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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل وكفى ،وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى ،اللهمم لما احلممد كلمه ،ولما اللما كلمه ،وبيمده ا م كلمه،
وإليمما يجرعممم اكمممر كلممه ،اللهممم ص م و علممى عبممده و بيمما مممد -صمملى هللا عليممه وسمملم -يف اكولممو واري مرين وال مأل
اكعلممى إي يمملم الممدين ،اللهممم ص م و علممى عبممده و بيمما مممد عممدد اطممر اكمطممار وعممدد ور اك م ار وعممدد مكايي م

البحار ،وعدد ما أظلم عليه اللي وأضاء عليمه الههمار ،اللهمم صم و وسملم ورد ولره علمى بيبهما ممد -صملى هللا عليمه

وسلم -عدد يلقا ورضا فسا ور ة عر ا ومداد كلماتا ،أما بعد:
مشهد ملت احلبيب صلى هللا عليه وسلم

إيملا وأ بمايف يف هللا ،الشمهد اللمو فملر يف المل اكممة مسملمو ومسملمات اللمو م تهسماه اكممة أبمدا مشمهد ممملت
الهم -عليممه الةممالة والسممالم -مشممهد وةمماة بيممب هللا مممد -عليممه الةممالة والسممالم -مشممهد السمماعات اكي م ة يف
يماة رسمل هللا -صمملى هللا عليمه وسمملم ،-يهمما بممدأت تدقمد احلمرارة يف عسمد الهم -صملى هللا عليممه وسملم ،-ومشممو
علممى رعليممه كو مممرة رعليممه مممي اممادرة تشمميله -عليممه الةممالة والسممالمَ" -تجطمما يف اكرض" صممحي البخممار  ،يعممي
بيز ممب برعليممه وسممل مسممهلد -عليممه الةممالة والسممالم -واتقممدت احلجمممى يف عسممده وعةممب رأسممه وأج يم و أجسيم علممى
عسده من سبعة آلر للياه.

إ ت مدخي مهظر اله -عليه الةالة والسمالم -يف اللامب ده وأ م

للملت ةخمرك وكلمم أصمحابه ةقما  :ملعمدكم

احللض اصربوا ىت تلقل على احللض "اصربوا ىت تلقل  ،وملعمدكم احلملض" صمحي البخمار  .يلميكم مدمسمكو
على العهد اللو بيي وبيهكم حلد ما دقاب على احللض ،مث اله -عليمه الةمالة والسمالم -ةقمد القمدرة علمى إ مه يطلمم
الهممرب بعممد كممده ع يسممدطم أ

ممرك لةممالة اهماعممة بعممد كممده ،ةقممد القممدرة علممى إ ممه يم م السمملمو يف الةممالة بعممد كممده،

كا ممت آيممر مممرة يكلممم ةيهمما الة محابة -عليممه الةممالة والسممالم -مث يفقممد القممدرة علممى أ يممدكلم لدرعممة أ ممه ظممر إي
السلاه ،السيدة عائشة عرةت إ ه فسه يف السلاه ولكن مي اادر إ سل يهطق ةطيبدمه لمه وأعطدمه لمه -عليمه الةمالة
والسالم.-
رص اله على صالة السلمو يف آير حلظات ياته
الهاس" صحي البخار ،
اله -عليه الةالة والسالم -اي إيلا يف هللا أيذ يجغشى عليه وكلما أةا اا " :أصلى ج
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ماس" يقللللممه لسممه اي رسممل هللا الهمماس مسممدهياه،
الهم احلاعممة اللممو القمما عليهمما كم ممما يجغمممى عليممه ويفممل "أصمملى الهم ج
ماس" وع يسمدطم الهم -عليممه
ماس" لسممه اي رسممل هللا مث اسمدفا ثلم "أصملى الهم ج
يجغشمى عليممه مث مث يفيمق "أصمملى اله ج
الةالة والسالم -أ

رك لي م للسلمو.

وآير ساعات يف ياة الهم -عليمه الةمالة والسمالم -يهمما اامم علمى فسمه وكشمب السمدار و ظمر ةلعمد السملمو
يةلل الف ر اب ملت اله حبلايل  3ساعات كده –عليه الةالة والسالم -وتبسم رسل هللا وسل يمر اكممة تةملو
وسل ير ا شلع على اللعله يف الةالة.
ص عليمما دلمملا س م سيدبسممم لممل اله م بممص علممى السمملمو اللممو سمماعة صممالة الغممر والعشمماء دلمملا
لممل اله م ب م و

مشممغللو عممن ربهمما س م سيدبسممم -عليممه الةممالة والسممالم -مث كا ممت آيممر مممرة ممال اله م الةممحابة ةيهمما وآيممر مممرة
الةممحابة مماةلا الهم -عليممه الةممالة والسممالم -ةيهمما ،مث تممزداد اتقمماد احلجمممى يف عسممد الهم -صمملى هللا عليممه وسمملم-

ويممزداد اكع ويرممم رأسممه علممى صممدر السمميدة عائشممة ك ممه يمجه م ول عليهمما ةرااممه مث يشممخص بةممره إي السممماء ويقممل :
ةيق اكعلى" ،السيدة عائشة علمت أ مه جيم و بمو المد يا واههمة ةايدمار اههمة
ةيق اكعلى" سهه اكلبا " ،ب الر ج
"ب الر ج
وايدار الدار اريرة.
ويف أ د سكرات اللت ..يلصيها احلبيب صلى هللا عليه وسلم للةالة
اله –عليه الةالة والسالم -يف اللحظمة د عسممه جمدقمد ممن احلمرارة ،رأسمه ككمن تكمل معةملبة ممن اكع والةمداع

الشممديد يجلعمما كممما يجلعمما الممرعال  ،ككممن تكممل نيابممه لراا ممة مممن المماء اللممو أجسيم عليممه مممن أعم إ و احلجمممى َتممب يف

عسده -عليه الةالة والسالم ،-لسا ه مي امادر إ سمل يمدكلم بيمه أو يهطمق بيمه وملما الملت ار يقمبو رول الهم
-صلى هللا عليه وسلم -وبقيت كلمة وا دة يقلهلا اله اب أ ير

من احلياة الد يا ،كلمة وا مدة بم

الهم يكماة

عشا لسا ه يف سذه احلالة يهطق ،كا ت رول احلبيب جتلد وسل يقل " :الةمالة الةمالة اتقملا هللا ةيمما ملكمت أميما جكم"
سهه اكلبا  ،ىت صار يغرلر هبا صدره وم يهطقها لسا ه –عليه الةالة والسالم.-
وصية اله أصبحت آير وء يف ياة اكمة!
الهم وسمل بيمملت آيمر وصمية يف يمماة الهم اللمو اللمت ريمر اعمة يف يمماة اكممة دلملا سماعة ار ا مفميي م
بيقف مفميي اضمرة بدقمب ،مفميي اعمة يف ترتيمب احليماة بدقفم  ،احليماة ما مية عماد  ،أمل عمايزه كم لما ار ا أي
كم ممما ربهمما يهاديمما اةدكممر مهظممر الهم -عليممه الةممالة والسممالم -وسممل بيممملت وسممل مممي اممادر يممدكلم -عليممه الةممالة
والسممالم -وسممل يهاديمما ويهاديمما" :الةممالة الةممالة" "الةممالة الةممالة" حلممد ممما بقممى اله م -عليممه الةممالة والسممالم-
بيطلم صلت من صدره ولسا ه م يسدطيم أ يقلهلا -عليه الةالة والسالم.-
اللممو ملبممان الهممداء مممم ك م مممرة لمما يقاب م اله م -عليممه الةممالة والسممالم -ويقللممه عملممت يف وصممي ايممه ! عملممت يف
اللصية بداع ايه ! عملت ايه وحلم وعهه سيسقط من ا

على لض اله –عليه الةالة والسالم.-

لر ياتا للةالة
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لر ياتا للةالة ،عايزين دكلم الههماردة يف أيطمر ملضملع يدعلمق لكممة بعمد مهادة م إلمه إم هللا ممد رسمل هللا،
لر ياتا للةالة ،لر

ياتا للةالة ،إرا اي مجاعمة مدكلم ممم وا مد مابيةمليي ،أو وا مدة بدةملو علمى سمطر

وبدسمميب سممطر ،أو وا ممدة بدقللمما أمل كا ممفة ممعر م مايهفعي إ و أمل أصمملو ،أو وا ممد بيقللمما أمل بقممم يف اللبقممات
مايهفعي إ و أمل أصلو ،إرا قهم اكمة كلها إ و الةالة د أسم اعة يف ياتها كلها ،لر ياتا للةالة.
علر ل

أ ها ما رلها دكلم يف تره الةالة

احلقيقممة اي إيلا همما وأمل لدئ أتكلممم أمل مممي اممادر أتكلممم ،مممي اممادر أتكلممم؛ إل و أمل مكسمملل اي إيلا همما مكسمملوول

مكسلل.

بدخي لل اله -عليه الةالة والسالم -ربها أ ياه دللا والهم -عليمه الةمالة والسمالم -مشمو يف ملارع السملمو
دلمملا واعممد يشمملل الهمملاد يمملم اهمعممة لللي م أيبارسمما إيممه ،والكمملر يي لللي م أيبمماره إيممه ،واعممد يشمملل الشمملارع
والكلر يي أيباره إيه ،واعد يشلل لفلة اكمة ادام القهلات واللاام والشلارع أيبارسا إيه.
اله م -عليممه الةممالة والسممالم -بيمشممو يف مملارع السمملمو والبممه مقهمملر ة م ة لقممى الس م د اللممو إ همما ةيممه ده لقممى
مسم د بيممبص عمملاه ،لقممى ممبا عمملا السم د ولقممى بهممات عمملا السم د ولقممى درس ديممي عمملا السم د ،الهم -عليممه
الةالة والسالم -ةرل أي ا لقيت ملس عايزين يلصللا لربها يقيها بيدكلمملا دلملا يف اههماد يف سمبي هللا أو بيدكلمملا
دلملا إرا يرممحلا بعمممرسم عشمما يهزلمملا يف الممدعلة إي هللا أو بيدكلمملا دلمملا يف الدرممحية عشمما ربهمما ،الهم ديم
وسل ةر ا بيها وس لها إ دم بددكلملا يف إيه
أمل مكس ملل اي مجاعممة مكسمملل مممن اللحظممة الل مو سهقممل لله م -عليممه الةممالة والسممالم -ةيهمما إ همما بهممدكلم إرا
ما سيبي الةالة اي رسل هللا ،اله -عليمه الةمالة والسمالم -سيقمل  :اياااااااه إ دملا لسمه سهما إ دملا لسمه بددكلمملا يف
تره الةالة إ دلا لسه بددكلملا يف القرية د

مكسلل لل اله -عليه الةالة والسالم -س لها والهاله إ هما بمهكلم

اكمممة يف تممره الةممالة اي رسممل هللا ،اي تممر الهم سيعمم سمماعدها إيممه اي تممر الهم -عليممه الةممالة والسممالم -سيحممز
على أمده ساعدها اد إيه مكسلل إ إ ت لسه سها ،إ إ ت لسه سها وإ ها بهدكلم مم بعو يف تره الةالة.
اتره أ

وء إم الةالة

مي اادر أتكلمم يف البدايمة اي مجاعمة ممي امادر أتكلمم يف البدايمة وأمل ما ط إيمد علمى الم  ،أمل عمايلكم وأمل ما ط
إيد على ال ليه إل أمل عام دلملا ر أ دايم علمى ابهمه وابهمه بيمملت وأبمله ماسما المدواء يف ايديمه لمل ابهمه
ما ايدن الدواء ده ابهه سيملت وابهه راةو إ ه اييد الدواء أبله داي بيدلس إليه بيقلله ارةمو أ دواء إم المدواء
ده ،إم الدواء ده ،أسل سل ده إ ساسو وأمل عا و ا ط إيد على ال إم الةالة ،سيب أ
اادر عليها إم الةالة ،دكلم يف أ
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عاابة تره الةالة
د احلاعة اللمو إ مت لمل معملدهمان إ مت سدجخلمد يف عهمهم ،د احلاعمة اللمو إ مت لمل معملديهمان إ مت سدجحشمر ممم

ةرعممل واممارو وساممما يمملم القيامممة ،د احلاعممة اللممو إ ممت لممل معملدهممان سيدقالمما علممى مملض الهم –عليممه الةممالة
والسالم" -سحقا سحقا" صحي البخار  ،د احلاعة اللو إ ت لل معملدهمان يمالص إ مت اطعمت كم

اعمة بيهما

وبو ربها ،إ ت اطعت ك صلة بيها وبو ربها -سبحا ه وتعاي.-
عشا كده ما ط إيمد علمى الم إل ميمهفعي تقمل للملضملع ده ك ،ميمهفعي امل أ

اعمة مدكلم يف أ

إم يف ده ،د احلاعة اللو إ ت لل معملدهان وعملمت المدين كلمه يمالص ضمعت ولمل عملدهما وسمبت كم

اعمة

اعمة لايمة

ككن ربها يغفر لا ولكن د احلاعة اكساسية يف الدين.
زين لما وص إليه ا اكمة ار
مي اادر أتكلم اي مجاعمة ،ممي امادر أتكلمم وأمل عما إل أمل مزين ،مزين وأمل عمايلكم ،مزين علمى الهظمر اللمو ممن
أايم لا امسداد اتقف والهاس ملت امسداد والهاس برا بدهط من على السلر بداع امسمداد عشما تعمرل تمدي يف فم
اللحظممة اللممو آ ا العشمماء بي م د ةيهمما وأبمملا اهممامم مفدل ممة واهلامممم ةاضممية والهمماس بدقدد م عشمما تممدي لمماتي
الكلرة.
ممزيو وأمل ملر أصمملو الف ممر الههممارده وسمماكن يف ممارع كب م

