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  صلى هللا عليه وسلم ِيبِّ النَّ ى لَ عَ  الةِ الصَّ  ائلُ ضَ فَ 
وهؤالء القوم يرونـه ويشـهدونه ويصـلون عليـه   ،متابعة شهودية صلى هللا عليه وسلممن املؤمنني من يتبع رسول هللا 

ــ عــزَّ وجــلَّ كمــا أمــر هللا   ،وى عليــه هــنــا يصــلِّ ربُّ  فــإذا كــان صــلى هللا عليــه وســلمة ة علــى خــري الربيَّــينيَّــة أو عَ يَّ ودِ هُ صــالة ُش
  ماهية صالة هللا ومالئكته عليه؟  يفبعض إخواننا العلماء الذين حيكمون فكرهم  فيأيت ،ى عليهها تصلِّ واملالئكة كلُّ 

والصـالة مـن املالئكـة  ،يقول إن الصالة من هللا الرمحـة الذيو  ،يقول إن الصالة من هللا الدعاء الذيفمنهم  
  ؟ ما شأنك أنت وهذا املوضوعو  ،غفرةالدعاء وطلب امل

كيـف يصــلى ربنــا  ].األحــزاب٥٦[ ﴾َوَســلُِّموا َتْسـِليًما﴿وقـد قــال لنــا أمجعـني  ،ء وكيـف شــاءإن هللا يصـلى عليــه مبـا شــا
ولـيس فيهـا  ،لكنهـا صـالة ليسـت كهيئـة صـالتنا !!عـزَّ وجـلَّ بـل علـيكم التسـليم للقـدير  ،عليه؟ ليس من شأنكم هـذا األمـر

أيضــاً، يصــلى علينــا هــو  املالئكــةُ و  - النــيبِّ نــا يصــلى علينــا كمــا صــلى علــى حضــرة ننــا حنــن أنفســنا ربُّ أل !!ركــوع وســجود
لُِيْخـرَِجُكم  ﴿ ،ال: قــال؟ كيف يصلى علينا هل كما نصـلى ].األحزاب٤٣[ ﴾ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتهُ ﴿ :املالئكةو 

َن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ     ].األحزاب٤٣[ ﴾مِّ

 ،ومـن ظلمـات احلسـد ،ومـن ظلمـات احلقـد ،ومـن ظلمـات الشـرك ،يصلى علينا ليخرجنا من ظلمـات الشـك
ـــور اإلميــان ،ومــن ظلمــات اجلســم ،ومــن ظلمــات احلــسِّ  ،ومــن ظلمــات الــنفس ،ومــن ظلمــات املعصــية ـــور  ،إىل ن ون

فهـو ال يصـلى إذن  .صـلى هللا عليـه وسـلمر النـيب العـدنان ونــو  ،ونــور القــرآن، ونــور عبـاد الـرمحن ،الوالية، ونـور اهلدايـة
  صالة كصالتنا هذه

  اتِ مَ لُ الظُّ  نْ مِ  الً ضْ فَ  مْ هُ تْـ جَ رَ خْ أَ   مْ هِ يْ لَ عَ  هُ نْ مِ وَ  هُ لَ  الةٌ ـَـــ صَ فَ 
صـلى هللا وجيعله يعـيش يف أنـوار هللا وأنـوار كتابـه، وهـدى رسـوله  ،خيرجه من الظلمات دٍ بْ نا على عَ فإذا صلى ربُّ 

  .يه وسلمعل
َوَوَجــَدَك ﴿ :وقــال لــه يف نــص الفرقــان ،نــا أغنــاهفربُّ  ،أبــــداً  !؟اين هــل حضــرة النــيب يريــد منــا شــيئافــنحن يــا إخــو 

حـىت يعرفنـا ؟ ذا أمـرنا هللا بالصــالة عليــهإذن ملا !هللا هل حيتاج ألمثالنا؟ كـــالفبعد ما أغناه ، ]الضحى ٨[ ﴾َعاِئًال فََأْغَىن 
  صلى هللا عليه وسلمحاجة له  أننا حنن الذين يف

