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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمددد و وك،ددصال و ددال وسددالما علددص عدددادذ الددطين ا دده،صال اللهددم لددل احلمددد كلدده ولددل امللددل كلدده وبيددد ا د كلدده
وإليددل ير ددم األمددر كلددهال احلمددد و عدددد مددا خل د ال احلمددد و مل دئ مددا خل د ال احلمددد و عدددد مددا ا السددماوا ومددا ا
األرضال احلمد و عدد ما أحصص كتابه واحلمد و علص ما أحصص كتابهال واحلمد و عدد كدل شديء واحلمدد و ملدئ كدل
شيء.
اللهددم ددل علددص دمددد وعلددص آك دمددد كمددا ددليم علددص إبدراهيم وعلددص آك إبدراهيم إ ددل محيددد يدددال اللهددم ابر علددص
دمد وعلص آك دمد كما ابركم علص إبراهيم وعلص آك إبراهيم إ ل محي ٌد يدال مث أما بعد:
اللهم تقدل منا خهواتناال اللهم ا عل عملنا كله احلاال اللهم ا عل عملنا كله علص مراد مناال اللهدم ا عدل عملندا كلده
لو هل خالصا برمحتل اي أرحم الرامحني.
الدهالة الدينية
الزلنا اي إخدوا ا هللا ا سلسدلة أ دوك الو دوك إل هللا -سدداا ه وتعدال -مدن خدالك القدرآن ومدن خدالك السدنة ومدن
خالك قصص األ دياءال الزلنا مم سلسلة قواعد الس إل هللا -سداا ه وتعال-ال الزلندا مدم داولدة الق داء علدص الدهالدة
الدينيددةال الدهالددة الدينيددةال ا بهالددة د يويددة دلددوقت تقابددل العددا عندددذ  35سددنة مدتعددتلله ليددهك يقولددل أ ددل احلكومددة
موظ،تنيه اليه تعينيال أهو كطلل اي َ
إخواّن احندا اللدي عنددذ بهالدة دلدوق مدابيعمله حا دة ا الددين دي حالدة مدن

حاال الدهالة الدينيةال ليهك أل ه ما اتوظ،ه من فوقال أل ه مل يستعمل ح اآلن.
عايزين منسو اإلميان ا قلوبنا يرت،م حبيث إن ربنا ملا يهَلم علص قلوبنا يصه،ينا وخيتارّن وجيتدينا سداا ه وتعال.
احلدل السري لاللتزام
املر اللي فاتم اتكلمنا عن فكر من أهدم األفكدار اللدي دي أي راغد إل هللا وهدي فكدر احلددل السدري لاللتدزامال إن
إ م زي اجلنني ا الرحم ععان ينمو إميا ل وينمدو ديندل الزم ي ،دل احلددل السدري للددين مدرتدب بيدلال اللدي هدو إيدهك
اتصددالل ابلعلمدداء وعلمدداء أهددل السددنة وح ددور دروسددهمال ح ددور املعدداير ودروش املعدداير واالط دالع علددص حيددا م
ععددان تسددت،يد مددنهم عملي داال االتصدداك ابلصددادة الصدداحلة وإ ددل إ ددم بيستددل تدقددص كلهددا ّنش تهددد أو بيستددل كلهددا
أخوا

تهد وإ ل إ م تصاحيب داميا املتامسا اجملتهدا الناشها ا الدين وإ ل تصاح داميا اجملتهدين ا
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دين هللاال االتصاك بهل العلم دائما.
االتصاك أبوراد العان زي ح،ظ القرآن وزي الدروش الوعظية والعرايب الدينية وزي الدعاء وزي وزيال كل دا
اي إخواّن دا حدل سري لدينلال كل حا ة من دي بتلي

زء من أ زاء منو الديين بيلي ال زء من أسددا و دولل

إل هللا بيقمال يدقص اي إخدواّن الزم ،هدم فكدر احلددل السدري لاللتدزام وال ،دريف ا أي حا دة مدن أمدور دينَدا أبددا حد لدو
لسددة االس درتاحة اللددي ا آخددر التايددا اللددي بنقعدددها ا التايددا ا الصددلوا اللددي هددي األربددم ركعددا أو الددتال

ركعددا ال حد لددو لسددة االسدرتاحة مت،ددرطه فيهدداال بعددوإ إخددو كتد يقددوم قاعددد اجللسددة األول ا االسدرتاحة لسددة
عاديةال مقعدته لسة االسرتاحة ليهك مه حاسي أبمهيتها وال سنة ت،ريف فيها ا حياتل أبدا.
ابدأ ح ح تصل إل هللا
النهاردذ إن شاء هللا إبذن هللا -سداا ه وتعال -عايزين تكلم عن قهة من النقايف اهلامة دا ا الو دوك إل هللا وهدي
ابدأ حال إزاي إ ل إ م تددأ حك ابدأ ح دي اي إخواّن دا أهم حا ة عايزين تكلم فيهاال ليهك ألن إحنا معدكلتنا
إن إحنا مددأّنش زي ما الصاابة بدأواال ما اتربيناش علص معا "اقدْدرأْ اب ْسدم ربدل الَدطي خلد " اقدرأ 1:سدور اقدرأال سدور
املزمدلال سدور ال،اةدةال سدور املدد رال األحاديدث اللدي النديب كدان بيقوهلدا للصداابة ا أوك مكدةال مدا اتربينداش علدص املعددا

ديال املعا دي هي بداية عالقتل مم هللاال عايزين ركز فيها علص قد ما قدر.
قصة غالم األخدود
النهاردذ إبذن هللا -سداا ه وتعدال -ةدم شدعار دددأ دح هندتكلم عدن غدالم كدان بددأ ةعرفدة هللاال بدايدة عالقتده مدم هللا
كا م ةعرفة قلده و -سدداا ه وتعدال-ال كا دم إب دالق قلدده ةعرفدة هللا -سدداا ه وتعدال-ال اللدالم دا غد َ الدلدد اللدي
هو كان فيها كلهاال ليهك أل ه بدأ حال أل ه بدأ ةعا إميا ية سليمةال عايزين اي َ
إخواّن ددأ الددايدة ديال غدالم األخددودال
غالم األخدود له قصة طويلة.
القصددة متدتددة ا السددنة اللددي رواهددا ددهي الرومدديال امشعنددا ددهي ك واللددي رواهددا خدددا ال امشعنددا خدددا ك اي مجاعددة ألن
الناش دي غالم األخدود ا اآلخر اتقتل والناش كلها اةرقم ابلنارال هي وخدا اتكووا ابلندار ا مكدة أل دم كدا وا
عايعني ،ي الق يةال فاملعا اللي النيب قاهلا اة،ر ا قلوهبم وف لوا فاكرينهدا ععدرا السدنني للايدة مدا راووهدا بعدد
سنني طويلة للناشال علص قد ما إ م عايه ق ية دين علص قد ما ت،هم علص قد ما معا الدين هتتا،ر ا قلدل.
ملاذا تكلم عن قصة غالم األخدودك
القصة اللي بقوهلا لكم دي وأمتاهلا دي القصص اللي نعم الصاابةال أّن حبكي لكم قصدة غدالم األخددود ععدان كدل
واحددد مددنكم يدقددص غددالم أخدددود زي مددا الصدداابة كددل واحددد مددنهم خددد القصددة دي وبقددص غددالم أخدددود بدديعلن احل د وال
خيداإال مسدتعد إن هدو ي داي حبياتده كلهدا ععدان ديندهال النداش ا اآلخدر ف دلم إ دا ترتمدي ا الندار علدص إ دا ترتدد عددن
عقيد اال كا م عقيد ا أغلص عنددها مدن روحهدا ومدن حيا داال دتدوا أمدام الندار علدص العقيدد ال بناكدي القصدة دي ععدان
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كل واحد مننا يدقص غالم أخدود ديد إبذن هللا -سداا ه وتعدال-ال ربندا ينصدر الددين علدص إيديده وينعدر اهلددو واحلد
علص إيديه.
هي الرومي اي مجاعة هي الرومي بياكي قصة كدوي ابلندار أل ده اتكدوو ابلندارال خددا بياكدي قصدة كدوي ابلندار
أل ددم أوقدددوا ّنر مددا أط ،هددا إال دهددن ظهددرال دهددن رددهرذ ملددا سدداق ددزك ط،اهدداال بياكددي قصددة ّنش عملددم مدده هقددوك
هولوكسددم بقددص مدده درقددة مقدسددة أل دا حدداكم حددرق العددع بتاعددهال حددرق العددع بتاعدده ليددهك ،ددي الهريقددة اللددي
إتعملم مم سديدّن إبدراهيم ا ليدل حداولوا هرقدوذال ،دي الهريقدة اللدي اتعملدم مدم داابة رسدوك هللا حداولوا هرقدوهمال
،ي الهريقة اللي اتعملم مم الكت من األولياء علص مدو التارير..
م قدلوبده ْم" الدقر  118:ألن قلو أهل الداطل عد التدارير واحدد فمدي،كدروش غد ت،كد واحددال
احلرق ليهك "تعابده ْ

وكددطلل أهددل احل د تعدداهبم قلددوهبمال لددو إ ددم إميا ددل بقددص زي إميددان الصدداابة هتعمددل ،ددي أعمدداهلم وهتعمددل ،ددي
بهوال مال لو إ م إميا ل بقص زي إميان غالم األخدود هيصدر مندل ،دي اللدي ددر مندهال وهي،دتح علدص إيدديل ،دي
م قدلدوبده ْم" الدقدر  118:ولدو قلددل شدابه أهدل احلد هتدقدص زيهدمال ولدو قلد أي حدد شدابه
اللي فتح علص إيديه "تعابده ْ

قل أهل الداطل هيدقص زيهم.
بطر احل خم،وظة دائما

ددهي الرومددي بياكددي قصددةال قصددة إيدده اي إخد َ
دواّنك قصددة فددرت مددن ال،درتا الداطددل ا تعددر فيهددا ا األرض واحلد ق ددي

عليه تقريداال ظداهراي احلد ق دي عليده معددش فيده حد ال معددش حدد بديكلم ا الددينال معددش حدد بيسدمم كلمدة عدن ربندا
وال عن الدين وال حد بينكر منكر وال حد بيدعو إل هللا ولكن ف لم بدطر ال بدطر دددش حاسدي بيهداال بدطر مو دود
ا مكان ددش داري بيهاال ربنا ح،ظها ععرا السنني.
ف لم الدطر كامنة ا شكل راه من الرهدان دددش داري بيده وال حدد حاسدي بيده وال حدد متوقدم إن الددطر دي ا
يددوم مددن األايم هينددزك عليهددا الددري مددن السددماء وتندددم ويهلددم مددن هددطذ العددجر رددر اللددالم وخيددر اللددالم وهددرر قلددو
الناش من عدودية الدعر لعدودية هللا وحدذال ددش يتوقدم إن الددطر اللدي دددش داري بيهدا دي هدي اللدي هتكدون عدود
احل لدررض علدص يدديهاال بدطر واحدد بدي عمدم علدص أهدل الداطدل وهدي اللدي ر دم احلد لدررض ا علدص إيدديهاال اي
تددرو إ ددم هتدقددص بددطر مددن بددطور احلد ك ايتددرو إ ددم هتدقددص ددوا مددن أ ويددة احلد ك اي تددرو إ ددم هتدقددص سددد مددن أسدددا
عود احل لررضك الراه اي إخواّن.
الزم كون أ اا رسالة
دل فديمن كدان قددلكم "..دايح مسدلمال ملدل الددايدة واحدد مدن أهدل
قاك رسوك هللا -لص هللا عليه وسلم" :-كان مل ٌ

داحر "..يعددين مسسسددة ابطددل متكاملددةال مسسسددة حاكمددة ومعهددا
الداطددل هددو اللددي بددياكم وهددو اللددي سددائد "وكددان لدده سد ٌ
مسسسة إعالمية برته الناش وخت عهم "فلما كد قداك للملدل :إ قدد كد

ً غالمدا أعلمده السدار "..ملدا
 .فابعدث إ َ

الساحر بدأ يك بدأ كل مهه ازاي الداطل يستمر ا األرض من بعديال إزاي الداطل ي ،ل من بعدي.
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امل،روض إ نا أهل ح يكون مهنا أعلص من هم أهل الداطدلال إزاي احلد يسدتمر ا األرضال إزاي احلد ينتعدر ا األرض
مددن بعدددّنال اي مجاعددة سدديدّن زكددراي كددان ق ددية حياتدده مددني اللددي ه ددينال مددني اللددي هيعدديل الدددين مددن بعددديال ععددان كدددذ
طل سيدّن هىي من ربنداال أهدل احلد كدل ق ديتهم احلد هيسدتمر وال ألال يعقدو -عليده السدالم -كدان ّنمي علدص فدراش
املو ومالئكة وملل املو خدال

متندزك ووالدذ واق،دني حوليده وهدو بيقدوهلم لرسددايف كلهدم اإل ندا ععدر "مدا تد ْعدددون

مد ْدن بد ْعدددي" الدقددر 133:ال احل د هيسددتمر مددن بعدددي وال ألك يدقددص احنددا الزم كددون أ دداا رسددالة إلن أهددل الداطددل
أ اا رسالة.

