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 المقدمة:                                                            أما بعد:
قعة ننعا   قيالعدكس  المتعادا م معا ضعا و ت ولعب القوفعةا س ع  ال ضعو تعالوا معنا لنقف مع  ضاعاكت    عباد هللا:

يهعا س   كس  كثيرم سل ن  اقاصرت منها عفى الدكس  الا  تمس ساقعنا المعاصر سالا  ن ا    أشعد ال اةعة  ل

 سيما    نذه الظرسف الراننة !!

 ة األمة وشهادتها على جميع األممالدرس األول: وسطي

ةً َسَسع ُسعوُ  َعفَعْيُ ْ  ى النَّعاِ  َسلَُ عاَء َعفَعًطا ِلاَُ ونُعوا ُشعَهدَ نذا الدك  لامثب    قوله تعالى:} َسَكذَِلَك َةعَْفنَاُكْ  أُمَّ وَن الرَّ

،  143=  2÷  286[. سننا  عجاز عد ي    نذه اآللة ال رلمة ،  عد  آلات سوكم الوقرم 143َشِهيدًا {] الوقرم : 
ب شعع .  كععون سسععطاً  عع  نععذا نععو كقعع  نععذه اآللععة ،   ععهن اآللععة ندَتععها ةععاءت سسععطاً ، سكدععى بهععا كسععالة ل مععة لا عع

   ععسالوسعطية ننععا تعنع  اي اععفية سالويرلعة سالر عععةا  ايمعة سسعع   ع  كععب شع ء، سسععطية شعامفة ..  هعع  سسع  

لمتعفميا ا عاقا  سالاصوك، سس     العالقات سا كتواطات ، سس     أنظماها سنظمهعا سترعرلعاتها ، سضعري با
  توعب لاقصعير ، لعأس  لوم ..نعع  ، أمعة سسعطاً :  مجانوعة  لفوفعو ساأن لعو سا  لى سسطياه  الا  شر ه  هللا بها ما 

:"   ـفيعه سسعف  غفو النصاكى    أنويائه  س  قصرسا تقصير اليهو     أنويائه  ، سقد ُكي عا النو  ـ صفى هللا ع

  ليعه لرتدع سخير ايموك أسسطها"،  سقا  عف  ـ كضع  هللا عنعه ـ : "عفعي   بعالنم  ايسسع   يليعه لنعل  الععال ،  
س تمعقوا  الناز " ..   ري بمعا ترعد سا  ع  العدلا أن لععو سا  لعى سسعطية اوسعالم . سضعري بمعا كدمعرسا المتعفميا

 المصف يا أن لنهفوا ما سسطية اوسالم .  

  ى ندتعها  ع ن نذه الوسطية أنفت نذه ايمة سمن اها الرها م عفى ةمي  ايم ، سنذه الرعها م قتعمان: شعها م عفع
ِس ْبعِا عَعْا أَنَعيا، سشها م عفى غيرنا    اآلخرم.  رها تها عفى ندتها    الدنيا: أن لرهد بعاه  عفى بعض،  الدن

 ِ ُ صَ َماِلٍك قَاَ : " ُمرَّ بَِجنَاَزمٍ  َهُثْنَِ  َعفَْيَها َخْيًرا ،  َقَاَ  نَوِ ُّ َّللاَّ َسُمعرَّ بَِجنَعاَزمٍ ، فََّ : َسَةوَْت َسَةوَْت َسَةوَعتْ  َعفَْيِه َسسَ فَّى َّللاَّ

ُ َعفَْيِه َسَسفََّ : سَ  ِ َصفَّى َّللاَّ ا.  َقَاَ  نَوِ ُّ َّللاَّ ع  ، ُمعرَّ :  ِعدًى لَعَك أَبِع  سَ قَعاَ  ُعَمعرُ  َةوَعْت َسَةوَعْت .َةوَعْت سَ  َهُثْنَِ  َعفَْيَها َشرًّ أُممِ
َسَةوَعْت!!!  ا َشعر   َقُْفعَت َسَةوَعْت َسَةوَعتْ هُثْنَِ  َعفَْيَهعاَزمٍ  َعوَْت، َسُمرَّ بَِجنَ بَِجنَاَزمٍ  َهُثْنَِ  َعفَْيَها َخْيٌر  َقُْفَت َسَةوَْت َسَةوَْت َسةَ 

ُ َعفَْيِه َسَسفََّ : َمْا أَثْنَْياُْ  َعفَْيِه َخيْ  ِ َصفَّى َّللاَّ ا َسَةوَعتْ ةُ، َسَمعْا أَثْنَْيعاُْ  َعفَْيعِه َشعْت لَهُ اْلَجنَّ ًرا َسَةوَ  َقَاَ  َكُسوُ  َّللاَّ لَعهُ النَّعاُك  رًّ

ِ  ِ  اْيَْكِض أَْناُ ْ  ِ  ِ  اْيَْكِض أَْناُْ  ُشَهدَاُء َّللاَّ َ ُشَهدَاءُ  أَْناُْ  ُشَهدَاُء َّللاَّ ِ  ِ  اْي ا  () مادق عفيعه سالفدعل لمتعف   ْكِض " َّللاَّ
ِ  ال رها م ايمة    الدنيا سوب    سةوب  خو  الصالح الجنة سالطالح الناك. سَعْا َعائَِرةَ َعاْ  ُ عَ  نَّوِ م فَْيعِه َصعفَّى َّللاَّ

ةٌ ِمْا اْلُمْتِفِميَا لَْوفُوُ  " )متعف ( س ع  دَعُوَن لَعهُ  ِ َّ ُشعدمِعُوا  ِيعهِ ةً ُكفُُّهْ  لَْرعوَن ِمائَ َسَسفََّ  قَاَ : " َما ِمْا َميمٍِت تَُصفمِ  َعفَْيِه أُمَّ

ِ ْبِا َعوَّعاٍ : أَ كاسلة أخرى لمتف  َعْا ُكَرْلٍب َمْولَى اْبِا َعوَّاٍ  عَ  ا لَعقُدَْلعٍد أَْس بِعُْتعدَاَن  َقَعاَ  اَت اْبعٌا لَعهُ بِ نَّعهُ َمعْا َعْوِد َّللاَّ
اَ : وَن؟ قَعهُ  َقَعاَ : تَقُعوُ  نُعْ  أَْكبَعُعلَهُ  َهَْخوَْرتُ  اََمعُواُكَرْلُب اْنُظْر َما اْةاََمَ  لَهُ ِمْا النَّاِ ، قَاَ :  ََوَرْةُت  َيِذَا نَاٌ  قَْد اةْ 

