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حلمد < ربِّ           أنزل لنا دينًا قيمًا من عمل به أصلح هللا عز وجل أحواله كلها يف دنياه، ورزقه  ،العاملني ا
جعل دين اإلسالم دينًا كامًال شامًال ملنافع الدنيا وسعادة  ،سبحانه.. سبحانه  .السعادة الُعظمى يوم لقاء هللا

ال وأرشدd إليه ووجهنا إليه كتاب هللا، وبنيَّ  حيتاجه املسلم إلصالح ءٍ اآلخرة، فما من شي  حقيقته وفحواه دنياه إ
الd رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم   .سيدd ومو

ال شريك له ال هللا وحده  ال إله إ ال يُظلم أحٌد عنده مثقال ذرَّة يف  ،حكٌم عدٌل قائٌم iلقسط ،وأشهد أن 
ال يف اآلخرة ه ما ُحيبُّ  وجلَّ  علَّمه هللا عزَّ  ،هه من خلقه وخليلُ ه، وصفيُّ هللا ورسولُ  عبدُ  وأشهد أن سيدd دمحماً  .الدنيا و

حلياة الدنيا إىل العمل الذي يقرب إىل رضوان هللا، وpى أصحابه عن كل أمٍر يستوجب  ويرضاه، فسارع يف هذه ا
  .عظم يوم لقاء هللاعنا األسعادتنا يف الدنيا وشفي سخط هللا وعقوبة هللا، فكان صلى هللا عليه وسلَّم سرَّ 

ا pى مَّ ، واحفظنا أمجعني من اإلنتهاء عاللهم صلِّ وسلم iرك على سيدd دمحم وارزقنا مجيعًا العمل مبا أمر به
عنه، واجعلنا مجيعًا مسارعني للسري على منهاجه، قائمني {وامره ووصا|ه، حىت نكون حتت لواء شفاعته أمجعني يوم 

  .العاملني | ربَّ  ،آمني .. آمني.  جنة النعيم أمجعنيالدين، ويف رفقته يف
حلكيم ويف شرعه الكرمي الذي أنزله على نبيِّ  وجلَّ  حرص هللا عزَّ  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني ه يف تنزيله ا

 . كتاب هللا لنا ما به ننال يف الدنيا رضاء هللا، وحنظى iلسعادة املوعودة اليت وعدd �ا يفالرؤف الرحيم، أن يبنيِّ 
حلالل،  وجلَّ  فجعل هللا عزَّ  أول أساٍس يقوم عليه املؤمن يف عبادته < لكي تنال القبول من هللا، أن يتحرَّى املطعم ا

حلالل الذي أمر به هللا يف كتابه حلصول عليه يف هديه وسريتهوبنيَّ  ،والرزق ا وقال صلى هللا عليه ،  سبيله وطريقة ا
   :وسلَّم يف ذلك

ال طيبًا، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقال تعاىل ،الناسيها أ{ ال يقبل إ َ| َأيـَُّها ( :إن هللا طيٌب 
 )َ| َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكمْ ( :وقال تعاىل، )املؤمنون٥١( )الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباتِ 

ومطعمه  ،| رب: إن الرجل يكون أشعث أغرب يرفع يديه ويقول( :مث قال صلى هللا عليه وسلَّم .)البقرة١٧٢(
حلرام ،حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام i ١)فأىنَّ ُيستجاب له ،وقد ُغذي.  

