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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-
أما بعد:
فمرحبًا بًإخواني وأخًًواتي وأهلًي وأحبًًابي ،مرحبًا بكًًم مًًرة أخًًرم مًًع صالمصًًارع ص ،ومازلنًًا علًًى حلبًة قنًًاة اقًرأ ننقً
لكم هذا الحدث الكبير في صراعنا وجولة جديدة نخوضها ضد الشيطان عشان نقًدر ننصصًر عليًه ويكًون كً واحًد
فينا هو المصارع اللي قدر بفض اهلل يصغلب على الشيطان في ك الجوالت الصي سنخوضها ضده ويكًون فًي النهايًة
هو المصارع اللي مشًي فًي طريً ربنًا ومشًي خلً نبينًا -صًلى اهلل عليًه وسًلم -ونقًول لًه ألً مليًار مبًرول علًى
إنك كنت المصارع .
احذر من أصدقاء السوء
جولة جديدة يخوضها الشيطان ضد بني اإلنسان ،بيقول فيها هأزين من خاللها لك مسلم صحبة السًوء عشًان كًده
الجول ًة الل ًي هنخوضًًها النهًًارده ه ًي جول ًة صص ًراع مًًع أصًًدقاء السًًوءص ،إحنًًا بنقًًول لك ً مسًًلم احًًذر ،احًًذر مًًن
أصدقاء السوء ألنهًم ممكًن يهلكًوا اإلنسًان ويًدمروا حياتًه ويًدمروا خخرتًه ،عيًا ا بًاهلل ،وعليًك بصًحبة الخيًر اللًي
النبي -صلى اهلل عليه وسًلم -وصًال بيهًا ولًو قًدرنا نوصً كً مسًلم إنًه ميصًاحبش إال أصًحا الخيًر ويبعًد عًن
صًًحبة السًًوء يبقًًى إحنًًا كًًده انصصًًرنا علًًى الشًًيطان ف ًي الجول ًة دي بالض ًربة القاضًًية بفض ً اهلل سًًبحانه وتعًًالى
وهنصفًًرل لك ًي نخًًوض ضًًده جول ًة بعًًد جول ًة ونبقًًى ف ًي النهاي ًة قًًدرنا ننصصًًر علًًى الشًًيطان ووصًًلنا لطري ً الًًرحمن
سبحانه وتعالى.
الزم صحبة صالحة
ص ًراع مًًع أصًًدقاء السًًوء ،البًًد مًًن الصًًحبة ،محًًدي يقًًدر يعًًيش لوحًًده يًًا جماع ًة ،م ًاينفعش إنًًي أنفًًرد بصًًومعة
لوحًًدي وأعًًيش فًي جبً أو كهً أو صًًحراء وأقًًول :أنًًا مسًًصغني عًًن النًًا  ،مًًش عًًاي أعًًيش مًًع حًًد وال أشًًو
حد!
النبى -صلى اهلل عليه وسلم -قال صالمؤمن الذي يخالط النًا ويصًبر علًى أ اهًم خيًر مًن المًؤمن الًذي ال يخًالط
النا وال يصبر على أ اهمص صححه األلباني يبقى البد مًن صًحبة ،لكًن الصًحبة اللًي هصخصارهًا صًحبة إيًه؟ يًا تًرم
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صًًحبه خيًًر؟ يبقًًى انًًت الحمًًد هلل ر العًًالمين ربنًًا أكرمًًك ووفقًًك دنيًًا وخخًًرة ،واال صًًحبة سًًوء ،يبقًًى انًًت كًًده
ضيعت نفسك دنيا وخخرة ،ربنا يعافينا ويعافيكم يا ر العالمين.
عشان كده عًاي أقًول إن صًحبة السًوء يقينًا يًا جماعًة مًن خًالل حيًاة الواحًد الدعويًة اللًي عاشًها سًنوات طويلًة،