ُ َعفَْيعِه َسَسع ِ َصعفَّى َّللاَّ فَعى ُةعٍب ُمْتعِفٍ  لَُمعوُت  َيَقُعوُم عَ وُ :" َمعا ِمعْا كَ فََّ  لَقُعنَعَْ  قَعاَ : أَْخِرُةعوهُ ،  َعيِنمِ  َسعِمْعُت َكُسعوَ  َّللاَّ

 ُ ِ َشعْيإًا  ِ َّ َشعدَّعَُهْ  َّللاَّ ُ َصعفَّى  مَ قَعاَ : قَعا َ ِا نُوَْيعرَ ، سَععْا َماِلعِك ْبعِه"  ِيعَةنَاَزتِِه أَْكبَعُوَن َكُةعاًل َ  لُْرعِرُكوَن بِعا َّ  َعفَْيعِه َّللاَّ
قَبَّ أَْنعَب قَعاَ   ََ عاَن َماِلعٌك  ِذَا اْسعاَ  " َّ ُغِدَر لَعهُ ِميَا  ِ َسَسفََّ : " َما ِمْا ُمْتِفٍ  لَُموُت  َيَُصفمِ  َعفَْيِه ثاََلثَةُ ُصدُوٍف ِمْا اْلُمْتفِ 

أَ  وف لعفمعاء ت ثيعر الصعداسعا ب ا ، لعذلك(ضتعنهأبو اس  سالارمذي سأضمد سلِث.)نُْ  ثاََلثَةَ ُصدُوٍف ِلْفَ دِ اْلَجنَاَزمِ َةلَّ

 ب يث   تقب عا ثالثة،  فو كانوا ساة ةعفنا    كب صٍف كةفيا. 
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 متعف ٍ  " ما معاكما أن شها م الجيران لفميت شداعة ،  عا أنس كض  هللا عنه أن النو  صفى هللا عفيه سسف  قا  : 

يعِه ،   هللاُ : قعد قَوِْفعُت ِعْفَمُ عْ   خيًرا ا   َّ قعا وَن   َّ لموُت  َيَْرَهدُ لهُ أكبعَةٌ أنُب أَْبياٍت ما ِةيَرانِِه ايَْ نَْيَا أنَُّهْ    لَْعفَمُ 

ُسوَ  هللاِ  َكُةٌب : لَا كَ َ : قَا َ اقَ [، سَعْا أَبِ  نَُرْلَرمَ ،  أضمد سالويهق  سال اك  سص  هسَغدَْرُت لهُ ما   تعفُموَن ." ] 
َ نََّهعا تُع،  ِنَّ  اُلَنَةَ لُْذَكُر ِمْا َكثَْرمِ َصالَتَِها َسِصيَاِمَها َسَصعدَقَاَِها ، َغْيعَر أَ  لنَّعاِك ، بِِفَتعانَِها ، قَعاَ  : ِنعَ   ِع  ا ْؤِذي ِةيَرانَهعا

ُُ بعِايَثَْواِك ِمعَا ايَ تَِها ، َسأَنََّهعا َسَصعالَ قِفَّعِة ِصعيَاِمَها َسَصعدَقَاِهَ  قَاَ  : لَا َكُسوَ  هللاِ ،  َيِنَّ  اُلَنَعةَ لُعْذَكُر ِمعاْ  قِعِ  َس َ ا تََصعدَّ

 لقعب  فى أن عد  الرعهو  [ . ع ص  هأضمد سابا ضوان سال اك  ستُْؤِذي ِةيَرانََها بِِفَتانَِها ؟ قَاَ  : ِنَ   ِ  اْلَجنَِّة. ] 
ُ َعفَْيعِه َسَسعفَّ عا اثنيا،  عا ُعَمَر َكِضَ   ُ َعْنهُ، قَاَ  النَّوِع ُّ َصعفَّى َّللاَّ ُ ِهدَ لَعهُ أَْكبَعَعةٌ بَِوْيعٍر أَ ْ َمعا ُمْتعِفٍ  َشعَ :" أَلُّ َّللاَّ َخفَعهُ َّللاَّ

د لعه ْلَواِضِد" ) الوواكي(،  هي امرئ شعهانَْتهَْلهُ َعْا   َّ لَ ْ ثُ اْلَجنَّةَ، قُْفنَا َسثاََلثَةٌ؟ قَاَ : َسثاََلثَةٌ قُْفُت: َساثْنَاِن؟ قَاَ : َساثْنَاِن 

ينهع   هلوه عنعهاأكبعة ما المؤمنيا بعالوير أس ثالثعة أس اثنعان،  عين هللا ععل سةعب لدخفعه الجنعة، أمعا الواضعد  فع  لتع
وعب ،   يعف تقأ ككوا أنه  ذا ل  تقوب شعها م الواضعد  ع  أمعوك العدنيا،  ع  الاجعاكات سالويع  سالرعراء،  ع  ايكاضع 

ضعد.    ععا الوااضد عفى صالح اونتان، لي ون أنالً لدخو  الجنة؟! سلهذا ل  لتهلوه صعفى هللا عفيعه سسعفشها م الو

ها تك شععل ععا   لنووعع  أن نقطعع  ونتععان أنععه مععا أنععب الجنععة، س  نقطعع  آلخععر أنععه مععا أنععب النععاك، بععب  نععك تعطعع  
 ُ ِ َصفَّى َّللاَّ ُ نَّ َكُةعاًل قَعا َ أَ دََّو: "  َعفَْيِه َسَسفََّ  َضعستدوض ايمر هلل،  عَْا ُةْندٍَب أَنَّ َكُسوَ  َّللاَّ ِ َ  لَْوِدعُر َّللاَّ دُعاَلٍن، لِ : َسَّللاَّ

َ تَعَالَى قَاَ : َمْا ذَا الَِّذي لَاَهَلَّى َعفَ َّ أَْن َ  أَْغِدَر ِلدُ   (، سقد َك")متفْرُت ِلداَُلٍن َسأَْضوَْطُت َعَمفَ يِنمِ  قَْد َغدَ  َ اَلٍن؟!! َس ِنَّ َّللاَّ

( ك ضدف!!!!سق  كثير ما العوام    نذا الوطه الجتي   يقولون: )  الن مش نيوك  عفى ةنة ، س الن نيرسح النا
 سكهن معه  مداتيح الجنة سالناك لُدخفون ما شاءسا سل جوون ما شاءسا !!!!

