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السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمػػهلل هلل حم ػ ًهللا كثيػ ًػرا طيبً ػا مبارًك ػا فيػػه ريػػر مك ػ ّ وال مك ػػور وال مػػودع وال مس ػ ى ع ػػه رب ػػا م اللهػػم ل ػ الحمػػهلل
باإليمػػاف ول ػ الحمػػهلل بػػال رآفم ول ػ الحمػػهلل علػػى لقمػػة ال ػػرآفم ول ػ الحمػػهلل علػػى ك ػ آيػػة زلتل ػ بهػػا ربري ػ علي ػػا
يارحمنم اللهم ص على محمهلل وعلى آؿ محمهلل كما صلي على إبراهيم وعلى آؿ إبراهيم إل حميػهلل مجيػهللم اللهػم
بارؾ على محمهلل وعلى آؿ محمهلل كما بارك على إبراهيم وعلى آؿ إبراهيم إل حميهلل مجيهلل.
ال صار ال رآف  ..وإعبلف فش ال رب
إخػػوال فػ اهللم يق ػ زخيػ ًػرا عػػايتين لقلػػن ال صػػار ال ػػرآف فػ المقركػػة علػػى كػ زعػػهللال اهلل بقػػهلل زلػ وربقما ػػة ػ ة مػػن

محػػاوالت الح ػػرب المسػ ػ مي ة مػػن مح ػػاوالت الح ػػرب الرهيبػػة ب ػػال لوسم بالس ػػبلحم بالشػػبهاتم ب ػػال نم ب ػػاالح بلؿم
باال شراؽم بك زلواع الحروب بقػهلل زلػ وربقما ػة ػ ة يقلػن ال ػرب زخي ًػرا هتيم ػه زمػاـ ك ػاب اهلل وهتيم ػه السػاح ة

زماـ ال رآفم إيه الهتيمة دي؟ الهتيمة دي ه حرؽ المصح الل من يومين حرقوا ك اب اهلل بحاله وتقالىم رػابوا
لسخة فػ بقػا الك ػا ن مػن المصػحاؼ وصػوروها ولتلوهػا علػى ال ػ وهمػا بيحرقػوا ك ػاب اهلل مقل ػين فشػلهم زمػاـ
ال رآفم بقهلل زل وربقما ة ة صراعم طيب إيه ال ش ف كهلله؟ ده حرقوا المصح ! هو ده فش ؟
وهػػو فيػه زفشػ مػػن كػػهلله؟ ده إعػػبلف فشػ زريػ م إعػػبلف إلهػػم ماعػادوش قػػادرين يقملػػوا حارػػة زمػػاـ ك ػػاب اهللم ازاي؟
تخيلػػوا واحػػهلل بيح ػػهلل علػػى واحػػهلل رػ ًهللا رػ ًهللا وعػػايت يػػهللمره بػ ي طري ػة عػػايت ي سػ ه بػ ي طري ػػة وقلبػه اتملػى ح ػػهلل عليػػه

تخيلوا حػاوؿ ي لػه مػاعرفشم حػاوؿ ي لػه تػال مػاعرفشم حػاوؿ بكػ القػرؽ إلػه يؤذيػهم إلػه يسػج هم إلػه يحبسػهم إلػه
يجيب له تهمةم إله يلبسه قضيةم إله يقم له زي حارةم إله يحتلهم إله يكئبهم ك المحػاوالت فشػل م مئػات وآالؼ
المحاوالت ل اية ما ضي ك شبابهم وضي زهرة عمره ف محاولػة ال يػ مػن هػلا الررػ فػ ال هايػة ماقػهللرش يقمػ لػه
حارػػةم ف ػ ال هايػػة وق ػ فػ ميػػهللاف عػػاـ ورػػاب صػػورة هػػلا الرر ػ ولػػم ال ػػاس كلهػػم وقػػاؿ لهػػم شػػاي ين صػػورته وقػػاـ
ما ػ الوالعػة ومولػ فيهػػام زو عمػ حري ػة كبيػرة ورماهػػام شػ

زلػا ولقػ فػ صػورته ازايم ده إعػبلف فشػ رهيػػبم

إعبلف إله ماعادش قادر يقم لهػلا اإللسػاف حارػةم إعػبلف إلػه فشػ فػ كػ حارػة ف ػ ال هايػة رػاب الصػورة ب اع ػه
وحرقها .
هػػو ده الل ػ حص ػ م إعػػبلف فش ػ ال ػػرب زمػػاـ ك ػػاب اهللم إعػػبلف هتيمػػة ال ػػرب زمػػاـ ك ػػاب اهلل مػػاعرفوش يحرفػػوه م
م ػاعرفوش يخلػػوا المسػػلمين يس ػيبوهم م ػاعرفوش يثيػػروا ش ػبهات ح ي ػػة ضػػهللهم م ػاعرفوش يقملػػوا زي حارػػةم هػػو الل ػ
بيك سػػحهم ف ػ ك ػ مقركػػة ي تلػػوا فيهػػا قصػػاد بقػػام فكال ػ ال هايػػة إلهػػم رػػابوا لسػػخة ورؽ ..ورؽ مػػن ورؽ البشػػر
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ومك وب بحبر من حبر البشر وقاموا مولقين ف ال سخة ال ار وقالوا كهلله خػبلص يػا رماعػة بيقل ػوا هػتيم هم السػاح ة
زماـ ك اب اهللم زماف ل ن زرهللادهم حاولوا هله المحاولة ألف ال اس دي الح هلل ف قلبهام والح ػهلل فػ دمهػام الح ػهلل
على ال رآف بيجري ف دمهام عارفين ليه ؟ ألف ك ابهم ك ما يش وه اتحرؼ وب ى فيه زل لسخة مػن اإللجيػ وزلػ
إلجيػ وإلجي ػ م وزل ػ ك ػػاب م ػػهللس وك ػػاب م ػػهللسم محػػروؽ قلػػبهم إف مليػػار وربقما ػػة مليػػوف مسػػلم مج مقػػين علػػى
ك اب واحهلل.
إل م مس يين إيه؟
الك اب الل بي حارب ال هارده الك ػاب اللػ ب ورػه لػه الحػرب ال هػاردهم الك ػاب اللػ قػهللاـ الكػاميرات حرقػوه قػهللاـ
القالم ا هالة بك مسلم لو كالوا خاي ين من مسلم واحهلل يرد عليهم ال يمكن كالوا عملوا كهلله .
الك ػػاب ده اللػ مػافيش مسػػلم مخ لػ فيػػه مػ مسػػلم تػػال عشػػاف كػػهلله مػافيش مسػػلم لػػه عػػلر إلػػه مػايردشم مػافيش
مسػػلم لػػه عػػلر إلػػه مػػا ي ػػومش ..مس ػ يين إيػػه ؟ ك ػػابكم وحرقػػوهم ر ػولكم وش ػ موه عليػػه الصػػبلة والسػػبلـم زرضػػكم
واح لوهام لسا كم وار صبوهام إل وا مس يين إيه ؟
م هلل اتكم وال هكوها بقهلل كهلله لسه فيه إيه ؟ ال رآف م ال رآف اللػ بييػة واحػهللة م ػه ر ػوؿ اهلل ب ػى ر ػوؿ اهللم ال ػرآف
اللػ بييػػة واحػػهللة م ػػه ال بػ ب ػى لبػ م ال ػػرآف الجليػ القمػػيم المجيػػهلل ال ػػرآف ده بيُحػػرؽ زمػػاـ زعي ػام إلػ ب ػػوؿ إلػػه

فش ؟ زيوه فش بن برضه مهالة لي ا ازاي ؟
ال رآف زقوى من ك باط

يػا رماعػة زمػػاف ..زمػاف يق ػ فرلسػا لمػػا كالػ مح ليػػة الجتا ػر رػػه وزيػر المسػ قمرات ال رلسػية وكػػاف ا ػمه الكو ػ
وزعلن زله هو راب عشر ب ات رتا ريات وبهللؿ ما يقلمهم ف الجتاير ويح موا ال رآف أل ه اخهللهم فرلسػام هػ قلمهم
ف مهللارس فرلسية وإتيكي فرلساوي وزخبلؽ فرلسية وعادات وت اليهلل ولبن وك حارة فرلسية.
بقهلل ين ررق الب ات وخبلص الم روض إلهم م رر ين على اآلخر وعملػولهم ح لػة ودعػوا الم كػرين والصػح يين
والمث ين والك اب علشاف ي ولػوا الث افػة ال رلسػية هتمػ ال ػرآفم الث افػة ال رلسػية عملػ الشخصػيات اللػ ال ػرآف
مػػش هي ػػهللر ي يرهػػا وال هي ػػهللر يقم ػ فيهػػا حارػػة وف ػ موعػػهلل تسػػليم الجػػوا ت وال كريمػػات له ػؤالل الب ػػات مػػن وزيػػر
المس قمرات ال رلسية الكو

ي ارؤا إف طال عشر ب ات بالحجاب الشرع اإل بلم .

وكال فضيحة وثارت الجرا هلل ال رلسية على الكو

وكاف الرد ب اعه الرد الجمي قوي قوي قوي الل ك مػرة همػا

الل بي ولوه مش اح ام مش اح ا الل قُل ا كهلله قاؿ لهم "وماذا زفق إذا كاف ال رآف زقوى من فرلسا "

هيقمػ إيػػه ؟ مػػين اللػ هي ػ قػػهللاـ ال ػػرآفم مػػين اللػ مبػػادؤه وزفكػػاره وثورتػػه ومهللار ػػه وكػ اللػ ع ػػهلله هي ػ قػػهللاـ
ال رآف؟ "ماذا زفق إذا كاف ال رآف زقوى من فرلسا " هيقملوا إيه يا رماعة ؟
تيػػري رػػولن هيقم ػ إيػػه يػػا رماعػػة ؟ ال ساو ػػة يقملػػوا إي ػه؟ األفػػاكين الل ػ بيحكمػػوا بػػبلد ال ػػرب وبيضػػحكوا علي ػػا
وققهللوا ي يموا في ا وي ولوا المصح مػش هي حػرؽ زهػه واحػهلل بيشػهلل وواحػهلل بيرخػ وفػ اآلخػر هيقملػوا إيػه يػا رماعػة
ماذا ي قلوف؟ إذا كاف ال رآف زقوى من زمريكام وزقوى من تيري رولن وزقوى من البروتس ال اللػ فػ األرض كلهػم
وزقػػوى مػػن زه ػ الباط ػ كلهػػمم وزقػػوى مػػن ك ػ الباط ػ الل ػ علػػى ورػػه األرضم ربلبػػة زص ػ إل ػػوا م ػاررب وشم إل ػػوا
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م ػاررب وش إحسػػاس إلسػػاف ك ابػػه لمػػا ييج ػ ي ػ ه فيػػه كلػػه زخقػػال علميػػةم وكلػػه كػػبلـ بي ػػاقا بقض ػهم وخمس ػة زالؼ
لسػػخة مػػش عػػارؼ مػػين الصػػه ومػػين ال ل ػ م وكػػبلـ كلػػه مػػش عػػارؼ يهللخل ػه ع لػػه وم ػش قػػادر ي ػ بحارػػةم إل ػػوا
زصبل.
ماررب وش إلساف ك حارة ف دي ه ب شككهم ك حارة ف دي ه مش طايق دي ه ً

ولك ها القصبية والح هلل األعمى علػى ديػن اهلل ػبحاله وتقػالىم الحمػهلل هلل علػى لقمػة اإل ػبلـ وك ػى بهػا لقمػةم الحمػهلل

