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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله

وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وأما بعد،

النهاردة إبذن هللا-تبارك وتعاىل -مع نوااي قيام الليل

قيام الليل عبادة من أعظم العبادات وأجل العبادات عند هللا -سب ب ب ب بببحانه وتعاىل ،-العبادة دي اللي ربنا -سب ب ب ب بببحانه

وتعاىل -أثىن هبا على الخلص من عباده ،العبادة دي اللي كانت من أوائل األوامر اللي ربنا -س ب بببحانه وتعاىل -أمر هللا
ْمزِّم خل * قخم الل ْي َل إَّل قَل ًيال" املزمل  ،2 :1عبادة ربنا -سبببحانه
هبا النيب -صببلى هللا عليه وسببلم -وأصببحابه " َاي أَيُّب َها ال خ

وإصالحا للسلوك ،العبادة دي اللي
وتعاىل -فرضها على الناس ملدة سنة كاملة يف بداية اإلسالم ،تربيةً وهتذيبًا للنفس
ً

آان َ الل ْيل َو خه ْم
آايت اَّلل َ
سب بوا َسب ب َوا ً م ْن أَ ْهل الْكتَاب أخمةٌ قَائ َمةٌ يَب ْتبلخو َن َ
ربنا أثىن هبا على الس ببابمني من أهل الكتاب "لَْي خ
يَ ْس خج خدو َن" آل عمران ،113 :أثىن هللا هبا على األنبيا واملرسلني.
ص ب ب بلِّي يف
كما ذكر هللا -عز وجل -يف شب ب ببانن سب ب ببيدان كراي -عليه الصب ب ببالة والسب ب ببالم" -فَبنَ َ
ادتْهخ ال َْم َالئ َكةخ َو خه َو قَائ ٌم يخ َ

الْم ْح َراب" آل عمران ،39 :كان يف قيام الليل ،وأثىن هللا -عز وجل -هبا على مرمي وأخمرت هبا مرمي -رض ب ب ببي هللا عنها

ني" آل عمران ،43 :العبادة اللي ربنا -
اس خجدي َو ْارَكعي َم َع الراكع َ
وصالة ريب وسالمه عليهاَ " -اي َم ْرَميخ اقبْنخِت ل َربِّك َو ْ
سبحانه وتعاىل -أثىن على أهلها فذكرهم هللا -عز وجل -من أهل اجلنة ،وذكر ربنا -تبارك وتعاىل -ثواب هؤَّل فمال

س ما أخ ْخف َي ََلخم ِّمن قخبرة أَ ْع خني َج َزا ً ِبَا َكانخوا يَب ْع َملخو َن" السجدة.17 :
-تعاىل" :-فَ َال تَب ْعلَ خم نَب ْف ٌ

اي ترى وأان قامي أصب ب ببلي قيام الليل أنوي إيه؟ أول حاجة :انوي ربنا -سب ب بببحانه وتعاىل -يص ب ب برف عنك كيد الشب ب ببي ان
ويع يك سكينة النفس وطماننينة البال ،حاجتني أول نيتني:

النية األوىل:محاية من كيد الشي ان

إن ربنا -سبحانه وتعاىل -يصرف عنك كيد الشي ان،
النية الثانية :أصبح نشيط طيب النفس
قيام الليل" من برنامج "نوايا"
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األمر الثاين :إنك تموم الصبح  -سبحان هللا -م مئن النفس منشرح الصدر ،يعين البسمة مرسومة على وجهك أتخذ
وتدي مع الناس ،مش ممفول ،وده اللي ذكره النيب -ص ب ببلى هللا عليه وس ب ببلم -يف حديث "يَب ْعم خد الشب ب ب ْي َا خن َعلَى قَافيَة
صلى" أي
َحد خك ْم إذا هو انم ثََال َ
ت خع ْم َدةٌ َوإذَا قام فتَب َوضانَ ْاْنَل ْ
ث خع َمد فَإذَا قام فَ َذ َك َر اَّللَ ْاْنَل ْ
ت َع ْنهخ خع ْمده فَإذَا قفال ف َ
أَ
ب النب ْفس نشيط".1
من الليل قيام ليلْ " ،اْنَل ْ
ت الثالثة فَان ْ
َصبَ َح طَيِّ َ
بميام الليل ربنا يديك األمرين دول :األمر األول :حيميك هللا -عز وجل -من كيد الشببي ان فال طاقة للشببي ان عليك

