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حلمد ? ربِّ  خلق اإلنسان فسوَّاه، خلقه بيديه ليظهر فيه عظيم قدرته، وخلق لإلنسان كل األشياء  ،العاملني ا
وقد وعد  ،من الشاكرين وجلَّ  الظاهرة والباطنة يف أرضه ومسائه ليتجلى على اإلنسان جبميع نعمه، فيكون له عزَّ 

   ).الرعد٧( )َكْرُمتْ الزِيَدنَُّكمْ لَِئْن شَ ( :لشاكرين سبحانه وتعاىل _ملزيد من فضلها
حلكمة إهلية عليَّ  .سبحانه    . ها يف أكمل الكتب السماوية وهو القرآن الكرمي، جعل سرَّ ةسبحانه، ما أوجد شيئاً إال 

يع كائناته، ال حيتاج يف عّزِته إىل تسبيح مجغينٌّ بذاته وصفاته عن  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
كما قال   وال ينتقص من كمال قدرته فجور الفاجرين وال ُكفر الكافرين، وإمنا األمر ،سبحني، وال عبادة العابدينامل

َها مثَُّ ِإَىل رَبُِّكْم تـُْرَجُعونَ : (يف كتابه ونوره املبني ِحلًا َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ وأشهد أن  ).اجلاثية١٥( )َمْن َعِمَل َصا
بعنايته، وجعل معه معاليم هدايته، وجعله  وجلَّ  ه، أبرزه هللا عزَّ ه من خلقه وخليلُ ، وصفيُّ ههللا ورسولُ  ًا عبدُ سيد� دمحم

  .يف عاله بعد تعلميه له أستاذاً للبشرية كلها ليكشف هلم عن مجال هللا وكمال هللا جلَّ 
 )َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع هللا(:  الذي إطاعته عني إطاعة هللاللهم صلِّ وسلِّم و_رك على سيد� دمحم

َنٌة َأْو (: وخمالفته إعالن حرٍب على من خالفه من هللا، )النساء٨٠( فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُخيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
ين شاركوه ذاروا على منواله، وعلى أصحابه الى هللا عليه وعلى آله الذين سصلَّ  ).النور٦٣( )ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

واجعلنا معهم ومنهم  ،ينيف تبليغ رسالة هللا، وأعانوه على نشر كتاب هللا، وخيار األتباع من بعدهم إىل يوم الدِّ 
   :أيها األحبة مجاعة املؤمنني     .العاملني � ربَّ  ،آمني .. آمني ،أمجعني

يل األرض عياً� يف   ُجليتْ (: نورانية، قال فيها بصريةً  ى هللا عليه وسلَّملَّ صكم املبارك نبيَّ  وجلَّ  أعطى هللا عزَّ 
سيكون يف أمته إىل يوم القيامة، وعندما نظر إىل الزمن الذي حنن فيه، وما نعانيه  فرأى كلَّ شيء ،١)كفِّي هذا

ذي رواه يف حديثه اجلامع ال لَّمى هللا عليه وسصلَّ وقال  ،أمجعني يف هذا العصر واألوان، بنيَّ الداء ووصف الدواء
  :وكرَّم هللا وجهه �بن أيب طالب  اإلمام الُرتمذي عن عليِّ 

فيه  ؛كتاب هللا تعاىل: قال ،وما املخرج منها � رسول هللا؟: أال إ�ا ستكون فٌنت كقطع الليل املظلم، قالوا(
وال  ،دُّ ليس _هلزل، وهو الذي ال تنقضي عجائبهوهو اجلَ  ،وفيه ُحكم ما بينكم ،وفيه خرب ما بعدكم ،نبأ ما قبلكم

من قال به صدق، ومن عمل به ُأجر، ومن  .التكرار :يأ –مع كثرة الرد  -يبلى  :يأ –تنتهي غرائبه، وال خيلق 
  ).وجلَّ  جبار قسمه هللا عزَّ  نْ تركه مِ  نْ دعا إليه دعا إىل صراٍط مستقيم، ومَ 

