
  (1 ) 

 دروس وعرب من حتويل القبلة  خطبة بعنوان:
 م 7201مايو  12 -هـ 8143شعبان  15

 عناصر الخطبة:  
 الدرس األول: وسطية األمة وشهادتها على جميع األمم

 المطلق  واالنقياد الدرس الثاني: التسليم
 األمة اإلسالمية القبلة ووحدة الدرس الثالث: وحدة

 ان واالختبار: االبتالء واالمتحالدرس الرابع
 حرص المؤمن على أخيه وحب الخير له: الدرس الخامس

 : تحويل حالنا مع اهللسدسالدرس ال
 المقدمة:                                                            أما بعد:

احلقيقاو ننااد دروس ريةاوة ولكات اتت ا   الدروس املستفادة من حااد  وولاا القة؛اويف و   حولتعالوا معنا لنقف مع حضارتكم  عباد اهلل:
 منها ع؛ى الدروس اليت متس واتعنا املعاص  واليت حنن   أشد احلاجو إليها وال سيما   نذه الظ وف ال اننو !!

 ة األمة وشهادتها على جميع األممالدرس األول: وسطي
َُ َجَع؛ةنَاااري مة أ م ااو  وَ  ا    الةقااا ة ك نااذا الاادرس لتمةااا   تولاا  تعااااِكَ ورََيااَذلك ََ ال  س ااول  َع؛َاايةك مة َشااهكيد  اااو َسااا  ا لكَتك وا ااوا ش ااَهَداَى َع؛َااى الن اااسك َوَلك 

س نااذا نااو رتاام نااذه اميلااو س ركاا َ اميلااو  143=  2÷  286[. وننااا إعزاااد عاادده   نااذه اميلااو الك آااو س رعاادد رلااا  سااورة الةقاا ة 143
تكَو وس ا    ريا شا..  والوسا يو نناا تعات ايرضا؛يو واوولاو وال رعاويف رايماو وسا    رياا افَسها جاى  وس ا  س وريفى هبا رسالو لألمو ل

شيىس وس يو شام؛و .. رهي وس    االعتقاد والت ورس وس    العالتاا  واالرتةاااا  س وسا    أاظمتهاا واظمهاا وتهتا لعاحا س وحا ه 
ن أول لاو  ..اعام س أماو وسا ا  ك  ةااةاو  ل؛ا؛او والتق او س ل تااا ا؛او الن اار    باملس؛مني أَ لعودوا إِ وس يتهم الايت شا رهم اهب هباا ما

اهب  أاةيائهم وال ت  وا تق و اليهود   أاةيائهم س وتد ر ه عان الناـ ا صا؛ى اهب ع؛يا  وسا؛م ا  كا ماو ايماور أوسا هااس  وتاال ع؛اي ا ر اي
وإلياا  ل تفااع النااادلا .. ر اا ه ااان تهتااددوا   الاادلن أَ لعااودوا إِ وساا يو ا سااال  .   عناا  ا ك اع؛اايكم بااالنم  ايوساا  رللياا  لناا ل العااا س

 وح ه ان ريّف وا املس؛مني ورّسقوا امل ؛ ني أَ لنه؛وا من وس يو ا سال  .  
داياس وشاهادة ع؛اى إَ نذه الوس يو أن؛ت نذه ايمو ومن تها الهتهادة ع؛ى مجيع ايممس وناذه الهتاهادة تساماَك شاهادة ع؛اى افساها   الا
َنَاادَة: رَا ُ: تَااَلك ا م ا   ٍك ا  ا س اونا   اميم ة. رهتهادحا ع؛ى افسها   الداياك أَ لهتهد بعضاهم ع؛اى بعافس رَعانة أَاَاسك بةانك َمالكا َهاا َمياة َ َعَ؛ياة   ثةتك

ُّ ال؛  ك َص؛ ى ال؛    َعَ؛ية ك َوَس؛ َمك َوَجَةتة َوَجَةتة َوَجَةتة  ُّ ال؛  ك َص؛ ى ال؛    َعَ؛ية ك َوَس؛ َمك َوَجةَاتة َوَجةَارَاَقاَل اَـك َها َش ًّا. رَاَقاَل اَـك َ َعَ؛ياة ََنادَة: رَ  ثةتك تة س َوم    ٍك
ااَ  رَاق ؛ةااَت َوَجةَااتة َوَجةَااتة  َهااا َمياة َ َعَ؛ياة َنَااادَة: رَاا  ثةتك َُ َأ ك َوأ مِبااي س م اا   ٍك ااد   لَاا

ك رك َهااا َشاا   رَاق ؛ةااَت وَ  َوَجةَااتة . تَاااَل ع َماا   َ َعَ؛ياة َنَااادَة: رَاا  ثةتك س َوم اا   ٍك َجةَااتة
!!! رَاَقاَل َرس ول  ال؛  ك َص؛ ى ال؛    َعَ؛ية ك َوَس؛ َمك َمنة أَثاةنَايةت مة َعَ؛ية ك َمياة  ا وَ  َن و س َوَمنة أَثاةنَايةات مة َعَ؛يةا ك َشا ًّا َوَجةَاَوَجَةتة َوَجَةتة َوَجَةتة تة لَا   الن اار  َجَةتة َل   اْلة
َرةضك ا َرةضك أَااةت مة ش َهَداى  ال؛  ك  ك اية َرةضك أَااةت مة ش َهَداى  ال؛  ك  ك اية رهتاهادة ايماو   الادايا يف ) متفا  ع؛يا  وال؛فاس ملسا؛م    أَااةت مة ش َهَداى  ال؛  ك  ك اية

اانة ساة    وجااوخ دمااول ال اا  اْلنااو وال ااا  الناار. وَعاانة َعائكهَتااَو َعا اانة َميِباات: ت َ ا؛ِبي َعَ؛يةاا ك أ م ااَو مك ِب َصاا؛ ى ال؛ اا   َعَ؛يةا ك َوَساا؛ َم تَاااَلك ا َماا مك نة الن ااـك
ََ َل   إكال  ش فِبع وا ركي كا )مس؛م  و  راولو أم   ملس؛م َعنة ري َ لة  َفع و ََ مكائَو  ري ؛ُّه مة َلهتة ؛ ا و ؛كمكنَي لَاةاة َِ ابةانك َعة ااس: الةم سة ك   : َماوة َعانة َعةةادك ال؛ ا ك بةانك َعة ااس:

