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السالم علكك ررحمة ا هل ربرااهه
اثكرا ،طكبًا ،مبارًاا فكه اما يحب ربنا ريرضى ،الله لك الحمد حم ًدا ملء السلمارا رملء اضر
الحمد  هل حم ًدا ً
رمء ما بكنهما رملء ملا شلا ربنلا مل شلي بعلد ،اللهل للء عللى محملد رعللى مح محملد املا لللكإ عللى بلرا ك
رعلللى مح ب لرا ك نللك حمكللد مجكللد ،الله ل بللارى علللى محمللد رعلللى مح محمللد امللا باراللإ علللى ب لرا ك رعلللى مح
برا ك نك حمكد مجكد ،ث أما بعد:
الكالم ده أنا عارفه ..لكحة جديدة في عال الشباب
هخكلوا يا جماعلة للو ر فنلا أي شلاب ماشلي فلي الشلار  ،رفتحنلا لبله ر رجنلا منله الموبلايال رالعملارا رالشلهادا
رالدنكا ،كفضء م لبه د يله لربنلا حلبحانه رهعلالى؟ أد يله مل لبله بعلد الشلهوا دي الهلا ملا هتشلاح كفضلء مل
لبلله  هل حللبحانه رهعللالى؟ الكللالم ده أنللا عارفلله! ،الكللالم ده أنللا عارفله لللكحة جديللدة فلي عللال الشللباب ،اللء مللا هكجلي
هكل شاب ع ربنا رع الدي رع اإليمان رع هرى المعالي يقوح لك :الكالم ده أنا عارفه..
نللإ عارفلله! ،طكلب هخكللء لللو د لللإ امتحللان ،بتللب

علللى رر للة اضح ل لة ،الس ل اح اضرح ،يللاه الس ل اح ده أنللا عارفلله،

الس ل اح الثللاني ،الس ل اح ده أنللا عارفلله ،رالس ل اح الثال ل  ،الس ل اح ده أنللا عارف له  ،اضح ل لة الهللا عارفهللا ،مللإ م ب لق
الور ة رحاط ها في جكبك ،تكجي النتكجة يه؟ حلا
رده عارفه ،الكالم ده اله أنا عارفه ،كقوح لك يه؟

طبعلا ،هلرر هلت ل رهقلوح لهل زاي؟ السل اح ده انلإ عارفله،
ً

رل ض؟
رل ض؟ نإ جاربإ ّ
رل ض ،على نك جاربإ ّ
كقوح لك ن النجا مش على نك انإ عارف اضح لة ّ
يا جماعة أبو جهء اللي في ا جهلن رالعكلاب بلا هل ،الان علارف ،الان علارف الء حاجلة الوي
ينفذ ،مارضا يضحي ،مارضا يسكب ! فبقى أبو جهء.

جل ًدا ،رلكل مارضلا

يللا ا وانن لا الكهللود الل لي ربنللا مسللخه للردة ر نللازير ،أاتللر نللار عارفلله ف لي الللدنكا دي الهللا ،أاتللر نللار عارفلله الص ل
حما
رالغل  ،أماح لكه ربنا ّ
ي بقوا! ،بلك

المغضوب علكه في حورة الفاهحلة؟ ضن ل ّ مارضلو يشلتغلوا ،علارفك بل

مارضلو

علكه لعنة ا هل ،أاتر راحد عارف ،ده اان عايش فوق يا جماعة رعارف اء حاجة ،رعارف الصل مل

الغل ل  ،يعن لي الكللالم ده للو عارفلله اللوي

أري ،رلك ل رالعكللاب بللا هل ربنللا لعنلله رطللرده لكلله؟ ضنلله للاح لربنللا ض ،رربنللا
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مايتقلالّو ض! ،عللارف المللة عللارف دي حجلة علكللك أللالً للدام ربنللا ،اللء ميللة نللإ عارفهللا حجلله علكللك ،اللء حللدي
انللإ عارفله حجلة علكللك ،اللء حكل فقهلي نللإ عارفللاه حجلة علكللك ،اللء معلومللة فلي الللدي عارفكنهلا دي حجلة علكنللا
ألالً يا جماعة.

