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 صلى هللا عليه وسلَّمفضل الصالة والسالم على حضرة النيب 
 تبارك وتعاىلتهى له، وبعد وصف هللا نال م   صلى هللا عليه وسلَّماحلقيقة الكالم عن رسول هللا 

تبارك من األولني واآلخرين أن يصفه إال على حسب فهمه من وصف هللا  له ال يستطيع أحد
 :حلضرته وتعاىل

 فمبلغ العلم فيه أنه بشر  
 

 وأنه خري خلق هللا كلهم
تعجيل  مر أو وقع يف شدة أو أ صيب ببالء وأرادمهَّه أسلم يف أي زمان ومكان إذا وأي م 

فعليه أن جيعل لنفسه يوميًا وردًا من الصالة على  والغمإلانبة إىل هللا وكشف اهلم اإلجابة وسرعة ا
 .النيب قبل النوم

قال ينبغي ملن يريد أن يكون من  (قوت القلوب)لشيخ أبو طالب املِكي صاحب كتاب ا
 .عن ثالمثائة مرة صلى هللا عليه وسلَّمالصاحلني أن ال يقل كل ليلة يف الصالة على النيب 

بسيدان رسول هللا اذا تتعلق روحه  مبة النيب ثالمثائة مرة قبل النوم من صلى على حضر هل 
بد إن آجاًل أو  وليس ابلدنيا وال ابملال وال ابحلظوظ وال ابلشهوات وال مبثل هذه األشياء، فال

 .صلى هللا عليه وسلَّمعاجاًل أن مينُّ هللا أواًل عليه بقضاء حاجته، مث مينُّ هللا بعد ذلك عليه برؤيته 
كما يذكر بعض املنتسبني للصوفية   صيغة ختطر على ابلك، ال يوجد يأبكيف أ صلي عليه  

أن هذه الصيغة هي اليت توصل حلضرة النيب، فهذه الصيغة أوصلت صاحبها، لكنه مل أيخذ 
أنت إذا أخلصت مع هللا فتفويض من هللا أو من حبيب هللا أهنا توصل كل من يتلوها ويقرأ هبا، 

هللا بصيغة خاصة بك توصلك إىل ما تريد من القرب من هللا، ومشاهدة ورؤية سيدان قد ي لهمك 
 .، فنصلي أبي صيغةصلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

لكن أ صلي على حضرة النيب و  واخذتسبحة امل اإلخالص، فلو أمسكتولكن الفارق يف 
ة ابللسان وليست ابلقلب ، فهذه الصلوانشغلت دائرة الفكر هبذا الشيء، شيء آخرعيين على 

 .واجلنان
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 استحضار الصورة احملمدية
أو  ا أراد أن حيظى ابألنوار النبويةينبغي على اإلنسان إذ :ولذلك قال الصاحلون يف ذلك

ستيعاب أوصاف صورة حضرته إذا استطاع ا يستحضر ابلصالة على خري الربية أن املعاين اإلهلية
 .يف سريتهحضرته املوجودة 

اليت رواها اإلمام  لألوصاف احلسية الواردة يف سريتهيعين إذا إستطاع أن يتخيل صورة مطابقة 
احلسن واليت رواها اإلمام احل سني عن خاهلما هند بن أيب هالة، أو اليت رواها اإلمام علي بن أيب 

ة وصف كثري من الصحاب، فهريرة، أو اليت رواها سيدان أنس سيدان أبوطالب، أو اليت رواها 
 احلضرة احملمدية، لكن أقرهبم يف الوصف كان هند بن أيب هالة، ألنه كانت موهبته أنه وصَّاف،

وظل حىت  كان من الرجال الصادقني،، و السابق حلضرة النيب زوجهابن السيدة خدجية من وهو ا
 .يانام علي وبني معاوية بن أيب سفنتقل إىل جوار هللا يف موقعة صفني اليت كانت بني اإلما

ورآه مرة فال هللا ، ولو أكرمه فهذا أمر حسنستطاع اإلنسان أن يستحضر هذه الصورة اإذا 
الصورة الوحيدة لرسول هللا، ألن كل واحد يرى رسول هللا على قدره وليس على هي حيكم أن هذه 

ليس  :كذا، يقول لهو أان رأيت رسول هللا وكان وصفه كذا : ويقول لهشخص قدر رسول هللا، فيأتيه 
صحيحًا ألنين رأيته غري هذا، فأنت رأيته على قدرك، وكل واحد يرى على قدره وال نكذب 

 .صلوات ريب وتسليماته عليهاجلمال كله  صلى هللا عليه وسلَّمبعضنا، وهو 
خيلة ويف عامل الوهم، فعندما يصلي عليه ففإن إذا رآه ولو مرة 

