
  واإلنسانیة  المجتمعیة ةالمسؤولی

  ابوزید محمد فوزي الشیخ لفضیلة جمعة خطبة

************************************ 

 في اإلیمان وجلَّ  عزَّ  بذاتھ وكتب قدرنا، وأعلى شأننا ورفع أكرمنا الذي العالمین، ربِّ  ہلل الحمد
 .المؤمنین عباده من وجعلنا قلوبنا،

 

 ھذه في حضرتھ عن خلفاءً  المؤمنین عباده جعل لھ، شریك ال وحده هللا الإ إلھ ال أن وأشھد
 المحمدیة والُسنن القرآنیة والمبادئ الربانیة واألخالق اإللھیة القیم فیھا ینصرون الدنیا

ةٍ  َخْیرَ  ُكْنُتمْ ) :القرآن في قال كما لیكونوا  َعنِ  ْنَھْونَ َوتَ  ِباْلَمْعُروفِ  َتأُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  أُْخِرَجتْ  أُمَّ
 .(عمران آل110) (ِباہلل َوُتْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ 

ى ورسولُھ، هللا عبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد  البررة أصحابھ وربَّى األمانة، وبلَّغ الرسالة، أدَّ
ین، ھذا في للمتقین األئمة فكانوا ویرضى، وجلَّ  عزَّ  هللا یحبُّ  ما على األتقیاء  ینبغي والذین الدِّ

 .العالمین ربِّ  عند والفالح الصالح أراد لمن وحین وقتٍ  كل في ھدیھم عن خذاأل

 وترضاه تحبھ بما للعمل جمیعاً  ووفقنا ھداه، وارزقنا محمد، سیدنا على وبارك وسلِّم صلِّ  اللھم
 الدین، یوم شفاعتھ لواء تحت یكونون ممن اآلخرة وفي المتبعین، خیرة من لھ واجعلنا هللا، یا

 .األكرمین أكرم یا الجنة في جواره أجمعین وارزقنا

 :األحبة أیھا

               ********************* 

ة نفسھ في یجد مؤمن كل أن شك ال  الزمان؛ ھذا في المسلمین بین أو للمسلمین یحدث مما ُغصَّ
 راماحت وال الجوار، ُحسن وال الحوار، أدب فیھا تجد ال !!الحدود تتجاوز تنتھي، ال خالفات
 یقول بل ویعتقد ھواه، حسب على یمشي والكل !!الصغار على الكبار عطف وال للكبار، الصغار

 هللا صلى هللا رسول محمدٌ  بھ جاء عما بعید فھو سواه وما هللا، شرع ینفِّذ الذي ھو وحده أنھ
 .وسلَّم علیھ

 

 الدین؛ ظواھرب مستمسكٌ  تجده المسلمین جمیع حولھ یجمع أن ویرید بالدین یستمسك والذي
 والكلمات، والمقاالت الخطب في وبالفلسفة وبالعبادات بالشكلیة ملبسھ، وفي نفسھ في بالھیئة

 .وسلَّم علیھ هللا صلى واآلخرین األولین سید بھ جاء عما الدین جوھر عن بعیدٌ  كلھ وھذا



 للواء رینوناص إلخواننا، ونافعین ألنفسنا، نافعین مؤمنین یجعلنا الذي الناجح العالج ما
 وجل؟ عز هللا بدین یؤمن ال ومن والمشركین الكفار بین مكان، كل في اإلسالم

 

 - علیكم نطیل ال حتى - واحد عالجٌ 

اھا التي الطیبة المباركة الفئة إلى بالكلیة جمیعاً  نلتفت أن   - وسلَّم علیھ هللا صلى البریة خیر ربَّ
 صلى النبيُّ  علیھم وأثنى العالمین، ربُّ  لقرآنا في علیھم أثنى الذین المباركین، أصحابھ وھم
 .مبین إلھيٌّ  وحيٌّ  ھو بل الھوى، عن فیھ ینطق ال الذي كالمھ في وسلَّم علیھ هللا

دٌ ) :وجل عز هللا فیھم یقول اءُ  َمَعھُ  َوالَِّذینَ  هللا َرُسولُ  ُمَحمَّ  َتَراُھمْ  َبْیَنُھمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى أَِشدَّ
عً  ًدا اُركَّ  .(الفتح29) (َوِرْضَواًنا هللا ِمنَ  َفْضال َیْبَتُغونَ  ُسجَّ

