
 ( اْلُمتَنَ اِفُسونَ  َوِفي ذَِلَك فَ ْليَتَنَ اَفسِ  )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أؽشف األٔج١بء ٚاٌّشع١ٍٓ , ٔج١ٕب دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؾجٗ 

 أعّؼ١ٓ

 عإاي اعأي ٔفغٟ ٚ وً ٚاؽذ ِٕىُ ٠غأي ٔفغٗ أؽجزٟ

 أعجٛع ٚاؽذ رمش٠جب ِعٝ , ِبرا رغ١ش ثٟ ٚثه !!?

 عشأره ػٍٝ اٌّؼص١خ ٚعشأرٟ ُِٙ ٘زا اٌغإاي , ً٘ رؾؼش أْ

 ِضً لجً عجؼخ أ٠بَ? ِص١جخ ! ً٘ رؾؼش أٔه ا١ٌَٛ ثؼذ أعجٛع

 أعزطؼذ أٔه رصشف ثصشن ػٓ ِب ٠غعت سة اٌؼب١ٌّٓ !

 ئصاددد ػٕذن اٌزمٜٛ ٌؼٍىُ رزمْٛ! ٚأصجؾذ رغزط١غ

 أٔه اٌىٍّخ اٌزٟ وبٔذ عٍٙخ رخشط فٟ ؽؼجبْ ِٓ غ١جخ أٚ ١ّّٔخ

 أ٠بَ ِٓ سِعبْ ٚئال ٌُ ٠زغ١ش ؽٟء!أٚ غضي أصجؾذ صؼجخ ثؼذ عجغ 
 ئْ وبْ ٌُ ٠زغ١ش ؽٟء فٛهللا اٌؼظ١ُ اٌجبة ِغٍك ٚٚهللا ٌُ ٔزق غؼّٙب.
 اٌغإاي اٌُّٙ ؽج١جٟ اٌغبٌٟ ٘زا اٌىزبة ٌّبرا أٔضي ?

 ئرا ٌُ ٔؼشف ٌّبرا أٔضي أؽجزٟ ٚهللا عزغذٔب ظبئؼ١ٓ ٚٔمشأ والَ وض١ش

 ٚٔغّغ والَ وض١ش ٚال ٠ٛعذ أٞ رغ١١ش

 هلالج لج لبي هللا

جَبَسٌن ( ُِ ٌَْٕبُٖ ئ١ٌََِْه  َْٔض  )ِوزَبٌة أَ

 ٌُ ٠بسة ! ٌّبرا أٔضٌزٗ ئ١ٌٕب ِجبسن!

) ِٗ ١ٌَِذَّثَُّشٚا آ٠َبرِ ( 

 ػشفذ ٌّبرا ٔؾٓ ٌُ ٔؾؼش ثؾٟء ! ٌٕمشأ ِب ٔؾؼش ثؾٟء

 , ١ٌزذثشٚا ٚثؼذ٘ب صبػمخ ِٓ اٌغّبء ٌٕغّغ ِب ٔؾؼش ثؾٟء

 ّٗ عززذثش وً آ٠خٌُ ٠مً عٛسح ٚئال أعضاءٖ لبي ٌٛ رلذ غؼ

 ٚهللا إٔٔب ٔمشأ ٚال ٔؼٍُ ِبرا ٔمشأ ِٓ ؽ١ّٕب ثذأد صالح اٌؼؾبء

 ئٌٝ أْ أٔزٙذ ال ٔؼٍُ ثّبرا ٔزىٍُ

١َزَزَوََّش ( ٌِ َٚ  ِٗ ١ٌَِذَّثَُّشٚا آ٠َبرِ ( 

 ١ٌمشأٚا ١ٌغّؼٛا اٌغضء اٌؼٍٛٞ ِشوضػ١ْٛ رٕبظش فٟ اٌصفؾبد

 ٠ٚذ رزؾشن ٚرمٍت فٟ اٌصفؾبد ٚآراْ رغّغ ا٠٢بد ٚاٌغٓ رزؾشن

  ٌىٓ ؽج١جٟ اٌغبٌٟ وُ ِٓ ٘زا اٌىُ اٌغف١ش ِٓ ا٠٢بد ٚصً ٕ٘ب!
ٌْجَبِة( َ ١َزَزَوََّش أٌُُٚٛ اأْل ٌِ َٚ  ِٗ ١ٌَِذَّثَُّشٚا آ٠َبرِ ( 

 ٚاؽذ ٕ٘ب ٠غّغ ٘زا اٌىالَ ف١صذَ ِضً ِب صذَ ٘زا اٌّغى١ٓ

 ال ٠ذثش أٔب ػّشٞ ٌُ أعشثٗ ٚػّشٞ ٌُ أرلٙب٠مٛي ؽغٕبً ٠بسة ئرا وبْ 

 أٔب فمػ ألشأ ٌُٚ أؽؼش ثؾٟء , سثٟ أس٠ذ ِٓ ٘زٖ اٌٍؾظخ أس٠ذ أْ أرذثش



 ٟ٘ ثأٞ ػعٛ? أٔب أرؼجذ ٌغبٟٔ ٠زؾشن ٚأرأٟ ٚؽٍمٟ ِزؼت ِٓ اٌمشاءح

 ؽغٕبً ٠بسة أس٠ذ أرذثش ثأٞ ػعٛ?

) َْ ٌْمُْشآ َْ ا  )أَفَاَل ٠َزَذَثَُّشٚ

 ض ٠ؾزغً ٚ أٔب ألشأ !ثأٞ ػعٛ? ِب اٌّفشٚ

) َْ َْ أَ ٌْمُْشآ َْ ا  )أَفَاَل ٠َزَذَثَُّشٚ

 أَ ِبرا ٠بسة!

ب( َٙ ٰٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ َػٍَ  ) أَ

  ٌُ ٠ذخً لٍجٟ فٟ اٌمشآْ!
 أٔب عأخزُ .

