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عد و أنعم علينا وعلى املسلمني أمجعني برسوٍل صادق ال ،حلمد هلل رب العاملنيا
 ،ورفع صقدران ،بشأننا عال عزَّ وجلّ وكأن هللا  ،أمني، جعله إمامًا لألنبياء ونبيًا للمرسلني

 .فجعله رسوالً لنا كما هو رسوٌل للنبيني وللمرسلني
يب من خلقه من يشاء، ويرطفي وحده ال شريك له، جيت ،وأشهد أن ال إله إال هللا

من عباده من أحبه، ومن أحبه صقرَّبه إليه، ومن صقرَّبه إليه جعله هاداًي للخلق إليه، فيجمع 
، ويكون مؤيدًا يف كل أحوال دعوته ويكون رسواًل للملك احلقّ  ،على احلقّ  قخ ل  الخ  ابحلقّ  

 .ابإلخالص والردق
الذي  ،وإمام القبلتني ،، رسول الثقلنيههللا ورسول   د  ب  وأشهد أن سيدان دمحمًا عخ 

وخمخا أخر سخل نخاكخ إ ال كخافًَّة ل لنَّاس  ﴿ :أرسله مواله إيل اجلنّ  واإلنس والعامل أمجع، وصقال يف شأنه
ريًا وخنخذ يًرا  (سبأ42) ﴾بخش 

اللهم صلّ ي وسلّ م وابرك على سيدان دمحم، وأنعم علينا حب سن إتباعه، واجعلنا يف 
خيار أتباعه، واجعلنا يف اآلخرة من أهل شفاعته، وارزصقنا مجيعًا جواره يف اجلنة  الدنيا من

 .اي رب العاملني ،آمني .. أمجعني، آمني
 : إخواين مجاعة املؤمنني
ومن  ،أكثر من أبنائنا ومن زوجاتنا ،ح بًَّا مجَّاً  عزَّ وجلّ هللا  ب  كلنا واحلمد هلل ن   

وهو احلكم  - عزَّ وجلّ من كل شيٍء يف حياتنا، وأراد هللا ومن أنفسنا و  ،آابئنا وأمهاتنا
م مقامه وصقدره ليعل ،ح بَّه هلل مؤمنٍ  هلل، يزن به كل   بّ  أن يضع ميزااًن هلذا احل   - العدل

 .عز وجلّ عند مواله 
وطلب عليها منا  ىالدعو  عزَّ وجلّ حتتاج إيل دليٍل وبرهان، فقدَّم هللا  ىفاحلب دعو 

كما استمعنا من أخي  -كل أهل اإلميان سبحانه وتعاىل والربهان، فخاطب مجيعًا الدليل 
 ،ه ملوالههللا الدليل على ح بّ   ب  الذي ي    :أمجعني عزَّ وجلّ وصقال لنا  -القارئ الكرمي 

 -مع العلم  ،صلى هللا عليه وسلَّمه هلل، هو حتق قّ ه ابملتابعة لرسول هللا والربهان على شدّ ة ح بّ  
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أن الدرجات عند هللا يف الدنيا واآلخرة ألتباع رسول هللا تكون على صقدر  -يقني علم ال
 .صلى هللا عليه وسلَّممتابعتهم حلبيب هللا ومرطفاه 

يتابع رسول هللا يف هيئات الرالة،  -ونن منهم  -فأغلب املسلمني واحلمد هلل 
و يف ه وهصقلبه بني يدي ربّ  وإن كنا جند ع ذرًا لنا ألننا ال نستطيع أن نتابعه يف حركات 

خوفه من  وال نستطيع أن نقرتب من ،يف خشوعه هلل هبهالرالة، فال نستطيع أن نشا
هللا يف الرالة كاهليئة كان عليها حبيب هللا يدي بني أن نضر مواله، وال نستطيع 

 .صلى هللا عليه وسلَّمومرطفاه 
كلنا يتابعه يف أعمال احلج إيل بيت ، وكلنا يتابعه يف الزكاة، و وكلنا يتابعه يف الريام

، ومن يفعل ذلك ويتابعه يف العبادات، فهذا له صقدٌر وصقسٌط من األجر جلَّ يف ع الههللا 
وما أدراك ما أهل  ،واحلسنات، وله مقاٌم عظيٌم يف اجلنات، ويكون من أهل اليمني

