التاريخ
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ْال ْلت أزام با ْلقرآن والسنأة .أ
لن القرآ أن الكري أم والسنأ أة هي
الدليل ْالساأسي أ
أ
والدليل ا ْل أقوي لأناأ خ أ
لل سيا أحتناأ في أهذه
ا ْل أحياأة .أوفي نهاأيأة أهذه الر ْحلأة ي أبشر اهلل ت أعالى بعباده الأذينأ
ا ْلتأ أزموا بتأ ْعليمات أرب ا ْلعالأمينأ وحاأزوا على رضاه.
إ ْخواني!
ا ْل أخ ْط أوة ْالولأى للدخول إلى ا ْل أجنأة هي ْاليمان .ول

َش أك َس أي ْدخل ا ْل أجنأ أة كل أمنْ آ أمنأ باهلل تعالى أو أو ْحدان أيته.

ْال ْعماأل أ
ضى اهلل ت أعاألأى
الصال أحة الأتي نأنأال بهأا ر َ
أ

ايها ا ْلمؤْمنو أن ْالع أزاء!
أ
صل أى اهلل أعلأيه و َسل أ أم أ
أوم
الصحاأبأ أة أذ َ
َسأأ أل أرسول اهلل َ
ات ي ٍ

أفقاأ أل " مأنْ أأصْ بأحأ م ْن ك ْم ا ْليأ ْو أم صاأئماً ؟ قال أبو بأ ْك ٍر أناأ  .قال
أفمأ نْ ت أب أع م ْن كم ا ْليأ ْو أم جأناأ أز ًة ؟ قال أبو ب ك ٍر أنا .قال فأمأ نْ

أ أ ْط أع أم م ْن كم ا ْليأ ْو أم مسْ كيناً ؟ قال أبو بأ ْك ٍر أنا .قال فأمأ نْ عاأ أد
صلأى
م ْن كم ا ْليأ ْو أم مأريضاً ؟ قال أبو بأ ْك ٍر أنا .أفقاأ أل رسول اهلل َ

أت هأذه ا ْلخصاأل قأط في أرجل إل أ
اهلل أعلأيْه وسلم :ماأ ا ْجتأمأ ع ْ
ٍ

خ أل ا ْل أجنأةأ " .1
أد أ

أأيها ا ْلمؤْمنو أن الفاضل!
َس أبب أخ ْلقناأ هو التأ أعرف أعلأى اهلل تعالى بمأ ْع أنى
ا ْل أكلمأ ة والتأ أعلق به منأ ا ْل أق ْلب وال ْنصياأع لوامره ْ
وال ْمتناأع
أعماأ نأهاأناأ أع ْنهَ .س أبب وجودناأ هو ْاليماأن وا ْل أعمأ ل أ
الصالح
وال ْخل أق أ
الصال أحة .والطأريق إلى أذل أك أع ْب أر
وا ْل أخ ْير ْ

أو َس أيصل كل أمنْ آ أمنأ منْ أ ْعماق أق ْلبه بأسس ْاليمان إلى
الن ْعمأ ة ْالبأديأة .ومه أمتناأ هي الص ْدق في إيماأنناأ ْ
وال ْلتزام
أ
با ْلعبوديأة هلل تعالى حأتأى آخ أر أأنْفاأسناأ .أكماأ يأجب أعلأ ْيناأ
صرفات أنا وأ أ ْعمالناأ ا ْل أح َس أنة .أ
لن
إ ْظهار إيمانناأ في أكلمناأ وتأ َ
هلل تعالى قال في كتابه الكريم " ِا أن الأ ۪ذينأ ٰامأنوا أوعأملوا
ا أ
أ
أات ا ۬و ٰلٰٓئ أك ه ْم أخيْر ا ْلبأريأةِۜ ﴿ ﴾٧أج أز ٰٓاؤ۬ه ْم ع ْن أد رأبه ْم
الصالح ِۙ

جأنأات أع ْد ٍن تأج ْ۪ري منْ تأحْتهأا ْال أ ْنهأار خأال ۪دينأ ۪في أهٰٓا ابأداً ِۜ

رأض أي ٰ
اهلل أعنْه ْم أورأضوا أعنْه ِۜ ٰذل أك لمأ نْ خأش أي رأبأه ﴿.2 " ﴾٨
إخواني!
ا ْل أخ ْط أوة الثأان أية في الطأريق إلى ا ْل أجنأة هي ا ْل أعمأ ل
الصالح .أول أ حدو أد ل ْل ْعمأ ال أ
أ
صر أفات ا ْل أجميلأة
الصال أحة والتأ َ
أ
ضى اهلل تعالى .كل أكلمأ ٍة طأي أب ٍة
الأتي نأتأمأ نأى منْ خللها نأ ْي أل ر َ

نأ ْلفظها ونأتأ أكل أم بها منْ خلل إيمأ ان أنا با ْلعبوديأة هلل تعالى
ش أرف ْال ْن َسانيأة وكل نيأ ٍة نأ ْبتأغى ب أها أو ْج أه
صر ٍف يأليق ب َ
أوكل ت أ َ
اهلل تعالى أفهي منْ جمْ لأة ْالعْمأ ال أ
الصالحأة .ا ْل أهم في
أ

ضى اهلل
ضح أي ر َ
أذل أك أ أ ْن ل نأحي أد عأن الص ْدق وأأ ْن ل ن َ

ا ْلجأنأة يأ ْبتأغى أو ْج أه اهلل فى َش ْأنه كله أوفى كل لأ ْحظأ ٍة ط أو أ
ال

راض َشتأى.
سبْحانأه وتأعأالى أورأا أء أ أ ْغ ٍ

أح أياته.

