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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله
ٍ
إبحسان إىل يوم الدين أما بعد،
وصحبه ومن تبعهم
أجل العبادات عند هللا –سب ب ب ب بببحا ه وتعاىل ،-قرىب من أعظم القرابت ،ربنا بي حب أهلها،
إحنا النهاردة مع عبادة من ّ
وبريفع من قدرهم يف الد يا واآلخرة ،كا ت من الدعوات األوىل اللي دعا هبا سيدان موسى –عليه الصالة والسالم -ملا

أوحى هللا -عز وجل -إليه وأمره ابلذهاب إىل فرعون ،كا ت أول حاجة؛ حمتاج أخ ،حمتاج سند ،حمتاج حد يشيل معاه
املس ببيولية ،األخوة يف هللا " واجعل يِل ويزيرا يمن أَ ْهليي * هارو َن أ ي
َخي *ا ْشب ب ُد ْد بي يه أَ ْزير * َوأَ ْشب ب يرْكهُ ييف أ َْم ير * َك ْي ُ َسب ببّي َح َ
َ َْ ْ َ ً ْ
َُ
ي
ي
ريا" طه .34 :29
ريا * َوَ ْذ ُك َر َك َكث ً
َكث ً
منا ينو هبذه األخوة وال اب وا بة
األخوة يف هللا من أعظم العبادات ،األخوة يف هللا هي جنة الد يا ،ممكن إ سب ب ب ب ببان ّ
اللي بينه وبني أخوه وبني صاحبه ،واألخوة اللي ربطت بينها وبني أختها ،وااي كثرية ج ًدا.
النية األوىل :أن أجد العون على طاعة هللا -عز وجل-
أن جيد العون من يعينه على طاعة هللا –عز وجل ،-أكثر حاجة تعين على طاعة هللا –سب ب ب ب بببحا ه وتعاىل -إ

تكون

دائما ابهلل –سبحا ه وتعاىل ،-أخي الذ قال النيب –صلى هللا عليه وسلم -يف شأ ه" :إن من
مع أخي إللي يذكرك ً
أفض ب ببل النا عند هللا –عز وجل -الذين إذا ُرؤوا ذُكير هللا –س ب بببحا ه وتعاىل ،1"-إ تدور على األخ الص ب بباي إللي
يعين على ذكر ربنا –سبببحا ه وتعاىل ،-ي َذكرك ابهلل لو سببيت ،يعين على الطاعة لو كسببلت ،ولو حصببل ل فتور

ايخد إبيدي لطاعة هللا –سبحا ه وتعاىل.-

ي
ي
ي
ريا" طه  ،34 :33وى سببيدان موسببى من وراو أخوته هذه
ريا * َوَ ْذ ُك َر َك َكث ً
د دعوة سببيدان موسببى " َك ْي ُ َس ببّ َح َ َكث ً
أن يكون له عو ٌن من أخيه على طاعة هللا وعلى ذكر هللا –عز وجل ،-أد واحدة.
الناس مفاتيح لذك ِر ِ
 "1إن من ِ
هللا إذا ُرؤوا ذُكَِر هللاُ" صححه اهليثمي
َ
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النية :الثا ية أن أجنو من كيد الشيطان
إن أان أجنو من كيد الشببيطان ،طول ما أان لوحد الشببيطان ك كل إك من الغنم القاصببية ،كما قال النيب –صببلى هللا
عليه وسب ب ب ببلم ،-كان النيب يقول" :الشب ب ب ببيطان مع الواحد وهو مع اك"نني أبعد" ،2أان آتخيت مع حد يف هللا ،أخ وا"نني