 وأتم الصالة أفضل علیھ المصطفى الحبیب حرص الذي األمر ما الكرام، البررة الَصحب ھؤالء
خھ أن السالم  ینظر لمن الواضح ھو یكون وأن أعمالھم، في ُیظھروه وأن قلوبھم، في یرسِّ
 غیرھم؟ من إلیھم

 أي في اإلسالمي المجتمع في - وسلَّم علیھ هللا صلى فیھا قال التي اإلسالمیة الروابط ھي 
  :مكان أي وفي زمان أي وفي عصر

 أو أمیریكا، في أو أوربا، في أو روسیا، في أو المنورة، المدینة في كانوا إن ـ الُمْؤِمِنینَ  َتَرى"
ِھمْ  ِمِھمْ َتَراحُ  فِي الُمْؤِمنِینَ  َتَرى - هللا بالد من بلدٍ  أي في  إَِذا الَجَسِد، َكَمَثلِ  َوَتَعاُطفِِھْم، َوَتَوادِّ

َھرِ  َجَسِدهِ  َساِئرُ  َلھُ  َتَداَعى ُعْضًوا اْشَتَكى  بن النعمان عن ومسلم البخارى رواه) «َوالُحمَّى ِبالسَّ
 (بشیر

 - أسمالھاور ومقوماتھا مكوناتھا كل مع اإلسالمیة األمة تستطیع وال - نستطیع ال :األحبة أیھا
ر أن  الثقافات وال ذلك، نملك ال وألننا ألنھا العصریة، الصناعات من شیئاً  المسلمین لغیر ُتصدِّ

 على عالة ونحن الزراعیة، المنتجات حتى وال عندھم، من نأخھا ألننا العلمیة، الحدیثة
 دواء،وال العالج أصناف ومن الطعام، أنواع من إلیھ نحتاج ما كل منھم نستورد مواردھم،

 البطاریة حتى محموالً، تلیفوناً  نصنع أن نستطیع فال الشخصیة، أحوالنا في نستخدمھ ما وحتى
 .بدیل عندنا لیس ألنھ عندنا، المحمول أجھزة كل تعطلت المحمول بطاریات عنا منعوا لو

 عاتھم،مجتم في یجدونھا ال التي اإلسالمیة والقیم األخالق إلى الحاجة أمَّس في أجمع العالم لكن
عت بھا والتي ات وال صالت یعد ولم والفروع األصول تقطَّ  وال أُسریة، عالقات وال بینھم، مودَّ

ھم وأصبح القبیل، ھذا من شیئٌ  وال بوالدین، برٌّ   والمال، الدنیا ھو كلھ ھمُّ



 .المستقیم القویم صراطھ وعن وجلَّ  عزَّ  الحق طریق عن ومال ھوى فقد المال إلى مال ومن 
 مع تعاملنا وفي جیراننا، ومع تعاملنا وفي شوراعنا، وفي أسواقنا في إلینا نظروا إذا مولكنھ
 .الكالم ھذا ینافي آخر شیئٌ  فیھ نحن وما كالماً، اإلسالم عن قرأوه ما أن یجدون أرحامنا، ذوي

 لیس كلھ، العالم في اإلسالم وسلَّم علیھ هللا صلى هللا رسول أصحاب بھا نشر التي البضاعة
بھم الذي اإلسالمیة بالقیم وإنما بالقیود، وال بالرماح وال بالسیوف د درَّ  علیھا العظیم السند السیِّ

 .اإلسالم في دخولھم مبتدأ من أحوالھم كل في

 

 إبنة ألنھا - مكة في وسلَّم علیھ هللا صلى النبي بنت من متزوجاً  كان !!منھم رجلٍ  إلى انظر
 صدره هللا فشرح الشام، بالد في مكة ألھل تجاریة قافلة قادو ُكفره، على ظلَّ  لكنھ - خالتھ

 السالم، وأتم الصالة أفضل علیھ المصطفى الحبیب أمام إسالمھ وأعلن المدینة فدخل لإلسالم
 ھذه تأخذ أن إال علیك ما أسلمت قد ُدمت ما)) :أُذنھ في ھامساً  النفوس ضعاف بعض فقال

