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السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل حمػ ًدا كثي ًػرا طيةًػا مةارًكػا فيػه ييػر مك ػال وك مك ػالر وك مػال ع وك مسػ ى ع ػه رب ػا ،اللهػم ططممػو ويػ يو

وطي يو وطق يو وهديو واج ةيو فلك الحمد على ما طعطيو ،اللهم صل على محمد وعلػى لؿ محمػد كمػا صػليو
على إبراهيم وعلى لؿ إبػراهيم إكػك حميػد مجيػد ،اللهػم بػارؾ علػى محمػد وعلػى لؿ محمػد كمػا باركػو علػى إبػراهيم
وعلى لؿ إبراهيم إكك حميد مجيد ،ثم طما بمد ...
مين اللال هي صر ال رلف؟

صػ ْػرُك ْم " محمػػد  ٚحملػػة "ََوإِكَّػػا لَػػهۥُ
صػ ُػروا ٱللَّػػهَ يَ ُ
ك ك ػلاؿ يػػا إيػػالاكال فػػال الحملػػة حملػػة "كصػػرك ك ػػا اهلل" حملػػة "إِف تَ ُ
لَ َح ػفِ ُُال َف " الحجػػر  ٜحملػة "اقػرط وارتػ ِ " صػػححه األلةػػاكال كػل مػػا ه ػرط طكثػر وه شػػر ال ػرلف طكثػر كػل مػػا ه رت ػػال

والدكيا كلها ه رت ال بإذف اهلل يةحاكه وتمالى.

"حملة كن مع الس رك " كن مع الس رك الكراـ الةررك ،ك كلاؿ يػا إيػالاكال فػال اهلل بػإذف اهلل يػةحاكه وتمػالى مػع الحملػة
اللال بدطكاها إمةارح "حملة الر على حرؽ المصحف" حملة الر على تيػري جػالك  ،وكػل قسػي  ،وكػل ممػا ي لػدين
اهلل يػػةحاكه وتمػػالى ،وكػػل عػػدو لل ػػرلف ،وكػػل عػػدو لك ػػا اهلل ،وكػػل عػػدو لجةريػػل ومال كػػة اهلل وكػػل عػػدو ل يػػالـ،
ولكن قةل مػا كػ كلم علػى الحملػة الليلػة ،وقةػل مػا كجػد ال شػاط علػى الحملػة الليلػة ،وقةػل مػا كػ كلم فػال ازكجػازا
اللال حصلو ب ضػل وم ػة اهلل ،والمشػاركا وال طالعػا اللػال كلهػا مػن إكػراـ رب ػا يػةحاكه وتمػالى ،قةػل مػا كػ كلم فػال
كل ه ،مين اللال هيممل الحملة؟ مين اللال ممكن يشارؾ فػال الحملػة ؟ مػين اللػال هي صػر ال ػرلف ؟ مػين اللػال عالق ػه
بال رلف شهر واحد فال الس ة ي ح المصحف فال رمضاف ،وبمد رمضاف يشيل م ه ال را فال رمضػاف اللػال بمػده! مػين
اللال هي صر ال رلف؟
اللال مملَّ ة يلسلة ما شاء اهلل فيها لية الكريال وهال م ةرجة طص ًػال ،وماشػية م ةرجػة م مطػرك ويػافرك ،ي اللػال ه صػر

ال رلف؟ مين اللال هي صر ال رلف يا إيػالاكال؟ اللػال حػاطا المصػحف فػال شػ طة المربيػة بي ػلين بيػه طو بي ةػارؾ بيػه بركػة؟
المصحف بركة ويالص! هال ممكن ما قرؤوش ب اله قػد إيػه ومػا يمػرف

مػن مماكيػه قػد إيػه! مػين اللػال هي صػر ال ػرلف؟

اللػال بي ػرط ال ػرلف قػراءك هػال فػػال حػد ذاتهػا قػراءك عجيةػة! ك هػال فػػاهم ال ػرلف ،وك هػال حػاف ال ػرلف ،وك هػال بيسػػمى
ل هػػم ال ػػرلف ،وك هػػال عػػاي

مػػع ممػػاكال ال ػػرلف ،مػػين؟ مػػين اللػػال هي صػػر ال ػػرلف؟ مػػين اللػػال هيشػػارؾ فػػال حملػػة كصػػرك

ال ػػرلف؟ مػػين اللػػال رب ػػا هي شػػر الػػدين ه علػػى إيديػػه؟ مػػين اللػػال رب ػػا هي صػػر الػػدين علػػى إيديػه؟ إيػػالاكال فػػال اهلل ،اللػػال
ايمػا فػال ليػر يػالرك الحديػد لمػا
هي ف مع الدين وهال م حار يير اللال هي ف مع الػدين وهػال م صػر يػدوا بػالكم ً
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ِِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
شػػال َف بِػ ِػه
ػالرا تَ ْم ُ
ين َ
ػل لَ ُكػ ْػم كػُ ً
بػاقرط قػػالؿ اهلل " يَػػا طَيػَ َهػػا الػػآ َ
لم ُػػالا اتَّػ ُػػالا اللػػهَ َولم ُػػالا ب َر ُيػػالله يُػ ْػِت ُك ْم ك ْ لَػ ْػي ِن مػ ْػن َر ْح َم ػػه َويَ ْج َمػ ْ
ويػ ْ ِ ر لَ ُكم واللَّه يَ ُ ِ
يم " الحديد ٕٛ
ََ ْ ْ َ ُ ٌ
الر َرح ٌ
مين اللال هيك ل الدين؟
الملِػك يػةحاكه وتمػالى واهلل طعلػم بمػرا ه يػةحاكه وتمػالى،
رب ا بي اللك طكا هاك لك ..إكو فػال ك ػال ال ،إك ػالا فػال ك الػة َ
إك م فال ك ال ال ،هاك لكم ب إكصروا ي ال ،ب طق الا مع ي ال ،اشمم ى فال يالرك الحديد رب ا يمد عةػا ه الصػالحين
اللال هي المالا لهآا الدين طكهم فال ك الة اهلل يةحاكه وتمالى؟ وإف رب ا هيمطيهم ك لين من رحم ه؟
َّ ِ
ين طَك َ ُػالا
طوؿ يالرك الحديد رب ا بي الؿ إيه " َك يَ ْسَ ِالي ِم ُكم َّم ْن طَك َ َ ِمن قَػ ْة ِل الْ َ ْ ِح َوقَاتَ َل ط ُْولَئِ َ
ك طَ ْعَُ ُم َ َر َجػةً م َػن الػآ َ
ِمن بَػ ْم ُد َوقَاتَػلُالا " الحديد ٓٔ هال اللػال وقػف مػع الػدين وهػال محػار زي اللػال وقػف مػع الػدين وهػال م ػالح لػه ؟ هػال
طبػال بكػر لمػػا يػل مػع ال ةػػال عليػه الصػالك والسػػالـ ال ػار زي طي حػد بمػػد فػ ح مكػة لمػػا يػر مػع ال ةػػال عليػه الصػػالك
وك فػػال ف ػػرك شػػما طبػػال طالػػا يمػػا ؿ
والسػػالـ فػػال الجهػػا ؟ هػػال طي مػػاؿ مػػن طي صػػحابال فػػال ف ػػرك الػػدعالك الجاهليػػةّ ،
ال ةػػرع بمػػاؿ الػػدكيا كلػػه صػػدقة علػػى ف ػػراء المسػػلمين فػػال ال الفػػة ازيػػالمية؟ إيػػه هيسػػاوي إيػػه؟ وإيػػه هيمػػالض إيػػه؟ يػػا
جماعة اللال ي ػف مػع الػدين وهػال م حػار ه رب ػا قالػك " َك يَ ْسػَ ِالي ِمػ ْ ُك ْم َم ْػن طَكْػ َ ػ َ ِم ْػن قَػ ْة ِػل الْ َ ػ ْ ِح" اللػال واقػف مػع
الػػدين وهػػال م حػػار  ،الػػدين وهػػال م ح ػار مح ػػا حػػد يك لػػه مح ػػا حػػد يشػػيل مػػن وق ػػه ويديلػػه ،يشػػيل مػػن مالػػه

ويديله ،يشيل من اح ياجاته ويديله ،إكما الدين وهال م صر هال اللال بيك ل الدكيا كلها ،اللال هييجال للػدين ه بييجػال
عشػػاف يايػػد ،عشػػاف ي ػػع فػػال كيػػاه قةػػل طصػ ًػال مػػا ي ػػع الػػدين فػػال حاجػػة مػػن طمػػالر الػػدين ،لالقػػو ي ػػا م حػػار ،
لالقػػو ي ػػا مح اج ػا ،لالقػػو ي ػا ..مػػين اللػػال يك ػػل الػػدين لالقػػو؟ مػػين اللػػال هيضػػحال مػػن كػػل إمكاكياتػػه عشػػاف

الدين ي صر.

