موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم

من سلسلة افتح لي قلبك
الحلقة األولى
(باللهجة المصرية)
لفضيلة الشيخ :حازم شومان
رابـط الــمادة http://www.way2allah.com/khotab-item-27560.htm :

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل حمد ادا كيي ادرا بياادا رااراكدا فيده ييدر رك دال و رك درر و ردر و و رسدى عن ععده ربعدا ،اللهدم طبممد  ،وسديي

وطيعي  ،وهدي  ،وطحيي فلك الحمد علن را طعطي

ثم طرا بمد ..

إخرانال فال اهلل ..طخراتال فال اهلل ..آبائال ال ضالء ..طرهاتال ال ضليات ..ربعا ياارك فيكم ،وربعا يىيال رعكم ،وكدل عدام
طخيرا جاء ررضدا ،,طخي ادرا جداء هدهر بهدارل اليلدرخ ،طخي ادرا جداء هدهر فدى طبدراخ السدماوات
وطنىم بخير ،وزي را قلعا ا
السددامة ،طخيد ادرا جدداء هددهر قاددري اهلل ليعددا كلعددا ،ربعددا ييالعددا يددا رخ ،يددا تددر عملددىم إيدده فددال ال دىالت سدداعات اللددال فدداترا

صليىم الىراوي ازاي الخشرو كا ,هكله إيه الدعاء كا ,هكله إيه

تمارا رد الادرارب بىاعىعدا
ألوي ررل يا إخرانال وألوي ررل يا طخراتال بإذ ,اهلل  -ساحانه وتمالن  -هعلىيال بشكل جديد ا
ايمددا باتمارددل رماهددا فددال الادرارب إ ,طنددا طتكلددم ورددا اسددمم
زي رددا تمر نددا ،إحعددا تمر نددا طو بالعسدداة للعرعيددة اللددال يمعددال ا
اللال قدارال ،ورا اهرف

ر فمله ،ورا اهرف

تأثره ،ورا اهدرف

عمدل إيده وردا باهدرف

عرف وّ أل قدر و أل ثدا وّ أل عمل إيه بالكالم ه وصل لربعا وّ أل

خد الكدالم وبايده وّ أل

ساك ليه
الارنددارب ه يددا إخددرانال يهمعددال جد ادا ،الارندارب ه يخليعددا طصدددقاء ،طنددا طخددرك ..طنددا طخددرك رددا تخداف

رعال ،طندا طخدرك وحايادك ،لدر فيده حدد فدال الددنيا حدريي عليدك هيايدن طندا ،رد

رعددال ورددا تيليد

طندا حدازم طندا الداعيدة اللدال يددعرك إلدن

اهلل ،لر فيه حد فال الدنيا خايف عليك زي طخىه بالضاط هياين طنا.
ياين إذاا يا جماعة طنا طوي كلمة عايز طقرلها :ساك ليه را تسدكى  ،إند طكادر رشدكلة فدال حياتدك إندك رد

حد يسممك ،ان طكار رشكلة ععدك إ ,ردا حددب بيسدممك ،و حاسد

قدال

بيدك ،و ريددر اللدال اند فيده ،و ريددر

ظروفدك ،و رشدداكلك ،و الضد رب بىاعىدك ،الشداخ خددل علددن رسددري اهلل صددلن اهلل عليده وسددلم فددال الجددار رد
وهم قاعدي قاي له :ائ  ,لال فال الزنا ،ائ  ,لال فال الزنا !
قال حد يسممه ،وصل لدرجة إ ,وسط الصحابة ّ
يا نهار طبيض! تخيل! را هر لما فى قلاه هر ه اللال فال قلاه ،هال ه الحييية ،حصل إيده ندىكلم فدال المرقدف ه يدا
إخرانال إ ,هاء اهلل بمد كده.
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فكرل الارنارب
ولكد طنددا عددايز طقددري لكددم تددانال فكددرل الارنددارب افددى لددال قلاددك ،طنددا عددايزك ت ددى لددال قلاددك ،لددر ععدددك قصددة تربددة ليددك
حاس د

إنهددا فمد ادال هى يددد اللددال يسددممها ..قرلهددا ،لددر ععدددك رشددكلة فددال الممصددية فددال الراق د اللددال إحعددا عايشددي فيدده

رشاكل الشااخ را بي الىران

بارتال ،و ب بارتال ،والاري بارتال ،والدرايف بارتال ،والري بارتال األل دا اللدال رمكد

العددات تيمددد تسددم هددر بييددري إيدده ،إيدده الكددالم ه ! وطكيددد الشددااخ عددارفي الكددالم ه ،الشددااخ عددارفي هد ا الكددالم
اآل ،,وعارفي كدل كلمدة رد الكدالم بىددي علدن إيده ،يمعدال إخدرانال وطحادابال صد يري  ،كادار عدايزي ن دى قلربعدا لدامض،
ونىكلم ونشرف نرصل لربعا ازاي عايزي افى لال قلاك تاين ررسرعة رشاكل الىربة.
عياات الىربة إيه
"فال اقدْىحم الْمياة" الالد 11:إيه المياة اللال بيعك وبي الىربة
حايد قلاددال طنددا عددايزك تمددرف ،طنددا عددايزك لرقد تجيد ورقددة تكىد عليهددا الد ن اللددال بيعددك وبددي ربعددا ،طنددا باعمددل
ذنرخ كىير

 ..فيه ذن رعهم إن عارف إنك لر إن ساىه تسي كل حاجة ،إنك لدر سداىه هدر ه فم ادال اللدال

بيعك وبي ربعا ،هر ه اللدال رابطدك بالممصدية وبايادة الممصدية ،اكىاده كدده ..اكىاده واقطد حىدة رد الررقدة اللدال الد ن
ه اتكى فيها ،طهه ركىرخ ال ن

ه بع  ،ركىرخ ال ن

ه رخدرات ،ركىرخ الد ن

ه فدرا ،,ركىدرخ الد ن

ه صحاة ،طياا راكدا ,ارسدك الررقدة ي ،الررقدة ي جدزء رد صدحي ىك ،الررقدة ي واند واقدف لرقد يدرم اليياردة
لرقد وتعممد  ،إند واقدف يدرم الييارددة بالررقدة ي وقددارك وفددد

وقددارك الجعدة ونميمهدا لددر الررقدة كعد خلد
المىيددي رايد لربعددا ،ربعددا بييددري لهددم إنددال ر ه
ان عددعهم فهددل طنددىم راضددر ,ععددال اللددال بيعددك وبددي الرق ددة ي الررقددة ي،
الررقة اللال ان واقف بيها يرم الييارة والعار طهال تسمر لر ارتمي فيها ياين بسا الررقة ي.
حاي قلاال زم تمرف إيه المياة اللال بيعك وبي ربعا ،عايزي فدال الارندارب ه بدإذ ,اهلل سداحانه وتمدالن عدايزي نمدرف
يا إخرانال إن ساك ليه زم تدىكلم ،زم ت دى قلادك ،كدل واحدد رععدا جدراه خد ّراج ،الخد ّراج ه فيده صدديد ،آه لمدا
الخراج ه ْيطلد صدديد بد هىدرو  ،هدىح إندك تمافيد ألوي ردرل فدال حياتدك ،الصدديد يطلد ولكد
هى ى
الخراجّ ،
ّ
بمدها إن هىاين إنسا ,هد ي  ،هىايدال اند خدال

عرفىدال برييدك ،الىربدة يدا جماعدة الىائد تايده رد

عدارف يممدل

فمال وهييدر وّ أل وهيمي حيال فرا ,وّ ا لىدزام حاجدة جميلدة ولدر جميلدة يميشدها ازاي
إيه وهيسي طصحابه ا
ويادط ازاي ويىخلي ر ال نرخ اللال هر فيها ازاي يممل إيه تايه ،تماا ،,عايز حد ياخد بإيدده ،عدايز حدد يمسدك
إيده ويرصله خطرل بخطرل فال الطريق إلن اهلل ساحانه وتمالن.
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جراك
زم ت ى قلاك وتيري اللال ّ
يمعال يا إخرانال ..طنا باحداوي إ ,احعدا نايدن طصدحاخ ،إ ,احعدا نايدن طصددقاء وإ ,احعدا نىراصدل رد بمدض ،ردا تخداف
رعال احعا طصحاخ واخرات وطرحم نات بامض ،وطكير نات هىيددر بمدض ،وطكيدر ندات بدإذ ,اهلل سداحانه وتمدالن هىمدي
بمض فال بريق الهداية ،عشا ,كده طنا عايزك ت ى لال قلادك ،إند سداك ليده سديدنا حع لدة ..عدارف سديدنا حع لدة
األسيدي واقف فال الطريق ،وسيدنا طبر بكر راهال ليداه بيمديط ،واقدف فدال الطريدق ياكدال ليده ندافق حع لدة ،طندا ععددي
رشكلة ،طنا ععدي رشكلة ور
طسك خال

قا ر إ ,طنا طفى قلاال ليها وراقلىهاب لحدد ،بد

طندا وصدل لدرجدة ردا عددت

قدا ر

طنا هان جر طنا رعافق ،سيدنا طبر بكر الصديق حع لة بيميط..

