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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمدد هلل وكىددا والصددالس والسددالم علددا عندادط الد ي ا د ىا ،الحمددد هلل حمدددا كثيدرا طيندا مناركدا فيدده ريددر مكىددو و
مكىور و مودع و مستغنا عنه ربنا ،ثم أما بعد:
منظددر مايتنسدداش أبدددا يددا جماعددة منظددر واحددد راكددب عربيددة بددو م ف ددة 7أو عربيددة ددو  081أي عربيددة م د العربيددات
الىخمة وقاعد فو العربية باشا وييجو واحد يقعدد يلمدع العربيدة ويقعدد ي دوق العربيدة ويقعدد يغسدا العربيدة ،وفدو اآخدر
ات ِع ْن َد الل ِه"
احننا يقوم ضارط علا زرار ..اإلزاز ينزل يديله جنيه وي لع يكما وي لع يركبُ " ،ه ْم َد َر َج ٌ
آل عمران 061:نحان اهلل العظيم.
فو الدنيا كا حاجة درجات

ِ
رخدرسُ أَ ْكنددر َدرج َ
ض ُده ْم َعلَدا بَد ْع َ
دات"
ربنا بيقول لك قف ،ربنا قال لك المنظر دط مايعديش "انظُْر َك ْي َ
ف فَضلْنَا بَد ْع َ
دو َولَ َ َ ُ َ َ
اإل ددرا  10:يددا جماع دة فددو الدددنيا كددا حاجددة درجددات ..الموبددايالت درجددات ،العربيددات درجددات ،النيددوت درجددات،
الجمال درجات ،ال كا درجات ك لك اآخرس كا حاجة فيها درجات..

دات ِع ْند َد
درس الليلة خ ير جدا ،درس الليلة يقاظ فو نق ة خ يرس جدا نق ة ال موح األخروي يا جماعةُ " ،ه ْدم َد َر َج ٌ
الل ِده" الىدارق انظدر كيددف فضدلنا الىدرق مدا بددي أجمدا ملكدة جمدال فددو العدالم ومدا بدي واحدددس َجدت و دط أفريقيدا يعنددو

مدافيش أي َم ْلمددل للجمددال ،الىددرق مددا بدي أاكددا واحددد فددو العددالم وواحددد ماعنددوش عقددا أ ددال فددو مستىددىا أمددرا
ِ
َ
ات وأَ ْكندر تَد ْى ِ
ضيا" اإل را 10:
عقلية َ
"ولَرخ َرسُ أَ ْكنَد ُر َد َر َج َ َ ُ
أكنر تىضيا ما بي أها الجنة والنار ،أل ما بي أها الجنة وبعضهم كمان يا جماعة.
احنا ليه فو الدنيا طموحي وفو اآخرس زاهدي ؟

يا شناب لو أنا جيت دلوقت عرضت عليك وظيىة خمس اعات فو اليوم بألىي جنيده فدو الىدهر موافد علدا طدول
علا طول ..طب لو نتك شهر وجيت عرضت عليك وظيىة  01اعات فو اليوم بخمس آ ف جنيه فو الىهر
مواف يا ابنو ،نت كدط هتتعب أكتر! مواف يا ابنو ،نت هتتنهدل فيها! مواف  ،طيب مواف ليه؟ ألنو هاخد أكتر
يا جماعة احنا ليه فو الدنيا طموحي وفو اآخرس زاهدي ؟ ليه فو الدنيا عاوزي نزيد وفو اآخرس مش عاوزي نزيد؟
هم درجات عند هللا من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران 061:
" ُه ْم َد َر َج ٌ
منزلتك عند ربنا علا حسب حال قلنك
كلنددا قاعدددي دلوقددت أنددا وانددتم قاعدددي أنددا ب دأتكلم وانددتم بتسددمعونو ،ربنددا يعلددم قلوبنددا كلهددا وشددايىها وم ل دع عليهددا،
نحانه وتعالا وكلنا متقسمي درجات عند ربنا علا حسب أحوال قلوبنا ،يا ترى ندت فدو أنهدا درجدة؟ درجات،كدا
حاجة درجات ،علا الميزان الناس درجات عند الميزان..
المىهد الدنيوي
تخيلدوا يدا شددناب لدو احنددا و دلنا لن ولددة عالميدة فددو الكدرس ومدادام تخيلنددا تخيلدوا نهددا كدأس العددالم -يدا دديدي مدرس مد
نىسنا -وتخيلدوا مدادام خيدال بخيدال نندا و دلنا النهدايو ومدادام خيدال بخيدال بقدا بنالعدب النرازيدا ويدا ديدي مدا دام
رحنا احنا اتعادلنا ىر ىر..
يا الم هنلعب بالنتيات مع برازيا فدو نهدايو كدأس العدالم يدا شدناب دط كدان الىدناب يموتدوا فيهدا ،المهدم هنلعدب فدو
نهايو كأس العالم مع النرازيا بالنتيات تخيا معانا ،عايزك تراقب معايا المىهد دط دلوقت..
الىري د اللعيددب بتاعنددا داخددا ،داخددا ،داخددا هدديحط الجددون أه ده الحمددد هلل حددط الجددون األو نددو بددس ا ددتنا لسدده
م دات منش برضدده ،م دات منوش م د أولهددا ،الالعددب النرازيلددو داخددا ،داخددا ،داخددا ح هددا يدداط معلددش ن شددا اهلل ربنددا
يكرمك بعد كدط اللعيب بتاعنا داخا ،داخا وكله منرق وكله واقف وكله متوقف داخدا ضديعها يداط ينددأ اللعيدب يحدط
يديه علا را ه ويندأ الجمهور يقف ويندأ المدرب ياكا فو ضوافرط بقا ويندأ يقل ..
اللعيب النرازيلو داخا ،داخا ،داخا ح ها يندأ الناس بقا دط بقا خ ر حقيقو دي بقت مىكلة كنيدرس بعدد كددط
داخا اللعيب بتاعنا داخا ،داخا
أندا شددايف الىدناب دلوقددت خدداله هيمدوت ،مددش قددادر ،عدايز يح هددا يددا ابندو عايزنددا نكسددب النرازيدا انتددو اتجننتددوا؟!
ضدديعها طنع دا وقددام داخددا اللعيددب النرازيلددو حاط هددا ،أي دوط أنددا عددايزك شددىت الموقددف دط بيوقددف قلوبنددا ازاي؟ بيوقددف
قلوبنا ودط فو الدنيا أهه.
المىهد األخروي
المنظددر دط زي الصدراة كىددة حسددنات وكىددة ددي ات ممكد حسددنة حسددنة اتح ددت الحمددد هلل ،ددي ة ددي ة اتح ددت يدداط
رجعت تانو حسنة هتتحط أهه يا خسارس طلع كان فيها فعدا ريدا ماكدانتش لوجده اهلل راحدت حسدنة دي ة دي ة تخيلدوا
يا جماعة فيده نداس حسدنة ورا حسدنة ورا حسدنة كىدة الحسدنات مد بددري طَندة وفيده نداس دي ة ورا دي ة ورا دي ة وفيده
ناس حسنة ي ة حسنة ي ة زي النالنتيات بتاعة النهايو كدط بس الموقف دط مصيري يا جماعة ،هم درجات..

