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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ،وأعوذ باهلل تعاالى مان وارون أنفسانا ومان سايمال أعمالناا ،مان يهاده اهلل
ضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأوهد أن ال إله إال اهلل وحده ال وريك له ،وأواهد أن محمادا عهاده ونساوله،
فال ُم َ

اللهاام ِّا ىل علااى محمااد وعلااى ا محمااد مااا ِّااليل علااى إباراهيم وعلاى ا إباراهيم إنااك حميا ،د مجيااد ،اللهاام بااان
ِ
ين ا ََمنُاوا اتِا ُقاوا
على محمد وعلى ا محمد ما بان ل على إبراهيم وعلى ا إبراهيم إنك حمياد مجياد" ،يَاا أَيها َهاا الان َ
ِ
ااُ اتِا ُقاوا َنبِ ُما ُام الِاني ََلَ َق ُماام مان نَافا
اللاهَ َحا ِ تُا َقاتااه َوَال تَ ُماوتُ ِن إ ِال َوأَن ااتُم ُمسال ُمو َن" ا عماران "،201يَااا أَياه َهاا النِ ُ
ِ ِ
َواح َدة َو ََلَ َ منا َها َزو َج َهاا َوبَ ِ
ساا َلُو َن باه َواحَن َحاا َ إ ِن اللِاهَ َ اا َن َعلَاي ُمم
ساا َواتِا ُقاوا اللاهَ الاني تَ َ
اث منا ُه َماا ن َجااال َ ًيارا َون َ
ِ
ين ا ََمنُوا اتِا ُقوا اللِاهَ َوقُولُاوا قَااوال َساديدا * يُصالْ لَ ُمام أَع َماالَ ُمم َويَاغفار لَ ُمام ذُنُاوبَ ُمم َوَمان
َنقيها" النسا "،2يَا أَياه َها الن َ
يُطع اللِهَ َوَن ُسولَهُ فَا َقد فَ َاز فَاوزا َعظيما" اححزاب 02 00أما بعد
فإن أِّدق الحديث ال اهلل تعالى ،وَير الهدي هدي محمد ِّ-لِى اهلل عليه واله وِّحهه وسالم" ،-ووا ِر احماون

محدثاتُهاَ ،و ِل محدثة بدعةَ ،،و ِل بدعة ضاللةَ ،،و ِل ضاللة في النِان" ِّححه احلهاني ،ثم أما بعد

فإَوتي في اهلل والني فل الحهة ،وبرأ النسمة إني أحهمم في اهلل ،وأسأ اهلل جل جاللاه أن يجمعناا بهانا الحا فاي

ظاال عروااه يااو ال ظاال إال ظلااه ،اللهاام اجعاال عملنااا لااه ِّااالحا واجعلااه لوجهااك َالصااا ،وال تجعاال فيااه ححااد ياار
ويما ،أحهتي في اهلل ،يف حالمم مع اهلل؟ و يف حا قلوبمم مع اهلل؟
إنل عامل حساب الساعة دي؟
أيها اإلَوة في هنا احسهوع ،في أو هنا احسهوع مال أَي "محماود" أساأ اهلل أن يرحماه نحماة واساعة ،وأن يُعلاي
وح اته فاي قهاره،

في الجنة دنجاته ،وأن يجعل قهره نوضاة مان نياال الجناة ،وأن يُ افع فياه النهاي محماد ،وأن يُاون
وأن يرفاع دنجتاه فاي علياين ،وأن يمتا لاه الجناة بغيار حسااب وموتاناا وماوتى المسالمين ونحان أجمعاين ،اماين ،وفاي
الحقيقة أنني مازلل ُمتألما ،وأنا لما مال ابني أُوي

أسأ اهلل أن يرحمنا به ،قلل فاي َطهاة جمعاة انال فاي بلهاي

ورقية ،أنني ُمستْ من اهلل أن يرى في قلهي أنني حزين ُمتألم على أوي  ،ولمن فاي هانه المارة احلام م،تلاف ،يممان

على أوي

نل حزين على ابني ،فلنة هدي ،ان نفسي يعيش لي وأستمتع باه لمان حزناي علاى أَوياا ،ماش حزناي،
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ألمي على أَويا ،ان حننا حتاى انن ماش فااهمين الماول ،ولان نفهام الحيااة حتاى نفهام الماول ،نمارة واحاد ياو ماا
مال أَويا دفناه يو اححد ،في الليلة دي معرفتش أبدا أبدا ،بل طو الليل قلهي فيه عصرة من إن محمود أَوياا ماا
انش مق ِدن وال أنا ،مقدن قضية إن هيُدفن ويُحاس ويُسأ  ،ل ما أنقد أقو منفول أقعد أقو دلوقتي لماا يُساأ ،
هاو عامال حساابه إن هيقعااد القعادة دي ،ويادَل عليااه ملماان يجاران أوااعانهما ،ويهحًاان احنل بأنيابهماا ،أبصااانهما
الهرق ال،اطف ،وأِّواتهما الرعد القاِّف ،يتلىتا ويُت ىرتا ويقوالن ت ىرتا ،ت ىرتا ويقولون َمن نبك؟

عاماال حساااب الساااعة دي؟ عاماال حساااب الساااعة دي؟ مق ا ِدن يعنااي إيااه إنااك عريااان ،قهاار مقفااو وضاالمة وملمااين،

وتقعد وترتجف ،عامل حساب؟ َفل على أَوياَ ،فل َفل ،اترعهال زي ماا باأقو لاك اده ،أقاو وأقعاد وأقاف،
وأَرج وأدَل ،حاجة ترع  ،الحساب..
لما مال سيدنا عمر بن ال،طاب سيدنا العهاُ عم النهي ِّ-لى اهلل علياه وسالم -قاا

"لماا ماال عمار اواتهيل أن

أناه بعااد المااول ،فمااا وافاااني إال علااى نأُ العااا " قااا نفسااي أوااوب عماار باان ال،طاااب بعااد مااا مااال فااي المنااا  ،مااا
جاليش في المنا إال بعد سنة" ،فقلل لقد هل عني قا واهلل ما انقضى حسابي إال الساعة".
سيدنا عمر فضل يتحاس سنة ،سنة يتحاسا فاي قهاره ،ع اان إنال مفمار إن َمان نباك؟ نباي اهلل ،ماا ديناك؟ ديناي

اإلسااال َ ،ماان نهيااك؟ نهيااي محمااد ،طي ا يا ّاال ادَاال الجنااةل مااش سااهلة هااي ،مااش بالهساااطة اللااي احنااا مت،يلينه اا،
الموضوع أ هر وأو مما نتصون ونحتمل انن ،ع ان ده بقى يا  ،قاا لاك جالاه بعاد سانةل قاا لاه لساه م،لا

دلوقتي حاال.
قا له "وماذا فعل اهلل بك؟ قا إن اد عروي لينهد لوال أني لقيل فونا نحيما" قا لاه نال هاأنوح فاي داهياة لاوال
إن نبنا فون نحيم ،اللهم عاملنا بالعفو ،اللهم عاملنا باإلحسان ،اللهم انحم ضعفنا ،امين.
الموضوع فعال فتل قلهي ،إن يا ترى إنل بتعمل إيه دلوقتي؟ وما نتش عامل الحسابال دي لها ،أنا قلل لماا ماال
أخ لينا اسمه عصا أسأ اهلل أن يرحمه نحمة واساعة ويارحم موتاناا وماوتى المسالمين ياا نب ،قلال إن م املة عصاا
إنه مال فاي وقال مماانش عامال حساابه إناه هيماول ،ماواي بالعربياة عمال حادثاة ماال ،اان يومهاا قهلهاا بًالثاة أنباع
وهون ان عصا ده نجل فقير و لهان ويتيم وعاش عي ة ِّعهة وبعدين نبنا رماه واواتغل واغالنة ويساة وبعادين فاي
ال هر ده اترقى بقى مرتهه َمسة االب جنيه ،المال ده من ع ر سنين..
فراح اوترى وقة واوترى عربية بالتقسيط علاى أسااُ إناه هيسادد مان ال،مساة االب جنياه ،ماالل اواترى بالتقسايط
على َمسة ع ر سنة ،مالل ممانش عامل حسابه إنه هيمول دلوقتي ،انل دي م ملته..
لمن أَويا اهلل يرحمه ان ماري

بقالاه ثاالن سانين أو بقالاه سانتين ااملتين ،وبقالاه ماًال واهرين ثالثاة فاي التعا ده،

أسأ اهلل أن يجعل ذلك له فانة ،اللهم انحمه بمرضه هنا يا نب واعف عنه يا حاي ياا قياو  ،با
الطيا ا الغله ااان الهس اايط إنس ااان بس اايط زين ااا ااده لن ااا ،إنس ااان بس اايط با ا
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والحساب ،نبنا هيمرمنا ،نبنا فون نحايم هيادَلنا الجناة ،ده الماه با

لماا تيجاي تتأمال الموضاوع ماش ساهل ،ماش

بالهساطة اللي احنا مت،يلينها.
انتههوا ..أفيقوا
ال منااهُ تَحيا ُد"
"و َجااا ل َساام َرةُ ال َمااول بااال َح ى َذلا َ
اك َمااا ُ نا َ
عل ااان ااده باأقو لماام النهااانده انتههااوا ،أفيقااوا ،التانيااة َ
ال فااي َفلَااة" ق  ،11النقطااة احوالنيااة اللااي قلتهااا لماام مااش مقاادنين إحنااا قضااية القهاار
ق  ،21احولااى "لََقااد ُ نا َ

