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 اة الفرد واجملتمعالنظام وأثره يف حيخطبة بعنوان: 
 م 9201 ا فرباير  - هـ4401 مجادى األوىل 26بتاريخ : 

 
 عناصر الخطبة:

 العنصر األول: أهمية النظام في اإلسالم 
 العنصر الثاني : مظاهر النظام وصوره  

 نظرية والتطبيقالعنصر الثالث: النظام في حياتنا المعاصرة بين ال
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

 العنصر األول: أهمية النظام في اإلسالم
هذا الكون كله مبا فيـه بقـدر وامـام وريـدبم  كـن  ورن امـرص  ت   ـ   –عز وجل  –لقد خلق هللا  عباد الله:

ن هللا جـل وعـهل اـذا الكـون، فـاو جـل وعـهل يقـول: َوكخكلكـقك ك ـل   دقق  يف هذا الكون، يدرك هبا املرء  دى رينمـي
خلقه هللا بقدر، قدر حيدد حقيقته، وحيدد صـ ته و قـداره،  [، أي أن كل شيء2ًرا{ ]ال رقان: شكْيٍء فـكقكد ركه  ريـكْقِدي

[. يقول الطـاهر 7قكه { ]السجدص: وز ااه و كااه، وهذا كله  ن بديع صنع هللا ريعاىل:َال ِذي أكْحسكنك ك ل  شكْيٍء خكلك 
: " رذا أت لـ  األشــياء رأيتمـا   ــنوع  علـب  ـا ينبةــي  ف ـهلب  األرع  ــ،هل للسـم عليمــا، عاشـور يف ري ســمه بـن

ورقــ  ااــواء ليســمل ااتلــاقه للتــن ي، وريوجــه ايــ  النــار رىل فــوا ألءــا لــو كااــ   ،ــل املــاء ريلتمــ   ينــا و ــا  
 اء فهل يقبل ا حرتاا.")الت رير والتنوير (فأ ا ااو   لك،رت احلرائق

ولو أت لنا يف  لكوت هللا يف هذا الكون ال سـي  لوجـدا اللـوي والقوـر والنجـوم ومجيـع الكواكـ  ريسـم بنمـام 
دقيق   ي طدم أحدها ابآلخر  وري ور  ا الـذي حيـدل لـو خـرك كوكـ  عـن  سـاره، أو اصـطدم أـن  خـر، أو 

سمها بنمام دقيـق يـدل علـب هللا  د املعايش واختهلل احلياص  ولكنفجأًص، ري ور فسا أو غار طكةب حبٌر علب ايبي
ــْوي   ــونك   وكالل  ــْن   ْمِلو  ــارك فكــِ ذكا ه  َتكْــِري حكوتــه يف هــذا الكــون. قــال ريعــاىل : َ وكُيكــٌ  اك ــن  الل ْيــل  اكْســلكخ  ِ ْنــه  النـ مك

بكِةـي اكـكا ِلو ْستـكقكرٍ  اككا ذكِلكك ريـكْقِدير  اْلعكزِيزِ  ـاْلع ْرج وِن اْلقكـِدِ*    ك الل ـْوي  يـكنـْ ه   كنكاِزلك حكَّت  عكـادك كك  اْلعكِليِن   وكاْلقكوكرك قكد ْراك
 .(40 – 37أكْن ري ْدِركك اْلقكوكرك وك ك الل ْيل  سكاِبق  النـ مكاِر وكك لٌّ يف فـكلكٍك يكْسبك  ونك{ ) يي : 

اــن علــب قدرريــه ريعــاىل العميوــ  خلــق الليــل والنمــار، هــذا بمهل ــه وهــذا ب ــيائه،  يقــول ابــن ك،ــم:" و ــن الد لــ 
بكِةي اكـكا أكْن ريـ ْدِركك  وجعلموا يتعاقبان، جييء هذا فيذه  هذا، ويذه  هذا فيجيء هذا . وقوله: َ   الل ْوي  يـكنـْ

