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السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
وسالما على عباده الذين اصطففى اللهطم لطل الحمطد كلطه ولطل الملطل كلطه وبيطد الخيطر كلطه
الحمد هلل وكفى وصالةً
ً

وإليططل ير ططم اكمططر كلططه اللهططم ص ط علططى حبيططو نلوبلططا المصططففى -صططلى اهلل عليططه وسططلم -ف طي اكولططين وا طرين
والمأل اكعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد:
إنتم بتحاربوا دين ربلا ..اتقوا اهلل
درس الليلة درس فير ًدا أنا بأكلم ك مغلى وك ممثلة وك شاب فتح مشطرو دي طي أغطاني وكط ممثط وكط
مغليططة وك ط استايلسططو وك ط مغل طي وك ط مخططر وك ط ملططتي كليبططا ب طأكلم ك ط متبر ططة ب طأكلم ك ط واحططدة ماشططية ف طي
الشار البسه شميز والبسة بلفلون يلز واللطي اداههطا فلطوس ..أبوهطا واللطي أمهطا نالطو لهطم سطيبوها عشطان تتجطوز
أنا بأكلم ك ديلر مخدرا شاب بيسوق المخدرا لتجار المخدرا

أنا بأكلم ك واحد بيسطلف بالربا كط واحطد

صاحو ملتي _مجموعا شركا _ بيتعام بالربطا أنطا بطأكلم كط صطاحو شطركة أغطاني كط صطاحو مونطم نطو غيطر
إسالمي أنا بأكلم ك واحد صاحو نلاة فضائية ملحلة غير إسالمية أنا بأكلم مين؟
ب طأكلم ك ط مططدرس صوص طي "دروس صوصططية" يجيططو الططوالد مططم البلططا ف طي المجموعططا عشططان يجططذب الططوالد
والبلا

ومايهموش إن شاء اهلل يروحطوا هطلم بسطبو المعاصطي اللطي هيقعطوا فيهطا بطأكلم كط مسطلوب بديطده إنطه يملطم

كثيططر مططن المعاصطي اللطي فطي المجتمططم مابيملعهططاش بطأكلم كط صططاحو محمططوب بيلططزب نغمططا محمططوب للشططباب ك
صططاحو مح ط كمبيططوتر بيلططزب كليب طا علططى الهططارد ديسططل للشططباب ك ط صططاحو نايططو كل طو ف طي الهططرم ب طأكلم ك ط
صاحو نهوة ك واحدة فاتحة أتيلييه أو واحد فاتح أتيلييه بيبيم أو بيأ ر فساتين عارية للبلا ..
أنا بأكلم يا ماعة كط واحطد بيعصطي ربلا كط واحطد فطاتح نطو كافيطه بطل

ليطه أي شطاب يطد

يتفطر علطى الصطور

اللي هو عايزها وهو عارف في مقاب الفلوس أنطا بطأكلم كط كطوافير حريمطي بطأكلم كط واحطد فطاتح صطالة أفطرار غيطر
إسالمية ك واحد فاتح فلدق بيقدم فيه مطور كط واحطد صطاحو نريطة سطياحية بيقطدم فيهطا مطور بطأكلم كط واحطد
ميعطا بطأكلم كط علمططاني وكط علمانيططة وكط واحططد فططاتح ريططدة علمانيططة وكط صططحفية علمانيططة
مفسططد بطأنوب لهططم ً
بأكلم اللي نالو :إحلا ليه بلقوب عن ربلا "ن هو" ليه مطانقولش هطي؟ ليطه عطدم المسطاواة بطين الر ط والمطرأةن سطبحان
لو تقدر عليه ..اعصيه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ميعطا
اهلل -اللهم اهطديها أو طذها -أنطا بطأكلم كط واحطد بيفسطد فطي اكرض مطش عطارف هطو بيعمط إيطه بطأنوب لكطم ً
الطل مطرض فطي عيلطل هتلطف الطدنيا كلهطا علطى الطدكاترة

بأنوب للمفسدين دوب مي ًعا لو ربلا انتقم ملل في عيلطل
ماحدش هيلفعل وال حد هيعطرف لطل عطال لطو ربلطا ن طر لطل ن طرة غضطو واحطدة إنطو بتحطارب ربلطا إنطو بتحطارب
دين ربلا أنا الحا ا اللي أنا نلتها دي دوب بيحاربوا دين ربلا..
اللطي فططاتح معهططد ططا

أو كليططة اصططة وبيجيططو حفططال

مططل م الحفططال فطي اللططادي ومططل م الحفططال فطي الجامعططة

ورئططيا اكسططر فطي الجامعططة مسططلوب التبططادب الفالبطي اللطي بيسططفر الشططباب بتوعلططا كوروبططا عشططان يفسططدوا هلططا وييجططوا
يعلمونا الفساد ك دوب بأكلمهم بأنولهم إنتم بتحاربوا ربلا سبحانه وتعالى..
واحد ملهم يقوب :طيو أنا آك ملطين لطو سطبو الوظيفطة اللطي أنطا شطغاب فيهطا تاكط ملطين؟ن سطبحان اهلل أنطا لطو علطدي
بططر مططش هأنططدر أديلططل شططقة ملططل السططماوا واكرض مايقططدرش يأكلططلن عيططو عيططو كلمططة آكط ملططين دي عيططو
الكلمة دي يا حرنة نلو رسوب اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عليل يا حرنة نلبطل يطوم مطا تقابط اللبطي علطى الحطوض
عليه الصالة والسالم -لو د لو أصالً على حوض المصففى -عليه الصالة والسالم.-لو تقدر على سوء الخاتمة ..اعصيه
لططو تقططدر عليططه ..اعصططيه هططو ده درس الليلططة الل طي أنططا بو هططه لك ط واحططد بيكسططو مططاب حططرام علططى حسططاب إفسططاد
المسططلمين والمسططلما

