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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد اهلل وكفى وصلالة وسلالما عللى عبلاه الليي اصل فى ،اللهلم للا الحملد كلله وللا المللا كلله وبيلدخ الكيلر كلله
وإليلا يرعلا اأملر كللله الحملد اهلل حملدا كثيللرا طيبلا مباركلا فيله ييللر مكفلٍ و مكفلور و مللوه و مسلت ى ع له رب للا،
اللهم أطعمت وسقيت واي يت وأق يت وهديت واعتبيت ،لا الحمد على ما أع يت.
يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت حبيب
أنل ل ل ل ل للت أن ل لسٍ وأنل ل ل ل ل لت م ل ل ل لٍ قري ل ل لب
يا طبيبا بيكر يتداوى كل ذي علة ف عم ال بيب
طلعت شمس حبه فٍ القلوب واست ارت فما تالها يروب
اللهللم صللل علللٍ حبيللب قلوب للا وطبيللب قلوب للا وشللفيعا يللوم العللر عللى اهلل محمللد -صلللى اهلل عليلله وسلللم -فللٍ اأولللي
واآلخري والمأل اأعل إلى يوم الدي  ،ثم أما بعد:
هٍ بسم اهلل وهلل
إخللوانٍ فللٍ اهلل فللٍ ي ل وة م ل ي ل وات رسللوا اهلل -صلللى اهلل عليلله وسلللم -سلليدنا طلح لة ب ل عبيللد اهلل ماسللا السللي
وبيقاتل ،إيد سيدنا طلحة إيد قوية ،إيد اهربت على الجهلاه واتمرسلت عللى الجهلاه ،ماسلا السلي وبيقاتلل وهلو بيقاتلل
تتق ا صوابعه اأربعة ،صوابعة اأربعة ييجٍ فيها السي يفتحها ،الدم بي ف ،سيدنا طلحة يتألم أللم شلديد علدا القضلية
مش بس األم القضية هيمسا السي تانٍ ازاي؟ ي ظر إلى يد ويقوا حلس حلس سحلسس يع لٍ ب للٍ أللم سحلسس يع لٍ
كأنه بيتألم ولك عاي يمسا السي تانٍ وبيقاتل ولك بيت دم هيمسا السي تانٍ ازاي! بعد ما إيد اتق عت.
فإذا برسوا اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وسط المعركة ،وسط علو المعركلة بيقلوا لله للو قللت بسلم اهلل لرفعتلا المال كلة
لللو قلللت بسللم اهلل يللا طلحلة بللدا مللا تقللوا حللس ك للت قاتلللت اأعللدا بقللوة ييللر قوتللا ،إنللت ك للت بتقاتللل بسللم اهلل مللش
بإيدخ ،بقوة اهلل مش بإيدخ ،بقدرة اهلل مش بإيدخ لما كلان معلاخ اأسلباب ،لملا اأسلباب راحلت لملا إيلدخ اتق علت إنلت
برضه بتقاتل بسم اهلل يع ٍ إيه يع ٍ؟ يع ٍ الداعية اللٍ ماشٍ فٍ طريق الدعوة إلى اهلل لو حصل للا ابلتال إوعلى تب لل،
لو حصل لا مشكلة إوعى توق لو حصل لا إعاقة إوعى تق .
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واهلل يا إخوانٍ يع ٍ الواحد ياما رأى آيات مل اهلل سلبحانه وتعلالى فلٍ اللدعوة إللى اهلل فلٍ مسلألة إن مهملا كانلت اإعاقلة
إوعللٍ تق ل  ،إوع لى تب للل ،إنللت رايللهلل بللاهلل بللاهلل بتللدعو مللش أنللا فاضللٍ مللش أنللا حضللرت كللويس ،مللش أنللا إنللت
صللحتا كويسلة ،مللش أنللا مع للدكش مشللاكل ،مهمللا كللان كللل ه فللٍ حياتللا زي ال بللٍ -عليلله الصللالة والسللالم -ان لللق
واه واستمر وخليا باهلل بتدعو باهلل.
وهلل م قاتل لتكون كلمة اهلل هٍ العليا ،كلمة اهلل هٍ على كل لسان،كلمة اهلل فلٍ كلل الق لوات ،كلملة اهلل فلٍ كلل مواقلا
ال ت ،كلمة اهلل فٍ كل القلوب ،كلمة اهلل فٍ كل اأماك .
هو ه هدف ا إح ا يا إخوانٍ هلل وباهلل سبحانه وتعالى أنا عاي أقلوا يع لٍ عليرا إخلوانٍ فلٍ اهلل عللى ا نق لا الللٍ حصلل
ولك ل بسللبب مللر والللدتٍ شللفاها اهلل وعفاهللا أسللأا اهلل العظلليم رب العللر العظلليم أن يشللفيها ،يع للٍ الحقيقللة إن أنللا
فوعئت إنها يع لٍ مرضلت ملر

شلديد علدا علار فاضل ريت إن أنلا أنل ا وأكلون بجانبهلا بلإذن اهلل سلبحانه وتعلالى أن

إح ا عبيد هلل سبحانه وتعلالى اأرضلى هلل هلو الللٍ إح لا ب عملله يلا عماعلة ،اأرضلى هلل هلو الللٍ إح لا ب عملله ملش اأرضلى
ل فوس ا.
فبللإذن اهلل ع ل اهم اهلل خيللرا إخوان لا يع للٍ عللم إل لى ه للا فللٍ الم صللورة م ل أعللل إن إح للا يع للٍ نسللجل مللا بع ل

بللإذن اهلل

سللبحانه وتعللالى طللوا مللا لروف والللدتٍ كمللا هللٍ يع للٍ نللدعو اهلل سللبحانه وتعللالى لهللا ولمرضللى المسلللمي عميعلا بالشللفا
أسأا اهلل العظيم رب العر العظيم أن يشفيها وأن يشفٍ مرضى المسلمي عميعا.
سفر بال عوهة ..إنت عاه للسفر ه ؟
إخوانٍ فٍ اهلل يع ٍ الحقيقة الموضو اللٍ أنا ك ت مجه يع ٍ أنا عاي أكمل فيه أو عاي أتكلم فيله الموضلو تكيللوا
للو واحلد هخللل عللى مراتلله فجلأة وهللٍ ع لدها عيللاا علاهي وه عللاي مل المدرسلة وه علاي مل مشلوار وه قللاا لهلا يللال
بسرعة قاللت لله إيله قلاا لهلا إح لا مسلافري  ،مسلافري فلي ؟ مسلافري ازاي هلو السلفر ه مللو تجهيل وا إيله قلاا لهلا
إح للا مسللافري السللعوهية ،السللعوهية! ه سللافر مل مصللر للسللعوهية ازاي؟ طيلب مللش ك للت تقللوا لللٍ علشللان نجهل نفسل ا
ه قعلد قلد إيله ه قعلد تلالت سل ي  ،تلالت سل ي ازاي؟ أنلا عهل ت شل ط و عهل ت حاعلة و قللت أهللٍ و عهل ت
مدارس العياا! طب السفر بعد قد إيه بعد ثالث ساعات يا نلحق يا م لحقش.
تكيلللوا يللا عماعلة الموقل ه يحصللل فللٍ الللدنيا يقولللوا عللى الراعللل ه إيلله؟ يتهمللوا عقللله بإيلله؟ اللللٍ يسللافر بللالم ظر ه
وسايب له ثالث ساعات علشان يجه فيه!
أنا عاي أقوا لكلم يلا عماعلة إن فيله سلفر تلانٍ ورانلا بلس ملش مل مصلر إللى السلعوهية ،ه مل علالم لعلالم تلانٍ خلالص،
بس مش هيقوا لا باقٍ ثالث ساعات اعه فيهم ،ه هييجٍ فٍ لحظلة ،هييجلٍ فلٍ لحظلة هي ل ا مال كلة مل السلما
هتاخد روحا فلٍ لحظلة مل وسلط كلل الللٍ حواليلا هيبقلى يلا عماعلة فلٍ الحاللة هي ملش بعلد ثلالث سل ي هترعلا ،ه
انت رايهلل ومش راعا ،ه ذهاب بال عوهة إلٍ العالم اآلخر الصدمة إنت محتاج تجهي قد إيه؟
إنت عاه وا أ؟ إنت عاه ة وا أ؟ إنت عاه للسفر ه ؟ إنت عاه تق بي إيدي رب ا؟ إنت عاه الليلة تق
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بي ملكي تحاسب على أعماا حياتا وا أ؟ يا عماعة زم نبقى عاه ي .
هتفضل فٍ ال يبوبة هي لحد إمتى؟!
يا إخوانٍ م اآليات اللٍ بتبهر الواحد قوا اهلل سبحانه وتعالى سألْهاكم التكاثلر حتى زْرتم الْمقابرس التكاثر2:

سألْهللاكم التكللاثلر حتللى زْرتللم الْمقللابرس الواحللد يعللرف إن ممك ل الواحللد ي ْتله لٍ فللٍ حاع لة يللوم وا يللومي  ،ممك ل ال الللب
ي ْتلهٍ ساعة وا ساعتي ممك هتحصل حاعة تلهٍ الواحد ساعة وا سلاعتي يلوم وا يلومي  ،شلهر وا شلهري ولكل

واحللد يفضللل ملهللٍ لحللد مللا يمللوت! واحللد يفضللل ملهللٍ أربعللي سل ة كاملللة ،واحللد يفضللل ملهللٍ طللوا عمللر وطللوا حياتلله
ازاي؟
يع ٍ طالب ليلة ا متحان سما كلمة عون ي للا يشلوف الجلون ه إيله؟ يالقلٍ المبلاراة ه فلٍ ضلربات عل ا لسله فيله
كيا كيا يفاعأ إن ا متحان عه معاه يبقى ه مش عقل يا إخوانٍ ،علشان كد عاه ي وا أ؟
أنلا معايلا ال هلاره حلدي مل أخ لر أحاهيل رسلوا اهلل -صللى اهلل عليله وسللم -حلدي صلحيهلل عل رسلوا اهلل -صللى
اهلل عليه وسلم -ع البرا اب عازب ،حدي م أمتا اأحاهي الللٍ مليانلة مشلاعر رهيبلة ،مشلاعر مهوللة فلٍ حيات لا يلا
إخوانٍ حدي البرا ب عازب لما ال بٍ -عليه الصالة والسالم -كان فٍ ع ازة صلحابٍ مل الصلحابة وهلم بيحفلروا فلٍ
اأر

اسللتعداها إن ل اا عسللد الصللحابٍ إل لى اأر

الرسللوا -عليلله الصللالة والسللالم -قللاا لهللم ساسللتعييوا بللاهلل م ل

عياب القبر ،استعييوا باهلل م عياب القبرس صححه األبانٍ
في عياب القبر ه يا رسوا اهلل مش شايفي ه ،إح ا شلايفي عسلد ميلت ملفلوف فلٍ كفل أبلي  ،وشلايفي حفلرة هيلتحط
فيهللا وهيتللرهم ،فللي يللا رسللوا اهلل؟ يللا عماعللة الل لٍ مللش هيصللدا الكللالم ه يبق لى مج للون يللا عماعللة ،أنللا الوقللت قاعللد
قللدامكم ف لٍ التليف يللون أه له بللالريموت هت ْقلللب علللى ق للاة تانيللة هتالق لٍ نللاس بتت ل ط ،بللالريموت هتقلللب علللى ق للاة تالتللة

هتالقلٍ شلليت تللانٍ بيللتكلم ،بللالريموت الصللور هي كانللت فللي ؟ كانللت حواليللا وإنللت مللش شللايفها ،إيلله المشللكلة إن يبقللى
حواليا هلوقت ماليكة وإنت مش شايفهم ،إن يبقى حواليلا أحلداث وإنلت ملش شلايفهم ،إيله القضلية؟ الصلور هي فلي
يللا عماعللة؟ ،الصللور هي فللي ؟ قلللب ف لٍ الراهيللو هتالقللٍ كللورة ،تقلللب تالق لٍ هي ل  ،تقلللب تالق لٍ قللرآن ،فللي يللا عماعللة
اأصوات هي؟ كانت حواليا وإنت مش سامعها.
اضللرب بإيللدخ ريمللوت العربيللة تالقللٍ اأبلواب اتفتحللت ،اضللرب بإيللدخ الريمللوت تالقلٍ اأبللواب اتقفلللت ،اهلل! فيلله حاعللة
خرعللت مل الريمللوت راحللت للعربيللة فتحتهللا وقفلتهللا إنللت مللش شللايفها وملش حاسللس بيهللا ولكل هللٍ موعللوهة ،موعللوهة
في ؟! موعوهة في ؟! موعوهة حتى لو مش سامعها مش زم كل حاعة تسمعها ،ملش زم كلل حاعلة تشلوفها ،يلا عماعلة
ياما حوالي ا مشاهد رهيبة ،ياما ساعة الموت فٍ مشاهد رهيبة م حوالي ا ،ولك ماحد هاري.
القضللية إن سألْهللاكم التكللاثلر * حتللى زْرتللم الْمقللابرس التكللاثر  2:2هتفضللل ملهللٍ ،هتفضلللٍ مش ل ولة ،هتفضللل ف لٍ ال يبوبللة

اللٍ إنت فيها ل اية امتى؟! سحتى زْرتم الْمقابر س.
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رحلة صعوه الروح ال يبة
يللا إخللوانٍ فلٍ اهلل هلٍ هي كلمللة رسللوا اهلل -صلللى اهلل عليلله وسلللم -سإن العبللد المللنم إذا كللان فللٍ انق للا مل الللدنياس
انق ا ! ،يع ٍ إيه انق ا ؟ يع ٍ زي الق ْر الللٍ ماشلٍ وفجلأة بيقل  ،فجلأة بلدون أي توقلا ،فجلأة بيقل يلا عماعلة ،الللٍ

كللان بيحللب يلعللب بللالي استيشل خللالل ،الللٍ كللان بيحللب يلعللب سل يا علللى الموبايللل خللالل ،الللٍ كللان ورا مواعيللد
خالل ،اللٍ كان ورا ارتباطات خالل ،اللٍ كان عاي ي م على ب ته!
كل حاعة خالل يا عماعة سإذا كان فٍ انق ا س اتق عت خلالل ،خلالل كلان نهلر متلدفق ووقل  ،خلالل يلا إخلوانٍ،
إح ا عاي ي نقوا إيه؟ أنا عاي أكلمكم ال هاره ع ال اس اللٍ عهل ت ،قبلل ملا أكلمكلم إن شلا اهلل الحلقلة الجايلة عل
اللٍ ما عه  ،أو قبل ما أكلمكم الحلقلة الجايلة عل إزاي نجهل ؟ أو إح لا علاه ي وا أ ،علاي أكلمكلم ال هلاره عل
ال اس اللٍ عه ت يا عماعة ،ع ال اس اللٍ عه ت ،اسما معايا حدي رسوا اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
سإن العبلد المللنم إذا كللان ..س إن العبلد! إن للتوكيللد ،إن ه يقللي  .رسلوا اهلل -صلللى اهلل عليلله وسللم -بيقللوا للا إوعللى
تشا ،إوعى قلبا يشا لحظة فٍ اأحداث هي ،إوعى قلبلا يشلا لحظلة فلٍ اأحلداث هي ،سإن العبلد..س يلا رب ه
كان وزير ،يا رب ه كان يفير ،يا رب ه كلان أسلتاذ هكتلور ،يلا رب ه كلان ر ليس عامعلة ،يلا رب ه كلان لابط ،يلا رب
ه كللان لللوا  ،يللا رب هي كانللت يع لٍ هللانم كبيللرة ،يللا رب هي كانللت سلليدة بلللدها اأولللى ،يللا رب! سإن العبللد..س خلصللت
خالل.

