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كتابه  يف ءوأشكره على ما جاالحمد هلل المتفرد بملك األنفس والرقاب ، 
من فتح لمنافذ الرجاء بواسع رحمته ، والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد 
اهلل رسول اهلل ومجتباه ، فكان شاهدا  ومبشرا  ونذيرا  ، وداعيا  إلى اهلل بإذنه وسراجا  

 ين .إلى يوم الد وجميع المسلمينآلة وصحبه الطيبين الطاهرين  ىمنيرا  وعل
فيأتي العدد السابع والعشرون حافال  بالعديد من البحوث العلمية ،،،،أما بعد ،،،

الجادة ولسان حال الجميع يهتف داعيا  اهلل مبتهال  إليه أن يصلح حال البالد 
 ؟ح أمرها من سبيل الوالعباد فهل لحال بالدنا من مخرج ؟ وهل لص

يد أصحاب المصالح ممن صبحت رهينة بأإن الناظر إلى حال بالدنا يرى أنها 
وال يهمهم إال ما يحصلون عليه من خيراتها وثرواتها ، مدركين ال ينتمون إليها 

 ىضجفين الخائنين من أبنائها المر مر جميعا  أن ذلك ال يتحقق إال عن طريق ال
الذين غلبت عليهم نفوسهم ، ألم يقرأوا قول العزيز الجبار )) ويحّذركم اهلُل نفسُه 

لى اهلل ا  يفصدوركم أو تبدوه يعلمه اهلل ويعلم ما  فيلمصير قل إن تخفوا ما وا 
األرض واهلل على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت  فيالسموات وما 

كم ر أن بينها وبينه أمدا  بعيدا  ويحذ محضرا  وما عملت من سوء تود لو من خير
اهلل نفسه واهلل رؤوف رحيم(( فمخافة اهلل رأس الحكمة وعمودها ، ومخافة اهلل 

ومخافة  الكون ومجابهته لقوى الوجود ، فيبها الفرد عبر مسيرته حصانة يتحصن 
هوى  ةمسارب الهدى والثبات لمواجه فيالنفس تبعث إلى اإلقدام  فياهلل قوة 

 النفس ومغريات الشيطان.
التى أعلنها القرآن الكريم وصدح بها فاهتزت لها جنبات الكون  هذه هي الحقيقة

على  قوى الكفر والشر مجتمعة تعاونتوخشيها كل جبار وهذه هي الحقيقة التى 
ال تقف و  جريت أن اندفاع سيلها ال تجابهه قوةمهدها ألنها علمت بعدما  فيقتلها 

ن عظمت وتغولت ، فإذا جلت هذه الحقيقة  يف العظمى أمامه مظاهر الباطل وا 
من قوة اهلل على دك كل طواغيت الدنيا ، وأعلنت باليد واللسان أن القلوب أخذت 
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وال حكم إال حكمه ، ال سيما وأنه القائل )) ياعباد فاتقون ((  ال قوة إال قوة اهلل
ار وآالف الشواهد تدعوها إلى االستبص جاب الغفلةفما للقلوب وقد غطى عليها ح

تى اللذين ال يسمعون هم المو  فأما ؟ينفذ إلى األسماع والقلوب  ال ؟ ما لهذا النداء
فهبوا إلى نجدة الوطن وهلموا إلى اإلقبال على الداعي واالنتباه إلى  أالوالصم ،

ان من اإليم حب الوطنفندائه فلتجتمع الكلمة وليوحد الصف من أجل الوطن 
)) وأن .....من أجل األطفال من أجل المعوزين  .....المرضى من أجل .....

ح قر هلل ورسوله من بعدما أصابهم الؤمنين الذين استجابوا مالاهلل ال يضيع أجر 
     .((أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيمللذين 

 أصلح اهلل البالد والعباد
 

  