من أعضائه وظيفة إهلية  اه، وجعل لكل ُعضوٍ اإلنسان وسوَّ  وجلَّ  خلق هللا عزَّ  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
يف ُعاله، وقدَّر لإلنسان أن يعيش يف مجاعة، وال يستطيع أن يعيش مبفرده أو يف خلوٍة أو  وإنسانية قدَّرها هللا جلَّ 

  .ُعزلة
وكان  ،ته كان جسمه كله يف عافية وصحةاألمور اليت إذا سار عليها اإلنسان يف حيا وجلَّ  وقدَّر هللا عزَّ 

ال َْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن ( :ر، وجعل ذلك كله يف كتابيسجمتمعه يف أمٍن ورخاٍء وهناٍء و 
ط لكم األمر ،)فصلت٤٢( )َحِكيٍم محَِيدٍ    :وأُبسِّ

                                                           

١  
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طويل وال تتعرض  أن تستمر معه إىل وقتٍ  -بعقله وُحسن تفكريه  -وأراد  ،إذا اشرتى اإلنسان منا سيارة
بع الكتاب الذي خيرجه مصنع هذه السيارة، ويقولون عنه الكتالوج، فال يصنع أمرًا °ا إال _لرجوع إىل لألعطال، يتَّ 

حلكمة البالغةو? -هكذا األمر  .شاء هللا ملخصصة بتصنيعها أو بيعها، فتعيش معه إىل مااتوكيلها، أو اجلهة  و?  ، ا
من مهما يطول يف ، هذا الز وجلَّ  اإلنسان لرحلة معينٍة يف زمن قدَّره القدير عزَّ  وجلَّ  خلق هللا عزَّ ، املثل األعلى

حلياة الدنيا نظر� يكون قصرياً    .جداً مبجرد خروجنا من هذه ا
كيف   ،� نوح( :ا سألته املالئكة الكرامومائيت عام، وعند خروجه من الدني اً عاش حوايل ألف ؛هللا نوٌح نيبُّ 

 - القرآن أن الكافرين  وينبئنا .)دخلُت من _ب وخرجت من الباب اآلخر ،كبيٍت له __ن :وجدت الدنيا؟ قال
َكْم ( :ين ويقول هلمالعاملني يوم الدِّ  عندما يستوقفهم بني يديه ربُّ  -حىت الذين عمَّروا يف األرض آالف السنني 

ُتْم  ينَ ( :بعضهم يقول، )املؤمنون١١٢( )ِيف االْرِض َعَدَد ِسِننيَ لَِبثـْ َنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم فَاْسَأِل اْلَعادِّ  )لَِبثـْ
أنه ما عاش إال ساعة : وبعضهم يقسم ¼غلظ األميان، َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها لبثنا: وبعضهم يقول، )املؤمنون١١٣(

َر َساَعةٍ َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاعَ ( :واحدة   ).الروم٥٥( )ُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغيـْ
ِإنَّ هللا حيُِبُّ : (قدرته، فقال عنا مجاعة املؤمننيوأنبأ عن ذلك يف كتاب  -نا وهو حيبُّ  وجلَّ  أراد هللا عزَّ 

رِينَ  ة األبدان وصالح ا½تمعات فع الدنيا وصحَّ كتاب جامٍع ملنااء� بفج – )البقرة٢٢٢( )التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ
والسعادة الُعظمى يوم لقاء الرمحن يف يوم الدين إن شاء هللا، فبني الكيفية الصحيحة اليت إذا سار عليها اإلنسان  

 ة عزَّ زَّ الع وأقرَّ هذا القانون الر_ين وقال فيه ربُّ ، كان يف حياته يف حياٍة طيبة، وكان يف اآلخرة يف فوٍز وفالح وجناح
ِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبةً ( :وجلَّ   :هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة، )َمْن َعِمَل َصا

