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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد:
جلده اعترف عليه في الدنيا قبل ما يعترف عليه في اآلخرة
معانا قصة أحد الشباب ,الشااب اللليجاي اللاي كاان والاده تااجر كبيار وبيساافر أوروباا أ مكاان فاي العاالم وكاان لماا
ياخذ ابنه معاه ,ابنه بيقع في الزنا والعياذ باهلل ,لما والده عرف زوجه بنت صارخة الجماا علشاان خاالع يعا ابناه,
بعد فترة من الجواز بدأ ياخذه معاه تاني أوروبا وقع تاني في الزناا والعيااذ بااهلل ,ربناا أمهلاه خاالع ياا جماعاة بعاد فتارة

ماان اامهااا خااالع ,اانتقااام والعقوبااة ازم بتنااز والعياااذ باااهلل ,إا أن يعفااو اهلل ساابحانه وتعااالى ربنااا أمهلااه أبصااي

بمرض الهربس أبصي ببقع جلدية حمراء على جلده فاي كال أنحااء جسامه ,راب لطبيا فرنساي واتناين وتالتاة ,عشار
أطباء إيه ده قالوا له ده مرض الهاربس وبساب الزناا وسيساي عالماات ساودة فاي جلادم مات ستاروب وماافيت حاجاة
ممكن تلليها تروب..
سذا الشاب لما رجع بلده فزوجته تقو له مالك؟ إيه الحاجات اللي على جلدم د ؟ ,قاا لهاا أناا أكلات أكلاه فيهاا
ببهارات وعملت العالمات د وفضل يلبي جلده في سدومه ويزود الغبترة على وشه وعلى جسامه علشاان ماافيت أ

حاجة من جلده تبان ,ماره دخال البيات لقاى دكتاورة أماراض جلدياة صاديقة زوجتاه قاعادة فشاافته وساو معاد فشاافت
العالمات عرفتها على طو طبعا فقالت لصديقتها إيه اللي على جسم زوجك ده قالت لها أصله كاان بياكال بهاارات,

قالت لها أل دا ده بييجي بمرض اسمه الهربس بييجي بسب الزنا والعياذ باهلل ,زوجته أو ما عرفات ساابته تماماا ساي
وعياله ,أبوه طرده من الشاغل وأصاب بيلابس سادوم تغطاي كال جلاده وتغطاي وشاه وأصاب محباو جاوه جلاده بساب
معصيته والعياذ باهلل..
يعني إيه جلاده اعتارف علياه ,جلاده اعتارف علياه فاي الادنيا قبال ماا يعتارف علياه ياوم القياماة قادام ربناا سابحانه وتعاالى
ود بسم ب َما َكانبوا يَاع َملبو َن " فصلت02:
اربسم َو بجلب ب
" َشه َد َعلَيهم َسمعب بهم َوأَب َ
صب
اعترف بذنوبك قبل ما تندم في الدنيا واآلخرة
أنااا عااايز أقااو لاك إيااه الليلااة؟ أنااا عااايز أقااو لاك اعتاارف ..اعترفاي ,ازم نعتاارف بااذنوبنا يااا جماعااة ,در الليلااة لااه
تالت أسداف الهدف األو إنك تعترف بذنوبك ,ما تقاولت لياه أناا كاده كاويس المناارر اللاي عادنا بنشاوفها دلوقات,
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البنات اللاي ممكان تكاون عاملاة اللااي ماا ياتعملت وتقاو لاك ليااه أناا كاده كويساة ,أناا بأعماال إياه؟ ,أناا فاي إياه للا ؟,
الشاب اللي تيجي تكلمه يقو لك الكالم ده أناا عارفاه ,أناا شااب معتاد جادا ماا باأحبت التطارف ,اللاي بينكاروا إن
سم بيعصوا ربنا! ,حتى الملتزمين والملتزمات اللي موسومين إنهم ما بيعصوش ربنا سبحانه وتعالى ..اعترفوا بذنوبكم.
أحد ااخوة راك في ميكروباع وسواق الميكروباع مشغل قرآن لقى شاب جاب المحمو الصايني الكبيار وشاغل
ألاني عليه مأل الميكروباع فبيقو له القارآن ياا أخاي ,قاا لاه -الشااب ده مسالم -القارآن ده بتااعكم إناتم ,شاوفوا
المكااابرة لدرجااة إيااه والعياااذ باااهلل ,الل اي ماات سيعتاارف سيناادم فااي الاادنيا وفااي
المكااابرة والعياااذ باااهلل ,شااوفوا بتوصاال ب
ب
اآلخرة..

إحاادى طبيبااات األمااراض الجلدي اة كان اات بتساالر ماان الحجاااب وبتترياال عل ااى الحجاااب وبتساالر ماان اللااي بتل اابس
الحجاب وبتعترض عليه إلى أن ابتالسا ربنا بمرض فاي رأساها اضاطرت إن ساي تلابس الحجااب لصا عنهاا ,لماا ربناا
بعد كده شرب صدرسا بإذنه إن شاء اهلل بنور اايمان بعد كده بقت داعية إلى اهلل وبتدعو إلى الحجاب.
اللي مت سيعترف بذنوبه سيندم في الادنيا وسينادم فاي اآلخارة ,عشاان كاده اآلياة اللاي احناا عاايزين نفتكرساا فاي األو
منظاارسم وساام بيتسااقطوا فااي نااار جهاانم وربنااا بيقااو " فَاااعتَا َرفبوا با َذنبهم " الملااك 11:اعتاراف ولكاان اعتاراف متااأخر,

إن ات قاادامك فتاارة محاادودة ازم تعترف اي فيهااا بااذنوبك وإا خااالع يااوم القيامااة ستعتاارف جوارح اك عليااك قاادام ربنااا

سااحقا " الملااك 11:وسااو بيسااق فااي القااا
وسيعتاارف العبااد والعياااذ باااهلل وسااو بيسااق فااي النااار" فَاااعتَا َرفبوا ب ا َذنبهم فَ ب
السحيل.