 
الصورة إن الصورة تلصق يف امل

: أمامه فرياها، فإن مل يستطع أن يستحضر هذه الصورة فماذا يفعل  قالوا من نفسها أتتيه
 .حلضرته ومواجهيستحضر أنه جالس يف روضته 

 اإلمام مالك وصلته القلبية ابلنيب
كل   صلى هللا عليه وسلَّميرى رسول هللا يسكن ابملدينة املنورة، وكان كان هنع هللا يضر  اإلمام مالك 

ومن شدة أدبه مع ( يف املنام صلى هللا عليه وسلَّمما بتُّ ليلة إال ورأيت رسول هللا ): ليلة، فيقول
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على هيئتها منذ  املدينة وكانت طرقاتميشي حافياً، املدينة طرقات كان إذا مشى يف رسول هللا  
 بنعلي أخشى أن أطأ) :ملاذا اي إمام ال تلبس النعل أو اخل ف  يقول: فقيل لهوجود النيب فيها، 

 .بقدمه الشريف صلى هللا عليه وسلَّمموطئاً وطأه رسول هللا 
أتدابً  :ويقول وإذا أراد أن يقضي حاجته خيرج خارج املدينة، وال يقضيها يف بيته أو يف املدينة،

 .صلى هللا عليه وسلَّممع رسول هللا 
غتسل يدخل مغتسله ي صلى هللا عليه وسلَّموكان إذا خرج للحديث يف مسجد رسول هللا 

 -يعين الشال الكبري على أكتافه  -ويلبس أحسن ما عنده، ويضع العطر ويضع الطيلسان 
 .صلى هللا عليه وسلَّمويذهب ليلقي درس رسول هللا 

يقول رسول هللا وإذا س ئل سؤااًل يف الفقه خيرج كما هو، وإذا جاء من يسأله عن حديث 
 .أغتسل وألبس أحسن ما عندي وأتعطر وأيخذ هذا املنظر حىتنتظر ا: للسائل

 وحوله هللاكان جالسًا يف مسجد رسول هللا على كرسي ي لقي أحاديث رسول ذات مرة  
إن عقرابً لدغته فتفزز ومل يقطع : فأحد تالميذه يقولبقاع األرض، تالميذه، وكان تالميذه من كل 

وال كل مرة يتفزز ويف  وتكرر األمر عدة مرات، اثنية ولدغته،  ودارت مرةالدرس ومل يق م من مقامه، 
: له ، فقالذهب هذا التلميذ ليعرف السريقوم من مقامه وال يقطع الدرس، وبعد أن أهنى الدرس 

 !.من أجل لدغة عقرب صلى هللا عليه وسلَّمما كنت ألقطع حديث رسول هللا 
اي إمام أأتوجه : فأتى ابإلمام مالك وقالوملا ذهب أبو جعفر املنصور ليزور حضرة النيب، 

 وملم : هنع هللا يضرأم أتوجه إىل حضرته وأدعو  فقال اإلمام مالك  -كما يقول املتنطعني   -للقبلة وأدعو 
يعين ملاذا حتوِ ل وجهك عنه  فماذا يف ! يلتك ووسيلة أبيك آدم إىل اجلنة تلتفت عنه وهو وس

هي رمز وجدار، لكن هو والقبلة !  فهل  لعل ظهرك له جهة رسول هللاالقبلة  لكن أنت يف موا
 .صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 
ت يف كتب السرية الصحيحة ستطاع اإلنسان أن يستحضر الصورة احملمدية كما وردفإذا ا
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وختيلها بصدق يصلي وهو مستحضر هذه الصورة، إىل أن مين هللا عليه برؤيته ولو مرة،  املروية
 :كلما صلى تظهر له هذه الصورة على الفور، وهو يقولو دخل يف الرحاب، في

نماِم، يف  رمآين  ممن  }  ثَّل   الم  الشَّي طمانم  فمِإنَّ  رمآين، ف مقمد   ال مم   {يب  ي متممم
فإذا مل أقدر على هذه وال هذه، فأستحضر أنين يف الروضة الشريفة ومواجهًا حلضرته، وأنين 

 .أماميأ صلي عليه وهو 
وأصبح نقيًا من كل ذا صفا، السر يف القلب إ ،وهذا السر يف الرؤاي، وليس السر يف الصيغة

 .جفا، فوراً تظهر فيه أنوار املصطفى
رؤية حضرته النبوية، ، ملن أراد أن حيظى بصلى هللا عليه وسلَّمهذه الصالة على رسول هللا 

 .، دنيا وآخرةومناماً  جسماً وقلباً، حاًل وترحااًل، يقظة ،ظاهراً وابطناً به نسأل هللا أن جيمعنا مجيعاً 
 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان دم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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