
 قصص طيبت وموعظت وعربة

 
الحمد هلل الذي عّز فارتفع , وذّل لعظمته كل شًء و خضع , الحمد هلل الذي خلك, فؤبدع ما 

خلك, ال تنفعه طاعة من أطاع , وال تضره معصٌة من فسك , خلك السموات واألرض رتمًا ثم 
سك , والممر إذا اتسك , وألسم لتركبّن فتك ما رتك سبحانه , ألسم هلالج لج بالشفك , واللٌل وما و

 طبمًا عن طبك , ثم لال :

 [ٕٓ]االنشماق:  }فََما لَُهْم اَل ٌُْإِمنُوَن{

و أصلًّ وأسلم على من بعثه ربً جّل فً عاله بالحك , وبالحك نطك , أفدٌه بؤبً و أمً علٌه 
 الصالة والسالم , أما بعد :

 أحبتً الفضالء :

 كم .الكل مشغول , وأنا أول

لو سؤلنا من الذي وضع فً جدوله و خّطط فً مخططه المستمبلً أنه بعد سنة أو سنتٌن أو بعد 
عشر سنوات أنه سٌمف ولفة جازمة مع نفسه ساعة كاملة ؟ ٌسؤل نفسه ماذا لدمتً لغد ؟ لوجدنا 

سٌؤتً أن هذه الخطة لٌست موجودة فً البرنامج أصاًل ! نمول إن شاء هللا  -وأولكم من ٌتكلم  -
ٌوم .. سٌؤتً ٌوم ! لكن لٌست عندنا الشجاعة أن نمول : ال ! غدًا .. , وٌوم غٍد سوف نبدأ 

الساعة العاشرة أو الحادي عشر وننظر فً أحوالنا , إلن هللا هلالج لج ٌمول بعد أعوذ باهلل من الشٌطان 
 الرجٌم :

َ َوْلتَْنظُ   [1ٔ]الحشر:  ْر نَْفٌس َما لَدََّمْت ِلغٍَد {}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اتَّمُوا اَّللَّ

 سبحان هللا ! عجٌب ! نتمًّ هللا و ننظر أًٌضا ! ثم إذا نظرت تجد تمصٌر , لال :

َ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن{ َ إِنَّ اَّللَّ  [1ٔ]الحشر:  }َواتَّمُوا اَّللَّ

ون وسوف نموت ولم تُمَض عجٌب هذا الكالم ! نتّمً وننظر ونتّمً ! ما رأٌكم بما أننا مشغول
بعض أو ُجّل مشاغلنا بعد .. فما رأٌكم اآلن فً هذِه المحاضرة وفً هذا اللماء نفّرغ أنفسنا 
للحساب ؟ نحاسب أنفسنا حساب لطٌف , نؤخذ رحلة لمدّة ثوانً "جولة فً مكة " لن نتكلم ! 

! سوف نمف عند الباب مجرد جولة , تعال وانظر إلى مكان الخٌاط ومحل الخٌاطة .. لن نتكلم 
وننظر , ستجد ذان الذي أتى ودخل الخٌاط وٌزمجر وٌحاد وتمذف عٌنٌه الشرر ثم جاء بالثٌاب 

 ٖالثالثة معه ثم ٌمول لـصاحب الخٌاط : أأنت عدبم الفهم ؟ لد للت لن "ضع تحت الكعب )
لدٌه مبدأ ٌدافع  إنش (" !! انظر اآلن .. لدٌه مبدأ .. اآلن لن نتكلم هو ٕإنش( و وضعته لً )

عنه و له الحك , ثم لن نتكلم و ال كلمة .. ثم ٌؤتٌن شخص آخر ثم ٌمول للخٌاط معاتبًا : حبٌبً 
أنا للت لن ضع الثوب فوق الكعب وأنت وضعته لً على الكعب ! .. أًٌضا ٌدافع عن مبدأ لدٌه 

لشخص : هللا ٌرضى وله حك ! تجد الخٌاط ٌمول له : ٌا أخً هذا على الكعب وانظر ! فٌمول ا
 علٌن ارفعه .. سبحان هللا ! انظر إلى إختالف الناس .. لن نتكلم !

ثم اذهب إلى مكان الحالق تجد شخص أتاه الحالق لٌزٌل الشعرة التً على ذلنه فٌمول له : ال 
دعها ! .. ولد ٌكون شكلها غٌر مناسب , لكنه ٌمول : دعها !! سبحان هللا ! الثانً لال للحالق : 

 زلها و أنت تزٌلها إدعس على سنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص برجلن , لن نتكلم!!أ

ثم تمف عند اإلشارة المرورٌة وتجد ذان الشخص ٌرفع صوت األغانً إلى أعلى درجة , 
وبجواله ٌعاكس البنات , وعٌنه تنظر إلى تلن الفتاة فً )اللٌموزٌن( والثانٌة تنظر إلى ساق 

رة ألخرى تمشً على الشارع .. ٌعنً كل النعم مشغولة فً معصٌة هللا الفتاة التً تركب ونظ



 سبحانه وتعالى .. السمع مشغوٌل والبصر مشغوٌل والملب مشغوٌل وكل شًء فٌه مشغول !

َ ٌََرى{ ثم تجد شخص آخر جاء عنده ولال له :  [ٗٔ]العلك:  }أَلَْم ٌَْعلَْم بِؤَنَّ اَّللَّ

أًٌضا فً السٌارة مثل ما ذان لدٌه ! وهذا لدٌه عٌون مثل ما ذان  (FM) سبحان هللا ! هذا لدٌه
 لدٌه ! وهذا لدٌه شهوة مثل ماذان لدٌه ! فمالذي جعل الناس ٌختلفون ؟!!

ثم تجد ذان داخل فً السوق و ٌزٌّن شماغه وٌضبّط أموره و ٌناظر أصول الشخصٌة , وٌتابع 
ٌنشغل الطفل عنها حتّى ٌذهب وٌعطٌها سنوات .. ٌنتظر متى  ٓٔتلن التً معها طفل عمره 

 رلمه ! وٌؤتً شخص آخر ٌمول له : حبٌبً

 [7]البلد:  }أٌََْحَسُب أَْن لَْم ٌََرهُ أََحدٌ{

سبحان هللا ! أرأٌت اإلختالفات فً هذه األمور! هللا جل وعال لم تمر علٌه مرور الكرام , ما 
 تكاد تخلو صورة إال وٌتكلّم عن هذا الموضوع !

ٌِْل إِذَا ٌَْغَشى )}َوال  [ٕ, ٔ]اللٌل:  ( َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى{ٔلَّ

ٌِْل إِذَا ٌَْغَشى{ انظر واسمع ! إذا أرخى سدوله و غّطى الكون ثم ٌؤتً على النمٌض ذان  }َواللَّ
! لال , انظر إلى النمٌض والمتضادات }َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى{ النهار الذي ٌبعثر تلن الظلمة , لال :

ٌِْل إِذَا ٌَْغَشى] َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى َوَما َخلََك الذََّكَر َواألُنثَى.. [ بعد هذه األلسام العظٌمة ماذا  .َواللَّ
 ترٌد أن تمول لنا ٌارب ؟

 [ٗ]اللٌل:  }إِنَّ َسْعٌَُكْم لََشتَّى{

 سبحانن !

 [ٕ٘ٔ]آل عمران:  }ِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌدُ الدُّْنٌَا َوِمْنُكْم َمْن ٌُِرٌدُ اآْلِخَرةَ{

 [1ٔ]السجدة:  }أَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسمًا اَل ٌَْستَُووَن{

 نزٌد ! ..

موجودة فً المرآن  فمط ! التكفً !كلمة آمنوا لوحدها فمط فً الملب غٌر }أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا{
اِلَحاِت{ أبدًا السمع ٌعمل والبصر ٌعمل و الٌدٌن تعمل و  }أْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ  الرجلٌن تعمل والجوارح كلها تعمل }أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ٌنظر وكؤنه هو الذي اشترى العٌنٌن لنفسه ما ألحٍد فضل علٌه , وكؤّن  المفسد[1ٕ]ص:  اأْلَْرِض{

هو الذي غّسل لنفسه كلٌتٌه ستًّ وثالثٌن مّرة ما ألحٍد فضل علٌه , وكؤّن هو الذي أغلك تلن 
الصمامات األربع مبة وخمسة عشر ألف نبضة فً الٌوم ما ألحد فضل علٌه ! كؤنّه هو حر ! 

 أنّه عبدٌ لتؤدّب مع سٌده .. لكنّه ٌظن أنه سٌد ! فٌمول سبحانه : وهو ٌظّن أنه حر لو علم

َِّمٌَن َكاْلفُجَّ  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اأْلَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمت ]ص: اِر{}أَْم نَْجعَُل الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِر{}أَْم نَْجعَُل اْلُمتَّ  الذي ٌمدر وٌخاف , لماذا ٌخاف ؟ [1ٕ وهللا لو لرأت آٌات اإلختالف  ِمٌَن َكاْلفُجَّ
والتفرلة بٌن الناس ألنتهى اللماء وما انتهٌنا منها .. لماذا من بداٌة سورة الفاتحة إلى نهاٌة سورة 

الناس ال ٌوجد آٌة ٌمول فٌها هللا تعالى :الذي آمنوا ٌدخلون الجنة ؟؟ البد أن تكون مرتبطة بـ 
اِلَحاِت  أو تلمًٌحا , إّما ٌمول : عملوا الصالحات إّما لبلها أو بعدها تصرًٌحا }َوَمْن ٌَْعَمْل ِمَن الصَّ

اِلَحاِت[ أو ٌمولأو ٌمول : ] [ٕٔٔ]طه:  َوُهَو ُمْإِمٌن{ ]المإمنون:  }لَْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن{ آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

هنا  [ٕ]المإمنون:  َخاِشعُوَن{}الَِّذٌَن ُهْم فًِ َصاَلتِِهْم  : وٌؤتٌن بِسلسلة من األعمال الصالحات [ٔ
 المعنى الذي ٌمصده هللا جل وعال ..

إذن أحبتً هنا اإلختالف ..نرٌد أن نفهم .. نحُن مشكلتنا أننا نعٌش فً الحٌاة و ال نرٌد أن 
الٌوم حتى ٌنتهً فٌنمضً  نفهمها , و نضحن على أنفسنا حتى ننام ثم نصحى غدًا و نمِضً

, ماذا [99]المإمنون:  }َرّبِ اْرِجعُوِن{ نسان فهم أنّه فهم الحٌاة خطؤ ! لالالعمر كله ثّم إذا مات اإل
وأنت ماذا كنت تعمل ؟  [ٓٓٔ]المإمنون:  }لَعَلًِّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت { ترٌد ؟ اآلن فهمتها ؟ ..

إذن تعال وانظر , اآلن عرفنا أّن الناس ٌختلفون .. كم عدد الذٌن ٌطٌعون هللا جل وعال والذي 
 ٌعصون وٌعٌثون فً األرض الفساد ؟ لن نتكلم إال بالمرآن والسنة .. ٌمول سبحانه :

 [9]الزمر:  إِنََّما ٌَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَاِب{ }لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُمونَ 

كم هم أولوا األلباب ؟ أرٌد أن ألرأ آٌة أعلم أننا لرأناه كثًٌرا وسمعناها كثًٌرا وختمنا المرآن ولد 



مررنا علٌها ..لكن نرٌد أن نسمعها بملوبنا .. هل هذه الساعة ستكون بداٌة المنطلك إلى جنة 
؟ و من ٌدري ؟ اللهم أجمعنً بهم فً الفردوس األعلى .. اسمع  عرضها األرض والسماء

ٌْنَُهَما  حبٌبً الغالً و لُل لً ماذا فهمت من هذِه اآلٌة : }َوَما َخلَْمنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ
ٌْنَُهَما اَلعِ  .. أعٌدها ؟اَلِعبٌَِن{ ٌمول إذا بغٌت  [1ٖ]الدخان:  بٌَِن{}َوَما َخلَْمنَا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ

تعٌث ارفع رأسن إلى السماء وانظر إلٌها .. ألٌست أّظلتن ؟ ٌمول : ما خلمت السبع ألعب ! 
 مالذي جعل ربً جّل جالله ٌمول هذا الكالم ؟ إّن أكثر الناس ٌحسبون أنها لعب !!

ال الراسٌات , ٌمول ألٌست إذا رأٌنا األراضً التً ما مالت بنا وال أهتّزت وثبتها ربً بالجب
إلى اآلن ال توجد  }َما َخلَْمنَاُهَما إِالَّ بِاْلَحّكِ { أللّتن ؟ ماخلمتها ألعب ! لماذا إذن ربً خلمتها ؟

بدأت تتضح اإلحصابٌة ؟ ٌمول أكثر  [9ٖ]الدخان:  }َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن { مشكلة .. نُكمل اآلٌة :
.. إذا لم  ! سبحان هللا .. هذِه اإلحصابٌة مشكلة ِلوحدها ! كفٌلة أن تحرمنا النومالناس ال ٌعلمون 

ٌكن عندنا تدبّر للمرآن أصاًل لن نعلم أنها مشكلة .. لواآلن ٌؤتً مندوب من الملن وٌمر على 
مكاتب أساتذة الجامعة ٌمول أكثر أساتذة لسم المحاسبة .. أتانً خطاب أن تسحب شهاداتهم وال 

سون بعد الٌوم , ثم ٌؤتً إلى اللغات والترجمة أكثرهم سنفصلهم , ثم ٌؤتً إلى الطالب : ٌدرّ 
أتانً تعمٌم أن الماعة الفالنٌة أكثرهم سنفصلهم !! هل ٌنامون تلن اللٌلة ؟ وهللا المخطا وغٌر 

ل % .. لآ٘المخطا والمجتهد والذي لم ٌمّصر فً عمله واألمٌن كلهم سٌخافون ! إلنّه لم ٌمل 
أكثرهم سنفصلهم ! مع أّن هذا المندوب الذي جاءهم ٌمكن ٌموت وال ٌُنفّذ األمر ! لكن جاءنً 

}أَْكثََرُهْم وجاءن أمر من فوق من رب العزة والجالل الذي ال ٌموت سبحانه الحً المٌوم .. لال
إذن تعال أكثرهم سٌفصلون من الجنة ! عادي ؟ أال تالحظون المسؤلة عادٌة ؟  اَل ٌَْعلَُموَن {

}ِكتَاٌب  ٌمول هللا جّل وعال [1ٕ]النساء:  }أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن اْلمُْرآَن{ وانظر ! وهللا العظٌم لو تدبرنا المرآن
ٌَْن ُمبَاَرٌن{ ٌَْن  لٌس لتمرأه مثل الجزٌرة والرٌاض وعكاظ ! ال ! لال : أَْنَزْلنَاهُ إِلَ }ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ

هم سٌدبّرون و الذي ٌستذكر فمط أولو األلباب ! و أولوا األلباب  [9ٕ]ص:  ُمبَاَرٌن ِلٌَدَّبَُّروا آٌَاتِِه{
للٌل .. اسمع حبٌبً الغالً نرٌد أن نمف مع هذه اآلٌة أنا وإٌان شهر سنة ال خالف ! لكن ال 

