
 اإلنفاق يف سبيل اهلل

 

 بسم هللا الحمد هلل العظٌم فً لدره

 العزٌز فً لهره, نحمده على المضاء حلوه ومره

 ٌعصٌه العاصً باللٌل والنهار ثم ٌكلإه سبحانه ما أحلمه

 وٌحفظه بحفظه ٌغدق علٌه من النعم فٌعصٌه ثم تستؤذن البحار

 أن تغرله فٌمهله وٌعطٌه وٌحفظه فً نومه وٌمظته,

 ثم تستؤذن األراضً أن تفته وٌمهله ثم تستؤذن الجبال أن تزلزله وٌمهله,

 وٌمول:

ٌْنَا إٌَِابَُهمْ  ٌْنَا ِحَساَبُهْم ( ) إِنَّ إِلَ  ثُمَّ إِنَّ َعلَ

 وأصلً وأسلم على من بعثه هللا رحمة للعالمٌن,

 , أما بعد دمحم صالة ربً وسالمه علٌه

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته.

 هللا أكبر , لرأت البمرة كؤنها آٌة , الٌوم تمرأ

ٌَتََسآَءلُوَن(  )َعمَّ 

 هللا جل وعال له عباد ٌحبهم, وهللا ٌساوون عنده األرض بما فٌها

 الحج العم الماضً حججت مع حمله متوسطه جداً , معً بعض المشاٌخ:

 ت, الشٌخ عادل العبد الجبار الشٌخ خالد الفاٌز,الشٌخ إبراهٌم بوب شٌ

 ٌوم عرفه معً بعض األموال التً أعطانً أحد المحسنٌن

 "أسئل هللا أن ٌرفع لدره , وٌرفع لدر من ٌسمعنً , ٌارب العالمٌن"

