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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى .ثم أما بعد:
ازيكم يا شباب كل سنة وانتم طيبين عاملين إيه في رمضان؟ األخبار إيه؟ سبع وال سبع ماعنددنا احتمدا تالدف فدي رمضدان
يا جماعة ماعندنا حاجة تالتة يا سبع ،يا سبع مافيش أي احتما تاني بإذن اهلل.
قا رسو اهلل صلى اهلل عليه وسلم "إنما الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه اهلل ماال وعلما عدار فدي الددين ومعداه فلدو فهدو يتيدي
ربه فيه ويصل فيه رحمه" قاعد يطيع ربنا ليدل نهدار بالمدا ده "ويعلدم هلل فيده حيدا فهدذا بففضدل المنداز  ،وعبدد رزقده اهلل علمدا
ولم يرزقه ماال فهو صادق النية ييو  :لو أن لي مداال لعملدف بعمدل فدالن فهدو بنيتده ففجرسمدا سدوا  ،وعبدد رزقده اهلل مداال ولدم
يرزقه علما يخبط" قاعد يخبط قاعد يلبخ قاعد يعمل كل المعاصدي اللدي فدي الددنيا "فدي مالده بريدر علدم ،ال يتيدي فيده ربده وال
يصددل فيدده رحمدده ،وال يعلددم هلل فيدده حيددا ،فهددو بفخبد المندداز  ،وعبددد لددم يرزقدده اهلل مدداال وال علمدا فهددو ييددو  :لددو أن لددي مدداال
لعملف فيه بعمل فالن ،فهو بنيته فوزرسما سوا " صححه األلباني يا شباب إنما الدنيا ألربع.
فهما في ال ِوزر سوا
شاب أتاه اهلل عربية النسر وموبايل أحدث موديل  66606ميديل موبايل مافيش أحدث من كده موديدل ،أب بيديلده فلدو
بددال حسدداب ،فهددو يركددع العربيددة ويلد بيهددا ،ويركدع أصددحابه ويلددرل أ دداني أجنبيددة ال سددو وال أصددحابه فدداسمين فيهددا حاجدة،
وبيلفوا يعاكسوا البنات في اللوارع ،ويلفوا في اللوارع بال سد .
وشدداب ال مديلدده ربنددا عربي دة النسددر وال موبايددل أحدددث موديددل وال أب بيديدده بددال حسدداب ،تالقيدده بيددبت للتدداني وسددو معدددي
بالعربية واهلل العظيم عينه فيها كلمة النبي لو أن لي ماال ،لو أن لي عربية ،لو أن لي موبايل زيه ،لعملف فيه بعمدل فدالن فهمدا
في الوزر سوا ..
يددا رب ده مداركبش عربيدة وشددرل أ دداني تمددال شددارعين! فهمددا فددي الددوزر سددوا  ،يددارب ده مداركبش معدداه بنددات ووالد! فهمددا فددي
الوزر سوا  ،يارب ده ماعملش المعاصي وراح يعاكس اللي رايحة واللي جاية! فهما في الوزر سوا  ،ليه يارب؟
علان قلبه ،لو اتمنيف المعصية تالقي نفسك مع اللي عملها يوم الييامة ،الراجدل ده مداعملش حاجدة ،اللداب ده مداعملش
معاصي ولكن بيى مع اللي عملها ألنه كان في قلبه حبها وتمناسا ،إنما الدنيا ألربع..
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بنددف أتاسددا اهلل و جميددل ،وشددعر جميددل ،وأب بيددديها فلددو كددوافير ،وفلددو لددبس ،وفلددو ماكيددا  ،وفلددو كددل اللددي سددي
عايزه تعمله ،ولم يفتيهدا اهلل حدع لده وال خلدية منده ،وال تيدو لده ،وال ر بده إليده ،ال سدي عارفده وال سدي عدايزه سدبحان الملِدك
الجليددل فهددي تددذسع إلددي الكددوافير كددل يددومين تالت دة ،وتددذسع إلددى أكبددر محددالت المو دة تختددار أ دديم مددا فددي المحددالت،
وتددذسع ألحدددث محددالت البارفانددات والماكياجددات تجيددع اللددي سددي عددايزاه ،وتددذسع لمحددالت األحذيدة تلددبس أعلددى كعددع،
وبندف لدم يؤتهددا اهلل درجدة مدن الجمددا فهدي تنظدر إليهددا تالقدي فدي عينهددا لدو أن لدي جمددا م دل فالندة لعملددف فيده بعمدل فالندة
فهما في الوزر سوا  ،يدارب ده أندا مداخرجتش أفدتن اللدباب فدي اللدارع! فهمدا فدي الدوزر سدوا  ،يدارب أندا مدارحتش للكدوافير
بدخمسين ستين جنيه كل يومين تالتة! فهما في الوزر سوا  ،يارب ده أنا ماحطيتش بارفدان وماكيدا وعملدف شدعري وصدبرته!
فهمددا فددي الددوزر سددوا  ،مالبسددتش كعددع00سددم وملدديف فددي اللددارع! فهمددا فددي الددوزر سددوا  ،يددارب دي مالبسددتش اللددي دي
لبسته! فهما في الوزر سوا  ،ليه؟ عللان قلبها كان بيتمنى المعصية ،إنما الدنيا ألربع.
فهما في األجر سوا
شداب أتداه اهلل عربيدة النسدر وموبايدل أحدددث موديدل وأب بيديلده فلددو زي مدا سددو عدايز فهدو عبددد ولكدن ربندا إدالده حدع ليدده،
وخدو منده ،وتيدو ليدده ،فهدو يركدع أصدحابه معدداه فدي العربيدة وسمددا رايحدين يصدلوا التدرواي  ،ويفددوت علديهم الفجدر ياخدددسم
معدداه يصددلوا الفجددر فددي مسددجد مددن المسدداجد اللددي بيطددو  ،وكددل مددا يكددون فيدده در دينددي يفددوت ياخدددسم معدداه ،والمحمددو
بتاعدده علدى طددو بيبعددف مسددجات يصددحي أصددحابه الفجددر ،ويبعددف رسددايل دينيدة يددذكرسم بدداهلل سددبحانه وتعددالى ،وماشددي فددي
العربيدة ملددرل قددرون أو شدرايط دينيدة ومركددع طيددم صددوت عللددان اليددرون يطلددع فددي اللددارع كلدده ،ومعدداه شدرايط عللددان أي
شاب جنبه معدي بعربية ملرل أ اني يديله سي دي أو شريط سبحان اهلل.
وشاب لم يؤته اهلل عربية النسر وال سوزوكي يبت كده وييو لو أنني أملك ماال م ل فالن لعملف فيه بعمل فالن ،فهمدا فدي
األجر سوا  ،يارب ده ماخلصش رصديد الموبايدل بتاعده كلده علدى إنده يبعدف ألصدحابه رسدايل دينيدة! وإن سدو يددي مسددجات
ألصددحابه دا ماصددرفش علددى البندزين مداراحش بالعربيدة يلد عللددان يجيددع النددا يحضددروا الدددرو ! فهمددا فددي األجددر سددوا ،
ليه؟ عللان قلبه ،قلبك فين؟ قلبِك فين؟.
قلوبنا فين؟ وجواسا إيه؟
قلبددي واهلل أنددا بفعمددل معاصددي خفيف دة كددده شددوية مس ددجات ،علددى رحددالت ،علددى وقفددات ،علددي مكالمددات ،علددى عالقددات،
على ..بس واهلل قلبي أبيض ،وأنا كل معصية خفيفة خالت ماكيا خفي  ،علي بارفان خفي  ،على لدبس خفيد  ،ولكدن أندا
قلبي جوه أبيض ،قلبك؟ قلبك فين؟
قلوبكم فين يا جماعة قلبندا فدين يدا جماعدة؟ قلبندا فدين يدا شدباب؟ مداينفعش ييدو ال إلده إال اهلل عندد المدوت مدش لسدانه اللدي
بينطددم ،قلبددك اللددي لددو الكلمدة دي فيدده ..تطلددع علددى لسددانك ،يددا شددباب إنددف فكددرا وإنددف داخددل اليبددر بييددو لدك مدن ربددك
بتيددو ربددي اهلل كددده بتفتكددر مدن الددذاكره! قلبددك اللددي لددو جددواه كلمددة سينطددم وإال مددش ستعددر تجدداوب أسد لة اليبددر وإال مددش
ستيو ال إله إال اهلل عند الموت.
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"يوم تبلى السرائر" الطارق9:
العدر علددى اهلل أصدال عددر قلددوب ربندا بييدرا قلبددك ويلدو فيدده إيده طدداسر أد إيدده؟ يعندي الواحددد ممكددن يسديط فددي امتحددان
العر على اهلل لو قلبه مش طاسر.

