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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالال وسالالما علالى عبالاه الاليي اصالففى اللهالم لال الحمالد كلاله ولال الملال كلاله وبيالد الخيالر
كله وإلي يُرجع األمر كله اللهم صل على عبد ونبي وحبيب محمد صلى اهلل عليه وسلم ثم أما بعد:.
كلمالالة سالالمعتها ومانساليتهاش أبالالدا مال يالالوم ماسالالمعتها يالالا جماعالالة كالالان فيالاله حالالوار بيتعمالالل مالالع لعيال اسالالمه رومالالاريو كالالان
عنالالد  53سالالنة خالالال

هيعتالال ،وكالالان فيالاله لعي ال

زي خيالالل الحكومالالة خالالال

وقتهالالا اسالالمه رونالالالدو كالالان عنالالد  71سالالنة فبيعملالالوا حالالوار مالالع رومالالاريو وهالالو خالالال
رأي ف رونالدو قا كلمة ماتتنسالي

لعي ال برازيل ال مشالالهور جالالدا عالمي الا
فبيقولالالوا لاله إيالاله

بيالالوهع المالعال

أبالدا قالا ينتظالر أيالام رائعالة قلال يالا شالو أهالل الالدنيا حسالي إن واحالد

بيتسح منه حاجة غالية أوي عليه وشايف واحد تان بياخدها وهو بيبص له كد وبيقو لاله يالا بختال

ينتظالر أيالام

رائعة ال واهلل العظيم يا جماعة الكلمة هي أنا بأقولها لكم إنتم الكلمة هي أنا بأقولها لينا إحنا بأقولها لكالل واحالد
عاي ،يتوب لكل واحد عاي ،تعر طريق ربنا لكل واحد هيبدأ صفحة جديد مع اهلل لكالل واحالد عالاي ،ينفلالق إلالى
اهلل ينتظركم أيام رائعة يا كل واحد قلب اشتاق لربنا يالا كالل واحالد رايحالة لربنالا بقلبهالا مال

برجليهالا يالا كالل واحالد

نفس إن إن كل يوم تقرب مال ربنالا خفالو جديالد يالا كالل واحالد قالرر إنال تتالوب وقررتال إنال تتالوب

ينتظالركم

أيام رائعة أيام رائعة الدي ه أروع أيام ف الحيا أروع أيام.
كيف لو نظر لنا اهلل؟
كان فياله أحالد األمالرا زمالان ماشال فلقالى بيال واحالد مال الساللف بيال قالديم وشالكله فقالر رهيال
سالالافر يحال

وكالان هاليا الساللف

فقالالا بيال مال هالاليا؟ قالالالوا :بيال فالالالن قالالا  :فالالالن؟ فالالالن ه اللال بيتالاله فالبيال كالالان حالالالة فقالالر رهيبالالة

وجعاني وف حالة صعبة جدا فمس كيس ذه

هنانير ذه وألقا فيه فالأو مالا ألقالا فياله كالل اللال فال البيال

أهالالل البيال واألطفالالا وال،وجالالة كلهالالم هيتجننالالوا مال الفرحالالة اغتنينالالا فال لحظالالة ربنالالا فرجهالالا علينالالا فال لحظالالة إال بنال
صغير خد جن وقعد تبك فأمها بتقو لها يالا بنيالة لالم تبكال ؟ شالوف ربنالا فرجهالا علينالا ازاي؟ فقالال  :يالا أمال
هي نظر نظرها لنا عبد فكيف لو نظر لنا اهلل؟
يا شباب كيف لو نظر لنا اهلل؟ يا أمة محمد كيف لو نظر لنا اهلل؟ لو ربنا نظر لنا نظر رحمة طي لو ربنالا نظالر لنالا
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لقانالالا قالالدام الكليبالالا ولقانالالا قالالدام النالالواهي؟ لالالو ربنالالا نظالالر لنالالا لقانالالا بنعصال ربنالالا هيحصالالل إيالاله؟ ولالالو ربنالالا نظالالر لال لقالالاك
بتبك ف السجوه ف التل األخير؟ لو ربنا نظالر لال لقالا ماسال المصالحف قاعالد تقالرأ وترتالل وتبكال ؟ لالو ربنالا نظالر
ل لقاك واقفة ف التراويح بتبك مال ُكتالر الخشالوع؟ لالو ربنالا نظالر لنالا لقانالا عايشالي حياتنالا فال طاعالة ربنالا؟ كيالف لالو
نظر لنا اهلل؟

أيام الدي  ..األيام الحلو
األيام الجميلة األيام الل ماتتنسي

كان الجنيد يقو " :وا يا أيام البد وا يا أيام البد " إن فالي يالا أيالام؟ أيالام

البدايالالة أيالالام االنفالالالق إلالالى اهلل األيالالام اللال فيهالالا ذكريالالا ماحالالدش يقالالدر ينسالالاها أبالالدا يالالا جماعالالة األيالالام الجميلالالة اللال
يعيشها ال يمك ينساها أبدا.
واحالد أخال لبسال نقالاب قالال كلمالة جميلالة أوي بتقالو  :أنالا حاسالة إن أنالا عروسالة الالدنيا كلهالا بت،فنال
تبقال عروسالالة الالالدنيا كلهالالا ت،فال

أنالا عالالاي،

هالالد السلسالاللة إنال تبقال عروسالالة الالالدنيا كلهالالا ت،فال مال السالالعاه اللال إنال فيهالالا

إبالراهيم بال أههالالم كالالان مالالر مالالع إخوانالاله علالالى شال نهالالر كالالد فحال رجليالاله فال الميالة وقعالالد فرحالالان بقالى هنيالالا عيشالالة
الملت،مي هي عيشة ماحدش يقدر يوصفها أصال م السعاه وقا لهم إيه؟ قا لهم" :إنا لنجد لي لو يعلمها أبنالا
الملو لجالدونا عليها بالسيو ".
كن أنا ساعتها وأنا بأفتكر الكلمة هي ف مكان خلوي مع بعض اإلخالو قلال لهالم واهلل العظاليم وإنالا لنجالد لالي لالو
يعلمها أبنا الملو لجالدونا عليها بالسيو

