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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وسالما على عباده الذين اصطفى ،ثم أما بعد:
الحمد هلل وكفى وصالةً
ً
مش عايزين نقول الكلمة دي
يمااا" النسااا  ،37 :يااا ريتناي كناات معااا م ..عااارَين الكلمااة دي اتقالاات متااى يااا
"يَااا لََيتَنااي كناات َم َعها َام ََاَََ َ
وز ََا َاوًزا َع ً
جماعااة؟ لمااا الص احابة ربنااا أنعاام علاايهم بسااب دياانهم و يمااانهم والت ازامهم باادين اهلل -ساابحانه وتعااالىَ -النااال لمااا
شاَت ربنا ادا م يه ..قالوا "يَا لََيتَني كنت َم َعه َم" ياريتنى كنت معا م.

المشااكلة يااه؟ المشااكلة ن الكلمااة دي تبقااى علااى لسااان كااا النااال يااوم القيامااة،كا النااال لمااا تشااو ثااوا
الصحابة ،كا النال لما تشو ثوا العبّاد ،يقولوا يا ريتنا كنا معاا م ،ياا ليتناا كناا معهام ،لماا تشاو اللاي اترَعاوا
على منابر النور يوم القيامة ،لما نشو اللي بيشربوا من يد النبي -عليه الصالة والسالمَ -اي الحاو ياوم القياماة،
لما نشو اللي َي ظا عرش اهلل يوم القيامة ،لما تشو اللي بيركبوا النجائا عشاان يصالوا لاى الجناة ياوم القياماة،

ساعتها نقول "يَا لََيتَني كنت َم َعه َم" النسا 37 :
تندم لما تشو ثوا الدعاة ياوم القياماة ،تبكاي دم لماا تشاو اللاي اترَعاوا علاى مناابر الناور ياوم القياماة ،يتقهار
قل كا واحد ما خدش الفردول األعلى لما يشو اللي يروحوا الفردول األعلى يوم القيامة.
مااش عااايزين نقااول الكلمااة دي يااا جماعااة ،مااش عااايزين تيج اي اللح ااة الل اي نقااول َيهااا يااا ريتن اي! مااش عااايزين تيج اي
اللح ة اللي نقول َيها يا ليتني! الكلمة دي مش عايزين نقولها! يوم القيامة كا النال يبقوا اتناين ..واحاد يقاول ياا
ريتني وواحد يقول الحمد هلل ن ربنا ثبتني ،احنا مش عايزين نبقى اللي يقول يا ريتني!
ياا جماعااة التااجر كااا أماا بايحط رأل ماال أكتاار َاي صافقة،كا أمااا بيفاا عليهااا أكتار ،عماارد ده الصافقة اللاي اناات
حطيت َيها كا رأل مالك ،الدنيا دي الصفقة اللي انت حطيت َيهاا كاا ماا تملاك ،لاو راحات ..كاا ماا تملاك را !
ليه مصمم تفسر ليه؟ ليه مصممة تفسري؟
ده ربنا مسمي سورة َي القرآن "الواقعة" يوم القيامة ،عارَين ربنا سما ا "الواقعة" ليه؟ الواقعة دي اللي ي الحر ،
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الحر دي يا جماعة لما بتيجي الملك بتاع البلد المهزومة بيبقى عبد ،أسير بعد ا ،ذلياا بعاد ا ،وشاوية العبياد اللاي
ضةٌ َراَ َعةٌ" الواقعة7 :
"خاَ َ
جموا على البلد بيبقوا ملود بعد ا ،يعني َ

نال كانت تحت بتبقى َوق ونال كانت َوق بتبقى تحت ،يعني يا جماعة مش عايزين نندم يا جماعة!
كا حاجة لها ثمن
عايزين نفهم نت عايز تقول يه الليلة؟ أنا عايز أقول ن كا حاجة لها تمن ،كا حاجة.
أجا َنس عربيااا َ ،صاااح األجاانس شاااَه بياابع علااى العربيااة أوي يعنايَ ،بيقااول لااه لااو عايز ااا ااديهالك،
واحااد رايا َ
واهلل الع يم لو عايز ا ديهالك ،قال له :آه أنا عايز ا ،قال لهَ :ين َلوسها؟ قال له :ماش معاياا ،قاال لاه :تبقاى ماش

عايز ا ،لو كنت عايز ا كنت جبت َلوسها ،كنت موتّت نفسك عشان تلم َلوسها!

ايال َاي المعااادي؟ طيا قصاار َاي أَفاام حتااة َاي الاادنيا
يااا شاابا  ،يااا شاابا ده بياات َاي الاادنيا يساااوي كاام؟ طيا َا ّ
يساوي كام؟ طي قصر من قصور الجنة يساوي كام يا جماعة؟ ما لوش تمن زاي؟!

ده بناات ..بناات يعناي مقبولااة ،متوسااطة الجمااال تتجوز ااا شااو

تاادَ كاام َاي الجااوازة؟! ملكااة جمااال العااالم شااو

تدَ كام َي الجوازة؟! طي ما بالك بقى بحورية من حوريا الجنة يبقى التمن يه؟! تمن الجنة يه يا جماعة؟!
أنا جاي أقول لكم الليلة ن كا حاجة لها تمن ،الزم تدَ التمن ،الزم تدَعي التمن ،الصحابة ماا خادوش الجناة ييار
صالّوا ،االلتازام عمار بتعطياه لربناا ،حيااة
بعد ما دَعوا عمر م! يا جماعة االلتزام واهلل الع يم  ..االلتزام ماش ركعتاين بي َت َ

بتعطيها لربنا ،وجهة بتوجه بيه طموحك وأ داَك وكا حياتك ليها.

الصحابة دَعوا عمر م عشان ياخدوا الجنة ،دَعوا كا ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم "لََّقاد تَّاا َ اللَّااه" التوباة113 :
دَعوا أيلى ما يملكوا عشان ربنا يقول لهم "لَهم َّمغَف َرةٌ" المائدة9:
نات عاايز تقااول ياه؟ أنااا عاايز أقااول ن نات لااو عاايز تبقاى معااا م َاي اآلخاارة الزم تعماا زي مااا عملاوا َاي الادنيا ،أنااا
َكلمكم الليلة يا جماعة عان الاتمن ،تمان الجناة ياه؟ تمان المغفارة ياه؟ آه ن احناا َاي التاراوي نرَا يادينا ونقاول:
اللهم ايفر لنا يا ر آميا ا اان ،يبقى الموضوع خلاع ،ربناا رحمتاه واساعة ،باس الصاحابة ماا عملاوش كاده ،الصاحابة ماا
عملوش كده بس.
ثمن الجنة يه؟
أنا عايزد تركز معايا دلوقت ،أنا عايزد تعيشي معاياا بقلباك دلوقات ،ماا تفكارش َاي حاجاة ،ماا تشالش َ ّام حاجاة ،ماا

تحطش َي دمايك أي شي  ،أنا بَكلمك دلوقت عن التمن ،بَكلمك عن تمن الرب َي الصفقة ،أخطر صافقة اللاي
كا رأل مال حياتك وعمرد َيهاا ،الصافقة اللاي لاو خسارتها تبقاى خسار كاا حاجاة ،ولاو كسابتها يبقاى كسابت كاا
حاجة ،يه تمن الجنة؟

َي يزوة أحد لما النبى -عليه الصالة والسالم -خرج م الصحابة والمسلمين قطَّعوا المشركين خالص..
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سااونَاهم بذ َذنااه" آل عم اران ،151 :خااالص الموضااوع منته اي ،والسااتا بتااوع المشااركين طلعااوا يجااروا ،يشااتد
" َذ تَح ُّ
سااوقهم ،بيهربااوا ماان علااى الجبااا والمشااركين بيهربااوا ،وتس ا رايااا للشاارد تسااقط علااى األر  ،وتسااقط  11جثااة
مشرد نجس حواليها ،والمسلمين بينتصروا خالص يا جماعة ،وكاا حاجاة بتنتهاي والمعركاة بتتقفاا ويجاري المسالمين
يلحقوا الغنائم ،يبع الرماة من على الجبا الغنيمة ،الغنيمة..
الاادنيا ،مااا تسايبوش الاادنيا ،انزلااوا اجمعااوا الاادنيا ،الغنيمااة مااش دلوقاات ،الغنيمااة لمااا نناازل قبورنااا ونجاااو علااى أسا لة
القبر التالتة ،الغنيمة مش دلوقت ،الغنيمة أما ندخا الجنة ،الغنيمة ،الغنيمة ..ينزلوا وَاي لح اا ينقلا الوضا كلاه
وينقل المشركين على المسلمين ،ويفر جيش المسالمين ومحماد بان عباد اهلل -صالى اهلل علياه وسالم -يالقاي نفساه
لوحااده! لوحااده َ اي أر

المعركااة! ويستص ارخ رسااول اهلل َاي جاايش المساالمين" :ماان يا َّ
ارد م عنااا ولااه الجنااة" صااحي

مسلم  ،يبقى تمن الجنة يه دلوقت يا جماعة؟ الجنة اتعرضات َاي مازاد علناي َاي وساط المعركاة ووساط الادم ووساط
تطاير الرقا  ،الرسول قال :الجنة للي ييجي يقف بيني وبينهم دلوقت ،أول ماا الصاحابة سامعوا الجناة دَعاوا الاتمن
يه؟! أنا عايز أقول لك تمن الجنة كان يه؟!
الصحابة دَعوا ثمن الجنة يه؟
أنا عايز أقول لاك "أباو دجاناة" جار علاى النباي -علياه الصاالة والساالم -طرساه بجسامه عشاان أي طعناة تيجاي َاي
أبو دجانة وما تجيش َي النبي.
"أم عمارة" وقفت من ورا النبي -عليه الصالة والسالم -المشرد عاايز ينفاذ للنباي ،و اي قاعادة تحاسا علاى رساول
اهلل ،ييجاي النباي يمااين تيجاي يمااين ،ييجاي شاامال تيجاي شاامالَ ،اي اآلخاار عااايز يرد ااا بااَي طريقااة ماان يياار مااا يقتلهااا
ومان يطيا ماا
ضربها بالسيف على كتفها ضربة تحط يدد َيها تدخا َيها! قعد سنة تتعالج منها ،قالوا لها بعد اَ :

تطيقين يا أم عمارة؟! مين اللي يطي اللي نت استحملتيه؟ قالت :واتحما واتحما واتحما من أجا رسول اهلل
-صلى اهلل عليه وسلم.-

"مصااع باان عمياار" وقااف بجساامه بااين النباي وبياانهم وماسااك الرايااة ،ماسااك الرايااة ومصاامم نااه يمسااك الرايااة ،واإليااد
التانية ..يد َيها الراية و يد َيها السيف بياداَ عان رساول اهلل ،يقطعاوا لاه ياده اليماين! لاو نات ماساك محماول َاي
طبعاا ،أل مصاع كاان
يدد ،ماسك محمول و يدد اتقطعت ،تبع على المحمول ّ
وال علاى يادد؟ تابع علاى يادد ً

اللي ماسكه َي يده أيلى من يده!
سا

يده تق ومسك الراية! الراية ما تقعش ،الراية ما تقعاش وأناا واقاف أبا ًدا ،يقطعاوا لاه ياده التانياة ،ياده تقا نماا

الراية ما تقعش ،لغاية ما يقتلوه يحط الراية ما بين رقبته وبين صدره ويفضاا ماساكها عشاان يساقط مصاع والراياة ماا
تسقطش ،والنبي ما يتكشفش -عليه الصالة والسالم.-
"سعد بن ربيعة األنصاري" قعد يداَ عن رساول اهلل -صالى اهلل علياه وسالم -لغاياة ماا ماا و او بيحتضار قاال لهام:
"ال عذر لكم عند اهلل ن خلع لى رسول اهلل وَيكم عين تطر ".
رسول اهلل ما حدش يمسه ،ما حدش يشتمه ،ما حدش يعتدي عليه -عليه الصالة والسالم.-
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"أنااس باان النضاار" واقااف لقااى الصااحابة بيهربااوا قااال لهاام :انتااوا تروحااوا َااين؟! واه ل اري الجنااة ،ده أنااا ش ااممها واهلل
الع يم ،واهلل الع يم شامم ريحتها "أني أجد ري الجنة دون أحد" صحي البفا ا ا اااري ،بيني وبينها الجبا ده.
طلا الجبااا ونازل ،اضاار ثماانين طعنااة! ثماانين طعناة كاا طعنااة بياداَ عاان رساول اهلل -صاالى اهلل علياه وساالم -ضااد
مشرد من المشركين ،رضي اهلل عنه ،كا صحابي وقف يعما بطولة ر يبة ،سبعة من األنصار وقفوا حول النباي -علياه
الصالة والسالم -كا ما واحد يدخا يتقتا! يدخا الثاني يتقتا! يدخا الثالث يتقتا! سبعة اتقتلوا!
وال أل؟ دخا طلحاة بان عبياد
"طلحة بن عبيد اهلل" واقف لقى سبعة مقتولين ،سب جثث أمام رسول اهلل! واقف يدخا ّ
اهلل وقف يداَ عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قطعوا له جسمه بس ما مااتش ،بعاد ا قياا علياه " َمان س َّاره أن

ين ر لى شهيد يمشي على وجه األر

َلين ر لى طلحة بن عبيد اهلل" صححه األلباني

طلحة بن عبيد اهلل طل يده مشلولة يا جماعة من الغزوة دي!
"أبو عبيدة بن الجرا " طل أَ تَم بس كان من أحسن النال َ تَ ًما ،جري لماا حلقاا المغفار الحدياد دخلات َاي وش

يكسار بَسانانه ويطلعهاا ،حدياد بيطلعااه بَسانانه! سانَّة اتكسار بااس
النباي وعضام النباي -علياه الصاالة والساالم -بادأ َّ
كان طلَّ حلقة من الحلقتين ،طي التانية! طي سي النبي يشد ا ،طي استنى شوية ،ال ..رسول اهلل ماا يتاَلمش،
تتكسار نماا رساول اهلل ماا يتاَلمش ،بسانته التانياة طلا الحلقاة التانياة واتكسار السانَّة التانياة
أنا كا حاجة َي حياتي َّ

وطل "أبو عبيدة" من أحسن النال َ تَ ًما -رضي اهلل عنه -بسب دَاعه عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم–

الكا وقف يداَ عن رسول اهلل يا جماعة ،الكا دَ ثمن الجنة ،ثمن الجنة مش رخايع ياا جماعاة ،ربناا بعاد ا قاال
َّ َّ
ين َجا َ دوا م َنك َم" آل عمران141 :
لهم"أ ََم َحس َبت َم أَ َن تَ َدخلوا ال َ
َجنَّةَ َولَ َّما يَا َعلَم الله الذ َ
انتم َاكرين ن الجنة رخيصة؟! يا شبا  ..يا شبا الجنة اللي "مصع " اتقطَّ عشان يدَ ثمنها!
الجنة اللي "جعفر" اتقطَّا واتم َّازق حتات عشاان يادَ ثمنهاا! "أباو بكار" دَا ثمان الجناة ناه خ َّارج مان مالاه كلاه أربا

مرا ! "عبد اهلل بن جحش" دَ ثمن الجنة َي أحد أن بقر بطنه وقطعت أذنه وجدعت أنفه!

ناات دَعاات ثماان الجنااة يااه؟! ثماان الجنااة مااش رخاايع ،أنهااار الجنااة واهلل الع اايم م اش رخيصااة ،أنهااار الجنااة ،قصااور
الجنة ..واهلل ما رخيصة يا جماعة ،نعيم الجنة وَواكه الجنة ..واهلل يا جماعة مش رخيصة ،الزم ندَ التمن.
"سلمة بن األكوع" كانوا قاعدين م رسول اهلل -صالى اهلل علياه وسالم -مارة َاي يازوة مان الغازوا  ،أناا عاايزد تركاز
معايا َي القصة دي ،ألن القصة دي تفكر الواحد َعالً الصحابة كانوا عايزين الجنة قاد ياه؟ ودَعاوا تمنهاا ياه؟ سالمة

اتلصاع ،أول مااا باادأوا
باان األكااوع قعااد م ا النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -والصااحابة َااي ياازوة ،جااه واحااد مشاارد ّ
يشوَوه ،خد حصان من أحصنة المسالمين وطاار بسارعة ،النباي -علياه الصاالة والساالم -يارو أناه قاال" :مان ياَتيني

به وله الجنة ؟" وله يه؟ الجنة! الجنة ،الراجا ده اللي معاه الحصان و ده تمن الجنة؟! و ده ..الجنة!.
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سلمة بن األكوع أول ما سم الكلمة ..سلمة وال عنده حمار وال عنده ناقة وال عنده حصان ،بس كان سري سري
ج ًدا ،طل يجري ،ثالثة من الصحابة جريوا ،واحد طل بفرل يجري وراه وواحد طل بناقة يجري وراه ،وسلمة
وسلمة طل برجليه يا جماعة ،القضية مش قضية رجلين ،القضية مش قضية نت راك يه؟
القضية قضية سرعة قلباك هلل ياه؟ القضاية قضاية شاوقك هلل ياه؟ القضاية قضاية لهفتاك علاى الجناة ياه؟ القضاية قضاية
جواد للجنة قد يه؟! نار الشوق اللي جواد إلرضا اهلل قد يه؟!
جواد نار الشوق اللي ّ
نت من ّ

طلعوا الثالثة يجروا شوية ..المشرد سري ج ًدا يتقتا لو اتلح  ،أبو ناقة ماقدرش يلحقاه خاالص ،شاوية ووقاف ماش
قادرَ ،ضاا "سالمة بان األكاوع" يجاري واللاي بحصاان يجاري ،بعاد شاوية ..صارار المشارد علاى الهار بحياتاه خلاى
حتى أبو حصان ماقدرش يلحقه!
"سلمة بن األكوع" قعد يجري يمو مش قادر ..واحد بيجري ورا الحصاان ،ده بيقاول لاك العربياة دي كاذا حصاان
ودي كذا حصان ودي كذا حصان ،الحصان ده قوة ر يباة! طلا يجاري مقتاول جاه يقا علاى األر  ،قاال ياه سالمة:
"لكنها الجنة يا سلمة ،نها الجناة ياا سالمة!" وطلا يجاري وطلا يقااوم ويقاتاا ،ده بيجاري ورا الجناة ماش بيجاري ورا
عالن ،ال ..لكنها الجنة!
الدنيا  ،ال ..مش ولكنها الدنيا يا َالن ،مش ولكنها الشهادة يا ّ

