
أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه هللاُ َفالَ ُمِضلَّ  نَّ اْحلَْمَد ِ�ِ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ ِ�ِ� ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ إ

.هللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَى َلُه، َوَأْشَهُد َأْن الَ إِلََه ِإالَّ   

)َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ (  

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا�ََّ  َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا�ََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع َهللا َوَرُسوَلُه فـََقْد  ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم * ًال َسِديًدا َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوُقوُلوا قـَوْ (

:أَمَّا بـَْعدُ ) .. َفاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

َر اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد صَ  َر اْحلَِديِث ِكَتاُب ِهللا، َوَخيـْ ، َوَشرَّ األُُموِر ُحمَْدَ�تـَُها، وَُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، مَ لَّ وسَ  يهِ لِ عَ  ى هللاُ لَّ فَِإنَّ َخيـْ

.وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِىف النَّارِ   

ويف الوقِت الذي ال يَزاُل فيه ُجرُح النَّيبِّ عليه الصَّالُة والسَّالُم يَنزُف، وقد اسُتشهَد من  ،بعَد معركِة ُأحدٍ 

 فوا أمامَ عُ وضَ  هأمرَ  بعُض الرُّماةِ  الفَ وخَ بعَد أن رجَع ثُلُث اجليِش قبَل املعركِة، و سبعوَن صحابيَّاً، أصحابِه 

 ُمثْـَقلٌ  ليلِ القَ  فرِ يف النَّ تَركوُه ، و هزمنيَ نم مُ وا على أعقا�ِ انقلبَ ف هقتلِ مَ  إشاعةِ  أمامَ  البعضُ  هنَ ، ووَ نيمةِ الغَ  إغراءِ 

ما حدَث فيها من األحداِث  بعَد كلِّ  ،حدٍ على أَ  ونَ وُ لْ اهم، وهم ال يَـ خرَ دعوهم يف أُ يَ  امدٌ صَ وهو  ِه،راحِ جبِ 

يف آ�ٍت من سورِة آل عمراَن يف وصِف أحداِث املعركِة، األليمِة، واملواقِف اجلسيمِة، �يت اِخلطاُب الرَّ�ينُّ 

فَِبَما : (الصَّالُة والسَّالمُ هللاُ تعاىل لنبيِّه عليه وُبشرى وفَتٍح، فيقوُل دٍح، وتوجيٍه وُنصٍح، ُمثَّ يُنهيها مبِنٍَّة ومَ 

ُهْم َواْستَـغْ  ِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم َرْمحٍَة ّمَِن ا�َِّ لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

.فالعفو واملغفرُة هي ِشيمُة الِكرامِ ..  )ْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى ا�َِّ ِإنَّ ا�ََّ حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ ِيف اْألَْمِر فَِإَذا َعزَ   

يف  اً ظَّ فَ  ولو كانَ . .حىت يف هذا املوقِف العصيِب  معهم ناً يِّ �م، لَ  حيماً ه رَ فجعلتْ ، هاليت �لتْ  هللاِ  رمحةُ  ذهفه

ِهللا صلى هللاُ  الكالُم لرسولِ ، و ه املشاعرُ حولَ  معتْ ، وال َجتَّ ه القلوبُ حولَ  فتْ لَّ ما �َ  القلبِ  ليظَ غَ  الَقوِل،

هم الصَّحابُة رضَي هللاُ عنه الذيَن قد ينَفضُّوا ، و ووجوِب اتِّباِعه دِقه وبالغِته وإخالِصهصِ  مععليه وسلَم 

.؟وغريِهم ، فكيَف بغريِهِ وتضحيِتهم مإمياِ�م واستجابِتهم وِحرِصه مع  



 عُ سَ يَ  دٍّ ، وإىل وُ حةٍ مسَ  شاشةٍ ، وإىل بَ فائقةٍ  عايةٍ رِ  ، وإىلحيمٍ رَ  نفٍ إىل كَ  اجةٍ كلِّ زماٍن ومكاٍن حبَ يف   اسُ النَّ 