  ).النحل٩٧( )َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم ¼َِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ (
كيف   ،لس °ذا اجلسم؟جنكيف   ،كيف نُِنيم هذا اجلسم؟  ،عم هذا اجلسم؟كيف ُنط  ،كيف منشي °ذا اجلسم؟

ة العزَّ  البصر واألذن واللسان والفرج والبطن وغريها، كل هذه األشياء وصفها ربُّ  ؛ستخدم حواسُّ هذا اجلسم؟ن
جعله منوذجًا يُنفِّذ ما  ،أو غرابة أرسل إلينا رسوًال كرمياً  وحىت ال نظن أن يف تنفيذها إعجازاً يف القرآن،  وجلَّ  عزَّ 

حلياة، وقال  طلبه منا يف القرآن لنمشي على ُهداه، ونتأسى حبركاته وسكناته ومسعاه، ونقلده يف كل أمور� يف هذه ا
 )َوذََكَر هللا َكِثريًاِخَر َواْليَـْوَم اآل َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو هللاَ ( :لنا أمجعني يف شأنه

  ).األحزاب٢١(
وينظر ما تركه من أمٍر أمره به هللا يف كتاب هللا، أو ما  ،يُراجع نفسه إذا تعب اإلنسان من أمٍر يف دنياهف

حلال الطيب الذي وصفه لنا هللا ألن املؤمنني حياÃم  ،خالف يف عمله سنة حبيب هللا ومصطفاه، يرجع فورًا إىل ا
  .ا هللا وكانوا يف جوار هللا متأسني حببيبه ومصطفاه على الدوامطيبًة إذا اتقو 

صن _بليون حب -وكانوا أربعة آالف جندي  -وأحاط ومعه جنده  ،مصر فاحتاً إىل � دخل عمرو بن العاص 
حلصار ملدة ستة أشهريف موقع القاهرة اآلٍ  يف الفتح، ومل هذا التأخر  وجلس القادة يتباحثون عن سرِّ  ،ن، واستمر ا

يف أقل من ملح البصر  -مع قلة عددهم وُعددهم  -دائمًا فإ�م كانوا ينتصرون  ،يكن ذلك عهد هللا مع املؤمنني
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  . مع كثرة مجوعهم وشدة أسلحتهم وعتادهم -على الكافرين 
خيطر لنا على وا أنفسهم على كتاب هللا وعلى سنة رسول هللا وجدوا أ�م قصَّروا يف أمٍر رمبا ال جعار فلما 

 ،فاستخدموا السواك، !!ى هللا عليه وسلَّمصلَّ م السواك الذي أمر� به رسول هللا القد نسينا استخد: ، قالوا!!_ل
إن املسلمني جاءهم مدٌد كلون األخشاب، وإذا كنا مل نقدر على هؤالء،  :نظر القوم من فوق األسوار فقالوا

حلصن فاستسلم  .هيا سلمُّوا واستسلموا ،� قوم ،!!ألخشاب؟فكيف نستطيع أن نتغلب على من كلون ا أهل ا
  .ى هللا عليه وسلَّمصلَّ نن رسول هللا ٍة كانوا قد تركوها من سُ نَّ مجيعاً بعد تنفيذ سُ 

أنظر يف  ،أو مل تطعين زوجيت ،لو استعصت عليَّ دابيت: هكذا كان أصحاب النيب، كان الرجل منهم يقول
، ألن اإلنسان لو مشى على هدي كتاب صلى هللا عليه وسلَّمسنة من سنن رسول هللا  ماذا عساي تركت ؛أمري

ر له من السماوات ومن يف  األرض مجيعًا بقدرة من يقول هللا، ومتسَّك بسنة حبيب هللا ومصطفاه، فإن هللا ُيسخِّ
َر َلُكْم مَ ( :إمسع إىل قرار هللا وهو يقول لنا أمجعني، كن فيكون  للشيء يًعا ا ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف األَ َوَسخَّ ْرِض مجَِ

