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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وسالما على عباده الذين اصطفى ,ثم أما بعد:
الحمد هلل وكفى وصال ًة
ً
إوعوا تقطعوا الصلة بينكم وبين ربنا
زي ما اتعودنا مع بععي يعا عماععة أنعا ععايل اخول تعايع معايعا ..اتايع معايعا إنع إنعع عنعد امعحعان السعاعة 01
والساعة دلوقع بقع  01إال رب وإنع لسه نعايم ,نعايم إزاي؟! ده امعحعان مهعم عع ًدا ممكعن تقععد سعنة عليعه ,ممكعن
يروح شهادة من فيه! الساعة  01إال رب !

وبدأ حد ينادي علي وإنع مابعصحاش ,هيعم إيه؟ هييجي يهل يقعول لع صع النعوم االمعحعان هيعروح عليع  ,ده
إنع يا دوب تجري ,يعا دوبع تلحع  ,يعا رب تلحع  ,يعا تلحع يعا معاتلحقش ,هعو ده اللعي أنعا ععايل أقولعه لع  ,هعو ده
اللعي أنععا عععايل أقولععه لينععا كلنععا يععا عماعععة ,خععالي يععا عماعععة خععالي الزم نلحع يععا عماعععة ,الزم نصععحي النععوم ,صععحي
النوم يا عماعة ,الزم ك واحد مننا يصحي قلبه يسعيقظ.
المنظر اللي بيبهر قلب الواحعد منظعر را عد الف عاا لمعا بيطلع فعي سعفينة الف عاا ويطلع خبععاد عمعره ماتايع إنعه كعان
يطلعهععا فعي يععوم مععن اخيععام لمععا يحععب ياععر مععن السععفينة يعمع أي مهمععة بيحص ع لععه إيععه؟ بيربطععوه فعي حبع وياععر
بالحب ع ده الحب ع ممععدود بينععه وبععين السععفينة ,الراع ع ده يععا عماعععة لععو الحب ع ده اتقط ع عععا ! مععش عععا م عافيش
مصععطل عععيا ممكععن يعبععر عععن اللعي حصع لععه لععو الحبع ده اتقطع إوععى تقطع الصععلة اللعي بينع وبععين ربنععا ,إوععي
تقطعي الحب اللي بين وبين المل سبحانه وتعالى ت يعي ,ك حاعة ت ي  ,ك حاعة تنعهي.
قصة قات العسعة وتسعين نفس
إحنا معانا الليلة قصعة بعس قصعة عميلعة قعوي يعا عماععة ..قصعة أنعا ععايل قلبع يععيش معايعا فعي القصعة دي أنعا واهلل يعا
عماعععة الواحععد بيبكعي وهععو بيسععمعها ,بيبكعي وهععو بيفععول الل عي فيهععا والمعععاني الرهيبععة اللعي فيهععا ,معانععا الليلععة قصععة
واحد عصى ..عصى يعني إيه؟ أطل بصره؟ يعني إيه سم أغاني؟ قع ؟ قع نفس؟ قع  99نفس ,قعع  011نفعس,
بس لما قال راع ل يا رب ,لمعا قعال اقبلنعي يعا رب ,لمعا قعال علعى بابع يعا رب لقعى بعاب ربنعا مفععوح أوسع أبعواب
الرحمة كلها مفعوحة.
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المفهد اخول في القصة واحد واقف بعد ما عصى ,بعد ما عم كع حاععة واقعف بيقعول "هع لعي معن توبعة؟" معقعول
أرع نظيف تاني! معقول ربنا يقبلني! يا رب أنا يا رب عملع ك حاعة ,أنا يا رب عصيع بك حاعة ,أنا يا رب
ماسيبعش مكان ماعصيعكش فيه ,ينف أرع نظيف تاني يا رب؟
يععا رب إنععع أكعععر واحععد عصععيعه بععس إنععع أكعععر واحععد بأحبععه ,إنععع أكعععر واحععد أعرعععع عنععه بععس إنععع أكعععر واحععد
محعاعه ,إنع أكعر واحد بعدت عنه بس إنع يا رب أكعر واحد قلبي كع ررة فيعه بعهععف بحبعه واسحسعاب بقربعه ,يعا
رب أنا عصيع كعير بس بأحب واهلل العظيم بأحب يا رب على أد ما عصعيع علعى أد معا يعا رب ععايل أتعوب يعا رب
"ه لي من توبة؟".
فين الطري ؟
يا ناب ..يا ناب حد يدلني اللي يعرل حد يوصلني لربنا يقول لي ,اللي يعرل حد يعرل با ب يعفعع لعي يقعول لعي يعا
رب ,يععا رب أنععا عععايش ف عي عععن يععا رب ,يععا رب اقبلن عي ,انجععدني يععا رب ,يععا رب أنععا قعلععع  99نفععس وبك ع رنععب
عملعه اتقعلع  011مرة ,أنا بأموت ك يوم  011مرة ,أنا بأتدب ك يوم  011مرة ,أنا عايش في عن يا رب.
دلوه على راهب راح لراهب وهو كله أم ربنا يفع لي الباب؟ أنا لقيع سكة أوص لربنا وال إيه؟
راح للراهععب قععال لععه أنععا كنععع نظيععف وطععاهر بععس قعلععع  99نفععس قعلععع ده عفععان واحععدة وقعلععع ده عفععان فلوسععه
وقعلع ده عفان كان بيغفني أه أنا ماحدش يغفعني أبع ًدا خ مااسععحملش وقعلعع ده عفعان كعان بيعرسعم علعي وقعلعع