  الة  الص يف النيبلى حكم الصالة ع
كـادوا   ،حكمـاء ،علمـاء ،فقهـاء{: شـأ�م يفكـانوا كمـا قـال   صـلى هللا عليـه وسـلموملا أنزلت هذه اآلية وأصـحابه 

فـذهبوا  ).ديث سـويد بـن احلـارثأخرجـه أبـو نعـيم يف احلليـة والبيهقـي يف الزهـد واخلطيـب يف التـاريخ مـن حـ(( }من فقههـم أن يكونـوا أنبيـاء
  ؟ ولكن كيف نصلى عليك ،ك فقد عرفناهأما السالم علي ،يا رسول هللا :إليه وقالوا

عنـدما : أمجعـني فيقـوال هللا عـنهم رضـيعبـاس ويروى هذا احلديث سيدنا عبد هللا بن مسعود وسيدنا عبد هللا بن 
حـىت  ،إىل األرض وأطـال النظـر صـلى هللا عليـه وسـلمنظـر  ،لطلـبوطلبوا منه هذا ا صلى هللا عليه وسلم النيبسألوا حضرة 

اللهــم صــلى علــى حممــد وعلــى آل  :قولــوا{ :وبعــدها قــال هلــم -ألنــه أطــال النظــر إىل األرض  - قلنــا ليتنــا مل نســأله
كمــا باركــت علــى إبــراهيم   ،وبــارك علــى حممــد وعلــى آل حممــد ،كمــا صــليت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم  ،حممــد
   .هـذه روايـة ).متفق عليه( }العاملني إنك محيد جميـد يف ،آل إبراهيم وعلى

كمــا صــليت وباركـــت   ،اللهــم صــلى وبـــارك وارحــم وحتــنن علـــى حممــد وعلــى آل حممـــد{ :وروايــة أخــرى قـــال
   !!وجودةيعىن ليست رواية واحدة امل .}العاملني إنك محيد جميـد يف ،نت على إبراهيم وعلى آل إبراهيموحتنَّ  تَ وترمحَّْ 
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كمــا صــليت علــى إبــراهيم   ،وعلــى آلــه وأزواجــه وأصــحابه ،اللهــم صــلى وبــارك علــى حممــد{ :وروايــة ثالثــة قــال
  .}العاملني إنك محيد جميـد يف ،وعلى آل إبراهيم

 الـــيتالصـــالة الشـــرعية  يفبـــد منهـــا ال الـــيت ،أعطـــاهم الصـــيغة الشـــرعية صـــلى هللا عليـــه وســـلمفســـيدنا رســـول هللا 
هـل  :أي؟ وسـلم صـلى هللا عليـه النـيبالصـالة مـن غـري الصـالة علـى  حُّ ِصـالصالة هل تَ  يففإذا جئنا  .زَّ وجلَّ عصليها ¬ ن

ــه النــيب يصــح أن يصــلي أحــدنا ويقــرأ التشــهد وال يصــلي علــى تصــح صــالته البــد وأن  فلكــي، ؟ الوســلم صــلى هللا علي
صـلى هللا  النـيبوال يصـلى علـى آل بيـت  النـيبى وهل يصـح أن يصـلى علـ ،صلى هللا عليه وسلم النيبيصلى على حضرة 

   :وأرضـاهرضي هللا عنه  قال فيه اإلمام الشافعي الذيوهذا  ،؟ أيضا تصبح صالته باطلةعليه وسلم
  فرض من هللا يف القــــــــــــرآن أنزله  يا آل بيت رســـــول هللا حبكـــــــــــــم
  ى عليكم ال صالة لهمـن مل يصل    يكفيكمو من ِعظيم الفخر أنكمُ 