 ألنھ ینتفض، بالرجل وإذا .((ھجرتھم عند المسلمین انناإخو من أخذوه عما عوضاً  كلھا التجارة
 لك عجباً )) :لھ فقال اإلسالم، في دخولھ بدایة منذ المسلم علیھ یكون أن ینبغي الذي ما جیداً  علم

 وطلب مكة إلى وذھب .((أبداً  ذلك یكون ال !!بالخیانة؟ باإلسالم عھدي أبدأ أن أترید !!أخي یا
 أھل یا)) :قال حقَّھ، حقٍّ  ذي لكل سلَّم أن وبعد أرباحھم، مع اعاتھمبض إستالم الحاجات ذوي من

 آمنت أني أُشھدكم)) :قال خیراً، هللا وجزاك ال :قالوا ((عندي؟ شیئٌ  منكم ألحدٍ  بقي ھل مكة،
ا، باہلل ا، وسلَّم علیھ هللا صلى وبمحمد رّبً  المدینة إلى مھاجرٌ  أنا وھا كتاباً، وبالقرآن نبّیً

 .((المنورة

 

اھم  التي القیم ھي هللا إلى بھا یتقربون التي أعمالھم أھم أن على وسلَّم علیھ هللا صلى النبي ربَّ
 .هللا خلق مع الطیبة بالعالقات لیحتفظوا ُیؤدونھا

 یقل ولم - األیام إحدى في الصبح صالة بعد أصحابھ إلتفت وقد وسلَّم علیھ هللا صلى إلیھ انظر
 - القرآن؟ أجزاء من اللیلة ھذه في منكم واحدٍ  كل قرأ وكم ركعة؟ كم لةاللی صلَّى الذي من :لھم
ُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَُبو َقالَ  «َصاِئًما؟ اْلَیْومَ  ِمْنُكمْ  أَْصَبحَ  َمنْ » :لھم قال وسلَّم علیھ هللا صلى لكنھ  :َعْنھُ  هللاَّ
ُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  ُبوأَ  َقالَ  «َجَناَزًة؟ اْلَیْومَ  ِمْنُكمْ  َتِبعَ  َفَمنْ » :َقالَ  أََنا،  إلى طریقي في وأنا أََنا،، :َعْنھُ  هللاَّ

 اْلَیْومَ  ِمْنُكمْ  أَْطَعمَ  َفَمنْ » :َقالَ  دفنھ في فشاركتھم منھم رجالً  یدفنون األنصار وجدتُ  المسجد
ُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَُبو َقالَ  «ِمْسِكیًنا؟  عبد إبني خلفي خرج المسجد إلى طریقي في وأنا أََنا، :َعْنھُ  هللاَّ
 بالرغیف فأمسكت یسأل، سائالً  وجدتُ  المسجد باب وعند الخبز، من رغیفٌ  ومعھ الرحمن



 اْلَیْومَ  ِمْنُكمْ  َعادَ  َفَمنْ » :َقالَ  الرحمن لعبد ونصفھ للسائل نصفھ فأعطیت نصفین وقطعتھ
ُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَُبو َقالَ  «َمِریًضا؟  سمعتُ  أنا، :بكرٍ  أبو سیدنا الفق - !!الصباح في وھم أََنا :َعْنھُ  هللاَّ

 لصالة المسجد إلى طریقي في وأنا علیھ فعرّجتُ  - مریض :أي – شاكٍ  الرحمن عبد أخي أن
ةَ  َدَخلَ  إِالَّ  اْمِرئٍ  فِي اْجَتَمْعنَ  َما» :وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ، الصبح  رواه) "«اْلَجنَّ
  (ھریرة ابى عن مسلم

ز التي العبادات إذن  حتى الجار وإكرام المریض، زیارة ھي - الحبیب أمة في - الحبیب علیھا ركَّ
 في إن - جنازة عنده الذي المصاب ومشاركة األرحام، وصلة الوالدین، وبر سُیورثھ، أنھ ظننا

ى من) :تعزیتھ في أو تشییعھا  ابن عن والَبْیھقي التِّرِمذي رواه ) (أجره مثل فلھ مصاباً  عزَّ
  . مسعود