وال  ،عطيهميُ  كبريٍ   لبٍ إىل قَ  اجةٍ يف حَ  ،همقصِ هم ونَ عفِ هم وضَ جبهلِ  ضيقُ ال يَ  مٍ لْ ، وحِ مشاعَرهم وأحاسيَسهم

 ،طفَ والعَ  عايةَ والرِّ  ه االهتمامَ عندَ  دونَ وجيَ ، ه�مِّ ُيشغُلهم هم وال مهومَ  لُ مِ وحيَ  ،طاءٍ منهم إىل عَ  تاجُ حيَ 

ه مع حياتُ  وهكذا كانتْ  ،مَ لَّ وسَ  عليهِ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  رسولِ  قلبُ  وهكذا كانَ  ،واللُّطفَ  دَّ والوُ  ماحةَ والسَّ 

ه دُّ ه ووِ ه وعطفُ رُّ ه وبِ هم حلمُ ووسعَ  ،شريِّ هم البَ ه بضعفِ صدرُ  وال ضاقَ  ،طه قَ لنفسِ  ضبَ ما غَ  ،اسِ النَّ 

 ،ديةٍ نَ  احةٍ يف مسَ  يداهُ  ما ملكتْ  عطاهم كلَّ ، بل أَ هذه احلياةِ  عراضِ من أَ  ه شيئاً لنفسِ  استأثرَ وال ، الكرميُ 

.حيبةِ الرَّ  الكبريةِ ه فسِ من نَ  مَ لَّ وسَ  عليهِ  ى هللاُ لَّ صَ  معليه ما أفاضَ بسبِب  ،هه حببِّ قلبُ  إال امتألَ  أحدٌ  وما رآهُ   

..فيا أيُّها املديُر يف إدارتِه و� أيُّها الرئيُس يف عمِله   

، ليِّناً هلم، واعُف عنهم ما قد فكْن رحيماً �م.. من حوِلَك املوظَّفوَن  َلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضَّ 

م من األغالِط املِهنيَِّة، وشاوْرهم يف أموِر العمِل وال يكوُن من األخطاِء البشريَِّة، واغفْر هلم ما قد يبدُر منه

اجعْلهم يف َصفَِّك، فنجاُحهم بل ال يَغرَُّك َمنِصَبك فهو تكليٌف ال تشريٌف، و جتعْل قراراِتك فرديًَّة، 

وتغافْل عمَّا ، ابذْل ِوسَعك يف مساعدِ�مو ، وُمستحقاِ�م طَالْب حبقوِقهمو جناُحَك، وفشُلهم فشُلَك، 

:القائلُ  وصدقَ روِف الزَّماِن، يكوُن من نقِص اإلنساِن، وما قد ُيصيُبهم بسبِب ظُ   

تغايبقومِ  لكنَّ سيِّدَ ***  يف قـَْوِمهِ  دٍ لَْيَس الَغِيبُّ ِبَسيِّ 
ُ
ِه امل  

..أيُّها الصَّديُق والصَّاحُب و   

أيَن جتُد أخربين األصدقاِء، ولضاَق بَك واسَع الَفضاِء، ف من حوِلكَ  َلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضَّ 

رسلَني، فاعُف عنهم واستغفْر هلم، صاحباً دوَن تقصٍري وأخطاَء، 
ُ
وامسع إىل توجيِه ربِّ العاملَني إىل سيِِّد امل

بـَُّهم ِ�ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَ : (عندما أمَره مبالزمِة الصَّاحلَني، فقاَل له

.ه النَّقِص يف جانٍب من اجلوانِب، فكْن خَري صاحبٍ فأمَره �لصَِّرب، ألنََّك ال جتُد صديقاً إال وفي، )َوْجَههُ   

وَمْن َله احلُسىن فـََقطْ *** َمْن ذا الذي ما َساء َقْط   



..أيُّها الزَّوُج   

وامسْع إىل وصيِة رسوِل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم  زوجُتك، من حوِلكَ  تْ اْلَقْلِب َالنَفضَّ َلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ 

َها آَخرَ  -ال يُبغضُ : أي– َال يـَْفَركْ : (حلياِة زوجيٍة سعيدةٍ  َها ُخُلًقا َرِضَي ِمنـْ ، )ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة ِإْن َكرَِه ِمنـْ

