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خريه وعظـيم نوالـه   جزيل وأنزل لنا   بنعمائه، احلمد هللا رب العاملني توالنا
أخرجنا من الظلمـات إىل النـور ومـن    ف ناس،وجعلنا خري أمة أخرجت لل، وعطائه

أن يـرتل   عز وجلَّونسأله  ،أمت علينا نعمته .ومن اجلهالة إىل احللم ،الضاللة إىل اهلدى
  .منا مطمئناوجيعل هذا البلد آ ،علينا سكينته

واختار  ،هو وحده امسه السالم ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ال إله إال اهللا
 اإلسالم مجيعـاً  ةوأم ،فاإلسالم من السالم ،مسه ومساه اإلسالماخري دين واشتقه من 

اهللا  وأشهد أن سيدنا حممـد عبـد   .ينبغي أن يكون فيما بينهم يف وئام ومودة وسالم
وجعـل بـه    ،الكاسـرة ملتنافرة، وبني الوحـوش  ا به بني القلوب ف اهللاألَّ ،هورسولُ

  .األعراب اجلفاة أخوة متآلفني متكاتفني متحابني يف اهللا
ونـازع اإلحـن   مؤلف القلوب،  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا حممد

صـلى اهللا  . اهللا به هذا النور واألحقاد من الصدور،وناشر دين اهللا وهديه، الذي نشر
 يا رب ،آمني.. آمني  ،ديه إىل يوم الديناهتدى وكل من ى آله وصحبه، عليه وعل
  .العاملني

كلنا مشغول مبا يدور يف بلـدنا اآلن، نشـاهد   : أيها األخوة مجاعة املؤمنني
الفضائيات، ونقرأ الصحف واالت، ونسمع ونشاهد يف التعليقات، نريد أن نستمع 

إىل رؤية سيصلى اهللا عليه وسـلم ونأخذ منه  اء الذي حنن فيه اآلن،د الرسل واألنبياء للد 
كاشفه اهللا ببصريته النورانية عن كل مـا   صلى اهللا عليه وسـلم والرسول . روشتة الشفاء

شحيدث يف هذه األمة وهلا إىل يوم الدين، ليخص اء يف كل زمان ومكان، ويصف الد
  .عز وجلَّله الدواء من كتاب الرمحن 
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  رقة وأسبابهرقة وأسبابهداء الفداء الف
صـلى اهللا  ماذا يقول عن دائنا املتسبب يف املشاكل اليت حنن فيها اآلن؟ امسعوه 

 والْبغضـاُء،  الْحسـد،  قَـبلَكُم  اُألممِ داُء إِلَيكُم دب{ :وهو يقول عليه وسلم
مسـند  ( }الـدين  قتحل ولَكن الشعر، تحلق أَقُولُ ال الْحالقَةُ، هي والْبغضاُء

  ).اإلمام أمحد وسنن الترمذي عن الزبري بن العوام
بغضاء يف الصدور، وشحناء يف النفوس، وتسابق يف الفانيات،  :هذا سر الداء

وعامة الناس ال جيدون من يبحث هلـم عـن    - وتصارع على الكراسي والرياسات
ة، وتـرخيص األسـعار   توفري رغيف اخلبز، أو تسيري األمن، أو تسهيل أمور احليـا 

ة اهللا اليت أمر اهللا أن يكون عليها املؤمنني، ليستطيعوا أن يواجهوا هذه احلياة الدنيا بعز
ونزعنا ما فـي  ﴿ :مع أن أي مؤمن لكي يكون مؤمناً حقاً عند اهللا يقول فيه اهللا -

نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهداحلجر٤٧[ ﴾ص.[  
ـ  !!ألخيه أبداً ال ينطوي صدر املؤمن على غلٍّ هل جيوز أن يبغض  مسـلم 

مسلماً؟ هل جيوز أن يكره مؤمن مؤمناً؟ أبداً، إنه يكره أعداء اهللا املشركني والكافرين 
حىت لو كـان   -أما أخي املسلم . واجلاحدين واليهود ومن عاوم ونصرهم أمجعني

وأحتبب إليه لريجـع عـن    ،وأتودد إليه ،لى أن أتقرب إليهجيب ع -مرتكباً للكبائر 
مه بشرك أو كفرطريق الغي إىل طريق اهلدى والرشاد، ال أسبه وال ألعنه وال أ!  

