الل اا ـ ـ ـ ـ ـ ـا اا ا
الل ـ ـ ـ ـ ـ ـا ااااااا
العـ ـ ـ ـ ـ ـاـةاا ال اااا
ادولاا ـ ـ ـ ـ ـاـاااا ا
ا
اهليئــا اامة ــا ان ـسالم ا وـ يا الاأالقــة
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اااااااهااتـا ااةلاااىاا اوااا ااسولااااهاا ا
أاخا اَلاقااايا اابـا ااهةاللل
اْلمد انه ااذي هيأ امبةده أوبةب اامحبا ،الرغبـهم ف اأخ ق
اْلميدة ،الأثةبـهم عنيـهة دخول النا ،الأشهد أم َل إاه إَل اانه
الحده َل شريك اه ،الأشهد أم ويدنة النبيـنة ُممدا عبد اانه الروواه،
فةانهم صل الونم البةرك عنيه العنى آاه الصحبه أْجمني ،العنى ن

اااـااا ا:ا فأالصيكم النـفسي بتـقوى
تبمهم بإحسةم إَل يـوم اادين .أاـاةا
بااللااا اااااقاا انا)(.)4
اانه( :فااإنااللل
اااااهاااياا اا ا
كاا
ااااا اااؤااـانااوانا :قةل روول اانه  ارجل ن اأصحةبه« :إا ان اف
أايـا اهاةالل
اااا ا
اااااهاا اواااسولااااها:ا الل ا
ا
اواااللااَناةااا»( .)2ففي هذا
خا ا
صالااـااا ان ايااا ابـا اها ااةا اللل ا ا ا
اما ا ا
اااا الا ا
اْلديث اا ريف :أثـن اانب  عنى أحد أصحةبه؛ َلتصةفه
بصنتـني عظيمتـني؛ أالَلهة صفا اْلنم ،الهي ن صفةت اانه
احالااا اما)( .)3الاْلنم ن
ااااانااللل
تـمةَل ،قةل وبحةنه ( :اوالاعالا ااولاأ
اااااهاااغافاواااا ا
أخ ق اأنبيةء ،فـقد دح اانه تـمةَل نبيه إبـراهيم عنيه ااس م ِبذا
( )4آل عمرام.76 :
( )2سنم  .25 :الأمحد ،28129 :الاانفظ اه.
( )3اابقرة.235 :

ا
ا
ااا اـا
با)( )4االكةم نبيـنة ُممد
اْلنق فـقةل( :إانا اإااااـااالهاا اما الااا االاا اما اأاااواله ا
اااناا ا

 قدالة ف حنمه ،أووة ف حسن تـمة نه ،يسبق حنمه غضبه،
الَل يزيده شدة الهل عنيه إَل حنمة( .)2فةْلنم ويد اأخ ق ،ن
تنى به كثـرت ُمةونه ،المحد أ ره ،العظم شأنه ،اذاك ا تةز به
اامق ء ،الحرص عنيه اْلكمةء ،قةل أحد اا مراء(:)3
باااهاباالاااا ا
اااااإاَنانااي اأاااىالل ا
اعالاااااها احاالاا اام ا
كا احالا ااةاف
ياـان اا
اااا
اماالااا ااماياـاان ااماا ا
ااا ا ا ا
ا
فـاااةااا
ااااا الا ا

الأ ة خنق اأنةة؛ فممنةه اانظر ف عواقب اأ ور ،الااتمهل العدم
اامجنا ،الهو ع ا رجةحا اامقل ،الثـبةت ااقنب ،الهو خيـر ف
اؤاادا ا افاايا اكالا اشا ايااءاا
كل أحوال اادنـية ،قةل روول اانه  :ا«للاا ـاا
الْلا اخااااا»( .)1فمة أْجل أم يـتحنى ا نسةم بنقي
اااياأ
خااـااا،اإااَّلااف
اااااـا اااا
اْلنم الاأنةة ،اليـتـمة ل ِبمة ع زالجته الأالَلده ،الجيانه الز ِئه،
الف وةِئر أ ور حيةته ،فـيـفوز بب اانه الروواه ،اليسمد ف دنـيةه
الآخرته .فةانهم أغننة بةامنم ،الزيـنة بةْلنم ،الأكر نة بةاتـقوى ،الْجننة
بةامةفيا .أقول قـوِل هذا الأوتـغفر اانه ِل الاكم ،فةوتـغفراله إنه هو ااغفور اارحيم.
( )4هود .75:
( )2صحيح ابن حبةم (.)521/4
( )3ديوام أيب اامتةهيا (ص  )434النسب كذاك امبد اهلل بن املبةرك ف ديوانه (ص .)21
( )1أبو داالد ،184٠ :الأبو يمنى ( )792الاانفظ اه.
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اااااةاَناااااا
للاااخاطااباا االلث
اْلمد انه الحده ،الااص ة الااس م عنى ن َل نب بـمده ،العنى آاه
الصحبه ال ن تبع هديه.
ااااااها :إم ن اْلصةل ااِت ُيبـهة اانه الروواه؛ ااتحني بقيم
ةدا اللل
اعابااا ا

