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أما بدد:
أحييد الفييلن كييان يياي الليييو ولمييا ييول في يييام الليييو نييدل يفييجد نييام واييو سييايد ف ييام شييا

ييية ..شييا واحييدة

بتركل يير بريله ييا وبت ييول ل يير "حبيبي ي أم ييام وأن ييا أ بي يى ل ييي في ي الخ ييدو ب حبيبي ي أم ييام واهلل ي يير لي يى المتهج ييدين في ي
مهجدا ب" ،يااااه يا يماعة حبيب ب ،مش دي الكلمة الل الشباب بيلن وبيتدب وبيطلع عي يير عشيان يفيمع الكلمية
دي ف اآلخر من حد؟ب مش دي الكلمة الل الب ات نففيها نهيا مفيمدها مين حيد؟ب حبيبي  ،سيمع الكلمية دي -اهلل
أكبيير -ال دف يع ائميية وال مهيير وال شييبكة وال م ي خر -اهلل اكبيير ،-سييمع كلميية حبيب ي وخ يد بالييي لمييا ف ي الييدنيا بدييد
التدييب الرايييب بيت ييال لييي حبيبي زي مييا ام الي لييي سييهلة مت ييال لريييرم نمييا دي بت ييول لييي حبيبي ليييي ني بي
ومش ات ولها لحد مان خالص..
حبيب أم ام وأنا أ بى لي ف الخدو ب ومين الل بي ولها لي؟ يمالها شكلر ير؟ ده اسمها حو  ،الحيو الديين ،كلمية
حو دي ياية من الحو يا يماعة ،الحو شدة البياض ،شدة بياض ال و  ،شدة يمال الدين ،الحو الل ايو المييو،
الشوق الرايب ف ال لب ليي ،الحو لير مدان كتير يدا ف اللرة بتجيب لي كو المدان بتاعة يمالهيا مين نيمن
الحييو  ،الحيييرة نييي محتييا في يمييال مالمحهييا ملمي ملمي مييا ني مييش ال ي ملمي ال محفيية مدجييدة في الجمييال
كفايية الفي بي كفايية بي
ب

الحيحكة م يو سيماج الج ية كلهيا ،الريي ليو مفلي في البحير مخليير عيذب ،مخييو الجمييال

الصوت بتاعها أيمو من أيمو صوت سمدتر ف حيامي.

ندي الحب
عايدين نتكل الليلة يا يماعة عن أ ض الحب ،ندي من نمن ندي الج ية اللي نياد ن ح يا نيتكل عليير ،لييو ييدا
لما مال

