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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى وللب وولن ب ومل حل عه

سلا إىل

يوم الدي  ،أما بعد:
هل جهزت وأعددت ل يتك يف اآلخرة؟
مثال مسافر م مصلر رايلع عللى السلعودية؛ ألداء
جرت عادة الناس إ لو يف إنسا منه مسافر م بلد ل لد ،وليك ا
العمرة ،جرت العلادة إ اإلنسلا ملا يسلافرري بلد بعلد ملا بيلهم نوسلب ،يكلو معلا اللر ت ،ب َلد الوللوس لللر ت،

معا هدومب ،يتهكد كويس جدا م جواز السور بتاعب ،يتهكد جدا إ كل اجة دتاجها هنلا حكلو معلا  ،عل لا مللا
يروح هنا ما يتع ش ،وع؟
بيوكللل شللركة سلليا ة ،شللركة السلليا ة دي حتجللز لللب يف فنللادمي ،وداالالا لتللار يقللول ن ل أحم عللايز فنللادمي حكللو ري للة م ل

احلرم ،ري ة م السا ة ،مش عايز أم ي كتد ،أحم عايز الونلادمي يكلو فيهلا كلذا ،ولوااا كلذا ،وهلعها كلذا ،كايتهلا
كذا ،د أي إنسا عا ل.
أي إنسللا مننللا احلمللد هلل ربنللا و َسلع عليللب اشل ح تلة أرض وبللى بيللو وهينقللل مل ال للقة اللللي هللو فيهللا هللدوح ال يللو

التلاين ،أكيللد يقيناللا هللذا اإلنسللا لل ينتقللل إىل ال يللو ا ديللد إ بعللد مللا يتهكللد مل الكهللرابء مللام ،امليللا مللام ،الصللرف
الصني مام ،زم يتهكد كويس جدا إ خالص الدنيا بقو زي الول واملكا أو ع مهيَه للنياة.

ماملا إ إ نلا فع الال سلننتقل مل دار إىل دار،
والسؤل اآل  :إذا كانو هذ عادة كل إنسا عا لل ،فلملاذا نعقلل متل ا
وم بيو إىل بيو ،وال يو اللي إ نا هننتقل إليب د بيو مه جدا إ إ نا نن َ
ضوب م أي م لكلة حكلو موجلودة فيلب
أو حقابلنا فيب ،مه جدا إ ال يو اللي أحم هتنقل ليب د

زم ال يو د يكو بوضل هللا فيب كل وسائل الرا ة.

أي امللكني حتب أ حكو ؟
ّ

أ ايب بيذكروا صلة كلد -وإ كانلو القصلة رمزيلة ،-إ كانلو يف جزيلرة مل أ لد جلزر اليلااب  ،ا زيلرة دي كانلو

مراس حنصيب امللك فيها كا املللك بيقعلد فيهلا سلنتني احنلني بلس ،وبعلد السلنتني كل عليلب إنلب ينقلل مل ا زيلرة دي
إىل جزيللرة ينيلة مليانلة و للوري وسل او وهللوام وعقللارب و يَلات وبللد ذلللك ..كللا امللللك مل دول يقعللد السللنتني ،كللل
منجيات عذاب القبر من سلسلة "كونوا ربانيين"

( صفحة  1من ) 6

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

وي رب ويتمتع ونساء وفسع و ..د ملك ،وبعد السنتني يلواجه إ هو احنقل زيرة ينيلة فيهلا أكلل و فيهلا شلرب
ومليانة يواحمت هارة ومؤذية ،مويش ،يوم يف التاين يف التالو ،إذا مل كلب س ع مات بس ب ا وو والعطش..
جابوا ملك وخر م املللو لالوا للب خلالص إنلو هتكلو مللك علينلا مللدة سلنتني ،حوافل ؟ لال نل بلس ب لرو أشلوف
األول مصد امللو اللي لي كا إيب ،فهخذو نقلو للجزيرة فهول ما وول للجزيرة لقى فيها حعابني و يَلات وعقلارب

ص الني لقلى هياكلل
وس او وهوام ومويش أكل ومويش شرب ،موليش أي شليء مل أسل اب احليلاة موجلود يف املكلا  ،بل ّ
عظمية ومجاج  ،مني دول؟ د دول امللو اللي كانوا لك..

