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صددً مددًما علد عبددالذ الد ي

اصط ط ثم أما بعهلل:
ب ددر ر مددية أمددلمر اتعرفددر علد شددا مسددلم أمددلمر اتجوزتددب لمددا اتجددوزش الاددا المصددر المسددلم شددافر
أخًق المسلمي

معامًش المسلمي

شافر أل إيب المسلمي بعدال عد ليد همط قالدر  -هدي متمسدكة باسمدًم-

قالر لب :اقت عوا إنتم األ ل بهللي كم عاان ال اس تقت ع بهللي كم بعهلل كدهللذط ل مادكلت ا يدا اماعدة إن اح دا نقت دع اح دا
بهللي ا األ لط نقت ع باللي ع هللنا األ ل.
يا ترى مي نجوم ا؟ مي قهلل ت ا؟
مددوبر مددتارز ..نجددم الجلددي ط بددرام بت ددرل علي ددا نجددومط نجمكددم هددو الممثددل ال ًنددي الًع د ال ًنددي المغ ددي
ال ًنيط هم ل ل السوبر متارز بتوع ا! مي السوبر متارز بتوع ا يا اماعة؟ط مي نجوم ا؟ط مي اللي بيههلل نا؟
رب ا -مبحانب تعال  -بيقول " :الَّج ِم إِذَا هوى * ما َ َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َ َما غَ َوى" الد جم 1:2أقسدم بد جم السدما علد
َ ْ
َ
َ
ََ
نجم األرلط مي نجوم ا اللي بتههللي ا؟
الرمددول -عليددب الصددً السددًم -فددي صددحيا البجددار بيقددول إيددب عل د الصددحابة؟ بيقددول" :ال جددوم أَ َم ددة للسددما "

 ...بعهللها " ...أصحابي أَ َم ة ألمتي  "...صحيا مسلم أصحابي ل ل هم ال جوم الحقيقيي .

مي السوبر متارز بتوع ا؟ مي نجوم ا؟ مي اللي اح ا ب هتهلل بكًمهدم؟ مدي قدهلل ت ا؟ مدي اللدي اح دا ب مادي راهدم؟
مي السوبر متارز بتوع ا؟ مل ستر متالون؟! اللي بيقعهلل يحار

حوش هي أصً لعد بًمدتيم ممكد تكدون صد ع

في الصي م را الكاميراط ا ّل البرا ب مالم اللدي رمد ن سدب مد فدوق الحصد فدي اليمامدة إل كاندر حركدة الدرل

قضددر علد اسمددًم فددي ا يددر العددر

فددي عمليددة ل يواددهلل لهددا مثيددل علد

اددب األرل انتصددر المسددلمي فددي معركددة

اليمامة.
مدي السددوبر مددتارز بتوع ددا؟ اددي فونددهللا؟! اللددي لددو غسددلر شددها غسددلر شددعرها ماحددهللش هيت ددر لهددا علد فدديلم ل
عل لقطةط ا ّل أمما ب در أبدي بكدر اللدي كدان ع دهللها  21مد ة حامدل فدي الادهر التامدع بتمادي خمسدة كيلدو فدي
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حر الصحرا كل يوم تو ّل لل بي -عليب الصً السًم -أبو بكر األكل في الغار بعهلل كدهللذ هداارش لدهللش علد
أبددوا المهللي ددةط مددي السددوبر مددتارز بتوع ددا؟ مددي يددا اماعددة؟ ريكددارل ؟! ر نالددهللي هو؟! اللددي فددي المًعد بد مد را
الكدداميراش إنمددا بددرذ المًع د ممك د مددا بيعملددوش أ حااددة فددي الددهللنيا ل فددي الحيددا ا ّل أمددامة ب د زيددهلل اللددي قددال
المسلمي في أ ل حر عالمية هلل الر م في أكبر معركة عسكرية في الجر م الج يدر العربيدة دهلل الدر مط أمدامة

ب زيهلل اللي كدان ع دهللذ  21مد ة لكد للوقدر كبيدرط أكبدر مد أ قائدهلل عسدكر فدي العدالم كلدبط مدي السدوبر مدتارز
بتوع ا يا اماعة؟ ب بهر بالغر ليب؟ مبهوري بيهم ليب؟!.
عاي ي ن وق يا شبا ط عاي ي ن وق نعرف مي نجوم ا قهلل ت ا يا شبا ط نابليون بونابرش كان بيقول :أنا قدهلل تي فدي
الحيا مثلي األعل في الحيا هو خالهلل ب الوليهللط لذ نابليون بونابرش اللدي اح دا فداكري إندب يدا مدا ه دا يدا مدا ه دا ط
مايكل هدارش لمدا ادب يصدَّف عظمدا العدالم قدال :مديهللنا عمدر بد الجطدا مدالس أعظدم شجصدية فدي تداري البادرية
كلهاط امعا  ..مي السوبر متارز بتوع ا؟
مدداذا لددو كانددر أهددرام ماناسددتر؟ مقددال مددر قريتددب بيقددول لددم أهددرام الجيد لددو كانددر ع ددهلل ماناسددتر فددي انجلتدرا كانددر
انجلت درا عرفددر تعمددل لعاي دة حواليهددا أل إيددب تكس د مليدداراش أل إيددب!ط أنددا ب دأقول :لددو الصددحابة ل ل بق د كددانوا ع ددهلل
الغددر !ط لمددا ك ددر زمددان أقدرأ لهلليستوفسددكي شكسددبير ك ددر اح يددا اماعددة أمددتغر اددهللا ال دداس ل اتاددهرش كددهللذ
ليب؟ ال اس ل كًمها هايف اهللاط اح ا مش ب قول إن هم كل كًمهم هايف؛ ب

