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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
ِ
ِ
ِ
السماوات
وم
السماوات
اللهم لك الحمد  ...اللهم لك الحمد أنت نور
واألرض ومن فيهن  ،ولك الحمد أنت قيُّ ُ
ِ
ِ
أنت الحق  ،ووع ُد َك حق
ك
واألرض ومن فيهن  ،ولك الحمد أنت َم ِل ُ
السماوات واألرض ومن فيهن  ،ولك الحمد َ
لك أسلمنا
،
َ
والنار حق  ،والنبيُّون حق  ،ومحمد – صلى اهلل عليو وسلم – حق  ،اللهم َ
ولقاؤك حق  ،والجنةُ حق ُ ،
وإليك َحا َكمنا  ،فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا  ،وما أسررنا
خاصمنا ،
وعليك توكلنا ،
وبك آمنَّا ،
َ
وإليك أنبنا  ،وبِ َ
َ
َ
َ
ك َ
ِ
وملك
مالك
الملك ُ
الملك الحق َ
ُ
المقدِّم َ
وما أعلنَّا َ ،
المؤخر ال إلو إال أنت  ،وأشه ُد أن ال إلو إال اهللُ
وأنت ُ
أنت ُ
ِ
ك الْمل ِ
شاء
شاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَ َ
شاء َوتُِع ُّز َمن تَ َ
ْك ِم َّمن تَ َ
ْك تُ ْؤتِي ال ُْملْك َمن تَ َ
شاء َوتَنزِعُ ال ُْمل َ
الملوك  " ،قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
ِِ
ك َعلَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِدير ََ" آل عمران  ، 62 :وأشهد أن سيدنا محمداً عب ُد ِ
ِ َّ
اهلل ورسولُوُ البشير النذير
ٌ
ْ
بيَد َك الْ َخ ْي ُر إن َ َ
ِ
ِ
ومسك ِخ ِ
األنبياء كالماً  ،لَبِنةُ ِ
ِ
تام ِهم  ،رافِ ُع اإلص ِر
تمام ِهم
وأحسن
األنبياء مقاماً ،
خير
ُ
َ
ُ
 ،السراج المزىر المنير ُ ،
ِ
ِ
بين يَ َدى
الساعة بشيراً
واألغالل  ،الداعى إلى خي ِر األقوال واألعمال و األحوال  ،الذى بعثوُ ربُوُ بالهدى والحق َ
ِ
ونذيراً وداعياً إلى ِ ِ
وى َدى ِبو من الضاللة  ،وفَتَ َح
اهلل بإذنِو وسراجاً منيراً  ،ف َختَ َم بو الرسالة وعلَّ َم بو َِ من الجهالة َ ،
ِ
ِ
البيضاء ليلُها َكنَها ِرىا ال يَ ِزي ُغ عنها إال ىالك ...
الم َح َّج ِة
بو أعيُناً عُمياً وآذاناً ُ
ص َّماً  ،وقُلُوباً غُلْفاً  ،وترَكنا على َ
ِ ِ
ِ
وصل اللهم وسلِّم وبارك عليو وعلى آلِ ِو
دعوتِِو وِرسالتِ ِو ِّ ،
خير ما َج َز َ
يت نبيَّاً عن أُمتو  ،ورسوالً عن َ
اللهم اج ِزه عنَّا َ
وأصحابِ ِو  ،وعلى كل من سار على دربِ ِو إلى ِ
يوم الدين َّ ،أما بعد ...
ِّ
َ
فحيَّا اهلل ىذه الوجوه المشرقة الطيبة  ،وزَّكى اهلل ىذه األنفس الذكيَّة األبيَّة  ،و َش َر َح اهلل ىذه الصدور العامرة بحب
َ
ِ
اهلل ورسولِ ِو  ،طبتُم وطاب سعيُ ُكم وممشاكم أيها اآلباء الفضالء وأيها اإلخوة األحباب األعزاء  ،أسأل اهللَ الذى
جمعنى بكم فى جام ِع ( النور ) أال يحرمنا النور يوم الظلمة وأن يثبتنا وإياكم على ِ
ولى ذلك
الحق حتى نلقاه إنوُ ُّ
ومواله ..
كلمات من القلب
ٌ

كلمات من القلب ) أ ُّ
والطرقات ،
أحبتى فى اهلل ( ...
ٌ
َود أن تكون ُم َركزة وسريعة ألننى أرى جموعاً كبيرة بالشوارع ُ
ِِ
ِ
أسأل اهلل الذى َّ
أرحم الراحمين
قد َر لهذا الجمع أن يجتمع أن ي ْن َّ
ُ
فض ماجوراً سالماً آمناً مطمئناً برحمتو وفضلو وىو ُ

كلمات من القلب ) اسمحوا لى أن تكون الكلمة األولى فى ىذه الكلمات ىو  " :اهلل "  ،ليس أنا وليس أنتم
( ..
ٌ
صنع َّ
ذكرنا
 ،الذى َ
وقد َر ما جرى فى بالدنا ىو اهلل  ،ىو اهلل ُ ،
يؤلمنى أننى ال أسمع فى ىذه األزمة واألحداث من يُ ُ
درس " كلمات مه القلب "

( صفحة  1مه ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

جميل
يؤلمنى أن أسمع ىذه الكلمات  " :إنها إرادةُ الشعب "  " ،إنها إرادةُ الشباب " ..
بربنا – جل وعال ُ ، -
ٌ
والتدبير
ك ُمل ُكوُ ،
لكن يجب أن تكون إرادةُ الشعب وإرادةُ الشباب بعد إرادة الملك الحق  ،فالكو ُن كونُوُ والمل ُ
ُ
بعلم ِو وبِقد ِرِه  ،وتحت ِ
تدبيرهُ والتمكين تمكينُوُ  ،وال يقع شيء فى بلدنا أو فى األرض كلها إال ِ
سمع ِو وبَص ِرهِ " ،
ُ
ُ
ِ
ط ِمن ورقَ ٍة إِالَّ ي ْعلَمها والَ حبَّة فِي ظُلُم ِ
َو ِعن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ات
َ َُ َ َ
َ
ب الَ يَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُى َو َويَ ْعلَ ُم َما في الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ َ َ
س إِالَّ فِي كِتَ ٍ
ض َوالَ َرط ٍ
ْب َوالَ يَابِ ٍ
األ َْر ِ
اء اللَّوُ إِ َّن
شا ُؤو َن إَِّال أَن يَ َ
اب ُّمبِي ٍن " األنعام  ، 95 :قال جل وعال َ " :وَما تَ َ
شَ
اد َش ْيئاً أَ ْن يَ ُق َ
اللَّوَ َكا َن َعلِيماً َح ِكيماً " اإلنسان  ، 03 :قال جل وعال "  ،قال جل وعال  " :إِنَّ َما أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َ
ول لَوُ
ِ
ك الْمل ِ
شاء
ْك ِم َّمن تَ َ
ْك تُ ْؤتِي ال ُْملْك َمن تَ َ
شاء َوتَنزِعُ ال ُْمل َ
ُك ْن فَيَ ُكو ُن " يس  ، 26 :قال جل وعال " قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
ك َعلَ َى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌيرَ " آل عمران  ، 62:قال جل وعال ُ " :ك َّل يَ ْوٍم
شاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَ َ
َوتُِع ُّز َمن تَ َ
شاء بِيَ ِد َك الْ َخ ْي ُر إِنَّ َ
ُى َو فِي َشأ ٍْن " الرحمن  ، 65 :يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف ىما ويزيل غما ويعز مظلوما  ..ويعز
مظلوما ويذل ظالما ويقيل عثرة ويستر عورة  ..ويقيل عثرة ويستر عورة  ،ويُذىب حاكما وياتى بحاكم  ،يذىب دولة
ويأتى بدولة  ،ويداول األيام بين الناس  ،ويسوق المقادير التى قدرىا قبل خلق السماوات واألرض ب 93333

سنة  ..يسوق المقادير التى قدرىا قبل خلق السماوات واألرض ب  93333سنة  ،فال يتأخر وال يتقدم تقدير قدره
 جل جاللو  ، -قال أعرف الخلق بو سيدنا رسول اهلل  " :إن اهلل ال ينام وال ينبغى لو أن ينام  ،يخفض القسطويرفعو  ،يُرفع إليو عمل الليل قبل عمل النهار  ،وعمل النهار قبل عمل الليل  ،حجابو النور لو كشفو ألحرقت
سبح ِ
ات وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو " صحيح مسلم  ،رواه أبو موسى األشعرى  ،قال أعرف الخلق بو حين
ُُ َ
جاءه َح ْب ٌر من أحبار اليهود يقول  " :يا محمد ....يا محمد  ،إنا نجد مكتوبا عندنا فى التوراة أن اهلل يجعل
السماوات على إصبع  ،واألراضين على إصبع  ،والماء والثرى على إصبع  ،والشجر على إصبع  ،وسائر الخالئق
على إصبع ثم يهزىن ويقول" أنا الملك " صحيح البخارى " كتاب التوحيد "  ،فضحك النبى حتى بدت ِ
نواج ُزه
الح ْبر وقرأ قول اهلل  -جل وعال َ " : -وَما قَ َد ُروا اللَّ َو َح َّق قَ ْد ِرِه "  ،الزمر َ " .. 26 :وَما قَ َد ُروا
تصديقاً منو لقول َ
اللَّوَ َح َّق قَ ْد ِرِه " َ " .. ..وَما قَ َد ُروا اللَّ َو َح َّق قَ ْد ِرهِ " َ " ..وَما قَ َد ُروا اللَّوَ َح َّق قَ ْد ِرهِ " َ "..وَما قَ َد ُروا اللَّ َو َح َّق قَ ْد ِرِه " ..
ِ
ات بِيَ ِمينِ ِو ُس ْب َحانَوُ َوتَ َعالَى َع َّما يُ ْش ِرُكو َن
ضتُوُ يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
ماو ُ
ض َج ِميعاً قَ ْب َ
" َوَما قَ َد ُروا اللَّ َو َح َّق قَ ْد ِره َو ْاأل َْر ُ
الس َ
ك
ْح ُّق "  " ..اللَّوُ ال َْم ِل ُ
ْح ُّق "  " ..اللَّوُ ال َْم ِل ُ
ْح ُّق "  " ..اللَّوُ ال َْملِ ُ
" الزمر  " ، 26 :فَ تَ َعالَى اللَّوُ ال َْم ِل ُ
ك ال َ
ك ال َ
ك ال َ
ب ال َْع ْر ِ
ش
ْح ُّق َال إِلَوَ إَِّال ُى َو َر ُّ
ْح ُّق "  " ..فَ تَ َعالَى اللَّوُ ال َْملِ ُ
ْح ُّق "  " ..اللَّوُ ال َْم ِل ُ
ْح ُّق "  " ..اللَّوُ ال َْملِ ُ
ك ال َ
ك ال َ
ك ال َ
ال َ
الْ َك ِر ِيم" المؤمنون . 112 :
ماذا تعرف عن أس م " اهلل "

اهلل ..اسم لصاحبو كل جالل ...اسم لصاحبو كل جمال ....اسم لصاحبو كل كمال  ..اهلل ..اهلل ...اهلل  ،ىو
االسم الذى ما تعلق بو مظلوم إال نصره وآواه  ،يا ترى كم رفعت إليو من دعوات المظلومين ؟؟! يا ترى كم رفعت
إليو من دعوات المقهورين ؟؟! فرفعها فوق الغمام وقال لها " وعزتى وجاللى ألنصرنك ولو بعد حين "  ،لما انتهت
دولة البرامكة كما ذكرت وسجن خالد بن برمك مع ولده فى زنزانة واحدة فبكى ولده وقال  :يا أ ِ
بت من العز
ُ
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والملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد فى زنزانة واحدة  ،فقال لو والده  :يا بنى إنها دعوة مظلوم َس َرت إلى
اهلل ٍ
بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها اهلل...غفلنا عنها ولم يغفل عنها اهلل.
ىو االسم الذى تُستجاب بو الدعوات  ،وتُستمطر بو الرحمات  ،وتُقال بو العثرات  ،وتُستجلب بو الحسنات
وتُستدفع بو السيئات  ،يا شباب ِمصر األبي  ،يا شباب ِمصر الذكي  ،أعظم نصر في ىذه المرحلة أن تعرفوا الرب

العلي  ،أعظم نصر في ىذه المرحلة أن تمتلئ قلوبنا بعظمة اهلل وبجالل اهلل  ،وأن نعرف قدر اهلل وأن نقدر اهلل حق

قدره  ،وأن نُجدد اإليمان بو والثقة فيو واالعتصام بو والتوكل عليو والرجاء فيو سبحانو  ،فورب الكعبة ما نحن فيو "

ليس لو من دون اهلل كاشفة "  ،اهلل  -جل وعال  -ىو مالك الملك وملك الملوك  ،وىو وحده القادر علي نصرنا
وتصبيرنا وتثبيتنا وإعزازنا وتمكيننا  " ..ولِلَّ ِو ال ِْع َّزةُ ولِرسولِ ِو ولِل ِ ِ
ص ُر
ين " المنافقون َ " ، 8 :وَكا َن َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ
ََُ َ ُ
َ
ْم ْؤمن َ
ِِ
ذكر
ال ُْم ْؤمن َ
ذكر شبابنا باهلل  ،ألنني ال أري من يُ ُ
ين " الروم  ، 74 :أطلت النفس في ىذا المحور  ،ألنني ال أري من يُ ُ
األمة في ىذه األزمة باهلل  ،وما أحوجنا إلي اهلل  -جل وعال . -
ِ
صر ؟؟
ماذا تعرف عن م ُ
نانة ما ىانت علي ٍ
الك ِ
الكنانة ِ ..مصر ِ
كلمات من القلب إلي القلوب بقول ِمصر ِ
ٍ
أحد ..
وبعد ىذه الكلمات أُثنِّي
الكنانة ما ىانت علي ٍ
أحد  ..اهلل يحرسها  ..اهلل يحرسها عطفاً ويرعاىا ِ ،مصر ِ
الكنانة ما ىانت علي ٍ
ِمصر ِ
أحد ..
ُ
ُ
يحرسها عطفاً ويرعاىا  ،ندعوك يا رب  ،ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها  ..ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها ،
اهلل ُ
ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها  ،ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها  ،ندعوك يا رب أن تحمي شعبها  ،ندعوك يا
رب أن تحرس شبابها  ،ندعوك يا رب أن تستر نسائها  ،ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها ..
ِمصر ِ
يحرسه ا عطف اً ويرعاى ا
الكنان ةُ ما ىانت علي أح ٍد
اهلل ُ
ُ
ندع ِ
عين لها واللي ل نجواىا
وك يا رب أن تحمي مرابعه ا
فالشمس ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
صر
صر أرض األنبياء  ،م ُ
صر بلد األنبياء  ،م ُ
صر شرفها اهلل فهي من البُلدان القليلة التي ذكرىا ربُنا في قرآنو  ،م ُ
م ُ
ِ
ِ
ِ
صر أرض األطهار
صر أرض الصالحين وال ُ
صر أرض الصديقين وال ُ
شرفاء واألوفياء  ،م ُ
شهداء  ،م ُ
أرض األولياء  ،م ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسف
صر الكنانة  ..ما أجمل قول ربي علي لسان نبيو يُ ُ
صر الكنانة  ..م ُ
صر أرض العطاء  ،م ُ
األخيار األبرار  ،م ُ
ِ
َّ ِ ِ
ال ا ْد ُخلُواْ ِم ْ ِ
صر  ،اللهم ِّأمن كل من
"وقَ َ
َ
ص َر إن َشاء اللوُ آمن َ
ين " سورة يوسف  ، 55 :اللهم ِّأمن كل من دخل م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ال ا ْد ُخلُواْ م ْ ِ
يعيش علي تُ ِ
ين "
راب مصر َ " ،وقَ َ
عاش علي أرض مصر  ،اللهم ِّأمن كل من ُ
ص َر إن َشاء اللوُ آمن َ
ِ
ِ
ِ
صر نامت
صر بلد الرخاء واالستقرار  ،م ُ
سورة يوسف ، 55 :إن شاء اهلل مصر بلد اآلمن واآلمان  ،إن شاء اهلل م ُ
ِ
مرضها ِ
ِ
لكنها ما ماتت ولن تموت بتقدير اهلل
صر نامت ومرضت وطال ُ
لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن اهلل  ،م ُ
جل ُعاله  ،فاألشخاص المفسدون إلي زوال  ..إلي فناء  ..الكل راحل " ُك ُّل من َعلَْي ها فَ ٍ
ك
ان * َويَ ْب َقى َو ْجوُ َربِّ َ
َْ َ
ُ
ْجالَ ِل َوا ِإل ْك َر ِام " الرحمن  ، 66: 62ويبقي ىذا البلد  ،ويبقي ىذا الشعب األبي  ،ويبقي ىذا ىذا الشعب
ذُو ال َ
التقي  ،ويبقي ىذا الشعب الذكي  ،ىذه ُسنة اهلل  -جل وعال  -التي ال تتبدل وال تتغير .
ِ
صر مسرى األنبياء
م ُ
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ِ
ِ
تعيش في
المسلم  ،يا من ُ
نبي اهلل إبراىيم  ،أبشر أبشر  ..لترفع رأسك أيُها ُ
أيُها األفاضل  ..م ُ
صر مشي علي أرضها ُ
ِ
ِ
ِ
ونبي اهلل يعقوب ،
أرض الكنانة  ،م ُ
ونبي اهلل إدريس ُ ،
ونبي اهلل إسماعيل ُ ،
نبي اهلل إبراىيم ُ ،
صر مشي علي أرضها ُ
ِ
ِ
ِ
صر بلد
صر مشي علي أرضها ٌ
كثير من أصحاب سيدنا رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ، -م ُ
ونبي اهلل ُيو ُسف  ،م ُ
ُ
ِ
ِ
الصديقين والصديقات  ،عاش علي تُرابها أم موسي  ،وعاش علي تُرابها مريم أم عيسي علي نبينا وعليو الصالة
والسالم  ،وعاش علي تُرابِها امرأة فرعون  ،وعاش علي تُرابِها ماشطة فرعون  ،وعاش علي تُرابِها مؤمن آل فرعون .
والية مصر تَ ِ
عدل الخالفة
ِ
ب
أرض األولياء ُ ،
أرض الصالحين ُ ،
أرض الصديقين ُ ،
صر ُ
أرض األتقياء  ،أرض الشرفاء  ،أرض الشهداء  ،أ َ
َعج ُ
م ُ
ب لكلماتو القليلة التي تُكتب
لعمرو بن العاص الذي فتح اهلل على يديو مصر من أكثر من أربعة عشر قرنا  ،أ َ
َعج ُ
بماء الذىب  ،اسمعوا يا شباب األمة ماذا قال عمرو ؟ قال عمرو بن العاص  " :والية مصر تَ ِ
عدل الخالفة " ،
احفظوىا  " ،والية مصر تَ ِ
عدل الخالفة "  " ..والية مصر تعدل الخالفة "  ..لماذا ؟ ألن مصر ىي القلب النابض
لألمة كلها  ،ألن مصر ىي قلب اإلسالم والعروبة  ،ألن مصر ىي البوابة الحقيقية ألُمة التوحيد  ،اقرأوا التاريخ

لتعلموا أن كل السيوف وكل الرماح ما تحطمت إال على ىذه الصخرة المصرية الصابرة  ،المؤمنة الصلدة القوية ،
ب حينما أرسل عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنو  -رسالة إلى عمرو بن العاص ىنا في مصر يطلب منو
وأنا أ َ
َعج ُ

الم َدد والمعونة والمؤونة من أىل مصر ألىل المدينة النبوية من أصحاب سيد البرية  ،وخطب عمرو بن العاص في
َ
جامعو المشهور وقرأ على أىل مصر رسالة أمير المؤمنين عمر  ،فقام أىل مصر  ..أىل الجود والوفاء والكرم

والسخاء والبذل والعطاء  ،قام أىل مصر وأخرج كل فقير قبل كل غني ما يمتلكو في بيتو معونة ألصحاب الحبيب
النبي  ،وقام عمرو بن العاص يكتب ألمير المؤمنين عمر ويقول  " :يا أمير المؤمنين لقد أرسل إليك أىل مصر قافلة
من الزاد والطعام والشراب أولها عندك وآخرىا عندي "  ..أولها عندك في المدينة وآخرىا عندي في مصر الزكية
الوفية األبية التقية النقية الكريمة  ،أىلها أىل مروءة  ،أىل شرف  ،أىل عطاء  ،أىل جود  ،أىل فضل  ،والتاريخ
الزالت صفحاتو مفتوحة يشهد بذلك .

ِ
صر
أقوال العلماء عن م ُ
أيها األحبة  ...أيها األفاضل يقول " يحيى بن سعيد " وىو إمام من أئمة العلم والزىد والورع  ،يقول يحيى  " :واهلل

لقد تجولت في البلدان فما رأيت بلداً أورع أىلو من أىل المدينة وأىل مصر "  ،يقول كعب األحبار  " :لوال أنني
أحب العيش في الشام لرغبت في العيش في مصر" قالوا  :ولِ َم يا أبا اسحاق ؟ فقال كعب األحبار  " :ألني أحب
عافية وما قصدىم جبار ٍ
عافية "  ،اسمع  " :وأىل مصر في ٍ
مصر وأىلها وأىل مصر في ٍ
بسوء إال تَبَّو اهلل "  ،بل
صمو
وعجبت حين قرأت في التوراة  ،في التوراة  ،قال بعض أىل العلم " :مكتوب في التوراة َمن قصد مصر بسوء قَ َ
صمو اهلل "  ،بلد كريم .
اهلل " َ " ،من قصد مصر بسوء قَ َ

ِ
صر
واجنا نحو م ُ
واجب على كل مسلم وعلى كل مواطن من المسلمين أو من غير المسلمين يعيش على ىذا التراب الزكي  ،يعيش

على أرض مصر أن يفتدي ىذا البلد بروحو ودمو  ،أن يفتدي ىذا البلد المسلم األبي بروحو ودمو  ،واجب على كل
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َمن يعيش على أرضها ويشرب من نيلها ويستظل بسمائها  ،واجب عليو اآلن وىذا وقت البذل  ،ووقت العطاء ،
ووقت الوفاء  ،واجب على أىل مصر اآلن من األوفياء الشرفاء أن يعطوا ىذا البلد في وقت أزمتو وأن يقفوا إلى

جواره في وقت محنتو  ،تعالوا بنا  ..تعالوا بنا لنطوي صفحة الماضي ال أقول بال حساب للمفسدين  ،ال  ..بل البد
ِ ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ يَا
حاسب المفسدون والظالمون محاسب ًة عادلة وإال لَما شرع اهلل العقوبات والحدود َولَ ُك ْم في الْق َ
أن يُ َ
ِ
ِ َّ
سرق قوت
أُولي ْاألَلْبَاب لَ َعل ُك ْم تَتَّ ُقو َن " " البقرة ، "٩٧١ :ال ينبغي أن تضيع دماء أوالدنا ىدرا  ،وال ينبغي أن يُ َ
شعبنا دون أن نحاسب اللصوص ِ
الكبار محاسبة عادلة ِوفق شريعة ربنا ونهج حبيبنا ونبينا  -صلى اهلل عليو وسلم -
.
وليس من الحكمة أن ..
لكن يا أحبابي ليس من العقل وليس من العدل وليس من الحكمة أن نعطل كل شيء في بلدنا  ،وأن نوقف عجلة
التدرج  ،التغيير لن
التنمية واإلنتاج ننتظر حتى يتغير كل شيء  ،ال  ..ىذا
مخالف لسنن اهلل الكونية  ،فمن سن ِن اهلل ُّ
ٌ

فمصر األبيَّة
يكون مرة واحدة ولن يكون دفعة واحدة  ،بل البد أن نتحلى بالصبر  ،ونتحلى بالعقل والحكمة ،
ُ
بشبابها وشيوخها  ..ال ينبغى أن ننظر اآلن إلى الشيوخ والعلماء واآلباء نظرًة دونيَّة  ،ال  ..فهم أصل الخير وىم

األبى  ،ال ينبغى أن نتجاىل اليوم آلبائنا ،
مصدر البَ َركة  ،وىم الذين َربَّوا شبابنا  ،وىم الذين َّ
خرجوا لنا ىذا الجيل َّ
ُ

وحبُهم يسرى فى دمائنا  ،لوالىم بعد ربنا
فهم َح ُّ
ب عيوننا  ،ال ينبغى أن نقلل اليوم من قَ ْدر شيوخنا فهم فى أرواحنا ُ
ما رأينا ىذا الشباب  ،فهم األصل وىم مصدر الخير والبركة فى بلدنا  ،وفى الوقت ذاتو يجب على الشيوخ

يم ُّدوا أيديهم بخبراتهم وعقولهم وتجاربهم لشبابنا الصاعد الواعد  ،ألن الشباب طاقةٌ
والعلماء والحكام ُ
والعقالء أن ُ
مزج ىذا الحماس وىذه الطاقات وتلك القدرات بتجربة
ىائلة وقوةٌ جبارة و ُشعلةٌ ُمتَّقدة
ٌ
وحماس متدفق  ،يجب أن يُ َ

انقسام فى بلدنا بين فئة اآلباء والشيوخ والحكام
شيوخنا وآبائنا وحكامنا وعقالئنا  ،ال يجوز اآلن أن يحدث
ٌ

والعقالء والحكماء وبين فئة الشباب الصاعد الواعد  ،وإنما يجب اآلن أن تلتحم األمة وأن تتحد األمة  ،وأُخاطب
شبابنا  ..شباب الجماعات اإلسالمية المتعددة  ،أما آن األوا ُن يا أحبابى  ..يا ثمرة الفؤاد  ..يا ثمرة الفؤاد  ..يا َمن
غمض عليكم ِ
واهلل عيوننا  ،أما آن األوان أن نتخلى عن ىذه الحزبيات  ،وأن نتخلى عن ىذه النعرات  ،وأن نتخلى
نُ ُ
عن ىذا التشرذم والتنازع والتهارش  ،فليبقى الخالف بيننا فى مسائل األحكام  ،فاالختالف فى مسائل األحكام

أكثر من أن ينضبط  ،ولو كان كلما اختلف مسلمان فى شيء من مسائل األحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين
ُ

كل لو اجتهاده  ،ال نتهم النيَّات  ،وال نُشكك فى المقاصد ،
ُخوة  ،وليسامح وليغفر كل ٍ
عصمةٌ وال أ َّ
أخ منا ألخيو ٌ ،
فعل معين أو ٍ
كل لو اجتهاده  ،أدَّاهُ اجتهاده إلى ٍ
ض الطرف عن المحاسبات
قول معين  ،فيجب علينا أن نغُ َّ
ٌ
بناء جديداً وفق كتاب ربنا
الشخصيَّة  ،وعن تصفية الحسابات  ،وتعالوا بنا جميعاً لنبدأ مرحلة البناء  ،لنبنى بلدنا ً
وسنة نبينا ووفق شريعتنا اإلسالمية التى تنص المادة الثانية من مواد الدستور المصرى " أن اإلسالم ىو الدين

الرسمى للدولة  ،وأن الشريعة اإلسالمية ىى المصدر الرئيسى للتشريع "  ،فلنحفظ ىذه المادة ولنحافظ عليها ،
مس ىذه المادة بأذى بل نطالب
ولن يسمح شعب مصر أبداً بقواتو المسلحة وبشبابو ورجالو وأطفالو ونسائو أن تُ َّ
ُطمئن األقباط
بتفعيل ىذه المادة  ،فمصر بل ٌد يحكم باإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً  ،وفى الوقت ذاتو أ ُ
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والنصارى فى مصر أال يخشوا من اإلسالم وأال يخافوا اإلسالم  ،فاإلسالم والمسلمون ىم الذين حموا النصارى فى
ىذه األيام الماضية التى انفلت فيها األمن  ،ىم الذين حموا أفرادىم وأموالهم وكنائسهم  ،ورأيت شبابنا يقف صفاً
واحداً أمام دور عباداتهم لتأمينها  ،اإلسالم دين العدل ودين األمان ودين الرحمة ودين التسامح ودين السماحة ،
ويعلمنا فيو نبيُّنا  " :أال من ظلم م ِ
عاىداً أو انتقصوُ أو أخذ منو شيئاً بغير طيب ٍ
نفس أو كلفو فوق طاقتو فأنا حجيجو
ُ
غير المسلمين ىنا  ،ال ..
يوم القيامة " سنن أبى داوود  ،فال ينبغى أن نجعل اإلسالم فزاعة ليَ ْف َ
زع الغرب أو ليَ ْفزع ُ

اإلسالم دين األمن ودين األمان ودين العدل ودين الرحمة  ،يدعو اآلخرين بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة وال
يك ِره أحداً أى ٍ
الر ْشد ِم َن الْغَ ِّي " البقرة :
أحد على الدخول فيو  ،قال جل عُاله  " :الَ إِ ْك َر َاه فِي الدِّي ِن قَد تَّبَ يَّ َن ُّ
ُ
ِ
ِ
ْح ُّق من َّربِّ ُكم فَ َمن َشاء فَ لْيُ ْؤمن َوَمن َشاء فَ لْيَ ْك ُف ْر " الكهف . 65 :
 ، 692وقال – جل وعال – َ " :وقُ ِل ال َ
نناشد صوت العقل
أنا أرى يا أحبابى أن نبدأ مرحلة ِ
البناء من اليوم  ..من اآلن  ،أُناشد الشرفاء فى مصر  ،أُناشد األوفياء من عمالنا ،
من موظفينا أن ي ُفضُّوا االعتصامات فى المصانع والشركات  ،يجب أن ندير دفة االنتاج وأال نجلس ننتظر التغيير ،
عقارب الساعة إلى الوراء أبداً  ..أبداً  ،لكن فلنبدأ العمل  ،فلنبدأ
التغيير قادم وىبت ريحو بفضل اهلل  ،ولن تعود
ُ

عمالنا وموظفينا في المصانع  ..في مصانع الغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار
االنتاج  ،فليرجع الشرفاء من ّ

عمالنا الشرفاء األوفياء إلى الشركات في السويس  ،شركات البترول وفي كفر الدوار وفي
والقاىرة وغيرىا  ،فليرجع ّ
المحلة وفي القاىرة وفي غيرىا  ،يا أطهار يا أخيار ال تغلّبوا المصالح الشخصية اآلن على المصلحة العليا للبلد ،

أعلم أ ّن لكم حقوقاً عادلة  ،وأعلم أ ّن لكم مظالم يجب أن تسترد  ،لكن فلتخرج البلد من عنق الزجاجة المظلم ،
فلتخرج بلدنا من ىذه األزمة الطاحنة  ،وبعد ذلك إن شاء اهلل تعالى نحاسب الظالمين ونحاسب المفسدين داخل

ىذه الشركات  ،أول شيء في إعادة جسور الثقة في البناء أن نمد جسور الثقة من جديد  ،أنا أرى اآلن أ ّن حالة من
التشكيك في كل شيء وفي كل أحد  ،يخرج ىذا يطرح قوالً فيخرج آخر على شاشة فضائية في نفس الليلة

ويشكك في ىذا القول ويشكك في ىذا الطرح  ،أصبحت حياتنا اآلن شكاً في شك وتشكيكاً في تشكيك  ،تقرأ
الرسائل وتقرأ األخبار على مواقع االنترنت أصيب اآلن الناس بحالة من الفزع وبحالة من القلق لماذا ؟ ألننا نعيش

بيئة تجري فيها اإلشاعات وتنتشر انتشار النار في الهشيم  ،يا أحبابي أعلم أنو ال مراقب على أحد اآلن إال اهلل ،
فراقب اهلل في قولك وراقب اهلل في فعلك  ،وراقب اهلل في تسجيلك لرسالة أو لكلمة على أي موقع من المواقع ،
ال ينبغي أن نتهم اآلخرين وأن نشكك في اآلخرين  ،لو شكك كل واحد فينا في اآلخر لطال الشك المجتمع بأسره
 ،ال يجوز أن نجرد المؤسسات في بالدنا من الشرف .
الفساد موجود ولك ن ؟!
نعم ىناك فساد  ..نعم  ،وفساد كبير  ..نعم  ،لكن رموز الفساد يتطهر منها يتخلص منها  ،أما أن نحكم بالشك
على كل أىلنا وإخواننا في كل مؤسسة من مؤسسات البلد فهذا خلل  ..ىذا خلل  ،وىذا أمر مدمر لبلدنا ومدمر
لكل قيمة من قيم ىذا المجتمع المسلم  ،مؤسسات بالدنا
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فيها الشرفاء  ..فيها األوفياء ..فيها والدي ووالدك  ..فيها أخي و أخوك  ..فيها ولدي وولدك  ..ال يجوز أن
نشكك في كل أىلنا في كل مؤسسات بالدنا  ،المؤسسة الدينية فيها الشرفاء واألوفياء  ،المؤسسة التعليمية فيها
الشرفاء واألوفياء  ،المؤسسة االقتصادية فيها الشرفاء واألوفياء  ،المؤسسة العسكرية فيها الشرفاء واألوفياء ،
المؤسسة األمنية فيها الشرفاء واألوفياء  ،لماذا ال تمد جسور الثقة اآلن بين الشعب بكل أطيافو وبين ىذه
المؤسسات أو بين الشرفاء األوفياء داخل ىذه المؤسسات ؟ نحاسب المفسدين ؟ نعم  ،لكن نمد أيدينا إلى
الشرفاء المخلصين الصادقين لتدار عجلة العمل ودفة التنمية واالنتاج في بالدنا من جديد  ،ال ينبغي أن نشكك في
كل فرد يعمل في البلد ال ينبغي أن نشكك في كل إنسان يعمل في أي مؤسسة أو مصلحة لصالح من أن يحدث
ىذا العداء بين الشرطة وبين الشعب ؟
أىمية عودة الش رطة
الشوارع خالية  ..الشوارع خالية  ،سمعنا باألمس عن حادث خطف في المعادي وقبلها عن حادث خطف في
أسيوط  ،وقبل ذلك في العريش وغير ذلك  ،لصالح من ؟ لصالح من يخشى رجال الشرطة إلى اآلن أن ينزلوا إلى
الشوارع ؟ يجب أن نمد جسور الثقة ولتكن متبادلة بين الشرطة وبين الشعب بتحقيق ىذا الشعار " الشرطة في
خدمة الشعب "  ،خدمة حقيقية لتحقيق األمن ألفراد الشعب وليس لرئيس دولة  ،لتحقيق األمن  ،لتحقيق االستقرار
 ،البد أن ينزل رجال المرور للشوراع  ،والبد أن ينزل رجال الشرطة وضباط الشرطة إلى كل المصالح واألماكن
الحيوية  ،ألن البلد إن فقدت الثقة فيها بين كل أفرادىا و أطيافها ستنجرف إلى فوضى ال يعلمها إال اهلل  ،يجب
علينا أن نح ّكم الدين أوالً وأن نح ّكم نبينا  -صلى اهلل عليو وسلم  ، -وأن نحكم العقالء والعلماء األتقياء

الصادقين الربانيين  ،وأن نح ّكم األوفياء وأن نبدأ من جديد حيث يوجد كل فرد فينا يبدأ بالبناء  ،ببناء نفسو بناء

إيمانياً تعبدياً أخالقياً  ،بتهذيب نفسو باإليمان والتوحيد والعبادة و األمانة والصدق والوفاء والشهامة والرجولة ،
بتطهير نفسو من النفاق والكذب والرياء والغش والظلم والقهر والتزوير والرشاوى .
ال بد أن نبني أنفسنا لنبني مجتمعنا

ال بد أن نبني أنفسنا لنبني مجتمعنا  ،ال بد أن نبني أنفسنا لنبني بلدنا ففاقد الشيء ال يعطيو  ،أبدأ بنفسي وابدأ
بنفسك ،كلمات من قلبي ورب الكعبة لننتشل ىذا البلد من ىذه األزمة  ،لنستثمر ىذه اآلالم ولنجني منها اآلمال ،
ِ
مصر ليست ِملكاً لر ِ
مصر
مصر ليست ملكاً للحكومة ُ ،
ئيس دولة ُ ،
لنستثمر ىذه اآلالم ولنجني منها اآلمال ُ ،
ِ
لك ألطفالها  ،يجب علي
لك لشبابها ِ ،م ٌ
لك لشعبها ِ ،م ٌ
مصر ِم ٌ
مصر ليست – تكيةً – ألحد ُ ،
ليست ملكاً لوزير ُ ،
ذكرت قبل
وأستبشر خيراً  ،لقد
أتفائل
شبابها وشيوخها ونسائها وأطفالها أن ينهضوا من جديد بهذا البلد  ،وأنا
ُ
ُ
ُ
يف السرقة ونزيف النهب الذى أصاب بالدنا طيلة السنوات الماضية  ،لو
ذلك  ،لو أوقفنا فقط نزيف الدم  ..نز َ
ائب الظالمة الجائرة  -أنا
أوقفنا فقط ىذا النزيف  ..ىذا النزيف  ،وعاملنا الشعب ُمعامل ًة عادلة  ،رفعنا الضر َ

شاب مسكين تَ َخ َّرج من الهندسة أو من الطب أو من
اشتريت سلعة ودفعت تمنها أدفع ضريبة ليو ؟؟ ليو ؟؟ ٌ -

التجارة أو من الزراعة  -وملقاش وظيفة  ،عمل عربية فول أو عربية خضار أو عربية فواكو ومشى فى الشارع –

ف نفسو عن السؤال  ،ليطعم أُسرتو ووالديو – نحاربو ليو ؟؟  ،نفرض عليو ألف نوع من أنواع الضرائب  -ليو ؟؟
ليعُ َ
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نشجع ىؤالء ؟؟! لماذا ال نأخ ُذ بأيديهم ؟؟؟ لماذا ال نبدأ البناء فعالً بصدق ؟؟ بالتغيير  ..بالتغيير من
 لماذا الُ
داخل نفوسنا " إِ َّن الل َّو الَ ي غَيِّ ر ما بَِقوٍم حتَّى ي غَيِّ رواْ ما بِأَنْ ُف ِس ِهم " الرعد ِ ، 11 :
ِ
واهلل لو تغيَّر الدستور كلو ولو
ُ َُ ْ َ ُ ُ َ
ْ
ِِ
ِ
يتغير على ِ
نعود
أرض الواقع شيء  ،بل ربما ُ
نتغير ُ
نحن من أعماقنا ودواخلنا ونفوسنا لن َ
تغيرت القوانين كلها دون أن َ
إلى األسوأ  ،فيجب أن نبدأ ِ
ٍ
بصدق  - ،أنا عاوز العقليات القديمة اللى
ببناء أنفسنا وأن نبدأ التغيير واإلصالح
ُ

قلت فيهم الشرفاء
كانت بتخطط وتُفكر وتُنفذ  ،عاوزين مش ُمهم نتخلص من ىذه العقليات !!!  .. -ال  ..فأنا ُ
وفيهم األوفياء  ،لكن أنا أُناشدىم اهللَ أن يتخلَّوا كليَّةً عن ىذا الفكر القديم فى التخطيط  ..فى التخطيط والتنفيذ ،
يجب أن نتخلى وأن نتخلص من الفكر القديم ُكلِّو ُ ..كلِّو  ،أما الرموز فالبد من التخلص منهم بأشخاصهم
ُ
وأفكارىم  ،لكننى أُخاطب الشرفاء األوفياء فى كل األجهزة  ..أُخاطبهم  ..أُناشدىم اهلل أن يتخلَّوا عن العقلية

ش ِّف َى فيها وال محاسبةَ للشخصيات لبعضهم
القديمة فى التخطيط والتفكير والتنفيذ  ،وأن نبدأ بدايةً جديدة ال تَ َ

البعض فيها  ،البد أن نبدأ بدايةً جديدة نقص ُد بها وجو اهلل ثم البلد  ،نقص ُد بها وجو اهلل ثم الوطن  ،البد أن نبدأ

بدايةً جديدة نعاى ُد اهلل – عز وجل – فيها على التغيير واإلصالح الحقيقى باحترام الشعب  ،بإعطائو إنسانيتو

نسائم الحرية لكن أرجو اهلل أن تكو َن حريةً نافعة
وآدميتو وكرامتو  ،ال ينبغى أن يُمتهن  ،وال ينبغى أن يُهان  ،ىبت
ُ

ُبين ضوابط
وأن تكو َن حريةً مسئولة  ،وأن تكو َن حريةً ُمنضبطة  ،وسأ ُ
ُفرد لموضوع الحرية جمعةً كاملة بإذن اهلل أل َ
الحبيب نبينا – صلى اهلل عليو ِ
الحر ِية المسئولة من ِ
ِ
وآلو وسلَّم . -
كتاب ربنا ومن ُس ِنة
ىي ا بن ا م ع ..

َعلن من اآلن على منب ِر مسجد " النور "  ،أنا ووالدى وشيخى فضيلة الحاج  " /حافظ سالمة "
أيها األفاضل  ..أنا أ ُ
 ..قائ ُد المقاومة وبطل الجهاد  ،أُعلن من على ىذا المنبر أننا مستعدان  ..مستع ٌد أن أكون فى ِ
معية الشيخ وفى
ُ
صلحاً بينهم وبين جهاز ُّ
ِ
الشرطة
ألذىب أنا وىو إلى أىلنا من
صحبتو
القبائل والعشائ ِر فى سيناء وفى العريش لنعق َد ُ
ُ
َ
َّ
َّ
ُعلن ذلك من على المنبر  ،أُناش ُد
مهما َكلفنى ولو َكلفنى حياتى ُ ،مستع ٌد أن أتحرك أنا ووالدى لهذا اإلصالح  ،أ ُ
ِ
أعرف فيهم
يناء ُكلِّها وفى بلد العريش وأنا أعرفُ ُهم ُ ..
وع َ
الشرفاء األوفياء من قبائِِلنا َ
شائ ِرنا فى شمال سيناء وفى َس َ

الصلح الحقيقى فعالً  ،وأن تعود الثقة بيننا وبين جهاز
الرجولة والبطولة والنخوة والشهامة والرجولة  ،البد أن نبدأ ُّ
ِ
ُّ
لم
الشرطة وبين المؤسسة العسكرية واالقتصادية والتعليمية والدينية  ،علينا أن ننهض بالبلد نهض ًة جديدة  ،ال ظُ َ
ِ
جاملة وال قهر وال تعذيب وال سجن بدون ُمحاكمات قضائية
فيها وال غش وال تزوير وال رشوة وال محسوبيَّة وال ُم َ
ٍ
ثبت
المعت َقلين الذين لم يُحاكموا إلى اآلن من
سنوات طويلة لنُ َ
ُطالب أن نُ َ
فرج عن كل ُ
ُطالب أيضاً  ..أ ُ
عادلة  ،وأ ُ
ِ
سن النيَّ ِة وفقط بل صد َق النيَّة  ،وطهارةَ السريرةِ والطويَّة  ،وأيضاً أ ُش ُّد على أيدى إخواننا
صد َق النيَّة  ..ال ُ
أقول ُح َ
ِ
ِ
المسلَّحة  ..أ ُش ُّد على أيديهم أن يُ َع ِّجلوا  ..وأنا أثِ ُق فيهم بعد ثقتى فى اهلل أن
وآبائنا وأبنائنا فى رجال القوات ُ
عجلوا ألن ُك َّل ٍ
ِ
يستشع ُر فيها شبابنا وشعبُنا البطء والثِّ َقل  ،البد أن يرى شعبنا بفضل اهلل خطوات
ساعة تمضى
يُ ِّ
عملية على أرض الواقع لتعود الثقة .
عودة الجيش إلى ثكناتو العسكرية المهمة
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أحبابى  ...أحبابى  ...أنا أريد أن يرجع الجيش إلى أماكنو  ،مصر مستهدفة  ،ال ينبغى على األطالق أن يطول
مكث الجيش فى الشوارع والطرقات خالياً أو مخلياً ثكناتو العسكرية حامياً لهذه الدولة وحدودىا  ،الدولة مستهدفة
 ...بلدنا يحيط بو األعداء من كل ناحية  ،يجب أن يرجع الجيش فى أقصر وأقرب وقت إلى ثكناتو العسكرية ..

إلى وظيفتو الحقيقية فى حماية الحدود وحماية الثغور  ،والذود عن ىذا البلد أمام ىؤالء الصهاينة الذين يتربصون بنا
الدوائر بل ويثيرون اآلن داخل الصف القالقل والفتن والشقاق والنزاع والخالف والتشكيك  ،البد أن نفطن إلى كل
ىذا ولن يكون ىذا إال إذا عادت الثقة مرة أخرى  ،واطمانت األجهزة األمنية للنزول إلى الشوارع بعقلية جديدة
وبتنفيذ جديد  ،لتمتد جسور الثقة وليرجع الجيش إلى ثكناتو العسكرية المهمة  ،ابدأ أنت وألبدأ أنا  ،ابدأ بنفسك
وابدأ ببيتك  ،ولنعاىد ربنا على الرجوع إلى الحق فالرجوع إلى الحق فضيلة  ،فلنحكم العقل والحكمة بعد تحكيمنا
َّ ِ
اجتَنِبُوا َكثِ ًيرا ِم َن الظَّ ِّن إِ َّن
آمنُوا ْ
ين َ
لكتاب ربنا وسنة نبينا  -صلى اهلل عليو وسلم  ، -قال اهلل جل وعال " يَا أَيُّ َها الذ َ
ف ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
بَ ْع َ َّ
اد ُك ُّل
ْم إِ َّن َّ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ك بو عل ٌ
ض الظ ِّن " الحجرات  ، 21 :قال ربنا جل وعال " َوَال تَ ْق ُ َ ْ َ
وال " اإلسراء  ، 63 :قال ربنا جل وعال " َوَال يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَن ُن قَ ْوٍم َعلَى أ ََّال تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُى َو
ك َكا َن َع ْنوُ َم ْسئُ ً
أُولَئِ َ
أَقْرب لِلتَّ ْقوى " المائدة  ، 8 :قال ربنا جل وعال " ما ي ل ِْف ُ ِ
ِ ِ
يب َعتِي ٌد " ق  ،28 :قال نبينا -
ظ م ْن قَ ْو ٍل إَِّال لَ َديْو َرق ٌ
َ َ
َُ َ
صلى اهلل عليو وسلم  " : -من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت " رواه أبو ىريرة  ،ياأخى قل
خيراً أو اصمت " فليقل خيرا أو ليصمت"  ،سئل الرسول " ...يا رسول اهلل  ،أي اإلسالم أفضل ؟ قال  :من سلم

المسلمون من لسانو ويده " رواه أبو موسى األشعرى  ،كن إيجابياً بالكلمة المهذبة الصادقة الواضحة الوقورة وال
تكن سلبياً  ،وإن كنت مخذوالً فال تُ َخ ِّذل غيرك  ،إن كنت مخذوالً عافانى اهلل وإياكم من الخذالن ال تُ َخ ِّذل غيرك ،
إن رأيت أن تعكف عن التغيير واإلصالح والنصح بحكمة والدعوة إلى اهلل برحمة وأدب فال تُ َخ ِّذل غيرك ممن

يتحرك اآلن للدين  ،قد يخطيء وال حرج فى ذلك مادام صادق النية  ،فإن أخطأ فلو أجر وإن أصاب الحق فلو

أجران .
فلنتحرك أيها األفاضل وكلنا أمل فى اهلل  -جل وعال  -ثم فى شبابنا وشيوخنا وحكمائنا وعقالئنا وعلمائنا أن نغير
بإذن اهلل إلى األفضل وإلى الخير ..
فإلن َع َر َ
يخ أوس اً وخزرج اً
ف التار ُ

و إن ُكنوَز ِ
الغيب تُخفى طَالئعاً ُح رة

ِ
وخزرج
أوس قادم و َن
فللو ٌ
ُ
ِ
رج
رغم المك ائد تخ ُ
َ

أقول قولى ىذا وأستغفر اهلل العظيم لى ولكم ...
ِ
صر
وصية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألىل م ُ
الحمد هلل وأشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أن سيدنا محمداً رسول اهلل  ،اللهم صلى وسلم وبارك عليو وعلى آلو

وصحبو ومن وااله وبعد  ...فيا أيها األحبة أوصيكم وصية أخيرة ليست لى ولكنها لسيدنا رسول اهلل  -صلى اهلل

عليو وسلم  ، -ما ىى ىذه الوصية ؟ أسئلكم باهلل أن تحفظوىا وأن تذكروىا حين عودتكم لبيوتكم لنسائكم
وأوالدكم  ،وستعجبون إذا علمتم أن الوصية فى " صحيح مسلم " فى باب " وصية النبى  -صلى اهلل عليو وسلم -
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بأىل مصر "  ،أنتم وصية رسول اهلل يا أىل مصر  ،ففى صحيح مسلم من حديث أبى ذر – رضى اهلل عنو  -أن
النبى  -صلى اهلل عليو وسلم – قال  " :إنكم ستفتحون مصر"  ،صلى اهلل على الصادق الذى ال ينطق عن الهوى
وقد فتحت بعده  -صلى اهلل عليو وسلم  -بعشرة أعوام بعد موتو  ...بعشرة أعوام وىو الصادق الذى ال ينطق عن
الهوى  ،قال " إنكم ستفتحون مصر  ،أرض يسمى فيها القيراط  ،فإن فتحتموىا  ،فاستوصوا بأىلها خيرا  ،فإن لهم
ذمة و رحما " رواه أبو ذر الغفارى  " ،فإن فتحتموىا  ،فاستوصوا بأىلها خيرا  ،فإن لهم ذمة و رحما "  ،يا من
ِ
ِ
استوص بأىل مصر خيراً  ...استوصوا بأىل مصر
استوص بأىل مصر خيراً  ،يا من تحب رسول اهلل
تحب رسول اهلل

خيراً فإن لكم فيها ذمة ورحما  ..أما الذمة فهى" مارية القبطية " التى أرسل بها المقوقس حاكم مصر محملة بالهدايا
إلى رسول اهلل  ،فتزوجها النبى  -صلى اهلل عليو وسلم  -ورزقو اهلل منها ولده إبراىيم  ،وأما الرحم فهى " ىاجر أم

اسماعيل "  ،أم العرب التى خرجت من مصر  ،وىاجر ىى التى علمت الدنيا اليقين حين قالت إلبراىيم الخليل إلى
من تتركنا فى ىذا الوادى  ...فرفع رأسو إلى السماء  ...فقالت  :ءاهلل أمرك بهذا ؟ قال  :نعم  ،فقالت ىاجر  :إذاً
ال يضيعنا اهلل أبداً  ،أقصد بهذه الكلمات أن اليقين ما خرج إال من مصر  ،فأستاذة اليقين للدنيا ىى ىاجر أم
اسماعيل  ،وما خرجت ىاجر إال من مصر  ،فمصر بلد اليقين وبلد اإليمان وبلد األزىر وبلد العلماء وبلد األولياء ،
يجب أن نستوصى بها خيراً وأال نطالبها اآلن فى وقت أزمة وإنما نمد لها اآلن يد المعونة فى وقت األزمة  ،ىذا

منطق الدين ومنطق الشرف ومنطق الوفاء  ،وحقوق المظلومين بإذن رب األرض والسماء لن تضيع  ،وىا نحن قد
رأينا وأرجوا أن تكون قلوبنا قد امتألت يقينا بما كنا نذكر بو من كالم اهلل ومن كالم الصادق رسول اهلل صلى اهلل
عليو ِ
وآلو ومن وااله .
أيها الحبيب ابدأ من اليوم ...
أيها الحبيب  ،أيها الحبيب ابدأ من اليوم  ...من اليوم بالمحافظة على دينك وعلى األخالق وعلى سلوك المسلم
وعلى العمل واإلبداع واإلنتاج والصدق والوفاء واالمانة واإلخاء والوحدة ونبذ الفرقة ونبذ التنازع والتشرذم والتهارش
 ،عد اليوم إلى أخيك وقل تعال بنا ال تقل نتعاتب وإنما قل  :تعال بنا نتغافر  ،تعالوا بنا جميعاً لنبدأ صفحة جديدة

طاىرًة ناصعة البياض مشرق ًة فيها كل خلق من أخالق ىذا الدين علمنا إياه نبينا وحبيبنا محمد  -صلى اهلل عليو

وسلم  ، -أيها األفاضل فلنطهر أنفسنا جميعاً من الكذب  ...من الخيانة  ...فلنطهر أنفسنا من الرشاوى  ،فلنطهر
أنفسنا من الظلم ال ينبغى أن نغير الظلم بظلم وأن نغير الباطل بباطل  ،واُحذر تحذيراً أخيراً وأنصح نصيحة أخيرة

أن نحترم الدماء  ...أن نحترم الدماء  ...أن نحترم الدماء  ،فقد يقتل اآلن من ال ذنب لو وال جريرة وسط ىذه
ِ
الحالة التى تحياىا بالدنا  ،من يتحمل أن يلقى اهلل ويده ملوثة بدم امرئ مسلم " َوَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمنًا ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َزا ُؤهُ
ِ
جهن ِ ِ
ِ
يما " النساء 36 :
ب اللَّوُ َعلَْي ِو َولَ َعنَوُ َوأ َ
َع َّد لَوُ َع َذابًا َعظ ً
َّم َخال ًدا ف َيها َوغَض َ
ََ ُ
التوبة

تضرعوا إلى اهلل  -جل وعال  -فى ىذه الساعة وأسأل اهلل أن تكون ساعة إجابة  ،تضرعوا إلى اهلل  -عز
وجل  -اللهم ِ
احم مصر من الفتن  ،اللهم اعصم مصر من الفتن  ،اللهم اعصم مصر من الفتن  ،اللهم رد مصر إلى
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الحق رداً جميالً  ،اللهم رد مصر إلى الحق رداً جميالً  ،اللهم ارزقنا حاكماً صالحاً يحكمنا بكتابك وسنة نبيك ،

اللهم ارزق مصر حاكماً صالحاً وارزقو بطانة صالحة ناصحة نافعة يا أرحم الراحمين  ،اللهم احقن دماء أىل مصر

يارب العالمين  ،اللهم احقن دماء أىل مصر يارب العالمين  ،اللهم احفظ شباب مصر واحفظ شيوخ مصر ونساءنا

وأطفالنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين  ،اللهم اجعل مصر أمناً أماناً سخاءاً رخاءاً وجميع بالد المسلمين  ،اللهم
ارفع الغالء والوباء والبالء عن مصر وأسألك يا رب فى ىذه الساعة أن ترفع الوباء والبالء عن شعب ليبيا  ،اللهم

ارفع البالء عن أىلنا فى ليبيا  ،اللهم احقن دماءىم  ،اللهم احقن دماءىم  ،اللهم خلصهم من ىذا الظالم الطاغية
المستبد برحمتك يا أرحم الراحمين  ،اللهم رد إلى بالد المسلمين جميعاً العدل والرحمة واألمن واألمان والسعة

والرخاء واالستقرار أنت ولى ذلك والقادر عليو يا أرحم الراحمين  ،اللهم ال تدع ألحد منا فى ىذا الجمع المبارك
ذنباً إال غفرتو  ،وال مريضاً إال شفيتو  ،وال ديناً إال قضيتو  ،وال ميتاً لنا إال رحمتو  ،وال عاصياً إال ىديتو  ،وال طائعاً
إال ثبَّتَّو  ،وال حاجة ىى لك رضاً ولنا فيها صالح إال قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ...
ىذا وما كان من توفيق فمن اهلل  ،وما كان من ٍ
خطأ أو سهو أو نسيان فمنى و من الشيطان  ،وأعوذ باهلل أن أكون

جسراً تعبرون عليو إلى الجنة ويرمى بو فى جهنم  ..وأقم الصالة .
تم بحمد اهلل
شاىدوا الدرس للنشر على النت فى قسم تفريغ الدروس فى منتديات الطريق إلى اهلل تفضلوا ُىنا :
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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