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 القيم اإلنسانية من خالل سورة احلجرات   خطبة بعنوان: 
 م2020  مارس 6  –ه  1441  رجب  11بتاريخ:  

 عناصر الخطبة:
 أدب مع هللا ورسولهت: الأوًل 

 ا: التثبت عند نقل األخباراثنيً 
 : إصالح ذات البنيااثلثً 

 : النهي عن السخرية واللمز والتنابز ابأللقابرابًعا
 لظن والتجسس والغيبةالنهي عن سوء اخامًسا:  
 حتقيق مبدأ املساواة سادًسا:  

 المقدمة:                                                            أما بعد:
تعالوا بنا لنقف مع حضراتكم مع القيم اإلنسانية من خالل سورة احلجرات ؛ ويف احلقيقة كل  ييةلة ملن  للق القليم إىللا      هللا: عباد 

 -؛ فةا ل يدرك كله ل يرتك كله ؛ و لق القيم تىلةث  فيةا يلي:حول  لق القيم ننا نعر   مجاًل ملة ؛ ولكمجعة كا
صلللهللا ه يليلله وسلللم  يللال     تعللا  ومللع رسللولها يف ثنللا ق تلىلللم   مللع هالقرآن الكللري يلللكرئ  ا ةللً فلل   :أدب م   ع هللا ورس   ولهت    أولً: ال

ا اللَّلِ أَيلَُّها الَِّليَن آمَ  تعا :} َ  يلعي َيلِليمي ي َ  أَيلُّهلَ ٌَِ ولِِه َواتلَّقلُوا ا ََّ ِ نَّ ا ََّ  َ يَلَدِا ا َِّ َوَرسلُ  َ ُموا بَل دِِّ َواَتُكم  فللَو َ   ُنوا َل تُلقلَ يَن آَمنُلوا َل تَلر فَلعُلوا َأصل 
ُكم  لِل َلع    أَ  ِر بَلع ضلِ و ِل َكَجهل  ُروا لَلُه ِتل قلَ ِّ َوَل َج هلَ وِل  َصو ِت النلَِِّ ُم  ِينل َد َرسلُ َِ َوا وَن َأصل  ُعُروَن ي ِ نَّ اللَِّليَن يَلُنضلُّ ل  ىُلم  َل تَُ اُلُكم  َوأَنلل  ََ أَي ةلَ  َ ن  إلَ 

يمي   احلجللرات:   ري َي للِ رَةي َوَأ)لل  ُم  َمن ْللِ َوغ فللَ ُ يُلللُلوَلُم  لِلىللَّقلل  ىَلَّلَلَن ا َّ   “:  لللق آ ا   -رمحلله ه  -يللال ابللن كثللر     (3-1ا َِّ أُولَئللَِ  الللَِّليَن املل 
 ”أ ه أ   ه لا ي ا ق املؤمنَ فيةا يعاملون به الرسول صلهللا ه يليه وسلم من الىلوير والحرتام والىل جي  واإلي ام

ان أن يهلكلا  أبلو    ر ويةلر  ريلي ه ينهةلا  فْليروا أهنا نزلل  يف الُلي َ أب بكل ويد  ة يلال: كلا  ا لرِّ ال  لارا يلن ابلن أب ُمَلي كلَ
كر ويةر  ريلي ه ينهةلا  رفعلا أصلواِةا ينلد النلِ صللهللا ه يليله وسللم حلَ يلدم يليله ركلا بلح مهليم  فم لار أحلد ا ت يلر  بلن  ب

فقللال أبللو بكللر لعةللر: مللا أر ت  ل خللاليف  يللال: مللا  -يللال ئفللع: ل أحْلل  اٌلله-حللابأ أخللي بللح وا للع  وأ للار اخخللر بر)لل  آخللر  
ِّ  أر ت خالفلل   فارتْعلل  أصللواِ و ِت النللَِِّ و َ  صللَ َواَتُكم  فلللَ ا الللَِّليَن آَمنلُلوا ل تَلر فَلعللُوا َأصلل    اخيللة           ةا يف ذللل   فللمنزل ه: } َ  أَيلُّهللَ

