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فطوبى للغرباء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فطوبى للغرباء - 01الحلقة :  – 3موضوعات متنوعة  - 4حیاة المسلم 

2021 -02-25  

  مقدمة :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، األمین ، اللھم ال 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ذیع:الم

، في مجلس علٍم وإیماٍن جدید مع فضیلة العّالمة  fmمن جدید على الھواء ، عبر أثیر إذاعتكم حیاة  

  المربي األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، حیاكم هللا أستاذنا وشیخنا .

  الدكتور محمد راتب :

  بارك هللا بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع:

  متعنا هللا بعلمكم ، وأمّد في عمركم شیخنا الكریم .أكرمكم هللا ، و 

أھالً ومرحباً بكم ، عنوان حلقتنا ونقاشنا : "فطوبى للغرباء" ، وھو اقتباٌس من قول النبي الكریم صلى 

  هللا علیھ وسلم : 

غریباً ،  ((عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال : إِنَّ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال : بََدأَ اِإلسالمُ 

  وَسیَعُوُد غریباً كما بَدأَ ، فطُوبَى للغرباِء ))

  [ أخرجھ مسلم]

  نسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یجعلنا من أولئك الذین یحیون الدین دائماً وأبداً .

  شیخنا الفاضل ، نبدأ مع فضیلتكم بتوضیح المصطلح ، ماذا تعني كلمة الغرباء ؟ 

  شرف بالتكلیف :اإلنسان ھو المخلوق األول الم

  الدكتور محمد راتب :
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  لھ روایة ثانیة : 

(( عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذات یوم ونحن عنده : ' 

طوبى للغرباء ' . فقیل : من الغرباء یا رسول هللا ؟ قال : ' أناس صالحون في أناس سوء كثیر من 

  عھم ))یعصیھم أكثر من یطی

  [أخرجھ أحمد والطبراني]

  ھؤالء غرباء ، الحقیقة ؛ اإلنسان ُخلق لمعرفة هللا ، هللا عز وجل أعطاه أمانة التكلیف .  

ْنَساُن  ا َوَحَملََھا﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَ  اْإلِ

  )﴾72إِنَّھُ َكاَن َظلُوماً َجُھوالً (

  [ سورة األحزاب]

  وقبل أن أتابع ؛ السماوات واألرض مصطلح قرآني یعني الكون ، والكون ما سوى هللا :  

ْنَسانُ أَْشفَْقَن مِ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا وَ    ﴾ْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

  فلما قبِل اإلنسان حمل األمانة كان عند هللا المخلوق األول رتبةً :  

  ﴾ْنَسانُ ا َوَحَملََھا اإلِْ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَ 

  فلما كان المخلوق األول شرفھ هللا بالتكلیف ، كلفھ بنفسھ كأمانة عنده ، بتزكیتھا ، والدلیل :  

  ) ﴾ 9﴿ قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَھا ( 

  [ سورة الشمس]

  عرفھا با� ، عرفھا بمنھجھ ، حملھا على طاعتھ ، جعلھا تتقرب إلیھ ، وتخدم عباده .  

  )﴾ 10﴿ َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا ( 

  [ سورة الشمس]

  أفرغھا من ھذه المھمة المقدسة ، جعلھا كائناً یأكل ویشرب .  

  ) ﴾44﴿ أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرھُْم یَْسَمعُوَن أَْو یَْعِقلُوَن إِْن ھُْم إِالَّ َكاْألَْنعَاِم بَْل ھُْم أََضلُّ َسبِیالً (

  [ سورة الفرقان]

  شيء ال یصدق . 

  خمسة أوصاف للقرآن الكریم لمن شرد عن هللا :

  خمسة أوصاف للقرآن الكریم لمن شرد عن هللا ولم یحمل األمانة ، قال :  

  ) ﴾21﴿ أَْمَواٌت َغْیُر أَْحیَاٍء َوَما یَْشعُُروَن أَیَّاَن یُْبعَثُوَن (

  [ سورة النحل]
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  عند هللا میت ، قال :  مثالي ، 8ـ  12نبضھ ثمانین مثالي ، ضغطھ  

وَن ُكلَّ َصْیَحٍة َعلَْیِھْم ﴿ َوإِذَا َرأَْیتَُھْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمُھْم َوإِْن یَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِھْم َكأَنَُّھْم ُخشٌُب ُمَسنََّدةٌ یَْحَسبُ 

ُ أَنَّى یُْؤفَكُوَن (   ) ﴾4ُھُم اْلعَُدوُّ فَاْحذَْرھُْم قَاتَلَُھُم �َّ

  سورة المنافقون][ 

  قال :  

  ﴿ إِْن ھُْم إِالَّ َكاْألَْنعَاِم ﴾

  قال :   

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَھا َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاراً بِئَْس َمثَُل اْلقَ  ْوِم الَِّذیَن َكذَّبُوا بِآَیَاِت ﴿ َمثَُل الَِّذیَن ُحّمِ

ُ َال یَْھدِ  ِ َو�َّ   ) ﴾5ي اْلقَْوَم الظَّاِلِمیَن (�َّ

  [ سورة الجمعة]

  خیار اإلنسان مع الھدى خیار وجودي :

خیاري مع الھدى ال خیار تحسیني ، خیار وجودي ، إن لم أعرف سّر وجودي ، وغایة وجودي ،  

  ومستقبل وجودي ، والبرزخ ، والموت ، واآلخرة ، والجنة ، والنار ، لست من بني البشر .

ة كان عندنا دكتور بالجامعة ، من كبار علماء النفس ، من كبار العلماء ، مرة قال كلمة ، أقیم أذكر مر 

لھ حفل وداع كبیر جداً في الجامعة ، قال : كل إنسان ال یشعر بحاجة إلى أن یُِحب ، أو إلى أن یَُحب ، 

  لیس من بني البشر .