ماانساش أبدا مر ركب مالع والالد أحالد إخواننالا أحالد الشالباب التالائبي

قالالا ل ال أنالالا لمالالا حالالد بيسالالألن ع ال تالالاري مالالياله ابن ال
خال

بالالأقو لالاله 5005/4/53 :قلتلالاله 53 :إيالاله؟! ه ابنالاله اتخالالر

ما شا اهلل وبيتجوز ازاي؟ قا  :ه تاري الت،ام ابن

حياتاله لالو فتحال صالدر تالقال جالوا جنالة إنسالان عالاي

يا جنة واهلل يا جماعة اللال بيلتال،م ه بيبقالى جنالة فال

سالالعيد إنسالان مال غيالر همالوم إنسالان ربنالا كافياله كالل همومالاله

سبحانه وتعالى.
أحالالد الشالالباب كالالان مالالر بيقالالو  :تفتكالالر إن أنالالا لالالو الت،مال هالالأعي

سالالعيد؟ يالالا ه إنال هتالالدوق السالالعاه اللال ماحالالدش

شافها واأليام الرائعة الل ماحالدش شالافها يالا ابنال إنال عالار رحمالة ربنالا قالد إياله؟ لالو ابال سالاب أبالو واألب خالال
م

عار يجي ابنه واالب قاعد تاياله فال الالدنيا وسالايح فال الالدنيا وبعالد كالد األب سالمع إن ابناله اتسالج اتأسالر

اتقهر على ابنه ف ليلة م الليال لقى البالاب بيخالب لقالى ابناله قداماله يعمالل لاله إياله؟ ويديلاله إياله؟ ويعفياله إياله؟ ويفالر
بيه قد إيه؟ وهلل المثل األعلى.
إن اتأسر ف أسر الشهوا

لو رجع لربنا ربنا يفر بي قالد إياله؟ انالتم عالارفي غنالى ربنالا قالد إياله؟ ه ربنالا بيقالو

صبة أُول الْ ُقو " القصص17:
على قارون العبد الحقير "وآتال ْيالنا ُ م الْ ُكنُوز ما إن مفاتحهُ لتالنُو ُ بالْعُ ْ
يا جماعة االستوهيو الل أنا فيه استوهيو كبير واسع لو ه اتملى هه يبقالى بمليالارا مليالارا طيال تخيالل بقالى
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إن االستوهيو ه مفتاحاله قالد كالد قالد الصالباع أُمالا خال،اي قالارون اللال مفاتيحهالا الرجالالة ماتقالدرش تشاليلها وكالل ه
م

حاجة ف خ،اي غنى المل سبحانه وتعالى.

ينتظركم أيام رائعة ف الدنيا
ينتظالالركم أيالالام رائعالالة يالالا شالالباب ينتظالالر أيالالام رائعالالة إوعال تضالاليعيها إوعالى تضالاليع أيامال الحلالالو الجميلالالة ينتظالالركم أيالالام
رائعة لو عرفتوا ربنا وتبتوا لربنا يا آبا يا أمهالا

يالا أمالة محمالد ينتظالر أيالام رائعالة لالو مشاليت فال طريالق ربنالا ينتظالركم

أيام رائعة ف الدنيا واحد صالاحب كالان عنالد فال ضرساله ثقال لالف بياله علالى الالدكاتر هيموتاله مال الوجالع بيقالو لال
أو ما الت،م واستعمل السوا ربنا سبحانه وتعالى أذه كل ه عن
واحد صاحب بيقو ل  :أنا قبل ما ألت،م  75تيرم ساقفهم مافي

يا .

وال تيرم عدي فياله نظيالف أنالا مالاعرفت

النجالا

نظيف غير لما الت،م وغير لما تبال لربنالا سالبحانه وتعالالى بكالرم ربنالا سالبحانه وتعالالى شالو الحالدي بتالاع صالحيح
مسالاللم " إن اللالاله ال يظْلال ُالم ُم ْنمنالالا حسالالنة يالُ ْعفالالى بهالالا ف ال ال ال ،دنْاليا ويُ ْجالال،ي بهالالا ف ال ا ْ خالالر " وال حسالالنة الفريالالق ه وال
صال ْمته
خفو هتضيع علي فيه الفريق ه وال ُخصلة شعر غفتيها هتضيع علي فيه الفريق ه وال تسالبيحة وال يالوم ُ

وال ركعة صليتها وال آية قرآن قريتها هتضيع علي فيه تُعفى بها ف الدنيا أُعفى بيها إيه؟ كل حاجة.
أيالام رائعالالة يالا جماعالالة أيالام رائعالالة واهلل العظاليم اللال عالاي ،يعالالي

الالدنيا كلهالالا اللال عالالاي ،يعالي

السالالعاه كلهالا والبهجالالة

كلها يدخل ف طريق ربنا كن مر ف أحد الدروس والواحد مشتاق مشتاق ألي عالمالة مال ربنالا ألي عالمالة رضالا
م ربنا فقعد أهع مع الشباب اللهم ارزقنالا بشالري الالدنيا وا خالر اللهالم ارزقنالا بشالري الالدنيا وا خالر تالان يالوم
لقيال مكالمالة جيالال مال مكالان غيالر ُمتوقالالع خالالص يعنال

لقيال واحالد بيقالو لال أنالالا شالف لال رؤيالالا فيهالا كاليا وكالاليا

قل سبحان اهلل ه احنا لسه هاعيي ربنا امبار .

جرب إحساس إن ربنا بيحب ؟ إن ربنا فرحان بي ؟ إن ربنا راض عن ؟ إن ربنا فاتح ل أبوابه؟
يا جماعة ينتظركم أيام رائعة أيام جميلة ه إن لو الت،م أيام جميلة واهلل يا جماعة يعنال ينتظالركم قنالوا فضالائية
إسالالالمية رائعالالة تخيلال إنال إنال هتقعالالدي قالالدام قنالالا وإنال بتتفرجال علالالى بالرام هينيالالة جميلالالة مالالنثر جالالدا تالقال فال
النص طالع لال واحالد بحلالة تيفالا

يقالو لال عالر مميال ،جالدا بالتم مميال ،جالدا لحلالة مميال ،جالدا ليهالا غفالا مميال،

جالدا الحلالة هي تنفالع فال كالل حاجالة يالا جماعالة يعنال ممكال سال البيال تفالب فيهالا يبقالى تفالب فيهالا سال البيال
وممك تبقى طربوش يلبسه راجل البيال

