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لقنا بفيض جوده ورمحته، ومأل قلوبنا بِخ العاملني، احلمد هللا ربمهديه واإلميان به – ن،  وبرسله وبناره وجنته، ووفقنا مبعونته
   .أهل جنته تنا عند لقائه وجيعلنا منن يثبأ وجلَّ عز، ونسأله هل طاعتهمن أفجعلنا يف الدنيا 

وجعل يف كل شيٍء  ،ودالئل حكمتهمبظاهر قدرته،  وسفالً اًه علوكلَّ مأل الوجود ،شريك له ن ال إله إال اهللا وحده الأوأشهد 
قَلَخوقال يف ذلك من آثار رمحته أثراً ه ،ٍء﴿ :وجلَّ عزيكُلَّ ش تعسي وتمحراألعراف١٥٦( ﴾و.(  

اة، جلميع خلق درمحة مهداة، ونعمة مس وجلَّ عزجعله اهللا  ،هه من خلقه وخليلُه، وصفياهللا ورسولُ دبن سيدنا حممداً عأوأشهد 
اللهم صلِّي وسلّمِ وبارك على سيدنا حممد الذي فطرته على خالص رمحتك، ومألت قلبه بالشفقة واحلنان والعطف جلميع ـ اهللا 
بريتك، وجعلته يف الدنيا رولَسإيل األنام ك، ويف اآلخرة شوصحابته  ،عالمصلَّى اهللا عليه وعلى آله األ،  يوم الزحاميعاً للخلق أمجعنيف

  .العاملني مني آمني يا ربآ ،مجعنيوعلينا معهم أ ،ربه إيل يوم الدينهتدى ديه ومشى على داوكل من  ،الربرة الكرام
    :ننيمأيها األخوة مجاعة املؤ

حتفالنا اأن يكون  -  صلى اهللا عليه وسلّمد األولني واآلخرين اليت فيها ذكرى ميالد سي - حوجنا يف هذه األيام والليايل أ ما
 ،األمني حدثنا يف هذا النيبلكي ي وجلَّ عزفإن اهللا ، وجلَّ عزبأخالق عظمته اليت وصفه ا اهللا  قِلُّخوحماولة الت ،حبضرته مبطالعة سريته

ويدعونا إيل التبِ قِلُّخلُخقثنِ -  القرآن عليه يفأثين  ،الكرمي هوكان يصوم صيام قليالً مع أنه كان يقوم الليل إالَّ ،عليه يف عبادته هللا مل ي ،
 رٍكْال على ذوال يتحرك إ !!ركْعلى ذ  جيلس إالَّوال !!ركْعلى ذ وال أقلّ، ال يقوم إالَّ اهللا طرفة عنيٍ رِكْعن ذ لُفُغان ال يالوصال، وك

  .وجلَّ عزهللا 
مادحاً وداعياً إيل  - كله لنا فقال  مجع ذلك وجلَّ عزولكن اهللا  !!قلْويف معاملة اخلَب، رويف احلَ مِلْاته يف السروع صفأما 

   .)القلم٤( ﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ﴿ :التأسي حبضرته
فوق كل األخالق العظيمة فهو ،ل اهللاأخالق سيدنا رسوجند أعلى منها مجيعها  ،نيا الناسفإذا حبثنا عن األخالق العظيمة يف د، 

)ىلَع( ُّلويف قراءة قرآنية واردة !!!خلقٍ عظيم ختلَّق به السابقني أو الالحقني كلَّفهو قد عال  ،ومن الع: )وإنلَ كلَعقِلُى خ عيمظ( ،
)(و ،مضاف )قلُخعيمظ( إ والعظيم هو اهللا ،ليهمضاف، )ك لَوإنلَعقِلُى خ عالهأنت على أخالق اهللا  :يعين ،)يمظهو ف .جلَّ يف ع

  .خالق اهللاه ظاهراً وباطناً على أقُكان خلُ اهللا عليه وسلّم صلى
عليه  صلى اهللايسأهلا عن أخالق رسول اهللا  رضي اهللا عنهاولذا عندما ذهب الصحايب اجلليل إيل السيدة أم املؤمنني عائشة 