}أَْم تَْحَسُب أَنَّ  ثم لف ال تتعدى هذِه اآلٌة }أَْم تَْحَسُب{ ..تتعداها ! لرٌنا المرآن وهدٌناه هد 
مفجعة وفظٌعة ! ٌمول تحسب أكثر الناس الذٌن فً  [ٗٗ]الفرلان:  أَْكثََرُهْم ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِملُوَن{

الجامعة وفً الشوارع و فً األسواق .. تحسب أكثرهم ٌسمعون أو ٌعملون ؟ كلمة خطٌرة هذه ! 
كٌف ماٌسمعون أو ٌعملون ومنهم أساتذة جامعات ومنهم دكاترة ومنهم مهندسون و طالب  ٌارب

نجحوا و أفلحوا وعندهم بٌوت و زوجات و أوالد .. كٌف ٌاربً ال ٌسمعون وال ٌعملون..؟ 
أكثر وهللا مشكلة ! لو ولفت اآلٌة هنا إنها مصٌبة ! ٌمول  }إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنعَاِم{ : نُكمل اآلٌة

الناس عندي مثل األنعام التً تربى فً الحظابر واألحواش ! وهللا لٌس كالم عبدالمحسن! وهللا 
كالم ربً لو تدبرناه ! مشكلة ! لكن لن نعرف أنها مشكلة أحبتً البُد أن نمف معها ..لو ولف 

لماذا  [ٗٗ]الفرلان:  ْم أََضلُّ َسبٌِاًل{}إِْن ُهْم إاِلَّ َكاأْلَْنعَاِم بَْل هُ  هنا انتهت ! مشكلة ! لكن لم تنتهً اآلٌة
ْمنَا بَنًِ آدََم{ ؟ بعد ما لال ٌمول أكثرهم كاألنعام بل هم أضل سبٌاًل ! حتى  [7ٓ]اإلسراء:  }َولَمَْد َكرَّ

% فً هذا الكالم ؟إذن نتفك ! لماذا كاألنعام بل هم أضل سبٌال ؟ سؤعطٌن ٔنتفك .. أحد ٌشن 
فروق متى ما شبت أن ألف ولفت .. أول فرق حبٌبً الغالً : أن  ٘و  ٙأو  7أو  1إن أردت 

ونتنالش وسنحاور ..أول فرق: أحبتً األنعام أحسن من الناس .. ولن نحكم .. سوف نسؤل 
-لاصر-صغٌر-األنعام عندها عمل أو ال ؟ عندها عمل لكنه بهٌمً .. سّمه ما شبت " بهٌمً

% ٘% , ٓٔ.. درجته  نالص" سّمه ما شبت .. لكنها أبت على نفسها إاّل أن تستخدم هذا العمل
 ال بدّ تستخدم هذا الموجود كلّه !

جوع ثّم تلمً له لطعة لحم منتنة متعفنة , مع جوعه وشهوته لهذِه ألجل هذا تجد لط فً غاٌة ال
اللحمة ال ٌنمض وٌؤكل ! ٌسخدم عمله .. ٌنظر إلٌها وٌشمها ثم ٌموم وهو جابع ! سبحان هللا ! 
هذِه بهٌمة عرفت أن لٌس كّل ما أشتهٌه أٌلدم علٌه ! إذا كان هذا الشًء الذي أشتهٌه ممكن 

ه ! من علّم األنعام ؟ تعال عند الطٌر الُحر , الصمر الحر , ضع عنده ٌؤخذننً فً داهٌة ال آكل
جٌفة .. ال ٌؤكلها ! ٌمر ٌوم كامل ال ٌؤكل .. الٌوم الثانً .. الثالث .. ٌموت ولكنه ال ٌؤكلها؟ 



ٌموت وما ٌؤكلها, إما أن ٌؤكل أكل صحٌح وإما أال ٌؤكل.. هذِه بهٌمة ! من علّمها ؟ لكن أنظر 
لبشر .. أعطِه سٌجارة ٌؤخذها .. أعطِه أي شًء ٌؤخذه, حتى لو كلّفه أن ٌشرب إلى أكثر ا

صدٌدًا الحمًا أو أن ٌممع بممامع من حدٌد وٌمف مولف مخزي عند هللا سٌسؤله ألم أحسن إلٌن ؟ 
ال ٌعتمد أنه ٌعانً من مشكلة ؛ فالعمل هذا لم ٌنفعه , عمل كامل لكن لم ٌنفعه .. لم ٌستخدمه ! 

نظر إلى الفرق الثانً , األنعام أحبتً إذا تحركت "علمت" أّن الذي حرن تلن الٌد هو تعال وا
هللا جّل جالله , وتعلم األنعام إذا أكلت أن الذي أطعمها هو هللا جّل جالله .. تعلم إذا أجرٌت تلن 

ت ؟ األنفاس فً ذان الصدر و أرتفع ثم نزل أن الذي أعطاها هو هللا جّل جالله ! فتحسبها تسك
 وهللا العظٌم تُسبّح ..تمول : سبحانن وبحمدن سبحانن

ٍء إاِلَّ ٌَُسبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفمَُهوَن تَْسبٌَِحُهْم{ ًْ  [ٗٗ]اإلسراء:  }َوإِْن ِمْن َش

الحظ مع أّن هللا ما وعدهم أن المالبكة تسّجل لهم كل تسبٌحة ! ومع ذلن تسبّح .. وأكثر البشر 
وهو فً الجامعة ٌغنً , وهو ... , من  FMحّمام أجلكم هللا , وفً السٌارة مشغّل الـٌدندن فً ال

 أفضل ؟

َ ٌَْسُجدُ لَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َوا ْلِجبَاُل }أَلَْم تََر أَنَّ اَّللَّ
 َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ {

 اب ٌسجدون هلل .. لكن لما نؤتً عند الناس .. لم ٌمل كّل الناس ! لال:كّل الدو

} ُ ٌِْه اْلعَذَاُب َوَمْن ٌُِهِن اَّللَّ  }َوالدََّوابُّ َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ

ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرمٍ  ٌنّزله من مرحلة اآلدمٌٌن إلى منزلة األنعام الحظت [1ٔ]الحج:  {} َوَمْن ٌُِهِن اَّللَّ
ٌِْه  الدواب كلهم ٌسبّحون وٌسجدون .. الناس لٌس أكثرهم ! ٌمول }َوَكثٌٌِر ِمَن النَّاِس َوَكثٌٌِر َحكَّ َعلَ

. خذ الفرق الثالث : األنعام تعال عند مجموعة من أي الدواب شبت .. خذ .[1ٔ]الحج:  اْلعَذَاُب{
المطط على سبٌل المثال وأنزل إلى حذابن ثم تناول ذان الحذاء واضرب واحدة , واحدة فمط ! 
تجد المجموعة كلها استفادت .. وهللا تستفٌد مجموعة كلها .. المضروبة والغٌر مضروبة .. تجد 

فً ذان العمل البهٌمً ثم تؤتً بعد سنة لواحدة ممن شهدت هذا المشهد ثم هذا المشهد ٌُخّزن 
تران مجرد نزولن إلى الحذاء تفّر ..من علمها أن الخطر البد أن ٌُفر منه ؟ وأكثر الناس ٌمول 

ٌٌْل ِلْلُمَصلٌَِّن{ له هللا جل وعال : َصاَلتِِهْم  }الَِّذٌَن ُهْم َعنْ ما لال الذٌن ال ٌصلّون !! [ٗ]الماعون:  }فََو
ٌصلًّ مع الدوام .. علّمه هللا الخطر وعمله لم ٌمّشٌه ! تجده الٌوم الفجر لم  [٘]الماعون:  َساُهوَن{

ٌصلٌها فً جماعة , من علّم الدواب أنها تفر من الخطر وعلم بنً آدم أنهم ال ٌفّرون ؟ ٌمول هللا 
 ( ٌَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب {1َٙك أَثَاًما )}َواَل ٌَْزنُوَن َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن ٌَلْ  جل وعال :

} ٌَُضاَعْف لَهُ  ٌمول العذاب أهل النار كوم , وهذا الذي ٌزنً وٌتعّرف ٌضاعف له الضعف ..
عادي لم تؤثّر فٌه ولم تخوفه هذه اآلٌات [9ٙ, 1ٙ]الفرلان:  ({9ٙاْلعَذَاُب ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َوٌَْخلُْد فٌِِه ُمَهانًا )

 جل وعال ٌُرٌهم شخص زنى ثم فضحه هللا جل وعال , ٌُرٌهم شخص ٌعزف بالعود ثم .. هللا
ٌسمط أمام الناس على المسرح وآخر كالمه من الدُنٌا " مّوال " .. ومازلنا ال نستفٌد ! فً ماذا 

فُُهْم فََما ٌَِزٌدُُهْم إاِلَّ ُطْغٌَانًا َكبٌِرً  نفعتنا هذه العمول ؟ ٌمول هللا :  [ٓٙ]اإلسراء:  ا{}َونَُخّوِ

ٌٌْل ِلُكّلِ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ{ ٌسمع اإلمام ٌمرأ فً صالة العشاء  [ٔ]الهمزة:  }َو

تجده خارج من المسجد ٌغتاب فً هذا و ٌنم عن هذا .. أحبتً خذ الفرق الرابع : .. تعال ضع 
 سنوات .. لن تجد ٌوم من األٌام فً خالل ٓٔعشرٌن تٌس فً حوش أو فً حظٌرة , ضعها 

هذه العشر سنوات تٌس ٌرٌد أن ٌتعرف على تٌس كً ٌعمل معه عاللة ! مع أنه بهابم لكن 
عرفت ذكر وذكر ال ٌصلحون ! أكثر البشر لٌس لدٌها هذا ..صح ؟ األنعام حبٌبً الغالً تؤكل 

تؤكل أكثرها فً الشوارع من الزبابل أعزن هللا وتحمد وتشكر هللا جل وعال وتسبّح .  من أٌن ؟
ونحُن نؤكل أحسن الطعام وال نسبّح ! تعال خذ الفرق الخامس : لط أًٌضا وأتً له بمطعة لحم ما 
أجملها ما أنظفها ما أشهاها وأّشر له .. وهو فً أشد الجوع ال ٌمترب..لماذا ال ٌمترب ؟ عمله 

بهٌمً برمج له ولال له : ممكن أنن تمّرب وترٌد الحصول على هذه الشهوة ثم ٌضربن ..فمط ال
.. ٌعنً ال ٌضعن فً نار وال ٌشّربن صدٌد وال.. ٌعنً الٌوجد أي شًء فمط ٌمكن ٌضربن 
وٌمكن ٌضرب وماٌجٌن .. ومع ذلن عمله ٌا أخً ٌموهلل الشهوات هذه .. لٌس كل ما نشتهٌه 



البشر الشهوة تكلّفه , لكن ٌغامر ! ٌغامر بنفسه المسكٌة .. التً ظلمناها أحبتً نعمله .. أكثر 
وللٌل منّا من أكرمها , فهنٌبًا للملٌل أسؤل هللا أن ٌجعلنً وإٌاكم من الملٌل.. الفرق السادس أحبتً 

صح  : من أحمر الحٌوانات الكلب .. حتى مجّرد ما نمول أسمه نمول كرمكم هللا أو أعزكم هللا ..
؟ هذا الكلب تعال ٌوم من األٌام فً حٌاتن مرة واحده وال تعودها مرة ثانٌة وال تكررها , مرة 
واحدة .. خذ إناء ماء ولدّمه لهذا الكلب .. ٌشرب وٌنظر إلٌن .. شرب؟ ألسم باهلل لن ٌنسى لن 

ألف  ٕٗ مّرة فً الٌوم , وال أجرٌت له ٖٙهذا المولف فً حٌاته ! ال حّركت كلٌته .. تغسل 
ملٌون كره حمراء , وال فعلت له  ٘نفس فً الٌوم , وال أجرٌت له فً كل ملمتر مكعب من الدم 

شًء , فمط ماء فً حٌاتن لن ٌنساها لن .. وهو كلب ! ٌعرف المعروف و ٌوفً لن وٌمدّر 
أن ٌماتل دونن حتى لو لُتل.. لكن ال ٌنسى  7صاحب المعروف معروفه ! وهللا لو ٌهجم علٌن 

ن المعروف , وأكثر البشر ٌطعمه هللا جل وعال , وغٌره ال ٌجد ما ٌؤكله هو وأوالده ,هو ٌرى ل
وغٌره أعمى ٌجلس مع أهله وال ٌعرف شكل واحد من أوالده , هو ٌمشً وٌتحرن و غٌره 
معاق ال ٌستطٌع أن ٌنظف كؤس الماء إذا خّرج وال لممة الطعام إذا خّرجت .. وال كؤّن هللا 

! تجده بكل النعم ٌعصً هللا جل وعال.. ال ضٌر! ألجل هذا أحبتً الفضالء لال  أعطاه شًء
 علٌه الصالة والسالم :

رة(( رة من الذَّ  ))يقتص اخللق بعضهم من بعض حىت اجلماء من القرانء، وحىت الذَّ

 )9ٙ7ٔ( وصححه محممو المسند , واأللبانً فً "السلسلة الصحٌحة" )ٖٖٙ/ٕرواه أحمد )

ٌإتى أجلكم هللا بالكالب واألسود و األغنام والمطط فٌمتص بعضها لبعض .. ثم ٌمول هللا كونً 
ترابا .. تحسب هذا المشهد إنتهى ؟.. أحبتً أترون أن عمولنا مجنبٌنها جانبًا ! خدمتنا فً أمور 

هو أن كثٌرة إال األمر الذي نحتاجه صحٌح .. الكل فٌنا ٌعترف أنه سٌعٌش حٌاتٌن .. وٌعترف 
الحٌاة األولى اآلن ال تسوى شًء وأنها فانٌة وأنها و أنها و أنها ..وبٌوتها تحتها المجاري أجلكم 
هللا , وأن الحٌاة األخرى تحتها أنهار وأن فٌها و فٌها وفٌها .. لكن الحظ أن حٌاتنا كلها تشتغل 

ٌعنً آخر  [ٖٓ]النجم:  ِمَن اْلِعْلِم{ }ذَِلَن َمْبلَغُُهمْ  على اللً تحت فمط ! ٌعنً لهذِه الدرجة عمولنا ؟
شًء وصلت لها عمولنا أننا نرٌد بٌت تجري من تحته المجاري أجلكم هللا ونجلس مع أهلنا و 
أزواجنا و نسدد فواتٌر , ونؤكل نشرب ننام فمط ! وهللا ما نفعتنا عمولنا ! أال ترون أحبتً أن 

ه للدوام أو لمٌصن وفٌه لطعة وسخ ! لكن عمولنا نفعتنا فً أمور كثٌرة ! ثوبن ال تخرج فٌ
نفسن فٌها أوساخ و جرابم وأنت فً الطرٌك سمعت حرام نظرت حرام ..ال مشكلة لدٌنا ! أال 