 ػٍّٕب هللا و١ف رؼبًِ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ ٘ٛ لذٚرٕب ! دمحم سٚؽٟ اٌفذا

 ِغ اٌمشآْ صُ لبي ٌٟ ٌٚه :

حٌ َؽَغَٕخٌ ( َٛ ِ أُْع ُْ فِٟ َسُعِٛي اَّللَّ َْ ٌَُى  )ٌَمَْذ َوب

 ٠ؼٕٟ أػٍّٛا ِضٍٗ ؽغٕبً ٠بسة أٚصف ٌٕب أ٠ٓ رٍمٝ اٌمشآْ

 ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ ٚو١ف وبْ ٠زٍمٝ ٘زا اٌمشآْ , لبي هللا هلالج لج

) ُٓ ١ ِِ َ ُٚػ اأْل ِٗ اٌشُّ  )ََٔضَي ثِ

 ٌمشآْ رؼذٜ وًإٌجٟ عبٌظ ٠غّغ اٌمشآْ صُ ٠مٛي هللا أٔضي ا

 اٌغضء اٌؼٍٛٞ اٌؼ١ْٛ ٚاٌٍغبْ ٚاٌؾفز١ٓ صُ أٔزمً ئٌٝ ػعٛ

 ملسو هيلع هللا ىلص ؽزٝ أعزمش ٘زا اٌىزبة فٟ ػعٛ ِٓ أػعبء دمحم

 أٞ ػعٛ? ملسو هيلع هللا ىلص صُ رغ١ش سٚؽٟ ٌٗ اٌفذا

ٓ١ ِِ ُٚػ اأْلَ ِٗ اٌشُّ ٍْجَِه ( )ََٔضَي ثِ ٰٝ لَ  َػٍَ

 ملسو هيلع هللا ىلص فزغ١ش

) َٓ ِْٕزِس٠ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌِزَُىٛ  ( 

 ٠غّغ ملسو هيلع هللا ىلص ٟأصجؼ إٌج ؽزٝ رصشفبرٗ

ٌٍَِّٕبِط ُؽْغًٕب ( لٌُُٛٛا  َٚ  ( 

 أصجؼ ٠ؼٍّٙب

ٌَْغ١َْع ( َٓ ا ١ ِّ ٌَْىبِظ ا َٚ ( 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٠أرٟ صؾبثٟ ٠ّٚغىٗ ٚاٌمشآْ فٟ لٍت إٌجٟ

 ِٕؾشػ اٌصذس ف١غبِؾٗ , وً آ٠خ فٟ اٌمشآْ غجمٙب إٌجٟ

 ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ ٚالغ.
 أؽجزٟ اٌفعالء ؽغٕبً ٌّبرا ٌُ ٠صً ٌمٍٛثٕب ِٚزٝ عٕفُٙ