هخكء يعنلي بلأرر أ لوح لواحلد علبلة السلجاير مكتلوب علكهلا هسلبب السلرطان يقلوح للك علارف ،طكلب يلا ابنلي هخكلء
انلإ رحلإ هجكلب علبلة هونلة مل الما لدة لقكلإ مكتلوب علكهلا هسلبب السلرطان؟ يقلوح علارف ،علارف ربتاالء! يبقلى
مجنون بقه ،ده جنان يا جماعة ،زي راحد بكااء ح  ،يا ابني اضاء ده فكه ح  ،عارف ريكمء أالء ،للو انلإ علارف
يبقى ده جنون!.
مشا د م يوم القكامة
طكب لو مش عارف؟ هعالى أما أعرفك ،هعالى أما أعرفلك لوح ا هل حلبحانه رهعلالى " :با الش سلم الور س " التكلوير1:
" با" دي المللة يقللك  ،يعنلي جللاي جللاي ،يعنلي كحصللء كحصللء ،يعنلي الكللالم ده فلي يللوم مل اضيللام نعكشلله لللو
رلللورة يللا جماعللة ،دلو للإ الك لالم ده بكتبل لنللا مل الكللوم ا للر ،بنشللوفه للدامنا ف لي ا يللا  ،رلك ل الكللالم ده ف لي
لح للة م ل اللح للا كبقللى لللو رلللورة نعكشلله " ،با" ،أرح حللورة التكللوير " با" " ،با الشل سلم اللور س * ر با
إ" التكوير.1:1
النُّجوم انكدر س * ر با السجباح حكلر س * ر با السعشار ع ل س
" با" 11 ،مشهد التق وا م مسك ألف حنة ،م أحداث مسلك أللف حلنة يلوم القكاملة ،رجل للك ،جل الل ل ل 11
مشهد عكنة ب  ،ربنا بكقوح للك شلوف دي عكنلة ،ده دي بدايلة يلوم القكاملة ،لسله الحسلاب ملا بلدأ  11،سل ربنلا
إ نل سف ٌ ما أ سحضر س " التكوير 11:رلما ربنا يقس اض سام الكتكر دي معنا ا يه؟
أ س بكه على "علم س
معنا للا ن ربنللا نضللبان حللبحانه رهعللالى " ،با الشل سلم اللور س " التكللوير 1:با ر با ر با ،مشللا د اللأن راحللد بكللب
" با الش سم اور س " بعد اده يلتفإ "ر با النُّجوم انكدر س " بعد اده "ر با السجباح حكلر س " لو ملش علارف يلب
إليه ريسكب يه؟

رربنللا ف لي القللرمن ماجللابش الشللم

نكللر ف لي ميتللك م ل ميللا القكامللة الهللا ،لكلله؟ ضنهللا م ل بللدري بتتكللور رهترم لي ف لي

جهن  ،هسعر بها جهن  ،حاجة بتخل م أرلها يا جماعة ،بتخل م أرلها! عشان اده ربنلا يقلوح " با الش سلم " ،
الشم الر كبة دي اللي منورة لنا" ،اور س " يعني ان فإ" ،ر با النُّجوم" الر كبة دي اللي بالملكلارا انكلدر  ،ر با
الجبللاح الع كمللة دي حللكر  ،ربنللا بكقللوح ل لك شللوف المخلو للا الع كمللة دي أعمللء فكهللا يلله يللوم القكامللة! حللورة

التكللوير بتللتكل عل عللذاب الرعللب يللوم القكامللة ،عل الرعللب الللي كبقللى لللب العاللي فكلله يللوم القكامللة لغايللة مللا لبلله
يتخلع م مكانه ،حورة التكوير.
اإلنسان لما بكقوم م القبر يا جماعة ،فااري الممثء اللي را في نكبوبة ردفنوه حسبوا نله ملا  ،للحى لقلى نفسله
فلي القبللر ،أ لو اإلنسللان يلوم القكامللة اللده ،بكصللحى يال لي نفسله لسلله فلي القبللر ،بعللد الده التلراب يتللنفي ي لللع يال لي
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ضلمة هامة اأنه م بر لغكر لقبر ابكر بال ب .
" با الشل سلم اللور س " ،عللارفك يعنلي يلله اللور ؟ يعنلي ان فللإ للال،ص ،ان فلى نور للا ،يعنلي ماعلاد  ،حنللا فلي ظللالم
دام  ،أللعب مشلهد اإلنسلان ممكل يقلوم مل النلوم علكله! مشلهد ال لالم ،للو فلأر علدن مل بلك رجلكله يترعلب ،للو
حللد يعن لي ب لله ب للة لللغكرة ف لي رابتلله مللك ده! للو طللالع مللش عللارف الص لرا الل لي حوالكلله ده ل لرا مللك ؟ رمللش
عارف اللي بكستغكثوا درح بكستغكثوا لكه؟ رمش عارف اللي بكتعذب ده بكتعذب زاي؟
رل
رل هحلإ؟ ّ
و طالع على ظالم دامل ! ،ر با النُّجلوم انكلدر ،املان النجلوم ان فلإ ،ماعلاد علارف لو فلوق ّ
رل شماح؟ رانكدر القوم على القوم يعني جملوا عللكه فجلأة ،انكلدار النجلوم يلا جماعلة يعنلي النجلوم انقضلإ
يمك ّ

على اضر

م اء جهة ،نف

ألللّي فلي الجللامع بلأب

الرؤيا اللي شاب رم ا رجا يقوح لي ،بكقوح لي أنا شلفإ ن أنلا ا بان أبن ،ردا لء

للسللما لقكللإ النجللوم الهللا اجمللة علللى اضر رالكوااللب ،اهرعبللإ بلأب

للنللار لقكللإ

النار الها ماشكة ،رل حد دارن! رل حد في باله! بكقوح للي اهرعبلإ ،علاي أنبله النلار رعلاي أد لء الجلامع بسلرعة،

"ر با النُّجللوم انكللدر " جمللإ علللى اضر  ،ان فللإ ر جمللإ علللى اضر  ،ال للالم الللدام ! ،بعللد اللده "ر با
السجبللاح حلكلر س " الجبللاح هسللكر امللا يسللكر البشللر ،تسللكر زاي؟ لي يللا جماعللة الجبللاح تسلكر؟ ،هخكلللوا الجبللاح لمللا
ه رح م مكانها كحصء زلزح ر كبة في اضر  ،فااري يوم زل اح القا رة التاني ،يومها لللكنا الفجلر رطلعلإ نملإ

عند بعي ألد ا ي ،لقكته بكصحوني بعد نصف حاعة ،الللحق اجري! بأب
نازلة م البكو بتجري في الشار ! أف

لقكإ النار بتجري فلي الشلار  ،النلار

حاجتك يصحى الناي علكه  :ال لالم رال ل للة ،ال ل للة الر كبلة ..أ ملا درح

أرح مشهدي يوم القكامة ربنا بكقوح لك درح أرح مشهدي

ككونوا يوم القكامة.