يال ابن الزبر: فةا كلان يةلر يسلةُع رسلوَل ه صللهللا ه يليله وسللم بعلد  للق اخيلة حل  يسلىلْهةه”  ويولله ” حل  يسلىلْهةه ” أا:  
 الغ ح  حيىلا     اسىلْهامه ين بع  كالمه؛ أت ت مع النِ صلهللا ه يليه وسلم!خيْ  صوته وي 

تللويرق  صلللهللا ه يليلله وسلللم    هعلل صللور الىلللم   مللع تعللا ؛ اإلاللان بلله وال ىلةللار ءوامللرق والنىلهللاص يللن نوا يلله ؛ ومللن صللور الىلللم   م  مللنو 
ل نَ  رَ وتوير أ له وأزوا)له وأصلَّللابه  يلال تعلا : } ِ ئَّ أَر سلَ ولِِه َوتُلعلَزُِِّروُق َوتلُلَويُِّروُق َوُتسلَ َِِّّلُلوُق بُكل  رًا َونَلِليرًا ي لىلُلؤ ِمنُلوا ِت َِّ َوَرسلُ اِ ًدا َوُمَ ُلِّ ًة  اَك  لَ

  يال القايي يياض: ومن تويرق صلهللا ه يليه وسلم وبرق برُّ آله وذريىلله وأمهلات امللؤمنَ وأزوا)له؛ وتلويرُ   (  9؛    8َوَأِصياًل   الْىلح: 
 أصَّللابه وبر م ومعرفة حقهم واليىلداص لم وحسن الثناص يليهم والسىلنْار فم واإلمساك يةا  جر بينهم ومعا اة من يا ا م 

 :: التثبت عند نقل األخبار  اثنًيا
ََ َ  أَيلَُّها الَِّليَن آَمُنوا ِ ن  َ)اصَُكم  فَاِسقي بِنَلَ إ  فَلىلَل َليلَُّنوا َأن  ُتِصيُ وا يلَ } تعا :  يال   ِ َّلُلوا َيَلهللا َما فَلَعل ىُلم  َئِ ِم      و ًما ِِبََهالَة  فَلىُلص 
-يف نْأ ا مر -أيمر تعا  تلىلث   يف خرب الْاسق لُيَّللىَلاَط له  لئال حيكم بقوله فيكون "    :يقول اإلمام ابن كثر     (  6احلجرات:     

 "     ين ات ا  س ي  املْسدينهنهللا هكاذًت أو خمطًئا  فيكون احلاكم بقوله يد ايىلْهللا وراصق  ويد  
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  أو أكدت مصا ر مطلعة أو أو  خل    فكثر من الناس ولألسف ل يىلث ىلون يف نق  ا خ ار ؛ ويصدرون ا رب؛ يال بعضهم: أو زيةوا
زيةوا” ]أبو : : “بئأ َمِطيَّة الر) -ع فقال واليت تؤ ا    فسا  اجملىلة ؛ ويد ذم الرسول صلهللا ه يليه وسلم  لق الصيغ اجملهولة  

مل يىلث   من ا مر؛  دفه من  ا دأ لا مرو  اإل ايات  فهو حىلةً  او  وال  ارا يف ا    املْر  بسند صَّلليح[ ؛  لق الكلةة اليت ي
نُر ا خ ار  ما املصلَّللة املا ية أو احلصول يلهللا منصا؛ أو ال هور اإليالمي؛ أو وارات الناس وكسا و  م بقلف الناس 

 ايهم؛ أو غرس الْىلنة بَ أفرا  اجملىلةع وا وض يف أير 
 ن نق  ا خ ار الكاذبة والُا عات  ون الىلث   منها مرض ا)ىلةايي خطر له أثر خ يث يف  فسا  القلو   و اثرة  أحبيت يف هللا:

واحدة   الَُّللناص  ونُر العداوات   ذلكم املرض  و مرض اإل ايات  أو مرض الُا عات  اإل ايات امل ىللقة فيسةعون كلةة
فيزيدون يليها ما ة كلةة  مث ينقلها الناس يف اخفا   وينقلها بعضهم    غر م ح  تص ح   ايًة يسر لا بَ القاصي والداين  

 ويؤ ا    تو َ العزا م؛ تإليافة    ا ذغ اللا حيدثه يف أيةا  النْوس!!
ولنا يف سلْنا الصاحل القدوة احلسنة؛ فقد )اص ر)  لعةر بن ي د العزيز ؛   يف تعامل  مع من نق   لي  خرباً  اعلي  أن تكون حكيةً ف

