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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمددهلل هلل وك د وصددال وسددالما علد عدددالذ الددطي اصد

 ،اللهددم لددح الحمددهلل حمددهللا مد ا السددماوال ومد ا ا ر

وم ا ما بينهما وم ا ما شاا ربنا م شيا بعهللذ ،اللهم ص عل عددهلل وحديددح ويديدح محمدهلل صدل اهلل عليده وسدلم
ثم أما بعهلل:
كام مر تعهلليت حهللول مع اهلل؟
كد لولدة ليهددا حدهللول ..مصددر ليهدا حدهللول ،أمريكددا ليهدا حددهللول ،كندهللا ليهددا حدهللول ،فدي القددايون الدهللولي لددو لولدة لخلددت
ول اللَّ ِده"
طياراتها في حهللول لولة م غير إذن تنضرب بالنار ،كطلح اهلل له حهللول ،الملح له حهللول "تِلْح ُح ُهلل ُ
الدقدر  ٧٨١ :واللدي يتعدهلل حدهللول ربنددا مد غيدر إذن يحصد لده إيدده؟ بينضدرب بالندار وا ّل  ،سددحان الملدح ،سدددحان
الملح الحليم ،سدحايه وتعال .

اللي ماشيه كاش ة شعرها ..عدهلليتي حدهللول ربندا وا ّل ؟ ،اللدي سدمع اذذان ومارضديش يصدلي لحدهلل مدا ِ ده معدال اذذان
ول ؟ ،كام مر تعهللينا حهللول ربنا يا ماعة؟ كام حهلل م حهللول ربنا احنا تعهلليناذ؟.
اللي بعهللذ ..عهلل حهللول ربنا ّ
َّ
تطكر قد أن تعصي
تطكر قد أن ت لق يهلل للحرام ،ت َّ
تطكر قد أن تعصيَّ ،
يا ماعةَّ ..
دطكر قدد مدا تعمد أي معصدية ربندا سددحايه وتعدال
يه عنها ،أفتكر إيه؟! افتكر حا ال كتيدر قدوي ،ت َّ
دطكر قدد أن تعصدي؛ يهدا مدش لعددة ،مدش لعددة يدا ماعدة شدوفوا
ربنا بيقول إيه؟
دت ِالِمددة" "وكد ْم قصد ْمنا" اتق ددم وسد ها كايددت ِالمدة ،كايددت تدداريه وعهددهلل "وأيشدنْيا بد ْعددهللها
"وكد ْدم قصد ْدمنا ِمد قد ْريد كدة كايد ْ
سوا بنْسنا" ،أول ما حسوا إن ا ر بهللأل تتزلزل وإن السماا بدهللأل تتلددهلل بويدوم شدكلها بقد
قد ْوما آخ ِري * فدل َّما أح ُّ
غريب بهللأ الشك بق غريب ،الريح بقت غريدة ،الجو فيه حا ة ايه ،فيه حا ة إحنا في خ ر..

ضون" ،ك واحهلل بيجري في اتجاذ ،ك واحهلل عاوز ينجو ،ك واحدهلل حاسد
"فدل َّما أح ُّ
سوا بنْسنا إِذا ُهم م ْندها يد ْر ُك ُ
ضوا و ْار ِ عُوا" ،المالئكة يازلة هتروحوا في ؟ هتروحوا م قهللر ربندا فدي ؟ "ل
فيه خ ر وعايز يهرب بني طريقه "ل تد ْر ُك ُ
ضدوا و ْار ِ عُدوا" ،تعدال ايدت وهدو ايدت هربدان
ضوا و ْارِ عُوا إِل مدا أُتْد ِرفْدتُ ْم فِي ِده ومسداكِنِ ُك ْم لعلَّ ُك ْدم تُ ْسدنلُون"" ،ل تد ْر ُك ُ
تد ْرُك ُ
إن
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فدي ؟ إيددت رايددح علد فددي ؟ إيددت كندت بتعصدي ربنددا وفداكر إيددح إيددت هتالقدي م ْهدرب أو منجد مد اهلل سدددحايه وتعددال
سدحايه "قالُوا يا ويْدلنا إِيَّا ُكنَّا ِالِ ِمي " ،وقعهللوا يصرخوا ،ك واحهلل قعهلل يصرخ المنظر اللدي احندا مدش شداي ينه للوقدت
إن الماليكة ك كتيدة م المالئكة متولية واحهلل م القوم لول كلهم ومعركه بتهللور وهو بيحاول ينجدو وبيحداول ي لدت
داهم ح ِ
صدديهللا خ ِامد ِدهللي " ،منظددر
مددنهم لوايدة مددا يقضددوا عليدده تمامدا والمنظددر النهددائي"فمددا زالددت تد ْلددح ل ْعددو ُ
اه ْم حتَّد ا علْند ُ ْ
ثددك كلدده أصدددح ثددك خامددهلل  ،خامددهللي بعددهلل مددا كددايوا يددار موقددهلل بعددهلل مددا كددايوا متوقددهللي بالحركدة خامددهللي كد حا دة
ايتهت..

السدماا وا ْ ْر
اذية اللي بعهللها ربندا بيقدول إيده؟ عداي ِز تركدزي معايدا فدي اذيدة اللدي بعدهللها ربندا بيقدول إيده "ومدا خل ْقندا َّ
وما بد ْيدند ُهما ل ِعدِي " ا يدياا ،٧1:٧٧هي لي مصيدة اإليسان إيه افتكرها لعدة ،هو لذ اللي ضيَّع لورذ..

ربنددا بيقددول لنددا إن اللدي ضديَّع لول إيهددم فاكرينهددا لعددة إن هد ّدم افتكددروا إن أيددا خلقددتهم وخلقددت الددهللييا لي كلهددا عشددان
تطكر قد أن تعصي مش لعددة ،مدش لعدده أبدهللا ،ت َّ
ييجوا يلعدوا مش عشان ييجوا يعدهللويي ،يدق ايت فاكرها لعدةَّ ..
دطكر
قد أن تعصي الهللييا لي ول تسو واهلل واهلل الهللييا لي ول تسو .
يتيجة ال مع وحب الهللييا
أثر م آثار بني إسرائي  ..سديهلليا عيسد عليده السدالم كدان معداذ واحدهلل مد اليهدول وكدان معداذ  3أرغ ده فدرا يصدلي هلل
سيهلليا عيس عليه السالم فداليهولي طمدع فدي رغيد مد الثالثدة أكلده ،سديهلليا عيسد ر دع قدال لده هدطان رغي دان فدي
الثالددك؟ فقدال لدده واهلل مددا كددان إل رغي ددي فسدديهلليا عيسد سددكت ثددم دداا بظددي ذبحدده ثددم فددإذن اهلل أحيدداهم فالرا د
بهت ،بهت قال له فدالطي أرا هطذ اذية م أك الرغي الثالك؟ مي اللي أكلده؟ قدال لده واهلل مدا كدان إل رغي دي ،
بتاك مال الندي ومش عايز ت وق كمدان بعدهلل كدهللذ سديهلليا عيسد أخدهللذ ومشدوا علد يهدر عددرذ النهدر علد الميده الرا د
بهت قال له بالطي أرا هطذ اذية م أك الرغي الثالك؟ قال له واهلل ما كان إل رغي ي ..