دنكا حامء في دنكا
لإ" التكللوير ،1:4العشللار الل لي للي يلله؟ ،الل لي للي النا للة الل لي حامللء ف لي
"ر با السجبللاح ح لكلر س * ر با السعشللار ع لل س
الشهر العاشر ،يعني اللي لسه لها أحابكع رهولد ،يعني يه؟! يعني دنكا حامء في دنكا ،يعني يه؟!
يعنلي بنلإ جمكلللة رراابللة عربكللة أحللدث موديللء ،يعنلي ا يلله؟! يعنلي علري

مللا بكصلللكش ب ل

علري

نن لي جل ًدا رشللغاح

شغالنة بره بكجكب منها ألوفا في الشهر ،يعني يه؟! يعني انإ جاي بعلد ملا حلافر الذا حلنة بلره ،جلاي بتقلوح للي
ارجع رشوف دينك! بعد ما احلو ! بعد ما ز إ! بعد ما جتلي متقشرة! ،يعني يه؟
لإ" دي لملا السلحاب يكجلي ريبقلى ملكلان
يعني دنكا حامء في دنكا! عشان اده المفسلري يقلوح للك ن "السعشلار ع ل س

ما ر كم ر ال،ص  ،يعني لما اضر

هنبإ ر ال،ص ال رر بانإ ر تتق ف حالً ،يعني لال،ص اللدنكا ربلإ ،اللدنكا

بقى العبد ملهوف علكها ،بقى عاي ا بأي طريقة! ،العشار الدنكا اللي حامء في دنكا ،أاتر مشهد -اإلنسان نسى ربنلا
عشانه -ع لإ رل عاد لكها كمة ،اهسابإ! يعني يه؟ يعنلي أبلواب البنلوى بقلإ مفتوحلة ،ماحلد علاي يلد ء ي لد
شل  ،أبواب النلوادي الللي اانلإ بألوفلا اشلتراى حلنوي ،رل حلد علاي يلد ء فكهلا ،أبلواب العربكلا أحلدث موديلء
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ألحابها نسلو ا رل حلد علاي يلد ء يرابهلا ،الء اضبلواب ،أبلواب صلور المللوى راضملرا مفتوحلة راههجلر رل حلد
عاي يد ء فكها ،ع لإ الدنكا رل علاد لهلا كملة ،اللدنكا اهفضلحإ مل أرح مل
أرح م

د لا ق يلوم القكاملة يلا جماعلة! مل

د ا ق في يوم الحشر الدنكا اهفضحإ! فضكحة مافكش بعد ا فضكحة!

تجري هرر فك يا مسكك ؟
لإ * ر با السوحلو حشلر س " التكلوير  ،4:1رحلو ! ده ربنلا بكقلوح العشلار يعنلي اإلبلء ،محشلورة
"ر با السعشلار ع ل س
أ ه الوحو  ،السبا رالضبا راضحود رالفهود رالنمور ،مش دي اانلإ بتاالء العشلار! العشلار لدامها أ له رل هلب

لهللا! للي نفسللها مف رعللة ،مرعوبللة ،مللش للادرة ،لوبهللا بترهجللف جل ّلوه لللدرر ا ،طك لب الوحللو  ،ده الواحللد لللو نللام

رلحى لقى نفسه في ف

أحود! يعمء يه؟

طك لب مللا بالللك بأحللود رنمللور رفهللود البش لرية الهللا م ل يللوم مللا اضر

اهخلقللإ الهللا محشللورة معللاى! "ر با السوحللو

حش للر س " عش للان ا للده "ر با السبح للار ح للجر س " التك للوير 6 :اإلنس للان يترع للب مل ل الوح للو  ،أ للرب ف للك ؟ الوح للو

ماهعرفش هد ء المكه ،أ رب على المكه ..يال ي المكة الها بقإ نار  %11م مساحة الكرة اضرضكة بقلى نلار الأن
 %11بقللوا بنل ي  ،البحللار رالمحك للا الهللا بنل ي ررلللع يللا جماعللة" ،السبحللار حللجر س " حللجر يعنلي يلله؟ حللجر

يعني رلعإ نار ،حجر يعني اهفجر بالحم رالبرااك  ،حجر يعني اهملإ حم رنار ،حجر يعني المكله العذبلة

د لإ في المكه المالحة ..ازاي دا دي أنهار ردي بحار؟!
عارفك زي ما ربنا بكقوح "رهكلون السجبلاح الالسع سه السمنفلو " القارعلة  4:العهل المنفلو الللي لو الصلوف الللي الذا
للون الء جبلء فلي اضر لللون نكلر التلاني معنلى ن الجبللاح هبقلى الذا للون ن اضر مل زلزلهلا الجبلاح تت لاير عبللر
مشارق اضر

رمغاربها رهصل دم بلبعي رالجبلاح هخلتل ألوانهلا رللهور ا ،أ لو بالضلب الده المكله هلد ء فلي بعلي