حلضرة الرمحن  كل شيءٍ   ).لقمان١٣( )ِمْنهُ  يف السماوات ويف األرض مسخٌَّر لإلنسان إذا كان اإلنسان مطيعًا 
  .ومتبعاً للنيب العد�ن صلوات ريب وتسليماته عليه

جمتمعاÃم مشكالت قضائية، فلم يكن لديهم مشكالت صحية، وال يف  ،مشى على ذلك أصحاب النيب
حلبيب وقال -املقوقس  -ولذلك عندما أرسل إليه ملك مصر  حنن قوٌم ال Éكل حىت جنوع، وإذا ( :الطبيب ردَّه ا

  .فمن أين تينا املرض - ٢)أكلنا ال نشبع
ستشفاء من كتاب هللا و_تباع املدينة املنورة وما جاورها مل يكن فيها وحدة صحية وال مستشفى، وإمنا كان اإل

 )وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا( :ميالكر  هكله يف كلمتني أنزهلا يف كتاب طبَّ ال وجلَّ  جعل هللا عزَّ  .التعاليم اليت أنزهلا هللا
ى عنه ام، وسببها النهمة يف الشراب الذي �عمثانني يف املائة من األمراض سببها اإلسراف يف الط ).األعراف٣١(

  .وجلَّ  الكرمي الوهاب عزَّ 
 هلم عمر تويل أبو بكر اخلالفة بعد انتقال النيب إىل الرفيق األعلى، وعنيَّ أن وجلسوا يف املدينة ملدة عام بعد 

حاكم، ومل يكن له حاجبًا أو سكرتريًا، أو قلم حمضرين أو حىت مدافعني وحمامني، تللمسلمني بكل درجات ال قاضياً 
ال حق يل فيه � : عطى كل عام، وبعد إنقضاء عام يف هذه املهنة استدعاه اخلليفة ليعطيه راتبه، فقالوكان الراتب يُ 

إن قومًا آمنوا ( :؟ قالوملَِ : مل تُعرض عليَّ قضية واحدة يف خالل هذا العام، قال: قال ،؟وملَِ : خليفة رسول هللا، قال
  .)قاضي حيكم بينهم ىلإماً بينهم، ال حيتاجون كَ وجعلوا كتاب هللا حَ  ،هموصدَّقوا بنبيِّ  ،مبر°ِّ 

حلجر٤٧( )اً� َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخوَ ( :عملوا مجيعاً بقول هللا جهاز املناعة  ).ا
حلسديف الدولة اإلسالمية كان كل مهِّ  حلقد وا واأل�نية وحب  ،والشح واألثرة ،رهوالكُ  لِّ والغِ  ،ه املناعة القلبية من ا

  .وجلَّ  الوجه ? عزَّ  ال ينبغي أن تكون يف مسلٍم خالصِ  وغريها من الصفات اليت ،الذات
ال يؤمن أحدكم حىت حيب (: ى هللا عليه وسلَّمصلَّ أصبحوا كما قال النيب  ،ُيوا من هذه الصفاتفلما ُشفِ 

                                                           

حللبية،  ٢   .للشيخ رشيد رضا) سيد� دمحم(و السرية ا
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ا، فإذا ¼خيه يبكي، إىل أخيه يطلب منه قرضًا لشدٍة وقع فيه حىت أن رجًال منهم ذهب .٣)ألخيه ما حيب لنفسه
ال ( :صلى هللا عليه وسلَّمألين مل أشعر حبالتك حىت جئت وشكوت إيلَّ، وقد مسعُت النيب : قال ،!!؟مل تبكِ : قال

  .٤)وجاره جائع وال يشعر به يؤمن أحدكم وقد _ت شبعان
أو  ، ٥)ن متسكتم °ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب هللا وسنيتتركُت فيكم ما إ( :صلى هللا عليه وسلَّمقال 

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

حلمد ? رب العاملني، الذي أكرمنا °داه وأشهد أن ال إله  .وجعلنا من عباده املسلمني ،ومأل قلوبنا بتقواه ،ا
ي قائلها من املهالك يف الدنيا وجتعله من السعداء يوم الدينشهادًة تُ  إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن  .نجِّ

