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حلمد K رب العاملني الRم أرسل الرسل من عنده Pذنه  ،ا مبشرين ومنذرين، وجعل بسببهم وبسبب رسا
علمه مبا كان كعلمه مبا سيكون، وأمره يف كل شأٍن بني  ،سبحانه .. سبحانه .صالح الدنيا والسعادة يوم الدين

ًئا َأْن يـَقُ ( :الكاف والنون َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيـْ   ).يس٨٢() وَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ ِإمنَّ
ال شريك له،  ال هللا وحده  ال إله إ ىل السبيل إسبب و ما الخلق العباد وهو أعلم oم، يعلم وأشهد أن 

ال سبيل إ ال Pصالح النفوسإصالحهم، و ال sهلداية الرsنية من عند املليك  ،ىل اإلصالح إ ال صالح للنفوس إ و
   .وجلَّ  وس عزَّ دالق

 ،على حني فرتة من الرسل، فعلَّم به بعد جهالة وجلَّ  أرسله هللا عزَّ ه، هللا ورسولُ  سيدu دمحمًا عبدُ وأشهد أن 
  .وأعزَّ بعد ذلة ،ومجع به بعد ُفرقة، وأغىن به بعد فاقة

وصحابته  ،وآله الطبيبنيالذي مجعت لنا وله اخلري يف قرآنك الكرمي،  م وsرك على سيدu دمحماللهم صلِّ وسلِّ 
  .العاملني آمني � ربَّ  .. آمني ،وعلينا معهم أمجعني كل من اهتدى oديه إىل يوم الدين،و  ،ملباركنيا

  :أيها اإلخوة مجاعة املؤمنني
ال ُحتد يف خمتلف البلدان، إذا نظرu نظرًة إىل الدنيا اليت حنن فيها اآلن ال تُعد و فالبالد ، جند فيها مشاكل 

والبالد اليت بلغت املدى يف تزداد فيها املشاكل وجتد أهلها يعيشون يف حسرات،  اتالغنية مبا أعطاها هللا من خري 
ال تقومي أخالقهم sلعلم الذي تعلموه ال يستطيعون إصالح نفوسهم و إذن ما السبيل إىل إصالح  .جمال العلم 

   !!البشرية؟
ال sلرجوع إىل ربِّ    يفوجعل  ،تعاىل الذي خلق اإلنسانه و فهو سبحان، وجلَّ  الربية عزَّ  ال سبيل إىل ذلك إ

المَّارٌَة sِلسُّوءِ ( :وصفها الرمحن وقال فيها يف حمكم القرآن ،ةً ار كل إنساٍن نفساً أم    ).يوسف٥٣( )ِإنَّ النـَّْفَس 
وصف هللا عز وجل  .ومتيل إىل اجلدال وإىل العناد ،ها جتدها متيل إىل الظلم، ومتيل إىل الفسادركت وغيِّ إذا تُ 

ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما ( :مل يستضيئ بنور هللا، ومل يهتدي بشرع هللالذي القها يف كتاب هللا، فقال عن اإلنسان بعض أخ
الً  من طبيعته الظلم، ومن طبيعته اجلهل وعدم العلم مبا ينفعه يف الدنيا وما يرفعه يف امليعاد  ).األحزاب٧٢( )َجُهو

ال وََكانَ ( :من طبيعته العجلة .يوم لقاء هللا الْنَساُن َعُجو وََكاَن (: من طبيعته البخل والتقطري ).اإلسراء١١( )ا
الْنَساُن قـَُتورًا   ).اإلسراء١٠٠( )ا

ال sلرسل الذين جيتبيهم وي ال إصالح هلذه النفس البشرية إ ويُوحي إليهم بوحٍي من  مهمطفيهم هللا، ويُعلِّ صو
حلني ومصلحني، عنده، لينزلوا إ ًال يصلحون ىل البشرية صا ويف ذلك  ،sلصالح بني البشريةمث يقومون أنفسهم أو