م اتر ال ل لة اللي بتحصء في اضر

انت متخكللك الده "ر با السبحلار حلجر س " البحلار حلجر " ،ملا لله مل دافلع"

ال ور ، 1:مك اللي يقدر يدفع حريقة رلعإ في  %11م الكرة اضرضكة؟ مك اللي يقلدر يلدفع ماليكلة السلمارا
السبعة نازلة هقبي على البشر؟ مك اللي يقلدر يلدفع يلوم القكاملة رزل للة القكاملة رانقبلا

النجلوم عللى اضر ؟ "ملا لله

م دافع".
عاي هحشر مع مك ؟
إ" التكوير  7:النفور زرجإ يعني يه؟ يعني الء راحلد بككجلي ملع نوعكتله ،يعنلي العاللي بككجلي
"ر با النلُّفور زرج س

ملع القلري بتاعله ،الشلك ان الللي الان بكلوُّزه رملع للحبة السلو الللي اانلإ بتعصلي ربنلا معلاه رملع الء الللي عصلوا ربنللا
نف ل

المعال لي الل لي للو عصللا ا ،لكلله؟ عشللان لمللا يللب

مللا أنللا ب لأ وح لك ل عللذاب رعللب ،أنللا يلله الل لي جللابني مللع

رل يلله؟ نمللا
رل يلله؟ أنللا لأبقى زيه ل ّ
المجللرمك درح؟ أنللا يلله الل لي جللابني مللع اضف لا ك درح؟ أنللا أهحاحللب زيه ل ّ
الملت م مع الصلحبة الصلالحة الللي الان بك كلع ربنلا معا لا ربكحضلر دررر معا لا ربلكحفق لر ان معا لا ربكلتعل هجويلد
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مللع اللء الللي عملللوا أعمللاح لللالحة زي أعماللله عشللان يستبشللر ريفللر  ،نللإ تللرر مللع مللك ؟ نللإ تبقللى مللع

مك ؟ نإ عبادهك هخلكك مع العباد؟ كامك يخلكك مع القوام؟ انلإ لغايلة دلو لإ اجتهلادى فلي اللدعوة يخلكلك ملع
ال للدعاة؟ ان للإ لغاي للة دلو للإ طلب للك للعلل ل يخلك للك م للع العلل ل رالعلم للا ؟ ان للإ جه للادى فل لي ح للبكء ا هل يخلك للك م للع
المجا دي ؟
رل ف لي الشللغء ر لرارى ف لي بكتللك
انللإ عفاف لك رنقاب لك ررفض لك لال للتالو رعللدم م احمللة الرجللاح ف لي الموالللال ّ

رعفاف لك رنضللك للبصللر رعللدم امللة أي عال للة رلللو بري للة أر نكللر بري للة مللع أي شللاب أر أي راجللء اللء ده رنقابللك
يو فك مع عا شة رفاطمة ر ديجة يوم القكامة؟ انت

ت رجوا مع مك ؟ تررحوا مع مك يا جماعة؟

أابر لدمة للنار يوم القكامة
إ" التكوير  1:7يه ده أابر لدمة للنار يوم القكامة ن أرح م
إ * ر با السم سو ردة ح ل س
"ر با النلُّفور زرج س

حكسأح يوم القكامة المو ردة اللي اان عند ا حاعا رأبو ا ردم علكها ر تلها ردفنها دي بتتسأح؟! أماح أنا أعمء
يه؟ أماح اللي عايش حتك  ،حبعك حنة يعصي ربنا كعمء فكه يه؟ المو ردة هسأح! ،أماح حنا نعمء يه يا جماعة؟
أماح حنا نرر فك ردي أرلها ،دي معنا ا ن مافكش م لوم كرر حقه رمافكش ظال مش كقت
راحد مش كتسأح لو اان فكه حد في أر

منه رمافكش

إ*
المحشر مش كسأح اانإ دي مش تتسأح "ر با السم سو ردة ح ل س

الصحف نشر س " التكوير1::1
إ * ر با ُّ
بأي بنب تل س

هبدأ لحف اضعماح هتنشر ر دام عك اء راحد أ ه أعمالك أ ه عمللإ رعمللإ رعمللإ رعمللإ رعمللإ يله ده؟
اللء ده عملتلله رف لي نف ل

إ" التكللوير 11:الكش ل ده زي ماهشللكء
اللح للة ،السللما اش ل إ "ر با السللما اش ل س

القشل ل ة مل ل عل للى ر الل للب ا للأن الس للمارا بك للء ح للمكها الس للبعة اان للإ ش للرة بالنس للبة لحجل ل الع للر الر ك للب،
السمارا هكش ري هر العر ري هر عر الرحم رجالح عر الرحم حبحانه رهعالى.
أرح م هسعر به النار
"ر با السجحك حعر س " التكوير 11 :ربنا بكقوح لك ر با ربنا حبحانه رهعالى بكقلوح للك الكلوم ده كبقلى يلوم ر كلب أد
يلله ،حنللا لسلله ف لي أرح م ل

د للايق يللوم القكامللة ،يللا جماعللة حنللا لسلله ف لي بدايللة يللوم القكامللة ،يللا ا واننللا حنللا لسلله