ال فاي َفلَاة ىمان َها َنا فَ َم َ افنَا
والحساب والسوا والظلمة والعناب والوح ة ،مش مقدنينها نبنا قاا عنهاا "لََقاد ُ ن َ
ص ُر َ اليَاو َ َحدي ،د" ق 11
َع َ
نك طَا َ فَاهَ َ
الم ا ِرة ،واافل الحقيقااة الماارة،
زي مااا ناال عااايش فااي الاادنيا متغمااي ،يااو مااا ماال ات ااالل الغمايااة وواافل الحقيقااة ُ
الحقيقة المفزعة ،الحقيقة المفجعة ،الحقيقاة الصاادمة ،اضاحك عليناا وَادعناا لمان ياو ماا تادَل القهار زي ماا قلال

على القهر ،هنا الحقائ بعيدا عن احوهاا  ،عاايش وهام الم اي،ة ،وعاايش وهام االلتازا  ،وعاايش وهام إن إنال هيار،
وعايش وهم الفهم إن إنل فاهم ،وعاايش وهام احعماا ِّاونة احعماا ووامليال احعماا اللاي إنال عاملهاا ،لمان
جوا قلهك َراب ،يو تقابل نبنا ويم ف حقيقتك هتُصد .
سهُوا" الزمار ،84 80طلاع الممسا لاه سايمال،
"وبَ َدا لَ ُهم ىم َن اللِه َما لَم يَ ُمونُوا يَحتَسهُو َن * َوبَ َدا لَ ُهم َسيىمَ ُ
َ
ال َما َ َ
نل في َفلَة" ق  ،21إنل فالن أوي و فلتك تقيلة أوي ،وَيهتك منيلة بنيلة أوي أوي.
هي دي "لََقد ُ َ
ص ُار َ اليَااو َ َحديا ،د" ق  ،11أناه اان متغماي فاي الادنيا ،ماش
نل فاي َفلَاة ىمان َها َنا فَ َم َ افنَا َعن َ
"لََقد ُ َ
اك طَاا َ فَاهَ َ
وااايف الحقاااي وبعاادين نبنااا جاال جاللااه يااو القيامااة أو ساااعة مااا ياادَل قهااره يت ااا الغمايااة ،يت اااب ال مااش عااايز
ص ُار َ اليَااو َ َحديا ،د" وهاو
ي وب ،ع ان ده نبنا قا يهصرونهم إيه يهصرونهم ،ي وفوهم ،هو مش عايز ي اوب "فَاهَ َ
اك َماا
"و َجاا ل َسام َرةُ ال َماول باال َح ى َذل َ
عما يصرب نظاره ،ال هت اوب صا عناك با  ،التانياة فاي فهام الماول َ
ال منااهُ تَحيا ُد" ق  ،21ا ت اافل إن أسااوأ وااي فااي الاادنيا المست اافيال والااد اترة والعااالج والعمليااال ،اللهاام قنااا
ُن َ

واار الماارل ،اللهاام إنااا نعااوذ بااك ماان الماارل ،أسااوأ وااي فااي الاادنيا ،الناااُ فااي الاادنيا بتجااري ونا الااد اترة والعااالج
نل منهُ تَحي ُد" ق  ،21مفمر إناه عاايز يطاو عماره عاايز
علي ليه؟ عل ان يعيش "ذَل َ
ك َما ُ َ
والمست فيال ليه؟ ندوا ِ
يعيش.
إنل عايز تعيش ليه؟
والسوا إنال عاايز تعايش لياه؟ ،هاي العي اة اللاي احناا عاي اينها دي أحسان مان الجناة؟ العي اة اللاي احناا عاي اينها

دي أحسن من الجنة يا جماعة؟ أُما عايز تعيش ليه؟ عل اان ماش ضاامن الجناة ،طيا ماا إنال مهماا ع ال أَرتهاا
نب إنِك أنسلتني إلى عهاد لاك
إيه؟ هتمول برضه ،سيدنا موسى لما جا ه المول فلطمه ففقأ عينه ،فرجع فقا "يا ى

المول ،وقد فقأ عيني ،قا
ال يري ُد
َ

ضاع يا َد علاى ماتن
نل تري ُد الحيااةَ ف َ
انجع إلى عهدي ف ُقل الحياةَ تري ُد؟ فإن َ
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ايش بهاا سانة ،قاا
ثون ،فما توانل ي ُد من وعرة فإنِك تع ُ
مسلم قا إيه؟ انن ،مادا أَرتها المول يهقى حاال.

نب ل ثا ِم ماه؟ قاا
أي ى

اول ،قاا فاانن" ِّاحيْ
ثا ِم تم ُ

"ولَتَجا َدناِ ُهم أَح َار َ النِااُ َعلَاى َحيَااة"
نبنا قا إيه ودي ِّفة اليهود وووب إنل فيك الصفة دي من ِّفال اليهود َ
لم ااة "حي اااة" نم اارة فت اادلك عل ااى إن ااه حا اري عل ااى أي حي اااة ،حي اااة وَ ااال  ،حا اري عل ااى إن ااه يع اايش وَ ااال ،
ِ
"وَمااا ُها َاو
َح ا ُد ُهم لَااو ياُ َع ِما ُار أَلا َ
ين أَوا َارُ وا يَا َاو هد أ َ
اف َساانَة" نبنااا قااا إيااه َ
َ
"ولَتَج ا َدنِا ُهم أَحا َار َ النِاااُ َعلَااى َحيَاااة َوما َان الاان َ
ب ُم َزحزحه م َن ال َع َناب أَن ياُ َع ِم َر" الهقرة 16

يعني إنل قاعد تطو فاي عمار عل اان العاناب ،متادَلش جهانم َلياك قاعاد فاي انَار هاو هاو طالماا إن حياتاك

هااي هااي اللااي قلنااا اساامها إيااه؟ الغفلااة ،لاانلك باأقو إحنااا ليااه بنمااره المااول؟ ليااه مااش عااايزين نمااول؟ ليااه؟ مااش عااايز
تمااول ليااه؟ نبنااا سااهحانه وتعااالى ذ اار تحاادي أهاال الاادعاوى ،قلنااا فااي الماارة اللااي فاتاال دي موضااوع الاادعاوى ،اللااي
بيدعي ويقو أنا بأح نبنا ،دي دعوى ،أنا بأح النهي ده ادعا  ،أنا بأح الصالة ده ادعا  ،أنا نفسي أقو الليال
ده ادعااا  ،أنااا نفسااي أبقااى ااوي

ده ادعااا  ،واهلل أنااا نفسااي أتااوب ده ادعااا  ،واهلل أنااا أحا أ ااون مان الصااالحين ده

ادعا  ،ل دي دعاوى ،بيدعي ،الحقيقة يعلمها اهلل ،اللهم استرنا يا نب.
ين" الهقاارة  ،18لمااا قااالوا "أَوليَااا ُ للِااه ماان ُدون النِاااُ" الجمعااة ،6
نبنااا امتحاانهم بيااه "فَاتَ َمنِ ا ُاوا ال َمااو َ
ل إن ُ نااتُم َ
ِّااادق َ
ِ
اادوا إن َز َعمااتُم أَنِ ُماام أَوليَااا ُ للِااه ماان ُدون النِاااُ فَاتَ َمنِ ا ُاوا ال َمااو َ
ين َها ُ
ين * َوَال يَاتَ َمناِونَااهُ
ل إن ُ نااتُم َ
ِّااادق َ
"قُاال يَااا أَياه َهااا الاان َ
ين".
ِوا ال َمو َ
ل إن ُ نتُم َ
ِّادق َ
أَبَدا" الجمعة " ،0 6تَ َمنا ُ

لنلك المومن التقي يح المول ،يحهه ،بيهحهه زي ما قلنا في دنُ العصر إن نبناا ساهحانه وتعاالى عرفاه بنفساه فاي

القران ،والنهي سيدنا النهي عرفه بربنا في السنة ،وهاو عارب نبناا اهلل جال جاللاه لاه ياد ولاه قاد جال جاللاه ،واهلل جال
جالله مستويا على عروه استوا يلي بجالله و مالاه ،ونبناا ساهحانه وتعاالى يناز إلاى ساما الادنيا ويهارو جال جاللاه
يع الهَصااير" ال ااونى ،22
سااهحانه وتعااالى ،لمااا عاارب اال ده وبعاادين ُمناع ماان التصااون "لَااي َ َ مًلااه َوااي َ ،و ُها َاو ال ِ
ساام ُ
سيدنا النهي -عليه الصالة والسال  -قا "إنمم لن تروا نبمم حتى تموتوا" ِّححه احلهاني
عل ان ده هو نفسه يمول عل ان ي وب نبناا ،م اتاق م اتاق ،عل اان اده سايدنا معااذ لماا جاه الماول قاا إياه؟
"مرحهاا باالمول ،مرحهااا زائار مغا وحهيا جاا علااى فاقاة" أهاال أهااال أهاال ،أهااال باالمول ،اللهام لااك الحماد ،ساايدنا
حنيفااة باان اليمااان لمااا جااه المااول قااا

