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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى ،اللهم لك الحمد كلهه ولهك الملهك كلهه وبيهدي الليهر كلهه،
إليههك ير ه األمههر كلهه ،اللهههم صه علههى حبيههو نلوبطهها ولبيههو نلوبطهها وشههفيضطا يههوم الضههر عليههك محمههد  -صههلى اهلل
عليههه وسههلم  -فهي األولههين واريهرين والمهها األعلههى إلههى يههوم الههدين ،اللهههم انههدنا بهههداي ،اللهههم انههدنا بهههداي ،اللهههم
ويسر الهدى إليطا.
اندنا ّ
ألنك غالية

يا أول نلو نبض بال إله إال اهلل بضد نلو رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -نلهو يديجهة ،ألنهك غاليهة يها أول دم
سال في سبي اهلل في اإلسالم كله ..دم سهمية ،ألنهك غاليهة يها أول واحهدة ن جهري تهدي الجطهة مه رسهول اهلل صهلى
اهلل عليههه وسههلم يههوم ال يامههة ،ألنههك غاليههة بيناديههك أي هي ف هي اهلل لمهها ن ه كلم ون ههول يههوم ال يامههة يمسههين أل ه سههطة،
وال ال ه 51سهطة اللهي نبه البلهو  ،ونشهي مطهه
يمسين أل سطة ،ده عمرنا لما نشي مطه الطوم ،ونشي مطه ال ه 51سطة ّ

لمهها نشههي مطههه المكالمههاو مههس نيفله يمسههين أله سههاعة ،يمسههين أله سههاعة ن حاسههبي
المواصههالو واألكه ّ ،

علههيهم فهي يمسههين أله سههطة! يضطهي ن حاسههبي علههى السههاعة فهي سههطة ،إنه فهي الههدنيا كطه ب ايههدي السههطة علشههان
تديلي تم حطي مادة في ساعة ،إن ك ساعة في الدنيا دي ن حاسبي عليها في سطة يوم ال يامة.
لما الطاس تب ى ن موو يالص ..لسه أد إيه؟ لسهه ألفهين سهطة ،الحمهد هلل نانه  ،يمسهين أله سهطة
يضطي يوم ال يامة ّ

ده من يوم ما سيدنا آدم نزل األر
لما سيدنا آدم فل في األر
ّ

لغاية دلون مس يمسين أل سطة يضطي ن ضهدي يهوم ال يامهة ن فهي ألهول مهن

لغاية يوم ال يامة يمسين أل سطة يضطي الدولهة األمويهة والضباسهية والفهراعين وال التهين

أسرة ب اعة األسر الفرعونية وال رن ال اس عشر والضشرين بك أحداثهم مس يمسين أل سطة.
لحظة رعو أشد من يمسين أل سطة

يمسههين أله ه س ههطة ان ظ ههار يضطه هي له هو إنه ه عارف ههه إن بض ههدنم الجط ههة به ه

ن سه ه طّي يمس ههين أله ه س ههطة م ههس ن ههدري

تس حملي يمسين أل سهطة فهيهم لحظهة الرعهو اللهي فيهها أشهد مهن اللمسهين أله سهطة كلههم ،لحظهة لمها الصهح
ن طاير ويا ّإما ك ابك ييجي في يميطك يا ييجي في شمالك.
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك
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أك ر لحظة رعو شف يها في حياتك إيه؟ أك هر لحظهة ان ظهار شهف يها فهي حياتهك إيهه؟ حهد حبيبهك عمه حادثهة وديه
عملياو  -ربطها يضهافي أحبابطها ميضها يهار ويضهافي المسهلمين ميضها  -ووانه علهى أو هة الضمليهاو الواحهد مسه طي
والحد لل له ورم ويا أحسن يكون سرلان ولحظهة مها
وال حا ة تانيةّ ،
نجاه ّ
نيلرج الدك ور ي ول الحمد اهلل ربطا ّ

والواحد م هم في نلية وال ا ي نيططه يها إعهدام ،يها بهراةة ،يها سهجن
وال كدهّ ،
نيس لم ال رير ب اع ال حالي ده كده ّ
مؤبد يلي فيه شبابه؟ أك ر لحظة ان ظار ُدن يها في حياتك إيه؟
الزم تحسبيها صح

وال فهي إيهدي
عمر ك ده مانييجي في لحظة الصح وني ب طاير وإن مس طية الصهحيفة ن يجهي فهي إيهدي اليمهين ّ

وال يهديلك الطهار؟
الشمال إن بالهذاو الزم تحسهبيها صهح ،الزم تحسهبي لبسهك اللهي إنه البسهاه نيهديلك الجطهة ّ

وال يغلههبه ،الزم تبصهي وتف حهي دوال نههدومك ،وتبصهي
الزم ت فهي نههدام المرايههة وتبصهي للبسههك ده ير هى ربطهها عطههه ّ
وال ملَك السيئاو؟
ألزيائك كلها دي نيك بها ملك الحسطاو ّ

وال في إيدي الشمال؟
تبصي لهدومك دلون وت ولي دي ن للّي ك ابي ييجي في إيدي اليمين ّ
الزم يا أي ي في اهلل ّ
أي هي ف هي اهلل المشهههد الرنيههو اللههي أنهها عههاوز نلوبطهها ت ف ه ح عليههه مشهههد رسههول اهلل  -صههلى اهلل علي هه وسههلم  -ونههو
داي بي ه وبيلب َألأمة الحر وبيلب لب الحر ومالمح الجديّه على و هه وأبو بكر وعمر مط ظرين الطبهي بلهب

الجهههاد وكبههار الصههحابة يههار ين والرسههول يههارج ي ههود ههيس وأمهههاو المههؤمطين وانفههين الرسههول رايههح فههين  -علي هه
الصالة والسالم  -غزوة من الغزواو ممكن الدماة تسي فيها ،ممكن المسلمن ي لوا فيها ،ليه علشان إيه؟!

علشان يهودى راود امرأة مسلمة عن كش و هها الرسول  -عليه الصالة والسالم  -نال دم المسهلمين يسهي به
و هك ما يطكشفس ،ب

حجابك ما يطكشهفس ده عشهان راودنها عهن كشه و ههها أ ُّمهال لهو كهان راودنها علهى لهب

وال ل هب
وال و ه عشههر أنههواع ماكيههاج ف هي وشههها ّ
وال لههب كضههو  55س هم ّ
وال ل هب شههميز ّ
وال ل هب بططلههون ّ
ال ونههك ّ
لرحة اسبطس كان حص إيه! وكان نام إيه!
ألنهك غاليهة الرسههول عمه كهده ألنههك غاليهة دمطها كههان نيسهي علشهان إنه غاليهة ،علشهان حجابهك ،علشهان عفافههك،
علشههان نحههافك عليههك ألنههك غاليههة ،بيكلمههك الطهههارده ألنههك أغلههى حا ههة ف هي حياتطهها ألنههك هونرة اإلسههالم إلنههك
اللؤللؤة ب اعة الدين ده ،إلنك أغلى حا ة في حياتطا كلها.
أنا بيكلمك عن الحجا الشرعي السليم نو إيه؟ يا ترى الشيخ اللي نال لك من غير لرحة ب

حشمة ..حجا

وال الشيخ اللي نال لك بالشورتيد أو بالباروكة الحجا الشرعي ده صح؟!
 ،%09نو ده الصح؟! ّ

وال الحجا اللي حبيو اهلل حبيبك محمد  -عليه الصالة والسالم  -ارتلهاه لزو اتهه أمههاو المهؤمطين أنها عهايز كه
ّ
ّأم مضانهها دلونه ت فه البهها بط ههها مهاتضرفس تلههرج وت فه الشههباي علشههان ماحه ّدي يضههر يلههرج يههالص أنهها عههايزي
تف حههي لهي نلبههك ،أنهها عهايزي تضيشهي مضايهها دلونه ب لبههك أنهها أك ههر واحههد فهي الههدنيا يههاي عليههك أنهها أيههوكي لههو حههد
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نيلا عليك في الدنيا نيب ى أيوكي الرسول  -عليه الصالة والسالم  -بي ول "ال يهؤمن أحهدكم ح هى يحهو إلييهه
ما يحو لطفسه" صحيح البلاري
أنهها نفسهي فهي الفههردوس األعلههى مه رسههول اهلل  -صههلى اهلل عليهه وسههلم  -اللهههم آمههين ،نفسهي لههك إنه كمههان بههطف
المو وع أنا أيوكي أيوكي اللي بيطصحك ،أنا لو شف أي ي ن أه َونّ نفسها في حفرة فيها نار أنها نيشهدنا ،نيمسهك
فيها مس نسيبها ت مهما نال علي شديد عليها ،مهما زعل ونال لي إن ب ش ّد علهي ليهه؟ إنمها أنها الزم أن هذنا

ضر ي نفسك للطهر ههطم وعهايز أن هذي إلنهك غاليهة عليطها مهس عايزيطهك تر ّيصهي نفسهك مهس عايزيطهك
أنا شايفك ب ّ
تطدمي ،مس عايزيطك تلسري إلنك غالية عليطا.
ليه ك حا ة ب

عادي؟

دلون يا ماعة الواحد نلبه بي حرق ،نلبه بي حرق ونو عايس في مج م ونو شاي كه حا هة ب ه عهادي البطه
تمشي م الولد عادي وإيه يضطي؟ البط تطل رحلة م أصحبها عادي وإيه يضطي؟ البط تركو عربية م ولهد ده مهين
ده يا بط ي ده حبيبك؟ أل ..أل ده صاحبي ،حبيبهي واحهد تهاني ،البطه ت ضهد علهى كافيهه به

يكهون كافيهه م طهور ورانهي

وال فهي إسههكطدرية تهدين فهي الشهارع عههادي ،البطه ده يبضه لههها َمسه وده
وتشهر شيشههه عهادي ،بطه فهي ال هانرة ّ
هبه لهها وده يلهحك مضانها وده يمشهي مضانها وده يه كلم مضانها
يبض لهها م أسهد ونهي تسهج رنهم ده وتكلهم ده وده ي ّ

عادي ،إن ولد ي ص ببط في بي ها ويكلمها دلون عادي يها ماعهة ،إن ولهد يمشهي مه بطه فهي الشهارع عهادي يها
إيوانى ،إحطا وصلطا إليه؟! ،إن وصل ي إليه؟!
الواحههد نلب هه بي طه ه والشههبا غلبههان يمشه هي ف هي الشههارع بط ههاو م بر ههاو ،يههدي الجامض ههة بطههاو م بر ههاو ،يفه ه ح
ال ليفزيههون بطههاو م بر ههاو ،يركههو المواصههالو بطههاو م بر ههاو ،الشههبا بي هههر وتيجهي تكلههم أمههها الضفيفههة المحجبههة
ت ول لها بط ك لبّسيها الحجا الشرعي ت ول لك دي ك كوتة يا عم الشيخ ،ك كوتة؟!

