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ةُ َوات َِّحادُ ا ُمَّ َهاْلأ  

 يَا َجَماَعةَ الأَخيأرِّ 

ةُ  ُمَّ ُم ات ِّ  اْلأ َي إِّلَيأهِّ دِّ يَن أُهأ َن ال ذِّ لَةٌ مِّ يَّةُ ُمتََشك ِّ ََلمِّ سأ ِّ ٍد َصلَّى هللاُ َعلَيأهِّ َوَسلَّمَ اْلأ ُسلِّ ُمَحمَّ بَاَع َخاتَمِّ الرُّ  

 ُ تَعَالَى قَاَل للا   

 ِّ نُوَن بِّالل  مِّ َن َعنِّ الأُمنَكرِّ َوتُؤأ َجتأ لِّلنَّاسِّ تَأأُمُروَن بِّالأَمعأُروفِّ َوتَنأَهوأ رِّ ٍة أُخأ  ُكنتُمأ َخيأَر أُمَّ

هِّ الأَكلِّ  يَّةِّ فِّيَما بَيأنََها فََهذِّ ََلمِّ سأ ِّ ةِّ اْلأ ُمَّ ُف َحاَل أَفأَرادِّ اْلأ َكلَِّمٍة تَصِّ ةُ'َمةُ سَ إِّذَا َكانَتأ ُهنَاَك َحاَجةٌ لِّ ُُخوَّ َف تَُكوُن 'اَْلأ وأ  

:ؐ ِّ ، قَاَل َرُسوَل للاَّ ُ فِّي َحاَجتِّهِّ يهِّ َكاَن للاَّ لُِّمهُ، َوَمنأ َكاَن فِّي َحاَجةِّ أَخِّ لُِّمهُ َوالَ يُسأ ، الَ يَظأ لِّمِّ لُِّم أَُخو الأُمسأ َوَمنأ  الأُمسأ

نأ  بَةً مِّ ُ َعنأهُ ُكرأ َج للاَّ بَةً فَرَّ لٍِّم ُكرأ َج َعنأ ُمسأ َم الأقِّيَاَمةِّ فَرَّ ُ يَوأ لًِّما َستََرهُ للاَّ ، َوَمنأ َستََر ُمسأ مِّ الأقِّيَاَمةِّ  ُكُربَاتِّ يَوأ

َرامُ  نُوَن الأكِّ مِّ  يَا أَيَُّها الأُمؤأ

ي َخلََق ُكلَّ َشيئ َوةً ُهَو هللاُ الَّذِّ يَن إِّخأ لِّمِّ ي َجعََل الأُمسأ  الَّذِّ

 ُ َوةٌ تَعَالَى فِّي ُسوَرةِّ الأُحُجَراتِّ  يُبَي ُِّن للا  نِّيَن إِّخأ مِّ ُمؤأ عٍَة أَنَّ الأ   بُِّصوَرٍة قَاطِّ

تََرُمونَ  لُِّموَن الأُمحأ  يَا أَيَُّها الأُمسأ

يخِّ يَُكونُ  نأ التَّارِّ ُوَها مِّ ُت َحَضاَرٍة َوَمحأ ت َِّحادِّ بَيأَن أَفأَرادِّ  َموأ ةِّ َواالِّ اًل بِّفَقأدِّ اْلُُخوَّ تََمعِّ  أُوَّ الأُمجأ  

يُّ الَّ  ََلمِّ سأ ِّ يُن اْلأ َ الد ِّ تََمعِّ َكأ َوانًا بَنَي أُُسًسا َمتِّينَةً لِّلُمجأ يَّةِّ َو اللُّغَةَ إِّخأ مِّ تَلِّفِّي الأبََشَرةِّ َوالقَوأ ي َجعََل أَُناًسا ُمخأ ِّ ذِّ ي 

 َحَضاَرٍة َكبِّيَرةٍ 

رِّ للا  تَعَالَى إِّلَيأنَا نأ أََهم ِّ أََوامِّ َها مِّ ةِّ بِّأَفأَرادِّ ُمَّ  اِّت َِّحاُد اْلأ

ُموا بَِّحبألِّ  تَصِّ ِّ َجمَواعأ قُواَواذأُكُروا َوالَ  يعًا للاه ِّ  نِّعأَمتَ  تَفَرَّ اءً  ُكنأتُمأ  اِّذأ  َعلَيأُكمأ  للاه َدَٓ تُمأ  فَاَلَّفَ  اَعأ بَحأ َبيأَن قُلُوبُِّكمأ فَاَصأ