نت عايز تنقا أي درجة علا الصراة؟ عايزس تنقو أي درجة علا الصراة؟ عايز قلنك يقف علا الصراة؟ عايز
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قلنك يتخلع علا الصراة؟ و عايز تنقا م م م أولها؟
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران 061:درجات علا الصراة.
" ُه ْم َد َر َج ٌ
بعد ما اتكلمندا علدا درجدات الميدزان درجدات الصدراة ،الصدراة يدا جماعدة دط موقدف رهيدب الصدراة دط موقدف مهمدا
لمدا نيجدو فدو الموقدف دط تخيدا

تخيلناط العنور الرهيب م علا الصراة دط عنور يتخيله عقا و يتخيله أحد

نددك نددت داخددا دلوقددت داخددا علددا الصدراة لددو شددىت أحددب الندداس ليددك بيقددع مد علددا الصدراة فددو جهددنم مددش
هتنص له مش هتنصو له مش هتقدر دي المرحلة قنا األخيرس فو يوم القيامة كله.
الخيال الحقيقا ال ي مىر منه
وتخيددا ندت تحتددك جهددنم دلوقددت بكددا عمقهددا بتددنص مد تحددت وانددت مرعددوب ،تخيددا عمد الحجددر أعلددا بددر فددو
العالم الحجر يسقط م عليه فو أد يه؟ ثوانو الحجر بيسقط فو جهنم نعي

دنة علدا مدا نو دا للقداع وتخيدا ن

الحجر دط تقيا جدا نت خىيف جدا هتقعد كام نة علا ما تو ا للقاع والعياا باهلل ربنا يعافينا.
نت داخدا واندت مرعدوب ندك ندت تقدع ،مرعدوب وبتدنص ،مرعدوب و دامع دوت تغديف وزفيدر جهدنم و دامع دوت
التغيف والزفير و امع أ وات المع بي مد تحتدك وشدايف األجسداد اللدو جدز منهدا فدو جهدنم وجدز منهدا بدرط واندت
كنددت لسدده داخددا م د موقددف رهيددب أ ددال قنددا الص دراة ،موق دف المىددركي والنصددارى واليهددود وهددم بيقولددوا نريددد أن
تسددقينا فتعددر

لهددم النددار كأنهددا دراب يح ددب بعضددها بعضدا يحسددنوها ميدده يجددروا عليهددا يقعددوا فددو النددار وانددت ددامع