الْصالَح َما اْسَتَطْعتُ ( :فضل الصالة وأمت السالمنيب هللا شعيب عليه وعلى نبينا أ يقول ال ا   ).هود٨٨( )ِإْن أُرِيُد ِإ
ال اإلصالح ال sلعودة للقيم اإلهل ،ال يريدون إ ال إصالح للبشرية إ م اواحرت  ،ءالصدق واملروءة والوفا ؛يةو

حلنانواملودة واحملبة  ،الصغري للكبري، وعطف الكبري على الصغري وتنزيه  ،والتقوى والتعاون يف عمل الربِّ  ،والشفقة وا
ال كل  .التنافس يف الفانياتو  ،واألحقاد واألحساد ،من الُبغض والكراهية -  حيبه الرمحن النفس والقلب من كل ما 

  .النيب العدuن صلى هللا عليه وسلَّمورسَّخها  ،د�نهذه األمور هي اليت جاءت oا األ
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ال إذا رجعنا إىل القيم اليت أعلى شأ¬ا القرآن، وقد  - يف أي زماٍن ومكان  - فال صالح للبشرية كلها  إ
حلالة اإلقتصادية يف بالدu حتت الفقر ، لكن الناس حيب بعضهم شاهدu ذلك أمجعني عندما كنا صغاراً، وكانت ا

ترى القريب م إىل جاره يف البأساء والسراء، يهِّ لفون فيما بينهم، يسعون إىل منافع إخوا¬م، ترى اجلار تبعضا، 
ال يتصف s، أن يصل رمحهدائمًا حياول  حلبيبجلفاء، ترى أهل البلدة أمجعني كأ¬م أخوة، كأ¬م املعنيون بو  :قول ا

إذا اشتكى ُعضٌو منه تداعى له سائر  ،لواحداسد وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجليف توادهم ترى املؤمنني (
حلمى   .١)اجلسد sلسهر وا

ال املؤمنهذه القيم القرآنية  ن، ليس هناك هيئة و من واملسلو واألخالق اإلهلية ليس هناك من يدافع عنها إ
 ،لك متام املنةهل القيم بني الناس، ولكن الناس هم الذين يراقبو¬ا وحيرصون على وجودها، ألن يف ذللرقابة على أ

: عن ذلك يف القرآن وجلَّ  يقول هللا عزَّ  .والصالح للدنيا والسعادة يوم لقاء الد�ن عز وجل ،مانمن واألنعمة األو 
ِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئكَ ( ال ِمثْـَلَها َوَمْن َعِمَل َصا ُلوَن اْجلَنََّة َيْدخُ  َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفال ُجيَْزى ِإ

  .)غافر٤٠( )يـُْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْريِ ِحَسابٍ 
هذه القم القرآنية، فإذا وجدوا  أحرص ما حيرصون على -صلى هللا عليه وسلَّم  -صحاب النيب أكان 

 ،قفالكل ي -  يف كلمة أو عقد بيٍع أو غريه أو خداع مؤمنٍ  ،يف بيٍع أو شراء غشَّ  - إنساuً فيما بينهم خرج عنها
ال ))أن ننصح لكل مؤمن صلى هللا عليه وسلَّم خذ علينا العهد من رسول هللاأُ (( :ويقولون ،والكل ينصح  ،

مين  اً كون قريببعيد عين وسي يومهو ال ،))ما دام بعيدًا عين خالص ،يل وأu ما((: يقولون كما يقول الناس اآلن
  .غداً 

قتل رجٌل رجًال  :عندما كان أمريًا للمؤمنني مر ¸أنظر إىل هذه القصة العجيبة اليت حدثت يف زمن ع
م للمحاكمة - عرتاف سيد األدلةواإل - واعرتف ُجبرمه ، فلما ºكد أنه )من قتل يُقتل(: والقانون اإلهلي ،وُقدِّ

ال حمالة قدَّم التماسًا ألمريمقتو  ال ماٌل قد استودعته  ويل ،صغارٌ  صبيةٌ إن يل  ،� أمري املؤمنني(( : املؤمنني، قالٌل 
علمهم مبوضع املال مث أرجع أذهب إليه ألن ذن يل أ يعرفوه، فأ أخربهم به مله أحٌد غريي، فإذا متُّ وملمكان يعلم