باهلل عليك باهلل عليك إن شايفة نفسك ك كوتة؟ إن م طضة بالكالم ده إنك إن فضال ك كوتة؟
لك واحدة ناعدة ندامي دلون ولل طواو الفلائية اللي بي فرج عليها البطاو ب هدمرنم ،الصهبح الزم تجيهو كليبهاو
األول علشههان الفسههاد يبههدأ مههن األول وبضههد كههده كليبههاو وف طههة وتلههيي مههن غيههر مهها الههدور ي كم ه بشههيخ ييج هي ف هي
الطصه كههده مههايطفضس يهها عههم الشههيخ المكالمههاو ايّهة يهها عههم الشههيخ ،يهها عههم الشههيخ حجهها مههن غيههر ماكيههاج يهها عههم
الشيخ ال يجوز اليجوز يا أي ي ،ليو حجا من غير بارفان يا عم الشيخ ال يا أي ي البارفان لو كان بارفهان يفيه

يا أي ي يجوز ومايضملس أي حا ة واليلر والماكياج اللفي يا أي ي يجوز لو س سب أنواع ب  ،ليو والط ها
يا عم الشيخ؟ يا أي ي المك و على الجبين الزم تشوفه الضين ولو المك و على الجبين غطي ي وشك مهافيس عهين
ن شههوفه يهها أي هي ،ليههو الط هها يهها عههم الشههيخ؟ الط هها ال أصه وال فصه لههه فهي اإلسههالم ده عههادة بدويههة يهها أي هي،
ليو ويطيبي يا عم الشيخ؟ يطيبك لو إن ف اة م حررة نا هجة عانلهة أير هي مضهاه واتفسهحي مضهاه وسهافري مضهاه؛
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك
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إلنك تضرفي تحافظي على نفسك دي ف وة ح ي ية ولكن لو إن نروية وساز ة وف اة يلحك عليها أل يب هى ال يجهوز
يا أي ى.
شههوا مه بضههض فهي المديطههة المطههورة؟ أل ،يهها عههم
لمهها كههان صههحابي يلطههو صههحابية كههانوا يلر ههوا ي م ّ
يهها عههم الشههيخ نه ّهو ّ

الشيخ نو كان ممكن صحابية تروح تكلم الرسول  -عليه الصالة والسالم  -بماكيهاج يفيه ؟ أل ،يها عهم الشهيخ نهو

كان ممكن الصحابياو يروحوا يصلوا في المسهجد ال هراويح ون ّهم حهالين بارفهان؟ أل ،يها عهم الشهيخ نهي ّأم ُسهليم وأم

سههلمة ونسههيبة بط ه كضههو كههانوا بيلبسههوا توني هك وبططلههون فلههفا واس ه ؟! أل ،أ ُّمههال ب ه الف ههاوى دي مطههين يهها عههم
الشيخ؟! وب ليّ بطاو المسلمين ليه يا عم الشيخ؟! ومس ت ي اهلل في الطاس اللي بيسهمضوي ،اللهي ني أشههدوا عليهك
أمام اهلل يا عم الشيخ؟
حجا أشد من ال برج
المشكلة دلون يا ماعة إن واحدة ناعدة سمضاني حالة على راسها لرحهة ميلهة وت هول الحمهد هلل أيهوه كهده إنه
را

شهيخ مض هدل وإنمها أنها الحمهد هلل علهى ال ونيهك اللهي سهاترني والحمهد هلل علهى البططلهون اللهي مغطيطهي الحمهد هلل

به

لمهها الههدنيا ب ب ههى حههر الماكيههاج بيسههيح وأنهها ناعههدة أسههم البهرام الديطيهة وأتملّههى فهي مههال
إن أنهها ّ

المشههكلة به

اإلسالم.

لو يا أي ي إن كده شايفه إنك محجبة بالطرحه دي؟ ليو والكحه ؟ ليهو والهروج؟ ليهو وكهريم األسهاس؟ ليهو
صة؟ ليو وال ...؟
والمانيكير؟ ليو والكضو ال  55سم؟ ليو والبططلون؟ ليو والبلورة؟ ليو وال ُ ّ

وك ده وإن مض دة إنك إن محجبة؟! ك ده وإن شايفه إنك إن محجبة؟
وال مين؟
أكلم مين ّ

الدرس ده يا ماعة نب ما الواحد ي كلم فيه الواحد كان بيضاني أكلّم مين؟ أنا ك درس أنا بهينول لكهم فهي األول أنها

وال بكلّم اللهي عاملهه
اللالط نب ما تلرج للشارع؟ ّ
بكلّم مين أنا دلون بكلّم مين؟ أنا بكلّم اللي اربة شضرنا في ّ

موزمبيليه وماشيه؟ وال بكلم بطاو ثانوي وإعدادي اللي ب وا رح في نلهو اإلسهالم؟ سهطّهم ده زمهان كهان ي ولهوا عليهه
البط إس لب  ،في ال رى البط إس لب يضطي وصل للسن اللي ني هدم لهها عرسهان ت ضهد فهي بي هها عيهو تشهو

وال حد يشوفها ،دلون أول ما البط توصه ثهانوي انزلهي إشه ري بططلهون يطهز اسه رتس إنه عاملهه
وال تل لط ّ
والد ّ
في نفسك كده ليه؟! إنزلي ناتي ماكياج ،إنزلي ناتي بارفاناو.
البط للض  ..مس البط إس لب  ،البط للض  ،با

هطم كبير اتف ح على ّأمة محمد.

لما شا واحد بيصهلي به
ياأ ُّمة محمد أنا ياي عليك الرسول  -عليه الصالة والسالم ّ -
نال له "ار فص فإنك لم تص " صحيح البلاري
أنا ياي عليك تروحى تشربى من حو

صهالة غلهط ر ه بضهدنا

رسول اهلل  -صهلى اهلل عليهه وسهلم  -يهوم ال يامهة رسهول اهلل يشهوفك ي هول

حجبي فإنك لم ت حجبي إن كطه مونومهة ،إنه كهان فيهه نهاس هاحكين عليهك وبي ولهوا لهك إن اللهي
لك ار ضي ف ّ
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك
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إن فيه ده حجا وده أشد من ال برج! لو يسرتي حجابهك فله لهك إيهه مهن ديطهك؟ إيهه اللهي فله مهن ديطهك أنها
مس عار أكلم مين؟
وال أكلههم الل هي البسههه حجهها
نولههوا ل هي يهها أ ُّمههة محمههد أكلههم مههين؟ نههولي ل هي إن ه أكلّههم مههين؟ أكلّههم بطههاو ثههانوي؟ ّ

وال أكلههم اللهي البسههه حجهها
وي؟ ّ
وال أكلههم اللهي البسههه حجهها إسه اي ؟ ّ
0959؟ ّ
وال أكلههم اللهي البسههه حجهها ر ّ

وال أكلّم اللي البسه تونيك وبططلون وكضو 55سم وبارفهان عاصه وماكيهاج عاصه والطرحهة الصهغيرة
آير صيحة؟ ّ

ملرم هة مث وب هة وب ههول إن ن هي إيشههار وحجهها  ،وبلههوزة
مههد ّيالنا مههن ههوه ال ونيههك؟ ّ
وال أكلههم الل هي البسههه لرح هة ّ

مفص والضياذ باهلل وماشيه في الشارع وب ول أنا محجبة!
ي ة ،وبططلون ي  ،و سمها ّ
وال اللههي حالههه س ه لههرح علههى بضههض ألههوان الطي ه كلههها ماشههيه عاملههه زي
وال أكلههم البط ه الل هي رابط هة اسههبانس ّ
ّ
اللفادع البشرية في الشارع ،عامله زي اللفادع البشرية ألوان ندومها وألوان لرحها.

لسههه كههذا يطههوة بيطههها وبههين الحجهها الكامه ؟ حجابههها نريههو به
أكلّههم مههين؟ أكلههم مههين؟ أكلههم اللهي ّ

لسههه فيههه
لسههه ّ
ّ

حا او نانصة نولوا لي أكلم مهين يها ماعهة؟ مهين نهي الم بر هة؟ ده السهؤال اللّهي الزم يططهرح علهى كه البطهاو مهين

ني الم بر ه؟

هبه لل هي كاشههفه شههضرنا
ك ه دول م بر ههاو ك ه دول بيططب ه علههيهم نصههوص ال بههرج ف هي الههدين ،يههدي بالههك الل هي نيه ّ
هبه للّهي حالههه اسههبانس بههطه سههيئة؟ بر ههه بسههيئة ،بر ههه لههو ف ط هي شههبا المسههلمين بههطف
بسههيّئة ،واللهي نيه ّ

السههيئة

أكلم مين يا ماعة؟ ار ضي ف حجبي فإنك لم ت حجبي.

أنا ياي عليك ..الزم تفوني
إلنهك غاليهة ،إلنهك غاليهة بيكلّمههك الليلهة ،إلنهك غاليهة بينصههحك ،إلنهك غاليهة بيو ّ هه نههدائى لهك ،إلنهك غاليهة بيصههر

فيههك ،إلنههك غالي هة نطّههاديكي كلطهها ونطهه ّهز فيههك إلنههك غالي هة إلن رسههول اهلل كههان مضههر دمههه ودم الصههحابه وأرواحهههم

للموو عشانك ،عشان حجابك اللي أنا اى بضد  5199سطة بيكلمهك عليهه ،ألنهك غاليهة يهاي عليهك مهن لحظهة

وزن األعمال ياي عليك من لحظه وزن األعمهال إنه عارفهه يها بط هي كه نازلهة ب طزليهها بهاللب

اللهي إنه البسهاه ده

شكله إيه؟ أنا محجبة ..إن لسه ب ولي أنا محجبة؟
مراو أبو ه كان تر ى تلب

تونيك؟ كان أبو هه ي لهها ،مهراو أبهو لههو كانه ممكهن تلهب

بططلهون وت هول

ده فلههفا ؟ ده كههان أبههو لهههو عمه فيههها إيههه؟ واهلل مهراو أبههو هه ومهراو أبههو لهههو مهها ير ههوا يبسههوا اللههب

اللهي

بي لبسهه دلونه فهي الشهارع أنهها عههايزي تفهوني أنهها عهايز أن ّهزي وأنههول لههك عشهان إنه غاليهة ،عشهان إنههك غاليهة يههاي

على لحظة وزن األعمال.
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شوفي لو نزل ي ن ر ضي بكام سيئة؟
لونزل ي باللب

ب اعك ده إن عارفهه إنه را ضهه بكهام سهيئة؟ نزل هي مشهي ي فهي الشهارع شهارع ال لويه وال نصهير ،ال

بصهة واحههدة ب ه
زحمههة وال فا هي فيههه  099 ،099واحههد  599واحههد بههه لههك ك ه واحههد ّ

ب ه ه  599سههيئة بسههيطة

ماش هي ،ديل هي الجامض هة ..الجامض هة  09999 ،0999 ،1999شهها والجامض هة ب هى وشههبا الجامض هة ك ه واحههد
ونيبه لك مطهم  5999واحد ب
 519 ،599بصة
ّ
بضد كده ونف ي م الشلة ب ى م الجرو أرب يم

آدي  519999بصة ب ه  519999سيئة.
والد فيها كه واحهد عيطهه عليهك مهن أولهها ريرنها مهس عهار

إن ك ده حرام،ك واحد بهه لهك  5999بصهة فهي اللمه أو سه ّ سهاعاو مهن يمسهة آدي  1999سهيئة ،بضهد
كده ربطا رزنك وشا عيطه نيئة أرصاد مسكك من فونهك ل ح هك ربه سهاعة ده لوحهده والضيهاذ بهاهلل مها اعهرفس ي ضهد
ازاي ده؟!
بضد كده وإنه را ضهه بي هك ركب هي الم هرو آه  5999بصهة فهي لحظهة واحهدة به ه ه 5999سهيئة بالليه وإنه ماشهيه فهي
بص هاو ب ه
الشههارع ومهها أدراي مهها شههبا اللي ه ك ه شهها بههه لههك ّ 59

بص هة ..بكههام؟ إن ه عارفههه الطازل هة
مههس ّ 09

الواحدة اللهي إنه نزل يهها إنه را ضهة مطهها بكهام سهيئة؟ إنه عارفهه الطازلهة الواحهدة يها أم اسهبانس يهاللي البسهه لرحهة
ملرمة ،ياللي عامله  0لرح على بضض ،ياللي البسه بادي واس رتس ،ياللي البسه شيميز ،ياللي كاشفه شضري ،يهاللي
عههاماله موزمبيليههه ،إنه عارفههه إنه را ضههه بكههام سههيئة؟ وكه ده فهي نازلهة واحههدة ا هربي فهي  1سههطين ب الههك  1سههطين
م بر ة ولسه اهلل أعلم لسه أد إيه؟ ربطا يهديطا ميضا يار اللهم آمين.
لسه ..إنه فهاكره دي به

السهيئاو؟ ده لسهه! إنه ونف هي سهاع ين نهدام المرايهة الميهك آ واللهب

وعدلهة الطرحهة

وتطزيلة ال صة ،ك ده ساع ين ندام المراية ربطا ناظر ليهك سهاع ين مها ُيف يس مهن نظهرة غلهو مهن اهلل سهبحانه وتضهالى
وإن ب ضملي ك ده؟ وناويه تطزلي تف طي شبا المسلمين.
ك ده في ميزانك
نزل ي يا مصيب اه ..إن عارفهه حصه إيهه لمها نزل هي؟ شها شهافك كهان مل هزم لمها شهافك إنه ك  ..فهي ميزانهك ،بطه
هبه لهي ..تبر هها لهول عمرنها فهي ميزانهك ،بطه كانه
صغيرة في إعدادي شاف ك نال أنا عايزة أب ى زيك البطهاو ت ّ
لسه البسه حجا

ديد وتائبة إلى اهلل شهاف الطهاس ب هبه لهك ف طه بيهك يلضه الحجها  ..تبر هها لهول عمرنها

وال بهوي شهافوكي فهي ال ليفزيهون شهم وا فهي اإلسهالم إن البطهاو ب هوا كهده ..شهماتة أعهداة اهلل فهي
فهي ميزانهك ،شهارون ّ
لما ت جهوزي ت هول اهلل يها مامها إنه كطه البسهه كهده وإنه صهغيرة يها مامها أنها نهالل زيهك
اإلسالم في ميزانك ،بط ك ّ

عشان أب ى كويسه زيك يا ماما ..تبرج بط ك لول عمرنا في ميزانك.