حد بيتكل عن نوع من أنواع ندي الج ة اسيمر نديي الحيب ،ني يربي

ن كيو أصيحابي يحبيوم؟ يربي

ن ييوب األ ض يحبييي؟ يرب ي

نييي مديييش ف ي مكييان كييو ال ييا

نييي متجييوز واحييدة بتحبييي حييب ايييب؟ يرب ي
بتحبي و ب ا بيحبي وأصحابي بيحبوم؟

اي د الج يية يييا يماعيية أ ض الحييب وفييير عييذاب ايييب في ال يا بييير عييذاب األلي بتيياع ال ييا اسييمر عييذاب الكييره،
أ ض الحب ،أ ض كلها عال ات حب ايبة.
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حب الدوية وحب الدوج
أول حييب ا ييتكل ع يير ح يب مرامييي ليييي وحييب يييوزم ليييي حييب مرامييي ن ي متخيييو بتحبييي أد يييرب" اصييرات
الطَّر " الرحمن  ،65اصرات الطر يد من ايام لبها بيي اعدة مبص لي ميش ياد ة مشييو ع يهيا مين علييي،
ف الدنيا لو شاب دد ف محانرة ول ى ب بتبص لر اي يع مين ولير وليو ل اايا مركيدة مدياه ممكين يحصيو لير فيهيا
حايية ،مخييو ب يى يميال زي ده وبتييبص ليي ومركييدة مين كتيير حبهيا ليييي "يفي ون مين َّحيي خ َّمخت خ
يوم" المطففييين،56
يدي ،من كتر حبها ليي لما مروح ومريع م ول :ول يد ازدمي بديدنا
شربها لي بإ َّ
ميج ممد يدم مشرب ..ال أنا الل اأ َّ
حف ي ا ويميياال ،عل يى ييول مشييتا ة لييي ،عل يى ييول بتشييوفي أيمييو ممييا ك ي علييير ميين كتيير حبهييا ليييي ،وميين كتيير
انبها اا بيي "عربا أميرابا"الوا دة ،73 :عرب يا يماعة يد بتدير م يول كيالم حيب وكيالم بيرام أيميو مين كيو اللي
ام ال ف يوابيات الحيب وأفيالم الحيب وأبيان الحيب وأشيدا الحيب ،حيب اييب في لبهيا لييي وحيب اييب في
لبر ليي.
"يف ون" برنر يف يك بإيدير ولما يشيوفي ي يول ل يد ازدمي بديدنا حفي ا ويمياال عليى يول في عي يير يميلية ،عليى
ييول مبهييو بكييو حاييية ميين يمالييي ،انتييو متخيلييين الحييب الرايييب ده وانتييو اعييدين انتييو االم ييين عليى نييفا نهيير
الكيوثر ،عليى نييفا

صيير ني أخذمير بالي ي  25كدية سي ة اللي ك ي بتصييليه كيو يييوم ،وانتييو االم ييين ام ييابلت ألنكي

ك ت صوامين وامين فرب ا يمدك مع بدض و اعيدين أميامك أنيواع فاكهية 211نيوع فاكهية كيو نيوع الرميرة اللي فيير
دي بريييب بييير التييان وأمييامك عصييير أنانييا بميداج التفي ي  ،واي بتييبص لييي عي يهييا عليييي وبترفييع كييوب الدصييير
وبتشربها لي ف فمي ومبص يمين ميج مبص لي مال ع يها عليي بكو حب وبت ول لي :اشرب يا حبيب .
لو بتحبها خا عليها
الحييب الرايييب ده يييا يماعيية نحيييدر لييير دا ده عال يية واحييدة ميين عال ييات الحييب ف ي الج يية عال يية واحييدة ب ي

في

الدنيا ،ف الدنيا الشباب والب ات الل بيحبوا ،بتحبها؟ بتحبها لو بتحبها خا على نففي ،ألني بتحرم نففيي مين
حييب اآلخييرة كييده ،لييو بتحبهييا خييا عليهييا ألنييي لييو شييفتها عربييية فرمتهييا و طدتهييا يييا نهييا أبيييض م يا ا ييد ب ن ي
اتخليها يحصو فيها أكتر ف يه والدياذ باهلل ،لو بتحبها ولو عايداا سيبها ..ازاي؟ب ألنها ميش في ييد نففيها وال
ف يد ده ف يد ب ا ام ب ا فيها و ب يا يجيبهيا ليي في الحيالل ن شياج اهلل ن ب يا أ اد ييا ب تي "مين ميرم شيي ا هلل ،
عونر اهلل خيرا م ر" صححر األلبيان  ،دا اختييا م ل ففيي ميامدرفيش اختييا ب يا لييي ليو سيبتير ب يا ايجييب ليي في
َّ
الحالل الل أحفن م ر ألن مرة أو ايجبهولي ف الحالل ومب

ان ماعصيتيش ب ا سبحانر ومدال .