س تَاااَلك رَ  اانة الن اااسك َتَمااَع لَاا   مك ََ رَاَقاااَل لَااا ري َ لةاا   ااةظ اا ة َمااا اجة ااَفا ةَا ةت اا   رَاَقاااَلك أَا اا   َماااَ  ابةااَن لَاا   بكق َدلةااد: أَوة بكع سة َتَمع ااوا لَاا   رََ مة اات  رَاالكَنا اَاااَس تَاادة اجة َخَ جة
  ََ ااتَاق ااول  ن اامة أَرةبَاع ااو اانة َرج  كا َمااا مك اا؛كم: َآ ااو   رَايَاق ااو   َع؛َااى تَاااَلك اَاَعاامة تَاااَلك َأمة كج ااوه  س رَاالك ِب سَكعةاات  َرس ااوَل ال؛ اا ك َصاا؛ ى ال؛ اا   َعَ؛يةاا ك َوَساا؛ َم لَاق ااول  ا: م سة
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ََ بكال؛  ك َشيةئ ا إكال  َشف َعه مة ال؛    رك  ََ َرج ال  اَل ل هتة كري و ُك بةنك ن ةَاياة َ َجَناَدتك ك أَرةبَاع و ا؛كم: َآ او    َة تَاَلك تَالَ ي كاس وَعنة َمالك انة م سة َص؛ ى ال؛    َعَ؛ية ك َوَس؛ َمك ا َما مك
ااَا  ااتَاَقا  أَنة َُ إكَنا اسة ََ َمالكاا اا؛كمكنَي إكال  ا فكااَ  لَاا   ا تَاااَل َرَكااا اانة الةم سة َنَااادَةك َجاا   رَاي َ اا؛ِبي َعَ؛يةاا ك َثاَلثَااو  ص ااف وف: مك .)أَن مة َثاَلثَااَو ص ااف وف: لك؛ةَ دك اْلة أمحااد لثك

 س لذلُ است   الع؛ماى تكةو ال فوف حبيث ال تقا عن ثالثوس ر؛و ريااوا ستو جع؛نا   ريا صف: رج؛ني.  حسن أبوداود والرتمذه و و 
اَهد  لا   أربَعاَو ريما أَ شهادة اْلواَ ل؛ميت شفاعو س رعن أاس ر ي اهب عن  أَ الناـ صا؛ى اهب ع؛يا  وسا؛م تاال كا ماا    مان مسا؛م: آاو   رَاَيهتة

ااامة ريااا ك  ََ إال  ماااو ا يف إال  تاااال اهب  ك تاااد تَةك؛ةااات  عك؛ةَمك  اااو ااامة ال لَاعةَ؛م  َ أاا ه  ااَااانية وَااكااا ك اَيدة ََ .ا   أناااا  أَبةياااا : مااان جك اااو أمحاااد س وَاَفااا ة   لااا   ماااا ال تع؛م 
ا َ [س وَعنة َأ ك ن َ لاة ََة س تَ  والةيهقي واحلاريم وص    َها َوَصاَدتَتكَها س َاياة اَيامك َا َوصك انة رَيةاةا َةك َصااَلحك َ  ر الَاَاَو ل اذةرَي   مك  اَلك تَاَل َرج اَا ك لَاا َرس اوَل اهبك س إك

َ  ر الَاَاَو ل اذةرَي    َا س تَاَل ك نكَي  ك الن ارك س تَاَل ك لَاا َرس اوَل اهبك س رَالك وَاََناَ بك؛كَساَنك اأَاا َها تا ؤةنكه جك َا س َوأَاا َهاا َتَ اد     مك َها َوَصاَدتَتكَها َوَصااَلحك اَيامك نة تك؛ اوك صك
َن وك.    َا   تَاَل ك نكَي  ك اْلة وَااَاَها بك؛كَساَنك [ . ع؛اى أَ عادد الهتاهود ال لقاا  أمحد وابن حةااَ واحلااريم وصا   باكيَثاةَوارك مكَن ايَتك ك َواَل تا ؤةنكه جك

اايَ  َااوة: أَدة عان اثنانيس رعاان ع َماَ  َر ك ا؛كم: َشااهكَد لَا   أَرةبَاَعاَو  ك َااا م سة ُّ َصاا؛ ى ال؛ ا   َعَ؛يةاا ك َوَسا؛ َمكا أَآُّ َن اَوس تا ؛ةنَااا َوَثاَلثَاَو  تَاااَلك  ال؛ ا   َعنةاا  س تَااَل الن اـك َم؛َا   ال؛ اا   اْلة
َك ُث   لَة َاسة َلة   َعنة  َك  تَاَلك َواثاةَنا ك َواثاةَنا دكا ) الةخاره س را ه اما ش شاهد لا  أربعاو مان املاؤمنني بااوو أو ثالثاو أو اثنااَس رالَ  َوَثاَلثََو تا ؛ةت  الةَواحك

ةياااع اهب عاا  وجاااا لدم؛ااا  اْلنااوس أماااا الواحاااد ر؛اام لسااا لوه عنااا يف يَناام أدررياااوا أاااا  إنا ل تقةااا شاااهادة الواحاااد   أمااور الاااداياس   التزاااارا  وال
لواحد ع؛اى صاالا ا اسااَس ليكاَو أناال  لادمول اْلناو ! وساذا ل لسا لوه صا؛ى اهب ع؛يا  وسا؛م والهت اىس   ايرا يس ركيف تقةا شهادة ا

عن الواحد.  لكن ال لنةاي أَ اق ع  اساَ أا  من أنا اْلنوس وال اق ع ميم  أا  من أناا الناارس باا إااُ تع اي شاهادتُ وتفاوض ايما  
َ  َرس اوَل ال؛ ا ك َصا؛ ى ا َِ هبس رَعنة ج نةاَدخ: َأ َ  ال؛ اَ  تَاَعاا س َوإك :َ َ  َرج اال  تَااَلك َوال؛ ا ك اَل لَااةفكا   ال؛ ا   لكف ااَل تَااَلك َمانة َنا ال اذكه ل؛ ا   َعَ؛يةا ك َوَسا؛ َم َحاد َ ك ا َأ

ا)م َُ َة ةات  َعَمَ؛ َ: َوَأحة َ: !! رَلك ِب تَادة َاَفا ة   لكف ااَل َة اَل أَاةفكَ  لكف اَل ِ  َعَ؛ي  َأ ك لَاَتَ  سا؛م س وتاد وتاع ريةاو مان العاوا    ناذا او ا  اْلسايم ريقولاَو
 ) رالَ مش نيورد ع؛ى جنو س ورالَ نووا النار حدف!!!!  وري َ معهم مفاتيح اْلنو والنار ل دم؛َو من شاىوا وحيزةَو من شاىوا !!!!