ووفقنا  ،اللهم صلِّ وسلِّم و_رك على سيد� دمحم وارزقنا هداه .الصادق الوعد األمنيه، هللا ورسولُ  سيد� دمحمًا عبدُ 
  .، وارزقنا جواره وشفاعته أمجعني يوم الدينهللاللعمل بشرعه يف الدنيا � 

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
_ل، فعليه أن ال يعمل عمًال إال إذا سأل  أمن أراد أن يعيش يف الدنيا يف أرغد عيش وأسعد حاٍل وأهن

القرآن عن صحة هذا العمل، إن كان حالًال سارع يف تنفيذه، وإن كان حرامًا سارع يف اإلنتهاء عنه، وال ُخيضع 
يف عاله، وإن كان ال يعرف فليعمل بقول  أن يُفيت بغري علٍم يف كتاب هللا جلَّ  الفتوى هلواه، وال يسمح لنفسه يف

ُتْم ال تـَْعَلُمونَ ( :هللا   ).النحل٤٣( )فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ
نا على وهم الذين حث وخيشونه وال خيشون أحدًا إال هللا، ،يسأل العلماء أهل خشية هللا الذين يراقبون هللا

اجلماعة رأي الذين متسكوا ب :يأ ،)عليكم _جلماعة( :فقال صلى هللا عليه وسلَّمصال °م وسؤاهلم رسول هللا اإلت
ومن شذَّ فهو يف  ،عليكم _جلماعة( ،نياإلسالمية، ما أمجع عليه علماء املسلمني، ما أمجع عليه العلماء العامل

  .٦)النار
ه إمجاع املسلمني ال نسمع له، وال نُلقي له أذً� صاغية، وال الذي شذَّ يف فتواه، أو شذ يف رأٍي خيالف في

يًعا َوال تـََفرَُّقوا( :حىت نعمل بقول هللا أمجعني ،نتناقش حىت يف كالمه، وال نفتح حوارًا معه  )َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل هللا مجَِ
  ).آل عمران١٠٣(

 بغري علم، يفتون على حسب أهوائهم، إن  كثرة املفتني  :إن األمر الشديد الذي أصاب املسلمني يف زماننا
ين على ما ين للحصول على هذا املنصب، إن كان يريد عرضًا دنيوً� سريَّ الدَّ كان يريد منصبًا سياسيًا وظَّف الدِّ 
                                                           

 .البخاري ومسلم عن أنس � ٣
حلاكم عن ابن )ما آمن يب من _ت شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: روى الطرباين عن أنس بن مالك � قال ٤ ، وروى ا

  .)نبهليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع إىل ج: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عباس رضي هللا عنهما قال
حلاكم عن أيب ُهَريرة � ٥ كتاب هللا، : إّينِ قد َخلَّفُت فيكم اثنني، لن تضلُّوا بعدمها أبًدا: (أخرج البزَّار واللفظ له، والُعقيلي وابن عدي والدارقطين وا

حلوض   .)وُسنيت، ولن يتفرَّقَا حىت يرَِدا عليَّ ا
َويَُد  ،أُمََّة ُحمَمٍَّد َصلَّى اÐَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َضَالَلةٍ  :َأْو قَالَ  ،ِإنَّ اÐََّ َال َجيَْمُع ُأمَِّيت : (وَل اÐَِّ َصلَّى اÐَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ روى الرتمذي َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرسُ  ٦

  ).اÐَِّ َمَع اْجلََماَعِة َوَمْن َشذَّ َشذَّ ِإَىل النَّارِ 
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حيب لينال غرضه الدنيئ الدنيوي، إن كان يريد أى أمٍر من أمور الدنيا الفانية، حيوِّل الفتوى ويلوي اآل�ت 
  .ث لُيصدر فتوى تُبيح له ما أرادواألحادي

