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 اإلسالـ ديُن األخالؽ

، خطبة الجمعة بعنواف: "اإلسالـ ديُن األخالؽ" -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد 
والتي تحدَّث فيها عن األخالؽ في اإلسالـ ومدى تأثير ُحسن الُخُلق على الفرد والُمجتمع في الدنيا واآلخرة، 

 .-صلى اهلل عليو وسلم  -وذكر بعض النماذج من السيرة النبوية الُمطهَّرة على ُحسن تعاُمل النبي 

 

 الخطبة األولى

شاكًرا طائًعا، وأستعيُنو  -سبحانو  -وباِعث الرَّْمم وُمعيدىا، أحمده  الحمد هلل، الحمد هلل ُمنِشئ األُمم وُمبيدىا،
وأستغِفُره عابًدا خاِضًعا، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ُموحًّْدا ُمخِلًصا، وأشهد أف سيدنا ونبينا 

سَلم وباَرؾ عليو وعلى آلو وأصحابو صالًة محمًدا عبُد اهلل ورسولو بعَثو ربُّو بديِن الحقّْ داعًيا وىاديًا، صلَّى اهلل و 
 وسالًما كثيًرا دائًما ُمتوالًِيا.

 أما بعد:

َواتػَُّقوْا الّلَو َويُػَعلُّْمُكُم ، -رحمكم اهلل  -، فاتقوا اهلل -عز وجل  -ونفسي بتقوى اهلل  -أيها الناس  -فُأوصيكم 
[، بالعلم يصحُّ العمل، وبالعمل تُناُؿ الحكمة، وبالحكمِة يقوـُ الزُّىد، وبالزُّىد تُعرُؼ الدنيا، ٕٕٛ]البقرة:  الّلوُ 

من رِغَب في اآلخرة ناَؿ المنزلة، والتوفيُق خيُر قائٍد، ومن رِضَي بقضاء اهلل لم ومن عرَؼ الدنيا رِغَب في اآلخرة، و 
ُيسِخطو أحد، ومن قِنع بعطاء مواله لم يدُخلو حَسد، ومن فُِتح لو باُب خيٍر فلُيسرِع إليو؛ فإنو ال يدري متى يُغَلُق 

 دونَو.
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فَاْسَتِبُقوا َمُعنا، واهلل يحكُم بيننا وىو خيُر الحاكمين، واعلموا أف الموَت يعمُّنا، والقبوَر تضمُّنا، والقيامُة تج
َراِت ِإَلى اهلل َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَػيُػَنبُّْئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفوف  .[ٛٗ]المائدة: الَخيػْ

 اج بيت اهلل:أيها المسلموف، ُحجَّ 

اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن فَػَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ ِفي : -عز وجل  -يقوؿ اهلل 
َر الزَّاِد التػَّْقَوى َواتػَُّقوِف يَا ُأْوِلي اأَلْلَباباْلَحجّْ َوَما تَػْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر يَػْعَلْمُو الّلُو َوتَػَزوَُّدوْا فَإِ   .[ٜٚٔ]البقرة: فَّ َخيػْ

قواعُد السلوؾ ومعايير األخالؽ وآداب التعاُمل مقياُس جِليّّ من مقاييس االلتزاـ بدين اإلسالـ، وعنواٌف من 
ٌم من معالِم السموّْ اإلنساني، إنها: القواعد واآلداب التي تحُكم العالقات بين عناوين الرُِّقيّْ الحضاريّْ، وَمعلَ 

الناس من كل فئاتهم وطبقاتهم، قواعُد وآداُب تبَعُث على الشعور باألماف والمحبَّة وُحسن المعاَشرة وسعادة 
 الُمجتمع.

ظاىر السلوكية، والتخلُّق بأخالؽ دينهم، والُحجَّاج في ُجموعهم، والمسلموف في تجمُّعاتهم تتجلَّى فيهم ىذه الم
 وااللتزاـ بتعاليم شرِعهم، ومن تحبََّب إلى الناس أَحبُّوه، ومن أحسَن ُمعامَلَتهم قِبُلوه.

