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 هجرية8:;8غرة ذى الحجة  81/88/9002األربعاء  -محافظة األقصر  -إسنا  - طفنيس
                                                                               بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ا   ﴿ ِا ِِي ِْ ( يُ 0ٓيَا أَيدَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتدَُّقوا اهلل َوقُولُوا قَدْوال َسد ُُْم َوَمدْن يُِ دِر اهلل َوَُُسدولَُْ  َدَقد دْم بُكُدوَب ُُ ِْدْر َل ِْ ُُْم َويَد دْم َأْمَمداَل ُُ ْْ َل ِِ ْصد
ددا   ََ  َدددْوَاا َمِميما َهددا وَ 0ٔ َدا َْْقَن ِمندْ دد ْْ ِْنَدَهدا َوَأ ددَنا االَماكَددَل َمَِدم السَّددَماَواِت َواالُِْج َواْلِفأَدداِي  َددنَبَدْيَن َأْ  يَْ ِم ْْ دداَ  َحَمََِهد( إِكَّدا َمَر ََ ُ ا االْكَسدداُ  إِكَّدْد

   األحزاب ( (0ٕ﴾   َظُِوماا َجُهوال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم ال مِ هلل الذى أطعمنا وسقاكا ، وجعِنا من الُمَسِِّمين الُمسِِِمين .

ُواح ْدراب حلدرة الُدريم الْ دا  اْد  الِيدوب لُد ح ، ومنداوي القِدوب طهدُو المبدروب والصدةة والسدةع مِدم سداقم األ ل َو
ياو  وب ،قِب خة منْ العيدوب سديِكا م مِد ال أيدب الم أد ى إلدم يدوع  ،وآلْد األتقيداو واد اب ْ األاْد دل مدن تدأعهم مِدم ادذا الهِد َو

 العرج والفزاو ، ومِينا معهم أجمعين ..آمين .. آمين ياُب العالمين .. 
ُك اهلل مّز وجّل  يُم أجمعين ..   إخواكم وأحأابم با

دال م طُ  م اآليات  بين اهلل مّز وجّل لنا ُاا أّ  اآلتاب ال دم ينأِدم أ  يُدو  مِيهدا  انَ دْْ حولهدا وحسدب ، ولدم كُبد  بعدا أسدرا
 .طّةب الوجْ العِّم ام أوالا آتاب  م ال خِّم ، وبعِاا آتاب  م ال  ِّم

ُ منْد إيدذاو خِد  اهلل أو بريّ ْد  دل مدا يصِد كاكيّ ْد ومدن باتْد ، وي خِدم َمدا ي خِدّم  دم قِأْد مدن أ،  ي خِم ال الب  م بِاي ْ مدنَ 
ُبّدْد لدْد ي فِددّم ،  ددم   وإبا ت ِددّم   ددم كْسدْد مددن ْددهواتْ ومددن حموظدْد ومددن أاواىدْد ..  دد با تخِددّم ت ِددّم ، ي لدْد يقددو قّربدْد ل لددرتْ و يُ  دد ّ  

 تمِّم .. 
م كا م اهلل مِيدْد وسدِد ُقّدداا ومددن حأيأدْد ادِد ُا اهلل وإج أدداا ل لددرتْ .. إادد ْاا و ِّ منهددا لمددن إخ ددا ولدْد وأم دداا .. وقدِد ُُتددبال ال بدد

ُت مددن اهلل لهددم ، وحسدِد  ميددوبهم   ددم اتا مدداع بددالخِ  وتِمُّدد  الأبددريّل لم ددلا مددن ال خِددّم وخااددل مددن أخددذكا والنمددر إلددم الخيددر الددوا
رمْ .، أاآلخرين مِم ما آتاام اهلل من خيرا وبّرا   و مِم ما آتاام اهلل مّز وجّل من  لِْ وجوتا َو

را اهلل ..    با تخِّم من اذا األوااف   م قولْ :  مّز وجلّ قاع لي  ِّم بما َب
ِاا ﴿ ِِي يِ ..  يَا أَيدَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتدَُّقوا اهلل َوقُولُوا قَدْوال َسد ُُمْ .. مدا  مدرة القدوي السِد دْم بُكُدوَب ُُ ِْدْر َل ِْ ُُْم َويَد دْم َأْمَمداَل ُُ ْْ َل ِِ   ﴾ يُْصد
يِ يفدددب أ  يُدددو  0ٓ،0ٔاألحددزاب:  َوقُولُدددوا لِِنَّددداِ   ﴿مددر ال ددد  ومدددر الخِدد  .. القدددوي ال دد  مدددر الخِددد  أجمعددين :( والقدددوي السدِد

