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 الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلَّم: خامسا  
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 "َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِي ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِيُموا َتْسِليم ا  ِإنَّ هللاَ " 
 (.األحزاب65)

ث فيها َمن قبلنا، وأفاضوا يف شرحها حتدَّ  صلى هللا عليه وسلَّمآايت الصالة على حضرة النيب 
العلية اليت جعلها هللا فيها حلضرته، وسيتحدث فيها املعاصرين وتفسريها، واإلشارة إىل اإلشارات 

ن بعدان، ولن يستطيع أحٌد من األولني وال املعاصرين وال اآلخرين أن يشرح هذه اآلايت كما ومَ 
 .تبارك وتعاىلساقها رب العاملني 

ركته خريه وله بله لكن كل واحد يشرح على قدره مبا يشرح هللا صدره، وكل جملس له رزقه و 
من هللا، رمبا يشرح الشارح اآلية أبكثر من وجه، يف كل جملس وجه، فما هذا؟ أرزاق احلاضرين، 

 .تبارك وتعاىلفهي أرزاقكم تتنزَّل إليكم من ربكم 
 على املؤمنني صالة هللا

ُهَو "  :تتحدث عن صالة هللا ومالئكته على املؤمنني هذه اآلايت غريهناك آية يف البداية 
مل يُقل إن هللا ( األحزاب34)" الَِّذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر 

 صالة ،ل القبل إىل هناية النهاايتيعين ُيصلي من قبابملضارع املستمر، ( ُيصلي): بل قالى، صلَّ 
 .لتشريفهم سبحانه وتعاىلوأشرك مالئكته معه مستمرة، 

 ،وذلك تشريٌف لنا من هللا، أيضا   ُيصلي عليناعلى حبيبه ومصطفاه ى هللا وُيصلي فكما صلَّ 
، لكن هللا تبارك وتعاىلشرَّف هللا مالئكته أبن أشركهم معه يف اخلطاب، وهذا ال جيوز منا هلل و 

 :َحاتِم  ْبنِ  َعِدي ِ  َعنْ ُروي يفعل ما يشاء، يعين ال جيوز أن ُتشرك أحدا  مع حضرة هللا، ولذلك 
 َوَمنْ  َرَشدَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  ُيِطعْ  َمنْ  فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  ِعْندَ  َخَطبَ  َرُجال   َأنَّ } 

  { أَْنتَ  اخلَِْطيبُ  بِْئسَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ،َغَوى فَ َقدْ  يَ ْعِصِهَما
                                                           

 صحيح مسلم وأيب داود عن عدي بن حامت هنع هللا يضر 1
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لتعظيمهم، قل ما و لتكرميهم و ألن هذا ليس من شأنه، لكن هللا أشرك معه مالئكته لتشريفهم 
 .شئت يف ذلك ألنه عز وجل ال ُيسأل عما يفعل وهم ُيسألون

ُهَو "  :شرَّفنا وعظَّمنا وقال يف شأننا "َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِي  ِإنَّ هللاَ " : هللا كما قالف
 (.األحزاب34)" الَِّذي ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر 

 كالم أهل اإلشارة
النيب األمني، لكن أهل إىل هنا الكالم ظاهره يوهم أبن الصالة على املؤمنني كالصالة على 

 ويةبني املقامني، فإن الذي يصلي على املؤمنني هو هللا بلفظ الُ  الفارقالعبارة تبني : اإلشارة قالوا
 .مسها حضرة الُويةاحضرة من احلضرات العلية  فهناكوهذا لفٌظ من ألفاظ احلضرة اإللية،  ،(هو)

سم كماالته وأمسائه وصفاته، ُيصلي ابو بكل مجاالته ( هللا)هو  لكن الذي ُيصلي على النيب
 .تبارك وتعاىلسم األعظم الذي فيه كل اجلماالت والكماالت هلل وهذا اال( هللا)اجلاللة 

بني مقام من ُيصلي عليه هللا  سٌم خمصوص، لنعرف أنه يوجد فارق بني املقامني، فارقٌ اوهو 
أن  لنا الُوية، وكنز الُوية لو أُذن سم ذاته القدسية، وبني من ُيصلي هللا عز وجل عليه بكنزاب

 .نتحدث عن غيوبه اخلفية لطارت العقول، ألن فيه معاين غريبة وعجيبة
ال  تبارك وتعاىلفإذا كان هللا ( احلديد4)" ُهَو االوَُّل َواالِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن : " يعين مثال  

وظهوره عني بطونه،  !!ن اآلخر؟آخرية له، فمَ ال  سبحانه وتعاىلوهللا  ،!!ن األول؟فمَ  ،أولية له
نسأل هللا أن يكرمنا وأن نكون ال يعلمه يقينا  إال أهل التمكني، وبطونه عني ظهوره، فالوصف هنا 

 .منهم أمجعني
 صالة هللا واملالئكة على النيب

ما دام هللا عز وجل ُيصلي على حضرة النيب، فهل  "َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِي  ِإنَّ هللاَ " 
 .حيتاج بعد ذلك إىل صالة املالئكة أو املؤمنني أو غريهم؟ أبدا  

