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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى ،ثم أما بعد:
ازيك ـم يــا شــبا

ك ـ س ـ ة وان ـ م طيبــين ،يــوم حــدو زل ـلا تســونام  ،وتحديــدا قب ـ حــدو اللل ـلا بــدقايق ،كــان

الشــبا والب ــا قاعــدين علــى الــبال م طلقــين ،مطبقــين مــن ليلــة امبــار  ،ماكفـاهمش معاصـ بالليـ  ،كمــان عــايلين
يواصلوا اللي بال هار ف معصية رب ا.
كان فيه واحد واقف يصور بكاميرا من على سطح عمارة قدام البال  ،قاعد يصـور الب ـا والشـبا  ،وفرحـان والكـ
فرحــان وم طلــق ،لمــا جـت أو موجــة عاليــة ماحــد توقـع إنهــا زلـلا  ،كلــه فرحــان وكلــه تلقاهــا ببهجــة ،وفـ لحظــا
كان ك حاجة انقلبت ،كان مو ورا مو كله موجة أعلى من العمـارة ،كـ موجـة رسـالة غضـ مـن رب ـا ،كـ موجـة
رســالة ان قــام مــن رب ــا ،كـ موجــة رســالة تهديــد لكـ عاصـ مــن رب ــا ،وفـ خــال دقــا ق كــان مفــيش وال واحــد علــى
الشط ،وال ف عمارة وال على سطح عمارة إال وجثة خامدين والعياذ باهلل.
سايبين رب ا ورايحين على فين
أي واحد من الشبا دو وهم مسافرين من بالدهم سواء كانت بالد الخليج أو أي بالد تانية لما كان حـد يسـألهم
على فين يا شبا

رايح على فين

كــان يقولــه رايــح أعــيش حيــات  ،رايــح أسـ م ع بحيــات ومـاهو عــار إنــه رايــح يضـيع ،رايــح ي هـ  ،رايــح ي ــدمر ،يــا
شبا  ،على فين يا شبا

على فين يا ب ا

على فين يا شبا أمة محمد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم

أنا عايلك تعر وعايلك تعرف  ،أنا عايلكم تعرفوا يا جماعة قب ماتمشوا فـ أي طريـق الزم تعرفـوا األو ان ـوا رايحـين
وال ف الطريق ده فيه حد يسي رب ا
على فين قب ماتاخدوا القرار ان وا ه مشوا ف الطريق ده ّ
ســايبين رب ــا ورايحــين علــى فــين ســايبين بيــت رب ــا ورايحــين علــى فــين ســايبين ديــن رب ــا ورايحــين علــى فــين فيــه حــد
عاقـ يخ ــار ب فســه إنــه يمشـ فـ طريــق آخــره ضــمة قبــر تضــيق أضــالعه وتخ لــف اليمــين فـ الشــما والشــما فـ
اليمين فيه حد عاق يسي ال ظر لوجه اهلل وأبوا الج ة المف حة ويخ ـار مقـامع الحديـد فـ جهـ م فيـه حـد عاقـ
يخ ــار إنــه يقــف فـ الحــر خمســين ألــف سـ ة يــوم القيامــة ويســي ظـ عــر اهلل ويشــر مــن إيــد ال بـ عليــه الصــالة
والسالم يا شبا أنا عايلكم تخ اروا ،هد السلسلة دي انكم تخ اروا ،أنا بأكلم مين
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أنا بأكلم ك واحدة سابت معاص زمان ولسه ماتاب ش م ها ،سابت بس م ـاب ش ،بـأكلم كـ واحـد فـاكر إن االل ـلام
مجرد إن أنا صليت ركع ين ،أنا بأكلم الجميع ،بأكلم الل بيرو اإل ب آي.
لما شا صاحب ا را لشا ف اإل ب آي ،راكـ فـ عربيـة مـع ب ـت سـا دخـ راسـه فجـأة كـده قـا لـه :انـت
مــش عــار إن رب ــا ش ـايفك الولــد اتســر  ،ســا الب ــت وقــا ل ـه واهلل أنــا تبــت ،أنــا تبــت بــس أنــا أو يــوم أرجــع
ال هارده ،خالص دي رسالة من رب ا أنا مش راجع تان  ،أهه هو ده بالظبط يا جماعة.
السلســلة دي رســالة مــن رب ــا علشــان مـانرجعش تــان  ،رســالة مــن رب ــا علشــان نفــو يــا شــبا  ،أنــا بـأكلم اللـ بيقــو
هأتو  ،سي هـ الليلة ف رمضان بإذن اهلل سبحانه وتعالى ،معانا يـا جماعـة إن شـاء اهلل نوصـ لرب ـا سـبحانه وتعـالى،
أن ــا بـ ـأكلم م ــين م ــين اللـ ـ ب ــيكلمكم اللـ ـ ب ــيكلمكم واح ــد م ــش ع ــايل لكـ ـم غي ــر الخي ــر ،م ــش هيخ ــدعك ،م ــش
هيخدعك ،مش عايل أي حد يضيق عليه األمر أبدا ف الدنيا أو ف اآلخـرة ،اللـ بـيكلمكم فعـال هـو يـا جماعـة اللـ
لما بي صحكم ب و الدين ،الكرس معمو علشان كلمة الحق ،مش معمو علشان حد يخد ال اس.
إح ا ب كلم مين
ب كلم الشبا  ،ب كلم الشبا الل تايه ف الدنيا كلها ،ما بـين الـرا والجـاز والم ـ  ،مـا بـين الب ـا وبـين القهـاوي
وال وادي ،ب كلم الشبا ب و أمة محمد بن عبـد اهلل عليـه الصـالة والسـالم ،علـى فـين يـا شـبا

علـى القهـوة ،رايـح

أســهر ورايــح أعــيش حيــات  ،يــا اب ـ إنــت تقــدر تسـ حم خمــس ســاعا ظفــرة غضـ مــن رب ــا سـبحانه وتعــالى ليــك،
وانــت قاعــد القاعــدة دي علــى فــين يــا شــبا

