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عايزين أمة محمد ترجع أمة واحدة

مشهههد لههاللم ك يملههن الواحههد ي ههاه ،اللههي يشهوله ك يملههن ي ههاه أبه ًدا يهها جماعههة ،اتفرجههع علهى لههاللم مجموعههة مههن
األسههود كههان لالهه مجموعههة مههن البلههر الوحشههي ماشهالالن مههع بلههرة وحشهالة صه الرة معهها م ،مجموعههة مههن األسههود جمههع

علالهم وأخدت م هم البلرة الص الرة وخالص بدؤوا يفترسو ا ،المشهد ل اية دلوقع عادي ج ًدا وملرر ج ًدا..

الحاجههة ال ريبههة جه ًدا اللههي حصههلع لن البلههر الوحشههي كلههه جههري ..ثههوا ي وللال هها اللههامالرا جايبههة م رههر جمههو ر البههة مههن

البلر الوحشي ،جمع كبالر ج ًدا جايالن ،ووقفوا لي وش األسود وش لهوش حاجهة رريبهة جه ًدا ،هو البلهر مملهن يتوحهد؟
و البلر مملن يعمل كده؟!

واكت ههالن واقفههالن يبصههوا لههبع  ،األسههود واقفههالن م ههت ربالن عمههر م مهها شههالوا بلههر بالعمههل كههده ،عمههر م ،لاألسههد واقه
م ت ي يا تهرى البلهر العمهل ليهه؟ ولجهةة تالجهي بلهرة وحشهالة تهجهم تهجهم علىهي أسهد وت طحهه بلرو هها يطالهر لهي الههوا،
م رر عجالب ج ًدا! يطالر لي الهوا كة ه حتة ريشة ويبعد بعالد..

األسههود أوم مهها شههالع الم رههر ده وشههالع ااص هرار ده جايبال ههها و ههي بترجههع خطههوة ،خطههوة ،خطههوة ،بههو والمشهههد

ي تهي وتهرب وي تردوا البلرة الص الرة بتاعتهم تا ي.
سبحا ك يا رب ،يا جماعة البلر لما اتوحد رلب األسود ،أمام األسود لما تتوحد ،أمام رجالة أمة محمد لمها تتوحهد،
أمهام أمههة الحبالههب لمهها ترجههع تهها ي أمههة واحههدة مههة أمههة ممزقههة ،تعمههل ليههه لههي اللههي لههي العهرال اللههي محتلال ههها ،ولههي
لل طالن اللي محتلال ها.
مذابح تبالن الحلد وال ل اللامن حو الم لمالن
التلرت مذبحة كفر قاسم لي يوم من األيام بعد ما العهدوان الصههالو ي احتهل لل هطالن لهي يهوم مهن األيهام مذبحهة كفهر
قاسم لما استدعوا عمهدة المدي هة ال هاعة خم هة لك ربهع وقهالوا لهه :لالهه حرهر تجهوام ال هاعة خام هة ،قهام لههم ازاي
ده الفالحالن لي الحلهوم وال هاب بهره لهي اللريهة ،الهب ادو هي لرصهة أبل ههم؟ مم هو خهالص بلهل اللهي جهوه واللهي بهره
لح ا تولى أمر م وحاو وا المدي ة من بره ،وكل راجل وكل فل وكل امرأة داخلالن ضربو م بال ار قتلهو م ،قتلهوا 75
راجل و فل وامرأة م هم  75فل وامرأة ،لما عملوا حوار مهع واحهد لسهراياللي بعهد ا ال رامهة بتها اللهي هم عملهوا ده
كا ع 71صاغ71 ،قروش مصرية ررامة على اللايد اللي عمل المذبحة دي ،بالعملوا حوار مع الج دي باللولوا له
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ل ههع يع ههي ل ههع عملههع كههده لالههه؟ قههام لهههم :ألن مههوت أي عربههي مع ههاه حالههاة أي لسههراياللي ،الهب ل ههع ك ههع حاسههو
بإيه؟ حاسو لن أ ا ك ع عطشان وارتويع ،قتلع  71م لم بإيدي ،سبحان اهلل العرالم.
التلرت يوم الشهداء بتا كشمالر لما كان اله دوب واخدين ملان حصهن والم هلمالن واللهالن عهايزين يرجعهوا ملها هم
و لع واحد وقهع صهالة الرههر يهؤذن ،أوم مها اله هدوب سهمعوا األذان ضهربوه بال هار وقتلهوه ،الم هلمالن مارضهوش لن
م يلطعوا األذان ،لع م لم تها ي يلمهل األذان قتلهوه ،لهع واحهد تالهع يلمهل األذان قتلهوه علهى مها كملهوا األذان
كان  22م لم اتلتلوا على ما كلمة ك لله لك اهلل لي اآلخر اتلالع.
يا جماعة سبحان اهلل يا جماعهة لل هطالن يها شهباب لل هطالن ،يها شهباب األما هة اللهي لهي رقبت ها األرم الملدسهة ،اللهي
رب ا سما ا الملدسة ،اللي لح ا كزم طهر ا حتى ولو بدم ا..
معركة تحرير لل طالن مذكورة لي اللرآن ..لهل من متعظ؟
لل هطالن مهن الحاجهات العجالبهة اللههي للالتهها لهي اللهرآن ،معركههة تحريهر لل هطالن مهذكورة لههي سهورة البلهرة معركهة تحريههر
لل طالن يا جماعة لما تدبرت لالها قلع يا رب ي دي المعركة ،اللصهة ،ال هال اريو بتها المعركهة عبهر التهاري كلهه لهي
أي يوم اتحررت لل طالن..