لططو تقططدر عليططه ..اعصططيه لططو تقططدر علططى سططوء الخاتمططة ..اعصطي ربلططا -سططبحانه وتعططالى -أحططد

اللاس بيقوب لي :واحد نريبه كان بيسلف بالربا بيقوب لما مطا

طه لحطد فطي الرؤيطا بيقطوب لطه :نطوب لفطالن يلقطذني مطن

اللي أنطا فيطه بيسطتغي نطوب لفطالن يخلصطلي مطن العطذاب اللطي أنطا فيطه أنطا مطش نطادر أسطتحم العطذاب اللطي أنطا فيطه
كان بيسلف بالربا "فأْذنواْ بح ْر ٍ
ب من اللّه " البقرة972:
سبحان الملل الجلي لو تقدر على سوء الخاتمة ..اعصطيه شطاب كطان عامط مونطم نطو إبطاحي والعيطاذ بطاهلل والمونطم
بدأ يكبر الشطاب مطا فجطأة صطاحبه اللطي عطارف علطه السطر ده كطان هيجطلن رار لبتطو السطيرفر بتطو اللطو يتر طاهم
ويتوس إليهم إنهم يقفلطوا المونطم نطالوا :ازاي دي أرنطام سطرية ومارضطوش يقفلطوه سطبحان اهلل وهطو فطي تربتطه والمونطم
اللطي هططو عملططه لسططه مسططتمر عليططه يططا اللطي عامط نلططاة نضططائية غيططر إسططالمية هتمططو وهتفضط سططيلاتها سططيلا

اريططة

عليططل يططا مغل طي هتمططو وش طرايفل تفض ط تتسططمم يططا ممثل طة بتمث ط أدوار سططانفة هتمططوتي وأفالمططل لس طه بيتفر ططوا
عليها يا اللى بتعصي ربلا يا اللطي بتفسطد هتمطو ولسطه إفسطاد مو طود اللطاس هتجيطو لطل سطيلا

سطيلا

اريطة

في ميزانل والعياذ باهلل يا ماعة لو تقدر على سوء الخاتمة ..اعصيه.
لو تقدر على اللار ..اعصيه
كطان لطي واحطد صطاحبي دكتططور ططواري بيقطوب لطي :أكبططر وأبشطم مل طر ممكطن واحطد يشططوفه فطي حياتطه مل طر المحططروق
الكلمة استفزتلي ألم المحروق ده ألم شديد ًدا اتصلو بزميلي دكتور حطروق نلطو لطه :المحطروق ده إيطه؟ نطاب لطي:
لو تقدر عليه ..اعصيه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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عارف المسلوخ -أنا بأكلمكم عن نار الدنيا مش نار ا رة -ناب لطي :عطارف المسطلوخن واحطد مسطلوخ هيبقطى اكلطم
بتاعه شطكله إيطه؟ هتبقطى در طه اكلطم اللطي بيعطاني ملهطا أد إيطه؟ وشطكلها إيطه؟ بيقطوب :واحطد كطان شطغاب بسطلارة بيصطفاد
بسططلارة بالكهربططاء الكهربططاء مسططو الميططة اتكهططرب بيقططوب اتحططرق إيططده ور لططه فطي أنط مططن ثانيططة اتقفططم أطرافططه اكربعططة
حرق رهيو يا ماعة..
حرق الكهرباء ده ْ
ْ

مصلم حديد حص فيطه انفجطار ..الجثط بتاعطة اللطاس سطاحو اللطي كطان بيقطم ماكطانش بيمطو كطان بيسطيح الجثط
اللطي راحططو المستشطفى نلبططو الطدنيا كلهططا مطن كتططر الصطراخ بتاعهطا وده إيططه دهن ده حريطا الططدنيا احلطا بلخططاف أوي مططن

ميططة اللططار بتاعططة الططدنيا يقططوب لططل بتشط ّطوه وبتسططيّح أمططاب ميططة اللططار بتاعططة ا ططرة ..الحمططيم يططا ماعططة نعم ط فيهططا إيططه؟ن
الد ان بتطا الطدنيا يقطوب لطل د طان الحريطا لمطا يتلفسطه المحطروق بيحطرق ريلتطه مطن ّطوه أ ّمطاب الحطرق الطدا لي بتطا
هلم والعياذ باهلل يبقى شكله إيه؟ن يقوب لل إن نار الدنيا مش با فطي اللطار ده فطي الجليطد كمطان يقطوب
اللي بيد
لل لو واحد مشي على الجليد ور له عارية صوابعه تتاك من الحرق اللي بيحص فيه..
دلونو في الفو في حا ة اسمها الكي بالتبريد الكي بيكطوي اللطي بيلتحطر فطي الطدنيا باللطار -والعيطاذ بطاهلل -هطو أمطا
حطو يلتحططر انتحططر باللططار طيطو اللطي فطي اللططار لططو عطايز إنططه يخلط