هلل على لقمة ال رآف وك ى بها لقمةم لما مس الصورة وحرقها ياه مشػههلل كوميػهللي الم ػروض مشػههلل حػرؽ المصػح
ده يػ ح ف ػ مواقػ ال ػ اإل ػػبلمية وي ك ػػب اضػػح علػػيهمم المشػػههلل الكوميػػهللي ماقػػهللرش يقم ػ لػػه حارػػةم حػػرؽ
صورته طيب وبقهللين ماقػهللروش يػا رماعػة زلػ وربقما ػة ػ ة حػاولوا بكػ الو ػا م بكػ القػرؽم بكػ األ ػاليب فػ
القصر ده ف روال امو تهلللين المصح لما كالوا عايتين يهللو وا عليهم عليهم من اهلل مػا يسػ ح ولهم فػ اف السػ اف
لسه من شهور حارقين المصح م ف زمريكا تيري رولن وزتباعه هما الل عملوها مػش هػوم مػش هػو مػا همػا برضػه
بيسلمولا لبقا حرقوا المصح .
الزـ ل هم هم ليه بيحاربوا ال رآف؟
عارضة األزيال ال رلسية الل ك ب آيات ال رآف على ال س اف ب اعها وطلق تسػ هين بكػبلـ اهلل ػبحاله وتقػالىم كػ
ده الررػػاؿ اللػ فػ زحػػهلل الػػهللوؿ القربيػػة دخػ حمػػاـ مسػػجهلل مػػن عػػهللة زيػػاـ وققػ لسػػخة مػػن المصػػح ورماهػػام همػػا
بيقملوا إيه ؟ هم هيموتوا على ال رآف مش قادرين يقملوا حارة لك اب اهلل مش قادرينم زي ما قاؿ كػهلله حػاكم فرلسػا
فػ الجتا ػػر مػػن ػ ين طويلػػة لمػػا قػػاؿ "طالمػػا هػػلا ال ػػرآف ف ػ زيػػهلليهم لػػن ل ق ػ مقهػػم شػ ل ..يجػػب زف لمحػػوا هػػلا
ال ػػرآف مػػن الورػػود" عػػارفين قوت ػػا فػػينم عػػارفين مصػػهللر ال ػػوة ب اع ػػا الح ي ػػة عشػػاف كػػهلله ..لمػػاذا ال ػػرآف؟ همػػا ليػػه
بيحاربوا ال رآف؟ اشمق ى ال رآف الل ك الحرب مورهه ليه؟
عارفين عشاف كهلله اإليقاليين لما كافم زلا ب ريب لكم فرلسا وإيقاليا والهللوؿ األوروبيػة وزمريكػام عشػاف تقرفػوا رػلور
ال ػػاس دي عشػػاف تقرف ػػوا الح ػػهلل الل ػ عش ػػاف ال ػػاس دي عشػػاف لم ػػا ي ػػاؿ تقػػايشم آه تق ػػايشم آه اإل ػػبلـ بي ػػهللعو
فقبل عايت ي قايش مش م واحهلل حاقهللم حاقػهللم صػليب م لمػا بػوش ل سػه قػاؿ
لل قايش بن هو يهللعو لل قايش م الل ً
" بهللزت الحرب الصليبية الثالية " إل م عػايتين إيػه ؟ إذا كػاف زكبػر رزس للك ػر قػاؿ هػله الكلمػةم اح ػا لسػه بػرده مػش

عايتين لصهللؽ !! لسه مش عايتين ل هم هما بيقملوا إيه ؟
اال ِك ش الل كالوا بيقملوه ع هلللا ف الكلية زياـ ما ك ا طلبة يجيبػوا واحػهلل عربػ ويمػهلل ضػهره كػهلله وات ػين وراه واحػهلل
عرب وواحهلل زر ب م ي ػوـ األر بػ يهلليلػه علػى را ػه مػن ورام ي ػوـ يػبك كػهلله ي ػوـ ما ػ فػ خ ػاؽ القربػ م األر بػ
يهلليله تال على را ه من ورا ي وـ باصك كهلله ي وـ ما

ف خ اؽ القرب م فالقرب زهػق م ػه قػاـ ماشػ بقيػهلل وفضػ

األر ب هو الل وراه قاـ األر ب بيهلليله على را ه من ورا فهو بيبك كهلله فمال اش ريػر األر بػ  ..مػش قػادر يكلمػه
قاـ طال يجري لحهلل القرب وقاـ م شاك مقاهم فالضب كهلله مش عايتين ل هم ..
مش عايتين ل هم هم بيكرهولا قهلل إيهم بيح هللوا علي ا قهلل إيهم الل حص ده يا رماعة فش ومش بن فشػ ولػلير..
لػػلير الهيػػار لهػػم وع ػػهللما فقلػػوا مػػا فقلػػوه مػػن شػ م الػػهللليمارؾ لر ػػوؿ اهلل صػػل اهلل عليػػه و ػػلم وم اصػرتهم للػػهللليمارؾ
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك
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كلهػػم ورب ػػا دمػػر لهػػم اق صػػادهم فػػاآلف الشػػباب الػػلين يسػػافروف إيقاليػػا لػػم يقػػهلل يجػػهللوا الش ػ

زصػ ًػبل لمصػػاري هم م

اليولػاف اتمسػػح اآلف واق صػػادها اتمسػػه م زمريكػػا ر يسػها ل سػػه وهػػو زوبامػػا وكػػاف قبػ زف يسػػم الحكػػم قػػاؿ "لػػن
تقػود زمريكػػا إلػى مػػا كالػ عليػػه" تخيلػػوا رب ػا ي ػ م لر ػوله صػػلى اهلل عليػه و ػػلم رب ػػا ػي م بحػػق ك ابػهم رب ػػا ػػي م
بحػق آياتػػهم رب ػا ػػي م لبلع ػهللال علػػى المصػح

ػػبحاله وتقػالىم رب ػػا ػبحاله وتقػػالى ع ػهللما كػػاف الر ػوؿ صػػلى اهلل

عليه و لم بقث ر ػالة إلػى كسػرى ملػ ال ػرس يػهللعوه فيهػا إلػى اإل ػبلـ؟ ف خػل الر ػالة ومتقهػام فرب ػا مػتؽ لػه ُملكػه
ف الواق ورق اب ه ي لب عليه ويلله ويبههللله ..

فهكػػلا بالضػػب يػػا رماعػػة وهػػم يحرقػػوف المصػػح م حػ ّػرؽ اهلل قبػػورهم وقلػػوبهم وبيػػوتهم علػػيهم لػػاراًم وهػػم يحرقػػوف

المصح وهم يمتقوف كبلـ اهللم رب ا يمتؽ ُملكهم فما هو ذلب تمتيق ُمل زمريكػام ومػا ذلػب تمتيػق ُملػ ال ػرب
ولم ي قلوا ش ل رير زلهم يب وف الوباؿ على زل سهم .
مين الل بيحارب كبلـ رب ا

شػابِها مثػالِ تَػ ْ َ ِ
ك ػ زقػرز زمػن قػوؿ اهلل فػ ػػورة التمػر ػبحاله وتقػالى "اللػهُ لَػػت َؿ زَحسػػن ال ِ ِ ِ
ش ِػق نر م ْػػهُ
ََْ َ
ْحػهلليث كَابًػا ُمَ َ ً َ َ َ
رلُ ُ ِ
ش ْو َف َربػ ُه ْم" التمر ٕٖ:ال رآف واآلية ال تليها طيب يارب واللي رفا ال رآف
ين يَ ْخ َ
ُ
ود الل َ
ِ ِ ِ
ول ال َْق َل ِ
اب يَػ ْو َـ الْ ِيَ َام ِة" التمر ٕٗ:بورهه زص هو كاف يريهلل زف يحرؽ المصح وي ر ػم زمػاـ
" زَفَ َم ْن يَػ ب َو ْر ِهه ُ َ
القػػالم بػ ف زلػػا البقػ يريػػهلل زف يقمػ بقػ ورب ػػا ػػبحاله وتقػػالى زخػتاه وهػػو كػػاف يريػػهلل زف يكػػوف وريػػه و ػ ال ػػاس ولػػه
وراه ه فرب ا ي وؿ "زَفَ َمن يَػ ِ ى بَِو ْر ِه ِػهۦ " ألف يهلليػه وررلػه وكػ رسػمه تكبػ فػ األرػبلؿ والسبل ػ والقيػاذ بػاهلل فهػو
ال يجهلل ش ل يهللف به حر ره م ولهب ره م عن رسهلله رير بورهه " زَفَ َمن يَػ ِ ى بَِو ْر ِه ِهۦ "
اب" ال ي وؿ اهلل ك مرة ػول القػلاب " ُ ػو َل ٱل َْقػ َل ِ
َمن كاف يريهلل زف يقلو فرب ا زختاه " زَفَ َمن يَػ ِ ى بَِو ْر ِه ِهۦ ُ و َل ٱل َْق َل ِ
اب
ِ ِ ِ ِ ِِ
ين ذُوقُوا َما ُك ُ ْم تَ ْك ِسبُو َف " التمػر ٕٗ:زلػم تحػاربوا كػبلـ رب ػام زلػم تحرقػوا ك ػاب رب ػا ػبحاله
يَػ ْو َـ ٱلْ يَػٰ َمة َوقي َ للمػٰلم َ
وتقالى " كل ِ
ين ِمن قَػ ْبلِ ِه ْم " التمرٕ٘:
َ
ب ٱلل َ
ياما قبل يا تريجولت وياما قبلكم يا قساو ة ال رب وياما قبلكم يا برتو ال ي ّبل رقلػ م لليهػود قيمػة فػ القػالم يامػا
قبلكم كلكم " َكلب ٱل ِل ِ ِ
ْخ ْػت ِ
ِ
ْحيَػ ٰػوةِ ٱلػ نهلللْػيَا"
اب ِم ْن َح ْي ُ
ين من قَػ ْبل ِه ْم فََتَٰىػ ُه ُم ٱل َْق َل ُ
َ
ى فػى ٱل َ
ث َال يَ ْشقُ ُرو َف * فََ َذاقَػ ُه ُم ٱللهُ ٱل َ
َ
التمرٕ٘ ٕٙ:للوا ه بههلللوا رب ا بحاله وتقالى يللكم ف الهللليا قب اآلخرة

اب ْاآل ِخ َرةِ زَ ْكبَػ ُر لَ ْو َكالُوا يَػ ْقلَ ُمو َف " التمر ٕٙوبقهلل ذل يرر اهلل ليحهللث ا مرة زخرى عن ال رآف
" َولَ َق َل ُ
اس فِ َٰه َلا الْ ُر ِ
ض َربْػَا لِل ِ
آف ِم ْن ُك َمثَ ٍ لَ َقل ُه ْم يَػَ َلك ُرو َف" التمرَ ٕٚ:من اللي يحارب كبلـ اهلل يارماعة .
" َولََ ْهلل َ
ْ

ولكن ال ضية اآلف زل ػا زُهيّػا يارماعػة فكػبلـ رب ػا زعػت مػن إف حػهلل يمسػه ولكػن اح ػا كمسػلمين زُهيّػا يػا إخػوال فهػله

مهالة فلو زحهلل األشخاص لتؿ ب ريػة ومسػ واحػهلل ولػتؿ فيػه تلقػيش بػاألقبلـ فهػو إذا كػاف يهػاب مػن واحػهلل ف ػ مػن
هله ال رية كلها يرد عليه لما كاف فق ذل م فهم إذا كالوا يخافوف واحػهلل مػن المليػار وربقما ػة مليػوف مسػلم يػرد عليػه
لما كالوا فقلوا ذل خبلص " ولي تعن اهلل من صهللور عهللوكم المهابة م كم " صححه األلبال
لم يقهلل ه اؾ مهابة م لم يقهلل ه اؾ من يملئ زعي هم ال كبير وال ص يرم ال وزير وال ر ير لم يقهلل ه اؾ َمن يملئ
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زعي همم لم يقهلل ه اؾ مهابة "ولي تعن اهلل من صهللور عهللوكم المهابة م كم" صححه األلبال
اع راؼ ال رب بال ش اللري زماـ ال رآف
فهػػلا هػػو ال قليػػق الثػػال الػػلي يورػػهلل ب ػ