ده زعع واحععد صععاحبي وقعلععع ده عفععان حعععة حفععيش أنععا قعلععع هع لعي مععن توبععة؟ ينفع إن أنععا أتععوب وأرعع نظيععف
تاني؟ ينف إن ك اللي اتكعب علي ده يعمس تاني؟ ينف إن أنا أبدأ صعفحة عديعدة مع ربنعا تعاني؟ ينفع إن أنعا أرعع
زي مااتولدت إنسان طاهر ونظيف؟ ينف إن الماعي ده كله يعمس وال كأني عملع أي حاعة؟
الراهب قال له ما ينفعش! ما ينفعش إزاي؟! معا يعنفعش إنعع قعلعع  99واحعد وععاي بععد إيعه؟! معا ينفع إزاي؟! يعنعي
أنا نار نار داخ عهنم داخ عهنم يعني أنا مش هأشول الجنة وال هأدخلها؟! يعنعي أنعا هأتععذب فعي قبعري هأتععذب
في قبري؟! يعني إيه دا إنع لو قلع لي سرطان هيجيلي ..لو قلع لي مصيبة ,لو قلع لي كارثعة ,لعو قلعع لعي عيعالي
هعموت أسعه علعى قلبعي معن إنع تقعول لعي معاليش توبعة! يعنعي أنعا معاليش نصعيب فعي رحمعة ربنعا؟ معاليش نصعيب فعي
الجنة؟ ماليش نصيب وال أم إن ربنا يغفر لي؟ إنع ماينفعش تعيش إنع الزم تموت وقعله بقوا  011نفس.
ومفى مانوق مش عارل يعم إيه عاله الفيطان قال له يا عم ..يا ععم إنعع بععمع إيعه يعا ععم معافيش فايعدة ,يعا ععم
إيأب ,يا عم عيفها بالطول والعرض إنع مافيش في أم مهما حاولع إنع ععاي بععد إيعه؟ يعا ععم إنعع رايع لحيعاة
خنقة برعلي ؟ إنع هعسيب الععل ده؟ إنعع باشعا دا إنعع الكع بياعال منع  ,كلعه هياخعد ملطفعة بععد كعده ,يعا ععم
إنع سايب الدنيا ومعاعها ومباهجها ,يا عم ارع .
بدأ مش قادر ,مش قادر يسعسلم لكالم الفيطان ماعادش قادر ,مانوق من عوه تعبان ,يا ناب ,يا ناب حد يدلني
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على طري يوصلني لربنا ,يا رب أنا بأموت ك يوم ألف مرة ,يا رب أنا بأتدب ك يوم ألف مرة ,يا رب أنعا ععايش فعي
عن دلني علي يا رب ,وصلني لي يا رب ,يا ناب ماحدش يعرل حد يوصلني لربنا؟ دلوه على عالم؟.
بدأ يروح للعالم ..وهو راي في الطري يعا رب ,يعا رب اقبلنعي يعا رب ,أنعا ععايل يعا رب ,أنعا رايعد طريقع يعا رب وهعو
راي في الطري راي مرعوب إحساب مريي عاله سرطان لف على ك دكعاترة العدنيا قعالوا لعه إنعع ميعع ميعع ورايع
آلخر دكعور في الدنيا لو ده قال له ميع خالي يبقى ك حاعة انعهع.
وهو راي في الطريع لسعانه مفعلول معش قعادر ينطع  ,إيعده مفعلولة ,رعليعه معش قعادرة تفعيله ,مرععوب لعو قعال لعي خ
هأعم إيه؟ هأروح فين؟ هعأروح فعين لعو قعال لعي خ؟ هعأروح فعين لعو معاطلعش فيعه بعاب بينعي وبعين ربنعا أرعع منعه؟ ولعو
قال لي آه؟ أنا حاسس إنه هيقول لي آه ,أنا حاسس إن فيعه أمع واهلل العظعيم ,أنعا رغعم إنعي أنعا كنعع بأعصعيه وبأعمع
كبا ر كعير إال إن أنا كنع حاسس إن ربنا بيبعع لي رساي كعير ,كان ك يوم يبعع لي رسالة يقول لي ارع ..
كان ك يوم بيبعع لي رسالة يقول لي أنا بابي لسه مفعوح ,كان كع يعوم بيبععع لعي رسعالة يقعول لعي أنعا رحمععي واسععة
ما تيأسش من رحمعي تعالى ,كان ك يوم يبعع لي رسعالة يقعول لعي إيعه اللعي أف ع منعي؟ لمعين؟ سعايبني ورايع لمعين؟
مععين اللعي أولععى بيع منعي؟ مععين اللعي أرحععم بيع منعي؟ مععين اللعي هيحبع أكعععر منعي؟ مععين اللعي هيفععع لع بابععه أكعععر
مني؟ مين اللي هيقدر أكعر مني؟ كان كع يعوم بيبععع لعي رسعالة ,أنعا حاسعس إن فيعه أمع واهلل ,حاسعس إن ربنعا معش
هيسيبني.
ه لي من توبة؟
بدأ وهو راي لطري العالم مش قادر مرعوب وقف على باب العالم لعو خبطعع وقعال لعي خ هأعمع إيعه؟ بعدأت إيديعه
تقدم وترع يقدم إيديه ويرع وأول ما إيديه لمسع البعاب بعدأ ياعب  ,ياعب  ,ياعب بعدأ بكع قوتعه ,بكع رغبععه إنعه
يعيش إنسان نظيف وطاهر ,بك رغبعه إن الماعي يعمحى من حياته ,بك رغبععه إنعه يععيش فعي كنعف اهلل وفعي رحعاب
اهلل ,بك أمله في رحمة ربنا ,بدأ ياب  ,عه العالم بيفع الباب ده معين أول معا شعال الععالم فعي وشعه ماقعدرش ينطع
لسانه اتف دموعه هي اللي عبرت عن مفاعر كالم الدنيا كله ,مايقدرش يعبر عليعه بعص للععالم وأول معا بعدأ ينطع معا
قالش غير كلمة واحدة "ه لي من توبة؟"
أنعا عملععع كع حاعععة ,أنععا سمفسععد معن المفسععدين فععى اخرض أنععا عصععيع ربنععا معاصعي لععو حععد عرفهععا مععش هيطيع يقعععد

معايا ,أنا عملع حاعات لو أقرب ناب لي عرفوها مش هيطيقوا يقعدوا في البلد اللي أنا فيها ,ه لي من توبة؟.