 وأعطانً الفلوس , وهللا لم أعرف ٕوهللا جاء ما أنساها الساعة 

 لٌالً  ٕأرسله الساعة ولم أعلم أن هنان عظٌم سبحانه ! أنه لد

 ألنه لد كتب , ال ٌعلم هذا الضعٌف وال ٌعلم من أعطانً,

 ولكنه ٌعلم الذي ٌعلم السر وأخفى , ٌعلم أن ذان الرجل سٌحج

 تلن السنة وهو محتاج , بعد ما أنتهٌنا من كلماتنا تسللت وخرجت,

 للت : أنً أبعد عن الناس وٌبعد عنً الشٌطان من باب الرٌاء

 ونحن مساكٌن , للت: لعلً أخرج, أجد من زاوٌة أدعوا فٌها,

 هذا ٌوم أعظم األٌام عند هللا , وأكثر ٌوم ٌعتك فٌه الرلاب من النار

 ذلن الٌوم, فسئلت هللا أن ٌعتك رلبتً, معً أموال من بٌنها

 خمس مئة لاير وهللا فرلتها مئة و مئتٌن وجلست أبحث,



 ان ال تلتفت إال وٌمد أٌده,تعرفون العرب الفمراء فً كل مك

 وال تلتفت ٌسار إال و إمرأة معها رضٌعها وتمد ٌدها ,

 وهللا كل ماجئت أرٌد أن أعطً أحد مئة كل ما أردت ٌمنعنً

 هللا جل وعال,

 سؤلت ما الذي ٌمنعنً ؟ أخذت دوره كبٌره لمدة ربع أو ثلث ساعة,

 حملنً, ثم ولفت تعبت رفعت ٌدي إلى السماء , للت : اللهم هذا

 اللهم هذا حملنً مسإولٌة خمس مئة لاير ,

 اللهم أنً أسؤلن بنور وجهن , أسؤلن ٌارب, وجالس أبتهل

 إلى هللا جّل وعال, وأنا الذلٌل وهو العظٌم وأنا الفمٌر وهو الغنً,

 للت : ٌارب أسؤلن بنور وجهن الذي أشرلت له الظلمات,

 كلمً ,وصلح له أمر الدنٌا واآلخرة , ٌارب اإل من ت

 ونزلت دمعه, ٌارب إنً حافً أحمنً , ٌارب ٌارب

 للت: اللهم ٌارب اللهم التجعل هذه خمس مئة إلً ألحب

 الخلك لن فً هذا المولف, اللهم ٌارب

 وهو الذي وعدنا جال فً عاله, وإال ال ٌتجرأ أمثالنا أن ٌمول : ٌارب ,

 هو الذي وعد لكن هو الذي لال سبحانه

 ِجْب لَُكْم () اْدُعوِنً أَْستَ 

 فملت : ٌارب وهللا لن أنساها , ٌارب ال تجعل هذا المال إال ألحب عبادن,

 أخذت دوره ثانٌه وهللا لم أعطها ألحد,

 للت: أذهب اآلن , ولعل هللا لم ٌمبل منً الدعوة األولى,

 دعنً أدعو مره آخرى , ذهبت إلً مكان بعٌد ,

 وهللا بعٌد ٌمضً فٌه أهل عرفه حوائجهم مكان رائحة

 كرٌهة ,للت : لعل هللا ٌرى ذلً هنا وٌمبلنً .

 وهللا أول ما نظرت للمكان خالً لٌس به إال األوساخ " أكرمكم هللا"

 ورأٌت رجل كؤنً وهللا أنظر إلٌه وضع الرداء وحمل على أكتافه

 بنجالدٌش المهم ,ولد وبنت رجل من باكستان أو من الهند أو من 

 كان جالس ٌؤكل برتمال ٌعطً أبنته تؤكل وٌؤخذ هو البذره وٌؤكلها,

 جئت وأعطٌته مئة لاير ألسم باهلل الذي ال إله إال هو لم ٌمم,

 جالس أخذ المئة وكانت زوجته جانبه وأعطاها المئة ,

 وهللا لم ٌمل شكًرا, ألسم بالذي ال إله إال هو رفع ٌده للذي أعطاه سبحانه,

 وهللا لم ٌلتفت إلً لفته واحدة , ورفع ٌده الً السماء وبدأت تذرف

 عٌناه الدموع, وأنا أفكر هل هذا ٌكون من أحب الخلك إلى هللا ؟

 ثم ألسم باهلل كؤن أحد ٌمسن أٌدي رغماً عنّى ألتفت إلً أبنته

 لسه تؤكل البرتمال والمشر, ورفع ٌده إلى السماء رجعت وأعطٌتهجا

 مئتٌن وهللا لم ٌلتفت وضحن أكثر وأعطاها زوجته ,

 ثم رفع ٌده إلى السماء

 وهللا لم ٌمل ولم ٌنزلها, حتى ملت وخفت أنً ٌضٌع علّى الٌوم



 وأنا جالس عند رأسه, وهو رافع ٌدٌه إلً السماء ووضعت فٌها

  لم ٌلتفت , ٌعلم أن هذا الضعٌف له عظٌممئتٌن وولعت وهللا

 وٌعلم أن هذا الفمٌر له غنً هو الذي ٌعطً, وأختصر الموضوع

 ولم ٌشكر المراسل شكر رب المراسل سبحانه جال فً عاله,

 إلى هذا الٌوم وأنا ال أنسى هذا المولف, وأتؤمل كل ٌوم هل هذا ٌارب

 أحب العباد إلى هللا وهو فمٌر؟

 د ٌكون , أما لال النبً علٌه الصالة والسالم :وهللا نعم ل

 " كم من أشعث .."

 وهللا أغبر ألسم باهلل أغبر ممرغ إحرامه كله فً األرض,

 أبنته أشعث شعرها وأتذكر

 " رب أشعث أغبر "

 ممرغ رداه وإزاره, مدفوع باألبواب ٌجلس عند األوساخ , لال

 " لو ألسم على هللا ألبره"

 وهللا إنً ندمت على شًء واحد أنً لم ألبل رأسه,

 ألسم باهلل لو لالوا تمبل رأسه أو تسلم على ملن فً ٌده أعلى

 ملن من ملون األرض ؟

 وهللا ألحببت أن ألبل هذا فً رأسه.