رايــح علــى الســاح أنــا وأصــحاب رايحــين نجي ـ المخــدرا الل ـ

ه شربها الليلة ،إنت عار عقوبة المخدرا إيه ف القانون ال ف جه م والعياذ باهلل.
على فين يا شبا

ع دي ميعاد ،مع صاحب الل بأحبها وب حب  ،طيبإ ،يا حبي قلب  ،حبيبك رب ا اللـ أغلـى مـن

أي حــد ،تغضــبه ازاي علــى فــين يــا شــبا

علــى الريــا تـ فـ  ،رايــح أتفــر علــى تصــفيا  ،ال صــفيا ب اعـة اسـ ار

أكاديم  ،طي ورب ا وما رب ا باس ار أكاديم
على فين يا ب ا

على الكوافير أعم شعري تسريحة تج ن الشبا  ،وتجيبلـ أحسـن عـريس ،مجـاب ش للب ـا غيـر

اله ّم والع وسة ،والعياذ باهلل.

على فين يا شبا

أنا رايح على ال ادي ،رايح أعيش حيات  ،يا اب حياتك لسـه مابـدأتش ،يـا لي ـ قـدمت لحيـات ،

حياتــك فـ الج ــة مــش فـ ال ــادي ،علــى فــين يــا شــبا

أنــا رايــح علــى ســهرة ،رايــح ع ــدي ســهرة الليلــة ،تبيــع الج ــة

علشان سهرة ! تبيع رب ا علشان سهرة ! تبيع الفردوس علشان سهرة ! علـى فـين يـا شـبا

علـى رحلـة أقعـد أسـبو ،

أنا وأصحاب وصاحبات .
مش الدين يسر مش عسر العسر إنك تودي نفسك جه م ،العسر إنك تضيقها على نفسك ف جهـ م ،علـى فـين يـا
شبا

على الشوتايم أتفر على المغ الل بأحبه ،إنت ب حرم نفسك من م عة عظيمة فـ اآلخـرة علشـان ب اخـدها
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بالحرام ف الدنيا ،علـى فـين علـى الشـات ج ،أنـا رايـح ورايـا شـات ج الليلـة علـى الفـيس بـوك ،طيـ وانـت ب شـيت مـع
مين أنا بأشيت مع والد وب ا  ،طي يا اب لو ال اس كلها ضيعت نفسها ف ال ار تودي نفسك معاهم ليه
على فين يا شبا

على الماتش ،ده الساعة  01الصبح لسه والمـاتش بالليـ ! رايـح أحجـل مكـان ،تحجـل مكـان إيـه

يا اب والصالة ! هأصل على ال ب عليه الصالة والسالم ،طي نكلم مين طي نرو لمين طي مين مـن شـبا
أمة محمد
على فـين يـا أمهـا

علـى المطـبخ ،أجهـل السـحور والفطـار وأغسـ  ...طيـ علـى فـين يـا آبـاء علـى الشـغ  ،أنـا يـا

اب الصبح ف الشغ والظهر ف الشغ وباللي ف الشغ  ،أك ّف اح ياجا الحياة ازاي
الشبا ف غيبوبة
طي نكلم مين ط مين الل ي قذ شبا أمة محمد طي مين الل ي قذ الوضع اللـ اح ـا وصـل ا فيـه يـا جماعـة
اح ا عدنا عايشين ف غيبوبة يا جماعة ،غيبوبة من ولسه األطفا أطفا بيدخلوا ف غيبوبة ،الطف تالقـ كـ حياتـه
السبيس تون وأفالم الكارتون ورنا المحمو  ،اتمسخ من وهو طف  ،الطف يكبر ويبقـ فـ ثانويـة وب ـت فـ ثانويـة
عامة والغيبوبة تليد ،يقعد يذاكر وف الدروس لي نهار ،لي نهار ،يرجـع آخـر اليـوم مـش شـايف قدامـه ،أبـوه يقـو لـه
هأقطم رقب ك لو ماقعدتش على المك

وال مصـال  ،الشـا يخـر
تذاكر ،ال فكر ف صالة ،وال كلمـه هـو صـلى ّ

من الثانوية العامة يدخ الجامعة ،الغيبوبة تليد أك ر وأك ر وأك ر.

الب ــت يبق ـى ك ـ همهــا الب ـدي والب طلــون الجي ــل والبارفــان وف ـى األحــالم الــرو الل ـ هييج ـ ياخــدها علــى الحمــار
همه العربيـا واللـف بيهـا ،والـبالي س يشـن والشـا علـى ال ـت والمصـايف والكـورة وال ـوادي
الفران  ،والشا ك ّ

والقهاوي والرا والجاز وأغان المي وأغان الهارد روك وال دخين والمخدرا والمعاز .

كـ هـ ّم الشـبا فـ حياتـه كـده ،بعـد كـده ييجـ ال خـر ي خرجـوا الغيبوبـة تليـد أك ـر وأك ـر ،تالقـ الشـا ماســك
السـ فـ ب اع ــه قاعــد يلــف علــى الشــركا ماحــد بيقبلــه وبعــد كــده يــرو يقعــد علــى القهــوة مسـ

أي حـ وهــو

ركع ين ف بيت رب ا يحلوا ك مشاك حياته ،بعد كده يدخ طو اللي يسـهر قـدام ال ـت يـدور علـى واحـدة أج بيـة
وال يطلع على شرم الشـيخ يغسـ مـواعين يمكـن ي عـر علـى واحـدة ي جوزهـا ويسـافر
ي عر عليها يمكن تسفره برهّ ،

معاها بره ،شبا غيبوبة.

