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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله
وصحبه ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين أما بعد،
يف كثري من األحاديث كانت بتبني لينا قد إيه النيب -صل ل لللى هللا عليه وسل ل لللم -كان حريص علينا ،وحريص على ذكران

" كان يقوم الليل كله ويبكي ،فينزل جربيل فيس ل ل ل ل ل له :اي حممد ما يبكيك ،فيقول :اي جربيل أميت أميت" ،1ويف حديث

آخر يقعد النيب -صل ل للعى هللا عليه وس ل لللم -مع الص ل للحابة ويقول هلم" :ليتنا نرى إخواننا" ،2ويف حديث اثلث الس ل لليدة

عائشللة -رضللي هللا عنها -تقول" :قام النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -طيب النفس ،فقلت :اي رسللول هللا أدعو هللا يل،

فدعا فقال :اللهم اغفر لعائشللة ذنبها ما قدمت وما أخرت وما أسللرت وما أعلنت ،قالت :إهنا لدعوة عظيمة اي رسللول
هللا ،قال :وهللا اي عائشة إهنا لدعويت ألميت يف كل صالة أصليها" ،3النيب كان يف كل صالة يصليها بيقعد يدعي لنا ،قد

إيه كان فاكران ألنه كان بيحبنا ،ألن من أعظم عالمات احلب كثرة ذكر احملبوب.

ويلدخلل عليله عبلد الرمحن بن أيب عقيلل يف يوم من األايم ،وكلان النيب قلام من النوم ،فوجلد عبلد الرمحن بن عقيلل أن
احلص للري أثر يف جنب النيب -ص لللى هللا عليه وس لللم" ،-فيقول له :اي رس للول هللا أال تسل ل ل ربك ملكا كملك س للليمان،

ال
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نوح -عليه الصالة والسالم ،-وأما أان فادخرت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة" ،4ده النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
مش هقول لكم يعين فاكران يف الدنيا بس ،ال ده فاكران يف الدنيا ومش انسينا كمان يوم القيامة.

والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا خريه -عز وجل -ما بني أن نص األمة ختش اجلنة ومابني الشفاعة ،قال أل أان عايز
الشللفاعة ،عشللان تكون شللفاعيت تنال كل حد من أميت ،لو نص األمة دخلت اجلنة خالص فيه نص اثين ممكن ينزل يف

العذاب ،فالنيب قال لربنا :أان عايز شل للفاعة ليه؟ ألن الشل للفاعة دي هتكون تنال كل حد من أمة النيب -صل لللى هللا عليه
وسلم ،-ممن مات ال ي ِّ
شرك ابهلل شيئا ،قد إيه كان حريص علينا ،وقد إيه كان بيحبنا.

وحب النيب ألمته ظهر كثري جدا يف كثرة ذكر النيب ألمته ،والس ل ل ل ال أنت بتحب النيب؟ آه ،أعظم عالمة من عالمات

حب النيب -صل ل لللى هللا عليه وس ل ل للم -إنك دايا تذكره كثري ،تعالوا مع بعض النهاردة نشل ل للوف النوااي املتعلقة بفضل ل للل
الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

النية األوىلْ :امتِّثَال أَمر هللا س ْب َحانَه َوتَل َع َاىل
إن أان امتثل أمر هللا -س للبحانه وتعاىل -ابلص للالة على النيب -ص لللى هللا عليه وس لللم ،-فاهلل -س للبحانه وتعاىل -يقول:
ِّ
ِّ
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فعال إن أان أصلي على النيب -صلى هللا عليه وسلم -امتثاال ألمر هللا -عز وجل.-
ِّ
يها
النية الثانية :م َواف َقة املََالئ َكة ف َ

حىت أانل صللالة هللا -تبارك وتعاىل -واملالئكة علي ،فالنيب -صلللى هللا عليه وسلللم -كان يقول" :أكثروا الصللالة علي