يددا شددباب ده كددل حاج دة بددالموازين "ثديلددف موا ِزيندده" اليارع دة 6:مددش ميزاندده ،موازيندده العمددل بيتددوزن ،واليلددع بيتددوزن ،تخيلددوا
حدي البطاقة اللي فيها ال إله إال اهلل لما اتحطف قبا تسدعة وتسدعين سدجل سدي ات طاشدف السدي ات ..ليده؟ طيدع مدا كدل
واحددد فينددا لدده بطاقدة ال قلبدده سددو بييولهددا كددان فيدده إيدده يددا تددر بتسددبيحة مددن قلبددك تطدديش كدام سددي ة؟ يددا تددر الركعدة مددن قلبددك
تطيش كام سي ة؟ يا تر وية اليرون من قلبك في رمضان تطيش كام سي ة؟
قلوبنا يا جماعة ..قاتل المائة اللي خلى ربنا ييبل توبته ،كلمة إنه جا ميبِل على اهلل بيلبه جاي بيلبه مش برجليه..
قلوبنا يا شباب قلوبنا يا جماعة فين؟ سنعمل إيه بيلوبنا؟ قلوبنا فيها إيه؟ النا دلوقف عادت بتحاو  ..أسدترفر اهلل العظديم
بتحاو تخدع الملِك الجليل وبتحاو مش تعمل الفهلوه في الدنيا بيف في الدين.
أربعدة فددي مسددجد مددن أحددد مسدداجد إسددكندرية ودخلددوا جنددازة فددي مسددجد مددن المسدداجد الكبيددرة ووقفددوا فددي الجنددازة عللددان
يصلوا عليها ،تالتة وقفوا في جنع وواحد وق في جنع ،أو ما جه اإلمام يصلي قا لهم يا أيها النا استنوا يدا ندا أندا
أشهدكم إن الراجل ده مديون لي وعليه دين لي وأنا مش مسامحه أبدا عند ربندا ،التالتدة ييولدوا لده يدا عدم حدرام عليدك يدا عدم
الراجل سييابل ربنا دلوقدف سدامحه حدرام عليدك ،الراجدل مدات ،ييدو أندا مدش مسدامحه أندا بفشدهدكم أيهدا الندا إن أندا مدش
مسامحه وقام التفف لإلمام وقا له يا إمام اللي يموت وعليه دين لحد يبيدى عيابده إيده؟ يبيدى عيابده كدذا وكدذا ..الندا طبعدا
إترعبف يا عم سامحه ..مش مسامحه.
بدأوا يلموا من بعض لمدوا ألد جنيده ..خدد ..أل ..ده سدو عليده لدي تدالت أو أربدع وال جنيده ،أل مدا اخدد