مططن حياتططه هيعمط إيططه هيططرور فططين؟ن يططا ماعططة أنططا

بأكلمكم عن نار الدنيا دلونطو أنطا بطأكلمكم عطن ضطربة الشطما وهطي علطى بعطد  29مليطون ميط بتقتط البشطر أ ّمطاب
هلم لو تقدر على نطار الطدنيا ..اعصطيه لطو تقطدر علطى نطار

هلم ولفح هلم اللي الشما مرة من ضمن مرا

ا رة ..اعصيه لو تقدر على عذاب ا رة في اللار ..اعصيه.
عططذاب ا ططرة ف طي اللططار تعططرف حا ططه اسططمها نططا

هططلم نططا البحططر ده أظلططم حتططة ف طي البحططر نططا البحططر ده فيططه

السطمل المتططوحش بتطا البحططر نطا البحططر ده مكطان سططحيا طيطو تخيط نطا
عقبططاب لمططا يوص ط لقاعهططا يعلطي نططا

هططلم اللطي الحجططر بياحطذ سططبعين سططلة

هططلم أكبططر مططن نططا المحططي اكطللفطي طي طو لططو المحططي اكطللف طي نططار وحططد

اتح في القا بتاعه يبقى اإلحساس إيه؟
ثططم يططا ماعططة تخليططوا إن الحجططر بيسططق سططبيعن سططلة مايططذوبش غيططر لمططا يوصط للقططا كن القططا حرارتططه أف ططم مططن أي
حرارة في اللار كلها طيو تخيط اللطي حرارتطه بطالمل ر دهن ده كمطان إيطه ال طالم بتاعطه أظلطم مكطان فطي هطلم إذا كطان
من فوق سوداء م لمة أ ّماب القا ن
يعلي لو مافيش غير عذاب ال الم في هلم يبقى كفاية أنطا بطأنوب لطل الكطالم ده ليطه؟ عشطان نطوب اهلل تعطالى "فخلطف
ْف أضاعوا الصالة واتطبطعوا الشهوا فس ْوف يطلْق ْون غيّاً" مطريم  92:الغطي :واد مطن نيعطان هطلم كمطا
من بط ْعده ْم ل ٌ
ورد ع ططن بعط ط الص ططحابة وبعط ط الس ططلف واد م ططن ودي ططان نيع ططان ه ططلم والعي ططاذ ب ططاهلل تخيط ط ن ططا ه ططلم بس ططبو اتب ططا
الشهوا

بسبو اللي ركبوا دماغهم اللطي اتبعطوا الشطهوا

تطردى" اللي 11:

اللطي حطاربوا ربلطا سطبحانه وتعطالى"ومطا يطغْلطي ع ْلطه مالطه إذا

حد ملكم شاف مل ر التردي نب كده؟ مل ر الوع وهو بيسق من نمة ب ن المل ر ده أنا شفته نب كده ه
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نسططر نططام شططاي الوعط أو الغطزاب رفعططه كططده وكططان وانططف علططى نمططة الجبط أمططا نططزب نعططد يتططر ّدى يتططر ّدى يتططر ّدى فقعططد
تمامطا لطو تطر ّدى مطن علطى
يتحفم ع امطه و مجمتطه وتطتحفم كط حتطة فطي سطمه لحطد مطا وصط للقطا مطتحفم وميّطو ً
باب هلم هيحص له إيه؟ن.

أنططا بطأ وف مططين؟ن أنططا بطأ وف اللطي بيفسططد فطي اكرض ومططش عططارف هططو بيعمط إيططه أ ّمطاب اللططار اتعملطو لمططينن أ ّمطاب
هلم اتعملو لمينن إال للي بيفسدوا في دين ربلا سبحانه وتعالى وفي اللهايطة يقطوب لطل أكسطو مطن فطينن وآكط مطن

فططينن تعططادي ديططن ربلططا وتقططوب لطي هتاكط مططن فططينن هتاكط مططن الزنططوم والعيططاذ بططاهلل لططو فضططلو تحططارب الملططل الجليط
سبحانه وتعالى.
دايمطا حططدي سططقو الحجططر سططبعين سططلة سططبعين سططلة يططا ربن سططبعين سططلة يططا رب
مططن اكحاديط اللطي بطأنف نطدامها ً
يعلي واحد اتولد ود

تعليم وكبطر ود ط

امعطة واتخطر واتجطوز و لطف ووالده كبطروا ود لطوا تعلطيم ود لطوا امعطة

واتخر وا واتجوزوا وأحفاده اتولدوا ود لوا تعليم ود لوا امعة و ايين يتجوزوا ..ما .
سطبعين سططلة يعلطي مطن سططلة  1211إلططى  1271نامططو الحطرب العالميططة اكولططى والحطرب العالميططة التانيططة وحططرب 84
و 95و 57وعلططى مشططارف  79سططبعين سططلة والحجططر لسطه بيسططق ن سططبعين سططلة وغمسططة واحططدة مططن غمسططا اللططار
ميعا يا رب من نار هلم اللهطم آمطين -لطو تقطدر علطى نطار هطلم ..اعصطيه
لسه ما لصتش يا ماعة -ربلا يعافيلا ً
لو تقدر على عذاب اللار في هلم ..اعصيه إنما لو ماتقدرش يبقى ال

