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 ف�ل الع�� م� ذ� ال��ة . -  ٢تالزم ال�ل� واإل��ان ، خ - ١: خ ٠٩١٣ال���ة  -خ��ة ال��عة 

  ٢٣-٠١-٢٠٠٤لف��لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي ب�ار�خ: 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�� 

  ال���ة األولى 

ال��� � ن���ه، ون��ع�� �ه، ون���ش�ه، ونع�ذ �ه م� ش�ور أنف��ا وس��ات أع�ال�ا، م� یه�ه هللا فال  

ُم�لَّ له، وم� ��لل فل� ت�� له ول�ًا م�ش�ًا، وأشه� أن ال إله إال هللا وح�ه ال ش��� له، إق�ارًا ب������ه، 

 عل�ه وسل� رس�ل هللا، س�� ال�ل� وال���، الله� و�رغامًا ل�� ج�� �ه و�ف�، وأشه� أن س��نا م���ًا صلى هللا

صّلِ وسل� و�ارك على س��نا م���، وعلى آله وأص�ا�ه، وعلى ذر��ه وم� وااله، ما ات�ل� ع�� ب���، أو 

  س�ع� أذن ����، وم� ت�عه� �إح�ان إلى ی�م ال�ی�.

  الله� ال عل� ل�ا إال ما علَّ���ا، إن� أن� العل�� ال����. 

��ا ما ی�فع�ا، وانفع�ا ��ا عل���ا، وزدنا عل�ًا، وأرنا ال�� حقًا وارزق�ا ات�اعه، وأرنا ال�ا�ل �ا�ًال الله� علِّ  

  وارزق�ا اج��ا�ه، واجعل�ا م�� ����ع�ن الق�ل ف���ع�ن أح��ه، وأدخل�ا ب�ح��� في ع�ادك ال�ال���. 

  تالزم ال�ل� واإل��ان :

�الة وال�الم وحي غ�� م�ل�، فه� ال ی��� ع� اله��، إن ه� إال أیها اإلخ�ة ال��ام: �الم ال��ي عل�ه ال 

  وحي ی�حى.

  م� أحادی�ه ال���فة ال�ي ت��� ج�ه� ال�ی� وحق�قة ال�ی�، ق�له صلى هللا عل�ه وسل�:  

  ((إن�ا �ع�� ألت�� م�ارم األخالق))

  [ ح�ی� رواه ال��ار ورجاله رجال ال���ح إال واح�ًا وه� ثقة ]

  األخالق ج�ه� ال�ع�ة، وال���� �الق�� األخالق�ة حق�قة ال�ی�.إت�ام م�ارم  

أیها اإلخ�ة ال��ام: ألن الُ�ُل� ���اج إلى جه�، فإنه ���اج إلى ض��، وق� م�ح هللا ال��ي عل�ه ال�الة  

  وال�الم �ل ال��ائ� ال�ي ی��ح بها في دع�ته، ل��ه ح���ا أث�ى عل�ه قال له: 

  َعِ��ٍ� ﴾ ﴿ َوِ�نََّ� َلَعلى ُخُل�ٍ 

  )٤( س�رة القل� : 

  ���ل مل�َّ� أیها اإلخ�ة: اإلن�ان ُخل� لل��ة ق�عًا، وث�� ال��ة في ال�ن�ا، ض�� ال�ل�ك، أ� الُ�ل�. 

  ل�ل�: نع�ف هللا ف�ع��ه، ف��ع� �ع�ادته في ال�ن�ا واآلخ�ة. 

�ة �ال�الة وال��م وال�ج واإلسالم ���ل أو �آخ�، عقائ� وع�ادات ومعامالت وأخالق، والع�ادات ال�عائ�  

  وال��اة، ع�ادات أساس�ة في ال�ی�، ل�� ث�ارها ت��� في ال���ل األخالقي، واألدلة ����ة:

الَة َتْ�َهى َعِ� اْلَفْ�َ�اِء َواْلُ�ْ�َ�ِ� ﴾   ﴿ ِإنَّ ال�َّ

  ) ٤٥( س�رة الع����ت: 
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  ��ل�.فإن ل� ت�َه ال�الة ع� الف��اء وال����، فه�اك خلل ���� في ش���ة ال 

  وع� ث��ان رضي هللا ع�ه، ع� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل�، َأنَّه َقاَل:  

�َّ َع�َّ َوَجلَّ  ((ألعَلَ��َّ َأْقَ�امًا ِمْ� أمَِّ�ي، َ�أُت�َن َیْ�َم الِقَ�اَمِة ِ�َ�َ�َ�اٍت َأمَ�اِل ِجَ�اِل ِتَهاَمَة ِب��ًا، َفَ�ْ�عُلَها

َ�ا َرُس�َل �َِّ، ِصفُهْ� َلَ�ا، َجلِِّهْ� َلَ�ا، َأْن ال َنُ��َن ِمْ�ُهْ� َوَنْ�ُ� ال َنعَلُ�، َقاَل: َأَما  َهَ�اًء َم�ُ��رًا، َقاَل َثْ�َ�ان:

   اْنَ�َهُ��َها))ْ�ا ِ�َ�َ�اِرِم �َِّ ِإنَُّهْ� ِإْخَ�اُنُ�ْ�، َوِمْ� ِجْلَ�ِتُ�ْ�، َوَ�ْأُخُ�وَن ِمْ� اللَّ�ِل َ�َ�ا َتأُخُ�وَن، َوَلِ��َُّهْ� َأْقَ�ام ِإَذا َخلَ 

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه اب� ماجة ]

  وورد في أث� ق�سي: 

ل�� �ل م�ّلٍ ��لي، إن�ا أتق�ل ال�الة م�� ت�اضع لع���ي، و��َّ شه�اته ع� م�ارمي، ول� ���َّ  

ن على مع���ي، وأ�عَ� ال�ائع، و��ا الُع��ان، ورِحَ� ال��اب، وآو� الغ���، �ل ذل� لي، وع�تي وجاللي إ

ن�ر وجهه ألضَ�ُء ع��� م� ن�ر ال���، على أن أجعل ال�هالة له حل�ًا، وال�ل�ة له ن�رًا، ی�ع�ني فأل��ه، 

��أل�ي فأع��ه، �ق�� علي فأب�ه، أكل�ه �ق��ي، وأس��ف�ه مالئ��ي، م�له ع��� ���ل الف�دوس، ال ُ�َ��ُّ 

  ث��ها، وال ی�غ�� حالها.

  الُ�ل�، ف�� زاد عل�� �الُ�ل� زاد عل�� في اإل��ان.أح� ��ار العل�اء �ق�ل: اإل��ان ه� 

  ن��ذجان م� ال��ل��� :

  أیها اإلخ�ة األكارم: 

أحاول في اخ��ار م�ض�ع ال���ة أن أضع ی�� على ج�اح ال��ل���، وأن أ��� ع� ال�ل، وع� ال�ل��  

  له�ه ال��اح.

