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 اتساع أبىاب اخلري يف الرسالت احملوديت
ماِرَطُعدد امآَعـُدد اماظَّددِيؼَ مَؼنيَأٗؼَفددني":ماظؽددمؼ مطؿنيبدد ميفماظؼنيئدد ماظعددنيدل  مربمهللماحلؿدد 

موحدَ هُمماهلُلمٔإالَّمإظَ ماَلمأِنموَأذفُ م "ُتْػِؾُق َنمَظَعؾَُّؽِ ماْظَكِقَممَواْصَعُؾ امَرٖبُؽِ مَواِسُؾُ وامَواِدُفُ وا

موبدنئر ْمموددؾم ِممَصد  مماظؾَُّفد ٖمموردد ظ  ممَسؾدُ هممُعَقٓؿدّ امموغؾٖقـدنيممددقَ غنيممأٖنموأََذدف ُممَظُ  مَذمؼَكمال

م:وبع ماظ  ؼٔ  مؼ ٔممإَظىمبإحلنيٕنمَتِؾَعُفِ موَعِ موصقِؾِ  مآِظِ موسَؾىمسَؾقِ  

 م موأعؽـدةًم مأزعـًةغ اعماخلريأؽ مبمحنيصؾةإنمادلؿأع ميفماظشمؼعةماإلدالعقةمجي ػنيمص

مُضد ِم} محقدثمؼؼد تمتعدني :ممممورنيسدةموأجدممممني مودؾ طقنيت مصققنيةمادللؾ مطؾفنيمسؾنيدةوأصعنيًظ

مِعددَ مَطددنيَنمَوَعددنيمَحـِقًػددنيمٔإِبددَماِػقَ مِعؾَّددَةمِضَقّؿددنيمِدؼـّددنيمُعِلددَؿِؼقٕ مِصددَماٍ مٔإَظددىمَرب دد مَػددَ اِغ مٔإٖغـِدد 

غؾقـدنيممموؼؼد تم  {اْظَعدنيَظِؿ َممَرب مِظؾَّد ِممَوَعَؿنيِت مَوَعِقَقنيَيمَوُغُلِؽ مَصَؾنيِت مٔإٖنمُضِ م*ماْظُؿِشٔمِطَ 

مَواظٖؿْؽددِؾرُي مَواظٖؿِقِؿقددُ  ماظٖؿِلددِؾقُّّ :مَظَؽددـِرَيٌةماْظَكِقددٔممَأِبددَ اَبمٔإٖن(:م)ودددؾ مسؾقدد ماهللمصددؾى)

ـَِؽدٔم ممَسد ٔممَواظـِٖفد ُممِبنيْظَؿِعُموِف مَواْظَأِعُممَواظٖؿِفِؾقُ   ََىممَوُتِؿدق ُمماْظُؿ ِٔ ممَسد ٔمماْظدَأ مَوُتِلدِؿ ُمماظطَّٔمؼد

مَعددَ مَدددنيَضِقَكمِبِشددٖ ِةمَوَتِلددَعىمَحنيَجِؿددِ  مَسَؾددىماْظُؿِلددَؿِ ٖتمَوُتددِ ٗتماْظددَأِسَؿى مَوَتِفددِ يماْظَأَصددٖ  

ِِ ممَعَ مََِراَسِقَكمِبِشٖ ِةمَوَتِقِؿُ ماْظُؿِلَؿِغقِث ماظؾَِّفَػنئن ـِدكَممَصدَ َضةٌممُطؾُّد ُممَصَفدَيامماظٖضدِعق مَسَؾدىممِع

مممم.(َغْػِلَك

وأزعـدةمخنيصدةممموإَامطنيغتمػـني مغػقنيتمربنيغقدةميفمأعؽـدةمععقـدةمطنيدللدف ماحلدمام مممممم

ماظـد ابماشؿـدنيممماظطنيسدة موحـ٘دنيمسؾدىمممممعزؼد معد مممطشفممرعضنين مصؾقسمَظكمإالمتمشقّؾدنيميفم

م.مط مزعنينموعؽنينيفمسؿنيتماظانيحلةسؾىماِّدل اوعةمسؾىما موتشفقّعنيماظعظق 

صػؿقددتمطدد موإعؽنيغددنيتف  مموزددموصف ماظؾشددممضدد مراسددتماظشددمؼعةماإلدددالعقةمرؾددنيئ ممو

صدالة موصدقنيم موزطدنية موإصدال مبد ماظـدنيس موغشدممممممممممع  مادلؿـ سةماخلريمورمض مأب ابم

صؽؾؿدنيمتؼدمبمممموإشنيثةمادلؾف ف موتػمؼجمطمبمادلؽموب  م احملؿنيجإسنيغةمظؾعؾ ماظـنيص  مو

 خطبت اجلوعت القادهت                             مجهىريت هصر العربيت            
 م0204هايى  41                                             وزارة األوقاف       