ِ اَ : قَعاَ  كَ أما شها م نذه ايمعة  ع  اآلخعرم  ا عون عفعى ايمع  التعابقة،  عَعْا  أَبِع  َسعِعيٍد قَع ُ ُسعوُ  َّللاَّ  َعفَْيعِه  َصعفَّى َّللاَّ

ِ ،  َ َسَسفََّ  : " لُْدَعى نُوٌح لَْوَم اْلِقيَاَمِة ،  َيَقُوُ  : لَوَّْيَك َسَسعْعدَْلَك لَعا كَ  ِ نَعَع ْ يَقُعوُ  : َنعْب بَ بم ،  َيَقُعوُ   فَّْوعَت ؟  َيَقُعوُ  : َكبم
اِِه : َنْب بَفَّوَُ ْ  ؟  َيَقُولُو ُ َعفَيْ  لََك ؟  َيَقُو ُ  لَْرَهدُ َن : َما أَتَانَا ِمْا نَِذلٍر ،  َيُقَاُ  : َماْ يُمَّ دٌ َصفَّى َّللاَّ اُهُ ،  : ُمَ مَّ ِه َسَسفََّ  َسأُمَّ

ُسوُ  َعفَعْيُ ْ  َشعِهيدًا ،  َع عةً َسَسعًطا ِلاَُ ونُعوا اُك ْ ْولُعهُ : َةعَْفنَعذَِلَك قَ قَاَ  :  َيَْرَهدُسَن أَنَّهُ قَْد بَفََّغ ، َسلَُ وَن الرَّ َهدَاَء َعفَعى ُشع أُمَّ

وا نععوح سغيععره بععهنه  بفوعع، قَععا  : َساْلَوَسعُ : اْلعَععْدُ  " ) الووععاكي(  همععة م مععد ترعهد ل 143النَّعاِ  سععوكم الوقععرم آلععة 
 سنص وا بموةب ما ةاء    القرآن كما صرضت بذلك كسالات أخرى لف دلث.

ضوابععه ا أ ععرا  المجامعع  أن ل تععا خفقععه سمعامفاععه معع  أنفععه سةيرانععه سأنععذه كسععالة ل ععب  ععر  معع أحبتييي  ييي هللا:

 سأصدقائه سبن  ةنته ليرهدسا له بصالضه ستقواه    سقت نو أضوج  لى ةنة سمودرم مو ه. 
 ك، كرعها مسليعف  كب منا أن ذلك بالعمب سليس بالوصية،  ال تندعك سصياك لفنا  ليرهدسا لك بصالضك عند س اتع

معامفعة وظديا لك ب تا سير  سسفوكك لااتف  عمفك!!!! ، سل ا ما ةنياه طوا  عمر  ما أخالُ ساثنيا ما الم

جرم سا صعده عنعد س اتعك، سنعذا ل اعاج  لعى سقعت طولعب لياعر  أثعراً أطعو ، كمعا قعا  ض عي : التعيرم ال تعنة كرعع
 لعدكُّ لعك باقيعة، سأثعر  الللاون   تنمو سرلعاً سل نها تعيش طولالً ،  ينك تموت بجتعد  سكسضعك ستظعب ذكعرا 

 ضتنات.

 مواتأقا  اومام الرا ع  كض  هللا عنه:  قد مات قوم سما ماتت  اائفه  ..... سعاش قوم سن     النا  
 دقائٌق وثواني  َدقَّاُت قلِب المرِء قائلة ٌ له:          إنَّ الحياة َ             سقا  أضمد شوق :        

 ٌر ثاني ار ع لنفسك بعَد موتَك ذكرها      الذكُر لإلنسان ُعم                                      

 ـــه لك بـــــــــــاقيكل األمور تزول عنك وتنقضي      إال الثنــــاء  إنــــــ   سقا  آخر:                       

 ولو أنني خيرت كل  ضيــــــــلة         ما اخترت غير مكــارم األخالق

 ً نعدم قوعب أن ن  انظر  لى ندتك نب أ دتها؟! نب أ دت مجامعك؟! نب تركت أثراً صال اً تذكر به؟!!  فنتاكع ةميعا
 س  لند  الندم.

 المطلق  واالنقياد الدرس الثاني: التسليم

ب معا  المتف  عود هلل تعالى، لتف  بهض امه سلنقا  يسامره ب ب ضب سكضعا، سلتعاجيب لعذلك، سلتعاكع لالماثعا  ب ع
أست  ما قوم سةهد،  هصب اوسالم الاتعفي ، سخالصعة اولمعان ا نقيعا ، سأسعا  الم وعة الطاععة، لعذا كعان عنعوان 

صدُ المتف  سقوم  لمانه نو  عب ما أمر هللا سا ساجابة ل  مه، سا ماثا  يمره    ةمي  ايضوا ،   لوقدعه ععا 

نه لعف  عف  اليقيا، أنه ما أمره هللا تعالى بهمر س  نهاه عا شع ء، ا ماثا  سالطاعة معر ة ال  مة ساقاناعه بها، ي
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 ُ    كععان  عع  مصععف اه سععواء عفعع  ذلععك أس لعع  لعفمععه. كمععا قععا  تعععالى : } َسَمععا َكععاَن ِلُمععْؤِمٍا َسَ  ُمْؤِمنَععٍة  ِذَا قََاععى َّللاَّ

( نذه الطاعة، سذلك الاتفي ، الذي أقت  هللا تعالى  36) ايضلاب:  َسَكُسولُهُ أَْمًرا أَْن لَُ وَن لَُهُ  اْلِويََرمُ ِمْا أَْمِرِنْ  {

ُموَ   ِيَما َشَجَر بَْيعنَ  ُهْ  ثُع َّ  َ بندته عفى ند  اولمان عما   لمف ه    قوله تعالى: }  اَلَ َسَكبمَِك  َ لُْؤِمنُوَن َضاََّى لَُ  مِ
ا قََاْيَت سَ  مَّ  [.65لَُتفمُِمواْ تَْتِفيما { ]النتاء: لَِجدُساْ  ِ  أَندُِتِهْ  َضَرةاً ممِ

ةعه  ع    ـ بالاوسالص ابة ال رام ـ كض  هللا عنه  ـ    أمر ت ولب القوفة، أمرن  كسو  هللا ـ صفى هللا عفيه سسعف

ه سا بالاوةعصالته  ناضية المتجد ايقصى  اوةهوا سانقا سا، سلوثوا عفى ذلك معدم سعنة سباععة شعهوك،  فمعا أُِمعر
ا وا ستوةهعوجد ال رام ساكعوا ساماثفوا، بب  ن بعاه  لما عف  با ولب القوفعة سنع   ع  صعالته ، ت ولعناضية المت

 سن  ككوع  لى القوفة الجدلدم، سل  لناظرسا ضاى ل مفوا صالته .