راخهم والمنافقي وهم ينادونهم ..
ِ
ِ
سور" الحديد 01 :
س ِم نُّوِرُك ْم" "فَ ُ
ض ِر َ
ب بَد ْيدنَد ُهم ب ُ
"أَلَ ْم نَ ُك م َع ُك ْم" الحديد" 01:انظُُرونَا نَد ْقتَن ْ
نددت لسدده طددالع دراي المىددركي و دراي المنددافقي فددو ودانددك وانددت جدداي تعدددي م د علددا الص دراة وجدداي تعدددي
وبتنص علا المنظر اللو قدامك لقيت هم درجات ودرجات ودرجات عند اهلل لقيت علا الصراة
نماا علا الصراة ..نت مي فيهم؟
أنا يا جماعة أندا لغايدة دلوقدت ع ِ
دادد حدوالو  01نمدوا مختلدف علدا الصدراة 01نمدوا ندت مدي فديهم؟ ندت مدي
فيهم؟ نت أي درجة فيهم؟
لقيددت في ده خ دداطيف علددا الص دراة ،خ دداطيف الل دو قلددوبهم اتخ ىددت بالىددنهات فددو الدددنيا ،شددناب النددالتوك اللددو
بيدخلوا علا رومز النصارى ،الىناب بتوع عنددس الىدي ان ،الىدناب اللدو انضدموا للمعسدكر العلمدانو كدا دط علدا أد
ما الخ اطيف أنواع علا حسب نوع الىنهة وعلا أد ما الىنهة رر ت فو قلب الىاب علا أد مدا الخ داف ردارس
فو جسمه..
وفيه كالليب يا جماعة للو الىهوات اتكالنت علا قلدوبهم وحاوطدت بقلدوبهم ،كالليدب مخصو دة لنتدوع المخددرات
والكيميددا وكالليددب مخصو دة لنتددوع المددال الحددرام وكالليددب مخصو دة لنتددوع النسددا وفتنددة النسددا والنظددر للنسددا
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س دك
وا خددتالة وكددا كلددوب علددا حسددب مددا الىددهوس دي دخلددت فددو القلددب علددا أد مددا بيغددرس ..وبعددد كدددط في ده َح َ
سك دط اللدو هدو الىدوك علدا حسدب الد نوب اللدو اندوبهم كتيدرس الحسدك دط بيمسدك فديهم علدا الصدراة ،تخيدا
َح َ
تالقدو فيده ندداس الصدراة دط ر دم بيددانو للدو ندت كنددت بتعملده فدو الدددنيا الصدراة دط بدالظنط كددا حاجدة عملتيهدا علددا
الصراة فو الدنيا هتحصا لك علا الصراة فو اآخرس بالظنط.
 -0فيده ندداس بتقددوم وتقددع وتقددوم وتقددع دول اللددو كددانوا فددو الدددنيا بيقومددوا ويقعددوا اللدو فددو الدددنيا كددانوا واخدددينها شددوية
قومة وشوية وقعة ،شوية ييجوا وشوية يرجعوا.
 -1وفيده ندداس قاعدددس تزحددف ،بتزحددف علددا الصدراة خايىدة تقددع اللدو كددان لربنددا واخدددها زحددف زي السدلحىة وللدددنيا
بيجري زي ال يارس.
 -1وفيده ندداس بتتجددر جددر حتددا يمددر آخددرهم يسددحب ددحنا بيتجرجددر عىددان ينجددو ،بيتجرجددر دط اللدو كدانوا أ ددحابه
بيجرجروا فو الدي يا عم تعال كان م لع روحهم ،كان بييجو لربنا بالعافية ،بالعافية بعد ما عىرس يىوتوا عليده وعىدرس
يكلموط.
 -1وفي ده ندداس يددا جماعددة بي لددع لسددان لهددب ياخدددها ويوقعهددا وكددا دط وقدددامك لسددان لهددب؟! آط دول الل دو عملددوا
المصايب بقا ،فيه ألسنة لهب مخصو ة لنتاع الزنا ،ألسنة لهب مخصو ة لنتاع الربا ،ألسنة لهب مخصو دة لنتدوع
الزنا العرفو ،ألسنة لهب مخصو ة لنتوع الخمرس والعياا باهلل ألسنة لهب.
 -5وفيه ناس بتق ع ،مابتكملش ،بتقدوم واقعدة ،طيدب بتقدع ليده؟ ألنده فدو الددنيا ق دع؛ ألنده فدو الددنيا مداكملش طريد
ربنا؛ ألنه فو الدنيا مارضاش يكما َجت فتنة وّ َجت معصية م معا و زمان ،رجعته تانو بعد رمضان علا طول.
 -6وفيه نداس بتُكدب علدا مناخيرهدا فدو الندار يكندوا علدا منداخيرهم دط اللدو مددب اللدو كدان لسدانه مددب ،اللدو كدان
لسانه بيىتم ولسانه بيغتاب ولسانه بيقول أي كلمة فو أي حاجة ،دط لسانه دبُّه فو جهنم والعياا باهلل.

سدك علدا مخلددط علدا يقدوم ،علددا
 -7وفيده نداس يدا جماعددة مخل دة دط علدا دط علددا دط خ داف علدا َكلدوب علددا َح َ
يقع ،علا يزحف ،علا يتسحب.

 -8وفيه ناس تانية يا جماعة ياط أنوار نورط زي النرق.
 -9وفيه نورهم زي الىمس.
 -01وفيه نورهم زي ابع رجليه الصغير.
 -00وفيه بينور وي ىو -زي الكوتىو بتاع األطىال كدط -كا واحد علا أد الندور بتاعده وكدا واحدد درعته علدا أد
رعتك فو الدنيا للتوبة ،علا أد رعتك دلوقت لما بتسمع الكالم دط للمنادرس لا ال اعة ،علدا أد الندور اللدو كدان
فو قلنك نور اإليمان اللو ِ
نت حصلتيه م القرآن والعنادس.