وممكال لالو عنالدكم كتاكيال تملوهالا ميالة وتحمالوا فيهالا كتاكيال البيال

أيالام

رائعة أيام جميلة أيام ناس بتح ربنا سبحانه وتعالى وربنا ميسر لها أمورها ومسهل لها حياتها.
ينتظركم أيام رائعة ف السعاه ف الراحة النفسية مر فتالا بعتال لال جالواب عال مشالاعرها تجالا ربنالا جالواب جميالل
أوي يالالا جماعالالة بتقالالو فيالاله :وأشالالرق قلب ال بح ال اهلل كم الالا أشالالرق األر

بنالالور ربهالالا قل ال  :يالالا علالالى الجنالالة اللال ال

الملت،مي عايشينها يا .
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عاي،ي ندخل جنة الدنيا
وكان عالمة هينهالا القالديم مفبوعالة علالى ايالديها وعالاي ،تالتخلص منهالا مال فرحهالا باإلسالالم

كان فيه واحد أسلم

م عارفه تشيلها حرق المكان الل فيه العالمة عشان تخلص م أي حاجة فيها بُعد ع ربنا.
الكلمة اللال ماننسالهاش أبالدا إن فال الالدنيا جنالة يالا شالباب إن فال الالدنيا جنالة واهلل العظاليم إن فال الالدنيا جنالة مال لالم
يالدخلها لالالم يالالدخل جنالة ا خالالر ال يالالا شالالباب أنالا بالالأقو غيالر كالالد أنالا بالالأقو  :إن فال الالالدنيا جنالا
واهلل العظالاليم جنالالا

جنالالا

مال

جنالالة واحالالد

جنالالة طل ال العلالالم قابل ال أحالالد اإلخالالو الل ال م ال طلبالالة العلالالم المجتهالالدي بعالالد جالالواز

بأسبوع فلقيته خاسس جدا فبأقو له يا ابن ه الناس بتتخ بعد الجواز قا ل مال كتالر حبال للعلالم ماقالدرت
مرات بق تنام وأنا م

قاهر أقعد أذاكر لغاية لما تصحى وأنام نوم قليل جدا سبحان اهلل العظيم بيحبه.

أحد الشباب جنة الدعو إلى اهلل بيقو أنالا أو مالا الت،مال كالان أمنيالة حيالات أمشال فال الشالوارع أقعالد أكلالم النالاس
ع ربنا أحد الشباب كان بيقو ل أنا ال يمك أنتكس أبدا قلتله ليه؟ أنا خايف عليال مال االنتكالاس قالا لال ال
يمكال قلال لالاله ليالاله؟ قالالا لال أنالالا كالالل مالالا أفتكالالر حالالالت النفسالالية قبالالل االلتالال،ام وحالالالت النفسالالية هلوقال أقالالو ال يمكال
أنتكس أبدا جنة السجوه يا شباب جنة السجوه يا بنا

جنة السجوه يا جماعة أحد الشالباب مال الصالياهلة اللال

الت،موا فأصحابه عاي،ي يفلعو رحلة الزم تفلع معانا قالا لهالم يالا جماعالة مالاتتعبوش نفسالكم ه أنالا سالجد واحالد
بس بي إيدي ربنا بكل الرحال الل طلعتها ف حيات

افتكر كلمة رسو اهلل

صلى اهلل عليه وسلم ف السجوه "يا ُمقل الْ ُقلُوب ثالب ْ قاللْب على هين " صححه األلبان
سه يالا رب خلال المشالاعر هي مالاتروح
ليه؟ اشمعنى ف السجوه؟ م الل عاشه م الل ح ،

منال

افتكالر كلمالة

رسو اهلل صلى اهلل عليه وسلم "وأ ْن ي ْكر أ ْن يالعُوه ف الْ ُك ْفر كما ي ْكرُ أ ْن يالُ ْقي ف النار" صحيح البخاري
يكر أن يعوه م قاهر أنا بعد ماعش المعان هي مال ممكال أفالرط فيهالا مال ممكال أساليبها مال عالاي ،أرجالع
عاي ،أرجع أنا لو رجع كأن بأترم ف النار بالظب

يا رب يا رب ثبتن يا رب أنا م
كلمة السحر لفرعون "ل ن،ال ْنثر " طه15:

مال

عالاي ،أرجالع يالا رب

إيالاله اللال عاشالالو جالالو قلالوبهم خالهالالم يسالاليبوا كالالل حاجالالة؟ وخالهالالم يتحالالدوا كالالل حاجالالة؟ وخالهالالم يقفالالوا فال وش الالالدنيا
كلها ؟ إيه الل حسو جو قلوبهم يا جماعة؟ جنة جنة القرآن أحالد المفسالري قريال لاله كلمالة عجيبالة جالدا بيقالو :

وكالالد أن أُع الالر عال ال تفسالالير س الالور األنع الالام وس الالور الرعالالد بيتكلم الالوا الس الالورتي هو عال ال ربنالالا ألن م الالا فال ال ص الالدري
تجاههما وأكثر مالا أسالتفيع أن أُعبالر باله عنهالا بينهمالا فجالو هائلالة ال يسالدها شال
تجا كالم يا رب م

قاهر أترجم الل جوايا تجا معان القرآن يا رب م

أنالا مال

قالاهر أتالرجم اللال فال قلبال

قاهر قا بس أنالا هاعمالل زي اللال

بيشاور على نجم هو بيشاور عليه بإيديه إنما إيديه ال يمك هتفوله أبدا.
يا جماعة الالدي ه جنالة السالجوه جنالة القيالام جنالة أحالد الشالباب لمالا التال،م كالان يصالحى قبالل الفجالر بالأربع سالاعا
ينتظركم أيام رائعة من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  4من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

يقو يا خسار ياهي الحسر ماعاهش غير أربع ساعا

م كتر حباله فال القيالام أحالد الساللف كالان بيقالو  :اللهالم

ائين ل أن أقوم الليل ف قبري م كتر جما القيام إوعالوا تفتكالروا إن الالدي صالع يالا جماعالة الالدي ه جنالا
الصيام جنة والقيام جنة والصال جنة والتوبة جنة.
ماعاهش قالاهر متعاليب مال

أحد شباب أحد النواهي الشهير ف القاهر وخال

قالاهر عالاي ،يتالوب اتصالل بواحالد

صاحبنا قا له أنا عاي ،أتوب أنا عاي ،أرجع صالاحبنا انشالغل عناله وسالابه فبيقالو فمالر صالاحب بيقالو لال