ُ َعْنُهَما   ْوحَ قَاَ : " عَْا اْبِا ُعَمَر َكِضَ  َّللاَّ ُ  :اَء َةاٍء  َقَعا َ ةَ  ِْذ  اوَاءٍ ِد قُ  ِ  َمْتجِ  بَْينَا النَّاُ  لَُصفُّوَن الصُّ  َعفَعى أَْنعَلَ  َّللاَّ
ُ َعفَْيِه َسَسفََّ  قُْرآنًا أَْن لَْتعاَْقوَِب اْلَ ْعوَعةَ  َاْسعاَ  ِ َصفَّى َّللاَّ ُهعوا ااْقوِفُونَ النَّوِ م لقعد ت ولعوا  (. مادعق عفيعه" )  ِلَعى اْلَ ْعوَعِة   َاََوةَّ

اقوب ـ كيعف نتع    لى اتجاه الويت ال رام .. لقد عفمونا ـ كضع  هللا ععنه سن     نيإة الركوع ما قوفة بيت المقد

ا قوم:  ما بالنا للدنيا .. اأسامر ستعالي  اوسالم .. بهذه الثقة    النهج، سبهذه الثقة    القائد ، قا سا سسا سا سساسوا 
الوع    ع  ملابعب  تعاء الوعرب ، سنقونعا ن ينا أسامر اوسالم ستعالي  القرآن، سش  نا    أض ام الرعرلعة .. ستنتعمنا

  ، واه ال فعوسالاال   .. !   لى ماى نذه الجدوم سالدجوم بيا المتفميا سمنهجه  ؟ س لى ماى نتاجيب  لى كب أشع

امععر سنععر ض ال ععب اوسععالم ؟!!!  ذا كععان نععؤ ء ت ولععوا سنعع  ككععوع  ععهلا ت ولععك اآلن؟!! سألععا اسععاجاباك يس
 الرضما؟!!!

كنعة بععيا ت ولعب القوفعة تا عدو ععا ا نقيعا  لفمععؤمنيا سسعدانة اليهعو  سعصعيانه ،  تعهعقد لعك مقاسضيعث  ن آلعات 

ِ نِيَا  ِذَ الدرلقيا    أمر الطاعة سا نقيا  ، قا  تعالى عا المعؤمنيا: } ِنََّمعا َكعاَن قَعْوَ  اْلُمعْؤمِ   َسَكُسعوِلِه ا  ُُععوا  ِلَعى َّللاَّ
مقابعب عصعيان اليهعو : } ِمعَا (، س ع  ال51 :{ )النعوك َسعِمْعنَا َسأََطْعنَعا َسأُسلَإِعَك نُعُ  اْلُمْدِفُ عونَ  ِليَْ ُ َ  بَْينَُهْ  أَْن لَقُولُعوا

َسَطْعنًا  ِ    ْ  ٍ َسَكاِعنَا لَيًّا بِهَْلِتنَاِهِ ْ  َغْيَر ُمْتمَ ا َساْسمَ الَِّذلَا َنا ُسا لَُ رمِ ُوَن اْلَ ِفَ  َعْا َمَواِضِعِه َسلَقُولُوَن َسِمْعنَا َسَعَصْينَ 

لِا َسلَْو أَنَُّهْ  قَالُوا َسِمْعنَا َسأََطْعنَا َساْسَمْ  َساْنُظْرنَا لََ عاَن َخْيع ُ بُِ ْدعِرنِ ْ  َسأَْقعَوَم َسلَ ًرا لَُهعالدمِ ْ   َعاَل لُْؤِمنُعوَن  ِ َّ ِ عْا لَعَعنَُهُ  َّللاَّ
 ( 46قَِفياًل{ ) النتاء: 

بععو ب ععر بمتععيرن  ليمنعععوا عيععرن ،  اسارععاك النععا  سأخوععرن  ،  قععام أسنععذا مثععا  آخععر: " أتععى النوعع  خوععر قععرلش  

مض اسو  هللا الصدلق ،  قا  سأضتا . ث  قام عمر با الوطاب ،  قا  سأضتا، ث  قام المقدا  با عمرس  قا : لا ك
نهنعا  ،  نعا تاللما أكا  هللا  ن ا معك ، سهللا   نقو  لك كما قالعت بنعو  سعرائيب لموسعى : " اذنعب أنعت سكبعك  قعا

الومعا   قاعدسن " سل ا اذنب أنعت سكبعك  قعاتال  نعا مع معا مقعاتفون  عو العذي بعثعك بعال ق لعو سعرت بنعا  لعى بعر 

 .رام (يرم ابا ن) س لجالدنا معك ما  سنه ضاى توفوه  قا  له كسو  هللا صفى هللا عفيه سسف  خيرا ، س عا له به ."
وا  ِيَهعا أَبَعدًا َمعا  َاُمع ْدُخفََهابيت المقد   ــ } قَعالُوا لَعا ُموَسعى  ِنَّعا لَعْا نَع س   المقابب أمر موسى بن   سرائيب بدخو  

 .(24 َاْذَنْب أَْنَت َسَكبَُّك  َقَاتاَِل  ِنَّا َنانُنَا قَاِعدُسَن )المائدم : 

  فا ا  ائ  ا ساجابة سا نقيا  سالواوع يسامر هللا سأسامر كسوله صفى هللا عفيه سسف .
! سم  رر قرناً !الص ابة ما أس  نداء قالوا سمعنا سأطعنا ا سنداءات القرآن سالتنة معنا منذ أكثر ما أكبعة ع ن 

 ذلك سمعنا سما أطعنا !!
ب  عرات ا  هع ن ا نتم  نداءات النه  عا الربا ساللنا سالومر سالقاعب سالاورلعب سالادجيعر سالا ديعر سةميع  المن

 اساجونا لهذه النداءات؟!!

 األمة اإلسالمية القبلة ووحدة س الثالث: وحدةالدر

رام، كغ  المتفمون    الررُ سالورب لاجهون    الصفوات الومس اليومية، س    رلاة ال ج  لى بيت هللا ال  

كويعر  ة  ع  بنعاءاخاالف ايلتنة سالجنتيات سايلوان، لجمعه  الدلا اوسالم  ال نيف، سنذا لعيعف  المتعف  أنعه لونع

 .ه(وص، س   ال دلث: "المؤما لفمؤما كالونيان لرد بعاه بعًاا")مادق عفيساضد مرص
 المتفمون لاعفمون ما سضدم القوفة، سضدم ايمة    الهدف سالوالة، سأن الوضدم سا ت ا  ضعرسكم  ع  كعب شعإون 

نعا، سقعد أخورنعا ضياته  الدلنية سالدنيولة. سنذا الذي ضمب اليهعو  عفعى ضقعدن  سضتعدن  لفوضعدم اوسعالمية  ع  بال 
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ُ لََها صفى هللا عفيه سسف  بذلك ضيث قا : "  ِنَُّهْ  َ  لَْ ُتدُسنَا َعفَى َشْ ٍء َكَما لَْ ُتدُسنَا َعفَى لَْوِم اْلُجُمعَِة الَّاِ    َندَانَا َّللاَّ

ُ لََها َسَضفُّوا َعْنَها ،  َماِم آِميَا " ) َسَضفُّوا َعْنَها ، َسَعفَى اْلِقْوفَِة الَّاِ  َندَانَا َّللاَّ  .(أضمد بتند ضتاَسَعفَى قَْوِلنَا َخْفَف اْوِ

ل علنه  سستدبرت    نذه الثالو  وةدت العفة ساضدم سن  ) الوضدم سا ةاماع    كب ( سنذا بال شعك لواعوه   
 سلتوءن . 