أنا عملع حاعات كعير قوي بس واهلل أنا مسععد أعم أي حاعة عفعان ربنعا يقبلنعي ,أنعا مسعععد أععحي بعأي حاععة,
أنا مسععد أدوب علعى أي حاععة بعس فيعه أمع إن ربنعا يقبلنعي؟ أنعا عملعع كع اللعي أنعا ععايله ..عصعيع كع المعاصعي
اللي أنا كنع عايل أعصيها ,عملع ك حاعة وراع مكسور ,راع مجروح ,راع مدبوح.
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قصدت يا حمى روحي ويا غوثى من ال ساطب

وي ع عا حصني مع ع عن اخيع ع ع عام واخي ع ع عام تعصف ب ععي
ربنا ممكن يقبلني؟ ه لي من توبة؟ يا رب أنا مجرم معش هعقبع غيعر النظعال؟ طيعب أنعا أروح فعين؟ أروح لمعين غيعر
يا رب؟
يا رب إن عظمع رنوبي كلها

فلقد علمع بأن عفو أعظم

محسن فبمن يلور ويسعجير المج ع ع عرم
إن ك عععان ال يرعو إال
ٌ
من يحول بين وبين العوبة؟
المجرم يروح لمين؟ ه لي من توبة؟ ينف أتوب؟ ينف أتوب يا عم الفيخ؟ ينف وال ما ينفعش؟ فقال له الفيخ :قعال
له العالم :ومن يحول بين وبين العوبة؟ إيه اللي يقف بين وبين موال اللي خلق ؟ من يحول بين وبين العوبة؟
إنع عارل فرحة ربنا بي أد إيه؟ أنا!
إنع عارل رحمة ربنا بي أد إيه؟ رحمعه بيع ده ععلا معن ععلا معن ما عة ععلا معن الرحمعة بعاعععه لمعا حطهعا فعي قلعب
أم وأبو شول عملوا لي إيه! إنع عارل حب ربنا لي أد إيه؟ اللي حب الناب ده كلعه معاتجيش قطعرة معن بحعر
حبه لي سبحانه وتعالى ,إنع عارل كرم ربنا أد إيه؟.
أنععا بعععد مععا قعلععع  011نفععس يفععرح بععي! أنععا بعععد لمععا عملععع كع حاععة يفععرح بععي! أنععا بعععد لمععا عملععع كع المعاصعي
وبقيع مفسد وعملع ..أنا مسبعش حاعة ماعملعهعاش يفعرح بعي ,أنعا بععد كع ده يفعرح بعي ربنعا سعبحانه وتععالى يفعرح
بي ازاي؟ دا أنا عاي له بجبال رنعوب ,أنعا ععاي لعه بجبعال رنعوب سعم صعوت فعي قلبعه سعم صعوت غريعب فعي قلبعه
بيهعف فعي قلبعه "يعا ابعن آدم إنع معا دععوتني ورععوتني غفعرت لع علعى معا كعان فيع وال أبعالي ,يعا ابعن آدم لعو بلغعع
رنوب عنان السماا ثم اسعغفرتني غفرت ل وال أبالي ,يا ابن آدم إن لعو أتيعنعي بقعراب اخرض خطايعا ثعم لقيعنعي ال
تفر بي شيئًا ختيع بقرابها مغفرة" صححه اخلباني
يعني ينف أتوب؟ ومن يحول بين وبين العوبة؟
انطل من فرحعه ماترددش ,ماتذبذبش ما وقفش ياخذ قرار ,ماترددش في لحظة انطلع طلع يجعري سعاب كع حاععة,
با ك حاعة وهو في الطري نلل مل الموت بدأ ينل روحه ,بدأ ينل روحه من ك حعة في عسعمه ,بعدأ يقع علعى
اخرض ..خ يععا رب أنععا بعععد مععا عرفععع طريقع مععش هيحععول بينعي وبينع حاععة وال المععوت ,وال المععوت هيحععول بينعي
وبين يا رب ,بدأ ألم النل  ,بدأ الروح تعنل من ك عرق وعصب ,بدأ يلحف على صدره ,بدأ يكملها زحعف وإيديعه
ال عيفة مش قادرة تمس في العراب وتفد في العراب عفان يلحف لربنا سبحانه وتعالى..
بدأ بك رره لسه في عسمه العروح معاخرععش منهعا يلحعف لربنعا سعبحانه وتععالى ,أنعا ععايل أوصع لع يعا رب لغايعة معا
آخر رره في عسمه الروح بععسحب منها كان عرل خالي إنه ميع ميع كعان نفسعي أوصع لع يعا رب ,كعان نفسعي
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أعيش طاهر ,كان نفسي أسجد ل يا ربي ,كعير أوي كان نفسي أقول ل في ك ثلث أخير من اللي أنا بأحبع أد
إيه ,كان نفسي أركر لي نهار ,كان نفسي أعيش حياة تانية ,كان نفسي أعيب لعمري ألف عمر أعبعد فيعه وأحبع
فيععه وأتععوب ليع فيععه,كان نفسعي كع معصععية عملعهععا أعمع قصععادها مليععون حسععنة يععا رب عفععان أرعععي ,كان نفسعي
أحس إن راعي عني وإن بعحبني ,كان نفسي أروق رحمع يا رب ,كان نفسي أروق رعا يا رب.
مين هيسعلم الروح؟
وينعهي مل الموت من مهمعه ويبقى المفهد عثة نايمة في وس صحراا في مكان موحش مافيش مالوق فيه..
بس القصة لسه ماانعهعش ينلل فوعين من الماليكة ,فوعين كبار ع ًدا دول ملهومش دعوة بعدول خعالص ,دول شعك