فيده يددام مدابت وقش يددا ماعدة ،فيده يددام مهمددا بتشددوت عالمددال وإيدطارال مدابت وقش ،مابتسددتيقطش ،مابتتد َّ
دطكرش قدد
أي معصية..
سيهلليا عيس وهو ماشي معاذ لق  3حتت لهدب علد ا ر

ص لهدم وسديهلليا عيسد بدص لهدم تايد ايدت
الرا د بد ّ

وايت بتدص لهم كهللذ إيت ..إيت السددب فدي لهدي النسداا عد ربندا ،إيدت السددب فدي % 09مد الجدرائم اللدي تمدت
علد و دده ا ر  ،إيددت السدددب والل دي خليددت ا خ يقت د أخددوذ ،الرا د بيدددص لهددم ب مددع هيتجددن  ،هيتجددن علدديهم
خددالص عقلدده را مندده وبقد فدي ذهددول ثددرو ويزلددت علينددا مد السددماا بيدددص لهددم وبيدد َّدرق وهددو مددطهول ،سدديهلليا عيسد

ب دص ف دي عينيدده لق د طمددع الددهللييا كلدده فدديهم وعدددال الددهللييا كلهددا فدديهم قددال لدده ق عددة لددح وق عددة ل دي وق عددة لم د أك د
الرغي الثالك ،قال له أيا أيا اللي كلت الرغي الثالك ،أيا اللي كلته وإيت بتصلي!
ياذ سيهلليا عيس قدال لده خدالص كدهللذ خدالص خدهلل الثالثدة ولكد ل تصداحدني ،الرا د مدافكرش هدو كسدب إيده وخسدر

إيدده؟ الرا د مدافكرش ،بددص لل لددوم والددطهب يظدر نددون وقعددهلل يجددري ياخددهللذ ويجددري ويجددري ويجددري ويدعددهلل هدخددهلل
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ال لددوم ه دنبق مليددويير ه دنبني فدديال وهنعم د وا هتهددا رخددام وهن يددب عربي دة أحددهللم مولي د  ،ه دنتجوز أ م د واحددهلل

ووللي الل دي ه دنخل هم ه دن َّ
لخلهم مددهللارم أ ندي دة فلددوووم ،وهددو بيجددري  3حرامي دة شددافوذ  3لصددوص ،معدداذ ذهددب
ذهددب وايددتم مسددتنيي إيدده هجمددوا عليدده بالسدديوت إيددتم عددايزي مندي إيدده؟ عددايزي الددطهبُ ..خدهللوذ هتقتلددويي أيددا مددش

عددايز أمددول كددهللذ يددا رب خددالص يددا عيسد ابد مدريم أيددا تدددت إلد اهلل خددالص ،أيددا ر عددت خددالص ،أيددا ر عددت خددالص
خالص يا رب أيا مدش عدايز أمدول كدهللذ يدا رب ،خدهللوا الدطهب وسديدويي أعديش ،خدالص قتلدوذ ..قتلدوا إيسدان وذبحدوا
إيسددان م د لحددم ولم ،قعددهللوا و ثتدده بتنددزت ماسددكي الددطهب وبيرقصددوا بيدده ك د واحددهلل مننددا هياخددهلل حتددة ذهددب بقينددا
ملددوييرال هنشددتري عمددارال ،هنشددتري عربيددال أحددهللم مولي د هيتجددوز ك د واحددهلل أ م د واحددهلل يشددوفها ف دي حياتدده
َّ
هنهللخ ولليا مهللارم أ ندية وهنعيش الهللييا..

بعهلل كهللذ يا ماعة قالوا عايزي ياك  ..واحهلل قال أيا أرو أ يب لكم أك عشان يعيش بق وهو رايح يجيب ا كد
خالص بق أيا بقيت مليويير بقد معايدا حتدة ذهدب ،حتدة ذهدب واحدهلل ليده مدايدقوش ثالثدة؟ قصدهلل إيده؟ قصدهللي إيدت
عارفه كوي  ..لول أصحابي! هيدق معا فلوم أكتدر وهتسدك فدي عمدار أفادم وتدقد العربيدة أكددر ويدقد الدطهب
الل دي معددا أكتددر وتدق د غن دي أكتددر ..ولول حدددايدي! حديدددح هددو المددال وهتدق د مليددويير ،طي دب أعم د إيدده؟ أقددتلهم
وأسمهم ،أحط لهم سم في ا ك ..
الثني الثاييي فرحوا وقعهللوا يرقصوا وفرحايي  ،صاحدهم للوقت ييجي وك واحهلل ياخهلل حتدة ذهدب واحدهلل قدال للثدايي
طيدب ليدده مايدقدداش الددطهب بتاعنددا احنددا لوحددهلليا؟ قصددهلل إيدده؟! إيددت عددارت قصددهللي كددوي  ..لذ صدداحدنا! هيدقد معددا
فلدوم أكتددر وعمدار أكدددر وعمدار أفاددم وزو دة أ مد وذهدب أكتددر ..آذ بد

لذ حديدنددا! حديددح هددو المدال ،حديدتددح

هي الهللييا ماتعرفش حهلل غيرها ،طيب هنعم إيه؟ األ ما ييجي يقتله..
الرا د

دداي و ايددب ا كد معدداذ أول مددا ده هجمددوا عليدده قيددهللوذ و ددايي يقتلددوذ بالسدديوت ،إيددتم عددايزي إيدده؟ عددايزي