يامًًا صًًحبة السًًوء دمًًرت نًًا كصيًًر جًًدا ،شًوفت شًًبا كصيًًر جًًدا كًًان نفسًًهم يلص موا،كانًت العقبًة الوحيًًدة اللًي
وقفت قدامه لما عاز يلص م أصدقاء السًوء ،قعًدوا يصريقًوا عليًه وقعًدوا يببطًوه وقعًدوا يبعًدوه عًن طريً االلصً ام لحًد
أمًًا عًًدت سًًنين وسًًنين وهًًو مًًش قًًادر يلصً م ،نفسًًه يصًًلي ..مًًش قًًادر يصًًلى ،نفسًًه يًًروم المسًًجد ..مًًش قًًادر،
نفسه يعبًد ربنًا ..مًش قًادر ،ألن وراه صًحبة عمالًه بصجًره لًورا ،ويامًا نًا الص مًت وقًدروا يعًدوا العقبًة دي وبصوفيً
من ربنا والص مت لكن ماقدري يببت ورجعوه مرة تانية وانصكس بسبب صحبة السوء.
يبقًًى كًًان عًًاي يلصً م مًًش قًًادر ألن صًًحبة السًًوء بصجًره ،أو اللًي رجًًع وانًًصكس بسًًبب صًًحبة السًًوء ،ويامًًا بيًًوت
اتخربًًت بسًًبب صًًحبة السًًوء ،الراجً كًًان كًًويس مًًا شًًاء اهلل مًًن الشًًغ للبيًًت ومًًن البيًًت للشًًغ  ،محًًافع علًًى
زوجصه وأوالده ،اتلم على صحبة السوء دمروه ،علموه طري المخدرات واألفيون واألشياء اللي ربنًا يعافينًا ويعًافيكم،
فدمرت حياته وأسرته.
عشًًان كًًده بصيجًي وصًًية النبًي -صًًلى اهلل عليًًه وسًًلم -صالرجً علًًى ديًًن خليلًًه فلين ًًر أحًًدكم مًًن يخالً ص حسًًنه
األلباني
قًًال رسًًول اهلل -صًًلى اهلل عليًًه وسًًلم -صال تصًًاحب إال مؤمنًا وال يأكً طعامًًك إال تقًيص صًًححه األلبًًاني ويوضً
حبيبنا -صلى اهلل عليه وسلم -الفرق بين صحبة السوء وصحبة الخيًر فًي حًدي جميً قًوي فًي الصًحيحين يقًول
صمب الجليس الصال والسًوء كحامً المسًك ونًاف الكيًرص -واحًد بيبيًع عطًور مًا شًاء اهلل لمًا تقعًد معًاه يحصً
لًًك حاجًًة مًًن تالتًة :يًًا إمًًا تجًًد منًًه ريحًة طيبًًة يًًا إمًًا هصشًًصري منًًه يًًا إمًًا هًًو هيًًديك عطًًر هديًًه ،فقًًال صفحام ً
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبصاع منه و إما أن تجد منه ريحا طيبةص ده أق حاجًة هصالقيهًا مًن اإلنسًان ده ،ريحًة
طيبة،كذلك صحبة الخير ،لن تعدم أن تجد في صحبه الخير خيرا أبدا ،أبًدا ،أكيًد هيصًيبك خيًر مًن اإلنسًان اللًي
انت عًايش معًاه ،هصًصعلم مًن أخالقًه ،مًن هديًه ،مًن معامالتًه ،مًن سًلوكياته ،مًن عبادتًه ،أكيًد هصسًصفيد مًن صًحبة
الخير.
إيال وصاحب السوء
والصاني بقى صوناف الكير إما أن يحرق ثيابك ،إما أن تجد ريحا خبيبةص صحي البخاري
يبقى صاحب السوء ال يمكن إنك تجد عنده أي شيء ينفعك ال دنيا وال خخرة.
عشان كده حبيبك -صلى اهلل عليه وسلم -حذرل ،والصاحب السيئ بيشقى بيه جليسه فعال ،هأديك مبال بًس بعًد
ما تصًلي علًى حبيبًك-،صًلى اهلل عليًه وسًلم ،-حًدي رواه البخًاري ،إن بعً