على ال تعود املنفعة على حضرته، وإمنا تعود عليهم، وصالتنا فإذا  صالة املالئكة ملنفعتهم، 
من ابب أوىل لنا حنن، وفوائد الصالة على حضرة النيب اليت تعود علينا لو جلسنا يف جملسنا النيب 
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 . هذا إىل مطلع الصبح ال نستطيع حصرها وال عدها
حاول بعض العلماء األجالء وبعض الصاحلني ذكر بعضها، لكن ال منتهى حلصرها وال 

صلى ف الرحيم و لنا، بربكة الرؤ  بارك وتعاىلتلعدها، حىت نعلم أن هذا فضٌل عظيم من املوىل الكرمي 
 .هللا عليه وسلَّم

 رأي اإلمام القرطيب
هبم ألهنم جمتهدين، ولم منزلٌة كرميٌة عند رب  بد أن نذكر بعض أقوالم إشادة اللكن و 
مع  إن هللا ذكر األدب: فقال هنع هللا يضرملفسرين املوفقني كاإلمام القرطيب أشار بعض السادة ا العاملني،

اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَّيبِ  ِإال َأْن يُ ْؤَذَن :" واليت فيهات، حبيبه يف بيته قبل هذه اآلاي
عالء شأن الربوبية وتكرمي احلضرة ذكر اآلداب مع حضرة النيب، وذكر اففيها ( األحزاب34" )َلُكْم 

على مع حضرة وذكر أدب املالئكة يف املأل األ( إن هللا): لقوله صلى هللا عليه وسلَّمالعلية للحبيب 
"  :ر املالئكة، مث ذكَّران ابألدب الواجب مع حضرة النيب يف املأل األدىن يف األرض فقالالنيب فذك

ا   ."ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِيُموا َتْسِليم 
 . خلاصة املؤمنني تبارك وتعاىلمن هللا  فاألمر كله أدب راق وذوق عال

ولني كثري من السادة املفسرين واملؤ ؟  عليه املالئكةتصلي كيف و ؟ هللا على النيب كيف يصلي
، سيجتهد مه العليُّ شغلوا أنفسهم هبذا األمر، مع أن هذا أمر غييب ال يعلمه اإلنسان إال إذا علَّ 

 :يف هذه األمور، ألهنا أموٌر غيبية شيء يصل إىلكائه فلن بفكره فلن يصل إىل شيء، سيجتهد بذ 
 هو العلم ال جُيلى بغري احلقائق

 
 فيه قرٌب خلالقيوعلٌم بكشفم 

 هو من علوم املكاشفات، فكيف أتيت به يف علوم الرسوم واجلسوم؟ 
 وما العلم إال ما يعلمه العلي

 
 دليل لصادق وآُي يعلمكم

ُ  َويُ َعلِ ُمُكمُ َوات َُّقوْا اّلل َ  : "يقصد هبا آيةوآُي يعلمكم    (.البقرة282" )اّلل 
حيتاج أن يُرقق أُفق قلبه ويصغى بفؤاده إىل إلامات ربه هذه الصالة  نهيد معرفة كيُر  فالذي
حىت يعرف من علوم اإللام ما ينبغي أن يعرفه يف حق احلبيب املصطفى عليه أفضل  تبارك وتعاىل
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 .الصالة وأت السالم
إن صالة هللا على : كثرٌي من املفسرين القدامى واحملدثني، قالوا  - كما ذكرت -ولذلك 

رسول هللا هي رمحته، وقالوا إن صالة املالئكة هي الدعاء له، فهل هو الذي يدعو لم، أم هم 
 (.األنبياء01 " ) َرمْحَة  ل ِْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ "  :رمحته قد أخذها كلهاو  !الذين يدعون له؟

أهنم : حىت إن بعض السادة األكابر من العارفني عندما حيكي عن حادثة شق الصدر، وقال
يعين حظ الشيطان من رمحتك، ألن : قالوافهذا حُظ الشيطان منك، : أخذوا من قلبه قطعة وقالوا

 :ه هللاسريمحيطمع يف الرمحة اليت جعلها هللا فيك، ألنك لو رمحته وشفعت له  الشيطان
 منحتلو نظرة منه إلبليس ا

 
 عنه الشقاوة ابلعطا املدرار

من : ، فيقولدمحمنظران اي ا: ويقول، النيب الشيطان يف ليلة اإلسراء واقف يف طريقكان ولذلك   
صلى هللا عليه فهو ، منك لتمحوا شقاوته هذا إبليس يريد نظرة: يل؟ فيقولهذا اي أخي اي جرب 

 .العوامل الظاهرة والباطنة الرمحة الُعظمى جلميع وسلَّم
" : له هللاقال  !من الذي يستغفر لآلخر؟لكن ، وقالوا عن صالة املؤمنني أهنا استغفار للنيب

وهل فعل شيئا  ال، قال لنا حنن نستغفر له؟  هل( دمحم1 )" َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت 
َم ِمْن َذْنِبَك َوَما أَتَخََّر  لِيَ ْغِفَر َلَك هللاُ "  :هو أخذ من البدايةال، ليحتاج للمغفرة؟  " َما تَ َقدَّ

