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  .لنا نىب اهلدى ورسول الرمحة و القدوة الطيبة لنا وللمؤمنني أمجعني أرسل ،رب العاملني احلمد �

علمـه شـرع هللا وعلمـه األدب الواجـب أتباعـه  ،حـىت أعجـز بـه األولـني واآلخـرين هاألميـعلم  ،سبحانه سبحانه
طيبـة لنـا  وقـدوةحـىت يكـون أسـوة حسـنه أو آخـراه إليه املـرء ىف دنيـاه وعلمه كل شئ حيتاج  ،ياةاحلمع اخللق ىف هذه 

  .احلياةىف مجيع مناهل 

آله رؤوف خبلقـه رحـيم بعبـاده لطيـف جبميـع الكائنـات ومـن لطفـه  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
  .ى والسيئاتأن هدا^ إىل الطاعات ومحا^ ووقا^ مجيعا من املعاص

أكرمـــه هللا عـــز وجـــل برســـالته وأمـــره بتبليـــغ  ،وصـــفيه مـــن خلقـــه وخليلـــه وأشـــهد أن ســـيد^ دمحماً عبـــده ورســـوله
  .بدخول جنة وتوعد من عصاه وخالف هديه eخللود ىف دار شقوته اتبعهشريعته ووعد من 

  .ة العظمى جلميع العاملنيأكرم األكرمني وأجود األجودين والرمح اللهم صلِّ وسلم وeرك على سيد^ دمحم

حــىت  هالصــالة عليــمجيعــا مــن املكثــرين مــن  و أجعلنــاصــلى اللهــم وســلم وeرك عليــه صــالة واصــلة منــك إليــه 
  ...العاملني آمني p ربَّ نستحق مجيعا يوم القيامة شفاعة آمني 

  (( :آنه الكـرمي، قـال لنـا فيـهلنا أمجعني يف قر  عز وجل فيا إخواين وp أحبايب مسعنا معاً توجيهاً من هللا ...أما بعد
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ولكـي نعمـل �ـذه اآليـة،  ���� منوذجنا الذي حنتذيه يف أفعالنـا ويف سـلوكياتنا ويف أخالقنـا ويف مجيـع أحوالنـا هـو رسـولنا
حىت نكون من أهل العناية، وجـب علينـا أن نعلـم أحوالـه وأخالقـه وأفعالـه وسـلوكياته يف كـل أحيانـه، مـع زوجـه، ومـع 

  .أهله، ومع أوالده، ومع جريانه، ومع أعدائه، ومع اليهود والنصارى املناوئني واملعارضني له

اة، ونــتعلم كيفيـة صــيامه ملـواله، وكــذلك كيـف أّدى مناســك احلــج فـنعلم حالــه يف الصـالة، ونعلــم هيئتـه يف الزكــ
  .ابتغاء وجه هللا، ونعلم كذلك كيفية نومه وأكله وشربه وجلوسه ووقوفه وكل شئ عنه صلوات هللا وسالمه عليه

يعــاً  فكــل أحوالــه الزمــة لنــا مجيعــاً، وواجــب علينــا أن نتعلمهــا مث نعلمهــا ألبنائنــا وبناتنــا وزوجاتنــا حــىت نكــون مج
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ــــوار القدســــية eملهندســــني   ١ ــــزة يف ذكــــرى ا -كانــــت هــــذه اخلطبــــة مبســــجد األن ــــك يــــوم اجلمعــــة املوافــــق  ����الحتفــــال مبولــــد الرســــول جي ــــع األول  ١١وذل ــــة،  ١٤١٧مــــن ربي هجري
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، أنـه ال يوجـد رجـل يف الوجـود مـن بدئـه إىل �ايتـه ذكـرت لنـا كتـب عـز وجـل واحلمد �، من عجيب صنع هللا
ري كل أحوالـه وهيئاتـه وأفعالـه كمـا كـان مـع رسـولكم الكـرمي  صـلوات هللا وسـالمه عليـه، فلـم يـرتك الـرواة التاريخ والسِّ

ـــا،  ـــرياً فـــإن كانـــت املشـــاغل اجتاحتن ـــلوه، وأْســـهبوا يف ذلـــك إســـهاeً كب ـــه إال وذكـــروه، وفصَّ واملؤرخـــون شـــيئاً يف حيات
، وقـد قـال سـيد^ سـعد ����واألوقات اليت كثر فيها اللعب واللهو اغتالتنا، فـإن ذلـك ال مينعنـا مـن مطالعـة سـرية نبينـا 

