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حلمد B رب العاملني ونقَّى قلوبنا وكتب فيها اإلميان وجعلنا من عباده املسلمني،  ،ينخلقنا أهًال هلذا الدِّ ، ا
حلنياإلميان يف قلوبنا حىت نلقاه ويتوفا[ مسلمني وي أن يُثبِّت وجلَّ  ونسأله عزَّ  صا    .لحقنا bل

الدنيا يف طاعته، والسعادة يف اآلخرة bلتأسي خبري وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، جعل العزَّ يف 
 وجلَّ  والشفيع األعظم عند هللا عزَّ  ء،وسيد األتقيا ،ه، إمام األصفياءهللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيد[ دمحمًا عَ . بريته

حلُ  اللهم صلِّ وسلِّم وbرك على سيد[ دمحم وارزقنا هداه، ووفقنا. جلميع اخلالئق يوم العرض واجلزاء سن أمجعني 
  .العاملني ~ ربَّ  ،آمني.. آمني  ،واجعلنا يف اآلخرة من أهل شفاعته أمجعني ،التأسي حبضرته

وانتشرت فيها املشاغل، وأصبح الناس   ،يف هذه األ~م اليت كُثرت فيها املشاكل :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
أو يف  ،أو يف ُاسرهم ،كانت مشاكل يف أنفسهمن  يواجهون من مشاكل الدنيا، إكأ�م سكارى حيارى من هول ما 

حلد ،جمتمعهم، أو يف أمواهلم نريد روشتًة إميانية قرآنية تقضي على هذه  .أو يف أجسادهم، مشاكل زادت عن ا
  .املشاكل كلها الدنيوية، وجتعلنا يف أعزِّ مقاٍم عند هللا يوم الدين

صغرية يف مبناها، الكبرية يف مع ما هذه الروشتة ، آية واحدة من كتاب !!؟ناها، العظيمة يف مغزاها وفحواهاال
َلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً ( :يف عاله مسعوها وسبِّحوا هللا جلَّ اهللا  ِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ هذا ، )َمْن َعِمَل َصا

  ).النحل٩٧( )ْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم �َِ ( :يف الدنيا، أما اآلخرة
صاحل الذي ُحيقق ذلك هو  صاحل هو الذي ُيسعد اإلنسان يف دنياه، ويرفع شأنه يف ُأخراه، والعمل ال العمل ال

  .الذي أشار إليه وكان عليه يف كل أحواله سيد[ رسول هللا
صوم األ~م لقد كان صلى هللا عليه وسلَّم يقوم الليل حىت تتورم منه األ صوم صيام الوصال ـ يعين ي قدام، وي

كان صلى هللا ( :، تقول السيدة عائشة �!!طرفة عني وجلَّ  املتتابعة بغري فطوٍر أو سحور ـ وال يرتك ذكر هللا عزَّ 
ذكر، وال خيرج إال على ذكر، وال يدخل إال على  ،عليه وسلَّم ال يقوم إال عى ذكر B، وال جيلس إال ذكر

  .١)على كل أحيانه وجلَّ  ويذكر هللا عزَّ 
عندما أثىن عليه ومدحه يف القرآن مل ميدحه �ذه الطاعات مجيعها أو إحداها،  وجلَّ  ومع ذلك جند هللا عزَّ 

لق فكان أعلى من اخلُ  ).القلم٤( )َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ( :ه يف القرآن الكرميوإمنا مدحه �مٍر عظيم قال يف ربُّ 
مضاف وعظيم مضاف إليه،  ق، فُخلُ )عظيم قِ وإنك لعلى ُخلُ (: العظيم، وأكرم من ُخلٍق قومي، ويف قراءة قرآنية

  .يف عاله والعظيم هو هللا، أي إنك على أخالق هللا جلَّ 
وطلب ما عندهم  ،ذهب سيد[ عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما بعد فتح خيرب إىل أحبار اليهود

