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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدان رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،رمضان قرب يالال قرالرب ،اللهالم قالربنالا
منك ايرب ،اللهم قربنا منك زلفى ،شوف وإحنا بنرول رمضان قرب يال قررب احليلة ايرب ايرب ايرب ،ما ترفالع إيالدك
معااي ،ارفع إيدك ،عايز تررب؟ ارفع إيدك.
ليا واحد صاحيب من الصعيد وهو رايح يشوف قتيجة االمتحان يف الراهرة راكب وسيلة املواصالال ومشاليف يف السالكة،
وهالالو ماشالاليف يف ال ري ال وصالالله تليفالالون ،رد عليالاله صالالاحبه يف التليفالالون بيرول اله أبشالالر إقالالس سالالر س ،سالالر س! وهالالو رايالالح
يشوف النتيجة ولسه املشوار فيه ساعة ساعتني كمان علشان يوصل مبراش عارف يعمل إيه..
رفع إيده وقال :ايرب ،ايرب دعاء املسافر مستجاب ايرب ،ورسولك -عليه الصالة والسالم -قال" :الدعاء ينفالع َّالا
قزل وَّا مل ينزل" حسن لغري األلباين ،ايرب ،ايرب جنحين ايرب..
وصل صاحبنا علشان يبص على النتيجة بنفسه بعنيه قابله صاحبه دا وقاله أبشر إقس جنحالس ،الالدكتور رفالع كالل النالا
الليف ساق ني يف املادة دي وهيف كاقس املادة الوحيدة الليف إقس واقع فيها وجنحس.
إقتوا مصدقني الكالم دا؟ أان مصدق الكالم دا ،دا إحنالا ماحيلتنالاش غالري الكالالم دا ،هالو الالدعاء وبال  ،قالال رسالول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :-الدعاء ينفع َّا قزل وَّا مل ينزل".ارفالالع إيالالدك ،قالالال رسالالول هللا -صالاللى هللا عليالاله وسالاللم" :-إن ربكالالم حيالاليف كالالر م يسالالتحييف مالالن عبالالده أن يرفالالع إليالاله يديالاله

فريدمهالالا صالالفرا أو قالالال ئالالاَبتالني" صالالححه األلبالالاين ،ارفالالع إيالالدك وعمالالرك مالالاهتنزهلم صالالفر؛ علشالالان إقالالس رافالالع إيالالدك لكالالر
حييف يستحيف.

ايصديريف إحنا دائلني على رمضان ،ورمضالان دا كلاله علالى بعضاله كالده مكسالب ،عالايز إياله؟ هالو دا الالدعاء ،عالايز؟ يبرالى
تدعيف ،قفسك يف إيه؟
علشالالان كالالده الرسالالول -عليالاله الصالالالة والسالالالم -قالالال" :للصالالاَم عنالالد إف الالاره دعالالوة مسالالتجابة" يبرالى ملالالا كالل مالالرة هتف الالر
دعالالوة دا معنالالاه إن إقالالس صالالا علشالالان الالالدعوة؛ يبر الى الزم قسالالتعد لرمضالالان ان الالالدعاء دا بر الى يتحالالول مالالن كالالرد كالالالم
بنروله إىل حريرة ،إىل مكسب ،إىل تفوق ،عايزين قبرى متفوقني يف الدعاء.
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عارف ايصديريف ..عارف ايصديريف مني أعجالز واحالد يف الالدقيا؟ اللاليف رجلاله مر وعالة وال اللاليف إيالده مر وعالة؟ اللاليف عيناله
أعزك هللا وعافاك -مابيشوفش بيها وال الليف لساقه مر وع؟قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-أعجز النالا مالن عجالز عالن الالدعاء" صالححه األلبالاين ،اللاليف مالابيعرفش يالدعيف
هالالو اللالاليف عالالاجز ،علشالالان كالالده عالالايزين قتمالالرن عل الى الالالدعاء ،عالالايزين قبر الى أب الال يف الالالدعاء ،عالالايزين قبر الى جالالدعان يف
الدعاء ،أعجز النا الليف مابيعرفش يدعيف.
رمضان عدى سنني طويلة وفيه ان كسبس فيه ،كالل احلالواَا اللاليف قضاليس يف حيالاة ان كتالري بةكالة الالدعاء يف رمضالان،
وكل قصر يف حياة األمة كان بةكة الدعاء يف رمضان ،ئليك مستعد لرمضان دا ،حضرله احلواَا.
لكن إحنا عندان مشاكل ،عندان مشاكل مع الدعاء ،الدعاء دا ملا الرسول -عليه الصالة والسالم -يرول" :الالدعاء هالو
العبادة" صححه األلباين ،الزم تبرى فاهم إحنا ملا قرول كلمة العبادة دي غري ملا سيدان الناليب -علياله الصالالة والسالالم-
يرول العبادة ،ملا الرسول -عليه الصالة والسالم -يرول هو العبادة يعين هو اإلسالالم كلاله- ،علياله الصالالة والسالالم،-
يعين الدعاء هو الدعوة ،الدعاء هو طلب العلم ،الدعاء هو صنع املعروف ،تصور!
اصنع املعروف ابلدعاء ،هتخرج كالام مسالجون مالن األسالر بةكالة دعاَالك؟ هتجالوز كالام واحالدة مالن عاَلتالك ئالر زواجهالم
بةكة دعاَك؟ اصنع املعروف ابلدعاء ،اتعلم ابلدعاء ،ادع إىل هللا ابلدعاء ،ادع إن ربنا يهدي النا .
ملالالا تتصالالور أمهيالالة الالالدعاء وتتصالالور عالقالالة الالالدعاء برمضالالان يبرالى ينالالتا عنالالدك يف اللح الة دي إن إقالالس اتالالاج قبالالل رمضالالان
تستعد استعداد حريريف للدعاء.
مالالش هسالالتعجل وأقالالول الواجالالب دلالالوقان ،أان لسالاله مصالالمم أقنعالالك ابحتياجالالك لتيهيالالل عملالاليف يف صالالنعة الالالدعاء؛ علشالالان
تدعيف وهتز أبواب السماء ومي الر عليالك رب العالاملني -سالبحاقه وتعالاىل -مالن بركاتاله وفضالله ورمحتاله ورزقاله ،اللهالم اجعلنالا
مستجايب الدعاء ايرب ،اللهم اجعلين مستجاب الدعاء ايرب ،اللهم اجعلنا مجيعا مسالتجايب الالدعاء ايرب ،اللهالم حرال
ايرب َّا يرضيك آمالنا.
سالاليدان النالاليب -عليالاله الصالالالة والسالالالم -لر اليف رجالالال ،راح يالالزور مالري