و"ال"ة علشان الشيطان يبعد عنا.
النية الثالثة :أانل عون هللا ِل

أن أانل العون من هللا –س بببحا ه وتعاىل ،-أانل عطاو هللا ،أانل رمحة هللا ،قال النيب –ص ببلى هللا عليه وس ببلم" :-ي ُد ي
اَّلل
ي
اجلماعة" صب ببححه األلباي ،األخوة إللي حتابوا وآتلفوا وترابطوا بينهم وبني بعض ،دول إللي ربنا –سب بببحا ه وتعاىل-
مع
َ
عذاب"
يعينهم ويصب ببلهم هللا –عز وجل -بعطاايه ،دول إللي ربنا –سب بببحا ه وتعاىل -يرمحهم" ،اجلماعةُ رمحةٌ  ،وال ُفرقةُ
ٌ
صححه األلباي ،كما قال النيب –صلى هللا عليه وسلم.-
النية الرابعة :أن أجد سعادة الد يا بتذوق طعم اإلميان
أن أجد سب ب ب ببعادة الد يا بتذوق طعم اإلميان ،د النية رقم  ،4يف حديث أ س املتفق عليه ،أن النيب –صب ب ب ببلى هللا عليه
""الث من ُكن فيه وجد هبن حالوة اإلميان ،أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرو ك
وسلم -قال:
ٌ
حيبه إك هلل" ،3شب ببفتوا –سب بببحان هللا ،-ك يذوق اإل سب ببان منا حالوة اإلميان إك إذا كان له أخ حيبه ويرتب به ويتعاو وا

مع بعض على طاعة هللا –عز وجل.-

النية اخلامسة :أانل ظل عرش الرمحن يوم القيامة
أن اسببتظل بظل عرش الرمحن يوم ك ظل إك ظله ،قال النيب –صببلى هللا عليه وسببلم -يف حديث أيب هريرة متفق عليه:
"سبعةٌ يظلهم هللا –عز وجل -يف ظله يوم ك ظل إك ظله ،ومن بينهم ،ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه"،4
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وعند مسببلم من حديث أيب هريرة أن النيب –صببلى هللا عليه وسببلم -قال" :إن هللا –سبببحا ه وتعاىل -يقول يوم القيامة

أين املتحابون جبالِل؟ اليوم أظلهم يف ظلي يوم ك ظل إك ظلي".5
النية السادسة :أانل دعوة املل وحب هللا ِل

أانل دعوة املل ب  ،املاليكببة داميًبا ملببا بتشب ب ب ب ببوف حببد بيحببب حببد يف هللا ،بيزوره ،وبيوده ،وبيقرب منببه ،إك ودعببت لببه

أخا له يف هللا
املالئكة ،يف صببحيس مسببلم من حديث أيب هريرة أن النيب –صببلى هللا عليه وسببلم -قال" :أن ً
رجال زار ً
أخا ِل يف
يف قرية أخرى ،فأرسبل هللا له على مدرجته َملَ ًكا" ،يف طريقه َملَ ًكا" ،فلما أتى عليه قال :أين تريد؟ قال :أريد ً
قرية كذا ،قال :هل ل عليه من ٍ
عمة ُترهبا؟ ،قال :ك غري أي أحبه يف هللا ،فقال املَلَ  :يطبت وطاب ممشب ب بباك وتبوأت
ألخ له من إخوا ه– ،سبحان هللا" -مث قال املَلَ  :وإي رسول
منزك" أصاب هذا اإل سان دعوة املل بزايرته ٍ
من اجلنة ً
هللا إلي  ،أبن هللا قد أحب كما أحببته فيه ،مث قال املَلَ وإ ين رسول هللا إلي أبن هللا قد أحب حلب ألخي ".6

أن أُحشر مع من أُحب من أهل اخلري
إن ربنا –س ب بببحا ه وتعاىل -حيش ب ببري يوم القيامة مع من أُ يحب ،إللي أان حبيتهم يف هللا مش إخواي إللي حواليا بس ،أان
حبيت ج ًدا أبو بكر الصديق يف هللا ،وحبيت عمر يف هللا ،احلب يف هللا ك يعرف حدود الزمان وك يعرف حدود املكان.
كنت بصلي املغرب من قيمة كام يوم يف املسجد ،ولقيت عابر سبيل دخل املسجد وقال ِل كده أان عابر سبيل أخواي