طيلة هذا اليوم ،األمر الثاين :يصبح اإلنسان طيب النفس منشرح الصدر ،يعين ما شا هللا حاله طيب ،مزاجه رايق .
النية الثالثة :أفضل الصالة بعد املكتوبة

إن أان بصلي الصالة هي من أفضل الصلوات عند هللا -عز وجل ،-إذا كانت الصالة هي أفضل العبادات عند هللا -

عز وجل ،-فمن أفض ب ببل أنوال الص ب ببلوات اللي اإلنس ب ببان يتمرب هبا إىل هللا -س ب بببحانه وتعاىل -ص ب ببالة قيام الليل بعد

املفروضة ،كما قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -كما يف حديث أيب هريرة قال النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-أفضل

الصبيام بعد رمضبان شبهر هللا ا رم ،وأفضبل الصبالة بعد الفريضبة صبالة الليل" ،2دي أفضبل صبالة عند هللا -سببحانه

وتعاىل.-
النية الرابعة :وصية الرسول

إن أان أطبق وصية النيب -صلى هللا عليه وسلم -اللي وصاان بميام الليل .
النية الامسة :دخول اجلنة
أول ما النيب  -صلى هللا عليه وسلم -وصل املدينة كما يمول عبد هللا بن سالم" :واجنفل الناس إليه" اجنفل يعين الناس

كلها خارجة يف اس ب ببتمبال النيب -ص ب ببلى هللا عليه وس ب ببلم ،-قال عبد هللا بن س ب ببالم وكان وقتها ح من أحبار اليهود،

"قال :فكنت فيمن جا ه ،فلما أتملت يف وجهه واس ببتبنته عرفت أنه ليس بوجه كذاب ،فكان أول ما مسعت من كالمه

صببلوات ريب وسببالمه عليه أن قال :أيها الناس أفشببوا السببالم ،وأطعموا ال عام وصببلوا األرحام ،وصببلوا ابلليل والناس

نيام تدخلوا اجلنة بسب ببالم" ،3فكانت دي أول وصب ببية للنيب -صب ببلى هللا عليه وسب ببلم -بدخوله املدينة ،وكان اللي يفعل
عىه؛ سويى  -قاهللا":يعقد الشيهاا عى قايه رأ أددم ذاا ه م الث عقد يريرع عى مع عقدة:
عه؛ أ روي هللا  -صيى
" 1عن أيب هريرة رضي
عىهك لهع ط يع يارقد! يإ اوييظهقذ ي مر ىلعاحن ا ىق عقدة يإ ىل ض ي ا ىق عقدة يإ صييى ا ىق عقده مىها ي صيينش طشييهاا طهس الهال سذ أصيينش
خنهث الهال مسث ".ق
" 2عن أيب هريرة رضي ي
الىهع".رساه سى

عه؛ قاهللا :قاهللا روي ي هللا

 -ص ييى

عىه؛ سو ييى ": -أير ييع ال ييها نعد ر ر ييا و ييهر

ا ر سأير ييع ال ييثة نعد الالريري ي ص ييثة

عىه؛ سوى  -املديه اجنالع الها ذله؛ يكهق يهمن جاءه يىما أت ىق سجه؛ ساوظنهظ؛
عه؛ قاهللا:أسهللا ا قد رو هللا  -صى
" 3عن عند نن وث رض
عريق أ سجه؛ له ن ج؛ م اع قاهللا :يكا أسهللا ا مسعق ن مث ؛ أ قاهللا":أيها الها ! أيشي ي ا الس ييث سأطعم ا الاعا سص ييى ا ا ردا سص ييى ا للىهع سالها
طها ىلدخى ا اجله نسث " .رساه الرت ي
قيام الليل" من برنامج "نوايا"
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هذه الوص ببية يدخل اجلنة ،فكانت النية الرابعة والامس ببة إن أان أطبق وص ببية النيب -ص ببلى هللا عليه وس ببلم -وأمتس ببك