   )).وجلَّ  تنفيذ عقوبة هللا عزَّ إليك ل
حلاضرين  !!.؟ومن يضمنك :فقال عمر ¸ ال يعر  - فتفرَّس يف وجوه ا  ف منهم أحداً وكان من أهل البادية و

نه إذا على أ: قالنعم، : قال ،هل تضمنه؟: فقال عمر ¸ أليب ذر .هذا يضمنين: قالمث نظر إىل أيب ذرٍّ ¸ و  -
ثالثة أ�م، فأجَّل إقامة : ك؟ قاليكم يكفِ   ،ل� رج: قال .كانهمعلى أنه إذا مل يعد أُقتل : قال .مل يعد تُقتل مكانه

حلد إىل أ حلد، وبعد أذان العصر والقوم جمتمعون الثالث ويف اليوم  .ن يعود هذا الرجل بعد ثالثة أ�ما إلقامة ا
ال يعرفه، وإذا oم يالناس مشفقنيوالرجل مل يصل بعد، وأصبح  ن أسودًة رو  على أيب ذر ألنه ضمن هذا الرجل و

إذا oم جيدون الرجل يت مسرعًا لُيويفِّ بعهده يكون الرجل، فانتظروا لعله : غبار، فقالوا اقادمًة من بعيد وحوهل

                                                           

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا : (رواه البخاري يف كتاب األدب النعمان بن بشري ¸، وأخرجه مسلم بلفظ ١
حلمى والسهر اشتكى منه عضو s تداعى له سائر اجلسد(.  
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  . الذي عاهد عليه املؤمنني وأمري املؤمنني
ال حىت  : قال ،رجعت بعد أن جنوت من القتل؟ ملَِ  :عمر نه كان قد جنا من القتل، وقال لهالقوم ألفتعجَّب   

 :ومل ضمنته ومل تعرفه؟ قال: أليب ذر فقال .على أن يظل بني الناس ُخلق الوفاءحريص  -يضيع الوفاء بني الناس 
ال تضيع املروءة بني الناس   :فقال أهل القتيل - حريٌص على أن تكون املروءة مستمرة يف جمتمع املؤمنني -حىت 

ال يصيع العفو بني الناس   .عفوu عنه حىت 
ينتفض إذا وجد  وهذه األخالق القرآنية كان الرجلكان اÂتمع هو الذي حيرص على هذه القيم اإلهلية، 

ال يريد أن تسري هذه البلية إشاsًَّ ُيسيئ إىل أبيه، أو ُيسيئ إىل أمه ولو كان ليس بينه وبيهم قرابة، أل من  ىل غريهنه 
  .نت يف جمتمعنا اآلالشباب فُتعم البلية كما عمَّ 

ألنه كيف  ،ويوخبه ويؤنبهويعنِّفه  ،أحٍد آخركان الرجل يقوم Ãئرًا إذا وجد ماشية ألحد جريانه ترعى يف حقل 
الكمامة على  مع أن آsءu رمحة هللا عليهم أمجعني كانوا يضعون ، يف حقول جريانه أن ترعى ماشيته أsح لنفسه

ال تتناول شيئًا يف طأفواه املاشية  عليها الكمامة حىت ترجع إىل  ريقها، فإذا أطعمها يف حقلها ردَّ وهي سارحة حىت 
حلالل - رص ما يكونونأل¬م كانوا أح ،بيتها وoا إجابة الدعاء وحتقيق  ،فبها نعمة األمن يف الدنيا ،!!على اللقمة ا

  .الرجاء يف الدار اآلخرة
إذا وجدوا ال يطلبون من أحد أن يتدخل، وإمنا يتدخلون من ذوات أنفسهم ، ل أنفسهمكان الناس من ِقبَ 