مين اللال هير على حرؽ المصحف؟ ذلك الحدث اللال طُهػين فيػه المسػلمين طجممػين ،طيػاله بيمةػر عػن فشػلهم زي مػا
قل ػا ،زي مػا قل ػػا الراجػل اللػػال حاقػد علػػى واحػد ومػ

عػارؼ يممػػل لػه إيػػه حػاوؿ ي لػػه ،وحػاوؿ يِذيػػه ،وحػاوؿ يشػػاله

صػػالرته ،وحػػاوؿ يآلػػه ،وحػػاوؿ ..وفشػػل فػػال كػػل ه بمػػد مػػا ػيَّع عمػػره ،جمػػع ال ػػاس فػػال ميػػداف ومسػك صػػالرك ذلػػك
الرجل وقاؿ شػاي ين ه ،طكػا باللَّػع فيػه طهػه بالالكعػة؟ ي هليمػة ،ه بػيملن إكػه مػاع ِرف يممػل لػه طي حاجػة ،بػيملن إف
هال كل ح ده ه لم يمسه.
إعالف هليمة ال ر
حػرؽ المصػحف إعػالف هليمػة مػن ال ػر  ،شػ م ال ةػال عليػه الصػالك والسػالـ إعػالف هليمػة مػن ال ػر  ،إكهػم ك عرفػالا
يشككالا المسلمين فيه وك عرفالا ي لّالا المسلمين يسيةالا ي هم ،وك عرفػالا ي مػالا ال ػاس إف ذلػك لػي
لما فشلالا يالص كش مه زي ما طي واحد زه اف وم
م ػا اق ػػدرت

مػن ع ػد اهلل،

عارؼ يممل حاجة لالاحد ي الـ شاتم ،شاتم يم ال إيػه؟ يم ػال طكػا

طعمػػل ل ػػك طي حاج ػػة ،عجػػل ،فش ػػل ،فش ػػلة ..كػػل الل ػػال بيمملػػاله ه إع ػػالف عج ػػل ،وإعػػالف فش ػػل بم ػػد

المليػػارا اللػػال طك الهػػا والمِيسػػا ال صػػيرية والصػػليةية اللػػال عملالهػػا ،بمػػد يػػةع حػػرو صػػليةية ،والحػػر الثام ػػة
الحديثػػة اللػػال بػػدطها بػػالش بمػػد اكح ػ الؿ ،بمػػد مػػا يػػدوا فلسػػطين ،بمػػد كػػل ه ماقػػدروش يمملػػالا حاجػػة ،وك ي ػلاؿ
المسلمالف على ع ا دهم ،وك يلاؿ يػن اهلل هػال الػدين الُػاهر فػال األرض بػإذف اهلل يػةحاكه وتمػالى ،عػايلين ك ػف مػع
وارتق ( )2مه سلسلت افتح لي قلبك
حملت اقرأ
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الػػدين وهػػال م حػػار  ،الػػدين لالقػػو يػػا جماعػػة مح ػػا إف إح ػػا كك لػػه ب ػ

ال يجػػة " يُػ ْػِتِ ُك ْم كِ ْ لَػ ْػي ِن ِمػػن َّر ْح َمِػ ِػه "

الحديػػد  ، ٕٛإف رب ػػا هيػػيتيكال ك لػػين مػػن رحم ػػه ،إف رب ػػا هيِتيػػك ك لػػين مػػن رحم ػػه ،إف رب ػػا هيك ل ػػا ،ه مػػي

فػػال

ك الة اهلل ،ال رلف إح ا م ياي ين عليه ،ال رلف م فال يطر ،إح ا اللال فال يطر ،صػل ا بػاهلل فػال يطػر ،ايػ مماؿ
رب ا لي ا اللال فال يطر " إِ َّف ٱللَّهَ َك يػُ َيػ ُر َمػا بَِ ْػالٍـ َحَّ فػى يػُ َيػ ُػروا َمػا بِيَك ُ ِسػ ِه ْم " الرعػد ٔٔ ح ػال ي يػروا مػ ح ػى يسػيةالا

ويةطلالا مماصال أل ..ي يروا ،ي يروا ،الليل بمد ما كله مماصال ية ال كله قياـ ،ال هار بمػد مػا كػاف كلػه مماصػال ية ػال كلػه
طاعة ،و عالك وعةا ك ،لما ك ير ياع ها رب ا ي ير اللال بي ا ،طيا لػال ماحصػل

ال ييػر؟ يحصػل ال ةػديل ،اكيػ ةداؿ

يير م ا ،عشاف كده يا إيالاكال فال اهلل عايلين كس ي قػاؿ تمػالى "
بمن هم ٌ
والمياذ باهلل  ،رب ا يس ةدل ا! رب ا يس ةدل ا َ
َّ ِ ِ ِ
ِ ِ
ػل ِمػػن بَػ ْػي ِن يَ َديْػ ِػه َوَك ِمػ ْػن َي ْل ِػ ِػه " فصػػلؤٗ ٕٗ الةاطػػل عمػػره مػػا ي ػػدر ي ػػاؿ مػػن
َوإكػَّػهُ لَكَػػا ٌ َع ِليػ ٌػل َ ك يَيْتيػػه الْةَاطػ ُ
ال ػػرلف ،وعمػػره مػػا ي ػػدر يػػيثر فػػال ال ػػرلف ،واللػػال بيحصػػل ه إعػػالف إف بمػػد طلػػف وربمميػػة ي ػ ة محػػاوك تحريػػف،
يحرفالا حرؼ م ه ،ماقدروش ي الالا حرؼ م ه.
محاوك تشاليه  ،ماقدروش َّ
حرقالا ما فال السطالر وم
َ

قا رين يحرقالا مافال الصدور

إيالاكال فال اهلل إذا كاكالا قد طحرقالا كس ة فال السطالر فملي ا طف كجمل مليالف كس ة فال الصدور ،لػال حرقػالا مصػحف

طو جػػلء مػػن مصػػحف فػػال السػػطالر هيمملػػالا إيػػه؟ هيحرقػػالا المصػػاحف فػػال الصػػدور؟ هيمملػػالا إيػػه ؟ همػػا َع َج ػله م ػ

هي ػػدروا يمملػػالا حاجػػة ،وإف شػػاء اهلل بمػػد شػػالية جػػايةن لك ػم طط ػػاؿ اللػػال ع ػػدها طربػػع ي ػ ين وه ػرط مػػن طي مكػػاف؟
الة رك ،لؿ عمراف ،ال ساء ،ب رط فال المصحف ثمرك الطري ة طو ثمرك ح ػ ال ػرلف اللػال إح ػا ب ػدعالا إليػه ،ثمػرك ح ػ
ال ػػرلف زي مػػا إح ػػا ب ػػدعالا لالقػػو وعػػاملين حملػػة مػػن طجػػل حػػرؽ قلػػالبهم ،همػػا حرقػػالا المصػػحف ه حػػرؽ قلػػالبهم ،
ه ش ػػر ال ػػرلف ف ػػال ك ػػل مك ػػاف ،وقل ػػو لك ػػم إف ي طوؿ فك ػػرك ،طوؿ فك ػػرك ه لس ػػه في ػػه حاج ػػا إف ش ػػاء اهلل كةي ػػرك
وحاجا قالية بإذف اهلل ح مملها بإذف اهلل  ،يم ال هال ي الةداية ب

 ،طولها كػده إف شػاء اهلل ه شػر ور ال ػرلف فػال

كػػل مكػػاف يػػالاء تح ػػي بطري ػػة كػػالر الةيػػاف طو ييرهػػا ،طري ػػة ك ػالر الةيػػاف مػػا هػػال إك طري ػػة ب ػ ملم ..يم ػػال عاملػػة زي
الميكروفالف كده اللال م ركا لالقو فال الةدلة ي ،الميكروفالف يم ال حاجة ب سهل مػن وصػالؿ الصػال لػي
حاجة ب سهل ال مليم ولي

طكثػر،

طكثر..

