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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م01/9/0102هـ 0441من محرم  01

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 فوائد الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلَّم

اليت فتح اهلل هبا اهلل عز على رسول اهلل صلى اهلل عليى وسلم الصلوات 
ي  فتوحات، و  الززامم ري  اهلل عهى وأرياو للاا وجل على اإلمام أيب
عز وجل، فأنا لهت أُردِّديا مرة  يف طريق اهللعليها هبا اهلل الصلوات اليت فتح 

لما يًتًلم إنسان بأنشودة   ،، ولهت أترًلم هباومبفرديمساءًا  صباحاً، ومرة
تشد لل ما يف ليان اإلنسان، ولانت ي   ،أو قطزة موسيقية راقية ،عظيمة

 ضرة الرمحن.سبب الفتح الذي فتح بى عليها ح
يف ذاهتا بأي ليفية ي  صلى اهلل عليى وسلم ألن الصالة على الهيب 

رجع إىل دوواين الصاحلُت جتد أن السبب األعظم يف  اسرُّ أي فتح، ولذلك 
" ِإنم  لل فتوحات الصاحلُت ي  الصالة على الهيب صلى اهلل عليى وسلمم:

ُموا يَا أَيُـَّاا المِذيَن َآَمُهوا َصلُّوا َعَلْيِى َوَسلِّ  اهلَل َوَمالِمَمَتُى ُيَصلُّوَن َعَلى الهميبِّ 
لذي حيدث لمم بزد ذلك؟ سلِّم، ألهنا ا مااألحزاب( 65َتْسِليًما " )

وحقامق عرفانية ال تتحملاا القوى  ،وألطاٌف خفية ،وفيويات ،فتوحات
شرية البشرية، وإمنا تتحملاا األرواح التقية الهقية إذا مست وغابت عن الب

 يف حضرة احلبيب ادلصطفى خَت الربية صلى اهلل عليى وسلمم.بالملية 
لمهى حيتاج يُغش نفسى، ل دُيثِّ  والذيوطريق اهلل ال يهفع فيى التمثيل، 

 ل علىثِّ ديُ و  اً،ل نفسى شيخإنسان يريد أن جيزيزٍت إىل الصدق من البداية، 
هلل تبارك وتزاىل ق يصدق اصدُ من حولى أنى شيخ، فُيضيِّع نفسى، لمن ا
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 مزك.
 أنواع الصلوات على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلَّم

ردة عن الزارفُت والصلوات على رسول اهلل صلى اهلل عليى وسلمم الوا
( دالمل اخلَتات)مهاا الصلوات الزددية لالمتاب ادلشاور والصاحلُت أنواع، 

: اللام صلِّ مثل، أعدادللشيخ اجلزويل ري  اهلل عهى، ولل الصلوات فيى 
، وعدد ذرات الرمال، وسلِّم وبارك على سيدنا حممد عدد قطر البحار

 ملاا مبهية على األعداد.فلذا، و عداد لذا و 
ادلذايب  يقول يف ذلك: واشتارت لصدق صاحباا، واإلمام الشزراين

شتاروا مهام وعممت مذايبام ربوع ية ألثر من ثالثُت، ولمن الذين االفقا
 وذلك لصدقام مع اهلل سبحانى وتزاىل.بزة ادلشاورين، األرض األر 

سيدنا اإلمام اجلُهيد ري  اهلل عهى وأرياو لان لمن ادلذايب لثَتة، و 
مذيب من ادلذايب الفقاية أليب سفيان  يوور، و ثمذيبى على مذيب أيب 

 الثوري.
عليى بالصالة على رسول اهلل اهلل فالشيخ اجلزويل ري  اهلل عهى فتح 

، اً مات عن مثانُت عام من بالد ادلغرب، وقد ويو ، عليى وسلممصلى اهلل
آخر فوجدوو   ى أرادوا نقلى من مويزى إىل مويعوبزد مثانُت عامًا من موت

 .ايئتى يوم مات مل يتغَت مهى ش ء!!ل
وذيب إىل بئر ليشرب مهاا  ،أنى لان يشزر بالزطش وبداية قصتى

 ية يف قصر مطلبِّ وإذا بصَ  ،يصل إليىمل يستطع أن اء يف القزر، و فوجد ادل
، !تشربو على يذو البئر تهظر إىل البئر فَتتفع ادلاء حىت يصل إىل فماا 

فقالت: بالصالة على الهيب  ؟قال ذلا: ليف وصلِت إىل يذا ادلقامو فُديش 
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 عليى أفضل الصالة وأمت السالم.
لتابى   ألمففاشتغل بالصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليى وسلمم، و 

مساا الصلوات وادالمل اخلَتات، أي الدالمل اليت تدل على اخلَتات، 
 الزددية.