 وهللا أنا وأنتم مساكٌن جاء أبو الدرداء آٌة ٌحفظها من كتاب هللا

 نخلة جالس أبو الدرداء كان جالس فً بٌته وعنده بستان ستمائة

 سمع كلمات حركت تلن األلدام وحركت تلن األٌدي فانطلك تعرف ماذا سمع؟

َ لَْرضاً َحَسناً(  )َمْن ذا الَِّذي ٌُْمِرُض اَّللَّ

 أنجن أبو الدرداء رضً هللا عنه لال ٌارسول هللا الملن ٌستخلف

 العبٌد ٌارسول هللا العظٌم ٌستخلف العطاء نظر لال النبً

 علٌه الصالة والسالم إي وهللا رجع أبو الدرداء البٌت علم وٌعلم

 ٌعلم من هو هللا ٌعلم من هو هللا الذي لال

ٌِْب(  )للَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلغَ

 ٌعرفون أنهم ٌمدمون هنان وكل ما ٌعرف أهل الدنٌا

 إذا دفع مائة بمساهمة ٌدفع له مائة وعشرٌن هذا ٌعرف أنه إذا دفع

 له أضعافها ال ٌعرفها فً أشد األولات وأحوج األولات مائة ترجع

ا َرَزْلنَاُهْم( اَلةَ َوِممَّ ٌِْب َوٌُِمٌُموَن الصَّ  ) الَِّذٌَن ٌُْإِمنُوَن بِاْلغَ

 هو لهم الذي بجٌبهما ألن هو لن

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُنِفمُوَن(  )َوِممَّ

 إلى أن لال :

بِِّهْم وَ  ن رَّ  أُْولَـئَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن()أُْولَـئَِن َعلَى ُهدًى ِمّ

 ٌنظر أغلى شًء عند أبو الدرداء هذا البستان , لال لزوجته:

 تعال وأخذ األوالد معه أذا بؤحد األوالد فً ٌده تمره ,لال : ال ٌا ولدي

 هذا ملن هلل بعناها.



 بكم بعتها؟

ُ ٌَُضاِعُف ِلَمْن ٌََشاُء (  ) َواَّللَّ

 بعتها هلل بمصر فً الجنه,بعتها إلى هللا فً نخله بؤن أسٌر

 فً ملكها وظلها مئة عام .

 بعناها ٌا ولدي أخذ ٌخرج التمرات من جٌب ولده .

 مثل ما ٌعرف أهل الدنٌا إذا أعلنت الجرائد وفً الصحف مساهمة

 فً الهاتف أو مساهمة فً أي مكان أرباحها خمسة وعشرٌن فً المئة ,

 معجب شٌخ من المشاٌخ الذٌن أرسلهم الشٌخ عبدالعزٌز دخل الشٌخ

 بن باز علٌه رحمة هللا , اللهم أغفر لشٌخنا مغفرة من عندن

 اللهم أدخله الفردوس األعلى , والشٌخ ابن فرٌان اللهم ٌارب

 ومشاٌخنا اللهم أجعلهم فً الفردوس األعلى وموتانا وموتى المسلمٌن

 ٌمول بنٌنا مسجد جانبٌمول بنفسه حٌنما ذهبت إلى لطر 

 بٌت الشٌخ عبدالعزٌز بن باز علٌه رحمة هللا ٌمول فدخلت

 على شركة والمكٌفات المركزٌة ٌمول فؤرٌد أدخل على المدٌر

 لالوا عنده إجتماع وأنا شاٌب فملت للمدٌر فملت لهذا لل للمدٌر

 أن هنان رجل ٌرٌدن عنده صفمه لن ربحها سبع مئة فً المئة

 ع علً لال هذا مجنون وإال صادق ٌمول وجلستٌمول وهللا طل

 وللت له أرٌد منن خمس دلائك وأخبرته أنً ال أرٌد شًء

 ٌمول ولال لً كم ترٌد ٌمول لالها لً ثم لال كم ترٌدون

 ٌعنً كم ترٌدون نصف ساعة أسمعكم إذا ٌحصل لكم للت له لٌس

 نحن نمول لن ماذا نرٌد أنت كم ترٌد ٌغفر لن أناس

 ٌد ٌغفر لن هللا جل وعال و وهللا ٌا أخوانضع الذي تر

 هزت هذه الكلمة أركانه إلى الٌوم والمكٌفات كل مانزل جدٌد أحضره

 هو الكسبان وهللا هو الكسبان أخً دعنً ألف معن ولفه

 فً نهاٌة هذا الشهر الذي وهللا من مات منا فً هذه األحدى شهر

 الممبلة وهللا لم ٌدرن لٌلة من رمضان عن ٌمول هللا جل فً عاله

 ) نبّؤ ِعباِدي أَنًِ أنا غفوٌر رحٌم(

 لنا رب رحٌم سبحانه

 ) وأن َعذاِبً لَُهَو العذاُب األلٌم (

 جاء موسى علٌه السالم وهارون علٌه السالم وجاء رجل

 من بنً إسرائٌل لال أنت ٌا موسى ٌمول أنن نبً ٌعنً

 ما وجد هللا جل وعال فً بنً إسرائٌل أفضل منن فذهب ,

 موسى أغتاض علٌه السالم ٌستطٌع بوكزه واحده أن ٌمضً علٌه

 وعلى أمثاله لكنه عاهد هللا أنه لن ٌضر أحد فً األرض .

 جاء رجل فً الغد إلى موسى بسخرٌة لال ٌا موسى

 اآلن لم ٌجد هللا جل وعال فً بنً اسرائٌل نبً غٌرن

 إغتاض موسى علٌه السالم جاءه فً الٌوم الثالث فذهب



 ولال نفس الكالم فرفع موسى ٌده إلى ربه جل فً عاله كٌف ٌرفعها

 إلى من لال وألمٌت علٌن محبتً تسوى عشره السماوات واألرض

 كٌف ٌرفع ٌده وهو نبً لال هللا عنه

 )َوأَنَا اْختَْرتَُن(

 كٌف وهللا جل وعال ٌمول عنه

 (ن لنَْفسً)َواْصَطنَْعتُ 

 فمال ٌارب إن هذا آذان بدأ ٌدعوا علٌه تعرف ماذا أوحى هللا

 جل وعال إلى موسى لال ٌا موسى أتركه ما مضى لكن هل هو عاد !

 إذا رجع لن تمور الجبال أو األرض أو تمر السماء فؤعطٌن

 **هذا كله أنن لو تؤمر األرض أو الجبال أو السماء ألعطٌتن .

 الرجل ٌؤتً وأتى ٌا موسى ما وجد هللا غٌرن جلس موسى ٌنتظر هذا

 أنت وأخٌن فً السماء فزع موسى ٌنظر فً الجبال ثم ٌنظر فً األراضً

 ٌنظر فً السماء ٌعنً ٌؤمر من ثم لال ٌا أرض خذٌه فؤخذته األرض

 من فوق سالٌه بدأ ٌدعو ٌا موسى وهللا لن أعود وهللا , نظر موسى

 إلٌه هذا الرجل لال ما أذاه لال ٌا أرض خذٌه فؤخذته األرض

 إلى أنفاسه لال ٌا موسى وهللا لن أعود إلى ما للت أبداً ٌا موسى

 رفع ٌده نظر موسى إلى وجهه تذكر ما فعل لال ٌا أرض خذٌه فؤخذته

 ولم ٌبمى إال رأسه لال الرجل ٌا موسى إن أستطعت أن أرفع ٌدي

 فعلت ٌا موسى وهللا إنً ال أعود وإنًإلٌن متوسالً إلٌن ل

 أكون من أصحابن , نظر موسى إلٌه لم ٌبمى إال الرأس وٌعلم

 أن األرض لن تعصاه فمال ٌا أرض خذٌه أخذته األرض وغاب

 فؤوحى هللا جل فً عاله إلى موسى أن ما ألسى للبن

 وعزتً وجاللً لو لال ٌارب واحدة ألنمذته وعزتً وجاللً

 لو أن ٌا موسى لم ٌمل ٌا موسى لال ٌارب ألنمذته

 ) نبّؤ ِعباِدي أنًِ أنا غفوٌر رحٌم(

  لكن اآلن وهو تحت األرض ٌمول ٌارب ال ٌستجٌب له حتى
 إذا جاءهم الموت لال ربً أرجعون ولٌست التوبة للذٌن

 ٌعملون السٌئات حتى إذا حضر أحدهم الموت لال إنً تبت اآلن

 ٌمول عنه جبرٌل علٌه السالم وأسمع إلى ما ٌمول هذا الرحٌم سبحانه

 جبرٌل ذان الملن ٌمضً ألوام ألوى منا وٌجعل رأسه على عمبه

 ٌمول ٌا دمحم لو رأٌتنً ٌعنً لو كنت موجود وأنا آخذ الماء والطٌن

 وأدسه فً فم فرعون ماذا وجدت فً للب فرعون ألنه ٌعلم أسمع لم ٌمل

  وأنا أأخذ الطٌن والماء وأدسهوتعجب , لال لو رأٌتنً ٌا دمحم

 فً فم فرعون خشٌة أن ٌمول ال إله إال هللا وٌغفر له هللا أي رحمة

 سبحانه جل فً عاله هذا الشطر األول

 )نبّؤ ِعباِدي أنًِ أنا غفوٌر رحٌم(

 لم تنته اآلٌة



 )وأن َعذاِبً لَُهَو العذاُب االلٌم(

 ب األعمال إلى هللاٌؤتً ذان الرجل شاب مجاهد فً سبٌل هللا فً أح

 فً ذروة سنامه إلى اإلسالم ثم ٌجاهد مع النبً علٌه الصالة والسالم

 ثم ٌنظر للصحابة جمٌعهم والنبً علٌه الصالة والسالم ٌنزل ٌرٌد

 أن ٌحمل أعماله فٌضعها فوق نالته المصواء فإذا به ال ٌتحمل رسول هللا

 ٌحملها لال وهللا ما تحملها ٌا رسول هللا وأخذ األعمال عن رسول هللا

 وٌرفعها ووضعها على ظهر البعٌر ثم ٌؤتٌه سهم غرب فٌمع

 فً حوض غسٌل الماء وٌنطلك على األرض ثم تنزف الدماء وبدأ ٌلفظ

 ثم مات , الصحابة لالوا هذا مدعى ورابط على ظهره من الجوع

 نبً علٌه الصالة والسالموأتى ٌحمل أدنى نالة ال

 لالوا هنٌئاً له الجنة , هنٌئاً له الجنة فنظر النبً علٌه الصالة والسالم

 إلٌه وأتاه وحً من هللا جل وعال أن هذا الرجل لن ٌدخل الجنة جاءه

 الوحً من رب العزه والجالل أخبرهم ٌا دمحم لن ٌدخل الجنه

 والسالم ال تمولوا شهٌدأٌن روحه األن ! لال هللا للنبً علٌه الصالة 

 وال تمولوا هنٌئا له الجنة فوهللا إنه فً النار سبحان هللا لماذا هل كفر !

 هل أشرن ! لال إنه الشمله جزاء وهو لو طبك علٌه الغنائم وزعها

 جمٌعها لال إن الشمله التً غلها تحترق علٌه فً لبره نار

 هذا الكالم صحٌح مسلم فً حدٌث عمر بن الخطاب ثم لال ٌا عمر

 نادي فً الناس أخرج اآلن ٌا عمر ونادي فً الناس أن الجنة ال ٌدخلها

 إال مإمن هل رأٌت جبرٌل بماذا جبرٌل علٌه السالم أنه خاف ٌرحم هللا

 لرآن لماذا حٌنما لال النبً علٌه الصالة والسالم فً الطبرانً

 ً حدٌث جابر بن عبدهللا رضً هللا عنهبسند جٌد ف

 ٌمول لال النبً علٌه الصالة والسالم مررت فً جبرٌل لٌلة أسري به

 جبرٌل مررت بجبرٌل لٌلة أسري به فإذا به كالحٌط البالً لماذا أكمل الحدٌث

 لال من خشٌة هللا ٌا جبرٌل اآلن تخاف أنت أن فرعون ٌرحمه هللا

 جل وعال كٌف كالحٌط البالًبكلمه اآلن أنت لم تعص هللا 

 من خشٌة هللا ٌمول لن

 ) نبّؤ ِعباِدي(

 هو الذي أنزل لها

 )أنًِ أنا غفوٌر رحٌم وأن َعذابًِ لَُهَو العذاُب االلٌم(

 رأى هللا كٌف ٌدلّل بنً إسرائٌل ثم ٌملبهم لردة وخنازٌر ! ألنه

 رأى هللا كٌف ٌدلّل لوم عاد ٌبنون بكل رٌع آٌة

 )أَتَْبنُوَن ِبُكّلِ ِرٌعٍ آٌَةً تَْعبَثُوَن(

 ثم رآهم

 )فَتََرى اْلمَْوَم فٌَِها َصْرَعى َكؤَنَُّهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِوٌٍَة(

 فٌعرف أن هللا غفور رحٌم وأن عذابه هو العذاب األلٌم

ِحٌُم*َوأَنَّ َعذَاِبً ُهَو ا  ْلعَذَاُب األَِلٌَم()َنبِّىْء ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلَغفُوُر الرَّ



 ألول لكم آخر لصة اآلن وأرٌد اآلن أن تنهضوا لغٌر المعتكفٌن

 وتذهبوا لمستشفى النماهة وألول لكل واحد إذا طلعت من السلّم توّجه

 إلى آخر غرفة فً الجهة الٌسرى للت لن من لبل أول غرفة على الٌمٌن!

  إله إال هوال اآلن آخر غرفة فً الجهة الٌسرى نحن وهللا الذي ال

 صحٌح نبكً ونعصٌه وهو ٌرانا ما لدرنا هللا حك لدره وال نعرفه

 لكن وهللا لو أن هذا المرٌض مٌت وهللا ماللت لن المصة ألنها

 ال تصدّق لكن بما أنه موجود والكل ٌستطٌع أن ٌنظر إلٌه

 اآلن فلتذهبوا!

 وهللا لو كان هذا المرٌض مٌت أو كان خارج الرٌاض وهللا

 ول لصته لكم لكن ألولها اآلن ألن المستشفى ال ٌوجد بٌننالن أل

 نصف ساعة تذهبون وترونه! وبٌنها إال

ً  71ٔرجل مدّه هللا جل وعال   سم وأعطاه لرابة خمسة وعشرون عاما

 ٌذهب وٌفعل ما ٌشاء

 هل تعرف ما فعل هللا جل وعال به اآلن ؟

سم 71ٔآخر غرفة فً الجهة الٌسرى هل رأٌتم هذه ال   

 التً ّمده هللا جل وعال بها اآلن وأنا أسمع من اإلمام حفظه هللا
 لكن الكثٌر ال ٌعرف معناها

ًَ اْلَمْوتَى( ٌَْس ذَِلَن بِمَاِدٍر َعلَى أَن ٌُْحٌِ  )أَلَ

أال ٌستطٌع أن ٌنهٌه؟ سم 71ٔالذي مده بـ  

ًَ اْلَمْوتَى( ٌَْس ذَِلَن بِمَاِدٍر َعلَى أَن ٌُْحٌِ  )أَلَ

 بدأه
َن السََّماء َواألَْرِض  ٌَْبدَأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌدُهُ َوَمن ٌَْرُزلُُكم ّمِ ن   )أَمَّ

ِ لُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدلٌَِن( َع اَّللَّ  أَإِلَهٌ مَّ
سم(فً الطول 71ٔمدّه هللا بمئة وخمس وسبعون سم )  

سم(! 0ٓثم أنزله هللا إلى األرض وأصبح طوله ستون سم )  

 وهللا إنه اآلن ال ٌغطً ثلث السرٌر

 ترى رأسه كبٌر وجسمه صغٌر ٌده اآلن ألل من نصف شبر

 مع أنها كانت أربعة أشبار ما لدر هللا حك لدره

 وكف لم وأذهب وأنظر إلٌه تراه وكؤن لٌس عنده إال كتف

 أرجعه هللا عز وجل بعد أن كان كامل

ٌَْس ذَِلَن بِمَاِدٍر َعلَى أَن  ًَ اْلَمْوتَى() أَلَ  ٌُْحٌِ

 لكن بما أن هللا كرمنا وأعطانا بدأت األخت المسكٌنة هنان تظلم نفسها

 وتظلم غٌرها وتخرج بعباءتها الفاتنة .. نُعٌد هذا الموضوع!

 نعم نُعٌد ألن وهللا العظٌم هنان ألوام ال ٌنامون اللٌل ٌدعون علٌها !

 لها بلبس هذه العباءة ! ألسم باهلل ٌدعو علٌها وعلى أهلها الذٌن سمحوا

 وٌدعو على أمها التً تمشً بجوارها متسترة وتاركة أبنتها تمشً

 بعباءتها الفاتنة تغري الرجال !



 وفً صحٌح مسلم من حدٌث أبً هرٌرة من حدٌث رسول هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص عن ألوام ما رآهم ولم ٌعرفهم ألنهم ما كانوا

 فً زمنه لال

 ر لم أرهما لال نساء كاسٌات عارٌات ()صنفان من أهل النا

 هً كاسٌة لم ٌمل علٌه السالم عارٌات عارٌات ال وإنما لال كاسٌات

 عارٌات هً كاسٌة البسة عباءة لكنها ضٌمة ناعمة تصف ما تحتها

 وأحٌانا تضع لها زٌنة

 سبحان هللا عباءة كفستان تحتاج عباءة أخرى تغطٌها!

 )كاسٌات عارٌات مائالت ممٌالت(

 أنظر فً األسواق ذلن

 )روإسهن كؤسنمة البخت ال ٌدخلن الجنة وال ٌجدن رٌحها

 وإن رٌحها من مسٌرة كذا وكذا(

 معً صورة عرضتها وهً معً بالسٌارة وعرضتها فً المخٌمات

 عرضتها فً مخٌم األمل وعرضتها فً التلفاز لشخص واحد

 فً ثالثٌن ثانٌة أصف لن حالته

 حبٌبً الغالً فعٌنن هذه أعطان هللاوألول لن حالته هً إنتبه 

 إٌاها ,أتحدى أحد اآلن ٌُغمض عٌنه وٌذهب لبٌته أتحداه!

 ٌوجد أناس طوال حٌاته ٌعٌش هكذا !

 وال ٌغرن أن فتحها هللا لن هنا , فمد ٌُغلمها خمسٌن ألف سنة

 فمد لال تعالى

ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة أَْعَمى(  )َونَْحُشُرهُ 

 غلك عٌنه ورأي بعٌنه ثم ؟لكن من الناس من لم ٌُ 

 وعرضت للناس صورته

 رجل أذاله هللا جل وعال نار الدنٌا ألسم باهلل أن العٌنٌن

 التً فتحها هللا جل وعال أحرلها ثم ما فوق العٌنٌن من الحواجب

 والرموش والجفون إحترلت حتى أصبحت لحمة أغلمها هللا عز وجل

 ألذن واألذنكما شمها أول مرة والكثٌر رآها تنظر إلى ا

 وهللا العظٌم أنً أنظر فٌها فال أرى منسم لألذن ٌسمع منه

 صوت ذابت حتى أختفت

ْإِمِنٌنَ   )إِنَّ فًِ ذَِلَن آلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهم مُّ

ِحٌُم(  َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

 إخوانً الٌوم دفنت طفل وفً الممبرة كنت أنظر ٌوجد أربعة عشر

 فً ممبرة الرٌاض فً صالة الظهر وإمرأة وفً العصر رجل طفال

 وامرأة وطفل أترى هإالء لم ٌخٌطوا مالبسهم للعٌد ؟

 ألم ٌشتروا من المالبس والفساتٌن للعٌد؟

 األطفال ألم ٌشتري لهم أهلٌهم مالبس وأحذٌة حتى ٌفرحوا بالعٌد؟

 أخً أسؤل هللا العظٌم لً ولكم إنه ٌعلم أننا تفطرت للوبنا وما لرأ اإلمام



ٌَتََساَءلُوَن(  )َعمَّ 

 أسؤله جل فً عاله أن ٌجبر هذه اللٌلة كسر للوبنا بغفران

 اللهم أجبر كسر للوبنا على فوات هذا الشهر بغفرانن والعتك

 من نٌرانن , المعتكفون اآلن إنتهى تعبهم والالهون إنتهت لذتهم!