الحساب ما بدأ  ،يوم القكامة مسك أللف حلنة يعنلي للو الء حلنة اهكلمنلا علكهلا فلي حلاعة ،ض للو الء حلنة اهكلمنلا
علكهللا فلي د كقللة رانللإ تعكشللها حللنة حللنة -ل لللو نللإ مل المل منك المتقللك  -لللو اللء حللنة اهكلمنللا علكهللا فلي د كقللة
يبقى حنا محتاجك نتقابء نا لمدة حنتك رن اء يوم نتكل حاعة ع يوم القكامة..
عشان اده أنا عاي أالمك في السلسلة دي عل يلوم القكاملة ملرهك هالهلة ن شلا ا هل ضنله يلوم ر كلب "ر با السجحلك
حعر س " "السجحك حعر س " تسعر بمك ؟
أرح مل هسللعر بهل النللار فكلله بشللر بكلقللوا فكهللا مل العصللاة را ثمللك بتسللعر بهل النللار رالعكللاب بللا هل الجحللك دي المللة
الكالم ده أنا عارفه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ماهتقالش نكر لو المكان ده الو ود بتاعه طبقا يعني جث البشر اللي بكحتلرق بكهلا ربتسلعر بكهلا النلار طبقلا فلوق
لحاب السلعكر" المللك 11 :هاللإ حاجلة ضلكقة جل ًدا جل ًدا
بعي ،هاني حاجة عمكقة ج ًدا ،حاحقة العمق "فس سح ًقا ض س

رالعكاب با هل ،رابع حاجة النار مسل ة هسل مباشر على اضجسلاد زي أفلران الحديلد مسلل ة عللى الحديلد هصلهره لو
ده احمه الجحك ..
عللى بعللد هالهلة رهسلعك ملكلون مكللء

احنلا عملنلا يله عشلان نتقلي ل سفل النلار الكلوم ده يلا جماعللة عملنلا يله؟ ده الشلم
بتجننا في الحر م شدة الل سف  ،أماح جهن كبقلى ل سفحهلا شلكله يله؟ ده احنلا علاي ي عشلان نباعلد رجو نلا عل النلار
نصوم رنعا د ربنا اء اهنلك ر ملك
نكون بعدنا ع النار.

ن شلا ا هل

مانسلكبهومش أبل ًدا عشلان الء يلوم يباعلدنا حلبعك حلنة عللى ملانمو

إ" التكوير  14:ر با الجنة أزلفإ يا جماعة الجنة ربإ انإ مرة في رمضان ر أمو مل الع لش
"ر با السجنة أ سزلف س

ر بء المغرب رماشي لقكإ عربكة شراة عصاير رمعررضة العصاير بمن لر الصلور بتاعتهلا أنلا انلإ لأ ع مل طلولي مل
المن ر ،بل

هخكلء الجنلة أزلفلإ رحل الحلر الر كلب رالع لش الر كلب ،هخكلء طكلب الجنلة لكله ملش احنلا الللي نلرر

لها ،ل نإ فضلإ هسعى لها طوح الدنكا ي النهارده الللي هجكللك ار ًاملا لكلك ،ماعلاد فكله مجا لدة ماعلاد فكله

هع ل للب النه ل للارده ،النع ل للك
التكوير11:14
دلو للإ ب ل

لإ نل سفل ل ل ٌ م ل للا أ سحض ل للر س "
لإ * علم ل ل س
ل للو اللل ل لي كجكل ل للك لغاي ل للة عن ل للدى "ر با السجن ل للة أ سزلف ل ل س

المتبرجللة عرفللإ نهللا اانللإ بتعمللء يلله ،دلو للإ ب ل

العال لي الل لي بكااللء حللرام دلو للإ ب ل

رالمرا ي رالمرابي دلو إ ب اء عالي عرف و اان بكعمء يه؟ دلو إ ب

المنللافق

إ نل سف ٌ ما أ سحضر س "
"علم س

لزم نفوق رنحضر نفسنا
رل ض؟
يا جماعة لما بككون فكه امتحان بكقوح لك حضر نفسك المتحان رب ،لما بككون فكه حفر حضر للسفر ّ

احنا ررانا حفر مسك ألف حنة رحلبع ،هملان ملف حلنة فلي القبلر را هل أعلل السلفر طويلء يلا جماعلة حضلرنا لله لد
نجللوم اانللإ

يلله يللا جماعللة يللا واننللا ده أنللا لللو را هل الع للك النللار لولللد إ ن الجنللة فلي جمللاح الفنللادق الخم ل

اشتغلإ لها أاتر م اده ،النار لو لد إ ن الجنة في جماح صور اضمرا رالخلفلا راللوزرا اانلإ اشلتغلإ لهلا
أاتر م اده ،النار لو لد إ ن الجنة في جماح النوادي اان الشباب اشتغلوا لها أاتر م اده..
يللا جماعللة حنللا لزم نحضلر ،لزم نحضلر للح للة الو للوف بللك يللدي ربنللا ،لزم نحضلر لكللذا ألللف حللنة نقعللد
بورنللا ،لزم نحضلر لخمسللك ألللف حللنة للنقفه فلي أر
الشفوي ر هل المثء اضعلى هعر