 (.الفتح2)
 حقيقة صالة هللا وصالة املالئكة

الصالة مُسيت صالة لُغواي  ألهنا صلة بني  :به علينا تبارك وتعاىللكن أان أقول مبا فتح هللا 
العبد ومواله، يصل العبد مواله ببعض التسبيحات والتحميدات والتالوات اليت سنَّها لنا رسول 

 .واقٌف بني يدي مواله بعطاايه على قدر صفائه ونقائه وهو تبارك وتعاىلهللا، ويصله هللا 
على هللا كيف ُيصلي يصلون على النيب،  ن هللا ومالئكته إذا كانت الصالة هي الصلة، فإف
من حضرة هللا، وله عطااي من  له ِصالت سفَ يف كل ن َ  ،ال تنتهي أبد اآلبدين ِصله بِصالتالنيب؟ يَ 

 . من مواله فات أتتيه جلية واضحةحتااخبااي كنوز فضل هللا، وله 
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طلب هللا من املالئكة أن حيضروا هذه الصالة،  -ألنه كرميٌ  - صلى هللا عليه وسلَّموهو 
، ألهنم كلهم تبارك وتعاىلمن العطاءات اليت خصَّه هبا مواله  ؛ليأخذوا نصيبهم من رسول هللا

صلى هللا ربيل عندما وقف عند سدرة املنتهى قال له جسيدان  كما ورد ببعض األثر أنطامعني،  
وأان أرتعد من رهبته هللا أن يؤمنين، فمنذ خلقين  ،بلى: عند هللا؟ قال ألك حاجة :عليه وسلَّم

( الشعراء14 )" ِمنُي نَ َزَل بِِه الرُّوُح األ:" وأخاف من جالله وقهره وعظمته، فنزل قول هللا تعاىل
 .صلى هللا عليه وسلَّموأخذ األمان بربكة رسول هللا ل، والروح هو جربي

 يف كل نَ َفسنزالا إعلى الدوام  تبارك وتعاىلفالصالة اإللية والعطااي الرابنية هي اليت يتوىل هللا 
 .خري الربية ىعل

من األنوار واألسرار واألفكار  سفَ هللا ينزل على قلوب الصاحلني وأفئدة املتمكنني يف كل ن َ و
 :هنع هللا يضرم يُعد وال حُيد، يقول فيها اإلمام أبو العزائ اإللية ما ال

 والعارف الفرد حمبوٌب خلالقه
 

 فات املقامات حتقيقا  ومتكينا  
 سم له نوٌر يواجههفَ يف كل ن َ  

 
 من حضرة احلق تروحيا  وتيقينا  

ما و ! ؟صلى هللا عليه وسلَّملعارفني، فكيف بسيدان رسول هللا ينزل يف كل نَ َفس لوإذا كان  
َناَك اْلَكْوثَ َر " ! قدر عطاايه؟ والكوثر هو اخلري الكثري الذي ليس له حدٌّ وال ( الكوثر )" ِإانَّ َأْعطَي ْ

 (.الضحى3)" َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك َربَُّك فَ تَ ْرَضى : " ، وبعد ذلكوهذا يف البداية ،عدٌّ 
هللا رضي يعين أعطاك قبال ، ويعطيك بَعدا  حىت ترضى، ولذلك قال سيدان عبد هللا بن عباس 

صلى لشفاعة، قال اهي هذه و (( وواحٌد من أمته يف النار صلى هللا عليه وسلَّموال يرضى )) :ماعنه
 :هللا عليه وسلَّم

 2{أُمَّيِت  ِمنْ  اْلَكَبائِرِ  أِلَْهلِ  َشَفاَعيِت } 
ُُيفف عنهم األحكام، وأيخذ فيهم ولم عفوا  من  ل الكبائر من أمته يشفع فيهم حىتأه

" َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك َربَُّك فَ تَ ْرَضى " : من النار ويُدخلهم اجلنة بسالم امللك العالم، وُُيرجهم

                                                           
 جامع الرتمذي وأيب داود عن أنس هنع هللا يضر 2
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 (.الضحى3)
 صالة املؤمنني على النيب

يوجد أحٌد يف املسلمني أمجعني  وهل" ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِيُموا َتْسِليم ا " 
كما   -ولذلك أصحابه املبجلني رضوان هللا عليهم أمجعني ! يعرف كيف ُيصلي على حضرة النيب؟

 :ذهبوا إليه وقالوا -جاء يف الرواايت الصحيحة 
، َرُسولَ  ايَ }   َعَلى َصل ِ  اللَُّهمَّ ُقوُلوا : َقالَ  َعَلْيَك؟ الصَّاَلةُ  َفَكْيفَ  َعَرفْ َناُه، فَ َقدْ  َعَلْيكَ  السَّاَلمُ  أَمَّا اّللَِّ

يدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبْ رَاِهيمَ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما حُمَمَّدم  آلِ  َوَعَلى حُمَمَّدم   َعَلى اَبرِكْ  اللَُّهمَّ  جمَِيٌد، محَِ
يدٌ  ِإنَّكَ  ِإبْ َراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبْ َراِهيمَ  َعَلى اَبرَْكتَ  َكَما حُمَمَّدم  آلِ  َوَعَلى حُمَمَّدم   4{جمَِيٌد  محَِ

اللهم ) :قولوافتوكيال  هلل وهو ُيصلي ابلنيابة عنكم،  ولكن اعملوا، اأنتم لن تعرفوا كيف تصلو 
اي رب حنن ال نعرف كيف ُنصلي عليه،  هو، هل حنن الذين نصلي أم هو الذي ُيصلي؟ (صل ِ 

 .افصلِ  أنت عليه ابلنيابة عن
كما صليت على : )وآله الالحقنيوانظر إىل وفاء حضرة النيب، أدخل معه آله السابقني 

بن إبراهيم، إىل إبراهيم، وإمساعيل يصل نسبه  ألنهم آله األولني،  (إبراهيم، وعلى آل إبراهيم
ف أرأ صلى هللا عليه وسلَّمأتوا من بعده، إىل يوم القيامة، ملاذا؟ ألنه كان سياآلل الذين  ذكرو 

 َرُسولُ  ُسِئلَ  ألنه عندماالناس أبهله، وأرحم الناس بذوي قرابه، وكلنا معشر املؤمنني من ذوي قرابه، 
 :َقالَ  حُمَمَّدم، آلِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ 

 3{َتِقي م  ُكلُّ } 
بد أن يكون  كل تقي يكون له أٌب شيخ، لكن جده ال(( كل تقي  أان َجدُّ )) :ويف األثر

 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
كل تقي يكون له حظ عظيم ( فصلت43)" َوَما يُ َلقَّاَها ِإال ُذو َحظ م َعِظيمم "  :أو إن شئت
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، حظه األكرب واألعظم أن صلى هللا عليه وسلَّم عند هللا، وأكرب حظ للتقي هو سيدان رسول هللا
  ايه، وأن يكون بينه وبينه مواجهاٌت ومراسالٌت وأحاديثيتمتع مبشاهدة رسول هللا، وأن حيظى برؤ 

 .كما كان الصاحلني من عباد هللا

يف احلديث الذي إال الصالة الواردة عن الرسول  صحال ت: يقولبعض املتشددين ونسمع 
مع أهنا واردة برواايت كثرية، لكن عندما ننظر إىل أصحاب حضرة النيب جند أن سيدان  ذكرانه،

سيدان عبد هللا بن مسعود كان له صيغة ُيصلي هبا و علي كان له صيغة ُيصلي هبا على رسول هللا، 
يعين حسِ نوها  ((فأحسنوا الصالة رسول هللاإذا صليتم على )) :لمويقول على رسول هللا، 

 .صلى هللا عليه وسلَّموجوِ دوها، حىت تليق حبضرته 
كما   ولكن خارج الصالة صل ِ فليس شرطا  أن نلتزم ابلصيغة اإلبراهيمية إال يف الصالة، 

 .ألمك هللا مبا شئت وكيف شئت
 مراتب صلوات العارفني

عددية، وصلوات إلامية، تقريبا  إىل ثالثة أقسام، صلوات ولذلك العارفني تنقسم صلواهتم 
 .وصالة شهودية

 الصلوات العددية
ازويل  وأرضاه، والشيخ اجل هنع هللا يضرزويل اللشيخ اجل (دالئل اخلريات)كاملذكورة يف الصالة العددية  

كان ماشيا  عطشان فذهب إىل بئر ليشرب   كان رجال  من أهل فاس يف بالد املغرب، وذات يوم
، نزلبفتاة تنظر من شرفة من م يشرب منها، وإذاليستطيع الوصول إليها  منه فوجد املياه عميقة وال

كيف وصلت : فسألا ،وإذا ابملاء يفور ويصعد حىت يصل إليها فتشرب وهي يف مكاهنا، فتعجب
 .ابلصالة على النيب: إىل هذه احلالة؟ قالت

جتهاد ولكن مبنية وهي ا( دالئل اخلريات)جتهد الرجل يف الصالة على حضرة النيب وألَّف فا
وعدد ذرات  ،اللهم صلِ  وسلم وابرك على سيدان دمحم عدد قطرات البحار: العدد، فيقول مثالعلى 

وعدد كذا، فكلها مبنية على العدد ألهنا فكرية،  ،الرمال، وعدد أوراق األشجار، وعدد كذا
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 .تدل فقطألهنا  (اخلريات دالئل)ولذلك كان الرجل حكيما  فسماها 
ومرات، ولذلك يُذكر  لتمتع برؤية احلبيب املصطفى كرات عليه هبا حىت وصل إىل اوفتح هللا

أنه بعد مماته حبوايل كذا ومثانني عاما  نُقل من قربه إىل ضرحيه فوجدوه طراي  كأنه مات اآلن بربكة 
 .صلى هللا عليه وسلَّمالصالة على رسول هللا 

