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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ا العبد حمب ة اهللالعل من أعظم األعمال اليت يستوجب: صلَّى الصالة على النيب 

وكان قطب أهل اإلهلام،  - رضى اهللا عنه وأرضاه، ولذلك فاإلمام أبو العزائم اهللا عليه وسلَّم
عها اإلنسان فعندما يسم ،وعلوم اإلهلام هلا خاصية – وإهلامه كان صرفاً وليس مبزج

  !! يسجلها على الفور ال حيتاج ملسجل
رضى فيقول  ،صلى اهللا عليه وسلمفمن تقسيماته اللطيفة للصالة على حضرة النيب 

على  -قدمياً وحديثاً  -إن الصلوات املوجودة على الساحة كلها : اهللا عنه وأرضاه
وصالة  ،وصالة مددية  ،صالة عددية :عثالثة أنوا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حضرة النيب

  .عينية أو شهودية
دالئل ( :ليت فيها عدد، وأكرب كتاب فيها هو كتابا ، وهيفالصالة العددية

وسر اشتغاله . ، وكان فحالً من الفحولرضى اهللا عنه وأرضاهللشيخ اجلزوىل  )اخلريات
 بالد فقد كان عطشاناً وذهب ليشرب من بئر يف !!بالصالة على رسول اهللا كانت بنتاً

وكان هذا البئر جبوار قصر،  املغرب، ومل يستطع أن يشرب لبعد املاء عن متناول يده،
وإذا ذه البنت تطل من شرفة يف القصر وتنظر إىل املاء فريتفع املاء حىت تشرب 

كيف وصلت  :وسأهلا، فنظر إليها مدهوشاً ومتعجباً !!بشفتيها، وليس بكوب أو غريه
   !!صلى اهللا عليه وسلمة على حضرة النيب بالصال: فقالت إىل ذلك؟

 صلى اهللا عليه وسلمفاشتغل الشيخ اجلزوىل من فوره بالصالة على حضرة النيب 
ومن شدة اشتغاله ا جعل لنفسه ورداً يومياً، وكل يوم غري اليوم اآلخر، وورداً 

  ).دالئل اخلريات( : أسبوعياً مث سجلها يف كتاب امسه
بعد  ،غاله بالصالة على حضرة النيب صلى اهللا عليه وسلمهذا الرجل ولشدة انش

موته جاء لبعض أهله وطلب نقله إىل مكان آخر يف مدينة فاس ببالد املغرب، وكان 
فحفروا قربه فوجدوه على هيئته وحالته وكفنه كما !! ذلك بعد موته بثالثة ومثانني سنة

أن ذلك بربكة الصالة على  فعلموا هو، وجسمه كما هو، والعطر يفوح من هذا القرب،
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أي عمل يشتهر يا أحباب و. واشتهرت دالئل اخلريات ،صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
  .يكون دليالً على صدق صاحبه وإخالصه

فمثالً املذاهب الفقهية كانت أكثر من ثالثني مذهباً، فلماذا اشتهرت املذاهب 
وهكذا . عز وجلَّوإخالصهم هللا  لصدقهم األربعة أليب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد؟

مع ، األمر فقد اشتهرت دالئل اخلريات إلخالص هذا الرجل وصدقه مع اهللا عز وجلَّ
اللهم صلِّ وسلم وبارك على ( :هي اليت فيها -كمثال  -ذلك فإن دالئل اخلريات 

وكلها مبنية  .)سيدنا حممد عدد ذرات الرمال، وقطرات البحار، وأوراق األشجار
  .وهذه الصالة العددية، ى العددعل

كال، بل يعطيك ثواب صالة  هل يعطينا اهللا ثواا على حسب هذه األعداد؟
 :، وهذه تسمىصلى اهللا عليه وسلمواحدة، وكأنك صليت مرة واحدة على حضرة النيب 

فقد أُخذ  .ألا مبنية كلها على العدد، وقد جاءت نتيجة الفكر )الصالة العددية(
ة يذكر فمر .فأخذ يفكر مث جاء ذه الصيغ. ول اهللا، وأراد أن يصلي عليهالرجل برس

هذه صلوات عددية، ، األشجار، وأخرى يذكر البحار، وثالثة يذكر األطيار، وهكذا
إن  :فجاء اإلمام أبو العزائم وقال .أي تدل على اخلريات، )دالئل اخلريات( ما امسها؟

