
 "خذوا من أحداث الدهر عبرة".
الحمد هلل رب العالمين .. يارب لك  الحمكد امكا ييبلكال لوكهك وعظك  وعطكيك وكك ال  ولك  الحمكد 

 ككري  لككن هككال وككك الن ولككال  إلككن إا و وحككد  ا حمككدا اريككراب ًيبككاب مباراككاب هيككن .وأ ككظد أ  ا

ن خكقن وحبيبن ًك  القككوب الصالحين ..وأ ظد أ  ويدلا ولبييا محمداب عبد  وروولن وصفين م

 قيل لن :"ودوائظا وعاهية األبدا  و فائظا ولور األبصار وضيائظا محمد صكال و عكين ووكك 

 .)الترمذي(" يا رووك و ، ألظك  وهييا الصالحو  ؟ قاك : لعك ، إذا ارر الخبث :

يقكوك و ععكالال:"  هم .عماعة اإلو رووك و أما بعد هيا يا ويدي  الكظك صهة ووهماب عكي  يا

بِينَ   (. 11)األلعام /"قُْل ِويُروا هاِل اأْلَْرِض ثُكَّ اْلطُُروا َاْيَف َااَ  َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

أخوة اإليما  واإلوهم :" من يتتبع ذار األمكك الاكابقة واثكارهك هكال القكرا  الككريك وكيود مكا ا 

لتكال عبكين ألظكك وصككوا مكن العككوم واابتككار يصدقن عقل، ولك يصكن عكك هال زماليا، من اآلثار ا

ومع ذل  لك علن عيظك المزعومة ومع ذل   والتمكين ما ععوز عين قدراعيا هال عصر التكيولوعيا

 ..هوعكظككك و عبككرة لمككن خكفظكككوعحككودهك وإلكككارهك لككيعك و عكككيظك  مككن و  ككيكف بكفككرهك 

 .هاعتبروا يا أولال األلباب

قُكْل ِوكيُروا هِكال اأْلَْرِض ثُككَّ اْلطُكُروا "قكل يكا محمكد لكميكراين:  عكز وعكل لذل  عاء اليداء مكن و

بِينَ  هّكككروا هككال ألفاكككك، والطككروا مككا أحككّل و بككالقرو  (. 11)األلعككام /"َاْيككَف َاككاَ  َعاقِبَككةُ اْلُمَكككذِّ

اد وثمكود الماضية الذين اّذبوا روكن وعالدوهك، من العذاب واليّكاك والعقوبة هال الكّدليا، مركل عك

وقوم هرعو  وقوم لوً، الطروا واعتبروا، ايكف اكا  عاقبكة المككّذبين، مكع مكا اّدخكر قوم عبع و

 .لظك من العذاب األليك هال اآلخرة، وايف لّوى و روكن وعباد  المؤميين

هياك مص كح هو ههك األمك، لكن ههك األمك عكى لكوعين، هكهك اوتكصكاك :أيظا األخوة الكرام

األمة اإلوهمية ععالال مكن الظكهك الركالال، هكهك ال كعف، همكا هكال أوكباب هكهك  وههك ضعف،

األمك هال ضوء القرا  الكريك ووية اليبكال عكيكن الصكهة والاكهم، مكن أبكرز أوكباب هكهك األمكك 

 :اررة الفااد هال األرض
ْرلَاَها َاكقُوا هِيَظكا هََحكعَّ َعكَْيَظكا اْلقَكوْ َوإَِذا أََرْدلَا أَْ  لُْظكَِ  قَْريَةب أََمْرلَكا ُمْتَرهِيَظكا هَفَ قاك ععالال:"  ُك هَكَدمَّ

ا   (. 16)اإلوراء/"عَْدِميرب

أحد أابر أوباب ههك األمك اررة الفااد هال األرض، قاك عكماء التفاير حكوك هكذ  اآليكة: أمرلكا 

 هيما عاؤوا بن، هفاقوا، أي خرعوا عكن وإعباعظكمترهيظا ب اعة و وعوحيد ، وعصديع روكن 

ًاعة و، وعن ًاعة مكا أمكرهك بكن لبيكن، واكذبوا روككن، هحكع عكيظكا القكوك، أي وعك  عكيظكا 

الوعيد، هدمرلاها عكدميراب، أي أهككياهكا إههاكاب، وقكد أّاكد و التكدمير بمصكدر  لكمباللكة هكال  كدة 

 .الظهك الواقع بظك

إلكى المتكرهين دو  ريكرهك  لكن هياك عااؤاب أ  و أويد الفاع هكال هكؤاء القكوم:"أيظا األخوة

مككع أ  الظككهك أصككاب الوميككع، همككا عفاككير ذلكك ؟ هيككاك عوابككا ر األوك أ  ريككر المتككرهين اعبعككوا 

كبِيَه َوقَالُوا َربَّيَا إِلَّا أًََْعيَا َوكاَدعَيَا َوُابََراءَ ":المترهين اما قاك و ععالى )األحزاب "لَكا هََََضككنولَا الاَّ

/67.) 

  بع ظك إ  عصى و، وبلى، وًلى، لك ييكر عكين اآلخرو ، وقد يؤاد هذا والوواب الرالال: أ

الوواب ما ورد هال بعض اآلثار أ  و عكز وعكل أروكل المهئككة إلهكهك قريكة، هقكالوا: إ  هيظكا 

 .رعهب صالحاب؟ قاك: بن هابدؤوا، قالوا: ولَك يا رب؟ قاك: أل  وعظن لك يتمعر إذا رأى ميكراب 

ة التال  ظد و بظا بالخيرية، عكة خيريتظا األمكر بكالمعروو واليظكال عكن الميككر، لذل  هذ  األم

ٍة أُْخِرَعْت لِكيَّاِس عََُْمُروَ  بِاْلَمْعُروِو َوعَْيَظْوَ  َعِن اْلُميَكِر َوعُْؤِميُكوَ  بِكاهلّلِ ":قاك ععالى ُايتُْك َخْيَر أُمَّ

ْيُظُك اْلُمْؤِميُوَ  َوأَْارَُرُهُك اْلفَاِوقُو َ َولَْو اَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَ  َخْيراب   (.110")اك عمرا /لَُّظك مِّ

ايكف بككك إذا لكك عكَمروا ":ما الذي حصل هال اخر الزما ؟ أ ار اليبال عكين الصهة والاهم هقاك