  ه�اك ن��ذجان في ح�اة ال��ل���:  

  عاب� س�ئ الُ�ل�، وح�� الُ�ل� ضع�ف الع�ادة. 

  ه�ان ال���ذجان م�ف�ضان، و�ل�ه�ا أوجه ه�ه ال���ة: 

  عاب� س�ئ الُ�ل�، وح�� الُ�ل� ضع�ف الع�ادة. 

  أیها اإلخ�ة األكارم: �ق�ل هللا ع� وجل، ��ا�� ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم: 

  ﴿ َوَما َأْرَسْلَ�اَك إال َرْحَ�ًة ِلْلَعاَلِ��َ� ﴾

  )١٠٧( س�رة األن��اء : 

م���ع ���ده الغ�، ���ده ال��ب وال��اع، ت��ده إضاعة األمانة، ت��ده الف�اح�، هل ه�ا م���ع  

  ال�ح�ة؟ 

  أس�ة ت��دها ال��اه�ة، ���دها ال���، ت��دها ال�غ��ة، هل ه�ه أس�ة م�ح�مة؟  

  ألُف ألِف م����ل، أن ت���ع رذائل ال�ف� مع ع�ادات ه�ا ال�ی� الع���. م����ل و  

�ًا))   ((ِإن هللا ل� ی�ع��ي ُمْعِ��ًا وال ُمَ�َع�ِّ�ًا، ول�� �ع��ي ُمَعلِّ�ًا ُمَ�ّ�ِ

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه م�ل� ]
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  وفي �ل�ة: معل�ًا، إشارة إلى أن ال�غ��� م���. 

  ما ه� ال�يء ال�����ل؟    

  يء ال�����ل، ال ال�� ت��ه� أن� ال ت����ع أن تفعله.ال� 

  ال�يء ال�����ل: ه� ال�� ال ت��� أن تفعله. 

وه�اك في تار�خ ال����ة ق�� ال ت��ق ع� إن�ان أراد ش��ًا ف�صل إل�ه، إن الق�ار ال�� ی���ه اإلن�ان  

  ن. في شأن م���ه قل�ا ت�ق�ه األ�ام، إذا �ان صادرًا حقًا ع� إرادة و���ا

أیها اإلخ�ة األكارم: الع�ادة ال�عامل�ة م� ص�ق وأمانة وعفة و�ن�از وع�، و�ن�اف، وع�الة، ورح�ة، وعف�،  

  ه�ه الع�ادة ال�عامل�ة، �العام ال�راسي.

  والع�ادة ال�عائ��ة �ال�الة وال��ام وال�ج، ��اع�ي االم��ان. 

  ما مع�ى ساعات االم��ان م� دون دراسة ��ال العام؟  

ل� ت�� دراسة ��ال العام، ف�اعات االم��ان ال مع�ى لها أصًال، ل�ل� الع�ادات ال�عائ��ة ال تق�ف  إن 

  ث�ارها إال إذا ت�قق� الع�ادات ال�عامل�ة. 

  الُ�ُل� وال�الة :

  ت��ث� ع� ال�الة:  

  ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه، قال: قال رس�ُل هللا صلى هللا عل�ه وسل� ی�مًا:  

وَن ما الُ�ْفِلُ�؟ قال�ا: ال�ْفلُ� ف��ا م� ال دره� له وال م�اع، قال: إن ال�ْفلَ� َمْ� �أتي ی�م الق�امة ((أَتْ�رُ 

��الة وص�ام وز�اة، و�أتي ق� َشَ�َ� ه�ا، وق�َف ه�ا، وأكل مال ه�ا، وسف� دم ه�ا، وض�ب ه�ا، فُ�عَ�ى 

أن ُ�ْق�ى ما عل�ه، ُأِخَ� م� خ�ا�اه� فُ�ِ�َحْ� ه�ا م� ح��اته، وه�ا م� ح��اته، فإن َف�َ�ْ� َحَ��اُته ق�ل 

  عل�ه، ث� ُ�ْ�َ�ُح في ال�ار))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه م�ل� وال��م�� ]

الَة َتْ�َهى َعِ� اْلَفْ�َ�اِء َواْلُ�ْ�َ�ِ� ﴾   ﴿ ِإنَّ ال�َّ

  ) ٤٥( س�رة الع����ت: 

ها، وع��ئٍ� في األع� األغل� ال تق�ل، فإن ل� ت�َه ال�الة ع� الف��اء وال���� فق�ت حق�ق�ها، وفق�ت ث�ار  

  �هللا أعل�.

، بل نق�ل له: أضف إلى صالت� اإلح�ان إلى   ال ن����ع أن نق�ل ل�� ��لي و��ذ� ال�اس: ال ت�ّلِ

  ال�اس.

  الُ�ُل� وال��ام :

  أیها اإلخ�ة ال��ام: أما ال��ام: 

  ه وسل�: فع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه، قال: قال رس�ل هللا صلى هللا عل� 
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وِر والعَ�َل ِ�ِه، َفل�َ� ِ� حاجة ِفي َأن َیَ�َع َ�َعاَمه وَشَ�اَ�ه))   ((َم� ل� َیَ�ْع ق�َل ال�ُّ

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� ]

  الُ�ُل� وال�ج :

  أما ال�ج: ف�� حج ��ال ح�ام ن�د� أن:  

  ((ال ل��� وال سع���، زادك ح�ام، ونفق�� ح�ام، وح�� غ�� م��ور))

  [ م� ح�ی� أخ�جه ال���اني وفي س��ه رجل ضع�ف ]

َل ِمْ�ُ�ْ� ِإنَُّ�ْ� ُ�ْ�ُ�ْ� َقْ�مًا َفاِسِق�َ� ﴾   ﴿ ُقْل َأْنِفُق�ا َ�ْ�عًا َأْو َ�ْ�هًا َلْ� ُیَ�َق�َّ

  )٥٣( س�رة ال���ة : 

  �ادات تعامل�ة.ه�ه الع�ادات ال�عائ��ة: ال�الة وال��ام وال�ج وال��اة ال تق�ف ث�ارها إال إذا رافق�ها ع 

  ال ب�َّ م� تالزم الع�ادة والُ�ُل� :

أیها اإلخ�ة ال��ام: شيء دق��، ه� أن الع�ادات ال�عائ��ة ش�� الزم غ�� �اٍف، وأن الع�ادات ال�عامل�ة  

  ش�� الزم غ�� �اٍف، ف�ا ل� تق��ن الع�ادة ال�عائ��ة مع الع�ادة ال�عامل�ة فال ج�و� م� ه�ه الع�ادة:

  ث�:ورد في األ 

  ت�ك دانٍ� م� ح�ام، خ�� م� ث�ان�� ح�ة �ع� اإلسالم. 

  وأن ت��ي مع أخ في حاج�ه خ�� م� ص�ام شه� واع��افه في م��� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�. 