ولذلك  !!فقط ولكن تعطيك اخلريات على الفور ما أهلمين اهللا به من صلوات ال تدل
حصل أو أخذ، مثالً فالن نال جائزة الدولة  يعين :ونال .)نيل اخلريات: (مساهاأ

   .أخذها: التقديرية، يعين
فهي اليت ميد ا سيدنا رسول اهللا الصاحلني، فقد كان ميد الصلوات املددية أما 

، ومنهم من ميده بصيغتني، ومنهم من ميده فمنهم من ميده بصيغة ،كل رجل الصاحلني
وقد ، وكلها نفحات، ولذلك جتد أن كل واحد من الصاحلني له صيغة مشهورة بأكثر،

ضوان اهللا ر مجع هذه الصيغ يف عصرنا رجل من الصاحلني هو الشيخ يوسف النبهاين
وهذا الرجل معاصر يف القرن العشرين، وكان قاضي حمكمة يف بريوت، وقد  عليه،

سعادة : (وظَّفه اهللا يف مجع هذه الصلوات يف كتاب كبري حوايل سبعمائة صفحة امسه



 الصالةُ على حضرة النىب                 زي حممد أبوزيد       فضيلة الشيخ فو

 م٢٠٠٥/ ١٢/ ٨هـ املوافق ١٤٢٦ذي القعدة  ٦حدائق املعادي اخلميس 

وقد أتى يف هذا الكتاب بكل الصيغ الواردة ، )الدارين يف الصالة على سيد الكونني
  !!عن الصاحلني، من أول سيدنا اإلمام علي حىت يومنا هذا

اللهم صلي : (ه وأرضاهرضى اهللا عن سيدي أيب العباس املرسيالوارد عن : مثالً
 عنا ما حنن فيه، جك فيه، وجباهه عندك فربح ردوسلم وبارك على سيدنا حممد قَ

سيدنا عبدالسالم والوارد عن ، )إهلي ال أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه
 ،...) اللهم صلِّ على من منه انشقت األسرار، وانفلقت األنوار،( :بن مشيش

مع  ، ويقرءوا صباحاً ومساًء)الوسيلة: (عض أهل الطريق يسمواوهذه الصيغة ب
  .بعض اآليات القرآنية واألذكار

صلوات العارفني صلوات ا روح، ألا إهلام من سيدنا رسول اهللا، ونستطيع و
صلى اهللا ألن سيدنا رسول اهللا  ،)صلوات مددية(أو  ،)صلوات إهلامية( :أن نسميها
  .مدهم اهو الذي أ عليه وسلم

 -  نا اهللا بهوليس فخراً ولكن ذكراً للفضل الذي عم - واحلقيقة يا أحباب
بصلوات اإلمام أبو  صلَّى اهللا عليه وسلَّمعندما انفتحنا يف أنوار احلبيب، وكنا نصلي عليه 

هلا وال حد ولو كتبناها لكنا ، العزائم كانت تنهال على اإلنسان منا صلوات ال عد
لدات كلها إهلامات وقتيه، ولكن مل يكن لدينا الوقت لكي نكتب، ألننا نريده كتبنا جم

 ،رضى اهللا وأرضاههو وفقط، فاإلهلام موجود واحلمد هللا يف مدرسة اإلمام أبو العزائم 
  .صلَّى اهللا عليه وسلَّمبركة من رسول اهللا 

 م،صلوات يف مواجهة احلبيب األعظ: فهيالصلوات الشهودية العينية أما 
مع حبيب اهللا  رضى اهللا عنه وأرضاهوكان بدايتها مع اإلمام أبو العزائم  ،ةبيوليست يف غَ

فكما تعلمون أن احلرم املدين يغلق بعد العشاء، واإلمام أبو العزائم  ومصطفاه يف احلج،
: إال إذا مسع اإلذن -وهو املسجد  -ال يدخل بيت حضرة النيب  - كَعلْية الصاحلني -
)يذَنَ لَكُمؤإِال أَن ي بِيالن وتيلُوا بخدوا ال تنآم ينا الَّذهفلم يكن  ).حزاباأل٥٣( )ا أَي

  .وهذا أدب الصاحلني -ادخل يا فالن، وبغري ذلك ال يدخل : يدخل إال إن قال له
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عندما كان يف احلج وذهب إىل  رضى اهللا عنه أرضاهفسيدي أبو احلسن الشاذيل 
نريد : اخليام خارج املدينة، ومكث ثالثة أيام، فقال له أحبابه بِصنبِ رأم، ينة املنورةاملد

