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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى ,ثم أما بعد:
احنا فين من ربنا؟
تخيَّل إنَّ مسََّّافر برطَّار مَّن الصََّّعيد إلَّى الرََّّاةرة ,المسَّافة كبيَّرة ,ترريبَّا  044أو  044كيلَّو ,طَّو مََّّا انَّ ماشَّ
تالقَّ َّ هفم ََّّه مكم ََّّو عليه ََّّا  044كيل ََّّو ,ش ََّّوية  044,ش ََّّوية  ,004إي ََّّه الالفم ََّّاا دم ي ََّّا ماعَّ َّة؟ الالفم ََّّاا دم
عالمََّّاا عل َّى الطريََّّط طََّّو مََّّا انَّ بمشََّّوفها تعََّّر إنَّ عل َّى الطريََّّط وطََّّو مََّّا الََّّرقم بيرََّّل تعََّّر إنَّ بمرََّّر مََّّن
ةدف الل ان عايز توصل له ,فيه حد منا سأ ةو على الطريط وه أ؟ ,ان بموصل لربنا؟ بمرر وه بمبعد؟
ان إيه العالماا الل بمشوفها؟ ,ان إيه آخر عالمة شفمها أكدا ل إن على الطريط وه أ؟
فيه رؤية حلوة حد شافهال ؟ ,أو ان شف لنفس رؤية حلوة؟ ,فيه عالمة من عالمَّاا معاملَّة ربنَّا ..ربنَّا بعمهالَّ
كده ف بريَّد الخَّا  ,ربنَّا بيرَّو لَّ أنَّا را َّ عنَّ وأنَّا را َّ عنَّ واتربلَّ الخطَّوة اللَّ أخَّدتها اأيَّام اللَّ
فات  ,ايه يا ماعة احنا فين من ربنا يا ماعة؟ أنا فين من يا ر ؟ أنا فين عند يا ر ؟
يا ماعة فيَّه قضَّية خطيَّرة َّدا َّدا إن لَّو ده خَّم مسَّمريم وأنَّا عَّايز أمشَّ عليَّه فمشَّي فَّ اأو بزاويَّة خمَّ
در َّاا وانحرفَّ عنَّه مَّ

ةيبَّان فَّ اأو إن فيَّه انحَّرا عنَّه ,إنمَّا ةأفضَّل أبعَّد ,أبعَّد لغايَّة مَّا أهقَّ نفسَّ أنَّا

فين والخم فين.
هزم تبدأ صح ..وتكون البداية قوية
ابََّّدأ صََّّح درس الليلَّة ابََّّدأ صََّّح ,فَّ درس الليلَّة هزم نََّّمعلم منََّّه ازام إن خطََّّوة البدايَّة بََّّدايم مََّّر ربنََّّا ةمََّّأثر علَّى
طرير كله ,بداية الصحابة كانَّ بَّداياا ةَّادرة ,يَّا ماعَّة خالَّد بَّن الوليَّد بعَّد أربعَّة شَّهور مَّن إسَّالمه كَّان واقَّ
ف مؤته ماس تسر سيو اتكسروا ف إيده وةو ما تزحزح .
أبو سفيان بن الحارث أسلم 04رمضان 04 ,شوا كان واق مر النب -صلى اهلل عليه وسلم -ماسَّ دابَّة النبَّ ,
ف غزوة حنين كل الصحابة فروا وةو واق  ,ازام شهر واحد؟ شهر واحد اتشحن فيه باإليمَّان ده كلَّه والبطولَّة دم
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كلهََّّا؟! يََّّا تََّّرى إنَّ بعََّّد شََّّهر يبرَّى مسََّّموا إيََّّه؟ يََّّا تََّّرى بعََّّد شََّّهر إنَّ إيمانَّ يبرَّى شََّّكله إيََّّه؟ يََّّا ماعَّة عََّّايزين
نرلة ,يا ماعة عايزين بداية ةَّادرة ,بدايَّة قويَّة ,درس الليلَّة ةدفَّه ابَّدأ صَّح %04 ,مَّن حَّاها اهنمكَّاس بمحصَّل
فيََّّه أم تصََّّر مََّّن

ف َّ خط َّوة أول َّى المََّّزام ف َّ أو شََّّهر بعََّّد اهلمََّّزام علشََّّان كََّّده الشََّّهر ده هزم ,هزم مََّّا تعمل َّ
دماغ  ,الشهر ده خطير دا هزم تمعامل معاه بحساسية شديدة مر دين فيه ,ابدأ صح.
صفاا الطريط إلى اهلل

أنََّّا ةَّأكلمكم الليلَّة مََّّا دام إنَّ علَّى مشََّّار حيََّّاة ديََّّدة وإنَّ علَّ مشََّّار حيََّّاة ديََّّدة ,أنََّّا ةَّأكلمكم كلكََّّم
الليلة عن صفاا الطريط إلى اهلل ,أنا عايز تربم الحزام معايا وةننطلط مر بعض دلوق ف الطريَّط إلَّى ربنَّا سَّبحانه
وتعالى ,واحنا ماشيين فَّ الطريَّط ةأوصَّ لَّ الطريَّط ,خَّد بالَّ مَّن كَّل كلمَّة ةأقولهَّا لَّ  ,اأوصَّا دم خطيَّرة
دا يا ماعة ,اكمبوةا وعلروةا ف الحجرة وطبروةا على قدر المسمطاع.
الطريط إلى اهلل أو صفة من صفاته إنه طريط سرير " َو َسارعوا إلَ ٰى َمغْف َرةٍ من ربك ْم" آ عمران 000:
طريط سرير دوس بنزين فيه ناس فاتحة على  044كيلو و 044كيلو ما تبطأش ما تسمناش.
اسمَبروا الْ َخ ْيَّ َراا" المائدة 04:
ثان صفة فيه إنه ةو طريط سباق "فَ ْ

هزم تنرل كل شوية اوعى تعَّي

فَّ نرلَّة واحَّدة ,اوعَّى تجيَّ علَّى المَّان وبعَّد كَّدة خَّال

ةاا الثالث ,ةاا على الرابر ,ةاا الخام  ,اطلر دوس بنزين الطريط ده يا ماعَّة مَّا فَّي
ما تخاف
تعرف

طو ما ان بمسرع أكثَّر طَّو مَّا ربنَّا بيفَّر بيَّ أكثَّر ,الطريَّط ده مَّا فَّي
الموا ةيجيل اممى ,ما تعرفي

تر َّى بَّالل انَّ فيَّه!
فيَّه رادار ,الطريَّط ده

فيَّه فرامَّل ,اوعَّى تفرمَّل مَّا

الموا ةيجيل إممى ,المو وع انمهى اتنرل من عالم لعالم إممى؟.