يدر حيدي ،بددأ

النددا يعملددو إيدده؟ يددا عددم مدافيش فايدددة لدم النددا لحددد مددا أعطددوه المبلد  ،وأخيددرا وقفددوا يصددلوا علددى المرحددوم وبعددد الصددالة
مسددتنين األربعددة يلدديلوا الجنددازة م دافيش حددد يلدديل ،يبصددوا يدددوروا مددافيش األربع دة فددت مل د وداب ،طي دع والمرحددوم سددابوا
المرحوم إزاي بيكلفوا المرحوم ليوه مخده ومرطية بيما .
النا عادت بتنصع يا جماعة في الدين وبالدين ،النا دي لما حكف حكف على النا إنمدا المصديبة اللدي بيحداو
يخدع ربنا.
االتنين الولد والبنف اللي في الجامعة اللدي بيحداولوا يخددعوا ربندا وييولدوا إحندا حبندا حدع طداسر وبدري ومدش زي أي حدع،
ومش زي أي حاجة ،إحنا حبنا محتدرم مدن الندوع المحتدرم ،سنيد فدي الجامعدة وقفدة محترمدة ،وبعدد الجامعدة سنخدر نتملدى
بددره فددي اللددارع ،ونتيابددل ميابلدة محترمدة ،ونيعددد علددى الكددازينو قاعدددة محترمدة فددي كددازينو محتددرم ،ونددتكلم وخددر الليددل خمددس
ساعات كل ليلة مكالمة محترمة ،سفسفلك عن الترواي وإن ِ
دف تسدفليني عدن التهجدد ،قاعددين ينصدبوا فدي الددين سمدا االتندين،
وكل ده نصع وكل ده حرام وكل ده ال يزيدسم إال بعدا عن اهلل سدبحانه وتعدالى ،يدا جماعدة إحندا قلوبندا فدين؟ يدا اخوانندا إندف
لددو دخلددف محددل جدزارة لييددف واحددد البددس أبدديض فددي أبدديض ستيددو إيدده ؟ جدزار ولددو دخلددف مستلددفى ولييددف واحددد البددس
إنما الدنيا ألربع من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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أبيض في أبيض ستيو إيه؟ دكتور ،يبيى اليضية مش شكل واحد ولكن اليضية اللدي جدوه إيده؟ يبيدى إذا يدا جماعدة يبيدى إذا
يا إخواني إنف جواا إيه؟ ِ
إنف جواكي إيه؟ اللي جوانا إيه؟ ما الكل من بره كويس ،ما الكل من بره بافتة بيضا ،ما الكدل مدن
بره لسانه جميل ،ولكن جوه قلوبنا يا جماعة؟
اوعى تتمنى المعصية
أنا الدر ده صيحة تحذير د خطر تمني المعصية في قلوبنا اوعدى تتمندى المعصدية ،اوعدي تتمندي المعصدية ،اللداب اللدي
بيلرب مخدرات وبيعمل الموبيات وييو لك إن اهلل يرفر الذنوب جميعا ،يا حبيبي طيع ما اللي قا إن اهلل يرفدر الدذنوب
جميعا قا لك إن ربنا أدخل امرأة النار بسبع سرة.
اللي قا إن اهلل يرفر الذنوب جميعا قا لك إن ربنا عذب إتنين في اليبر بسبع إن واحد ما استبرأ مدن بولده وواحدد كدان
نمام.
لها.