صػػورة حػػرؽ المصػػح بقػػهلل ال قليػػق األوؿ الكوميػػهللي "إع ػراؼ ال ػػرب

بال ش ػ الػػلري زمػػاـ ال ػػرلاف " لحػػن زُهيّػػا يارماعػػة يق ػ بقػػا ال ػػاس اآلف يحػػاوؿ زف يبس ػ مػػن الموضػػوع وي ػػوؿ
الموضوع بسي وإيه يق المصح فل هلل فقلوها قب ذل ! لقػم صػحيه ف ػ األلػهلللن بمجػرد زف مسػكوا األلػهلللن

مػػاذا فقلػػوا؟ رمقػػوا المصػػاح كلهػػا وحرقوهػػا ..لقػػم ماشػ رمقوهػػا وحرقػػوا المصػػح و..و..و م قػػرفينم م قصػػبين
حاقهللينم ف حن لهللي ا ف اإل بلـ حراـ حرؽ ال وراة واإللجيػ ح ػى بمػا هػ فيػه مػن تحريػ حػراـ ألف بهػا حػق زص ًػبل
زصبل؟
واع بارات زخرى ف شرع اهلل بحاله وتقالىم ولكن هم زلهلليهم دين ً
فهم لهلليهم ح هللم لهلليهم تقصب فهم ليسوا م مسكين بػهللي هم زص ًػبل ولكػن الػلي يجمقهػم كلهػم الح ػهلل علػى اإل ػبلـ
ِ
ِ
لن وٱل ِ
ِ ِ
ْجن " األلقاـ ٕٔٔ:فرب ا ع هللما ذكر كلمة شياطين فهى رمػ ولكػن
ين ٱ ِْإل ِ َ
" َوَكٰ َلل َ َر َق ْلَا ل ُك لَبى َع ُهللوا َشيَػٰق َ
ِ
ين" كلهػم توحػهللوا علػى قلػب عػهللال واحػهلل ررػم زلهػم م ػرقين مػن زرػ الحػرب علػى ديػن اهلل ػبحاله
قاؿ " َع ُهللوا َشيَ ػٰق َ
وتقالى .
فهلا اللى حهللث يا رماعة مهالة ل ا فال اس هله ت ين رد فق األمة تجاه حرؽ المصح  ..ف رى ماذا
ترى هله ال اس ..ماذا

ق ؟

ق ؟ ترى هله ال اس ..ماشك هلا الرد اللي قهلل ترده؟

يريهلل اهلل زف يوقظ قلوب ا
ػادرا زف يُ ػتؿ مقػر إذًا
قادرز زف يجقػ ال ػار بػرد و ػبلـ علػى ك ابػهم كػاف اهلل ق ً
قادرا على ش ّ زيهلليهمم كاف اهلل ً
كاف اهلل ً

ػادرا ولكػػن رب ػػا يػػوقظ قلوب ػػام رب ػػا ػػبحاله وتقػػالى ي ػػوؿ ل ػػا يػػا مسػػلمين ا ػ ي موا ا ػ ي موا ممػػا زلػ م فيػػه م
فػاهلل كػػاف قػ ً
اعرفػػوا ح ي ػػة الوضػ الػػلي وصػػل م إليػػه زفي ػػوا زفي ػػوا ك ػػاب رب ػػا إذا ُحػ ّػرؽ فػ الػػهللليا ولحػػن صػػام ين فػػبل تضػػمن ف ػ

اآلخرة والقياذ باهلل إف المسلمين هػم الػلين يحرقػوف فػ رهػ م والقيػاذ بػاهلل أللهػم صػم وا علػى حػرؽ كػبلـ رب ػا وعلػى

حرؽ المصح

.

حملة للرد على حرؽ المصح
فبل يجوز يا إخوالى ال يجوز يا رماعة فهم يخرروف زلس هم لمليار وربقما ػة مليػوف مسػلم م يخررػوف زلسػ هم لؤلمػة
ب كملها بقهللما حرؽ المصح م وبقهللما ُ ب الر وؿ صػل اهلل عليػه و ػلمم بقػهللما ُدلسػ األراضػ م بقػهللما ار ُصػب

الح ُرمػات لػلل فػ حن اليػوـ بػهللذف اهلل ػبحاله وتقػالى ال لريػهلل زف لػ كلم كػبلـ ل ػهللب فيػه
المسلماتم بقهللما ال هك
ُ

ولبكػ فيػػه ولصػػرخ فيػػهم ال لحػػن لريػػهلل زف لصػ حملػػة فمػػاذا ػ ق فػ هػػله الحملػػة إذًا؟ ػ حرقهم؟ ػ لهم؟ ال
ف حن كوي قلوبهمم ف حن حرؽ قلوبهمم ه ول ف قلوبهم فماذا

ق ؟

عرضػ لهػا مبػهللزيًا ف ػ فػ
ػ قم حملػة رد علػى حػرؽ المصػػح يػا إخػوال بػهللذف اهلل ػػبحاله وتقػالى والحملػة زلػا ّ
دقي ػػة واحػػهللة فػ ق ػػاة مػػن إحػػهللى ال ػػوات مػػن يػػومين فسػػبحاف اهلل رد ال قػ ب ض ػ ومّػػة اهلل وص ػ زمريكػػا الج وبيػػة
ب ض اهللم والخليجم الكوي م ودبىم والسقوديةم ومصػر مػن ػي ال إلػى الصػقيهلل ب ضػ ومّػة اهلل ػبحاله وتقػالى فلػم
زكن زتخي إف رد فق ال اس يكوف لهله الهللررة.
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ف ػهللذًا اليػػوـ ػ ُكرس هػػله الحملػػة تك ػرين ح ي ػػى ػ كرس ك ػ رهودلػػا ػ وحهلل رهودلػػا علػػى هػػله الحملػػة ب ػهللذف اهلل
"حملة الرد على حرؽ المصح " ماذا

ق ؟

شػر كػبلـ رب ػا فػ الػهللليا كلهػام

شػر مشػروعات تح ػيظ ال ػرآف

من بهللاية األط اؿ الص ار فػ الػهللليا كلهػا لكػ يصػبه كػ زط ػاؿ األمػة حػافمين لك ػاب اهلل ػبحاله وتقػالىم ػ حرؽ
قلػػوبهم ع ػػهللما يػػروا األط ػػاؿ ال ػ تبلػػا الخمػػن ػ وات قػػهلل خ م ػوا المصػػح عشػػر م ػرات وحػػافمين لل ػػرآف وق ػرزوا
ال ػرآف مػن زولػػه إلػى آخػػره وي ػرزوه ب جويػػهلل ومهػارةم ع ػػهللما يػروا زط ػػاؿ المسػلمين الػػلين يقػالوف "الم وليػػة" ي ػرزوا فػ
ك اب اهلل من زوله إلى آخره م زط اؿ المسلمين اللين يقالوف دمػور فػ خبليػا المػ ف ػهلل رزيػ هم بقي ػ ي ػرزوف ال ػرآف
مػػن زولػػه إلػػى آخػػره م ع ػػهللما يػػروا زط ػػاؿ المسػػلمين الػػلين لػػهلليهم إعاقػػات وذوي اح يارػػات خاصػػة ي ػرزوف ال ػػرآف مػػن
زوله إلى آخره م ع هللما يروا زط اؿ المسلمين اللين لهلليهم صمم وبكم وهم ي رزوف ال رآف من زوله إلى آخره..
ولكن ال ي رز ب مه هو يض يهلله على الكلمة وت وـ المهللر ة ب رالتها له فهلا الكبلـ رزي ه بقي يا إخػوالى ورزيػ م ػه
آيات بي ات كما حهللثكم اآلف بهللذف اهلل بحاله وتقػالى فػ حن البػهلل زف لجاهػهلل البػهلل كػ واحػهلل م ػا زف يكػوف لػه دور
اليوـم البهلل ك واحهلل م ا زف يكوف له رد اليوـم البهلل ك واحهلل م ا زف يصبه ر هللي من ر ود اهلل اليوـ .
ماذا

ق من زر ك اب اهلل؟ ماذا

زوؿ ر ين الهللولة ح ى زص ر واحهلل ..ال

قل من زر ك اب اهلل؟ بماذا

صر ك اب اهلل؟ فبل يورهلل زي زحهلل م ػا مػن

وال ير ك ال اس الكبير والص ير فالكػ البػهلل زف يكػوف لػه دور فػ لصػرة

ال رآف البهلل من ك واحهلل م ا زف ي صر كبلـ رب ا آه لو لػم ل صػر كػبلـ اهللم آه لػو لػم لح ػظ كػبلـ اهللمآه لػو فرط ػا فػ
كبلـ اهلل .
اوعى ت سى كبلـ رب ا
قصة قهلل حكاها ل ز اذ رامق قػهلل ػافر إلػى فرلسػا لػهللعوة ريػر المسػلمين إلػى اإل ػبلـ ودعػوة المسػلمين ال ػا هين
إلػػى الررػػوع لئل ػػبلـ فكػػاف م ػ إخػػوة ال بليػػا في ػػوؿ بمجػػرد لتولػػه ل رلسػػا لػػتؿ علػػى المسػػجهلل فورػػهلله كبػػر ر ػ ًهللا فهػػو

المسجهلل اللي يصبحوف فيػه فورػهلله كبيػر رػ ًهللا في ػوؿ بػ لمر ورػهللت خمسػة يصػلوف خلػ اإلمػاـ ..خمسػة! في ػوؿ
لئلماـ زين ال اس؟ يق ك هلا المسجهلل الضخم وخمسة ف

ف ين ال اس؟

ف ػػاؿ لػػه اإلمػػاـ ع ػػهلل بهللايػػة ب ػػال هػػلا المسػػجهلل كػػاف يصػػل بػػه خمسػػة آالؼ مسػػلم فج ػ الحكومػػة ال رلسػػية فكي ػ
خمسػػة آالؼ مسػػلم يقػػودوف لػػهللي هم فالصػػبلة إف صػػلح صػػله القم ػ كلػػه فالػػلي يصػػل صػػه ػػيل تـ و ػػي وب
و ػػي ير فػػبل يصػػله ذلػ فمػػاذا ػ ق ؟ ف ػػاؿ لػػه اإلمػػاـ ف ػػاموا بب ػػال هػػلا البػػار زمػػاـ المسػػجهلل بػػار كبيػػر رػ ًهللا وضػػخم
فوق فيه الثبلثة زص ار ال تورهلل زماـ الخمسة وب

الخمسة ف

ف بي اهلل بحاله وتقالى .