حتة الطهب ،طيب خهللوها ،خهللوها ب

ماتموتوييش ،أيا مش عايز اأمول كهللذ يدا رب ،اأيدا مدش عدايز اقابلدح كدهللذ يدا

رب ،يا رب خالص أيا تدت ،يا رب خالص أيا ر عت ،يا رب خالص..
قتلددوذ ذبحددوا إيسددان م د لحددم ولم وسددق ت الجث دة الثايي دة نددب الجث دة ا ول د والثنددي بينزفددوا لم والثنددي واق ددي
يرقصددوا بحتتددي الددطهب بقينددا مليددوييرال ،هنسددرق الددهللييا كلهددا لوايددة مددا يدقد أغند يددام فدي العددالم ،هنعمد كد اللدي
ي سددنا فيدده يددال هناك د بددهلل وا يدداكلوا وبعددهلل مددا بددهلل وا يدداكلوا ك د واحددهلل بددهللأ يح د

بمو دص ،أيددا تعدددان ،تعدددان ليدده مالددح

سالمتح أل بعهلل الشر عليح وأيا تعدان أيا كمان..
بهللأ الموص يزيهلل بهلل وا ير َّ عوا لم الثني قصال بعض ،هو عم إيه؟ ا ك كان فيه سم وا ّل إيه احنا هنمدول وا ّل إيده
مايموتش كهللذ ،مايقابلش ربنا كهللذ ،خالص يا رب خالص..

وقع الثني

ثتي بينزفوا لم وبير َّ عوا لم م بقهم م السم اللي أكلوذ ،أربع ثك ا ربعة بينزفوا..
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عهلل سيهلليا عيس شات أربعة مقتولي وشات  3حتت ذهب مرمية ..ياذ هي لي الهللييا اللدي الرسدول -عليده الصدال
والسالم -قال في اذخر عليها " ثم يهللعويه فال ينخطون منه شيئا" صحيح مسلم.
يا ماعة ،يا ماعة الموضوع ايته "ثم يهللعويه فال ينخطون منه شيئا" مش هتاخهلل حا ة معا ول تسو ..
تطكر قد أن تعصي ،أيا عايز ت تكر ك معصية عملتها أصور معصية ممك تولي ورا الشم .
مافيش معصية بتعهللي م غير عقوبة في الهللييا قد اذخر
ص لهددا ،يدددص وا ّل ؟ وهددو بيدددص واحددهلل
واهلل العظديم الشدداب اللدي كددان ماشدي فدي الشددارع ولقد بنددت ميلدة معهلليددة بد ّ
بتاع عربية كارو يازل بالكرباج عل الحمار يزلت عل وش صاحدنا را لشيه يعديَّط لده شدوت وشدي شدكله إيده الحمدهلل
ورا كرباج الهللييا قد ما تشوت كرباج اذخر .
هلل لذ أيا كنت هنتعم  ،قال له يا ابني احمهلل ربنا إن ربنا ّ

يا ماعه إحنا عايزي معاصي ثالثة إعهللالي اللي عملناها زمان لو ماتدناش منها مدافيش معصدية بتعدهللي مد غيدر عقوبدة
في الهللييا قد اذخر ..
واهلل يددا ماعدة شددداب كددايوا بيشددربوا ماددهللرال أيددا أعددرت  3لخلددوا المستشد

مستشد

ا مددرا

الن سددية والعصدددية

بسدب الماهللرال ايتقام م ربنا سدحايه وتعال  ..كان فيه شاب م الشداب في شارع مد الشدوارع وكدان الشداب لذ
والعياذ باهلل بيقع في الزيا كتير دهللا و كدان شداب إيده! مدال ووسدامه وشدياكة ،صداحدي اللدي بيحكيلدي اللدي مد ي د
الشارع بيقول شافوذ مرذ وهو ماشي بيقول يعني وشكله تايه ،وشكله كنيه اتجن  ،وشكله غريدب ،فيقدول لهدم مدش لذ
فالن؟ فالن اللي كان مافيش حدهلل فدي شدياكته وأياقتده قدالوا لده :آذ ،قدال لهدم إيده اللدي حصد لده؟ قدالوا لده :لذ إتجدوز،
ولما إتجوز ايتقام ربنا منده ابتلدي بمدر

إن هدو مايقدهللرش يقدرب مد زو تده ،سددحان اهلل العظديم ،ربندا يعدافي كد مدتلد

مسددلم ،ولكد لذ شددوفوا الجددزاا بتاعدده دده إزاي؟ فددي مددر لاخد علد مراتدده ،و ددهللها بتاويدده مددع واحددهلل ،مد كتددر ثقد
الموضوع عل عقله اتجن  ،فقدهلل عقلده والعيداذ بداهلل ،ايتقدام ربندا سددحايه وتعدال  ،ايتقدام ربندا مد أهد المعاصدي ،ايتقدام
ربنا م أه الطيوب يا ماعة.
سكة المعصية مافيش في آخرها إل النهللم والحسر
أيا عايز أقول لح إيح أيت افتكر قد مدا تعصدي إن السدكة لي مدافيش آخرهدا حا دة ،واحدهلل صداحدنا كدان ماشدي فدي
الشارع ،فلقد ولهلل واق مع بنت وبيتكلموا ،فرا قال له :بص يا حديب قلددي أيدا هدنقول لدح كلمدة واحدهلل  ..السدكة
اللي إيدت ماشدي فيهدا لي إحندا مشدينا فيهدا قدلدح ووصدلنا ذخرهدا ومالق ديناش آخرهدا حا دة ،فر عندا وسددناها ،واهلل مدا
في آخرها حا ة ،سراب..كلها سراب م أولها ذخرها.
الشاب اللي بيتكلم ،اللي بيدص لمليون بنت ،ما إيت في اذخر هتاخهلل واحدهللذ بد  ،واللدي فدي الحدالل خدهللوا واحدهلل
ب  ،الدنت اللي بتكلم أل ولدهلل ،فدي اذخدر هتتجدوز واحدهلل بد إن اتجد ِوِزل ،ربندا يدزوج فتيدال المسدلمي  ،وهدي فدي
الحالل كايت هتاخهلل واحهلل ب  ،افتكر إن ال ريق لذ قد ما تعصي ،تطكر قد أن تعصي إن ال ريق لذ آخرذ مافيش
صح النوم من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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حا ة ،ال ريق لذ آخرذ يار يار يا ماعة..
ساعال الواحهلل بيح إن آيال القرآن في وص عطاب الجحيم والعياذ باهلل فيهدا سدارية مد العصدا  ،إيدت أخدهللل
حمامح النهارلذ؟ تعال "يص ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دول"سدور الحد 99:٧0
ْجلُ ُ
ديم * يُ ْ
صده ُر بِده مدا فدي بُ ُدوي ِه ْم وال ُ
ُ
ّ
ب م فد ْدوق ُراُوسد ِه ُم الْحم ُ
كنيه بياخهلل لش ،الهللش اليومي بتاع الحميم ،والمصدي  ،تعدال أإيدت صديَّ ت السدنة لي؟ تعدال أمدا تصدي بق د "فِدي
ديم * و ِِد د م د يحمد ك
سددم ك
وم وح ِمد ك
دوم" الواقع ددة  ،33:39السددموم :اللددي ه ددي ال دريح ،ال دريح الح ددار القاتل دة م د الح ددر،
ي
ُْ
ُ
الحميم :الميه اللي بتولي ،الظ  :اللي هو ِ الدهللخان بتداع هدنم والعيداذ بداهلل ،ي د منظدر اللدي قاعدهلل علد الددالج،
النسدديم اللددي طددالع ،والميدده اللددي قهللامدده ،والشمسددية اللددي فوقدده ،بد