المسًلمين اللًي كًانوا عايشًين أيًام

النبي -صلى اهلل عليه وسلم -كانوا خايفين من أ م المشركين ،عدد بسيط جدا اللي كان بيعم كًده،كانوا بيخرجًوا
مًًع المشًًركين ضًًد المسًًلمين ولكًًن مكًًانوي بيقًًاتلوا المسًًلمين،كانوا بيكصًًروا عًًددهم ،بيكصًًروا سًًوادهم ،يعنًي هًًو
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خارج مع المشركين ضد النبي لكنه ال يقات النبي وال الصحابه ،هو خارج بس علشان يكصر العًدد ،إيًه اللًي حصً ؟
بعضهم اتقص في الغ وات دي يا جماعًة وهًو مًش خًارج يقاتً  ،هًو خًارج يكصًر سًواد المشًركين ،فلمًا اتقصً بعً
ضًع ِفين
هؤالء النا ن ل قول اهلل ع وجً صإِ َّن الَّ ًِذين تًوفًَّاهم الَمالكِكًة لًالِ ِمي أنًَف ِسً ِه َم قًالوا فًِيم ك َنًص َم قًالوا كنًَّا م َسص َ
ض قالوا ألم تكن أرض اللَّ ِه و ِ
تم ِ
اسعة فًصًه ِ
فِي َاأل َر ِ
صيراص
اجروا فِيها فأولئِك مأَواه َم جهنَّم وساء َ
َ َ َ
النساء79 :
مع إنهم مكانوي بيقاتلوا النبي ،دول كانوا بس خارجين يكصروا سواد هؤالء النا كًإني عًاي أقًول لًك رسًالة :اوعًى
تكصر سًواد النًا اللًي مًش كويسًة ،اوعًى تخًرج وتقً معًاهم ،اوعًى تشًو شًبا بصشًر خمًرة وتقًول أنًا مًش
هأشر بس واق معاهم ،اوعى تق مًع شًبا بيعاكسًوا بنًات وتقًول أنًا مًش هأعًاكس بًس واقً معًاهم ،اوعًى
تمشى مع نا بصعم حاجة غلط وتقول أنا مش هأعم حاجة بًس أنًا موجًود معًاهم ،ابعًد عًن كً هًؤالء واصًحب
أه الخير عشان ربنا يكرمك.
شو صحبة السوء عملت إيه!
أخويا وحبيبي لو تفصكر وترجع بالذاكرة كده ،والحدي في البخاري ومسًلم ،لعًم النبًي -صًلى اهلل عليًه وسًلم -أبًو
طالب ،كانت مشكلصه الوحيدة رغم إنه كان بيحب النبي قوي والنبي -صلى اهلل عليه وسلم -كًان بيحبًه قًوي ويامًا
اجصهًًد عليًًه عشًًان يسًًلم لكًًن ماأسًًلمش ،حًًاول معًًاه مًًرة واتنًًين و تالتًة وألً  ،لكنًًه لًًم يسًًلم ،وكًًان بيًًدافع عًًن
النبًي وكًان يبًًذل حياتًه كلهًًا فًداء للنبًي -صًلى اهلل عليًًه وسًلم ،-النبًي فضً يصابعًه بالًًدعوة لحًد مًًا وصً إن أبًًو
طالب خالص ،على فراي الموت ،رام له النبي لقى أصدقاء السوء سبقوه..
لقى هنال مين؟ أبو جه وعبد اهلل بن أبي أمية ،اتنين من صناديد الكفر والوثنية ،واحد قاعد على يمينه وواحًد قاعًد
علًى يسًاره ،النبًي -عليًه الصًالة والسًالم -بيقًول لعمًه صأي عًم ،قً ال إلًه إال اهلل ،كلمًة أحًاج لًك بهًا عنًد ِ
اهللص
َ
َ
يعني إنت ال صليت وال زكيت وال صمت وال عملت أي حاجًة ،بًس قًول ال إلًه اال اهلل عشًان حصًى أقًدر أشًفع لًك
ًب؟ص فيقًًول صعلًًى ملًَّ ًِة عبً ًِد المطلً ِ
عنًًد رب ًي ،فكًًان ين ًًر إلًًى صًًاحبيه فيقولًًوا لًًه صأتً َرغًًب عًًن ملًَّ ًِة عبً ًِد المطلً ِ
ًبص
صًًحي البخًًاري فًًي خخًًر رم ً  ،أبًًو طالًًب قًًال كلمًًة عجيبًًة جًًدا ،قًًال للنب ًي -صًًلى اهلل عليًًه وسًًلم :-صلًًوال أن
علي ِه الج ع ألقررت بِها عينكص صححه األلباني
تعيرني بِها قر ٌ
يش إنَّما يحمله َ
واهلل لوال إن أنا خًاي بعًد مًا أمًوت يقولًوا أبًو طالًب صًبأ ودخً فًي ديًن محمًد ويعيرونًي بعًد مًوتي ،يعنًي خًاي
