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السام عليكم ورحمة اه وبركاته
الحمد ه ،والصاة والسام على رسول اه -صلى اه عليه وسلم ،-وبعد،
دي تاني حلقة من حلقات برنخامجكم "عخودة الخرو " اللخي كخان الهخدد اسساسخي مخن ورا الجرنخام دا هخي مسخةلة عخودة
الرو مرة تانية ،الخرو فخي العجخادة ،والخرو فخي ال اعخة ،والخرو فخي القخرب مخن اه -سخجحانه وتعخالى ،-ودا اللخي اح خا
محتاجين نؤكد عليه.
دايما ترجع لي ا روح ا مرة تانية في عجادت ا وطاعت ا وقخرب خا مخن رب خا -سخجحانه وتعخالى -إن
من أكتر اسشياء اللي تخلي ا ً

اإنسان م ا يفتكر ما أعد اه -سجحانه وتعالى -له مخن نعخيم أبخدي الخد يخوم القيامخة بسخجل اسعمخال الصخالحة اللخي
اإنسان عملها في الدنيا ،يمكن في كتير من اسوقات أكتر حاجخة تخدفع اإنسخان للعمخص الصخالا هخو الرجخاء فخي جخود
دايما بتساعدنا على العمص الصالا.
الرب ،وفي كرم الرب -سجحانه وتعالى ،-ودي من أكتر الحاجات اللي ً

الج ة ،وما أعد اه -سجحانه وتعالى -فيها من نعيم؛ نعيم بيعخود علخى الخرو  ،ونعخيم بيعخود علخى الخ ف  ،ونعخيم بيعخود

علخخى الجخخدن ،نعخخيم بر يخخة اه -سخخجحانه وتعخخالى ،-ور يخخة اسنجيخخاء والمرسخخلين ،ور يخخة الصخخحابة ،ور يخخة الصخخالحين ،نعخخيم
الج خخة اللخخي رب خخا -سخخجحانه وتعخخالى -قخخال فيخخه" :مخخا عخخي أن رأت ،و أ أن سخخمعا ،و

خخر علخخى قخلخخل ب خخر" صخخحيا

الجخاري .كما كر ل ا ال جي -صلى اه عليه وسلم.-

الج ة ،ه حاول ال هارد نرجع روح ا مرة تانية في تعلقها بالج ة وارتجاطها بالج ة.
ال ي هاني حلمي:
بسم اه ،والحمد ه ،والصاة والسام على رسول اه ،صلى اه عليه وسلم.
الج ة ،الج ة "ما عي أن رأت ،و أ أن سمعا ،و

واهخا لخريا
ر على قخلخل ب خر" ،الج خة ،إنخي سجخد ريخا الج خةً ،

الج خخة ،إنخخي سجخخد ريخخا الج خخة دون رم خخان ،محتخخاجين نت س خم ه خ المعخخاني ،وعل خخان نت س خمها واح خخا فخخي ج خخة الريخخان

محتخاجين نعخيش معخخاني الصخخيام اللخخي توصخخل ا لج خخة الريخخان ،هخخو هيجقخخى صخخايم ويخع خخش نفسخخه ه عل خخان الريخخان ،عل خخان
الري سيجد ه اك ،يوم ما ي رب من يد ال جي -صلى اه عليه وسخلم -ال خربة اله يةخة ،يخوم مخا نجقخى إن شخاء اه كخد
علخخى نهخخر الكخخو ر" ،إنخخا أع يخ خخاك الكخخو خر" الكخخو ر ،١:فعل خخان كخخد محتخخاجين إن خخا نفهخخم إيخخه العجخخادات القلجيخخة اللخخي
محتاجي ها عل ان نحصص ه الرياض؛ رياض الج ة.
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الوقا بقى يخجخلغ بخه هخ المعخاني فخي الج خة إن شخاء اه ،ال خي

يع ي تعال نا د أول مع ى هيعي ه الصائم وفي نف

أحمخخد عخخارد إن فخخي اسرض ج خة مخن لخخم يخخد لها لخخم يخخد ص ج خخة ا خخرة ،والمع خخى ه خخا مخرتج بق خخية الرضخخا ،ويفكرنخخا
عل ول المع ى دا بكام موسخى -عليخه السخام -لمخا "ومخا أعجلخ عخن قخومخ يخا موسخى * قخال هخم أو ء علخى أ خري"
طه .٨٤،٨٣:بيقولوا :قال "أو ء" وما قالش "هؤ ء" عل ان اطر يخ جه الرب -سخجحانه وتعخالى" ،-قخال هخم أو ء
على أ ري" ورايا ورايا لفي" ،وعجلا إلي رب لتخرضى" طه.٨٤:
السخخرعة دي فخخي ا خخرة وتقخخول "لعل خ ترضخخى" ،وهخخو نفسخخه هيجقخخى طالخخل له خ ا المع خخى "وعجلخخا" ،وك خةن أول شخخيء
محتاجين نخجخلغ به في الج ة المجادرة إلى الج ة ،المسخارعة إلخى الج خة ،وسخارعوا ،سخابقوا ،فهخو فخي الصخيام هيجقخى علخى
حال "فالسابقات سجخ ًقا" ال ازعات .٤:تسابق الرو شوقًا إلى ربها -سجحانه وتعالى.-
وهو صايم هيجقى عايش مع ى اسم اه الصمد ،إنه الصمد جود له ،إنمخا ابخن مدم فيخه الجخود ،الحخديإ فخي إنخه
"لمخخا لخخق اه -عخخو وجخخص -مدم جعخخص إبلخخي ي خخود حولخخه ،فلمخخا رم لخخه جخخود علخخم أنخخه ل خ أق يتمال خ " ،1إن خه لخخن
يتمال عل ان ال خهوة ،لخن يتمالخ عل خان ال خل ،فهخو فخي الصخيام ا ن فيهخا مع خى مراةمخة ال خي ان ،هخو بقخى
بيتمال  ،هو بيجاهد نفسه في اه -تجخارك وتعخالى" ،-وجاهخدوا فخي اللخخه حخق جهخاد ۚ هخو اجتجخاكم" الحخ ،٧٨:
وفخخي نف خ