فخسخالٌم . ن  أخص حخاب  ال يخم ني  وخأخمَّا إ ن  كخانخ م  ﴿ :هلم يف جنة النعيم إن شاء هللا ماو  ؟اليمني
  .(الواصقعة03، 01)﴾لخكخ م ن  أخص حخاب  ال يخم ني  

يف متابعته  ،لكن الدرجة الع ظمى يف متابعة حضرته، واملقام األكرب يف متابعة سنته
مدحه ، يف خ لقه العظيم الذي يف أدبه من احلقّ  و  ،قل  يف تعامله مع الخ  صلى هللا عليه وسلَّم

إ نَّكخ لخعخلى ﴿ :ن الكرميوصقال عنه ولنا يف شأنه يف القرآ ،وأثىن عليه به املوىل الكرميعليه  وخ
جيعلون هذا امليدان  هم أمجعنيتبارك وتعاىل علي رضوان هللاوكان أصحابه  .(القلم2) ﴾خ ل ٍق عخظ يمٍ 

 التنافس يف القرابت، وميدان التنافس يف األعمال الراحلات، وامليدان الذي اندمي
 .وجلَّ  عزَّ وأعلى املقامات عند ذي العرش  ،ينالون به أرفع الدرجات عند رفيع الدرجات

إىل الناس،  يب   هذا النَّ  ثخ ع  اليت من أجلها ب  ن مكارم األخالق هي الروصية فإ
صلى وكان  ،3(مكارم األخالق إمنا ي عثت ألتّ م: )فقال صلى هللا عليه وسلَّمفقد كشف عنها 

يرص كل احلرص على أن ي رّبّ  أصحابه أمجعني على ذلك، أن يربيهم على  سلَّمهللا عليه و 
شاذَّة أو فظة أو غليظة  كلمة  الفعل الرشيد، فال خيرج من ألسنتهم وعلى ،القول السديد

                                                           

 .رواه أمحد عن ابن عباس رضي هللا عنهما 3
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 هنع هللا يضربني أّب ذٍر  وصقد حدث خالٌف هامشيّ  صلى هللا عليه وسلَّمنظر إليه ا .ت غضب اآلخرين
ة غضبه صقال شي، فغضاحلب وباللٍ   بن السوداء،ا اي: لباللصائحًا ب أبو ذرّ  ومن شدّ 

 :وصقال موجهًا القول ألّب ذرٍّ  ،وصقام وانتفض ،غضبًا شديداً  صلى هللا عليه وسلَّم يب   فغضب النَّ 
على ابن السوداء إال فضٌل بن البيضاء ، ليس الإنك امرٌؤ فيك جاهلية !!أتعريه أبمه)
ال  يب   اليت يكثر تردادها بيننا، كان النَّ  قولةحىت هذه امل .4(الراحل العملتقوى هللا و ب

وأنتم تعلمون  -حىت بني زوجاته يسمح بوجودها بني أحبابه وأصحابه املباركني أمجعني، 
يدة بينهنَّ إذا كنَّ زوجات الزوجات أو النساء عامة يكون بينهن الغرية، والغرية تكون شد

 .واحد لرجلٍ 
ّ  دة صفية زوجة النَّ السيّ  عن هنَّ تتحدَّث وكانت إحدا وكانت يف األصل يهودية  ،يب 

ِ  ، فأصلى هللا عليه وسلَّمإال أهنا أسلمت وتزوجها رسول هللا   ّب   خذت تتحدَّث عنها والنَّ
وماذا ي عجبك فيها؟ : ي ثين عليها، فلما وجدت أن كالمها ال يزيده إال ثناءاً عليها، صقالت

لو  كلمةً   لقد صقلت  ) :ومل يكن لغضبه حد   - صلى هللا عليه وسلَّم ل النيب  إهنا صقررية، فقا
فما ابلكم ابلكلمات الشديدة  (!!!.إهنا صقررية) :كلمة .1(مباء البحر ألفسدته ت  جخ م ز  