اعترف بذنبك لللالل مت للمللوق
الهاادف التاااني للاادر إن إحنااا نعتاارف بااذنوبنا لربنااا بااس مات نعتاارف اعترافااات فااي برنااام ! ,نعتاارف لربنااا ,بااس ماات
بنت عندسا كام سنة لسه صغيرة تتصل أنا عملت كذا ووقعت في كذا وعملت كاذا ,وأناا عملات كاذا وأناا عملات كاذا
إحنا بنعترف للمللوق ,إحنا بنعترف لللالل يا جماعة ,المللاوق سيفضاحك سيساتغل ضاعفك فيساتغل ذنباك سيعمال
فيااك أ حاجااة بسااب الااذن اللااي إناات بتعتاارف بيااه ,إنمااا ربنااا اللااي سيسااترم وسيرحمااك وسيشاافيك ماان أثاار ذنبااك
عليك..
واختار الوقت المناس
الهدف التالت إن ااعترافات د تبقى فاي التلات األخيار مان الليال فاي الجاوف األخيار ز ماا الرساو علياه الصاالة
والسالم كان بيقو لربنا "رلمت نفسي واعترفت بذنبي" صحي مسلم
قادامنا فتاارة محاادودة ياا شااباب لنعتاارف لربناا ز مااا كااان النباي عليااه الصااالة والساالم بيقااو فااي افتتااب الصااالة ,النباي
واق في قيام الليل بيقو لربنا "رلمت نفسي واعترفت بذنبي" ,إما ااعتراف سييجي من الجاوارب فاي اآلخارة سااعة
العرض على اهلل ,وإما ااعتراف سييجي في جهنم والعياذ باهلل.
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ااعترافات الليلية ..منه حياة المؤمنين
اعترافااات ليليااة ,اعترافااات المااؤمنين هلل الواحااد األحااد فااي التلاات األخياار ماان اللياال ..ماانه حياااة ماات كلمااة ,ماات
عنوان در الليلة بس ,ده منه حياتنا مان أو الليلاة ,كال ليلاة سنعتارف لربناا باذنوبنا ,كال ليلاة سنعتارف لربناا بحرقاة
وبناادم علااى كاال اللااي احنااا عملناااه ,اعترافااات ليليااة ده ماانه حياااة كاال مااؤمن ومؤمنااة هلل ماتضاايعوش الساااعة اللاي قباال
الفجر أبدا في التهجاد أبادا ,أبادا ,يقوماوا ويعترفاوا بكال اللاي سام عملاوه ,أناا عاايز أقاو لكام ياا جماعاة اللاي اعتارف
لربنا وأطا وتاب واجتهد في الدين وانطلقت ..ربنا أعطاسم إيه؟
واللااي ماات راضاي يعتاارف وكااابر وعانااد وأعاارض وأعرضاات وكااابرت وعاناادت علااى ربهااا ومارضايتت تتااوب ومارضايتت
تعترف إنها مذنبة وا رضت تقر بذنوبها ربنا عمل فيهم إيه؟
اللي مت راضي يعترف من أو ما عصى ربنا ,من أو رجل حطها في طريل المعصية بادأت عقوباات المعاصاي تتناز
عليه في الدنيا ,في الدنيا قبل اآلخرة ,عايت ملنوق ,عايت طهقان ,متلانل مع كل الناا  ,مات طاايل نفساه ,يقاوم
يدور على معصية تانية يرفه بيها عن نفسه ,يقوم اللنل يزيد وااكتئاب يزيد وسو بيعال إيه بإيه؟!
عايت يقو أنا ليه الدنيا مقفلة في وشي؟! أنا ليه الادنيا ساوده فاي وشاي؟! أناا ملناوق لياه؟! أناا دايماا تعباان لياه؟! أناا
أخرج من مشكلة وأدخل في مشكلة ليه؟! عقوبات وذنوب بتتنز عليه وسو مت راضي يرحم نفسه..
اء َما يَح بك بمو َن" العنكبوت4:
ين يَاع َملبو َن السيئَات أَن يَسب بقونَا َس َ
قا تعالى "أَم َحس َ الذ َ
ربنا بيقو للعاصي إنت فاكر إنك ستسبقني ,لو شفتك بتستمتع بالمعصية يبقى سابقتني سأعاذبك بيهاا علشاان تنالهاا
وسأعذبك بيها بعد ماتاخادسا ,وسأعاذبك بالبنات علشاان تعارف تكلمهاا وسأعاذبك بيهاا بعاد ماا تاتكلم معاساا ,ستكاون
سب قلل لك ستتعذب بيها وممكن يتحطم قلبك بالعالقة د  ,سأعذبك بالما الحرام علشان تاخده وسأعاذبك بياه
علشان تحافظ عليه بعد ما تجيبه..
حا العاصي عند موته وانتزا روحه
ضانكا" ياا جماعاة النهاارده ز امباارب وبكارة ز بعاده
ض َعان ذكار فَاإن لَاهب َمعي َ
شاة طاهَ " 104:
"وَمن أَع َار َ
قا تعالى َ

وبعده ز بعده كلها مقفلة كلها ضلمة ,كلها خنقه كلمة ضنكا معناسا ضيل في الدنيا والعياذ باهلل ,ضيل عناد الماوت
الروب بتلرج وكأنها من ثق إبرة ,ضيل في القبار يضايل علياه القبار حتاى تلتلا أضاالعه ,ضايل فاي ياوم القياماة فاي
ين" الفرقاان 11:والعيااذ
عرصات القيامة بين المليارات ,ضيل في النار والعياذ باهلل " َوإذَا أبل بقوا منا َها َم َكاناا َ
ضاياقا َم َقارن َ
باهلل.

