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طفنيس  -إسنا  -محافظة األقصر  -األربعاء  9002/88/81غرة ذى الحجة 8;:8هجرية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
َّ ِ
صدِِ ْْ لَ ُُ ْدم أَ ْم َمدالَ ُُ ْم َويَد ِْ ِْ ْدر لَ ُُ ْدم بُكدُوبَ ُُ ْم َوَم ْدن يُ ِ د ِر اهلل َوَُ ُسدولَُْ َد َقد ِْ
ين آ ََمنُوا اتَّد ُقوا اهلل َوقُولُوا قَد ْوال َسدِي اِا ٓ )0يُ ْ
﴿ يَا أَيدُّ َها الذ َ
َ َداَ َددواَا َم ِميمددا ٔ )0إِكَّدا َمر ْْددنَا االماكَدلَ َمَِدم َّ ِ
االُ ِ
ج َوال ِْفأَد ِداي َدنَبَدْي َن أَ ْ يَ ْ ِم َِْند َهدا َوأَ ْْد َْ ْق َن ِمْند َهددا َو َح َمَِ َهدا االكْ َسددا ُ إِكدَّدُْ ََددا َ
السد َدم َاوات َو ْ
َ
ْ
ا
َ
وما َج ُهوال ﴾ ٕ )0األحزاب )
ظَُِ ا
ِ
المسِِ ِمين .
الم َسِّمين ُ
بسم اهلل الرحمن الرحيم ال مِ هلل الذى أطعمنا وسقاكا  ،وجعِنا من ُ
والصدةة والسدةع مِدم سداقم األُواح ْدراب حلدرة الُدريم الْ داح  ،ومنداوي القِدوب طهدوُ المبدروب وَاْد الِيدوب لُدل
قِب خة منْ العيدوب سديِكا م مدِ ال أيدب الم أدوب  ،وآلدْ األتقيداو واد اب ْ األادْياو  ،وَدل مدن تدأعهم مِدم ادذا الهدِى إلدم يدوع
العرج والفزاو  ،ومِينا معهم أجمعين ..آمين  ..آمين ياُب العالمين ..

وجل يُم أجمعين ..
إخواكم وأحأابم باُك اهلل ّ
مز ّ
وجل لنا م اآليات ال م طُْ دنَا حولهدا وحسدب  ،ولدم كُبد بعدا أسدراُاا أ ّ اآلتاب ال دم ينأِدم أ يُدو مِيهدا
بين اهلل ّ
مز ّ
العِم ام أوالا آتاب م ال خِّم  ،وبعِاا آتاب م ال ِّم.
طةّب الوجْ ّ
ي خِم ال الب م بِاي ْ مدن َدل مدا يصدُِ مندْ إيدذاو خِد اهلل أو بريّ دْ َ ،مدا ي خِ ّدم دم قِأدْ مدن أكاكيّ دْ ومدن باتدْ  ،وي خِدم
ددم كْسددْ مددن ْددهواتْ ومددن حموظددْ ومددن أاواىددْ  ..د با تخِد ّدم ت ِد ّدم  ،وإبا ت ِد ّدم د ّ ُبّددْ لددْ ي فِد ّدم  ،ددم يُ ّقربددْ ل لدرتْ ويقددوي لددْ
تمِم ..
ّ

دب ال ب د ِّ منهددا لمددن إخ دداُا اهلل وإج أدداا ل ل درتْ  ..إا د ْاا وُقّدداا ومددن حأيأددْ اددِم اهلل مِيددْ وسددِم كاولددْ وأم دداا  ..وقددِ
ُُتد ال
تِم د مي دوبهم والنمددر إلددم الخيددر ال دواُت مددن اهلل لهددم  ،وحسددِ
أخددذكا لم دلا مددن ال خِد ّدم وخااددل مددن الأب دريّل ددم اتا مدداع بددالخِ و ُّ
وجل من لِْ وجوتا وَرمْ .