ال داس ل ل تسدتحك كدل الهللعايدة

الرهيبة اللي اتعملر لهاط هم ع هللهم نداس يع دي مدش أقويدا لكد عملدوا لهدم لعايدة رهيبدةط لدو أهدرام ماناسدتر كاندر
ع دهللهم بقد ط لدو الصددحابة ل ل ع ددهللهم فدي تدداريجهم كددانوا ا دوا العددالم بسدديَرهمط اح دا ع ددهللنا مدديَر مدافيش فددي التدداري

زيهدداط ع ددهللنا أبطددال م دافيش فددي التدداري زيهدداط يددا اللددي م به دري براددل المسددتحيل قصصددب مامددمعتوش ع د البددرا ب د
مالددم؟!ط مامددمعتوش عد أبددو لاانددة؟!ط يددا اللددي مبهددوري بر ايدداش الغددر مامددمعوش عد تاريج ددا عظما نددا السددتارز
بتوع ا؟ط مي السوبر متارز بتوع ا يا اماعة؟
للكبار فقط
لرس الليلة للكبار ..بد
هي

همهدمط الكبدار فدي فكدرهمط الكبدار فدي بمدوحهمط لرس الليلدة مدش هيقدهللر ذ ل
الكبدار فدي ّ

ذ غيدر الكبدارط الكبيدر كبيدر يدا اماعدةط أبدو بكدر مد أ ل يدوم أمدلم فيدب هدو كبيدرط عمدر مد أ ل يدوم أمدلم فيدب

هو عمر ب الجطا كبيرط أبو بكر الصهلليك كان يقول" :أي قص الهللي

أنا حي؟!".

اح ا للوقر أحيا ط عيهلل الح اتعمل اح ا أحيا بهللعة اهلليهلل ظهرشط اح ا للوقر أحيدا العدراق داعر اح دا
أنا حي؟!".

أحيا ط اح ا للوقر أحيا غ اتحاصرش اح ا أحيا ط "أي قص الهللي
أبو بكر الصدهلليك شدغَّل ب تدب تجيد األكدل لديهم فدي الهجدر ط شدغَّل مدولذ عدامر بد فهيدر يطمد

ثدار األقدهللام بدالغ م

بتاعتب في الهجر ط غ م أبو بكر اشتغلر لهللي احط الغ م اشتغلر في نصر الهللي يا مسلمي ..

للكبار فقط من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  2من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

يددا اخوان دداط يددا اخوان ددا عدداي ي نعدرف ..عمددر بد الجطددا خد َّدر مد مالددب أربددع مدراش عاددان نصددر ليد احط عمددر بد
الجطا كان بيقول " :اح لو م عوني عقال بعير لقاتلتهم عليب"ط لما قرير مع ي عقال بعير في شدر مسدلم أندا ك در
هأتج ط عقال بعير أندا ك در بأحسد يع دي لدو ماادابوليش زكدا البهدائمط األنعدامط بلدع إن عقدال بعيدر لذ الحبدل اللدي
بتتربط م ب البقر أ ال اقة! لو اابوا لي ال كا مااابوليش الحبل هأقاتلهم عل الحبلط الهللي كدان غداليط الدهللي كدان
غالي ع هللهم.
م تضحياش الصحابة في معركة اليمامة:
موبر متارز للكبار فقطط لرس الليلة للكبار فقط يا اماعة ه تكلم ع نجومية الصحابة في ليد اح كدانوا نجدوم فدي
إيب؟ كانوا نجوم في التضحية للدهللي ط مد

دم المعدار اللدي يع دي قليدل ادهللا اللدي أتكلدم ع هدا معركدة اليمامدةط معركدة

اليمامددة ل يددا اخوان ددا معركددة فاصددلة فددي تدداري الددرل اسمددًم فددي ا يددر العددر ط أربعددي ألددف احددهلل را مسدديلمة
الكد ا

خالددهلل بد الوليددهلل را يحاربددبط بددهللأش الحددر

صددلوا إن هددم اخترقددوا ادديش المسددلمي خلعددوا خيمددة خالددهللط

الصددحابة ك دانوا هيتتج ددوا الددهللي بق د فددي خطددرط الددهللي بق د فددي خطددر حقيقدديط الموقددف بق د ل يحتمددل إل ال هللائيددة
المتاهاليةط الهللي بق في خطر..
الصحابة عملوا إيب ماعتها؟ شوفوا يا اماعة نجوم التضحية لهللي اح أبدو لااندة يرمدي ن سدب مد فدوق الحصد ط يرمدي
ن سب م فوق البا ط يرمي ن سب! راليب تتكسر لما ي ل ي ضل يقاتل راليب مكسور -ر ي اح ع ب -يتقتدل فدي
أشرف مكان يتقتل فيبط أبو لاانة اللي م مد ي

ال بدي -صدل اح عليدب مدلم -لاخدل غد

أُ ُحدهلل لقد

احدهلل رابدط

عصددابة حمددرا  ..إيددب لذ أبددو لاانددة عامددل إيددب؟ يددا رمددول اح لذ لمددا بي دربط العصددابة الحمددرا يع ددي يددا قاتددل يددا مقتددول
يددهللخل أبددو لاانددة يطد ّدرف ال بددي بجسددمب فددي أ ل عمليددة امتاددهالية يمددوش رمددول اح -ص دل اح عليددب مددلم-

ي ضل أبو لاانة عل العههللط يعمل تاني عملية امتاهالية يُقتل فيها هو بيحا ل ي تا الحص ..