عها بدالً  فاعُف عنها واستغفْر هلا، وال تنَس ما تبذلُه لَك وألبنائَك من اخلدمِة والتَّعِب، واشكْر هلا وَشّجِ

وَيٍد دانيٍة، تضُعها على كتِفها بعَد عناٍء يوٍم شاٍق، انيٍة، فهي حتتاُج إىل كلمٍة حَ تِب، من املالمِة والعَ 

:تستاَك وُقل هلامازْحها يوماً إذا دخلَت عليها ورأيَتها ، قلٍب ميتليُء �ألشواقِ أحبُِّك من : وتقوُل هلا  

راكاأَ  راكِ األ ودَ عُ  � فتَ أما خِ  ***ها بثغرِ  راكِ األ عودَ  � زتَ فُ  دْ قَ   

واكاسِ  واكُ سِ  مين � ازَ ما فَ  *** كَ تلتُ قَ  تالِ القِ  من أهلِ  نتَ كُ  لو  

.تُروىمجيلٍة احلياَة الزَّوجيَة �لواٍن أخرى، قد ُكنَّا نسمُع عنها يف ِقصٍص عنَدها سرتى   

..األبُّ أيُّها   

وحلرمَتهم من كثٍري من اخلِري والربكاِت، األبناُء والبناُت،  من حوِلكَ  َلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضَّ 

، كيَف ستكوُن ُقدوًة هلم إن ُكنَت غليظاً، وكيَف و ، أيَن العطُف فأيَن حناُن ورمحُة األبِّ  املؤانسُة واحلبُّ

غاِر، واستغفْر هلم نَت بَغيظاً، سيتعلموَن منَك األدَب إن ك فاعُف عنهم ما قد يكوُن من األطفاِل والّصِ

استمْع إليهم، وال تدُع عليهم، و تقصريَهم وأخطاَءهم وهم ِكباٌر، ُكْن هلم الُقدوَة يف التَّسامِح والعفِو، 

غرِ  :ِرب، كما قاَل القائلُ ، ما ال تستطيُع تعليَمهم يف الكِ وعلمهم يف الّصِ  

نفعُهم من بعِده أدبُ وليس يَ ***  رٍ غَ يبلُغ األدَب األطفاُل يف صَ قد   

وال يلُني ِإذا قـَوَّْمَتُه اَخلَشبُ ***  إن الُغُصوَن ِإذا قـَوَّْمَتها اعتدْلت  

�ركَ  هللاُ  يل ولكم يف القرآنِ  العظيمِ ، ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ  والذكرِ  احلكيمِ ، أقولُ  قويل هذا 

 و أستغفرُ  هللاَ  العظيمَ  اجلليلَ  يل ولكم ولسائرِ  املسلمنيَ  من  كلِّ  ذَ نبٍ  فاستغفروه إنَّ ه هو الغفورُ  الرحيمُ .



احلمدُ  �ِ  محداً   كثرياً  طيباً   كما حيُ بُ  ربُّ نا ويَ رضى، وأشهدُ  أال إلهَ  إال هللاُ  وحدَ ه ال شَ ريكَ  له يف اآلخرةِ  

 جتَ ىب، اللهمَّ  صلِّ  وسلمْ  عليه وعلى 
ُ
واألوىل، وأشهدُ  أن نبيَّ نا دمحماً  عبدُ ه ورسولُ ه النَّ يبُّ  املصطفى، والرَّ سولُ  امل

 آلِ ه وصحبِ ه ذَ وي الفضلِ  والتُّ قى .. أما بعدُ :

نيا ، ولذهَب عمُلَك الصَّاحلُ  � أيُّها املسلمُ  .. َلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضَّ  من حوِلكَ  النَّاسُ  يف الدُّ

ِظ اجلناِن، وامسْع إىل هذا احلديِث ، فما فائدُة العمِل الصَّاِحل مع فظاظِة اللِّساِن، وِغلَ يف اآلخرةِ  هباًء منثوراً 