طان هـذا ذهـ  هـذا، ورذا ذهـ  اْلقكوكرك { : قال جماهد: لكل  نموا حـد   يعـدوه و  يق ـر دواـه، رذا جـاء سـل
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سلطان هذا جاء سلطان هذا. واملعىن يف هذا: أاه   فرتص بني الليل والنمار، بل كل  نموا يعق  اآلخر بهل  مل  
 . و  ريراخ  ألءوا  سخران دائبني يتطالبان طلبا حِ،ي،ًا. " أ.هـ ) ري سم ابن ك،م بت رف (

ٍر { )القور:و سوب،  يء يف احلياص والكون  قدرفكل ش لكْقنكاه  ِبقكدك  . (49قال ريعاىل: َ ِرا  ك ل  شكْيٍء خك
وقــد اقلــ  رحــدى ال ــ    قابلــ   ــع أحــد العلوــاء املتخ  ــني يف هــذا العلــن، وهــو عــا    ــري و ــدر   يف 
ـــا  علـــوائي  و  اج ـــ  حـــَّت يف جمـــال الطـــ    ـــ  يراهـــا الن ـــه: رن كـــل المـــواهر ال ـــوي يف أ ريكـــا، قول جا عـــ  رلين

طراابت عوـل القلـ  والسـكت  القلبيـ  امل اج ـ ، و ـا حي ـل  ـن الكـوارل الطبيعيـ ، بـل حـَّت أترجـ  أسـعار كاض
 فليي هناك شيء يف هذا الكون خارك النمام والتدبم.  سمن يف أسواقما.. كلما اا اماماأل

ينوــا اــرى هــذا الوجــود ف   ق املــدبر، وصــ اريه وأ ائــه احلســىنوهــذا النمــام الكــوم العــام يــدلنا علــب وجــود ا ــال
القـدرص، بـل  نتمـب القـدرص، واحلكوـ   هن هـذا املوجـد عنـده هـذأالكون يدلنا علـب أن هنـاك  وجـد، و واتأ ل هذا 

 والعمو  والعلن، ور  ملا أ كن أن يكون هذا الكون هبذا اللكل.
................... ريكد ل  علب أا ه  الواِحد    ويف كلِ  شيٍء لكه  ُي  ٌ

جـاء اسسـهلم سـراجًا وه اجـًا رىل قيـام السـاع  يـنمن لقاسـان دقـائق حياريـه، مبـا ي  ـل  دايـاه  مسلمون:أيها ال
لـق س ـدى، و  يـ رتك بـهل ه ـدى، قـال  خرريه، يف كتاب   أيرييه الباطل  ن بني يديـه و   ـن خل ـه، فاساسـان      ُو

لكْقنكاك ْن عكبـك،ًا ت ْن أكَّن كا خك نكا  ك ريـ ْرجكع ونك{ ) املؤ نون:  هللا ريعاىل: َأكفك كِسبـْ  (115وكأكا ك ْن ِرلكيـْ
  يةر  يف ا ـو  األعـراب  -صلب هللا عليه وسلن –يقول هنري سموي وهو أحد   كري الن ارى رن " وداً 

  بدأ التوحيد فقط، بل غر  فيما أي اً املداي  واألدب والنمام".
عـد واملبـاد  او قلريرتك شاردص و  واردص ر  ريكلو  فيما ووضـع  اـا ا ولو امرا رىل اللريع  الةراء لوجدا أءا  

وهذا  ا ل   ااتباه امللركني وأاثر رعجاهبن. فعن سلوانك ركِضيك هللا  عنه، أا ه: " قيل له: قد    نمو  حلياص البلرامل
جكْل، لقْد ءـاا أن اكسـتقبلك الِقبلـ ك لةـائٍط عل وككن ابيُّكن صل ب هللا  عليه وسل ن كل  شيٍء حَّت اِ راءصك! قال: فقال: أ