كان يتخلق  .)رواه اإلمام مسلم عن سعد بن هشام( )كان خلقه القرآن !تقرأ القرآن؟لست أ( :عنها رضي اهللا تبارك وتعاىلقالت ف ،وسلّم
هو  صلى اهللا عليه وسلّموصانا ا الرمحن يف حمكم آيات القرآن، فالقرآن كالم اهللا واحلبيب  باألخالق الكرمية اليت أمر ا القرآن واليت

  .يف عاله جلَّم اهللا صل آليات كالفَالبيان العملي املُ
وما أَرسلْناك إِال ﴿ :ق؟ قال اهللا موضحاً السبب والعلِّة يف ذلكلْملاذا أرسله إيل اخلَ.. ندما تكلَّم اهللا عن بعثة حضرته عو

نيالَملْعةً لمحاهللا كل ما سوى ( :كما قال سلفنا الصاحل )العاملني(و، هو رمحة لكل العاملنيف). نبياءاأل١٠٧( ﴾رفهو من  وجلَّ عز
  .خرة إن شاء اهللامن رمحة رسول اهللا يف الدنيا واآل هلا نصيبفكل عوامل اهللا  ،إن كان من عوامل العلو أو عوامل السفل ،)العاملني

احلنان الشفقة وبوأن متتلئ قلوبنا  ،إيل أن نتخلَّق برمحته -  بل ما أحوجنا - يف هذه األيام املباركة ينبغي علينا مجاعة املؤمنني 
حىت ألعداء  ورمحةً ،للطري ورمحةًللحيوان،  ، بل كان رمحةًنساخللق، بل إن حنانه وعطفه وشفقته مل تقتصر على اإلوالعطف على مجيع 

  .ورمحة للخلق أمجعني يوم القيامةاهللا الكافرين يف الدنيا، 
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ني واملرسلني، منهم من أغرقه اهللا، املكذبني من أمم النبي وجلَّ زعب اهللا كان قبل رسالته يعذِّ ،رسلهندما أع وجلَّ عزفإن اهللا 
وملا بعث  .هبِنذَبِ وجلَّ عزأخذه اهللا  رسل عليه الصاعقة، كلٌّرض، ومنهم من أسف اهللا به األومنهم من خ ،ومنهم من سلَّط عليه الريح

عذاب اإلستئصال، وهو أن يستئصل  ض مجيعاً حىت الكافرين واملكذبني،العذاب عن أهل األر وجلَّ عزصلى اهللا عليه وسلّم رفع اهللا 
وما ﴿ :هذا العذاب وقال يف رفعه يف نص الكتاب وجلَّ عزويقضي عليها قضاءاً ائياً وال يبقى هلا أثراً يف الوجود، رفع اهللا اهللا أمة 

 حىت عن الكافرين رمحةً -  فرفع اهللا العذاب ،)األنفال٣٣( ﴾معذِّبهم وهم يستغفرونَ كَانَ اهللا ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلّم ني سيدنا حممدد املرسلني وإمام النبيبسبب سي - م من اهللا 

 ألمته النصيب اهللا عليه وسلّمصلى فقد جعل  -  معرفته والعمل به يف حياتنا جووهذا الذي نر - أما نصيب أمته من رمحته 
حىت أن  ،وأبداً يأمرنا باليسر والتيسري بل دائماًومل يصعب علينا الطاعات،  ،علينا يف التكاليف فلم يشق ،األوىف من رمحة اهللا يف الدنيا

يف شأن اللوم والعتاب  وجلَّ عزا نزل قول اهللا فعندمأمورها ميسرة،  جعل هذه األمة كلَّ صلى اهللا عليه وسلّمإكراماً لذاته  وجلَّ عزاهللا 
يا  :ليه وقالواوذهبوا إ ضج أصحاب النيب ،)البقرة٢٨٤( ﴾وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اهللا﴿ :واحلساب

حاسبنا اهللا رسول اهللا سيصلى اهللا عليه فوس؟ فقال الرؤف الرحيم ى الظنون اليت يف النوعل اليت يف القلوب؟ على اخلواطر وجلَّ عز
 ،عوا نصيحتهبوات .)غفرانك ربنا وإليك املصري مسعنا وأطعنا: قولوا ا قالت اليهود مسعنا وعصينا، بلال تقولوا كم( :وسلّم