"مرحهااا بااالمول مرحهااا ،الحمااد هلل الااني سااه بااي الفااتن قادتهااا وعلوجهااا"

المومن ده قاعد مترق  ،منتظر ،ال يستعجل المول وال يستهطمه ،ولمن ناضي.
اب ر يا حهي  ..اهلل هو الطهي
بنتملم بقى في نقطة الدوا والد اترة والعالج والعمليال فرانا من الماول ،هناا تااب اسامه "أب ار ياا حهيا  ،اهلل هاو
الطهي " سمعتوا عنه قهل ده؟ اه أنا أح إن المتاب ده تاروح ت اتري مناه نسا،ة ،وتاروح تاديها لواحاد ماري  ،لماا
بنروح المست فيال بنعمال اده بنديلاه المتااب ده ،ونديلاه نباع يلاو عسال ،ونديلاه وندة أو َمساة جنياه ،أو مفايش
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حاجة تاني نبع يلو عسل والمتاب ده ،المتاب ده مهم جدا يهقى تحل ناُ ل ماري  ،المتااب "أب ار ياا حهيا ،
اهلل هو الطهي " مهحث اسم حمم التداوي ،حمم التداوي حمم إن أنا اَد دوا ،لو نوحال تساأ مان وناياا هتالقاي
ويخ يقو لك التداوي فرل حن الرسو بيقو لك ِّ ىل عليه ِّ-لِى اهلل عليه وسلم -قاا "تاداووا عهااد اهلل فاإن
اهلل تعالى لم يضع دا إال وضع له دوا " ِّححه احلهاني

تداووا باحمر ،واحمار يفياد الوجاوب ،والهحاث فاي المساألة بيقاو إن التاداوي ماش فارل وال مساتح وال منادوب،
إنما أقصى ما يقا في التداوي مهاح ،ليه مش الرسو قا تداووا ِّ-لى اهلل عليه وسلم -أقاو لاك ح ماا هاو ماان
إناال مااا تاَاادش حتااة واحاادة ،مااا هااو دي م ااملة اللااي بياَااد حتااة واحاادة ،ويقااو أهااي حَ ،ااد اال احدلااة اللااي فااي
المسألة.
سيدنا النهي ِّا ىل علياهِّ- ،الِى اهلل علياه وسالم -نجيا الحاديث علاى وجهاه إن عهاد اهلل بان عهااُ نضاي اهلل عنهماا
سااودا ُ أتاال النهااي ِّ-الِى اهلل عليااه وساالم،-
ال بلااى ،قااا هاانه المارأةُ ال ِ
قااا "أَالَ أُنيا َ
الجنِااة؟ قُالا ُ
اك اما َارأَة ماان أَهاال َ
افتمر مع الربانيين ما يحتاجش إن أناا ال واوية أقاو لاك ِّا ىل علياه ،ال ماا تسامع اسام النهاي ِّا ىل علياه ،وزد النهاي
واوع تزها مان تار الصاالة علاى النهاي ،طيا تار الصاالة علاى النهاي ،زهقتاوا مان الصاالة
ِّالة ،زد ِّالة على النهي َ
علاى النهاايِّ- ،الِى اهلل عليااه وعلاى الااه وِّااحهه وسالم ،-طيا ِّا ىل علااى النهااي ِّ-الِى اهلل عليااه وعلاى الااه وِّااحهه
وسلم.-

قا فلينظر إلى هانه المارأة الساودا  ،واحادة ماواية فاي احنل لساه بتا ال وت ارب معلاش ب ار ،تعصاي وتتاوب ومان
أهل الجنة ،ازاي؟ قالوا لقد أتل النهي ِّ-لِى اهلل عليه وسلم ،-أتل النهي وأنا أسمع قاا وأناا أسامع "قالال إناي
أُِّا َارع ،وإنااي أتم ااف ،فَاادع اهلل لااي" قالاال لااه ،أنااا بأُِّاارع ،بيجينااي ِّاارع ،بت اان  ،والم ااملة فااي الت اان إن أنااا
بأتم ااف ،بتهااان عااونتي ،بأتم ااف فااادعيلي نبنااا ي اافيني -وااايف المارأة الحاارة ودي ما اانتش حاارة ،دي اناال أمااة

سودا لمن حرة الانف  ،ما اانش نفساها تطيا إنهاا تتم اف حتاى وهاي ماش فاي وعيهاا ،واوب بقاى اللاي بتتم اف
عماادا وتم ااي متهرجااة تهقااى إيااه؟ل اللهاام اسااتر عااونال المساالمين ،نسااو اهلل  ِّ-الِى اهلل عليااه وعلااى الااه وِّااحهه
وسلم -قا

إن ومل دعول اهلل أن يعافيك ،وإن ومل ِّهرل ولك الجنة" ِّحيْ اله،اني

وإن ومل ِّهرل ولك الجنة بغير حساب.
الموضاوع إن لااو التااداوي فاارل ما اانش الرسااو َيّرهاااِّ ،ااْ وا ّال ح؟ طيا لاو التااداوي مناادوب ،مسااتح مماانش

َيّرها ،ده ان في إيدها ال فا في لحظة ،ماش عملياة ياا تانجْ ياا ماا تانجحش ،ماش دوا ياا يجيا نتيجاة ياا يجيا

نتيجة عمساية ،ح ده قاا لهاا "إن وامل دعاول اهلل أن يعافياك" اللهام اوافها ..ت افى وهاي قاعادة فاي لحظاة "وإن

ومل ِّاهرل ولاك الجناة" ،بغيار حسااب ،قالال بال أِّاهر الجناة بغيار حسااب ،دي حلام ،حلام العصااة مان أمًاالي،
اللهم ت علينا يا نب ،حلم العصاة من أمًالي ،حلم أهل الغفلة من أمًالي ،حلم للمسالمين الضاعفا اللاي ماالهومش
حاجة يت هًوا بيها ،بنحلم إن نبنا يد َّلنا الجنة بغير حساب ،تير أنا نفساي نبناا يمرمناا ونادَل الجناة بغيار حسااب
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حن احنا لو اتحاسهنا هنتفضْ ،هتهقى المصيهة هيرة ،إنتو مش متصونين هتهقى الم ملة أد إياه ،فحلهاا الوحياد إناك
تدَل الجنة بغير حساب .من سهل دَو الجنة بغير حساب الصهر على الهال  ،وتر التداوي ،بادليل الحاديث ده
تاار التااداوي ،فااي ماانههنا أن تاار التااداوي أفضاال ولماان إذا تااداويل فااهالش تتااداوى بنيااة الحياااة ،تااداوى بنيااه التقا ىاوي
علااى الطاعااة ،أتااداوى عل ااان أقاادن أقااف عل اى نجلااي أِّالىي ،أتااداوى بنيااه إنااي أقاادن أنوح المسااجد لحااد مااا أمااول،
أتداوى بنية إن أنا أمول وأناا باأذ ر نبناا وأقارأ قاران وأِّالي با  .اللاي أناا واوفته فاي المست افيال ماش واوية ،اللاي
وااغا بيتاانف

ِّااناعي وقلا ِّااناعي ،طيا دا عااايش ليااهل وأنااا ماا اقاادنش أنااا واحااد يقااو واايله ،الغلطاة علااى اللاي

حطوه من احِّل.
واهلل هتمول ..هتمول
نل مناهُ تَحيا ُد" ق  ،21هتماول ،هتماول واهلل لتماول ،ونبناا
نل في َفلَة" ق  ،11والًانية " َٰذَل َ
ك َما ُ َ
احولى "لَِقد ُ َ
لتمول ،وتدَل القهر وتتحاس  ،مهما تداويل ومهما فرنل ومهما حدل ومهما حاولل هتمول ،فهام الماول "لَِقاد
نل في َفلَة" ق  ،11انتهه من فلتك .فهم المول ال تحد عن المول بل اطل المول طلها لر ية اهلل "إنِ ُمام لَان
ُ َ
َتروا نبِمم ع ِز وج ِل حتى تَ ُموتُوا" ِّححه احلهاني وعش هنا المعني ال تفزع من ذ ر المول.

إَااوتي أنااا أحااهمم فااي اهلل وأنااا عااايز الليل اة دي اِّااهروا علا ِي حن القاعاادة مااش حلااوة ب ا

احتسااهوا احجاار علااى قاادن

الم ااقة ،يعنااي اللاي قاعااد النهااانده علااى نيااش نعااا ياار اللاي قاعااد علااى الحصاايرة الهالسااتك ال،ضاارا اللاي أنااا مقاادن
اِّهروا معايا عايز أَل

الحديث العاور ده اللي هو حديث قاا نساو اهلل -

إنمم تعهانين في قعدتمم عليها ،ب
إلي" ِّححه احلهاني
ِّلِى اهلل عليه واله وِّحهه وسلم" -عهادة ،في الهرج والفتنة هجرة ِ
قواعد العهادة
ل ده عمالين نتملم في العهادة أن لها قواعد ع رة
 -2أن العهادة هي المقود من إيجاد ال،ليقه.
 -1البد للعهادة من استعانة.
 -3التحق بإيا نعهد بأِّلين عظيمين اإلَال

والمتابعة.