َعى ا اوَا لاَاوةَ  أما شهادة نذه ايمو   اميم ة رتكَو ع؛ى ايمم السابقوس رَعنة  َأ ك َسعكيد:  تَااَلك تَااَل َرس اول  ال؛ ا ك َصا؛ ى ال؛ ا   َعَ؛يةا ك َوَسا؛ َم ك ا ل ادة
َُ لَا َرخِب س رَايَاق ول  ك َناة بَا؛ اةَت   رَايَاق ول  ك َرخِب اَاَعامة س رَايَاق او  َُ َوَسعةَدلة ََ ك َماا أَتَااَاا مكانة ل  ي م تكا ك ك َنااة بَا؛ َاك امة   رَايَاق ول االةقكَياَموك س رَايَاق ول  ك لَةا ية و

َُ   رَايَاق ول  ك ُم َم َد َص؛ ى ال؛    َعَ؛ية ك َوَس؛ َم َوأ م ت    س تَاَل ك رَايَ  َهد  َل ا اَذكل : س رَايا َقال  ك َمنة َلهتة ََ ال  س اول  َع؛َايةك مة َشاهكيد  ََ أَا ا   تَادة بَا؛ اَ  س َوَلك او اَهد و هتة
ل اا   ك َجَع؛ةنَاااري   َُ تَاوة ل  ا ) الةخاااره  ر مااو ُممااد  143مة أ م ااو  َوَساا  ا لكَتك وا ااوا ش ااَهَداَى َع؛َااى الن اااسك سااورة الةقاا ة رلااو س رَااَذلك س تَااال ك َوالةَوَساا  ك الةَعاادة

 تهتهد لنوا واوه ب َنم ب؛اوا وا  وا اوج  ما جاى   الق رَ ريما ص حت بذلُ روالا  أم   ل؛ دلث.
مان أرا اد امتماع أَ حيسان م؛قا  ومعام؛تا  ماع أن؛ا  وجوااا  وأحةابا  وأصادتائ  وبات جنسا  ليهتاهدوا لا   نذه رسالو لكاا را د أحبتي في اهلل:

ب ااالح  وتقااواه   وتاات نااو أحااوم إِ جنااو ومافاا ة مااواله. ولاايع؛م ريااا منااا أَ نلااُ بالعمااا ولاايس بالوصاايوس رااال تنفعااُ وصاايتُ ل؛ناااس 
وظفني لااُ حبساان سااود وساا؛وريُ لتتساا؛م عم؛ااُ!!!! س ولكاان مااا جنيتاا  اااوال ليهتااهدوا لااُ ب ااالحُ عنااد وراتااُس ريهتااهادة اثنااني ماان املاا

عماا د ماان أمااال  ومعام؛ااو ست  ااده عنااد وراتااُس ونااذا حيتااام إِ وتاات اولااا لياارتد أثاا ا  أاااولس ريمااا تااال حكاايمك السااوة احلساانو ريهتااز ة 
 د باتيوس وأث د لدرُّ لُ حسنا .ال لتَو ال تنمو س لعا  ولكنها تعيش اولال  س  ياُ متو  ٍسدد وروحُ وتظا نري ا

 تال ا ما  الهتارعي ر ي اهب عن ك  تد ما  تو  وما ماتت رضائ؛هم ..... وعاش تو  ونم   الناس أموا 
 َدقَّاُت قلِب المرِء قائلة ٌ له:          إنَّ الحياةَ  دقائٌق وثواني              وتال أمحد شوتيك        

 فارفع لنفسك بعَد موتَك ذكرها     فالذكُر لإلنسان ُعمٌر ثاني                                      
 كل األمور تزول عنك وتنقضي      إال الثنــــاء فإنـــــــــه لك بـــــــــــاقي    وتال رم ك                       

 قولو أنني خيرت كل فضيــــــــلة         ما اخترت غير مكــارم األخال
 رااظ  إِ افسُ نا أردحا ! نا أرد  ةتمعُ ! نا ت ريت أث ا  صاحلا  تذري  ب  !! ر؛نسارع مجيعا  تةا أَ اند  وال لنفع الند .
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 المطلق  واالنقياد الدرس الثاني: التسليم
كاا ماا أوم مان تاوة وجهاادس راملسا؛م عةاد هب تعااِس لسا؛م ب حكاما  ولنقااد يواما ه بكاا حا  ور ااس ولساتزي  لاذلُس ولساارع لالمتةاال ب

ر صاااا ا ساااال  التسااا؛يمس ومالصاااو ا آااااَ االاقياااادس وأسااااس انةاااو ال اعاااوس لاااذا ريااااَ عناااواَ صاااد  املسااا؛م وتاااوة إآااااا  ناااو رعاااا ماااا أمااا  اهب 
اا  لع؛ام ع؛ام اليقانيس أاا  واالستزابو حلكم س واالمتةال يم ه   مجيع ايحوالس ال لوتف  عان االمتةاال وال اعاو مع راو احلكماو واتتناعا  هبااس ي

ََ لكم اؤةمكن:  نَاو:  ما أم ه اهب تعاِ ب م  وال َناه عن شيىس إال ريااَ   م ا؛ ت  ساواى ع؛ام نلاُ أو ل لع؛ما . ريماا تاال تعااِ ك َ َوَماا رَياا َواَل م ؤةمك
ا كنكمة  انة أَمة ََ َس ام  اوةكيَاا َة  مك َة َلك او ا  ا َأ   ناذه ال اعاوس ونلاُ التسا؛يمس الاذه أتسام اهب تعااِ بنفساا   36  ) ايحا اخك إكَنا َتَضاى ال؛ ا   َوَرس اول    أَمة

اانَاه مة ُث    ََ َحااش َ حي َكِبم ااوَد ركيَمااا َشااَزَ  بَاياة ن ااو َُ الَ لا ؤةمك ااهكمة َحَ جااا   ِب ااا ع؛ااى افااي ا آاااَ عماان ال آ؛كاا    تولاا  تعاااِك َ رَااالَ َوَربِباا  الَ َيَكااد واة  ك أَاف سك
؛كيما    النساىك َتَضيةَت   [.65َول َس؛ِبم واة َتسة

ايت اى وال  ابو الك ا  ا ر ي اهب عنهم ا   أم  وولا القة؛وس أم نم رسول اهب ا ص؛ى اهب ع؛ي  وس؛م ا بالتوج    صالحم ااحياو املسازد 
ا وا بالتوجا  ااحياو امل سازد احلا ا  ساارعوا وامتة؛اواس باا إَ بعضاهم ملاا ع؛ام رتوجهوا وااقادواس ولةةوا ع؛ى نلُ مدة سنو وبضعو شهورس ر؛ماا أ مك

 بت ولا القة؛و ونم   صالحمس وولوا وتوجهوا ونم رريوع إِ القة؛و اْلدلدةس ول لنتظ وا حش لكم؛وا صالحم.
َي ال؛    َعناةه َمار  دك تَااَلك ا َعنة ابةنك ع َمَ  َر ك ازك ََ ال ُّاةةَح  ك َمسة نَاا الن ااس  ل َ ا؛ُّو ِب َصا؛ ى ال؛ ا   َعَ؛يةا ك  كإكنة َجااَى َجااى: رَاَقاالَ  يفتا ةَااى: بَاياة أَااةاَ َل ال؛ ا   َع؛َاى الن اـك