قولعه ماثعا  لادعرقه  سنذا ما سف ه اليهو  م  الرسو     المدلنة، ضيث ةم  هللا به شاات المؤمنيا، سسضدن  بعد ت

 ِ قُوا َساْذُكُرسا نِْعَمَت َّللاَّ ِ َةِميعًا َسَ  تَدَرَّ وبُِ ْ   َهَْصعوَْ اُْ  ْ  أَْعدَاًء  َهَلََّف بَْيَا قُفُعْيُ ْ   ِْذ ُكْناُ  َعفَ تعالى:} َساْعاَِصُموا بَِ ْوِب َّللاَّ
ُ ا َكعذَلِ ِمَا النَّاِك  َهَْنقَعذَُكْ  ِمْنَهع بِنِْعَماِِه  ِْخَوانًا َسُكْناُْ  َعفَى َشدَا ُضْدَرمٍ  ْهاَعدُسَن{ ) آ  عمعران :  لَُ عْ  آلَاتِعِه لَعَفَُّ عْ  تَ َك لُوَعيمُِا َّللاَّ

103 ) 

 ليهعو  َمعرَّ اقا  ال ا ل  ابا كثير    تدتيره : "أن نذه اآللة نللت    شهن ايس  سالولكج، سذلك أن كةعال معا 
لذكرن  س بينه  سما نُْ  عفيه ما ا تداُ سايْلدَة،  وعث كةال معه سأمره أن لجف بم  ما ايس  سالولكج،  تاءه

عاعه  بما كان ما ضرسبه  لوم بُعَاو ستفك ال رسب،  دعب،  ف  لل  ذلك  أبُه ضاى ضميعت ندعو  القعوم سغاعب 

 عفيعه وع  صعفى هللاعفى بعض، ستثاسكسا، سنعا سا برععاكن  سطفوعوا أسعف اه ، ستواععدسا  لعى ال عرم،  وفعغ ذلعك الن
نه  سلقو : "أبِدَْعَوى الَجاِنِفيَِّة سأَنَعا بَعْيَا أْظُهعِرُكْ ؟" س ا عفعى معا نعذه اآللعة،  نعدمو تعال عفعيه سسف   هتان   جعب لُت مِ

 كان منه ، ساصطف وا ستعانقوا، سألقوا التالح، كض  هللا عنه ."أ.ه 

  م المتععفميا ساةامععاعه   عع  كاععوه  ساةاماعععاتهس عع  العصععر ال ععدلث صععرضوا بهععذا ال قععد سال تععد عفععى سضععد  
ما عدلا  سمؤتمراته ،  د  برستوكو ت )ض معاء صعهيون( قعالوا:  ننعا لعا نتعاطي  الاوفعب عفعى المتعفميا معا اموا

ة   لعالت ضععيد س ً سشعوباً ت ت ض   خفيدة ساضد ،  ال بد ما  سقاط الوال عة س تقتعي  الدسلعة اوسعالمية  لعى  س

 ف    سةهنا  يتهب عفينا اساعماكنا .تتاطي  الوقو
 ، ال  سخطراً سلقو  لوكانس براسن : " ذا ات د المتفمون     موراطوكلة عربية أم ا أن لصو وا لعنة عفى الع   

 أما  ذا بقوا مادرقيا  ينه  لظفون ضينإٍذ بال سزن س  تهثير".

 ه ضو  ةام  أس ء الواك م ضيا أضس بقرب أةفه ,  الذلك أكا  ض ي  أن لعطى أس  ه  كساً    ليفة ما ليال  الراا
ا كب مسرلره , سأكا  أن لوصيه  بوصية تندعه  قوب س اته ،  طفب منه  أن ل ارسا ضلمة ما ال طب , سطفب 

عععوا اً , ساضععد مععنه  أن ل تععر ال لمععة ,  فعع  لتععاط  أي ساضععد مععنه  أن ل تععرنا , أخععذ ال  ععي  ال لمععة , س رقهععا أ

تعهولة . بما أبنائه عو اً , سطفب منه  كتر ايعوا  سن  مادرقة ,   تر كب ساضد منه  ععو ه  سأعطى كب ساضد
ى دك عععدس عفعع قععا  ايب الععذي نععو ال  ععي  : لععا أبنععائ   لععاك  سالادرقععة , كونععوا كهععذه ال لمععة ما ععدلا , ضاععى   لقعع

 نللما   .

 آحـــادا كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى.............. خطب وال تتفرقوا

 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً ...........وإذا ا ترقن تكسرت أ رادا

اعاكتنا، أ   فن اد ةميععاً معا أةعب بنعاء مجامعنعا، معا أةعب بنعاء سطننعا، معا أةعب بنعاء مصعرنا، معا أةعب بنعاء ض

 ن ون  غ منانا،نا ، سنوفبعيدلا عا الادرقة، عا الاررذم ، عا الا لب، عا الارات، ضاى ن قق آمالنا، سلعفو بنيان
 ةميعاً أ سات بناء   أ سات ندم!!

 ومتى يبلغ البنيان يوماً تمامه..............إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟!!!

 : االبتالء واالمتحان واالختبارالدرس الرابع

عْا لَْنقَِفعُب َعفَع َ  َمْا لَاَّوِع ُ ِلنَْعفَ  ا  ِ قوله تعالى: } َسَما َةعَْفنَا اْلِقْوفَةَ الَّاِ  ُكْنَت َعفَْيهَ نذا الدك  لامثب    س ُسعوَ  ِممَّ ى الرَّ

ُ { لقعو  ابعا كثيعر  لعا - كلع نمعا شعرعنا  "لقعو  تععالى:ضمعه هللا:ك –َعِقوَْيِه َس ِْن َكانَْت لََ وِيَرمً  ِ  َعفَى الَِّذلَا َنعدَى َّللاَّ
ععك مك سلتعاقوب  عوة، ليظهر ضاُ  ما لَاَّوعك سلُطيععالاوةه أس   لى بيت المقد ، ث  صر نا  عنها  لى ال-م مد 