ال إذا أحسنوا الطُعمة حلالل الذي ،ال يستجيب هللا عز وجل لعباده املتقني إ نصَّ  وأدخلوا يف بطوpم املطعم ا
حلرام يف قبول األعمال أو رفضها، فقال صلى  .وجلَّ  عليه أكرم األكرمني عزَّ  مث بني صلى هللا عليه وسلَّم ما يفعل ا

ال يقبل هللا تعاىل منه عمًال أربعني يوماً ( :هللا عليه وسلَّم حلرام يف جوفه    .٢)إن العبد ليقذف iللقمة ا
حلرام هذا ملن أكل لُقمة واحدة، أما من يتغذَّى i،  حلبيب املصطفى وأكله كله من حرام، فقد قال فيه ا

  .٣)كل جسٍم نبت من حراٍم فالنار أوىل به( :صلوات ريب وتسليماته عليه
حلصول على أرزاقهم حلالل يف كل أحواهلم يف ا ويف اجتالب  ،فأمر هللا عز وجل املؤمنني أن يتحرُّوا املطعم ا

                                                           

ال طيبا ، وإن هللا تعاىل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني ، فقال{: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قال �أيب هريرة روى مسلم عن  ١ ال يقبل إ  : إن هللا تعاىل طيب 
حلا ، مث ذكر الرجل )البقرة١٧٢( )|أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم: (، وقال تعاىل)املؤمنون٥١) (|أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا

حلرام، فأىن يستجاب لذلك i ؟يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء، | رب | رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي(.  
ال طيبا( :تليت هذه اآلية عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ابن عباس رضي هللا عنهماعن الطرباين خرج  ٢ ، )البقرة١٦٨()|أيها الناس كلوا مما يف األرض حال

أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة،  | سعد،: | رسول هللا، ادع هللا أن جيعلين مستجاب الدعوة، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: فقام سعد بن أيب وقاص فقال
حلرام يف جوفه ما يتقبل هللا منه عمل أربعني يوما، وأميا عبد ن حلمه من سحت ، فالنار أوىل بهوالذي نفس دمحم بيده، إن العبد ليقذف اللقمة ا   .)بت 

الَّ َكاَنْت النَّاُر َأْوَىل بِهِ : (قَاَل َرُسوُل اَِّ َصلَّى اَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : روى الرتمذي َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة � قَالَ  ٣ َحلٌْم نـََبَت ِمْن ُسْحٍت ِإ محد )الَ يـَْربُو  ، وروى أ
َحلٌْم نـََبَت ِمْن ُسْحٍت ، النَّاُر َأْوَىل بِهِ : ( رضي هللا عنهماعن جابر بن عبد هللا ال حيل كسبه، ألنه يسحت الربكة ). الَ َيْدُخُل اْجلَنََّة  حلرام الذي  والسحت هو ا

   .أي يذهبها
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  . ألن األسواق هي اليت عليها املدار يف األرزاق ،جل على ذلك يف أسواقهممكاسبهم وطيبا¯م، وركَّز هللا عز و 
ولذا عندما هاجر النيب صلى هللا عليه وسلَّم من مكة إىل املدينة وجد أن األسواق كلها يف أيدي اليهود، 

ال حلبوب اليت °كلوpا وخاصة ما  أنفسهم، وجتارة  وجتارة السالح الذي يدافعون به عن ،غىن للناس عنه من جتارة ا
 وبعد هجرته إىل املدينة ،بعد بناء مسجده -فعله صلى هللا عليه وسلَّم  يءالذي تتحلى به النساء، فأول ش الذهب

إن  ،| معشر املؤمنني( :زَّع عليهم األماكن وقال هلمأن اختار مكاdً واسعًا يف املدينة واختَّطه سوقاً للمسلمني، وو  -
ال حيتاجون إىل التعامل مع اليهود ،فاستفيدوا �م أهل مكة جييدون التجارة   ).واجعلوا املسلمني يغتنون و

حلاجة  سِّ منني، وجيلب املصاحل اليت يف أموجعل التاجر املسلم يسعى ملنفعة املؤ  ،فخطَّ السوق اإلسالمي ا
وإذا iرك هللا عز وجل له ، ؤمننياء إخوانه املغتنخوانه املؤمنني، وجيعل حملَّ نظره األول رضاء رب العاملني واإلإليها 

اخلري الوفري والرزق الكثري، وهذا ما كان و فيه الربكة  وجلَّ  بعد ذلك، فإن القليل يُغين عن الكثري، وجيعل هللا عزَّ 
ًال، وأعماهلم ما ينبغي عليهم جتنبه حىت تكون أوبني صلى هللا عليه وسلَّم للتجار ، عليه جمتمع املؤمنني رزاقهم حال