 ،على لسان موسى وعيسى -�ا فيها  وجلَّ  ن الكتب ليقرأها لريى فيها أوصاف حضرة النيب اليت وصفه هللا عزَّ م
صالة وأمت السالم فمأل من هذه الكتب زاملتني ـ أى زكيبتني ـ ومحلهما على الركائب  - عليهما وعلى نبينا أفضل ال

ه نبيَّ  وجلَّ  ~ عبد هللا مب وصف هللا عزَّ : ه من ذلك وقالفأخذ يطالع فيهما، فجاءه بعض أصحاب النيب بعد إنتهائ
  .يف التوراة؟
~ أيها النيب إ[ أرسلناك شاهداً ( :وصفه يف التوراة مبا وصفه به يف القرآن وجلَّ  إن هللا عزَّ  ،أجل{: قال

                                                           

  ).كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يذكر هللا عزَّ وجلَّ على كل أحيانه : (روى النسائي وأبو داود وابن ماجة والرتمذي عن عائشة � قالت ١
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اٍب يف ، أنت عبدي ورسويل، مسيتك bملتوكل، ليس بفظٍّ وال غليٍظ القلب، وال صخَّ )ومبشرًا ونذيرا
صفح، ولن يقبضه هللا حىت يقيم به امللة العوجاء، �ن  ،األسواق وال جيزي bلسيئة السيئة، ولكن يعفو وي

حممٌد رسول هللا، ويفتح به أعيناً ُعميا وآذا[ً ُصما: يقولوا   . ٢}ال إله إال هللا 
آن الكرمي، وهي اليت مدحه �ا تلكم هي أوصاف حضرة النيب اليت وصفه �ا مواله يف التوراة واإلجنيل والقر 

  .يف عاله وأثين عليه �ا هللا جلَّ 
 ،)حسن اخلُلق( :، قال؟ين~ رسول هللا ما الدِّ : ولذا ُروي أن رجًال جاء إىل النيب من قبالة وجهه، وقال

جهة يساره  فدار من حوله مث جاءه من ،)حسن اخلُلق: (قال ،ين؟~ رسول هللا ما الدِّ : فجاءه من جهة اليمني وقال
شرف الدنيا بذهب ُحسن اخللق  ،أما تفقه؟: (مث قال ،)حسن اخلُلق: (ين؟ قال~ رسول هللا ما الدِّ : وقال

  .٣)وسعادة اآلخرة
صاحل الذي حييا به اإلنسان ويكون سعيدًا يف الدنيا هو  ،نه ومرفوعًا قدره يوم الدينأومرفوعًا ش ،فالعمل ال

  .ق مع هللا ومع عباد هللا أمجعنيالعمل الذي يؤدي إىل ُحسن اخلُل
صاحل الذي ال يعقبه ُحسن اخلُلق فغري مقبول، فقد قيل ~ رسول هللا إن فالنة تقوم الليل : أما العمل ال

صوم النهار ولكنها تؤذي جريا�ا بلسا�ا، فقال صلى هللا عليه وسلَّم  ال خري ( :الذي ال ينطق عن اهلوىوهو  -وت
  .٤)فيها هي يف النار

صالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، ومن مل تنهه صالته عن الفحشاء  مع قيام الليل ومع صيام النهار، ألن ال
  .إال بُعداً  وجلَّ  واملنكر مل يزدد من هللا عزَّ 

حلجيج عن الرفث والفسوق واجلدال وكل اخلالل اليت �ى عنها هللا،  حلج ينهى ا صيام ¼مر بتقوى هللا، وا وال
  .اإلنسان وإخوانه سيد[ رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وبني خطور½ا على

~ رسول هللا أريد : وُحسن اخلُلق يكون كما قال حضرة النيب للرجل الذي أراد أن يكون معه يف اجلنة، وقال
صنعه ليكون معه يف اجلنة ـ فأخربه النيب بعمٍل يسري  سري لكنه ع -أن أكون معك يف اجلنة ـ يريد أن يعرفه بعمٍل ي

 وال غشٌّ  استطعت أن تبيت وليس يف قلبك غلٌّ  إن ،~ بين( :قال - على غري املوفقني يف طاعة العلي الكبري
  .٥)وال حقٌد ألحٍد من املسلمني فافعل، فإن ذلك من سنيت، ومن فعل سنيت كان معي يف اجلنة

                                                           

َأْخِربِْين َعْن ِصَفِة َرُسوِل اÂَِّ صلَّى هللا عليه : ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي هللا عنهما، قـُْلتُ َلِقيُت َعْبَد اÂَِّ {: روى اإلماُم البخاري َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر بلفظ ٢
 َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَِذيًرا، َوِحْرزًا ِلألُمِّيَِّني، أَْنَت َ~ َأيـَُّها النَِّيبُّ ِإ[َّ : (َأَجْل؛ َواÂَِّ ِإنَُّه َلَمْوُصوٌف ِيف التـَّْورَاِة بِبَـْعِض ِصَفِتِه ِيف اْلُقْرآنِ : وسلَّم ِيف التـَّْورَاِة؟ قَالَ 

 ِb َل، لَْيَس بَِفظٍّ َوَال َغِليٍظ َوَال َسخَّاٍب ِيف اَألْسَواِق، َوَال َيْدَفُع ُتَك املتَـوَكِّ ْغِفُر، َوَلْن يـَْقِبَضُه اÂَُّ َحىتَّ يُِقيَم بِِه لسَّيَِّئِة السَّيَِّئَة؛ َوَلِكْن يـَْعُفو َويَـ َعْبِدي َوَرُسوِيل، َمسَّيـْ
ًنا ُعْمًيا، َوآَذاً[ ُصمÅا، َوقـُُلوbً ُغْلًفا: اْلِملََّة اْلَعْوَجاَء؛ �َِْن يـَُقوُلوا  .})الَ ِإَلَه ِإالَّ اÂَُّ، َويـَْفَتُح ِ�َا َأْعيـُ

صر املروزي يف من رواية أيب العالء بن ال ٣ : ~ رسول هللا ما الدين؟ قال: من بني يديه فقالڤ جاء رجل إىل رسول هللا (: شخري مرسالً أخرج دمحم بن ن
، مث "حسن اخللق: "ما الدين؟، فقال: مث أÉه من قبل مشاله فقال ،"حسن اخللق: "~ رسول هللا ما الدين؟ قال: ، فأÉه من قبل ميينه فقال"حسن اخللق"

  ).أما تفقه؟ هو أن ال تغضب"ما الدين؟ فالتفت إليه وقال ~ رسول هللا : أÉه من ورائه فقال
حلاكم عن  ٤ َصلِّي ال: ِقيل: (Ëَأيب ُهَريـَْرَة أمحد وا ، ِإنَّ ُفَالنََة ُت َِّÂُصوُم النـََّهاَر، َوِيف ِلَساِ�َا َشرٌّ تـُْؤِذي ِجريَانـََها َسِليَطٌة، قَالَ َ~ َرُسوَل ا َر ِفيَها : لَّْيَل َوَت َال َخيـْ

ُرُه، َوَال : َوِقيَل لَهُ . ِهَي ِيف النَّارِ  َصدَُّق، َولَْيَس َهلَا َشْيٌء َغيـْ ُصوُم رََمَضاَن  َوتـََت َصلِّي اْلَمْكُتوبََة َوَت  ).ِهَي ِيف اْجلَنَّةِ : تـُْؤِذي َأَحًدا، قَالَ ِإنَّ ُفَالنََة ُت
ْصِبَح َوُمتِْسَي لَْيَس ِيف قـَْلِبَك ِغشٌّ ، َ~ بـَُينَّ : (قال ِيل َرُسوُل هللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :روى الرتمذي َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ُهللا عنُه قَالَ  ٥ ِإْن َقَدْرَت َأْن ُت