ييرا كل َمن ياهم فال كصرك ك ا اهلل
جلى اهلل ً

جلاكم اهلل ييراً كل واحد شارؾ مماكا وكل واحدك شاركو مماكا ،كل حد اتصػل وقػاؿ طكػا م ةػرع ب سػال ،طكػا م ةػرع إف
طعلم الطري ة ي ،طم ا ال ا لة اللػال قالػو طكػا ع ػدي حاجػة ويػ ين يػ ة وعايشػة لالحػدي طكػا عػايلك

تدر وطعي
طكا ط َّ
الش ة ب اع ال تة ى ار لل رلف وطكا طفرح وب والحافُين والحافُػا ايلػين ويػارجين م هػا ،اللػال اتةرعػالا بيرا ػال،
ج ػلاهم اهلل ييػ ًػرا ،اللػػال اتةرعػػالا ب ػيال طو ب ِلَػل ج ػلاهم اهلل يي ػرا ،اللػػال اتةرعػػالا بةيػػال وش ػ  ،ج ػلاهم اهلل ييػ ًػرا  ،اللػػال
اتةرعالا بيمالاؿ ،جػلاهم اهلل يي ًػرا ،األيػو اللػال اتةرعػو بم ػد الػدها ،جلاهػا اهلل يي ًػرا ،المدريػا اللػال اتةرعػالا إكهػم
ي ػدربالا علػى الطري ػػة فػال كػل مكػػاف ،جػلاهم اهلل ييػ ًػرا ،الجمميػا اللػال زي اللػػال مػن بػػره مصػر اللػال قػػالالا إح ػا ممػػاكم
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وه ػػدعمكم وشػػالفالا إك ػػالا عػػايلين إيػػه ،جػلاكم اهلل ييػ ًػرا ،اللػػال اتةػػرع إكػػه ية ػػال ،طكػػا بَػّػا هػػيعرؼ طب ػػال ،جػلاؾ اهلل ييػ ًػرا،

واللال اتةرع طكه ي  ،واللال اتةرع بالدهاكا  ،واللال اتةرع بحملة الدعايػة ،جػلاكم اهلل يي ًػرا  ،كػل واحػد يػاكد و عػم
َّ ِ
لم ُػالا إِ ْف
ين َ
كصرك ك ا اهلل جلاؾ اهلل كل يير ،اللال هيديك طجرؾ رب ػا يػةحاكه وتمػالى ،إيػالاكال فػال اهلل " يَػا طَيػَ َهػا الػآ َ
و طَقْ َد َام ُك ْم " محمد ٚ
ص ْرُك ْم َويػُثَة ْ
ص ُروا اللَّهَ يَػ ْ ُ
تَػ ْ ُ
و طَقْ َد َام ُك ْم " محمػد  ٚإح ػا عػايلين ك صػر ك ػا رب ػا ولػال ماكصػركاش
ص ْرُك ْم َويػُثَة ْ
ص ُروا اللَّهَ يَػ ْ ُ
إيالاكال فال اهلل" إِ ْف تَػ ْ ُ
ك ػػا رب ػػا ية ػى فػػين ال صػػرك ،فيػػه كصػػرك طكةػػر مػػن إف إح ػػا ك صػػر ك ػػا رب ػػا ،وكػػالـ رب ػػا  ،وك شػػر يػػن رب ػػا ،كزـ كػػل
واحد م كم يممل حاجه ،كزـ كل واحدك م كم تممل حاجة ،طكا جاي ال هار ه طجد الحملة اللال إح ا بػدطكاها إمةػارح
بػػإذف اهلل يػػةحاكه وتمػػالال ،كزـ كجػػد ازعػػالف وكزـ مػػع بمػػإ ك حمػػل إف اللػػال بػآؿ إمةػػارح بػػإذف اهلل يػػةحاكه وتمػػالى
إح ا عايلي ك تجيا كماف ،اللال اتصل وقاؿ طكا م ةرع ب داف مػن طر ػال ممػاكم ،واللػال اتصػل وقػاؿ طكػا ع ػدي طرا ػال
كثير يدوا اللال إك الا عايلي ه م ها لهآه الحمله ،جػلاكم اهلل يي ًػرا ،يػا جماعػة إح ػا عػايلين كصػرؼ كمػاف وعػايلين ك ػ

كماف ،وعاوزين كطلع كماف عشاف طم ا ت دـ ،عشاف ال رلف لما يمأل حياك األمػة هػال ه ال صػرك الح ي يػة لك ػا اهلل

يةحاكه وتمالى.
ال رلف فال حيات ا إيه؟
هػػم حرقػػالا كسػ ة فػػال السػػطالر ه ممػػل لهػػم مليػػالف كسػ ة فػػال الصػػدور بػػإذف اهلل يػػةحاكه وتمػػالى  ،ه شػػر ال ػػرلف فػػال
األرض ،ه ريػل ال ػػرلف لكػل مكػػاف علػى وجػه األرض ه طلّػع ح ّػاظ لك ػػا اهلل يح ُػػالا ك ػا اهلل ،عشػػاف األمػة ي
ت ػالـ مػرك ثاكيػة عشػاف األمػػه ي ماقػام ييػر بػإقرط  "..اقْ ػ َػرطْ " الملػ ٔ عشػاف كػده طوؿ كلمػة فػال ال ػرلف كلػه اقْ ػ َػرطْ..

طوؿ كلمػة كػػلؿ بيهػا جةريػػل اللػال هػػال ليػر كلمػة ه سػػمميها علػى بػػا الج ػة ..وليػػر كلمػة ه سػػممها علػى بػػا الج ػة
"اق ػرط وارت ػ ِ " صػػححه األلةػػاكال يم ػػال الةداي ػة إق ػرط ه سػػمميها قةػػل ماتػػديلال الج ػة كػػيف كلمػػة الةداي ػة ي كاكػػو كلمػػة
اكرت اء ،وكيف إف طوؿ ل

كػلؿ مػن ال ػرلف كػاف ك ايػة كرت ػاء األمػة كلهػا ،كػيف رب ػا بي ػالؿ طهػه اقػرؤوا ه هػال ه اللػال

هيرقيكم هال ه اللال هيلو كم ،عشاف كده يا إيالاكال طكػا عػايل طقػالؿ مػين اللػال هي صػر ال ػرلف ،ال ػرلف فػال حيات ػا إيػه؟
ال ػػرلف فػػال حيات ػػا اق م ػػا بيػػه  ..إيماك ػا بيػػه ..وث ػػا فيػػهِ ،ور ال ػػرلف مػػين اللػػال في ػػا حػػاف عل ػى ور ال ػػرلف مػػن بمػػد
رمضاف ل اية لالقو؟ مين في ا اللال مالعه يالو فال قياـ الليل؟ مالعك يػالو كػاـ مػره مػن بمػد رمضػاف؟ قػرط قػد
إيػػه مػػن بمػػد رمضػػاف؟ عشػػو مػػع ليػػا إيػػه مػػن بمػػد رمضػػاف؟ طكث ػر لي ػة طثػػر فيػػك إيػػه مػػن بمػػد رمضػػاف؟ ال ػػرلف يػػا
إيالاكال ،الريالؿ عليه الصالك والسالـ له ط عية كثيرك وعُيمة ويطيرك.
اللهم إكال عةدؾ وابن عةدؾ
ولكػػن عمػػري ماشػ و تػػآلل مػػن ال ةػػال عليػػه الصػػالك والسػػالـ فػػال عػػاء زي عػػاء ممػػين ،ال ةػػال عليػػه الصػػالك والسػػالـ
تآلَّل فيه تآلَل يم ال يةحاف اهلل ،الريالؿ عليه الصالك والسالـ بي الؿ لرب ا "اللهم إكال عةدؾ ،وابن عةدؾ ،وابن طم ػك
ت يل واحد ..طكا م يل كيف واحد بيمرغ رايه فال ال را وبي الؿ لحد طكا يدامك "طكا عةدؾ ،ابن عةػدؾ ،ابػن طم ػك
ه طكا عةد وابن عةد ه طكا عمري ماعرفو يير المةال ية ليك ،طكا عمري ماعرفو يير المةال يػة وك كشػي علػى حاجػة
يير المةال ية وابن عةدؾ طكا طذَؿ وطف َ ر ال ل ليك ،عايل إيه؟ طيػا ب طلػا إيػه؟ كاصػي ال بيػدؾ مػاض فػال حكمػك طكػا
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فال يدؾ ..طكا فال حكمك ..طكا تحو طمػرؾ ،طكػا يا ػع ألمػرؾ الشػرعال وطمػرؾ ال ػدري ،طكػا بإيػدؾ ..طيػا كػل ه ليػه
عاوز إيه؟ طييلك طييلك إيه؟ " طييلك بكل ايػم هػال لػك" بكػل إيػم هػال لػك يم ػال ليػك إكػو لالحػدؾ ك يحػ ألحػد
يػالاؾ ،يم ػػال إيػه؟ طيػا عػػايل إيػه؟ كػػيف واحػػد يػا جماعػة ..الالاحػد بػػيح كػػيف واحػد مايػػك فػػال طيػ ار الكمةػة وقاعػػد
يث يػػ ...وهلل المثػػل األعلػى واحػػد مايػػك فػػال هػػدوـ واحػػد وقاعػػد ي اليػػل إليػػه وي ػػالؿ لػػه بيتاليػػل إليػػك "طيػػيلك بكػػل
ايم هال لك يميو به ك سك ،طوعلم ه طح ًدا من يل ك ،طو طكلل ه فال ك ابػك طو ايػ يثر بػه فػال علػم ال يػا ع ػدؾ"

عايل إيه؟ ال رلف يار  ..ال رلف يار  ،طكا عايل ال رلف اللال لالجاء هية ى ربيع قلةال..