بالمعروو ولك عيظوا عن الميككر؟ قكالوا: أو اكائن ذلك  يكا روكوك و؟ قكاك: وأ كد ميكن وكيكو ، 

ا أ د مين؟ قاك: ايف بكك إذا أمرعك بالميكر ولظيتك عن المعروو؟ قالوا: أو اكائن ذلك  قالوا: وم



يا رووك و؟ قاك: وأ د مين ويكو ، قالوا: وما أ د مين؟ قكاك: ايكف بككك إذا أصكبح المعكروو 

  . )ابن أبال الدليا وأبو يعكى الموصكال هال مايد  عن أبال أمامة(ميكراب والميكر معروهاب ؟

 هو الابيل ؟  الفااد عريض وًويل ..  ولكن ماخوة :"أيظا األ

ظََظَر اْلفََااُد هاِل اْلبَكرِّ َواْلبَْحكِر  ":أوك أوباب ههك األمك اررة الفااد هال األرض، وقد قاك ععالىو

 (. 41")الروم/بَِما َاَابَْت أَْيِدي اليَّاِس لِيُِذيقَُظْك بَْعَض الَِّذي َعِمكُوا لََعكَُّظْك يَْرِعُعوَ  

كريك عن هذا ل  ااالفااد ليس هااد إداري ومالال هقط بل يتعدي لكفااد األخهقال وقد عحدث القر

الفااد وظظور  ميذ أارر من أربعة عير قرلاب من الزما  :" ظظكر الفاكاد هكال البكر والبحكر بمكا 

 .اابت أيدي الياس " هظو ليس وليد اليوم وليس وليد صدهة بل هو بما اابت أيدي الياس .

وبخاصكة هكال أياميكا هكذ   وإذا اا  ظظور الفااد ميذ خكع و الباي ة وهو يزداد يوماب عن يوم 

قككد ظظككري عميككع العهمككاي هيظككا ع ككيع األمالككة وعخككرب الككذمك و بككين يككدي الاككاعة و ولحككن 

وقكد أخبكر بكذل  روكوك و صككال و عكيكن ووككك  الكبكرىولحن عكال أعتكاب العهمكاي  الصلرى

كاَعِة ِوكيِيَن َخدَّاَعكةب ، َعْن أَلَ ه ُ َعكَْيِن َوَوككََّك : " إ َّ بَكْيَن يَكَدِي الاَّ ِ َصكَّى وَّ ٍس ، قَاَك : قَاَك َرُووُك وَّ

ُ  هِيَظا األَِميُن ، اِدُق ، َويُْؤعََمُن هِيَظا اْلَخائُِن ، َويَُخوَّ َككَُّك َويَكتَ  يَُصدَُّق هِيَظا اْلَكاِذُب ، َويَُكذَُّب هِيَظا الصَّ

ِة " . )أحمد َوْيبَِ ةُ ؟ قَاَك : " اْلفَُوْيِاُع يَتََككَُّك هاِل أَْمِر اْلَعامَّ َوْيبَِ ةُ " قِيَل : َوَما الرن  (...هِيَظا الرن

وعن أبال هريكرة رضكال و عيكن قكاك قكاك روكوك و صككى و عكيكن ووككك إذا ضكيعت األمالكة   

وك و قاك إذا أويد األمر إلى رير أهكن هكالتطر الاكاعة هالتطر الااعة قاك ايف إضاعتظا يا رو

 ")البخاري(.

عريض وًويل حومن ومقكدار  ومكتيكفن أخهقال ومالال وإداري وابد أ  لعترو بوعود هااد  

 يعيييال !!!!! ا

أل  الفاكاد هكو وكب  -ولكن الذي يعيييال  والابيل   هال هكذا الوقكت هكو مواعظكة الفاكاد وبتكر  

ار ووب  ركرق الاكفيية ووكب  هكهك األمكك الاكابقة ميكذ عكاد وثمكود حتكال مبكارك الظهك والدم

ومروال .. ولو عرك هكذا لكا  وبباب هال هكهك الوميكع امكا أخبكر الروكوك صككال و عكيكن ووككك 

ظك :"َمرَككُل القَككائِك هككال ُحككُدوِد وَّ واْلَواقِككع هيظككا، َامرككل قَككوٍم اْوككتََظموا عكككى َوككفِييٍَة، هَََصككاَب بَْعُ كك

وا عككى َمكْن هَكوقَظْك،  أْعهَها، وبعُ ظك أَْوكفكََظا، هككا  الكذي هكال أَوكفكظا إذا اوكتَقَْوا مكن المكاء َمكرن

هقالوا: لو ألا َخَرْقيا هال لَِصيبِيَا َخرقا ولَْك لُؤِذ َمْن هَوقَيا؟ هإ  عََرُاكوُهْك ومكا أََرادوا َهكَككوا وهكككوا 

 ْوا ولََوْوا َعميعا" )البخاري عن اليعما  بن بيير(. َعميعا، وإْ  أخُذوا عكى أيديِِظْك لَوَ 

 : الكفر بيعك و عز وعل وعدم القيام بواع   كرها
ُ َمرَهب ":وب  اخر هو الكفر بيعك و عز وعل، وعدم القيام بواع   كرها، قاك ععالى َوَضَرَب وَّ

ُ لِبَكاَس قَْريَكةب َاالَكْت اَِميَكةب ُمْ َمكِيَّكةب يََْعِيَظكا ِرْزقَُظك ِ هََََذاقََظكا وَّ ا َرَركداب ِمكْن ُاكلِّ َمَككاٍ  هََكفَكَرْي بِكََْلُعِك وَّ

 (. 112")اليحل/اْلُووِع َواْلَخْوِو بَِما َاالُوا يَْصيَُعوَ  

إلكال واإللكس والوكن هكال لبكَ عطكيك، أخككع ويُعبكد ريكري، وأرزق "وقد ورد  هال األثر القدوكال :

عبكاد لكازك، و كرهك إلكاّل صكاعد، أعحبك  إلكيظك بيعمكال، وألكا الليكال ويُيكر وكواي، خيكري إلكى ال

عيظك، ويتبل و  إلال بالمعاصال، وهك أهقكر  كالء إلكاّل، مكن أقبكل عككال مكيظك عكقيتكن مكن بعيكد، 

ومن أعرض عيال ميظك لاديتن من قري ، أهل ذاري أهل محبتال، أهل  كري أهل زيادعال، أهكل 