العكد

بق د  ،الميدده بدقددت حمدديم ،والنسدديم بدق د

والعياذ باهلل سموم ،والشمسية بدقدت ِ م يحموم ،إيت صي ت؟!
إن هي سارية قمة السارية م العصا  ،مش إيت اللدي مشديت فدي طريدق آخدرذ الندار؟ مدش إيدت اللدي اختدرل

تح
كهللذ؟

ليه اتعلَّقنا بالهللييا ويسينا الجنة ويعيمها؟
يا ماعة مش ياقصة ذل يوم القيامة واهلل العظيم ،مش ياقصة ذل ،زي اللي بيق وا خمسدي ألد سدنة ،أهد ا عدرات
يدصددوا ه د الجنددة ..هيتجننددوا ،يدصددوا ه د النددار ..قلددوبهم تتالددع ،خمسددي أل د سددنة ذل ،مددش ياقصددة ذل ،زي
الرا

اللي ه يوم القيامة حسناته بدقدت فارقة ع سيئاته سيئة واحهلل ب  ،يعني مثال مليدون سديئة ومليدون حسدنة إل

واحددهلل ،هيددهللخ النددار علد سدديئة ..يعمد إيدده؟ لد أر

المحشددر كلهددا هيتجددن  ،لد  ،اتددطل لواحددهلل واحددهلل ،فددي اذخددر

قاب واحهلل ماعنهللوش غير حسدنة واحدهلل  ،مداعملش فدي حياتده غيدر حسدنة ،تايلدوا يدا اخوايندا كد الدطل لذ وفدي اذخدر
يقابد الرا د لذ ،الرا د يقددول لده :الحسددنة لي مددش هنعمد بيهددا حا ددة خددهللها إيددت ،ياخددهللها ،سدددحان اهلل ربنددا فددي
اذخر يقول :لست أكرم بعدهللي مني ،ولك يا ماعة ليه الدطل يدوم القيامدة؟ ليده يتعدر

للدطل يدوم القيامدة؟ أيدا عدايز

ت تكر ،أيا عايز ت تكر إيت بتديع الجنة بإيه؟
عارفي  ،كان فيه ملِح زمان ،مث م ا مثلة ،وكايت بنتده ميلدة أوي أوي ،وكد مدا يتقدهللم لهدا واحدهلل يرفضده ،لوايدة مدا
تقهللم لها شاب ،ح

إيه شاب كوي

أوي ،قدال لده :إيدت اللدي هنختدار لدنتدي ،وبعدهلل كدهللذ قدال لده :هدز القصدر بتداع

بنتددي ،القصددر أهده وهتجهددزذ علد حسددابي ،خددهلل الاهللامددة ايزلددوا هدداتوا ع ددش ن الاهللامددة هددي اللددي عارفدده بنتددي بتحددب
ع ددش شددكله إيدده ،يددزل مددع الاهللامددة يجيددب الع ددشُ ،خ دهلل الاهللامددة هدداتوا السددتايرُ ،خ دهلل الاهللامددة وهدداتوا النج د ُ ،خ دهلل
الاهللامة وهاتوا السيراميحُ ،خهلل الاهللامة ،بعهلل ما ه ميعال الجواز ،فالملدح بيقدول لده خدالص هتتجدوز بنتدي ،قدال لده:
أيا عايز أتجوز الاهللامة ،ازاي؟!

ن هي لي اللي بيرو معاها وبييجي معاها ،ماعالش بيشوت ا مير  ،إحنا يا ماعدة سددنا ا ميدر وخدهلليا الاهللامدة!،
ا مير اللي هي الجنة ،والاهللامة اللي هي الدهللييا ،إحندا ن إحندا قاعدهللي يددص للدهللييا اتعلقندا بالدهللييا ،ويسدينا ا ميدر ،
يسينا الملح الحقيقي في الجنة..
صح النوم من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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يا ماعة ،يا ماعة واهلل ما حهلل له عطر ،المددا عامد زي ملعدب كدر كديدر ،والحدرام عامد زي بركدة طدي  ،إحندا سددنا
الملعب الكدير ،وقعهلليا يزلنا في بركة ال ي ..
ربنا أح لنا ك المشروبال إل الامر  ،ك ا طعمة إل لحم الانزير ،ك أشجار الجنة إل شجر واحهلل بد

ذلم،

إشمعن يا ماعة ،ليه يا اخواينا ،ماحهللش له عطر ،المدا أهه مالي الهللييا ،ليه يعصي ربنا سدحايه وتعال ؟!
َّ
تطكر إيح ُمراقب
َّ
"مدا يد ْل ِد ُ ِمد قد ْدو كل إَِّل لهلليْ ِده رقِيدب عتِيدهلل" ق٧٨ :واحدهلل صداحدنا را لواحدهلل صداحده
تطكر قد أن تعصي إيح متراقب َّ
قال له :أيا عل فكر عرفت إيح متراقب ،قال :إيه؟ ،إيت عرفت أيا متراقدب فعدال؟! قدال لده :آذ قدال لده :مد امتد ؟
قال له :م فتر  ،طيب ماقُلتليش ليه؟ قدال لده :أيدا مدش عدارت مداكنتش عدايز أقدول لدح يعندي بد

إيدت متراقدب ،قدال

له :متراقب إزاي؟ ولما لقاذ مرعوب قال له :إيت متراقب م ربنا ،قال له :يا را  ،يدا را د وق دت قلددي ..قدال لده:
بق أيا لما أقول لح إيح متراقدب مد مالدوق تادات ،ولمدا أقدول لدح إيدح متراقدب مد الادالق ماتادافش؟! احتدرم
إيت ُمراقب يا حديب قلدي.