ال تسأل إال األمني، وال أمني إال من ( :هؤالء ال ينبغي أن نسأهلم، وال نتعرض حىت لسماع كالمهم، فقد قيل
حلق وال خيشى إال هللا  .٧)وجلَّ  خيشى هللا عزَّ  األمني على كتاب هللا واألمني على سنة رسول هللا  هو الذي يقول ا

  . يقع وال خيوض يف أعراض العلماء السابقني أو املعاصرينيف عاله، وال جلَّ 
إذا رأيت عاملًا يُسبُّ غريه من العلماء فال Ôخذ منه علمًا فإنه ( :فقد قال شيخنا الشعراوي رمحة هللا عليه

مها لنا  يت علَّ ألنه لو كان عاملًا ما سبَّ عاملًا مثله، وإمنا يذكره ¼حسن ما عنده، ألن هذه أخالق اإلسالم ال، )جاهل
  .نا املصطفى صلوات ريب وتسليماته عليهوسار عليها نبيُّ  ،العاملني كتاب ربِّ 

   :عباد هللا مجاعة املؤمنني
إذا أحب هللا عبدًا فقهه يف ( :لعلنا نعمل به أمجعني حيث يقول ،نا الكرميمسعوا Õذان قلوبكم إىل حديث نبيِّ ا

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ( :العاملني أهل الوسطية الذين قال فيهم ربُّ  ،هل العلمفعليكم _لتفقه يف الدين من أ .٨)الدين
  ).البقرة١٤٣( )أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

 ،وارزقنا يف قلوبنا خشيتك ،علمنا ا على العمل مباوعلمنا من العلم ما ينفعنا، وأعنَّ  ،اللهم فقهنا يف ديننا
  .والعلن يف السرِّ  ،واجعلنا من أهل مراقبتك يف الليل والنهار

حلقَّ    .رزقنا اتباعه، وأر� الباطل زاهقاً وهالكاً وارزقنا اجتنابهاو  احقÖ  اللهم أر� ا
ت، واجعلنا ممن تتوفاهم واحملافظة على الطاعات، واستباق النوافل والقر_ ،اللهم وفقنا أمجعني لعمل اخلريات

حلني   .مسلمني وتُلحقهم _لصا
واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم واألموات، إنك مسيٌع  ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
د من أهل أمريكا وإجنلرتا واليهو  ؛اللهم احفظ مصر وأهلها من مكر املاكرين ،العاملني قريٌب جميب الدعوات � ربَّ 

رهم تدمرياً � أرحم الرامحني ،ومن عاو�م أمجعني، وأرسل عليهم نقمتك وعذابك   .ودمِّ
واغننا خبريك  ،واجعل خرياتنا مباركات ،وكثِّر خري� ،وال تكلنا إىل سواك طرفة عٍني وال أقل ، أمور�اللهم توىلَّ 

وبسنة حبيبك  ،واجعلهم بشريعتك عاملنيوترضى،  اللهم وفق والة أمور� ملا حتبُّ ،ك عن مجيع املساعداتوبرِّ 
حلة ،آخذين   .� أكرم األكرمني ،واحفظهم من البطانة السيئة ،وارزقهم البطانة الصا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ  ِإنَّ هللاَ ( :اتقوا هللا ،عباد هللا بَـْغِي َُْمُر ِ_ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
وأقم  ،وأشكروه على نعمه يزدكم ،واستغفروه يغفر لكم ،ذكروا هللا يذكركما ).النحل٩٠( )يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

  الصالة

                                                           

  ).اعتزل ما يؤذيك ، وعليك _خلليل الصاحل ، وقل ما جتده ، وشاور يف أمرك الذين خيافون هللا: (عن عمر � قالأخرج البيهقي  ٧
د خريا فقهه يف الدين إذا أراد هللا بعب: (، وروى البيهقي عن أنس �)إذا أراد هللا بعبد خريا فقهه يف الدين: (َرِضَي اÐَُّ َعنهُ   روى البزار عن ابن مسعود ٨

 ).، وزهده يف الدنيا ، وبصره عيوبه