هه لهك شههوته ثهارو راح عمه عهادة سهرية ..فهي ميزانهك،
وآه ..آه لو عه ّدي ي علهى شهلة مباركهة ،شهلة مباركهة ،واحهد ب ّ

هه لهك راح سههر نُهدام
به لك راح زنى ..في ميزانك ،واحد بهّ لك راح إتجوز عرفي ..فهي ميزانهك ،واحهد ب ّ
واحد ّ
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به لك نفسهه اتف حه نضهد يهبه لهول اليهوم ..فهي ميزانهك فهي ميزانهك،
الط على موان نذرة ..في ميزانك ،واحد ّ

شا يارج من الجام ياش ويا

به لك اللشوع راح ونضد يومين بيضاني من الف طة ..في ميزانك.
ّ

ده ك ده ..ك ده وتليلي ده في نزلهة واحهدة! ا هربي ده فهي كهام سهطة ب هى إنه مهاتضرفيس تيجهي يهوم ال يامهة تالنهي
في ميزانك  199واحدة مط كسة ونلضوا الحجا  ..أنا يار ؟! و 099بط تبر وا بسببك ..أنا يار ؟!
و 199شا ان كسوا بسببك ..أنا يار ؟! و 099شا ونضوا في الزنا بسببك ..أنا يار ؟!
بيبه للي كاشفه شضرنا بسهيئة واللهي بيهبه للهي لرحهة
ك ده كان في ميزانك وبسببك ،ك ده لسه لسه ما نو اللي ّ

وم مكيجه وبارفان وماكياج وبَدي واسه رتس وتونيهك وبططلهون وكضهو ومهانيكير وميهك آ كامه كه االتطهين دول دي
بسيئة ودي بسيئة يا ماعة.

غير دوال ندومك ،دوال ندومك إن ى ناويه تلبسى فيهه حا هة حا هة كه ده بالطيهة فهي ميزانهك والضيهاذ بهاهلل ألنهك
ناويه إنك تضصي ربطا بك ده مبيّ ه الطية.

ك ده يا ماعة ال برج ده ع ّداد سيئاو شغّال  01ساعة ال برج ده ريمهة واهلل الضظهيم ريمهة مها نهو مجهرد مضصهية

هبه
أو كبيرة من الكبائر إن عارفه وإن م بر ة كده كام ع ّداد سهيئاو شهغّال؟ علهى لهول عه ّداد الطظهر الحهرام للهي بي ّ
لك ،ع ّداد ال برج والف طة ،ع ّداد تليي المسلمين وواحهدة ن هيثر بيهك أو واحهد ،عهداد الميهك آ والماكيهاج ،عه ّداد
البارفان ،ع ّداد الطمه،ك دي ع ّداداو شغّاله ،ك دي في ميزانك.
ليه تلسري بي ك في الجطة؟
أنا ياي عليك ألنك غالية ،مس عايزي تطدمي ألنك غالية ،مس عايزي تبكي يوم ال يامة على الميزان.
إنما ب هى يها ماعهة الجطهة ألنهك غاليهة مهس عهايز الجطهة تلهي مطهك ،الرسهول  -عليهه الصهالة والسهالم  -بي هول علهى
الم بر او "ال يديلن الجطة وال يجدن ريحها" صحيح مسلم
أنا ياي عليك ،ياي عليك إن الجطة ت حرم عليك فضال بسبو ال بهرج فهوني مهافيس حا هة تسه ان مهافيس حا هة
تس ان إنك تلسري الجطة لو إن لبس ي حجا أمهاو المؤمطين ومشي ي فهي الشهارع تليّلهي بطه صهغيرة شهاف ك

نال ه ن لّههدي ..ف هي ميزانههك ،صههاحب ك نال ه ن لّههدي ..ف هي مي هزان حسههطاتك ،شهها شههافك م هااتف طس ..بر ههه ف هي

ميزان حسطاتك ،في ميزان حسطاتك إنك حفظ يه من الف طة.
تليل هي واحههدة البسههه حجهها

ديههد شههاف ك ثب ه  ..ف هي ميزانههك ،ش هارون شههافك نلبههه اتحههرق ..ف هي ميزانههك ،بط ههك

الصغيرة نال ناب ى زيك يا ماما ..في ميزانك ،ك ده في ميزانك ،ك ده حسطاو.
إنما الجطة كده ممكن تلي مطك يا بط ي ،إن ربطا باني لك بي في الجطة وبي في الطار ربطا يضافيطا يهار ن هديلي
إيه فيهم؟ ن لسهري بيه الجطهة وتايهده مكانهك واحهدة عفيفهة ولهانرة ومحجبهة وم حجبهة عهن الر هال ،ليهه تلسهريه؟
ليههه تلسههرى مالههك الرنيههو اللهي نيب ههى ليههك فهي الجطهة؟ مالههك فهي الجطهة نيب ههى أعظههم مههن مههال الحههور الضههين،
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ري ههك فهي الجطهة لههو تَه َف أل هي فهي البحههر يلليههه عههذ  ،عيطيههك ربطهها سه ّهمانا الحههور الضههين مههن شههدة مههال عطيههك ،شههضري

لمهها تكشههفى
"لَطَصههيفها علههى رأسههها" صههحيح البلههاري وإنه البسههه يمههاري فهي الجطههة ييههر مههن الههدنيا ومهها فيههها ،أمههال ّ
يماري زو ك نوته و ماله وشبابه وحبه ليك ب لسري ب لسري ك ده ليه؟!

ألنهك غاليهة مههس عههايزي تلسههري ،ألنههك غاليهة مههس عههايزي ت ضر هي لسههوة اللاتمهة ،ألنههك غاليههة مههس عههايزي ت ضر هي
للمون ده.
أحد إيوانطا ونو ماشي على الطري السري ونو كان رايح على الطري السري بضدنا سهبحان اهلل واحهد مضهدي ماشهي
بضربيهة تيجهي عربيهة ن ه تلهبط الضربيهة نههو رابههط الحههزام ولكهن يضطهي البطه اللهي راكبهة انبهه الم بر هة تطيههر مههن شههباي
لمها هرى وشها
الضربية تطير من الشباي تروح على الرصي ال اني ب هوة اللبطهة تيجهي عربيهة تانيهة تلبطهها ،صهاحبي ّ
المطظر بيوصه لهي مطظهر سهمها مهس مطظهر البططلهون والماكيهاج والهدم اللهي مه البارفهان ومه الماكيهاج بيوصه لهي
بيلمهها دي ماته دي ن يجهي
مطظر الكضو الضالي ونو بيجري يلم من ك ح ه بيوص لي مطظر أ زاة سهمها ونهو ّ

تمسههك فهي رنبه كه را ه كههان فهي عيل ههها ،كه داعيههة كههان فهي بلههدنا إن ههو مهاوعظ ونيس ليههه؟! إن ههو مانصههح ونيس
ليه؟! إن و سب وني أموو كده ليه؟! إن و سب وني أناب ربطا كده ليه؟! ليه؟
اوعي ت ابلي ربطا كده
أنا ياي عليك إن ألنك غالية مس عايزي ت ابلي ربطها كهده ،مهس عهايزي ت هابلى ربطها كهده اسهمضي حهدي رسهول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم "إن المي يبض في ثيابه ال ي يموو فيها" صححه األلباني

يضطي إيه؟ يضطي اللي مات على ثيا م بر ة تُحشر بيها تديلي تُضر هي علهى اهلل بالثيها دي إزاي؟! تهديلي تُضر هي
علههى اهلل بال وني هك وب هاللب اللههيّ وبالكضههو وبالماكيههاج تههديلي تُضر هي علههى اهلل إزاي بههاللب ده؟! ت ههدري ت ههدري
تس حملي المون ده؟
ألنههك غالي هة مههس عههايز رسههول اهلل يكرنههك ،مههس عههايز رسههول اهلل ي ههول لههك علههى الحههو

"سههح ا سههح ا" صههحيح

البلهاري وإنه عطشهانه يهوم ال يامهة ،ألنهك غاليهة مهس عهايزي تهديلي علهى الرسهول  -عليهه الصهالة والسهالم  -ي ههول
لك "سهح ا سهح ا" ليهه يها رسهول اهلل؟ إيهه اللهب

اللهي إنه البسهاه ده؟! إيهه ده؟ أنها عشه حيهاتي عشهان أن هذي ،أنها

هحوا بكه حا هة ونبههورنم اتوزعه فهي
هحي بكه حا هة والصههحابة ه ّ
عشه حيههاتي عشههان إنه تب هي عفيفههة ،أنهها ه ّ
األر عشان إن تطلضي لانرة وعفيفة وعارفة ربطا إيه اللي إن فيه ده؟!
إزاي ..إزاي نبل إنك تحاربي الدين أشد من شهارون  ،نهو كهان بيمهوو المسهلمين إنه كطه ب ف طهيهم ،شهارون كهان
بيلهيّ دنيه هم ،إنه كطه ب لهيّضي آيهرتهم ،إزاي نبل هي تب هي لضطههة فهي نلههو ديطهك؟! إزاي نبل هي تب هي نطبلههة تطفجههر
في كبد ديطك؟! إزاي نبل ي إنهم يس لدموي د ديطك ،إزاي إن عارفه الرسول  -عليه الصالة والسهالم  -وصه
الم بر ة بإيه؟! وص الم بر ة يا ماعة ال برج ب اع زمان مس زي دلون ياله.
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك
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أجانلية أاألُولَى" األحزا 00:
ج ال َ
"وَال تَهبَهر أ َن تَهبَه ُّر َ
ربطا بي ول َ
كان تبرج الجانلية األولى إيه؟ كان المرأة تلب

وني ماشيه في الشارع ،ده تبرج الجانلية.
يضطي مراو أبو ه ما كان س ب لب

الطرحة وتبيّن حّه من شهضرنا ،وتطهزل الطرحهة ف بهيّن ح هه مهن رنب هها

تونيك ،وال مراو أبو لهو كان ب لب

بططلهون ،وال كهانوا بيمشهوا فهي الشهارع

ببرفاناو وال كانوا بيمشوا بالميك آ الكام في الشارع ،وال كانوا ي دروا يضملهوا كهده ،وال كهانوا ير هوا يضملهوه ،وال
كههانوا ير ههوا يضملههوه الرسههول  -عليههه الصههالة والسههالم  -أنهها مههس عههايز أوصهها الرسههول للم بر ههاو تططب ه عليههك
الرسول  -عليه الصالة والسالم  -بيوص الم بر ة بإنها ملضونة.
وص الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -للم بر ة
إنه عههايزه تب هي كههده؟! الرسههول  -عليههه الصههالة والسههالم  -بيوصه الم بر ههة بينههها مههن أنه الطههار ،الرسههول  -عليههه
الصالة والسهالم  -بيوصه الم بر هة إنهها محرومهة مهن الجطّهة ،الرسهول  -عليهه الصهالة والسهالم  -بيوصه الم بر هة

