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العمل ايضا والدك معه لصالة الجمعة فمررتما بصديقك وهو يغسل سيارة أبيه سالته الن ترافقنا الى المسجد ؟ فرد عليك بأن  إصطحبك
..وبعد وصولكما الى المسجد أثار انتباهكما أحد الباعة المتجولين الذي يصيح بصوت مرتفع أمام باب المسجد ..خاطبه أبوك عبادة يعتبر 

وتعالى ..فتركه أبوك يسب الرب سبحانه انت ودعني أكسب رزقي وبدأ اتق اهلل اهلل فهذا بيت اهلل وانت تشوش على المصلين فرد غاضبا  اتق
أشار الخطيب  في نهاية خطبته الى أن هجرة المكان قد  وقدالهجرة النبوية الشريفة ودخلتما المسجد حيث كان موضوع الخطبة حول 

 ..مستمرة باقية الى يوم القيامة . هجرة الحالانتهت بهجرة النبي صلى اهلل عليه وسلم للمدينة المنورة وال تزال 

 