أحد الظباط اهلل يرحمه ماا فجأة ف حادثة فجائية كان والدته واقفة على الربَّر كالمهَّا يرطَّر الرلَّ  ,وةَّ بمرَّو
يا ابن كن لما بأفر بي
لما ابرى لواء ,أنا م

ترو أما يا أم لما ابرى لواء ةمعمل إيه ,أمَّا لمَّا أنَّا لسَّه بنجمَّة بمعملَّ كَّده أمَّا

عايز أكَّرر كَّالم أمَّه أنَّه كَّالم يرطَّر الرلَّ يَّا ماعَّة ,مَّا تفَّرمل  ,مَّا تفَّرمل

مَّوا الفجَّأة

بييج َّ ف َّ لحظََّّة ,مََّّا تفََّّرمل  ,الطريََّّط ده طريََّّط س َّرير يََّّا ماع َّة لََّّو لي َّ ةََّّد ةممش َّ بسََّّرعة ,لََّّو لي َّ ةََّّد
ةمنطلط ,كل طريط له ةد  ,هزم تعر الهد الل إن عايز ترو له.
هزم يكون ل ةد
هزم تعر "حرام بن ملحان" لما كان بيدعو اأعرا إلى اهلل و ه واحَّد مشَّر طعنَّه مَّن الظهَّر قَّا إيَّه؟ أيَّوه انَّمم
خََّّال

عرفموةََّّا "فََّّزا ور الكعب َّة" ,كََّّان ةيمجََّّنن ,فََّّزا! فََّّزا ازام؟ فََّّزا ازام ده ان َّ م َّ

را ََّّر لبيم َّ وه

أوهد ؟ "فََّّزا ور الكعب َّة" ,فََّّزا ازام ده ان َّ شََّّباب را ؟ ,فََّّزا ازام ده ان َّ اتحرم َّ مََّّن الََّّدنيا وشََّّهواتها
وممعها؟ شايفين الغلبان" ,فزا ور الكعبة" أن وصل لهدف  ,كان له ةد يا ماعة لما وصَّل لهدفَّه عَّر إنَّه
وصل للهد فورا "فزا ور الكعبة".
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زم "خبي " وةما معلرينَّه فَّ المنعَّيم علَّ النخلَّه وبيرطعَّوا فَّ

سَّمه قبَّل مَّا يرملَّوه بيرَّو لهَّم "واهلل مَّا أر َّى أن

أكون ف أةل ومال ورسو اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يشا بشوكة" ليَّه؟ لَّه ةَّد  ,عَّار ةدفَّه ,محَّدد ةدفَّه,
"أنَّ

بََّّن النضََّّر" فَّ غََّّزوة أحََّّد و ََّّد بينََّّه وبََّّين النبَّ

أحد" ,حدد ةدفه الجنة وحدد ةدفه كوي

بََّّل أحََّّد فرََّّا " :واه لَّريح الجنَّة إنَّ أ ََّّد ريََّّح الجنََّّة دون

أوم وشامم ريحمه وممأكد منه ومَّوقن منَّه وحَّدد اللَّ بينَّه وبَّين الهَّد ,

" بل" ,وحدد وأخذ الررار إنه ةيعدم الجبل وعدى الجبل وماا ودخل الجنة بإذن اهلل سَّبحانه وتعَّالى ,إن شَّاء اهلل
هزم يكون ل ةد الطريط سرير هزم يكون ل ةد فيه.
اثب  ..خلي

بل وان ماش على الطريط

الطريََّّط ده يََّّا ماع َّة فيََّّه مطب َّاا خََّّدوا بََّّالكم ةيرََّّابلكم مطبََّّاا وانََّّمم ََّّايين تطلعََّّوا ,سََّّخرية أصََّّحابكم ,معار ََّّة
أةلكم ..ان نازله مر مين؟ مين أصحاب الجداد دو ؟ درس إيه الل ان بمحضره؟ عرفن ان رايَّح فَّين؟ -انَّ
عدا بممأخر ليه؟ يا ابن احنا حزانى عشان ..
إوعى المطباا تعطل  ,إوعى ,ان ممكَّن تهَّدم ولكَّن ممكَّن تنطلَّط بعَّدةا فَّورا ,إوعَّى المطبَّاا تعطلَّ  ,الطريَّط
ده يا ماعة اتجاه واحد ,طريط اتجاه واحد إوعى حد يضح علَّيكم وه تالقَّ هفمَّة علَّى نَّ الطريَّط يرَّو لَّ
دم كمالة الطريط ,إوعى من الطرق الجانبية دم خالص ,ده طريط اتجاه واحد خلي اتجاه واحد ,خليَّ زم الرطَّار
ما في

حا ة توقف عن ربنا ,ما في

وتعالى ,زم الصحابة ما في

حا ة توقفَّ عَّن ربنَّا ,الطريَّط يَّا ماعَّة طريَّط اتجَّاه واحَّد إلَّ اهلل سَّبحانه

حا ة وقفمهم ,إوعى حا ة توقف  ,إوعى ترر ,إوع تسَّي  ,اثبَّ خليَّ

بَّل وانَّ

ماش على الطريط.
إوعوا تشمموا أعداء اهلل ف دين اهلل
عََّّارفين "عبََّّد اهلل بََّّن حذافََّّة السََّّهم " كََّّان صََّّحاب مََّّن صََّّحابة رسََّّو اهلل -صََّّلى اهلل عليََّّه وسََّّلم -وةََّّو بيحََّّار
الََّّروم ف َّ عهََّّد سََّّيدنا عمََّّر بََّّن الخطََّّا ر َّ اهلل عنََّّه أس َّر وس َّجن ف َّ سََّّجن ف َّ بََّّالد الََّّروم ,مل َّ الََّّروم كََّّان
ةيمجََّّنن ..المس ََّّلمين دو إيََّّه؟ المس ََّّلمين دو إيََّّه إنَّ َّ