 :مجيعها من األولني إيل اآلخرينختفيفاً لألمة  جلَّو عز، فأنزل اهللا )ربنا وإليك املصري مسعنا وأطعنا غفرانك(: وقالوا ،ورتهوعملوا مبش
﴿تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِال وفْساهللا ن كَلِّفرواه مسلم عن أيب هريرة، وأمحد والترمذي عن بن عباس ( )البقرة٢٨٦( ﴾ال ي

   .)رضي اهللا عنهم
لنا ولكم يف  وجلَّ عز اهللاذه األمة دون سائر األمم، حىت قال  اًالعدنان خاص ة النيبأمأمر اإلنسان يف  وجلَّ عزوجعل اهللا 

 -  ويضاعف اهللا ملن يشاء - هم حبسنة فلم يعملها، كُتبت له حسنة، فإن عملها كُتبت له عشر حسنات من( :حديثه القدسي
البخاري ( )على من يشاء وجلَّ ويتوب اهللا عز -ت له سيئة واحدة حسنة، فإن عملها كتبله تبت ومن هم بسيئة فلم يعملها كُ

له  وجلَّ عزكتب اهللا ومل يأخذ ذلك إيل حيز التنفيذ باجلوارح،  ،فإذا سولَّت النفس للمرأ مبعصية اهللا .)ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
فكان قول احلبيب  ،حسنة وجلَّ عزكتبها اهللا  - يف ظاهرها  تنفيذهاهللا ومل يستطع  أو طاعةً ،خللق اهللا من نوى فعل معروفحسنة، و

  .)متفق عليه( )مرئٍ ما نوىامنا لكل نيات وإإمنا العمال بال( :يف ذلك صلى اهللا عليه وسلّم
ر صلى اهللا عليه وسلّم بني ما( :رضي اهللا عنهاولذلك تقول السيدة عائشة  !!بالتعسري جاء بالتيسري ومل يأتيإالَّأمرين  خ 

أبو داود عن عبد اهللا بن ( )فرواوبشروا وال تن ،روا وال تعسروايس( :لدعاتهوكان يقول  ،)رواه أبو داود( )مل يكن إمثاً ما اختار أيسرمها
وما ﴿ :سبحانه وتعاىلالً بقول اهللا عم ،وجلَّ عزالناس  اس يف طاعة ربوالتيسري على الن ،قِلْمرهم بالتخفيف على اخلَويأ ،)رضي اهللا عنه قيس

   ).احلج٧٨( ﴾جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ
ما رزقنا  مرنا أن نأكل من طيبات، لكنه ألنا ما فيه ضّرنا وما فيه شر ومل حيرمنا شيئاً من طيبات الدنيا إالَّ ،مور الدينألنا يسر 

لَئن ﴿ :لندخل يف قول اهللا ،بعد ذلك على ما أعطانا وجلَّ عزن نشكر اهللا وعلى أ ،ه اهللان ذلك من حالل أحلَّعلى أن يكو ،اهللا
كُمنالزِيد متكَروقِّر الصغري الكبري ،وأمرنا بالرمحة فيما بيننا). إبراهيم٧( ﴾شويرحم الصحيح املريض،  ،يرحم الكبري الصغري، وي

محمد رسولُ اهللا والَّذين معه أَشداُء ﴿ :يل اخلتامالبدء إشعار هذه األمة من  وجلَّ عزل اهللا وجعألا ضعيفة،  - يرحم الرجل املرأة و
مهنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ رـ  )الفتح٢٩( ﴾ع  
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صغاراً وكباراً يف كل  - عطف والشفقة على املؤمنني لكن الرمحة واللني والتسامح وال ة على الكافرين،قسوة والغلظة والالشد
  .وجلَّ عزالعاملني  سىن واللني لنردهم إيل طريق ربن نأخذهم باحلُأحىت ولو كانوا مذنبني، فعلينا  -  بلد ويف كل واد