وب ا قاعدة تلف على األتيليها تشو فس ان سواريه علشان صاحبها الل هي جوز ال هاردة ،لما جـه فـ الجامعـة
خر كذا س ة ولما جه ي جوز مافكر فيها وك ماييج فر تشو أسوأ فس ان سواريه يمكن حد لمرة يفكر فيهـا
كلوجة مش يفكر فيها كأي ش ء تان .
غيبوبة ،لما يكبـر الشـبا ويبقـوا آبـاء وأمهـا الغيبوبـة تليـد أك ـر ،تالقـ األ قاعـد مهمـوم ،مـش عـار يعمـ إيـه،
الب ت المخطوبـة دي هأتجوزهـا ازاي واجيـ لهـا عفـش يشـرف ا قـدام جوزهـا ازاي والب ـت اللـ لسـه مـا اتقـدملها
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وال أل والولد الل اتخر ده ومش القـ لـه شـغالنة والولـد اللـ عـايل ي جـوز ومـش عـار أجـوزه
حد دي ه جوز ّ

والولــد اللـ فـ ثــانوي اللـ مقطع ـ كــرو محمــو وماعــدتش عــار اقضـ طلباتــه ،وإزازة الليــت وطــابور العــيش،
أعم ايه بس لما بييج الماتش كـ ده بي هـ  ،كـ ده بيـرو  ،يفضـ الراجـ يقعـد قـدام المـاتش لمـا ييجـ جـو
كأنه بشر بالج ة ،ولما العشر لعيبه يلعبوا ب و فريقه كأنهم العشرة المبشرين بالج ة ،وحارس المرمـى ده حـام حمـى
األمة ،ي ّال يا بط  ،اهلل ي صر دي ك ،احم المرمى ب اع ا من طلقـا األعـداء ،والم فـرجين اللـ قاعـدين ي فرجـوا دو
األنصار ،ولو راحوا الملع يشجعوا ه اك يبقوا المهاجرين.

ص للب طلــون الل ـ البســاه وال
مــش واخــد بالــه إن ب ــه وهــو قاعــد قــدام المــاتش ب قــو ل ـه مــع الســالمة يــا بابــا ،ال ب ـ ّ
الماكيــا اللـ حطــاه ،وال المحمــو اللـ رن لهــا قبـ مـات ل  ،وال رايحــة ،وال ه قعــد ام ـ

وأخوهــا طــالع وهـ نازلـة

مابصلها  ،وأبوه مابصش للسواد الل تحت عي يه والسواد الل على شفايفه ،ازاي يا جماعة !
لو ك ا قل ا على فين يا شبا الصحابة
ازاي وصل ا للمرحلة دي ازاي أمة محمد بقت أمة عايشة ف الغيبوبة دي ازاي زمان من ألف وربعما ـة سـ ة لـو ك ـا
وقف ا ف المدي ة الم ورة ،وقل ا على فين يا شبا

علـى فـين يـا أم سـلمة أنـا رايحـة أهـاجر ،أهـاجر هلل ورسـوله ،علـى

فـين يـا ســلمان قـا ســاي الـدنيا ووط ـ وبلـدي وطــالع أدور علـى حــد يوصـل لرب ــا ،علـى فــين يـا معــاذ ابـن عفـراء
ال ب اتش م! أبو جه ش م رسو اهلل صلى اهلل عليه وسلم! أنـا طـالع فـ غـلوة بـدر علشـان أنـ قم مـن أبوجهـ  ،علـى
فين يا ابن عباس أنا هألف الدنيا كلها علشان أطل علم ،علشان أعلم الدنيا كلها.
طـالع علـى الشـام والـيمن أعلـم ال ـاس ديـن رب ـا ،علـى فـين يـا مصـع

طـالع علـى المدي ـة

على فين يا معاذ بـن جبـ

الم ورة علشان أف ح المدي ة بالدعوة إلى اهلل قب ما مكة ت ف ح ب سع س ين ،على فين يا صهي

ساي شـقى عمـرك

وفلوسك ف مكة ورايح فـين رايـح أهـاجر هلل ورسـوله ،أنصـر ديـن اهلل ،علـى فـين يـا شـبا الصـحابة علـى ديـن رب ـا،
على نصرة دين رب ا.
علــى فــين يــا خالــد بــن الوليــد رايــح أف ـ ح العــالم ،وأزلــل عــرو كس ـرى وقيصــر علشــان اإلســالم ي شــر ف ـ العــالم،
وعلشان ان م بكرة تطلعوا مسلمين ،ياه ،ياه يا شبا وصل ا لفين يا شبا
مراح حياتك الخمسة
أنا عـايل أقـو لـك يـا ب ـ  ،عـايل أقـو لـك يـا حبيـ قلبـ  ،أحكـ لـك قصـة حياتـك أحكـ لـك قصـة حياتـك اللـ
ه شــوفها صــو وصــورة لــو ماصــلح ش الوضــع بســرعة ،صــو وصــورة ســاعة العــر علــى اهلل ،أحك ـ لــك قصــة
حياتك كلها خمسا  ،خمسا .
أو خمــس سـ ين فـ حياتــك ك ــت لســه طفـ صــغير ،كـ قضــية حياتــك البــامبرز وكــاب ن ماجــد وجري ــديلر والرضــعة،
كان دي ك حياتك ،كبر .
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الخمـس سـ ين ال انيـة بـدأ الفكــر ي غيـر ،بقيــت عـايل الشــيكوالتة وعـايل المصــرو وعـايل أبــوك يشـ رك لــك فـ ال ــادي
وعايل تلع كورة وعايله يجي لك كوتش حلو وعايل تبقى لعي حريف.
الخمس س ين ال ال ـة ،بقيـت ع ـدك  01سـ ة ،الفكـر بـدأ ي غيـر ،بقيـت عـايل الحـلام العـري