وه ََّّان؟! المسََّّلمين دو م ََّّين الل َّ باأس ََّّلحة الغلبان ََّّة

بم َّاعمهم دم بيحطمََّّوا مملكمنََّّا؟ ةََّّاتوا ل َّ واحََّّد مََّّن المسََّّلمين أتكلََّّم معََّّاه ,قََّّالوا لََّّه في َّه واحََّّد مسََّّلم مََّّن صََّّحابة
محمََّّد ,ةََّّاتوه ,عبََّّد اهلل بََّّن حذافََّّة أو مََّّا دخََّّل عليََّّه قََّّا لََّّه تنصَّر وأعطيَّ نصَّ ملكَّ  ,تنصَّر وأطلََّّط سَّراح ,
فضَّل يسََّّاومه لغايَّة مََّّا قََّّا لََّّه سََّّو أعطيَّ نصَّ ملكَّ وأشََّّرك فَّ النصَّ الثََّّان  ,قََّّا لََّّه" :واهلل لََّّو أعطيمنَّ
ملك ." ..
يا شبا يا الل علشان  004نيه ما بمر َّاش تصَّل فَّ الجَّامر وتَّرو تشَّمغل ,يَّا شَّبا يَّا اللَّ بمبيَّر دينَّ مَّر
أو وظيفَّة بممعََّّرل عليَّ حمَّ لَّو مَّ
بيصلي

ةمعََّّر تصََّّل فَّ الجَّامر فيهََّّا ,يََّّا بنمَّ يََّّا اللَّ مََّّر أو عَّري

لكن عنده عربية بمبيع دين وبمر

يجيلَّ مََّّا

وتمجوزيه وإن عارفه إنه ةيضير ل دين .

"واهلل لو اعطيمن ملك ومل أبائ على أن أتر دين طرفة عين ما تركمه" ,قا له :سأقمل  ,قا  :اقملن .
ابدأ صح من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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علرَّوه وا ََّّربوه بالسََّّهام بَّ

اوعََّّوا تجيبوةََّّا فيَّه! احنََّّا عََّّاوزين نهوشََّّه بَّ  ,عََّّايزين نخوفَّه بَّ  ,فلمََّّا فعلََّّوا ذلَّ مََّّا

اتهََّّزش ..كََّّده يعنَّ َّ مََّّا بيمََّّأثروش ,يعنَّ َّ أةََّّل مكََّّة دو اللَّ َّ تربيََّّة محمََّّد -علي ََّّه الصََّّالة والسََّّالم -مابيم ََّّأثروش,
اسجنوه ,وعوه ,عطشوه لغايَّة مَّا ةيبرَّى بيمَّوا مَّن الجَّوع والعطَّ
كده ليه ةو ده عذا ؟ أ ده م

دخلَّوا لَّه خمَّرة ولحَّم خنزيَّر ,طيَّ ةَّو عَّايز

عذا أما إيه؟!

ذ زم الل كانوا بيعملوه معانا ف سجن أبَّو غريَّ لمَّا شَّف الصَّور بيرولَّوا لَّ شَّو صَّور المعَّذي  ,بَّأبص فيهَّا
صور تعذي ده إذه  ,الناس دم حاقدة علينا وعايزة تذلنا ,يا ماعة النَّاس دم قلوبهَّا

قل لهم يا ماعة ده م

كلها حرد ,فدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير بعدما كان بيموا ,نظر إلى الخمر ولحم الخنزير قا " :إنَّ أعلَّم أن
ل رخصة أن آكل من ةذا وأن أشر من ةذا ولكن ه أشم أعداء اهلل ف دين اهلل".
هزم قلوبنا تبرى حجر مهما كان الفمن
يََّّا شََّّماتة بََّّوش وشََّّارون فَّ كََّّل شََّّا ماشَّ فَّ الشََّّارع بسلسََّّلة ,يََّّا شََّّماته بََّّوش وشََّّارون فَّ كََّّل بنَّ ماشََّّيه فَّ
الشارع بلب

بمحار بيه ربنا ف اأرل ,يا شماتة بوش وشارون ف فضائياتنا المنحلَّة ,يَّا شَّماتة الغَّر الكَّافر فَّ

منظر شوارعنا ونوادينا وقهاوينا وسَّاحاا الجامعَّة بماعمنَّا" ,ولكنَّ ه أشَّم أعَّداء اهلل فَّ ديَّن اهلل" ,يَّا اللَّ شَّمموا
العدوين فينا بذنوبكم..
قالوا خال

احبسوه دخلوا عليه امرأة من أ مل نساء الَّروم مَّن اللَّ الشَّبا بموعنَّا دلوقَّ لمَّا بيشَّوفوا واحَّدة -

واحد على األ منها -بيرر من طوله بيبير دينه ,دخلوةا عليه ..بعد دقايط خر

بمصرخ بمرو أأدخلممَّون علَّى

بشر أم أدخلممون على حجر ,أيوه حجَّر ,أيَّوه هزم قلوبنَّا تبرَّى حجَّر مهمَّا كانَّ الفَّمن مهمَّا كانَّ فمَّنكم يَّا أةَّل
الباطل مهما كان الشهواا الل بمعر وةا علينا يا أبالسة اإلن
مَّا اقََّّدرش ..أصََّّل أنََّّا مَّا اقََّّدرش عينَّ تمحََّّرق فَّ

والجن ,هزم قلوبنا تبرى حجر.

