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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل حمد ا كثيدرا طيبدا مباركدا فيدده كمدا يحددا ربرددا وير د  ,اللهددم د علد محمد وعلد آل محمد كمددا ددلي
عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حمي مجي ثم أما بع :
ليه جريرا عل ال نيا وسبرا اآلخرة
تخيد د ل ددو إن ددك فد دي مستش ددج مج دداني كد د اللد دي فيه ددا ي ددا دكد داترة وممر دداا ي ددا مج دداني  ,الد د كاترة البس ددي أب ددي
والممر اا أبي

والمجاني البسي أي حاجهة بق  ,المجرون ممك يلبس أي حاجة تخي قام حريقة فجد ة فدي

المستشدج  ,الد كاترة والممر داا كلهدم جدروا مد بدا والمجداني جدروا مد بدا تجدري ورا مدي  ,قبد مدا حد مدركم
يجاو يا جماعة احرا جريرا ورا المجاني !
الرسددول -عليدده الصددالة والسددالم -الع داقلي هددم الرسددول والصددحابة والسددلج جددروا عل د اآلخددرة والردداج جري د عل د
الد نيا ,احرددا جريرددا ورا الردداج علد الد نيا ليدده؟! ,هوليدود عملد فدديلم بددا فدي بددا ليدده هوليدود عملد الجدديلم د ؟ مددا
الجيلم د بيتصور في الواقع م معظم الراج برجاح مرقطع الرظير ,العا ي بدي ,اللدي بعيد عد ربردا بدي ,اللدي مد
را ي يتو

بي ,م

عايز يجهم ,م

عايز يستجيا لرسائ ربرا سبحانه وتعال ..

الذكي الوحي في ال نيا دي كلها هو اللي طائع ربرا سبحانه وتعال  ,هو اللي عاب ربرا سبحانه وتعال  ,الشديطان قدال
أحتأددر أك ذ رريدذتأدده" اإلسددرا  ,26:عدداري يعر دي إيدده االحترددا ؟ لمددا الواح د يركددا فددو الحمددار ويلجمدده ويسددو
لربرددا أ
"َل ْ
الحمار ليمي يمي  ,شمال شمال ه خليهم متساقي يا ر ه خليهم فرجة يا ر هد خليهم مضدحكة يدا ر  ,مد

الل دي عمل ده مددع الشددبا دلوق د

د

بددا ف دي بددا يددا جماع دة لألسددج الش د ي الل دي يرددزل ف دي الواقددع دلوق د ويشددوي

المعا ي م معظم الراج يجتكر الكلمه دي.
إحرا برضحك عل المغجلي ليه؟
إحرددا برضددحك علد جحددا ليدده؟ جحددا لمددا هددو وابردده ركبددوا الحمددار ..الردداج قددالوا لهددم حدرام علدديكم هددم االثرددي شدايلي
الحمددار والردداج ددحك برضددحك علد جحدا ليدده؟ احرددا شدايلي الحمددار ,ربرددا ادانددا الد نيا عشددان تبقد حاجدة نركبهددا
نو د بيهددا لده ,ماادندداا الد نيا عشددان نشديلها ونحطهددا فدي باتريردداا إزاز ونحطهددا فدي البرددو  ,ال يددا جماعدة ربرددا ادانددا
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الد د نيا عش ددان نو د د بيه ددا ,احر ددا شد دلرا الحم ددار ,اوعد دي تك ددوني ش دديلتي الحم ددار واوعد د تك ددون شد دل الحم ددار وإال
ماتضددحك

علد جحددا بعد كد  ,برضددحك علد جحددا ليدده؟ جحددا لمددا وقعد فلوسدده فدي الضددلمة راح د ذور عليهددا فدي

الرددور ,بتد ور عليهددا فدي الرددور ليدده يددا جحددا؟ عشددان يمكد أالقيهددا ,عشددان يمكد أشددوي ,احرددا يددا جماعدة لمددا السددعادة
وقع مررا رحرا ن ذور عليها في الروادي والقهاوي والمصايج ,السعادة في الجامع ,السعادة وقع مررا في الجامع.
برضحك عل اللي اشترى الترماي ليه؟ ليه؟ هو اللي اشترى الترماي بتضدحك عليده ليده؟ هدو فيده حد يملدك الترمداي؟
هدو فيده حد يملددك رزقدك وأمردك؟ فيده حد يملدك حياتدك و در ونجعددك؟ واقدج علد بدا المخلددو ليده؟ بتتدذل لدده
ليدده؟ يدداللي اشددتري الترمدداي برضددحك علد المغجلددي ليدده يددا جماعدة؟ كد شددوية العددالم يغردي ,العددالم يغردي ,مدافي
العالم يصلي! ,مافي

مددرة

مرة العالم يتو ويرجع لربرا سبحانه وتعال ! برضحك عل المغجلي ليه؟.
فدي أبددي

كدان فيده أحد الرداج فدي المروفيدة سددوا تاكسدي وواحد البدس أبدي

ووقدور وركدا جربده فقدال لده المشددوار

الجالني ,فهو ماشي لق واح بيشاور له قال له توديري كذا يا أسط ؟ فقدال لده ماشدي اركدا ,فجدت البدا اللدي قد ام
فجاي يركا فالسوا بيقول له م