اب� ع�اس، ال��ابي ال�ل�ل، �ان مع��فًا في م��� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�، رأ� إن�انًا ����ًا، قال:  

���ًا؟ قال: دی�ن ل�م��ي ال أ��� س�ادها، قال ل��؟ قال: لفالن، قال اب� ع�اس: أت�� أن أكل�ه مالي أراك �

ل�؟ قال: إذا ش��، فل�ا هّ� أن ���ج م� مع��فه قال له أح�ه�: �ا اب� ع�اس أن��� أن� مع��ف؟ قال: ال 

� �ه ق���، ودمع� ع��اه، �هللا ول���ي س�ع� صاح� ه�ا الق��، �ق�� ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم، والعه

  �ق�ل: ألن ���ي أح��� مع أخ�ه في ق�اء حاج�ه أف�ل م� أن �ع��ف في م���� ه�ا شه���.

  األخالق ج�ء م� ال�ی� :

أیها اإلخ�ة األكارم: األخالق ج�ء م� ال�ی�، ُیَ�وَّج اآلن في أور�ا أن ال��اب رم� إسالمي، ال، إنه ج�ء م�  

  اخ��ار�ة، إنها ج�ء م� ال�ی�. ال�ی�، و��ل� األخالق ل���

ش��ات ال��ارات ت�ع شارة على ال����ة ت�م� إلى ال�ع�ل ال�� ص�عها، ه�ه ال�ارة رم� له�ا ال�ع�ل،  

  ول�� ال���ح في ال��ارة ل�� رم�ًا، بل ه� ج�ء أساسي لها، بل ه� ض�ان ل�الم�ها، ��ل� األخالق.

�ل�، ونق�ل: األصل هي الع�ادات، بل األخالق ج�ء م� ال�ی�، ل��ا ُم��َّ��� ن��ل� �ُ�ُل� راٍق، أو ال ن� 

  وه�اك أدلة ال تع� وال ت��ى على ذل�.

  وفي ال��ی�:  
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(( �ا رس�ل هللا، إن فالنة ذ�� م� ���ة صالتها وص�امها، غ�� أنها ت�ذ� ج��انها بل�انها، قال: هي في 

  ال�ار ))

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال�اك� في م���ر�ه ]

  األخالق ص�قات : �ع�

أیها اإلخ�ة ال��ام: ه�اك ع�ادات ت�تقي إلى م���� ال��قة، وال��قة س��� ص�قة ألنها ت��� ص�ق  

  اإلن�ان، ألن هللا س��انه وتعالى ح�َّ� إل��ا ال�ال، قال تعالى:

َهَ�اِت ِمَ� ال�َِّ�اِء َواْلَ�ِ��َ� َواْلَقَ�اِ��ِ� الْ  َمِة ﴿ ُز�َِّ� ِلل�َّاِس ُح�ُّ ال�َّ ِة َواْلَ�ْ�ِل اْلُ�َ��َّ ُ�َقْ�َ�َ�ِة ِمَ� ال�ََّهِ� َواْلِف�َّ

  َواألْنَعاِم َواْلَ�ْ�ِث ﴾

  )١٤( س�رة آل ع��ان : 

فإنفاق ال�ال معاك�ة ل��ع اإلن�ان، فال��قة م� أرقى الع�ادات ال�عامل�ة، ل�� ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم  

  �ق�ل: 

ُ�َ� في وجه أخ�� ص�قة، وأْمُ�ك �ال�ع�وف وَنهُ�َ� ع� ال��َ�ِ� ص�قة، و�رشادك ال�جل في أرض  ((َتَ��ُّ

ال�الل ل� ص�قة، وَ�َ�ُ�ك لل�جل ال�د�ء ال��� ل� ص�قة، و�ما��َ� ال�َ�َ� وال��َك والع�َ� ع� ال���� 

  ل� ص�قة، و�ف�اُغَ� م� َدْلِ�َك في َدْلِ� أخ�� ص�قة))

  [ ح�ی� ح��، أخ�جه ال��م�� ]

  ال��ام: شيء دق�� ج�ًا في ه�ا ال��ض�ع:أیها اإلخ�ة  

  م�ارم األخالق م��ونة ع�� هللا ع� وجل، فإذا أح� هللا ع��ًا م��ه ُخُلُ◌قًا. 

الُ�ُل� ال��� ث��ة االت�ال �ا� ع� وجل، إن� �االت�ال �ا� ع� وجل ت��� م� ��ال هللا، ف���ل�  

  �ال��ال ال����.

��� أنه إذا �ل� العل� حق� �ل األه�اف، وفات ه�ا اإلن�ان أن العل� �ا أیها اإلخ�ة ال��ام: �ع� ال�اس  

  في اإلسالم وس�لة، ول�� غا�ة.

  ال ب�َّ أن ت��� ال����ة ال�عل�� :

  ن�� أمام أر�ع آ�ات في ��اب هللا، �ق�ل هللا ع� وجل على ل�ان س��نا إب�اه��:  

  � َعَلْ�ِهْ� َآَ�اِتَ� َوُ�َعلُِّ�ُهُ� اْلِ�َ�اَب َواْلِ�ْ�َ�َة َوُ�َ�كِّ�ِهْ� ﴾﴿ َر�ََّ�ا َواْ�َعْ� ِف�ِهْ� َرُس�ًال ِمْ�ُهْ� َیْ�لُ 

  )١٢٩( س�رة ال�ق�ة : 

ه�ا ال�ع�ى ورد في ثالث آ�ات في الق�آن ال����، ب��ت�� آخ�، فه�ا ال��ت�� في اآل�ة األولى جاء على  

  ل�ان س��نا إب�اه�� عل�ه ال�الم، ول�� ال��ت�� ال���ح أن�له هللا في آ�ات أخ��، قال تعالى:

�ُ�ْ� َوُ�َعلُِّ�ُ�ُ� اْلِ�َ�اَب َواْلِ�ْ�َ�َة ﴾﴿ َ�َ�ا َأْرَسْلَ�ا ِف�ُ�ْ� َرُس�ًال ِمْ�ُ�ْ� َیْ�ُل� َعَلْ�ُ�ْ� َآَ�اِت�َ    ا َوُ�َ�كِّ

  )١٥١( س�رة ال�ق�ة : 

  ع�� هللا: ال����ة ق�ل العل�. 
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  ع�� هللا: أن ت��ل� �ُ�ل� ح�� أولى م� أن تغ�ص في دقائ� ال��ائل.   

  ع�� هللا: أن ت��ن ح�� الُ�ل� أف�ل ألف م�ة م� أن ت��ن م����ًا �العل�. 