الدَماثَة وُحسن الُخُلق ىي اللغُة اإلنسانيُة الُمشتركة التي يفَهُمها كلُّ أحد، وينجِذُب إليها الكريم، وُيحِسُن 
 حكيم.اإلنصاَت إليها ال

الوجُو الصبوح خيُر وسيلٍة لَكسب الناس، وُحسن الُبشر يُذِىُب السَِّخيمة، وذو الُمروءِة الحكيم من ُيخاِطُب 
 الناَس بأفعالو قبل أف ُيخاِطَبهم بأقوالو.

 أيها المسلموف، معاشر الَحجيج:

نة مع الدائرة اأُلسريَّة والُمجتمعية، وفي ديننا من التوجيهات والتعليمات ما يبني شبكًة واسعًة من العالقات الَمتي
 والدائرة اإلسالمية األوسع، ثم الدائرة اإلنسانية األشَمل.
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 ؛ أخرجو أحمد، وأبو داود، والترمذي.«أكمُل المؤمنين إيمانًا أحسُنهم ُخُلًقا»وفي ديننا كذلك: 

؛ رواه الترمذي، «ِو وُحسن الُخُلقإنكم لن تَسُعوا الناَس بأموالكم، وليَسْعُو منكم بسُط الوج»وفي الحديث: 
 بإسناٍد صحيح. -رضي اهلل عنو  -والحاكم من حديث أبي ىريرة 

صلى اهلل عليو  -عن النبي  -رضي اهلل عنهما  -وفي الحديث عند مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
وىو يُؤمُن باهلل واليـو اآلخر، وليأِت إلى  من أحبَّ أف يُزحَزَح عن النار ويدُخل الجنة فلتأتِِو منيَُّتو»قاؿ:  -وسلم 

 «.الناس الذي ُيحبُّ أف يُؤَتى إليو

والناُس معادف وطبقات ومنازؿ، وُمعاملُتهم معاملًة واحدًة أمٌر في الحياة ال يستقيم؛ فما ُيالِئُم ىذا ال ُيالِئُم ذاؾ، 
 يجُمُل مع اآلخر.وما يُناِسُب ىذه الِفَئة ال يُناِسُب تلك، ويحُسن مع ىذا ما ال 

والناس ُيخاطَبوف بما يعرِفوف؛ فالعقوُؿ ُمتفاِوتة، والُفهوـُ ُمتبايِنة، والطّْباُع ُمتغاِيرة، وهلل في خلِقِو ُشؤوف؛ من والٍد 
وولٍد، وزوٍج وأخ، ورئيٍس ومرؤوٍس، وسريع الَفهم وبطيئو، وحادّْ الطبع وبارِده، وقريِب الصلِة وغريبها، في أشخاٍص 

ٍة ورخاٍء، وُحزٍف وُسروٍر، واألرواُح جنوٌد ُمجنَّدة. وصفاتٍ   وأحواؿ؛ من شدَّ

، وقد ُتالئُِم الديداف ال فاخُر  وقد قالت الُحكماء: "إذا أردَت اصطياَد السم فضع في سنَّارتك ما ُيالئُِم من طعاـٍ
."  اللحـو

 أيها المسلموف، ُحجَّاج بيت اهلل:

ُة الُمصطفوية والهدُي الُمحمَّديُّ والسنُة النبوية من أنواع الُمعامالت وىذا عرٌض لبعض ما حَفَلت بو السير 
عزَّ  -والتوجيهات لُمختَلف الطبقات والشحصيات؛ كيف وىو الُمصطفى الهادي البشيُر، واصطفاه ربُّو بقولو 

 َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌؼ رَِّحيم َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌؿ مّْْن َأنُفِسُكمْ : -شأنُو 
يَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن فَِبَما َرْحَمٍة مَّْن الّلِو لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظِّا َغلِ : -جل وعال  -، وقاؿ [ٕٛٔ]التوبة:
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ُهْم َواْستَػْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى الّلِو ِإفَّ اللّ  ]آؿ  َو ُيِحبُّ اْلُمتَػوَكِّْلينَحْوِلَك فَاْعُف َعنػْ
 .[ٜ٘ٔعمراف:

 -الُمتأمُّْل في ىذه السيرِة النبوية الكريمة والهدي الُمحمَّدي: ُمعاملُتو مع أىلو، وسُلوكو في بيتو وأوُؿ ما يُواِجُو 
 .-عليو الصالة والسالـ 

البشر؛ يفِلي ثوبَو، ويحِلُب بشًرا من  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلَّم  -لقد كاف حبيبُنا ونبيُّنا محمد 
ـُ نفَسو، وكاف في مهنِة أىلو، فإذا حضَرت الصالُة خرَج إلى الصالة؛ أخرجو البخاري، والترمذي.  شاتَو، ويخِد

 ؛ أخرجو الترمذي، وابن ماجو.«خيرُكم خيرُكم ألىلو، وأنا خيرُكم ألىِلي: »-عليو الصالة والسالـ  -وكاف يقوؿ 

الرُجولَة والشخصيَة في ُعبوِس الوجو، وتقطيِب الجبين، وإصدار األوامر والنواىي، وتجنُّب ويظنُّ بعُض الناس أف 
 الُمباَسطة في الحديث مع األىل، وُمبادَلة المسرَّات وُحسن اإلصغاء.

صلى اهلل عليو  -وزوِجها محمد رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها  -وحديُث أـ زرٍع الطويل كاف ُمسامرًة بين عائشة 
 ُمؤانسًة وُمباسطَة. -لى آلو وسلَّم وع

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح ومن ُحسن المعاملة: الُمشاَورة في الشؤوف اأُلسريَّة وغيرىا،  فَِإْف َأرَاَدا ِفَصااًل َعن تَػَراٍض مّْنػْ
َـّ سَلَمة في شأٍف كبيٍر، وىو: شأُف  -صلى اهلل عليو وسلم  -[، وشاوَر النبيُّ ٖٖٕلبقرة: ]ا َعَلْيِهَما زوَجُو أ

 ُصلح الُحديبية، وأخذ بمُشورتها.

 .-وىو حدٌث عظيٌم ُمزلِزؿ  -وشاَوَر بريَرة في قصة اإلفك 

لناس وغيرة النساء؛ فحين كسَرت مع أخطاء ا -عليو الصالة والسالـ  -بل تأمَّلوا وتفقَّهوا كيف كاف تعاُمُلو 
عليو أفضل الصالة  -إحدى زوجاتو صحفَة صاحبتها المملوءة طعاًما، ما كاف من النبي الكريم ذي الُخُلق العظيم 
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رًا طبائع النساء قائاًل:  -وأزَكى التسليم  ـَ الُمتناثِر، وقاؿ: «غاَرت أمُّكم»إال أف تعامَل برفٍق، ُمقدّْ ، فجمَع الطعا
ـٌ » ، وإناٌء بإناءٍ  طعا  ؛ أخرجو البخاري، والترمذي.«بطعاـٍ

ـُ ُمؤاَخذة الغيراء بما يصُدُر منها؛ ألنها في تلك الحالة يكوُف -رحمو اهلل  -يقوؿ الحافظ ابن حجر  : "وفيو: عد
 عقُلها محجوبًا لشدَّة الغضب بسبب الغَيرة".