إنههها مطاف ههة ،الرسههول  -عليههه الصههالة والسههالم  -بيوصه الم بر ههة بههإن ال تُ به لههها صههالة ،الرسههول  -عليههه الصههالة
والسالم  -بيوص الم بر ة بإن ني والضياذ باهلل زانية ،الرسول  -عليه الصالة والسالم  -بيوص الم بر ة بهإن نهي
ترتكو كبيرة من الكبائر زي السرنة وال
الكالم ده إن

والزنى ،الرسول  -عليه الصالة والسالم  -بيوص الم بر ة بإنها مجرمهة

ب ه مطين؟

الرسول مها وصهفس ذنهو زي الهذنو ده ،الرسهول مها نهالس علهى مضصهية اللهي نالهه علهى الكبيهرة دي أنها عهايزي تفهوني
ألنك غالية مس عايزي تليضي عشان ما تطدميس.
اسههمضي حههدي رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم "صههطفان مههن أن ه الطههار لههم أرنمهها :نههوم مضهههم سههياط كيذنهها الب ههر
يلربون بها الطاس ،ونساة كاسياو ،عارياو ،مميالو ،مائالو رؤوسهن كيسهطمة البله المائلهة ال يهديلن الجطهة وال
يجدن ريحها ،وإن ريحها ل و د من مسيرة كذا وكذا" صحيح مسلم
من أن الطار والضياذ باهلل ،الرسول ذكر مطهم "ونساة كاسياو" يضطي البسين يا رسول اهلل ده فيه لرحة علهى راسهها يها
رسههول اهلل ،ده فيههه بططلههون وب هادي وك ه حا هة يهها رسههول اهلل ،البسههه أن هه يضط هي "ونسههاة كاسههياو" يضط هي البسههه ب ه
فصه  ،الح ي هة إنههم بههارزين كه ف طههة فهي سههمهم
"عاريهاو" الح ي هة إنهههم مهس البسههين ،الح ي هة إن سههمهم كلهه م ّ
"ونساة كاسياو عارياو مميالو مائالو" ت كلم م ده وتب سم لده وتلحك م ده.
تشمس ريحة الجطة أنا ياي ت حرمي من الجطة أنها يهاي تب هي مهن أنه
"ال يديلن الجطة وال يجدن ريحها" ح ى ما ّ
الطار عشان ما تطدميس.

الرسههول  -عليههه الصههالة والسههالم  -ش هوفي بيوص ه الم بر ههة بإيههه "يكههون ف هي آيههر ّأم هي ر ههال يركبههون علههى سههروج

كيشباه الرحال" اللهي نهي زي الضربيهاو كهده دلونه " ،يطزلهون علهى أبهوا المسها د" يهركن عربي هه نهدام المسهجد فهي
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك

( صفحة  9من ) 22

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ال هراويح ويطههزل يصههلي "نسههاؤنم" ونههو نههازل يصههلي ف هي الجههام أي ههه وبط ههه ومراتههه شههكلهم إيههه؟! "نسههاؤنم كاسههياو
هإنهن ملضونههاو" حسههطه
هونن فه ّ
عاريههاو علههى رؤسهههن كيسههطمة البله الضجهها " اللهي عامليطههه فهي شههضرنم ،اسههمضي "الضطه ّ
األلباني ملضونة يضطي مطرودة من رحمة ربطا ،يضطي مافيس رحمة ال في الدنيا وال في اريرة ،تر ي تب ي كده ليه؟!

اسمضي عشان تفوني ،الرسول بيوص الم بر ة بإنهها ب ه والضيهاذ بهاهلل فهي ذنهو زي الزنهي "أيمها امهرأة اسه ضطرو ثهم
أودرله
مهرو علههى نههوم ليجههدوا ريحههها" فو ههدوا ريحهها ح ههى مزيه الضههرق ميب ههاي مزيه عهرق بريحههه يب ههى مزيه عههرق َ
مو ود في السوق ومو ود في ك ح ه "ليجدوا ريحها فهي زانية" صححه األلباني

مصههدنه كههالم حبيههو اهلل؟ مصههدنة كههالم رسههول اهلل؟ رسههول اهلل بيح ه ّذري ،رسههول اهلل ألنههك غالي هة عطههده بيح ه ّذري نههو
لما يطل من ب ه نيلوفك ونيلليك تمشي ورا لري ربطا سبحانه وتضالى.
عار إن الكالم ده ّ
شوفي الرسول ،تر ي إن الرسول يوصفك بالوص ده "أيما امرأة تطيب ثم ير
يار ه المسجد دي يار ه لبي اهلل ب

إلى المسجد" يا رسهول اهلل دي

حاله البارفان اللي ك البطاو بيحطوه دلون اللي بيلط األنهو فهي كه

مكههان" ،لههم ت ب ه لههها صههالة ح ههى تغ س ه " صههححه األلبههاني تس ه حمى وتزي ه آثههار البارفههان يضط هي الرسههول تر هي إن
الرسول يوص إن صالتك مس م بولة؟ تر ي عشان إيه وليه؟
إن غالية ما تريصيس نفسك ،إن غالية مها تلهيضيس نفسهك ،إنه غاليهة ربطها أغلهى حا هة عطهدي فهي حياتهك ،نهال
اهلل يب ى سمضطا وألضطا ،إن غالية وي يطا ن سمضي كالم رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم .-
اسههمضى حههدي رسههول اهلل صههلى اهلل عليههه وسههلم "وشههر نسههائكم الم بر ههاو الم لههيّالو ونههن المطاف ههاو" صههححه
األلباني الرسول يوصفك إنك مطاف ة وتسك ي! ال يمكن.

لما
اسمضى ّ

أميمة بط رني ة تباي رسهول اهلل  -صهلى اهلل عليهه وسهلم – "ف هال :أبايضهك علهى أن ال تشهركي بهاهلل

شههيئا ،وال تس هرني ،وال تزنههي ،وال ت لههي ولههدي ،وال تههيتي ببه ههان تف ريطههه بههين يههديك ور ليههك ،وال تطههوحي ،وال ت بر ههي
تبرج الجانلية األولى" حسطه األلباني
الرسههول ونههو بي ههول لههها مهها تهزنيس ومهها ت لههيس نههال لههها مهها ت بههر يس ،الرسههول نههرن الكبههائر دي كلههها مه بضههض يضطهي
مضصية رنيبة ده أل باة اإلسالم يها بط هي أله بهاة اإلسهالم ،لهو حجابهك هاع ..ب هى مهن ديطهك إيهه؟ لهو ب ي هي ف طهة..
ب ى من ديطك إيه؟! لبسك اللي إن البساه انفي ندام المرايهة دلونه ده يهار بي ربطهي مطهك وال بيبضهدني عطهك؟ ده
بيك به ملَك اليمهين وال ملَهك الشهمال؟ ده يلليطهي آيهد صهحف ي بهاليمين وال بالشهمال؟ ده ير هيك علهي وال يغلهبك

علي يار ؟

انفي ووا هي نفسك يا أي ي ألنك غالية ،ألنك غالية ياي عليكي يوم ال يامة نوي ،ياي علهى كه أيه مسهلمة
وك بط مسلمة يوم ال يامة نوي نوي.
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أحههد الشههبا والحمههد هلل أحوالههه اتغيّههرو دلون ه رأى رؤي هة بي ههول شهها إن نههو مههاو وإن نههم بيغسههلوه وبيههدفطوه

وبيك ّفطوه وإن نو مس نادر ي ول لهم إن نو ما ماتس ،دفطوه وسبوه بي هول اس سهلم فهي ال بهر إن أنها يهالص ميّه
به حوالي ل ي ما م وميّ ين شويه و ه مطكر ونكيهر ،بي هول كهده فهي الرؤيها ده أ أعرفهه أنها بطفسهي بي هول كهده
بي ّ

في الرؤيا بي ول ه مطكر ونكير نضهدوه يسهيلوه ،يسهيلوني يسهيلوني لحهد مها نله يهاااه ده أنها نفسهي أر ه الهدنيا تهاني
وأنهول للطهاس كلهها إنهك لهو رمشه بضطيهك رمشهة ن سهيل عليهها فهي ال بههر بي هول سهبوني وشهوية ل يه را ه مضههاه زي
مرزبه ،زي م م وفل يجري ورايا وأنا أ ري ويجري وأنا أ ري وصحى مفزوع على مطظره ونو بيجهري ،بيههر مهن
نذه المرزبّه يا ماعة َرأمشة عيطك ن حاسو عليهاَ ،رأمشة عيطيك ن حاسبي عليها ،فونى.
عايزين نب ى من أن الجطة
هإنهن ملضونههاو" حسههطه األلبههاني عارفههه يضطهي إيههه "الضطههونن"؟
هونن فه ّ
لمهها الرسههول  -عليههه الصههالة والسههالم  -ي ههول "الضطه ّ
يضطي مطروداو من رحمة اهلل ،يضطي إيه؟ يضطي يهوم ال يامهة ن مهوتي مهن الضطهس تجهري علهى حهو

رسهول اهلل  -صهلى

اهلل عليه وسلم  -عايزه تشربي ..تططردي ليه؟ مافيس رحمة؟ مافيس رحمة؟ يوم ال يامة ن موتي مهن الحهر تجهري علهى
ظ عري اهلل عايزه ت في في الظ  ..تططردي ليه مافيس رحمة؟
أل يا بط ي عايزين نب ى من أن الجطة ،يا أي ي في اهلل يا غالية ،يا غالية عطد ربطا ،المحجبة ما تضرفيس غاليهة عطهد ربطها
أد إيه؟ آه لو تضرفهي لهو ان ب هي واتحجب هي ليهك عطهد ربطها إيهه؟ مهس عهايزه تمشهي فهي نافلهة الطهانراو ليهه؟ مهس عهايزه
نصور الجطة ب اعة الضفيفاو ليه؟ مس عايزه نضيم الجطة ب اع المحجباو ليه؟
مس عايزه تطامي وربطا را ي عطك ليه؟ مس عايزه تمشي في سر الطائضين ليه؟ ألنك غالية ألنك غاليهة يها أي هي فهي
اهلل ألنك غالية بيحذري ،ألنك غالية بيناديكي ،مس عايزي ت ضر ي لما في ال بور ،لضذا ال بور.
إن ن ط بي ن ط بي لو مات المرأة الم بر ة نيلفونا في يم  ،سه أثهوا وتطهزل ته كفن فهيهم تحه فهي ال هرا
يضط هي ن ههديلي ال بههر مط ب هة مط ب هة ،ن ههديلي م هافيس ف هي يههو علبههة ماكيههاج وال ف هي يههو علبههة بارفههان ،لي هو وأنهها
نيح اج الماكياج والبارفان ليه؟
ألن بضد أيام ن بدأ ريحة الجسم تب ى ال تطاق وتبدأ الضيطين الجميلة تطفجر والميه ب اع ها تسي على الهو ط ين ،وتبهدأ
الشههفاي ت ههطفخ ،وتبههدأ األسههطان اللههي كان ه اللههحكة ب اع ههها ههحكة سههاحرة ت ه  ،وتبههدأ الرمههوي اللههي كههان عليههها
اريلَأيطههر والحوا هو اللهي اتطمصه ت ه  ،ويبههدأ الشههضر اللهي اتسههبو واتفههرد ولههار مه الهريح يبههدأ يطههزل وي سههانط وي ه ،
وتبدأ اللدود اللي كان بيطحط عليها الميك آ كله تبدأ تطفجهر وت حله ويبهدأ الجسهم اللهي لهب البَهدي واالسه رتس
ومشى يف ن المسلمين ..الدود ياك في ك ح ه فيه.