بوصية النيب -صلى هللا عليه وسلم -وإين أان أدخل اجلنة.
النية السادسة :غرف اجلنة

إن أان أانل غرف اجلنة ،اجلنة كلها طيبة ،كما قال لنا ربنا -تبارك وتعاىلَ " :-وَم َس ب ب ب ب باك َن طَيَِّبةً" التوبة ،72 :ولكن من
أطيب ما يف اجلنة الغرف الِت صنعها هللا  -سبحانه وتعاىل -وخلمها وأعدها بنف سه ،ربنا  -سبحانه وتعاىل -جعل هناك
غرف يف اجلنة لناس أصببحاب مبادي خاصببة ،أصببحاب أخالق خاصببة ،قال النيب -صببلى هللا عليه وسببلم" :-إن يف

اجلنة لغرفا يرى ظاهرها من ب وهنا ،وابطنها من ظاهرها أعدها هللا".

يبمى دي كرامة خاصببة أعدها هللا -عز وجل -ألصببحاب هذه الصببفات ،أعدها هللا -عز وجل" -ملن أطعم ال عام"،

عزم حد على الغدا ،عزم حد على عشببا ،أطعم ال عام للفمرا واملسبباكني" ،ملن أطعم ال عام ،وأفشببى السببالم ،وصببلى

ابلليل والناس نيام" ،4الغرف دي اللي ربنا أعدها يف اجلنة ،ربنا -سب بببحانه وتعاىل -أعدها للي بيصب ببلي ابلليل ،أان قامي
ابلليل أصلي بنية إن أان ربنا -سبحانه وتعاىل -يخعد يل هذه الغرف وهذه المصور يف اجلنة .

العلى
النية السابعة :الدرجات خ
إن إان إن شب ب ب ب ببا هللا إبذن هللا -تبارك هللا وتعاىل -ملا أخش اجلنة ربنا -سب ب ب ب بببحان وتعاىل -يبوئين أعظم الدرجات يف

الس ببما  ،أعظم الدرجات يف اجلنة ،نفس ببي أكون مع النيب -ص ببلى هللا عليه وس ببلم -نفس ببي أكون مع األنبيا  ،نفس ببي
أكون مع الص بباحلني ،نفس ببي أكون مع الص ببديمني ،هذا َّل يخنال أب ًدا إَّل بميام الليل ،عش ببان كدا النيب -ص ببلى هللا عليه

وس ببلم -قال لنا " :أاتين الليلة ريب يف أحس ببن ص ببورة ،فوض ببع يديه بني ص ببدري وقال اي حممد أتدرى فيما خيتص ببم املأل

األعلى ،يف الكفارات والدرجات" ،املأل األعلى عمال بيتس ببائل بينه وبني وبعض ببه إيه أكثر حاجات ترفع العبد يف اجلنة
درجات ،ترفعك فوق عند هللا -عز وجل -يف الدرجات" ،فمال أما الدرجات فإفشببا السببالم وإطعام ال عام والصببالة

ابلليل والناس نيام" ،5هي دي يعين اللي بتبوئ العبد الدرجات العلى من اجلنة .
النية الثامنة :شكر هللا على نعمه

ربنا -سبحانه وتعاىل -أع اان نعم كثرية ج ًدا ،السمع والبصر ،الزوجة الصاحلة ،الولد الصاحل ،إن احنا مسلمني متبعني
َلدي خري املرسببلني -صببلى هللا عليه وسببلم ،-نعم ربنا علينا َّل تخعد وَّل ختصببى ،واحنا يف كثري من األوقات بنعجز عن
شكر النعمة ،فانان قامي أ صلي قيام ليل من ابب إن أان أ شكر هللا  -سبحانه وتعاىل -على نعمه" ،النيب  -صلى هللا عليه