هل لههي َسههبالل اللههه" البلههرة ،264 :قصههة ههالوت
الم رههر األوم :م رههر مرهها رات عارمههة لههي األمههة "ابْه َعه ْ لََهها َمل ًلها هُّ َلاته ْ
وجههالوت لههي سههورة البلههرة "ابْه َع ه ْ لََهها َمل ًل ها" مرهها رات ،والمصههلالن لههي الت هراويح اامههام يلههوم اللهههم ا لههك الرههالمالن

بالرههالمالن ..آمههالن وأخرج هها مههن باله هم سههالمالن ..آمههالن ،مرهها رات عارمههة كلمههة آمههالن و ههي بتت ههمع مههن الم ههلمالن لههي
التراويح تحو لن لل طالن تتحرر بلره..

هام لن اللههَ م ْبتَلهاللم بَه َههر" البلهرة 262:الهد الا جهع لهي الطريه  ،كلهه وقهع،
هل َهالوت بهالْج ود قَ َ
وبعد كهده" ،لَهلَمها لَ َ
صَ
كله زم وشرب ،كله ى دي ه ،كلهه هى م هوولالته ،وده اتشه ل لهي و الفهة وده لهي شههادة وده لهي للهوب وده بَهص
للب ع وده بَص لعربالة وده بَص لموبايل ،كل األمة وقعع مالضلة رالر رجالة قلاللهالن جه ًدا بعهد ا الرجالهة عهدت ال ههر

للههع العههدد قلالههل والطريه

ويههل والصههحرا ر البههة واللههي محتلههالن لل ههطالن عماللهة وأقويههاء والعههدة بتاعت هها قلاللههة والعههدد