َلككا حبيككبظك، وإ  لككك يتوبككوا هَلككا ًبيككبظك، أبتكككيظك معصككيتال، ا أقككي ظك مككن رحمتككال، إ  عككابوا ه

والحااك عن معكاذ، والكديكمال وابكن عاكاار )البيظقال "بالمصائ  ألًظرهك من الذلوب والمعاي 

 (.عن أبال الدرداء

ُ َعكَْيككِن َوَوكككََّك هَ  ِ َصكككَّى وَّ ِ ْبككِن ُعَمككَر قَككاَك: أَْقبَككَل َعكَْييَككا َرُوككوُك وَّ يَككا َمْعَيككَر  )) :قَككاكَ وَعككْن َعْبككِد وَّ

، لَْك عَْطَظْر اْلفَاِحَيةُ هاِل قَ  ِ أَْ  عُْدِرُاوُهنَّ ، َوأَُعوُذ بِاهللَّ ْوٍم قَطن َحتَّى اْلُمَظاِعِريَن، َخْمٌس إَِذا اْبتُكِيتُْك بِِظنَّ

ألكيس  -ْت هاِل أَْوَههِِظْك الَِّذيَن َمَ كْوا يُْعكِيُوا بَِظا إِاَّ هََيا هِيِظْك ال َّاُعوُ  َواأْلَْوَعاُع الَّتاِل لَْك عَُكْن َم َ 

مرض اإليدز هذا المرض الذي لك يكن معروهاب من قبل باب  الفاحية، الاب  األوك واألابر هو 

اكل ألكواع اللكد يكدخل هكال هكذ   -َولَكْك يَْيقُُصكوا اْلِمْكيَكاَك َواْلِميكَزاَ   -الفاحية، والفاحية اليكاذة 



كْك َاِ  َعكَكْيِظْك، َولَكْك يَْميَُعكوا َزَاكاةَ أَْمكَوالِِظْك إِاَّ  إِاَّ أُِخُذوا -الككمة  ِة اْلَمكُولَِة َوَعكْوِر الان يِيَن َوِ دَّ بِالاِّ

ِ َوَعْظكَد َرُوكولِ  َماِء، َولَْوَا اْلبََظائُِك لَْك يُْم َُروا، َولَْك يَْيقُُ وا َعْظكَد وَّ طَ ِن إِاَّ َوككَّ ُميُِعوا اْلقَْ َر ِمْن الاَّ

ككتُُظْك بِِكتَككا ا ِمككْن َرْيككِرِهْك، هََََخككُذوا بَْعككَض َمككا هِككال أَْيككِديِظْك، َوَمككا لَككْك عَْحُكككْك أَئِمَّ ُ َعكَككْيِظْك َعككُدّوب ِ، وَّ ِب وَّ

ُ بَََْوُظْك بَْييَُظكْ  ُ إِاَّ َعَعَل وَّ ا أَْلَزَك وَّ اك: لما هُتحت عن عبير بن لفير ق")ابن ماعة(.  َويَتََخيَُّروا ِممَّ

ق بين أهكظا، هبككى بع كظك إلكى بعكض، ورأيكُت  مدائن قبرص وقَع الياس يقتامو  الْابال، وهرِّ

ى وحد  عالابا، واحتَبى بحمائل ويفن هوعل يبكال، هَعكا  عبيكر بكن لفيكر هقكاك يكا  :أبا الدرداء عيحَّ

فكر وأهككن؟! ه كرب عككى أبا الدرداء! أعبككال هكال يكوم أعكز و هيكن اإلوكهم وأهككن، وأذكَّ هيكن الك

مكا أهكو  الَخككع  - !وهال رواية: ثككْت  أمك  يكا ُعبيكر بكن لفيكر -ميكبَين، ثك قاك: ويح  يا عبير! 

عككى و إذا هكك عَراكوا أمكر ، بييككا هكال أمكة قكاهرة قكادرة ظككاهرة عككى اليكاس، لظكك الُمكك ، حتككى 

اء عكى قومر هقكد خَرعكوا ِمكن عز وعلر هصاروا إلى ما عرى، وإلن إذا وكط الاب– عراوا أمر و

َعككين و، لككيس هلل بظككك حاعة")حكيككة األوليككاء وًبقككاي األصككفياء وإوككياد  صككحيح، والطككر: 

 (. الوواب الكاهال ابن قيك الووزية

اهم واضح االيمس واَ  اليبال عكيكن الصكهة والاكهم معيكا، لكذل  األعكداء يتعكاولو  و بيكيظك 

، والماكمو  يتقاعكو  والدماء عايل بييظك، وبيكيظك خماكة خماة بالمكة من القواوك الميتراة

 .وعاعو  بالمكة من القواوك الميتراة

 : عبدك القيك أخ ر  الء يصي  األمة اإلوهميةالفااد األخهقال و
وإذا أصكي  القكوم هكال  امكا قكاك اليكاعر:":أخ ر  الء يصي  األمة عبدك القيك، القيك األخهقيكة 

 .. تصبح قيماب مبتذلة، والقيك المادية عصبح قيماب محترمةه!عما وعويهأخهقظك **هَقك عكيظك مَ

هكذل  هذا الياعر الذي قاك بيتاب من اليكعر هاوكتحع عكيكن دخكوك الاكون هكال عظكد وكيدلا عمكر  

  :ماذا قاك؟ قاك  عراب هو  عار أي إلاا  اليوم

 ."اقعد هإل  ألت ال اعك الكاوال **ودع المكارم ا عرحل لبليتظا"

كةب  ":يظا األخوة، وو عز وعل يقوكأ ")األلفكاك َواعَّقُوا هِْتيَكةب َا عُِصكيبَنَّ الَّكِذيَن ظَكَُمكوا ِمكْيُكْك َخاصَّ

ما معيى ذل ؟ أي إذا عاءي إلكى بيتك  ابيكة أخيك ، هكال ريعكا  اليكباب بريكاب متبذلكة وقكد  (.25/

معظا عكن هكذ  الريكاب ظظري اكل مفاعيظكا، ورحبكت بظكا أعمكل عرحيك ، ولكك عككع اكمكة عككى ماك

الفاضحة هما الذي يحصل؟ ووو عتميى ابيت  أ  عكو  مركظا، وووو يَعي  ضلط داخكال، لذل  

الذي ا ييكر الميكر ووو يصل إلين هذا الميكر بيكل أو بفخر، حال من أحياء البكد    هال أحد 