والب طلـون الجي ـل وماركـة

ال ـ ش ـير ومارك ـة الب طلــون ،وب ــبص للب ــت وعــايل تكلمهــا وعــايل تضــر شــعرك ج ـ ويبق ـ م ظــرك كــويس يلفــت
الب ا .
الخمس س ين الرابعة بدأ عي يك ت ف ح على الدنيا بقـى ،بـدأ تفكـر فـ سـهرة حلـوة فـ سـيجارة ملغمـة فـ عربيـة
تلف بيها ،أبويا ليه ماطلعش نصا زي أبو فالن يعـر يجيـ لـ عربيـة ،فيـه محمـو بـس رنـة مـش أي رنـة ،بـدأ
تفكر ف واحدة تحبها وتحبك ،بدأ الدماغ ت غير.
الخمس س ين الخامسة الل بعد كده بدأ تدخ ف الخ قة واالك ئـا والضـيق والحبسـة ،اتخ قـت مـن المعاصـ ،
عملــت كـ ـ حاج ــة ،ماع ـاد في ــه حاج ــة ممك ــن تعملهــا وماعمل ه ــا  ،بقي ــت ب قع ــد قــدام الش ــا وال ق ــدام ال ــد
ماعــدتش ب ســمع اآلذان ،ك ــت قب ـ كــده ب ســمع اهلل أكبــر بــس م ـاب للش ،الوقــت ماعــدتش ب ســمعها ،اتخ ـ م علــى
ودانك ،خا أحسن ي خ م على قلبك ،وصلت للمرحلة الخطر ،مرحلة إن رب ا حرمك إنك تسمع كلمة اهلل أكبر.
المرحلة الخطر ..مرحلة الضيا
ازاي ازاي ي ــا أم ــة محم ــد ازاي ي ــا ش ــبا وص ــلونا للمرحل ــة دي ازاي وص ــلوا ش ــباب ا ،رجال ــا إنه ــم يبقـ ـى فك ــرهم
محاضــرة الصــبح ووقفــة فـ الجامعــة بعــد الظهــر وســهرة بالليـ ! ازاي وصــلوا الب ــا إنهــا تمشـ باالشــميل والب طلــون
الجي ل ف الشار ازاي وصلونا للمرحلة دي ازاي
مقارنة ما بين عا شة وب ت من ب ـا األيـام دي ،مقارنـة مـا بـين شـبا الصـحابة وشـبا األيـام دي ،ازاي الصـورة دي
اتغير

ضحكوا علي ا ازاي ازاي وصلوا األ إنه يشو ب ه البسـه لـبس زي ده ب ـا الرايـا الحمـراء فـ مكـة

أيــام ال ب ـ عليــه الصــالة والســالم ماك ـانو بيلبســوه ،ويــديها فلــوس ويقــو لهــا خــالص ومايكلمهــا  ،ازاي وصــلونا
ازاي تليفليون ـ ـا ازاي بقـ ـى ده تليفليون ـ ـا تليفلي ــون أم ــة محم ــد ازاي بق ــت دي ن ــوادي أم ــة محم ــد ازاي دي بق ــت
جامعا أمة محمد ازاي يا جماعة ازاي يا شبا

!

يا جماعة سلسلة علـى فـين يـا شـبا سلسـلة قـاطرة إنقـاذ ،قـاطرة ،السلسـلة دي بـإذن اهلل مقدمـة قـاطرة ،العربيـة اللـ
أو قــاطرة طويلــة ،لــو مشــي ا مــع بع ـ

إن شــاء اهلل ه كم ـ مــع بع ـ  ،لســه إن شــاء اهلل -إن رب ــا أحيانــا -حاجــا

ك يــر ،الطريــق طويـ يــا شــبا عشــان الغيبوبــة دي نفــو م هــا ،الطريــق طويـ يــا شــبا علشــان نرجــع نعكــس الوضــع
بقى ،ال كسة الل حصلت دي ،نرجع زي زمان زي الصحابة ،الطريق طوي  ،سد الفجوة ما بين زمان ومـا بـين الوقـت
فجوة رهيبة ،الطريق طوي يا شبا  ،أنا هدف أن الـ  01يوم الل اح ا مع بعـ

فـيهم دو ت ـو  01مـرة بـإذن اهلل

مع رب ا 01 ،مرة ،مع ك حلقة ت و لرب ا ،مع ك حلقة تجدد ال لامك كله.
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أنــا بــأكلم مــين أنــا بــأكلم مــن أو اللـ البســه لــبس وكاشــفة شــعرها بطريقــة كأنهــا مــش عارفــه إن فيــه نــار لغايــة اللـ
البسه نقا وم كحلة من تحت ال قا  ،أنا بأكلم من أو الشا الل قاعـد فـ العربيـة قاعـد يـرقص جـه العربيـة مـع
الموسيقى الل مشغلها ف ماري ا لحد الل مرب لـ دق ـه ونـايم فـ السـرير ،أنـا بـأكلم مـين أنـا بـأكلم الشـبا اللـ
قــدموا اع ــذار رســم لرســو اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم لمــا اتش ـ م ،قــالوا لــه معلــش يــا رســو اهلل ،مشــغولين ،الــدورة
اإلفريقيـ ــة بعـ ــدها الـ ــدوري العـ ــام بعـ ــدها تصـ ــفيا س ـ ـ ار أكـ ــاديم بعـ ــدها االم حانـ ــا  ،بعـ ــدها المصـ ــايف والصـ ــيف
ماي عوضــش ،قــدموا اع ــذار رســم لرســو اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،أنــا بــأكلمكم كلك ـم يــا شــبا  ،أنــا بــأكلمكم
وبأقو لكم هدف ا الوقت خطير هدف ا نقلة ،نقلة خطيرة ،أنا عايل السلسلة دي تبق نقلـة فـ حياتـك بـإذن اهلل ،نقلـة
عظيمة ف حياتك ،على فين يا شبا
الهد من السلسلة
الوقـت أي شـا  ،أنــا علـى القهــوة وأنـا علــى ال ـادي وأنــا علـى الشـا وأنــا رايحـة الكــوافير وأنـا علــى دوالبـ وال علــى
محـ هــدوم أجيـ أســوأ مــوديال  ،عــايلين علــى مــا السلســلة تخلــص بــإذن اهلل علــى فــين عــايلين الليلــة ،علـى فــين
علــى أســرة فقيــرة أكفلهــا ،علــى فــين علــى صــاحب  ،رايــح أدعــوه إلــى اهلل ،علــى فــين علــى أنــا رايــح المســجد أصــل
جماعة ،على فـين علـى رحمـ أصـلهم ،علـى فـين علـى إيـد أمـ وأبويـا أبوسـها ،علـى فـين علـى الـدنيا نغيرهـا ،علـى
الجامعــة نغيرهــا ،علــى أمــة محمــد نفوقهــا ،علــى فــين علــى الطاعــة والــدين والقــرآن وحلقــا ال جويــد والــدروس ،علــى
فــين هــد السلســلة دي إنــك تعــر  ،إنــك تعــر ه خ ــار أي طريــق مــن االت ــين ،علــى فــين الطريــق ده بيــودي علــى
فين ،والطريق ده بيودي على فين وتخ ار.
إيه يع لـو أنـا جيـت وقلـت لـك آدي أوضـه أهـه يع ـ ممكـن الواحـد يلنـ فيهـا والعيـاذ بـاهلل ،ولكـن ه طلـع م هـا فيـه
أوضة تانية نار ه حبس فيها ،مين الل يوافق محد يوافق أبدا ،ال يمكن حد هيوافق أبدا.
عشان كده يا جماعة أنا عـايلكم تخ ـاروا ،هـد السلسـلة دي إنـك ت غيـر ،السـ ة اللـ فاتـت فـ رمضـان مـا اتغيـرتش
ليه رغم إنك جيت وصليت ،مااتغيرتش ليه ليه إيه المانع ليه ماب وبش ليه ماب طلقش لمـاذا ال تل ـلم إيـه اللـ
مانعك كيف ت غير
ك األسئلة دي إجاباتها إن شاء اهلل فـ السلسـلة دي ،إزاي ت طلـق إلـى اهلل ،هـد السلسـلة دي إن كـ واحـد في ـا
يقو آن يا ر  ،جه الوقت الل هأرجع لك فيه يار  ،هد السلسلة دي إنك مات دمش ،محد ي ـدم لمـا يشـو
قصور الج ة وريا