ما اللي قا لك إن اهلل يرفر الذنوب جميعا قا لك إن اهلل عذب واحد في قبره عللان حتة قما
ف ٱلتدوبدة لِل ِدذين يدعملدون ٱلسي ِد ِ
يا اخوننا أنا خاي عليكم من المعاصي ،خاي عليك من السي ات "وليس ِ
ات حت َدى إِذا حضدر
أحدسم ٱلموت قا إِنى تدبف ٱل ِدَن " النسا 01:
بعد إيه؟ عمرا كله ماتبتش فيه ليه؟ ماكانش ينفع يتوب ما عاد ييدر ،المعاصي منعته.

عارفين لما األسمنف ييجي عليه ميه ويبيدى خدالت تم دا ماعداد ينفدع ،اليلدع بيبيدى كدده صدبه يدا جماعدة ماعداد عدار
يتحرا ،ماعاد قادر يرير حاجة.
زي المنظر اللي الواحد شافه ألحد المددن الهالكدة مدن كدذا ألد سدنة المديندة ثدار عليهدا بركدان كدل اللدي فيهدا اتحرقدوا ولكدن
دخددل ذرات التدراب فددي جسددمهم ات بتددوا علددى الو ددع اللددي كددانوا ميتددين عليدده ومنددتيم مددنهم فيدده ،فيده نددا مددنهم ات بتددف علددى
و ع الزنا ،نا على و ع كل واحد واحد بياكدل كيكده كدل واحدد فدي و دعه ،والعيداذ بداهلل و دع فدي فعدل قدوم لدون المديندة
مليانة موبيات قلف سبحان اهلل اليلع بيبيى عامل زي الحجر ده كده ي بف ستريره ازاي؟
قلبك في خطر

أنددا خدداي إن قلبددك يلددرب المعصددية ،أنددا خدداي إن قلبِددك يلددرب المعصددية ،يددا جماعدة نخددا علددى قلوبنددا شددوية ،يددا جماعدة
نخدا علدى قلوبندا اللددي فددي صددورنا دي أنددا عددايز أسدفلك ،أنددا عددايز أسدفلِك أنددا عددايزا تفدت قلبددك وتلدديه وتطلدع اللددي جددواه

وتدبت فيده وتلدو إيدده اللدي جدوه قلبددك ،أندا عداي ِزا تفتحدي قلبددك وتلدوفي اللدي جددواه إيده ،أندا عدايز نلددو إلدي جدوه قلوبنددا
ياجماعة ،أنا عايز أسفلكم أس لة..
قلوبنا يا اخوانا أخبارسا إيه؟ المعاصي عملف في قلوبنا إيه؟
زي ما الرسو عليه الصالة والسالم بييو " تعدر

الفدتن علدى اليلدوب كالحصدير عدودا عدودا ،فدفي قلدع أشدربها نكدف فيده

نكتددة سددودا  ،وأي قلدع أنكرسددا نكددف فيدده نكتددة بيضددا  ،حتددى تصددير علددى قلبددين ،علددى أبدديض م ددل الصددفا ،فددال تضددره فتنددة مددا
إنما الدنيا ألربع من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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دامف السماوات واألر  ،واآلخدر أسدود مربدادا كدالكوز مجخيدا ال يعدر معروفدا وال ينكدر منكدرا ،إال مدا أشدرب مدن سدواه "
صحي مسلم
الفتن بتعر على إيه؟ على اليلوب يعني فالنة اللي أنا بصيف لها البصة ماعر تش على عيني! علدى قلبدي ،يعندي السديجارة
اللي بيلربها مش عر دف علدى بيده! علدى قلبده ،يعندي األ نيدة اللدي بيسدمعها مدش عر دف علدى ِودنده! علدى قلبده عدودا عدودا
وفي رواية عودا عودا يعني الفتن مش ستسيبنا.
إحنا عايلين في زمان الفتن سنهرب منهدا فدين؟ الزم ندنج امتحدان ورا امتحدان ،والزم ندنج فيده زي الطالدع علدى مدا بياخدد
شددهادة الطددع بيكددون امددتحن كددام امتحددان؟ سددف امتحانددات فددي ابتدددائي وثالثددة فددي إعدددادي وكددام امتحددان فددي ثددانوي؟ وكددام
امتحان في الجامعة؟ في كدل سدنة كدام امتحدان؟ وكدام تيدرم؟ الزم يدا جماعدة الزم ندنج فدي االمتحاندات دي كلهدا ،الزم وقلبندا
سو اللي احنا سننج بيه بإذن الملِك سبحانه وتعالى.
تعددر