ف ػاؿ خػبلص البػهلل زف ل ػتؿ إلػى هػلا البػار الليلػة فسػبحاف اهلل لػتؿ إلػى هػلا المكػاف في ػوؿ ورػهللت ررػ رػالن علػى
م ضهللة وحهلله وك المكاف خمور ورقك وهله الم ق ة يػا رماعػة مقممهػا مسػلمين عػرب مقممهػا لؤل ػ فػلهب لػه
وقػػاؿ لػػه إذا كػػاف مقػ رػػوهرة وتريػػهلل زف تبيقهػػا فهػ تشػ ري محػ فػ م ق ػػة فخمػػة وتضػػقها فػ فاتري ػػة شػػي وعلبػػة
شي زـ تلهب ل بيقها ف

وؽ السم ؟ قاؿ ال ال بالقب زضقها ف علبة شي م قاؿ له طيب إلػ مقػاؾ ال إلػه إال

وال فػ بيػ رب ػػا فبي ػػوؿ لػ ل ي ػػه بػػهللز يبكػ ويبكػ لهللررػػة زلػػا
اهلل تحػ ال إلػػه إال اهلل فػ المكػػاف اللػ إلػ فيػػه ده ّ

ل س ا رب ليها إيه الهللررة الهس يريّة الل هو بيبك بيها ديم ا رب رػ ًهللا مػن دررػة البكػال ب اعػه بي ػوؿ ف قػهلل
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك
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ر به يكلّمه ف الهللينم وهو بيكلمه ل ى واحهلل يق ل ي شاب كهلله قصير كهلله شويّه بي ػوؿ لػ زلػا لػو تبػ لرب ػا رب ػا
طبقا رب ا ي ب توب
ي ب توب ف ل له ً

قاؿ له يق زلا ممكن آر المسجهلل وممكػن زصػلّ وممكػن ...قػاؿ لػه آه

طبقا ممكنم قاؿ له طيب زلا عايت آر مقاؾ ف اـ زخهلل ده ف إيهلله وده ف إيػهلل اللػ كػاف علػى ال رابيػته وال ػال اللػ
ً

صػػه دي ب سػػه بي ػػوؿ لػ فل يػ صػػوت رامػػهلل ورايػػا فبيػػبك وراه
قػػاؿ لػػه كػػهلله ومشػػى فبي ػػوؿ لػ وهػػو بيحكػ لػ ال ّ
بي وؿ ل ي مجموعة كبيرة ر ًهللا من ال اس ماشية ورايا فبي وؿ فيه إيه ؟

فبي وؿ ل ي األخ الل هو كاف قصير شويّه بي وؿ ل مػالكش دعػوة دوؿ مقايػا فبي ػوؿ زخػهللتهم تل ما ػة واحػهلل دخل ػا

ربلبيّه بيضا يجيبػوهم م ػين ؟ وازاى يح ّ مػوهم كلهػم
المسجهلل بي وؿ طوؿ اللي ك قضي هم ازاى يجيبوا لهم تل ما ة ّ

ال اتح ػة عشػػاف يقرفػػوا يص ػلّوا ال جػػر عشػػاف ي ػػهللروا ألوؿ مػ ّػرة ي ولػػوا ال اتح ػة ف ػ صػػبلة ال جػػر بقػػهلل مػػا لسػػالهم ب ػػى

فرلساوي بي وؿ يق بللوا مجهود رهيب ف تح يمهم ال رآف طوؿ اللي ..

صػه بي ػوؿ ال ل ما ػة ح مػوا ال ػرآف يق ػ زلػا م ل لكػوش إف
صػة ده الشػاههلل مػن ال ّ
بي وؿ يا رماعة وده الشاههلل من ال ّ
لما بهللز يقرؼ هػو بيبكػ ليػه قػاؿ لػه زلػا مػن عشػر ػ ين ريػ ه ػا فرلسػا إمػاـ
األخ الل ققهلل يبك بكال هس يري ده ّ

رػام زدعػو ال ػاس لئل ػبلـ مػن عشػر ػ ين ريػ ه ػا فرلسػا عشػاف زدعػو لئل ػبلـ زي بقثػة كػهلله شػهر شػهرين حارػة

قصيرة كهلله بي وؿ ك
فرلسػػا واش ػ

حافظ ك اب رب ا كلّه ودلوق ماعهللتش فاكر وال آيػه فيػه خػالك مػن زولػه آلخػره والهمػ فػ

ف ػ فرلسػػا واخ ػػار شػػهوات ومل ػ ّلات وكبػػا ر ف ػ فرلسػػا والقيػػاذ بػػاهلل بي ػػوؿ طػػوؿ اللي ػ هػػلا األ ػ اذ

الجػامق بي ػػوؿ طػػوؿ الليػ قاعػػهللين يح ّ مػػوهم ال اتحػة بي ػػوؿ لػ ال ل ما ػػة ح مػػوا ال اتحػة قبػ ال جػػر ّإال واحػػهلل بػػن

واحهلل الل ال يمكن مهما لحاوؿ مقاه ي هللر يح ظ ال اتحة ف ل ليه مين ده ؟

قاؿ ل الل ره من عشر ين وكاف حافظ ك اب رب ػا و ػاب ح ػظ ك ػاب رب ػا والهمػ فػ الشػهوات قػاؿ ده مهمػا
ص ػة يػػا رماع ػة طل ػ ذل ػ الرر ػ ودوؿ
حاول ػػا مقػػاه ماقػػهللرلاش لح مػػه ال اتح ػة زب ػ ًهللا ػػبحاف اهلل القم ػيم بقػػهلل كػػهلله ال ّ
صػة
عصابة وعصابة خقيرة ورب ا تاب عليهم واش لوا ف الهللعوة لئل ػبلـ ممكػن يب ػى فيػه م ػاـ آخػر لػلكر وبسػ ال ّ
دي آلخرها .

ولكػن الشػػاههلل ه ػػا إف الوحيػهلل اللػ ماقػػهللرش يح ػظ ال اتحػة الوحيػػهلل اللػ ُ ػلب م ػه لقمػػة ح ػظ ال ػػرآفم الوحيػػهلل اللػ

لُتع ال رآف من قلبه الل كاف حافمه ورماه يب ى اح ا يا رماعة زي ما الر وؿ عليه الصبلة والسػبلـ قػاؿ علػى كسػرى

"متؽ اهلل ملكه" إلله ام هن ك اب رب ام وام هن كبلـ رب ام وام هن ر اي رب ا بحاله وتقالى.
ّ
دور ال رآف ف حيات ا إيه؟

فرط ػا ...اح ػا زعبللػين مػن إيػه ده اح ػا كلمػة اهلل فػ
فرط ا ف ال رآف هيحص ل ا إيه لػو ّ
ز ُّماؿ اح ا يا رماعة اح ا لو ّ

ص ػ حات الوفيّػػات بي لّ ػ فيهػػا الققمي ػة وال ػػوؿم وبيّاك ػ عليهػػا ف ػ البيػػوتم وب رم ػ ف ػ الشػػوارع وبي ػػهللاس عليهػػا
باألقهللاـ والقياذ باهللم اح ا زعبللين ليه؟ اح ا لَ س ا ُحرمة ال رآف ع ػهلللا إيػه؟ اح ػا لَ سػ ا ال ػرآف محقػوط فػ علبػه فػ
القربيّ ػة مػػا بي ػ حشم ال ػػرآف مك ػػوب ف ػ لسػػلة مػػا شػػال اهلل الب ػ لبسػػاها وه ػ ماشػػية ف ػ الشػػارع وه ػ م بررػػة
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك
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ػػبحاف اهللم ده ب ػػى الل ػ هيح مه ػا م ػ ال بػػرج ب اعهػػا؟ ال ػػرآف ف ػ الميػػاتمم اح ػػا دور ال ػػرآف ف ػ حيات ػػا ..الػػهللور
الح ي

لل رآف ف حيات ا إيه؟ عايتين لقم حملة من زر لشر تح يظ ال رآف ف الهللليا كلّها..

رد فق رهيب ل يل طري ة لور البياف
لمػػا اتكلم ػػا عػػن مسلسػ الجماعػة يق ػ الواحػػهلل ماكػالش م وقػ إف ب ضػ اهلل ك ػ
ماحػػهللش ي ػػوؿ ه بػػهللز م ػػين؟ اح ػػا ّ
األمػاكن علػػى ال ػ رب ػػا لشػػر الموضػػوع لهػػله الهللررػة والكػ

ػػم ح ي ػػة هػػؤالل ال ػػاس ح ػػى اللػ فضػ ي ػ ّػرج عليػػه

ات ّرج عليهم وهو المرة دي فاهم هم بيقملوا إيه ف حرب دين اهلل ػبحاله وتقػالىم يػا رماعػة إ ًذا وعلي ػا الػببلغ رب ػا

لما قل الكبلـ ده من يومين ف إحهللى ال وات ال ضا يّه بحاف اهلل القميم..
الل بيحم زصوات ا ّ
لما قل هلا الكبلـ واهلل يا إخوال قل يارماعة عايتين طري ة لور البياف ل ح يظ األط اؿ ال ػرآف
عارفين يا إخوالى ّ
ول ح يظ الكبار ال رآفم عايتين ل شرها ف ك حّةم عايتين الل ي ّبرع بالماؿ عشػاف ل ػهللر لب ػ دور ل ح ػيظ ال ػرآف

ػهللربهم ولخلّػيهم ولح ّػػظ زط ػػاؿ المسػػلمين ال ػػرآف فػ كػ شػػارعم وفػ كػ قريػةم وفػ كػ
ول ػػهللر لجيػػب مهللر ػػات ولػ ّ
حارةم عايتين يا رماعة الل ي ّبرعم زلا ماكالش ع هللي زُفق لل ال اس ل سها قال ه..

واحػػهلل مػػن ال ػػاس اتصػ عػػايت يقمػ مػػهللى الحيػػاة تبػػرع بػػهللور كامػ فػ القمػػارة ب اع ػػه لهػػله القري ػة ل ح ػػيظ األط ػػاؿ
ال ػػرآفم واحػػهلل تػػال م بػ ّػرع بح ػة األرض ب اع ػػه عشػػاف ي ب ػػى عليهػػا دار لل ػػرآفم واحػػهلل تال ػ إمػػاـ مسػػجهللٓٓٓٛم ػػر

م ص عشاف يهللخ القري ه ف هلا المكافم واحهلل راب من إخوال ا ف الكوي ودب والسقودية ده زلا بػ دعوكم بهلليػه
بجمقيّات من ه اؾ لقم لكم إيه؟ ل هللر لخهللمكم بهلليهم واحهلل بّا قاؿ زلا ه شارؾ ف الب ػالم وزخػ مػن األخػوات فػ

الصػػقيهلل رمق ػ ٓٓٔمهللر ػػه مػػن زر ػ إلهػػم ي ػػهللربوا علػػى هػػله القري ػة وي شػػروها ف ػ المحافم ػة ب ػػاع هم واألم ػاكن
ب ػػاع همم ر ّد ال ق ػ الرهيػػب ر ّد ال ق ػ إف زحػػهلل ال ػػاس ع ػػهلله ش ػ ّه ٓ ٔٚم ػػر م بػ ّػرع بيهػػا مػػن زر ػ هػػله القري ػػةم لػػاس

اتصػػل وقال ػ اح ػػا ه مػػوؿ حملػػة الهللعاي ػة كلهػػا وه قب ػ اح ػػا وه قم ػ وه قم ػ م لػػاس اتصػػل قال ػ اح ػػا مقػػاكم
بالماؿم لاس اتصل  ..مقاكم باألماكنم واحهلل بَػّا قاؿ زلا ه ب فػ هػله الحملػة ..كلػه ػبحاف اهللم لػاس قالػ اح ػا

هللرب ول شر القري ة ول ّبرع ب س ا إف اح ا الل ل شر هله القري ة.
مقاكم ل ّ
ك واحهلل في ا الزـ يب ى له دور

رير مسلمين رير عرب هله القري ة يا رماعة من القرؽ الل رب ا رقلها ف ه ف ح ظ ال رآفم ف ه فػ ح ػظ ك ػاب
لسػه خمػن ػ ين ت ػ ه المصػح وت ػرز وت ػرز كػبلـ
اهلل بحاله وتقالىم ب ػى بػ ح ظ بيهػا دلػوق ى ممكػن وه ّػى ع ػهلله ّ

لسػه ع ػهللهم خمػن
اهلل بحاله وتقالى من المصح م وفيػه زط ػاؿ كمػاف ز ػبق م هػا ك يػر رػ ًهللا وخػهللوا إرػازات ّ
وهمػا ّ
ينم عايتين لقم حملة ل شر ولصرة ك اب اهللم عايتين لب ى كل ا ر ود ل صرة ك اب اهلل.

ك واحهلل في ا الزـ يب ػى ليػه دورمكػ واحػهلل في ػا الزـ يب ػى ليػه دور فػ ح ػظ ال ػرآف وتح ػيظ ال ػرآفم ولشػر تح ػيظ
ال ػرآف فػ القػالم كلػهم ال ػاس دي ب حػارب ك ػاب رب ػام ال ػاس دي ب حػارب كبلمػ م ال ػاس دي ب حػارب الكػبلـ اللػ
رب ا ّلتله م

يهلللا ربري على قلب ر وؿ اهلل صلى اهلل عليه و لم.
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ال اس دي عايتة إيه من ال رآف؟
ال اس دي ب حارب كبلـ اهلل يا إخوال م ال اس دي شوفوا دلوق حربهم على ال رآف وحرقهم للمصح ومحاولة
تهللليسهم لآليات والشبهات الل بيقملوها حوالين ال رآف ومحػاول هم مػن كػلا ػ ة إلهػم يقملػوا ال رقػاف الحػق عشػاف
يجيبوا ك ػاب ريػر ال ػرآف مػا هػو ده كػبلـ اهلل " ا ْػ ِ بُِػر ٍ
آف رَْيػ ِر َه ػ َلا ز َْو بَهلللْػهُ " يػولن٘ٔم "رَْيػ ِر" يق ػ ت ييػرم "بَهلللْػه"
ّ
ْ

يق تبهللي .