 (نيل اخلَتاتلتابى يف الصالة على رسول اهلل )اإلمام أبو الززامم مسمى  
، ولمهى ترك ألثر من فقط للصالة على رسول اهللأربع فتوحات  ويع بىو 

يف الصالة على رسول اهلل  ُت فتحاً مثانمخسمامة فتح، وادلطبوع مهام حوايل 
 صلى اهلل عليى وسلمم.

نسمياا الصالة ادلددية، يزٍت الهوع الثاين من الصالة على رسول اهلل 
الصالة مدد من رسول اهلل صلى اهلل عليى وسلمم، ولٌل على قدرو  ىأتيت

 ف من حبرو صلى اهلل عليى وسلمم.يغًت 
يسزد هبا يف ُعمرو للى، و  فمهام من ديدو حضرة الهيب بصالة واحدة

ها ورأي ،ديدو حضرة الهيب بألثر من صالةمن ، ومهام ويلقهاا للمريدين
ام بزدد ال يزد وال حيد بصلوات على سيدنا رجااًل ديديم اهلل يف لل أنفاس

 رسول اهلل.
وصيغة سيدي عبد السالم بن  ،صيغة سيدي أمحد البدويمهاا 

وغَتيم، ويذو الصيغ مجزاا  ،مشيش، وصيغة سيدي إبراييم الدسوق 
سزادة الدارين )مسى ااإلمام يوسف الهبااين رمحة اهلل عليى يف لتاب جامع 

مجع  ،ويو لتاب لبَت حوايل سبزمامة صفحة( يف الصالة على سيد المونُت
سيدنا عل ، صيغة من عصر الصحابة من أول الواردة فيى لل الصلوات 

 قتى.دنا عبد اهلل بن مسزود إىل و وصيغة سي
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جمع لل ف ،احملممة الُزليا يف بَتوت يف األربزيهياتبقاي  يزمل ولان 
ألن  ،صيغ مل تصل إليى وبالطبع يهاك ،يذو الصيغ التقريبية اليت وصلت إليى

اليت أمد هبا حضرة يذو الصيغ اإلنسان ال يستطيع أن حُييط بالزلم للى، 
واحلمماء الربانيُت  احلُتالهيب صلى اهلل عليى وسلمم األقطاب والزارفُت والص

 وممان. يف لل زمان
الصالة ، وي  لصلوات اإلمام أبو الززامماألرقى واألعلى  الهوع الثالث 

ألنى قاذلا ويو يف حالة الشاود  (الصالة الزيهية)أو إن شئت  ،الشاودية
 لفرد الوجود يف نورو الذايت الذي أفردو اهلل تزاىل بى، وجتدو يف قولى سبحانى:

 الربوج(.3اِيٍد َوَمْشُاوٍد " )" َوشَ 
اليت وصفاا الواصفون يف زمانى، و فسيدنا رسول اهلل لى صورٌة ظايرية 

ورُفزت  ،ولى صورة نورانية ال تلوح إال أليل القلوب إذا حُميت احُلجب
واستهارت البصامر، ورأوا نور الهيب صلى اهلل عليى وسلمم ظاير يرونى  ،الستامر

 سليماتى عليى.عياناً صلوات ريب وت
يتك  ))رأ ولان يقول فياا اإلمام أبو الززامم ري  اهلل عهى وأرياو:

 غٌتم تَ فالن، ولمن لشفاً، و ليس مساعاً عن فالن وعن  ((لشفاً ال مساع رواية
 يقول فياا:بقصيدة اإلمام أبو الززامم 

 ال يغيب الهور عن أيل اليقُت
 

 ليف ذا والهور يف األُفق ادلبُت
 احلبيب ادلصطفى مشسها طى 

 
 مل تغب يا طالب احلق اليقُت

 من يُقل غابت فذاك حلجبى 
 

 ليف خيفى نور رب الزادلُت
 نورتها الشمس أصبح نوريا 

 
 مشرقا يف لل فرد يف أمُت

فهور ، مل تغب عها حنن وليس عن الهاس مشسها طى احلبيب ادلصطفى 
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 عياناً، وعهدما يرى لمم ظاير ذلؤالء القومرسول اهلل صلى اهلل عليى وس
يصف ما يرى مما يظار من مجال سدرتى، فُيوصف ر حضرتى أنواأحديم 

ومن نورو اإلذل  ويذا الوصف  ،سيدنا رسول اهلل لما يرى من مجالى الباطٍت
 يف صلوات اإلمام أبو الززامم.الذي نقرأو 

 يذوولذلك لثٌَت من األحباب عهدما يقرأ الصلوات يف البداية يقول: 
لذوق بالفام ولمهاا باليست  فا اً، يفام فياا شيئ ألنى مل !،مطالس

 ،ترى نفسك، واألنانية موجودةو  ،والشاود، فطادلا أنك تشزر بهفسك
 .سيمون مفقودالهور فإن وحب الظاور  ة،األثرة موجودو 

وجودك احلق بوغبت عن وجودك الباطل  ،إذا فهيت عن نفسكلمن 
صلوات الذي أبقاك بى ربك، يرى ما فيك من نور احلق أنوار سيد اخللق 