أحٍد، أما الِحلُم والرّْفُق والصفُح والعفُو والتساُمح فليس  يا ىذا! القوُة والعنُف والضرُب والشدَّة يقِدُر عليها كلُّ 
صلى اهلل عليو وسلم  -إال لذوي اإلرادات القوية والُمروءات العالية واألخالؽ الرفيعة، "وما ضرَب نبيُّكم محمد 

 امرأًة وال خادًما إال أف ُيجاِىَد في سبيل اهلل"؛ أخرجو أحمد، وأبو داود. -

 في ذلك وال حَرج: -صلى اهلل عليو وسلم  -لصّْبياُف؛ فحدّْث عن ىدِي نبيّْنا محمد أما األطفاُؿ وا

ومن دقيق الُمالَحظة في التعاُمل مع الصغار: أنهم ال يُفرّْقوف بين أوقات الِجدّْ وأوقات اللعب؛ فالطفُل يظنُّ أف 
ـُ ىذه المشاِعر؛ فها ىو رسوُؿ اهلل يحمُل بنَت بنتو في  -صلى اهلل عليو وسلم  - الوقَت كلَّو لو، وقد قدَّر اإلسال

 الصالة، فإذا ركَع وضَعها، وإذا قاـ رفَعها؛ متفق عليو.

ويركُب على ظهره وىو في  -صلى اهلل عليو وسلم  -يرتِحُل النبيَّ  -رضي اهلل عنهما  -والحسُن أو الُحسين 
 مد، والنسائي.الصالة، فُيطيُل السجود حتى يقِضَي الطفُل نُهَمَتو؛ أخرجو أح

صلى اهلل عليو وسلم  -، فصِعد المنَبر، فضمَّو النبيُّ -رضي اهلل عنو  -بل وىو يخطُب على المنبر جاء الحسُن 
؛ أخرجو «ابِني ىذا سيٌد، ولعلَّ اهلَل أف ُيصِلَح على يديو بين فئتين عظيمتين من المسلمين»ومسَح رأَسو وقاؿ:  -

 أبو داود.
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 أيها المسلموف:

يُق األيسر واألقصُر واألمَتُع إذا ُقوِبَل األطفاؿ والصغار ىو ُمالطفُتهم وُممازحُتهم وُحسن رعايتهم ومنُحهم والطر 
 .-صلى اهلل عليو وسلم  -الحناف واالىتماـ، وما كاف أحٌد أرحَم بالعياؿ من محمٍد 

 ُجملِة المسؤوليات والواجبات. وزحمُة الواجبات وكثرُة المسؤوليات ال يجوُز أف تشَغَل عن مثل ىذا، فهذا من

ُمسترَضًعا في عوالي المدينة،  -صلى اهلل عليو وسلم  -: "كاف إبراىيُم ابن الرسوؿ -رضي اهلل عنو  -يقوؿ أنٌس 
ينطلُق ونحن معو، فيدخُل البيت ويأخذه ويُقبػُّْلو ثم يرجع"؛ رواه  -صلى اهلل عليو وسلم  -فكاف رسوؿ اهلل 

 مسلم.

ل مع الصغار: قبلٌة حانية، وِحضٌن داِفئ، ولعٌب بريء، وىي لغٌة سهلٌة يسيرٌة في تكاليفها، عظيمٌة ُمفردات التعامُ 
 في تأثيرىا.

يُقبُّْل ِسبَطو  -صلى اهلل عليو وسلم  -مسكيٌن ىذا الغليُظ القاسي حين ُيصوّْرُه ذلك الرجل الذي رأى رسوَؿ اهلل 
وف أطفاَلكم؟ إف لي عشرًة من الولد ما قبَّلُت أحًدا منهم، فكاف الجواُب ، فقاؿ: أَوتُقبّْل-رضي اهلل عنو  -الحسن 
 «.أَوأمِلك أف نزَع اهللُ الرحمَة من قلوبكم»، وفي الصورة األخرى: «من ال يرَحُم ال يُرَحم»النبوي: 

 و أف تفِتتن.إذا سِمَع بكاَء الصبيّْ وىو في الصالة خفََّف ُمراعاًة ألمّْ  -عليو الصالة والسالـ  -بل إنو 

 معاشر األِحبَّة، ُحجَّاج بيت اهلل:

 -مع رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -أما التعاُمل مع الَخَدـ واأُلَجراء والُعمَّاؿ فُيجسُّْده تماـ التجسيد مقولُة أنس 
ُتو ِلَم عشَر سنين، فما قاؿ لي لشيٍء فعل -صلى اهلل عليو وسلم  -: "خدمُت رسوَؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم 

 فعلَتو، وال لشيٍء لم أفعلو لم لم تفعلو".
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صلى اهلل عليو وسلم  -: خرج أنٌس في حاجٍة لرسوؿ اهلل -رضي اهلل عنو  -وتأمَّلوا ىذه الحادثة مع أنٍس نفسو 
ليو صلى اهلل ع -، فرأى الصبياَف يلعبوف في السوؽ فانشغَل معهم؛ ألنو كاف صغيًرا في سنّْهم، فاستبطَأُه النبي -

 ، فخرج يبحُث عنو فوجَدُه يلعُب مع الصبياف.-وسلم 

قد قبَض بقفاَي من ورائي، فنظرُت إليو وىو يضَحك،  -صلى اهلل عليو وآلو وسلَّم  -يقوؿ أنس: فإذا رسوُؿ اهلل 
 فقلُت: نعم، أذىُب يا رسوؿ اهلل!«. يا أُنيس! أذَىبَت حيُث أمرُتك؟»فقاؿ: 

من غير نَػْهٍر، وال نفِض يدين، فضاًل عن الصُّراخ « يا أُنيس»ف، ورقٌَّة في النداء: ىذا ىو الدرس؛ إنسانية، وتلطُّ 
 والضرب والتعنيف.

تعُفو »قائاًل: إنو ُيسيُء ويظِلم، أفأضرِبُو؟ فقاؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم  -وحين شكا رجٌل خاِدَمو إلى رسوؿ اهلل 
 اود، والترمذي.؛ أخرجو أحمد، وأبو د«عنو كلَّ يوـٍ سبعين مرَّة

 نعم، أيها المسلموف:

إف من أعظم ما يتجلَّى فيو آداُب التعاُمل وكريُم األخالؽ: مواقف الناس في ُمعامالتهم وبياعاتهم وُمدايناتهم، 
 ؛ أخرجو البخاري.«رِحَم اهللُ عبًدا سمًحا إذا باَع، سمًحا إذا اشترى، سمًحا إذا قضى، سمًحا إذا اقتضى»

ٌر لَُّكْم ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموف  .[ٕٓٛ]البقرة: َوِإف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة فَػَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأف َتَصدَُّقوْا َخيػْ

 ؛ أخرجو مسلم.«سرَّه أف يُنِجَيو اهلل من كرِب يـو القيامة فليُنفّْث عن ُمعِسٍر أو ليَضع عنوومن »
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 معاشر الَحجيج:

صلى اهلل عليو  -أما التعاُمل أماـ مكر الماكرين، وخيانات الخائنين، وُكفر الكافرين؛ فقد قاؿ اهلل لنبيو محمد 
ُهْم َواْصَفْح ِإفَّ الّلَو ُيِحبُّ : -وسلم  ُهُم فَاْعُف َعنػْ ُهْم ِإالَّ َقِلياًل مّْنػْ  اْلُمْحِسِنينَواَل تَػَزاُؿ َتطَِّلُع َعَلَى َخآئَِنٍة مّْنػْ

 .[ٖٔ]المائدة:

مع غير المسلمين، لرأى فيها من  -وسلم  صلى اهلل عليو -ولو نظَر المسلُم إلى الُمعاَىدات التي عقَدىا النبي 
 ُصنوؼ التساُمح وُحسن الِجداؿ وُضروب العفو والصفح ما ال ينقِضي منو العَجب:

 «.من دخَل داَر أبي ُسفياف فهو آِمن، ومن أغلَق عليو بابَو فهو آِمن، ومن ألقى السالَح فهو آِمن»