لي م سمماكن ةيممه آمل م لفممة مممن الهمماس مفمميي وا ممد

واعت عيي عليه إم تالتمة بيطلعملا مل يف البيمت اللمو بيدبمي عهمب بيم  ،إم تالتمة صما يو عشما المد يا ،مزين لما
بهقار مهظر القابر ساعة الف ر ومهظر لارع السلمو ساعة الف مر م ميكمن فمر مما بمو امتهمو بم ككمن يف القمابر
الاو با بيشربلا خمدرات ساعة الف ر.
مزين اي مجاعممة مزين ،مزين وأمل ممايب اكمممة بدلص م للحالممة د وأمل ممايب سمماعة صممالة العشمماء القهمماو مليا ممة
واهلامم ةاضية زين.
الةالة سبب يف ديل ل السلمو اإلسالم
وأمل عممايلكم مممي اممادر أتكلممم إل أمل مزين إ و الكمماةر اللممو بيشمملل الةممالة وبيشمملل مهظممر الةممالة ب مرا بيممدي يف
اإلسمالم والسمملم راسمد يف الةممالة والسملمو والسمملمات راسمدين يف الةممالة! مزين لمما بفكمر كممام وا مد ياتممه اتقلبممت

وكممام وا ممدة ديلممت يف اإلسممالم لمما مماةت ممد بيةمملو اليهمملد اللممو مدحكمممو يف اإلع مالم يف العمماع

هللا و ممده

بيغلل لا على مهاظر الةالة يف اإلعمالم بدماعهم إل مم عمارةو إ الهماس بدسملم لما بدشملل صمالة السملمو ،كمام وا مد
لريف أسلم يف الطارات العالية لا مسلمو وافلا يةللا ةيها ،كام ملس أسلمت لا مسعت ار ا .
 الداعية يلسب اسديلسب اسد  ،تعرةلا يلسب اسد

ده داعية من أكرب المدعاة لسسمالم يف العماع ،ده كما اسمي

أمريكو وكا بيداعر مم أبله ،أبله اا له سرتول مةر علشا سدداعر مم رع أعما سهاه ب

اي إيلا هما ،اسمي
راع أعمما مسملم،

االه إم السلمو أمل بكرسهم ،الهاس د أمل بكرسها ،الهاس اللو ااعدة تعبمد صمهدو أسملد امسمه الكعبمة وااعمدة تعبمد
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الةممهدو اكسمملد ده ،أمل بكممره الهمماس د أبممله صمممم عليممه ،اسدسمملم ويممد معمماه الكدمما القممدس بداعممه ،دي م علممى
راع اكعما السملم اللدمزم بمدأ يمدكلم معماه ةجملعا إ راعم اكعمما الةمر ةماسم المدين وبمدأ يمدكلم معماه يف كمالم
أ سله يف الدين اإلسالمو والدين بداعه.

االممه أمل رايم أصمملو يف اهممامم يممده سممل وام

مث برضممه معمماه ،را مملا معمماه يةممللا يف اهممامم ،ديم اهممامم جهبمر ظنهظممر

الةممالة إيممه السمماواة د ! إيممه ا شمملع ده ! إيممه البسمما ة د ! مفمميي اني م  ،مفمميي صمملر ،مفمميي ت مرا يم ،مفمميي
ألا  ،ايه ا شلع اللو على اللعله ده ! سل والق

الدا وا

مثلت ديللا يف اإلسالم ،ممن اكسمبا اللمو ديلمدهم

يف اإلسالم لا اةلا الةالة بداعة السلمو لا اةلا الةالة.
 -القسي

للةر واه

اسي مث امسه للةر واه ،للةر واه ده أسملم لما مال مهظمر الةمالة بيقمل  " :يهمما رأيمت مهظمر الةمالة جهبمرت مىت
يف السكا احلديدية ىت يف احلقل " ،ةالل سايب الشغ بداعه ووااب يةلو ،الهاس يف السمكة احلديمد واافمة تةملو
بيقل " :واد تركلا الد يا كلها يهما ملداسم هللا" ،مهظمر كم وا مد مال الةمالة والبمه اتزلمز أاي مما كا مت عهسميده يف
العاع ،كد ال كا ت الةالة سبب من أيطر أسبا إسالمهم.
 وآيرين ل سماجنلمرتا بهممت اليليمماردير اإلجنليممز عللممد مسيم  ،مغممي البممل العممالو كممات سممديفهز ،ةر سمما إيدمما ريهيممه الةمملر الفر سممو
العممالو ،ك م دو كمما مممن وراء إسممالمهم إ و مهمما ا بهممروا للةممالة إ مهمما ا بهممروا ظنهظممر الةممالة ،السممف اكلمما م مراد
سلةممما ابممن لا ممد  ،لا ممد اكسممطلرة اهلهديممة ابهممه أسمملم ورلممز اهلهممد كلهمما سممالمه ،اممد إيممه يف ملس بسممبب الةممالة
اتغ ت ياهتا وا ها مي عارةو ايمة الةالة وا ها مي عارةو يطلرة الةالة.
حنن يف جمدمم محيرتم الةالة
يف البدايممة اي إيلا همما أمل مزين وأمل ممايب اك مملا بداعدهمما كممده ،اكسممر بداعدهمما مدمزاممة ككممن مفمميي ممد ةيهمما بيةمملو
وبيقلللا سو اكسر بددةدع ليه ،ساعة الةالة ديلت عامعة من أكرب عامعمات مةمر ،كليمة أكمرب كليمة يف اهامعمة عمدد
الشبا اللو كا لا يف احملاضرة ب

آملَ ،تيللا دو ب

اللو رروا أوما اكللل ال لفة اللو ررتي كام !

ديلممت أصمملو يف الس م د بداعهمما لقيممت الس م د مي مميي  6مممرت يف  6مممرت لممل  50وا ممد ديلمملا يةممللا ةيممه سيقفلممله،
جمدمممم م حيممرتم الةممالة ،جمدمممم م يدلاممب يهممما يهاديممه هللا ،جمدمممم مممن أو

شممعب بداعدممه
اكمممه و وراراتممه ومجيممم ال ج

و اضمراته وامدحاملتممه ومجيممم التممه جمدمممم م يدلاممب يهممما يهاديممه هللا ،يي مو بعممد كممده مسممدغر سممو العقممللت بددهممز

عليها ليه ! سو البطالة وصلت لم  30و 40يف الية ليه ! سو العهلسة وصلت لم  16مليمل ةدماة ليمه ! سمو المد يا ما مية
كده ليه ! وك ها م در ارا إ ا ها مي معظمو داء هللا يف ياتها.
الةالة عالمة ب هللا
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اي مجاعممة أمل مممي عممارل بةمرا ة أبممدأ مهممو ،أمل بكلممم كم وا ممد ،أمل بكلممم اللممو بيةمملو علممى سممطر ويسمميب سممطر ،أمل
بكلم اللو كا فة عرسا وبدقللما أمل ممي ملويمة أا مب دلملا  ،أمل بكلمم اللمو سمايب الةمالة يمالص ،أمل بكلمم اللمو
آيممر صممالة صممالسا كا ممت يف رمرمما اللممو ةممات ليلممة  ،27أمل بكلممم ك م دو  ،مملر ياتمما للةممالة ،مملر

يات ما

للةالة.
الةممالة د
وكهس م ا م م

ممب اي مجاعممة ،الةممالة د عالمممة ممب هللا ،لممل وا ممد بيحممب وا ممدة وإدتممه مخم
ملاعيممد وكممرب علممى ا م م

ملاعيممد يبقممى ده بيحبهمما ! م ميكممن يكممل بيحبهمما م ميكممن يممزعم إ و س مل

بيحبها ،إ ت بدحب ربها اي اللو مفرط يف ملاعيده مم ربها إ ت عهده ك يلم مخم
إ مت مفمرط ةميهم لمل ممدير الشمغ بداعما اتةم بيما يف اليمملم مخم
دكدلر الادة اتة عليا مخ

ملاعيممد يف يمملم وا ممد

ملاعيمد بيهما وبمو ربهما ،اي اللمو

ممرات وكهسملت عليمه بكمرة سيعمم ةيما ايمه لممل

مرات و هشت وكربت وكهسلت سيعم ةيا مث يلم إيه

عايزين حنسبها ص اي مجاعمة اللمو مبيلبميي مداء ربهما ةعمال بيحمب ربهما ! مدخيم إ سمل بيحمب ربهما سمبحا ه وتعماي !
إبلي

اتطرد سبم مساوات بسبب س دة وا دة ،إ ت ك يلم ربها بيدعله لم  34س دة ،أومما اللمو مما بيسم دمهي

يبقى عهد ربها ايه لل إ ت رتمدي معاده مم ربها سدحرتم بعد كمده ايمه لمل إ مت ممي اسم

مهيمة إ ما إ مت تمد

لربها وات سدد وات بعد كده إليمه ةيمه عهمده اعمة أسمم ممن ربهما عهمده اعمة أسمم ممن اههمة ممو مسمدي ممو اي
مجاعة مو داك مو على اد س داتا علمى امد درعاتما ،لمل إ مت ممي عمارل ايممة اللقماء اللمو بيهما وبمو ربهما ده
سهعم ايه
سدجس عن ك صالة بو يد هللا
يعمي َتيلمت كمده ةيمه ملس اي مجاعمة يف اادمممم اللمو ا هما عايشمو ةيمه وصممللا ل م  60سمهة ومةمللن لربهما ركعممة ،ملس يف
اادمم اللو ا ها عايشو ةيه ،إ مت عمارل كم يملم ربهما بيهاديما مخم

ممرات يعمي يف الشمهر  150ممرة يعمي يف السمهة

مملايل  2000مممرة ،يعممي كم عشممر سممهو ربهمما بيهاديمما مملايل  20000مممرة ،يعممي مممن يمملم ممما بلغممت حلممد  60سممهة ربهمما
ملداه لايل  90000مرة سيس لا عليهم يف العرض على هللا مرة ممرة ،اسمدي لما تجعرضمو علمى هللا  90000سم ا عمن
الةالة..

مب عليممه العب م جد" سممهه اكلبمما  ،ده س م ا عممن
صممالة صممالة سددس م يل عليهمما مممي س م ا وا ممد يف اكو "أو ج ممما حياسم ج
صالة صالة ك سهة اي اللو ااعد دللا وعهده  25سهة معامل ربها ملداه  20000مرة لبيت كام مرة ممههم وكمام ممرة
ممههم سدقممب تدقهمر عليهمما يملم القيامممة اي اللمو إ ممت عهمده  35سممهة بيههما ربهمما ملداه  40000ممرة ،اي اللمو إ مت عهممده
 45سممهة بيههمما ربهمما ملداه  60000مممرة ،اي اللممو إ ممت عهممده  55سممهة ربهمما ملداه  80000مممرة ،اي مجاعممة ك م مممرة ربهمما
ملداه ةيها يلم القيامة سدقب بو إيدين ربها وربها سيس لا عليها ،ك مرة ربها ملداه ةيها.
الةالة مبايعة بيها وبو اله
عرير بن عبد هللا يقل  :ليعت رسل هللا -صلى هللا عليه وسلم -على الةالة ،اله م ودله إيده اام مادد إيمده و طهما

يف إيد اله -عليه الةالة والسالم -على الةالة ،ك مرة ربها ملداه ةيها الهم مم ودلا إيمده ،كم ممرة ربهما ملداه ةيهما
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اله مم ودلا إيمده بدبايعمه كم صمالة وم ك بدممد إيمده كم صمالة وم ك إ مت كم ممرة ملبمدي مداء ربهما ،الهم ممدلا
إيده وإ ت ديت إيديا.