 . أو بوٍل، أو أْن استنجيك ابليكونِي، أو أْن استنجيك أبقل  ِ ن ثهلثِ  أحجاٍر..." )  سلن (
وحي رم ق   و وق  ابيل  ع أحد علوائنا األجهلء حينوا سافر رىل بهلد الةرب فسأله أحدهن: أاتن ريقولون أن  

ن ن أن هـذا اللـوال  ـن الـدقيق ي ـنع  نـه كـن كل شئ  ذكور يف القُر . قـال: اعـن. قـال: ائتـل بـدليل  ـن القـُر
رغيــ   ــن ا بــز  ! قــال لــه العــا : ائتــل لب ــاز . فــأله الرجــل اب بــاز فســأله العــا . فأجابــه ا بــاز . فقــال: أاــ  

ن. أ  ريقرأ ق ن  قال: أريي  بدليل  ن القُر ولـه ريعـاىل: َ فكاْسـأكل وا أكْهـلك الـذ ِْكِر سأل  ا باز و  أتت بدليل  ن القُر
ت ْن  ك ريـكْعلكو ونك{ )الن ل:   (   وهذا أهل الذكر يف جماله  فسك  ا  ن و  يرد .43ِرْن ك نـْ
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وقد ضربك لنا رسول هللا صل ب هللا عليه وص ابته  أروع األ ،ل  يف ح سن التخطـيط والتنمـين،  نـذ بـدأت الـدعوص 
ذلك التلاور يف الةزوات خاص  غزوص بدر الكـربى حـني كـان القائـد املـ نم ن هـو الرسـول صـل ب سر ًا مث  جمرًا، ريبع 

 هللا عليه وسل ن، حيث ااتم  املعرك  ابات ار املسلوني.
يف التنمين  لن رز النجاح ريلـو النجـاح، وّق ـق  صً دو فوا أحوجنا اليوم رىل أن اتخذ  ن الرسول وأص ابه الكرام ق

 ملستقبل  لرا إبذن هللا. ُ النا وريطلعارينا
وممـا يـدل علـب أن ديننـا احلنيـ  ديـن النمـام  أانـا درسـنا يف كليـات الـدعوص وأصـول الـدين   أحبتي في اللهه: 

والنمـــام   والنمـــام ا قت ـــادي  الـــنمنك اسســـهل ي ك الـــ  ريلـــتول علـــب مجيـــع جوااـــ  احليـــاص كالنمـــام ا جتوـــاعي
لنمن كلما ري ع القواعد واملباد  واألسي ال  يسم عليما األفراد يف والنمام السياسي....رخل وهذه ا  الق ائي

ن والسن وفق ال وابط اللرعي  املستقاص  ن   مجيع  ناحي احلياص  لي وزوا بسعادص العاجل واآلجل .   القُر
 العنصر الثاني : مظاهر النظام وصوره  

دي  جما ت احلياص الديني  وا جتواعيـ  وا قت ـاعلونا فيوا سبق أن النمام يف اسسهلم يلول مجيع  عباد الله:
 !!يتوافق وحاجات البلري ولو طوفنا  ع هذه اجملا ت لوجداها شرع  بنمام دقيق   وغمها

 شرع  بنمام دقيق حيكن الز ان واملكان واحلال واألشخاص. – ،هلً  –فالعبادات 
ركعات وحركات  د دص، وهي أي اً ريرريبط ابلز ان، فال هلص امام كا ل، وريتأل    ن أجزاء وشروط وأركان وعدد 

صك ككااـكْ   ابلليل والنمار، ابل جر وطلوع اللوي وزوااا، ومبةي  اللوي و نت   الليل. قال ريعاىل: َِرن  ال  ـهلك
  القـدوص والرسـول صـلب هللا عليـه وسـلن غـر  يف ا ـو  ال ـ اب (.103عكلكب اْلو ـْؤِ ِننيك ِكتكـااًب  كْوقـ وًل{ )النسـاء: 

)رواه البخاري(، ” صلُّوا كوا رأيت ووم أصلِ ي ” والنمام والرتريي  بني أركان ال هلص وسننما القولي  وال علي  فقال: 
 فلو قدم امل لي ركنا علب ركن وخال  النمام والرتريي  بطل  صهلريه!!