           



م(2)

حقددثمؼؼدد تماظعؾدد معدد مربدد مبنيظطنيسددةمتؼددمبماهللمتعددني مإظقدد مرغػمتدد موسػدد همور ؿدد  ممم

ـِد َممدؾقنيغ ميفماحل ؼثماظؼ دد :م)َأَغدنيمم ََامَعَعد ُممَوَأَغدنيممبد  ممَسِؾدِ يممَزد  ممِس مَصدٔإنِممَََطَمِغد  ممٔإ

موإِنمـفِ  ِعدممَخِقدمٕممَعَؾدإٕممِصد ممَََطِمُتُ مَعَؾٕإمِص مَََطَمِغ مَؤإِنمَغْػِل  مِص مَََطِمُتُ مَغْػِلِ مِص مَََطَمِغ 

مأتدنيِغ مموإِنمبنيّسدني ممِقد ِمإَظمَتَؼٖمِبدتُممَِراّسدنيممإَظد ٖممَتَؼدٖمبَممؤإِنمَِراّسني مإَظِقِ مَتَؼٖمِبُتمبِشِؾٕممإَظٖ مَتَؼٖمَب

مإ مَواْظُفِؿَعدةُمماخَلِؿدُس مماظٖاَؾَ اُت) وؼؼ تم)صؾىماهللمسؾق مودؾ (:َػِمَوَظًة( ممأَتِقُؿُ مَؼِؿِش 

ََامبِقـَُفٖ معنيمُعَؽػمَماْتمَرَعَضنيَن مإ مَوَرَعَضنيُنماجُلِؿَعِة  م.اظَؽَؾنيِئَم(ماِجَؿـََبمٔإ

مصدؾىم)مغؾقـدنيممؼؼد تمحقدثمممتغؾدِ ممملماجلـدةممأبد ابمومعلؿؿمة متعني ماهللمسطنيءاتمإن

مَؼدَ هُممَوَؼِؾُلد ُمماظـَٖفدنئر ممُعِلد ءُممِظَقُؿ َبمِبنيظؾَِّقٔ مَؼَ ُهمَؼِؾُلُ مَوَجٖ مَسٖزماهلَلمٔإٖن(:م)ودؾ مسؾق ماهلل

مَسَؾِقد ِمماهلُلمَصدؾَّىم)موؼؼد تمم (َعِغٔمِبَفدنيممِعد ِمماظٖشدِؿسُممَتْطُؾد َممَحٖؿىماظؾَِّقٔ  مُعِل ُءمِظَقُؿ َبمِبنيظـَٖفنئر

مِبنيظؾَّد ِممُؼِشدٔم ُممَظدنيممَسِؾد ٍممِظُؽد  ممَصُقِغَػُمماْظَكِؿقٔس مَوَؼِ َممِثـَِقٔ االمَؼِ َمماْظَفـِٖةمَأِبَ اُبمُتْػَؿُّّ(:م)َوَدؾََّ 

م.(ِاَطِؾَقنيَؼمَحٖؿىمَػَيِؼٔ مَأِغِظُموا:مَصُقَؼنيُتمَذِقـَنيُء مَأِخقِ مَوَبِقَ مَبِقـَُ مَطنيَغِتمَرُجْ مٔإظَّنيمَذِقّؽني 

مبنيغؿفددنيءماظاددقنيممسدد ماالغؼطددنيعمسدد ممسؾددى(مودددؾ مسؾقدد ماهللمصددؾى)غؾقـددنيممحــددنيمؼدد ظو

مَذدٖ اتٕممِعد ِممِدد٘ؿنيممَأِتَؾَعُ مُثٖ مَرَعَضنيَنمَصنيَممَعِ (:م)ودؾ مسؾق ماهللمصؾى)مؼؼ تحقثممرعضنين 

ماظؾادميمماحللد مؼؼ تمع مسالعنيتمضؾ تماظطنيسة متؾكمادل اوعةموم (اظٖ ِػٔممَطِاَقنئممَطنيَن

مبعد ػني مماظلدقؽةمماظلدقؽةممسؼ بدةمموعد ممبعد ػني مماحللدـةمماحللدـةممجدزاءممع مإن(:ماهللمر  )

ماهللمصدؾىم)مطدنينم موضدمم ادلعادقةممس موؼامص ماظطنيسة مإ مؼ صؼ مصإغ ماظعؾَ ماهلُلمَ ِؾَضمصإَا

ثالثددةمأؼددنيممعدد مطدد مذددفم مؼؼدد تم)صددؾىماهللمسؾقدد مميفمشددريمرعضددنينممؼادد م(مودددؾ مسؾقدد 

مثددـ ؼدد مماالماظدد َِٓػٔم( موطددنينمؼادد ممممِصددَقنيُممَذددِفٕممُطدد ٔٓمِعددِ مَأؼَٓددنيٕممَثالَثددِةم)ِصددَقنيُمودددؾ (:م

