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َمــــة                                     ُمَقـــــدَّ

ذُ َونُعَ  َونَْستَْهِديهِ  َونَْستَْغِفُرهُ  نَْستَِعينُه هلل اْلَحْمدَ  إِنَّ  ِ  َوَسي ِئَاتِ  أَنَْفُسنَا ُشُرور   َمنْ  بِاهللِ  و 

 .ُمْرِشًدا يآول لَهُ  تَِجدَ  َفلَنْ  يَْضِللْ  َوَمنْ  َلهُ  ُمِضل   فََل  للاُ  يَْهِدهِ   من أَْعَماِلنَا

 له الشريك دهحو للا إال إله ال أن وأشهد مزيده ويكافئ نَعَُمهُ  يَُوافَى آ َحْمد   هلل اْلَحْمدُ 

 قدير شئ كل على وهو الخير بيده اليموت حى وهو ويميت يحي الحمد وله الملك له

 الغمة وكشف األمة ونصح األمانة وأدى الرسالة بلغ ورسوله عبده محمدآ وأشهدأن

 كل الإ واليتبعها هالك إال عنها اليزيغ كنهارها ليلها البيضاء المحجة على وتركنا

 لحبيبا على والتسليم الصلة فى أكتب أن كثيرآ التفكير راودنى وبعدفقد  سالك منيب

 يغص فيها أن وتبين الفن هذا فى كثيرة كتب وجود رغم وسلم عليه للا صلى الشفيع

 نع بعيدآ يكون بها تعلق ومن بها التعبد اليجوز للا شرع عن بعيدة مخالفات بها

 تيبالك هذا كتابة على للا بمشيئة عزمت وقد وسلم عليه للا صلى محمد النبي هدى

  . فيه مبينآ

 للا صلى الخلق سيد على والتسليم الصلة وجوب على والسنة القرءان من الشرعى الدليل -1

 وسلم عليه

  وسلم عليه للا صلى أدم ولد سيد على والتسليم الصلة فضائل -2

  وسلم عليه للا صلى النبي عن الوارده الشرعية الصيغ ذكر -3

 الشركيات عن بعيدآ الصالح السلف عن ماورد ثم

  صلة كل بعد الصحيحة السنة من أدعية وضع -4

 معينة أعداد بدون مكان أى وفى وقت أى فى تقرأ الصلوات هذه -5

 --لتوفيق  ا وتعالى سبحانه للا من متمنيآ

  عجلن فتوح بن مصطفى: هكاتب                                   

  العدنان النبي بيت ال محب                                     

  

َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَۡيِه  )الدعاُء( قال تعالى: أما الصلةُ فهي في اللغة ِِّۚ يَ  ئَِكتَهُۥ يَُصلُّوَن َعلَى ٱلنَّبِي 
َٰٓ َ َوَملَ  ﴿إِنَّ ٱَّللَّ

ا   [56]األحزاب:﴾٥٦َوَسل ُِمواْ تَۡسِليًما  ا من  فهي ثناؤهُ عليه وذكره في المإل األعلى. إن كانت من للا: وأم  وأم 

ا من المؤمنين: فدعاؤهم أن يرفَع للاُ ذكَره ويثنَي عليه عند ملئكتِه ،  الملئكِة: فدعاؤهُم له واستغفاُرهُم له، وأم 

ِ  معنى الصلةِ  : قال الحافظ ابن حجر رحمه للا: ) وقال الحليميُّ في الشعب )  -صلى للا عليه وسلم-على النبي 

ْم محمداً، والمراُد تعظيُمه في الدنيا بإعلِء ذكره ، وإظهاِر  تعظيُمه ( فمعنى قولنا : اللهمَّ صل ِ على محمد : عظ ِ

تِه ( مثوبتِه ، وتشفيِعه في أمَّ
(]2[) . 

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn2
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ا معنى التسليم  قائص، لملم والن) اللهمَّ سل م على محمد( أو )السلُم عليك يا رسول للا(: أي َسلمَت من ا وأم 

تِه وذكره السلمةَ من كل نقص  ، والسلُم عليك وَت من أى: ال خل والمراُد اللهمَّ اكتُب لمحمد  في دعوتِه وأمَّ

 وسلِمَت من المكاره واآلفات الخيراِت والبركاِت،

هُ ، وضاعفْ ) وبارْك على محمد (: أي زْدهُ من الخيِر، وأدْمهُ عليه وأما معنى البركةِ 

 له .

2-  ِّ  : -صلى هللا عليه وسلَّم-حكُم الصلاة على النبي 

ا الصلةُ عليه كلَّما ذُكر اسُمه  -أ : قال ابُن القي ِم رحمه للا : -صلى للا عليه وسلَّم-أم 

) وقد اختُِلَف في وجوبها كلَّما ذُكر اسمه، فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد للا 

 ، الَحليمي: تجُب الصلةُ عليه كلَّما ذُكر اسُمه ، وقال غيُرهما : إن ذلك مستحب 

وليس بفرض  يأثُم تارُكه ، ثم اختلفوا ، فقالت فرقة  : تجُب الصلةُ عليه في العمر 

ةً واحدة؛ أل نَّ األمَر المطلَق ال يقتضي تكراراً، وهذا محكي  عن أبي حنيفة ومالِك مرَّ

ِة ، وقالت فرقة  : بل  والثوري، قال عياض وابن عبد البر : وهو قول جمهوِر األمَّ

ِ وأحمد وغيرهما ، قالت   تجُب في كلَّ صلة  في تشهُّدها األخيِر وهو قول الشافعي 

مُر استحباب  ال أمر إيجاب ، وهذا قول ابن جرير  وطائفة  فرقة  : األمُر بالصلِة عليه أ

ذكر أدل ةَ الموجبين وأدلَّةَ نُفاِة الوجوب ( ثم قال: ولكل فرقة  من هاتين   ، ) ثم

     . (]3[)الفرقتين أجوبة  عن ُحججِ الفرقِة األخرى ... وللا أعلُم بالصَّواب (

 هو القوُل بالوجوِب لألدل ِة التاليِة : -وللا أعلمُ -والراجُح 

ِليًما ٓۡ ِه َوَسل ُِمواْ تَسٓۡ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَيَٰٓٓ ﴿ َي  [ قال للا تعالى: -1

لِة والسلم ، قال أبو السعود: )وهذه اآليةُ دليل  على وجوب الص [56﴾]األحزاب:٥٦

–، قالوا : أَمَر للاُ عباَده بالصلِة عليه عقب إخباره لهم بأنه  ([4]مطلقاً () عليه

 وملئكتَه يصل ون عليه ، وهنا الصلةُ متكررة  وليست مـرةً واحدة . -سبحانه

قال:  -صلى للا عليه وسلم- "" جاءني جبريل :-صلى للا عليه وسلم-قولـه  -2

   ([5]شقَي عبد  ذُكرَت عنده ولم يصِل  عليك ، فقلت: آميـن "")

رقى المنبََر  -وسلمصلى للا عليه -عن أبي هريرة رضي للا عنه أن النبي  -3

"" آمين، آمين، آمين "" قيل له: يا رسول للا، ما كنَت تصنُع هذا؟ فقال:  فقال:

قلُت:   "" قال لي جبريل: رِغَم أنُف عبد  أدرك أبويه أو أحَدهما ولم يدخله الجنَّةَ 

ال: آمين ، ثم قال : رِغَم أنُف عبد  دخل عليه رمضاُن لم يغفْر له، فقلُت: آمين ، ثم ق

)  وعند ابن حبان: (]6[)رِغَم أنُف امرىء  ذُكرَت عنده فلم يصل ِ عليَك: فقلت : آمين ""

َمن ذُكرَت عنده فلم يُصل ِ عليك فماَت فدخل النار فأبعده للا، قل: آمين ، فقلُت: آمين 

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn3
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn4
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn5
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn6
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ار والطبراني: (]7[)( ) وَمن ذُكرَت عنده فلم يصل ِ عليك ، فأبعده للا ، ثم  وعند البز 

قال ابُن القي ِم رحمه  (6644)سنده ضعيف جدا راجع الضعيفه  فقلت: آمين (  أبعده

ةَ  للا: )  وال ريَب أن الحديَث بتلك الطرِق المتعد دة تفيُد الصحَّ

ذمُّ يُ َحب ال ووجه االستدالل من األحاديث أنَّ فيها ذماً لهم ودعاًء عليهم، وتارك المست

 وال يُدعى عليه.

ةَ عليَّ "" َمن ذُكرُت عنده فَخطىَء الصل :-صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -4

 ِة خطىَء طريَق الجنَّ 

"" َمن ذُكرُت عنده فليصل ِ عليَّ ، فإنه  :-صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -5

قال ابُن القي ِم رحمه للا: )   ([10]َمن صلَّى عليَّ مرةً صلَّى للا عليه عشراً "")

 . ([11]الوجوب()واألمُر ظاهُرهُ 

"" البخيُل َمْن ذُكرُت عنده فلْم يصل ِ عليَّ  :-صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -6

حه األلباني في فضل الصلة  "" إن أبخل الناس "" وفي رواية: ، ([12]"") صحَّ

(  . ([13]على النبيُّ

قال ابن القي ِم رحمه للا: ) فإذا ثبت أنه بخيل  فوجه الداللِة به من وجهين؛ أحدهما: 

ِ ال يستحقُّ اسَم الذم ِ ، وقال النبيُّ  أنَّ البخَل ذَم ، صلى للا عليه -وتارُك المستحب 

ثانيهما: )أن البخيَل هو مانُع ما   ([14]"" وأيُّ داء  أدوأ من البخل؟! "") :-وسلم

  ([15]) م يُسمَّ بخيلً (أُوجَب عليه، فَمن أد ى الواجَب ل

"" أي ما قوم  جلسوا ، فأطالوا الجلوَس ،  -صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -7 

قوا قبل أن يذكروا للا  من للا ،  أو يصل وا على نبي ِه كانت عليهم تِرة   -تعالى–ثمَّ تفرَّ

 . ([16]إن شاء عذَّبهم وإْن شاَء غفر لهم"")

"" حيثما كنتم فصلوا عليَّ فإن صلتكم  :-صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -8

 . ([17]تبلغني "")

"" كل دعاء  محجوب  حتى يُصلى على  :-صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -9

("" ِ  . ([18]النبي 

للا سُمه، وهذه األحاديث وغيُرها تدل  على وجوِب الصلِة على رسول للا كلَّما ذُكر ا

 أعلم.

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn7
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn10
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn11
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn12
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn13
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn14
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn15
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn16
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn17
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn18
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ِ  -ب ا حكُم الصلِة على النبي  ذهب الجمهور  في الصلة : -صلى للا عليه وسلم-أم 

إلى عدم وجوبها في التشه د األخير، وذهب الشافعيُّ إلى وجوبها على المصل ِي في 

، فإْن تَركه لم تصح صلتُه، وذهب بعض السلف وأحمد بن حنبل التشهد األخير

وهذا هو الراجُح  وإسحاق إلى وجوبها في التشهد األخير، وتاركها ال تبطل صلتُه.

دين األول واألخير، وتاركها آثم ، والدليُل على ذلك حديُث أبي  بأنها واجبةُ في التشه 

ا السلُم فقد عرفنا، فكيف نصل ِي عليك مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول للا، أم  

،  ([19]"") "" قولوا: اللهم َصل ِ على محمد إذا نحن صلَّينا في صلتنا؟ فقال:

ما في وهذا األمر: )قولوا ( يدل على الوجوب، ويشمل التشهد األول وغيره، وذلك ك

 ِ   في الليل: -صلى للا عليه وسلم-حديث عائشة تصُف صلةَ النبي 

ثم يصل ِي تسَع ركعات ال يجلس فيهن إال عند الثامنِة ، فيدعو ربَّه ويصل ي على نبي ِه  

 ، ثم ينهض وال يُسل ِم

. وقد جمع الشوكانيُّ رحمه للا في هذه المسألة رسالةً مستقلًة، وذكر  ([20]) ( 

ح الوجوَب صديق حسن خان  أدلَّةَ الموجبين، وكذلك في نيل األوطار، وكذلك رجَّ

، وقد ذكر ابُن القي ِم في جلء  (11/136) رحمه للا في فتح البيان في مقاصد البيان

 عده األجوبة على المخالفين للوجوب .وما ب 463األفهام في الباب الرابع صـ

3-   ِ  : -صلى للا عليه وسلَّم-صفة الصلة على النبي 

ِ بأنواع  من الصيغ، منها سبُع صفات في كتاب: صفة صلة  ت الصلةُ على النبي  صحَّ

 ِ لأللباني رحمه للا ، وال بدَّ في الصلِة بعد التشه د من  -صلى للا عليه وسلم-النبي 

بواحدة  من هذه الصفات ، وهي مذكورة في آخر البحث ، وال يقتصر على  اإلتيان

قول: )اللهمَّ صل ِ على محمد( فَحسب إال  خارج الصلة، وليس في شيء من هذه 

الصيغ لفظ )السيادة(، ولم يرد عن السلف َمن قال بذلك، وال يشرُع تلفيُق صيغة  

دثات في الدين، وإنما يقول هذا تارةً واحدة  من مجموع هذه الصيغ؛ ألنَّ هذا من المح

 . ([21]وهذا تارةً كما بينه شيخ اإلسلم رحمه للا في الفتاوى)

4-   ِ ستةً  : النصوص كثيرة وسنذكر-صلى للا عليه وسلَّم-فضُل الصلة على النبي 

 فقط :

""  :-صلى للا عليه وسلم-عن أبي هريرة رضي للا عنه قال : قال رسول للا  -1

 . ([22]َمن صلَّى عليَّ واحدةً ، صلَّى للا عليه بها عشراً "")

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn19
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn20
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn21
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn22
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""  :-صلى للا عليه وسلم- عن أبي الدرداء رضي للا عنه قال: قال رسول للا -2

َمن صلَّى عليَّ حين يُصبُح عشراً وحين يمسي عشراً أدركتْهُ شفاعتي يوم القيامة 

(""[23]) . 

ن "" مَ  :-صلى للا عليه وسلم-عن أنس رضي للا عنه قال: قال رسول للا  -3 

صلَّى عليَّ واحدةً صلَّى للا عليه عشَر صلوات  ، وحطَّ عنه عشَر خطيئات  ، ورفع له 

 . ([24]عشَر درجات  "")

 لك يا رسول للا، إني أصل ي من الليل، أفأجعلُ  قال أُبيُّ بن كعب رضي للا عنه: -4

"" الشطر""، قال: أفأجعُل لك  -صلى للا عليه وسلم- ثُلَث صلتي؟ قال رسول للا

: "" الثلثان أكثر"" قال: -صلى للا عليه وسلم-شطر صلتي؟ قال رسول للا 

"" إذْن يغفر لك  :-صلى للا عليه وسلم-أفأجعُل لك صلتي كلَّها ؟ قال رسول للا 

اح الحديث: ) أراد الصحابيُّ أن يجعل من الليل وقتاً  ([25]ذنبُك كلُّه "") ، قال شر 

 ِ  ( . -صلى للا عليه وسلم-معي ناً للصلِة على النبي 

 عليَّ  "" َمن ذُكرُت عنده فخطيَء الصلةَ  -صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا  -5

 خطيَء طريق الجنَّة.

"" إنَّ أولى الناس بي يوم القيامِة أكثُرهم  -صلى للا عليه وسلم-قال رسول للا 

 . ([27]عليَّ صلةً "")

5-   ِّ  :-وسلَّمصلى هللا عليه -فوائُد وثمراُت الصلاة على النبي 

واْ ِٓ َوَسل ِمُ ليهعلُّواْ صَ ِذيَن َءاَمنُواْ أَيَُّها ٱلَّ َٰٓٓ ﴿َي   القائل: -تعالى–امتثاُل أمر للا  -1

 [.56﴾]األحزاب:٥٦ تسليما

ةً واحدة )  -تعالى–حصوُل عشِر صلوات من للا  -2 ي أعلى َمن يصل ِي عليه مرَّ

 رحمات ِللا ( .

، وتُمحى عنه عشُر سيئات  لترفُع له عشر درجات، وتُكتُب له  -3 َمن عشُر حسنات 

ةً واحدة.  صل ى مرَّ

 .ها بسؤاله الوسيلةَ لهإذا قرا -صلى للا عليه وسلم-تِه أنها سبب  لشفاع -4

 أنها سبب  لطيب المجلس، وأنه ال يكون حسرةً على أهله يوم القيامة . -5

 .مة للا واالبتعاِد عن رحنجاةُ المصل ِي عليه من الدعاِء برغم األنِف والشقاِء  -6

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn23
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn24
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn25
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn27
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  أنه يُرجى إجابةُ دعائِِه إذا قدَّمها أمامه . -7

     يوم القيامة . -صلى للا عليه وسلم-أنها سبب  لقرب العبِد منه  -8

 .وزيادتها وتقويتها  -صلى للا عليه وسلم-أنها سبب  لدواِم محبَّتِه له  -9

    6ك.ألفهام ثلثين فائدةً وثمرةً لذلوقد ذكر ابُن القي ِم رحمه للا في جلء ا

ُن الصلاة على ال  : -صلى هللا عليه وسل ِّم- نبىمواطِّ

د اآلِخِر: وقد أجمع المسلمون على مشروعيتِه ،  -1  اختلفواوفي الصلِة آخِر التشهُّ

دين كما قال الشافعيُّ رحمه للا، وللا َح وجوبه في التشهُّ  م . أعلفي وجوبه ، وترجَّ

واختلفوا  صلِة الجنازِة بعد التكبيرة الثانية: وال خلف في مشروعيتها فيها ،في  -2

ة، : إنها واجبة  في صلة الجناز-وهو مذهبهما-في وجوبها، فقال الشافعي وأحمد 

وهو الذي  وال تصحُّ الصلةُ إال بها، وقال مالك وأبو حنيفة: تُستحبُّ وليست واجبةً،

حه ابُن القي ِم رحمه للا   في جلء األفهام.رجَّ

في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين واالستسقاء وغيرها: وقد اختُلف في  -3

وجوبها، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما : ال تصح الخطبة إال 

، وقال أبو حنيفة ومالك وقول في مذهب أحمد: -صلى للا عليه وسلم-بالصلة عليه 

صلى للا عليه -ابن القيم رحمه للا: ) الصلة على النبي تصح الخطبة بدونها ، قال 

في الخطب مشروعة ، وأما وجوبها فيعتمد دليل يجب المصير إليه  -وسلم

) ([28].) 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا  "" :-صلى للا عليه وسلم-بعد إجابة المؤذن: لقوله  -4

مثلما يقول ، ثم صلوا علي  ، فإنه َمن صلى علي  صلى للا عليه بها عشرا، ثم سلوا 

 . ([29]لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة"")

دعاء محجوب حتى يُصلَّى على النبي "" كل  عند الدعاء: ومرَّ معنا حديث: -5

صلى للا - على النبي  . قال ابن القيم رحمه للا: )مفتاح الدعاء الصلة ([30]"")

(، و جاء عن فضالة بن عبيد [31]) كما أن مفتاح الصلة الطهور( -عليه وسلم

"" إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد  قال: -وسلمعليه صلى للا -رضي للا عنه أن النبي 

، ثم ليدُع بعد بما  -صلى للا عليه وسلم-للا والثناء عليه ، ثم ليصل ِ على النبي 

 شاء. ""

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn28
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn29
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn30
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn31
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المسجد وعند الخروج منه : جاء عن أبي هريرة رضي للا عنه عند الدخول إلى  -6

"" إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على  قال: -صلى للا عليه وسلم-أن رسول للا 

النبي، وليقْل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم على النبي ، وليقْل : 

"" إذا دخل أحدكم  (، وفي رواية أخرى:[33]اللهم أجرني من الشيطان الرجيم"")

 . ([34]المسجد فليصل ِ على النبي "")

قهم : مرَّ معنا حدي -7 ""ما جلس قوم  مجلسا ، ثم  ث:عند اجتماع القوم قبل تفرُّ

تفرقوا ولم يذكروا للا، ولم يصلوا على النبي إال كان عليهم من للا ترة ، إن شاء 

 . ([35]عذبهم ، وإن شاء غفر لهم "")

ة جوبها كما مر معنا في حكم الصل: وترجح و-صلى للا عليه وسلم-عند ذكره  -8

 .-صلى للا عليه وسلم-على النبي 

"" إْن من أفضِل أي امكم يوَم  :-صلى للا عليه وسلم-يوم الجمعة: قال رسول للا  -9

فأكثروا عليَّ من  الجمعِة، فيه ُخلَق آدُم، وفيه قُبَض وفيه النفخةُ وفيه الصعقةُ،

("" صلى للا عليه -، وقال رسول للا  ([36]الصلِة فيه فإنَّ صلتكم معروضة  عليَّ

 . ([37]"" أكثروا عليَّ الصلةَ يوَم الجمعِة "")  :-وسلم

:"" َمن صلَّى  -صلى للا عليه وسلم-في أول النهاِر وآخرِه : قال رسول للا  -10

وحين يُمسي عشراً أدركتْه شفاعتي يوم القيامِة   عليَّ حين يصبُح عشراً ،

 ( .5788)تراجع الشيخ االلباني عن هذا الحديث انظر الضعيفه   ([38]"")

ه يم رحمهذه المواطُن ثبتَْت فيها األحاديث الصحيحة والحسنِة ، وقد ذكر ابن القَّ     

ً معظُمها لم يصحَّ فيه حديث  م وع رفللا في جلء األفهام واحداً وأربعين موطنا

عند وكالصلة عليه آخر القنوت، وعند الصفا والمروِة، وعند الفراغ من التلبيِة، 

عند استلم الحجِر، وعند الوقوِف على قبره، وعقَب ختم القرآن، وعقِب الذنِب، و

عند خطبِة النكاح، وعند العطاِس، وبعد الفراغ من الوضوِء، وعند دخول المنزل، و

ألمور وعند النوم وغيرها ، وال يخفى أن أكثرها من ا النسياِن، وعند طنين األذِن،

 التي أحدثها الناُس بغيِر دليل صحيح.

 الصلواُت المبتدعُة :  -7

في  -صلى للا عليه وسلم-قد وردت في األحاديث الصحيحِة صيُغ الصلِة عليه 

ً فيها مخالفات  له دي الصلِة وغيرها ، وقد وضع بعُض المشايخِ المتأخرين صيغا

 ِ   ، ومن هذه الصيغ للصلواِت المبتدعِة قولهم :-صلى للا عليه وسلم-النبي 

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn33
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn34
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn35
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn36
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn37
https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn38
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َك اَل َربُّ قَ  ٓۡ ﴿ِإذ )الصلةُ والسلُم عليك يا أول خلِق للا(، وهذا مخالف  لقوله: -1

ِلقُ َٰٓٓ َمَل  ٓۡ ِلل ن ِطينٓ  بََشر ٓ  ئَِكِة إِن ِي َخ  بل البشر قفالملئكة  [71﴾]ص:٧١ ٓ  ا م ِ

 في األحاديث أن أول ما خلق للا القلم. واألنبياء، وقد صح  

 . (أذياله قالوا: ) اللهم صل ِ على َمن كاَن إذا مشى في البر ِ تعلَّقت الوحوُش ب -2

 .قولهم: ) اللهم صل ِ على محمد وعلى آله بحِر أنواِرك ومعدِن أسراِرك (  -3

 قولهم: ) اللهم صل ِ على َمن تفتَّقت من نوره األنهار ( . -4

ور، بل قولهم: )اللهم صل ِ على محمد السابِق للخلِق نوُره ( وهو لم يخلْق من ن -5

 ُخلق من تراب.

ِ القلوب ودوائِها ، وعافيِة األبدان -6 ا ( وشفائه قولهم: ) اللهم صل ِ على محمد ِطب 

. 

 قولهم: ) اللهم صل ِ على محمد الفاتحِ لما أُغلَق ( .  -7

ينا فلنحذْر من هذه الصيغ المبتدعِة وخاصة في كتاب دالئل الخيرات للجزولي، وعل

 ن مسعودااللتزام باأللفاظ والصيغ المأثورِة في الُسن ِة عن السلف الصالح. وقال اب

 رضي للا عنه: )اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيتم()(

8-   ِ  :-مصلى للا عليه وسلَّ -فائدة  حول الصلة على النبي 

ِ  قال العلمةُ صد يق حسن خان بعد أن ساَق أحاديث كثيرةً في فضل الصلِة على  النبي 

ليه عصلى للا -: ) ال شك أنَّ أكثَر المسلميَن صلةً عليه -صلى للا عليه وسلم-

ديث  ... ع كل ِ حهم أهُل الحديِث ورواةُ السنَِّة المطهَّرِة ، فإنهم يصلَّون عليه م -وسلم

 ،شفاعتِه يوم القيامِة وأسعُدهم ب -صلى للا عليه وسلم-ى الناِس برسول للا وهم أول

بل  النجاةِ  فعليَك يا باغَي الخيِر وطالب وال يساويهم في هذه الفضيلِة أحد  من الناس،

ثاً أو متطفلً على المحد ثين   َضير أن تكون محد 

 : -رحمه هللا-وصية من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني  

 إنَّك تنالفي سائِر أوقاتَك ، ف -صلى للا عليه وسلم-أن تكثَر من الصلِة عليه       *

 َك.ن سيئاتِ مبها عند للا صلةً منه عليك، ويرفُع درجتَك، ويُكثُر في حسناتَِك، ويمحو 

 وصل ِ عليه حيثما كنَت ؛ فإن ِ سلَمَك يبلُغُه بتبليغ الملئكِة له.      *

  عليه كل ِما ذُكَر؛ فإنَّك إن لم تَفعْل كنَت عنده بخيلً.وصل ِ       *
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 .-صلى للا عليه وسلم-وإي اك أن تنسى وتترَك الصلة عليه       *

 وإذا صلَّيَت عليه فصل ِ بما ثبت عنه من صيغِ الصلِة اإلبراهيمية.      *

  خاصةً بذلك شفاعةً  وسِل للاَ له الوسيلةَ التي هي أعلى درجة  في الجنَِّة تنلَ    *

 انتهى كلمه. ()(

 

 

 

ْت فيها الأحاديُث،  الالتزام بإحداها: ويجب صيغ الصلاةِّ الإبراهيمية في التشهُّد في الصلاة التي صحَّ

يت "اللهمَّ صل ِ على محمد ، وعلى أهل بيته ، وعلى أزواجه وذريته ، كما صل -1

وبارك على محمد ، وعلى آل بيته ، وعلى  على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد،

و به وهذا كان يدع أزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد ".

 .-صلى للا عليه وسلم- هو نفسه

ل " اللهمَّ صل ِ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على ]إبراهيم وعلى[ آ -2

لى عى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهمَّ بارك عل

 ]إبراهيم وعلى[ آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. "

" اللهمَّ صل ِ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم ]وآل  -3

وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على  إبراهيم[، إنك حميد مجيد، 

 "]إبراهيم وآل[ إبراهيم، إنك حميد مجيد. 

[ " اللهمَّ صل ِ على محمد ]النبي األمي[ وعلى آل محمد، كما صليت على ]آل -4

 إبراهيم، وبارك على محمد ]النبي األمي[ وعلى آل محمد، كما باركت على ] آل[

 إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد".

" اللهمَّ صل ِ على محمد عبدك ورسولك ، كما صليت على ] آل [ إبراهيم ،  -5

م بارك على محمد ]عبدك ورسولك [ ، ] وعلى آل محمد [ ، كما باركت على إبراهيو

 ] وعلى آل إبراهيم 

 " اللهمَّ صل ِ على محمد و] على [ أزواجه وذريته ، كما صليت على ] آل [ -6

إبراهيم ، وبارك على محمد و] على [ أزواجه وذريته ، كما باركت على ] آل [ 

 د ."إبراهيم ، إنك حميد مجي
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 " اللهمَّ صل ِ على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، -7

 كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد" .

 . ([42]لأللباني) -صلى للا عليه وسلم-نقلتها من كتاب: صفة صلة النبي 

 معها أدعية من السنة صلة السلف الصالح

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأعطه الوسيلة والفضيلة 

 والدرجات الرفيعة وأبعثه المقام المحمود الذى وعدته . 

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه ونسألك الجنة ونعوذ بك من

 نار ال

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وألحقنا بالصالحين 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأجعل لنا لسان صدق فى 

 األخرين 

 يماللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأجعلنا من ورثة جنة النع

مد وإله وصحبه وأصرف عنا عذاب جهنم أن اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا مح

 عذابها كان غراما . 

 ونعوذ بك من حر النار ومناللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه 

 عذاب القبر .

اب اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذ

 النار .

ع مكفر عنا سيئاتنا وتوفنا واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه 

 األبرار .

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأتنا ما وعدتنا على رسلك

 وال تخزنا يوم القيامة إنك التخلف الميعاد .

ا ذنوبنا وأسرافناللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأغفر لنا 

 فى أمرنا وثبت أقدامنا و أنصرنا على القوم الكفرين 

و أغفر لنا وأرحمنا وأنت  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 خير  الراحمين .

https://www.baynoona.net/ar/article/404#ftn42
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ين اننا الذاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأغفر لنا وال أخو

 األيمان سبقونا ب

سلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه والتجعل فى قلوبنا غآل اللهم صلى و

 للذين أمنو ربنا أنك رؤوف رحيم  

 ذنوبناوإله وصحبه ونسألك أن تغفر لنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد

 أنك أنت الغفور الرحيم 

 نااللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه و أغفر لنا خطايانا وجهل

 وأسرافنا فى أمرنا وما أنت أعلم به منا .

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه و أغفرلنا جدنا وهزلنا 

  .وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا 

رنا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأغفر لنا ماقدمنا وما أخ

 منا . وماأعلنا وما أنت أعلم بهوما أسررنا 

يغفر اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه وأغفرلنا ذنوبنافا أنه ال

 الذنوب إال أنت وأرحمنا أنك أنت الغفور الرحيم 

ها وأغفر لنا ذنوبنا كلها دق اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 تها وسرها نيوجلها وأولها وأخرها وعل

وطهرنا بالثلج والبرد بارك على سيدنا محمد وإله وصحبه اللهم صلى وسلم و

 والماء البارد وطهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 

 وتب علينا أنك أنت التواب اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 الرحيم 

وأغفر لحينا وميتنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

  وصغيرنا وكبيرنا 

وذكرنا وأنثانا وشاهدنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه 

 وغائبنا 

وأنعشنا وأجبرنا وأهدنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 لصالح األعمال واألخلق فأنه اليهدى لصالحها وال يصرف سيئها إال أنت 
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وأغفر ذنوبنا وأخسئ  للهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبها

 شياطيننا وفك رهاننا

ونعوذ بك من أن نشرك بك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 شئ نعلمه ونستغفرك اللما النعلم 

نا واغفر لنا وارحمنا واهد اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 واجبرنا وعافنا وارزقنا  وارفعنا 

ونسألك الهدى والتقي  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 والعفاف والغنى

 ونسألك الهدى والسداد  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

وأستهديك ال أرشد أمرى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وأعوذ بك من شر نفسي 

اللهم اهدنا فيمن هديت  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ت وعافنا فيمن عافيت وتولنا  فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ماقضي

إنك تقضي وال يقضى عليك وإنه اليذل من وليت واليعز من عاديت تباركت ربنا 

 وتعاليت .

واقضى عنا الدين واغننا  م وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسل

 من الفقر 

وارحمنا يوم تمور السماء  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 مورا وتسير الجبال سيرا 

وارحمنا يوم تشقق االرض  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 عنهم سراعا 

 وارحمنا يوم الوعيد  لم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وس

 ى وارحمنا يوم البطشة الكبر اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ومتعنا بالنظر الى وجهك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 الكريم يوم القيامة 
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م ورد عنا كيد الكائدين وظل إله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد و

 الظالمين

 صلة تجمعنا به فى كل وقت اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وحين وترزقنا به شفاعته وزيارته واتباع سنته 

 وبصرنا بعيوبنا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

واعطنا مما عندك وافض  محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا 

 علينا من فضلك وانزل علينا رحمتك وانشر علينا من بركاتك 

ها وابعد عنا الفتن ماظهر من اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 ومابطن

 وادفع عنا السوء بماشئت اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وكيف شئت انك على ماتشاء قدير 

 وابعد عنا المحن والبليا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 والرزايا والمخدرات والمسكرات والسحر والشعوذة وسائر طرق الفساد 

وهون علينا سكرات وثبتنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 عند السؤال 

 واغفر لوالدينا ومن له حق لى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبهاللهم ص

 علينا والمسلمين اجمعين 

نا صلة توصلنا به وتفتح بين اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وبينه مبينا وتصرف بها عنا السوء والفحشاء 

لنا الحاجات وفرج  واقض اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 الكربات 

ومن علينا والتدع فينا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 ية ة والعافاال ازلته وال مريضا اال شفيته والبسنا ثوب الصحجرحا اال داويته وال الما 

وارزق ذريتى واهلى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 ابى باالبناء الصالحين واصحابى واحب



 15الصفحة                                                                  

 

وعافينا واعف عنا واغفر  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 لنا وتولنا برحمتك ياارحم الراحمين

وارزقنا حفظ القران  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وتلوته

بكل حرف من وارزقنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 القران حلوة وبكل اية سعادة و بكل جزء جزاءا 

ء وارزقنا تلوة القران انا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 الليل واطراف النهار

 واجعل القران لنا شفيعا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

واجعل لنا القران دواءا  إله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد و

 ذكيا والبداننا شفاءا والسماعنا خيرا والبصارنا نورا ولدمائنانقاءا والرواحنا م

واخلنا بالقران الجنة  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وخلصنا به من النار والبسنا من الحلل واسكنا به الظلل

وارنا الحق حقا وارزقنا  يدنا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على س

 اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه 

وال  والتدع لنا ذنبا االغفرته اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

با وال كر دينا اال قضيته وال مريضا اال شفيته وال ميتا االر حمته وال هما اال فرجته

  حاجة هى لك  رضا اال قضيتها ياارحم الرحمين اال كشفته وال

وارحمنا رحمة تغنينا بها  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 عن رحمة من سواك

خذ وخذ بيد المسلمين  اليك ا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 ورد المسلمين له وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإ الكرام اليك

 اليك ردا جميل 

وانصر المسلمين فى كل  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 مكان
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ورد عن المسلمين كيد  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

  الكائدين وظلم الظالمين واكس عريانهم واطعم جائعهم واسق ظمأهم 

وأصلح لنا شأننا بما  وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم 

 اصلحت به شأن عبادك الصالحين وال تكلنا الى انفسنا طرفة عين 

واقصى حاجتك ونفس  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 كربتى ومانزل بى من حيرتى 

نا والى غيرك ال تكلوارحمنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

وعن بابك ال تطردنا ومن نعمائك ال تحرمنا ومن شرور انفسنا ومن شرور خلقك 

 سلمنا 

وأعنا على الموت وكربته  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وعلى القبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته 

ره وال تثقل بنا أرضا وال تك وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد 

 فينا عدوا

 وعاملنا بما أنت أهله وال اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 تعاملنا بما نحن أهله

ونسألك الراحة عند الموت  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 على الصراط والثبات عند السؤال والعفو عند الحساب والجواز

 ن ربيع قلوبناوأجعل القرأ اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وذهاب همومنا ونور صدورنا وجلء أحزاننا

ونسألك سترا يحجب ما  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

اه ا خشينأقترفناه وعلما يزيل ما جهلناه ورزقا يفوق ما تمنيناه وصحة تحفظنا مم

 وقناعة تغنينا عما فقدناه.

وأدخل علينا المسرات  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 والخيرات وأبعد عنا كل شر وحزن وانصر اإلسلم وفرح كل المسلمين .

وسخر لنا القلوب وأسعدنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وق والغروب.كلما كلما تعاقب الشر
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 واجعل فى قلوبنا نورا وفى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ورا نابصارنا نورا وفى اسماعنا نورا وعن إيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وفوقنا 

 وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا 

وأتنا من لدنك رحمة وهيئ  حبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وص

 لنا من امرنا رشدا

تنا والتزغ قلوبنا بعد أذ هدي اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وهب لنا من لدنك رحمه انك أنت الوهاب 

 وثبت قلوبنا على دينك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وأصرف قلوبنا إلى طاعتك ا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدن

نت ونعوذ بعزتك ال إله إال أ اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 أن تضلنا 

ونسألك الثبات فى األمر  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك 

 وحسن عبادتك 

 وأسألك قلبآ سليما ولسانآ اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ك أسألك من خير التعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم أن صادقا و

 علم الغيوبأنت 

 وأعوذ بك أن أضل أو أضل  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم 

 وأتنا فى الدنيا حسنة وفى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 األخرة حسنة وقنا عذاب النار

وأسألك من الخير كله  صحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله و

عاجله وأجله ماعلمت وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ماعلمت 

 منه وما لم أعلم 

واسألك من خير ماسألك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ماعاذ به عبدك ونبيك 
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ا وأسألك الجنة وماقرب إليه نا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيد

 من قول أو عمل وأعوذ بك منالنار وما قرب إليها من قول أو عمل 

وأسألك أن تجعل كل قضاء  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 قضيته لى خيرا

ى وأغفر لى ذنبي ووسع ل اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 فى دارى وبارك لى فيما رزقتنى 

ا وأنفعنا بما علمتنا وعلمن اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 ماينفعنا وزدنا علمآ 

وأقسم لنا من خشيتك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 اتهون بهمايحول بيينا وبين معاصيك ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك ومن اليقين م

 علينا مصيبات الدنيا 

 ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وقوتنا ماأحييتنا وأجعلة الوارث منا 

 واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

وال  مصيبتنا فى ديننا والتجعل الدنيا اكبر همنا وأنصرنا على من عادانا والتجعل

 مبلغ علمنا وال تسلط علينا من اليرحمنا 

ة أنت ولى فى الدنيا واألخر اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 توفنى مسلمآ وألحقنى بالصالحين

 وأعنا على شكرك وذكرك اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وحسن عبادتك 

وكما أحسنت خلقى فا حسن  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 خلقي 

وأسألك من فضلك ورحمتك   اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 فأنه اليملكها إال أنت 

وأشرح لى صدرى ويسر لى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 أمرى
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وأسألك حبك وحبمن يحبك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وحب عمآل يقربني إلى حبك وزدنى علما

وأغفر لى ولوالدى ولمن  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 دخل بيتى مؤمنآ وللمؤمنين والمؤمنات 

وارحم والدى كما ربيانى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 صغيرا

وهب لنا من أزواجنا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وذريتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين أماما 

وهب لى من لدنك ذرية  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 طيبه أنك سميع الدعاء

وأجعلنى مقيم الصلة ومن  حمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا م

 ذريتى ربنا وتقبل دعاء    

وأوزعنى أن اشكر نعمتك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

التى انعمت على وعلى والدى و أن اعمل صالحا ترضاه واصلح لى فى ذريتى انى 

 تبت اليك وانى من المسلمين

واصلح لى دينى الذى هو  يدنا محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على س

  عصمة امرى واصلح لى دنياي التى فيها معاشي واصلح لى اخرتى التى فيها معادى

 واجعل الحياة زيادة لى فى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر 

واحيينى ماعلمت الحياة  محمد وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا 

 خيرا لى وتوفنى اذا علمت الوفاة خيرا لى 

واعوذ بك من قلب اليخشع  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 ع ومن دعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع ومن علم الينفع واعوذ بك من هؤالء االرب

واعوذ بك من شر ماعملت  د وإله وصحبهاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محم

 ومن شر مالم اعمل وال تخزنى يوم القيامة وافتح لى ابواب رحمتك 
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واجعلنى من التوابين  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 واجعلنى من المتطهرين 

واسالك خشيتك فى الغيب  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ك لشهادة واسالك كلمة فى الرضا والغضب واسالك القصد فى الفقر والغنى واسالوا

د نعيما ال ينفد واسالك قرة عين ال تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك بر

 العيش بعد الموت 

واسالك لذة النظر الى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ن ر ضراء مضرة وال فتنة مضلة وزينا بزينة االيماالى لقائك فى غيوجهك والشوق 

 واعوذ اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبهواجعلنا هداة مهتدين 

بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره 

 الى مسلم 

كله وال  واصلح لى شانى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 تكلنى الى نفسي طرفة عين 

واكفنى بحللك عن حرامك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 واغننى بفضلك عمن سواك 

واسالك بكل اسم هو لك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

م رت به فى علسميت به نفسك او علمته احد من خلقك او انزلته فى كتابك او استاث

 الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبى ونور صدرى وجلء حزنى وذهاب همى 

وال تكلنى الى نفسي طرفة  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 عين واصلح لى شأنى كله ال اله اال انت 

ل واسالك من فضلك واجع اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 اوسع رزقك على عند كبر سنى وانقطاع عمرى 

اللهم انك عفو تحب العفو  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 فاعف عنى 

 واسالك العفو والعافية فى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

ورتى ومالى واستر ع الدنيا واالخرة واسالك العفو والعافية فى دينى ودنياي واهلى

وامن روعتى واحفظنى من بين يدي ومن خلفى وعن يمينى وعن يسارى ومن 

 فوقى و اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتى
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ا واسالك المعافاة فى الدني اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 واالخرة 

ى فالعفو والعافية واليقين  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه واسالك

 االخرة واالولى 

وعافنى فى بدنى وسمعى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 .وبصري ال اله اال انت

وأسألك فعل الخيرات وترك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 بعبادك فتنة فاقبضنىالمنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى وإذا أردت 

 أليك غير مفتون

 وأعوذ بك من الكسل والهرم اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

نة والمأثم والمغرم  ومن فتنة القبر وعذابه ومن فتنة النار وعذابها ومن شر فت

 من فتنة المسيح الدجال  الغني والفقر وأعوذ بك

وأغسل عنى خطاياى بماء  محمد وإله وصحبه اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا

ينى الثلج والبرد ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس وباعد ب

 وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب

وأعوذ بك من عذاب القبر  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 منها وما بطن ومن فتنة المسيح الدجال ومن ومن عذاب النار ومن الفتن ما ظهر

 فتنة المحيا والممات وفتنة المأثم والمغرم 

روا وال تجعلنا فتنة للذين كف اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين

وأعنى وال تعن علي  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

نصرنى وال تنصر علي وأمكر لي وال تمكر علي وأهدنى ويسر هداى إلى وأ

 وأنصرنى على من بغى علي 

وأجعلنى لك شاكرا ذاكرا  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 راهبا مطواعا أليك مخبتا لك أواها منيبا 

أغسل حوبتى وتقبل توبتى و اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وأجب دعوتى وثبت حجتى وأهد قلبى وسدد لسانى وأسلل سخيمة قلبى 
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وأحفظنى باإلسلم قائما  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وإله وصحبه

 وقاعدا وراكضا وال تشمت بي عدوا حاسدا وأسالك من كل خير خزائنة بيدك وأعوذ

 بك من كل شر خزائنة بيدك

 عما يصفون وسلما على المرسلينسبحان ربك رب العزة 

 ـــد لـلـــه رب الــعـــالــمــيــنمــــحــــوال

 خاتمة

ى حمدا هلل وصلة وسلما على رسول للا نحمد للا على توفيقه ومنته وعونه عل

 وهذا الجهد اليسير راجين من للا كتابة) البرهان فى الصلة على خير األنام(

زلة سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله فى ميزان حسناتنا حتى نكون أقرب من

ثركم أقربكم منى منزلة يوم القيامة أك من رسول للا صلى للا علية وسلم كما قال

لم سعلى صلة . أقول قول هذا وأستغفر للا لي ولكم ولوالدى وجميع المسلمين وال

 عليكم ورحمة للا وبركاتة

 محب ال بيت النبى العدنان /مصطفى بن فتوح عجلن كاتبه
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