يوم اجلمعة ،فإنه أاتين جربائيل آنفا فقال :ما على األرض مسل لللم يصل لللي عليك مرة واحدة إال صل لللى هللا -عز وجل-
5
صل على حممد وعلى آل حممد ،-يف نفس الوقت اللي بقول فيه ده يف السماء
عليه ومالئكته عشرة"  ،ختيلوا -اللهم ِّع
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ربنا -س ل للبحانه وتعاىل -يقول اللهم ص ل ل ِّع
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 " 5وَ أنس َِّو ه ونهل وال وال َّتجل ه ص ل ه و لَّ ت ِ أ ب ا الصَّة و و يج اجلمعة فإنَّ أهِ مربيَ آنرا وَ َََّّ ور مَ فقال ا و ل األَّض
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لل على النيب حممد وآله وصللحبه وسلللم- ،-
أنتم مسللتشللعرين الرتابط بني األرض والسللماء ،أنت يف األرض -اللهم صل ِّع
لل على حممد وعلى آل حممد ،-تفاج اجلهة الثانية أن املاليكة برض ل لله
لل على حممد وآل حممد- ،-اللهم ص ل ل ِّع
اللم ص ل ل ِّع

بتصل لللي عليك ،وكان النيب –صل لللى هللا عليه وسل لللم -يقول" :من صل لللى علي صل للالة صل لللى هللا -عز وجل -عليه هبا
عشل للرا" ،6وصل للالة ربنا عليك مغفرة لذنبك ،وبعض أهل العلم قالوا" :صل للالة هللا على العبد أي ثناء على هذا العبد يف

املأل األعلى".

النية الثالثة :أَن أرفع عشر َد َر َجات ويكْتب يل عشر َح َسنَات ويحى َعين عشر سيئات

إن أان أرفع يف اجلنة عشر درجات ،ويكتَب يل عشر حسنات ،ويحي عين عشر سيئات ،يروي اإلمام أمحد والنسائي
يف مس للنده من حديث أنس -رض للي هللا عنه -أن النيب -ص لللى هللا عليه وس لللم -قال" :من ص لللى علي ص للالة واحدة
ص لللى هللا عليه -عز وجل -عشل لرا ،وحط هللا -عز وجل -عنه عش للر س لليئات ،ورفعه هللا -عز وجل -يف اجلنة عش للر

درجات"-،7س للبحان هللا -امتثاال ألمر هللا -عز وجل ،-حص للول الص للالة من هللا -عز وجل -ومالئكته علي ،إن ربنا

يرفعين يف اجلنة عشر درجات ،ويحو عين عشر سيئات واخدين ابلنا قد إيه؟
النية الرابعة :رجاء إجابة الدعاء

إن أان أانل إجابة الدعاء ،ملا أدعو هللا -عز وجل -هص ل لللي على النيب -ص ل لللى هللا عليه وس ل لللم -عش ل للان أانل إجابة
الدعاء ،يف كثري من األوقات احنا بندعي والدعاء ال يسللتجاب ،ودايا نقعد نس ل ل اي شللي إحنا بندعي وال يسللتجاب
لنا ،ف قول لك ابختص للار :هو أنت ص للليت على النيب قبل دعائك ،تقول يل :أل ،أقول لك :ال يس للتجيب هللا له .كان

علي -رضي هللا -عنه يقول" :كل دعاء حمجوب بني السماء واألرض ،حىت يصلى على حممد -صلى هللا عليه وسلم-
". 8

عمال يدعو يف صل للالته فلما أهنى صل للالته قال" :عجل
وملا النيب -صل لللى هللا عليه وسل لللم -يف يوم من األايم مسع رجل ع

هذا ،مث دعاه فقال له :إذا صللى أحدكم" ،أي إذا دعا أحدكم" ،إذا صللى أحدكم فليبدأ حبمد هللا -عز وجل -والثناء

عليه ،مث يصل ل لللي على النيب -صل ل لللى هللا عليه وسل ل لللم ،-مث ليتخري من الدعاء ما شل ل للاء ،أو ليدعو هللا -عز وجل -مبا

