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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
َّ
َّ
َّ
داَ أَحد َدوا"
سد َّدوا َّ َوالدديخ َد َّدد َر وَد َا د َدا َّ َوالدديخ أَلد َدر َ ال َمر َع د َّ وَ َج َعلَددهغ ثغاَد ح
الحمددد هلل العلددع ا عل د "الدديخ َللَد َدَ وَ َ
ا عل 5 :2
وأشاد أن ال إله إال اهلل وحدد ،ال شدر ل لده للدَ اننسدان مدٍ نإذ هدة وديٌا سدو ح زدع سدع ور ده العي ديٍ بصدر بامدا
المجلبد اللادم صد
المسع وأشاد أن محم حدا عبد ،ورسوله وصدذيه مدٍ لل ده ولليلده ال بدع المصدإذ والرسدوت غ
عليدده وعلد لدده وأ واحدده وأصددحابه نجددوم الدددح مصددابي الادددا وار اللاددم عددٍ أبد بكد هر وعمددر وعامددان وعلدع
ومٍ كان لام تبعا أما بعد:
َ

ودديلوتع وددع اهلل سدديا عددو ز حميد زد إلد

روسد ا وددع سلسددلة "رسددالة" سددي ،الليلددة المباركددة أتوحدده وياددا برسد ه
دالة إلد ألددع

ال الب ع وان الحل ة :رسالة إل ألع ال الب.
أمرنا اهلل تعال أن نؤ خ ا مانات

أحبلددع وددع اهلل تعروددون أن اهلل عد وحد َعظَّد َم مددٍ شددألن ا مانددة وددع كلابدده الكددر م ووددع سد ة نبيدده صددل اهلل عليدده وسددلم
الس َدم َاوات َوا َر
وبيٍ ل ا ربغ ا أن ا مانة ث يلة تغا غ كاس الوحو كله و دات عد مدٍ ا د "إنَّدا َع َرْدَا ا ََمانَدةَ َعلَد َّ
وال" ا ح اب22 :
وما َح غا ح
نسا غن إنَّهغ َكا َن ظَلغ ح
َوالجبَات وَألَبَدي ٍَ أَن َحملَد َاا َوأَش َذ ٍَ م د َاا َو َح َملَ َاا ان َ
ومددا
ا مانددة أشددذ ا الجبددات م اددا أشددذ ا السددماوات م اددا أشددذ ا ا ر م اددا وحملاددا اننسددان " إنَّددهغ َكددا َن ظَلغ ح
وال".
َح غا ح
وأمرنا رب العالميٍ أن نؤ خ ا مانات ك ا مانات إل حميع أسلاا و ات ع مدٍ ا د "إ َّن اللَّدهَ َدأل غم غرغكم أَن تغد َدؤ ووا
ا ََمانَات إلَ أَسل َاا َوإ ٌَا َح َكملغم بَدي ٍَ الَّاس أَن تَح غك غموا بال َعدت" ال ساَ55 :
وما م ا مٍ ه
أحد إال ووع ع ه أمانات والعدت أمانة وع عغ َ ك حاكم والمر ض أمانة ودع دد الإبيدب الديخ عالجده
ومذلددع مددٍ أس د
وأب اؤنددا وددع المدددارس أمانددة ودع أ دددخ المدرسدديٍ الددي ٍ علمددونام والذلددوا أمانددة وددع عغ ددَ كد عددالم غ

انولاَ وال وحة أمانة وع عغ َ وحاا وا وال أمانة وع عغ َ اآلباَ وودع عغ دَ ا مادات والكلمدة أماندة وال ظدرة أماندة
أمانات.
ه
دب عليادا بديٍ ددخ اهلل عد وحد والسدعيد
ما م ا مٍ أحد إال وسو غما َ بألمانات سيغسدألت ع ادا ودع اآللدرة وسيغ َ
حاس غ
اليخ ووَّ وأ َّا ولم غخٍ والخا ب البا س اللعس اليخ لان سي ،ا ماندات و د ز لده ودع اآللدرة مدٍ عدياب اهلل عد
وح نبي ا محمد صل اهلل عليه وسلم علم ا أن مٍ أعظم أمارات الساعة الصغرا ْياع ا مانة.
رسالة إلى أخي الناخب

( صفحة  1من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

وذددع الحددد الصددحي المودداور الدديخ ٌاع وبل د اآلوددا أن رح دالح ددات :ددا رسددوت اهلل مل د السدداعة ال يامددة إمل د
وسكا ولدم جبده حلد دات بعمدام لدم سدمع بد دات بعمدام سدمع وَكدر ،ثدم بعدد لحظدات دات ال بدع :أ دٍ تغدرا،غ
السدا عدٍ عالمددة السداعة أ دٍ تدرا ،السدا عددٍ ال يامدة وديٍ الراحد اللدع بيسددألت عدٍ يدام السدداعة وموعدد السدداعة
دوت اللَّده نعدر م ديٍ إنادا
اعلغد َاا َا َر غس َ
اعةَ َ َ
ْيد َعا ا ََمانَةغ وَاندلَظر َّ
اتَ :كي َ
فإ َ
ات :أنا ا رسوت اهلل ات " :إٌَا غ
َْ
الس َ
اعةَ" صحي البخارخ
ْاعا َ َ
ات :إ ٌَا أغس َد ا َم غر إلَ ثَير أَسله وَاندلَظر َّ
الس َ
ب الصدددو إٌا غوْددع الرح د ثيددر الم اسددب وددع
صددد َ الكدديوب وغكددي َ
ع ددع إٌا غل دون ا مدديٍ وأمد َدٍ ال َخددؤون إٌا غ
المكان اليخ ال اسبه إٌا أصب حامياا حرامياا إٌا أغس د ا مر إل ثير أسله وانلظر الساعة سديا ا مدر َكاغد َدر حد حدا
مٍ مان عل مسلوا أمة انسالم وال حوت وال وة إال باهلل.

المسلم بح عٍ أسباب العاوية
أحبلع وع اهلل المسدلم العا د بحد ا حمدا وأبد حدا عدٍ أسدباب العاويدة وال ا د نذسده أبد حدا با ماندات وال سلودر
مانددة ن مددٍ اسلوددر لود ه
دعَ غوك د َ إليدده أمددا َم دٍ حدداَ ،الو دعَ مددٍ ثيددر اسلو درا أعاندده اهلل ح د وعددال عليدده

اننسددان كلمددا َكاغددرت أماناتدده كلمددا ث د وددع اآللددرة حسددابه المسددلم العا د ا حمدا وأبد حدا بحد عددٍ أسددباب العاويددة
ولإدوة سيسدألل ع ودع اآللدرة
كذي ع وع اآللرة أن اهلل عد وحد سيسدألل ع عدٍ دع سيسدألل ع عدٍ كد نظدرةه ولذد ه غ

عٍ مالع مٍ أ ٍ اكلسبله وويم أنذ له سيسألل ع وع اآللرة عٍ وحلع وعٍ أوال خ وعدٍ أبدع وعدٍ أمدع وعدٍ رحمدع
وعٍ حيرانع.
أمددر صددعيب معظددم ال دداس ال لصددورون ع دددما ددف اننسددان بدديٍ دددخ اهلل عد وحد وددع اآللددرة كددألعرا مددا كددان د
وكددألحوع مددا كددان د
تكا أن تلم