واشتهار الكتاب يكون دليال  على صدق قاع اإلسالمية، واشتهرت الدالئل يف كل األس
 .صاحبه وصفاء صاحبه مع مواله

 الصلوات اإلهلامية
فإن مددية، إن شئت هذه وإن شئت هذه، فهي مدد وهي إلام، هناك صلوات إلامية أو 

صلى كيف أتتيه؟ إلام من رسول هللا له صيغة أو عدة صيغ خاصة به،  الصاحلني كل واحد منهم 
 .، ولذلك نسميها صلواٌت إلامية، غري الصلوات العدديةوسلَّمهللا عليه 

وكان قاضيا  وأرضاه،  هنع هللا يضرمسه الشيخ يوسف النبهاين ا القرن العشرينرجل من أهل بريوت يف 
ني إىل ، فجمع صلوات العارفني منذ الصحابة األولمديةكان شديد التعلق ابحلضرة احملو  ،شرعيا  

وهو كتاب كبري حوايل ( سعادة الدارين يف الصالة على سيد الكونني)اه عصره يف كتاب كبري مس
ملن يريد أن يقرأ هذه الصلوات ولو مرة، لتعرف جتارة العارفني  وهو موجودسبعمائة صفحة 

 .صلى هللا عليه وسلَّموبضاعة العارفني اليت ألمهم هبا سيد األولني واآلخرين 
نشقت االلهم صل على من منه ): هنع هللا يضرشيش بن مواحدة منها لسيدي عبد السالم صيغة 

اح يف شرحها، ولا عدٌد من الشروح ال يُعد، فما ابلك هبؤالء األولني رضي حتار الُشرَّ ا( األسرار
 .عنهم أمجعني تبارك وتعاىلهللا 

 الصلوات الشهودية
يف حالة جتلي مجايل لسيد األولني واآلخرين،  نبعض الصاحلني يكونو وهناك صالة شهودية، ف

مجاالته النورانية،  ن هبا املداحني، بل يشاهدو وهم ال يشاهدون مجاالته اجلسمانية اليت يُغينِ  
 .نفرد هبا عن األولني واآلخرينروحانية، ومجاالته الرابنية اليت امجاالته الو 
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مسها صلواٌت وهذه ا احملمدية، ففي هذه اللحظات يُعرب بصلوات عما يشاهده من احلضرة
من واقعاته  كي عن واقعةحي هنع هللا يضراإلمام أبو العزائم شئت، ، أو صلواٌت شهودية، ومسِ ها كما عينية
 :فيقول العينية

 حبييب قد شرح صدري
 

 وآنسين إىل الفجر
 ورقاين إىل أعلى 

 
 مقام القرب والسري

 :واسرتسل إىل أن قال 
 اي ماضي نفقم للدي

 
 فإين قد صدر أمري

 متلى يب وشاهدين 
 

 ومل عندي عن الغري
 وأنبئ من يُرد قريب 

 
 حُبسين حيث ال يدري

حوايل لإلمام أبو العزائم هنع هللا يضر وهي ( الرابنيةالفتوحات )فهذه صلوات شهودية، ومنها  
وما ، عليه وسلَّمصلى هللا مخسمائة فتح أو يزيد، وكلها فتوحات يف الصلوات على حضرة النيب 

، والباقي موجود يف عامل الربزخ ملن وصل إىل هذا املقام يراه ا  وسبعون فتح ةسبعطُبع منها حوايل 
 .سبحانه وتعاىلبنور البصرية، وبتوفيق امللك العالم 

وصالة مبدد، وصالة بفتح ومشاهدة،  ،الصلوات على حضرة النيب ابهبا مفتوح، صالة بعدد
 .هذه موجودة وهذه موجودة وهذه موجودة

 حكم الصالة على النيب
مىت ُنصلي على حضرة النيب؟ ابلنسبة ألهل التشريع مجيعا  أيخذوا تشريعهم من األئمة 

تبارك ُنصلي على حضرة النيب يف كل فريضة نؤديها هلل  ينبغي أن: ألربعة، وهؤالء قالواالعظماء ا
 .وتعاىل

ضة لو تركها اإلنسان فال تصح صالته، لكن األئمة اآلخرين  يفر  هي: اإلمام الشافعي قال
 .ستحبةيف الصالة م صلى هللا عليه وسلَّمعلى حضرة النيب  الصالة: قالوا فة وغريهأبو حنيك

 -ختلفوا أيضا  افريضة؟  صلى هللا عليه وسلَّمعلى حضرة النيب لكن مىت تكون الصالة 
ال بد واحدة يف العمر، يعين  هي فرض على كل مسلم مرة: قالاإلمام مالك  -ختالفهم رمحة وا
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 ."ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِيُموا َتْسِليم ا "  :هذا األمر ولو مرة يف العمر من تنفيذ
 .فريضة يف كل صالة: اإلمام الشافعي قال

، ألنه صلى هللا عليه وسلَّممسه أن الصالة على النيب فرٌض كلما ذُكر ا: قالوااع األئمة إمجو 
 :قال