يصقال عليه كلمة بعد موته ،ومات أبو طالب كافرا.
وييجًي العبًا عًم النبًي -صًلى اهلل عليًه وسًلم -قًال للنبًًي -صًلى اهلل عليًه وسًلم :-صمًا أغنيًت عًن عمًك ،فإنًًَّه
ًام ِمًًن نًًا نر ،ولًًوال أنًًا لكًًان فًًي الً ًَّدر ِل األسًًف ِ ِمًًن النًًا ِرص صًًحي
كًًان يحوطًًك ويغضًًب لًًك؟ قًًال :هًًو فًًي ض َحضً ن
البخاري ك دا ليه؟! ك دا من صحبة السوء.
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كًان فيًًه واحًًد تًاني اسًًمه عقبًة بًن أبًي معًًيط ،الراجً ده كًًان قًًر يسًلم علًًى فكًًرة ،وكًان خ م النبًي كصيًًر جًًدا،
عم حاجات مع النبًي محًدي فًي الًدنيا اتجًرأ إنًه يعملهًا معًاه -صًلى اهلل عليًه وسًلم ،-تخيً فًي يًوم عً م النبًي
علًًى األك ً  ،ورام النب ًي ولقًًى عنًًده صًًناديد الكفًًر واألكًًابر بصًًوع الشًًرل ،فقعًًد النب ًي معًًاهم ،هًًو النب ًي ليًًه قب ً
الع ومة دي؟ رغبه في إنهم يصأل قلوبهم فيسلموا..
فالراج بيقول :تفض يا محمد..ك  ،قال :ال خك حصى تشًهد أن ال إلًه اال اهلل وأنًي رسًول اهلل ،فالراجً اتكسً
ألن النبي كان ضيفه ،وهما كان عندهم في الجاهليه كرم الضيافه ده حاجة من المسلمات ،مًن المناقًب الجميلًة فًي
الجاهلية الشجاعة والكرم وجاء اإلسالم فأقرها ،فقام الراج شهد كده من ورا قلبه وقال لًه :خًالص أشًهد أن ال إلًه
إال اهلل وأنك رسول اهلل ،ياال تفض ك  ،فأك النبىي ،وجلس يذكرهم باهلل،كان صاحب عقبًة بًن أبًي معًيط اللًي هًو
أبًًي بًًن خل ،كًًان االنصًًيم بصاعًًه يعني،كًًان حبيبًًه قوي،كًًان مسًًافر فرجًًع ،فقًًالوا لًًه إن عقبًة صًًبأ ودخً فًي ديًًن
محمد ،واحنا سمعناه بيشهد ،فرام لعقبة وقال لًه :أصًبأت يًا عقبًة؟ قًال :ال مًا صًبأت ،قًال أمًال إيًه؟ قًال لًه :هًو
كان عندي ضي حبيت أكرمه فقلصها وخالص من ورا قلبي ،قال له لو ماكنصش صًبأت روم اكذيًه ،فًرام عقبًة ،وجًد
النبي -صًلى اهلل عليًه وسًلم -واقفًا عنًد الكعبًة فأخًذ بصالبيبًه وبصً فًي وجهًه،ومرة تانيًة رام ولقًاه بيصًلي ،فحًط
رجليه على مؤخرة رأ النبي وخنقه،حصى قال النبي:كادت عينًاي أن تخرجًان مًن رأسًي ،عينًي هصطلًع مًن راسًي مًن
كصر الضغط ،ومرة تالصة يرمي سال الجذور على لهر النبي -عليه الصالة والسًالم ،-فمًات يًوم بًدر كًافرا وينً ل فيًه
الرس ِ
ًول سًبِيال * يًا ويًَلصًى ل َيصنًِي لً َم أتَّ ِخً َذ
قول اهلل ع وج صويً َوم يًع ُّ ال َّالِم علًى يديَ ًِه يًقًول يًا ل َيصنًِي اتَّخً َذت مًع َّ
فالنا خلِيالص الفرقان 82:89احذر من صحبة السوء.
وشو الصحبة الصالحة ..هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم
أخويا وحبيبى وبعد ما كرت لك المغبة اللي بصحص لإلنسان بسًبب صًحبة السًوء ،تعًالى نشًو قًد إيًه الصًاحب
عمًر مًًا فًي جلًًيس ليًًه يشًًقى بيًًه أبًًدا ،سًًبحانك يًًا ر  ،يعنًي عًاي أقًًول لًًك
الطيًًب الجميً الًًوفي المًًؤمن الصقًي َ
صإن ِ
حاجة صغيرة خالص ..في يًوم مًن األيًام والحًدي فًي الصًحيحين ،كًان النبًي بيحكًي للصًحابة بيقًول لهًم َّ
هلل