قلالل "قَالواْ كَ َاقَةَ لََا الْالَه ْو َم" البلرة ، 262خالص ماعادش لاله أمل..
زي دلوقع يا جماعهة لهي الجرايهد وااعهالم  ،ماعهادش لالهه أمهل عمهل ليهه! حهرر لل هطالن ازاي بلهد ا؟ ترجهع لال ها
ازاي؟ الموضو ا تهى خالص جايالن بعد ليه؟! ولجةة ولجةة يطلع بطل يللب كل المهوازين ،ولجهةة يطلهع بطهل يللهب
وت" البلههرة، 277:لجههةة يطلههع بطههل ي الههر كههل
هل َداوود َجههال َ
كههل الح ههابات ،ولجههةة يطلههع بطههل ي الههر كههل الواقههع " َوقَهتَه َ
الخريطة اللي كا ع موجودة ،وترجع لل طالن على ليديه.
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عايزك تبلى البطل اللي العالم ااسالمي كله م ت اله
أ هها عههايزك تبلهى ل ههع البطههل ده أ هها عههايزك تبلههي ل ههع البطلههة دي أ هها مههة عههايزك تههبص حوالالههك ،بعههد 74سه ة التههزام
الواحههد اتعههود مهها يبصههة يمههالن وشههمام لههو كههان لال هه حههد كههان زما ههه لههع ،مهها تبصههة م هالالة رالههركم ،يهها شههباب لههو
ماشههلتهاش مههة تتشههام ،لههو ماضههحتوش عشههان ديه لم خههالص ضههاعع ،خههالص يهها جماعههة مهالالة حههد رالر هها اللههوم
بمهمته تجاه دي ه ،لل طالن يا شباب لل طالن ودي ها ،عهايزين بلهي أبطهام بطهل علهى وجهه ال هرعة ،عهايزين بطهل علهى
وجههه ال ههرعة ي لههذ األمههة دي ،يحههل مشههاكلها ،يحههل األزمههات اللههي ههي لالههها ،أ هها عههايز موحههك يبل هى مههور ر الههب
مالوش حدود.
رسالة محمد باقالة مادامع الحالاة
لن ذا الهدين ك ولهن يمهوت ،ولهو قهدر لهه أن يمهوت لمهات يهوم أتهع  5حمهالت صهلالبالة يلود ها قهادة أوربها وق اوسهة
أوربهها احتلههوا لل ههطالن ،ويههوم مهها دخلههوا اللههدب قتلههوا  21أله م ههلم ودبحههو م ،الركههب بتاعهة الخالههل راصههع لههي دم
الم لمالن ،عللوا الصلبان على األقصى ،عللوا الصلبان على قبة الصخرة ،حرقوا جث أ فام الم هلمالن وكلو ها مهن
شهدة حلهد م علهالهم ،الجثه بلهع أكهوام لهي الشههوار  ،والهدم بلهى أكهوام لههي الشهوار  ،حولهوا الم هاجد كسههطبالت
ولل ههايو ولجههةة يطلههع بطههل ي الههر كههل المههوازين ويللهب كههل الح ههابات بعههد مهها األمههة قالههع :خههالص ضههاعع ،ا تهههع
لل طالن مة راجعة تا ي..
البطل األوم :صالر الدين األيوبي
ولجههةة يطلههع صههالر الههدين ي الههر كههل الح ههابات ويللههب كههل المههوازين حههرم عل هى ف ههه الضههحك ل ايههة لمهها لل ههطالن
اتحررت ،خام  72معركهة ا تصهر لهي ام 72بلهوة اهلل و ههر الشهام كلهها مهن الصهلالبالن وبعهد  27سه ة تتصهلى صهالة
الجمعة تا ي لي الم جد األقصى بعد 27س ة قفل للم جد وتعلال الصلبان علاله ،بطل أ ا عايزك تبلهي ل هع البطهل
ده ،أ ا عايزك تبلي ل ع البطلة دي ،أ ا عايز بطل ،أ ا عايز بطل على وجه ال رعة يا جماعة ،عايزين مهمة ل لهاذ ألمهة
محمد مالن؟ مالن األبطام اللي يلوموا وي الروا الواقع؟!.
البطل الثا ى :قطز
لن ههذا الههدين ك ول هن يمههوت ولههو قههدر لههه أن يمههوت لمههات يههوم جههاء التتههار ،لمهها جههه التت هار ودخلههوا الع هرال وقتلههوا
الخلالفة ،حطوه لي شهوام وضهربوه بهالجزم ل ايهة لمها قتلهوه ،يهاه المشههد ده يفلر ها بإيهه حصهل قريهب يها جماعهة ؟ لمها
قتلوا الخلالفة الم هلم لهي العهرال ولمها قتلهوا ملالهون ملالهون م هلم بلهع الجمهاجم أكهوام ،جبهام لهي الشهوار  ،واألوبوهة
ا تشرت من شدة الجث والعفن بتا الجث  11 ،يوم قاعدين يدبحوا لي الم لمالن..
بلى التتاري يشوف  71م لمالن قاعدين يلوم لهم است وا لما أرور أجالب سلال ة ادبحلم! يلعدوا جب ها مهة قهادرين
ي طلوا ،يرور يجالب سلال ة يدبحهم اله 71وماحدش عاد بالتللم وخالص..
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واألمههة كلههها قالههع :خهالص الخاللههة ضههاعع والههدين رار وعههزة ااسههالم راحههع ،خههالص مهالالة أمههل ،العهرال راحههع
م ا ،والتتار زاحفالن على سوريا و الزحفوا بعهد ا علهى مصهر والهد الا ا تههع خهالص بعهد مها ب هداد راحهع عمهل ليهه؟!
ولجههةة يطلههع بطههل يللههب كههل المههوازين ،ويللههب كههل الح ههابات ،وي الههر كههل اكعتبههارات ،لجههةة يطلههع بطههل ي الههر خريطههة
الواقع مرة تا الة ..قطز ؛ يطلع قطز ويلود األمة ويللب الموازين كلها ويرجع الخاللة ااسالمالة تا ي.
عايزي لم أبطام زي دوم
يا جماعة أ ا عايزك تبلى ا ع البطل ده بطل على وجه ال رعة ،عايزين بطل علهى وجهه ال هرعة ،عهايزين بطلهة ،عهايزين
أبطام يا شباب لح ا ماعد اش ،عايزين ملتزمالن على ما تفرج ،لح ا عايزين ملتزمالن رجالة ،عهايزين ملتهزم يللهب الهد الا،
ي الر الواقع ،يشالل م وولالة دي ه ،عايزين ملتزمة تبلى ور للد الا كلها ،عايزين ملتهزم ي هلم علهى ليهده ملالهون واحهد رالهر
م هلم يلتههزم علهى ليهد ا ملالههون واحههدة مههة محجبهة ،يهها شههباب مههالن البطهل؟! مههالن اللههي تولههد لال ها صههالر الههدين ،مههالن
اللي تربي لال ا صهالر الهدين ،يها تهرى أم صهالر الهدين دي كهان شهللها ليهه؟ ،يها تهرى أم قطهز دي ربالتهه علهى ليهه؟ ،يها
ترى األمهات العرالمات دوم اللي لعوا ل ا العرماء دوم كا وا ليه؟ وكان شللهم ليه؟
التلر الر تال ي -اهلل يرحمه -لما كا وا عاملالن معاه حوار قبل ما الالهود يضربوه ويلتلهوه لباللولهوا لهه :لهه هاب بتمهوت
ب هر ان و ههاب بتمههوت علهى ال هرير و هاب ...قههام لهههم :أ هها ألضههل لن أ هها أمهوت باألباتشههي وبعههد ا بفتههرة ب ههالطة جه ًدا
يضرب باألباتشي ااسراياللالة ويموت شهالد الر تال ي وتتعل الصورة بتاعته و و ملتوب ج بها..
 But I prefer abatchyأبطام يا جماعة.
زي ع دلالب -البطلة الص الرة بتاعهة لل هطالن بطلت ها الصه الرة -اللهي يهوم الجمعهة الصهبح سهلمع علهى والهدتها وقالهع
لها :أ ا رايحة مشوار و الجاللي ال هارده اب الخطبو ي ،قالع لها :مواصفاتهم ليه قالهع لهها :مهة مههم أ ها الحللهوا
لي حلم حالاتي اللي الالجوا يخطبو ي ،أح ي استلبالهم..
وسهرت وم اللالل مع أخواتها ال تة اللي شالع م وولالتهم وم هوولالة أخو ها اللبالهر -اللهي ع هده مهرم مهزمن -زي
ما شالع م هوولالتهم شهالع م هوولالة أمتهها ودي هها ،وتخهرج ع هدلالب الب هع اللهي ل هة  1أيهام علهى لتمامهها ال ه21سه ة
تخههرج ع ههدلالب ،وتعمههل عملالههة استشهههادية بالضههواب