واملسلمون دائماً  ،)ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(ال يكَفَّر إال من تربأ من 
يهم يف أحاديثهم، يف فضائيام، يف ف عز وجلَّوأبداً يف كل زمان ومكان، يقول اهللا 

يقولون الكالم  ].احلج٢٤[ ﴾وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ﴿ :كلمام ومقاالم
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ال  - نار الفنت واإلحن املوجودة يف الصدور طفئوي ،الطيب الذي يؤلف القلوب
 وال يقولون ما ال ،قونعون وال يفروجيم ،يؤلفون –لون الفنت وال يزيدوا التهاباً يشع

م املؤمنني، ألن هذا هو الذي يؤلِّ ينبغي أن يقولوه يف حقب الصدور ويثري إخوا
 :صلى اهللا عليه وسلميقول ! ملسلم أن يرفع لسانه بكلمة قبيحة ألخيه وزهل جي .الشحناء

}نم اعلَى أَشرِئٍ عمٍ املسةَ مملٍ كَلاطب هينشيا لي بِها، فينا كَانَ الدقح 
اجلامع يف احلديث البن وهب ( }بِنفَاذها يأْتي حتى النارِ من بِها يذيبه أَنْ اللَّه علَى

  ).عن أيب الدرداء
! كيف يقول يف أخيه ما ليس فيه؟ وكيف يتهمه مبا ال يفعله ومـا مل يقولـه؟  

 أَكْـذَب  الظَّـن  فَـإِنَّ  والظَّـن،  ياكُمإِ{ :الظنون حذر منها النيب املأمون وقال
يثدإِذَا{ :وقال ملن ال يتورعون عن الظـن ، )البخاري ومسلم وسنن الترمذي( }الْح 
تنفَال ظَن قِّقحال خترب عن ظنك أنه حقيقـة إال إذا وجـدت    ).أخرجه الطرباين( }ت

ك، وإال فاضرب بظنك على ذلك أدلة مادية وحسية تثبت ظنك الذي ظننت يف نفس
وقل أعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم أن    ،ك وتب إليهعرض احلائط، واستغفر لرب

ألخـالف اهللا وأخـالف حبيبـه     ،أقول كلمة يف أخي املؤمن أو املسلم ليست فيـه 
   .صلى اهللا عليه وسلمومصطفاه 

 شـيطَانان،  الْمستبان{ :صلى اهللا عليه وسـلم إذا تساب مسلمان يقول فيهما 
اناذَيهتي انكَاذَبتيال ينبغي ملسلم أن يسب  ).مسند اإلمام أمحد عن عياض بن محار( }و
  .مسلماً أبداً

 رضـي اهللا عنـه   حدث خالف بـني أيب ذر : تعالوا معي إىل هذا املشهد الكرمي
اء، يا ابـن السـود  : ورجل من املسلمني، وكان أسود اللون، فقال له أبو ذر غاضباً
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وأظن أن هذه بالنسبة ملا يقال يف زماننـا   -فذهب الرجل واشتكاه إىل حضرة النيب 
، وملع الغضب يف وجهه، وكـان إذا   صلى اهللا عليه وسـلم فغضب النيب  -ليست بشيء 

البخاري ومسـلم  ( }جاهليةٌ فيك امرؤ إِنك ذَر أَبا يا{ :غضب امحر وجهه، وقال
   !!ه بلون بشرار أخاك بأمكيف تعي ،)ن أيب ذروسنن أيب داود ع

وأصر أبو ذر أن يعفو عنه، وأقسم أن يطأ الرجل وجهه بقدمه تكفرياً عـن  
بِذنبه خوفاً من غضب النولكنهم كانوا كما علَّمهـم   !!صلوات ريب وتسليماته عليه ي

ات، ومل حيصـلوا  النيب غاية يف األدب، ورفعة الذوق، مع أم مل يتخرجوا من جامع
على رسائل فوق الشهادات اجلامعية، ماجستري ودكتوراه، أقسم عليه، واملؤمن البد 