يللاام ماان الاادنيا ييجااي المااوت يقااو خااالع الحمااد اهلل أنااا ساأموت واسااتري ساأنز التربااة واسااتري ماات عااارف إن
عااذاب القباار وعااذاب المااوت بالنساابة للعاصااي أشااد ماان كاال مااا رأى ,ييجااي عنااد المااوت ز مااا النبااي عليااه الصااالة
والسالم يقو في حادي الباراء "إن العباد الكاافر" لألسا النمااذج اللاي بنشاوفها فاي مجتمعناا "إذا كاان فاي انقطاا
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ماان الاادنيا وإقبااا ماان اآلخاارة ,نااز إليااه ماان السااماء مالدكااة سااود الوجااوه ,معهاام المسااوب ,فيجلسااون منااه مااد

البصاار"

صححه األلباني ياأتي ملاك الماوت يجلاس عناد رأساه المالدكاة معهام المساوب اللاي ساو كسااء للايظ مان جهانم كفان
مان جهاانم ,ياأتي ملااك الماوت ينااز روحااه وروحاه تتفاارق فاي جسااده مان كلاار الرعا فينزعهاا كمااا ينتاز الساافوت ماان
الصوف المبلو  ,يعني كأنك بالضب تعرفاوا قنابال المساامير لماا تنفجار يادخل مسامار فاي كال حتاة فاي الجسام ,لماا
المسامير د تطلع يبقى األلم شكله إيه؟ يا رب سلم.
طي المالدكة الرسيبة العدد ده نز ليه كتيبة من مالدكة السماء نزلت علشاان فارد لياه ياا رب؟ لاو ملاك واحاد يكفاي
يااا رب ليااه كاال ده؟ ,أو حاجااة الرعا بتاعااه لمااا يشااوف المالدكااة السااودة والاادنيا ضاالمت ,تاااني حاجااة لمااا يشااوف
العاادد الرسيا اللااي ناااز لااه الكتيبااة د  ,تالاات حاجااة لمااا يشااوف َملَاك المااوت ..الرعا يزيااد ,ملااك المااوت ييجااي

يقاب

روحااه ..الرعا واأللاام يزيااد مااع ألاام نااز الااروب األلاام يزياد ,لمااا الااروب تتاخااد وتااتكفن فااي كفاان ماان نااار ..األلاام

يزيد ,لما يطلع فوق ويهان من مالدكة السماوات حاجة رسيبة يا جماعة ويزيد األلم.
ويستمر العذاب في القبر
إناات فااي لحظااة ماان اللحظااات اساامك سيتساالم لنااو ماان المالدكااة ,إمااا مالدكااة الرحماة ,إمااا مالدكااة العااذاب ,اساامك
سيتسلم ومكانك وعمرم باللانية وسينزلوا علشان يقبضوا روحك ,ستبقى تبع أ ملك من المالدكة؟
ييجي الموت يللم وينز قبره يقو بس الحمد هلل أنا سأنز القبر استريحت من العذاب اللي كنت فيه..
فإذا بعذاب القبر أشد من كل ما رأى ,كفاية ضمة القبر يا جماعة ,ألم كسر الضلع! أشد ألم اانساان ممكان يتعارض
له إيه؟ كسر ضلع؟ طي لاو كسار ضالعين ولاو اتكسار ضالعين سناا وضالعين سناا ولاو كال األضاال اتكسارت وده جاه
مكان ده؟!.
بعد كده يالقي واحد شكله وحت ,رادحته وحشه ثياباه وحشاه يقاو لاه إنات ماين؟ ساي ناقصاام إنات كماان ,يقاو لاه
إنات مااين؟ يقاو لااه أا تعرفناي! إناات مات فاااكر  0222سايجارة شاربتها! ,إنات ماات فااكر ألا ألنياة ساامعتها! إناات
ماات فاااكر  022كليا اتفرجاات علاايهم! 12222 ,ألنيااة ومساارحية وفاايلم وسااهرة ورحلااة! ماات فاااكر فااالن وفالناة!
مت فاكره فالن وفالنة!
وجه اه المظلاام ..تركااه للصااالة ,رادحتااه الوحشااة ..ش اربه للملاادرات ,سدومااه المقطعااة ..قلااة خوفااه ماان اهلل ,وصااوته
الوحت ..سماعه لاللاني والمعازف والعياذ باهلل.
أناا عملاك ,أناا عملااك السايئ ,إنات ماات فااكرني! أناا عملااك سأفضال معاام ,أنااا عملاك كال ماااستبم لاي ستفتكار كاال
األعما السيئة اللي إنت عملتها ,أنا عملك قاعد معام ليوم الدين ,ليوم القياماة ,أناا عملاك السايئ والعيااذ بااهلل ,يااه
يفضل في القبر كذا أل سنة إلى أن يأتي يوم القيامة.
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ويستمر العذاب يوم القيامة
يوم القيامة يطلع من التربة يقو بس اساتريحت الحماد هلل خاالع خلصات مان تاابوت الجمار اللاي أناا كنات فياه فاإذا
بعااذاب القياماة أشااد ماان كاال مااا رأى ,كفاياة إن الواحااد طااالع يااا جماعاة يشااوف ساايدنا موساى باااطت بقادماة ماان قااوادم
العرش ,سيدنا محمد سااجد تحات العارش وبيادعي بيساتغي اهلل ألمتاه ,سايدنا إباراسيم بيفار مان الناا وبيقاو ياا رب
سلم سلم ,سايدنا آدم واألنبيااء جالساين علاى ركابهم ,والناا كلهام كال واحاد أخاذه العارق مأخاذ ,واحاد العارق لانم
جسمه وواحد العرق لصدره وواحد العرق ملجمه..
انت بتعرقي في اليوم اللاي بتصاومي فياه؟ ,إنات بتعارق وإنات رايا در علام؟ ,إنات بتعارق وإنات واقا بتصالي قياام
اللياال وفااي أوضاة حاار؟ ,إناات بتعرقااي وإناات رايحااه للمسااجد علشااان تصاالي التاراوي وا التهجااد؟ ,العاارق ده كلااه سااو
اللي بينجينا من عرق يوم القيامة..