أرأيتم : فماذا أنت فاعلٌ معه؟ قال ،قد وقع يف الذنب - أخاه يف اهللا  -  اًإن أخاك فالن: رضي اهللا عنه قيل أليب ذرإن وقع أخ 
كم إذا وقع يف الذنب، متُدوا إليه يداً ألنه وكذلك أخ: قالأيدينا إليه لننقذه من الغرق،  منُد: قالوانتم فاعلون؟ كلكم يف بئر، فماذا 

ونه إيل طريق اهللا  ،، ومن هواجس إبليسنقذونه من وساوس النفسيكون قريباً من إبليس فتوتردوجلَّ عز.  
داد وأمة العطف واحلنان يف كل أحواهلا على الدوام، حىت كان العرب الغالظ الش ،األمة أمة التراحمهذه  وجلَّ عزاهللا  لعجف

 ورأى النيب -  وكان له عشرة من الولد - ألمته، فقد جاءه رجلٌ منهم  صلى اهللا عليه وسلّم مها النيبيتعجبون من الرمحة الفائقة اليت يعلِّ
، إن يل عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم قطّ: نعم، قال: قالأتقبلون الصبيان؟ : ، فقال الرجل عنهمارضي اهللايقبل احلسن واحلسني 

متفق ( )من ال يرحم ال يرحم( ،)ارضي اهللا عنه البخاري عن عائشة() ملك لك أن نزع اهللا الرمحة من قلبك؟أ أو: (صلى اهللا عليه وسلّمفقال 
   .)هرضي اهللا عن عليه عن أيب هريرة
 -  فأمسع بكاء الصيب ،ريد أن أطيل صاليتفأ إني ألصلي بالناس( :يصلِّي ويقول بعد الصالة صلى اهللا عليه وسلّموكان 

ز يف الصالة -  ه للصالةالذي تصحبه أميعين أسرع يف صاليت -  فأجتو  - رواه أبو داود عن أيب قتادة رضي اهللا عنه ( )من أجل بكاء هذا الصيب
  .)"إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز كراهية أن أشق على أمه" :بلفظ

ظهور على ق الرمحة حىت يف احليوانات، فقد وجد قوماً جيلسون كل احلرص على تفَّشي خلُحيرص  صلى اهللا عليه وسلّموكان 
، وال تتخذوا ظهور دوابكم ساملة اركبوها ساملة وذروها( : عليه وسلّمصلى اهللاويتحادثون فيما بينهم وهي واقفة، فقال الدواب 
،كراسي من حامل وأكثر ذ حممولة خري بكْفرى  .)رواه أمحد والطرباين يف الكبري عن معاذ بن أنس اجلهين() منه وجلَّ راً هللا عز

 يل ظهورها مرةً أخرى حىت الحديثهما رجعا إاحلديث، فإذا إنتهى  على ظهور الدواب، بل عليهما أن يرتال عنددثُوا ااملؤمنني أن حي
  .يعذبا هذه الدواب
لوها فوق ا وال حتمهوال تجيع( صلى اهللا عليه وسلّمفقال  ،وى عن عملها بعملٍ شاقٍ فوق طاقتها ،جاعة الدوابإوي عن 

ويزرف من عينية  ،إيل حضرتهمسرعاً ن لألنصار وإذا جبملٍ يأيت ميشي ذات يوم قريباً من بستا صلى اهللا عليه وسلّموكان  .)طاقتها
صلى اهللا عليه أنا، فقال : فجاء رجلٌ فقال - صاحبه :أى وربه -  ؟هذا اجلمل من رب( :صلى اهللا عليه وسلّمفقال  ،الدموع
احلاكم يف ( )حتمله فوق طاقته: أي– تدئبهأال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها، فإنه شكا يل أنك جتيعه و: وسلّم

عند  رضي اهللا عنهذر  وفهذا أب!! على هذه الرمحة حىت يف احليوانات فظ أصحابه الكراماولذلك ح .)املستدرك عن عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما
بل عند الذبح رأى رجالً  ).ومل أمحلك فوق طاقتك ،ال تشكُين إيل ربك فإين مل أجيعك يوماً ،أيها اجلمل(: يلتفت إيل مجله ويقولموته 