صلى اهلل عليو وسلم  -، وتاريخهم الُمظِلم مع رسوؿ اهلل وقاؿ لقريٍش يـو الفتح، وىم من ىم في ماِضيهم األسود
فقالوا: أٌخ  «. ما تقولوف أني فاعٌل بكم؟»وأصحابو، وتعذيب الُمستضَعفين، وإيذاء المؤمنين، لقد قاؿ لهم:  -

َب َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ يَػْغِفُر الّلُو َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم اَل تَػثْػَريأقوُؿ كما قاؿ أخي يوسف: »كريٌم وابُن أٍخ كريم، فقاؿ: 
 «.، اذىُبوا فأنتُم الطَُّلقاء[ٕٜ]يوسف: الرَّاِحِمين

؛ «إني لم أُبَعث لعَّانًا، وإنما بُِعثت رحمةً : »-صلى اهلل عليو وسلم  -وحين قيل لو: ادُع على المشركين. فقاؿ 
 أخرجو مسلم.

 وبعد، عباد اهلل:

فإليكم ميزانًا ال يختلف وِمعيارًا ال يُطفّْف، أِحبُّوا لغيركم ما ُتحبُّوف ألنفسكم، واكرىوا لغيركم ما تكرىوف 
ألنفسكم، وأحِسنوا كما ُتحبُّوف أف ُيحَسن إليكم، وارَضوا من الناس ما ترَضونَو ألنفسكم، وال تقولوا ما ال ُتحبُّوف 

قاؿ لكم، وال تظِلموا كما ال ُتحبُّوف أف ُتظَلموا، وافعلوا الخيَر مع أىلو ومع غير أىلو؛ فإف لم يكونوا من أىلو أف يُ 
 فأنتم من أىلو.
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 يا عبد اهلل:

كم من بِليٍَّة ُمقِبلٍة دفَعها معروٌؼ لمسلٍم بذلَتو، أو ىمّّ لمهموـٍ فرَّجَتو، أو ُمحتاٌج في ضائقٍة أعنَتو، ومن قاَس 
يَر صنائع المعروؼ في الدنيا استظلَّ في ظالؿ النعيم في الجنَّة، وخيُر الناس أتقاُىم وآمُرىم بالمعروؼ ىج

وأنهاُىم عن المنكر، وأوصُلهم لذي رِحِمو، ومن ُيخاِلُط الناَس ويصِبُر على أذاىم خيٌر ممن لم ُيخاِلِط الناس ولم 
 يصِبر على أذاىم.

َنُو  أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: َنَك َوبَػيػْ َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل السَّيَّْئُة اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ
( َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن ٖ٘الَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم )( َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا إِ َٖٗعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليّّ َحِميم )

 .[ٖٙ -ٖٗ]فصلت:  الشَّْيطَاِف نَػْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليم

قولي ىذا وأستغفر اهلل لي  ، وأقوؿ-صلى اهلل عليو وسلم  -نفعني اهلل وإياكم بالقرآف العظيم، وبهدي محمد 
 ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئة، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

وأشكره  -سبحانو  -الحمد هلل، الحمد هلل جامِع الناِس ليوـٍ ال ريَب فيو، يعلُم ما ُيسرُّ العبُد وما ُيخِفيو، أحمده 
أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادَة عبٍد ُموِقٍن بقلِبو ُمعِلٍن بِفيو، وأشهد أف وأستغِفُره وأسَتهديو، وأشهد 

ـَ وواصَل فكاف يبيُت عند ربّْو يُطِعُمو  سيدنا ونبينا محمًدا عبُد اهلل ورسولُو قاـ بعبادة ربّْو حتى تفطَّرت قدماُه وصا
و صالًة وسالًما دائًما طيًبا ُمبارًكا فيو، والتابعين ومن تِبَعهم ويسِقيو، صّلى اهلل وسلَّم وباَرؾ عليو وعلى آلو وأصحاب

 بإحساٍف إلى يوـٍ لكل امرٍئ فيو شأٌف يُعنيو.
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 أما بعد:

 معاشر األحبة، ُحجَّاج بيت اهلل:

 ومن ُحسن التعاُمل وآدابو: اليقين الجاـز بأنو ال أحد يخلو من العيوب.