مالككة يطوفون في الطُّر ِق يلصمسون أه الذك ِر ،فإ ا وجدوا قوما يذكرون اهلل تناد َوا :هل ُّموا إلى حاجصِكمص

خالص إحنا وجدنا نا قاعدين في بيت ربنا بيقرؤوا القرخن ،بيذكروا ربنًا ،بيعملًوا أي خيًر يعنًي ،فيقًدر ربنًا سًبحانه

وتعالى إن المالككة تن ل فيحفونهم بأجنحصهم إلى السماء الدنيا ،نا جالسين عاملين جلسًة تًالوة جميلًة بيصدارسًوا
الس ِ
ماء ُّ
الدنياص.
كصا اهلل ع وج  ،قال :صفيح ُّفونهم بأجنحصِهم إلى َّ
فجًًأة راحًًت المالككًًة إيًًه حفًًوهم بًًأجنحصهم إل ًى السًًماء الًًدنيا ثًًم بعًًد إن انصهًًت تلًًك الجلسًًة المباركًًة صًًعدت
المالككة إلى ربها ج وعال صقال :فيسألهم ربُّهم ،وهو أعلم منهمص وهو أعلم سًبحانه وتعًالى صقًال مًا يقًول عبًادي؟
قال :تقول :يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ،قال :فيقول :ه رأوني؟ قال :فيقولًون :ال ِ
واهلل مًا رأ َول،
َ
قال :فيقول :وكيً لًو رأ َونًي؟ قًال :يقولًون :لًو رأ َول كًانوا أش ًَّد لًك عبًادة ،وأش ًَّد لًك تمجيًدا وأكبًر لًك تسًبيحا،
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قًال :يقًًول :فمًًا يسًًألونني؟ قًًال :يسًًألونك الجنًًَّة ،قًًال :يقًول :وهً رأوهًًا؟ قًًال :يقولًًون :ال ِ
واهلل يًًا ر مًًا رأ َوهًًا،
َ
قال :يقول :فكي لو أنَّهم رأ َوها؟ قال :يقولون :لو أنَّهم رأ َوها كانوا َّ
أشد عليهًا ِحرصًا ،وأش ًَّد لهًا طلبًا ،وأع ًم فيهًا
فمم يصع ًَّو ون؟ قًال :يقولًون :مًن النًَّا ِر ،قًال :يقًول :وهً رأوهًا؟ قًال :يقولًون :ال ِ
واهلل يًا ر مًا رأ َوهًا،
رغبة ،قالَّ :
َ
قال :يقول :فكي لو رأ َوها؟ قال :يقولون :لو رأ َوها كانوا َّ
أشد منها فًِرارا ،وأش ًَّد لهًا مخافًة ،قًال :فيقًول :فأشً ِهدكم
ًك مًًن المالككً ًِة..ص خًًد بالًًك مًًن الحصًًة المهمًًة دي ملًًك مًًن المالككًًة :صفًًيهم
أنًًي قًًد غفًًرت لهًًم ,قًًال :يقًًول ملً ٌ
ن
لحاجةص
فال ٌن ليس منهم ،إنَّما جاء

ومكانش منهم أصال ده يا دو هو كان ليه  82جنيه عند فًالن ،فًين يًا جماعًة فًالن عًاي منًه فلوسًي ،قًالوا لًه ده
قاعًًد فًًي المس ًجد بيق ًرأ قًًرخن فًًدخ قًًال بًًس اقعًًد لًًه فًًي القاعًًدة دي لحًًد مًًا يخل ًص وخخًًد منًًه فلوسًًي وهًًو
مكانش جاي أصال لقرخن أو لذكر فإ ا بالح ج وعال يقول :صقال هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهمص
صحي البخاري
اهلل يعن ًي هًًذا الرج ً لمجًًرد جلوسًًه فًًي وسًًط النًًا األفاض ً شًًملصه الرحمًًة وشًًملصه المغفًًرة وفًًاز بمغفًًرة ربنًًا!
أشهدكم يا مالككصي أني قد غفرت لهم مع إنه أصال ماكانش يسصح لكن مجرد إنه قعد بس معاهم..
أحيانًا وانًًت بًًصح أو بصعصمًًر ربنًًا يجمعنًًا وإيًًاكم فًًي الحً والعمًًرة ..أحيانًا وانًًت فًًي الطًًوا تًًبص إلنسًًان كًًده
تسصشعر فيه اإلخالص وتالقيه عمال بيدعي مش بقى زي النا اللًي عمالًه بقًى إيًه واحًد ماسًك كصًا وعمًال يقًرأ
جًًارر وراه جًًيش وعمًًال اللهًًم اللهًًم وعمًًاليين شًًغالين فًًي الملحمًًة الكبًًرم دي أل يعن ًي واحًًد عمًًال بيًًدعو كًًده
بإخبات وإخالص ودموعه على خدوده وتحس كده فيه بإخالص تحس إن الرحمة نازلة في المكان ده تحس إن انًت
عاي تقر من الراج ده عشان تصيبك الرحمة اللًي نازلًة علًى اإلنسًان ده ،تحًس إن انًت محصًاج إنًك تمشًي مًع
نا بالمن ر ده أو تقر من نا بالشك ده.
أنا أ كر في سنة من السنين وأنا بأح وكان في السعي بين الصفا والمروة شفت رج عجيًب جًدا رجً مًن بلًد مًن
بًًنجالدي عل ًى مًًا ا كًًر هًًذا الرج ً كًًان حًًوالي داخ ً عل ًى الً ً ً72سًًنة كبيًًر جًًدا وبعًًدين فًًي الصًًفا والمًًروة كًًان
مسندينه اثنًين وماشًيين واخدينًه وبيجرجًروا رجليًه فسًألهم اللًي بيجرجًروه يعنًي إيًه نًا واحًد مًنهم مصًري وواحًد
سًعودي بًأقول لهًًم خيًًر قًالوا لًًي بيحصضًًر ومصًًر إنًًه يكمً السًًعي عشًًان يمًًوت وهًو بيسًًعى حسًًيت إن فعًًال فيًه
رحمة نازلًة فًي المكًان ده قربًت مًنهم وبًدأت أسًأل ده إنًه يسًيبني أشًيله شًوية وده يقًول لًي شًي شًوية حسًينا إن
فيه رحمة نازلة في المكان ده ومفيش الراج مكملش شوط وفي الباني فاضت روحه إلى باركها جً وعًال ،تحًس إن
فعال صهم الجلساء ال يشقى بهم جليسهمص.
دور علًًيهم ودوري علًى صًًحبة الخيًًر وقربًًي مًًنهم عشًًان تشًًملك رحمًًة النًًا الطيبًًين دول
شًًو الصًًحبة الطيبًًة َّ
بنحب إن إحنا نشو في زمن طغت فيه الماديات نا طيبة نقر منهم ويقربوا منا علشان ربنا يكرمنا ويبارل لنا
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ونحشر يوم القيامة في ل عري الرحمن.
نما ج من صحبة الخير
تعالوا نشو أمبلة جميلة أوي لصحبة الخير تعالوا شوفوا المسلمين لمًا هًاجروا مًن مكًة إلًى المدينًة وتركًوا ديًارهم
وأموالهم وتركوا ك حاجة فلما راحوا أصب المهاجرين ماحلِصهمش حاجة واألنصار هم أه الديار في المدينًة فًالنبي
صلى اهلل عليه وسلم -بفطنة و كاء وحب وحلم بدأ يقر ك واحد من الصاني بدأ يجيب ك واحًد مًن المهًاجرينويجيًب واحًًد مًًن األنصًار ويقًًول لًًه أنًًت أم فًالن ويقًربهم مًًن بعً