دل د لــ  واضــ   علــب رن اصــط اف امل ــلني عنــد رقا ــ  ال ــهلص ووقــوفمن  ت ــاذين  تســاوين ليــ عبههاد اللههه:
 وهذه ق   و وق  مجيل يؤيد هذا الكهلم: أمهي  النمام يف العبادات!!

عــرع بعــس املســلوني علــب رجــل أ ريكــي  لــمداً لل ــرم وهــو يعــل  ابمل ــلني والطــائ ني قبــل رقا ــ  ال ــهلص يف  
  حول الكعب   فقـال املسجد احلرام، مث سألوه: كن  ن الوق  حيتاك هؤ ء لكي يكواوا يف ص وف  نمو   ت لق

ساعتني رىل ثهلل ساعات، فقالوا لـه: رن احلـرم أربعـ  أدوار!! فقـال: رذاً اثنـ  علـرص سـاع . فقـالوا: رءـن  تل ـو 
اللةـــات وحـــَّت اللمجـــات و ـــن بلـــدان شـــَّت!! فقـــال ا واجـــ : هـــؤ ء    كـــن اصـــط افمن أبـــدًا. مث حـــان وقـــ  

قـال: اسـتووا واعتـدلوا.. سـووا صـ وفكن.. فوقـ  ا ويـع يف صـ وف ال هلص.. فتقدم ر ام احلرم بعد اسقا ـ .. و 
 .أقل  ن دقيق  واحدص   فمل بعد ذلك  ن امام  !! لكعب  امللرف  يف  رتاص  حول ا
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" ِرء ـ ْن  ك :صـلب هللا عليـه وسـلن  يقـولاحلسد للوسلوني  أغ   اليمود ومحلمن علب ا صط اف وهذا النمام و 
ااك اَّلل   اككا وكضكلُّو حيكْس د واك عكلكب شك  مكاْيٍء ككوكا حيكْس د واك عكلكب يـكْوِم اْ  و عكِ  ال ِ  هكدك ااك ا عكنـْ لكِ  ال ِ  هكدك اَّلل   اكـكا ، وكعكلكب اْلِقبـْ

مكا  اكر ( .سند أمحد وص   رسناده أمحد ش)  ."لِنكا خكْل ك اْسِ كاِم ُِ نيك ، وكعكلكب قـكوْ وكضكلُّوا عكنـْ
ــرك بْــِن اْ كط ــوال ــو   -اِب م أي ــاً امــام كا ــل وهــو يــرريبط ابلز ــان  ــن طلــوع ال جــر رىل غــروب اللــوي  فعــن ع وك

ـا ه نكـا  وكأكْدبـكـرك ا -ركِضيك اَّلل    بكـلك الل ْيـل  ِ ـْن هك ـل نك " ِرذكا أكقـْ : قكالك ركس ـول  اَّللِ  صكـل ب اَّلل   عكلكْيـِه وكسك ـا عكْنه  قكالك ـار  ِ ـْن هك لنـ مك
مام يف ال وم أن اللارع احلكين حرم ومما يدل علب الن ه نكا  وكغكركبكْ  الل ْوي  فـكقكْد أكْفطكرك ال  اِئن ". ) ت ق عليه (.