بل الكل ينتدب  ،ينتدبين أحد؟ ملَْ ِملَ أسعى و : ال يقولم، فيما بينهم رجلني ختاصما، جتد الكل يسعى لإلصالح بينه
حلبيب صلى هللا عليه وسلَّم يقول ،نفسه بنفسه ال أدلكم على ما هو خٌري لكم من الصيام ( :أل¬م مسعوا ا أ

حلالقة، : بلى � رسول هللا، قال: والصالة والصدقة؟ قالوا ال إن فساد ذات البني هي ا إصالح ذات البني، أ
  .٢)حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين: قولال أ

وهذا  ،رجًال يريد أن يهضم أخواته البنات من حقهم يف املرياث، هذا يلومهأحدهم رأى لناس إذا كان ا
رصون على أن تظل قيم اإلسالم موجودة، ألنه إذا فُقدت قيم وكلهم حريصون عليه وحييُذكِّره، وهذا يؤنبه، 

 ،ينتشر فيها اخلداع ،الكذب ، ينتشر فيها ينتشر فيها الظلم ،!!فيها نفٌر من اللئام اإلسالم كان اÂتمع كأنه غابة
ال برجوعنا إىل قيم اإلميان ،!!وغريها من األخالق اليت نراها اآلن ،ينتشر فيها قول الزور ال رجوع عنها إ   .و

جتدون (:  عليه وسلَّموقال صلى هللا. ٣)إمنا بُعثُت ُألمتم مكارم األخالق( :قال صلى هللا عليه وسلَّم
وقال صلى هللا عليه  .٤)أحاسنكم أخالقًا املوطئون أكنافًا الذين لفون ويؤلفون: أقربكم مين منزلًة يوم القيامة

ال يؤلف ،لوفاملؤمن إلٌف مأ(: وسلَّم ال لف و ال خري فيمن    .٥)و
                                                           

ْرَداِء َرِضَي هللا َعْنُه بلفظ ٢ َياِم َوالصََّالِة َوالصََّدَقةِ ( :روى أبو داود أمحد والرتمذي َعْن َأِيب الدَّ الَ ُأْخِربُُكْم Éَِْفَضَل ِمْن َدرََجِة الصِّ بـََلى َ� َرُسوَل : "قَاُلوا .َأ
، َِّËْحلَالَِقةُ ِإْصَالُح َذا: قَالَ "ا   ).ِت اْلبَـْنيِ، َوَفَساُد َذاِت اْلبَـْنيِ ا

  .¸ مسند البزار عن أيب هريرة٣    
، الذين إن أحبكم إيل أحسنكم أخالقا املوطئون أكنافا: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وابن عدي وابن أيب الدنيا عن أيب هريرة ¸ قال روى الطرباين واخلطيب  ٤

  .)لفون ويؤلفون، وأبغضكم إىل هللا املشاءون sلنميمة، املفرقون بني األحبة، امللتمسون للربآء العنت
ال يـُْؤَلف: (عن جابر والبيهقي عن أيب هريرةروى أمحد  ٥ ال َْلف و ال خري فيمن   .)إْلٌف َمْأُلوفٌ (: ويف رواية. )املؤمن َْلف ويـُْؤَلف، و
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  ).أدعوا هللا وأنتم موقنون sإلجابة( :أو كما قال
  :اخلطبة الثانية   

حلمد K رب العاملني وأشهد  .الذي أـنزل إلينا كتاsً مبينًا فيه شفاٌء ملا يف الصدور، وفيه هدًى للقلوب ونور ،ا
ال شريك له،  ال هللا وحده  ال إله إ حلقَّ  قُّ حيُِ أن  هللا  وأشهد أن سيدu دمحمًا عبدُ  .ويُبطل الباطل ولو كره اÂرمون ا

حلقِّ  ،ة العوجاءم به امللَّ وقوَّ  ،الشريعة الغرَّاء به وجلَّ  عزَّ أقام هللا  .هه من خلقه وخليلُ وصفيُّ ه، ورسولُ   وجعله فارقاً بني ا
  .هللاوارزقنا هداه، ووفقنا لعمل بشرعه �  دمحم  اللهم صلِّ وسلم وsرك على سيدu .والباطل