اآلخرين مِم ما آتاام اهلل من خيرا و ّبرا  ،أو مِم ما آتاام اهلل ّ
مز ّ

وجل م قولْ :
ِم بما بَرا اهلل ّ
مز ّ
تخِم من اذا األوااف  ..قاع لي ّ
با ّ
ِ
َّ ِ
صدِِ ْْ لَ ُُ ْدم أَ ْم َمدالَ ُُ ْم َويَدِْ ِْ ْدر لَ ُُ ْدم بُكدُوبَ ُُ ْم ﴾
ين آ ََمنُوا اتَّد ُقوا اهلل َوقُولُوا قَد ْوال َسدِي اِا  ..مدا مدرة القدوي السدِيِ  ..يُ ْ
﴿ يَا أَيدُّ َها الذ َ
األح دزاب )0ٓ،0ٔ :والقددوي السددِيِ يفددب أ يُددو مددر ال د ومددر الخِ د  ..القددوي ال د مددر الخِ د أجمعددين َ ﴿:وقُولُدوا لِِنَّددا ِ
ُح ْسددناا ﴾ الأقددرة )3ٖ :أ كقددوي لِنددا الُددةع الددذى بددْ م اسددن وبددْ جمدداي ي ِددذبو بسددمامْ  ،وين عبددو منددِما كدُ ْق درع أسددمامهم
كِماتْ  ..والقراوة األخرى :
وقولوا لِنا َح َسدنَا ) أى القدوي ال ّ َسد ْن الدذى يُ دب الفميدر أ يسدمعوا  ،وال يم ّدل الواحدِ مدنهم مدن سدمامْ  ،بدل يريدِ أ
يس زيِ منْ وي ِب منْ المزيِ تِو المزيِ  ..ومثل اذا يقوي يْ النأم اِم اهلل مِيْ وسِم :
مثددل المددلمن َالن ِددل ال تق د إالّ مِددم طيّددب ،وال يخددرج منهددا إالّ طيّددب ،وإبا وقْ د مِددم مددوت ا د ّ ال تُسددرا ) واددذا
واد المدلمن الدذى ال تصددُِ مندْ َِمدل كابيددل أو جا يدل أو َِمدل ملبيددل تسدأب للخدرين ْددي دم الصدِوُ أو تد ُدنَع دم الدنْ  ،وبلد
ألكْ يقوي الخير والأّر..وتاىم ا ما يس خِع الر م َةمْ  ،وال أيب المعصوع اِم اهلل مِيْ وسِم يقوي :
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ما تخل الر م ْيو إالّ َاكْ  ،وما تخل الخدرـ د د أى ال دي د د دم ْديو إالّ ْداكْ )  ..هدم مف ّدرت َِمدل  ..إ كأعد مدن
تس ّر القِدب اآلخدر أل القِدب ال يصدُِ مندْ إالّ خيدر  ،وإ كأعد مدن الدنْ د وقعهدا يُدو َوقدر السدهاع ألكهدا جاُحدل
القِب كها ُ
دب مِددم ددة  ،والدَند َْ َ يُ ِخد ْدر ُج ددم برَددا الِلددب ِحمد الدم ي ِقهددا الِسددا ..
 ،بددل إكهددا أحياكد ا تُددو قاتِددل  ،وبلد أل كْسددْ بهددا بلد ال
اذا ال مم تص ّ لها اآلبا  ،وتُِيّر اذا اتكسا  ،وتفعِْ ينْعدل دم ال داي بمدا يسدمعْ مدن ادذا المقداي الدذى يخدرج مدن الدنْ ..