س إن العبد المنم إذا كان فٍ انق ا م الدنيا..س إن الفتلاة المنم لة إذا كانلت فلٍ انق لا مل اللدنيا ،إن اأملة الصلالحة
إذا كانلت فللٍ انق للا مل الللدنيا ،اللللٍ عهل يللا عماعللة بقلى اسلمه عبللد ،الق للا اتشلاا ،الق للا الللٍ كلان بي للٍ كللل واحللد
م ا ،ه كان بس بدلة ،وه كان معا فلوس وه كلان راكلب بلٍ إم سلاهس وا سلابا ،..،كلل ه فلٍ ال هايلة سإن العبلدس
كله بقى عبلد ،سإن العبلد الملنم ..س الللٍ أطلا رب لا وعبلدت رب لا ومشلٍ فلٍ طريلق رب لا ،الللٍ عهل يلا عماعلة ،الللٍ كلان
عللاه للحظللة هي مل قبللل مللا تيجللٍ ،سإذا كللان فللٍ انق للا ..س هللٍ صللحيهلل انق للا ،زي مللا اهوهالللا انق للا فللٍ لحظللة،
ولك هو كان عاه  ،هو كان مستعد ،هو كان متوفٍ م اللحظة هي.
سإن العبد المنم إذا كان فٍ انق ا م الدنيا  ،وإقباا م اآلخرة ..س إذا كان فٍ انق ا  ،علارفي كلملة سفلٍس هي ،فلٍ
انق للا وإقبللاا يع لٍ إيلله؟ آهي بلللد وآهي بلللد ،إنللت خللارج بالعربيللة مل البلللد هي رايللهلل بلللد تانيللة فانللت كللل شللوية مالمللهلل
البلد اللٍ إنت خارج م ها بت يب بتتق ا بتروح ،وكل شوية مالمهلل البلد اللٍ إنت رايحها بتبان ،بتظهر ،بتكبر.
كل شوية العالم اللٍ إنت خارج م ه بيتق ا ع ا ،بيروح مالمحله ،بت يلب ،بيبهلت ،بيت سلٍ .وكلل شلوية العلالم الللٍ إنلت
رايحه بيتضهلل مالمحه أكتر ،بيبان أكتر.
سإذا كان فٍ انق ا م الدنيا ،وإقباا م اآلخرة..س انق ا م الدنيا ،م ! انتهى ،ما عاه فيه أي عالقة بي لا وبي هلا،
ما عاه فيه أي صلة بي ا وبي ها ،ما عاه فيه أي إمكانية إنا إنت ترعا لها.
سانق ا م الدنيا ،وإقباا م اآلخرةس وانت رايهلل العالم التانٍ ،وانت رايهلل العالم التلانٍ وبيتضلهلل مشلاهد عملرخ ملا ك لت
تتكيل إنهلا حواليلا ،وإنهلا أقلرب إليلا مل حبلل الوريلد ،عملرخ ملا ك لت تتكيلل المشلاهد هي حواليلا ولكل إنلت ك لت

هل أنت مستعد للموت؟ من سلسلة "اقبلني يا رب"

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

مستعد ،إنت ك ت عاه ة ،اللٍ كان عاه  .س إن العبد المنم إذا كان فٍ انق ا م الدنيا ،وإقباا مل اآلخلرةس خلالل
هو ياب عل اللدنيا وكلل الللٍ حواليله يلابوا ع له ،علاهوا شلايفي الللٍ هلو فيله و علاه شلاي الللٍ هلم فيله ،خلالل يلا
عماعة.
ن وا المال كة
سنل ا إليه مال كة م السما  ،بي

الوعو  ،كأن وعوههم الشمسس سنل ا إليلهس ،إليله يع لٍ تكيلل بلص للسلما كلد هي ل ا

ليا م ها ناس مكصول ليا إنلت ،كتيبلة مكصلول ،نلاس مكصلول ليلا إنلت سن ل ا إليلهس مكصلول عشلانٍ أنلا سن ل ا
إليله مال كلة مل السلما  ،بلي

الوعلو س بلس ملش أي بيلا

بقلى ،بيلا

الج لة وبيلا

اآلخلرة سكلأن وعلوهم الشللمس..س

الشمس بت ور م على بعد  39مليون ميل ،تكيل ملا واحد م هم شمس كاملة ليا لوحلدخ فلٍ أوضلتا ،شلمس كامللة
ليا لوحدخ فٍ أوضتا ،ولك هي مش شمس واحدة.
سنل ا إليه مال كة م السلما  ،بلي

الوعلو  ،كلأن وعلوههم الشلمس ،معهلم كفل مل أكفلان الج لةس معهلم كفل ! اهلل! هلو

هلوقت يا عماعة إيه اللٍ بيحصل؟ هلوقت يا إخوانٍ الجسم ..ال لاس مهتميلة بالجسلم ،زي ملا هلو صلاحب الجسلم كلان
مهتم بالجسلم فلٍ اللدنيا .هيكف لو إزاي؟ ملي الللٍ هي سلله؟ هيلدف و إزاي؟ تصلريهلل اللدف  ،هيجيبلوا الج لازة م لي ؟ ملي
اللٍ هيقرا؟ مي ؟ مي ؟ مي ..؟ ولك الروح ليها كف تانٍ يير الكف الللٍ هلم بيجهل و سمعهلم كفل مل أكفلان الج لة..س
طيب هٍ الج ة فيها أكفان؟ هٍ الج ة أصال مالها باأكفان يا عماعة ومالها بالموت؟
يا إخوانٍ ه بيبدأ يتل عم بثيلاب الج لة مل لحظلة موتله كأنله بلالظبط مل اللدار للج لة ،ملش فيله نلاس مل اللدار لل لار؟! فيله
ناس م الدار للج ة ..يبدأ يت عم بأص اف نعيم الج ة م لحظة موته.
الراعل ه يا عماعة هي لا الوقت رحلة رهيبة ،الروح ،رحلة الروح ،رحللة إللى اهلل ،ملش رحللة الجسلد فلٍ اأر  ،ال لاس
ماشللية بالجثللة فللٍ اأر وماشللية بيهللا ومللش واخللدة بالهللا إن فيلله روح ليهللا رحلللة تانيللة خللالص فللٍ السللما رهيبللة مشللاعرها
مهيبة .حدي م اللٍ مليان مشاعر ت ل ا القلوب الحية يا إخوانٍ ،ت ل ا القلوب الحية.
سمعهللم كف ل م ل أكفللان الج للة..س هيبللدأ يت ل عم ب علليم الج للة م ل أولهللا وحريللر الج للة م ل أولهللا ،وس ل دس الج للة م ل أولهللا،
وإستبرا الج ة م أولها ،وح وط ،و ...م ح وط الج ة.
هيبدأ بقى لبس السج اللٍ هو بسه ه يسيبه ويكلص م ه ،ه إنلت طلالا تقابلل رب لا ،هتقابلل رب لا بللبس السلج الللٍ
اح ا عايشي بيه ه إزاي؟ ه انت هتلبس لبس تانٍ وع ر تانٍ ميد إن ع لة ،علاي مل الج لة مكصلول وهت للا عشلان
تلقى به اهلل سبحانه وتعالى ،بعد ما تسيب لبس السج .
حفلة تكريم
عشان كد ح ظلة الماليكة يسلته لما استشهد ليه؟ أنله هيقابلل رب لا بللبس اللدنيا ه إزاي! ،للبس السلج إزاي؟ عشلان
يصللعد إل لى اهلل سللبحانه وتعللالى ،تللأهيال للصللعوه إل لى اهلل سمعهللم كف ل م ل أكفللان الج للة ،وح للوط م ل ح للوط الج للة ،حتللى
ي ْجلسوا م ه مد البصر..س يع لٍ تكيلل فجلأة ألل شلمس أو ألفلي شلمس أو عشلرة آ ف شلمس طلعلت عليلا ،الشلمس
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بت لا بت ور الكرة اأرضية بقاراتها الستة ،اماا شمس طالعة بت لور روحلا وتلبهي حياتلا وت م لا ،ه شلمس ورا شلمس
ورا شمس ،أل ألفي شمس سحتلى ي ْجلسلوا م له ملد البصلر..س ه إيله يلا عماعلة؟ ه حفللة تكلريم يلا إخلوانٍ ،ه الراعلل

