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السالم عليكم ورحة هللا وبركاته
وسالما على عباده الذين اصطفى ،أما بعد:
احلمد هلل وكفى ،وصالةً
ً
كناا ماارة داعادين ع اعااة مموعاة ماان اعضااوة ماا بعاان كاده لواحااد منناا بي ااو  :أان أعاارو واحاد ا بيطَلَّاا كاال يااوم
تسعني ألف جنيه هلل ،تسعني ألف جنيه بيدعم بيهم الناس كده ،لأان لاكر االنبهار اللا حصال مان النااس اللا داعادة،

واحد دا هاو لاني الراجال داا دا أان نفسا أ اوز ،واحاد داا أان عناد مااكلة ،وواحاد داا أان نفسا أتعارو علياه،
عارلني ع اعة الواحد لَ َّكر يف إيها
دلااس ساابهللاان هللا الراجاال دا بيطَلَّااا تسااعني ألااف جنيااة كاال يااوم لناااس مايعرلهااا  ،مااا بيهللابهااا  ،مفاايع عالدااة عا فيااة
بينهااا وبينااه ،أومااا الراجاال ده بيا إاد إيااه لااوالدها أومااا الراجاال ده بيا إاد إيااه حلبايبااها إذا كااان دا كرمااه علااى الل ا
مايعرلهو وما بيهللابهو  ،أوما كرمه على أحبابها
إذا كان هذا عطاء الرحن ملن ال حيب لما ابلك بعطائه ألوليائه
حَ ُن ُودًّا" ماارمَ ،96:ساايَ ْج َع ُل ََلاُ ُام الا َّار ْ َٰ
" َساايَ ْج َع ُل ََلاُ ُام الا َّار ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا ع اعااة هااو دا املع ا الل ا إحنااا هنعاايع معاااه يف هااذه
احلل ة إبذن هللا سبهللاانه وتعاىل.

ودا ،الاارحن ،الاارحن دا اللا َا َّرق الناااس كلهاام
احلاجااة اللا أان عاااياب انضااد ابلنااا منهااا األو إن مااع ساايجعل َلاام هللا ً

رحات ،مسلم وكالر ،ائا وعاص  ،صغري وكبري ،الل رحته ردس الدنيا كلهاا أوماا هيعمال إياه حلبايباها أوماا ربناا

إد لبيال جياتإ َّ
هيعمل إيه حلبيباها ملاا هياد حلبايباه ب اى هياد إياها اللا َّ
وإد لكال ..اللا إد للكفاار ملياارات،
الر ْ َٰ
الل َّ
حَ ُن ُودًّا".
إد للدنيا للمسلم والكالر مليارات أوما هيد حلبايبه إيها " َسيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ

وها َّام ياااولوا
ملاا أم هنديااة بتهللاااب أوالدهااا اتولااد َلااا فلااني عُ ْما اتربعااس ابل رنيااة بتاعااس عينيهااا االتنااني ،تعاايع عاميااة ُ
ويتابرع َلم درنية ،إذا كان دا املخلوق ملا حيب أوما اخلالق ملا بيهللاب يعمل إيها
الر ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا".
تعالوا نعيع يف جنة دَا ْو هللاَ " :سيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ
ماذا لو أحبنا هللاا
سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
َ
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الر ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا" ،حل اة النهااردة ع اعاة كلهاا حاوالني كلماة واحادة باإ " ُودًّا" أان ماع هاتكلم النهااردة مااذا
" َسيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ
لااو أحبااك هللا ،ماااذا لااو أحبا إ
اك هللا ،أان هااتكلم بااإ عاان معا كلمااة " ُودًّا" عطاااء واحااد ماان عطاااءات حااب هللا ساابهللاانه
وتعاىل ،يع إيه كلمة ُودا واحد :حبًّا يف دلوب الناس لك.
تعالوا ع اعة ننبهر مباذا لو أحبنا هللا ،ربنا ملا بيهللاب بيعمل إيه حلبيبه ،يف كلمة الود بإ.