تالحظون شغلنا كله على هذا الجسد الذي جاء من التراب وعاش على التراب و ٌحب التراب و 
و الروح التً من أمر رب ٌمكن ٌخسر أعز عزٌز من أجل شبر من التراب , ألنه تراب , 

األرباب هً آخر شًء ٌفكر فٌه ! أال ترون أحبتً أن جوال أحدنا ٌفرغ شحنه ثم ٌهتم و ٌولًّ 
هذا األمر اإلهتمام ثم ٌبحث عن شاحن و ٌشحن الجوال .. أما نفسه ٌفرغ إٌمانها من كثرة 

ٌعنً هذه النفس عندنا المحرمات ال ٌهتم أنه ٌصلً ركعتٌن فً جوف اللٌل ٌرفع بهما إٌمانه .. 
ال تسوى شًء ! فً المطب .. ما ٌطب سٌارته لوي .. ٌهدّي وٌلف .. والنفس فٌها مطبات مع 
ربً جّل جالله .. ٌعنً لهذه الدرجة هذه النفس ال تسوى شًء .. ألل شًء .. أحبتً الفضالء 

.. لال ٌا أخً  لو واحد صاحب فٌالرا ناظر إال وهو معه فٌالرا وأكثر الناس معهم )ونٌتات(
العالم كلها تعبؤ بنزٌن و أنا أعبؤ بنزٌن ! أنا سؤضع مكان البنزٌن عسل سدر .. هذِه فٌالرا ٌا 

أخً ! وضع عسل سدر.. و وضع مكان الزٌت )زٌت عافٌة أو موزٌال [ وضع و خربط وأتى 
لن نحن بؤشٌاء أحسن .. هو ٌفكر أنها أحسن ! تمشً السٌاره ؟ وهللا ال تمشً .. من إجل ذ

طفشانٌن ! وضعنا مكان الزٌت ماء ومكان الماء عسل ومكان العسل تراب .. ٌعنً لخبطنا فً 
حٌاتنا أوراق مبعثرة .. اآلن لو للنا تمرٌر من جامعة هارفرد األمرٌكٌة .. إلننا نثك فٌها أكثر 

ٌر من جامعة من لول المصطفى علٌه الصالة والسالم وإن أبٌنا ..وهللا هذا الوالع ! لو خرج تمر
هارفرد تمرٌر و دراسة عالمٌة .. أّن كل من كان إزاره تحت الكعب سٌُصاب بـ غرغرٌنه أو 
سرطان فً المدم .. وهللا ٌا شٌخ ال ٌرجع واحد منا إال ٌمسن بؤهله و أخوانه : أرجوون حبٌبً 

ناءه .. وهللا سمعت تمرٌر .. ارفع ثوبن .. فإن رجلٌن تسوى عندي عٌناي .. واألب ٌجمع أب



والناس ٌنملبون دعاة .. تؤتً فً مكان وهللا أنا ما أعرفن لكن خابف علٌن رفعه لو سمحت 
 ...خفنا على البشر على الجسد الذي من تراب .. هل ٌكذب علٌه الصالة والسالم عندما لال:

زَاِر َفِفي النَّاِر (( ))  َما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعبَ ْْيِ ِمْن اْْلِ

 (717٘رواه البخاري )

هذا هو اإلٌمان .. إلن إٌماننا نالص .. كالم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وضعوه جانبًا .. نإمن فٌه كالًما ]لَالُوا 
َولَْم تُْإِمْن لُلُوبُُهْم[ اآلن أحبتً أال تالحظون ابلٌس متعجب من بنً آدم , ٌمول:  آَمنَّا بِؤَْفَواِهِهمْ 

, وٌكرهوننً وٌطٌعونً !! أمورهم زٌنة هإالء أحسن ناس  عجبًا لبنً آدم ٌحبون هللا وٌعصونه
!! للنا الثوب مثاًل سنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى نصف الساق مالبلناها .. نمول إذن التمبلها من أي أحد .. لكن 

.وهو لصٌر لنصف الساق .. ٌعنً ممكن نمبلها من غٌر لما أتوا ولالوا ما رأٌن تلبس برمودا .
ه الصالة والسالم.. وأمور النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما نمبلها !! صحٌح لدٌنا أمور غٌر مرتبة و توجد النبً علٌ

 أوراق متبعثرة .. البد أن نجمعها لبل أن نموت!!

سنة .. له اآلن  ٖٓأحبتً تابعت حالة مرٌض فً ثالث مستشفٌات .. ] خالد [ عمره ال ٌتجاوز 
سبع سنوات .. شاب لدٌه طالة و لدٌه عنفوان الشباب , هو لم ٌكن معاق فً السابك وجرب أن 
ٌمشً .. جاءه حادث عنٌف وهللا من الحوادث التً ال تنساها أبدًا ! كان مسرًعا بالسٌارة و إذ 

ِ لَدًَرا َمْمدُوًرا{ األمر ٌُمضى من فوق العرش .. أمر ال ٌُرد !ب  [1ٖاألحزاب: ] }َكاَن أَْمُر اَّللَّ

ٍء إِذَا أََرْدنَاهُ أَْن نَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن { ٌمول هللا جل وعال ًْ  [ٓٗ]النحل:  }إِنََّما لَْولُنَا ِلَش

السٌارة فمن لوة الحادث الحدٌد دخل على  فمال هلل سبحانه كن .. فكان .. اصطدم خالد بسرعة
خالد مع لوة إندفاعه .. وهللا لو ترى اآلن الصدر منكسر كسرتٌن .. األضالع كانت مثل 
أضالعً وأضالعن .. اللهم ٌاربً متعنا بؤسماعنا ولّواتنا ٌارب أبدًا ما أحٌٌتنا .. أضالع 

جزء األٌمن دالخ والجزء األٌسر المفص الصدري األٌمن أنكسر كسرتٌن .. وهللا إنن ترى ال
خارج ! و ترى حافة األضالع من وراء الجلد .. خالد ٌتنفس من هنا ] وأشار الشٌخ على رلبته 

"البلعوم" [ إلى أن مّن هللا جل وعال علٌه بإنه بدأ ٌتنفس فؤغلمنا له الفتحة التً فً رلبته .. 
تها فً األصحاء .. كل مرة تخٌل ٌومًٌا فصار "ٌاهلل ٌتكلم " عند هذا اإلنسان عزة نفس ما رأٌ

أدخل علٌه ألول له : خالد حبٌبً ترٌد شًء مشتهً شًء ؟ أعلم وهللا وضعه النفسً سًء , 
ووضعه اإلجتماعً أمه توفت لبل الحادث بؤشهر , و والده فً المصٌم , و وضعهم المادي 

د مشتهً شًء ترٌد شًء سًء للغاٌة ! ٌعنً أنا أعرف مع من أتحدث ! للت له : حبٌبً خال
؟نالصن شًء ؟ وكل مرة ٌمول لً: جزان هللا خٌر .. سالمتن ال أرٌد شٌبًا ..فٌه عّزة نفس 
غرٌبة ! وأنا أدري أنه محتاج .. إلى أن جاء رمضان الماضً ..للت له : وهللا ٌا خالد "و 

ما فً نفسن .. سحبت الكرسً و جلست علٌه وللت ": وهللا ال أخرج من عندن إلى أن تؤمرنً ب
أترٌدنً أن أنام عندن؟ سؤنام ..و لكن أعطٌنً ما فً نفسن وإال لن أخرج ! لال :ٌا أبو مجاهد 
أنا ال أرٌد شٌبًا .. سالمتن .. للت : وهللا لن أخرج .. عندما للت هذه الجملة رفع رأسه إلى 

لطلبات التً سنوات ماهً ا 7سمف الغرفة و جلس ٌنظر .. تخٌل اآلن جلس ٌفّكر فً خالل 
أشٌاء على  1 -7عنده وماتحممت ! .. واآلن سٌطلب .. أنا وهللا مستعد وللت فٌنفسً سٌطلب 

ألل تمدٌر .. إنهن لـسبع سنوات لٌست ٌوم ! الواحد مناّ فً الٌوم الواحد ٌذهب للخٌاط و ٌذهب 
! فناظر ولال للحالق و ٌذهب لٌشتري مالبس .. هذا كله فً ٌوم واحد !! فما بلنا بسبع سنوات 

:" ما دام أنن معّزم ٌا أبو مجاهد أنا فٌه شًء فً نفسً من سبعة سنوات , وكل ما مّر رمضان 
أتذكر هذا الشًء .. إن كان بتسوي لً بس جب لً هالشًء .. " للت: آمر ! .. لال : أنا كل ما 

ربة مّر علً رمضان أتذكر الشوربة التً كان تصنعها أمً .. فٌها طعم, لٌس مثل شو
المستشفى التً نتناولنا فمط ألننا جابعون .. ال فٌها ملح وال فٌها أي طعم ! وهللا إنً أذوق 

 طعمها فً لسانً اآلن .. ترٌد أ, تخدمنً,أكمرنً بشوربة بٌت !

سبحان هللا !! هذِه طلباتن بعد سبع سنوات ؟ للت سٌطلب شًء مثل الناس .. لال وهللا أّن هذه 
ن ..لَبِلت .. للت على األلل بداٌة, بدأ ٌطلب فهذه بداٌة ممتازة. أتٌته الٌوم هً التً أشتهٌها اآل

الذي ٌلٌه بحافظة شورة و كان لدي مناوبة فً المستشفى, وأول ما أتٌت بها لام ٌدعً ٌجزان 



هللا خٌر مالصرت وهللا أنً أنتظرها ..وكذا .. المهم أنً وضعت له الشوربة وكان عنده عامل 
ذهبت للعناٌة ورأٌت مرٌضً هذا فرحان فرح عجٌب .. أول مرة ٌطلب ! اسمه ٌوسف.. 

وأرجع وهللا ٌا أخوان وأدخل الغرفة ألجد طاولة الطعام فً جهة والحافظة فً جهة .. أول 
مادخلت تلمابًٌا مسكت غطاء الشوربة وأنا أفتحه وألول : " ها ٌا خالد إن شاء هللا أعجبتن " وأنا 

 العظٌم وجدتها ما لُمست ! "خالد وش فٌن ماشربت ؟" وخالل ثوانً أفتح الشوربة إال وهللا
رأٌت عٌنه تلمع وتنهدر الدمعات .. لال:" ال تسؤلنً " للت:"ألم ٌعجبن ٌا خالد ؟" لال:" ٌا أبو 
مجاهد وهللا ما ذلتها " للت :" ولماذا لم تشرب ؟" أخذ ٌنظر فً ٌوسف ولال :"اسؤل ٌوسف " 

رلٌك هللا ٌحفظنً وإٌاكم .. لام ٌهز و ٌبكً .. استعجبت أكثر وللت:  والعامل سودانً للبه
ٌاجماعة المسؤلة شوربة لٌش تبكون ؟ للت " لٌش ماشربت ٌا خالد ؟" لال :" وهللا العظٌم ٌا أبو 
مجاهد إنً ما ذلتها مع إنً مشتهٌها و أسؤل ٌوسف مراًرا لماذا تؤخر أبو مجاهد " .."إذن لما لم 

: " حٌن أتى بها لً ,للت أعطٌنً إٌاها بسرعة , لال ٌوسف "حاره" للت" ال تشرب ؟" لال 
بؤس عطٌنً إٌاها .. ووضع المندٌل على رلبتً ولما أتى بالملعمة عندي وهللا فتحت فمً كؤنً 

سنوات واآلن تتحمك ..فّكر فً النفسٌة اللً كنت فٌها ! (  7... )ٌعنً تخٌل ٌا أبو مجاهد لذة 
:و لما فتحت فمً ولّرب لً الشوربة تذكرت ! " .. ماذا تذكرت ؟ ٌمول :" فرحان ثم أكمل 

تذكرت أنًّ لٌست مثلكم أشرب وأأكل كما أرٌد ! أنا أدفع ثمنها ٌومًٌا, جلست أفكر ثمن هذه 
ًّ ثالثة مكشرٌن ٌرتدون  الشوربة وهذه اللذة اللً سؤفرح بها دلٌمتٌن وبعد نصف ساعة عل

وٌٌبدلون هللا ٌعزن حفاظتً ثم ٌنظفون ! هذا كله بسبب هذه الشوربة األلنعة وٌنزعون مالبسً 
 للت "ال أرٌدها, ال أرٌدها ! "

تذكر ٌوم من األٌام وأنت عطشان أتٌت تشرب ثم تذكرت من الذي سٌسحبن من أبنابن أو 
؟ أخوانن إلى الحمام ثم ٌنزع مالبسن وٌنظفن وهو "مكشر" ثّم للت : ال أرٌد الماء هذا أرجعوه 

تذكر فً ٌوم أتٌت جابع لتؤكل مع أهلن ولدّموا لن الطعام ولكنن تذكرت أن هذا الطعام مصٌره 
]النمل:  }َوإِنَّ َربََّن لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْشُكُروَن{ الخروج ومن سٌنظفه؟

موا هذه النعمة و ال ٌتحرن أرأٌت ؟ هل تحس بمفاصلن , ٌوجد أناس غٌرنا من البشر حر [7ٖ
منهم إال الرأس فمط .. فهل نحُن شاكرون ؟ لماذا ذكر هللا جل وعال الشكر ما لال : لولوا شكرا 

 ؟ غٌر الحمد .. الحمد فً المرآن :

}ِ ِ{ , [ٖٗ]األعراف:  }َولَالُوا اْلَحْمدُ َّلِلَّ ِ{ , [7٘]الزمر:  }َولٌَِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ  [ٔٔٔ]اإلسراء:  }َولُِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ

 لكن إذا جاءت مسؤلة الشكر مالال : لولوا شكرا ! لال :

 [ٖٔ]سبؤ:  }اْعَملُوا آَل دَاُوودَ ُشْكًرا َولَِلٌٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر{

لُوُكْم بِالشَّّرِ }َونَبْ  إذن ٌعنً هذه النعم اآلن نحسب أن المرٌض هو المبتلى ! نحُن وهللا مبتلٌن بعد !
ٌِْر فِتْنَةً{ هو مبتلى اآلن ٌدفع حسابها , لكن إذا ولف بٌن ٌدي هللا سبحانه وتعالى  [ٖ٘]األنبٌاء:  َواْلَخ

لن ٌُسؤل أٌن رجلن وإلى أٌنٌن مشٌت بها ! أول دلٌمة بعد سن الخامسة عشر أٌن ذهبت ؟ ثانً 
ة مت فٌها.. هذا لن ٌُسؤل .. صحابف الرجلٌن دلٌمة ثالث دلٌمه .. الدلٌمة رلم ألف إلى آخر دلٌم

}ثُمَّ  مغلمة .. ال تمشً .. دفعها فً الدنٌا .. لكن أنا وأنت وهذِه األلدام وهذِه األنفاس .. لال :
.. أحبتً الفضالء : البدّ من اآلن أن ننظر إلى أّي الفرٌمٌن [1]التكاثر:  لَتُْسؤَلُنَّ ٌَْوَمبٍِذ َعِن النَِّعٌِم{