واصِغ له �آلذاِن، عَ نْ  أَ يب هُ ريرةَ  َرضيَ  هللاُ  َعنهُ  قَ الَ : (قَالَ  َرُجلٌ : �َ  َرُسولَ  ا�َِّ ، ِإنَّ  ُفَالنَةَ  -يُْذَكرُ  ِمنْ   َكثْـَرةِ  

َصَالِ�َا َوِصيَ اِمَها َوَصَدقَِتَها- َغيـْرَ  أَنـََّها تـُْؤِذي ِجريَانـََها بِِلَساِ�َا؟، قَالَ : ِهيَ  ِيف  النَّارِ ، قَالَ : �َ  َرُسولَ  ا�َِّ ، 

فَِإنَّ  ُفَالنَةَ  -يُْذَكرُ  ِمنْ  ِقلَّةِ  ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصَالِ�َا- َوِإنـََّها َتَصدَّقُ  ِ�ْألَثـَْوارِ  ِمنْ  اْألَقِ طِ  َوَال  تـُْؤِذي ِجريَانـََها 

 بِِلَساِ�َا؟، قَالَ : ِهيَ  ِيف  اْجلَنَّةِ ).

 و � من يؤمنُ  ��ِ  واليومِ  اآلخرِ  ..

اعلم أنَّ  من أعظمِ  األعمالِ  اليت سرتاها يومَ  القيامةِ  هو ُحسنَ  اخلُُلِق، قالَ  عليه الصَّالةُ  والسَّالمُ : (ما من 

شيءٍ  أثقلَ  يف امليزانِ  يومَ  القيامةِ  من حُ سنِ  اخلُ لُ قِ )، بل يبلغُ  بِه العبدُ  دَ رجةَ  العابدينَ  الصَّادقَني،  كما جاءَ  

يف احلديثِ : (إنَّ  العبدَ  ليبلغُ  حبسنِ  خُ ُلِقه درجةَ  الصائمِ  القائمِ )، بل أعظمُ  من هذا حنيَ  يكونُ  لكَ  ذلكَ  

ا�لسُ  العظيِم، يف ذلكَ  املقامِ  الكرِمي، كما قالَ  عليه الصَّالةُ  والسَّالمُ : (َأال ُأخربُُكم َ�حبُِّكم ِإيلَّ، وأقْـَرِبُكم 

حفِّزاِت، ملالزمةِ  األخالقِ  الصَّاحلاتِ .
ُ
 مينِّ  ْجمِلساً  يومَ  القيامةِ : أحاِسُنكم َأْخالقاً )، وهذا من أعظمِ  امل

قِ يلَ  للقَ عْ قَ اعِ  األَ وسيِّ  رمحَه هللاُ : قُ لْ  لنا شَ يئاً  عن اجلَ نَّ ةِ ، يُ شوِّ قُ نا إليها، قَ الَ : (فِ يها رَ سولُ  هللاِ  صلى هللاُ  عليه 

 وسلمَ ) .. فاللهمَّ  ارزقنا رؤيتَ ك ورؤيةَ  نبيِّ كَ  صلى هللاُ  عليه وسلمَ  يف اجلَ نَّ ةِ .

اللهمَّ  إنك حتبُّ  َمعايلَ  األخالِق، وتكرَهُ  َسيَِّئها، فاللهمَّ  وفْقنا إىل أحسنِ  األخالقِ  واألعماِل، واصرف عنا سيَِّئها، 

اللهمَّ  إ�َّ  نعوذُ  بك من منكرَاتِ  األْخالقِ  واألهواءِ  واألْعمالِ  واألدواءِ ، اللهمَّ  إ� نسأُلكَ  اجلنَّ ةَ  وما قرَّبَ  إليها من قَ ولٍ  

أو عَ مٍل، ونعوذُ  بك من النَّ ارِ  وما قرَّب إليها من قولٍ  وعملٍ ، اللهم ألِّف بنيَ  قلوبِ  املسلمنيَ ، وأصِلح ذاتَ  بينِ هم، 

 واهِدهم ُسُبلَ  السالمِ ، وأخرِجهم من الظلماتِ  إىل النورِ  برمحتِ ك � أرحمَ  الرامحنيَ .