شايج الراج قال له راج إيه يا عدم إند شدار حاجدة وال إيده قدام رازع البدا

وماشي ,بع ها بشوية واح تاني بيوقجه فقال له توديري المكان الجالني؟ قال له ماشي اركا فجداي يجدت البدا اللدي
قد ام ويركددا قددال لدده إيدده يدداعم ,الحداج راكددا! قددال لدده حداج مددي يددا عددم بطلددوا بقد اللددي بتشدربو د وقدام رازع البددا
وماشي فالراج بيقول له هو ماح ا شايجك وال إيه؟
قال له أنا ملك الموا وربرا بعتري ليك عشان ربردا بيحبدك إند بالدذاا وإند قد امك فر دة إندك إند عرد الجدامع
اللي جاي د ترزل تصلي ركعتي بع هم ه قب

روحك عل طول ,الراج طلع يصلي ركعتي خالص..

ملك الموا نزل ولما رجع مالقاا ملك الموا وال العربية بتاعته ممك الواح لمدا يسدمع القصدة دي يضدحك علد
الراجد د برضددحك عليدده ليدده؟ احرددا إبلدديس ددحك عليرددا أكتددر مددا الراجد د اتضددحك عليدده يددا جماعدة إبلدديس عامد
للشبا

سي مخ يا شبا إبليس عام لكتير م أمة محم دلوق

إن بودني  ..ه ذم اللي بودن واح ة

درج الليلة ه فده إندي أو ذد لدك رسدالة إن القضدية مد
إند رحد تددزور واحد

سي مخ برضحك عليهم ليه.

جردة وندار بدس ,دي القضدية إن اللدي بيعصدي ربردا د بدي لدو

داحبك فدي المستشددج دخلد لقيتدده فدي أو دة الد كتور قدال لدك واند داخد خد بالددك د

ثالثة أيام ويموا ,د كالم الطا واهلل عل ك شي ق ير..
دخلد متوقددع إندده ماسددك سددجادة الصددالة وبيصددلي لقيتدده مشددغ التليجزيددون علد كليددا وجايددا مجددالا قددذرة وقاعد

ي ذخ تقول عليه إيه؟ مجرون ,أهه اللي بيعصي ربرا أج مره إلن الراج د اتقال له بعد ثالثدة أيدام إنمدا اللدي بيعصدي

ربردا مد

عدداري ممكد بعد سدداعة يقابد ربرددا ,اللدي خد سدان وت

اللحمدة الخددروي المددتعج واتحد عليدده الكاتشددا

والم دايونيز وأكلدده وشددر ال د نيا وشددر الج د يا اَلسددك الل د الرب د قددال عليهددا ج د يا أسددك ,يددا جماع دة الشددا الل دي
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يخاي م االلتزام أحس أ حابه يتريقوا عليه با ..
كان فيه ملك اتول له طج فرح ج ا وبع ك حصدل مشدكلة ,الطجد بدودن واحد ة ,ودن واحد ة ازاي يدا جماعدة!
الدوزرا  :عشددان الطجد مدايطلع

معقد نجسدديا قدالوا لدده نقطددع ودن كد طجد فدي القريدة يكبددروا كلهددم القريدة كلهددا بددودن

واح ة وخالص ماح ا يعق ابرك ,بع سري القرية كلها بدودن واحد ة جده واحد زيردا كد بدودني يدزور القريدة داخد
اَلطجددال زفددو أبددو ودنددي أه ده ,أبددو ودنددي أهدده أهدده ,الراج د د بق د لددو لمددا سددخروا مردده قددام راح قطددع ودن عشددان
بي!.

مايتريقوا عليه يبق مجرون وال بي؟ يبق

الشا اللي خايج يلتزم أحس أ حابه يتريقوا عليه يا ابري إن بودني ه ذم اللي بودن واح ة يا ابري إن بدودني يدا

ابري اللي بيحا ال نيا ..الممثلة اللي عر ها  09سرة لغاية دلوق ولسه ماسكة فدي جزمدة الد نيا بتبوسدها وكد شدوية
تتجددوز ج يد -عددايز تقرددع الردداج إنهددا لسدده شددغيرة وماعرد هاا شددبعي شددرة وال تشددعي سددرة وال حاجدة والد نيا قاعد ة
ت يها بالجزمة -اللي بيحا ال نيا د با يا جماعه لما واح ة تقدول البرهدا أشدوفك دكتدور قد الد نيا ,الد نيا الرسدول
داح بعو دة مدا سدق كدافرا مرهدا شدربةأ مدا " دححه اَللبداني
قال عليها جراح بعو ة "لو كان ال نيا تعد ل عرد اهلل جر أ
أشوفك دكتور ق جراح البعو ة! قولي أشوفك بط  ,أشوفك داعية ,أشدوفك مجاهد  ,أشدوفك فدي الجدردوج اَلعلد
يار .
م

دي سكترا ..إحرا أه آخرة م

أه دنيا

الل دي بيحددا ال د نيا يددا جماع دة عام د زي اثرددي س دافروا أمريكددا وعر د هم مشددوار ف دي بددرج ف دي ال د ور ال د د 099فلقددوا
اَلسانسددير عطددالن قددالوا نطلعهددا علد رجليرددا ,فطلعددوا طلعددوا طلعددوا خددالص عرد الد ور ال د د 059واحد قددال للثدداني أنددا
عر ي ليك خبر حلو وخبر وح  ,قال له إيده الخبدر الحلدو وإيده الخبدر الدوح ؟ قدال لده الخبدر الحلدو إن احردا قطعردا
 059دور ,قال له والوح ؟ قال له م
يا جماعة م

د البرج اللي احرا عايزي نروحه.