يا جماعة سو اللي بينجينا من سذا العذاب ,اآلباء فين يوم القيامة ينقذوا وادسم؟ "يَا َو َد ال بمجر بم لَو يَافتَاد مان َعا َذاب
ض بع بك َل َذات َحم ٍل َحملَ َها" الح 0:
يَاومئ ٍذ ببَنيه" المعارج ,11:األمهات فين ينقذوا وادسم؟ " َوتَ َ
طيا وأحاوا الناا إياه ياا رب " َكاأَنا بهم َج َارا ٌد َمنتَش ٌار" القمار ,7:مالياين الجاراد اللاي بتطلاع مان تحات األرض ساااعة

فقس البي

بتاعها ,ماليين كله بيرك فوق بعضه وكله بيتادارى فاي بعضاه ,منظار رسيا ز منظار الناا وساي طالعاة

من تحت التراب.
وفي نار جهنم العذاب أشد
ييجي يوم القيامة يللم خاالع سنتارحم وا إياه؟ ,لاو لساه علياه ذناوب إذا بعاذاب الناار أشاد مان كال ماا رأى والعيااذ
ج َسأَلَ بهم َخ َزنَاتبا َها أَلَام يَاأت بكم نَاذ ٌير
باهلل ,عذاب النار ازا ؟ عذاب النار تليل "تَ َك ب
اد تَ َميا بز م َن الغَيظ بكل َما أبلق َي ف َيها فَاو ٌ
ٍ
ض َاال ٍ َكبيا ٍر * َوقَاالبوا لَاو بكناا نَس َام بع أَو
اءنَا نَذ ٌير فَ َكذبانَا َوقبالنَا َماا نَااز َ اللااهب مان َشايء إن أَناتبم إا فاي َ
* قَالبوا بَالَ ٰى قَد َج َ
احاب
سااحقا ألَصا َ
ال -ياريتنااا فكرنااا ,ياريتنااا وقفنااا مااع نفسااناَ -مااا بكنااا فااي أَصا َ
احاب السااعير * فَاااعتَا َرفبوا ب ا َذنبهم فَ ب
نَاعقا ب
السعير " الملك 11:1
"فَاعتَا َرفبوا" في النهاية اعترفوا بس في جهنم ,عايزين احنا نعترف من دلوقات ,الفاوج ده لماا اترماى فاي قاا جهانم بادأ
كل واحد يشوف جبل من جبا جهنم يطلاع علياه يحا إياده علاى الجبال لحام إياده يساي  ,يفضال مصامم إناه يطلاع

علشااان يطلااع ماان العااذاب ده إلااى أن يوصاال لقم اة الجباال يأخااذه مقااامع حديااد كلهاام يتهاااووا مااع بع ا

ينزلااوا ساابعين

خري في جهانم ,يبصاوا حاواليهم فاي اللاي بيعاذبوا فاي جهانم ده بيعاذب علشاان معاصاي عملتهاا إيدياه ,وده معاصاي
عملتها عينيه ,وده معاصي نطقها بلسانه ,كل واحد بيبعذب علشان معصية شكل والعياذ باهلل..
يعني يا ترى يا جماعة المعاصي د كلها إحنا ماعملناش حاجه منها؟!

اعترافات ليلية من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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استغاثات أسل النار
بعد كده لما ينزلوا في القا كل واحاد يبعاذب باالحميم ,وده يبعاذب باالزقوم وده يبعاذب بالسالسال ,وده يبعاذب باواد

الويل ,كل واحد بيبعذب شكل ,يبدأ كل واحد يستغي استغاثة للتاني..

ك ليَاق
ادوا يَا َمال ب
واحد يستغي بمالك " َونَ َ

ك" الزخرف,77:
َعلَيانَا َربَ َ

ين في النار ل َل َزنَة َج َهن َم ادعبوا َرب بكم يب َلفا َعناا يَاوماا م َان ال َعا َذاب" لاافر44:
وواحد يستغي بلزنة جهنم " َوقَا َ الذ َ
يوم واحد ومت يزيل ,يلف بس ,إحنا مت عايزين أكلر من التلفي بس في العقوبة بس تلفيفها وياوم واحاد مات

على طو ..
وج ماان
ونااا بيسااتغيلوا باااهلل ساابحانه وتعااالي "قَااالبوا َربانَااا أ ََمتانَااا اثانَتَ ااين َوأَحيَايتَانَااا اثانَتَ ااين فَاعتَا َرفانَااا با بذنبوبنَا فَا َهاال إلَا ٰاى بخا بار ٍ
َسااب ٍ
يل" لااافر" ,11:فَاعتَا َرفانَااا" اعترفتااوا مت اأخر أو  ,ااعت اراف كااان فااي الاادنيا ,ااعت اراف ماات دلوقاات ماات سينفااع
دلوقت ,ااعتراف بالذن كان في الدنيا ,كابرتوا ليه؟ عاندتوا ليه؟ اعرضتوا ليه؟ ,ليه رفضتم تعترفوا بذنوبكم ليه؟!

اب ال َجنااة أَن أَفي ب
"ونَا َ
ضااوا َعلَيانَااا ما َان ال َماااء أَو ممااا َر َزقَ بكا بام الل ااهب
اح َ
اح ب
اب النااار أَصا َ
ااد ٰى أَصا َ
ودو بيسااتغيلوا بأساال الجن اة َ
ين" األعراف02:
قَالبوا إن اللاهَ َحر َم به َما َعلَى ال َكافر َ
األصوات متداخلة مع بع

وااستغاثات متداخلة مع بع

والعياذ باهلل.

حا اللي اعترف في الدنيا عند موته وانتزا روحه
إنما اللاي اعتارف فاي طريال تااني خاالم -أناا ماا بأرسا علشاان الترسيا أناا مات باأخوف الناا أناا باأقو كاالم ربناا
سااتوا لاي كلماة قلتهاا مات مان آياة أو مان حادي  -إنماا الناحياة التانياة بقاي الجناة بقاي ياا جماعاة الجناة اللاي بياادوقها
المطيااع وسااو فااي الاادنيا ,اللااي اعتاارف بذنوبااه ,صاااح ااعترافااات الليلياة ,اايمانياة كاال ليلاة ,أو مااا بيطيااع ربنااا فااي
الدنيا ..الدنيا بتبقى جنة.
كااان فيااه أحااد المغنيااين عماال فاايلم ,وفااي آخاار اللقطااات بيقااو إيااه؟ بيقااو أنااا نفسااي أدخاال الجن اة بااس عااايز أعاايت
سعيد ,يعني أنا عايز أدخل الجنة بس ازم أعمل معاصي علشان أعيت سعيد ,لل ده حياة الملتزمين جنة..
"ولَو أَن أَسل ال بقر ٰى آمنبوا واتا َقوا لََفتَحنَا َعلَيهم بار َك ٍ
ات م َن الس َماء َواألَرض " األعراف49:
َ َ َ َ
َ
ََ
سيتفت عليك من الرزق والصحة واألمن وح النا وتتفات لاك قلاوب الناا كلهاا ,لماا ييجاي الماؤمن يماوت يقاو
يااه أناا عشاات جناة ,خسااارة الجناة اللااي عشاتها ,جنااه الصاحبة الصااالحة وجناة الاادين وجناة العبااادة ,خساارة الجنااة د
تااروب منااي ,فااإذا بنعاايم المااوت أعظاام ماان كاال مااا رأ "إن العبااد المااؤمن إذا كااان فااي انقطااا ماان الاادنيا وإقبااا ماان
اآلخرة" اللي استناسا "نز إليه من السماء مالدكة بي