ودول شك تاني خالص ,دول بيي الوعوه كأن وعوههم الفمس ودول وشوشعهم سعوده ومععاهم كفعن معن نعار ودول
معععاهم لععبس مععن الجنععة وعطععر مععن الجنععة وعععايين فرحععانين ودول عععايين معععاهم كفععن مععن عهععنم وعععايين غ ععبانين منظععر
رهيب..
واالثنين وقفوا عند عسده مين هياخذ روحه من مل الموت؟ مين هيسعلم روحه من مل الموت؟
القصة لسه ماانعهعش يا عماعة مش عارفين هيعملوا إيه! ماليكة العذاب قالع انعو عايلين مين ده احنعا قععدنا نكععب
سععنين فعي سععيئات مالهععاش حصععر هععو عملهععا هعاخععذوه ازاي؟! وماليكععة الرحمععة تقععول انعععو مععش عععارفين رحمععة ربنععا إنععه
عاا مقبالً بقلبه على اهلل ده عه بقلبه معش برعليعه ,مهمعا اسنسعان عمع لعو رعع بقلبعه كع حاععة تعروح ,لعو رعع لربنعا

بقلبه مش برعليه ك حاعة تروح..

ربنا سبحانه وتعال يجري معجعلة ماحصعلعش قبع كعده ,فقعالوا خعالي نقعيس المسعافة بينعه وبعين أرض المعصعية وأرض
الطاعة ,فأوحى اهلل إلى أرض المعصية أن تباعدي وخرض الطاعة أن تقاربي ,قاسوا المسافة لقوه أقرب خرض الطاعة
بفبر واحد شبر يعني ثلث خطعوة رعلعين ,شعبر واحعد فقب ععه مال كعة الرحمعة ,اتحع فعي كفعن معن الجنعة ,لعبس لعبس
الجنة ,طل م مال كة بيي الوعوه كأن وعوههم الفمس ,احعف بيه في ملكوت السماوات السب  ,طل لربنا سعب
سماوات وربنا قال "اكعبوا كعاب عبدي في عليين" صححه اخلباني إيه ده؟ إيه طوفان الرحمة ده؟إيه ده؟.
إوعى تيأب من رحمة ربنا
مين اللي بعد كده ييأب من رحمع يا رب؟ يا عماعة أنا عايلكم تقفوا مع الحعديث ده وقفعة ,أنعا ععايل نقعف تعاني مع
الحديث ,عايل نعيش تاني م القصة..
كان رع فيمن كان قعبلكم قعع -اللعي قعع ده معقولعة معا زنعاش! يقينًعا زنعى ,معقولعة ماسعرقش! يقينًعا سعرق يعنعي عمع

ك الموبقات ,طيب اللي قعع  99نفعس ده قععلهم فعي يعوم؟ بالعأكيعد طعول العمعر ,يبقعى الراعع ده صعحيفعه شعكلها
إيه؟ وم رل ربنا قبله..
أنععا بقععالي  5سععنين بأشععرب ماععدرات ك ع يععوم ..يقبلن عي؟ وأنععا أنععا مغن عي وأنععا ممثلععة وأنععا عملععع الل عي مااقععدرش أقولععه
مااقدرش أقول أنا عملع إيه ..يقبلنا؟ يقبلكم.
هل لي من توبة؟ من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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طيب أنا عندي رنوب أنا حاسس إني أنا مذنب أوي حعى لو الناب بعقول لي حاسس إني مذنب ..يقبلني؟ يقبل .
قع  99نفس يا عماعة الراع ده لو سرحنا القرية بعاععه وقلنا للناب مين آخر واحد في البلعد دي كلهعا ممكعن يععوب
هيقولوا ده وهو أول واحعد تعاب ,إوععى تيعأب معن نفسع  ,إوععي تيأسعي معن نفسع  ,إوععى تيعأب معن صعاحب أو معن
أقرب صاحبة لي من أي حد إوعوا تيأسوا يا عماعة من أفسد الناب في الدنيا ربنا قادر ورحمعه واسعه..
إوعى تقول البيئة فاسدة ..أعم إيه؟
طيعب اللعي قعع  99ده معافيش حعد يقعول لعه خ؟ معافيش حعد يعاقبعه؟ معناهعا إن البيئععة دي كانعع فسعاد رهيعب ,طيعب
ماحدش كلمه ليه؟! البيئة كانع فساد رهيب ..يبقى اوعى تقول إن البيئة فساد وأنا أعم إيه؟.
إوعي تقولي وأنا أعم إيه صاحباتي كلهم كده ,إوعى تقول وأنا هأعم إيه؟ أنعا واحعد بعأغني وكع اللعي حواليعا مغنيعين
وك اللي حواليا بيئة فاسدة ,اوعى تقول ,اوعى تقول أنا هأعم إيه؟
بيئة الفساد مش عذر ,اطل منها ,اطل من بركة الطين ,اطل من بركعة النعار ,اطلع معن بركعة الحمعيم ,قعع  99نفعس
فبدا له أن يعوب ,يا ترى ليه يعا عماععة الحعديث معش قايع ليعه أكيعد يعا تعرى ليعه يعا عماععة أكيعد الراعع ده معن زمعان
مانوق مش طاي بالدلي إنه عدهم ال ع 99مانوق مش قادر ,معش قعادر يسععحم وييجعي موقعف ييجعي معوت قريعب
فجأه خالي عند ال ع 99كان وص إنه ماعادش قادر خالي ,فسأل عن أعلم أهع اخرض ,فسعأل هعو اللعي راح ,هعو
اعا" صحي البااري
شبرا تقربع إليه رر ً
اللي خد خطوة من "وإن تقرب إلي ً
"تقرب" انعع اللعي الزم تقعدم الاطعوة اخوالنيعة إلعى ربنعا سعبحانه وتععالى ,الزم أول خطعوة الليلعة لربنعا سعبحانه وتععالى,
أول شبر اللي هعنقذ بيه مصير  ,طيعب سعأل ععن أعلعم أهع اخرض؟ آه معاراحش لواحعد هيقعول لعه يعا ععم وإيعه يعنعي,
ماراحش لواحد هيقول له هعسيب العمثي ليعه؟ العمثيع ده رسعالة ,معاراحش لواحعده حطالع خمعس أنعوا ماكيعا فعي
وشها وطالعال بمي اب تكلم الناب فعي ديعن ربنعا ,معش راح لحعد هيميع العدين وهي عي العدين ,معاراحعش لواحعدة
فاععا ,خ دور
تقول لها السورتيع حجاب شرعي معكام  ,ماراحعش لفيخ يقول لها البنطلعون ال بعأب بيعه إن كعان ف
ً