  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
يبدأ من األفراد قبل اجلماعات، يبدأ أن ح اإلهلي للمجتمعات جعل نبينا صلى هللا عليه وسلَّم برuمج اإلصال

s صالح نفسهأإلنسانP ًال وقياسها sألخالق الكرمية اليت كان عليها سيدu ها على أخالق كتاب هللا، ، وتقوميو
فاألقرب، قال صلى هللا زوجه وولده وبناته، مث بعد ذلك األقرب : رسول هللا، مث بعد ذلك يبدأ Pصالح أهل بيته

  .٦)مث مبن تعول مث األقرب فاألقرب إبدأ بنفسك( :عليه وسلَّم يف هذا الربuمج النوراين
يستطيع أن يغرس هذه القيم يف نفوس ذويه، بعد أن ابتعدت وسائل اإلعالم عن فاإلنسان هو وحده الذي 

ألن التنافس أصبح على  ،املدارس غري خمتَّصة بذلك، وأصبحت اً بعيد uً وبني تعاليم اإلسالم بوْ وأصبح بينها  ،ذلك
ل به وكلنا ¬تم sلدروس  ،املقاعد يف اجلامعات املراد أو الطالب مكاuً نريده يف اجلامعة، اليت تُبلِّغ اÂموع الذي ُحيصِّ

حلبيب املصطفى عليه اعدًا كليÐ بعيدًة بُ وإن كانت أخالقه وقيمه  أفضل الصالة  عن مبادئ اإلسالم، وعن أخالق ا
  .وأمت السالم

لست  .٧)كلكم راٍع وكلكم مسئوٌل عن رعيته: (لكن علينا حنن مجاعة املؤمنني كما ألزمنا النيب يف قوله
ًال عن  طو واء والدر الغذاء والكساء والدمسئو الها هللا، كما أنبأ يف كتاب هللا - س فق لكنك  - فإن هذه أموٌر يتو
وعن بلوغه درجة اإلخالص يف كل عمل حبيث يعمل نه الصادق يف حضرة هللا، وعن إميا ،عباداته Kمسئول عن 

ال يرجو األجر من   K مه األخالق الكرمية والقيم القرآنية العظيمةيف عاله، وتعلِّ  أحٍد سواه جلَّ العمل.  
، الذي تدربه على صلة األرحام تسقيه احرتام الكبار والعطف على الصغار، أنت وحدكأنت وحدك الذي 

وُحسن  ،مه آداب الطريقوتعلِّ  ،أنت وحدك الذي تعلمه حقوق اجلريان، أنت وحدك الذي تراقبه يف الغدو واآلصال
ال حيله هللا ونوَّه وبغَّضه إلينا حبيبنا رسول هللا  ،هذه األخالق القومية .إختيار الصديق والرفيق، وعدم النظر الذي 

َ� أَيـَُّها ( :األمانة الُعظمى اليت حياسبنا عليها هللامانة يف أعناقنا، وهي ين أجعلها الدِّ  ،والقيم اإلسالمية العظيمة
َها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشدَ  حلَِْجارَُة َعَليـْ ال يـَْعُصوَن هللا َما الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم uَرًا َوُقوُدَها النَّاُس َوا اٌد 

                                                           

إذا كان أحدكم فقرياً فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل ({: جابر ¸ مرفوعا  حديث الصدقة؛ روى الرتمذي عنورد بوجه آخر يف ٦
، اْبَدْأ بِنـَْفِسَك : (َما تـَُقوُل ِيف اهلِْْجَرِة واجلَِْهاِد؟ فـََقالَ {: وورد يف Rذيب الكمال بلفظ. })مث مبن تعول، ابدأ بنفسك : (، ىف رواية)فعلى قرابته َِّËَعْبَد ا �َ

  .})فَاْغُزَها، واْبَدْأ بِنـَْفِسَك َفَجاِهْدَها
ال ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعنْ : (روى البخاري ومسلم وَعْن اْبِن ُعَمر رضي هللا عنهما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اËَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  ٧ َرِعيَِّتِه، فَاْألَِمُري الَِّذي  َأ