وتبدأ ك حا ة ف ط ي بيها المسلمين إن م ليلة ساع ها اللي كانوا بيجهروا وراكهي لهو شهافوكي سهاع ها نيضملهوا إيهه؟!
إنه نفسهك يهها بط هي الجسهم ده كلههه مهالوي نيمههة ،إحطها نيم طها فهي أرواحطها ،نيم طهها فهي إر هاة اهلل ،أك ههر نهاس ب حبههك
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على ال بر ساع ها نه ساعة ونيسبوكي لوحدي توا هي كه السهيئاو اللهي إنه عمل يهها بسهبو ال بهرج،

توا هى ال همة بك األحكام اللي رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -نالها عليك.
ألنك غالية مس عايزي تطدمي ،ألنك غالية مس عايزي تلسري ،ألنك غالية أنا ياي عليك من الصراط.
يا بط ي إن أك ر واحدة الزم تحسبيها الرسول  -عليه الصالة والسالم  -نال "واللض في الطهار فرأيه أكثهر أنلهها
الطساة" صحيح البلاري يضطهي أك هر نهاس فهي الطهار ،يب هى الطسهاة بالهذاو الزم يحسهبونا الزم علشهان إيهه؟ علشهان إيهه

أحيَاةُ ُّ
الدنأهيَا إال َمَاعُ الأغُ ُرور" آل عمران581:
"وما ال َ
ب ضملي كده؟ علشان دنيا ربطا نال عليها َ

علشان دنيا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -نال عليها " مالي وللدنيا ،ما أنا في الدنيا إال كراكهو اسه ظ تحه
شجرة ،ثم راح وتركها " صححه األلباني
زاة الم بر ة في الطار
الرسول بي ول "صهطفان مهن أنه الطهار" مهطهم "نسهاة كاسهياو عاريهاو" صهحيح مسهلم عارفهة يضطهي إيهه أنه الطهار أنه
البي اللي ساكطين فيه سطين مس يوم وليلة ،يضطي الم بر او نيديلوا الطار سطين والضيهاذ بهاهلل ،يهديلوا ههطم سهطين،

أن البي اللهي ديلهوا كه أَُو
عذا هطم والضياذ باهلل.

البيه يب هوا أنه مهس هيو ي ضهدوا فهي أو هة واحهدة ،الم بر هاو ني ضهذبوا بكه

هيم "
صه ُّ
"نُط َض ه أ لَ ُهه أهم ثيَهها ر مههن نههار" زي ثيهها ال بههرج اللههي ة الل هي كههانوا بيلبسههونا " يُ َ
هو مههن فَ ه أهوق ُرُؤوسههه ُم ال َ
أحمه ُ
ص َهه ُر بهه َمها فهي بُطُهونه أم
هه اللهي كهانوا بيطّزلونها ح هى مهن تحه الطرحهة "يُ أ
الرؤوس اللي كانوا بيسبغونا ويبّيطونا وال ُص ّ
ود "الح  09:50الجلود اللي كانوا بيكشفونا واأل سام اللي كانوا بيكشفونا زاة من ط الضم .
أجلُ ُ
َوال ُ
يا بط الحالل ني الطار األكبر وال الجطة؟

يا ماعة الجطة عر ها السماواو واألر  ،الطار ي ة ب

وال حجهم المهؤمن؟ ده
حجم اللي بي ضذ في الطار أكبهر ّ

وال الجطة؟
حجم اللي بي ضذ في الطار رسه أ ّد ب أُحد يضطي حجم رنيو ،ليو عدد اللى بيديلوا الطار أك ر ّ
اللي بيديلوا الطهار  000مهن كه  5999يضطهي الطهار دي مكهان هي واألعهداد فيهها رنيبهة واألحجهام كبيهرة يضطهي حهر

ناته  ،يضطهي عههذا ناته  ،ليههه تضر هي نفسههك لكههده؟ أنهها مههس عههاوز أنههول لهك إزاي ت بر هي؟ أنهها عههاوز أنههول لههك إزاي
تجرئي إن شية من سمك يبان؟
تجرئي إنك تكشفي سمك؟ إزاي ُ
تجرئي إنك ت بر ي وإن عارفة؟! إزاي ُ
ُ
وال
أديلي المطبخ وإن ب مكيجي وحطي المرايا على الب و از وحطي صاب في الشواية وشوفي ن هدري ت مكيجهي ّ
أل ،أمها علم هي أن لضهام أنه الطهار نهار؟ أمها علم هي أن شهرا أنه الطهار نههار؟ أمها علم هي أن فهراي أنه الطهار نهار؟ أمهها
تجرئي تضصيه؟!
علم ي أن ثيا أن الطار نار؟ أما علم ي أن غطاة أن الطار نار؟ إزاي ُ
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك
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تجرئي ت مردي على حكم ربطا وموالي؟!
تجرئي تضار يه؟! إزاي ُ
إزاي ُ
ياي عليك ت حرمي من نضيم الدنيا نب اريرة
إلنههك غاليههة ،إلنههك غاليههة بينههاديكي ،بينههاديكي يههاي عليههك ف هي الههدنيا نب ه اريههرة ،يههاي عليههك ف هي دني ههك نب ه
آيرتك ،يهاي عليهك ن حرمهي الهزواج ،الضطوسهة دلونه بسهبو ال بهرج ألنهك فهاكره إنهك ن ايهدي الضهري
ربطا ف حرم الس او من الضري

بمضصهية

والبطاو من الضرسان ،ياي عليك ت حرمي من األوالد بسبو ال برج ،ياي عليك

ت حرمي من السضادة بسبو ال برج ،ياي عليك ت حرمي من إ ابة الدعاة بسبو ال برج ياي عليك.
بصة وييجي لها سرلان في الثدى كانه
بط من البطاو ربطا يغفرنا ميضا ويرحمطا بط صغيرة ومحبوبة والك ي مطى ّ

ب ول نب ما تموو اهلل يرحمها ويضطي تاب توبة إن شاة اهلل إن شاة اهلل صادنة ،ب ول أنا عارفهة السهرلان ده حصه
ليه ألني كط بيتضمد ألب

ي يبرز مفاتطي فربطا سبحانه وتضالى أراد إنه يطهرني مهن الهذنو دي بههذا المهر

لب

ربطا يجض أمرا طا كلها كفارة ليطا ولهارة ليطا ،وتطهير ليطا من الذنو .
ألنك غالية أنا عايزي ما ت سب يس ،أنا عايزي ما ت ي ّيريس أنا عايزي تايدي مكانك يا بط ي يا أول نبض ،يها أول نلهو
نبَض بال إله إال اهلل بضد نلو الرسول يا غالية م ر ّيصيس نفسك.

شهوفي المهرأة اللهي كانه فهي عبهارة السههالم إكسهبرس نبه مها تغهرق ونهي ب غهرق وكانه مط بهة وفجهية السهفيطة ب غههرق،
وزنا بي ول لها يال نطل على السهفيطة بسهرعة نشهو لهوق نجهاة ن مهوتي ،عهايزه تطله بسهرعة علهى األو هة ب اع هها
تجيو ن ابها ،ن ا إيه ن موتي! ن موتي مس ن لح ي تجيبي الط ا  ،ت ول لهه إال ن هابي إال ن هابي ،أمهوو وأنها مط بهة
وناب ربطا وأنا مط بة.
تمسك بط ابها رير لحظة في حياتها ،تمسك بط ابهاّ ،إال ن ابي ،فين كلم ك ..إال حجابي؟!
ّ
الط هها ده الجط هة ب اع ههك ،ن ابههك ده ط ههك ،حجابههك ده ط ههك ،عههدم اي الل هك ده ط ههك ،يهها بط هي أنهها ب هيدعوكي
للجطة ،أبوا الجطة المف وحة ن حرمي مطها ليه؟ بسبو حجابك إن مس عاوزة ربطا؟! إن مس عاوزة مريم؟!
مريم الضفيفة الطانرة ،ربطا نزل سورة بإسمها علشان عف ها ولهارتها إن رمز الطهارة في المج م .
صوني مالك في عُاليَ ..عر الطهارة َمن رآي ،ده إن رمز الطهارة ده إن اللي بطف لر بطهارتهك ،ده إنه اللهي
نُ ّدام الدنيا رافضهين راسهطا إلنهك الطهانرة الضفيفهة ،نسهاةنا عفيفهاو أن ّهم بطفهرح بيهك إنه مهاتضرفيس يها كه مط بهة نلهو
لما يشفوكي ماشية في الشارع زي الملكة ويشوفوا دين ربطا بير
المل زمين ب رنه ّ
صوني مالك في عُالي
سه ه هيري ع ه هلى مهه ه ه وال

تاني.

َعر الطهارة َمن رآي
ت ضثري يل الشباي

ار ضي لمجدي ،ار ضي لضزي ،ار ضي لحيائك.
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ليه تكوني سهم في نلو اإلسالم؟
الغ ههر لم هها فشه ه فه هي ههر المس ههلمين بال طابه ه ن ههال ي ههالص ال يه ههدم اإلس ههالم ّإال ك ههيس وغاني ههة ،ليه هو اللم ههرة

والملههدراو نطصههدره لهههم ،ليهو الغانيههة مها يههطفضس نصههدرنا ،مهافيس حه غيههر المسههلمة نهي اللهي تب ههى غانيههة ،ليهو
نطلر ههها مههن بي ههها ،نطب هدأ األول نللّضههها
المسههلمة الط هانرة الضفيفههة تب ههى غانيههة إزاى؟! نطس ه دركها واحههدة واحههدةّ ..
الط ا  ،شوية نرف الفس ان شوية ،شوية نكش الذراع شهوية ،شهوية علهى  5019كانه نسهاة مصهر لاسه ال بهرج
نو الطسبة الكاسحة في نساة مصر لاس

هحكوا عليهك ،تر هي إنهك تب هي سههم فهي نلهو اإلسهالم؟! تر هي إنهك

تب ي سهم في كبد االسالم؟!
يا غالية إن عارفه شهم

لمها أول مهرة لبسه حجها اهلل اهلل علهى إحساسهك وإنه أول
البهارودى ربطها ي به توب هها ّ

مرة تلبسي ن ا  ،اهلل على إحساسك وإن أول مرة تلبسي اللمار ،اهلل علهى إحساسهك وإنه أول م ّهره تحسهي إنهك

م غطية وعفيفة ومافيس أي حا ة بايطه مطك علشان ربطا ،اهلل على إحساسك وإن البسة لهب

أمههاو المهؤمطين ،اهلل

حاسهة إنهك لهايرة يهالص
على إحساسك وإن حاسة إنك ملكة ،مالئكة السماة بيزفوكي ،اهلل على إحساسك وإن
ّ
ماعدتس ماشية على األر  ،اهلل على إحساسك ساع ها.
شههم

البههارودي أول مههرة لبسه حجهها وب طههو حههوالين الكضبههة وناعههدة تبكهي وت ههول فلي ولهوا عههن حجههابي ي ولههوا

اللي ي ولوه ،اللي بيط د يط د ،اللي ي ول ي ول ،ال وربي لن أُبالي أنا مس نيُبالي من الكالم اللهي ني ولهه عل ّهي هوزي
وال سهلرية المج مه نهد حمهاني فيهه ربهي ده حمهاي ي وحصهطي وحبهاني بهالجالل ده أنها ملكهة
وال صاحباتي ّ
وال يطيبي ّ
ّ
ماشية م ّو ة ،ده إن ملكة ،ده مطظر الط ا واللمار مطظر ملكة واألي ماشية ح ى إديها البسه فيهها هون ي واهلل

مطظههر ملك هي يهها أي هي ف هي اهلل ،ملكههة ماشههية علههى األر
الم حجباو الضفيفاو.