على اللي عنده علم خنه عايل يعوب بجد ,لو عايلة تعوبي بجعد دورى علعى اللعي عنعده علعم ,لعو ععايل تععوب بجعد روح
لفيخ من أه السنة عنده علم.

فسأل عن أعلم أه اخرض فدلوه على راهب ..الناب بعقيسها بطول العذقن ,راح قعال لعه لعيس لع توبعة ,فقعلعه يعنعي
الذنب اللي بيحاول يالص منه وق فيه ,لو إنع بعحاولي تعوبي ووقععي في نفس العذنب قعومي كملعي ماتيأسعيش ,لعو
إنع بعحاول تعوب ووقعع تاني دخلع على موق تاني ..أنا مش بأقول ل ادخ واسععهعر اوععى ده نعار ,ده ععذاب
ولكن افرض إن وقعع خي سبب ..قوم وكم اوعى تيأب ,اوعي تيأسي.

هل لي من توبة؟ من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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اتر وانطل
بدأ يكم  ,بدأ يسأل تاني ,دلوه على أعلم أه اخرض ,المرة دي بجد ,قال له ه لي من توبة؟ قعال لعه ومعن يحعول
بين وبين العوبة؟ ولكن الكلمعين يا عماعة الكلمعين اللي لو دخلوا قلوبنا ك حاعة في حياتنا تعغير ,اتر أرع
قوما يعبدون اهلل ..اتر .
فإنها أرض سوا فانطل إلى أرض كذا فإن فيها ً

مصيبة كثير من الفعباب إنعه ععايل يععوب معن غيعر معا يسعيب ,معن غيعر كلمعة اتعر  ,معصعور إنعه ممكعن يكعون كعويس معن
غير "اتر " ,احرق ك الماعي بعاع  ,احرق أي عالقة بين وبين الماعي ,احرق شعرايط  ,احعرق نمعر المحمعول,
احرق ك حاعة أف أي باب بين وبين المعصية أو بين وبين الماعي ,اتر الصحبة.
الل عي عاق ع والل عي مععقععد إنععه هيعععوب م ع الصععحبة بعاع عة زمععان علععى اخق ع ف عي أول شععهر مععن العلامععه يبقععى واهععم مععش
هعقدر ,هع ي ..
عام ع زي اللععي راكععب سععفينة وبيجععري علععى الجععام  ,بيجععري بععس السععفينة بعجععري عكععس اتجععاه الجععام  ,موهععوم إنععه
بيعقدم ,موهوم إنه راي لربنا الراع ده كان زععيم شعلة ,كعان كبيعر ,كعان كومنعدا ومع رلع ماقعالش هأععحي باععبعاري
وبمركععلي بععس ماقععالش هيقولععوا علععي إيععة؟! ماخععافش ,م عاترددش ,م عاتعردديش ,م عاتعرددش ,ماتعذبععذبش وبعععد كععده يععا
عماعة فاتر وانطل لما قالوا لي إنع عايل إيه من السلسلة دي؟ قلعع لهعم اتعر وانطلع  ,لمعا قعالوا لعي هعدف إيعه؟
من السلسلة قلع لهم اتر وانطل  ,هم دول أنا عايل أزر في الفباب وفي قلبي "اتر وانطل " انطلقي..
عايلين يبقوا أبطال ,عايلين اللي كانوا أبطعال فعي المعاصعي يبقعوا أبطعال فعي الطاععات ,ععايلين رعالعة ,ععايلين عظمعاا,
عايلين صعادقين يعا عماععة ,فعانطل الرعع ماكعدبش خبعر انطلع فعي الطريع وهعو فعي الطريع ينعلل ملع المعوت تنعلل
ماليكة الرحمة وماليكة العذاب إنه عاا مقبالً بقلبعه قفلعع الموععو خعالي قلبع قلبع فيعه إيعه؟ ربنعا عمع للراعع

ده إية يا عماعة؟ ربنا عم له أول حاعة إنه ربنا سعبحانه وتععالى ربنعا يعا عماععة رزقعه حسعن الااتمعة ,حسعن الااتمعة!
أيوه واهلل يا عماعة حسن الااتمة ده شيا رهيب شيا عظيم..