الج ـة ،ماي ـدمش إنـه حـرم نفسـه م هـا فـ الـدنيا ،هـد السلسـلة دي إن يحصـ نقلـة فـ حيات ـا

يبقى  42ساعة ف حيات ا على فين يا شبا
على رب ا ،عاوزك يار عاوزي ك يار  ،هد السلسـلة دي إنـك تاخـد قـرار  ،إنـك تاخـدي قـرار  ،اللـ مـش محجبـة
تاخــد قـرار  ،اللـ مــش مل ــلم ياخــد قـرار  ،المل ــلم  ،اللـ مفــيش وال واحــد ال ــلم علــى إيــده لغايــة دلوقــت ياخــد قـرار،
الم قبة الل نايمة ف بي ها ومل لمة ..سلبية ،األخوا على ما تفر يأخدوا قرار ،امرأة فرعون أخـد قـرار ،اتخلـت
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عن لق سـيدة القصـر األولـى وأخـد سـيدة الج ـة األولـى مـع أربـع نسـاء كـانوا فـ تـاريخ البشـرية ،قـاطر المـاء أخـد
قرار ،سا وط ه وبلده وك حاجة ورا لرب ا ،امرأة عمران أخد قرار ،قدمت أغلى ما تملك هلل ،قدمت ب هـا مـريم
هلل ســبحانه وتعــالى ،هــد السلســلة رمضــان مــش موســم طاعــة بعــد كــده  00شــهر نعصـ رب ــا نضـيع حسـ ا شــهر،
رمضان يا جماعة موسم إن إح ا نقف مـع نفسـ ا وناخـد قـرار تغييـر فكـر ووجهـة وطمـو  ،أنـا عـايل طموحـك ي غيـر ،أنـا
عايل ك حاجة فيك ت غير ،أنا عـايل كـ حاجـة فـ نظرتـك وبصـيرتك ورؤي ـك وآرا ـك وطموحـك وأفكـارك وم هجـك
ورسال ك ف الحياة ت غير ،عايلين ن غير يا شبا  ،السلسلة دي طو نجاة ،طـو نجـاة بـإذن اهلل سـبحانه وتعـالى ،أنـا
مش هاسـيبك ،أنـا لـو أخ ـ عـايله تخـر مـن البـا وبـره البـا حفـرة نـار مهمـا قـاوم

مـش هاسـيبها ،مـش هاسـيبها

تضيع نفسها ،أنا مش هأسيبك.
لــو إنــت مــش عــايل تيجـ أنــا اللـ هأجيلــك ،إح ــا اللـ ه جــيلكم يــا شــبا  ،هــد السلســة دي إن كل ــا يــوم القيامــة
على حو

رسو اهلل صلى اهلل عليه وسلم نبقى كل ا مع بع

ال ب  ،ندخ كل ا مع بع

واح ا رايحين لل ب نشر كل ـا مـع بعـ

إن شاء اهلل من الفردوس األعلى ،نرو كل ـا مـع بعـ

مـن حـو

ن ظـر لوجـه اهلل الكـريم ،كل ـا نبقـى

صــحبة فـ الج ــة زي ماك ــا صــحبة فـ الطاعــة فـ الــدنيا ،هــد السلســلة دي هــد كبيــر أوي أوي يــا شــبا أوي
واهلل ،اح ا دلوقت ف قافلة ،قافلة انطلقت إلى اهلل سبحانه وتعالى ،قافلة إلنقاذ شبا أمة محمد ،الزم كلـه يشـارك،
الزم كله يبق معانا.
قصة أم كلثوم ب ت عقبة
يع أنا دلوقت عايل أنق لكم قصة ،قصة مبهرة ،تبهر أي إنسان ،قصة واحدة اسـمها أم كلثـوم  ،عـارفين أم كلثـوم
مش أم كلثوم ب اعة األيام دي ،ب اعة جي الغيبوبة ،أم كلثوم ب اعة جي اليقظة ،أم كلثوم ب ت عقبـة بـن أبـ معـي

،

أم كلثــوم دي يــا شــبا كانــت ب ــت ،ف ــاة ضــحت بك ـ حاجــة عشــان رب ــا ،يــا تــري ضــحت ازاي ورب ــا اداهــا إيــه أم
كلثــوم كانــت ب ــت عقبــة بــن أبـ معــي  ،عقبــة اللـ حــاو يغ ــا ال بـ وشــد علــى رقبــة ال بـ عليــه الصــالة والســالم
الهــدوم فـ صــحن الكعبــة وال بـ وحـ لركب يــه ،ال بـ وقــع وأغشـ عليــه ،عليــه الصــالة والســالم ،ولمــا جــه أبــو بكــر
مسك ال ع وقعد يضر أبو بكر لغاية لما خلى و أبو بكر وظهره كله دم ،وعقبة بن أب معي