أن يرب  ـ قسم أخيه، فوضع قدمه حماذية لرأس أخيه ،وبينها وبينه قدر شرب، حـىت ي  ربِ
 يبِعلَّمه هلم الن ،نبوي وتعليم ،رباينّ أدب .قسمه، وإن كان مل يلمس وجه أخيه بقدمه

يمٍ﴿ :هالكرمي الذي قال له ربظلُقٍ على خلَع كإِنالقلم٤[ ﴾و.[  
إخواننا نسوا أننا منثل دين اهللا، وأن العامل كله ينظـر إلينـا ال بأمسائنـا وال    
 :بأشخاصنا، وإمنا يرى فينا تعاليم ديننا، ويشنعون علينا يف الشرق والغرب ويقولون

وكذا وكذا  ،وسباب وشتام ،تقاتل وصراع !!سالموهذا دين اإل !!هؤالء املسلمون
يف  يسيئون إىل دين اهللا جـلَّ  - ولألسف -مما نراه، فال يسيئون إىل أنفسهم ولكنهم 

  !!عاله، وهذه هي الطامة الكربى اليت تناسوها ومل يفطنوا إليها
ال يعرف أمسائنا، ولكن يعرف أننا مسلمون ومنثـل   ،إن العامل كله ينظر إلينا

سالم الذي جاء خري دين، وكل رجل منا على أوصاف خري األنبياء واملرسـلني،  اإل
جلقد كان إخواننا يف أفريقيا عندما يذهب إليهم رجل من بلدنا يون له احتفـاالت  ر

، حيتفون به ألنه مسلم جاء من بلد األزهـر،  يبِهذا جاء من عند الن :كرمية ويقولون
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وكأوجاء من عند حضرة النيب ،مثل حضرة النيبيف أخالقه وكماالته وأوصـافه   نه ي
 الْحسـد  قَـبلَكُم  اُألممِ داُء إِلَيكُم دب{ :، إذاً الداءصلوات ريب وتسليماته عليه

 تحلـق  ولَكـن  الشـعر،  تحلق أَقُولُ ال الْحالقَةُ، هي والْبغضاُء والْبغضاُء،
ينالترمذي عن الزبري بن العوامأمحد و( }الد.(   

  الدواء النبوي لُألمةالدواء النبوي لُألمة
 وال تؤمنوا، حتى الْجنةَ تدخلُوا ال بِيده نفِْسي والَّذي{ :مث يأيت بالدواء

 واأَفْش تحاببتم؟ فَعلْتموه أَنتم إِذَا أَمرٍ علَى أَدلُّكُم أَال تحابوا، حتى تؤمنوا
المالس كُمنيرضي اهللا عنه مسلم والترمذي وأمحد عن أيب هريرة(} ب.(  

اليت فطر اهللا عليها عباده  ،والعطف والشفقة واملودة ،احملبة واأللفة: الدواء
م يف أي زمان ومكان، والذي دعا النبِاملسلمني مع بعضهم ومع إخوام  وأن يزه ي

 في الْمؤمنِني ترى{ :أهل مدينته املنورة وقال فيهمعندما طبق ذلك يف حياته على 
هِمماحرت مهادوتو هِماطُفعتثَلِ وكَم ،دسكَى إِذَا الْجتا اشوضى عاعدت لَه 

رائس هدسرِ جهى بِالسمالْحالبخاري ومسلم وأمحد عن النعمان بن البشري( }و.(   
 اليت تصدق ا الرجل الغين على فقري -ذي جعل رأس الشاة هذا احلب ال

- على سبعة بيوت للفقراء متر، مث ترجع إىل البيت األول، وكل واحد منهم يؤثر 
  .ه على نفسه ويذهب إليه ويعطيه الرأس، واآلخر كذلك والثاين كذلكاأخ