هََّّنم عشََّّان أبََّّص للحَّرام ,مَّا اقََّّدرش ..ودنَّ تمحََّّرق فَّ

عشان أسمر اأغان الحرام ,ما اقدرش إن أنا لحم يمحرق فَّ

هََّّنم

هَّنم عشَّان أمثَّل حَّرام ,مَّا اقَّدرش أسَّمحمل لسَّر

النار ف لسان عشان أنطط بالحرام ما اقدرش.
يبرى هزم قلوبنا تبرى حجر ,أأدخلممون على حجر أم أدخلممون على بشر ,قا لهم طي ةاتوه برَّى ده مَّ

نَّافر

معاه حا ة ,نجي آخرنا ةاتوا قدر من الزي المغل اغلوه أوم وةاتوا أسير معاه ارموه قدام عينَّه يمفمَّ قَّدام عينَّه
ينهار ,فلما فعلوا ذل بكى عبد اهلل بن حذافة قالوا له ما يبكي ! إن سلم وه إيه؟
قا لهم" :أبك أن وذل الر ل كنا نمناف " ,م

بأقو لكم طريط سباق" ,كنا نمناف

فَّ طاعَّة اهلل وقَّد مَّاا

موتة ه أسبره بعدةا أبدا".
طموحكم فين يا شبا  ,طموحكم فين يا أمَّة محمَّد ,يَّا كنَّوز أمَّة محمَّد ,قَّا لهَّم ارمَّوه ةَّو برَّى راحَّوا يرمَّوه بكَّى
إنَّ بمبكَّ ليَّه سََّّلم وه إيََّّه؟ ةَّا دمََّّاغمكم الناشََّّفة دم هنَّ أخيََّّرا وه إيََّّه يَّا إرةََّّابيين يََّّا ممطَّرفين؟ ,قََّّا " :أبكَّ
أن ليس ل إه نف

واحدة" -أنا عَّايز تحَّ

ابدأ صح من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ةذه الموتة ف سبيل اهلل وددا لو أن ل مائة نف كلها تموا ةذه الموتة ف سبيل اهلل" ,شوفوا ح اهلل ف قلبَّه
يََّّا ماعََّّة شََّّوفوا رغبمََّّه ف َّ إر ََّّاء اهلل يََّّا ماعََّّة ,مل َّ الََّّروم خََّّال

إنسََّّان ف َّ قلبََّّه الثبََّّاا ده إنسََّّان بََّّل بشََّّر

ةيعمل إيه قدام بل البشر اتكسر البشر ,اتهدم.
قا له طي قبل رأس وأطلط سراح  ,بوسة ..كان البوسة من الَّرأس مَّن المسَّلم غاليَّة أوم دلوقَّ إنَّمم عَّارفين
بيبوسوةا ,فرا له قبل رأس وأطلط سراح  ,دلوق يَّرو يبَّوس الجزمَّة ,يرَّو لهَّم أنَّا ممبَّرع لكَّم بماليَّين بعَّد مَّا
أبَّراا المجََّّارة العالميََّّة اتضَّرب  ,ويرفضََّّو قَّدام العََّّالم كلََّّه ,يََّّا إلهَّ إيََّّه الهََّّوان اللَّ احنََّّا فيََّّه ده ,قبَّل رأسَّ وأطلََّّط
سراح  ..قا " :ه حمى تطلط سَّرا كَّل مَّن معَّ مَّن أسَّرى المسَّلمين" ,أغلَّى قبلَّة فَّ المَّاري  ,وافَّط ملَّ الَّروم,
ر ر عبد اهلل بن حذافة معَّاه المسَّلمين لعمَّر ,عمَّر لمَّا شَّافه عَّر الرصَّة قَّا " :حَّط علَّى كَّل مسَّلم أن يربَّل رأس
ابن حذافة" ,لما نرابله على الحول يا ماعة ةنبوس راسه كلنا بإذن اهلل سبحانه وتعالى.
إزام نثبَ على الطريط؟
الطريط ده اتجاه واحد ,الطريط طريط وا ح "إن قَّد تَّركمكم علَّى مثَّل البيضَّاء ليلهَّا كنهارةَّا ه يزيَّه عنهَّا بعَّدم إه
ةال " صححه األبان
الطريط ده يا ماعة لو قابل الشبورة فيه خد بال معا كشافاا الررآن اوعى تنسَّى مصَّحف وإنَّ اوعَّ تنسَّ
مصََّّحف أبََّّدا ,الطريََّّط ده يََّّا ماعََّّة عليََّّه يافطََّّاا مََّّن ََّّمنهم يافطََّّة ه تنشََّّغل بغيََّّر الطريََّّط ,وحََّّدم ةمَّ وإن َّ
رايحََّّة ,مََّّن ََّّمن اليافطََّّاا أداء ينحن َّ لََّّه الطريََّّط في َّه نََّّاس مبدعََّّة ف َّ الطريََّّط إلََّّى اهلل ,فيََّّه نََّّاس بمأسََّّد ,فيََّّه نََّّاس
أبطا  ,فيه نَّاس حيمَّان,حيمَّان احنَّا نَّازلين سَّوق اآلخَّرة مَّر حيمَّان فيَّه نَّاس أسَّاتذة وةَّ رايحَّة لربنَّا سَّبحانه وتعَّالى
بفضل اهلل ومنه ,وفيه يافطة كبيرة كبيرة كبيرة مكمَّو عليهَّا خَّد بالَّ المسَّافر شَّيطان والمسَّافران شَّيطانان والثالثَّة
ركَّ َّ إوع ََّّى تنطل ََّّط لربن ََّّا لوح ََّّد  ,إوع ََّّى الش ََّّيطان ةيركبَّ َّ  ,الش ََّّيطان ةي ََّّدمر  ,الش ََّّيطان ةيض ََّّيع هزم الص ََّّحبة
الصالحة يا شبا  ,وفيه محطاا تموين على الطريط هزم تَّدخل تمَّون  ,ةمَّون إيَّه؟ ةممَّون وه رصَّيد ةَّيخلص,
الشحن ةيخلص مون ف حضور الدروس ,مون ف سماع الشرايم ,مون ف حفظ الررآن.
يا اخواننا المالتَّة دو ركَّزوا معايَّا فَّيهم أوم ,سَّماع الَّدروس فَّ المسَّا د ,حضَّور الَّدروس فَّ المسَّا د يَّا شَّبا
حرنة فيمامين إيمانية خطيرة سماع الشرايم الدينية ,انزل ةات كل الشرايم ,اسَّمع كَّل يَّوم شَّريم ,كَّل يَّوم شَّريم
يا شبا  ,وصفة خطيرة واهلل العظيم ف أثرةا ,حفظ الررآن الكَّريم ,أنَّا المزمَّ بسَّب حفَّظ الرَّرآن ,المزمَّ بحلرَّة
حفَّظ قَّرآن يَّا ماعَّة حفَّظ الرََّّرآن ده ةيرلَّ حياتنَّا كلنَّا وسَّماع الشَّرايم وحضَّور الَّدروس ,الطريَّط ده عليَّه نرََّّاط
تفم ََّّي