وسلم -كان بيموم الليل حىت تتورم قدماه ،فميل له :اي رسول هللا أتفعل هذا وقد غفر هللا لك ما تمدم من ذنبك ،قال:
عىه؛ سوى  -قاهللا":ذ يف اجله غريا يرى ظاهرها ن لطهها سلطهها ن ظاهرها أعدها
عه؛ عن الهيب  -صى
" 4عن أيب الك ا وعري رض
الاعا سأيش السث سصى للىهع سالها طها ".رساه انن دنا

ملن أطع

" 5سالدرجات :ذيشاء السث سذطعا الاعا سال ثة للىهع سالها طها ".رساه الرت ي سدسه؛.
قيام الليل" من برنامج "نوايا"
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أفال أكون عب ًدا ش ببكورا" ،6فجعل النيب -ص ببلى هللا عليه وس ببلم -قيام الليل ِبثابة ش ببكر نعمة ربنا -س بببحانه وتعاىل-

إدهاله ،قوم ابلليل ص ببلي قيام ليل ،بعد ما تتانمل يف النعم اللي ربنا ادهالك وقول اي رب ص ببال دي من ابب الش ببكر
على لنعم اللي إنت ادهتايل.
النية التاسعة :ساعة اإلجابة

إنك بتصلي قيام الليل من ابب إنك بتبحث عن ساعة اإلجابة اللي ربنا -سبحانه تعاىل -بيستجيب فيها للعباد ،فمن

أعظم األعمال اللي توصلك لساعة اإلجابة يف جوف الليل إنك تموم تصلي بني إيدين ربنا -سبحانه وتعاىل ،-ساعتها
ربنا -سبببحانه وتعاىل -يسببتجيب لك الدعا  ،لو عندك مشببكلة ،لو عندك أ مة نفسببك ربنا حيلها لك ،لو عندك أمنية
نفس ببك ربنا حيممها لك ،عليك بميام الليل فبه ربنا -س بببحانه وتعاىل -بيس ببتجيب لك الدعا  ،النيب -ص ببلى هللا عليه

وسلم -يمول" :إن يف الليل لساعة َّل يوافمها عب ٌد مسلم يسانل هللا مسانلةً من أمر الدنيا واآلخرة إَّل أع اه إايه ،وذلك
كل ليلة".7

الساعة دي َّل يخوفَق َلا إَّل اللي بيميم الليل ،ي ما يف حديث ابن مسعود ملا النيب مر على املسجد فوجد ابن مسعود

واقف بني إيدين ربنا يصب ب ببلي قيام الليل ،فلما أهنى الصب ب ببالة ورفع يديه وأخذ يدعو والنيب يمول له :سب ب ببل تخع ى سب ب ببل
تخع ي ،اللي حتسبانله ربنا حيدهولك اآلن بميام الليل .فيه حديث ما أروعه ،حديث عمبة بن عامر اللي رواه أمحد وابن
حبان أن النيب -صببلى هللا عليه وسببلم -قال" :الرجل من أمِت يموم من الليل يعاجل نفسببه إىل ال َهور" ،اجلو برد فهو

قامي ابلعافية بيعاجل نفسب ببه للمية الصب بباقعة ،بيعاجل هنا ِبعىن بيكافح بيجاهد" ،يعاجل نفسب ببه إىل ال َهور ،يعاجل نفسب ببه إىل

الصالة ،فيمول هللا -عز وجل -للذين من ورا حجاب :انظروا إىل عبدي هذا يعاجل نفسه ويسانلين ،أخشهدكم مالئكِت

أن ما س ب ب ببانلين عبدي هذا فهو له" ،8اإلجابة على الدعا َّل م تكون ممرونة بميامك لليل ،لو اجتهدت يف قيامك لليل
هتالقي ما شا هللا َّل قوة إَّل ابهلل كلما قمت ابلليل؛ هللا -عز وجل -يع يك هذا األجر .