الوجوه  ,كأن وجوسهم الشمس" صححه األلباني

تليلااي دلوقاات إناات نايماة علاى السارير بتاعااك ,الشاامس باادأت تطلااع ,إيااه ده سااو فياه شاامس فااي األوضاة بتاااعتي وا
إيه؟! بعد كاده يجلساون مناك ماد البصار ,المالدكاة أصابحت أماماك ماد البصار ,كال المالدكاة ,كال ده عشااني أناا ياا
رب د بداية ااحتفا بي يا رب ,وبعد كده ييجي ملَك الموت يجلس عناد رأساك يقاو لاك أيتهاا الاروب الطيباة ,ياا
اعترافات ليلية من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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أيتها الروب اللي طابت بطاعة اهلل وبحا اهلل وبااللوف مان اهلل ,وإنات فرحاناة النتيجاة اتعلنات وإنات لساه فاي الادنيا,
والمالدكة أفواج ورا أفواج بتنز بتبشرم ,وبعد كاده تلارج روحاك تسايل كماا تسايل القطارة بكال ساهولة وخفاة ,وبعاد
كده المالدكة تأخذ سذه الروب في كفن من أكفان الجنة ,ثياب من الجنة يلبسوم لبس عروسة ,لابس حورياة مان حاور
الجنة ويصعدوا بيك في السماء ,مالدكة السماء كلها تشيع سذه الجنازة العظيمة أو الزفة العظيمة.
نعيم في القبر
حاجة نعيم ,أو نعيم نعيم الشمس اللى طلعت والنور وبعد كده فرحة المالدكة اللي جاية كلها وبعد كاده فرحاة ملَاك

المااوت وسااو باايعلن النتيجااة وبعااد كااده فرحااة سااهولة خااروج الااروب وبعااد كااده لاابس الزفااة الل اي الواحااد لبسااه والواحاادة
لبسته ,وبعد كده الزفة المالدكية الرسيبة اللي في السماوات..كل دى أفراب لروب الماؤمن أو ماا يماوت ثام لماا يناز
قبره ياه إيه السعادة اللي أنا كنت فيها د ؟ يا خسارة إن السعادة د خلصت..

فااإذا بنعاايم القباار أشااد ماان كاال مااا رأى ,أنااا عااايزم تعاايت معايااا فاي النعاايم اللاي مسااتنيك لااو أطعاات ربنااا ..نعاايم القباار,
يالقي واحد داخال علياه وشاه جميال شاكله جميال رادحتاه جميلاة ,يقاو لاه إنات ماين؟ إنات ماين وجهاك الوجاه الاذ
يأتي بااللير؟ يقاو لاه إنات مات عاارفني؟ أا تعرفناي؟ أناا عملاك الصاال  ,مات فااكرة جلادة المصاح بتاعتاك اللاي
اتنحلت من القراءة؟ إنت مت فاكر صيامك وذكرم؟ مت فاكرة خوفك من ربنا؟ آه كنت بأخاف منه أو ..
وحبااك لربنااا؟ آه كناات بأحبااه أو  ,إناات ماات فاااكرة الاادرو الل اي حض ارتيها والتجويااد الل اي اتعلمتيااه ,ماات فاااكرة
المعاصي اللي إنت ضحيتي بيها علشان ربنا؟ ,مت فااكر اللاي إنات سابتها عشاان ربناا ,إنات مات فااكر الماا الحارام
اللي ضحيت بيه عشان ربنا؟ أنا عملك الصال أنا معام ليوم القيامة.
بعاد كااده ضاامة األرض ماان قبلهاا تليلااوا لااو طالا اللانوياة العامااة طلااع األو علااى الجمهورياة فبيجاار علااى والدتااه يااا
أمي أنا طلعت األو على الجمهورية ..تضمه بفرب شكله إيه؟ سي د ضمة األرض لك ولاك أماا بتناز وإنات مطياع
لربنا سبحانه وتعالى ,أنا عملك سأفضل معام ليوم القيامة سأونسك وسآنسك في المكان الرادع اللي إنات فياه ,مكاان
رادع وصفه إيه؟ "ألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة" صححه األلباني
البياات اللاي إناات ساااكن فيااه بيطاال علااى الجنااة ,أل وكمااان لاادوا وعشاايا المنااارر بتتغياار ,الغاادو ستتفاارج النهاارده علااى
قصر من قصورم ,بالليل تتفرج على جنينة من جناينك بعده ستتفرج على نهر من أنهارم كال ده يعناي البلكوناة بتتغيار
باستمرار ,وأفرشه من الجنة ,يعني عفت من الجنة ,يعني مت من دمياا بقاى وا مان أوروباا تليلاوا ياا اخوانناا تليلاوا
العيشة الرسيبة قصر من الجنة مفروش من الجنة بيطل على أنهار الجنة سو ده القبر.
ونعيم يوم القيامة
عشااان كااده لمااا ييجاي يااوم القيامااة يطلااع يقااو إيااه؟ ده أنااا كناات عااايت فاي نعاايم مااا فاايت ملااوم فاي األرض عاشااته..
النعاايم ده خلاام ليااه؟ أنااا ماات عااايز النعايم ده يللاام ,فااإذا بنعاايم القيامااة أشااد ماان كاال مااا رأى ا إلااه إا اهلل ,معقولاه
اعترافات ليلية من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ااس بم ال َم َالد َكاةب َس اٰ َذا يَااوبم بك بم
أفاراب ورا أفاراب ,ورا أفاراب أو مااا تيجاي تطلااع ماان القباار " َا يَحا بازناب به بم ال َفا َاز ب األَكبَ ا بار َوتَاتَالَقا ب
وعا بدو َن" األنبيااء ,121:ساذا ياومكم اوعاوا تلاافوا الكاالم ده مات عشاانكم اناتم ده ياومكم ده ليلتاك ياا
الذ بكناتبم تب َ