بيمف ََّّم

عل ََّّى البطاق ََّّة ,بطاقمَّ َّ أةَّ َّه أ بطاقمَّ َّ مص ََّّحف وهزم البطاق ََّّة تك ََّّون ح ََّّافظ بيانمه ََّّا ك ََّّوي

أوم,

المصح هزم تكون عار الل فيه ,إن مين؟ ورايح فين؟ وإيه و هم ؟ وإيه ةدف ؟ وإيه طرير ؟ ,الطريط عليه
"وأَن َةَّٰ َذا ص َراط م ْسمَريما فَاتبعوه" اأنعام000:
عفاري  ,عفاري ! ه يا عم عفاري ! َ
ابدأ صح من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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يم" اأع َّرا  ,01:عفاري َّ دوسََّّها
لمََّّا ربنََّّا قالهََّّا سََّّبحانه وتعََّّالى إبلََّّي قََّّا إيََّّه؟ َ
"أَقَّْع َّ َدن لَهَّ َّْم صَّ ََّراطَ َ الْم ْسََّّمَر َ
بجزممَّ وإنَّ منطلََّّط إلََّّى اهلل ,الطريََّّط يََّّا ماعََّّة بيحصََّّل عليَّه حََّّوادث ,حََّّوادث! أيََّّوه فيََّّه حََّّوادث ,فيََّّه حََّّوادث
ولكن لو عمل حادثة ةمرو إيه إن عَّايز عربيَّة اإلسَّعا تيجَّ لَّو الطريَّط زحمَّة بَّذنوب اإلسَّعا مَّ

ةميجَّ ,

النجدة السماوية ةميج إزام؟ عشان لما ترفر إيد ترو يا ر هزم الطريط يكون خال من الذنو .
إوعى تر ر ..وإه ةمنهار
الطريط بيحصل فيه مشاكل إوعى تر ر ,إوعى حا َّة تر عَّ  ,إوعَّى إوعَّوا يَّا ماعَّة حا َّة تَّر عكم ,يَّا ماعَّة ربنَّا
بيهََّّدد أم حََّّد بيسََّّي الطريََّّط ده ,بيهََّّدد لَّو سَّب الطريََّّط ,أم حََّّد ةيسََّّي مهََّّدد ,مهََّّدد بإيََّّه؟ مهََّّدد إنََّّه ةيََّّدفن
بالحياة "وتََّر َكهم ف ظلم ٍ
اا ه يَّ ْبصرو َن" البررة ,01 :مهدد إنه ةيمسل ..
ََ ْ
َ
عارفين بلعام بن باعوراء؟ حمة حادثة ..الطريط عليه شَّوية حَّوادث مروعَّة مَّن أخطَّر الحَّوادث اللَّ كَّل واحَّد بيعَّدم
من عليها قلبه بير ودموعه بمنز وقلبه بيرتع

و سمه بيرتجَّ  ,حادثَّة بلعَّام بَّن بَّاعوراء اللَّ

ثمَّه لغايَّة دلوقَّ

علَّى الطريَّط ربنَّا سَّايبهالنا فَّ سَّورة اأعَّرا فَّ الرَّرآن علََّّى الطريَّط عشَّان كَّل أمَّا نعَّدم علَّى سَّورة اأعَّرا فَّ
انسلَ َ م ْنَّ َها" اأعرا 010 :
الطريط نشو ثمه مرمية نشوفه َ
"واتْل َعلَْيه ْم نََّبَأَ الذم آتََّ ْيَّنَاه آيَاتنَا فَ َ
اتسل  ,ربنا بيرو ف اآلخر كأنه خرا من لده ألم رةي لل بيسَّي اهلمَّزام ةمعَّي العَّذا بكَّل معانيَّه وصَّوره
"فَ َمثََّله َك َمثَل الْ َك ْل " اأعرا 011:

آخر قصة بلعام..كل مسلوخ ماش يلهَّث ويهبهَّ علَّى بَّط ميَّة ومَّافي

حا َّة بمرويَّه ,لَّو سَّب طريَّط ربنَّا ةمبرَّى

كده ,لو سبميه ةمبر كده ,أخطر حا ة ف قصَّة بلعَّام إن واحَّد نرَّل يَّا ماعَّة واحَّد نرَّل يعنَّ انَّمك  ,واحَّد كَّان
ماشَّ فَّ سَّكة عَّداد الحسَّناا شَّغا فيهَّا ,برَّى فَّ سَّكة عَّداد السَّي اا شَّغا  ,واحَّد كَّان ماشَّ فَّ سَّكة كلهَّا
ماليكة الرحمة برى ماش ف سكة كلها ماليكة العذا  ,واحد كان ماش ف سكة آخرةا نة ,برى ماش فَّ سَّكة
آخرةا نار.
الحا ََّّة المانيََّّة إن بلعََّّام لمََّّا نرََّّل انهََّّار ,وقََّّر "فَ َكأَنمََّّا َخََّّر مََّّن السََّّماء فََّمَ ْخطَفََّّه الط ْي ََّّر أَو تََّ ْهََّّوم بََّّه الََّّريح فَّ م َكَّ ٍ
َّان
ْ
َ
َ َ
َ
َسح ٍ
يط" الحج00:
م

ةمسمرر غيَّر فَّ الهاويَّة ,ةممسَّحط ,ةمَّمحطم ,ةمنمهَّ "فََّمَ ْخطَفَّه الط ْيََّّر" ةمممَّزق مَّا بَّين ألَّ شَّهوة وشَّبهة ,لَّو

سَّب الطريََّّط ده ةمنهََّّار ,ةمعََّّي

الضََّّن بعينََّّه ,ةمعََّّي

العََّّذا بعينََّّه ,ةمخسََّّر ربنََّّا ,حََّّد يخسََّّر ربنََّّا؟! " َوتََّ ََّر َكه ْم"

ةمخسر ربنا ,ةمخسر كل الل ان كسبمه ,كل اللَّ انَّ كسَّبمه قبَّل كَّده ,ةمضَّيعه ,ةمحَّبم عملَّ والعيَّاذ بَّاهلل لَّو
سب ربنا سبحانه وتعالى ,قصة بلعام أخطر حا ة فيها إنه لما انهار ..انهَّار يعنَّ شَّا كَّان شَّغا فَّ الَّدعوة وبرَّى
بيجرم ورا البناا ,شا كان كل ةمه خطبة الجمعة ويرو بدرم برى كَّل ةمَّه إنَّه يلَّب
ماعة لمَّا بمرَّر بمنهَّار ,فيَّه نَّاس لمَّا بمرَّر مَّابمعرف