 شبعان بات من بي آمن ما) :وسلَّم علیھ هللا صلى قال حتى والمساكین، بالفقراء اإلھتمام
 ھذا من اآلن نحن أین .(مالك بن أنس عن الطبرانى رواه)(.بھ یعلم وھو جنبھ إلى جائع وجاره

 ،!!الحدیث؟

 ھي النبیلة الصفات ھذه وكل بالعھد، والوفاء واألمانة، الصدق مع القرآنیة، القیم ھذه كانت 
 .الكرام للصحابة تربیتھ في اإلسالم نبيُّ  علیھا حرص التي الغایة

 الفجر، مطلع إلى العشاء بعد من لیلة وصلَّى العبادیة، الطاعات من طاعةً  عمل إذا اإلنسان فإن
م األیام عدا ما كلھا السنة أیام صام أو ،!!الصالة؟ ھذه في لنا ما  لنا ما الصیام، فیھا الُمحرِّ

 لنا ما الُعمرات، عشرات السنة في ویعتمر عام كل یحج ،!!الصیام؟ ھذا في المؤمنین جماعة
 ذلك كل ،!!ذلك؟ في لنا ما مرات، واللیلة الیوم في القرآن یقرأ ،!!العمرات؟ وھذه الحج ھذا في

 .شیئ فیھ لنا ولیس ھل فھذا .(فصلت46) (َفلَِنْفِسھِ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ ) :فیھ هللا یقول ذكرناه الذي

  المؤمن؟ من نرید فماذا

لھ الذي الوجھ منھ نرى أن نرید  وأن العدنان، النبي بھ أمر وما القرآن وأخالق اإلسالم بقیم جمَّ
 بعھدٍ  الوفاء منھ نرى وأن إئتمناه، إذا األمانة منھ نرى وأن معنا، التعامل في الصدق منھ نرى

 العبادة منھ نرى وأن األرحام، صلة منھ نرى وأن بوالدیھ، البرَّ  منھ نرى وأن علیھ، عاھدنا إذا
 .العظام األصحاب علیھا كان التي

 .!!لیلة؟ كل الركعات من یصلیان كانا وكم ،!!عنھما؟ هللا رضي وعمر بكر أبو تھجد كان ماذا
 المساكین عن لیبحث المدینة طرقات في بمفرده منھما كل یمر أن وعمر بكر أبو تھجد كان
 محمد، أمة من المنقطعین ُیسمُّون والذین لھم، زائر وال لھم أنیس وال لھم عائل ال ینالذ



 كما وجلَّ  عزَّ  ہلل اللیل في بھ یقومون الذي تھجدھم كان وھذا بھم، والعنایة برعایتھم فیقومون
 .وسلَّم علیھ هللا صلى الحبیب علمھم

 لیدخل القیم ھذه إلى یحتاج اآلن، إلیھا حاجةال أمَّس في كلھ العالم التي ھي اإلسالمیة القیم ھذه
 یجدونھا والتي إلیھا یفتقدون التي والمودة والعطف والرحمة الشفقة ویعلم الدین حظیرة في

اِحُمونَ » :وسلَّم علیھ هللا صلى قال المسلمین، بین واسعة بسعةٍ  ْحَمُن، َیْرَحُمُھمُ  الرَّ  اْرَحُموا الرَّ
َماِء، فِي َمنْ  ُكمْ َیْرَحمْ  األَْرِض  فِي َمنْ    (عمرو بن هللا عبد عن داود وأبو الترمذى رواه) ( السَّ

  :وسلَّم علیھ هللا صلى وقال

 عبد بن جابر عن والبیھقى احمد رواه) (یؤلف وال یألف ال فیمن خیر وال مألوف إلٌفٌ  المؤمن)
 الذنب من والتائب رحمنال حبیب التائب) :وسلَّم علیھ هللا صلى وقال  (مسعود بن هللا وعبد هللا

  .(لھ ذنب ال كمن

 .باإلجابة موقنون وأنتم هللا أدعوا

 

***        ****           ***          ***           ***   

 :الثانیة الخطبة

 صلى محمد وسیدنا كتاباً  والقرآن دیناً  اإلسالم لنا وَرِضيَ  أكرمنا الذي العالمین، ربِّ  ہلل الحمد  
ا سلَّمو علیھ هللا  .ورسوال نبّیً