يددا ماعددة ..تد َّ
دطكر قدد أن تعصددي إن اللددي بيعصددي ربنددا بياسددر ربنددا ،ممكد ين ددرل ،ممكد ين ددرل ،هددو إيدده اللددي حددول
إبلي

م طاوم المالئكة في العدال لقوال لك فا ر وفاسق ،غير الطيوب والمعاصي؟ ،هدو إيده اللدي خ َّدرج آلم مد

نة الملطال والشهوال ر

المشقال والبتالاال غير الطيوب والمعاصي؟

هو إيه اللي رفع قر قوم لوط عل

نا م أ نحة دري لواية السما واتاس بديهم ا ر

لمدا الماليكدة سدمعت

يدا كالبهم وصيا لياكتهم غير الطيوب والمعاصي! ،هو إيه اللي خلّ المالتي مليويير قدارون صداحب اإليترياشدويال

مجموعة الشركال اإليترياشويال إيه اللي خلّ قارون يتاس بيه وبهللارذ ا ر

غير الطيوب والمعاصي!

خاليا في بلدهلل أطدول يهدر فدي العدالم فيهدا مدش عدارفي يشدرب كوبايدة ميده سدليمة غيدر الدطيوب والمعاصدي! إيده
إيه اللي ّ
اللي خلّ المق م زا منه يقع وا ر

تتزلزل في مصر غير الطيوب والمعاصي!

الددطيوب والمعاصددي يددا ماعددة مددر ات ر ددت علد فدديلم علد النددت لالعددب كددر الحكددم طلددع لدده كددارل أحمددر ،المنظدر
ايدب لددح لعددب الكددر مد الصددهللمة ،و كددان لسدده ايددب ددون ،مد الصددهللمة قددام حدداطط إيددهللذ علد ركدتدده وقعددهلل ثاييددة
وفجن

سمه ايهار عل ا ر  ،ما استحملش م القهر أول مدا ات درل ،لذ ات درل مد مالدوق ،ات درل مد لعددة ،مد

مالوق ،أُّمال لو واحهلل ات رل م الجنة؟ واحهلل ات رل م طريدق ربندا؟ واحدهلل ربندا هدو اللدي طدرلذ ،هدو ممكد ربندا ي درل
حهلل؟!

ِ
مد اذيددال اللددي تزلددزل القلددب كددالم ربنددا سدددحايه وتعددال "يددا م ْعشددر ال ِ
ْجد و ِْ
اسددت ْعتُ ْم أن تن ُ د ُطوا ِمد ْ أقْ ددا ِر
اإلي د ِ إِن ْ
ال وا ْ ر ِ فاي ُ ُطوا ل تن ُ ُطون إَِّل بِس ْل ك
السماو ِ
ان" الرحم َّ ،33 :برذ َّ ،برذ لدو هتعصدويي فدي مملكتدي يدقد ب َّدرذ  ،لدو
َّ
ْ
ُ
هتعصويي في مملكتي يدق اطلعوا م مملكتي ،هتروحوا في ؟ مالناش مكان يا رب.
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مي اللي يقهللر ياسر ربنا؟
تد َّ
دطكر قد د أن تعصددي لمدداذا ترك دح تعصدديه؟ سددابح تعصدداذ ليدده؟ سددابِح تعصدديه ليدده؟ لذ خددطلن ،لددو كنددت غددالي عنددهللذ
ماكدايش سددابح تعصدديه ،زي سدديهلليا يوس د ماس دابوش يعصدديه أبددهللا ،تددطكري قد د أن تعصددي ،افتكددر إيددت بتاسددر حددب
مي ؟ حب ربنا سدحايه وتعال  ،بتاسر رحمة مي ؟ بتاسر ا مد فدي مدي ؟ بتاسدري معيدة مدي ؟ اهلل ..اهلل يدا ماعدة،
لذ ك اية اسم اهلل معا ِ في حياتِح ،ك اية اسم اهلل معا في قلدح..
فر ده ،اهلل
اهلل الطي ما ذُكر في قلي إل كثَّدرذ ،اهلل الدطي مدا ذُكدر فدي ضديق إل َّ
وسدعه ،اهلل الدطي مدا ذُكدر فدي كدرب إل َّ
الطي ما ذُكر في هدم إل أزالده ،اهلل الدطي مدا ذُكدر فدي فقدر إل أغند صداحده ،اهلل الدطي مدا تعلَّدق بده فقيدر إل أغنداذ ،اهلل
الطي ما تعلَّق به مريض إل شد اذ ،اهلل الدطي مدا تعلَّدق بده مضد ر إل آواذ ،اهلل الدطي مدا تعلَّدق بده ذليد إل أع َّدزذ و ق َّدواذ،
يجاذ.
اهلل الطي ما تعلَّق به غريق إل ّ

اهلل ..ياسددر اهلل سدددحايه وتعددال ؟! اهلل الددطي تسددتم ر بدده الرحمددال ،اهلل الددطي ت ددرج بدده الكربددال ،اهلل الددطي تددهللفع بدده
الددالاال ،اهلل الدطي تُسددتجلب بده الحسدنال ،اهلل الددطي تُو در بده السدديئال ،اهلل الدطي تتندزل مندده الع دااال ،اهلل الددطي

تُسددتجلب بدده الرحمددال ،اهلل الددطي قامددت بدده ا ر والسددموال ..تاس دريه؟! تاس درذ فددي حياتددح؟ تاسددر ربنددا فددي

حياتح؟ مي اللي يقهللر ياسر اهلل؟ يدق خسر ك حا ة ،يدق ك حا ة ضاعت منه.