كما مدين مدان
يا يماعة كما مدين مدان ،ن دلو

وا ن مداايا بتكلمهيا أماميي ييديها في نفي

المفت بو وا فة مع واحد مان بي ول لها نف
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الكالم وماسي يديها نف

اللح ية في مكيان ميان  ،زويية

الماسكة ،ن بت ول ير؟ب أل او ده
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الوا ع كما مدين مدان ،ده دين سلن ودين وبيترد من عرني ،زي ما ن أخذمر من عرض ال ا ..
ح ييا مياب تكلمش في حاييية دا ح ييا عال يية ميافيش فيهييا أي حاييية ،األ ض اللي ني وا يين عليهييا اتشييهد ليييي وال
عليي يوم ال يامية؟ مليي يميين بيكتيب حفي ات ومليي شيمال بيكتيب سيي ات ،اللي ايكتيب و فتيي مليي اليميين وال
ملي يي الش ييمال ،ل ييو س ييول اهلل -ص ييلى اهلل علي يير وس ييل  -ي يير دلو ي ي وو يين ي يدامي ات ييول ل يير دي حبيبتي ي ب دي
ص ياحبت بب ات ييول ليير ده زميل ي  ،ده حبيب ي يييا سييول اهلل -علييير الصييالة والفييالم-ب لييو ملييي المييوت نييدل دلو ي
اتتم ى ني ك

م ن مدااا وال ني دلو

بت رأ رآن وال ك

ف الجامع اتتم ى ير سياعتها ،ييا يماعية ذا كيان

حرم عليي ني مبص لها ايحلو ليي نيي ني م ين مدااياب الزم مفيبير ،الزم مفيبير و يول لير أنيا ممكين أخفير
ب ا َّ

أي حاية عشياني ال ب يا ،ال ب يا و ال آخرمي ميا اخفيراا أبيدا عشياني ،الزم مفييبها ،يول لهيا عيذ ا عرفي
خالص عرف

بي

ب ا.

دي آخرة الحب الحرام
مخيو يوم ال يامة ن ال ها ده ا أحفن واحدة نففي مشوفها ،يوم ال يامة آخير واحيدة متم يى مشيوفها ييوم ال يامية
وا بيتح مدااا ،ن ف م ا ير اترفيع ع يي ييوم ال يامية نيي ك ي ماشيية ميع واحيد في اليدنيا ،أنيا؟ب دا ايو اللي
نحي عل َّ وح اامير..
دو علييي علشيان متهمهيا فييي ،و ني بتهيرب
دو عليي ف أ ض المحشر وا بتجري بج ون بت َّ
ن عا نها بت َّ
م ها وفجأة يت بض عليي ،لير؟ ن مفيتدع  ،مفيتدع ليير؟ب عشيان صيحيفت ؟ ال دا مونيوع ميان  ،ني مفيتدع
ف مونوع مان  ،و ن

اي يا مر أي مصيبة من المصايب الل عملتها؟ أول ما مشيوفها مين بدييد ايو ني ب ييا دي

اليوم ،يا نها أبيض ،أول ما مشوفها :يا ب ا الل نحك عل َّ  ،يا ب او الل نحي عل َّ ..
يبدأ االشتبام باألييدي بديد الحيب والريرام والجوابيات والشيدر ،يبيدأ االشيتبام باألييدي لرايية المالئكية ميا م يول لكي :
مكانك كو واحد مكانر "فيديَّيل يا بيي ي يه " ييون  ،52 :وييتفض االشيتبام بي يي وبي هيا ،ويبيدأ اليتالعن والفيباب بيي ك

وبييين بدييض لراييية مييا متيراج ال ييا "وأسي اروا الَّداميية ل َّمييا أوا الدييذاب" يييون ، 65:كييو واحييد يفييك ويبييدأ كييو واحييد
ويتحفر عل الل او نيَّدر.
يبك على نففر
َّ
بتحبير؟ آه ك

بأحبير ييا ب ،ك ي بتحبيير بي

حيب حيرام يائ عليى أسيا حيرام ايو ده عا بتير في اآلخيرة ،ك ي

بتحبهييا حييب حييرام ييائ عل يى أسييا حييرام اييو ده ع وبتيير ف ي اآلخييرة ،لح ية البد ي و ن ي
وشياين ال يالم الراييب ،عياوز ممشي مداايا اميش مداايا بي
امش مداه ب