صد  في  يول  نا سنن ر يف أمرك  فإن كن  كاذتً  يقول يلي  كلا !! يال له يةر: حسيف يوم يقول له:   أمر املؤمنَ  ن فالئً 
ََ ]احلجرات: املو  يز و) : }َ  أَيلَُّها الَِّليَن آَمُنوا ِ ن  َ)اصَُكم  فَاِسقي  ِ َّلُلوا َيَلهللا َما فَلَعل ىُلم  َئِ ِم بِنَلَ إ  فَلىلَل َليلَُّنوا َأن  ُتِصيُ وا يَلو ًما ِِبََهاَلة  فَلىُلص 

َُّاص  بَِنِةيم    القلم: [  و ن كن  صا يً 6 (؛ و ن  ئ  يْوئ ين   فقال الر) : العْو   أمر 11ا فمن  ممن يال فيهم: } َ َّاز  َم
  كلا جيا الىلعام  مع ما نق   لي  من أخ ار و ا عات!! املؤمنَ العْو  

 :: إصالح ذات البنيااثلثً 
ََ ايل ىلَلىلَلُلوا فََمص ِلَّلُلوا }  صالح ذات ال َ بَ طوا ف اجملىلةع؛ اسىلجابة لقوله تعا : و لق من أ م القيم ؛  ىَلاِن ِمَن ال ُةؤ ِمِن َْ َوِ ن  طَاِ 

َدا َُ  نَلُهَةا فَِإن  بَلَن   ِ ح  نَلُهَةا تِ بَليل  ِلَّلُلوا بَليل  ِر ا َِّ فَِإن  فَاَصت  فََمص  ِْيَص ِ َ  أَم  َرغ فَلَقاتُِلوا الَّيِت تَل  ِني َح َّ َت ُخ  ِل َوأَي ِسطُوا ِ نَّ ا ََّ ا َيَلهللا ا    ل َعد 
 ََ َ َأَخَوي ُكم  وَ  يحيُِاُّ ال ُةق ِسِط  َ ِلَّلُلوا َب َوةي فََمص  َا ال ُةؤ ِمُنوَن ِ خ  (   ويوله تعا :  10؛  9      احلجرات : ر مَحُوَن اتلَُّقوا ا ََّ لََعلَُّكم  تلُ ِ َّنَّ

ِلَّلُلوا َذاَت بَلي ِنُكم    ا نْال:  (؛ فإصالح ذات ال َ من أي م القرتت؛ يقول يليه الصالة والسالم: “أل أخربكم 1} فَاتلَُّقوا ا ََّ َوَأص 
؟” يالوا: بلهللا  يال: “ صالح ذات ال َ  فإن فسا  ذات ال َ  ي احلالقة  ل أيول: ءفضَ  من  ر)ة الصيام والصالة والصدية

(؛ فإصالح ذات ال َ يزاة را دة ونية خرة و را ة مصلَّللة  وا مة  رواق أبو  او  إبسنا  صَّلليح إلق الُعر  ولكن إلق الدين”  
  ول يقوم تسكن به النْوس وأتتلف به القلو    صالح  املىلنازيَ صالح يدخ  الريا يلهللا املىل اصةَ  ويعيد الوائم   إىلا     

  وطاب  منابىلهم   جلةع ا مة يلهللا كلةة واحدة  ذا أر ئ خرة من خلق ه    رف  أيدار م  وكرم  أخاليهمبه  ل يص ة 
ف  ويلكر مبصر املىلنازيَ  ويكْي أن ؛ فال)ىلةا  نعةة  وا الف فرية و ىلات  وما فىلئ القرآن حيلر من الىلناز  وا الا صالحً 

َ َا رحُِيُكم   ]ا نْال:   ُلوا َوَتل  َُ  ْ  [ 46يىللكر املسلم يول ه )  ويال: }َوَل تَلَناَزُيوا فَلىلَل
ت والربكات   فَعن  للل  أخربئ النِ َصلَّهللا ا َُّ َيَلي ِه َوَسلََّم يف أحا يث كثرة أن الَُّللناص وال نضاص وا صام س ا ملنع املنْرة والرمحا