مات يف أمريكا ومفيش حد يصب ب ب ب ببلي عليه هناك ،وأان خرجت مهموم مش عارف أعمل إيه فدخلت املسب ب ب ب ببجد عندك

أخا ِل يف هللا مات يف أمريكا وإحنا
أصب ببلي معاك العشب بباو ،وهللا بدون أن أشب ببعر قمت مسب ببكت امليكروفون وقلت :إن ً

هنصببلي عليه ألن ما حدش صببلى عليه ،واملسببجد كله قام صببلى عليه هي د األخوة يف هللا ،إن يف وقت مشببكلته أو

وقت كربه إحنا كلنا معاه.

أخا لكم يف احلبشة
النيب – صلى هللا عليه وسلم -ملا مات النجاشي يف احلبشة قال للصحابة –رضي هللا عنهم" :-إن ً
مات قوموا فصلوا عليه" ،7هي د األخوة يف هللا ،هي د ا بة يف هللا –سبحان هللا.-

اَ رس ُ ِ
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بكرا هلل –عز وجل -على أن جنّى موسببى ويقول:
ا بة يف هللا إن النيب –صببلى هللا عليه وسببلم -يصببوم يوم عاشببوراو شب ً
وسى يم ْن ُك ْم" صححه األلباي ،إن أان أُحشر يوم القيامة مع من أحبهم يف هللا عشان كده أ س ملا مسع
أح ُّق و ْأو َىل يِبُ َ
"حنن َ

النيب –ص ببلى هللا عليه وس ببلم -يقول" :املرو مع من أحب ،قال :اللهم إي أش ببهدك ،أ ين أحب أاب بك ٍر وعمر وعثمان
وعلي وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن مل يبلغ عملي عملهم".8
النية السابعة :أن أكون من أفضل النا عند هللا
إن أان أكون من أفض ب ببل النا عند هللا –عز وجل -بش ب ببدة حيب ألخي وش ب ببدة قريب من أخي ،وش ب ببدة دعمي ودعمي
ألخواي ،ده من أفضل األعمال فبتكون من أفضل النا عند هللا –عز وجل.-

حتاب ا"نان يف هللا إك كان أفضببلهما ،أ أفضببلهما عند هللا ،أفضببلهما درجةً
يقول النيب –صببلى هللا عليه وسببلم" :-ما ّ
يف اجلنة ،أفضلهما منزلةً" ،إك كان أفضلهما أش ّدمها حبًا ألخيه" ،9أفضل النا هو إللي بيحب جبد وبيحب إبخالص،

وفعال عنده األخوة د مبدأ من أعظم مبادئ حياته.
ً

وقال النيب –صببلى هللا عليه وسببلم":-خري األصببحاب عند هللا خريهم لصبباحبه ،وخري اجلريان عند هللا خريهم جلاره"،10
كل ما أ ت بتحب أكثر وبتحب إبخالص يف وقت املش ب ببكلة أ ت بتكون يف ظهر أخي  ،يف وقت احلاجة أ ت بتكون

مس ب بباعد مع أخي  ،يف وقت العجز أ ت بتكون ظهره وعض ب ببده ،يف هذا الوقت أ ت من أفض ب ببل النا عند هللا –عز

وجل -ألن العمل ده عند ربنا –سبحا ه وتعاىل -غاِل ج ًدا.

النية الثامنة :أانل حب هللا -تعاىل-
أانل حب ربنا –سبحا ه وتعاىل ،-فعلى قدر حيب ألخي ،وعلى قدر إخالصي ألخي ،وعلى قدر األخوة اللي بينا وبني
ت" ،النية رقم  :8إن أان
ت حمبيت" ،بعض النا بينطقها ُحق ْ
"حق ْ
بعض ربنا حيبين ،قال النيب-ص ب ببلى هللا عليه وس ب ببلمَ :-