الوقخخا "وال خ ين جاهخخدوا في خخا ل خهخخديخ خهم س خجخل ا ۚ وإن اللخخه لمخخع المحسخ ين" الع كجخخوت ،٦٩:بيجخلخغ م ولخخة

اإحسان وإ ا بخلغ ه الم ازل يجقى بقى بيعيش رو أ وريحا أن وج ة نعيم.
فخخالمع ى اسول عخخايوين نست خخعر مخخن ج خخة الرضخخا ،مخخن ج خخة إنخخه " اق طعخخم اإيمخخان مخخن رضخخي "..صخخحيا مسخخلم .فهخخو
بيت وق المعاني الجميلة دي وهو أول شيء راضي بحكم يخا رب ،راضخي عخن اه ،وراضخي بخاه ،راضخي بحكمخ يخا
رب أمرت ي إني أصوم ال هر دا هصومه يا رب ب

ترضى.

ودا المع خى اسساسخخي اللخخي مفتخخرض إن اح خخا ب حتسخخجه إن فكخخرة رم خان فكخخرة "إيمانًخا واحتسخخابًا" ،فةحتسخخل إيخخه نخخا

كتيخر تقعخخد تسخخةل اسسخخةلة دي أقعخخد أقخخول إيخه فخخي ه خخي كخخد وأمخخرر إيخخه علخى قلجخخي علخخى أسخخا يجقخخى إيمانًخخا واحتسخخابًا
أحتسخخل إيخخه أحتسخخل العت خق أحتسخخل الم فخخرة أحتسخخل ليلخخة القخخدر اللخخي هخخي يخ أخر مخخن ألخخر شخخهر أحتسخخل إيخخه
حاجات كتير أوي ،معاني عظيمة ج ًدا ،عايو تجمع دا كله في كلمة واحدة

"نسخخةل الرضخخا" زي مخخا أهخخص الج خخة هيقولخخوا لرب خخا -سخخجحانه وتعخخالى" :-نسخخةل الرضخخا" ،مخخش عخخاوزين أكتخخر مخخن إن خ
تستح ر قجص العمص "ب

انا ترضى يا رب".

ال ي أحمد جال:
" 1لما صور الله مدم في الج ة تخركه ما شاء الله أن يختخركه ،فجعص إبلي
مسلم.
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مخخن المعخخاني المهمخة جخ ًدا اللخخي زم نفهمهخخا وهخخي متعلقخخة بالج خخة ،الج خخة م ولخة ةاليخخة ،وعل خخان هخخي ةاليخخة مخخش أي حخخد

مؤهص إنه يد لها ،يمكن أو دنا وب ات ا في انويخة عامخة أهلهخم بيصخرفوا علخيهم كتيخر جخ ًدا ،فلخو كتيخر جخ ًدا ،ويخا عي خي
تاقي اسو د رايحين الدر راجعين من الدر  ،رايحين الخدر راجعخين مخن الخدر  ،وتخخش بقخى مرحلخة ا متحانخات
يا عي ي اسو د ما بي اموش ،اسب مستعد ي حي بةي شيء ،واسم ت حي بةي شيء ،والولد برضه أو الج خا بي خحوا
بخةي شخيء ،عل خان فخي ال هايخة يخ خوا كليخة طخل ،ولخو فخي يخوم مخن اسيخام ا بخن مخا جخابش المجمخو اللخي يخد ص كليخة
طل إن كلية طل في الكليات الحكومية م ترطة مجمو معين ،اص اسب لو ة خي شخوية و خري شخوية هخو ممكخن
يد له كليخة طخل بخ

هخو زم يجقخى فيخه شخرا تخاني أ وهخو إنخه زم يخدفع ،زم يجقخى فيخه فلخو ت خدفع ،فال خا دي

دايما مستعدين إنهم ي حوا بةي شيء.
ت وفهم ً

فيه ولد بيحل ب ا فهو عل ان يتجوزها بعخد مخا ان لخل م خه طلجخات قخد كخد هخو مسختعد إن هخو ي خت ص تحخا رجلخين
ال خا  ،ي خخحي بكخخص حاجخخة ب خ

يجيخخل فلخخو عل خخان يتجوزهخخا ،هخخو مسخختعد إن هخخو يسخخافر لدولخخة مخخن دول الخلخخي

وي ت ص -أعخوكم اه -فخي أسخوأ أنخوا الوفخائر ،وي خت ص وفيفخة وات خين وتاتخة فخي اليخوم الواحخد ،ومخا ي خامش ،وييجخي
كد عايو ياكص حاجة بي تهي حاجة فخي م عخم فخي حاجخة وهيمخد إيخد خاص هخو نفسخه ياكلهخا إنخه محتاجهخا ،يقخول
 ،أوفر تم ها عل ان الج ا اللي أنا بحجها.
كخخص إنسخخان بيحخخل حاجخخة معي خخة ممكخخن ي خخحي عل خخانها ،الج خخة محتاجخخة ت خخحية ،الج خخة أةلخخى ع خخدنا مخخن كليخخة طخخل،
وأةلى ع دنا من ب ا أنا عايو أرتج بيها ،عل ان كخد رب خا -سخجحانه وتعخالى -قخال ل خا إن عخايو تخخش الج خة هخو زم
فعخ ًخا يظهخخر صخخجر ،إنخ تسخخيل حاجخخات فخخي يخخوم مخخن اسيخخام انخخا ك خخا بتحجهخخا عل خخان رب خخا -سخخجحانه وتعخخالى ،-الج خخة

دايما رب ا -سجحانه وتعالى -قررها بحاجتين :بالصجر ،والعمص.
ً

إن خ تصخخجر علخخى حاجخخات انخخا نفس خ فيهخخا ،وان خ تعمخخص أشخخياء هخخي تقيلخخة علي خ  ،رب خخا بيقخخول فخخي القخخرمن بسخخم اه
الرحمن الرحيم" :أم حسجتم أن تد لوا الج ة ولما يخعلم اللخه ال ين جاهدوا م كم ويخعلم الصابرين" مل عمخران.١٤٢:
اللي اتعرض عليه ب ا في ال ار وةض بصر ع ها ،إن ب ا بيحجها أوي وهي بتحجه أوي وسابها عل ان الج ة.
دايمخا مرتج خة بصخجر ،الج خة يمكخن أبخ ًدا تيجخي بكخام ،اليهخود وال صخارم مخن قجل خا قخالوا" :لخن يخد ص الج خة إ
الج ة ً