.. ٌعنً هذا المطّوع الذي ٌغض بصره و ال ٌنظر عنده شهوة وعنده عٌون وعنده.. لكن ننتمً 
ماذا ٌرٌد ؟ لماذا ال ٌنظر ؟ وهللا العظٌم إن المسؤلة بهذا المثال وٌتضح الممال .. خذ طفل عندن 
وأذهب به إلى االمالهً ولل له : حبٌبً هذه عشرة تذاكر بـ خمسٌن لاير , كل واحده بـِخمسة 

تذاكر تصّرف بها كما شبت .. مثل ما أُعطٌت  ٓٔاالت .. ألعب وأفعل ماترٌد .. لدٌن رٌ
 [ٓٗ]فصلت:  }اْعَملُوا َما ِشبْتُْم إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر{ األعمار تصّرف فٌها

خذ هذِه العشر تذاكر وتصرف فٌها لكن عندي لن عرض ثانً ! .. تخٌل تُولف الطفل تمول 
رض ثانً لبل أن تلعب .. عندي لن شٌن بإسمن بـخمسة ملٌار أي خمسة آالف :عندي لن ع

ملٌون .. وموعد الصرف السنة المادمة , والشٌن مولّع وبإسمن وهذا هو ! تخٌل الطفل ماذا 
ملٌار هذه  ٘ملٌار بعد سنة ! تجده ٌنظر إلٌن .. هو ٌعلم أن  ٘تذاكر اآلن أو  ٌٓٔفعل ؟ عنده 



ل ما نلم أن الجنة أغلى من الدنٌا ..لكن لم تنفعنا هذه المعلومة شًء ..! لاير مث ٓ٘أغلى من 
تجد الطفل ٌنظر إلى السٌارات تتصادم .. لال : ٌا أخً بس فتن و كل الناس ٌلعبون ! .. طٌب 
و أنا ألول لن اصبر بـخمسة ملٌار ! من أجل ذلن وهللا المطوع لم ٌصبر بـ "بالش" كمان نمول 

 ال ٌعمل بال ثمن .. نحن نحسب أنه كذلن ! المطوع لال ٌا أخً ألعب الٌوم لل ! و المتمً وهللا
عنً معمد ال ٌُهم ! لن ٌهمنً .. أنا كل ٌوم الترب من الهدف .. إذا جاء الٌوم بعد سنة أخذت 

 [9]التغابن:  }ذَِلَن ٌَْوُم التَّغَابُِن{ملٌار سؤلول لن : أٌن تذاكرن ؟ ٘الـ

وَن اتُِكْم فًِ َحٌَاتُِكُم الدُّْنٌَا َواْستَْمتَْعتُْم بَِها فَاْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبِرُ }أَْذَهْبتُْم َطٌِّبَ 
ٌِْر اْلَحّكِ َوبَِما ُكْنتُْم تَْفُسمُونَ   [ٕٓ]األحماف:  {فًِ اأْلَْرِض بِغَ

حبٌبً الغالً : ما الذي ٌمنعنً وٌمنعن أننا نصبح متمٌن ؟ ما الذي ٌمنع ؟ لدٌنا نِعَم , لدٌنا 
عٌون , وكل شًء .. ٌمدر هللا جل وعال أن ال ٌعطٌن عٌون و ترتاح وال ٌُمال لن غض بصرن 

لم ٌكن , ما الذي ٌمنعنا ؟ الذي ٌمنعنا هو هذا العمل.إن  .. أنت ال ترى أصاُل ال حالل وال حرام
لدٌنا تمٌٌز .. تبعثرت أمورنا .. لاير ٌساوي الـخمسة ملٌار , و لم نعد نعرف ما األغلى .. نرٌد 
الشًء اآلن ولو كان رخٌص جدًا , من أجل ذلن هللا سبحانه وتعالى ٌمول : ]إِنَّ َهُإاَلء ٌُِحبُّوَن 

صلً  –ما جاء النبً علٌه الصالة والسالم اْلعَاِجلَةَ َوٌَذَُروَن َوَراءُهْم ٌَْوًما ثَِمٌاًل[ هل تعرف ل
.. دخل على عابشة .. انظر المولف اآلن .. فً بٌت عابشة ٌدخل دمحم علٌه الصالة  -على حبٌبن

والسالم لد اشترى شاة و لال : ٌا عابشة ما فعلت الشاة ؟" من حمه ٌسؤل ألنه هو الذي أتى 
هبت ؟ عابشة لّطعت الشاة و وزعتها على بالشاة .." لال: مافعلت الشاة ٌا عابشة ؟ " أٌن ذ

الفمراء .." لالت : ٌارسول هللا ذهبت كلها , لم ٌبمى عندي لن إال كتفها " ما بمى من الشاة كلها 
إال كتفها , تخٌل إذا استفدت من هذا الحدٌث أنا وأنت وهللا سوف نعٌش حٌاة أخرى , "لال: ٌا 

 وكؤنه ٌمول: ٌا عابشة و من لال أنها ذهبت كلها ؟ " ٌمول من الذي عابشة " انظر تبّسم النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 قال لال أنها ذهبت كلها ولم ٌبمى إال كتفها ؟

أخذ  ( , ولال : هذا حدٌث صحٌح 7ٕٓٗ( , والترمذي برلم )  7ٕٖٕٓرواه أحمد برلم )  ))بقي كلُّها غري كتِفها(( :النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص

روحه وروحها واخترلوا الحٌاة الدنٌا وكؤنه أولفها عند الصحٌفة و رأى صحٌفتها و صحٌفته 
علٌه الصالة والسالم إذ بكل أعضاء الشاة موجودة فً الصحٌفة إال الكتف ! هل تستطٌع أن 

ِ بَاٍق{.. }...َوَما ِعْندَ  أكلتموه و ذهب }َما ِعْندَُكْم ٌَْنفَدُ{ تعٌش هذه الحٌاة؟ ألجل هذا لال : }َما  اَّللَّ
ِ بَاٍق{ أحبتً أال تحبّون أن ٌغفر هللا لكم ؟ بلى وهللا نحب , وهللا [9ٙ]النحل:  ِعْندَُكْم ٌَْنفَدُ َوَما ِعْندَ اَّللَّ

نحب .. إذن لماذا ال نعمل ؟ أحبتً الفضالء اتركوا كل هذا وتذكروا أٌن أنتم وأٌن نحن .. 
ٌت أنا والشٌخ علً ونحن فً الطرٌك , ٌعنً وهللا ما كؤنن أحبتً نحن فً مكة ,, لبل للٌل أت

فً مكة ! ما كؤنن فً بلد إسالمً دع عنن مكة ! وهللا أمر مزري ٌا أحبتً .. ترى المسؤلة 
غرٌبة ,ألم نضحن كثًٌرا ولعبنا كثًٌرا وال ضٌر أن نضحن وأن نلعب ونتحدث ! لكن مهما كان 

لى مستوى صوت , آتٌه وأذكره : حبٌبً .. باهلل علٌن لو هذا دٌن ! أحدهم شغّل األغانً إلى أع
سمحت تمّصر الصوت؟ وبنزعج وٌغضب ! مسكٌن ! وهللا العظٌم إننً راحمه .. وهللا إننا نحبه 

ملٌار ... لال لن: ٌا أخً ما  ٘وال نكرهه , لكن هذه المشكلة .. تمول للرجل ال تؤخذ تذاكر خذ 
 لاير أرٌد أن ألعب .. ٓ٘ دخلن بً ؟ أنا أرٌد تذاكر , غاوي

أحبتً الفضالء هذا ٌسمع األغانً, والبنت الثانٌة متبرجة مخصرة وجنبها ذكر وهللا ال ٌعرف 
عن الرجولة شًء ! مخصر األماكن ! ٌعنً مالذي ترٌده ؟تتزٌن لن ؟تتزٌن لن ٌا أخً فً 

العلماء أن كان فً البٌت , هً اآلن تتزٌن لمن ؟ لن ؟ ال وهللا .. أحبتً هذا المكان ٌمول 
الجاهلٌه الرجل رجاًل .. الحظ ! رجل ٌمتل رجل ثم ٌؤتً ابن الممتول و عنده الحمٌة ٌتمّطع 

الرجل , لال فٌنظر إلٌه فً مكة فال ٌهٌجه ! لم ٌمل " ال ٌمتله !" , بل ال ٌهٌجه أصاًل ! ال ٌكلمه 
ٌغضب فٌه و ٌرسل طٌر  , ألنه ٌعرف أن هذا المكان لٌس بالبسٌط ! هذا المكان ممكن ربً

ٌمسح من فً األرض! فٌتركه حتى ٌخرج .. من أجل ذلن هللا سبحانه وتعالى من خطورة هذا 
المكان فٌه إنذارات لبله فٌه خطوط حمراء ٌمول هللا جل وعال .. لم ٌمل من ٌهّم فٌه ما لال من 



! لال ابن كثٌر : أي ٌهم , ٌفّكر  ٌرد فمط ٌهم }َوَمْن ٌُِردْ{ ٌفعل فٌه أو ٌلحد أو ٌظلم .. ال ! لال :
ٌمول ابن كثٌر : أي من هّم بسٌبة وهو  [ٕ٘]الحج:  }َوَمْن ٌُِرْد فٌِِه بِإِْلَحاٍد بُِظْلٍم نُِذْلهُ ِمْن َعذَاٍب أَِلٌٍم{ !

خارج مكة ثم ٌوضح هذا الحدٌث اإلمام أحمد فً مسنده بسند صحٌح عن النبً علٌه الصالة 
وهللا لوكان بعد أبٌن..[ " انظر الكالم ! ٌمول وهللا العظٌم لو كان فً عدن والسالم عندما لال : ]

عن  أبٌن لو كان فً الٌمن و هّم .. خّطط أن ٌذهب و ٌّرلم فً مكة أو ٌذهب وٌعاكس فً مكة..
 عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه : " لو أن رجالً أراد بإلحاد فٌه بظلم وهو بِعَدٍَن أَْبٌَن ألذاله هللا

هذا الذي فمط ٌرٌد ! كٌف الذي جاء فً مكة ! أحبتً نحن األمور عندنا غٌر " من العذاب األلٌم
ه مرتبة وهللا العظٌم ال أسؤلكم علٌه أجًرا .. أحبكم ألسم باهلل أننً أحبكم .. رأٌت ألواًما ٌومًٌا عند

نِعم هللا جل وعال ثم ُسحبت منه هذه النِعَم و الصالحٌات , كان لدٌه لدمان ونستطٌع أن ننصحه 
ُعف عن الحرام وٌُكتب لن أجر , لكن سٌؤتٌنا ٌوم وٌسحب هللا منه الصالحٌات .. كحادث ال 

الكبٌرة  ٌمكنه أن ٌتحرن بعده , تذكروا : " ما بٌنه وبٌن المعصٌه إال أن ٌشتهٌها وال بٌنه وبٌن
إال أنه ٌمدر علٌها " ٌؤتٌنا ناس أٌدٌهم مشلولة , ٌؤتٌنا بشر صمامات للوبهم مفتولة ! ٌؤتٌنا أناس 
بعد الحادث تنزع صالحٌته .. أحبتً رأٌنا أشٌاء وهللا تهّول العمول , لول ال إله إال هللا .. آخر 

عنده وأنا أعلم أن الرجل لٌس حالة ألف علٌها , لٌس فالن دمحم .. ألف  ٘ٗأو  ٗٗكلمة أكثر من 
بؤبكم ..ٌتكلم , وألول له : ال إله إال هللا ! وهللا ال ٌمولها ! ما الذي عمد لسانه ! ال ٌتكلم عربً ؟ 

بلى ٌتكلم عربً , مسلم ؟ وهللا مسلم .. وهنان حادثة فً المستشفى العسكري فً الدور الثانً لم 
فً حٌاتها بٌتٌن من أغنٌة لـ كاظم الساهر ! إن  أنسها إلى الٌوم , مرٌضة آخر ممطع كتب لها

للتم هذا الكالم هراء , أترضون بما ترون ؟ دعوا هذا الكالم ال تصدلوه مادمتم لم تروه 
بؤعٌنكم, هنان حدث جرى أمام الناس كلهم وكؤّن هللا جل وعال ٌرٌد أن ٌبٌّن أمًرا : دخل مطرب 

أبها ثم أكتظ المسرح و الجمٌع ٌصفك , دخل و سلّم بعد ما أُعلن فً الجرابد عن موعد حفله فً 
علٌهم وأخذ العود ثم بدأ ٌمّول , ثم أرسل ربً هلالج لج رسواًل ال ٌعصً لهُ أمًرا .. أمر أن ٌذهب إلى 
أبها اآلن .. ذهب إلى أبها و نزع روح الرجل هذا وهو ٌغنً ! أحبتً ٌعنً ٌؤخذه هللا جل وعال 

 هنا!! إّن فً ذلن آلٌة ..

تفكروا معً, كم بٌنه وبٌن )مكبر الصوت( المٌكرفون! أربع أصابع , من أجل ذلن ٌمول لن هللا 
جل وعال ترى ال إله إال هللا لٌس كل أحد ٌمولها ! من أجل ذلن النبً علٌه الصالة والسالم فً 

.. لم ٌمل أول وال أوسط كالمه ! هً  آخر كالمه صحٌح مسلم و عند أبً داود لال: من كان

رواه أبو  ))من كان آخر كالمو من الدنيا ال إلو إال هللا دخل اجلنة (( : هلة فً النصف واألول .. لالس

إذن لماذا لم ٌملها ؟ أال ٌعلم أنها تنفعه ؟ وهللا ٌعلم ..ألم ٌدري أّن هذه آخر  داود والحاكم ولال صحٌح اإلسناد
ها لسمعناها وضجت بها السماعات , لماذا لحظة ؟ بلى ٌدري. لكنه لم ٌمل ال إله إال هللا ولو لال

ْإِمنٌَِن[ من أجل ذلن نرى ناس تموت فً مسجد و فٌِ لم ٌملها ؟ ]إِنَّ  ذَِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهم مُّ
ناس تموت فً الجمرات و ناس تموت على المخدرات .. و سوف أعرض لكم صور لد تفوق 

 7ٓعلى بعد  -ألذكر منها شًء , و حصلت بالمرب منكم الخٌال , لو لم تكن معً وهللا لم أكن 
, أعطانً إٌاها عمٌد فً مكافحة المخدرات حتى نعلم أننا مساكٌن .. نحن لوم أصحاب  -كٌلو

كالم إال من رحم هللا , هللا سمٌع بصٌر لوي لدٌر , لكن هو وهللا ال ٌعرف وال معنى من هذه 
.. ٌمكن لهذا الشاب أن ٌلغً موعده مع واحده ألن  المعانً , بصٌر .. تعترف أنه بصٌر ؟ نعم

أخاها أتى , لكن مستحٌل ٌلغً موعد ألن هللا ٌراه .. ألٌس هذا حالنا ؟ ممكن ٌلغً الموعد ألن 
الهٌبة أتت لكن مستحٌل ٌلغً الموعد ألّن رب العزة والجالل ٌُبصر ! ألجل هذا تلخبطت 

رد ٌخلو بمعصٌة , ٌخرج مع امرأة وٌجلس معها أورالنا , نمول بصٌر وال نعترف فٌها .. الف
فً الغرفة مغلمة وٌتؤكد أنها محكمة اإلغالق , وثم بعد أن ٌنزعان مالبسهما ٌؤتً طفل من آخر 
البٌت وٌمسن عروة الباب ٌحركها .. تنتفض للوبهما ! وهم من وراء الغرفة انتفضت للوبهم ! 

