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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وسالما على عباده الذين اصطففى ،اللهطم لطا الحمطد كلطه ولطا الملطا كلطه وبيطد الخيطر كلطه
الحمد هلل وكفى وصالةً
ً

وإليططا ير ططم اكمططر كلططه ،لبيططا وسط ديا والخيططر كلططه ط يططديا وال ططر لططي

إليططا ،أنططا بططا وإليططا تباركططو وت اليططو

أستغفر وأتوب إليا ،اللهم صل على عبد ونبيا وحبيبا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،ثم أما ب د:
ليه بننقل صورة م وهة عن ديننا؟
قصه يا ماعة لما سم تها حرقو قلبط  ،لمطا سطم و عطن واحطد أمريكط مطن دوري سطلة للمحتطر ين نطمص مصطر ع طا
يسلم وانبهر باإلسالم وهو
يدخلش

أمريكا ،لما نمص مصطر وم طى ط شطوار المسطلمين وات امطل مطم المسطلمين قطرر إنطه مطا

اإلسالم ور م بلده تان  ،ياه! ليه الل بي وف المسلمين عاد بيكره اإلسالم؟ ليه الل بيسلم بره وييجط

ي وف المسلمين بيقوص الحمد هلل إ أنا أسلمو قبل ما أشوف المسلمين لو كنو شفتهم اكوص ماكنتش أسلمو.
واحططد خليجط سططا ر أوروبطا اتجططوب بنططو مططش مسططلمة قالططو لططه هأسططلم ب ططد الجططواب ،مارضططيتش تسططلم ،طلقهططا وكانططو
خلفو منه بنو ،البنو ب د ماكبرت وبقو شابة عندها حوال ع رين سنة بتحك قصتها بتقوص أنطا سطألو أمط إنطو
ليه ما أسلمتيش بي ما اتفقت مم أبويا؟ قالو لها أنطا قبطل مطا أتجطوب أبطو كنطو مبهطورة باإلسطالم لمطا اتجوبتطه وعاملتطه
أنا حسيو إ أنا كرهو اإلسالم وال ياذ باهلل.
ليططه يططا ماعططة؟ ليططه بقينططا بننقططل صططورة م ططوهة عططن ديننططا؟ ليططه بقططى أكبططر حجطرة عثططرة ط طريططد دخططوص ايططر المسططلمين
اإلسالم هو أخالق المسلمين؟ أخالقنا ين؟ قبطل مطا تغطرق السطفينة أنطا عطايم أحطذر كطل واحطد مسطلم وخطايل علطى أمطة
محمد ،أنا عايم أرم طوق نجاة لألمة ،طوق نجاة لألمة الل بقو

وضم أخالقنا يا ماعة.

شو وا أخالقنا وصلو لفين؟
واحدة بتب و كحد الدعاة بتقوص له أنا أم -شو وا أخالقنا وصلو لفين؟ -بتقطوص لطه أنطا أمط سطو كبيطرة وبقطو ط
السرير بتقضط حا تهطا علطى نفسطها ومبهطد ن ومقف طان يطا عطم ال طي  ،مطرة دخلطو لقيتهطا شطربو ميطة كتيطر وقضطو
طوق نجاة من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  1من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

حا تها على نفسها -ي ن وال ياذ باهلل -بتقوص قمو ايبة ماية سخنة كباها عليهطا ع طا مطات ملش كطده تطانى بتقطوص
وماتو

نف

اليوم- ،حرقو أمها الظالمة ،حرقو أمها -بتقوص له هو أنطا كطده يبقطى علط إثطم؟ يطا إلهط ! شطو وا يطا

ماعة المسلمين وصلوا لفين.
مططن يططومين اتصططلوا بينططا ط القنططاة هنططا واحططد بيقططوص أنططا أم ط كبططرت وبرضططه ط الس طرير وبتقض ط حا تهططا علططى نفسططها
ورابفهططا بسلسططلة ط السطرير ع ططا مات ملنططا م ططاكل هططو كططده يبقططى أنططا حطرام علط ؟ رابططأ أمططه بسلسططلة ب ططد مططا أمططه
وصلو كرذص ال مر رابفها بسلسلة!
أنططا شططفتها ب ين ط واهلل ال ظططيم واحططد بيضططرب أمططه وكانططو واقفططة ط نف ط

الوضططم بيض طربها ضططرب سططبحا اهلل ال ظططيم

بيضطربها وخططالد ب ططد مططا أصططبحو عططا مة ب ططد مططا صططحتها كلهططا راحططو ط تربيتططه وتكبيططره سططبحا اهلل ال ظططيم ييج ط
المبرح ،الرا ل ده مات موته ما ي لم بيها إ ربنا سبحانه وت الى.
يضربها هذا الضرب ُ
المقصد يا اخواننا ،المقصد أخالقنطا وصطلو لفطين؟ لمطا أسطمم عطن حادثطة  21مسطلم يتقتلطوا بسطبت حتطة أر  ،أر
ييج واحد بلفج يقوص أنطا هأضطم إيطدي عليهطا ،طيطت ن مطل لطه إيطه؟ مطش عطار ين نتصطرف م طاه ييجط بلفجط تطان
يقوص هأخر هولكم وتدون مبلط؟؟ ماشط يقتلطه يقطوم يخر طه يقطوم يقطوص لهطم هطاتول الفلطو عطايمين ي ملطوا أي حا طة
يخلصوا منه قتلوه يقوم عيلتطه ييجطوا يقتلطوا  22واحطد مطن ال يلطة صطاحبة اكر