إحطهها عطههدنا ماليههين الملكههاو الل هي نه ّهم مالي هين المط بههاو

عارفههه لمهها أم سههلمه ديله علههى الطبهي  -عليهه الصههالة والسههالم  -ناله لههه يهها رسههول اهلل الر ههال يههدنين أثههوبهم إلههى
الكضبين يضطي الر

بيلب

الجالبية فوق الكضبين ليو يها رسهول اهلل إحطها نضمه إيهه؟ الرسهول نهال لهها "يهريين شهبرا"

صههححه األلبههاني نزل هي كمههان شههبر كمههان شههبر بضههد كضههو الههر لين ده يضط هي علههى األر نال ه لههه يهها رسههول اهلل ك هده
تطكشه أنههدامطا إذا تطكشه أنههدمطا أم سههلمة يايفهة إن مشههط ر ليههها يبهان ،مشههط ر ليهها يههاللي مبيطههة كه حا ههة فهي
سمك.
لمها ت ضهد الثهو ي رفه مشهط الهر لين يبهان ،شهايفين الضفها والطههارة والط هاة،
يا مسلمة يها عفيفهة أم سهلمة يايفهة إن ّ

لمهها السههيدة عائشههة ب ههول يههرحم اهلل نسههاة األنصههار لمهها نزل ه آيههة الحجهها م هاللضس علمانيههاو
شههايفين يهها ماعههة ّ
نادراو ونضدوا ي طضوا البطاو إن آيهاو الحجها مها ب هدعوي للحجها إن هو اللهي هايين تفهمونها ديطها!  -حسهبطا اهلل

حسههبطا اهلل  -شه طا ُمهرتهن ،ههابوا الثههو ب هاعهم كه واحههدة عطههدنا ثههوبين شه

ثههو مههطهم نصههين ب ههى ثههو نههدوم

والثو ال اني لرح ين ول ّف هم ولبسوا الط ا فورا ،فورا سهمضوا كهالم ربطها مهافيس واحهدة ناله ليهو والماكيهاج ومهين
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اللهي يلطبطهي ومههين اللهي ي هدم لهي والشهبا يضرفهوني إزاي؟ وأنهها مهس عهايزه أتجههوز هواز صهالوناو ،أنهها عهايزه أتجههوز
واز على حو وأب ى دارسة وزي نب ما أتجوزه ،ليو وأنا يطيبي لو رفض ليو وأمي مضار اني وأبوي..
واهلل ما حد مضار ك إن لو عايزه ن لبسيه وال حد ني
أنا الي شركة بضشرة آال

في وشك إن لو ديل ي على أبهوي وأمهك دلونه نله هم

طيه في الشهر ولكن شهرلهم ،الموديه ب هاعهم ،اليهوني فهورم ب هاعهم ن ها ني ولهوا لهك

إيه؟ انزلي يا بط ي ناتيلك عشرين ن ا عشان الدنيا ،ليو عشان ربطا عشان ربطا سبحانه وتضالى؟ مافيس واحهدة مهن
األنصار نال وأنا نيعم إيه؟ وليلة الضمر وعايزه أعيس ليلة الضمر ليو بضد ليلة الضمر مافيس واحهدة أمهها ناله ال
ما تدفطيس نفسك كله نفذ.
توبي نب فواو األوان
بط من البطاو اتصل على رنم اف ح لي نلبك من يومين وشهغّالة موديه  ،موديه يضطهي فهي الكليبهاو وعهر

األزيهاة

وسبحان اهلل سبحان الهادي بينول لكم يا ماعة األيام دي شبا ك ير بي و وبطاو ك ير ب و بفل اهلل.

يضطى اتكلم على الرنم ف ال أنا عايزه ألب

حجا أعم إيه؟ فبضهد شهويه اتصهل تهاني أنها ماعطهديس نهدوم أنفه

أنههزل بيههها أصههال أنهها تبه يههالص ماانههدري أنههزل بالهههدوم اللهي عطههدي دي ماعطههديس ،لبسه إسههدال الصههالة وركبه
عربي هم ونزل اش رو حجا اش رو أول حجا تلبسه في حياتها ،أل مبروي حمدا هلل على السالمة يا بط ي.
يا بط ي يا بط ي الح ي نب ما ال طر يفوو الح ي نب ما نطر ال وبة يفوو ،فرعون ونهو بيمهوو وسهيدنا بريه بي هول
لسيدنا محمد لو رأي طي يها محمهد وأنها أ ه الطهين فهي فمهه ملافهة أن تدركهه الرحمهة ..ليهه؟! هه ي هو إم هى؟ بضهد مها
ال طر فاو.
المرأة اللي كان بيجيلهها صهرع لمها ديله علهى الطبهى  -عليهه الصهالة والسهالم  -وناله لهه يها رسهول اهلل إنهي أُصهرع
ش يها رسهول اهلل الرسهول  -عليهه الصهالة والسهالم  -نهال لهها " إن شهئ صهبرو ولهك الجطهة  ،وإن شهئ
وأنّى أتك ّ
ش ه يهها رسههول اهلل يضط هي إيههه يضط هي أنهها أصههبر علههى
دعههوو اهلل أن يضافيههك " صههحيح البلههاري نال ه لههه لي هو أنهها بيتك ّ

ش أنا أصبر على الصهرع اللهي فيهه عهض أسهطان ونزيه مهن اللسهان وتشهطجاو فهي
المر ب ما أصبري على ال ك ّ
الجسم وما أصبري على إن حا ة مطّي تبان ..فين عفافطا يا ماعة؟!

إن حفيدة الضفيفاو دول ،ليه إن مس زيّهم ليه إن مس عايزه تب ي مضانم في الجطة ليه!! ليه يا ماعة؟

واحدة ن ول لي أنا عار يدي بالك الشيطان نيجيلك دلون  ،الشيطان نيجيلك ني ول لهك يهدي بالهك اسه طي
الماكيههاج إن ه دلون ه مههس م جههوزه لسههه مههين الل هي نههبه لههك وسههط البطههاو الم مكيج هة دول الزم ماكيههاج ونييج هي
دلونه للهي ملطوبهة يطيبههك نيشههوفك مههن غيههر ماكيههاج وحماتههك تالنيههك مههس حلهوه زي البطههاو يسههيبك ،ونييجهي
للم جهوزة يهها بط هي ههوزي يشههوفك مههس حلههوة زي بهاني البطههاو ليههه أحسههن يسههيبك وال يزنههد فيههك ليههه يهها بط هي؟ يهها بط هي
"تض

الديطار وعبد الدرنم" صحيح البلاري
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تضسه عبههدة الماكيههاج ،الماكيههاج الل هي نيجههوزني والماكيههاج الل هي نيحب هو ههوزي ف هي والماكيههاج اللهي نيلليط هي بط ه
اسه اي والماكيههاج اللهي نيللهي لهي و ه فهي المج مه  ،أل ذلههك مهن اهلل ،اهلل اللهي نيسههضدي ،اهلل اللهي نيملهى نلههو
وزي ر ا عطك.
واهلل أنا شف ها ألن أنا عار إن ك ير نوي مطكم إ هوازنم مضه ّذبيطهم وا هوازنم م طضيهطهم ،أنها بهيتكلم بصهراحة أول مها
وزي نيل زم واهلل ن ضيشي الجطة في الدنيا ،اللي م جوزه مل زم دي عايشه في الجطة يا ماعة.

يهها بط هي البسهي ن ابههك عشههان ههوزي يل ههزم ن ضيشهي الجطهة واهلل الضظههيم فهي الههدنيا فيالههدنيا إنمهها الشهيطان يجيلههك مههين
الشا اللي ني جوزي؟
فكر الشا عطد اي يار زو ه
أنول لك فكر الشبا بصراحة ،فكر الشبا الضادي الغير مل هزم مجموعهة بطهاو كهانوا دايلهين سكشهن فهي كليهة فهي
كلية الطو وولد ماشي ورانم فسمضهم بي ولوا واحد صاحبهم اتجوز وعازمهم على فرحه بي ولوا يفللوا يمشهوا مضانها
وي كلموا مضانا وك حا ة وفي ارير يروحوا ي جوزوا ّبرانا! ألنه مهس ني جهوزي إنه أصهال ،الولهد اللهي كهان ناعهد مه

بط في الطادي وب ول له مواصفاو اللي ن جوزنا إيه؟ نال لها ال يمكن أتجوز بط من الطادي كان ن جهطن ونهو
بي ههول لههها كههده ت جططهي ليههه إنه فكههري إيههه؟ إنه لههو تبر هي نههو نيمشهي مضههاكي شههويه أيههام الجامضهة ني سهلّى نيسههلي
لما ني جوز مس نيفكر فيك أبدا.
نفسه ويالص إنما ّ

والش ههبا الم ههدين الش ههبا الم ههدين ال يمك ههن ل ههو حطي ه هي ماكي ههاج ال يمك ههن ني ج ههوزي ،اليمك ههن ،وال ح ههى ماكي ههاج
يفي  ،اهلل! ليو ما أنا ممكن يجيلي واحد مس م دين وي جهوزني ،يها بط هي اللهي مهس م هديطين ع بهاو ذنهوبهم نزله
عل ههيهم واف ههروا وماعه هادوي بي ج ههوزوا ،الله هي مض ههانم فل ههوس عش ههان ب ههوع ربط هها دلونه ه الم ههديطين ن ههم الله هي بي ج ههوزوا
ن جوزي مين ب ى؟ ون روحي فين؟ ليو ماكياج يفي نيحط ماكياج يفي  ،ماكياج يفي !!
سههاة" اللهي عطههدنم سههبضين وتمهانين سههطة " الالتههي َال يَه أر ُ ههو َن ن َكاح ها فَهلَه أي َ َعلَه أهيهن
اسههمضي نههول اهلل " َوالأ َ َواع ه ُد مه َهن الط َ
ل أض َن ثيَابَه ُهن غَأيه َر ُمَبَهر َ او بزيطَة" الطور09:
اح أَن يَ َ
ُ طَ ر
حرمهه
يضطي اللي عطدنا تمانين سهطة آه ممكهن ت لفه مهن ثيابهها به مهن غيهر ماكيهاج ،مهن غيهر زيطهة يانههار أبهيض ربطها ّ

على اللي عطدنا تمانين سطة ندام الطاس ونيحلله لك إن !

الح هي نبه مهها الشههيطان ير ه عليههك ،الح هي نبه مهها شههوية الحمههاس اللهي ههوه نلبههك يروحههوا ،نههومي علههى نههدومك
نههومي علههى نههدومك تايريههها دوالبههك مههن الطهههارده ني ملههى لههب

عفيه  ،مههن الطهههارده ني ملههى لههب

أم سههلمه وعائشهة

وفالمة ويديجة ،من الطهارده ن بدئي صفحة ديدة ،من الطهارده ن ب ي ملكة ،من الطهارده بينول لك حمهد هلل علهى
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك

( صفحة  16من ) 22

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

السالمة يا بط ي ما ت وليس الماكياج ،الكح مس نيغيّر اسم اتك و من يمسين أل سطة ،البارفان مهس نيغيهر اسهم

زوج اتك ههو مههن يمسههين أل ه سههطة ،الكضههو الضههالي مههس نيغيههر اسههم زوج اتك ههو مههن يمسههين أل ه سههطة ،ال وني هك
والبططلون والبَدي مس نيغيروا اسم زوج اتك و من يمسين أل سطة.
اسههم زو ههك مههن نبه مهها ت لل هي بلمسههين أله سههطة مك ههو مههس نيغيههره الحجههاو دي ،يهها بط هي اهلل نههادر اللهي شه
البحر لموسى مس نادر إنه يجيو لك أحسن عري
مس نادر إنه يجيو لك أحسن عري

في الدنيا.