ت يير يق شيلوا آيات من الم اهج الهللرا ية عشاف ل هللر يب ى بي ػا وبيػ كم تقبيػ م إلمػا مػا يػ قش اآليػات دي تب ػى
مورودة ووالدكم ي قلّموهام ماش ده ال يير.
حصػة
ال بهللي يق ال رآف ي شاؿ وي ل حارة ا مها ال رقاف الحقم مادة ال ربية الهللي ية ت شاؿ وي ح
حصة ا ػمها ّ
ّ
األخبلؽ والمبػادئ زهػ ّ دي "بَهلللْػه" شػيله خػالك مػاي قش يب ػى مورػود خػالكم ال ػاس دي عػايتة إيػه مػن ال ػرآف؟ يػا

رماعه ال اس دي حربها على ال رآف من ّزوؿ يوـ ر فيه الهللعوة وإحسا هم ب ّوة ال رآف الرهيبة..
لما كالوا ي ولوا "ال تَسمقوا لِه َلا الْ ُر ِ
آف َوالْ َ ْوا فِ ِيه لَ َقل ُك ْم تَػ ْلِبُو َف "فصل  ٕٙليه؟ زصػ لػو ػمق وا ه ه ّػتوام ه ػ ثروا
َُْ َ
ّ
ْ
وهمػا كػالوا يرضػوا يسػمقوا م ّػره كلهػم لتلػوا يسػجهللوا مػ
مرة مقهم ورة ال جم ّ
ده ّ
لما الر وؿ عليه الصبلة والسبلـ ّ
آخر آيه ف قوؿ اهلل "فَا ْ ُج ُهللوا لِل ِه َوا ْعبُ ُهللوا "ال جمٕٙ
ال اس دي عارفة ال رآف قوي ز ّد إيه وعارفة ال ػرآف لػو دخػ فػ مقركػة شػري ة بي ػه وبيػ هم هيك سػحهم ز ّد إيػهم ال ػرآف
اك سه ك لصارى الشاـ والقراؽ ومصر زوؿ ما اإل ػبلـ طلػ اك سػحهم وحػولهم لػببلد إ ػبلميةم ال ػرآف اك سػه كػ
ال صرالية ف تركيام ال ػرآف اك سػه كػ ال ساو ػة وال بل ػ ة واليهػود وال صػارى ِ
والملػ الضػالة والمبلحػهللة فػ القػالم
كله من اله هلل ل اية المحي مك دهم اإل بلـ دين قوي..

ال ػػرآف يػػا رماعػة ال ػػرآف يػػا رماعػة هػػاتوا لػ ك ػػاب علػػى ورػػه األرض ك ػػاب مهمػػا كػػاف خمسػة ح مي ػػه بػػالحرؼ زي
ك اب اهلل بحاله وتقالىم زعلى علمال الكيميال ف الحياة كلها ف الهللليا كلها حافمين زهم مرار الكيميال بػالح ظ
الل الق

الل ع هلله خمن ين حافظ ال رآفم المساب ة ب اعة زعاريػب ال ُ ّػرال اللػ ب قمػ فػ ال ػوات ال ضػا ية

يجيب ل ط

ع هلله خمن ين ت وؿ لػه رقػم اآليػة ي ػوؿ لػ اآليػةم ومكالهػا فػ الصػ حةم وزي ربػ ؟ وزي حػتب؟

وزي رتل؟ وزي ورة؟ وبقهلل عشرين ص حة اآلية الل بقهلل عشرين ص حة زلهػ ربػ ؟ وزلهػ حػتب؟ وزلهػ رػتل؟ وإيػه
ه اآلية؟ آيات بيّ ات يا رماعة آيات بيّ ات.
ِ
لمػػا بيشػػوفوا الم ػػا ر دي ّزمػػا يشػػوفوا كػػبلـ رب ػػام ّزمػػا
همػػا بيموتػػوا ّ
"ولََ ػ ْهلل يَسػ ْػرلَا الْ ُػ ْػرآ َف لل ػل ْك ِر " ال مػػرٕٖ ّ
كػػبلـ رب ػػا َ
يشػػوفوا ك ػػابهم ز ّد إيػػه ُمحػػرؼ؟ وز ّد إيػػه ُمهلهػ ؟ وز ّد إيػػه ريػػر م ػ ؟ ويشػػوفوا كػػبلـ رب ػػا اللػ ال لػػوب ب رتجػ زوؿ مػػا
بيُ ػرز وبيُ لػػى ويشػػوفوا ال ػػاؼ المسػػلمين حػػوالين ال ػػرآف يقرفػػوا إف ال يمكػػن يقيشػػوا وال ػػرآف ده مورػػودم عشػػاف كػػهلله
الل كالوا رايين من إيقاليا عشاف يح لّوا ليبيا الجيش اإليقال كال األر يّة ب اع ه إيه؟

همػا مػا يقرفػوش ع ػه حارػة زص ًػبل ذلػ ال بػى تػري ُر ػت ل سػه اللػ قػاؿ
يا ز ُّماه زلػا ذاهػب لمحػو ال ػرآف مػن الورػودم ّ

حرقػػه ولحػػن ل م ػػى الههللاي ػة للخلػػق زرمقػػين ..خالػػهلل بػػن الوليػػهلل كػػاف إيػػه؟ وعمػػروبن
هػ حرؽ المصػػح رب ػػا يههلليػػه زو يُ ّ
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك

( صفحت  9مه ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

القاص كػاف إيػه؟ وزبػو ػ ياف كػاف إيػه؟ وعكرمػة بػن زبػ رهػ كػاف إيػه؟ وب ػوا مػن ق ّػواد اإل ػبلـ رب ػا يهػهللي كػ عبػاده
ياربم رب ا يههللي هؤالل المالمين زو ي خلهمم ذل الرر الل قاؿ زحرؽ المصػح قػالوا لػه إلػ قريػ المصػح
قػػاؿ لهػػم مػاقرزتوش وال زعػػرؼ ع ػه حارػػةم زمػػاؿ إلػ ليػػه عػػايت تحرقػه؟ هػػو خػػاي ي ػراه زصػ ًػبلم هػػو يخػػاؼ إلػػه ي ػػراه
يخاؼ ي حه "ال تَسمقوا لِه َلا الْ ُػر ِ
آف َوالْ َ ْػوا فِي ِػه لَ َقل ُك ْػم تَػ ْلِبُػو َف "فصػل  ٕٙزققػهللوا شوشػوا عليػه ب ػى َوالْ َ ْػوا دي مػن
َُْ َ
ْ
اإلل ال عايتين ل وة عػايتين مايب ػاش قػهللاـ ال ػاس بػهللي زص ًػبل إلهػم يخ ػاروا ك ػاب رب ػا ػبحاله وتقػالى مقركػة خقيػرة يػا
رماعة مقركة ال رآف علشاف كهلله اإلخوة اللػ عملػ "فػري ال ػرآف" ػوال األخ اللػ عملػه مػن زوؿ زمريكػا زوإخوال ػا
فػ تبليػػا اإل ػػبلـ اللػ تب ػػوه رػتاهم اهلل خيػػرم زعلػػى ك ػػب ب خلػ ال ػػاس تسػػلم فػ القػالم دلوقػ هػ لسػػخة ال ػػري
ال رآل يق ال رآف المجال لسخة ال رآف الم ررم إل تبق هاله.
بن ممكن عشرين ف ِ
المية مػن اللػ بي رؤوهػا يسػلَموا يق ػ مػن كػ خمسػة واحػهلل يسػلم زو زك ػرم كمػاف لسػبة رهيبػة
لسبة عميمة كبلـ اهلل بحاله وتقالى وقوة كبلـ اهلل بحاله وتقالى علشػاف كػهلله يػا إخػوال عػايتين لقمػ هػله الحملػة

بن عايتين لقملها واح ا مؤم ين بيها واح ا عارفين اح ا ب قم إيه واح ا مؤم ين المشػههلل الرهيػب اللػ يقرفػ ال ػرآف
ده رعػػبهم زد إيػه وإف اح ػػا لشػػرلا لل ػػرآف ولشػرلا ل ح ػػيظ ال ػػرآفم وتبرعػ إلِػ تكػػول ُمهللر ػػة مػػن مهللر ػػات القري ػػة
ال ورالية اتقلم م ِ
وتبرعػ إلػ تح مػ إلػ تح مػ والدؾم وتبرعػ إلػ ت ػ ه دارم وتبرعػ إلػ تك ُػ مح ػظ زو
تك ُ فص من فصوؿ القري ة ال ورالية وتبرع بشػ ة فػ القمػارة ب اع ػ م وتبرعػ بح ػة زرض ي ب ػى فيهػا دار كبيػرة
ل ح يظ ال رآفم وتبرع ب مواؿم ِ
وتبرع بهللهب.
ّ

علشاف تقرفوا يا رماعة خقورة الل اح ا ب قمله ف حرؽ قلوب الك ػارم وفػ لشػر ديػن اهلل ػبحاله وتقػالىم علشػاف
تقرفوا خقورته ره لل ب عليه الصبلة والسبلـ مجموعة من ال با " َرع" " َد َكواف" "عُصػية" مجموعػة كبيػرة مػن ال با ػ

كهلله "ب

ليب" مجموعة كبيرة كهلله من بقوف ب ػ

ػليب ورػم لل بػ عليػه الصػبلة والسػبلـ إيػه ده الكػبلـ ده؟ كػاف

بقهلل رػتوة زحػهلل بقػهلل رػتوة زحػهلل يق ػ إيػه؟ يق ػ المسػلمين لسػه خػاررين مػن إيػه؟ يق ػ حارػة ب ػى ريػر بػهللر يق ػ ريػر
لصػر بػهللر ورػم عػايتين إيػه؟ عػايتين لسػلم يػا ر ػػوؿ اهلل كلكػم كػهلله مػػرة واحػهللة؟ ده إيػه ال ػ ه المبػين ده طيػب عػايتين
م إيه؟ ابق مقالا ررا ًال يقلمولا ال رآف ا مقوا يا رماعة ماقػالوش يػا ر ػوؿ اهلل ابقػ مقالػا ررػاؿ يحػاربوف الك ػار
الل حوالي ا أل ..مش عاوزين دوؿ زماؿ عاوزين إيه؟ عاوزين رراالً يقلمول ا ال رآف.
لشر ال رآف رهاد

ال ػػاس دي مػين ال ػػاس دي يػػا رماعػػة دوؿ ك ػػار وزرادوا إلهػػم يكيػػهللوا ال بػ عليػه الصػػبلة والسػػبلـ فراحػػوا عملػػوا إلهػػم
مسلمين وتواط ت هله ال با على مابي ها من خبلفات وعلى مػا بي هػا مػن مصػا ب ولكػن ع ػهلل حػرب ال ػرآف توحػهللوا
راحو يخهللعوا المسلمين قالوا ابق و مقالا الل ي هللروا يقلموا ال ػرآفم اللػ حػافمين المصػح م اللػ ع ػهللهم علػم فػ
كػػبلـ اهلل ..لي ػه؟ اشػػمق ى دوؿ؟ خػػهللوا ػػبقين واحػػهلل وع ػػهلل مكػػاف ا ػػمه بئرمقولػػة ال ض ػ علػػيهم ال با ػ وق لػػوهم
السبقينم ق لوا السبقين واحهلل ق لوهم ليه يا رماعػة ليػه؟ همػا لمػا زرادوا يضػربوا اإل ػبلـ فػ م ػ عملػوا إيػه؟ عػايتين
الل ػ ي ػهللروا ي شػػروا ال ػػرآف لي ػه؟ ألف دوؿ همػػا الل ػ ي ػػهللروا ي شػػروا اإل ػػبلـ دوؿ همػػا الل ػ ي ػهللروا ي يػػروا زي حػػهللم
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مصقب بن عمير ف ه المهللي ة بهلليه؟ بييات من ال رآف يا رماعة آيات من ال رآف قلب بيها المهللي ة الم ػورةم آيػات مػن
ك اب اهلل بحاله وتقالى.
وح ّػاظ لك ػاب اهللم زلػا
سموا ال ّرال أللهم كالوا علمال ف ال ػرآفم ُ
يب ى حادثة بئر مقولة الل ق فيها بقين كالوا بيُ َ

