
الصدر انشراح الغير إلى الحإسان

ًا)ً الناس أحإيا فكأنما أحإياها (ومن تعالى الله قال 32 اليآة من جميع
المائدة.

إل فيه العباد يآصبح يآوم من ( ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
ًا أعط أحإدهما: "اللهم فيقول يآنزلن ملكان ًا،ً منفق الخر: ويآقول خلف
ًا أعط "اللهم عليه تلفا" )ً .متفق ممسك

يآجنون السعاد،ً بهذا المتفضلون هم الناس إسعاد من المستفيديآن أول
ً ثمرته النشراح فيجدون وضمائرهم،ً ،ً وأخلقهم نفوسهم،ً في عاجل

والسكينة. والهدوء والنبساط،ً
ًا غيرك فامنح غم أو هّم من طائف بك طاف فإذا الفرج تجد معروف

الله. بإذن والراحإة
ًا أعط  النار- حإديآث الماء يآطفئ كما الخطيئة تطفئ (الصدقة محروم

شريآف)ً.
ًا،ً أنصر  ًا،ً أنقذ مظلوم ًا،ً أطعم مكروب ًا عد جائع ًا،ً أعن ،ً مريآض تجد مكروب

المسلم على المسلم (حإق خلفك ومن يآديآك بين من تغمرك السعادة
الدعوة وإجابة الجنائز وإتباع المريآض،ً وعيادة السلم،ً خمس: رد
شريآف)ً. حإديآث – العاطس وتشميت

عرضها جنة دخول النية" أثمرت "صدق لكلب بغي كف من ماء شربة
الجميل،ً يآحي جميل،ً شكور غفور الثواب صاحإب لن والرض السماوات

حإميد. غني
وإعانة ومواساة وضيافة والهم: عطاء الشقاء كوابيس تهددهم من يآا

ًا السعادة وستجدون للغير وخدمة ًا طعم ًا ولون من عنده لحإد وما" وذوق
يآرضى". ولسوف لعلى،ً ربه وجه ابتغاء إل تجزى،ً نعمة

الله وجه به المقصود عمل كل في ومهمة مطلوبة ملحإظة: النية
والريآاء. السمعة ودفع لتجنب مهم دافع سيكون تعالى,أعتقد

الجر     أبواب     تابع

ل حإتى ذنوبه جميع له الله غفر وقد الدنيا هذه من يآخرج أن هي مسلم لكل الكبرى الغايآة
ًا النعيم جنات ويآدخله القيامة يآوم عنها الله يآسأله ًا منها يآخرج ل فيها خالد هذه وفي... أبد

.  الكبير الجر فيها والتي الذنوب تكفر التي العمال بعض نتابع الرسالة

ًا سلك من: (العلم طلب في الخروج ًا،ً فيه يآلتمس طريآق ًا به له الله سهل علم )ًللجنة طريآق
)ً.2699 (مسلم

 (البخاري)ً الجنة إلى يآهدي البر وإن البر،ً إلى يآهدي الصدق فإن بالصدق عليكم: (الصدق
 )ً.2607 (مسلم)ً 10/423

الشوكة حإتى غم ول أذى ول حإزن ول هم ول وصب ول نصب من المسلم يآصيب ما: (الصبر
ّفر إل يآشاكها )ً .10/366 (البخاري)ً خطايآاه من بها الله ك

أدرك من: (قال الله؟ رسول يآا من: قيل)ً أنفه رغم ثم أنفه رغم ثم أنفه رغم: (الوالديآن بر
)ً. 2551 (مسلم)ً الجنة يآدخل لم ثم كلهما أو أحإدهما الكبر عند والديآه



 (البخاري)ً والوسطى السبابة باصبعيه وقال هكذا،ً الجنة في اليتيم وكافل أنا: (اليتيم كفالة
10/365.ً(
ل وحإده الله إل إله ل أن أشهد: (قال ثم الوضوء فأحإسن توضأ من: (الوضوء بعد الشهادة

)ًالمتطهريآن من واجعلني التوابين من اجعلني اللهم ورسوله عبده محمد أن وأشهد له شريآك
)ً.234 (مسلم )ً شاء أيآها من يآدخل الجنة أبواب له فتحت
والصلة التامة الدعوة هذه رب اللهم: (النداء يآسمع حإين قال من: (المؤذن خلف الترديآد

ًا سيدنا آت القائمة،ً ًا وأبعثه والفضيلة،ً الوسيلة محمد ًا مقام له حإلت ،ً)ًوعدته الذي محمود
)ً.2/77 (البخاري)ً القيامة يآوم شفاعتي

 
.....أحإسنه فيتبعون القول يآسمعون ممن إجعلنا اللهم

 