نجى إبرانيم مهن الطهار
في الدنيا ،يا بط ي اهلل نادر اهلل نادر اللي ّ

ات وا اهلل في بطاتكم
يا أمهاو أنا بيو ه لكم رسالة ات وا اهلل فهي بطهاتكم بط هك اللهي فهي ثهانوي اللهي عهاوزه تلهب

الحجها والط ها  ،بط هك

اللهي فهي امضهة مهات فوي فهي وشهههم مهات ولوي نيههدفطوا نفسهههم ده نيحيههوا نفسهههم ،ان ههذي بط ههك مههن اللضطهة ،ان ههذي
بط ك من الكبهائر ،ان هذي بط هك مهن عهدم نبهول صهالتها ،ان هذي بط هك مهن إنهها مهس ن ش ّهم ريحهة الجطهة ،ان هذى بط هك

من إنها تب هى مهن أنه الطهار ،ان هذي بط هك مهن إنهها تب هى ملضونهة ،ان هذي بط هك مهن األحكهام إنهها تب هى مطاف هة ،ان هذي
بط ك ان ذيها لو يايفة عليها ،ياللي ب لافي عليها من شوية الهوا بط ك ن جوز أحسن وازة.
المل زماو في أي ُدفضة بضد يم

سطين من ال لرج تل ى المل زماو مضظمههم أو كلههم اتجهوز كلههم اتجهوزوا وتالنهي

هم يمسة مليون م بر هة نطضهوا رزق بضهض ،ي هول لهك اتطهين شهحاتين نطضهوا
نم اللي ناعدين ،ناعدين يضطي مط ّ
ال انيين ّ

رزق بضههض ،نههو أول ال صههة كانه واحههدة اتبر ه مهها عجبه س شهها يضطهي شهها م طه البطانهة فهراح م جوزنهها فكه
البطهاو نهالوا به

يب هى ده اللهي أبي َجهوز فماليهين تبر ههوا فلمسهة مليهون م بر هة نطضهوا رزق بضهض والضيهاذ بهاهلل ماحههدي

بي طه رزق ال ههاني لبضهها كلهههم لاسه يههالص ماع هادي ده ماعهادي ده المطلههو  ،إن ه ن لبسهي الحجهها الشههرعي
الكام عشان تب ي م أمهاو المؤمطين في الجطة مس علشان الدنيا ياله.
مين اللي أح إن ربطا يديها؟
يا بط ي اف كري " َمن تري شيئا هلل عو ه اهلل ييرا مطه" صححه األلباني

انفي ندام المراية وإن ب ضدلي لرح ك ون ابك ولبسهك وإنه مهس عهايزه تبيّطهي حا هة مطهك ونهولي يهار أنها لبسه
كده عشانك وأنا واث ة إنك ن جيبلي أحسن عري وواث ة إنك ن جهوزني اللهي أحسهن مهن أي م بر هة ن ايهده وواث هة
إن لما نيتجوز ن ر ّى نلو وزي علي لما نيتجوز واحد مل زم زي ما ني مل زمة تبر ك ده نيلليك ت جوزي
شا فاسد ،ناي  ،ناي عايزه ت جوزي واحد ناي ! إن حرة ،عايزه ت جوزي را مل زم مسؤول يصونك
ويحفظك إن بر ه حرة.
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حسو لبسك يا بط ي ،ال يس ويان ..اللي غطّ عيطيها واللي كحل عيطيهها ،ال يسه ويان اللهي حطه الهروج واألحمهر
َحه ه ُّ ب ههاأل أَمن"
والمي ههك أ الكامه ه وكه هريم األس ههاس والله هي غطه ه مالم ههح وش ههها ال يسه ه ويان يه ها بط ه هي "أ ُّ
َي الأ َف ههري َ أين أ َ
األنضام85:

مههين الل هي أحه إن ربطهها يههديها زوج؟ أحسههن زوج؟ مههين الل هي أح ه إن ربطهها يههديها أحسههن أوالد؟ مههين اللهي أح ه إن ربطهها
َحه ُّ بهاألَ أمن" الشهيطان نييجهي ،الشهيطان
يديها السضادة في الدنيا نبه اريهرة الم بر هة وال المحجبهة؟ " أ ُّ
َي الأ َفهري َ أين أ َ

نييجي ب ى ليو أنا نيعم إيه أنها يطيبهي مهس را هي ،يطيبهك مهس را هى؟! يضطهي إنه دلونه لهو الهك شهغالنة
في شركة ب ه 59آال

طيه في الشهر واليوني فورم ن ا مس نير ى بر ه؟

ليو لو يطيبك نال لك مضلس أنها عهار إنهك إنه ب حبيطهي به

أنها مهس نينهدر أ يهو سهفره ،مهس ن هدر تجيهو

إيههه؟! سههفره! ده الطههيس بي طل ههوا بضههد ك ههو الك هها عشههانه ،إشههمضطى فهي الحالهة دي ب ههى يطيبهي را هي ومههس را هي
وال
وال وظيف هك؟ ربطها والجطهة ّ
وال شغلك؟ ربطها ّ
وال وزي؟ ربطا ّ
وال يطيبك؟ ربطا ّ
انطضيه ماحدي نيطفضك عطد ربطا ،ربطا ّ
الدنيا واللى فيها؟
يا بط ي فوني ..إن أغلى من كده بك ير
يا بط ي ار ضي لربطا يها غاليهة ،يها غاليهة يهاللي ريصه ي نفسهك ،يها غاليهة يها لؤلهؤة ،اللؤلهؤة ب ه حط فهي علبهة نطيفهة شهيك
وتب ى في أرنى مكان ،إن ليه حاله نفسك وسط الدنيا الضفطة؟
ال يا بط هي إنه أغلهى مهن كهده بك يهر نهوي يطيبهك ني هول لهك كهده؟ لمها يطيبهك ي هول لهك نهولي لهه أل إال ن هابي إال
ديط هي ،لي هو لمهها تيج هي أم هي تكلمط هي ب ههى نيعم ه إيههه اصههمدي إن ه صههامدة ،إن ه نوي هة ال طههرة علههى ال طههرة تف ه
الصلرة ،ما تسمضيس لحد.
لو أنا دك ورة نيلب

الجراحة ب لب
ن ا إزاي؟ ّ

ن ها فهي أو هة الضمليهاو عشهان ت هي نفسهها فهي الهدنيا ليهو مها

ت ي نفسك من اريرة نيمطضك عن إيه الط ا ؟ ليو أنا يايفه يا بط ي أم سلمه ح بجوزنها ووالدنها عشهان ربطها،
يها بط هي أم سهليم ههح بمهرنها وشههبك ها عشههان ربطها ،يهها بط هي سههمية ههح بروحهها عشههان ربطها ،أول واحههدة م بر هة
مس أيدو تري ة لما شبض ؟ أول واحدة لبس اس رتس مس أيدو ش يمة في الشارع لما شبض ؟
ك م بر ة دلون مس ب ايد تري ة لول الطري لما شبض ؟ ما ت ههزيس اصهمدي اصهمدي ونهومي أنها دلونه دايه
مضهاكم فهي أيطهر عطصههر يهها ماعهة أنهها دلونه دايه مضههاكم مهات وليليس أنهها مهس نههادرة ن ههدري ليهو اسه لفي ن هها
والبسيه ندام المراية في األو ة ب

واهلل ما نيهون عليك ت لضيه ،نفذي الفكرة دي اوعي ماتطفذيهاي.

ليو مس ده ع وق ألمي وأبويا اللي رافلين؟ ال يا بط ي إنما الطاعة في المضرو مس ع وق ني ضدوني في البي
" َونَه أر َن في بهُيُوت ُكن" األحزا  00:الحمد هلل نيسيبوني ال ضليم ،الحمد هلل

الهه ّم ب هاع الجامضهة ده
من عطد ربطا إن َ

األمهة ،أنهها دلونه نهينول لكههم صههفاو
ت رحمهي مطههه ،أنهها دلونه نهيكلمكم يهها بطههاو ،أنهها دلونه نهيكلمكم يهها نسههاة ّ
الحجا الشرعي ركزوا مضايا ب ى ألن دول آير دني ين مضانا وأيطر دني ين في البرنام كله.
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أن هها نله ه ل ههك اف ح ههي له هي نلب ههك ي هها غاليه هة اس ههمضي الل ههب
الملكهاو ،اسهمضي لههب

الملكه هي ب اع ههك ،اس ههمضي الل ههب

ملكهاو الهدنيا واريههرة شهكلهم إيههه؟ اسهمضي لهب

الملكه هي ،اس ههمضي ل ههب

ملكههاو الفهردوس األعلهى شههكلهم إيهه؟ يهها

غالية اسمضيطي اسمضيطي عشان ماتطدميس.
صفاو الحجا الشرعي
أوال:صفاو الطرحة
أنا نيمسك لك حا ة حا ة صفاو الطرحة تكون مغطية نه سمك يضطي مس لرحهة لغايهة الرنبهة وال لرحهة دايلهة
يمه ه
فه هي اله ههدوم وال لرحه هة اس ههبانس م ههايطفضس الك ههالم ده ي ههاله وال لرحه هة ملرمه هة وال س ههورتي وال باروكه هة وال َ

لرحههاو مه بضههض وال الربطههاو ب اعهة الطههرح ب اعهة موان ه له الطههرح الكههالم ده مههايطفضس يههاله وال لرحهة مطههرزة

الكههالم ده ال ،تب ههى لرح هة مغطي هة نههه سههمك علههى األن ه يضط هي مغطي هة صههدري كمههان ،يضط هي نازل هة كمههان لمهها تح ه
الصدر ده الطرحة الزم تب ى دي صفاو الطرحة الشرعية ،ليو صفاو الضباية ب ى؟
ثانيا:صفاو الضباية
ين َعلَه أهيهن مههن َ َالبيههبهن" األح هزا  10:مههس مههن ال ونيههك ،مههس مههن البططلههون ،البيههو عبايههاو
مهها ربطهها نههال "يُه أدن َ
الضبايههاو الواس ههضة الكبي ههرة ،أول حا ه هة إن يب ههى ص ههدر الضبايه هة واسه ه م ههس صههاف ي ههاله الرس ههول  -علي ههه الص ههالة

والسالم  -لما أنهدى لسهيدنا أسهامة نبطهي  -ثهو غلهيك  -فسهيدنا أسهامة راح إداه لمراتهه فالرسهول  -عليهه الصهالة
والسالم  -عر ف ال له "مرنا أن تلب

تح ها غاللة" تلب

تح هها حا هة؟ ليهه يها رسهول اهلل؟ "إنهي أيها أن تصه

حجم عظامها" حسطه األلباني
وال رفيضهة مطههها
يها نههار أبههيض عارفهه الكلمهة دي يضطهي إيهه؟ يضطهي الزم الضبايهة اللهي البسهانا ماحههدي يضهر إنه تليطهة ّ
شههوفي الضبايهة واسههضة أد إيههه؟ زي اإلدنههاة وزي الملحفهة وزي اإلسههداالو الواسههضة أوي أوي يضطهي ماحههدي يضههر إنه
وال رفيضة.
وال رفيضة يب ى صدر الضباية واس  ،عظامك يضطي ماحدي يضر إن تليطة ّ
تليطة ّ

ليو والوسهط ب هاع الضبايهة؟ مهايطفضس يب هى ليهها وسهط أصهال لهو لهها وسهط ماعهادتس حجها ماعهادتس حجها ألنهها

ن فص

سمك ،مايطفضس الزم تب ى واسضة فلفا ة.