عايت زقوؿ ل إف فكػر زعػهللال اهلل لمػا زرادوا إلهػم يقملػوا مكيػهللة يػهللمروا بيهػا اإل ػبلـ ومػا كػاف لهػم هػلا طلبػوا علمػال

ال رآف زلا عاوز زقوؿ ل إف لشر ال رآف ده رهاد حادثة بئر مقولة ب قرف ا إف ال اس دي فاهمػة قوت ػا قػهلل إيػه؟ وال ػاس
دي عارفة " "ال تَسمقوا لِه َلا الْ ُػر ِ
آف َوالْ َ ْػوا فِي ِػه لَ َقل ُك ْػم تَػ ْلِبُػو َف "فصػل  ٕٙليػه "لَ َقل ُك ْػم تَػ ْلِبُػو َف" بػال رآف فػ إيػهلليهمم
َُْ َ
ْ
لم ل صر عليهم ماداـ ال رآف ف زيهللي المسلمينم فلم ل صر عليهم ده كبلمهم مش كبلم ا هما ب ػوا فػاهمين كػوين
ر ًهللا خقورة ال رآف ف حيات ا ال رآف كاف بيمث ك حارة للصحابة.
اهلل بحاله وتقالى تك

بح ظ ال رآف

اوعى ..اوع تخاف على ال رآف خاف على ل س اح ا مش خاي ين على ك اب رب ا يا رماعة "إِلػا لَ ْح ُػن لَػتلَْػا ٱلػل ْك َر
َوإِلا لَهۥُ لَ َحػِٰ مُو َف "الحجر ٜ :شػوؼ "إِلػا" دي وضػمير القممػة ورمػ القممػة وال وكيػهلل إف لحػن رمػ ال قمػيم لتل ػا لػه
الػػلكر َوإِلػػا لَػػهۥُ لَ َحػ ػِٰ مُو َف " َوإِلػػا لَػػهۥُ لَ َحػ ػِٰ مُو َف " رب ػػا بي ك ػ بح ػػظ ال ػػرآف زمػػاؿ الك ػػب ب ػاع هم الل ػ اتحرف ػ لمػػا
ا ح موا من ك اب اهلل وكالوا عليه شههللال رب ا قاؿ على ال وراة اإللجيػ لمػا ا ػ ح موا يق ػ رب ػا ا ػ ِمن ال سيسػين
والرهبػػاف واألحبػػار ب ػػوع ال صػػارى واليهػػود علػػى ح ػػظ هػػلا الكػػبلـ فلمػػا هػػم ا ػ ح موا خػػالوا األمالػػة وضػػيقوها إلمػػا
خبلش بشر الل يح مهم رب ا هو الل تك
ال رآف ده رب ا ما ّ

بح مه بحاله وتقالى.

لما ب قرز ف اإلعجاز القهللدي ف ال رآف ي وؿ ل مػش عػارؼ عػهللد مػرات الج ػة قػهلل إيػه؟ وعػهللد مػرات ال ػار قػهلل إيػه؟
عهللد مرات المبل كة قهلل إية؟ وعهللد مرات الشياطين قهلل إيه؟ لما حسبوا الحروؼ ب اعة ك

ورة وعهللد حروؼ الكػبلـ

مله ومبهر وزلواع ك ير رػ ًهللا مػن زعػهللاد اإلعجػاز القػهللديم عػارفين يػا إخػوال كثيػر مػن ك ػاب اإلعجػاز القػهللدي عػايت

يب ػرهن علػػى كػػبلـ مشػػهللة ده قيمػػة اإلعجػػاز القػػهللدي مػػش قيمػػة اإلعجػػاز القػػهللدي إل ػه يبػػرهن علػػى زف القػػهللد رقػػم كػػلا

وشوية الكبلـ الل ب راه ف الك ب ب اع اإلعجاز القهللدي أل إل م عارفين قيمة اإلعجاز القهللدي إيه؟
قيمة إلهم يبلقوا حرؼ ال اؼم وحرؼ ال وفم وحرؼ السينم وال ا ب اله هلل

مابي هم وبين ك

ػور ال ػرآف وعػهللد

مرات ورود الكلمة دي على مهللد ال ػرآف وعػهللد ورود الكلمػة المقاكسػة وقػهلل إيػه الػهللليا وقػهلل إيػة اآلخػرة عػارفين ال يمػة
الح ي ية ف الموضوع دا إيه ال يمة الخقيػرة ب اعػة الموضػوع ده هػو إلػه ي ػوؿ لػ المبل كػة قػهلل الشػياطين والػهللليا قػهلل
تمام ػا يق ػ ال يمػػة األ ا ػػية إف الك ػػاب ده م ػافيش حػػرؼ
اآلخػػرة حارػػات كػػهلله زلػػا مػػش فاكرهػػا علػػى ور ػه ال صػػي
ً

اتحػػرؼ فيػهم مػافيش حػػرؼ ل ػػك م ػهم دلوقػ ر ػػم المصػػح ل سػه طػػال زبحػػاث فػ ر ػػم المصػػح ي ػػوه ع لػ

تبلق ػ ل ػػن الكلمػػة اتك ب ػ مػػرة بالصػػاد ومػػرة بالسػػين وه ػ ل ػػن الكلمػػة ول ػػن ال قػػق يجي ػب ل ػ الموض ػ ده
والموض دهم ويجيب ل الشك ده صاد يق الصاد المك وبة فوقها زي صاد خ ي ة كػهللهم يجيػب لػ الموضػ ده
تُ ار إف ع ل ي وه من اإلعجاز دهم ح ى يا رماعة ده كبلـ اهلل والل ح مه رب ا بحاله وتقالى.
مش اح ا الل ب ح ظ ال رآف ..ال رآف الل بيح م ام ال رآف الل بيح ظ هله األمةم ال رآف الل بيح م ػا يػا إخػوال
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك
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ف ػ اهلل علشػػاف كػػهلله م ػافيش ك ػػاب علػػى ور ػه األرض ُح ػػظ زي مػػا ال ػػرآف ُح ػػظم م ػافيش ك ػػاب علػػى ور ػه األرض

اتحارب الحرب الل ال رآف اتحاربهام لو زي ك اب اتحارب الحرب الل ال رآف اتحاربها كاف ات سػى مػن الػهللليا كلهػا
كاف زماله راح من الهللليا كلها.
الك الزـ يشارؾ
زلػػا مػػش عػػاوز زطػػوؿ علػػيكم إلف األفكػػار الل ػ مورػػودة ك يػػر وزلػػا مػػش عػػاوز الموضػػوع يب ػى طوي ػ زلػػا عػػاوز الػػهللرس
ال هارده يب ى عملػ وعػايت للحػق لشػارؾ إف شػال اهلل وال لي ولػات اللػ ه قولهػا لكػم علشػاف لشػارؾ فػ المشػروع ده
ب ضػ وم ػػة اهلل ققػػهلللا يمكػػن م ػ زكبػػر لػػاس ف ػ مصػػر القري ػػة ال وراليػػة ب ضػ وم ػػة اهلل فػاتحين اتح ػػظ علػػى إي ػهللهم
زلوؼ مؤل ة من ح مة ال رآف من األط اؿ الص يرةم ومجهودات باهرة وعشرات الهللوروس وصلوا إلهم ي هللروا يوصػلوا
القري ة ال ورالية ف الحرـ المك ب ض اهلل دلوق .
يا رماعة الزـ ل وحهلل على هػلا القمػ م الزـ الكػ ي وحػهللم اللػ عػارؼ هػله القري ػة واح رفهػا هيػهللرب ب ػى اللػ مػش

عارؼ وهيبهللز والكبلـ ده إف شال اهلل من خبلؿ رهات ر مية ومؤ سػات ر ػمية بػهللذف اهلل ػبحاله وتقػالى ػوال قبػ
مػا زقػوؿ لكػػم إف شػال اهلل هػػله االرقػػاـ زلػا عػػاوز زذكػركم بثػػواب ال ح ػيظم لل ػػرآف ثػػواب إف اح ػا ل شػػر ح ػػظ ال ػػرآفم
ثواب إل ت هللفق من ذهبػ ومػن فلو ػ وح ػة زرض مػن ع ػهللؾ توق هػام مػا مػن ررػ مػن زصػحاب ر ػوؿ اهلل صػلى
ػثبلم رػػاب
اهلل عليػه و ػػلم كػػاف ع ػػهلله م ػهللرة إال زوقػ م يق ػ رػػاب شػ ة مػػن ملكػه وقػػاؿ دي لػػهللور تح ػػيظ ال ػػرآف مػ ً

ػثبلم يق ػ توق ػ ل ح ػػيظ ال ػػرآف دي صػػهللقات راريػػة ك ػ ط ػ هيػػردد
زرض وقػػاؿ دي وق ػ لػػهللور تح ػػيظ ال ػػرآف مػ ً

والمهللر ة تقلمه له بقشر حس ات ك حرؼ ف ميتال يالل اتبرع م يالل ب ي دار قرآف..
حرؼ ُ

يػالل ب يػ دار تح ػػيظم يػالل ب ي ػػى دار للقري ػػة ال وراليػػةم زودور البيػػافم زو دار تح ػػيظ ال ػػرآف زي مكػػاف يػػا رماعػػة
ك حرؼ ات رز ف المكاف ده بقشػر حسػ ات فػ ميتالػ فػ ميتالػ والق ػ اللػ بيػ قلم هي ضػ طػوؿ حياتػه يػردد
اآليات دي طوؿ حياته ف الصبلة وف ك مكاف الل اتقلمهػا فػ الحضػالة دي وهػو صػ ير فػ ميػتاف حسػ ات فػ
ميتال حس ات رارية ب ض اهللم وح ظ ال رآف بيؤدي ال رآف هو الل بيح م ا مش اح ا الل ب ح مه يا رماعة.
الواحهلل زوؿ ما اب هللى يح ظ قػرآف رب ػا هػهللال وال تمػ م زلػا مػش عػارؼ اإليمػاف اللػ رػه ده ازاي بقػهلل ػ ين دلوقػ
ب فسرها إف لما الواحهلل ح ظ كبلـ رب ا رب ػا ح مػه مػن الشػياطين ومػن األهػوالم رب ػا هيح مػ لػو شػارك فػ تح ػيظ
ك اب ػهم ورب ػا هيح ِم ػ لػػو ش ػارك ف ػ تح ػػيظ ك اب ػهم ولص ػرت تح ػػيظ ك اب ػه بك ػ مػػا تس ػ قيق م يػػا رماعػػة ح ػػى
المهللر ات الل بيشاركوا ف القري ة ال ورالية ب قوؿ لهم إل م ب شاركوا فػ تربيػة والد ال ػاس ورب ػا هيربػ والدكػم بػهللذف
اهللم يالل ب شاركوا ف تح يمات إل م ب شاركوا ف تربية األمة ورب ا هيرب والدكم إف شال اهلل.
يارماعة اح ا عاوزين لجاهػهلل ب ػى دلوقػ م اح ػا مقالػا مشػروع عملػ وزي ماقلػ لكػم ال ػاس شػارك بكػ إمك ياتهػا
زكبػػر دار طباعػػة فػ رمهوريػػة مصػػر القربيػػة يق ػ اللػ ب قبػ ح ػػى ل ػػاس فػ زمريكػػا ب ػػوؿ اح ػػا ه ػػولى هػػله الحملػػة
رمقيات من السقودية ومن دب ومن الكوي ..
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك
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ويق ػ الموضػػوع زي مابػ قوؿ لػ وصػ ألمريكػػا الج وبيػػة بػهللذف اهلل ػػبحاله وتقػػالى ل يػ يق ػ دولػػة زصػ ًػبل مػػن زكبػػر
الهللوؿ ف القالم كماف ف مصر من ي ال لكػ المحافمػات للصػقيهلل اللػ اتبػرع بشػ ة واللػ اتبػرع بح ػة زرض واللػ