ةك؛ وَنا تَاقة ةكَا الةَكعةَةَو رَاسة تَاقة َة َلسة َِ الةَكعةةَاوك  يفَوَس؛ َم تا  ةرا ا َأ دس إِ  . لقاد وولاوا ونام   نيئاو ال رياوع مان تة؛او بيات املقا متفا  ع؛يا ا ) رَاتَاَوج ه اوا إك
قائااد س اجتاااه الةياات احلاا ا  .. لقااد ع؛مواااا ا ر ااي اهب عاانهم ا رييااف اسااتقةا أواماا  وتعاااليم ا سااال  .. هبااذه الةقااو   الاانه س وهبااذه الةقااو   ال

ا رسااى الاا خ س تادوا وسادوا وساسوا الدايا .. لا تو ك رما بالنا حنينا أواما  ا ساال  وتعااليم القا رَس وشاككنا   أحكاا  الهتا لعو .. وتنسامن
واقةنااا   م ابااا الاااي والضااالل  .. !  إِ مااش نااذه اْلفااوة والفزااوة بااني املساا؛مني وماانهزهم   وإِ مااش اسااتزي  إِ ريااا أشااةاه احل؛ااول س 

 وا رف احلا ا سالمي !!! إنا رياَ نؤالى وولوا ونم رريوع ر لن وولُ اميَ !! وألن استزابتُ يوام  ال محن !!!
وولااا القة؛ااو تت ااد  عاان االاقياااد ل؛مااؤمنني وساافانو اليهااود وع ااياَنمس رساا عقد لااُ مقاراااو بااني الفاا لقني   أماا  ال اعااو  وحيااث إَ رلااا 

ك َم باَ  َِ ال؛ اا ك َوَرس ااولك ك لكااَي ة نكنَي إكَنا د ع ااوا إك ََ تَاااوةَل الةم ااؤةمك َااا رَيااا َة لَاق ول ااو واالاقياااد س تااال تعاااِ عاان املااؤمننيك َإك   اانَاه مة َأ َُ ن اام  ياة ا سَكعةنَااا َوأَاَعةنَااا َوأ ولَئكاا
ََ  )النااور ك  ؛ك  ااو ََ سَكعةنَااا َوَعَ ااياة 51الةم فة ااعك ك َولَاق ول ااو ََ الةَك؛كااَم َعاانة َمَوا ك ااَن ال ااذكلَن َناااد وا حي َ ِبر ااو ااَ   س و  املقابااا ع ااياَ اليهااودك َ مك َااعة َاياة َنا َواسة

ااَنتكهكمة  اَمع: َورَاعكنَااا لَيًّااا بك َلةسك اا  ا َس اامة َوأَتاةااوَ م سة ََ َمياة َااعة َوااةظ  ةاَااا َلَكاا لنك َولَااوة أَاا ه اامة تَاال وا سَكعةنَااا َوأَاَعةنَااا َواسة اا كنكمة رَاااَل  َواَعةن اا  ك الاادِب َ  َوَلككانة َلَعاانَاه م  ال؛ اا   بكك فة
ََ إكال  تَ؛كيال   ) النساىك  ن و    46لا ؤةمك

اسونم ليمنعوا عونمس راستهتار الناس وأمربنم س رقا  أبو بك  ال ادل  س رقاال وأحسان . ُث تاا   ونذا مةال رم ك ا أتى النـ مرب ت لش 
عم  بن او اخ س رقال وأحسنس ُث تا  املقداد بن عم و رقالك لا رسول اهب اماف ملاا أراد اهب ران ن معاُ س واهب ال اقاول لاُ ريماا تالات 

 س إااا نهناا تاعادَو ا ولكان اننا  أاات ورباُ رقااتال إااا معكماا مقاات؛َو راو الاذه بعةاُ بنو إس ائيا ملوسى ك ا انن  أاات ورباُ رقااتال
) ساوة  باحل  لو س   بنا إِ ب د الامااد ْلالاداا معاُ مان دواا  حاش تة؛اا  رقاال لا  رساول اهب صا؛ى اهب ع؛يا  وسا؛م ماوا س ودعاا لا  با  .ا

 .ابن نهتا   
َُ رَاَقااتكاَل و  املقابا أم  موسى بت إس ائيا بدمو   ا َما َدام وا ركيَها رَانةَنا ة أَاةاَت َوَربُّا م َ؛َها أَبَد   إكا اا ل بيت املقدس راا َ تَال وا لَا م وَسى إكا ا َلنة اَدة

ََ )املائدة ك   . 24َنان َنا تَاعكد و
 ر؛تكن دائم االستزابو واالاقياد واوضوع يوام  اهب وأوام  رسول  ص؛ى اهب ع؛ي  وس؛م.

 ال  ابو من أول اداى تالوا سعنا وأاعنا يف واداىا  الق رَ والسنو معنا منذ أرية  من أربعو عهت  ت اا  !! ومع نلُ سعنا وما أاعنا !! إَ
 رن ن اسمع اداىا  النهي عن ال با وال اا واوم  والقتا والتخ ل  والتفزو والتكفو ومجيع املنك ا  يف رها استزةنا سذه النداىا  !!
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 األمة اإلسالمية القبلة ووحدة رس الثالث: وحدةالد
املس؛مَو   الهتا   والاا خ لتزهاَو   ال ا؛وا  اوماس اليومياوس و  ر لضاو احلا  إِ بيات اهب احلا ا س راام اماتالف ايلسانو واْلنسايا   

صاو،س و  احلادلثك ااملاؤمن ل؛ماؤمن ريالةنيااَ وايلواَس َيمعهم الدلن ا سالمي احلنيفس ونذا لايع؛م املسا؛م أاا  لةناو   بنااى ريةاو واحاد م  
 .  لهتد بعض  بعض اا)متف  ع؛ي

 راملساا؛مَو لتع؛مااَو ماان وحاادة القة؛ااوس وحاادة ايمااو   اساادف والاالااوس وأَ الوحاادة واالواااد  اا ورة   ريااا شاائَو حياااحم الدلنيااو والدايولااو.
دااس وتد أمربااا صا؛ى اهب ع؛يا  وسا؛م باذلُ حياث تاالك ا إكاا ه امة اَل ونذا الذه محا اليهود ع؛ى حقدنم وحسدنم ل؛وحدة ا سالميو   بال

َهااا س َوعَ  ى: رَيَمااا حَيةس ااد واَا َع؛َااى لاَااوة ك اْلة م َعااوك ال اايتك َنااَدااَا ال؛ اا   َسَااا َوَ اا؛ُّوا َعناة َهااا سحَيةس ااد واَا َع؛َااى َشااية ؛َااوك ال اايتك َنااَدااَا ال؛ اا   َسَااا َوَ اا؛ُّوا َعناة َوَع؛َااى  ؛َااى الةقكةاة
َما ك رمكنَي ا )  لكَنا َم؛ةَف ا ةك  . أمحد بسند حسنتَاوة