يلم القيامة اللضم سيدعك

إ ت اللو سدمد لله إيديا وسدقلله ألثي اي رسمل هللا سيقللما "سمحقا سمحقا" صمحي

البخار  ،ليه إ ت مةلدي أمل معرةكي أصال ،أمل معرةي السلمو يلم القيامة ل من عالمة الةالة.
من يس د يف الد يا سيس د يف اريرة
اي إيلا همما  90000سم ا يف العممرض علممى هللا للممو عممان حلممد  60سممهة سدقممل ةمميهم إيممه سممرتد علممى اكسممةلة اللممو ربهمما
مب عمن سما " القلمم 42:ابمن عبماس رضمو هللا عهمه بيقمل " :سمذه أ مد سماعة يف
سيس هلالا بمإيه اا تعماي" :يمملم يجكش ج
يلم القيامة كله" أ د ساعة يف الم  50000سهة الساعة اللو ربها سيس لا ةيها عمن الةمالة ،السماعة اللمو ربهما سيقللما

سم ج لد" إ ممت
سم ج لد ةممال يسممدطيعجل " القلممم " ،42:ويمجمدعل إي ال ا
مب عممن سمما ويمجمدعل إي ال ا
ةيهمما اسم د "ي مملم يجكشم ج
مدخيم سمماعة مما ربهمما سيقللما صم  ،سماعة ممما ربهمما سيقللوما اسم د  ،اللمو كمما بيسم د يف الممد يا سيخمر سمماعد ،اللممو
مكممهي بيسم د يف الممد يا عممملده الفقممر سيبقممى عامم ر صممبة يرسمما ة معممدن سيقممدر يسم د سيبقممى بيممملت سمماعدها
عايز يس د مي عارل.
سددمىن لل لبيت داء هللا
بم

يف الممد يا كمما لمما بيس م د بيدعممرض عليممه السم لد كمما سيس م د علممى اللكيممت ا ممارده سيس م د علممى أرض احملشممر

اللدهبة ،يف الد يا لا كا سيةلو كا سيةلو يف الدكييب والرو ة ا ارده لما سيسم د سيسم د يف مر القياممة والعمر
بمميل م الهمماس إهاممما ،يف الممد يا لمما كمما بيدقمما لممه اسم د كمما بيسم د يف مسم د يف بيممت وسممل مممرمثل ا ممارده بيس م د
وسط الظالم الرعب واحلر الرسيب والز ام ا ا ق ساعدها سيهدم وسيدممىن إ مه لمل كما لمء مداء ربهما ر مب علمى وعهمه
لل امم ومكهي ااط يف اللاب ده.
سدةلو سدةلو سدس د سدس د ب

لل مسم دهتمي يف المد يا ال م  90000ممرة البما سيدقهمر علميهم يف اللحظمة د

وإ ت عا تس د ظهمره معمدن بيهفمم يسم د يقملم اللا مد مقلمل علمى ظهمره ههمهم والعيما لهلل ،يدممىن سماعدها لمل
ربها أ له إ ه يقرمى ال م  90000صمالة أو لمل رال مهمه  20000أو  30000مداء ولمء البمااو ،يدممىن يقرميهم يف أرض
احملشر ولكن معدن يهفم بعد إيه
العزة سو الةالة
ت حليما "
أبل إبراسيم يقللمه" :اليملم أ يعما وم أعةميا" ،بعمد إيمه يدشما ممن الائممه ويرتممو يف عهمهم "اي ليمدمي امدم ج

مب عمن سما ويجمدعل إي
الف ر 24:بعد إيه وا د مثلت يقل " :اي ليمدمها مجردا" اك عام 27:بعد إيه يمالص "يمملم يجكش ج
ارجسم تممرس جق جهم لمة" القلمم ،43:42يعمي كما مهظمر العمزة سمل الةمالة مهظمر و مهم
ال ا
س ج لد ةال يسدطيعجل * يا عة أبة ج
لا ع زوا عن الس لد وسم واافو مرعلبو والذ ممايل كم ملمم ممن مال همم كا مت العمزة يف إ ما تسم د بمو إيمدين
س م ج لد" ملديدمما  90000مممرة لبيممت مممههم اممد إيممه "و جسممم سممال جمل "
ربهمما -سممبحا ه وتعمماي" -واممد كمما جلا يمجمدعل إي ال ا
القلم43:
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مشاسد تزلز القلل احلية
– العاعز يسعى للةالة والسليم مدكاس
الهظر اللو بيزلز القلب لا أ لل وا د ةمه الدحدما ممي ملعملد أصمال ،رعليمه اتقطعمت وإيديمه اتقطعمت وبيز مب
لل امم عشا يةلو وات الةالة والسليم ممي امادر يهمز ممن بيدمه عشما يلم

مداء ربهما سمبحا ه وتعماي! ،اي تمر اي

إيلا همما اللمو مثره الةممالة ده مدخيم إيممه مدلاممم إيممه لمما يقابم ربهمما -سممبحا ه وتعمماي -مسممدي ايممه  ،مسممدي إيممه يهممما
يلقى هللا -سبحا ه وتعاي.-
دمه يهزل وأله يزيد لكن شلعه يف الةالة لذة تفل ك ارمممشاسد تجزلز القلمل احليمة مشمهد سميدمل عبماد بمن بشمر -رضمى هللا عهمه -والهم –عليمه الةمالة والسمالم -راعمم ممن
لزوة ويلى عباد بن بشر حيرس اهيي ،عباد ةر واامب يةملو يقطمم الليم

لمذ عمم لقلبمه الةمالة ،عمه وا مد ممن

الشمركو عممايز يهممدقم ممن السمملمو مسمما السمهم ولقممى وا ممد وااممب ةقما يهممدقم مممن اللمو وااممب ده ،يةمميب أ

ممد،

مسا السهم وسيدمل عباد بن بشر وااب يةلو وضر السهم ،السهم عه يف ضملم ممن ضمللع سميدمل عبماد ،لمل إ مت
مكا ممه ،لممل إ ممت مكا ممه ودل ممة عممت اممدام و مما ،لممل إ ممت مكا ممه وململسممة ارصممدا يف ايممديا أو رعليمما سدعمم ايممه
سيدمل عباد ضلم ليه اتكسر ودمه بيهزل وأ د أع يف اهسم أع كسر الرلم..
اس م

يف البممه بلممذة أ ممد مممن أ أع سممل ملعمملد ةيممه،

ويكم م الةممالة ،يقيهمما كمما
سمميدمل عبمماد بممن بشممر يهممزع السممهم و
الشره يالايه لسه وااب على رعليه ميسما سمهم مث ويرمربه ةيمه برضمل يجغمرس يف عسممه ،سميدمل عبماد بمن بشمر المدم
بيهزل أكرت واكع بيزيد أكرت ولكن ا شلع يف الةالة أعلى من أ أع ،يهزع السهم ويكم ..

الشره جييب سهم مثلمت ويرمربه ةيمه يجغمرس يف عسممه برضمل ،سميدمل عبماد بمن بشمر لما لقمى فسمه بيمملت ممن السمهام

أيقظ وا د يف اهيي؛ عشا يال إ سل يبقى رام عليه امدام ربهما إ سمل يم نر الةمالة وميملت واهميي يدكشمب يف

اللحظة د  ،مشهد ع يب أو اي مجاعة للذات لا قار ه للسلمو دللا  ،للذات لا قار ه لهي بداعها.
 -ج رم من ديل الس د ىت وسل ميت

وا ممد صمما ب ةهممد يف ون احلممرم الكممو ،الفهمماد اللممو يف ون احلممرم الكممو الفهممد اللممو علممى بعممد  500مممرت وم
 1000مرت ككن يبقى بم  200مليل راي يعي ككن يلص لهص مليار عهيه ،أوما الفهاد اللو يف ون احلمرم الكمو
بكام عهده ةهد عمره ما ز صلى يف احلرم الكو ،عمره ما دي صلى..
يلم ما مات دايلو يةللا بيه يف السم د لفملا علمى كم اكبملا إ دملا عمارةو احلمرم لما بيدقفم ويدمز م ،لفملا علمى كم
اكبلا معرةملن يمديللا عثدمه ممن وم ل عشما يةمللا عليمه كم هللا عاابمه ،ا هما بهقمل صمللا يف اهمامم إل ما لمل
مديلدي اهامم وإ ت مةلوو سدديله سدديله يف يلم من اكايم ب

وإ ت بيدةلى عليما ،ده ربهما رممه مىت ممن إ مه

يدي اهامم ىت وسل ميت ،م إ ت دايله و وم إ ت دايله ميت والعيا لهلل مشهد ع يب.
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مي يايب إ ربها حيرمما ممي يايفمة إ تقةم ه يف الةمالة أو مشميا علمى سمطر وسمطر ربهما بسمببه يسمحب مهما
عمده والعيا لهلل
ةداة تةلو يف يلم رةاةهااي إيلا همما مممن الشمماسد الع يبممة مشممهد ةدمماة يمملم الفممرل بداعهمما بعممد ممما يلةممت الد مزيان بداعهمما الغممر أ
أصلو ،تةلو إرا

االممت أامملم

ده إ ت عره اتعم ومكياعا ااط ودللا علشا تدلضو ده إ مت سدبملظو المد يا امالدلهم م

ميكممن ..مرم أصمملو وصممممت إ مما تدلضممى وتةمملو والكم بيرممغط عليهمما يممب لمما ترو ممو البيممت ،اتلضممت وصمملت يف
مكا مما ويف سممذه اللحظممة ةاضممت رو همما إي السممماء ،ماتممت بفسممدا الفممرل ك مما سممدزل يف السممماء بممدم مممن الزةممال
بداعها بداع اكرض ،د مهظر.
ةداة تراص يف يلم رةاةهاالهظر الدا مهظر عهدمل سها يف ملد ممن الهملاد سهما ،أ مد إيملا وأصمحايف سماكن اداممه بيقمل وسمل يف البيمت مسمم
صملت صمرار رسيممب مز جيمر مممن العممارة ايمه الةمرار الرعمب الفظيمم الف ممائو ده لقمى عروسمة بممرتاص امدام الهمماس
بشممعرسا ظنكياعهمما م تقممليل بقممى أ لاهلمما وم ترتيبهمما وسممو بممرتاص وعريسممها بيسممقفلها والهمماس كلهمما بدسممقفلها وو ممدة
مليل زلمت لقدهما ميدمة مما بمو الهماس والهماس بدةمرر صمرار عهمل
الفيديل بدةملرسا واعمت ميدمة مما بمو الهماس بيق و

مدن

مدخي إ ككن د ميلت يف اللحظة د .
مسدي إيه ..اللت ما بيسدهان د

مممي الممدلكم اي مجاعممة مسممدي ايممه مسممدي ايممه إل المملت بيي ممو ة م ة ،كممام وا ممد يممرك مممن بيدممه علممى إ ممه راعممم
ومارععي ،كام وا د رال غله على إ ه مرول وممرو ي ،كمام وا مد ،الراعم اللمو اتةم بزوعدمه ااهلما سمخي الشملربة
ده ادام أيت من أيلاتها ،-سخي الشلربة دايقة اليكرولص عمماتلا ،كام وا د كا مسدي يعم

ادنمة الراعم ممات و مص اللمو يف اليكمرولص

اعة ومعملهان.

ممملت الف م ة اي إيلا همما مسممدي ايممه كم عالمممات السمماعة الةممغر ظهممرت مسممدي ايممه كم عالمممات السمماعة الةممغر
مسممدي إ مما تالاممو فسمما اممدام يمملم القيامممة وربهمما بيسم لا إ ممت مةمملدي ليممه أو إ ممت اطعممت الةممالة ليممه اسممدهرتت
بهدائو ليا ليه اسدهرتت لللالل بو إيدين ربها -سبحا ه وتعاي -ليه ةكرت يف اللضلع ده
ةداة تد رأ على هللا و لت ة ة
ممملت الف م ة اي مجاعممة بيي ممو يف أ حلظممة ،مما م ممن الشممبا اللدممزمو وااممب مس ممدي اليكممرولص عشمما ي ممرول،
اليكرولص عه كله مز لم مفيي ل مكا وا د ةاضو ةيه بم  ،الشما اضمطر إ سمل يمدي يف وسمط الزمحمة لقمى
الكا ده عهب بهت صارية الدربك ص كيلل ميا أ علمى و مها لمب
اتلممم كممده اتكمملم علمى عهممب علشمما يبعممد عههمما بم
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اللممو إ ممت مبسمماه اي أيم ده م ضمميي ربهمما -سممبحا ه

يهةممحهها بةمملت سمماد لطيممب ممدن اييممد للممه ااهلمما اللممب
وتعاي -سدقابلو ربها تقلليله ايه !

مليل إ اللمب
البهت بد ما تسكت بدأت ترتيق عليه االدلمه إ مت عمايز تق و

اللمو أمل لبسماه ده يغرمب ربهما ،ااهلما اللمب

ده م ضيي ربها لعت الللي من عيب البهطلمل بداعهما واالدلمه يمد اللليم بدماعو أسمل اتةملوو بربهما دلملا ويلمو

يقليل اللب
ربها و

ده يغربه وم ميغربهلن! ،كلمة يرجتب هلا القلب ،جترؤ على ربها -سبحا ه وتعاي..-

يف اللحظمة د اللمو سمايق اليكممرولص اما اهلم اكعمرة اي مجاعممة ،بمدأوا يل امملا اكعمرة والهمماس اتشمغلت كلهما يف عو اكعممرة
وادوسا للسائق ،الراع بيع ود ااهلم ةيمه وا مد ملامص ممو اللمو لسمه ممدةعي ةهمل عمارل إ اللمو عهبمه لسمه ممدةعدي
ااهلم اللو عه لسه مدةعدي ،اكعرة اي أسدا ة ،اكعرة اي مادملريم  ،اكعمرة اي أبلمة ،ممابرتدن بيه ازوسما لقلسما ماتمت،

ماتممت يف اللحظممة اللممو اال مت ةيهمما اه مرأة د علممى ربهمما -سممبحا ه وتعمماي ،-ماتممت يف اللحظممة د  ،سممل أ إ سمما اي
مجاعة يسدبعد يف أ حلظة إ سل ميلت.
 ا مات وسل بكام صحدهأ د إيلا ها هللا يرمحه كا بطم ممن أبطما الكاراتيمه والقملة اعمة مما ماء هللا ،ة م ة لقيمدهم بيقللملا ةمال ممات ،ممات
إرا ده مفمميي ةيممه يليممة وا ممدة مريرممة ! اممالليل صمملى الف ممر واعممد علممى سم ادة الةممالة بعممد ممما صمملى الف ممر ممط
رأسه مات ،إرا ! لسه كهمت بفكمر يف ملتمه ممن يملمو إرا
يكل علا اإل سا واإل سا مي اس

مفميي إرا  ،أمل ااعمد أَتيم

بيه للدرعة د وسل من برا للقلة د يف حلظة ك

مب إيمه المرض اللمو ككمن
اعة بدهدهو.

