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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمددهلل هلل حمددهللا كثيدرا بي دا م اركددا فيدده كمددا يحد ربضددا وير د  ،حمددهللا مد ا السددماوات ومد ا اأرض ومد ا مددا بيضهمددا
وم ا ما شاا ربضا من شدءا بددهلل ،اللهدم لد علد ع دهللو وي يدح وح ي دح ووليدح محمدهلل -لدل اهلل عليده ومدلم -فدء
اأولين واآلخرين وفء المأل اأعل إل يوم الهللين ،ثم أما بدهلل:
الزم ك يوم يقرب من ربضا خطوة جهلليهللة
ازيكددو يددا جماعددة عدداملين إيدده؟ أخ دداركم إيدده؟ أخ دداركم فددء أعهددم شددهر فددء السددضة كلهددا إيدده؟ بضتقددهللم مددن ربضددا يددا جماعددة؟
بضتقهللم؟ حهلل تاب؟ واحهللة قررت إيها تغير ك حياتها؟ واحهلل قرر إيه هيددي

لهلليضده ويغيدر بموحده ويغيدر أفكدار ؟ بضتغيدر

وال أ؟
يا جماعدة عداينين يددرح إحضدا فدين؟ عداينين يددرح بضقدرب وال أ؟ الزم كد يدوم يقدرب مدن ربضدا خطدوة جهلليدهللة ،الزم كد
يوم يفتح مع ربضا لحفة جهلليهللة ،إحضا اتفقضا من أول السلسدلة إن كد يدوم إن شداا اهلل هضجدهللد التوبدة مدع اهلل وهضجدهللد
ك التنامضا من أول وجهلليهلل مع ربضا م حايه وتدال .
كان أحهلل اإلخوة بيقول لء:كان بيصدلء جضد واحدهلل لداح ه فداالتضين وهمدا بيصدلوا لمدا ينلدوا يسدجهللوا بيقدول أيدا وقدع
من جي ء مصحف وهو وقع من جي ه عل ة مدجاير ،بيقدول لدء أيدا مداعتها حسدين إن أيدا فرحدان- ،اللهدم لدح الحمدهلل
عل يدمة الههللاية يا رب -إن م

أيا اللء وقع مضء عل ة السجاير.

أخطر اللحهات فء حياتضا
أيا عاين أقول إيه؟ أيا عاين أكلمكم الليلة عن إيه؟ عاين أكلمكم الليلة عن لحهة من أخطر اللحهدات اللدء هتمدر بيضدا
فددء حياتضددا ،لحهددة وزن اأعمددال ،لمددا هتتددوزن ..إيددن هتتددوزيء ،أيددا إيدده؟ ه دأتوزن! إيددن هتتددوزن ،إيتددو يدضددء هتتوزيددوا يددا
جماعددة ،عددارفين اللحه دة الل دء هتدرفددوا حقيقددة وزيكددم عضددهلل ربضددا إيدده ،حقيقددة قيمددتكم عضددهلل ربضددا إيدده ،اللحهددة اللددء كلضددا
هضدرح ك واحهلل هيدرح هو فدال كان عضهلل ربضا إيه؟ ،هو فدال كان يساوي إيه؟ ،هو فدال كان قيمتده إيده لحهدة الدوزن؟
ٍ
ْحق" اأعراح 8:
بس ربضا بيقول " َوال َْوْز ُن يَد ْوَمئذ ال َ
المركن والشهادة وابن مين؟ وفلومه إيه؟ وعربيته ماركة إيه؟
فء الهللييا كاين المقادير عل حس َ
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الكالم د  ،الحق بالدم يا جماعة بالدم  ،أيا عاين أكلمكم عن اللحهة الخطيرة..

فددء أحددهلل اآلثددار إن كفددة المي دنان أد مددا بددين السددماا واأرض ،بي د ليدده؟ لمددا تفكددري ليدده؛ أن ك د عم د إيددن عملتدده
هيتحط فيها ،ك حاجة ،أيا يا ش اب عداين أمدألكم مدرة حدهلل مدضكم بكد لمدا افتكدر أول يدوم فدء الق در؟ ،مدرة حدهلل مضضدا
بك لما افتكر هتتوزن أعماله ازاي؟ ،مر بكيتء لما افتكرتء أك ر ذي عملتيه فء حياتح؟ ،مر بكين لمدا افتكدرت
اليوم اللء أعمالح هتتجسهلل فيه وهتدتحط الحسدضات هضدا والسديئات هضدا؟ يدا فرحدة وبهجدة قلوبضدا لمدا حسدضة تدتحط فدء
كفة الحسضات ويا لهفة وحسرة قلوبضا لما ميئة تتحط فء كفة السيئات.
ك د حاج دة بتتجس دهلل يددا جماعددة ،اللددء أك د ربددا ..الفلددو الل دء أكلهددا وك د لقمددة أكلهددا وك د ملدديم ح درام دخ د جي دده
هيتجدداب ويتجسددهلل ويددتحط فددء كفددة السدديئات ،اللددء اشددترب عربيددة أو بض د عمددارة مددن مددال ح درام ..هتيجددء متجسددهللة
وتتحط فء كفة السيئات ،اللء كف أمرة فقيرة ..عرقه كله ،ك يقطة عرق وهدو ورايدح يوديلهدا اأكد وكد ملديم وكد
مشوار وك لتر بضنين اتصرح وهو راك عربيته ورايح هضاو فء مينان الحسضات بتاعه يتجسهلل ويتحط.
اللء دعن واحهللة إل اهلل والتنمن عل إيهلليها ..إين واللء دعيتده ،أعمالده وجهدهلل وعمد حياتده كلده يتجسدهلل ويدتحط
فء كفة الحسضات بتاعتح.
كد عل ددة ماكيددات تددتحط فددء كفددة السدديئات ،كد عل ددة مددجاير بكد ي َفدس ي َفدس تددتحط فددء كفددة السدديئات ،كد واحددهللة
اغت تيها عل أد وزيها تتحط ،ازاي؟! أيح أكلتء لحمها ميتا ،ك ههللية ج تيها أمح وأبدوو ورحمدح تدتحط فدء كفدة