 وتدب     نذه الةال  روجد  الع؛و واحدة وني ) الوحدة واالجتماع   ريا   ونذا بال شُ لاضةهم وحي َنم ولسوىنم.  
َةةااك ونذا ما س؛ك  اليهود مع ال سول   املدلنوس حياث مجاع اهب با  شاتا  املاؤمننيس ووحادنم بعاد  ام وا حبك تفا تهم امتةااال لقولا  تعااِكَ َواعةَت ك

َ تا ؛ اوبكك   يع اا َواَل تَاَف  ت اوا َوانةري ا  وا اكعةَمااَت ال؛ ا ك َع؛َايةك مة إكنة ري نةات مة أَعةااَداى  رَا َل َف باَانية ا َة: ال؛ ا ك مجَك َواا اا وري نةات مة َع؛َااى َشاَفا ح فة ت مة بكنكعةَمتكا ك إكمة ااَة ة اَن الن ااارك  مة رََ صة مك
ََ  ) رل عم اَ ك  َتد و َُ لا ةَانيِب  ال؛    َلك مة رلَاتك ك َلَع؛ ك مة تَاهة َها رَيَذلك ناة    103رَ َااةَقذري مة مك

 تااال احلااارس  اباان ريةااو   تفسااوه ك اأَ نااذه اميلااو ا لاات   شاا َ ايوس واواا رمس ونلااُ أَ رجااال ماان اليهااود َماا   اااأل ماان ايوس واواا رمس
مااا ن اامة ع؛ياا  ماان االتفااا  وايلةَفااوس رةعااث رجااال معاا  وأماا ه أَ َي؛ااس بياانهم ولااذري نم مااا رياااَ ماان حاا وهبم لااو  با َعااا  وت؛ااُ احلاا وخس  رساااىه

رفعااس ر؛ام لا ل نلاُ دأب ا  حاش محيات افاوس القاو  واضا  بعضاهم ع؛اى بعافس وتةااورواس وااادوا بهتاعارنم وا؛ةاوا أسا؛ تهمس وتواعادوا إِ 
َ أظةه اا كري مة ا وتاال ع؛اايهم نااذه اميلاااحلا ةس رة؛اا  نلااُ الناا ؛كي اوك وأَاَااا باَاانية وس ـ صا؛ى اهب ع؛ياا  وساا؛م ر تااانم رزعاا ل سااكِبنهم ولقااولك اأبكااَدعةَو  اْلَانك

 رندموا ع؛ى ما رياَ منهمس واص ؛ وا وتعااقواس وألقوا السالاس ر ي اهب عنهم.اأ.ه 
ة املسااا؛مني واجتمااااعهم   ريتاااةهم واجتماعااااحم وماااؤمت احمس رفاااي ب وتورياااوال  و  الع ااا  احلااادلث صااا حوا هباااذا احلقاااد واحلساااد ع؛اااى وحاااد  

)حكماى صهيَو  تالواك إانا لن است يع التا؛  ع؛ى املس؛مني ماداموا مت دلن دوال  وشعوبا  وت حكم م؛يفاو واحاد س راال باد مان إساقا  
 ف   وجهنا ريسها ع؛ينا استعمارنا .اوالرو و تقسيم الدولو ا سالميو إِ دولال   عيفو ال تست يع الوتو 

م ولقااول لااورااس باا اَو ك اإنا اوااد املساا؛مَو   إمربااورلااو ع بيااو أمكاان أَ ل ااة وا لعنااو ع؛ااى العااال وم اا ا  س أمااا إنا بقااوا متفاا تني راالَن   
 لظ؛َو حينئذ: بال وَد وال ت ثوا.

ى الةاااردة حااني أحااس بقاا خ أج؛اا  س راااجتمع أوالده حااول ساا ل ه س وأراد أَ لااذلُ أراد حكاايم أَ لع ااى أوالده درسااا    لي؛ااو ماان ليااا  الهتااتا
لوصيهم بوصيو تنفعهم تةا ورات  س ر ؛  منهم أَ حيض وا ح مو من احل   س وا؛ا  مان رياا واحاد مانهم أَ لكسا  احل ماو س ر؛ام لسات ع 

ماان أبنائاا  عااودا  س وا؛اا  ماانهم ريساا  ايعااواد ونااي  أه واحااد ماانهم أَ لكساا نا س أمااذ احلكاايم احل مااو س ور تهااا أعااوادا  س وأع ااى ريااا واحااد
متف تااو س ركساا  ريااا واحااد ماانهم عااوده بسااهولو . رقااال ايخ الااذه نااو احلكاايم ك لااا أبنااائي إلاااريم والتف تااو س ريواااوا ريهااذه احل مااو مت اادلن س 

 حش ال لقدر عدو ع؛ى ن آتكم .
 آحـــادا كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى.............. خطب وال تتفرقوا

 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً ...........وإذا افترقن تكسرت أفرادا
ن  أال ر؛ن تد مجيعا  من أجا بناى ةتمعناس من أجا بناى وانناس من أجا بناى م  ااس من أجا بناى حضارتناس بعيدلن عن التف تاوس عان التهتا  

 نا س واة؛  مناااس رنكَو مجيعا  أدوا  بناى ال أدوا  ند !!س عن الت  خس عن التهتتتس حش حنق  رمالناس ولع؛و بنياا
 ومتى يبلغ البنيان يوماً تمامه..............إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟!!!
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 : االبتالء واالمتحان واالختبارالدرس الرابع
َ؛َو ال يتك ري نةَت َعَ؛ياةهَ نذا الدرس لتمةا   و  َة رَيااَاتة َلَكةكاوَة  تول  تعاِك َ َوَما َجَع؛ةَنا الةقكةاة َق؛كا   َع؛َاى َعقكةَايةا ك َوإك ا إكال لكنَاعةَ؛َم َمانة لَات ةكاع  ال  س اوَل  ك انة لَاناة

التوجاا  أوال إِ بيات املقادسس ُث صاا رناد -لاا ُمماد -رمحاا  اهبكالقاول تعااِك إ اا شاا عنا لاُ  –إكال َع؛َاى ال اذكلَن َناَد  ال؛ اا     لقاول ابان ريةاو 
َة رَيااَاعنها إِ ال تة كعةوس ليظه  حال  من لَات ةعُ ول  يعُ ولستقةا معُ حيةما توجهَت  ك ن لنق؛  ع؛ى َعقةَاية س أهك م  ةَتّدا  عان دلنا  َ َوإك