وكألظمددأل مددا كددان د

وكددأللو مددا كددان د

داحر مددٍ الرعددب ا وصددات
ددد بلغددا ال لددوب الح د َ

مٍ الذد ع المذاصد ترتعدد وتكدا تخدر مدٍ أماك ادا ثدم سدأللل الملدل الجبدار عدٍ كد كلمدة وعدٍ

ك نظرة وعٍ ك لإوة وعٍ ك وكرة وعٍ ل ومالل و وحل وولدك ووالدد ل وأرحامدل وعملدل وحيراندل
أمانات المسلم العا

بح عٍ أسباب العاويدة

ن اننسدان كلمدا كادرت ا ماندات اللدع علد كاسلده كلمدا ث د ودع

اآللرة حسابه.
وم دا لرسددول ا صددل اهلل عليدده وسددلم والحددد
ولدديلل لمددا ددات أبددو ٌ هر رْددع اهلل ع دده ح

روا ،مسددلم " ددا رسددوت اهلل أال

تسلعمل ع " ما تدد ع م صدب دا رسدوت اهلل للي دع اْدع للي دع أميدر للي دع ا دد حديي للي دع والدع علد مصدر
دل
ب بيَدددَ ،علَ د َم كبددع ثدغ َّدم َد َ
دوت اللَّدده أ ََال تَس دلَدعملغ ع َد َ
مددٍ أمصددار المسددلميٍ " َددا َر غسد َ
دات َددا أَبَددا ٌَر :إنَّد َ
دات :وَ َ
مد َدر َ
َل َي َسا ب َح َاا َوأَ َّا الَّيخ َعلَيه و َياا " صحي مسلم
ْع ز
خ َونَ َد َامةز إ َّال َمٍ أ َ
َ
يف َوإندَّ َاا أ ََمانَةغ َوإندَّ َاا َدو َم ال يَ َامة ل ز
أبو ٌر ْعيف ! ب اح ا أموات أبو ٌر ْدعيف ! ومدا أ لدا الغبدراَ وال أظلدا الخمدراَ رحدالح أصدد ٌخ لاج هدة
مٍ أبع ٌر إنل ْعيف ا أبا ٌر إٌن نحٍ أموات!

رسالة إلى أخي الناخب

( صفحة  2من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

أحبيل ددع و ددع اهلل االنلخاب ددات البرلماني ددة علد د ا ب ددواب بع ددد أ ددام ليس ددا بالبعي دددة س ددلبدأ االنلخاب ددات البرلماني ددة و ددع
حماور ة مصر العربية.
مجلس الوعب ال ا م ثا ة وع ا سمية وٌلل لعلَّلَديٍ:

دلحكم ا ودع المسدل ب وسديا أمدر َحلَد
السبب ا وت :أن الغالبية وع سيا المجلس سللوك م اا الحكومية اللدع س غ
البد أن نسلور مسل بل ا مٍ لالت الليارات ا وع مجلس الوعب ال ا م الغالبية سلودك الحكومدة اللدع حا ده َمدٍ
تر دددون أن حكمكددم ددا عبددا اهلل ! عددا ٍ حكومددة تح غكم ددا تحددبس الددد ٍ وددع المسدداحد ! وتحصددر انسددالم وددع
الوعا ر ! وتغ صع شر عة انسالم عٍ البال !

تسوس ا بمدا ح َّدرم اهلل ال تمدا الدبال
الليارك سو اللع سيحد وال عا حكومة تغصل ل ا الدنيا بالد ٍ تل ع اهلل ال
غ
حرما ددا اهلل مجل ددس الو ددعب ال ددا م ال م كل ددا نو ددارك وي دده ال م نخ د غدر ونغو ددارك وال نل دداعس وال
دالم كرات الل ددع َّ
بد غ
نلكاس مجلس الوعب ال ا م ثا ة وع ا سمية الغالبية سلوك الحكومة اللع سلح غكم ا.

السبب الاانع :سيغ لَ َخب مٍ أعماَ سيا المجلس ما ة سم الي ٍ سيكلبون الدسلور الديخ تغح َكدم بده مصدر ربمدا م دات
أو عورات الس يٍ وع المسل ب مٍ س ا كانا الخإدورة وعلد ٌلدل البدد لكد واح هدد مدٍ المصدر يٍ أن خدر وأن
وارك وأال ل اعس وأن غإلَ السلبية طل ة ثالاة با ة بي ونة غكبرا.

ولك ددٍ س دداك م ددٍ س ددمع س دديا الك ددالم و ددوت :إ دده ددا ش دديوه ! أ ا ددا الو دديوه م ددي ك ددلم بل ول ددوا ل ددا ال تو دداركوا و ددع
االنلخابات ! مي ك لم مابلواركوش أب حدا وع االنلخابات !
ما اليخ تغيَّر اآلن !

أوالح :مددية المودداركة وددع االنلخابددات سددي ،مس دأللة احلاا ددة عصددر ة نظر ددة جددو ل ددا أن نجلا د َد وياددا وال غ َكددر وددع
المسا االحلاا ة عل غمخالف ما ام لم غخالف إحماع ما ام لم َد غر نص إعع وليلل ترا أس العلدم دد حما
ومد ام َمدٍ م دع ودال غ َكدر

وحد احا م ام َمٍ ات بوحوب المواركة وع االنلخابدات ومد ام َمدٍ دات بدالجوا بمدواب
وياددا عل د غمخددالف لكددٍ غح د َّ أس د العلددم سدديما وددع سددي ،االنلخابددات ووددع سددي ،الظددرو اللددع نمددر باددا عل د حددوا

الم َكدر مدٍ أحد اللمكديٍ لودر عة انسدالم ودع
المواركة وع سدي ،االنلخابدات مدٍ أحد إ درار الحدَ مدٍ أحد إنكدار غ
البال إ ه اللع اتغير اآلن !
ثيددابام بيمدداَ مددٍ

و در
تمامدا مددٍ الممكددٍ اآلن أن ن لخددب أعمدداَ أ ددا ام ملوْد ة تددار خام غم َ
الظددرو تغيددرت ح
الممكٍ اآلن لو شارك ا أن تكلس وع االنلخابات ال ا مة أ ا خ بيمداَ وحدو ،ملوْد ة ْدما ر عدامرة لدوب ت يَّدة
أعمدداَ عروددون اهلل وغد َدو رون اهلل عروددون رسددوت اهلل و سددل ون بس د ة رسددوت اهلل أعمدداَ ؤ دددون الحددَ و دعموندده

و ذددون وددع وحدده الباط د بك د ددوة أعمدداَ ال غمددرون ددوانيٍ تغسددخ اهلل وتغح د الح درام وتغ َحددرم الحددالت أعمدداَ
َصدعون لكلمة الحَ ماما كانا غم َّرة تحا غبة سيا البرلمان.
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ا عبا اهلل سي ،ا ح اب وسي ،االنلخابات ليسا ثا ة ب وسيلة حل تغعمدر مصدر و غصدل الددنيا بالدد ٍ و درب
تماما.
غلرا الوْع اآلن تغير ح
وأ َ

نيدا

ثانيحدا :أنددلم تعلمددون أندده لددم كددٍ س دداك انلخابددات وددع مصددر بد ٌلددل كلاددا غمد َ َّورة! إنمددا االنلخابددات اللددع حا دده خ
رح إن شاَ اهلل أن تكون انلخابات غح َّرة ون اه وتحا انشدرا ال مدا ع الكامد إح دا ماك داش ب ودارك سدو إح دا
غَ