ا لنقفب عفعى َعقوَْيعه، أي: ُمْرتَعدماً ععا  لنعه } َس ِْن َكانَعْت لََ وِيعَرمً  ف ذه الدعفعة، سنعو صعر { أي: نعضيثما توةهَت ِممَّ

ه ،  قفعوبهللاى الاوةه عا بيت المقد   لى ال عوة، أي: س ن كان نذا ايمر عظيماً  ع  الندعو ،    عفعى العذلا نعد
  ع  معا لرلعد، ا لرعاء سلسألقنُوا باصدلق الرُسو ، سأنَّ كبَّ ما ةاء به  هو ال قم الذي   مْرلة  يه، سأن هللا لدعب مع

ا  ع  وعالف العذلب فه أن ل فمف عوا ه بما شاء ، سلنتخ ما لراء، سله ال  مة الاامة سال جة الوالوة    ةميع  ذلعك، 

 أ.ه و أمر أضدو له  ش ماً، كما ل صب لفذلا آمنوا  لقان ستصدلق"قفوبه  مرض،  ينه كفما ضد
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نا الوا: سعمعقع عالمؤمنون  ى سأظهر اولمان    ندو  المؤمنيا، سالنداُ سالرر     ندعو  أنفعه. ا ولب القوفة ةفَّ 

لمنعا قون اه، سأمعا اعسأطعناا كب ما عند كبنا، أما اليهو   قالوا: خالف قوفة اينوياء، سلعو كعان نويعا  سعامر عفعى قوف

فعى ع قعد كعان   قالوا: ما لدكي م مد ألا لاجه    صالته،  ن كانت ايسلى ضقا  قعد تركهعا، س ن كانعت الثانيعة ضقعا
 (.5هف: ال ) {َكوَُرْت َكِفَمةً تَْوُرُج ِمْا أَْ َواِنِهْ   ِْن لَقُولُوَن  ِ َّ َكِذبًا .}الواطب

معر للنعاا سكعب معا  لهمرنا بهمر ا أس لنهانا عا ش ء  ين ذلك اخاواك ساما انٌ ضينما  –عل سةب  – ن هللا  عباد هللا:

ا  :"  الععدكاوك م مععد خفيععب نععر بنععا  عع  نععذه الععدنيا مععا مصععائب سنوائععب سبععالء  ينمععا نععو اخاوععاك ساما ععانا لقععو 
دعو  ا ا    النا ماقاات ض مة هللا تعالى أن لوعث عفى النا     عهد النووم بيا ال يا سال يا كلح  انة لوافى به

 رف ما للفوث أن  ليظهر الصا ُ     لمانه ، سالا    تلللله الداا ، س  تنا  منه اللعازع ، ما المنا ق الذي  

ان ضعا و كع   ندته ما ظفمات الر و  ، سعوامب الهللمة ،  يذسب    الدانة كما لعذسب المفعح  ع  المعاء ، سلقعد 
 لى بهععا نععلمتععجد ال ععرام  ضععدى نععذه ا بععاالءات ال وععرى الاعع  أكا  هللا تعععات ولععب القوفععة مععا بيععت المقععد   لععى ال

جيعد القعوى ال المجام  اوسعالم  لاتعق  ععا  شعجرته المواككعة ايسكاُ اليابتعة ، سالثمعرات العدنعة ، س  لوقعى   

 ."ئقهععاا بواالععذي لععه مععا صععالبة اولمععان، سقععوم اليقععيا ، سنععوك الوصععيرم مععا لععر  عنععه ماععالت الدععاا ، سلنجيععه معع
 (.      نـ1415ا مقا  بمجفة الاوضيد ا شعوان:ت ولب القوفة )

: اخاوعاك بعاالءا أين العالقة الا  ترب  اونتان بال يام الدنيا    الاصعوك اوسعالم ، نع  عالقعةُ ا  أحبتي  ي هللا:

االء ، سنعذا ا بعشعؤسن ال يعام ساتمِواع تعاليمه    ةمي  -عل سةب  -ساما ان، سن  تعن  اخاواَك طاعة اونتان هلل 
الَِّذي  }باالءا ك لهذا ا نو المظهر العمف ُّ لعالقة العوو لة بيا هللا تعالى ساونتان، سُعمر اونتان نو اللما المقرَّ 

 [.2]المفك: {َخفََق اْلَمْوَت َساْلَ يَامَ ِليَْوفَُوُكْ  أَلُُّ ْ  أَْضَتُا َعَماًل 

ةعه ايكضا لا  لجري  يها نذا ا باالء، أما معوا  ا بعاالء،  هع  ةميع  معا عفعى سايكض ن  قاعة ا ما ان ا  
القععوم المععا   يهععا اما ععان، ساللسةععة سايس   اما ععان، سالِونععى سالدقععر اما ععان، سالصعع ة سالمععرض اما ععان، س

نَْوفُعوُكْ  سَ  }ا فقعى هللاسالاَّعف اما ان، سكفنا ُمما ا    كب ما نَمِفعك، س ع  كعب معا لَعارلنعا  ع  نعذه ال يعام، ضاعى ن

 [.35]اينوياء:  {بِالرَّرمِ َساْلَوْيِر  ِاْنَةً َس ِلَْينَا تُْرَةعُوَن 
لمعل  اشعفيا، ساسالموت نو نهالة مدم ا باالء، سالوعث سال تاب نما  ْرز ناائج ا بعاالء، ستصعنيف النعاة يا سالد

  لى الجنة أس الناك نما الثمرم العمفية لهذا ا باالء.

أباضه  لقدك الذيسن ذا،  ين نقطة ا باالء    ضيام اونتان ن  نذه الللنة الموةو م    ايكض، نب لاناس  منها ا
م هللا س  لفالم بطاعاه؟!  هللا سأضفَّه، أم لَناهب ما ضرَّ

ت مناهعى و عنعدما غابعت نعذه ال قيقعة ععا أذنعان أكثعر النعا ، انرعوفوا بهعذه ال يعام العدنيا،  هصع أيها المسلمون:

لاتعابقون  فذَّاتها،أمفه ، سموفَغ ِعفمه ، سغالة طموضاته ، تران  لاووَّطون بيا أمواةها، لانا تون عفى شهواتها سم
 ،  ثعون العهعوما أْةب مااعها، لَوعون النعا  ايمانعات، سلَن عفى ةْم  ُضطامها اللائب، لَت رسن ما كه  شرابها.

 سلَج دسن ال قوُ، سلنَتون الواةوات.