ااصدق ،الأداء اأ ةنا ،الا حسةم إَل اليام ،قةل روول اانه :
اوالااـااؤاداااا
با اأااانا ايااا ااباهاا اللل
احا ا
صا ا اقا اللااا اا ااا ا
اوااا اساولاااهاا؛ افـالااا ا
«اـا انا اأاا ا
يثا،ا ا ا
اااااهاا ا ا
ا
ااهاا»( .)4فإم تنك اْلصةل تـروخ اامودة بـني
،اوااَّلا اياـااؤاذا ا ا
اجاة ا
االلااـاةاَناااااا ا
اانةس ،التـوطد اام قا بـيـنـهم ،التزيد اامجتممةت قـوة التةوكة.
فـننـمزز تنك اْلصةل بـيـنـنة ،الف ْجيع مة تنة ،الانـرب عنيـهة بـنةتنة
الأبـنةءنة.
هذا ،الصنوا الونموا عنى ويدنة النبيـنة ُممد ،اانهم صل الونم
عنيه العنى آاه الصحبه أْجمني .اانهم إنة نسأاك حبك ،الحب ن
ُيبك ،الحب كل عمل يـبـنغنة حبك ،الاهدنة أحسن اأخ قَ ،ل
يـهدي أحسنهة إَل أنت ،الارزقـنة تةم ااصحا الدالام اامةفيا.

( )4شمب ا ميةم.94٠1 :
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ا
للل ا
ةداا
ش ا اللااسا ااا اا
ةءا ااهة ،ا اوالاَنااا ا
االا اا ااخااـااااهة ا اواااهاناااا
اااا اهاام اأاادا اما ا اعالاىا ا ادااوالاا ااالعااـاة ا
تا اااـ ااهةا اوااواالااـ ااهة.ا ا
ااـاا ااناأاااهالا ااهة،اأاااَن اا
ااااهاما اوافاقا ا ئاا
سا اللاا ا اوالااا اللاا ا
اا ا ااانا ا ازاليااا ا ا اوااَناةئااابااهاا ا اوااوالاا اياا
شاخا اخالاا اف
ا
للل ا ا ا ا ا
اا ا
ااا.اا
االا اا؛ا الاا ااةا اتا ااباهاا ا اواتـاااضاةه
ةم
اعااها اها اااللاـاا انا،ا ا اواإاخااوالاَنااااها ا احا اك ا
ااا ااالعااـاة ا
لعـاة ا ا ا
يناا
اا احا امااللااشااخاا ازاليااا اا اواللااشااخاااـاكاااوم،
للل
اااا اهاماالا
اااا اواشاااواخااااا ا ا
االا االلااذاا ا
كا اا ا
كا اف ا
ااااالاىاا ا
اا احا اماا
اجانااةتااا ا
اها اما اااافاضالاا ا
،اواأاداخالا ا
كا .اوالا
اااساا احا ا ا
ااا ااح ااا ا ا
لااَنـااـاقالاولاإ ا
جناااا اادااا ااجااـ ااه اام.
اافا ااعاافاياللااا اا
شا اها الء
اااااللااااواطاناا اواأا ااجزاالاااااـاثاوااـاااـ ااه اام،ا اوالا
اانهم ارفع عنة العن اامةامني ااوبةء ،الاشف اامصةبني ِبذا ااداء ،ية
ُميب اادعةء .ااانهم اوقنة ااغيث الَل َمننة ن ااقةنطني ،اانهم
أغثـنة ،اانهم أغثـنة ،اانهم أغثـنة .ربـنة آتنة ف اادنـية حسنا ،الف
الخرة حسنا ،القنة عذاب اانةر.
ااااااها :اذكرالا اانه اامظيم يذكركم ،الأقم ااص ة.
ةدااللل
اعابااا ا
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