  ).َوَمْن َأَحبَِّين َكاَن َمِعي ِيف اْجلَنَّةِ ، َوَمْن َأْحَيا ُسنَِّيت فـََقْد َأَحبَِّين ، َوَذِلَك ِمْن ُسنَِّيت ، َ~ بـَُينَّ : مثَُّ قَاَل ِيل  .َعلْ ِألََحٍد فَافْـ 
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حلياة الطي ).الشعراء٨٩( )ِإال َمْن أََتى هللا ِبَقْلٍب َسِليمٍ ( بة يف الدنيا أن حيرص املؤمن على طهارة أساس ا
َونـََزْعَنا ( :يقول يف وصف املؤمنني وجلَّ  ألن هللا عزَّ  ،والُكره قلبه حنو إخوانه املؤمنني من األحقاد واألحساد والغلِّ 

حل٤٧( )َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواً[ َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ    ).جرا
حلني رأى رجلٌ  صا ُعمرك مائة :  رجًال عمَّر مائًة وعشرين عامًا وجسده سليم وأعضاؤه قوية، قالمن ال

حلسد bرك هللا يف : نعم(( :وعشرين عامًا وأراك كما أرى شديد البنيان قوي اجلسد، قال إذا خال القلب من ا
  .وجلَّ   عزَّ وال تعرتيه الشيخوخة وال اهلرِم، ويظل شاbً إىل أن يلقى هللا ،فيخلو من األمراض، ))اجلسد

فإن معظم األمراض اليت تنهش األجساد سببها الغيظ الذي يتولد يف القلوب، والكآبة اليت تعرتي النفوس، 
وقد أثبت ذلك حىت علماء الغرب  ،!!واألحقاد اليت تنهش يف األفئدة، فإن هذه هي اليت تسبب أمراض األجساد

صر[ هذا   :يف ع
يؤدي إىل نقص املناعة يف جسم اإلنسان وتقوية املناعة يف نفس  فقد ُأجري يف السويد حبٌث عن الذي

الوقت، حبثًا ميدانيًا تكنولوجياً، فوجدوا بعد البحث أن الذي يُنقص املناعة يف  جسم اإلنسان وجيعله ُعرضًة 
حلقد: لألمراض حلسد والُكره ،الغل وا صفات اليت أمر[ هللا  ،واألثرة واأل[نية ،وا ورسوله  وجلَّ  عزَّ وغريها من هذه ال
حلب B  :وأن الذي يقوي املناعة يف قلب اإلنسان وbلتايل يف جسم اإلنسان . عليه وسلَّم أن نتجرَّد منهاصلى هللا ا

صفات  حلب خللق هللا واملودة للمؤمنني، والشفقة والرمحة على الفقراء واملساكني، وغريها من ال حلب لرسول هللا وا وا
  .سيد األولني واآلخرين سيد[ دمحم صلى هللا عليه وسلَّمالطيبة اليت كان عليها 

ق رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم؟ فقالت ما كان ُخلُ : ~ أم املؤمنني: ذهب رجٌل إىل السيدة عائشة � وقال
  .٦)أوما تقرأ القرآن؟ كان ُخلقه القرآن(: له

  .)ادعوا هللا وأنتم موقنون bإلجابة: (أو كما قال
  :اخلطبة الثانية

حلمد B ربِّ  وأشهد أن ال إله إال  .وأعاننا على ذكره وشكره وُحسن عبادته ،الذي أكرمنا يطاعته ،العاملني ا
هللا  وأشهد أن سيد[ دمحمًا عبدُ  .وهو كل شيٍئ قدير ر،وبيده النفع والضُّ  ،هللا وحده ال شريك له، بيده اخلري

  .ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالك ،وتركنا على احملجَّة البيضاء ،الرسالةوبلَّغ  ،ه، أدَّى األمانةورسولُ 
وكل من اقتفى أثره  ،وصحابته املباركني ،وآله الطيبني ،اللهم صلِّ وسلِّم وbرك على سيد[ دمحم النيب األمني

  .العاملني ~ ربَّ  ،آمني .. آمني ،وعلينا معهم أمجعني ،ومشى على ُهداه إىل يوم الدين
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