وكوو يمتكد بيوعن حريع، إ  لكك ياكارع مكن حكوك هكذا البيكت إلًفكاء هكذا الحريكع هكإ  الحريكع 

إليظك بيتاب بيتاببل عتاع، لذل  باألمر بالمعروو واليظال عن الميكر ع يع دوائر الباًل، أما بترك 

 .األمر بالمعروو واليظال عن الميكر هتتاع دوائر الباًل حتى ع يع عكى دوائر الحع

ُ الخبكرأيظا األخوة، عاء هال   َعْيَظكا أَ َّ اليَّبِكالَّ من حكديث أم المكؤميين َزْييَكَ  بِْيكِت َعْحكٍد َرِضكاَل وَّ

ُ َعكَْيِن َوَوكَّكَ  ا يَقُكوُك:":َصكَّى وَّ ُ، َوْيكٌل لِْكَعكَرِب ِمكْن َ كْر قَكْد اْقتَكَرَب،  "َدَخَل َعكَْيَظا هَِزعب َا إِلَكنَ إِاَّ وَّ

ْبَظاِم َوالَّتاِل عَكِيَظا، قَالَْت َزْييَُ  بِْيُت َوَحكََّع بِإِْصبَعِ وَج َوَمَُْعوَج ِمْرُل َهِذِ ،هُتَِح اْليَْوَم ِمْن َرْدِم يََْعُ  ِن اإْلِ

الُِحوَ  ؟ قَاَك: لََعْك، إَِذا َارَُر اْلَخبَثُ  ِ، أَلَْظكُِ  َوهِييَا الصَّ  متفع عكين(. ) " َعْحٍد: هَقُْكُت: يَا َرُووَك وَّ

عكدعو إلكى   كائياي وهيكاك هلذل  أيظا األخوة، القكيك األخكرى عاكود هكال الموتمعكاي اإلوكهمية، 

الكرعكو ، هكذ  األهكهم  الحرية والتفكت من القيك وااعتقاداي، وصدقوا وا أبالغ وبدءاب من أهكهم

 عاك.. التال يتوهك اآلباء عاهكين ألظا ا عهقة لظا بالدين عيير الفااد واإلباحية عكى ماتوى 

هككذ  الووككائل ت الماكككك مككن ضككبط أيظككا األخككوة، اككْل التفاصككيل ععرهولظككا عميعككاب، لكككن ا بككّد لكبيكك

 ومتابعة األبياء ومراقبتظك ..الحديرة 

المعراة أيظا األخوة الكرام صدقوا وا أبالغ معراة بقاء أو عدم بقاء، معراة لكو  أو ا لككو ، 

اعخذ قراراب بإهقارلا، وإضهليا، وإهاكادلا، وإذاليكا،  :"  صويالبملء  ولقولن صدقوا أ  اللرب 

هكذل  أيظا األخوة الكرام، ما لك لكفر بال اروي هكن لكؤمن بكاهلل،  ير معكن بإبادعيا، وأخر قرار ر

ِ هَقَكِد اْوتَْمَاكَ  بِكاْلُعْرَوِة اْلكُوْثقَى"  :قاك ععالى   (.256")البقرة/هََمْن يَْكفُْر بِال َّكاُروِي َويُكْؤِمْن بِكاهللَّ



ولكو عكراظك الماككمو ، وهكذ  حقيقكة  ومن المعكوم عيد ال عاقل أ  الكفار لن يتراوا الماكمين

وُاْك َعْن ِديكيُِكْك  " رعية ووية إلظية أخبرلا و بظا هال حيث قاك: َوَا يََزالُوَ  يُقَاعِكُولَُكْك َحتَّى يَُردن

. يعيال مظمكا هعككتك، ومظمكا عقكربتك إلكى هكؤاء الكفكرة، هظكك ا  (217/البقرة ")إِِ  اْوتَ َاُعوا...

. لن يتراواك عرعاحو  حتى عرعكدوا عكن هكذا الكدين وعتبعكوا أهكوائظك امكا قكاك يزالو  يقاعكولكك.

 [ . 120/]وورة البقرة"َولَْن عَْرَضى َعْيَ  اْليَُظوُد َوَا اليََّصاَرى َحتَّى عَتَّبَِع ِمكَّتَُظْك... "وبحالن:

لكك يتراكوك مكن هإذ : هك لن يرضوا عي  إا بظذا.. ولكن يتراكوك مكن القتكاك إا بظكذا وإذا اكالوا 

القتكككاك والقتكككاك هكككو أ كككع  كككالء عككككى اليفكككوس، هاكككيحاربول  بليكككر القتكككاك مكككن بكككاب أولكككى.. 

ويحاربول  بلزو ثقكاهال.. بلكزو هككري.. عكن ًريكع المكرأة.. عكن ًريكع اإلعكهم.. وكيحاربول  

وألكت ياأخكا  لتظديك ديي ، ولت ييع عقيدع .. هكن أيظا الماكك الموحد مكن الككاهرين عككى حكذر .

 ثلر من ثلور اإلوهم هإياك إياك أ  يؤعال اإلوهم من قبك  ..وهم عكال اإل

 من أوباب الظهك عرك األهل واألواد يظيمو  هال اليظواي :ه

ا َوقُوُدَهكا " :وأوادلا أهك ما لمك  يقوك و ععالال يَاأَينَظا الَِّذيَن اَميُوا قُوا أَلفَُاكُكْك َوأَْهكِكيُكْك لَكارب

َ َمككككا أََمككككَرُهْك َويَْفَعكُككككوَ  َمككككا اليَّككككاُس َوالْ  ِحَوككككاَرةُ َعكَْيَظككككا َمَهئَِكككككةٌ ِرككككَهظٌ ِ ككككَداٌد َا يَْعُصككككوَ  وَّ

 (. 6يُْؤَمُروَ ")التحريك /

هال هذ  اآلية حريا و وبحالن وععالى عكى العمل ب اعتن واعقكاء معصكيتن وأ  لكَمر أوادلكا 

ة لآلباء واألبياء مكن لكار وقودهكا اليكاس والحوكارة.  بامتراك األوامر واعتياب اليواهال هذل  وقاي

ور بكن وهكرب بكن ابيكراب ومكن  أيظا الياس :من    عكى  الء  اب عكين ومن أدب ولد  صليراب 