أنالا مالر

طالالالع بالعربيالالة لقي ال الشالالاب ه جالالاي بيجالالري عل ال ووشالاله متغالالرق همالالوع وعينيالاله سالالايلة همالالوع وعام الل ل ال بإيالالد كالالد
ولقيتالاله هجالالم علال بيقالالو لال ماتسالالبني

ماانتالاش طالالالع مالاتفلع

أنالالا عالالاي ،أتالالوب لربنالالا أنالالا عالالاي ،أرجالالع لربنالالا أخالالد

وفضالالل معالالا لغايالالة مالاراحوا يصالاللوا الفجالالر بيقالالو وهالالو بيصالالل جمبال اإلمالالام بيقالرأ وه قاعالالد يتهالال ،قاعالالد يفلالالع لقالالدام
وورا أنالالا م ال

عالالار مالالاله اإلمالالام يق الرأ التحيالالا وه قاعالالد يتهالال ،قاعالالد يتهالال ،أتاريالاله بيرتجالالف أتاريالاله بيرتجالالف وهالالو

بيصل أو صال بعد التوبة لربنا مشاعر التائبي يا جماعة مشاعر الل راجع لربنا سالبحانه وتعالالى االلتال،ام ه جنالة
واهلل العظيم ماتتعو

إوع تخسريها ف حيات

إوعى تخسرها ف حيات .

ينتظركم أيام رائعة ف ا خر
ف ا خر الجنة يالا شالباب الجنالة هي جميلالة أوي أنالا مال
جماعة لو أنا جيتل النهاره تعالى يا حبيب

عالار ازاي الشالباب مالابيموت

نفساله عشالانها؟ إزاي يالا

أنا عازم النهاره على كافيار فال الهيلتالون بكالر بقالى أنالا هاعشالي

ف الساحل الشمال علالى حفلالة شالوي بعالد هنالرو الفالور سالي،ونس عازمال علالى شالوية مشالويا حاجالة ماحصاللت
بعد تعالى على الميريديوم بقى هناكالل بحريالا لمالا هنشالبع يالا ساليدي بعالد تعالالى بقالى لمالا أفرجال علالى تركيالا بعالد
تعالالى لشالالواط فلوريالالدا بعالد فيالاله ج،يالالر فال المحالالي الهالالاهي هنتفسالالح فيهالا بعالالد تعالالالى علالى السالالاحل الشالالمال فيالاله
حاجة  ..تخيل الم،ارا السياحية ف الدنيا أصال جنن الناس وماحدش بيلحق يتفر عليها.
أمالالا الم ال،ارا الجميلالالة ف ال جنالالة عرضالالها السالالماوا واألر

والنهالالاره بق الى الحيالالا االجتماعيالالة النهالالاره بق الى مالالع

مرات ف يخ كد ف نهر الكوثر تفلعوا رحلة خلوية عاطفية جميلة بكر هت،ور النبال ومصالع وعمالار وساللمان
بعالالد فيالاله قاعالالد مالالع سالاليدنا موسالالى وسالاليدنا إبالراهيم علالاليهم الصالالال والسالالالم جميعالا بعالالد فيالاله واحالالد صالالاحب را مالالع
مراته جنا عدن مارجع

م

عالاي ،يرجالع قاعالد هنالا الموضالوع عجباله هنالا جالدا فإنال هتفلالع إنال وأصالحاب

تروحوا ت،ورو رحلة أخوية ينتظركم أيام رائعة تضيعوها ليه؟
ارك سفينة االلت،ام ..واوعى تخا
يا جماعة الكالم الل بأقوله ه م

للكل إال أن يشا اهلل الكالم ه لل هيرك ف سالفينة االلتال،ام الكالالم ه لاله

تم اهفع تمناله اهفالع تمناله تمناله إنال تعالي
أقبل وال تخف ماتخاف

لربنالا تمناله إنال تقالو عالاوز يالا رب تمناله إنال إنال تُقبالل علالى اهلل

ف" طه 50:موسى العصاية الل شق بيها البحر كالان خالايف إناله يمسالكها
" ُخ ْيها وال تخ ْ
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وهال سالالر فتالالو حياتالاله بالالإذن اهلل إوعالى تخالالا مال االلتالال،ام إوعال تخالالاف مال االلتال،ام يالالا جماعالالة الشالالباب المحالالروم
الشالالباب الغلبالالان الشالالباب الل ال ربنالالا حارمالاله اسالأل نفس ال ليالاله ربنالالا حرم ال مال القي الام؟ هالالو أنالالا عشالالان م ال

بالالأقوم ه

حرمان؟ أيو حرمان ليه حرم م حبه؟ ليه حرم م اليقي بيه؟ ليه حرم مال لالي ذكالر ؟ لياله حرمال مال الالدعو
إلى اهلل؟
كنا مر منظر ماانساهوش واحنا بنكلم شباب فشاب م الشالباب كالان قاعالد يالرقص قبلهالا ومالال الشالارع رقالص فال
وسال الشالارع قلنالا ه سالعاه مالافي

بعالد كالد لمالا كلمنالا كلمتالالي عال ربنالا قالا أنالا كنال مال يالومي بالس بأحالالاو

أنتحالر كالالل ه و ْهالم وخالالداع وسالراب زي السالالويد أعلالى هخالالل فال العالالم أعلالالى نسالبة انتحالالار فال العالالالم الكلمالالة هي

ربنالالا قالهالالا الشالالاب ممك ال أقالالف أتكلالالم معالالا يقالالو ل ال طي ال أنالالا  ..هالالو حيالالا الالالدي م ال
الشباب

يقو ل م

حي الا خنيقالالة؟ بالمصالالفلح

حيا خنيقة؟

الل ص ال ْدرُ ض اليالقا حرجالالا كأنمالالا يصالالع ُد ف ال
خنيقالالة! الكلمالالة هي نفسالالها ربنالالا قالهالالا ف ال القالالرآن "وم ال يُالالر ْه أن يُضالاللهُ ي ْجعال ْ

السما " األنعام 753:كل لما تفلع األكسجي بيقل بتبق خنقالة حيالا خنيقالة حيالا المعصالية هي حيالا خنيقالة أنالا
بأقو لكل شاب ُمقبل على طريق المخدرا ينتظر أيام أسوه م لون المخدرا الل بتتشالرب ينتظالر أيالام بشالعة

لو ماتبت

إلى اهلل بأقو لكل واحالد نالاوي يعصال

إال ربنا سبحانه وتعالى.

بالأقو لكالل واحالد نالاوي يُعالر عال اهلل ينتظالر أيالام مالا يعلالم بيهالا

يالالا جماعالالة عالالاي،ي نتالالوب لربنالالا عالالاي،ي نتالالوب ينتظالالر أيالالام رائعالالة فال ا خالالر ُمخالالر مال المخالالرجي مالالا مال أسالالابيع
الدنيا اتقلب وهو مخر هاعر فاجر أفالمه كلها قير ف المعان وناس هعا ماتوا الفتر الل فاتال نالوروا الالدنيا
كلها بالدي والهداية المخر هو الل الدنيا اتقلب ليه والقنوا
المنم بيمو بيحصل إيه؟ السما بتتقل واألر

بتتقل

مات،علوش يالا جماعالة مالات،علوش شالوفوا أو مالا

بيحصل إيه؟

تنتظركم أيام رائعة ف القبر
النبال عليالاله الصالالال والسالالالم فالاليم صالالح عنالاله قالالا بيحصالالل إيالاله "صالاللى عليالاله كالالل ملال بالالي السالالما واألر

صالاللى كالالل

ملال فال السالالما فُتحال لالاله أبالالواب السالالما مالالا مال ملال علالالى بالالاب مال أبالالواب السالالما إال ضالالرع إلالالى اهلل أن تعالالر

روحه م هيا الباب خرج روحه كأطي نفحة مس ُوجد على وجه األر ".
أيام رائعة لما ين ،القبر بتاعه وبعد كالد يالوروا لاله النالار إياله ه !؟ هاليا كالان مقامال فال النالار لالو كنال عصالي اهلل
الحمالالد هلل يالالا رب اللهالالم لال الحمالالد يفتكالالر كالالل مالالر كالالان نالالاوي ينالالتكس وربنالالا عصالالمه تفتكالالر كالالل مالالر كانال ناويالالة
تعصال وربنالالا عصالالمها تفتكالالر يالالوم مالالا كان ال متالالرهه تلالالبس النقالالاب وال أل وقاعالالد تقيسالاله قالالدام المرايالالة وتقلعالاله وتقيسالاله

وتقلعه وربنا ثبتها ون،ل بيه تفتكالر لمالا كانال علالى عالقالة بشالاب وقاعالد متالرهه مال

قالاهر أساليبه أساليبه وال أل؟

وف ال ا خالالر سالالابته وضالالح بيالاله علشالالان ربنالالا يفتكالالر لمالالا كالالان متالالرهه المالالا الح الرام ه رزق ه أكل ال ه فلوس ال
أصر مني ؟ لغاية لما ربنا أعانه وسابه يفتكر لو كن عصي ربنا كان حصل إيه؟
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أيالالام رائعالالة حتالالى ف ال القبالالر؟ حتالالى ف ال القبالالر حتالالى ف ال لحظالالة المالالو "تالتالن الال ُ ،علال ْاليه ُم الْمالئك الةُ أال تخالالافُوا وال ت ْح،نالُالوا
وأبْش ُروا بالْجنة الت ُكنتُ ْم تُوع ُدون" فصل 50:
أفالالوا ورا أفالالوا الفالالو ه بيبشالالر إن ال هتنظالالري لوجالاله اهلل والفالالو ه بيبشالالر إن ال هتشالالرب م ال إيالالد النب ال عليالاله
الصالالال والسالالالم والفالالوه ه بيبشالالر بالالالفرهوس األعلالالى والفالالو ه بيبشالالر بالالاألم م ال عالالياب القبالالر والفالالو ه
والفو ه والفو ه أفرا أيام رائعة.
تنتظركم أيام رائعة ف القيامة
ضر و ُس ُرورا" اإلنسان77:
اه ْم ن ْ
أيام رائعة ف كل حاجة يا جماعة حتى ف القيامة "ولق ُ

الاه ْم" يعنال ال مال ال أو لحظ الالة ط الالالعي ك الالد مس الالتنيين
"لق ال ُ

متقلقي

فرح الالاني بيكال ال ماتخ الالافي

ك الالل ه مال ال

ليكال ال

ك الالل ه

منه خالص عبد الرحم ب عو لما السيد عائشالة قالال لاله األغنيالا بيالدخل بعالد الفقالرا فال الجنالة قالا

لهالالا :ومالالاذا أفعالالل؟ إذا كنال أنفالالق مائالالة فيُخلالالف اهلل علال ألالالف أعمالالل إيالاله؟ ظننال أنال لالالو رفعال حجالالرا لوجالالد تحتالاله

ذهبالا أعمالالل إيالاله؟ إذا كالالان ربنالالا فتحهالالا علالالى اإلنسالالان المتالالدي يعمالالل إيالاله؟ أنالالا شالالفتها بعينال مالالع أصالالحابنا الملتالال،مي فال
الدفعة بعد ما اتخرجنا لو حفوا إيدهم ف التراب يبق هه
م

هم الل بيسيبو هم الل بيساليبو عشالان مشالغولي

فاضيي م كتر فتح أبواب الرزق.

شو هينتظر إيه لما ربنا يحب
ينتظر أيام رائعة لو ربنا حب

ينتظر أيام رائعة لو ربنا توال

ينتظر أيام رائعة ازاي بس؟ خليه يحب
امسك قلب

بس عي

ينتظر أيالام رائعالة لالو ربنالا رضالى عنال

لالو ربنالا حبال

عشانه فإذا أحببته خد بال مال الحالدي ه امسال قلبال

أنا عاي،كم ترك،وا معايا يا جماعة الحدي الرهي ه يا جماعة الخ،اي كلهالا هتتفالتح هلوقال

فالإذا

أحببته مفتا لكل الخ،اي كل خ،نة م خ،اي ربنا لها مفتا إال فإذا أحببته مفتالا بيفالتح كالل الخال،اي بيفالتح كالل
حاجة امسك قلب هلوق مع عفا ا ربنا امس قلب معايا فإذا أحببته وال ي،ا عبالدي يتقالرب إلال بالنوافالل
حتالالى أحبالاله " فالالإذا أ ْحب ْبتُالالهُ ُك ْنال

ي ْمش بها وإ ْن سألن ألُ ْعفيالنهُ

ُ سال ْالمعهُ الالاليي ي ْسالالم ُع بالاله وبصالالرُ الالاليي يالُْبصال ُالر بالاله ويالالد ُ التال ي ال ْالبف ُ بهالالا ور ْجلالالهُ التال
استالعاذن ألُعيينهُ " صحيح البخاري
ولئ ْ ْ

أو حاجالالة ربنالالا قالهالالا السالالمع ليالاله؟ م ال
المواصلة وم

هتسالالمع األغالالان والهلالالس والكالالالم ه ماعالالدت

هتسالالمعه إن ال راك ال ف ال

سامع طي اشمعنى السمع الل ربنا بدأ بيه؟ ألن السالمع ه أو حاجالة هتشالهد عليال يالوم القيامالة

"شهد عل ْيه ْم س ْمعُ ُه ْم" فصل 50:
طي ليه اشمعنى؟ ألن الل إن اهيته وهان ه الل هيحالده اتجاهال فال الحيالا اهيال وهانال لداعيالة وال لواحالد
مفسالد؟ اهيال وهانال لواحالالد صالالالح وال لواحالالد فاسالالد؟ "وبصالالرُ الالاليي يالُْبصال ُالر بالاله" هتشالالو بنالالور اهلل وهيبقال كالمال
نور تكلم أصحاب ف الدي كلهم يلت،موا على إيدي "ويد ُ الت يال ْبف ُ بها" هتعي الحيالا وتواجههالا بقالو اهلل
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فال ال

سالالبحانه وتعالالالى هتسالالتمد قوتال ال م ال قالالو اهلل "ور ْجلالالهُ التال ال ي ْمش ال بهالالا" هتبق ال مس الالده الخفالالى ف ال حيات ال
اختياراتال فال جالواز فال اختيالار فال الجالواز فال كالل حاجالة فال شالغل "وإ ْن سالألن ألُ ْعفيالنالهُ" هتبقال ُمجالالاب
استالعاذن ألُعيينهُ" هتبق ف حص حصي م اهلل باهلل سبحانه وتعالى.
الدعا "ولئ ْ ْ

وف رواية ُمسند أب يعلى وقلبه هيبق قلب ه جنة م الجنا .

امسك قلب لو ربنا توالك ينتظر أيام رائعة لو ربنالا توالنالا يالا جماعالة أيالام رائعالة ا يالة اللال بتبهرنال وبتبهالر قلال
أي ح الالد لم الالا يس الالمعها بقلب الاله ق الالو اهلل س الالبحانه وتع الالالى "الل الالهُ ولال ال  ،ال الاليي آمنُ الالوا يُ ْخ الالر ُج ُه ْم مال ال الظ،لُم الالا إل الالى الن ،الالور"
البقر  531:وقف قدام ا ية قل نور إيه؟ نور ف الدنيا "وجعلْنا لهُ نُورا ي ْمش به ف الناس" األنعام755:

س" صححه األلبان الل بتقبض روحاله نالور فال القبالر
نور عند المو " مالئكةٌ ب ُ
يض ال ُْو ُجو كأن ُو ُجوه ُه ُم الش ْم ُ
"افْالت ُحالالوا لالالهُ بابالالا إلالالى الْجنالالة" صالالححه األلبالالان ييجال النالالور مال أبالالواب الجنالالة نالالور فال الصالراط لمالالا ربنالالا سالالبحانه وتعالالالى

ورُه ْم بال ْي أيْديه ْم وبأيْمانه ْم بُ ْشرا ُك ُم الْيال ْوم" الحديد75:
بيقو "يال ْوم تالري ال ُْم ْنمني وال ُْم ْنمنا ي ْسعى نُ ُ
وهم لسه جايي يعدوا م على الصراط وربنا يخليهم يجوزوا كالبرق البرق ه نور أصال يا جماعة.
"ربالنا أتْم ْم لنا نُورنا وا ْغف ْر لنا إن على ُكل ش ْ ٍ قد ٌير" التحريم8:
نور على الصراط نور ف الخمسي ألف سنة على منابر م نور نور وجه اهلل ونور حجالاب النالور الجنالة نفسالها مال

بالالر عالالارفي النجالالف الفخالالم واالإضالالا ا الفخمالالة ه لسالاله م ال بالالر أمالالا م ال جالالو هيبقالالى شالالكلها إيالاله؟ تخيلالالوا يالالا
جماعة؟.
هتختاروا إيه يا شباب؟
إنما التان حياته كلها ضلمة حياته كلها خنقة ضلمة عند المو

وه ال ُْو ُجو " صححه األلبان
"مالئكةٌ ُس ُ

ضلمة ف القبر والعيالاذ بالاهلل إن هالي القبالور مملالن ظلمالة علالى أهلهالا ضاللمة يالوم القيامالة ظالالم تالام ضاللمة فال النالار
فه سوها مظلمة ضلمة ف الدنيا وظلما بعضها فوق بعض يا إخواننا هتختاروا إيه؟
أنا هلوق بأخيركم يا شباب اختاروا هد السلسلة هي إن تختاري إن تختاري يالل لبست نقاب ولساله لغايالة
هلوق مابتعملي

حاجة ف الدي تختاري يالالل لغايالة هلوقال مال

هلوق ملت،م بالكالم وخال

عالاي ،تلبسال حجالاب أصالال تختالار يالالل لغايالة

تختالار يالالل لساله متالرهه ومتيباليب تختالار يالالل لساله فال قلبال شالهوا وحال هنيالا

تختالار يالا والالدي ووالالالدت يالالل سالايبي والهكالم يالالالل بتخالاف علالى بنتال مال شالوية هالوا الشالالبا يتفالتح عليهالا بالليالالل
وم
وم

خايفة عليهالا مال نالار جهالنم يالالل خالايف علالى ابنال يالوم امتحالان الثانويالة العامالة قلبال مرعالوب ومرجالو معالا
خايف عليه م امتحان القبر يالل لمالا بنتال بتلالبس النقالاب بتقوليلهالا انال قضاليت علالى نفسال

نفسال فال هاهيالالة والتالتالالة مليالالون عالالانس اللال عنالالدنا وهوا نفسالالهم فالالي ؟ والمتبرجالالا اللال مفالالي

إنال هتالوهي

جالالواز بالالرغم التبالالر

بتاعهم وهوا نفسهم في ؟
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هتالالوهي نفسالالها الجنالالة فال الالالدنيا ينتظرهالالا أيالالام رائعالالة ابنال اللال التالال،م إوعالى تقالالف فال وشالاله مالاتقف

فال وشالاله أيالالام

رائعالالة بنت ال الل ال الت،م ال إن ال وه ال وأس الرتكم كلهالالا هيبق الى أيالالامكم رائعالالة لالالو سالالبتيها تنفلالالق ف ال الالالدي اختالالاروا يالالا
جماعة أحد إخواننا الدعا اتشا له رؤيا إنه قاعد يتكلم ع الشباب ويكبر ربنا يكلم الشباب ويكبالر ربنالا يقالو
اهلل أكبر وكل لما يتكلم ع الشباب يعلى يعلى يعلى النب عليه الصال والسالم بع لاله قالا لاله :طالو مالا انال
بتكبر ربنا وبتتكلم ع الشباب هتفضل تعلى.
ينتظركم أيام رائعة ..اوعوا تضيعوها
يعن ال أنالالا بالالأقو الكالالالم ه ليالاله؟ أنالالا بالالأقو الكالالالم ه ألن السلسالاللة هي م ال

أنالالا الل ال بأهيهالالا أنالالا وإنالالتم شالالركا فيهالالا

القالالاطر يالالا جماعالالة فيالاله قالالاطر انفلقال إلنقالالاذ أكبالالر عالالده ممكال مال شالالباب أمالالة محمالالد أنالالا عالالاي،كم تبقالالوا معايالالا أنالالا
بأكلم الفضائيا
لواقع عمل ُمعاي

فوق مع الكواك والنجوم يالا جماعالة انالتم اللال علالى أر

الواقالع إنالتم اللال هتحولالوا الكالالم ه

إحنا كلنا فريق واحد كلنا هالد واحالد كلنالا رسالالة واحالد كلنالا رمضالان ه إن شالا اهلل بالإذن

اهلل الزم ننقي الشالباب علالى أه مانقالدر حتالى اللال قاعالد قالدام هلوقال بيقالو وألو مالر يسالمع هيال إنال معانالا فال
الفريق بتاعنا إن معانا ف القاطر بتاعتنا إن معانا ف فريق األبفا الل منفلق لربنا سبحانه وتعالى.
ينتظركم أيام رائعة لو عرفتم ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا رضى عن

ينتظر أيام رائعة "لق ْد رض اللالهُ عال ال ُْم ْالنمني

إ ْذ يالُبايعُون ت ْح الشجر " الفتح 78:سور الفتح كلها لما ربنا رضى ع الصحابة عملهم إياله؟ قالوم اقراهالا هلوقال
قوم اقريها هلوق أربع صفحا ونص فتوحا ف سور الفالتح علشالان لقالد رضال اهلل لالو ربنالا رضال هيحصالل إياله
يا جماعة؟
خال

يا جماعة إوعى تقو أنا م

قاهر البيئالة الفاسالد فاسالد مالي يالا ابنال ؟ ه قصالر فرعالون خالر مناله تالتالة مال

عمالقالة اإليمالالان فال تالالاري البشالرية امالرأ فرعالالون أحالالد أربالالع نسالالا كالالانوا فال البشالرية مالالنم آ فرعالالون اللال نالال ،فيالاله
سالالور غالالافر مالالنم آ فرعالالون ماشالالفة بنال فرعالالون اللال النبال عليالاله الصالالال والسالالالم وجالالد ريحهالالا هال وأوالههالالا فال
السالالماوا العلالالى فال رحلالالة المعالرا خرجالالوا مال قصالالر فرعالالون مالاتقول

البيئالالة فاسالالد وإيالاله يعنال البيئالالة فاسالالد قالالوم

واجتهد وحاو إوعى تضيع هي األيام الجميلة إوعى تضاليع هالي األيالام الرائعالة مال

هالتحس إن الحيالا ليهالا طعالم

غير ف الدي يا جماعة.
"فاللنُ ْحييالنالالهُ حيالالا طيبالالة" النحالالل 71:الحيالالا الفيبالالة إب الراهيم لقاهالالا ف ال النالالار ويوسالالف لقاهالالا ف ال السالالج والنب ال عليالاله
الصال والسالم لقاها ف الغار هتعي حتى لو ابتلي  ..هتعي ف حيا طيبالة فال حيالا سالعيد فال حيالا جميلالة
هتبقال بتبكال فال التالراويح مال الخالالو مال النالالار وقلبال بيالالرقص مال الفرحالالة أيالالام رائعالالة يالالا جماعالالة أيالالام جميلالالة أوي
أيامنا الحلو أيامنا الجميلة أيامنا الرائعة ينتظركم أيام رائعة اوعوا تضيعوها اوعوا تضاليعوها مالاتبقوش زي رومالاريو
الل قعد يحسالد فال رونالالدو ويقالو ينتظالر أيالام رائعالة وفال ا خالر هلوقال رونالالدو حصالل لاله  5تم،قالا فال األربفالة
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اتْالن

بتاعة رجليه ومهده باعت،ا المالع

عي م روماريو جابته األر

سبحان اهلل العظيم.

لو كان رونالدو مسلم وبيقو أذكار الصبا والمسا زي الشباب الحلو بتاعنا إن شا اهلل الل هيعمل كد بإذن اهلل
م أو الفجر اللال جالاي ه كالان ربنالا سالترها معالا قالوي يالا جماعالة جاليم أوفالر يالا رومالاريو جاليم أوفالر يالا رونالالدو جاليم
أوفر يا كالل واحالد عصالي ربنالا ومشالي فال طريالق المعصالية جاليم أوفالر يالا كالل واحالد حسالب إن المعصالية فيهالا سالعاه
واال المخالالدرا فيهالالا سالالعاه واال سالالكة البنالالا والبالجالالا فيهالالا سالالعاه جالاليم أوفالالر يالالا كالالل واحالالد مارضالاليت
ومارضالاليت

تتحجال

تُقبالالل علالالى ربهالالا جالاليم أوفالالر يالالا ممثلالالة يالالالل عنالالدها  70سالالنة ولسالاله بتبوس ال ج،مالالة الالالدنيا والالالدنيا بتالالديك

بالج،مة وان لسه عالاي ،تتصالاب

جاليم أوفالر يالا كالل واحالد عصالى ربنالا وعانالد ربنالا خالال

خسالرانة خسالرانة انتهال مالا

هام ف طريق غير طريق ربنا وجيم أوفر يا شباب.
عاي،ي الجيم يخلص واحنا كلنا كسباني
جيم أوفر يا شباب أمة محمد الل هيتوب ويعر ربنا بس مال

جاليم أوفالر خسالراني ال واهلل الجاليم هاليخلص واحنالا

كلنا كسالباني الجاليم هاليخلص واحنالا كلنالا منتصالري علالى شالهواتنا فرحالاني ألن مالع ربنالا مالافي
ربنا مافي

حالد بيخسالر أبالدا مالع

حاجة بتضيع أبدا أنا عاي،كم ياجماعة تختاروا أنا عاي،كم  50يوم مع بعض إن شا اهلل  50يالوم بالإذن اهلل

سبحانه وتعالى مع بعض هنتكلم على مشاكل الل عاوز بس خالايف أنالا عالاي ،التال،م بالس خالايف هال حيالا الالدي مال
صعبة؟ م

ضيقة؟

الل عاي ،بس م

قاهر الل عاي ،يرجع لربنا اللال عالاي ،ينفلالق فال الالدي اللال التال،م بالس حاسالس إناله مال

بيتقالدم

فال هيال ربنالالا اللال عنالالد مشالالاكل وكالالل مالالا ييجال يتالالوب بيقالالع اللال عنالالد مشالالاكل وكالالل مالالا ييجال ينفلالالق يالقال عقبالالا
قدامه الل عاي ،يوصل الل عاي ،يدخل طريق ربنا بس فيه شالبها ضالد الفريالق فال صالدر اللال عالاي ،اللال عالاي،
كل هو هنعال مشاكلهم بالإذن الملال خالال ا  50يالوم بتالوع رمضالان كالل يالوم تسالتنونا بعالد الففالار سالبحانه وتعالالى
بعد الففار؟ آ يعن هنففر علي كل يوم بقالى؟ إن شالا اهلل تففالروا علال كالل يالوم بالإذن اهلل سالبحانه وتعالالى ماعنالدي
مانع واهلل يا جماعالة بالس نعالر ربنالا ونتالوب لربنالا ونحال ربنالا وقلوبنالا تمشال كلمالة اهلل فيهالا م،ل،الهالا مال كتالر حال ربنالا
وح طريق المل سبحانه وتعالى.
حيا الدي كلها سعاه يا شباب يالا شالباب يالا آبالا وأمهالا إنالتم اللال هتالأثروا علالى أوالهكالم تالأثير حقيقالى إنالتم شالركا
معانا ف الموضوع ه إنتم مجاهدي معانا ف الموضوع ه األم الل وقفتن فال الشالارع بتبكال بالالدموع علالى ابنهالا
األب الل قعد يجري ورايا ف التليفون عاي ،ابنال مال

قالاهر خالال

هيمالو علالى ابناله الراجالل هيجيلاله ذبحالة صالدرية

م الل ابنه عامله فيه األمها الل ياما الواحالد قالابلهم فال الفريالق بكالوا هم قالدام الواحالد وفال التليفالون هنعمالل إياله
ف أوالهنا؟
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آهي فرصالالة أه اله فرصالالة كلنالالا نشالالتر فيهالالا يالالا جماعالالة الل ال عالالاي ،الحلقالالا بالالإذن اهلل م ال علالالى موقالالع الفريالالق إلالالى اهلل
 way2allahالل عاي ،يحملها وين،لها ويفبعها للشالباب مال علالى موقالع  way2allahاللال عالاي ،ينشالر الالدي
الل عاي ،ينفلق معانا ف القافلة الل عاي ،يجاهد م أجل شباب أمة محمد احنا موجوهي كل يوم مع بعض بعد
الففار بإذن اهلل سبحانه وتعالى.
ماتنسوش هروس الشي محمد حسالان بتاعالة الصالحابة سلساللة خفيالر إوعالوا تضاليعوها إوعالوا يالا شالباب تضاليعوها نقلالة
إن شا اهلل نقلة على إيد أهل العلم بتوعنا مشايخنا الكبار بإذن اهلل سبحانه وتعالى.
ماتنسوش التراويح ماتنسوش التهجد ماتنسوش ربنا أبدا ماتنسوش حيا الفاعالة ماتنسالاش أبالدا إنال إنال طالو مالا
إن ف الفريق ه ينتظر أيام رائعة.
هعا الخاتمة
اللهم ت علينا لنتوب اللهم ت علينا توبة ترضى بها عنا اللهم فر قلوبنا ف هينال

اللهالم فالر قلوبنالا بفاعتال

اللهم أبه قلوبنا بقيام الل بي يدي اللهم زو الصالالحي بالصالالحا وزو الصالالحا بالصالالحي اللهالم امال
حيا الملت،مي والملت،ما باألفرا واألنوار اللهم اعفهم اللهم افتح عليهم اللهم أمالدهم بم ٍ
الده مال عنالد اللهالم
انقي شباب أمة محمد اللهم ت عليهم اللهم ال أمل لنا إال في

وال بال لنا إلي إال ب .

اللهم أن رجاؤنا ال نهل وأن رجاؤنا ال نهلال وأنال رجاؤنالا ال نهلال وأنال رجاؤنالا اللهالم إن أعالدا هاليا الالدي
قالد تكالالالبوا علالالى الشالباب يفسالالدوهم ويحفمالالوهم ويالورهوهم المهالال

اللهالالم انقالي أمالالة حبيبال

اللهالم انقالالد شالالباب أمالالة

محمد اللهم أيقظهم اللهم أحيهم يا اهلل يا قدير اللهم انقاليهم اللهالم أحيال قلالوبهم اللهالم يالا رب ارزقنالا الصالدق
واإلخال

وت علينا واقبلنا على ما كان منا برحمت يا أرحم الراحمي .

سبحان اللهم وبحمد

أشهد أن ال إله إال أن

أستغفر وأتوب إلي .

وج،اكم اهلل خيرا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على الن ف قسم تفريغ الدروس تفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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