د البرج اللي احرا طالعيره ,م

دي سدكترا أ دال ,إحردا أهد آخدرة مد

أهد دنيدا ,الزاندي بدي بدي,

لو واح قال له أجم فتاة فدي الد نيا فدي اَلو دة دي بدس بعد الزندا اَلو دة بعد ها هتولدع عليدك ندار لدو وافدع هيولدع
عليه قبر نار ,اللي بيحا حا حرام ..با يا جماعة.
مد الجمد الل دي الواحد بدديجطس م د الضددحك لمددا يسددمعها لمددا المغردي طلددع يعددي قد ام الردداج ويقددول لهددم وال مرددي
دخل الجرة وال ب بع وال باتهر  ,يخر بي شيطانك ,اهلل يه يك أمال إن إيده يدا ابردي لمدا إند فدي الورطدة اللدي
ان فيها دي! أمال إن مكم في السكة الس دي ليه ,إيه اللي ممشيك فيها؟!.
أح الراج اتضايع م مراته ومراته اتضايق مره فبد أ يشدي علد الرد يد ذور علد واحد ة يدتكلم معاهدا اتعدري علد
بر جميلة ج ا ,يعري قال له إنها جميلة وحبها ج ا وحبيته ج ا وب ؤوا يتكلموا مع بع
بع

بس لما خد وا ميعداد مد

بق مشكلة كبيرة خ وا الميعداد بعد فتدرة مد المقدابالا عبدر الشداترو ويدوم مدا راح يقابلهدا لقاهدا مراتده ..لقاهدا

مراته.
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كجاية تقلي أعم
إحرا م
فرد

برضحك علد اللدي فدي مستشدج المجداني َلن الد نيا تحولد دلوقد لشدبه مستشدج مجداني  ,تد خ أي
مد فردداد الخمددس نجددوم فد المصددايج وال حاجدة تحددس إنددك دخلد مستشددج مجدداني  ,الراجد البددس حتدة

مايو ك وال شورا كد وال ماشدي فرحدان برجسده قدوي ,يدا عدم الحداج عيدا ,يدا جد و عيدا ,يدا جد و إيده اللدي إند
عامله في نجسك د ؟ وطبعا إرا كان ر البي لل ي اربا فمدا شديمة أهد الد ار سدوى الدرق  ,يبقدوا إيده بقد مراتده
وبراته ووالد هيبقوا إيه؟ يعري عم الحاج ماشي وك الشلة ورا  ,يعري عل نهجه إن شا اهلل,يعري يا جماعة با .
واهلل يا جماعة المرابي بي ,المرابي بدي ,اللدي يقدول لدك دي أربداح بردو دي مد

ربدا ,احردا لدو جبردا خرزيدر ودهردا
البدس تدي شديرا وال حاجدة

بري وكتبرا عليه خروي يبق خالص يدا جماعةكجايدة تقليد أعمد  ,المغردي اللدي طلدع مد
والبس دالية في ر ومطلذع ألبوم ج ي نجس الصورة لمغري عالمي عاملها تقلي وخالص.

م الحاجاا اللي موتتري عل روحي م الضحك لما عرفتهدا إن نوبد اللدي علد اسدمه جدائزة نوبد للسدالم هدو اللدي
اخترع ال يرامي اللي حول الحرو م قتل بالعشراا إل قتل بمئاا اَللوي ,احرا برقل وخالص!.
لما تروح لواح يقول لك إن عايز عربية موديلها إيه يقول لدك أندا عدايز الحمدرا دي اللدي بتلمدع ,إيده يدا ابردي مدافي
حاجدة اسددمها حمدرا بتلمددع ,كدام سدي سدي المطددور بتاعهدا؟ إيدده إمكانياتهدا فددول أوبشدرز وال َل؟ الحمددرا اللدي بتلمددع َلندده
شاي واح معا الحمدرا اللدي بتلمع,كد ن واحد معدا شديك بمليدون جريده وشدل بيبدر رمد االثردي كد الرداج جريد
عل د الشددل ! ي دا ابر دي الورق دة ه دي الل دي ليهددا قيم دة ,اآلخددرة هددي الل دي ليهددا قيم دة ,عددايزي الشددل ! ود يقت د د عشددان
الشل  ,ود ي ب د عشان الشل  ,م

عايزي يجهمو  ,م

عايزي يجهمو  ,م

عايزي يترجموا الرسائ .