ـاِئك نْ  لك ك ال ِ يكاِم الر فـكث  ِرىلك ِاسك  { ا واع يف ءار ر  ان وغل ظ فيه العقوب    ع أاه حهلل يف ليله : َ أ ِحل  لكك ْن لكيـْ
 (. 187) البقرص: 

تنقــل العبــاد  ــن بع ــما واحلــل  امــام ورينمــين كا ــل يــرريبط ابلز ــان، فــاحلل أشــمر  علو ــات، و ناســك وشــعائر، ي 
النمـام والرترييـ   -صـلب هللا عليـه وسـلن -لبعس يف امام    رجون عنـه و  يتجاوزواـه  ويف احلـل علونـا النـ  

 )رواه  سلن والنسائي(. ” خ ذ وا عكلِ   كنكاِسككك نْ ”حيث قال:  واسريباع
 - يرمحـه هللا -حل في ل بن عبـدالعزيز أن أحد ال   يني العرب عند ابب املسجد احلرام رأى امللك الرا قيلو 

خارجاً فأراد أن يلكره علب حسن رينمين هذه الوفود أثناء  وسن احلل ويف كل اللعائر، فقاطعه امللـك قـائهًل: اي 
أخــي   ريلــكرم و  ريلــكر أحــدًا.. بــل اشــكر هللا وحــده، فمــذه ا وــوع البلــري  ااائلــ     كــن لبلــر أن يــنمن 

 و  هللا وحده القادرص علب ذلك. سمهتا، ولكنما حك
ويف جمال ا ماد أد أانا  أ ورون ابلنمام حَّت يف أشد حـا ت ا ـوف، وهـو وقـ  احلـرب،   يقبـل اسسـهلم فيـه 
ـِبيِلِه  حياص ال وضب، بل أ ر بتنمين ال  وف والتخطيط والرتريي ، قال ريعاىل: َ ِرن  اَّلل ك حيِ  ُّ الـ ِذينك يـ قكـاريِل ونك يف سك

(، وكان الن  عليه ال ـهلص والسـهلم يعـد ل صـ وف املقـاريلني بن سـه يـوم 4 ًّا ككأكء  ن ب نيكاٌن   ْرص وٌص{ ) ال  : صك 
يف أرع املعرك   فلرع  صهلص ا ـوف  نموـً  بكي يـات  عيناً لكي ي  أداء ال هلص مجاع ً بدر، ووضع ان اما اً  

  تعددص كوا ذكرها امل سرون. 
ــا ــع ويف جمــال احلي ــ  واأل ســري  ام ــن اسســهلم الســلوك واملعــا هلت، وســن  القــوااني والتلــريعات يف البي ص ا جتواعي

واللراء واملـمال  والـزواك والطـهلا والعهلقـ  بـني األزواك، وعهلقـ  املسـلن أبخيـه املسـلن، وعهلقتـه بةـم املسـلن  
 –عـز وجـل  –ذوا العـام. وّـن أـد أن هللا وحث اسسهلم علب التزام األدب واحرتام القوااني واحملافمـ  علـب الـ

التلــريعات يعقبمــا ابلوعيــد والتمديــد ملــن  ــال  هــذا النمــام وريلــك القــوااني والتلــريعات ) ريلــك بعــد ذكــر هــذه 
 يف سور البقرص والنساء واجملادل  والطهلا وغمها.   ) وريلك حدود هللا (  كوا( حدود هللا
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األحكام وال وابط ال  رينمن ذلـك كـاداب الطعـام واللـراب رع احلكين اعي  وضع اللاويف ابب اآلداب ا جتو
: ك ْن   يف حكْجِر ركس وِل اَّللِ  صكل ب اَّلل   عكلكْيِه وكسكل نك وككك  ااكْ  يكِدي ريكِطيش  واللبا  وغمها  فعن ع وكرك ْبِن أكِب سكلكوك ك قكالك