 ٕٚٔبلؾٗ فٟ ٘زٖ ا٠٢بد , لشأ أِبِٕب هللا ٠غضاٖ خ١ش عٛسح إٌغبء

 ِٚؾىٍزٕب ئرا ٌُ ٔفُٙ اٌمشآْ

) َْ ٌْمُْشآ ئََِّٔه ٌَزٍَُمَّٝ ا َٚ ( 

 ِب أػظُ هللا

) ٍُ ١ٍِ ٍُ َػ ْْ َؽِى١ ْٓ ٌَذُ ِِ  َْ ٌْمُْشآ ئََِّٔه ٌَزٍَُمَّٝ ا َٚ ( 

 عجؾبٔٗ ! , ئرا ٌُ ٔفُٙ ٘زا اٌىالَ رغذٔب ٔؾظ ٚال ٔمشأ عٛسح اٌؾظ



 , رغذٔب ٔصَٛ ٚال ٔمشأ آ٠بد اٌص١بَ ففّٕٙب٘ب ٌؼٍىُ رغٛػْٛ

 عؼٕب ٔفظ اٌغذٚي اٌزٞ فٟ ؽؼجبْ ٔفظ اٌغشأح ػٍٝ اٌّؼص١خ

 اٌزٞ فٟ ؽجؼبْ ٔفظ اٌخٛف ٚاٌٛعً ِٓ إٌبط ٚلٍزٗ ِٓ اٌشؽّٓ ٔفغٗ

 ٌفغش ٚ أفطشٔب اٌّغشة ٚأٔزٙذ اٌمع١خفمػ اٌٍُٙ ئٔب عؼٕب ِٓ ا

 ٌُٚ ٔؼٟ ٌؼٍىُ رزمْٛ ٌُٚ ٔفُٙ ؽٟء ٚأػظُ ِٓ ٘زا فٟ ِمبِٕب

 ا١ٌَٛ عّؼٕب عٛسح إٌغبء ٚرغذٖ ٠زىٍُ ٠ٕٚبلؼ أِٛس إٌغبء صُ ٠مشأ

 عٛسح إٌغبء ِٓ أػظُ والَ هللا ػضٚعً ٚوالَ هللا وٍٗ ػظ١ُ.
 رزجؼذ لٛي هللا ػضٚعً

 ( )َعِلًٌما َحِكًٌما

 اٌىٍّخ ثبٌعجػ ٚعذرٙب ِٛعٛدح فٟ اٌمشآْ ػؾش ِشاد ٘زٖ

 عضء روش هللا ف١ٙب ٖٓعٛسح  ٗٔٔ

 ( )َعِلًٌما َحِكًٌما

 عجؼخ ِٕٙب أ٠ٓ ! فٟ عٛسح إٌغبء ػؾش ِشاد ,

 ألعً رمزف فٟ ؽٕغشح وً ػٍّبٟٔ أصّذ وبْ هللا

 ( )َعِلًٌما َحِكًٌما

 األؽىبَ ٌٍٕغبء اٌزٟ ٚظؼٕب٘ب

 ( )َعِلًٌما َحِكًٌما

 أخجشٔبن لٛاِْٛ ػٍٝ إٌغبء

 ( )َعِلًٌما َحِكًٌما

 وً ؽخص ف١ٕب ٌذ٠ٗ خّغخ عٛائً ٔزىٍُ ػٓ اٌظب٘ش أسثؼخ عٛائً

 ظب٘شٖ فٟ ٚعٙه ا٢ْ ػ١ٓ رطٍغ عبئً ِبٌؼ ٚ أٔف عبئً ؽبِط

 ٚفُ عبئً ؽٍٛ ٚ أرْ عبئً ِش ٌٛ أْ هللا هلالج لج أساد

 أْ ٠ٕغص ػ١ٍه ؽ١بره عؼً اٌغبئً اٌزٞ فٟ أرٔه فٟ فّه

 فىً ِب رأوٍٗ ِش ؽزٝ ٌٛ رؾشة ػغً رمٛي ِش ٠ٕغ١ه وٍّخ ؽٍٛ ,

 ٌٚٛ أساد هللا ػض ٚعً أْ ٠غؼً اٌغبئً اٌزٞ فٟ فّه فٟ أرٔه

 ٚهللا اٌؼظ١ُ ٌٓ رٕبَ ِٓ ئٌزٙبثبد األرْ اٌٛعطٝ فٟ وً ١ٌٍخ ,

 فه فٟ ػ١ٕه ٚهللا ٌٓ رغٛقٌٚٛ ؽبء هللا عؼً اٌغبئً اٌزٞ فٟ أٔ

 ع١بسره ٌٚٓ رشا ؽٟء , ٌّبرا عؼً ٘زا ٕ٘ب ٚ٘زا ٕ٘ب

 ( )َعِلًٌما َحِكًٌما

) َْ ُْ ٠ُْغأٌَُٛ ُ٘ َٚ  ًُ ب ٠َْفؼَ َّّ  )اَل ٠ُْغأَُي َػ

 رؼبي ٔمشأ ٔأخز لطشاد فمػ ِٓ ثؾش عٛسح إٌغبء

 ألعً ٔغزط١غ أْ ٔشد

 ؾ١طبْعٛسح إٌغبء رىٍّذ ػٓ صالصخ ِؾبٚس ػٓ إٌغبء ٚػٓ اٌ

 ثٕٛ ػٍّبْ روشُ٘ هللا عجؾبٔٗ فٟ اٌمشآْ ٚ ػٓ ثٕٛ ػٍّبْ

 ٚفعؾُٙ , ؽ١ّٕب أصجؾٕب ٔزىٍُ فٟ اٌفعبئ١بد ٚفٟ اٌزٍفض٠ٛٔبد

 ٚفٟ اٌشاد٠ٛ ٚفٟ اٌّغبٌظ ٌمبٌٛا : ٠ب أخٟ و١ف إٌغبء ال ٠غبْٚٚ

 اٌشعبي ٚلٍٕب أٔٙٓ ِغبو١ٓ ِٚٓ اٌذػبح ِٓ ظً ػٓ ٘زا اٌمشآْ ,



 ىظ فٟ ِغبٚاح ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح ٚد٠ٕٕب د٠ٓصُ لبي ال ٠ب أخٟ ثبٌؼ

 اٌغّبؽخ ال , ١ٌظ ِغبٚاح ث١ٓ اٌشعً ٚ اٌّشأح ,ثّب أْ هللا لبي

  ١ٌظ ِغبٚاح ٠ؼٕٟ ١ٌظ ِغبٚاح , أصالً اٌّغبٚاح ػذي أٚ ظٍُ!
 اٌّغبٚاح ظٍُ ٌٛ رؾعش غبٌت فٟ اإلثزذائٟ ٚأخزجشٖ ٔفظ ئخزجبس

 جبس , ِغبٚاح صؼ!غبٌت فٟ اٌغبِؼخ األصٕبْ أػطُٙ ٔفظ اإلخز

 ِغبٚاح ! ٌىٓ ػذي ? عش٠ّخ .
 فى١ف رغبٚٞ ئِشاءح خٍمٙب هللا ثؾىً ٚ ثأٔٛصخ ٚرغؼٍٙب رؼًّ

  أؽغبي اٌشعبي ! ظٍُ ٚ عٛس
 أؽعش ؽخص أػّٝ ٚؽخص ثص١ش ألٛي ٔؾٓ عٕغب٠ٚىُ

 ألْ اٌغشة ٠ش٠ذْٚ أٔىُ رزغبْٚٚ ١٘ب ٠ب أػّٝ ٚ ٠ب ثص١ش رغبثمٛا

 ٚاٌزٞ ٠فٛص ٌٗ عبئضح ,٘زٖ ِغبٚاح ٌىٓ ٟ٘ ػذي? ٟ٘ عشَ

 ٚ ألعً ٘زا أٔظش اٌشد ِٓ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ ٠ب ١ٌزٕب ٔشعغ

 ٌىزبة هللا ئرا ٔبلؾٕب أٞ لع١خ , رش٠ذ رزىٍُ ػٓ إٌغبء رؼبي ألشأ

 فٟ عٛسح إٌغبء , رش٠ذ رٕبلؼ ثٕٟ ػٍّبْ وً إٌمبؽبد ٚاٌشد

 ًٍ ضَ َّ اَل ٠َأْرََُٛٔه ثِ َٚ ( ) 

 أرشوٗ ٠مٛي اٌزٞ ٠ش٠ذ

ٌَْؾّكِ ( َٕبَن ثِب ًٍ ئاِلَّ ِعئْ ضَ َّ اَل ٠َأْرََُٛٔه ثِ َٚ ( 

 ِب أػظّه

َٓ رَْفِغ١ًشا( أَْؽَغ َٚ  (  
 ٌٍّشأٖ ال رز٘ت رطبٌت ثبٌّغبٚاح هللا ٌُ ٠مً

 ئراً ِبرا لبي? ٠ّىٓ رزفبعئ ؽ١ّٕب رغّؼٙب أٚي ِشح ألٕٔب رؼٛدٔب

 ً ٌٍٕغبء فٟ عٛسح إٌغبءٔغّغ والَ ثؾش ٚػمٍٟ ٠مٛي هللا ػض ٚع

  )ٚال( رطبٌجٛا ! ال

ا ( ْٛ َّٕ َّ اَل رَزَ َٚ ( 

 ٠مٛي ِؾشَ ػ١ٍه ٠ب أ٠زٙب اٌّشأح أٔه

 فمػ عبٌغٗ وزا رز١ّٕٓ أْ رىٟٛٔ ِضً سعً ِٚؾشَ ػ١ٍه

 أْ رزّٕٟ أٔه ِضً اٌّشأٖ .
ا ( ْٛ َّٕ َّ اَل رَزَ َٚ ( 

 ِبرا ِبفعً هللا ثٗ اٌشعبي ػٍٝ إٌغبء !

َعبيِ  ٌٍِّشِ ٰٝ َثْؼٍط ۚ  ُْ َػٍَ ِٗ َثْؼَعُى ُ ثِ ًَ اَّللَّ ب فَعَّ َِ  ( 

ٌٍَِِّٕغبء( َٚ ب اْوزََغجُٛا ۖ  َّّ ِِ  َِٔص١ٌت 

 أ٠ٓ ِٕجٛر٠ٓ ال! ِؾزمش٠ٓ ال!ِ 

) َٓ ب اْوزََغْج َّّ ِِ ٌٍَِِّٕغبء َِٔص١ٌت  َٚ ( 

 عجؾبٔۚه .