اللػال هػال مػػاء المطػر اللػال بي ػػلؿ هي ةػو الػلرع تػػاكال اللػال هي ةػو ازيمػػاف فػال قلةػال يػػار  ،يػار ال ػرلف اللػػال لػال يػػل
صدري هي َّالر صدري يار  ..يار ال ػرلف اللػال لالجػاء فػال حيػاتال هيحػل كػل مشػاكل حيػاتال يػار "طف تجمػل ال ػرلف

ربيػػع قلةػػال" مػػاء المطػػر اللػػال هي ػػلؿ ي ةػػو ازيمػػاف فػػال ال لػػا "وكػػالر صػػدري" هي ػػالر صػػدرؾ بازيمػػاف "وذهػػا همػػال
وجالء يمال وذها حلكال ويمال " صححه األلةاكال
ال ػرلف يػار اللػػال هيضػيَّع كػػل مشػاكل الػػدكيا واآيػرك فػػال حيػاتال يػار  ..حيػػاتال يػار ه ة ػى بػال مشػػاكل مػع ك ػػا

اهلل ،يػػا جماعػة  ..يػػا إيػػالاكال ال ػػرلف لػػال جػػاء فػػال حيات ػػا هيممػػل إيػػه؟ الريػػالؿ عليػػه الصػػالك والسػػالـ لمػػا ي ػػالؿ ال ػػرلف
يار ليه؟  ..ليه؟ ..يا جماعة ال رلف ه بيحل كل مشاكل حيات ا ..كل مشاكل حيات ا..
وجاله قلةك
كزـ المصحف ية ى فال إيدؾ َّ
وؿ م

يػ ة لكؼ وم ػين يػ ة وتالتػين ليػة ،وؿ يػ ة لكؼ وم ػين يػ ة وتالتػين مػ جم ذهػا بي ػآوا األمػة ..يم ػال

طةما مع فارؽ ال شةيه يم ال..ألكه كالـ اهلل وص ة مػن صػ ا اهلل ..وهلل المثػل األعلػال ،يػ ة لكؼ وم ػين يػ ة وتالتػين
ً
ك ل رب ا طعطاهم ل ا ،ي ة لكؼ وم ين ي ة وتالتين ص ة مع الملك يةحاكه وتمػالال ..مػين اللػال هي شػر في ػا ال ػرلف؟

ومػػين اللػػال هي صػػر في ػػا ال ػػرلف؟ ومػػين األوؿ اللػػال هي ػرط ال ػػرلف ويحػػاف علػػال ور ال ػػرلف؟ طكػػا عػػاوز كػػل واحػػد مػ كم
وكل واحدك م كم وطكا طولكم يشػالؼ هػال هيثةػو ور قػد إيػه كػل يػالـ بػإذف اهلل؟ طو هيثةػو قػد إيػه مػن ال ػرلف فػال قيػاـ
اليل طو فػال ال هػار كػل يػالـ بػإذف اهلل يػةحاكه وتمػالال ،ومػن طوؿ بمػد الحل ػة ي يةػدط ور ال ػرلف ،مػا ي ػا رش ال ػرلف،
ػدي وفػال قلةػال
كزـ يا جماعػة ،همػا لػال بصػالا لألمػة ل ػالا المصػاحف فػال إيػديها يػاع ها هي ػافالا ألف المصػحف فػال إي َّ
م

هي در يممل فيه حاجة ولكن لما شافالا األمة اللال فال إيدين ه إيه؟  ..واللال فػال إيػدين ه إيػه؟ وعي ػين ه علػى

إيه؟ ..واألمة كلها ب ةص زيه؟ ..ياع ها إك َمن رحم اهلل..
صػ علػى
ياع ها اي هاكالا بي ا ..ياع ها طلَّمالا لساكهم لمليار وربمما ة مسلم ..ياع ها يم ال طكا قلو لكم لما واحػد بَ َ
علَم ولة قامػو حػر مػابين الػدول ين؛ ألكهػا م ديػا ورمػالز ،ال ػرلف المُػيم يػا إيػالاكال يم ػال ليػة واحػدك بػ  ..ليػة
واحػدك تػػديل قلةػك تمػػال حياتػػك عشػاف كػػده اللػػال اك كسػالا بمػػد رمضػاف ليػػه؟ لػػال كػاف ليػة واحػػدك يلػو قلػػالبهم فػػال
رمضػػاف كػػاف يػػةحاف اهلل المُػػيم كػػاف عمػػره مػػا يػػا الطري ػ طب ػ ًدا ،لي ػة يم ػػال إب ػراهيم يليػػل فيلػػة

راعػػال الك يس ػة

ازكجليلية فال مصػر ر ػي الةروتاليػ اكو كيػروا جػالكر بروتسػ اك ال ..ر ػي الةروتاليػ اكو فػال مصػر طيػلم وع ػدي ك ةػه
ايَمع كَػ َ ر ِمن ال ِ
ِ ِ
ْجن فَػ َ الُالا إِكَّا َي ِم ْمَا قُػ ْرلكًا َع َجةًا" الجن ٔ
بسةا لية فال طوؿ يالرك الجن "قُ ْل طُوح َال إلَ َّال طَكَّهُ ْ َ َ ٌ َ
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يػا جماعػة  ..يػا جماعػة طوروبػا ػاعو بسػػةا عػدـ ف ػه ليػة لمػا عةػد الػرحمن ال ػػدؽ كػاف بي ػ ح طوروبػا لحػد مػا وصػػل
ل ركسا وما فال ممركػة بػالط الشػهداء ..الجػي كلػه رجػع ويػا ال الحػا  ..ليػه؟ ال ا ػد مػا لػال كػاف ع ػدكا تربيػة
على قالؿ اهلل "وما محمد إك ريالؿ قد يلو من قةله الريل طفإين ما طو ق ل إك لة م" لؿ عمراف ٗٗٔ
ماكاك

ه حصل فال ك

ال القيو طو قريا م ه كاف محمد ال اتح بي ح طوروبا من ال احية الثاكية يم ال قريا من

هآا ال القيو يم ال ووصل لحد روما وما محمد ال اتح ،يرجع الجي ثاكال وي رؾ هآه ال الحا  ..ليه؟ " َوَمػا ُم َح َّمػ ٌد
إَِّك َر ُي ٌ
و ِم ْن قَػ ْةلِ ِه ال َر ُي ُل طَفَِإ ْف َما َ ط َْو قُِ َل اكْػ َ لَْة ُ ْم َعلَ فى طَ ْع َ ابِ ُك ْم " لؿ عمراف ٗٗٔ
الؿ قَ ْد َيلَ ْ

لية واحدك ..طوروبا من شرقها ويربها اعو علي ا بسةا عدـ تربيػة المسػلمين علػى ليػه  ..فلسػطين ػاعو بسػةا
ييػػا ليػة لمػػا اليهػػال يلػػالا قريػة مػػن ال ػػرى وحرقالهػػا و بحػػالا فيهػػا واي صػػةالا ال سػػاء وق لػػالا المسػػلمين ..المسػػلمين

فلعػػالا ،طلمػػالا فػػال ازذاعػػا كلهػػا إلح الكػػا ،بحالكػػا ،حرقالكػػا ،عملػػالا في ػػا ..كاكػػو ال يجػة إف كػػل ال ػػرى ال لسػػطي يى
اترعةػػو ،وهربػػالا ويػػابالا ال ػػرى ومشػػالا ،واليهػػال يلػػالا فلسػػطين ومػػا ل ػػالش طي م اوم ػة بسػػةا ييػػا ف ػػه قػػالؿ اهلل
"وإِذَاجاءهم طَمر ِمػن ْاألَمػ ِن طَ ِو الْ َ ػال ِ
ؼ طَذَاعُالابِػه إذا جػاءهم طمػر مػن األمػن طوال ػالؼ طذاعػالا بػه يم ػال الم ػروض حاجػة
َ َ َُ ْ ٌْ َ ْ
ْ
ِ
زي ي ك تآاع "ولَال ر َوه إِلَى َّ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ػل اللَّ ِػه َعلَ ْػي ُك ْم
ين يَ ْسػَػ ْةِطُالكَهُ ِمػ ْػ ُه ْم َولَ ْػالَك فَ ْ
َْ َ ُ
الر ُيالؿ َوإلَ فى طُولال ْاأل َْم ِر م ْػ ُه ْم لَ َمل َمػهُ الػآ َ
ضُ
َوَر ْح َم ُهُ َكتَّػةَػ ْم ُ ُم ا َّ
لش ْيطَا َف إَِّك قَلِ ًيال " ال ساء ٖٛ
ه الؿ لرب ا إيه؟
إيػالاكال فػال اهلل يم ػال إح ػػا ككػلاؿ بػإذف اهلل يػةحاكه وتمػػالى يم ػال ب حػرض األمػة علػى كصػرك ال ػرلف ،ب حػرض" َو َحػػر ِ
ض
ِِ
ين" ال ساء ٗ ٛيم ال إيه حرض؟ الحرض هال الهالؾ ،يم ال ه هلك لال ما قم  ،ه هلك لػال مػا ف ػ  ،ه ابػل
ال ُْم ِْم َ
وحػ ػرؽ
رب ػػا ك ػػالؿ لرب ػػا إي ػػه؟ رب ػػا هي ػػالؿ ل ػػك ف ػػال عيشػ ػ ك وإك ػػو ع ػػاي
ػػاعو فلس ػػطين ،واي ص ػػةو مس ػػلما ُ ،
المصػػحف ،و ُشػ م ال ةػػال عليػػه الصػػالك والسػػالـ ،والم ك ػرا ملػػو الشػػالارع ،إكػػو كػػاف ر ؾ إيػػه؟ بمػػد ماك اب ػػا ُح ػرؽ،

وريالل ا ُش م ،وطر ا اح ُلو ،وكساؤكا اي صةو ،وم ديات ا اك هكو..إيه الر اللال الم روض كر بيه؟
حملة كصرك ال رلف

إيالاكال فال اهلل ككلاؿ مع حملة كصرك ال رلف بإذف اهلل يةحاكه وتمالال طكا ه رككم لالقو مع فاصػل زف إيػه زف إح ػا
ه جيا لكم لالقو و ي هدية ل ػ تير جالكل وطمثاله وكل ال اس اللال فال المالم اللال بيكرهالا ال رلف ،إح ا جايةين لكػم
هديػة مصػػاحف فػػال الصػػدور ألط ػػاؿ صػ ين يػػالص ح ُػػالا ال ػػرلف بطري ػػة كػػالر الةيػػاف اللػػال إح ػػا ب ػػدعالا ل شػػرها فػػال
الدكيا كلها بإذف اهلل يةحاكه وتمالال ،وه شالؼ لالقو ط ل طربػع يػ ين وكصػف طو يمػ
ي حافُة و ي ب را من ال رلف من طوله وليره وبال جاليد وباألحكاـ كالـ إح ا ماكمرف
طكا ما اعرف

يػ ين طو ط لػة عشػر يػ ين
كممله ..

إكال طكا طتكلم بهآه الطري ة اللال إك م ه شالفالها لالقو بإذف اهلل يةحاكه وتمالال ،يم ال إذا ك ػ م حػرق م

المصػػحف يػػا طيهػػا الك ػػار ..احرقػػالا ب ػى المصػػحف مػػن هػػآه الصػػدور ..تمػػالالا شػػالفالا ب ػى ه مملػالا إيػػه لهػػآه األبطػػاؿ
اللال إك م حرق الا كس ة من المصحف ولكن ه حرؽ قلةكم بػيهم ..وإف شػاء اهلل طط ػاؿ طمػة محمػد كلهػا هية ػالا كسػ
وارتق ( )2مه سلسلت افتح لي قلبك
حملت اقرأ
ِ
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مػػن هػػِكء بػػإذف اهلل ،لمػػا ك ػػالـ وكش ػ ل وكػػل واحػػد م ػػا كزـ يممػػل حاج ػة وية ػى لػػه ور بػػإذف اهلل فػػال هػػآه الحملػػه
ك ػػرككم فػػال فاصػػل قصػػير إف شػػاء اهلل مػػن طجػػل ترتيػػا المكػػاف مػػن طجػػل مجػالء هػػِكء األبطػاؿ بػػإذف اهلل وجػلاكم اهلل
ييرا يار
ً

ويالماعلى عةا ه الآين اصط ى ثم طما بم ػد..
السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته .الحمد هلل وك ى وصال ًك
ً
األبطاؿ الص ار ح ُة ك ا اهلل

طكا اللال ه ّدـ الةركامر ،أل إح ا مماكا طبطاؿ ص ار وب ضل اهلل يم ال

المرك ي ب ى م
إيالاكال فال اهلل ،يم ال طكا ّ
ممكػػن الل ػال بػ َّػره كػػاف ك س ػ ا إكػػه ية ػػالا مالجػػال ين لكػػن المسػػاحة يم ػػال إيػػه علشػػاف الكػػاميرا ب ضػػل اهلل ووراهػػم يمسػػة
لكؼ ط ػػل وط لػػة بيح ُػػالا ال ػػرلف ب ضػػل ومّػػة اهلل يػػةحاكه وتمػػالى ،فػػال قريػػة واحػػدك ،فػػال مكػػاف واحػػد! مػاب كلم

لسه ب كلم عن قرية واحدك.
على طربمة لكؼ قرية ب الع مصر ،إح ا ّ
ييرا الّلال رب ا ك ع بيه فال طمريكا وفػال الحػرمين الشػري ين وفػال قريػة "عػر
مماكا فضيلة الشي عصاـ ياليف جلاه اهلل ً
الرمل" اللّال طصةحو لالقو "عر ال رلف" ب ضل اهلل ،وفال ح ػ لكؼ األط ػاؿ لل ػرلف ب ضػل ومّػة اهلل فػال عػر
ّ
ال رلف وفال ييرها ب ضل ومّة اهلل يةحاكه وتمالى.

يم ػال إح ػا ب طلػػا مػن كػػل واحػد عػايل يحػػرؽ المصػحف إف هػػال يػر علػػى هػِكء ،ويػا جماعػػة مػافي ك ػػا علػى وجػػه
األرض ،على وجػه األرض كلهػا مح ػالظ وحػد حافُػه زي مػا هػِكء األط ػاؿ حػافُين ك ػا رب ػا ،طعُػم علمػاء الطػا
اللػػال فػػال الػػدكيا كلهػػا مػ
األرض م ػ

حػػافُين َمراجػػع الطػػا زي مػػا وؿ حػػافُين ك ػػا رب ػػا ،طعُػػم علمػػاء الكيميػػاء علػػى وجػػه

حػػافُين َمراجػػع الكيميػػاء زي مػػا وؿ حػػافُين ك ػػا رب ػػا ،طعُػػم علمػػاء فػػال طي علػػم فػػال الػػدكيا م ػ

حػػافطين ك ػػا هػػآا الملػػم ،وك طعُػػم وك طكةػػر قساويػػة وك طكةػػر طحةػػار ورهةػػاف فػػال ال ػالراك وازكجيػػل حػػافُين ال ػالراك
وازكجيل زي ما هِكء األط اؿ حافُين ك ا رب ا بالحرؼ ،عشاف كده يا إيالاكال إح ػا ب ػ ّدـ لكػم ثمػرك طري ػة ح ػ

ال رلف بإذف اهلل يةحاكه وتمالى وثمرك كشر تح يُا ال رلف بيي طري ة كاكو فال كل مكاف فال ال ّدكيا ،علشػاف كلكػم
تة الا عايلين وك كم ية الا كده بإذف اهلل يةحاكه وتمالى ،الكل يدعال إف طط اؿ المسلمين ية الا كده .

يم ال مماكا فضيلة الشي عصاـ ياليف ،رب ا يةارؾ فال حضرتك وي ع بحضرتك يا ر .
الشي المح

مما تُّالف.
ييرا ّ
ربّ ا يجمل ا ً

الشي حازـ كم ط ل بيح

مع حضرتك ال رلف؟

وجل وم ه وكرمه يم ال فيه يمسة لكؼ ط ل .
ب ضل اهلل ّ
عل ّ

الشي المح ّ
الشي حازـ يمسة لكؼ فال كل مكاف وكّ فال ال رية؟
الشي المح ّ ك ،فال قرية عر ال رلف و"ق ِاليس ا"،مدي ة "قاليس ا" ال ال ك ةمها .
الشي حازـ فال مدي ة "قاليس ا" يمسة لكؼ ط ل ب ضل ومّة اهلل!

الشي المح ّ

فال عر ال رلف ألف لي

وارتق ( )2مه سلسلت افتح لي قلبك
حملت اقرأ
ِ
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عل وجل.
ازيالمال ب ضل اهلل ّ

ييرا.
الشي حازـ ما شاء اهلل ،جلاكم اهلل ً
وجل.
ب ضل اهلل ّ
عل ّ

الشي المح ّ
الشي حازـ يم ال ع د حضرتك ُح ّ اظ لك ا اهلل ،طص ر حاف وحافُة لك ا اهلل كم ي ة؟
وكص "بسملة" ب ح
يم ال ع دي ي ين ّ

الشي المح ّ
الشي حازـ طيا اللال ي مالا؟

من الة رك

اللال ي مالا ال رلف ع دكا ٓٓٓٔ حاف لل راف الكريم.

الشي المح ّ
الشي حازـ طص ر ح ّد فيهم كم ي ة؟

فيه ثماف ي الا ب ضل اهلل.

الشي المح ّ
قالك إك باهلل ،طيّا ربّ ا يةارؾ فال حضرتك ..
الشي حازـ ثماف ي الا  ،ما شاء اهلل وك ّ

الشػػي المح ّ ػ

ػل إف طط ال ػػا ي مػػالف ال ػػرلف ،وهػػم طب ػػاء يم ػ
ع ػػدكا ب ضػػل اهلل عػ ّػل وجػ ّ

مرك طيػرى ،يمػ
وكصف،كما كرى فال طط ال ا الآين كاكالا مم ا وكريد طف كس ضي هم ّ

ي ػ ين طو طربػػع ي ػ الا

يػ الا ي مػالا ال ػرلف بال جاليػد

واألحكاـ والّالوك ،وعشر ي الا  ،اآف مم ا ثالثة طط اؿ عشر ي الا ي مالا ال رلف ح ًُا ،وهآا هال الةركامر..
الشي حازـ ماشاء اهلل ،عشر ي ين؟ اهلل طكةر!!

الشػػي المح ػ

طه ،عشػػر ي ػ ين ،يم ػػال طي ط ػػل يػػديل مم ػػا ار ال ػػرلف ب ضػػل اهلل يم ػػال مػػن عشػػر يػ ين إلػػى إث ػػى

عاما ي م ال رلف .
عشر ً
الشي حازـ وهال ع ُده عشر ي ين طو إث ا عشرك ي ة .
الشي المح ّ طو إث ا عشرك ي ة قةل يالؿ المرحلة ازعدا يّة .
الص ار؟
وطمه بيلةسالا تا الكرامة! ه ممل إيه ب ى مع هِكء األبطاؿ ّ
الشي حازـ وطباله ّ
الشػػي المح ّ ػ يم ػػال طكػػا ط عػػال كػػل المسػػلمين إلػػى طف ي ػػآروا طوك هػػم لِلّػػه وطف يماهػػدوا اهلل طف يربّػػالا طب ػػاءهم علػػى
الرباكيػة طو كمػا قلػو فضػيل ك
ال رلف وطف ي ربّالا هم على ال رلف ،والطري ة يػهلة بسػيطة ،طري ػة كػالر الةيػاف طو طري ػة ّ
طي طري ػػة تالصػػل إلػػى تملّػػم ال ػػرلف الك ػريم بييػػهل وطيسػػر طيػػلال  ،اب ػػك ي ػ م ال ػػرلف فػػال ثػػالث شػػهالر بالّجاليػػد

واألحكاـ ،إكو وكل المسلمين ل ا بركامر فال شهرين ،واألميّين كآلك فال ي ة شهالر ح ى يير ال اط ين
قاؿ الشي حازـ ماشاء اهلل

الشي المح من يير المسلمين ،طو المسلمين يير الّاط ين باللّ ة المربيّة
قاؿ الشي حازـ ماشاء اهلل،
الشي المح

طما طوك كا فال ار ال رلف في مالف ال رلف فال ي ة وكص .

الشي حازـ عايلين كشالؼ الثمرك ب ى يا شي عصاـ .
طيّا ،مع بركامر جميل مع م ّدمة الةركامر

الشي المح ّ
ضلالا.
ومال وتس يم وهدية ،ات ّ
الشي حازـ حةيةة قلةال" ..الطّ لة ..الطّ لة مين؟ مريم ،ات ّ
ضلال يا مريم إكو ّ
وارتق ( )2مه سلسلت افتح لي قلبك
حملت اقرأ
ِ
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ص ار لك هم ح ً ا كةار

الصػ ار" مم ػػا اليػػالـ مجمالعػػة مػػن طصػػدقاء الةركػػامر
الطّ لػػة م ّدمػػة الةركػػامر طهػ ًػال بكػػم ومرحةًػا مػػع بركػػامجكم "طحػػالـ ّ
يجممهم حلم كةير ،إكّهم صػ ار لكػّهم ح ػا كةػارّ ،طمػا حلمهػم ،لػة

تػا وحلّػة الكرامػة ،إكّهػا حلّػة وتػا طك َػرـ اهلل بهػا

وياص ه ،طتملمالف َمن هم؟ إكّهم طصحا ال رلف ..عن طبػال هريػرك عػن ال ةػال صػلى اهلل عليػه ويػلم قػاؿ " يجػالء
طهله
ّ
ال رلف يالـ ال يامة في الؿ :يا ر حله  ،فيلة تػا الكرامػة ثػم ي ػالؿ يػا ر ِز ْ ه  ،فيلػة حلػة الكرامػة  ،ثػم ي ػالؿ
يا ر ارض ع ه فير ى ع ه ،في اؿ له اقرط وارؽ ويلا بكل لية حس ة  " .حس ه األلةاكال

وقػػد حػػاف مالعػػد يػػِاؿ الحل ػػة الم ُػػر ل ػ ملّم م ػػه كل ػػا ،طعلا ػػال األط ػػاؿ ،مػػاذا فملػ م وقػ ّدم م مػػن طجػػل تح يػ هػػآا
الحلػػم؟ إحػػدى الط ػػال تجيػػا ّطمػػا طكػػا ،فػػيعلم طف اهلل قػػاؿ لَػ ْػن تَػَػػالُالا الْةِػ َّػر َحَّػ فػى تُػ ْ ِ ُػػالا ِم َّمػػا تُ ِحةَػػال َف َوَمػػا تُػ ْ ِ ُػػالا ِمػ ْػن
ٍ
ِِ ِ
طيصػػص يػػاعة طح ػ فيهػػا
يم" لؿ عم ػراف ٕ ٜطك ػا طحػػا اللمػػا ج ػ ًدا ،ف ةػػل طف طلمػػا يالميًػاّ ،
َشػ ْػالء فَػِإ َّف اللَّػػهَ بػػه َعل ػ ٌ
سػر ليػةً طو
ال رلف وطتداريه وإذا اك هيو من ِور ي قةل اك هاء الساعة ،طحضر ك ابًا مػن ك ػا ال سػير السػهلة ،ف ّ

لي ػين مػػن ك ػػا اهلل وك طتػػرؾ هػآه السػاعة طبػ ًدا م ػػآ يمػ
ال رلف .

يػ الا  ،وإكػػال طرجػػال اهلل طف ي ةّػل م ػال ويجمل ػػال مػػن طهػػل

بسم اهلل ما شاء اهلل ..قاللالا بسم اهلل ما شاء اهلل

الشي المح ّ
األط اؿ بسم اهلل ما شاء اهلل

ط لػػة ثاكيػػة تجيػػا طمػػا طكػػا فػػيعلم طف جةريػػل كػػاف يمػػرض ال ػػرلف علػػى ال ةػػال صػلّى اهلل عليػػه ويػلّم وكػػاف ال ةػػال يمػػرض
ال رلف على جةريل ،فملمو على مصاحةة طهل ال ػرلف ،فيالميًػا طل ػال طكػا وصػدي ال فػال ار ال ػرلف بمػد صػالك المصػر،
يالمػا بمػد يػالـ واج ماع ػا علػى ال ػرلف وكلّمػا
طقرط عليها ال ػرلف وت ػرط عل ّػال ال ػرلف ،وكػم تػل ا يػما ت ا وكػم يػل ا حةّ ػا ً

اف رق ا طوصي ا بمض ا الةمإ بال رلف واكي مساؾ به ،ألكه كالـ رب ا المليل الرحيم.

ط لة ثالثة ت ح ّدث ّطما طكا فال طترؾ ال رلف طب ًدا ،طرتّلػه وطكػا فػال يػيري إلػى المدريػة ،ح ػى طكػال ك طشػمر بطػالؿ الطّريػ
وك ب مةه ،بل طشمر طكػال وصػلو يػر ًيما ،وك طشػةع مػن كػالـ ال ّػرحمن وك مػن صػاحةال ال ػرلف ،وإكػال ط عػال اهلل تمػالى طف
وياص ه فال زمن ال ربة ،يالـ ك ظل إك ظلّه.
يجمل ال من طهله
ّ
ما شاء اهلل ،بسم اهلل ما شاء اهلل.

الشي حازـ والمح ّ
الط لة الم ّدمة عليلي الط ل بمد طف تملّمو فضل ال رلف ،كدعالؾ لاليػ لا ك فػال علمػه والةحػ .عػن ك ػالزه ،وكهػدي
شػم مػن الػرؤوس ،يشػ د الحػر
السػالرتاف الل ػاف تُ ُِػالف صػاحةهما يػالـ ال يامػة ،يػالـ تػدكال ال ّ
لك يِاؿ الحل ة ماهمػا ّ
ويكثر المرؽ؟ تجيا باقال األط اؿ يالرتا الة رك ولؿ عمراف.
تمال كػا فػال
تكمل عليػلي الط ػل ،إف الةركػامر ي ػر بػيف فػال ّطمػة محمػد صػلى اهلل عليػه ويػلّم ،مػن هػم مػثلكم ،وكمػا ّ

ي اـ الحل ة ،ك ّدـ هديّة لضيالف ا األط اؿ لةلالغ حلمهم ..عةػد اهلل بػن مسػمال ر ػال اهلل ع ػه اف ال ةػال صػلى اهلل عليػه

ويلم قاؿ "من قرط حرفًا من ال رلف فلػه حسػ ة والحسػ ة بمشػر طمثالهػا ك طقػالؿ "الػم" حػرؼ ولكػن طلػف حػرؼ ،وكـ
حرؼ ،وميم حرؼ" صححه األلةاكال ومع ططيا ال مّيا لضيالف ا األطهار بةلالغ حلمهم.
الشي حازـ ماشاء اهلل ..ما شاء اهلل
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بسم اهلل ماشاء اهلل ثم ي اللها األط اؿ بمده.