الةمميبة إ د لمما كمما بيدع مرض عليهمما احل مما مكهممدي عارةممة إ د آيممر ةرصممة ليهمما يف الممد يا وإ ملمما المملت
مسدهيها وسو دايقة وسدفيو رو ها إي هللا -سبحا ه وتعاي.-
الةالة اصطفاء
عايزين هدبه اي إيلا هما ،عمايزين عمرل إ الةمالة د اصمطفاء ،مهمما اتكلمهما الليلمة عمن الةمالة ،مهمما اتكلمهما الليلمة
عن معا الةالة ،مهما اتكلمها عن روعة الةالة مي ككن م كالم سي نر وم أ

اعة سد نر ،لمل ربهما خممرتن البما،

لل ربها خمرتكميي ،اوعملا تفدكمروا إ اللمو زلملا صمللا الف مر امبمارل دو اللمو مسعملا ار ا بملدا م ،كم الهماس ار ا
وص للدا ا ولكن مو اللو ربها ملد على اللهبم مو اللو ربها ايدارسم
الةممالة د اصممطفاء مممي ظنزاعمما إ مما تقممل أمل سبممدأ أصمملو مممن أو بكممرة ،مممي ظنزاعمما إ مما تقممليل مممن أو يمملم
السمبت ،ممي ظنزاعما إ ما تقمل رمرما اهما ممي ظنزاعما ،ده لمل ربهما خممرتكي ،لمل ربهما مةمطفكي يمال أ سمن
تكل

روم ،يايف أ سن تكل خمذولة وإ ت مي عارةة ،ياةلا اي مجاعة.

عشمما كممده مممي سهسممدىن إ ا همما سمممم ،إ ممت مرم تعاسممد ربهمما مممن دلمملا  :أمل اير أمل سةمملو اي ر  ،أمل عمممر ممما
سةلو على سطر وأسيب سطر اير  ،سبحا هللا العظيم مي فسا تعيي سعيد مي فسا تعيشو سمعيدة إ مت
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داك تةلو ،أمل مي عا الليلة أاللا إ مت لمل مةملدي سمرتول عهمهم ،الكمالم ده سهقللمه بم
أاللوا إ ت داعة تةلو ،إ ت داك الةالة ،إ ت داك الةالة أكرت ما إ ت داك أ
كريسديها أوملسي

ممي دلملا أمل عمايز

اعة مث ية يف ياتا.

وحبثها عن السعادة

أوملسي صا ب اهججزر صا ب اكسا ي صا ب الطيارات مات وبهده كريسديها سمو اللمو ورندمه ،كريسمديها عهمدسا كم
اعة اهما والشبا بهت عهدسا  ٢٢سمهة معاسما  60 ،50مليمار دومر امت عزمدهما يف أ حلظمة لمل بمت تللمم يف
ةللسممها سدممملت ابم ممما ةللسممها َتلممص وعهممدسا اهممما وعهممدسا كم
بداعة أبلسا ،كريسديها أوملسي

اجتلرت وا د يلمل

اعممة وبرتكممب يممارة وتممرول أ عزيممرة مممن اهممزر

لقهما ،اجتملرت وا مد مث

لقهما ،اجتملرت وا مد ميلعو مسمحها

البالط يف قة ضيقة يف ملسكل وعيشها يدامة..
الةممحفيو سيد ههمملا االلهلمما ده إ ممت رمممز الرأمساليممة يف العمماع ،ده إ ممت ألممىن مليممارديرة يف العمماع إ ممت بدعملممو كممده ليممه
اممالدلهم ببح م عممن السممعادة ،بممدور إ أمل أعمميي إ سمما ة سممعيدة ،كريسممديها أوملسممي

ا لوقممت مممن الشمميلعو ده برض مل

مالسا بعد  ١٥سهة كفال عشا تبقمى سمعيدة ممن المد يا وعهمدسا  37سمهة مهدحمرة يف الشماليه بداعهما يف اكرعهدمو بعمد
ما يدت بل ت د إي ام دحار ليه !
ليست السعادة يف الد يا
ليه كريسديها أوملسي

ا دحرت ليه داليدا ا دحرت ليه مارلو ممل رو ا دحمرت ليمه الفمي

بريسملو ا دحمر الهماس د

ايدارت الرتبة يديها ليه الهاس د سعت إ ا ترتدم ات الرتا ليه الهماس د ايمه اللمو وصملها لكمده والمد يا كلهما
بممو إيممديها وأسممبا الممد يا بممو إيممديها والليممارات بممو إيممديها واهممما والفلمملس والع بممو والع بممات ! يبقممى معهاسمما اي
مجاعة إ د ةريحة للد يا إ الد يا مفيي ةيها سعادة.
السعادة يف س دة بو يد هللا
أ د الدعاة إيل هللا ساةر اجنلرتا يدعاجل رال مسدشمفى مبيمديلهان لم الملرراء والكمرباء بدملع العماع والمدكاترة اللمو ةيهما
أكرب دكاترة يف العاع ،دي السدشفى رلم ما سل ةيه من مرض اعد يذكر ربها ،اعد يعبد ربها و ه عليمه ةر مة وابدهماك،
الدكدلر االه إ مت مسملم االمه آه االمه أمل راعم لمي عمدا -اللمو سمل المدكدلر اإلجنليمز  -لمي عمدا مركمز كبم عمدا
ملع عدا بم

أمل عهمد اكدةما

فسمو ،يما كلهما يهقمة يف يهقمة ،عهمد ضميق مسمدمر آيمد أدويمة اكدةما  ،إ مت

سعيد يف ياتا االه أمل سعيد ،االه سعيد إرا ! م ميكن تكل سعيد..
الداعيممة االامه إ ممت لمما اممب دممم عيهيمما بدعمم إيممه االممه أبممص علممى وا ممدة مجيلممة أو علممو مهظممر مجيم  ،االممه يممب لمما
بدحب دم ودا ا بدعم ايه االه لا أ ب أمدم ودا أمسم ملسيقى مجيلة ،االه يب لا اب دمم البما االمه أمدمم
ال يعي ايمه مما سمو احلاعمات د بدمدمم الم االمه ك ده كم ده بيمدمم عسمما إيما ايمه اللمو بيمدمم البما االمه ايمه
اللو ككن ميدم ال  ،االه إ ا تس د بو إيدين ربها -سبحا ه وتعاي..-
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الدكدلر اأتنمر للكمالم سيمملت علشما السمعادة صملى وأسملم عشما يةملو ويسم د بمو إيمدين ربهما وديم اإلسمالم لما
عرل الةالة ومجا الةالة بو إيدين ربها ،دا السعادة لا صلى ص .
من ضيم الةالة ضيعه هللا
الةمالة د ككممن تغم كم

اعممة يف ياتمما ،الةممالة د ككممن تقلممب كم

اعممة يف ياتمما ،أمل عممايز أاللمما دلمملا

إ ت داك تةلو اد ايه إ ت اد ايه داك تةملو ،صمالة الف مر اللمو بدرميم عليما كم يملم د إ مت ممي يمايب إ
صالة الف ر ك يلم بدقل لألمة ضيعا هللا كما ضيعدي ،مي إ ت مريعها كم يملم ،ملمي ممم سمابق اإلصمرار والرتصمد
إ ا مي سدةحى على الف ر ،مي إ ت مريعها ك يلم
سمل اللمو مرمميم صمالة الف ممر ممي ككممن ربهما يباركلممه يف ررامه ،اللممو مرميم صممالة الظهمر عشمما يسمعى مممي ككمن ربهمما
يباركلممه يف صممحده وعسمممه ،اللممو مرمميم صممالة العةممر علشمما يممرمثل مممي ككممن ربهمما يرحيلممه البممه ،اللممو مرمميم صممالة
الغر مي ككن ربها يديله السكيهة يف فسه و فسيده ،اللو مريم صمالة العشماء ارا ربهما يديلمه اكممن يف ياتمه ويف
سربه !
الةالة سو ل اله اة
اي إيلا ها العك

بقى الةالة إ ا صلحت صل العم كله مي ب

يف اريرة ،ده يف الد يا ده كم

اعمة يف ياتما

سدبقى ص لل إ ت صليت ،ايللو عهده مشاك  ،ايللو لارر يف العاصو ،ايللو بدقل أمل م ميكمن أتغم  ،ايللمو بدقمل
أمل أيسممت مممن يمما  ،ايللممو عهممده اكدةمما  ،ايللممو مبدممهمي لم علممو الهممد ت الهفسممية ،ومبدةممحيي لم علممو أدويممة
امكدةمما  ،ممص اادمممم دلمملا بيهممام علممو المزا ك

والهممد ت وبيةممحى علممو السممربام وأدويممة امكدةمما  ،ممص اادمممم

دللا عايي على اكدوية الهفسية..
اا تعاي" :إ اإل سا جيلق سلجلعا" العارك 19:اهللم ده مرض فسو مهدشر من وا د عهده  50 ،45 ،40سمهة يبمدأ

جييله سلم من اللت ويفر  30 ،20سهة عايي علو الهد ت الهفسية حلد ما ميملت ،كم مما يفدكمر الملت يفمزع "إ
اإل سا جيلق سلجلعا * إ ا مسهج الش ار ع جزوعا" العارك.. 20:19

أو ما حيةله أ مشكلة يفمزع ويد عمز و ياتمه تبقمى ضملمة" ،وإ ا مسمهج ا يم جمر مهجلعما" العمارك 21:بيعمة فسمية رسيبمة
ربها يلق اإل سا كده ميقدرن يسدحم الشاك يههار ادام أ مشكلة ،يههمار امدام أ أرممة ،يمب اير ممو اللمو
بيه ل من الطبيعة الهفسية د

"إم ال جمةلوو" العارك21:

هللا أكرب ،يبقى اله اة الل يدة ..ل اله اة الل يد من إ ا تههمار يف احليماة سمل إ ما إ مت تةملو صم  ،علشما كمده
ربها بعدسا اا " :الذين جسم على صالهتم دائ جمل " العارك 22:مي سطر وسمطر ،الةمالة الةم الةمالة السمدمرة إ ما
إ مت تعممرل اممد إيممه اإل سمما ككممن يعمميي مطحممل يف ارمم الهفسممية تفهممم بقممى ،لمما الممدكدلر اإلجنليممز أسمملم لمما صمملى،
أسلم لا عرل الةالة ،أسلم لا س د بو إيدين ربها ودا لذة الس لد.
الرا ة يف س دة
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ال وا مد مسملم بيسم د بيةملو االمه إ مت بدعمم ايمه االمه بةملو ،االمه يعمي ايمه االمه د الةمالة

بداعمة السملمو ،االمه ممو اللمو علمهمالكم االمه ربهما ،االمه ارا

االمه أمل عهمد اكدةما

فسمو م أرمثل لم لما بعمم

اللضممم اللممو إ ممت عاملممه ده للظممبط ،لمما أ ممط عبه م ومهمماي

علممو اكرض يف ف م

اللضممم ده مبحسممي ل م إ

ارات وأسلم اكلا لا ال مهظر الس لد.
بهممت أمريكيممة ممابة مجيلممة الممد يا اممدامها مماةت مهظممر صممالة اهماعممة جسلممت للةممالة وأسمملمت وبعدممت كبلسمما رسممالة
تقلله :س رأيت يلما مهظر السلمو وسم يةلل مجاعة

داعيممة ةمرا مدفمما يف الممدعلة يف أمريكمما وراسممد يف الممد يا علشمما يممدعل الهمماس للهةمرا ية عمم

ادنممة رسيبممة اعممد يف

السدشفى سهة ممرتبط يف السدشمفى عابللمه تليفزيمل بيقلمب يف القهملات اتفمرك علمى مهظمر السملمو يف صمالة اهماعمة
أسلم لا ال مهظر السلمو يف صالة اهماعة.
ديهها عمة م شعر هبا
اي إيلا ها ا ها مي ةامهو الكالم ده؛ إل ا ها عايشو يف الهلر ده إيا الغر لما بيشملةلا الهماظر د بيدةمدملا سمل
يف ملس كده ،سل يف ملس بدسيب الد يا كلها أو ما ربها يهاديها علشما تلم
ايه

لةدلا ا ها مقةرين يف ق ديهها اد ايه

مداء ربهما ،ملةدل ا هما مرميعو ديههما امد

لةدلا لل الهاس اةدها مدمسكو بديهها الد يا سددغ اد إيه

لةدلا ا ها مهزلو صلرة ديهها يف العاع كله بسبب تقة مل ىت يف الةالة اد ايه

لةدلا ا هما بعماد عمن المدين بداعهما

اد ايه اي مجاعة ا ها داعو ةلو ،علشا كده لا شلل الراع الدكدلر اإلجنليز اللو أسلم علشا الس لد.
ده ةيه وا د أسلم علشا يهام!
علشمما يهممام ،عالممه تمملتر فسممو اات م لدرعممة إ ك م الهممد ت مهيمدهمملن وك م اكدويممة الهلمممة مهيمدهمملن ،بقممى يقعممد
للعشر أايم مي عارل يهام بيملت ،معد ممن امدام مسم د بمرا ولقمى إيملة الدبليمب ةيمه ةبيمدكلم معماسم اماهلم أمل ممي
عارل أملم أعم ايه علشا أملم االلله تعاي صلو معامل وإ ت تهمام ،اماهلم يعمي أمل لمل عملمت ريكمم يف الةمالة سهمام
االلله صلو وملم ،أسلم بعد ما صلى العشاء معاسم ملم ،صحو ثبت علو دين ربها.
اللممو يمماله يهممام الةممالة ،أيم ا لقممو اعممة سدتلممه فسمميده يف الممد يا ،الهمماس عايشممة يف عممذا