عطاءات هللا ملن حيب:
 العطاء األو  :حب يف دلوب الناسواحاد :حاب يف دلااوب النااس ليااك ،شاولوا يف األراار املنساوب إىل هللا -ساابهللاانه وتعااىل" :-مااا أدبال علا َّ عبا هد ب لبااه"..
أدبل علا ز ابلبابك كاده ملاا إناس ماشا تالدا مياة واحاد وادفاني تسايبهم كلهام و ار علاى واحاد باإ بعيناه ،ار
عليه هو تسيب الدنيا كلها و ر عليه..
ابال ب لبااه علااى هللا "إال أدبلااس عليااه ب لااوب الناااس أ عااني" ب لااوب الناااس
"مااا أدباال عل ا َّ عب ا هد ب لبااه "..ب لبااه جاااء م ا ً
أ عااني ،احلاااكم ملااا بيناااب انتخاااابت بياضااد  %50و %60ده لااو ناااب االنتخاااابت عضااد  %100الناااس كلهااا بتهللابااه
الناس كلها بتهللابه من دلبها بال أسباب.

إداله دلوب الناس ليها َّ
ب ربنا َّ
إداله دلوب الناس عنه إدَّا لربنا دلبه الل الميلك ريه لربنا إداله دلاب الباارية كلهاا،
عنه َّ
صفى لربنا دلب واحد -دلبه هو -لربنا ص َّفاله دلوب الناس كلها.
عه ع اعااة ااب دا ربنااا بيديلااه حااب الناااس يف األر

ااب شااولوا ب ااى يف السااماء ب ااى احلاادي عاان الن ا -عليااه

االان لأحباه داا ليهللاباه جربيال ي ينااد جربيال
الصالة والسالم" :-إن هللا إذا أحب عب ًدا اند جربيل إين دد أحببس ل ً
اس عا إ
يف السااماء" صااهللايا البخااار  .السااماء وها مفتوحااة داادام دلااود ع اعااة املنباار علااا ال لااب لااو إنا إ
اس ربنااا
بيناد يف السماء إنه بيهللابك دلبإك هيتخلا هتمويت إ
إنس ساعتها.

اند يف السماء وهلل املثل األعلى األب ملا بيهللاب ابنه نفسه الناس كلها حتب ابنه ،شاب بيهللااب ملاا بيهللااب عااياب ي او
للدنيا كلهاا أان باب ع انس ،إن هللا إذا أحاب عبا ًدا اند يف الساماء إين أحاب لاالن ،لاالن دا اتااهر يف الساماء كلهاا
يوضا لاه ال باو يف أهال األر " يعا لاو اش إ
اتغلس يف الادعوة أو اشاتغلس يف الادعوة بعادها ربناا
"ليهللابه أهل السماء و َ
يكتب لدعوتك دبو رهيب.

" َسيَ ْج َع ُل ََلُ ُام ال َّار ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا" حاب مان اري أساباب ،متاا يف الاارق تالدا النااس بتهللاباك متاا يف الغارب تالدا النااس
بتهللابااك ،تب ااى ككنااك بتسااتهللامى يف ااار ماان احلااب عنااك ساالمس لربنااا دلبااك ،عنااك حبيااس ربنااا ،ربنااا يااديك ُود مااا

زوجتااك ،وود مااا والد  ،وود مااا أصااهللاابك ،عرلتااوا الااود اااب ماان البيااوت ليااها عن الااود اااب مابينااا ومااابني ربنااا ع
اعة.
دا أو عطاء ،حب من دلوب الناس ليك.
سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
َ
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 -العطاء الثاين :األُنْإ يف احلياة

العطاااء التاااين :األُنْااإ يف احلياااة ،العطاااء التاااين دا مهااو ع اعااة ،يع ا إيااه أُنْاإ يف احلياااةا احلياااة فيفااة احلياااة مليانااة
ااة ،لياه انس كتاارية جا ًّادا بتخاااو ماان الساافر ،ختاااو إاااا تسااالر لوحاادها ،ختاااو إاااا تسااكن يف بلااد ريبااة لوحاادها،
َو ْح َ
ختاو من الوحدة..

ليه واحد كان مسالر حيج ما النااس أو مااناب الساعودية ص َّار ،،عااياب إياها أان ماع هعارو أانم رجعاوين بيا  ،رجعاوين
بلد ما أعرلع أانم ري على فديت ،ابلعالية وابعدناع على ما أدنعوه إن هو ممكن ينام يف الغُ ْربَة.