م  سكنِ   ".اَّلل ك  وكك ْل بِيكوِ يف ال  ْ  كِ  فـكقكالك ِل:" ايك غ هلك  . ) ت ق عليه( يِنكك  وكك ْل مم ا يكِليكك
ـ ـل نك سك أكلكه  ركج ـٌل كوا أ را أبدب ا ست ذان حَّت علب األم  فعكْن عكطكاِء ْبِن يكسكاٍر  أكن  ركس ـولك اَّللِ  صكـل ب اَّلل   عكلكْيـِه وكسك

: ايك ركس ولك اَّللِ   أكْستكْأِذن  عكلكب أ   : اـكعكْن. قكالك الر ج ل : ِرم ِ  كعكمكا يف اْلبـكْيِ . فـكقكـالك ركس ـول  اَّللِ  صكـل ب اَّلل   فـكقكالك  ِ ي  فـكقكالك
مكا فـكقكالك الر ج ل : ِرم ِ خكاِد  مكا. فـكقكالك لـكه  ركس ـول  اَّللِ  صكـل ب اَّلل   عك  ـل نك: اْسـعكلكْيِه وكسكل نك: اْستكْأِذْن عكلكيـْ ـا لكْيـِه وكسك مك تكْأِذْن عكلكيـْ

مكا." ) الك والبيمقي  رسهًل( : فكاْستكْأِذْن عكلكيـْ . قكالك :  ك اكً  ! قكالك  .أكُتِ  ُّ أكْن ريـكركاهكا ع ْرايك
ــاً لنمــام دقيــق   ريوجــد فيــه فوضــب أو عب،يــ  أو  -أيمــا املســلوون –وهكــذا  يســم الكــون يف مجيــع جما ريــه طبق

 . –جل  يف عهله  –نه هو ا الق ري ارب واختهلف، ألن الذي وضعه وأريق
 نظرية والتطبيقالعنصر الثالث: النظام في حياتنا المعاصرة بين ال

رن  ن ينمر يف حيارينا املعاصـرص جيـد اا  ـا ً واا  ـا اً كبـماً بـني النمريـ  والتطبيـق يف قيوـ  النمـام   عباد الله:
ريعي   نموــ  لكــل جمــا ت احليــاص  ولكــن  عمــن فكوــا عرفنــا يف العن ــرين الســابقني أن اسســهلم وضــع قواعــد ريلــ

رىل حــال  – ــ،هلً  –فــاامر و  يطبقوءــا علــب أرع الواقــع     يتبعــون هــذه الــنمن –رحــن هللا ر   ــن  –األفــراد 
 واملؤسسات احلكو ي  و كاري  الربيد والتوـوين  وعلـب املخـابز واألفـران  احن والتدافع يف األسوااالنا  يف التز 
ولألس  اللديد َتـد   اكن ا د ات املختل   يف الدول !!وغمها  ن أ  قواعد املرور واملواصهلتبام وعدم ا لتز 

 .نمن ويطبقوءا يف حياهتن العولي يتبعون هذه ال - ع عدم رسهل من–الةربيني 
اب وحيكـون ِل و رال أأت  ك،مًا حينوا أجلي  ع ز هلئي وأصـدقائي الـذين سـافروا رىل بـهلد أور  أحبتي في الله:

  ا رأوا هناك  ن النمام والرتريي  يف مجيع ش ون احلياص !!!
عنــد ا زار أورواب فــذكر قولتــه امللــمورص والــ    يــزال يرددهــا  -رمحــه هللا  - ابللــيخ  وــد عبــده وهــذا يــذكرم

 ويف بلدا  سلوني بهل رسهلم".    بهل  سلوني الك،م  ن املسلوني رىل يو نا هذا : "رأي  يف أورواب رسهل اً 
 ل   نذ  اعو   أظ ـاره عليـه، وأن ينلـأ علـب حب ـه ، و  بد  أن ي رّب  الطفعلب كل أسرص أن ريرِب أفرادها علب النمام 