يبقى ماتقربش ماتقربش مطن عطذاب ربلطا

سبحانه وتعالى.-يططا ماعططة ده نططا

هططلم الل طي بيططتح فيططه أه ط الشططهوا -والعيططاذ بططاهلل -نططا

هططلم ده مططش سططقر سططقر الل طي ه طي

بتذوب اللحم مش ل ى اللي هي بتفلم ألسلة اللهو تا د اللاس من على الصرا وهي ماشطية ال مطش كطده ال دي
وال دي مش الحفمة اللي مسلولة في اللار عن االطال على القلوب وحرق القلوب اللي مليانطة بالشطهوا

ده نطا

هططلم أشططد مططن ك ط ده والعيططاذ بططاهلل ليططه؟ عشططان كططده نعططرف ليططه الرسططوب -عليططه الص طالة والسططالم -كططان بيصططرخ
للصحابة على الملبر "أنذرتكم اللار" صححه اكلباني
ووراه نططاس
وراه هططلم ّ
ورى ابططن عمططر رؤيططة ّ
لدر ططة الل طي ف طي السططوق يسططمم اللبططى -عليططه الصططالة والسططالم -ليططه ربلططا ّ
متعلقة من ر ليها في هلم -والعياذ باهلل -وراسها لتحو ليه؟ن
لو تقدر على لح ا المو و رو الرور ..اعصيه
لو تقدر على عذاب اللار ..اعصيه لو تقدر على ألم المو  ..اعصيه لو تقدر على ألم المطو

المطو يطا ماعطة

لح ا المو مش حا ة سهلة المو ده أربم مراح  :رو الرور دي أربم مراح :
المرحلططة اكولططى :لمططا تبططدأ الططرور تلسططحو مططن اإليططدين مططن الططر لين مططن ك ط حتططة مططن الجسططم تتسططحو تتسططحو
تتسحو وتبدأ الرور تفلم في الصدر في البفن تبدأ تفلم.
لو تقدر عليه ..اعصيه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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طو التطرانطي * ونيط مطن ر ٍ
اق" اإلنسطان  97:95الترانطي اللطي مطا بطين
المرحلة التانية :اللي ربلا ناب عليهطا "كطال إذا بطلغ ْ
ْ
ططه

طو التطرانططي" بلغططو ططال
العضططمتين الترنططوتين الل طي أعلططى الصططدر دوب هلططا المرحلططة التانيططة دي "كططال إذا بطلغط ْ
اك ط ططال "وني ط مططن ر ٍ
وال ماليكططة العططذاب
اق" الماليكططة فططوق بتقططوب :مططين الل طي هيرنططى بروحططه ماليكططة الرحمططة ّ
ْ
واللططاس تحططو بتقططوب" :مططن ر ٍ
اق" مططين اللططي يرنيططه؟ مططين اللطي يجططري بسططرعة يجيططو إسططعاف؟ مططين اللطي يجططري بسططرعة
ْ
يجيو دكتور مين اللي يجري يلحقه..
"وني من ر ٍ
اق * وظن أنه الْفراق" هو عطارف إن ال ال مطافيش دكتطور وال حطد هيلحقلطي طال هطو الفطراق ال محالطة
ْ
ظططن مططش أيقططن ليططه؟ كنططه حتططى ف طي اللح ططة دي مططش عططايز يصططدق إنططه هيمططو سططحبة ال طرور ملططه حاسططا إن روحططه
بتلسحو حاسا بألم السكرا بدأ يدب في سمه..
"وظن أنه الْفراق" هأفارق مراتي اللي بأحبهطا هأفطارق الطدنيا اللطي نعطد ططوب عمطري أعطيش عشطانها هأفطارق والدي
فلذا أكبادي هأفطارق كط حا طة بأحبهطا هفطارق شطهواتي "وظطن أنطه الْفطراق * والْتطفطو السطاق بالسطاق" بطدأ يترعطو
طيطو هأنابط ربلططا هطأنوب لططه إيططه؟ن هطأنوب لططه إيططه؟ هتقططوب لططه إيططه يططا اللطي بتفسططد فطي اكرض؟ن هتقططوب لططه إيططه يططا اللطي
بتحارب دين ربلا؟ن هتقوب له إيه يا اللي عشو حياتل في استوديوها اكغاني؟ن هتقوب له إيه؟ن
يا اللي عشتي حياتل متبر ة تفتلطي الشطباب هتقطولي لطه إيطه نن يطا اللطي عشطو حياتطل تفسطد فطي المسطلمين هتقطوب لطه
إيه؟ن يا اللي عشو حياتل كلها هتقولوا لربلا إيه يا ماعة؟ن هلقوب للملل الجلي إيه؟.

"والْتطفط ططو السط ططاق بالسط ططاق" مط ططن الرعط ططو مهط ططوش عط ططارف هيعم ط ط إيط ططه وهيط ططرور فط ططين "إلط ططى ربط ططل يط ْوملط ط ٍطذ الْمسط ططاق"
اإلنسان 91:95تكم الرور طريقها لغاية ما توص للمرحلة التالتة اللى مذكورة فى سورة الوانعة..