اللـ قعـد يضـر

بظهــر رجليــه ظهــر رســو اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم وبإيديــه يرجــع رأس ال ب ـ عليــه الصــالة والســالم لــورا ف ـ صــحن
الكعبة عشان يمو رسو اهلل.
عقبـة اللـ قـام جـا سـال الجـلور وقـام حطـه علــى رأس رسـو اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم والرسـو فـ صـحن الكعبــة،
رسو اهلل ف صحن الكعبة بيصل وبيسجد هلل ،عقبة ب ه ت و

وتل لم وتسلم ب ت عقبة بـن أبـ معـي

! ده مـش

عقبة ده عقبة ،ب ه أسلمت ،دخ ف قلبها نور اإليمان ،ب ه صغيرة ،ف اة صغيرة ،ممكـن تكـون فـ سـن ب ـا ثـانوي
وقت ما أسلمت ،ممكن تكون ف سن ب ا أو جامعة وقت ما أسلمت.
وتكـ م إســالمها ،ومـش عارفــه تقــو إيـه ه واجــه مــين دي ب ـت طــاغو مـن الطواغيــت اللـ حاربـت اإلســالم ،وتمــر
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األيام وتيج الهجرة ويهاجر الصحابة ويسيبوا مكة وتفض عليها مكة ومش عارفه تعم إيه
وييج بدر ،أبوها ي ق ف بدر عليه لع ـة اهلل ،ومـش عارفـه تعمـ إيـه ،دخلـت فـ سـن الـلوا  ،بـدأ العرسـان ي قـدموا
لها ،يا أم كلثوم ه وافق على مين مش هاأوافق على حد ،ازاي أنا مش عايله أتجوز ،مش عايله ت جوزي ليه مـش
ق ــادرة تق ــو  ،م ــش ق ــادرة تعل ــن ،وتم ــر سـ ـ ة ،ات ــين ،تالت ــة ،أربع ــة ،ي ــا ب ــا ي ــالل ع ــايلين ت ج ــوزوا ح ــى ل ــو ش ــبا
مابيصليش ،إزاي يا أم كلثوم ه عمل إيه مش عايله ،ه مخ ارة رب ا سبحانه وتعالى.
مسـ ية لمــا تيجـ لحظــة فــر  ،يــا أم كلثــوم ،يــا أم كلثــوم ،علــى فــين يــا أم كلثــوم يــا أم كلثــوم ،ده إنــت ب ـت صــغيرة
وال إيـه ال ،أنـا عيـلاك إنـت يـار  ،يـا أم كلثـوم ده إنـت الحيـاة كلهـا
والدنيا قدامك ،إنـت مـش عـايلة تعيشـ حياتـك ّ
قدامك ،البس الل انت عايلاه واتكلم مع الل انت عايلاه ،وانطلق واطلعـ الـرحال اللـ انـت عايلاهـا ،ال ،أنـا

عـ ـايلاك إن ــت ي ــار  ،طيـ ـ وبع ــدين وتيجـ ـ الضـ ـربة القاس ــمة والمفاجئ ــة ،ص ــلح الحديبي ــة ،لم ــا ال بـ ـ اتص ــالح م ــع
المشركين على إن مفيش واحد ييج مسلم أبدا إال وال ب يرده للمشركين.
أم كلثــوم وقفــت فـ صــدمة  ،ماعـاد ي فــع تسـ ى أك ــر مــن كــده ،الزم تهــاجر ،بــس ه هــاجر ازاي لــو أهلهــا عرفــوا
يق لوهــا ،وه هــاجر الطريــق مــن مكــة للمدي ــة لوحــدها ازاي ماتقــدر تقــو لحــد ،ماتقــدر تعلــن ق ـدام حــد ،أمهــا
وإخواتهــا عمــارة والوليــد ،ووط هــا ،وبلــدها واألر

اللـ نشــأ فيهــا ،ولــو راحــت ه ــاك والرســو ردهــا تبقـ مصــيبة،

هيدبحوها على طو  ،طي ه عم إيه بس ماعاد ي فع تأخر أك ر من كده.
تاخــد القـرار أم كلثــوم ،وتطلــع مهــاجرة إلــى اهلل ورســوله ،فـ حركــة بطوليــة ،مفــيش حـد فـ ال ــاريخ ،مفــيش امـرأة ف ـ
ال اريخ عمل ها ،وتطلع مهاجرة م طلقة إلى المدي ة أم كلثوم ،على فين يا أم كلثوم على رب ا ،علـى فـين يـا أم كلثـوم
على فـين يـا ب ـت ،يـا شـابة ،يـا صـغيرة ،يـالل سـب كـ حاجـة عشـان رب ـا علـى فـين سـايبة أمـك ورايحـة علـى فـين
رايحــة علــى طريــق رب ـا ،ســايبة وط ــك ورايحــة علــى فــين علــى طريــق رب ــا ،ســايبة الــدنيا كلهــا وإخواتــك وبلــدك ورايحــة
علــى فــين رايحــة علــى طريــق رب ــا ،أنــا اخ ارتــك إنــت يــار  ،أنــا مــش هــأخير بيــك وبــين أي شـ ء إال وهأخ ــارك إنــت
يار  ،أنا اخ ارتك إنت على ك ش ء ف حيات يار  ،أنا جيالك عاوزاك إنت يار .
أم كلثــوم تطلــع مهــاجرة وتوصـ للمدي ــة ،وأو ماتوصـ للمدي ــة تحصـ الصــدمة ألهـ المدي ــة كلهــم ،هيعملــوا فيهــا
إيــه هيعملــوا إيــه يردوهــا هيق لوهــا ،طي ـ وبعــدين ال ب ـ عليــه الصــالة والســالم هياخــد ق ـرار فيهــا إيــه والصــحابة
قاعدين كلهم مس يين ،أم كلثوم ه رجعها إزاي ه رجع الل ضحت بك حاجة عشان رب ا ازاي
وهـ واقفــة مسـ ية ،وال بـ مسـ  ،والصــحابة مسـ يين ،ويصــدر القـرار مــن فــو ســبع سـ وا  ،ي ــل الملــك ســيدنا
جبريـ ســبع ســموا بقــرآن بســورة كاملــة مــن ســور ك ــا اهلل ،ســورة كاملــة علــى اســم أم كلثــوم ب ــت عقبــة بــن أب ـ
معــي  ،ســورة كاملــة ،رب ــا بيقــو لل بـ إوعـ ترجعهــا ،إوعــوا ترجعوهــا ،ح ــى لــو قامــت حــر بيـ كم وبــين مكــة اتق ـ
فيها آال المسلمين ،ح ى لو سا دمكم كلكم ح ى لو اتق ل م كلكم اوعوا ترجعوا أم كلثوم.
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رب ا ي ل سيدنا جبري بسورة المم ح ة ،المم ح ة الل ه أم كلثوم ب ت عقبة بن أب معـي  ،بيقـو "فـال تـ جرجعـوهن
إلــى الجكفــار" المم ح ــة ،01:ان هــت القضــية ،ي ــل الق ـرار الســماوي ف ـ شــأن أم كلثــوم إن دي م ـاترجعش ،الك ــل ده

ماي فرطش فيه ،ال ور الل ف قلبها ده ماي سابش يضيع أبدا.
وتهاجر أم كلثوم هلل ورسوله ،ورب ا سـبحانه وتعـالى يقبـ هجرتهـا ويقبلهـا وي ـل فيهـا السـورة دي ،وال بـ عليـه الصـالة
والسالم يجوزهـا مـن عبـد الـرحمن بـن عـو  ،مـن أحسـن الصـحابة دي ـا ومـن أغ ـى الصـحابة ،جـوازة مفـيش واحـدة إال
وت م اها ،مفيش واحدة تحلم بيها ،جواز من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خيرا م ه.
يـا أخ ـ  ،يــا ب ـ فـ اهلل ،يــا حبيـ قلبـ يـا أخويــا يــا شــبا إح ــا مــش عـايلين نبقـ زي أم كلثــوم ب ــت عقبــة بــن أبـ
معي

مش عايلين ن حدي الدنيا كلهـا مـش عـايلين نكسـر كـ األعـرا اللـ حوالي ـا نكسـر كـ الشـهوا اللـ

حوالي ا الواحد هي ج ن ،هي ج ن،شبا أمة محمد وصلوا للدرجة دي ازاي
الزم تعر إنت رايح على فين
ال ت ..الواحد مش عار يدخ علـى موقـع إسـالم مـن غيـر مـايالق صـور ب حـد ويالقـ حاجـا غريبـة ،الـد
مش عار يقل على ق اة إسـالمية قبـ مايجيلـك عشـرين ق ـاة بصـور مـايعلم بيهـا إال رب ـا ،الشـار ماعـدنا عـارفين
نمشـ ـ في ــه ،لي ــال الخم ــيس والك ــورنيش ،ول ــبس الب ــا وش ــك الش ــبا والعربي ــا واألغ ــان والكاس ــيت والق ــرى
المسلمين اتملت بالضال ده كله ليه يا جماعة

السياحية ،إيه يا جماعة األر

أر

يا شـبا اإلسـالم عمرتـوا األر

بالمعاصـ ليـه يـا شـبا أمـة محمـد علـى فـين خـد بالـك ،كـ واحـد لـه وجهـة فـ

الحيـاة ،لـو إنــت لـو مــش عـار إنــت رايـح علــى فـين ،فيـه حــد جـاي عليــك ،ملـك المــو جـاي عليــك ،إوعـى تغفـ ،
الزم يبقى ليك وجهة ف الحياة ،هد السلسـلة دي إن أنـا أقـو لـك إنـك تخ ـار ،هـدفها إن الطفـ لمـا اتولـد بـدأوا
أهله يعلموه إن نص الدرجة ف الثانوية العامة دي كارثة ،وإن عقد العم ده فرصة وإن الفلوس دي هـ اللـ ب حـرك
الحياة.
أنـا جـاي ال هـاردة علشـان أقــو لـك إن الفكـر ده كلـه غلــط ،أنـا جـاي ال هـاردة عشــان أقـو لـك إزاي نوصـ للج ــة
مش إزاي نوص للفلوس ف الدنيا إزاي نوص للج ة السعادة ،إزاي نوص للسعادة
فيــه نــاس اف كــروا إن الســعادة فـ اللــبس والماكيــا والمــوديال  ،نللــت ودفعــت أهلهــا ألوفــا  ،وخســت نــص وزنهــا
حمام خيار باللبـادي علـى وشـها،
حمام كريم ،وساع ين ّ
وه ب جي الموديال الل ه عايلاها ،وبعد كده ساع ين ّ
وف اآلخر نللت لقوا ال اس بيبصوا على ب ت تانية ،اتعست واتقهر  ،فيه ناس اف كر السـعادة فـ الفلـوس ،جـر

وراها جري الوحو ،ولما جت الفلوس مالق ش نفسها سعيدة ،فيه ناس اف كر السعادة أنـه ي جـوز مـن ب ـت حلـوة،
ذ نفسه ألبوها وأخوها وعمها وخالها وجيرانها ،ولما اتجوزها مالقا نفسه سعيد.
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أنــا بــأكلمكم عشــان نعــر ســكة الســعادة إيــه يــا جماعــة ،علــى فــين يــا شــبا  ،علــى فــين يــا شــبا سلســلة هــدفها إن
تعرفوا إن وا رايحين على فين ،إنكم تخ ـاروا ،إنكـم تعرفـوا طريـق الطاعـة يـودي علـى فـين ،وطريـق المعصـية يـودي علـى
وال ال ه خ ــاروا طريــق رســو اهلل
وال ال ه خ ــاروا الــدين ّ
وال ال ه خ ــاروا رب ــا ّ
فــين ،وتخ ــاروا ،ه خ ــاروا الطريــق ده ّ

وحو

وال ال ه خ اروا أي طريق من االت ـين يـا شـبا
رسو اهلل وال ظر لوجه اهلل ّ

علـى فـين الزم ناخـد قـرار ،الزم

ن غير ،الزم ن ق نقلة خطيرة ف رمضان ده بإذن اهلل سبحانه وتعالى.
ال وصيا

وصـل ا ألخطـر فقــرة فـ البرنــامج ب اع ـا ،فقـرة ال وصــيا يـا جماعــة ،ال وصـيا  ،السلسـلة دي سلســلة محاولـة إلنقــاذ
شبا أمة محمد الل بعاد عن رب ا ،طي الحمد هلل ،ده أنا م قبة وأنا مل ح الحمـد هلل ،ال يـا حبيبـ  ،نظـام اإلخـوة
على م فر دو أنا بأكلمهم قب ما أكلم غير المل لم ،أنا بأكلم اللـ مـش فـاهم يع ـ إيـه ديـن ،مـش فـاهم يع ـ إيـه
ال لام ،أنا عايلكم كلكم يا شبا تبقوا من طراز" ،وجعل مباركا أيجـن مـا ك جـت" مـريم ،00:تبقـوا نـور ،مصـابيح ماشـية

ف الدنيا ،تبقوا شخصيا تغيرية ،تغيري صاحباتك وتغير ال ادي الل إنـت فيـه ،وتغيـر الح ـة ب اع ـك ،وتغيـر شـل ك،
وتغيري أن يم ك ،وتغير الدفعة ب اع ك ،وتغير السكشن ب اعك ،وتغير الروند ب اعك ،وتغير الكلية ب اع ك.
أنا عايلكم يا جماعة تبقوا مباركين أي ما ك م ،تغيروا ك وسيلة مواصال تركبوهـا ،تغيـروا بلـدكم ،ت قـذوا أمـة محمـد،

الرسالة دي السلسلة دي للجميع ،ح ى اآلباء واألمها  ،فوقوا معانا يا جماعة ،ده إن م الل رب ونا ،إن م اللـ ب ـأثروا
علي ا بأق كلمة ،إن م أك ر موجهين ف األمة دي ،هاتوا والدكم وسمعوهم.
عايلين يا جماعة ال وصية الليلـة ،إن كلـه يبعـت كلكسـا  ،عـايلين نبعـت كلكسـا لكـ الشـبا  ،ابع ـ كلكسـا
لشل ك ،ابع وا كلكسا باإليميال  ،ابع وا كلكسـا بالمسـدا  ،ابع ـوا كلكسـا بالمكالمـا  ،ابع ـوا كلكسـا
بالليارا  ،عايلين كله يفـو  ،كلـه ي ضـم لقافلـة إنقـاذ أمـة محمـد ،إنقـاذ شـبا أمـة محمـد ،عـايلين كلـه يفـو الليلـة،
ك وظيف ا كلكسا  ،نعر ال اس كلها إنها الزم تفو  ،نعر الشبا كلها إنها الزم تفو  ،الزم ،أنا بـأقو كـالم
إيـه ،الكــالم مــش هي فــذ غيـر بــيكم يــا جماعــة ،بــإذن اهلل سـبحانه وتعــالى ،كـ ليلــة فـ رمضــان هلل ع قــاء فـ رمضــان،
الزم يبق ـى برنامج ـك الليلــة إنــك تع ق ـ مــن ال ــار ،الزم يبق ـى برنامجــك الليلــه إنــك تع ــق مــن ال ــار ،الزم نــدخ بدايــة
حارقة ،بداية محرقة علشان نهاية رمضان تبقى نهاية مشرقة ،الزم ن طلق إلى اهلل يـا شـبا  ،الزم يـا شـبا نعـر إح ـا
رايحين على فين ،نبقى عارفين وجه ا وهدف ا ،وطموح ا ورسال ا ف الحياة ،عايلين نع ق من ال ار يار .
دعاء الخاتمة
اللهم اع ق ا من ال ار ،اللهم اع ق رقاب ا من ال ار ،اللهم اجعـ هـذه الليلـة ليلـة ع ـق رقاب ـا مـن ال ـار ،اللهـم اع ق ـا مـن
ال ـار ،اللهـم اسـ عمل ا وال تسـ بدل ا ،اللهـم أيقـ أمـة حبيبـك ،اللهـم اهـد أمـة حبيبـك ،اللهـم انجـد أمـة حبيبـك ،اللهـم
يار انصرنا.
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اللهم اجع رمضان هذا ف حا على أمـة محمـد فـ هدايـة الشـبا والف يـا والرجـا وال سـاء واألطفـا  ،اللهـم اجعـ
رمضــان هــذا ف حـا علــى المجاهــدين مــن أمــة محمــد فـ نصــرة دي ــك فـ األر  ،اللهــم يــار أيقـ قلــو الغــافلين،
اللهــم يــا ر اهــد الحــا رين وال ــا هين ،اللهــم يــا ر أرشــد الغــافلين ،اللهــم يــا ر خــذ ب واصــي ا إليــك ،خــذ ب واصــي ا
إليــك أخــذ الكــرام عليــك ،اللهــم يــا ر اهــدنا ،اللهــم أنجــد أمــة محمــد ،أيقظهــا ،اللهــم أغثهــا ،اللهــم انصــرها ،اللهــم
اجع رمضان هذا ف حا علي ا جميعا.
ت علي ا ل و  ،ت علي ا توبة ترضى بها ع ا ،ت علي ا توبة ترضيك ،يار يار ال نرد ،ال نـرد بعـد أن وقف ـا علـى
بابك ،اف ح ل ا بابك ،اف ح قلوب ا على هداك برحم ك يا أرحم الراحمين.
سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أس غفرك وأتو إليك.
وجلاكم اهلل خيرا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس لل شر على ال ت ف قسم تفريغ الدروس تفضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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