الفددتن يددا تددر يددا تددر النكددف السددودة اللددي دخلددف قلوبنددا مددن شددفايفك أد إيدده؟ السدديجارة الواحدددة فيهددا علددر أنفددا ،

علر نكف سودة في كل سيجارة.
شدعرا فيدده حدوالي أربعددين ألد شددعرة ،يعنددي اليصدة بددس اللدي بايندده دي فيهدا ألد يعنددي ألد نكتددة سدودة فددي كدل خارجدة بددس
أما اللي كاشفة شعرسا! أربعين أل نكتة سودة في اليوم الواحد.
رجليددك ..كددل ملددوار ملدديته وكددل خطددوة بنكتدة سددودة علددى اليلددع ،طيدع وبعدددين يددا جماعدة سنددروح فددين؟ والعددين ده ال انيدة
ال اني دة فددي التلفزيددون بد د  06ليط دة أصددال فددي التصددوير يعنددي الدقيي دة بتسددعمائة وسددتين ليط دة ،يعنددي لددو اتفرجددف دقيي دة علددى
التليفزيون على ملهد حرام تسعمائة وستين نكتة سودة.
يا جماعة يا اخواننا إيددينا دي دخلدف ليلوبندا نكدف سدودة أد إيده؟ كدام مدرة إتكيدف علدى المحمدو تددي ميسدد حدرام؟ كدام
مرة إتكيف علدى قنداة مدش إسدالمية؟ كدام مدرة إتكيدف بيهدا علدى موقدع مدش إسدالمي؟ كدام مدرة شدرلف بيهدا شدريط أ داني؟ كدام
نكتة سودة دخلف يا جماعة وداننا كام كلمة حرام؟ وكلمة معاز حرام؟ وأ اني حرام دخلف قلوبندا مدن خدال ودانندا ؟كدل
ده قاعد يدخل مدن سندا ومدن سندا ومدن سندا نكدف سدودة واليلدع قاعدد يسدود يسدود يسدود كفايدة قلبدك فدي خطدر ..قلبِدك فدي
خطر.
الزم نطهر قلوبنا

عايزين يا اخواننا نفوق يا تر حا قلبك مع اللهوات إيده؟ ده قدوم سديدنا موسدى لمدا قدارون خ ِسد بيده قدالوا " لدوال أن مدن
الله عليدنا لخس بِنا " اليصت 18:ليه؟ عللان قالوا " يا ليف لنا ِم ل ما أوتِي قارون " اليصت99:

عللان اتمنوا المعصية ،عللان اتمنوا معصية ربنا يعني تمني المعصية دي كارثة ،تمني المعصية دي سلكة فدي الددنيا والددين
تستاسل إن الواحد يتخسد بيده والعيداذ بداهلل ،عدارفين عداملين زي إيده؟ زي كرسدي فيده مسدمار كدل مدا واحدد ييجدي ييعدد عليده
البنطلون يتيطع ،يروح يخيطه وييجي ييعد البنطلون يتيطع ،ستفضل تتيطع باللهوات اللي فدي قلبدك طدو مدا سدي موجدودة،
طددو مددا سددي موجددودة طددو مددا سددي مدا اتند ِ
زعتش ،طددو مددا سددي مدا اتخ ِ
لعدتش ،طددو مددا سددي مدا اتطهد ِرتش ،الزم نطهدر قلوبنددا،
عددايزين حمل دة ،عددايزين ييظ دة ،عددايزين نفددوق ليلوبنددا يددا شددباب ،عددايزين نفددوق ليلوبنددا ،عددايزين قلوبنددا دي تبي دى استمددام حياتنددا
إنما الدنيا ألربع من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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األو  ،يا تر قلبك حاله في الصالة إيه؟ قلبك حاله في الترواي إيه؟ قلبك حاله وانف بتصلي المردرب مدن شدوية كدان إيده؟
قلبك حاله في ِ
الذكر وقرا ة اليرون إيه؟ قلبك اتحرا أد إيه؟ السل كان وشهم بيصفر لما يتو وا ويدخلوا يصلوا ،أتددرون
بين يدي من أقوم؟