الزم نجهم رساي ربرا ليرا
زي أحد أ دحابرا يعردي كدان ليردا نداج أ دحابرا يعردي اهلل يدرحمهم ,كدان واحد راكدا قد ام مدع واحد مسدافر فحصد
حادثة فماا ..في نصج الطريع كان اللي راكا ق ام رجع ورا واللي كان ورا طلع ق ام فحص حادثة فداللي قد ام
ماا ,فواح
اتعلم إني م

احبرا بيحكي القصة لشا عشان يتو فقال له وهو مت ثر إيه اللي اتعلمته مد القصدة دي؟ فقدال لده
أركا ق ام خال ! يعري د اللي إن اتعلمته! ,با في با م

عايزي نجهم يا جماعة..

مرظر الجراخ واحرا بر بحها لما ج انجلزنرا الطيور طيا انجلونزا الطيور د بسبا رنوبرا يعردي انجلدونزا الدذنو يعردي
الجراخ مالها رنبها إيه؟ بر بحها ليه؟ نزلرا عل الجدراخ نبد ح فيهدا ليده؟ أ بد دكتدور اللدي يعدالو فدي الع أدرض مد

العرض م
في المرض ,احرا عمالي نعالو في أ

يعدالو

في المرض.

الح إن إحرا الزم نتو
يا جماعة زي مشكة العروسة يا جماعة يا براا الثالثة مليون اللي ما اتجوزوا لسده بعد سد الدزواج بسدبا الدذنو
توبددوا لربرددا واشددتغلي ف دي ال د عوة وانكددري المرك دراا بتاع دة البردداا وشددوفي ربرددا هيكرمددك ازاي شددوفي ولك د أي ح د
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نشوفه ير التوبة يعري ممك أ مرزل مع برته عرض لم ة محد ودة اللدي هيتجدوز برتدي ه ديلده أربدع زجاجداا شدامبو
مثال ممك المو وع د نو له لك إنه يقول لها توبي َل ,توبي َل.
يا اخوانرا عايزي نتو يا جماعة اللي عايز يتجوز واحد ة متبرجدة د بدا واهلل العظديم بدا بعد يدومي وهدو متجوزهدا
ومبهدور بيهدا وفرحدان يلقاهددا خارجدة وهدي مسددتحميه ولجدة شدعرها يقددول لهدا إيده د حبيبتدي؟! تقدول لده إيدده يدا حبيبدي فيدده
إيه؟ يقول لها م كان عيرا ملونة قب الجواز تقول له دي كان ع ساا ,يقول لها طيدا إند كرد بيضدا تقدول
له د كان كريم أساج ,يقول لها طيا كر طويلة ,تقول له د كان كعا 11سم ,يقول لهدا طيدا شدعر كدان طويد
تقول له د كان بوستيو ,يقول لها طيا كان ناعم ,تقول له د كان الجرد اللدي كرد ب عملده كد أسدبوع مدرتي  ,طيدا
إن د م د

عاجبددك وال إيدده يددا حبيبدي؟ قددال لهددا َل عداجبري خددال  ..أروح فددي ؟ ,المتبرج دة دي واهلل قمدة الغبددا  ,إن د

بتتبرجي ليه؟ عشان تتجوزي؟.
واح دخ عل شلة براا ووالد قال لهم يا جماعة باهلل عليكم قولوا لي ان البسه د ليده؟ قالد لده اسدتاي ج يد
وإن د ؟ قال د عشددان أتجددوز بص دراحة ,قددال لواح د إن د تر د إنددك تتجددوز واح د ة متبرج دة قددال ل ده َل اليمك د  ,إن د
تتجوز واح ة بشعرها أو ير محجبة؟ قال له أنا ممك أحا أب

لها ,وإن ؟ أب ا ..والبراا وشها قلبد ألدوان ,هدم

دول الل دي انتددو ع داملي ك د عشددانهم تالق دي بر د قالبددة أمددة ال إلدده إال اهلل والبسدده لددبس ريددا ي دا برت دي إيدده الل دي إن د
عامال د ؟ ومقومة الد نيا والبيد وتاحدذ فلدوج مد أبوهدا وتردزل تعمد شدعرها عرد الكدوافير وتجيدا مدوديالا وتردزل
وتلبس كعو عالية يا برتي إن بتعمل إيه؟! وساعتي أمام المراية وساعتي حمام خيار بالزبادي عل وشدها ,يدا برتدي
ان بتعملي إيه؟ إيه يا برتي الجرازة حارة والمي عريس ك د عشان تتجوزي! الجردازة حدارة والميد عدريس واهلل يدا
جماعه با في با .
إن لسه بتحبهم وبتقل هم؟!
يا جماعة الزالزل! د قشرة أر ية ,يا ابري دي الذنو  ..رنو إيه؟ ,اإلعصار دي شوية هدوا قلبدوا يدا عدم تيدار بدارد
وتيددار سدداخ  ..يددا جماع دة دي رنددو يددا جماع دة ,دي رنوبرددا ,الشددبا الل دي بيجددري ورا الكددرة ومسددتري ك د ج العددالم
الجاي يا ترى اللي هيكسا ال نمار اللي سبوا الربي  -ل اهلل عليه وسلم -في الجرائد ول فرنسدا اللدي سدان تهم
في الجرائ بتاعتها؟ يا ترى اللي هتكسا انجلترا اللي ج مع أمريكا تضر العرا وال أسدبانيا اللدي عملدوا محداكم
التجتي

للمسلمي ؟ إن لسه بتحبهم؟!