َّ
تطكر المتحان الرهيب
تطكر قد أن تعصيَّ ،
َّ
تطكر المتحان الرهيب اللي إيت لاخ عليه ،المتحان الرهيب ،امتحدان إيده؟! امتحدان اذخدر ،
فددرق رهيددب بددي امتحددان الددهللييا وامتحددان اذخددر  ،امتحددان الددهللييا اللددي بيراقددب عليددح مالددوق ..امتحددان اذخددر يددوم
القيامة اللي بيراقب عليح الاالق هو الرقيب..
امتحان الهللييا ورقة ا سئلة ممك يجيلدح أي سدلال سدلالي فدي المدنه  ،تدطاكر سدلالي مهمدي ييجدو ..إيمدا امتحدان
اذخر هتتسنلي ع ك حا ة ،ع عمر  ،هتتسنلي ع يوم يوم في عمر  ،كما في الحهلليك "ل تزول قهللما عددهلل يدوم
القيامة حت يُسنل ع أربدع :عد عمدرذ فديم أفنداذ؟ وعد علمده مداذا عمد بده؟ وعد مالده مد أيد اكتسدده ،وفديم أي قده؟

وع

سمه فيم أبالذ؟" صححه ا لدايي

ع شدابح ..هتتسنل ع لقيقة لقيقة في شددابح ،عد مالدح ..هتتسدنل عد شدل شدل فدي مالدح" ،مد أيد اكتسدده
وفدديم أي قدده" ،عد علمددح ..علمددي فيمددا عملددت فيدده ،هتتسددنل عد آيددة آيددة سددمعتها ،حددهلليك حددهلليك سددمعته ،أمددر أمددر
عرفته ،يهي يهي عرفته ،بقت حجة عليح خالص هتتسنل ع ك حا ة.
َّه ْم أ ْ م ِعددي * ع َّمددا كددايُوا يد ْعملُددون" الحجددر  ،03:09امتحددان اذخددر وامتحددان الددهللييا ،تد َّ
دطكر قد د أن
"فدوربددح لن ْسددنلند ُ
تعصدي المتحدان الرهيددب ،تدطكر يتيجددة المتحدان بتدداع اذخدر إيده؟ "يقدول اهلل :يددا آلم فيقدول :لديددح وسدعهلليح والايددر
في يهلليح ،قال :يقول :أخرج بعك النار ،قال :وما بعك النار؟ قال :م ك أل تسعمائة وتسعة وتسعي ".
صحيح الدااري
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يسدددة النجددا ف دي الددهللييا  ،% ٨9،١9يسدددة النجددا ف دي امتحددان اذخددر  ٧ف دي ا ل د ويددا ماع دة ٧ف دي ا ل د  ،يددا
اخواينا ٧في ا ل حي كإذ في صحيح الدااري يشيب الصوير..

ِ
"يدوم تدرويدها ت ْطه ُك ُّ مر ِ
ِ
سدكار ول ِكد َّ
ضع كة ع َّما أ ْرضع ْ
ْ ْ
ُ ُْ
ت وتض ُع ُك ُّ ذال ح ْم ك ح ْملها وتدر النَّام ُسكار وما ُهم ب ُ
عدطاب اللَّد ِده ش ِدهلليهلل" الحد  9:مدش قدالري يسدتحملوا ..أول مددا ِهدرل النتيجددة الكد اترعددب تايَّد إيددح واقد وسددط
أل واحهلل واتقال واحهلل ب

اللي هينجوا والداقي عل النار يحص لح إيه؟

يتيجة المتحان طيب والنجا  ،للي بينجح فرحة ..الكلمة اللي أيدا بدنح إيهدا بين دق بال رحدة فدي القدرآن بدنح إن
دت أيدي مدال كق ِحسدابِي ْه * فد ُهدو فِدي ِعيش كدة َّر ِ
اضدي كة * فِدي نَّ كدة
ك حرت بين ق في ال رحدة "هدا ُ ُم اقدْدرُوا كِتابِيد ْه * إِيدي ِنن ُ
ُ
عالِي كة" الحاقة 99:٧0
النام اللي فوق ،النام اللي علت ،النام اللي طلعت فوق سدحان الملح ح

إن الكدالم كلده فرحدة وكلده بهجدة ،يدا

ماعة طيب والمكان بتاع المتحان ،بتداع امتحدان الدهللييا صدالة مكي دة ومدراو تكيد عدايز كدايدة ميده إيمدا فدي اذخدر
"يدوم تدر ُ ا ْ ر ُ وال ِ
ال" إبراهيم3٨ :
ْجد ُ
ال" المزم " ٧3 :يد ْوم تُدد َّهلل ُل ا ْر ُ غ ْيدر ا ْر ِ و َّ
السماو ُ
ْ
ْ ُْ
ِ
ض ُو ُ وذ وت ْسو ُّل ُو ُ وذ" آل عمران٧91 :
ش الْد ْشة الْ ُك ْددر إِيَّا ُمنت ِق ُمون" الهللخان" ٧1 :يد ْوم تد ْددي ُّ
"يد ْوم يد ْد ُ
"يدوم تدرويدها ت ْطه ُك ُّ مر ِ
ت" الح 9:
ضع كة ع َّما أ ْرضع ْ
ْ ْ
ُ ُْ
السماو ِ
ال وم فِي ا ْ ْر ِ " النم ٨١ :
"ويد ْوم يُن ُه فِي ُّ
الصوِر فد زِع م فِي َّ
الر ُس ِ
ول سدِيال " ال رقان.9١ :
ض الظَّالِ ُم عل يهلليْ ِه يد ُق ُ
"ويد ْوم يدع ُّ
ل مع َّ
ول يا ل ْيتنِي اتَّا ْط ُ
لي لجنة ولي لجنة ..طيب مهلل امتحان بتاعة الهللييا ساعتي تالتة وخالص ،طيب امتحان اذخر يدا ماعدة خمسدي

مددش بت يددق ي سددح ،أُّمدال خمسددي ألد سددنة فدي

ألد سددنة لذ إيددت لددو واقد خمد لقددائق فدي الحددر ،فدي الشددم
تطكر قد أن تعصي َّ
الشم مي اللي بيستعهللله؟! َّ
وتطكر قد أن ت يع إن ك ليلة عل ال اعة زي ما هدي لوافدع تدر

المعصدية المتحدان الرهيدب ،طيدب اللدي بيسدقط بيحصد لده إيده؟ اللدي بيسددقط بيدرو فدي عددطاب ألديم ،عدطاب عظدديم،
عدطاب مهددي  ،عدطاب شددهلليهلل ،عدارت يعندي إيده عددطاب شدهلليهلل؟ يعندي شدهلل بعضدده إلد بعددض مدافيش من ددط ،مدافيش مكددان
يهرب منه ،مافيش حتة يروحها خالص اتق لت والعياذ باهلل في وشه.
عارت يعني إيه عطاب عظيم؟ أحهلل السل يقدول لدح يعندي ين دط إلد العظدم ،الندار بتاتدرق اللحدم إلد العظدم ،عدطاب
ص ِر ُخون فِيها ربدَّنا أ ْخ ِر ْ نا" فاطر ،31 :مش قالري يستحملوا.
أليم "و ُه ْم ي ْ
يعني إيه عطاب مهي ؟ يعني زي ما هو عطاب للجسهلل ..عطاب للن

 ،عطاب إهاية والعياذ باهلل.