  الحّب أساس العالقة بین العبد وربھ :

لذلك هللا عز وجل خلقنا ، حیاتنا بیده ، الموت بیده ، الصحة بیده ، المرض بیده ، الغنى بیده ، الفقر  

  بیده ، لكن مع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراھاً ، قال : 

ْشُد ِمَن اْلغَّيِ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤمِ  یِن قَْد تَبَیََّن الرُّ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة ﴿ َال إِْكَراهَ فِي الّدِ ْن بِا�َّ

ُ َسِمیٌع َعِلیٌم (   ) ﴾256اْلُوثْقَى َال اْنِفَصاَم لََھا َو�َّ

  [ سورة البقرة]

  بل أراد ن یكون الحب أساس العالقة بیننا وبینھ ، قال :  

ُ بِقَْوٍم یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َمْن یَْرتَدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدینِِھ فَ  َسْوَف یَأْتِي �َّ

ِ یُْؤتِ  ِ َوَال یََخافُوَن لَْوَمةَ َالئٍِم ذَِلَك فَْضُل �َّ ٍة َعلَى اْلَكافِِریَن یَُجاِھُدوَن فِي َسبِیِل �َّ ُ أَِعزَّ یِھ َمْن یََشاُء َو�َّ

  ) ﴾54( َواِسٌع َعِلیمٌ 

  [ سورة المائدة]
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لذلك قال العلماء : الحب في هللا عین التوحید ، أن تحب هللا ، أن تحب األنبیاء جمیعاً ، أن تحب الرسل  

، تحب المؤمنین ، أن تحب المسلمین جمیعاً ، وعلى رأسھم النبي الكریم ، أن تحب العلماء الربانیین ، أن

  أن تحب بالدھم ، أن تحب وضعھم .

  ذیع:الم

  ھذا شیخنا جزء من عقیدة الوالء والبراء عند المؤمن ؟  

  الدكتور محمد راتب :

نعم ، الحقیقة ھي العقیدة السادسة ، الفریضة السادسة ، أن توالي المؤمنین ولو كانوا فقراء وضعفاء ،  

والء والبراء ، وأن تتبرأ من الكفار والمشركین ولو كانوا أقویاء وأغنیاء ، ھذه الفریضة السادسة ، ال

فلذلك اإلنسان عندما قبِل حمل األمانة ، كان عند هللا المخلوق األول رتبةً ، والمفضل تكرماً ، والمكلف 

  مسؤولیةً . 

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن (    )﴾ 56﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  [ سورة الذاریات]

  تعاملیة تكون ھباء منثوراً :العبادات الشعائریة إن لم تتوافق مع العبادات ال

الشعائریة ، أي صالة ، صوم ،  علة وجودنا العبادة ، ھناك فھٌم محدود یتوھم أن العبادة ھي العبادة 

، زكاة ، أنت تذھب إلى المسجد لماذا ؟ لشیئین ؛ كي تتلقى تعلیمات الصانع ، من خطبة جمعة ، من حج

نفسھا كي تصلي ، كي تقبض األجر ، أما الدین فأین ھو ؟ درس علم ، وتأتیھ مرة ثانیة ، أو في المرة 

ببیتك ، بعملك ، باختیار زوجتك ، بتربیة أوالدك ، بحشمة بناتك ، باختیار عمل شریف ، والتعامل معھ 

  بشكل شریف ، لذلك الدین الشعائري یوجد جواب دقیق جداً ولعل فیھ قسوة . 

  المذیع:

  الشعائري ؟  نوضح فقط المقصود بالمصطلح الدیني 

  الدكتور محمد راتب :

  أي العبادات الشعائریة ؛ صالة ، صوم ، حج ، زكاة ، شھادة .  

  المذیع:

  ھذه عبادات ، الصالة شعائریة . 

  الدكتور محمد راتب :

  واحدة ، واحدة ؛  
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یجعلھا هللا ھباء منثوراً، قیل: یا رسول هللا جلھم (( یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة، 

لنا؟ قال: إنھم یصلون كما تصلون، ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم إذا خلوا بمحارم هللا 

  انتھكوھا))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]

  اة . انتھت الصالة ، من أنفق المال ، وھذا المال ما ارتقى بھ إلى هللا ، ما انتفع من ھذه الزك 

  المذیع:

  یجب أن تكون خالصة � تعالى .  

  الدكتور محمد راتب :

من صام رمضان ولم یتب إلى هللا توبة نصوحة ، ما انتفع من ھذا الشھر ، حتى الشھادة یجب أن  

تحجبھ عن محارم هللا ، فإن لم تكن كذلك ال جدوى منھا ، العبادات الشعائریة الخمسة من دون استقامة ، 

  عبادات تعاملیة ، عندنا عبادة شعائریة ؛ صالة ، صوم ، حج ، زكاة ، شھادة ، خمس .من دون 

  المذیع:

  بینك وبین هللا .  

  الدكتور محمد راتب :

  أما العبادة التعاملیة فتبدأ من فراش الزوجیة وتنتھي بالعالقات الدولیة .  

  المذیع:

  العبادة التعاملیة ، تعاملي مع الناس ، دكتور .  

  دكتور محمد راتب :ال

كسب مالك ، إنفاق مالك ، اختیار زوجتك ، تربیة أوالدك ، خروج بناتك ، حرفتك صالحة ؟ تجوز أم  

ال تجوز ؟ التعامل یجوز أم ال یجوز ؟ یبدأ بعبارة دقیقة جامعة مانعة ، من فراش الزوجیة ، وینتھي 

  بالعالقات الدولیة ، ھذا الدین ، منھج تفصیلي . 

  المذیع:

ذكرتم عبارة حساسة شیخنا ، أن العبادات الشعائریة كالصالة ، والصیام ، والزكاة إن لم تتوافق مع  

  العبادات التعاملیة ، قد تكون ھباء منثوراً .

  الدكتور محمد راتب :

  ال نقطف ثمارھا . 

  المذیع:

  وھل العكس صحیح شیخنا ؟  
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  ِحّل من وعوده :من أخّل بما ُكلف بھ من عبادة فا� جّل جاللھ في 

  الدكتور محمد راتب :

عفواً ، إذا شخص معھ مرض جلدي خطیر ، ونصحوه بأشعة الشمس فقط ، إذا جلس بغرفة قمیئة ،  

ورطبة ، ومظلمة ، وقال : یا لھا من شمٍس ساطعة ! بفصاحة ، وبیان ، إنھا الشمس الشافیة ، ھذا كالم 

  ال یقدم وال یؤخر ما لم نطبق منھج هللا . 

ِ صلى هللا علیھ وسلم قال : ' خیُر الصحابِة : أربعةٌ ( ( عن ابن عباس رضي هللا عنھما : أَنَّ رسوَل �َّ

  وخیُر السرایا : أربعُمائٍة ، وخیُر الجیوِش : أربعةُ آالٍف ، ولن یُْغلََب اثنا َعَشَر ألفا ِمْن قِلٍَّة ))

  [أخرجھ التَّرِمِذي ، وأبو داود]

  ، ولیست الكلمة ھي العلیا ، عندنا مشكلة كبیرة جداً ، اآلیة :  فإذا كنا ملیارین 

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف ا ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ لَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي ارْ  لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي َال یُْشِركُوَن بِي َشْیئاً َوَمْن َولَیَُمّكِ تََضى لَُھْم َولَیُبَّدِ

  ) ﴾55َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُوَن (

  [ سورة النور]

ریح ، لسنا مستخلفین ، وال أفضل ألف مرة من الوھم الموعد إلھي ، ھذه حقیقة مرة ، وأراھا أنا  

  ، وال ممكنین ، آخر كلمة باآلیة كلھا الطویلة ، ھي بنصف صفحة ، الكلمة : آمنین

  ﴿ یَْعبُُدونَنِي ﴾

  فإذا أخّل الناس جمیعاً بما كُلفوا بھ من عبادة فا� جّل جاللھ في ِحّل من وعوده الثالث . 

بین حقین ال تكون ، مستحیل وملیار مستحیل ، الحق ال یتعدد أي بین نقطتین یمر لذلك قالوا : الحرب  

  مستقیم واحد .

  المذیع:

  أي ھذا الوعد اإللھي مشروط بأن تتحقق العبادة .  

  الدكتور محمد راتب :

  زوال الكون أھون على هللا . 

  المذیع:

  یعبدوه .  سیدنا ؛ افرض أنا تعبدت هللا ، لكن من حولي في المجتمع لم 

  اإلسالم فردي وجماعي :

  الدكتور محمد راتب :
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  لك معاملة خاصة .  

ْینَاهُ ِمَن اْلغَّمِ َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِیَن (   ) ﴾88﴿ فَاْستََجْبنَا لَھُ َونَجَّ

  [ سورة األنبیاء]

  المذیع:

  ھنا أَُمكن بشكل فردي ، لكن األمة اإلسالمیة كأمة ال تَُمكن .  

  الدكتور محمد راتب :

  عندنا إسالم فردي ، وإسالم جماعي ، الفردي :  

ُ َشاِكراً َعِلیماً ( ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن �َّ   ) ﴾147﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  [ سورة النساء]

صلحتك أنت صلیت خمس صلوات ، اخترت زوجة صالحة ، ربیت أوالدك ، حجبت بناتك، م 

، لیست في بیع الخمور ، وأثناء التعامل لم یكن ھناك ربا ، لم یكن ھناك تقسیط ربوي ، لم یكن مشروعة

  ھناك غش ، لم یكن ھناك زیادة ، إلى آخره .

فأنت عندما عرفت هللا ، وعبدتھ ، وطبقت منھجھ ، وأكرمت عباده ، واخترت عمالً مشروعاً ، وزوجة  

ً ، والشاشة مضبوطة ، والسھرات مضبوطة ، واللقاءات مضبوطة ، صالحة ، وكان بیتك إسالم یا

  والنزھات مضبوطة ، واالحتفاالت مضبوطة ، كل شيء مضبوط ، أنشأ هللا لك حقاً علیھ ، قال لك : 

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ھذا إسالم فردي ، أما كأمة :  

بَُھْم َوھُْم یَْستَْغِفُروَن (﴿ َوَما كَ  ُ ُمعَذِّ بَُھْم َوأَْنَت فِیِھْم َوَما َكاَن �َّ ُ ِلیُعَذِّ   ) ﴾33اَن �َّ

  [ سورة األنفال]

  یا محمد ما دامت سنتك قائمةً في حیاتھم فھم في مأمٍن من عذاب هللا . 

  المذیع:

   ، وأراحھ بشكل فردي. إذاً شیخنا ، من طبق اإلسالم والعبادة بشكل فردي مكنھ هللا 

  الدكتور محمد راتب :

  لو كان ھناك ملیارا مسلم اآلن ، وواحد طبق مئة بالمئة یتمتع بكل نتائج الدین الفردیة . 