السددمعل ومددا ْددابْ بلد مددن األوادداف ال ددم ال
اددذا وإ َاكد كْد اتكسددا مددا َالد حيّددل ت صد بدداأل رة واألكاكيّدل والمهددوُ والبددهوة و ُ
..أمددا المددلمن د قِأددْ مبد ال
دِوي بالُِيّددل بربددْ مد ّدز وجد ّدل  ..د با تأدداتي
ي أهددا اهلل مد ّدز وجد ّدل وال يرْددااا ُسددوي اهلل اددِم اهلل مِيددْ وسددِم ّ
ال ددِيم مددر إكسددا د اهلل ي نّددزي مِددم قِأددْ ب لهدداع ي ددِث بددْ اددذا اتكسددا  ..ولددذل تفددِ ُاحدلا ددم حِيثددْ  ،وْددْاوا وبِسددم ا ددم
ُِم مددن القِددب  ،وال ي مددل القِددب إالّ الخيددر َ ..ددل الخيددر لفميددر خِ د اهلل مد ّدز وجد ّدل  ،واددذا اتكسددا مددر
َةمددْ  ،وبل د ألكددْ ي د ّ
مِم ُْم اهلل منْ م وا األولياو:
الخِ َما يقوي اتماع ّ

{ اكْسددهم مْيْددل  ،وحدداج هم خْيْددل  ..ال ي ددنبّى مددنهم أحد الدِ أ ،ال ي ددنبى مددنهم أحد الدِ  ..خْا د ا ل ا د ا ددم أى موْددر يددذاأو
إليدْ  ،ددة ي ّمِدو النددا مدا الي يقددو  ،وال يفعِدو النددا دم َددرب او ْد ِّة ّ ..أمددا لدو جدداو ل كسدا ْددي ال قيدل  ،كددْ ي مدل الهد ّدم
وي سدداوي مددابا يُ عمددْ  ،وَي د يمبددم مددن منددِا  ،وبل د ألكددْ ْددي ال قيددل  ..أمددا اددلالو { نكْسددهم مْيْددل  ،وحدداج هم خْيْددل أ ال
يس دث ددقِو مددن حاجددات الددِكيا ألكهددم يعِمددو أكهددم مسددا رو  ،ي خْْددو ويعمِددو بُددةع النأددم األمددين  :خْ د ال مددل د العقأددل
َلوت  ،وَثّر الزات السْر طويل )
{ أكْسددهم مْيْددل وجاجدداتهم خْيْددل أ مثددل األكصدداُ والمهدداجرين  ..واددم المسددِمو الصدداتقو ددم َددل َمددا ومُددا إب َددا
الرجددل مددنهم منددِما يهدداجر  ،ي عدداُك مِيددْ األكصدداُ وَددل واحددِ يريددِ أ يْددوَ بددْ  ..ح ددم أكهددم َدداكوا يق رمددو  ..أى يعمِدوا قرمددل  ،ومددن
َاك تخرج مِيْ القرمدل  ،يُدو رحد ا مسدوُا بدالْوَ بنخيدْ المهداجر  ..لمدابا َدل بلد ألكهدم ُأوا أكاسد ا مندِام مْدل وكقداوا وادْاوا
ومنددِما يقددوي لددْ األكصدداُى :اددذا مددالم واددذا بي ددم  ..يقددوي لددْ المهدداجر :بدداُك اهلل لد ددم مالد  ،وبدداُك اهلل لد ددم بي د  ،ولُنددم
ُتلنّم مِم السوـ  ..اُذا مِمهم ُالسوي اهلل اِم اهلل مِيْ وسِم :
﴿ لِِْ ُْ َق ددر ِاو الَّد ِدذين أُح ِص ددروا ِ ددي سد دأِ ِيل اهلل ال يسد دَ ِيعو َ َ ِ
ج ي ْ سد دأد ُهم ال ِ ِ
داو ِم د َدن ال د ََّع ُّْد د ِ تَد ْعد د ِرُد ُه ْم
َْ ُ
االُ ِ َ َ ُ ُ َ
ْ د ْدرباا ددي ْ
َ
ْفاا د ُدل أَ ْبنيَ د َ
َ ْ ُ
َ
ِ
بِ ِس َيم ُاا ْم ال يَ ْسنَلُو َ النَّا َ إلْ َ ا اا ﴾ الأقرة)ٕ0ٖ :
ديوف َثيددرة  ،نخددذ سدديِكا أبددو بُددر مددنهم مفمومددل َأيددرة  ،وأُسددِهم مددر
وأقُد ُّ مِدديُم واقعددل بريأددل  ،قددِ جدداو لرسددوي اهلل ْد ال
عمه دم  ،ومنددِما أحلددرلهم ال عدداع  ،قددالوا :ال كنَددل ح ددم يددنتم ادداحب الأيد  ،ومنددِما جدداو سدديِكا أبددو بُددر
إبنددْ لِمنددزي وأمددرا أ يُ ُ
سددني :اددل أطعم د م اللدديوف قددالوا :ح ددم تددنتم عنّد أبددو بُددر َوج ددْ وإبنددْ مِددم بل د تعنيْ دا ْددِيِا  ،قددالوا واهلل لقددِ ق د ِّمنا لهددم
ال عدداع  ،لُددنهم أبدوا  ..قدداي :أبددو بُددر ادداتوا ال عدداع  ،وإكبددِل أبددو بُددر بددأعا حاجياتددْ  ،ومنددِما ُجددر وجددِ ال عدداع َمددا اددو  ،وبلد
ألكهددم َدداكوا يددنَِو ويددِمو بالأرَددل ددم ال عدداع  ،والأرَددل لصدداحب الأي د ُ ..دداكوا َِمددا أَِ دوا م دن ال عدداع د د قددالوا ددم الروايددل ُ :بددم
ال عاع د د أى َات ال عداع دم موْدر أيدِيهم يفِوكدْ َمدا ادو ح دم أ سديِكا أى بُدر لدم يصد ِّـ ح دم أقسدم لدْ اللديوف اكهدم أَِدوا ..