حلضرة النيب يف هذا املوقف العظيم ومراو امل أما يف اآلخرة فإن األخالق هي سرُّ  فقته، وسر التمكن من افقة 
                                                           

صة سعد بن هشام بن عامر حني قدم املدينة ، وأتى عائشة � يسأهلا عن ب ٦ َ~ ُأمَّ املُؤِمِنَني، : قلتُ : عض املسائل، فقالروى مسلم يف حديث طويل يف ق
 َأنبِئيِين َعن ُخُلِق َرُسوِل اÂَِّ َصلَّى اÂَُّ َعَليِه َوَسلََّم؟ 

فـََهَمْمُت َأن َأُقوَم َوَال َأسَأَل َأَحًدا َعن َشْيٍء : ، قَاَل )فَِإنَّ ُخُلَق َنِيبِّ اÂَِّ َصلَّى اÂَُّ َعَليِه َوَسلََّم َكاَن الُقرآنَ : قَاَلت ،بـََلى: أََلسَت َتقَرُأ الُقرآَن؟، قُلتُ : (قَاَلت
ثِيِين َعن ُخُلِق َرُسوِل اÂَِّ َصلَّى اÂَُّ َعَليِه َوَسلََّم، قَاَلت: قُلتُ {: ، وأخرج أبو يعلى يف رواية أخرى)اخل ...َحىتَّ َأُموَت  قَرأُ َ~ بـَُينَّ َأَما تَ : َ~ ُأمَّ املُؤِمِنَني، َحدِّ

 ُ َّÂٍد الُقرآن)َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ : (الُقرآَن؟ قَاَل ا ُحمَمَّ   .}، ُخُلُق 
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  هـ١٤٣٧ربيع أول  ٢٨ -م س٨/١/٢٠١٦مبسجد سيدي عيسى الشهاوي ـ اجلميزة غربية خطبة اجلمعة    ٤

يعمله العبد يف  يءعن أثقل ش ُسئل النيب صلى هللا عليه وسلَّم .كىن يف جوار حضرته يف جنة النعيممعيته، والسُّ 
يف موازينكم يوم  ءجتدون أثقل شي( :به هللا ميزان حسناته يوم لقياه، فقال صلى هللا عليه وسلَّم دنياه يُثقِّل

   .٧)القيامة ُخلٌق حسن
صنع املرء ليفوز  ،ومعه يف اجلنة ،وُسئل النيب صلى هللا عليه وسلَّم عمن يريد أن يكون معه يوم القيامة ماذا ي

ن أقربكم مين جمالس يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، املوطئون أكنافا، إ( :فقال صلى هللا عليه وسلَّم، !!بذلك؟
  .٨)الذين ¼لفون ويؤلفون

يف كلماته، وإمنا   )وال فظٍّ (يف تعامالته  )ليس بغليظٍ ( :وجل رسوله صلى هللا عليه وسلَّم وكما جعل هللا عزَّ 
صاحبه الشفاءيُوضع على أى داء ف ،كان كالبلسم الشايف لكل داء((( :كان كما يُقال كان صلى  ).)يتحقق له ول

ال الكلمات اليت وال خيرج منه إ ،وال كلمة جافية ،وال كلمة الغية ،هللا عليه وسلَّم ال خيرج من لسانه كلمًة [بية
ْحلَِميدِ ( :يقول فيها هللا حلج٢٤( )َوُهُدوا ِإَىل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإَىل ِصَراِط ا    ).ا

واستمر  ،ه، فهذا خادم النيب أنس بن مالك Ë، خدم النيب وكان عمره عشر سننيئأخصَّ وزرا حيكي ذلك
ا خدمت النيب صلى هللا عليه وسلَّم عشر سنني، فم( :يف خدمته عشر سنني، يكتب تقريرًا عن هذه املدة فيقول