البدرا بد مالددم يرمدي ن سددب هددو اللدي يت ددتا علددي إيدهللذ بددا الحصد ط يدهللخل الصددحابة عمددار بد يامددر مامددم السدديف
الصددحابي بيقددول لددب :أذنددب ت بد

هيتجد المرتددهللي هيسدديبونا ازا
هو يقول" :أَِم الموش ت ر ن؟ أَِم الموش ت ر ن؟".

ط لنددب اتقطعددر قاعددهلل تددر

تيجددي مد رامددب

أم عمار اللي اب ها حبي ب زيهلل ..مسيلمة الك ا قطّعب حتر؛ أتاههلل أني رمدول اح؟ يقدول لدب" :ل أمدمع" يقطدع

إيهلليددبط أتاددههلل أنددي رمددول اح؟ "ل أمددمع" يقطددع راليددب لغايددة مدا قطّعددب حتددرط أم عمددار أم حبيد بد زيددهلل لخلددر فددي
المعركة ل كانر م أحهلل تًتة صلوا في اآلخر قتلوا مسيلمة الك ا -ر

اح ع ها.-

ماعدالش

زيهلل ب الجطا بيقول" :عضوا عل َّدي أ رامدكم فدواح ل أتكلدم أبدهللا حتدي ي صدرنا اح أ أُمتادههلل"ط خدً
فيب كًمط لذ قر الاغلط لذ قر الاغل يا شبا فيب بعهلل اللي حصل لألمة إيب خً ط عضوا عل َّدي أ رامدكم لذ
قر الاغل مش قر الكًم.
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أحهلل األنصار أخهلل ار غائر كان بيتعال في الجيمة فسمع حطمة في اديش المسدلميي فقدال " :أندر فدي الدهللنيا؟"
إنر عايش المسلمي يحصل لهم كهللذ؟ فضل ي حف حت قتلط مش أنا في الهللنيا الهللي يحصل لدب كدهللذ؟ مدش أندا
في الهللنيا غ تتحاصرط مش أنا في الهللنيا العراق تضيعط مش أنا في الهللنيا المسلماش تُغتص ط مش أنا فدي الدهللنيا
أبهللاط معركدة اليمامدة بت تهدي يدا اماعدة فدي اآلخدر أم عمدار حادي الصدحابة يهجمدوا علد مسديلمة الكد ا يقطعدوذ
بسيوفهم ت تهي معركة اليمامةط كانوا أبطالط أبطال في التضحية للهللي .
عاان لي رب ا ..لزم نبق كبار زيهم
لما قرير كلمة " اح يا رمول اح لو خضدر ب دا إلد بدر الغمدال لجضد اذ را " لمدا بحثدر ع هداط قعدهللش أل َّر فدي

القوامي

قوامي

السير قوامي

اللغة أل َّر يع ي إيدب بدر الغمدال اللدي الصدحابة قالوهدا لل بدي فدي غد

بدهللرط لقيدر

بددر الغمددال ل م طقددة فددي ا ددو الج يددر العربيددة كلهددا صددجور بركانيددة صددجور بركانيددة ل فددي بارهددا أ مددا ط يع ددي
مهلكةط يع ي لو لت ا مهالم يا رمول اح اح ا را .
فددي الهجددر عبددهلل اح بد احددش مددا مالددبط أبددو اهددل خددهللذ م ددبط مددا بيتددب أبددو اهددل خددهللذ م ددبط صددهي الر مددي
مددا مالددب خددهلل ذ م ددب الماددركي ط أبددو مددلمة مددا مراتددب مددا اب ددب عاددان الددهللي يددا اماعددةط عاددان الددهللي عاددان
الهللي ط يا اماعة هاار امرأ بسدب تضدحية مد تضدحياتها خريطدة العدالم اتغيدرشط اغرافيدة العدالم اتغيدرش لمدا قعدهللش
اتعمرش بعدهلل كدهللذط امدرأ بسدب تضدحيتها تداري األرل
مع اب ها ع هلل الكعبة ألى قعالها إل إن الج ير العربية كلها ّ
اتغيرط عبهلل اح ب أبي حضر في غ

خيبر لما عاي يجر مع ال بدي مدش عدارف يعمدل إيدب بداه ههلل مدبط بداه ههلل مدب

لليهول عاان يجر مع رمول اح -صل اح عليب ملم -كانوا أبطال..
اع ددر ب د أبددي بال د لمددا فددي غ د

م تددة أخددهلل حااددة تسددعي بع ددة

دربة ف دي صددحيا البجددار كلهددم م د اهددب

مار دديش ي ددر أبددهللاط خالددهلل ب د الوليددهلل يوميهددا اتكسددر ف دي إيددهللذ تسددع مدديوف فضددل اقددف صددامهلل كددانوا أبطددال ف دي
التضحية عاان الهللي ط كانوا أبطالطكانوا نجومط كانوا موبر متارزط كانوا كبار أ
كانوا كبار يا شبا ط يا اللي لزم تبقوا كبارط كانوا كبار أ

يا اماعةط الكبيدر كبيدر يدا اماعدةط

يا اماعة ف التضحية عاان الوصول لرب ا.