وال ت وجَّه العظيمة اليت نسمعها يف ربوع املسلمني وعلى ألسنة املؤمنني، وت وجَّه للمؤمنني، 
ىل املؤمنني الذين جعلهم هللا أخوة ورفقاء يف وإمنا ت وجَّه إ ،ىل املشركنيوال إللكافرين 
ةٌ ﴿!!! يف جنة النعيماآلخرة  وخ م ن ونخ إ خ  كل املؤمنني أخوة يف دين (.احلجرات31) ﴾إ منَّخا ال م ؤ 
  .سبحانه وتعاىلوعند هللا عزَّ وجّل هللا 

ينال هبا املرء أعلى الر تب عند الكرمي األخالق اليت  وسلَّم صلى هللا عليه رسَّخ النيب  
كان  .يف الدار اآلخرة صلى هللا عليه وسلَّمق يف حياهتم الدنيا لنتابعه فيها، لنفوز معه الالَّ 

يف  فخ وو ص   ،وراةيف التَّ  فخ و ص   - يف الكتب السماوية فخ كما و ص   صلى هللا عليه وسلَّم
ليس بفظٍّ وال  ن بعدي امسه أمحد،الذي أييت م يب   النَّ ) :فيهما ه  ف  ص  فكان يف وخ  - اإلجنيل

                                                           

 .رواه اإلمام البخاري عن أّب ذٍر هنع هللا يضر 2

 .وه أبو داود عن عائشة اهنع هللا يضررا 1
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 يئة السيئة، ولكن يعفو ويرفح، ولني ابلسغليٍظ وال صخَّاٍب يف األسواق، وال جيز 
كان هذا  .2(يقبضه هللا حىت ي قيم به امللة العوجاء، ويفتح به أعينًا ع ميًا وآذااًن ص مَّاً 

 .ويةيف هذه الكتب السما صلى هللا عليه وسلَّموصفه 
م أن يدخل يف دين اإلسالم، خيترب هذه األخالق وكان من ي ريد من هؤالء القو 

 .شهادتنيمنها، دخل يف دين هللا وأعلن ال النبوية، فإذا حتقَّق
كان ميشي بني أصحابه   -ك ـ وهذا مثاٌل واحٌد يف ذل صلى هللا عليه وسلَّمكان النيب 

فسأل  ،ال جيدون شيئًا أيكلونه أو يشربونه صبحواوشكوا إليه الفقر، وأهنم أصقوٌم فجاءه 
: فسأل أصحابه الذين حوله ،ال: هل عندك شيء؟ صقال: )وهو بالل -خازن بيت ماله 

اليهود امسه  وكان عاملًا من ع لماء -هل عند أحدكم شيء؟ وهنا تدخل هذا اليهودي 
رسله أاحملاويج، فلت عطيه هلؤالء ترًا  رضكاي رسول هللا إيّن  أصق: فقال - نةزيد بن سع

املسلمني وإمنا لفقراء وأرسل معه نفرًا من أصحابه ليأخذوا منه هذا التمر، ليس لنفسه 
صلوات ابملؤمنني من أنفسهم وهو أوىل  ،الطعام هم يف حاجة إىل نالذياملؤمنني ومساكني 

 .رّب وتسليماته عليه
مسكه من ، وأ أصحابهبني يب   وجاء الرجل بعد ذلك صقبل امليعاد بثالثة أايم والنَّ 

ال  :أى – اي بين عبد املطلب إنكم صقوٌم م طلٌ : جممع ثيابه ورجَّه رجًَّا شديداً، وصقال
وحلبيب  هللا  لدينوكان ذا محيّ ة  - هنع هللا يضر  بكم، فغضب عمرريٌ وإيّن  خب - تدفعون احلقوق
هللا إئذن يل أن  اي رسول: عنقه، وصقال هبه ليقطع ب وأمسك بسيفه وعال - هللا ومرطفاه

: ، صقالصلى هللا عليه وسلَّمفانظر إيل احلبيب وإىل مجال أخالق احلبيب  .أصقطع ع نق هذا الكافر
: مرين حب سن األداء، اي عمروأت ،ذا منك، أتمره حب سن املطالبةكالان أوىل بغري ه  ،اي عمر)

  (.زده عشرين صاعاً جزاء ما روَّعتهعطه ما له و أخذه و 
عطه زايدة أف ،اه وانتابه خوٌف شديداعرت السيف مرفوعًا على رأسه  فإنه ملا رأى