ا يتدبر العواق  اا  وا    من اليادمين الخاورين ، يييَ اإللاا  هال أوك أمر  وأيام ًفولتكن 

عتَثر بالخير اما عتَثر بالير وعي بع هيظا األخهق وبداية عمر  عكى ه رة وكيمة ولفس صاهية 

" ال مولود يولد  الحاية اما عي بع هيظا األخهق الايكة وهال ذل  يقوك صكال و عكين ووكك  :

 (.دأبو داو)عكى الف رة هَبوا  يظودالن أو ييصرالن أو يمواالن "

أيظا األخوة الكرام، التبظوا عككى أواداكك هكذا اابكن مكا الكذي يلكذى بكن؟ أهكهم، ميكاهد هاضكحة، 

 .اآل  الطاهرة الميتيرة بين اليباب هال األههم اإلباحية عكى الظواعف

ررس القيك الحميدة والخهك الكريمة هال لفووظك : يحكرص الوالكد عككى عكربيتظك عككى ههبد من 

دق، واألمالة، والعفة، والصبر، والبكر، والصككة، والوظكاد، والعكككر حتكى التقوى، والحكك، والص

ييبوا متعيقين لكب ولة، محبين لمعالال األمور، ومكارم األخهق. اكذل  يميكع الولكد مكن الحككف 

رأواب صادقاب أم ااذباب حتى ا يتعود عككى ذلك  وإذا اكا  آلبكد هكيكتعكك أ  يحككف بكاهلل عكز وعكل :" 

عوييكبظك األخكهق الرذيككة، وعقبيحظكا  كيحكف باهلل أو ليصمت " )متفكع عكيكن(. ومن اا  حالفاب ه

هال لفووظك : هيكر  الوالد لظك الكذب، والخيالة، والحاكد، والحقكد، والليبكة، واليميمكة، واألخكذ 

مككن اآلخككرين، وعقككوق الوالككدين، وق يعككة األرحككام، والوككبن، واألثككرة، وريرهككا مككن وفاوككف 

تككى يييككَوا مبل ككين لظككا، لككاهرين ميظككا. ععكككيمظك األمككور الماتحاككية، األخككهق ومرذولظككار ح

وعدريبظك عكيظا : اتيميت العكاًس، واتمكا  التركاؤب، واألاكل بكاليمين، واداب ق كاء الحاعكة، 

 .واداب الاهم ورد ، واداب الرد عكى الظاعف، واوتقباك ال يوو، والتككك بالعربية ورير ذل 

ألفظكا وأصكبحت  -داب واألخكهق، واألمكور الماتحاكية ميكذ الصكلرهإذا عدرب الولد عكى هذ  اآل

ووية لنر هما دام ألن هال الصبا هإلن يقبل التعكيك والتوعين، ويي  عكى ما عود عكين اما قيكل : 

 . ويييَ لا ئ الفتيا  ميا *** عكى ما اا  عود  أبو 



صكف لظكا الكدواء وآلبكد مكن وعكى الومكة هالمربال اال بي  الحاذق الماهر الذي يعكرو العككة وي

المراقبة الفعكية لقولن صكال و عكين ووكك "ما اا  الرهع هال  الء إا زالن وا لزع من  الء 

 (. إا  الن ")أبو داود والترمذي

 ومن أوباب الظهك :

وككواء اككا  هككذا االحككراو الحراهككاب عقككدياب، أو  االحككراو عككن الصككراً الماككتقيك:

اء االت المعاصال هال بكاب ااعتقكاد: باإللحكاد هكال أوكماء و وصكفاعن.. الحراهاب عمكياب، يعيال وو

باليرك األابر واليكرك األصكلر، أو اكا  بكالردة الكامككة باعتيكاق المكذاه  الككاهرة االيكيوعية، 

 والقومية، والعكمالية، أو اا  من باب األعماك أي المعاصال العمكية.

هَُككّهب أََخكْذلَا بَِذْلبِكِن هَِمكْيُظْك َمكْن أَْرَوكْكيَا َعكَْيكِن  "ألمكك:والمتتبع لكقرا  يود أ  هذا هو وب  ههك ا 

ْيَحةُ َوِمْيُظْك َمْن َخَاكْفيَا بِكِن اأْلَْرَض َوِمكْيُظْك َمكْن أَْرَرْقيَكا َوَمكا َاك ُ َحاِصببا َوِمْيُظْك َمْن أََخَذْعنُ الصَّ اَ  وَّ

. هكاألمك الاكابقة أخكذي باكب  ذلوبظكا،  (40/العيكبكوي ")يَْطكُِمكو َ لِيَْطكَِمُظْك َولَِكْن َاالُوا أَْلفَُاُظْك 

وظكمظا أللفاظا، واألدلة عكى هذا اريرة، وما عكي  إا أ  عقرأ اتاب رب  ووكتود ذلك  واضكحاب، 

وعكى وبيل المراك: اقرأ قصة أصحاب وبَ، واقرأ قصة أصحاب الابت، واقرأ وب  إرراق قوم 

اد وثمود وقوم لوً، وما حصل لقوم مووكى، ومكا حصكل لليكرهك لوب، واقرأ وب  إههك قوم ع

 هاتود الذلوب هال الاب  هال ذل  . ووب  ههك القري .. من األمكر

:االحراو العقدي وأثر : وي رب عكى االحراو هال العقيكدة مرككين همكا  كاهد حكال أواب وميظا 

 عكى أ  األمة إذا الحرهت اعتقاديا،ب هإلظا ع عف وعذك:

ألوك من القر  الرابع الظوري: هقد  ظد مكداب راه كياب  كديداب، هقامكت دوك راه كية هكال الياهد ا

قامت دولة القرام ة، وهال بهد هارس والعراق دولكة بيكال  واإلحااء رق الوزيرة هال البحرين 

وهككال بككهد  -أبككو هككراس الحمككدالال وعماعتككن اككالوا راه ككة -بويككن، وهككال بككهد اليككام الحمككداليو 

دولككة العبيديككة اإلوككماعيكية القرم يككة، والتككال عاككمى زوراب وبظتالككاب بالدولككة الملككرب قامككت ال

الفاًمية، ثك بعد ذلك  ال كقكت هَخكذي مصكر، ثكك الحوكاز. والقرام كة أهكل البحكرين وصككوا إلكى 

الحواز، وأخذوا هال ذل  القر  الحور األوود وبقال عيدهك اثيتا  وعيرو  وية، ووصككوا إلكى 

الماككمين وكالماب مكن المكد الراه كال إا القكيكل، وأذاكر لككك مكا قالكن  دميع، ولكك يبكع مكن بككدا 

اإلمام ابن ارير رحمن و هال حوادث حصكت هكال ذلك  الكزمن ثكك الطكروا إلكى ععكيقاعكن رحمكن و 

 عكى عك  الحوادث .