سلسَّلة ,انهيَّار فيَّه نَّاس يَّا

إنهَّا ترَّ فَّ الَّنص ,بمنهَّار ,خَّدوا بَّالكم يَّا شَّبا بلعَّام كَّان

"آتََّ ْيَّنَاه آيَاتنَا" اأعرا  010 :كان أكبر عالم ف اأمة بعد كده برى كل مسلوخ ماش بيلهث والعياذ باهلل..
ابدأ صح من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ين"
قصَّ ََّّة فظيعَّ ََّّة الل َّ َّ بيرع َّ َّ إن َّ َّ إن َّ َّ لَّ ََّّو انمكس َّ َّ الشَّ ََّّيطان ةيسَّ ََّّملم "فَأَتَّْبََّ َعَّ ََّّه الشَّ َّ َّْيطَان فَ َكَّ ََّّا َن مَّ َّ ََّن الْغََّ ََّّاو َ
اأعرا  010:صحبة السوء ةمملم علي  ,ةمنهَّار ,ةمَّمحطم ربنَّا بيهَّدد لَّو سَّب الطريَّط ,الطريَّط ده وإنَّ ماشَّ
فيه على يمينه وشماله سماير ,سماير شكلها ميل أوم مكمو عليها عناوين شي

ذابَّة أوم ,روش طحَّن مكمَّو

عليهََّّا حا ََّّاا بمبَّ وفوشََّّيا ومََّّن وراةََّّا سََّّامر ََّّحكاا وسََّّامر حا ََّّاا أصََّّواا إيََّّه دم؟ طيَّ أفََّّمح بَّ

أبََّّص,

حاس إنَّ إن تفمحَّه تلجَّه ,حاسَّب إنَّ إن تفمحيَّه تلجيَّه ,اوعَّوا تبصَّوا يَّا شَّبا  ,يَّا شَّبا بَّاهلل علَّيكم اصَّبروا,
اثبموا ,اثبموا يا شبا ماتبصوش للفمن الل ورا السماير كملوا الل ف اآلخر أروع مليون مرة أعظم مليون مرة.
آخر محطة تفمي  ..الطريط انمهى
آخر محطة ف الطريط محدش يعر ة اممى وه حد يعر ة فين وهحد يعر ة إزام إنَّ فجَّأة وانَّ ماشَّ
بالعربية وداي

بنزين ةمالق حملة تفمي

سودة انز  ,انَّز إيَّه؟ عَّايزين تفمَّي

انز  ,انز إيه يَّا ماليكَّة بَّيض الو َّوه وكَّأن و َّوةهم الشَّم  ,يَّا ماليكَّة

علَّى البطاقَّة وه إيَّه؟ ه احنَّا ةناخَّد الطريَّط انمهَّى ,انمهَّى حظَّ مَّن الطريَّط

الل إنَّ وصَّل لَّه ,ةيمسَّجل عليَّ يَّوم الريامَّة وةيمرَّاس كَّل واحَّد وصَّل لفَّين عشَّان يمرسَّم بنَّاء عليهَّا مرامَّاا
الجنة ,ساعمها الحملَّة اأخيَّرة اللَّ ةميجَّ تؤخَّذ فيهَّا روحَّ مَّاتعرف

ْحط"
َّاء ْ
ا َسَّ ْك َرة ال َْم َّْوا بَّال َ
ةَّ إممَّى؟ " َو َ َ

ق ,00:الحملة اأخيرة ةميج إممى؟ هزم نجمهد قبلها يا شبا  ,هزم نجمهد ونموا نفسنا قبلها.
مواصفاا البداية الصح إيه؟

ابََّّدأ صََّّح ..درس الليلََّّة ةدفََّّه إنَّ تبمََّّدم صََّّح ,البدايََّّة الصََّّح مواصََّّفاتها إيََّّه؟ ركََّّزم معايََّّا برَّى برلبَّ  ,مواصََّّفاا
البداية الصح إيه؟ أو حا ة إنها بداية ةادرة زم بداية الشال  ,شالها منابر النيل ف وسم أفريريَّا ةَّادرة ,عشَّان
يبرَّى ةَّادم ,هزم اأو

تشط الصخر ,إنما النيَّل فَّ بالدنَّا ةَّادم ,بعَّد مَّا اتشَّط الصَّخر ومشَّ فَّ الطريَّط خَّال
تبرى ةادر "خذوا َما آتََّ ْيَّنَاكم بروةٍ" البررة10:
بدايََّّة مَّافي فيهََّّا تذبََّّذ وه تََّّردد ,خََّّال حطمَّ كََّّل الما َّ بماعَّ  ,قفلَّ كََّّل أبََّّوا المعصََّّية بماعمَّ  ,مََّّن
صََّّفاا البدايََّّة الصََّّح إنهََّّا بدايََّّة بمرفََّّل فيهََّّا أم بََّّا مََّّوار بين َّ وبََّّين المعصََّّية ,احمرم َّ لحظََّّاا ََّّعف  ,إن َّ
دلوقَّ ثابمََّّة ورمضََّّان والصََّّحبة والبي َّة والمَّراويح ,احمرمَّ إن ةميجَّ لحظََّّة ةمالقَّ نفسَّ لوحََّّد  ,وةمالقَّ اللمََّّة
دم كلها راح  ,وةمالق شهوات بدأا تطلر تان  ,وةمالق رغبات بدأا تطلر تان  ,وشياطين ةمكمف تان
بالسالسََّّل بماعمهََّّا ,قفَّل دلوقَّ كََّّل بََّّا مََّّن أبََّّوا المعصََّّية ,امََّّح أم بََّّا بينَّ وبََّّين المعصََّّية مََّّن دلوقَّ  ,أنََّّا
عايزكم يا شَّبا دلوقَّ تبرَّوا أبطَّا  ,تبرَّوا ر الَّة ,أنَّا عَّايزكم يَّا شَّبا تبرَّوا نجَّوم ,أنَّا عَّايزكم يَّا شَّبا تبرَّوا فعَّال
على حول رسو اهلل ,أعظم وأكمر الناس بموصل للنب -عليه الصالة والسالم.-
يَّا شَّبا  ..البدايََّّة الصَّح بدايَّة مرنََّّة ,مَّ