الحسضات وتتجسهلل ،ك در حضرته ،ك يقطة عدرق عرقتهدا وكد خطدوة مشديتها لدء وكد فلدو رك دن بيهدا تاكسدء
أو مواللة وإين رايح له وك دقيقة مرت عليح وك كلمة ممدتها تتجسهلل وتتحط فء كفة الحسضات.
يا جماعة وزن اأعمال م

مو وع بسيط ،عشان كهلل ليده الكفدة مدا بدين السدماا واأرض أن فيده يدا مديئاتها تمدأل

ما بين السماا واأرض وفيده يدا حسدضاتها تمدأل مدا بدين السدماا واأرض ،د فيده يدا ذكرهدا هلل يمدأل مدا بدين السدماا
واأرض ،فيه يدا قيدام الليد عضدهللها يمدأل مدا بدين السدماا واأرض ،فيده يدا جهدهللها فدء الدهللعوة يمدأل مدا بدين السدماا
واأرض.
ماحهللش هيضفدح ..كله هيقول يفسء يفسء
يا ش اب ..يا ش اب أيا عاين أكلمكم الليلة عدن مواقدف هتحصد علد الميدنان ،أيدا عداين فدء السلسدلة دي يددي

إيده

حدوض الض ددء د ؟ -عليده الصددالة والسددالم -ليضدا وقفدة مددا  ،إيدده الميدنان د ؟ مدا احضددا بضقدف كد مددرة مدع حاجدة عشددان
يدددرح إن المو ددوع م د

عم دالين يتوزيددوا والسددالم علدديكم! أ المو ددوع ك يددر ،تخي د كددهلل وايددن واقددف عل د المي دنان

وجن أول أعمال ليح ،أول ما بلغن أعمدال مدضة  1002د أيدا كضدن فدء تاييدة ثدايوي مدثال ،تاييدة ثدايوي دي
دلوقن َ
السضة اللء بهللأ الواحدهلل يدصدء فيهدا وبدهللأ ينيدهلل فيهدا وبدهللأ يضحدرح فيهدا تدتحط السديئات يدا يهدار أبديت بددهلل كدهلل مديئات

 1001تالتة ثايوي الحمهلل هلل كان الواحهلل ملهء فء المذاكرة بس ماكضت
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الجامدة فيها د أيدا عملدن فيهدا مصداي  1002 ،السدضة اللدء كضدن مدقطن فيهدا وكضدن فا دء للمدالدء والدرحالت
والطلدددات والسددهرات  1002و 6و 7أ دي مددضين االيفتددا  ..االيفتددا فددء المدصددية والديدداذ بدداهلل بدددهلل كددهلل السددضين
اللء كضن مشغول فء الهللييا والجواز والشغ فيها!
تخي الوزن د المواقف اللء بتحص فيه ،من من المواقدف ممكدن واحدهلل يقدف علد حسدضة واحدهللة ،حسدضة واحدهللة
إين ماتدرفي

قاعدهللتح دلوقدن تسدمدء كلمتدين عدن ربضدا أد إيده فدء مينايدح ،ايدن مداتدرف

تصليها أد إيه فء مينايح ،إين ماتدرف

إيدن التدراويح اللدء يدازل

القرآن اللء إين ياوي تقرأ فء قيام اللي أد إيه فء مينايح..

يددا جماعددة الحسددضة ممكددن ت ْفدرق ،وهددو واقددف مسددتضء حسددضة ،بيد آخددهللها مددن مددين؟ أمددء ..أمددء ح ي تددء اللددء كايددن

بتح ضء أكتر من روحها ،اللدء كايدن بتجدوع وتدأكلضء ،اللدء كايدن بتسدهر وتضيمضدء ،اللدء دحن عشدايء بكد حاجدة،
أمء أيا عاين حسضة يفسء ..يفسء أيا يا أمء تقولء لء كهلل ؟! ،بي أبويا يفسء ..يفسء بي أخويدا! يفدس اإلجابدة،
بيد ابضددء اللددء ددحين بحيدداتء عشددايح عشددان تركد عربيددة وتسددكن فددء شددقة تمليددح مددن وإيددن لسدده فددء الجامدددة
يفسء ..يفسء بي وبدهللين يا جماعة مواقف المينان م

مواقف مهلة.

دوم القيامدة بأعم ٍ
دال أمثدال ج دال
تخي حهلليث رمدول اهلل -لدل اهلل عليده ومدلم" -أعلَ َمدن أقوامدا مدن أمتدء يدأتون ي َ

دول اهلل لد ْفهم لضداَ ،جلهدم لضدا ال يكدو ُن مدضهم ويحدن ال يدل ُدم قدال أمدا
بيضاا فيجدلُها ه اا مضثورا قال ثوبا ُن يدا رم َ
تهامةَ
َ
قوم إذا خلَ ْوا بمحارم اهلل ايتهكوها"
إيهم إخوايُكم ومن جلهللتكم ويأخذون من اللي كما تأخذون ولكضهم ٌ

لححه األ ايء

يدضء كفة الحسضات يالقء فيها ج دال ،ج دال! اهلل أك در ،د أيدا مدن السدابقين! وج دال بيضداا وحسدضات بيضداا وبتلمدع
وفجددأة يجدلهددا اهلل " َهَدداا مضثُددورا" الفرقددان ،12 :تتضسددف ،فجددأة قض لددة تضسددفها ،ازاي كفددة السدديئات ب دن فددء ثاييددة؟
ازاي؟ ليده؟ أيهدم كدايوا إذا خلدوا بمحدارم اهلل ايتهكوهدا ،الشد اب اللدء قدهللام الضدا عامد إن هدو كدويس وبيضده بدين ربضددا
بيدمد ك د حاج دة ،أيددا م د

ب دأتكلم عددن اللددء بيدم د مدالددء بيُقددع فيهددا بيضدده وبددين يفسدده غص د عضدده ،أيددا ب دأتكلم عددن