اتبرعػ ب سػػها إف هػ ت ػػهللرب وب ضػ وبم ػػة اهلل آخػػر فػ ه يق ػ احػػهللي الجمقيػػات الخيريػػة امبػػارح اتبرعػ بمكػػاف
المهللر ػػات كمػػاف مػػن زرػ إف رب ػػا
يق ػ يب ػى فػ ال ػػاهرة لهػػله القري ػػة ال وراليػػة بػهللذف اهلل ػػبحاله وتقػػالى يػُػهللرب فيػػه ُ
بحاله وتقالى ي ه بهله القري ة ح ظ ك اب رب ام ح ظ كبلـ رب ام لشر كبلـ رب ا..
الك الزـ يشارؾ مك ر ين رمهورية إ بلم م وك وزيرم وك دك ورم وك تاررم وكػ ررػ زعمػاؿم وكػ األمػةم ده
ال رآف يا رماعة ال رآف الل مافيش عليه اخ بلؼ وتح يظ زط ال ا كبلـ رب ا بحاله وتقالى ذل الثواب المهػوؿ فػ
ميتاف ك إلساف هيشارؾ فيه ك اية عليكم حهلليث ر وؿ اهلل صلى اهلل عليه و لم لما قاؿ للصػحابة "زيكػم يحػب زف
ي هللو ك يوـ إلى بقحاف زو إلى الق يق فيػ ت م ػه ب ػاق ين كومػاوين م فػ ريػر إثػم وال ققػ رحػم ؟" مكػاف بي ربػى فيهػا
اإلبػ ال ػوي زوي يق ػ فيػ ت ب ػاق ين قػويين يق ػ لػػاق ين اللػ همػػا السػ اف ب ػاعهم كبيػر زوي كػػهلله حارػػة راليػػة رػ ًهللا..

"ف ل ا  :يا ر وؿ اهلل ! لحب ذل قاؿ :زفبل ي هللو زحػهللكم إلػى المسػجهلل فػيقلم زو ي ػرز آي ػين مػن ك ػاب اهلل عػت ورػ
خير له من لاق ين  .وثبلث خير له من ثبلث  .وزرب خير له من زرب ومن زعهللادهن من اإلب " صحيه مسلم
اهلل زكبػػر ..إلف ي ػػهللو زحػػهللكم إلػ بيػ مػػن بيػػوت اهلل في ػرز ثػػبلث آيػػات خيػ ٌػر لػػه مػػن تػػبلت عربيػػات بػ إـ فػ

ػػبقةم

ف ػرز خمػػن آيػػات مػػن ك ػػاب اهلل خيػ ٌػر لهػػا مػػن خمػػن عربيػػات مر ػػيهللين ػ ٔٛم في ػرز خمػػن آيػػات مػػن ك ػػاب اهلل
خير له من خمن عربيات رول زو خمن عربيات..
ٌ

يا إخوال تخيلوا لما األط اؿ والكبػار ي ػرؤا بسػبب ا ال ػرآف هي شػر ح ػظ ال ػرآف فػ الػهللليا كلهػا بسػبب ام يػا تػرى م ػاـ

ال رآف ع هللؾ إيه؟ يا تػري م ػاـ ال ػرآف ع ػهللؾ إيػه؟ يػا تػري كػ واحػهلل م ػا هي صػر ال ػرآف بيػه يػا تػرى دورؾ هيب ػ إيػه؟
الزـ يب ػى كػ واحػػهلل م ػا يب ػى ليػػه دورم والزـ كػ واحػػهلل م ػػا ي ػػوؿ يػارب زلػػا ماشػ ش المصػح بي حػػرؽ و ػػك يػػا
رب زلا ماش ش هلا..
صق على علَم دولة تاليػة ..قامػ حػرب بػين الػهللول ين م هلل ػات رمػوز
يا رماعة ده مرة حرب قام بسبب إف واحهلل بَ َ

رمتلػػا م هلل ػات ا ُح ُرمات ػػا ال ػػرآف المصػػح يُحػ َػرؽ زمػػاـ األمػػة فػ الكػػاميرات وت ػػتؿ علػى ال ػ واح ػػا ػػاك ين؟ الزـ رد
الزـ رد ده فاطمة ب

الخقاب ..عمر بن الخقاب فػ روايػة وإف كػاف فػ

ػ هللها م ػاؿ لمػا دخػ عليهػا شػج را ػها

شج را ها بقه ف حلها دمارها يق عايته تاخهلل لها كلا ررزة رض اهلل ع ها رػه يمسػ الػورؽ ب ػاع المصػح وهػ
مسكاه قال لػه زلػ كػافر لجػن واهلل التُمسػكه ح ػى ت سػ  ..قػوـ ا ػ حم األوؿ وت ػوؿ الشػهادتين وز ػيبَ تلمسػه
ليػػه؟ عارفػة يق ػ إيػػه ُمصػػح م ورا ػػها م وحػة مػػش خاي ػة إف هػػو ي قػ لِػ رقب ػ ؟ مػػش خاي ػة إف هػػو يجيػب لػ
شجة تالية ف را
حملة اقرز وار ِتق

المقمم.
؟ ده كبلـ رب ا كبلـ رب ا ماحهللش كافر يلمسهم كبلـ رب ا كبلـ رب ا القميم كبلـ رب ا ُ

الحملة ب اع ا الشقار ب اع ا زو اللي

ب اعها "اقرز وارت ِػق" اقػرز وارتػق اقػرز كػ مػا ه ػرز كػ مػا األمػة ه رت ػ واإليمػاف

ف ال لب هيرت م ودررات ف ال ردوس ه رت
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك

فيها " اقرز وارتق ورت كما ك

ترتػ فػ الػهللليا م فػهللف م تل ػ ع ػهلل
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آخر آية ت رز بها" صححه األلبال كلما ه رز ال رآف زك ر ك ما ه قل زك ر ف ال ردوس وكػ مػا ه ب ػ

ػبب إف

ال رآف يُ رز زك رم ك ما ه قلقػ زك ػر المجاهػهللات مهللر ػات القري ػة ال وراليػةم والمجاهػهللين ُمػهللرب القري ػة ال وراليػة
ولور البيافم والمجاههللين بالماؿ الل بي وه على م ح مات ال رآف.
الث ر ده خقير والمشروعات ب اع ه ك ير ولكن زوؿ مشروع ه بػهللز بيػه بػهللذف اهلل ػبحاله وتقػال فػ الحملػة اللػ اح ػا
المصػح وحػرؽ ل لػوبهم
المصح م حملة لُصرة ك اب اهلل ً
بهللزلاها حملة لُصرة ال رآف ً
ردا على حػرؽ ُ
ردا على حرؽ ُ
بهللذف اهلل الرد ب اعها بهللذف اهلل المرحلة األولى من المشروع ب اعها الل هو لشر تح يمات ال رآف ودور ال ح يظ ولػور
البياف والقري ة ال ورالية ..يق واحهلل بن من الل زلا زعرفهم فيه ح ػظ علػى إيػهلله تػبلت آالؼ ط ػ ال ػرآف وبػيح ظ
على إيهلله دلوق خمن آالؼ ط

ال رآف ب ض اهلل ف ه ف قري هم بن خمسػة وزربقػين دار لل ح ػيظ ريػر فػ كػ

مكاف عشاف مايجيش واحهلل ي وؿ ده ع هلللا ف ال رية ب اع ا دار وإيه يق دار اح ا عػايتين كػ األط ػاؿ عػايتين زلػ
دار ف ك قريةم عايتين زل دار ف ك مهللي ةم عايتين كػ األط ػاؿ تح ػظ ال ػرآف وكػ الكبػار إلف الػهللار دي ب ب ػ
بال هار لؤلط اؿ وبقهلل القصر تبلت زياـ ف األ بوع لل سال وتبلت زياـ للرراؿ فب ب

تح يظ للكبار كلهمم عايتين يػا

رماعة ل شر تح يظ ال رآف بهللذف اهلل.
لهللال لك مسلم
لػػهللال للجمي ػ لػػهللال لك ػ صػػاحب مهللر ػػة خاصػػة دخ ػ طري ػػة لػػور البيػػاف ف ػ المهللر ػػة ب اع ػ م لػػهللال لك ػ صػػاحب
مهللر ة خاصة زود حصك تح يظ ال رآف ف المهللر ة ب اع م لهللال لك مهللرس ومهللر ة حسسػوا األط ػاؿ إف حصػة
تح يظ ال رآف زهم حصة ماتس هي وش بيهػام لػهللال لكػ ولػ زمػر إب ػه فػ مهللر ػة خاصػة زو فػ مهللر ػة عامػة ح ػى فػ
ار ماع ول األمر وزوليال األمور قوؿ لهم الزـ لركت علػى ح ػظ ال ػرآفم الزـ ل صػر ك ػاب رب ػام لػهللال لكػ واحػهلل مقػاه
ماؿ اتبرع بمال م زموالكم ال رق اهلل لكم قياما واح ا ه هللر ازاي إف الهللعوة ت وـ قياما يق عمود ف ػري قيامػ
ده عمودؾ ال ري ده بهللذف اهلل يق لو الماؿ إتشاؿ من الهللعوة الهللعوة من رير عمود ف ري.
الزـ ت برعػػوا بػ موالكم لهػػله الجمقيػػات الر ػػمية "رمقيػػة ال ػػور" و"مؤ سػػة القػػهللؿ" يق ػ ب ضػ اهلل رمقيػػات ك يػػر ده
كػػلا رمقيػػة ب ضػ اهلل كلهػػا رمقيػػات ر ػػمية وموف ػػة ب ضػ وبم ػػة اهلل ػػبحاله وتقػػالى ورمقيػػات مػػن ه ػػا ورمقيػػات
كلها ف تح يظ ال رآف تح يظ كبلـ رب ػا ػبحاله وتقػالى بػن لشػر ح ػظ ال ػرآف وهػو رب ػا يح ػظ األمػة كلهػا بػال رآف
الل اب ه هيح ظ ال رآف رب ػا هيح ملػه اب ػه هػيح ظ البيػ كلػه هي شػر تح ػيظ ال ػرآف بي شػر ح ػظ اهلل لؤلمػة فػ كػ
مكاف الق

الل حافظ ال رآف وهو ص ير مش هيقل زال م مش هيقلػ ب ػاع مخػهللراتم مػش هيقلػ بلقجػ م مػش

هيقل ولو عصى شوية هيرر وي وب إلف الخير زرع رواه.
إح ػػا يػػا رماعػػة ب قم ػ مشػػروع لح ػػظ األمػػة مػػن الشػػهواتم لح ػػظ األمػػة مػػن الشػػبهاتم وح ػػظ األمػػة مػػن الشػػياطين
ياقهرة قلب إبلين وكػ إبلػين ر ػ زو إلسػ لمػا ل شػر ك ػاب رب ػا ػبحاله وتقػالىم األرقػاـ اللػ ه صػ عليهػا بػهللذف
اهلل ك واحهلل ي ص اللػ هي ػهللر يك ػ ُمح ػظ بثبلثما ػة وخمسػين ر يػه فػ الشػهر يػهللف ثبلثما ػة وخمسػين ر يػه فػ
حملت اقرأ وارتق ( )1مه سلسلت افتح لي قلبك
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الشهر الل ي هللر يك

فص كام فص يق عشرين تبلتين ط

زو عشرين تبلتين ط لػة تخيػ ب ػى بي ق ػب علػيهم

مثبل ه خي ك الة فص عشاف يجيػب الػهللك ب اع ػه فػ األوؿ بػن حػوال خمسػما ة ر يػه وبقػهلل
مثبل إيه كاـ مهللرس ً
ً
كهلله يهللفقله حوال خمسما ة ر يه ك شهر يب
الل ي هللر يك

دار زلا هاتك

بيك

فص ل ح يظ ك اب رب ا..