 -8مقامال إيا نعهد وذ رنا مقا المرة التي فاتل مقا إيا نعهد.
 -5في الحممة من العهادة وقُلنا إن العهادة ال هتنفع نبنا وال هتنفعك ،وإنما العهادة ح الربوبياة إن نبناا َلقاك حقاه
إنك تعهده.

 -6بنا العهادة وأسها أن بنا العهادة على أنبعة قواعد التحقا بماا يحهاه اهلل ونساوله ويرضااه مان قاو القلا وقاو
اللسان وعمل القل وعمل الجوانح.
 -0مقا العابد إلى متى نعهد نبنا؟ لحد إمتى يا جماعة؟
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عااايز أنااههمم إلااى حاجاة جميلاة أوي إن أِّااع حاجاة إن أنااا وااوفل المااري
هياارة جاادا وعانينااا منهااا عل ااان ت،لااي الماري

يصاالي ،الز يصاالي ،با

لمااا يماارل بيهطاال ِّااالة ودي م ااملة

الم ااملة فااي الماري

عايز أتملم تير في الموضوع ده ،م ملة الد اترة إنهم بقوا مهرة جدا في ت ا،ي
المارل ،ت ا،ي

إنااه هاو تعهااان ،مااش

المارل ،وجهلاة جادا فاي عاالج

المارل عناادهم احواعال والتحاليال وماش عااانب إياه ويقاو لاك الماارل انا و انا ويقعاد يااتملم،

ااان زمااان م اابيقولوش للم اري  ،دلوقاال الااد تون قاعااد يقااو للم اري

التفاِّاايل لهااا ،ودا باايحطم الم اري

نفساايا،

وتحطيمه نفسيا ما بيساعدوش على القيا بالعهادة وَصوِّا إن الد تون نفسه يقو لاه ال ماا تساجدش ،ال مااتر عش
ال ما تقومش ،ال ما تطهرش ،فع ان ده أنا باأقو لاك ِّا ىل قهال ماا ماتصاليش ،قهال ماا يمتّفاك ويمنعاك مان الصاالة

والوقوب بين يديه.

نعهد نبنا لحاد إمتاى؟ لحاد ماا تماول وت،ارج الاروح .م املة هيارة إناي أناا دَلال المست افيال تيار وقابلال مرضاى
تياار الفتاارة دي أ تاارهم م اا بيصااليش % 10 ،مابيصااليش وهااو فااي الوقاال ده أحااوج مااا يمااون للصااالة ،أحااوج مااا
يمون لربنا ،وال،وب ال ال،اوب أناا َاايف فقاطَ ،اايف يماول فاي انَار اللاي ماا بيصاليش ده علاى يار اإلساال ،
نعااوذ باااهلل ماان سااو ال،اتمااة ،ع ااان ااده قااا نسااو اهلل ِّ-الِى اهلل عليااه وساالم" -احفا اهللَ يَحفظا َ
اك ،احفا اهللَ
ك" ِّححه احلهاني
جاه َ
تجدهُ تُ َ

"تع ِرب إلى اهلل في ال ِرَا يعرفك في ال ى ِدة" ِّححه احلهاني
وإناال سااليم وواقااف علااى نجليااك وبتتحاار وبتعماال ..ان ااط فااي العهااادة عل ااان يااو مااا تقااع نبنااا يسااند  ،نبنااا يسااهل
عليك العهادة.
عملوا م،دة جديدة ده للتيمم ،م،دة عهانة عن حتة قماواة وتحال منهاا نمال عل اان أماا ي،اهط عليهاا بإيدياه يطلاع
نمل بقدن المفاية يتايمم باه ،ال حاجاة ساهلة ومممناة ولمان النفساية اللاي بتصالي ..إناتم فااهمنىي ياا جماعاة؟ النفساية
الت اي بتصاالي ،لمااا يهقااى م ااملتك لمااا ترقااد وتهقااى مااش عااايز تمااول ،ااانه للمااول هت،ليااك م اا تصااليش ،ال اااهد..

هنعهد نبنا إلى متي؟
ب
ِى يَأتيَ َ
قا اهلل " َواعهُد َنبِ َ
ك َحت َٰ
"وُ نِاا نُ َما ىن ُ
ك اليَق ُ
ين" الحجر  ،11إجماع العلما علاى أن اليقاين هناا يعناي الماول َ
ين" المدثر ،80 86يعني الماول فاي قصاة عًماان بان مظعاون -نضاي اهلل عناه -أن النهاي
بيَاو الدىين * َحتِى أَتَانَا اليَق ُ
ين" المدثر80 86
ِّلِى اهلل عليه وسلمَ " -وُ نِا نُ َم ىن ُب بيَاو الدىين * َحتِى أَتَانَا اليَق ُ
قا نسو اهلل ِّ-لِى عليه وسلم" -أما عًمان فقد جا ه اليقين مان نباه" ِّاحيْ ،اليقاين الماول ،فاال ينفاك العهاد
اف عناه ياا نب العاالمين،
من عهودياة ماا دامال فياه الاروح ،أناا نال أماا أَوياا اهلل يرحماه نحماة واساعة ونبناا يمرماه ويع ُ
أسأ الد اترة دائما هو في يهوبة تاماة؟ يقولاوا لاي ال ،فأبادأ أو ى
ضايه وأِّالىيه ،إمتاى تساقط عناه الصاالة؟ لماا يهقاى فاي
يهوبة تامة ،أما قهل الغيهوبة التامة يتوضى ويصلي.
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 -4مرات إيا نعهد علما وعمال للعهودية مرات بحس العلم والعمال ،العهودياة لهاا مارتهتين فاي العلام العلام بااهلل
والعلم بدينه..
العلم باهلل َم

العلم بناته وِّفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما اليلي به.

مرات

والعلاام بدينااه مارتهتين احماار ال اارعي وهااو الصاراا المسااتقيم الموِّاال إليااه ،ودينااه الجزائااي الوعااد والوعيااد المتضاامن
ثوابه وعقابه ،دَل فاي دي العلام بمالئمتاه ،و تهاه ،ونساله ،والياو انَار ،المرتهاة العلمياة العلام بااهلل ،والعلام بالادين.
العلاام باااهلل َمسااة ذاتااه ،وأساامائه ،وِّاافاته ،وأفعالااه ،وتنزيهااه عمااا ال يلي ا بااه ،العلاام بالاادين م ارتهتين العلاام باااحمر
ال رعي نبنا أمرنا إن إحنا نومن بااهلل ،ومالئمتاه ،و تهاه ،ونساله ،والياو انَار ،والقادن ،نبناا أمرناا بالصاالة ،والصايا ،
والز اة ،والح  ،والن ر ،وتالوة القران ،نبنا أمرناا بصالة الارحم ،و ا

الهصار ،و اف احذى ،وبار الوالادين ،ده العلام

بأمر نبنا ،الًانية العلم بالًواب والعقاب.
أما المرات العلمية أِّحاب اليمين ،والمقربون -اللهم اجعلناا مان المقاربين ،اللهام اجعلناا مان الساابقين المقاربين-
دايما لما أقاو اده أَااب ،سايدنا عهاد اهلل بان مساعود سامع مارة واحاد بيقاو أناا ال أنضاى أناي أ اون مان أِّاحاب
اليمين ،بل أنيد أن أ ون من المقربين ،فقا له "ولمن ها هنا نجال ياود لاو أن نجاا ال أجار وال وزن" ،دايماا أقاو إن
ال ال َجنِاةَ فَا َقاد
إحنا لو دَلنا الجنة ونا باب الجنة ده على طو  ،وقعدنا يهقى فوز عظيم "فَ َمان ُزحاز َ
ح َعان النِاان َوأُدَ َ

فَاز" ا عمران َ245

ولمن الواحد مننا طماع -والطمع فيماا عناد اهلل طماع لنيان -نفسانا نبناا يمرمناا بالجناة بغيار حسااب ،وأناا أو واحاد
ك َعلَى اللِه ب َعزيز" إباراهيم  ،10وأناا نال قلال لواحاد ِّااحهي وماش
عانب إني مااستاهلش ولمن نبنا ريم " َوَما ذَل َ
ه اأقو لااه عل اى حاجااة تاااني إن وااا اهلل يعملنااا بحااث إن اهلل عااز وجاال يعطااي َم ان ال يسااتح  ،يعطااي؟ لس اه ،لس اه مااا
تقولش أه وا ّال ح ،هنهحًها دي إن نبنا قد يعطي َمن ال يستح وبال سه  ،ريم جل جالله.