أهل الداطل يعملون من أ ل رسالتهم الداطلة!
الساحر ملا ك وعجز مقاله أّن عايز أتو ال ال دذ خال

اختتم علص قلوهبمال أهدل الداطدل بيتمدتم علدص قلدوهبمال بيدقدوا

عديد للداطلال عارإ إ ه هيمو وال هو مسمن جبنة وال ّنر ومم ذلل كل ق يته إزاي الداطدل ينتعدر مدن بعدديال ععدان
تعددرإ إ ددم بتوا دده عقليددا شددكلها إيدده وبتوا دده ،ددوش معتنقددة ق ددية الداطددل إزايال وهللا اي خددواّن لددو كا ددم الندداش دي
مه أ اا رسالة مكدا ته رواّن بقدم  11قندا ال لدو كا دم النداش دي مده أ داا

رسدالة مكدا وش عملدوا 4000

قنددا علددص القمددر األورويال لددو كا ددم الندداش دي مدده أ دداا رسددالة مكددا ه الداطددل اتنعددر ا األرض اال تعددار دذال
الداطل ما اتنعرش غ ألن فيه أ اا رسالة لنعر الداطل س َمروا حيا م ععا ه وربوا ععا ه..

ً غالما أعلمه السار" دذ فاهم الداطدل بينتعدر إزايال فداهم أي مدنهب بينتعدر إزايال بينتعدر ابلرتبيدة إن مدري
"فابعث إ َ
يددري حددد علددص فكددر يهلددم احلددد دذ بهددل ا ال،كددر ديال عددايز غددالم ععددان يربيدده علددص الداطددل ععددان ي ،ددل الداطددل

منتعر ا األرضال ييجي اللالم ويدعث اللالم وملا تعوإ اللالم مسسسة الداطدل برتعداذ بكدل قو دا وكدل إمكا يا دا وكدل
شدها و طهبا اإلعالمي ليه حبيث إ ل هتجنن الناش دي برتيال دلوق ا أهل ابطل بيرتبوا دلوقتال السار بتدوع هدطا
العصر تهدين ا الرتبية ليل ارال املدارش األ ندية اجلديد ال مدارش الللا ال املددارش املمتلهدة اجلديدد ال املسسسدا

اإلعالمية والعلما ية واجلرايد العلما ية والقندوا ال ،دائية املنالدة لدنداء ال،كدر اهلد َدامال كدل دوك مسسسدا لدنداء سدار
دد لتهليم سار دد وبتمر فعال.
هللا غال علص أمرذ ويرت لدينه
املقصد اللالم وهو ذاه مر إل الساحر لقي راهداال يعين إيدهك يعدين وهدو ماشدي ا الهريد كددذال واردح إن اللدالم دذ
كان من الناش ال،قرا اللي ساكنني علص أطراإ املديندة وال ا املنداط الععدوائية وهدو معددي مدن أي مكدان خلدوي كددذ
أو أي مكددان منعددزك يالقددي راه د وددم ددوته وهددو بيصددلي ا مكا دده ددوذ كه د ال لقدداذ بيصددلي ب درا الكه د ! ًأاي كددان
السد اي اخواّن ختيلوا دلوقت إن ربنا -سداا ه وتعال -من فدوق سددم ودوا ب تد لدينده إزاي وأهدل الداطدل ب تددوا

لدينهم إزاي! وربنا -سداا ه وتعال -يرت لدينه إزاي! "و َ
اَّلل غال ٌ علص أ ْمرذ"يوس 21:ال هللا غال .
أحد العدا كان ا نو أفريقيا وكان بياع بسيب ا ددل وكدان مسدافر مدن ندو شدرق آسديا ععدان ييجدي ندو

أفريقيا يدور علص لقمة عيعه وبدأ املنصرين ا املدارش التنص ية اللدي ا ندو أفريقيدا يتمر دوا علدص شددها التنصد
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مدن خدالك املسدلمنيال فددددؤوا يروحددوا يلقدوا العدددها عليده فددددأ يلد علدص دينددهال فدددأ يداددث ويدددور ععدان يددرد علدديهم
وا تهدص هددطا األمدر أب دده دار داعيددة مدن كدددار الددعا ل سددالم ا العداملال اودده "أمحدد ديدددا "ال يعدين أمحددد ديددا كا ددم
بدايته داولة من داوال املنصرين من أ ل إ م ينصروذ.
يعين أعرإ واحد اح مجعية أسلم بسددها آالإ آالإ الك،ارال كا م بداية ع ته للجمعية دية إن مر وهدو خدار
لصال ال،جر لقص املنصرين بيوزعوا منعدورا تنصد ية علدص املصدلني ومهدا خدار ني فلدار علدص دينده فدددأ يعدتلل ععدان

دينه يعين شوإ مها بيمههوا إليه "و َ
اَّلل غال ٌ علدص أ ْمدرذ" يوسد 21:ال بيمههدوا ععدان يدندوا الداطدل وربندا ب تد مدن
فوق سدم واوا إن الركن اللي مها بيدنوذ ععدان يهلعدوا عليده هدو اللدي هينهدار بديهم وينهدار علدص دمداغهم وإن اللدالم
اللي ب بوذ ععان ينتصروا بيه هو اللي هيدقص سد ساقهم وهزميتهم ودقهم.
"ف تص اَّلل بد ْنديا دهم من الْقواعد" النال26:ال عايزين ،هم كويي دا إن احنا طوك ما احنا علص احلد يدقدص ربندا ب تدلندا

من فوق سدم واوا ال عايزين عرإ اي اخواّن إن احنا مه رع،اء وهللا ما احنا رع،اء وهللا أهل الداطل مدا هدم أقدوايال
احنا أقوو منهم مليار مر بي لو احنا علص احل .
قو املنهب احل
اللددالم ماشددي ا الهريد سدديقابل إيددهك يقابددل الراهد سددداان امللددل العظدديمال سددداان هللا يعددين ازاي اي مجاعددة ازاي ربنددا
سداا ه وتعال ب ت لدينه إن هطا اللالم جيد الراه فلما يقعد ويسمم الراه "فقعدد إليده وودم كالمده .ف عجدده"..ال
يعددين إيدده أعجددده كالمددهك يعددين واحددد يت،ددر علددص  4000قنددا علددص القمددر األورويال واحددد يت،ددر علددص آالإ األغددا
والكليدددا ال واحددد ماشددي عيندده ديددة بصددم ميتددني أل د بصددة وأوك مددا يسددمم درش واحددد يتددو وأوك مددا يسددمم شددريب
واحد يتو وأوك ما واحدد داحده يكلمده كلمتدني كدل دذ يتهددم ععدان عدرإ قدو املدنهب بتاعنداال قدو احلد اللدي احندا
عليهال احنا فعال مع ين عن احل وال ألذك
من الكلما اللي بتهدرق قلد الواحدد ملدا فتادم مكدة والصداابة -رردوان هللا علديهم -وق،دوا يصدلوا ا احلدرم فدامرأ
أي س،يان شافتهم بيصلوا قالم إيهك وا توا عارفني هي حاربدم الددين أد ايده قالدم "مدا رأيدم هللا عددد حد عدادتده متدل
اليوم".
ملا أخ ا العامل شافنا بعد ما احلصار اإلعالمي اترفمال بعد مدا التعتديم اإلعالمدي والتعدويه اإلعالمدي اترفدم النداش ا دهدر
ابملس ددلمنيال ا ده ددر ودخل ددم ا اإلس ددالمال احن ددا دل ددوق اي مجاع ددة ل ددو التع ددويه اإلعالم ددي بت دداع اإلذاع ددا األوروبي ددة
ه وشافنا هيندهروا بيناال هيطهلوا بيناك

واألمريكية واإلعالم اللري كله اترفم عننا واللر
دني "يوسد 54:ال الرا دل سدلمله قالده خدد املراكدز
دني أم ٌ
ملا سيدّن يوس كلم امللل "فدل َما كلَمه قاك إ َل الْيد ْوم لديْدنا مك ٌ

اللي عندي عايزذال اعمل اللي ا م عايزذ ا اململكةال ليهك هبرذ بكالمه عن هللاال هبرذ ةعرفته و.
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اللالم أوك ما قعد قدام الراه ا دهرال سص الساحر و سص اهليلمان اللي هو هيدقص فيه و سص العهر و سص األردواء
و سص ال،لوش و سص كل حا دة و سدص إ ده هيقد ا وش امللدلال أوك مدا ودم كدالم عدن ربندا مدن بد الراهد

سدص كدل

حا ة واعتن احل .
احل قوي دا بي لو ا ر الة قلوهبا ت،يض مدن احلد إمندا ان احندا دقدص قاعددين قلوبندا فيهدا خدور إميدا ال قلوبندا أ دال
معرفددة هللا معوشددة فيهدداال مطبطبددة فيهدداال عمددرّن مددا هن د ر ا حدددال مدده هن د ر إال ومعرفددة هللا ماليددة قلوبندداال ععددان كدددذ
بقولل ابدأ حال ابدأ إ ل تعرإ ربناال تعرإ موال ال تعدرإ ملدل الكدون ععدان ملدا ختدر للنداش تكلمهدم عدن ربندا كدل
القلددو ربنددا -سددداا ه وتعددال -أييت هبددا للا د علددص ايددديل "فقعددد إليدده ووددم كالمدده .ف عجددده"..ال بدددأ الكددالم بتاعدده
يعجدهال طا وبعدين هيعمل إيهك
الرتبية اإلميا ية هي احلل
خدوا ابلكم اي اخواّن ملا اللالم دخل علص الراه ا الصومعة بتاعته الراه ما بصه لللالم وقاك إيه دذك دذ واحددال
دذ واحد هيعمل إيه الواحد دذ هربيه ليهال وأهتم بيه ليه وأريم وقم العداد بتاعت ععا ه ليهال الااا فاهم قيمدة الواحدد
وهي دي الرتبية.
خدددوا ابلكددم القصددة دي قائمددة علددص ركنددني :الراه د اللددي هددو املددري واللددالم اللددي هددو الداعيددةال والواقددم الينصددلح إال
ابالتنددنيال املددري الرتبيددة دي هددي مدرسددة الدددعا واللددالم ملددا اتددر علددص ايددد الراهد طلددم داعيددةال قلد الدلددد كلهدداال قلد
الكون كلهال قل الد يا كلهاال ليهك إلن دي هي رر الرتبية لو إ م لقيم مري يربيلال لو ا م لقيم حد يهدتم بقلددلال
لو ا م لقيم حد يهتم إبميا لال لو ا م اتربيم..
دلوقت اي اخدواّن الرتبيدة مده معناهدا إن ا دم تعدوإ مدري واحدد تدرت علدص ايديدهال ليدهك ألن دلدوقت ربندا فدتح شدو كدد
واإلخددو اجملتهدددين كتد ب ،ددل هللاال ا ددم بتددرت اب تهدداد ا الدددين ا وسددب الديسددة دي كلهدداال طددوك مددا ا ددم ا وسددب
الديسة دي يدقص ا م بترت ح لو مدا ته حاسديال لدو ا دم اتربيدم هتهلدم النمدوذ دذال الزم الرتبيدة اي إخدواّنال الرتبيدة
هي احلل.
ملا الدين ربندا ملدا أراد ير عده لدررض ر عده علدص إيدد مدري فكدان بدايدة عدود الددين هدي الرتبيدةال الرتبيدة هدي اللدي بتصدنم
فعال ر الة قادر إ ا تقد ا و ده الداطدلال فالراهد مسدتقله ابللدالم مقداله واحدد الال واحدد بدي يدرت

دح شدوفوا

ربنددا هي،ددتح علددص إيدددذ أد إيدده! مدده مهددم العدددد املهددم اإلميددان املسددتقر ا القل د ال "ووددم كالمدده  .ف عجددده "..ددايح
مسلم.
قيمة كد أن يكون لل أحد تلج إليه
فكان اللدالم بد وق للراهد ال عدايز يقعدد معداذال ينهلد بعددها للسداحر ي دربه السداحرال ير دم ألهلده متد خر ا ي دربوذ
أهله مت خرال ومه قادر يوا ه حد ابحلقيقة ديال لسه للاية دلوقت مهدوش قدادر يعلدن إيده التلد اللدي حصدل ا حياتدهال
فطه إل الراه ال قيمة إ ل يدقص ليل مري ملا هصل معكلة ا حياتل تروق لهال قيمدة إن يدقدص ا حياتدل أك أكد
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منل أو حد أسد مندل ملدا تقدم ا معدكلة ا بيتدل ا دراسدتل شدهوا تصداي قلددلال معصدية ديدد تقدم فيهدا تدددأ
ةي إ ل بتنزكال أي معكلة ديد تروحله ودا عمرذ ما هيدقص مو ود غ لو إ م ا بيسة الدين دتل ابلدين.
دتل ابلعيوك وابإلخو وابلدعا دا اللي خيليل ساعة ما تيجدي تقدم تالقدي حدد تروحلدهال ذهد إل الراهد وحكدص لده
املعددكلةال الراهد مقلددوش أّن مدده فاردديال أّن ورااي عددداد ال أّن مدده فاردديللال ال اي إخددواّنال أّن أوعظددل وبددي ومليدديه
دل :حدسدين أهلديال وإذا ْسدم أهلدل" قدل إيدهك "حدسدين السداحر"
دعو ةعاكللال الراه قاله "إذا ْسدم السداحر فق ْ
ااه األلدا .