مااذا
إكْ حاي الْقراو الصاتقين م َدل َمدا ومُدا  ..حاجداتهم خْيْدل والأرَدل معهدم وحدولهم  ،وبلد ألكهدم ي ِأدو ُْدا اهلل م ّدز
وجد ّدل  ،ح ددم أ النددا ي ِأددو مددنهم بددِالا مددن أ يمُثدوا ْددهوُ لِأرَددل ال ددم يِمسدوكها مددنهم  ..لُددن منددِما يددنتم ْددي ال قيددل ي سدداوي
اتكسدا لمددابا ال يرحدل  ..إكددْ يع دل مصددال نا لددذل قداي سدديِكا مِ ّدم ددم أوادداف المدلمنين { :أكْسددهم مْيْدل  ،وحدداج هم خْيْددل ،
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النددا مددنهم ددم ُاحدل أ ددة يددلبو أحددِا  ،وال يلددرو أحددِا د د وأكْسددهم مددنهم ددم مندداو د د أى أ البددِة َِهددا ليسد مِددم إخدواكهم ،
وإكّمددا مِ دم أكْسددهم واددم األولددم بالبددِة إلددم أ ت هددذب وت دريّا  ،وإلددم ا ت زَّددم وت ّهروإلددم ا تصددأْ خاْددعل ايّنددل ل ن دلا لددم ،
وجل  ،وإ لم أَأْ جماح النْ م م أسا ر ..
وت اومنم م السْر ال ويل إلم ُب العالمين ّ
مز ّ
ألكنددم إ لددم أ عددل بل د ُِ ،مددا مبددي خ ددوة واحددِة أُجددر خمسددين إلددم الخِ د  ..مددا الددذى يُددأْ جمدداح الددنْ ..
تقِيل ال عاع والبراب والنوع  ،ولذل َا تاىما وا الصال ين دم ال عداع د د َدا أَِهدم اقدل د د أى َدا أَِهدم مثدل أَدل الْقدراو ،
وَما قاي سيِ األكأياو :

ب سددب إبددن آتع لقيمددات يقمنددْ اددِأْ ) ّأمددا إ أَِ د ُ ح ددم أْددأر م ددم أبَددر اهلل وقددِ قددالوا يوم د ا ل مدداع الفنيددِ :منددِما
دِم ال كفددِ الخبددوع  ،مددابا كْعددل  ..قدداي { :يعمددِ أحددَِم إلددم ب نددْ يفعِهددا مخددةة ويملاددا بال عدداع  ،د ّدم يريددِ أ يفددِ ل د ّذة
كصد ّ
الماجاة مر اهلل وبينْ وبين اهلل مخةة ممِووة بال عاع أ
ولذل َا السِ الصالْ ينمروا :وجِوا أحِا ما ينَدل بُدل يدِا يقولدو مندْ أكدْ لدي مدن الصدال ين وبلد أل سديِكا
يسدهل ممِيدل الهلدم مِدم
ُسوي اهلل َا ينَل بثةث أاابر  ،وَا ينَل لقمل لقمل  ،ويد ُِ ّم أ نداو األَدل لُدم يملد ال عداع جيدِا ّ
وجل ،
المعِة ّ ،أما إبا إم لت المعِة ة ْن لصاحأها بالخبوع وال لوُ مر اهلل ّ
مز ّ
وتقددوي السدديِة ماىبددل ددم بل د  { :أوي بِمددل حددِ بعددِ ُسددوي اهلل اددِم اهلل مِيددْ وسددِم البددأر أ إ النددا لمددا ْددأع
ب وكهم جن بهم كْوسهم  ،وأادأ وا يأ ثدو مدن الدِكيا ّ ..أمدا إ َاكد الدنْ مْيْدل والمعدِة خْيْدل  ،د اتكسدا مدر خِد اهلل
وجل  ،ويرْاا .