أنزاق وأقدان
ولو إن ماليش نف

أضحك ب

على طو أتن ر قصة ِّاحهي اللي ان معايا في الح من تلل أنبع َما

سانين

ناجل َرجل مع ال ر ة اللي بأح معاها دي ناجال لهاان مان الصاعيد جااي أو ماا واافني َادني بالحضان ،ناجال
ِّعيدي ب ن

ده وحال لحيتهَ ،دني بالحضن و نا في المدينة وقا لاي واوب لاوال إن انال علمتناا إن أناا جااي

أح لربنا نل هأقو لك أنا جاي الح ع ان أووفك..
فال اهد إن الراجل طيا جادا ،المهام قعادنا فاي المديناة َما
أجمل نف

أياا ماع بعا

حلاوين أوي ،فالراجال ده اان يقاو

وي ة وأنا بأتفرج عليك ،واهلل يا جماعاة اان جايا معااه الجاوزة فاي ال انطة والمعسال ،فهفضال اهلل فاي

َال أيا المدينة قلل له الز تتوب ونيني الجوزة ده قا لي هتعمل فيها إيه؟ قلل له هأونياك أناا هأعمال فيهاا
إيه ،ودوناها سرناها ونميناها في الزبالةَ ،اال

انتهيناا ،لحيتاك دي ماتحلقهااش تااني ،مقا

وأقصالك وانهك ده،

بفضاال اهلل الراجاال نبنااا رمااه واتظااهط فااي أيااا المدينااة ،نحنااا ممااة عااادة بنقعااد فااي المدينااة ماان  8 2وممااة ماان ،0 8
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بفضل اهلل ان بقينا أِّحاب ،ح ما وا اهلل وم ي معانا في ل مناسك الحا  ،ونجعناا المفارول بنرجاع علاى مناى
نادَل المعساامر فاي منااى نغياار ونساتحمى ونلااه
وأنا باإلحرا يا عم إنل ،قاا

َاال

هاادومنا وناروح ممااة ونطاوب ونسااعي ،قااا

ح أناا هاأطوب وأسااعى،

بقاى فاياة علياك اده أناا سامعل الماك تيار اسامع الماي المارة دي ،فعاال

عقهااا مااا طوفنااا وسااعينا باااإلحرا بعااد مااا َلصاانا طااواب وسااعي قااا لااي أنااا نفسااي فااي حاجااة تااديهالي ،قلاال لااه
أديهالك؟
قا لي عايز أِّلي ن عتين في الحجر ،يا عم إحناا بنماول الادنيا زحماة ياال نم اي عاايزين نلحا مناى نادَل ،نفساي
أِّلي ن عتين في الحجر ساعدني ،قلل لاه تو لناا علاى اهلل نانق وزاحمناا ودَلناا الحجار وِّالى ن عتاين وماال وهاو
ساجد ،سجد وط ىاو تهازه اتقلا  ،واهلل ياا جماعاة أناا قعادل أِّارخ فاي الحجار ياا نب طيا أناا ،أناا نفساي فاي دي،
أنزاق ،أنزاق وأقدان وماتعرفش مين اللي أحسن منك ،أحسن  200مارة ،أحسان ملياون مارة ،أحسان حن هاو الراجال
ده الموتة دي ماتطِالش يا جماعة -سهحان الملك ،سهحان الملك ،اللهم انزقنا.
وِّف أِّحاب اليمين والمقربون
ال اهد إيه إن الناُ في مرات  ،مرتهتين الناجين هما المرتهتين يا أِّحاب اليمين ،يا المقربين.
المهاحااال وبعا
أِّااحاب اليمااين دو أدوا الواجهااال ،تر ااوا المحرمااال ،ومااع انتماااب ُ

الممروهااال والتقصااير فااي

المستحهال ،دو أهال اليماين ماابيعملوش ذناوب ومعاِّاي ،إذا عصاى يتاوب ،بياودي الواجهاال ،الفارائ

لهاا تماا

مية مية ،مممن يقع في ووية ممروهال ،مممن يقصار فاي المساتحهال ،أماا المقرباون -تصاهروا معاياا الليلاة دي وا ّال
علي نصهر ووية ع ان نسمع وِّف المقربين؟-
عايزين تم وا؟ هتصهروا ووية وا ّال نم ي؟ محدش ند ِ

مين المقربين دو ؟ قو لي طي نسمع وِّفهم ليه؟ إحنا هنروح فين وهم فين؟

إنل مدينا وِّف العهد ،ل ما الواحد يقرأ ووية يتعقد مش ناقصين إحنا عقد ،إحنا واحد ده مراته بتقو له يا عام
إنتااو عااايزين تاادَلوا الجنااة والفااردوُ احعلااى ،مااا أنااا عااايزه أتعاانب وااوية فااي جهاانم وبعاادين أدَاال الجنااة ،ده ااال
جاهال ،دا ااال واحادة مااتعرفش وا ّال واحااد مااا يعارفش يعناي إيااه جهانمل ،إن نجاال أنعاام أهال الاادنيا ماان أهال النااان فااي
ال َيارا قا ه
ط هال ما ِر
النان ثم ي،رج ب يتغط ده ،يتغط ده فاي جهانم طساة با ويطلاع نبناا يساأله "هال نأي َ

نعيم ق ه
نب" ِّحيْ مسلم ،بغطسةل
ط فيقو ُ ال واللِه يا ى
بك ،

فاياة عل ّاي أِّاحاب اليماين

اوع تقاو
اوع تقاو ادهَ ،
اوع تقو حتى أدَل النان والجنة بعد ادهَ ،
فاوع تقو دهَ ،
َ
حن الااواد اللااي فااي الًانويااة العامااة بيقااو أنااا عااايز أجيا سااهعين بيجيا َمسااينِّ ،ااْ وا ّال ح؟ واللااي عااايز يجيا
تسعين بيجي سهعين ،واللي عايز ينجْ وَال

بيسقط ِّْ .وا ّال مش ِّْ؟ فنف

ال ي للي بيقو با

أدَال

الجنة وَال  .ده هيسقط ،هيسقط ،وأ هر م ملة إن مفيش ُملح وال إعادة ،إذا سقط مش َانج منها تاني.
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وِّف المقربين
ابن القيم بيقو "في معرفة حا القو فوائد" زي ما قلل اده اللاي يساألنا النهاانده إحناا نعارب حاا المقاربين لياه؟
المت،لىااف المساامين مزنيااا علااى نفسااه ،ذامااا لهااا" أو حاجااة إنااك
إحنااا مااش هنقاادن عليهااا ،قااا إيااه؟ قااا "ال يازا ُ

إناال تفضاال منمساار ،وذلياال ،وتقااو علااى نفسااك مااا أنااا ماانن هن اروح فااي الناااُ دي فااين ،أن يمساار هاانا مااش
يُحهطك ،أن يمسر هنا مش ييأسك ،ح يمسر  ،ولاو نبناا وااب مناك الان ده مممان يانفخ فاي ِّاونتك ويجعلاك

منهم.

" -1أال يزا منمسار القلا باين يادي الارب ،ذلايال لاه ،حقيارا" ،أناا نفساي تقاو بالليال وتقاو لاه أناا عهاد الفقيار،
الحقير ،المنن ال،طِا  ،الني ي تهي أن تتوب عليه وترفع دنجته لىم نبنا ،اطل منه ،نبنا ي وب فاي قلهاك إناك
بت هد مناز السابقين وأنل في زمرة المنقطعين ،ت هد بضائع التجان وأنل في نفقة المحرومين.
" -3عساه أن تنه

همته يوما إلى الت هث والتعل بساقة القو ولو مان بعياد" ،إحناا قلناا إن النااُ ثالثاة الصافوة،

وأهل احوساا ،ولمل جيش ساقة ،فلما تعرب يممن تهقى في الساقة ،تتعل بايهم مان بعياد ،تهقاى واايفهم اده وهام
واقفين في انَر ،ومنها قا "لعله يصدق في الر هة والله  ،ويح القو فيلحقه اهلل بهم"" ،والمر ماع َمان أَ َحا "

ِّحيْ اله،اني

ومنها لعله إذا عرب أن يسأ اهلل أن يجعله منهم فيصادب ساعة إجابة ال يُسأ اهلل فيها ويما إال أعطاه فيُعطاه.
ومنها أن هنا العلم أورب علو العهاد ولي

بعد علم التوحيد أورب منه ،وهو ال يناس إال النفاوُ ال اريفة ،فاإذا

نأى نفسه تُناس هنا العلم وت تاق إليه ،وتحهاه ،وتاأن باه فليُه ار .أب ار باال،يرل فقاد أُ ىهلال لاه ،وقال لنفساك ياا
نف  ،إنما السعادة العلم والعلم ،وقد حصل لك وطر السعادة العلم ،فهيا إلى العمل
ومنها أن العلم بمل حاا َي ،ار مان الجهال ،فمعرفاة حاا القاو أفضال مان الجهال باه .ومنهاا أناه إذا اان هانا العلام

همااه ومطلوباه فالبااد أن ينااا منااه ،يعنااي دلوقاال لمااا تعاارب يهقااى همااك ومطلوبااك عااايز أعاارب المقاربين دو وِّاالوا
ازاي؟ ،ودايما ان الطلهة يسألوا الم ايخ ب َام نجاول؟ ياف نجاول؟ فع اان اده لماا يهقاى ده هماك إزاي المقاربين
دو أِّاهحوا مقاربين ده همااك ،إذا اان ده همااك ،فربناا -سااهحانه وتعاالى -هيرزقااك مناه ،حتااى ولاو جااز  ،حتاى ولااو
اوع تفمر إن المقربين دو بيفضلوا ا  18ساعة في حا ماع اهلل ،ال ،دي الحاا دي بَا َاوانق ،ولاوائْ ،بتهقاى
بانقةَ ،