يعـــين [ومغازيـــه  ����ُكنَّـــا نُعلِّـــم أبنائنـــا ســـرية رســـول هللا ( ����عـــن حالـــه وحالـــة أصـــحاب رســـول هللا  ����  وقـــاصبـــن أيب
  ).كما نُعلِّمهم السورة من القرآن] غزواته

يستحضـره يف كـل أوقاتـه وكأنـه يـراه، كمـا  ����حىت كان الولد منهم وهو طفل صغري من شدة تعلقه برسـول هللا 
أنـه وهـو طفـل صـغري ذهـب إىل منـزل خالتـه أم املـؤمنني ُجـَوْيرة بنـت احلـارث،  ����عبـاس  ذكر عـن سـيد^ عبـد هللا بـن

p خـاليت إّينِ أرى : ، فنـادى علـى خالتـه وقـال����فرأى يف املنزل مرآة فنظر فيهـا فـرأى يف هـذه املـرآة وجـه رسـول هللا 
استحضـاره ملـا يسـمعه عـن أحـوال  ، فهل ترينه؟ وكانت هي ال تراه، ولكنـه مـن شـدة����يف هذه املرآة وجه رسول هللا 

  .ُهيِّئ له أنه أمامه ينظر إليه ويراه يف كل حركاته وسكناته ����رسول هللا 

وحنن يف هذا الوقت القصـري ال نسـتطيع إتيـان كـل هـذه األحـوال وكـل هـذه األفعـال لكننـا نـذكر نبـذة خمتصـرة 
شي على دربه إماماً لنـا فُنخّفـف مـن َغْلـواء هـذه احليـاة عن حاله يف تعامله مع اآلخرين، لعلَّنا نتأسَّى به يف حياتنا، ومن

عــز  يف تعاملــه مــع إخوانــه ُصــورة لــألدب العــاىل قلَّمــا ُجيــود �ــا هللا ����علــى أنفســنا، وعلــى إخواننــا أمجعــني فقــد كــان  
  !!على أحد من الناس وجل

أثنــاء احلــديث، ُحيــدِّث أصــحابه، ومــن شــّدة حيــاءه ال يســتطيع أن يثبــت بصــره يف عــني أحــدهم  ملسو هيلع هللا ىلص فقــد كــان
وكــان إذا ....  ٣يعــىن البنـت البكــر يف خلو¬ـا ٢٢٢٢٢٢٢٢}}}}}}}}َك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھاَك##اَن أََش#دَّ َحَی##اًء ِم##َن اْلَع##ْذَراِء ِف##ي ِخ#ْدِرَھا{{{{{{{{ ����حـىت قـالوا يف شــأنه 

ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ { { { { { { { { : ����تكلم يتكلم برتّسل وبصوت هادئ تقول فيـه السـيدة عائشـة  ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ ِ َیْس#ُردُ َس#ْردَُكْم َھ#ذَا َوَلِكنَّ#ھُ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ َم#ا ك#اَن َرُس#وُل ا1َّ

يكاد يعّده العاّد هلدوءه وترتيب كلماته واّتضاح خمارجه، ... ... ... ... ... ... ... ...         ٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}        َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ َیتََكلَُّم ِبَكالٍَم یَُبیِّنُھُ َفْصٌل َیْحَفُظھُ َمْن َجَلَس إَلْیھِ         َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ 
  ! حىت أنك إذا استمعت إليه ال يكاد يفوتك كلمة من كلماته

ى حديثـه وقـد علّـم أصـحابه ذلـك وكان إذا تكّلم ينصت ُجلساؤه، وإذا تكلَّـم أحـد جلسـائه أنصـت حـىت ينتهـ
حــىت ال يُقــاطع بعضــهم بعضــاً، وال ينصــرف َمــْن يف ا²لــس إىل األحاديــث اجلانبيــة، فتصــري غوغــاء هــذا يتحــدث مــع 

_________________________________________________  
  ].سعيد اخلدري رواه مسلم وابن حبان وابن ماجة عن أيب[ ٢
 رواه مسلم وابن حبان وابن ماجة عن أيب سعيد اخلدري ٣
  ]أخرجه أبو داود وأمحد والنسائي[ ٤
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  .هذا، وذاك مع ذاك