 ً  ٌعنً المرأة األن ٌمال للولد من تطٌع أول واحد لال أمن حسنا

 انً أمن الثالث أمن حسناً هذا المسكٌن الذي ٌشتغلمن الث

 من الصباح إلى اللٌل هو الذي دفع مهر أمً ومسكنً أنا وأمً



 وهو الذي ٌصرف علٌنا هذا أٌنه ثم أبون مساواة هذه مساواة

 مساواة أو ال ,ال ثالث حموق للمرأة

ا اْكتََسْبَن ِ﴾  ﴿ َوِللنَِّساِء نَِصٌٌب ِممَّ

 هو أعلم هو العلٌم الحكٌم جل جاللة ٌفعل ما ٌشاء

 وهو أعلم بخلمة هلالج لج أسمع حبٌبً الغالً

 كٌف فً سورة النساء تكلم عن بنً علمان لال هللا عز وجل

ٌُْكْم ( ُ ٌُِرٌدُ أَْن ٌَتُوَب َعَل  )و َّللَّ

 فً سورة النساء

 )َوٌُِرٌدُ الَِّذٌَن ٌَتَّبِعُوَن الشََّهَواِت (

 ماذا ؟

ٌْالً َعِظٌماً (  ) أَْن تَِمٌلُوا َم

 سبحان هللا ٌمول لائل أو المسكٌن ٌمول ٌا أخً ماذا فٌها ندرس العالم

 فً اإلبتدائً دعها تدرسهم إمرأة األوالد والبنات ماٌزالون صغار

 تمول له لماذا ؟ ٌمول ألجلً ٌا أخً الرجال مدرسٌن لاسٌٌن وشرسٌن

 وأنت تاركة ٌخرج أمه فً األسواق فالطفل ٌحتاج حنان سبحان هللا ؟

 وفً المستشفٌات وحارمة من حنان أمه من حٌنما كان عمرة سنه

 إلى ست سنوات األن تتذكر حنان أرجع أمه لبٌته دعها تجلس معه

 وتعطٌه حنانها حنان أمه أولى من حنان ناس آخرٌن لال ٌا أخً

 لماذا ما تضعون لاضٌة عمرها فً المحكمة لماذا؟ لال هللا

 ) َوإِن ٌَمُولُوا تَْسَمْع ِلمَْوِلِهْم (

 لماذا ترٌد لاضٌة فً المحكمة لال ٌا أخً المرأة أحٌانا تستحً

 ٌصبح عندها موضوع خاص صعب تموله عند الماضً فتمول للحرمة

 مثلها أجل أذهب أنظر مستشفٌات النساء والوالدة العورات

 المغلضة مفتوحة بما أن ٌهمن حٌاء المرأة أنت هامن حٌاء المرأة

 أنت الذي تطالب أن تكون للرجل جنباً لجنب وأنت الذي تمول لها

 أطلعً وأدخلً ما هذا التخلف و اآلن تدور حٌائها

 ) َوإِذَا لٌَِل لَُهْم ال تُْفِسدُوا فًِ األْرِض لَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن (

 اآلن لال هللا عزوجل فً سورة النساء أنظر

 بعدها بصفحة لال سبحانه

 ﴿ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن أُوتُوا نَِصٌباً ِمْن اْلِكتَابِ 

 ٌُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت (

 كل من الٌهود والنصارى

 ) َوٌَمُولُوَن ِللَِّذٌَن َكفَُروا (

 عالم فً أمرٌكا دول متمدمة

 ﴿ ِ َوٌَمُولُوَن ِللَِّذٌَن َكَفُروا َهُؤاَلِء (

 ماذا بهم ؟

 ﴿ ِ أَْهدَى (



 من ؟ أحسن من من؟

 ﴿ ِمْن الَِّذٌَن آَمنُوا َسبٌِالً (

 فضائح أوالئن الذٌن لعنهم هللا فمن سجد له

 ثم تفتح الصفحات وتفاجئ

 ) أَلَْم تََر إِلَى الَِّذٌَن ٌَْزُعُموَن (

 ما أعظم هللا ٌمول

 ْزُعُموَن َ () ٌَ 

ٌَْن(     أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَ

 الذٌن ٌزعمون المسلمٌن أو الٌهود والنصارى الٌهود والنصارى

 ال ٌزعمون أهل الكتاب لكن هللا ٌتكلم عن ناس ٌمولون

 نحن مسلمٌن من بنو علمان ٌمول

ٌَْن َومَ   ا أُنِزَل ِمن لَْبِلَن () َ ٌَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا ِبَما أُنِزَل إِلَ

 لكن أنظر إلى تصرفاتهم لٌس لها دخل بالمرآن

 ٌُِرٌدُوَن أَن ٌَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت (   

 ٌطالب بتحرٌر المرأة من من ؟ من عبادة رب العالمٌن

 الذي هو ٌزعم أنه مؤمن بكتابه

 أُِمُروا) َ ٌُِرٌدُوَن أَن ٌَتََحاَكُموا ِإلَى الطَّاُغوِت َولَْد 

ٌَْطاُن أَن ٌُِضلَُّهْم َضاَلاًل َبِعٌدًا (  أَن ٌَْكفُُروا بِِه َوٌُِرٌدُ الشَّ

 أنظر اآلٌة التً بعدها

 )َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا (

 سبحانن فضحهم هلالج لج لال وإذا لٌل لهم باهلل تعال

 أن تمول دع العالم مع بعض سألول لن كالم هللا

) ُ  ) َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل اَّللَّ

 أنت تمول تزعم أنن آمنت به سأكلمن

ُسوِل (  ) َوإِلَى الرَّ

 سألول لن اآلٌات أنت تمول ما التخلف وضعوا لن محرم

 ً  وال بد تسافر مع المحرم دعوها تعمل الذي ترٌد حسنا

 تحاكم أنا وإٌانزعمت أنن مسلم ودائما تمول مسلمٌن تعال ن

 على الكتاب أنظرهللا فضحهم كٌف لال

ُسوِل ( ُ َوإِلَى الرَّ  ) َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَى َما أَنَزَل اَّللَّ