إن لسه بتلبس فانلة هولر ا بع مدا حرقدوا المصدحج ,إند لسده بتحدا اتجدر وروبد ولسده بتدابعهم؟ إند لسده لحد
دلوق بتسلم سالم الرجرج بتقل اَلمريكان اللي بيضربونا في ك حتدة ,إند لحد دلوقد لسده مداعرفت

بيكرهدو

قد إيدده وبيعد و قد إيدده؟ ,لحد دلوقد لسدده بتقلد هم وبتسددمع أ ددانيهم اَلمريكيدة وبتسددمي اَلسددما اَلجربيدة وبتلددبس
فانالا عليها اَلسما اَلجربية.
غباء في غباء من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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عذا مهي وأليم ..هتجوقوا إمت يا شبا ؟
هتجوقددوا إمتد يددا جماعدة هررجددع لربرددا إمتد  ,أنددا عددايز أقددول لدديكم حاجدة يددا شددبا  ,الشدديطان عددايز يخلدي العا دي فدي
ال نيا أمضحكة وفرجة ومتسا ومجرون لك م
اآلخرة ,تر

المضحكة في ال نيا هيبق أمضدحكة فدي
دي المصيبة ,المصيبة إن أ

تبق فرجة يدوم القيامدة؟ تر د تبقد أمضدحكة يدوم القيامدة؟ ازاي؟ المو دوع مد

علد أد الد نيا زي مدا

كددان مضددحكة ف دي ال د نيا هيبق د مض دحكة ف دي اآلخددرة ,شددوي ربرددا بيقددول للعا دي إيدده؟ ربرددا بيسددخر مردده ربرددا سددبحانه
ا ال ذزقُّوم" الل بتربد فدي قداع جهدرم ,اللدي اتسدق مد حمديم ,اللدي طالعدة مد نبتد جهدرم,
وتعال بيقول "إ ذن أش أج أر أ
اللي ي أه الرار مغ ذرقها ,اللي الرقطة بتاعتها تمرر ميا اَلرض كلها..

"طأ أعام ْاَلأثيم" فطور و ا وعشا ك الوجباا " أكالْم ْه يأدغْلي في الْبطون" زي الزيد المغلدي إنسدان مد ج ذدو بيغلدي
ْحمدديم" ,تخليددوا جسددمه كلدده بيغل دي م د جد ذدو وب د ذر " ,خددذو
يعر دي ركبددوا لدده اليددة ف دي قلبدده وشددغلها لي د نهددار " أكغأ ْلددي ال أ
ْجحدديم" َلفظ دع حتدده ف دي جهددرم كلهددا يسددل عليدده الرددار فيهددا" ,ث د ذم دبُّوا فأد ْدو أ أرأْسدده م د ْ أع د أذا
فأددا ْعتلو إلأد و أسد أدوا ال أ

ك أأن أ ال أْعزيز الْ أكريم" ال خان00:00
ْحميم" اديله دا هادي ك يه يه م الحميم به فو رأسه" ,ر ْ إنذ أ
ال أ
أمضحكة في اآلخرة سخرية في اآلخرة يا جماعة ,المؤمري يسخروا مرهم ويضحكوا عليهم.
عددايز تركددزي معايددا ..أنددا عددايز أقددول لكددم يددا جماعدة إن مسلسد

بددا فدي بددا مد

بيترهدي فدي الد نيا زي مددا العصداة

ْجرذة أ ْ أحا أ الرذار أأن قأد ْ أو أجد ْ نأا أمدا
كانوا متساقي في ال نيا بيتساقوا في اآلخرة وبتضحك عليهم " أونأ أ
اد وى أ ْ أحا ال أ
أو أعد د أ نأا أربدُّرأ ددا أح فق ددا فأد أهد د ْ أو أجد د تُّم ذم ددا أو أعد د أ أربُّك د ْدم أح فق ددا قأددالوا نأد أع د ْدم فأد د أرذ أن م د أدؤرن بأد ْي د درأده ْم أأن لذ ْعرأ ددة اللذد دده أعلأد د الظذددالمي أ "
اَلعراي ,00:الجرة حع والقصور حع والرعيم حع وال ها حع والحور حع والرظر إل وجده اهلل حدع ,فهد وجد تم
ما وع ربكم؟ السالس والزقوم حع وقاع جهرم حع والحميم والص ي والغسلي لقيتوا العذا د كلده حدع؟ ,قدالوا
نعم ,مضحكة ..الك بيضحكوا عليهم حت المالئكة " ,أويأد ْو أم نأ ْحشره ْم أجميعا ث ذم نأدقدول للذدذي أ أ ْش أدركوا أم أكدانأك ْم أندت ْم
ال ش أر أكاؤهم ذما كرت ْم إيذانأا تأد ْعب و أن" يونس ,62:مكانكم عارفي عاملة زي إيه!
أوش أر أكاؤك ْم فأد أزيدذلْرأا بأد ْيدرأده ْم أوقأ أ
عارفي لما تكون قهوة وفيها خراقة والراج تمسك في بع