بن عباس رضي اهللا ارواه الطرباين عن ( )أَفَال قَبلَ هذَا؟ ترِيد أَنْ تميتها موتتينِ: (وقال صلى اهللا عليه وسلّميحمي سكيناً أمام ذبيحته، فانتهره 
  )عنهما

حمي أن ي اأمام ذبيحته، السكني اإلنسان املسلم يوأن يسقيها  ،ن تكون السكني سريعة يف الذبحوأ ،أو يذحبها أمام أخوا
مل تشعر بأمل  وجلَّ عزألا إذا مسعت ذكر اهللا  ،يسمي اهللاويهدهد على حنرها قبل ذحبها، وأن  ،وأن يضعها على جنبها األمين ،املاء

  .السكني عند ذحبها
قرأ ذات يومٍ أخبار األنبياء يف كتاب ورمحة وحريص يف الدار اآلخرة،  ،تامة للجميع يف الدنيا رمحة صلى اهللا عليه وسلّمكان 
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اهللا، ورفع يديه فسأل  ،أمتهأتباعه الصادقني من ن املسيح عيسى بن مرمي عوقرأ ما قاله  ،ما قاله إبراهيم خليل اهللا عن أمته ، فقرأاهللا
يقول  وجلَّ عزيا حممد إن اهللا : وظلّ يردد ذلك حىت نزل األمني جربيل وقال - يتأم .. يا رب( :إيل السماء وقال ووجهه

   ).نزهة االس – رواه مسلم عن بن عباس رضي اهللا عنهما( )أبشر فإنا ال نسيئك يف أمتك :لك
 -  وجلَّ عزحىت أخذ وعداً من اهللا  ،اء حتقيق الرجيف ويلِّح ،ويكثر من الدعاء ،يدعو اهللا ألمته صلى اهللا عليه وسلّمظلّ ومع ذلك 

إيل  سيعطيك يف أمتك ما تطلب وجلَّ عزأن اهللا  :أى، )الضحى٥( ﴾ولَسوف يعطيك ربك فَترضى﴿ :وجلَّ عزيف قوله  - صرحياً 
أى حىت الذين يدخلون  ).مته يف الناروواحد من أ صلى اهللا عليه وسلّميرضي  نول(: رضي اهللا عنهأن ترضي، قال اإلمام جعفر الصادق 

إكراماً لرسول اهللا،  ، واحداً وراء واحدويستنقذهم بعفوٍ من اهللاحىت يستخرجهم إىل اهللا ، ويدمي الشفاعة النار سيشفع هلم عند اهللا
  .)رضي اهللا عنه عن أنس احلاكم يف املستدرك( )شفاعيت ألهل الكبائر من أميت: (ولذلك يقول يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم

يهم بني ال يفضحهم وال خيزالدين، وأال يسيئهم ون يشفعه يف أمته، وأن جيعل أمته من أهل النجاة يوم أ وجلَّ عزمن اهللا فطلب 
واخلزي يعين  .)لشعراءا٨٧( ﴾وال تخزِنِي يوم يبعثُونَ﴿ :هللا كان يدعو لنفسه وليس ألمته ويقولخليل اإبراهيم نيب اهللا و .اخلالئق

من حرصه علينا وشدة شأنه  وهو كما قال لنا اهللا يف صلى اهللا عليه وسلّمكن نبينا ال ختزنا، ولكنه دعا لنفسه فقط ل، مل يقل والفضيحة
   ).التحرمي٨( ﴾وا معهيوم ال يخزِي اهللا النبِي والَّذين َآمن﴿ :وقال له ولنا معه ،دعائه هللا لنا، قال اهللا لنا يف شأنه

اهللا يوم القيامة، اخلالئق هلا معاملة خاصة عند  صلى اهللا عليه وسلّممة النيب النيب وال أمة النيب ولذلك كانت ألن يفضح اهللا 
 وجلَّ عزيدعو اهللا ( :بينايف حسابنا نتيجة لدعاء ن صلى اهللا عليه وسلّميقول فيها يعاملون معاملة خاصة  ، وأمة النيبتعامل أمام الكلِّ