 5دقاي  ،دقيقاة ،ثانياة با  ،وبعاد ثاالن أنباع سااعال َما

دقااي تاانيين وا ّال ثانياة ،وبعادها همانا ،هاو ده الحاا

مش الحا إن هو  18ساعة وايف الجنة ووايف النان ،وحاس

إنه ساجد تحل العرش

ومنها لعله يجري علاى لساانه أماا أحاد هانا الماال فينتفاع باه ،فينفعاه اهلل باه ،يممان لماا تسامع اال المقاربين بماره
ااده وإناال قاعااد فااي وااغلك ،أو فااي ليتااك ،أو فااي بيااتمم ،أو فااي الجااامع اللااي جنا بيااتمم تقااو لااه أنااا ساامعل
امهااانح ااال عاان المقاربين عجيا جاادا ،تعااا َ نقعااد نقاراه مااع بعا

 -ااان نفسااي أوزع علاايمم الونقااة دي مااان با

طلعل ييجي 20ونقال -فع ان ده هاتها إنل من تاب "طري الهجرتين وباب السعادتين" وِّف المقربين،
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اقرأها مع حد ،يممن الحد ده يعمل ،تدَل إنل بيه الجنة ،اللهم انزقنا الجنة يانب.
احنن ..ال تغتر
وعمومااا ..فااالعلم بهاانا ال ااأن ال تنحصاار ،فااال ينهغااي أن تصااغي إلااى ماان يًهطااك ويقااو إنااه ال ينفااع ،باال احااننه،
واستعن باهلل وال تعجز ،ولمن ال تغتر فر ،ق بين العلم والحا  .إيا أن تظن أنك بمجرد العلم بهانا ال اأن قاد ِّارل
من أهله ،هيهال هيهال ،ما أظهر الفارق باين العلام بوجاوه الغناي وهاو فقيار وباين الغناي بالفعال ،وباين العاالم بأساهاب

الصحة وهو سقيم وبين الصحيْ بالفعل.
بع

الناُ من ال هاب ده لما بياتعلم حاجاة يفمار إن هاو بقاى مانهم يعناي حفا القاران أناا مان أهال القاران الانين

هم أهل اهلل وَاِّته- ،يا لهان ،يا لهان -أهل ماين؟ أهال اهلل وَاِّاته؟ الرساو بيقاو "ياأتي القاران وأهلاه الانين
اانوا يعملاون باه فاي الادنيا" ِّاحيْ احلهااني ،يهقاى فاي أهال للقاران ماش أهلاه ،ماش ال اللاي حاافظين القاران أهلااه،
اوع تفمار إنال بقيال مانهم ،ح ،فياه فارق
مش ل اللي معاهم القران يهقوا أهلاه ،فلانلك لماا تماون عاالم بهانا العلام َ

بين العلم والعمل -اللهم اجعلنا من أهل العمل والعلم يا نب العالمين.-
ت هِه بهم

فاسامع انن وِّاف القااو  ،وأحضار ذهناك ل ااأنهم العجيا وَطارهم الجلياال" ،فاإن وجادل ماان نفساك حر اة وه ِماة
إلى الت هه بهم فاحمد اهلل ،وادَل فالطري واضْ ،والهاب مفتوح.

إذا أعجهتك َصا ُ امرئ ف ُمنه ،تمن مًل الني يُعجهك
حجهُك
والمم ُرمال حاج  ،إذا جمتها يَ ُ
فلي على الجود َ

ونهااأ القااو عجي ا  ،وأماارهم َفااي إال علااى ماان لااه م ااان ة مااع القااو فإنااه يطلااع ماان حااالهم علااى مااا يريااه إياااه القاادن
الم ااتر " أن ااا با اأقو إي ااه ال ت اارح ف ااإن ال اارح يُفس ااد طراف ااة الموض ااوع ،الموض ااوع حل ااو وم ااش ع ااايزين ن اارح،

هأسترسل في القرا ة ويا نب تفهم ،ن ز ده ،انفع ناسك ،فتْ عينيك ،ب

علي وي .
ِ

اساامع "وجملااة أماارهم أنهاام قااو ،قااد اماات ل قلااوبهم ماان معرفااة اهلل ،و ُماارل بمحهتااه ،وَ اايته ،وإجاللااه ،ومراقهتااه"

فساارل المحهااة فااي أجزائااه ،فلاام يها َ فاايهم ع ا وال مفصاال إال قااد دَلااه الحا  ،سااهحان اهلل قااد أنساااهم حهااه ذ اار
يااره ،وأوح ااهم أنسااهم بااه مماان سااواه ،أحا نبنااا لحااد مااا نسااوا الناااُ ،بيقااو لمراتااه اساامك إيااه؟ نسااى بحا نبنااا،

وهعان ،ني ،ممتفي ،قد انسهم حهه ذ ر يره ،وأوح هم ،وانساهم أنساهم باه ممان ساواه لماا حاسا

بااحن

بااهلل

بقي أي حاد يقارب لاه يهقاى وحاش ،يساتوحش مان وجاوده باين النااُ ،قاد فناوا بحهاه عان حا مان ساواه ،وبان ره عان
ذ ر من سواه ،وب،وفه ونجائه ،والر هة إليه والرههة منه ،والتو ل عليه واإلنابة إليه ،والسامون إلياه والتانلل واالنمساان
بين يديه عن تعل ذلك بغيره.
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فااإذا وضااع أحاادهم جنهااه علااى احنل -العجيا بعااد اال اللاي فااال ده إن يهاادأ اباان القاايم فااي وِّااف حااا المقاربين
يوِّف حالتهم وهم نايمين مش وهم ِّاحيين ،سهحان اهلل العظيمل وي عجي .
يقااو إيااه "فااإذا وضااع أحاادهم جنهااه علااى احنل" لمااا ييجااي ينااا "ِّااعدل أنفاسااه إلااى إلهااه ومااواله" ،يااا جماعااة فااي
ُحرقة هو ده ،ب

مش نف

حرقة ،قارب مان الادنيا ومان النااُ ومان الم اا ل ومان الهماو ومان الفلاوُ ،ح..

نَا َف
حرقة للقل على الحجاب .في ناُ تقو إن بين اإلنسان وبين نبنا ع رة حج

الحجاب ده لما اإلنساان يحا

بيااه يااا نب افااتْ لااي ،لمااا نااا ِّااعدل أنفاسااه إلااى إلهااه ومااواله ،واجتمااع همااه عليااه متاان را ِّاافاته العليااا وأساامائه
الحسنى ،وواهدا له في أسمائه وِّفاته قد تجلل على قلهاه أنوانهاا ،فانصاه قلهاه بمعرفاة اهلل ومحهتاه ،فهاال جسامه
في فراوه يتجافي عن مضجعه ،وقلهه قد أوى إلى مواله وحهيهه ،فآواه اهلل وأسجده بين يدياه َاضاعاَ ،ائفااَ ،اواعا،
ذليال ،منمسرا من ل جهة من جهاته ،ممسون متمسر.
ووتان بين قلها يهيال عناد نباه قاد قضاى فاي سافره إلياه بيتاان اح اوان وَارق حجا الطهيعاة ولام يقاف عناد نفا

وال

سمن عند علم حتى دَال علاى نباه فاي دناه ف ااهد عاز سالطانه وعظماة جاللاه وعلاو واانه وبهاا مالاه وهاو مساتويا
علااى عروااه ياادبر أماار عهاااده ،وتصااعد إليااه واامون العهاااد وتعاارل عليااه حااوائجهم وأعمااالهم فيااأمر فيهااا بمااا وااا  ،فينااز
احمر من عنده نافنا ما أمر ،في هد قلهه حا نومه الملك الح قيوما بنفسه..
"اللِهُ ال إلَهَ إ ِال ُه َو ال َح هي ال َقيهو ُ ال تَأ َُا ُنهُ سانَةَ ،وال نَااو "،الهقارة  ،155قيوماا بنفساه ،مقيماا لماا ساواه ،نياا عان ال ماا
سا َام َاوال َواحَنل ُ ا ِل يَااو ُها َاو فااي َوااأن" الاارحمن  ،11يغفاار ذنهااا،
سااواه ،و اال ماان سااواه فقيا ،ار إليااه "يَساأَلُهُ َماان فااي ال ِ
ويفرج ربا ،يفك عانيا ،وينصر ضعيفا ،يجهر سيرا ،ويغني فقيرا ،يُميال ويُحاي ويُساعد ويُ اقي ويُضال ويهادي ،يانعم
على قو ويسل نعمته عن اَرين ،يعز أقواما وين اَرين ،ويرفع أقواما ويضع اَرين.
اعرب نبك ِّْ
اهلل ده حالتاه وهاو ناائم ،يااا تارى حالتاك وإنال ناايم إياه؟ أِّاال حالتاك وإنال نااايم ياا حااج بتترتا علاى حالتاك وإناال
علي قيا الليل ،قا له ال تعصه بالنهان يوقظك بالليل ،ظهِط بالليل يتظهط النهان ،وظاهِط النهاان
ِّاحي قا له و
ِ
يتظهط الليل عل ان ماتقولّيش أجيهها منين دي.