 3{ َعَليَّ  ُيَصل ِ  ملَْ  مُثَّ  ِعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ  اْلَبِخيلُ } 
يف  و لسان أحدسم حضرة النيب على لساين أيُذكر ا أن فال جيوزوهذا الذي أنخذ به، 

من بدايته إىل  ة النيبى فيه على حضر ال ُيصلَّ  الذي اجمللسحضرته، بل إن على جملس، وال ُأصلي 
كلما ذُكر   صلى هللا عليه وسلَّمعليه  بد أن ُنصل ِ  هنايته يقوم أهله على أننت من جيفة محار، فال

 .مسها
 مواضع الصالة على النيب

 على ملؤمنني واملسلمني والصادقنيأضاف السادة العلماء األجالء أبوااب  كثرية لتدريب او 
بد أن أبدأ ابلصالة على النيب  إذا دخلت املسجد، فالفالصالة على النيب، وأخذوها من سنته، 

وإذا خرجت من املسجد أبدأ ابلصالة على النيب، اللهم افتح يل أبواب رمحتك، : أقولوبعدها 
 ،أستعد للنوم وأ ،أو دخلت حجريت ،اللهم هب يل من فضلك، فإذا دخلت منزيل: بعدها أقولو 
بد أن ُأصلي على  من األعمال، فال أو أستعد ألي عمل ،أو أستعد للشراب ،أستعد للطعام وأ

 .حىت يكون على ابيل على الدوام صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
 عن ابيل طرفة عني، كلما عملت أي عمل الالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يغيب  جيب أنال أُذكِ ر نفسي ألنه و 

 .قبل العمل وبعد العمل صلى هللا عليه وسلَّمبد أن ُأصلي على حضرة النيب 
الصالة على حضرة النيب، الدعاء،  قبلفيكون  لكي يكون الدعاء مقبوال  و  هللا، أريد أن أدعو
 .ابلنسبة للناس أمجعنيهذا و ، الصالة على حضرة النيب ويف آخر الدعاء

صلى رسول هللا ، عندما قال لهنع هللا يضرمثَّلهم سيدان ُأيب بن كعب فقد وابلنسبة ألهل اخلصوصية 
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 :هللا عليه وسلَّم
قُ ْلُت الرُّبَُع؟ ، َما ِشْئتَ  :َأْجَعُل لَك ِمن َصاليت؟ قال اَي َرُسوَل اّللَِّ إين ِ أْكِثُر الصَّالَة َعَلْيَك، َفَكمْ  }
ٌر لكَ  :َقالَ  َما ِشْئَت، فِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخرٌي : َفالنِ ْصَف؟ قالَ : قُ ُلتُ ، َما شْئَت، َفِإْن زِدَت فَ ُهَو َخي ْ
َأْجَعُل لَك َصاليت ُكلَّها؟ : قُ ْلتُ ، َما ِشْئَت، فِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخرٌي لكَ  :َفالثلَثنِي؟ قالَ : قُ ْلتُ ، لكَ 
  { إذا  ُتْكفي ََهََّك، ويُ ُغَفُر لَك َذنْ ُبكَ : َقالَ 

ا، والفوز يف اآلخرة، ألنك جعلت وقتك كله يف الصالة على يعين ضمنت النجاح يف الدني
 .حضرة النيب

 هيئة املُصلي على النيب
الصالة على حضرة النيب هل ُأصلي على حضرة النيب أم أذكر هللا؟ : بعض املتشدقني يقول

 ،قريب، أليس هذا ذكر؟ هو ذكٌر يعين اي هللا( اللهم: )نقولهي نفسها ذكٌر هلل، ألننا يف أولا 
 .صلى هللا عليه وسلَّم صلِ  على رسول هللا أقول اي هللاألين 

للقبلة، وال حتتاج إىل  جتاهامسها صالة ولكنها ال حتتاج إىل وضوء، وال حتتاج إىل وهي ا
مسجد، وال حتتاج إىل هيئات وأركان الصلوات اليت نصليها هلل، فلُعلوِ  قدرها ورفعة شأهنا خفف 

وضوء صلِ ، حىت غري على ، و ، انئم صلِ ، على وضوء صل ِ ُتصلي كما شئتف، هللا عنا يف هيئاهتا
، لكن ممنوع صلى هللا عليه وسلَّم لست ممنوعا  من الصالة على حضرة النيبولو كنت على جنابه 

مس املصحف، لكن لست ممنوعا  من الصالة على قراءة القرآن، أو وممنوع من هلل، من الصالة 
، فما الذي مينع اإلنسان أن يدمي الصالة على رسول تبارك وتعاىلالنيب أو االستغفار أو ذكر هللا 

 !!.؟صلى هللا عليه وسلَّم هللا
 الصالة على النيب ورد الصاحلني

األعظم لم يف طريقهم إىل د ولذلك نسمع أو نقرأ عن سلفنا الصاحل املباركني، وجند أن الور 
 .صلى هللا عليه وسلَّمهو اإلكثار من الصالة على رسول هللا  هللا

                                                           

 جامع الرتمذي ومسند أْحد عن ُأيبي بن كعب هنع هللا يضر 5



  الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلَّم                       ديز و بأ يفدم ىز و ف خيشلا ةليضف