 وذهب إليه حىت يف حلظات املوت يف واقعة الريموك جرح واحد من املسلمني
ابن عمه ليسأله ماذا يريد، فأشار إليه أنه يريد شربة ماءاً، وعندما جاءه باملاء وجـد  
جرحياً آخر جبواره أشار إىل املاء، فأشار إليه أن اذهب إىل أخي، فذهب إىل الثاين وإذا 
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جبريح ثالث يرجو املاء ويطلب املاء، فأشار إليه الثاين أن اذهب إىل أخي، فذهب إيل 
لثالث فوجده قد مات، فرجع إىل الثاين فوجده قد مات، فرجع إىل األول فوجده قد ا

مات الثالثة ومل يشربوا املاء، لكنهم أخذوا وسام االسـتحقاق مـن خـالق    !! مات
ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم ﴿ :األرض والسماء املكتوب عليه بكالم اهللا

  ].احلشر٩[ .﴾خصاصةٌ
ة تكون بيننا إال ة، وال حمبال عالج لنا إال باحملب. اإليثار بينهم كان هو األساس

أما إذا كانت األهداف  .إذا كانت أمنياتنا إرضاء اهللا، وهدفنا إعالء شأن دين اهللا
دنيئة دنيوية، نطلب مقاعد أو كراسي أو مكاسب، فإن هذا يدعو إىل التقاتل، فإن 

األشراف فيتعاونون على الوصول إىل املقامات  اجليف، أما الكالب يتقاتلون على
 يوشك{ :صلى اهللا عليه وسلم، قال وجلَّ عزوإىل حتقيق األمنيات العظيمة عند اهللا  ،الكرمية
مى أَنْ اُألماعدت كُملَيا عى كَماعدا، إِلَى اَألكَلَةُ تهتعلٌ فَقَالَ قَصقَائ :نمو 

لَّةق نح؟ نذئمولْ: قَالَ يب متأَن ذئموي ريكَث، كُمنلَكثَاِء غُثَاٌء ولِ كَغيالس، 
نعزنلَيو اللَّه نورِ مدص كُمودةَ عابهالْم كُمنم فَنقْذلَيو ي اللَّهف قُلُوبِكُم 
،نهلٌ فَقَالَ الْوا: قَائولَ يسر ا اللَّهم؟ ونهقَالَ الْو :با حينةُ الدياهكَرو 
توسنن أيب داود ومسند أمحد عن ثوبان( }الْم.( حالدنيا رأس كل خطيئة ب!!   

مل ، )مسلم عن أيب هريرة( }أفشوا السالم بينكم{  :ةوالذي يوصل إىل احملب
انشروا  ،}أفشوا السالم{: منا قالوإ) ألقوا السالم( صلى اهللا عليه وسلميقل النيب 

السالم يف اتمعات، وانشروا السالم يف االجتماعات، وانشروا السالم يف املقاالت، 
وانشروا السالم يف األحاديث اجلانبيات، وانشروا السالم بني املؤمنني أمجعني، 

واحداً  وانشروا السالم بني املتقاتلني واملتخاصمني حىت يرجع املؤمنون أمجعون رجالً
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صلى اهللا عليه عمل لطاعة اهللا، ويقتدي دى سيدنا رسول اهللا سعى لليرجو رضا اهللا، وي
  .وسلم

أن  عز وجلَّوعليكم مجاعة املؤمنني يف هذه اآلنات الكرمية أن تتضرعوا إىل اهللا 
وأن جيعل طاعة  ،وأن يؤلف القلوب ،وأن ميحو عنا هذه احملن ،يكشف عنا هذه امللمة

مجيعنا وإعالء شأن هذا الوطن بغيتنا أمجعني وأن جيمعنا كما قال يف  هدفنا عز وجـلَّ  اهللا
  ].آل عمران١٠٣[ ﴾واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَ تفَرقُواْ﴿ :قرآنه الكرمي
التائب حبيب الرمحن والتائب من الذنب كمن ال ذنب : صلى اهللا عليه وسلمقال 

  .وأنتم موقنون باإلجابة اهللا اله ادعو
  :اخلطبة الثانية

أن  عـز وجـلَّ  ونسـأله   ،باهلدى واليقني الذي أكرمنا ،احلمد هللا رب العاملني
   .أمجعني يكرمنا يف هذه اآلنات باأللفة واملودة

: وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل إلمام األنبياء واملرسـلني 
اَألرضِ جميعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم ولَـكن اللّه أَلَّـف  لَو أَنفَقْت ما في ﴿

مهنيألف بني قلوب املتشاكسني  الثلج والنار،اللهم كما ألفت بني  ].األنفـال ٦٣[ ﴾ب
   .طننا يا عزيز يا غفارويف واملتخاصمني 

ة احلسنة لنـا  واألسو القدوة الطيبةوأشهد أن سيدنا حممدا عبد اهللا ورسوله 
   .وللخلق أمجعني

يقتدي  واجعلنا ممن ،اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا حممد وارزقنا هداه
الـذين  مـع  يف معيته واحشرنا أمجعني  شفاعته يوم الدين،يف الدنيا وحيظى بشرف به 



  للخروج مما حنن فيهالنيب يصف الداء والدواء              فوزي حممد أبوزيد / فضيلة الشيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/١٢/٢٠١٢حدائق املعادي  - خطبة اجلمعة مبسجد النور 

 

اللهم صلى وسلم وبارك  .أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
  .قي سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنيقي النالت نيبعلى هذا ال

  الواجب على املؤمن عند الفنت
  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

 ،الواجب اآلن على كل فرد من املسلمني أن يلتزم الصمت يف هذه األوقات
إال إذا كان للنصح للمسلمني، أو لتأليف القلوب، أو جلمع الناس يف هذه اخلطوب، 

هـم أخـوة لنـا،    فكلُّ ،قوالً يثري الفنت، وال ننضم لفريق على حساب فريق ال نقول
يسعون ملصلحة بلدنا، لكنـهم أصـيبوا بآفـة     -على ما أعتقد وما أظن  -وكلهم 

التشدد يف الرأي، فكل فئة منهم تتشدد لرأيها، وينبغي علينا مجاعة املؤمنني إذا كـان  
ن طَائفَتان مـن الْمـؤمنِني اقْتتلُـوا    وإِ﴿ :فينا عقالء أن يدخلوا ليصلحوا بينهم

  ].احلجرات٩[ ﴾فَأَصلحوا بينهما
وحنن مجاعة املؤمنني وعوام املؤمنني جيب علينا أال نشتبك مع أمثالنا فرتيد 

أو كان باأليدي أو كان بالفعال، وإمنا حناول قدر  ،كان بالكالم املبلَّة طيناً، إن
صلى اهللا شتات النفوس، ألن هذه أوقات يقول فيها  لوب، ومجعاالستطاعة تأليف الق

الْفتنة نائمةٌ لَعن اللَّه من { :رضي اهللا عنه عن أنس يفيما رواه الرافع عليه وسلم
 الْمخرج ما: فَقُلْت فتنةٌ، ستكُونُ إِنها أَال{ :ويقول فيما حنن فيه اآلن  ،}أَيقَظَها
 ما وخبر قَبلَكُم، كَانَ ما نبأُ فيه ،اللَّه كتاب: قَالَ اللَّه؟ رسولَ يا منها

،كُمدعب كْمحا وم ،كُمنيب وهلُ والْفَص سلِ لَيزبِالْه. نم كَهرت نارٍ مبج 
همقَص ،نِ اللَّهمى وغتى ابدي الْهف رِهغَي أَضلَّه اللَّه. وهلُ وبح اللَّه ،نيتالْم 
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وهو الذِّكْر ،يمكالْح وهاطُ ورالص يمقتسالْم. وي هزِيغُ ال الَّذت اُء بِهواَأله، 
 د،الر كَثْرة علَى يخلَق وال ،الْعلَماُء منه يشبع وال اَأللِْسنةُ، بِه تلْتبِس وال
 سمعنا إِنا" :قَالُوا حتى سمعته إِذْ الْجِن تنته لَم الَّذي هو .عجائبه تنقَضي وال

 ومن أُجِر، بِه عملَ ومن صدق، بِه قَالَ من ،"الرشد إِلَى يهدي عجبا قُرَءانا
كَمح لَ، بِهدع نما وعد هى إِلَيدإِلَى ه اطريمٍ صقتسم{ )الترمذي عن علي.(  