ييالع ميين مح ي الت يراب

ليو اتحمييي مين عيذاب ب يا يوميهيا ،عيايدة ممشي مديياه

لو ايحميي مين عيذاب ب يا يوميهيا ،وميش اي يدمي ربيان فيداج عشيان ي جيو ايو واني اللي مروحي

ال ا  ،يا يماعة حب الدنيا ده بيحيَّع م ا عال ة الحيب الرايبية في اآلخيرة ،دي عال ية حيب مين عال يات الحيب في
الج ة.
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حب ب ا ليي
الحييب التييان في أ ض الحييب ..ال الحييب األوالني الحييب الكبييير ،الحييب الد ييي  ،حييب اهلل ،حييب ب ييا ليييي وحبييي
لرب ا عال ة حب ايب ،يا يماعية مخييو ليو ني الصيب ل يي البياب بيخيبك علييي ييواب حيد باعي ليي بيحبيي،
ياهب ده ن م ع من ولي فيها.
يب ،مخيو لو ده من ب اب لو الرسالة دي من ب ا ياما بدتها لي ،ياما بدتليي سيايو حمية و سيايو حيب و ني اللي
لبي حجر ،شو حب ب ا للدبد الم من ف الدنيا ..ح ا لفر يا يماعة ما ل ا الحب الل ف الج ية ،في اليدنيا
يب
أحب اللَّر الدبد ناد يبريو  -استدعاج ده أع ملي ف الفموات كلهياَّ -ن اللَّير يح ا
مخيو حبر ف الدنيا " ذا َّ
يب
الفيماجَّ :ن اللَّير يح ا
فالنا  -ب ا يفدو كو اذا علشان يحبي أن  -فأحبَّر ،فييحبار يبريو ،في يادي يبرييو في أايو َّ
الفماج ،ث َّ يونع لر ال بول ف أاو األ ض" صحي البخا ي
فالنا فأحباوه ،فييحبار أاو َّ
بدد ما ك

بتتم عري

يجيلي مليون واحد من بير ما يدرفوم كلر بيحبي ،كلر مشتاق ،يد مخييو ن كيو ال يا

بتحبييي ك يو ال ييا مشييتاق ليييي ،ييياه ده حييب ب ييا ،ذا أحييب اهلل عبييدا ل ي يدذبيير ،مايدييذبكش ،يب ييى س يمدي ،يب ييى
بصرم ،يب ى لبي ،يب ى يدم ،يب ى يلي ويفددم ويوف ي ويبصرم ويفمدي كو خير ف حياميي ويويهيي لكيو
خير ،دا ده حبر ليي ف الدنيا أمال حب الج ة يب ى شكلر ير وحب الم م ين هلل سبحانر ومدالى.
م د محب ب ا كده؟
فير نا من حب اهلل يا يماعة سهرت الليو ف يام الليو مش اد ة من الل ف لبها مجاه حب اهلل ،فيير نيا مين
حييب اهلل كتب ي

سييايو حييب هلل بييدمها ،عبييد اهلل بيين يحييش والصييحاب الل ي ييال" :الله ي خييذ ميين دم ي اليييوم حت يى

مرنى".
فير نا من حب اهلل كتب شدر لرب ا ،شدر هلل من حب اهلل:
عذاب ير فيي ي يي عذب وبد ي يده في ي يي رب
وأن ع دي كروح بو أن م ها أحب
حف يب مي ين الحب أن ي ي لما محب أحب
فير واحدة من حب ب ا كان امرأة شريفة فام ة الجمال ،شديدة الجمال ديدت مبكي مين الشيوق ليى اهلل ..الطبييب
ال لها اتتدم من البكاج ال  :لبكائ شو ا لى اهلل أحب ل من بصري.
المرأة الل