شللاء" ،9ف ان أصلللي على النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -كثري عشللان ربنا -سللبحانه وتعاىل -يسللتجيب الدعاء ،وايريت
تعود نفسل ل للك دايا قبل ما تدعو هللا -عز وجل -إنك تصل ل لللي يف أول الدعاء على النيب -صل ل لللى هللا عليه وسل ل لللم،-
" 6وَ أيب ِّبيبة َِّو ه ونَّ أن َّتجل ه ص ل ه و لَّ ت ِ وال َ ص ل و و صَّة ا"دة ص ل ه و لَّ وشبا " َّ اِ س ِ
" 7وَ أنس ََ الُ َِّو ه ونهل ل أن النيب ص ل ه و لَّ ت ِ وال َ ص ل و و صَّة ا"دة ص ل ه و لَّ وشب ص جات حيأ ونَّ عا وشب تلئات َّفعَّ
عا وشب َّْمات" َّ اِ أمحد النسائو
" 8وَ و و َِّو ه ونَّ وال َ ْواء حمرجأ "س يص ل و ل حممد ص ل ه و لَّ ت ِ " َّ اِ الطرباِ

" 9وال فضالة ََ وبلده مسع النيب َّمَّ يدوج صَّزَّ ف ِ يص و و ل الن يب فقال النيب ه ورَ ِّما ل ْواِ فقال لَّ لِ ِه رذا ص ل أ"د ِ ف لبدأ َتحملد
ه ال ناء و لَّ ل يص و و ل النيب ل للده َعد مبا يشاء" َّ اِ أَج ْا ْ الرت مي وال "ديث "سَ صحلح
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وتصلي يف آخر الدعاء على النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فإن هللا -عز وجل -كرم ،يقبل الصالة على النيب يف أول

الدعاء ،ويقبل الصالة على النيب يف آخر الدعاء ،وهذا يكون سبب إن ربنا -سبحانه وتعاىل -يقبل منك دعاءك.
.

النية السادسة :ألانل الشفاعة يوم القيامة

إن أان أانل شفاعة النيب حممد  -صلى هللا عليه وسلم -يوم القيامة ،كلنا بنسمع اآلذان بس مني فينا بيقول الدعاء بعد

اآلذان؟ والزم نعلم يقينا أن الصللالة على النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -بعد اآلذان بتكون سللبب إن النيب يشللفع لك
يوم القيامة ،يف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص اللي رواه مسل لللم يف صل للحيحه أن النيب -صل لللى هللا عليه وسل لللم-

قال" :إذا مسعتم امل ذن فقولوا مثل ما يقول ،مث صل لللوا علي فإنه من صل لللى علي صل للالة ،صل لللى هللا عليه هبا عشل للرا ،مث
سل ل لللوا يل الوسل ل لليلة فإهنا درجة يف اجلنة ،أو منزلة يف اجلنة ،ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان هو ،فمن

س ل هللا يل الوسيلة حلت له شفاعيت يوم القيامة".10

والنيب -صلى هللا عليه وسلم -علمنا أول ما نصحي من النوم نصلي عليه عشرة بعد الفجر ،وساعة صالة العصر ،أو

بعد العص للر نص لللي عليه عش للرة ،وقال" :من ص لللى علي حني يص للبش عش للرا وحني يس للي عش للرا حلت له ش للفاعيت يوم

القيامة" ،11فيوم القيامة أنت هتبقى لوحدك حمتاج حد معاك يشفع لك بني إيدين ربنا -سبحانه وتعاىل ،-لو اجتهدت
يف الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم -إبذن هللا تنال هذه الشفاعة.

النية السابعة :طلبا لرفع اهلم والغم

ممكن يف بعض األوقات مشاكل الدنيا تصيبك هبم ،أو تصيبك بغم ،وأان بقول لك أفضل ما يرفع هللا -عز وجل -به

اهلم وبه الغم الذكر مطلقا ،والصللالة على النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -خاصللة ،النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -يلقي
ذات يوم أيب بن كعب ويقول له" :اي رسول هللا كم أجعل لك من صاليت الثلث؟ قال :الثلث كثري وإن زدت فهو خري،

قال :النصل ل ل ؟ قال :النصل ل ل كثري فإن زدت فهو خري ،قال :الثلثني فال يزال يقول ذلك حىت قال :اي رس ل للول دعائي
النهاردة س لليكون كله ص للالة عليك ،فقال النيب -ص لللى هللا عليه وسل للم -إذا تكفى مهك ،ويغفر ذنبك" ،12إذا تكفى

مهك ،ربنا -سبحانه وتعاىل -يكفيك اهلم ،ويكفيك الغم ،اي هللا؛ إذا تكفى مهك ويغفر ذنبك.