 -01يددا جماعددة فيدده ندداس بيعدددوا الص دراة مددع ر ددول اهلل  -ددلا اهلل عليدده و ددلم -فددي ؟ "يَد ْدو َم َ يُ ْخ د ِزي اللددهُ الننِددو
ِ
آمنُوا َم َعهُ" التحريمَ " 8:م َعهُ" كانوا معاط فو الدنيا فنقوا معاط يوم القيامة حتا علا الصراة..
َوال ي َ َ
ورُه ْم يَ ْس َعا بَد ْي َ أَيْ ِدي ِه ْم َوبِأَيْ َمانِ ِه ْم" التحريم 8:اهلل أكنر ،تعدي مع حنيب اهلل علا الصراة دط يه األمان دط!
"نُ ُ
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اهم َعلَا َم َكانَتِ ِه ْم" يس 67 :بعد كدط هيعملوا يه؟
"ولَ ْو نَ َ
س ْخنَ ُ
 -01وفيه ناس تانية بتتمسخ علا الصراة َ
ىا لَ َم َ
"فَما ا ْ تَ َاعُوا م ِ
ضيًّا َوَ يَد ْرِجعُو َن" يس  67:انتهت هيقعوا فو جهنم.
ُ
َ
 -01وفيدده ندداس الل دو خدددعوا ربنددا الل دو كانددت بتضددحك علددا ربنددا ،الل دو كددان بيسددمو الربددا فوايددد بنددوك ،الل دو كانددت
بتسمو التنر وا ختالة والحب حرية شخصية! دط ياخد النور بتاعه علا الصراة يدخا فرحان النور ي ىو يقع فدو
جهنم والعياا باهلل.
هنعما يه فو ا متحان الرهيب دط؟
يا ترى يا بنات! يا ترى يا بنات! يا ترى يا بنات ثانوي! يا ترى المتنرجة هتعما يه علا الصراة؟! ،يا تدرى اللدو أكدا
ربا هيعما يه علا الصراة؟ ،يا ترى اللو عاشت قصة حب ت ني هتعما يده علدا الصدراة؟ ،يدا تدرى يدا جماعدة
دات ِعن د َد اللّد ِده" آل
كلنددا هنعمددا يدده علددا الص دراة؟ ع دايزكم تىكددروا يددا شددناب ،عددايزكم تىكددروا م د دلوقددت " ُهد ْدم َد َر َجد ٌ
عمدران 061 :ند ِ
دت هتنقدو أنهدو نددوع؟ ،نددت هتنقددا أنهدو نددوع؟ هتعدددي مددع النندو وّ هتقددع وّ لسددان لهددب هياخدددك

و خ دداطيف و كالليددب؟ آخرتهددا يدده؟ وّ هتعدددي زي ال لقددة زي النددرق يددا جماعددة نعمددا يدده؟ هنعمددا يدده ف دو
ا متحان الرهيب دط؟ هنعما يه؟
كا حاجة عملتيها فو راة الددنيا هتتعمدا في ِ
دك فدو دراة اآخدرس ،كدا حاجدة عملتهدا علدا دراة الددنيا هتحصدا
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران061 :
"ه ْم َد َر َج ٌ
لك علا راة اآخرس أن يتوب اهلل ُ
حنا مش مصدقي وّ يه؟
درجات عند الموت ،حتا عند المدوت يدا جماعدة درجدات عندد خدرو الدروح ،ربندا دنحانه وتعدالا بيقدول" :والنا ِز َع ِ
دات
َ

رَ ْرقا" النازعات0:

ربنا بيقسم ،ربنا بيقسم ليه؟ هو الواحدد بيقسدم ليده؟ لمدا يكدون فيده حدد بيسدمع مدش مصددق ،هدو حندا مدش مصددقي

و يدده؟ مددش مصددقي ن فيدده جنددة؟ مددش مصدددقي ن فيدده نددار؟ مصدددقي بأمددارس يدده؟ بأمددارس ددالس الىجددر اللدو بتددروح
مننا وّ بأمارس الس الجمعة اللو الىناب بينزل بسجادس الصالس علا كتىده يقدف واإلمدام بيخ دب يتكلمدوا مدع بعدو
ولما اإلمام يخلص خ نة يدخا يصلو جوط؟ بأمارس يه؟ بأمارس يه مصدقي ؟
عددايز تقنعنددا نددك مصدددق ولسده ما ددك ددجارس فدو يددديك وفدداطر عليهددا؟ مصدددق زاي؟ عددايزس تقنعيندو نددك مصدددقة
ومانتيش مجتهدس فو الدي والدعوس وطلب العلدم؟ اللدو مصددق دط مابيندامش ،اللدو مصددق دط مدابين لش جهدد لربندا
و عنادس لربنا و طاعة لربنا نحانه وتعالا.
يا ترى هنىوف مي فيهم؟
ات رَرقا" النازعات 0:الماليكة اللو بتغدرق فدو ندزع الدروح" ،والن ِ
اشد َ ِ
"والنا ِز َع ِ
ات نَ ْىد ا" النازعدات  1:الماليكدة اللدو
ْ
َ
َ
بتخددر روح المد مني بسددهولة بقددا مددش روح الىدداجري بتاعدة اآيددة األو نيددة ،يعندو يدده؟ يعندو فيدده نددوعي فدو الماليكددة
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نت ُشىتهم و تعرفهم بس فو يوم م األيام واحد م ا تني هيندزل لدك يقدنو روحدك فيده ندوعي مد الماليكدة
ِ
نت ُشىتيهم و تعدرفيهم بدس فيده يدوم مد األيدام ندوع مد ا تندي هيتسدلم ا دمك وعمدرك بالثانيدة ومكاندك وهيندزل

عىددان ي لددع بالمهمددة بتاعتدده فدو نددوعي مد الماليكددة نددتم ُشدىتوهم و تعرفددوهم بددس فدو يددوم مد األيددام هنالقدديهم
قدامنا ،هنالقو نوع م ا تني قدامنا عىان ياخدوا أرواحنا لا اهلل نحانه وتعالا.