ال أين بي

ب أين بي

ب دلواا على الكدبة ال اذا بي

ب وحط خيداا عليى الكدبية مامي

ومن الحب ما تو.
يا يماعية اللي كتبيوا سيايو حيب لرب يا بيدموعه الفيانية ..ييا يماعية ذا خليوا -اللي اي فاني أعيي ه مين اليدمع
يد  -لما يخلوا بأنففه ف حدي "سبدة ي له اهلل ف ظلر يوم ال ظو ال ظلر" ال -صلى اهلل علير وسل -
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"و يال ذكر اهلل خاليا ففان عي اه" صحي البخا ي
ففاني فيحييان حييب لييع فيحييان دمييوع علييى الدييين الرسييول ي ييول للفيييدة عائشيية "ذ ي ي أمدبييد الليليية لربي " حفي ر
األلبان  ،مش اد الليلة مش عايد مخلوق ،سبي ى أنا و ب ا سبحانر ومدالى ف خلوة مع اهلل حب اهلل.
سيدنا يوسن لما حب الفجن علشان ب ا ،ييا ب عشياني أبيير حييام  ،ييا ب عشياني أبيير حييام  ،ييا ب أسييب
كو الذنوب عشاني يا ب ب

ان مرنى يا ب ،وكو ده حب الم من هلل ف الدنيا ،أمال حبر ف الج ة؟ب

لير محيَّع الحب ده؟
مخيييو ب ي
يشو

الحييب الل ي ف ي ن يير الم ي من هلل يييوم ال ياميية ف ي الج يية متخيييو " لييى بيهييا نيياظرة " ال ياميية ،57 :أول مييا

ب ا سبحانر ومدالى ،ال ر او م ليب البصر ف الش ج نيي اني

اعيد مشيدوه ،يير الجميال دهب يير الجيالل

دهب ير ال و دهب ير الد مة ديب ير يا ب ده يا بب ير يا ب الجمال ده يا بب " لى بيها ناظرة"
من كتر الحب ميش ياد و ب يا ي يول لير مم يى ييا عبيدي -شيو الحيب بتياع ب يا ليير شيو

ب يا ،-امم يى متم يى نيي

م رب من الج ة يا ب وأنا بيأن ر ليي امم يى حاييةب أنيا ميش عيايد حايية ييا ب ،نيي ييا ب ،ب يا بحبير ي يول لير:
أال مذكر كذا ،أال مذكر كذا ،أال مريد كذا ،يب مش عيايد ده ييب ميش عيايد ده ييب ميش عيايد ده ،خيد ييا عبيدي
شوفوا الحب يا يماعة ،شوفوا ل اج الحب الرايب محيع الحب ده لير؟ محيدر لير؟
لو حبي الدنيا مش اتدر محبر ،مش ايب ى ف

لبي مكان لرب ا لو حبي الدنيا.

وعى مب ى زي دول ومخفر حب ب ا
الل ي دييد يجمييع الفلييو ميين حييرام وميين حييالل وف ي اآلخيير اح حطهييا ف ي ب ييي ف ي سويف يرا بيت فييو الخدنيية ببصييمة
الصيوت بتاعتير ماحييد ي يد يفتحير بييير ببصيمة الصيوت بتاعتيير ،يير بليده ياليير سير ان في الح جييرة نياع عليير كييو
المال ،ما د

حتى يفتفيد من مالر ف عالج نففر والدياذ باهلل.

متخيلين يا يماعة ،يميو اللب ان -علير من اهلل ما يفتح  -ده من الملييا ديرات اللي ميتيين رييب لميا كيان يجتميع
مييع أصييحابر يشييربوا خمييرة وييياب أفخي سيراميي وأفخي خييام وعمييو ل ففيير م بييرة و ييال لهي لمييا أمييوت وأدفيين ا ييا
مدالوا اشربوا خمرة ا ا اأ وم وأشرب مداك  ،وميرة وايو اييع لب يان ميتحط الطيائرة في البحير المتوسيك مفي ك حتيى
اذه اللح ة مال و يرتر ،الل يو ثر ب تر ..مموت ،يو ثير حفيدمير ..مميوت ،ميافيش بيير كلبهيا،كليب يو ثير كيو شي ى
عمره ده كلب كان بيفدى عشان كلب مخيلوا يا يماعة عشان ير؟ب.
واحد صاحب  ،واحد زمان يد