بمصاري دار ه ريب دككها ه دف مرتبها الشهري ..ال زلا ب ػى ه ريػب لكػم شػ ة

من ع هللي كاملة وخهللوها وتقالوا اعملوا فيها الل إل وا عايتي ه ..ال زلػا ماع ػهلليش كػهلله بػن زلػا ه ريػب لكػم مهللر ػات
ك ير ب ات ك ير عشاف ي هللربوا علػى القري ػة ال وراليػة ولب ػى ب ػوع مهللر ػات القري ػة ال وراليػة فػ الػببلد ب اع ػا ..ال زلػا
ما اعرفش ب ى حارة بن زلا هار دربول وابق ول ألقرب طري ة لورالية لبي زعم فيها ..وزلا ع ػهللي ح ػة زرض زلػا
ه شارؾ باألرض ب اع و وال زلا الل ه ب زو حهلل ييج يب يل ..
وزلا ع هللي مسجهلل زلا عػايت زدخػ القري ػة ال وراليػة فػ المسػجهلل ده وزعمػ ال شػاط ده يق ػ حػهلل ييجػ يػهللرب ا ولقمػ
هله القري ة وزلا ع هلليم وزلا ع هلليم وزلا ع هللي ..وزلا هاشارؾ ب س ..
وزلا رار زر ب مسلم ز لم ومػا اعػرفش زقػرز عربػ زص ًػبل عػايت زتقلػم قػرالة ال ػرآفم و ّدي ػا لػاس فػ الصػين ب ضػ

اهلل وراح لاس من فرلسا من ك ح ة واتقلموا قرالة ال رآف ومػ هم اللػ خػ م ب ضػ اهلل ػبحاله وتقػالىم زي حػهلل عػايت

بي قلم قرالة ال رآفم زي حهلل عايت ي هللرب على القري ة ال وراليػةم زي حػهلل عػايت ي بػرع بمػاؿم بػ رضم بقمػارةم بػ ي دعػم
إف كػػاف ب ػ توصػػي ال كػػرة ألي مكػػاف زي بلػػهلل فػ القػػالم فػ القػػالم خػػارج مصػػر عػػايت ت شػػر طري ػػة لػػور البيػػاف فيهػػا
مس قهللين ال اس تسافر لحهلل ع هللهم ولكن يق إيه يب ى عليهم تحم هله ال ة ل ة الس ر ل اية ع هللهم واإلقامة
عن طري ة لور البياف يق بهللذف اهلل لحاوؿ ل شر القري ة ف الهللليا كلها بهللذف اهلل بحاله وتقالى..
األرقاـ الل ه ص عليها الل عايت ي برع ويشارؾ بمصر ركتوا مقايا يا رماعة زلا ه قوؿ لكم تػبلت زرقػاـ كلهػم شػبه
بقا خالك ب ض اهلل ٕ ٕٜٜٜٓٔٔٙٙطيب الػرقم ال ػال ببسػاطة بػن تػبلت تم يػات ٕ ٕٓٔٔٙٛٛٛٙالػرقم
ال الػ ٕ ٕٓٔٔٙٚٚٚٙحارػػة فػ رايػػة البسػػاطة بػهللذف اهلل ورقػػم الحسػاب إف شػػال اهلل خػػاص ب ح ػػيظ ال ػػرآف رقػػم
الحساب ده مخصوص ل ح يظ ال رآف مخصوص بن ال يخػ ل بػ ي شػ ل مػ تح ػيظ ال ػرآف فيػه بػهللذف اهلل ػبحاله
وتقالىم هله األرقاـ ل ص ولجود الزـ يب ى لي دور والزـ يب ى لي ِ دور.
ػػيهلللا زبػػو بكػػر الصػػهلليق الل ػ حػػارب الػػردةم الل ػ حػػارب المرتػػهللين المػػؤرخين يػػا رماعػػة علمػػال اإل ػػبلـ لمػػا يػػلكروا
فضػػا له مايػػلكروش حػػرب الػػردة األوؿم مايػػلكروش ِ
الميػػة وعشػػرة ربه ػة الل ػ حػػارب عليهػػا المرتػػهللين ف ػ األوؿ زمػػاؿ
يػػلكروا إي ػه؟ ي ػوؿ ل ػ رمػ ال ػػرآف ي ػوؿ ل ػ إف هػػو اللػ رم ػ ال ػػرآف يق ػ إي ػه؟ يػػا رماعػػة يق ػ ث ػواب إف اح ػػا
لشارؾ ف تح يظ ك اب رب ا ولشػر ك ػاب رب ػا وفهػم ك ػاب رب ػا يػا رماعػة " إف هلل زهلػين مػن ال ػاس قػالوا  :مػن هػم يػا
ر وؿ اهلل ؟ قاؿ زه ال رآف هم زه اهلل وخاص ه " صححه األلبال
اهلل زكبر رب ا يجقل ا من زه ال رآف ه ب ى من زه ال رآف بهلليػه؟ ه ضػح بهلليػه علشػاف تب ػى مػن زهػ ال ػرآف؟ ه صػر
دين رب ا بهلليه؟ ه ب ى ر هللي مػن ر ػود رب ػا فػ هػله الحملػة بهلليػه؟ ه ب ػى ر هلليػة مػن ر ػود رب ػا فػ لصػرة ال ػرآف بهلليػه؟
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كػ واحػػهلل في ػػا الزـ يكػػوف لػػه دور ح ػػى لػػو ر ػػين رمهوريػػة يقمػ مػػؤتمرات يػػهللعم مػػن زمػػواؿ الهللولػػة ف ػ هػػله الػػهللور
ال رآلية وال ح يمات ال رآلية.
عايتين يا رماعػة كل ػا لشػ

وكل ػا ل واصػ وكل ػا مال ػامشم مشػروع عملػ وب ضػ وم ػة اهلل ال ػاس رػاهتة إلهػا تػهللعم

كػ حارػػة مػػا عليػ إ ّال ال بػػرع بمالػ وهمػػا ياخػػهللوه ويػػودوه يػػا إمػػا ال بػػرع ب سػ وهمػػا هيػهللربوؾ ويشػ لوؾم يػػا إمػػا
ال برع ب رض زوبي وهما هيقرفوؾ تجهته ازاى؟ ويػهللربوا ال ػاس اللػ إلػ ه جيػبهم يػا إمػا إلػ حػهلل هييجػ مػن دولػة
زر بية علشاف ي قلم يقرؼ ي رز ال رآف بالقرب م زو حهلل ف دولة تالية عايت حهلل يقرؼ ي رز ال ػرآف بػالقرب م كػ البػهللا
م احة وك ده تم ب ض اهلل بحاله وتقالى وب ض م ة اهلل رب ا يجتيهم ك خير ال ا مين على ح ظ ك ػاب رب ػا وعلػى
تح يظ ك اب رب ا الل هيح ظ ك اب رب ام وهيح ظ ك ػاب رب ػام وهي شػر تح ػيظ ك ػاب رب ػا ..رب ػا هيح مػه وهػيح ظ
األمة بهلا الجههلل ل اية لما ك واحهللة م كم تح ػظ والدهػا ولػو الجػتل الثبلثػين وت ضػ ل ايػة لمػا يكبػروا وترارقػه لهػم
عشاف يب ى مقاهم رتل من ك اب رب ا مقاهم طوؿ حياتهم بهللذف اهلل بحاله وتقالى.
رب ػػا يثبػ كم يػػا إخػػوال م رب ػػا يح مكػػمم ورب ػػا يح م ػػا بح مػهم ورب ػػا يرزق ػػا ح ػػظ ك ابػه فػ صػػهللورلام ورب ػػا ي شػػر ح ػػظ
ال رآف ف األمة كلهام ورب ا ي صر اإل بلـم ورب ا ي م من المالمينم ورب ا يس خهللم ا ل شػر ال ػرآف فػ القػالم كلػه ألف
لسػه فيػػه مراحػ لهػػله المشػػاري إف شػػال اهلل لمػػا لسػ مر مػ بقػػا لسػه فيػػه مشػػاري إف شػػال اهلل رميلػػة ورا قػػة ب ضػ
وم ػة اهلل ػبحاله وتقػػالى فػ لشػػر ال ػرآف فػ القػالم كلػه ..ألفري يػػا ول يػر المسػػلمين وكػ مكػػاف إف شػال اهلل بػهللذف اهلل
بقهلل هلا إف شال اهلل بهللذف اهلل ولسه مشروع المليػوف حػافظ لك ػاب اهلل إف شػال اهلل ه قمػ لػه برضػه يق ػ ه قػرؼ كػ
واحهلل زقرب مح ظ زو مح مة ليه حسب رر زو امرزةمكبيرم ط

بحيث الل مش عاوز ح ى ي تؿ المسػجهلل يح ػظ

ف بي ه بهللذف اهلل بحيث إف ح ظ ك اب رب ا ي شر ف األمة.
دعال الخاتمة
رب ا يجقل ا من زهػ ال ػرآف الػلين هػم زهػ اهلل وخاصػ ه اللهػم ارقل ػا مػن خػ ّهللاـ ك ابػ القتيػتم اللهػم ارقل ػا مػن زهػ

ال ػػرآفم اللهػػم ارقل ػػا مػػن زهػ ال ػػرآف الػلين هػػم زهلػ وخاصػ م اللهػػم الصػػر ب ػػا ال ػػرآفم اللهػػم الشػػر ب ػػا اإل ػػبلـ
اللهػػم ا ػ قمل ا وال تس ػ بهللل ام اللهػػم ا ػ خهللم ا وال تس ػ بهللل ام اللهػػم ارقل ػػا مػػن ر ػػهللؾ المخلصػػينم اللهػػم الصػػر ب ػػا
ف األرض..

دي ف األرضم اللهم ا قمل ا ل شر دي
اللهػػم اهػ ِػهلل ريػػر المسػػلمين يػػا زرحػػم ال ػراحمين كمػػا هػػهللي المسػػلمينم اللهػػم ح ػظ الشػػباب ال ػػرآف وح ػظ ال سػػال
ال رآفم وح ظ الرراؿ ال رآفم وح ظ األط اؿ ال رآفم اللهم الصرلا بال رآفم اللهػم زكرم ػا بػال رآف اللهػم افػ ه علي ػا
بػػال رآفم اللهػػم ارزق ػػا قيػػاـ الليػ بػػال رآف يػػارب القػػالمينم اللهػػم ارزق ػػا ح ػػظ ال ػػرآف فػ صػػهللورلا يػػا زرحػػم الػراحمينم
يارب ا خهللم ا ل صرة دي ػ م يػارب زَخػرج الشػه والبخػ مػن قلوب ػا يػاربم يػارب زخلِػك زعمال ػا لػ زخلِػك حيات ػا

ل م زخلِك رهودلا ل م يا رب زعمر حيات ا بقاع ػ ا ػ خهللم ا ل صػرة دي ػ فػ األرضم يػارب يػا زرحػم الػراحمينم
يارب ارحم ا برحم

يا زرحم الراحمين.
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ر اهلل ل ولكم بحال اللهم وبحمهللؾ زشههلل زف ال إله إال زل ز

رؾ وزتوب إليػ وصػلى

اهلل على ال ب محمهلل
تم بحمهلل اهلل
شاههللوا الهللرس لل شر على ال

ف قسم ت ريا الهللروس ت ضلوا ه ا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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