بــد وأن ، الهلــم و كــان مبغضــا أو حاقــداً أو حاســداً ، بــل حــىت ولــعلــيهم هــل تنفــع صــالته؟ ال مل يصــلِّ  الــذيف
فهـذه  !!ويصـلى علـيهم ،ومبغضاً هلـم ،فسبحان هللا يكون حاقداً عليهم !!عنه حىت تصح صالته يصلى عليهم رغماً 

   .عزَّ وجلَّ الربية  لفرضية والنفلية لربِّ الصلوات ا يفنؤديها  اليتالصيغة الشرعية  هي
 الـيتإال بالصـيغة  الصالة يف ألننا ال نصلي ،رجعا ،ال: نقول له ،الصالة يف هذه الصيغة فلو جاء أحدنا وغريَّ 

ومــن  .مســه الشــريف جمــرداً عــن الســيادةالكــن نزيــد عليهــا أننــا ال يصــح أن ننطــق  .صــلى هللا عليــه وســلمختارهــا رســول ا
ــُدَعاء بـَْعِضــُكم بـَْعًضــا﴿ :قـــال ،العبــاد هــذا الكــالم؟ ربُّ  قــال الــذي ــَنُكْم َك ــاء الرَُّســوِل بـَيـْ ــوا ُدَع  ].نــورال٦٣[ ﴾َال َجتَْعُل

يـا : أال ختـاطبوه إال بقـولكم جيـب صـلى هللا عليـه وسـلملكنـه  ،يـا علـى ،فييا مصط ،ميا إبراهي :تقولون لبعضكم البعض
ـــيبَّ  ـــب ،هللا يـــا رســـولَ  ،هللا ن  :هَمـــظِّ عَ ن أن نُـ و ألننـــا مـــأمور  ،حضـــرة هللا يف يـــا شـــفيع الكـــلِّ  ،هللا فيَّ يـــا صـــ ،هللا يـــا حبي
   ].الفتح٩[ ﴾َوتـَُعزُِّروُه َوتـَُوقُِّروهُ ﴿

كمـا    ومـن تعظيمـه لـه مل ينـادى عليـه بامسـه جمـرداً  !!مـهنـا عظَّ فربُّ  ،تعظمـوه أي ﴾َوتـُـَوقُِّروهُ ﴿ ،البد وأن تعظمـوه
يـا أيهـا  :لكنه معه قال لـه ،يا عيسى –يا موسى  –يا إبراهيم  :حيث يقول هلم ،السابقني فعل مع األنبياء واملرسلني

 !!بـه للسـابقني والالحقـنيسـيختم  الـذيوملا ذكر امسـه قـال هـذا صـورة اخلـتم  .يا أيها املدثر ،يا أيها املزمل ،الرسول
  ].الفتح٢٩[ ﴾حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا±َِّ  ﴿ ؟وما اخلتم

ـــه  اً،خامتــ احضــروا يل :قــال النــيبُّ  ففــوراً   ،ســطر يف )هللاِ ( و ،ســطر يف )ولُ ُســرَ ( و ،ســطر يف )دٌ مَّــحمَُ (فجعــل في
حـىت وقـع  ،وال مشـادات وال منازعـات ،وظلت األمة حمفوظة ليس µـا مشـاكل ،خيتم µذا اخلامت وكان إذا أرسل كتاباً 

فبعــد مــا وقــع اخلــامت  !!يــام فلــم يســتطيعواأر ثــالث وحــاولوا نــزح هــذا البئــ ،البئــر يفهــذا اخلــامت مــن يــد ســيدنا عثمــان 
  .وحصل النزاع والشقاق بني هذه األمة ،تالفوحصل اإل ،حدث اخلالف

مَُّصـدٌِّق لَِّمـا ﴿: نـاقـال فيـه ربُّ  الـذيو  !!سيختم به الكلَّ  الذيو  ،صلى هللا عليه وسلمفهذه صورة خامت رسول هللا 
 يف أحــد فــإذا غــريَّ  ،صــلوات هللا وســالمه عليــهواملرســلني  األنبيــاءعلــى مــا مــع  قيصــدِّ  الــذيفهــو  ].عمــرانآل ٨١[ ﴾َمَعُكــمْ 