فسممو مما ن بسممبب إ مما

مي ملصللة لهلل.
الةالة مةدر ك را ة
عشمما كممده اللضمملع اللممو ا همما بهممدكلم ةيممه ده الدلمما أمل مما ط إيممد علممى الم وأمل بكلممما ةيممه إل إ صممل كم
اعة يف ياتها سددةل لل عرةهما ةمل د  ،لمل عرةهما ايممة الةمالة ،لمل عرةهما ةمل ملضملع الةمالة كم

اعمة يف

ياتها سددةل اي مجاعمة ،ةهمدملا بقمى كلممة الهم -عليمه الةمالة والسمالم" -أر هما هبما اي بمال ج " سمهه اكلبما  ،أر هما

را ة فسية من امكدةما وا هقمة والدملتر و  stressed and depressedرا مة الهفسمية عرةدملا بقمى كلممة الهم -
"وععلمت اجممرةج عيمي يف الةمالة" سمهه اكلبما  ،امرة العمو إ مت امرة عيهما يف ايمه امرة عيهمو
عليه الةمالة والسمالم :-ج
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با اكمة دللا يف ايه يف مكالة ،يف ملام ،يف ةسمحة ،يف عرعمة خممدرات ،امرة عيهيما يف ايمه إ ما تسممعو كلممة
"وععلت اجمرةج عيي يف الةالة".
ب من خملل  ،ارة عيهيا يف ايه اله -عليه الةالة والسالم -بيقل  :ج
ع ممايز أالل مما إ الل ممو مبية ممليي ده ع مملاه أس مملد ،الل ممو مبية ممليي ده مكدة ممب ،الل ممو مبية ممليي ده م مزين ،الل ممو
مبيةممليي ده خمهممل  ،اللممو مبيةممليي ده مممي عممايي أصممال ،عممايي دسممده مهمملان عممايي برو ممه ،عممايز تعمميي ،عممايز
تعيي عيشة سهية يف الد يا صلو ص و لل ربها سيعملا إيه يف فسيدا.
َتي مة مثره الةالة
لا ربها اا " :إ اإل سا جيلق سلجلعا * إ ا مسهج الش ار ع جزوعا * وإ ا مسهج ا يم جر مهجلعما * إم ال جمةملوو" العمارك19:21

بص لآلية اللو ابلها سدالاو ربهما بيقمل يف سملرة العمارك ويمدوا للكمم اسمم السملرة إ الةمالة سمو معمراك الم من ربهما

اا ةيها" :كال إ مها لظى * مزاعة لولشل " العارك  16:15من ةرتة المت يعمي إيمه الشمل
د ميكن من الشل وم إيه ةدحت معاعم اللغة أدور العلماء اماللا إيمه يف الشمل

الشمل د إيمه أمل المت

لقيمت إ ملس تقمل الشمل د

علد الرأس وةروة الرأس ،وملس تقل الشل د إيديه ورعليه ،ملس تقل الشل د صلابعه..
بةمميت كامملا علممماء اللغممة الممت هللا أكممرب د اكامملا د لممل طهاسمما مممم بعممو بقممت أعرمماء الس م لد السممبعة اي
مجاعمة ،اكاملا د لمل ااطمت عهمب بعمو بقمت اإليممدين والمرعلو والةملابم واهبهمة اللمو البمي آدم بيسم د عليهمما،
يعي لل َتيلهما الهظمر الرسيمب ده وربهما بيمدكلم عمن الةمالة يف سملرة العمارك "كمال إ مهما لظمى" ،لظمى الهمار ااعمدة تدلظمى
ةيها وسل بيعد من علو الةراط " مزاعة لولشل " يعي إيه زاعة يعمي إيمه عهمهم بدقطمم ايديمه ورعليمه وسمل ما مو ممن

على الةراط يعي ايه بدهزع ملاضم الس لد وسل ما و من على الةراط سيكم ارا

ما سل سيقم سيقم.

َتيلمملا لمما ربهمما يقممل " :إ عهممهم كا ممت مرصممادا" الهب م  21:يعممي إيممه مرصممادا يعممي رصممداه عممارةو الكمبيمملتر ماطمما
صملت وصملرة ممن وسمل مالم ممن امت المرتا ربهما حيفظهما ده  wantedده مطلمل القمبو عليمه ممن وسمل مالم مممن
ات الرتا مي عارل إيا عههم رصدته ولقطده ومرتااب ل احلشمر والبعم واليمزا حلمد مما يي مو يعمد ممن علمى
الة مراط ،عهممهم تعلممم إ ده مثره للةممالة يي ممو يعممد مممن علممى الة مراط تقمملم لقطمماه لسممهة اللهممب بداعدهمما " ،مزاعممة
لولشل " تهزع اللاضم اللو كا الفروض يس د بيها عليها لربها ومس دن لربها عليها.
الةالة سدية من هللا ةال ترةرها
ايللممو عممايي عممايز تعمميي سممعيد اي اللممو عممايزة تعيشممو سممعيدة ،مفمميي سممعادة ل م يف الةممالة ،مفمميي سممعادة ل م يف
القر من ربها -سمبحا ه وتعماي ،-علشما كمده اي مجاعمة إ مدم عمارةو الةمالة اتفرضمت اممىت أصمال ،مد عمارل اممىت
ممد عممارل الةممالة اتفرضممت امممىت يف عممام احلممز لمما الهم صممعد يف العمراك إي السممماء -عليممه الةممالة والسممالم -لمما
يدجية ماتت ،لا أبل المب ممات ،لما بهاتمه كلملا ور الشم ر ،لما أصمحابه جم وزاملا يف المبالد بسمبب امضمطهاد اللمو سمم

اتعرضلا ليه ،ربها رةعه للسماء علشا يديله سدية الةالة و ز اله -عليه الةالة والسمالم -هبديمة الةمالة ممن ربهما،
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بدقليل هلدية ربها ك ! برتةو سديمة ربهما -سمبحا ه وتعماي ! -اللمو مبيةمليي ده بيقمل لربهما اهلديمة بداعدما اير ممي
مرما مي داك اهلدية بداعدا مي داك إ أمل آيد اهلدية د .
الةالة يعي سعادة ربها ةرض الةالة يف عمام احلمز ؛ إل السمعادة كلهما مرتبطمة للةمالة إل الهم والةمحابة مكما لن
سيدحمللا الرغط الهفسو اللمو سمم ةيمه إم بسمبب الةمالة ،الةمالة سدحللما إل سما سمعيد ،الةمالة سدلصملا بربهما،
الةالة سدمأل صدره لم شرال ،لل صليها ص اي مجاعة لل الد يا كلها وافت ادامها م سدعيي امكدةما وم الرمغط
فسو وم الدلتر يعي س هللا سبحا ه وتعاي السداد.
ركزوا معااي اي مجاعة ،ركزوا يف أيطر ملضلع يف ياتها ،بعا أمل كهت مدخي إ أمل سخلص أكرت من كمده بكدم  ،يقيهما
ا ها الرة اهاية سهكم لر ياتا للةالة

هللا -سبحا ه وتعاي-

تره الةالة من أسبا سلء ا ا ة
ولكممن أمل عممايز ممدكلم دلمملا عممن قمماط يف لايممة ا طمملرة ميممهفعي إ ا همما يشممو مممن لم ممما ممدكلم عههمما؛ إل ارممية
الةممالة اي مجاعممة ارممية اي تلحممق اي مممدلحقي ،اي تلحقممو اي مدلحقمميي ،السممت السمميدة اللممو مبدةممليي وسممو بدممملت
ابههمما بيقلهلمما اممليل م إلممه إم هللا االدلممه أمل الكلمممة د أتق م علممى ال م مممن اهب م والعيمما لهلل ،الكلمممة د أتقم علممى
ال من اهب  ،لل الكلمة ،الشا اللو وسل بيملت بيقلللله ال م إله إم هللا ااهلم أعم بيها ايمه وأمل عممر مما
س دتله وم س دة ،وا دة الشيطا أيسه عهد اللت من رمحة هللا والعيا لهلل.
والشا اللو مكهي بيةلو وسل بيملت االلله ال م إله إم هللا ةإ ا به يسب المدين والعيما لهلل ،يسمب المدين للمو
بيقلله امل م إلمه إم هللا ،يعمي ممات علمى الكفمر والعيما لهلل ،اي إيلا هما ليلمة  27رمرما اتهمو مماتلا ليلمة  27رمرما
وا ممد مممات يف عرعممة خمممدرات رايممدة ،ووا ممد مممات ليلممة  27رمرمما يف السم د الهبممل وسممل بيةمملو الده ممد وراء إمممام
احلرم الد وسمل سماعد ممات سم د الهماس ااممت ممن السم لد كملمت الةمالة بمدخلص الةمالة بدهمزه مامله ممات ،ده
مات ليلة  27وده مات ليلة  27اللو مات درعة الخدرات ده مات مهدحر؛ إل ه سل اللمو ادم فسمه بهفسمه إل مه سمل
اللو يد اهرعة بهفسه ،والدا مات وسل ساعد هلل يف الةالة.
ترييم الةالة سبب يف ك ةا شة
يبق ممى اي إيلا ه مما ا مملاتيم بداع ممة الل ممو بية مملو وا مملاتيم بداع ممة الل ممو مبية ممليي ،الل ممو مبية ممليي ده س ممه ي ممز الل ممو
مبيةليي ده سه يقم يف اإلحلاد ،أسم سبب م دشمار اإلحلماد يف الشمبا تمره الةمالة عشما كمده ربهما اما " :ةخلمب
من بمعدسم يلب أضاعجلا الةالة" مرمي 59:لا ضيعلا الكهز ده بعدسا "واتمبمعجلا الشهلات" لرالا علشا كده لما تالامو
فسمما وااممم يف رش ومممي عممارل تطلممم ،وااممم يف عممادة سمرية ومممي عممارل تطلممم ،وااممم يف ملااممم إل يممة ومممي عممارل

تطلم ،اعرل إ عهده مشكلة يف الةالة "ةسلل يملقل ليا" مرمي..59:
الغم ومو يف اريممرة عهممهم ،والغم ومو يف الممد يا اللممو سممل الرممال  ،يعممي دو اللممو سيقعمملا يف اإلحلمماد ،دو اللممو سيقعمملا يف
العلما ية ،دو اللو سيةدالا الشبهات ضد السهة ،دو اللو سيمشملا الملهبم مليا مة مكله يف وعملد هللا ،دو اللمو
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سيدمزامملا عمملاسم يف العقيممدة بدمماعدهم والسممبب اكساسممو ترممييم الةممالة إ و سممم مقممدرون ايمممة الةممالة ،الةممالة د
ةن ،ةن للم دمم.

أجوعى تي س من إ ا تدغ يف الةالة ،عمر بن ا طما يف يملم ممن اكايم كما بيدقما عليمه وهللا لمل أسملم محمار عممر مما
أسلم عمر وبقى يليفة السلمو وم س
اوعمو تي سممو إ وما تدغم

إمربا لرية اإلسالم يف العاع ،اوعى تي س من فسا اوعو تي سو ممن فسما

اوعممى تيم س إ و إ ممت تدغم ولكمن الةممالة سممو اكسا سم  ،الهقلممة ،ممل اله ماة ،القفممزة اللممو

سددغ بسببها لل إ ت صليت ص .
لعلها تكل آير صالة يف ياتا

الشمما اللممو يف ممارع عبمماس العقمماد يف رمرمما بعممد الةممالة صمما بها يممارك يكلمممه سممل وأصممحابه تعمماللا اديلمملا اهممامم
تعاللا صللا لربها والشبا ركبلا العربية واَتهقلا مهمه ،الشما الرابمم ةرم واامب مما بيهمه ومما بيمههم ممرتدد اير أديم
أصلو يف اهامم وم أركب معاسم ،أدي أصلو يف اهامم وم أعميي يما  ،أمل كمده كمده م صممت وم بةملو ،أديم
أصلو وم أكم معاسم ،أصحابه زللا مدوه وركمب معماسم ،ركمب معماسم ماروا للعربيمة وسمم يف فم
ف

الشمارع وسمم يف

الشارع العربية ديلت يف عملد لر ولعت اارات يرعلا اكربعة من العربية بلدرة..

الشبا دو كا لا لل ديللا صللا يف اهامم كا لساهلم دايقة وميلتلا كده كده ماتلسما مرواو وسمم علمى معةمية ربهما
بد ما كا لا سيملتلسا وسم واافو يس دوا بو إيدين ربها -سبحا ه وتعماي ،-الشما ده كما لسماله دايقمة وميملت اي
ميلهتمما وسممل يف العةممية والممم اي ميلهتمما وسممل وااممب يةمملو يف بيممت ربهمما -سممبحا ه وتعمماي -مكممهي يعممرل إ الةممالة د
آيممر صممالة سددعممرض عليممه ككممن يكممل الةممالة اللممو ا همما بهممدكلم ةيهمما دلمملا د الةممالة اللممو عايممة آيممر صممالة يف
ياتا ،الةالة اللو إ ت الفروض تةليها د آير صالة يف ياتا.
أربعة رععلا من السا

الشمايل اكربعة من الزش جعهجب ،العربية اتقلبت تالتمة مماتلا جعهجمب م يةملل أصمال الرابمم بقمى

دللا من الدعاة ،تالتة كا ت آير صالة يف ياهتم وماتلا على عهابة والعيا لهلل ووا مد سمل اللمو امدر يدمداره أممره،
إ ت ترمن مهو إ إ ت اللو سددداره أمره
اللا د اللو مثره للةالة ده مثره الةمالة يملاتيمهم يف لايمة السملء اي مجاعمة مثركمو الةمالة دو  ،الشما اللمو وا مد
بيقلله اريبا بيقلله صلو االه لا أبقى اده إ ت كب إ ت يف الدالتيهات من عممره لما أبقمى امده ،أمل لسمه ما صمغ
أعيي يا وأبقى أصلو ،اب  24ساعة كا ت الهطقمة كلهما بدةملو عليمه كما بيجةملى عليمه ،ممات ة م ة ،ممات ة م ة

يف ادث من احللادث يف أمر من اكملر مات ة ة.
سدقل لربها إيه !