عاريس ,د ليلتااك يااا عروسااة ,سااذا يااومكم طااالعين فرحااانين ووشااهم منااور ,وبعااد كااده يلتقااوا مااع أصااحابهم اللاي كااانوا
بيطيعااوا ربنااا معاااسم ..النااور يزيااد أكتاار ,بعااد كااده يروحااوا لحااوض النب اي -عليااه الصااالة والسااالم -يشااربوا ماان حااوض
رسو اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -النور يزياد أكتار ,بعاد كاده يروحاوا يشاوفوا ناور وجاه اهلل ..الناور يزياد أكتار ,إياه ده
وساام لسااه بي َع ادوا ماان علااى الص ارا ربنااا يقااو لهاام -ساابحانه وتعااالى -يقااو لهاام أبشااروا يببشااروا ف اي سااورة الحديااد

اات تَجاار ماان تَحت َهااا
اور بسم بَااي َن أَيااديهم َوبأَي َمااانهم ببشا َارا بك بم اليَ ااو َم َجنا ٌ
ين َوال بمؤمنَااات يَسا َاع ٰى ناب ب
يببشااروا "يَااو َم تَا َارى ال بمااؤمن َ
يم" الحديد10 :
ين ف َيها ٰذَل َ
األَنا َه ب
ار َخالد َ
ك بس َو ال َفوبز ال َعظ ب
من وسو لسه داخل لجناة اامتحاان بتاعاة الصارا يتقاا لاه مباروم ده إنات معاد معاد ماا تلاافت ,مباروم خاالع
إناات معااد معااد ألا مبااروم ,ألا ألا مبااروم يااا ناااجحين مااا فاايت فرحااان فاي الاادنيا ز الفرحااان بنجاحااه فرحااة
مهولة ما تتوصفت يا جماعة..
والنعيم في الجنة أشد

وبعد كده يدخل الجنة نعيم الجنة أوص لكم إيه نعايم الجناة ,إحناا كال ماا الواحاد بياتكلم عان الجناة بايحس إن قلباه
سيجنن يا جماعة من كتار الكاالم عان الجناة وروعتاه ,أوصا لايكم إياه؟ أناا قبلات أكلمهام عان إياه فاي الجناة؟ أوصا

لكاام أفلاام فناادق علااى وجااه الكاارة األرضااية؟ أوصا لااك ملكاة جمااا العااالم وأوصاافها لااك أوصا لااك أمااالم ألنااى

رجاال فاي العااالم؟ أوصا لااك بملااك وساالطان أعظاام ملاك فاي العااالم؟ أوصا لااك أجماال قريااة سااياحية واخاادة األولااى

على العالم كله في المزارات السياحية؟ ,أوص لك أجمل مناارر طبيعياة جساد الواحاد وقلباه بيرتجا أماا بيشاوفها؟
كل ده وا حاجة في الجنة ,أنا عايزم تعيت ,عايزم تعيت في النعيم المقيم ده ,عايزم تعيت فاي اللحظاات الجميلاة
د  ,واحنا بنتكلم عن الجنة وربنا ورحمة ربنا -سبحانه وتعالى -باللي اعترف باللي مشيوا بطريل ااعتراف.
اعترفوا بحرقة وندم ورجاء في رحمة ربنا
يا جماعة أنا وصفت لكم طريقين ..وصفت لكم طريقين يا شباب ,طريل اللي اعترف وطريل اللي ماا رضااش يعتارف,
اعتاارف اللااي ماات سيرض اى يعتاارف ف اي الاادنيا اعترفااوا بااذنوبهم فااي النااار ,اعترفااوا بااذنبهم وساام بيتهاااووا فااي الااواد
السحيل والعياذ باهلل ,جوارحهم بتعترف عليهم يوم القيامة ,كل حاجاة بتعتارف علايهم ,إنماا اللاي قاا اعترفات باذنبي,
قااولي لربنااا اعترفاات بااذنبي ,قااو لربنااا اعترفاات بااذنبي ,أنااا عااايز اعترافااات ليلي اة يبق اى ماانه حياتنااا ماان أو الليل اة يااا
شااباب إن شاااء اهلل فااي التهجااد ماان أو الليلاة فااي التهجااد الساااعتين اللااي قباال الفجاار باإذن اهلل نقااوم لربنااا ونقااو لااه
سنعترف لك يا رب بس أنا عايز اعتراف بحرقة ,اعتراف بحرقة.
عارفين الغامدية وقعت في الزنا وراحات للنباي -علياه الصاالة والساالم -بتقاو لاه طهرناي ياا رساو اهلل أناا حاساة إناي
مت نضيفة ,أنا حاسة إني مت طاسرة ,أنا عايزه أنض عايزه أحس إني إنسانة طاسرة ,عايزه أحس إني إنسانة نضايفة
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حت اى لااو سيبقااام علااي الحااد ,طهرنااي ,الرسااو -عليااه الصااالة والسااالم -يعنااي لمااا تأكااد خااالع ماان إنهااا فعااال زناات
وشهدت على نفسها -عليه الصالة والساالم -طيا اذسباي لعلاك حبلاى مان الزناا ,فعاال طلعات حامال ..تساع شاهور

وجاءت إلى سايدنا محماد قاا لهاا الرساو -صالى اهلل علياه وسالم -اذسباي حتاى تفطمياه ..سانتين وجااءت وكال مارة
تقو له طهرني ,طهرني يا رسو اهلل مت قادرة نار جوايا ,بتعترف بحرقة.
اعترفااي لربنااا بحرقاة ,اعتاارف لربنااا بنادم ,اعتاارف لربنااا بعاازم إنااك مات راجااع تاااني ,اعترفااي لربنااا بإصارار إن ده طريقااي
َرجعالك يا ربَ ,رجعالك خالع يا رب ,راجعلك يا رب ومت سأسيبك تاني ومت سأسي طريقك تاني..