ما كدُ 3ٖ  الأقددرة: ﴾ ُحْسددناا رع أسددمامهم ْقدد( أ  كقددوي لِنددا  الُددةع الددذى بدْد م اسددن وبدْد جمدداي  ي ِددذبو  بسددمامْ ، وين عبددو  مندِد
 والقراوة األخرى : .. كِماتْ 

سدمامْ ، بدل يريِد أ  مدن الدذى يُ دب الفميدر أ  يسدمعوا ، وال يمدّل الواحِد مدنهم  نْ َسد  وقولوا لِنا  َحَسدَناا ( أى القدوي ال ّ 
 : اِم اهلل مِيْ وسِميس زيِ منْ وي ِب منْ المزيِ تِو المزيِ .. ومثل اذا يقوي  يْ النأم 

الن ِدددل ال تقددد  إالّ مِدددم طيّدددب، وال يخدددرج منهدددا إالّ طيّدددب، وإبا وقْددد  مِدددم مدددوت  ادددّ  ال  تُسدددرا ( وادددذا   مثدددل المدددلمنَ 
َُع   دم الدنْ  ، وبلدد   ُو أو تددن ِمدل ملبيددل تسدأب للخدرين ْددي   دم الصِد ِمدل كابيددل أو جا يدل أوَ   َ ُ منْد واد  المدلمن الدذى ال تصدِد

ةمْ ، وال أيب المعصوع   يقوي : اِم اهلل مِيْ وسِم ألكْ يقوي الخير والّأر..وتاىماا ما يس خِع الر    مَ 
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ِمدل .. إ  كأعد  مدن   ما تخل الر    م ْيو  إالّ  َاكْ ، وما تخل الخدـر ددد أى ال دي  ددد  دم ْديو  إالّ ْداكْ ( ..  هدم مفدّرتَ   
ُ منْد إالّ خيدر ، وإ  كأعد  مدن الدنْ   د   وقعهدا  ُحدل يُدو   القِب   كها تُسّر القِدب اآلخدر أل  القِدب ال يصِد َوقدر السدهاع ألكهدا جا

ددا  الِلددب ِحمددمال ي ِقهددا الِسددا  .. ، بددل إكهددا أحياكدداا تُددو  قاتِددل ، وبلدد  أل  كْسدْد  ََْ  يُِخددْرُج  ددم بَر بهددا بلددبال مِددم  ددة  ، والددنَد
ِّير اذا اتكسا  ، وتفعِْ ينْعدل  دم ال داي بمدا يسدمعْ مدن ادذا المقداي الدذى يخدرج مدن الدنْ  .. اذا ال مم تص ّ  لها اآلبا  ، وتُ 

َالدد  حيّددل ت صدد  بدداأل رة واألكاكيّدد اكدد  كْدد  اتكسددا  مددا  ال  ل والمهددُو والبددهوة والُسددمعل ومددا ْددابْ بلدد  مددن األوادداف ال ددماددذا وإ َ 
ُسددوي اهلل  مددّز وجددلّ ي أهددا اهلل  ددااا  موال يْر م اهلل مِيدْد وسدِد ويال بالُِيّددل بربدْد  ادِد ..  دد با تأدداتي  مددّز وجددلّ ..أّمددا المددلمن  دد   قِأدْد مبدِد

يم مددر إكسددا   دد   اهلل ث بدْد اددذا اتكسددا  .ال دِد ُاحددلا  ي نّددزي مِددم قِأدْد ب لهدداع ي  دِد اواا  . ولددذل  تفدِد  دْد ِسددماا  ددم  وب ددم حِيثدْد ، ْو
ددل الخيددر لفميددر خِدد  اهلل  ، واددذا اتكسددا  مددر  مددّز وجددلّ َةمدْد ، وبلدد  ألكدْد يدد ُِّم مددن القِددب ، وال ي مددل القِددب إالّ الخيددر ..َ 