ًبع ها؛ بضههواب علمههاء أ ههل ال ه ة بتوع هها ش هالخ ا الشههال ابههن

عثالمالن وابن باز واأللبها ي ،وتخهرج ع هدلالب وتعمهل عملالهة استشههادية يتلتهل لالهها ويتجهرر  21يههودي ،كة هها بتلهوم
اللهم خذ من دمي الالوم حتى ترضهى ،أ ها مهة عهايزة حاجهة يها رب ،مهة عهايزه شهباب ،مهة عهايزه دبلهة خطوبهة ،مهة
عايزه شبلة ،مة عايزه شلة ،مة عايزه وكد ،أ ا عايزاك ل ع يا رب ،أ ا عايزاك ترضى ع ي يا رب.
عايزين بلى سبب صر مة سبب زيمة
يا شباب يا شباب لو عايزين عمل قضالة لل طالن قضالة رأي عام عمل ليه؟ عمل دورة أولالمبالة لالها؟!
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ال اب دلوقع مهتمة بةولالمبالات بلهالن أكتهر وك مهتمهة بلضهالة لل هطالن أكتهر! صهالر الهدين األيهوبي يها شهباب -اللهي
الحرر لل طالن ده اب ع د ا َ م و مة_ ؛ كان يعدي قبل معركة حطالن على الخالم يالقهي ج هود ايمهة ..يلهوم :مهن
ا تةتي الهزيمة ،يالقي الج ود قاعدة تلوم اللالل ..يلوم :من ها يهةتي ال صهر؛ لمها عهدي دلوقهع علهى ال هوادي اللهي
الشباب لالها ..من ا تةتي الهزيمة ،عدي على الم اجد والهدروب الشهبابالة ..مهن ها يهةتي ال صهر ،عهدي علهى ق هاة
لضايالة لاجرة لاتحة ..من ا تةتي الهزيمة ،عدي على ق هاة لسهالمالة لاتحهة ..مهن ها يهةتي ال صهر ،عهدي علهى ب هات
راكبالن مع شباب لي عربالة ومش لالن أرا ي ..من ا تةتي الهزيمة ،عدي على شباب ملتزم م طله رايهح يحضهر درب
وك رايح يتعلم تجويد وك قرآن وك ب ات م تلبة ماشهالة لهي الشهار  ..مهن ها يهةتي ال صهر ،مواقهع ال هع ااباحالهة ..مهن
ا تةتي الهزيمة ،مواقع ال ع ااسالمالة ..من ا يةتي ال صر.
ل ع سبب صر وك زيمة؟ ل ع سبب صر وك زيمة؟ ل ع دلوقع سبب من أسباب صر األمهة وك زيمتهها؟ لوعهى
تلهون جههرر لههي قلههب لل ههطالن ،لوعههى تلههون جههرر لههي قلههب رسههوم اهلل -صههلى اهلل علالههه وسههلم -لههو مهها ا عههتة رب هها
وعصالته؛ يبلى ل ع سبب من أسباب ل ة األمة و زيمتها ،لوعى ت لو لل هطالن بمعاصهالك! ،لوعهي تضهالعي العهرال
بذ وبك ومعاصالك وتبرجك! عايزين يا جماعة بلى سبب صر يا شباب ،عايزين يبلى ع د ا لهم ،عهايزين يبلهى ع هد ا
مة لدين اهلل سبحا ه وتعالى.
أك ْلع يوم أكل الثور األبال