نتيجة هذا التخويف وهذا الرتويع، فأخذه عمر وذهب لي عطيه  صاعًا من التمرعشرين 
                                                           

 البخاري عن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما 2
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عمر هل تعرفين؟  اي: له، صقال صلى هللا عليه وسلَّمفلما استوىف ما له وزاده ما أمر الرسول 
: احلرب؟ واحلرب يعين العامل عند اليهود ـ صقال: صقال له ان زيٌد بن سعنة،أ: صقال -ال : صقال
اي عمر إيّن  : صقال ؟صلى هللا عليه وسلَّمما الذي جعلك ترنع هذا مع رسول هللا : صقالنعم، 

ّ  اختربت أوصاف النَّ  فيها إال وصٌف واحٌد أردت أن  املوجودة عندان يف التوراة، ومل يبقخ  يب 
عندان يف التوراة يف : هو؟ صقال ما: صقال عمراآلن،  أأتكد منه اليوم، وصقد أتكدت منه

صلى هللا احلبيب زاد كلما زاد جهاًل كلما  .[ال يزيده جهل اجلاهل عليه إال حلماً : ]وصفه
 ﴾وخمخا أخر سخل نخاكخ إ ال رخمح خًة ل ل عخالخم نيخ ﴿: حلماً، ألنه كما صقال هللا يف شأنه عليه وسلَّم

 .(األنبياء311)
أصقربكم مينّ  جمالس يوم القيامة، أحاسنكم أخالصقًا  إن) :عليه وسلَّم صلى هللاصقال 
 .دعوا هللا وأنتم موصقنون ابإلجابةا: أو كما صقال ،4(الذين أيلفون ويؤلفون ،كنافاً املوطئون أ

 : الطبة الثانية
الذي أكرمنا وكرَّمنا وجعلنا من عباده املسلمني، وأعلى  ،عاملنيال احلمد له ربّ  

وبني مجيع األمم فجعلنا خري أمة أخرجت للناس أمجعني، وشرَّفنا يف  د خلقهشأننا عن
اسب، وأوَّل أمة تدخل اجلنة، وجعل حسابنا  بفضله، املوصقف العظيم، فجعلنا أول أمٍة حت 

 .صلى هللا عليه وسلَّمكل ذلك إكراماً حلبيبه وصفيه   وحساب األمم األخرى بعدله،
، جعل دعوة اإلسالم ودعوات كل ال شريك له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده

نا نبياء واملرسلني للحضّ  على مكارم األخالق وجمامع الرفات، وأعلن على لسان نبيّ  األ
ب   أن هللا) :الكرمي  (.كان على خ لقه  ن  مخ  ه  ق  ل  خخ  ن  م   ي 

 عن ذاته رمحة الذي كان ي عربّ  ل، نيب  اهللا ورسوله د  ب  وأشهد أن سيدان دمحمًا عخ        
، واجعلنا من أهل ى وسلّ م وابرك على سيدان دمحماللهم صلّ   .(الرمحة يب   أان نخ : )فيقول
نـخه م  ﴿ :واجعلنا من املوصوفني يف كتاب هللا ،رمحته  (. الفتح40) ﴾ر محخخاء  بـخيـ 

 : وة مجاعة املؤمننيأيها األخ
                                                           

 .رواه اإلمام الرتمذي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما 4
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و من أهل ملن أراد أن يكون من املقربني، أ الباب صلى هللا عليه وسلَّم جعل النيب  
 ا يف اآلخرة مع النيبّ  نَّ العاملني، وأعلى املنازل أن يكون اإلنسان م   عند ربّ   املنازل العالية

ذلك ميزان فجعل  ،ذلك النيب   بنيَّ يف منزلة واحدة ودرجة واحدة،  صلى هللا عليه وسلَّم
فخأخمَّا ﴿ :ق هذه املنازل ويدخل يف صقول هللامكارم األخالق، فاملسلم الذي يريد أن يلح

نَّة  نخع يمٍ  .إ ن  كخانخ م نخ ال م قخرَّب نيخ  ق مبا أمر عليه أن يتخلَّ  .(الواصقعة20، 22)﴾فـخرخو ٌح وخرخي خاٌن وخجخ
 .د األولني واآلخرينسيّ  