المضافق اللء بيدم كهلل متدمهلل.
مواقف مرع ة عل المينان

مددن ددمن المواقددف المرع ددة عل د المي دنان يددا جماعددة موقددف الراج د اللددء  99لددحيفة مدديئات اتحطددن خددال
مدافي

أمد  ،ع ددهللي فيده حسددضة ليددح مدااتحطت

جوح اللي ؟ أ يا رب ،مافي

فددء كفددة الحسددضات؟ مدافي

مرة رحن ليتيم؟ أ يا رب ،مافي

اتكلمن عضء مرة؟ أ يا رب ،مدافي

يددا رب ،مدافي

أيددا

مددرة لددلين ركدتددين فددء

مرة جلسن جلسة دح ؟ أ يدا رب ،مدافي

مدرة

مدرة لدلين ركدتدين ُمدضة؟ أ يدا رب ،بيد فيده مديئة إيدن عملتهدا ومدااتحطت ؟

اغت ن مرة ومالقيتهاش؟ أ يا رب موجود ،بصين بصة واحهللة ومالقتهاش؟ موجود يا رب.

بي ع هللي إين لسه ليح حسضة ..يا رب هتدم إيه؟ هتدم إيه د كفة السيئات ب ة ب ة رهي ة! ،ليح بطاقة
قبل أن يوضع الميزان من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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مكتوب فيها ال إله إال اهلل ..تتحط تطي

الكفة كلها ،كفة السيئات كلها ،ليه قل ه وهو بيقولها كان فيده لدهللق شدكله

إيه؟! كان فيه ح لربضا شكله إيه؟!كان فيه مشاعر خالصة لربضا شكلها إيه؟! ،اإلخال

بدي

السديئات كلهدا؛ أيهدا

كلمة اإلخال .
مددن المواقددف الرهي ددة يددا جماعددة موقددف لمددا ييجددء بقد اللددء ملمتدديهم ،اللددء شددتمتيهم ،اللددء اغت تدديهم فيأخددذ هددذا مددن
حسددضاتح وهددذا مددن حسددضاتح بدددهلل مددا الحسددضات اتحطددن فددء كفددة الحسددضات والسدديئات هضددا والحسددضات ب دة هدداتء
الشددوية دول إيددن شددتمتيضء ،هددات الشددوية دول إيددن ملمتضددء ،هددات الشددوية دول إيددن اغت تضددء ،هددات ..الحسددضات
خلصن ،بي وبدهللين؟
ُخهلل ميئات بق  ،اوعد  ..اوعد تيجدء يدوم القيامدة تالقدء ك دافر فدء مينايدح إيدن ماعملتيهداش ،اوعدء تيجدء تالقدء زيدا

فددء مينايددح ،أيددا يددا رب مداوقدت

فددء الكارثددة دي! إيددن ملمددن واحددهلل وقددع فددء الجريمددة دي إداو مددن مدديئاته ،اوعددء

تيجء يوم القيامة تالقء فء مينايح جواز عرفء ،يدا رب د أيدا مداكضت

مت رجدة ألدال! فيده واحدهللة مت رجدة إيدن بلدتدء

عليها إشاعة أو اغت تيها وكضن بتضمدء عليهدا دايمدا ،اوعدء تيجدء يدوم القيامدة تالقدء ذيدوب وفهدافع فدء مينايدح ،يدا رب
ماعملتهاش! إين ملمدن وهتكدن عدرض حدهلل ،إيدن شدتمن ،اعتدهللين علد حدهلل ،إيدن أكلدن وْرث حدهلل ،إيدن أكلتدء
مال يتيم ،إين عملن أي مصي ة السيئات بتاعتها كلها اتحطن ليح.

يا جماعة لهللمات ،يا جماعة لهللمات عل المينان ،أك ر لهللمة عل الميدنان بتحصد للجميدع بدال امدتثضاا مداعة مدا
تكتشددف إن يفددس الميدنان اللدء أعمالددح هتتددوزن عليدده هددو يفددس ميدنان أبددو بكددر وعمددر ،ابددن مسدددود يحددط رجليدده بددس

مدداقه فدء الميدنان أثقد مددن ج د أُحددهلل ،بيد احضددا يددرو فددين ومددطهم؟ هضتددوزن فدء يفددس الميدنان ازاي؟ الزم تشددتغ ،
الزم تشددتغ  ،يفددس المي دنان ،م دافي

مي دنان مختلددف ،الصددحابء أق د عم د عملدده يمددأل كف دة الحسددضات ،بي د واحضددا

هضدم إيه؟ هضدم إيه يا ش اب؟
عالمات الساعة الصغرب مهرت فء ك مكان ..الزم يفوق
يا ش اب عاينين يفوق ،يا ش اب ،يا ش اب القيامة يقين ،يقين ،يقين ،أيا عاين يدي كأن القيامة يقين أيهدا فددال يقدين
يددا جماعددة ..يددا اخوايضددا عالمددات السدداعة مهددرت ،عالمددات السدداعة الصددغرب عشدرات الدالمددات مضهددا مهددرت ،عدداينين
يفوق ،الدالمات الم كرة الكتشاح اأورام خطيرة ،الدالمات الم كدرة الكتشداح الدنالزل مهمدة جدهللا ،بيد الدالمدات
الم كرة الكتشاح الطامة الك رب ،الصاخة ،الواقدة ي ق مهمة وال م

مهمة؟!

يا ش اب جر اإليذار ليوم القيامة بهللأ يضرب رب متص يا ش اب ،إيه عالمات القيامة؟ النيدا ..بقد هدوم دليفدري،
الربددا ..دخ د ك د بيددن ،ددياع السددضة ُم دضة الض دء -عليدده الصددالة والسددالم -بقددوا بيشددتموا ف دء ُم دضة الض دء ف دء الجرايددهلل
الدلمايية دلوقن وبيدتهللوا عليهم ،عليهم لدضة اهلل ،ربضا يتوب عليهم أو ياخهللهم.