ف لي

المحشللر ،لزم نحضلر لمتحللان شللفوي رعمللي رهحريللري،

على ا هل ريسألك ،هحريري لما أعمالك هتصح على المك ان ،عملي لما هعلدي مل

على الصراو عملكًا ريتشاف نك انإ مستقك على لراو الدنكا د يه
إ نل سفل ٌ ملا أ سحضلر س " ،لزم هحضلر ،نلإ حضلر فلي الصلكام لد يله عشلان ربنلا يشلفع
عاي ي نفوق يا جماعة "علم س
لك؟ حضر في القر ان د يه عشان القلر ان يشلفع للك؟ نصلر السلنة لد يله عشلان النبلي علكله الصلالة رالسلالم
الكالم ده أنا عارفه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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يشفع لك؟ عملإ يه في العبادة عشان الماليكة هشفع لك؟
يللوم القكامللة تال لي النللار جايللة بشللن رزم فلللور ،رزم حسللنا بحللق رحقكق لي ر تال لي نللار جايللة بشللن رزم ب ل
فلور م ررة ملرا ك ملرا ك رالعكلاب بلا هل رمنلافقك  ،ر تال لي نلار جايلة بشلن ملكانلة رزم شلككا رامبكلال ر سلا ر
علكها م الذنوب رالعكاب با هل ،انإ تكجي تعمء يه يوم القكامة؟!
يا جماعة عاي ي نفوق ،عاي ي ننتبه ..الكالم ده أنا عارفه ،مابتنفذ لكه؟!
هوبة اعب ب مالك رضي ا هل عنه
عارفك اعلب بل ماللك ،هوبلة اعلب بل ماللك لملا النبلي أللدر لرار ن الصلحابة الهل

لارجك فلي هبلوى ،هبلوى؟! ده

الثمار على الشجر يا رحوح ا هل نسكب رزق حنة ااملة زاي؟ هبلوى أللف ر مسلما ة اكللو فلي الصلحرا ،هبلوى نلرر
نحللارب الللررم ،هبللوى اعللب بل مالللك مراهلله الجمكلللة أري زاي مراهلي؟ زرجاهلله زاي هبللوى؟ زاي؟ زاي كسللكب الللدنكا
دي ريرر لتبوى؟ ريمشي في الحر الر كب ده؟ اعب اب مالك يقعلد يأجلء ،يأجلء لغايلة ملا الجلكش ي للع راعلب بل
مالك يتأ ر ماعاد

ادر ،عج ن و ي لع مع الجكش.

النبي يرر هبوى و رالصحابة ريرجعلوا ،يرجلع النبلي -علكله الصلالة رالسلالم -أرح لرار يصلدره مقاطعلة عاملة لكعلب
ب مالك و رالهنك الللي هخلفلوا معلاه ،مقاطعلة يمشلي فلي الشلوار ماحلد بكسلل علكله ،يلد ء المسلجد ماحلد
بكسل علكه ،القرار الثاني ن زرجلة اعلب بل ماللك هفار له ،املان مراهلي ماعلدهش أعلكش معا لا! ،القلرار الثالل يسلل
على رحوح ا هل الرحوح مايسلمش علكه حبكب ا هل ،اعب بل ماللك يلرر  ،رابلع للدمة يلن مل عللى حلور أحلد رايبله
يرر ريقوح له أهعل أني أحب ا هل ررحوله مايرضا يرد علكه ،مايرضا يكلمله ،الء النلار جفتله رالء النلار حلابته،
الصلدمة الللي بعلد اللده ..الهنللك الللي هخلفللوا معلاه يقعللدرا فلي بكلوهه يعت لللوا يبكلوا لدرجللة الواحللد ملنه اللان كتشللء
ريولء الفرج لكعب ب مالك لكوم بعد مسك يوم ،طالع على ح

بكته يصلي الفجر ،اعب ب ماللك الان افتقلر

إ علل سلكه
فلي الخمسللك يللوم درح يللا جماعللة ماالانش حكلتلله نكللر الثللوب الللي علكلله ،يومهللا اللان الكللرب الشللديد "ضللا س
ساض سر

إ عل سكه س أنفسه س " التوبة  111:ماعاد طايق نفسه ،اعد مخنوق ماعاد
إ رضا س
بما رحب س

ادر..

ر لو بكصلللي الفجلر بعللد ملا للللى يسلمع راحللد مل علللى جبللء بكقلوح يللا اعلب بل ماللك أبسشلر بكقلوح فخللرر حللاج ًدا
رعلمإ أنه الفرج ،ربنا ن ح المغفرة لكعب ب ماللك ،راحلد طللع جلري يناديله رنلار طلعلإ جلري رراه ،رراحلد رالب

حصللان رطلللع يجللري علكلله ،اعللب ب ل مالللك طلللع يجللري علللى النب لي -علكلله الصللالة رالسللالم -ف لي المسللجد علشللان
يحض النبي بعد مسك يوم عذاب رمقاطعة..
ر للو فلي ال ريللق الصللحابة الهل بكسلتقبلوه ،يحضللنوه ريهنّلوه ،يللد ء الجللامع طلحللة بل عبكللد ا هل يقللوم يحضللنه يللرر

للنبلي ،النبلي رشله زي القملر -علكلله الصلالة رالسلالم -يتهللء يقللوح لله "أبسشلر بخكلر يلوم مللر علكلك منلذ رللدهك أمللك"