 ماذا ؟

ٌَْت (     َرأَ

 ٌمول ال تتغطى واضحة أمامن

ٌَْت اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعنَن ُصدُودًا (  ) ِ َرأَ

 ول له الرسول لالال ٌرٌد هذا الكالم تم

 )ال ٌحل إلمرأة تؤمن باهلل والٌوم اآلخر أن تسافر إال مع ذي محرم (

 تعال أنت تمول دع العالم مختلطٌن ألول لن هللا عز وجل ٌمول



 ) َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا(

 فمط متاع خمس دلائك كلمتٌن ورد غطاها لال

 ) فَاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب ۚ(

 بٌنن وبٌنهم فكٌف دوام ست ساعات تسع ساعات بٌنن وبٌنهم

 ٌاهلل هذا كالم للرسول ٌا أخً تعال وال ٌأتونن إلى جئنان بالحك

 وأحسن تفسٌرا تعال أخبرن هنا بالكتاب أنه لٌس لنساء

 النبً علٌة الصالة والسالم ٌفتنان

ًُّ لُْل أِلَْزَواِجَن ﴾  ) ٌَا أٌََُّها النَِّب

 ند هللا عزوجل لضٌة عظٌمة عند هللا أصالً لضٌه مهمة ع

 ) لُْل أِلَْزَواِجَن َوبَنَاِتَن ﴾

 فمط ؟

 ) َونَِساِء ﴾

 العالمٌن ؟ ال

 ) اْلُمْؤِمنٌَِن﴾

 ألن هللا عز وجل لال للذي ٌطبك الكالم المؤمنون

 إن لم ٌكن ٌؤمن وال مؤمنة الكالم لٌس لن كٌف ألول لهم ألنه

ٌِْهنَّ ِمْن َجاَلِبٌبِِهنَّ ﴾  ) ٌُْدنٌَِن َعَل

 لماذا ؟ لماذا ٌستر من فوق وتحت ٌارب

ٌَْن ﴾  ) ذَِلَن أَْدنَى أَْن ٌُْعَرْفَن فَاَل ٌُْؤذَ
 اآلن ترى واحدة البسه عبائتها على الرأس ولفازاتها أتحدان تجد

 أحد ٌلحمها ٌرلمها أتحدان لكن تجد ! التً البسه عبائه على الكتف

 وناعمة ورلٌمة ومزركشة هذا ٌا عالم خلفها ألجل ذلن لال هللا

 إذا لبست حجابها مثل الناس الٌؤذٌن أنظر العظمة

 ال تتكلم عن الحجاب ال تتكلم عن النساء أنظر اآلٌة التً بعدها

 هذه لضاٌاهم لال

ٌَْنتَِه اْلُمنَافِمُوَن (  ﴿ لَئِْن لَْم 

 لن ال ٌتكلم ما دخل المنافمون بمضٌة الحجاب ٌمول

 عن هذه المضاٌا إال هم وال ٌدور حولها إال هم

ٌَْنتَِه اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض (  ﴿ لَئِْن لَْم 

 ال كالمهم بالضوابط شرعٌة وتكفن بالضوابط الشرعٌة كالمهم

 وإن ٌمولوا تسمع لمولهم لال هللا عز وجل

 َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَنِ  ( ﴿ َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهمْ 

 ٌتكلمون وٌكتبون فً الجرائد وفً الصحف

ٌَنََّن بِِهْم ثُمَّ اَل ٌَُجاِوُروَنَن فٌَِها إاِلَّ لَِلٌاًل   ﴿ َواْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَِة لَنُْغِر

َنَما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِاًل ( ٌْ  َمْلعُونٌَِن أَ

 رة النساءتعال إرجع معً لسو

ُسولِ   ) َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تَعَالَْواْ إِلَى َما أَنَزَل اَّلّلُ َوإِلَى الرَّ



ٌَْت اْلُمنَافِِمٌَن ٌَُصدُّوَن َعنَن ُصدُودًا(  َرأَ

ِ ۚ َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظََّلُموا أَنفَُسُهْم ( ُسوٍل ِإالَّ ِلٌَُطاَع بِإِْذِن اَّللَّ  )َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

 رأى أنه ٌخالف هذه اآلٌات وهذه األحادٌث

ِحًٌما( ابًا رَّ َ تَوَّ ُسوُل لََوَجدُوا اَّللَّ َ َواْستَْغفََر لَُهُم الرَّ  )َجاُءوَن فَاْستَْغفَُروا اَّللَّ

 ثم تأتً الصاعمة من السماء

 )فَاَل َوَربَِّن (

 ٌحلف هللا عزوجل بنفسه ٌمول

 )فَاَل َوَربَِّن اَل ٌُْؤِمنُوَن (

 ٌزعم أنه مؤمن فً أول آٌة فً الصفحة ٌمول

ٌْنَُهْم (  )فَاَل َوَربَِّن اَل ٌُْؤِمنُوَن َحتَّٰى ٌَُحِكُّموَن فٌَِما َشَجَر َب