َنَِّة يَلو َم اِلثل نَ  ىَلُح أَبل َواُ  اجل   ْ ًئا َأِب ُ َريل رََة َأنَّ َرُسوَل ا َِّ َصلَّهللا ا َُّ َيَلي ِه َوَسلََّم يَاَل:” تُل رُِك ِت َِّ َ يل   ُ ُر ِلُك ِّ َي  د  َل ُي َْ َِةيِأ فَليُلن  ِ َويَلو َم ا    َ
نَ  َناُص فَليُلَقاُل: أَن ِ ُروا َ َلي ِن َح َّ َيص طَِلَّلَلا أَن ِ ُروا َ َلي ِن َح َّ َيص طَِلَّلَلا أَن  ِ ِ لَّ َرُ)اًل َكاَن   بَليل  َ َأِخيِه َ َّلل   َ ُروا َ َلي ِن َح َّ َيص طَِلَّلَلا” ُه َوَب

َن َصارِاِِّ     مسلم( َأنَّ َرُسوَل ا َِّ َصلَّهللا ا َُّ َيَلي ِه َوَسلََّم  ف ا ر أن  ت ر  ذا أيرض ين  أخوك وكن أن  ا خر   فَعن  َأِب أَيُّوَ  ا  
ُجَر َأَخاُق فَلو َ  َثاَلِث لََيال  يَلل ىَلِقَياِن فَليُلع ِرُض َ َلا َويُلع ِرُض َ َلا َوخَ  ُُ َا الَِّلا يَل  َدأُ ِتلسَّاَلِم” مىلْق يليه(يَاَل:” َل حيَِ ُّ لَِرُ)   َأن  يَله      ر 
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 :لسخرية واللمز والتنابز ابأللقابرابعاً: النهي عن ا
ًا ِمنل ُهم  َوَل ِنَساصي ِمن  ِنَساص  يَ   َ يال تعا : }   َ ر  يَلو مي ِمن  يَلو م  َيَسهللا َأن  َيُكونُوا َخر  ًا ِمنل ُهنَّ َوَل أَيلَُّها الَِّليَن آَمُنوا َل َيس  َسهللا َأن  َيُكنَّ َخر 

َُْسُكم  َوَل تَلَنابَلزُ  اَاِن َوَمن  ملَ  يَلىُلا  فَُمولَِئَ  ُ ُم ال َّاِلُةونَ تَلل ِةُزوا أَنل  ُم ال ُُْسوُ  بَلع َد اإل ِ َل َقاِ  بِئ َأ اِلس      (11احلجرات:        وا ِت  
الس رية واللةز والىلنابز ت لقا  ؛ و ي صْات تربطها يلة واحدة ؛ و ي اسىلَّللقار اخخرين فقد هنىلنا اخية الكراة ين صْات   

 والىلنقيص من  مهنم ويدر م  
ُْؤُق    : السخرية من اآلخرين ففي  َِ   فَجَعلِ  الرِِّيُح َتك  َيِن ابِن مسعو     أنَُّه كاَن جيىَلح سواًكا مَن ا راِك   وَكاَن َ ييَق السَّاي
َِّ ا َِّ   ِمن  يَِّة سايفَضَّللِ  يِه   فقاَل : والَّلا َ  القوُم منُه   فقاَل رسوُل ا َِّ صلَّهللا ا َُّ يليِه وسلََّم : ِممَّ تضَّلَلكوَن ؟ يالوا :   ن

وأوِّل   لدية سايه؛ و و   أمحد والطرباين بسند حسن (   فهم س روا من ي ده بن مسعو  نَْسي بيِدِق   َفُةا أثقُ  يف امليزاِن ِمن ُأُحد  
  و و اللا يام تإل)هاز يلهللا أب )ه  يوم بدر ومح  رأسه ا مبكِّة وئله من ذل  أذًغ كثرً من صدح تلقرآن الكري يلهللا رؤوس املأل

ُِّر م مبقىل  يدوِّ م  ؛ والعكأ  فالعربة ليس  تلوزن والطول والعرض ؛ فهناك ر)  كالْي  وليأ له وزن يند ه         املسلةَ ليُ 
َُ يَلو َم ال ِقَياَمِة  :"َين  َرُسوِل ا َِّ َصلَّهللا ا َُّ َيَلي ِه َوَسلََّم يَالَ ؛ َعن  َأِب ُ َريل رََة َرِيَي ا َُّ َين هُ ف َل يَزُِن ِين َد ا َِّ ؛ ِ نَُّه لََيم ِت الرَُّ)ُ  ال َعِ يُم السَِّة