نعم يا : أنت فعلت هذا؟ يقول: فيقول له ،، مث يقرره بذنوبهدين عليه جلباب الكربياءوي ،حدكم فيكلمه فيما بينه وبينه بغري ترمجانأ
من الذي سترها عليك يف الدنيا؟ فيقول: فيقول، رب :ا عليك يف الدنياأن: ، فيقولأنت يا ربغفرها لك اليوم، أوأنا  ،ا ستر

   ).متفق عليه من حديث بن عمر رضي اهللا عنهما( )أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت
أمام اخللق  -  والنقري والقطمري ،على القليل والكثري - يحاسب اخلالئق  .فيعامل اهللا اخلالئق بعدله، ويعامل هذه األمة بفضله

أُولَئك الَّذين نتقَبلُ ﴿ :لنا وجلَّ عزيقول فيه اهللا  ،هذه األمة حساباً يسرياً وجلَّ عزويحاسب اهللا  !!مجيعاً والفضيحة عظمى يوم الدين
قال   ،)االحقاف١٦( ﴾عدونَعنهم أَحسن ما عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانوا يو

م إذا هيعفوأنا ش ،مبشرهم إذا يئسواوأنا  ،هم إذا وفدوايبطخ، وأنا ا بعثُواإذأنا أول الناس خروجاً ( : عليه وسلّمصلى اهللا
بِحبيديووا، لواء احلمد يس واألنبياء مجيعاً حتت لوائي،  ،مئذرواه الترمذي عن بن عباس ( )ي وال فخروأنا أكرم ولد آدم على رب

  .أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، و كما قالأ .)ارضي اهللا عنهم
  :اخلطبة الثانية
ذا اهلُدى العاملني احلمد هللا رب وحده وأشهد أن ال إله إال اهللا لنا وللمسلمني،  - واآلخرة  يف الدنياوهذا اخلري ، الذي أكرمنا

  .يف الدنيا واآلخرة من عباده الصاحلني، وجيعلنا عليها يوم نلقاه وجلَّ عزنرجوا أن يثبتنا اهللا شهادة  ال شريك له
واخلري العميم، اللهم صلِّي  ،والشرع العظيم ،واهلدى القومي ،حممداً عبد اهللا ورسوله صاحب اخلُلق الكرمين سيدنا أوأشهد 

داهدنا حممد وسلِّم وبارك على سيقنا حلُووفِّ ،وارزقنا ههللا أمجعني يا سنتهومتابعته يف أخالقه ويف هديه  نِس.  
  :أما بعد فيا أيها األخوة مجاعة املؤمنني

والقسوة يف التعامل بني املؤمنني، وال أدري لذلك سبباً ما أحوجنا يف هذه األيام وقد ظهرت الغلظة يف التعامالت بني املسلمني، 
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رواه البيهقي يف الشعب بإسناد حسن إىل ( )ل خطيئةحب الدنيا رأس ك: (يف شأنهإال حب الدنيا الذي حذَّرنا منه سيدنا رسول اهللا وقال 

  )احلسن البصري
فإن أكرب  !!مع النيب الكرمي درجتهوتكون ه، ميزانجتعل املؤمن يوم القيامة يثقل  نعلم يا أخوة اإلميان أن األخالق الكرميةأال 

جتدون أثقل ( :صلى اهللا عليه وسلّمولكنها كما قال  -  وال االس واملُدارسات ،وال األذكار ،ليست العبادات -  شيٍء يثقل امليزان
   )."ما شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن: "رواه الترمذي عن أيب الدرداء بلفظ() شيٍء يف موازينكم يوم القيامة خلق حسن

الصائم  درجة العبد ليدرك حبسن خلقه إن( :حيث يقول صلى اهللا عليه وسلّمه قولما جزاء اخلُلق احلسن؟ امسعوا واعوا إيل 
ينال  !!ااهد يف سبيل اهللا !!القائم أبد اآلبدين !!الصائم الدهر )أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها( )القائم ااهد يف سبيل اهللا يوم القيامة