عههارلالن الههثال ثالهران واألسههد! لمهها األسههد كههان عههايز ياكههل ومههة عههارف يعمههل ليههه؛ لاسههتلل ل ايههة لمهها الههثال ثالهران
اتفرقوا ؛ حصل بال هم مشهللة ،رار لثهور مه هم قهام :يها عهم الثهور ..ليهه ده األسهد! اترعهب ،قهام لهه :مها تخهالة دا أ ها
حبالبك ،دا أ ا عايزك تطلع على وش الد الا ،دا أ ا عايزك يبلى لالك مركز واعتبار ،قام له :ملابل ليه؟ ت الب لهي الثهور
األبال  ،الثور األبال ؟! ازاي ده أخويا! أسالب لك أخويا!
يا ثور دا ل ع تبلى باشا ،أ ا اللي ةحمالهك و ةجالهب األسهود الصه الرة حوالالهك تحمالهك ،يواله الثهور األخضهر علهى
لن الثور األبال

يتاكل ..وآخر ال هار يرجع ،األسود ده لي بله كبد أخهوه ،وده لهي بلهه رأب أخهوه ،وده لهي بلهه لحهم

أخوه ودم أخوه بال زف من كهل حتهه ،بعهد ا  711كهامالرا تصهوره والثهور البطهل وااعهالم يههتم بالهه ،بعهد شهوية يها ثهور..
عم ،أ ا عايز الثور التا ي ،أخويا التا ي؟! ك يا أسد ل ع لر ابي وك ليه!
خالص خدوه ،وأخهر الالهوم يلهون ج هم أخهوه متلطهع مها بهالن أ الهاب األسهود وبعهد مها الثهورين يتللهوا يفاجهة لن األسهود
اللي كا ع واقفة تحماله كلها بتهجم علاله وتحع ألم عضاته والموت لي كل حتة لي ج مه وتحع الهدم اللهي بال هزف
مههن كههل حتههة مههن ج ههمه وتحههع اله هة اللههي بالته هة لهي كههل حتههة لههي ج ههمه يصههرت و ههو بالمههوت ،أ هها مهها اتهاكلتة
ال هارده "أكلع يوم أكل الثور األبال ".
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كفاية ذم ..عايزين فول بلى
عايزين شباب ..شباب يعرلوا قالمهة الوحهدة ،شهباب يعرلهوا قالمهة األلفهة ،قالمهة التهراب  ،شهباب ع هد م لههم يها جماعهة،
كفاية ذم بلى ،كفاية ذم.
أحد اخوا ا ،أحد أصحاب ا كان سهران مهع واحهد ألمها ي واأللمها ي قعهد يشهرب والعالهاذ بهاهلل ل ايهة لمها سهلر ،صهاحب ا
مههة ملتههزم أوي ل ايههة لمهها سهلر لباللههوم و ههو سههلران باللههوم :ل ههع ليههه رأيههك لال هها؟ األلمهها ي قههام لههه ا تههو بال ههبة لال هها
عاملالن زي رال الا بالجز -اللي ي خ ازير رال الا اللي بالعملوا علالها التجارب لي معامل بره لي األبحا العلمالهة -لح ها
قالمتلم ع د ا البتروم بو؛ ل ما أوم ما اخد البتروم بتاعلم ا تم وك حاجة وك لاللم قالمة ع د ا.
التلرت الللمة اللي قالتها راقصة روسالا قذرة ،حلالرة زي األمة اللي ي العهة م هها لك َمهن أسهلم مه هم ،و هي بتلهوم