النية رقم  10و 11و  :12التانسي ابلصاحلني والمرب من هللا والعصمة من الذنب

التانسبي ابلصباحلني ،المرب من هللا -سببحانه وتعاىل -مع العصبمة من الذنب ،مع تكفري السبيئات كمان ،النيب -صبلى

هللا عليه وس ببلم -يمول" :عليكم بميام الليل فإنه دأب الص بباحلني قبلكم" ،9عالمة من عالمات الص بباحلني الذين أس ببانل

عه؛ قاهللا:قا الهيب  -صييى
" 6عن املغرية نن وييعن رض ي
أم عندا وك را؟! ".رساه النخاري س سى
" 7عن جانر رضي

عه؛ قاهللا :مسعق روي هللا

 -صييى

عىه؛ سوييى  -دىت ىل ر ق قد اه يقهع ل؛ :قد غالر
عىه؛ سوييى  -يق هللا":ذ يف الىهع لسيياع

لك ا ىلقد ن اطنك س ا أتخر؟ قاهللا":أيث

ي ايقها رجع سييى يسي هللا

خريا ن أ ر الدطها سا خرة

ذ أعااه ذايه سالك مع لهى " .رساه سى .
عىه؛ سويى  -يق هللا":الرجع ن أ يت يق ن الىهع يعاجل طالسي؛ ذحن الاه ر سعىه؛ عقد يإاا
عه؛ قاهللا :مسعق روي هللا  -صيى
" 8عن عقن نن عا ر رضي
سضي يدي؛ ا ىق عقدة سذاا سضي سجه؛ ا ىق عقدة سذاا سيش رأوي؛ ا ىق عقدة سذاا سضي رجىه؛ ا ىق عقدة .يهق هللا ع سجع لى ين سراء احلجاع :اطظرسا
ذحن عندي ه ا يعاجل طالس؛ سيس لين ا و لين عندي ه ا يه ل؛".رساه أمحد سانن دنا
عه؛ عن رو ي ي ي هللا
" 9عن أيب أ ا الناهى رض ي ي ي
لىسهئات س ههاة عن اإلمث".رساه الرت ي
قيام الليل" من برنامج "نوايا"

 -ص ي ي ييى

عىه؛ سو ي ي ييى  -قاهللا":عىهك نقها الىهع يإط؛ دأع ال ي ي يياحل ،قنىك سقرن ذحن رنك س كالرة
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ني" النمل،19 :
هللا -عز وجل -أن جيعلين وإايكم منهم .سبيدان سبليمان ملا قالَ " :وأَ ْدخلْين ب َر ْمحَت َ
ك يف عبَاد َك الصباحل َ
فمعناها ايرب أعين إن أان أكون من أهل قيام الليل" ،عليكم بميام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم" .

قربة إىل ربكم ،أنتم بتمربوا من ربنا -سبحانه وتعاىل -أوي
ومكفرة للسيئات.

ومنهاة عن اإلمث ،يعين إيه منهاة عن اإلمث؟ الش ب بباب اللي عنده مش ب ببكلة النهاردة مبيمدرش يغض بص ب ببره ،أو مش قادر

يسب ب ببيب روية املواقع اإلابحية ،أو مش قادر يتعامل هبدو شب ب ببوية مع والده ووالدته ،أو مش قادر إن هو ،الذنوب دي

فعال تصلي قيام ليل دائم ،إن شا هللا ربنا يصرف عنك هذه الذنوب .
هي كلها إن است عت إن إنت ً

يخذ َكر للنيب -صلى هللا عليه وسلم -رجل يموم من الليل وإذا أصبح سرق ،قال :دعوه فستنهاه صالته .قيام الليل دي
املدرس ببة اللي اإلنس ببان منا ملا خيش ببها بتهذب من طباعه ،من س ببلوكياته ،من أخالقياته .وطول ما إنت بتص ببلي قيام ليل
هتالقي ربنا بيص ببرف عنك املعص ببية ويبعدها عنك ويكرهك فيها كمان ،وس بببحان هللا ي ما قلت لكم اللي عايز فعال

يمرب من ربنا أكثر وحيس بمرب الرب من العبد ،وقرب العبد من الرب ،مش هتجد ده إَّل يف قيام الليل ،قال النيب
-صب ببلى هللا عليه وسب ببلم" :-أقرب ما يكون الرب" ،املرة دي بما ربنا اللي بيمرب" ،أقرب ما يكون الرب من العبد يف