آووا إلى اهلل فآواهم اهلل
أحد إخواني وأحبابي واحد نسيبه معات بيقعول معات وهعو سعاعد سعجد سعجدة طويلعة بيهعلوه لقعوه معات فبيعدوروا فعي
ورقعه لقععوا كفععكول عنععده كفععكول كامع مععن أول سععطر آلخععر سععطر ماليععه يععا رب خفععف علععي سععكرات المععوت ,يععا رب
خفف علي سكرات الموت يا رب ...خال من كعر اللي في قلبه من خعول معن لحظعة المعوت معال الكفعكول يعا رب
خفف علي سكرات الموت ..مات وهو ساعد.
اللي ماتوا على ال إله إال اهلل ..واحد أمريكي من أص أسباني وعايش في نيويور يعني زي سلمان الفارسي كده بينه
وبععين الععدين إيععه؟ وم ع رل ع مععات علععى ال إلععه إال اهلل ,قب ع مععا يمععوت بثالثععة أيععام مععا ك عانش يعععرل اسسععالم وكععان تايععه
وبيععدور وإيععه الععدين الح ع ؟ ينععام يفععول رعيععا سععيدنا عيسععى يجيلععه سععيدنا عيسععى المسععي عليععه السععالم يقععول لععه كععن
هل لي من توبة؟ من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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علما ,يقععوم مفععلو يجععري فعي نيويععور يععدور علععى أي مسععجد يععروح فعي بععروكلين يععدور علععى أي مسععجد
علما ,كععن مسع ً
مسع ً

يعدخ مسعجد يقععول لهعم أنععا ععايل أبقععى مسعلم ,أبقعى مسععلم ازاي؟ يعرفعوه الفععهادتين يفعهد الفععهادتين يصعلي معععاهم
كذا صالة وعند صالة العفاا يسجد في الركععة اخولعى اسمعام يسعجد وراه اسمعام يقعوم وهعو معايقومش يمعوت علعى ال
إله إال اهلل.
زي اخعنععا اهلل يرحمهععا اللعي كانععع راععععة فعي سععالم اكسععبريس البععاخرة اللعي غرقععع مععن كععذا سععنة وهعي راععععة البععاخرة
بعغععرق طيعب تعمع إيععه فهععى معاهععا زوعهععا فعي اخوعععة الحقعي بنغععرق يععال نطلع بسععرعة نركععب وال أي حاععة قالععع لععه
حجععابي قععال لهععا حجابع إيععه؟ هععو الوقععع وقععع حجععاب! قالععع لععه إال حجععابي الزم ألععبس حجععابي كلععه كامع ونللععع
عابع حجابها وطلعع قالع له إنع راعي عني؟ فقعد يبص لها ويععي معش قعادر يسععحم الموقعف ,قالعع لعه بعاهلل

علي ع انطقهععا إنععع راع عي عن عي؟ قععال لهععا واهلل راع عي عن ع قالععع أشععهد أن ال إلععه إال اهلل وأشععهد أن محم ع ًدا رسععول
اهلل ..وماععادتش تعععكلم مع مالععوق ف علع تععردد ,تعردد ,تععردد الفعهادتين لغايععة معا غرقععع وماتعع وزوعهععا اللعي نجععى

وحكى هذه القصة ,مات على ال إله إال اهلل وماتع على ال إله إال اهلل.
زي المععنرن اللعي قعععد أربعععين سععنة يععنرن مععن غيععر أعععرة ..الراعع بيحععب اخران مععن قلبععه ,لمععا عععه قبع المععوت ابعلععى
بمرض ,صحعه ععفع ,فقد النط  ,ماعادش بيقدر ينرن بقى بيسم اخران قلبه ينف مش قادر ,معش ععارل يعمع
إيه والده بيقسموا إنعه قبع معا يمعوت علعى طعول اخران ععه مععاده راح ربنعا سعبحانه وتععالى أنطع صعوته قععد يعنرن اهلل
أكبر وتحول للقبلة اهلل أكبر ,اهلل أكبر ,اهلل أكبر لغاية ما وص لغاية آخر اخران ال إله إال اهلل ووق مات..
ماتوا ك دول على ال إله إال اهلل.
زي الداعية اللي كان راي في أحد المساعد وربنا يقدر إن خطيب الجمعة مايطلعش ..يطل هو يعكلم ,يكلعم النعاب
عن الدار اآلخرة زي المحاولة اللي بأحاول أعملها معاكم دلوقع يا عماععة ,بيقولعوا بععد الاطبعة راح لعه شعاب ريحععه
سجاير شكله معرول ,ده شعكله بعيعد بعيعد عع ًدا قعال لعه انععو كنععم فعين سعايبينا ليعه حعرام علعيكم ,سعايبينا فعي الععذاب
اللي احنا فيه ده ليه؟ أنا عايل أتوب ..أتوب ازاي؟