 للت فٌه محرم نعم فٌه محرم للت ال ٌخلون رجل بإمرأة نعم

() ُْ ُٙ َٕ ب َؽَغَش َث١ْ َّ َٛن ف١ِ ُّ ٰٝ ٠َُؾِىّ  َؽزَّ

 ال رىفٟ

ب لََع١َْذ ( َّّ ّ ِِ ُْ َؽَشًعب  ِٙ َُّ اَل ٠َِغذُٚا فِٟ أَٔفُِغ  )صُ

 ال رىفٟ

ب( ًّ ١ٍِ ٛا رَْغ ُّ ّ ٍِ ٠َُغ َٚ ( 

 ٘زٖ ا٠٢خ و١ف فعؾذ إٌّبفم١ٓ ٚٔؾٓ ٔزىٍُ ٕٚٔمبؽُٙ ثذْٚ فبئذح ِٕظّخ

 ) اٌشٔك ( ٠بعّبػخ أرٔبة ٘إالء ِٕظّخ ) اٌشٔك( ِٕظّخ ػب١ٌّخ

 غزصبة ١ٌظ اٌضٔب٪ ِٓ ؽبالد اإل٨٧فٟ أِش٠ىب رمٛي ٌه 

 ٪ ِٓ ؽبالد اإلغزصبة ٚلجً ال ألٛي ٌه٨٧ؽبالد اإلغزصبة 

 صب١ٔخ ٠ٓألٛي ٌه ػٕٛاْ اٌّمبي ٚاٌذساعخ ػٕٛاْ اٌّمبي فٟ وً 

 صب١ٔخ أٚي ِب رمشأ اٌجذا٠خ ٚاٌز١ّٙذ رمشأ٘ب ٠ٓرغزصت ئِشأح فٟ أِش٠ىب وً 

 ٍؼمًصب١ٔخ ٌىٓ ألعً ٔمشثٙب ل١ًٍ ٌ ٧ٕرمٛي ٌه فٟ اٌؾم١مخ ٟ٘ فٟ وً 

 صب١ٔخ رغزصت ئِشأح صُ وزجٛا ٌه ثؼذ ٘زٖ إٌمطخ ٠ٓفٟ وً 

 ٚا٢ْ ِب ٠ّذ٠ه رىًّ ٘زا اٌّمبي ٚئال ٚاغزصجذ أخشٜ صب١ٔخ

 ٪ ُِٕٙ ئغزصجٛا ِٓ لجً أصذلبء اٌؼبئٍخ ٚصِالء اٌؼ٨٧ًّفٟ أِش٠ىب 

 ٌُٚ ألً ٌجٕٛ ػٍّبْ لبي ال ٠بأخٟ ِبرا ثىُ أٔزُ صذ٠ك ػًّ

 ٪٨٧٘زٖ دساعٗ ِٓ أرٔبة ثٕٟ ػٍّبْ رمٛي ٌه 

 لبي إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍخ ٚعٍُ

 لبي اٌؾّٛ اٌّٛد ( -أخٟ أصك ثٗ ِضً ٔفغٟ  -) أس٠ذ ٠بسعٛي هللا اٌؾّٛ 

 عجؾبٔه فٟ األخ١ش رعؾىْٛ فٟ آخش اٌّمبي ٚآخش اٌذساعخ ٚظؼٛا

 رؼ١ٍّبد ٌٍزم١ًٍ ِٓ ؽبالد اإلغزصبة وزجٛا ف١ٙب أْ ال رخشع١ٓ ٚهللا

 ِبرا ػٍّذ أخزرٙب ٚثارْ هللا رطٍغ فٟ وز١ت أخزرٙب ٚرشعّزٙب

 وً رٛص١خ ٚصٛا ثٙب ألعً ٠مٍٍْٛ ِٓ ؽبالد اإلغزصبة

 وً رٛص١خ ٚظؼذ عٕجٙب آ٠خ أٚ ؽذ٠ش إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

 رشعّخ اٌىالَ اٌزٞ ٠مٌٛٛٔٗ أٚي ٚاؽذح لبي

 عجؾبٔه-ٞ أْ ال رخشط اٌّشأح ٌٛؽذ٘ب الثذ أْ رخشط ِؼٙب أؽذ لٛ -ٔ



 لبي ٚ ال رخشط ثّالثظ ظ١مخ ٚال فبرٕخ ٚئّٔب رخشط ثّالثظ -ٕ

 فعفبظخ خصٛصبً فٟ ا١ًٌٍ

 اٌضبٌضخ لبي ٚئرا عجزشوت ال رعغ ع١بسرٙب ثؼ١ذ رمشة ع١بسرٙب -ٖ

 ػٕذ األعٛاق اٌزٟ ػٕذ٘ب ألعً إٌبط ٠شْٚ ألْ ٌٛ ر٘جذ ٕ٘بن

 عٛف ٠مزشفٙب أؽذ ٚ ثٕٛ ػٍّبْ ٠مٌْٛٛ ال دػٙب رغٛق

 ي ٚئرا عبءد عزأخز آ٠خ ٚئرا ِؾذ ال رّؾٟ عبٔت أثٛاة اٌج١ٛدلب

 ِب ٘زا اٌشػت وً ٘زٖ اٌزٛص١بد رّؾٟ فٟ ٔصف اٌؾبسع

 ٚأوضش ِٕٙب ٚلبٌٛا ال رخشط ٌٛؽذ٘ب رطٍغ فٟ ِغّٛػخ

 وً ٘زٖ ٠ؼٍّْٛٚ دساعبد ألعً ٠صٍْٛ ٌٍزٞ لبٌٗ إٌجٟ

 عٕخ ٠ٕٗٔصٍٝ هللا ػٍٟ ٚعٍُ لجً 

 ٘زا والَ سة اٌؼب١ٌّٓ هلالج لج

 ٌٓ َٛ ٌَُٗ لَِش٠ ُٙ ِٓ َُٔم١ِّْط ٌَُٗ َؽ١َْطبًٔب فَ َّٰ ْؽ ٓ ٠َْؼُؼ َػٓ ِرْوِش اٌشَّ َِ َٚ ( 

) َْ زَذُٚ ْٙ ُِّ  ُ ُٙ َْ أََّٔ ٠َْؾَغجُٛ َٚ  ًِ ِٓ اٌغَِّج١ ُْ َػ ُٙ َٔ ُْ ١ٌََُصذُّٚ ُٙ ئَِّٔ َٚ 