 21دم يقطم ع طا حتطة أر  ،شطوية

طين ،شوية تراب..
شطفتوا دم المسطلمين بقططى رخطي

إباي؟ شطفتوا دم المسططلمين اللط كططا بمطا بيسطيل مططن أ طل طتا ال ططالم بقطى بيسططيل

دلوقو من أ ل إيه؟ عكرمة بن أب

هل رض اهلل عنه وهو بيموت ايين يسقوه شطربة ميطه ط م ركطة اليرمطو سطمم

أخوه عف ا قاص لهم اسقوا أخويا ،أخوه رايحين ي ربوه سمم الل ب ده عف ا  ،اسطقوا أخويطا ،راحطوا للثالط لقطوه
مات ر وا للثان لقوه مات ر وا ل كرمة لقوه مات.
دلوقو ثالث حوادث قتل ط ططوابير ال طيش بسطبت رايطل ال طيش ،بمطا كطا المسطلم بيط ثر أخطوه ب طربة الميطه وهطو
بيموت ،دلوقو بيقتل أخوه ع ا رايل ال يش

طوابير ال يش ..يا ماعة إحنا وصلنا إليه يا شباب؟

وشو وا أخالق بما
أخالق بما  ،أخالق المسلمين بما كانو ه السبت

تا ال الم مش السيل..

يططا ماعططة باكسططتا  211مليططو مسططلم ،تركسططتا ط الصططين  01مليططو مسططلم ،الهنططد أقليططة  111مليططو مسططلم،
إندونيسيا  111مليو مسطلم ،ايطر ماليميطا ،ايطر بطنجالديش حطوال  211مليطو مسطلم ،طوق اص 011مليطو مسطلم
دلوقو على و ه اكر

منفقة نوب شرق آسيا ،مش بسبت دم ،مش بسبت توحات..

بسبت التا ر المسلم كا يروح يفر البضاعة بتاعته ييج الواحد يقوص له دى إيه؟ كذا بكام؟ بكذا يقوص له طيت
طوق نجاة من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  2من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

أنا عايم أشتري منا يقطوص لطه اشطتري مطن أخويطا اللط

نبط يقطوص لطه أنطا طاي اشطتري منطا تقطوص لط مطن اللط

نبط ؟

أصططل أنططا النهططارده ب ططو وأخويططا لسططه مابطاعش والنب ط بتاعنططا بيقططوص لنططا " يطُط م ُن أحط ُد ُكم حتططى يُحططت كخيططه مططا يُحططت
لنطفسه" صحيا البخاري
ولو أنا ماحبتلو إنطه يبيطم بي مطا أنطا ب طو مطا أبقطا مسطلم ومط من ح ًقطا ،بطاكخالق دي النطا انبهطرت ،بطدأت تسطأص

مين النا دي؟ ومين النب بتاعهم؟ بيقوص لهم إيه؟ ،وكانو الثمطرة سطب ما ة مليطو مسطلم بيقطوص إلطه إ اهلل بسطبت
اكخالق.
لما الواحد كا بيتفطر علطى حادثطة السطالم  80السطفينة اللط اتحطرق يهطا المسطلمين وب طد كطده ارقطوا بسطبت واحطد
خطاين ،واحططد ا طا  ،واحططد ماعنططدو ديطن و ضططمير ،قلطو سططبحا اهلل السططفينة هتغطرق يططا ماعطة ،السططفينة هتغططرق
بينا كلنا لطو مالحقنطا يطا ماعطة ،صطيحة النهطارده تحطذير قبطل أ تغطرق السطفينة ،صطيحة النهطارده تحطذير ططوق نجطاة،
طوق نجاة بنرميه لب ضنا يا أمة محمد.
النا دي

رقبة مين يا أمة محمد؟

أنا عايم أقطوص لكطم وقطا م الواحطد شطا ها وعاي طها وعطايش اللط عاي طوها ،وقطا م وعطايم أسطألكم ط رقبطة مطين؟ النطا
رقبة مين؟ يا الل بتاكلوا اللحمة وبترموها

دي

يا الل فرتوا دلوقو خم

المبالة

أنوا لحوم الل مش قيين فار

الففار والغطدا وال طا  ،الفقطرا دوص ط رقبطة مطين؟
رقبة مين؟

عنططدنا واحططد انتحططر بسططبت إبابة بيططو ،إبابة بيططو يططا مسططلمين! ،إبابة بيططو ،م ططاه ع ططرة نيططه مراتططه بتقططوص لططه عططايمين
نت طى ون ط ال يطاص- ،عنطدنا حصطلو الواق طة دي ،-قطاص لهططا طيطت خطدي ال طرة نيطه ،نملطو مطش عار طة تجيططت
إيه ،قالو عندي بفاط

أ يت إبابة بيو بتس ة نية ون  ،ر و ر و له الن

بو إبابة بيو بتس ة نيه ون  ،ومابقا ايطر نط

نيطه ،مسطا الطن

نيه قاص لهطا إيطه ده؟ قالطو لطه

نيطه ونطمص ق طد يم ط علطى كطوبري طلخطا

المنصورة وق د يكلم نفسه الميو ال والرب ال وال د ال واككل ال  ،ضل ماش رايا اي يكلطم نفسطه
و جططأة قططام رامط نفسططه مططن علططى الكططوبري ،انتحططر وال يططاذ بططاهلل ،بي مططا النبط بيقططوص "اللهططم إنط أعططوذ بططا مططن الكفططر
والفقر" صححه اكلبان  ،الفقر هيودي لفين؟ النب ربأ ما بين الكفر والفقر