ك َر إ
ب َش إيًّا" مرم ،4:يع الدنيا د
سيدان زكرع بي و َ " :وََلْ أَ ُكن بإ ُد َعائإ َ
اة د ربنا إ
يديك أُنْإ بيهَ ،ونَإ من ربنا -سبهللاانه وتعاىل.-
والو ْح َ
يف الدنيا ،يف وسك الغُ ْربَة َ
ابن تيمية كان بي و " :ماذا يفعل أعدائ يبا إن سج ضلوة" ،سجنك ضلوةا ع ابان تيمياة دا الساجن دا ع وباة ماع
اباة لاوال اتصااي بياك عرب أان كناس شا يس

ضلااوة ،ع اباان تيميااة دا ملااا بيهللابااوا ينكلااوا مبسااجون بي ولااوا لااه هنهللابسااك حاابإ انفاراد ! احلاابإ االنفاراد كااان أعباام
لرتة يف حياة ابن تيمية لدرجة بعد سنوات من احلبإ دا " :لو أعطيتهم ملء هذه ال لعة َذ َهبًاا مكالاأ ًة علاى ماالعلوه ي

ما كالأهتم عليه" ،على السجن؛ عنه ضلوة ما هللا.

هيديك أنإ يف احلياة ،تتهللار يف احلياة وإنس حاسإ إن معية ربنا فليا مطمن يف كل مكان يف احلياة.
 العطاء الثال  :لرحة يف احلياةرداام تالتااة :لرحااة يف احلياااة ،لرحااة ،اللا ربنااا بيهللابااه بيااوده ،بيخلا حياتااه لرحااة وموتااه لرحااة ،ودااربه لرحااة ويااوم ال يامااة
لرحة ،بيخل دلبه لرحان يف الدنيا..
ليااها عن الناااس كلهااا لرحانااة إبيااها د لرحانااة بط اام جديااد ،ودا لرحااان بعالدااة جدياادة مااا بنااس ،ودا لرحااان ب ناااة
كليبات جديدة ،ودا لرحان مباسرت ود لرحانة بدكتوراه ،ودا لرحان بباورد أمريكا  ،ود لرحاناة بابمالاة بريطانياة ،ودا
لرحان بصف ة جديدة ،ود لرحانة إن ات ادم َلاا عاريإ ،ودا لرحاان بربناا ،ودا كال لرحتاه ابهلل لوحاده ،ربناا هاو لرحتاه
يف احلياة ،لربنا يفرحه.

أحد إضواين يع كان عناده عُ ْ ام ودعاد سانني ،ملاا ُرإزق ولاد بعاد عمارة ودعااء بي او أان مااكنتع لرحاان ومارايت بتباارين
ي رب بيسما دعائ .
بولد أان كنس لرحان بربنا ،أان كنس لرحان إن َّ

 العطاء الرابا :عالدة ضاصة بني العبد وربهالر ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا" ع اعة ،عالدة ضاصة بينه وبني ربنا.
أربعةَ " :سيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ

يع إياه عالداة ضاصاةا دبال ماان و يعا إياه عالداة ضاصاة عاارو يعا لاو واحاد معااه ردام اباال بيتصال بياه مباشارًة
وواحد معاه ردم رئيإ اجلمهورية بيتصل بيه مباشرًة يب ى دا إيها ختيل إن واحد بينه وباني ربناا اتصاا مباشار ،بيناه وباني

ربنا عالدة ضاصة.

سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
َ
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عليك إ
إ
إنس :أتيتهاا أهارو ! ع دلبإاك احلجار ،عدلبَاك
ختيلوا ع اعة "أتيته هرولة" صهللايا البخار  ،عارلة ملا ربنا ي و
احلجر ،عدلوبنا احلجر ع اعة ،يع إيه ربنا يهرو علاان واحد عنه بيهللابه.

"حدين عبد " صهللايا مسلم ،ملا العبد ي او " :ا ْحلما ُد إَّإ
َ َر إ
ني" الفاحتاة ،2:ربناا ي او " :حادين عباد " هاو لاو
ب ال َْعاالَ إم َ
َْ
واحد ضادم ودا ي شكرا أداوم المام عيلا وأصاهللاايب وأداو َلام شاولوا دا بي او ي شاكراا إن إ
اس ملاا بت اوي احلماد هلل
ً
ً
ربنااا عمااا املااى األعلااى وي ااو َلاام شااولوا أَ َما بت ااو ي احلمااد هلل ،شااولوا عبااد بي ااو ي احلمااد هلل ،عدلوبنااا احلجاار
الل ما بتدوبع من هذه املعاين اجلبارة.