أانل حب ربنا –سب بببحا ه وتعاىل ،-إن ربنا حيبين وربنا لو أحب توكك ورفع من شب ببأ

وقدرك ،قال النيب –صب ببلى هللا

8
"كن أَنَ ٍ
"وَما َذا أَك َدَب َ َهلَا؟ قَ َ
اكةُ؟ قَ َ
اك ِة  ،فَ َق َ
اَ َال َش ي َ  ،إَِّال أَِين أ ُِح ه
اَ َم ََّت َّ
ص لَّى هللاُ َكلَي ِه َو َس لَّ َم َك ِن َّ
س َر ِض َي هللاُ َكنهُ أَ َّن َر ُج ًا َس َََ النِ َّ
الس َ
الس َ
َ
َّب َ
ب هللاَ
اَ َ
ِ
س
س فَ َما فَ ِرحنَا دِ َش ي ٍ فَ َر َحنَا دَِقوَِ النِ ِ
ت .قَ َ
ت  .قَ َ
ص لَّى هللاُ كَلَي ِه َو َس لَّ َم  ،فَ َق َ
ت َم َا َمن أَحةَ ة َ
ص لَّى هللاُ كَلَيه َو َس لَّ َم أَن َ
ت َم َا َمن أَحةَ ة َ
اَ أَن َ
َّب َ
َوَر ُس ولَهُ َ
اَ أَنَ ٌ
اَ أَنَ ٌ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َكلَيه َو َسلَّ َم َوأ ََاب دَك ٍر َوكُ َمَر َ ،وأَر ُجو أَن أَ ُكو َن َم َُ ُهم وُِب إِ ََّّي ُهم َ ،وإِن ََل أَك َمل ِبث ِل أَك َماهلم"  .أخرجه الةخاري ومسلم
فََ ََن أ ُِح ه
ب النِ َّ
َّب َ
9
ِ
ك أ ََّن رس َ ِ
َّما حةا لِص ِ
اب اِ نَ ِ
س د ِن مالِ ٍ
احةِ ِه "  .أخرجه ادن حةان واحلاكم
ص لَّى هللاُ َكلَي ِه َو َس لَّ َم  -قَ َ
اَ َما َََ َّ
ض لُ ُه َما أ َ
ان ِِف هللا  ،إَِّال َكا َن أَف َ
َ
َش د َُ ُ َ
وَ هللا َ -
َُ
"كن أَنَ ِ َ

وأدو يُلى

" 10كن كةد هللا دن كمرو رض ي هللا كنهما قاَ قاَ رس وَ هللا  -ص لى هللا كليه وس لم " -خْي األص حاب كند هللا خْيهم لص احةه ،وخْي اجلْيان كند هللا خْيهم
جلاره".رواه الرتمذي وحسنه ،وادن خزَة وادن حةان
األخوة في هللا" من برنامج "نوايا"
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ت حمبيت للمتحابني
ت حمبيت ،مش ُحقت كما قال يقوهلا بعض النا ك " َحق ْ
عليه وسلم" :-قال هللا –عز وجلَ ":-حق ْ
فيا واملتزاورين فيا واملتباذلني فيا" ،11ايهلل ربنا حيب  ،أان ويت حبيب ألخي ،أان ويت ابألخوة إللي بينا وبني بعض ،أن

أانل حب هللا –سبحا ه وتعاىل.-
النية التاسعة :أانل ور الوجه يوم القيامة وكذا منابر النور
أن أان أانل ور الوجه يف الد يا ،و ور الوجه يف اآلخرة ،ملا أقف بني يد هللا –عز وجل .-أكثر حاجة تنور وجه

وأ ت واقف بني إيدين ربنا –سبحا ه وتعاىل -يوم القيامة وتدل على إميا

وعلى طاعت ؛ األخوة وا بة يف هللا.