   .لة عند ذي اجلالل واإلكراممقبو 
ًال عن اإلحتكار ال غىن للناس ، فنهاهم أو واإلحتكار هو أن يدور التاجر على السوق فيجمع سلعة حمددة 

كالقمح أو السكر أو األرز أو ما شابه ذلك، فإذا مجعها من السوق ومل   ؛عنها، °كلوpا ويستخدموpا يف الغذاء
ليكتسب أضعافًا مضاعفًة على حساب إخوانه  ،وغاىل فيه وأفحش ، السعرتعد موجودة عند اآلخرين حتكَّم يف

  .املسلمني
لُيعلمنا  -وقال فيه صلى هللا عليه وسلَّم  ،هذا اإلحتكار جعله النيب صلى هللا عليه وسلَّم كبرية من الكبائر

تيانه يف إمث بني ما ينبغي  .اجلنةأخطأ طريق  ،٤)احملتكر خاطئ( :شدَّة وقع هذا اجلُرم على صاحبه يف الدنيا واآلخرة
iجلزام  وجلَّ  قوً¼ ـ ضربه هللا عزَّ : من احتكر على الناس طعامًا ـ ويف رواية( :دنياه، فقال صلى هللا عليه وسلَّم

   .٥)واإلفالس
 من احتكر طعامًا على املؤمنني أربعني يومًا فقد برئ من هللا( :أما يف اآلخرة فقد قال صلى هللا عليه وسلَّم

ال يصنعون ذلك أبداً  .٦)منه وجلَّ  وبرئ هللا عزَّ    .فأصبح طريقاً إىل جهنَّم وبئس القرار، ولذا كان املؤمنون األولون 
هذا عثمان بن عفان � وأرضاه، جاءته جتارة من بالد الشام حتمل دقيقًا على ألف مجل، ومل يكن يف املدينة 

ضعف : كم تعطوين فيها؟ قالوا: اعطنا جتارتك ولك ما تشاء، قال: نة وقالوا لهكلها حفنة قمح، فجاءه جتار املدي
 ومن الذي: جاءين من زادين عن ذلك، قالوا: جاءين من زادين عن ذلك، قالوا، نعطك الضعفني، قال: مثنها، قال

ال جاء معنا؟ جاءك وحنن جتار املدينة ومل يبقَ   جعلتها صدقة على فقراء ُأشهدكم أّينِ ( :قال ،!!¼جٌر من املدينة إ
حلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِهلَا( .٧)املسلمني، وهللا عز وجل أعطاين على ذلك عشرة أضعاف iِ األنعام١٦٠( )َمْن َجاَء.(  

                                                           

 ).من احتكر فهو خاطئ: (ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رس: كان سعيد بن املسيب حيدث، أن معمرًا بن عبد هللا قال: روى مسلم من طريق حيىي بن سعيد، قال ٤
محد ومسلم وأبو داود والرتمذي عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ال خاطئ: (وأ   ).ال حيتكر إ

محد وابن ماجة عن عمر � ٥   .رواه أ
حلاكم وأبو نعيم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٦ بعني وميا فقد برئ من هللا ، وبرئ هللا منه، وأميا أهل عرصة أصبح من احتكر طعاما أر : (روى البيهقي وا

حلاكم عن أيب هريرة �)فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة هللا تعاىل  .، وا
ال: قحط الناس يف زمان أيب بكر، فقال اخلليفة هلم: (ابن عباس رضي هللا عنهما إذ يقولعن  :الدر املنضود ٧ متسون غدًا حىت °تيكم فرج  إن شاء هللا 