اعترفااوا يااا جماعاة ,اعترفااوا بجدياة ,اعترفااوا ,اعترفااوا بكاال حاجاة ز النبااي -عليااه الصاااله والسااالم -لمااا كااان بيقااو
لربنا "اللهم الفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنات وماا أسارفت وماا أنات أعلام باه مناي" صاحي مسالم

بأعترف لك بكل حاجة يا رب بكل حاجة ,إحنا ذنوبنا كتير واهلل العظيم كتير.
يا جماعة السمكة اللي بتتح في الشبكة لو لام تجاد منفاذ تلارج مناه بعاد سااعة حتتشاو علاى الناار ,شابكة ذنوبناا
احاطت بينا ,اعترافنا سو اللي سيلرجنا منها ازم.
ورقة اعتراف
أنا عايز اعتراف مكتوب ,تعرفي تكتبي اعتراف مكتوب لربنا؟ بالش يعني إحنا مت عايزين فضاي على الاورق ,إحناا
عاايزين رماوز ,امساك ورقاة واكتا كال ذنوباك ساميها ورقاة اعتاراف أناا باأعترف لاك ياا رب ,باأعترف لاك إناي عملات
كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وإن أنا رنيت بيك سوء في يوم كاذا ,وإن أناا وقعات فاي الاذن الفالناي ياوم كاذا ,وإن أناا
نظاارت للحاارام يااوم كااذا ,وإن أنااا قلاات كااالم كااذا يااوم كااذا وإن أنااا يااا رب عين اي أذنباات وأذنااي أذنباات ولساااني أذن ا
وإيد أذنبت وكل شيء في أنا يا رب عصيتك في كل مكان ,أنا يا رب عصيتك بكال نعماك ,أناا ياا رباي قلباي ملياان
معاصي وشهوات وأمراض وجوارحي مليانة معاصي وصاحيفتي ملياناة سايئات ,أناا باأعترف لاك بكال حاجاة ياا رب ,أناا
بأعترف لك من دلوقت يا رب الفرلي ,يا رب الفرلي باعترافي ليك يا رب ,ربنا لفور رحيم.
عايزين اعتراف كله يقين
اعترافات ليلية يا شباب منهجنا سر نجاتنا ,باهلل يا جماعاة إحناا عاايزين خاالع كال ليلاة ازم نعتارف لربناا فاي الللا
األخير ,نيجي يوم القيامة ملوم على منابر من نور بإذن اهلل سبحانه وتعاالى ,إحناا عاايزين اعتاراف كلاه يقاين ياا جماعاة
"و بسم باآلخ َرة بسم يبوقنبو َن" النمل 1:
َ

العلماء باآلخرة يوقنون ,ليه بااآلخرة جااءت فاي البداياة؟ قاا لاك ان ده اليقاين الوحياد اللاي فاي حيااتهم ,الناا د

اللي كانت بتتعامل مع اآلخرة سي د اليقين ,مع القرآن سو ده اليقين الوحيد اللي في حياتناا ,الكاالم ده ساو الكاالم
الوحيااد الص ا الل اي فااي حياتنااا ,الاادنيا د س اراب وستااروب ..ده اليقااين ,يعنااي إيااه؟ يعن اي الكاارة األرضااية ماات ساات
قارات ,الكرة األرضية ثمان قارات! فيه قارة اسمها الجنة وقارة اسامها الناار ..ياا نهاار أباي
اعترافات ليلية من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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وصفه ,د فيها كل اللي النبي وربنا وصفه واللي بيموت بيركا طياارة علاى سناا أو علاى سناا ,إياه ده معاناا ده اليقاين,
بقى خالع يا جماعة يقين ,يقين نعترف له بيقين نعترف بذنوبنا ,نعتارف بكال حاجاة عملناساا فاي حال دينناا وفاي حال
أنفسنا أجرمنا على أنفسنا وأسرفنا على أنفسنا.
دو سينجوا من عذاب القبر إزا ؟!
اعترافات ليلية ده المنه اللي ازم نعيت بيه يا جماعة وازم نعايت لياه وازم يبقاى علاى ألسانتنا ااعتاراف وفاي قلبناا
ااعتراف ,أيوه يا رب إحنا مجرمين ,إحنا مذنبين ,إحنا عملنا كتير ,إحنا أذنبنا كتير ,إحنا فرطنا كتيار ياا رب ولكان ياا
رب إناات رحمتااك واسااعة قااو يااا رب إناات رحمتااك عظيماة قااو واحنااا مالنااش لياارم وبنعتاارف لااك يااا رب اعترافااات
ليليااه ,يااا اخواننااا اللااي ماات سيعتاارف لربنااا فااي الاادنيا سيعتاارف فااي اآلخاارة بااس سيعتاارف والعياااذ باااهلل بعااد مااا يكااون كاال
حاجة انتهت ,سنعترف وا أل يا شباب سنعترف لربنا -سبحانه وتعالى -وا أل سنعتارف للملاك الجليال مان وإحناا فاي
الدنيا وا أل؟.
سنعترف وا سنعترف في القبر؟ عذاب القبر سو عذاب القبر ده ,لما قريت حدي في صحي أباو داود عاذاب القبار
للي ما بيستنزست من بوله اللي ما كانت بيتطهر من بوله "مر رسو ب الله صلى اللهب عليه وسل َم على قبارين فقاا َ إنهماا
من البو ".
يبعذبان وما يبعذبان في كبي ٍر أما سذا فكا َن ا يستنزهب َ
قلت يا رب أبما اللي كان بياكل ربا سينجو من عاذاب القبار ازا ؟! أبماا اللاي كاان بياكال حارام سينجاو ازا ؟! أبماا

اللي كان بيشرب خمر؟! أبما اللي كان بيشرب ملدرات؟! أبما اللي أكل ما يتيم سينجاو مان عاذاب القبار ازا ؟!