َوانًابِّنِّعأَمتِّه  نَ  ُحفأَرةٍ  َشفَا َعٰلى َوُكنأتُمأ  اِّخأ نأَها فَاَنأقَذَُكمأ  النَّارِّ  مِّ ُ  يُبَي ِّنُ  َكٰذلِّكَ  مِّ تَُدونَ  لَعَلَُّكمأ  ٰايَاتِّه لَُكمأ  للاه تَهأ  

قَةُ َدَماٌر  َمةٌ َوالفُرأ َد َرحأ يَةُ تُبَي ُِّن أَنَّ التََّوحُّ هِّ اْلأ  َهذِّ

َرامُ  َوتِّي الأكِّ  يَا إِّخأ

ينَ  لِّمِّ ةُ فِّي الأُمسأ ُُخوَّ َن بََِّل َشك ٍ فَقأُد اْلأ لَتِّنَا اْلأ كِّ بَُر ُمشأ  أَكأ

رأ َعلَى  تِّقَاَداتِّنَالَمأ نَقأدِّ ٍة َمبأنِّيَّةِّ َعلَى اِّعأ يسِّ أُُخوَّ تَأأسِّ  

يَّةِّ  مِّ نَا إِّلَى القَوأ  بَلأ َهَممأ

َوانًا ُق بَيأنَُهمأ إِّذأ َجعَلَُهُم هللاُ إِّخأ يَن َويُفَر ِّ لِّمِّ ةِّ الأُمسأ  َوَهذَا يَُؤث ُِّر فِّي أُُخوَّ

تََِّل  يَرةَ فِّي اخأ غِّ ُن أَنأ نََرى الأَحَصيَاتِّ الأصَّ كِّ بَاَل ات ِّفَاقِّنَااَل يُمأ فَاتِّنَا َواَل نََرى جِّ  

يَن َكذَلِّكَ  لِّمِّ ةُ َستَنأفَُع َغيأَر الأُمسأ ُُخوَّ َمبأنِّيَّةَ َعلَى التََّرابُطِّ َواْلأ يَّةَ الأ ََلمِّ سأ ةَ اْلأ ُمَّ  فَإِّنَّ اْلأ

ِّ َوالأَمَودَّةِّ  تََمَع َعلَى الأُحب  َس الأُمجأ بِّنَا أَنأ نَُؤس ِّ نأ َواجِّ عِّ مِّ َوافَِّع إِّلَى الظُّلأمِّ َوالدَّمِّ َوالدَّمأ نََع الدَّ َوالسَََّلمِّ َوأَنأ نَمأ  

اءُ  زَّ َعِّ َوتِّي اْلأ  يَا إِّخأ

ةِّ الأُحبَّ َو التََّراُحمُ  ُُخوَّ َصافِّ اْلأ  أََهمُّ أَوأ



:ؐ ِّ نُوا َحتَّ  قَاَل َرُسوُل للاَّ مِّ نُوا َوالَ تُؤأ مِّ ُخلُوَن الأَجنَّةَ َحتَّى تُؤأ ٍء إِّذَا فَعَلأتُُموهُ  .ى تََحابُّوا الَ تَدأ أََوالَ أَُدلُُّكمأ َعلَى َشىأ

 تََحابَبأتُمأ أَفأُشوا السََّلََم بَيأنَُكمأ 

يُر النَّبِّيُّ َصلَّى هللاُ َعلَيأهِّ َوَسلََّم أَنَّ أُقأَرَب الطُُّرقِّ  لِّ يُشِّ َوةِّ  بَِّهذَا الأقَوأ خأ ِّ َضاءِّ هللاِّ ُهَو ُحبُّ اْلأ يَن َعلَ  إِّلَى رِّ لِّمِّ ى الأُمسأ

جِّ  يَن َجعَلُوا َمرأ ةِّ  عَُهمُ الَّذِّ يُدوا إِّلَى اْلُمَّ يَن َوأَنأ يُعِّ لِّمِّ وا َعََلقَاتُِّهمأ َمَع ُكل ِّ الأُمسأ آَن َوالسُّنَةَ أَنأ يُقَوُّ يَّ القُرأ ََساسِّ اْلأ

َدتََها ينِّيَّةٌ  َوحأ يَضةٌ دِّ هِّ النُّقأَطةِّ فَرِّ الأُمَحاَولَةُ َوالعََمُل فِّي َهذِّ  

دٍ  يَن َكَرُجٍل َواحِّ لِّمِّ عََل الأُمسأ َدتََها َوأَنأ يَجأ ةِّ َوحأ ُمَّ يَد لِّْلأ يَم أَنأ يُعِّ أَُل هللاَ العَظِّ  أَسأ

 
 

 