المرحلة الثالثة" :فطل ْوال إذا بطلغو الْحلْقوم" الوانعة" 49:الْحلْقوم" اللي هو أعلى الحلا بقى الحلقوم اللطي هطو أعلطى

الحلا ال

"فطل ْوال إذا بطلغو الْحلْقوم" وصلو ال

إلى أعلى الحلا يعلطي طال

المرحلطة اللهائيطة دي المرحلطة

طورا يبقطى مطافيش ألطم مطو ولطو الطرور اتسطابو "أ ْ ر طواْ
اللي فيها ألم المطو كلطه اللطي الماليكطة لطو طد الطرور ف ً
أنفسططكم" اكنعططام 29 :يبقططى ألططم رهيططو ه طي دي المرحلططة بتاعططة الحشططر ة بتاعططة االحتضططار كلططه "فطلط ْطوال إذا بطلغططو
الْحلْقططوم * وأنططت ْم حيللط ٍطذ تل ططرون" الوانعططة 48:49مطافيش ونطو ييجطي دكتططور ططال كلططه يططلا كلططه ططال مططش
علده أم كله ال اتحفم نفسيًا كله شايف الل ر ال ده بيمو ال ماعادش فيه أم ..
"فطل ْوال إذا بطلغو الْحلْقوم * وأنت ْم حيلل ٍذ تل رون * ون ْحن أنطْطرب إل ْيطه مطلك ْم ولكطن ال تط ْبصطرون" ماحطدش شطايف "فطل ْطوال

إن كلططت ْم غ ْي ططر مططديلين * تط ْر عونطهططا إ ْن ك ْلططت ْم صططادنين" الوانعططة  47:49بططدب مططا تعططي وتقططوب يططا أبويطا بططدب مططا تعيف طي
وتقططولي يططا ابل طي بططدب مططا تعططي وتقططوب يططا حبيب طي وصططديقي وأ وي طا كلكططم هتلططاموا نفططا اللومططة كلك طم مططديلين ب طلفا
اللومطة كلكطم هتلططاموا نفسطها اللطي عططايز يبكطي ..يبكطي علططى نفسطه يبكطي علططى اللح طة اللطي هيبقططى بيلطه وبططين نططزوب

صططحاب الْيمططين"
القبططر والحسططاب وتحديططد مصططيره دنططايا "فأمططا إن كططان مططن الْمقططربين" الوانعططة" 44:وأمططا إن كططان مططن أ ْ
لو تقدر عليه ..اعصيه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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طورا يططا ماعطة مططن أوب لح ططة علطد المططو بتتحططدد
الوانعطة" 21:وأمططا إن كططان مطن الْمكططذبين الضططالين" الوانعطة 29 :فط ً
فورا.
على طوب المسارا واالتجاها
ً
المرحلططة الرابعططة :لمططا مل طل المططو يمططد إيططده ويلططز الططرور لططو تقططدر علططى ألططم المططو  ..اعصططيه لططو تقططدر علططى ألططم
الحشر ة ..اعصيه لو تقدر على ألم االحتضطار وتشطديد نطز الطرور ..اعصطيه لطو تقطدر علطى انتقطام الطدنيا ..اعصطيه
لو تقدري على انتقام الدنيا ..اعصيه افضلي اعصيه مايهمكيش افتلي اللي عطايزه تفتليطه بصطوتل بشطكلل بشطعر
بكالمل بأي حا ة افتلي اللي إنو عايزه تفتليه لو تقدري على انتقام ربلا في الدنيا.
يم شدي ٌد
إ ن أ ْ ذه أ ل ٌ
اتفر ططو علططى فططيلم المديلططة -مديلططة علططى البحططر المتوسط مططن ناحيططة إيفاليططا -المديلططة يططا ماعططة مل ططر الجثط اللطي
فيهططان البركططان ثططار فجططأة وكططانوا بيمارسططوا اللططوا وبيمارسططوا الزنططا وبيعملططوا ك ط الموبيقططا

وراسططمين علططى الجططدران

بتططاعتهم ملططاظر الزنططا مططش هطاممهم اكطفططاب مديلططة كطان الفحططش انتشططر فيهططا بصططورة رهيبططة البركططان بططدأ يثططور وهططم فطي
شهواتهم مارضوش إنهم يلتفتطوا ليطه فطي طالب دنطائا كطان  9متطر حمطم بركانيطة مغرنطة كط اك سطاد لطو شطفتوا ملطاظر
اك سام وهي محفوطة في توابيون
بعد كذا ألف سطلة فطي  1498تقريبًطا اكتشطفوا الجزيطره دي وهطي مدفونطة اكتشطفوا الجثط

الجثط اتحجطر

اللطي

كان بيزني اتحجر وهطو بيزنطين اللطي كطان فطي وضطم غريطو فطي هدومطه اتحجطر وهدومطه اتحجطر عليطهن وضطم غريطو
ملاظر غريبة اللاس والتشلجا ووضم المالكمة اللي كلو بأكلمكم عليه فطي أوب الحلقطة تشطوفوا فطي كثيطر ط ًدا مطن
الجث

يم شدي ٌد" هطود 119 :أ طذه ده اك طذ فمطا بالطل بمطا
ملاظر ف يعة ملاظر بشعة لما ربلا بيا د "إن أ ْ ذه أل ٌ