   . رجــعا ،ال: نقول له صلى هللا عليه وسلمجاء µا رسول هللا  اليتفرض من فرائض هللا عن الصيغة 
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   صلى هللا عليه وسلم ِيبِّ للنَّ  ةُ ادَ يَ السِّ 
صــلى هللا عليــه رســول ســيدنا : تقــولأوجــب علــى األمــة أن  وأرضــاه رضــي هللا عنــه ومــن أجــل هــذا فاإلمــام الشــافعي

رضــي هللا  فقــال ،)الصــالة يفال تســيدوىن : (قــال النــيبإن  :وجــاء بعــده مجاعــة قـالوا .الصــالة يفالتشــهد  يفحــىت  وسـلم
  ؟ ما دليلك أنه ليس حبديث يا إمـامو  .إن هذا ليس حبديث :عنه

أنـــا {: صــلى هللا عليــه وســلمألنـــه قـــال  ،وال عبـــارة إال وكانــت فصــيحةمل ينطــق بكلمـــة  النــيبُّ : رضــي هللا عنــهقــال   
دنا أبـو بكـر قـال وملـا سـي ،اللغة العربية هي :والضاد هنا ،)يرواه ابن سعد عن حيىي بن يزيد  السعد( }أفصح من نطق بالضاد

لغـة إمساعيـل كانـت قـد  إن :صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال !!لقد عاشرت العرب ومـا رأيـت أفصـح منـك، يا رسول هللا{ :له
وهـــى لغـــة  ،)رواه  أمحـــد والرتمـــذي وبـــن ماجـــه عـــن أىب ســـعيد( }اللغـــة الفصـــحى فعلمـــينعليـــه الســـالم جربيـــل µـــا  فجـــاءين ،بـــادت

  .إمساعيل
ال ( :ذا احلــديث صــحيحاً لكانــت عبارتــهولــو كــان هــ ،وهــى علــى اللغــة الفصــحى فــال توجــد عبــارة ينطقهــا إال

ـــ يف وِين دُ وِّ َســـتُ   :لكـــن تكـــون صـــحتها ،)تســـيدوين(اللغـــة كلمـــة  يففـــال يوجـــد  ،اللغـــة يفألن هـــذه صـــحتها  ،)ةالالصَّ
  .)تسودوين(

 ،ا¿رم يرتك بصـمة تـدل علـى جرميتـه فدائماً  !!فيه دَ ُوجِ  الذيفهذا احلديث موضوع ودليل الوضع هذا اخلطأ 
مـــع وال تتوافـــق  ،اللغــة العربيــة يفتركهــا هنــا أنــه جــاء بكلمــة غــري موجــودة  الــيتفالَبْصــَمة  !!عــزَّ وجــلَّ هكــذا حكمــة هللا 

   .)الصالة يف ال تسودوين(قواعـد اللغة العربية تكون 
ـــفهـــذا احلـــديث حقَّ  ـــ( :وكـــانوا يســـمونه - وأرضـــاه رضـــي هللا عنـــه ه اإلمـــام الشـــافعيَق لتمســـكه  -) ةنَّ ناصـــر السُّ

 !!ث باطـل ال أصـل لـهفأكد بعد االستدالل على أنه حدي .رضي هللا عنه فقهٍ  يف صلى هللا عليه وسلمبأحاديث رسول هللا 
وه رُ ووقِّـ ،وهُمـوكرِّ  ،وهمُ عظِّ : ماذا نفعل؟ قال ،كما تنادون على بعضكم البعض  النيبِّ على  اال تنادو : لكن القرآن قال