ُْم اهلل ما يقوي اتماع مِّم    منْ  م وا  األولياو:الخِ َ 
ددر  يددذاأو  ْددل .. المْيْددل ، وحدداج هم خْي} اكْسددهم  اِل .. خْا دداا ل ا دداا  ددم أى مْو اِل أ، ال ي ددنبى مددنهم أحدد  ي ددنّبى مددنهم أحدد

ِّة   ددرب  او ْد .. أّمددا لدو جدداو ل كسدا  ْددي ال  قيدل ،   كدْد ي مدل الهددّم إليْد ،  ددة ي ّمِدو  النددا  مدا الي يقددو  ، وال يفعِدو  النددا   دمَ 
ا ، وبلدد  ألكدْد ْددي ال وي سدداوي مددابا يُ  يدد  يمبددم مددن مندِد  قيددل .. أمددا اددلالو }  نكْسددهم مْيْددل ، وحدداج هم خْيْددل أ ال   عمدْد ، َو

كيا ألكهددم يعِمددو  أكهددم مسددا رو  ،  ي خْْددو  ويعمِددو  بُددةع النأددم األمددين :   خْدد  ال مددل  دد   العقأددل   يس دثدددقِو  مددن حاجددات الدِد
ثّر الزات     السْر طويل (   َلوت ، َو

َمددا   ومُددا  } أكْسددهم مْيْددل وجاجدداتهم خْيْددل أ مثددل األكصدداُ وا ددل  مو  الصدداتقو   ددمَ  َددا  إب  لمهدداجرين .. واددم المسدِد
ما يهدداجرمددنهم الرجددل  ِ   مندِد ددل واحدد ُك مِيدْد األكصدداُ َو دداكوا يق رمددو  .. أى يعمِددوا قرمددل ، ومددن   ، ي عددا يريدِد أ  يْددَو بدْد .. ح ددم أكهددمَ 

ُاا بدالَْو بنخيْد المهداجر .. لمداَاك  تخرج مِيْ القرمدل ، يُدو   رحداا م دل بسدو ُأوا أكاسدباَ  ام مْدل وكقداو اا لد    ألكهدم  او اا منِد  اا واْد
ُك اهلل لدد   ددم بي دد  ، ولُنددم  ُك اهلل لدد   ددم مالدد  ، وبددا ُى: اددذا مددالم واددذا بي ددم ..  يقددوي لدْد المهدداجر: بددا ما يقددوي لدْد األكصددا ومندِد

السوي اهلل اِم اهلل مِيْ وسِم   :  ُتلّنم مِم السـو .. اُذا مِمهم 
َُْقددددَراِو الَّددددِذي ﴿  ِْ ددددِ  تدَ ِل ُّْ ددددْرباا ِ ددددي االُِْج يَْ َسددددأُدُهُم اْلَفاِاددددُل َأْبنِيَدددداَو ِمددددَن ال دََّع َْ ْعددددرِ ُدُهْم َن ُأْحِصددددُروا ِ ددددي َسددددأِيِل اهلل ال َيْسددددَ ِ يُعوَ  

   (0ٖٕ  الأقرة: ﴾ ِبِسيَماُاْم ال َيْسنَلُوَ  النَّاَ  إِْلَ ا اا
ث وأقُدد ُّ   َ أيددرة مِدديُم واقعددل بريأددل ،  قدِد جدداو لرسددوي اهلل ْدديوفال هم مددر يددرة ،  نخددذ سدديِكا أبددو بُددر  مددنهم مفمومددلَ  ُسدِد ، وأ

ما أحلددر  عمُهدد  يُ إبندْد لِمنددزي وأمددرا أ ما جدداو سدديِكا أبددو بُددر  ا: ال كنَددل ح ددم يددنتم ادداحب الأيدد  ،ال عدداع ، قددالو  لهمم ، ومندِد ومندِد
َوج دْد وإبندْد مِددم بلدد  تعنيْدداا  طعمدد م اللدديوف   قددالوا: ح ددم تددنتم سددني: اددل أ ِّمنا لهددم   عنّدد  أبددو بُددر  يِاا ،  قددالوا واهلل لقدِد قدد ْدِد