"هذا بي وباني عباد " صاهللايا مسالم ،ماع د الكلماة اللا ربناا بي وَلاا ملاا بت ارأ الفاحتاة مان دلباك خبااوع ،ملاا أداو
لاك دا سار بيا وبيناك ،هاو ممكان عالداة باني واحاد وباني ربناا توصال لدرجاة "بيا وباني عباد "ا توصال عن يب اى ليااه
أسرار للمهللابني بينهم وبني ربناا ال يطَّلاا عليهاا أحاد اريهم" ،لا يساما ويب يبصار" صاهللاهللاه ابان تيمياة ،ملاا األب حياب
ابنااه أو ينصااهللاه يف كاال حاجااة علاااان مااايغلطع يف الاادنيا أب ا ًدا ،ملااا ربنااا حيااب عبااده يتااواله يف كاال حاجااة علاااان
مايغلطع يف الدنيا.

"ود"
من آلاق كلمة ُ

يب ى دلنا حلد دلود كلمة ُود دلنا ع اعة من آلاق كلمة ود:

اتهللامى يف ااار ماان احلااب ،تصااهللاى عليااه وتبااات عليااه ،جااوا بيتااك وبارا
 .1حااب يف دلااوب الناااس ،الاادنيا كلهاا حتبااك ،تسا َّ

بيتك.

 .2أُنْإ يف احلياة وسك الوحاة والغربة واخلوو واملخاوو والسفر والوحدة.

 .3لرحة ،لرحة متى حياتك ومتى دلبك يف كل مراحل حياتك ،يب ى دلبك مليان لرح بربنا ،دلبك لرحان.
 .4عالدة ضاصة بينك وبني ربنا ،صلة ضاصة بينك وبني هللا.
 العطاء اخلامإ :مودة يف احلياةردم مخسة :ماودة يف احليااة ،يعا إياه ماودةا عطااءات هللا الاودود ب اى ،يعا إياه ماودة يف احليااةا ال ُاود هاو العطااء باب

ع اعة ،الل ربنا هيوده هيديله عطاءات يف الدين والدنيا واآلضرة.
يف الدنيا:

من الكلمات الل بتبهر الواحد "لو أدسم على هللا ألبره" صهللايا مسلم ،هو ممكن واحد لو أدسام علاى هللا ألبارها ز
الراجل املالو الل راح الكعبة ودعد علاى الكرسا يف الكعباة وداا وهللا عرب مناا ضاارل إال علاى رجلا َّ  ،وهللا عرب
منا ضارل إال على رجل َّ  ،بيُ إسم على هللا..
سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
َ
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انم وهو داعد يدع من ُكرت اعجهاد يف الدعاء والعبادة ا صوت بي و له دوم ،دوم اما  ،دوم اماا  ،ماا  ،داام
ل ى نفسه بيما "لو أدسم على هللا ألبره".

يف الدين:

هيااوده يف الاادين ،ملااا ربنااا حااب ماارم دااا َلااا" :إ َّن َّ
اص اطََفا إ " آ عم اران ،42:ملااا ربن اا حااب موسااى دااا لااهَ " :وأ ََان
اََ ْ
اجتَابَا ُك ْم" احلج ،78:يع االجتباء واالصاطفاء واالضتياار أعبام
ا ْضتَا ْرتُ َ
ك" ه ،13:ملا ربنا حب الصهللاابة دا َلمُ " :ه َو ْ
عطاءات هللا للعُبَّاد ،د عطاءات جبارة من هللا للعبااد ،االجتبااء واالصاطفاء واالضتياار تَابَاا " َسايَ ْج َع ُل ََلُ ُام ال َّار ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا"
ومع بإ يف الدنيا ،ويف الدين ،ويف اآلضرة ع اعة.

يف اآلضرة:

إإ
آَت ُه ْام َرباه ُه ْام " الاذارعت ،16:يعا إياها ختيلاوا اعاة أهال اجلناة كلهام ا معاوا أهال اجلناة وربناا
ين َما َ
ويف اآلضرة" :آضذ َ
إ
إإ
آَت ُه ْام َرباه ُه ْام" كاكن ربناا
ين َماا َ
يسلم لواحد حاجة ضاصة ددام أهال اجلناة كلهام ،ز حفلاة تكارم دادام أهال اجلناة" ،آضاذ َ
َ
بي و للناس كلهم دو كاان لايهم موداا ضااد عناد عان الباارية كلهاا ،اخلصوصاية عناد هللا باإ ملاا ربناا يعلنهاا دادام
ي يف اجلنة.
الدنيا كلها إن دو أدرب انس َّ

