّه عنه أَنهم قَالُوا          ف

سـِه              رلَيع لَّى اللَّـهولُ اللَِّه صس؟ فَقَالَ ر كلَيلِّي عصن فولَ اللَِّه كَي

                              
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن )١(

  وقال األلباين صحيح) ٦٦(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي  
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن )٢(

  وقال األلباين صحيح) ٦٩(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي  
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اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وأَزواِجِه وذُريِتِه كَما صـلَّيت         : وسلَّم قُولُوا    
       ذُراِجِه ووأَزٍد ومحلَى مع اِركبو اِهيمرلَى آِل ِإبع   كْـتارـا بِتِه كَمي

 ِجيدم ِميدح كِإن اِهيمرلَى آِل ِإب(١) ))ع  
 اللهم صل على عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت علـى آل             -

إبراهيم إنك محيد جميد وبارك عليه وأهل بيته كما باركـت علـى             
  :إبراهيم إنك محيد جميد

لمنا السالم  قالوا يا رسول اهللا قد ع     : (( عن إبراهيم قال    ف 
اللهم صل علـى عبـدك      : قولوا  : عليك فكيف الصالة عليك قال      

ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك محيـد جميـد             
  (٢)))وبارك عليه وأهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد 

                              
، ومسلم يف السهو ) ٣١١٨(اه البخاري يف أحاديث األنبياء رو) ١(
، وأبو داود يف الصالة ) ١٢٧٧(، والنسائي يف السهو ) ٦١٥(
، ) ٢٢٤٩٤(، وأمحد ) ٨٩٥(، وابن ماجه يف إقامة الصالة ) ٨٣١(

،  ويف فضل الصالة على النيب صلى ) ٢٥٧(ومالك يف النداء للصالة 
  .يل بن إسحاق اجلهضي القاضي املالكي اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساع

فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن  ) ٢(
  .صحيح ) ٥٩(وقال األلباين ) ٦٤(إسحاق 
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 اللهم صل على آل حممد كما صليت على آل إبـراهيم            - 
  :كت على آل إبراهيموبارك على آل حممد كما بار

قيل يا رسول   : (( عن عبد الرمحن بن بشر بن مسعود قال         ف
اهللا أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك وقد علمنا كيف نـسلم             

اللهم صل على آل حممد كمـا       : عليك فكيف نصلي ؟ قال تقولون       
صليت على آل إبراهيم وبارك على آل حممد كما باركت علـى آل             

  (١)))إبراهيم 
  :اللهم صل على حممد النيب األمي - 

:  عن زيد بن عبد اهللا أم كانوا يـستحبون أن يقولـوا             ف
   (٢)اللهم صل على حممد النيب األمي

***** 
  

                              
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن ) ١(

  وقال األلباين صحيح) ٧١(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي 
فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  لإلمام إمساعيل بن ) ٢(

  وقال األلباين صحيح) ٦٠(إسحاق اجلهضي القاضي املالكي  
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  يا صاحب احلوِض  
       يا صاحب احلوِض إن املاَء من عطشي

  يبدو بعيدا وقليب غَري منفَِطِم                                 
      م روحي ورود املاِء يف شرٍفتهي

  ويشرب اخللق من عرٍب ومن عجم                          
ى يف قلوِبِهمكْرس والناس اكنه        

  رعب وأبصارهم كالربِق يف الظُلَِم                         
         والشمسُ فوق رؤوِس اخلَلِق داِنيةٌ

  كِمكْحِل العِني أو ِميٍل من اَأللَِم                     
          والناس يف عرٍق تاهوا ويف أَرٍق

  وكلُ عضٍو حكَى ذَنباً بغِري فَِم                      
            ال األم تدري وليداً جاَء ينفَعها

  وال الوليد ُألٍم ماِنع الِنقَِم                  
    س سكْرى وهذا اليوم موِعدهمالنا