أتم ههى أن أتههزوج مههن ثههري عربههي ،قههالوا لههها :لالههه؟ قالههع لهههم :أل هههم مهها بالفهمههوش أي حاجههة ،آخههد للوسههه وخههالص
ومالالة م ع د م ،دي ررتهم لال ا! ،كفاية ذم يا جماعة.
التلرت م رر سرايالفو من س الن لما دخلو ا وقتلوا الم لمالن وكها وا يلالهدو م بالللبشهات الحديهد وبعهد كهده يحرقهوا
الجث بتاعتهم ،م رر جث الم لمالن و ي محروقة التلرت الم رر ..كفاية ذم يا جماعة كفاية ذم.
على لالن يا علوم األمة؟
على لالن يا شباب؟ ك أ ا درب اللاللة مة بةقوم على لالن يا شباب؛ أ ا بة هادي أكتهر مهن الشهباب علهى لهالن يها علهوم
األمة؟ على لالن أيها المصلح اكجتماعي؟ ،والمصلح ال الاسي والمفلر وال اقد والف ان؟ -اللي الفن ع ده مهة لجهر
وعري ك ،اللي عايز يوصل رسالة حلاللالة بالضب الشهرعي -علهى لهالن؟ علهى لهالن كهل اللهي ا تهو قريتهوا لهه "جهان جهاك
روسو ودستويف لي وسارتر وجالمو جالمو"؟ على لهالن؟ علهى لهالن يها جماعهة؟ علهى لهالن رايحهالن علهى لهالن باألمهة يها
رؤسههاء تحري ههر الجرايههد اللبال ههرة الل ههي كلمتههك ي هها ته هدخلك ال ههار ،ي هها ته هدخلك الج ههة! ،عله هى ل ههالن يهها زعم ههاء األحه هزاب
ال الاسهالة ،علههى لههالن يهها قههادة المراكههز ال الاسهالة؛ يهها اللههي اللرسههي بتاعههك يخلالههك مههع أصههحاب الالمههالن أو يخلالههك مههع
أصحاب الشمام ،على لالن يا شعراء ،يا ل ا الن ،يا أدباء ،يا روايالالن ،يا قصاصالن؟
علههى لههالن يهها اللههي الشههعر بتاعههك الخلالههك مههع ح ههان ابههن ثابههع وعبههد اهلل ابههن رواحههه ،لمهها يخلالههك لههي أو ههى قهها لههي
جه م -والعالاذ باهلل ،-على لالن م وولالتلم تجاه لل طالن؟ لالن م وولالتلم تجاه أمة محمد ودي لم لالن؟ ،علهى لهالن
يا ب تي؟ ،على لالن يا أختي؟ يا اللهي شه طتك لالهها صهورة لهالن ومحمولهك علهى ر هة الم هي لهالن وأوضهتك لالهها صهور
لالن واكسلرين سالفر بتا اللمبالوتر لالهه صهورة لهالن؟ ،علهى لهالن م هوولالتك تجهاه لل هطالن؟ ،لهالن م هوولالتك اتجهاه
دي ك؟ ،على لالن يا حبالب قلبي يا اللي ضحلوا علالهك؟ يها شهاب يها اللهي ضهحلوا علالهك لهي الفضهايالات والللالبهات
وللفالو بري لي ورالره ورالره وجالفارا ،على لالن يا حبالب قلبي؟ م وولالتك تجاه لل طالن وتجاه دي ك لالن؟.
عههايزين فههول يهها شههباب ،مطلههوب بطههل علههى وجههه ال ههرعة ،مطلههوب بطههل بمع ههى الللمههة ،مطلههوب بطههل يلههوم يللههب
الموازين وي الر اكعتبارات ،يللب الموازين بتاعة ل اد الشباب لي المجتمع ،يللب موازين الد الا كلها ،يللب
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الموازين ل اد اايمهان واختاللهه لهي الللهوب ،علهى لهالن ومهالن اللهي اللهوم بالمهمهة دي؟ عهايزين راجهل ،عهايزين راجهل
م وولالته تجاه دي ه تخلاله صاحب رسالة ،عايزين أصحاب رسالة ،تلدر تبلى صاحب رسالة؟ تلدري تبلي صاحبة
رسالة؟
مشهد يوم الزي ة
مشهد لما لرعون اتحدى موسى وقام له أ ا ةجالب لك ال حرة وأستدعي مردة ال حر لي العالم كله ،مشههد يومهها
يا جماعة والم صة مفتوحة والشعب كله واق يهت والمرا رات والهتالات بتهته لل هحرة ولفرعهون ولرعهون قاعهد
م فههوت علالهى اللرسههي بتاعههه وموسههى داخههل لوحههده واحههد وحالههد ووسه الماليههالن دي كلههها لههي عالههون قلاللهة أوي ضهربة
ح م ت اله يا تري و دا الصح وك أل ،يا ترى ح رب ا بعته لال ا عشان هتدي من الضالم ده وك أل؟
وسى لما أَن تهلْل َي َولما أَن لو َن أَو َم َم ْن أَلْ َلى"
ويطلع ال حرة ويم لوا الماللرلون وس الهتالات الهابرة "يَا م َ