خرو روح الىاجر
"والنا ِز َعد ِ
دات رَ ْرق دا" النازعددات 0:الماليكددة اللددو بتغددرق فددو نددزع روح الىدداجر لمددا روحدده بتتىددرق ف دو جسددمه م د الرعددب
َ
بتتندزع مد كددا حتدة ،روحدده ما دكة فدو جسدمه مددش عدايزس تت لدع ،بتحددب الددنيا ،دط السددنب فدو عد اب المدوت أ ددال
أكتدر ندداس بيىددوفوا المددوت يددا جماعددة األطنددا منظددر المحتضدر ،منظددر المحتضددر منظددر رهيددب رهيددب وهددو نددايم وقاعددد
يقددول آآط ب ندو آآط دددري آآط نىسدو تندددأ تددتكلم معدداط وهددو أ ددال مددش بيقددول آط هددو مددش داري شددوية ويددروح فدو
رينوبة ،نت مش عارف األلم زاد وّ قا شوية ويندأ ياخد نىسه ب و أوي أوي الروح بتت لدع ويمدوت ،ا حتضدار يدا
جماعدة ،ألدم ا حتضددار ،ألدم المدوت دط أنددا لدو بدأنزع لددك ضدرس مد ريددر بدن هينقدا يدده؟ أُّمدال ندزع الددروح! دط أندا لددو
بأنزع لك ضافر م رير بن ! أُّمال نزع الروح؟

دط لو حد بينزع جلد واحد م رير بن بيقولوا بيسلخه أُّمال نزع الروح! أُّمال نزع الروح م كا عرق وعصب!.

خرو روح الم م
"والن ِ
اش َ ِ
ات نَ ْىد ا" النازعدات 1 :دط بقدا الماليكدة اللدو فدو ثانيدة بتخدر روح المد م ديدنا بدراهيم عندد المدوت -
َ
عليه الصالس والسالم -الماليكة أع توط ريحانة فىمها فخرجت فيها روحه؟ يا يدى اهلل أكنر يعنو ألدم المدوت عندد
الناس بالنسنة لسيدنا براهيم شمة ريحانة ،شوفوا ربنا بيحب العند الصالل زاي ،يا جماعدة يدا اخوانندا ندت واحدد مد
ا تني دول هو ما بي الدرجتي دول فو درجات كتيرس َ
جدا نت أنها درجة م ا تني نت
"تَدتَدنَدز ُل َعلَْي ِه ُم ال َْم َاليِ َكةُ أَ تَ َخافُوا َوَ تَ ْح َزنُوا" فصلت11:
ِ ِ ِ
ت والْمريِ َكةُ با ِ ُواْ أَي ِدي ِهم أَ ْخ ِرجواْ أَن ُىس ُكم الْيدوم تُ ْجزو َن َعد َ اب الْه ِ
ِ
ِ
دون"
َ ُ
َ ُ َْ َ َْ
ْ ْ ُ
َ
"ولَ ْو تَد َرى ِا الظال ُمو َن فو رَ َم َرات ال َْم ْو َ َ
وّ َ
األنعام  91:نت مي فو ا تني ؟ ِ
دات ِعند َد اللّ ِده" آل عمدران:
"ه ْدم َد َر َج ٌ
نت مي فو ا تندي يدا جماعدة عدايزي نىدوق ُ
 061نت اللو بتحدد م دلوقت درجتك ،ن ِ
دت اللدو بتحدددي درجتدك يدا تدرى درجاتندا أد يده يداترى حندا مدي فدو
ا تنددي ؟ ربنددا بيقددول لك دم ف دو أول ددورس النازعددات م د أول لحظددة ف دو اآخددرس المعاملددة بتىددرق علددا حسددب ال اعددة
ات ِعن َد الل ِّه " آل عمران061 :
والمعصية " ُه ْم َد َر َج ٌ
افرش قنرك م دلوقت
افرش دو قنددرك م د دلوقددت ،زي الل دو ددافر السددعودية ينعددت ألبددوط اشددتري حتددة أر  ،أل ارم دو األ دداس ،أل عل دو ،أل
افرشها ،أل ادهنها ،أل اعما جنينة قدامها ..قاعد يىرش م دلوقت ،يروح يالقيها قصر افرشو م دلوقدت ..ديامك
هم درجات عند هللا من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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نت فرشتيه أفخم موبيليا م الجندة ،أفخدم عىدش اكدرك هلل كأندك ن ِ
نت بنيتو القصر قيامك كأنك ِ
كأنك ِ
دت ح يتدا
األنتيكات والستاير والنجف ،خوفك م اهلل وحنك وشغلك فو الدعوس خاله بقا النلكونة بقا والمناظر ال نيعية
تروحو تالقيها قصر.
الواحدد لمددا بيقعدد مددع اإلخددوس اللدو بيغسدلوا أمدوات بيسددمع قصددص رهيندة عد حسد الخاتمددة عد الندور اللدو بيىددوفوط
واحد بيقول لو أنا بأدخا بأكىف الغ ا ع وش الميت األوضدة ندورت ،واحدد بيقدول ندزل مدع الميدت القندر بيكىدف
ع وشه بعد ما نزل القنر لقا القنر كله نور كأن مصدناح متندور ،واحدد تدانو يقدول أندا كندت داخدا أوضدة تحدت السدلم
ضلمة وشه منورها مش محتاجي أ ال لمنة تنور نحان اهلل العظيم..
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران061 :
"ه ْم َد َر َج ٌ
يا شناب افرشوا قنوركم م دلوقت يا شناب ُ
ا تقنال فو الجنة
هم درجات حتا فو الجنة دخول الجنة أي رييس دولة لمدا بيسدافر مد دولدة لدولدة بيندزل فدو طيدارس وهدو ندازل يالقدو
األر