ل أبددو بُددر بددأعا حاجياتدْد  مددا اددو ،ال عدداع ، لُددنهم أبددوا ..  قدداي: أبددو بُددر ادداتوا ال عدداع ، وإكبدِد ُجددر وجدِد ال عدداعَ  ما  وبلدد   ، ومندِد
ددل  ددم ال عدداع  مو  بالأَر دداكوا يددنَِو  ويدِد ِمددا أَِددوا مدد، ألكهددمَ  ددل لصدداحب الأيدد  ..  ُدداكواَ  ُبددم قددالوا  ددم الروايددل :  ن ال عدداع ددددوالأَر

ِّـ ح دم أقسدم لْد اللديوف اكهدم أَِدوا ..  مدا ادو ح دم أ  سديِكا أى بُدر  لدم يصد  َ يهم  يفِوكْد در أيِد َات ال عداع  دم مْو ال عاع ددد أى 
 مااذا   

دل معهدم وحدولهم ، وبلد   َمدا  ومُدا  .. حاجداتهم خْيْدل والأَر دل  ُْدا اهللإكْ حاي الْقراو الصاتقين  مَ   مدّز ألكهدم ي ِأدو  
ددل ال ددم يِمسددوكها مددنهم  وجددّل ، الا مددن أ  يمُثددوا ْددهُو لِأَر ما يددنتم ْددي ال  قيددل ي سدداوي .. ح ددم أ  النددا  ي ِأددو  مددنهم بدِد لُددن مندِد

 } أكْسددهم مْيْدل ، وحدداج هم خْيْددل ، اتكسدا  لمددابا ال يرحدل .. إكدْد يع دل مصددال نا   لددذل  قداي سدديِكا مِدّم  ددم أوادداف المدلمنين:
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ُاحدد ِهددا ليسدد  مِددم إخددواكهم ، النددا  مددنهم  ددم  ةَ  اا دددد وأكْسددهم مددنهم  ددم مندداو دددد أى أ  البدِد اا ، وال يلددرو  أحدِد ل أ  ددة يددلبو  أحدِد
ة إلدددم أوإكّمدددا مِددد دددم وت  ّهروإلدددم ا  تصدددأْ خاْدددعل ايّندددل ل   ت هدددذب وت دددريّ م أكْسدددهم وادددم األولدددم بالبددِد لدددم ،  ندددلا ا ، وإلدددم ا  ت زَّ

 ، وإ  لم أَأْ جماح النْ   م م أسا ر   .. ين مّز وجّل وت اومنم  م السْر ال ويل إلم ُب العالم
ُجددر خمسددين إلددم ألكنددم إ  لددم أ عددل بلدد  ،  ُِمددا مبددي  خ ددوة ة أ .. الخِدد  ..  مددا الددذى يُددأْ جمدداح الددنْ    واحدِد

دا  أَِهدم  اقدل ددد  تقِيل ال عاع والبراب والنوع ، ا  تاىماا وا  الصال ين  دم ال عداع دددَ  دا  أَِهدم مثدل أَدل ال ولذل َ  ْقدراو ، أىَ 
ما قاي سيِ األكأياو :      َو

أْ ( أّمددا إ  أَِدد ُ  ما    ب سددب إبددن آتع لقيمددات يقمندْد ادِد : مندِد ددر اهلل  وقدِد قددالوا يومدداا ل مدداع الفنيدِد ح ددم أْددأر  م ددم أَب
َِم إلددم ب ندْد ّم ال كفدِد الخبددوع ،  مددابا كْعددل  .. قدداي: } يعمدِد أحدد يفدِد لددّذة أ   ددّم يريدِد  بال عدداع ، يفعِهددا مخددةة ويملاددا  كصدِد

 الماجاة مر اهلل وبينْ وبين اهلل مخةة ممِووة بال عاع أ 
ا  السِ  الصالْ ي ا يقولدو  منْد أكْد لدي  مدن الصدال ين وبلد  أل  سديِكا نمرواولذل َ  :     وجِوا أحِاا ما ينَدل بُدل يِد

ا  ينَل لقمل  ا  ينَل بثةث أاابر ، َو اا  يّسدهل ممِيدل الهلدم مِدم ّم أ نداو األَدل لُدم يلقمل ، ويد ُُِسوي اهللَ  ملد  ال عداع جيِد
 ، مّز وجلّ لصاحأها بالخبوع وال لُو مر اهلل المعِة ، أّما إبا إم لت المعِة  ة ْن  

