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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
يف أحد السوبر ماركتات يف الدول الكبرية  ،عملريوا مسرياب ة مامريد مريدا إنريه قريدام دقي تريب بري  ،الريدقي تب دول متريا
جمان ،وقدام السوبر ماركريت بكريل احلامريات اللريي يريه متاحرية
لي إن متشي يف السوبر ماركت كله وجتيب كل حامة ً
عال.
ومفتوحة ،املهم إن تلحق خالل الدقي تب دول اتخد كل اللي نفس يه ،وعملوا املساب ة ً
كنريريت بتشريريو ازاي النريرياخ خريريالل املسريرياب ة دي مريريري ريرية وبيعريريي مري أول حلظريرية آخريرير حلظريرية ،ويروحريريوا علري احلامريريات
الغالية واملوابيالت واآيباد والكمبيوترات وايخدوا كمية كبة مدا مريدا ويرمري وطري ويريرو ات وجييريب وهكرياا ،مري
عايز يريح اثنية ،م

عريايز ييريي اثنيرية مري وقتريه؛ إلنريه عريار إن كريل اللريي قدامريه دقي تريب بري  ،ويريرو وييجريي وجييريب،

هو عايز يعمله ووق مغم عليه م شد التعب.
لدرمة إن مبجرد انتهاء الدقي تب كان ماب كل اللي َّ

ده ليريريه؟ ده إلنريريه مريريدري ل يمريرية اليفانيريرية يف الريريدقي تب دول ،وقريريد إيريريه إنريه قدامريريه احلامريريات املاديريرية اللريريي بي ريريدر إنريريه ينهريريل مري
خالهلا وجييب ،وماب آخره وما وت

اثنية يندم عليها بعد كده.

ملا رمعوا يكلموه بعد كده قالوله اي ترى بعد الدقي تب دول كريان يريه حامرية نفسري جتيبهريا ومركريز عليهريا وأ؟ قريال أ أن
كنت حمدد هديف كوي

قوي ،وكنت عامريل إدار للريدقي تب دول كريوي

قريوي ،وعريار مبجريرد مريا تبريدأ الريدقي تب هريرو

ب وأعمل ايه وأميب ايه ،في خالل الريدقي تب دول مبريت كريل اللريي نفسريي يريه!! ريده واحريد كريان مريوق

مرير حامرية

معينة يف الدنيا.
هلل امليفل اأعل اي مجاعة ،ملريا نشريو شريهر رميريان ،الفرصرية السرينوية 30 ،يريوم قريدام  ،رصرية ربنريا -سريبحانه وتعرياى-
بيديهال علشان تكون م أ نياء اآخر  ،ايما نخ مري أصريحابنا كانريت بدايرية تغيريةهم مري رميريان ،مري بدايرية إدراكهريم
لكل اثنية يف رميان.
ونخ اتنية ممك تكون بتسمعين دلوقيت كل رميان بيعدي زي اللي قبله م

ة تغية ،وي ولَّري هيكريون إيريه ادديريد يف

رميريريان اللريريي مريرياي؟!! ادديريريد إنري تريريدري قيمريرية كريريل اثنيريرية يف رميريريان ،كريريل حلظريرية يف رميريريان ،وتبريريدأ ط ري وقتري وتريريديره
بشكل كوي
كوي

مدا مدا مدا ،زي الشخص اللي كنا بن ول عليه إزاي كريان عريار وحمريدد هيعمريل ايريه وهريةو جييريب ايريه

قوي.
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حلظات مهمة يف رميان

عريرياوزي نعمريريل إي ريريه؟ عريرياوزي نفتكريرير ح ريريدي رسريريول هللا -ص ريريل هللا عليريريه وسريريلمَّ " :-
إن لِري ريربِكم يف َّأايِم الري َّريده ِر نفح ريريات

تعرضوا هلا لع َّل أحدكم أ ْن تُصيبه نفحةٌ ال يش
َّ
مهمة يف رميان.

بعدها أب ًدا" رواه ال ربا يف املعجم اأوس  ،تعريالوا نشريو حلظريات

 .1أوهلا حلظة رضا.
رسريول هللا -صريريل هللا عليريه وسريريلم -بيعلمنريريا إن ربنريا بيجعريريل يف اأايم املباركرية زي رميريريان و ةهريريا حلظريات يهريريا نفحريريات،
النفحة دي ممك تكون يف حلظة.
ممك تكون حلظة توبة ،ممك تكون حلظة رضا ،ممك تكون حلظة عتق ،ممكري تكريون حلظرية بريراء مري النريار ومري النفريا ،
ممك تكون حلظة تح ،ممك تكون حلظة إمابة للدعاء يُستجاب يه كل اللي إنت بتدعيه وربنا ط ل كل أماني .
ملريريا تشريريو نفري

ريل أحريريدكم أ ْن تُصريرييبه
احلريريدي اللريريي احنريريا بنريريتكلم يريريه ورسريريول هللا -صريريل هللا عليريريه وسريريلم -بي ريريول" :لعري َّ

نفحةٌ" حلظرية رضريا " ريال يشري

كده إال ويُهدى للتوبة ،م

بعريدها أبري ًدا" خريال

هي يف ش اء ،خال

ربنريا –سريبحانه وتعرياى -رضريي عنريه ومري
ل يش

هي ري يف معاصريي أبري ًدا بعريد

بعدها أب ًدا ،دي حلظة ماتفوهتاش ،حلظة رضا.