خودا أو نصخارم" الجقخرة .١١١:فرب خا حسخم الق خية فقخال اه -سخجحانه وتعخالى -فخي شخةنها" :تلخ أمخانيخهم"
مخن كخان ه ً
الج ة مش بالكام "تل أمانيخهم ۚ قص هاتوا بخرهانكم إن ك تم صادقين * بخلخى مخن أسخلم وجهخه للخخه وهخو محس أخن فخلخه

أجر ع د ربه" الجقرة.١١٢،١١١:

خخر علخخى قلخخل ب خخر

خين رأت و أ أن سخخمعا و
الج خخة اللخخي رب خخا -سخخجحانه وتعخخالى -لقهخخا و لخخق فيهخخا مخخا عخ أ
محتاجة ج ًدا صجر على أشياء انا بتحجها زم تسيجها ،عل ان كد رب خا -سخجحانه وتعخالى -قخال فخي شخةن أهخص الج خة

إن المايكة تد ص عليهم وتقول لهم كلمة واحدة ب  ،بعد السام" ،سا أم عليكم بمخا صخجخرتم" صخجرتم علخى حاجخات
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كتيخخر جخ ًدا ةلخ كخخان ممكخخن تقعخخوا فيهخخا انتخخوا سخخيجتوها ،صخخجرت علخخى قيخخام الليخخص انخ تقخخوم بالليخخص تصخخلي ،صخخجرت علخخى
إن تركا طعام وشراب وشهوت عل ان رب ا" ،سا أم عليكم بما صجخرتم ۚ ف عم عقجى الدار" الرعد.٢٤:
الج خخة مخخش بخخالكام ،الج خخة أفعخخال ،رب خخا -سخخجحانه وتعخخالى -بي خ كر لي خخا نخخداء م خخر علخخى أهخخص الج خخة فيقخخول رب خخا -عخخو
وجص -في سورة اسعراد بسم اه الرحمن الرحيم" :أن تلكم الج ة أور ختموها بما ك تم تخعملون" اسعراد.٤٣:
وهم أهص الج خة أص ًخا أول مخا د لخوا الج خة شخكروا رب خا ،علخى إيخه علخى الج خة

 ،شخكروا رب خا علخى إنخه فخي الخدنيا

أص ًخا وفقهخخم للعمخخص الصخخالا اللخخي يخ خوا بيخخه الج خخة ،بسخخم اه الخخرحمن الخخرحيم "وقخخالوا الحمخخد للخخه الخ ي هخخدانا له خ ا"
اسعخراد .٤٣:ابخخن جريخخر رجخا فخي أحخخد أقخخوال التفسخخير رجخا ابخخن جريخخر -رحمخخه اه -قخخال" :وقخخالوا الحمخخد ه الخ ي

هدانا له ا ،أي هدانا في الدنيا للعمص الصالا ال ي يوفق ا يوم القيامة للد ول إلى ه ا المكان".
"أن تلكم الج ة أور ختموها بما ك تم تخعملون" .الج ة مع اها ع دنا عمص ،اللي يهخون علي خا مخع د خول أيخام الحخر ود لخة
رم ان اللي يهون علي ا الصيام إن أنا أقول لرب ا تركا طعامي وشخرابي وشخهوتي مخن أجلخ  ،اللخي يهخون علي خا إن اح خا
نعمخخص العمخخص الصخخالا إن اح خخا نفتكخخر الج خة ونعخخرد إن ال خا اللخخي د لخخا الج خة ورب خخا حكخخى ل خخا إن فيخخه نخخا هخختخش
الج خة إن هخم سخابوا حاجخخات كتيخر كخانوا بيحجوهخا ،بسخخم اه الخرحمن الخرحيم "وي عمخون ال عخخام علخى حجخه" ،حخل! هخخو
ورا * إنخا نخخاد مخن ربخ خا يخوًمخا
اء و شخك ً
بيحل دا" ،مسكيًا ويت ً
يما وأس ًيرا * إنما ن عمكم لوجه اللخه نريد م كم جخو ً
ورا" اإنسخخان .١١:٨:بإيخخه إنخه فخخي يخخوم مخخن اسيخخام
عج ً
وسخخا قم ريخ ًخرا * فخوقخخاهم اللخخه شخخر لخ الي خخوم ولقخخاهم ن خخرةً وسخخر ً
ساب حاجة بيحجها عل ان رب ا -سجحانه وتعالى.-

دايما مرتج ة بالحاجتين دول؛ مرتج خة بعملخي اللخي أنخا هقدمخه ،ات خين :مرتج خة بصخجر علخى حاجخة أنخا بحجهخا سخجتها
الج ة ً
واها لريا الج ة ،نجد ريحها دون ه ا العمص.
لرب ا سجحانه وتعالى .لو المع ى دا وصص ل ا من كص قلوب ا ه قول ً
ال ي هاني حلمي
جميخخص ،المع يخخين مع خخى الصخخجر ومع خخى اإي خخار وارتجخخاطهم أصخ ًخا بالج خخة ،العلمخخاء بيتكلمخخوا علخخى الصخخجر ،مقامخخات الصخخجر،

وصجر مع اه ،زي ما فيه صجر على ال اعة ،وصجر عن المعصية ،وصخجر ع خد الخجاء،
وصجر ه ،أ
صجر باه ،أ
فجيقولوا فيه أ
فمع ى الصجر "اعلم أن ال صر مع الصجر" صححه اسلجخاني .فتاقخوا مع خى الصخجر فخي رم خان ال جخي سخما كخد -صخلى