وسألوه أن يبيعهم ، هللا، فلما كان صباح الغد، قدمت قافلٌة لعثمان فغدا عليهم التجار، فخرج إليهم وعليه مالءة قد خالف بني طرفيها على عاتقه
فالعشرة مخسة عشر، : قالوا -اك َمن دفع يل أكثرهن-قد زادين، : يعين عشرين iملئة، فقال -العشرة iثين عشر، : قالوا .كم ترحبونين؟: قوافله، فسأهلم
ال أحد غريd؟: عندئٍذ ضجروا وقالوا . -ُدفع أكثر-قد زادين، : قال. iملئة مخسون فقال هذا اخلليفة الراشد !!. َمن الذي زادك، وحنن هنا التجار، و
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هم النيب األمني َّiالء هم التجار الذين ر ر ذلك  ،Éتمعهم، يسعون إىل منافع إخواpم ةً وجعلهم خدم ،هؤ وبسِّ
ويقول فيهم صلى هللا عليه ، يف الدنيا ويسعدهم يف الدار اآلخرة وجلَّ   الربكة يف أرزاقهم، فيغنيهم هللا عزَّ ينزِّل هللا

حلني يوم القيامة( :وسلَّم ادعوا هللا (، أو كما قال .٨)التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء والصا
  ).وقنون iإلجابةموأنتم 

  :اخلطبة الثانية
ال  .وأعاننا بعونه على ذكره وشكره وُحسن عبادته ،الذي فقهنا يف ديننا ،العاملني حلمد < ربِّ ا وأشهد أن 

ال شريك له، إذا أحب عبدًا فقهه يف الدين وأهلمه رشده ال هللا وحده  ه، هللا ورسولُ  وأشهد أن سيدd دمحمًا عبدُ . إله إ
شريعته، ووعد من أطاعه واتبع هداه بدخول جنته، وتوَّعد من عصاه  وأمره بتبليغ ،لرسالته وجلَّ  اختاره هللا عزَّ 

وكل  ،iرك على سيدd دمحم، وآله الطيبني وصاحبته املباركنيو م اللهم صلِّ وسلِّ  .وخالف هديه iخللود يف دار ِشقوته
  .العاملني| رب  ،آمني .. آمني ،من تبعه على هذا اهلدي الكرمي إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
| ( :وقد قال صلى هللا عليه وسلَّم ، للتجاردخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم السوق ذات يوٍم ليبنيِّ 

ال من برَّ : معشر التجار ـ فرتكوا البيع والشراء وأنصتوا إليه ـ فقال صلى هللا عليه وسلَّم إن التجار هم الفجار إ
  .٩)وصدق

فأدخل يده فيها فوجد على  ، دخل صلى هللا عليه وسلَّم السوق ووجد رجًال يعرض كومًا من البضاعةمث
أصابته السماء ـ : ، قال!!؟ما هذا | صاحب الطعام: الوجه بضاعة جافة |بسة، وأسفلها بضاعة رطبة مبلولة، فقال

  .١٠)من غشَّنا فليس منا ،!!س؟هالَّ جعلته فوقه حىت يراه النا: يعين دخل عليه املطر ـ فقال له
أو كان الغش يف الكيل،  ،إن كان الغش يف الوزن ،ر النيب صلى هللا عليه وسلَّم من الغش بكل أصنافهذَّ وح

أو كان الغش يف الصنف، أو كان الغش يف السعر، أو كان الغش يف استغالل جهالة املشرتي iلثمن، ليبيعه أضعافاً 
حلديث اجلامع صلوات ريب وتسليماته عليهمضاعفة جلهله بثمن هذه البض من غشَّ أميت ( :اعة، وقال فيها يف ا

  .١١)فليس منا
كل من يُغشُّ هذه األمة فليس منها يوم لقاء هللا، بل إن هللا عز وجل ورسوله يتخلّْون عنه ويُلقى يف اهلاوية 

 -وُيصلح ما بينه وبني هللا، ويردَّ املظامل  ،وجل والعياذ i<، إن مل يتدارك نفسه يف الدنيا بتوبة iلغة إىل هللا عز -
  .يف عاله إىل خلق هللا لُريضي هللا جلَّ  - اليت أخذها من خلق هللا