أقواما تون يوم القيامة ،ويف رواية إن هلل تعاىل جلسب ب ب بباو على ميني
قال النيب –ص ب ب ب بلّى هللا عليه وسب ب ب ببلم" :-إ ين ألعلم ً
العرش ،وكلتا يديه – سبحا ه وتعاىل -ميني ،على منابر من ور وجوههم من ور ليسوا أب بياو وك شهداو وك صديقني"،
قيل :اي رسول هللا من هيكو؟ قال":املتحابون جبالل هللا-عز وجل ،12"-دول اللي بيتحابوا جبالل هللا –عز وجل.-

أقواما يوم القيامة يف وجوههم ور على منابر من ليلي يغبطهم النا
يف رواية أيب الدردراو" :ليبعثن هللا –عز وجلً -
ايب على ركبتيه ومد يديه وقال :اي رسب ببول هللا جليّهم لنا عرفهم،جلهم لنا عرفهم،
ليسب ببوا أب بياو وك شب ببهداو" فجثى أعر ٌ
قال" :هم املتحابون يف هللا من قبائل شىت ٍ
وبالد شىت جيتمعون على ذكر هللا ويذكرو ه" 13دول ان من قبائل شىت بس
حتابوا يف هللا ،ان من عائالت شىت حتابوا يف هللا ،من بالد شىت حتابوا يف هللا.
النية احلادية عشر :أانل األمن واألمان يوم القيامة
أانل األمن واألمان يوم القيامة ،أانل األمن واألمان بني إيدين ربنا –عز وجل -يوم القيامة.

" 11كن ش رحةيل دن الس مه أنه قاَ لُمرو دن كةس ة هل أنت ددِي حديثا نُته من رس وَ هللا  -ص لى هللا كليه وس لم  -ليس فيه نس يان وال كذب؟قاَ نُم؛
نُت رس وَ هللا  -ص لى هللا كليه وس لم  -يقوَ "قاَ هللا كز وجل قد حقت دةيت للذين يتحادون من أجلي ،وقد حقت دةيت للذين يتزاورون من أجلي ،وقد
حقت دةيت للذين يتةاذلون من أجلي ،وقد حقت دةيت للذين يتصاَبقون من أجلي" .رواه أمحد
ِ
" 12كن ادن كةاس رضي هللا كنهما؛ أن رسوَ هللا  -صلى هللا كليه وسلم  -قاَ " َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يوم القيامة كن َ ِ
أ ِ
َأ  ،كلى مناد ٍر من
الُرش  ،وكلتَا َ
يدي هللا ٌ
إن هلل ُجلَ َسا َ َ
ِ
ِ
رسوَ هللاِ ! من ُهم ؟ قاَ ُهم املتحادهو َن ِ
تةارك وتُاىل" صححه األلةاين
قيل َّي َ
ِباَ هللاِ َ
وجوه ُهم من نوٍر  ،لَيسوا أبنةيا َ وال ُشهدا َ وال صد َ
نوٍر ُ ،
َ
يقأ َ
ُِ
13
ِ
ِ
ِ ه
"كن أيب الدرَبا أن رسوَ هللا  -صلى هللا كليه وسلم  -قاَ " ليةُثَ َّن هللاُ أقو ًاما َ
يوم القيامة ِف ُوجوه ِه ُم الن ُ
َّاس  ،لَيسوا أبنةيا َ
هور  ،كلَى منادر اللؤل ِؤ  ،يغةُُ ُه ُم الن ُ
شَّت  ،و ٍ
ِ ِ
فقاَ َّي َ ِ ِ ِ
ِ
شَّت  ،جيتَ ِمُو َن كلى ِذك ِر
والشهدا َ  .قاَ فَجثَا أكرايبن كلى ُركةتَ ي ِه ؛ َ
داَب َّ
قةائل َّ
ُ
رسوَ هللا ! َجلهم لنا نَُرفهم  .قاَ ُ :
هم املتحادهو َن ِف هللا  ،من َ
هللاِ يَذكرونَه .صححه األلةاين
األخوة في هللا" من برنامج "نوايا"