يبقى ارية ا ا ة ارية إ و ملضلع الةالة ده ملضلع اي تلحق اي مدلحقي ملت الف ة بيهدشر وعالمات الساعة

الةغر ظهرت وك إ سا جمعرض إل ه يلقى ربهما سدقمل لربهما إيمه سدقللمه ايمه لما يسم لا ويقللما أمل ملديدما ممردتي

عليا ليه لا ربها يقللا العاملة اللو إ ت عاملدهمايل لمل كهمت عاملدهما لراتما كا مت يلعدما ،لمل كهمت عاملدهما لمدكدلر
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الادة كا رةده ،لل كهت عاملدها لةا ب الشغ كا

رده ،لل كهت عاملدها للا د كا الم احلمذاء اللمو يف رعليمه

وس ممم عليمما بيممه ،إ ممت عممارل إ ممت عاملممت ربهمما معاملممة ممكلها إيممه إ ممت عممارل يعممي إيممه لممل أمل اتةمملت عليمما
وكهسلت عليا أمل سيبقى فسي مل يدا إيه ةيه وا د يدكرب يف عالاده بربها -سبحا ه وتعاي! -
ج كم مثره الةالة

عشا كمده اي مجاعمة إيمه كمم مثره الةمالة أمل ممي سقمدر أامل اللمو اماللا عليمه كماةر ،ممي سقمدر ممي سقمدر أامل
اللو االلا عليه كماةر ليمه إل أمل لمل المدلكم اللمو اماللا عليمه كماةر اماللا اك كمام الرتتبمة علمى كمده إيمه ةيمه ملس ممي
سدقممدر تسمممم الممدرس ده أصممال ،ةيممه ملس مممي سدقممدر تسمممعه ،لممل ةةملدلكم مراتممه سدرتعممب وأبممله وأمممه سيرتعبمملا وابهممه
سيرتعب وبهده سدرتعمب وأصمحابه سيرتعبملا وكلهمم سيسميبله؛ إل كم وا مد ممن دو اللمو اماللا مثره الةمالة كماةر وده
كالم اله " :ةمن تركها ةقد كفر" سهن الرتمذ  ،ده كالم اله -عليمه الةمالة والسمالم -اللمو اماللا كمدا رتبملا أ كمام
دن يقدر يسدحملها ،عشا كده أمل س بلا أالا اكئمة اكربعة أالا علماء اكمة اللو دن خمدلب عليهم..
أالا اكئمة اكربعة يف مثره الةالة
يدوا للكم اي مجاعة
ممدا" يعممي إيممه يعممي يدقد م ويدغس م ويممدكفن

اإلمممام مالمما واإلمممام الشمماةعو امماللا يجقد م  ،يدقد م ! آه امماللا "يدقد مويدممدةن مممم السمملمو يدقدم ممدا يدقدم آه ده مالمما والشمماةعو أمل مممي عممايبلكم كممالم ممد مث  ،أمل عممايبلكم أامملا
اكئمة اكربعة.

 يممب اإلمممام أبممل هيفممة االمما م ميدقممدلي ليممه اي إمممام االمما ك "يدس م ن لممل صمملى سمميبه ولممل مةممالن يفر ممس ل " حلد ما ميلت يعي اعدقا

ىت اللت ده اإلمام أبل هيفة.

 يممب اإلمممام أمحممد االمما يدقدم " ،يدحممب  3أايم ماصممالن يدقدم " ،يدقدم إيممه االمما "يمجقدم كفممرا" ،يعممي إيممه االممايدقد دا بداعة اإلمام مالا والشاةعو ل يدقد كفرا ،كفرا د يعي كاةر يعي م يدغس وم يدةملى عليمه ويرتممى يف
أ

فممرة يف الةممحراء و ممدن يمملرث ةيممه؛ إل مالممه مرام وةللسممه تممرول لبيممت ممما السمملمو واةممة ليلممة بقممى مرتتبممة

على سذا الكالم ،ويلم القيامة م جحيشر مم ال مهو أصال و ج لد يللد أبد يف عههم والعيا لهلل.
ده أامملا اكئمممة اكربعممة ،ابممن عبمماس امما "مثره الةممالة كمماةر" ،ابممن مسممعلد امما "ةاسممق" ،اإلمممام مالمما امما "مثره
الةالة كاةر" ،اإلمام أبل هيفة اا "ةاعر" ،إ ت مدخي إ ده ايدالل أكرب علماء اكمة كلها يف مثره الةالة
من سل مثره الةالة
يب إ ت عارل مو سل مثره الةالة اللو تره  3ةروض مددالية بدو عجذر وةيه علمماء اماللا اللمو تمره ةمرض وا مد

بدو عجذر ،يعي ةيه علماء االلا اللو ملم وظبط الهبه الساعة  8الةمب علمى الشمغ االما ده كمده جكفمر ليمه إل مه ملمي
مم سابق اإلصرار والرتصد إ ه مي سيةلو الف ر.
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ةيممه علممماء امماللا  3ةممروض يعممي إيممه  3ةممروض يعممي أصممحابه ةمماتلا عليممه العةممر يلعممب كمملرة مةممالن العةممر المماتي
سخن على الغر رعم بعد العشماء وكما مهمدود ملم صمحو مث يملم الةمب أربمم ةمروض بمدو عجمذر أسمل االما يبقمى
ده امسه كاةر ،إ ت مدخي يعي إيه

ك

وء ةيه ريةة إم تره الةالة

لا كهت بقرأ يف الفقه يف إيه اللمو يجلسمب للميمت بعمد ملتمه لقيمت كم اكعمما الةماحلة ميكمن أ تجلسمب للميمت ككمن

تةلمله ،ككن تزكيله ،ككن ا له ،ككن تطلعله ذر ،العم الل يد اللو االا م ميكمن يجلسمب االما صمالة الفريرمة
اللممو مممات وعليممه صممالة ةريرممة ا دهممت يلةممت ،لمما اللا ممد بيدممدبر يف صممالة احلممر وربهمما بيلصممفها يف القممرآ صممالة
احلممر اي مجاعممة يعممي وا همما بهدرممر للفمما دلم وال م اك ،وا همما بهدرممر للقهاب م الهلويممة واهليدروعيهيممة ،يعممي وا همما
بهدرممر لكربي يهممات ولإلل  ،16يعممي وا همما بهدقممذل للممداةم والقهاب م الذكيممة ،يف وسممط اللاممب ده ربهمما االمما
صلو إيه اللو بعد كده يهفم إ ا مدةليي ةيه
لل معكي ةللس معلكي ركاة ،لل مريو معلكي ج ،لمل مريرمة معلكميي صملم ،إيما لمل بدمملت ةمرض عليما إ ما

تةلو ،مفيي عذر يف الةالة ىت لل سدةلو بعيهيما مىت لمل سدةملو وإ مت ملميمة علمى السمرير احلاعمة الل يمدة اللمو
مفيي ةيها ريةة سو الةالة اي إيلا ها.
تره الةالة أ د من الزمل و ر ا مر
عمارةو إ العلمماء اماللا ودو مممي العلمماء اللمو اماللا إ مثره الةممالة كماةر ده العلمماء اللمو امماللا إ سمل ةاسمق بم
اللو االلا إ ه كاةر االلا كالم أ د من كده ،العلماء اللو االلا إ ه ةاسق االا إ مثره الةالة مرتكب كبم ة ده إمجماع
علماء اي إيلا ها ،االا إ "مثره الةالة مرتكب كب ة أ د من الزا والسار والقات والمرايف و مار ا ممر" ،ودو
اللو مي كفروه ده دو القل ا فيب أ سن ملس تقللا ده ةيه ال إ ه ةاسمق ،ده القمل اللمو ةاسمق اللمو سمل ده،
وأمجمم العلممماء علمى أ صممالة الف مر بعممد لملع الشممم كبم ة مممن الكبمائر وجيممب عليهما الدلبممة لكم يمملم صمحيت بعممد
رو الشم .
أمل بكلمكم دللا كالم أكرب علمماء اكممة ،أمل ممي عايمب كالممو وم كمالم أ

مد اي إيلا هما وم المدلكم القمل بدماع

إ و سل كاةر وةةلدلكم ةيه ده أمل عمايبلكم القمل الدما وبكلمكمم عهمه َتيلملا إ اللمو يةمحى الةمب وسمل ملو وملمي

مي سةحى الف ر أمل سةحى على الشغ اللو ر مخمرة للليم أام عرمما مهمه ،اللمو رش يف ليلدهما أام عرمما مهمه،
إ دم مدخيلو اي مجاعة إ دم مدخيلو يعي إيه صالة إ دم مدخيلو يعي إيه يطلرة الةالة مدخيلو عشما كمده يعمي
عشمما الهقطممة د عشمما ا طمملرة بداعممة اللضمملع اللممو ا همما بهممدكلم ةيممه ده ،عشمما القرممية ارممية مرعبممة اي مجاعممة ده
اله -عليه الةالة والسالم -بيقللا" :العه جد الذ بيهها وبيهم جه جم الةالةج ،ةمن تركها ةقد كفر" سهه اكلبا .
اي ممبا ث ممل "ةمممن تركهمما ةقممد كفممر" ،اي بهممات إعممداد "ةمممن تركهمما ةقممد كفممر" ،اي ك م وا ممدة عايشممة م ممم روك
مبيةممليي أو عممايي مممم روعممة مبدةممليي ،اي ممبا اهامعممة ايللممو مبدةممليي عشمما الممل يك وعاملممة ممعره عهممد
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الكلاة مي عارةمة تدلضمو "ةممن تركهما ةقمد كفمر" ،كمالم الهم -عليمه الةمالة والسمالم -ةمامهو ايممة الكمالم ده وم
ك

اسو خبطلرة الكالم ده وم ك ايااه اياه.

مثره الةالة يدربأ مهه اله صلى هللا عليه وسلم
مت" -عليممه الةممالة
اي إيلا همما لمما الهم -عليممه الةممالة والسممالم -لممه ممدي مرعممب يف اللممو تممره الةممالة بيقممل "مهمم ج

مام" الةممالة تقممام "مث آمم جمر رعمال ةيجةملوو للهمماس .مث أ طلم جمق معممو برعمما معهممم ممزم مممن
والسممالم" -أ آمممر للةممالة ةدقم ج
طممب" مملل اله م -عليممه الةممالة والسممالم -بيقممل إيممه مث أ سممب "إي امملم م يشممهدو الةممالة" أرول للممو تركمملا

الةالة ،أرول للو مبيةللن "ة ج ور ج عليهم بيلهتم للهار" صحي مسلم.
وافت ادام احلدي ده الت إيمه ده الهم -عليمه الةمالة والسمالم -االما إ مثره الةمالة ده لمل يعمي سمم إ مه يقدلمه
يب ليه يبقى مثره الةالة ده عام ر ا ليمة السمر ا ية لمل اتسمابت يف اهسمم سدقدلمه سدملتمه ،مثره الةمالة ده لمل
شر ة وس تره الةالة يف اادمم سيدمر اادمم يبقى مرم ميلت.
يب اله ليه مقلي آيد الهاس للسيلل قدله ليه اا أ راه ما أادللن الت سبحا هللا اللمو بيدقدم ده بيفرم
عثدممه ملعمملدة وبيدممدةن يف مقممابر السمملمو إيمما اللممو بيدحممر ده الهممار بدحللممه لرممماد والرممماد بيط م  ،كممإ اله م -عليممه
الةالة والسالم -بيقل ا ها م عايزين عسده معامل وو وم ميت ،واللو بيملت مثره الةالة مالئكة العمذا بدعذبمه
ممل القممرب إي يمملم القيامممة كممإ اله م –عليممه الةممالة والسممالم -بيقممل مممي عممايزين ممدي مالئكممة العممذا يف مقممابر

السلمو يرول بعيد عهها ،كإ اله -عليه الةالة والسالم -بيدربأ مهه و وميت مي عمايزه معمامل مو وميمتَ ،تيلملا
أوم مما ده ي مملم القيام ممة ل مما ي ممرول للهم م -علي ممه الة ممالة والس ممالم -يقلل ممه ا ممفعلو اي رس ممل هللا الهم م -علي ممه الة ممالة
والسالم -سيعم إيه سيشفعله وم سيقلله سحقا سحقا ،بعد كده الت.
يب ليه اله اا أ ر عليه بيدمه مما أ راهملن سمل بم  ..ليمه سمل وبيدمه كمما عشما مفميي أ

كمر يف اادممم

تش إ كا سها ةيه وا د مثره للةالة يعي الفروض إ الهاس تهسى إ ةيه بي آدم كا مثره للةمالة وسمطها ،إ مدم
مدخيلو اي مجاعة يعي إيه مثره صالة ةهمدلا من احلدي ده يعي إيه مثره صالة
لدعرل ايمة الةالة اعرل كيب ةجرضت

عممايزين تعرةمملا يعممي إيممه صممالة

مملةلا الةممالة د اتفرضممت ةممو

مملةلا الةممالة د عشمما اله م -عليممه الةممالة

والسممالم -اييممدسا يممدسا إرا ك م تكمماليب الممدين زلممت لله م -عليممه الةممالة والسممالم -إم الةممالة اله م