مكن بكهد الكروم، هَخكذوا بعكض بكهد أعداء اإلوهم عك  الدوك ال الة الراه ية عقدم إلن مع قيام 

لماكمين، وهعكوا من الورائك البيعة ما عقيكعر لكن األبكدا ، يكذار الحكاه  ابكن اريكر بعكض هكذ  ا

لكظورة:'وهيظكا دخككت الكروم أل اايكة  359الحوادث، ثك يعككع عكيظكا، هيقكوك هكال حكوادث وكية 

هقتكوا من أهكظا الييوخ والعوائز، ووكبوا مكن أهكظكا اليكيوخ واألًفكاك لحكواب مكن عيكرين ألفكاب 

 وإلا إلين راععو ' ثك يعكع عكى ذل  بقولن:'وال هذا هال ذمة مكوك األرض أهكل الكرهض هإلا هلل

الككذين قككد اوككتحوذوا عكككى الككبهد وأظظككروا هيظككا الفاككاد قككبحظك و'. ثككك يككذار أي ككاب هككال حككوادث 

هـ أي اب أ  مك  الروم هعل أعطك من ذل  هال ًرابكس اليام، وهكال الاكواحل اليكامية  359وية

ا، يقوك رحمن و :'ومكث مك  الروم  ظرين يَخذ ما أراد من الكبهد ويَوكر مكا وحمص وريره

قدر عكين، ثك عاد إلى بكد  ومعن من الابال لحكو مائكة ألكف إلاكا  مكا بكين صكبال وصكبية واكا  

 وب  عود  إلى بهد  اررة األمراض هال عيين وا تياقظك إلى أوادهك'. 

خذ مائة ألف أوير من الماكمين وا يرعع إا باب  عصوروا عدو من أعداء الماكمين يَعال ويَ

األمراض التال هتكت بويين ولك يحاربن أحد مكن مككوك الراه كة الكذين اكالوا مككوك األرض هكال 

ذل  الوقت، عذاروا ما ذارلا  هال أوك الموضوع أ  مكن أوكباب اليصكر القيكادة المؤميكة، ويعككع 

ر  من و  الصكحابة، ومكا يفعكولكن مكن البكدع ابن ارير عكى ما اا  يفعكن الرواهض هال ذل  الق

يحصكى مكن  هـ بعد أ  ذار راراي الروم وقتكظك مكا ا 351وال هاي، هيقوك هال حوادث وية 

الماكمين قاك:' وهيظا اتبت العامة من الرواهض عكى أبواب المااعد لعية و عككال معاويكة بكن 



، -يعيكو  أبكا بككر رضكال و عيكن-ظكاأبال وفيا ، واتبكوا أي كا:ب ولعكن و مكن رصك  هاًمكة حق

يعيكو  عرمكا  -ومكن لفكى أبكا ذر-يعيكو  عمكر رضكال و عيكن-ومن أخرج العباس من اليكورى 

'يقوك ابن ارير رحمن و:' رضال و عن الصحابة وعكى من لعكيظك لعيكة و' .  -رضال و عين

لكك ييككر   -بكن بويكن واكا  راه كياب يقصكد ا-ثك عككك قكيهب ثك قاك:'ولما بكغ ذل  عميعن معز الدولة

 ولك يلير  قبحن و وقبح  يعتن من الرواهض'.

يقككوك:'ا عككرم أ  و ا ييصككر هككؤاء  هككذا األمككرالطككروا إلككى ععكيككع ابككن اريككر وهككو المككراد هككال 

واذل  وكيف الدولكة ابكن حمكدا  بحكك  هيكن عيكيع وميكل إلكى الكرواهض ا عكرم أ  و ا ييصكر 

يكككديل عككككيظك أعكككداءهك لمتكككابعتظك أهكككواءهك، وعقكيكككدهك وكككادعظك وابكككراءهك  أمركككاك هكككؤاء، بكككل

واباءهك، وعراظك ألبياءهك وعكماءهك،  ولظذا لما مك  الفاًميو  بهد مصر واليام واكا  هكيظك 

الرهض ورير  اوتحوذ اإلهرلج عكى وواحل اليام وبهد اليام اكظا حتى بيت المقدس ولك يبكع 

ص وحمككاة ودميككع، وعميككع الاككواحل وريرهككا مككع اإلهككرلج مككع الماكككمين وككوى حككك  وحمكك

واليكواقيس اليصكرالية وال قككوس اإللويكيكة ع كرب هككال  كواهع الحصكو  والقككهع، وعكفكر هككال 

' -ثكك بعكد ذلك  صكور حكاك الماككمين -أماان اإليمكا  مكن الماكاعد وريرهكا مكن  كريف البقكاع' 

يقصكد دميكع وحكك  وحمكص -والياس معظك هال حصر عطيك وضيع من الدين وأهل هذ  المكد 

التال هال يد الماكمين هال خوو  ديد هال لكيكظك ولظكارهك مكن اإلهكرلج هإلكا هلل وإلكا إليكن  -وحماة

راععككو  واككل ذلكك  مككن بعككض عقوبككاي المعاصككال والككذلوب وإظظككار وكك  خيككر الخكككع بعككد خيككر 

عكرك عبكد  كيكاب هلل مكا ": ما عرك عبد  يكاب هلل إا عوضن و خيراب مين هال دييكن ودليكا  األلبياء'.

 ) الوامع الصلير(. " إا عوضن و خيراب مين هال ديين ودليا 

هككذا لتيوككة االحككراو العقائككدي الككذي اوككتحوذ عكككى هككذ  األمككة هككال القككر  الرابككع الظوككري بككل 

 اوتحوذ عكى حكامظا وقادعظا هال ذل  الوقت.