اه عليه وسلم -لما قال" :صوم شهر الصجر و ا ة أيام من كص شخهر يخ هجن وحخر الصخدر" صخححه اسلجخاني .فسخماها
شهر الصجر يا جماعة ،فج ة الصجر بقى ،ج ة الريان ه ا اللي مفتاحها في الصجر ،إن ال صر مع الصجر.
خجر -اسول خخال  -بخخاه "واصخخجر ومخخا ص خجخرك إ بالل خخه" ال حخخص ،١٢٧:يخخا جماعخخة انخخا مخخش هتص خوم
تاقخخي بقخخى :صخ أ
ب فسخ  ،انخخا مخخش هتقخخوم ب فسخ  ،انخخا مخخش هتخخؤدي ال اعخخة ،اوعخخى تكخخون فخخاهم إن الجخرام اللخخي انخخا حاط هخخا فخخي
ه
جنة الري
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ومخخا صخجخرك إ باللخخه" ،فهخخو المع خخى حتخخى دا مخرتج بمع خخى الحخل ،أنخخا بخخاه وه ومخخع اه ،سخخجحانه وتعخخالى .فخخإ ن يجقخخى
المع ى اسو ني إن تستمد الحول والقوة م ه -سجحانه وتعالى.-
المع ى التاني :إنه ال اية بقى ،صجر لمين ه ،مية جميلة ج ًدا ،وفي أوائص ما نول على ال جخي -صخلى اه عليخه وسخلم-
" ،ولربخ فاصخخجر" المخخد ر .٧:عل خخان رب خخا ه صخخوم ،عل خخان رب خخا -سخخجحانه وتعخخالى -سخ ؤدي هخ ال اعخخات ،عل خخان
رب ا ،عل ان رب ا يرضى ،عل ان نتقرب من القريل -سجحانه وتعالى ،-مع ى رائع ج ًدا في رم ان.
أصا في القرمن ،لفظ رم ان دا جاي فين دا جخاي فخي سخورة الجقخرة،
لما رب ا -سجحانه وتعالى -اتكلم على رم ان ً

"شهر رم ان ال ي أنول فيه القرمن" الجقرة ،١٨٥:وا يات واح ا ب قرأها كد ناقيها ماشية كلهخا فخي أحكخام الصخيام،
"كتخخل علخخيكم الصخيام كمخخا كتخخل علخخى ال خ ين مخخن ق خخجلكم لعلكخخم تختخقخخون" الجقخخرة ،١٨٣:تيجخخي بقخخى تخختكلم فخخي أحكخخام
الصخخيام والمسخخافر والمخريض و ..و ..وناقخخي ميخخة عجيجخخة فخخي الخ

كخخد ورب خخا بيقخخول" :وإ ا سخخةل عجخخادي ع خي فخخإني

يل ۚ أجيل دعوة الدا إ ا دعان" الجقرة .١٨٦:قالوا :أصص اللي يصوم وما يسةلش السؤال دا يجقى مخا صخامش،
قر أ
اللي هو إيه بقى انا مين يا رب التعرد على رب خا -سخجحانه وتعخالى -مخن خال نعمخة الصخيام ،عل خان كخد بعخديها

عل ول "أحص لكم ليخلة الصيام" الجقرة.١٨٧:
يع ي ا ية في ال

كد عل ان تدي ا الل ة دي والمع ى دا.

فيجقى فيه مع ى أساسي جخ ًدا مخرتج بخه اللخي هخو مع خى الصخجر ،ومع خى الصخجر دا مخرتج ب مخرة رم خان أص ًخا ،اح خا لسخه
قخخايلين "كتخخل علخخيكم الص خيام كمخخا كتخخل علخخى ال خ ين مخخن ق خخجلكم لعلكخخم تختخقخخون" لخخو اح خخا عخخايوين ن خخود المع خخى بتخخا
التقوم دا ا ية الجامعة له وهي علخى رأ الربخع لمخا رب خا -سخجحانه وتعخالى -قخال" :لخي

الجخر أن تخولخوا وجخوهكم قجخص

الم رق والم رب ولخكن الجر من ممن باللخه واليخوم ا ر والمائكة والكتاب وال جيين ومتى المال" أهخي" ،علخى حجخه"،
اإي خخار أه خخو " ،وي القرب خخى واليت خخامى والمس خخاكين واب خخن الس خخجيص والس خخائلين وف خخي الرق خخاب وأق خخام الص خخاة ومت خخى الوك خخاة

والموفون بعهدهم إ ا عاهدوا ۚ والصابرين" الجقرة.١٧٧:

شود بقى السا حاجات دول لو اح ا عدي اهم مخع بعخض كخد ؛ اإيمخان ،و كخر عليهخا مسخة أركخان علخيهم ،وبعخدين
ك خر اإي خخار ،وبعخخدين ك خر إقخخام الصخخاة ،وإيتخخاء الوكخخاة ،والوفخخاء ،والص خجر ،تا خخد ة يمتخخين ،تا خخد جخخايوتين كجخخار أوي،
الجخخايوة اسو نيخخة الصخدق "أول خة الخ ين صخخدقوا ۚ وأول خة هخخم المتخقخخون" الجقخخرة .١٧٧:يجقخخى هخخم دول المتقخين اللخخي
بيحققوا المعاني دي .فمن أنوا اللي صجروا ه -تجارك وتعخالى -اللخي هخم أهخص التقخوم فع ًخا ،هخم الصخائمون اللخي جخه
كرها بعد كد لما رب ا قال" :كتل عليكم الصيام كما كتل على ال ين من قخجلكم".