يا تر حع ربنا في قلبِدك أد إيده يدا تدر اللداب اللدي بييد مدع البندف اللدي بيحبهدا فدي الجامعدة خمدس سداعات رجليده دي

مابترتعش؟ ونت ساعة في الترواي رجله تي  ،ييو لك أنا أمنية حياتي أبيى أنا وسي في مكان لوحدنا ،طيدع والخلدوة مدع
اهلل ييددو لددك أنددا نفسددي سددي تطلددع بددس وأندا أنفددذ لهددا أي طلددع تطلبدده وتتمندداه ،طيدع ربندا وأوامددره وطلباتدده سددبحانه وتعددالى؟
ييو لك أنا بيعد ملتاق للمعاد وأو ما ييجي المعاد اللوق بيزيد أكتر ولما أقابلها اللوق بيزيد.
دلوقف عللان تنزلي الترواي ؟ فرحان وانف رايد دلوق ِ
ِ
إنف فرحان وانف واق بين إيديه؟ فرحانة ِ
دف تصدلي
وإنف بتتجهزي
لربندا سدبحانه وتعدالى؟ يدا تدر حدا قلوبندا مدع خلدية اهلل إيده افددت قلبدك شديه طلدع اللدي فيده ،حطده قددامك وافضدل بدت فيدده
ِ
دلوقف ،أحسن المو وع خطير قوي يا جماعة.
وشو قلبك فيه إيه من
فهما في األجر سوا  ،وسما في الوزر سوا كالم خطير جدا يا جماعدة خلدية ربندا فدي قلوبندا شدكلها إيده؟ يدا تدر العسدكري
بييد قدددام اللددوا وقفدة شددكلها إيدده؟ طيدع انددف بددين إيدددين ربنددا فددي الصددالة بتيد وقفدة شددكلها إيدده؟ حددع ربنددا ،خلددية ربنددا
تعظيم ربنا ،اللهوات " واعلموا أن الله يدعلم ما فِي أنف ِسكم فاحذروه " البيره832:
الزم نكره المعصية ونتمنى الطاعة

أنددا مددش عددايزا تسدديع المعصددية أنددا عددايزا تكرسهددا ،أنددا مددش عدداي ِزا تسدديبي المعصددية أنددا عدداي ِزا تلددم زي منهددا ،تيرفددي منهددا،

ترفضي إنك ترجعي لها حتى لو محطوطة قدامك وجاية متيلرة ،مش عايزه خالت يارب ،مدش عدايزه معاصدي أندا قرفاندة مدن
المعاصي.
يددا جماع دة يددا جماع دة أنددا بفسددفلكم سددؤا قبددل مددا اخل دت حليددة الليل دة اتعتيددف وال لسدده؟ يددا تددر بعددد األيددام اللددي فاتددف مددن
رمضان اتعتيف وال لسه؟ اتعتيف وال لسه؟
العتم من النار فوزنا بيه وال لسه؟ واحدة تيو أنا واهلل مش عارفه طيع أنا عايزه أعر يعني طيع أعدر مندين وه وال لسده؟
إنف قررتي إنك تبدئي صفحة جديدة مع اهلل تماما وال لسه؟ لسه؟ طيدع إن ِ
ِ
دف قررتدي تتصدالحي مدع ربندا وتتدوبي مدن كدل اللدي
فددات وتسدديبي كددل المعاصددي اللددي بتعمليهددا كلهددا؟ لسدده؟ طيدع إنددف قددررت إنددك خددالت ستبدددأ مددع ربنددا وستسدديع كددل حاج دة
وتعمل الطاعات وستعيش حياة الدين والتوبة كاملة؟ لسه؟

يبيى لسه يبيى لسه يا جماعدة لدو لسده ماقررندا يبيدى والعيداذ بداهلل قدد يكدون واهلل أعلدم الملِدك الجليدل أعلدم لده فدي أمدره مدا
يلا قد يكون لسه ما اتعتينا .
يا جماعة اليوم اللي قلبك سيترسل فيه ،اليوم اللي ستحس إن قلبك اترسل فيه وإنف بتصدلي بدين إيددين ربندا ،اللدي ستحسدي
إن قلبِك اترسل وطهر ونض سو ده يوم العتم من النار ،عايزين رمضان يترسل فيه قلوبنا ،عايزين قلوبنا تترسل فدي رمضدان
يا جماعة ،اإلحسان في العبادة عدايزين نعبدد بيلدع ،عدايزين نجيلده بيلدع ،عدايزين نيدو لده يدارب بيلدع ،عدايزين نيدرأ اليدرون
إنما الدنيا ألربع من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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بيلع ،عايزين نصلي الترواي والتهجد بيلع ،عايزين نصوم بيلع ،عايزين نعيش دين ،نعديش صديام ،نعديش قيدام ،نعديش كدل
معدداني الدددين يددا جماعدة ،عددايزين اإلحسددان فددي العبددادة يددا جماعدة ،مددش عددايزين العبددادة بتاعددة الجددوارح ،أنددا مددش عددايز بطنِددك
تصوم ،أنا عايز ِ
عنيك تصوم عن النظر للحرامِ ،ودنِك تصوم عن سماع الحرام ،قلبِك يصدوم عدن تمندي الحدرام ،شدع ِرا يصدوم