ماسددكي ف دي خرددا بع د

فيقوم البوليس يقول مكانك إن وهو يعري اللدي االثردي

يعر دي فرج دة يكونددوا فرجددة ف دي يددوم القيام دة زي مددا كددانوا ف دي ال د نيا بالسكسددوكة والسددوالج

وال د جلز والبرطلددون السدداق الل دي عمليردده أ ددال للشددوار عشددان الشددوار بيتعرفددوا ف دي ب دالد الغددر  ,شددبا المسددلمي
أحجاد معدار وسدلمان وعمدار و دهيا يلبسدو ! والتدي شديرا القصدير اللدي مد

وا د إلد حدري البرطلدون والسلسدلة

والحظاظ دة والبر ان دة ,إيدده د ؟ إن د راي د فددي ؟ زي مددا كر د فرج دة ف دي ال د نيا هتبق د فرج دة ف دي اآلخددرة بر ده " ,أويأد ْدو أم
نأ ْحشددره ْم أجميعددا ثد ذم نأدقددول للذددذي أ أ ْشد أدركوا أم أكددانأك ْم أنددت ْم أوشد أدر أكاؤك ْم" كد واحد يقددج مكاندده فد االشددتبا " ,فأد أزيدذلْرأددا
ال ش أر أكاؤهم ذما كرت ْم إيذانأا تأد ْعب و أن" يونس62:
بأد ْيدرأده ْم أوقأ أ
أسلأ أج ْ " يونس 09:ك واحد سداعتها هيعدري حقيقدة اللدي كدان بيعملده ,كد واحد سداعتها
"هرأال أ
ك تأد ْبدلو ك ُّ نأد ْجس ذما أ ْ
هيعري الحقيقة ,با في با عايزي المسلس د يرتهي..
غباء في غباء من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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يدا جماعدة زي مددا كدان متسدا فدي الد نيا هيتسدا فدي اآلخدرة "وسد أ ذ
ذم زأمددرا" الزمدر ,11:تخيد
أ
ديع الدذي أ أك أجدروا إلأد و أج أهدر أ
ديم أ دلُّو " اَلول اربطددوا إيد فدي رقبتدده وبعد كد
واحد متسدا إلد جهددرم متسدا ازاي؟! "خددذو فأدغلُّددو م ثد ذم ال أ
ْجحد أ
سلسلوا جسمه كله وجرجرو عل وشه " ,ألُّو " يعري قلبو عل ك ناحية ,قلبدو علد كد وشده عشدان كد حتدة فدي

اسلكو " دخلوها م فمه تخرج م دبر يقعد يتقلدا بيهدا فد
جسمه تتعذ " ,ث ذم في سلْسلأة رأ ْرع أها أس ْبدعو أن ر أراعا فأ ْ
ذ
س لأدده الْيأ د ْدو أم أهاهرأددا أحمدديم"
عددذا جهددرم كلدده "إنذدده أكددا أن أال ي د ْدؤم باللدده ال أْعظدديم م أوأال يأحد ُّ أعلأد و طأ أعددام الْم ْسددكي م فأدلأد ْدي أ
الحاقة ,05:09ماح ا هيعرفك ..شلة اَلنس م

هتعري أي ح ساعتها ,ك اللي بيتعدذ ماحد ا هيعدري حد

متسا .

"وس أ ذ
ذم زأمرا" الزمر 11:بتوع المخ راا مع بع
أ
يع الذي أ أك أجروا إلأ و أج أهر أ
وبتوع الجواز العرفي مع بع " كلذ أما ألْق أي ف أيها فأد ْوج" الملك  , 2:بيترمدوا بداَلفواج فدي الردار والعيدار بداهلل ,بتدوع الزندا
يترمدوا يتسد لوا ,بعد كد العصدداة "ألأ ْدم يأد ْتك ْم نأددذير" الملدك  , 2:أمضددحكة ..بقددوا أمضدحكة يددوم القيامدة كد اللدي عددايز
يضحك يضحك عليهم ,اللي عايز يسخر يسخر مرهم ,متساقي زي البهائم ,زي ما كان الشديطان سدايقهم فدي الد نيا
يتساقوا في اآلخرة "وس أ ذ
دال لأه ْدم أخ أزنأدتد أهدا ألأ ْدم يأد ْتك ْم
وهدا فت أحد ْ أبْد أوابد أهدا أوقأ أ
ذم زأمدرا أحتذد و إ أرا أجا أ
أ
يع الذي أ أك أجروا إلأ و أج أهر أ
رس د مددرك ْم يأد ْتدلددو أن أعلأد ْديك ْم آيأدداا أربكد ْدم أويرددذرونأك ْم ل أقددا أ يأد ْدومك ْم أهد دو أذا قأددالوا بأدلأ د و أولأد دوك ْ أح ذق د ْ أكل أمددة ال أْع د أذا أعلأ د
الْ أكافري أ " الزمر  ,11:ت خ لو با ك زي اَلبوا اإللكترونية إيه د ؟ إيه المرظر الرهيا د ؟
ال لأه ْم أخ أزنأدتد أها ألأ ْم يأْتك ْم" آ م سمعتوا وال إيه زي ما كان مجرون في ال نيا يبق مجرون في اآلخرة.
" أوقأ أ
وبتوع البراا مع بع