فمكثوا مكام خارج ! حىت يأيت اإلذن: فقال ،صلَّى اهللا عليه وسلَّمأن نزور رسول اهللا 
  .صلَّى اهللا عليه وسلَّمودخل لزيارة رسول اهللا  املدينة إىل أن جاء اإلذن،
 لزيارة حبيب اهللا ومصطفاه،  رضى اهللا عنه وأرضاهو العزائم فدخل اإلمام أب

وأطفئوا األنوار، ومل ينتبهوا لوجود اإلمام أيب العزائم  ،مث غلَّق خدم املسجد أبوابه
 وهذه الليلة!! ومكث الليلة كلها مع رسول اهللا بالروضة الشريفة، وال أخرجوه، 

  :رضى اهللا عنهوصف حاله فيها فقال 
  ين إىل الفجـرـوآنس  ـرح صدريحبييب قد ش

  :إىل أن قال فيها أن رسول اهللا قال له
تــى بِلَّمي وشـاهينِد  لْ عموندي عن ـالغرِي 

  ين حيث ال يدريبِحس     ـأ من يرد قـريبـوأنبـ
فأهلمه اهللا عز وجلَّ بعد ذلك صلوات يعبر بِها عن املواجهات واملقامات اليت 

  .صلَّى اهللا عليه وسلَّمسيد السادات يرى فيها 
فهي إما رؤية  :هلا حالتان -يا إخواين  - صلى اهللا عليه وسلمورؤية رسول اهللا 

وهذه  لتفريج الكروب، أو األخذ بيد اإلنسان من الذنوب والعيوب، أو تبشريه خبري،
رضى اهللا كما وصفها اإلمام علي  - تكون بالصورة احملمدية املوصوفة يف كتب احلديث

وكما وصفها هند بن أيب هالة خال ، ، وكما وصفها سيدنا أبو هريرةعنه وكرم اهللا وجهه
وهي الصورة احلسية اليت يقول فيها  - رضي اهللا عنهماسيدنا احلسن وسيدنا احلسني 

  :رضى اهللا عنهاإلمام أبو العزائم 
  وهو نور يف صـورة آدمية  ه يد العنايـة كوناًأبرزتـ

ور، فكما ترون فإن لكل واحد فينا ظلّ، لكن صورة و بشر مثلنا، ولكنه نفه
 له هو النور،  احلبيب مل يكن هلا ظلٌّ، فإذا مشى ال يرى له ظلّ، ومن ال ظلَّ
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وما مشى مع قوم إال وكان  - مهما كان طوهلم -ما جلس مع قوم إال كان أعالهم 
وإذا مشى ميشي كهيئته وعادته وهم جيرون خلفه وال  - مهما كان طوهلم -أطوهلم 

  .والروايات كثرية وهذه جمملها .فكأمنا األرض تطوى له ،يستطيعون اللحاق به
مع مشس وال قمر وال مصباح،  صلى اهللا عليه وسلمما رؤي (: وسيدنا أنس قال فيه

. )ر املصباحإال وكان نوره أزهى من نور الشمس، وأضوء من نور القمر، وأمجل من نو
  :وقال سيدنا حسان يف ذلك

  وضعت من خيفيت كفي على بصري  ملا نظرت إىل أنواره سطعت
رسول اهللا، فعندما رآه وضع يده على بصره خاف أن حيرقه نور ..  

  ت أنظره إال على قدريـفلس  خوفاً على بصري من حسن صورته
  والقمروالوجه مثل طلوع الشمس     األنوار من نوره يف نوره غرقت

  كحلَّة نسجت يف األجنم الزهر  روح من النور يف جسم من القمر
فحىت هذه الصورة اآلدمية مل تكن صورة عادية، ولكنها نور كما وصفه اإلمام 

  ).هو نور يف صورة آدمية: (أبو العزائم
  الصورة األمحدية

من  ،األى والنور ،واملقام األسىن ،وأهل اإلكرام األعلى  ،،أهل الشهود  لكن
ال بد من  وكيف متشي أرواحهم؟ ؟كيف ميشون يف العوامل العلوية، ، عز وجلَّ اهللا حضرة

وهذه  ،صورة معنوية نورانية شهودية متشي أمامهم لتفتح هلم جماهل هذا الطريق
 ولذلك فإن سيدنا عيسى رأى الصورة األمحدية ومل ير). الصورة األمحدية( :تسمى
  .وهذا هو ما رآه، )الصف ٦( )را بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أَحمدومبش( :احملمدية