ُهْم، وَ  ُهْم، َواْلَعْبدُ َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بـَْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنـْ  اْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنـْ
ال َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ   . )رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأ
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  .)التحرمي٦( )يـُْؤَمُرونَ َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما 
وأعطتها السيدة عائشة مترة وطلبت من إبنها  ،ولعلكم تذكرون هذه املرأة اليت كانت عند حضرة النيب

لو مل ( :وعاد فأعطتها له، فقال هلا ولنا صلى هللا عليه وسلَّم فأحضر الشيءإحضار شيئًا وإن أحضره تعطيه مترة، 
حلاس ،ها له لُكتبت عليك كذبةتعطِ    .٨)عليها يوم القيامة وجلَّ  بك هللا عزَّ و

� أمري املؤمنني إن إبين عقَّين : ويقول، وهذا الرجل الذي ذهب إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يشكو إبنه
 ،!ت أsك؟قمل عق: ، وقال لهفاستدعى الولد -لآلsء  والعقوق هو العصيان وعدم الطاعة واإلحرتام الواجب  -

سوداء، وقد قال  فأu ابن َأَمةً  ، ُحيسن اختيار أميمل :قال ،!وكيف؟: ، قال!!هن أيب عقَّين قبل أن أعقَّ أمري إ �: قال
 عران أواجلُ أى واجلعل  - عالً فسمَّاين جُ  ،ومل ُحيسن اختيار إمسي .٩)ختريوا لنطفكم فإن العرق دسَّاس( :النيب

حلجارة والرتاباخلُنفسة  أحسنوا أمساء أبنائكم، فإ¬م يُدعون Éمسائهم يوم ( :يبوقد قال الن - اليت تعيش يف ا
  .))فقد عققته قبل أن يُعقك ،إذهب � رجل(( :عمر فقال ،!!يُعلمين كتاب هللا ومل .١٠)القيامة

حلقوق تناسى ال تعتمد على غريك،  إذ ،الناس يف زماننا اهاهذه ا أنت وحدك املكلف oا أنت وزوجك، 
ال تعلم ذلك مثلي مثل أu : كله يهدم يف ذلك، وإ�ك أن تقول اإلعالم Rدم ذلك، واÂتمعئل ووسا ،فاملدرسة 

إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء : يقول ،ال يكن أحدكم إمَّعة( :النيب ُحيرَّج من ذلك فقال ـ ألن ،الناس
  .١١)ان حتسنو ، وإن أساء الناس أن أحسن الناس أن حتسنواإ: ولكن وطِّنوا أنفسكم الناس أسأُت، 

اليت حنن يف أمَّس  -هلية يقومون oذه القيم اإل ،أتقياء أنقياء أوفياء ،عليك أن ُختّرِج هلذا اÂتمع أبناًء بررة
حلاجة إ ال  ،أو حماسبتهم عليهايف جمتمعنا إلجبار اخللق عليها، يوجد قانون  ال ،إلصالح هذا اÂتمع -ليها اآلن ا إ

قد أصبحت حياتنا غري  ناألن ،يعود علينا اآلنوأيضًا أثر ذلك  -  ك يوم الدينوذل - وجلَّ  العزة عزَّ  قانون ربِّ 
حلياة اليت يرجوها هللا لعباده املؤمنني   .ا

وفيها  ،وفيها طمأنينة وفيها هدوء، وفيها سكينة ،فيها ُلطف وفيها أُنس ،طيبة مباركة حياةٌ  ؛املؤمننيفحياة 
أمان sلقيم اإلميانية اليت يف أمٍن و  لوفاق، فيكون اÂتمعاوفيها سعادٌة يف  ،وفيها كرامة يف األخالق ،بركٌة يف األرزاق

  .، وصحابته املباركني أمجنيأنزهلا يف القرآن، وكان عليها النيب العدuن
 نوأن ينزع مم فيه أرواحنا، ن يُهيِّ ر قلوبنا، وأوأن يطهِّ  ،يهاأن يُزكِّ و  ،ر نفوسناأن يُطهِّ  وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 