رقبة مين؟

رقبة مين الرا ل ده؟

رقبة مين الرا ل بتا بنها الل نمص الساعة  0الصبا يجيت عيش ع ا يففر هو وو ده ضل واقطل ط ططابور
ال ططيش للس ططاعة  22م ططش ع ططارف يجي ططت ع ططيش مط طاعر ش يجي ططت راح اش ططترى مكرون ططة و ططاب س ططم وح ططأ الس ططم ط ط
المكرونة وطب وأكله هو وو ده ،قتل نفسه وقتطل و ده ،شطايفين اليطأ بيوصطل إليطه؟ شطايفين الفقطر بيوصطل إليطه؟ يطا
ماعة

رقبة مين؟

رقبة مين؟
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أحططد إخططوان قاضط ط المحكمططة بيحكط لط عططن قصططة عاي ططها وأنططا بحكططم مهنتط شططفو ي نط عططارف طالً مرضططى
الف ططل الكلططوي دوص أحططوالهم بيبق طى شططكلها إيططه؟ ،بيحك ط عططن قصططة ام طرأة وبهططا كططا م طري
الف ططل الكلططوي ده أب ططم مططن مطري

ططل كلططوي ،م طري

السططرطا مابي ططتغلش وبيق ططد كططذا سططنة وتكلفططة عال ططه رهيبططة ومابياخططد عططال

على نفقة الدولة تكفيه ومش م اه لو والمضاعفات بتاعة الف طل الكلطوي ط كطل عضطو ط الجسطم ،ربنطا ي طا يهم
وي ا ينا مي ًا يا رب وي ا مرضى المسلمين ويغفر للم منين والم منات يا رب..
المرأة دي وبها كا عنده

طل كلطوي وقاعطد ط البيطو مطش عار طه ت مطل حا طة كانطو بتسطتلل مطن البقطاص ،بنتهطا

عايمه حا ة حلوة ،روح يا حبيبتط هطات مطن البقطاص حا طة أي شيبسط و حا طة بخمسطين قطر راحطو للبقطاص قطاص
لها روح قول كما أنا ماعدتش هأسلفكم ب د كطده ،مطا يش حا طة يطا بفلطو يطا بطال  ،قامطو رايحطة كمهطا قالطو
لها روحط يطا حبيبتط قطول لطه هاتلنطا كطي

شيبسط وإبابة نيطا ودي آخطر مطرة هناخطد حا طة منطا باك طل ،آخطر مطرة
ال يبس ط تاكلططه وقامططو شططاربة إبابة الفنيططا،

هناخططد منططا حا ططة بالسططلل ،راحططو وادالهططا قامططو مديططة لبنتهططا كططي
انتحرت..

وكانططو حادثططة ط محكمططة مططن المحططاكم المص طرية ،تخيلططوا يططا اخواننططا واحططدة تنتحططر بسططبت الفقططر ،إ الفقططر يوص طلها
للدر ة دي؟ الفقر يوصلها للدر ة دي إنها ت مل موقل بي ده!
رقبة مطين؟ وكطل مطري

رقبة مين؟ السو دي

رقبة مطين؟ و وبهطا ط

طل كلطوي ط رقبطة مطين؟ وبنتهطا اللط اتيتمطو وهط طفلطة ط رقبطة مطين؟ ط رقبطة مطين يطا أمطة

محمد؟
المرأة الل مسكو ميكر و قدام بيو مسئوص كبيطر وق طدت تطد ط الميكرو طو تقطوص لطه إحنطا بقالنطا  3شطهور أنطا
وو دي ماكلنا لحمة..

رقبة مين؟ الل مش قيين ياكلوا

المجتمم اللط إحنطا عاي طين يطه ده ،كيلطو ال طد

بقطى بط ط ط  21نيططه ،بمططا لمططا كنططو بططأروح أبور إخططوان الفلبططة المغتطربين ،كططا اككططل بتططاعهم عططد  ،رب ،رب وعططد ،
ويقف ططوا طمططاطم ويقلططوا ب طدنجا ويقلططوا بفططاط  ،الميططو بكططام والبفططاط
أكالت أانية يا ماعة ،ال د بط ط ط  21نيه

بكططام والططرب بكططام وال ططد بكططام ،عططادت

رقبة مين؟ ر لين الفراخ عادت بتتبا بالكيلو عند بتو الفراخ.