                                                                                                                                                                                                 

أعطكم إ|ها، فانصرف التجار ، فهل لديكم مزيد؟ ادفعوا أكثر، ، أd أخذت iملئة ألًفاإنه هللا، زادين بكل درهم عشرًا، أنتم أعطيتموين iملئة مخسني: �
  ).اللهم إين وهبتها لفقراء املدينة بال مثن، وبال حساب، كل هذه القوافل: عنه، وهو ينادي

حلني التاجر: (روى الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري � أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ٨ ورواه ابن ماجه  ، )األمني الصدوق مع النبيني والصديقني والشهداء والصا
  ).التاجر األمني الصدوق املسلم مع الشهداء يوم القيامة: (عن ابن عمر رضي هللا عنهما ولفظه

حلاكم عن رفاعة بن رافع قال ٩ | معشر التجار فاستجابوا : ى فرأى الناس يتبايعون، فقالخرجت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املصل :روى الرتمذي وابن ماجة وا
ال من اتقى هللا وبر وصدق: ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال محن  ).إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إ حلاكم واللفظ له عن عبد الر محد وا وروى أ

بلى، ولكنهم حيلفون فيؤمتنون، : | رسول هللا، أليس قد أحل هللا البيع، قال: ار هم الفجار، قالواإن التج: (مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: بن شبل قال
  ).وحيدثون فيكذبون

َرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلًال، فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-روى مسلم عن أىب هريرة � أن رسول هللا  ١٠ صاحب الطعام؟  ما هذا |: ( مّر على ُصبـْ
من : (ويف رواية أخرى للحديث عند مسلم ). أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غّش فليس مين: ( أصابته السماء | رسول هللا، قال: ، قال) 

 ) .غشنا فليس منا
  )من غشَّ أميت فليس منا: (مسلم عن أيب هريرة � بلفظ ١١
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يف أى زماٍن أو  يئاً iلغة، يذهب اإلنسان ليشرتي ش ننا هذا، وأصبح الغش التجاري مسةً والغش قد كثُر يف زما
 يفاجأ بعد ذلك أpا بضاعة مغشوشة غري أصلية، كيف حيدث بني مث أى مكان، فيشرتي البضاعة على أpا األصلي،

، ١٢)املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( :ويف بلدان املؤمنني الذين يقول فيهم الرسول الكرمي ،!!املسلمني؟
  .١٣)املؤمن من أمن جاره بوائقه(

ال ينبغي أن يكون بني املؤمنني، ألن املؤمنني ن يف كل أحواهلم على إرضاء و حريص إن الغش حىت يف القول 
  .وجلَّ  العاملني عزَّ  ربِّ 

كان ¼جرًا من املؤمنني إمسه بن سريين، ،  !!أنظر إىل التاجر الرiين الذي آ¼ه هللا فورًا من عنده علمًا لدنياً 
فالن دخل فاٌر  |: ربعني جرَّة مملوءة iلسمن، فجاءه غالٌم يعمل عنده وقالن يتاجر يف السمن، واشرتى مرًة أوكا

ال أغشَّ املسلمني: ال أدري، قال: أى جرٍة هي؟ قال: يف جرَّة من السمن، قال ال  - إذن أسكبها كلها حىت  ألنه 
جاءه يوسف الصديق عليه وعلى  ،!!!وإذا به يرى املكافأة يف املنام - يعرف متام العلم اجلرة اليت دخل فيها الفأر

افتح فاك وأدخل لسانه يف فيه وأخذ يبلع لسانه فاستيقظ من املنام وقد : نبينا أفضل الصالة وأمت السالم، فقال له
 ألنه ¼جر مع هللا فربح، ورفض أن يُغشَّ املؤمنني، وكان يعمل ذلك بقول هللا عزَّ ، Ðويل األحالم وجلَّ  علمَّه ربه عزَّ 

  ).التوبة١٠٥( )َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى هللاُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ ( :وجلَّ 
ال يزال  -كان  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني يعلم لتجار اإلسالم األمانة والصدق واملروءة يف   ،العامل كله -و