إن ررل عيط بسا رشكلىك ،إن ررل عيطىال بسا إحساسك إنك ريصرل فال عالقىك بداهلل ،إند ردرل عيطد
بسا رشكلىك بمالقىك باهلل ،بيميط بالدررو..
ييددري حع لددة" :لييعددال طبددر بكددر فيدداي :كيددف طند يددا حع لددة قدداي قلد  :نددافق حع لددة قدداي :سدداحا ,اهلل! رددا تيددري "
حع لددة نافيد ليدده "قدداي قلد  :نكددر ,ععددد رسددري اهلل صددلن اهلل عليدده وسددلم يد كرنا بالعددار والجعددة حىددن كأنددا رطي عددي
كييرا"
فإذا خرجعا ر ععد رسري اهلل صلن اهلل عليه وسلم  ،عافسعا األزواج واألو والضيمات فعسيعا ا
طنا بابين ععد العاال عليه الصالل والسالم إيمانال فال السماء باروح الدنيا بدأ قال حالدة قلادال اخىل د علدن الحالدة اللدال
طنا فيها ر العاال عليه الصالل والسالم ،ياين طنا رعافق" ..قاي طبر بكر :فراهلل إندا لعليدن ريدل هد ا" يمعدال إندال ألجدد ردا
تجد ،بي ن ى قلاعا لمدي

بيد نكلدم ردي

حد طتراصل رماه ،را هر زم حد يح

بال وطح

بيد نيدري رشدكلىعا لمدي

زم حدد طقدري لده رشدكلىال ،ردا هدر زم

بيده ،زم حدد يحاعدال بجدد وبيخداف علدال بجدد ،ويىمعدن لدال الخيدر

بجددد ،وقليددا ,علددن طي رشددكلة فددال حيدداتال بجددد ،ورسددىمد يسدداعدنال علددن قددد رددا ييدددر بجددد ،طروح لدده وطحكددال لدده
رشكلىال ،بي نممل إيه هلم بعا إلن رسدري اهلل صدلن اهلل عليده وسدلم ،سديدنا حع لدة وسديدنا طبدر بكدر يروحدرا للعادال
عليه الصالل والسالم ،يروحرا لرسري اهلل صلن اهلل عليه وسلم ،لما يروحرا للعاال يحصل إيه يا إخرانال
"فانطلي طنا وطبر بكر ،حىن خلعا علن رسري اهلل صلن اهلل عليه وسلم قل نافق حع لة يا رسري اهلل! فيداي رسدري
اهلل صلن اهلل عليه وسدلم :وردا ذاك قلد  :يدا رسدري اهلل! نكدر ,ععددك تد كرنا بالعدار والجعدة حىدن كأندا رطي عدي فدإذا
كييرا فياي رسدري اهلل صدلن اهلل عليده وسدلم :والد ي ن سدال
خرجعا ر ععدك عافسعا األزواج واألو والضيمات نسيعا ا

بيده إ ,لر تدورر ,علن را تكرنر ,ععدي وفال ال كر لصافحىكم المالئكة علن فرهكم وفال برقكم ولكد يدا حع لدة
ساعة وساعة ثالث ررات " صحي رسلم
حع لة لما فى قلاه اكىشف المشكلة بىصرر ثانال ،وهاف حدل للمشدكلة ثدانال ،وقددر يمدرف فم ادال ازاي يدراز ,ردا بدي
الدنيا ورا بي الدي فال حياته لما فى قلاه وقاي المشكلة.
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يا جماعة! إحعا عايزي يمعال لرق بإذ ,اهلل ساحانه وتمالن نصل لمادط إنك زم ت ى قلاك ،وإنك زم تيدري اللدال
جراك ،وإنك زم را تخاف

وإنك إن

زم ياين ععدك رشكلة وتحلها ،إيه المشكلة إيه اليضية

يمعددال طحددد إخرانعددا كددا ,ععددده رشددكلة كايددرل سدداحا ,اهلل الم دديم ،فراحددد بييددري لدده يمعددال بكلم دة فيهددا إيدده طنددا ععدددي
رشكلة وبأحلها إيه اللال يخجل فال كده وإيه اللال يضايق فال كده وإيه اللال يزعدل فدال كدده وإيده اللدال يحرجعدال فدال
كده

زم نحل رشاكلعا يدا جماعدة ،وإ الصدديد لدر اتكدىم ..الصدديد لدر اتكدىم هيممدل رشداكل ج ّدره الجسدم ،يممدل

جره اليل يا جماعة! تخيلدرا لدر احعدا لرقد سدممعا إ ,فيده رجمرعدة بلمد علدن
جره اليل  ،الهمرم اللال ّ
رشاكل ّ
السد المالال ،رجمرعة ر الشااخ..
المشكلة إ ,كل واحد هايف ن سه كري
الشيخ :فيه اتصاي رمانا
المىصلة :السالم عليكم
خيرا يا طخىال
طهال ا
الشيخ :عليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته ا
وسهال ،ا
المىصلة :رماك طم جمانة ر الياهرل
الشيخ :ر الياهرل ،تشرفعا يا طخىال ..ات ضلال يا طخىال ..افىحال قلاك
طهال بحضرتك ،واهلل يا هيخ حازم طنا عجاعال ج ادا اللال حضرتك قلىده لرقد اللدال هدر الصدديد لمدا بيىكدىم
المىصلة :ا

بيممدل رشداكل فدال الجسدم كىيدر ،ولعسدف يمعدال المشدكلة إنده هددر يمعدال كدل بعدال آ م فدال الددنيا بيايدن جدراه حد ربعددا
رهما كا ,بميدد عد ربعدا بد المشدكلة تايدن فدال ا را ل ،طو فدال إ ,بعدال آ م ييددر يى لد علدن اللدال هدر عدايزه ويي ّدرخ
ر ربعا ويى ل علن طبماعه والحاجات ي...
الشيخ :إن ععدك كام سعة يا طم جمانة
المىصلة :ثمانية وعشري
الشيخ :ثمانية وعشري سعة يمعال هابة ص يرل
المىصلة :آه ب
الشيخ :بي إن

باما هر اللال خالنال طبىدي طبي للدنيا بشكل رخىلف
رىزوجة وععدي طب اي و ه ا
لرق رشكلىك إيه يمعال فيه رشكلة رميعة فال الىربة وّ فيه تجربة عايزه تحكيها

بامدا رد
المىصددلة :هددال المشددكلة إ ,طنددا ا

عايشددة زي رددا عددايزه طعددي  ،طو يمعددال رد

بارضددال ربعددا بالشدكل اللددال طنددا

عددايزاه ،وحاسدده إندده يايددن هددر ه الص د اللددال يرضدديعال ويسددمدنال ويخليعددال طنددام ررتاحددة رطمعددة بالليددل والحاجددات ي
يمعال...
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الشيخ :إن رحجاة يا طم جمانة
رحجاددة ،واهلل طنددا ن سددال ،يمعددال طنددا ن سددال ..يمعددال طنددا جي د فددال فىددرل كددده حسددي إندده فددال حيدداتال

المىصددلة :أل ر د

حاجات كىير طوي عايزه تىصل  ،فيمدت فكرت فيها وعمل ورقة حاجات تح بمضيها كأنهدا هدرم وورك طو واجد
ريال بمد ردل رميعة طنا حيي رعها ط إيه...
زم هأعمل رعه كل يرم حاجة ،وطهرف طنا ا
ريال وان طص ر ر كدده قادل الدزواج كعد بىروحدال ندرا ي رميعدة فدال اليداهرل طو ليدك
الشيخ :إن ليك عالقة ..يمعال ا
ريال ..بالجر ه طو بالراق ه
عالقة ا
المىصلة:

أل ..خالي بالمك

علن فكرل طنا يمك حاسة بحاجة يرياة جدا ،يمعال ر

هيخ يمعال ييدر ييرلهالال ،طنا سداعات بدأح

طكىددر رد اللددال طنددا فيدده ،يمعددال حضدرتك فدداهم قصدددي يمعددال طنددا رددا بدأخرج
طحىك بالعات ..رحىشمة ج ادا فال ر هري ،را بأتكلم

بأحاوي طبين هريرل ساعات را بأعرف ..