عنططدنا ط المنصططورة م يططة ططابوا ق طدرة ططوص طبخوهططا وقططالوا هنططوب علططى الفق طرا الصططبا ،كططانوا متططوق ين ماحططد
هيجططيلهم ،النططا مططن  0الصططبا بقططو بططتهجم ،مططن ب ططد الفجططر لط ط ط  0الصططبا ،بيهجمططوا علططى الجم يططة ع ططا ياخططدوا
الفوص وال يش ،ي ن النا وصلو للدر ة دي؟! ،النا وصلو لهذه الدر ة
اكب الل دخل على و ده

رقبة مين يا شباب؟

موسم المدار الل باق عليه أيام ،أه خالد أسابيم حا ة بسيفة ًدا ،دخطل علطى

و ده لقطى كططل طفططل ط أوص الدراسططة مجهططم لططه ورقططة كلهططا طلبططات ،أنططا عططايم ده المدرسططة طلبططو منط ده ،المدرسططات
طلبوا من ده ب

للورقطة كطده مطاعهو

لطو  ،قطام داخطل كابطت علطى نفسطه طاب ومولطم ط نفسطه وال يطاذ بطاهلل قطدام
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و ده ،انتحر ،مات اباي؟ ربنا ي مل م اهم إيه إحنا مش قضيتنا؟ ،قضيتنا

رقبة مين؟ النطا اللط عاي طة ط الفقطر

ده ط المجتمطم ط رقبطة مطين؟ النططا اللط وصطلو للدر ططة دي ط المجتمطم ،النططا اللط مطش قيططه بطد ميطه نظيططل
ت ربه؟
النا الواحد لما بيدخل بيوت بي وف حا ات رهيبة ،كنطو مطم أحطد النسطا الفضطليات ،ي نط كانطو بتطودين كُسطر
قيرة بنستك ل اكُسر الفقيرة ون مل لها استمارات ،رايا كُسرة بأقوص لها اكُسرة دي أخبارها إيه قبطل مانطدخلها؟

قالو ل دي أبوهم مات والسب ة يتامى ب

هم دلوقو بقطوا  6قلطو لهطا ليطه؟ قالطو لط السطابم كطا أخطوهم انتحطر،

قل لها انتحر ليه؟ ليه؟ قالو ل من الفقر ،من الفقر انتحر وال ياذ باهلل.
عادت كلمطة انتحطر مطن الفقطر دي مو طودة بن طو ها كتيطر وال يطاذ بطاهلل ،تطدخل البيطوت بتطاعتهم تالقط ده عنطده تخلطل
عقل وده عنده مر ُمممن وده عنده ..أنا قلو يا رب  ،يا ربط اكمطرا
إ دي أمططرا

قططرا قططالوا لنططا دي أمططرا

دي لمطا كنطا بندرسطها ط الفطت ماقالولنطا

ط الططدنيا كلهططا أوص مططرة أكت ططل إ الكططالم ده سططو تغذيططة ،أوص مططرة

أكت ل إ الكالم ده بسطبت إ نطا بتاكطل ونطا مابتطاكلش ،يطا ماعطة الكطالم ده تحطري

لينطا علطى إ إحنطا نر طم

كخالق ديننا إ إحنا ننقذ الفقرا يا ماعة.
أنا شفو ب ين وأنا رايا أصل الفجر الم يم بتاعتة الراع  ،واحد راع قاعد يأكلها مطن المبالطة وواحطدة قيطرة قاعطدة
ت ططد ط الكططي

بتططا المبالططة تفلططم منططه أكططل والم يططم قصططادها وه ط بت ططد ..منظططر ظيططم ،منظططر ظيططم ،الواحططد قلبططه

اتخلم ،يا اخواننا وصلنا للدر ة دي؟ وصلنا لهذه الدر ة؟
يططا ماعططة ،يططا ماعططة أنططا در الليلططة "طططوق نجططاة" ،بم مايبقططا

يططه قيططر ط بلططدنا ،بم مايبقططا

يططه محتططا ط

بالدنططا ،بم الجم يططات الخيريططة ط مصططر وال ططالم ال ربط كلهططا نططدعمها بكططل قوتنططا بوقتنططا وبفلوسططنا وبمالنططا ،بم اللط
يقدر ي مل م ية خيرية ي مل ،بم الل يقدر يسط ى علطى اكرامطل والمسطاكين واليتطامى يسط ى ،بم يطا ماعطة بلطدنا
ماينف ش يُها يها يتيم ،ماينف ش يجو يها مسكين ،ماينف ش تتلفم يهطا أرملطة ،مطاينف ش أرملطة تبيطم أرضطها بتالتطة
نيه ع ا تأكل و دها وال ياذ باهلل ،ماينف ش يا ماعة ،مش بالدنا ،مطش ديننطا اللط قطاص لنطا كطده ،مطش المسطلمين
الل ي ملوا كده ولو المسلمين وصلوا كده يبقى السفينة هتغرق ،هتغرق.
عظمة ثواب الل بيجري

صنا م الم روف

أحد تالمذة أحمد بن حنبل رحمه اهلل كا رأى رؤيا إ هطو ماشط  ،ي نط كطا يطوم القيامطة حصطل أعمالطه بتتطوب كفطة
السيئات هتفت كا م دي وكا م اه كي
الل بتساهموا

ط ام لقى أطفطاص مطنهم طفطل قيطر ادى كطي

الف طام للففطل الفقيطر –يطا

شنأ رمضا وبتساهموا ط كفالطة الفقطرا  -الففطل ابتسطم ضطحا طو بسطمة الففطل اتحفطو ط

ميمانه طببته ،بسمة طفل قير دخلته الجنة ،بسمة طفل قير.
طوق نجاة من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  5من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

إحططدى النسططا اللط قططايمين علططى م يططة مططن الجم يططات الكبططرى ط مصططر كانططو بتحكط بتقططوص واحططدة مططن اكميطرات
بتطو الخلطي أمهطا الهطا مطر

طورا وعمليطة خفيططرة
شطديد ط ًدا سطا رت بطره ،اكطبطا قطالوا بم عمليطة ً

القلطت ومطر

ًدا ولكن ال ملية من اير أمل ه عملية لمجرد إ إحنا نتدخل وخالد..