مىروشة جاجيد و ىي كنار الزوار مسدتنيينه والدوزرا وبنتدي ب دوقي مدش عدارف يده وفرقدة يده قاعددس تعدزف

السالم اإليه وينزل بقدا ريديس دولدة بقدا بينقدا معداط  011واحدد وّ  051واحدد ،فدو معداط هدا كدا واحدد مدنهم لمدا

بينددزل بيعملددوا لده نىددس ا ددتقنال؟ أل ..تحيددات عددابرس بقددا أهددو فيدده ندداس علددا بدداب الجنددة بتسددتقنا ا ددتقنال الملددوك
ا تقنال الملوك العظما وناس يعنو ماشو جميا ا تقنال جميا ولك مش زي الملوك أبدا يدا جماعدة حندا عدايزي
أو مددش زي الملددوك اللددو أعلددو مددنهم يددا جماعددة عددايزي ننقددا أعلددا ا ددتقنال فدو الجنددة ا ددتقنال الجنددة نىسدده درجددات
"و ِ دي َ الد ِ ي َ اتد َق ْدوا"
ْجنةُ أُ ْزلَِى ْ
"وِاَا ال َ
ت" التكوير 01:الجنة بتقرب م الناس وفيه ناس تانية َ
السوق للجنة ربنا بيقول َ
الزمر  71:فيه ناس بتروح لها وفيه ناس الجنة هو اللو بتجيلها.
الجنة درجات ..عايز تنقا فو أي درجة؟
يا اخواننا الجنة كا حاجة فيها م جوط درجات حورها وجمالهم درجات ،قصورها درجات ،أنهارهدا درجدات ،أطناقهدا
وطعامها وشرابها وأشجارها والنظر كله درجات يا جماعة ،كا حاجة فدو الجندة درجدات ،عىدان كددط الجندة عاملدة زي
طيارات كا طيارس هتروح بلد مثال م بالد الدنيا جمالها رير التانو ،ممك بلدد أعلدا ،ممكد بلدد أقدا و ندت حسدب
ت د كرتك هتركددب ف دو ال يددارس الل دو رايحددة حسددب قيمددة ت د كرتك ،حسددب قيمددة عملددك يددا مددا تركددب طيددارس الىددردوس
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران061 :
"ه ْم َد َر َج ٌ
األعلا يا ما تركب طيارس أقا حسب القيمة بتاعتك ُ
يا جماعة ..يا اخواننا دط حنا عىان نهرب شناب كندرية لما بيقدارن مدا بدي المنددرس ومدا بدي العجمدو بيىدتغلوا أد
يه عىان ي لعدوا؟ شدناب القداهرس لمدا بيقدارن مدا بدي أر

الجولدف ودار السدالم بيىدتغا أد يده عىدان ي لدع؟ شدناب

المنصورس لما بيقارن ما بي المىداية ومدابي أى من قدة فقيدرس بيعملدوا أد يده عىدان ي لعدوا؟ حندا لمدا ُشدىنا المقارندة مدا

بي طنقات الدنيا قتلنا نىسنا عىان الدنيا ،طيب فو اآخرس؟!
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الىرق بي الجنة والنار

ض ِري َع" الغاشية6:
ام ِ ِم ْ َ
س لَ ُه ْم طَ َع ٌ
المقارنة الرهينة فو الجنة ،فو طعام الجنة ،طعام النار "لَْي َ
طعام الجنة " َوفَاكِ َه َة مما يَدتَ َخيد ُرو َن َولَ ْح ِم طَْي َر مما يَ ْىتَد ُهو َن" الواقعة 11:10
شراب النار "ويس َقا ِم ما ِد َ
اد يُ ِسيغُه" براهيم06:
يد يَدتَ َجرعُهُ َو َ يَ َك ُ
َ
َُ ْ
شراب الجنة نحان اهلل العظيم "يس َقون ِم رِحي َ مخت َ
وم" الم ىىي 15:
ُْ َْ
ُْ
مساك النار "ِند َها َعلَْي ِهم ُّم ْ َ َدسٌ فِو َع َم َد ُّم َمد َدسَ" الهمزس  9 :8حنس انىرادي
مساك الجنة شوفوا بقا قصور الجنة يا جماعة وأو افها اللو ماتتحصيش
ب ِم فَدو ِق رُؤو ِ ِهم ال ِ
يم" الح 09:
ص ُّ
لنس النار "قُ َع ْ
ت لَ ُه ْم ثِيَ ٌ
اب م نا َر يُ َ
ُ َ
ْ ُ
ْحم ُ
"ولِنَا ُ ُه ْم فِ َيها َح ِر ٌير" فاطر 11:
لنس الجنة َ
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران061 :
"ه ْم َد َر َج ٌ
يا جماعة احنا عاوزي نىوق ُ
هم درجات ،كا حاجة فو اآخرس درجات ِ
نت عاوزس أنهو درجة؟ نت عاوز أنهدو درجدة؟ عداوز تتعامدا أنهدو معاملدة؟
حب ربنا درجات ،التضحية درجات ،الىدايية درجات ،الحماس لنصدرس الددي درجدات ،السدخونية فدو الددي وا لتدزام
والن ولة درجات ،اليهود ربنا قال لهم ادبحوا بقرس مارضوش ،يدنا براهيم ربنا قال له ادبل ابنك حط السكينة علدا
رقنته ،درجات يا جماعة ..درجات.
يا ترى نت أي واحد م دول؟!
النندو -عليدده الصددالس والسددالم -كددان قاعددد والقاعدددس بتاعددة النندو مليانددة ندداس ،جدده تالتددة واحددد قددال أنددا عدداوز ابقددا فدو
الصف األول ،أنا عايز أبقا أقرب واحد للننو -عليه الصالس والسالم -قعد يدور لغاية ما لقا مكان قريب مد النندو
عليه الصالس والسالم -وقعد فيه.التانو قال أنا عايز أقعد ،أقعد فو أي مكان وخاله أقعد فو اآخر ،أقعد فو األول مش فارقدة ،المهدم ن أندا و دط
حنة اإليمان..

التالددت بَدص كدددط! القاعدددس دي زحمدة والدددنيا حددر وهدأق ِرف نىسدو ليدده؟ أ ددتغىر اهلل العظدديم أنددا هأتعددب نىسددو ليدده؟ أنددا

هأمىو عىان الحر طنعا والعرق والننو -عليه الصالس والسالم -حنيب قلوبنا موجود أبقا أجيله فو أي وقت..

الننو -عليه الصالس والسالم -ماعدهاش "أ أخنركم ع النىر الثالثة؟ أما أحدهم فدأوى لدا اهلل فدهواط اهلل" األول أل
أنا عايز ابقا م الصف األول ،أنا عاوز ابقا م الصف األول فو الدي  ،ماحدش يع لنو ع الصف األول أبدا..
"وأما اآخر فا تحيا فا تحيا اهلل منه" خدوا بالكم يا جماعة ،التالتة دول كا واحد مننا واحد م التالتة دول!..
التانو اللو هو عاوز ينقا موجود فو الدي مش مهم بقا اب مش اب  ،مجتهد ،عادي المهم نه موجود..
"وأما اآخر فأعر

فأعر

اهلل عنه" حيل النخاري مارضاش يسمع ،عداوز ديد تيدك أواي ،عداوز ديد علدا مزاجده

عاوز دي ماحدش يقول له فيه يب اللو نت بتعصو بيه و يب الحاجات اللو بتع لك ع ربنا ،عايز دي علا
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اهلل عنه.

المعاملة مع ربنا نحانه وتعالا درجات
يا شناب ..يا شناب "وم تقرب منو شنرا تقربت منه اراعا وم تقرب منو اراعا تقربت منه باعا" ححه األلنانو
ربنا مابيعاملش اللو بيقدم شنر زي اللو بيقدم اراع ،ربنا مابيعاملش اللو قدم خ وس واحدس زي اللو قدم لربنا أكتر،
زي اللو أتانو يمىو زي اللو جه لربنا ومافيش حاجة ع لته ع ربنا ،ربنا مابيعاملش دط زي دط أبدا..
اوعددا ..اوع دا ينقددا جددواك لس ده ارس طاقددة وم دا تددديهاش لربنددا ..اوعددا ينقددا عندددك لس ده ثانيددة ف دو عمددرك وم دا تددديهاش
لربنا ..اوعا ينقا لسه عندك مليم فو مالك وما تديهوش لربنا ..اوعوا يا جماعة ،ادوا لربنا كا حاجة.
عاوزي ننقا مليارديرات م مليدارديرات اآخدرس ،لمدا تيجدو فدو الجندة تمىدو كددط واحدد يقدول شدايف فدالن يدا عدم دط
ملتو مليونير يا عم! ،دط عندط قصر فو كدا حتدة فدو الجندة وفدو كدا ندوع مد أندواع الجندة وفدو كدا درجدة مد درجدات
الجنة.
ننقا مليارديرات يدا شدناب مانضديعش وقدت يدا شدناب ،يدا شدناب دط لدو قاعدد معداكم دلوقدت فدو محاضدرس بندتكلم عد
الدنيا وع درجات الدنيا هتخرجوا هنقتا نىسنا عىان نىتغا ونجيب فلوس وننقا فو أعلا درجة..
ينقا علا في يا شناب؟
علا الدي  ..علا الدي نجيب أعلا أعلا حسنات مانضيعش لحظة
يدا شدناب دط الر دول  -دلا اهلل عليده و دلم -دل عنده أنده قدال "مدا مد

داعة تمدر بداب آدم لدم يد كر اهلل فيهدا

حسر عليها يوم القيامة" حسنه األلنانو
يعنو فيه ندم فو الجنة وندم يوم القيامة؟ آط ..علا ال اعة لما تىوف الدرجات األعلا
يا جماعة عايزي ننقا مليارديرات عايزي ن لع علا وش الدنيا بقا ،عايزي نىوز بقا عايزي ن لع بقا ،عدايزي ننقدا
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران061 :
"ه ْم َد َر َج ٌ
أعلا درجةُ ..
فو اآخرس كا حاجة درجات
درجدات علددا الميدزان افتكددر دايمدا النهددايو ومصدر بتلعددب فدو النهددايو والنالنتيدات عىددان تعدرف الميدزان ارس منده ينقددا
شكلها يه! هم درجات علا الصراة يا ترى هننقا أي درجة؟ هم درجات اعة المدوت يدا تدرى "والنا ِز َع ِ
دات رَ ْرقدا"وّ
َ
"والن ِ
اش َ ِ
ات نَ ْى ا" النازعات1:0
َ
هم درجات فو الجنة ا تقنال الملوك والعظما وّ اللو بعد كدط ،هم درجات ما بي الجنة والنار
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران 061 :كلها درجات.
"ه ْم َد َر َج ٌ
ُ
افرش دو قنددرك م د اآن ،اجعلددا م د قنددرك جنددة ،اجعلددا م د قنددرك قصددر ،افرشددوا قنددوركم م د دلوقددت كددا عمددا ددالل
بتعملوط نتم بتىرشوا قنوركم تروحوا تالقوها جنة ،روضة عظيمة.
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اوعوا تنخدعوا بالستاير اللو علا جانب ال ري
ددتارس ملونددة بمن دو والىددي ان كاتددب عليهددا الحددب الجميددا وه دو وراهددا الزنددا والعيدداا بدداهلل ،و ددتارس فوشدديا جميلددة كدددط
كاروهددات وكاتددب عليهددا حريددة الدرأي والىكددر وهدو وراهددا الكىددر والعلمانيددة والعيدداا بدداهلل ،و ددتارس كاتددب عليهددا الىوايددد
واألرباح أرباح وهو الربا واللعنة والكىر والحرب م اهلل ور وله والعياا باهلل..
اوعددوا يددا جماعددة تنصددوا للسددتاير اللدو علددا جدداننو ال ريد  ،اجتهددد ،اوعددوا تنصددوا يددا شددناب ،ان لد  ،ان لد حنددا بقالنددا
وجهة ،حنا دلوقت عايزي ن لع م األوايا ،حنا دلوقت عدايزي ن لدع مد أوايدا الدفعدة ،أوايدا العدالم ،أوايدا الجندة
بإان اهلل ،يال يا شناب يال يا رجالة يال يا جماعة مش عايزي نضيع وقت أبدا أبدا..
أحد الىناب كان رأى ألحد اإلخوس الدعاس رؤية بيقول له أنا شىت ن أنا يوم القيامة وكأن أنا طداير علدا جنداح حاجدة
مش عارف هو يه! طيارس جناح طاير مش عارف هو يه؟
فنأقول لهم رايحي في ؟ قدالوا لدو ندت رايدل للنندو -عليده الصدالس والسدالم -فنيقدول لد ي الداعيدة دط بيقدول لده كأنده
م ددار -زي مددا قلددت لكددم كدددط طيددارات رايحددة لمقامددات الجنددة المختلىددة -بيقددول لدده  -ددنحان اهلل العظدديم -بيقددول
للداعية يعنو اللو بيحكو لده الرؤيدا بيقدول لده كندت ندت ريديس هد ا الم دار فالداعيدة ربندا يندارك فيده أحدد اإلخدوس اللدو
ربنا ينارك فيهم وينىع بيهم يا رب.
يعنو القضية يا جماعة يه؟ القضية ن الجنة درجات ،م ار يدا جماعدة ،يدوم القيامدة دط م دار ،هت يدر علدا أنهدو درجدة
ات ِعن َد الل ِّه" آل عمران061 :
"ه ْم َد َر َج ٌ
م درجات الجنة وّ والعياا باهلل علا أنهو دركة؟ ُ
ونو ِ دا الليدا بالنهدار فدو طاعدة ربندا ،يدا رب قلوبندا تتملدا طمدوح
عايزي يا شناب نجتهد ونجيب آخرنا فو طاعدة ربندا ْ

فو الدي وأما فو الدي وأما للدي وعىم فو المقامات العليا فو الجنة ،اللهدم ندا نسدألك الىدردوس األعلدا يدارب
يا رب..
يا شدناب دط الىدرق مدا بدي الىدردوس األعلدا وبداقو مقامدات الجندة زي الىدرق مدا بدي محمدد بد عندد اهلل عليده الصدالس
والسالم وعوام الناس ،تضيعوا النعيم دط ليه؟ ادعو معايا..
اللهم نا نسألك الىردوس األعلا ،اللهم نا نسألك الىردوس األعلا ،اللهم ندا نسدألك الىدردوس األعلدا ،اللهدم أزل
طهدر قلوبندا يدا رب أعظدم ت هيدر ،اللهددم
عندا دكرات المدوت ،اللهدم خد بنوا دينا ليدك أخد الكدرام عليدك ،اللهدم ّ
تجعا فدو قلوبندا ك و تجعدا همندا
ليك و تجعا توكلنا

رضداك و تجعدا همندا

رضداك و تجعدا ررنتدا

ليدك و تجعدا ررنتدا

عليك وام قلوبنا حنا لك ويقينا بك وثقة فيك وتوكال عليك و نابة و خناتا لك..

وام د قلوبنددا بمددا م د ت بدده قلددوب عنددادك السددابقي وارزقنددا ددحنة النن دو ف دو أعلددا جنددات النعدديم برحمتددك يددا أرحددم
الراحمي .
نحانك اللهم وبحمدك أشهد أن

له

أنت أ تغىرك وأتوب ليك.

وجزاكم اهلل خيرا.
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تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنىر علا النت فو قسم تىريغ الدروس تىضلوا ُهنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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