وبتوع الزنا مع بعد

"إ ذن الْم ْجدرمي أ فددي أد أدالل أوسددعر" القمددر" ,01:سددعر" يعردي جرددون يددا جماعدة بيتجددر بيجقد عقلدده ,قددال رسددول اهلل –
آدم هد
يوم القيامة فيصبغ في الرذار بغة ث ذم يقال يا ابد أ أ
ل اهلل عليه وسلم– "يؤت ب نعم أأه ال ُّ نيا م أأه الرذار أ
رأي أ خيرا ق ُّ ه م ذر بك نعيم ق ُّ فيقدول ال واللذده يدا ر يقدول ال واهلل يدا ر " دحي مسدلم بيجقد راكرتده ,بيجقد

مخه في الل يجض في الرار ي ور عل أي مرج  ,ربرا يعافيرا.
هتهر تروح عل في ؟

لو قام حريقة في مكدان الواحد فيده تخيد كد أندا هد هر مرهدا فدي ؟ كدان فيهدا بدا  ..البدا يو د لبدا والبدا
يو

لطرقة أجري م في ؟ أهر م في ؟ الرار محوطة المكان كله! أعم إيه؟ د قع يجري ليد نهدار يد ور علد

مرج في الرار في الل مد عداري يو د لمكدان ,متاهدة ,ج ذدو سدراديا ,ج ذدو آبدار ,ج ذدو وديدان ندار ومقجولدة عليده
زنازي ومحبوج فيها والعيار بداهلل يهدر فدي ويدروح فدي "فدي أ أدالل أوسدعر" القمدر ,01:جردون زي مدا كدان فرجدة فدي
ال نيا يبق فرجة في اآلخرة..

دحكو أن" يقعد وا يتريقددوا علد
آمرددوا يأ ْ
زي مددا كددان فرجددة آ يتجرجددوا عليدده المددؤمري "إ ذن الذددذي أ أ ْ
ضد أ
أج أرمددوا أكددانوا مد أ الذددذي أ أ
دامزو أن" شدايج برطلونده اللدي مقصدر  ,شدايجه الرقدا اللدي هدي البسدا
الملتزم والملتزمة في الجامعة " أوإ أرا أم ُّروا به ْدم يأدتأدغأ أ

عاملة زي الخيمة وهي ماشية " أوإرأا ان أقلأبدوا إلأد و أ ْأهلهدم ان أقلأبدوا فأكهدي أ " أمدا شدوية اإلرهدابيي دول عملدوا الرهدارد شدوية
غباء في غباء من سلسلة "على فين يا شباب؟"
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ضالُّو أن" الجكر والعق بق إيه التطري والجكر اإلرهابي د "فأدالْيأد ْو أم
عماي دول مضحكة " أوإرأا أرأ ْأوه ْم قأالوا إ ذن أهدوؤأال لأ أ
ض أحكو أن أعلأد ْاَل أأرائدك يأرظدرو أن" المطججدي  05:60فرجدة ,بقدوا فرجدة ,بقدوا يدوم القيامدة فرجدة
آمروا م أ الْك ذجار يأ ْ
الذذي أ أ
دك بظأد ذدالم لل أْعبيد د " فصددل  02 :لم ددا هيتجرج ددوا علد د عددذابهم الم ددؤمري ي ددوم القيام ددة
عشددان كد د ربر ددا بيق ددول " أوأمددا أربُّد أ
هيحسبوا إنه خالص يا ر بيتعذبوا العذا د كله ليه؟ ربرا قال لهم إوعوا تجتكروا إني ظلمتهم باللي هم عملو .

حت أه الرار بيتجرجوا عل بعضهم "يؤت بالرج يوم القيامة فيلق في الرار فتر لع أقتا بطره في ور بها كمدا يد ور
الحمار بالرح فيجتمع إليه أه الرار فيقولون :يا فدالن مالدك؟ ألدم تكد تد مر بدالمعروي وترهد عد المركدر؟ فيقدول:
بل ق كر آمر بالمعروي وال آتيه ,وأنه ع المركدر وآتيده" دحي مسدلم  ,الدبط لمدا اتجتحد وأمعدا اند لق
وماشد زى البهديم متسدا مد أمعائده يلدج فدي الرحد فدي جهددرم "فيجتمدع عليده أهد الردار" بقد فرجدة حتد عرد أهد
الرار نجسهم.
افهمها واحسبها

تكسا ال نيا واآلخرة

يا شبا العا ي بد ليده؟ العا دي بدي َلنده خسدر الد نيا وخسدر اآلخدرة وخسدر ربردا وافتكدر إن الدرز بإيد
وخدداي م د

يدر ربردا

يددر اهلل ,العا دي ب دي َلندده خسددر ال د نيا واآلخددرة ,العا دي ب دي َلندده مافهمهدداا د وال حسددبها د

والمطيع ركي ليه؟ المرتقبة ركية ليده؟ أهد السدرة أركيدا ليده؟ َلنده كسدا الد نيا وكسدا اآلخدرة َلنده فهمهدا د َلنده
حسبها