، ويقول يف ذلك سيدي اإلمام أبو يف غيبة عن اخللقريب وتسليماتى عليى 
 وأرياو:ري  اهلل عهى  الززامم

 الهور حمظوٌر على أيل اذلوى
 

 واحلظ بادر نزطك األقداح
 ،يهاك، واذلوى يو الذي ُيسَتكو لمن طادلا احلظ يذيب بك إىل يها  

لن ترى إال نفسك، يقول فياا  !فماذا ترى؟ ،يديركو ويو الذي حُيَتك 
 يف أوذلا:اإلمام أبو الززامم 

 أنا غارٌق يف حبر نوٍر مطلقٍ 
 

ح  ال برم حيصرين وال مالم
 من رام يزرفٍت جترمد عن سوى 

 
 نصِّ الشريزة إن أراد فالح

 اذلوىالهور حمظوٌر على أيل  
 

 واحلظ، بادر نزطك األقداح
فلما اإلنسان يايم يف حضرة الهيب صلى اهلل عليى وسلمم ويزلوو الشوق  

يرى مبا د نفسى، فيتخلص من حظاا ويوايا، والغرام، ويُزيهى اهلل على جاا
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رسول فيى من أنوار حضرة اهلل احلقامق اجللية اليت استودعاا اهلل يف سيدنا 
لمن يرى فيلماً   يمونفزهدما يقرأ الصلوات اهلل صلى اهلل عليى وسلمم، 

 ولمن:
 بزُت الروح ال عُت الزقول

 
 شادُت الغيب يف حال الوصول

وال شأن ، ألن يذو الزُت ال ترى إال احملسوسات، بزُت الرأسلن يرى  
حلقيقة احملمدية يف أهبى ألنوار، فزهدما يقرأ يرى فيلماً نورانياً ربانياً يُبُت اذلا با

مجاالهتا ولماالهتا اإلذلية، لما وصفاا الزارف عهد شاودو صلى اهلل عليى 
 وسلمم.
األحباب ال يزرف يُغٍت على ذلر،  لثَت منأنا أعجب عهدما أجد  و 
 زش الدور.مل يوذلك ألنى ، حلقة ذلر يستطيع أن يضبطوال 

لان يُايأ   ،ي ولمنمبفردفقد لهت بزد أن أقرأ الصلوات أعمل حضرة 
يل أن مالممة السماء وعمار األرض حايرين مز ، بالزشق والشوق 

 !!.وأُغٍت وأذلر اهلل سبحانى وتزاىل صفِّقأ
ك القلب، حىت ياز اجلسم ليمحو حُيرِّ  الذيد من الشوق ب فال

ر األنوار اخلفية اليت جزلاا فيك رب الربية سبحانى ااألوصاف الدنية وتظ
 وتزاىل.
واحد  ى، ألنتايج لل األرواح اليت فيسالذلر  لو مسمتبزد ذلك و 

ولو مل يمن  ،ُتغٍتس يايِّم المل، وواحد يهيِّم المل، فإذا قالوا لك: غٍتِّ 
ُيزطونك صوتًا تُغٍت بى، دلاذا؟ ألنك تزريت لفضل اهلل سعهدك صوت، 
 تبارك وتزاىل:

 إذا تزرض عبدي
 

 لهيل فضل  حتلى
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 حبلة احُلسن مٍت
 

 وبالشاود متلى
 يراو أمالك قدسٍ  

 
 نور اذلُدى يتدىل

 حُيبى لل خلق  
 

 واحلب مٍتم قبال
 إليك أقرب مهك 

 
 مبحمم الذلر يُتلى

وللاا بدايتاا يذو الصلوات، ولمن  ،فاإلنسان يزيش يف يذو األحوال 
 ادلام ادلالزمة وادلواظبة، قال صلى اهلل عليى وسلمم:

 1{ َقلم  َوِإنْ  أَْدَوُمَاا تـََزاىَل  اللمىِ  ِإىَل  اأَلْعَمالِ  َأَحبُّ  }
عن رسول اهلل صلى اهلل  ولانت السيدة عامشة ري  اهلل عهاا تقول

 :عليى وسلم
 2{ ِدديَةً  َعَمُلىُ  لانَ } 

وأظار  ،يزٍت يدمي عليى، والزمل إذا لان بالقلب لشف احُلجب
وظارت البوارق اإلذلية يف القلب فصمفتى، واألنوار احملمدية على  ق،احلقام

نسأل اهلل يراو الهاظرون،  الفؤاد فأطلقتى، فَتى اإلنسان ويشاد ما ال
 سبحانى وتزاىل أن نمون من أيل ذلك أمجزُت.

 وصلى اهلل وسلمم وبارك على سيدنا حممد وعلى آلى وصحبى

                                                           
 صحيح مسلم والترمذي عن عائشة رضي اهلل عنها 0
 عن عائشة رضي اهلل عنها البخاري ومسلم 0