معنََّّى إنهَّا قويَّة إنهََّّا تخَّبم فَّ والَّد وفَّ والََّّدت واخواتَّ  ,وده منكََّّر

وده حرام! بداية مرنة يا ماعة ,كان أحد اإلخوة كان مغمر وكان بيسافر بلده ,بلده بعيدة ,فكل ما يرو حرام
ابدأ صح من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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المزم بره ,حرام ,يجوز ,ه يجوز ,منكر ,مبمدع! فخال

بره ةم كل مَّا بييجَّ عَّارفين إن ةَّو ةيمسَّكهم ةيسَّملمهم

حرام وبدعة ويجوز وه يجَّوز ,فمَّرة مَّن المَّراا را ممَّأخر والمغَّر ةيَّأذن وماصَّالش العصَّر و عَّان وةبطَّان فرَّا
أخمه بسَّرعة اعمليلَّ الغَّدا علَّى مَّا أصَّل العصَّر ,دخَّل يصَّل العصَّر فَّ اأو َّة صَّلى عكَّ
بسرعة ,اية بره تشوفه يعن  ,فبمبص لريمه بيصل عك

الربلَّة فأخمَّه ايَّة

الربلة ,فر ع على والدتها قال لها يَّا أمَّه الحرَّ يَّا أمَّه

أخويا غير الربلة! أخونا غير الربلة.
اوعى تغير الربلة
يا حبي قلب م

عايزين نغير الربلة أةالينا ف بيوتنا أننا المزمنا ,إحنا عايزين نآخد بإيديهم ويآخدوا بإيدينا ونرَّدر

فضََّّلهم علينََّّا ,ومََّّا نسمسََّّلم

أم حََّّد بيبعََّّدنا عََّّن طريََّّط ربنََّّا ,الصََّّحبة الصََّّالحة ,اوعََّّى تسََّّمر أم حََّّد يرََّّو لَّ

كلمة فيها ,الدروس احضرةا مهما حصل حمى لو ةيمل علي سجادة ويمولَّر مَّن فوقيهَّا زم سَّعد ابَّن أبَّ وقَّا ,
اوعى إه الدروس وإه الصحبة وإه بي ة اإليمان.
ابدأ صح ,ابدأ بداية منضبطة ,زم الممثلة الل كان تاب فبيرولوا لهَّا انَّ ةمسَّيب الممثيَّل وه إيَّه؟ قالَّ لهَّم أنَّا
ما اعرف  ,ولكن أنَّا كَّل حا َّة ةَّأعر إنهَّا حَّرام ةأسَّيبها فَّورا ,ةَّو ده يَّا ماعَّة بدايَّة صَّافية ,البسَّ نرَّا برَّى,
ألب

نرا ! ده أنا لسه ف اأو ! أ دم أو خطوة ,دم البداية ,ابدئ بداية صافية ,ابدئ بداية واحدة ايَّة لربنَّا

برلبها م

بر ليهَّا ,واحَّدة مَّ

اسََّّمرري علََّّى أرل الطاعََّّة وم َّ

ناويَّة إنهَّا تر َّر تَّان  ,واحَّد حَّرق السَّفن يَّا ماعَّة مَّ

را َّر ,أنَّا خَّال

يَّا ر

را ََّّر ,احرقََّّوا السََّّفن يََّّا شََّّبا  ,احرقََّّوا السََّّفن الل َّ بيََّّنكم وبََّّين العََّّودة أرل

المعاص تان .
يََّّا شََّّبا الطريََّّط طريََّّط عظََّّيم أوم ,هزم ننرََّّل كََّّل شََّّوية ,هزم يكََّّون عنََّّد طمََّّو  ,ةََّّدف إيََّّه؟ ةََّّدف تغيََّّر الََّّدنيا؟
ةدف يروم اإلسالم على إيدي ف العالم؟ ةدف تبر داعية من داعياا بكرة؟
ةو ده الشبا الل إن شاء اهلل يثب بإذن اهلل سبحانه وتعالى ,يا شبا أنا حاولَّ أفكَّركم بحا َّاا كميَّر ,حاولَّ
أذكركم إن البداية الصح إن تبدأ برفط ,فأوغل فيه برفط ,لو أنا ماش على سرعة  004كيلو ف السَّاعة فَّ الطريَّط
وإن على سرعة  0كيلو ,أنا ةأوصل وانَّ ةموصَّل ,مَّاتزعل

إنَّ ماشَّ بهَّدوء فَّ اأو إنمَّا المهَّم إنَّ تفضَّل

ماش َّ  ,المهََّّم تفضََّّل علََّّى الطريََّّط ,طََّّو مََّّا إن َّ علََّّى الطريََّّط ةموصََّّل ,المعََّّالم الل َّ أنََّّا قلمهََّّا لك َّم علََّّى الطريََّّط
النهارده عايزين نكمبها..
ممكن تدخلوا على موقر  way2allahاللَّ ةَّو الطريَّط إلَّى اهلل ,وتحملَّوا الَّدرس وتكمبَّوه ,وتعلريَّه فَّ أو َّم ,
وتكمب َّ مالمََّّح الطريََّّط ,مالمََّّح البدايََّّة الصََّّحيحة ,مالمََّّح البدايََّّة الصََّّح ,وترعََّّدم تحاسََّّب نفس َّ عليهََّّا كََّّل يََّّوم,
عايزين نبدأ صح يا شبا  ,علشان كده "على فين يا شبا ؟".
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الموصياا
أنا عايز النهارده الموصية بماعة النهارده إن إحنا ,ةو الل عايز يطلر من العربية ..فيه واحد بيطلَّر عَّادم ,وفيَّه واحَّد
الطلعََّّة بماعمََّّه بيفصََّّل منََّّه ,مََّّا بيعََّّرف

يََّّمحكم ف َّ العربيََّّة كََّّوي  ,وفي َّه واحََّّد بيطلََّّر أمريكََّّان  ,أنََّّا عََّّايز تطلََّّر