 م22/12/2222هـ 1113 مجادى اآلخرمن  23 جممع الفائزين – املقطم 12

 شيوخ كثريين، وأيخذ من كل شيخ خصيصته،له  كان  هنع هللا يضرسيدي عبد الوهاب الشعراين 
مسه الشيخ نور الدين الشوين، وكان صاحب جمالس الصالة فكان شيخه يف الصالة على النيب ا

لنيب يف اجلامع األزهر، وكان حيضر جملس الصالة على النيب معه أكثر من عشرة آالف فرد، على ا
 .يف اليوم والليلة أربعني ألف مرة صلى هللا عليه وسلَّموكان ُيصلي على النيب 

يالطفه وُيسهل  تبارك وتعاىلال يقبل، لكن من رام الوصول فإن هللا قد عقلك و تتعجب  قد
يطوي لم الزمان، ويطوي لم املكان، ويطوي لم الوقت، عناية من فأمول، له احلصول على كل م

 .سبحانه وتعاىلهللا 
حضرة النيب لنا ثالثة أايم، لكن حددها هذا القرآن نقرأه يف كم من الوقت؟ القراءة اليت 

قدمي يف سرج ضع ما بني و كله على فؤادي مير القرآن   : ))كان يقول  هنع هللا يضرسيدان اإلمام الشافعي 
هنا، ألهنا حقائق غيبية حتتاج  فهي ال تصلحكيف؟   حلظات، فال تقل(( إىل أن أمتطي دابيت دابيت

هذه من و إىل ُذق تشهد، وال تتقبلها بعقلك الكاسد البايل، ألن العقل حيتاج للمحسوسات، 
 .الغيبيات من عامل امللكوت األعلى

ملشرق واملغرب يف ُخطوات، وبعضهم كان يقطع ما بني افوبعضهم كان يطوي لم األرض، 
 .له الوقت، فيقرأ الكتاب الكبري الذي حيتاج إىل شهور يف ليلة تبارك وتعاىليطوي هللا 

املنن اليت منَّ هللا هبا  وهي( املنن الكربى)كتابه حكى يف   هنع هللا يضر الشيخ عبد الوهاب الشعراين
، أين قرأُت كتاب الفتوحات املكية للشيخ حميي  تبارك وتعاىلومما منَّ هللا )): عليه، فيقول به عليَّ

هذا و  ((عدة مرات نت أضع كتااب  عن علوم الشيخ األكرب يف ليلة واحدم عندما كالدين بن عريب 
حىت أيخذ ما تاج إىل قراءة الكتاب من أوله إىل آخرة الكتاب حوايل سبعة آالف صفحة، وكان حي

تبارك حلني، وأحوال املتقني اليت ُيكرمهم هبا رب العاملني هذه أحوال الصا! يريده، كيف هذا؟
 .وتعاىل

 السالم على النيب
سبحانه اهلل والسالم هو األمان، ف "ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِيُموا َتْسِليم ا " 
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 .ويوم الزحاملى األمان يف الدنيا يعد من ُيصلي على حضرة النيب أبنه سيحصل ع وتعاىل
ل هي املفتاح الذي يفتح هللا به على ُكمَّ  صلى هللا عليه وسلَّمفالصالة على رسول هللا 

فأقبلوا ابلصالة على رسول هللا، ثني، وعلى الصادقني من املريدين، العارفني، وعلى أئمة الوار 
 .ليل وال هنار واجعلوها وردكم الذي ال ينقطع

لها يف امليزان، وما أحبها إىل الرمحن، وما ُيكشف لإلنسان وما أخفها على اللسان، وما أثق
من براقع متنعه من رؤية النيب العدانن، كل هذا موجود يف الصالة على رسول هللا، ولذلك هي 

 .ُعمدة السالكني يف بداية حياهتم
هللا أكرب تعظيم لرسول هللا صالة هللا عليه، وأكرب أدب من املالئكة الكرام صالهتم على رسول 

صلى ، وأكرب أدب من املؤمنني مع نبيهم إكثار الصالة والسالم على حبيبهم صلى هللا عليه وسلَّم
 .هللا عليه وسلَّم

مع أهنا أعظم أبواب القرب إىل هللا، لكن ال تصل إىل ما ذكره بعض القوم الذين قالوا أن 
النيب تعني على الوصول إىل الشيخ يف حالة  الصالة على لكنالصالة على النيب تُغين عن الشيخ، 

 ((.اللهم دلين على من يدلين عليك)) :فقد الشيخ، والدعاء الوارد عن العارفني
املشرف على رسالة معرفيت، فهو ، مينأمشي على املنهج الذي يريده إذا وصلت للعارف ف

قد من مشرف، واملشرف يكون  بد لا يف معرفة هللا، فال ةألننا كلنا متقدمني لنيل درجة الدكتورا
، وأذنت له اجلامعة احملمدية أبن ُيشرف على غريه ةى درجة الدكتورالسبق يف معرفة هللا وحصل ع

 .تبارك وتعاىلليوصلهم إىل هذه الدرجة العالية يف معرفة هللا 
 فوائد الصالة على النيب