ليو ولولها؟ الطول ب اعها م ياسه إنك لما ت ضدي مافيس مشط ر ليك ح ى مايبانس ،يا سالم على الضفا .
لو ولونها؟ أي لون ب

مايب اي ألوان م دايلة وكاروناو مايب اي فيها تطريز ،أي لون البسي أي لون إن عايزاه،

السيدة عائشة لاف بثهو مضصهفر مهس مشهكلة به

يب هى لهون واحهد مهس ألهوان م دايلهة ويهدي بالهك احهذري مهن

مفسداو الحجا
اللهي نهي إيههه؟ ال طريهز اسهمضي ال طريههز ،البارفهان ،الكضهو الضههالي ،الماكيهاج األربضهة دول نههم مفسهداو الحجها اللهي
بيللوكي عامله زي اللي صام لحد الضصر فطرو و يض صيامها ،زي اللي صهل الظههر ركض هين وسهلم

هيض

المصلحة؟
صالتها ،ال ال دول مفسداو الحجا  ،ليو وبضد كده؟ وبضد كده ده حجا الصالحة أ ُّمال حجا ُ
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المصلحة
حجا ُ

الط ا يا بط ي الط ا أنا عايز أنول لك دلون إن زو او الطبي كانوا البسين إيهه؟ ن ها  ،بطهاو الطبهي كهانوا البسهين

إيههه؟ ن هها  ،نسههاة الصههحابة كههانوا البسههين إيههه؟ ن هها  ،بطههاو الصههحابة كههانوا البسههين إيههه؟ ن هها  ،الطسههاة ف هي عصههور
اإلسالم كلها لحد  5199سطة لحد ثورة  50كانوا البسين إيه؟ ن ا .
عههايزة تب هي م ه الطههانراو؟ البس هي زيهههم الطب هي  -عليههه الصههالة والسههالم  -أنههام غههزوة كامل هة علشههان الط هها  ،اوع هي
تس لي بيه ده إذا كهان ربطها حهرم إنهك تكشهفي إيهدي الح هه دي يحله إنهك تكشهفي وشهك؟! وشهك اللهي كه مفاتطهك
فيه! يحل إنك تكشفيه ويحرم إنك تكشفى إيدي؟ يا بط ي أل ده الط ا ده اللهب
إن بض ي حياتك لربطا إن

الملكهي ،ده اللهب

الضظهيم ده ده

حي ي عشان ربطا شوفي ربطا نيديكي إيه؟ وربطا يرفضك في الجطة أد إيه بضد كده ب ى

حجا الساب او
الل هي نههو ت حجههو وت ط ههو وتم ط ه عههن االي ه الط بالر ههال نههال رسههول اهلل  -صههلى اهلل عليههه وسههلم "-ييههر صههفو
الطساة آيرنا" ليه؟ ليه أحسن صفو آير الصفو الطساة؟ ألنها أبضد صفو عن الر ال "وشرنا أولهها " صهحيح
مسلم ألنها أنر صفو من الر ال ،يضطي ك ما ت ربي من الر ال تب هي مهن شهر الطسهاة،ك مها تبضهدي عهن الر هال
تب ي من يير الطساة.
يب هى اح جب هي ح ههى ف هي أيالنههك ومضامالتههك عههن الر ههال أنهها عههايزي تايههدي ال هرار يههالص ،عههايزي تايههدي ال هرار،
عايزي تايدي ال رار الضظيم في حياتك ،عايزي تايدي أعظم نرار في حياتك من غير حجابك يالص ب الهك إيهه مهن
ديطك من غير ن ابك؟ من غير اللب

اللي الرسول  -عليه الصالة والسالم  -كهان دمهه ودم الصهحابة نيسهي عشهان

غطاة الوي ب اع المسلمة ده اتب ى لك أد إيه يال يالص يدي ال رار.
يال انلمي ل افلة الطانراو
يههال انلههمي ل افل هة أمهههاو المههؤمطين ،يههال انلههمي لر هها اهلل سههبحانه وتضههالى ،يههال البس هي اللههب

الل هي نيب ههى عههداد

حسهطاو  01سهاعة ،يهال تههوبي إلهى اهلل مهن ريمهة ال بهرج ،يهال بيضهي حياتههك لربطها ،يهال نههرري ن هومي دلونه ن ضملهي
إيههه؟ رنههم واحههد ال هرار ن ههومي ت و هي وتصههلي ركض ههين وتصههلي ركض ههين توبهة هلل ،تضانههدي ربطهها إن يههالص أنهها ماعهدتس
نهيلب

غيههر كههده يههار يهها الط هها يهها اللمههار يهها اإلسههدال يهها الضبايهة الواسههضة مه اإليشههار الكبيههر اللهي مغطهي ،اللهي

مغطي نصي أنا يهار ماعهدتس نهيلب

غيهر كهده يهار وياريه لهو يب هى الط ها الجميه ده أنها مهس نهيلب

غيهر كهده

يدتي نرار ومات وليهوي لحد ياله.
انزلهي انزلهي ،مهايطفضس دلونه يب هى الصههبح انزلهي اشه ري الط ها وروحهي علهى بيه ليهو أنهها مضهاييس فلههوس ،روحهي
ديله حوالي  11999بط ولب
اس لفيها فيه أي عامله مشروع على مون َ way2allah

مئاو بسهببه الط ها

بفله اهلل ب سه لدم علههى المط ههدى أي واحههدة عطههدنا مشههكلة فهي الط هها تسههمضها ولههو عههايزه فلههوس ن هها تسههاعدنا
زانا اهلل ييرا بضد كده اس لفي الفلوس ليو وبضد كده روحي على بي صاحب ك البسيه نطاي وار ضهي البيه مط بهة
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يبطي السالم عليكم أيباركم إيه؟ إن مين يها بط هي؟ ده أنها فالنهة بط هك يها مامها ،أول مها ن شهو كهده دفط هي نفسهك
بالحيا ليهه يها بط هي؟ ممكهن ت هول لهك أله مبهروي وممكهن توا ههك سهاع ها ال طهرة علهى ال طهرة تف ه الصهلرة اوعهي
تسههمضي ألي حههد اوع هي إن ه أيههدتي ال هرار الصههح تههوكلي علههى اهلل إنههك علههى الح ه الي ههين ربطهها فرحههان بيههك دلون ه
وماليكة السما فرحانة بيكي عفيفة ديدة في نافلة الطانراو.
إن عطوان لإلسالم
اثب ي اصمدي نط ضدي في بي ك ..الحمد هلل ده أمهر ربطها ،نطسهيبك ال ضلهيم ..الحمهد هلل يلصه مهن نمهه ،نطحرمهك
من الميراث ..ن لي شهادة وسجطي يلهوة مه اهلل سهبحانه وتضهالى ،يها بط هي إنه لهو كطه عهايزه يضطهي زمهة كضهو 55
سم نب كده ومار وي يجيبونا ب ضملي إيه؟
ب ضيطي ،ت فلي على نفسك وتضيطي ،عيطي لهم يا حبيب ي عيطي لهم أسبوعين انضدي أسهبوعين عيطهي بضهد يهوم واحهد
ني ولههوا يههالص سههيبونا نهي حههرة واللهي اي ارتههه ولمهها نلههب
اس اي  ،مس ن ا

ن هها نلههب

ن هها صههح مههس ن هها  0959مههس ن هها

ي  ،مس ن ا مطرز ألنك دلون عدتي عطوان لإلسالم ،عدتي عطوان للدين كلهه عهدتي عطهوان

للسهطة ،مههس ن هها وتكلمهي ولههد سههواة كههالم عههادي أو غيههر عههادي أل تب ههى يههالص عطههوان مههس ن هها وتبيطهي عيطيكهي
ُ

وتكحليها مس ن ا .

هه لههك نههه سههاعة مهايضرفس يجيههو ملمههح مهن مالمحههك ،ن هها مههايبيطس
أل ن ها سههليم صههحيح ،ن ها لههو الواحههد ب ّ

مطك أي حا ة لربطا ،ن ا سوبر داري فاميه ،سوبر داري فاميه أنا يار س رو نفسي عهن البشهر عشهان أعهيس مضهاي
في يلوة لول ما أنا ماشيه يار إلى أن تيذن لي بيحسن زوج وأليو زوج وأكهرم زوج وأديهن زوج ألنهك إنه الكهريم
يار ومس ن سبطي أبدا يار .
يدي ال رار عشان الدين يط شر في المج م
ال رار الضظيم ..يا ترى كهام واحهدة أيهدو ال هرار الضظهيم ده؟ يها ماعهة إن شهاة اهلل بهإذن اهلل مه الحل هاو "افه ح لهي
نلبههك" إن شههاة اهلل ب هإذن اهلل نطضههر ب هى عملطهها إيههه؟ أنهها عههايزي ب ههى تكلم هي ك ه البطههاو وتههدعو ك ه ص هاحباتك واهلل
ني يثروا لو تلبسي اللب

ده كله ني لدي ،البطاو نلوبها ليبهة وب هيثر يهال يها بط هي ،ي ّهال نهومي ،ي ّهال عشهان الهدين يط شهر

في المج م  ،ي ّهال عشهان الضفها ير ه  ،ي ّهال عشهان اليههود يطضطهوا فهي نلهوبهم ،ي ّهال عشهان أعهداة البهالن يمح هم ،يهال

عشههان الف ه ن تط ه هي ،إن ه الل هي لههو نفل هي بهها الف ط هة يههالص يههالص الط هها والحجهها الكام ه حجهها أمهههاو
المههؤمطين أول يطههوة ف هي الطري ه لربطهها ده اللطههوة الل هي لههو ماأيههدتيهاي مههس ن ضرف هي ت ههدمي ،مههس ن ههدري ولههو
أيدتيها ن ططل ي زي الصارو .
ربطا يثب كم يا أيواتي في اهلل ،ربطا يثب كم يا بطاتي ويا أيواتي ويا أمهاتي ،ربطا يبهاري فهيكم ،ربطها يحفظكهم ،ربطها يشهرح

صدوركم لإليمان ،ربطا ييسر الهدى إليكم ،ربطا يرف اإلسالم بيكم ،ربطا يثب كم على لاع ه ،ربطا يجضلكهم نهدواو فهي
الضفا والطهارة واإليمان لك نساة الضالمين ،ربطا يس لدمكم لطصرة ديطه في األر .
ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك
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ألنك غالية يا غالية كط بيكلمك الليلة ألنك غالية ،يا غالية ،يا أول نلو نبض باإلسالم بضد رسهول اهلل  -صهلى اهلل
عليه وسلم  -ألنك غالية رسهول اهلل أنهام غهزوة كاملهة عشهان حجابهك ألنهك غاليهة نطفله نكلمهك ونطاديهك يها لؤلهؤة
اإلسالم يا ونرة اإلسالم ،يا نور حياتطا يا أمي ويا أي ي ويا زو ي ويا بط ي ،يا نور حياة المسلمين كلههم ،يها هونرة
يهها غالي هة إن شههاة اهلل ب هإذن اهلل أنهها عههار إن  19واحههدة نيلبسههوا الحجهها الشههرعي الكام ه بسههببك وإن ه ن لبسههيه
الليلة ونططشره في الدنيا كلها ونطب ى دعاة إلى اهلل ألنك غالية ،زاي اهلل ييرا.
أنول نولي نذا وأس غفر اهلل لي ولكم ،اللهم تو على بطهاو المسهلمين ،اللههم حجهو ف يهاو المسهلمين ،اللههم أنهزل
الهدايهة علههى ف يههاو المسههلمين ،اللهههم زو هههن بالصههالحين ،اللهههم بههاري فههيهن ،اللهههم انههد نلههوبهن ،اللهههم اسه لدمهن
لطصرة ديطك في األر  ،اللهم احفظههن مهن الفه ن مها ظههر مطهها ومها بطهن ،اللههم اكهرمهن بهاألزواج الصهالحين ،اللههم
تو على عاصياو المسلمين ،اللهم اس ضملهن لطصرة ديطك في األر

يار الضالمين.

أنههول نههولي نههذا وأس ه غفر اهلل ل هي ولكههم ،سههبحانك اللهههم وبحمههدي أشهههد أن ال إل هه إال أن ه أس ه غفري وأتههو إليههك
وصلى اهلل وسلم على الطبي محمد عليه الصالة والسالم.
تم بحمد اهلل
شاندوا الدرس للطشر على الط في نسم تفريو الدروس تفللوا نطا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

ألنك غالية من سلسلة افتح لي قلبك

( صفحة  22من ) 22

