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كل واحد منا إذا سمع اسم الرسول قاال -صالى اهلل علياه وسالم ،-هاذه الللماع عبااسة ساتعرد عنادما تراهاا بميزانا
يوم القيامع إن شاء اهلل تعالى ،للني أريد أكثر من هذا ،أريد أن نعرد بها هنا في الدنيا أيضا ،كيف؟
أوال يجب أن نعرف ما معنى اللهم صل على محمد؟ مامعناها؟
صل على محمد"؟
ما معنى "اللهم َّ

الصالة من اهلل على العبد أي ثناؤه عليه في السماء ،إذا أنت تدعو أن يثناي اهلل تعاالى ثنااء جمايال علاى النباي -صالى

اهلل عليه وعلى آله وسلم -فاي الماا العلاى ،هاذا هاو معناى الصاالة علاى النباي -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم،-
ونحن اآلن ننتظر جواب السؤال كيف نشعر بحالوة الصالة على النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-؟
سنشعر بحالوة هذه العباسة إذا علمنا ماذا يحدث في الساماء بعاد أن يصالي الواحاد مناا علاى النباي -صالى اهلل علياه
وعلى آله وسلم.-
ماذا يحدث في السماء إذا صليت على النبي؟
اإلنسان يتوقع أن يرحمه اهلل أو أن يرزقه أو أن يرضى عليه أو أن يحبه للن هل سامع اإلنساان مان قبال عان احتماال
أن يصلي اهلل عليه؟! نعم يصلي علي !
أنت ألست تصلي على النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-؟ اهلل تعالى أيضا مملن أن يصلي علي !
تخيل معي المشهد اآلتي :فلنعرض أنه يوجد شخص اسمه سليمان التميمي وفي يوم الجمعع سخال ساليمان هاذا إلاى
المسجد واإلمام يخطب فأول ما سخل سليمان إلى المسجد توقف الخطيب عن الخطبع وأشار إليه وقاال اللهام صال
ال علااى سااليمان التميمااي وجميااع ماان فااي المسااجد يقولااون
علااى سااليمان التميمااي والمصاالين يقولااون آميااين ،اللهاام صا َّ

آميااين ماان كاال قلااوبهم ،مااا رأي ا بهااذا الموقااف ،هاال تظاان أن سااليمان هااذا سينس اى هااذا الموق اف فااي حياتااه أباادا؟

مستحيل.
طيااب ،واهلل يوجااد موقااف أعظاام منااه ويملن ا أن تحصاال عليااه فااي كاال يااوم! إنااه صااالة اهلل علي ا وكثياار ماان النااا
يعوتها لنه ينشالل عان الصاالة علاى رساول اهلل -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم -التاي هاي سابب رييساي فاي صاالة
اهلل علي عند الماليلع.
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جيريل عليه السالم يصلي علي !
ليس هذا فقط بل عنادي لا بشاارة أخارم جميلاع ،أبشار أن جبريال علياه الساالم بقوتاه وهيبتاه هاذا الملا الجليال
الاذي لاه سااتمايع جنااد ،الجنااد الواحااد يلطاي الساماء بحيا الشامس ماا تظهاار ،هاذا الملا جعلااه اهلل يصالي عليا
أيضا!
ولهذا لما وصلت هذه البشارة الجميلع إلى النبي -صلى اهلل عليه وعلى آلاه وسالم -ساجد ساجوس شالر طويال ،فعان
النبي صلَّى اهلل عليه وسالَّم وهاو سااجد فأطاال الساجوس ،قاال :أتااني جبريال قاال:
عبد الرحمن بن عوف قال" :أتيت َّ

من صلَّى علي صليت عليه ،ومن سلَّم علي سلَّمت عليه ،فسجدت هلل شلرا" صححه اللبانى
ما قيمع أن يصلي اهلل على العبد؟

والعلماء يعرفون جيدا قيمع أن يصلي اهلل على العبد ولهذا فاننهم يتاأثرون كثيارا إذا حادث ذلا " َّ
أن نب َّاي اهلل -صالَّى
اهلل عليه وسلَّم -قال لبي بن كعبَّ :
إن اهلل أمرني أن أقري القرآن" صحيح البخارم