أبما اللي إنت اديت له فلو ولم يؤد فريضة الح ؟! ,أبما اللي ما بيازكيت؟! ,أبماا اللاي ماا بايطلعت زكااة مالاه؟!,
أبماا يااا رباي اللاي كااان عااايت علااى السااحت والرشااوة؟! ,أبماا يااا رباي الل اي كااان مااالي األرض معاصاي؟! يااا رب دو
سينجوا من عذاب القبر إزا ؟!
ازم نحسبها ص
يااا جماعااة احنااا ازم نفكار ,ازم نحساابها صا  ,ازم نحساابها حساااب فاي لايااة اللطااورة ,إناات عملااك سيفضاال معااام
طو حياتك ,عملك سيفضل معام إوعوا تفتكروا إن العمل بينتهي لما الواحد بيماوت وبيتسالم فاي ورق! أل ,ده إنات
من ساعة ما بتنز القبر تالقاي واحاد داخال علياك ..أناا عملاك سأفضال معاام لياوم القياماة كال ماا تنظار لاه تفتكار كال
حسنة وكل سيئة عملتها ,يعني ده سيفضل مفكرني؟ آه..
طي ويوم القيامة " َوإ َذا النَا بفو ب بزو َجات" التكاوير ,7 :تبازوج ماع الصاالحين اللاي زياك أو العصااة والعيااذ بااهلل علشاان
لما تبزوج نفسك مع اللي عملوا نفس طاعتاك تفتكار نفاس عملاك أو نفاس المعاصاي تفتكار نفاس عملاك ,وبعاد كاده
المعاصي تبجسد على الميزان عشان تتوزن وبعد كده ساعة العرض على اهلل..

"إنا بكنا نَستَنس بخ َما بكنتبم تَاع َملبو َن" الجاثية ,04:تالقيها صوت وصورة..
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وبعد كده " َساٰ َذا كتَابابنَا يَنط بل َعلَي بكم بال َحل إنا بكنا نَستَنس بخ َماا بكناتبم تَاع َملباو َن"  ,ده فياه كتااب مكتاوب بينطال وبياتكلم,

"سام يَحملباو َن أَوَز َار بسام َعلَا ٰاى
وبعاد كاده قادام ربناا جوارحاك كلهااا بتنطال بكال حاجاة عملتهاا! يعناي إيااه؟ سااعة الصارا ب
رب بهورسم" األنعام ,11:يعني األوزار بتتجسد والواحد بيشيلها على رهاره! يعناي إياه؟ يعناي عملاك مات ستعارف تفلات
منه إلى باب الجنة أو باب النار ,يا جماعة العمل ما حدش بيقدر يفلت منه وا يروب منه.
ازم ننتبه وناخد الموضو بجدية
ازم ماان دلوقاات ننتبااه يااا شااباب ,ازم دلوقاات نجتهااد يااا شااباب ,ازم دلوقاات ناخااد الموضااو بقمااة اللطااورة وبقمااة
الجديااة ,ع ااايزين نت ااوب لربنااا ,ع ااايزين نعت اارف لربن ااا ,عااايزين نعت اارف اعتراف ااات ليلي ااة ,اعترافااات فا اي الللا ا األخي اار,
اعترافااات المااؤمنين أنااا يااا رب ب اأعترف لااك ,لااو شاافت ااعترافااات بتاعااة أساال الاادنيا ف اي ب ارامجهم تقعاادوا تضااحكوا
تضحكوا على اعتراف المللوق للمللوق وعلى فكر المللوق ,لما تقعد يتصل بواحد ويقو له أنا بأعترف لك إناي
عملت كذا وكاذا ويقعاد يضاحك ,ومقادم البارام واحادة تساأله إنات مسالم وا مات مسالم يقاو لهاا مات فارقاة مات
فارقة؟ د بتفرق في مصيرم كله ,مت فارقة ازا ؟ ستفرق إن شاء اهلل ,ستفرق جامد أو .,
إنم اا ااعت اراف لربنااا شاارف المااؤمن وعااز المااؤمن ونجاااب المااؤمن وحياااة المااؤمن وكاال حاجااة ,ربنااا -ساابحانه وتعااالى-
بيكرم المؤمن بيها يا جماعة ,المؤمن حياته كلها سعادة ,كل النا يوم القيامة في العارق وساو فاي رال عارش اهلل,كال
النا عطشانة وسو بيشرب من إيد النبي,كل الناا مرعوباة وساو الماليكاة بتطمناه ,كال الناا عرياناة وساو اباس مان
لبس الجنة ,ده المؤمن يا شباب ده المؤمن ,ستبقاي مؤمناة ستعترفاي الليلاة ,ستعتارف لربناا الليلاة وكال ليلاة وكال مسااء,
سنعترف وا أل؟.
يا شباب ..على فين يا شباب؟ على ورقة على المكت نكت اعترافات لربنا بكل اللاي احناا عملنااه حتاى لاو باالرموز
أو نجي ورقة سودة كربون إسود وخالع يفكرنا باللي احنا عملناه أو نصاور الفهار بتاا مجلاد الكباادر باس ونبقاى
نبم فيه والموضو خلم ,نعترف لربنا -سبحانه وتعالى -كال ليلاة ونقاو لاه ياا رب احناا تببناا إلياك ياا رب واعترافناا

بذنوبنا ,طهرنا يا رب ,طهرنا يا رب طهرنا يا رب.
دعاء اللاتمة

اللهاام طهرنااا ماان ذنوبنااا ,اللهاام طهرنااا ماان ذنوبنااا ,اللهاام إنااا نعتاارف لااك بلطايانااا ,اللهاام إنااا نعتاارف لااك بمااا اقترفاات
يادانا ,اللهام إناا نعتارف لاك بكال ذنا فعلنااه ,بكال نظارة حارام نظرناساا ,بكال كلماة حارام سامعناسا ,بكال لفاظ حارام
نطقناه ونتوب إليك ونستصرخ بك ونستغي أن تغفر لنا ,تببنا إليك ,اللهام أنات الملاك ا إلاه إا أنات رلمناا أنفسانا

واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا واعترفنا بذنوبنا فالفر لنا فإنه ا يغفر الذنوب إا أنت..

اللهم بسدام ,اللهم رضام ,اللهم عفوم ورضام ,اللهم تب علينا لنتوب ,ت علينا توبة ترضى بها عنا ,تب علينا
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توبة تطهر بها قلوبنا وتنقي بها صحادفنا وتنور بها وجوسنا وتزكي بها نفوسنا وتلبتنا بها على دينك حتى نلقام ,اعترفناا
بذنوبنا فارحمنا يا أرحم الراحمين ,سبحانك اللهم وبحمدم أشهد أن ا إله إا أنت أستغفرم وأتوب إليك.
تم بحمد اهلل
شاسدوا الدر للنشر على النت في قسم تفريغ الدرو تفضلوا بسنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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