جوف الليل اآلخر فإن اسب ب ب ببت عت أن تكون ممن يذكر هللا يف هذه السب ب ب بباعة فكن" ،10خليك من الناس اللي بتموم يف
الوقت ده ،دي كانت النية  10و 11و.12
النية الثالثة عشر :رمحة هللا

إنك تنال رمحة ربنا -عز وجل ،-وهللا اي مجاعة رمحة واحدة بس تسعد هبا سعادة الدنيا واآلخرة ،رمحة واحدة بس من

رمحبات ربنبا ،ختيلوا ربنبا انزل رمحبة واحبدة يف األر  ،األر كلهبا بترتاحم فيمبا بينهبا ابلرمحبة دي ،األم برتحم ابنهبا،
والدابة برتفع حافرها عن ولدها ،كل ده من رمحة وا حدة احنا حمتاجني الرمحة دي إن ربنا يرمحنا فيوفمنا يف أعمالنا

ويهدي وَّلدان ،ويص ب ب ببلح أحوالنا ويهدي أ واجنا و وجاتنا ،حمتاجني للرمحة دي .أان وأان قامي أص ب ب ببلي قيام ليل انوي إن

ام م َن الل ْيل ،ليصب ببلي فانيمظ
أنت تنال رمحة ربنا -عز وجل ،-يمول النيب -صب ببلى هللا عليه وسب ببلم" :-رح َم اَّلل َر خجال قَ َ
ت يف
ضب ب ب َح ْ
وجه َها املا ََ ،رح َم اَّللخ َام َرأَةً قَامت من الل ْيل لتص ب ببلي ،فانَيْب َمظَ ْ
امرأَتهخ ،فإ ْن أَبَ ْ
ت َ ْو َج َها فإن أَيب نَ َ
بح يف ْ
ت نَض ب ب َ
وجهه املا َ" ،11ما شا هللا وَّل قوة إَّل ابهلل.
ْ
النية الرابعة عشر :أخكتَب من الذاكرين كثريا

إن أان أخكتب عند هللا -عز وجل ،-كل واحد فينا مكتوب عند ربنا بصب ب ب ببفة معينة ،وَّل يزال الرجل يصب ب ب ببدق ويتحرى

كذااب ،خليك وإنت بتنوي
الص ببدق حىت يخكتب عند هللا ص ببديما ،وَّليزال يكذب ويتحرى الكذب حىت يخكتب عند هللا ِّ
عه؛ أط؛ مسع الهيب  -صى
 "10عن عمرس نن عنس رض
ممن ي مر يف ىلىك الساع يكن" رساه الرت ي

عىه؛ سوى  -يق هللا":أقرع ا يك الرع ن العند يف ج ف الىهع ا خر يإ اوظاعق أ ىلك

عىه؛ سو ييى ": -رد رجث قا ن الىهع ي ييى سأيقذ ا رأىل؛ يإ أنق طر ييش يف سجهها املاء
عه؛ قاهللا :قاهللا روي ي هللا  -ص ييى
" 11عن أيب هريرة رضي ي
سرد ا رأة قا ق ن الىهع ي ىق سأيقظق زسجها يإ أىب طرحق يف سجه؛ املاء".رساه أن داسد -سه ا لالظ؛ -سالهسائ سانن اج؛.
قيام الليل" من برنامج "نوايا"
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وإنت قامي تصلي قيام الليل إنك تخكتب عند هللا -عز وجل -من الذاكرين هللا كثريا والذاكرات اللي ربنا أعد َلم مغفرةً
جرا كبريا ،قال النيب -ص ب ببلى هللا عليه وس ب ببلم" :-إذا أيمظ الرجل أهله من الليل فص ب ببليا" ش ب ببوفوا التعاون بيننا وبني
وأ ً
بعض أان وأهببل بيِت" ،إذا أيمظ رجببل أهلببه من الليببل فصب ب ب ب ببليببا أو صب ب ب ب ببلى ركعتني مجيعببا خكتببب من الببذاكرين هللا كثريا

والذكرات".12

النية الامسة عشر :أانل الشرف

أانل الشببرف يف الدنيا ،وأانل الشببرف والعز يف اآلخرة" ،جا ج يل إىل النيب -صببلى هللا عليه وسببلم -فمال :اي حممد
عش ما شب ب ببئت فإنك ميت ،وأحبب من شب ب ببئت فإنك مفارقه ،واعلم أن شب ب ببرف املؤمن يف قيامه ابلليل" ،13عايز تنال

الش ببرف يف الدنيا وتنال الش ببرف يف اآلخرة هذا وهللا لن يكون أب ًدا إَّل يف قيام الليل" ،واعلم أن ش ببرف املؤمن يف قيام
الليل وعزه يف استغنائه عن الناس".