بعد اك ذن ده با اك د ده اللي ربلا عمله لح ة القب

عليهم أماب اللي بعد اك د يبقى إيه؟ن

لو تقدر على انتقام الدنيا وحسرة يوم القيامة ..اعصيه
ل ططو تق ططدر عل ططى انتق ططام ال ططدنيا ..اعص ططيه ل ططو تق ططدر عل ططى حس ططرة ي ططوم القيام ططة ..اعص ططيه "يطل ططادونطه ْم أل ط ْطم نك ططن معك ط ْطم"

الحديد 18:ييجوا احلا مش كلا مسلمين زيكم؟ احلا مش كلا مسلمين وكلا معطاكم؟ن اه " نطالوا بطلطى ولكطلك ْم فطتلطت ْم
أنفسططك ْم" الحديططد  18:إيططه اللطي د لك طم السططكة دي؟ن إيططه الل طي الكطم تتططا روا بططديلكم؟ن إيططه الل طي الكطم تفعلططوا

ديلكمن إيطه اللطي الكطم تبقطوا زي بطوش وشطارون فطي االنتقطام مطن ديطلكم؟ن إيطه اللطي الكطم تطد لوا السطكة دي؟ن إيطه
اللي الكم تعملوا كده؟ن
يطا مغليططة ..يططا ممثط يطا صططاحو المعهططد اللطي ناعططد تجيطو حفططال غلائيططة يططا صطاحو المدرسططة الثططانوي اللطي عملططو
حفططال غلائيططة لفلبططة وطالبططا المدرسططة المختلفططة بتوعططل عططايز تططدمرهم عشططان اللططاس تقبط علططى المدرسططة وانططو
تكسو أكتر ودين ربلا يحص فيه اللي يحص ن يا مسلوب يا اللي ساكو ومش همل من الملكطرا اللطي مو طودة
يططا الل طي شططغاب ف طي المخططدرا

يططا الل طي فططاتح كشططل سططجاير وناعططد تبيططم السططجاير للمسططلمين وكوالد المسططلمين يططا

ماعططة ك ط دي ططرايم ك ط دي ططرايم الزم نفططوق ليهططا ك ط دي ططرايم يططا موف طا راسططين ف طي الحططرام يططا الل طي شططغاب
لو تقدر عليه ..اعصيه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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والعياذ باهلل في هذه المهلة يا فراش ويا شغاب ويا مخر ويا ملتي ويا ك واحطد بتطأ ّدي أي وظيفطة فطي اسطتوديو نلطاة
فضائية غير ديلية أو في شركة شراي أغاني أو في مونم نطو أغطاني أو فطي مونطم نطو نطذر يطا اللطي بتطأ ّدي أي مهمطة

في أي مكان بيعصى فيه ربلا وبتصدر فيه المعاصي لو تقدر على حسرة يوم القيامة ..اعصيه.

"يطلادونطه ْم أل ْم نكن معك ْم" احلا كلا معاكم كلا مسطلمين زيكطم "نطالوا بطلطى ولكطلك ْم فطتلطت ْم أنفسطك ْم" إيطه اللطي د لكطم
صطت ْم" وربلطا ماعمللطاش حا طة أهطه والقطرش بيجطري فطي إيطديلا
السكة دي؟ إيه اللي الكم تعملوا كده في ديطلكم "وتطرب ْ

أهطه واحلطو أهطه واهلل الع طيم طال

فرحتطوا بالشطهرة طال

ديلكم "و ْارتط ْبت ْم" بدأ القلو يشل بقى ال ال

فرحتطوا بطالفلوس فرحطانين فطي ديطلكم وشطمتانين فطي

بقى ده بالتاكيد اللي أنا فيه ده الصطح وبطدأ يشطل فطي الفريطا التطاني

وفي طريا الهداية لما يتعرض عليهم الهداية مايقبلوش أصطالً "و ْارتط ْبطت ْم وغطرتْكم ْاكمطاني" يطومين وهتتطوب يطا عطم إن اهلل

غفور رحيم يطا سطيدى ده أنطا واحطد فطاتح سطيلما بطأكلم ابلطه بيقطوب لطي انطو عطارف السطيلما دي فاتحطة كطام بيطو؟ نلتلطه
فاتحة كام بيون فاتحة كطام بيطو إيطه؟ فاتحطة كطام بيطو بتطد

فطي بفطلهم نطار فطي الطدنيا وفطي ا طرة -والعيطاذ بطاهلل-

فاتحططة كططام بيططون اللططاس بتضططحل علططى نفسططها كططده ليططه؟ "وغططرتْكم ْاكمططاني" الل طاس مغططرورة بكططالم فططار ليططه؟ن اللططاس

بتضططحل علططى نفسططها ليططه؟ن "وغططرتْكم ْاكمططاني حتططى ططاء أ ْمططر اللططه وغططركم باللططه الْغططرور" الحديططد  18:الشططيفان الل طي

ضيعكم اللي ضحل عليكم.