يعناي سابحان اهلل لاو حادث هاذا لواحاد مناا لقاال للنبااي -صالى اهلل علياه وآلاه وسالم :-جازا اهلل خيارا ياا رسااول اهلل،
اق ارأ علااي القاارآن ،للاان أبا باي باان كعااب كااان يعلاار فااي شاايء آخاار ،قااال أبا باي -رضااي اهلل عنااه -للنبااي -ليااه الصااالة

والسااالم" :-قااال :آهلل سا َّاماني ل ا ؟" يعنااي هاال اهاار اساامي فااي السااماء؟! "قااال :نعاام ،قااال :وقااد ذكاارت عنااد رب
العالمين؟ قال :نعام ،فاذرفت عينااه" صاحيح البخاارم أخاذ يبلاي -رضاي اهلل عناه وأرضااه ،-طبعاا كاون مالا الملا

يذكره في السماء.
استشعر قيمع الصالة على النبي
ماا هااو شااعور أثناااء الصااالة علااى النبااي -علياه الصااالة والسااالم -إذا علمات أن اهلل تعااالى اآلن يثنااي عليا ويااذكر
في السماء السابعع؟ واهلل إن استشعرت ذل أثناء الصالة على النبي -صلى اهلل عليه وآله وسالم -فساتتلير صاالت
تماما ويصبح لها طعم آخر فهنيئا ل  ،إي واهلل هنيئا ل .
ما الذي ستععله إذا صلى اهلل علي ؟
طيب ماذا ستععل إذا صلى اهلل علي  ،يعني ماذا يملن أن تععل بعد ذل ؟ مااذا تععال إذا صالى اهلل عليا ؟ النباي -
علي صالة صلَّى اللَّه عليه بها عشرا" صححه اللبانى
صلى اهلل عليه وسلم -يقول" :من صلَّى َّ
باهلل علي ماذا ستععل إذا صلى اهلل عليا ؟ ساألت أحادهم هاذا الساؤال فقاال واهلل لام يخطار بباالي هاذا الساؤال مان

قبل ،ماذا ستععل إذا صلى اهلل علي ؟
أوال يجب أن تشعر بالحياء من اهلل
علي واهلل أشعر بالحياء من اهلل تعالى ،مان أناا للاي يمادحني اهلل عاز وجال
أوال في نعس اللحظع التي يصلي ربي فيها َّ

فاي السااماء؟! واهلل أناا اآلن اآلن فاي هااذه اللحظاع ربمااا لاام يمادحني أحااد فاي هااذه الرض أمااام الناا فليااف إذا كااان
علي هو اهلل ،وأين؟ في السماء السابعع وأمام الماليلع أيضا ،هذا واهلل يجعل اإلنسان
الذي يمدحني اآلن ويثني َّ
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يستحي من ربه ،وهذا الشعور شعور الحياء عباسة من العباسات تؤجر عليها فزس من حسنات  ،اهلل يصلي علي في
السماء وأنت تتعبده بالحياء في الرض.
ثانيا :يجب أن تقابل اإلحسان باإلحسان
الماار الثاااني تععلااه ماان حساان تعاملا مااع اهلل عااز وجاال إذا صاالى عليا أن تقاباال اإلحسااان باإلحسااان فأناات أيض اا
علي أن تثني على اهلل تعالى كما أثنى هو علي  ،تمدحه قال :سابحان اهلل ،الحماد هلل ،ال إلاه إال اهلل ،اهلل أكبار ،هاذا
كله ثناء على اهلل تعالى ،امدحه وأثني عليه أمام النا  ،كما أنباه أثناى عليا عناد الماليلاع ،ماثال :إذا جلسات مجلاس