لللحك مسللل يللا هللرن احنللا لمللا نللرر لمللا نحض ل النب لي -علكلله الصللالة رالسللالم -الرحللوح رالصللحابة كحضللنونا
الكالم ده أنا عارفه من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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رل ض.
ريقولوا لنا أبشر بخكر يوم مر علكك منذ رلدهك أمك ،يا هرن يا جماعة كفرحوا بكنا ّ
أنا بأ وح صلة اعلب بل ماللك لكله؟ ،يلا جماعلة هوبلة اهلء الما لة الللي تلء ما لة نفل

ربنلا ماللعبش علكله التوبلة الده،

مالعبش علكه اضمر اده لكه؟ ،اعب ب مالك التوبة اهصلعبإ علكله للدرجلة دي لكله يلا جماعلة ،ضن اهلء الما لة نفل
مااانش عارف ،اان نلبان ،نما اعب ب مالك الان علارف ،الملة أنلا علارف يبقلى دي حجلة علكلك ،اعلب بل ماللك
اهأ ر ،اهعا ب العقوبة دي ،نإ اهأ ر اام مرة؟ ،ر نإ اهأ رهي اام مرة؟ ،يا جماعة اعلب بل ماللك رضلي ا هل عنله
اهشلدد علكلله التوبللة ضنلله اللان عللارف ،يبقلى الكللالم ده أنللا عارفلله حجللة علكللك لدام ربنللا ،حجللة علكللك للدام ربنللا ،حجللة
علكنا يا جماعة دام ربنا حبحانه رهعالى.
ب مباشر لكوم القكامة
ش سلم
حره أن ين ر لى يوم القكاملة اأنّله رأي العلك فلكقلرأ با ال ّ
الرحوح -علكه الصالة رالسالم -بكقوح "م ّ
إ ر با السما انسلف ر س " لححه اضلباني بصكإ في الثالثة حبحان ا هل..
ر با السما انسشق س

الور س

المرحلة اضرلى " با الش سم اور س " التكوير  1:يوم القكامة رالدنكا بقإ ضلمة رالنور انق ع في اء حتة ،الكون الله
النور انق ع منه.

بعد اده المرحلة التانكة " :با السما انف ر س " اإلنف ار ،1:انف ر السما ماعاد فكهلا ملدارا  ،الء حاجلة بقلإ

عاملللة زي العقللد الل لي انكسللر م ل بعضلله ،اللء حاجللة انفرطللإ ،الكللء بكجللري ربكخللب ف لي بعضلله" ،ر با السكوااللب
انتثلر س " النف ار، 1:

الكوااللب بتللدرر حللوالك النجللوم ،للال،ص ماع لاد فكلله مللدارا ر"ر با السبحللار فجللر س " النف للار 4:برا

احH2O

الما  ،الهكدررجك بقى في ناحكة راضراسجك في ناحكة ،يعني حصء انف ار في الذرا  ،المجلرا راللذرا  ،القبلور

بعثر  ،ي لع اإلنسان يال ي انف ار في المجرا م فو ه ،رانف ار في الذرا م هحته ،من ر ر كب.
إ" اإلنشقاق،1:
المرحلة التالتة " :با السما انشق س

حلورة النشللقاق السلما انشللقإ يلا جماعللة ،يعنلي بعللد ملا حصللء النف لار راللل داما حصللإ ،اهشللققإ راهفتللإ
الكوااللب رالنجللوم فكبللدأ المهللء ينل ح يسللك زي ال يللإ المغللي "ي ل سلوم هكللون السللما االسم سهللء" المعللارج ،1:زيللإ مغللي

لإ"
لإ مل للا فكهل للا رهخلل ل س
حل للاي علل للى النل للار رالعكل للاب بل للا هل الس ل لما بتم ل للر زيل للإ مغل ل لي" ،ر با ساض سر مل للد س * رألسقل ل س
النشللقاق ،1:4ألقللإ حمل ربلرااك مغلكللة ،يعنلي اإلنسللان ي لللع يال لي حمل ربلرااك هصللعد مل اضر مل هحتلله،
حره أن ين ر لى يوم القكامة اأنّه رأي العك " شايف ب مباشر م يوم القكامة فلنقرأ السور الثالثة دي.
"م ّ
أحد ا واننا د ء على مجموعة شباب يكلمه ع الدي رفي الدعوة راحد اح له ب

أنا احمي مايكلء رالثلاني أنلا

احللمي جللورج ،للاح له ل اللده طكللب الحمللد ا هل نللك انللإ مايكللء ر نللك جللورج بتضللحكوا علللي ،زي "الكللالم ده أنللا
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عارفلله" مللش عللاي ي هسللمعوا ديل ! الحمللد ا هل لللو اللان رحللوح ا هل -علكلله الصللالة رالسللالم -للو الللي جلله دلو للإ اللان
ك عء أري لو لقاا محمد رأحمد ر برا ك  ،الحمد  هل نك طلعلت الده ضن النبلي الان ك علء بالمعاللي الللي انتلو
بتعملو ا دي ،الشباب اهأثر جريوا رراه طكب احتنى ،طكب احمعنا ،اح له رل المة رمرضا يلتكل معلا

الكلالم

ده أنا عارفه.
التولكا
التولكة بتاعتنا اللكلة يه؟ ،على فك يا شباب؟ ،على اضح لة اللي احنا مارضكنا نجاربها يا شلباب ر لنلا السل اح ده
رل ض؟ ،الء فتنلة فلي حكاهنلا حل اح ..جاربنلا
رل ض؟ ن لنا نصللي فلي الجلامع ّ
أنا عارفه راء مبان بكأبن ح اح ..جاربنا ّ

رل ض أر هبنا منها؟
رل ض رمرضكنا نستسل لكها؟ ،اء معصكة في حكاهنا ح اح ..جاربنا ّ
ّ

يا جماعة احنا في امتحان ..رر لة اضحل لة لسله فاضلكة رالو لإ بكعلدي راإلجابلا لسله مااملنهلا  ،علاي ي نجلارب،
اام ح اح في الور ة لسه مااهجاربش؟ ،الام طاعلة لسله ملااهعملتش؟ ،الام معصلكة لسله ملاهل سبتش منهلا؟ علازي نجلارب،

"الكالم ده أنا عارفه" تضكع دنكتنلا رم رهنلا رالعكلاب بلا هل ،حجلة علكنلا ضن احنلا علارفك  ،علارفك رملش بن بلق ،هرضلى
نللك يكللون فكللك ملم ل م ل أبللو جهللء الل لي عللرف رم لاطبقش ،هرض لي يبقللى فكللك ملم ل م ل بلللك

الل لي اللان عللارف

رملاطبقش ،هرضللى يكللون فكللك ململ مل الكهللود الللي اللانوا عللارفك رملاطبقو  ،هرضللوا هبقللوا معللا

فلي النللار رالعكللاب

با هل.
ملاينفعش يللا جماعللة عللاي ي الموضللو يتشللدد ،مللا للو الللي علارف ده بكتشللدد علكلله لللو ر للع رنلل رالعكللاب بللا هل ،يبقللى
بن يا شباب أنا بء ما أحكبك دلو إ عاي اء راحلد يسلأح نفسله حل اح ملش بل

فكله الام حل اح مااهجلاربش ،فكله

اام مادة ألالً م لوب ن احنا نجاربها رنذاار ا ،ده اإليمان بضع رحتون شعبة.
طالب ثانوية عاملة عنلده  74ملادة كملتح فلكه  ،أنلا علاي ى همسلك رر لة ر لل اللكللة رهكتلب أحلما الملواد بتاعتلك
تال لي نفسللك مللش عللارف أحللما يكجلي حللتك مللادة مل الللي علكللك ،أمللاح تللنج فللكه ازاي؟ ،يللا هللرن مللادة للللة
الرح عملنا فكها يه؟ ،مادة بلر الواللدي يلا شلباب؟ ،ملادة الحكلا يلا أ تلي؟ ،النقلاب رالعفلاف رعلدم ال لتالو رعلدم
ن رح اضحواق مع الرجاح؟
يللا هللرن يللا جماعللة مللادة الصللالة ر كللام اللكللء؟ ،يللا هللرن مللادة الصللكام رباللر ا هل رأباللار الصللبا رالمسللا ؟ ،مللادة التوبللة
رالبعللد عل المعاللي رالخللوف مل ا هل؟ ،مللادة حللب ا هل رالكقللك فلي ا للرة رالخللوف م ل القكامللة؟ ،المللواد دي الهللا
عللاملك فكهللا يلله؟ ،الكللالم ده نللإ عارفلله بللا هل علكللك بضللع رحللبعون شللعبة د لللإ اللام شللعبة؟ بااللر اللام مللادة م ل
البضع رحبعون مادة رالمادة اللي باارهها باار اام لفحة م المنهج بتاعها؟.
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يا هرن يا شباب نكجي يوم القكامة مع ملك ؟ ملع العبلاد رل العلملا رل اللدعاة؟ ،يله العملء الللي نكجلي بكله معلا ؟،
عللاي ي نلحللق نفسللنا رعللاي ي نجللارب علللى اضحل لة رنب لء "الكللالم ده أنللا عارفلله" ،ل ل يللا رب أنللا اللء حاجللة عارفهللا
أطبقها يا رب رأهعل أاثر علشان أطبق أاتر ضن أنا عاي أنج  ،أنا نفسي أنج يا رب نجحني يا رب.

دعا الخاهمة
الله هب علكنا رار

عنا را دنا ،اللهل ثبتنلا ،اللهل زدنلا ،اللهل علمنلا ،اللهل فتحلك ،اللهل ملددى ،اللهل نصلرى،

اللهل نللورى ،اللهل براتللك ر للداى ،اللهل حف للك ،اللهل عونللك ،اللهل يللا رب ن شل إ للديتنا ،ن شل إ ثبتنللا ،ن
علما.
علما ،ربي زدنا ً
علما ،ربي زدنا ً
ش إ علمتنا ،ربي زدنا ً

فتحلا علللى اإلحللالم رنصللرة اإلحللالم ،اللهل هللب علللى عصللاة
فتحلا علللى أمللة حبكبللك ،اجعللله ً
اللهل اجعللء رمضللان للذا ً

المسللمك را للد نكلر المسلللمك را لد نكللر المسللمك را للد نكلر المسلللمك يلا أرحل اللراحمك امللا لديإ المسلللمك
برحمتك يا أرح الراحمك ..
حبحانك الله ربحمدى أشهد أن ل له ل أنإ أحتغفرى رأهوب لكك رج اا ا هل ًكرا.
ه بحمد ا هل
شا درا الدرر للنشر على النإ في س هفريغ الدررر هفضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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