القت  ،ال لطجة ..ما بقاش فيه أكتر مضها ،الكاميات الداريات ما إيتو شايفيين فء الشوارع ،الشوارع خطر عل
قبل أن يوضع الميزان من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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متجددوز إيدده يمشدء فيهددا ،المدددازح ..بقد فيده دعدداة علد الفضددافيات بتددروت للمدددازح وممكددن تدمد

وممكن هء يفسها اللء تسضهلل يا فء المدازح..
إيه تدايء؟ إيده عالمدات السداعة الصدغرب التاييدة يدا جماعدة اللدء لسده مدامهرت ؟ ،الخمدر ..بقدن تيدح اواي أهده وبقدن
هوم دليفري وبقن أيهللر كول؟ إيده اللدء لسده مدامهرش يدا اخوايضدا؟ إيده اللدء لسده لغايدة دلوقدن؟ ،مدهللعء الض دوة ال هافيدة
والقهلليايية ك دي حاجات مهرت دلوقن وبقن موجدودة دلوقدن ،كد دي عالمدات مداعة لدغرب يدضدء إيدن دلوقدن
من ماعة ما بتضنل من بيتح وترو مشوار وترجع بتشوح أكتر من عشرين عالمة فء المشوار الواحهلل..
ك د مت رجددة عالمددة مددن عالمددات السدداعة،ك د أغضيددة ح د عالمددة مددن عالمددات السدداعة ،ك د بضددح ربددوي عالمددة مددن
عالمددات السدداعة ،ك د تدداجر مخددهللرات ،ك د واحددهلل ماش دء بمطددواة ف دء جي دده ،ك د مضهددر مددن المضددامر دي عالمددة مددن
عالمات الساعة ،ك عاق أمه وأبو  ،ك حاجة من دي عالمة ،يدضء عالمات الساعة بقن يد

ال لدهلل دلوقدن ،ي قد

ازاي يغف عضها يا ش اب.
يا جماعة اآلخرة يا جماعة ،اآلخرة يا جماعة ،اآلخرة أخطر مما يتصور ،أيا يفسء فء السلسلة دي إيء أيا أيق لكدم
إحسا اآلخرة خطيرة أد إيه واهلل ما هو تطرح ،التطرح إن إين تهللفضء رامح فء الرم  ،التطرح إيح تدهللفن رامدح
فدء الرمد عدن الوقدافع اللدء هتديشدها لحهدة بلحهدة فدء حياتدح ،التطدرح إيدح إيدن تغفلدء عدن حياتدح الحقيقيدة ،عددن
أخطددر أحددهللاث فدء حياتددح ،يددا جماعددة احضددا فدء الددهللييا بضدمد حسدداب حاجددات بسدديطة جددهللا وامتحايددات لددغيرة جددهللا،
امتحان الق ر فيه أعهم مضه؟ امتحان المينان فيه أخطر مضه؟ يوم القيامة فيه أعهم مضه؟!.
مصير الدالء والدياذ باهلل
سداالُو َن * َعدن الضَد ال َْدهديم" الض دأ ،1:2مضهدر اتضدين قاعدهللين يشديتوا مدع بددت علد الشداتيض أو اتضدين قاعدهللين
" َعدم يَدتَ َ
فء ال الي امتيشن أو الكافء شوب وبيتكلموا ،هم اإلرهابيين اللء بيتكلموا كتير فدء الضدار والجضدة دول هدم بيتكلمدوا
ليه ويقولوا د حرام ود حرام ،حرام ليه؟ " َعن الضَ ال َْدهيم * الذي ُه ْم فيه ُم ْختَل ُفو َن" الض أ2:1
أ عضهللو أيا مصهللق ،بأمارة إيه؟ ازاي مصهللق؟ ازاي بتقول لء مصهللق ولسه بتدصدء ربضدا؟ ،ازاي بتقدولء مصدهللقة ولسده
الَهللي بتاعح م

مصهللقة واين م

را ية تمحيه من حياتح؟ ،ازاي بتقدول مصدهللق ولسده مد

عداين تصدلء فدء الجدامع؟ ،ازاي بتقدولء

عاين تجتههللي لآلخرة لي يهار؟!

" َكال َميَد ْدلَ ُمو َن * ثُم َكدال َمديَد ْدلَ ُمو َن" الض دأ ،2:2فدء الدهللييا وفدء الق در وفدء اآلخدرة ،أيدا مد
يحتم كالم كتير ،أيا ق ما هأجي لكم اللء ايتو م

هدأتكلم كتيدر المو دوع ال

شايفيضه هأجي لكم اللء ايتو شايفيضه..

ال أ َْوتَادا * َو َخلَ ْقضَا ُك ْم أَ ْزَواجا * َو َج َدلْضَا يَد ْوَم ُك ْم ُمَاتا " الض أ 9:6أيا ق د مدا أكلمكدم
ض م َهادا * َوالْجَ َ
"أَلَ ْم يَ ْج َد ْاأ َْر َ
عددن الل دء ايتددو م د ش دايفيضه هأجي د لكددم حاجددات ايتددو ش دايفيضها بديددضكم ،ك د واحددهلل فدديكم هأول د لدده رمددالة لغايددة
المكان اللء هو فيه ،حت اللء فء ال ار ،حت اللء فدء الضايدن كلَد همدوت لهدم واحدهلل ح يد هم وهدو واقدف يغضدء أو
وهو قاعهلل ومطهم يشرب خمر ،يموت ومطهم عشان الرمالة توللهم ،مافي حهلل م هتولله الرمالة بطدابع بريدهلل
قبل أن يوضع الميزان من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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لغاية عضهلل عل عضوايه هو؛ علشان مدا ي قداش حدهلل لده حجدة كلده ولدله رمداي خالدة ،غيدر الرمداي الدامدة اللدء

ص د َكددا َن مي َقات دا" الفص د الحكددم الضهددافء "يَد ْدو َم يُددض َف ُ فددء الصددور فَدتَ دأْتُو َن أَفْد َواج دا" مليددارات،
ف دء القددرآن "إن يَد ْدو َم الْ َف ْ
دن أَبْد َوابدا" مليددارات المليددارات مددن الماليكددة ،كد
مليددارات ،مليددارات بالددة مددن تحددن التدراب " َوفُت َحددن السد َدمااُ فَ َكايَد ْ
َملَدح يددازل عددارح هددو هيقد ت علد مددين وهيقتدداد مددين وهي قد مددافق لمددين وهي قد شددهيهلل علد مين،كد ملَدح عددارح
موقده ومكايه فء السيطرة عل اأحهللاث يوم القيامة..