حلضرته، والصدق ألهل قربه ومودته، شٍّ وحسٍد غِ  لوبنا كلَّ ق ألحٍد من املسلمني، وأن ميأل قلوبنا sإلخالص 
حلقَّ    .وهالكاً ويرزقنا اجتنابه زاهقاً ويرزقنا اتباعه، ويُرينا الباطل  احقÐ  والصفاء يف املعاملة مع سائر أحبته، وأن يُرينا ا

                                                           

 ،َها تـََعاَل ُأْعِطيكَ  :ِه َوَسلََّم قَاِعٌد ِيف بـَْيِتَنا فـََقاَلتْ َدَعْتِين أُمِّي يـَْوًما َوَرُسوُل اËَِّ َصلَّى اËَُّ َعَليْ  {: روى أبوداود والبيهقي َعْن َعْبِد اËَِّ ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَالَ  ٨
ًئا  ( :فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اËَِّ َصلَّى اËَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،ُأْعِطيِه َمتًْرا :قَاَلتْ  ؟َوَما َأَرْدِت َأْن تـُْعِطيهِ : لَّى اËَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمفـََقاَل َهلَا َرُسوُل اËَِّ صَ  َأَما ِإنَِّك َلْو ملَْ تـُْعِطِه َشيـْ

  .})ُكِتَبْت َعَلْيِك ِكْذبَةٌ 
حلاكم عن َعاِئَشَة Ü قَاَلتْ  ٩ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : روى ابن ماجه وا َّËَصلَّى ا َِّËْيِهمْ َختَيـَُّروا لُِنَطِفُكْم َواْنِكُحوا اْألَْكَفاَء َوَأْنِكُحوا ِإلَ : (قَاَل َرُسوُل ا.( 

 .)إنكم تدعون يوم القيامة Éمسائكم وأمساء آsئكم فأحسنوا أمساءكم: (بلفظروى أبو داود عن أيب الدرداء ¸  ١٠
ظََلُموا ظََلْمَنا، َوَلِكْن َوِطُّنوا أَنـُْفَسُكْم ِإْن َأْحَسَن ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا، َوِإْن : الَ َتُكونُوا ِإمََّعًة، تـَُقوُلونَ : (بلفظروي الرتمذي عن حذيفة بن اليمان ¸  ١١

 ).النَّاُس َأْن ُحتِْسُنوا، َوِإْن َأَساُءوا َفَال َتْظِلُموا
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إنك مسيٌع األحياء منهم واألموات، واملؤمنني واملؤمنات،  ،واملسلمات وللمسلمني ،ولوالدينااغفر لنا اللهم 
  .العاملني � ربَّ  ،قريٌب جميب الدعوات

الة أمورu للعمل بشريعتك،اللهم وف حلة، وجنِّبهم نَّ وبتنفيذ سُ  ق و ة خري أحبتك، وامجع عليهم البطانة الصا
  .البطانة السيئة

ال أنت، فُردَّ قدu مصر اللهم إن األعداء الذين يرتبصون ببل راد مصر وأهلها كيد كل من أ  د كثروا وليس هلم إ
واجعل مصر واهلها يف أمنك وأمانك إىل يوم الدين، ، مرأو يف أي أ ،أو املال ،األرضأو  ،بسوء، إن كان يف املاء

ع لنا اخلريات والنزاع على اخلالف  اق، واقضِ قنا مجيعا الوفاق واإلتفعلها مباركات، وارز واج ،رزاقوكثِّر لنا األ ،ووسِّ
  .العاملني والشقاق، إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعاء � ربَّ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ( :عباد هللا اتقوا هللا الْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ ِإنَّ َهللا َُْمُر sِْلَعْدِل َوا
  ).النحل٩٠( )َتذَكَُّرونَ َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم 

  .وأقم الصالة ،واستغفروه يغفر لكم ،ذكروا هللا يذكركما
***********************  