لعلهمما

عشا اييدسا ،ك تكاليب الدين اللو ادساله عربي إم الةالة اله يدسا من ربها مبا رة -سبحا ه وتعماي -عشما
تعرل الةالة برتةعا اد إيه عشا تعرل الةالة د سدية من ربها ليا وليا اد إيه.
اله -عليه الةمالة والسمالم -لمم يف ر لمة العمراك لمم سمبم مسماوات كم مسماء يقابم م ويقابم مالئكمة وبعمد كمده
يطلم القام اكعلى حلمد مما يف السمماء السمابعة اابم إبمراسيم ا ليم -عليمه السمالم -سميدمل إبمراسيم سملم علمى الهم -
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عليه الةالة والسالم -ده أعلى مقام وص ليه بشر يف الداريخ بداع البشرية وبعمد كمده الهم يرتفمم كمما ةمل السمماء
السممابعة ةممل البيممت العممملر لقممام ع يةم إليممه بشممر يف مثريممخ البشمرية ،يرتفممم حلممد سممدرة الهدهممى وسهمماه يشمملل سممدرة
الهدهى الرسيبة ،اهما ده د الش رة اللو على ل اههة أوما الش ر اللو عملا اههمة يبقمى مجالمه إيمه  ،إ ا كا مت
الشمماية اللممو طل ممة اممدام ل الشممقة مجاهلمما ممذس أوممما سم ادة الةممالل مجاهلمما إيممه ويشمملل عربيم علممى قيقدممه
ويشلل اههة -عليه الةالة والسالم ،-بعد كده عربي يقل لله اصعد اي مد يب اي عربي يقلله م..
عربي ده سدرة الهدهى امسها الهدهمى إل مفميي خململ ادهما لمم ةلاهما ،الهم يةمعد كو ممرة يف مثريمخ ا لمق ممي
البشمرية ممد يطلممم ةممل سممدرة الهدهممى يطلممم -عليممه الةممالة والسممالم -ويشمملل

مما الهمملر ويشمملل محلممة العممرن

ويشمملل جكدمما اكاممدار اللممو ربهمما بي م مرسم بكدابممة أاممدار البشممر ،يسمممم صمملت ص مرير اكاممالم بدمماعدهم ،اله م -عليممه
الةممالة والسممالم -يطلممم يف سممذا الكمما الممذ ع يةممعد ةيممه بشممر وم خملممل مممن اممت سممدرة الهدهممى ويممل و هللا إليممه
للةالة.
َتي بقى يبقى الةالة د ايمدها إيه وربها يقلله  50إل ا داك مخسو مخسو سديمة ممن ربهما ابم أ

ففهمم هللا -

سبحا ه وتعاي ،-يب اير لل مها مخسمو سهاكم اممىت و شمر اممىت و سمعى علمى رراهما اممىت بم

صملو و ملل

أمل سخليلا ياتا سهلة اد إيه اي مجاعة اللاب اللو أو و إي مد -عليه الةالة والسمالم -ةيمه للةمالة بيعرةهما
يعي إيه صالة ،بيعرةها يطلرة الةالة ،بيعرةها عظمة الةالة.
اللو مابيةليي مابيحبي ربها ،مخ

ملاعيمد بيهما وبمو ربهما كم يملم مابدةمليي مماتقللويي حببمه ،الهم بيممدلا إيمده

ك صالة عشا يعااده لل إ ت زعت إيمده يملم القياممة سدمدلمه إيمده سمل اللمو سيهزعهما ،ربهما دلملا بيهاديما بكمرة
إ ممت اللممو سدهاديممه يمملم القيامممة لممل إ ممت ممالبيدي ممداؤه ا ممارده مممي سيل م

ممداءه بكممرة والعيمما لهلل ،عممايزين فممل اي

مجاعة عايزين عرل يعي إيه صالة
ريد عم

لار مم مثره الةالة

أمل سكمم المرة اهايممة إ

ماء هللا أمل كهممت ملو المرة د أتكلمم عممن مثره الةمالة والممرة اهايمة عمن "أتممدرو بمو يممد

من أالم " أتكلم عن ا شلع يف الةالة ولكن الرة اهايمة
إ

هللا -سمبحا ه وتعماي -يملم  28اللمو عما ده سهدقابم

ماء هللا وسهمدكلم لسمه عمن اللمو مفمر و يف الةمالة واللمو بيةمللا علمى سمطر وبيسميبلا سمطر ولكمن ا مارده ابم ممما
كم م اللضمملع ا ط م الممرة اهايممة إل ةيممه ملس عهممدسا أسممةلة كد م ةيممه ملس بدقممل

كلهم مبيةللن ،ووا د بيقل أمل لارر ،ووا مدة بدقمل أمل بعمم ملبقمات أصملو ارا

يممب أمل أعم م إيممه أمل أصممحايف
أامب بمو إيديمه ارا

ووا مد

بيقل الةالة تقيلة على ال
وماليو بيقللملا الشمكلة ممي تمره الةمالة الشمكلة عمدم الثبمات عليهما ا هما أيسمها إ و ا هما كمم أيسمها ،وا مد بيقمل
أتلضمى ارا

اللضمملء تقيم علمى الم وأيلممم احلمذاء وأيلممم الشمرا  ،ووا مد بيقممل أمل كم مما أصمملو حيةمملو مةمميبة

إ ت اي راع إتق ربها ال أمل ك ما أصلو ربها يفدحهايل ممن كم اكبملا  ،ملل الشمكلة عهمده يف إيمه إ مت عايبهما
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يف الةالة سبحا ا اير  ،ووا د يقل أمل لا بةلو دمالو برتول يف اليممو والشمما حبم

إ

مرام إ أصملو أصمال

ةبسيب الةالة ،ووا د يقل أمل مهلم الد يا اللو أمل ةيها يالص مت مهها..
ووا د يقل أمل لارر يف اللو أمل ةيه ،ووا د يقللما أعمم إيمه اي عمم الشميخ مشمغل وهللا مشمغل يف اممدحماملت ويف
الد ارة ويف السةلليات مشغل أسيب إيه عشا أصلو أسيب إيه  ،ووا د يقل حب
ببقممى بدقطممم بم

بدقم علمى الم سماعة ار ا

مممي اممادر ،مسعدهمما مممن وا ممد بيقممليل أمل مشمميت سمماعة صممالة اهمعمة يف الشمملارع ا طبمماء ممغالو وأمل

مفطلر ممن البكماء يف الشملارع وايمد الشمارع رايم عما فسمو أديم اهمامم ،ممي عمارل أديم اهمامم ،ممي عمارل
أدي اهامم مدخيلو اي مجاعة ك ده معهاه إيه ك ده...
عممايزين الممرة اهايممة عمم

مملار مممم مثره الةممالة ،عممايزين الممرة اهايممة عمم

ملار إ ممت مبدةممليي ليممه مممي عممايز تهمملر

ياتا للةالة ليه مي عايزة تسد ي لهداء ربها ليه الةالة تقيلة على البا يب احل ايه
ا ت مي اادر تةلو ليه
ولكممن الممرة د سهايممد عممزء وا ممد مممن الرو ممدة إل ميممهفعي قفم الممرة د مممن لم ممما مليممد أيطممر عممزء يف الرو ممدة
رو ممدة اللممو بيةمملو علممى سممطر ويسمميب سممطر ،رو ممدة اللممو بيقللمما مممي اممادر أصمملو أمل سسم لا سم ا وا ممد :إ ممت
عارل إ ت ممي امادر تةملو ليمه  ..آه إل أمل الم ةاسمد ،ك ده إ مت البما مليما يم  ،آه يبقمى إل أمل مشمغل ..
ممممك ده إ ت ككن جييلا دور برد تهام يف السرير أسبلع والد يا مبدقفي وم اعة.
أوما أمل مبةليي ليه إ ت عمارل إ مت مبدةمليي ليمه آه إل ما ممي مدعملد علمى الةمالة ..إيمه سمل يف اريمر إ مت
عممايز جتيبلممو إ ترك ممو للةممالة بس ممبب إ مممي مدع مملد ! يممب أديمما دليم م

آه ،رمرمما الل ممو ةممات ده ص مممت وم

مةمدي  ..صمت بعا ارا ما أصمي أسدغفر هللا العظيم وأتل إليه..
اسممدىن بم

ماتسممدع لي عليما صمممت رمرمما اللممو ةممات صمممت كمما الههممار  17سمماعة والممد يا ممر ملر يف عممز الةمميب

والهمماس ريقهمما سيممملت علممى بممق ميمماه مممن بعممد الف ممر بممهص سمماعة للظممبط اممدرت تةمملم ارا  ..ربهمما أعمما و احلمممد هلل،
يب واللو ادر يةلم  17ساعة يف العطي مقدرن يةملو ركعدمو الف مر يف مخم دامائق وسمل صما و ! إ مت عمارل
علده إ ا تةلو.
إ ت ادرت تةلم ليه إل ا اتعلدت من وإ ت عهده  7سهو إ ا تةلم إيا دن و

عشمما ك ممده ال ممرة اهايممة س ممهكلوم اكم الل ممو بدقممل أومد مابية ممللن سقلهل مما مرام علي مما الش ممكلة م ممي يف أومده،

الشممكلة ةيمما ،إ ا كمما لا مهما مممي اممادرين يسممدمروا علممى الةممالة ةإ ممت مممي اممادرة تسممدمر علممى إ مما إ ممت تم مريهم

للةممالة ك م مممرة وتدممابعيهم يف الةممالة ك م مممرة ،كفايممة مممرض امسدسممها اللممو عهممدمل و لممب احللممل السممحرية ،اللممو
سدقل علر مابيةليي سهكلمها الرة اهاية

هللا -سبحا ه وتعاي.-

مفدال الةالة سل الدعلد عليها
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إيا الرة د مسم لة ارا أتعملد اي مجاعمة أتعملد ارا

أتعملد علمى الةمالة ارا

اللضملع تع املد ،سددعمب ملية وسدايمد

يمد للما المدكدلر اهمرال بيبقمى يف اهامعمة ممدرس مسمماعد يفرم يلمب علمى الراكممز ا يمة يسماعد يف العمليممة د
 200عهيممه ويف العمليممة د

 300عهيممه حلممد مممايقلم امما م وسممطه علممى الكدممب سممهة وا ممدة يف الممدكدلراه يبقممى معمماه

دكدمملراه يفممد عيممادة يعمم العمليممة

 10000عهيممه افممزة ،صممرب سممهة وبعممد كممده افممزة يف ياتممه ،الممب الثا ليممة العامممة

تعاي اي ةة رول اي ةة ،واد يف ث لية عامة ،اللاد يةرب على الكدا يدي سهدسة لوية مرتمب مث وضمم مث صمرب
سهة واتعملت قلة يف ياته..
إ ت لل صربت لية سدبقى قلة بم

قلمة يف مةم ه ممي قلمة يف المد يا ،المرأة عمت للهم -عليمه الةمالة والسمالم-

االدلممه أمل عهممد صمرع ااهلمما اصممرب ولمما اههممة اصممرب
ملافلمما ياتمما ،إ ممت سدةممرب ربممم سمماعة بم

ممل احليمماة مممد احليمماة علممى الممرض وليمما اههمة ،الممرض اللممو

وليمما اههممة إ ممت سدةممرب عشممر داممايق وليمما اههممة ،الةممحابة يف تبممله

مشلا  1500كم عشا اههة إ ت سدةرب ربمم سماعة ومثيمد اههمة يمب أتعملد ارا
أتعلد ارا

وأعلد أومد ارا
و

ركمز معمااي يف الكمالم العملمو بقمى

وأتعلد مم علر ارا

يطلات الدعلد على الةالة:
 -1أو ما اك ا أي

اتهفو والم من مكا ا

لل الت اللات بداع الةالة ساعدو مي سدةلو ،اي مجاعة صالة اهماعة أيب من صالة البيت ألب مرة ،اللا مد لما
بيمممرض وبيهممام يف البيممت بيعممرل إ صممالة اهماعممة أسممه وأكثممر تش م يعا ،ل م إ لممل احملمماةظ دعمماه يف بيدممه سدملممو
الفي

بله تقليل للهاس احلقلا احملماةظ ديلمي بيدمه ،ربهما ةدحلما بيدمه وإ مت مسمدهو بمده وإ مت مسمدهيهة بمده! يمال

إ ا تبقى ر الراع بداع السعلدية بداع احلمرم اللمو مىت وسمل ميمت اكبملا اتقفلمت يف و مه معرةملن يمديللا دثدمه،
معرةلن ىت يديللا يةللا عليه يف احلمرم يماةلا اي مجاعمة ،يبقمى أو
أي

اعمة عشما أتعملد علمى الةمالة أو مما ار ا

الم سب من مكا ا أمل مرم أصلو.
يب أمل مي اادر ،مي اادر إ ت عارل اللضملء ده بيدفدحلما أبملا اههمة الدما يمة بعمده مفميي أسمه ممن كمده،

إ ت عارل إ اللضلء ده العالمة اللو اله -عليمه الةمالة والسمالم -بيعرةما بيهما يملم القياممة إ ما مسملم ويمديلا
علممى احلمملض ،اله م سيعرةمما ارا

وصممالة إيممه اللممو إ ممت مسممددقلها ! سدمملد فسمما عهممهم سدجخلممد أبممد اربممدين يف

عههم بسبب إ ا إ ت مكس  10داايق! الووم.
كا يل وا د صا

كا رميلها يف الكلية وا هما يف سمهة مثلدمة كما عهمدمل امدحما امسمه البمانلللعو ،البمانلللعو ده ممن