َلَكةكااوَة    أهك نااذه الفع؛ااوس ونااو صاا ف التوجاا  عاان بياات املقاادس إِ الكعةااوس أهك وإَ رياااَ نااذا ايماا  عظيمااا    النفااوسس إال ع؛ااى الااذلن 
َ  رياا  ماا جااى با  رهاو احلاّ  الاذه ال م ةلاو ريا س وأَ اهب لفعاا ماا لهتااى وحيكام ماا ل لادند س ر؛ا  أَ   اهب ت؛وهبمس وألقن اوا بت ادل  ال س اولس وأ

  لكّ؛ف عةاده اا شاى س ولنسخ ما لهتاىس ول  احلكمو التامو واحلزاو الةالااو   مجياع نلاُس  االف الاذلن   ت؛اوهبم ما ضس رلاا  ري؛ماا حاد
 أم  أحد  سم شّكا س ريما حي ا ل؛ذلن رمنوا إلقاَ وت دل اأ.ه

ى وأظهاا  ا آاااَ   افااوس املااؤمننيس والنفااا  والهتاا د   افااوس أن؛اا .راملؤمنَو تااالواك سعنااا وأاعنااايف ريااا ماان عنااد ربناااس أمااا رت ولااا القة؛ااو ج؛ اا
وأمااا املنااارقَو رقااالواك مااا لاادره ُممااد ألاان لتزاا    صااالت س إَ رياااات  اليهااود رقااالواك مااالف تة؛ااو اياةياااىس ولااو رياااَ اةيااا السااتم  ع؛ااى تة؛تاا س
ََ إكال  رَيذكب ا .َايِو حقا رقد ت ريهاس وإَ رياات الةاايو حقا رقد رياَ ع؛ى الةااا َة لَاق ول و   .5الكهفك )  رَيةا َ  ة رَي؛كَمو  ََتة  م  مكنة أَراةَوانكهكمة إك

ََ لناايف ورياا ماا آا  بناا   ناذه الادايا مان حينماا ل  –عا  وجاا  –إَ اهب  عباد اهلل: م ااا با م  يف أو لنهاااا عان شايى رالَ نلاُ امتةاار وامت اا
الاادريتور ُممااد م؛يااا ناا اس كا  اتتضاات حكمااو اهب تعاااِ أَ لةعااث ع؛ااى الناااس    م ااائ  واوائاا  وبااالى رل ااا نااو امتةااار وامت اااَيف لقااول

ماا   النفاوس يف ليظها  ال ااد    إآااا  س والايت ال ت ل لا  الفان س وال تناال منا  ال عاادع س مان عهد النةوة بني احلني واحلني رلح رتنو لةت؛ى هباا 
املنااار  الااذه ال ل؛ةااث أَ لكهتااف مااا   افساا  ماان ظ؛مااا  الهتااكود س وعوامااا اس آااو س ريااذوخ   الفتنااو ريمااا لااذوخ امل؛ااح   املاااى س ولقااد  

زد احلاا ا  إحااد  نااذه االبااتالىا  الكاارب  الاايت أراد اهب تعاااِ هبااا ناا  امتمااع ا سااالمي ريااَ حاااد  وولااا القة؛ااو ماان بياات املقاادس إِ املساا
واااور  لتساق  عان  شااز ت  املةاررياو ايورا  اليابساو س والةماا ا  العفناو س وال لةقااى إال القاو  اْلياد الااذه لا  ماان صاالبو ا آااَس وتااوة اليقاني س

  .      نا1415يف مقال از؛و التوحيد يف شعةاَكوولا القة؛و ) .ابوائقهاالة وة ما ل د عن  مضال  الفن س ولنزي  من 
َ العالتو اليت ت ب  ا اساَ باحلياة الدايا   الت ور ا سالميس ني عالتو  ابتالىيف أهك امتةار وامت اَس وني تعات امتةااَر إ أحبتي في اهلل:

ؤَو احليااااةس وناااذا االباااتالى ناااو املظهااا  العم؛ااايُّ لعالتاااو العةودلاااو باااني اهب تعااااِ واتِبةااااع تعاليمااا    مجياااع شااا -عااا  وجاااا  -ااعاااو ا اسااااَ هب 
َسن  َعَمال   َوا اساَس وع م  ا اساَ نو ال من املق  ر سذا االبتالىيف  ََياَة لكَيةاة؛ وري مة أَلُّك مة َأحة  [.2 امل؛ُك  ال ذكه َمَ؛َ  الةَموةَ  َواحلة

 َيا ه ريهاا ناذا االباتالىس أماا ماواد االباتالىس رهاي مجياع ماا ع؛اى وجا  ايرضيف املاال ريهاا امت ااَس وال وجاو ايرض ني تاعاو االمت ااَ الايتر 
ت ن   رياا ماا َ ؛كاُس و  رياا ماا لَعرتلناا  وايوالد امت اَس والاكىن والفق  امت اَس وال  و وامل ض امت اَس والقوة والض عف امت اَس وري؛نا   

ََ  َى اهبيف   نذه احلياةس حش ا؛ق َنا تا  ةَجع و َنو  َوإكلَياة وةك ركتاة  [.35 اياةياىك   َواَاةاة؛ وري مة بكالهت  ِب َواوَة
ا الةما ة واملو  نو َنالو مدة االباتالىس والةعاث واحلسااخ فاا را ةد اتاائ  االباتالىس وت انيف النااج ني والفاشا؛نيس واملاأل إِ اْلناو أو الناار فا

 العم؛يو سذا االبتالى.
تها  ماا نكذاس رلَ اق و االبتالى   حياة ا اساَ ني نذه ال لنو املوجودة   ايرضس نا لتناول منها القدر الذه أباح  اهب وأح؛ ا س أ  لَنو 

 ح    اهب وال ل؛ت   ب اعت  !
منتهااى أم؛هاامس ومة؛ااَ  عك؛مهاامس عناادما ااباات نااذه احلقيقااو عاان أنناااَ أريةاا  الناااسس ااهتااا؛وا هبااذه احلياااة الااداياس ر صااة ت  أيهــا المســلمون:

س واالو اموحاحمس تا انم لتخة  اَو باني أمواجهااس لتنارساَو ع؛اى شاهواحا وم؛اذ احاس لتساابقَو ع؛اى مجةاع ح  امهاا ال ائااس َلساك َو مان ريا 
ا متاعهاس ََيَو الناس ايمااا س ولَنكةَو العهودس وََي دَو احلقو س ولنَسَو الواجةا . ش اهبا.  من أجة
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مان أجاا متاعهااس لااش التزاار  س ولعيهتَو ريسةاع الاابوس أو أساد الة ار. الضعيَفس ولَ؛تهم الكةو ال اوأجا متاعهاس لفرتس القوه من 
س وَاس ااوا   اماا ة َسااك حم أَ ريااا  نااذه ال لنااو الاايت ل س ولتزاارب  أصاا اخ اْلاااه واملناصاا  ولسااتع؛َو س ول اااى ايانياااى ولرترااَو تقااات؛َو ول  فِبفااَو