النية السادسة عشر :أكون من الذين حيبهم هللا ،ويضحك إليهم ،ويستبشر هبم

إن أان أكون من الناس اللي ربنا حيبها ،ويضببحك َلا ،ويسببتبشببر هبا ،يف حديث ص بحيح النيب -صببلى هللا عليه وسببلم-
بيمول فيه" :ومن ضحك هللا له دخل اجلنة بغري حساب" ،فاحنا هنمول النية  16إن ربنا حيبين.
النية السابعة عشر :يضحك هللا يل

إن ربنا يض ب ب ببحك يل وابلتايل يرتتب عليها دخول اجلنة بغري حس ب ب بباب وَّل س ب ب ببابمة عذاب ،قال النيب -ص ب ب ببلى هللا عليه
وسلم -كما يف حديث أيب الدردا  " :ثالثة حيبهم هللا ويضحك إليهم ويستبشر هبم ،الذي إذا انكشفت فئة" يف اجلهاد
يعين "قاتل من ورائها بنفس ب ببه هلل -عز وجل -فإما أن يخمتل ،وإما أن ينص ب ببره هللا -عز وجل -ويكفيه ،والثاين يموم من

الليل" الثاين بمى يموم من الليل" ،له امرأة حسب ببنة وفراش لني حسب ببن ،فيموم من الليل فيمول هللا -عز وجل -يذر ابن

آدم شببهوته ويذكرين ولو شببا رقد" ،14سبباعتها ربنا حيبك ويضببحك لكِ ،بعىن يخدخلك اجلنة بغري حسبباب وَّل سببابمة
عذاب .

النية التاسعة عشر :النجاة من النار

" 12عن أيب هريرة سأيب وييعهد رض ي

عههما قا  :قاهللا رو ي هللا

 -صييى

عىه؛ سوييى ": -ذاا أيقذ الرجع أهى؛ ن الىهع ي ييىها أس صييى رمعظ ،هعا مظنا يف

ال امرين سال امرات ".رساه أن داسد
عىه؛ سوى  -يقاهللا":اي حممد! عش ا وئق يإطك هق ساعمع ا وئق يإطك جم ي
عههما قاهللا:جاء جربيع ذحن الهيب  -صى
" 13عن وهع نن وعد رض
ن؛ سأدنس ن وئق يإطك الارق؛ ساعى أ ورف املؤ ن قها الىهع سع ه اوظغهاؤه عن الها ".رساه الارباين
سيرحك ذلهه سيسظنشر هب :ال ي ذاا اطكشالق يئ قاىلع سراءها نهالس؛
عىه؛ سوى  -قاهللا":الثال حينه
عه؛ عن الهيب  -صى
"14عن أيب الدرداء رض
هلل ع سجع يإ ا أ يقظع سذ ا أ يه ره سيكاله؛ يهق هللا :اطظرسا ذحن عندي ه ا مهف صرب يل نهالس؛؟!سال ي ل؛ ا رأة دسه سيراش ل ،دسن يهق ن
الىهع يهق هللا :ي ر وه ىل؛ سي مرين سل واء رقد"
قيام الليل" من برنامج "نوايا"
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إن أان أجنو يوم الميامة من النار ،ومفيش حاجة هتنجينا من النار بعد التوحيد ي قيامنا من الليل ،قال النيب -ص ب ب ب ببلى
هللا عليه وسلم" :-إن هللا -عز وجل -ليضحك لرجلني ،رجل قام يف ليلة ابردة من فراشه وحلافه وداثره ،فتوضان مث قام

إىل الصب ببالة ،فيمول هللا ملالئكته وهو أعلم -سب بببحانه -ما محل عبدي على ما صب ببنع" إيه اللي خلى عبدي يموم لميام

الليل؟ "ما محل عبدي على ما صب ببنع ،فيمولون ربنا رجا ما عندك وشب ببفمة مما عندك" ،عايز اجلنة وعايز ينجو من النار
"فيمول هللا -تبارك وتعايل :-فإين قد أع يته ما رجا ،وأمنته مما خياف"- ،15سب بببحان هللا -ربنا أيمنك من النار بميامك

ابلليل.