  قال تعالى: 

�ُ�ْ� َوُ�َعلُِّ�ُ�ُ� اْلِ�َ�اَب َواْل�ِ    ْ�َ�َة ﴾﴿ َ�َ�ا َأْرَسْلَ�ا ِف�ُ�ْ� َرُس�ًال ِمْ�ُ�ْ� َیْ�ُل� َعَلْ�ُ�ْ� َآَ�اِتَ�ا َوُ�َ�كِّ

  )١٥١( س�رة ال�ق�ة : 

  مفارقة خ��ة ع�� ال��ل��� :

  أیها اإلخ�ة ال��ام: ع�دة إلى ال��ی� ال����:  

  م�ارم األخالق)) ((إن�ا �ع�� ألت��

  [ ح�ی� رواه ال��ار ورجاله رجال ال���ح إال واح�ًا وه� ثقة ]

م��لة �عاني م�ها ال��ل��ن في األرض، انف�ال ش�ی� ب�� األخالق والع�ادات، ه�ا االنف�ال ب�� ال�ن�ا  

  واآلخ�ة، ب�� حق�قة ال�ی� وم�اه� ال�ی�، شيء م��ع.

ل، ل��ه في ب��ه ل�� ��ل�، في ع�له ل�� ��ل�، في عالقاته ت�� إن�انًا ه� في ال���� إن�ان �ام 

  ال�اصة ل�� ��ل�. 

  أت��ى على هللا ع� وجل أن ی��ئ�ا م� ه�ه ال�فارقة ال�ادة، وه�ا ال��اق� ال���ع في ش���ة ال��ل�. 

العل� دی�  أیها اإلخ�ة ال��ام: ال ���ؤ أح� في العال� اإلسالمي أن �ق�ل �ل�ة م� ع��ه، ه�ا دی�، إن ه�ا 

  فان��وا ع�� تأخ�ون دی���، ال�ی� ��اب وس�ة، وال ����ل رأ�ًا ش���ًا، وال اج�هادًا خاصًا:

  األدلة: 

  ع� أبي ش��ح رضي هللا ع�ه، َأنَّ رس�َل �َِّ صلى هللا عل�ه وسل� قال:  

  �� ال �أَم� جاره ب�ائقه))((�هللا ال ی�م�، �هللا ال ی�م�، �هللا ال ی�م�، ق�ل: َم� �ا رس�ل هللا؟ قال: ال

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� ]

مه�ا ع��ت هللا، ول� جار ت�ف�� في إ�قاع األذ� �ه، فال��ي عل�ه ال�الة وال�الم ی�في ع�� اإل��ان ثالث  

  م�ات: 

  �ائقه))((�هللا ال ی�م�، �هللا ال ی�م�، �هللا ال ی�م�، ق�ل: َم� �ا رس�ل هللا؟ قال: ال�� ال �أَم� جاره ب

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� ]

  أیها اإلخ�ة ال��ام: ح�ی� آخ� رواه اإلمام أح��: 

  ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه، قال:  

((قال رجل: �ا رس�ل هللا إن فالنة، ف��� م� ���ة صالتها وص�ق�ها وص�امها، غ�� أنها ت�ذ� ج��انها 

، فإن فالنة، ف��� م� قلة ص�امها وص�ق�ها وصالتها، بل�انها، قال: هي في ال�ار، قال: �ا رس�ل هللا

�ق �األث�ار م� األق�، وال ت�ذ� بل�انها ج��انها، قال: هي في ال��ة))   وأنها ت�َّ

  [ ح�ی� رواه أح�� في م���ه ورجاله ثقات ]

  أال ن��ق م�ع�ث الع�ا�ة اإلله�ة؟ أال ن��ق ال�ع��م؟ أال ن��ق ال�� ال ی��� ع� اله��؟  



7 

ف�ل الع�� م� ذ� ال��ة . - ٢تالزم ال�ل� واإل��ان ، خ - ١خ   

ة، ف��� م� ���ة صالتها وص�ق�ها وص�امها، غ�� أنها ت�ذ� ج��انها بل�انها، قال: هي في ال�ار، ((فالن

�ق �األث�ار م� األق�،  قال: �ا رس�ل هللا، فإن فالنة، ف��� م� قلة ص�امها وص�ق�ها وصالتها، وأنها ت�َّ

  وال ت�ذ� بل�انها ج��انها، قال: هي في ال��ة))

  ���ه ورجاله ثقات ][ م� ح�ی� رواه أح�� في م

ه�ا �الم الف�ل، ه�ا �الم ال�ادق ال���وق، ه�ا �الم ال�� ال ی��� ع� اله��، ه�ا �الم م�ع�ث  

  الع�ا�ة اإلله�ة. 

  ال تقل�ل م� شأن الع�ادة :

أیها اإلخ�ة: أت��ى، وه�ا واقع إن شاء هللا، أال �فه� أح��� أن�ا نقلل م� شأن الع�ادة، ال، �� �ع�ادت� على  

  أت� وجه، ول�� اع�ق� اع�قادًا جازمًا أن اإلساءة إلى ال�اس م�ا ی�ق� الع�ادة.

  ك�� أض�ب م�ًال ل��فًا: 

قل�لة، ت��ف لها أر�عة أخ�اسها ماًء، جاءك ض��ف، ول�� م��ع�ًا إلك�امه�، ع��ك ���ة م� الل��  

  وت�ع له ال�لج، و�ق�م ش�ا�ًا في ال��ف.

  ل�� ه�ا الل�� ل� أصاب�ه ق��ة نف� واح�ة أللق��ه في الق�امة، فاإلساءة تف�� الع�ل، ��ا �ف�� ال�ل الع�ل. 

  صلى هللا عل�ه وسل�:  أیها اإلخ�ة األكارم: رو� اإلمام ال��ار� َعْ� َعاِئَ�َة، رضي هللا ع�ها، ع� ال��ي 

  ((ِإنَّ ِمْ� َش�ِّ ال�اس ع�� هللا م��لًة ی�م الق�امة، م� ت��ه ال�اس اتِّقاء ش�ه))

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� ]

  وفي روا�ة أخ��:    

  ((ِإنَّ ِمْ� ِشَ�اِر ال�َّاس َمْ� ت��ه ال�اس، أو َوَدَعه ال�اس، اتقاء ُفْ�ِ�ِه))

  ب� داود ][ ح�ی� ص��ح، أخ�جه أ

  وع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه قال: قال رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�:  

((اإل��ان ��ع وس�ع�ن، أو ��ع وس��ن شع�ة، فأف�لها ق�ل ال إله إال هللا، وأدناها إما�ة األذ� ع� 

  ال����، وال��اء شع�ة م� اإل��ان))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� وم�ل� ]

  ف��ف �ال�� یلقي األذ� في ال����؟ 

  إما�ة األذ� ع� ال���� م� اإل��ان، و�لقاء األذ� في ال���� ی�افي اإل��ان. 

أح�انًا ت��ن في ���� سف� ���ل، ف��� ح��ًا ����ًا في م���ف ال����، ح���ا تقف، وت��ح ه�ا ال���،  

  ت�ق�ب به�ه اإلزاحة إلى هللا ع� وجل.