( صفحة  5من ) 8

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

قال النيب -صلّى هللا عليه وسلم -يف شأن املتحابني يف هللا –سبحا ه وتعاىل -يوم القيامة" :يفزع النا وك يفزعون وك
خيافون إذا خاف النا  ،وك حيز ون إذا حزن النا " ،14مث قرأ النيب –صب ب بلّى هللا عليه وس ب ببلم -قول هللا –عز وجل:-
"أََك إين أَوليياو ي
ف َعلَْي يه ْم َوَك ُه ْم َْحي َزُون "يو س.62:
اَّلل َك َخ ْو ٌ
ََْ

النية الثا ية عشر :استكمال اإلميان
أن أان أسب ب ب ببتكمل اإلميان  .اإلميان عبارة عن جمموعة من األعمال ،األعمال د بتتفاوت يف قوهتا وضب ب ب ببعفها ،يف زايدهتا
لإلميان وغري ذل  ،من أقوى األعمال اللي بيستكمل العبد هبا اإلميان؛ احلب يف هللا.

لذا قال –ص ب ب بلّى هللا عليه وسب ب ببلم -كما يف حديث معاذ بن أ س :مسعت النيب –ص ب ب بلّى هللا عليه وسب ب ببلم -يقول" :من
أعطى هلل ومنع هلل وأحب هلل وأبغض هلل فقد اسببتكمل اإلميان" ،15طب ليه هي اإل سببان بيسببتكمل اإلميان اب بة؟ إلن

أصال؟ إلن احلب يف هللا أعظم عمل ،من أعظم األعمال يف اإلسالم.
ده عمل من أعظم أعمال اإلسالم ً

من أعظم الن وااي اللي نويها وإحنا بنتحاب يف هللا ،أو بننشببع عالقة أخوة بينا وبني بعض ،إن أان أكون بعمل من أعظم

األعمال عند هللا –عز وجل.-

يقول الرباو بن عازب :كنت ذات ٍ
يوم مع النيب –صبلّى هللا عليه وسبلم -والصبحابة جلو معه ،فقال النيب-صبلّى هللا

"حسن
عليه وسلم" :-أ عرى اإلسالم أو"ق؟" قالوا :الصالة ،قال" :حسنًا وما هي هبا؟" قالوا :صيام رمضان؟ قال:
ٌ
وما هو به؟" قالوا :اجلهاد يف سب بببيل هللا؟ قال" :حسب ب ٌبن وما هو به؟" مث قال –ص ب بلّى هللا عليه وسب ببلم" :-إن أو"ق عرى
اإلميان أن حتب يف هللا وأن تبغض يف هللا".16
النية الثالثة عشر :أانل اجلنة يوم القيامة
إن أان أانل اجلنة إبذن هللا –تبارك وتعاىل -يوم القيامة ،إبذن هللا ،فمن أعظم األعمال اللي توصل للجنة احلب يف هللا.

ِ ِ
" 14وكن أيب هريرة رضي هللا كنه قاَ قاَ رسوَ هللا  -صلى هللا كليه وسلم ِ َّ -
كةاَبا ليسوا أبنةيا َ يغةُُِهم األنةيا ُ والشههدا ُ قيل َ :من هم لُلَّنا
إن من كةاَب هللا ً
ٍ
ُُِنةههم ؟ قاَ هم قومٌ َادهوا دنوِر هللاِ ِمن غ ِْي ٍ
ِ
ِ ٍ
َّاس مثَّ َقرأ {أََال
أرحام وال
انتسابُ ،
َّاس وال َ
وجوههم ٌ
َيزنو َن إذا حزن الن ُ
منادر من نور ال خيافو َن إذا خاف الن ُ
نور ،كلى َ
ف َكلَي ِهم َوَال ُهم ََيَزنُو َن} (يونس  .)62صحيح ادن حةان
إِ َّن أَولِيَا َ َّ
اهِ َال َخو ٌ
أدغض هللِ  ،وأنكح هللِ  ،فقد اس تكمل
" 15كن مُاذ دن أنس رض ي هللا كنه؛ أن رس وَ هللا  -ص لى هللا كليه وس لم  -قاَ " من أكُى هللِ  ،ومنا هللِ  ،و َّ
أحب هلل  ،و َ
إَانَه" حسنه الرتمذي
16
كر
لوس ا كند الن ِ
َّب ص لَّى هللاُ كليه وس لَّم فقاَ  :أ ه
"كن الربا دن كاأب رض ي هللا كنه قاَ كنا جلوس ا كند النب  -ص لى هللا كليه وس لم  ،-فقاَ " كنَّا ُج ً
ي َ
ِ
حسن  ،وما هو ده ؟ قاَ
اجلهاَب  .قاَ
حسن  ،وما هو ده ؟  .قالوا
صيام رمضا َن  .قاَ
الصاةُ  .قاَ حسنةٌ  ،وما هي ُّبا ؟ قالوا
اإسام أوِ ُ ؟ قالوا َّ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
ِ ِ
ِ
َّ
ض ِف هللاِ" أخرجه أمحد
كر
اإَان أن َّ
َب ِف هللا وتُةغ َ
إن أوِ َ َ
األخوة في هللا" من برنامج "نوايا"