طيب الهللور الثايي ،أول طلب بي لده اللي بيمول عل معصية عارفي إيه؟
بيقددول "رب ارِ عد ِ
دون" الملمنددون ،00 :عددايز لور تددايي يددا رب امتحايددال الددهللييا كايددت فيهددا لور تددايي يددا رب "ك د َّال"
ْ ُ
الملمندون ٧99:أول حا دة بتن جددر فدي وشدده هددو فدي لور تددايي فدي المتحددان لذ؟ المتحددان لذ مدافيهوش لور تددايي يددا
ماعة..
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طيب عهللل اللي بيمتحنوا في اللجنة في الهللييا ..عدهللل الهللفعدة فدي اذخدر مليدارال عدهللل الدشدرية كلهدا ،ت َّ
دطكر المتحدان
الرهيبَّ ،
تطكر قد أن تعصي ،تطكروا قد أن تعصوا يا ماعة افتكروا كوي أوي ،زي صاحب الجنتدي اللدي صداحده
قعددهلل يددهللعوذ ف دي أول سددور الكه د ويددهللعوذ للتوحيددهلل ويددهللعوذ إيدده مددا يك ددرش بدداهلل ومددا يجحددهللش يعددم ربنددا -سدددحايه
وتعال  -مارضاش وأشر باهلل "ولئِ ُّرِل ُّ
لل إِل ربدي ِ دهلل َّن خ ْيدرا م ْندهدا ُمنقلددا" الكهد  ، 31 :بعدهللها علد طدول يدوم
ب ك َّ ْي ِه" الكهد  ،39:اللدي بيدهللعي ربندا بيعمد كدهللذ مسدتني خيدر إيمدا اللدي بيقلدب ك يده إيهلليده
حص إيه "فن ْ
صدح يدُقل ُ
الثني فاضية عل بعض يعني ك حا ة ضاعت عك

حركة الهللعاا يقلب ك يه ليه ك حا ة ضاعت يعني.

هو إحنا مش هن وق غير لما ك حا ة تضيع؟ مش هن وق غير لما ك حا ة تنتهي؟ مش هن دوق غيدر لمدا كد حا دة
ترو مننا؟

م الحا ال اللي الواحهلل ماينسهاش لما واحهلل في مح دة بندزي واحدهلل ولَّدع عدول كدريدت أو ولَّدع ولعدة أو حا دة الندار
مسكت فيه! الرا

النار مسكت في سمه الرا

طلع يجر  ،طلع يجر في أي حتة والندام تجدري وراذ تحداول

ت ي فيه بني طريقة قلت سدحان اهلل لا لذ في الهللييا لقدي مكدان يجدري فيده لقد حدهلل ي يده إيمدا فدي هدنم هيجدري
فددي ؟ هيددرو فددي ؟ مددا ك د ياحيددة يددار ،ف دي هددنم ك د ياحيددة يددار وف دي هددنم هيعم د إيدده؟ ومددي الل دي هي دي النددار لذ
بيزولوها عليه ،لذ بيوقهللوها عليه أكتر والعياذ باهلل.
َّ
تطكر مي ُه ّم أه النار والعياذ باهلل
يا ماعه عايزي ي وق يا اخواينا لا الرسول لما بيشدّه الهللييا بجنا بعوضة افتكدر إن الدهللييا لي ندا بعوضده ندا
الدعوضددة أكدددر ميددز فيدده عددارفي إيدده؟ اتكلمنددا قد د كددهللذ عد مزايددا نددا الدعوضددة لك د فيدده ميددز غريدددة ددهللا إن نددا
الدعوضددة غيددر نددا ال راشددة مددثال نددا ال راشددة لدده شددك وألددوان ،نددا الدعوضددة مدافيش حا دة ،شد افة ل شددك ول
منظر..
يعني الهللييا لي فتنت اللي هو مش عارت النعيم الحقيقي ،ماقرأش ع السعال الحقيقية والجمدال الحقيقدي اللدي فدي
القرآن هو لذ اللي ات ت ب

بجنا الدعوضة اللي ملهوش أي شك ومنظر.

تد َّ
دطكر قدد مددا تعصددي مددي هد ّدم أهد النددار؟ عددارفي مد هددم أهد النددار يددا ماعدة؟ يددا ماعدة أهد النددار هددم ا غديدة بد
ا غدية اللي مدابي هموش هدو لذ اللدي بيدهللخ هدنم ليده؟ فدي الدهللييا إيدت بتاخدط كدطا شدهر علشدان تدهللخ امتحدان بتداع
الهللييا إيما في اذخر إيت بتاخهلل تالتي  ،أربعي سنة تطاكر وكمان إيه لذ المتحدان كلده تدالل أسدئلة والسدلال كلمتدي
م ربح؟ما لينح؟ وم يديح؟ وا سئلة يا سيهللي في الدهللييا بدقدول لدح ا سدئلة متس َّدربة ،ا سدئلة وصداللنا واإل ابدال
كمان معروفة ،اإل ابال النموذ ية واخهللي كمان مولي باإل ابال النموذ ية وبعهلل كهللذ ماتجوبش يدق غدي غددي يدا
ماعة ماعالش عايز ي هم ،مش راضي ي هم ،مش راضي يُقد عل اهلل سدحايه وتعال .
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لزم تقول ل لك فتنة في حياتح
مددي هددم أه د النددار كمددان؟ عددارفي مددي ؟ ضددعي الشاصددية الل دي م دالوش شاصددية الل دي ماعنددهللوش شاصددية ،الل دي
ماعنهللهش عزيمة في لي ربنا سدحايه وتعال ..
كلمه لسيهلليا عمر عاي ِز تح يها حلقة في قلدح ،عايز تح ها حلقة في قلدح بيقول "يُعجدني الر إذا سديم خ دة
خس ك أن يقول بم ا فيه ل" "يُعجدني الر إذا سيم خ ة خس ك " لو حهلل عايز يضحح عليه ،حهلل عدايز يضديَّعه "أن
يقول بم ا فيه ل".
يوا دده ويقددول ل ..أيددا عددايز تقددول ل لدتددوع ال ضددائيال وبتددوع المواقددع وبتددوع القنددوال وبتددوع الصددور والمجددالل أيددا
عايز تقول ل لك فتنه في حياتح  ،أيا عاي ِز تقولي ل.
أيددا التوصددية بتدداعتي الليلددة إن إحنددا يقددول ل يددا ماعدة ،ل بمد ا فينددا ،ل مددش هنسددتهللر  ،مددش هنضدديع ،مددش هنمشدي
وراا أحهلل يولينا هنم ،ل لي خ ة خسد اللدي بتحصد للشدداب للوقدت لي وإحندا هنقدول بمد ا فيندا ل يدا ماعدة
ل وأل ل.
َّ
تطكر حجم خسارتح ..وقول م للوقت
َّ
تطكر قد أن تعصي ،تطكر قد أن تعصي هترو في ؟ وبتاسدر إيده؟ وبتاسدر مدي ؟ ،اهلل وحدب اهلل ومعيدة اهلل وبضديَّع
إيه؟ بتضديَّع الجندة هتدولي ي سدح فدي ؟ الندار ..ت َّ
دطكر إن المعاصدي لي كلهدا محسدوبة عليدح وعقوبتهدا فدي الدهللييا قدد
اذخدر ت َّ
دطكر إن ال ريدق لذ مدافيش آخدرذ حا دة ،آخدرذ هددنم بد