عبر عظاش م إمًم الصحابة:
ملمان ال ارمي القصة الرهيبةط ملمان اللي أبوذ كان راادل غ دي ادهللاط أبدوذ لمدا عدرف إندب عداي يهداارط عداي يمادي؛
هموشط أبددوذ كددان غ دي اددهللا يددا
عاددان يددهلل َّر علد الحددك فدي األرل يسددي المجومددية ..أبددوذ ربطددب فدي السًمددل مدا ّ
ملمانط يا ملمان هتسي مال أبو لمي ؟ أنا عاي رب اط يدا مدلمانط يدا مدلمان شدبابم لذ إندر لسدب شدا صدغيرط يدا
ملمان لذ إنر عاي ترك عربية تج طها تلف الب اش كلهم يتج وا عليم؟ أنا عاي رب ا مش عاي أ حااة..
يا ملمان مش عاي تت ر الليلة عل هوش بيرل فيب مهر اميلة؟ط بكر تطلع عل ال ي بي
تعمل إيب؟ يدا مدلمانط يدا مدلمان مدش عداي تدر المداتش تدهلله

تاوف اندر عداي

شدم عادر ألدوان ت ضدل بالرايداش الحمدرا البيضداط

ت ضل ترفرف مع الراياش كأن مافيش أ ماكلة في لي م ل لنيتمط يا ملمان؟ أنا عاي رب اط يا ملمان أبو ؟
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رب ا أغل ط يا ملمان شبابم لذ إنر لسب شا صغير؟ رب ا أغل ط يا ملمان مستقبلم لذ إنر في الهللي بقير خالم
ال ارط في الهللنيا أبو ع هللذ يعاش أموال غ ي اهللاط رب ا أغل ..
يسافر ملمان يربط مستقبلب بمسدتقبل الدهللي يدا اماعدةط يدربط مسدتقبلب بالوصدول إلد احط ل يتجدوز ل يجلدف ل
ياتغل ل يعمدل أ حاادة يقعدهلل يلدف فدي األرل يدهلل ر علد أ حدهلل يوصدلب لرب دا -ر د اح ع دب-ط الرمدول -عليدب
الصددً السددًم -بقددول" :لددو كددان اسيمددا ُن ع ددهلل الثد ََريَّدداط ل الَددب راددال م د ه د ل ِ " صددحيا البجددار ط م د الماركددة بتاعددة
ملمان ال ارمي عداي ي شدبا ماركدة مدلمان يدا راالدةط عداي ي أخدواش ماركدة مدلمان يدا راالدةط لبلغدب رادال مد هد ل
م الراال ل ل.
لما تهللبرش في الحهلليث قلر :مبحان اح العظديمط مدبحان الملدمط مدلمان كدان فدي ؟ الدهللي كدان فدي ؟ مدلمان كدان
في فارس حواليب عبهلل ال ارط بعهلل كهللذ الماركي ط بعهلل كهللذ الر م ال صارىط هو في

ال ب في ؟ مع ذلدم رب دا للّدب

صلبط ملمان يا اماعة كان احهلل ماكانش معاذ صحبة يا اللي بتقولوا ماع اش صحبةط ملمان يدا اماعدة كدان الحدك
َّ

ف دي األرل نددالر مددش مواددول أصددًط ف دي الوقددر الل دي اح ددا ع ددهللنا فيددب عا دري ق ددا فضددائية إمددًمية ألددف مسددجهلل
 0555شريط  2555موقع نر إمًمي  2555احهلل ملت مط إح ا عاي ي إيب إح ا عاي ي إيب؟.
ملمان يا اماعة عاش حياتب عاان رب داط ربدط مسدتقبلب بمسدتقبل الدهللي ط فدي اآلخدر رب دا -مدبحانب تعدال  -يوصدلب
مبحانب تعال -طكانوا نجومط كانوا موبر متارزط كانوا نجوم في الثباش.أم شدريم -ر دي اح ع هدا -اللدي كدان المادركي بيعد بوها أمدا أمدلمر فدي أ ل البعثدة -ر دي اح ع هدا -؛ يأكلوهددا
عسل يحطوها في نار الصحرا يموتوها م العطش بعهلل ما تاكل العسل لذط  3أيام ما يسدقوهاشط بعدهلل كدهللذ برل هدا
م مكة.
اارية ب ي الم مل ..لبيبة اللي كان عمر ب الجطا يقعدهلل يجلدهللهاط يجلدهللهاط يجلدهللها لغايدة أمدا إيدهللذ تقدفط هدي تقدع
يحسبوها ماتر هي في غيبوبة مغاي عليهاط اارية ب ي الم مل يا اماعة.
زنيددر ااريددة عمددر الل دي كددانوا يجيبددوا مكددا

الحهلليددهلل يك دو ا اسددمها يحطوهددا عل د عي يهددا لغايددة أمددا عي يهددا مدداحر

ذه بصرها رب ا رللها بصرها بعهلل كهللذ -مبحانب تعال .-
امتحملوا ..الصحابة أ ل ما أملموا تع ي رهي بعهلل كهللذ بلعوا عل الحباةط بعهلل كهللذ راعوا بعهلل كهللذ شدع أبدي
بال د ط الاددع أكلددوا فيددب رق الاددجرط بلعددوا م د الاددع عل د الهجددر ط هدداار ا مددابوا كددل حااددة ف دي حيدداتهمط
هاار ا تًتي غ

مع رمول اح -صل اح عليب ملم -في تسع م ي .