ال مال ال أندونيسيا و ال غريهاكل أمورهم، فإن اإلسالم مل يدخل بالد أفريقيا و ال بالد اهلند، و ال  - يز| و ال بسالح و
ال بكتٍب وإمنا دخل عن طريق التجار املسلمني الذين ذهبوا إىل هذه البالد فرأوا عليهم األمانة  ،خبطٍب منربية، و

وعدم الغش يف البيع أو الشراء، فسألوهم من الذي علمكم  ،وعدم الكذب والوفاء iلوعد ،والصدق يف القول
تعامل إخواpم املؤمنني التجار الذين يتاجرون ويظهر عليهم  نْ مِ  فدخل الناس أفواجاً  ،فأشاروا إىل اإلسالم ،!!ذلك؟

حلبيب املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم   .تعاليم اإلسالم وأحكام ا
ال نطيل عليكم ،أما آداب التجارة فنؤجلها إىل ما بعد الصالة ملن كان عنده وقتٌ    .حىت 

حلرام والذنوب  وجلَّ   عزَّ نسأل هللا حلالل الطيبة املبارك لنا فيها، وأن حيفظنا من الفنت وا أن يرزقنا األرزاق ا
الÖم ما ظهر منها وما بطن   .وا

حلقَّ  محة وهيئ  احق×  اللهم أرd ا وارزقنا اتباعه، وأرd الباطل زاهقًا وهالكًا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا من لدنك ر
محة إنك أنت الوهابشداً لنا من أمرd ر  ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر   .، ربنا 

األحياء منهم واألموات، إنك مسيٌع  ،واملؤمنني واملؤمنات ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
محني   .قريٌب جميب الدعوات | أرحم الرا

د، واجعلهم بشريعتك قائمني، وبسنة حبيبك صلى هللا عليه اللهم وفق قادة البالد ملا فيه خري هذه البال
حلة واحفظهم من البطان السيئة | أكرم األكرمني   .وسلَّم آخذين، وارزقهم البطانة الصا

                                                           

محد والدارمي عن عبد هللا بن عمرو �البخاري وأبو داود والنسا ١٢ اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نـََهى : (ئي وأ
ُ َعْنهُ     .  ) اَّ

َواْلُمْؤِمُن ، اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َوِلَسانِهِ : (َأنَُّه قَالَ ، َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اَُّ  عن عليٍّ �، محد بن يوسف بن علي بن حيان ١٣
ْعُت َرُسوَل اَِّ َصلَّى اَُّ عَ  ،)َمْن َأِمَن َجارُُه بـََوائَِقهُ  محد عن َعْبَد اَِّ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص يـَُقوُل مسَِ ُ : َتْدُروَن َمْن اْلُمْسِلُم ؟ قَاُلوا( : َلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ وروى أ اَّ
ِمُنوَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َمْن َأِمَنُه اْلُمؤْ : اَُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ : َتْدُروَن َمْن اْلُمْؤِمُن؟ قَاُلوا  :َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه قَالَ : َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَالَ 

 ).َوَأْمَواهلِِْم، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر السُّوَء فَاْجتَـنَـَبهُ 
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  .اللهم اهلك الكافرين iلكافرين، وأوقع الظاملني يف الظاملني، وأخرج املسلمني من بينهم ساملني غامنني
ويف سور| والعراق، ويف أفغانستان  ،يف أرض فلسطني ،لمني وأصلح ذات بينهماللهم جنِّي إخوتنا املس

  .ويف ليبيا ويف كل مكان | أكرم األكرمني ،الصومال
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ ( :اتقوا هللا ،عباد هللا الْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ َواْلبَـْغِي  ِإنَّ َهللا °َُْمُر iِْلَعْدِل َوا

  ).النحل٩٠( )يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
  .وأقم الصالة ،واستغفروه يغفر لكم ،أذكروا هللا يذكركم

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