" 10وَ وبد ه ََ ومب ََ العاص َِّو ه ونهما أنَّ مسع النيب ص ل ه و لَّ ت ِ يقجل رذا مسعتِ املؤذن فقجلجا َ ا يقجل ل ص جا و و فإنَّ َ ص ل و و
ص ل للَّة ص ل ل ل ه و لَّ عا وش ل لبا ل ت ل ل جا الجت ل للل ة فإلا نرلة َ اجلنة ال زنبِو رال لعبد َ وباْ ه أَّمج أن أ جن أَّن ِّج فمَ ت ل ليل ه الجت ل للل ة " لَّ
الشراوة" َّ اِ س ِ
11
م
م
صبم ِح و نشبا "ني ُيِنسو و نشبا أ نَّْ نتَّ شراويت يج القلا ة" "سنَّ األلباِ
" َ ص ل و َّو "ني يِ ن
" 12وَ أيب ََ عب َِّو ه ونهل ل ل وال ان َّتجل ه ص ل ه و لَّ ت ِ رذا ذِّب ََّع ال لَ وا فقال اي أيها الناس اذ ب ا ه اذ ب ا ه ماءت البامرة زتبعها
الباْفة ماء املجت مبا فلَّ ماء املجت مبا فلَّ وال أيب ََ عب فق اي َّتل للجل ه رِ أ ب الصل للَّة فكِ أمعَ لُ َ صل للَّ وال ا شل للئ وال و البَع وال ا
شل للئ رن فْت فهج خ لُ وال فق ف ني وال ا شل للئ فإن فْت فهج خ لُ و النص ل ل وال ا شل للئ رن فْت فهج خ لُ وال أمعَ لُ صل للَّ
ها وال رذا يكرل مهُ يِرب لُ ذنبُ " َّ اِ أمحد الرت مي
الصالة على النبي -صلَّى هللا عليه وسلم "-من برنامج "نوايا"
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النية الثامنة :أانل قرب النيب-صلى هللا عليه وسلم -يوم القيامة

أان عايز يوم القيامة مبقاش لوحدي فالنيب يشلفع يل ،أل ده أان عايز أفضلل مالزم النيب -صللى هللا عليه وسللم -وأكون
قريب منه .أقصى أمنية ،يعين من أماين طلبة العلم يف الدنيا إن يكون ساكن جنب عامل من علماء املسلمني ،يسمع منه

ويشوف أخباره ،وأعظم نية للصاحلني إن هم يوم القيامة يكونوا قريبني أوي من النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-لو عايز
تبقى قريب من النيب -صلى هللا عليه وسلم -يوم القيامة يف اجلنة أكثِّر من الصالة عليه.
حديث من أروع األحاديث اللي الواحد مسعها يف حياته ،حديث ابن مس ل للعود -رضل ل لى هللا عنه -أن النيب -ص ل لللى هللا
عليه وسل ل ل ل لللم -قال" :إن أوىل الناس يب يوم القيامة" ،أقرب الناس مين يوم القيامة ،أكثر الناس أكون قريب منهم يوم

القيامة" ،إن أوىل الناس يب يوم القيامة اكثرهم صالة علي".13

يال ش ل للد حيلك واعترب إن احنا يف مارثون كبري يف الص ل للالة على النيب -ص ل لللى هللا عليه وس ل لللم ،-وأول واحد أو أكثر

واحد هيكون بيصلي على النيب -صلى هللا عليه وسلم -ده هيكون أول واحد جنب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف

اآلخرة.