نجوم في العطا الثباش

فدي ال هايددة فددي الصددحابة للوقددر يددا اماعددة؟ أبددو الددهللرلا قبددرذ ع ددهلل تركيدداط أم ِحدرام ب ددر ملحددان قبرهددا ع ددهلل قبددر ط

عُبال ب الصامر قبرذ في فلسدطي ط معداذ بد ابدل قبدرذ فدي الادامط فدي الصدحابة؟ ات رقدر قبدورهم فدي األرل كلهدا
مافيش يوم أخهلل ا أااز عار ة ل أااز مر ي ل أااز لتحسي لخدلط تحسدي لخدل! أبدو هريدر كدان بيمدوش مد
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الجوهط كان بيوقع يغا عليب م الجوهط ماقالش يا رمول اح أااز تحسي لخلط أر اشتغل أايلدمط مدا فديش
أاداز عار دةط ح ظلددة اتجدوز يددوم لخلتدب فدي شدهر العسددل ح ظلدة أ ل مددا الجهدال بلددع ماقدالش أادداز عار دة عاددان
الجواز يا رمول اح بلعط ماحهللش أخهلل أااز مر ي.
في غ

خيبر علي ب أبي بال بيموشط بيموش في صدحيا البجدار ندايم علد األرل عي يدب إندتم عدارفي يع دي إيدب

ألددم العددي اللدي ي دديم إنسدان يبددر إنسددان علد األرل رمددول اح خددار خيبددر فقددال علدي بد أبدي بالد فدي صددحيا
البجار " :أنا اتجلف ع رمول اح" أنا ل يمك

قام هو اللي ات دتا الحصد علد إيهلليدبط مدافيش أادازاش ..مدوبر

متارز في الثباش.
نجوم في التوبة
موبر متارز كبارط الكبير كبير عارفي عكرمة ب أبي اهل عكرمة ب أبي اهل م القصص المبهر يوم مدا تدا ط يدوم
علي أمام اح كل ن قة أن قتها في الصهلل ع مبيل اح ألن ك ع يها في مدبيل اح كدل
ما أملم قال إيب؟ قال" :عههللا َّ

قتال قاتلتب في الصهلل ع مبيل اح ألقتل

ع ب في مبيل اح"ط عكرمة ب أبي اهل يا اماعة..

يع ي إندر للوقدر كدل أغ يدة مدمعتها زمدان تسدمع بدهللالها شدريطي ليد ط كدل مدر قعدهلل قهدو تقعدهلل مدرتي فدي لرس فدي
صة بصتها لحرام تسهر ليلتي تدبص للمصدحف تقدرأط كدل احدهلل أ دليتب أغويتدب يتهدهللى ات دي بداذن اح
الجامعط كل بَ ّ

عل إيهلليم في الهللعو إل احط مش الاا اللي أ ل ما يلت م يصدلي التدرا يا يتدأثر بالدهللعا يبكدي أ ل مدا يجدر
يًقي التلي ون بيرن ألو مي ؟ أنا عباسط إيب يدا عدم مدش عداي كيدف الليلدة ا ّل إيدب؟! أيدوذ خدً

يقدوم اقدع مد بولدب

عل بولط ل يا شبا ط ل يا اماعة ل يا راالة.

كانوا أبطدال فدي التوبدةط عكرمدة بد أبدي اهدل ادب يدوم اليرمدو ط يدوم اليرمدو كدان يدوم فاصدل مدا بدي المسدلمي
الددر م يطلددع عكرمددة بد أبدي اهددل يكسددر ادرا مددي ب خددً

بدي

السدديف مددش لاخددل تدداني بلددع مددش لاخددلط أنددا يددا ر

ن رش حياتيط لما المعركة تاتهلل يقولَ " :م يبابع عل الموش؟"  055مسلم يلت وا حواليب كتيبة موش بالعة..
خالهلل ب الوليدهلل يدر لدب يقدول لدب يدا عكرمدة -عداي يث يدب -يدرل عليدب" :حاربدر رمدول اح كثيدرا أفدر اليدوم"! أبدهللا مدش
هأفر.
قلددر :مددبحان اح عكرمددة خالددهلل است ددي الل دي كددانوا بيحدداربوا الرمددول أشددهلل الحددر ط الل دي كددانوا مامددكي الميم ددة
الميسر ط كانوا مامكي لوائي في ايش الماركي في أُحهللط عكرمة خالهلل الت ي أبطال في اليرمدو يطلدع عكرمدة

ب أبي اهل هو بيموش في الجيمة بعهلل ما اتجر

هو ببيايع عل الموش بعدهلل مدا انجدر بيمدوش ادايي يسدقوذ ميدب

ممع أخوذ اللي ا بب بيقول عطاان يقول لهم :اعطوذ -حت شربة الميب مش عاي ها م الدهللنيا-ط يجدر

هدو مدش

عاي حااة م الهللنيا.
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شتان بي بائعي ا عصا الصحابة

يدا اماعدة ..يددا اماعدة قدارنوا بدي بائعي دا عصددا الصدحابةط مددوبر مدتارز فدي التوبدةط أندا عدداي ِ تبقدي مددتار فدي التوبددةط
عاي

تبق متار في التوبة إل احط أنا عاي

تبق كبيرط عاي كم تكبر ا يدا شدبا ط يدا شدبا ك ايدة الغيبوبدة اللدي اح دا

فيها ك ايةط ازا أنا بأماي فدي  6أكتدوبر بأمادي فدي الادواره أندا بدأبق هدأتج يدا اماعدة ازا ؟ ازا
لكهللذ؟ ازا

صلوا شباب ا لكهللذ؟!
َّ

صدلوا ب ات دا
َّ

اللي قاعهللي عل الكازي و ل ل مسلمي ؟! ل ل مسلمي ؟! ل ل ماركة بلحة ب عبيهلل اح مدلمان ال ارمدي مصدع
ملمان عمار صهي ! ل ل مي يا اماعة؟ ل ل مي ؟ في السدوبر مدتارز؟! فدي ال جدوم اللدي كدانوا م َّدوري للدهللنيا؟

في راالة زمان اللي كانوا ماليي الهللنيا ههللى خير؟! في يا اماعة؟!