 صـلى هللا عليـه وسـلموهــو نفسـه  .}حممـداللهـم صـلى علـى سـيدنا { :الصالة أن نقــول يففالبـد  .وسالمه عليه وات هللاصل
  ).وابن ماجه عن أىب سعيد والرتمذيأخرجـــه  أمحد (  }ولـد آدم وال فخـر دُ أنـا سـيِّ { :قال هـذا

  املقام احملمود 
 !!فيوجـد أعظـم منهـا ،يءلـيس فيهـا شـ عنـدي .أبـدا –أ�ا كبرية جداً  نوتظنو  ،متسكون µا اليتهذه القضية 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حمَُّْموًدا﴿: وال تتحملونه ولكن ال تعرفونه   ].اإلسراء٧٩[ ﴾َعَسى َأن يـَبـْ
 ِينٌّ أنـا غَـ :يـوم القيامـة ويقـول سـيأيت :؟ قـالما املقام احملمـود: وأرضاه رضي هللا عنهسألوا سيدنا عبد هللا بن عباس 

صـلى هللا فيجلسـه  .علـى العـرش اجلـس :يا حممـد ،وحامـل يل وليس العرش حممول يل ،رشوأنا حامل الع ،عن العرش
علــى يــده  -بــه علــيهم  عــزَّ وجــلَّ ل هللا وحيمدونــه علــى مــا تفضَّــ !!ويــأمر النــاس بــأن حيمدونــه ،علــى العــرش عليــه وســلم
أنـا سـيد ولــد آدم وال (ـ فـ !!ة شـيئٌ لكـن السـياد ،سيشــكره والكـلُّ  ،سـيحمده فالكـلُّ  .صـلوات هللا وسـالمه عليـهالشـريفة 

 ،مدحـه هللا µـا الـيت هـذه هـي ،عـزَّ وجـلَّ ألن األعظم مـن السـيادة العبوديـة ¬  ،عتقدوا أن السيادة فخر يل، ال ت)فخر
تـََبــاَرَك الَّــِذي نـَــزََّل ﴿ :وتــارة يقــول لــه .العبــد الــذايت ،]اإلســراء١[ ﴾ُســْبَحاَن الَّــِذي َأْســَرى بَِعْبــِدِه لَــْيالً ﴿ :فتــارة يقــول لــه

  ].الكهف١[ ﴾اْحلَْمُد ِ±َِّ الَِّذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتابَ ﴿ :وتارة يقول له ،]الفرقان١[ ﴾اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ 
داخـل الصـالة إن كانـت  يف فـنحن ملتزمـون بـالنص الشـرعي ،عـزَّ وجـلَّ فهو العبد األول حلضرة هللا ولذات هللا 

ومل حيـدد وتـرك  ].األحـزاب ٥٦[ .﴾َصـلُّوا َعَلْيـهِ ﴿: قـال وجـلَّ  عـزَّ فرضا أو نفال لكن خارج الصـالة فـاألمر مبـاح فـإن هللا 
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لســيدنا رســول هللا  ،وعــن وجــده واصــطالمه ،وعــن خــالص غرامــه، مــر لكــل واحــد منــا أن يعــرب عــن لــواعج أشــواقهاأل
فسـيدنا علـى   عليـه وسـلم صـلى هللا النـيبباب اإلهلام وهـذا الكـالم موجـود مـن عصـر  عزَّ وجلَّ إذا فتح  ،صلى هللا عليه وسلم

اللهم أجعل أفضل صـلواتك وأشـرف { :يقول فيها صلى هللا عليه وسلمكان له صيغة عظيمة يصلى µا على رسول هللا 
  .}سيدنا حممد االصطفائيةبركاتك وأمسى زكواتك على سر العلوم الربانية وخزائن العلوم 

عبـد هللا ابـن مسـعود كـان لـه صـيغة وكـان كـل وسـيدنا  هللا وجهـه وكـرم رضي هللا عنـهصيغة طويلة يقوهلا سيدنا على 
خــارج الصــالة ومل ميــنعهم  يف الكــالم يــا إخــواينواحــد مــن أصــحابه لــه صــيغة خاصــة يصــلى µــا علــى رســول هللا وهــذا 