النية التاسعة :ليقضي هللا هبا احلوائج

لو يف يوم من األايم عندك مشللكلة نفسللك تتحل ،أو عندك أزمة ممكن تتحل ،سللواء كان أمر دنيا أو أمر آخرة ،لو يف

يوم من األايم شللايل هم الص لرا أو شللايل هم امليزان ،أو شللايل هم تطاير الصللح أو شللايل هم القرب ،لو يف يوم من

األايم شايل هم زواج بنتك أو يف يوم األايم شايل هم الشغل بتاعك ،أو يف يوم من األايم شايل هم هتجيب مصاري
زواجك منني ،اي ابين كثر جدا من الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم.-

فإن أكثر ما يقضل ل ل للي هللا -عز وجل -به حوائج الناس يف الدنيا واألخرة ،كثرة الصل ل ل للالة على النيب -صل ل ل لللى هللا عليه

وسلللم .-وعن جتربة وهللا اي إخواان ،واحنا مينفعش نقول مع ربنا جتربة ،ولكن أان كان يف موضللوع مهم جدا وكان متعقد

جدا ومتقفل جدا بصورة غري طبيعية  -سبحان هللا -جل اإلنسان إىل كثرة الصالة على النيب  -صلى هللا عليه وسلم،-

فاحلمد هلل قضى هللا -عز وجل -يل حاجيت .

روى الطرباين يف معجمه الكبري" :أن النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -قال له رجل :اي رسللول هللا اجعل لك صللاليت كلها

نفس حديث أيب بن كعب ،فقال له النيب  -صلى هللا عليه وسلم -إذا يكفيك هللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك"

14

إذا ربنا -س ل للبحانه وتعاىل -يكفيك كل حاجة أمهتك من مش ل للاكل الدنيا أو مش ل للاكل اآلخرة ربنا -س ل للبحانه وتعاىل-
يقضيها عنك بفضل هللا -تبارك وتعاىل.-

" 13وَ اََ سعجْ َِّو ه ونهل وال وال َّتجل ه ص ل ه و لَّ ت ِ رن أ ىل الناس يب يج القلا ة أ بِِّ و و صَّة" َّ اِ الرت مي اََ "بان
" 14وَ أيب ََ عب َِّو ه ونهل وال ان َّتجل ه ص ل ه و لَّ ت ِ رذا ذِّب ََّع ال لَ وا فقال اي أيها الناس اذ ب ا ه اذ ب ا ه ماءت البامرة زتبعها
الباْفة ماء املجت مبا فلَّ ماء املجت مبا فلَّ وال أيب ََ عب فق اي َّتجل ه رِ أ ب الصَّة فكِ أمعَ لُ َ صَّ وال ا شئ وال و البَع وال ا
شئ رن فْت فهج خ لُ وال فق ف ني وال ا شئ فإن فْت فهج خ لُ و النص وال ا شئ رن فْت فهج خ لُ وال أمعَ لُ صَّ
ها وال رذا يكرل مهُ يِرب لُ ذنبُ " َّ اِ أمحد الرت مي
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النية العاشرة :ألانل صالة هللا واملالئكة علي
من أعظم النوااي املتعلقة ابلص للالة على النيب حممد -ص لللى هللا عليه وس لللم-؛ ذكر اإلنس للان منا عند النيب -ص لللى هللا

عليه وسلللم ،-إن أان أذكر عند النيب -صلللى هللا عليه وسلللم ،-والنية احلادية عشللر (اللي بعدها) إن النيب -صلللى هللا

عليه وسلم -يرد علي هذا السالم ،نيتني؛ تعاىل نشوف احلديثني؛

احلديث األول قال النيب -صلى هللا عليه وسلم -حديث رواه أمحد وأبو داود من حديث أبو هريرة ،قال النيب -صلى

هللا عليه وسلم" :-ما من أحد يسلم علي إال رد هللا -عز وجل -علي روحي وأرد عليه السالم" 15يعين احنا ملا نقول
اللهم ِّ
صل وسلم وزد وابرك على نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -إال ما ربنا يرد على النيب -صلى هللا عليه وسلم-
روحه حىت يرد علينا السل ل للالم ،خذوا اللي بعدها قال النيب -صل ل لللى هللا عليه وسل ل لللم :-حيثما كنتم فصل ل لللوا علي فإن
ص للالتكم تبلغين" ،16الص للالة هرتوح للنيب –ص لللى هللا عليه وس لللم -وأما احلديث الثالث فقول النيب -ص لللى هللا عليه