لططو تقططدر علططى حسططرة يططوم القيامططة ..اعصططيه يططا ماعططة عططذاب الل طي بياك ط مططاب ح طرام بالططذا لططو علططى حسططاب ديلططه
ٍ ٍ
هم طه
عططذاب رهيططو "ويْط ٌ لك ط همططزة لمططزة" الويط ده يبقططى علططى طططوب هططلم "الططذي مططم مططاالً وعططدده" فرحططان مططش ّ
همطه الفلطوس طو ازاي "ي ْحسطو أن مالطه أ ْ لطده" تعطالى يطا حبيبطي كطال هطذا ال يكطون أبط ًدا
الفلطوس طو ملطين مطش ّ
مططش هيتسططكو عليططل أب ط ًدا ربلططا بيقططوب لططل مططش هأسططكو عليططل ربلططا بيقططوب لططل أنططا مططش هأسططكو عليططل لططو م طا
وصلكش انتقامي في الدنيا نب ا رة يبقى أنا سكو عليل يبقطى إنطو سطبقتلي يبقطى إنطو سطبقو ربلطا وعمطر مطا
حد بيسبا ربه..
"كال ليط ْلبذن في الْحفمة" يتلبذ مكروه مذلوب فطي الحفمطة يطتحفم ع مطه ولحمطه "ومطا أ ْدرا مطا الْحفمطة * نطار اللطه
الْموندة" لما ربلا يقوب نار اهلل الموندة يبقى مش هتففي مش هتففي على سطد اللطي يطد فيهطا والعيطاذ بطاهلل "التطي
تفلم على ْاكفْلدة" بتاك اللحم وتفلم على القلو اللي كطان مليطان بط ومليطان شطهوا "إنطهطا عل ْطيه ْم م ْصصطدةٌ *فطي
عم ٍد ممددةٍ" الهمزة 2:1 :زي الزنانين زي ما كان في الخزنة يح الفلوس بتاعته يقعد في زن مطن نطار فطي هطلم
والعياذ باهلل -تستحملي العذاب ده؟نلو تقدر على نار الدنيا ..اعصيه لو تقدر على ضربة الشما في الدنيا ..اعصيه لو تقدر على أن حرق مطن حطروق
الدنيا ..اعصيه لو تقدر على سوء الخاتمة والعياذ باهلل ..اعصيه لو تقدر تسطتحم حسطرة يطوم القيامطة ..اعصطيه لطو
تقدر تستحم نار ا رة وأهواب نار ا رة وسقو الحجطر سطبعين سطلة وانطو لبطه والعيطاذ بطاهلل ..اعصطيه لطو تقطدر
تستحم انتقام ربلا في الدنيا ..اعصيه لطو تقطدر إنطل تسطتحم حشطر ة الطرور وتشطديد نطز الطرور سطاعة رو هطا..
اعصيه.
لو تقدر عليه ..اعصيه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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الزم نفوق ..هلفض نخد نفسلا إلمتى؟ن
أنطا مطش عططايز حطد يقططوب لطي إنططو اللهطارده بتططتكلم بشطدة ليططه؟ مطافيش شططدة يطا ماعططة أنطا بطأتكلم مطم مططين؟ شطوفوا أنططا
ب طأتكلم مططم مططين يططا ماعططة أنططا ب طأتكلم مططم اللططاس اللططي مططدمرين أمططة محمططد أنططا ب طأتكلم مططم اللططاس اللططي مططدمرين أمططة
محمد كلو معدي أنا وواحد صاحبي بسيارة لقيلطا شطاب مشطغ دي طي ومطالي الشطار فلفيلطا بالعربيطة وصطاحبي بطدأ
يكلمططه نططاب لططه :يططا ابلططي فططي واحططد اسططمه فاسططد وواحططد مفسططد إنططو مططش فاسططد إنططو مفسططد يططا ابلططي نططاب لطه طيطو أنططا
ال

أنا هأبفلها إن شاء اهلل من أوب الشطهر نطاب لطه :الليلطة ..أوب شطهر مطين يطا ابلطي انجطد نفسطل يطا ابلطي اعتطا

نفسل من عذاب ربلا سبحانه وتعالى يا ابلي إنطو كطده مفسطد إنطو كطده بتحطارب ربلطا لطو ربلطا انطتقم ملطل فطي عضطو
من سمل تعم إيه وهترور فين ودكاترة مين اللي هتلفعلن إنو مش عارف إنو بتعم إيهن إنو مطش عطارف إنطو
بتعرض نفسل إليه -والعياذ باهلل -الشاب بدأ يخاف ولكن يا ترى يا ماعة هيقدر إنه يسيو الوضطم اللطي هطو فيطه
الليلة؟
الزم الليلططة الزم الليلططة الزم المعصططية الزم المططاب الحططرام يططا اللططي فططاتح مح ط بتبيططم هططدوم -والعيططاذ بططاهلل -بتططو ّدي

هلم للبلا وبتقوب وأنا مالي ما يلبسوها في البيو وهي البلطو دا لطه لطل البسطة إيطه؟ مطا هطي دا لطة ال محجبطة وال

طبعا بتضحل علطى نفسطل وا ّال بتضطحل علطى اللطي لقطل وا ّال بتعمط إيطه؟ إنطو
حا ة ما هي هتلبسه في الشار ً
بتخد نفسل وهتفضط تخطد نفسطل إلمتطى؟ن وانطو طوز اللطي بيأكلطل مطن المطاب ده نطولي لطه حطرام عليطل حطرام
عليل تأكللا نار في بفللا.
يططا ماعططة المططاب الحططرام عانبتططه وحشططة أوي اللططي بياك ط ح طرام ده الططدم اللططي بيغططذي لسططانه حططرام ..مططا بيقططولش كلمططة
مسددة أب ًدا الدم اللي بيعذي عيله حرام ..ما بيشوفش حا ة صطح أبط ًدا الطدم اللطي بيغطذي مخطه حطرام ..مطا بطيفهمش
وال بيفكر صطح أبط ًدا الطدم اللطي بيغطذي ودنطه حطرام ..مطا بيسطمعش يطر أبط ًدا الطدم اللطي بيغطذي لحمطه حطرام ..مطافيش

بركة في صحته وال في أكلطه مهمطا ياكط الطدم اللطي بيغطذي سطم والده وحبايبطه حطرام "وكط لحطم نبطو مطن السطحو

كانو اللار أولى به" صححه اكلباني
إنو مش عارف إنو بتعم إيه في نفسلن وبتعم إيه فطي اللطي حواليطلن إنطو بتملطم كط عفطاء وكط فطتح مطن ربلطا
على حياتل بسبو دار الماب الحرام و دار اإلفساد في دين ربلا باللي إنو بتعمله.
التوصيا :
يططا شططباب علططى فططين يططا شططباب؟ علططى فططين؟ درس الليلططة علططى فططين؟ هلططرور علططى فططين يططا ماعططة؟ عططايزين اللططي مططش مططن
الفبقة دي مش من اللوعية دي يا د الكطالم ده ويلشطره يطا ماعطة إنطو شطفو أنطا نلطو لطل إيطه دلونطو رور نطوب
لك ط واحططد مططن أصططحابل أو ك ط واحططدة مططن ص طاحباتل بتعم ط الكططالم ده نططوب لهططم ويططا ماعططة اللططي وانططم فططي
المعاصططي اللططي أنططا نلططو عليهططا الليلططة يططرور لكط أصططحابه ويلشططر الكططالم ده وسططفهم يططرور يحططذرهم يططرور يفططونهم
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يططرور يلجططدهم مططايقولش الكططالم ده شططديد احلططا أرحططم بططيهم مططن ربلططا؟ن ربهططم الل طي لقهططم نططوب لهططم كططده وهططددهم
بكده ربلا بيهدد يا اللي بتفسد في دين ربلا ربلا بيهطدد يطا اللطي بتفسطدي فطي ديطن ربلطا ربلطا بيهطددكم اللطي مطش
هيلتبه لتهديد ربلا ومش هيخاف هو حر.
عايز تتوب؟ شوف أي شيخ من الشيوخ أي شيخ في أي امم من الجوامم أي شيخ سلي رور له نوب له :أنطا عطايز
أتوب نولي له :أنا عايزه أتوب ويبدأ يتابعل ويبدأ يتابعل ويبدأ يو هل ويرشد

الزم تا د أوب فوة في طريا

التوبة الليلة حرام كفاية عليل كده بقى كفاية عليكم كده ارحموا نفسكم من عذاب اهلل.
أنططا كلططو عططايز أسططمي الططدرس ده المفسططدين ولكططن هأسططميه المفسطدين ازاي؟ وصططلو فططي ا ططر لط ط "لططو تقططدر عليططه..
اعصيه" كن المعلى ده أنا فعالً حاسا بيه في اللفا أوي اللطي يقطدر علطى نطار ربلطا يعصطيه اللطي يقطدر علطى نطار ربلطا

يطب

لحططرام وياكط حططرام ويسططمم حططرام ويمشططي لحططرام لططو تقططدري علططى نططار ربلططا ..اعصططيه أنططا بطأنوب الكططالم ده لكط

اللاس أنا دلونو بطأكلم الجميطم اللطي يقطدر علطى نطار هطلم ..يعصطي ربلطا اللطي يقطدر علطى نطار الطدنيا ..يعصطي ربلطا
اللي يقدر على المو  ..يعصي ربلا اللي يقدر يدفم عله حسرة يوم القيامة ..يعصي ربلا.
يا شاب يا بلو يا ك واحطد بتعصطي ربلطا كط يطوم لطو تقطدر عليهطا ..اعصطيه لطو تقطدر علطى عانبطة المعصطية لطو تقطدر
على هلم ..اعصي ربلا -سبحانه وتعالى.-
دعاء الخاتمة
اللهططم إنططا تبلططا إليططل ور علططا إليططل ونططدملا علططى مططا فعللططا ونططدملا علططى مططا فعللططا وعاهططدنا علططى ّأال نعططود إلططى المعاصططي
وتبرأنطا إليطل مطن أهط المعاصطي ..اللهطم إنطا تبلطا

وتبرأنطا إليطل مطن أهط الملكطرا
وتبرأنا إليل من أه الفسطاد ّ
أب ًدا ّ
إليل ور علا إليل وندملا على ما فعللا وندملا على ما فعللا وعاهدنا على ّأال نعود إلى المعاصي أب ًدا..

اللهططم أعتططا رنابلططا مططن اللططار اللهططم أعتططا رنابلططا مططن اللططار اللهططم أعتططا رنابلططا مططن اللططار اللهططم أنقططذ عصططاة أمططة محمططد
اللهم أغثهم اللهم آمين اللهم تو عليهم اللهم أنزب الهداية على نلوبهم برحمتل يا أرحم الراحمين..
سبحانل اللهم وبحمد أشهد أن ال إله إال أنو أستغفر وأتوب إليل.

و زاكم اهلل ًيرا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس لللشر على اللو في نسم تفريغ الدروس تفضلوا هلا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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