دن َم َدرابا" الج دال الدهيمدة دي اللدء محوبدة بد الد الددالم مدن
دن أَبْد َوابدا * َو ُمديد َرت الْجَ ُ
دال فَ َكايَ ْ
" َوفُت َحن الس َمااُ فَ َكايَ ْ
لدادا" تخيد واحدهلل بيترلدهلل لدح ،تخيلدء واحدهللة بتترلدهلل لدح هتجي دح
دن َم َدرابا * إن َج َهدض َم َكايَ ْ
ك ياحية "فَ َكايَ ْ
دن م ْر َ

لددادا" ،بتترل دهلل مددين؟ اللددء عص د ربضددا ،مددين الل دء يسددتحق إيدده يقددوم ي تلددع داخلددء؟
هتجي ددح" ،إن َج َهددض َم َكايَد ْ
دن م ْر َ
َح َقابا" ،أيا م
ين ف َيها أ ْ
ين َمآبا * َالبث َ
"للْطاغ َ
والدياذ باهلل ،م

بأكلمح عل لسدة وال لسدتين ،م

بأكلمح علد ربدع مداعة فدء الضدار

َح َقابدا" ،مئدات
ين ف َيها أ ْ
بأكلمح عل حرق جه فء اإليهلل وبيجروا عل مستشف الطوارئ ،أَ " ..البث َ

السضين والدياذ باهلل..

"ال يَ ُذوقُو َن ف َيها بَد ْردا َوَال َش َرابا" الض أ 12:27مافي ُك اية ميه ماقدة بي ؟ ُك اية ميه عاديدة بيد أي حاجدة يدا رب؟

الد ُروا أ َْو َال
احضا بضجرب الدط يا جماعة فء الصيام ازاي ال يذقون فيها بدردا وال شدرابا؟ ازاي يسدتحم يدا رب؟ "فَ ْ
ص ُروا َم َواا َعلَْي ُك ْم إي َما تُ ْج َنْو َن َما ُكضتُ ْم تَد ْد َملُو َن" الطور26:
تَ ْ

َح َقابا * ال يَ ُذوقُو َن ف َيها بَد ْردا َوَال َش َرابا * إال َحميمدا َوغَسداقا" الض دأ ،12:12الحمديم اللدء مدن الضدار اللدء
ين ف َيها أ ْ
" َالبث َ

فيه ..يشوي والغساق اللء من الجليهلل اللء فيه ..يشوي بر ه.
لادا" الض أ ،12:مرلاد يا جماعة م
"إن َج َهض َم َكايَ ْ
ن م ْر َ

خايفين من الضار ،ازاي؟ فين الهلللي إيح خايفدة مضهدا؟ فدين

الهلللي إيح مصهللق إيها موجدودة؟ فدين الدهلللي إيدح مصدهللق إن ليهدا مد ع أبدواب؟ فدين الدهلللي إيدح مصدهللقة إن عمقهدا

م دين خريف؟ فين الهلللي يا جماعة يا اخوايضا الكالم فء اآلخرة واهلل قمة الدق  ،عاوزين يتكلم لي  ،يهار.
الجضة ..وما أدراو ما الجضة
"مدن مددر أن يضهدر إلد يدوم القيامددة كأيده رأي عدين فليقدرأ "إذا الشددمس كدورت" و"إذا السدماا ايفطددرت"
الرمدول بيقدول َ

و"إذا السماا ايشقن" لححه األ ايء

" َم دن م ددر " المد د من بيف ددر بالس ددماع ع ددن اآلخ ددرة ،يف ددر إن در الليل دة ع ددن اآلخ ددرة ،لي دده؟ أي دده ع ددارح إي دده هيضش ددط
وهيتشجع وهيجتههلل عشان يضجو من اأخطار بتاعتها ،يفر لما يالقء تحذير ،يفر لما يالقء تض يه وإشارة تض يه..

ٍ
صد ْيدضَا ُ كتَابدا * فَد ُذوقُوا فَدلَدن ينيد َهلل ُك ْم إال َعد َذابا * إن
سابا * َوَكذبُوا بآيَاتضَدا كدذابا * َوُكد َش ْدءا أ ْ
َح َ
"إيد ُه ْم َكايُوا َال يَد ْر ُجو َن ح َ
ين َم َفازا * َح َهللاف َق َوأَ ْعضَابدا * َوَك َواعد َ أَتْد َرابدا * َوَكأْمدا د َهاقدا" مد حان الملح،كد الضدديم د يدا رب كد الضدديم د !
لل ُ
ْمتق َ
سابا" الض أ26:20
" َال يَ ْس َمدُو َن ف َيها لَغْوا َوَال كذابا * َج َناا م ْن َرب َ
ح َعطَاا ح َ
قبل أن يوضع الميزان من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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سابا" يدضء حس ح ،كفاية يا رب ،خهلل كمان ..كفاية ،كمان الجضة يا جماعة م
"ح َ

علد أد عملضدا ،الجضدة لدو علد أد

عملضا كاين ماريضا ت ق أجم مضها ،كان را ال ر وجمصة بقدوا أجمد مضهدا ،الجضدة لدو علد أد عملضدا كايدن ت قد زي
درح َمن
بيوتضا وممكن أق كمان ،يا جماعة ولكن " َج َناا من رب َ
سابا * َرب الس َدم َاوات َو ْاأ َْرض َوَمدا بَد ْيدضَد ُه َمدا ال ْ
ح َعطَاا ح َ