وس ل ل ل لللم -يف احلديث الرائع" :أن هللا -عز وجل -وكل بقربي ملك معه أمساء اخلالئق فال يص ل ل ل لللى علي أحد إال وقال

امللك :اي حممد إن فالن بن فالن يصلي أو يسلم عليك".17

امللس َوأَن َال يعود حسرة على أَهله يَل ْوم ال ِّْقيَ َامة
النية الثانية عشر :طلبا لطيب ْ

س ل للبحان هللا النوااي العظيمة جدا املتعلقة أيض ل للا ابلص ل للالة على النيب -ص ل لللى هللا عليه وس ل لللم ،-طلبا لطيب جمالس ل للنا،

فاملالس ال تطيب إال ابلصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-والنجاة من احلسرة يف الدنيا واآلخرة .

ختيلوا معااي احلديث ده وبس ل يب كل اللي سامعين دلوقيت كم مرة قعدان فيها مع بعضهم ومصلناش على النيب  -صلى
صلى هللا عليه وسلم-؟ كم مرة قعدان وتكلمنا كم مرة خرجنا مع بعض ومصلناش على النيب -صلى هللا عليه وسلم-؟

كم مرة قعدت مع زوجيت أو مع أوالدي أو مع والدي ومع والديت أو مع صاحيب أو أي حد وما صلناش على النيب -

صل لللى هللا عليه وسل لللم-؟ ف ان ملا أصل لللي على النيب أان بنمي كذا طيب امللس ،وربنا ينجيين من حس ل لرات وكرابت يوم

القيامة ،فالنيب -ص ل لللى هللا عليه وس ل لللم -يقول كما يف حديث أيب هريرة" :ما من قوم قعدوا مقعدا فلم يذكر هللا -عز

وجل -فيه ومل يص ل لللوا فيه على النيب -ص ل لللى هللا عليه وس ل لللم -إال كان جملس ل للهم هذا عليهم حس ل للرة يوم القيامة".18

متخيلني أصل للبش امللس حسل للرة علينا يوم القيامة ،احنا هنتحسل للر كثري يوم القيامة على جمالس كثرية احنا قعدان فيها ومل

نصلي على النيب -صلى هللا عليه وسلم.-
 15وَ أيب ِّبيبة َِّو ه ونَّ؛ وَ َّتجل ه -ص ل ه و لَّ ت ِ -واله " ا َ ٍ
السَّ " َّ اِ أمحد أَج
أ"د يِسَم ِِ و َّو َّرال َّ
َّْ هِ ر َّ َّ "و َّ
"س ِأََّّْ و لَّ َّ
ْا ْ
 16وَ ا سَ ََ و و ََ أيب َّالب َِّو ه ونَّ؛ وَ َّتجل ه -ص ل ه و لَّ ت ِ -واله " "ل ِما نتِِ فصُّجا و َّو ؛ َّ
فإن صَّزكِ زب ِِِِن" صححَّ األلباِ
م
 17وَ وماَّ ََ ايتب َِّو ه ونَّ وَ النيب -ص ل ه و لَّ ت ِ -واله " َّ
اخلَّئق فَّ يِصَمو و َّو أ" يد رىل يجم القلا مة
رن ه َّ َ َقربي كا أوطاِ هِ أمساء
َّرال أَ ِِن ممسَّ ات مِ أَلَّ ِّما فَّ ِن ََ ٍ
فَّن ود صَّل و لُ" الرتٌلب الرتِّلب
ِ
18
م
ُّ
النيب ص ل ه و لَّ ت ِ رال
وَ أيب ِّبيبة َِّو ه ونَّ؛ وَ النيب -ص ل ه و لَّ ت ِ -واله " ا م س وجي جم سا مل يم ب ا ه فلَّ ملن يِص جا فلَّ و ل مَ
م
م
أخمِِّ عا" أخبمَّ أَج ْا ْ
ان و ل مهِ زبةي يجِ القلا ة ر نن شاء ورا ونهِ رن شاء ِ
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النية الثالثة عشر :أَهنَا تدلين على طَ ِّريق اجلْنة وأجنو من أن أخطئ طريق اجلنة

أان حمتاج ابلفعل إن يوم القيامة طريق للجنة وطريق للنار ،فريق يف اجلنة وفريق يف السل ل ل ل للعري ،أان حمتاج يوم القيامة ما
يبقاش علي عيين غشاوة فمشوفش طريق اجلنة وأروح على طريق النار ،أان مش عايز دي ،أان عايز يوم القيامة إن شاء
هللا ال أخطئ طريق اجلنة بل أكون على طريق اجلنة.

النيب -صلللى هللا عليه وسلللم -قال لنا يف احلديث وما أروعه ،قال النيب -صلللى هللا عليه وسلللم" :-من ذكرت عنده،
كم مرة قعدان خبطبة وما صلللناش واإلمام عمال يقول :النيب النيب واحنا قاعدين عادي ،سللبحان هللا" ،من ذكرت عنده

فخطئ الصلالة علي إال خطئ طريق اجلنة يوم القيامة" 19ايه ايه ،النيب يذكر بني يدينا وال نصللي عليه -صللى هللا عليه
وسلم ،-يوم القيامة اإلنسان منا خيطئ طريق اجلنة ،ميعرفش يوصل للجنة .
الص ل ل للالة على النيب من أعظم معامل احلب ،ومن أعظم دالئل احلب ،على قدر حبك للنيب -ص ل ل لللى هللا عليه وس ل ل لللم-

هتصلي عليه ،وعلى قدر استشعارك ملشاكل الدنيا واآلخرة هتصلى عليه ،واللي عايز ابلفعل ينجو يف الدنيا وينجو يف

اآلخرة عليه بعد التوحيد؛ الصل ل للالة على النيب حممد -صل ل لللى هللا عليه وسل ل لللم ،-واي ريت يكون حالنا كحال خالد بن
معدان ،بعد ما مات بس لوا بنته إيه أعجب حاجة شوفتيها من خالد بن معدان؟ قالت :وهللا قلما كان أيوي إىل فراشه

إال وهو يذكر شللوقه وحنينه لرسللول هللا -صلللى هللا عليه وسلللم ،-ويقول عن النيب وعن الصللحابة :هم أصلللي وفصلللي
وإليهم حين قليب .نفسي يكون حالنا يف الصالة على النيب -صلى هللا عليه وسلم -كحال بالل بن رابح ،وهو بيحتضر

وبيموت وبتنزع منه الروح ،بنته تقول :واه كرب أبتاه ،يقول هلا :اي بنييت ليس على أبيك كرب بعد اليوم ،اليوم نلقى

األحبة حممدا وحزبه ،النهاردة هقابل النيب -صلللى هللا عليه وسلللم ،-النهاردة هشللوف النيب -صلللى هللا عليه وسلللم،-
ذكره للنيب -صلى هللا عليه وسلم -نساه كرابت املوت ،ذكره للنيب -صلى هللا عليه وسلم -نساه أهله وأوالده ،ذكره

للنيب -صلى هللا عليه وسلم -نساه الدنيا ،اليوم نلقى األحبة حممدا وحزبه.
خامتة

أس ل ل هللا -سللبحانه وتعاىل -أن جيري ألسللنتنا دائما ابلصللالة على النيب حممدا -صلللى هللا عليه وسلللم ،-اللهم صلللي
وسلم وزد وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
الصَّة و و م
 19وَ "سني ََ و و َِّ-و ه ونهما -واله وال َّتجل ه -ص ل ه و لَّ ت ِ-ه " َ ذِ مبت وندِ م
خطئ َّبيق اجلن مَّة" َّ اِ الطرباِ
فخطئ َّ
َّ
ِ
الصالة على النبي -صلَّى هللا عليه وسلم "-من برنامج "نوايا"

( صفحة  7من ) 7