ما هو إنال لاو تعارب نبناا باالمال اللاي باأقو لاك علياه ده " ُ ا ِل يَااو ُه َاو فاي َواأن" الارحمن  11يفاك عانياا ،وينصار
ضعيفا ،ويجهر سر أسيرا ،ويغني فقيرا ،يُميل ويُحاي ويُساعد ويُ اقي ويُضال ويهادى ،لاو إنال عانفهاا هاو ناايم بالليال
جه في بالك هتع اها وإنال ناايم ي اهد نباا لاي

لاه ب ّاواب فيُساتأذن ،وال حاجا فيادَل علياه ،وال وزيار فياوتى ،وال

ظهير فيُستعان به ،وال والي من دونه في فع به إليه ،وال نائ عنه فيعرفه حوائ عهاده ،وال معين له فيعاونه بل..

ا ب ُم ىل َوي علما" الطالق  ،21ووسع ل وي نحمة فاال تزياده ًارة الحاجاال إال جاودا و رماا ،ال ي اغله
َحا َ
"قَد أ َ
المل ىحين ،سهحانه جل جاللهل
وأن عن وأن ،وال تغلطه ًرة المسائل ،وال يتهر بإلحاح ُ

حديث الهجرة ..حلقة " "6من سلسلة "األربعون الربانية"

( صفحة  12من ) 16

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ال اللِيال
قا نسو اهلل ِّلِى اهلل عليه وسلم "إ ِن اللِهَ ال ينا ُ وال ينهغي لهُ أن ينا َ ي،ف ُ القس َ
ط ويرفعُهُ يُرفَ ُاع إلياه عم ُ
حال وجهاه ماا انتهاى إلياه بص ُارهُ مان
قهل َعمل النِهان
هون لو ا َفهُ ححرقال ُساهُ ُ
قهل عمل اللِيل حجابُهُ الن ُ
وعمل النِهان َ
ُ
َ
ََلقه" ِّحيْ مسلم
وبالجملة في هد له في المه فإذا نقد فسرد على ذهنك ايال أسما اهلل وِّفاته .لنا حاافظين اَار ساونة الح ار
يم" الح ار  ،11اسارد وتأمال وإنال ناقاد ،اسارد
"ه َو اللِهُ الِني ال إلَهَ إالِ ُه َو َعال ُم الغَي َوال ِ َه َ
ُ
ادة ُه َاو الا ِرح َم ُن الا ِرح ُ
ايال الوداد والصفا  ،ايال الرجا "قُل يَاا عهَااد ِ
ين أَس َارفُوا َعلَاى أَن ُفساهم َال تَاقنَطُاوا مان ِنح َماة اللِاه" الزمار ،53
ي الان َ
َ
ِ
صال َحال َسيَج َع ُل لَ ُه ُم ال ِرح َم ُن ُودًّا" مريم  ،16وعاانب النااُ اللاي
امنُوا َو َعملُوا ال ِ
ين َ
اسرد على ذهنك ايال "إ ِن الن َ
منو نقو لهم َدوا الحهايه دي ،مجرد ما هتسرد لآلياال دي ال ايطان
بتعاني من القل وعد النو وبياَدوا حهاية ى

هي،مد  ،هتنا من أولها ،لمن قاو  ،فإذا ِّانل ِّفال نبك وأسمائه م هدا لقلهك أنستك ذ ر ير .
افتْ قلهك لربنا وسي همومك عليه

قُلنا في دنُ الظهر عايزين نفتْ قلوبنا لربنا ،وسهنا م من الظهر لدلوقل عل اان تفاتْ ازاي ،قلال لاك وايل الهماو

وانميها على نبنا ،ل همومك سيهها على اهلل ،ل همومك ..عند م ملة في ِّحتك ،عناد م املة فاي الفلاوُ،
عنااد م ااملة فااي بيتااك ،عنااد م ااملة فااي ال ااغل ،عنااد م ااملة فااي ال ااانع ،عنااد م ااملة فااي العربيااة ،عنااد
م ااملة فااي لااه ح ىماال حمولااك عل اى اهلل ،وبرض اه قااا لااي ازاي أعملهااا؟ ،ازاي دي؟ أهااه اجعاال ِّاافال اهلل وأساامائه
م ااهدا لقلهااك ان ااغل بأسااما اهلل وِّاافاته ،اذ اار أسااما اهلل وِّاافاته ،ساااعتها هي ااغلك حهااه عاان ح ا َم ان سااواه،

ال
ويصهْ حديث دواعي قلهك إلى حهه بمل جز من أجزا قلهك ونوحك وجسمك ،ساعتها هتفهم "فاإذا أحههتُاه ن ُ
هطش بها ونجلَه التي يم ي بها" ِّحيْ اله،اني
سمعه الني
وبصره الني يُهص ُر به وي َده التي يَ ُ
َ
ُ
يسمع به َ

هتفهمها دي ِّْ ،ده حالهم وهما نايمين أُما أما يصحى بقى يهقى حاله إيه؟ل

فإذا ما استيق ِّعد إلى اهلل بهمته وحهه وأوواقه ،م تاقا إليه ،طالها له ،محتاجا له ،عا فا علياه ،أو ماا يصاحى مان
النو "الحمد اهلل الني أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الن ون" ِّحيْ اله،اني "ال إلاه اال اهلل وحاده ال واريك لاه" ِّاحيْ
مسلم
ساعة ما يصحى ووب اَر حاجة قهل ما ينا أسما اهلل وِّفاته ،وأو حاجة أو ما يصحى أسما اهلل وِّفاته،
واَر وي أنل في ل هجعة وأو وي أنل عند ههوبي.
ابن القيم قا
أن تغما

ده في منزلة المحهة "وم ِحاك هانا الحاا أن يماون اهلل اَار واي ي،طار علاى بالاك" قهال الناو  ،قهال

عينااك ،وأو وااي يهجاام علاى َاااطر حااين تفااتْ عينيااك ،اَاار حاجااة علاى بالااك قهاال مااا تنااا إيااه؟ نبنااا،

وأو حاجة أو ما تصاحى نبنااِّ ..اعهة دي؟ ِّاعهة دي إناك اَار حاجاة قهال ماا تناا نبناا ،وأو حاجاة أو ماا تقاو
نبنا؟
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ب عنه َيرا الدنيا وانَرة ،فإذا استيق فأو ماا يجاري علاي
ِّر َ
قا "فأُب لقل ال يصلْ لهنا وال يصدق به لقد ُ
لسااانه ذ اار محهوبااه ،والتوجااه إليااه واسااتعطافه والتمل ا بااين يديااه واالسااتعانة بااه اال ي،لااي بينااه وبااين نفسااه ،ثاام ياادعوا

ويتضرع ثم يقو إلى الوضو بقل حاضر مستصح لما فيه ثم يصلي ما ُ ت َ له.
قو الحمد هلل من قلهك
اسمع بقى عل ان دي هن،تم َال

"ثم يصلي ماا تا اهلل لاه ِّااله محا ناِّاحا لمحهوباه ،متانلال منمسارا باين

يديه ،ال ِّالة مدال بال عليه" مش واقف اده بيصالي ويقاو فاين بقاى عماك ال ايخ يعقاوب تالقياه ناايم دلاوقتي هاو
يقو واحنا نعمل ،بالش تعمل ده ،بالش تعمل ده ،ازاي أنمسر طي ازاي أنمسر في الصالة؟ قا إيه؟
أن يري أن من أعظم نعم حهيهه علياه أن أقاماه وأناا ياره واساتزانه وطارد ياره وأهلاه وحا ِر ياره ،وإنال واقاف تصالي
ده في الهيل جمهك ناُ نايمة ،فتقو سهحانك يا نب أنا بأحهك إناك وقفتناي والنااُ دي نايماة ،واهلل لاو عرفتاوا
احنا قاعدين هنا -اللهم أنز علينا الرحمال والهر ال والحسنال والعافية -لو عرفل إنل قاعد هنا أنا فرحاان بربناا
إن نبنا رمنا بالمسجد الجميل ده ،ده من فضل اهلل احنا ما نستاهلش برضاه با

ده مان فضال نبناا عليناا الحماد هلل،

وناُ تانية اللي قاعد في َ ِمانة ،فيه واحد تاني دلوقتي إنل قاعد هنا ،قو ال إلاه اال اهلل ،قاو ساهحان اهلل وبحماده
سااهحان اهلل العظاايم ،وواحااد ياار دلااوقتي بيزنااي ،بي اارب َماارة ،بااالش دو إنال قاعااد ااده وفياه واحااد ياار نااايم،

بيلع

ونة ،بيه ِزن ،بيقو نمل ،بيتفرج على فيلم ،ووب الفرق فين ،مين اللي جابك وحرمه؟ اهلل.

حهه بقى ،حهه بقى ،فلماا تقعاد بالليال تصالي باالش تتانفخ اده وتقاو أناا ال ياو أناا بقاالي دلاوقتي سانين ماا باأبطلش
قيااا اللياال ،دي مااش منااك يااا ابنااي ،دي منااه أن أقامااك وأنااا ياار  ،ياان ر أن نجااال قااا يصاالي فلزعااه الهاارد فهمااى
واستدفأ ونا فسمع مان يقاو لاه فاي مناماه أقمناا وأنمنااهم ثام تهماي عليناا ،نام فاال قمال إنال هتعايط لاي ناا ناا
نعمااة ماان نبنااا أنااه يوقفااك ،أن يصااحيك ،فياازداد باانلك محهااة إلااى محهتااه ،وياارى أن قاارة عينااه وحياااة قلهااه وجنااة نوحااه
ونعيمه ولنته وسرونه في تلك الصالة ،فهو يتمنى أن يطو الليل وال ينتهي.
السيدة عائ ة تقو "لي ع ر سنين ال يهمني إال طلوع الفجر" وايلة هم إن الفجار يطلاع ،واقفاة تصالي اان عنادها
مصاحف تقااف تصاالي طااو اللياال فياه ،اال اللااي يزعلهااا إن الفجاار يااأذّن ،فهاو يتملااك مااواله تملااك المحا لمحهوبااه،
العزيز الرحيم ويناجيه بمالمه.