 ليس من شريٍف وال عالٍم وال ذي فضٍل إال وفيو عيوٌب".: "-رحمو اهلل  -يقوؿ سعيد بن الُمسّيب 

لكن من الناس من ال ينبغي أف تُذَكر عيوبُو؛ فمن كاف فضُلو أكثَر من نقِصو ذىَب نقُصو لفضلو، وكم من الناس 
 تنُقُدىم، فإذا رأيَت غيَرىم حِمدتَّهم.

ال يفَرُؾ مؤمٌن ُمؤِمنًة، إف كرَِه منها ُخُلًقا »ة: في العالقات الزوجي -صلى اهلل عليو وسلم  -وقد قاؿ نبيُّنا محمد 
 ؛ رواه مسلم.«رِضَي منها آَخر

يكرىوف من ال ينَسى زالَّتهم، ويُذكّْرىم بأخطائهم، وُمواجهُة الناس بأخطائهم ىي أقصُر  -رحمك اهلل  -والناُس 
 الغيَظ والعافوف عن الناس.طريٍق للعداوة، ومن ستَر مسلًما ستَػَره اهلل، والُمتَّقوف ىم الكاِظموف 

وقدّْر غيَرؾ تُفز بتقديره، وابتِسم للناس يبتِسموا لك، وتبسُُّمك في وجِو أخيك صدقٌة، إف استثارَة العواطف النبيلة 
 من نفوس الناس طريٌق كريٌم حكيم لكسِبهم والتأثير فيهم.

لها، وإلقاء التِبَعة على اآلخرين، فما اجتِنب الحديَث عن نفسك ونسَب الفضائل  -حفظك اهلل  -وفي التعاُمل 
تتفاَخُر بو قد يراه الناُس نقًصا وشَذرًا، وأحِسن اإلنصات، والُمقاطَعة في الحديث تجرُح المشاِعَر، ومن لم يشُكر 

 الناَس لم يشُكر اهلل، وال تظُنَّنَّ بكلمٍة خرَجت من أحٍد ُسوًءا وأنت تِجُد لها في الخير محَماًل.
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 وبعد:

 عواطُف أواًل، ثم عقوٌؿ ثانًيا. -وأنت منهم  -الناَس فإف 

؛ فمن حُسَن ُخُلُقو بلَغ درجَة الصائم القائم، والمؤمُن يأَلُف وال يُؤَلف، وال خيَر فيمن -رحمكم اهلل  -فاتقوا اهلل 
 ال يأَلُف وال يُؤَلف، وخيُر الناس أنفُعهم للناس.

والنعمة الُمسداة: نبيكم محمٍد رسوؿ اهلل، فقد أمركم بذلك ربُّكم،  ىذا؛ صلُّوا وسلّْموا على الرحمة الُمهداة،
ِإفَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : -وىو الصادُؽ في ِقيِلو  -فقاؿ في محكم تنزيلو 

 [.ٙ٘]األحزاب:  َسلُّْموا َتْسِليًماَصلُّوا َعَلْيِو وَ 

اللهم صلّْ وسلّْم وباِرؾ على عبدؾ ورسولك نبينا محمد الحبيب الُمصطفى، والنبي الُمجتبى، وعلى آلو الطيبين 
بي بكر، وعمر، وعثماف، الطاىرين، وعلى أزواجو أمهات المؤمنين، وارَض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدين: أ

، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين، وعنَّا معهم بعفوؾ وُجودؾ وإحسانك  وعليٍّ
 يا أكـر األكرمين.

اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، وأِذؿَّ الشرؾ 
 مشركين، واخذؿ الطغاة والظَلمة والمالحدة وسائر أعداء الملَّة والدين.وال

اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، واجعل اللهم واليتنا فيمن خافك واتقاؾ، واتبع رضاؾ يا رب 
 العالمين.
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تك، واجعلو ُنصرًة لإلسالـ والمسلمين، اللهم وفّْق إمامنا ووليَّ أمرنا بتوفيقك، وأِعزَّه بطاعتك، وأعِل بو كلم
وألِبسو لباَس الصحة والعافية، وأِمدَّ في ُعمره على طاعتك، اللهم وفّْقو ونائبَػْيو وإخوانو وأعوانو لما تحب وترضى، 

 وُخذ بنواصيهم للبر والتقوى.

، واجعلهم رحمًة -وسلم صلى اهلل عليو  -اللهم وفّْق والَة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنَّة نبيك محمد 
 لعبادؾ المؤمنين، واجمع كلمَتهم على الحق والهدى يا رب العالمين.

اللهم وأبرِـ ألمِة اإلسالـ أمَر ُرشٍد يُعزُّ فيو أىُل طاعتك، ويُهَدى فيو أىُل معصيتك، ويُؤَمُر فيو بالمعروؼ، ويُنَهى 
 فيو عن المنكر، إنك على كل شيٍء قدير.

في الصوماؿ ِجياٌع فأطِعمهم، وُعراٌة فاكُسهم، وُحفاٌة فاحِملهم، اللهم اشِف مريَضهم، وارَحم اللهم إف إخواننا 
ميَّْتهم، اللهم واجمع كلمَتهم، وأصِلح أحواَلهم، اللهم وارَفع البأَس عن البائسين، واكِشف الضرَّ عن الُمتضرّْرين يا 

 أرحم الراحمين.

أمرنا، وأصِلح لنا ُدنيانا التي فيها معاُشنا، وأصِلح لنا آخرتَنا التي إليها اللهم أصِلح لنا ديَننا الذي ىو عصمُة 
، وأحِسن عاقَبتنا في األمور كلها، وأِجرنا  معاُدنا، واجعل الحياَة زيادًة لنا في كل خير، والموَت راحًة لنا من كل شرٍّ

 من ِخزي الدنيا وعذاِب اآلخرة.

ا ووالة أمرنا وعلماَءنا وأمَننا وأمَتنا واجتماَع كلمتنا سوٍء اللهم فأشِغلو بنفسو، اللهم من أرادنا وأراَد ديننا وديارَن
 واجعل كيَده في نحره، واجعل تدبيَره تدميًرا عليو يا رب العالمين.

اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم ال يُعجزونك، اللهم وأنِزؿ 
 بأسك الذي ال يُردُّ عن القـو المجرمين، اللهم إنا ندرأُ بك في نحورىم، ونعوذ بك من شرورىم. بهم
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اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القانطين، اللهم أنت اهلل 
لغيَث وال تجعلنا من القانطين، اللهم أنت اهلل ال إلو إال ال إلو إال أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا ا

أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القانطين، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، 
قوًة لنا على طاعتك، وبالًغا إلى اللهم إنا نستغفُرؾ إنك كنَت غفَّارًا، فأرِسل السماَء علينا ِمدرارًا، واجعل ما أنزلَتو 

 حيٍن.

اللهم يسّْر للُحجَّاج حجَّهم، اللهم يسّْر للُحجَّاج حجَّهم، واجعل حجَّهم مبرورًا، وسعَيهم مشكورًا، وذنَبهم 
 مغفورًا، اللهم وأحِسن ُمنقلَبهم، وأِعدىم إلى ديارىم سالمين غانمين مقبولين، بمنّْك وجوِدؾ يا أكـر األكرمين.

نْػَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار  .[ٕٔٓ]البقرة: رَبػََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

 سبحاف ربك رب العزة عما يِصفوف، وسالـٌ على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين.

 