عارفة طقرلهدا ازاي

إ ,طندا رد كىدر ردا طندا حيداتال ردا فيهداب ذندرخ رد

زم

قيدة افمدة تددفمعال

رد الايد طبد ادا يمعددال نددا ارا ..رددا بدأحا

علن حد طبد ادا ،بدأكره العميمدة جد ادا ،بيادة ألقصدن رجدة يمعدال

الشيخ :إن ن سك تيابلال ربعا ساحانه وتمالن ر طرهات المؤرعي
يمعال ان بىيرلال إنك إنسانة كريسة وبياة وكل حاجة ،ولك إن ر

رحجاة ي رشكلة ععدك.

المىصلة :آه
إن رسىمدل تيابلال ربعا كده
الشدديخ :إحعددا لرقد ععدددنا رشددكلة فددال المجىم د اسددمها طنددا كددده كددري  ،طن دا كددده كددري  ،طنددا إنسددا ,كددري
وبددريء ورددا ب دأعمل

رشدداكل ،ونيىددال بدداهرل وبريا دة تجدداه العددات ،وطخالقددال كريسددة ورددا ظلمددى

والمشكلة كلها لرق إنعا يمك يكر ,فال حياتال بمض المماصدال ،المماصدال ي رد

حددد ،رددا آذت د

وبي د
حددد،

صد يرل يدا إخدرانال فدال حياتعدا،

إن تىمعال إ ,إند تيدابلال ربعدا كدده يمعدال إند جداهزل تيدابلال ربعدا الليلدة يمعدال إند راسدربة إندك ت ضدلال كدده وّ
تيربال ر ربعا طكير وّ ن سك ترضال ربعا طكير ساحانه وتمالن
ن سك تايال طحس و ن سك ّ
باما طم جمانة يا إخرانال! يمعال هابة ر الشابات الص يري وإ ,كاند رىزوجدة رد بعدات اليداهرل ،يمعدال هدال رشدكلىها
ايمدا يمعدال رمكد الاعدات اللدال
هال كريسة فال كل حاجة طخال وسدلرك و ...و ...و ي تايدن ا
هال إيه ،إّ ,
لرق إّ ,

هم فال باية اقىصدا ية عاليدة هدرية ،طخالقيادا عاليدة ولكد إيده المشدكلة ه ّدال برحدة الدرات ي قضدية يمعدال زي ردا قداي
ّ
بمدض الدددعال كدده رددا هدال المحىشددمة رد ييددر برحددة رات  %09رحجادة! إ بيددن نيدري للرجالددة إند رحجد وييددر

رحج  ،وهر الراجل كما ,ليه عررل هر رحج طو يير رحج  ،يا إخرانال ي ربعا ر كده..
إن

زم تيف وتسأي ن سك ،و زم تي ال وتسألال ن سك ،طنا لرق جايز طنزي تح الىراخ طتسأي ر الملكي ،
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طنددا ن سددال طقابددل ربعددا كددده ،طنددا الرضد اللددال طنددا فيدده طحسد حاجددة طقدددر طقدددرها لربعددا ،طنددا فددال الدددنيا جاد آخددري وطنددا
بارىح عشا ,آخ هها ل الكلية جا آخري ،وطندا باتداجر جاد آخدري ،وطندا باخىدار زوج وإند تخىدار زوجدة جاد
آخرك ،بي وإن بين بىيدم لربعا اللال تيدر عليه جا آخرك وّ أل
يددا إخددرانال ..عددايزي يمعددال لرق د ندددخل فددال نيطددة إ ,لددر سددممعا إ ,رجمرعددة ر د الشددااخ بلمددرا علددن السددد المددالال
ونيددىهم رد

وحشددة و حاجددة ،بد كددل واحددد راسددك فددات وقاعدددي يكسددروا فددال السددد المددالال ،قاعدددي يكسددروا فددال

الخرسددانة ،قاعدددي يكسددروا فددال السددد المددالال هيحصددل إيدده الدددنيا كلهددا تىيل د  ،وي هيضدديمرنا وي هيمرترنددا وي
هي رقرا رصر كلها ،خطر علن األر اليررال ،الجي

هيىحرك ،الير الشدماية هىىحدرك ليده هيمرترندا لدر سداعاهم ،طندا

عايز طقري لكم واقد الشدااخ لرقد لدر اتسداخ هيضديمعا يدا جماعدة ،واقد الشدااخ فدال العدرا ي ،فدال الالرتدرث ،فدال
اليعددرات ،فددال رراق د الع د  ،فددال الشددات واحعددا قاعدددي

لرق د ف دال ررضددا ,والعددات بىصددلال ت دراوي ولسدده جايدده ،فددال

الجارمات ،فال الشرارو فال المصايف ،فال الشرابئ ،فال راريعدا ،فدال هدرم ،فدال السداحل ،واقد الشدااخ طصدا خطيدر
يا إخرانال! خطر علن األر اليررال.
زم تخىاري الزوج الصال
المىصلة :السالم عليكم
الشيخ :عليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته ..طهالا وسهالا
المىصلة :كىرر بمد إذ ,حضرتك ،طنا كا ,فيه رشكلة ععدي ،ون سال حضرتك تر علال وتالقال لها حل
الشيخ :بي إن رعي
المىصلة :طنا ر بررسميد
الشيخ :ععدك كام سعة
المىصلة09 :سعة يا كىرر
الشيخ 09 :سعة ص يرل بي ات ضلال إيه المشكلة
المىصددلة :المشددكلة يددا كىددرر إنددال رىابمددة حضدرتك رد السددعة اللددال فاتد رد طوي "عددارفي يددا هددااخ" والىزرد فمد ادال،

وسمم كالم حضرتك بالحرف ،كل حلية كع تيرلها كع بان ها ،ب

اتخطا وخطياال رىددي إلدن حدد ردا ،بد

إحعا طهلعا ...إحعا ر عيلة واحدل ،وطهلعا رصممي إنعا نممل فرح يير إسالرال.
الشيخ :طيره طيره يا طخىال ربعا ياارك فيك.
هر لرق يا جماعة يمعال إيه "لي ْسأي الصا قي عد ْ صد ْدقه ْم " األحدزاخ  8:يمعدال إحعدا عدايزي نكمدل رد األوي إلدن
اآلخر ر ربعا ،يمعال زوجة ررسن ذكرت فال اليرآ ,الكريم كىير ج ادا ،ذكرت فال سررل اليصي ،وفال سررل به
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ذكرت فال سررل العمل ،ذكرت ليه أل ,هال عمل حاجة واحدل عارفي هال إيه
اخىددارت زوج صددال  ،اخىددارت إنسددا ,يميعهددا علددن باعددة ربعددا سدداحانه وتمددالن ،ريدم إ ,ررسددن كددا ,فييددر وجدداي رطددار ،
وجداي رهدد ولكد اخىيارهددا نسددا ,صدال  ،ف ديا بعددات يدا كددل واحددل قاعدددل قدددارال لرقد سددعها رد طوي  11و18
و 09و 02و 02و 02و 01لسدده ر دا اتجددرزت

ان د طكاددر عاددا ل لددك لرق د بمددد صددالل ال ريضددة وال ددرائض بىاع دة

الدي إنك تخىاري زوج صال أل ,ه يا إرا اللال هيزقك ليدام ..يا إرا اللال هيرجمك لررا فالزم تخىداري زوج صدال ،
و زم تايدال صدداردل ت يريدده لدر ععددده سدعّة عددايزه تى يدر ت يريدده ،تحييدده تخليده يسددم  ،تخليدده ييدرط ،تشدجميه إند لددك تددأثير
كاير ج ادا عليه ،وإن لك تأثير كاير ج ادا علن زوجىك ..زوجدة المسدىيال طو اللدال إند عاقدد عليهدا ،ي عادا تكم يدا
بعات ي طكار عاا ل ليكم فدال الددنيا لرقد بمدد ال درائض األساسدية فدال الددي إندك تخىداري إنسدا ,صدال  ،تخىداري

زوج صال ..
زم نىرجم رسائل ربعا ليعا
علشا ,كده يا جماعة الىربة يا إخرانال ..الىربة قرار جريء ج ادا قرار فال ياية الجرطل ولك

زم يىاخد فدال الدزر اللدال

إحعا فيه ه ،عارفي اهلل يرحمها هالدة فدؤا اهلل يرحمهدا كىيدر رعدا ي ىكرهدا رميلدة رد الممديالت هالدة فدؤا نشدأت نشدأل
يعية ،نشأل يعية عالية كريسة ولك كا ,جراهدا وازو للددي  ،ووازو للشدهرل ،وللىلي زيدر ،,ولعضدراء واتمرفد بسدرعة

والص دراو ه جراهددا علددن بددري ،ورددرل ر د الم درات وهددال بىرلددد طخدددت بلددق صددعاعال ثددالث طيددام ترلي دد رددافي

حصددل

انسددا فددال ععدق الددرحم ،كاند هىمدرت فيهددا ،بمدددها جالهدا نزيددف هددديد جد ادا كاند هىمددرت طسدااخ ورا بمددض بمدددها
اضطروا ي ىحرا لها قيصري و ل قيصرية ،قمدت طسارو بمدها فال المسىش ن فال حالة صماة ج ادا..