ههه ،47 :بالترسههموا ق هدام ال ههاب وال ههاب قاعههدة تهت ه وقاعههدة تصههف  ،موسههى يلههوم لهههم بههل "أَلْلههواْ َمهها أَ ههتم ُّملْلههو َن"

يههو و 01 :ارمههوا الفضههايالات الفاسههدة بتههاعتلم ،ارمههوا مواقههع ال ههع الم حلههة بتههاعتلم ،ارمههوا األزيههاء بتاع هة الب ههات
بتاعتلم اللي ا تو عايزين تدمروا شباب الم لمالن بالها ،ارموا كهل المخططهات وكهل مهؤامراتلم وكهل الجرايهد العلما الهة
بتههاعتلم ،ارمههوا كههل البهرامم العلما الههة بتههاعتلم علههى الفضهايالات ،ارمههوا كههل وسههايللم اللههي عههايزين تضههالعوا أمههة محمههد

بالههها ،ارمههوا كههل ال بههع ال ههال اللههي اتربههى علههى ليههديلم ،وجالتههوا تزرعههوه وسههط ا ،ارمههوا كههل أسههلحتلم "أَلْلههواْ َمهها أَ ههتم

اسهتَه ْرَ بو ْم" األعهراف،774 :
هحرواْ أَ ْعههال َن ال ههاب َو ْ
ُّملْلههو َن" يرمههوا يالقههوا تعههابالن ر البههة العههة مههن العصههالان بتههاعتهم " َسه َ
ال هاب كلههها تلعههد تصههل  ،تصههل و تالههات ج و الههة ،تالههات محمومههة ولرعههون يته ف علههى اللرسههي بتاعههه ،وال ههحرة
يلفوا م فوخالن

تصر

تصر لرعون خالص دقاي ويبلى أعرم زعالم لي العالم كله..

ويطلع موسي وحالهد وسه العهالم ده كلهه ويطلهع م رهر الثعهابالن أمامهه وال هاب أمامهه ولرعهون وال هحرة مهايهموش ،بطهل
صاه" الشعراء ،67 :ال اب مة واخدة بالها ومة متوقعهة
وسى َع َ
يطلع بطل ،يطلع راجل يللب كل الموازين "لَةَلْ َلى م َ

لن لاله حاجة تحصل وللن لجةة أوم اب تاخد بالها من اللي حصل ال حرة ..يصرخوا صرات ر الب مهن اللهي مها
شالوه ليه ده؟ ازاي ال حرة ما اللي عارلالن لن ده مة سحر لن عصاية موسى لما أكلهع ثعهابال هم ،ده مهة سهحر،
ده الحه  ،ده مههة موسههى ..دا رب هها ،لح هها مههة واقفههالن لههي وش موسهى لح هها واقفههالن لههي وش رب هها ،ده مههة سههحر ،ده
ح  ،وي جدوا اله العالمالن وي جدوا لرب العالمالن على ليد البطل موسى بإذن اهلل ولضله.
الن" الشههعراء  ،65والمركههز اللههي
لرعههون يبههدأ يتزلههزم ،ليههه ده لح هها مههة متفلههالن وك ليههه؟ والفلههوب! " َ
آم هها به َهرب ال َْعههالَم َ
الن"  ،ةصهلبلم علهى جهذو ال خهل
الن" ،والد الا اللهي مفتوحهة أمهاملم! " َ
وعدتلم باله " َ
آم ها ب َهرب ال َْعهالَم َ
آم ا ب َرب ال َْعالَم َ
الن" ا لالب ،أصحاب رسالة ،بلوا أصحاب رسالة ،بلوا أصحاب قضالة.
"َ
آم ا ب َرب ال َْعالَم َ
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يهها جماعههة كفايههة ذم بلههى ،كفايههة ذم عههايزين ملتههزمالن؛ يتللههب الواقههع ب ههبب التهزامهم وده لمهها يتللههب قلبههك باايمههان
األوم ،عايزين أبطام على وجه ال رعة ،تبلى ل ع تبلى ل ع يا شباب.
سةكتب شعري الباكي بدمع الللب ك الحبر
أسط ه ه هره ع ه هلى كبه ه هدي وأته ه ه هرك دلت ه هر الشع هر
جرار أحبتى لي األرم تبع عاص الفلر
لاله ه ها عجب ه ها لهل يبلى ه ها صب ه ه هر لذي صب ه ههر
أح ًل ه ه ها أ ه ه ه ه ه ها م لم ه ه هةً بهه ه ه ها كب ه ه ه هراءة الطهه ه ه هر
تباله ه هع عفاله ه هفة واللال ه ه هل يهت ه هك سته ه هرة الطه هر