( صفحة  6من ) 8

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

لذا قال النيب –صبلّى هللا عليه وسبلم" :-أو ك أخربكم برجالكم من أهل اجلنة؟" قلنا :عم اي رسبول هللا ،قال-صبلّى هللا
عليه وسببلم" :-الرجل يزور أخاه يف انحية املصببر من أهل اجلنة" ،17خذ عربيته أو خذ فسببه و زل يتمشببى حلد ما را
يزور أخ له يف البيت ،زاره يف هللا مث عاد ،النيب قال :ده؛ من أهل اجلنة.
وآخر ية حابب إن أان أ ويها يف األخوة يف هللا ،وأان أعلم فسي وأعلم حاِل ،أعلم أ ين مقصر يف حق هللا –عز وجل-

وأعلم أ ين قد جترأت على معص ب ببية هللا – عز وجل ،-وأخش ب ببى ما أخش ب بباه أن ك يتغمدي هللا –عز وجل -برمحته يوم
فس ببي

فدائما بفكر فس ببي وأان مع أص ببحايب ومع إخواي يف هللا إن أان أحبهم يف هللا ،وأرب
القيامة ،فأس ببق يف النارً .
بيهم بعالقة طيبة ،عارفني ليه؟ علش ببان يش ببفعوا ِل يوم القيامة ،إلن من ض ببمن الش ببفاعات اللي النيب –صب بلّى هللا عليه

وسلم -ذكرها لينا شفاعة من حتابوا يف هللا ،وشفاعة األخوة بعضهم البعض.

ز ما النيب –صب ب ب بلّى هللا عليه وس ب ب ببلم -ذكر لينا حال ان هتخش اجلنة يوم القيامة وبعد ش ب ب ببوية يقولوا ":أ رب إن

إخواان لنا كا وا يصلون معنا ويصومون معنا ك راهم معنا اآلن؟ فينظرون إىل النار فريون إخواهنم يعذبون فيها ،فيطلبون
ً
من هللا –تبارك وتعاىل -الشفاعة ،فيأذن هللا –عز وجل -هلم ،وقد حرم هللا صورهم على النار ،ويقول هللا هلم" :أدخلوا

النار فأخرجوا من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان" 18فيدخلون فيأخذون بيد إخواهنم الذين صب ب ب ب ببلوا معهم وصب ب ب ب بباموا
معهم ،كبان بينهم وبني بعض يف البد يبا عالقبة حبب يف هللا ،وأخوة يف هللا فيخرجوهنم من النبار ليبدخلوهم اجلنبة .بنو

دائما ابألخوة يف هللا إن أان أانل شفاعة هيكو الصاحلني.
ً
أرجو يوم القيامة إن مل جتدوي معكم يف اجلنة أن تشفعوا ِل عند هللا –سبحا ه وتعاىل.-
خامتة
أس ببأل هللا –س بببحا ه وتعاىل -أبمسائه احلس ببو ،وص ببفاته العلى أن كون من املتهللاخني يف هللا ،املتحابني فيه ،وأش ببهده –
سبببحا ه وتعاىل ،-وأشببهد مالئكته أي أحب األ بياو واملرسببلني ،وأحب النيب –ص بلّى هللا عليه وسببلم ،-وأحب أاب بك ٍر
وعمر وعثمان وعلي ،وأحبكم وأرجو أن أكون معكم يوم القيامة يف اجلنة وإن مل يبلغ عملي عملكم .أس ب ب ب ب ببأل هللا –