لن يقوي إالّ ما يرْم اهلل ومر اهلل يب ِل بذَر اهلل وطامل اهلل  ،والعمل الصالْ الذى يُ أْ اهلل ّ
مز ّ
َّ ِ
ين آ ََمنُدوا اتَّد ُقدوا اهلل َوقُولُدوا قَد ْدوال َسد ِدِي اِا ﴾ األحدزاب )0ٓ :قد ال
دِت أى ّمو د ال لددذل تفددِ تاىمد ا أ َِمددات
دوي مسد ال
﴿ يَددا أَيدُّ َهددا الددذ َ
المددلمن بهددا تو يد ّ ..أمددا َِمددات اتكسددا العفددوي الفهددوي لددي بهددا تو يد  ،بددل تفددِ أ الُِمددل الواحددِة منددْ ّتعُددر بِددِة بنَمِهددا أو
ت سددأب ددم حددرب بددين مدداىِ ين أو بِددِتين  ،وبلد ألكددْ بيددر ُمسددِت ددم أقوالددْ  ،وبيددر ّمو د ال ددم َِماتددْ  ،ألكددْ تددرك لنْسددْ ال أددل مِددم
الِاُب تُ ّسيّرا َي تباو  ..لدذل تفدِ اداحب الدنْ ال يّدل َثيدر ال رَدل  ..إّب تدراا يفِد اندا  ،دم يفِد انداك  ،وال يهدِأ ّ ..أمدا
دالمرة  ،وبلد ألكدْ
ااحب النْ الم مئنل تاىم ا ماتفِا َُيدن  ،حرَ دْ ااتىدل قدِ ي درك دم المفِد م ّدرةا واحدِة أو قدِ ال ي ّدرك ب ّ
وجل .
مبِوي باهلل ّ
مز ّ
والقدوي السددِيِ مددر اهلل اددو القددوي الدذى ي ددب اهلل مد ّدز وجد ّدل أ يسددمعْ مددن العأدِ ويرْدداا  ..مثددل تددةوة َ دداب اهلل  ..ال سددأيْ
هلل  ..ال ميدِ هلل  ..ال هِيددل هلل  ..الصددةة مِددم ُسددوي اهلل  ،وادذا مددا قدداي يددْ ُسددوي اهللُ :حددم اهلل أمدرؤ ،قدداي خيدرا ِددنم د د أى أخددذ
الِنيمل د أو سُ سِم )

واُددذا حدداي المددلمن ال يد ُِم إالّ إباَددا الُددةع بنيمددل سدديِنم خيراددا و وابهددا وأجراددا منددِ اهلل مد ّدز وجد ّدلّ ..أمددا إ َددا الُددةع
يددلتى إلددم م اْددر ي اسددأْ مِيهددا المِد العددةع أو يبد ُيْ مددن أجِهددا األكدداع  ..ددة تامددم لهددذا الُددةع ألكددْ قددوي يقددوي يددْ اهللَ ﴿:مددا
ِ ِ
ِ ِ
يب َمِ اليِ﴾ ـ )ٔ3 :
يَدِْْ ُظ م ْن قَد ْوي إِال لَ َِيْْ َُق ال
ُِم وحسددب  ،وبعددِ أ يخددرج منددْ الُددةع يع ددذُ لهددذا ولهددذا  ،ولددذل
إبا المددلمن لددي لِيددْ مفِددل ّ ..أمددا العفددوي هددو ي د ّ
ُِم لي ق بقوي اهلل :
يفب مِيْ أ يُْر قأل أ ي ّ
﴿ وا ُِوا إِلَدم ال َّيب ِ ِ
ِ
ِ
صدِِ ْْ لَ ُُ ْدم
دب م َدن الْ َق ْدوِي َو ُاد ُِوا إِلَدم ِا َدراَ الْ َ ِميدِ ﴾ ال د )ٕٗ ::و مدرة القدوي السدِيِ َمدا قداي اهلل  :يُ ْ
َُ
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ِ
دِم َدل ليِدل ألد َُعدل هلل  ،وأادوع أيداع