 معا الو عاك. ، سلعيرون كتواع الوابعة، أس أسعما  الاعيَف، سلَفاه  ال وير الصويرا أةب مااعها، لدار  القوي م
لتعاعفون، أةب مااعها، لوش الاجعاك سلُطدمِدعون، سلطوعى ايغنيعاء سلار عون، سلاجوَّعر أصع اب الجعاه سالمناصعب س

اعية، زائفعة منقسمعا أْةفهعا، ساُصعوح  انيعة ُماعم فة،  سنَُتوا    غمرم َس رته  أن كبَّ نعذه الللنعة الاع  لاقعاتفون
ما  عفوه  ا سكبُمهاسساعو  ايكض صعيدًا ُةرًزا، قد ذنوت لذَّاتها، سانقَطعت أنهاكنا، ساندكَست آثاكنا، سزا  نَعي

 متطوك سم اوبا س   اآلخرم تعرض أسكاُ ا خاواك سا ما ان عفى عالم الويوب !!!

 من على أخيه وحب الخير لهحرص المؤ: الدرس الخامس 

 ننا نفمح نذا الدك  الممفوء بال ب سالو اء ساوخالص الماوا   بيا الص ابة ال رام سضرص كب منه   عباد هللا:

عفى اآلخرا سذلك ما خال  سؤا  الص ابة عا مصير صالم  خوانه  العذلا معاتوا سقعد صعفُّوا ن عو بيعت المقعد  

ُ َعفَْيِه َسَسفََّ   ِلَعى اْلَ ْعوَعِةا أن صالته   -عل سةب  - هخور هللا  هَ النَّوِ ُّ َصفَّى َّللاَّ ا ُسةمِ مقوولة .  َعْا اْبِا َعوَّاٍ  قَاَ :" لَمَّ
ِ َكْيعَف بِيِْخَوانِنَعا الَّعِذلَا َمعاتُوا َسنُعْ  لَُصعفُّوَن  ِلَعى بَْيعِت اْلَمْقعِدِ ؟!  َعهَْنَلَ   ُ تَعَعالَ قَعالُوا: لَعا َكُسعوَ  َّللاَّ ُ َّللاَّ ى:} َسَمعا َكععاَن َّللاَّ

ُ ِليُِايَ   ِلَمانَُ ْ  { سذلك أن ضي  سص  هِليُِايَ   ِلَمانَُ ْ  { اآْللَةَ.) الارمذي  (ا لقو  اومام الوووي: "} َسَما َكاَن َّللاَّ

با أخطب سأص ابه ما اليهو  قالوا لفمتفميا: أخورسنا عا صالت   ن و بيت المقد ،  ن كانت ندى  قد ت ولا  
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عنها س ن كانت ضاللة  قد  نا  هللا بها، سما مات من   عفيها  قد مات عفى الااللة،  قا  المتعفمون:  نمعا الهعدى 

ما أمر هللا به، سالااللة ما نهى هللا عنه. قالوا:  ما شها ت   عفى ما مات من   عفى قوفانا؟! سكان قد مات قوعب أن 

ن  النجاك، سالوعراء بعا مععرسك معا بنع  سعفمة، سكعانوا معا النقوعاء ت و  القوفة ما المتفميا أسعد با زكاكم ما ب
سكةعا  آخعرسن  عانطفق عرعائرن   لعى النوع  صعفى هللا عفيععه سسعف  سقعالوا: لعا كسعو  هللا قعد صعر ك هللا  لعى قوفععة 

 ُ  ِليُِاععيَ   بععراني    يععف بيخواننععا الععذلا مععاتوا سنعع  لصععفون  لععى بيععت المقععد ؟!  ععهنل  هللا تعععالى:} َسَمععا َكععاَن َّللاَّ

 ِلَمانَُ ْ  { لعن  صالت    لى بيت المقد ." )تدتير الوووي(ا سقا  اومام التعدي:" س خعب  ع  ذلعك معا معات معا 
المؤمنيا قوب ت ولب ال عوة،  ين هللا   لاعي   لمعانه ، ل عونه  اماثفعوا أمعر هللا سطاععة كسعوله  ع  سقاهعا، سطاععة 

 ك."هللا، اماثا  أمره    كب سقت، ب تب ذل

لعك ذا سشعواند  ن سفدنا الصالح كانوا قدسم سمثا ً لف ب ساولثاكا سلو كان به  ضاةة أس خصاصعة أحبتي  ي هللا:
 به الجاك كثيرم:  عا أنس قا : أندي لوعض الص ابة كأ  شام مرولة سكان مجهو اً،  وةه به  لى ةاك له،  وةه

ْو َكععاَن بِِهععْ  ِتععِهْ  َسلَععايس ،  نللععت: }َسلُععْؤثُِرسَن َعفَععى أَْندُ  لععى أنععب بيععت آخععر،  اداسلاععه سععوعة أبيععات ضاععى عععا   لععى 

لماء ش ء ما ا َخَصاَصةٌ ....{اآللة. سقا  ضذلدة العدسي: انطفقت لوم اليرمو  أطفب ابا ع  ل     القافى، سمع 
آه!  هشعاك  ةب لقو : يذا ك سأنا أقو :  ن كان به كمق سقياه،  يذا أنا به بيا القافى  قفت له: أسقيك؟  هشاك أن نع .

ن اك نرعام أ ل َّ ابا عم  أن أنطفق  ليه،  يذا نعو نرعام بعا الععاص،  قفعت لعه: أسعقيك؟  تعم  آخعر لقعو : آه!  هشع

تعه قعد أنطفق  ليه،  جإاه  يذا نو قد مات، ثع  كةععت  لعى نرعام  وةدتعه قعد معات، ثع  كةععت  لعى ابعا عمع   وةد
 أةمب قو  الراعر    ضب الوير لفوير : سماا مات.") سراج المفو  لفطرطوش (

 أود الخير للدنيا جميعــــــا..................وإن أك بين أهليها غريبا

 إذا ما نعمة وا ت لغيــــري..............شكرت كأن لي  يها نصيبا

 تفيض جوانحي بالحب حتى................أظن الناس كلهمو حبيبا

ونتعان   الظعا أن ضعب الويعر يخيعه المتعف    عالقعة لعه باولمعانا سأن  –ل سعف  –كثيعٌر منعا  أيها المسيلمون:

ال ا  نك ل اسب عف  ما ل نه ايخ يخيه ما ضب أس بوضا أس ضقد سغب سضتد أس سالمة صدكا سفوا أس  لجاباا ك
م ات معا صعاللو نظرت  لعى الرعرلعة الوعراء لوةعدت أن ضعب الويعر لفويعر شععوة معا شععب اولمعان كوقيعة العوعا 

عا لع  لرتعق  لعى  كةعة ضعب الويعر يخيعه معا ل وعه  سصيام سضج سغيرناا سقد ند  النو  العدنان كمعا  اولمعان عمَّ