فقد رأى سيدنا عيسى الصورة  –ألن الصورة احملمدية مل تكن قد جاءت بعد 
 ِّوسناء احلي ،ونور الرمحوت ،وكمال العظموت ،األمحدية اليت هي مجال امللكوت

  :رضي اهللا عنه مام أبو العزائمالذي ال ميوت، ويف هذا املعىن يقول اإل
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  من    رحيق     وصالكو  ر نـور  مجالك ــمن مخ
  وهام    أهل      كمالك  فهمت    رفاًـشربت  ص

  والقلب  قد  كان  حالك  فأصبح    القلب    نـوراً
  الكـقم  فاحلمى  لك س  ومبشري   قـال   هيـا

  لت   هنالكـحىت   وص  و   إمامـيـفسرت  وه
  قـد    يعلمون     بذلك   اليت    قومـيناديت   ي

وإذا كان مجال يوسف  !!رـوانتبهوا لأللفاظ فنور مجاله مخ. من مخر نور مجالك
وأين مجال يوسف بالنسبة جلمال سيدنا  ،جعل السيدات يقطعن أيديهن بالسكاكني

) ) والسالم شطْر احلُسنِ أُعطي يوسف علَيه الصالةُ( :عليه وسلَّم اهللا صلَّى قال ؟اهللا رسول
 ؟ حسن رسولمن نسأعطي يوسف شطر احلسن، ح. . ))عن أنس بن مالكرواه اإلمام أمحد ((

  .اهللا وهو لرسول ،لكن احلسن الباطن شيء آخر ،ألنه أخذ احلسن الظاهر اهللا،
  وهام    أهل      كمالك  شربت  صرفاً      فهمت
  قد  كان  حالكوالقلب    فأصبح    القلب    نـوراً
  ما الذي حدث؟، عندما رأى هذا النور وهذا اجلمال

  قم  فاحلمى  لك سالك  ومبشري   قـال      هيـا
  ... اًفالطريق أصبح مفتوح
  حىت   وصلت   هنالك  هو   إمامـيفسرت  و

ويف  ويف نور األنوار؟ ويف غيب الغيب؟ ؟إذاً من يقود اإلنسان يف غياهب الغيب
 ما شكل هذه الصورة؟ .س إال احلبيب املختار يف الصورة األمحديةلي عامل األسرار؟

وصفها اإلمام أبو العزائم يف صلواته ولذلك فمن يقرأ الصلوات يرى فيها الصورة 
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املعمور  اهللا صلي وسلم وبارك على بيتاللهم (: ملعنوية احملمدية كأن يقول مثالًا
  ).اهللا الدال على اهللا ونوراهللا، ب

البد أن تكون هناك معاناة ، وجه جيب عليه أن يتأىن ويتعىن ليتهىنفمن يريد ال
   .ويكابد هذا الشوق للحبيب لكي يطيب ،وشوق

ال توجد إال أنوار  ،وجيعله صاحلاً للقاء اهللا -يا إخواين  -والذي يطيب القلب 
 فنحن اآلن بالليل وإذا مشينا بطريق ليس به كهرباء، هل نرى .حبيب اهللا ومصطفاه

 كذلك ما الذي ينور القلوب؟ .شيء؟ ما الذي يضيء الدنيا كلها؟ إا الشمسأي 
ومن ميشي يف عامل الغيوب ال ميشي جبسمه،  ،صلى اهللا عليه وسلممشس احلبيب احملبوب 

 ،صلى اهللا عليه وسلمفريى نور رسول اهللا  ،ولكن ميشي بقلبه وبروحه وبسره
  . صلوات ريب وتسليماته عليه -ق العالية والدانية ألنه نور الروحانيات واملعنويات واحلقائ

ويلطف عواطفه القلبية، ويرقق  فالبد لإلنسان أن يعرف الصورة املعنوية،
لكي يتابع رسول اهللا يف هذه املقامات ، النورانية ويرقي أسراره الروحانية حواشيه

هللا وهو يف هذه فعندما يصلي على رسول ا. العالية اليت يقربه فيها مواله جل يف عاله
   ...) القلب يذكر واجلميل أمامي(: ال يصلي باللسان، احلالة

وكأنه يرى فيلماً ولكنه من نوع آخر  ،ليس اللسان إذاً، فالقلب هو الذي يذكر
، وهذه يا إخواين هي الصلوات صلى اهللا عليه وسلمه يرى بعني قلبه نور رب. ال يوصف
  .مات احملمدية، وتوصيف احلقيقة النورانيةألا قيلت يف شهود املقا الشهودية