  المذیع:

  أما األمة كأمة حتى تمكن ؟  

  الدكتور محمد راتب :

  إن طبقت منھج هللا بشكل جماعي ال یمكن إال أن تنتصر . 
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  المذیع:

  عدم تمكین األمة الیوم دكتور ؟ وھذا سبب  

  الدكتور محمد راتب :

  لذلك الحرب بین حقین ال تكون ، وبین حق وباطل ال تطول ، وبین باطلین ال تنتھي . 

  المذیع:

جمیل ! إذاً ھذا سبب عدم تمكین األمة الیوم دكتور ، أقول : إننا أمة التوحید لكننا لسنا ممكنین ، ولسنا  

  مستخلفین .

  طاعةٌ طوعیة ولیست قسریة : العبادة

  الدكتور محمد راتب :

سیدي أنا سأقول كلمة أؤمن بھا بكل خلیة بجسمي ، وكل قطرة بدمي : زوال الكون أھون على هللا من  

  أال یحقق وعوده للمؤمنین 

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِ  ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ ي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي  نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَّدِ   ﴾َولَیَُمّكِ

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

اعةٌ طوعیة ، لیست قسریة ، ممزوجةٌ بمحبٍة قلبیة ، أساسھا معرفةٌ یقینیة تفضي إلى سعادة والعبادة ط 

  أبدیة . 

  المذیع:

  شیخنا الكریم ، قبل الفاصل أشرتم إلى مصطلحات مھمة ، بأن وعود هللا سبحانھ وتعالى تحقق . 

  وعود هللا تحققھا حتمي :

  الدكتور محمد راتب :

  تحققھا حتمي . 

  المذیع:

  واإلنسان الذي یقیم الدین بشكل فردي في حیاتھ یقطف ثماره الفردیة ، أما األمة كأمة حتى تَُمكن . 

  الدكتور محمد راتب :

سكینة ، سعادة ، توفیق ، زواج ناجح ، أوالد أبرار ، بیتھ فیھ سعادة ، فیھ إقبال على هللا ، فیھ توفیق  

  بعملھ ، لھ مكانة اجتماعیة . 
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ْنَساَن لََظلُوٌم َكفَّ  ِ َال تُْحُصوَھا إِنَّ اْإلِ   ) ﴾34اٌر (﴿ َوآَتَاكُْم ِمْن كُّلِ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ �َّ

  [سورة إبراھیم]

  ما قال : نِعَم هللا ، قال :  

  ﴿ نِْعَمةَ ﴾

  نعمة الھدى فقط  

  ﴿ َال تُْحُصوَھا ﴾

  نعمة واحدة  

ِ َال تُْحُصوَھا ﴾   ﴿ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ �َّ

  المذیع:

ھذه جزٌء من الثمار الفردیة التي یأخذھا اإلنسان الذي طبق الدین بشكل فردي ، أما األمة كأمة حتى  

  یَُمكن لھا ، ویكون لھا وزن . 

  الدكتور محمد راتب :

  یجب أن تقیم أمر هللا .  

  المذیع:

ً شیخنا بأن العبادات الشعائریة كالصالة ،  بشكل جماعي ، وھذا  لألسف متعطل الیوم ، وأشرتم أیضا

والصیام وحدھا دون العبادات التعاملیة ال تكفي ، وأنا سؤالي لفضیلتكم شیخنا ، العكس صحیح ؟ ھل 

  أیضاً العبادات التعاملیة دون الشعائریة من صدق كالمھ ، ووعوده ، وأخالقھ ، لكنھ ال یصلي ؟

  قة الوثیقة بین العبادات التعاملیة والشعائریة :العال

  الدكتور محمد راتب :

سیدي ؛ كالھما شرط ، كل واحٍد منھما شرطٌ الزٌم غیر كاٍف ، كیف ؟ للتقریب من حیاتنا الیومیة :  

  أسطوانة الغاز البد منھا ، ورأس الغاز البد منھ ، كالھما شرطٌ الزٌم غیر كاٍف. 

  المذیع:

  دھما دون اآلخر . ال ینفع أح 

  الدكتور محمد راتب :

  األسطوانة بال رأس ال قیمة لھا ، والرأس بال أسطوانة ال قیمة لھ .  

  المذیع:

  هللا یفتح علیك سیدنا .  
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  الدكتور محمد راتب :

كالھما شرٌط الزٌم غیر كاٍف ، لكن االستقامة دائماً باآلخرة تنفع ، شخص شرد عن هللا ، الغرب قوي  

، إذا لجأ إنسان للسوید یتمتع بحقوق كثیرة ، الذي ولد بالسوید یتمتع بحقوق كثیرة جداً ، إن هللا جداً 

والدنیا تصلح بالكفر  -ھذا كالم ابن تیمیة -ینصر األمة الكافرة العادلة على األمة المسلمة الظالمة 

ر ، لو فرضنا أن حاكماً عمل والعدل وال تصلح باإلیمان والظلم ، ھذا موضوع ثان ، الدنیا لھا نظام آخ

  تأمیناً صحیاً لكل الشعب ، عمل تكافؤ فرص ، عمل أشیاء إیجابیة كثیرة ، هللا یقویھ .

  المذیع:

  سبحان هللا ! ھذه مقومات النجاح في الدنیا .  

  الدكتور محمد راتب :

ط ثان ، أول ثالثة أما اآلخرة ، فما ھي اآلخرة ؟ كالمي دقیق ، واحد من الحائط ھنا ، وأصفار لحائ 

أصفار ألف ، الثانیة ملیون ، الثالثة ألف ملیون ، واحد باألرض ، وأصفار للشمس ، مئة وستة 

وخمسون ملیون كیلو متر ، وكل میلي صفر ، ھذا الرقم إذا نسب إلى الالنھایة فھو صفر ، نحن 

  مخلوقون إلى الالنھایة . 