م لماذا تمولون ماال تفعلون .. نمول نخاف هللا هللا جل وعال ٌراكم من أول ما انتفضت .. عرفت
لكن ما نخاف هللا .. هذه كلها ستبلى عند هللا ٌوم تبلى السرابر لكن ألجل هذا نتكلم اآلن , الناس 



ال ٌعلمون هنا , الكل سٌعلم هنان , لكن لن ٌنفعنا علمنا , هنٌبًا لمن عِلم وغٌّر .. علمنا هنا لن 
فً هذا الزمان ٌملبه هللا لرد ؟ ٌملبه هللا غورٌال .. وهللا ال أتكلم أمزح ! ٌنفعنا .. هل رأٌت أحدًا 

أنا أتكلم بجد .. رأٌت ؟ أحد منكم رأى ؟ من رأى ٌرفع ٌده .. وهللا ٌا أحبتً أننً أتكلم بصدق .. 
أحد منكم .. نحن لرأنا فً المرآن أن هللا جل وعال ٌستطٌع ٌملب هذا اإلنسان لرد .. صح ؟ 

لكن هل رأٌنا أحد حّوله  [٘ٙ]البمرة:  }فَمُْلنَا لَُهْم ُكونُوا لَِردَةً َخاِسبٌَِن{  جل وعال فً المرآنٌمول هللا
هللا ؟ سؤرٌن صورة طبٌعٌه معً , وصورة على السٌدي , والخبر ماترى ال ما تسمع .. مسلم 

ٌْبًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{ لكن َ اَل ٌَْظِلُم النَّاَس َش  [ٗٗ]ٌونس:  }إِنَّ اَّللَّ

فهنان أنفس شرٌفة أحبتً وعدها النبً علٌه الصالة والسالم أن شرٌكة حٌاته سوف ٌكون 
نصٌفها الذي ٌوضع على مفرق رأسها , لٌس شعرها ! نصٌفها على رأسها لو ٌخٌر ٌمول 

نعطٌن الدنٌا كلها أو هذا النصٌف , بدون بنت فمط نصٌف , لمال أرٌد هذا النصٌف , هللا جل 
وعال ٌمول هذا النصٌف متعوب علٌه أكثر من الدنٌا , ٌمول علٌه الصالة والسالم فً 

الصحٌحٌن ] ولنصٌفها على رأسها خٌر من الدنٌا ومافٌها [ وعده هللا جل وعال بواحدة رٌمها 
: ] والذي بعث دمحم بالحك لرٌمها ثغرها ٌمسم دمحم علٌه الصالة والسالم عند الصحابة الذي حواه

, فالصحابة علموا  الذي حواه ثغرها لو مزج به البحر المالح األجاج لصار عذبًا فراتا بإذن هللا [
ح ظر ؟ ٌرٌد ..لكن ٌرٌد صفلزموا فعملوا فنالوا , فهل نستطٌع ؟ هل عرفت لماذا المطوع ال ٌن

.. لال تاجر أنت فً أبو رٌالٌن وأنا عندي تجارة فً أطنان سبابن ذهب .. سآخذ صفمه واحدة 
 أحسن من صفمات ابو رٌالٌن كلها

 تولد نور النور من نور وجهها .... فمازج طٌب الطٌب من خالص العطر
 فلووطبت بالنعل منها على الحصى .... ألعشبت األلطار من غٌر ما لطر

 عمدته ... كغصن من الرٌحان ذي ورق خضر لخصر منهاولو شبت عمد ا
 ولو بسمت فً البحر شهد ُرَضِابها ... لطاب ألهل البر شرب من البحر

عرفت لماذا ٌصبر؟ عنده هدف .. وهدف تستحك , لو ألول لن اشتغل عندي أربعة ساعات 
شغّال عند شخص  بؤلف لاير فً الشهر تمول ال ! ألول لن فمط أربعة ساعات تمول ال .. ألمان
ساعات تمول لً  ٗآخر أربعة عشر ساعة لكن بملٌون فً الشهر .. ألول لن ٌا أخً أنا للت لن 

هذه ملٌون لاير!! .. أنت لم تذكر عدد الساعات ألن األجر ٌستحك فنسٌت األعمال , من أجل 
بماذا ذلن ما إحساس من استمتع و عاش مع ربً هلالج لج و ارتمى بروحه حول العرش, ترى 

ٌحس؟.. أٌتعب؟ , لكنّه كل ٌوم ٌمترب إلى نمطة البداٌة فً التحصٌل , ونحن كل ٌوم نمرب إلى 
نمطة النهاٌة, حبٌبً الغالً خذها لاعدة و بلغها من رأٌت : كل فاتورة جوال سددتها من غزل 

ً الهاتف سـ تسددها مرة ثانٌة .. وضحت ؟ وهللا لتسددنها مرة ثانٌة ! كل دلٌمة مكتوبة علٌن ف
سددتها بالرٌاالت المرة الثانٌة ستسددها من نفسن و من جسدن , وكل دلٌمة أمضٌتها فً تنسٌك 
الدعوة إلى هللا و تنسٌك محاضرة و نصٌحة ورسالة غدًا أٌام البٌض .. وهللا سوف تؤخذ مادفعت 

الشوتاٌم أضعاف مضاعفة , كل فاتورة كهرباء سددتها على شرابط السوبر موفٌس )األفالم( و 
فََوَرِبّ السََّماِء َواألَْرِض إِنَّهُ لََحكٌّ ِمثَْل َما أَنَُّكْم تَْنِطمُوَن [ وستار أكادٌمً سوف تدفعها مره ثانٌه ]

فؤحبتً العمالء لارنوا الحٌاتٌن ولالوا أننا فً هذه الحٌاة نعٌش فً شمة عمارة أو فلة لكن مازال 
ولدهم, ممكن فجؤة أدخل علٌه أجده ال ٌتنفس ممكن ٌوم خابفٌن ومترلبٌن كل ٌوم من أن ٌفمدوا 

زوجتً تموت , ممكنغدًا أبً ٌؤتٌه خبر أنه ولف للبه وهو فً العناٌة ,ثم لالوا ٌا أخً ماهذه 
}فََمْن  الحٌاة هذه ؟ فخططوا على حٌاة أنه ٌكون فً هذه الحٌاة إذا دخل هو وأوالده ونجده

خطط أنه ٌعٌش حٌاة من اآلن هو وأوالده  [1٘ٔ]آل عمران:  اْلَجنَّةَ فَمَدْ فَاَز{ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل 
أنه ٌعٌش فال ٌموت أبدًا , ٌرٌد أن ٌعٌش فً لصر ال ٌخاف ٌوم وهللا سؤموت وأترن هذا 

المصر! ٌوم ما ولدي الذي ٌسوى عٌناي سؤفمده ! ال! فوعدهم علٌه الصالة والسالم و صدق لال 

فمط ! وهللا لو ولف الحدٌث إلى هنا لكان  أخرجه اإلمام مسلم ..(( فال متوتوا أبدا ))إن لكم أن حتيوا :

َعْن َأِب  فلنعٌش صح , فلنكسبها صح , لال : فال متوتوا أبًدا(( : ))إن لكم أن حتيوامكسب ! لال



وا َفاَل َتْسَقُموا أََبًدا، َوِإنَّ َلُكْم »: َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ َوَأِب ُىَريْ رََة َعْن النَِّبِ ملسو هيلع هللا ىلص يُ َناِدي ُمَنادٍ: ِإنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ
َعُمو   ا َفاَل تَ ْبَأُسوا أَبًَدا، َفَذِلكَ َأْن حَتْيَ ْوا َفاَل مَتُوتُوا أَبًَدا، َوِإنَّ َلُكْم َأْن َتِشبُّوا َفاَل تَ ْهَرُموا أَبًَدا، َوِإنَّ َلُكْم َأْن تَ ن ْ

ُتْم تَ ْعَمُلوَن(( من أجل ذلن ٌوسف علٌه السالم  .قَ ْولُُو َعزَّ َوَجلَّ }َونُوُدوا أَْن تِْلُكْم اجْلَنَُّة أُورِثْ ُتُموَىا ِبَا ُكن ْ

.. ٌؤتٌه أجمل البنات وٌملن له : هٌت لن , لال ربً  الذي أُعطى نصف جمال األرض فهمها
انظر وألرأ سورة ٌوسف .. كم مره ذكرت "عن نفسه" .. فإذا فاتتنً األولى ال تفوتن الثانٌة , 

ًَ َراَودَتْنًِ َعْن نَْفِسً{ إذا فاتتن الثالثة ما تفوتن الرابعة, كم مرة لال : }أَنَا  لالت [ٕٙ]ٌوسف:  }ِه
ٌْتَِها َعْن نَْفِسِه{ [ٔ٘]ٌوسف:  نَْفِسِه{ َراَوْدتُهُ َعنْ  ما النفس هذه ؟ لال  [ٖٕ]ٌوسف: }َوَراَودَتْهُ الَّتًِ ُهَو فًِ بَ

العلماء حتى ٌعلم الناس و ٌعلم لارئ المرآن أن هنان ثمة أنفس لٌست سهلة أن تنال منها معصٌة 
نٌا واآلخرة.. لال ناظرتنً ! , أما هنان أنفس لو تنظر إلٌه غمرأة واحدة تلتفت إلٌه باع الد

ماشاء هللا علٌن ! خالص ! لو تفتش ٌمكن أنها ألبح مخلولة لكن هذه أنفس سهلة .. ٌبٌع الذي 
أمامه و وراءه بنظرة عٌن ! لماذا ٌوسف عندما رأى المسؤلة كثرت ماذا لال ؟ لال ربً اسجنً 

و لالوا  [ٓٔ]إبراهٌم:  ْن أَْنتُْم إاِلَّ بََشٌر{}إِ  .. أهذا طلب ٌطلبه عالل ؟ ترى لالوا الرسل مجانٌن لالوا:
و لالوا ... لماذا ٌطلب السجن ؟ لال ٌارب.. انظر العمل ..  [ٙٙ]األعراف:  }إِنَّا لَنََراَن فًِ َسفَاَهٍة{ :

طبّك صح لال ٌارب اسجنً ..عند هإالء الذٌن  هو متمٌن أنه سٌعٌش حٌاتٌن . .وعاش صح و
ج من الحمام وٌخرج منها الغابط والبول .. اسجنً ٌارب ..لكن إذا عندهم حٌض ونفاس و تخر

جاءت البنت التً ترشح مسن و التً لو نظرت إلى األرض ملبت ما بٌن السماء واألرض .. 
 ٌارب هنان فّكنً .. ال تفّكنً هنا ثم أزنً ثم تسجننً هنان !

ألجل هذا حبٌبً  [ٙٗ]ص:  }..ِذْكَرى الدَّاِر{ ٌمول مٌزناهم بمٌزة [ٙٗ]ص:  }إِنَّا أَْخلَْصنَاُهْم بَِخاِلَصٍة..{
الغالً أختم بهذا الممال وبهذه المصة التً ثبتت فً عهد دمحم علٌه الصالة الوسالم ثم أنملكم إلى 
ما ٌُرى ..]مرفد بن أبً مرفد رضً هللا عنه كان ٌحب واحده أسمها )عناق( من أجمل نساء 

بًّ كل طلباته .. أسلم الرجل .. لال ال إله إال هللا .. تعرف ماذا تعنً ال إله لرٌش .. تعلّمت به تل
إال هللا ؟ مشكلتنا أننا ورثناها و حصلناها بالّساهل فلم نحس بمٌمتها .. لال أي معبود .. ٌعنً 
 العبادة النصرفها ألحد .. أي ال معبود بحك إاّل هللا .. المهم لال وهللا ألكفّرن عن كل.."كان

ٌزنً بعناق " لال وهللا ألكفرّن عن كل مولف ولفته فً معصٌة ربً أن أرضً فٌه ربً .. 
المهم ماذا حدث ؟ العالم ٌُعذبون تحت وطؤة لرٌش فً مكة ٌؤتً مرفد من المدٌنة على رجلٌه 

..واعد تلن  وٌؤخذ له واحد وٌنطلك ٌفّر به ٌهربه إلى المدٌنة وٌؤخذ آخر وٌهربه إلى المدٌنة
لة أحدهم .. فجاء ٌؤخذه من مكة على ضوء الممر إاّل عناق تؤتً كؤنها لمحت زول مرفد .. اللٌ

فّر مرفد وأختبؤ فً زاوٌة .. ظالم .. أتحسب أن ابلٌس لم ٌؤته ؟ هم مثلنا .. لكن صبروا للٌاًل 
. فاستراحوا دابًما .. جاءت عناق الربت منه .. لالت : مرفد ! والرجل ساكت , مرفد ! ساكت .
لما التربت عنده وبدأت األنفاس باألنفاس لال : إلٌِن عنً ٌا عناق ! لماذا ؟ ما عندن شهوة ؟ 
وهللا أناس علموا .. اللهم أجعلنا من الذٌن ٌعلمون .. فمام .. لال: إلٌن عنً ٌا عناق , لالت : 

دنٌا كلها مرفد تعال بت عندي اللٌلة.. انظر إلى الهزة التً حدثت فً األرض .. و شٌاطٌن ال
عند مرفد .. والصور المخزنة من أول اآلن ٌلعب فٌها ابلٌس .. تعال بِت عندي اللٌلة ..ما هذه 
الهزة العنٌفة ؟لال: ٌا عناق إنً أسلمت .. ما لال آمنت وال أٌمنت وال أحسنت وال أتمٌت .. فمط 

المنكر , أنا لبل أسلمت ! إسالمً ٌمول لً ) ال ( ! أنا أصلً و صالتً تنهانً عن الفحشاء و
للٌل فً صالتً ألول ربً اغفر لً .. أذهب اآلن أوّرط نفسً ؟ ٌا عناق إنً أسلمت .. لالت : 

تعال , "ما دام ال ٌنفع معن الطٌب " لالت : ] تعال بت عندي اللٌلة وإال ألصٌحّن بالموم 
د ٌنمذن .. فٌؤخذون كما أخذوا بالل وٌمصعون فً الرمضاء [ بدل ما أنت تنمذ ابحث عن أح

انظر , لما رأى أّن المسؤلة جدٌة , لال: ٌا عناق , "انظر العمل كٌف " لال: ٌاعناق إن رجالً 
ٌبٌع جنة عرضها األرض والسموات "مواعدنا فٌها الرسول علٌه الصالة والسالم " إن رجاًل 
 ٌبٌع جنة عرضها األرض والسموات بلذة ساعٍة معن لمجنون ! وفّر و هرب وخرج وصاحت



بالموم ولحموه الموم على رجلٌه إلى المدٌنة .. عندما وصل إلى المدٌنة دخل على النبً علٌه 
الصالة والسالم .. تخٌل ٌعنً ابلٌس كان معه شغّال طول الطرٌك للمدٌنة , لٌس عنده شغل 