  .حبسن خلقه مع خلق اهللاكل هذه األمور 
صلى اهللا عليه يف معامالته مع خلق اهللا، وهذا منوذج يقول فيه  غليظٌ ولكنه فظٌّ لعباداتأما إذا كان اإلنسان جاداً وجمتهداً يف ا

ال خري فيها هي يف : (صلى اهللا عليه وسلّمولكنها تؤذي جرياا بلساا، فقال  ،إن فالنة تقوم الليل وتصوم النهار: عندما سئل وسلّم
 !!يذاء بسالح؟فما بالكم إذا كان اإل !!؟فما بالكم لو كان اإليذاء باليد !!ؤذي جرياا بلساات .)رواه أمحد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه( )النار

جيعلها يف  - تشنيعٍ أو  ،أو غيبة أو منيمة ،أو لعنٍ ،أو شتمٍ ،بكس - ؟ كوا تؤذي جرياا بلساا دوانعتداء أو عاأو كان اإليذاء ب
  ؟ ها ذلك يا مجاعة املؤمننيا هللا، هالَّ يقيا وصيامها وقيامهالنار مع كثرة عباد

، والترمذي عن حذيفة رضي رواه مسلم عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه( )أنا نيب الرمحة: ( وهو يقول صلى اهللا عليه وسلّمرسولكم الكرمي 
صلى اهللا فيقول ق الرمحة، لقطة إلنعدام خلُ ساءةإللوامرأة تدخل النار  برمحة، - مع عصياا  - تدخل اجلنة  مرأةًأخربنا أن ا -  )اهللا عنه

رواه مسلم عن عبد اهللا ) (كل من خشاش األرضتركتها تأالنار يف هرة حبستها، ال هي أطعمتها وال هي امرأة دخلت ( :عليه وسلّم
واملاء يف  ،لصحراء يلهث من شدة العطشويخرب أن زانية وجدت يف الصحراء بئراً فيه ماء، ووجدت كلباً يف ا ).بن عمر رضي اهللا عنهما

صلى اهللا عليه قال  ،الكلب باملاء وأمسكته بفمها حىت خرجت وسقترتعت خفَّها ومألته ف ،ن يرتل ليشربقعر البئر ال يستطيع أ
  .)يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه( )فشكر اهللا هلا فأدخلها اجلنة(: وسلّم

إذا كان الذي يعطف !! ؟وجلَّ عزويف العطف على كل كائنات اهللا وخملوقات اهللا اخلُلق الكرمي؟ هل رأيتم مثل هذا الدين يف 
ويعطف على من ال  !؟ويعطف على املسكني !ويعطف على الضعيف؟ !، فما بالكم بالذي يعطف على الفقري؟على الكلب يدخل اجلنة

األجر والثواب عند اهللا ما له من  صفي وأ تن ينعخرين أني وال من اآلولمن األإن هذا ال يستطيع أحد  !؟حول له وال قوة وال طول
وجلَّ عز.  

 رصلح اهللا أحوالنا، وأن يذهب الضأن ي ناردإذا أ -  صالح األحوالوجعلها سبب  ،إيل الرمحة صلى اهللا عليه وسلّمكم ينبدعا 
رمحوا من يف األرض يرمحكم ا: (صلى اهللا عليه وسلّم، مباذا ندعوا؟ قال اوأن يرفع اهللا البالء والغالء عن شعوبن، عن بلدنا وعن ديارنا

  ).رواه البخاري والترمذي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما() من يف السماء
عطف وأن يكون ال ن نتراحم فيما بيننا،، أيف اخلالف مع بعضنا مجاعة املؤمنييل تغيري السلوك إولكن حنتاج  ،ال حنتاج إيل دعاء

 ،باعإذا مسحاً  ،شترىارحم اهللا عبداً مسحاً إذا ( :فإذا كان يف البيع والشراءة هي أساس التعامالت كلها فيما بيننا، واملودوالشفقة 
  .كل مسلمٍأين هذا الرجل السمح اآلن؟ ينبغي أن يكون ، )رواه الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه( )قتضىامسحاً إذا  ،مسحاً إذا قضى