والعيداذ بداهلل تددطكر إن الندار معدهللول للغديداا واللددي

ماقهللروش يقولوا ل ،النار مكان اللي ماقهللرش يقول ل ،اللي عا ز أمام الشهوال ماقهللرش يقول لهدا ل ،اللدي عجدزل
أمام ال ت وماقهللرتش تقول لها ل ،اللي عجز أمام الشي ان لما م ّهلل له إيهللذ وقال له تعال ماقهللرش يقول له ل..
قول ل م للوقت ،قول ل م للوقت علشان ماتالقيش ي سح م أه النار والعياذ باهلل.
التوصيال
هنوصي بإيه يا ماعة؟ عايزي يشح قلوبنا يا ماعة ،أيا بنوصيكم باهلل يا اخواينا اسمعوا شرايط يا ماعة ،اسدمعوا
شدرايط و ْعظي دة ،أيددا أيددام الكليددة لمددا كنددت بنسددمع شدرايط كتيددر كايددت الحا ددال لي بتالددي قلددب الواحددهلل زي الدركددان

بالظدط ،الواحهلل كان بيدق فدي لر دة حمدام مشدحون ،مشدحون يدا ماعدة عدايزي يتشدح إيماييدا بقد والحا دة اللدي
بن َّ
ذكركم بيها قول اهلل سدحايه وتعال "أ َّم ْ ُهو قايِت" قايت واق مكسور "آياا اللَّْي ِ " مش واق سال ول مصدهللق

إن التراويح تالص! ل لذ طوفان مشاعر َّوذ قلده ،مش قالر يسيب بي إيهللي ربنا ،مدش قدالر ،مدش قدالر "أ َّمد ْ ُهدو
يقرب م ربنا أوي..
قايِت آياا اللَّْي ِ " فيضان مشاعر َّوذ قلده "سا ِ هللا وقائِما" الزمر ،0:ينزل َّ
"أقرب ما يكون العدهلل م ربه وهو سا هلل" صحيح مسلم يتشح بالقرب م اهلل بعهلل كهللذ ي لع يصلي ،بعهلل كدهللذ يندزل
يتشح وي لع يصلي..
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"ي ْحط ُر ْاذ ِخر " ،واق مرعوب م الندار ومد القددر ومد العدطاب ومد الحسداب ،مرعدوب مرعدوب مد عدهللم القددول،
م حدوط العم  ،مرعوب م عهللم الثدال "ويد ْر ُ و ر ْحمة رب ِه" هيمول عل الجنة َّدوذ قلدده شدوق لدو إت َّ
دوزع علد أهد
ا ر كلهم ي يض م كتر الشوق إل الجنة "ي ْحط ُر ْاذ ِخدر ويد ْر ُ دو ر ْحمدة رب ِده قُد ْ هد ْ ي ْسدت ِوي الَّ ِدطي يد ْعل ُمدون والَّ ِدطي

ل يد ْعل ُمون" هو لذ العلم..
"إِيَّم ددا يدت ددط َّك ُر أ ُْولُددوا ا ْ لْد دداب" الزم ددر 0 :أول ددو القل ددوب الحي ددة اللد دي قل ددوبهم لي فيض ددايال مش دداعر اللد د قل ددوبهم ل
فيضايال مشاعر اتجاذ ربنا واتجاذ الدهللي همدا لول يدا ماعدة هدم لول اللدي بيوصدلوا ،عدايزي يدقد مد لول ،عدايزي
مم هو "أ َّم ْ ُهو قايِت آياا اللَّْي ِ سا ِ هللا وقائِما ي ْحط ُر ْاذ ِخر ويد ْر ُ و ر ْحمة ربه"الزمر0ِ :
عايزي يدق م "أ ُْولُوا ا ْ لْد ِ
اب" يا شدداب ،عدايزي يتدوب لربندا ،ت َّ
دطكر قدد أن تعصدي كد اللدي أيدا قلتده لذ وأهدم حا دة
"يُعجدني الر إذا سديم خ دة خسد ك أن يقدول بمد ا فيده ل" اللدي مدش هيقدهللر يقدول ل ايدتم عدارفي هدو هيدرو علد
في !.
لعاا الااتمة
اللهم تب علينا لنتوب ،اللهم تب علينا لنتوب ،اللهم اغ در لندا ذيوبندا كلهدا ،اغ در لندا مدا قدهللمنا ومدا أخريدا ومدا أسدرريا
ومددا أعلنددا ومددا أسددرفنا ومددا أيددت أعلددم بدده منددا ،أيددت المقددهللم وأيددت المددلخر ل إلدده إل أيددت ،اللهددم أغثنددا ،أغددك قلوبنددا
باإليمان ،أغدك قلوبندا باإليمدان ،اللهدم اهدهلليا ،اللهدم خدط بنواصدينا إليدح أخدط الكدرام عليدح ،اللهدم افدتح علد قلوبندا،
اللهم استعملنا في ك ساعة م أعماريا في طاعتح..
اللهددم ع دداا  ،اللهددم فتحددح ،اللهددم مددهللل  ،اللهددم عويددح ،اللهددم فر ددح ،اللهددم فر ددح الواسددع العظدديم ،اللهددم فد ّدرج
كددرب ك د مكددروب مسددلم واش د ِ ك د م دريض مسددلم واغ ددر لك د مددلم وملمن دة يددا رب العددالمي برحمتددح يددا أرحددم
الراحمي .
سدحايح اللهم وبحمهلل أشههلل أن ل إله إل أيت أستو ر وأتوب إليح.
و زاكم اهلل خيرا.
تم بحمهلل اهلل
شاههللوا الهللرم للنشر عل النت في قسم ت ريغ الهللروم ت ضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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