 .2الن ة التانية حلظة توبة.
مهم قوي بدل ما ت ول وأن داخل رميان اي عم أن ايه هتوب وخال  ،أ ،م املشاري الرائعة مشروع التوبرية اليوميرية،
إنري تب ري مري قبريريل رميريريان مري واحنريريا بنسريريتعد يف اأايم دي جمهريز لنفسري قائمريرية هريريم الريريانوب اللريريي عنريريدي اللريريي إنريريت
نفس تب لها ،مهم إن احنا ننتبه ل يية خ ور الانوب واملعاصي ،اعمل توبة يومية ،كريل يريوم بنريب كريل يريوم
دما

ريه يف

إن تتوب منه.

 .3حلظة براء .

ِ
يومريريا يف
مهريريم ق ريوي حلظريرية ب ريراء  ،حلظريرية ب ريراء ازاي؟ حريريدي رسريريول هللا -صريريل هللا عليريريه وسريريلم" :-م ري ص ريلَّ َّأ أربعريريب ً
مجاعة يد ِر ُي التَّكبة اأوى ُكتِب له بر ِ
اءاتن  :براء ٌ م النَّا ِر  ،وبراء ٌ م النِفا ِ " حسنه األبا .
شو اي أخي ملا بتشو حلظة واحد مظلوم ومريتهم يف قيريية معينرية ازاي حلظرية الريرباء بيب ري رحريان بيهريا ،طيريل ب ري لريو

واحد ه َّريو اللريي اريال لنفسريه وايخريد حلظرية بريراء  ،هيب ري حلظتهريا عامريل ازاي؟ قريد إيريه المنريا نفسرينا بريانوب كترية ،وقريد ايريه
رميان قدامنا رصة يومية للرباء و رصة للعتق م النار.

 .4حلظة عتق.
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إن ِ
ملا تشو حدي رسول هللا -صل هللا عليه وسلمَّ " :-
هلل يف ِ
كل يريوم وليلرية عُت رياء ِمري النَّريا ِر يف شريه ِر رميريان" رواتريه
ث ات ،قدام  60رصة يومية للعتق م النار يف كل يوم وليلة.
أصبحت أُشريهدي وأشريه ُد محلرية ِ
عرشري ومالئكتري
اللهم إ
ويف أبكار الصبا واملساء" :م قال حب
يصبح أو ميسي َّ
ُ
ُ
وأن حمم ًدا عب ُدي ورسولُ أعتق هللاُ ربعه م النَّريا ِر مري قاهلريا م َّرير ِ
ومجي خل ِ أن أنت هللاُ ال إله إال أنت َّ
تب أعتريق هللاُ
ريالاث أعتريريق هللا ثالثريرية ِ
أرابعريريه ريريعن قاهلريريا أر ًبعريريا أعت ريريه هللاُ م ري النَّريريا ِر" رواه أبريريو داوود يف سريريننه ،ت وهلريريا أرب ري
نصريريفه وم ري قاهلريريا ثري ً
ُ
مرات ،أعت ه هللا م النار ،ر يومية يف كل يوم وليلة.
 .5حلظة تح.
م اللحظات ادميلة حلظة تح ،نخ كتة مري اللريي ربنريا ريتح علرييهم يف ال ريرآن ،و هريم ال ريرآن ،وحفري ال ريرآن ،وتريدبر
ال رآن ،كان بدايتها حلظة ،حلظة تح ربنا تح عل العبد بيها.
 .6حلظة إمابة.
مري اللحظريات ادميلرية حلظرية إمابريرية ،وإنريت بتف رير أو وريول مريريا إنريت صريام ،مري اللريي دعريريواهتم ال تُريرد دعريو الصريائم مريريا ل
يف ر ،مهم مدا إن تنتبه لكل اثنية يف رميان.

ِع

متعة كل حلظة يف رميان

يف النهاية اي مجاعة عاوزي نتكلم ع العنوان الرئيسريي لكلمتنريا ،انتبريه ط ريور كريل حلظرية يف رميريان ،اسريتغل كريل اثنيرية يف
رميان ،اهتم كوي
قبل ما ط

قوي قوي إن تكريون مرتريب أولوايتري مري قبريل مريا طري

يف رميريان ،وحمريدد أهريدا

كريوي

قريوي

رميان.

تعي متعة كل حلظة يف رميان ،اي ترى هتكون اللحظة اللي هتُعتق يها رقبت مري النريار؟ اي تريرى هتكريون ه َّريي اللحظرية
اللي هتاخد يها براء م النفا ؟ اي تريرى هتكريون ه َّريي حلظرية الرضريا اللريي ربنريا هةضري عليري ريال تشري بعريدها أبري ًدا؟ اي
هي حلظة اإلمابة اللريي ربنريا هيسريتجيب يهريا كريل دعائري ؟ وال حلظرية الفريتح اللريي ربنريا هيفريتح عليري يهريا يف
ترى هتكون َّ
دين ودنياي؟

عايزي اي مجاعة نعي

السنة دي إن شاء هللا مري رميريان واحنريا مسريتعدي ومسريتغلب كريل حلظرية يف رميريان إن شرياء هللا،

رميان قرب يال ن رب اي مجاعة ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرخ للنشر عل النت يف قسم تفريغ الدروخ يف منتدايت ال ريق إى هللا وتفيلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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