ب تو لهذه الحا ة الفاضلة ب تو لها شنفة لو ُربم ،قالو لها الليلة تطوبع ال طنفة دي علطى الفقطرا وتقطول لهطم

كلهم يدعوا كم هتدخل أوضة ال مليطات بكطرة ،بتقطوص نملطو بقطو تطروح ل امطل القمامطة تطدي لطه ألطل نيطه ،الرا طل
يُذهل تقوص له ادع لفالنة ،تروح لواحد البا شحات تدي لطه ألطل نيطه ،الرا طل يُطذهل ،ادعط لفالنطة ،بتقطوص تطان

يوم اتصلو بيها السو من بره من لند  ،بتقوص لها إنو عملت إيه؟ إيه الل حصل؟ أنا أم دخلطو أوضطة ال مليطات
الصبا الدكاترة قالوا دي مش محتا ة عملية ما يش

قلبها حا طة قلبهطا سطليم تمامطا ،سطبحا اهلل ال ظطيم ،سطبحا

اهلل ال ظيم.
يا ماعة ..يا عظمة ثواب الل بيجري

صنا م الم روف

الدنيا و اآلخرة واهلل يطا ماعطة قبطل ماتنطدم قبطل مطا

تقوص يا ليتن كنو راب هم ،عار ين حدي الثالثة والصخرة الل لما اتقفل عليهم الصخرة كل واحد لقى عمل صطالا
ربنا يفتا له الصخرة بسببه ،لو إنو كنو راب هم والصخرة اتقفلو عليا وهتموت هتنته لو مطالقيتش عمطل ،وتقطوص
اللهم إنه كا يه أُسرة قيرة كنو بأودي لها ط ام يا رب ،كنو بأستقفم من دخلط مرتطت شطهري ليهطا يطارب ،اللهطم
إ كنو قد لو هذا ابتغا و ها فر عنا ما نحن يه تنفر الصخرة يا ماعة.
يا ماعة ،عار ين أحد اآلثار ،آثار بن إسرا يل الرا ل الل هو بيموت بيقوص يا ليته كا ديط ًدا ،يطا ليتطه كطا كطامالً،
يا ليته كا ب ي ًدا ،لما ه يُفسطر الكطالم ده قطاص لطا كطا كطامالً ..كطا خطار الفجطر يصطل الفجطر لقطى واحطد قيطر
ا كا م اه رايل قسمه نصين اداه نصه وأخطد نط  ،لمطا شطاف عنطد المطوت ثطواب الطن

اللط اداه للفقيطر قطاص

ياليته كا كامالً ،لما شاف ثواب الهدوم القديمة الل طل ها للفقرا قاص ياليتها كانو الجديدة ،ياريتها كانطو الهطدوم
الجديدة ،لما شاف ثواب إنه وصل واحد البا للجامم لبيو ربنا قاص ياليته كا ب ي ًدا ،ياريو الجامم كا ب يد.

يا ماعة  ،ثواب صنا م الم روف ،لما اإلنسا بييج يموت بيفتكر أعظم طاعة هو عايم يقابل بيها ربنا ،ربنطا بيقطوص

ت طيط ُقطوص رب لطو أخرتنط إلطى أ طل قريطت أصطدق "
لا إيه؟ "وأنف ُقوا من ما ربقطنا ُكم مطن قطبطل أ يطأت أحطد ُك ُم المطو ُ
المنا قو  ،21:ه دي الفاعة الل هتفتكرها عند الموت وهتندم عندها عند الموت.
يطا ماعططة ،لمططا بيكطو واحططد انط ويقطوص لططا اقرضططن بتقرضططه ،ليطه؟ واثططد إنططه هيطرد وعططايم تتقططرب لطه ،ربنططا بيقططوص لططا
الغنط الملطا سطبحانه وت طالى؟ تخيطل لطو أنطا

سبحانه وت الى "من ذا الذي يطُقر ُ اللططه " البقطرة 141:مطين اللط يُقطر
رحو الحرم وقلطو لطا ده أنطا كنطو بطأطوف حطوالين الك بطة وبطأدع لطا ،تفطرح؟ تفطرح أوي ،طيطت ربنطا بيخلط ملطا
كل يوم يدع لا لو إنو بتنفطد" ،اللهطم أعطأ منف ًقطا خل ًفطا" صطححه اكلبطان  ،ملطا مطن مال كطة السطماوات مطش عبطد

من الدنيا بيفوف حوالين الك بة ،ده ملا وق ملا من مال كة السطما بيطدع لطا ،خطد الطدعا وانفطد علطى اليتطامى
طوق نجاة من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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والفقرا والمساكين.
ضل صنا م الم روف

اكحادي النبوية

يططا ماعططة ،كططل اكحادي ط الل ط أنططا بأقولهططا النهططارده اكحادي ط الل ط ثبتططو عططن رسططوص اهلل كلهططا ُمحققططة يططا ماعططة

ُمصححة

ال ي اكلبان رحمطه اهلل ربنطا سطبحانه وت طالى "صطدقة السطر تففطض اضطت الطرب" صطححه اكلبطان وقفطو قطدام تففطض

