
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

 إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال

ِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ }،  ورسوله
ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُكُم  }  {َيا َأهيه ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة   َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِ }  {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم  َيا َأهيه

َفْوزًا َعظِيامً  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  ُيطِِع اهللََّ  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، ،  {َوَيْغِفْر 

بدعة  وكل  بدعة،  وكل حمدثة  اْلمور حمدثاهتا،  وسلم، ورش  وآله  عليه  اهلل  اهلدي هدي حممٍد صىل  وخري 

 كل ضاللٍة يف النار عباد اهلل:     ضاللة، و

يرى ان وحدة  الكلمة واجتامع الصف عامل اسايس يف   اذا تأمل كل واحد منا فيام حوله من حال االمم،

 قوة االمم وعدم تسلط االخرين عليها وبسط نفوذهم يف اراضيها  

موج كل   يف  اهلل  خلق  ما  كل  يف  رباين  قانون  هذا  بل  االنسان  عامل  يف  ذلك  وخملوقاته                                                                                   وليس  وداته 

     انظر حلبيبات الرمل اذا كانت متفرقة ال قيمة هلا ولكن عندما جتتمع تتكون منها الكثبان والتالل العالية                           

اجتمعت   اذا  املطر  حبيبات  يشء                                                                              وكذلك  امامه  يقف  ال  جارفا  سيال  شكلت  البعض  بعضها           مع 

وكذلك اخليوط لو اخذت خيطا واحدا لسهل قطعه ولكن لو جدلت اخليطان والتف بعضها عىل بعض  

     اصبحت حباال جتر وتسحب اثقل االوزان      

 فاالحتاد قوة واالحتاد شدة واالحتاد باس عىل اعداء اهلل املحاربني هلذا الدين...     

َأْمَرُهمْ  َفَتَقطَُّعوا  ُقوِن،  َفاتَّ ُكْم  َربه َوَأَنا  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ ُتُكْم  ُأمَّ َهِذِه  ))َوإِنَّ  لنا سبحانه وتعاىل  ُكله   يقول  ُزُبًرا  َبْينَُهْم 

َلَدهْيِ  باَِم  َفِرُحوَن، ِحْزٍب  َحتَّى ِحنٍي((  ْم  َغْمَرهِتِْم  يِف  أمة واحدة رهبا واحد وكتاهبا ،  َفَذْرُهْم  امتكم  وإن هذه 

 واحد ونبيها واحد وتارخيها واحد وقيمها وترشيعاهتا واحدة فلامذا خيتلفون  

 



 

 

    

فان    _ليس كلمة تقال وال عبارة ترتدد وانام االيامن قول يصدقه العملالن االيامن  _فان كنتم امنتم باهلل حقا  

 .كنتم امنتم فاتقوا اهلل يف هذه االمة وحافظوا عىل وحدهتا

هذه االمة وال سيام يف كثري من دعاهتا وواهلل اخلطر عىل االسالم  بأفرادولكن علم اهلل ان االهواء ستتحكم   

بقدر ما ادعي   ليس من اعدائه  ائه ففرقوا االمة وشتتوا شملها هلوى يف نفوسهم فاصبح كل حزب هو من 

 وكل مجاعة هبذه االمة بام لدهيم من قناعات وافراد فرحون وحمتكرون للحق                    

الذين غريوا وبدلوا اوامر اهلل بالوحدة والتكاتف فذرهم يف غمرهتم   ْلولئكفكان التهديد من اهلل والوعيد  

ذره حني   يغمر حني  الذي  املاء  الغمرة  ومعنى  غمرهتم  يف  فذرهم  عقاهبم،  أتوىل  ،أنا  يل  دعهم  اي  يل  م 

التنفس وال يبق حيا اال بمقدار ما يف راته من هواء،  َذْرهم يف غبائهم    االنسان فال يستطيع  فيصبح املعنى 

اء، ورسعان ما  وتفرقهم فلن يطول هبم الوقت فتتكالب عليهم االمم وتقيض عليهم؛ ْلهنم كمن غمره امل

وهذا العقاب يف الدنيا بسبب التنازع فتذهب القوة ونفشل بكل يش  واما يف   تنكتم أنفاسه ويفارق احلياة،

ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َوُأولَ  ِذيَن َتَفرَّ  ئَِك هَلُْم َعَذاب  االخرة فيقول لنا ربنا ))َواَل َتُكوُنوا َكالَّ

االخرة((  َعظِيم   يف  واما  القوة  بذهاب  الدنيا  ُوُجوه  ))يف  َتْبَيضه  اهلل  ((  َيْوَم  لكتاب  املتبعني  وجوه 

ُوُجوه  ))واوامره االمة  ْلهوائهم املتبعني  ((  َوَتْسَوده  منعكسة عىل  النتائج  كانت  اْسَودَّْت  ))  مهام  ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ

إِياَمنِ  َبْعَد  َأَكَفْرُتْم  والتطبيق((  ُكمْ ُوُجوُهُهْم  االيامن  عن  وتعاليتم  خالفتم  ُكنُْتْم  ))  اي  باَِم  اْلَعَذاَب  َفُذوُقوا 

ُوُجوُهُهمْ  ْت  اْبَيضَّ ِذيَن  الَّ ا  َوَأمَّ الدين وظهوره وعلو ترشيعاته ((  َتْكُفُروَن  ُهْم  ))  الذين مههم  اهللَِّ  َرْْحَِة  َفِفي 

  القلب مصداق ما قاله ذلك الشاعر اهيا االخوة مما حيز يف   ختاما(( فِيَها َخالُِدونَ 

 سالم ادعى لوحدة ...وال مثل اهليه اشد تفرقا  إلومل ار كا       

 اقول هذا القول واستغفر اهلل .... 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

   