فكًان مًًن ضًًمن النًًا اللًي النبًًي قًربهم مًًن

بع كما عند البخاري..
سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عًو  ..سًعد بًن ربيًع كًان غنًي فقًال لعبًد الًرحمن بًن عًو قًال لًه صإنًي ِ
لمًن أكبًر
األنصار ماال ،فخذ هذا نص ماليص اهلل أكبر واحد بيقول له أنًا مليًونير فخًد نًص فلوسًي ،مًش بيقًول لًه خًد ألً
جنيًًة علًى مًًا تفًًرج ،بيقًًول لًًه خًًد نًًص فلوسًًي صوعنًًدي زوجصًًانص وكًًان العًًر أغيًًر النًًا علًى نسًًاكهم وبيقًًول لًًه
عندي زوجصان صفان ر إليهماص بص عليهم تعالى شوفهم صفأيصهما تعجبك أطلقها ،فإن مرت عدتها ت وجصها أنتص.
فًًإ ا بعبًًد الًًرحمن بًًن عًًو يقًًول صبًًارل اهلل لًًك فًًي أهلًًك ومالًًك ولكًًن دلنًًي علًى السًًوقص ويًًروم ويبيًًع ويشًًصري
وربنا يكرمه بواحد من األنصار يجوزه بنصه على نواة من هب أو مبقال من هب ،شيء عجيب جدا.
ولذلك واحد مرة بيضحك معايا بيقول لي إيه يعني الواحد مايالقيش واحد كده زي سعد بًن ربيًع يقًول لًك خًذ هًذا
نصً مًًالي وعنًًدي زوجصًًان ومًًش عًًار إيًًه قلًًت لًًه لمًًا يكًًون فيًه واحًًد فًًي عفًًة عبًًد الًًرحمن بًًن عًًو هصالقًًي
واحد في كرم سعد بن ربيع ولذلك لما دخ واحًد -راجً شًحات -علًى هًارون الرشًيد -رحمًه اهلل رحمًة واسًعة-
فبيقول له أعطني مما أعطال اهلل فقال صأسأل اهلل إن يرزقكص ربنا يسه لك فالراج تمعر وجهه كده واحمر وقًال لًه
أين الذين كانوا "ويً َؤثِرون على أنف ِس ِه َم ول َو كان بِ ِه َم خصاصةٌ ومن يوق ش َّ نً َف ِس ِه فأ َولئِك هم الَم َفلِحون" الحشر7:
صقال هبوا مع الذين ال يسألون النا إلحافاص ،الصن ده مشي مع الصن ده.
أخويا وحبيبي مبال تاني عجيب جدا حكيم بن ح ام -رضي اهلل عنه وأرضاه -يوم ما مًات ال بيًر بًن العًوام رام البنًه
عبًًد اهلل بًًن ال بيًًر قًًال لًًه صكًًم علًى أخًًي مًًن الًًدين؟ص ديًًون أد إيًًه؟ قًًال صعليًًه ألً ألً ص يعنًي مليًًون فقًًال صعلًًي
خمسماكة أل ص علي نص مليون من ديون أخويا ،شوفت الصحبة!
يًًذكر إن أحًًد الصًًالحين كًًان ماشًًي مًًع تلميًًذ مًًن تالميًًذه ،تلميًًذه ده تلميًًذ نجيًًب جًًدا والراج ً العًًالم ده عًًالم
جلي وهما االتنين ماشيين بيعدوا من بلد لبلد رايحين عشان يبلغوا دعوة ربنا ،فجأة لقًوا نفسًهم بيعًدوا مًن غابًة مًن
الغابات فلقوا أسًدين قاعًدين فًي مكًان جانًب شًجرة ،فالشًي قًال لصلميًذة يًا ابنًي سًيبني أنًا أعًدي األول علشًان
صراع مع أصدقاء السوء من سلسلة "المصارع"