رركك ألكن ا 67قال أمام اليظود  أما الياهد الرالال، هَضربن لكك من عصرلا هذا: هقد ُهزم العرب 

، مكن ألظكك وكيكقو  بكاليظود هكال البحكر، الكبعض عياو  بين العددين، وررك مكا اكا  يتيكدق بكن 

يخف كو  رايكة وويفعكو  وويفعكو ، اا  أولك  يرهعكو  لكواء القوميكة، ولكواء اا كترااية، و

بكل االكت لكاكة ديييكة :"إلظكا لكك عككن لكاكة عاككرية  كبعد اليكاكة   بقكولظحتى ألظك   اإلوهم 

  أخهقيككة وأمككر ب ككرورة وعككود عظككاز الككوع  واإلر ككاد بككالقواي الماكككحة المصككرية واليككؤو

 ..المعيوية

أيظككا األخككوة الكككرام، حاوككبوا ألفاكككك قبككل أ  عحاوككبوا، وزلككوا أعمككالكك قبككل أ  عككوز  عكككيكك، 

تخذ حكذرلا، الككيّس مكن واعكموا أ  مك  الموي قد عخ الا إلى ريرلا، وويتخ ى ريرلا إلييا، هكي

 ..هواها، وعميى عكى و األمالال دا  لفان، وعمل لما بعد الموي، والعاعز من أعبع لفان

 الخ بة الرالية :
الحمد هلل رب العالمين، وأ ظد أ  ا إلن إا و ولال الصالحين، وأ ظد أ  ويدلا محمكداب صكاح  

محمكد وعككى الكن بيتكن ال يبكين ال كاهرين، الخكع العطكيك، الكظكك صكلِّ ووككك وبكارك عككى وكيدلا 

وعككككى صكككحابتن اللكككر الميكككامين، أميكككاء دعوعكككن، وقكككادة ألويتكككن، وارَض عيكككا وعكككيظك يكككا رب 

ازليا لواصل الحديث حوك أوباب ههك األمك اال لَخكذ مكن عماعة اإلوهم : أما بعد هيا.العالمين

 أحداث الدهر عبرة ..

 لمؤمية القوية:وعود القيادة اومن أوباب الظهك عدم 
هالقيادة العكمية القوية وقيادة الدليا إذا اعتمعتكا عحقكع اليصكر والتمككين، أمكا إذا وعكدي القيكادة  

 العكمية، ولكن ليس معظا قوة عحميظا وعكداهع عيظكا وعواهكد لييكرها هإلظكا ا عقكوى وا عيتصكر.

وى والعمكل الصكالح واكا  واا  رووك و صكال و عكين ووكك دائماب يوصال قادة الويوش بالتق

عمر من بعد  يقوك :" ألا ا أخاو عكال الويد من عدو  ولكن أخيال عكين من ذلوبن .. واكا  

إذا عَخر اليصر يرعع عمر بكن الخ كاب هكذا التكَخير لكمعصكية قكائهب : لحكن إذا أًعيكا و عفوقيكا 

 كييا بالعدة والعتاد...عكال عدولا أما إذا عصييا  هقد اوتوييا مع عدولا أمام و وعفوق ع



إلا ا لقاعل الياس بعكدد وا عكدة إلمكا لقكاعكظك بظكذا "لقادعن: ةباكتواا  رضال و عين ياارع بال

أحكدثتك  كيكاب هراععكوا ألفاككك، هكل أخكككتك بيكالء مكن  الدين هكعككك أحدثتك أمراب'. يذارهك لعككك 

 ."والبقاء  أوباب اليصر

امككا أمككر و هككال اتابككن  دة واألخككذ باألوككبابإعككداد العككومككن أوككباب الظككهك عككدم 

ًِ اْلَخْيككلِ  ":الكككريك ٍة َوِمككْن ِربَككا وا لَُظككْك َمككا اْوككتَ َْعتُْك ِمككْن قُككوَّ اككل  ككالء (.60/األلفككاك ..")َوأَِعككدن

عاككت يعولن مككن أوككباب القككوة، هَعككدو  صككليراب اككا  أو ابيككراب مككا دمككتك عاككت يعولن عكككيكك أ  

ًِ اْلخَ "ععدو . الخيل عدخل هكال القكوة، هكمكاذا خصكظا بالكذار؟ خصكظا بالكذار لحكمكة  "ْيلِ َوِمْن ِربَا

وهككال: أ  لعتيككال بككَهك أوككباب القككوة، هالخيككل هككال عظككد اليبككال هككال أهككك أوككباب القككوة، همككا دميككا 

لات يع أ  لوعد أهك أوباب القوة هإ  عكييا أ  لعتيال بظا، هال رزوة بكدر لكك يككن مكع اليبكال إا 

وأارر األقواك ألظك ثهثة.ويقوك الحاه  ابن حور:لك يربت أو لك يصح  هارس واحد، وقيل: اثيا ،

ألككن وعككد هككارس إا المقككداد وحككد  . هظككذا هككو قككدر اوككت اعتظك، واككا  مككع قككريد مائككة هككارس، 

والخيل هال ذل  الوقت مرل ال ائراي هال زماليا هذا، هيحن م البو  بكَ  لعكد مكا لاكت يع ولاكيا 

 ع.م البين بَ  لعد ما ا لات ي

أعكد أوكباب القكوة، وهعكل األوكباب الموعكودة هكال عصكر ، والتكال  صكال و عكيكن ووككك واليبال 

اوككت اع أ  يفعكظككا، هكككبس الككدرع يككوم أحككد، وحفككر الخيككدق يككوم األحككزاب، وأخككذ الاككهب وأعككد 

الويود، وأعد القادة ورباهك، وأعد األمواك هكا  يعمل باألوباب الممكية هال عصر . لككن ييبلكال 

 و القوي العزيز وحد . رب األوباب وهو كك أ  ااعتماد ا يكو  عكى األوباب إلما عكىأ  لع

: هككل أمكة اإلوكهم اليككوم م البكة بكَ  يككو  لككديظا مركل مكا لككدى أخوة اإليماو واإلإليمووناإلل وؤاامو إل اا

ال اليظود من الاهب؟ و مرل ما لدى اليظود من الخبكراي ومركل مكا لكدى اليظكود مكن التقكدم العكمك

اوالتكيولوعال؟
الوواب: ا، األمة ليات م البة بظذا، األمة م البة بَ  عكو  مؤمية، وأ  يكو  صفظا موحكداب، 

وأ  عكو  قيادعظا مؤمية، ثك أ  عُِعدَّ ما عات يع من األوباب، وعاتعين باهلل، وعواهد هال وكبيكن 