فعاد هذا الرجل إىل ا زيرة األخرح ،حواف إنك حكو ملك علينا؟ أيو أواف  ،حواف إزاي؟ أيو أواف ..
وول للجزيرة ،احنصب خلالص مللك نلذ ا زيلرة ،ملع أول شلهر لال أحم علايز أمهلر الصليادي الللي يف ا زيلرة عنلدحم،
جابوا لب أمهر الصليادي  ،لال نل ملش علايز يكلو يف سل ع و أسلد و فهلد و لر ،و أي شليء ملؤذ موجلود يف
ا زيرة ،مجع د كلب يف مكا و اوو املكا بسور ك د حبيث مويش اجة خترج..
يين شهر أحم عايز أمهر الناس اللي بتسلتررج امليلا مل اآلابر ،وبعلته للجزيلرة التانيلة ،اسلتررجوا يل وابر وخللوا اآلابر
ري امليا والكالم د ..
كد ح قى عيو جتري على و ّ
يللو شلهر أحم علايز أفضلل ملزارعني ،عنلدك امليلا هنلا ازرعلوا يل األراهلي ابضضلار والثملار ،وازرعوهلا وخلوهلا مكلا
كويس..
ال هر اللي بعد أحم عايز أمهر ال نايني ،ابنوا يل هنا بيوت وع َمروا املكا هنا ..
شللهر يف التلاين يف التاللو يف الرابللع عل ّدت السللنتني ،بعللد السللنتني النللاس بيقولللوا لللب إ نللا عايزينللك خللالص ع للا حنتقللل
للجزيرة التانية ،ابل اضرب بسعادة وفر ة خالف امللو األوائل اللي كانوا ط اعا بدو وا هنا يضليعوا ،فقلالوا للب :إنلو
فر ا كد ليب؟ ال ن هقول لكل أحم بقلى ،أخلده وطللع بليه عللى ا زيلرة التانيلة فوجلدوا فيهلا اآلابر ،وجلدوا فيهلا
العيو  ،وجدوا فيها الزروو ،وجدوا فيها الثمار ،وجدوا فيها ال يوت ،كل يوا مؤذ خالص ماعادري لب وجود ،أول ع
املكا عامر للنياة ومؤ َهل للنياة ،ف دأت الناس حنتقل م جزيرة زيلرة ،وإذا كلا كلا مللك يف جزيلرة فللهو ع مللك
امللو يف ا زيرة التانية بوضل هللا عز وجل.

السؤال اآل :

صلب مللك عللى هلذ ا زيلرة ،حلرح هيم لي عللى أي
لو ربنا -سل نانب وحعلاىل -ل َدر لكلل وا لد فينلا اآل إ ّ هلو ين َ
طري م الطريقني؟ هيم ي على طري امللو األوائلل الللي ضلوها كلد أكلل وشلرب ونلوم وفسلع وملل َذات وشلهوات

ولعللب ونللو؟ وَ
النهارد .

حللرح وه لو يف ملكللب ع َم لال يع ل ّد للجزيللرة التانيللة؟ هللو د مللوط ال للاهد اللللي أحم عللايز أأكللد عليللب
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استعد جي ادا ..ينتظر رب ..إما روهة م ا نة وإما ورة م النار

إخواين فيب اجة َدامنا امسها رب ،يف مدينة ينية خالف املدينة اللي إ نا عاي ني فيها دي ،مدينة فع الال ،مدينلة ونلا
شللوارو ،وال للوارو فيهللا بيللوت ،وال يللوت فيهللا حمس ،وفيلب حمس مع َذبللة وفيلب حمس منلعَمللة ،أحم النهللارد ملللا هنتقللل مل بيل
اللي موجود يف الدنيا إىل ال يو اآلخر حرح هيكو شكل ال يو د إيب؟

فيب حمس بتنتقل لل يو التاين وهو -والعياذ ابهلل -مليا حعلابني ،زي ملا النل -وللّى هللا عليلب وسلل  -لال لنلا يف شله
مانع الزكاة ،مليا يَات وعقارب كما لال لنلا النل -وللّى هللا عليلب وسلل  -كملا عنلد ابل لا يف ولنينب سلناد
وللننب العالمللة األل للاين -رمحللة هللا عليللب -إ النل -وللّى هللا عليللب وسللل  -للال يف لول هللا -علز وجللل" :-فللن َ لللب
معي ةا هنك ا" طب ،124:ال:
َ
َ
لل يَلة سل ع ر وس يلسلعونب
"والذي نوسي بيد إنَب يسلط عليب حسعة وحسعو حنّيناا ،أحدرو ملا التنّلني؟ سل عو يلةا لك ّ
ولدشونب إىل يوم القيامة" سنب األل اين.
د مكلا  ،د القلرب ج َلوا كلد  ،مكلا فيلب نلدا يعل َذب بيهللا اإلنسلا  ،مكلا فيلب حمس ج َلوا بتضلرب النلاس ،فيلب مالئكللة
جوا حع ّذب الناس ،فيب حمس ورها بت قى كد  ،ورها -والعياذ ابهلل -م فلرري النار.

ويف حمس ينيلة -بوضللل هللا -طّلو القللرب د ل َدام عينيهللا كللد فمللا شللاء هللا

للوة إ ابهلل ع َمرحللب للل أ حصللل إليللب،

ف وضللل هللا أ سللنو يف العمللل الصللاح ،أ سللنو يف ا جتهللاد يف طاعللة هللا -عللز وجللل ،-مل حل

ذناللا نللا إ ونللدمو

عليب ويبو إىل هللا -عز وجل -منب ،فرا وا هنا لقوا املكا د جنة م ا نا  ،لقوا املكا د جنة هللا يف األرض..
كما ال -ولّى هللا عليب وسل  -يف شه املؤم إذا ث و فن هللا -عز وجل -يقول" :أ ودمي ع دي ،فهفرشلو مل

اباب إىل ا نَللة ،للال :فليهحيللب م ل رو هللا وطي هللا" وللننب األل للاين ،حيللب م ل طي هللا ور هللا إىل يللام
ا نَللة ،وافلتنللوا لللب ا

الساعة ،جنة يف األرض.

إنو مع مني؟ هو د السؤال ،درس النهارد إ نا مع مني؟
أ للايب ،القللرب أول منزلللة مل منللازل اآلخللرة ،كمللا للال لنللا النل -وللّى هللا عليللب وسللل  ،-كللا عثمللا يقللى علللى القللرب
لاء شللدي ادا ،فيقولللو  " :عثمللا حللذ َكر اب نللة والنللار و ح كللي ،وإذا ذكللرت القللرب بكيللو" ،للال مسعللو النل
وي كللي بكل ا
يقللول" :إ َ القللرب أ َول منللازل اآلخللرة ،فللن هللا منللب ،فمللا بعللد أيسللر منللب "..سللنب األل للاين ،اللللي بعللد بقلى سللهل ،زم
متط َدام عنينا املكا د .
منجيات عذاب القرب:
 -راءة سورة امللك كل ليلة
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حللرح مللا الللذي ينوللع يف هللذا املكللا ؟ هنقللول النهللارد بعللا األعمللال املنجيللة مل عللذاب القللرب ،وبكلرا ذ هللا ح للار
وحعاىل نتكل على بعا األس اب اللي هي بتكو س ب يف عذاب القرب.
 .1أسهل سؤال وبكلل ولرا ة الللي ملداوم عللى لراءة سلورة ح لار

لل ملا ينلام يرفلع إيديلب ،وا لد ،احنلني ،حالحلة ،هلا؟

فني؟ القرب عندحم ما يستاهلش؟ أربعة ،مخسة..
القرب عندحم ما يستاهلش؟ ما يستاهلش إ ضرحك ل ما حنام حقرأ سلورة ح لار ؟ د يقتلني ،د يقتلني احنلني بلس ،زي ملا
أحم النهارد متابع كهس العامل ،أول ما أوول ال يو أطلَع أهداف أملانيا والربازيل ،أحم مش هنام بد ملا أ رأ سورة ح لار ،
ال الن -ولّى هللا عليب وسل " :-سورة ح ار هي املانعة م عذاب القرب" وننب األل اين.
و للال" :إ َ سللورةا م ل القللرو ثالثللو وي لةا شللوعو لرجللل ل َلو بوللر لللب ،وهللي سللورة حل للار الَللذي بيللد الملللك" سللنب
األل اين .ويف رواية " :و دخل ا نة".

فهحم أول عمل عايز أأكد عليب :راءة سورة ح ار بصورة دائمة ،بصورة مستمرة.
 ا هاد يف س يل هللا ..جاهد نوسك وهوااألمر التاين :ا هاد يف س يل هللا ،الن -ولّى هللا عليب وسلل  -لال يف شله اهاهلد يف سل يل هللا أنلب يلؤَم مل الولزو،
ويلؤَم م فتنة الدجال ،ويؤم م فتنة القرب.
دا دي نقطلة مهملة جللدا ،اهاهلد يف سل يل هللا مولليش لدامي دللو

يل ا هللاد ،لال النل -وللّى
جهللاد أو ملش متلاح َ

هللا عليللب وسللل " :-أفضللل ا هللاد أ جتاهللد نوسللك وهللوا يف ذات هللا عللز وجللل" مللش للادر حووللل للجهللاد ،جاهللد
نوسك يف جنب هللا -عز وجل ،-ادو للمجاهدي يف كل مكا .
وابملناس ل ة أسللهل هللا -س ل نانب وحعللاىل -أ يرفللع الكللرب ع ل إخواننللا يف فلسللطني ،وأسللهل هللا -عللز وجللل -أ يللدمر
اليهود ،وأسهل هللا -س نانب وحعاىل -أ يرينا فيه عجائب درحب ،الله ومني.
 الصرب على املرضاألمللر التال لو- :ود أمللر مه ل جللدا -هللو وللرب اإلنسللا إذا ابتلللي يف يللوم م ل األ م مللرض م ل األم لراض ،و اوللة
األمراض بتاعو ال ط  ،أمراض ال ط  ،الن -ولّى هللا عليب وسل  -ال وامل طو يؤم م فتنة القرب ،إنسلا يف يلوم
م األ م مرض واملرض كا شديد ،اورب وحتمل إ شاء هللا ربنا يقيك هذا األمر.
 الث ات على الطاعةاألمر الرابع :حسمعوها مين ،إنك حث و على الطاعة ،مش يوم و ويوم أل ،زي ما أخلوحم بتلاو الليم اآل كلا بيقلول أحم
بقرأ شوية وشوية أل،

أل إ نا عايزي يكو فيلب ث لات ،اث لو عللى الطاعلة ،ث احلك عللى الطاعلة د مل أكل األشلياء

اللي بيها ربنا يث و لسانك يف القرب ،كل ما حكو اثبو على الطاعة أكثر خالص أحم ل َدامي الل اويع ملا بسلي هاري ،أحم
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للدامي لراءة القللرو مللا بس لي هوري ،للدامي الصللالة مللا بسللي هاري ،الث للات د -امسعوهللا مللين -علللى لدر ث احللك علللى
الطاعة يف الدنيا يكو ث ات ل ك ولسانك أثناء فتنة القرب..
اُ الَللذي ومنللوا ابلقللول الثَابللو يف احليللاة الللدنليا ويف اآلخللرة" إبلراهي  ،27:هل َ يف الللدنيا
للال هللا -عللز وجللل" :-يلثلّللو ّ

ث توا ابلقول الثابو ،ابلتو يد ،ابلطاعة ،ابلع ادة ،على دي ربنا ث توا ،فكانو النتيجة إنلب مللا دخلل القلرب ملش هلو الللي
احكل  ،د ربنا -س نانب وحعاىل -هو اللي ث تب وهو اللي َ
خال ينط ابإلجابة على األسئلة األربعة يف القرب.
اث و على طاعة هللا -عز وجل -مهما كانو األملور واليلك اث لو عللى الطاعلة ،طلول ملا إنلو اثبلو هتكلو النتيجلة
إ شاء هللا ربنا -عز وجل -يقيك عذاب القرب ويقيك م فتنة القرب.
 احلصو املنيعة :الصالة ..الصيام ..الصد ة ..أعمال الربم األمور املهمة أوي اللي عايزي أخت بيها درس النهارد :
 .1والحك ،يف ش اب كتد أحم أول مرة أشوفه السنة دي ،ربنا رب يث و لوبنا كلنلا عللى الطاعلة ،وأكيلد فيلب بنلات
برهلو فللومي نوللس القصللة ،وللالحك دي أهل

اجلة ،خللالص خلد عهللد مل دلو للو خللالص مللا عللادري فيللب اجلة امسهللا

حلر والة ،ما عادري فيب اجة امسها إ أحم أسيب والة يف مسجد ،والحك دي أه

اجة منعك م عذاب القرب.

 .2ويامك.

 .3الصد ة اللي إنو بتطلَعها.
 .4والد ووالدحك وأر امك.
أربع اجات ،مجعه الن يف ديث وا د ،ولوا على الن  ،وخنت هبذا احلديث..
ال الن -ولّى هللا عليب وسل " :-إ َ امليّو إذا وهع يف رب إنَب يسمع خول نعلان

لني يوللو عنلب فلن كلا مؤمنالا
صالة عند رأسب "..الصالة اللي إنو وليتها وداوملو عليهلا طلول ياحلك ،الصلالة بقلى الضلنى و يلام الليلل
كانو ال َ

ووالة الورائا ،والطاعات والع ادات كل د جب عند دمابك م فومي..
صد ة والصالة واملعلروف واإل سلا إىل النَلاس
الصيام ع اينب وكانو ال َزكاة ع ِشالب وكا فعل اضدات م ال َ
"وكا ّ
أعمال الرب ،بلر الواللدي ووللة األر لام ،والعطلى عللى املسلاكني عنلد رجليلب ،فيلؤحى مل
لي مدخل"..

صلالة :ملا
لل رأسلب فتقلول ال َ

الراجل د ما يتعذبش م جه الراجل د كا مداوم على الصى األول ،الراجل د كا دافظ عللى ولالة الولرائا
لنوافل ،الراجل د ما اجتهد يف طاعة ربنا ،الراجل د ما يتعذبش م جه .
الصيام :ما لي مدخل "..الراجل د يتعذب م جهل ؟ د كلا ملا شلاء هللا و َلوام لرمضلا ،
"مثَ يؤحى ع اينب فيقول ّ
إ شاء هللا ا حنني واضملس13 ،و14و ،15رمضلا لللص مل هنلا يوطلر أول يلوم العيلد و لدد سلو أ م بتلوو شلوال،
الراجل د كا جمتهد يف الصيام مايتع ّذبش م جه " ،مثَ يؤحى ع يسار فتقول ال َزكاة :ملا للي ملدخل "..الراجلل د
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ي للوف أرملللة للري عليهللا يسللاعدها ويقللى معاهللا ،ي للوف يتللي يقللى معللا  ،ي للوف مسللكينة ..الراجللل د مللا بيسللي ش
ابب م أبواب اضد ،الراجل د يلع َذب م جه ..
"مثَ يؤحى م

صلد ة والصلالة واملعلروف واإل سلا إىل النَلاس :ملا للي ملدخل"..
ل رجليب فيقول فعل اضلدات مل ال َ

سنب األل اين .الراجل د ما يتعذبش م جهاحنا.

احلظ معا إ األعمال بتاعتك أو نو عاملة واليك كد زي سور كد  ،السور د انع م عذاب القرب ،ييجلي مل
اليمللني مل ال للمال مل فللومي مل حتللو ،الراجللل د مللا يتعللذبش مل جهتنللا الراجللل د كللا اثبللو علللى ديل ربنللا ،اثبللو
على طاعة هللا ،فال يلع َذب م جهتنا.
خلد ابلللك م ل اج لة إ ممكل حعمللل أعمللال وللاحلة بللس يف أعمللال كللد اللدم د كلللب ،اللدم األسللوار دي كلهللا ،اللدم
احلصللو دي كلهللا ،فتو َعللك -والعيللاذ ابهلل -يف العللذاب ،أسللهل هللا أ يقيللين وإ ك ل العللذاب ،إيللب هللي بقللى األعمللال
اللي هي حكو س ب يف النجاة م عذاب القرب ،دي نعرفها بكرا ذ هللا -ح ار وحعاىل.-
بس ل ما أنسى ما حنسوري إ إنتوا حلدعوا دااالا :اللهل إين أعلوذ بلك مل علذاب القلرب ،دعلوة النل -وللّى هللا عليلب

وسل .-

أ ول ويل هذا وأستغور هللا العظي يل ولك  ،وولى هللا على ن ينا دمد وعلى ولب وون ب وسل .
على عهد و وعد مداومة راءة سورة ح ار

ل النوم ،ماشي؟ إ شاء هللا.

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للن ر على النو يف س حوريغ الدروس يف منتد ت الطري إىل هللا وحوضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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