 خزبِبً ٚأخش والَ ال ٔمٛي ٠مٛي اٌؾ١خ أؽّذ اٌؾٛاػ

 ب فٟ اٌغٕٛة لجً أسثغ أعبث١غ رمش٠جبً أٚ صالصخٚ وٕذ فٟ أثٙ

 ٠مٛي وبٔذ ف١ٗ صٚاط ٌفزبح فٟ اٌغٕٛة صُ ٚظؼذ اٌّى١بط ٚص٠ٕذ ٔفغٙب

 فٟ ٠َٛ صفبفٙب صُ صٍذ اٌّغشة ثؼذ صالح اٌّغشة أٔزمط ٚظٛء٘ب

 فمبٌذ ٌٛاٌذرٙب عأر٘ت أرٛظأ ٚأصٍٟ لبٌذ ٌٙب ٚاٌذرٙب أٔذ ِغٕٛٔخ

 عزخشث١ٓ اٌّى١بط اٌزٞ ف١ه لبٌذ ٠ب أِٟ عأر٘ت ٠َٛ صفبفه

 أصٍٟ لبٌذ ٌٙب ٚهللا ٌٓ رز٘ج١ٓ ا٢ْ ٠َٛ صفبفه غجؼبً اٌضٚاط

 ع١غٍظ ئٌٝ اٌغبػخ ٚؽذح أٚ صٕز١ٓ ٠خشط أصالً ٚلذ صالح اٌؼؾبء

 لبٌذ ٚهللا ٠ب أِٟ ٚهللا ِب ألذَ أؽذ ػٍٝ سة اٌؼب١ٌّٓ

 ١ٌظ ػٍٟ اٌّى١بط٘زا اٌؼبٌُ وٍُٙ خفزٟ ػ١ٍُٙ ألعً ال٠شْٚ ؽىٍٟ ٚ

 صُ ِب أػغجُٙ ِٚب ّ٘ه أٟٔ ِب أػغت سة اٌؼب١ٌّٓ ٚأغعجٗ

 لبٌذ ٚاٌذرٙب رشٜ عأصػً ِٕه ال ٚهللا سثٟ ٠ٕظش ٌمٍجٟ ٚهللا ألصٍٟ ,

 لبٌذ ٚهللا ٠ب أِٟ ال أغ١ؼه فٟ ِؼص١خ سة اٌؼب١ٌّٓ

 ٚهللا ال ألذَ أؽذ ػ١ٍٗ ٚر٘جذ أِبَ ٚاٌذرٙب ٚٚاٌذرٙب صػالٔخ

 اٌّى١بط ٚأغزغٍذ ٚرٛظأد صُ عبءدٚ رزٛظأد ٚ ٠ٕغىت 

 ٚفشؽذ عغبدرٙب ٚصٍذ ٚهللا عغذد ٟٚ٘ أخش عغذح ٌٙب فٟ اٌذ١ٔب

) ُْ ْؽَغب ِْ ئاِلَّ اإْلِ ْؽَغب ًْ َعَضاُء اإْلِ َ٘ ( 

 ؽ١ّٕب لذِذ سة اٌؼب١ٌّٓ لذِٙب ٚخزُ ٌٙب ٟٚ٘ فٟ ألشة ِٛظغ ِٕٗ

 )ألشة ِب٠ىْٛ اٌؼجذ هلل ٚ٘ٛ عبعذ (

ًِ  فٟ ٘زٖ اٌغٕٗ فٟ اٌغٕٛة رخ١ً  أٔٗ ظؾه ػ١ٍٙب اٌؾ١طبْ ٌُٚ رص

ًِ ف١ب ِٓ أؽغٍزُٙ ؽٛاعجُٙ رمجط ػٕذ هللا فٟ  ٔفظ ا١ٌَٛ ٌىٕٙب ٌُ رص

 ػٓ لٍٛثُٙ ٔص أوضش صالس أسثبع أعئٍخ اٌفزٜٛ ػٓ اٌؾٛاعت

 ٚاٌمٍٛة رؼجبٔخ ال رخؾغ لٍٛة رمشأ اٌمشآْ ال رخؾغ لٍٛة رذػٛا

 ب ٔٙش عبسٞال رجىٟ لٍٛة ِزؼٛدح رؾىٛا ٌٍؼبٌُ صُ اٌىٍّبد وأٔٙ



 ٚئرا عغذد اٌٛاؽذح ف١ٙٓ ٚئال ٚاؽذ ف١ٕب ِب ٠ؼشف ِبرا ٠مٛي

 ٌُ ٠زؼٛد ٠ؾىٛا ٌؼظ١ُ رؼٛدٚا ٠ؾىْٛ ٌعؼبف ٌُ ٠زؼٛد ٠ؾزىٟ ٌٍغٕٟ

 عً عالٌخ رؼٛد ٠ؾىٟ ٌٍفمشاء ٌُ ٠زؼٛد ٠ؾىٟ رؼٛد ٠ؾىٟ ٌٍّغبو١ٓ

 ٍُِ ٠زؼٛد ٠ؾىٟ ٌشة اٌؼب١ٌّٓ

َٞ ِـب أعـذُ   ٌجغُذ صَٛة اٌشعب ٚإٌبُط لذ سلذٚا .. ٚلُّذ أؽىٛ ئٌٝ ِٛال

ِٗ ٌىؾِف اٌعـِش أػزّـذُ   ٚلٍُذ ٠ب ُػذرٟ فـٟ وـً ٔبئجـٍخ .. ِٚٓ ػ١ٍ

 أؽىٛ ئ١ٌَه أِـٛساً أٔـَذ رؼٍّٙـب .. ِبٌٟ ػٍٝ ِؽٍّٙب صجٌش ٚال عٍـذُ 

ـذْد ئ١ٌـٗ ٠ـذُ  ُِ  ٚلذ ِذدُد ٠ـذٞ ثبٌـزِي ِجزٙـالً .. ئ١ٌَه ٠ب خ١َش ِٓ 

ًَ ِـب ٠َـِشدُ  ـب ٠ـبسُة خبئـجـخً .. فجؾُش ُعِٛدَن ٠شٚٞ ُوـ  فـال رشدَّٔٙ

 أخٛأٟ ٌٕزخشط ِٓ ٘زا اٌىالَ ٚ ِٓ ٘زا اٌّغغذ لجً لشاءح اإلػالْ

 ااٌؼظ١ُ اعأي هللا أْ ٠ٛفك ِٓ لبَ ػ١ٍٗ أخش ِب عّؼٕب ِبر

َسُعٌَُٛٗ( َٚ  َ َْ اَّللَّ َٓ ٠َُؾبِسثُٛ ب َعَضاُء اٌَِّز٠ َّ  )ئَِّٔ

 أٔظش اٌىالَ ٘زا

ُٛا ( ٍَّ َْ فِٟ اأْلَْسِض َفَغبدًا أَْ ٠ُمَز ْٛ ٠َْغَؼ َٚ  ( 

 ٚئرا غعت هلالج لج ال ٠ش٠ذن رؼ١ؼ

ْٓ ِخاَلفٍ  ّ ِِ  ُ ُٙ أَْسُعٍُ َٚ  ُْ ِٙ ْٚ رَُمطََّغ أ٠َِْذ٠ ُٛا ٠َُصٍَّجُٛا أَ  )أَْ ٠َُمزٍَّ