أمريكان  ,أنا عايز تطلع أمريكان  ,أمريكَّان ربَّان برَّه إن شَّاء اهلل ,أنَّا عَّايز تطلَّر طلعَّة أمريكانيَّة ,عَّايز تطلَّر
طلعة امدة ,أن البداية لو بداية امدة ةيبرَّى الطريَّط كلَّه قنبلَّة بَّإذن اهلل سَّبحانه وتعَّالى ,البدايَّة لَّو امَّدة ةيبرَّى
الطريط كله انطالق ,عايز تطلر أقوى طلعة تردر عليها ,طي أقوى طلعة نردر عليها دلوق إيه؟
اهعمكََّّا يََّّا شََّّبا  ,اهعمكََّّا يََّّا بنََّّاا ,اهعمكََّّا فَّ العشََّّرة اأواخََّّر فَّ رمضََّّان ,أنََّّا مَّ

عََّّايز حََّّد يرََّّو ليلََّّة

الردر حا ة وتمانين سَّنة ,يَّا ماعَّة أ يَّا ماعَّة ,يَّا ماعَّة إحنَّا نعَّر ليلَّة الرَّدر منَّين؟ ةَّ فَّ العشَّرة اأواخَّر,
يبرى كل ليلة ف العشرة اأواخر ب َّ َّ  4سنين ونَّص ,ةَّو ده الحسَّا  ,ةَّو ده كَّل ليلَّة ب َّ َّ  4سَّنين ونَّص ,عشَّان كَّده
أما بمعمك إن بمفضى لها ,إن بممفرغ لها ,أنا فضي بره ,أنا فضي للوصو لي يا ر  ,يا ماعة كفاية نشَّان
بره ,إحنا قعدنا ننشن ف السنة كلها على رمضَّان ونشَّنا فَّ رمضَّان علَّى العشَّرة اأواخَّر ,عَّايزين ننشَّن فَّ العشَّرة
اأواخر كمان على ليلة ,يا ماعة حَّرام يَّا ماعَّة ,نَّذاكر العشَّر أيَّام دو بَّاهلل علَّيكم ,يَّا اخواننَّا "ومَّا يَّزا عبَّدم
يمرر إل َ بالنوافل حمى أحبه" صحيح البخارم
يََّّا تََّّرى ربنََّّا ةيحبَّ فَّ أو يََّّوم اعمكََّّا وه تََّّان يََّّوم وه تالَّ وه رابََّّر وه خََّّام ؟ مََّّوا نفسَّ وقََّّو أنََّّا ةنََّّا
حَّ اهلل فَّ اليََّّوم الكََّّام؟ مشََّّغو يََّّا عََّّم الشََّّي  ,مشََّّغو إزام يََّّا حبيَّ قلبَّ ؟ والنبَّ اللَّ كََّّان حََّّاكم دولََّّة وقائََّّد
عسكرم كان مشغو ؟ واعمك –عليه الصالة والسالم ,-مشغو أكمر من ومن ومن الدنيا كلها ,يَّا سَّيدم تعَّالى
مََّّن العصََّّر وامَّ

بعََّّد الفجََّّر أو بعََّّد الضََّّحى ,ةََّّا إيََّّه رأيَّ يََّّا عََّّم؟ وده حََّّل برََّّه ,ده حا َّة يعنَّ ؟ ماشَّ ! يعنَّ ربنََّّا

يمربل يا ر  ,المرصد ربنا يمربل مننا ميعا يا ر اللهم آمين.
يا شبا الطريط يا شبا  ,صفاا الطريط حاول أوصفها لكم النهارده ,وعايزكم كلكم تركزوا معايا ,وعايز ابدأ صَّح
البداية الصحيحة الل ةمأثر على المزام لو بدأا صح ,لو بدأا غلم فَّ خَّال شَّهر ممكَّن تنَّمك ! اللَّ ةيبَّدأ
زم ما قل لكم كده بإذن اهلل ,بَّإذن اهلل خمَّ  ,سَّ سَّنين وةيبرَّى قاعَّد مكَّان ةنَّا أو قاعَّد فَّ مكَّان أحسَّن أو
قاعد على منبر من منابر الرسو –صَّلى اهلل عليَّه وسَّلم– فَّ الجوامَّر ,ةيبرَّى طاقَّة نَّور للَّدنيا كلهَّا ,وةَّو ده الليَّى
إحنا عملنا السلسلة دم عشانه.
دعاء الخاتمة
اللهَّم تَّ علينَّا لنمََّّو  ,اللهَّم تَّ علينَّا توبََّّة تر َّى بهََّّا عنَّا ,اللهََّّم تَّ علينََّّا توبَّة تر ََّّي  ,اللهَّم أيرَّظ ةممنَّا فَّ
طاعم  ,اللهم أح أعمارنا ف طاعمَّ  ,اللهَّم يَّا ر اسَّمعملنا فَّ طاعمَّ لَّيال ونهَّارا سَّرا و هَّارا ,اللهَّم اسَّمعملنا
ف طاعم فى كل لحظة من أعمارنا ,اللهم يا ر ..
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اللهََّّم اسََّّمعملنا وه تسََّّمبدلنا ,اسََّّمعملنا وه تسََّّمبدلنا ,اسََّّمعملنا وه تسََّّمبدلنا ,تولن َّا وه تمََّّو عنََّّا ,أيرظنََّّا أنرََّّذنا ,ر
زدنا علما ,يا ر علمنا ديننا ,يا ر اسمعملنا ف الَّدعوة إليَّ  ,يَّا ر اةَّدنا واةَّد بنَّا  ,وا علنَّا سَّببا لمَّن اةمَّدى,
يا ر أيرظنا وأيرظ بنا أمة محمد يا ر  ,يا ر اةد غير المسلمين كما ةدي المسلمين ,يا أرحم الراحمين,
يََّّا ر ه تجعََّّل فَّ قلوبنََّّا إه  ,وه تجعََّّل ةمنََّّا إه ر ََّّا  ,وه تجعََّّل رغبمنََّّا إه إليَّ  ,وه تجعََّّل توكلنََّّا إه عليَّ ,
برحممَّ يََّّا أرحََّّم الَّراحمين ,أقََّّو قََّّول ةََّّذا وأسََّّمغفر اهلل لَّ ولكََّّم ,سََّّبحان اللهََّّم وبحمََّّد  ,أشََّّهد أن ه إلََّّه إه
أن  ,أسمغفر وأتو إلي  ,و زاكم اهلل خيرا.
تم بحمد اهلل
شاةدوا الدرس للنشر على الن ف قسم تفريه الدروس تفضلوا ةنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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