العوام يصلون على حضرة النيب و ِصلة  به،  صلى هللا عليه وسلَّملكننا نصلي على حضرة النيب 
طمعا  يف الفوائد اليت ذُكرت يف الصالة عليه، وكلها فوائد عظيمة، وأعظمها  صلى هللا عليه وسلَّم
 :صلى هللا عليه وسلَّموأعالها شأان  قوله 
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 1{َعْشر ا  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى َواِحَدة   َصاَلة   َعَليَّ  َصلَّى َمنْ }
على رجل  تبارك وتعاىلى هللا لو صلَّ )) :هنع هللا يضروكما قال سيدي أمحد بن عطاء هللا السكندري 

 !((.؟تُغنيه يف كل ما حيتاجه يف دنياه وُأخراه، فما ابلك لو صلى عليه عشرا   مرة واحدة
لك َهك ويُغفر  على حضرة النيب، انهيك أهنا ُتكفيكوهذا يف الصيغة الواحدة يف الصالة 

ذنبك، انهيك عما قيل يف تفريج الكروب، فأعظم ُمفرج للكروب هو الصالة على احلبيب احملبوب 
 .ى غري الطريق املستقيمل، حىت للعصاة واملذنبني والناهجني عصلى هللا عليه وسلَّم

وكان صاحب مذهب كاإلمام الشافعي  ،وهو من أئمة التابعني، هنع هللا يضراإلمام سفيان الثوري 
الناس  حبانل أشيع و لكن الذي  أكثر من ثالثني مذهب،املذاهب الفقهية و م مالك، واإلما

 .املذاهب األربعة
فكان ماشيا  يطوف ابلبيت احلرام فوجد رجال  ال يرفع قدما  إال وُيصلي على النيب، وال يضعها 

هذا ليس وقت الصالة على النيب، ولكنه  ،اي هذا: د أن يرشده، فقالفأراإال وُيصلي على النيب، 
عامل العراق؟ : سفيان الثوري، قال: من أنت؟ قال: وقت الدعاء والتسبيح والتهليل والتكبري، فقال

عن الطائفني  ا  لوال أنك عامل العراق ما أخربتك، ولكن تعال يف جانب بعيد: نعم، قال: قال
 .وأحدثك بذلك

يعين غري حمافظ على  -وكان مسرفا  على نفسه  ،عي أيبعزمُت على احلج هذا العام وم: قال
وجاءه املوت وحنن ابلقرب من ِمىن، فلما مات رأيت وجهه قد  -الطاعات والعبادات والفرائض 

، ومن شدة الم واحلُزن ألقى هللا عليَّ النوم، فرأيُت رجال  انتابين همٌّ وحزند، فغطيته مبالءة مث سوَّ ا
، فقلت لهعن وجه أيب لغطاءجاء إيلَّ وكشف ا : من أنت؟ قال: ، ومسح بيده على وجهه فابيضَّ

، فلما  أوما تعرفين؟ أان نبيك، وإن أابك كان مسرفا  على نفسه، لكنه كان قبل أن ينام ُيصلي عليَّ
 .ستغاث يب فجئت إلغاثتهاحضره من أمر هللا ما رأيت 

لمات إىل النور، ومن حياة اجلحيم إىل إلغاثته وحوَّل أمره من الظ صلى هللا عليه وسلَّمجاءه 
                                                           

 معجم الطرباين عن أنس بن مالك هنع هللا يضر 2
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 .كثرية وكثرية ال تُعد وال حُتد  حياة النعيم، والقصص يف هذا اجملال
ويبشره  يشكو شكوى شديدة يف تقطري رزقه إلنسان صلى هللا عليه وسلَّمأييت النيب أن منها 

رهم ابلنصر يف هذه املعارك،  بسعة الرزق، وما من معركة حربية إسالمية إال وجاء لبعض األفراد وبشَّ 
لم  صلى هللا عليه وسلَّمكل هذه أمور حتدث للصاحلني وعامة املؤمنني بشرى من رسول هللا 

 .أمجعني
 صالة املقربني على النيب

 لكننا عندما نصلي عليه نصلي عليه تزلفا  وتوددا  وتقراب  إليه، طمعا  يف أن يتفضل علينا ببعض
عض العطااي اليت وهبها له مواله، أو يشفع لنا عند هللا يف منزلة كرمية ما وهبه هللا، أو ُيسبغ علينا ب

تبارك لنا ال يوصل إليها يف هذه احلياة، طامعني فيما عند رسول هللا، وخاصة وأن هللا مَ نتمناها وعَ 
ليس ببخيل، بل كرمي جيود بكل ما ( كويرالت23" )َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننيم "  :قال عنه وتعاىل

 :يف وصف األشياء احلسيةعنه يف يده، حىت قالوا 
 تعوَّد بسط الكف حىت لو أنه

 
 طواها لقبض مل تطعه أانمله

 .صلوات ريب وتسليماته عليهد على ذلك، ويف اجملال الروحاين والنوراين أكرب وأعظم ألنه تعوَّ  
 سيدان يفدم وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى هللا وسلَّم وابرك على 