 أعلن الذي الكریم، الرؤف الجواد الرحیم، الرحمن لھ، شریك ال وحده هللا إال إلھ ال أن وأشھد 
 ُیِحبُّ  هللا إِنَّ ) :شأنھم في فقال - والمذنبین الُعصاة حتى - بالمؤمنین وحنانتھ شفقتھ عن

اِبینَ  وَّ ِرینَ  َوُیِحبُّ  التَّ  .(البقرة222) (اْلُمَتَطھِّ

 فرط من الذي العالمین، لجمیع الُعظمى الرحمة ورسولُھ، هللا عبدُ  محمداً  سیدنا أن وأشھد 
 (َحَسَراتٍ  َعَلْیِھمْ  َنْفُسكَ  َتْذَھبْ  َفال) :ربھ لھ قال حتى أجمعین، للخلق الھدایة یود كان رحمتھ

 .(فاطر8)

 ُتشفي ونظراتھ طیب، یبأط من أطیب كالمھ كان الذي الحبیب، ھذا على وبارك وسلِّم صلِّ  اللھم
 إلى ترفعھ ساللم كلھا تبعھ لمن وسكناتھ حركاتھ وكانت طبیب، بغیر داءٍ  أيِّ  من إنسانٍ  أي

 .وجلَّ  عزَّ  القریب حضرة من القرب حضرة

 :المؤمنین جماعة األحبة أیھا



 التخلق في المباركین، الصحابة ھدي على مشوا - قلیل ولو - المسلمین من نفراً  أن لو 
لھا القرآن، بھا جاء التي الدینیة والقیم اإللھیة خالقباأل  في الناس لدخل العدنان، النبيُّ  وأصَّ
 .أفواجاً  وجلَّ  عزَّ  هللا دین

 نفسیة ضوائق ومن روحاني، جفاف من یعانون وغیرھم وأمریكا أوروبا أن الیقین علم اعلموا
 وبسنة القرآن بأنوار وجلَّ  عزَّ  هللا ُیكرمھ منل إال للعالج سبیالً  یجدون وال لھا، حدَّ  وال لھا عدَّ  ال

 .وسلَّم علیھ هللا صلى العدنان النبي

 اإلسالم صورة یشوھون الذین الشیاطین بعض یفعل كما اإلسالم في أوروبا أھل یدخل ھل
 یدخلون أم ،!!اإلسالم؟ في ُیدخلھم الذي ھو ھذا ھل ،!!والمتفجرات؟ واألسلحة بالحروب
  وحین؟ وقتٍ  كل في المؤمنین من یرونھا التي الطیبة بالمعاملة

ق رأت لما - سبیل على - ألمانیا  والكراھیة، األحقاد وزیادة األنانیة، وانتشار المجتمع، تفسُّ
ز وإذاعیة تلیفزیونیة برامج لعمل ووصلوا فیھم الحكماء إجتمع  اإلجتماعیة العالقات على ُتركِّ

  .اآلخرین ألمانیا أھل بین المشاكل ھذه لحل وحیدال السبیل فھي المسلمین، بین الموجودة

 ولدتُ  :فقالت إسالمھا؟ سرِّ  عن فسألوھا اإلسالم، انجلترا في إمرأة أعلنت الماضي بالشھر وإذا
 فكانت الصغیر، ویكبر شفاؤك یتم حتى مترك من لكِ  ما :لي فقالت مسلمة، جارةٌ  لي وكانت
 لم :لھا فقلت رفضت، شیئاً  علیھا عرضتُ  وعندما ،شیئاً  مني تطلب وال تخدمني وكانت ُتعینني
ت .اإلسالم ِدینُ  أمرنا ھكذا :قالت ذلك؟ معي تفعلي  والتي - المسلمین بین التي بالعظمة أحسَّ
 من یتحللون اآلن شبابنا ولكن أجدادنا، علیھا وكان آباؤنا، علیھا وكان اآلن، نحن منھا نتحلل