ا سبب رمحة اهللا فقال صلى اهللا عليه وسلّم دعا النيبجامع الترمذي عن عبد اهللا بن عمرو رضي ( )الرامحون يرمحهم الرمحن( :بالرمحة أل
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يه حياتنا، الذي تقوم عل ، وجعلنا الرمحة هي األساسترامحنا فيما بينناحواهلا إال إذا أويغير هذه األمة  وجلّ عزلن يرحم اهللا ). اهللا عنهما
احللوى يأكلها  .اآلن مع توزيع احللوىنا، فما أحوجنا إيل توزيع الرمحة ديننا واليت كان عليها نبيناشرين بالرمحة اليت جاء ا نا وقم

اليت الطيبة خالق ن نعيد األنوزع الرمحة على املؤمنني، أ اإلنسان وتذهب إيل حيث ندري مجيعاً، لكننا نريد يف هذه األيام الكرمية أن
   .ناؤرجالنا ونساوجدنا عليها آباءنا وسلفنا الصاحل، وهجرها شبابنا وتركها 

ماذا حدث  -  ال يقرأون وال يكتبونني يمأُمع أم كانوا  - أخالق اإلسالم موجودة بني آبائنا لقد وجدنا مجيعاً يف بالدنا 
منهم من يتكبر ف !!القرآنية لكنهم ختلوا عن األخالق اإلسالمية والوصاياو !!والدرجات العلمية؟ ،امعيةاجلرساالت اللشبابنا ومعهم 

لكن غناك لنفسك، لكن الناس يف حاجة إيل أغين أغنياء األرض، هب أنك  !!يل جيبه ويأخذ ما فيهيده إ دمع أنه ال مي - أبيه على مثل 
وجهك، حيتاجون إيل الكلمة الطيبة ، حيتاجون إيل البسمة يف طيبةال تكيل معاملحيتاجون إ، لكن معاملة طيبة منك، ال حيتاجون إيل مالك

  ).بسام لني يف القولاملؤمن (: من لسانك، وشعار املؤمن
مل يكن غليظاً يف ، يقوله لألنامليناً يف كل قولٍ ماً على الدوام، اكان بس: كما يقولون يف شأنه -  صلى اهللا عليه وسلّمكان  
  .وجلَّ عز وجتعلها متيل إيل دين حضرة عالَّم الغيوب ،تدخل إيل القلوبوإمنا خيتار األلفاظ اليت  ، األلفاظوال فاحشاً يف ،القول

ي قلوبنا وأن يغري حالنا إيل ن يصفِّوأ ،ن يطهر نفوسناوأ ،سن أخالقناحياأليام املباركة أن الليايل ويف هذه  وجلَّ عزنسأل اهللا 
  .أحسن حال

اللهم  .يف كل وقت وآنواجعلنا نتأسى دية وسريته وأخالقه  ،رزقنا حسن املتابعة للنيب العدنانوأ ،القرآن أدببنا دباللهم أ
  .به حالنا إيل أحسن حال رلينا نظر عطف وشفقة وحنان تغيانظر إ

وأبداً عاملني اجعل أهل مصر دائماً و ،ر حالنا إيل حال نبينا وصحابة نبينافغي ،إنا قد سئمنا ممن نراه وما حيدث بيننااللهم 
  .، واغننا خبريك وبرك عن مجيع األمم يا أكرم األكرمنيأنت وحدك يا أهللا منك اخلريمنظورين بمنفذين لسنة رسول اهللا،  ،بكتاب اهللا

يا جميب الدعوات  ، إنك مسيعاألحياء منهم واألمواتواملؤمنني واملؤمنات وللمسلمني واملسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا، 
  .أرحم الرامحني
اللهم اجعل هذا البلد بلداً  .وحكام املسلمني أمجعنيولِّي أمورنا خيارنا وال تويل أمورنا شرارنا، وأصلح أئمتنا وحكامنا، اللهم 

   .كرم الكرمنيدائماً أبداً يا أآمناً مطمئناً سخاءاً رخاءاً 
ر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغـيِ  إِنَّ اللّه يأْم(اتقوا اهللا، : عباد اهللا

  ).النحل٩٠() يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة

********************* 
  

  