نفخ

الفكخخرة فخخي مع خخى اإي خخار ،سخخفيان ال خخوري ي خؤ ر ع خه أنخه لمخا ت خخوفي رئخخي فخخي الم خخام ،فقيخخص :مخخا فعخخص اه بخ

قخخال:

"ةفخخر لخخي ،وأد لخخا الج خخة ،ف خخر لخخي مخخن ن ارهخخا "..اتخخود عخخرو فخخي الج خة ،أول مخخا د خخص اتخخود فخخي الج خخة ،وبعخخدين
جنة الري
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يومخا م خرت اه فيخه علخى هخواك قخال :إي واه ،يخوم
بيقول .." :وسمعا ق ً
خائا يقخول لخي :سخفيان بخن سخعيد ،هخص تخ كر ً
ك ا ويوم ك ا ويوم ك ا ،قال :يومها أد لت الج خة" .هخي دي بقخى إن انخا "لخن نخخؤ رك علخى مخا جاءنخا" طخه .٧٢:هخي

دي يخخا كخص شخخاب وكخص شخخابة ،يخخا كخخص أخ وأ خخا ،يخخا كخخص مسخخلم يخخا كخخص مسخلمة ،لخخن نخخؤ رك ،مجاهخخدت فخخي الصخخيام اللخخي
بتربي في ا المع خى دا ،بتربخي في خا ازاي نجاهخد نفسخ ا مخن ال خهوات ،ازاي نجاهخد نفسخ ا أمخام فختن ،وأمخام م ريخات ،ومخا
أك رها ،واح ا عخارفين كخوي

حجخم ا بختاءات اللخي بيتعخرض لهخا ال خجاب اليخومين دول ،لكخن مع خى ل يخر جخ ًدا إنخ

تست عر إن انا بتربي نفس على مع ى اإي ار عل ان توصص "لن نؤ رك" فتوصص إلى ه المعاني ،اه المستعان.
ال ي أحمد جال:
الصجر مر ،وكون إن أنا اتعرض عليا كمية المسلسات بتاعا رم ان والفوازير بتاعا رم ان وبخاصة اللي جاية فخي
تمامخا مخع أول
وقا التراويا وأصجر عن دا كله وأسخيجه وأنخول للتخراويا ،يقي خي إن كخص مخرارة دق اهخا فخي الخدنيا ه سخاها ً

ةمسخة فخي الج خخة ،مهمخا تحمل خا مخخن بخاءات أو محخن أو م خكات بسخجل اح خخا ا تيخارات ا تارناهخا فخخي الخدنيا ،أكيخخد
أكيد اللي ا تار في يوم من اسيام إنه يترك الج ا اللي بيحجها وكانا قريجة ج ًدا من قلجه ،عل ان رب خا ،أكيخد هخو بيمخر
بجاء صعل ،وأكيد هي لما أ دت القرار وقالا ما عخادش ي فخع ،أكيخد القخرار صخعل ،بخ

سخجحان اه هخ ا الخجاء

تماما مع أول ةمسة في الج ة ،أكيد ال اب اللي ما شاء اه اتحمص إنه ي ول قجص الف ار ويقر فخي ال رقخات
بيت سى ً

عل ان يوز إف ار على الصائمين في ال وار  ،وما ف رش مع والخد ووالدتخه ،واتحمخص الخجاء والحخر والتعخل دا كلخه،
أكيد هيت سى دا مع أول ةمسة في الج ة.
كص تعل ،كص ع اء ،كص مح ة ،كص م كلة اح ا مري ا بيها في الدنيا مخن عظخيم قخدر الج خة إن رب خا ي سخي أي م خكلة
مرت عليخ فخي الخدنيا بخةول ةمسخة .يخؤتى بةبخة رجخص مخن أهخص الخدنيا ،أبخة رجخص دا يع خي هخو كخان أكتخر واحخد ع خد
أمراض ،أكتر واحد مر بفقر ،أكتر واحد مر بم كات ،أكتر واحد اتظلخم ،أكتخر واحخد ال خا فلمتخه ،ويخؤتى بخه ،مخع
أول ةمسة في الج ة ،ةمسة يع ي اتح وطلع ،د ص و رج ب  ،مخا قعخدش فيهخا ،فيقخول اه :هخص مخر بخ مخن بخؤ
ق

فيقول :يا رب ،وعوت مخا مخر بخي مخن بخؤ قخ  ،2ه سخى أي تعخل ،وه سخى أي م خكلة ،ورب خا يعوضخ ا يخر

عن اللي اح ا عمل ا في الدنيا في الج ة.
مع أول حوار يدور بين اه -سجحانه وتعالى -وبين عجاد " ،إ ا د خص أهخص الج خة الج خة ي خادي رب خا -تجخارك وتعخالى:-
يخخا أهخخص الج خخة هخخص رضخخيتم " انتخوا رضخخيتوا "فيقولخخون :يخخا رب ،ومخخا ل خخا نرضخخى!" اح خخا كخخان فيخخه ا تجخخارات كتيخخرة جخ ًدا
الحمد ه انخا عخديت ا م هخا بف خص رب خا مخش بف خلهم" ،يخا رب ،ألخم تجخيض وجوه خا ألخم تخد ل ا الج خة ألخم ت ج خا مخن
ال ار فيقول اه -سجحانه وتعخالى- :-وه خا روايتخين بقخى -اليخوم أحخص علخيكم رضخواني فخا أسخخ علخيكم أبخ ًدا" انتخوا
 .." 2ويخؤتى بةشد ال ا بخؤ ًسا في الدنخيا ،من أهص الج ة ،فخيصجغ صجخ ةً في الج ة ،فخيخقال له :يا ابن مدم هص رأيا بخؤ ًسا ق
فخيخقول ، :والله يا رب ما مر بي بخؤ أ ق  ،و رأيا شد ًة ق " صحيا مسلم.
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كان سعيكم في الدنيا إرضاء رب ا -سجحانه وتعالى ،-ال هارد انتوا اللي ترضوا ،يعيش "ولسود يخرضى" الليخص،٢١:
ال هارد أنا ه سي كص م اكل القديمة ،وكص أزمات اللي فاتا بال داء دا" ،اليوم أحص عليكم رضواني فا أسخخ
عليكم أب ًدا".

في روايات تانية" :فيك ر رب ا -تجارك وتعالى -عن وجهه الحجاب ،فما أع وا شيةًا أحخل إلخيهم مخن لخ ة ال ظخر إلخى

وجهه -سجحانه وتعالى.3"-

فعا تقول سجحان اه ب ا إيه اللي كانا ممكن تحول بي ي وبين الكخام دا معصخية إيخه اللخي تسختاهص إن أنخا فخي
ها ً
يخوم مخن اسيخام يحخال بي خي وبخين الكخام دا نخل إيخه اللخخي ممكخن فخي يخوم مخن اسيخام يكخون سخجل إن يحخال بي خي وبخخين

الخير دا كله إن رب ا يقول لي أنا أحص علي اليوم رضواني فا أسخ علي أب ًدا ،ه ا بيهون علي ا كص شيء ،يوم مخا

نفتكر أول ةمسة في الج ة ،يوم ما نفتكر إن اح ا د ل ا الج ة.