أصعب امدحاملت كلية ب يف الست سهو ،ليلة اممدحا كا اليلم اللو ابله مطبق وماملمي ،عه الليلة بداعة
اممدحا اا م ميكن أملم عم ةه ا اهلة عم

ب اهلة اد كده واعد سمهرا للةمب  ،الةمب عيهيمه لفلمت مهمه

واعت رأسه نلا أيده دايلة من البا عشا تعم

اعة ط من مكا ه ةر يشمدم فسمه عمارةو اما ايمه املم ةيمه

راع يهام يلم اممدحا بداعمه املووم ،الشما ده دلملا دكدملر يف كليمة مب والعيمادة بداعدمه بيههما وبمو السم د اللمو
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ا هما ةيممه ده عمممارتو ،دكدمملر يف كليمة ممب ،امملووم مفمميي راااعم يهممام يمملم امدحا ممه ،لما ار ا أي و سممز فسمما والهلمما
الوومو مفيي راااع يقعد يف مكما وربهما بيهاديمه ميبقمان راعم وم يسمدحق يبقمى بمي آدم ،املوومو بيهما وبمو اههمة
صرب ربم ساعة وبيها وبو عههم كس ربم ساعة المو ا فو فسا.
 -2سخن فسا
يب اةرض لقيت فسو تقي أعم ايه مرة كهمت عهمب ما كمده وبيقمليل أمل مةملدي وبعمد كمده مسما الةمحب
واعد يقمرأ ،أمل مسمدغر سمل بيقمرأ يف الةمحب ارا وسمل مةمالن أصمال ،مص دايقمة لقيدمه امام وامام مالم جيمر علمى
مايل أمل علممت فسمو ممم فسمو لما أمامو الةمالة تقيلمة
احلمام واام مدلضو ومةلو ةبقلله إيمه اللمو إ مت عملدمه ده ا و

على ال أالم ةات الةحب وأامرأ ةيمه دايقدمو ،للد كيمد يف يمال دايقمة سدقمم عيمي علمى آيمة سدقملم مقلمما  ،يبقمى
مث

اعممة سمخن فسمما ارا

لممل لقيممت الةممالة تقلممت عليمما اةممد درس عممن الةممالة اةممد

ممريط عممن الةممالة ،أ

سممو د عممن الةممالة أو اةممد الةممحب واا مرأ يف أ صممفحة يف يممال دايقممة دايقممة و ممص دايقدممو سدالاممو ةيممه كلمممة
المدا عر على الةالة.
يبطت يف البا و
 -3ايطب فسا من الشيطا واوعى جابط

ممب اةممرض الشمميطا ضممحا عليمما ولقيممت ار ا وعممد واإلاامممة أاامممت والةممالة اتةمملت بعمما للهسممبة للسممدات

صالة اهماعة بداعدا اللو يعادهلا إ أو ما اك ا أي

تقطعمو ياتما ةملرا وتدلضمو وتقعمد علمى سم ادة الةمالة

سمهة وتممدعو ربهمما وبعمد ربممم سمماعة ر الرعالمة للظممبط ،وبعممد ربمم سمماعة تقمملمو تةملو الفريرمة ولممل
ربمم سمماعة تةمملو ال ا

صمملي بعيالمما كممما اي سممالم ،اي خبدمما يبقممى إ ممت كممده يف اللاممت ده كإ مما إ ممت صمملي يف اهممامم للظممبط بم ككممن
يكل أ سن ليا كما ..
يبقى إ ا احلاعة الدالدة اةرض الشيطا ضحا عليها وةات مص سماعة وم سماعة إم ربمم وم سماعة اوعمى جامبط ،اوعمى

تي س ،ايطب فسا من الشيطا  ،اوعى الشيطا

طفا من ربها ،ايطب فسا من الشيطا والم وا دفو وكمم

اوعى جابط.
 -4لل ةاتدا صالة اوعى تسدسلم وكم
ب أمل اةرض بقى يف يلم اتشاكلت مم مرا  ،وم لقيت ةيه مادة ماجنحدي ةيها وم اعمة ربهما يمه حكم مجيعما اير
بربكة صالتها وعبادتهما ،أو يف يملم ممن اكايم مسعمت يمرب و مي ماصمليدي ا مارده مث يملم يمالص واعمت اي عمم احلماك،
الشيطا بعا عايلا مي الدلا إ ا مي سدقدر اللاه ك سقدر الله ك ،اللدلكم دللا عجمر لل أسلم محار عممر مما

أسلم عمر ..بقى يليفة السلمو.

ك مي سي س ،اوعى تبقى عام ر اللو مب

عالبية بيرا لا عه عليها قطة و امام ملر يسمدحمى يف بركمة الطمو

واا ماسو لظت لظت ،اوعى اوعى امسا فسا والم واوعى ابط.
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وا ممدظم وبعممد كممده بقممى ممدكلم علممى اللممو ةممات ،الممرة اهايممة

كم م ب م
يممب واليمملم اللممو عممداه مدفكممرن ةيممه دلمملا و
سهممدكلم اللممو بيشممر مخممر م مايهفعللن صممالة  40يمملم ةعممال وم إيممه الممرة اهايممة سهممدكلم يممب الةممللات اللممو ةات مت
وا م

سهو اللو أمل ماصليدهمي أعلضهم ارا

 -5الهقطة ا امسة بقى
يعي إيه

ومرم أصليهم وم ةيه ريقة مث ية يبقى د رابم قطة.

م فسا

م فسا

 صالة اهماعةصممالة اهماعممة ! اي عممم بقللمما مابةممليي ،وهللا العظمميم صممالة اهماعممة أسممل عليمما  100مممرة مممن الةممالة يف البيممت
وسدسم ومهلا الةممالة والس م د بقممى لممل اابلممت ةيممه صممحبة لمملة ،وم اتعرةممت علممى وا ممد ،وم لقيممت وا ممد صمما با
بيةمملو ،وم لقيممت مميخ بيقعممد مق مرأة واعممدت معمماه ربهمما سيثبدمما يف الةممالة

هللا سممبحا ه وتعمماي يبقممى ص ملو يف

الس د د من صالة اهماعة.
 امسم درس عن الةالةيب احلاعة الدا ية اللو أ

م فسو بيها امسم درس عن الةالة ك

لية ،امسم ك يملمو تالتمة درس عمن الةمالة،

تفر سخن على ل  ،تفر مشحل على ل .
 لل وا د صا با بيةلو ويليه يش عايممب احلاعممة الدالدممة مملل وا ممد صمما با بقممى مابيةممليي و م علا بعممو أو ك بممالن أ سممن تلاعمملا بعممو ،مملل
وا ممد صمما با بيةمملو ويليممه يشم عا يبقممى كممده د أ سممن ،مملل وا ممد صمما با بيةمملو ويليممه يشم عا ،اللممه
تدة بيا ك صالة وتقليل اتق هللا وتقلمي ومدسبهيي إم لا تد كد إ أمل امت وأصحيا الف ر وتةحيي الف ر.
اي إيلا ها اللضلع مي لعبة د امسها معركة الدعلد لمل اتعملدت علمى الةمالة يمالص معمدن ةاضملا لم معركمة إيمه
سمما معركممة إيممه ا شمملع يممالص سممو معركممة الدعمملد د اكوي بعممد كممده اتعمملدت بقممت معركممة ا شمملع بقممى بهممدكلم يف
ةردوس أعلى وم أصحا ميو ،إيا الدرس بداع الرة د بهدكلم يف عهة وم يللد يف عههم والعيا لهلل.
ي ما ة
إيلا وأ بايف يف هللا م أريد أ أ ي علميكم ولكمن ةعمال وأمل عمايلكم اي مجاعمة واكدشمفت إ أمل ةيمه كمالم كديم مهمم
عدا عايز أالله وةيه أ ادي يف لاية ا طملرة عمايز أالهلما وةيمه معما يف لايمة ا طملرة عمايز أالهلما ،أمل ةكمرت إ ا هما
جنيمب ميمت ا ممارده أو دةمرل أو يملت ممد ممهكم وحنطمه سهمما ا مارده و بمدأ ممدكلم ممم بعمو ،دممد كفمن وا مد وجنيبممه
و شمملول سهعم م إيممه شمملل اي مجاعممة عمميي إل أ ادي م تممره الةممالة والقممرب مرعبممة مرعبممة ،ةممالرة اهايممة

هللا

كم اهزء الدا من لر ياتا للةالة دقاب مم بعو الرة اهاية.
وعلممى ةكممرة اي مجاعممة أمل رعممال مممهكم إ اللممو يبقممى ااعممد ا ممارده ممص السم د بم

أمل رعممال مممهكم مهممما كمما ا همما

اكمة مابدةليي لل اللو ااعد ا مارده ألفمو وا مد اكممة ماليمو مبدةمليي ،الهةملرة ةيهما مخسمة مليمل سماكن ،مخسمة
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ا همما مرم الممرة اهايمة كم وا مد مممهكم جييممب معماه وا ممد المرة اهايممة مدقمملليي بقمى الممرة أصم

ظممرول ومممي ظممرول ا همما مسممدمرين ،أمل الممرة اهايممة إ

مماء هللا سدي مملا

هللا سدالاممل سهمما

هللا -سممبحا ه

وتعاي.-
يبقممى إ ممت كممما تي ممو وتسمممم ديهمما وتممدعلم ديهمما وتفهممم ديهمما وتلاص م الطريممق لممديها ومممدقطعي الطريممق إم إ
وعدت عبادة أوي من عبادة إ ا إ ت تي و ارر درس ،لل عهده عبادة تقر بيها من ربهما أوي ممن المدرس اعملهما
وربه مما يعيه مما وأمل ةر ا ل مما وربه مما يعيه مما عل ممى أ عب ممادة تعمله مما اير تلص مملا لربه مما ولك ممن مدبق ممان ااع ممد يف بيد مما
مبدعملي اعة ومد يي.
اب ما تةلو العشاء سهدفرك على القطم ده مم بعو وسهعيي بقللبها ممم القطمم ده ممم بعمو أمل سسمكت دلملا اي
مجاعة ولكن بةلا على الهاظر بةلا على الهاس اللو رعليها مدقطعمة وراحيمة تةملو ،بةملا علمى الهماس اللمو بدةملو يف
اهليد ،بةلا وعيشلا مم بعو و طفو الهلر كده و عيي بقللبها مم الشاسد اللو سهشملةها دلملا عشما قملم ةملو
العشاء وا ها مكسلةو من فسها دللا .
اي ايلا

بعا فدلا الهماظر د  ،ملةدلا مهظمر السملمو اللمو بيةمللا يف الطيمارة والغمر اكوروبيمو واافمو سيد ههملا

مممن الهظممر بدمماعهم ،ممفدلا مهظممر اللممو ممماتلا ومهمما سمماعدين ،ممفدلا مهظممر اللممو رعلمميهم مقطلعممة واللممو مبسممو رعلممو
صهاعية ويلعيهها عهبهم ومها بيةللا ،فدلا مهظر اللمو ايديمه امتهمو مقطملعو ورعليمه امتهمو مقطملعو ،مفدلا مهظمر
اللممو ملهمملن ممص ادمما أصممال ،سممل سممدر وايممدين وبم
مهاظر مث ية كد يعي إ ربها أ

إ

ووااممب بيم م الهمماس وراسممم ،ممفدلا الهمماظر د ايمجاعممة ،وةيممه

اء هللا جنيبها الرة اللو عاية

هللا..

يعي الهاظر تقطم القلب ومهظر الس د والهاس بد ر عليه ،ايتر اللبها سد ر علمى ربهما بعمد كمده ايتمر سهعمرل
ايمة الةالة بعد كده ايتر سمهح

للهماظر بداعمة الهماس اللمو وايمدين أ فماهلم عهمبهم يف الفيمديل اللمو اتفرعهما عليمه

ده ،و طبق ك وا د مهها مم روعده ومم ومده كده .
دعمماء ا ا ة
اللهممم ارر اكمممة كلهمما ممب الةممالة ،اللهممم ارر الشممبا مجيعمما الةممالة اير  ،اللهممم إمل سممدغفره مممن ك م صممالة
ضيعهاسا اير  ،اللهم اير

بب الةمالة إي مبابها وإي أممة بيبما كلهما اير  ،اللهمم نبدهما علمى الةمالة مىت لقماه

اير  ،اللهممم ارراه مما الةممالة الم م ترضممى هب مما عه مما اير  ،اللهممم ارراه مما ا شمملع يف الة ممالة اير  ،اللهممم م ارمه مما م ممن
اللالل بو يديا ما أبقيدهما اير  ،اللهمم م ارمهما ممن أ كمل ممن الفمائزين دهمة الةمالة يف الفمردوس اكعلمى اير ،
اللهممم اسممد الشممبا والفديممات إي الةممالة ،اللهممم اسممد الرعمما والهسمماء واك فمما إي الةممالة ،اللهممم بممب الةممالة إي
الل اكمة اير  ،اللهم رد اكممة إي ديهما ردا مجميال ،اللهمم رد اكممة إي ديهما ردا مجميال ،اللهمم رد اكممة إي ديهما
ردا مجيال برمحدا اي أر م الرامحو.
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سبحا ا اللهم وحبمده ،أ هد أ ه م إله إم أ ت ،اسدغفره وأتل إليا.
مت حبمد هللا
اسدوا الدرس للهشر على الهت يف اسم تفريب الدروس يف مهددايت الطريق إي هللا وتفرللا سها:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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