عن أي خصلة شعر تبان ،أنا عايز كلك تصومي ،أنا عايز كل حاجة فيدك تصدوم كدل حاجدة فيدك تبيدى منيطعدة متبتلدة إلدى اهلل
سبحانه وتعالى في نهار وليل رمضان ،يا اخواننا كل ليلة فيه عتم من الندار كدالم خطيدر كدالم خطيدر جددا الزم نتعتدم مدن الندار
الليلة بإذن اهلل سبحانه وتعالى ،وكل ليلدة نجددد العتدم مدن الندار بدإذن الملِدك ،عدايزين يدا جماعدة نعديش حيداة العتدم مدن الندار،

عايزين نيرب من ربنا سبحانه وتعالى ،عايزين ليالي رمضان دي تبيى أخطر ليالي حياتنا الليلة الواحدة ممكدن تريدر مسدتيبلِك
ممكن ترير مستيبلك.
يددا شددباب ..يددا شددباب يوشددع بددن نددون لمددا راح يحددرر فلسددطين وليدى اللددمس بتريددع قددا لهددا" :أند ِ
دف مددفمورة وأنددا مددفمور اللهددم
أوقفها علينا" وقفها يارب عللان ندخل نحرر فلسطين ،إحنا يا جماعة من حبندا فدي رمضدان عدايزين نيدو اللهدم أوقفده عليندا
اللهم أوقفه علينا يارب ،مش عايزين رمضان يروح يا جماعة ،فيه شداب دلوق ِ
دف بيتمندى إن رمضدان يخلدت ،وشداب نفسده إن
السنة كلها تبيى رمضان.
قلبك عامل إيه؟ قلبِك عامل إيه؟ بتحع المعصية؟ لسه قلبك فيه شهوات؟ لسه قلبك لما بيلدو منظدر واندف معددي قددام
التليفزيون في اللارع وال حاجة وال يلو واحدد صداحبك راكدع العربيدة وملدرل أ داني لسده بتميدل أليدام زمدان؟ وال خدالت
وال خالت ،خالت وال لسه؟ لسه؟ يبيى خالت يبيى لسه ما اتعتينا يا جماعة إال أن يلا اهلل سبحانه وتعالى.
يا شباب يا شباب عايزين نكره المعصية ،عايزين مانتمنا المعصية ،عايزين المعصدية دي بينندا وبينهدا يبيدى فيده كراسيدة عددا
عددا شددديد بيننددا وبددين أي معصددية هلل ،عددايزين نتمنددى الطاعدة ،يددا عددم سددو األحددالم بفلددو  ،يددا بنتددي سددي األحددالم والطموحددات
بفلو  ،يا بنتي اتمندي الطاعدة اتمندي إندك ان ِ
دف ربندا يفدت علدى إيددا فدي الددنيا فدي العبدادة والددعوة ،الددنيا كلهدا تتملدى خيدر
بسببِك اتمنى إنك انف تبيى بطل من أبطا الدين ،اتمنى إنك تبيى صحابي.
يددا اخوانندا ده األمنيددات دي عبددادة مددن أعظددم العبددادات اللددي ربنددا بيحبهددا الطموحددات الدينيدة واألحددالم الدينيدة عبددادة الرسددو
عليه الصالة والسالم تعبد بيها هلل ،األمنيات األحالم أحالمنا وأمانينا يا شباب على فين يا شباب؟ إنما الدنيا ألربع ..
إنف بتتمنى الدنيا ليه؟
اللاب اللي وتاه اهلل عربية النسر يا تر يا تر إنف بتعمل إيه في الدنيا؟ يدا تدر إندف عدايز الددنيا ليده؟ إندف بتتمندى الددنيا
ليه؟ زكريا طلع الولد عللان يليل الدعوة من بعده ،سديدنا محمدد طلدع المدا عللدان ينفيده علدى الددعوة ،سديدنا سدليمان
طلع الولد عللان يجاسدوا في سبيل اهلل الدمائة ولد اللي طلبهم من اهلل ،سيدنا أيوب طلع اللفا عللان الندا مداتفتنش
ماتيولش اللي بييجي لربنا ربنا بيمر ه ،يا جماعة كلهم اتمنوا الدنيا عللان ربنا ،عللان الدين ،أنا عايز كل دنيا في حياتدك
على فين يا شباب؟ على فين؟ يا أبي على فين؟ يا أمي على فين؟ يا والدي على فين؟ يا جماعة على فين؟
إنما الدنيا ألربع من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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يا أمة محمد على فين؟ يا شباب أمة محمد على كل دنيا في إيدينا؟ على فلوسنا؟
أنا عندي فلو  ،وأنا عندي عربية ،وأنا عندي موبايل ،وأنا عندي شهادة ،وأنا معايا لرة أجنبيدة متينهدا ،وأندا عنددي مركدز فدي
الجامعة ،وأنا عندي عيادة ،وأنا عندي مكتع سندسي ،وأندا عنددي مكتدع محامداه ،وأندا عنددي تجدارة ،وثدرا  ،وأرصددة ،وأندا
معايا أطيم دسع كتير ،وأندا عنددي معدار والندا بتحبندي ،وأندا عنددي لسدان طدو كدده أسده بدفعر أتكلدم عدن ربندا ،كدويس
أوي..
عايزين نعيش لربنا
خالت يا شباب كل الدنيا اللي عندنا سنديها لك يارب ،كل الدنيا اللي عندنا " لو أن لي ماال " لو أن لي دنيا لعملدف فيهدا