قارنوا بي عصاتهم بائعي اط الغامهللية اللي قعر فدي ال ندا لمدا راحدر لرمدول اح -صدل اح عليدب مدلم -تقدول لدب:
بهرني يا رمول اح بهرنيط لذ اح ا للوقر بدولي
هي اللي راحة ب سها خاية حط هي عصر ب

نيابدة مجدابراش مباحدث عادان المجدرمي يتقدب

علديهمط ل

قلبها مليان خاية.

ز مدداع الل دي قددع ف دي الكبيددر لك د الرمددول -عليددب الصددً السددًم -قددال" :لق دهلل تددا توبددة لددو قسددمر بددي أمددة
لومعتهم" صحيا مسدلم يع دي توبدة يدا اماعدةط تدوبتهم كاندر توبدة ملياندة ُحرقدة فدي ال دهللم علد كدل ذند حتد لدو كدان

صغيرط حت لو كان صغير يا اخوان ا..

الراال اللي أ ت للرمول بب شار خمرط الرمول قال" :ل تلع وذ فواح ما علمر إل أنب يحد اح رمدولب" صدحيا
البجار ط بيعصوا ب

بيحبوا رب اط بيعصوا ب

بيتوبوا بحرقةط بيعصوا ب

ع هللهم قلوبهم خاية م احط قارنوا مدا بدي

بائعي ا اح ا ما بي عصاتهم مي اللي هيراا يا اماعة؟
مددوبر مددتارز نجددوم للكبددار فقددطط كبددار كبددار أ

يددا اماعددةطكبار فدي نصددر ليد اح -مددبحانب تعددال  -كبددار فدي اللدي

عملوذ للهللي ط كبار في كل حااة عملوها عاان لي رب دا -مدبحانب تعدال  -عمدر مد أ ل يدوم أمدلم فيدب اتعمدل نقلدة
لعويدةط نقلدة نوعيدة فدي الدهللعو كلهدا فدي أثدر فدي مد هللذ بعد

الكدًم أخددهلل الصدحابة خرادوا صد ي فدي صدح الكعبددة

يجهر ا بالهللي  ..نقلةط الهللي ات قل بسب إمًم عُمر.
مي في ا ز مصع ؟
مصع ب عميرط مصع

ذ م مصع ط كلمة مصع ل أصً بتارخ قلبيط لما افتكر مصدع الادا الجميدل

إيب اللي خلّ ال وعية ل تيجي معانا؟ط إيب اللي خلّ ال وعية ل تتو أصًط الاا اللدي راكد عربيدة مدافيش زيهدا
مددامة مدافيش زيهددا عطددر مدافيش زيددبط الاددا اللدي الاددبا بيحبددوذ ال سددا بتحبددب كلددب بيحبددبط كلددب بيتم دداذ كلددب

يتم د يقعددهلل معدداذط إيددب اللدي خلّد ال دداس ل تيج دي يددا اماعددة؛ إل لددو فيددب لد أعظددم مد أ ل د لنيددا ل د معصدديةط

مجاي ال اس ل هو اللي بي ضا الهللنيا اح العظيم هو اللي بي ضا الهللنيا شهواتها..
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َّ
بتحضر لب ببك الحلوياش ا
مصع ب عمير يسلم ..أمب تحارببط بعهلل ما كانر أمب

رأمب هو نائم يصدح ياكدل

حلوياشط بقر أمب حرماذ م األكل حبساذط الهللذ اتقار االب مرل الدهلل مد كتدر الجدوه كتدر اسرهداقط مصدع
ب عمير يسافر الحباة يسي

ب ب يسي كل حااةط بقي صاح عقيهلل يراع مد الحبادة ال بدي -عليدب الصدً

السًم -يبعتب في أخطر مهمة في تاري اسمًمط أخطر مهمةط يبعتب ي دتا المهللي دة قبدل فدتا مكدة ب د د 9مد ي ط يجتدار
مصع بال اش عارف مصع

إيمان مصع

نور مصع ..

ير مصع المهللي ة في المهمة الرهيبة ل ط مصع اللي كان أعظدم شدبا مكدة أامدل شدبا مكدة أ مدم شدبا
مكةط ير المهللي ة في عي يب نظر إصرار تاك الحجدرط يدر المهللي دة مًمحدب كأنهدا قدهللش مد الصدجر فدي اسصدرار
عل نصر لي احط ير المهللي ة إنسان تانيط ب ي لم تانيط يدر المهللي دة مدايجيش خدر اليدوم -مد كتدر ال دور اللدي
في قلبب الصهللق اللي في قلبب -إل المهللي ة كلها مسلمةط المهللي ة كلها مدافيش بيدر فيهدا إل لخلدب اسمدًم يرادع
ي َّر قل ال بيط يا ترى فِر يوميها أل إيب؟ط يا ترى ِ
انر هت َّرحي قل ال ب بايب؟ط يا تدرى إندر هت َّدر قلد رمدول
اح -عليب الصً السًم -بايب؟.
فدي اللحظددة ال اصدلة هددو بيسددي مكدة لألبددهلل مدش هيراددع تدداني ل هيادوفها ل هياددوف أمدب ل هياددوف أبددوذ ل
هياددوف أ حددهلل خددالص فددي مكددة تددانيط يددر ألمددب يتومددل ليهدداط يتومددل ليهددا إن هددي تيجدي معدداذ إنهددا تسددلم إنهددا
تيجي لهللي رب ا -مبحانب تعدال  -أمدب بكدل غبدا ط بكدل غبدا تقدول لدب :اح ل أتبدع لي دم فيد رى بديط ال داس تقدول
علي إيب! ال اس تيجي تاكل شي! ال اس؟ نداس إيدب هتدول ن سدم فدي قداه اهد م عادان ال داس! هتدولعي علي ِ
دم قبدر
َّ
عاان ال اس؟!
يهاار مصع