 لكن هنان

ٌَنُظُر اْلَمْرُء َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ( ( 

 هنان

ٌْنَاهُ ِكتَابًا( ٍء أَْحَص ًْ  )ُكلَّ َش

 هنان

ٌَْن َحِسٌبًا(  )اْلَرأْ ِكتَابََن َكفَى بِنَْفِسَن اْلٌَْوَم َعلَ

 تمرأ شهواتن لم ٌكن بٌننإلرأ إحساسن , إلرأ جمعاتن وأنت 

 وبٌن المعصٌة إال أن تشتهٌها

 الرأ ماكان بٌنن وبٌن الكبٌرة إال أن تمدر علٌها ! إلرأ

 اللهم ٌارب ٌا مالن الملن نسؤلن برحمتن التً وسعت كل شًء

 أن ترحمنا ٌارب برحمة من عندن هذه اللٌلة

 اللهم أنزل علٌنا من رحماتن هذه اللٌلة ما تبلغنا به جنتن

 اللهم أكتبنا اللهم إن كانت هذه اللٌلة هً آخر لٌلة ونعلم أنن

 أكثر ما تعتك فً آخر اللٌالً اللهم فال تحرم أسماءنا أن تُرفع إلٌن

 فً هذه اللحظة اللهم أرفع أسماءنا إلٌن فً هذه اللحظة

 اللهم أجعل فالن ابن فالن ٌرفع إسمه عندن من العتماء هذه اللٌلة

 ٌارب العالمٌن

 لهم ٌارب ال تجعل بٌننا ضاال إال هدٌتهال

 اللهم وال تائبا ناجان إال ولبلت توبته اللهم ألبل توبتنا ٌارب العالمٌن

 اللهم ٌا مالن الملن ٌا من بٌده ملكوت كل شًء إذا حشرت

 ممن ٌؤخذ كتابه بٌمٌنه األولٌن واآلخرٌن فاجعلنا وأهلنا وأبناءنا وإخواننا

ٌَِمٌنِِه فٌََمُوُل َهاُإُم اْلَرُإوا ِكتَابٌَِْه( ًَ ِكتَابَهُ بِ ا َمْن أُوِت  )فَؤَمَّ

 اللهم ٌارب من أنفك فً هذه اللٌلة نفمة اللهم فؤرنا إٌاه ٌوم المٌامة

 تظله هذه النفمة التً شرفته بها هذه اللٌلة

 اللهم إجعلنا نرٌن منا ما ٌرضٌن عنا ٌارب العالمٌن

 ل فً للوب أحبتً هإالء أمنٌة هً لن رضا ولهم فٌهااللهم ال تجع

 صالح إال ٌسرتها لهم.

 اللهم من أرادت من نساء المسلمٌن أن تعدل عباءتها وتعدل حجابها

 اللهم فعدل لها حٌاتها ٌارب العالمٌن ومن لم ترد ذلن اللهم فؤبتلٌها

 بما شئت وأنت السمٌع العلٌم

 ة صائنة لنفسها وحجابهااللهم ومن كانت متسترة محتشمة عفٌف

 اللهم فارفعها لدراً ال نملن له سإال

 اللهم ومن رعى أهله حك الرعاٌة اللهم فؤرعاه أنت



 اللهم ٌارب األرباب نسؤلن هذه اللٌلة أن تبنً لنا فً الفردوس األعلى

 لصوراً ٌارب العالمٌن

 إخوتً أهٌبكم وأهٌب نفسً وأذكركم ونفسً أننً لو كنت ضٌفا

 عند أحدكم ألخرج خمسمئة لاير ذبح وأعد طعاما مع أنه لن ٌعود

 له المال مرة أخرى فلعله ٌخرجها الٌوم صدلة وٌعطٌها لفمٌر ٌحبه هللا

 فٌدعو لن دعوة ال ٌردها رب العزة والجاللة جل وعال

 آسف لإلطالة وهللا إن كان خرج حرف من لسانً وكان ممبول

 ملكه إال هللا أسؤل هللا عز وجلعند إخوانً وهللا إنه هلل وال ٌ

 أن ٌجعل حسناتً هلل وٌرفع ذكري وذكركم عند هللا عز وجل

 واستغفر هللا لً ولكم وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمٌن.

 

 لالستماع للمحاضرة صوتٌّاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-145.html 

 إن كان من خطؤ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده.
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