واحرتا ه، ويطب ع علب التعا ل  عه  إبجيابي  بن اءص، وشـعور واٍع ابملسـؤولي   لـذا فـ ن  أي سـلوٍك رجيـاِب  أو سـل    ـن 
ضــب و الوالــدين ســينعكي  بــدوره علــب الط ــل  ف   ــا أن ينلــأ  نموــاً يعــيش حياريــه بطريقــ  مجيلــ  ممي ــزص، أو ريعــن  ال 

 !! حياريه فت ب  بهل قيو  و  هدف
وهــو شــعاٌر ا تخــر  بــه ألا ــه أســا   –لقــد عل وتــل احليــاص قيوــ  النمــام  –ا ــ ك حكــيٌن أبنــاءه  فقــال: اي بكــل  لــذلك 

 . حيارينا، وقد ملس   خهلل حيايت الطويل  أثره اسجياِب  علينا كأفراٍد وعلب جمتوعارينا
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ول ك األشخاص الذين ُثروا ال وضب و  يعرفوا أمهي  النمام، فكان ملا فعلـوا األثـر أبنائي .. لقد ُملل يف حيايت أ
 السيء علب اجملتوع، وقد عكسوا عرب سلوكاهتن السي   أتخرهن عن  واكب  احلداث  والتقد م.

 للسعادص يف احلياص. كن متس كك به سكِلنك وغكِننك، و ن ريركه  دفع ال،ونك غالياً ولن يعرف طريقاً  مام أخهلاالن أبنائي
 !! لذا ف ن  النمام كاللجرص امل،ورص ال  متد ا بطعن احلياص .. وبدوءا   مجال و  أاح

ــ ل عــا ٌ عــن ق  ــ  أاحــه فقــال: " لقــد ا ــذت   ــن النمــام شــعاراً ِل يف حيــايت ..  ــذ كنــ   ط ــهلً صــةمًا، وقــد  س 
الطعام واللراب، كوا كن   أحرتم   واعيد املدرس  وأاموتما، فكن   أحرتم   واعيد النوم وا ستيقاظ، وال هلص، و 

 !! وقوااني مجيع املؤسسات ال  أرلدها
كاا  للوق  عندي قيو  كبمص، فهل أدعه    ي دون فائدص، ويف ءاي  كل  يوم كنـ   أحاسـ   ا سـي علـب كي يـ  

ــربى يف حيــايت، فكنــ   أام ــن وقــ ، فللوطالعــ   ق ــائه، ابسضــاف  رىل ذلــك كــان للعطلــ  ال ــي ي  عنــدي أمهيــ  ك 
ا يٌ ، وللرايض  ا يٌ ، وللرتفيه ااادف ح   ، أ  ا عـن َتـارِب فكنـ   أقـوم ببع ـما خاصـ   ـا حيتـاك رىل فـراٍ  
ووقٍ  وجمد .. هذا  وجز حيايت .. ولو أن  كل  راسان عاش حياريه   نم واً، واست،ور ال رص مبا يعود عليه وعلـب 

 !!! ال ائدص لعرف  عىن احلياص وقيوتما .. وقد م وأعطب الك،مجمتوعه ابلن ع و 
أيما املسـلوون: وهللا الـذي   رلـه غـمه  لـو اريبعنـا النمـام يف حيارينـا وعبادارينـا و عا هلرينـا ويف مجيـع شـ ون حيارينـا  

(  101{.)هـود: وا أكاـْ  سكـم ْن وك كا ظكلكْونكاه ْن وكلكِكْن ظكلكو ـ لعلنا عيل  كر   ُ ن   طو ن   يف رغٍد ورخاٍء  ولكن :َ
 .( 118الن ل: ) { وك كا ظكلكْونكاه ْن وكلكِكْن ككاا وا أكاـْ  سكم ْن يكْمِلو ونك َ 

      نمام يف حيارينا العولي وأن يرزقنا الاسأل هللا أن يرد املسلوني رىل دينه  رداً مجيهلً   
                                                   الدعاء،،،،،،،                وأقم الصالة،،،،،،،        
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