      مىلْق يليه (  "   } َفاَل نُِقيُم َفُم  يَلو َم ال ِقَياَمِة َوز ًئ    :َويَاَل ايل َرُصوا    َ)َناَح بَلُعوَية  
ين أب مسعو  يال : ملا نزل  آية الصدية كنا نىلَّللام  يلهللا ظهورئ   فجاص ي دالرمحن بن يوف فىلصد  بُيص    الغمز واللمز :ويف 

وا :  ن ه لنح ين صدية  لا الصعلوك  فنزل  }الَِّليَن كثر   فقالوا : مرا ي   و)اص ر)  اٌه   أبو يقي  ( فىلصد  بصا    فقال
َ ُروَن مِ  َدُ م  فَلَيس  ُدوَن ِ لَّ ُ)ه  ََ يف الصََّديَاِت َوالَِّليَن َل جيَِ ََ ِمَن ال ُةؤ ِمِن نل ُهم  َسِ َر ا ُِّ ِمنل ُهم  َوَفُم  َيَلا ي أَلِيمي  يَلل ِةُزوَن ال ُةطَّوِِِّي

  ح  ول من يي هم وملز م يف مجيع ا حوال : ل يسلم أحدي ا من صْات املنافقَل ابن كثر:” و لق أيضً يا  ( 79  الىلوبة: 
 :  ن ه لنح ين صدية  لا “ ا مراص  و ن )اص بُيص يسر يالوااملىلصديون يسلةون منهم   ن )اص أحد منهم مبال )زي  يالوا:  ل 

َنا النَّ َين  َأِب َ)ِ رَ  التنابز ابأللقاب:ويف  َر ا َن َصاِر : }َوَل تَلَنابَلُزوا ِت َل َقاِ     َيِدَم َيَليل  َُ ُّ َصلَّهللا َة ب ِن الضََّّللَّاِك يَاَل : ِفيَنا نَلزََل   َمع  ِِ
ُّ َصلَّهللا ه َيلي ِه وَسلَّ  َاِن َوالثَّالَثَُة   َفَكاَن النَِِّ  ٌ َاِص فَليُلَقاُل : َ  َرُسوَل ِه ه َيلي ِه وَسلََّم َوالرَُّ)ُ  ِمنَّا لَُه اِل  ٌ َا َ َياُ م  بِ َلع ِ  تِل َ  اَ  َم ُرمبَّ

   النسا ي وابن ما)ة واحلاكم وصَّللَّلله (      ِ نَُّه يَلن َضُا ِمن  َ َلا   فَلنَلَزَل   : }َولَ تَلَنابَلُزوا ِت َل َقاِ   
ُص املرص صاحَ ه مبا يكر ه من اسم  أو صْة  ويمَّ ُه بنهيه ذل   ومل الىلنابز ت لقا :  و  يايقول اإلمام الطربا يف تْسرق: " 

   "  خاق تسم  يكر ه أو صْة  يكر هاخيصص به بعَ  ا لقا   ون بع ؛ فنر )ا ز   حد  من املسلةَ أن ين ز أ
 فلا هنائ الُار  احلكيم ين  لق الصْات  هنا تنقص من يدر اخخرين وجرح مُاير م  

 النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبةًسا:  خام
ىَلِنُ وا َكِثرًا ِمَن ال َّنِِّ ِ نَّ بَلع َ  ال َّنِِّ ِ مث ي َوَل َجَسَُّسوا َوَل يَلن ىلَ } و لق الصْات اللميةة جيةعها يوله تعا :  ا  َ  أَيلَُّها الَِّليَن آَمُنوا ا) 

ىُلُةوُق َواتلَُّقوا ا ََّ ِ نَّ ا ََّ تَلوَّا ي َرِحيمي بَلع ُضُكم  بَلع ًضا َأحيُِاُّ َأَحدُُكم  َأن  أَي   ىًلا َفَكرِ        (12احلجرات:        ُكَ  حلَ َم َأِخيِه َميل 
ال َّللث ين ييا املسلةَ ويوراِم  فاملعىن ل ي َّللث أحدكم ين ييا أخيه ليطلع  ال ن : الىلهةة من غر  لي    والىلجسأ :و 