وال ت��ى ع� إساءة ال�اس في ال��قات، وفي ال��ازل، وفي إقالق ال�احة، وفي إلقاء ه�اك أم�لة ال تع�  

  القاذورات، و��ج� أخ�اء ال تع� وال ت��ى، فاتقاء ه�ه األخ�اء ج�ء م� ال�ی�.
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  اق��ان ال��اء �اإل��ان :

  شيء آخ�: ال��اء واإل��ان ق�نا ج��عًا، ��ع�ى أنه إذا ذه� األول ذه� اآلخ�: 

  ��� �أعلى ص�تها، وال ت���ي م� ال�ارَّة، ه�ه قل�لة ال��اء، ومع�ى قلة ال��اء: قلة اإل��ان.ف�اة ت 

  أیها اإلخ�ة ال��ام: إلى الق�آن ال����، قال تعالى:  

ُض�َن (*)َوالَِّ�یَ� ُهْ� ﴿ َقْ� َأْفَلَح اْلُ�ْ�ِمُ��َن (*)الَِّ�یَ� ُهْ� ِفي َصالِتِهْ� َخاِشُع�َن (*)َوالَِّ�یَ� ُهْ� َعِ� اللَّْغِ� ُمْع�ِ 

َكاِة َفاِعُل�َن (*)َوالَِّ�یَ� ُهْ� ِلُفُ�وِجِهْ� َحاِفُ��َن ﴾   ِلل�َّ

  )٥-١( س�رة ال��م��ن 

  أل� ت�وا ��ف ق�ن هللا اإل��ان وال���ع في ال�الة مع ال��� األخالقي؟  

  أیها اإلخ�ة ال��ام، آ�ة ثان�ة:  

ْحَ�ِ� الَِّ�یَ� �َ  ْ�ُ��َن َعَلى األْرِض َهْ�نًا َوِ�َذا َخاَ�َ�ُهُ� اْلَ�اِهُل�َن َقاُل�ا َسالمًا (*)َوالَِّ�یَ� َیِ��ُ��َن ﴿ َوِعَ�اُد ال�َّ

�ًا َوِقَ�امًا (*)َوالَِّ�یَ� َ�ُق�ُل�َن َر�ََّ�ا اْصِ�ْف َع�َّا َعَ�اَب َجَه�ََّ� ِإنَّ َعَ�اَبَها َ�اَن غَ   َ�امًا (*)ِإنََّها َساَءْت ِلَ��ِِّهْ� ُس�َّ

  ُمْ�َ�َقّ�ًا َوُمَقامًا (*)َوالَِّ�یَ� ِإَذا َأْنَفُق�ا َلْ� ُ�ْ�ِ�ُف�ا َوَلْ� َ�ْقُ�ُ�وا َوَ�اَن َبْ�َ� َذِلَ� َقَ�امًا ﴾

  )٦٧-٦٣( س�رة الف�قان 

  أیها اإلخ�ة ال��ام، آ�ة ثال�ة:  

  ﴿ َفَ�ْ�ٌل ِلْلُ�َ�لِّ�َ� ﴾

  )٤( س�رة ال�اع�ن : 

  الهالك ل��؟ لل��ل��؟ ل�ل م� ��لي؟ ال:  

  ﴿ َفَ�ْ�ٌل ِلْلُ�َ�لِّ�َ� (*)الَِّ�یَ� ُهْ� َعْ� َصالِتِهْ� َساُه�َن ﴾

  )٥- ٤( س�رة ال�اع�ن : 

  ل�اذا غفل�ا ع� صالته�؟ قال تعالى:  

  َ�اُءوَن (*)َوَ�ْ�َ�ُع�َن اْلَ�اُع�َن ﴾﴿ َفَ�ْ�ٌل ِلْلُ�َ�لِّ�َ� (*)الَِّ�یَ� ُهْ� َعْ� َصالِتِهْ� َساُه�َن (*)الَِّ�یَ� ُهْ� یُ 

  )٧- ٤( س�رة ال�اع�ن : 

��في أن ت��ق�ض م�لغًا، وال ت�ده، ل��فع ال�� أق�ض� ال��لغ إلى أن ال �ق�ض أح�ًا �ع�ك، ��في أن  

  ت��ع�� حاجة، وال ت�دیها، فال�� أعارك إ�اها ل� �ع�� أح�ًا م� �ع�ك.

��ل، أر��ه صاح� ف�س في أ�ام ال��ف ال�ارة، ف�ا إن ت�و� ق�� الع�ب أن ل�ًا م� ل��ص ال 

اع�لى الل� �ه� الف�س ح�ى دفع صاح�ها إلى األرض، وع�ا بها ال یل�� على شيء، فقال له صاح� 

الف�س: ق� وه�� ل� ه�ه الف�س، ول� أسأل ع�ها �ع� ال��م، ول�� إ�اك أن ���ع ال��� في ال���اء، ف��ه� 

  وءة ی�ه� أج�ل ما ف�ها. م�ها ال��وءة، و��هاب ال�� 
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  ض�اع العل� ع�� فق� األخالق :

أیها اإلخ�ة ال��ام: شيء دق�� ج�ًا، إن�ان ��ُ�� دروس عل� م�� ثالث�� عامًا، ول� �قّ�م � ش��ًا، ما ق��ة  

  ح��ره دروس العل�؟ 

� م�ه؟ أ� إن�ان آخ�، �ل ی�م له درس عل�، م� م��� إلى م���، شيء رائع، ما م��لة ه�ا؟ ماذا �ه 

  فعل فعله تق��ًا إلى هللا؟ أ� ت���ة ق�مها في س��ل هللا؟ أ�ة مع�نة أعان بها �الب العل�؟ ماذا ق�م؟ 

  ح��� ع�� هللا ال ���� معل�مات�، ول�� ���� ع�ل� ال�الح: 

  تعل��ا ما ش���، ��هللا ل� ت�ج�وا ح�ى تع�ل�ا ��ا عل���. 

  ل�ل قال تعالى:ح��� ع�� هللا ���� ع�ل� ال�الح، وال� 

  ﴿ َوِلُ�لٍّ َدَرَجاٌت ِم�َّا َعِ�ُل�ا ﴾

  )١٣٢( س�رة األنعام : 

ماذا ق�م� � ع� وجل؟ ماذا ق�م� له�ه األمة؟ ل�� ل� م��ة، ما م�ا واح� إال وله شيء �ق�مه، هل ق�م�  

  م� ه�ا ال�يء � ع� وجل؟

  م�ازل أص�اب الُ�ل� :

  ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم:  أیها اإلخ�ة ال��ام: دقق�ا في أحادی� 

  ع� أبي ال�رداء رضي هللا ع�ه، ع� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� قال:  

  ((َما ِمْ� َشيٍء َأْثَقُل ِفي ال���اِن ِمْ� ُحْ�ِ� اْلُ�ُلِ�))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه أب� داود ]

  ح�� الُ�ل� أوزن م� ق�ام الل�ل، وأثقل م� إنفاق ال�ال. 