ْدُت ِمْن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َمْجلسا وصَف (( عن سھل بن سعد رضي هللا عنھ : قال : َشھِ 

فیھ الجنة ، حتى انتھى ، ثم قال في آخر حدیثھ : فیھا ما ال عین رأْت ، وال أذن َسِمعْت ، وال خطر 

  على قلب بشر ))

  [أخرجھ البخاري]

  المذیع:

  إذاً شیخنا ، من ھذا الكالم في الحدیث  

  باً كما بدأ فطوبى للغرباء ))(( بدأ اإلسالم غریباً وسیعود غری

  الغریب الذي یحیي الدین بشكل فردي ، الثمار لھ ولمن أحیا الدین كلھ .  

  الدكتور محمد راتب :

  یقطف كل ثماره الفردیة فقط ، ولیست الجماعیة .  

  المذیع:

یھ وسلم حینما جاء السؤال لفضیلتكم شیخنا : بدأ اإلسالم غریباً ، الفكرة منطقیة ، ألن النبي صلى هللا عل 

  باإلسالم كان یخالف ما كان متبعاً من عبادة األوثان واألصنام ، لماذا سیعود اإلسالم غریباً ؟ 
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  عودة اإلسالم غریباً لتعلق الناس بالغرب :

  الدكتور محمد راتب :

تعلقوا بقیمة  ألن الناس تعلقوا بالغرب ، تعلقوا بحضارتھ ، تعلقوا بالرفاه ، تعلقوا بالتفلت من الدین ، 

اإلنسان ، وقیمتھ بمالھ فقط ، بما یملك ، حجمھ بسلطتھ ، بوظیفتھ ، حجمھ بتألقھ ، حجمھ بالبذخ ، أنا 

كنت بأمریكا ، زرتھا ست مرات ، قال لي مرة شخص بالشام بدرس عام : ماذا رأیت في أمریكا ؟ 

تقدم بالسن ، وشیخوخة ، ممكن أن أضغط لھ ست رحالت بكلمتین ؟ یعیشون لحظتھم ، اآلن یوجد 

ومرض عضال ، وورم خبیث ، وموت مفاجئ ، ونقلة من بیت لقبر ، یوجد برزخ ، وآخرة لألبد ، 

لیست داخلة بحساباتھم إطالقاً ، الغرب یعیش لحظتھ ، ھمھ األول الرفاه ، مسبح بالبیت ، تدخل ألمریكا 

ة وداخلیة ، ومسبح ساخن بالشتاء ، ھذا البیت كم شخص فیھ ؟ عد كم سیارة ، وھناك حدیقة خارجی

القصة  –الرفاه الذي یعیشونھ یفوق حّد الخیال ، ومع ذلك كنت مرة بأمریكا عندما كان یحكم كلینتون 

ً ككلینتون ، وثروةً  -قدیمة من عشرین سنة  خالل خبرتي بالذھاب لھذه البالد قلت : لو بلغت منصبا

  بنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس ، قل لھ : ابنك ، یغمى علیھ .كأوناسیس ، وعلماً كأینشتاین ، ولم یكن ا

كنت مرة بأسترالیا ، ودعني رئیس الجالیة ، وھو شخصیة رفیعة جداً ، فھیم وثقافتھ عالیة جداً ، اسمع  

ماذا قال لي ؟ أسترالیا قارة بأكملھا ، فیھا ثمانیة عشر ملیوناً ، فیھا حوالي عشرة أنواع من الفواكھ ال 

عرفھا كلنا ، التربة عمرھا یقدر بمئتي سنة ، أي حجم الفواكھ یفوق حّد الخیال ، عندنا ببالدنا إذا لزمك ن

كیس نایلون من عند البقال وأعطاك إیاه ، تقول لھ : كم ترید ، یقول لك : ال أرید شیئاً ، ھناك الخروف 

مثقف ثقافة عالیة ، قال لي : بلغ  ال یأخذون ثمنھ ، ومع ذلك اسمع ماذا قال لي رئیس الجالیة ، شخص

أن مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا ، أنا وهللا أردت أن أستزید  -األردن من الشام  -أخواننا بالشام 

منھ ، قلت لھ : وهللا ما فھمت علیك ؟ قال لي : االبن بأسترالیا خمسون بالمئة ملحداً ، والخمسون الثانیة 

  لم تصدقني فاسأل ، وهللا ھذا الكالم من عشر سنوات .  منحرف أخالقیاً، شاذ ، وإن

  المذیع:

  ھذه ضریبة الغربة ، دكتور .  

  الدكتور محمد راتب :

  من ذلك الوقت صار عندي ھوس ، انظر إلى إیجابیات حیاتنا . 

ید أن مثالً : مرة شاب بفرنسا ، بباریس من طالبي ، رأى شاباً آخر شارداً ، قال لھ : بماذا تفكر ؟ یر 

یتكلم معھ لتقوى لغتھ ، قال : أتمنى قتل أبي ، كإنسان مسلم ، شرق أوسطي ، ُصعق ، قال لھ : لماذا ؟ 

  قال لھ : أحببت فتاة فأخذھا مني .
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أقول لك : كم أسرة بالشام ، وبعمان ، باعوا بیتھم بعمان ، أو بدمشق ، واشتروا بالغوطة ، أو بالریف ،  

أوالدھم ! أنا أعرف وهللا مئات ، باع بیتھ بأرقى أحیاء دمشق واشترى خمسة بیوت بحرستا ، لیزوجوا 

  وهللا نحن عندنا بطوالت ال نعرفھا ، عندنا بقیة حیاء ، بقیة خجل، بقیة مروءة .

  المذیع:

ى لكن التضییق سیدنا على األشخاص من ناحیة سیاسیة ، من ناحیة اقتصادیة ، بات یدعو األشخاص إل 

  الھجرة الیوم دكتور . 