الشي المح ّ
الشي حازـ طيا عايلين حد ي را فال المصحف ربّ ا يةارؾ فال حضرتك.
طوك ي وطحةابال ،يم ال طي ط لة ت رط .

الشي المح ّ
الشي حازـ طيا ك ار ،مين طص ر واحدك فيهم؟

الشػػي المح ّ ػ

لسػػة
طصػ ر واحػػدك ؟ تجيػػا إحػػداهن طكػػا ..إكػػو ؟ إيػػمك إيػػه؟ مهػا ..ع ػػدؾ كػاـ يػ ة يػػا مهػا؟ طكػػا ّ

ايلة ي ة طولى ،طيّا مها فال ي ة طولى ..

لسة ما يل ي ة طولى  .الشي حازـ لسة ما يل ي ة طولى؟
الشي المح
ّ
ِِ
ِ َّ
و َّ
الس ِكيَةَ َعلَْي ِه ْم َوطَثَابَػ ُه ْم
الش َج َركِ فَػ َملِ َم َما فِال قُػلُالبِ ِه ْم فَيَكْػ َل َؿ َّ
ين إِ ْذ يػُةَايِمُالكَ َ
ك تَ ْح َ
وت رط "لََ ْد َر َال اللهُ َع ِن ال ُْم ِْم َ
فَػ ْحا قَ ِريةا" ال ح  ٔٛبارؾ اهلل ِ
فيك ،ماشاء اهلل!
ً ً
المح ّ "ف ًحا قريةًا" حكمها إيه يا طوك ي؟ تجيا ال يا بصال واحد إي اء.
المح ّ

الدليل ،ما الدليل؟ ت رط ال يا بصال واحد
الرابِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػع ا ِز ْي َ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ ِع ْػ ػ ػ ػ ػ َد الْ َ ا ِ ػ ػ ػ ػ ِػل
َو َّ
فِ ػ ػ ػ ػ ػال َيػ ػ ػ ْم َسػ ػ ػ ػ ٍة ِمػ ػ ػ ػ ػ ْن بَػ ػ ػ ػ ػ ػ ْم ِد َع ْش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍر
ِ
ص قَ ْد َي َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ص ْ
ف ذَا ثَػَا َك ْم َجا َ َش ْ ٌ

ِ
ِ ِ
ا لِ ْل َ ػ ػ ػ ػا ِ ػ ػ ِل
مػ ػ ػ َػن ُ
الح ػ ُػروؼ َواج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
رْملَهػا فِال كِل ِْم َه َآا الةػ ْي ِ
َّم ْ ُػ َهػا
ػو قَػد َّ
َُ
َ
ِ
ُ ْـ طَيةػ ػ ػًا ِز ْ فِػ ػ ػ ػ ػال تُػ ً ى َ ػ ػ ػ ػ ػ ْع ظَال َمػػا

ضلال يا كسمة ،اف حال المصحف .
طيا ،ت رط اب ا كسمة ،ات ّ
ِ
عاهدوا اهلل على كصرك ال رلف
وهال الةشػرى لكػم طيهػا المشػاهدوف" ،ل ػد ر ػال اهلل عػن المػِم ين" وطحػا طف يماهػد المشػاهدوف اآف ربهػم علػى طف
جميمػا طيّهػا المشػاهدوف ،عاهػدكا اهلل علػى كصػرك ال ػرلف
ي صروا ين ربهم ،قاللالا عاهدكا اهلل على كصرك ال ػرلف ،قاللػالا ً
وتملّمه وتمليمه ،وكشره فال المػالمين واهلل المسػ ماف ..واهلل علػى كػل ش ٍ
ػالء قػدير ،وهػال كمػم المػاللى وكمػم ال صػير ،هػآا
ِِ
ِ َّ
ين" اآف هال الةشرى لكم ..
عهدكا "لََ ْد َر َال اللهُ َع ِن ال ُْم ِْم َ

السػ َػم َاوا ِ َو ْاأل َْر ِ
ض
ػالر َّ
ط ل ػى كسػػمة ت ضػػلال اقر ػال بسػم اهلل ..ك ػ ح المصػػحف علػػى طي مال ػػع ..كسػمة ت ػرط " اللَّػػهُ كػُ ُ
مثَل كُالِرهِ َك ِم ْش َكاكٍ فِيها ِمصةاح ۖ ال ِْمصةاح فِال ُزج ٍ
ي يُالقَ ُد " ال الر ٖ٘ الشي يسيؿ
ا ُر ٌّ
َ َْ ٌ
اجةُ َكيَكػَّ َها َك ْالَك ٌ
اجة ۖ ال َل َج َ
َ َ
َْ ُ
َ ُ
ي يُالقَ ُد" ما حكمها؟ الة ا
" ُر ٌّ

إ ياـ ب ة ،الشي

والث ِ
و
اـ بِسػ ػ ػ ػ ػِ ٍَّة طَتَ ْ
َّاف إْ ْ يَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
َ
ِ
ِ
لكَّػ ػ ػ ػ ػها قِس ِ
ماف ِق ْس ٌم طُ ْ ي َما
َ ْ
ِ
لم ػ ٍة فَ ػ ػ ػ ػ ػال
إكَّ إذَا َكػ ػ ػ ػ ػ ػا َف بِك ْ

وما الدليل ؟ الة ا

و
فال يَػ ْرَملُال َف ِع ْ َد ُه ْم قَ ْد ثَػةَ ْ
فِيػ ػ ػ ِه بِ ُْ ػ ػ ػ ٍة بيَِ ْم ػ ػ ػ ػ ُال عُ ِلم ػ ػ ػ ػ ػ ػًا
ِ
ص ْػال ٍ
ِ
اف تَالَ
تُ ْدي ػ ػ ْم َك ُدكْػيَا ثُ َّم َ

ِ
ٍ
ٍ
ٍِ
ٍ
ٍ
ِ
الر َعلَ فى
ار كُ ٌ
س ْسهُ كَ ٌ
كسمة تكمل قراءك " يُالقَ ُد م ْن َش َج َرك ُمةَ َارَكة َزيْػ ُالكَة َك َش ْرقيَّة َوَك يَ ْربِيَّة يَ َكا ُ َزيْػ ُػ َها يُضالءُ َولَ ْال لَ ْم تَ ْم َ
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ٍ ِ
ِ
اؿ لِل ِ
يم" ال الر ٖ٘
ض ِر ُ اللَّهُ ْاأل َْمثَ َ
شاءُ َويَ ْ
كُالٍر يَػ ْه ِدي اللَّهُ لُِالِرهِ َم ْن يَ َ
َّاس َواللَّهُ ب ُكل َش ْالء َعل ٌ
الشي حازـ ما شاء اهلل .
ٍ ِ
ِ
يم " ما حكمها؟ الة ا ازظهار حل ى ..الشي وما الدليل؟ الة ا
الشي " ب ُكل َش ْالء َعل ٌ
فاْأل ََّو ُؿ اْ ِزظْهار قَ ػ ػةل طَحر ِ
ؼ
َ ُ ْ َ ُْ
َه ْمػ ػ ػ ُل فَػ َهاءٌ ثػُ ػ ْم َع ْي ٌن َح ػ ػ ػاءٌ
الشي المح

ي هم من يم

و فَػ ْل ػم ِر ِ
لِلْح ْل ِ ِي ٍ
ؼ
و ُرتػةَ ْ َ ْ
َ
ُم ْه َملَ ػ ػاف ثُػ ػ ػ َّم يَْيػ ػ ػ ٌن َيػ ػ ػ ػ ػاءُ

إلى يو ي الا .

الشي حازـ كم ي ة يا مها؟
مها يةع ي ين.
الشي المح

ِ
طكو لم تديلال المدرية يا مها ية ى يو ي الا .

الشي حازـ هال ك تمرؼ كم عمرها
الشي المح

يو ي الا لم تديل المدرية بمد.

الشي حازـ وكسمة يو ي الا ما شاء اهلل .
الشي المح

هل ت ر ال ل ا لية؟

الشي حازـ ما زاؿ لدي ا ط لة واحدك يا شي عصاـ ،فيه واحدك حافُة ال رلف كله؟
الشي المح

كممَ ..مال حافُة ال رلف كله .