ُ َعفَْيعِه َسَسعفََّ  قَعاَ :" َ  لُعْؤِماُ  ِ َصفَّى َّللاَّ )مادق ِتعِه" ِيَِخيعِه َمعا لُِ عبُّ ِلنَدْ ْ  َضاَّعى لُِ عبَّ  أََضعدُكُ لندتها  عَْا أَنٍَسا َعْا النَّوِ م
هععذه لعع  ل ععا ب عفيععه(ا " قععا  العفمععاء كضمهعع  هللا : معنععاه   لععؤما اولمععان الاععام ، س    هصععب اولمععان ل صععب لمععا

  نعذا  عسلعد  عفيعه معا ةعاء  ع  كسالعة النتعائ   االصدة . سالمعرا  ل عب يخيعه معا الطاععات سايشعياء المواضعات

معا  قعا  الرعيخ أبعو عمعرس بعا الصعالح : سنعذا قعد لععد ا"ال دلث " ضاعى ل عب يخيعه معا الويعر معا ل عب لندتعه 
 ، عب لندتعه الصعب الممان  ، سليس كذلك ،  ذ معناه   ل مب  لمان أضدك  ضاى ل ب يخيه    اوسالم مثعب معا ل

خيه شيإا أسالقيام بذلك ل صب بهن ل ب له ضصو  مثب ذلك ما ةهة   للاضمه  يها ، ب يث   تنقص النعمة عفى 

ا . سهللا ننعا أةمععيعمة عفيه ، سذلك سهب عفى القفب التفي  ،  نما لعتر عفى القفب الدغب . عا انعا هللا س خواما الن
 عب خيه ما لأعف  .")شرح النوسي عفى متف ( سقا  ابا بطا :" معناه:   لؤما أضدك  اولمان الاام، ضاى ل ب ي

 عيذا أضعب  يب، ين اونتعان ل عب أن ل عون أ اعب النعا ،لندته، سقا  أبو اللنا : ظانره الاتاسى سضقيقاه الاداع
 سعالم لعدسكيخيه مثفه،  قد  خب نو  ى ةمفة المداوليا"ا " سقعا  ةماععة : نعذا ال عدلث ثفعث اوسعالم ، سأن او

النعوسي  عفيه ، سعفى ضدلث : " ايعما  بالنيعة " ، سضعدلث : " معا ضتعا  سعالم المعرء تركعه معا   لعنيه")شعرح

مامعاا تا   ما  اولمعان مرعرسط بعهن ت عب يخيعك معا ت وعه لندتعك تمامعاا ست عره لعه معا ت رنعه لندتعك عفى متف (
  أ ععب  عامب النا  بما ت ب أن لعامفو  بها سما أةمب قو  ايضنف با قيس: كنت  ذا كرنعت شعيإا معا غيعرى لع

 بهضد مثفه.

  عاءل عب سالواج ضيعام لعيع  ون لنعا نوراسعاً سمعنهعفى أكض الواق ا لا  ه المعان  التامية ما أضوةنا  لى تطويق نذ
 سالاراض  بيا أ را  المجام !!

 : تحويل حالنا مع هللادساسالدرس ال

 تاقيمة.ت ولب ضالنا ما العقائد المن ر ة سالورا ات الاالة سالرعاكات الوا عة  لى العقيدم التفيمة الم
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ب اعة سالعمعدكات سالجرائ  سالدجوك   لى العوا م سالطت ولب ضالنا ما اكت اب المعاص  سالونا سالمت رات المو

 ليوم النروك.

 ت ولب ضالنا ما ال تب سالومو  سالات    ل  التع  سال تب سا ةاها  ساباواء الرزُ.
ن عا   سعيما سس،  لعى ال عب سالنقعاء ساولثعاك ساوخعاء سالاعراض   يمعا بيننعا، ما ال قد سالوعب سال تعد ت ولب ضالنا

اسعاقوا   سإب ابا متعو  : كيف كنا  تتاقوفون كماان ؟ قا  : ما كان أضدنا لجعر  عفعى شهر كرل . مقوفون عفى

 الهال  س   قفوه ذكم ضقد عفى أخيه المتف ".
َ َ  لُوَيمِعُر َمعا بِقَعْوٍم ضَ  { ) الرععد:  دُِتعِه ْ يمِعُرسا َمعا بِهَنْ اَّعى لُوَ سبالجمفة تويير ست ولب شعامب ةمععه هللا  ع  قولعه:}  ِنَّ َّللاَّ

 بَِمعا َكعانُوا َسلَِ ْا َكعذَّبُوا  َهََخعْذنَانُ ْ  َماِء َساْيَْكِض َا التَّ مِ (، } َسلَْو أَنَّ أَْنَب اْلقَُرى آََمنُوا َساتَّقَْوا لَدَاَْ نَا َعفَْيِهْ  بََرَكاٍت 11

 (96لَْ ِتوُوَن { ) ايعراف: 
شعاقة وم سثقعة سكالص ابة    ضا و ت ولب القوفة . نا و  ب عب قعأ يقوا لا ألها المتفمون....أ   فنا و  كما ت و  

ن!! أس  كماعا  لى منهج اوسالم ب فياته سةلئياته ، كما ت و  الور المياميا سن  ككوع ..  تقب بعد شهر !!  ع 

 يها.بعد ا ما ان!!! بعد اللساج!!! بعد بعد بعد!!! قد تهتيك المنية سأنت  عفى معصية هللا  ا رر عف
 لعدنيا سمعااضيا تؤما بهن هللا قا ك عفى ت ولب ضالك ما ضا   لى ضا  ساعيش سأنعت متعاونيا ععا  حبتي  ي هللا:أ

ت ترت ععب  يهعا. انظععر كيععف ضالععك معع  هللا ؟؟ أمععا زلععت ت ععب الععدنيا ؟!! .. أمععا زلععت ت ععب الرععهوات ؟!! .. أمععا زلعع

  ا  لاعر    عست عب ضاللعه .. !!! سلعي ا نعذا التعؤالمن رات؟!! ..أم أنك ت ب هللا .. ست ب كالمه .. ت رم ضرامعه 
العك نعذه  اخفك  سما ..    كب سقت سضيا ..كيـف ضالك لعا قفوع  مع  هللا ؟؟ نعب أنعت متعاعد لفمعوت اليعوم عفعى ض

نا تع.لنقعف مع  أند.  متات أسةهها ل  قوب أن أكاوها ل ؟؟ ..بب التاعة .. بب نذه الف ظة ... اآلن اآلن اآلن ..تفك ن

 . سلن اسب أندتنا قوب ال تاب. سما .

 أسال هللا أن يصلح حال البالد والعباد ؛ وأن يرد المسلمين إلى دينهم مرداً جميالً !!

                                             الدعاء،،،،،،،                سأق  الصالم،،،،،،،       

 كاوه : خا م الدعوم اوسالمية         
                                                                                                                                                  

   / خالد بدلر بدسي