بو ما يتوب كان ب

كامبر لر عليى عشيرين ي يير بأحبيي و طدتهيا واديتير نصيها يال

لي  :الحمييد هلل ،لتليير ييير؟ ييال لي  :األ ييام بتاعية الدشيرين ي ييير في الي ص اللي اديتهييول علشييان أعيير أبيراييا ميين
الب يب ،ياه او ده الل بيحب الدنيا ..اي دي آخرمهيا ،ليو شياب بيحيب ب ي واي بتحيب البت جيان يليب

لهيا بدلير

بت جان ويحك بدل اللمض ف ال جفة بت جان وحيامر كلها مب ى بت جان ف بت جان ،يااخوان ا الل بي ول عشاني يا
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دنيا ،ح ا ن ول عشاني يا ب ،عشاني يا ب ندمو ير؟
نما عشان اليدنيا ..عشيان اليدنيا الممريو الد يدليب اللي كيان يت ييأ دم وييدخو ير ي مين حيب اليدنيا ومين حيب الر ياج
الل لما امرمى بالطما
ميرض في

ف أول حيامر كمو وب ى ،المر ية الد يمة األسطو ة بتاعة ال رن الل فيات ،اللي لميا يالهيا

بتهييا في الرييدة دي ييالوا لهييا :ممكين ييأثر علييى صيومها لييو عملي الدملييية وليو ماعملتهييا ممكيين ممييوت

آثرت نها ممكن مموت ب

صومها ما يتأثر  ،الممرو الل أخد يايدة عالمية ب كان وزنير ماي اسيبش نير يطليع في

الحفلة يفتل الجايدة دد أسبوع عايش على الخ

بيشترو  26ساعة ف اليوم عشان الر ى بتاعر..

الممرو الل الوا لر :ات دي دو أات وا دمو لي حايية صي اعية مبيين نيي أايت يال لهي  :ليير؟ وكفير سي تين ،زي
ميا أبيو عبيييدة بين الجيراح كفير سي تين وايو بيطلَّيع الحدييد مين و ال بي -عليير الصييالة والفيالم -مخيلييوا ييا يماعيية
كفر س تين عشان التمريوب متخيلين؟ ،الممرلة الل اح الد ايية المركيدة في محيان مين كتير اإيهياد في التمرييو،
الممرليية الل ي كان ي اترييرق وا ي بتصييو مشييهد ف ي ال يييو ،المر ي الممرييو كييو شييهداج المفييرح الل ي امحييرق بيييه
المفرح واما بيمرلوا ،الف ان الل دفع خمفيين ألين ي يية ييروح يحيى عليى عرفية وبيدمليوا مدياه حيوا في التليفدييون
ال لهي أنيا بيأدع للفيي ما المصيرية ..دافيع خمفيين ألين ي يية عشيان اليدنياب اوعيى مخفير ب يا اوعيى مخفير حيب
ب ا.
حب األصحاب
الحب التال الل ف الج ة الد ي حب األصحاب مع بدض "متَّك ين علييهيا متي يابلين" الوا دية ،25:في و بديض
بيحبييوا بدييض ،مييش يياد ين يفيييبوا بدييض" ،ييتي ييازعون فيهييا كأس يا" الطييو  ،57:اييات ..أل اييات ،أل خييد "ييفجرونيهييا
ميفجيييرا" اإنفييان ،5:فييير ندييي ايييب بيجييره و ا الحفييالت ،حييالت ومتييع ومبييااى ،نمييا في الييدنيا صييحوبيات الييدنيا
أخبا اييا ييير؟ بيحفييدوا بدييض وبيح ييدوا علييى بدييض أول لمييا يمشي صيياحبه بيتري ييوا علييير ،لييو الييدنيا يي مفييرق مييا
بي ه وبين بدض خالص ،دخلوا كليات مختلفة ولو ب

دخل بي ه م طع ما بي ه وبين بدض.