به  عطاان التعريف وامليزان الذي نزنعن املسلم؟ فأ صلى هللا عليه وسلَّمئل النيب س  
املسلم من سلم املسلمون من ) :صلى هللا عليه وسلَّم فقالحقيقة كل مسلم، لنعلم  ،األفراد

وال يشتم أحداً، وال يغتاب  أحداً، فال يس ب   ،يسلم املسلمون من لسانه . (لسانه ويده
أو شعبني، وال ثنني، وال ي وصقع بني طائفتني أو شخرني أو عائلتني اوال ين م بني أحداً، 

  .رج من لسانه إال القول العف  الذي ال يؤذي أحداً خي
: صلوات رّب وتسليماته عليه فقال ،هذا املسلم بتشبيه عظيمٍ  صلى هللا عليه وسلَّم وشبَّه النيب  

مثل : )ويف رواية، (ال تقف إال على طيّ ب وال خيرج منها إال طيّ ب: مثل املؤمن كالنحلة)
فلم تفسد على عود هشٍّ ت فوصقإذا و  ،ووضعت طيباً  ،املؤمن كمثل النحلة أكلت طيباً 

جمالس  ،جمالس القرآن ،فال يقف إال على جمالس الري، جملس الذكر. 1(ومل تكسر
الكالم الطيب الذي فيه  إالَّ جمالس اهل دى والنور، وال خيرج منه  ،جمالس الر لح ،العلم

ردور، فإذا خاطب يشفي الفكالمه  .كالعسل الذي خيرج من النحل  ،شفاٌء للناس
وإذا شعر بقرب تفريج الضائقة، ستسمًا له جيعله يلإنسااًن عنده ضائقة كان كالمه ب

سح منه ويعيش حدَّ  وإذا حدَّث غاضبًا شكم  .حياته الطيبةث م رااًب جعل احل زن مي 
 .ويكون كالمه بلسماً وشفاًء للمسلمني أمجعني ،غضبه وجتمَّل ابحللم

                                                           

 .رواه اإلمام البخاري عن ابن عمر هنع هللا يضر  
 .البيهقى ىف شعب اإلميان عن ابن عمر رضي هللا عنهما 1
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يده شكوى كيدية يف مسلٍم يريد  ، ال تكتب(ويده املسلمون من لسانه سلم)
رفع ال ي، يف ربوع املسلمني اآلنوما أكثر هذا  ق األذي به بدون دليٍل أو بيّ نة،حلاإ

كّ يناً صغرياً أو خنجراً أو غريهكان السالح على مؤمن، حىت ولو   صلى هللا عليه ، فقد صقال س 
 . 2(من محل علينا السالح فليس منا): وسلَّم

ليس لقاتل املسلم  ،ال: )هل لقاتل املسلم توبة؟ صقال: صلى هللا عليه وسلَّمس ئل و 
ألن املؤمن ال يروّ ع املؤمن، وال جيعل املؤمن يعيش خائفًا وجاًل من إخوانه  ،0(توبة

والذي ي روّ عه  ،ع يف بلدهوي روَّ من واألمان إذا كان ي روَّع يف بيته؟ املؤمنني، أين جيد األ
فهم أعداء هللا  ،هلانت عليه الش قَّةالذي ي روّ عه الكفار واليهود أن لو !! نو سلمإخوانه امل

ورسوله، لكن الذي ي روّ عه يزع م أنه يرلّ ي هلل، وأنه بفعله هذا جياهد يف سبيل هللا، وأنه 
ي ّكذّ هبم هو  الذي يبغي من ورائه درجة الشهادة عند هللا، وهؤالء كذبوا فيما صقالوا، ألن 

ال ينبغي ملؤمٍن أن ي روّ ع : )صلى هللا عليه وسلَّم يث رسول هللاوأصقوال وأحاد هللام كال
 .31(مؤمناً 

دخل مسجده !! صقال هذه العبارة؟ ومل خ  صلى هللا عليه وسلَّمنظر إيل حضرة النيب ا
ميزح  كان هناك رجلٌ   هده، ألنعن حذائه فلم جي حبث مؤمنٌ  رالةوبعد أداء ال ،املبارك