مَصُأِحدبٗممَواخَلِؿدقٔس ممِثدـَ ٔماالمَؼد مَمماَِِّسَؿنيُتمُتِعَمُض:م)ضنيتمَظكميفمدؽ مودلنيمواخلؿقس 

م(.َصنيِئْ مَوَأَغنيمَسَؿِؾ مُؼِعَمَضمَأن
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م***

مددق غنيمموادلمددؾ  مماِّغؾقدنيءممخدني ممسؾدىممواظلدالمممواظادالةمماظعنيدل  مربمهللماحلؿ 

م.أمجع موصقؾ مآظ موسؾىم (ودؾ مسؾق ماهللمصؾى)حمؿ م

واضؿدددد اءمبنيِّغؾقددددنيءممتعددددني  ماهللمِّعدددمممنياعؿـنيًظددددماظطنيسددددنيتمسؾددددىمادل اوعدددةميفممإن

وؼؼد تمتعدني :مممم {اْظدَقِؼ ُممَؼْأِتَقدكَممَحٖؿدىممَرٖبدكَممَواِسُؾد ِم}:مدؾقنيغ مؼؼ تمواظانيحل  محقث

 مطؿنيمأغفنيمدؾبمظؿقؼقِمحمؾةماهللم)سزموج ( م{َوَأِوَصنيِغ مِبنيظٖاَؾنيِةمَواظٖزَطنيِةمَعنيمُدِعُتمَح٘قني}

ىمٖؿدمَحمٔ اِصدمَ نيظـٖٖ مِبَظٔإمُبٖمَؼَؿيمَؼِ ِؾَسماُتالمَؼَز)َوحقثمؼؼ تمتعني ميفماحل ؼثماظؼ د :م

مَأِدَوُعَفدني ممَتَعدنيَظىمماهلِلمٔإَظدىمماْظَأِسَؿدنيتٔممَأَحدبٗم(:م)وددؾ ممسؾقد مماهللمصدؾىم)مغؾقـنيموؼؼ تمم (ٖؾُ ِحُأ

َِم(:مسـفدنيمماهللمرض )مسنيئشةماظلق ةمادلؤعـ مأممدؽؾتموح  م(َضٖ مَؤإِن مَسَؿد ُممَطدنينَممَطِقد

مَسَؿُؾد ُممَطدنينَمم ال:مَضنيَظدتِمماَِّٖؼدنئم ممِعد َممَذدِقّؽنيممَؼُكد ٗممَطدنينَممَػِ م (َوَدؾََّ مَسَؾِقِ ماهلُلمَصؾَّى)ماظـِٖؾ  

ممم.أثؾَؿُ مسؿًؾنيمَسِؿَ مإَامطنين:مرواؼةمويفمِدمَيًة 

عدد  ماهللمتعددني مسؾددنيدهمادلدد اوع مسؾددىماظطنيسددنيتميفمأطـددممعدد مع ضدد ميفممضدد موم

ددؾقنيغ :ممؼؼد تمموم {َداِئُؿ َنمَصَؾنيِتٔفِ مَسَؾىمُػِ ماظَِٓيؼَ }م:ؼؼ تمتعني حقثم مطؿنيب ماظؽمؼ 

م.{َخنيِذِعَ مَظـَنيمَوَطنيُغ امَوَرَػّؾنيمَرَشّؾنيمَوَؼِ ُس َغـَنيماْظَكِقَماِتمِص مُؼَلنئرُس َنمَطنيُغ امٔإغَُٓفِ }

مـؽـدددممعددد ماظـ اصددد   مصأخالضدددعؾدددنيداتمرعضدددنينموصؿدددنيمأح جـدددنيمإ مأنمغؿؿلدددكمب

ظــددنيتمسظددق ماِّجددمميفمم وغدد اوممسؾددىماالدددؿؼنيعة مادلؿـ سددةموأبدد ابماخلددريمواظطنيسددنيت

مُثددٖ ماظؾَّددُ مَرٗبـَددنيمَضددنيُظ اماظَّددِيؼَ مٔإٖن}م:دددؾقنيغ موتعددني ماحلددِمؼؼدد تماظدد غقنيموارخددمة محقددث

ـِددُؿِ ماظَِّؿدد مِبنيْظَفـٖددِةمَوَأِبِشددُموامَتِقَزُغدد امَوَظددنيمَتَكددنيُص امَأظَّددنيماْظَؿَؾنيِئَؽددُةمَسَؾددِقٔفُ مَتَؿـَددٖزُتماِدددَؿَؼنيُع ا مُط

م.{ُت َسُ وَن

مالصاحلني.دخلنا برمحتل يف عبادك أودتل، اأعنا على ذمرك وشنرك وحسن عب اللهن