ٌن السالم .. أول ابلٌس ! أول ما دخل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: السالم علٌن ي رسول هللا .. لال: عل
 كلمة لال : أأتزوج عناق ؟

ٌعنً لم ٌتركها ألنها شٌنة أو لبٌحة ولم ٌتركها ألن لٌس لدٌه شهوة ! لكن لال : ٌا رسول هللا 
ٌصلح بالحالل ؟ أبٌها أنا .. أٌصلح بالحالل ؟ النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌردّ علٌه .. الدٌن لٌس بدٌن دمحم علٌه 

}َولَْو  .. الدٌن دٌن هللا جل وعال .. ما كان دمحم علٌه الصالة والسالم لٌمول ,الصالة والسالم 
ٌْنَا بَْعَض اأْلَلَاِوٌِل ) َل َعلَ  [٘ٗ, ٗٗ]الحالة:  ( أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلٌَِمٌِن{ٗٗتَمَوَّ

وهو دمحم علٌه الصالة والسالم ! .. فاهتزت السموات واألرض كما جاء فً حدٌث نواس بن 
ان الصحٌح وتكلم هللا بالوحً وخرت المالبكة و نز ل جبرٌل لهذا المولف , فمال جبرٌل سمع

 لدمحم علٌه الصالة والسالمة .. لل لمرفد :

َم ذَِلَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن { انٌَِةُ اَل ٌَْنِكُحَها إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن َوُحّرِ  [ٖ]النور:  }َوالزَّ

ماذا لال ؟ ألال " ٌا أخً طٌب دبرونا ماذا نفعل ؟" ال,هذه نحن لد نمولها, لكن هو ال. هو رجل 
موعود بواحدة ألل ما ٌمال ظفرها خٌر من الدنٌا وما فٌها .. ٌعنً بتضٌع ؟ ٌمول ابن المٌم فً 

كن ترٌد سنة .. من اللذة ما تتركها ألنن ملٌت منها .. ل ٓٗحادي األرواح : إنن تحتضن واحدة 
ٌْنَا َمِزٌدٌ{تروح ٌعنً تخٌل تجلس فً لصر تجري من تحتن األنهار وتنظر الثمار  [ٖ٘]ق:  }َولَدَ

 لٌست رموت كنترول وأنت جالس مع امرأة النظر إلى وجهها أصاًل نعٌم .

 َغادَةٌ ذَاُت داَلٍل َوَمَرحْ 
 ٌَجدُ النَّاِعُت فٌَِها َما اْلتََرحْ 

 
 ُخِلمَْت ِمْن ُكّلِ َشًء َحَسنٍ 

ٌْتَ »َطٌٍِّب فَالـ  فٌَِها ُمطََّرحْ « لَّ
 

 َزانََها هللاُ بَِوجٍه ُجِمعَتْ 
 فٌِِه أوَصاٌف َغرٌبَاٌت ُملَحْ 

 
 َوبِعٌٍَن ُكحلَُها ِمْن ُغْنِجَها
 َوبَِخٍد ِمْسُكهُ فٌِِه َرَشحْ 

 
 نَاِعٍم تَْجِري َعلَى َصْفَحتِهِ 

 الُء الفََرحْ نَْضَرةُ الُملِن وأل

))اجلنُة أقرُب  أحبتً الصبر ساعة .. ممكن الٌوم تدخل الجنة , وٌمكنن الٌوم أن تتغٌر ثم تموت
}إِنَّ فًِ ذَِلَن لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لَهُ لَْلٌب أَْو أَْلمَى السَّْمَع َوُهَو  رواه البخاري ِشراِك نْعِلو (( من إىل أحدكم

ً هنان لواسم مشتركة إلن المنتمم واحد هلالج لج , واآلخذ واحد , فسوف أحبتً ٌعن [7ٖ]ق:  َشِهٌدٌ {
ترون تشابه فً مسؤلة األخذ .. ثالث أمور , األولى : أّن كل الصور البد أن تجد فٌها بكت 

دخان , الثانً : أن جمٌعهم هللا هلالج لج لحكمته أظهر وجهه و جزء من جسمه حتى تمارن , الثالث : 
مخدرات , الرابع : سوف تجده فً مكان .. اللهم تجاوز عنا وعنهم .. ٌعنً سوف ترى إبرة 

وهللا ال تعٌش فٌه الحٌوانات .. أو تجده عند مرحاض , والخبر ما ترى ال ما تسمع , أكثرنا 
أحبتً وهللا العظٌم ٌعنً مسؤلة ما بٌنه وبٌن الجنة إال شًء بسٌط لكن ابلٌس حرٌص ! ابلٌس 

}إِنَّ  الدنٌا أنن ال تدخل الجنة ! وفهمنا لكن لم نطبّك ! هللا عز وجل ٌمول :همه الوحٌد فً هذه 
} ٌَْطاَن لَُكْم َعدُوٌّ هذا الجزء من اآلٌة لوحده ٌكفً ألٌس كذلن ؟ لوحده ٌكفً أن نتخذه  [ٙ]فاطر: الشَّ
ا{ عدًوا .. لال سبحانه حتّى ال ٌؤتً أحدهم ٌمول وهللا لم أفهم .. أخاف أنه  [ٙ]فاطر:  }فَاتَِّخذُوهُ َعدُوًّ



للتم عدو حتى نتخذه صدٌك !! ومع ذلن أحبتً فهمنا اآلٌة لكن لم نطبمها .. أي شًء ٌموله لنا 
إبلٌس نفعله ! فؤحبتً إلى متى ؟ نفسن هذه من ٌرحمها إذا لم ترحمها ؟ أخسر مالٌٌن أخسر 

لال هللا هلالج لج التخسرونه التً هً هذه النفس التً بٌن سٌارتن أخسر وظٌفتن .. شًء واحد الذي 
ٌعنً ال تخسر  [٘ٔ]الزمر:  }إِنَّ اْلَخاِسِرٌَن الَِّذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهِلٌِهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة{ جنبن , لال :

ترى الكل  نفسن أهم شًء نفسن ال تخسرها ! و ال بدّ أن ٌكون لنا رصٌد عند هللا جل وعال ..
ٌدعً وٌمول ٌارب .. وفٌه أناس إذا لال ٌارب.. أرسل هللا له من ٌمضً له أمره .. وفٌه أناس 

إذا لال ٌارب .. لٌس لدٌه رصٌد ! ألجل هذا الرأ سورة األنبٌاء .. هنان ناس لدٌهم رصٌد ٌمول 
 هللا جل و عال :

رُّ  ًَ الضُّ اِحِمٌَن{ }َوأٌَُّوَب إِْذ نَادَى َربَّهُ أَنًِّ َمسَّنِ  [1ٖ]األنبٌاء:  َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

 لماذا ؟ [7ٙ]األنبٌاء:  }فَاْستََجْبنَا لَهُ{ لال :

نَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا َوذِ  ٌْ ْكَرى }فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُضّرٍ َوآتَ
الرجل عابد و ذكرى لكل من ٌعبد أنن تجعل لن رصٌد .. اسمع التً بعدها  [1ٗ]األنبٌاء:  {ِلْلعَابِِدٌنَ 
ابِِرٌَن{ .. لال: ٌعنً تصبر..عندن رصٌد  [1٘]األنبٌاء:  }َوإِْسَماِعٌَل َوإِْدِرٌَس َوذَا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّ

 من الصبر ٌكون لن نصٌب فً االستجابة , لال :

اِلِحٌَن{ }َوأَْدَخْلنَاُهمْ   [1ٙ]األنبٌاء:  فًِ َرْحَمتِنَا إِنَُّهْم ِمَن الصَّ

ٌِْه فَنَادَى فًِ الظُّلَُماِت أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ أَ  الثانٌة : ْنَت }َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْمِدَر َعلَ
 [17ٌاء: ]األنب ُسْبَحانََن إِنًِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌَن {

ٌْنَاهُ ِمَن اْلغَّمِ َوَكذَِلَن نُْنِجً اْلُمْإِمنٌَِن{ لماذا ٌاربً ؟ }َوَزَكِرٌَّا  رصٌد..! [11]األنبٌاء:  }فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ
ٌُْر اْلَواِرثٌَِن ) نَا لَهُ ٌَْحٌَى َوأَْصلَْحنَا ( فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهبْ 19إِْذ نَادَى َربَّهُ َرّبِ اَل تَذَْرنًِ فَْردًا َوأَْنَت َخ

ٌَْراِت َوٌَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعٌَن ) ( 9ٓلَهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ
ْم َكانُوا ٌَُساِرُعوَن فًِ }إِنَّهُ  لماذا ؟}َوَوَهْبنَا لَهُ ٌَْحٌَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ{ لماذا ؟ [9ٓ, 19]األنبٌاء:  {

ٌَْراِت{  لدٌه رصٌد ..هذا فً الرخاء كان لدٌه رصٌد .. اْلَخ

ٌَْراِت َوٌَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعٌنَ  } { ألجل هذا ما الذي إِنَُّهْم َكانُوا ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ
فّن الصخرة ؟ رصٌد .. جّرب ٌوم تمدر إنن تنظر ولكن ال تنظر ! جرب إنن ٌوم تمدر إنن 

تعصً وال تعصً ! جّرب ! أحبتً إن الذي فرض علٌنا المرآن لرادنا إلى معاد وال تفوت علٌنا 
ا وهللا الفرصة! ترى لٌست عندنا عشرٌن نفس! هً واحدة إما أن تصل إلى أعلى علٌٌن وإم

لنخسرها ! و رٌثما ٌُجهز هذا الجهاز .. خذ ذان المثال الذي ٌهز الجبال وحدٌث تُنصت له 
األرض والسموات .. عن رجل من أصحاب دمحم علٌه الصالة والسالم .. ٌمشً لو ألول لواحد 

 ألف لال ال ! طٌب برجل ولدلن بملٌون لال ال ! هذا رجل كله ٕٓٓمنكم ستتبرع لً بكلٌتن بـ 
دراهم ! خمسة دراهم ! ٌعنً كم  ٘بكلٌتٌه االثنتٌن و بربتٌه وللبه وعٌونه وكل مافٌه مباع بـ 

دراهم ٌمشً, وجاء الخبر فً الصحٌحٌن للنبً  ٘لاير ؟ لاير أو رٌالٌن .. تخٌلوا رجل مباع بـ
 لم ٌخترعها من عنده ! جاء علٌه الصالة والسالم , لال لل له ٌا دمحم .. ماذا الول له ؟ النبً ملسو هيلع هللا ىلص

دراهم , حتى نعلم أن هنان ناس  ٘الخبر من رب البشر هلالج لج , لال: تعال ..جاء الرجل , لٌمته 
عند هللا لدرها عظٌم , وهو بشر له ٌدٌن مثل ما لً و لن ..فنمدر وهللا نمدر ! جاء الرجل : لبٌن 

دراهم , وٌعنً نعاله بكم  ٘رأسه إلى رجلٌه , الرجل مباع بـٌا رسول هللا , ناظر النبً ملسو هيلع هللا ىلص من 
دراهم ٌعنً نعاله بكم ؟ أعذرونً لن ألول "وأنتم بكرامة وال أنا بكرامة" ٌا  ٘؟ تخٌل واحد بـ

رب أدخلنً وإٌاهم مدخل تلن النعال .. هً النعال الوحٌدة التً ال نملو بعدها وأنتم بكرامة 
ة والسالم ما لال له ٌا بالل نبشرن, هللا تعالى ٌمول بالل ادخل ..ناظر فٌه النبً علٌه الصال

الجنة ..دخله الجنة ..مكتوب اسم بالل فً الجنة ! لال "مكتوب نعال بالل فً الجنة " لال له إن 
نعالن ألنها تشرفت لمست لدمن التً ما عصت ربً وال خطت خطوة فً معصٌة لل له إن 

مدر تدلع نعالن هكذا ؟ تمدر وهللا تمدر .. ٌعنً تخٌل عنده .. وهللا نعالن دخلناها لن فً الجنة .. ت
المسؤلة فكر فٌها شهر ..حدٌث غرٌب ٌعنً هنان ٌضع نعاله أجلكم هللا خارج المجلس ثم ٌدخل 
ونعاله عند هللا أغلى من الذٌن فً المجلس كلهم ! وهللا ممكن وهللا ممكن ! اآلن الواحد مننا ٌدلع 



رجل,  ٓ٘الرف .. نعال بالل وضعها فً الجنة ..نمدر وهللا نمدر , لٌست لدٌه  نعاله ٌضعها فً
هما اثنتان: واحدة ٌجاهد فٌها و واحدة ٌموم فٌها اللٌل ! عنده اثنتٌن مثلً ..لم ..عنده ٌدٌن و 

ٌد , ثنتٌن واحدة ٌمسن فٌها المرآن و واحدة ٌتصدق فٌها أو واحده ٌجاهد فٌها ! اثنتٌن  ٕٓلٌس 
 عندن إمكانٌات التً عنده .. لكنا نخسر أنفسنا ! ولنترتمً لتلن الهمم دعونا نغٌر ..مع وهللا

إنطاللة رمضان نغٌر حٌاتنا ..ونتغٌر لؤلفضل.. ٌعنً أنا كنت سؤعرض لكم صور أناس بحثوا 
عن السعادة هم ظنوا أن المطاوعة والمتمٌن والطابعٌن "طفشانٌن " .. فبحثوا عن السعادة فً 

ثانً ! فؤنظر إلى أٌن آل بهم هذا المآل , وكٌف وصلوا للسعادة التً هم ٌرٌدونها .. لماذا مكان 
الواحد ٌفعل كل شًء ثم ٌرجع ٌمول طفشان! ماهذه الحٌاة وهللا ٌا أخً الواحد مّل من الدنٌا هذه 

.. !! لماذا ؟هذا ٌعنً أنن أنت لست سعٌد ..ٌدّخن من أجل أن ٌمول أرٌد أن أرّوح عن نفسً 
ٌعنً أنت لست سعٌدًا أصاًل ! لال له ٌا أخً ماهذه السٌجارة لم تعد تفعل شًء ..لدٌم أنت ! خذ 
سٌجارة حشٌش تعٌشن وتنسٌن صح ! ماذا تنسٌن ؟؟ ٌعنً أنت لست سعٌد ..تنسى الهم ٌعنً 

أنت غٌر سعٌد ..ثم بعد للٌل, تشرب الهروٌن وأنت تابه نبحث عن السعاده فً أي مكان , تجده 
 فً األخٌر استمر فً هذه المعاصً, ثم تجده ٌموت على معصٌه , خسر الدنٌا واآلخرة

 [ٔٔ]الحج:  }أََصابَتْهُ فِتْنَةٌ اْنمَلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر الدُّْنٌَا َواآْلِخَرةَ{

ٌا أخبً ٌصلح تعد ’ما دمنا سنتعب سنتعب .. فلنتعب صح ! وهللا فلنتعب صح وبعدها جنة 
؟ عد نفسن مسجون وٌوم اإلفراج الجنة .. ما دام العصاة ما حصلوا , وكلنا ذان  نفسن مسجون