ُسددوي اهلل  موتقددوي السدديِة ماىبددل  ددم بلدد : } أوي بِمددل حدِد   بعدِد  م اهلل مِيدْد وسدِد البددأر أ إ  النددا  لمددا ْددأع   ادِد
اكد  الدنْ  مْيْدل بهم كْوسهم ، وأ ب وكهم جن   كيا .. أّمدا إ َ  ة خْيْدل ،  د   اتكسدا  مدر خِد  اهلل ادأ وا يأ ثدو  مدن الِد والمعِد

ر اهلل وطامل اهلل ، والعمل الصالْ الذى يُ أْ اهلل  م اهلل ومر اهلل يب ِل بَذ اا . مّز وجلّ لن يقوي إالّ ما يْر    ، ويْر
ا يَددا أَيدَُّهددا الَّددِذيَن َآَمنُددوا ﴿  ِا ِِي تال 0ٓ األحددزاب:  ﴾ اتدَُّقددوا اهلل َوقُولُددوا قَدددْوال َسدد ِمددات  ( قددويال مسدِد أى مّو دد ال لددذل  تفدِد تاىمدداا أ َ 

ة  ة مندْد تّعُددر بِدِد ِمددات اتكسددا  العفددوي الفهددوي لددي  بهددا تو يدد  ، بددل تفدِد أ  الُِمددل الواحدِد بنَمِهددا أو المددلمن بهددا تو يدد  .. أّمدداَ 
ت ت سددأب  ددم حددرب   ِماتدْد ، ألكدْد تددرك لنْسدْد ال أددل مِددم بددين مدداىِ ين أو بِدِد ت  ددم أقوالدْد ، وبيددر مّو دد ال  ددمَ  ين ، وبلدد  ألكدْد بيددر ُمسدِد

أ .. أّمدا  دل .. إّب تدراا يفِد  اندا ،  دم يفِد  انداك ، وال يهِد ثيدر ال َر ي  تباو .. لدذل  تفِد اداحب الدنْ  ال يّدلَ  الِاُب ُتّسّيراَ 
َيدن ، حَر د ة أو قِد ال ي  دّرك بدالمّرة ، وبلد  ألكْد  اتىدل  قِد ي  درك  دم المفِد ْ اااحب النْ  الم مئنل تاىماا ماتفِا ُ مدّرةا واحِد

 . مّز وجلّ مبِوي باهلل 
يِ مددر اهلل اددو القددوي الدذى ي ددب اهلل  دداا  مددّز وجددلّ والقدوي السدِد .. مثددل تددةوةَ  دداب اهلل .. ال سددأيْ أ  يسددمعْ مددن العأِد ويْر

ُحددم اهلل أمدرؤ، قدداي خيددراا  ِددنم دددد أى أخددذ  هلل .. ال  ميِد هلل .. ال هِيددل هلل .. الصددةة مِددم ُسددوي اهلل:    ُسددوي اهلل ، وادذا مددا قدداي  يدْد 
 الِنيمل دد أو سُ   سِم ( 

ددا  الُددةع بنيمددل سدديِنم خيراددا و وابهددا وأجراددا مندِد اهلل  ددا  الُددةع مددّز وجددلّ واُددذا حدداي المددلمن ال يدد ُِم إالّ إبَا .. أّمددا إ َ 
َمددا  ﴿ِدد  العددةع أو يبدد ُيْ مددن أجِهددا األكدداع ..  ددة تامددم لهددذا الُددةع ألكدْد قددوي يقددوي  يدْد اهلل:يددلتى إلددم م اْددر ي اسددأْ مِيهددا الم
اِل﴾ َُِقيبال َم ِي  ِْ ْي َِ ُِْظ ِمْن قَدْوي  ِإال َل ِْ  (  3ٔ  ـ : يَد

ل  إباا المددلمن لددي  لِيدْد مفِددل .. أّمددا العفددوي  هددو يدد ُِّم وحسددب ، وبعدِد أ  يخددرج مندْد الُددةع يع ددذُ لهددذا ولهددذا ، ولددذ
 يفب مِيْ أ  يُْر قأل أ  ي ُِّم لي  ق  بقوي اهلل :