بسخخم اه الخخرحمن الخخرحيم "س خيخهديهم ويصخخلا بخخالهم * ويخخد لهم الج خخة عرفخهخخا لهخخم" محمخخد .٦،٥:هخخو أبخخواب الج خخة
اتفتحا فهو طالع يجري م ر ال ار دا هيخش يمين القصخر اللخي علخى ايخدك ال خمال دا سخيجه دا قصخر سخيدنا عمخر
بن الخ اب ،إنما الجيا اللي ج جه بقى ال احية التانية دا بيت انا ،إيه قيمة فرحة اإنسان في ه ا اليوم وهخو دا خص
بيجري في قلل الج ة
ويوصخخص للمكخخان بتاعخخه ،أصخخص هخخو كخخان مخؤدب ،أصخخص هخخو لمخا كخخان صخخايم مخخا كخخانش بيت رفخخو علخخى والخخد ووالدتخخه ،أصخخص
أصا ،هو كان محتخرم أص ًخا ،فهخو إنخه كخان مخؤدب فهخو
والدته لما عملا أكص بايا ما قلجش الدنيا ،هو كان مؤدب ً

دا ص وس الج ة عمال يجري يجري يجري ،فهو يفاجة بحاجة كد م ورة ،إيه دا قالوا له دا دا قصخر ال جخي -صخلى
اه عليخخه وسخخلم ،-طخخل أنخخا بيتخخي فخخين انخخا شخخاير مجموعخخة الجيخخوت دي دي بتاعخخا ال خخا اللخخي كخخانوا مخخؤدبين فخخي
مجلسخا يخوم القيامخة
الدنيا ،انا بيت تاني واحد على اليمين ج ل بيا ال جي -صخلى اه عليخه وسخلم" -أقخربكم م خي
ً

أحس كم ل ًقا" حس ه اسلجاني .ساعتها وأنا ماشي بعربيتي لما حد م اني أنا صجرت عل ان أكخون ع خدي لخق وأدب

عل ان أكون ج ل ال جي -صلى اه عليه وسلم.-

الحخخديإ العجيخخل جخ ًدا اللخخي ال جخخي -صخخلى اه عليخخه وسخخلم -بيقخخول فيخخه :م خخر واحخخد يخخخرج مخخن ال خخار ويخخخش الج خخة
فيقخول اه -سخخجحانه وتعخخالى -يع خي اد خخص خ نصخيج مخن الج خخة ،فهيخد ص فجيجخخري ،فخخي بعخض الروايخخات يجخخري فخخي
نورا عظي ًما؛ فخر ساج ًدا ،فتقول له المائكة :لم ررت سخاج ًدا قخال :رب العخالمين! قخالوا لخه دا مخش
الج ة فرأم ً
رب العالمين دا دا نور القصر بتاع  ،وهو بيجري على القصر فلقى حد واقخر بقخى نخور وجمخال فسخجد لخه ،فجيقولخوا
" 3إ ا د ص أهص الج ة الج ة ،قال يقول اه تجارك وتعالى :تريدون شيةا أزيدكم فيقولون :ألم تجيض وجوه ا ألم تد ل ا الج ة وت ج ا من ال ار .قال:
فيك ر الحجاب .فما أع وا شيةا أحل إليهم من ال ظر إلى ربهم عو وجص" صحيا مسلم.

"إن الله يخقول سهص الج ة :يا أهص الج ة ،فخيخقولون :لجخي ربخ ا وسعدي والخيخر في يدي  ،فخيخقول :هص رضيتم فخيخقولون :وما ل ا نخرضى يا رب وقد

أع يتخ ا ما لم تخع أح ًدا من لق  ،فخيخقول :أ أع يكم أف ص من ل  ،فخيخقولون :يا رب وأي شيء أف ص من ل  ،فخيخقول :أحص عليكم رضواني فا

أسخ عليكم بخعد أب ًدا" صحيا الجخاري.
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له :بتسجد ليه تاني قال :رب العالمين قالوا له ، :دا د

ادم مخن الخخدام بتوعخ  ،4دا د أدنخى واحخد فخي الج خة،

د خخص القصخخر بتاعخخه مخخا شخخاء اه لقخخى إ وانخخه وأصخخحابه ،قابخخص ال خخي هخخاني فرحتخخي أول مخخا ش خفت كانخخا كجيخخرة ج خ ًدا،
سجحان اه إن رب ا -سجحانه وتعالى -يعلم إن الج ة ت يل أب ًدا إ بر ية الصالحين جعص رب خا -سخجحانه وتعخالى-
في الج ة الصالحين –رب ا يجعل ا م هم يا رب -على سرر متقابلين.
الصحابي الكريم اللي را لل جي يقول لخه :يخا رسخول اه ،أنخا بخا ب خر الليلخة ،الليلخة اللخي عخدت دي كانخا ليلخة صخعجة

ج ًدا ،فال جي بيقول له :ليه قال له :أنا لما ب ختاق لخ بخ جي أبخ

فخي وشخ  ،بخ

انخا امجخار افتكخرت مخوتي وموتخ

عرفا إن انا لو ما هترفع في أعلى الج ة ،وأنا لو مخا هجقخى فخي درجخة بعيخدة ع خ

خال  ،فةنخا مخا اتحملتهخاش،

أمام الم اعر دي،
ي كر سحد الصالحين أنه قيص له :شوق ا للج ة ،قال :فيها محمد -صلى اه عليه وسلم ،-ليه مخا تكخونش طيجخة رو
ال هارد الج ة جميلة وبخاصة إن اح ا ه ود فيها رب ا ،الج ة جميلة ه ود فيها ال جخي -صخلى اه عليخه وسخلم،-
ه ود فيها صا الدين ،هت ود فيها ق و ،عمر بن الخ اب ،أبو بكر الصديق ،سلمان الفارسي ،الج ة جميلة!
ال ي هاني حلمي:
جميص! شوقت ا يا شي أحمخد ،وطخارت قلوب خا للج خة" ،وجخوأ يخومةخ ناضخرةأ * إلخى ربخهخا نخافرةأ" القيامخة ،٢٣،٢٢:أعلخى

ال عخخيم ر يخخا رب خخا -سخخجحانه وتعخخالى -فخخي الج خخة "لل خ ين أحس خ وا الحس خ ى وزيخخادةأ" يخخون  ،٢٦:تخيلخخوا المع خخى الرائخخع
الجميص في الج ة لمخا رب خا -سخجحانه وتعخالى -واللخي عخايو يعخيش فخي الج خة أوي يقخرأ سخورة اإنسخان ،ويعخيش فخي ج خة

يما ومل ًكا كجي ًخرا" اإنسخان .٢٠:انخا ملخ فخي الج خة ،ملخ بمع خى الكلمخة
الريان ،ورب ا يقول" :وإ ا رأيا م رأيا نع ً

في الج ة.

ومن المعاني الل يفة ج ًدا اللي بيقولوها في واتيم سورة القمر لما رب خا -سخجحانه وتعخالى -قخال اسخمه المليخ  ،واسخم
الملي دا ما جاش في القرمن كله إ في واتيم سورة القمر ،لمخا رب خا قخال" :فخي مقعخد صخدق" وسخماها مقعخد صخدق
"ع خخد مليخ مقتخخدر" ،العلمخخاء بيقولخخوا رب خخا سخخمى نفسخخه الملخ  ،وسخخمى نفسخخه المالخ "مالخ ي خخوم الخخدين" الفاتحخخة،٤:
وسمى نفسه الملي  ،إيه الفرق
يقولوا أصص مش كص مل مال  ،يع ي مش واحد مل أي شيء فدا يجقى مل الجاد! و ملخ الخجاد هخو ملخ كخص
حاجة ،إنما المال والمل هو الملي  ،ليخه بقخى عل خان لمخا تخد ص الج خة إن شخاء اه وتجقخى فخي ج خة ريخان إن شخاء
اه هختح

ودايمخا لمخخا ال خى يويخد أوي كخد ال خخا تقلخق أحسخن حخد ييجخخي يا خد حاجخة أصخص المسخخاحة
بسخعة ال عخيمً ،

ضخخخمة أوي ،أحسخخن حخخد يا خخد مخخن ورايخخا ويقت خخع اسرض دي ويعمخخص كخ ا يختلسخخها ،عل خخان كخخدا قخخال مخخا تخخخافش مخخا

 4لم نجد له تخري .
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تقلقش اللي هيديها ل المل اللي مفيش حد ي ازعه في ملكه ،واللي هيديهال مالكهخا فمحخدش هيخدعيها ،عل خان
كد "في مقعد صدق ع د ملي مقتدر" القمر.٥٥:
المع ى إن اح ا فخي الج خة إن شخاء اه هيجقخى شخوق ا سعلخى شخيء قل خا ال ظخر لوجخه رب خا -سخجحانه وتعخالى ،-المع خى دا
مرتج بإيه مرتج بعجخادة المفتخرض نعي خها طخول وقخا الصخيام ،ونعي خها طخول وقخا رم خان ،والمفتخرض عل خول فخي
حيات ا وهو أن ت ير قلوب ا شوقًا إلى اه -تجارك وتعالى .-ازاي بقى دا يتحصص ،المفاتيا فين
ابخخن القخخيم لخخه كخخام ل يخخر فخخي اسسخخجاب الموججخخة لحخخل اه -تجخخارك وتعخخالى ،-بيقخخول الكخخام دا فخخي المخخدارج ،ويقخخول
معاني كلها ممكن نحققها في رم ان ،م ها مسةلة الخلوة باه -عو وجص ،-اللي هي عجخادة التجتخص ،ودا مخع اسسخحار
وانا بتدعي وبعد مخا اتسخحرت وبتخدعي فخي جخ ا الليخص ،فتعخيش لحظخة مخن لحظخات التجتخص ،وانخا ع خد الف خار وانخا
بتدعي رب ا -سجحانه وتعالى -في لحظة من ه اللحظات الجميلة.
نف

الفكرة إن العجادة ال انية مسةلة قل ا اإي ار قخال :إي خار اه علخى هخواك ،فيخه ه خا مع خى جميخص نفتكخر عل خان إزاي

المعاني دي ن ربها قلوب ا مع رياضات وأعمال رم ان ،الحديإ فخي لمخا ال جخي -صخلى اه عليخه وسخلم -قخال " :ا خة
يحخخجهم اه ،ويستج خخر بهخخم" تخي خص يخخا شخخي أحمخخد إن رب خخا بيستج خخر ب خ  ،ي خ خخا  ،يع خخي يخخا جماعخخة اح خخا لخخو كخخد أد ل خخا
السرور علخى قلخل المسخلم دا مخن أعظخم العجخادات ومخن أعظخم القربخات إلخى اه -عخو وجخص ،-تخيخص لمخا رب خا بي خود
فان دا بيستج ر به " ا ة يحجهم اه ،ويستج ر بهم ،وي ح لهخم" 5وال جخي قخال فخي الحخديإ ا خر" :مخن ضخح
اه له في موطن فا حساب عليه".6
التاتة يا جماعة عجخاداتهم إيخه عجخاداتهم كلهخا إي خار اه -عخو وجخص -علخى الهخوم ،إي خار اه -عخو وجخص -علخى شخهوة
ال ف  ،المجموعة اللي طلعوا في ةووة من ال ووات وفي جهاد ولما هجخم علخيهم العخدو كلهخم فخروا وجخروا إ هخو إمخا
أن يردهم وإما أن يست هد ،في ر كص شيء ه -تجارك وتعالى.-
والرجخخص اللخخي كخخان مخخع مجموعخخة فخخي سخخفر وبعخخدين ه خ ا اإنسخخان جخخه عليخخه ج خ ا الليخخص كلهخخم تعجخخانين م خن طخخول السخخفر
فكلهم ةرقوا في ال وم وهو قام يتملق اه -عو وجص ،-قام ي اجي رب ا -سجحانه وتعالى.-
واللي مع زوجته على فراش وطيء وحاله ،وييجي يستدفع ل  ،في ور عن وطائه ابت اء مرضاة اه -عو وجص.-
المعخخاني دي كلهخخا بتق خخول إيخخه اح خخا محت خخاجين فخخي الصخخيام الج خخة دي ،المعخخاني دي ،معخخاني ال خخوق لرب خخا -س خخجحانه
وتعالى ،-معاني إي ار اه -عو وجص ،-إن اح ا نتعجد باسمه الودود ،ونعيش ج ة الريان.
ال ي أحمد جال:
 " 5ا ةأ يحجخهم اه ،وي ح إليهم ،ويستج ر بهم :ال ي إ ا انك فا فةةأ قاتص وراءها ب فسه ه عخو و جخص فإمخا أن يقتخص ،و إمخا أن ي صخر اه و يكفيخه،
خراش لخي أن حس أخن ،فيقخوم مخن الليخص ،فيقخول :يخ ر شخهوته و يخ كرني ،و لخو شخاء
فيقول :انظروا إلى عجدي ه ا كير صجر لي ب فسه .وال ي له امخرأةأ حسخ ةأ و ف أ

كل ،فسهروا ،م هجعوا ،فقام من السحر في ضراء و سراء" روا ال جراني ،وحس ه اسلجاني.
رقد و ال ي إ ا كان في سفر ،و كان معه ر أ

" 6وإ ا ضح رب إلى عجد في الدنيا فا حساب عليه" صححه اسلجاني.
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الج ة ،الج ة من الحاجخات الجميلخة اللخي رب خا -سخجحانه وتعخالى -لقهخا ،وسخجحان اه مخا مخن أمخر مخن أمخور الج خة إ
وجعص اه -سجحانه وتعالى -شيء في الدنيا ي كر به ،سيدنا أن
الج ة دون أحد" فهو حسها ،وح

واهخا لخريا الج خة ،إنخي سجخد ريخا
بخن ال خر قخالً " :

بريحها" ،وإن ريحها ليوجد من مسيرة ك ا وك ا" صحيا مسلم .كمخا قخال رسخول

اه -صلى اه عليه وسلم.-
اح ا محتاجين الج ة ،وعخايو أقخول إن مخن أجمخص اسشخياء فخي الج خة فع ًخا علخى اإطخاق ر يخة رب خا -سخجحانه وتعخالى،-

رب ا -سجحانه وتعالى -بيقول في القخرمن" :لهخم مخا ي خاءون فيهخا ولخديخ ا مويخ أد" ق .٣٥:المويخد دا إنخ ت خود رب خا -
سجحانه وتعالى -وتتكلم معا  ،وسجحان اه ال ا اللي كانا في الدنيا حريصة على رضخا رب خا -سخجحانه وتعخالى -لمخا

رب ا يقعد معاها في الج ة ويتكلم معها في الج خة ،رب خا -سخجحانه وتعخالى -يقخول" :سخلوني أع كخم ،فيقولخوا لخه :يخا رب
نسةل الرضا ،فرب خا يقخول لهخم :رضخائي علخيكم أحلكخم دار كرامتخي" ،7أنخا راضخي عخ كم ،والرضخا دا هخو اللخي وصخلكم
للمكان دا ،ودا المع ى اللي أنخا عخايو أوصخص لخه ،عخايو أوصخص إن اح خا محتخاجين نكخون فخي الخدنيا ب سخعى لرضخا رب خا -
سجحانه وتعالى ،-أنا ال هارد سيجا أكلي وشربي وشهوتي ليه أنخا برضخي رب خا -سخجحانه وتعخالى ،-أنخا ال هخارد نولخا
المسجد اللي بيصلي بحوء في التراويا ليه أنا وأنا نازل أنا برضي رب ا -سجحانه وتعالى ،-أنخا ال هخارد اقت عخا جخوء
من مالي عل ان أعمال الخير وص ائع المعرود في رم ان ،ليه عل ان رب ا يرضى.
وأنا عايو أقول لكص اللخي ماشخي فخي حاجخة زي كخد إ ا عملخا دا فالقخانون الكجيخر اللخي رب خا وضخعه فخي الكخون إن رب خا
هيتعامص معاك من ج

ما انا بتتعامص معا  ،مش انخا بتسخعى لرضخا هيرضخى ع خ وهيرضخي " ،رضخي اللخخه عخ خهم

ورضخخوا ع خخه" التوبخخة .١٠٠:الرضخخا دا اح خخا إ ا وصخخل ا لمرحلخخة إن اح خخا كخخص حركات خخا وسخخك ات ا عل خخان رضخخا رب خخا رب خخا
هيرضي ا في الدنيا ويرضي ا في ا رة بالج ة.
الحديإ عن الج ة طويص ب

لأسر الوقا ل .

جواكم اه ًيرا ،رب ا يا رب يفتا بين إيديكم ،رب ا يجل ا وإياكم رم ان ،شدوا حيلكم الج ة حاجخة كجيخرة عظيمخة زم
نوصص لها ومش ه وصص لها إ بالعمص الصالا بعد توفيق رب ا -سجحانه وتعالى -لي ا.

بسم اه الرحمن الرحيم "ونودوا أن تلكم الج ة أور ختموها بما ك تم تخعملون" اسعراد.٤٣:
تم بحمد اه
شاهدوا الدر لل ر على ال ا في قسم تفريغ الدرو في م تديات ال ريق إلى اه وتف لوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
" 7ويخجدو لهم و الجال واإكرام ،فخيخقول :سلوني ،فخيخقولون :نسةل الرضا يا رب ،فخيخقول :رضائي أحلكم داري ،وأنالكم كرامتي" المعجم اسوس
لل جراني.

"فيتجلى لهم ربخهم -تجارك وتعالى -حتى ي ظروا إلى وجهه ،وهو يقول :أنا ال ي صدقختكم وعدي ،وأتمما عليكم نعمتي ،ه ا محص كرامتي ،فسلوني،
فيسةلونه الرضا ،فيقول عو وجص :رضائي أحلكم داري ،وأنالكم كرامتي" حس ه ل ير اسلجاني.
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