  ح�� الُ�ل� أثقل في ال���ان ی�م الق�امة م� أ� شيء:  

  ((َما ِمْ� َشيٍء َأْثَقُل ِفي ال���اِن ِمْ� ُحْ�ِ� اْلُ�ُلِ�))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه أب� داود ]

  أیها اإلخ�ة األكارم:  

  ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه، قال: قال رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�:  

  ((َأْكَ�ُل الُ��ِم��َ� ِإ�َ�انًا، َأْحَ�ُ�ُهْ� ُخُلقًا))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه أب� داود ]

  ك�ال اإل��ان ���� الُ�ل�، أح�� ال�اس إسالمًا أح��ه� ُخلقًا، ��ال اإلسالم ���� الُ�ل�. 

  سل�؟ أیها األخ ال����: أال ت�� ی�م الق�امة أن ت��ن ق���ًا م� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه و  

  ع� جاب� ب� ع�� هللا رضي هللا ع�ه�ا، َأنَّ رس�َل �َِّ صلى هللا عل�ه وسل� قال:  

، َوَأْقَ�ِ�ُ�ْ� ِم�ي َمْ�ِل�ًا َیْ�َم الِقَ�اَمِة، َأَحاِسُ�ُ�� أخالقًا))   ((ِإنَّ ِمْ� َأَح�ِّ�� ِإليَّ

  [ م� ح�ی� ح��، أخ�جه ال��م�� ]
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  س�ل ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم: 

  �ا رس�ل هللا، ما أك�� ما ی�خل ال�اس ال��ة؟ فأجاب عل�ه ال�الة وال�الم: 

  ((تق�� هللا، وح�� الُ�لُ�))

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��م�� ]

  أن ت��ق��، وأن ت��ن ذا ُخل� ح��. 

  أیها اإلخ�ة ال��ام: س�ل عل�ه ال�الة وال�الم: 

  عل�ه ال�الة وال�الم: �ا رس�ل هللا م� أح� ع�اد هللا إلى هللا؟ فقال  

  ((أح��ه� أخالقًا))

  [ م� ح�ی� رواه ال���اني ورجاله رجال ال���ح ]

  ع� ع�� هللا ب� ع��و ب� العاص رضي هللا ع�ه�ا، أن رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� قال في م�ل�:  

، وأق���� م�ي م�ل�ًا ی�م الق�امة؟ ثالث م�ات �ق�لها، ق ل�ا: بلى �ا رس�ل هللا، قال: ((أال أخ���� �أح��� إليَّ

  أح���� أخالقًا))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه اب� ح�ان ]

  ع� أبي أمامة ال�اهلي رضي هللا ع�ه، َأنَّ رس�َل هللا صلى هللا عل�ه وسل� قال:  

ب ((أنا زع�� ب��� في َرَ�� الَ��َّة، ل�� ت�ك الِ��اء و�ن �ان ُمِ�ّقًا، و���� في َوَس� ال��ة، ل�� ت�ك ال��

َ� ُخُلَقه))   و�ن �ان مازحًا، و���� في أعلى ال��ة، ل�� َح�َّ

  [ ح�ی� أخ�جه أب� داود �إس�اد ص��ح ]

  ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه، قال: قال رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�:  

  ((إن�� ل� ت�ع�ا ال�اس �أم�ال��، ول�� ل��عه� م��� ��ُ� ال�جه وح�ُ� الُ�ل�))

  ار وف�ه رجل ضع�ف ][ ح�ی� رواه ال�� 

  وم� أدع��ه عل�ه ال�الة وال�الم:  

  ((واه�ني ألح�� األخالق، ال یه�� ألح��ها إال أن�))

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه م�ل� ]

  الُ�ل� دل�ل ح�� االخ��ار:

  ل� أن اب�ًا ل� أه�ی�ه م���ة، هل ل� أن تق�� حفًال ت�����ًا له ���اس�ة إه�ائه ه�ه ال����ة؟ 

  كالم م���. 

  أما إذا نال ال�رجة األولى في االم��ان العام، ف�ق�� له حفًال ت�����ًا. 

�هللا ع� وجل ال ���م األذ��اء وال األق��اء، ه� ال�� م��ه� الق�ة وال��اء، ال ���م م� �ان وس�� ال��ه�،  

جعله ق�ًة في العل�، وجعله ق�ًة و�ن�ا ���م م� �ان ذا ُخل� ح��، وال�ل�ل أن هللا جعل ن��ه ق�ًة ب�� ال���، 

  في الف�احة، وق�ًة في ال����، قال تعالى:

  ﴿ َسُ�ْقِ�ُئَ� فال َتْ�َ�ى ﴾

  )٦( س�رة األعلى : 



11 

ف�ل الع�� م� ذ� ال��ة . - ٢تالزم ال�ل� واإل��ان ، خ - ١خ   

  أج�� على ی��ه ال�ع��ات، ه�ه �لها م� هللا ع� وجل ��سائل دع��ة، أما ح���ا أث�ى عل�ه قال:  

  ﴿ َوِ�نََّ� َلَعلى ُخُلٍ� َعِ��ٍ� ﴾

  )٤( س�رة القل� : 

  ل�ل�، دقق�ا في ه�ا ال��ی�: 

  ع� عائ�ة رضي هللا ع�ها قال�: َس�عُ� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� �ق�ل:  

اِئِ� الَقاِئِ�))   ((ِإنَّ ال��مَ� َلُ�ْ�ِرُك ِ�ُ�ْ�ِ� ُخُلقِه َدَرَجَة ال�َّ

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه أب� داود ]

  لل�ل، ف�أتي م�م� ذو ُخل� ح��، ���� ه�ا ال�ائ� القائ�.رجل ���م في ال�هار، و�ق�م في ا 

  وم� أدع��ه صلى هللا عل�ه وسل�:  

  ((الله� ح��� َخلقي ف��� ُخلقي))

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه أح�� في م���ه ]

  ان�� إلى وجه� في ال��آة، إنه وجه ح��، ع��ان، وأذنان، وأنف، وف�، وشع�، وج��، وج�ع، وأ��اف:  

  ح��� َخلقي ف��� ُخلقي)) ((الله�

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه أح�� في م���ه ]

  أیها اإلخ�ة ال��ام: م�ًة ثان�ة، الُ�ل� ه� ال���، ماذا قال أح� زع�اء ب���ان�ا؟  

  قال: ملْ��ا العال�، ول� ن�ل� أنف��ا، ال����ة ال��م في ال���� أخالق�ًا، وفي األوج تق��ًا. 

هل األرض، ال�اس في شقاء، ل�� ال�الص في ه�ا ال�ی� إذا أح��ا فه�ه، وأح��ا ه�ه ال��ارة ل� ت�ِع� أ  

  ت���قه، وأح��ا ع�ضه على ال�اس.