  الدكتور محمد راتب :

  طبعاً ، اسأل المھاجرین ، عنده ندم یفوق حّد الخیال . 

  المذیع:

  ھنالك ضریبة لكل شيء سیدنا ، یمكن ھنالك ضریبة في دولنا أیضاً .  

  الدكتور محمد راتب :

  . طبعاً ، باھظة جداً سیدي ، واألخطاء أساساً عندنا ، األخطاء من عندنا 

  المذیع:

هللا المستعان ، سیدنا حینما نتحدث ونقول : الغرباء ، ماذا یعني مصطلح الغریب ھل ھو الذي ال یسمح  

  لھ بأن یحیي شعائر دینھ أن ھو اإلنسان الذي یتعبد هللا لكن الذي حولھ ال یعبدون ؟ من ھو الغریب ؟ 

  البالد اإلسالمیة مالمحھا العامة رائعة جداً :

  مد راتب :الدكتور مح

  إذا إنسان تمكن أن یعبد هللا في بیتھ ، یستطیع أن یبقى ببلده ، وإن كان ھناك قوة قاھرة .  

  المذیع:

  لم تصل األمور إلى ھذا الحد في دولنا العربیة .  

  الدكتور محمد راتب :

، تقالید ، مثالً ما وصلت ، أما اإلنسان ببلده فلھ ترتیب ثان ، یوجد بقیة مروءة ، بقیة شھامة ، عادات  

بتركیا تسمع األذان ترتاح ، امرأة محجبة ، تجد بقیة حیاء ، بقیة خجل ، البلد اإلسالمي فیھ مالمح عامة 

  رائعة جداً .
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  نعم كثیرة ألفت فنسیت :

بالتلفزیون األردني ، قال لي المذیع : تكلم لي عن األردن ؟ كنت ھنا من یومین أو ثالثة ، عندي ندوة  

ماذا أقول لھ ؟ قلت لھ : أوالً في ھذا البلد الطیب التدین لیس تھمةً تحاسب علیھا ، قال لي : صح ، لیس 

  تھمةً تحاسب علیھا ، ال یوجد بھذا البلد ُضبط متلبساً بالصالة ، ھذه نعمة كبیرة جداً .

  ا البلد أطیاف مثل أي شعب آخر ، صحیح ھذا الكالم ؟ الشيء الثاني : ھذ

  المذیع:

  نعم .  

  الدكتور محمد راتب :

ھناك ھاشمي ، وفلسطیني ، ال یوجد بین طیفین أحقاٌد تاریخیة تقتضي القتل ، في بالد أخرى یُقتل  

  السني لثأر الحسین ، یُقتل تقرباً إلى هللا ، ھذه واقعة .

قویة تحاسب ، وتعاقب ، لكن ال یوجد عندھا قتل ، ھذه نِعٌَم أُلفت فنسیت ، الدعاء الثالثة : الحكومة ھنا  

  النبوي : "اللھم أرنا نعمك بدوامھا ال بزوالھا" . 

  مرة ثانیة سیدي : "اللھم أرنا نعمك بدوامھا ال بزوالھا" .  

ن یدخل لبیتھ إنسان أجنبي ، مثالً ، أخ كریم سافر ألمریكا من شھرین ، ال یخطر في بالھ لثانیة واحدة أ 

  ھذه نعمة ، عفة الزوجة ال تقدر بثمن ، لكنھا أُلفت فنسیت .

بالصیف ، أكثر الزبائن وعدوني بدفعة في  -عنده عمل بحلب  - حدثني أخ تاجر قال لي : ذھبنا لحلب 

، وم ، وال ثالثالیوم الثاني ، ذھبت لفندق خمس نجوم ، ھو تاجر ، لم أجد مكاناً ، وال في فندق أربع نج

وال اثنتین ، وال نجمة واحدة ، ثم قال لي : نمت في الممر على فراش من اإلسفنج ، والوسادة لونھا 

أسود ، من سنة لیست مغسولة ، الدعاء النبوي : " الحمد � الذي آواني وكم من ال مأوى لھ " معك 

عالیاً أو منخفضاً ، البطولة أن ترى نعم هللا ، مفتاح بیت ، قد یكون صغیراً ، أو كبیراً ، ملكاً أو أجرة ، 

  ماذا قال هللا عز وجل : 

  ﴿ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ ﴾

  نعمة واحدة  

  ﴿ َال تُْحُصوَھا ﴾

(( عن أبي أمیة الشعباني رحمھ هللا : قال : سألُت أبا ثعلبةَ الُخَشنيَّ رضي هللا عنھ قال : قلت : یا أَبا 

  ھذه اآلیة : { َعلَْیكُْم أَْنفَُسكُْم } ثعلبةَ ، كیف تقول في 

  ] 105[ المائدة : 
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قال : أََما وهللا لقد سألَت عنھا خبیرا ، سألُت عنھا رسوَل هللا صلى هللا علیھ وسلم ، فقال : ائتَِمروا  

ُمؤثَرة، وإعجاَب كّلِ  بالمعروف ، واْنتَُھوا عن الُمْنَكِر ، حتى إِذا رأَیتم ُشحاً ُمَطاعاً ، وھوى ُمتَّبَعاً ، وُدنیا

ْبُر فیھنَّ مثُل القَْبِض  ْبِر الصَّ ذي رأي برأیِھ ، فعلیَك بنفِسَك ، وَدْع َعْنَك العََوامَّ ، فإِن من ورائِكم أیاَم الصَّ

  على الَجمْر ، للعامِل فیھنَّ مثُل أجر خمسیَن َرُجالً یعملوَن ِمثَل َعِملكُم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي]

ً إذا ر  ً مطاعا ً ، مادیة مقیتة ، یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل ، إذا رأیت شحا ً مطاعا ھذا  -أیت شحا

یقول لك :  -وإعجاب كل ذي رأي برأیھ  -الجنس ، إباحیات ، فضائیات  -وھوًى متبعاً  -باألثر النبوي 

  أنا عندي ھذه لیست واردة ، من أنت ؟ 

  حتى یكون لكم عنُد؟ فمن أنتم یقولون ھذا عندنا غیر جائز 

***  

  یوجد شرع ، وھناك خالق السماوات واألرض ، الَزم بیتك :  

((...إِذا رأَیتم شُحاً ُمَطاعاً ، وھوى ُمتَّبَعاً ، وُدنیا ُمؤثَرة، وإعجاَب كّلِ ذي رأي برأیِھ، فعلیَك بنفِسَك ، 

  وَدْع َعْنَك العََوامَّ ....))

  ھذا توجیھ نبوي لزمن محدود . 

  یع:المذ

  ھل ھو ھذا الزمن دكتور ؟  

  الدكتور محمد راتب :

  تقریباً ، سوف أقول : تقریباً ، لكن یوجد تفاوت بین الدول . 

  المذیع:

  أسأل السؤال نفسھ بصیغة أخرى شیخنا :  

  (( بدأ اإلسالم غریباً وسیعود غریباً ))

  ھل عاد اإلسالم غریباً ؟ 

  بدء عودة اإلسالم غریباً :

  الدكتور محمد راتب :

  نوعاً ما ، ال أستطیع أن أعطیك حكماً قطعیاً .  

  المذیع:

  لكن بدأت المالمح ؟  
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  الدكتور محمد راتب :

  نعم بدأت .  

  المذیع:

  شیخنا ، أنتقل لقضیة قبل .  

  الدكتور محمد راتب :

ً ، وتترك سب  ً ، ال یدري موٌت كعقاص الغنم ، تأتي الطائرات تقصف ، تقتل ثالثین إنسانا عین جریحا

  القاتل لَم یقتل ؟ وال المقتول فیَم قُتل ؟ 

(( عن حذیفة رضي هللا عنھ : كنت جالساً مع حذیفة وأبي مسعود حیث ازدرأ أھل الكوفة سعید بن 

العاص یوم الجرعة ، فقال أبو مسعود : ما كنت أظن أن یرجع ولم یھرق فیھا دماً ، فقال حذیفة لكني 

ا سنرجع على عقبنا ولم نھرق فیھا محجمة دم وما علمت من ذاك شیئاً إال شيء علمتھ وهللا علمت أن

ومحمد صلى هللا علیھ وسلم حي ، أن الرجل یصبح مؤمناً ویمسي كافراً ما معھ من دینھ شيء ، 

ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً وما معھ من دینھ شيء ، یقاتل في فتنة الیوم ویقتلھ هللا عز وجل غدا 

  س قلبھ وتعلوه استھ قلت : أسفلھ ، قال : استھ))ینك

  [أخرجھ الحاكم]

  صار ھناك كفر .  

(( عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ : أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال : ' بادروا باألعمال فِتنا 

یُصبُح الرجُل مؤِمنا ویُْمِسي كافِرا ، ویُمِسي ُمؤِمنا ویُصْبُح كافِرا ، یَبیُع ِدینَھُ َكِقَطع اللْیِل المظلم ، 

  بِعََرِض من الدُّْنیا))

  [أخرجھ مسلم والترمذي]

(( نِساء كاسیات عاریات مائالت ُممیِالِت ، ال یْدُخْلَن الجنة ، وال یْجدَن ریحھا وریُحھا یوجد من 

  مسیرة خمسمائة عام ))

  ھ مسلم][أخرج

  البسة لكن كل مفاتنھا ظاھرة ، مرة شفاف ، ومرة ضیق ، إلى آخره :  

  (( مائالت ممیالت ))
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(( عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما : یقول سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ساجد نساؤھم یقول یكون في آخر أمتي رجال یركبون على سرج كأشباه الرجال ینزلون على أبواب الم

كاسیات عاریات على رؤوسھن كأسنمة البخت العجاف العنوھن فإنھن ملعونات لو كان وراءكم أمة 

  من األمم خدمھن نساؤكم كما خدمكم نساء األمم قبلكم))

  [أخرجھ الطبراني واإلمام أحمد وابن حبان]

  اآلن :  

 َ فَأُْووا إِلَى اْلَكْھِف یَْنشُْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمتِِھ َویَُھیِّْئ لَكُْم ِمْن  ﴿ َوإِِذ اْعتََزْلتُُموھُْم َوَما یَْعبُُدوَن إِالَّ �َّ

  ) ﴾16أَْمِركُْم ِمرفَقاً (

  [سورة الكھف]

  إذا عبدوا هللا ال یوجد اعتزال ، عبدوا الشیطان ، عبدوا الجنس ، عبدوا المصالح ، عبدوا المال :  

َ فَأُْووا إِلَى اْلَكْھِف ﴾﴿ َوإِِذ اْعتََزْلتُُموھُْم وَ    َما یَْعبُُدوَن إِالَّ �َّ

  المذیع:

  ؟ما المقصود  

  ﴿ َوإِِذ اْعتََزْلتُُموھُْم ﴾

  ضرورة اعتزال المنكر :

  الدكتور محمد راتب :

  أي یوجد سھرات مختلطة ، أعراس متفلتة ، رحالت ال ترضي هللا .  

  المذیع:

  إذاً اإلنسان یعتزل المنكر . 

  تور محمد راتب :الدك

  المنكر فقط .  