ثه فيما بينه وبينه   .وكان إذا أراد أن يُفضي بسّر إىل واحد منهم، انتظر حىت ينفض ا²لس، مث استدعاه وحدَّ

فلـو    ٥٥٥٥٥٥٥٥}}}}}}}}        َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ َف#إِنَّ ذَِل#َك یُْحِزنُ#ھُ . . . . . . . . إِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَماإِذَا ُكْنتُْم ثَالَثَةً َفالَ َیتََناَجى اثَْناِن دُوَن َص#اِحِبِھَما{ { { { { { { { : : : : : : : : ألصحابه ُمعلِّمـاً  ����ويقول  
، فإنـه رمبـا يظـن ... وال ُيسـمعان الثالـث مـع بعضـهما فقـط يتكلمـانمنـا ، وأخـذ اثنـان ..مـع بعضـنا  لـسجنكنا ثالثـة 

  .، فيحزن يف نفسه!! ُيسمعونه حديثهملال جيدون فيه ثقة أ�م أ�م يتحدثون عنه، أو 

يعـىن ا²لـس الـذي جلسـتموه ال تكشـفوا سـّره،  ٦٦٦٦٦٦٦٦}}}}}}}}        اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ اْلَمَج#اِلُس ِباألََماَن#ةِ { { { { { { { {  : يف �اية ا²لس ����وكان يقول هلم 
  .وال ختربوا بشأنه إال إذا استأذنتم من احلاضرين والسامعني، حرصاً على العالقات بني املؤمنني أمجعني

صــلى هللا عليــه وكــان إذا جلــس معهــم يفــوح عطــره، فــال يشــم منــه احلاضــرين إال أطيــب ريــح، حــىت كانــت يده
إذا وضــعها يف يــد أحــد ُيشــم العطــر يف يــده ملــدة طويلــة، وإذا وضــعها علــى رأس غــالم، وســار هــذا الغــالم يف   وسـلم

َم#ْن َم#ْن َم#ْن َم#ْن َم#ْن َم#ْن َم#ْن َم#ْن { { { { { { { { : ل للمـؤمننيويقـو  ����مشى يف هذا املكان مـن شـدة نفـاذ رائحتـه  ����مكان، يقول من يشّمون رائحته إن النيب 

وليس للمسجد فقط، بل أي جملس من جمالس         ٧٧٧٧٧٧٧٧}}}}}}}}        أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ أََكَل ثُوماً أَْو َبَصالً َفْلَیْعتَِزْلَنا َوْلَیْعتَِزْل َمْسِجدََنا َوْلَیْقعُْد ِفي َبْیِتھِ 
ـــواك أو مبعجـــون األســـنان، وال ¼كـــل النبـــا«ت  املـــؤمنني إذا جلـــس فيـــه الرجـــل املـــؤمن، فالبـــد أن يغســـل أســـنانه eلسِّ
ـــياً بســـّيد األولـــني واآلخـــرين صـــلوات هللا  اخلبيثـــة ذوات الـــروائح الكريهـــة، حـــىت ال يـــؤذي احلاضـــرين برائحـــة فمـــه ½سِّ

  .وسالمه عليه

يعىن         }}}}}}}}مجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراضمجلس علم ورحمة، التُؤبَّن فیھ الحرمات، وال تُْنتھك فیھ األعراض{{{{{{{{: كما قيل فيه  ����وكان جملسه 
  .التذكر فيه الغيبة والنميمة، وال الوقيعة، وال السّب والّشتم، وال املؤامرات وال املخادعات أو ماشاكل ذلك

  

رجــل هــو الــذي يســحب يــده، وإذا ^دى إذا وضــع يــده يف يــد إنســان ال يســحب يــده حــىت يكــون ال ����وكــان 
أصحابه يناديهم ¾حب أمسائهم، ويكنِّـيهم ¾كـرب أبنـائهم، والـذي ُحـرم مـن نعمـة الولـد كـان يكنيـه ¾يب حيـي تبشـرياً لـه 

 pبعد أن بلغ مثانني عاماً بغالمه حيي ����¾ن هللا قد يرزقه كما رزق سيد^ زكر.  