اضت ..الغضت ده قبل ا نتقام ،كلمة اضت دي م ناها انتقام ي نط واحطد عمطل ذنطت وهينطتقم منطه وهتتقصطر دنيتطه
وهيتبهدص..
يفلم كفالة يتامى أو قرا أومساكين ربنا ي فو عنه "أحطت اكعمطاص إلطى اهلل عطم و طل سطرور تدخلطه علطى مسطلم" حسطنه
اكلبان ي ن ربنا يحبا قد إيه لو أدخلو السرور على الفقرا والمساكين واليتامى؟ شنفة المدار  ،شنفة رمضا .
عايم تبقى مم النب

الجنة؟ عايم تبقطى بي ظلطه ط الجنطة؟ عطايم تجطري علطى نهطر الكطوثر وتجطري مطم النبط وتقابلطه

وتق د مم النب ليل نهار -عليه الصالة والسالم-؟ "أنا وكا ل اليتيم

الجنة كهاتين" صححه اكلبان

يططالل دخلططا ألفططين نيططه ط ال ططهر لمططا تقتفططم مططنهم  111نيططه تكفططل بططيهم أسططرة يتيمططة وتبقططى مططم رسططوص اهلل ط
الجنة  2011نيه لدنيتا و 111للفردو اكعلى.
يا ماعة بطال نفطرط يطا ماعطة ،يطا اخواننطا عطايمين نفطوق ده الرسطوص -عليطه الصطالة والسطالم -ط صطحيا البخطاري
كالمجاهد ط سطبيل اللطه ،أو القطا م الليطل والصطا ُم النهطار" صطحيا البخطاري
بيقوص "الساع على اكرملة والمسكينُ ،
ي ن إنو وإنو بتكفل الفقرا إنو بتتنا مم المجاهدين على أبواب الجنة ،إنو عايم إيه ب د كده؟
يططا اخواننططا يططوم القيامططة وال ططم

وال ططرق والحططر الط ط 83مليططو ميططل بتططو ال ططم

بقططوا ميططل واحططد وال ططرق بقططى رهيططت

والنطا سططبحو ط عططرق ذنوبهططا والموقطل رهيططت وعثطرات القيامططة ظي ططة وتسطمم حططدي رسطوص اهلل -صططلى اهلل عليططه
وسلم" -كل امرئ

ظل صدقته حتى يُقضى بين النا " صححه اكلبان

تالق صدقتا اية تظللا من أهواص القيامة ،الصدقة يا ماعة شفا لألمرا كما صطا عطن رسطوص اهلل -صطلى اهلل
عليه وسلم" -داووا مرضاكم بالصدقة " حسنه اكلبان ي ن حباية الطدوا اللط بتحفهطا ط بقطا أو بطد ابنطا المطري
أو بنتا المريضة ،اللقمة الل بتحفوها

بد الفقير أثرها

ال فا أكتر مطن حبايطة الطدوا ط بطد المطري  ،عطايمين

إيه يا ماعة؟!.
يططا اخواننططا صططنا م الم ططروف بتططمود الططربق يططا ماعططة الحططدي الرهيططت الل ط الرا ططل كططا ماش ط ط الصططحرا  ،ماش ط
وسططمم صططوت بيقططوص لسططحابة "اسططد حديقططة ططال " صططحيا مسططلم الكططو بيتسططخر للط بيفلطم صططدقة ،السططحابة ططرت
لغاية حديقة م ينة وأمفرت عليها ،الرا ل رى على صاحت الحديقة قاص له إنو بت مطل إيطه؟ أنطا سطم و صطوت ط
السما بيقوص إ السحابة تسق حديقتا صوت
طوق نجاة من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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الحديقة بأطلم الثل هلل وبأنفد الثل على أو دي وبأ ُرد الثل
ثلثين هو دخله ثل لنفسه وثل للفقرا ي ن ن

ط الحديقطة ي نط هطو بي ُطرد الثلط

ماله صدقة هلل ،ن

ط الحديقطة ي نط

ماله!.

اعمل عُ ر مالا هلل ،اعمل عُ ر دخلا هلل ،اعمل ربم دخلطا هلل ،يطا أخط أنفطد هلل ،يطا أخط طلطم هلل واهلل مطاهيبقى
إ و ه ربا وما يبقى إ ما كا لو ه اهلل سبحانه وت الى.
يا ماعة "ولسوف يطرضى" الليل 12:الل بي ف " أمطا مطن أعفطى واتطقطى * وصطدق بال ُحسطنى * سنُطيس ُطرهُ لليُسطرى"
الليل  0:1هييسر الفاعة عليا ،هييسر أبواب الطدين ليطا ،هييسطر أبطواب التوبطة عليطا ،يطا شطاب يطا اللط مطش قطادر