ه  ،اأمة هي أوا ما هتموت هتبدأ حفلة تكريم فورا.

هما فٍ ميتم ه لا وفلرح فلوا حفللة تكلريم ليهلا ،معللش إنلت صلبرتٍ ،إنلت تعبتلٍ ،إنلت صلمتٍ ،إنلت ع شلانة وصلبرتٍ
هلل ،إنت تعبتٍ لوعه اهلل لك إنت ماتعرفش هتاخد م رب ا إيه هتلقى ع د رب ا إيه؟
آ لو نعرف اللٍ مست ي ا ع د رب ا لو صبرنا! ،أ لو تعرفٍ الللٍ مسلت يا ع لد رب لا للو قبضلتٍ عللى هي لا! آ للو تعلرف
اللٍ مست يا ع د رب ا لو صبرت لوعه اهلل سبحانه وتعالى!
ثم يجٍ ملا الموت ،ملا الموت ييجٍ بقى بعلد فتلرة بعلد ملا اطم لت مل المال كلة أن مللا الملوت م ظلر مرعلب
أصللال أشللد م ل أل ل ض لربة بالسللي ولك ل ييجللٍ هوا اأوا ي م للوخ طيللب لللو ولللٍ م ل أوليللا اهلل الصللالحي هوا
بيسللكتوا كللد لللو واحللد م ل المللنم ي يع للٍ بيسللكتوا خللالل ييجللوا ي م للو بم ظللرهم لك ل لللو ولللٍ م ل أولي للا اهلل
ٱسلتلقامواْس
الصالحي ؟ الموضو بيكتل هوا بقى بيكلمو قبل ما ييجلٍ مللا الملوت سإن ٱلليي قلالواْ ربلَ لا ٱللله ثلم ْ
فصلت93
اسللتقاموا طللوا حيللاتهم علللى الصلراط المسللتقيم ،عاهللدوا علشللان يفضلللوا علللى ال ريللق مللا انتكسللو  ،مللا حللوهو  ،مللا
تعبو م طريق رب ا سبحانه وتعلالى ،عاهلدوا لوعله اهلل ،ان لقلوا فلٍ ال ريلق إللى اهلل ،صلبروا أعلل اهلل زي زمل الصلبر
اللٍ اح ا فيه ،زي زم القب

على الجمر اللٍ اح ا فيه ،صبروا لوعه اهلل سبحانه وتعالى ،صبروا أعل اهلل.

فللإخوانٍ ثللم يجللٍ ملللا المللوت طي لب قبللل ملللا المللوت ي فللا يتكلمللوا؟ أ قلللت لكللم سإن ٱللليي قللالواْ ربلَ للا ٱلللله ثللم
ٱس لتلقامواْ تلتل ل ل ا علل ْليهم ٱلْمال كللةس اللللٍ هللم بللي
ْ

الوعللو كللأن وعللوههم الشللمس بللس المللرة هي بقللى سأ تكللافوا و

ت ْح نواس بي م وهم ماتكافو  ،ما تح نو على اللٍ انتم سايبي هم ،ما تكفو م اللٍ انتم رايحي له.

سأ تكافوا و ت ْح نوا وأبْشروا بالْج ة التٍ ك ت ْم توعدونس فصلت93

أبشروا إنتم مش عارفي مست يكوا إيه؟ إنلتم ملش علارفي رب لا هي عمكلوا قلد إيله؟ إنلتم ملش علارفي رب لا يلرس لكلم بيلد
كرامة وع ا شكله إيه؟
يع ٍ يا عماعة بي م هم قبل ملا الملوت وبعلد كلد ييجلٍ مللا الملوت الجل التلانٍ مل حفللة التكلريم حفللة التكلريم

اأوا حضللرها ضلليوف المال كللة نازلللة لللا انللت مكصللول اأر  ،الكللرة اأرضللية قبللل مللا ت لللا علشللان تاخللدخ فللٍ
الرحلللة هي مل أوا لحظللة بعللد كللد ييجللٍ ملللا المللوت سثللم يجللٍ ملللا المللوت حتللى يجلللس ع للد رأسلله فيقللوا أيتهللا
ال فس ال يبلةس يلا نفلس يلا الللٍ طابلت ،يلا نفلس يلا الللٍ شلفيت مل أملرا

القللوب ،يلا نفلس يلا الللٍ زي الثملرة ال يبلة

اللٍ طابت ما عاه فيها حاعة نية ،خالل قلبا استوى باإيمان ،يلا نفلس يلا طيبلة ،يلا نفلس يلا منم لة ،سأيتهلا الل فس
ال يبللة اخرعللٍ إلللى م فللرة م ل اهلل ورضللوانس اخرعللٍ إلللى م فللرة م ل اهلل ورضللوان اخرعللٍ إلللى م فللرة م ل اهلل ورضللوان
سفتكلرج تسليل كملا تسليل الق للرة مل فلٍ السلقا س يللا عماعلة يع لى إنلتم متكيللي الميلله علو ال عاعلة مفليش أي ارتبللاط
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بي ها وبي ال عاعة خلالص يع لٍ أحيانلا بيبقلى فيله حاعلة ماسلكة فلٍ حاعلة إنملا الميله فلٍ ال عاعلة مجلره ملا تعملل كلد
الميلله تقللا علللى طللوا هللو ه قللوا اهلل سوال اش ل ات ن ْش ل اس ال ازعللات 2:المللنم أوا مللا يحللس إنلله رايللهلل الللدار اآلخللرة

بي شط يا عماعة سوال اش ات نش اس بي شط أنا رايلهلل أقابلل رب لا ،أنلا رايلهلل ألقلى ربلٍ ،أنلا رايلهلل أقابلل رسلوا اهلل -صللى
اهلل عليه وسلم -أنا رايهلل الج ة ،أنا رايهلل الدار اآلخرة ،أنا رايهلل أصعد إلى السما السابعة ،هألقى مو ي وربلٍ سلبحانه
وتعالى
سوال اش ات ن ْش اس قمة ال شاط ساعة الموت كل اللٍ حواليه بيعي وا عليه وهو ملا بيعلي ش هلو فرحلان ،هلو فلٍ أفلراح
فٍ حفلة تكريم كونية ،حفلة تكريم فٍ السماوات السبا علشانا انت ،علشانا انت ،علشان تعرفلٍ إنلت ياليلة ع لد
رب ا قد إيه! علشان تعرف إنت طاعتا يالية ع د رب ا قد إيه! علشان تعرف.
خروج الروح وصعوهها
ضلوانس مفليش
سثم يجٍ ملا الموت حتى ي ْجلس ع د رأسه فيقلوا :أيلتهلا الل ل ْفس ال يبلة ا ْخرعلٍ إللى م فلرة مل اهلل ور ْ

ذنللوب ،فيلله م فللرة ورب للا راضللٍ سللبحانه وتعللالى ،تكيللل رب للا وهللو راضللٍ هيقابلللا ازي سللبحانه وتعللالى سا ْخرعللٍ إلللى

ضللوان ،قللاا :فت ْكللرج تسلليل كمللا تسلليل الق ْللرة مل فللٍ السللقا  ،فيأخلليهاس يع للٍ كللأن حاعللة نازلللة كللد
م فللرة مل اهلل ور ْ
وهياخدها قمة يع ٍ في األم يا عماعة؟ في األم يا إخوانٍ؟

أرواح باقٍ ال لاس فلٍ القلارات السلتة

سفإذا أخيها ،لم يدعوها فٍ يد ط ْرفة ع ْي س ملا الموت هيكمل مهامه فٍ قب
إنمللا الماليكللة اللللٍ ن لللت مل السللما هي هتاخللد روحللا علشللان تصللعد بيهللا فللٍ حفلللة تكلريم مهيبللة فيصللعدون سحتللى
وعله اأر س
يأْخيوها في ْجعلوها فٍ ذلا الكف وفٍ ذللا الح لوط ،في ْكلرج م هلا كأطيلب نل ْفكلة م ْسلا ،وعلد ْ
ت عللى ْ
الريحة هي ريحة إيه؟ ريحة كف الج ة وح وط الج ة بس هي ريحلة روحلا ،ع لر روحلا مل هلوقلت ع لري روحلا
م ل هلوقللت علشللان روحللا ع رهللا ه هي لللا فللٍ الوقللت ه  ،ع لر روحللا بالصلليام ،بالقيللام ،ع لري روحللا بالتوبللة،
با ست فار ،ع ر روحا باليكر ،بشكر نعم اهلل ،ع روا أرواحكم يا عماعة.
وعه اأر س ريهلل محد سما زيها و شلاف زيهلا و حلد شلم زيهلا،
سفي ْكرج م ها كأطيب نل ْفكة م ْسا ،وعد ْ
ت على ْ
هي ريحللة عملللا ،هي ريحللة قيامللا ،هي ريحللة حجاب لا ،هي ريحللة نقاب لا ،هي ريحللة ثباتللا ،هي ريحللة تورعللا ع ل
صللعدون بهلا فلال يمل َرون بهللا عللى مللا مل المال كلةس فللي يلا عماعلة ه لسله مللا
المحلارم وتقلواخ هلل سلبحانه وتعلالى سفي ْ
وصلللو السللما الللدنيا ه لسلله الماليكللة فللٍ الهللوا فللٍ الف لران فللٍ الكواكللب فللٍ ال جللوم بتعبللد رب للا سللبحانه وتعللالى

يصلعدون بهللا سفللال يمل َرون بهللا علللى مللا مل المال كللة إ قللالوا :مللا هلليا الل َروح ال يللب؟ فيقولللون :فللالن ابل فللالنس إيلله
الللروح ال يللب ه ؟ إيلله الللروح ال يللب ه ؟ مللا هلليا الللروح ال يللب؟ فيقولللون روح فللالن ب ل فللالن ،روح فالنللة ب للت فللالن

سبأ ْحسل أسللما ه التللٍ كللانوا يسل َمونه بهللا فللٍ الللدنياس تكيللل كيل يكللون ا حتللرام! شلوف الماليكللة محترمللاخ ومعظمللاخ
شللوف وه لٍ بترفعللا وانللت بتصللعد! يللا عماعللة هي رحلللة مع لراج تانيللة زي رحلللة المع لراج اللللٍ ال بللٍ -عليلله الصللالة
والسللالم -طلعهللا ،هلوقللت أبللواب السللماوات السللبا هتتفللتهلل ،هلوقللت الماليكللة هتسللتقبلا فللٍ كللل بللاب م ل أبللواب
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السما  ،هلوقت روحا هتصعد إلى اهلل ،هي رحلة معراج تانية ،طب هلوقت إنت طالا ،طيلب إنلت هت ل ا تلانٍ هت ل ا
تللانٍ علشللان حسللاب القبللر ،طيلب ليلله مللا كللان مل تحللت وخللالل ،يللا عماعللة زم التكلريم ه  ،زم الحفلللة المهيبللة
هي ،زم التك لريم الفللوري ها علشللان اح للا يامللا صللبرنا يللا إخللوانٍ طاعللة لرب للا سللبحانه وتعللالى ،رب للا يثبت للا علللى طاعتلله
فيقولون سما هيا ال َروح ال يب؟ فيقولون :فالن اب فالن بأ ْحس أسما ه التٍ كلانوا يسل َمونه بهلا فلٍ اللدنيا ،حتلى يل ْتلهلوا
بها إلى السما الدنيا ،في ْستل ْفتحون له ،فيل ْفتهلل له ".
يتفتهلل أبواب السما لروحا ،يتفتهلل أبواب السلما تكيلل الللٍ فلٍ اأر

بيعي لوا وبيبكلوا وملش علارفي إنلت فلٍ إيله؟

ومش عارفي إنت فٍ إيه؟ ومش عارفي المهرعان الكونٍ المال كلٍ الللٍ فلٍ السلماوات السلبعة الللٍ ليلا إيله! وملش
عللارفي الفتللوح اللللٍ انللت فيهللا و التك لريم و الع للا و ال لريهلل ال يبللة و صللحبة المال كللة و الشللموس اللللٍ طالعللة
معاخ ،الشموس اللٍ ن لت علشان تاخد روحا م ملا الموت ،مش حاسي بكل ه .
تشييا مهيب
سفيشيلعه م كل سما مقربوها إللى السلما التلٍ تليهلاس كلل ملا اتعلدي فلٍ سلما مل السلماوات الماليكلة بتاعتهلا :هي
روح مللي ؟ روح المللنم فللالن ب ل فللالن تقللوم الماليكللة تشلليا كم ل يشلليعها ،م ل كللل سللما مقربوهللا ،سحتللى ي تلهللٍ إلللى
السللما السللابعةس ،اهلل أكبللر ،ع للد البيللت المعمللور ،وبعللدها سللدرة الم تهللى ،وبعللدها ع للة المللأوى ،إيلله يللا إخللوانٍ الرفعللة
هي! ال اعللة بترفللا كللد ! ال اعللة تعليللا كللد ! ال اعللة تقربللا مل رب للا كللد ! الصللبر علللى الشللهوات فللٍ زمل الشللهوات
يرفع ا كد ! ،ويكرم ا كد ! ويكلي ا الحفلة هي كلها ليلا انلت! الحفللة هي كلهلا ليلا انلت! معقوللة يلا إخلوانٍ ،معقوللة
كل ه ليا انت!
تكيللل لللو حصللل حفلللة مل الحفللالت ،وبعللد كللد هعللوخ ،فإنللت هاخللل كللد فلقيللت إكلرام وأوبل بوفيلله ،ولقيللت عللايبي
حاعللات كللل بقلى مللا يفعللل فللٍ الحفللالت الحللالا طبعللا ،وتكلريم ،وفوعئللت إنهللم بيقولللوا الحفلللة هي علللى شللرف فللالن،
فالن أنا! كل هوا! كل الشكصيات العظيمة هي! كل اأحداث هي! كل المصاري هي! كل هي على شرفٍ أنا! أنا!
تكيلوا يا إخوانٍ وانت طالا سبا سماوات ،مقربٍ السماوات السبعة بيشيعوخ ،الماليكلة والشلموس هي كلهلا ،موكلب
مهيب ،ما فيش ملا فٍ التاريت خد موكب واحلد عللى مليلون مل ه  ،تكلريم عظليم ،ولسله ياملا كملان تكلريم فلٍ رحللة
المعراج الفرهية هي بتاعة كل عبد م عباه اهلل الصالحي .
أنا يا رب! أنا يا رب كانت طاعتٍ تكليا تكرم ٍ كلل اإكلرام ه يلا رب؟! أنلا؟! العبلاهة يلا رب بترفلا كلد ؟! ال اعلة يلا
رب بتعمل كد ؟! تقواخ يا رب بتعل ز اإنسلان كلد ؟! يلا رب رعع لٍ تلانٍ أطيعلا ليلل نهلار يلا رب ،يلا رب أنلا ملا ك لتش
أعرف إنٍ هأترفا كد  ،أنا يا رب! كل ه لٍ! الكون كله بيحتفل بٍ أنا؟! أنا! يا إلهٍ!!
يا إلهٍ على المشاعر الرهيبة اللٍ فٍ الحدي ه ! يا إلهٍ على المشاعر المهوللة الللٍ فلٍ الحلدي ه ! وبعلد كلد يلا
إخللوانٍ يحصللل إيلله؟ سفيشليلعه مل كللل سللما مقربوهللا ،إلللى السللما التللٍ تليهللا ،حتللى يل ْتلهللٍ بلله إلللى السللما السللابعة ،

فيقوا اهلل ع وعل :ا ْكتبوا كتاب ع ْبدي فٍ عليي س فإذا وصللت إللى السلما السلابعة قلاا اهلل :اكتبلوا كتلاب عبلدي فلٍ
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عليي  ،ارفعلوا بقلى كتابله فلوا ،فلوا وسلط صلح اأبلرار ،يلا عماعلة علاي ي نلقلى اهلل بهلي الصلح الللٍ بترفلا هلي
الرفعة ،سوأعيدوا عبدي إلى اأر س ليه يا رب أرعلا للألر

تلانٍ ليله يلا رب؟! أرعلا للألر

تلانٍ ليله؟ أرعلا للقبلر ليله

تانٍ يارب؟ سفإنٍ م ها خلقتهم  ،وفيها أعيدهم  ،وم ها أ ْخرعهم تارة أ ْخرىس تكيلوا يلا إخلوانٍ التكلريم ه كلله! تكيللوا

أفراح الروح! تكيلوا يا عماعة.

عاه ؟ عاه تموت؟ عاه إنا تقابل التكريم ه كلله؟ اشلت لت عشلان تقابلل ه ؟ إن شلا اهلل بلإذن اهلل الحلقلة الجايلة
يا عماعة عاه تموت برضه ،بس ه تكلم على الوعه التانٍ ،ه تكلم ع ال ص التانٍ مل الحلدي  ،الراعلل ه  ،اأملة
هي ،اأمة هي اللٍ بترفا الرفعة هي كلها ،أفراح رهيبلة فلٍ ملكلوت السلماوات فلٍ حفللة التكلريم ،بعلد كلد ت ل ا بقلى
فٍ امتحان فٍ اأر  ،امتحان؟! امتحان بعد إيه؟ بعد ما سمعت ربلٍ وملو ي بيقلوا :سا ْكتبلوا كتلاب ع ْبلديس قلاا عللٍ
أنا عبدي ،زي ما قاا على ال بٍ -عليه الصالة والسالم -فٍ القرآن عبدي ،أنا بعلد ملا سلمعت ملو ي بيبشلرنٍ ،وبعلد
ما شوفت كل ه أنا خاي م إيه؟! ي ا القبر ،سفتعاه روحه ،فيأتيه ملكان ،في ْجلسانه ،فيقو ن له :م ربَا؟س

ربللٍ اللللٍ أنللا لسلله نللازا مل سللبا سللماوات وكللان بيقللوا :سا ْكتبللوا كتللاب ع ْبللدي فللٍ عليللي س مل ربللٍ؟! ربللٍ مللو ي اللللٍ
عشللت عشللانه ،ربللٍ مللو ي اللللٍ كللان كللل ذرة فللٍ قلبللٍ بتسللبحه ،رب لٍ مللو ي اللللٍ كللان قلب لٍ بيهت ل مللا الكللون كللله
بجالله ،ربٍ اللٍ كان قلبٍ مش وا بيله ،ومشل وا برضلا  ،ومشل وا بجاللله ،ومشل وا ب صلرة أوليلاو  ،ومشل وا بحلرب
أعداو  ،ومشل وا بيله ،ال لاس كلهلا تعرفله وتحبله وتوصلل لله ،ومشل وا ازاي أوصلل لله ،ازاي أرضليا يلا رب ،ربلٍ! انلتم
بتسألونٍ ع ربٍ؟! سفيقوا :ربٍ اهللس سبحانه وتعالى ،سفيقو ن له  :ما هي ا ؟ فيقوا  :هي ٍ اإسالمس.
سفيقولون له :ما هيا الرعل اليي بع فيكم؟ فيقوا :هو رسوا اهللس ه محمد -عليه الصلالة والسلالم ،-أنلا مصلدا.
س فيقو ن لله وملا علْملا ؟ طلب انلت علملا إيله؟ سفيقلوا :قلرأت كتلاب اهلل فَم لت بله وصلدقْتس يع لٍ إيله؟ يع لٍ كلالم
رب ا ،أنا ما اخدتش علمٍ م ناس ميعوا القضية على الفضا يات ،أنلا ملا اخلدتش علملٍ مل نلاس ضليعوا اللدي وضليعوا
هي ال اس ،أنا ما اخدتش علمٍ م الم يي والممثلي  ،أنا ما اخدتش علمٍ م ناس لما قعدت على الكرسلٍ باعلت
هي ها وفتت بفتاوى توهي ال اس فٍ هاهية ،أنا أخدت علمٍ م كتابا يا رب ،أنا أخدت علملٍ مل هي لا يلا رب ،أنلا
أخدت علمٍ م هي ا يا رب.
ندا م السما
سفيل اهي م اه فٍ السما  :أن صدا ع ْبديس اهلل ،رب ا ما سابكش حتى وانت فٍ القبر ،أن صلدا عبلدي ،اهلل تكللم مل

أعلا! اهلل صفة الكالم هلل ،تكيل اهلل تكلم فٍ القرآن للدنيا كلها ،اهلل تكلم م أعلا أانلت بلس ه لا ،صلدا عبلدي،

تانٍ يا رب عبدي يا رب!
س أن صللدا ع ْبللدي ،فأفْرشللو م ل الج للةس افرشللوا للله بقللى إيلله؟ مللش حاعللات بقللى ميللد إن هميللاط وحاعللات م ل  ،..يللا
عماعللة م ل الج للة يللا عماعللة! ميللد إن الفللرهوس يللا إخللوانٍ! ميللد إن عللدن يللا إخللوانٍ! أفرشللو م ل الج للة ،سللتاير الج للة،

وعفش الج ة ،وأزهار الج ة ،سفأفْرشلو مل الج لة وألْبسلو مل الج لة وافْلتحلوا لله بابلا إللى الج لةس حللل الج لة ،يع لٍ للبس
ح وط الج ة ،وكف الج ة ،هلوقت بقى أ خالل ع ة ع ة بقى ،خالل كف و ح وط ،وألبسو م الج ة ،م
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بمثلها.