  مع احلساِب وكشِف اهلَِم واِهلمِم                         
     سجدت وحدك حتت العرِش ملتِمساً
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  عفواً من اِهللا أو كشفاً من الغمِم                     
            أجابك اُهللا قُم وأرفَع فأنت هنا

  واَشفَع تشفَّع لعاٍص أو ِلمنهِزِم                   
         ةًــاُهللا أكبر ما أعالك منِزلَ

وأنت يف كَنِف الرمحِن يف ِنعِم                  
      يا سيدي يا رسولَ اِهللا معِذرةً

  إن كنت قَصرت يف نفسي ويف رمحي                       
            اًـألقاك مبتِسمأُعاِهد اَهللا أن 

يوم الوفاِء ودمعي ساِبق قَسمي                 
          أذود عن أمِة القرآِن يف شرٍف

  باملاِل والنفِس أو بالسيِف والكَِلِم                  
***** 
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 املتنافسون فليتنافس ذلك ويف 
الرذائـل  لقد شوقتم إىل الفضائل فهل اشتقتم؟، وزجرمت عن  

وكنتم يف سكر اهلوى فهل أفقتم؟، فلو حاسبتم أنفـسكم          
وحققتم، لعلمتم أنكم بغري وثيق توثقتم، فاطلبوا اخلالص من   

 .أسر اهلوى فقد جد الطالبون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

 وصـفت أعمـاهلم     ،يثثإخواين، توانيم وسري الصاحلني ح    
ا ضاع  رمبوبعض أعمالكم كدر خبيث، وكم نصحناكم ول      

 .احلديث، فهل أراكم تتفكرون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

أيقظنا اهللا وإياكم ملصاحلنا، وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنـا،         
واستعمل يف طاعته مجيع جوارحنا، وال جعلنا ممن يرضـى          

 .بالدون
 ويف ذلك فليتنافس املتنافسون
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  وأَِخريا 
     اعـضظَى ِبمحأَنْ ت تدـوِر      ِإنْ أَرـِذِه اُألجفَِة ه

من دلَّ علَى خيٍر فَلَه     «: واحلَسناِت فَتذَكَّر قَولَ سيِد البرياتِ    
  (١)»ِمثْلُ أَجِر فَاِعِلِه

          ،لَـاهوقَى مِر واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد ني ِلكُلِّ مفَطُوب
   ى ِبهغتِعظٍَة ِابوم ٍة أَواًء ِبكَِلمواسهعطَب ه اِهللا، كَذَا ِمنج(٢)ا و 

رجاَء ثواا ووزعها علَى ِعباِد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنـواِت           
الفَضاِئيِة، أَو شبكَِة اِإلنِترِنت العالَِميِة، وِمن ترجمهـا ِإلَـى          

ُألمةُ اِإلسلَاِميةُ، ويكِْفيه وعـد     اللُّغاِت اَألجنِبيِة، ِلتنتِفع ِبها ا    
نضر اللَّه امرأً سِمع ِمنا حِديثًا، فَحِفظَه حتـى         «: :سيِد البريةِ 

يبلِّغه، فَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه، ورب حاِمِل ِفقٍْه     
  (٣) »لَيس ِبفَِقيٍه

وتاأَما لَيعأَ دقَر نم تالَيه    فيتبا كَتقَى كُلُّ مبيو   
                              

  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤: رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ٣(



 

 
  

  

٤٣  
 

  

  األيام العشرالوساِئلُ الثالثة  ِليشفَع لَك النِبي يف    

  ه أَنْ يعفُو عنى      ويغِفر ِيل سوَء فَعاِليا عسى اِإللَ 
هبكَت  

  أَبو عبِد الرحمِن أَحمد مصطَفَى
 )غفر اُهللا له ولوالديه وللمسلمني واملسلمات(

com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  
حقُوق الطَّبِع ِلكُلِّ مسِلٍم عدا من غَير ِفيِه أَو استخدمه ِفي  (

 )أَغْراٍض ِتجاِريٍة

*****  
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