يسي مكة ير المهللي ة يوم غ

أُحهلل ال بي يمسكب الرايةط كدان مصدع لايمدا هدو حامدل الرايدة

كان هو لايما اللي بيحمل راية الهللعو راية الجهالط مصع يا اماعة الجر اللي فدي قلدو الصدحابة ..بعدهلل مد ي
عبدهلل الددرحم بد عددوف -بعددهلل أكتددر مد عادري مد ة -ي تكددر مصددع  ..يبكدي يسدي األكددلط بعددهلل أكتددر مد عادري
م ة خبا ي تكر مصع  ..يبكيط مش قدالري مصدع كدان ادر عميدك إذ كدان ادر فدي قلوب دا إح دا يدا اماعدة أندا
لما بأفتكر مصع بأقول مي ز مصع للوقر؟ مي ز مصع يا شبا ؟ مي فيكم يبق مصع يا شبا ؟
يددوم غ د

أُحددهلل ي د ل ز األمددهللط ي د ل ز األمددهلل الجسددور لمددا كددل الغ د

تتقل د

الماددركي يهجمددوا عل د ال ب ديط

مايس ديبوش ..يقددف بجسددمب مددا بددي ال ب دي بددي الماددركي يحمددي ال ب دي يحمددي الرايددة بايددهللذ يمسددم السدديف يحمددي
اسمًم بايدهللذ التانيدةط كدل حاادة فيدب بتجاهدهللط كدل حاادة فيدب بتعبدهلل رب داط يتقطدع إيدهللذ اللدي فيهدا الرايدةط يمسدم الرايدة
بايهلليب التانية ب إيهلل التانية ك ر مامم بيها السيف يدا مصدع خدً

يدا مصدع إندر هترمدي السديف بد

الرايدة

ماتقعش يا مصع لا السيف لذ اللي بيحمي رقبتمط مش مهم رقبتي المهدم الرايدةط المهدم الرايدة اللدي مكتدو عليهدا
ل إلب إل اح تتقطع إيهللذ التانية مصع إنر هتعمل إيب يا مصع اار يا مصع ان بحياتم يا مصدع اادر يدا
مصع ط مراتم مست يا ط اارى يا مصع
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يمسم الراية ما بي رقبتب مدا بدي صدهللرذ هدو عدارف إندب مقتدول مقتدول لغايدة مدا يُقتدل مصدع

تطيدر رقبدة مصدع -

ر دي اح ع ددب -يسددقط مصددع متقطددع حتددر ق دهللام ال ب دي -عليددب الصددً السددًم -الرايددة ل تسددقط أبددهللا الرايددة
ماتقعش أبهللا يموش مصع ..
يا شبا مي في ا ز مصع ؟ مي فيكم ز مصع ؟ مي السوبر السدتارز بقد مدي ؟ المغ يدي ط الًعبدي مل سدتر؟ط
مددي السددوبر مددتارز بتوع ددا يددا اماعددة؟ مددي الراالددة؟ مددي ال جددوم؟ مددي اللددي بي ددور ا ل ددا؟ط اللددي إند ِ
در حابدة صددورتب فددي
ش طتم؟ مي يا شبا ؟!
التوصياش:
أندا بأ صدديكم قبدل مددا امديبكم بد د د  3حااداش :أ ل حاادة فوقدوا ..فوقددواط اللدي انددتم بتقولدوا علدديهم مدتارز ل ل اح مددا
متارزط يا شبا الجلي فوقوا ..نجم خلي إيب؟! مي نجم الجلي ؟! نجوم الجلي الادبا ادهلل لكم اللدي قبدل كدهللذ
لما شالوا اسمًم م الجلي نار ذ في الهللنيا كلهاط مي السوبر متارز؟
شدديلي ..شدديلي الددوهم اللددي إند ِ
در حطدداذ فددي ش د طتمط شدديل صددور الب ددرط صددور المغ يددي الممثلددي الًعبددي م د
أ تمط شديلي صدور الًعد ا ّل ال دان ا ّل المغ دي مد المدكري مدي ر اللدي إن ِ
در حطداذ علدي الكمبيدوتر بتاعدمط
شيلي ال غمة شيل ال غمة بتاعة ال ان فًن اللي إ ِ
نر حطاها عل المحمول بتاعم شيلوا يا اماعة شيلوا..
"ل أ ِ
ُح د َ اآلفِلِددي َ " األنعددام  16ز مددا مدديهللنا إب دراهيم قددال ل ل كلهددم فلددي ط ل ل كلهددم نجددوم رقط إنمددا ال جددوم
الحقيقيددي لا الل دي هيبق د التوصددية التانيددةط عدداي ي نعددرف السددوبر مددتارز بتوع ددا في دب كت د للصددحابة كتيددر م د أاملهددا
كتا الصحابة بتاه الاي محمول المصر كتا اميل أ