قال له اع لي رقم تليفون أعطى له رقم تليفونعه ,الفعاب بععد أسعبوعين اتصع بيعه وراح لعه ,بيقعول لقيعع وشعه منعور
ولحيعه طالعة وثوبه اخبيي ما شاا اهلل قعد ثالثة شعهور الفعاب يصعوم بالنهعار كع يعوم ويقعوم الليع كع ليلعة بععد ثالثعة
شهور كان أيامهعا أيعام الجهعاد فعي أفغانسععان زمعان أيعام العروب أمعا كعانوا فعي أفغانسععان أيعام مباركعة قبع الفرقعة والنعلا
كان في افغانسعان ده كان في الالعي هعذا الفعاب اسععأرن أمعه قعال لهعا أنعا ععايل أروح أعاهعد كعان فعي رم عان ,فعي
رم ان يا عماعة قال أنا عايل أروح أعاهد خد القرار قالع له عاهعد بعس ..قعال لهعا أنعا عنعدي شعر آخعد أوديع
عمععرة قالععع لععه موافقععة وهععم ف عي الطري ع وهععم راكبععين العربيععة تعقلععب العربيععة يمععوت الفععاب ,يمععوت ف عي رم ععان وهععو
صعايم ,يمعوت وهعو مع القعرآن ,يمعوت وهعو تا عب ,يمعوت وهعو رايع يعمع عمعرة ,يمعوت وهعو بعار بأمعه ,يمعوت وهععو
راي يجاهد ,يموت وهو فات صفحة عديدة م اهلل..
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يموت زي المرأة بعاعة عنوب شرق آسيا اللي قعدت تحوش شلن على شلن لغاية ما لمع فلعوب الحع طعول عمرهعا
سه ع ًدا أول ما وصلع لجدة فنللع في المطار أو في المينا فبعقول لهم إحنا فين؟ قالوا لها ععدة قالعع لهعم يعنعي

في الحجاز؟ قالوا لها آه الحجاز ,سجدت لربنا سجدة شكر مقامعش منها ماتع.

زي المعرأة اللععي كانععع راععععة مععن الحع واختععوبيس حصع فيععه حادثععة أوالدهععا بيفوقوهععا وهععم راععععين معاهععا مععن الحع
قالع لهم الملعقى الجنة ,الملعقى الجنة ,الملعقى الجنة وماتع اهلل يرحمها.
كععان أحععد النععاب وهععو بيعععدي ف عي سععينا مكععان ف عي الصععحراا صععحراا خععالص بيقععول شععميع ريحععة عميلععة ع ع ًدا ع ع ًدا
المكععان صععحراا معافيش أي نبععات عطععري وال أي آثععار فبيقععول فبععدأت أحفععر أحفععر لقيععع عثععة شععاب اتقعع فعي حععرب

 76لسه بجسمه ,لسعه بدمعه ,لسعه بعطعره ,ربنعا حعافظ عثععه ,حعافظ دمعه ,حعافظ ريحععه العطعرة بععد السعنين دي كلهعا
واللىي مات راي يفعري فسعان لبنع يعيمة في ليلة فرحها مات والعربية حص فيها حادثة يا عماععة حسعن الااتمعة,
حسن الااتمة ..ربنا يدي ك ده ليه؟ الراع ده ربنا أعطى له حسن الااتمة ..مارا لو تأخر قليالً؟
إوعى تعأخر ..إنع ما ت منش عمر
آخر وقفة لينا في حلقعة الليلعة لعو كعان اتعأخر يعا عماععة الراعع ده فععرق مصعيره علعى شعبر ..الفعبر ده ممكعن لعو كعان
اتأخر دقيقة ..لو كان فكر ,لو كان قال بكره ,ماتقوليش بكره ,ماتقولش بعد ساعة..
صاحبي بيقول لي الراع عندهم في الجامعة قعال هعأدعوه ,هعأدعوه ,هعأدعوه ..اسم بعي ثعري باخغعاني علعى طعول فعي
ودنه واآلران بينرن مابيصليش ,قال بكره ,بيقول عيع بكره لقيعه مات..
ما ت منش عمر  ,مات منيش عمر مافيش بكعره ,معارا لعو تعأخر قلعيالً؟ كعان ععا  ,كعان مصعيره انعهعى ,كعان قب ععه
ماليكة العذاب ,كان قبره بقى عمر مول عليه ,كان اتحاسب على رنب رنب ,كان انعهعى ,كعان اتنسعف ,كعان الحبع
اتقط وعا وانعهى وتاه,كان خالي قطار العوبة فاته..
الفبر اللي هو لحقه ده ممكن يكون درب إنع هعح ره ,ممكن يكون صعالة الععراوي الليلعة بافعو  ,ممكعن يكعون
خعمععة القععرآن اللعي إنععع هعاعمهععا دي ,ممكععن يكععون شعري دينعي هعسععمعه الليلععة ,ممكععن يكععون نقابع اللعي هعقععرري
تلبسيه الليلعة ,ممكعن يكعون المعصعية اللعي انعع هعقعرر تسعيبها والبنعع اللعي إنعع هعسعيبها ,ممكعن يكعون أي معصعية,
ممكن يكون اععلال العمثي  ,ممكن يكون اععلال الغناا ,ممكعن يكعون اعععلال العلحعين ,ممكعن يكعون اعععلال المركعل
اللي ماله حرام ,ممكن يكون تر المح اللي بيجيل منه فلوب حرام ,ممكن يكون تر تجارة اللعبس بععا البنعات,
ممكن يكون أي معصية إنع هعسعيبها لربنعا سعبحانه وتععالى ,أي طاععة إنعع هععملهعا لربنعا سعبحانه وتععالى ..لعو اتعأخر
قليالً.
الفعاب اللعي كعان ماشعي مع أحعد العدعاة وتايعب ومنطلع إلعى اهلل ,بعدأ الفعاب يبععد فالداعيععة بيسعأل عليعه قعالوا لععه ده
بينعكس ,بيعص بيه قال له أنا عاي يا عم الفيخ أنا راع أنا هأرع واهلل العظيم بيقول ك فعرة يعصع أنعا راعع  ,أنعا
راعع ويععأخر ,أنعا راعع فعي يعوم اتصع بيعه قعالوا لعه راح المسعفعفى راح لعه المسعفعفى لقعى عنعده إيعدز بيقعول أول معا
هل لي من توبة؟ من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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دخلع عليه لقيعه بيقوللي أنا كنع عايل آعي له على رعلي عابني على وشي ..اتأخر.
عع أن ععهس ال إل ععه إال ال ععذي آمن ععع ب ععه بعنسععو إس ععرا ي وأن ععا م ععن ال سمس ععلمين"
فرع ععون ات ععأخر ..ع ععه عن ععد الم ععوت بيق ععول "آمن ع س
يونس 91:اتأخر "آآلن" بعد إيه؟ بعد إيه؟!.