لفا ال يَدتَ َكل ُمو َن " الض أ.28:26
وم الرو ُ َوال َْم َالف َكةُ َ
َال يَ ْمل ُكو َن م ْضهُ خطَابا * يَد ْو َم يَد ُق ُ
رمالة لك َمن يتجرأ عل الهللين

الدلمدداييين اللدء بتثيددروا شد هات ددهلل اإلمددالم و ددهلل السدضة و ددهلل القددرآن ،يددا اللدء بتحداربوا اإلمددالم حددرب خ يثددة علد

لفحات الجرايهلل ،أيا بأقول لكم هييجدء اليدوم اللدء مد

هتضطقدوا فيده حدرح ،هييجدء اليدوم اللدء مد

هييجدء اليددوم اللدء مهمددا تتدددذبوا وتتجلددهللوا فيدده فدء يددار جهددضم م د

هتتكلمدوا فيده،

هتقددهللروا تضطقددوا ،أيددا بأحددذركم م دن ايتقددام ربضددا ف دء

دييتكم ولحتكم وأوالدكم ومركنكم وكرامتكم وموتكم وخروت روحكم وق وركم وآخرتكم..
ْحريدق"
ي َويُذي ُقدهُ يَد ْدو َم الْقيَ َامدة َعد َذ َ
اب ال َ
واهلل الدهيم أيا بأحذركم من اللء ربضا حذركم مضه فدء القدرآن "لَدهُ فدء الدهلليْديَا خ ْدن ٌ
الح 9:
أيا بأحذركم من ايتقام الهللييا واآلخدرة ،أيدا بأحدذركم يدا اللدء بتتكلمدوا عدن مدضة رمدول اهلل وبتطدضدوا فدء أحاديدث رمدول
اهلل ومسميين يفسكم مسلمين وايتو علمايين بتستخ وا وراا متار الكالم فء الهللين ،أيا بأحدذركم مدن كد حدرب خ يثدة
دح
الرح َم ُن َوقَ َ
ل َدوابا * ذَل َ
هيرد مضكم "ال يَدتَ َكل ُمو َن إال َم ْن أَذ َن لَهُ ْ
دال َ
عل الهللين ،ربضا اللء هيضتقم مضكم م حهلل اللء ُ
ْحق فَ َمن َشاا ات َخ َذ إلَ َربده َمآبدا" الض دأ ، 29:28شدوح لدح مدكة ارجدع بقد يدا أخدء بقد  ،شدوفء لدح مدكة،
الْيَد ْو ُم ال َ
ارجدء بق "إيا أَي َذ ْريَا ُك ْم َع َذابا قَري ا" الض أ ، 20يا اللء م

مصهللق ..قري قوي هتشوح "إيدا أَيد َذ ْريَا ُك ْم َعد َذابا قَري دا"

يفسدح هتراو دح
عاينو تفتكرب الكلمة دي فء ك لحهة ،فء ك مرة يفسح هتراو دح علد مدصدية ،فدء كد مدرة َ

عل أي مدصية ،أي حاجة أو أي شهوة تقدع فيهدا "إيدا أَيد َذ ْريَا ُك ْم َعد َذابا قَري دا" د لدو واحدهلل اتحكدم عليده بخمدس مدضين
مددجن والسددجن د ال فيدده زقددوم وال حمدديم وال أغددالل وال مالمد بي قد حامددس إن الددهللييا ايتهددن ،أمددال اللدء اتحكددم
عليه بسجن جهضم يدم إيه "إيا أَي َذ ْريَا ُك ْم َع َذابا قَري ا" عذاب مسدتمر فدء الدهللييا االعتدراح بيخفدف الدقوبدة فدء اآلخدرة

مهما اعترح ،عذاب مستمر خال

والدياذ باهلل عذاب مهين.

لما كدان يدابليون بويدابرت اتأمدر ورا يتضفد فدء مداين هاليده عملدوا لده فدء الطريدق ح د وابدء عشدان لمدا يددهللي مدن
عليه يضطر إن هو َيوبء رق ته فيوبء كرامته فلمدا ولد عليده قدام مدوبء رك تده وفضد لدهللر راجدع مد

عداين يتهدان،

صدطَر ُخو َن
يدوم القيامدة الددذاب مهدين ،مهددين ماحدهللش يقدهللر يتفدادب اإلهايدة اللدء فيده ،عدذاب ألدديم ،ألديم فهيدع " َو ُه ْدم يَ ْ
ف َيها" فابر 27:والدياذ باهلل عذاب عهيم يا جماعة ،عذاب القيامة د عذاب رهي يا جماعة..
ن يَد َهللا ُ" اللدء إيدن عملتده
"إيدا أَيد َذ ْريَا ُك ْم َعد َذابا قَري دا" الزم الجملدة دي يفضد فاكريضهدا دايمدا "يَد ْدو َم يَضهُ ُدر ال َْم ْدراُ َمدا قَدهلل َم ْ

م

ضن تُد َرابا" الض أ ،20:ياريتضا عارفين بيقولها امت ؟
"ويَد ُق ُ
ول الْ َكاف ُر يَا لَْيتَضء ُك ُ
حاجة تايية بس َ

لما بيشوح الحيوايات ربضا قال لها كويء تراب يقول ياريتضء ياريته كان حيوان ،المغضء اللء بيقدهلل قهللامه اآلالح
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الولدف بتاعده يتمضد إيدده كدان ي قد الكلد بتاعده عشدان ي قد مداعتها تدراب مدن الددذاب اللدء ممكددن
وفرحدان ،الكلد ُ
ضن تُد َرابا" كلمة م
يشوفه لو ربضا ما غفرلوش "يَا لَْيتَضء ُك ُ

"رب ْارجدُون" الم مضون ،99ايما دلوقن خال
َ

مهلة يا جماعة فء اأول فء الق ر كان بيقول:

ماعادش فيه أم عاينيين يخلصوا وخال

ضن تُد َرابا"
"يَا لَْيتَضء ُك ُ

اوع تضيع يفسح
ماعتها الس ال اللء بييجء فء لهللر أيا ودين يفسء فدين؟ إيدن ولدلن يفسدح إليده؟ ولدلن يفسدح إليده؟ ،تخيد
لما يالقء الرمول بيكرهه والماليكة بتلدضه واأرض بتشدههلل عليده وربده غضد ان عليده أيدا إيده اللدء عملتده فدء يفسدء د ؟
أيا وللن يفسء د لو واحهلل وقع فدء النيدا قدهللام أبدو  ..قدهللام أبدو ؟! بيد قدهللام ربضدا د اللدء بيقدع فدء النيدا د قدهللام
ربضددا ،بيد لددو واحددهلل قاعددهلل فددء أو ددة ولددواا قاعددهلل جض دده وهددو خددايف مددن الدسددكري أحسددن يشددوفه وهددو بيددهللخن م د
خددايف مددن اللددواا وخددايف مددن الدسددكري! وهلل المثد اأعلددء مد

خددايف مددن ربضددا وخددايف مددن المخلددوق وخددايف مددن

ال شر وبتتستر عن أعيضهم؟ ليه؟
يا جماعة لو واحهلل جه فء ومط مسجهلل فء خط ة جمدة والديداذ بداهلل وقدع فدء النيدا ..ازاي؟ بيد مدا الدهللييا دي كلهدا
مسجهلل ك ذرة فيه بتس ح ربضا ازاي فء ومط الد ادة دي كلها ييجء احضا يهلليسها بالك افر وبالمدالء دي؟ لدو واحدهلل
عهللب جضد القصدر الجمهدوري قددهلل يتمشد يحصد لده إيده؟ آ القصدر الجمهدوري هدو فاكرهدا إيده عمدارة يدقوبيدان! د
الملح؟ م
القصر الجمهوري ،أُمال بق حم َ

الملح الجلي َملح الكون.
حم َملح من ملوو الهللييا ،حم َ

احذر غض ربضا
يا جماعه الدذاب الرهي اللء فء مورة الض أ والضديم الرهي اللء فيها الحهلل الفال الوحيهلل اللدء بيدضهم حرمدات اهلل
يا عهللوها ويا ماعهللوهاش ،اللء ماعهللوهاش خدهللوا الضدديم واللدء عدهللوها خدهللوا الددذاب المقديم مايقدهللرش يددهللي أيدا
بأحذرو يا اللء بتدصء ربضا ،أيا بأحذرو يا اللء متمادية فء مدصية ربضا ،لو ربضا غضد هيحصد إيده؟ لمدا ربضدا غضد
علد إبلديس ولدضده ..لدضده يدضدء بدرد مددن الرحمدة ،يدضدء ماعدادش لدو مدمع كددالم ديدن يتداثر ،يدضدء إبلديس ممكدن يكددون
دلوقن عاين يضد حدهلل مدن الضدا وهدو بيسدمع كدالم الدهللين مدا بيتداثرش أيده اتلددن ،اتطدرد مدن الرحمدة ،ماعدادش يقدهللر
يهللوق رحمة والدياذ باهلل..
لددو ربضددا بددرد شدداب بس د

مدالدديه مددن رحمتدده هيددرو فددين؟ احضددا يددا جماع دة ولددلضا للمرحلددة الخطددر ،ش د ابضا ولددلوا

للمرحلة الخطر ،ش ابضا واهلل يا جماعة أيا بأقول الكالم د ويدلم اهلل للملتنمين ق غير الملتنمين ،أيدا بدأقول إن احضدا
كلضا فء خطر ،الغفلة اللء احضا فيها كلضا غافيلن ،كلضا م
إيدده ق ددر ،كلضددا مد
لحهة،كلضا م

قددادرين يتخيد يدضددء إيدده ميدنان ،كلضددا مد
قادرين يتخي يدضء إيه عرض عل اهلل ،م
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حامين بخطورة المو وع ،كلضدا مد
قددادرين يتخيد يدضددء إيدده هضدددي
عارفين يتصورها مابضقف

قدادرين يتخيد يدضدء

لحهددات الصدرا لحهددة

قهللامها..
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"وإن مددض ُك ْم إال َوار ُد َهدا" مدريم 72:بكد ويَد ْهضَده ودموعدده ينلددن مددا احضددا بضسددمدها
ليدده الصددحابء لمددا مددمع آيددة الصدرا َ

مابض كي ! أيه لما ممدها وقف وعر ها عل قل ه ،إحضا بضسمع وبضددهللي ،إحضدا بضسدمع فدء التدراوايح وبضددهللي ،أ أيدا

عاينو تقفء قهللام ك آية ،عاينو تقف قهللام ك آية ،عاين كد آيدة عدن الجضدة والضدار تكرريهدا تدالت ،أربدع مدرات وايدن
بتقريها ،تكررها خمس ،من مرات واين بتقراها ،عاينيين يا جماعة يدي  ،عاينيين يدي

دين يدا شد اب علد فدين يدا

ش اب؟.
ق ما يو ع المينان ..هضدم إيه يا ش اب؟
ق ما يو ع المينان هضدم إيده؟ أيدا عداينو تدوزن يفسدح مدن دلوقدن ،أيدا عداينو تدوزيء يفسدح مدن دلوقدن ،أيدا عداين
يتوزن يا ش اب ،عاين يتوزن ،يوزن يفسضا من دلوقن هضدم إيه؟
إيدن عدارح إيددن هيتدوزن فيددح إيده؟ هيتدوزن فيددح تدالت حاجددات :هيتدوزن قل دح ..قل ددء؟! قل دء اللددء مليدان شددهوات؟
حت ددء ل ددو مابدص ددي

ربض ددا بج ددوارحء ،قل ددء ملي ددان ش ددهوات ،وهيت ددوزن عمل ددح ..عمل ددح كل دده الل ددء عملت دده ،وهيت ددوزن