  .نا يف أشدَّ احلاجة إليها يف زماننا هذاآداب كثرية ال نستطيع أن ُحنيط �ا، ولكن

{ { { { { { { { :����ما أحوجنا إىل الكلمة الطيبة اليت جعلها نبينا صدقة، وما أحوجنا إىل البسمة الطيبة الـيت قـال فيهـا نبينـا  _________________________________________________  
  .رواه الشيخان ومالك عن ابن عمر، والشيخان ومالك أيضاً والرتمذى وابن ماجة عن ابن مسعود  ٥
  .عن جابر بن عبد هللا رواه الديلمى والقضاعى والعسكرى عن علي ورواه أبو داود والعسكري أيضاً  ٦
  .رواه الشيخان عن ابن عمر  ٧



  ) ٤(   تأسي بشمائل النبي المصطفىال :المولد النبوى الشریف 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  ........٨٨٨٨٨٨٨٨}}}}}}}}        تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ تََبسُُّمَك في َوْجِھ أَِخیَك َصدََقةٌ 
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َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل َخ#دَْمُت َرُس#وَل {{{{{{{{ :هذه الشهادة اليت شهدها خادمه أنس بن مالك الـذي خدمـه عشـر سـنني وقـال يف �ايـة املـدة ����

  ........٩٩٩٩٩٩٩٩}}}}}}}}ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟ْكتَھُ؟هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ هللا َعْشَر ِسِنیَن َفما َقاَل ِلي أُّف َقط، َوَما َقاَل ِلَشيٍء َصَنْعتُھُ ِلَم َصَنْعتَھ؟ َوالَ ِلَشيٍء تََرْكتُھُ ِلَم تَرَ 

تُ##ِك تُ##ِك تُ##ِك تُ##ِك تُ##ِك تُ##ِك تُ##ِك تُ##ِك َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ َل##ْوالَ اْلِقَص##اُص َألَْوَجعْ { { { { { { { {         :وملــا أشــتد عليــه زوجاتــه يف املطالبــة حبقــوقهن، مجعهــن وأمســك eلســواك وقــال

##َواكِ ذَا ذَا ذَا ذَا ذَا ذَا ذَا ذَا ٰ◌ ٰ◌ ِب##ھِب##ھِب##ھِب##ھِب##ھِب##ھِب##ھِب##ھ ##َواكِ الّسِ ##َواكِ الّسِ ##َواكِ الّسِ ##َواكِ الّسِ ##َواكِ الّسِ ##َواكِ الّسِ ##َواكِ الّسِ وهــل يوجــع الســواك يف ضــربه؟ ومــع ذلــك فلــم يثبــت أنــه ضــرب واحــدة مــنهن مــرة واحــدة يف ١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠}}}}}}}}        الّسِ
  .كلها

 أهلـىأرسـلين : مـا يبكيـك؟ فقالـت: وعندما رأى جارية واقفة تبكى، أخذته الشفقة عليهـا فـذهب حنوهـا وقـال
الَالَالَالَ    الَالَالَالَ    { { { { { { { {         :وقــال هلــم، وذهــب معهــا إيل أهلهــا ����فأخــذها !! فأخــاف مــنهم أن يضــربوين .. Ã^ء فوقــع مــن يــدي فانكســر 

        ١١١١١١١١١١١١١١١١}}}}}}}}        تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ تَْضِربُوا إَِماَءُكْم َعَلى َكْسِر إَِناِئُكْم َفإِنَّ َلَھا آَجاالً َكآَجاِلُكمْ 

صــطفى فــإىن أعجــب ملــن يدرّســون علــم   ����آداب عاليــة، وأخــالق راقيــة، ليتنــا يف هــذه األpم نطــالع ســرية امل
  ألحوال يف سلوك رسول هللا؟االتيكيت، كيف غاب عنهم هذه ا

  !وهل جيدون مثله أو ما يشا�ه أو ما يقاربه عند غريه؟ كال

  :إنه كما قال حسان بن Æبت رضى هللا عنه وأرضاه يف شأنه

  أكمـــــــل منـــــــك مل تلـــــــد النســـــــاءو   وأمجـــــل منـــــك مل تـــــر قـــــط عيـــــين

ـــــربّءاً مـــــن كـــــل عيـــــب   كأنـــــك قـــــد ُخلقـــــت كمـــــا تشـــــاء  ُخلقـــــت ُم