اءه ووضعه يف مكاٍن آخر بدون علمه، فغضب الرجل وأخذ يبحث عن حذمعه فأخذ 
 نملؤمٍن أال ينبغي : )وصقال فلما رأى شدة غضبه له أيت له حبذائه، فغضب النيب   حذائه،

صقد روَّع هذا املؤمن كما  -يسرصقه ومل  -ذاء من موضعه ذا كان من نقل احلإ .(ي روّ ع مؤمناً 
ويقطع الطريق على  !!؟فما ابلك مبن يسرق املؤمنني ،يه وسلَّمصلى هللا علصقال احلبيب األول 

وال يفعل ذلك  !!؟لطريق ويستلبهم ما معهمالسائرين على ا املؤمننيوي ثبَّت  !!؟املؤمنني

                                                           

 . موسى هنع هللا يضرالبخاري ومسلم عن أّب 2
رأت وصق، ال: هل ملن صقتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ صقال :صقلت البن عباس: عن سعيد بن جبري، صقالروى النسائي  0

هذه : صقال، (والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق: )عليه اآلية اليت يف الفرصقان
 (.النساء()ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)نية آية مكية نسختها آية مد

 .البزار عن بن عمر رضي هللا عنهما 31
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وال يستطيع أن يفعل ذلك مع الكافرين، إن هذا اي إخواين إذا حكمنا عليه حبديث 
املسلم من سلم املسلمون من ) :سلمنيأنه ليس من امل: ، أفعاله هذه تقولرسول هللا
  .33(لسانه ويده

 .34(ليس املؤمن بسبَّاب وال لعَّان وال فاحش وال بذيء) :أما املؤمن فقد صقال فيه
وجنواه، حديث لسانه بل ويسمع ابطنه أنه يسمع ويعلم  ،املؤمن الذي يراصقب هللا وخيشاه

أو ل لفظة خادشة للحياء، ن يقو من فيه صقوٌل ي غضب هللا، يستحي أ ن خيرجيستحي أ
 موات؟لفظة فيها غ نٌب ملؤمٍن من املؤمنني األحياء، فما ابلكم ابأل

من املؤمنني  لقومٍ  ما .31(أذكروا حماسن مواتكم: )بنا مع األموات فقالأدَّ  إن النيبَّ 
أنه مع  ،وي شنعون على هذا الوىل وي قبّ حون هذا العامل ،ني السابقنيينتهكون عرض املؤمن

 وموجوٌد يف عامل الربزخ؟ مات
؟ علمنا إذا أردان صلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا  إايه دب الذي علمناهو األهل هذا 

خالصقهم نذكر أعماهلم الطيبة، نذكر أأن نذكر األموات نذكر مزاايهم، نذكر حماسنهم، 
 ليت خرجتا أجسادهم فاملؤمنون ي وارون عورات إخواهنماحلسنة، وكما وارت األرض 

 .صلى هللا عليه وسلَّمدابً معهم كما علمنا رسول هللا أ ،منهم يف حياهتم الدنيا
إذا   :فذلك يكون عند هللا من املقربني ،خالصقه كذلكمن سار على ذلك وكانت أ

أثقل شيٍء يف جتدون ) :العدانن كان يوم القيامة فلو كان من أهل امليزان، يقول فيه النيب  
 .ق احلسن هو الذي ي ثقّ ل امليزانفال ل  ، 32(حسن لقٌ مة خ  اموازينكم يوم القي
قه يتابع فيه احلبيب فسيكون يوم القيامة يف منزلة صقريبة من احلبيب، وإن كان خ ل  

يعين  - كنافاً أبكم مينّ  جمالس يوم القيامة، أحاسنكم أخالصقاً، املوطئون ر إن أصق)

                                                           

 رواه اإلمام البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنهما 33
 رواه البخاري يف األدب وأمحد وابن حبان واحلاكم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر 34
 رواه أبو داود والرتمذي عن عمران بن أنس 31
 سنن الرتمذي عن عائشة اهنع هللا يضر 32
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وأيلفون  ،هم الناس حل لو حديثهمأيلف ،34(أيلفون ويؤلفون نالذي -للق هللا ن و املتواضع
املؤمن إلٌف ) :ادهمدبينما صقال احلبيب يف أض .وطهارة نفوسهمالناس لرفاء صقلوهبم 