بعمل فالن ،احنا سنعمل بكل دنيا عندنا عمل الصالحين فيها ،احنا سنسخر أوالدنا هلل ،وفلوسنا هلل ،وعبادتنا هلل.

عربيتك امالسا شرايط ووزع شرايط على كل اللي معاه عربية ومعددي ملدرل أ داني وال حاجدة ،وزع سديديهات وشدرايط ،ان ِ
دف
شنطتك مليانة سيديهات وشرايط ،أي بنف متبرجة إديها ،وا حكي في وشها ،ا حكي قوي في وشها.
يددا جماعددة كددل صددحابنا نعددرفهم الدددين ،ولسدداننا الطويددل ده نسددترله فددي الدددعوة إلددى اهلل ،فلوسددنا ننفيهددا فددي الدددعوة إلددى اهلل،
وننفيها في رعاية اليتامى والفيرا والمساكين.
يا شباب ..يا شباب عايزين نعيش لربنا ،عايزين كل دنيا عندنا ندديها لربندا ،والددنيا اللدي مدش عنددنا ولييناسدا عندد يرندا يطيدع
ربنا بيها نيو " :لو أن لي ماال ،لعملف بعمل فالن ،فهو بنيته ،ففجرسما سوا " صححه األلباني
دع ددا الخاتمة
اللهم تيبل منا أعمالنا ،وتيبل منا نوايانا ،اللهم إن نوايانا أعظم مدن أعمالندا وإندا نتوسدل إليدك أن تيبلهدا ،اللهدم اعصدم قلوبندا
أن تتمنى الحرام ،اللهم اجعل كل قلوبنا خير ورشاد وتيى وعفا يا رب ،يا رب اقبل أمانيندا ،يدا رب اقدذ فدي قلوبندا حدع
طاعتك ،وحع العمل لنصرة دينك يا رب ،اللهم إنا نتوسل إليك أن تعتم رقابنا من النار ،اللهم أعتم رقابندا مدن الندار ،اللهدم
أعتم رقابنا من النار ،اللهم من علينا الليلة بعتم رقابندا مدن الندار ،اللهدم أعتدم رقابندا مدن الندار فإن دا ال نيدو ال ندارا وال نيدو
علددى أن نيتددرب منهددا وال نيددو علددى عددذبك ،اللهددم رحمداا ،اللهددم مدا تكلدم مدن تكلدم فينددا ومدا اسددتمع مدن اسددتمع إال رجددا
رحمتددك ..فارحمنددا يددا رب ارحمنددا واسدددينا وثبتنددا واعص دمنا أن نعددود إلددى المعاصددي ،وطهددر قلوبنددا يددا رب برحمتددك يددا أرحددم
الرحمين ..سبحانك اللهم وبحمدا أشهد أن ال إله إال أنف أسترفرا وأتوب إليك.
جيم أوفر يا شباب" ..إنما الدنيا ألربعة نفر" ..جزاكم اهلل خيرا.
تم بحمد اهلل
شاسدوا الدر للنلر على النف في قسم تفري الدرو تفضلوا سنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
إنما الدنيا ألربع من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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