بااين النااا  ،فخطااط قبلهااا أن تعااتح موضااوعا عاان كثاارة الاانعم التااي نحاان فيهاا ،أو عاان رحمااع اهلل تعااالى ،أو عاان تعظاايم
الحرمات ،عن حالوة العباسة ،أي شيء ،اهلل سبحانه وتعالى يحب المدد وهو الولى به..
المهم حاول بدبلوماسيت أن تعتح موضوع يملن أن يصل فيه الحادي عان الثنااء علاى اهلل عاز وجال ،للاي يتحادث
النا  ،فأنت تثني على اهلل وأيضا يثني النا على ربهم فتخرج بأحلى مجلاس وربناا سابحانه يحاب أن يمادد سابحانه
كما أن تحب أن تمدد فاهلل تعالى يحب ذل من باب أولاى لناه يساتحقه وهاو أهال الثنااء والمجاد ،يقاول النباي -
صلى اهلل عليه وآله وسلم" :-وما أحد أحب إليه المدد من اهلل" صحيح البخارم
ثالثا :اسع غير للصالة على النبي
أيضا من التعامال الراقاي الاذي يملان أن يلاون بينا وباين اهلل تعاالى إذا صالى عليا أن تحااول أن تجماع أكبار قادر
مملاان ماان الثناااء عليا فااي السااماء ،كيااف؟ أن تاادعو غياار لهااذه الصااالة ،وأن تااذكرهم بهااا فلاال ماان سعوتااه للصااالة
على النبي -صلى اهلل عليه وآله وسلم ،-فسوف يلون ل منها أوفر الحظ والنصيب ،ضاعف حسنات ..
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم" :-من سعاا إلاى هادم ،كاان لاه مان الجار مثال أجاور مان تبعاه ،ال يانقص
ذل من أجورهم شيئا" صحيح مسلم
فنذا كنت تحصل على عشر صلوات من اهلل تعالى علي إذا صليت على النبي عليه الصالة والسالم فساوف تحصال
علااى  02اآلن  02 ،صاالوات ماان اهلل لا لنا صااليت علااى النبااي عليااه الصااالة والسااالم و 02صاالوات أخاارم إذا
قام صاحب الذي سعوته بالصالة على النبي -عليه الصالة والسالم" -الدال على الخير كعاعله" صححه اللبانى
ال تعااوت أباادا وال ماارة واحاادة أن تصاالي علااى رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه وآلااه وساالم -إذا ساامعت ذكااره ،كلمااا ذكاار
عند رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فمباشرة ارفع صالة جميلع إلى السماء السابعع على نبيا -صالى اهلل علياه
وآله وسلم.-
الوقات المستحبع للصالة على النبي فيها:
 -0يوم الجمعع وليلتها
ومان أهاام الوقاات التااي تحاار فيهاا علااى الصاالة علااى النبااي -علياه الصااالة والساالم -هااو يااوم الجمعاع لنااه هااو -
الصاالة عل َّاي ياوم الجمعاع وليلاع الجمعاع" حسانه اللباانى واهلل
صالى اهلل علياه وسالم -طلاب مناا ذلا فقاال" :أكثاروا َّ
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طلب أوامر يا رساول اهلل ،تحاب مناا أن نصالي عليا ياوم الجمعاع ،نصالي عليا ياوم الجمعاع وليلاع الجمعاع وفاي كال
يوم يا حبيبي يا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم -وهل عندنا أصال من هو أغلى من ؟! أبدا.
 -0بعد صالة العجر وبعد صالة العصر
أخي اللريم ،أختي اللريمع ،من أفضل أوقات التي نصلي فيها على النبي عليه الصالة والسالم هو :بعد
صالة العجر  02مرات ،وبعد صالة العصر  02مرات.
صل على النبى بلسان وقلب
عندي طلب أخير إذا صليت على الرسول -صلى اهلل عليه وآلاه وسالم -استحضار أثنااء صاالت هاذه المعااني التاي
ذكرناهااا فااي هااذه الحلقااع للااي تلااون صااالت كاملااع ،ال تقولهااا بلسااان هلااذا فقااط بااال استحضااار للمعاااني بقلبا ،
لماااذا؟ للااي ال تلااون صااالت ناقصااع ،وبالتااالي يلااون الجاار أيضاا ناااقص ،الصااالة اللاملااع تلااون بالقلااب واللسااان،
وليس فقط باللساان ،نعام يجاوز أن تقولهاا بلساان فقاط باال استحضاار فاي القلاب مان معااني تاؤجر إن شااء اهلل للان
الجر لن يلون كامال إال إذا استحضرت بقلب .
أسأل اهلل تعالى أن يرفع اسم عنده في السماوات العال وأن يعينناا وإيااكم علاى ذكاره وشالره وحسان عباستاه ،اللهام
صل وسلم وبار على عبد ورسول محمد -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم.-
َّ
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للنشر على النت في قسم تعريغ الدرو في منتديات الطريق إلى اهلل تعضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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