س بببحا ه وتعاىل -أن حييينا أب ًدا على هذه ا بة ،وأن يقبض ببنا على هذه ا بة وأس ببأل هللا –س بببحا ه وتعاىل -أن جيمعين
إخواان على سرٍر متقابلني .هذا وصلّى هللا على بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإايكم يف اجلنةً ،

الص ِدي ِف ِ
هيد ِف ِ
اجلنة ؟ النب ِف ِ
أهل ِ
اجلنة  ،و ِ
" 17كن كُب دن كجرة أن رس وَ هللا – ص لى هللا كليه وس لم -قاَ " أََال أُخِربُُكم درجالِكم ِمن ِ
اجلنة
اجلنة  ،والش ُ
ه
ُ
أهل ِ
َنحية املص ِر ِف هللاِ ِف ِ
اجلنة  ،والرجل يزور أخاه ِف ِ
واملولوَب ِف ِ
اجلنة .أََال أُخِربُُكم دنس ائِكم ِمن ِ
اجلنة ؟ الوَبوَبُ الولوَبُ  ،الُؤوَبُ ؛ اليت إذا ُِلِ َمت قالت هذه يدي
ُ
ُ ُ
ِ
ضى" حسنه األلةاين
ِف يد َك  ،ال أذو ُق غُم ً
ضا حَّت تَر َ
18
اه املؤمنأ من النَّا ِر وأمنوا فما جماَبلةُ ِ
أشد
أحدكم لصاحةِه ِف احل ِ يَكو ُن لَه ِف الدهنيا َّ
"كن أيب سُيد اخلدري كن النب –صلى هللا كليه وسلم " -إذا خلَّ َ
ص َّ ُ
َ َ
ِ
ِ َّ
ه
فيقوَ اذهةوا ف خرجوا
من
َّار ُ
َّار َ
َ
هم الن َ
ذين أَبخلوا الن َ
املؤمنأ لرُّبم ِف إخواَن ُم ال َ
جماَبل ًة َ
قاَ يقولو َن ردَّنا إخوانُنا كانوا يصلو َن مُنا ويصومو َن مُنا وَي هجو َن مُنا ف َبخلتَ ُ
ِ
ساقيه ومنهم من أخذته إىل ِ
أنصاف ِ
ِ
فيخرجوَنم فيقولو َن ردَّنا أخرجنا
كُةيه
َّار إىل
َ
ُ
صورهم فمنهم من أخذتهُ الن ُ
َّار َ
أتكل الن ُ
من كرفتُم منهم في توََنم فيُرفوََنم دصورهم ال ُ
قاَ أدو ٍ
ِ
مثقاَ حةَّ ٍة من خر ٍ
اإَان مثَّ من كا َن ِف قلةِه وأ ُن ِ
ِ
سُيد فمن
من
َبَ َ
نصف َبينا ٍر مثَّ من كا َن ِف قلةِه ُ
من قد أمرتَنا مثَّ ُ
يقوَ أخرجوا من كا َن ِف قلةه وأ ُن َبينا ٍر َ
َل ِ
ِ
ِ ِ
ك حسنَ ًة ي َ ِ
ِ ِ
يما" صححه األلةاين
يصدق هذا فليقرأ إِ َّن َّ
اهَ َال يَمل ُم مث َقا ََ َذ َّرةٍ َوإِن تَ ُ َ َ ُ
ضاكف َها َويُؤ من لَ ُدنهُ أجًرا َكم ً
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

مت حبمد هللا
شاهدوا الدر للنشر على النت يف قسم تفريغ الدرو يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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