فصـلى فيـه كمـا تريـد فأنـا حـاالً  عـزَّ وجـلَّ رسول هللا من ذلك ال �اهم عن ذلك ألن هذا أمـر مبـاح مـن الكـرمي الفتـاح 
ألـف ركعـة؟  .عشرة؟ يصح، عشرون؟ يصـح .يصح،أربع؟ يصح اثنان؟ أصلى سنةعشاء أصلى كم ركعة بعد صالة ال

  ، أل�ا صالة نفل غري حمدودة ، وال حمددة  .هل من مانع؟ ال .يصح
ــد أن أصــلى علــى حضــرة  هللا فيوجــد بعــض األئمــة  خــارج الصــالة كيــف أصــلى؟ كمــا يلهمــين النــيبأيضــا أري

وغـريه مـن األئمـة وجيلـس  مجعها اإلمام الرتمذي اليت صلى هللا عليه وسلم قرأ مشائل رسول هللالكرام كان الواحد منهم ي
اللهـم صـلى علـى بـدر التمـام ونـور امللـك العـالم ومصـباح الظـالم : ويصـفه µـذه األوصـاف فيقـول النـيبيصلى علـى 

صـلى هللا أمسائـه وسـيدنا رسـول هللا  يفدد وبعضهم كان يعـ صلى هللا عليه وسلم النيبصفات  يفوالشفيع يوم الزحام فيعدد 
 صــلى هللا عليــه وســلمســنة رســول هللا  يفو  ،كتــاب هللا  يف مــة الكــرام أكثــر مــن ألــف إســم موجــودةمجــع لــه األئ عليــه وســلم

   .، وهؤالء ما نعرفهممود، وحامد، وحمفي، ومصطحممد، وأمحد
اللهـم صـلى علـى : لكـرام فكـان أحـدهم يقـولم األئمـة اأكثـر مـن ألـف اسـم مجعهـ صـلى هللا عليـه وسـلملكنه له 

اللهـم  صـلى / ، اللهم صلى على سـيدنا حممـد اآلخـر بعـد فنـاء اخللـق مد األول قبل وجود اخللق هذا إسمسيدنا حم
، أمسـاء  علـى سـيدنا حممـد البـاطن بالواليـة اللهم صلى وسـلم وبـارك -وسلم وبارك على سيدنا حممد الظاهر باهلداية 

ميحـو هللا  الـذي ، وأنـا املـاحيأمحد، وأنا ُأحيد ، وأناأنا حممد{فكان يقول فيها  صلى هللا عليه وسلمله كثرية واردة لرسو 
أخرجـه أمحـد والرتمـذى وابـن ماجـة عـن أىب سـعيد ويف الصـحيحني مـن حـديث ( .}حيشر الناس علـى عقـىب الذيالظالم وأنا العاقب  يب

  ).جبري بن مطعم 
، وتـارة يسـميه طـه، ، وتـارة يسـميه املـدثرمه عليـه وربنـا تـارة يسـميه املزمـلوسـال بأمساء كثرية صلوات هللا ويأيت

  .وتـارة يسميه يس
؟ فكان بعـض الصـاحلني يسـميه µـذه األمسـاء الكرميـة وكـل صـيغة يلهمـه  أليست هذه أمساء موجودة يا إخواين

مــن  ، هــل يوجــد مــانع شــرعيالمه عليــه وســصــلوات هللاهللا فيهــا بصــيغة عظيمــة للتســليم علــى رســول هللا والصــالة عليــه 
   .ذلك؟ أبداً 