أح ًل ه ها أن دمه هاء اخوا ههي علهى رقاتهم تجري
أح ًله ه ه ه ها أن رأب المه ه ه هرء يجعه هل لعب ه ه هةً تجري
وأن دم ه ه ه هاء لخوا ه ههي عل ه هى رقات ههه هم تجري
أح ًلا ذللم ح ًلا

صحالح يا جماعة صحالح ده بالحصل ولح ا مة واخدين بال ا ؟صحالح ده بالحصل يها جماعهة لهي أمت ها؟ ،امت ها بهتطعن
"و َ َع واْ لي دي ل ْم" التوبة ،71 :ولح ا مة َ مم ا لن دي ا يطعن لاله.
َ
التوصالات:
يا شباب "بطل علي وجه ال رعة" يا رب أكون قدرت أوصل للم حاجة من الرسالة اللي ف هي أوصهلها للهم ،أ ها يها
جماعهة مهة عهايز كههل مهرة أتللهم بههو لهي الج هة ولهي ال هار ،أل أ ها عهايز أكلملههم لهي البطولهة ،لههي الرجولهة ،لهي مع ههى
الرجولة ،لي المعا ي اللي اتربى علالها صحابة رسوم اهلل لي اللرآن وال ة.
أ هها عههايزكم تلههرؤوا اللههرآن بههرور جديههدة ال هههارده ،علههى لههالن يهها شههباب؟ ،علههى لل ههطالن حرر هها ،يهها رجالههة رههزة يهها اللههي
م ههتحملالن الحصههار بلههاللم سه ة و ههص اصههبروا رب هها معههاكم و الصههطفاللم بصههبركم بههإذن اهلل ،يهها رجالههة لل ههطالن ..اهلل
معههاكم مهالالة بال ها وباله لم رالههر العههذر ،واهلل يشهههد ،علههى لههالن يهها شههباب؟ علههى لل ههطالن حرر هها ،ازاي؟ بالرجولههة أ هها
ةشت ل لي الدعوة ،وأ ا ة لب علم وأ ا ةدعو للى اهلل وأ ا ةعمل كل اللي أقدر علاله وأ ا...
يا شباب عايزين تبلوا رجالة؟ عايزين تبلوا أبطام؟ حفظ اللرآن ،لب العلهم أوم مها رمضهان يخلهص علهى ليهد أي حهد
لورا.
أو معهد لعداد دعاة ،أقرب معهد لعداد دعاة لبالتك ولبالتك ترور بعد رمضان تطلب علم لاله ً

تالههع حاجههة الههدعوة للههى اهلل والشه ل لههي الههدعوة للههى اهلل مههن أوم اللاللههة بههإذن اهلل مهها ت هزلة تهراويح لك ول ههع معههاك
واحد صاحبك ،ما ت زلالة لك ول ع معاك واحهدة صهاحبتك ،يهال يها شهباب اشهت لوا ،عهايزين أبطهام ي الهروا الواقهع بطهل
على وجه ال رعة.
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دعاء الخاتمة
اللهههم تههب علال هها ل تههوب ،اللهههم تههب علال هها توبههة ترض هى بههها ع هها ،اللهههم أيلههظ قلوب هها ،اللهههم أ جههد أمههة محمههد ،اللهههم
أيلرهها ،اللههم ايهذن لهدي ك أن ي هود ،اللههم ايهذن لشههرعك أن ي تصهر ،يها رب ك تهذر علهى أرم لل هطالن مهن الالهههود
ديهارا ،يهها رب ك تههذر علههى أرم الع هرال مههن األمريلههان دي هارا ،يهها رب ك تههذر علههى أرم الم ههلمالن مههن حههزب اللفههار
ديارا ،يا رب هر لل طالن ،اللهم ل ا ةلك شهادة على أعتهاب الم هجد األقصهى ،اللههم اصهطفال ا ،اللههم اسهتعمل ا
ل صرة دي ك لي األرم ،اللهم استعمل ا وك ت هتبدل ا ،اللههم أخهرج م ها دعهاة وداعالهات وعلمهاء وعالمهات ومجا هدين
ومجا دات وعباد وعابدات ،اللهم أيلظ أمة حبالبك ،تب على كل عصاة الم هلمالن ،يها رب أيلهظ كهل الم هلمالن ،يها
رب أيلظ علوم أمة محمد وشباب أمة محمد ،يا رب برحمتك يا أرحم الراحمالن.
سبحا ك اللهم وبحمدك أشهد أن ك لله لك أ ع أست فرك وأتوب للالك.
خالرا .
وجزاكم اهلل ً
تم بحمد اهلل
شا دوا الدرب لل شر على ال ع لي ق م تفريل الدروب تفضلوا ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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