ان لي اشتريب الليلدة بعدهلل مدا تطلعدي مد صدً التدرا ياط

شدوفي أ مكتبدة إمدًمية هاتيدبط إندر بعددهلل مدا تطلدع مد صدً التدرا يا ال هددارلذ ر هاتدبط علد فدي يدا شدبا علد
المكتبة نجي كتا ع حيا الصحابة الكتا اللي نًقيب لقي ا كتا الاي محمدول -اد اذ اح خيدرا -لقي دا كتدا
تداني اميددل عد الصددحابةط نجيد كتددا الليلدة عد الصدحابة يددا اماعدة نبددهللأ الليلدة نقدرأ عد السددوبر مدتارزط نبددهللأ مد
الليلة موبر متارز تانيي نجومية تانيةط ا عوا ت سوا عل المكتبة يا شبا الليلة إن شا اح.
الحااة التالتة يا شبا أنا عاي كم تبقوا انتم نجوم بق لما بتاوف احهلل في التلي يون بيايل 355كيلو ما تدر حش
تاديل 355كيلددو ..لذ اتددهللر قبددل مددا يادديلط اتددهللربي إنددم تبقدي نجمدةط يددا ب ددر لبددي اتدهللربي إنددم تبقدي نجمددة إنددم
تهددهلل ب دداش لبددي علد إيد ِ
دهلليمط يددا ابد البحدري اتدهللر إندم تبقد نجددم يتددو شددبا البحدري علد إيددهلليمط يددا ب ددر
الكويددر أنددا عدداي

س د ة ت تاددر مددط نسددا الكويددر عل د إيد ِ
دهلليمط يددا حبي د قلبددي يددا اب د
تبق دي مددوبر مددتارط عدداي ال َ

الهلل حدة عدداي الدهللي يراددع للهلل حددة ي َّدور الهلل حددة تددانيط يدا شددبا المغددر العربدي الغلبددانط الغلبددان المحدر م مد

صددول

الهللي لبط يا شبا المغر العربي لزم نجومط لزم نجوم ت َّور الاعو بتاعتكم..
يددا اماعددة عدداي ي مددوبر مددتارزط يددا اخوان داط يددا ب تدديط يددا أختددي فددي اح عدداي تبقددي مددتار كبيددر ب دداش ال ددوال كلهددا
تتحج عل إ ِ
يهلليمط أنا عاي تبق متار كبيرط عاي تبق كبيرط عاي كم تكبر اط عاي بموحم يكبر..
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الطمو يا شبا  ..الطمو ط يا راالة ..الطمو ل صدر ليد اح عداي
إبلدي

علد الميّدب يت لد ل بددهللعوتم بهتافاتدم بالاددبا

تبقد مدتار كبيدر ادهللا بكدرذ تبقد لاعيدةط عدرش

إنقدداذ الاددبا ط يددا شددبا األمدةط يددا نجددومط يددا نجددوم بكددرذ إن

شا احط يا متارز بتاعة بكرذ إن شا احط يدا كبدار أ ط يدا كبدار أ

يدا أح دال األمدولط يدا أح دال الراالدةط يدا أمدول يدا

صغيري يا اللي إنتم مش عافي إنكدم أمدولط يدا أبطدال يدا اللدي إندتم مدش عدارفي إنكدم أبطدالط يدا نجدوم يدا اللدي ن لتدوا
ن سكم ب يتوا ن سكم نراع نجوم تانيط يا شبا نراع موبر متارز تاني يا شبا .
لعا الجاتمة
اللهدم امددأل حيات ددا باسيمددانط اللهددم امددأل قلوب ددا باسيمددانط اللهدم اعمددر قلوب ددا بمددا عمددرش بددب قلددو عبددال الصددالحي ط
اللهددم امددأل قلوب ددا بمددا مددألش بددب قلددو أهددل اليقددي الصددهلليقي ط اللهددم امددأل قلوب ددا بحبددم الر دا ع ددم اليقددي بددم
ِ
اههلل قلوب اط يا ر بهر قلوب ا م حد اسثدم المعاصديط
الثقة فيم اسنابة إليمط اللهم أصلا فسال قلوب اط يا ر
يا ر بهر قلوب ا م الاهواش..
يا ر  ..يا ر بهر قلوب ا م ال ت ما ظهر م ها ما بطد ط يدا ر نكتدر علد قلوب دا المعاصدي فطهدر قلوب دا يدا ر ط
يدا ر أصدلا أحوال دا يددا ر اه ِدهلل قلوب دا يدا ر امددأل قلوب دا ندوراط اللهددم اند ل مد هدهللا علد قلدو شدبا المسددلمي
علد قلدو فتيدداش المسدلمي

علد قلدو رادال نسددا أب دال المسددلمي ط اللهدم أند ل مد هدهللا علد قلدو أمددة

محمهلل في رمضان يا ر ط اللهم ااعلب فتحا علي ا في الههللى فتحا عل العالم كلب يا ر في الهدهللى إليدم اسمدًم
يا ر برحمتم يا أرحم الراحمي .
أقددول قددولي هد ا أمددتغ ر اح لددي لكددمط مددبحانم اللهددم بحمددهلل ط أشددههلل أن ل إلددب إل أنددر أمددتغ ر أتددو إليددم.
ا اكم اح خيرا.
تم بحمهلل اح
شاههلل ا الهللرس لل ار عل ال ر في قسم ت ريغ الهللر س ت ضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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