أَ ْم َمالَ ُُ ْم َويَدِْْ ْر لَ ُُ ْدم بُكدُوبَ ُُ ْم األحدزاب )0ٔ :لمدابا ألكدْ مدن الفداىز أ أَدو مدن العُأّدات وأا ّ
الددِار  ،وال ّيمد ّدل لسدداكم مددن بَددر اهلل  ..لُننددم قِد َِمددل واحددِة ددم حد ُجددل مددن مأددات اهلل ّ ،إمددا ددم مواجه ددْ أو مددن خِْددْ  ..د
َا م مواحه ْ قِ آبي ْ بالُِمل أو جرح ْ د ادذا الُِمدل لُدم أُْديْ يدوع لقداو اهلل ال يُْدم تُْداىْ ممِدم َِدْ لدو ت ّدوي لدْ د د د با
َن ال أقُِ مِم لساكم  ..نين العمل الصالْ إكدْ ال يُْدم أخ داىم وسدق اتم ال دم أخ نتهدا مدر مأدات اهلل المدلمنين د د ولُدم أادِْ
امدل مميمدل  ،واداحب أجدر َدريم مندِ
ممِم كم لو لم أؤتى إال الْدراىا قدم مدر حْدظ لسداكم  ..نكدا اداحب بنيمدل  ،واداحب ّ
حلددرة الُدريم مد ّدز وجد ّدل ألكددم سددنباب إلددم اندداك ولددي لددم م ددالأين  ..ددنجرى مو ددوُ وبكأددم مِْددوُ وسددعيم مبددُوُ  ..المصدديأل ددم
حقوـ العأات  ،لدذل قداي ادِم اهلل مِيدْ وسدِم  :إبا َدا يدوع القيامدل  ،ينداتى منداتى اهلل مدن ب ندا العدري  :يامأداتى قدِ إسد مع
إليُم طويةا  ،اس معوا إل ّدم اليدوع  ..يامأداتى ّأمدا ماَدا بيندم وبيدنُم قدِ واأ دْ لُدم  ،و ّأمدا ماَدا بيدنُم وبدين بعلدُم وااأدوا يمدا
بينُم ّم أتخِوا الفنّل برحم م ) .
وما ي ِث اناك مأاُة من اوُة مما ي دِث اندا دم الدِكيا  ،يُقداي تعدالم يدا ة سدام نم  ..يقدوي ال َدم تع ندم  ..إت در
 ..مدابا أت در حسددنات  ..ادذا ينخددذ جدزوا واددذا ينخدذ جددزوا  ،وإبا كْدِ الراديِ وماَلد مدِيو بُِمددات بيدر ُمسددِتة وبيدر موّقددل ،
نقوي  :سام نم يا ة  ..يقوي َ :م تِ ر يقوي  :لدم يعدِ معدم ْديئ ا  ..يقدوي إحمدل مدن سديئأتم  ..دنين ممِدم الدذى ممِ دْ ..
ال ْيو .

إبا مايصِْ العمل او القوي السِيِ :
ِ
صددِِ ْْ لَ ُُد ْدم أَ ْم َمددالَ ُُ ْم ﴾ األحدزاب  )0ٔ ،0ٓ:أى يفعِهددا أممدداالا اددال لا  ،إب ال يوجددِ
﴿ اتَّد ُقدوا اهلل َوقُولُدوا قَد ْدوال َسددِي اِا  ،يُ ْ
وسد ّْْ ادذا ..
دب ادذا َ
يها م الأين أو بُرماو  ..والمصيأل العُممم أ يخرج اتكسا مدن الدِكيا ولدْ بُرمداو ي الأوكدْ ألكدْ إب داب ادذا وس ّ
ُل واحِ مدن ادلالو يدنتم يدوع الدِين ويقدوي أُيدِ ح ّقدم يداُب مدن ادذا العأدِ  ..ادذا ال قدوـ تسد هِ ت ِرََِدم مدن العمدل الصدالْ  ،بدل
لن تُْها ..