لوحدنا! تدالت تربدع الودعب المصدرخ ماكداني بيودارك ودع االنلخابدات ننده عدار إنادا انلخابدات غمد َ َّورة كلادا ثدي
الج َالَدة الدي ٍ
دحاا َمدٍ َ
كلاا كيب انلخابات كلاا ثي كلاا كيب كلاا ت و در ثالدب سدي ،المجدالس كدان كلس غ

س دل ون الوصددوليون إال َمددٍ َرحد َدم اهلل وددوا عجبح دا مددٍ
ترْ د ع د ام الحكومددة أو الددي ٍ وددلرون ْددما ر ال دداس غ
الملَ َ
إنسان ال عر كيف لوْدأل بي درأ الذاتحدة ثلد و جلدس ودع مجلدس غخإد لصدياثة حاْدر مصدر ومسدل ب مصدر

رح د ال ركددع هلل ركعددة! رح د ال غحسددٍ الوْددوَ! رح د ال غحسددٍ دراَة الذاتحددة! رح د ك د مؤسالتدده شدداا ة محددو
ا مية وم ورة عوان دل !

 ،ب د سددعا ته سي عددد كددد ،و لربددع عل د الكرسددع عوددان إ دده ! غرا ددب اَ الحكومددة عوددان إ دده ! ددروض أو غ ددر
ال وانيٍ عوان إ ه ! عوان عم اسلجواب لو ر عوان إ ه ! عوان غ ا ي الموا نة العامدة للدولدة مدا غمؤسالتده !

لمه ! ما ث اوله ! سو إح ا كان ع دنا انلخابات أصالح !
ما لبراته ! ما ع غ

س د غح د أعمدداَ مجلددس الوددعب السدداب يٍ كددانوا غ َمالون ددا ح ي دةح ! كددان كلدده كدددب وكلدده ت و ددر! وكلدده ثددي! وكانددا
بارك سيَكلَس ! وليلل ك االنلخابات خ أور ت إ ه !
الم َ
ال لا ج معرووة سل حذا إن الح ب الوط ع غ

أور ت أحجار عل غر َعة الوإرنج كان سيد رار ،بيحدرك أعمداَ مجلدس الودعب كمدا غ َحركادا الديخ غالعدب عدرا س

الكدارتون! عددارويٍ الليلددة الكبيددرة وسددامحونع عددارويٍ الراحد اللددع بيالعددب عددرا س الكدارتون  ! ،كددان سدديد درار،
بيعم كد!،
وليلل ك ا نلذر عل حلسات مجلس الوعب اللع وات واللع بله واللع بله واللع بد بلده نالدل مدٍ المدحل
الرح

وت وا لرحا الحكومة انون كيا س تواو ون ! مواو دة! سد تواو دون ! مداويي بيد ام ي دة! مواو دة! سد

تواو ددون ! ما بص ددي لاعم دداَ! وعي دده و ددع الور ددة! مواو ددة! م ددا إح ددا ع ددارويٍ أحج ددار علد د غر ع ددة الو ددإرنج! عد درا س

صدلَاا تر دة
صلَاا سيد رار !،وما أكار ال دوانيٍ اللدع و َّ
الكارتون غ َحرغكاا سيد رار ،بألصابعه! وما أكار ال وانيٍ اللع و َّ
ال وانيٍ وع مجلس سيد رار !،لم غكٍ وع مصر انلخابات أصالح! مي وع عاد مبدارك بدس دوت مدٍ سدليٍ سد ة لدم

نعددر انلخابددات غحد َّدرة ن اددة شددذاوة د م ددي سددليٍ عددام إلد اآلن اللددع كددان بيد ج الدديخ تر ددد ،الحكومددة اللددع كددان
بيد ج اللددع بيوددلرخ ْددما ر ال دداس اللددع كددان بيد ج اللددع جيددب بلإجيددة ودديلوا الصد ا َ و جيبددوا صد ا َ ثانيددة
لالص وور اا ملسلف اللع كان بي ج اللع بيدوع أكار.
وكله تحا مرأا ومسمع مٍ الورطة شرطة الح ب الوط ع وكله تحا مرأا ومسمع مٍ حاا أمدٍ الحداكم وكلده
كان عم لحساب المخلوع ال لحساب البلد وأسألت اهلل أن غير الحات إل أحسٍ حات ميٍ اللع كدان د ج
رسالة إلى أخي الناخب
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ك دد ،صدداحب العصددبية العا لددة الكبيددرة صدداحب ال بليددة ال بيلددة الكبيددرة أمددور عجيبددة كانددا تالددل مددٍ المددحل
مكٍ عور عور ٍ ثالثيٍ عمو جدوا مدٍ المعارْدة عودان

دوا وحده الحكومدة المو َّدو ،وس داك سد ف ال مكدٍ

أن لعدددا ،أحددد ووددع االنلخابددات بد ا ليددرة لمددا نجد  58عمددو مددٍ انلددوان أو كدديا سددح وسم وددع االنلخابددات
ا ليددرة ولددم د ج ت ر بحدا أخ أحددد مددٍ المعارْددة سددو  ،كددان مجلددس شددعب  ،كددان مجلددس شددعب عمل ددا غمسددخة

وأغْحوكة للعالم.

ال م توارك ..بس إوع تبيع ْميرك
ا اهلل الوْع اآلن تغير ممكٍ ن لخب ناس عرووا رب دا وأصدحاب كذداَات و ب دوا أثلبيدة أو شدوكة ودع حلدو الدي ٍ
خووددون ال دداس مددٍ انسددالم و دين اسددلإاعوا انتيددان بك د الخيددر والحمددد هلل وإن اسددلإاعوا أن ددألتوا بددبعض الخيددر
الحمد هلل وإن اسلإاعوا إنكار ك الم كر وايا واحب وإن عج وا وأنكروا بعض الم كدر والحمدد هلل رب العدالميٍ
ال م نوارك كل ا ال م نوارك كل ا البد أن نغإلَ السلبية الوْع اآلن تغيدر االنلخابدات ال ا مدة صدوتل سيصد إلد

حميعدا ونخلدار ا كذداَ ا م داَ العددوت أصدحاب ا دا خ الملوْد ة
َمٍ سلحَ مٍ لاللاا إن شداَ اهلل ول ودارك ح
وال لددوب الإ داسرة والماْددع الموددر أصددحاب ا مانددة وسددي ،شدداا ة م دا ذعي نخ د ت م دا ذعي ن د وخ نسدديباا
لميٍ للعلمانييٍ! س لركاا لميٍ
ال م نوارك وبكد دوة وسدي ،شداا ة ورب العدالميٍ دات ودع ال در ن الكدر م " َوالَ تَكلغ غمدوا َّ
الو َداا َةَ َوَمدٍ َكلغم َادا وَينَّدهغ
يم" الب رة252:
ث زم َدلبغهغ َواللهغ ب َما تَدع َملغو َن َعل ز
دا ألدع الكدر م إوعد تبيدع دل إوعد تبيدع ْدميرك لمدٍ ددوع لدل ما دة أو مدا ليٍ أو ثالثما دة تبيدع نذسدل تبيددع