َلنده عدري طريدع ربردا د َلنده فداز بكد حاجدة ,كسدا كد حاجدة أخد سدعادة الد نيا وراحدة البدال وجردة

اآلخددرة ,ليدده يددا جماعددة؟ ليدده المطيددع ركدي؟ يددا أخد ركيددة الذكيددة أخواترددا الملتزمدداا يددا ركيددة الذكيددة عددايزي عبقريتددك
تطلعلرا في اَليام الباقية م رمضان عايزيرك تكسدري الد نيا فدي اَليدام الباقيدة مد رمضدان عدايزي الدذكا بقد  ,عدايزي
دما را تشتغ بق يا شبا  ,عايزي الذكا بع

با في با يبق ركا في ركا  ,بع معصية في معصية يبقد طاعدة

في طاعة ,عايزي حياة الطاعة بق  ,أنا عايز ركائك ركائك يطلع في توبة لربرا الليلة ,أنا عايز ركا

يطلع في ختمدة

مصحج اَليام الجاية..
احسدبها د  ,افهمهددا د  ,اكسدا الد نيا واآلخدرة ,أندا عددايز تحسدبها إزاي تكسدا كد حاجدة ,إزاي تكسدا ر ددا
ربرا وسدعادة قلبدك وراحدة بالدك وحدا الد نيا كلهدا وحدا طدو اَلرض ليدك ,أندا عدايز تحسدبها د  ,أندا عدايز نبقد
أركية ونرجع لربرا يا جماعة و با في با يتحول إل ركا في ركا .
الزم نخاي اآلخرة
يعردي بد ختم لكدم بدالمرظر اللدي الواحد لمدا بيشددوفه علد اَلرض مرمدي يقعد يضدحك ..مرظدر علبددة السدجاير مكتددو
تسددبا السددرطان ويشددتروها وعملددوا لهددم بع د ك د
سدرطان ندايم فدي المستشدج واشدتروها مد
عايزي يترجمدوا اللدي بيحصد  ,مد

ددورة الرئددة فيهددا سددرطان واشددتروها وبع د ك د

عدايزي يجهمدوا ,مد

عدايزي  ,مد

عدايزي يترجمدوا الرسداي الربانيدة ,مد
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ددورة واح د عر د

عدايزي يعرفدوا إيده اللدي بيحصد  ,مد

عدايزي يرجعدوا ليدك يدار  ,والبرد تخدرج
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متبرجددة يددا عددم الحدداج برتددك ماشددية كد ليدده؟ أمهددا تقددول دي كتكوتددة ددغيرة دي برد كتكوتددة يددا شدديخ! يددا سد حددرام
عليك كتكوتة مي ! والراج يقول أنا برتي بمية راج  ,الراج متجوز عرفدي يدا عدم الحداج واحردا مد
مضيع أمة محم واحرا م

داريدي  ,الراجد

داريي  ,تيجي تكلمه يقول لك كلمهدا! أندا اللدي أكلمهدا؟! أمدال إند بتعمد إيده؟ بتخداي

عل ابرك م شوية هوا وهو باللي نايم وم

خايج عليه م الرار لو طلع الرحلة اللي طلعها وال نزل بداللبس اللدي

هدي البسددا ! عددايزي نخدداي يددا جماعددة اآلخددرة ,عددايزي نبطد مسلسد

بددا فدي بددا فدي حياترددا ,بعد

العصدداة اللدي

بيعصوا ربرا سدبحانه وتعدال عدايزي لمدا المجداني يجدروا فدي الراحيدة دي نجدري احردا ورا الرداج العداقلي عشدان نرجدوا
في الرهاية.
دعا الخاتمة
اللهم تا عليرا لرتو  ,اللهم تا عليرا توبة تر

بها عرا ,تا عليرا توبة تر يك ,اللهم اهد نا ,اللهدم ارزقردا الرشداد

يد ددا ر العد ددالمي  ,اللهد ددم إند ددا نس د د لك اله د د ى والرشد دداد والثبد دداا ,اللهد ددم زوج الصد ددالحي بالصد ددالحاا والصد ددالحاا
بالص ددالحي  ,الله ددم اهد د ش ددبا المس ددلمي  ,الله ددم ا ددري الج ددت م ددا ظه ددر مره ددا وم ددا بطد د  ,الله ددم تد دا علد د عص دداة
المسددلمي  ,اللهددم أخددرج مرددا دعدداة وداعيدداا وعبذداد وعابد اا ومجاهد ي ومجاهد اا وعلمددا وعالمدداا ,اللهددم ائددذن
ل يرك أن يسود وائذن لشرعك أن يرتصر ,اللهم اه نا واه برا واجعلرا سببا لم اهت ى برحمتك يدا أرحدم الدراحمي
سبحانك اللهم وبحم

أشه أن ال إله إال أن أستغجر وأتو إليك ,وجزاكم اهلل خيرا.

تم بحم اهلل
شاه وا ال رج للرشر عل الر في قسم تجريغ ال روج تجضلوا هرا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

غباء في غباء من سلسلة "على فين يا شباب؟"

( صفحة  9من ) 9