  الُ�ُل� أم� م���� :

  أیها اإلخ�ة ال��ام: 

ل�ال �ق�ل أح���: هل �اإلم�ان أن أغ�� أخالقي؟ هل �����ع ال���ل أن ���ن ����ًا؟ هل �����ع الع��ي  

  هل ت����ع الف�اة ال�ي ال ت���ي أن ت��ن ح��ة؟ أن ���ن حل��ًا؟ 

  ال��اب ع�� رس�ل هللا، �ق�ل عل�ه ال�الة وال�الم:  

  ((إن�ا العل� �ال�عّل�، و�ن�ا ال�ل� �ال��ّل�))

  [ م� ح�ی� أخ�جه ال���اني في األوس� وفي س��ه رجل ��اب ]

��ا�ات حل�� ت��ع، وفي ال�ها�ات حل�� ال��لُّ�: ت��ُّع ال�ل�، و�ع� ح�� ت��ح حل��ًا أص�ًال، في ال 

  أص�ل.

إن�ا العل� �ال�عل�، و�ن�ا ال�ل� �ال��ل�، و�ن�ا ال��� �ال����، ول�ال أن اإلن�ان �إم�انه أن �غ�� فال مع�ى  

ل�ع�ة األن��اء، وال مع�ى إلن�ال ال���، ل�ال أن اإلن�ان ع��ه قابل�ة ال ح�ود لها لل�غ��� ما �ان ل�ع�ات 

  م� مع�ى، وال إلن�ال ال��� م� غا�ة. األن��اء
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أیها اإلخ�ة ال��ام: ��� أن تع�ق� أن اإلن�ان قابل لل�غ���، �هللا س�ع� ق�ة م� أح� عل�اء دم��، �غل�  

  على ��ي أنها ص���ة:

أن رجًال في صع�� م��، ی�لغ ال�ام�ة وال����� م� ع��ه، أرسل اب�ه إلى األزه� ل���ن عال�ًا، فل�ا عاد  

اب�ه، واع�لى ال���� ت��ى األب أن ���ن عال�ًا، وه� في ال�ام�ة وال�����، فان�ل� على ح�ارته إلى 

  �ا ال�امع ال����.القاه�ة، م� صع�� م��، وفي القاه�ة سأل ع� األزع�، ل� ���� ن�� اس� ه

الق�ة ���لة مل��ها: أنه في ال�ام�ة وال����� م� ع��ه، �ل� العل�، تعل� الق�اءة وال��ا�ة، ث� تعل�  

الق�آن، ث� �ل� العل�، وارتقى، وما مات إال وه� ش�خ األزه�، وه� في ال�ادسة وال��ع�� ح�� ت�فاه هللا ع� 

  وجل.

ل ال أس���ع أن أغّ��، أع�� عل��� ه�ه ال�ق�لة: ما ه� ال�يء ��� أن ت�م� أنه ���� أن تغّ��، ال تق 

  ال�����ل؟

ل�� ال�يء ال�����ل، ه� ال�يء ال�� ت��ه� أن� ال ت����ع أن تفعله، ول�� ال�يء ال�����ل ه� ال��  

  ال ت��� أن تفعله، �� م� إن�ان أص�َّ ف�لغ م�اده.

  ال���ة ال����ة واك��اب الُ�ل� :

  ��ام: �ق�ل هللا ع� وجل: أیها اإلخ�ة ال 

  ﴿ َلَقْ� َ�اَن َلُ�ْ� ِفي َرُس�ِل �َِّ ُأْسَ�ة َحَ�َ�ة ِلَ�ْ� َ�اَن َیْ�ُج� �ََّ َواْلَ�ْ�َم اآلِخَ� ﴾

  )٢١( س�رة األح�اب : 

  أذاقه هللا الفق� ف���:  

  ))((هل ِعْ�َ�ك� شيء؟ قالْ�: فقلُ�: �ا رس�َل هللا، ما ع��نا شيء، قال: فإني صائ�

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه م�ل� ]

  ب�� س�� ال�ل� وح��� ال��، ب�� رأس األمة، ل�� ف�ه �عام. 

  وأذاقه هللا الغ�ى، ف���:  

((ولق� جاءه رجل فأع�اه َغ��ًا ب�� جَ�ل��، ف�جع إلى ق�مه فقال: �ا ق�م أسِلُ��ا، فإن م���ًا �ع�ي ع�اَء 

  م� ال ���ى الفق�))

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه م�ل� ]

أذاقه هللا أنه ان��ع م� بل�ته، وم� ج�وره إلى ال��ی�ة ال���رة، �اله��ة، اله��ة صع�ة ج�ًا، وقاس�ة ج�ًا،  

  ف���.

  أذاقه هللا م�ت ال�ل�:  

  ))((إنَّ الع�َ� ت�مع، والقلَ� ���ع، وال نق�ل إال ما ُی�ضي ر�َّ�ا، و�نا �ف�اق� �ا إب�اه�� م��ون�ن 

  [ م� ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� وم�ل� ]

  ��� عفة زوج�ه في ح�ی� اإلف�، ف���. أذاقه أن �ق�ل ال�اس �الماً  

  أذاقه هللا ال��ع. 
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  أذاقه هللا م�� األع�اء. 

  كان في �ل ه�ه ال��ارب ق�ة في ال��ال: 

� أت� عليَّ ثالث م� ب�� ی�م ((لق� أوذی� في هللا وما ی�ذ� أح�، ولق� أخف� في هللا وما ��اف أح�، ولق

  ول�لة، ومالي �عام إال ما واراه إ�� �الل))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��م�� ]

  أذاقه هللا أنه ل� ی���� في مع��ة أح�، ف���. 

  أذاقه هللا ال��� في م�ة، ف�خل م�ة م�أ�ئ ال�أس ت�اضعًا � تعالى: 

  َ�ة َحَ�َ�ة ﴾﴿ َلَقْ� َ�اَن َلُ�ْ� ِفي َرُس�ِل �َِّ ُأسْ 

  )٢١( س�رة األح�اب : 

م� أجل أن ت���� أخالق�، اق�أ س��ة رس�ل هللا، ووازن ب�� ُخلق�، وُخل� ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم،  

  فُ�ل� ال��ي ق�وة وق�ة، ل�ل�:

  ع� أن� ب� مال� رضي هللا ع�ه، قال: س�ع� رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل� �ق�ل:  

  ((ال ُی�م� أح��� ح�َّى أك�َن أح�َّ إل�ه ِمْ� وال�ه وولِ�ِه وال�َّاس أج�ع��))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��ار� وم�ل� ]

  وأخ��ًا :

أیها اإلخ�ة ال��ام: حاس��ا أنف��� ق�ل أن ت�اس��ا، وزن�ا أع�ال�� ق�ل أن ت�زن عل���، واعل��ا أن مل�  

  غ��نا إل��ا، فل���� ح�رنا.ال��ت ق� ت��انا إلى غ��نا، وس����ى 

ال��ِّ� م� دان نف�ه، وع�ل ل�ا �ع� ال��ت، والعاج� م� أت�ع نف�ه ه�اها، وت��ى على هللا األماني، وال���  

  � رب العال���

* * *  

  ال���ة ال�ان�ة: 

��ه ورس�له، ال��� � رب العال���، وأشه� أن ال إله إال هللا وليُّ ال�ال���، وأشه� أن س��نا م���ًا ع   

  صاح� الُ�ل� الع���، الله� صّلِ وسل� و�ارك على س��نا م���، وعلى آله وص��ه أج�ع��.

