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رابـط
الحمد هلل الذي جمعنا في الدنيا على طاعتو وفي اآلخرة في دار كرامتهو مها الن يهين والصهدييين والهههداو والصهالحين
وحسن أُولئك رفي ًيا.

أح تهي فهي اهلل ىهذا َعهو ٌد َحميه ٌد إلهى برنهامج

"رسهالة" وكنه دهد وجهه ب اهل اهلل وبحولهو وبيوثهو أكعهر مهن عههرين

رسهالة ..وجهه رسهالة إلهى سههيادة الهر ي  ،ووجهه رسهالة إلههى مهن يهمهو ا مهر وث لمنها فيههو عهن أحهداث إم ابهة وبيّننها
حيوق النصارى في اإلسالم ،وبعع برسالة إلى ضابط شرطة وبأخرى إلى ط يه وبهأخرى إلهى أخهي المهري

وبهأخرى

إلههى أخ هي المههدرس وإلههى أخههي الطال ه  ،وبعع ه رسههالة إلههى علمههان ّي ورسههالة إلههى إعالم ه ّي وبعع ه برسههالة إلههى خصههوم

الهريعة .الحمد هلل وجه أكعر من عهرين رسالة إلى فئات َشتى من أبناو المجتما وأرجو مهن وراو ذلهك اإلحهالح،

وثهذي السلوك وااللتزام بأخالق اإلسالم وأسأل اهلل أن ين عني بها وإياك في الدنيا واآلخرة.

طي في ىذه الليلة الم اركة إلى َمن سأوجو الرسالة؟ موضوع الحلية" :رسالة إلى أىل فلسطين".
عاما من ا ل
ثالث وستون ً

عامهها ،سههاعة أن رفهها االنتههداب ال ريطههاني علمههو عههن أرض فلسههطين ،ورفهها يهههود
َمهر علههى ن ههة فلسههطين ثههالث وسههتون ً
إس هرا يل علمه ه ف هي ن ه

التههو واللح ههة ،وبمههرامرة وكيههد وم ههر مهها إنجلت هرا رفعههوا علمه ه وثو ّلههوا وذبحههوا الع ههاد،

عاما.
واست احوا ال الد ،وما زالواَ ..مر على ن ة أىل فلسطين ثالث وستون ً

الله ه اجعههل ىههذا العههام ىههو آخههر أعههوام ا ح هزان علههى أىلنهها فههي أرض فلسههطين ،الله ه َح هرر أرض ا دصههى يهها رب
العههالمين ،الله ه اجعههل أىههل فلسههطين علههى دل ه رجههل واحههد يهها رب ،الله ه ال ثُ ِم ْتنهها حتههى ثرزدنهها حههالةً م ارك هةً فههي
ا دصى يها رب العهالمين ،اللهه ُرحمهاك ُرحمهاك بأط النها اليتهامى وبنسها نا الع هالى وبهه ابنا الحيهارى ،اللهه ُرد شه اب

فلسطين إلى اليرآن والسنة ،الله ُرد شيوخ ونساو وأط ال فلسهطين إلهى اليهرآن والسهنة ،اللهه ا هر لنها ثيصهيرنا فهي
حق إخواننا على أرض الجهاد والرباط على أرض فلسطين.

بالص ْلح والوحدة وأمل بأن يت اهلل نعمتو بح ومة فلسطينية
فرحة ُ
ُس ِرْرنا أيّما سرور بالصلح الذي ودا بين فتح وحماس وبم اركة مصرية وبجهد جهيد من إخواننها فهي المخهابرات العامهة
المصهرية-ولهه جزيههل الهه ر علههى مادَهدموه مههن واجه علهيه  -ودههد ثعلّمنهها مههن السهنة أن "مههن له يهه ر النههاس له

رسالة إلى أهل فلسطين من سلسلة "رسالة إلى"...

( صفحة  1من ) 14

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

يه ر اهلل" حسنو ا ل اني والترمذي .فجزى اهلل إخواننا العاملين في المخابرات المصرية عنا وعن أىهل فلسهطين خيهر
الجزاو
ح ْلح بين فتح وحماس.
على ماددموه من ثيابل وثوافق حتى أدى إلى ُ

واآلن ي حث إخواننا في فتح وإخواننا في حماس الترثي لح ومة فلسطينية مهتركة؛ ثُوحهد الصه وثلمله الههتات،

وثجمهها حّههات اليلههوب ،ح ومههة ثجمهها وال ثُ ههرق ،ثُوح هد وال ثُهههت  ،ح ومههة ثجعههل أىههل فلسههطين علههى دل ه رجههل
واحد الله أث عليه ىذه النعمة واح ه من م ر الماكرين ومن كيد ال ا دين المعتدين.
مها مهن شههك أن جميها المسهلمين وجميهها العهرب فهي كههل بهالد الهدنيا ُسههروا وفَ ِرحهوا ايهة ال ههرح و ايهة السهرور بالصههلح
الذي ودا بين إخواننا في فتح وحماس ،الوضا كان مرس  ،الوضا كان مخزي أن يتياثل فرييهان ويعتيهل إخواننها فهي

فتح بع إخواننا من حماس ويعتيل إخواننها مهن حمهاس بعه إخواننها مهن فهتح ،كهان الوضها مخهزي ومرسه ويُهدما
الغمة ولم ح إخواننا في فلسطين.
العين ويُدمي اليل ويُعري ا ك اد ،فالحمد هلل أن أزاح ّ
العودة لليرآن والسنة سالحنا لمواجهة المعتدين
نيتنياىو امتأل حن ًيا و ي ًا و اًا من الصلح الذي ودا بين شع واحد ،وعّر عن ىذا فيال" :إن الصهلح الهذى ودها
بين فتح وحماس ضربة لياية السالم" يا سالم َسل ّّم يا سالم ،مها ىهذا؟! بيهى الصهلح يهاع نيتانيهاىو الهذي ودها بهين

شههع ُمتطههاحن ،الصههلح ،التوافههق ،التههفل  ،التههوادد ،رأب الصههدع ..ده حا هرثك بتعت ههره ض هربة داسههية للسههالم؟ ي

سالم؟ ي سالم؟!

ثه منعههوا ما ههة مليههون دوالر حصههيلة الاهرا

كانه مسههتحية للح ومههة ال لسههطينة ،ىههل فلسههطين ،أمههر عجه ! أمههر

عج !
ل نّه هي أد ههول إلخوانن هها فه هي أرض فلس ههطين ال ث ههأبهوا به ههذه الخس ههارة التافه ههة وال ث ههأبهوا بتو ّع ههد المتوع ههدين ،وال ب ي ههد
ال ا ههدين ،مطلههوب مههن

أن ثتي ههوا اهلل ،أن ثعههودوا إلههى اليههرآن والسه هنّة ب ه ه سههل ا ُّمههة ،مطل ههوب مههن

يهها أى ههل

فلسههطين أن ثتوبههوا إلههى اهلل ثوبههة نصههوح ثحمل ه علههى فعههل مهها أمههر اهلل ،وثزجههرك عههن فعههل مهها نهههى اهلل ،عههايزين ثوبههة
نصههوح ل ههل مسههل وأخصه
مههن

بهههذا ،عههايزين نتيههي اهلل ،عههايزين نرجهها إلههى اليههرآن والسهنّة ب هه الصههحابة وا ّمههة ،نُريههد

أن ثُربههوا أبنههاوك منههذ نعومههة ا رههافير علههى دههال اهلل ودههال رسههولو ،نريههد مههن كههل أم مسههلمة فهي أي م ههان وأخه

ِ
بالذ ْكر نريد من كل أم فلسطينية أن ثُعطي ولدىا ما الحلي وىي ثُرضعو دال اهلل ،دال رسول اهلل.
أط النا اللِنة ا ساسية لتحييق النصر
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"ال إلهو إال اهلل" فمها أفصهح أنه

علهى كلمهة إال

أم ُسهلي أختهي ال لسهطينية ..جهدثك أم ُسهلي كانه ثُليهن ولهدىا أنه
اليمهة الههامخة
على كلمة ال إلو إال اهلل ،أول ما سيدنا أن بدأ يال هي وىهو ط هل حهغير أُّمهو أم ُسهلي الروميسهاو ىهذه ّ

كان ث تح عليو ثيول يا أُني دل ال إلو إال اهلل ،دل ال إلو إال اهلل ،أول كلمة أفصح بها لسانو ال إلو إال اهلل.
ولدك أيتها ا خ ال لسطينية على اليرآن ،على السنّة ،ضمي ِ
ربي ِ
ِ
حانك في كل ليلة ودصي عليو
ولدك إلى

دصي عليو زوات الن ي محمد -حلى اهلل عليو وسل  ،-اح ي لولدك بطولة خالهد بهن الوليهد ،دصهة
دص ال طولةّ ،
سعد بن أبي وداص ،دصة عمرو بهن العهاص ،دصهي علهى ول ِ
هدك دصه ال طولهة ،اح هي لهو دصهة الههيم أحمهد ياسهين،
ّ
ليسام ،دُصي على ولدك ىذا؛ حتى يه عن الطوق وييتدي بهرالو.
اح ي لو دص ال طولة ،اح ي لو دصة ا ّ
دوثنا في وحدثنا

ث مطلوب من كل أىل فلسطين من فهتح وحمهاس والجههاد وأي فصهيل ..مطلهوب مهن كهل أىهل فلسهطين أن يعتصهموا
ب تهاب اهلل وأن يصه حوا علههى دله رج ٍهل واحههد ،اليههرآن يصههيح فهي يهها أىههل فلسههطين ،رب العهالمين ينههادي فههي يهها
أىههل فلسههطين ،ييههول-جههل جاللههو -ل ههل المسههلمين" :وا ْعتَ ِ
صه ُهمواْ بِ َح ْه ِهل اللّه ِهو َج ِميع هاً َوالَ ثَه َ ردُههواْ َواذْ ُكه ُهرواْ نِ ْع َم ه َ اللّه ِهو
َ
َحَ ْحتُ بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َواناً" آل عمران.ٖٔٓ:
َعلَْي ُ ْ إِ ْذ ُكنتُ ْ أَ ْع َداو فَأَل َ بَه ْي َن دُهلُوبِ ُ ْ فَأ ْ
اليههرآن يصههيح فههي كههل المسههلمين ييههول ربنههاُ " :ك ْنههتُ ْ َخ ْي ه َهر أُمه ٍهة أُ ْخ ِر َجه ْ لِلنه ِ
هاس ثَهأ ُْم ُرو َن بِههال َْم ْع ُرو ِ َوثَه ْنه َهه ْهو َن َعه ِن ال ُْمن َ ه ِر
ِ
فعالم النزاع؟
فعالم ال ردة َ
َوثُه ْرمنُو َن بِاللّو" آل عمران ٔٔٓ:نحن أمة واحدة ،جسد واحد ،بنيان مرحوصَ ،
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هوص" الصه  ،ٗ:ربنها بييهول لنها
ح ٌ
حه ا َكهأَنه ُه ْ بهُْنهيَها ٌن َم ْر ُ
ين يهُ َيهاثلُو َن فهي َسهِيلو َ
فاليرآن يصيح فينها" :إن اللهوَ يُحه الهذ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وص"
ح ٌ
ح ا َكأَنه ُه ْ بهُْنهيَا ٌن َم ْر ُ
ين يهُ َياثلُو َن في َسِيلو َ
كونوا كال ناو المرحوص يهد بعاو بعاا "إن اللوَ يُح الذ َ
اهلل يحذرك يا أىل فلسطين من ال هل ،اهلل يحذر كل المسلمين من ال هل ،وي ين لنها أن مهن أع ه أسه اب ال ههل:
ال ردة ،النزاع.
واج نا عندما يتنازع إخواننا

ِ
يح ُ ه ْ َو ْ ِ ِ
ين" ا ن هال ٗ4:نحهن مهن أمهة
هازعُوا فَهتَه ْ َ
"وال ثَهنَ َ
ههلُوا َوثَه ْذ َى َ ِر ُ
دال-جهل جاللهوَ :-
احه ُروا إن اللهوَ َم َها الصهاب ِر َ
واحهدة "إِن ىه ِهذهِ أُمههت ُ أُمهةً و ِ
احه َدةً وأَنَهها رب ُ ه فَا ْع ه ُد ِ
ون" ا ن يههاو 2ٕ:ى ههذا ييههول رب العههالمين لنهها ،نحههن أمههة واحههدة
َ
َ َ ْ ُ
ُ ْ َ
وعلههى كههل مسههل ِ -س هيما المسههرولين -إذا رأوا ثنههاحر أو ثنههازع أو فردههة بههين أي فصه ٍ
هيل وفصههيل فههي أي بلههد إسههالمي،
واجه علههى جميهها المسههلمين الههذين يمل ههون التههأثير أال يي ههوا فههي موده المت ههرج ،حمههاس بههتطحن فههي فههتح ،وفههتح
بتطحن في حماس ،واحنا بنت رج ،الن ام ال ا

كان يت رج بل كان يغذي ال ُردة.

ِ
َخ َهويْ ُ ْ َواثه ُيهوا
َحهلِ ُحوا بَه ْهي َن أ َ
الواج أن نصلح بين إخواننا كما دال ربنها ،دهال-جهل جاللهو" :-إِن َمها ال ُْم ْرمنُهو َن إِ ْخ َهوةٌ فَأ ْ

اللوَ لَ َعل ُ ْ ثُه ْر َح ُمو َن" الحجرات.ٔٓ:
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وف هي السههنة روى الترمههذي وحههححو أن الن ههي-حههلى اهلل عليههو وسههل  -دههال" :أال أخ ههرك بأفاههل مههن درجههة الصههيام
والصهالة والصهددة؟ "..الن هي-حهلى اهلل عليههو وسهل  -ييهول لنها أدههول ل ه علهى عمهل ثوابههو أفاهل مهن حهالة التطههوع،
أحسن من ديام الليل ،وأحسن من حيام التطوع ،وأفال من الصددة..
"..دالوا :بلى .دال :حالح ذات الَه ْين ،فإن فساد ذات ال ين ىهي الحاليهة" ،إن ه ثصهلحوا بهين المسهلمين فهإن فسهاد
ين" حسنو ا ل اني.
ثحلق
الهعر ول ن ُ
ذات ال ين ىي الحالية "ال ُ
أدول ُ
أدول ُ
ثحلق الد َ
َ
الحمههد هلل أن الههدول العربيههة سههيما دولههة مصههر ثحرك ه وثس ه فههي أن ييهها الصههلح بههين فههتح وحمههاس ،والحمههد هلل

وجههزى اهلل كههل مسههرول فههي كههل دولههة عربيههة عههن أىههل فلسههطين وعنّهها خيههر الج هزاو مهها دام دههد ثس ه

فههي اإلحههالح

والصلح.

لنتعاىد على عدم العودة للنزاع أب ًدا

يا أىل فلسطين ..مش عايزين نرى فردة مهرة أخهرى ،عهايزين نعلهوا علهى حهغا ر ا مهور ،عهايزين نعلهوا علهى الس اسه ،

أي كراسههي كنههت ثتهههاجرون عليههها ،ور ههي
سههلطة وأي كرسههي؟ عههايزين

فلسههطين ال يملههك أن يخههرج مههن فلسههطين إال بتص هريح مههن إس هرا يل؟ أي

ث يههوا علههى دل ه رجههل واحههد ،نريههد أن نجمهها بههين ح ههات دلوبنهها أخههوة اإلسههالم ،درابههة

العييدة ،نس اإليمان ،نريد من

أن ثُطَليوا ال ردة والنزاع طلية ثالعةً با نةً ال رجعة بعدىا.

الن هي محمههد-حههلى اهلل عليههو وسههل -يههأمر كههل المسههلمين بالته َوحهد ،باجتمههاع ال لمههة ،بلملمههة الهههتات ،بههالودو فهي
ح ٍ واحد.
كونوا كما أراد الح ي -حلى اهلل عليو وسل -

روى الهيخان في الصحيحين أن الن ي-حلي اهلل عليو وسل  -دال" :إن ِ
رمن للم ْرِم ِن كال ِ
اها.
نيان ،يَ ُ
اهوُ بَع ً
هد بَع ُ
ُ
الم َ ُ
ُ
ك أحابِ َعوُ" ححيح ال خاريُ ،ش توا يا أىل فلسطين الزم ث يوا إزاي؟
و َش َ
الن ي ييول ل ه خلي هوا كهده ،ثالحه زي بنهاو مرحهوص ،كهل حجهر ثحتهو مونهة ثههده للحجهر الهذي ىهو فهي ا سه ل،
لي كالحجارة المرحوحة علهى بعاهها بهال مهالط بهال مونهة ثههدىا ،فمها أول ىّهة ريهح ثههدمها ،ال .المونهة دي أُخهوة

اإليمان ،درابة العييدة ،حيوق ا ُخوة في اهلل "المرمن للمرمن كال نيان يهد بعاو بعاا".

هرمنين فههي ثههوادى وثعههاط ِ ه
هل المه َ
كههذا روى الهههيخان فههي الصههحيحين أن الن ههي-حههلي اهلل عليههو وسههل  -دههال" :معَه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
عااو بالحمى والس َه ِر" حسنو ا ل اني.
عاو ثداعى لَوُ سا ُر ا
اح ِمه
كمعل الجسد الواحد إذا اشتَ ى م ْنوُ ٌ
وثر ُ

فههنحن جسههد واحههد ،كههل طليههة ودعه فههي دله رجههل ينتسه لحمههاس ودعه فههي دله كههل رجههل ينتسه ل ههتح ،كههل
مسل أُطْلِ َي عليو نيران يهود إسرا يل في أرض فلسهطين مهن فهتح ن ه الطليهة ُوجهه إلهى دله كهل مسهل أيها كهان
ثوجهو و أيا كان انتماؤه.

رسالة إلى أهل فلسطين من سلسلة "رسالة إلى"...
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فنحن جسد واحد يا مسلمين ،إذا ثألم ْ أختي في فلسهطين ثألمه ُ لهها ،إذا أُرييه دمهاو أخهي فهي العهراق كهأن دمهي
الذي أُريق ،إذا أُريي دماو إخواني في أفغانستان ىذه دما ي أنها التهي ثُهراق ،نحهن جسهد واحهد إذا اشهت ى منّها عاهو
في أي م ان ثداع لو سا ر ا عااو بالسهر والحمى.

ى وا لنصرة إخوان  ،ال ثخذلوى
وروى مسل في ححيحو عن أبي ىريرة-رضي اهلل عنو -دال" :المسل أخو المسهل ال ي لمهو وال يخذلهو" آآآه لَ َ ه
خههذل الن ههام ال ا ههد فههي مصههر أىههل فلسههطين! لَ َ ه خههذلوى  ،إي واهلل ،شههع يمههوت مههن الجههوع والمعههابر فههي الغاله
ا ع

أبوابها مغلية.

وزيرة خارجية إسرا يل أعلن الحرب على إخواننا في زة بعهد لي ٍ
هاو مها الهر ي

المخلهوع فهي اليهاىرة ،مصهي ة مصهي ة،

الن ههي ييههول لنهها" :المسههل أخههو المسههل ال ي لمههو وال يخذلههو" نههرى ال ردههة والخصههام بههين إخواننهها فهي فلسههطين ونت ههرج
ىذا خذالن نهى اإلسالم عنو.

ِ
ِ
هير
دهال الرسههول-حهلى اهلل عليههو وسهل " :-المسههل ُ أخهو المسههل ِ  ،ال ي ل ُمهوُ وال يخذلُههوُ ،وال يحي ُهرهُ ،التيه َهوى ُ
ىهنها ويهه ُ
ِ
إلى حد ِرهِ َ ٍ
ٍ
دمهوُ ،ومالُهوُ،
المسل َ  ،كل المسل ِ علَى المسل ِ حهر ٌ
امُ ،
من الهر أن يحي َر أخاهُ ُ
ثالث مرات ،بحس ِ امرئ َ
ضوُ" رواه مسل .
َو ِع ْر ُ
ٍ
رجل واحد
رسالة ىل فلسطين :كونوا على دل
أرواحنهها ،أن ثتصههافح دلوبُنهها ،أن نص ه ح علههى دل ه
النصههوص كعيههرة ..اليههرآن يأمرنهها أن ّ
نتوحههد ،أن نتالدههى ،أن ثتعههانق ُ

رجههل واحههد ..السهنة مآلنهة بنصههوص ن ويههة ثحعنهها وثحاههنا علههى التههفل  ،علههى التهفخي ،علههى رأب الصههدع ،علههى ثطليههق
ال ردة طلية ثالعة با نة ال رجعة بعدىا.
ىههل فلسههطين :ك ايههة فردههة ،مههش عههايزين فردههة ،عههايزين اجتمههاع ،عههايزين أُخههوة فههي اإلسههالم ،عههايزين ث هفل  ،عههايزين
ثصه ية العييههدة ،عههايزين ثوحيههد العييههدة ثه التوحههد ،نريهد التوحيههد والوحههدة ،نريههد ثصه ية العيا ههد مههن الهههركيّات ،نريههد
ثص ية الع ادات من الِ َدع ،نريد التفل والتفخي والتحاب والتوادد واالعتصام باليرآن وبالسنّة.
خذوا الدرس من أعدا
أعداؤك يا أىل فلسطين ،بل أعهداو المسهلمين ،اجتمعهوا مهن كهل حهوب وحهدب ،اجتمها يههود إسهرا يل الهذين احتلهوا
أرض فلسههطين ،اجتمعههوا مههن كههل بيههاع الههدنيا ،مههن روسههيا مههن أمري هها مههن بولنههدا مههن الههيمن مههن إثيوبيهها مههن كههل م ههان،
ودخلوا إلى بالدك واحتلوىا ورفعوا رايته سنة  ٗ4وكان الن
س ُه ُه ْ
فاليرآن كه عن بواطن ا مور فيال ربنا لنا عنه " :ثَ ْح َ

رسالة إلى أهل فلسطين من سلسلة "رسالة إلى"...
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وأنههت مههازلت فههي فردههة ،الحمههد هلل أن ودهها الصههلح الههذي فههرح لههو ا حههدداو وا تههاظ لههو ِ
العهدى،

الحمههد هلل الههذي ب اههلو أودهها الصههلح بيههن
أعدا

الههذي فه ّهرح كههل المههرمنين وأ ههاظ أعههداو المسههلمين ،خههذوا ال هدرس مههن

 ،كونوا على دل رجل واحد ،فلتعلوا دلوب

عن س اس ا مور.

الدنيا كلها ثتوحد ،والمسلمون مازالوا أشتاثًا
الدنيا كلها ثتوحهد والمسهلمون مهازلوا أشهتاثًا ،أوروبها ثوحهدت عسه ريًا وحهار ِح ْله النهاثو ،ثوحهدت ادتصهاديًا ووضهعوا
عملة اليورو ،ومتى يتوحد المسلمون عامة؟ ومتى يجتما المسلمون خاحة في أرض فلسطين؟
جميعها علهى دله رجهل واحهد يها رب ،اللهه احيهن دمهاو إخواننها فهي فلسهطين ودهد سهيط فهي يومنها ىهذا
الله اجمعنها ً
شهههداو علههى الحههدود فههي ل نههان وفههي الجههوالن وسههيط أكعههر مههن ما ههة جهريح ،اللهه ثيه له فههي الههههداو ،اللهه احيههن

دمههاو إخواننهها فههي فلسههطين ،اللهه احيههن دمههاو إخواننهها فههي سههوريا ،اللهه اح ه أىههل سههوريا مههن حههزب ال عههث ال ههال
الجا ر ال اجر الذي يحارب دينك ويحارب أولياوك المرمنين ،الله احيهن دمهاو إخواننها فهي الهيمن مهن طا يهة الهيمن،
الله احين دماو إخواننها فهي لي يها مهن طا يهة لي يها ،اللهه َحهرر أرض اإلسهالم يهارب العهالمين واح ه دمهاو المسهلمين

وحن أعراض المسلمين واح
ُ

أموال المسلمين وحرر كل بالد اإلسالم برحمتك يارحمن يارحي .

أح تهي فهي اهلل :لوطرحه علههي

سههرال ..مههاىي أسه اب ال ردههة؟ -أنهها كالمهي ىههل فلسههطين خاحههة ول ههل المسههلمين

عامة -ما ىي أس اب ال ردة؟
أس اب ال ردة كعيرة ومنها:
ٔ -الجهل بالدين:
الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي وك ّ روه وك ّ روا الصحابة لَما ذى إليه ثرجمان اليرآن ال حر الحاهر ونهاررى

عاد منه ستة آال وبيي أل ان.

بالحجههة والههدليل بالههدليل
الح ّجهة
ّ
فلمهها نههاررى ابههن ع ههاس ودههرع ُ
معنههى كههده إن السه آال كههانوا جهلههة مهها يعرفههوشّ ،
و ل ه وأفحمه ورهر له جهله  ،عاد منه المنص ون ،ي يى كان الس في ىذه ال ردة "الجهل".
ٕ -اث اع الهوى:
الح ّجهة الدامغهة والهدليل
من ا ل ين اللي فالوا دول لماذا ش ّيوا الص وود وا في الجانه اآلخهر بعهدما رههرت لهه ُ
الواضح الساطا ،ليو بيى ما رجعوش؟

الهوى! اثهَاع الهوى ،كل واحد رك دما و واث ا الهوى ،لماذا ال يتوحهد المسهلمون اآلن ويصه حون علهى دله رجهل

واحههد فههي كههل بلههد وفههي كههل مصههر؟ إلن كههل واحههد عههايز يركه  ،كلههو عههايز ىههو اللهي يسههوق ،كههل واحههد عههايز ي يههى ىههو
اليا د ..اث اع الهوى.
رسالة إلى أهل فلسطين من سلسلة "رسالة إلى"...
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ذيال ،سواو أكان في الميدمة أو في آخر الص .
أسا أو ً
المسل الصادق يعمل هلل سواو أكان ر ً

أنها أخطه الجمعههة أو أمسهح حمامههات المسهجد مت ههردش معايها ،المهه إنهي علههى عمهل حههالح ،أنها راكه السه ينة أنهها
حمامهات السه ينة أو أنها اللهي بأدهدم الوج هات للمسهافرين ،مهش مهه لة المهه
الي طان اللي بأدود أو أنا اللهي بأ سهل ّ

إن الس ينة ثعدي إلى بر اآلمان ،مش مهه مهين يسهوق مهش مهه مهين اللهي داعهد علهى ال رسهى المهه أرض فلسهطين
ثُحرر! المه إن اللي ييود ييود باليرآن وبالسنة ،ىذا ىو المطلوب أيا كان.
فمن أس اب ال ُردة:

ٔ -الجهل :الجهل بالدين ،الجهل بأحوال الدنيا ،الجهل با مور السياسية ،الجهل بم ا د ا عداو.
ٕ -اث اع الهوى.
ٖ -ح الدنيا:
ح الدنيا من أع

أس اب ال ردة ،دال رسول اهلل حلى اهلل عليو وسل " :ما ال ير أخهى علهي  "..أنها مهش خهاي

علي و يا مسلمين من الجوع ،الن ي بييول لنا كده" :مها ال يهر أخههى علهي  ،ول هن أخههى علهي
الدنيا ،كما بسط على من كان د ل  ،فتنافسوىا كما ثنافسوىا ،فتهل

كما أىل ته " حسنو ا ل اني.

الدنيا الدنيا ..كما دل آن ً ا كلو عايز يتصهدر ،كلهو عهايز ييهود ،كلهو عهايز ي يهى رأس ،كلهو عهايز يجله

وبع

أن ث سهط علهي

علهى ال رسهي،

الرا ين في ال راسى في كل بلد دد يُميعون الدين.

ييولك سياسة! ثيول لو يا فالن كي ثيول كذا وكالمك ىذا مرجوح ومغلوب بيول اهلل في سورة كذا وكهذا ،وبحهديث
الن ي في كذا وكذا ،إزاي ثيول ال الم ده؟ ييول لك سياسة ..أنا عار  ..سياسة!
ىذه ليس سياسة ىهذه نجاسهة ..إن كانه علهى حسهاب الهدين ث يهى نجاسهة ،إن كانه علهى حسهاب ثمييها ا حهول
ث يى نجاسة ،إن كان فيها مخال ة لإلجماع ي يى ىذه ليس سياسة ىذه نجاسة.
من أس اب ال ردة :ح الدنيا ..وىنا ث دو لنا ع مة الحسن بهن علهي رضهي اهلل عنهو ،سهيدنا الحسهن الهذي دهال الن هي
فيو" :إن ابني ىذا سيد ،ولعل اهلل أن يصلح بو بين فئتين ع يمتين" ححيح ال خاري.
سهيدنا الحسهن عهال علهى أمهور الهدنيا ،لمها مهات علهي رضهي اهلل عنهو بهايا النهاس الحسهن بالخالفهة ورهل أميهر للمهرمنين
ستة أشهر ،ث ثرفّا عن الدنيا ،ثرفّا عن ال رسي ،وبايا ىو بن سو معاوية رضي اهلل عنو لجمها الصه ولهرأب الصهدع

ولتوحيد ا ّمة ،في عام سماه المسلمون بعام الجماعة.

سيدنا الحسن دا ع ي  ،إحنا فين والحسن فهين؟ كرسهي إيهو اللهي يخلهي مسهل دمهو يهُراق علهى يهد مسهل  ،ملعهون أبهو
ال رسي الذي يتس

في إرادة دماو المسلمين ،ملعون أبو ال رسي اللي يخليني أُميّا اإلسالم.

رسالة إلى أهل فلسطين من سلسلة "رسالة إلى"...
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الحسن دال لو مش عايزىا أنا أُبايعك ،وبايا معاوية رضي اهلل عنو وجما الص .
ي يى من أس اب ال ردة :الجهل ،اث اع الهوى ،ح الدنيا..
ٗ -شياطين الجن واإلن :
من أع

أس اب ال ردة :شياطين الجن واإلن  ،اسمعوا يها أىهل فلسهطين ،اسهمعوا يها جميها المسهلمين ،أعهداؤك مهن

شياطين الجن واإلن
بين .

يعملون دا ًما وأب ًدا على ث ريي  ،على ثهتيت  ،على ثهرذم  ،على ودهوع ال غاهاو والحيهد

بيى دولة كادت أن ثيا بينها وبين دولة مخاحمة عهان ماثش كورة! كاد يحصل بين الجزا ر ومصر دطيعة عهان
شوية عيال بتلع كورة ،عههان شهوية شه اب بهالش عيهال بيلع هوا ،إيهو يعنهي مهاثش كهورة؟ إيهو يعنهي خهد ال هورة مهن ىنها
وكل دا س عة دطا لو ال نلة وعملها دبل كيك دل ها بالجول ما ثيل ها إن شاو اهلل ثيل ها في جهن .
بيى دولة كاد أن ينه بينها وبين دولة أخرى دطيعة ومههاثرات ومعليهين رياضهيين ،وكهل واحهد يل سهلي فهداو ال طولهة،
ودا بينافق ،ودا بيداىن ،ىتودعوا بلدين في بع

عهان ماثش كورة!

ىذه مأساة! إلى ىذا الحد من الت اىة وحلنا؟ إنا هلل وإنا إليو راجعون.
من الذي ين م في النار؟ شياطين الجن واإلن  ،أول من يعمل على ث ريق المسلمين َمن؟ إبلي

الهيطان الرجي .

روى مسههل ف هي حههحيحو ف هي كتههاب ح ه ة الييامههة بههاب ثح هريش الهههيطان ،أن الن هي حههلى اهلل عليههو وسههل دههال" :إن
الهيطان دد أيه

أن يع هده المصهلون فهي جزيهرة العهرب ،ول هن فهي التحهريش بيهنه " ،الههيطان يهئ

إن أىهل الجزيهرة

يع دوه ط بيعمل إيو دلودتي؟ يحرش بين المصلين.
روى مسل فهي حهحيحو فهي كتهاب حه ة الييامهة فهي ن ه ال هاب فهي بهاب ثحهريش الههيطان وبعهث سهراياه لل تنهة بهين
اهها عر َشههو علههى المه ِ
هث سهراياهُ فأدنههاى منههوُ منزلهةً
هاو ثه ي عه ُ
النههاس ،دههال رسههول اهلل حههلى اهلل عليههو وسههل " :إن إبلههي َ ي َ ُ
هول مها َثركتُهو حتهى
أع ُمه فتنةً يجيوُ أح ُدى
فييول ما حنع َ شيئًا دال ث يجيوُ أحه ُدى فيي ُ
فييول فعل ُ كذا َوكذا ُ
ُ
ِ
وييول نِع َ أن َ ".
وبين امرأثِو دال
فيدنيو منوُ ُ
فرد ُ بينَو َ
"إن الهيطان ينص عرشو على المهاو ،وي عهث سهراياه وجنهوده ثتهرى "..يعنهي ثتهابا "..فهأع مه عنهده منزلهةً أع مهه

فتنههة ،فيههأثوه فييههول له ه مههاذا حههنعت ؟ فييههول لههو شههيطان :مازل ه ب ههالن حتههى سههرق ،فييههول لههو الهههيطان :لههي
يوشك أن يتوب "..سرق ب

أن ه

اللي ددرت عليو النهاردة إنك ثخلي مسل يسرق ،ىهو دا شهغل؟ ىيتهوب يهاع ! يوشهك

أن يتوب..
رسالة إلى أهل فلسطين من سلسلة "رسالة إلى"...
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"..فييههول آخههر :مازل ه ب ههالن حتههى زنههى ،فييههول :لههي

أن ه  ،يوشههك أن يتههوب ،ييههول ثالههث :مازل ه ب ههالن -خههذ

فرد بينو وبين زوجتو ،فياا إبلي
بالك -ما زل ب الن حتى ّ
أن ".

ثاجا على رأس ىذا الهيطان ،وييول :نع أنه أنه
ً

يعني ع ارم عليك ،يعني ىو دا الهغل ،يعني إن ثربيتي بصحيح ،ثمر فيك العيش والملح.
وجوب إطالق اللحية
م المة ىاث يةُ ..
ا خه ثيههول :أن ىنههاك بعه

المهههايم يههأثون فهي بهرامح حساسههة جه ًدا وبهرامح مهمههة وبهرامح لههها دههدرىا ،يطلهها ا خ

ميههدم ال رنههامح بههدون لحي هة وأوالدىهها ماشههاو اهلل ش ه اب وملتحههين وولههد مههنه ثههرك العمههل بس ه

إنه ه دههالوا لههو إحلههق

اللحية ،ويلومها ولدىا على رؤية ال رنامح؛ ن الميدم ير ملتحهي وىهي ثيهول لهو إن ال رنهامح ىهاد  ،فههي ثطله أن
ي ون ىناك رسالة له .
الهيم :أض حوثي إلى حوثها ،وأرجو من كل رجل مسل أيها كهان مودعهو أن يُطلهق لحيتهو؛ ن إطهالق اللحيهة فرياهة

وحليها حرام ،وىذا دلتو ىنا ،أنا كان لي حلية اسمها "اللحية لماذا؟"..

فاللحية ح مها :دال أحمد بن حن ل والههافعي ومالهك وأبهو حني هة وابهن حهزم حتهى أ مهة الههيعة كلهه دهالوا" :اللحيهة
فرض ،وحليها حرام ،وال يجوز لرجل أن يحلق لحيتو إال لعذر يُ تيو فيو عالِ ".
ل ن ىل ني شه

برنهامح الههيم فيهو حهالق ددنهو أو ُميهدم ال رنهامح بهال لحيهة ىهل أروح دافهل أو ألغهي أو مها أخهدش

منو؛ نو حالق لحيتو؟! ..

جايز عنده عُذر يا أختى ،جايز عنده مرض جلدي معين ،جايز شغال فهي م هان ،جهايز عنهده عُهذر ،يها أختهي ىه أنهي
أنا مسعد أنور مرث ه لهذنوب ومعاحهي ،ىهل معنهى كهده ثرفاهوا ثأخهذوا منهي أي عله ؟ يها سهتي العهالِ كالههجر خهذو
منو أطي العمر ودعوا العود للنار إن شوفتوه ُمخطئ يعني.
م المة ىاث ية ..مجل

التعاون العربي اإلسالمي

ا خ  :ىي ثيترح أن يُ َ ون مجل

التعاون العربي اإلسالمي ،ويا كل دول العهرب اإلسهالمي وي هون درع الجزيهرة

درع الوطن.

الهيم :أض حوثي لصوثك ،إحنا عايزين الجامعهة العربيهة ث يهى اإلسهالمية ،ليهو مت يهاش الجامعهة اإلسهالمية فهي مهرثمر
إسهالمي ك يهر وفهي من مهة المهرثمر اإلسهالمي؟ عهايزين ىهذه المن مهات ىهذه ال يانهات الاهخمة ،جامعهة الهدول العربيهة
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عايزينههها ي ههون لههها دور ُم َ عهل ،ي ههون فههي جههيش ،جههيش بجههد! ي ههون فههي دفههاع مهههترك بجههد ،ال ههالم ده موجههود علههى

ورق ب

مش ُمنَه ذ ،ي ون في سوق عربية مهتركة بجد ،ي ون في أُخوة اإليمان..

هك مصههادر
هك الههذى ا سههود ،نمله ُ
واهلل الع ههي أ نههى دول العههال  :دول الع هرب ولههذلك المطههاما فيههها ال ثنته هي ،نمله ُ
نملك العروة ال هرية..
نملك مساحة شاسعة من اليابسةُ ،
نملك بحارُ ،
نملك المودا الممتازُ ،
المياهُ ،
ب عايزين نرجا لربنها ،وعهايزين نعمهل لعهز اإلسهالم ،أيهها الملهوك أيهها الرؤسهاو ،أيهها ا مهراو ،ال راسهي ال ثهدوم واهلل،
ِ
عذاب رب .
ًدا من
ستموثون وثُسألون فيدموا ن س ما ينجي
مستمرا
م المة ىاث ية ..الزال فساد اإلعالم
ً
السالم علي
ا خ:
ُ

ورحمة اهلل ،عايز ب

أسأل على اإلعالم يا موالنا بعد العورة كنا ن ن إن اإلعالم سينصلح

حالو ،ل ن لآلسه اإلعهالم مها زال إعهالم فاسهد إال مهن رحه ربهي ،بي هث ال تنهة بيجيه اللهي بيههت فهي ده ،بيجيه
نصههارى بتس ه فهي مسههلمين ،ومسههلمين بتس ه فهي نصههارى ،وده بي ههث ال تنههة وال ردههة بههين النههاس ،فهي حههين إن إحنهها
ك الد فيها مسلمين ونصارى وإحنها كويسهين مها بعه  ،ل هن لمها نت هرج علهى بهرامح بتجيه نهاس الواحهد دمهو بيغلهي،
ف ن عايزك ب

وخصوحها اللهي فيهها مهذيعات مت رجهات ،يها نهاس احهذروا
ثأكد وثحذر النهاس مهن الينهوات وال هرامح
ً

من الناس دول ،يا ناس دول موجهين مسلطين علينا واهلل.

اإلعالم ل يتغير إنمها اثخهذ لن سهو سهي ًدا جديه ًدا ،كهان بيط هل للن هام ال ا هد ،سهيط الن هام
الهيم :أنا معك دلًا ودالًا،
ُ
ال ا د بيا في إعالمين علمانين ،في اللي معاى مليارات بيهتروا بها دنوات يُعل ثوجهاثهها ،دنهوات معهرو ثوجهها إيهو

هل مغمهوط فهي مصهي ة ،إعهالم أبهو لمعهة ال ههار إال مهن رحه اهلل ،الغاله
وأححابها مين وعايزين إيو ،أكعهر مهن دنهاة وك ٌ

في إعالمنا أنو إعالم ابو لمعة ال هار.

أنا كن ىعمل حلية النهاردة أسميها "رسالة إلى أبي لمعة ال ههار" وأنها ليها حليهة دديمهة اسهمها "رسهالة إلهى إعالمهي".
ال ذب أيها اإلعالميون حهرام ،الهد َجل أيهها اإلعالميهون حهرام ،إثهارة الهها عات حهرام ،دهالوا فهي أحهداث إم ابهة د هل مها

يحصل أي ثحييق" :فَه َعلَها السل يون".

مذيا في دناةٍ مها طلها عليهو متصهل دهال اآلن معنها متصهل مهن دله الحهدث ..إنه شهاي  ،إنه دهدام ال نيسهة اآلن؟
دالهو" :أيههوه شههاي ا حههداث ،أنهها جواىهها" دالهو" :ىهها شههاي إيههو؟" دالهو" :شههاي عيههال بلطجيههة رمه زجاجههة مولوثههو
على ال نيسة" دالو" :أيوه ثيصد ال لطجية السل يين يعني؟" دالو" :ال يها عه بلطجيهة" دالهو" :أيهوا" المهذيا اللهي بييولهو
بيمههوا
"أيوا بلطجية يعني اللي مربين ذدونه والبسين جاللي " دالو" :ال ياع  ،وال واحد بذدن ،ده أححاب اللحهى َ
الناس وبيطَ وا معنا النيران".
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شو المذيا الهدجال ،شهو المذيعهة ا فاكهة ،أيهها المهذيا ال هذب حهرام ،خهذوا الهدرس مهن اإلعالمهين اللهي ده ل
الناس بصي عليه لما ث ين له كذب ىرالو ،إنتو م تستوع وش الدرس؟ أفهال ثعيلهون؟ أفهال ث يههون؟ ن سهنا نههو
إعالن ن ي ال يهُ َ رق ..ي ني وال يهدم ،يجما وال يهت  ،عايزين إعالمي إيده متوضية ،عايزين إعالمى دلمو شري .
ال شههك أن فههيه ذلههك ل ههن ال عههرة ال ههاثرة فههي ا حههداث الماضههية ثُهَه هين ع ه

ذلههك ،ييجههي وزيههر الداخليههة ييههول

السل يون براوة ،ييجي وزير العدل ييول السل يون براوة ،ييجي النصارى من حي إم ابة ييولون السل يون بهراوة ،ولسهة

في بع

اإلعالميين بي ذبوا ..حس نا اهلل ونع الوكيل.

م المة ىاث ية ..الجيش لو ال ال في نجاح العورة بعد اهلل عز وجل
وال
ا خ :في حارثك ،ىما معروفين ىمها مهين ط ًعها ،حاهرثك دلهودتي عهار إ ّن الجهيش مهش راضهي ينهزل ،حاحهل ّ
؟
الجيش مش راضي ينزل ،طي مين اللي ىو مست يد أكتر أنو ث يا في فتنة في ال لد وي يا في ال الم اللي ىهو حاحهل
ده وال لطجية ىما ن سه الجيش ومش راضين ط عا في اإلعالم ييولوا إن دوات الجهيش مهش عهايزة ثنهزل إال بههروط
ي ما كان ثعمل على أيام الر ي ؟
عايزة ثعمل ز ّ
الههيم :اسههما الجهواب ،ال يهها ح ي هي ،الجهيش ..وأنهها مههش موره فههي الدولهة وال مسهتني كرسههي وال حاجهة ،أنهها علههى
باب اهلل كما ييول الناس ،الجيش مهارك في كل حاجة ،الجيش لوال فال اهلل علينا ث إخواننا في اليوات المسهلحة
ح ح مصر كلي يا أو كاليمن أو كسوريا ،من أع

ا س اب التي أدت إلى نجاح العهورة :انحيهاز الجهيش للههع ،

ههر ،
وإحنا درأنا في ا يام الماضية إ ّن الجيش دهال للهر ي المخلهوع" :إمها أن ثتنحهى أو ثُعتَه َيهل" ،فهالجيش مود هو ُم َ
حمههى النههاس وله يُطلههق علههيه طليههة ،وكههل مهه لة بيتههدخل ،وضه ط ا مههن بعههد االنهيههار لَمها انسههح رجههال الداخليههة
بأمر آث خ يث من ك يرى الذي يُحاس اآلن.

إنمهها لههو دل ه إ ّن الداخلي هة ل ه ثرجهها إلههى اآلن بيههوة ..أوافيههك؛ ن كتيههر مههن النههاس بيروحههوا أدسههام الهههرطة ييههدموا

محاضر والاابط ال يحرك ساكنًا ،أُوافيك ولهذلك اآلن بيهدرس ،يخرجهوا دفعهة جديهدة مهن أكاديميهة الههرطة مهن سهنة
ثالعة يخرجهوى  ،وأنها أطاله إن كهان العهدد ال ي هي ،يأخهذوا شهوية مهن بتهوع الحيهوق ويعلمهوى ويهدربوى  ،مجموعهة
من ض اط الجيش يديروا ا مر حتى ينا ط ا من في ال لد.
إنم هها الله هي ورا ى ههذا ال س ههاد كل ههو فل ههول الح ههزب ال ههوطني وبعه ه

ال ه ههلة م ههن جه ههاز أم ههن الدول ههة المنح ههل ،وأح ههحاب

المصالح .واحد سارق من ال لد ٕٓ مليار عنده استعداد يصر ٓٔمليار وثولها عههان يخهرج ،فهانت هوا واعلمهوا أنهو
يُدبر ل

بليل.
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م المة ىاث ية ..مين الطا ية؟
ا خ :من ىو الطا ية؟

ِ
ب َشه ْع وُ بالمههدافا وبالطهها رات ويُريههق دمههاوهُ ويهُ َهه ِهد ُم عليههو ال يههوت ،بعههدما دههال لههو
الهههيم :الطا يههة ىههو :كههل حههاك ياه ِر ُ
شع وُ ال نريه ُدك ،دالوىها فهي ِسهل "ال نُريه ُدك" فههل ي هون الجهواب بالمهدافا؟! ىهل ثهدى الهدبابات النهاس فهي سهوريا

وفي لي يا؟ ىل ثُسلط الطا رات على الناس في لي يا؟ على ال يوت ويُيتَل الناس في بيهوثه نسهاو وأط هال! ثُح َهرق ال لهد

من أجل ُكرسي؟ فليذى ال ُ رسى إلى الجحي .

هول م ه ٍ
هث
الطا يهة ىهو الههذي يُريهق دمههاو المسهلمين ،ويهُ َدمر علههيه بيهوثه  ،ويسههتحل دمهاوى ؛ نهه طل ههوا منهو بعههد ط ِ ُ
على ُك ِ
رسيِو ك انآٗ سنة داعد على ال رسي ،ك اية بيى ..ك اية ال نُري ُدك ،نع .
أسأل اهلل أن يحين دماو إخوانِنا في سوريا واليمن وفي أرض لي يا.
الطغاة يعملون على الت ريق بين المسلمين

أدههول أول مههن يعمههل علههى ث ريههق المسههلمين إبلههي وسههار علههى اله َد ِ
رب كههل طا يههة ،كههل حههاكِ طا يههة عههايز يسههتمر فهي
ُح ُمههو يُ ههرق بههين النههاس ،كمهها كههان ي عههل الن ههام ال ا هد ف هي ِمصههر ،أنهها ذُ ِىل ه لمهها عرف ه إن ال هته َه الموجهههة لح ي ه
العههادلي وزيههر الداخليههة المح ههوس اآلن إنههو فَج هر كنيسههة اليديسههين ف هي اإلس ه ندرية! مهها كههان يخطههر ل هي واهلل ،مهها كههان
يخطههر ل هي علههى بههال إ ّن مم ههن الداخليههة ث ج هر كنيسههة! يول ها ال لههد عهههان يُص ه ي حسههاب بينههو وبههين النصههارى ،أو
حسابات بينو وبين السل يين ،إيو دة؟!

رب العهالمين –اسهما:-
ال تن ..الت ريق بين المسلمين ،كل طا ية يعمل علهى ذلهك ،وعلهى رأس الطُغهاةِ فِ َ
رعهون ،دهال ُ
ِ
ِ
"إِن فِ ْر َع ْو َن َعال فِي ا َْر ِ
ا ِهع ُ طَا َِ هةً
هل أ َْىلَ َهها ِشهيَه ًعا يَ ْستَ ْ
ض" وعهان ي ال فوق َ
هل أ َْىلَ َهها شهيَه ًعا" يعنهي ف َردًها " َو َج َع َ
"و َج َع َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين" اليص .ٗ:
او ُى ْ إنوُ َكا َن م َن ال ُْم ْ سد َ
سَ
م ْنه ُه ْ يُ َذب ُح أَبْهنَ َ
او ُى ْ َويَ ْستَ ْحيي ن َ
سد"ُ ،ش نتنياىو زعالن إزاي؟ ييولك الصهلح بهين حمهاس
َ
وس َار على الدرب اليهود ،ده ُد ُول أححاب م دأ "فَهرق ثَ ُ
الصهلح إن التَوحهد ياهره ،دول
وفتح ضربة للسالم ،ط إيو اللي مزعلَك؟ إحنا شهع واحهد يها أخهي ،اللهي مزعلهو إن ُ
سد.
أححاب م دأ فَهرق ثَ ُ
الحرب بين العرب مهن ٍ
هزرج فهي المدينهة د هل ال ِهجهرة الن ويهة؟ يههود المدينهة ،ولَمها دخلهوا
من الذي كان يُغذي
َ
أوس وخ َ
ٍ
رجل واحد ،مر شاس بن دي فرأى ىذا المن َهر اللهي كلهو ِو ّد وحه بهين المسهلمين،
في اإلسالم وأح حوا على دل
بهين أعههداو الماضهي ،فههق ىههذا عليههو وحهع ؛ فههأمر شههاب أن يههدخل بيهنه مههن شه اب يههود وأن يه َذكرى بيه ِ
هوم بُعههاث،
ُ
ُ ُ
َُ
فلما ذكر ا شعار ،كاد ال رييان أن يلتحمان في دِتال وعلِ َ الن ّي بذلك..
أره ِرُك ؟!"
فجاو يجري وحرخ فيه دا ًال" :اهلل ،اهلل في المسلمين ،اهلل ،اهلل في المسلمين ،أَ َويَ ْح ُدث ىذا وأنا بين ُ
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الصههدع وأط ههأ نههار ال تنههة ،وأليههى كههل أوسههي مههن المسههلمين بن سههو بههين ذراعهي كههل
وأنهها لسههة َحه ّي؟ فهرأب َ

خزرجي ،وانيا ال تنة.

مههين اللهي أسههيط الخالفههة العُههعماينة الع اسههية؟ مههش يهههود الههدونما اللهي عملههوا كمههال أثههاثورك ،لَمعُهوه وك هروه وكههان ىههو

ط الخالفههة العُعمانيههة؟
الس ه  ،لَم ها نيمههوا علههى السههلطان العُعمههاني المحتههرم ،السههلطان ع ههد الحميههدَ ،م هن الههذي أسههي َ

سد ،فانت هوا يا أىل فلسطين.
أسيطها اليهود ،ىرالو أححاب م دأ فَهرق ثَ ُ

وسار على النهح كل اللي احتلوا بالد اإلسالم..
َ

يريدون ثمزيق اليرآن من حدورنا وحياثنا ..لنحذر م ا دى
ىيالديسههتون ود ه ف هي مجل ه

العمههوم ال ريطههاني ودههال لألعاههاو" :لههن ثيههوم ل ه دا مههة ف هي مصههر وال ف هي الهههرق

الحههح" فياملههو عاههو كههده ماسههك مصههح
الجمعههة ،وداههيتُ علههى َ
هح  ،وداههيت علههى ُ
المصه َ
اإلسههالمي إال إذا مههزدت ُ
وراح ميطعُو
دهال" :ال أدصههد أن يُمهزق المصههح أن نُمهزق أورادُههو ،ال أدصهد ىههذا يها ي ،ول ههن أدصهد أن يُمههزق فهي حههدور وحيههاة
المسلمين".
ال بأس أن ي ون في كل سهيارةٍ مصهح وفهي كهل بيه ٍ مصهح  ،ونهُزين المهرثمرات به ع آيهات المصهح  ،وال نه
ثل

كدة ُحل ّي مصح

ذى  ،ال بأس ..إحنا عايزين نياي عليو في دلوبه  ،في حياثه .

فتالدي حد ييول عايزين نح

بالهريعة ،ثالدي بع

العلمانيين يه ه وا ،ييولك شريعة؟ إسالم؟ درآن؟ إزاي ده؟!

واحد منه مذيا استاهافو دالهو :طه لهو الههع عهايز الههريعة؟ لهو أ ل يهة الههع المصهري داله عهايزين الههريعة؟
الديميراطية بتيول يح موا بالهريعة؟ مش اختيار الهع ؟
مش ُ

دال .. " :لو اختاروا الهريعة ثُه ْولَها الديميراطيهة" ،آدي العلمهانيين واللي هراليين والدولهة الم َدنيهة والمهل يهة ،ىهذا الهذي
ييولونو ،أن نياي على المصح والجمعة ،الواحد ييعد في الجمعة ولو أذنان :أذن من طين وأخ ٌ لهها مهن عجهين،
الخطي بيت ل في كالم والناس يعيهون في وادا آخر.
ييولك ثجديد الخطاب الديني ،ثالدي خطي الجمعة بييول كالم بالستيك ال يرثر فهي المههاعر ،اليهرثر فهي اليلهوب
وال يزيد اإليمان وال حاجة ،ثَ َحول الناس إلى أموات.

دال ونياي على الحح ،فالحجاج بالماليين ،ل ن َمن منه الذي يعمل بل يك اللهه ل يهك؟ ل يهك معناىها :إجابهة بعهد
ك على ح يارب ،لو كل حد َع ِم َل بل يك لتغير وجو الدنيا.
إجابة ،ل يك يعني جئتُ َ
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أسأل اهلل أن يجعل أىهل فلسهطين علهى دله رج ٍهل واحهد وي عهد عهنه ال ُردهة والنهزاع ،وأن ي ِ
حيهن دمهاو ُى  ،اللهه أله
َ
ُ
ٍ
رجل واح ٍهد يهارب ،اللهه َجنه بلهدنا
بين دلوب المسلمين ،الله أل بين دلوب المسلمين ،الله اجعلنا على دل

مصر كل ال هتن مها رههر منهها ومها بطهن ،اللهه احيهن دمهاو كهل المصهريين ،اللهه اح ه أعهراض كهل المصهريين ،اللهه
ييودنهها بيرآنِههك
حاكم ها عه ً
هادال حههالِ ًحا ُمصههلِ ًحا راش ه ًدا ُمرش ه ًدا ىاديًها مهههديًاُ ،
اح ه أمههوال كههل المص هريين ،الله ه ارزدنهها ً
الله أْ َذن لهريعتك أن ثسود ،وأْ َذن ليرآنِك أن ييود.
آمين آمين ..أح في اهلل ..أدول دولي ىذا ،وأستغ ر اهلل لي ول .
والسالم علي

ورحمة اهلل وبركاثو.

ث بحمد اهلل
شاىدوا الدرس للنهر على الن في دس ث ريغ الدروس في منتديات الطريق إلى اهلل وث الوا ىنا -:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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