ط، وال قال لش    .٩)مل تركته؟تركته  ءوال لشي ،فعلته مل فعلته؟ يءٍ قال يل ُأفٍّ ق
ما قال إلحداهن كلمًة [بية، وال رفع يدًا وال  ،فالنيب صلى هللا عليه وسلَّم كان له تسع زوجاٍت مستدميات

صا على واحدٍة منهن، وإمنا كان دائم البشاشة حىت كان صلى هللا عليه  ،وعذب الكالم مع مجيع األ[م طيب ،ع
حىت يكون الرجل هو الذي ¼خذ  ،وسلَّم من روعة أخالقه الكرمية إذا سلَّم عليه رجٌل ال ¼خذ يده من يد الرجل

~ : كان ال يقوم إال إذا أذنوا له وقالوا  ،وإذا جلس مع الفقراء يف مسجده املبارك .حظَّه ويرتك يسلت يده من يده
  .وجلَّ  كما أمرك هللا عزَّ   وجلَّ  فقم لتبلغ رسالة هللا عزَّ  ،رسول هللا قد قضينا حقنا

فال يقول إال ما  ،وأىف الناس عهداً  ،قاً كان أكرم الناس ُخلُ   - صلوات ريب وتسليماته عليه -حىت مع أعدائه 
 ،�ذا اهلدي الكرمي يُرضي هللا، وال يفعل إال مبا أمره به مواله، ومن أراد أن يعيش يف الدنيا سعيدًا تقيًا نقيًا فعليه

   ).األحزاب٢١( )َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ( :وجلَّ  فيعمل بقول هللا عزَّ 
ُحمذرًا ممن خيالف ذلكوقد ق  الطعَّان وال الفاحش وال ليس املؤمن bلسبَّاب وال اللعَّان وال( :ال النيب 

والذي يطعن يف إخوانه املؤمنني خالف كالم الرمحن، والذي  ،لعد[نفالذي يُسب خالف �ج النيب ا .١٠)ءالبذي
ليس ( :فأخالق املؤمن ليس فيها ما �ى عنه النيب .خترج األلفاظ اليت ال تليق يفعل ما يُغضب حضرة الرمحن

  ).ء الطعَّان وال الفاحش وال البذياملؤمن bلسبَّاب وال اللعَّان وال
صالة قد تكون عادة وعندما ُسئل صلى هللا عليه وس صالة، ألن ال لَّم عن املسلم مل يقل من حيافظ على ال

                                                           

  .الرتمذي عن عائشة �  ٧
ا، ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَيلَّ َوَأقْـَرَبُكْم ِمينِّ َجمِْلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخالقً ( :قَاَل َرُسوُل اÂَِّ َصلَّى اÂَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ َجاِبٍر َعْن كارم األخالق للطرباين م ٨

َفْيِهُقونَ ُرونَ َغَضُكْم ِإَيلَّ َوأَبـَْعدَُكْم ِمينِّ َجمِْلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمِة الثـَّْرÚَ ، َوِإنَّ َأبْـ ¼ََْلُفوَن َويـُْؤلَُفونَ ، الَِّذيَن اْلُمَوطَُّئوَن َأْكَنافًا ُقوَن، اْلُمتـَ  . )، اْلُمَتَشدِّ
حلضر وهللا ما قال يل لشيء صنعته مل صنعت هذا هكذا وال لشيء مل : (البخاري ومسلم وغريهم عن أنس Ë، ويف رواية أيضاً  ٩ خدمته يف السفر وا

صنع هذا هكذا   ). أصنعه مل مل ت
حلاكم عن عبد هللا بن مسعود Ë قال ١٠   ).س املؤمن bلطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيءلي: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الرتمذي وابن حبان وا
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عن املؤمن  وُسئل صلى هللا عليه وسلَّم .١١)املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( :وليست عبادة، وإمنا قال
يت ذكرها هللا يف  شروره وآÚمه، فاملؤمن دائمًا على أخالق هللا ال :أى، ١٢)واملؤمن من أمن جاره بوائقه( :فقال

َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى ( :شأنه يف سورة الفرقان أو يف قوله عزَّ  ون،إما يف أول سورة املؤمن ،كتاب هللا
حمكم آ~ت القرآن، )الفرقان٦٣( )االْرِض َهْو[ً    .أو يف غريها من 

ال فيه النيب صلى هللا عليه وسلَّم حني قال واصفًا إذا سار على هذا اهلدي النبوي الكرمي كان موصوفا مبا ق
وال خيرج منها إال  -أى جملٍس طيٍب فيه ذكر B  -مثل املؤمن كالنحلة ال تقف إال على طيب ( :املؤمن
  .وجلَّ  أى كالٌم طيب يُسرُّ اخللق ويُرضي اخلالق عزَّ  ،١٣)طيب

ن طباعنا ،نسأل هللا عز وجل أن يُهِذب أخالقنا، وأن يُطهر نفوسنا وأن يُوفقنا ملا حيبه ويرضاه،  ،وأن ُحيسِّ
حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم وسريته وأن جيعلنا من خيار املتبعني لسنته، وأن جيعلنا من أهل  ،وأن يرزقنا هدي ا

  .ومن أهل رفقته يف اجلنة أمجعني ،شفاعته يوم الدين
حلق حقا وارزقنا اتباعه، وأر[ الباطل زاهق  ،ًا وهالكًا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا فعل اخلرياتاللهم أر[ ا

حلات، والتنافس يف القرbت، واحفظنا حبفظك من مجيع املعاصي واملخالفات صا   .وعمل ال
األحياء منهم واألموات، إنك مسيٌع  ،، واملؤمنني واملؤمناتواملسلمات وللمسلمني ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا

  .العاملني ~ ربَّ  ،قريٌب جميب الدعوات
وbرك لنا يف بلد[  ،وbرك لنا يف زروعنا ومثار[، وbرك لنا يف أموالنا وأقواتنا ،اللهم bرك لنا يف أوالد[ وبناتنا

  .~ أرحم الرامحني ،لنا أو حولنا ءٍ نا وحكامنا، وbرك لنا يف كل شيورئيس
ر منهم أرض بيت ،اللهم اقض على اليهود ومن عاو�م أمجعني   .املقدس وأرض فلسطني وطهِّ

واجعل املسلمني املستضعفني أعزَّة بك ~  ،اللهم ُفك الكرب عن إخواننا يف سور~ والعراق ويف كل مكان
  .~ قيوم ~ رمحن حيُّ 

َهى َعِن اْلَفحْ ( :عباد هللا اتقوا هللا َشاِء َواْلُمْنَكِر ِإنَّ َهللا ¼َُْمُر bِْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
  ).النحل٩٠( )َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

صالة ،ذكروا هللا يذكركما   .واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم ال
****************************  

                                                           

ُهَما روى البخاري عن َعْبِد اÂَِّ ْبِن َعمْ  ١١ اِجُر اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه، َواْلُمهَ : ( َصلَّى اÂَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعْن النَِّيبِّ ٍرو َرِضَي اÂَُّ َعنـْ
ُ َعْنهُ  َّÂَمْن َهَجَر َما نـََهى ا (  .   

١٢ Ë َواْلُمْؤِمُن َمْن َأِمَن َجارُُه بـََوائَِقهُ ، اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َوِلَسانِهِ : (املنتخب من شيوخ بغداد عن على .(  
َلَكَمَثِل النَّْحَلِة، َأَكَلْت طَيًِّبا، َوَوَضَعْت طَيًِّبا، َوَوقـََعْت  بَِيِدِه ِإنَّ َمَثَل اْلُمْؤِمِن    ُحمَمٍَّد    َوالَِّذي نـَْفُس : ( بن عمرو قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصروى أمحد عن عبد هللا ١٣

  .)ثل النحلة ال ßكل إال طيباً وال خترج إال طيباً مثل املؤمن كم(: الطرباين وابن حبان عندو ، )فـََلْم َتْكِسر ومل تـُْفِسد