ا ج ا د اس تاد ننةات لاذ احاس وااق َعات أَنارنااس واادرَسات رثارنام ؛هااس ست  اةح رااياو م ضام ؛وس ودائ؛او منقضايوس وساتعود ايرض صاعيد  اس ن أجة
 يف وريا ما رع؛وه مس ور ومكتوخيف و  اميم ة تع ض أورا  االمتةار واالمت اَ ع؛ى عال  الايوخ !!!ودال اَعيم ها

 على أخيه وحب الخير له حرص المؤمن: الدرس الخامس 
إانااا ا؛ماح ناذا الاادرس املم؛اوى باحلاا  والورااى وا مااال، املتةاادل بااني ال ا ابو الكا ا  وحاا ، رياا ماانهم ع؛اى اميماا يف ونلاُ ماان  عبـاد اهلل:

ةولاو . َرعانة أَ صاالحم مق -عا  وجاا  -مالل سؤال ال  ابو عن م و صالة إمواَنم الذلن ماتوا وتاد صا؛ُّوا حناو بيات املقادس را مرب اهب 
َِ الةَكعةةَااوكيف تَااال واك لَااا َرس ااوَل ال ُّ َصاا؛ ى ال؛ اا   َعَ؛يةاا ك َوَساا؛ َم إك ااَ  الن ااـك ااا و جِب َِ بَايةااتك ابةاانك َعة اااس: تَاااَلكا َلم  ََ إك َوااكنَااا ال ااذكلَن َمااات وا َون اامة ل َ اا؛ُّو ؛ اا ك رَييةااَف بكلكمة

 َِ اادكسك ! رَاا َااةَ َل ال؛ اا   تَاَعااا لَااَو.) الرتمااذه الةَمقة اايَع إكآَاااَاك مة   امية ََ ال؛ اا   لكي ضك اايَع وصاا   كَ َوَمااا رَيااا ََ ال؛ اا   لكي ضك  يف لقااول ا مااا  الةاااوهك اَ َوَمااا رَيااا
إكآَاَاك مة   ونلاُ أَ حياي بان أم ا  وأصا اب  مان اليهاود تاالوا ل؛مسا؛منيك أمربوااا عان صاالتكم حناو بيات املقادسس إَ ريااات ناد  رقاد 

ك إ اا اساد  ماا أما  اهب با س وولتم عن ها وإَ رياات  اللو رقد داتم اهب هباس ومن ما  منكم ع؛يها رقد ما  ع؛ى الضاللوس رقاال املسا؛مَو
والضاللو ما َنى اهب عن . تالواك رما شهادتكم ع؛ى من ما  منكم ع؛ى تة؛تنا ! ورياَ تد ما  تةاا أَ واول القة؛او مان املسا؛مني أساعد بان 

النزااارس والاارباى باان معاا ور ماان باات ساا؛موس وريااااوا ماان النقةاااى ورجااال رماا َو راااا ؛  عهتااائ نم إِ النااـ صاا؛ى اهب ع؛ياا  وساا؛م  درارة ماان باات
ََ وتالواك لا رسول اهب تد ص رُ اهب إِ تة؛و إب انيم ركياف بلموااناا الاذلن مااتوا ونام ل ا؛َو إِ بيات املقادس ! را ا ل اهب تعااِكَ وَ  َماا رَياا

يَع إكآَاَاك مة   لعت صالتكم إِ بيت املقدس.ا )تفسو الةاوه يف وتال ا ما  السعدهكا ودما   نلاُ مان ماا  مان املاؤمنني تةااال؛      لكي ضك
 انلُ. وولا الكعةوس رلَ اهب ال لضيع إآاَنمس لكوَنم امتة؛وا أم  اهب وااعو رسول    وتتهاس وااعو اهبس امتةال أم ه   ريا وتتس حبس 

إَ س؛فنا ال ا  ريااوا تدوة ومةاال  ل؛   وا لةااريف ولاو ريااَ هبام حاجاو أو م اصاويف وشاواند نلاُ ريةاوةك رعان أااس تاالك  أحبتي في اهلل:
أنده لةعف ال ا ابو رأس شااة مهتاولو وريااَ ةهاودا س روجا  با  إِ جاار لا س روجا  با  اْلاار إِ أناا بيات رما س رتداولتا  ساةعو أبياا  حاش 

ََ هبككامة َمَ اَصاَو .... اميلاو. وتاال حذلفاو العادوهك اا ؛قات لاو  الوماودعاد إِ اي هكمة َوَلوة رَيا ََ َعَ؛ى أَااةف سك أا؛ا  ابان  ولس رن لتك ََولا ؤةثك  و
لنا عام     القت؛ااىس ومعاي شاايى مان املاااى وأااا أتااولك إَ رياااَ با  رماا  ساقيت س راالنا أااا باا  بااني القت؛اى رق؛اات لا ك أسااقيُ  ر شاار أَ اعاام. راا

رجا لقولك ره! ر شار إ   ابن عمي أَ أا ؛  إلي س رلنا نو نهتا  بن العا،س رق؛ت ل ك أساقيُ  رسامع رما  لقاولك ره! ر شاار نهتاا  أَ 
أا ؛اا  إلياا س رزئتاا  راالنا نااو تااد مااا س ُث رجعاات إِ نهتااا  روجدتاا  تااد مااا س ُث رجعاات إِ اباان عمااي روجدتاا  تااد مااا .ا) ساا ام امل؛ااود 

 مجا تول الهتاع    ح  اوو ل؛او كوما أيف ل؛  اوشي 
 أود الخير للدنيا جميعــــــا..................وإن أك بين أهليها غريبا
 إذا ما نعمة وافت لغيــــري..............شكرت كأن لي فيها نصيبا

 تفيض جوانحي بالحب حتى................أظن الناس كلهمو حبيبا
لظن أَ ح  اوو يمي  املس؛م ال عالتو لا  با آااَيف وأَ ا اسااَ ال حياسا  ع؛اي ماا لكنا  اي   –سف لأل –ريةَو منا   أيها المسلمون:

يمي  من ح  أو بافيف أو حقد واا وحسد أو سالمو صدريف س؛ةا أو إَياباايف رياال يف إااُ لاو اظا   إِ الهتا لعو الاا اى لوجاد  أَ حا  
اان ل ل تاا  إِ  اواو ل؛اااو شااعةو مان شااع  ا آاااَ ريةقيااو العةاادا  ماان صااالة وصايا  وحاا  واونااايف وتااد افاي النااـ العاادااَ ريماال ا آاااَ عم 