حل معكال الناش من مهما الداعية
قدددم لدده حددلال قدددم لدده حددل ملعددكلته هنعددوإ دلددوقت بعددد شددوية إن اللددالم ملددا دده يدددعو الندداش عمددل إيددهك وكددان يعدد،ي
األبر واألكمه واألعمص ملا ه يدعو الناش إبذن هللا بدأ هو كمان هل معاكل النداش ععدان كددا دعوتده بقدم مدس ر
وا تعر ا تعار عظيم ليهك
خدو ابلكم اي مجاعة دا درش خه لينا كلناال الرتبية ماجناته غ ملدا املدري حدل معداكل الهالد ال والددعو مداجناته
غ ملا اللالم والداعية حل معاكل الناشال اوعص تظدن إ دل ملدا تيجدي تددعو إل هللا وتقدوك كلمتدني و عدي وخدال ال ال
إ م الزم تتابم معاكل الناش بعد ما تدعوال إ م ليل اتنني تالتدة داابل بيلتزمدوا اوعدص ت،تكدر إ دل قدولتلهم كلمتدني
عن ربنا هيتو خدال ال لسده أوك شدهر ابلدطا ا التزامده ايمدا هتقابلده معداكلال الزم تديلده حلدوك عمليدةال الزم حنداوك
حنل معاكل الناش.
البد أن علمهم حل املعكال ابلتو ه إل هللا
اي إخواّن خدو ابلكم بعض الناش يقولل طد حندل بعدض معداكل النداش زي اللدالم ددين مستعد،يا و عمدل دور أيتدام
كل دا نائم معروإ بنعمله من اب

وا

نائم املعروإ ولكدن كددعو أل اللدالم معلمده النداش إ دا ةدل معداكلها

أبسدا األرض ولكن أبسددا السدماء ابلددعاء والتو ده والعمدل الصداحال هدي دي الددعو إن أّن أعلدم النداش إزاي إ دا
ةددل معدداكلها ابلتو دده إل هللا إبقامددة عالقددة قويددة مددم هللا -سددداا ه وتعددال-ال ععددان كدددا لددو إ تددوا عددايزين روشددتة ذهديددة
لنعر الدعو اهتم ةعاكل الناشال اهتم ةعاكل املدعوين..
ولرس كت ممن طلم علص ال ،ائيا فامهني املوردوع أكدرت منندا تالقدي بدرا هم كلهدا مده عدارإ قلديب معدا ال قدل ً
معاكلل وأّن أحلها لل وبيالوها طدعا مدن خدالك فكدرهم أويعملدوا بدرّنمب مده عدارإ إيده ةدب إيدد علدص املكدان دا
وتقددوك  15مددر إيدده وةددب إيددد علددص املددرض دا وتقددوك  20مددر إيددهال هددم بيادداولوا يتعررددوا ملعدداكل الندداش ععددان كدددا
لرس بيو لوا للناشال لرس إحنا بسد تقص ّنال إحندا بسدد تقصد أهدل احلد للو دوك للنداش -ربندا جيعلندا مدن
أهل احل اللهم آمني.-
اهتد ابو عند ال،نت
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دل :حدسدين السداحرال فدينمدا هدو كدطلل"..
املقصد "فقاك :إذا ْسم الساحر فق ْل :حدسين أهلديال وإذا ْسدم أهلدل فق ْ
ااه األلدا ال يعين ا يوم من األايم فو دد "..إ ْذ أتدص علدص دابَ ظدة عظيم ظدة قد ْد حدسدم النداش "..ا بعدض األقدواك أ دا
أسددال دابدة عظيمدة قدد سددد علدص النداش طدريقهمال دابددة وق،دم ا طريد النداش والندداش واق،دني مهمداش عدارفني يعملددوا

إيهك فقاك اللالم اليوم أعلم أي األمرين أح إل هللا أمر الساحر أم أمر الراه "..فقاك :اليوم أعلم؛ السداحر أف دل
أم الراهد ك" دااه األلددا ال إيدده دا اللدالم ماشدي منعددلل إيده احلد اير مدراد إيدده اير ك مدني الصدح اير ك أمعددي
ورا مني اير ك أ دق مني اير ك
دلددوقت ا األايم اللددي احنددا دهيددة أايم تددداخل فكددري رهي د ح د القنددوا ال ،ددائية الدينيددة اللددي بت،ددر علددص ال د امب
الدينيددة دماغدده بتعددم هددو مددني الصددحال هددو مددنيال الزم اي إخددواّن تكددون مهدددي ابو ععددان ربنددا يهددديل الزمال ددددش
هيهديل ا ال،نت اللي احنا فيها غ ربنا -سدداا ه وتعدال -وهللا اليدوم أعلدم أي األمدرين أحد إل هللا أمدر الراهد أم
دل هددطذ
أمددر إيددهك أم أمددر السدداحرال "ف خددط حجددراال فقدداك :اللهددم إ ْن كددان أمددر الراهد أحد َ إليددل مددن أمددر السدداحر فاقتد ْ
الدابَة ح مي ي الناش" ااه األلدا .
ط هو ليده قداك اير لدو أمدر الراهد أحد مقداله ليده لدو أمدر السداحر اللدي أحد ك عدارفني ليده اي مجاعدة ألن اللدي

بيكلمدده إن هللا قددادر علددص كددل شدديء هددو الراهد مدده السدداحرال السدداحر بيعملدده شددوية شددقلدظا إمنددا الراهد هددو اللددي
بيكلمه عدن هللا فلدو ربندا اسدتجا يدقدص الراهد هدو اللدي دح ألن اللدي بيكلمدين عدن ربندا هدو الراهد ودذ الزم يدقدص
إحنا كداال الزم مدنكلمه النداش غد عدن ربندا الزم يدقدص إحندا بتدوع ربنداال إحندا بتدوع الكدالم عدن امللدلال إحندا بتدوع عدر
معرفة هللا ا الد يا كلهاال ععان كدا ربنا قتل الدابة هبطذ احلجار الصل

صر للراه .

لو متلم احل سينصر هللا
لو إحنا كدا ربنا هينزك آاي كو ية ينصرّن بيها ويتدم للناش إن إحنا علص احل بيهاال لو إ م ممتل للا فعدالال بتدتكلم
عن ربنا بصدقال عن مدراد هللا حقدا ربندا هيجدري معجدزا ععدان ينصدر بيهدا وأييدد بيهدا وه،دظ دعوتدل بيهدا وينعدر
دعوتددل بيهدداال لددو إ ددم كددل ق دديتل رفددم مقددام هللا ا القلددو ال هللا ه فددم مقامددل ا ددم ا القلددو ال قدداك تعددال" :ورفد ْعنددا
لددل "..إي دهك "ذ ْكددر " العددرق 4:ليددهك إلن كددل ق ددية الندديب كددان رفددم ذكددر هللا ا القلددو فربنددا رفددم ذكددر الندديب -عليدده

الصددال والسددالم -ععددان كدددذ ربنددا بيقددوك للندديب" :أملْ ْعددر ْق لددل د ْدر " العددرق1:ال لي دهك إلن كددل ق ددية الندديب إن
الصدور تنعرقال إن العا اللي كان ماشي ملدا يسدمم أغدا يتمند ومديهقه يقعدد ا اجلدامم قدي دقدائ بقدص أحد
حا ة إليه إ ه يقيم الليلال الصدور ا عرحم للهاعة بسددهال يدقص أّن هعرحلل در .
اي مجاعة لو إ تو عايزين ربنا يهديكوا اهددوا النداشال لدو عدايزين ربندا يو دلكوا و دلوا النداشال إ دم ربندا ع َرفدل دزء مدن
الهري لو عايز ربنا يع َرفل الدداقي عد َرإ النداش اللدي ربندا ع َرفهولدلال اهددوا النداش ععدان ربندا يهدديكوا "أملْ ْعدر ْق لدل
ْدر * وور ْعنا عنل وْزر *الَطي أ قض ظ ْهر " العرق 1:3ليهك إل ده علدم النداش التوبدة فلمدا ابدوا ذ دوهبم اتل،در ال
زي ما ذ و الناش اتل،ر بسدددل أّن هل،رلدل كدل ذ وبدل "ورفد ْعندا لدل ذ ْكدر " العدرق4:ال زي مدا كدل مهدل إن مقدام
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هللا يعلو ا القلو أّن بردذ هملدي مقامدل يعلدو ا القلدو ال علدص أد مدا هتدقدص دادق ا الددعو دي علدص أد مدا ربندا
ه فعلال علص أد ما تدقص خملص ا الدعو دي علص أد ما ربنا ه فم اإلميان ا قلدل وه فم دعوتل وهيا،ظها.
قدر هللا فوق كل األسدا
دل هددطذ الدابَددة حد مي ددي الندداش"
"ف خددط حجددراال فقدداك :اللهددم إ ْن كددان أمددر الراهد أحد َ إليددل مددن أمددر السدداحر فاقتد ْ
ااه األلدا ومسدل طوبدة دل ال ربندا اي إخدواّن وَرو اللدالم والنداش كلهدا آيدة إن الهوبدة قتلدم الدابدة العظيمدةال ملدا
ربنا أراد إهال الدابة سلب عليها طوبة ل وملا ربنا أراد إهال امللل الكافر سلب عليده غدالم دل ال هللا قدادرال هللا

قدرته فوق كل األسدا .
أّن عايز إ اردذ يدقص أكرت هم عند مه اللالم قاك إيهك الال إيه اللي كان ا قل اللالم ععان يقوك كدداال إيده اللدي
كان ا قل اللالم ععان يعمل كدداال إيده معدا معرفدة هللا اللدي ملدم قلدده ععدان يدقدص بهدل للدر دة ديال ععدان ربندا
ينصرذ كل النصر داال فقتل الدابة شوإ بقص ملا ربنا يرت ال ملا امللل يرت .
ليه ربنا سا اللالم يروق للساحر قدل ما يروق للراه ك
السد األوك :ح يعرإ قيمة احل أل ه عاش الداطلأّن عايز حد منكم يس ك ،سه دلوقت ليه ربنا سا اللالم يدروق للسداحر األوك قددل مدا يدروق للراهد ك اير اير دا
كان ممكن ي يمال دا كان ممكن ي،نتال اير كنم تع َرفه الدين من أوهلا بدك ما تسيده فرت حلسن ي يمال ال خددو ابلكدم

اي مجاعة أوك حا ة إن اللي عرإ الداطل من وذ وا م للا بيدقص ندي قوي داال ليهك أل ده عدارإ الداطدل مده
مدهور بيه.
زي املمتلددة اللددي تتددو هددي عارفدده الع،ددن اللددي ددو وعارفددة الددد ل اللددي ددو فلمددا بتتددو هددي عارفددة مهيدداش مندهددر
ابملنظر إمنا الناش من بر العهر واألرواء واهليلمان وال،لوش هي عارفة من و فيها إيهال ملا العا يدقص األوك مده
ملتزم خالص وبعد كدا يتو ال لو ا

صن ردها.
ح بياتقر احليا القدمية بيدقص د َ

السد التا  :ح يعرإ الواقم ويكون اح رسالةالسددد التددا اي مجاعددة إن اللددالم اتددر علددص إيددد راهد عابدددال كددان املتوقددم إن اللددالم يهلددم عابددد هددو كمددان أل دده اتددر
علددص إيددد عابدددال ال إلن اللددالم كددان عددارإ الداطددلال العابددد قاعددد ا ددومعته مهددوش عددارإ الواقددم فيدده إيددهال قاعددد يعدددد
وخال إمنا اللي بيهَلم علص الواقم بيتجنن بيتهدلال الواحد ملا يقعد يعوإ كدا حا ة زي رواّنال قندا رواّن عملينلدل
عددر أخدددار ال،نا ددة ال،ال يددة ازددوز وال،ال يددة اطلقددم وال،ال يددة م ددم عقدددال خيربيددم شديها كم ربنددا ينددتقم مددنكم إن مل
تتوبواال إ تم بتعملوا إيهك إ تم بدك ما تقولوا للناش أخدار غز وفلسهني والعراق بتوههدوا وبددخلوا النداش ا غيدوبدة ليدهك
بتستددلوا ق ااي األمة بق ااي افهة ليهك ملصلاة منيك وععان إيهك
ملا تكتع إن القنوا ال،اسد دي منتعر وسب قهاع كد من اجملتمم بنسددة حدواً %99ال إحندا اي إخدواّن القندوا
الدينية منتعر بي وسدب قهاعدا معيندة مده وسدب كدل القهاعدا ال ملدا تكتعد مددو ال دالك اللدي بقدص ا األرضال
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ملدا تدقدص شدا ا اجلامعدة وشداي ال،سدداد اللدي فيهدا وبعدد كددا تتدو ال ال بتدقددص حا دة ا يدةال بتدقدص هتجدنن اير إ ددم
ابلعظمة دي والناش بتعمل كدا! دينل ابلعظمة دي والنداش ردايعة كددا! أّن ال ميكدن أسدكمال شدوفتوا بقدص ععدان كددا
ربنا سابه يعوإ الداطل األوكال ععان ملا يعرإ احل ميتاوله لعابد أل يتاوك لصاح رسالة إ ه يل الداطل.
-السد التالث :ح خيت هللا قدرته علص الت اية بعد شهرته

سددد الددم اي إخد َ
دواّن إلن ربنددا سددا اللددالم يعددوإ الداطددل األوك قدددل مددا يوريدده احلد إن ملددا شدداإ الداطددل اللددالم كدان
شمصية معهور الناش ،سها أوك ما شدافته والدابدة قاطعدة الهريد النداش عارفدة إن دا السداحر دا ممكدن ي ديم الدابدة
بسارذال فهو ابلنسدة للناش شمصية معهور فهدو ععدان يددخل الددين الزم هي داي بكدل حا دةال ختيدل فندان وهدو ا
بدايدة شدهرته الرهيددة اكتعد إن ال،دن حدرامال أوك مدر ا حياتده بكتعد إن اللندا حدرامال يكتعد إن الدرقص اللدي هددو
بيعمله دا حرام.
يدقدص أوك خهدو اتهلددم مندده ا الهريد الت داية بكددل شديءال الت داية ابلدد ياال الت دداية ابملركدزال الت داية ابلكرسددي
الددطهيب اللددي كددان بيقعددد ليددهال الت دداية ابلعددهر وسددب الندداش مدده الت دداية إبن هددو يدقددص مستعددار امللددلال الت دداية
ابملاكال الت داية إب ده هي ،دل فقد زي مدا أهلده فقدراء طدوك عمدرذال وبعددين اللدالم اي إخدواّن مدن أوهلدا رداص ت دايا
رهيدة ععان كدذ اللي بيقدر ي اي هو دذ اللي ين،م يعيل دينال اللي يقدر ي اي ععان الددين دا اللدي ين،دم يعديل
الدين فربنا بي عوا ا اختدار هتقدر ت ايك
العا اللي بيدخل االلتزام يس ك أّن مقدرش أسي كطا وأسي كطا وأسي كدطاك اي بدين لدو مقددرته ت داي ععدان
ربندا يدقدص إ دم ميدن،عه تعديل ديدن أ دالال إ دم متددن،عه أ دال تدقدص ندد مدن ندود ربنداال الزم تقدوك لربندا أّن رددايم
ععا ل اير ال ععان تتدم لربنا إ ل تن،دم إ دل تصده،صال إ دل تن،دم إن ربندا خيتدار ال إمندا هتقد تقدارن بدني ربندا وبندم
يدقص خليل علص ن دا إ م من أوهلدا منتداش ّنفدمال إمندا شدوإ اللدالم اللدالم اي اخدواّن رداص ت دايا رهيددة طدوك
ما احنا ماشني ا السور هنددأ طكر منها.
أ م اليوم أف ل مين
ر م اللالم مدهور للراه فرحانال أوك مر ير عله وهو خالص ليهك خال

معدش رايح للساحر ا وليكن مدا يكدون

دين!
ومهما يكن فليكن ما يكونال را م للراهد فرحدان وحكدص للراهد "فد تص الراهد فد خ ذ .فقداك لده الراهد  :أي ب َ
أ دمال اليددومال أف ددل مددين .قدد بلد مددن أمددر مددا أرو .وإ دل سددتدتلص .فد ن ابتليددم فددال تدد َك علد َدي" ددايح مسددلمال إ ددل
اليوم أف ل مين ليهك

ليه الراه قاك لللالم أ م أف ل مينك
 -1ألن اللالم رك قهار الدين وهو ل
أوك حا ة ألن اللالم شا

ل لسه ل ال إذا كان دا طلم منه وهو ل إذا كان حل يركد قهدار الددين والعمدل

للدين وهو لسه ل دا لسه هيهلم منه بهوال شكلها إيهك!
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 -2اللالم هر ابحل أمام الناش وسكم الراه
ا حا ة :الراه قعد مقله كلمة احل إمنا اللالم هر ابحل ال هر بوحدا ية هللا قدام الناش.
-3اللالم داعية وعابد والراه عابد فقب
الم حا ة :إن اللالم اشتلل ا الدعو والراه عابد بي واللي بيعدد مم الدعو أف ل من اللي بيعدد بي.
 -4اللالم حق كراما واستقامة أعلص من الراه
رابم حا ة :إن اللالم بدأ تظهر له كراما ؛ إن الهوبة الصل من ايديده اللدي تقتدل الدابدة العظيمدة دي كرامدة ميكدن
الراه مع،ه زيهاال رابم حا ة إن اللالم حق ا االستقامة مقامدا أعلدص مدن الراهد زي مدا قدولتلكم إيدهك الددعو
إل هللا.
 -5اللالم أدر أن ح هللا مه رد منا ا
خامي حا ة :إن ح هللا مه رد منا ا و ا العداد ال لو ا م بتا ربنا فعدال ا كدر املنكدرال لدو ا دم بتاد ربندا
ا عددر معرفددة ربنددا بددني الندداشال ععددان كدددا ملددا الواحددد بيجددي يقددوك أّن بعمددل كدددا ليددهال أّن ليدده عددايه العيعددة ديال بكددل
بساطة اي مجاعة :ا م واحد بتا ربنا وعايز كل النداش ةدده وعدايز كدل النداش تعدددذ وعدايز كدل النداش تدقدص حيا دا لده
بددي هددو الزم يكددون كددداال الزم كلنددا كددون كددداال ،سددنا الندداش كلهددا ةد ربنددا و ،سددنا الندداش كلهددا تعددرإ ربنددا -سددداا ه
وتعال -وتعرإ ربنا معرفة سليمة "أ مال اليومال أف ل مين" ايح مسلم.
زرد و ا دعوتل
خدوا ابلكم بقص كدان ممكدن الراهد يقدوك لللدالم إيدهك ال ال اي حديديب احندا مت،قنداش علدص كددا أّن عابدد يدقدص الزم إ دم
كمددان تدقددص عابدددال تددروق تعددوإ ددومعة ندديب تدنيهددا وتعددددال إ ددم هتدددخل ا الدددعو ال إ ددم لددو دخلددم ا الدددعو
مع د ددته هدقد ددص مو د دده ليد ددل وال مد ددري ليد ددلال ليد ددهك أل د ددل دخلد ددم ا حا د ددة أّن م،همهد دداشال ال اي إخد ددواّنال اي مجاعد ددة
"أ مال اليومال أف ل مين" ايح مسلم.
زرد و إن كل حلمل إن الدين ينتصر علدص إيدد أو علدص إيدد غد ال لدو إ دم داعيدة إل هللا ولقيدم بكدر طلدم داعيدة
أحسددن منددل وأقددوو ا احل د منددل وربنددا فددتح علددص إيديدده قلددو أكددرت منددل دا إ ددم تسددجد و شددكر ليددهك ألن مدده
ق دديتل ،سددل دي ق دديتل الدددين ق دديتل احلد ال إ ددم متدصدده لن،سددل ععددان كدددذ اللددالم ملددا كددان الراهد متجددرد
وخملص و طلم اللالم هو كمان متجردال هو كمان بيدك الناش عن ربنا.
اربب الناش ابو وليي بل
ملددا لدديي امللددل املستعددار الكدد بتدداع امللددل وكددان أعمددص دده لللددالم وقالدده اشدد،يين قالدده "إ ال أشدد،ي أحدددا"ال خددر

لدديي امللددلال ملددا خددر مددن عنددد اللددالم ملددا حددد يقولدده مددن شدد،ا يقولدده هللا "فقدداك لدده امللددل :مددن ر َد عليددل بصددر ك

قدداك:ري" ددايح مسددلمال ميجددده سد اللددالم ليددهك ألن امل،ددروض اللددي جييلددل م تدددهه بيددل يدرتدب ابوال يعددرإ ربنددا
مه يعرفل إ مال مه يندهر بيل إ مال مه يتكلم عنل إ م ملا خير ال الاا يتكلم عن ربنا.
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ععان كدا من عالمدا النجداق ا الددعو إن املددعو اللدي إ دم بتددعوذ بعدد مدا تكلمده مده جييلدل يكلمدلال يقد ا
بيم ربنا ويصلي هو دا النجاق اي مجاعة إن احنا ربب الناش ابو مه بينا.
يقوم ععان كدا ملا جني لللالم ا آخدر القصدة اللدالم قالده" :مث قدل :ابسدم هللاال ر " إيدهك "ر اللدالم" دايح مسدلمال
مه ر دمد وال أمحد وال إبراهيمال ليهك ح اوي مه عايزذال أّن مادام اسم هللا ذكر أّن مده عدايز اودي يد ْطكر ند
اسم هللاال ال يطكر مم اسم هللا شيءال زرد رهي ال إخال

رهي ال ععان كدا الدين ا تعر علص إيديه.

اللالم علص األذو واالبتالء!
"أ مال اليومال أف ل مين .قدد بلد مدن أمدر مدا أرو .وإ دل سدتدتلص ".مدن أوهلدا كددا اعدرإ الزم تعدرإ مدن أوهلدا هتدتلدص
علي" ايح مسلمال ختيل إ م لسه داخدل مدن
مادام اشتللم ا الهري دا ولل رسالة هتدتلصال "ف ن ابتليم فال تد َك َ
الدا وقلتلل إ ل سدتدتلص هتعمدل إيدهك هتقدوم ايد مرشديدير لد وتقدوم دايدي علدص الرابدم لدوراءال إ دل سدتدتلص مدن

أوهلا كدا ابلسالمة اي عم.

ال اي َ
إخواّن شوفوا اللالم شوفوا اللدالم ابتلدص أد إيدهك اطَلد منده يسدي كدل حا ده وسداهبا واسدتامل إ ده ي در يوميدا
علقتددني مددن أهلدده واسددتامل وسددا الددد يا واسددتامل إ دده هيعدديه فقد وررددصال والسدداحر ..ا ددتم متميلددني غددالم قدامدده
ش د لدظا السدداحر وحركددا السدداحرال دي حا ددا تدهددر أي ط،ددل ددل ال ال وبددردذ مل يد ْ ،دنت بيدده والراه د قالدده إ ددل
سددتدتلص وكمددل وداش وا هل د ! وبعددد كدددا امللددل حدداوك إ دده يقتلدده ومت د رشال وبعددد كدددا لدديي امللددل زي مددا هنعددوإ

دلوقت اله وعرض عليه كمية من الطه كد

دا ومم ذلل مل ي،نت ابلد يا والت اية.

ت اية الداعية تعجم املدعوين علص الت اية
ععددان كدددذ اي مجاعددة ليدده الندداش طلعددم م ددايةك ليدده الندداش اترمددم ا النددار وقدددر إ ددا تتاددرق ا النددار ععددان دينهددا
أل ددا شددافم الدددين كددداال شددافم الراهد م دداي واللددالم م ددايال فهلعددم م ددايةال ععددان كدددذ أّن عددايز أقددولكم إن
خلل األساش عند الناش سدده إحناال إحنا لدو كويسدني النداش هتهلدم كويسدةال ملدا الراهد واللدالم كدا وا م دايني النداش
طلعم م ايةال ملا كان اللدالم إجيداي واةدر ا الددعو النداش طلعدم إجيابيدة رغدم النداش طدوك عمرهدا سدلدية واختدار
عقيد ا علص روحها ملا اي إخواّن طلعوا زاهدين ا الد يا الناش ،سها زهد ا الد يا وابعم الد يا.
لددو إحنددا فعددال أهددل ديددن الندداش هتدقددص أهددل ديددنال إمنددا ا لددل أساسدا مننددا إحندداال إحنددا اللددي مقصدرينال إحنددا اللددي طمدداعني
د ياال إحنا اللي بتوع د ياال إحنا لو احنا راحني كلم الناش وهللا العظديم السدنة علدص حياتندا و دور قيدام الليدل علدص وشدل
واهلدو علص لسا ل واحل ماً قلدل والزهد زاهد ا الدد يا وأخالقدل علدص مدراد الددينال علدص مدراد هللا سداعتها النداش
هتندهدر بيدلال إمنددا املعدكلة إن إحندا كملتددزمني ملتدزمني ردع،اءال ملتددزمني مده متدان ا دينندداال معنددّنش قدو ا الدددين إال
قليلال إال قليل.
سي،تح هللا عليل إذا اشتللم ابلدعو
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"وإ ددل سددتدتلص .ف د ن ابتليددم فددال تددد َك علد َدي .وكددان اللددالم ي د م األكمدده واألبددر ويددداوي الندداش مددن سددائر األدواء"
ددايح مسددلمال هللا أك د ال هللا أكد ملددا ربنددا يددددأ ي،ددتح علددص ايددديل بقددص ملددا تعددتلل ا الدددعو ال ملددا ربنددا ينصددر دعوتددل

ةعجدزا مددن عندددذ ععددان يتدددم للندداش إن ا ددم علددص حد ال ملددا ربنددا أييددد وهددو اللددي يرتد لددل وهددو اللددي ي،ددتح لددل
األبوا وهو اللي ه،ظل وهو اللي ينصر وهو اللي يتدم للناش إن إ م علدص حد أهدي دي اي إخدواّن أهدي دي زي
ما قولم لكم دلوقت زي ظام قوك هللا -سداا ه وتعال" :-أملْ ْعر ْق لل ْدر " العرق1:ال وووو..
صدر ال ْمرأتده أ ْكرمدي
من اآلاي اللي الواحد بيهمن أوي ملا يقرأهدا قدوك هللا ا سدور يوسد " :وقداك الَدطي ا ْشدتدراذ مدن م ْ

متْدواذ "..يوس 21:ال يوس

اي من الصاراء و اي من الس،ر وإخواته ظلموذ واتلر عن أبوذ والناش ابعتده بدتمن

خبي وأسروذ والكل خا ه القري واللري ال وختيل بقص ملا ربنا خيلدي قلد امللدل ،سده" :أ ْكرمدي متْددواذ عسدص أن ين،عندا

أ ْو دتَمطذ ولدا" يوس 21:ال ك ن ربنا بيقولل طوك ما ا م ماشي ا الهري مه هسديدلال مده هسديدل أبدداال شدوإ
أّن مسدددتوشال وال مددر ابتلددي ا القصددة إال و دده كرامددة مددن عنددد ربنددا ترطد علددص قلد سدديدّن يوسد ال أّن مدده هسدديدل
أبدا.

البد أن ،هم املعىن احلقيقي للتمكني
"وكدطلل م َكندا ليوسد  "..يوسد 21:ال مكندا فدني اير ك دا م سدور اير دا م سدور وا بلدد غريد ك! أ دل التمكدني..
مصيدتنا إ نا فامهني التمكني غلبال مصديدة كتد مدن الددعوا اإلسدالمية ا الواقدم إ دم فدامهني التمكدني غلدبال التمكدني
اي إخواّن مه ابلدراعال التمكني مه الوش ابلوشال التمكني بيجي من فوق إن ربنا ي،تح لنا قلو النداش كلهداال إن ربندا
ي،ددتح لنددا قلددو الندداشال ععددان كدددا ملددا ربنددا د َخدل حد يوسد ا قلد امللددل قدداك بعدددهاك "وكددطلل م َكنددا ليوسد ا
األ ْرض "..يوس 21:ال أي إبن ربنا وقم ح يوس ا قلو النداشال فدددأ التمكدني احلقيقدي بيجدي مدن عندد ربندا مده
إبيددديناال ععددان كدددا إحنددا ق دديتنا مدده إن إحنددا منسددل حكددم إحنددا ق دديتنا إن إحنددا سددتقيم علددص احلد فربنددا هدنددا فربنددا

ميكن لنا ا قلو الناش.
"وكدطلل م َكنددا ليوسد ا األ ْرض ولندعلمدده" يوسد 21:ال اير إ ددم ايددده مددن الدلددد دي للدلددد دي ععددان يددتعلم يدقددص

ربنددا ه ت د لددلال ربنددا هددو اللددي ه ت د لددل ح د لددو ابددتالء ترتي د مددن ربنددا ععددان إ ددم ترتفددم "ولندعلمدده مددن لْويددل
األحاديث واَّلل غال ٌ علص أ ْمرذ" يوس 21:ال شوفوا بقص إخو يوس أرادوا إ ده ي ديم وربندا أراد صدرتهال امدرأ العزيدز
أراد إ دده يتسددجن وربنددا أراد رفعتددهال امللددل أراد إن يوس د يتكددتم عليدده ويوس د يرتمددص ا السددجن وربنددا أراد حريتددهال
القافلددة أراد إ دده يت سددر وربنددا أراد رفعتددهال كددل الندداش أراد ليوس د السددوء وربنددا أراد بيدده ا د ال ومدراد ربنددا هددو اللددي
غل علص أمر اجلميم "واَّلل غال ٌ علص أ ْمرذ" يوس .21:
اطمسن لتمكني هللا
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اي إخواّن إحنا ا بيم اللي غال علدص أمدرذال إحندا اي مجاعدة ا بيدم اللدي أمدرذ بيسدريال إحندا بنعد ماشدني علدص طريد ال
إحن ددا م ددم املل ددل يدق ددص الزم ك ددون مهمن ددني "وَٰلكد د َن أ ْكتد ددر النَدداش ال يد ْعلم ددون" يوسد د 21:ال هل ددة ابوال هل ددة بقدرت دده
وعظمتدده وهيمنتدده "ول َمددا بدل د أش د َدذ آتد ْيدندداذ ح ْكمددا وعلْمددا" يوس د 22:ال الهري د دذ كلدده فتوحددا ال كلدده عهدداءا ال كلدده

اسدتعماكال كلده ا دده،اء وا تدداءال آيتدني وراء بعددض ا سدور يوسد لكددن الواحدد بدياي إ دم بيسدكدوا األمدن ا قلدددل

وا ددم بتق دراهمال إن ربنددا بيقولددل مدده هسدديدل وهرت د لددل وهرفعددل ومهكددن لددل وه،ددتح لددل األبددوا وهصدده،يل
وهستعملل وهملي حياتل كلها فتوحا وهنصر أبمري ولكن خليدل ماشدي ا طريقدي خليدل علدص مدراديال خليدل
من نديال خليل أّن األوك واآلخر ا حياتل وشوإ أّن هعملل إيه "واَّلل غال ٌ علص أ ْمرذ" يوس .21:
"وكان اللالم ي م األكمه واألبر ويداوي الناش من سدائر األدواء" دايح مسدلمال صدر مدن هللا -سدداا ه وتعدال-
فجلدديي امللددل بدددأ ا د ينتعددر ا كددل طدقددا اجملتمددم ح د الهدقددا العليددا ح د أغددىن الهدقددا االسددتقراطية ح د
الهدقا السياسية العلياال ليي امللل أعمص فطه له لديي امللدل فقداك لدهال لديي امللدل يعدين إيدهك يعدين الددعو
ا تعر اي إخواّن و لم لكل بيم و لم لكل مكانال الدعو ربنا محلها بقدرته لكل مكان حد األمداكن اللدي أهدل
الداطل عاملني حواليها سيا ععان الدين ميو لهاش و ل لكل مكان.
خلي ق يتل هي ربنا مه ،سل
فقاك ليي امللل لللالم "ما ههنا لل أمجمال إن أ م ش،يتين" ايح مسلمال شوإ بقدص "مدا ههندا" كلمدة بتددك علدص
أمواك أد إيهك هتكون ليل إ م "أمجم" ةي كدا برد ال،عل وهو بيقوهلا "إن أ م ش،يتين" اللدالم الكلمدة اللدي كهربتده
اللي عقته كلمة "ما ههنا لل أمجمال إن أ م ش،يتين" ايح مسلمال دا ا ام ليل إ ل بتعددد "إن أ دم شد،يتين" دا
ا ام لربنا إن األمر مه إبيديهال اللالم مدصه لال ام اللي لهال بص لال دام اللدي ا حد هللا قداك" :إ ال أشد،ي أحددا"
مهتمه إن يرد عن ،سه ولكن اهتم إ ه يرد عن ربنا.
اي حدي قليب لو ا يوم من األايم وإ م ا الدعو حد شتمل مرتدش مرتدش وهللا العظيم روق بوش راسده أل ده أخدو
أوال وأخ اال أخو وربنا اللي ه د عندلال اوعدوا اي مجاعدة إن ا تدوا تتعدودوا إ كدم تدردوا النداشال اوعدوا حدد يسديء إلديكم
وتددردوا عليدده وهللا مددا تددردوا اي مجاعددةال وهللا العظدديم امللددل العزيددز مددن فددوق سدددم ودداوا هددو اللددي ه د د عنددلال اوعددوا
تتعلمددوا إن اللددي يعددتمل تعددتمه واللددي يهدددمل دمددهال الكددالم ا ددارإ والتصددرفا القددطر اللددي إحنددا بنعددوفها مددن
الددعض لرسد ا الواقددم اإلسدالمي إن دا يهدددم ا دا ويهددم ا داال ويقددوم رادد علدص داال إيدده اي إخدواّن يعددين لدو واحددد
شتمين أهدمه ولو واحد شتمين أشتمهك!
هو الرا ل عمل لدين ربنا وبيدين ملدا بيهددم ا الدنداء اللدي أّن بدنيده أقدوم أهدمدهال دا بنداءذ بنداء للددين يلقدص كددا هبددم ا
الدينك! مين،عه اي مجاعة الزم كون بتوع دينال بتوع دينال بتوع ربنا.
دا غالم بتاع ربنا مد دش علص ،سه ليهك ربنا اللي ه د عنده معنددوش وقدمال معنددوش وقدم إ ده يكلدم عدن ،سده مده
مهه إ ه يتقاك عنه إ ه بتاع د يا وال بتاع دينال كل مهه إن ربنا يط عنهال إن ربنا ال يتهمال إن ربنا م،يه حد أبددا يسديء
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الظن بهال هو دا كل مهه مدن حد هللاال خددوا ابلكدم اي مجاعدة ال ميكدن إ دل إ دم مده هتتعدتم أو هيتقداك عليدل حا دة
خلي ق يتل مه ،سل خلي ق يتل ربناال إن ربنا ميتقله عليه حا ة.
ح هللا ا قل سيدّن أيو

سين ال َ
صد ظ وعدطا ظ "
عارفني قصة سيدّن أيو ال سيدّن أيو بيقوك إيهك "أ م َ
ع ْيهان "..إبيهك "بن ْ
اير ال مه قادر أستاملال ختيل يب واق بني إيدين ربنا ملا ت،تح الت،س تالقي إشكاليه كت عند كت مدن امل،سدرين
ص د ظ وعددطا ظ "  41:مدده قددادر اير معتدددش قددادر
يقولددل إزاي دديب يقددوك كددداك دديب واق د قدددام ربنددا يقددوك" :بن ْ
41:ال مده قدادر

أستاملال إزايك اي إخواّن سيدّن أيو مكنه بيقوك كدا ععان مررهال دذ بعد  17سنة ابتالء بددأ النداش تددص إيده دا
واحد قاعد يعدد ربنا ليل ار وربنا يدتليه كداال فددأ يساء الظن ا هللا والعياذ ابو..

فد يو وددم كلمددا فيهددا سددوء ظددن ابوال فقدداك اير مدده قددادر أسددتاملال اير أّن اير أسددتامل املددرض يسددري ا
سمي  17سنة إمنا مقدرش أستامل إن حد يقوك كلمه عليلال مقدرش أستامل إن حد يسديء الظدن بيدلال مقددرش
أستامل إن حد يسيء الظن بيلال مقدرش أستامل إن حد يتهمل ا م اير .
حد منكم و ل ح هللا ا قلده للدر ة ديك! إن ق يته ربندا مده ق ديته ،سدهال معددش يددص لن،سدهال ق ديته إن ربندا
يعرإ وربنا ه وربنا يعدد وربنا تنتعر عدادته ا األرض وربندا يسدجد لده ويركدم لده وخي دم ليدهال ا حدد مدنكم اي مجاعدة
و ل ح ربنا للدر ة ديك!
ح هللا ا قل اللالم
أهو دا اللالم مدصه أ ال للعتيمة بتاعته إمنا كلمة "إن أ م ش،يتين" هي اللي كهربته "إ ال أش،ي أحدا .إمندا يعد،ي
هللا .فد ن أ ددم آمنددم ابو دعددو هللا فعدد،ا " ددايح مسددلمال إ ددل تددربب القلددو ابو مدرتبهه القلددو بن،سددل أبدددا
وعمددر مددا هتقدددر تعمددل كدددذ إال وا ددم فعددال بصدددق قلدددل تقدددر تو ددل للندداش فعددالال هددي دي احلا ددة الوحيددد اللددي
هتقدر أو ل الناش و وهللا اي مجاعة لو إحنا بنددك ا ْ ْلد علدص هللا ربندا هيددك كدل ا لد عليندا ألن ربندا يريدد إ ده جييد

الندداش إليددهال فلددو إ ددم فعددال بتدددك الندداش إمنددا لرس د بعددض الندداش بيدددك الندداش علددص ،سددهال علددص ،سددهال أهددو دا ربنددا
يصرإ عنه الو وذ ليهك
ألن ربنددا مدده هيجدلددل الندداش ععددان تعلمهددم العددر والعيدداذ ابوال إمنددا إن كددل ق دديتل إن ربنددا يعددرإ "مددا ههنددا لددل
أمجددمال إن أ ددم شدد،يتين" ددايح مسددلمال "مددا ههنددا لددل أمجددم" دي ظددر م عندداال دا رأيهددم فيندداال رأيهددم فينددا إن إحنددا زددار

د يدداال رأي أهددل الداطددل ا أهددل احلد كدددا إ كددم بتددوع د يددا إ كددم بتددوع فلددوشال بتددوع مراكددزال بتددوع شددهر ال هددو مدده قددادر
يستوع إن ا واحد ممكن ي اي ععان ربناال الكالم دا مي،هموش مي،همه أ ال إن ا حا ة كددا ا الدد ياال فدممن
اجلليي فدعا اللالم هللا فع،ص هللا اجلليي بقدرتهال "فممن ابو .فع،اذ هللا" ايح مسلم.
موا ها احل مم الداطل
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ر ددم اجللدديي للملددل بدددأ املوا هددة بقددصال بدددأ املورددوع يتصدداعد ويو ددل للدر ددة اللددي هياصددل فيهددا اال ددهدامال
هياصل فيها اال هدام طوك ما سلسدلة احلد ماشدية اال دهدام داي داي ولكدن إ دم مدتسدعاش لده ولكدن هياصدل
هياصلال فطه اجللييال ملا احل هينتعر وهي أهدل الداطدل إ دم خددوا احلقيقدة علديهم سداعتها مده هين،دم غد يقيندا

ابو فطه اجلليي إل امللل وهو م،تح فامللدل أوك مدا شدافه قالده "فقداك لده امللدل :مدن ر َد عليدل بصدر ك قداك :ري"

خدددوا ابلكددم بقددصال خدددوا ابلكددم بقددصال اللددي خددار قلددده مليددان معرف دة و "قدداك :ري .قدداك :ولددل ر " غ د يك" ددايح
مسلم..
هو ا ربنا غ ي وال إيهال عايعنها الناش دي مدن كدرت مدا دماغهدا اتلاسدم والعيداذ ابو بقدص عايعدينهاال عدارفني ماشدهة
بنم فرعدون ملدا وقدم منهدا املعدب قالدم بسدم هللا قالتلهدا هللا أيك هدي عايعداهاال النداش دي اي مجاعدة مده بتمتدل النداش
دي من كرت ما متلم وا تل عليها من املنافقني اللي حواليها دقم ،سهاال حسدم ،سها آهلة والعياذ ابو..
قالده "قدداك :ولددل ر " غد يك قدداك :ري وربددل هللا" ددايح مسددلمال هللا ري وربددلال دا بدي َكلم عددن دددا بقددص يقددني بقددص
اجلليي قاك الكلمة دي وهو عارإ كويي أوي القندلة اللي هو فجرها دي هتعمل إيهك
ولكددن القصددة كلهددا ت ددايا ال كلهددا مددن أوك مددا الراهد ردداص ابلددد يا واعتددزك الداطددلال حلددد مددا اللددالم ردداص ابملركددز
ععان احل ال حلد ما اجلليي راص ةوقعه وةركزذ ووردعه كلده ععدان ربندا -سدداا ه وتعدال-ال حلدد مدا النداش ا اآلخدر
هي اوا حبيدا م كلهدا ععدان عقيدد م وععدان ربندا -سدداا ه وتعدال-ال حلدد مدا النداش مدا هي داوا حبيدا م كلهدا ععدان
ربنا -سداا ه وتعال -قصة كلها ت اية ألن الر الدة اللدي خر دم تكلدم النداش عدن ربندا كا دم ر الدة حبد وحقيقدي ا
األوك.
موا هة امللل لللالم
فدعددم امللددل لللددالم وأوك موا هددة أل مدده أوك موا هددة ا مددر يتقددابلواال أوك مددر اتقددابلوا ملددا كددان اللددالم بيسددعص إ دده
يقر من امللل ويدقص ساحر له وبيتملقه وبيقوله أّن هكون عند حسن ظنلال ا مر يتقابلوا بعد ما اللالم عدرإ ربندا
واحتقر امللل واحتقر هيلمان امللل كلهال وواق قدام امللل وامللل زي احلعر الصل قدامدهال فقداك لده امللدل اي بدين
دين ! قدد بلد مدن سدار مدا تد م األكمده واألبدر وت،عدل وت،عدل" خدد ابلدل
اي ابين اي حدييب عماك يتاايل عليه "أي ب َ

مه قاله أبل من عقيدتل أو من دينل ..الال ميكن..

هو لو اعرتإ له إ ل إ م أهل ح يدقص هو أهدل ابطدل علدص طدوكال عمدرذ مدا هيعدرتإ بكددا هدو عدايز يقولده إيدهك قدوك
اللددي إ ددم بتعملدده دا سددارال قددوك عنده إ دده سددار وأّن هدددفعلل كددل حا ددةال دا أّن أعملددل كددل حا ددة بددي قددوك إن هددو
سددار إمنددا هتقددوك إن هددو ح د ال ح د إيددهك السددالق دا مدده عنددديال احل د دا مدده معدداايال ميددن،عه إ ددل تيجددي ةدداربين

بسالق مه معاايال الزم يدقص السدالق بتاعندا واحددال ععدان كددا فرعدون ملدا شداإ موسدص وحيدة موسدص قداك" :فدلن ْتيدنَدل
بس ْا ظر متْله" طه58:ال هو مين،عه الزم أ ي ،ي السالق اللي عند يدقص معااي..
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بي لرس اي مجاعة أو احلمد و اي مجاعة السالق دا مه معاهمال مه معاهم كالم هللا مه معداهمال صدر هللا الليديدة
مه معداهمال ندود امللدل اللدي مالدل الكدون مده معداهمال لييدد هللا وتتديتده لليقدني واإلميدان اللدي ا قلددل مده معداهمال
السكينة والهم ينة الراب ية مده معداهم الكدل دا مده معداهمال احلد ورمحدة احلد وعظمدة احلد وفهدم احلد و دورذ وبصد
احل مه معاهمال فهو عايز يزحزحل من ديال عايز يزحزحل من املكان دا أل ه ميقدرش هاربل كدا هيااربدل إزايك
إ م معا سالق بتَار مه معاذ.
دا اللالم أمام التعطي
دين ! قددد بل د مددن سددار مددا ت د م األكمدده واألبددر وت،عددل وت،عددل .فقدداك :إ ال أشدد،ي أحدددا .إمنددا يعدد،ي هللا.
"أي بد َ
ف خطذ فلم يزك يعطبْه ح َ
دك علص الراه " قالده إيدهك هدو أوك حا دة بددأ ابجللديي قددل الراهد ال قداك للجلديي ار دم

عن دينل مرراش شقه صنيال أوك واحد اتقتل ا القصة كلها كان أقر واحد له سداعة مدا املوردوع بييجدص للكرسدي
خددال

ا دديال ا واحددد كددان الراهد حداوك ير ددم عددن ديندده مرردداش فد دذ شددقه ابملنعددارال الواحددد ملددا ييجددي ي،كددر ا

القصة دي يعين إيه منعارك
ملا تروق عند واحد جنار وعندذ مكنة املنعار اللي ابلكهربه دي وتقعد تدصلها كدا وتتميل إن ا واحد هيتعد بددي ال
مه هيتع دا دي بتع ا اث ية دذ هيتع ةنعار تلمال ةنعار تلم إبيد واحد بين آدم..
تتميددل ا ّنش رددام ععددان ربنددا قددد ايددهك وا ّنش دتددم ععددان ربنددا قددد ايددهك واللددالم اللددي شدداإ املددري بتاعدده إ ددم
عارإ يعين إيه املري بتاعدهك عدارإ يعدين إيده واحدد لده مدريك الصداابة ملدا النديب مدا بيقولدوا أظلدم ا املديندة كدل شديء
"أظلم منها كل ظ
شيء" ااه األلدا ال ظلمة م،يه أي مصدداق وال العدمي حد مندور ال ملدا النديب مدا اللدي لده مدري

دا اي إخد َ
دواّن بيدقددص م درتدب ابملددري ارتدددايف رهي د فهددو ختيددل إن اللددالم شدداإ املددري بيتقسددم قدددام عينيدده ويتدددم ويتدددم
اللالم.
داولة امللل فتنة اللالم
طي أّن أعمل إيده ا اللدالم مده راردي ير دمال خدطوذ جييد شدوية ندود خدطوذ فا دعدوا بده علدص ذرو اجلددل الدطرو
"اذهدوا به إل دل كطا وكطا .فا عدوا به اجلدل .ف ذا بللدتم ذرو " دايح مسدلمال دي إيده بقدصك أعلدص مكدانال ختيدل

بقص إ م اللالم دلوقت ومنتاش راري تر م خدوذ بقص متال ا بر  30دور وإ م قاعدد تهلدم السدلم واحدد واحدد ال
طلعم علص السدهح بتددص مدن فدوق هترتمدص إ دم مدن فدوقال أّن عدايز تتميدل ال،تندة اللدي امللدل اسدتمدمها مدم اللدالم
وامشعنددا دددلال ععددان كددان بيعدددد ربنددا زي اجلنددود بتوعدده كدددا ووقددم مددن اجلدددل أو العددياطني وقعتدده ععددان يدقددص معلهددوش
مسسولية واللالم بيهلم واحد واحد واحدذ واحد ععان يقدر يرتا م.
من أسرار فتوق هللا علص عدادذ
امتالء قلدل ابلتدوكل والت،ويض و تعالسلسلة التربية بالقرآن "قصة غالم األخدود"
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فلما و ل إل ذرو اجلدل يقوك اللالم "اللهم! اك،نيهم ةا شسم" ايح مسلمال دا اوه التدوكلال "ةا شدسم"ال دا اوده
الت،ددويضال الت،ددويض إل هللاال مجددم مددا بددني التوكددل والت،ددويضال ودي مددن أس درار فت دوق هللا علددص العددداد إن قلدددل يتملددي
ابلتوكل والت،ويض و -سداا ه وتعال -هصل زلزاك فيهتز اجلدل ولكدن زي مدا ربندا أراد مدا كدان اللدالم يقدم مدم اجلندود
ولكددن زي مددا ربنددا قدداك "اي ّنر كددو ب د ْدردا وسددالما علد َٰدص إبْددراهيم" األ ديدداء69:ال ربنددا قدداك اي زلدزاك كددن بددردا وسددالما علددص
اللالمال يوقم الزلزاك كل اجلنود وينجو اللالم وينزك اللالم وير م للملل.
اح الرسالة الينسا أبدا من املعركة
ط د مددا ددر أل أهددر ليددهك دا أّن دداح رسددالةال أّن ق دديت إن الندداش تسددلم والندداش لسدده م سددلمته لسددهال ير ددم
للملدل طد تر دم للملددل إزايك أ ددل أّن مدوقن إن امللددل م،ديه ا إيديدده حا ددة أّن مده خدداي مندهال خدددوا ابلكددم اي

َ
إخواّن اح الرسالة مدينساده مدن املعركدة أبدداال مدينسداده ينسدا ليدهك هدو الزم رسدالته تتاقد آلخدر حلظدة ا
عمرذ.
ير م للمللال امللل أوك ما يعوفه طدعا يتصدم يقوله "ما فعدل أ داابلك" أ داابل مدني اي را دل اي تعددان ا دمك هدم
أ اابه بردذ وال نود ك! مه عايز يقوك ماذا فعل نوديك ليهك ععان ميدقداش ا دزم "مدا فعدل أ داابل" هدو عدايز

لددو وقعددوا يدقددص دداابل بتوع دل ا ددم مدده بتددوعي أّنال قالدده "مددا فعددل أ دداابلك قدداك ك،ددا يهم هللا" ددايح مسددلمال
مقلوش بقص إحنا طلعنا اجلددل وحصدل زلدزاك يقولدل اي عدم بهلدوا التهدرإ اللدي ا تدو فيده مداك الزلدزاك ابلددينك دا قعدر
أرردية حصددلها ا دزالق ا القعددر األرردية مدداك الددين بددديك مدداك تسدوّنمي ابلدددينك إ تدوا عددايزين تددخلوا الدددين ا كددل
حا ة وخال ال ط اي إخواّن كان ا زالق ا القعر األرردية بدردذ ملدوش دعدو ابلددينك! فداللالم ذكدي دا الكلمدة
"ك،ا يهم هللا" ايح مسلم.
جنا اللالم من الدارطي خد ايخدوا اجلنود ويطهدوا به إل الدار يركدوا به القرقورال سد،ينة يعدينال فلمدا يكدون ا عدرضال خددوا ابلكدم غدداء
أهددل الداطددلال غددداء أهددل الداطددل ملددا يوديدده الداددر وينجددو وبعددد كدددذ يوديدده اجلدددل دا إ ددتم شددوفتوا دداابكوا مدداتوا بددردذ
خددار نيك! أهددل الداطددل م دابيتعظوشال اي مجاعددة ملددا الدص د بدديهمي عليهددا بيدقددص م،دديه فايددد ال م،دديه حا ددة ت،ددوقهم
خال ه َم والعياذ ابو ا "إ دَه ْم ل،ي س ْكر ْم يد ْعمهون" احلجر72:ال "فطهدوا به .فقاك :اللهم! اك،نيهم ةا شسم".
معرفة هللا سد كل العهاءا والدهوال
أّن ،سي إن إحنا منركدزش ا كدالم اللدالم علدص قدد مدا ركدز إيده اللدي كدان ا قلدده ععدان يقدوك الكدالم كدداال أّن عدايز
تتميل إن إ م ا املوق دا تقدر تتدم إزايك أّن عايز تتميل إن إ م ا املكان دا قلددل هيجدي فيده املعدا دي وال
ألك ايمجاعة معرفة هللا هدي سدد كدل اللدي إحندا بنقولدهالكل الدهدوال اللدي ا القصدة بسدد معرفدة هللاال كدل العهداءا
واملعجزا اللي ا القصة بسد معرفة هللا.
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أّن عايز أقولل ابدأ حال ابدأ ةعرفة ربل ععدان أي معدكلة تقابلدل ا الهريد بدي "اللهدم!"ال كلمدة "اللهدم!" ختلدص
بيهددا الق دديةال أّن عددايز اي مجاعددة دقددص دصددنني مددن األوك تدقددص قلوبنددا عارفدده مددني ربندداك ععددان ملددا عددي ا طريقددهال وهللا
العظيم أّن أوك مر إ اردذ أفهم وع من أ واع التوبةال التوبة مدن كدل سداعة فتدور أو سداعة توقد

دم عليدل ومل تسدتقم

فيها إل هللا ومل تق تت رع بني إيدين ربنا دا ذ د أ دالال دا عدايز توبدة إ دل إ دم حصدلل مدر إحددايف وق،دم ابتليدم
حصلل معكلة مال كل أوراد ابظم أي حا دة بقدص وقمدم قاعدد حداطب ايدد علدص خدد ال اي بدين إ دم عدوديتدل
دلوقت إ ل ترفم إيديل وتقوك اير وال إ م مده وا د إن احلدل عندد ربنداك أهدي دي دتا دة توبدة إ دل ملدا تدتلدص ةدب
إيد علص خدد ال دتا دة توبدة ألن ربندا ابدتال ععدان تقدوك اير مده ععدان ةدب إيدد علدص خدد مسدتين مدنيك وال
مستين إيهك ععان كربل ي،ر .
كي قتل امللل اللالمك
فيعود اللالم مر أخرو إل املللال امللدل هيتجدنن "مدا فعدل أ داابلك قداك ك،دا يهم هللا" دايح مسدلمال طد وبعددين
ط أعمل معاذ إيه داك دا ال زلزاك ،م معاذ وال الدار ّنفم معاذ وال دل ّنفم معاذ وال إعصدار أ در فيده وال زلدزاك أ در
فيددهال ط د

عمددل إيدده مددم ا؟صددنني دوكك عمددل إيدده مددم اللددي ا احلص دا ة اإلهليددة دوكك عمددل إيدده مددم اللددي ا واليددة هللا

دوكك عمدل إيده مدم أوليداء امللددلال عمدل معداهم إيدهك "فقدداك للملدل "..دايح مسدلمال امللددل خدال

بقدص ا قمدة ذلدده

"إ ل لسم بقاتلي ح ت،عل ما آمر به "..تسمم الكالم وإ م ساكمك حارر هسمم الكدالم قالده "زمدم النداش"..
ها كل الناشال شوفوا اي إخواّن أّن عايز بدي تتميدل اللدالم بي،كدر إزايك اللدالم هدفده ايدهك اللدالم ر دم ليدهك ق ديته
كلها الناش إن الناش تدخل ا رمحة ربناال إن الناش تعرإ ربنا..
عيد ظ
ظ
طع "..وبعد كدا تعلقين ط والناش دي كلهدا بتادده طد وبعددين
فقاله "زمم الناش ا
واحد .وتصلدين علص ظ

دطع .مث خددط
ععددان يعددوفوا إن أّن دصددليه دذ غد ععددان كلمددة هللاال غد ععددان اتكلمددم عددن ربنددا "وتصددلدين علددص د ظ
سددهما مددن كنددا ت "..مدده سددهم مددن عنددد ليددهك أ ددل إ ددم سددهامل زي نددود كلهددا فلصددوال كلهددا فعددنل مدددتعمله

حا دة دا قمدة الددطك بقدص ععددان يقولده إ ددم مددتملكه أي حا دة مث لخددط سدهما مددن كندا ت أّن "مث رددم السدهم ا كدددد
القوش "..مه تهعين بيه إبيديل ال ت عه ا كدد القوش..
خددد ابلددل اللددالم ب تد اي إخد َ
دواّن ععددان املعددهد األخد يزلددزك قلددو الندداش "مث رددم السددهم ا كددد القددوش .مث قددل:
ابسددم هللاال ر اللددالم "..اي ددار أبدديض! ختيلددوا اي اخددواّن أ َمدا شددهو الكرسددي تو ددل إ سددان إن يددتاب ا موقد زي داال
أ َمدا عدوديددة الددد يا تهمددي علددص عقددل بددين آدم إ دده يدقددص ابللددداء داال هددو كددداال هددو الهريد كلدده غددداء هيعمددل إيددهك م،دديه
قدامه حل ا ك ععان بياافظ علص الكرسي بتاعه..

"مث قددل :ابسددم هللاال ر اللددالم .مث ارمددين .ف ددل إذا فعلددم ذلددل قتلتددين "..جيتمددم الندداش وكددل الندداش متوقعددة أّن عددايز
تتميددل كددل الندداش متوقعددة إيددهك اللددالم دا جنددص مددن إعصددار وجنددص مدن زلدزاك يدقددص مدده هيمددو

ددح وال ألك الندداش مددن

تعاط،ها معاذ عايزذ هصل معجز فلما هصل املوروع دا وهصل ابسم هللا ر اللالم..
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"وقددم السددهم ا دددغه "..يعددين ال دربة ،سددها اللددي امللددل رددرهبا مكنددته ر دربة قاتلددةال يعددين ا ددد ر دربة مدده قاتلددة
"فورم يدذ ا دغه ا مورم السهم "..ودي كلمدة يعدين حد اآلن مل أ دد حدد علد عليهدا أل دا كلمدة خهد

دداال

ليه اللالم حب إيدذ اي مجاعة علص اجلرقك ليه حب إيدذ مكان السهم اي مجاعةك
دا واحددد عددايز ميددو عددارفني ملددا أحددد السددل ازددرق ددرق ددل كدددذ ا املعركددة فيقعددد يدددص ا إيدددذ كدددا ويقددوك إيددهك
"اللهم إ ه قليل وإ ل تدار ا القليل" عايز ميو ال عايز يناك العهاد ال عايز يدقص راص بروحده ععدان ربنداال هدو عدايز
ميو إيدذ وحهها علص مكان اجلرقال يعين أّن متميل ت،كد اللدالم سداعتها إيدهك وهدو عدايز ميدو أبي طريقدة هدب إيددذ
يقوك حا ةال إيدذ ملا تيجي علص اجلرق ربنا ممكن يدار فيها أاي ما كان األمر عايز ميو شهيد ععان ربنا.
اي مجاعدة الت داية طعمهدا مدر د ًدا للدي ميعدرفه ربندا ولكدن اللدي يعدرإ ربندا بتدقدص الت داية شدهو ال شدهو بيدقدص وهدو
بي دداي ا أسددعد حاالتدده ا احليددا ال ليددهك ععددان حديدددهال ععددان حديددده -سددداا ه وتعددال" -فمددا " اللددالم الندداش كلهددا
إ دلددم إيدده داك دا متقددتله غد ملددا قدداك بسددم هللاال دا متقددتله غد ملددا خددد سددهم مددن كنا تدده فدممن الندداش مجيعدداال "فقدداك
الناش :آمنَا بر اللالم" ايح مسلم.
النصر من عند هللا اليق علص أحد
وهو دا خدوا ابلكم اي مجاعة الناش آمنوا بعد مدا اللدالم مدا والراهد مدا واجللديي مدا ال إ دم ممكدن موتدل يكدون
سددد ال تعددار الدددعو ال إوعددص تددربب الدددعو بن،سددلال اوعددص تعت د إن إ ددم هددو الدددعو والدددعو هددي إ ددمال الدددعو
إ تعر بعد ما كلهم مداتواال ععدان كددا ملدا مداتوا ربندا عدرها ععدان ربندا يقولدل الددعو دي بتنتعدر مدن فدوق مده مدن
ةمال اوعص أيها الداعيةال اوعص ايللي بتكلم اابل ا الدين ت،تكر إن لسا ل دا م،اتيح خزائن اهلدايدةال ال هللا اللدي
بينزك اهلداية علص القلو ..
مث الندداش كلهددا ددو وتتاددرق ليددهك ععددان ربنددا يقولددل إن كددل أسدددا

عددر احل د ماتددم وهنعددرذ أّن ويتدددم ا األرض

بددردذال أّن مدده دتددا حددد ال دتددا راهد وال مددري وال داعيددة وال دتددا حددد عندددذ مركددز د يددوي زي اجللدديي وال دتددا
مجاه ية للا زي الناشال لو كله راق أّن اللي هنصر احل من عندي.
كل واحد فينا البد أن يكون لدنة ا بناء الدين
خدددوا ابلكددم اي مجاعددة ععددان الدددين ينتصددر الزم تكددون واحددد مددن تالتددة اي تكددون شمصددية الراهد اللددي هددو املددريال اي
تكون شمصية اللالم اللي هو الداعيةال اي تكون شمصية ليي امللل اللي هو عندذ مركز د يوي كدد وبينصدر الددين
بيددهال وا أي حلظددة مسددتعد إ دده ي دداي أبي حا ددة ععددان ينصددر الدددينال هددم دوك التالتددة اللددي الدددين يتنصددر بدديهمال هددم
دوكال هددي القصددة كلهددا إيددهك مددري ر طال د فالهال د طلددم داعيددة فالدددين ا تعددر ا اجملتمددم فالندداش كلهددا دخلددم ا
الدين.
الزم ت،هددم املس د لة ديال مس د لة الزم اخددد موقددم ا السلسددلة ديال الزم يدقددص ليددل مكددان ا املنهقددة ديال الزم ايتدقددص
املري ايتدقص الداعية ايتدقص اللي عندذ املركز الد يوي اللي مسمرذ ليل ار لنصر الدينال ايتدقدص مدن العدوام ملتدزم بدي
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لددو دينددل اتعددارض مددم روحددل بتقدددم دينددلال هددم دوك اللددي الدددين ا تصددر بدديهمال الدددين ا تعددر هبددم وربنددا أرآّن آايتدده -
سداا ه وتعال -فيهم.
خدو ابلكم اي مجاعة كل واحد مننا لدنة لدنة ا بناء الدينال لدنةال املري لدنةال والداعية لدنةال واألخم اللدي بدتا،ظ قدرآن
لدنةال واألك اللي بيدي سند لدنةال واللدي بديا،ظ أط،داك لدندةال واللدي عامدل مكتددة إسدالمية لدندةال واللدي عامدل موقدم دم
إسددالمي لدنددةال واللددي بيدددعي أ دداابه لدنددةال واللددي بتنعددر للاجددا وش درايب للاجددا والدددعو إل هللا وسددب ددااهبا
لدنةال كله لدنة..
وكل واحد الزم يعرإ إ ه مه رد لدنةال م،يه حد فينا املدىن كله واللدنة الدين مدينتصرش بلدندة واحدد الددين بينتصدر
بص إما كل اللَدنا تتماسل مدم بعدض وتتدمل مدم وتتد ر مدم بعدض سداعتها الددين ينتصدرال اوعدص تسدتقل ة،درد ا
صر الدينال إ م لدنة ا أي مكانال شوإ املكان اللي إ دم هتدتاب فيده ا بنداء الددين إبذن هللا واوعدص بدردذ تسدتعظم
،سدل ا الناحيدة التا يددة بقدصال ةسد إ دم اجلدددار واملددين والسددلم وكدل حا ددة ال اي حديد قلدديب إ دم لدنددة ععدان كدددا
الدين مه هينتصر من غ

إ م وإخوا لال اوعص تستقل دور إخوا ل أبدا.

دا الناش علص احل
فددممن الندداش فقيددل للملددل وهللا قددد وقددم بددل حددطر "فد تص امللددل فقيددل لدده :أرأيددم مددا كنددم ةددطرك قدددال وهللا! ددزك بددل
هيددة امللدل راحدم فد مر امللدل فمدد األخاديدد ا العدوارع

حطر  "..اللي إ م كنم خاي منه حصل أهدو خدال
ف وقد فيها ّنر "ف مر ابألخدود ا أفواذ السكل فم َد  .وأررم الند ان" دايح مسدلمال "النَدار ذا الْوقدود * إ ْذ ه ْدم

عل ْيدها قدعو ٌد" ال و 6 :ال.5
ذا الوقددود ّنر عظيمددة "إ ْذ هد ْدم عل ْيدهددا قدعددو ٌد" ختيددل واحددد قاعددد علددص كرسددي وحدداطب ر ددل علددص ر ددل وقدامدده تددث
بتتعووال يعين مه ح واق،نيال مه ح بعادال مه ح قاعدين علص بعدال قاعدين علص الكراسدي حهدني ر دل علدص

ر ددل وشدداي،ني أهددل احلد بيتعددوا ا النددار "إ ْذ هد ْدم عل ْيدهددا قدعددو ٌد * وهد ْدم علددص مددا يد ْ،علددون ابلْمد ْدسمنني شددهو ٌد" الد و 7 :ال6

قدر هللا يقهم عليل حطر ف مر فمددد األخاديدد وأوقدد فيهدا ّنرا مث أمدر ابلنداش أي واحدد مد عه عدن دينده يلقدص

ا النار "وقاك :من مل ير م عن دينه ف محوذ فيها .أو قيل له :اقتام" ايح مسلم.
الداعية التابم منوذ للتدا
وكا م تيجدة التددا

تيجدة مطهلدة وارخييدة لدر دة إن ربندا ذكدر القصدة مدر ا القدرآن ومدر ا السدنَة لدر دة إن القصدة

خلد ا القرآن والسنة تيجة ددا  %100مدن النداشال دتدم علدص دينهدا وع ْمدر مدا يدقدص ا د
ددا  %100ختيدل دلدوقت عددد اللددي بيلتزمدوا وبينتكسدوا م،ديه د

سددة التددا فيده

داتدده  %100ليدهك ألن اللدي إتربدوا علدص إيديدده

واللي دعاهم للا كان كدا وكان داته كداال طلعم الناش كدا فكر النموذ اي مجاعة النموذ .
سار فرعون ملا وق،وا ا وش فرعون بيقولولده" :وإ ألظندل اي ف ْرعدون متْدددورا" اإلسدراء102:ال سدار فرعدون ملدا قدالوا
ا وش فرعدون "فدداقْض مددا أ ددم قد ظ
داض إ َمنددا تد ْق ددي هددطذ ا ْحليدا الددد ْديا" طدده72:ال ددابوا اجلدرأ دي منددنيك أل ددم ملددا دخلددوا
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لقددوا موسددص بيقددوك ل،رعددون "وإ ألظنددل اي ف ْرعددون متْددددورا" فلقددوا إن الدددين إ ددل متمددافه مددن الداطددلال فالقددوا هددو دا
الدينال فكان هو دا النموذ ال منوذ ا الزهد ا الد ياال منوذ ا األخالقال منوذ ا ح الناش.

اللالم ملا ه ي ر الدابة ابحلجر قاك إيه وهو بيدعي ربنا قاك اير "ح مي ي الناش" ععان طري النداش يسدللال
اير خاي علص الناش بيادهمال جبدد إ دم لدو ا قلددل هدم دادق علدص النداش وحد

دادق ورمحدة دادقةال لدو إ دم

أخالق الدين ا حياتلال لو إ م فعال عند فهم للدينال لو إ م فعال ور اإلميان ا قلدل وعدادتل كويسدةال لدو إ دم
منوذ الناش كلها هتدقص منوذ ..

إمنا املعدكلة إن إحندا ملتدزمني دص كدم اي إخ َ
دواّن فلمدا بنددعوا النداش لاللتدزام بييجدو يعدوفوّنال بيدقدوا زيينداال بيدقدوا بدن،ي

املسددتوو بتاعنددا ف د ك خدمددة تقدددمها للدددعو إ ددل ددتم برتبيددة ،سددلال إ ددل ددتم إب ددالق قلدددلال إ ددل ددتم إب ددالق
عدادتل أل ل ساعتها ملا تيجص تعتلل ا الددعو كدل النداش هتدقدص زيدل فدوراال يعدين كدل اللدي إحندا قولناهدا دا املعدهد
األخ ال معهد احلرق واللالم األم اللي م خافم علص ابنها الصيب الرريم "فقاك هلدا اللدالم :اي أمده! ا د ي .ف دل
علص احل " ايح مسلمال املعجز اللي ربندا وراهدا للنداش القصدة كلهدا معجدزا ععدان يتدددتهمال كدل دا اي مجاعدة ا؟رقدة
العظيمددة بددي مدده هولوكوسددمال مهدداش درقددة مقدسددة أل ددا مدده درقددة ععددان عقيددد دي درقددة ععددان د يدداال يعددين د يددا
كوسم مركز كوسم د يا كوسم درقة ععان د يا وعرض زائل.
يوم القيامة ينكع كل أمر علص حقيقته
كددل اللددي حصددل دا اي مجاعددة كددان املعددهد األوال بدديال املعددهد التددا هتعددوفه بعيننددا يددوم القيامددةال هنعددوإ ،ددي
األشدما

دي وهنتعددرإ عليهدا واحددد واحددال وربنددا زي مدا أشددهدّن علديهم ابلليد ا الدد يا هيعددهدّن علديهم ابلعددهاد

ي ددوم القيام ددة وهنع ددوإ مل ددا الور ددم ي ددتعكي ومل ددا ال ددع،اء الل ددي ك ددا وا ر ددع،اء ومقي دددين ومنكسد درين ومس ددتك عل دديهم
وهنعوإ ملا معاهم ندود امللدل كلهدم ومعداهم امللدل احلقد يدوم القيامدة و عدوإ امللدل حقد زي احلعدر احلقد مهدا
واجلنددود بتوعدده و عددوإ الورددم معكددوش امدا يددوم القيامددةال وهنعددوإ هياصددل إيدده لكددال ال،دريقنيال القددرآن كلدده بيددتكلم
هياصل إيه لكال ال،ريقنيال يعين بعض التعليقدا اللدي علدص القصدة قلتهدا ا سدياق القصدةال والقصدة دي كندم شدرحتها
من قدل ا السال زمان ولكن العدرق اللدي بقولده دلدوقت اي مجاعدة أقدر مدا يكدون لعدرق تربدوي أقصدد العدرق بو ده
عام شرق تربوي.
عايزين عرإ ربنا
عايزين تدىن اي مجاعةال عايزين الدهالة الدينية اللدي إحندا فيهدا دي تدروق بقدصال عدايزين كدل واحدد مندا يدقدص را دل بقدص ا
الدين را لال را ل يعيل دينال يعيل بلد كاملةال عدايزين دددأ دح دددأ دح إزايك ةعرفدة هللاال كدل الدهدوال اللدي ا
القصة دي من كل أطرافها كا م سددها معرفة هللاال عرإ أد إيه ربنا كااال أد إيه ربنا شااال أد إيه ربنا هادي -سدداا ه
وتعال -فعايزين اي إخواّن دقص نود من نود احل فعالال عايزين رت
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أوك خهو اتكلمنا عنها ددأ ح وإبذن هللا -سداا ه وتعال -لعلنا  ،ل ا شعار ددأ ح أو ابددأ دح شدويةال أّن
عايز تق مم سور اقرأ "اقدْرأْ اب ْسم ربل الَطي خل " اقرأ.1:
عايزين ق ملا تدقص أوك كلمة ربنا يقوهلا لنا "اقدْرأْ" يدقص دي الزم تدقص الدداية بتاعناال عايزين قد مدم املزمدلال عدايزين
ق اي إخواّن مم ال،اةة اللي يقاك إ ا خامي سور زلم ا القدرآنال عدايزين قد مدم مرحلدة الدددااي دي وتعدوإ
ددأ إزايك و عامل ربنا إزايك و ست،تح عالقتنا ابو وا هالقنا إل هللا إزايك يعين ربنا يهدينا ويتدتنا اير اللهم آمني.
تو يا
اإلخو اللدي دخلدم ا التا،ديظ واألخدوا أّن عدايز اللدي عنددذ مدنهم امتاداّن يسدهل علدص ،سده شدوية يعدين مدهمن أوهلا يدخل قوي كداال ال بص اي حدي قليب املهم و ود العمل ا حياتل لدو هدتا،ظ دص د،اة بدي املهدم ا دم
ت ،ل ة،ظال اجلهد ا حياتل اي مجاعةال إن أايم االمتااّن اللي مه قادر يقوم الليل قم ص سداعةال ربدم سداعة بدي
اجلهد يدقص ا حياتلال إمنا ما تنقهعه أبدا اي حدي قليب.
 دديام غدددا ا مدديي بكددر إن شدداء هللا والدددعاء ا النصد سدداعة األخد قدددل ال،هددارال دديام األحددد واالتنددني والددتال 13و 14و 15يعين قيي وحد واتنني وتال ال مجيل وهللاال اللهدم لدل احلمدد  13و 14و 15دع ععدر الددهر واالتندني
وا مدديي يدقددوا تلددم الدددهر ويددوم ويددوم ص د الدددهر يعددين واحددد واحددد إن شدداء هللاال ا؟افظددة علددص األذكددارال أذكددار
املساء والتدك

هدة اجلمعةال و لسة ال اص.

األسسلة-:
 -1ماهي الكت الرتبوية الت تنصانا بقراء ا لنري قلوبنا قدل فكرّن وتربينا قدل أن دعو غ ّنك
وهللا اي مجاعة كت العير دمد حسني يعقو مجيلة داال هي تو يا ا عالية بي مجيلة داال كتدا قصدة االلتدزام دذ
رائم ابلطا جليل امللتزمني بتوع اليومني دوكال دتا ني فعال كتا قصة االلتزام والتملص مدن رواسد اجلاهليدة وكتدا
"أ وك الو وك" بتاع العير دمد حسني يعقو مجيل ومدن الكتد الهيددة دداال "والتوبدة ملداذا" و "اإلخدال " كتد
العير يعقو كلهاال كلها كت بصراحة ا غاية اجلماك يعين ربنا يسددّن مجيعا و نت،م هبا.
 -2أّن مه حاسي إن ربنا راري عن التزامي ومه حاسي إ قري مدن ربندا وأّن داميدا ا ردي ومده حاسدي بلدط
الهاعة وبقاً تال شهور علص احلاك دذ وو لم إل االمداال عن املعا يك

هو اي إ َ
خواّن امل،روض إن دذ مه فتور دذ إحدايفال فرقوا بني ال،تور واإلحدايفال ال،تور دذ يومني تالتة وبيعددواال اإلحددايف
إن ا م مه راري عدن ،سدل يدددأ العديهان يددخل لدل تدددأ ةددب واإلحددايف دذ داميدا ملدا بتكدون لوحدد ال ملدا بتكدون
غنم قا ية فهوك ما ا م مم إخوا ل ع ْمر اإلحدايف ما هيجيلل هيدقص املوروع فتور رد يوم أو يومني وهيعدي.
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دعاء وخا ة
اللهددم اهدددّن وارض عندداال اللهددم ت د علينددا لنتددو ال اللهددم اسددتعملنا وال تسددتددلناال اللهددم اسددتعملنا وال تسددتددلناال اللهددم
اهدّن ويسر اهلدو لناال ر ا علنا لل ذكارينال لل شكارينال لل أواهدنيال لدل منيددنيال لدل خمدتدنيال لدل دوامنيال لدل
قوامنيال اللهم امر قلوبنا حبدلال اللهم أعنا علص ذكر وشدكر وحسدن عدادتدلال اللهدم ال زعدل ا قلوبندا إال ال اللهدم
الزعل مهندا إال رردا ال اللهدم الزعدل رهدتندا إال إليدلال اللهدم الزعدل توكلندا إال عليدلال اللهدم إّن سدتليث بدل ا دينندا
ف غتنا..
اللهم إّن ستليث بل ا ديننا ف غتناال اللهم أغتندا ا ديننداال اللهدم أغتندا ا ديننداال اللهدم يسدر أمدر الدد يا لنداال اللهدم مدن
كان منا طالدا عندذ امتااّن فيسر أمر الد يا لده اير ال اللهدم ا علهدا يسد عليندا حد ال تنعدلل قلوبندا بلد

اير

العاملنيال اللهم ال تعدلل قلوبندا إال بدلال اللهدم ال تسدتعملنا إال ا طاعتدلال اللهدم أ دلح دواايّن ا كدل أمدر ،علده اير
العاملنيال اللهم أ لح واايّن وا علنا من الصادقني اململصني برمحتل اي أرحم الرامحني.
سداا ل اللهم وحبمد ال أشهد أن ال إله إال أ مال أستل،ر وأتو إليل.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرش للنعر علص النم ا قسم ت،ري الدروش ا منتداي الهري إل هللا وت ،لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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