وبدطت ت كر ر ن سها طترخ وّ را طترب طسي عالم ال وّ را اسيارب طنا صد وّ يلدط طندا يع د طقابدل ربعدا
دررم فددال الرجددل اليمددي  ،يكىشد را إ ,فيده جلطددة فددال
كددده وّ أل وهد ّدال جايده تخددرج فددال يددرم ردا اخدددت قدرار يحصددل تد ّ
الرجل اليمي ورحىاجة إنها تيمد ردل تانية فال المسىش ن..

تادط ت كر تانال ر ن سها طنا ص وّ يلط المشاكل اللال ورا بمض ي رسالة لال ر ربعا وّ أل
ياردا جالددك رسددائل ر د ربعددا وان د رد

عددارف تىرجمهددا ،يارددا جال دك رسددائل ر د ربعددا وان د رد

عارفددة تىرجميهددا زم

نىرجم رسائل ربعا.
ل اية لرق ر

قدا رل تاخد قدرار ،رد

قدا رل تاخد قدرار إنهدا تسدي المدالم بىاعهدا ه ،قدرار الىربدة قدرار قدري ،قدرار

فمال الجعة.
جرئ يا جماعة عايز واحد قري هاري ا
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وتادددط تددرو رد الجلطددة اللددن هد ّدال فيهددا ،الجلطددة اللدال فددال الرجددل اليمددي  ..اليددرم اللدال خارجدة فيدده رد الجلطددة ي اجدأوا
بىررم فال الرجل الشماي طهد وطخطر ،جلطة تانية فال الرجل الىانية ولك المرل ي تدأثر عليهدا تدأثر هدديد جد ادا ،وتدأثر

عليها صحياا تأثر هديد ج ادا وكا ,المرضرو فال ياية الخطررل فال الرق

ه لدرجة إنها فال ررل ر المرات طصيا

ب ياربة كل اللال حراليها حسارها رات ..
اللددال وقددف يصددلال ،واللددن وق د تمدديط ،واللددال قدداي لهددا قددرلال إلدده إ اهلل قاددل رددا تددروح فددال ال ياربددة ي آخددر كلمددة
وهال فال ال ياربة فكرت طنا هاقابل ربعا كده ! طنا هانزي قادري كدده ! طندا هدانزي تحد الىدراخ كدده ! طندا
سممىها كأنها ّ

هاتحاس د كددده ! هاقابددل ربعددا ازاي ! ر د

ه ركددانال ،و ي حيدداتال ،و ه المكددا ,اللددال ربعددا يرضددن ععددال فيدده..

هاقابل ربعا ازاي وهاقري له إيه ! وتاخد اليرار وهدال بىصدحن رد ال ياربدة تصدحن تالقدال اللدال بيمديط ،واللدال بيصدلال،
كله واقف راهرر ر

عارف يممل إيه

وتاخد اليرار قال ردا تخدرج رد المسىشد ن إنهدا يمكد ترجد تدانال لحيدال ال د وتملد ط ,هالدة فدؤا المميلدة راتد
وهالة فؤا ا نسانة الجديدل رالهاب طي عالقة بالىمييل طخدت ه ا اليرار يا إخرانال طخدت ه ا اليرار الجريء..
تمابال المخدرات ر طصم المماصال
الشيخ  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
المىصل :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته
وسهال ري رمايا
اهال ا
الشيخ  :ا
المىصل :رحمد ر المعصررل طنا ععدي  02سعة
الشيخ  :ات ضل يا حاياال  ..ععدك قصة طو رشكلة فض ض
المىصل  :طنا ععدي قصة كايرل ر المخدرات
الشيخ :ر المخدرات
المىصل :طيره ر المخدرات
بي تيدر فال خم

قايق تيري لعا رخىصر اليصة

المىصددل :رخىصددر اليصددة إ ,طنددا ررلددر كددري  ،الصدحاة واللمدة والكددالم ه كلدده خالنددال فددال بريددق المخدددرات كىيددر،
اليصة اللال طثرت فال إ ,والدي كا ,فال المسىش ال وطنا رح طهرخ رخدرات
الشيخ  :والدك فال المسىش ن وان بىشرخ رخدرات
المىصل  :آه كا ,فال المسىش ن ورح طهرخ رخدرات ،ووالدي كا ,بيمرت فدي كان طكار قصة طثرت فال
الشيخ :بي يا رحمد طسألك طسالة صريحة وراتزعل

رعال

المىصل :ات ضل
الشيخ :ردي إيدك علن فلرت والدك طو والدتك طو فلرت حد
المىصل  :كىير لدرجة إنال قلىلهم خارا حاجىكم ععال راتسارب حاجة قدارال
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الشيخ  :يمعال المخدرات خليىك تسر طقرخ العات إليك يا رحمد ،بي طسألك سؤاي تانال يدا رحمدد إيده الخسدائر
اللال خسرتها فال حياتك – طكار رمصية بىجي خسائر المخدرات -إيه الخسائر
المىصددل :طنددا خسددرت حيدداتال كلهددا بسددا المخدددرات ،عالقىددال بددأهلال وبربعددا وبالعددات وبكددل حاجدة إ ,طنددا كعد بدابين
طساسا فال المجىم  ،إ ,طنا لما ط خل بي حد ر قراياال العات بىخاف رعدال ،لدرجدة إندال راعددت
راهال رعارذ ا

قدا ر

ط خل ععد حد..

الشيخ :كله خايف رعك
المىصل :آه كله خايف رعال حيييال
الشيخ :وكله رافضك ،راكعى

حاس

تمارا وه
المىصل :كع رهد ا

إنك رهد ر ربعا إ ,ربعا يماقاك باللال إن فيه فال طي وق

المرت بميعال ك ا ررل

الشيخ :وان بىشرخ
المىصل :آه

الشيخ :ليك حد صاحاك رات وهر بيشرخ
المىصل :آه لال واحد رات وهر قاعد رمانا
الشيخ :كع إن رماه
المىصل :آه كع رماه
الشيخ :عملىرا إيه لما رات
المىصل :إحعا ساعاه ورشيعا
الشيخ :هربىرا وساىره را طخدتهرب المسىش ال حىن يمك يكر ,لسه را رات
المىصل  :أل ألنه كا ,بيي رععا
الشيخ  :بي يا رحمد إيه نيطة الىحري فال حياتك يا حاي قلاال
المىصل :نيطة الىحري فال حياتال ليي ن سال طنا ر

عداي  ..عداي

رددفر ,بالحيدا فاددطت طقدرخ رد ربعدا هدرية طندا

باكلمددك بكددل طرانددة حاولد إ ,طنددا قاددل كددده طتددرخ كد ا رددرل وراقدددرت  ،لمددا عزرد فمد ادال ورد جرايددا ربعددا وقددف رمايددا

وسهل لال بر كىير وقدرت الحمد هلل وطهلال وق را رمايا ورا اتخلرب ععال
الشيخ :بي إن اتمالج فال ركا ,يا رحمد و ان بطل لرحدك
المىصل :اتمالج فال ركا ,وتيريااا كا ,آخر ورث ر فلرسال باضيمه

خيرا يا رحمد ربعا ياارك فيك.
الشيخ :جزاك اهلل ا

هااخ المخدرات يا جماعة لهم حيدال تانيدة خدالي ،هدااخ المخددرات ه بي در رد المخددرات كدل وظي ىده يجيد
فلددرت ازاي بيسددر  ،فدديهم نددات بييىلددرا آبدداءهم ،فدديهم نددات بيرتكاددرا جدرائم قاتلددة ،جدرائم بشددمة ،جددرائم رهياددة ،فدديهم
نددات بيىخلددرا ع د آ ريددىهم ،بىدداو المخدددرات ه رحطددم بيخسددر رراتدده لددر رىجددرز ،بيخسددر طبددره وطردده لددر إنسددا ,ر د
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك

( صفحة  9من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

رىجددرز بيخسددر حياتدده ،بيخسددر هددها ته ،بيىحددري لحطددام إنسددا ,فمد طصددم الد نرخ اللددال رمكد حددد يىمارددل رماهددا
ذن المخدرات.
الحل هر الدعاء
المىصلة  :السالم عليكم
الشيخ :وعليك السالم ات ضلال ععدك رشكلة طو قصة
المىصلة :آه كع عايزه طلا

العياخ واخراتال رمىرضي ج ادا ..

الشيخ :وقدرتال تلاسيه وّ أل
المىصلة:آه وا عيلال ربعا يياىعال

الشيخ :تيرلال إيه للال ن سهم يلاسرا العياخ وطهلهم رانميعهم
المىصلة :طقري لهم ا عرا ،الدعاء واهلل يا كىرر حازم الدعاء ،طصد اهلل يصدقك
الشيخ :يمعال الحل هر الدعاء رسالة لكل واحدل ن سها تلا

العياخ الحل هر الدعاء

المىصلة :واهلل الم يم يا كىرر حازم إن ييرت فال حياتال حاجدات كىيدر وخليىعدال ط ور علدن الدزوج الصدال فم ادال ربعدا

ياارك لك فال علمك وفال عملك
الشيخ :ربعا ياارك فيك

رشاكل الىربة كىير قري يا جماعدة رشداكل الىربدة كىيدر جد ادا والمماصدال رسديطرل عليعدا سديطرل رهيادة يمعدال انىدرا لرقد
فال ر ات يمعال لمدا ربعدا ييدري " فدأْذنرا بح ْدر ه
خ َرد اللدده ورسدرله" الايدرل 010 :ي رمصدية تخيدل لدر طرريكدا قالد إنهدا

ه دىمل الح ددرخ علددن رص ددر وفرجاع ددا بددالارارج الحربي ددة ف ددال المحدديط ورىجهد ده ليعددا ورا ددات السد د راهددية ف ددال الطري ددق
الطددائرات المدراج بىممددل اسددىطالو وترج د تددانال ،تخيلددرا رعاعددا هيايددن هددكله إيدده طرريكددا طعلعد الحددرخ عليعددا تخيددل
الرع هكله إيه الياعدل المسكرية هىعطلق رعها الطائرات عليعا..

بي لر اهلل طعل الحرخ عليعا تخيلرا بسا رمصية واحددل رعىشدرل وراليده الددنيا عليعدا ربعدا قداي " فدأْذنرا بح ْدر ه
خ َرد

اللده ورسرله" الايرل 010 :رمصية الربا ..بي وكل المماصال اللال إحعا بعمملها ،وكل الحرخ اللال إحعدا بعمملهدا ،وكدل
المماصال ي حرخ علن اهلل..
يا إخرانال إحعا فال وض رهي  ،إحعا فال وض خطيدر يدا جماعدة ،طندا عدايز كدل واحدد ردعكم يمدي

فدال خطدررل اليضدية

اللال إحعا فيها لرق ..
زم نمل الحرخ علن الممصية
يمعال طحد الشااخ كا ,هاف رؤيدة إنده اخدل الميدابر طو إ ,إحعدا اخلدي الميدابر رد بمدض قاعددي ن دى الىدرخ علدن
الشااخ اللال جره ،تربة ن ىحها نالقال هاخ رات ،وتربة هاخ نالقيه بيحىضر حاوي يعيد ه ،فم ادال كدده سديل المماصدال
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رد كىددر المماصددال وفيده واحددد بيحىضددر وعددايز حددد يعيد ه إحعددا لرقد فددال ررحلددة إعددال ,حالددة بددرارئ رد طجددل إنيدداذ
المجىم

زم تمل حالة برارئ ،كل رمصية فدال المجىمد تهديدد ليعدا يدا جماعدة كدا ,كدل نادال رد األنايداء بييدف قددام

قرره ييري لهم ط تىير ,إنىرا ر

عارفي الممصية بىر ي في ! وبىعزي عليكم إيه! وبىزيل نمم هكلها إيه!

وبىجي خسائر فا حة ازاي! ه ي  ،بكل رمصية عصيعاها ولر بمد رائة سعة ر ارتكابها..
علشددا ,كددده إحعددا عددارلي

لرق د بالضدداط زي س د يعة السددالم  08لمددا يرق د في ده نددات رات د علددن بددري وفي ده نددات

رسددك طبددرا فضددل يددرم واثعددي فددال الميّده رسددىعية طي بيددارل تيج دال تمدددلها بددر نجددال ،الشددااخ لرق د كددده يددا
جماعددة األرددة لرقد كددده ،إحعددا كددده كددل واحددد فيعددا رسددىعال إ ,حددد ييجددال يمدلدده بددر نجددال رسددىعال إ ,حاجدة تعيد ه

رسىعال حاجة تعىشله ر اللال هر فيه عايزي نراجه قضية الممصية فال المجىم  ،عايزي الارنارب ه يايدن حدرخ علدن
الممصية فال المجىم حرخ حييية..
طصال فكرل الارنارب إ ,ر قصي الىدائاي نددي طردل لكدل هداخ هدايف إنده راييددرب
انىرا عارفي فكرل الارنارب إيه ا
يىددرخ ،وراييدددرب يسددي  ،ور د رىخيددل الحيددال بدددو ,الممصددية ي طنددا يمك د طعددي بدددو ,فالنددة ،طنددا يمك د
طعددي

بدددو ,فددال ،,طنددا ردا اقدددرب طعدي

بدددو ,اليعددرات والكلياددات ،ردا اقدددرب طعددي

طنددا ال درا ,هييىلعددال لددر سدا

الصحاة اللال طنا فيها ..
زم نعشر قضية الىربة
كددل ه و ْهدم يددا جماعددة كددل ه و ْهدم إ ,الشدديطا ,يهيدئ لددك إ ,الممصددية ي راتيدددرب تسددياها وإ ,حياتددك رد ييرهددا

رسدىحيلة وتكىشدف فددال العهايدة إنهدا حىددة هدل واتررددن ..سدا عليدك الدددنيا وخدال

عدايزي نراجدده الممصدية ،عددايزي

ياين فيه حرخ علن الممصية الكالم اللدال طندا باقرلده ه والارندارب اللدال طندا باقرلده ه الارندارب ه كدا ,هيسدممره األردة
رليار وطربممائة رليدر ,لدر سدممه رليدر ,لسده رليدار وثالثمائدة وتسدمة وتسدمي رليدر ,راسدممهرب يايدن فيده فدر بدي إ,
واحد ييري الحق وفيه نات تعشر الحق..
إن

زم تعشر قضية الىربة ،زم تعشري فال وسط صداحااتك قضدية الىربدة زم يدا جماعدة زم يكدر ,ليعدا جهدد فمداي

وحيييال نشرف إحعا نممل إيه ر طجل اهلل ساحانه وتمالن ،ألجدل إ ,ربعدا رايمصداب فدال المجىمد اللدال إحعدا عايشدي
فيه ،يمعال الحييية فيه طفكار كىير ج ادا ،وطفكار كىير عايزي نىعاولها ،طفكار كىير..

طنددا كعد رمدداكم لرقد قصددة تربددة المميلددة هالددة فددؤا اهلل يرحمهددا طوي رددا قالد هالددة فددؤا ا نسددانة الجديدددل خددال
المميلة رات  ،حاولرا إنهم يض طرا عليها فال ا نىاج وكده ،ردافي

فايددل خدال

عرفد إنهدا إ ,هداء اهلل تكدر ,هدال

اللال فازت..
وبمدددها بأقددل ر د سددعىي تيريااددا طصدديا بسددربا ,اهلل يرحمهددا وترفاهددا اهلل  -سدداحانه وتمددالن  -يمعددال ب ضددل ورعددة اهلل

رات بمد را تاب  ،ي لر كان يمعال لر حد كا ,عاصال ونزي قال را يىدرخ كعدا هعيدري إيده كدا ,حصدل إيده زي ردا
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كعا بعىكلم العهار ه فال اقالعال يارخ قاتل المائة لر كا ,اتأخر يرم واحد فال الىربة كدا ,ندزي الىربدة اتحاسد علدن رائدة
واحد قىلهم كا ,نزي الىربة اتحاس علن طلف ررل زنن فيها ،كا ,نزي الىربدة اتحاسد علدن راليدي رداي حدرام كلهدم،
كددا ,نددزي الىربددة اتحاسد علددن ظلددم عاددا ط إيدده علددن رماصدال ط إيدده إند رد
زم ت هددم كددده وإند
هعيدر نمي

ر

زم ت همددال كددده ،رد

هىيدددر تدددف فددراتير رمصدديىك إند

هعيدددر ندددف فددراتير الممصددية بىاعىعددا ،رد

هعيدددر نسددد ال ددراتير ي،

حىن رهد ي إ ,فال طي لح ة تعزي عيربة ذن  ..بي ليه ليه نخلال حياتعا فدال خطدر يدا جماعدة

زم نراجه قضية الممصية فال حياتعا ،و زم نيف رماها وق ة حيييية..
بامدا فكددرل الارنددارب بىىضد كددل رددا ندددخل طكىدر فددال الارنددارب فكدرل الارنددارب بىىضد طكىددر ،زي ردا بداقري لكددم الشدداخ
ا
اللال خل علن رسري اهلل صلن اهلل عليه وسلم قاي له يا رسري اهلل ائ  ,لال فدال الزندا ،الصدحابة راقددروب يسدىرعارا

إ ,فيه واحد فى قلاه للدرجة ي! هيممل إيه را هال ي رشكلىه ،ه رشكلىه ي هىيري لده افدى لدال قلادك هييدري
لددك ائد  ,لددال بالزنددا ،هىيددري لدده اسددك خددال

هيسددك هددال ي المشددكلة بىاعىدده بيد الشدداخ اللددن ي رشددكلىه

يممل إيه وري يسممه الشاخ ه لما خل الصحابة كلهم جزعرا..
الرسري عليه الصدالل والسدالم بيدىكلم عد اهلل والجعدة والعدار واآلخدرل كلهدم قدالرا لده رده ارشدال إند ركاندك رد
إند ركانددك رد

وسددط العددات ي ،رد

وسددط المسددجد ه ،رد

هعدا،

رد رسددري اهلل صددلن اهلل عليدده وسددلم ركانددك بددره
حد ركانده بدره ،بيد ربعدا للكدل العادال عليده الصدالل

اللال ييري ائ  ,لال فال الزنا العاال قاي أل ه ركانه بره! ه رافي

والسالم قاي له ا  ..,قرخ ،تمالن ،ا  ،,قرخ يمعال كله قاي له ابمدد ..الرحيدد اللدال قداي لده قدرخ العادال عليده الصدالل
والسالم ،الرحيد اللال اسىرعاه العاال عليه الصالل والسالم ،الرحيد اللال سممه ،الرحيدد اللدال رحدم حالده ،الرحيدد اللدال
رطف بيه ،الرحيد اللال عرف إ ,ه رريض يلاا ,عايز حد يسعده..
طرا تالقال هاخ راهال فال الشارو بسا المخدرات بيريل ..بيريل يدا جماعدة ه ضدحية ،ه يلادا ،,ه إنسدا ,رددرر،
ه رجعال عليه وإ ,كا ,بيحاس إ إ ,الجزء األساسال ه رد

رجدرم علدن األسدات ه عدايز حدد يسداعده ،ه عدايز

حد يعىشله ،ه عايز حد يحىضعه ،ه عايز حد يسممه..
الس

ه صم ورحىاج سيطرل ر األهل

الشيخ :السالم عليكم
المىصلة :وعليكم السالم  ،طنا سارل ععدي  12سعة
الشيخ :سارل ات ضلال يا سارل ععدك قصة وّ ععدك رشكلة
المىصلة :طنا بصراحة ععدي رشكلىي
الشيخ :ات ضلال
المىصلة :طوي رشكلة إ ,طنا ر ربعا يمعال راععدي
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك
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الشيخ :إن ر رحاف ة إيه ياسارل
المىصلة :الياهرل
الشيخ :ر الياهرل  ،يمعال فال سعة كام
المىصلة :طنا فال تانية ثانري و اخلة تالىة ثانري إ ,هاء اهلل
الشيخ :يمعال إن فال س ثانر يا سارل ،طخطدر سد

لرقد ععدد الاعدات ،بيد إند حاسدة إندك ععددك رشدكلة فدال

عالقىك باهلل
المىصلة :آه ععدي رشكلة جاردل طوي وريصرل طوي ر ربعا ،وراععددي

طي حاجدة رد ربعدا وردا باحداول

آخدد قدرار

إ ,طنا طبين رماه كريسة
الشيخ :بي إن هاي ة إيه اللال بيشدك لررا يا سارل
المىصلة :كل حاجة ،كل حاجة ،يمعال طنا الحمد هلل رىربية فال طسرل كريسة ب

إرا تال هال اللال وحشة

الشيخ :صاحااتك رلىزرات يا سارل
المىصلة :آه الحمد هلل
الشيخ :كريسي صاحااتك
المىصله:آه الحمد هلل كريسي وبيصلّرا وعارفي ربعا

الشيخ :كريسي يمعال وراععدهم

رماصال بىاعة بعات ثانري

المىصله:آه الحمد هلل ،ه طنا اللال ععدي رشكلة ر ن سال طنا
الشيخ :إن اللال ععدك المشكلة يمعن إن الصحاة بىاعىك كريسة لرق يا سارل
المىصلة :آه الحمد هلل ،ب ضل اهلل
الشيخ :بي المشكلة الىانية إيه
المىصلة :المشكلة الىانية إ ,طنا وحشة طوي رد راردا ،وإ ,طندا بدأعلال صدرتال عليهدا وإ ,طندا بييد وحشدة رماهدا لدرجدة
بأقري لها طل ا رايصح

إ ,طنا طقرلها لها

خيرا يا سارل
الشيخ  :طه بي يمعال جزاك اهلل ا
بامدا يددا جماعددة رلددف بعددات ثددانري يمعدال رر رزيددل تحد المشدري طو رر رزيددل ععدددها  12سددعة ه رلددف كايددر ورلددف
ا

خطير.

رلف بعات ثانري ورلف بعات إعدا ي يمعال طصاح رشاكل كايرل ج ادا ررجر ل فال المجىم
طصاح رشداكل بعمدانال رعهدا فدال المجىمد

لرقد  ،إ ,السد

لرق ..

ه سد رراهيدة الاعدات ،سد صدم وسد عدايز سديطرل

ر األهل ..األهل يا جماعة رسارلي ع ه ا الس رسارلية ضخمة ..طنا باقابل فال الشدارو طرهدات بيميطدرا بالددررو
فال الشارو ..ر

قا ري يسيطروا علن و هم فال المرحلة ي ..ا ب بياين العهار ل قمدة ا لىدزام ،بكدرل كدل حاجدة

تروح ..الاع فال لح ة بىادط تىمر علن حياتها ،بىادط تعيل علن حياتها ،الس
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك
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إن د يددا سددارل رحىاجددة تسددممال ع د الجعددة وع د العددار ..رحىاجددة تسددممال ع د الدددار اآلخددرل ،رحىاجددة قلا دك يى سددل
بالسددماو ع د الدددار اآلخددرل ..رحىاجددة يددا سددارل إنددك إن د ل ايددة لرق د ب ضددل اهلل الص دحاة صددالحة ،رحىاجددة إنددك
تح ال كالم ربعا عشا ,ربعا  -ساحانه وتمالن -يح ك..
حياته ات يرت لما فى قلاه
يمعال اليضية يا جماعة يمعن نكمل الشاخ ال ي خل علن العاال  -عليه الصالل والسالم  -ائ  ,لال فدال الزندا ،ائد ,
لال فدال الزندا ،العادال  -عليده الصدالل والسدالم قداي لده :ا  ..,فددنا رعده قريادا قداي :فجلد

قداي :طتحاده ألردك قداي:

واهلل جملعال اهلل فداءك ،قاي :و العات يحارنه ألرهاتهم ،قاي :طفىحاه بعىك قاي :واهلل يدا رسدري اهلل جملعدال اهلل
فددداءك ،قدداي :و العددات يحارندده لاعدداتهم ،قدداي :طفىحادده ألخىددك قدداي:

واهلل جملعددال اهلل فددداءك ،قدداي :و العددات

يحارنه ألخراتهم قاي :طفىحاه لممىك قاي :واهلل جملعال اهلل فداءك ،قاي :و العدات يحارنده لممداتهم قداي :طفىحاده
لخالىك قاي :واهلل جملعال اهلل فداءك ،قاي :و العات يحارنه لخا تهم ،قاي :فرض يده عليده وقداي :اللهدم اي در
ص فرجه فلم يك بمد ذلك ال ىن يلى
ذناه وب َهر قلاه وح َ

إلن هالء" صححه األلاانال

العاال  -عليه الصالل والسالم  -يمعال طح إنسا ,فال الرجر كلده  -عليده الصدالل والسدالم  -يضد إيدده علدن صددره
صد فرجده" ياددط ييعمده ،ترضداه ألرددك !
وياددط يددعال لده وياددط يسدى ر اهلل لده ،وييدري "اللهدم اي در ذناده وب َهدر قلاده وح َ
ترضن إ ,واحد يروح يممل كده ،ترضن ألخىك ،ترضن ..ترضن..

عالب الشاخ ،الشاخ خرج وهر حاس

إ ,قلاه فال قمة الطهارل ،حياته اتيلا لما فى قلاده ،لمدا ليدن حدد يسدممه،

ريم إ ,المشكلة تدي إ ,الشاخ ه يمك يىرخ ،إ ,الشاخ ه طصم ر إ ,حد يىخيدل إ ,هدر يىدرخ ،ه رد
بييري ساعدونال طتجرز ،ه ر
طنددا خددال

رملدق بالد ن

بييري ساعدونال طتجرزها ،ه بييري طنا رافي

ه لدرجددة إندال رد

حل لال ييدر إ ,طندا طزندال والميداذ بداهلل،

هاقدددر طسددياه ،الحددل الرحيددد عشددا ,ط خددل الجعددة ،رد

إ ,طنددا طت يددر إ,

الدي هر اللدال يى يدر ،إ ,ه راعدا ب يايدن ذند بالعسداة لدال ،قضدية كايدرل يدا جماعدة ،قضدية الشداخ اللدال حاسد
فيه ذن رمي ر

هييدر يسياه ،طنا ر

إ,

هاقدر ،طنا رهما حاول  ،الشاخ اليائ ..

ر ترك هيااا هلل عرضه اهلل خ ايرا رعه
المىصلة :السالم عليكم يا كىرر

الشيخ  :عليكم السالم ورحمة اهلل
المىصددلة:رماك رددرول ر د الزقددازيق يددا كىددرر ،بمددد إذ ,حض درتك حاي د ب د

طعددرن علددن حض درتك كلمىددي اتعددي ف دال

عجالة سريمة
الشيخ :ات ضلال
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك
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المىصلة :حضرتك طندا قصدة الىربدة بىداعىال إ ,طندا حايد هداخ ،الشداخ ه الحمدد هلل رخ المدالمي هدر يمعدال راكدان
كري فال ا لىزام خالي وراكان فيه طي حاجة ،الحمد هلل رخ المالمي ربعا ر ّ علال إ ,طنا بمدت ععه ،راهال
بمدت ععه بسا حاجة واحدل ب إ ,طنا اييع إ ,ح الاع لماد زيها بي لها ،وح الاع للدرخ بيمزهدا ،وطقسدم
لك باهلل يا هيخ إ ,طنا فضدل ثدالث سدعي  ،طردام اليعدرات الديعيدة طخدرج رد الايد إ للصدالل ،صدالل الييدام ،رد
يرم را ه

حضرتك علدن قعدال العدات وهدر ه كدا ,سدا ا لىدزام وسدا تدربىال والحمدد هلل رخ المدالمي طندا عيد

ربعا وقل  :يارخ طنا رالي

حد ييرك فال الدنيا ي ،طنا عش ر لررة وات لمد وردالي

حدد فدال الددنيا ي ييدرك،

حىن إن طح علال ر طرال ور طبريا ور طي حد..
خيرا
خيرا ،جزاك اهلل ا
الشيخ :جزاك اهلل ا

المىصلة :والحمد هلل يمعال ربعا نشلعال يا كىدرر رد الضدياو ،الحمدد هلل رخ المدالمي  ،ورد ّ علدال لرقد بدزوج صدا
الحمد هلل ويمك هر طح علال ر طي حد..
خيرا رعه.
الشيخ :را هاء اهلل و قرل إ باهلل ،الحمد هلل ..ر ترك هيااا هلل عرضه اهلل ا
اللال بيحصل ه تدرير للدنيا واآلخرل
رشكلة الح ععد الشااخ رشكلة خطيرل ج ادا الشداخ ييدري لدك طندا رىملدق باعد  ،طندا رد

قدا ر بسدا بعد  ،إند

بىحاها آه باحاها ،لر بىحاها سياها ،ألنك هىر يها جهعم ،إن لر بىحايه سيايه ..هىر يه جهدعم ،ه لدر حد صدا

ولر إن عايزها ..هال ر
ربعا بممصديىه ،رد

فال إيد ن سها و فال إيد طبرها ،هال فال إيد ربعا ابلاها ر ربعا ،ر

هىاخددها رد خدزائ

هىاخددها بالممصدية ،هىاخددها بطاعدة ربعدا  -سداحانه وتمدالن  -بيد ربعدا ولدر فيهدا الخيدر هيجياهدا

لددك ،إنمددا إنددك ت ىكددر إنددك إن د هىاخدددها يمع دال سدداحا ,اهلل بممصددية اهلل  -سدداحانه وتمددالن -رشددكلة كايددرل ج د ادا،

رشدكلة كايدرل ،إند لدر هد ىها لرقد وهدال عربيدة جد خاط ْىهدا قطمىهدا وراتد و رهدا تعدداثر إند هىمدرت رد الحددز,

عليها ،بي إن لرق كالردك ليهدا هير يهدا جهدعم ،هيخليهدا تشدر فدال جهدعم ،والميداذ بداهلل ،هيخليدك إند وهد ّال
تسيطرا ر علن الصراب فال جهعم ،يمعال رعدي بىحاهدا! ورعدي خدايف عليهدا! رعدي اللدال بيحصدل ه يدا جماعدة اللدال
بيحصل ه هر  ،اللال بيحصل ه تدرير للدنيا واآلخرل .
زم نسم بمض وناخد بإيد بمض
المماصال كىير والمعاقشة فيها يمعال عايزل وض كاير يا إخرانال ،يمعال نرج تانال نيري :ساك ليه ،را يع م
را يع م

تسك يا ابعال ،إن رشكلىك إنك ر

قال حد يسممك زم يايدن ليدك اللدال يسدممك ،زم يايدن ليدك

الحد الصال اللال تيرخ رعه وييرخ رعك ويسممك ،وإند
جماعة عدايزي نسدم بمدض ،عدايزي نحد

تسك

زم يكدر ,ليدك اللدال يسدممك واللدال ت هدم رشدكلىك ،يدا

بدامض ،عدايزي ناخدد بإيدد بمدض ،عدايزي نايدن طصددقاء ،نايدن طحاداخ فدال

الطريق لربعا  -ساحانه وتمالن -اللال رك رم ه ري

اللن بييري ائ  ,لال فدال الزندا كدام هداخ لرقد قاعدد عدايز

ييري ائ  ,لال فال الزنا ! لر لين العان  -عليه الصالل والسالم – هييري له :ائ  ,لدال فدال الزندا ،و ه هييدري ائد  ,لدال
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك
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فال المخدرات ،و ه هييري ائ  ,لال فال المراق  ،و ه هييري ائ  ,لال فال فالنة إ ,طندا طكلمهدا  ,طندا ردا اقددرب ،ردا
اقدرب حياتال بدو ,الممصية ي ،يا جماعة ،يا إخرانال احعا عايزي بإذ ,اهلل  -اهلل ساحانه وتمالن  -عايزي
" فال ٱقدْىحم ٱلْمياة " الالد11:
اعرف المياة اللال بيعك وبي ربعا
كددل واحددد رددعكم زي رددا قلد لكددم ،اكىد الممصددية بىاعىددك فدال ورقددة ،الممصددية اللدال هدال لددر سداىها ،اللدال هد ّال " فددال

ٱقدْىحم ٱلْمياة " الالد 11:كل واحد رععا يا جماعة فيه عياة فال حياته ،المياة ي لر ع ّداها فم ادال راعدا ب فيده رشدكلة

ععده ،فيه واحد ييري الاعات ،وفيه واحد ييري ال را ،,طنا لر الىزر هاعمل إيده رد

عدارف إند بىطدالاعال بإيده طندا

هاقري لك الحييية ،الحييية إ ,طنا حياتال كلها حرام فال حرام ،طنا باصدحن علدن حاجدات حدرام ،وباندام علدن حاجدات
حرام ،وبرنارب يررال كله حاجات حرام ،إن لما بىيجال تيري لال سي  ،إن بىيري لال سي حياتك ،إن بىيري لدال
اقل كل حاجة ،إن بىيدري لدال علدن كدل حاجدة ،بيد طعمدل إيده بمدد كدده لمدا طسدي

طندا يدا إردا فدال العدا ي ،يدا فدال

اليهرل يا راسك الىلي ر ،,راسك الالرترث ،يا علن الع يا فدال رصديف ،يدا رسدافر فدال رحلدة رريعدا ،وّ عمدراوي ،وّ
تمدراوي وّ  ..يددا باسدم هددريط ،يدا علددن الكمايدرتر قاعددد علددن الهدار يسددك اجيد األفددالم األجعايدة المىرجمددة ،إند
لرق بىيري لال إيه طسي كل ه طسي حياتال اتسلخ ر حياتال كلها

يمعال إخرانال آه تسي حياتك ،تسياها لربعا  -ساحانه وتمالن -فكرل الارندارب ه إ ,احعدا بعدىكلم علدن " فدال ٱقدْدىحم
ٱلْمياة " الالد11:إيه المياة اللال بيعك وبي ربعا ،إيه المياة اللال بيعك وبي ربعدا ،الحاجدة اللدال لدر سداىها فم ادال هىعطلدق

إلددن اهلل ،الحاجددة ي زم نمرفهددا رد بمددض ،و زم نشخصددها رد بمددض ،و زم رد األوي تايدن رحد َد ها ورشخصددها،

عشددا ,واحعددا راه ديي بددري الرحل دة  -بددإذ ,اهلل سدداحانه وتمددالن -تاي دن إن د فمد ادال هىسددى ا  ،هىسددى ا  -بددإذ ,اهلل
سدداحانه وتمددالن -عددايزي نمددرف إيدده الممصددية اللدال فدال يددرم رد األيددام هىشددرف الجعددة طزل د وتددعألت وطهدرق بعددرر
ربها والمىيدي بيددخلرها ،وإند واقدف رحدروم بسدا الممصدية ي ،إيده الحاجدة اللدال الشديطا ,ضداحك عليدك فيهدا
إيدده الحاجددة الل دال رمك د تمرضددك إنددك تدددخل ر د الشدديطا ,جهددعم والميدداذ بدداهلل بسددااها إيدده الممصددية المحرريددة ف دال
حياتك إيه المياة
زم تمي

سميد فال الدنيا بالطاعة ر

بالممصية

رد العهددار ه يددا جماعددة زم كددل واحددد يشددرف إيدده المياددة فيدده واحددد المياددة إندده سددم لدددعال بييرلددرا لدده يددا عددم األيددانال
حددالي والطرحددة رددي قدداي إ ,هدال حجدداخ ! الطرحددة  %19رد الحجدداخ كلدده وبدداقال اللددا
عددال بييرلددرا لدده عددايزك ك دده ،طنددا رددرل سددممىها رد

الحشددمة  ،%09سددم

اعيددة بييددري للعددات طنددا عددايزكم كددده بلاسددكم كددده ،بشددكلكم كددده

بمع ركم كده ،ال ر إنك إن تصلال ،ساحا ,اهلل ري اللال قاي ه ا الكالم ،ري اللال قاي يا إخرانال يمعال رمك
يكر ,واحد رشكلىه إ ,هر ر
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك
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يددا عددم العددات اخىرعددرا ال د رل وبلمددرا اليمددر ،انىددرا بىيرلددرا إيدده إن د لس ده بىددىكلم ع د إيدده كلمرنددا ع د حاجددة تيد َدرم

المجىم د  ،واحددد تددانال ييددري بص دراحة طصددل طنددا هددايف إ ,ه تش د ّد وإ ,الدددي بالصددررل ي تش د ّد  ،طنددا عددايز طعددي
حياتال ،طنا حياتال يا طعيشها يا را اعرف طعيشها ..طنا عايز طترخ ب ر يير را طسي  ،طندا عدايز طبيدن فدال ا تعدي ..
زي الم عال اللال قاي فال آخر فيلم وهر بيميله ،الم عال اللال كىير بيحادره ،قداي :طندا عدايز طرضدال ربعدا وعدايز طتدرخ بد
سدميد فدال الددنيا بالطاعدة" ،إ ,الْمىيدي

عايز طعي سميد فال الدنيا برضه ،تمي سدميد فدال الددنيا بالممصدية وّ تمدي
فال جع ه
ات ونم هيم" الطرر 11:واهلل فال الدنيا قال اآلخرل ،فال جعات فال الدنيا قال اآلخرل..

عشا ,كده يا إخرانال" فال ٱقدْىحم ٱلْمياة " الالد 11 :كل واحد فيعا بيعه وبي الىربة عياة ،كدل واحددل فيعدا بيعهدا وبدي
الىربدة عيادة ،بيعده وبدي إنده يعطلدق لربعددا ،بيعده وبدي إنده يى يدر ،حىدن ال افدل ،حىددن اللدال رابيمصدي  ،بيعده وبدي إنده يزيددد
عياة ،فيه نيا ه ّداه ،فيه رشكلة ركاَاله ،زم كل واحد رععا يشدخي الحاجدة اللدال رمطداله ،الحاجدة األساسدية وياددط
رد

لرق د وبددري الشددهر  -بددإذ ,اهلل  -ييدداوم الحاجددة ي ويكافحهددا وكددل واحددد ييددف ر د ن سدده ويراجدده ن سدده

بالحيييددة  -بددإذ ,اهلل سدداحانه وتمددالن -اللدال ععددده رشددكلة ائد  ,لدال فدال الزنددا ،اللدال ععددده رشددكلة نددافق حع لددة ،اللدال
ععده رشكلة سيدنا يرسف لما هاف الرؤيا جري علن طبره سيدنا يميرخ فال طوي سررل يرسف..
"يا طب إنَال رطيْ طحد عشر ك ْركااا " يرسف 2 :لين حد يجري عليه ،زم يكر ,ليعا اللدال نجدري عليده ،واللدال نكلمده
واللدال ن ددى لدده قلربعددا ،إ ,هدداء اهلل بددإذ ,اهلل  -سدداحانه وتمددالن  -ررعدددنا بكددرل بمددد ا فطددار فدال الحليددة الىانيددة  -إ,
هاء اهلل  -طو المحطة الىانية فال سلسلة اقالعال يارخ  -ساحانه وتمدالن -طندا رابداحا
بمدها ليه ألنال عايز طعي
الليلة ،نمي

إ ,طندا طعلد عد الحليدة اللدال

فال رمعن اقالعال يارخ اللال اتكلمعا فيه الليلة ،اقالعال يارخ اللال اتكلمعا فيده قادل ا فطدار

فال رمعن اقالعال يارخ واحعدا بعصدلال تهجدد ،واحعدا بعصدلال ال درائض ،نمدي

بابك يارخ افى لدن يدارخ ،طندا واثدق إندك رد

هىسداعن ،واثدق إندك رد

فدال رمعدن إ ,طندا واقدف علدن

هىر ندال رهمدا كاند ذندربال ورماص ّدال ،وبدإذ,

اهلل نلىيدال بكددرل بددإذ ,اهلل بمددد ا فطددار فدال الحليددة الىانيددة رد افددى لددن قلاددك ،العهددار ه فدال اقالعدال يددارخ بمددد ا فطددار
وافى لال قلاك بمد الىراوي ..
رمكد يكددر ,فكددرل افددى لدال قلاددك رداتكرن
وقرية ج ادا ب

واضددحة ععددد العددات قددري ،يمعدال رمكد يكددر ,نددات ععدددها قصددي تربددة

عايز إنه يجهزها قال را يىصل طكىر ،رمك يكر ,هااخ ععددهم رشداكل كايدرل بد

عدايز يايدن عدارف

المشكلة وهر بيسأي فيها طو بيىكلم فيها ،رمك يكر ,هااخ رروا بىجارخ صماة ج ادا وعايزي حدد يمعدال إيده عدايزي
يكرنرا يالرروها طكىر..

اللال عايز يىراصل رمانا فال رشاكله وي ى قلاه ر خالي ررق  ،way2allahررق الطريدق إلدن اهلل ،هيالقدال ركد
علن المعىد  -بإذ ,اهلل  -يددخل ويكىد رشدكلىه ويكىد رقدم تلي رنده عشدا ,يكدر ,فيده تراصدل بيععدا بدإذ ,اهلل -
ساحانه وتمالن  -إ ,ربعا طذ ،,إخرانال فال اهلل يمعال طترككم علن باعة اهلل إ ,هاء اهلل ،ي الليلدة الىانيدة رد ررضدا،,
الحلقة األولى من سلسلة افتح لي قلبك
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عددايزي نعددام لعددا سدداعىي ونصددحن إ ,هدداء اهلل نىهجددد بددإذ ,اهلل ،ررضددا ,جدداي يحدل لعددا طكاددر رشدداكل فدال حياتعددا رد
عايزي نضي الليلة ي ،زم تكر ,ليلة المىق رد العدار إ ,هداء اهلل ،كدل واحدد فيعدا يجاهدد الليلدة إ ,الليلدة تايدن ليلدة
المىق ر العار بإذ ,اهلل ر طولها كده يايال فرزنا به ه الجائزل الم يمة .
طقري قرلال ه ا وطسى ر اهلل لال ولكم ،اللهم ت عليعا لعىدرخ ،اللهدم تد عليعدا تربدةا ترضدن بهدا ععدا ،اللهدم تد علدن
هااخ المسلمي  ،ت علن فىيات المسلمي  ،ت علن رجاي المسلمي  ،ت علن نساء المسلمي  ،تد علدن عصدال

المسلمي ..
فىحا علن طرة رحمد يارخ المالمي  ،اللهم اجملده خيدر ررضدا ,ردر عليعدا
اللهم اهدنا بهداك ،اللهم اجمل ررضا ,ه ا ا

فال حياتعا برحمىك يا طرحم الراحمي .

يمعال طترككم علن باعة اهلل بإذ ,اهلل  -ساحانه وتمالن -حىن نلىيال ررل طخر
ساحانك اللهم وبحمدك طههد ط ,إله إ طن طسى رك وطترخ إليك
خيرا..
وجزاكم اهلل ا
تم بحمد اهلل
هاهدوا الدرت للعشر علن الع فال قسم ت ريغ الدروت ت ضلرا هعا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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