عااارلني ع اعااة ملااا موسااى بي ااو عرب ،مااا أعلااى أهاال اجلنااة منابلااةا دااا لااه :ع موسااى "أولئااك الااذين أردت" ،دا دو
حباي  " ،رسس كرامتهم بيد " صهللايا مسلم ،إبيد عربا إبيد تب لنا دصورا إبيد تب لنا نعايم عربا ملاا لياه
سجادة تتباع خبمسمائة جنيه ،تالد ساجادة َتنياة زيهاا باإ بعاار آالو ،لياها ي ولَّاك دا هاناد مياد ،دا إبياد باإ إبياد
صنايع  ،ع اعة وهلل املثل األعلى ،إيد ربنا ،رزت كرامتهم بيد  ،إيه النعيم العبيم دها
الود يف اآلضرة
 -العطاء السادسُ :

احلاجااة السادسااة :الا ُاود يف اآلضاارة ،احلاادي الل ا بيابل اااب دلوبنااا ع اعااة "ال وهللا مااا يل ا حبيبااه يف النااار" إس ااناده

صهللايا ،وال يلق هللا حبيبه يف النار ،الكلمة الل تابلاب يف احلدي كلمة "حبيبه" ،ربنا بي و علاى واحاد ياوم ال ياماة دا
حبي  ،دا النار مع هتمسه ،وال يلق هللا حبيبه يف النار.
عه الراجاال اللا بيطلااا تسااعني ألااف جنيااه يف اليااوم للغريااب هيطلااا إيااه حلبايبااها ربنااا اللا مااى ضااباين املليااارديرات وإدَّا
إ
"و ًّدا" درس النهاارده كلاه حاوالني
للملو العرو  ،ربنا يديك إنس إيه لو حبكا ملا ربناا بيهللااب بياد إياه حلبيباها كلماة ُ
كلمة ُو ًّدا ،حوالني العطاءات املتفجرة من هذه الكلمة العبيمة كلمة الود.
الطريق إىل ُود هللا

يف النهاية ع اعة الطريق إىل ود هللا ،ب أان عاياب دا عرب ،أان عاياب أُنْإ يف احلياة عرب ،أان مع عاياب أعيع يف
سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
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ااة يف احلياااة املتوحاااة د  ،الغابااة د  ،أان عاااياب لرحااة ،لا َّارح دلا بيااك عرب ،أان عاااياب عالدااة ضاصااة بيا وبينااك
َو ْح َ

عرب ،أان عااياب الناااس حتبا  ،دلااوب الناااس حتبا  ،أان عاااياب عرب أان عاااياب عطاااءات منهماارة ،وحباال ُود مسااتمر يف ديا

ودنيا وآضااريت عرب ،أان عاااياب أب ااى ماان اللا لااو أدسااموا علااى هللا ألباارهم ،أان عاااياب ت ااو علا َّ حبيا  ،لاان أل يااك ع
حبي يف النار ،أان عاياب دا عرب ،أان عاياب الود أعمل إيها
الص َّوامني ال َ َّوامني ،ييج يف ال رآن ما اللا َم إوتاوا
مفاجأة ع اعة ،كان ُم َتودَّا إن اسم هللا الودود ييج يف ال رآن ما َّ
نفسهم علاان ربنا ،جه مرتني يف ال رآن:
إ
إ
املرة األوالنية" :و إ
يم َو ُدو هد" هود ،90:ما دوم شعيب اجملرمني.
َ ْ
استَاغْف ُروا َربَّ ُك ْم ُيَّ تُوبُوا إلَْيه إ َّن َرإيب َرح ه
ود" الربول ،14:ما الل عذبوا املؤمنني وحردوهم يف سورة الربول.
ور ال َْو ُد ُ
واملرة التانيةَ " :و ُه َو الْغَ ُف ُ

إزا عربا هللا أكرب ،املرتني اللا ييجا لايهم الاودود ييجاوا ماا االساتغفار" ،و إ
اور
َ ْ
اساتَاغْف ُروا َربَّ ُك ْام" يف هاودَ " ،و ُه َاو الْغَ ُف ُ
ود" يف الربول ،املرتني ييجوا ما مذنبني ،املرتني ييجوا ما عصاة ،ككن ربنا لاتا لنا ،لاتا للماذنبني اللا زيناا أعبام
ال َْو ُد ُ

عالدة يف الوجود ،أعبم عالدة يف الوجود ربنا لاتا لك ابهبا ،ربنا لاتا لك ابهبا أوعوا تضيَّعوا الفرصة د ع اعة.

يعا ا عالد ااة ال ا ُاود د عط اااءات النه ااارده اللا ا اتكلمن ااا عنه ااا د ع اع ااة العط اااءات املنهم اارة م اان ُود هللا د م ااع
للصوامني ال وامني بإ ،دا لكل َتئب ،لكل واحد مهما كان عمل دبل كده بإ رجا لربنا رجوع صا.
علاان حب ربنا هتعمل إيها

أان أعاارو حااد معااني كااان بيهللاااب بنااس راح ألهلهااا يت اادم علاااان عااوزوه رلضاوا ،لضاال مصاامم حلااد مااا َلَّعوا مساادس،
لضل مصمم ضربوه ابلنار ،ضربوه ابلنار جات يف كليته وهو مثباس عناد بياتهم ،ن لاوه املستاافى اتااالهه كلاى ليهاا ،ملاا
ل وا إن هو شا كلى ومصمم عليها جوزوها له ،دا علاان واحد بيهللاب واحدة.
مرة كنس رايا إأد درس لال اعة داضال ل يتهاا َمياتم ،لب او َلام ع اعاة ماع لياه درس هنااا داالوا بناس عنادها سابعة
عارة سنة بتهللاب شاب ،أبوها مارضا عوزه َلا انتهللارت ود اجلنازة بتاعتها.
يع ا لي اه انس علاااان بتهللاااب انتهللااارت ،وواحااد ارلااه كلااى ومصاامم علااى حبيبتااه ،ااب علاااان حااب ربنااا ع اعااةا
علاان حب ربنا مستعدين نضهللا دد إيها مساتعدين ن َ ا إدم لربناا إياه علااان ربناا حيبنااا علااان ربناا ي بال عالداة الاود،
علاان ربنا ي و علينا" :إ َّن الَّ إذين آمنُوا و َع إملُوا َّ إ
احل إ
الر ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا" مرم.96:
ات َسيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ
الص َ
َ َ َ

إ
نفسااك يف الفرحااة وربنااا ي َف ا َّرح دلبااك ،نفسااك يف العطاااء اخلاااد والعالدااة اخلاصااة واملاادد
نفسااك يف األُنااإ يف احلياااةَ ،
وعطاءات هللا الودود يف الدين والدنيا واآلضرة ،نفسك إن الناس كلها حتبك ،نفساك ربناا ي او علياك حبيا يف الادنيا

سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
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الر ْ َٰ
حَ ُن ُودًّا" شعار جنة ن در نعيع يف ظالَلا لو استغفران وتبنا وضهللاينا وعبادان ودربناا وصااحلنا
ويف اآلضرة " َسيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ
ربنا أبكرت حاجة ربنا بيهللابها وه العبادة.
دعاء اخلامتة
ساا يف دلوبناا
ساا يف دلاوب اخللاق بناا ،وأُنْ ً
اللهم اجعل لناا ُودًّا ع رحان ،اللهام اجعال لناا ُودًّا ع رحان ،اللهام اجعال لناا أُنْ ً

ساا يف دلوبناا باك وحاد  ،اللهام
ساا يف دلاوب اخللاق بناا وأُنْ ً
سا يف دلوبنا باك وحاد  ،اللهام اجعال لناا أُنْ ً
بك وحد  ،وأُنْ ً
ارزدنا عطاء ولتهللااك ومادد  ،اللهام أحا دلوبناا مبعرلتاك ،اللهام أَنإار دلوبناا مبعرلتاك ،اللهام اجعال رمضاان هاذا ضاري
رمضااان ما َّار علينااا يف حياتنااا ،اللهاام اسااتعملنا وال تسااتبد بنااا ،اسااتعملنا يف الكااالم عنااك ،اسااتعملنا يف تعريااف ضل ااك
بك ،برحتك ع ودود ،برحتك ع فور ع ودود.

ضريا.
سبهللاانك اللهم وبمد  ،أشهد أن ال إله إال أنس ،أستغفر وأتوب إليك ،وجاباكم هللا ً
مت بمد هللا
شاهدوا الدرس للنار على النس يف دسم تفريغ الدروس يف منتدعت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

سيَجْ عَ ُل لَ ُه ُم الرَّ حْ َٰ َم ُن وُ دًّا من سلسلة "كأنك تراه"
َ

( صفحة  7من ) 7