  المذیع:

  ولیس األشخاص ؟  

  الدكتور محمد راتب :

  ال المنكر :  

  ﴿ فَأُْووا إِلَى اْلَكْھِف ﴾
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اآلن كھفنا بیتنا ، بیتك ، زوجتك ، أوالدك ، عمك ، ابن عمك ، ابن خالك ، الحلقة األولى ، والثانیة ،  

  والثالثة ، ممكن . 

  المذیع:

اسمح لي شیخنا ؛ إذاً ھل مطلوب من اإلنسان الیوم أن یعتزل المجتمع ، وأن یأوي إلى بیتھ ، وأن یغلق  

  أبوابھ على نفسھ وأسرتھ ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

ھو عنده مقیاس دقیق جداً ، ما المقیاس ؟ سھرت سھرة ، رغبوك بعدم الصالة ، من مات وقال لك أن  

فیھا ترغیب بترك الدین ، یجب أن تبتعد عنھا، ھي لعبة شد الحبل ، أي مكان  ھناك جنة مثالً ؟ إذا جلسة

جلست فیھ ، سھرة ، لقاء ، نزھة ، رحلة ، تجمع ، استطاعوا أن یشدوك إلى ترك الصالة ، أو إلى 

إطالق البصر ، أو إلى شاشة مفتوحة ، أو إلى دخل ربوي ، اآلن نصیحة لوجھ هللا انسحب ، وإن قدرت 

ھم للدین فابق معھم ، مقیاس شد الحبل إن شددتھم إلیك ابَق معھم ، بأي بیئة ، وإن شدوك إلیھم أن تشد

  ابتعد عنھم ، لكن لیس ابتعاداً حاداً ، أنا أقول : خط مائل ، اترك بخط مائل ، واصعد بخط مائل . 

ا ، عسى أن  ا ، (( عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ : قال : أْحبِْب حبِیبَك َھْونا مَّ یكوَن بَِغیَضَك یوماً مَّ

  وأْبِغْض بغیَضك َھْونا َما عسى أن یكوَن حبیبَك یوماً ما ))

  [ أخرجھ الترمذي ]

  المذیع:

سیدنا ؛ في أقل من دقیقة تعلیق فضیلتكم ، بعض الناس یختار العزلة اختیاریاً بمعنى ال یرید مثالً أن  

  مؤسسة إسالمیة ، وال یشتري إال من بقالة صاحبھا متدین ؟ یتعالج إال في 

  على اإلنسان أن یتوسع بعالقاتھ وال یتقوقع على ذاتھ :

  الدكتور محمد راتب :

  ال أبداً ، ھذه لیست واردة إطالقاً .  

  المذیع:

  ال ترى ھذا صواباً ؟  

  الدكتور محمد راتب :

، لكن ال یوجد معھ شھادة علیا ، والمرض خطیر ، ھناك شيء أدق ، إذا كان الطبیب من جماعتك  

ممكن أن تتعالج عند طبیب آخر ، وقد یكون ملحداً ، مثالً زوجة مریضة ، وعندنا طبیبات ، لكن 

  بمرضھا ال یوجد غیر طبیب ، ال یوجد مانع .
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لھ  كان عندنا طبیب بالشام ، أصلھ من مصر ، طبیب عظمیة ، عنده شرشف عبارة عن مترین بمتر ، 

  فتحة حوالي عشر سنتمترات ، أختي أین یؤلمك ؟ على ركبتھا فقط .

قال لي أخ بأمریكا : المرأة تعرى بكاملھا ، انظر ما أعظم الدین ! نفس الشيء وطبیب عظمیة ، وضع  

  ھذا القماش ، فتحة أمام ركبتھا ، لم یر شیئاً منھا ، إن أردت أن تطیع هللا تستطیع بأي مكان . 

  المذیع:

  إذاً األصل على اإلنسان أال یتقوقع على ذاتھ ، یتوسع بالعالقات ، لكن أینما شدوه؟  

  الدكتور محمد راتب :

ألنھ یرید عمالً صالحاً ، تقوقع انتھى ، عند هللا انتھى ، التقوقع انتھى ، لكن التقوقع إذا كان ھناك تفلت  

  فالبأس . 

  المذیع:

  إذاً التقوقع عن الباطل .  

  سان أن یكون قویاً إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج هللا :على اإلن

  الدكتور محمد راتب :

  إذا كان االنطالق مع اآلخر على حساب دینك فال ، مثالً :  

(( عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ : قال : قال رسوُل هللا صلى هللا علیھ وسلم : المؤمن القويُّ خْیر 

لضعیف ، وفي كّل خیر ، احِرْص على ما ینفعك واستعن با� وال تعجْز ، وأحبُّ إلى هللا من المؤمن ا

وإن أصابك شيء فال تَقُل : لو أنَّي فعلُت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قَدَّر هللا وما شاَء فَعَل ، فإن لو 

  تفتُح َعَمَل الشیطان ))

  [ أخرجھ مسلم ]

تكون قویاً ، ألن الخیارات في العمل الصالح ، وھو  إذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج هللا یجب أن 

علة وجودك ، ال تعد وال تحصى ، أما إذا كان طریق القوة على حساب مبادئك وقیمك فالضعف وسام 

  شرف لك . 

  المذیع:

  هللا یفتح علیكم دكتور ، نستأذن حضرتكم بالدعاء شیخنا ، ونختم حلقتنا بذلك . 

  الدعاء :

  :الدكتور محمد راتب 
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بسم هللا الرحمن الرحیم ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا  

معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة 

وال تؤثر علینا ، أرضنا وارَض عنا ،  لنا من كل شر ، اللھم أعطنا وال تحرمنا ، أكرمنا وال تھنا ، آثرنا

  وصلى هللا على سیدنا محمٍد النبي األمي ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم . 

 