أ ض الحب وال أ ض الكره ..اتختا وا ير؟
أ ض الحب يا يماعة الل ا الج ة يا يماعة ما محييدو عال يات الحيب الرايبية اللي في الج ية ،نميا ال يا أ ض
الكره ..الداص الل فيها كو ش ج بيكرار ،ب يا بيكراير "لم ي اللَّير أكبيير مين َّم يتك أنففيك " بيافر ،21:الرسيول

بيكرار "سح ا سح ا" صحي البخا ي ،الماليكة بتكرار م اديير بيأ ب أسيمائر اللي ليو كيان حيد كلمير بيهيا في اليدنيا
كان يحربر ،ال ا بتكرار " َّن يهَّ كان مرصادا" ال بأ  ، 52:بت دد مترصد لر واو ماش لراية ما مرصده..
وبدييد كييده مبييدأ مدفير " ذا أميهي ميين َّمكي خ
يان بديي خيد سييمدوا لهييا ميريا يا وزفيييرا" الفر ييان  ،25:عشييان مييو يه الدفييير والحيير
بتاعها لما ي رب يطلع م ها لفان لهب ياخده ،لما ييج ي بها مشه عشان مبلدر ،لما يتحك يوااا محطمر.
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"او من َّمد خ
يد" ق 71:الل بدده ،يا ب أنا عايد أعبدم يا ب ،أنا عايد أعبدم بأن أنا أحط أي واحد عصام يا
ب ،نففر بتكره "لم اللَّر أكبير من َّم تك أنففك " بافر  ،21:يوا حر بتكرار يده مشهد علير بجراي
مودييير في يهي  ،اييو اني لييو واحييد شييهد عليييي بجريميية موديييي خمي

سي ين سييجن يب ييى بيحبييي؟ب ييب لمييا يييدم

مشييهد عليييي شييهادة موديييي بيهييا يه ي يب ييى يييدم بتحبييي؟ب يلييير مشييهد علييير ،عي ييير مشييهد علييير ،يفييمر كليير
بيكراير ،ألنيير عصييى ب ييا -سييبحانر ومدييالى -حبيبتيير اللي كييان بيحبهييا بتكراير ،اآلييية الرايبية "وامرأميير ح َّماليية الحطييب"
المفيد ، 5:أبيو لهيب وايو بيتديذب في نيا يهي اللي بيشييو الجمير اللي بيتشيوي بيير مراميرب بتيروح مشييو الحطييب

ويتشو يفمر وا شاياله ومروح لر عشان يتشو بير دي نهاية الحب الل كان بي ه والدياذ باهلل..
الشلة بتكرار "األخ َّالج ييوم خذ بيدحه لبيد خ
ض عد ٌّو" الدخر  ،53:عداج ايب أاو ال ا بيكراوه " أ نا الَّذين أن َّيالنا

من الجن واإن

نجدلهما مح أ دام ا ليكونا من األسفلين" فصل  52 :ير الل يوصلي لكده؟ب ير اللي يوصيو

الدبد ن يكون ب ا بيكرار ،وال ا بتكرار ،وخدنة ال ا والماليكة بتدذبر وا بتكرار ،ويفمر بيتديذب وايو بيكراير،
ونففر بتكرار ،وبيكيره نففير وم فيول عليير ميابوت يمير والديياذ بياهلل ،والرسيول بيكراير والمي م ين بيكرايوه وكيو أايو
ال ا الل حوالير بيكرايوه؟ يير اللي يوصيلي لكيده؟ب آدي ييا يماعية أ ض الحيب ،وآدي أ ض الكيره مختيا وا يير ييا
يماعة مختا وا ير؟
عشان كده د

الليلة ده من أول عال ة الحب الرايبة بي ي وبيين مراميي وبي يي وبيين ييوزم والحيب الراييب يوب

األ ض بيحبي ف الج ة ،ب ا بيحبي ،الماليكة بتحبي وان بتحبها ،عال ات ايبة الرسول بيحبيي واني بتحبير -
علير الصالة والفالم -كو حاية،كو حاية حب ايب ،أ ض مليانة عال ات عا فية ايبة كمية وفان الحيب اللي
فيها ال موصن ،ير الل يخليي محيع كو ده؟ب
التوصيات:
بو ما اسيبكوا يا شيباب فيير موصيية الرسيول -عليير الصيالة والفيالم -لميا امكلي عين الج ية ميع الصيحابة خيت بإيير؟
ييال له ي " :ميتجييافى ي ييوبيه عيين المحييايع يييدعون بيَّه ي خوف يا و مد يا" الفييجدة ،25:الج يية يييا ب مدييانين ف ي

حمتي يا ب ،مدانين ف مديتي يا ب ،مدانين ف فردوسي يا ب ،خايفين من نا م ومن عذابي.
الل خاين ..ي وم الليو ،الل

مدان ف الج ة ..مم هيا ييام اللييو ،اللي عيايد يحمي مرامير حبيبتير في الج ية ..مم ير

يام الليو ،الل عيايد حيب اهلل وحيب سيول اهلل وحيب مالئكية اهلل ،اللي عيايد الحيب الراييب وحيب أصيحابر ..مم ير
يام الليو.
"فال ميدل نيف

َّما أخف لهي " ب يا أخفياه حتيى عين الماليكية" ،مين ي َّيرة أعيي خن" اتخلي ع ييي ميذوب مين كتير الفيرح،

"يداج بما كانوا ييدملون" الفجدة23:

يا اخوانا ..يا يماعة أ ض الحب مفت ياك  ،أ ض الحب بت اديي ،أ ض الحب مفت يام ،يا مر ا مشتا ة لمين
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في ا؟ يا مر شو ها لي ا أد ير؟ واح ا شو ا ليها أد ير؟
يوصو ال ا ليها..
التوصية التانية :ن الم من امر بالليو أن ي ول يا ب الج ة ،يا ب الج ة يا ب وبال ها نر َّ

عايدين يا يماعة ندمو حاية ب ى يا شباب اح يا ب يتكل  ،امكلم يا كتيير عيايدين ندميو حايية ب يى ،عيايدين ندميو حايية

ني َّ
يدخو ال ييا بيهييا ف ي حميية ب ييا ،عييايدين ندمييو حاييية لرييير المفييلمين يييدخلوا الج يية ،اشييمد ى المفييل ؟ اشييمد ى؟

ا تفيأل واهلل الد ييي  ،امبرعييوا علييى أد مييا م ييد وا ،شييا كوا بمجهييودك  ،عييايدين ن ييذ ال ييا ميين ال ييا  ،عييايدين ني َّ
يدخو

ال ييا الج يية لييو واحييد دخييو الج يية بفييببي يب ييى امكتييب لييي الج يية مديياه بيإذن اهلل سييبحانر ومدييالى ،امف ييا ييا ياليير..
أ ض الحب يا يماعة الل نفف ا كل ا نت ابو فيها بإذن اهلل سبحانر ومدالى.
دعاج الخاممة
الله نا نفالي الفيردو األعليى ،ونديوذ بيي مين ال يا  ،اللهي اعتي
واآلخييرة ،اللهي ثبي

لوب ييا علييى دي ييي ،ثبي

اب يا مين ال يا  ،اللهي نيا نفيألي بشير اليدنيا

لوب ييا علييى اعتييي ،افييت علييى لوب ييا باإيمييان ،اللهي ابفيير للمي م ين

والم م ييات ،الله ي ااييد بييير المفييلمين ،ااييد بييير المفييلمين ،ااييد بييير المفييلمين يييا أ ح ي ال يراحمين كمييا اييدي
المفلمين برحمتي يا أ ح الراحمين.
أ ييول ييول اييذا وأسييترفر اهلل لي ولكي  ،سييبحاني اللهي وبحمييدم ،أشييهد أن ال ليير ال أني أسييترفرم وأمييوب ليييي،
ويداك اهلل خيرا.
م بحمد اهلل
شاادوا الد

لل شر على ال

ف

ف مفريغ الد و مفحلوا ا ا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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