اعط ل اية حظها من العهودية

ِّااد َن َ "
إزاي يمااون معطيااا لماال ايااة حظهااا ماان العهوديااة ،أنااا باأقو يااا أَاي اباادأ ِّا ىل قيااا اللياال ب ا "أَلَاام نَ ا َارح لَا َ
اك َ
َحا ،د" اإلَاال ،2
َح ،د" اإلَال  ،2با ا "إنِا أَعطَيانَا َ ال َموثَا َر" الموثر  ،2و"قُل ُه َو اللِاهُ أ َ
ال رح  ،2و"قُل ُه َو اللِهُ أ َ
با متفضاالش ااده زود واوية ،با لمااا تقارأ قاران باللياال احماار ي،تلاف ،عااايز أقااو إيااه؟ إن لاي ماان هاادي النهاي -
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ِّلِى اهلل عليه وسلم -في ِّالة الفريضة إنه ان يمرن انيال واليتأثر بها في ِّالة الفريضة ،الرسو ان بيقرأ سارد
حدن ،لمن في ِّالة النافلاة اان يقاف عناد ال اياة ،إذا مار بآياة دعاا نحماة ..ساأ اهلل منهاا ،عاناب ..اساتعاذ بااهلل
منه ،و ان يمرن ويردد انيال ويعيد انية مرة واتنين وتالتة وَمسة وع رة وع رين ففي قياا الليال إياه نأيمام نعمال
قيا الليل مرة؟ مرة هلل مش موافقين؟ وملمم مش موافقين َال بالش ياا عام فياه نااُ زعلال نصالىي علاى الرساو
ِّ-لِى اهلل عليه وسلم.-

طي ا ه اأقو لماام اقت اراح حلااو نص الىي المغاارب باااحعراب؟ برض اه فيااه ناااُ زعالنااة إن وااا اهلل يعن اي هنعملهااا احنبااع
ى
بس انِة الز يعملهااا ولااو ماارة ،وال اايخ
الجاااي أو الل اي بعااده نص الي المغاارب بسااونة احع اراب ساانة النهااي ،والل اي ساامع ُ
جمياال يقرأهااا لنااا حاادن ااده ،ن،ل ا بااين المغاارب والع ااا إن وااا اهلل تعااالى ِّ ،ا ىل علااى الرسااو  ِّ-الِى اهلل عليااه

وسلم ،-بأقو لك لما تقرأ قران بقى بالليل ير ِّالة الفريضة ده ،تقرأ الساونة مان أولهاا نَرهاا ،لمان فاي النافلاة
ماش هماي إن أنااا أقارأ أد إيااه ،هماي أتمااز  ،أعماال دماا  ،اه هماي إن القااران دا ياادَل قلهااي ،أقعااد أَااهط ااده افااتْ،
افاتْ بقاى يااا قلهاي ،تفاتْ قلهااك بالعافياة وتح ايه قااران ،قلال لااك ياا عام عهااد اهلل إن إحناا عاايزين ننااز اياال القااران
على قلهك دوا ،سأسأة ،إنك تسأسأ على قلهك ،على جروحك.

نل إمهانح فاى الاوند فاي ساونة التوباة "قُال لِان يُصايهَانَا إالَِماا َ تَا َ اللّاهُ لَنَاا ُه َاو َموالناا" التوباة  ،52لماة " ُه َاو َموالناا"
بقى قولهاا تالتاين أنبعاين  800 ،300مارةُ " ،ه َاو َموالناا"ُ " ،ه َاو َموالناا" ،لحاد مااتح يعناي إياه " ُه َاو َموالناا"؟ ،ويعناى
إيااه لمااا يهقااى مااوال ؟ ،ال اااهد يعط اي اال ايااة حظهااا ماان العهوديااة فتجاازب قلهااه ونوحااه إليااه .ايااال المحهااة والااوداد
وانيال التي فيها احسما والصفال وانيال التي تعارب بهاا إلاى عهااده بانياة وإنعاماه علايهم ،وإحساانه إلايهم ،يهقاى
سااونة النحاال اساامها سااونة الاانعم ،سااونة احنعااا ايااال جميلااة جاادا تياار برض اه ف اي سااونة الرعااد ،عماار م قاارأتم سااونة
الرعد؟ اه سونة الرعاد انياال دي ت،لاي قلاهمم يطيار فارح بربناا ،أناا مواعاد ال ايخ إناه يقارأ لناا ايتاين با
تروحااوا ،أَلا
الوقاال زاد وااوية وعاااوز م تقومااوا ّ

ال،ما

أناا واايف

دقاااي اللاي جااايين فهأسااتأذنك يااا واايخ جمياال بااالش نقارا

فايااه اادة الليل اة دي ،الماارة الجاي اة إن وااا اهلل نق ارأ بااإذن اهلل ،وتطي ا لااه السااير ايااال الرجااا والرحمااة وسااعة الهاار

والمغفرة ،فتمون له بمنزلة الحادي الني يطي له السير ويهونه عليه.
لما يقرأ بقى "وإنّي لَغَِفان" طه  ،41لما يقارأ "قُال يَاا عهَااد ِ
ين أَس َارفُوا" الزمار  ،53لماا يقارأ " َوَنح َمتاي َوس َاعل ُ ا ِل
َ
ي الان َ
َ
"واساتَاغف ُروا َنبّ ُمام ثاُ ِم تُوبُاوا إلَياه إ ِن
يم" الحجار َ ،81
َوي " احعراب  ،256لما يقرأ "نَاهىئ عهَادي أَنىاي أناا الغَ ُف ُ
اون الا ِرح ُ

َنبىي َنحيم َو ُدود" هود 10

لمااا يق ارأ انيااال دي ت،ليااه يجااري َجااري وتُاقل ُقااه ايااال ال،ااوب والعااد واالنتقااا وإحااال

ضااهه بالمعرضااين عنااه

العادلين به ير المائلين إلى سواه ،فيجان عليه وتمنعه أن ي رد قلهه ،فتأمل هانه الًالثاة ،ن ااهد الماتملم وقاد تجلاى

في المه ويعطي ل اية حظها من عهودية قلهه ال،اِّة الزائدة على نفا
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فهمهاا ،ومعرفاة الماراد منهاا ،ثام واأن اَار
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لااو فطاان لااه العهااد لعلاام أنااه ااان قهاال يلعا و ناال أنى أن قااد تناااهى بااي الهااوى إلااى ايااة مااا بعاادها لااي ماانه  ،فلمااا
تالقينا وعاينل حسنها علمل أني نل قهل ألع  ،لما تح

المعنى ده جارب فياه الليلاة دي هتعارب إناك نال ال

بتهرج ،نل بتلع  ،نل بعياد أوي ..هنجارب الليلاة دي؟ نوح الليلاة ماا تناامش إال لماا تجارب،
اللي قهل ده نل ّ
اوع نفسااك تضااحك عليااك ب ا نيااْ وااوية أِّاال الع ااا إذا اماات ل المعاادة ناماال الفماارة ،وقعاادل
مااا تقااولش بقااى َ
احعضا عن العهادة ،سيهك من الماال دا ماا تناامش أقاف ِّا ىل واقارأ ،افاتْ أي ساونة فاي القاران وابادأ اقارأ مترساال،

وافهم وإنل بتقرأ مش فاهم ع ىدي اللي إنل مش فاهمه واقاف علاى اللاي إنال فاهماه ،واحاش قلهاك باالقران ،اساحر
قلهك بالقران ،اقف على نجليك بالقران.
إَااوتي أنااا أحااهمم ف اي اهلل ،ح اري
الحديث بلغهم َم

أن تنتفعااوا بهاانا المااال  ،لمااا ال،ليفااة المنصااون بعاال لإمااا مالااك والده يطلهااوا

أحاديث فقالوا له إيه نمتهها بمية الده ؟ قا لهم ح ماا تمتهوهااش بمياة الاده اعملاوا بهاا

أحسن من مية الده  ،فاعملوا بالمال ده ،واللي يالقي م ملة في العمل ده تعالى بدني مان الظهار قعادني قادامك
وقو لي ما نفعش أعملها إزاي؟ ونتفاهم نعملها إزاي مع بع

مش عايز دنسنا دا جايين نتفرج وال نسامع وَاال ،

وأنا معلش مالح إن المال ده الز يتسمع مرة واتنين وتالتة ،ألتقي معمم احنبعا القاد إن وا اهلل.
تم بحمد اهلل
واهدوا الدنُ للن ر على النل في قسم تفري الدنوُ في منتديال الطري إلى اهلل تفضلوا هنا
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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