ُم ُم ُم ُم ُم ُم ُم ُم دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ دُ َوَلِد آدََم َیْوَم الِقَیاَمِة َوالَ َفْخَر، َوِبَیِدي ِلَواُء اْلَحْمِد َوالَ َفْخ#َر، َوَم#ا ِم#ْن َنِب#ّيٍ َیْوَمِئ#ٍذ ـ آدَ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ أََنا َسیِّ { { { { { { { { : ����قال 

ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ  ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ُل َمْن تَنَش#قُّ َعْن#ھُ األْرُض َوالَ َفْخ#رَ َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي ِبُس#نَِّتي         َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ َم#ْن تََمسَّ#كَ { { { { { { { {         :::::::: ����وقـال،،،،    ،،،،    ........١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢}}}}}}}}        َفَمْن ِسَواهُ ـ إالّ تَْحَت ِلَواِئي، َوأََنا أَوَّ

ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ  ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ ِتي َفَلھُ أَْجُر ِمائَِة َشِھیدٍ ِعْندَ َفَساِد أُمَّ   ........١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣}}}}}}}}        ِعْندَ َفَساِد أُمَّ
_________________________________________________  

  .رواه الرتمذي عن أيب ذر وأمحد والرتمذي وابن حبان عن أيب الدرداء ٨
  .رواه أمحد والشيخان واخلرائطى عن أنس  ٩

  .خّرجه ابن سعد عن أم سلمة  ١٠
  .أمحد عن كعب عن عجرة  ١١
  .درىرواه أمحد والرتمذى وابن ماجة عن أيب سعيد اخل  ١٢
  رواه البيهقي من رواية احلسن بن قتيبة، ورواه الطرباين من حديث أيب هريرة  ١٣



  ) ٥(   تأسي بشمائل النبي المصطفىال :المولد النبوى الشریف 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  .ادعوا هللا وأنتم موقنون eالجابة

        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

العــاملني الــذي هــدا^ لإلســالم وجعلنــا مســلمني، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه،  احلمــد � ربِّ 
  .وأشهد أن سيد^ دمحماً عبده ورسوله

وسلم وeرك على سيد^ دمحم وعلى آله وصـحبه وسـلم واعطنـا اخلـري وادفـع عنـا الشـر وجننـا واشـفنا  اللهم صلِّ 
ص̂ر على أعدائنا p ربَّ    .العاملني وان

ـــايب يف هللا ورســـوله أمجعـــني ...أمـــا بعـــد ـــا إخـــواين وp أحب أوصـــيكم وأوصـــي نفســـي بتقـــوى هللا يف الســـر ..  في
صيان أمره لقوله جلَّ شأنهوالعالنية، وأ�اكم وأ�ى    :نفسي عن خمالفته وع

��������  ôô ôôôô ôô ¨¨ ¨¨¨¨ ¨¨ΒΒΒΒΒΒΒΒ  ŸŸ ŸŸŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏΗΗΗΗΗΗΗΗ xx xxxx xxåååååååå  $$$$$$$$ [[ [[[[ [[ssssssss ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ========≈≈≈≈≈≈≈≈ || |||| ||¹¹¹¹¹¹¹¹   ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏµµµµµµµµ ÅÅ ÅÅÅÅ ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡ øø øøøø øø�������� uu uuuu uuΖΖΖΖΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ======== ss ssss ssùùùùùùùù  (( (((( ((  ôô ôôôô ôô tt tttt ttΒΒΒΒΒΒΒΒ uu uuuu uuρρρρρρρρ  uu uuuu uu !! !!!! !!$$$$$$$$ yy yyyy yy™™™™™™™™ rr rrrr rr&&&&&&&&  $$$$$$$$ yy yyyy yyγγγγγγγγ øø øøøø øøŠŠŠŠŠŠŠŠ nn nnnn nn======== yy yyyy yyèèèèèèèè ss ssss ssùùùùùùùù    ��������  ))فصلتفصلت٤٦٤٦((..  

  .علينا p إخواين يف هذه األpم أن نطالع األخالق احملمدية، واألوصاف النبوية

حنتــاج إىل هيئتــه وإىل حلمــه وإىل حنانــه وإىل  كلنــا واحلمــد � قــد حفــظ ســريته وقــد علــم مســريته لكننــا مجيعــاً 

 عـز وجـل فيكرمنـا هللا ����لآلخـرين حـىت حنتـذى حـذوه، ونكـون  خلفـه   ����عطفه وإىل شفقته وحنانتـه، وإىل معامالتـه

  .>> مث الدعاء<< ،  مبا أكرمه به من العزة والتمكني