( صفحة  6من ) 9

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

األسًًدين يهجمًًوا علًًي وي ًاكلوا فًًي وأنًًا يًًا ابنًًي كبًًرت فًًي السًًن خًًالص إنًًت لسًًه أمامًًك العمًًر الطوي ً عشًًان
المسلمين ينصفعوا بيك ،فقال له أبدا يا شيخي ال يمكن لو كنا هنعدي يا نعيش سوا يا نموت سوا فلما خثًر كً واحًد
منهمًًا اآخًًر مًًروا همًًا االثنًًين وهمًًا بيًًذكروا ربنًًا قًًدام األسًًدين فلًًم يصحًًرل أسًًد واحًًد ومًًروا سًًالمين ،شًًيء جميً
جًًدا إنًًك انًًت تعًًر وتسًًألني تقًًول لًي طيًًب إيًًه صًًفات الصًًاحب الصًًال ؟ عشًًان أصًًاحبه علشًًان نقًًدر نصًًارع
الشيطان وعشان نقدر نصغلب على اللي زين لنا كلنا أو زين لًبع

المسًلمين صًحبة السًوء ،إن شًاء اهلل نصغلًب عليًه

ونصرعه ونصارعه النهارده إن شاء اهلل ونه مه في الجولة دي بالضربة القاضية ،تعالى نعر في عجالة سريعة..
صفات الصاحب الصال
 -1العق
ومًًش عًًاي أقًًول هنًًا أول حاجًًة هًًي أول حاجًًة الًًدين بًًس ليًًه أنًًا قًًدمت العقً ألن اإلنسًًان العاقً بيكًًون مطبًًوع
علي حًب مكًارم األخًالق وعلًى حًب أهً اإليمًان حصًى لًو كًان هًو إيمانًه ضًعي لكنًه إنسًان عاقً فبيحًب أهً
الدين.
 -8الدين
ألنًًك لًًم تعًًدم إن تجًًد فيًًه خيًًرا علًى األقً يعنًًى لًًم تعًًدم حصًًى إن انًًت أقً حاجًًة ممكًًن تصحصً عليهًًا إن انًًت
تكون في صحبصه كما جاء الرج إلًى النبًي-صًلى اهلل عليًه وسًلم -وسًأله قًال :صمصًى السًاعة؟ قًال :ومًا ا أعًددت
لهًًا؟ قًًال :ال شًيء إال أنًًي أحًًب اهلل ورسًًوله ،قًًال -صًًلى اهلل عليًًه وسًًلم :-أنًًت مًًع مًًن أحببًًت ،يقًًول أنًًس فمًًا
فرحنًًا بش ًيء فرحنًًا بقًًول النبًًي -صًًلى اهلل عليًًه وسًًلم -أنًًت مًًع مًًن أحببًًت ،فأنًًا أحًًب النبًًي -صًًلى اهلل عليًًه
وسلم -وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعم بمب أعمالهم.ص صحي البخاري.
وإحنا ور الكعبة بنحب النبي -صلى اهلل عليه وسلم -وبنحب الصحابة والصابعين وبنحب ك الصًالحين ونرجًوا أن
نحشر معهم وإن لم نعم بمب أعمالهم.
 -3حسن المعصقد
ألن مجالسًة أهً البًًدع بصمًرض القلب،يًًا جماعًًة طيًب نعًًر منًًين أهً البًًدع؟ شًًو القاعًدة الذهبيًًة الصًًي أصًلها
اإلمًام األوزاعًًي قًال صمًن سًصر علينًًا بدعصًًه لًم تخفًًى علينًا ألفصًًهص يعنًي اللًًي هيقًًدر يخفًي علينًًا بدعصًه مًًش هصخفًًى
علينا ألفصه هو بيصاحب مين؟ بصحب مين؟ لو بيحب أه البدع يبقى هو مبصدع زيهم ولو بيحب أهً السًنة يبقًى هًو
من أه السنة زيهم.
 -4الصقوم
حبيبك -صلى اهلل عليه وسلم -قال صال تصاحب إال مؤمنا ،وال يأك طعامك إال تقيص صححه األلباني
 -5الحسب
فمن طا أصله كى فعلًه ومًا قًال النبًي -صًلى اهلل عليًه وسًلم -ص تجًدون النًا معًادن ،فخيًارهم فًي الجاهليًة
خيارهم في اإلسالم إ ا فقهواص صحي مسلم
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 -6بر الوالدين
اوعًًى ..اوعًًى أخويًًا وحبيبًًي ،اوعًًى تصًًاحب إنسًًان عًًاق ألمًًه وأبًًوه إلن اللًًي ملًًوي خيًًر فًًي أمًًه وأبًًوه ال يمكًًن
هيكون ليه خير فيك أبدا واحفع الجملة دي من أخول وهصعر إن كالمي ص .
 -9حسن الخل
فحسن الخل