 .اإلیمان وحیاة الماإلس روح أساس ھي التي العالقات ھذه

 إبنھا وأخذت باریس، في الكبیر اإلسالمي المسجد في العید إحتفال في ذھبت فرنسا في وإمرأة
 أن تریدین ولِمَ  :قالوا ال، :قالت مسلمة؟ أنتِ  ھل :فسألوھا اإلسالم، ُیدخلوه أن منھم وطلبت
ني كبرت إذا حتى :قالت اإلسالم؟ في تدخلیھ  وال وأمھاتھم، آباءھم مسلمینال أبناء یبرُّ  كما یبرُّ
 وال شفقة وال مودات وال عالقات ال ألنھم - وأمھاتھم بآبائھم الفرنسیین أبناء یفعل كما یفعلون

 العالقات ھذه إلى الرجوع إلى الحاجة أمس في فنحن اإلسالم، في إال ذلك یجدون وال - حنان
 .المسلمین إخواننا بین اإلنسانیة

 المسلم، بھا الُمطالَبُ  المسائل أمھات من وسلَّم علیھ هللا صلى ورسولھ لَّ وج عزَّ  هللا جعل ولذلك
 یعرفھ لم أو عرفھ لقیھ، من كل على السالم ُیلقي أن عاله، في جلَّ  هللا علیھا سیحاسبھ والتي

  :وسلَّم علیھ هللا صلى قال المسلمین، من



 كتاب ومسلم البخارى رواه   (تعرف لم من وعلى عرفت من على السالم وَتقرأ الطعام، تطعم)
 (االیمان

 إذا ولده في یخلفھ وأن غاب، إذا عنھ یسأل وأن احتاج، إذا یعینھ وأن مرض، إذا یعوده وأن
 الشدائد في بجواره یكون وأن األفراح، في لیعینھ معھ یقف وأن مات، إذا یشیِّعھ وأن سافر،

 .عاً جمی یشتركون واحدٍ  كرجلٍ  المسلمون یكون حتى والملمات،

 حضرة لنا رواه الذي القدسي حدیثھ في وجلَّ  عزَّ  فیقول !!ذلك یفعل ال من یعاتب هللا أن حتى
 قال تعدني فلم مرضت آدم ابن یا القیامة یوم یقول وجل عز هللا إن) :وسلَّم علیھ هللا صلى النبي

 علمت أما تعده فلم مرض فالنا عبدي أن علمت أما قال العالمین رب وأنت أعودك كیف رب یا
 رب وأنت أطعمك كیف رب یا قال تطعمني فلم استطعمتك آدم ابن یا عنده لوجدتني عدتھ لو أنك

 لوجدت أطعمتھ لو أنك علمت أما تطعمھ فلم فالن عبدي استطعمك أنھ علمت أما قال العالمین
 قال العالمین رب وأنت أسقیك كیف رب یا قال تسقني فلم استسقیتك آدم ابن یا عندي ذلك

  (مسلم رواه) (عندي ذلك لوجدت سقیتھ لو أنك علمت أما تسقھ فلم فالن عبدي استسقاك

 األرحام؟ وذوي األھل غیر نزوره أن ینبغي الذي من

 (الضعفاء في الكامل" في عدي ابن رواه) (مریضا عد میال امش) :وسلَّم علیھ هللا صلى قال 
 وعن یمینك وعن خلفك من إلى بیتك أمام من المسافة یعني ـ ربعاً  إال كیلومتراً  اثنان والمیل

 نحو علیك ما أدیت قد لتكون وجلَّ  عزَّ  ہلل تزوره أن علیك ینبغي ھؤالء بین مریٍض  فأي شمالك،
 .المسلمین إخوانك

 المسلمون لیتعارف إال - والجماعات الجمعة صالة وھي - الصالة ھذه وجلَّ  عزَّ  هللا جعل وما
 عند ونسأل فالن؟ أین :عنھ نسأل أن ینبغي الجماعة صالة عن أحدنا غاب فإذا ویأتلفون،

 .برٍّ  كل في ویتعاونون أمر، كل في یتشاركون المسلمون ألن عندك؟ وماذا بك؟ ماذا :زیارتھ

 ..... .اآلن إلیھا الحاجة أمس في كلھ العالم الذي - إخواني یا - ھي اإللھیة اإلسالمیة القیم ھذه
  الدعاء ثم

  

************************************ 
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