يا عماعة تكيللوا وانلت فلٍ القبلر يقلوا للا :أبشلر ،ه كلل ه لسله كملان ملش زي الللٍ علاي؟! أبشلر يع لٍ خللٍ البشلرة
تضللحا وتفللرح وتسللعد ،ه انللت لسلله يامللا هتشللوف ،أبشللر باللليي ك للت توعللد ،أبشللر باللليي يسللرخ ،هلليا يومللا ..هلليا
يوم للا ،الكلم للة هي هتتق للاا ل للا أوا م للا تكرع للٍ مل ل القب للر سوتلتللق للاهم الْمال ك للة ه لليا يل ل ْلومكم ال لليي ك ْ للت ْم توع للدونس
اأنبيا .239:

هليا يللومكم ،لملا العللريس يقولللوا لله :ه ليلتللا يلا علريس ،يع للٍ الليللة هي كلهللا بهجلة ،وكلهللا أفلراح ،وكلهلا تكلريم ،وكلهللا
سعاهة .هيا يومكم يع ٍ الل ل 03أل س ة هوا كلهم سعاهة.
أفلراح المللنم ي فللٍ القبللر ،أفلراح المللنم ي ع للد المللوت ،أفلراح المللنم ي فللٍ البعل  ،أفلراح المللنم ي فللٍ الج للة ،أفلراح،
أفراح أرواح المنم ي  ،يا عماعة ال ريق ه كله أفراح ،كله نور ،كله رضا م اهلل سبحانه وتعالى.
فيأتيلله مل رْوحهللا وطيبهللا ،ويفسللهلل للله فللٍ قبللر مللد بصللر  ،ويأتيلله رعللل حسل الوعلله ،حسل الثيللاب ،طيللب الللريهلل ،فيقللوا:

فوعهلا الو ْعله يجلٍ بلالكير ،فيقلوا :أنلا عمللا
أبْش ْر باليي يس َرخ ،هيا يوما اليي ك ت توعد ،فيقلوا لله :مل أنلت؟ ْ
الصالهللس.

أنا عملا ،عي يه الجميلة هي خشعت فٍ الصالة ،صوتٍ الجميل ه تالوتا للقرآن آنا الليل وأطراف ال هلار ،عسلدي
القوي ه صياما هلل ،كل ملمهلل م مالمحٍ ه عباهة م عباهاتا ،أنا عملا.
تكيل أحب صاحب ليا لما تروح معا  ،وتسلافر معلا  ،هيبقلى إيله؟ هتبقلى فرحلان وملنت س بيله ،تكيلل بقلى ،انلت ملنت س
بعملا ،افر قبرخ م اآلن ،حضر صلاحبا الصلالهلل مل اآلن ،أنلا عمللا الصلالهلل ،سفيقلوا :رب أقلم السلاعة ،رب أقلم
الساعة حتى أرعا إلى أهلٍ ومالٍس .صححه األبانٍ
بشريات
إخوانٍ فٍ اهلل يع ٍ اتكلم ا فٍ هيا اللقا ع أفراح المنم ي خدوا بالكم يا عماعة إن اأفراح هي كلها محلد شلافها
اأفلراح هي محللد شللافها ييللرخ ومحللد شللافها ييللرخ ،محللد رأخ وانللت أبللواب السللما السللبعة بتتفللتهلل لللا محللد
شافا وإنت رب ا بيقوا صدا عبدي اكتبوا كتاب عبدي فٍ عليي محد شافا وإنت الماليكلة بتقلوا للا إنلت عللى
اليقلي عشلت وعليله ملت وعليله تبعل إن شلا اهلل ،محلد شلافا وإنلت فلٍ نعليم القبلر وإنلت فلٍ نعليم القبلر فلٍ وسلط
نعيم الج ة إلى أن تدخل الج ة يوم القيامة ،محد شافا ولك يا عماعة بعلد كلد بقلى الللٍ عهل وا نفسلهم فلٍ اللدنيا،
اللٍ كان عاه يموت ،اللٍ كانت عاه ة ،اللٍ كان مستعد ،اللٍ كلان مسلتعد للسلفر الرهيلب ه حصلل لهلم إيله؟ شلوف
بقى يوم القيامة بقى الموضو يكتل هيبقى عيد قدام ال اس كلها هيبقى تكريم قدام ال اس كلها..
قللاا تعللالىسي ل ْلوم ت للرى الْمل ْلنم ي والْم ْنم للات ي ْسللعى نللورهم ب ل ْلي أيْللديه ْم وبأيْمللانهم ب ْشللراكم الْي ل ْلوم ع للات ت ْجللري م ل ت ْحتهللا
ْاأنْلهار خالدي فيهاس الحديد  22يا عماعة إيه ه يلوم تلرى يومهلا بقلى ال لور الللٍ نلور للا السلماوات السلبعة ونلور للا
قبرخ هيتشافوا وهو مالٍ الدنيا حواليا يوم كل واحد مست ٍ يوم ،ال اللب مسلت ٍ يلوم ال تيجلة والللٍ مسلت ٍ يلوم الجلواز
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واللٍ مست ٍ يوم الك وبة وه مسلت ٍ يلوم ملا يرعلا للبللد اأع بيلة وه مسلت ٍ يلوم اللدكتورا وه مسلت ٍ يلوم الماعسلتير
وه مست ٍ يوم ما ياخد الشهاهة وكل واحد مست ٍ..
إنملا فيله نلاس مسلت يه يلوم تلانٍ يلا عماعلة يلوم البشلرى برضلا اهلل رضلا اهلل يسلكط بعلد أبلدا ،رضلا اهلل سلبحانه وتعلالى،
رضا م اهلل يوم ترى هتشوف بعي يا هتشلوفٍ تكلريم الملنم ي بع يلا الرسلوا -عليله الصلالة والسلالم -هيشلوف ا وإح لا
ب كرم ويفرح وتقر عي ه بي لا ،كلل هاعيلة هيشلوف الللٍ هعلاهم والت ملوا بسلببه وتلابوا إللى اهلل بسلببه ووصللوا إللى اهلل بسلببه
وهللم بيتكرمللوا ويفللرح بثمللرة حياتلله ،يللوم تللرى ف لٍ الللدنيا الل لٍ بتتشللاف أصللحاب المراك ل واأمللواا يوميهللا الل لٍ هيتشللاف
أصحاب اإيمان والدي يوم القيامة يوم ترى ،يوم ترى المنم ي والمنم ات ماشيي ع ب بع  ،ازاي هلو ا خلتالط ملش
كلان حلرام فلٍ الللدنيا؟ أ خلالل معلاه حلرام خلالل ال فلوس طهلرت والقلللوب فاضلت معلاه حللد هيلبص ل وعلة حللد
كلهلم إخللوان عللى سللرر متقلابلي سي ل ْلوم تللرى الْمل ْلنم ي والْم ْنم للات ي ْسلعى نللورهمس أنلوار متأللئلله فلٍ سللما أر