إبا مدن يريددِ الدُِجات العُددة منددِ اهلل  ،مِيدْ أوالا أ يمسد لسداكْ  :وأمسد مِيد لسداك  ،وليسددعُ بي د  ،وإبد ِ مِددم
خ يئ د ) أى إب ددم مددن ميوب د  ،وأاددِ ها وال ْددا ل د بعيددوب اآلخ درين  ،وال تقدديم كْس د م اسددأا ددم الددِاىرة الربّاكيّددل لددرب
العددالمين  ،وال ددم أُى أ َددل النددا أقام د كْسددها ددم اددذا اتتاُة  ،وَددل واحددِ مددنهم يريددِ أ ي داُب النددا  ..ددة مددثةا يأنددم ،
يقوي َ :ي بنم ومن أين أتم بالماي  ..وطالما أكْ لم ي ِب من ْيئا ة ْن ل بذل ..
وتفددِ َددل النددا مِددم اددذا البدداَِل  ،واددذ اددم المصدداىب ال ددم حِّد بالمسددِمين واددم إكبددِاي المسددِمين بِمددز إخ دواكهم ،
وإب ياب أحأابهم  ،وتعييب إخواكهم  ،وك يفل بل إ اُة األحقدات دم النْدو واتحدن دم الصدِوُّ ..أمدا المسدِمو األواىدل الدذين كريدِ
ِ
َخد َدويْ ُُ ْم َواتَّد ُقدوا اهلل لَ َعَِّ ُُد ْدم تُد ْر َح ُمددو َ
َاددِِ ُوا بَد ْدي َن أ َ
أ كُددو مِددم ْدداَِ هم إ ْدداو اهلل َ ..دداكوا َمددا قدداي اهلل  ﴿ :إِكَّ َمددا ال ُْم ْلمنُددو َ إِ ْخد َدوةال َن ْ
َاددِِ ُوا
﴾ ال ف درات )ٔٓ :منددِما يعِمددو ُبمبددا ّتة بددين إ نددين مددن إخ دواكهم  ،ال يددذوقوا طعددم النددوع ح ددم يصددِ وا بددين ات نددين َ ﴿:ن ْ
َخ َويْ ُُ ْم ﴾
بَدْي َن أ َ

واُددذا يفددب ا يُددو حدداي المسددِمين  ،ولددي َمددا ي ددِث اآل إب يقددوي إخ دواكهم المسددِمو  :أترَددوام وْددنكهم  ..د
ترَ د اددلالو واددلالو ألاددأْ جميددر المسددِمين م قدداطعين وم خااددمين  ،لددذل قدداي حلددرة النأددم  :تددر ى المسددِمين ددم ت دوا ّتام د د
ل ددي ددم الص ددةة أو ددم الص ددوع د د د وتد دراحمهم وتع دداطْهم َمث ددل الفس ددِ الواح ددِ  ،إبا إْد د ُم من ددْ مل ددو ت ددِامم ل ددْ س دداىر الفس ددِ
بالسددهروال ُ ّمم ) وبعددِ أ يخِ د ّ اتكسددا كْسددْ مددن مأددات اهلل  ،يُ ِد ّدم كْسددْ بددذَر اهلل وتددةوة َ دداب اهلل  ،والصددةة مِددم حأيددب اهلل
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ومص ْاا  ..وال سأيْ وال هِيدل وال ُأيدر هلل ج ّدل دم مُدةا  ..وادو بدذل يقدوي القدوي السدِيِ الدذى يصدِْ أحوالدْ وير در ْدنكْ  ﴿ :يَدا
ِ
َّ ِ
صددِِ ْْ لَ ُُد ْدم أَ ْم َمددالَ ُُ ْم َويَد ِْ ِْد ْدر لَ ُُد ْدم بُكُدوبَ ُُ ْم َوَمد ْدن يُ ِ د ِر اهلل َوَُ ُس دولَُْ َد َق د ِْ َد َداَ َد ْدواَا
ين آ ََمنُدوا اتَّد ُق دوا اهلل َوقُولُدوا قَد ْدوال َسددِي اِا ٓ )0يُ ْ
أَيدُّ َهددا الددذ َ
َم ِم ايما ٔ ﴾)0األحزاب )
وكريِ جميع ا أ كفِت حالنا مر اهلل  ،وك وب إلم اهلل مما جنيناا