أو من أهل  ،أو من أهل الوصال ،فإذا أردت أن أكون من أهل الشهود
اليت ا تقع العني على  ،وهذه الكماالت ،هذه اجلماالت :ال بد أن أعرف ،العرفان

نا رسول اهللا ليست أوصافاً ولذلك جتد أن توصيف اإلمام أبو العزائم لسيد. العني
 وهذه كلها أوصاف، ،ولكن كلها أوصاف معنوية، نورانية، روحانية، شهودية، حسية

فكل هذه املشاهد جيدها اإلنسان يف صلوات  .ألن احلقيقة فوق الوصف وفوق اخليال
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إياك أن تقرأ بلسانك فقط، ماذا : ولذلك عندما تصلي يقول لك اإلمام أبو العزائم 
   :يقول لك تفعل إذاً؟

  واستغرق الوقت يف كشف بال ميل  حتظى باحلسىنصلِّ صالة اتصال 
عشقتك كشفاً ال مساع  :وكان يكلم رسول اهللا مرة ويقول له .صلِّ صالة االتصال

  .وليس عن السماع عن فالن وفالن، ولكنه كشف ،أي عشقتك كما رأيتك -رواية
ومن أهل  ،ومن أهل املقامات العالية ،فمن يريد أن يكون من أهل الوصول

رضى اهللا واإلمام أبو العزائم  ،حيتاج أن يعرف شيئاً عن معىن رسول اهللا ،الراقية املنازل
  :يف الوجود يقول فيهم -  العاديني –عندما يتكلم حىت عن األفراد  عنه وأرضاه

  والفرد معىن وليس الفرد تكويناً    معناه غيب ومبناه مشاهدة
ميأل الوجود كله بنوره ولذلك فإن سيدنا رسول اهللا غري حميز يف مكان، ولكنه 

وهذا هو سر هذه  .صلوات ريب وتسليماته عليه -وروحانيته وشفافيته  وسره
  !!الصلوات

واملقامات  ،تفوزوا مبا فيها من األنوار العالية، واستمسكوا ا ،فعليكم ا
ائشة فيما روته السيدة ع صلَّى اهللا عليه وسلَّمالراقية، واألمر كما يقول سيدنا رسول اهللا 

فَإِنَّ اهللا الَ يملُّ حتى  ،يا أَيها الناس علَيكُم من اَألعمالِ ما تطيقُونَ: (لرضى اهللا عنها
صحيح مسلم عن عائشة رضى ) (وإِنَّ أَحب اَألعمالِ إِلَى اهللا ما دووِم علَيه وإِنْ قَلَّ ،تملُّوا

  ).وكَانَ آلُ محمد إِذَا عملُوا عمالً أَثْبتوه: (عائشةمث قالت السيدة ). اهللا عنها
ضرب مثالً  -يف كتابه إحياء علوم الدين  - رضى اهللا عنه وأرضاهواإلمام الغزاىل 

لو أن صخرة من الصخر الصلب ترتل عليها املياه قطرة قطرة بصفة دائمة : لطيفاً وقال
لكن لو جئت !! من األيام ستفتت هذه الصخرةبد أن هذه املياه يف يوم فالومستمرة 

  !!ماذا يصنع فيها؟ ،بوعاء مملوء باملاء وأفرغته مرة واحدة على هذه الصخرة
 -فمن يقبل على العبادة حلظة أو شهر مث يتركها !!! وهكذا األمر يف الطاعات

 ألن القلب مثل هذه الصخرة، فالعمل الرافع يتطلب املداومة، فلو داومت ال يتقدم
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على الصالة على حبيب اهللا ومصطفاه، فإن اهللا سريقق القلب والفؤاد، وجيعله جمهزاً 
  :ومؤهالً لنور حبيب اهللا ومصطفاه

  متيلوا إىل األهواء ميلة مارق  بنور اهللا فاعتصــموا وال
  :ولو أن القلب نزلت فيه قطرة واحدة من نور احلبيب فإا تكفيه وتغنيه

  فكيف إذا ما كنت حبراً وأجنماً  افنقطة نور منه حتىي قلوبن
  :والذي يقول فيه!!! فما بالكم بالبحر الذي ليس له اية!!! نقطة واحدة تكفي

  مشارب رسل اهللا باإلمجال  فمائة من اآلالف عشرون بعدها
  فسلِّم لنا حتظى خبري وصال  فلي قد جتلت وبل ويفَّ قد اجنلت

*************** 