﴿  ِِ َِ اْلَ ِميد ُِوا إِلَدم ِادَرا ُِوا إِلَدم ال َّيبدِب ِمدَن اْلَقدْوِي َوُاد مدا قداي اهلل : ( ٕٗ  ال د:: ﴾ َوُا يَِ  دْم و مدرة القدوي السِد ُُ ْْ َل ِِ يُْصد
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ُُمْ  دْم بُكُدوَب ُُ ِْْر َل ِْ ُُْم َويَد دل ليِدل ألد  َُعدل هلل ، وأادوع أيداع لمداب (0ٔ  األحدزاب:  َأْمَماَل ّمَ  ا ألكْد مدن الفداىز أ  أَدو  مدن الُعأّدات وأاِد
ُجددل  مددن مأددات اهلل ، إّمددا  ددم مواجه دْد أو مددن خِْدْد ..  دد     ة  ددم حدد   ِمددل  واحدِد ددر اهلل .. لُننددم قِدد َ  ار ، وال يّمددّل لسدداكم مددن َب الدِد

ِْد لدو ت دّوي لْد ددد  د با  َا   م مواحه ْ  قِ آبي ْ بالُِمل أو جرح ْ دد ادذا الُِمدل ل ُْداىْ ممِدمَ  ُْديْ يدوع لقداو اهلل ال يُْدم ت ُدم أ
 ْ َن  ال أقُِ مِم لساكم ..  نين العمل الصالْ   إكْد ال يُْدم أخ داىم وسدق اتم ال دم أخ نتهدا مدر مأدات اهلل المدلمنين ددد ولُدم أاِد

دريم منِد  ممِم   كم لو لم أؤتى إال الْدراىا  قدم مدر حْدظ لسداكم ..  نكدا اداحب بنيمدل ، واداحب اّمدل  مميمدل ، واداحب أجدر َ 
ُو .. الحلددرة الُددريم مددّز وجددّل  صدديأل  ددم مألكددم سددنباب إلددم اندداك ولددي  لددم م ددالأين ..  ددنجرى مو ددُو وبكأددم مِْددُو وسددعيم مبدُد

دا  يدوع القيامدل ، ينداتى  م :   إباَ  م اهلل مِيْد وسِد ع  قِد إسد مامأداتى منداتى اهلل مدن ب ندا  العدري : يحقـو العأات ، لدذل  قداي اِد
دإلدّم إليُم طويةا ،  اس معوا  دا  بيندم وبيدنُم  قِد واأ ْد لُدم ، وأّمدا مَا م   وااأدوا  يمدا  ا اليدوع .. يامأداتى أّمدا مَا بيدنُم وبدين بعلُد

 نُم  ّم أتخِوا الفّنل برحم م ( .بي
ُة    ُة من او كيا ،  يُ  وما ي ِث اناك مأا ث اندا  دم الِد دم تع ندم .. إت در   قداي تعدالم يدا ة  سدمما ي ِد ام نم .. يقدوي الَ 

تة وبيدر مو ّقددل ، يِ وما.. مدابا أت در   حسددنات .. ادذا ينخددذ جدزواا واددذا ينخدذ جددزواا ، وإبا كِْد الراد يو  بُِمددات بيدر ُمسدِد َلدد  مِد
م تِ ر    الدذى ممِ ْد   ..  يقوي : لدم يعِد معدم ْديئاا .. يقدوي إحمدل مدن سديئأتم ..  دنين ممِدم نقوي : سام نم يا  ة  .. يقوي :َ 

 ال ْيو .
 او القوي السِيِ :      مايصِْ العملإباا 
ا  ﴿ ِا ِِي ُُمْ  ،اتدَُّقددوا اهلل َوقُولُددوا قَدددْوال َسدد ددْم َأْمَمدداَل ُُ ْْ َل ِِ أى يفعِهددا أممدداالا اددال لا ، إب ال يوجدِد ( 0ٔ، 0ٓ  األحددزاب : ﴾ يُْصدد

كيا ولْد بُ رماو .. والمصيأل الُعممم أ  يخرج اتكس يها م الأين أو بُ  ّْْ ادذا .. رمداو ي الأوكْد ألكْد إب داب ادذا وسدّب ادذا وَسدا  مدن الِد
ُيِد حّقدم يداُب مدن ادذا العأِد .. ادذا ين ويقدوي أ ِ  مدن ادلالو يدنتم يدوع الِد م مدن العمدل الصدالْ ، بدل  ِدََ ال قدـو تسد هِ  تِر   ُل واح