شاا تل لواحد بما ة ح يه بما ليٍ ح يه بأللف ح يه وإنا واكر اللع بيولرخ ا صوات بما ة ولمسديٍ ولمسدما ة
وع الساعات الحرحة و صر له مليون ح يه ولرخ بياا ال اس واكر بيصر مليون كد ،ع ع كرامدة للمصدر يٍ سدو
ماصروي مليون إال عودان سدر عودرة مليدون واحدد ودلر ل بما دة ح يده ودلرخ دل ودلرخ ْدميرك ودلرخ
شاا تل بما ة وبخمسيٍ وبخمسما ة تبيع نذسل للوديإان تودلرخ العدياب بدالمغذرة تودلرخ ال دار بالج دة أثبد
ال اس َمٍ باع لرته لدنيا ،وأثب م ه َمٍ باع لرته لدنيا اآللر ٍ إنا لدت إ ه ا اب ع م ه
خ شاا ة أخ حد عإع صوته لواحد وع ا رته وسو علم أن ثير ،أوم م ه و د لان اهلل ولان الرسدوت صدل اهلل
وجورا اسمعوا رب ا بي وت إ ه
ورا وعم
ح
عليه وسلم و د شاد ح
س م ٍَ ا َوثَان َواحلَ بغوا َدو َت ال وور" الحج28:
وت تعال " :وَاحلَ بغوا الرح َ
اهلل وصف أس ان مان بألنام ال وادون ال ور أب حدا ال لكلمون إال بالصد وال وادون إال بالحَ.
َّ
ور َوإ ٌَا َم وروا باللَّغو َم وروا ك َر حاما" الذر ان22:
و ات ح حالله وع سورة الذر ان " َوالي ٍَ َال َو َا غدو َن ال و َ
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شاا ة ال ور مٍ أكبر الكبا ر
وال بددع صددل اهلل عليدده وسددلم علم ددا أن مددٍ أكبددر الكبددا ر شدداا ة الد ور روا الودديخان وددع الصددحيحيٍ عددٍ أبددع بكددرة

رْع اهلل ع ه وعٍ حميع الصحابة ات رسوت اهلل صل اهلل عليه وسلم" :أ ََال أغنَدب غ غكم بألَكبَر ال َكبَا ر ثََالثحا" الادا ثالثحدا
اك باللَّده َوعغ غدو غ ال َوالد َد ٍ َو َش َداا َةغ الد وور أَو
حل لبه الغاو و سلي الوس ان الك لبه الكد صدح "انش َدر غ
َّ
دوت اللَّده َ َّ َّ
دس" حلدس واعلددت عودان ؤكدد علد لإدورة الكدالم
َدو غت الد وور َوَكدا َن َر غس غ
صدل اللدهغ َعلَيده َو َسدل َم غملَّكحدا وَ َجلَ َ
ا" صحي مسلم ع ع إشذا حا عليه ورحمة به.
اللع بي وله "وَ َما َ َ
ات غ َكرغرَسا َحلَّ غدلَا :لَيلَهغ َس َك َ
سلدخ صوتل لميٍ سأل خ صوتع لواحد ر بع مرش نذسه ال م الكرسع مدا إلعي مدٍ عيلدة أبدو سدو لم طيدب ودع
الدا رة واحد ع د ٍ ،وكفَ وأحسٍ م ه ب

إنا غل ا رب ا غل ا ا مة.

سلدخ صوتل لميٍ واحد مٍ بلدنا ابٍ الدا رة كما ولون سلددخ صدوتل لمديٍ واحدد بصدراحة الراحد

 ،صدورته

حلوة وع انعالن بيمحل شكله حلو.
سلدددخ صددوتل لمدديٍ سدأل خ صددوتع لواحددد صددد ع لواحددد بددص ب د بددص ب د

خ سددبوبة ددا عددم سدأل خ صددوتع للددع

دددوع أكلددر أنددا س دألروح أشددو ال ددا رة المللابددة ودديٍ ا عمدداَ المل اوسدديٍ ودديٍ وأنددا ب د أروح س دداك و ب د تغليددَ
الص ا َ بساعة بيدوعوا كلير وإ د ام بلب
لبا ولسرت ب

شادت ور ب

سيدنا عبد اهلل بٍ مسعو

ورطة خ سدبوبة دا عدم ل مدة عديي اللدع ددوع أكلدر سبيدع نذسدع ليده

و عا وع كبيرة مٍ أكبر الكبا ر.

وت وحد اه روا ،أحمد واللرميخ وثيرسما سو حسٍ مو و عليه ات ابٍ مسعو :

"عغدلا شاا ة ال ور بالورك ثالث مرات عغدلا شاا ة ال ور بالورك" ع ع كرر اللذظة ثالثحا عغددلا شداا ة الد ور
س م ٍَ ا َوثَان َواحلَ بغوا َدو َت ال وور" الحدج28:
بالورك عغدلا شاا ة ال ور بالورك ثم رأ وت رب ا "وَاحلَ بغوا الرح َ
كألن رب ا وع اآللرة سيرب أصحاب شاا ة ال ور مع الموركيٍ ودع ثد واحدد ودع كلبودات واحددة " عغددت شداا ة
ال ور بالورك".

ددا مسددلم ددا مصددرخ أ حدا كددان ددل إوعد تدددخ صددوتل إوعد تدددخ صدوتل إال لاكذددأل إال لاأمددٍ إال لصدداحب
ان د ال ظيذة اللع بيخا رب ا اللع بيل ع اهلل ع وح وات وا اهلل ا عبا اهلل.
مجدالس الودعب اللدع واتددا واهلل كدان ويادا حواشدون وأنددا أعدر مدا أ دوت واهلل العظدديم ودع المجدالس الماْددية وال
مجلسا بعي ه كان ويه أعماَ تجار مخدرات واهلل تجار مخدرات ب رأ ا أن الرؤوس الكبيدرة معظمادم كدانوا
أغحد
ح

حرامي دة سددر وا البلددد مصددوا م ددا لربددوا مصددر بعددد مددا كانددا مصددر تغإعددم الدددنيا صددارت تلسددوت مددٍ ال ر ددب ومددٍ
البعيد وال حوت وال وة إال باهلل.

كذا ة ب

عموا إ د ،نظيذة تار خه غمور
إح ا رو ا إح ا تعب ا نر د ح

أميٍ كفَ ٌكع لبَ عدار أحدوات مصدر

الداللية عدار موداكلاا اسدس مصدر عدار كد حاحدة عدار أحدوات العدالم مدٍ حدواليٍ مصدر عدار مدا الديخ
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وددب مسد دة مددي عددا ٍ موميدداوات مددي عددا ٍ وصددولييٍ
ددور وددع الظدداسر ومددٍ وراَ الكددواليس مددي عددا ٍ غل غ

مددي عددا ٍ م دداو يٍ مددي عددا ٍ أعمدداَ بيكرسددوا انسددالم مددي عددا ٍ ندداس عددا ة تغ ص د الوددر عة عددا  ،تحددبس
انسالم وع الجامع عا  ،تبعدد دٍ رب دا عدٍ حيات دا مدي عدا ٍ وت عدا ٍ اللدع ع ددسم دٍ ا م داَ ا كذداَ
العدوت مي عا ٍ عمو الد تألشيرات الحج مٍ المجلس و ذر اا عل عيلله مي عا ٍ عمو الدد اللألشديرات
مددٍ المجلددس و ددروح بيعاددا مددي عددا ٍ عمددو صددر مال دديٍ عوددان الددد الحصددانة وبعددد ٍ سددر و لدداحر وددع
المم وع.
تعب ا ا إلوان ا ال تبيعوا أنذسدكم لادؤالَ ال تَغلدروا بادؤالَ إوعد تبيدع نذسدل لمدٍ ددوع لدل ما دة ومدا ليٍ وتللما دة