  أع�ال ع�� ذ� ال��ة :

أیها اإلخ�ة ال��ام: ن�� في الع�� م� ذ� ال��ة، ففي ال��ی� ال���ح ع� اب� ع�اس رضي هللا ع�ه�ا  

  قال: قال رس�ُل هللا صلى هللا عل�ه وسل�:

اِلُح ف�ه�َّ أح�ُّ إلى هللا م� ه�ه األ�ام الَعْ�ِ�، فقال�ا: �ا رس�ل هللا، وال الِ�هاد؟ ((ما ِم�  أ�اٍم، الع�ُل ال�َّ

  قال: وال الِ�هاد، إال رجل َخ�َج ُ��اِ�ُ� ب�ف�ه وَماله، فل� ی�جع ��يء))

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال��م�� وأب� داود ]
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  وفي ح�ی� آخ�:  

  ه�ا قال: قال رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�: ع� اب� ع�اس رضي هللا ع� 

((ما م� أ�ام أع�� ع�� هللا وال أح� إلى هللا الع�ل ف�ه� م� أ�ام الع��، فأك��وا ف�ه� م� ال����ح 

  وال�هل�ل وال����� وال�����))

  [ ح�ی� رواه ال���اني ورجاله رجال ال���ح ]

  و�ق�ل عل�ه ال�الة وال�الم:  

  ((ما م� ی�م أف�ل ع�� هللا م� ی�م ع�فة))

  [ م� ح�ی� رواه أب� �على وال��ار ورجاله رجال ال���ح إال واح�ًا وثقه اب� مع�� ]

  ماذا ی��غي أن نع�ل في ه�ه األ�ام الع��؟  

  ) ال�ج ١

الع�ل األول ال�� ال �عل� عل�ه ع�ل: أن ن��ن في ال�ج، فإن ل� ی�ح ل�ا ه�ا العام، فأن ن��َ� ال�جَّ في  

  العام القادم. 

  ) ال��ام ٢

الع�ل ال�اني: ص�ام ی�م ع�فة أو ص�ام �ع� ه�ه األ�ام، ص�ام ی�م ع�فة على ال�أك��، وص�ام �ع� ه�ه  

  األ�ام على ال��ب.

   ماذا ی��غي أن نع�ل؟ 

  ) ذ�� هللا ٣

  أن ن��� م� ال��� وال����� في ه�ه األ�ام، لق�له تعالى:  

  ﴿ َوَ�ْ�ُكُ�وا اْسَ� �َِّ ِفي َأ�َّاٍم َمْعُل�َماٍت ﴾

  )٢٨( س�رة ال�ج : 

  وق� ف��ت أنها أ�ام الع��. 

  وماذا ی��غي أن نع�ل في ه�ه األ�ام؟ 

  ) ال���ة م� ال�ن�ب ٤

  ي وج��ع ال�ن�ب.ال���ة واإلقالع ع� ال�عاص 

  ماذا ی��غي أن نع�ل في ه�ه األ�ام؟  
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  ) ال��افل وال��قات ٥

ك��ة األع�ال ال�ال�ة م� ن�افل الع�ادات، �ال�الة وال��قة وق�اءة الق�آن، واألم� �ال�ع�وف وال�هي ع�  

  ال����.

  ماذا ی��غي أن نع�ل في ه�ه األ�ام؟  

  ) ال����� ٦

ه�ه األ�ام، وأن ن��� ال����� ال�ق�� في أ�ام الع�� عق� ال�ل�ات ال�ف�وضة  أن ن��� ال����� ال��ل� في �ل 

  ح���ا ت�د� ج�اعة.

  وماذا ی��غي أن نع�ل في ه�ه األ�ام؟  

  ) ذ�ح األضاحي ٧

  أن نف�� في تق��� األض��ة � ع� وجل: 

  ع� أبي ه���ة رضي هللا ع�ه قال: رس�ل هللا صلى هللا عل�ه وسل�:  

  فل� ی��ح، فال �ق���َّ م�النا)) ((م� وج� سعة

  [ ح�ی� ص��ح، أخ�جه ال�اك� في م���ر�ه ]

  وماذا ی��غي أن نع�ل في ه�ه األ�ام؟  

  ) صالة الع�� ٨

  أن ن��ص على صالة الع��. 

  ال�عاء :

الله� اه�نا ف��� ه�ی�، وعاف�ا ف��� عاف��، وت�ل�ا ف��� ت�ل��، و�ارك ل�ا ف��ا أع���، وق�ا واص�ف ع�ا  

ش� ما ق���، فإن� تق�ي �ال��، وال �ق�ى عل��، و�نه ال ی�ل م� وال��، وال �ع�ُّ م� عادی�، ت�ار�� 

  ر��ا وتعال��، ول� ال��� على ما ق���.

� ع��ة أم�نا، وأصلح ل�ا دن�انا ال�ي ف�ها معاش�ا، وأصلح ل�ا آخ�ت�ا ال�ي إل�ها الله� أصلح ل�ا دی��ا ال�� ه 

  م�دنا، واجعل ال��اة زادًا ل�ا م� �ل خ��، واجعل ال��ت راحة ل�ا م� �ل ش�، م�النا رب العال���.

  الله� اكف�ا ��الل� ع� ح�ام�، و��اع�� ع� مع����، و�ف�ل� ع�� س�اك. 

  وال ته�� ع�ا س��ك، وال ت���ا ذ��ك �ا رب العال���. الله� ال ت�م�ا م��ك، 
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الله� �ف�ل� ورح��� أعِل �ل�َة ال�� وال�ی�، وان�� اإلسالم، وأع� ال��ل���، وأذلَّ ال��ك وال������،  

  أذلَّ أع�اءك أع�اء ال�ی�، �ا رب العال���.

ل�ه�، اجعل ت�م��ه� في ت�ب��ه�، �ا الله� ش�� ش�له�، ف�ق ج�عه�، خالف ف��ا ب��ه�، اجعل ال�ائ�ة ت�ور ع 

  رب العال���.

الله� أرنا ق�رت� في ت�م��ه� �ا أك�م األك�م��، ان��نا على أنف��ا ح�ى ن���� ل�، ح�ى ن���� أن  

  ت���نا على أع�ائ�ا �ا رب العال���.

الله� وف� والة ال��ل��� في م�ارق األرض ومغار�ها ل�ا ت�� وت�ضى، واج�ع ب��ه� على خ��، إن� على  

  ما ت�اء ق�ی�، و�اإلجا�ة ج�ی�.

  وال��� � رب العال��� 