 ةملنهي ينها يف آية واحد و َّنا مجع ه بَ  لق الصْات السل ية ا   مبا يكرق يف غيابه ذكرك أخاك  والني ة :   يليه  ذا سرتق ه
وذل  ءن ي ن تلُ ص سوًصا أنه فاسق  ؛ ين اخخرين ص: الىلصور والنط ا  السيبعضها ال ع  ؛ وال رتاك يف العلة و ي  لرت اط

  من تصورق ينه ؛ مث يلكرق مبا يكرق يف غي ىله  ىلمكد  سأ يليه ويىلىل ع يورته ليأو مدمن مخر أو مدمن نساص أو غر ذل  ؛ مث يىلج



  (4 ) 

ُ َيَلي ِه القرآن   ف ق ا مور املنهي ينها ؛ كةا مجع بينهاالسنة بَ  ل   وفلا مجع ِّ َصلَّهللا ا َّ ُكم  َعن  َأِب ُ َريل رََة   َيِن النَِِّ َوَسلََّم يَاَل : ِ  َّ
َلُ  احَلِديِث   َوَل َإَسَُّسوا   َوَل َجَسَُّسوا   َوَل َإَاَسُدوا   َوَل َتَدابَلُروا   َوَل تَلَ اَغضُ ال َّنَّ   فَِإنَّ وَ  َوائً ال َّنَّ َأك   وا   وَُكونُوا ِيَ اَ  ا َِّ ِ خ 

ُروَن َما ال ِنيَ ُة  :"  َوَسلََّم يَالَ َأنَّ َرُسوَل ا َِّ َصلَّهللا ا َُّ َيَلي هِ ؛  َين  َأِب ُ َريل رَةَ و  "     مىلْق يليه (    :يَالَ   ا َُّ َوَرُسولُُه َأي َلُم  :يَاُلوا؟ أََتد 
رَُق  ُرَك َأَخاَك مبَا َيك  ىَلهُ  :يَالَ  ؟أَفَلرَأَي َ  ِ ن  َكاَن يف َأِخي َما أَُيولُ  :ِيي َ   ذِك  "    ُكن  ِفيِه فَلَقد  َلىلَّهُ َوِ ن  ملَ  يَ  ؛ ِ ن  َكاَن ِفيِه َما تَلُقوُل فَلَقد  اغ ىلَل ل 

ُخِ  " سول ه صلِّهللا ه يليه وسلِّم: ين أب بَلر زة ا سلةيِّ ريي ه ينه يال: يال ر و    مسلم (   َر َمن  آَمَن بِِلَسانِِه  َوملَ  َيد  َُ َ  َمع 
 ِِِ ََ  َوَل تَلىلَِّ ُعوا َيو رَا ِلِة اَاُن يَلل َ ُه: َل تَلن ىَلابُوا ال ُةس  ِِِم  يَلىلَِّ ع ا َُّ َيو َرَتُه  َوَمن  يَلىلَِّ ِع ا َُّ َيو  اإل ِ ُه يف بَلي ىِلهِ م   فَِإنَُّه َمِن اتلََّ َع َيو رَا َضَّلل   ْ    " َرتَُه يَل

 (  او  وابن ح ِّان وصَّللَِّّلله  أمحد وأبو     
  اا  ب  و ريً ا ويرفً ت واملسىلق َّللات ذويً لرات واملنىلناأن صاح ها كاللت  ل يكا  يقع  ل يلهللا املسىلق اوكْهللا  لق الْعلة ي َّللً 

وكةا يُىلد إري ال ن السيص ويع م  مثه  ذا )ر ال ان للىلجسأ يلهللا امل نون به  فإنه يُىلد ويع م ويق ح أكثر فمكثر  ذا أ غ    
س لرتكابه )راة ي ةهللا أو أا أمر يُينه  ول سيةا يند من بيدق حول أو صول من النا  أو فعاًل نق  ال ان ين امل نون للنر يوًل 

  و ا ية كربغ )راة 
َناُكم  ِمن  ذََكر  َوأُنل َثهللا َوَ)َعل َناُكم  ُ ُعوًت َويَلَ اِ َ   }وذل  من خالل يوله تعا :  حتقيق مبدأ املساواة :ًسا: ساد َ  أَيلَُّها النَّاُس ِ ئَّ َخَلق 