إخواني العزاء!

إخواني!

صالح .لك أن ا ْلع أبا أد أة
كل عبا أد ٍة منْ ع أبا أدات أنا هي أعمأ ل َ

ع ْن أدما نأتأمأ نأى ا ْل أف ْو أز با ْلجأنأة والنأجأا أة منأ النأار في أو ْقت

الأتي توصلنأا إلى ا ْل أجنأة هي ا ْلع أبا أدة الأتي ت ْكسب ْال ْن َسا أن
صا َف ا ْل أجميلأ أة فى نأ ْفس ا ْل أو ْقت .يأجب أ ْن ت أ كو أن
ا ْل ْو َ
شاء وأا ْلم ْن أكر .ويأجب أ ْن
صلت ًا ت أ ْنهأى عأن ا ْل أف ْح َ
صلت أنا َ
َ
يأ ْحم أي ص أيام أنا ل َسانأ أنا منأ ا ْل أكل أم ا ْل أقبيح أويأ ْحم أي يأ أدنأا
و أع ْقلأنا و أق ْل أب أنا منأ ْال ْعمأ ال أ
السيئأة .أكماأ يأجب أ ْن يعأز أز
أ
أحج أنا ِاسْ تسْ ل أم أنا أهلل تعالى أو أوع أْي ْال أمة .ويأجب أ ْن ت أذك أرنأا

أز أكات أنا وأضْ حيأتنأا و ِا ْن أفاق أنا أل أ نأ كو أن أ أسيرًا لن أعم الد ْن أيا.

ا ْلجم أعة أفا ْلن أحاس ْب أ ْنف َس أنا أق ْب أل يأ ْوم ا ْلحساب .أدعونأا وبكل

أجال أ أ ْف أن ْي أنا
ص ْد ٍق نأسْ أأ ْل أ ْنف َس أنا هذه السْ ئلأ أة :فى أي م ٍ
عمْ أرنأا الأذي أم أن أح أنا إيأاه اهلل تعالى؟ أه ْل َسي أؤدي هذا الطأريق
الأذي نأسْ لكه إلى ا ْل أجنأة؟ أ ْم َسي ْبعدنا أعن ا ْل أجنأة؟ هل نأقوم

بب أناء جسْ ٍر يأ ْذ أهب ب أنا إلى ا ْل أجنأة منْ خلل أحياتنا؟ أ ْم أنأنا
صرفاتنا وأ ْقوالنا
نأ ْبني ج ْدران ًا بأ ْينأناأ وبأيْنأ ال أجنأة؟ هل ت ْعتأ أبر ت أ َ
مثاليأ ًة؟ أ ْم نأ ْجعأل أعْمأ الأنأا أهبأا ًء أمنْثورًا بالرياء؟

أي أها المؤمنو أن العزاء!

أيها المؤمنو أن العزاء!

ضل الأذي يوصل ْاليما أن إلى
الطأريق اآلمن وال ْف َ

أ أ ْختم خ ْط أبتي أهذه ب أحديث النأبي صلى اهلل عليه وسلم

الذ ْر أوة ويوصل الم ْؤمنأ إلى ا ْل أجنأة هو ْال ْخلق ا ْل أجميلأة.
أ
صرفاته ذات أ
الش ْف أقة والخلق ال أجميلأة
يأتأمأ يأز المؤمن بتأ َ

" إضْ مأ نوا لي ستًا منْ أأنْفسك ْم أأضْ مأ نْ لأك ْم ا ْلجأنأ أة .اصْ دقوا
إ أذا ح أأدثْت ْم وأأأوْفوا إ أذا أو أع ْدت ْم وأأأدوا إ أذا اؤْتمنْت ْم وأا ْح أفظوا

لوق
تجا أه أمه وأبيه و أز ْوجه وأولده وجي أرانه وأ أقاربه وكل أم ْخ ٍ

ْصارأك ْم وأكفوا أأيْديأك ْم" .3
فروجأك ْم وأغضوا أأب َ

حي .ل ي ْؤذي المؤمن أ
أي أ أح ٍد كان ب أيده أو بلسانه .ويأمْ أنح
ٍ
الث أق أة لمأ نْ يحيط به .ويأ كون مسْ تأقيماً كما أ أم أرنأا أرب أنا تعالى

ول يأتأ أخل أى أعنْ أهذه السْ ت أقا أمة .ول يأ ْكذب أبأد ًا وإ ْن أ ْي أقنأ

أ
أن أ
الض أر أر س يصيبه .ويأفي با ْل أو ْعد وا ْل أع ْهد ول يسْ رف عمْ أره

ب ْال ْعمال ا ْل أفان أية والأتي ل فائد أة لأها .أ
السالك إلى طأريق
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