تتوب ومش قادر على نفسا ،يا بنطو يطا اللط عطايمه ربنطا يهطديا ،يطا اللط عصطيو ربنطا كتيطر وعطايم ربنطا يكفطر لطا ،يطا
الل مش قادرين تخفوا لربنا وعايمين ربنا ي ينكم ..أعينوا عباد اهلل الفقرا ع ا ربنا ي ينكم.
يا ماعة ..يا ماعطة موضطو الليلطة ططوق نجطاة قبطل مطا تغطرق السطفينة بينطا كلنطا هطو إيطه اللط خلطى الطدعارة تنت طر ط
المجتمططم بتاعنططا؟ مططا هططو ده الفقططر ،إيططه الل ط خل طى البلفج طة تنت ططر ط المجتمططم بتاعنططا؟ الفقططر إيططه الل ط خل طى تجططارة
المخططدرات وال ططباب ي ططتغل ديلططرب للمخططدرات وتسططويقها بططين ال ططباب ايططر الفقططر؟ الفقططر خلطى النططا هتكفططر ،الفقططر
خلطى النططا ترتكططت الكبططا ر ،إحنططا لمططا بنكفططل الفقطرا بننقططذهم مططن التنصططير! التنصططير اللط عططايم ينه ططهم بسططبت الفقططر
بتاعهم ،بننقذهم من الكبا ر ،بننقذ نفسنا من مجتمم محفمُ ،منهار ،بننقذ آخرتنا ،بنملى صحيفتنا بالحسنات.
بم نفوق قبل ما تغرق السفينة
يططا ماعططة لمططا النبط -عليططه الصططالة والسططالم -مططم النسططا يططوم ال يططد وقططاص لهططم "يطا م ططر النسططا تصططدقن ،ططين
رأيتكن" الل رأى مين؟ النب ورأى إيه؟ النار ورأى مين

النطار؟ النسطا  ،النبط بيطتكلم رأي عطين " طين رأيطتكن أكثطر

أهل النار" صحيا البخاري
بقى الستات بتفلم الطذهت بتاعهطا ،طل ط ذهبطا ،عنطد خمط

أطقطم ..طل ط طقطم ،عنطد ع طرين اوي طة ..طل ط

اوي تين ،عند  1حلقا و 8سالسل و 1أنسيا ت ..طل

حا ة هلل ،طل وا من دهبكم يطا ماعطة "لطن تطنطالُوا البطر

حتى تُنف ُقوا" آص عمرا .81 :

يا شباب أُمة محمد ،يا ر اص أمة محمد ،يا ر اص أعمطاص أمطة محمطد ،يطا أانيطا أمطة محمطد ،يطا اللط ورثتطوا ماليطين ،يطا
الل م اكم لو

البنو  ،يا نسطا أمطة محمطد يطا اللط دوالطبكم مليانطة دهطت ،يطا أانيطا أمطة محمطد يطا اللط عنطدكم

ممار وعندكم أطيا وعندكم أراض وعندكم عقارات ..طل وا هلل ،طل وا لربنا ،طل وا لربنا الل إداكم كل ده.
يطا شططباب كططا عنططدنا  21شططاب ط المنصطورة قطرا لمططا انف لططوا ط قضططية صطنا م الم ططروف ال ط ط 21مططن شططباب البططا
قالوا كفالة اكسرة بكام؟ ع ا نكفل يتيم ؟  211نيه طيت كل واحد هيفلم  21نيه واتفقوا مم ب
طوق نجاة من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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يكفلططوا أسططرة مططم ب ط  ،عططايمين ربنططا ،عططايمين ديططن ،عططايمين يوصططلوا لربنططا سططبحانه وت ططالى ،عططايمين ربنططا سططبحانه وت ططالى
يفتا عليهم.
يا ماعة صنا م الم روف دي إنقاذ لينا ،إنقطاذ كمتنطا ،إنقطاذ للسطفينة قبطل مطا تغطرق ،إنقطاذ مطن كطوارث هتطتحفم عليهطا
اكمة صخور هتتحفم عليها اكمة لو مفقنا يا اخواننا.
كما صطا عطن رسطوص اهلل -صطلى اهلل عليطه وسطلم" :-إ أردت أ يلطين قلبطا ،طأط م المسطكين وامسطا رأ اليتطيم"
حسنه اكلبان لو عطايم قلبطا يلطين يطا اللط قبلطا قاسط  ،يطا اللط بتقفط بتقطول أنطا مابأحسطش بالطذكر ،يطا اللط بتبكط
وتقوص أنا مش حاس

بالقرآ وأنا بأقراه ،يالل بتبك وإنو بتقوص قيام الليل مابيغير

قلب ..

يا ماعة ،يا ماعة إ أردتم أ تلين قلوبكم امسحوا رؤو اليتامى وأط موا المساكين.
علططى ططين يططا شططباب؟ علططى ططين؟ علططى ططين يططا أمططة محمططد؟ أنططا عططايم علططى أقططرب م يططة خيريططة بط
اوعى ا ختالط ،اوع ا ختالط ،أوعى ت تر ط عمطل خيطري يطه اخطتالط ،اشطتر بط

اوعططى ا خططتالط،

مطن ايطر اخطتالط ،مطن ايطر

أي ن ططاط يططه اخططتالط ،علططى أقططرب م يططة خيريططة يططا ماعططة ،تروح طوا تقولططوا إحنططا تحططو أمططركم عططايمين ن ططار  ،أي
م ي ططة ،ع ططايمين نك ططي

اكك ططل ط ط مي ططاد توص ططيله ال ططهري ،ع ططايمين نل ططم لكط طم ل ططو  ،ع ططايمين نق ططدم لكط طم تبرع ططات

واستقفاعات شهرية ،عايمين نكفطل أُسطرة مطن خاللكطم ،عطايمين نوصطل الم ونطات لألسطر الفقيطرة ،عطايمين نطدخل م طاكم
لجا ا ستك اف الل بتستك ل اكُسر الفقيرة إحنا م اكم ،إحنا تحو أمركم بالوقو ،بالماص ،كل واحد يقطدم