ح قك  المؤمن، ويكدخل الاكرور وَوتُْيَصُر وعَُمكَُّن.. هذا هو اليالء الم كوب، وهذا هو الذي يري

عكى لفان، هإليا لايا م البين بَ  لكو  أقوى من الكفار، وا حتى بكَ  لمكاثكظك، وا حتكى بكَ  

 .. لكو  قربظك، بل عكييا أ  لعد ما لات يعن، ثك لواهد، ووييصرلا و عل وعه

 وهعل األوباب وإعداد العدة ييقاك ألمور اريرة عداب لعل أهمظا:

اد الويكدي المكؤمن والقيكادة المؤميكة: هكذ  هكو أهمظكا وأولظكا، هتعكد هكذ  القكوة التكال هكال إعد -أ

الويدي المؤمن والقيادة المؤمية باإليما  والعمل الصالح أواب، وييقكى الصكف المكؤمن مكن ريكر 

هكؤاء، ولكذل  بموكرد أ  ع كالع اتك  'الفقكن اإلوكهمال' عوكدهك يقولكو : وعككى القائكد أ  يميكع 

المرعف من أ  ياير مع الويدر أل  هذا مياهع ا يات يع أ  يواعن الكفار إذا حمكال المخذك و

الوًيس. هإذ : ابد من إعداد الويدي المؤمن الكذي يكذار و اريكراب، والكذي يحكاه  عككى ًاعكة 

ربن، ويوتي  ما لظا  و عين، والذي لص  عييين أ  يموي  ظيداب ليدخل الوية بف ل و. امكا 

ُ َعكَْيككِن َوَوكككََّك: ]قُوُمككوا إِلَككى َعيَّككٍة َعْرُضككَظا -يككر بككن الحمككامقككاك عم ِ َصكككَّى وَّ لمككا قَككاَك َرُوككوُك وَّ

ُ َعكَْيِن َوَوككََّك:  ِ َصكَّى وَّ َمَواُي َواأْلَْرُض[ واا  بيد  عمراي بٍَخ بٍَخ هَقَاَك َرُووُك وَّ َمكا يَْحِمكُكَ  "الاَّ

ِ إِاَّ َرَعاَءةَ أَْ  أَُاوَ  ِمْن أَْهكَِظا قَاَك: "خٍ َعكَى قَْولَِ  بٍَخ بَ  ِ يَا َرُووَك وَّ  "هَإِلََّ  ِمْن أَْهكَِظا"قَاَك َا َووَّ

 ربمكا ا -هَََْخَرَج عََمَراٍي ِمْن قََرلِِن هََوَعَل يََُْاُل ِمْيُظنَّ ثُكَّ قَكاَك لَككِْن أَلَكا َحيِيكُت َحتَّكى اُاكَل عََمَراعِكال َهكِذ ِ 

إِلََّظا لََحيَاةٌ ًَِويكَةٌ قَاَك هََرَمى بَِما َااَ  َمَعنُ ِمْن التَّْمكِر ثُككَّ قَكاعَكَُظْك َحتَّكى قُتِكَل.  -عتواوز خمس عمراي 

، هإلككن مككن أعككل دييككن ووًيككن  إذ  إذا وعككد مرككل هككذا اليمككوذج الككذي يقككدم عكككى المككوي(.ماكككك)

 ى الحاييين .ويوه  ليا اليصر، ووتوه  ليا الحياة، وويحصل عك

األمر اآلخر هال إعداد العدة إعداد العدة العاكرية: بالعتاد.. باألعظزة.. بما لاكت يع مكن قكوة  -ب

هيعد ذل  ولوظز ، حتى ا يبقى وب  مكن أوكباب اليصكر هكال اوكت اعتيا إا وهعكيا ،هكإذا أعكددلا 

 .عك  العدة، هإ  القكوب عيام وهال م مكية مرعاحة



إعداد األمكواك الهزمكة: هكإ  األمكواك اآل  أصكبحت عمكاد الوظكاد، بكل هكال  ومن العدة أي اب: -ي

عماد الوظاد ميذ عصر اليبال، ولعل الوميع يتذار أ  عرما  بن عفا   لما عظكز عكيد العاكرة، 

.  هذ  (الترمذي وأحمد ")َما َضرَّ ُعْرَماَ  َما َعِمَل بَْعَد اْليَْومِ  "هماذا االت عائزعن؟ االت عائزعن: 

ئزعن لماذا؟ أل  الماك هو عص  الوظاد، هه بد أي اب أ  ععد األمة األمواك الهزمة لكوظكاد هكال عا

 وبيل و .

ومن إعداد العدة: أا يلفل الماكمو  عن معرهة عدوهك وعن قدراعن: اما هعكل اليبكال صككى  -ث

ثك وَلظك: اك عكدد و عكين ووكك يوم بدر عيدما أخذ الاقاة الذين عاءوا ياتقو  الماء لقريد 

قريد؟ اك ييحرو  من الوزر؟ اك معظك من الخيل؟ مكن معظكك مكن صكياديد قكريد؟ معظكك هكه  

اْلقَكْوُم أَْلكٌف ُاكلن َعكُزوٍر  "وهه ،ييحرو  من الوزر اذا واكذا، هقكاك اليبكال صككى و عكيكن ووككك:

كمين، هكه ياكتظييوا بعكدوهك، . هََََعدَّ لذل  عدعن، هظذا واعك  مكن واعبكاي الماك (أحمد ")لِِمائٍَة 

واحتقار العدو ليس من  َ  الماكمين بل إليا لبحث عن مكامن القوة ومواًن ال عف هين، ثكك 

ُ َعكَْيكِن َوَوككََّك: َا "لاتيصر باهلل عكل وعكه عكيكن، ومكع ذلك  عكييكا أ  لتَمكل قكوك اليبكال َصككَّى وَّ

 َ  اْلَعاهِيَككةَ هَككإَِذا لَقِيتُُمككوُهْك هَاْصككبُِروا َواْعكَُمككوا أَ َّ اْلَويَّككةَ عَْحككَت ِظككَهِك عَتََميَّككْوا لِقَككاَء اْلَعككُدوِّ َوَوكككُوا وَّ

يُووِ  .أي أليكا لاكَك و عكل وعكه أ  ييصكرلا عككيظك وأ  يخكذلظك، حتكى (البخاري وماكك ")الان

 ولو لك لكتع بظك ولك لقاعكظك .

  

  

 