الذي يرتز منه الناس وأيخذون منه ،  3(لف وال يؤلفمالوف، وال خري فيمن ال أي
 نيب  هذا يقول فيه ال ،أو خوفًا من شروره وآاثمهة لسانه، زلقعنه من حذرهم، ويبتعدون 

 .(ال خري فيمن ال أيلف وال يؤلف) :أنه ال خري فيه
أعلى درجات التكرمي، لو وي بلّ غ  ،العظيم هذا النهج الكرمي الذي وضعه النيب  

يرري وألصبح جمتمعنا خري جمتمٍع يف األرض،  ألصلح هللا مجيع شئوننا،تبعناه يف حياتنا ا
كمثل اجلسد   ،توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل املؤمنني يف) :أهله كما يقول فيهم النيب  

 .31(إذا اشتكى ع ضٌو منه، تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحل مَّى ،الواحد
وإىل أخالق  ،نامجاعة املؤمنني نن يف حاجة إىل ثورة للرجوع إىل أخالق نبيّ  

 حىت ي رلح هللاوإىل أخالق الرعيل األول من الرحابة والتابعني،  ،املسلمني األولني
 .وي غريّ  حالنا إىل أحسن حال، ألن التغيري م علٌق بذلك ،شأن هذا اجملتمع
ن يف هذا الوصقت املبارك امليمون عزَّ وجلّ نسأل هللا   بذّ  وأن ي هأخالصقنا، ، أن ي ٍّسّ 

ر صقلوبنا، وأن يرزصقنا الو دَّ د نفوسنا، وأطباعنا، وأن ي ذهب فسا وأن لبعضنا،  واحلبَّ  ن ي طهّ 
ين متباذلني متعاونني على الربّ  جيعلنا أ ن يف كل وصقٍت وحني، وأوالتقوى  خوة متآلفني متوادّ 

مرر  يقضي على املفسدين يف هذا البلد، وأن يقضي عليهم صقضاءًا م ربماً، وأن جيعل 
ه على خريه وبرّ  وأن ي غدق عليهم  ،ها يف صالٍح وإصالح، وأن يتوالهم برعايته وعنايتهكلَّ 

مجيع  عنن هللا موجيعلهم يف غيٍن  ،عن احلاجة إىل األعداء واللئام ويغنيهم ،الدوام
 .األانم

                                                           

 .مكارم األخالق للطرباين عن جابر هنع هللا يضر 34
 .البيهقي يف الشعب عن جابر هنع هللا يضر  3
 .البخاري ومسلم وأمحد عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما 31
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األحياء  ،واملؤمنني واملؤمنات ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
 .العاملني اي ربَّ  ،إنك مسيٌع صقريٌب جميب الدعوات ،منهم واألموات
ويقضي على  ،شأن العباد والبالد وي رلح ،بالدان رجاًل يقوم بشريعتك اللهم ويلّ  

ومن عاوهنم أمجعني، ويكون على يديه الفساد واإلفساد، وينتقم من اليهود والكافرين 
 .حىت يكونوا أمة واحدة أمام الكافرين واملناوئني ،مجع العرب واملسلمني

رك واب ،والدان وبناتناوابرك لنا يف أ ،يف ضروعنالنا وابرك  ،اابرك لنا يف زروعناللهم 
و حولنا، واجعلنا مباركني أينما كنا وحيثما  كل شيٍء لنا ألنا يف مائنا وهنران، وابرك لنا يف  

 .كرمنيكنا اي أكرم األ
ـــر  خ )اتقـــوا هللا، : عبـــاد هللا  إ يتخـــاء ذ ي ال ق  ـــان  وخ سخ ل  وخاإل ح  ـــد  ل عخ ـــر  اب  إ نَّ اّلّلخ أيخ م 

شخاء وخال م نكخر  وخا هخى عخن  ال فخح   (.النحل01) (ل بـخغ ي  يخع ظ ك م  لخعخلَّك م  تخذخكَّر ونخ وخيـخنـ 
 .اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأصقم الرالة

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