طل يجري خالص الراجا بعاد عناه و او مقتاول ماش قاادر ،ولكنهاا الجناة ياا سالمة ،الجناة ياا سالمة ،تضايّعها؟ طلا

ع وراه مااَيش حااد ،رباط الحصااان تحات شااجرة وقعاد يسااتري " ،سالمة باان األكاوع" طلا
يجاري ،الراجاا بعااد َتارة بَا ّ

يجري مابطلش ما وقفش ،طول ما أنا راي لربنا مش َقف! مش َستري ! الراحة َي الجنة ،لما أوصا للجنة ،نماا
دلوقت ماَيش راحة! وشا "سلمة بن األكوع" من بعيد طل يجري يجري ،وَجَة انقض عليه وخده من رقبتاه وقاال

له" :تعالي يا جنتي" ،تعالي يا جنة الرضوان بتاعتي!
أنااا عااايزد تقااول ..تعااالي يااا جنت اي للمصااحف ،المصااحف ،امسااك المصااحف  ..تعااالي يااا جنتااي ،عااايزد و ن ات راي ا
التراوي  ..تعاالي ياا جنتاي ،عاايزد و نات البساة نقاباك ونازلاة تصالي تاراوي وتهجاد ..تعاالي ياا جنتاي ،عاايزين نمساك
السواد َي رمضان ..تعالي يا جنتي ،عايزين يا جماعة نتعاما ما الطاعاة ،الجناة بتاعتناا  ..تعاالي ياا جنتاي ،أناا عاايزد
تقااوم ،وعااى تقعااد ،وعااى تقعااد ،نهااا الجنااة! كااا مااا تيجااي تتعا َااي رمضااان وخااالص ز قاات 73يااوم صاايام وتاراوي
وتهجد ،قول ..ولكنها الجنة ،نها الجنة ،مش َقعد أب ًدا.
ثمن الجنة يالي ..بس الزم ندَعه
كان لينا واحد صاحبنا كاان عنادنا امتحاان َاي كلياة الطا مان أصاع امتحاناا كلياة الطا كلها،كاان امتحاان ماادة
الباثولوجي ،وكان يومين ورا بعض وكان امتحان طحان ،ماادة يعناي اهلل المساتعان ،ربناا يعاين جميا الطلباة ياا ر  ،ليلاة
االمتحاان األوالناي صااحبنا مااا ناامش وقعاد يااذاكر ياذاكر قتاا نفساه ،دخااا اللجناة طلا ماان اللجناة خاالص ماعناادوش
وقاات بكاارة امتحااان ،نااام بقااى ريَّا لااك جساامك ساااعتين! ماااَيش وقاات ،مااا َاايش وقاات أب ا ًدا ،نااه الباااثولوجي ،نااه
النجا  ،ناه التقاديرَ ،ضاا ياذاكر عماا شاو قهاوة يعناي ممكان يماو واحاد َيهاا ،وقعاد ياذاكر ياذاكر لحاد ماا جاه
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الساعة 11بالليا عنده بكره امتحان مقتول مش قادر راسه تق يقوم تاني ،مش قادر ،راسه تقا يقاوم تااني ،جاه علاى
الساااعة  1بالليااا راسااه وقعاات ماع اادش داري ،أختااه الصااغيرة داخلااة ماان األوضااة بتف ات البااا بعااد دقيقتااين َتحاات
البا اتفزع من الصو  ،بع لقى نفسه نام ،عارَين قاال اياه ياا جماعاة؟ صااحبنا قاال ياه؟ وقاف يكلام نفساه ويشاتم
نفسه! قوم ..قوم َيه راجا ينام ليلة امتحان الباثولوجي؟! قوم َياه راجاا يناام ليلاة امتحاان؟! لاو كنات راجاا قاوم ..لاو
كنت راجا قوم! وَضا يقوم نفساه لحاد ماا ذاكار لحاد تااني ياوم االمتحاان ،سابحان اهلل الع ايم ،ودلوقات مان زمايلناا
الالي يعني ..طبي متعين َي الجامعة سبحان اهلل! تع شوية ولكن أخذ يه؟
أنا عايزد لما تيجي تتع  ..قومَ ،يه راجا ينام وأبوا الجنة الثمانية مفتوحة! قوميَ ..يه مؤمنة صاادقة تناام وأباوا
النااار كلهااا مغلقااة وأبااوا الجنااة مفتوحااة! قاوم َياه مااؤمن ينااام وطريا التوباة ربنااا َاتحهولااه! قااومي ،وعااي تنااامي ..ثماان
وال أل؟! الزم ندَعه ،صفقة عمرنا ،نفسر كا حاجة زاي؟!
الجنة يه يا جماعة؟! ثمن الجنة يالي تدَعوه ّ
ثمن التوبة يه؟
ثمن التوبة ،ثمن التوبة ن احنا واحنا واقفين َي التراوي اإلماام يقاول :اللهام تا عليناا لنتاو آماين ،وباس؟! الحماد
هلل دَعنا ثمن التوبة! يا سالم!

شو قول اهلل -سبحانه وتعالى" -لََق َد تَا َ اللَّه َعلَى النَّبي والَم َهاجرين و َاألَنَ َ َّ
ااعة الَع َس َارة م َان
ين اتَّابَاعاوه َاي َس َ
ََ
َ
صار الذ َ
يم" التوبة113:
بَا َعد َما َك َ
اد يَزيغ قالو ََري ٍ م َناه َم ث َّم تَا َ َعلََيه َم نَّه به َم َر و ٌ َرح ٌ
"تَااا َ اللَّااه" الكااالم ده َااي ياازوة تبااود ،ده بعااد 11ساانة ماان البعثااة! ربنااا بعااد11ساانة جهاااد وصاابر وجااوع وطاارد وأذ

وترما وتضحية وبذل ومجا دة وصيام وقيام وجهاد ودعوة ،بعد  11سانة اتادَ َيهاا ثمان كاا ماا
وعطش وقتا وتيتّم ّ
يملك كا واحد من الصحابة َي حياته ،دلوقت يا ر بتقول "لََق َد تَا َ " ،يعني يا ر كا اللاي احناا خادناه مقاباا ده
َّ
ين اتَّابَاعااوه" اللاي بقاى لهاام  11ساانة صااامدين وراه ،يااا شاابا اثبتااوا يااا شاابا  ،يااا شاابا
نااك تباات علينااا يااا ر " ،الااذ َ
اثبتوا "لََّقد تَّا َ " يعني التوبة ثمنها كده؟!
الصحابة دَعوا ثمن التوبة يه؟
قعد اَتكر بذ ني الصحابة دَعوا يه َي ال ا 11سنة دول من أول الهجرة؟!.
ماان أول "ساامية" ساااب واحاادة أساالمت ،ساااب واحاادة دخلاات َاي اإلسااالم ،لمااا كااانوا بيعااذبو ا ،بيقتلو ااا ماان العااذا
ويلبساو ا أذرع الحديااد ويصااهروا جساامها! بااس القضااية مااش نهااا كاناات بتتعااذ  ،ده ابنهااا بيتعااذ قاادامها "عمااار"،
وجوز ا بيتعذ قدامها "ياسر" ،و ى بتتعذ وسامعة صراخهم..
ويستساالم الرجالااة ،مايقاادروش يسااتحملوا أكتاار ماان كااده ،ويعلنااوا الكلمااة الل اي المشااركين عايزينهااا ،وتفضااا الم ارأة
صامدة وتفضا ثابتة ،وتفضا مصارة نهاا تصامد لرخار ،ييجاي أباو جهاا عايز اا زي ماا جوز اا وابنهاا خاالص تناازلوا
باللسااان تتنااازل باللسااان اي كمااان ،ساابّى محمااد! مااا تقاادرش تعمااا أكتاار ماان نهااا تملااى بقهااا باللعااا بتاعهااا وتقااوم
باصقة َي وش أبو جها ،أول ما يتف َي وش أبو جها قدام النال كلها يمسك الحربة ويطعنها َيقتلهاَ ،يرديها
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قتيلة ،أول شهيدة َي اإلسالم ،أول دم سال َي اإلسالم كان دم امرأة.
يا نسا  ..يا نسا أمة محمد ،الرجالة ماقدروش يعملاوا اللاي المارأة عملتاه! ماقادروش يثبتاوا الثباا اللاي المارأة ثبتتاه!
ماقدروش يضحوا التضحية اللي المرأة ضحتها يا جماعة!
يااا نسااا  ..يااا نسااا أمااة محمااد ،يااا بطااال  ،يااا اللاي صانعتوا تاااريا األمااة علااى أكتاااَكم ،يااا ركاان ركااين ماان أركااان قيااام
اإلسااالم َاي العااالم كلااه ،يااا اللاي نشاارتوا الاادعوة ،يااا اللاي طلبتااوا العلاام ،يااا اللاي نشاارتوا الاادين ،يااا اللاي جا اادتوا ما
الرجالة َي المعارد والغزوا ..
نتم َين؟ على َين يا بنا أمة محمد؟ على َين يا شابا أماة محماد؟ علاى َاين ياا نساا وأمهاا أماة محماد؟ آدي
أَمة أ ي شوَوا حصا لها يه وعملت يه؟ "لََّقد تَّا َ اللَّاه" التوبة  113 :عشان َي اآلخار يتقاال "لََّقاد تَّاا َ " كاا ده
ثمن التوبة!

خبا بن األر
لما تفتكر "خبا " اللي كان بيتاجر ،وكان عبد َي السال وَي السالساا والادروع من ار القاعاة أو المكاان اللاي َياه
يحمار
أصالً ر ي وبعد كده خباا يحصاا لاه ياه؟ خباا لماا يسالم ،أم عماار كانات بتجيا السايف تولَّعاه لغاياة ماا َّ
تحطاه علااى راسااه يطلَّا دخااان أول مااا يقاف يصاالي ،يقا مغشاي عليااه ماان الصاالة بعااد كااده يلبساوه أذرع الحديااد لمااا
اارا َماا أطفَ اا ال َو َدق
يفوق بعد كاده حفاروا لاه حفارة ولعو اا ناار ونيماوه علاى ظهاره َيهاا بيقاول" :واهلل لقاد أوقادوا ن ً

ظهري" ،ماطفا اش يير د ن ظهره لما نزل عليها ،بعد عشرين سانة لماا عمار شاا من ار ظهاره الر يا عمار أيشاي
عليه! دَعوا ثمن التوبة يه؟!.
تضحيا الصحابة َي الغزوا
َي يزوة تبود ..ي ّال يا رجالة ..ي ّال يا صحابةَ ،ين يا رسول اهلل؟ نرو نحار الروم ،الروم؟! طي دلوقت ياا رساول
اهلل الثمار بتاعة المدينة على الشجر ،رزقنا طول السنة اللاي ناكاا مناه طاول السانة ،د َخلناا طاول السانة ياا رساول اهلل

على الحاجا اللي تطل دي ،ي ّال يا رجالة الدين احتااج دلوقات ،مااَيش وقات للادنيا ،طيا ياا رساول اهلل 1533

كيلو معناش دوا تحملنا كلنا! ي ّال يا رجالة كا سبعة على بعير ،كا سبعة على بعير يا رسول اهلل؟!

يعناي  1533كيلاو رايا جااي ناخاد م كاا سابعة كيلاو واحااد يركا كيلاو ويمشاي ساتة كيلاو ياا رساول اهلل؟! زاي يااا

رسول اهلل؟ "أبو ذر" حماره أصالً مقدرش يكما معاه ،كما ال ا 1533كيلاو مشاي علاى رجلياه! ياا رساول اهلل ده الحار

ر ي ؟ يا رسول اهلل من ر الجيش يا جماعة من ر ر ي !.

َي صحي مسلم الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول ما يموتوا من العطاش ،المياة نفاذ  ،يموتاوا مان العطاش،
َالرسااول -عليااه الصااالة والسااالم -قااال لهاام " :نكاام تساايرون عشاايتكم وليلااتكم وتااَتون المااا " أول مااا ساامعوا كلمااة
المااا الصااحابي بيقااولَ :انطلقنااا ال يلااوي أحااد علااى أحااد 73 ،ألااف واحااد ،كااا مااا أقارأ الحااديث ده أتفيااا ن حااد
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بياابع ماان السااما علااى جاايش  73ألااف واحااد بيجااري َ اي الصااحرا ،م ااَيش اتنااين ماشاايين جن ا بعااض ،كلااه بيجااري
ادور الميَّاه َاين؟ نماو  ،تااني ياوم الرساول -
يمو مان العطاش ماش قاادر ،ماش قاادر مان العطاش! كلاه بيجاري بي َّ

عليه الصالة والسالم -أدركهم بالنهار وجد م لسه ماوصلوش للميااهَ ،اَول ماا شااَوا الرساول قاالوا لاه :ياا رساول اهلل
لكنا ،عطشنا ،ضعنا يا رسول اهللَ ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم" :-ال لك عليكم" صحي مسلم
مش انتم اللي تهلكوا ،مش انتم اللي ربنا يسيبكم ،مش نت اللي ربنا يسيبك ياا ملتزماة ،ماش نات اللاي ربناا يسايبك

يا اللي مجتهد َي الدعوة ،مش نت اللي ربنا يسيبك يا اللي قلبك مليان يمان ،مش نات اللاي ربناا يسايبك ياا اللاي
دَعت ثمن التوبة "لََّقد تَّا َ اللَّاه" التوبة113 :
بعد كاا ده! بعاد الجاوع ،بعاد ماا َاي يازوة الفابط أكلاوا ورق الشاجر ،بعاد ماا َاي يازوة ذا الرقااع رجلهام اتقطعات

وربطااوا رجلهاام بالرقاااع ،بعااد مااا َاي يازوة ذا السالسااا ساايدنا "عماارو باان العاااص" ماان الجليااد ،ماان الااثلج تاايمم ماان
الجنابة ،بعد ما َي أزربيجان  6شهور "ابن عمر" والجيش متحاصار بالجلياد ماش عاار يادخا ،بعاد ماا َاي الفنادق
كان الواحد ال يَمن ن و يرو يقضي حاجته من المشركين ،بعد ما َي تبود كان "عمر" بيقول لو واحد را يقضاي
حاجته من المسلمين يقول مش راج

مو من العطش!

يااا شااا يااا اللاي قعااد  44ساااعة تكلاام بناات علااى الناات ،تكلمهااا ليااا نهااار 44 ،ساااعة ال أكااا وال شاار وال نااوم!
جباات الطاقااة دي منااين؟ جباات العاطفااة دي منااين؟ جباات البركااان الل اي جااواد ده منااين؟ الصااحابة كااان العاطفااة دي
جوا م تجاه الدين ،أنا قلت لكم ثمن الجنة ،وقلت لكم ثمن التوبة ،لسه ماقلتلكوش ثمن المغفرة يا جماعة..
الصحابة دَعوا ثمن المغفرة يه؟

َّ َّ
َّ
آووا
آمنااوا َو َ ا َ
ين َ
ين َ
ااجروا َو َجا َ اادوا ب اَ ََم َواله َم َوأَنفسااه َم َااي َساابيا اللا اه َوالااذ َ
يااه ثماان المغفاارة؟! آيااة بهرتن اي " َّن الااذ َ
َّ
يم" األنفال ،34:لهم يه؟ " َّمغَف َرةٌ"! قلت يا ر يا ر
َّونَ َ
صروا" األنفال  ،31:آخر اآليا "لهم َّمغَف َرةٌ َورَز ٌق َكر ٌ
آمنوا"؟ آمنوا ..ده وقت ما آمنوا..
"َ
ثمن دخلة دار األرقم كانت يه؟ كانت ن "الزبيار" أباوه يعلَّقاه مان الساقف ويولَّا لاه ناار تحتاه يعذباه بيهاا و او يقاول:
"واهلل ال أعود لى ماكنت عليه أب ًدا".

كان ن "عثمان بن عفان" و"سعد بن أبي وقااص" أ االيهم يلفاوا علايهم حصايرة ويولَّعاوا َيهاا مان َاوق عشاان يتفنقاوا
بالدخان من تحت!

المنعم ،المتار  ،أماه تمنا عناه األكاا لدرجاة ن جلاده َّ
يقشار ،يجيلاه أمارا
كان ن "مصع " الشا ّ ،
َّ
آمنوا" ثمن دخلة دار األرقم.
ين َ
كتر الجوع! كان ثمنها يه؟ "الذ َ
ااجروا" ثماان ن اااجروا يااه؟ "أبااو ساالمة" و"أم ساالمة" طااالعين وساالمة اباانهم ،يطلا قومهااا :ناات واخااد بنتنااا َااين؟
" َو َ ا َ
نت راي تهاجر لمحمد؟ اجر نت لكن بنتنا أل! ياخدوا "أم سلمة" و"سلمة" ،يطل قومه :نتم واخدين ابننا َين؟
جلدياة مان

"سلمة" ده ابننا حنا ..اتوا ابننا ،قومه يروحوا بالولد ،ومراته قومها يروحوا بيها ،و و يطل لوحده ،األسرة اتقطعت
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َ اي لح ااة ،األساارة اتمزقاات َ اي لح ااة عشااان ربنااا ،طي ا ارج ا يااا "أبااو س المة" ،ارج ا ول ا ّم شااما أس ارتك ..ال أرو
لديني ،أنا عايز ربنا يغفرلي ..ثمن المغفرة يا جماعة.

ثمن المغفارة اللاي "ذو البجاادين" دَعاه لماا أ لاه طاردوه و او عرياان مالقااش ييار قماشاة ،عماا بيهاا بجاادين لبساهم،
َّ
ااجروا
آمناوا َو َ َ
ين َ
ورا للنبي -عليه الصالة والسالم -و و عاري! ويماو َاي يازوة تباود -رضاي اهلل عناهَّ " -ن الاذ َ

َو َجا َ دوا بَ ََم َواله َم" األنفال 31:

أموالهم! أموالهم يه؟ ده "ابن عمر" بيقول َي صحي البفاري" :ما شبعنا حتى َتحنا خيبر".

ده احنااا كنااا جعااانين مااش القيااين ناكااا ،مااش القيااين ياااكلوا ومااابيقولوش :اللاي يحتاجااه البياات يحاارم علااى الجااام ! ده
س ُّد..
اللي يحتاجه الجام يحرم على البيت ويحرم على حياتي لغاية ما ربنا -سبحانه وتعالى -دين ربنا احتياجه ي َ

" َو َجا َ دوا بَ ََم َواله َم َوأَنفسه َم" األنفال 31:

أنا من المواقف اللي بتقطَّ قلباي َاي السايرة من ار رساول اهلل -صالى اهلل علياه وسالم -ياوم ماا كاانوا جاايين مان يازوة
تبااود وام ارأة "جعفاار" جوز ااا كااان ااو الل اي حامااا الرايااة اتقط ا

ناااد ،مراتااه كاناات متوضاابة ومتجهاازة ومنضاافة البياات

وملبساه أوالد ااا عشااان أماا أبااو م ييجاي يالقاي والده شاكلهم جميااا ،ومسااتنيه "جعفاار" ،كاا الرجالااة رجعاات للسااتا
بتاعتهااا ،البااا يفابَّط تجااري علااى البااا  ،جوز ااا دخااا يشااو والده وخااالص ،جوز ااا يرجا لهااا وحشااها ووحشاااه

ووالده وحشهم أبو م ،تفت البا تالقي رسول اهلل اللي َي وشها ،تبع للنبي و َيه يه؟!
ي مش عارَاة َياه ياه باس كاان المفارو

جوز اا اللاي يفابَّط علاى الباا ماش رساول اهلل -صالى اهلل علياه وسالم،-

يدخا النبي -عليه الصالة والسالم -ياخد والد جعفر يقعد يبول َيهم ويقعد يشام َايهم -علياه الصاالة و الساالم-
من كتر حبه َيهم ،وينعي عليها زوجها ،جوز ا ما ! جوزد ما يا أسما بنت عميس! استحملي.
" َو َجا َ دوا بَ ََم َواله َم َوأَنفسه َم " األنفال 31:
أنااا عااايز أقااول لكاام ضااحوا قااد يااه؟ أنااا عااايز أقااول لكاام حسااال "حمن اة بناات جحااش" البناات الشااابة الصااغيرة الل اي
م ااجتش  13ساانة و"مصااع " جوز ااا أعطاار وأجمااا وأنااور شاابا مكااةَ ،اكهااة المجااالس "مصااع " داخااا َ اي أحااد
ماسااك الرايااة يتقطَّا ! جوز ااا راج ا لهااا أشااال  ،جوز ااا راج ا لهااا حتاات ،راج ا لهااا متقطَّا بالساايو وأبو ااا يمااو
وأخو ا يمو  ،وتسترج .

َّ َّ
آووا" األنفااال  ، 31:وقاات مااا كااان
ين َ
أنااا عااايز أقااول لكام يعناي يااه " َو َجا َ اادوا باَ ََم َواله َم َوأَنفسااه َم َااي َساابيا اللااه َوالااذ َ

صااروا" األنفااال  ، 31:يااه الل اي يفلين اي أضااحي
ي اواؤ م للمهاااجرين ،معنا ااا نهاام كااانوا يحاااربوا الاادنيا كلهاااَ " ،ونَ َ
برقبتى؟! كا ده عشان "لَّهم َّمغَف َرةٌ".
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يوم ال ينف َيه الندم
يا شبا  ،يا أمة محمد ،تمان الجناة ماش رخايع ،تمان التوباة ماش رخايع ،تمان المغفارة ماش رخايع ،أناا عاايز أقاول
يه َي نهاية الحلقة؟ أنا عايز أقاول لكام ياا جماعاة ن كاا واحاد ياوم القياماة تنادم مارتين لاو مااَقتش لصافقة عمارد،
كا واحد يوم القيامة ..ما يقول يا ريتني ،ما يقول الحمد هلل..
ين" الصااَا :55
َجحيم * قَ َ
ال تَاللَّه َن ك َد َ لَتا َردين * َولَ َوَال ن َع َماة َرباي لَك َنات م َان الَم َح َ
"ََاطَّلَ َ ََا َرآه َي َس َوا ال َ
ضار َ
 ،53الحم ااد هلل دا أن ااا كن اات َض ااي  ،كن ااتم تض اايعوني ي ااا ش االة الس ااو  ،كن ااتم تض اايعوني ي ااا أ ااا الش ااهوا  ،كن ااتم
تضيعوني يا أصحا الفضائيا المنحلة ،كنتم تضيعوني ،كنتم تودوني جهنم ،الحمد هلل..
نما َيه نال بتقول يا ريتني " يَا لََيتَني قَ َّد َمت ل َحيَاتي" الفجر ،14 :مش عايزد تقولها ،مش عايز تيجاي اللح اة اللاي

تقول َيها يا ريتني!

ياا جماعاة زي ماا الجنااة ليهاا تمان ،المعصاية ليهااا تمان ،تدَعاه تدَعاه لااو عصايت ربناا ،وعاى ،تدَعااه َاي القبار لمااا
تالقي با الجنة اتفت واتقفا تاني ،ذا كاان مقاماك َاي الجناة لاو كنات أطعات اهلل ،تقاول ياا ريتناي باس بعاد ياه؟!
تقااول يااا ريتناي لمااا تالقاي النااال واقفااه علااى حااو

النباي بتشاار وأناات تمااو ماان العطااش ،تقااول يااا ريتناي لمااا

تالق اي أ ااا الجنااة وأ ااا النااار بيتفرقااوا ،دول رايحااين الجنااة ودول رايحااين النااار ،دول رايحااين الفااردول األعلااى ،يااا
ريتني! يا ليتني كنت معاكم يا اللي بتشربوا من يد النبي ،يا ريتني كنت معاكم يا اللي على مناابر الناور ،ياا ريتناي كنات
معاكم يا اللي بتن روا لوجه اهلل ،يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردول األعلى ،يا ريتني كنت معاكم ياا صاحابة
رسول اهلل ،يا ريتني كنت معاكم يا اللي صليتم وصمتم وقمتم وتبتم واجتهدم.
يما" النسا 37 :
"يَا لََيتَني كنت َم َعه َم َََََ َ
وز ََا َوًزا َع ً
ثمن الفوز َي اآلخرة
يه التمن؟ التمن عمرد ،التمن مش ركعتين ،الاتمن ماش قمااش يطيتاي بياه وشاك وراساك! ،أل الاتمن عمارد ووجهتاك
وقلبك ،التمن حياتك ،التمن عقيدتك وَكرد وطموحك و دَك َي الحياة..
ساه َم َوأ ََم َاوالَهم باَ َّ
الجنَّاةَ" التوباة ،111 :او ده الاتمن ،ربناا ماايقبلش تمان أقاا
َن لَهام َ
" َّن اللّهَ ا َشتَا َر م َن الَم َؤمن َ
ين أَنف َ
من كده ،نت كلَّك على بعضك و التمن "ق َا ن َكاا َن آبَااؤك َم" أبوياا حبيباي عزوتاي اللاي أناا شاايا اسامهَ " ،وأَبَانَاؤؤك َم"
وأوالدي اللي أنا َمتد َي الحياة من بعدي باسمهمَ " ،و َخ َوانك َم" أخويا اللاي لماا بااجي أقا علاى األر باَقول أخ!
ايرتك َم َوأ ََما َاو ٌ
ال
ألن أخويااا اللاي بيسااندنيَ " ،وأَ َزَواجكا َام" مراتاي حبيبتاي ،أقاار النااال لا َّاي مراتاي وأمايَ " ،وأَ َزَواجكا َام َو َعشا َ
سبيَ " ،وت َج َارةٌ" و  ..و التوبة14 :
اقَاتَا َرََاتمو َ ا" قَومي عزوتي عيلتي نَ َ

"ق َا ن َكا َن آبَاؤك َم َوأَبَانَؤؤك َم َو َخ َوانك َم َوأَ َزَواجك َم َو َعش َيرتك َم َوأ ََم َو ٌ
ال اقَاتَا َرََاتمو َ ا" ماش َلاول ،ملياون جنياه ورثتاو م،
ااد َ ا" َلااول رايحااة جايااة لااو
اارةٌ تَ َف َ
سا َ
دي َلااول جمعتهااا شاالن ورا شاالن وجنيااه ورا جنيااه بتعبَاك وعرقااكَ " ،وت َجا َ
شا َاو َن َك َ
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ض َونَا َها" خمسين سنة َي الفليج قاعد أل ّم َلول ،وجيات بنيات بيات ،البيات
ساكن تَا َر َ
سبتها تتحرق َي السوقَ " ،وَم َ
اللي بنيته من شقى عمري" ،أَح َّ لَيكم من اللّه ورسوله وجه ٍ
اد َي َسبيله ََاتَا َربَّصاواَ" التوباة ،14 :الاتمن ن ربناا يبقاى
َ َ
َ َ
ََ
َ
أيلى حاجة عندد َي حياتك ،ن مايبقاش َي حياتك حاجة أيلى من ربنا ،الاتمن ناك ماا تسايبيش باا طاعاة اتفات
لك ال وتاخديه ..ما تسبيش.
توصيا
شيوخنا كانوا بيعلمونا كا ما تيجي تقعد قول "ر ايفر لاي" خليهاا الزماة علاى لساانك ،تركا المواصاال  ،تادخا
بيتك قول "ر ايفر لي"  ،ممكن تيجي ساعة جابة تقول "ر ايفر لي" يتغفر لاك ،ماتضايعيش باا طاعاة اتفات
لك.
يا شبا توصية الليلة نك نت ..مش عايزين نقول يا ريتني ،الكلمة دي مش عايزين نقولها ،مش عايزين نندم مارتين
مرة َي الدنيا ومرة َي اآلخرة ،مش عايزين نقول "يَا لََيتَني كنت َم َعه َم" النسا 37 :
ط نعما يه؟ نفلينا معا م َي الدنيا من دلوقت ،الصاحبة الصاالحة ،الصاحبة الصاالحة نفليناا معا اا َاي الادنيا مان
دلوقت عشان منقولش يا ليتني يوم القيامة ،الحاجة التانية ننا نبي نفسنا هلل ،نبي عمرنا هلل.
يااا ر تكونااوا َهمتااوني ،يااا ر تكااوني َهمتيناي ،يااا ر تكااون َهمتناي يااا والاادي ويااا أماي ،يااار تكااوني َهمتيناي يااا
حبيبتاي ،اناات يااا صااغننة ياااللي لسااه داخلااة عاادادي يااا مودموزيااا يااا صااغيرة ،يااا ر تكااون َهمتناي يااا حبيا قلباي ،يااا
حبيا قلباي ياا شاا مان شابا أماة محماد ،ياا شاابا األماة اللاي الادنيا كلهاا بتحاربهاا دلوقات ،ياا شابا األماة اللااي
المفرو

تبي حياتها كلها عشان تدخا الجنة ،يا ر تكونوا َهمتوا أنا عايز أقول يه يا جماعة.

دعا الفاتمة
عزماا ،اللهام أنار قلوبناا
َهماا ،ر زدناا ً
علما ،ر زدناا ً
يا ر ا دنا يا ر  ،اللهم أنر بصائرنا ،اللهم َهمنا ،ر زدنا ً
مستقيما..
بنور اإليمان ،اللهم أنر بصائرنا ،اللهم ا دنا ليك صراطًا
ً
يا ر  ..اللهم اجعلنا من الفائزين ،ال تجعلناا مان الناادمين ،ال تت َّ
اا عناا ،اللهام ا ادنا ا اد بناا واجعلناا
اول عناا ،ال تتف َّ

سببًا لمن ا تد  ،اللهم أعنا ،اللهم اجعا الجنة ي دارنا ،اللهام اجعاا الجناة اي دارناا ،اللهام ال تجعاا الادنيا أكبار

ّمنا وال مبلغ علمنا وال لى النار مصيرنا ،واجعا الحناة اي دارناا ،واجعاا الجناة اي دارناا ،واجعاا الجناة اي دارناا،

يا ر  ..برحمتك يا أرحم الراحمين..

سبحانك اللهم وبحمدد أشهد أن ال له ال أنت أستغفرد وأتو

ليك.

خيرا.
وجزاكم اهلل ً
تم بحمد اهلل

شا دوا الدرل للنشر على النت َي قسم تفريغ الدرول تفضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
"يا ليتني كنت معهم من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  11من ) 11