هب بك الخير سبحان الملك ،النبي -صلى اهلل عليًه وسًلم -يقًول وهًو يوضً كمًال اإليمًان فًي

قلب العبد ترمومصر اإليمًان قًال صأكمً المًؤمنين إيمانًا أحسًنهم أخالقًاص حسًنه األلبًاني عًاي تعًر ده إيمانًه عًالي
واال أل شو أخالقه عاملة ازاي.
 -2الحياء
الحياة بصًدوم مًع الحيًاء ،لمًا يكًون إنسًان عنًده حيًاء تقًدر تعاشًره ،تقًدر تصعًاون معًاه ،لمًا يكًون إنسًان ماعنًدوي
حيًًاء خًًالص يبق ًى عيًًا ا بًًاهلل كمًًا قًًال النبًًي -صًًلى اهلل عليًًه وسًًلم -صإن الحيًًاء واإليمًًان ق ِرنًًا جميعًًا ،ف ًإ ا رفًًع
أحدهما رفع اآخرص صححه األلباني
-7الصواضع
فاإلنسان المصواضع قريب جدا من ربنا وقريب جدا من النا والنبي -صًلى اهلل عليًه وسًلم -قًال صال يًدخ الجنًَّة
من كان في قلبِه مبقال َّرةن ِمن كِب ِرص صحي مسلم المصواضع ده فيه من صًفات عبًاد الًرحمن صو ِعبًاد ال ًَّر َحم ِن الَّ ًِذين
ض هونا وإِ ا خاطبًهم الَج ِ
اهلون قالوا سالماص الفرقان63:
ي َمشون على َاأل َر ِ َ
 -12علو الهمة

ألن اإلنسان لما يكون عنده علو همة هياخدل داكما لفوق ومش هين لك لصحت.
الخاتمة:
أخويا وحبيبي دي كانت جولة بفض اهلل انصصرنا فيها على الشيطان وقلنا لك مسلم احذر من صحبة السًوء وعليًك
بصحبة الصالحين اللًي هياخًدوا بإيًدل وهياخًدوا بإيًدل لمرضًاة ربنًا -سًبحانه وتعًالى -عشًان يًوم القيامًة تجصمعًوا
انصم االتنين تحت ل عري الرحمن عشان يوم القيامة إنت تشفع ألخول وهو يشفع لك وا ِ
نت تشًفعي ألخصًك وهًي
تشفع لك والك يشفع لبع ونيجي يوم القيامة صإِ َخوانا على سرنر ُّمصًقابِلِينص الحجر49 :
نقعد في الجنة ونصذكر األيام الجميلة اللي كنا بنعين فيها بع
الفجر ،اللي كنا بنذكر بيها بع
الصراوي مع بع

على قيام اللي  ،اللي كنا بنعًين فيهًا بعً

علًى صًالة

بصيام االثنين والخميس والصالت أيام في الشهر العربي ،اللي كنًا بنًروم فيهًا نصًلي

والصهجد ،األيام اللي كنا فيها بنصساب بحفع القرخن وحفع أحادي سيد األنام والدعوة إلًى اهلل -

سبحانه وتعالى -احرص أخويا وحبيبي على الدعوة ،أسأل اهلل ج وعال أن يرزقنا الصحبة الطيبة.
اللهم اغفر نوبنا ،اسصر عيوبنا ،تول أمرنا ،أحسن خالصنا ،فك أسرنا ،يمًن كصابنًا ،يسًر حسًابنا ،يسًر علًى الصًراط
مرورنا ،ارزقنًا جميعًا حسًن الخاتمًة ،اسًصرنا فًوق األرض وتحًت األرض ويًوم العًرض عليًك ،ارزقنًا مًن حًوض النبًي
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شًربة هنيئًة مريئًة ال ن مًأ بعًدها أبًدا وأتمًم لنًا اللًذة يًًا اهلل بًالن ر إلًى وجهًك الكًريم فًي غيًر ضًراء مضًرة وال فصنًًة
مضلة ،سبحانك اللهم وبحمدل أشهد إن ال إله إال أنت أسصغفرل وأتو إليك وصلى اهلل على نبينا محمد وعلًى خلًه
وصحبه وسلم ،بأحبكم في اهلل.
والسالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للنشر على النت فى قسم تفريغ الدرو فى منصديات الطري إلى اهلل تفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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