جوارحح ..اعرح من دلوقن وزن جوارحح إيه؟ وزن عيضح إيه؟ بكيتء بيها كام مرة لربضا؟
يددا جماع دة اللددء بيتق د عضيكددء فددء المي دنان بكااهددا م دن خش دية اهلل ،اللددء بيتق د وديددح فددء المي دنان مددماعها للقددرآن
بخشوع ،اللء بيتق قل ح فء المينان ح ربضا واالخال

لربضا اللء فيه اللء بيتق لسايح فء المينان كتدر ذكدر ربضدا

و تالوة القران اللء بيتق إيهللو فء المينان أد إيده امدتدملتيها فدء باعدة ربضدا ومدماع الشدرايط والمواقدع اإلمدالمية ،أد
إيه مسكتء بيها المصحف؟ أد إيه برجليح مشين للمساجهلل والدهللرو وحضدرت درو فدء الجدامع وحضدرتء درو
للدلماا والهللعاة فء الجامع ،أد إيه يا جماعة؟
يا جماعه تقلوا جوارحكم من دلوقن ،تقلوا جدوارحكم يدا جماعدة عشدان تدوزن فدء الميدنان وزن تقيد  ،يدا جماعدة تقلدوا
قلددوبكم مددن دلوقددن ،املوهددا حد لربضددا ،املوهددا ر ددا عددن اهلل ،املوهددا يقددين ،املوهددا إخددال  ،املوهددا خددوح وخشددية،
املوها تدهيم وإجالل هلل ،املوها مدرفة لربضا م حايه وتدال  ،الفرلة أهه ال اب مفتو أ ُهه الفرلة أهه..
اللهم أوقف رمضان عليضا ،اللهم أوقفه عليضا يا رب ،الفرلة اديتهالضا أهه يا رب.

تقلوا ..تقلوا لدحيفة حسدضاتكم ،تقلوهدا بحسدضات كتيدر اعملدء أك در حسدضات تقدهللري تدمليهدا فدء حياتدح ،اعمد كد
اللددء تقددهللر عليدده ،االعتكدداح يددا جماع دة ،االعتكدداح فددء المسددجهلل فددء بيددن ربضددا م د حايه وتدددال  ،يمددوت يفسددضا فددء
الحسضات يا ش اب ،مايضيد

حسضة ،تقلوا قلوبكم ،تقلوا جوارحكم ،تقلوا أعمالكم الصالحة وحسضاتكم.

يم َكددا َن أُمدة" الضحد  210:واحددهلل بيددوزن ألددف لمددا
يدا شد اب فيده واحددهلل بيددوزن أمددة فدء الميدنان ،مدديهلليا إبدراهيم "إن إبْد َدراه َ
عمر بن الخطاب بدن لدمرو بن الدا

فء فتح مصدر قدال لده َبددن لدح أربددة الواحدهلل بدألف ،بدألف يدا شد اب يدا اللدء

يفسء ت قوا الواحهلل بألف ،يا بضات يا اللء يفسء الواحهللة ت قد بدألف راجد  ،بدألف فدار وفيده واحدهلل بدشدرة "إن يَ ُكدن

لاب ُرو َن يَدغْل ُواْ مئَتَد ْين" اأيفال  62وفيه واحهلل بغثاا وال وزن ليه وال قيمة ليه.
مض ُك ْم ع ْش ُرو َن َ
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إين لو من دلوقن الهللين هيخسر إيه؟ إين لو متء دلوقن الثغر بتاعح هيتفتح شكله إيه؟ يا جماعدة عداينيين يددرح
إحضددا وزيضددا أد إيدده؟ ق د أن يو ددع الميدنان ،عدداينيين يددوزن يفسددضا ق د أن يو ددع الميدنان ،عدداينيين يدددرح ثقلضددا الحقيقددء
عضهلل ربضا م حايه وتدال .
دعاا الخاتمة
اللهددم ثقد موازيضضددا ،اللهددم يمدن كتابضددا ،اللهددم يسدر حسددابضا ،اللهددم خفدف مددكرات المددوت عليضددا ،اللهددم ارزقضددا حسددن
الخاتمة ،اللهم اختم لضا بال إله إال اهلل ،اللهم ث ن قلوبضا عل ديضح ،اللهم ثق موازيضضدا ،اللهدم تق د حسدضاتضا ،اللهدم
اعفها ،اللهم اعفها ،اللهم امأل قلوبضا باإلخال

لح وح ح والر ا عضح واإلخ ات واإليابدة إليدح ،اللهدم يدا رب

ثق جوارحضا بطاعتح..
يا رب ..يا رب ح

إل أيهلليضا وأرجلضا وأعيضضا وأمماعضا وأبصداريا وألسدضتضا باعتدح يدا رب الددالمين ،يدا رب امدتدملضا

فء ك لحهة من أعماريا فء باعتح ،يا رب امأل ْليلضا ويهاريا بطاعتح..

يا رب ..يا رب غير حياتضا إل ما تح وترض ،أقمضا عل مرادو ،امتدملضا وال تست هلللضا ،امتدملضا وال تست هلللضا،
الطضدضا لضفسح ،اختريا ،الضدضا عل عيضح..
يارب ..يارب اقذح فء قلوبضا علو الهمة وحسن الهن فيح ياىرب الدالمين ،يا رب ..يا رب ايقذ شد اب أمدة محمدهلل،

اللهددم أَخددرت مضددا دعدداة وداعيددات وعلمدداا وعالمددات وع داد وعابددهللات ومجاهددهللين ومجاهددهللات ،اللهددم أيقددر رجددال هددذ

اأمة ويساا هذ اأمة ،اللهم اجدلهم كلهم أبطال لضصرة ديضح وجضدهللا مدن جضدودو يدا رب الددالمين برحمتدح يدا أرحدم
الراحمين.
م حايح اللهم وبحمهللو أشههلل أن ال إله إال أين أمتغفرو وأتوب إليح.
وجناكم اهلل خيرا.
تم بحمهلل اهلل
شاههللوا الهللر للضشر عل الضن فء قسم تفريغ الهللرو تفضلوا هضا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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