على قد ما يقدر ،على أقرب م ية خيرية ت ار

طوق النجاة ،ت ار ط إنقطاذ سطفينة أمطة محمطد ،تاخطد الثطواب

الرهيت الرهيت بدص ما ربنا يقوص لا يوم القيامة استقرضتا لم تقرضن  ،قلو لا أقرضن -الملا الغنط  -وإنطو
الل مارضيتش ،إنو الل ضي و الفرصة على نفسا.
ب

يا ماعة مش عايم كفالة  21نيه و 1نيه ،يا ماعطة ،عطايمين نكفطل الكفالطة اللط نبقطى مطم النبط بيهطا ط

الجنة -عليه الصالة والسالم ،-كفالة حقيقية ي ن كيلو ال طد بقطى ب ط ط  21نيطه يطا ماعطة عطايمين ن طار ط إنقطاذ
قرا أمة محمد ،عايمين ن مل حا ة لديننا ،عايمين ن مل حا ة لديننا يطا ماعطة ،عطايمين ن طار  ،عطايمين يبقطى عنطدنا
صحيفتنا مليانة ثواب رهيت ،عايمين نقوص لربنا بنحبا يا رب ،عايمين نقوص لربنا بنحبطا يطا رب ،عطايمين ربنطا سطبحانه
وت الى..
واهلل ال ظيم يا ماعة ،أنا بأ تا المصحل دلوقو قصة سيدنا بكريا الل ربنا بيقوص عن سيدنا بكريطا "وبكريطا إذ نطادى
ربهُ رب تذرن ططر ًدا وأنطو خيط ُطر الطوارثين * اسطتجبطنا لطهُ ووهبطنطا لطهُ يحيطى وأصطلحنا لطهُ بو طهُ * إنط ُهطم كطانُوا يُسطارعُو
الخيطرات ويدعُونطنا رابًا ورهبًا" اكنبيا 81:08

"إنط ُهطم كطانُوا يُسططارعُو ط الخيططرات" ع ططا صطنا م الم طروف" ،ويططدعُونطنا رابًطا ورهبًطا" ال بططادة ،ي نط صطنا م الم ططروف
اكوص ،ي ن بكريا يا ماعة بالس على الفقرا واكرامل والمساكين ربنا أعفطاه هطذه الم جطمة الرهيبطة ،يطا اخواننطا يطال
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يا اخواننا ع ا ناخد الم جمات وناخد الكرامات ،ع ا ناخد ال فا ات من ربنا وناخد النفحات من اهلل.
دعا الخاتمة
اللهم اهدنا ،اللهم اهدنا واهد بنا ،اللهطم ا لنطا سطببًا لمطن اهتطدى ،اللهطم أعنطا علطى ذكطر وشطكر وحسطن عبادتطا،

اللهم اشل كل مري

مسطلم ،اللهطم ار طم الهطم والغطم والطبال والغطال عطن المسطلمين ،اللهطم عطاف كطل مبتلطى مسطلم،

اللهم ر كرب كل مكروب مسلم ،اللهم اافر للم منين والم منات..
اللهم اقذف الرحمة

قلوب أمة محمد تجاه ب ضها الب

يا رب ال المين ،اللهم امطأل قلطوب أمطة محمطد بالرحمطة،

ردا ميالً ،اللهم أنقذ أمة حبيبا ،اللهم انقذها ،اللهم أاثها ،اللهم يطا
اللهم حسن أخالقهم ،اللهم ُردهم إلى دينهم ً

رب اكل كل محروم مسلم ،اك كل عار مسلم ،احمل كل حاف مسلم ،أط طم كطل طا م مسطلم ،اسطد كطل عف طا
مسلم ،بو كل شاب مسلم ،بو كل تطاة مسطلمة ،طر كطرب المكطروبين ،يطا رب اقط

الطدين عطن المطدينين ،يطا رب

اشل مرضى المسلمين..
يارب اافر للمسلمين والمسلمات والم منين والم منات اكحيا منهم واكموات إلى يوم الدين ،واهد ايطر المسطلمين
يا أرحم الراحمين كما هطديو المسطلمين ،يطارب اسطت ملنا لكفالطة الفقطرا والسط

علطى اكرامطل والمسطاكين يطا رب ،يطا

رب شططر نا بهططذه الوظيفططة طيلططة أعمارنططا يططا رب ،يططا رب أعنططا عليهططا طيلططة أعمارنططا يططا رب ،امططأل قلوبنططا بالرحمططة تجططاه كططل
قير ومسكين ويتيم ومحروم يا رب برحمتا يا أرحم الراحمين.
المططدار قربططو وشططنفة المططدار المفططرو

إ إحنططا ن ملهططا للفقططرا ورمضططا أه طه والمفططرو

واكُسر الفقيرة ب د رمضا ماحد بيفكر يها و ي برها والمفرو

شططنأ رمضططا تت مططل

إ إحنا نكفلها ،الفقر انت طر ط المجتمطم ط ًدا

يا ماعة ،بقى يه نا مش عار طة تجيطت الفلطو إباي ونطا مطش عار طة تصطر ها إباي ،ياريطو اإلتنطين دوص يتربفطوا
بب

ع ا ننجوا

دنيتنا وآخرتنا إ شا اهلل.

أقططوص قططول هططذا وأسططتغفر اهلل لط ولكططم ،سططبحانا اللهططم وبحمططد أشططهد أ

إلططه إ أنططو أسططتغفر وأتططوب إليططا،

خيرا.
و ماكم اهلل ً
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للن ر على النو

قسم تفري؟ الدرو تفضلوا هنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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