الرجل , ماحصلنا السعادة فً المعاصً إذن وهللا فلنتعب للٌال فً الطاعة وسنحصلها عند ربً 
هلالج لج , إما نشتغل ببالش طفشانٌن فوق األرض وتحت األرض وٌوم العرض!! ماهذه الحٌاة ؟ إذن 

ح ؟ لو كانت الحٌاة تتمثل فً :أن تكون كخرٌج الجامعة األمرٌكٌة, فاعلم أن عندهم متى سنرتا
ألف حالة انتحار العام الماضً , لو كنت ترٌد أن ال ٌمول لن أحد ال تفعل و لم صل الفجر  ٕٔ

وال تغازل وال تعاكس ! كل شًء عندن افعله ! هم عاشوا كذلن ومع ذلن انتحروا ومازالوا 
ن الروح إذا كانت متطلباتها غٌر متطلبات الجسد واإلنسان مطاوع هذا الجسد ٌنتحرون , أل

الذي من تراب وكل شًء فً الحٌاة استجابة للشهوات.. صدلنً الروح تطفش! ألنها أتت من 
 فوق ترٌد حٌاة صح ! ترٌد حٌاة سماوٌة

 [7ٙٔ]األعراف:  ِض{}َولَْو ِشبْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلَدَ إِلَى اأْلَرْ 

والمسؤلة هٌنة وهللا إنها ٌسٌرة على من ٌسّره هللا علٌه .. كم تجد الواحد منا ..ولنكن صرحاء .. 
كم مرة فً الٌوم تسجد وتمول ٌااارب أسؤلن الجنة وأنت من للبن ترٌدها ؟ كم مرة دمعت عٌنن 

ة أجساد موجودة لكن حٌاة أرواح ؟ عندما سؤلت هللا الجنة أو سؤلته النجاة من النار ؟ تجد فٌه حٌا
أحبتً الكالم كثٌر ٌختلف عن األفعال , والمطلوب: موعود بالجنة عرضها األرض والسموات 
ألسم باهلل لو أننا موعودٌن فً الجنة سنة واحدة فمط ثم نصٌر تراب وهللا إننا من الرابحٌن " 

ٌن ٌدٌن , ألولن بسفّرن فً الكسبانٌن" , أنن تعٌش سنة كل وشًء أي شًء تشتهٌه ٌمثٌل ب
أشهر إلى بارٌس أو أي مكان وتمر فً الشانزلٌه دورتٌن وتجلس على الكوفً شوب  ٖالصٌف 

الذي هنان ..كان وهللا ٌا أخً الواحد فرح ولال معلٌش أتعب ! انجح و نذهب بن إلى بارٌس 
ه فٌها اإلٌدز أو ..فرحان هو سٌذهب شهر لن ٌحمك له كل شًء .. ٌعنً حٌاة ٌمكن ٌجامع واحد

ٌخربط ..طٌب نحن موعودون بكل شًء..ٌمول هللا سبحانه وتعالى ..فّكر فٌها أي شًء 
ٌْنَا َمِزٌدٌ{ ترٌده لكن أحبتً الجوال العابلً ال ٌكلم كندا لو تبرمج فٌه سنة وتخربط ال  [ٖ٘]ق:  }َولَدَ

دنٌا فمط , على مدار السعودٌة , ٌكلم كندا ؛ ألنه عابلً.. النطاق ..أكثر عمولنا عابلٌة وصلتنا ال
سنة من أجل بٌت تجري  ٓٗالجنة وشًء وراء األفاق ما وصلتنا ! فؤحبتً نرتمً..تعبنا كم ؟

ٌِْهْم إِْبِلٌُس َظنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ{ من تحته المجاري أعزكم هللا ما أجمل أن ٌخطط األب  [ٕٓ]سبؤ:  }َصدََّق َعلَ
لجنة ,,لد خططنا كٌف ندخل الجنة ؟ نجمع أوالدنا نرٌد أن اآلن واالبن مع أهله كٌف ٌدخلون ا

ندخل الجنة ماذا نفعل ؟ وهللا العظٌم فٌه أناس تعٌش فً الجنان و هً فً األرض .. فؤحبتً 
ا َسِمْعنَا اْلُهدَى آَمنَّا بِِه{ لترتمً هذه النفوس , أنظر إلى الجن الجن لٌسوا أسمع  [ٖٔ]الجن:  }َوأَنَّا لَمَّ

ا َحَضُروهُ لَالُوا  وا أشجع منا !منا لٌس ٌَْن نَفًَرا ِمَن اْلِجّنِ ٌَْستَِمعُوَن اْلمُْرآَن فَلَمَّ }َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَ



}َولَُكْم فٌَِها َما  الكالم الذي هنا مهم .. فٌه جنة لكم فٌها ماتشاإون, لال : [9ٕ]األحماف:  أَْنِصتُوا {
 ٌّسكت الجن بعضهم البعض [ٖٔ]فصلت:  تَْشتَِهً أَْنفُُسُكْم{

ًَ َولَّْوا إِلَى لَْوِمِهْم ُمْنِذِرٌَن ) ا لُِض ( لَالُوا ٌَا لَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى 9ٕ}فَلَمَّ
ٌِْه ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ َوإِلَى َطِرٌٍك ُمْستَِمٌٍم ) ٌَْن ٌَدَ لًا ِلَما بَ ِ{( ٌَا لَوْ ُٖٓمَصدِّ ًَ اَّللَّ ]األحماف:  َمنَا أَِجٌبُوا دَاِع

 انظر للشجاعة .. ٌعنً لٌس فمط عرف الطرٌك واتبع ! بل صار ٌدعوا إلى هللا ! [ٖٔ - 9ٕ

حبٌبً الفاضل أنت تعرف ماذا تعنً )مسلم ( ٌعنً دٌن هذه األمة التً ُخلمت من أجلها 
فً سبٌل ابلٌس وٌستمٌت , السموات واألرض دٌنن ! بما نصرت الدٌن ؟ نجد شخص ٌشتغل 

ٌمول لصاحبه تعال سافر معً محفول مكفول ,, محفول مكفول ماذا ٌا مجنون ؟ ٌعنً زانً 
شارب على حسابن ؟ تدفعها ثانً مرة فً النار ! لكن لم ننظر شخص ٌمول لآلخر تعال حج 
على حسابً محفول مكفول فً حملة ! فً سبٌل ابلٌس نضحً تضحٌات .. بل تجد اآلخر 

المجنون ٌمسن الجوال وعند اإلشارة بلوتوث وٌرسل صورة واحدة عارٌة , طٌب على األلل 
ارسله لخوٌن اجعله ٌمول لن شكًرا .. حتى شكًرا ما لٌل له شكًرا ! فعلها من أجل ابلٌس و حتى 

نَُهْم فًِ }َوإِْخَوانُُهْم ٌَُمدُّو شكًرا لم ٌحصلها .. ٌعنً نتفانى ٌمول هللا جل وعال عن أصحاب ابلٌس
ِ ثُمَّ اَل ٌُْمِصُروَن{ ًّ .. أال تالحظون  ما ٌمصرون فً سبٌل ابلٌس ممكن ٌفعل [ٕٕٓ]األعراف:  اْلغَ

أحبتً ممكن ٌرلص الواحد منا من الساعة الحادٌة عشر إلى السابعة صباًحا فً سبٌل ابلٌس 
ساعات لست  7ن تمول له صل ركعتٌن فً اللٌل لال: ٌا أخً وهللا تعبان ! طٌب انت رلصت ل

بتعبان ؟ فعندنا إمكانٌة فً هذا الجسد أننا نفعل أشٌاء إلبلٌس ما نفعلها لرب العزة والجالل .. 
فؤحبتً البد أن نغٌّر ..وهللا العظٌم لن ٌكسب إال أنت , ولن ٌكسب إال أنا إن تغٌرنا .. هللا جل 

ًُّ اْلَحِمٌدُ{}ٌَا أٌََُّها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُ  وعال ال ٌحتاج إلى أحد ُ ُهَو اْلغَنِ ِ َواَّللَّ تعرف  [٘ٔ]فاطر:  مََراُء إِلَى اَّللَّ
فً ماذا فمٌر إلى هللا جل وعال ؟ طل على أوالدن فً اللٌل و ُعد واحد اثنٌن .. تجد صدره 

نفس عن ولدن ثم ابحث ارتفع ..أنت فمٌر إلى هللا الذي رفع صدر ولدن ؛ إلنه ٌستطٌع ٌولف ال
و هم لد ربطوه وخدروه..فمٌر  ٕٕٓألف لاير وخط  ٖٓٔدخل له أنبوب جهاز بـعن مستشفى ٌ

إلى هللا.. أنت فمٌر إلى هللا فً لومتن هذه ..طٌب هللا ٌحتاجن فً ماذا ؟وال شًء .. طٌب ماذا 
ٌرٌد منا هللا سبحانه وتعالى ؟ ٌرٌدنا أن نتوب وندخل الجنة .. سٌستفٌد شًء ؟ ال .. لو آمن كل 

رض ] لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتمى للب رجل واحد فٌكم من فً األ
مازاد ذلن فً ملكً شًء [ رأٌت ٌوم عرفة ؟ ارفع رأسن للسماء ..وهللا ناظرت السماء , 

مازادت سنتمتر واحد ..هللا غنً ال ٌحتاج , وٌوم الكرٌسمس ما نمصت سنتمتر واحد ؛ ألنه ال 
َّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن  نحن نحتاجه !ٌحتاجنا أصاًل .. لكن  ٌُْكْم َوٌُِرٌدُ الَِّذٌَن ٌَت ُ ٌُِرٌدُ أَْن ٌَتُوَب َعلَ }َواَّللَّ

ٌْاًل َعِظًٌما{  [7ٕ]النساء:  تَِمٌلُوا َم



 
ً هذا خسرناه من شباب األمة ..لم ٌمت فً جهاد ولم ٌمت ساجد فً الحرم , ولم ٌمت وهو أحبت

ٌخدم المسلمٌن , ولم ٌمت وهو فً اإلغاثة .. مات فً شمته لد سلط هللا علٌه تمرٌبًا ألف ذباب 
 لو ترون الصورة .. توجد صورتٌن عموًما واضحة لنفس الشخص ..تمرٌبًا ألف ذباب !

 
فً  ما بمً فً جسمه خطوة وال سنتمتر مكعب إال فٌه ذباب ٌنهش .. فً داخل رأسه ذباب ,

داخل أذنه ذباب .. ٌمول المغسل : العجٌب لٌس أن الذباب موجود ! ٌمول : الغرٌب أن الذباب 
أول مره أرى ذباب ٌمطع من اللحم ! توجد مثل الحبوب , كل ذباب ما أزلناه إال بمطعة لحم معه 

ناس ! انظر حبٌبً أٌن مات ! ترى أحبتً الفضالء إبلٌس لال له مثل ما لال لً ولن : هإالء 
غٌرنا .. نحن ال نموت على مخدرات وال ٌموت الواحد و السٌجارة فً فمه , وال هو جالس 



ٌسمع األغانً وال وهو ٌرلص وال وهو مع وحده )إمرأة( ! مثل ما لعب علٌنا لعب علٌهم .. 
لكن انظر المآل! مات فً شمته .. دخل علٌه ملن الموت وأخذه وهو .. انظر الدخان جنبه 

 انظر الصورة الثانٌة التً بعدهاواألبر .. 

 
ٌْبًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفُ  أحبتً َ اَل ٌَْظِلُم النَّاَس َش .. هذا موت جماعً [ٗٗ]ٌونس:  َسُهْم ٌَْظِلُموَن{}إِنَّ اَّللَّ

ٌمول العمٌد فً مكافحة المخدرات : العادة نؤتً نجد واحد أخذه ملن الموت من بٌن أربعه أو من 
بٌن خمسة , ٌمول : هذه المره جاء ملن الموت وهللا ما خرج وفً الشمة روح !! أخذ كل 

صورناهم من ألدامهم , ٌمول : فٌه ناس غٌرهم األرواح ! ٌمول ال نرٌد أن نصور وجوههم فمط 
ماتوا فً هذه الشمة .. ٌمول فٌه أمور تصعك ٌمول نحسب أن هللا غافل نحسب أنه ال ٌرى ! وهللا 

 [7ٙ]األنعام:  }ِلُكّلِ نَبَإٍ ُمْستَمَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن{ جل وعال ٌمول :



 
انظر ٌا حبٌبً الغالً .. أكثرهم ٌعنً فٌها آٌة ..لاسم مشترن بٌنهم , ٌؤخذهم هللا جل وعال لبل 
ال ٌرفعون سراوٌلهم أجلكم هللا ! ترى فٌها آٌة , ٌعنً إذا نزعت اعرف أٌن تنزع, وأعرف هل 
هً على ما ٌُرضً هللا أو على ما ٌغضبه ! ترى ممكن ٌرسل لن ممكن ! ألنه أرسل لغٌرن 

ن ألول أنا وأنت أغلى منهم! أرسل ألناس لبل ال ٌلبسون مالبسهم وشوف والحظ فٌه كم ول
صورة فٌها لاسم مشترن إنه لبل أن ٌلبس مالبسه و فً الحمام و جنب مرحاض , ٌعنً تعلم ما 

معنى هذه الصورة ؟ أن صحٌفة الرجل هذا أغلمت و خسره اإلسالم و خَسر هو اإلسالم .. 
 ً ..انظر الثانً حبٌب

 
هذا الصورة لها حكاٌة , هذا الذي جعل ضباط مكافحة المخدرات ٌتغٌبون وال ٌداومون على 



لرجل واضح علٌه أنه مستعجل , الحظوا الدوام ,ماداوموا ! ٌمول العمٌد : دخلنا المكان ٌمول ا
ٌا اخوانً العالمة أو الصبغة البٌضاء على أساس أنها أٌضا سرواله أعزكم هللا , مخلوع ولم 

ٌعطه هللا فرصه أنه ٌلبس ,حتى ٌصّور وهو البس ! ٌمول دخلنا علٌه بالشكل هذا , الرجل البس 
عودّه كل ٌوم ٌطك اإلبره وٌمشً , هذه نعال , ٌعنً مستعجل بٌطك اإلبره و ٌمشً ! ألن هللا م

)) إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلت  المرة لال هللا جل وعال لن تمشً! فً الصحٌحٌن
ًَ َظاِلَمةٌ{ ثم لرأ لول هللا جل وعال : (( متفق  (([ٕٓٔ]هود:  }َوَكذَِلَن أَْخذُ َربَِّن إِذَا أََخذَ اْلمَُرى َوِه

هو غفور رحٌم  [ٕٓٔ]هود:  }إِنَّ أَْخذَهُ أَِلٌٌم َشِدٌدٌ{ د بهذه النعم كلها وعصانا فٌه. إذا لم ٌستفعليو

..لكن شدٌد إذا أخذ .. اللهم ال تذلنا بؤسن.. ٌمول رفعنا الرجل .. رأٌت المطعة السوداء على 
وجهه ..أحد ٌالحظ ؟ ٌمول رفعنا الرجل ورأٌناه بهذا الشكل صعمنا , ٌمول : رفعناه ! خذ 

الصورة التً بعدها لنفس الشخص وهو مرفوع.. ٌمول : رفعناه فوجدنا الفاجعه ! ٌمول معنا 
ضباط لم ٌداوموا الٌوم الذي بعده والذي بعده وبعده , أنا لم أنم , ٌمول :المسؤلة ٌعنً لما ٌمال 
 لن كالم ٌإثر فٌن لكن لما ترى بصورة تإثر أكثر لكن لما تكون أنت بٌنه وبٌنن خطوة تجلس

 تتؤمل ! ما الذي فعل به هللا تنجّن !!