 ها ..لن تُْ
ُجات العُددة مِددم    بي د  ، وإبدد ِ :   وأمسدد  مِيدد  لسداك  ، وليسددعُ مسدد  لسداكْ مندِد اهلل ، مِيْد أوالا أ  ي إباا مدن يريدِد الِد

اىرة الربّاكيّدددل لدددرب خ يئ ددد  (  أى إب دددم مدددن ميوبددد  ، وأاددِد ها وال ْدددا  لددد  بعيدددوب اآلخدددرين ، وال تقددديم كْسددد  م اسدددأاا  دددم الددِد
ِ  مددنهم يريدِد أ  ي ددد ددل واحددد ُة ، َو دددل النددا  أقامددد  كْسددها  ددم ادددذا اتتا ُى أ َ  اُب النددا  ..  دددة  مددثةا يأندددم ، العددالمين ، وال ددم أ

ي  بنم ومن أين أتم بالماي   .. وطالما أكْ لم ي ِب من  ْيئاا  ة ْن  ل  بذل  ..   يقوي :َ 
ِل  ددل النددا  مِددم اددذا البددَا  َ مين بِمددز إخددواكهم ، واددذ اددم المصدداىب ال ددم  ،وتفدِد اي المسدِد مين واددم إكبدِد حِّدد  بالمسدِد

مو  األواىدل الدذين كريِد وإب ياب أحأابهم ، وتعييب إخواكهم ،  .. أّمدا المسِد ُو ُة األحقدات  دم النْدو  واتحدن  دم الصِد وك يفل بل  إ ا
مددا قدداي اهلل : دداكواَ  ِ هم إ  ْدداو اهلل ..َ  ددْم تُدْرَحُمددو َ  ﴿ أ  كُددو  مِددم ْددَا ُُ َّ ُُْم َواتدَُّقددوا اهلل لََع  إِكََّمددا اْلُمْلِمنُددوَ  ِإْخددَوةال  ََنْاددُِِ وا بَدددْيَن َأَخددَوْي

ما يعِمددو  بُمبدداّتة بددين إ نددين مددن إخددواكهم ، ال يددذوقوا طعددم النددوع ح ددم يصدِد وا بددين ات نددين :ٓٔ فددرات:   ال﴾  ََنْاددُِِ وا  ﴿( مندِد
ُُمْ   ﴾ بَدْيَن َأَخَوْي

ددنكهم ..  دد    ددوام ْو مو  : أتَر ث اآل  إب يقددوي إخددواكهم المسدِد مددا ي دِد مين ، ولددي َ  واُددذا يفددب ا  يُددو  حدداي المسدِد
دد  اددلالو واددلالو  مين  ددم تددواّتام دددد تَر مين م قدداطعين وم خااددمين ، لددذل  قدداي حلددرة النأددم :   تددر ى المسدِد ألاددأْ جميددر المسدِد

امم لددْد سددداىر الفسدددِد  مثدددل الفسددِد الواحددِد ، إبا إْدددد ُم منددْد ملدددو  تددِد لدددي   دددم الصدددةة أو  دددم الصدددوع دددددد وتدددراحمهم وتعددداطْهمَ 
ر اهلل وتددةوةَ  دداب اهلل ، والصددةة مِددم حأيددب اهلل بالسددهروالُ ّمم ( وبعدِد أ  يخِددّ  اتكسددا  كْسدْد مددن مأددات اهلل  ، يُ ِددّم كْسدْد بددَذ
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ْ أحوالْد وير در ْدنكْ :  يِ الدذى يصِد يَدا  ﴿ومص ْاا .. وال سأيْ وال هِيدل وال ُأيدر هلل جدّل  دم مُدةا .. وادو بدذل  يقدوي القدوي السِد
ا   ِا ِِي ََ  َدددْوَاا 0ٓأَيدَُّهددا الَّددِذيَن َآَمنُددوا اتدَُّقددوا اهلل َوقُولُددوا قَدددْوال َسدد ِْ  َددا ُُْم َوَمددْن يُِ ددِر اهلل َوَُُسددولَُْ  َدَقدد ددْم بُكُددوَب ُُ ددْر َل ِْ ِْ ُُْم َويَد ددْم َأْمَمدداَل ُُ ْْ َل ِِ ( يُْصدد

   األحزاب ( (﴾0َٔمِميماا  
   وكريِ جميعاا أ  كفِت حالنا مر اهلل ، وك وب إلم اهلل مما جنيناا                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