المحشللر،

أنوار متأللئه باهرة سي ْسعى نورهم بل ْي أيْديه ْم وبأيْمانهمس بي أيديهم بي ور لهلم للج لة وبأيملانهم بي لور إخلوانهم الللٍ عللى
يمي هم واللٍ عللى شلمالهم سب ْشلراكم الْيل ْلومس بشلراكم اليلوم يلا رب إح لا بشلرنا بلالقبر المال كلة ع لد الملوت قاللت تتلقلاهم
المال كه أ تكافوا و تح نوا وأبشروا بالج ة بشروا قبل الموت وفٍ القبر أبشر باليى يسرخ بشر بالقبر وبعد كد يلوم
القيامة بشلراكم اليلوم ع لات تجلري مل تحتهلا اأنهلار .بشلريات عللى بشلريات عللى بشلريات ،اهلل أكبلر طريلق اهلل ال ريلق
إلى اهلل سبحانه وتعالى كله بشريات وكله نور وكله إيمان.
إنت عاه للعر

على اهلل؟

تانٍ يا عماعة ه رعلا تلانٍ علوهة عللى بلد فلٍ الموضلو الللٍ بلدأنا فيله الليللة علاه تملوت؟ علاه تلقلى اهلل؟ للو قبلرخ
مظلم الليلة عاه تبقى اإنسان اللٍ هيق عليه؟ عاه وا أ؟
السناا ه مايكوفش و يضايق و ي عل و يحرج ه أنا بأسألا سناا عمرخ زي ما انت بتدخل على اب ا وتقلوا لله
عللاه لالمتحللان يللا اب للى؟ إنللت مللش عللاي تضلايقه إنللت مللش عللاي ت رف ل لللو ات رفل م للا يبقللى مللش عللارف ،إنللت عللاي
تحضر  ،إنت بتحبه ،إنت خاي عليه ،إنت عارف إن الموضو عاي تجهي  ،يلا عماعلة علاه ي نملوت وا أ؟ علاه ي
نقابللل رب للا وا أ؟ عللاه ي لالحتضللار وا أ؟ عللاه ي للمال ك لة الل لٍ هتت ل ا وا أ؟ عللاه ي
عللاه ي لحسللاب الملكللي وا أ؟ عللاه ي للكمسللي ألل

لضللمة القبللر وا أ؟

سل ة يللوم القيامللة وا أ؟ عللاه ي للعللر علللى اهلل وأعللدي ا

لكل سناا عواب وا أ؟ عاه ي نموت وا أ؟
تللانٍ المثللل الل لٍ مللش عللاي أنسللا الراعللل الل لٍ هخللل علللى مراتلله وقللاا لهللا يللال عشللان نسللافر ،ه سللافر فللي ؟! ه سللافر
السلعوهية ،إمتلى؟! بعلد سلاعتي  ،تلالت سلاعات ،قلد إيله؟  9سل ي  4سل ي  0سل ي كلالم ملش عاقلل ،راعلل ملش عاقلل
إنسان مش عاقل واهلل يكون فٍ عونها اللٍ رب ت حياتها بيه.
كليلا بلالظبط يلا إخلوان إح لا علاي ي نبقللى علاقلي يلا إخلوان علاي ي نبقلى عقللال يلا إخلوانٍ فلٍ اهلل علاي ي نبقلى أعقللل
الكلق وأعقل البشر وأقرب البشر إلى اهلل سبحانه وتعالى.
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زم نجه لالمتحان
عللاي ي نشللت ل ل خللرة عللاي ي نجه ل لالمتحللان الل لٍ هتت قللل فيلله م ل عللالم لعللالم ،ا متحللان الل لٍ مللش هترعللا تللانٍ فيلله
للدنيا ،ا متحان اللٍ لما بييجٍ فٍ لحظة مايتقالكش بعد  9ساعات و بعد ساعتي و بيتساب لا فرصة إنلا تجهل
عاي ي نجه لالمتحان عاه تموت وا أ؟
سألْهاكم التكاثلر حتى زْرتم الْمقابرس التكاثر  2:2حتلى زرتلم المقلابر يع لٍ يلا ربلٍ ال لاس بتشلت ل يلوم ..يلومي الللٍ اشلت ل
لحد ما مات ه إزاي؟! واحد فضل يافل  43سل ة إزاي؟! طلب يقبلل م لا سلاعة ..سلاعتي  ،شلهر ..شلهري  ،إنملا يقبلل

م ا عمرخ كله ضا وإنت عو مراتب الدنيا وعو كالليب الدنيا!
يا إخوانى ماي فعش يا إخوانٍ ،هل م يقظة؟ إح ا لسه فٍ سلسلة ساقبل ٍ يا ربس لسه فٍ مرحللة اليقظلة هلوقلت لسله
فلٍ مرحللة اإنعلا القلبلٍ لسله فلٍ  icuأو فلٍ  ccuلسله فلٍ الع ايلة المركل ة بتاعلة القللب ،لسله فلٍ الع ايلة المركل ة يلا
عماعللة عللاي ي نفللوا وعللاي ي اإنعللا القلب لٍ عشللان بللإذن اهلل سللبحانه وتعللالى أمللا نللدخل ف لٍ المرحل لة الثانيللة مرحلللة
الكالل بقى مرحلة بقى إن اح ا ندخل بجد نتكلص م كل الينوب اللٍ ع دنا مرحلة إن إح ا نبدأ بقلى نل ر فلٍ قلوب لا
المشاعر ال اهرة بعد ما خرع ا المشاعر بتاعة زمان رب ا يثبتكم ويأيدكم ورب ا يرزق ا التوبة الصاهقه يا رب.
هعا الكاتمة
اللهم تب علي لا ل تلوب ،اللهلم تلب علي لا ل تلوب ،اللهلم تلب علي لا توبلة ترضلى بهلا ع لا ،اللهلم تلب علي لا توبلة نلره عللى
أعقاب ا بعدها أبدا ،اللهم تب علي ا توبة ترضيا ،رب اشرح ل ا الصدور ويسر ل ا اأمور ،رب ا تقبل م ا إنلا أنلت السلميا
العليم وتب علي ا إنا أنت التواب الرحيم.
اللهللم أعتللق رقاب للا م ل ال للار ،اللهللم أعتللق رقاب للا م ل ال للار ،اللهللم أعتللق رقاب للا م ل ال للار ،اللهللم اش ل مرضللانا ومرضللى
المسلمي  ،اللهم اشل مرضلانا ومرضلى المسللمي  ،اللهلم تلب عللى عصلاة المسللمي  ،اللهلم ايفلر للملنم ي والمنم لات
إلى يوم الدي واهد يير المسلمي برحمتا يا أرحم الراحمي .
أقوا قولٍ هيا وأست فر اهلل لٍ ولكم .سبحانا اللهم وبحمدخ أشهد أن إله إ أنت.
أست فرخ وأتوب إليا وصل اللهم على ال بٍ محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وع اكم اهلل خيرا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس لل شر على ال ت فٍ قسم تفريغ الدروس فٍ م تديات ال ريق إلى اهلل تفضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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