وصلت الفتنة إىل ذروا، وأصبح كل فريق يؤول آيات كتاب اهللا حسـب  
أقواله بآيات من كتاب اهللا يلوي ذراعها لتحكي رأيه الذي يهواه، وهذا  هواه، ويؤيد

هم الصحيح لكتاب اهللا الذي علينا بالرجوع عن ذلك بالف .عز وجلَّليس من دين اهللا 
فهمه سلفنا الصاحل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان معهم، ومن تابعهم على 

ومل  ،نيعرِفإم كانوا و - هذا الدرب من العلماء العاملني وأصحاب املذاهب أمجعني
يتأولوا على كتاب اهللا إال ما يعتقدون أنه يرضهـواء  وخنرج من األ - العاملني ي رب

فإذا رجعنا مجيعاً إىل ذلك  .عز وجلَّالشخصية، والتأويالت السياسية آليات كتاب اهللا 
حالنـا إىل أحسـن    لُرمبا ينظر اهللا إلينا نظرة عطف وحنان فيحو ،واتفقنا على ذلك

  .حال
 ،يف سـفينة  -أهل هـذا الـوطن    مجيعاً -حنن اآلن : إخواين مجاعة املؤمنني

وقد أوشك زادها من االقتصاد أن ينفذ فماذا نفعل حنن  عميق، رحبوالسفينة متشي يف 
والغزوات اليت يشبهها أصحاا بأا  ،على ظهر هذه السفينة بعد هذه املعارك احلربية

 ،وإذا انتهى رصيدنا االقتصادي ،ماذا حيدث لنا إذا نفذ الزاد ،كالغزوات اإلسالمية
حـىت   اإلقبال على اهللا، ه السفينة حنتاج إىلإننا مجيعا أهل هذ ؟ماذا نصنع وماذا نفعل

وجـلَّ  ه اهللا ندعو اهللا فيستجيب لنا اهللا، وحيول هذه القلوب إىل احلال الذي حيب عـز 
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منا ننشغل بالعمل الصاحل إو ،وال خنوض يف الفنت وال نشغل الوقت ذه احملن ،ويرضاه
  . بتغاء وجه اهللا الذي يقربنا إىل اهللا، أو حماولة التأليف بني القلوب

وأن يصـحح  يذهب فساد قلوبنا،  وأن ،أن يصلح أحوالنا عز وجلَّنسأل اهللا 
وأن جيعل النوايا  ،رؤساء ومرءوسني ،وحمكومني حكاماً ،نوايا إخواننا املسلمني أمجعني

ونسـعى   ،مجيعاً حنرص على رضـاء اهللا  وأن جيعلنا ،صادقة إلصالح شأن هذا البلد
وأن  ،ونعمل جلمع الشمل ووحدة الصف كما أمرنا اهللا ،ومصطفاه للتأسي حببيب اهللا

نأخذ على أيدي املنافقني واملتربصني الذين يريدون هلذا البلد سوءا ويقطع دابـرهم  
  .أمجعني

الكـافرين واليهـود الـذين    على أيدي  اللهم خذ على أيدي املنافقني وخذ
  .جعل مصر بلدا آمناأو أمجعني، ميدوم باملساعدات

 ،وللمـؤمنني واملؤمنـات   ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
   .إنك مسيع قريب جميب الدعوات يا رب العاملني ،األحياء منهم واألموات

حىت يهتـدوا إىل الـرأي   وعقوهلم  رد لقادة املسرية يف بلدنا رشدهم اللهم
يف صلى اهللا عليه وسـلم   يبِويهتدوا دي الن ،يديهم إىل األصحابأوميدوا  ،الصواب

على العمل النافع لنا يف  نيوعمجم حىت نظل حتت راية هذا الوطن ،الصلح واإلصالح
  .الدنيا والرافع لنا يوم الدين
إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى ﴿: عباد اهللا اتقوا اهللا
اء وشنِ الْفَحى عهنيونَوذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبنكَرِ والنحل٩٠[ ﴾الْم.[  

  .أذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالة


