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عىل  الم  والسَّ الة  والصَّ العاملني،  رب  هلل  احلمد 

 عاملني، وعىل آله وصحبه أمجعني.املبعوث رمحة لل

فإنَّ وصيَّتي إليك ـ أهيا املسلم ـ  »يقول رمحه اهلل:  

وتعمل بام فيه من األحاديث   (1)لكتابا  اذأن تقرأ ه

الدنيا   يف  وتسعد  الطيبة،  باحلياة  لتحظى  عنه  الثابتة 

 واآلخرة، ومجلة ذلك: 

يف سائر أوقاتك،   أن تكثر من الصالة عليه    -

ويرفع   عليك،  منه  صالة  اهلل  عند  هبا  تنال  فإنك 

درجتك، ويكثر يف حسناتك، ويمحو من سيئاتك،  

 آلخرة. وا  اويكفيك َهمَّ الدني 

 .............................................. 

ال   (1 كتاب:يقصد  اهلل  رمحه  الص  »  شيخ  النبيفضل  على    « الة 

     .(282ت: بن إسحاق القايض ) إلسامعيل
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وصلِّ عليه حيثام كنَت، فإن سالمك يبلغه وإن   -

يبلِّغونه   سيَّاحني  مالئكة  هلل  فإن  يسمعه،  ال  كان 

سلَّم   من  ربنا  سالم  هبا  خصه  خصوصية  عليه، 

 تبارك وتعاىل دون العاملني.  

وُخصَّ يوم اجلمعة باإلكثار منها، فإهنا ُتعرض   -

يف، الرش  عليه، وهو يف قربه مل تأكل األرض جسده

 م عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء.  فإن اهلل حرَّ 

ذُ   - كلام  وآكد  أخص  بصورة  عليه  كر،  وصلِّ 

، ولو كنت باملال  فإنك إن مل تفعل كنت عنده بخياًل 

 .  !أكرم من حاتم طي

، فيميل وإياك أن تنسى وترتك الصالة عليه    -

 بك ذلك عن طريق اجلنة. 

يف   - درجة  أعىل  هي  التي  الوسيلَة  له  اهللَ  وَسِل 

 نل بذلك شفاعة خاصة.  جلنة تَ ا
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وإذا جلست جملًسا فإياك أن تقوم منه دون أن    -

، فإنك إْن فعلَت نبيه حممد    تذكر اهلل وتصيل عىل

ذلك كان املجلس عليك نقًصا وحرسة يوم القيامة،  

يغفر   أن  إال  تعاىل،  اهلل  عذاب  بذلك  واستحققت 

 .  لك

عنه    - ثبت  بام  فصلِّ  عليه  صلَّيت  من    وإذا 

 صيغ الصالة اإلبراهيمية. 

وعند اخلروج   وصلِّ عليه حني تدخل املسجد،  -

بعد  الصلوات  كل  ويف  اجلنازة،  صالة  ويف  منه، 

عىل   وقفت  إذا  عليه  وسلم  الدعاء،  وقبل  التشهد، 

 .«قربه، وال تزد عليه اقتداء بعبد اهلل بن عمر 

ال   من  عىل  الم  والسَّ الة  والصَّ وحده،  هلل  احلمد 

 نبي بعده. 

 