إوعد تبيددع نذسدل لمددٍ دددوع نده سيصددر  088ألددف أو مليددون أو  5مليددون وبعدد ٍ سيسددر مددٍ وتددل ومددٍ ددوت
عيالل ومٍ مسل ب أحذا ك مال يٍ نعم.
مع ا اتصات ا شباب.
العلماَ وع مكانة أعل مٍ سي ،الم اصب
الملصلة :السالم عليكم.
الويخ :عليكم السالم ورحمة اهلل
الملصلة :كيف حالل ا شيخ مسعد
الويخ :الحمد هلل بخير حات.
الملصلة :نا ئ الوعب الليبع بم ل الإاثية ونسألت اهلل أن حذظام وغحررسم ونل دم بخالص الع اَ نذس ا
وللوعب السعو خ لاصة وع وواة ولع العاد ونسألت اهلل أن رحمه وبارك اهلل ويل نسألت اهلل أن رسم البسمة عل
مبلسما ا حما وا عوا ل ا وال ت سانا مٍ صال
غمحياك كما أنا
ح
الويخ  :ح اكم اهلل لير اهلل رْ ع كم.
الملصلة :بال سبة لللرشي
بالدعوة ولٍ أترك الدعوة

عا كم ا شيخ ا.

ويده واحدد ع ددنا طلبدو ،لمجلدس الودورا وسكديا اعيدة سدو ودروض و دات ل دد شدرو ع ربدع
كما روض بله الويخ محمد حسان م صب الر اسة.

مدا
ليرا أما كون الويخ محمد لرش للر اسة ودع مصدر وادو رودض سديا رو ح
الويخ :طيب بارك اهلل ويكم ح اكم اهلل ح
كليحا و إعيحا وأحسب أن العلماَ الي ٍ وْع اهلل لام ال بوت وع ا ر د روع اهلل مدٍ مكدانلام وجعلادم ودع مكاندة
وو سي ،الم اصب كلاا العلماَ سالطيٍ عل ال لوب ال اس ألتون إليام حبحا واليخ له سلإان عل ال لوب أعظدم

ورط.
وال شل مٍ الي ٍ غجمع لام ال اس بال غ

نا ئ الوعب الليبع بم ل الإاثية نعم أنا أْم صوتع لصوتل ونع خ الوعب السعو خ لوواة ولع العاد أندا أْدم

ليرا م ه.
صوتع لصوتل وأسألت اهلل أن جيرسم وع مصيبلام و خلف عليام ح
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انلخابات مجلس الوعب د تكون ا سم
الويخ :السالم عليكم ورحمة اهلل أحمد مٍ إر السالم عليكم ا أحمد.
الملص  :عليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته ا خ حمرتل ا شيخ مسعد اهلل بارك ويل ا رب دا شديخ مسدعد عودان
وعرودوا ال داس مديٍ سدو الوديخ "حدا م صدالح أبدو إسدماعي "
و ا البرنامج بس أنا حابب بس أ وت لك الدعاة كلدروا َّ
عرووا ال اس ميٍ سم الدعاة ميٍ ال اس اللع سما مسكوا مصر ع ع أنا حلد الوديخ حدا م صدالح أبدو اسدماعي أندا

شا ف تحركاته بسيإة وخ.
ع ع اح ا ب عم كد حاددنا واهلل بدألكلم ال داس عليده ودع الودغ وودع الودوارع حلد لمدا بب د علد إشدارة عربيدة أ سدم
باهلل بألول شباك العربية وبألكلم ال اس عٍ حا م صالح أبدو إسدماعي عودان سدو  ،اللدع اح دا ندألمٍ علد روح دا معدا،
ودداهلل كددرمكم اهلل كددرمكم ددا شدديخ مسددعد ع ددع أنددا ملابعددل مددٍ مددان مددٍ أكلددر مددٍ  08سد يٍ اهلل كددرمكم كلددروا
كلروا الدعوات عٍ حدا م صدالح أبدو اسدماعي وعدٍ السدلذييٍ وعدٍ انلدوان المسدلميٍ اح دا ب ال دا  28سد ة ال ظدام
السددابَ ع ددع مدداحع ك د الصددورة بلاع دة انسددالمييٍ ويدده ندداس كليددر مددي عاروددة مدديٍ سددم انسددالمييٍ ودداهلل كددرمكم ددا
حماعة.
الويخ :حاْر أبور ا أسلاٌ أحمد ح اكم اهلل لير.
ع ع سيا كون لكٍ اآلن أندا أ عدم الوديخ وا ه الحبيدب الددكلور حدا م صدالح أبدو إسدماعي و لدا سديا م دي شداور
و دع المسدداحد وأرا ،م دٍ أصددل أو مددٍ أنسددب الددي ٍ ترشددحوا وس دداك َم دٍ خللددف معددع وددع ال درأخ لكددٍ سدديا للدده
تمامدا ددا أحمددد
وموحددو علد ال ددا و ل ددا سدديا ودع المسدداحد لكددٍ اآلن اح ددا اللدديٍ علد معركددة ثيددر معركددة الر اسددة ح
ال اار  ،اح ا الليٍ عل انلخابات مجلس الوعب و د تكون ألإر وأسم مٍ انلخابات الر اسة ع ع أمع بل وت

وصبر حمي ا أحمد اهلل رْ عليل.
" ك و ا وله أ ان" ز
الذلاة الم ل بة توارك بالمواب الورعية
الويخ :السالم عليكم.
الملصلة :وعليكم السالم ورحمة اهلل إ خ حمرتل ا شيخ.
الويخ :الحمد هلل.
الملصلة :ا شيخ مسعد لو سمحا أنا ك ا عا ة أسدألت حمدرتل بال سدبة للموداركة ع دع حمدرتل ك دا بل دوت إن
ال م كد واحدد وي ددا ددروح وددارك وددع االنلخابددات طيددب أنددا ولدداة م ل بددة ع ددع مددي عاروددة لددو غرحددا سيوددوووا البإا ددة
بلاعلع واو الوعَ  ،مما ع ع ع مي عا ة أظار لل اس وح اك اهلل ليحرا.

الويخ :بل ولع أنا ألا وأشارك وع االنلخابات نعم شاركع إٌا وحدتع المكان م مب بالمواب الورعية ع دع ويده
صف لل ساَ وبعيد عٍ أخ شعَ مس ال ساَ بسوَ واللع اعدة عل الص دو حو ،واحدة سدا وعدا ة تودو ودع
او ة بعيدة عٍ الرحات وحال لللألكد مٍ الوخصية ودال بدألس أمدا إن وحددتع علد لدال ٌلدل ودال مع بيلدل واهلل
أعلم وأظٍ ا مر سير إن شاَ اهلل.
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سبب روض الويخ محمد الل دم للر اسة
الملص  :السالم عليكم.
الويخ :عليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.
الملص  :كيف حالل ا شيخ مسعد.
الويخ :الحمد هلل بخير حات.
الملص  :بعد إٌنل ليه الويخ محمد راوض ع ع إنه ل دم للر اسة
الويخ :إسأللو !،حبيبع وع اهلل الويخ ر وع حل ات كايرة الوديخ أعلدم ب ذسده م دا الوديخ ودع مكاندة وكد الددعاة
الرمو والعلماَ الكبار أعظم مدٍ سدي ،الم اصدب اح دا بلدوع عدوة دا عدم الحدا نحدٍ رحدات عدوة سدو اح دا عدا ٍ
الودديخ  ،عمد كد حاحددة سددوبر مددان ع ددع كد المودداك حلاددا وكد ا مددات ذرحاددا وكد شددعَ مددي ممكددٍ
ال اس لام مواسب مي ك الصحابة كانوا لالد بٍ الوليدد وال كد الصدحابة ذعدوا ابدٍ عبداس وال ذدع سديدنا لالدد
ب د ودع مكددان ابددٍ عبدداس وال ابددٍ عبدداس ب د وددع مكددان سدديدنا لالددد سددي ،مواسددب وكذدداَات وسبددات مددٍ ع ددد اهلل
كايرا عل سيا ا مر.
والويخ ر ح
لماٌا بلعد ك َمٍ نجد ويه لير عٍ الل دم للر اسة
الويخ :السالم عليكم ورحمة اهلل.

الملص  :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته كيف حالل ا شيخ
الويخ :الحمد هلل.
الملصد  :واهلل ددا شدديخ نسددألت اهلل العظدديم رب العددرش العظدديم أن ل بد مد كم ع دع "مددا كددان هلل ام واتصد ومددا كددان
لغير ،ان إع وانذص ".
لالصدا لوحادده الكددر م وأن ل بد م ددا ومد كم واهلل ددا شدديخ مسددعد أنددا كددان
نسددألت اهلل العظدديم أن جعد عملكددم كلدده
ح

ع دخ ملحوظدة علد االنلخابدات بال سدبة لالنلخابدات دا شديخ واهلل ع دع لمدا تجدد سدبحان اهلل َمدٍ ل دع اهلل و رشد
نذسه سبحان اهلل ك َمدٍ تجدد ويده الخيدر سدبحان اهلل بلعدد و خدا مدي عدار ليده ع دع المذدرو سدبحان اهلل
سي ،معلومة بارك اهلل ويل ا شيخ.

ك َمٍ جد وع نذسه لير وحه نذسه أو لرش
الويخ :أحس ا أنا أواوَ معل ك َمٍ وحد وع نذسه ليدر ولدم جدد ودع ا رتده َمدٍ سدو أصدل م ده ل مده أن لرشد
وأسددألت اهلل أن غووددَ لكددٍ أنددا مددي عددا أسددو الصددورة ددل كددد ،ال ويدده ندداس كليييددر أواْد وأليددار وأبدرار وأطاددار
وإح ا إن شاَ اهلل س كون معام إن شاَ اهلل وندعامام إن شاَ اهلل.
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لمٍ س لرك المجات
الويخ :السالم عليكم.
الملصلة :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته لوسمحا بس ا شيخ حمرتل عمات ت وت ن لخب كل ا ونددلع بصدوت ا
ع ع واح ا لو ا اح ا مي عارويٍ حاحة مي عارويٍ ميٍ الكو س مٍ ميٍ الوحي مانعروي.
الويخ :حلو سأل وت لل الر .
الملصلة :ماشع السالم عليكم.
الودديخ :علدديكم السددالم ورحمددة اهلل وبركاتدده كل ددا نوددارك أ ددو ،ال م نوددارك ددا إلوان ددا لددو تخاٌل ددا لددو تخدداٌت الددي ٍ
حبون اهلل ورسوله و عملون بد ام ولمدٍ نلدرك المجدات للعلمدانييٍ لليبدرالييٍ لل صدارا ع دع مدا سدو مدٍ حدَ كد
مصرخ أن ل دم وأن لخدب َمدٍ شداَ ولكدٍ إٌا انسدحب ا نحدٍ لمدٍ سد لرك المجدات إن كدان العلمدانيون ولديس ودع
أ ا ام إال بعض الصحف الصدذراَ وبعدض ال دوات الذاشدلة ود ون حربحدا ْدروس ليد نادار علد كد مدا سدو إسدالمع

أمات لو وت ب ا الحكومة م ام! أمات لو وت ب دوا أثلبيدة ودع مجلدس الودعب! أمدات لدو وت كلبدوا الدسدلور! تد
الخراب والدمار.

عمرو حم اوخ شذا له م إع كد ،علد ال دا مدٍ دوم أو دوميٍ بي دوت " أندا ال أحدد ثماْدة ودع إن المسدلمة تلد و
مٍ رح نصرانع أو او خ" سعا ة ر يس لج ة الذلوا عمرو حم اوخ بي وت لل ماع د ي مانع إن المسدلمة تلجدو
اددو خ أو نص درانع ال ثماْددة اللددع عددا لجددو ع ددد المددألٌون وو ح دا حكددام الوددر عة سددو حددر واللددع عددا لجددو

حددوا مدددنع ع ددع تلجددو ب د اددو خ تلجددو نصدرانع تلجددو بددوٌخ تلجددو غملحددد سددع حددرة مددي خ الليبراليددة !
مي خ العلمانية ! مي خ المالبية ! وت لو حكمدوا مصدر الواحدد وي دا مدي سيب د ليده كلمدة علد مراتده وال علد
ب اته بال انون غرح مٍ سؤالَ لير !.
طبعدا إن الدوحع ان إدع
حي الجم لما واحد بي وت له ال ر ن وكيا ات رب ا بإَّ لكلم مٍ  0088س ة سو صدد ح

مٍ  0088س ة ونس حمرته إن كالم رب ا مي غم حصر وع ال ر ن بس  ،رب ا ليه وع ك وم كالم.
دات َربددع َولَددو ح دَددا بمالدده َم د َد حا "
ددات تعددال  " :غد لَّددو َكددا َن البَحد غدر مد َدا حا ل َكل َمددات َربددع لََذد َد البَحد غدر َدبد َ أَن تَ َذد َد َكل َمد غ
الكاف081 :
اهلل ع وح له وع ك وم شألن أمور بد اا وال بلد اا " غك َّ َدوهم غس َو وع َشأل هن" الرحمٍ21 :
روع أ وام و خذض أ وام وغغ ع أ وام وغذ ر أ وام وغمر أ وام وغع أ وام وغيت أ وام وك سيا كون م ه بكالم.

وت لَهغ غكٍ وَديَ غكو غن " س52 :
"إ ٌَا أ ََرا َ َشيحا أَن َد غ َ
ال اس اللع بللكلم عٍ رب ا بالجرأة خ ال اس اللع بللكلم عٍ الودر عة بالإر دة خ ال داس اللدع عدا ة تغحد الحدرام
بالإر دة خ لددو ترك دا لاددم المجددات كبدر علد انسددالم كبدروا علد انسدالم أر حبعدا َكبددر علد كد مددا سدو إسددالمع أر حبعدا
كلكبيرات الج ا ة إبراسيم عيس والسا م الواٌلع وا سلاٌ لالد م لصر اللع طالع وت لل :عبارة
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"اهلل الددوطٍ السياسددة" ثلد رب ددا إ ددي للدده ودع السياسددة بي ددوت كددد ،عددٍ رب ددا! بلددلكلم عددٍ رب ددا كددد" !،رب ددا مددالوش
ل بالسياسة" "مات رب ا بالسياسة " ا اهلل كألنه بي وت لرب ا إنا ليدل اآللدرة واح دا لي دا الددنيا إندا ليدل السدما
اح ا أعلم بمصلحل ا م ل ا لال ا نحٍ أعلم بمصلحل ا م ل ا لال ا ما سدي ،الجدرأة ! مدا سدي،

واح ا لي ا ا ر
الجرأة عل اهلل !

السا نوات السعداوخ المي ع بيسأللاا وسع رأس برْه مٍ الرؤوس خ ع ع محسوبة عليام بي وت لاا إ ده رأ دل
ودع وا الرحد مدٍ الرحد والسددا مدٍ السدا إ ده رأ ددل ودع العال دات الوداٌة خ ع ددع الدا حر دة السدا اللددع
عا ة تلجو راح سع حرة واللع عا ة تلجو سا اا سع حرة والراح اللع مي عا لجو راح

ده سدو حدر

والمي ع حب حرحاا ات لاا طيب وإنا ك ا بلمارسع عال اتدل الدا الال أندا مدا عرودا سديا إال ودع الد وا أندا
تربيلع كانا مخللذة طيب إنا ملربية عا ة ال اس ما ب اش ع دسم ربا ة ليه ! أمر عجب!
لددو اح ددا تخاٌل ددا ولرحددا الذلدداوا تاددب
ال المسجد

إ دده ال ليجددة سيصد سددؤالَ وسيغذصددلون لددل ال ددوانيٍ اللددع تحاربددل وددع

ولل تجد د الخإاب الد ع شيلع كد

ال صارا إنام كذار امس امس شي شي
الجامع سيإلع وانيٍ أ ولل إ ه

دات الجادا مدٍ الكلدب شديلع أخ دات بل دوت عدٍ

مكدٍ ولدل ملصدليي بيادا كمدان لدو ملدل سديا سيحاربدل حدو،

ا اح ا وانيٍ ورنسدا اللدع بد غحكم بيادا اآلن كلادا عدار ال دانون الوْدعع بلداع

ْدب مدع ولدا ،عمرسدا ودو العودر ٍ سد ة ودع حالدة
ورنسا اللع ب غحكم بيه ولدل لدو واحدد سد ه ودو العودر ٍ سد ة غ
تلددبس بال نددا امددا الب ددا الددا للمدداب أنددا مواو ددة وراْددية ولددم غابَددا أناددا تعم د وددع البغدداَ خ واحدددة لد ددة
بلاعا الراح

 ،سبويات بس لاصة بيه بس عوي ة لالص وال تالد سداعة حدبس اسدأللوا أخ محدامع طالمدا

أنددا راْددع وسددع راْددية واح ددا انت دديٍ راشددد ٍ ومددي غمغلصددبة ومددي شددغالة وددع البغدداَ إح ددا سددذيٍ ددا و دددم
الوْع الحالع أمات لو وص العلمانيون سيعملوا وانيٍ للوواٌ

كله كله ال م نولغ

ال م نعم

ا ،

ولل حر دة يدة ع دع ب د باا يدة د انيدة بوٌ دة

البد أن نوارك.

نخلار َمٍ تلواور ويه سي ،الصذات:

لكٍ السؤات نخلار مٍ نخلار ميٍ ا عم الويخ نخلار العمو اليخ لواور ويه إن أمكٍ أربع صذات:

 - 0العدالة

 - 2ا مانة

 - 2الكذاَة

 - 0ال وة

أوالح :العدالة

أ و ،عا ٍ واحدد َعددت مدي واسدَ مدي ت لخدب لدع واحدد لمدورحع ت لخدب لدع واحدد حوداش ت لخدب لدع واحدد

غمرابع ت لخب لع واحد بيألكد أمدوات ال داس بالباطد  ،واسدَ  ،أصدالح شداا ته ثيدر م بولدة وكاي زدر مدٍ أسد العلدم
الوا عمو ة سي ،المجالس تعلبر وال ة والوال ات البد لاا مٍ عدالة ب ال م كون َعدت ت لخب لع واحدد دوت
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لل أنا ال أر د انسالم أنا شا ف إن الح وع كارت ماركس ولي ديٍ دا عدم الحدا

 ،االشدلراكية سد إا ودع بلددسا

وإنددا لسدده بإب د للي دديٍ ومدداركس وسددي ،ا سددماَ العجيبددة ت لخددب لددع واحددد علمددانع ليبرالددع غذص د ددوانيٍ تبددي
الدددعارة ددوت لددل رب ددا إ ددي للدده بالسياسددة وأنددا ماع دد ي مددانع إن المسددلمة تلجددو اددو خ أو تلجددو نص درانع
ذصلوا ل ا وانيٍ تبي الويوٌ أال تعروون أن وع انون ورنسا الميمون الديخ نغحكدم بده اآلن إن لدو واحدد ل د مراتده
َّ

بل نع عل وراشه وس بعد كام وم ل يله بي نع عل وراشاا مي مٍ ح ه روع عدوا ندا وال مدٍ ح ادا ترودع عدوا
نددا

ن كددد ،بصددرة إنددا نيلددع علد ودراش ال وحيددة وأنددا نيددا علد ودراش ال وحيددة كددد ،ب د إ دده بصددرة مددي خ

ال وانيٍ بلاعل ا
الويخ :السالم عليكم.
الملص  :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته إ ل ا وميلة الويخ
الويخ :حياك اهلل
علما ا وميلة الويخ ك ا عا ٍ مٍ حمرتل بس توْ لل داس ويده نداس كليدرة لاسدف بلدلكلم
الملص  :رب ا دك ح
بل وت إن الموا خ مالااش وع السياسة وإ ده اللدع للادا ودع السياسدة ويار دا حمدرتل توْد سدي ،المودكلة؛ ن
ندداس كليددر بل ددوت الموددا خ مالادداش وددع السياسددة ومالادداش ثيددر وددع الددد ٍ بددس ويار ددا ومدديللل توْ د لل دداس إن
الموددا خ ع دددسا علددم بالسياسددة وكددد ،ار ددا حمدرتل توْد سددي ،ال إددة وحد اك اهلل كد ليددر رب ددا دددك ددا رب
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
الويخ :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.
أال تعروون ا عبا اهلل أن مٍ ال وانيٍ اللع نغحكم باا اآلن وانيٍ تغرلص لبيع الخمر وص اعة الخمدر واسدليرا الخمدر

وتغحرم وتغجرم المخدرات ع ع لو مسكوا واحد بيبيع مخدرات ممكٍ لعددم الدد تألبيددة لكدٍ عمد مصد ع لمدرة
دوله رلصة مي كلاا لمرة وال ال دوانيٍ عملادا لمورحيدة وال إ ده ! عدا ٍ نذادم مدي كلادا لمدور وال الو سدكع

والذو كا لمرة ال اس اللع وو واللانية خ البانجو  ،لمرة الغالبة مي كله حرام ! مي كله إحرام !
إ اخ تغرلص للخمورحع وتحاسب اللانع كلام مٍ المجرميٍ حاحة أ وت لل إ ه ! تجٍ.
سي ،سع ال وانيٍ اللع نغحكم باا لو واحد ل ل
ب

واحدة ل

مراته بل نع مع واحد عل وراشده دام ال اندع و للده

س إا عوا ال نا ليه مي مٍ حَ حد روع مية ال نا عل المرأة الملجو ة إال حو سا ع دع إ ده ! ع دع لدو

واحد ل د ب لده بل ندع ومسدكاا مللبسدة أو لاللده أو عملده أو كديا مدي مدٍ ح ده أبوسدا وال ألوسدا وال لالادا وال عمادا
وال اب اددا روددع عددوا نددا أمددات مددٍ حددَ مدديٍ حو سددا بددس طي دب لددو حو سددا تدديس ال غددار
وصاحب ا ل ل

ددوث عددا خ عددا خ

مراته بل نع عل وراشه ام ال اندع و للده سد إا عدوا ال ندا بمدوت الد و طيدب وال لد ! وداع

سلغه م اا َسالح أو الد حكم لذيف سبحان الملل.
عٍ ال ذس جيب محامع كد ،عذر ا غ
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طيب ن لخب ميٍ ن لخب العدت.
ثانيحا :ا مانة
يٍ" ال صص22:
ت ال َ و و
ن لخب ا ميٍ الا اب ة شيخ مد ٍ " َا أَبَا اسلَألحر،غ إ َّن َليد َر َمٍ اسلَأل َحر َ
خ ا َم غ
يم " وسف55 :
ات
غ
وسف عليه السالم لملل مصر " اح َعل ع َعلَ َل َا ٍ ا َر إنع َحذي ز َعل ز
عموا م او ح ا ملسدل ح ا وصدوليحا طبداالح الحكومدة اللدع واتدا كدان
عا ٍ عمو أميٍ عر أن الكلمة أمانة ال نر د ح
وياددا واحددد طبددات وواحددد ر دداص تخيلددوا الإبددالون والر اصددون سددم الددي ٍ كددانوا سوسددون و خإإددون لمسددل ب بلددد خ
يٍ " ال صص 22 :
ت ال َ و و
مصر! وعوان كد ،لربا مصر " َا أَبَا اسلَألحر،غ إ َّن َليد َر َمٍ اسلَأل َحر َ
خ ا َم غ
ثالاحا :الكذاَة

ال م كون غكفَ لو واحد غمل دم لالنلخابات حاو ال ر ن كله عالم وع الور عة لحيله لحدد غسدرته ع دد ،بيبدة ودع
ماثدده أ كددد ،بددس مددي غكددفَ ع ددد ،ددٍ وأمدديٍ وت ددع بددس مددي غكددفَ واحددد تددانع ددا وب بيصددلع أمدديٍ طدداسر
وكذاَة اللانع أول مٍ ا وت ال م الكذاَة مع ا مانة وعل ك حد ب رودع را دة انسدالم أن غدد َ و دغ
وع الليار أعما ه.

وغمحدص

ابعا :ال وة
رح

الصذة الرابعة :ال دوة علد اَ ا ماندة نر دد عم حدوا وحدا نر دد عم حدوا وعداالح ل دد تعب دا مدٍ الموميداوات مصدر شدا خة
ب الادا سد يٍ كد أصدحاب ال درار وددو السدبعيٍ سد ة ومد ام اللدع وددو اللمدانيٍ سد ة بلدد شدا خة بلددد معجد ة بلددد

معدومددة العاويددة عددا ٍ مجلددس ويدده الخب درة بلاعددة الودديوه وويدده ددوة الوددباب عددا عمددو ددوخ وعددات مسددمار عل د
الكرسع وع مجلس الوعب مي حمر وع الجلسة االوللاحية ووع الجلسة الخلامية وب يدا السد ة غمخلذدع ت عدد

تلذددر عل د حلسددات مجلددس الوددعب اللددع واتددا تال ددع ت ر بحدا غربددع العددد بيحم در بددس وتددالت تربددع اللددع اعددد ٍ

نددا ميٍ يجددع ب د سدديد درار ،مواو ددة صدداحب ا روددع إ د دده و ددد صددعد شددخير ،إلد سددإ ال مددر مواو ددة وسددو نددا م
دالوا إ ده وال عملدوا إ ده إندا هلل وإندا إليده راحعدون بدأل وت لدل مجلدس عمل دا أْدحوكة للعدالم مجلدس

أصالح ال عار
ومسددخة للعددالميٍ عددا عمددو وعددات عددار أحددوات مصددر إ دده عددار أحددوات العددالم إ دده
الوددعب  ،عمل ددا أْددحوكة غ
عار مواك

وبس.

لمداح مدع أنسدب الحلدوت مدي عمدو حمدر ودع الميداتم وودع ا ودراح و إدوا لده
ا رتده إ ده ٌكدع َّ

الج َالدة ال ت لخبدوا اللصدوص ال ت لخبدوا
ا عبا اهلل عا ٍ االنلخابات اللع حا ه تب انلخابدات نظيذدة ال ت لخبدوا َ
الذلوت ال ت لخبوا الي ٍ بغمون الور عة ال ت لخبوا الي ٍ ر دون إ صاَ انسالم ال تغعإوا أصواتكم للي ٍ ر ددون
سلخ ا عٍ ا و لع بلدنا مٍ اا.
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و ددا أسد مصددر حكامداح ومحكددوميٍ أرحددوكم عا اددا انلخابددات ن اددة الدددنيا كلاددا بللذددر علي ددا مددي عددا ٍ مدداَ

مي عا ٍ بلإجية مي عا ٍ ت و ر مي عا ٍ ثي عا ٍ نل ع اهلل عا ٍ نل ع اهلل وع

ا ووع بلدنا.

ألو ا مصدإذ سدألل ع بي دوت لدع :ت دوت إ ده لل داس اللدع بل دوت المودا خ ملاداش ودع السياسدة سدو كدان حدد ودع مصدر
أصالح له وع السياسة سو كان مسموح لحد وع مصر أصالح لعب سياسة وت لع ميٍ
سو كان ويه انلخابات حرة سدو كدان ويده أحد اب ح ي يدة ودع مصدر خ كلادا ور دا اب دع كلادا كدور كلادا رتدوش
وع اللوحة المووسة أصالح إنما الويوه أعلم ال اس بمصال العبا نيا وألدرا والدد ٍ كلده سياسدة وانسدالم َح َكدم
العالم رونحا مصر مدااتحكملي بالودر عة سد ة أو ات ديٍ مصدر دا حبيبدع غحكمدا بالودر عة مدٍ عادد عمدرو بدٍ العداص

لحد  028س ة واتوا وكدان ودع ظد انسدالم عد مصدر وأمدٍ مصدر ونصدر مصدر والعددت ودع مصدر والسدماحة ودع

مصر ك سيا مٍ سياسة انسالم.
أسدألت اهلل أن كبددا الم داو يٍ وأن غخد خ أعددداَ الودر عة وأن غخيددب الدي ٍ غخووددون ال دداس مدٍ انسددالم وأن ألتي ددا

بخيددر مددٍ مال ددا اللاددم وت علي ددا ليارنددا ددا رب ال تددوت علي ددا ش درارنا اللاددم ال تددوت علي ددا إال َم دٍ خاوددل ددا رب
العالميٍ اللام إنا تغ ا إل شر علل وا ين ل ر نل أن و وا ين لس ة حبيبل أن تسو .
أحبكم وع اهلل أ وت ولع سيا وأسلغذر اهلل لع ولكم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تم بحمد اهلل
شاسدوا الدرس لل ور عل ال ا وع سم تذر الدروس تذملوا س ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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