َرَمُكم  ِين َد ا َِّ أَتل َقا  ويض  ؛ املساوة  أ  فقد أرس  السورة الكراة م د  ( 13احلجرات:       ُكم  ِ نَّ ا ََّ َيِليمي َخِ ري لىلَلَعاَرُفوا ِ نَّ َأك 
فَعن  َأِب َنض رََة   ب  يد ويع النِ صلهللا ه يليه وسلم العنصرية إ  يدميه يف خط ة الو ا :يلهللا ك  ألوان العنصرية والط قية ؛ 

َع ُخط َ ةَ  ٌَِ َثِح َمن   رِيِق فَلَقاَل: ” أل و نَّ ك   يص ِمن أمر اجلا لية م  َحدَّ  ُ ِم الىلَّ َِ َأ َّ ويو ي إ  َرُسوِل ِه َصلَّهللا هُ َيَلي ِه َوَسلََّم يف َوَس
ِبِّ  َيَلهللا َيَجِةيِّ    َوَل لَِعَجِةيِّ  َيَلهللا َيَرِبِّ   َوَل يدميَّ  اتََ   َ  أَيلَُّها النَّاُس  َأَل ِ نَّ َربَُّكم  َواِحدي  َوِ نَّ َأَتُكم  َواِحدي  َأَل َل َفض َ  لَِعرَ 
َوَ  َيَلهللا َأمح ََر  ِ لَّ ِتلىللَّق َوغ أَبَللَّن ُ    يَاُلوا: بَللََّغ َرُسوُل ِه”      َوَ   َوَل َأس  أمحد والطرباين وال يهقي ويال افيثةي يف اجملةع: َأمح ََر َيَلهللا َأس 

ُ َيَلي ِه َوَسلََّم  يَاَل:” ِ نَّ أَن َساَبُكم  َ ِلِق لَي َس   و   ر)اله ر)ال الصَّلليح( َ َة بن َياِمر   َأنِّ َرُسوَل ا َِّ َصلَّهللا ا َّ ِبِسَ ا   َيَلهللا َأَحد    َين  ُيق 
َا أَنل ىُلم  بنوا آَ َم َطفُّ الصَّاِ  َأن  مَه َلُؤوُق  لَي َأ َ َحد  َيَلهللا َأَحد  َفض  ي ِ ل ا َبِليًئا  َوِ َّنَّ ًُ ُا ام رِئ  َأن  َيُكوَن فَاِح ِبِدين  أَو  َيَة   َصاِلح   َحس 

 َبَِيال َحالفًا “    أمحد وال يهقي والطرباين بسند حسن( 
ليقضي يلهللا ك   لق الْوار  والط قات و)ع  الناس كلهم سواسية؛ فقد كان ك ار الصَّللابِة َمن ل  ن اإلسالم )اص    أيها املسلمون:

  هيا  الرومي(  وبالل  احل ُي(  العر  أصاًل  فهلا سلةان  الْارسي(  وصينىلةي  
للىلْاي  بَ الناس مهةا كان  ار  أو اللون؛ و)ع  الىلقوغ معيارً أذا  الْوارَ  اليت تقوُم يلهللا أساس  من اجلنأ أو العِ  فاإلاان   

 احلسا والنسا  
ن ننرس  لق ي يوام اجملىلةع املسلم ؛ فعلينا أالقيم واخ ا  اإلنسانية اليت  ا ىلةل  السورة الكراة يلهللا  –أيها املسلمون  –و كلا 

لوان ك  أالقيم يف نْوس أبنا نا وبناتنا ومجيع أفرا  وىلةعنا ؛ ح  يسو  اجملىلةع ياليات الو  واحلا والصْاص والنقاص ؛ ونىلطهر من 
 ميةة  والني ة والنةيةة ومجيع ا صال الل وسوص ال ن والىلجسأ  الس رية  

 اللهم آمني؛؛؛؛  نسأل هللا أن يوفقنا ملراضيه ؛ وأن جينبنا مناهيه ؛ وأن حيفظ مصران من كل مكروه وسوء ؛؛
                                   ،،،،،وأقم الصالة                                                      ،،،،،الدعاء  
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