 
أرٌدن تتؤمل فً الوجه .. رأٌت النظارات  [ٕٔ]البروج:  }إِنَّ بَْطَش َربَِّن لََشِدٌدٌ{ حبٌبً الغالً انظر

موجوده ..ألسم باهلل للب هللا وجهه وجه غورٌال ! انظر البطن أبٌض ! وانظر اإلبرة فً أسفل 
نبضة وهو ال ٌعلم ! ونحن النعلم , ٌمكن  ٕٓالبطن , ترونها ؟ هللا جل وعال لال كان بالً له 

مرأة" ,ممكن هذه العشرٌن نبضة تنتهً وأنا هذه العشرٌن نبضة تنتهً وأنا جالس مع واحدة " ا
ٌِْل ُمْظِلًما{} جالس على فلم خلٌع ,إن فً ذلن آلٌة ]ٌونس:  َكؤَنََّما أُْغِشٌَْت ُوُجوُهُهْم لَِطعًا ِمَن اللَّ

أنظر وهللا كؤنه لطعة لٌل مركبة فً ذلن الوجه .. وجه ٌعنً كٌف مدّده هللا جل وعال وغٌّره  [7ٕ
ال وهللا إن هللا سبحانه وتعالى ٌنتمم .. ٌّحلُم على ألوام وٌؤخذ ألوام , ترى حتى صار وجه غورٌ

هإالء كلهم فً شمك , واحد مستخفً بٌطك إبرة و ٌمشً , والثانً مواعد خوٌته فً الشمة 
والثالث .. وفٌه صور بنات خدرات فً جدة لكن أبٌت آخذها ألن ال ٌجوز لً أن أنظر إلى 

هم ولد ترى أشٌاء عجٌبة , لون وجه متغٌر ..اآلن ترى ٌعنً بنات , بنات ضاعت حٌات
أحبتً خسرناهم وال ال ؟ وهللا خسرناهم .. واحد منهم كان له ٌمكنه أن ٌخدم هذا الدٌن ,  هإالء



ٌمكنه أن ٌوزع له ألف شرٌط إسالمً , ٌمكنه أن ٌنسك له عشرٌن محاضرة , ٌمكنه أن ٌنصح 
 ٌوم المٌامة . -بإذن هللا -إلى الجنة  له جار ,ٌمكنه أن ٌدخل عشرات معه

 
هذا رجل فً الشمة جالس لوحده ,هو ٌظن أنه لوحده , وهللا مداهمات أحبتً فً الشمك هذه .. 

كة ٌداهمون , لكن لكن لٌست مداهمات من البشر ! مداهمات تحركت من فوق سابع سموات مالب
هذه المداهمة لٌس بعدها مسابلة أو سجن ! ال ال ! بعدها تُسحب صالحٌاتن كلها و تعال نحاسبن 

ٌْنَا إٌَِابَُهْم ) ! ٌْنَا ِحَسابَُهْم{ٕ٘}إِنَّ إِلَ انظر حبٌبً هذا .. طبعا الصورة [ٕٙ, ٕ٘]الغاشٌة:  ( ثُمَّ إِنَّ َعلَ
لرجل ترونه ؟ هذا رأسه , ترى هذا رأسه كله أسود! ما ماتكون واضحة عندكم .. هذا هو كتف ا

بمً إال ٌمكن سنتمتر إال والدود أكل فً وجهه , انظر لون وجهه , كؤنه كفر أجلكم هللا .. 
الحظت ؟ انظر الموكٌت الذي تحته أسود , وانظر لون وجهه وانظر السٌجارة جانب رأسه 

.. نحن مبطلٌن مبّطلٌن [1]الشعراء:  {َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌِنَ  }إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً  ..كلها فٌها سجاٌر !
)أي مملعٌن( .. لكن ٌمكن ٌؤخذنا هللا جل وعال ونحن مبطلٌن من أنفسنا فٌكون لدرنا عنده غالً 
! و ممكن ٌؤخذنا غصب )بالموة( ونحن مبطلٌن غصب فما ٌكون لنا لدر عند هللا سبحانه وتعالى 

ِحٌُم{1}إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْإِمنٌَِن ) .. أحبتً , 1]الشعراء:  ( َوإِنَّ َربََّن لَُهَو اْلعَِزٌُز الرَّ

9] 



 
انظر إلى هذا مات متكً ٌحسب أنه سٌموم ! كان هللا جل وعال ٌجعله ٌتّكً على نفس التكٌة 
وٌمومه ! المرة هذه أتكؤ ولم ٌمم ! انظر تحت ظهره ماذا ؟ ترون تحت ذراعه األٌسر ؟ بكت 

ن ٌخلص البكت .. وخلص دخان هو كان ٌخطط أن ٌخلصها لكن خلصه هللا جل وعال لبل أ
 عمره لبل الٌخلص البكت ..

 
فٌه واحد ألولن راح "مٌد" وشوف كٌسة "مٌد " معه وجنبها األغراض التً اشتراها فً الكٌس 

% أنها لن ٌؤخذ السٌجارة التً ٔ, والعه , من كثر ما هو ضامن أحبتً ٌعنً ما عنده ماٌشوبه 
سرع مما ٌفكها من البكت , لو تمول عند أذنه ! تالحظون واضعها عند أذنه على أساس ماذا ؟ أ

له ٌا حبٌبً بتضمن أن هللا جل وعال ما ٌؤخذ روحن والسٌجارة خلف أذنن ؟ لال : هٌّا شوف 



جون المطاوعة ! ٌعنً سٌؤخذنً وهً فً أذنً ؟ طٌب أخذن .. ٌعنً أغلمت الصحٌفة على هذا 

على ما مات  ))يبعث كل عبد  لال:و سٌحشر ٌوم المٌامة وفٌه عالمات, لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وٌن مات ؟ فً حمام .. هذه السعادة بحثنا عنها هنا .. بحثنا السعادة فً  (171ٕرواه مسلم ) عليو((

دخان جلسنا ننفخ ثم الدخان لم ٌنفع , فحشٌش ثم بعدها مخدرات .. ترى الكل لم ٌؤتٌهم إبلٌس 
ترى الذباب سٌؤكل جسدن , ال ! وال لال هللا ولال له إنن ستموت فً حمام ! ال ! وال لال 

سٌحّول وجهن وجه لرد ! لال ٌارجال وسع صدرن وفلّها الٌوم مع الشباب .. طلعه فٌها بنات 
وفٌها حشٌش وفٌها وفٌها .. و طلعنا ثم دخن أو]دخل[ الحشٌش ثم أدمنته الخالٌا ثم آلت بنا 

لهذا الدٌن ..لكن كسبهم ابلٌس و سوف ٌكسب وأحبتً إلى أن خسرنا ألوام لد ٌكونون وهللا جند 
الكثٌرٌن .. لكن أسؤل هللا أن ال ٌكون منا أحد ٌكسبه إبلٌس ..وأن نكون كلنا ٌعمل ألجل هللا 

 فٌكتبه هللا جل وعال نعاله فً الجنة ..

 
ال  أًٌضا نفس العالمات , الوجه ٌختلف عن لون الجسد .. الجسد تراه أبٌض وهلل حكمه !

تتولعون أحبتً أن المسؤلة أتت كلها هكذا صدفة ! هللا جّل وعال جعل الصورة تُإخذ هكذا من 
أجل أن تُعرف ! انظر إلى وجهه وانظر إلى بطنه ! ترى تحّول لون وجهه , لماذا تحّول؟ هللا 

إٌاه جل وعال ال ٌظلم الناس .. رأٌت حبٌبً لون بطنه ؟و الحظ السروال أًٌضا .. الذٌن لبسوه 
أهل مكافحة المخدرات , ودابًما ٌمول مداهمتنا تؤتً بعد المداهمة التً تؤتً من السماء ..مداهمة 

تؤتً تؤخذ الروح ونحن نؤتً نؤخذ الجسد .. وانظر إلى بكت الدخان تحت وبعض السجابر 
 وبعض األبر.. وانظر الوجه كٌف ! طٌب أعرض اآلن الوجه لوحده !



 
ٌْبًا وَ  رأٌت الوجه كٌف تغٌر ؟ أحبتً : َ اَل ٌَْظِلُم النَّاَس َش ]ٌونس:  لَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم ٌَْظِلُموَن{}إِنَّ اَّللَّ

ِ َوُهَو َمعَُهْم إِْذ ٌُبٌَِّتُوَن َما اَل ٌَْرَضى ِمَن  [ٗٗ }ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َواَل ٌَْستَْخفُوَن ِمَن اَّللَّ
َ َعِزٌٌز ذُو اْنتِمَاٍم { [1ٓٔ]النساء:  اْلمَْوِل{ ٌَْت إِْن َمتَّْعنَاُهْم ِسنٌَِن ) [7ٗ]إبراهٌم:  }إِنَّ اَّللَّ ( ثُمَّ ٕ٘ٓ}أَفََرأَ

َ َغافاًِل{ [ٕٙٓ, ٕ٘ٓ]الشعراء:  َجاَءُهْم َما َكانُوا ٌُوَعدُوَن{ }أَْم ٌَْحَسبُوَن أَنَّا اَل  [ٕٗ]إبراهٌم:  }َواَل تَْحَسبَنَّ اَّللَّ
ٌِْهْم ٌَْكتُ  ُهْم َونَْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا لَدَ ]البلد:  }أٌََْحَسُب أَْن لَْم ٌََرهُ أََحدٌ{ [1ٓ]الزخرف:  بُوَن{نَْسَمُع ِسرَّ

ٌِْه أََحدٌ { [7  [٘]البلد:  }أٌََْحَسُب أَْن لَْن ٌَْمِدَر َعلَ

أحبتً الفضالء .. إن فً هذا لبالغا .. اللهم إنً أسؤلن بنور وجهن الذي أشرلت له الظلمات و 
برإٌتهم فوق هذه الكراسً أن تشرفنً برإٌتهم  صلح علٌه أمر الدنٌا واآلخرة أن كما شرفتنً

ٌارب فوق األرابن تجري من تحتها األنهار .. اللهم كما شرفتنً برإٌتهم فوق هذا الفرش اللهم 
ًّ وعلٌهم تحت العرش وأنت راٍض عنا أتم الّرضا ..اللهم ٌا  شرفنً برإٌتهم و من له حك عل

تبِك لهم أمنٌّة فً صدورهم إال لضٌتها لهم لبل  مالن الملن ٌا من تعلم ما فً الصدور اللهم ال
أن ٌخرجوا من هذه األبواب , اللهم ال تبِك لنا ولهم هًما إال فرجته , وال ضااًل إال ٌا ربً هدٌته 
, وال ذنبًا إال غفرته , اللهم ال تجعل من بٌن الملوب للبًا ٌمّر مع هذه األبواب إال وللبته إلى ما 

 لٌن .ٌرضٌن و ثبتّه حتى ٌال

ُض أَْمِري  أحبتً لد تكون من المعلومات والكالم ما هو جدٌد على عمولنا لكن }َما أَلُوُل لَُكْم َوأُفَّوِ
َ بَِصٌٌر بِاْلِعبَاِد{ ِ إِنَّ اَّللَّ ما من أحد إال و ٌعلم كم ستر هللا علٌه ,, ما منّا من أحد  [ٗٗ]غافر:  إِلَى اَّللَّ

لُْل ٌَا } ر علٌه , ما أخذه مثل ما أخذ هإالء , و ٌمول سبحانهوهللا العظٌم إال و عصى وهللا ست
ِ  ما أرحمن !} {ِعبَاِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم اَل تَْمنَُطوا {لو فعلت  اَل تَْمنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اَّللَّ

َ ٌَْغِفُر الذُّنُوَب { ٌعنً لدٌه ذنوب تدخله النار وزاد } أَْسَرفُوا} الذنوب كلها ٌمول إِنَّ اَّللَّ
ِحٌُم )} صغٌرها وكبٌرها إن صدلت .. َجِمٌعًا{ { ٌعنً  ( َوأَنٌِبُواَٖ٘جِمٌعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 أطلبوا الجنة

( َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما ُٗ٘روَن )}َوأَنٌِبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعَذَاُب ثُمَّ اَل تُْنصَ 
ٌُْكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتٌَُِكُم اْلعَذَاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم اَل تَْشعُُروَن ) ( أَْن تَمُوَل نَْفٌس ٌَا ٘٘أُْنِزَل إِلَ

ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السَّاخِ  ْطُت فًِ َجْنِب اَّللَّ  [ٙ٘ - ٖ٘]الزمر:  ِرٌَن{َحْسَرتَا َعلَى َما فَرَّ

ربً اجمعنً وإٌاهم فً الفردوس األعلى ..اللهم واجعلنً وإٌاهم نجاور دمحم علٌه الصالة 
والسالم .. اللهم ٌا مالن الملن ال تذٌك أحد منّا نارن ولو ثانٌة , اللهم اجعلنا من سعدابن فوق 



إنً أحبكم و دعوت لكم لبل األرض و تحت األرض وٌوم العرض , ألسم بالذي ال إله إال هللا 
أن آتً و سوف أدعو لكم بعد أن أذهب وأسؤل هللا أن ال ٌردنً بذنوبً فال تنسونً من دعاكم , 

وأسؤل هللا أن نلتمً وإٌاكم فً جنة عالٌة لطوفها دانٌة , ٌا ربً ال تردنا بشّر ما عندنا وال 
لنا حاجة إال لضٌتها , ما  تحرمنا خٌر ما عندن وأنت أرحم الراحمٌن .. نسؤلن أن ال تبكِ 

سؤلنان من خٌر فؤعطنا , وما لم نسؤلن منه و تعلم أنه خٌر لنا فابتدبنا وأجعل كل واحد منا ٌؤتً 
 ٌوم المٌامة و معه آالف من الناس لد اهتدوا على ٌدٌه ٌا رب األرباب ..

على نبٌنا دمحم بعد  آسف أحبتً على اإلطالة , وهللا ال أسؤلكم أجًرا ولكن أحبكم , وأصلً وأسلم
أن أشكر هللا جل وعال و أشكر عمادة الجامعة وأشكر كل من ساهم وكل من حضر و لهم منً 
دعاء لربً الذي ٌملن لهم النفع والضر أن ٌكرمهم .. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن 

 زاكم هللا خٌر وآسف على اإلطالة .والصالة والسالم على أشرف الخلك أجمعٌن .. دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .. وج

 
 لالستماع للمحاضرة صوتٌّاً :
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 إن كان من خطؤ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده.
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