النية العشرون :مضاعفة األجور
مضبباعفة األجور ،مضبباعفة احلسببنات ،ربنا -سبببحانه وتعاىل -بيتعامل معاان احلسببنة نسببنة لعشببرة لسبببعمائة ،إَّل اللي

بي صلي قيام الليل ،اللي بي صلي قيام ليل ربنا ملا بي ضاعف له العمل ،بي ضاعف له احلسنة بمن ار ،والمن ار كجبل أخحد

حسب ب ببنات ،حسب ب ببنة الواحدة بمن ار والمن ار كجبل أخحد حسب ب ببنات ،كما قال النيب -صب ب ببلى هللا عليه وسب ب ببلم -حديث

الصببحيح الذي رواه فضببالة بن عبيد ،ومتيم الداري -رضببي هللا عنهما" :-أن النيب -صببلى هللا عليه وسببلم -قال :من

قرأ عش ب ببر آايت خكتب له قن ار من األجر ،والمن ار خري من الدنيا وما فيها" ،16ش ب ببفتوا األجور بتتض ب بباعف ا اي مش

احلسنة بعشرةَّ ،ل ده احلسنة بمن ار ،والمن ار خري من الدنيا وما فيها ،والمن ار كجبل أخحد حسنات.
النية احلادية والعشرون :أَّل أخكتَب من الغافلني

أَّل أخكتب من الغافلني ،فالنيب -ص ببلى هللا عليه وس ببلم -قال" :من قام بعش ببر آايت مل يخكتب من الغافلني" ،اللي يموم
بعشب ب ب ب ببر آايت بس مل يخكتببب من الغببافلني" ،ومن قببام ِبئببة آيببة خكتببب من المببان ني ،ومن قببام أبلف آيببة خكتببب من

املمن رين" ،17كل دي أجور ونوااي صب بباحلة ينويها اإلنسب ببان من ورا قيام الليل ،وهفضب ببل دا ًا أقول لكم احنا كنا دا ًا
بنانكد قبل صببالتنا على اإلخاليف يف النية ،احنا حمتاجني بمى مضبباعفة األجور بتنول النيات عند قيام الليل ،أسببانل هللا
-سبحانه وتعاىل -أن يوفمنا وإايكم ملا حيب ويرضى ،وهذا وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .

مت نمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت ال ريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
لهرييحك ذحن رجى :،رجع قا يف لهى لردة ن يراويي؛ سحلاي؛ سداثره يظ ض ي مث قا ذحن ال ييثة يهق هللا ع سجع ملثئكظ؛ :ا محع عندي ه ا عى
"15ذ
صهع؟ يهق ل  :رنها! رجاء ا عهدك سوالق مما عهدك.يهق هللا :يإين قد أعاهظ؛ ا رجا سأ هظ؛ مما خياف سامر نقهظ؛" رساه الارباين
" 16عن يرييال نن عنهد س ه الداري رض ي
ن الدطها س ا يهها  .رساه الارباين

عههما عن الهيب  -صييى

عىه؛ سوييى  -قاهللا " :ن قرأ عشيير ايت يف لهى مظس ل؛ قهاار ن ا جر سالقهاار خري

عههما قاهللا :قاهللا روي ي هللا  -ص ييى
" 17عن عند نن عمرس نن العاص رضي ي
مظس ن القاطظ ،س ن قا أبلف ي مظس ن املقهارين"  .رساه أن داسد سانن خ مي
قيام الليل" من برنامج "نوايا"

ا

عىه؛ سو ييى  ":-ن قا نعش يير ايت ك يكظس ن الغايى ،س ن قا مبئ ي
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