الشي حازـ حافُة ال رلف كله يا مال؟ كله؟ ع دؾ كاـ ي ة؟
مال عشر ي الا
الشي حازـ عشر ي الا وحافُة ك ا اهلل كله! طا عايلين كم ح ها ب ى يا شي عصاـ ،حضرتك اييلها يا شي
الشي المح طيا قاللال يا مال " الْحم ُد لِلَّ ِه الَّ ِآي طَكْػل َؿ َعلَ فى َعة ِدهِ ال ِ
ْكَا َ َولَ ْم يَ ْج َم ْل لَهُ ِع َال ًجا ۜ " الكهف ٔ
ْ
َ
َْ
مال "طعالذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َِّ ِ َّ ِ
ِِ
ين
" ال َ
ػل لَػهُ ع َال ًجػا * قَػي ًمػا ليُػ ْػآ َر بَي ً
ْيػا َشػدي ًدا م ْػن لَ ُدكْػهُ َويػُةَش َػر ال ُْم ْػِم َ
ْح ْم ُد لله الآي طَكْػ َل َؿ َعلَ فى َع ْةده الْكَا َ َولَ ْػم يَ ْج َم ْ
َّ ِ
ِِ
الصالِ َحا ِ ط َّ
ين فِ ِيه طَبَ ًدا" الكهفٔ ٖ
ين يَػ ْم َملُال َف َّ
َف لَ ُه ْم ط ْ
سًا َ َماكث َ
الآ َ
َج ًرا َح َ
ِ
َي َرى"
الشي المح ية ى تس يم اقر ال من " ُي ْة َحا َف الَّآي ط ْ
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ْصى الَّ ِآي بَ َارْكَا َح ْاللَهُ " ازيراء ٔ
تس يم " ُي ْة َحا َف الَّآي ط ْ
ْح َر ِاـ إِلَى ال َْم ْسجد ْاألَق َ
َي َر فى بِ َم ْةده لَْي ًال م َن ال َْم ْسجد ال َ
الشي المح ب ا ال ال لم ت رط ..اقر ال يالرك ازيالص
ِ
َح ٌد" ازيالصٔ ٗ
َح ٌد َ اللَّهُ َّ
الص َم ُد َ لَ ْم يَل ْد َولَ ْم يُاللَ ْد َ َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُك ُ ًالا ط َ
الة و "قُ ْل ُه َال اللَّهُ ط ً
الشي حازـ رب ا يةارؾ فال حضرتك يار طكا م قا ر طت يل لال طكا مكاكك وهِكء هم الثمرك هيب ى فرحاف ط إيه؟
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رب ا يةارؾ فال حضرتك ويكرمك يار ..
رب ا يةارؾ فيك.

الشي المح

الشي حازـ كما عملو لدين اهلل تمالى وي َّ ر حياتك لح ك ا اهلل يةحاكه وتمالى رب ا يةارؾ فال حضرتك .
ييرا
إيالاكال فال اهلل جلاكم اهلل ً

وكحن اآف كجد مرك طيرى باذف اهلل تسةحاكه وتمالى ،كحن كُريد ماليين ال سػ مػن هػِكء األط ػاؿ بػإذف اهلل يػةحاكه

وتمػػالى ،وكريػػد إذا كػػاكالا هػػم قػػد طحرقػػالا مصػػح ً ا فػال السػػطالر فسػػالؼ كجمػػل ماليػػين المصػػاحف فػال الصػػدور بػإذف اهلل
يةحاكه وتمالى..

كالصل المصحف لكل المالم
كزـ َّ

كُريػػد طف ك مػػل حمػػال كثيػػرك مػػن طجػػل كشػػر ال ػػرلف ف ػال ال ػدكيا كلهػػا وكشػػر تح ػػي ال ػػرلف ف ػال الػػدكيا كلهػػا ،وتالصػػيل
المصحف لكل المالم ،لكل ال اس المسلمين ويير المسلمين بإذف اهلل يةحاكه وتمالى .

بػػدطكا حملػػة كصػػرك ال ػػرلف ر ًا علػػى حػػرؽ المصػػحف بػإذف اهلل وقػػد قل ػػا َمػن لديػػه مدريػػة ياصػػة ي صػػل وكحػػن كػػديل
طري ة ح

ال رلف ع دهَ ،من لديػه شػ ة ي ةػرع بهػاَ ،مػن لديػه طرض فلي مػل كمػا فمػل كػل األي يػاء مػن طصػحا ريػالؿ

اهلل صلى اهلل عليه ويلم إكهم عملالا وق ػػف هلل قطمة طرض  ،بيو  ،ش ة ألجل طف يصةح ار قرلف بإذف اهلل.
طي ولة يار مصر مح اجة حد يروح يدر اللال فيها على طري ة كالر الةياف مالجال بإذف اهلل .

دربهم
طي واحدك طو واحد هيجيا تالتين ارس طو ارية فال طى بلد تالتين على األقل يم ال إف شاء اهلل يم ال ه ّ
طةما بدوف طي م ابل طة ًما ،زف هآا كله بدوف م ابل إف شاء اهلل .
بإذف اهلل بال طجر ً

ه دربهم ح ى يصةحالا م ارك فال الةلد ب اع هم إف شاء اهلل ،طي حد عػايل ي ػ ح طري ػة ،عػايل ي ػ ح ار ح ػ قػرلف فػال

بلده ومح ا إف إح ا كمرفػه ،ي ػ ح ازاى وي ػرش المكػاف إزاى ويػدر اللػال فيػه إزاى ،إف شػاء اهلل بػإذف اهلل إح ػا ممػاه
بإذف اهلل يةحاكه وتمالى .

وماحدش ي الؿ طكا فال ال رية ب اع ال فيه ار ،فيه قرية واحدك فيها يمسة وطربمػين ار وك تػلاؿ تسػ حمل طكثػر وتّ ِسػع
طكثر إف شاء اهلل .

كريد طف ك شر هآه الطري ة فال كل بلد ،وفال كل شارع ،وفال كل قرية ،وفال كل مركل بإذف اهلل يةحاكه وتمالى .

طي حػػد ك ي ػ كلم المربيػػة ف ػال طي ولػػة طيػػرى ويريػػد طف ي ػ ملم وطف ي ػرط ال ػػرلف كمػػا طُكػػلؿ إف شػػاء اهلل تمػػالى كػػل هػػآا
ضا ال رلف إف شاء اهلل بإذف اهلل .
مالجال  ..كُريد طف كح طوك كا ال رلف ،كُريد طف كح َ كحن طي ً
يم ال َمن يريد طف يمرؼ طقر ار قرلف له بحي .طف يآها ليح فيها ،طو تآها ل ح َ فيها من الكةػار ي صػل إف
شاء اهلل باذف اهلل .

وإف شاء اهلل بإذف اهلل رب ا ي صر ي ه ويمل طولياءه وييذف لك ابه طف يسال .
وريال ا فال الحياك طف تكالف كلمة اهلل هال المليا فالؽ كل كلمة ،وفالؽ كل شرع ،وفالؽ كل حكم ،وفالؽ كل ين .
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األرقاـ مرك طيرى ال ال يمكن اكتصاؿ عليها إف شاء اهلل لل الاصل مع حملة اقرط وارت ى
"ٕ"ٕٓٔٔٙٚٚٚٙ

"ٕ"ٕٓٔٔٙٛٛٛٙ

"ٕ" ٕٜٜٜٓٔٔٙٙ

ورقػػم ال ةػػرع لجمميػػة ريػػمية لمػػن يريػػد طف ي ةػػرع بالمػػاؿ مةاشػػرك مك ػػال ع ػػدكم إف شػػاء اهلل ب ػػك مصػػر حسػػا رقػػم
 ٕٓٛ/ٔ/ٔٔ٘ٓٛٚإف شاء اهلل بإذف اهلل .
رب ػػا يثة ػ كم إيػػالاكال ورب ػػا ي صػػر ب ػػا ي ػػه ..الحملػػة مالجػػال ك اآف علػػى ال ػػو وم شػػرك ف ػال ازك ركػػو مػػن يػػالؿ مالقػػع
 way2allahطو الطري إلى اهلل بإذف اهلل ،ومالقع طهل اهلل ال اص بالطري ة ال الراكية ،ومالقع كالر اهلل بػإذف اهلل قريةًػا
يم ى على مالقع الطري إلى اهلل
ممػػا يػػا شػػي عصػػاـ وكرفػػع طك ػػا ..اللهػػم اكصػػر ي ػػك وطعػػل طوليػػاءؾ ،اللهػػم اي ػ ممل ا وك تس ػ ةدل ا ،اللهػػم
كػػدعال ً
اي دم ا ل صرك ي ك فال األرض ،اللهم اي دم ا ل صرك ال رلف فال األرض ،اللهػم ارزق ػا ح ػ ال ػرلف فػال صػدوركا
ذكارين لك َّ
قالامين لك َّ
شكارين ،برحم ك يا طرحم الراحمين..
صالامين لك َّ
يار المالمين ،ر اجمل ا لك َّ

طقػػالؿ قػػاللال هػػآا وطيػ ر اهلل لػال ولكػػم ،يػػةحاكك اللهػػم وبحمػػدؾ كشػػهد طف ك إلػػه إك طكػػو طيػ رؾ وطتػػال إليػػك..
ييرا
وجلاكم اهلل ً
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس لل شر على ال و فال قسم ت ريغ الدروس ت ضلالا ه ا
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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