 ْٚ ١َْٔب ۖ( أَ ٌٞ فِٟ اٌذُّ ُْ ِخْض ُٙ ٌَِه ٌَ
َٓ اأْلَْسِضۚ  رَٰ ِِ ا  ْٛ  ٠ُٕفَ

 ٠مٛي ٘إالء اٌشع١ٍٓ اٌزٞ ػطبٟٔ ف١ٙب لطؼٛ٘ب صُ ثؼذ٘ب لبي

ٓ رَبَة( َِ  )ئاِلَّ 

 ئرا ربة

ٛا( ُّ ُْ ۖ فَبْػٍَ ِٙ ًِ أَْ رَْمِذُسٚا َػ١ٍَْ ٓ َلْج ِِ َٓ رَبثُٛا   )ئاِلَّ اٌَِّز٠

 هللا وً ٘زا اٌغعت وً ٘زا اٌزمط١غ ع١غبِؼ ٚ ع١شظب

 ع١شظٝ ئرا ربة لبي

ٛا ( ُّ ُْ ۖ فَبْػٍَ ِٙ ًِ أَْ رَْمِذُسٚا َػ١ٍَْ ٓ َلْج ِِ َٓ رَبثُٛا   )ئاِلَّ اٌَِّز٠

 ِب أػظُ والِه

)ٌُ ِؽ١ َ َغفٌُٛس سَّ َّْ اَّللَّ ٛا أَ ُّ  )فَبْػٍَ

 هللا ٠غفش ٌٕب ٚئ٠بوُ أخٛأٟ اٌفعالء ِٓ لبَ ػٍٝ ٘زا اٌّغغذ

 ُ٘ ِؾشٚع ئعزجذاي اٌؼجبءاد اٌفبرٕخعضاءُ٘ هللا ػٕب خ١ش ػٕذ

 ٔؾٓ ألً ِٕٙب ٚهللا ٚهللا ٌٛ ػشفذ سثه ٚػشفذ سثٟ ألغُ ثبهلل ال رمذَ

 أؽذ ػ١ٍٗ اٌٍُٙ ٠بسة ِٓ ثذٌذ ػجبءرٙب فٟ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ اٌٍُٙ ثذي ٌٙب

 ِٓ اٌغخػ ئٌٝ اٌشظٛاْ اٌٍُٙ ٠بسة ألٍت ِغزمجٍٙب عؼبدح ٚأفشاػ

 غزمجٍٙب ٠بسة أؽغٓ ِغزمجًٚأرشاػ ٠بسة اٌؼب١ٌّٓ اٌٍُٙ أعؼً ِ

 فٟ اٌذ١ٔب ٚاألخشح اٌٍُٙ أسظب ػٕٙب ٚأسظٙب ٚال رجمٟ ٌٙب أ١ِٕخ

 فٟ صذس٘ب ٟ٘ ٌه سظب ٌٚٙب ف١ٙب صالػ ئال لع١زٙب ٠بسة

 لجً أْ رمَٛ ِٓ ِغٍغٙب ٘زا اٌٍُٙ ٠بسة أٔظش فٟ صذس ِٓ ثذٌذ

 ِٚٓ وبٔذ ِغزم١ّخ ِٓ لجً اٌٍُٙ أٔظش فٟ صذس٘ب فجٍغٙب أػظُ ِٓ أِب١ٔٙب

 ال ٠مذس ػٍٝ ٘زا ئال أٔذ ٚال ٠ُغأي ف١ٗ ئال أٔذ اٌٍُٙ ٠بسة



 وّب ؽشفزٕٟ ثشؤ٠زٗ أؽجزٟ ٘إالء فٛق ٘زا اٌفشػ اٌٍُٙ ٠بسة اعأٌه

 ثأؽت اعُ ٘ٛ ٌه ٚأؽت صفخ ٌه ٚأؽت ػًّ ُػًّ فٟ أسظه ٌه

 بسة ِٓ ِخٍٛق ِٓ ِخٍٛلبره اٌٍُٙ ٠بسةٚثأؽت وٍّخ عّؼزٙب ٠

 ؽشفٕٟ ثشؤ٠زُٙ أخشٜ رؾذ اٌؼشػ ٚوّب ؽشفزٕٟ ثشؤ٠زُٙ فٟ ث١ذ

 ِٓ ث١ٛره لذ ثٕبٖ اٌجؾش اٌٍُٙ أعّؼٕٟ ٚأ٠بُ٘ فٟ فشدٚعه اٌزٞ أثذػزٗ ٠بسة

 اٌجؾش اٌٍُٙ ألش أػ١ٕٕب ثصالػ ١ٔبرٕب ٚرس٠برٕب ٚأصٚاعٕب ٚٚاٌذ٠ٕب ٠بسة اٌؼب١ٌّٓ

 اٌٍُٙ ٠بسثٟ ػ١ٍه ثجٕٛ ػٍّبْ اٌٍُٙ ػ١ٍه ثجٕٛ ػٍّبْ اٌٍُٙ ؽشن ُِٕٙ

 ِبعىٓ ٚعىٓ ُِٕٙ ِبرؾشن اٌٍُٙ أسٔب ف١ُٙ ٠بسة ػغبئت لذسره

 ئال ِٓ ػٍّذ ف١ٗ خ١شاً اٌٍُٙ فغؼً وٍّزٗ ٌٚغبٔٗ ٚلٍّٗ ٔصشٖ ٌذ٠ٕه

 ٚأ١ٌٚبئه أٔذ ٌٟٚ رٌه ٚاٌمبدس ػ١ٍٗ اٌٍُٙ ال رأرْ ٌٕب ثبٌخشٚط ٚف١ٕب لٍت

  لٍجزٗ ػٍٝ ِب ٠شظ١ه ٚصجزٗ ؽزٝ ٠اُلل١ه ٚوزجزٗ ِٓ أ١ٌٚبئه اٌصبٌؾ١ٓئال

 اٌّمشث١ٓ أٔذ ٌٟٚ رٌه ٚاٌمبدس ػ١ٍٗ ال ٠ُغأي ثٙزا ئال أٔذ

 ٚأصٍٟ ٚأعٍُ ػٍٝ أؽشف ِٓ ٚغئذ لذِٗ اٌضشٜ ثأثٟ ٚأِٟ

 ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ ٚعضاوُ هللا خ١ش

 

 لالستماع للمحاضرة صوتٌّاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-99.html 

 إن كان من خطأ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده.
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