-عليالاله الصالالالة والسالالالم -فوجالالده -عليالاله الصالالالة

والسالم -حاله صعب ،فرال -عليه الصالة والسالم" :-هل كنس تدعو بشيفء أوتسيله إايه؟ قال :قعالم .كنالس أقالول:
اللهم! ما كنس معاقيب به يف اآلئرة ،فعجله يل يف الدقيا .فرال رسالول هللا صاللى هللا علياله وساللم :سالبحان هللا! ال ت يراله
أو ال تست يعه -أفال قلس :اللهالم! آتنالا يف الالدقيا حسالنة ويف اآلئالرة حسالنة وقناعالااب النالار؟ "..صالحيح مساللم .آهمن دعاء الليف بيدعيف وهو مش عارف هو بيكلم مني ،إقس بتكلم ربنا.
لي الا واحالالد صالالديريف عمالالل يقالالب كبالالري ،أول مالالا ئالالرج مالالن عنالالد الالالاقب دا قالالال ايرب الالالاقب دا م الاجييش يف م الرا  ،ايرب
الاقب دا ماجييش يف أوالدي ،ايرب الاقب ماجييش يف مرا  ،ئرج لرى العربية مسروقة ،إقالس بتعامالل ربنالا مالش بتعامالل
ارفع إيدك من سلسلة "رمضان قرب يال نقرب "2

( صفحة  2من ) 3

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

مدير الشغل ،افهم إقس بتعامل ربنا إزاي ،اطمع ،اطمع ..سيدان سليمان -عليه السالم" -قالال رب اغفالر يل وهالب يل
ملكا ال ينبغيف ألحد من بالعدي" ص.35:
حباييب الزم املر الع دا يبرالى قصالري؛ علشالان يبرالى مهالتكم عاليالة يف قشالره؛ علشالان كالده هساليبكم ت ولالوا إقتالوا املر الع دا
ان إقتوا جتيبوا كتاليبني وإحنا هننشره على شبكة ال ري إىل هللا ،امسهم إيه الكتيبني دول؟
كتاب الدعاء من الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف الرح اين ،كل يوم ادع دعوة منه يف اخلمال

صاللوا علشالان

تواف دعوة من دول حالوهتا يف قلبك وتستحالها.
اتين كتالالاب :كتالالاب مناجالالاة ،مناجالالاة احملسالالنني للشالاليخ الالالدكتور امالالد إمساعيالالل املرالالدم ،علشالالان تالالتكلم غالالري الالالدعاء العالالادي
املناجاة والشكوى والفضفضة لرب العاملني.
درجالالة النجالالاح يف الالالدعاء إق الك ترالالول احلمالالد هلل ،قالالال -عليالاله الصالالالة والسالالالم" :-أفضالالل الالالدعاء :احلمالالد هلل" حسالالنه
األلباين ،ائرج من املر ع دا كله اقك ملا تعوز تدعيف ترول احلمد هلل ،والتفوق واالمتياز يف التضرع.
أسيل هللا -عز وجل -أن يرربين وإايكم منه زلفى ،وأن يبلغين وإايكم َّا يرضيه آمالنا.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدر للنشر على النس يف قسم تفريغ الدرو يف منتداي ال ري إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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