ــة  اشــتهر الــذي وأرضــاه رضــي هللا عنــه اإلمــام اجلــزويل       جعلــه يكتــب هــذا  الــذيمــا ) دالئــل اخلــريات(بكتاب
وســيلة وبينمــا هــو يقــف  أيقــاع البئــر وال يســتطيع أن يســتخرج املــاء بــ يف؟ ذهــب ليشــرب مــن بئــر واملــاء الكتــاب
فإذا بفتاة تفـتح نافـذة القصـر وتفـتح فاهـا لشـرب املـاء  –وهذا البئر كان جبوار قصر  –ر البئر حرية جبوا يفليشرب 

: قـال نعـم: تريـد أن تنـال هـذه املنزلـة: فقالـت!!  يصل إىل مستوى فمها لتشرب فتعجـب فريتفع املاء من البئر حىت
نعرفهـا وهـى  الـيتليـه ويكتـب الصـالة فظـل يصـلى ع ؛وسـلم صـلى هللا عليـهقالت أكثر من الصالة والسالم على رسول 

ولــذلك ملــا مــات ودفنــوه وبعــد مثــانني ســنة مــن موتــه أقــاموا لــه ضــرحياً وأرادوا أن ينقلــوه مــن البلــدة  ؛دالئــل اخلــريات
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ــه كأنــه مــات  يفاملــدفون فيهــا إىل مدينــة فــارس  هــذه الســاعة حــىت  يفبــالد املغــرب فوجــدوه علــى حالتــه وعلــى هيئت
صـلوات ومل تأكلها األرض وتفوح منه رائحة طيبة فعلموا أن ذلك بركة الصالة على رسـول هللا  ال تبل أكفانه كما هي

   .فطلب الناس بعده أن يكونوا مثله فأمسكوا بالدالئل وصلوا µا هللا وسالمه عليه
قلــوµم  يفصــدورهم و  يف، وبعــض األئمــة العــارفني أهلمهــم هللا ئمــة ظلــوا يصــلوا كمــا قلــت ويوصــفوهبعــض األ

وبعضــهم ربنــا يكرمــه ويكشــف عــن قلبــه احلجــب واألســتار  ،صــلى هللا عليــه وســلمصــيغة مــن عنــده إىل نــور رســول هللا ب
وهـذه احلالـة  ،فيأخذ الوجد واهليـام فيعـرب عمـا شـهدته عينـاه ،صلى هللا عليه وسلماملختار  النيبويشهد بعني قلبه حقيقة 

احلــج ودخــل بعــد صـالة العشــاء يــزور ســيدنا رســول هللا  يفما كــان عنـد وأرضــاه رضـي هللا عنــهحـدثت لإلمــام أبــو العــزائم 
    :الروضة وحده وظل يقول يفواحلرم يغلقونه بعد العشاء فأغلقوا احلرم ومل ينتبهوا لوجوده فجلس  صلى هللا عليه وسلم

وقـال  إىل الفجر وآنسين قــــــــــد شــــــــــرح  حبيــــــــــيب
ـــــــــــى يب وشـــــــــــاهدين ــــدي    متل   عــــن الغــــري  ومــــل عن

ــــدرى   وأنبــــــأ مــــــن يــــــرد قــــــرىب    ــــث ال ي   حبســــىن حي
فظل يصف رسول هللا مبا شاهدته عيناه من احلقائق النورانية واملقامات النبويـة اإلهليـة فكانـت هـذا الفتوحـات 

  :رضي هللا عنه ا واألمر كما قال اإلمام البوصرييبلغت زهاء مخسمائة فتح وقد طبع منها سبعني فتح اليت

رشــفاً مــن البحــر أو غرفــا مــن   هللا ملـــتمس  وكلهـــم مـــن رســـول
  ، وإمنـــــــــــــا أمـــــــــــــرهم مجيعـــــــــــــاً لـــــــــــــك إىل الغايـــــــــــــة، وال شـــــــــــــارف النهايـــــــــــــةومـــــــــــــا بلـــــــــــــغ واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم ذ

   :كما قال القائل

مل  يفــــــىن الزمــــــان وفيــــــه مــــــا   وعلـــى تفـــنن مادحيـــه بوصـــفه 
  وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم     