اتأخر صاحبنا ,صاحبنا وحبيبنا اهلل يرحمه اللي قال تعالوا لعي املعوا لعي الهاردديسع بععاعي معواد دينيعة أنعا ععايل أتعوب
أنععا عععايل ألعععلم ..فجععأة لقيعععهم بيقولععوا فععالن مععات ..مععات إزاي؟ مععات فعي حادثععة عربيععة ,مععات إزاي؟ اتععأخر ..اتععأخر يععا
عماعة ,يا عماعة مارا لو تأخر قليالً؟.
العوصيات:
اوعي تعأخري ,يا تلحقي يا معلحقيش الزم الليلة ناخد الفبر ,الفعبر هيكعون نقعاب ,الفعبر هيكعون إنع إنعع خعالي
هعسععيبي أي عالقععة محرمععة وأي اخعععال  ,الفععبر هيكععون إن ع هعسععيب المععال الحععرام ,الفععبر هيكععون إن ع هعععععلل
اسفساد ,الفعبر هيكعون إنع هعغيعر القنعاة الف عا ية المفسعدة اللعي إنعع بععطعن بيهعا فعي كبعد محمعد بعن عبعد اهلل وفعي
كبد اسسالم لي نهار وعند ربنا زي زي شارون وبوش بعحارب في اسسالم..
الفععبر هيكععون ده الفععبر هيكععون إيععه؟ الفععبر هيكععون توبعع الاالصععة لربنععا ,الفععبر هيكععون ركععععين العوبععة اللعي هننععلل
نصليهم دلوقع ,الفبر هيكعون الصعفحة الجديعدة مع ربنعا ,الفعبر هيكعون إيعه؟ الزم الليلعة كع واحعد يقعدم شعبر ,الزم
اللية اعملي عم صال بوسي إيد أم وأبو  ,اتص برحمع كلهعم ,اتصع بعيهم وتقعرب إلعيهم وسعلم علعيهم ,اعمع
حاعة ,اقط عالقع بصحبة السوا خالي قول أنا تبع يا رب ,أنا سبع يا رب.
مارا لو تأخر قليالً؟ كان ك ده عا ,كعان كع الرحمعة دي ععاعع بعس إنعع تيجعي بعس إنعع تيجعي وإنعع هعفعوفي
هيعمل إيه بس إنع تعالى وشول هيدي إيه!

يا اللي ماسكين في حعة شلن حقير وخايفين من اللي هايديكم كنوز ,خلاين السماوات كلها ,تعالوا ماتاافش يا اللعي
بيقعد قدام عفرين ألف شاب وبنع في الحفلة الغنا ية بعاعع  ..هيعدي اخعظعم واهلل العظعيم فعي العدنيا واآلخعرة,
ياللي بعكسب ل ألفين ثالثة آالل عنيه معن معال حعرام ..هيعدي اخعظعم واخبعر واهلل العظعيم ,يعا اللعي بععذوق لعذة
في أي معصية وبعذوقي لذة في أي معصية ..هيديكي اللذة اخعظعم والسععادة اخكبعر واهلل العظعيم ,يعا اللعي انعع لسعه
نايم ..يا اللي إنع لسه غاف  ..يا اللي إنع لسه قاعد مسمي نفس ملعلم وإنع ال إنع ملعلم وال حاععة ..هيعدي ,
انطلقوا يا عماعة اتر وانطل  ,اتركي وانطلقي ,خالي يا رعالة اتفقنا يا رعالة خالي يا عماعة نرف ايدينا..
دعاا الااتمة
اللهم تب علينا ,اللهم تعب علينعا ,اللهعم اقبلنعا ,اقبلنعا يعا رب ,اقبلنعا يعا رب علعى بابع  ,يعا رب راعععين لع يعا رب يعا
رب اقبلنععا يععا رب يععا رب يععا رب أحببنععا اللهععم ,واهلل يععا رب اللهععم إننععا نقسععم أنععا نحبع  ,اللهععم إنععا مععا عصععينا ععرأة
علي ع ولكععن غلبعنععا رنوبنععا ,اللهععم إنععا تبنععا إلي ع ورععنععا إلي ع ونععدمنا علععى مععا فعلنععا وعاهععدنا علععى أن ال نعععود إلععى
هل لي من توبة؟ من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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المعاصي أب ًدا يا رب ه لي من توبة؟

سبحان اللهم وبحمد أشهد أن ال إله إال أنع أسعغفر وأتوب إلي .

خيرا.
وعلاكم اهلل ً
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرب للنفر على النع في قسم تفريغ الدروب تف لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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