ِب َصاا؛ ى ال؛ اا   َعَ؛يةاا ك َوَساا؛ َم تَاااَلكا اَل لا ااؤةمكن  َأَحااد   يف َعاانة الن ااـك ياا ك َمااا حي كاا ُّ درجااو حاا  اوااو يمياا  مااا حيةاا  لنفساا يف رَعاانة أَاَااس: َمك ري مة َحااش  حي كاا   يك
اا اد  كا)متف  ع؛ياا  يف ا تااال الع؛ماااى رمحهاام اهب ك معناااه ال لااؤمن ا آاااَ التااا  س وإال ر صااا ا آاااَ حي ااا ملاان ل لكاان هبااذه ال اافو . واملاا  لكنَافةسك

ولاادل ع؛يا  ماا جااى   روالااو النساائي   ناذا احلاادلث ا حاش حيا  يميا  ماان اواو ماا حياا   يفحيا  يميا  مان ال اعااا  وايشاياى املةاحاا 
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تال الهتيخ أبو عم و بن ال الا ك ونذا تد لعد من ال ع  املمتنع س وليس ريذلُ س إن معناه ال لكما إآااَ أحادريم حاش حيا   يفلنفس  ا
يمياا    ا سااال  مةااا مااا حياا  لنفساا  س والقيااا  بااذلُ حي ااا باا َ حياا  لاا  ح ااول مةااا نلااُ ماان جهااو ال ل امحاا  ريهااا س حبيااث ال تاانق  

و ع؛ي  س ونلُ سها ع؛ى الق؛  الس؛يم س إ ا لعس  ع؛ى الق؛  الداا . عاراااا اهب وإموااناا أمجعاني . واهب النعمو ع؛ى أمي  شيئا من النعم
 أع؛م .ا)ش ا النووه ع؛ى مس؛م  وتال ابن ب الكا معناهك ال لؤمن أحدريم ا آاَ التا س حش حي  يمي  ما حي  لنفسا س وتاال أباو ال ااادك

س يَ ا اساَ حي  أَ لكَو أرضا الناسس رلنا أحا  يميا  مة؛ا س رقاد دماا ناو ا مج؛او املفضاولنيايف ا ظان ه التساو  وحقيقت  التفضيا
وتال مجاعو ك نذا احلدلث ث؛اث ا ساال  س وأَ ا ساال  لادور ع؛يا  س وع؛اى حادلث ك ا ايعماال بالنياو ا س وحادلث ك ا مان حسان إساال  

ركمااال ا آاااَ مهتاا و  باا َ واا  يميااُ مااا وةاا  لنفسااُ متامااايف وتكاا ه لاا  مااا تك ناا  املاا ى ت رياا  مااا ال لعني ا)شاا ا النااووه ع؛ااى مساا؛م يف 
 لنفسُ متامايف رعاما الناس اا و  أَ لعام؛ود ب يف وما أمجا تول ايحنف بن تيسك رينت إنا ري نت شيئا من او  ل أرعا ب حد مة؛ .

 والرتاحم بني أر اد امتمع!!   حياة ليعم احل  والوراىلنا ارباسا  ومنه ع؛ى أرض الواتعيف لتكَو ه املعا  الساميورما أحوجنا إِ ت ةي  نذ
 : تحويل حالنا مع اهللسدسالدرس ال

 وولا حالنا من العقائد املن  رو واو ارا  الضالو والهتعارا  اوادعو إِ العقيدة الس؛يمو املستقيمو.
   واْل ائم والفزور  إِ العةادة وال اعو والعما ليو  النهتور.وولا حالنا من ارتكاخ املعاصي واونا واملسك ا  املخدرا

 وولا حالنا من الكسا واومول والتسكع إ  السعي والكس  واالجتهاد وابتااى ال د .
 وولا حالنا من الظ؛م والقه  واالستةدادس إِ العدل واحل لو واملساواة.

سائا  قااى وا لةاار وا مااى والارتاحم ريماا بيننااس وال سايما وحنان مقة؛اَو ع؛اى شاه  ريا  .س إِ احلا  والنمن احلقاد والااا واحلساد وولا حالنا
 ابن مسعود ك رييف رينتم تستقة؛َو رمضاَ   تال ك ما رياَ أحداا َي ؤ ع؛ى استقةال اسالل و  ت؛ة  نرة حقد ع؛ى أمي  املس؛ما.

َ  ال؛ ا َ  اهكمة   ) ال عادك وباْلم؛و تايو ووولا شاما مجع  اهب   تول كَ إك اَا الةق اَ   11 اَل لا َاياِبا   َماا بكَقاوة : َحاش  لا َاياِبا  وا َماا بك َااةف سك َ  أَنة  س َ َولَاوة َأ
َا ريَ  اَان مة اك ب وا رََ َمذة َرةضك َوَلككنة رَيذ  َنا َعَ؛يةهكمة بَا رََيا : مكَن الس َماىك َواية ََ َرَمن وا َواتا َقوةا َلَفَت ة ة و سك   96  ) ايع افك  اا وا َلكة

....أال ر؛نت ااول ريمااا وااول ال اا ابو   حاااد  وولااا القة؛ااو . ات ااول بكااا تااوة وثقااو ورشاااتو إِ ماانه  ا ساااال   أريقااوا لااا ألهااا املساا؛مَو
بعااد بعااد بك؛ياتاا  وج ئياتاا  س ريمااا وااول الااا  امليااامني وناام رريااوع ..ال تقااا بعااد شااه  !!   أول رمضاااَ!! بعااد االمت اااَ!!! بعااد الاا وام!!! 

 بعد!!! تد ت تيُ املنيو وأات  ع؛ى مع يو اهب رت هت  ع؛يها.
حااني تااؤمن باا َ اهب تااادر ع؛ااى وولااا حالااُ ماان حااال إِ حااال سااتعيش وأااات مسااتانيا عاان الاادايا ومااا ريهااا. ااظاا  رييااف  أحبتــي فــي اهلل:

ت ت تكا  املنكا ا  !! ..أ  أااُ وا  اهب .. ووا   حالُ مع اهب    أما دلت وا  الادايا  !! .. أماا دلات وا  الهتاهوا   !! .. أماا دلا
ريالم  .. و   ح ام  ووا حاللا  .. !!! ولايكن ناذا الساؤال لارتدد   دام؛اُ دوماا ..   رياا وتات وحاني ..رييااف حالاُ لاا ت؛اـ ماع اهب 

َ ..ت؛اُ فساا  أوجههاا   تةاا    نا أات مستعد ل؛مو  اليو  ع؛ى حالُ نذه    ..با الساعو .. با ناذه ال؛ ظاو ... اميَ اميَ امي
 أَ أريتةها لكن ..لنقف مع أافسنا دوما .. ولن اس  أافسنا تةا احلساخ.

 أسال اهب أَ ل ؛ح حال الةالد والعةاد يف وأَ ل د املس؛مني إِ دلنهم م دا  مجيال  !!
                                                      الدعاء،،،،،،،                وأقم الصالة،،،،،،،         
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