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 األدب والذوق الرفيع
"، األدب والذوق الرفيعخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد 

ث فيها عن ك بها، والتي ، واألخالق المرعيَّة إلسالميةاآلداب ا والتي تحدَّ التي ينبغي على كل مسلٍم أن يتمسَّ
، وغيرها  ُنها دينُنا في أحكامه وتشريعاته وتوجيهاته، وضرَب لذلك أمثلًة من الصالة والزكاة والصيام والحجِّ يتضمَّ

 .عن كل رذيلة ولم ينَه إال، وأن الديَن لم يأُمر إال بكل فضيلة، من العبادات والُمعامالت

 

 الخطبة األولى

ل عليه يندفُع كيُد كل كائِدو ، بُلطفه تنكِشف الشدائدالحمد هلل  ،الحمد هلل  وأشكُره - سبحانه -أحمده ، بالتوكُّ
ال إله إال اهلل وحده ال وأشهد أن ، وأسألُه المزيَد من فضِله وكرِمه، فبفضِله وُلطِفه تتواَصُل النِّعُم وجميُع العوائِد

خياٌر من  هنا محمًدا عبُد اهلل ورسولُ نا ونبيَّ ، وأشهد أن سيدَ ، له في كل شيٍء آيٌة تدلُّ على أنه الواحدك لهشري
السادة الطيبين الطاهرين أهل المكارِم  وعلى آله ،عليهم وباَرك وسلَّ صلَّى اهلل ، سيُل األماِجدخياٍر كريُم األصل 

من كل  بإحسانٍ  التابعين ومن تِبَعهمو انعَقَدت على فضِلهم المعاِقد،  الُغرِّ الميامينه أصحابِ على و  والمحاِمد،
 كثيًرا.  وسلَّم تسليًما ،عاِبد

 أما بعد:

فليس أطيَب من العافية، وال أغنى من  ؛- رحمكم اهلل -ونفسي بتقوى اهلل، فاتقوا اهلل  -أيها الناس  -فُأوصيكم 
ْقَوى َولَِباسُ القناعة،  رٌ  َذِلكَ  الت َّ  .[62: األعراف] َخي ْ

الدنيا داُر عمٍل ال داُر كسل، ويوم تقوُم الساعُة ال فوَز إال بالطاعة، ومن كان له من نفِسه واِعظ كان له من اهلل 
ر لك، ولن يضرُّوك أو  حاِفظ، ومن أصلَح أمَر آخرتِه صُلح له أمُر ُدنياه، والناُس لن يُعطُوك أو ينفعوك إال بما ُقدِّ
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ُهمْ  طَيَِّبةً  َحَياةً  فَ َلُنْحِييَ نَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنْ َثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ ُقِضَي عليك، يمنُعوك إال بما   َولََنْجزِيَ ن َّ
 .[77: النحل] يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهمْ 

 أيها المسلمون:

 -؟ فأجاَب بعزٍَّة وثقٍة: بل قرأُت أدَب النفس لُمحمٍد ِقيل لبعض أهل الفضل: هل قرأَت "أدَب النفس" ألرسطو
 .-وسلم وآله صلى اهلل عليه 

مليٌء بالتوجيهات واآلداب في شؤون الحياة واألحياء، ُشربًا وأكاًل، وقواًل وفعاًل، واسِتئذانًا اهلل أكبر! كتاُب ربِّنا 
نن، وُمحادثات، ولِباًسا وُمعامالت، وضبطًا للمواقيت والمواعيد، و  مثُل ذلك وتفصيالتُه في كتب الصِّحاح والسُّ

بُِعث  - صلى اهلل عليه وسلم -وسيرتِه. كيف ونبيُّنا محمٌد  - وسلموآله صلى اهلل عليه  -في ُسنَّة الُمصطفى 
م صالَح األخالق ومكارِمها؟  ليُتمِّ

، وسداٍد في السلوك ُحسن الُخلق متينواألحكاُم والتشريعات حينما كانت تتنزَّل تنزََّلت ُمتكاِملًة في بناٍء من 
 جميل، وذوٍق في التعاُمل رفيع.

 معاشر المسلمين:

وق، وجماُل التعاُمل من أجلِّ ما وهَب اهلل عبَده من نعٍم، وُمراعاة المشاعر، وُحسن  أدُب النفس، ورفعُة الذَّ
 الُمعاملة مقصٌد شرعيٌّ من مقاِصد الدين عظيم.

وُق مسلٌك لطيٌف، وتص رٌُّف حميٌد يحمُل معاِني األدب، وعاِلي الرِّقَّة، وُحسن المعَشر، وكماَل التهذيب، الذَّ
 من فعٍل أو قوٍل أو إشارٍة. وُحسن التصرُّف، وتجنُّب ما ُيحِرُج أو يجَرح
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ل، والناُس ُتحبُّ ليَِّن الجاِنب، باِسط الوجه، والقلوُب تُقِبُل على من تواَضَع لها، فالمواجهُة بالوجه الجمي
م من  ُد السبيل لقبول كل ما يُقدَّ ب يعِطُف القلوب، ويُمهِّ ُث باللسان الُمهذَّ والُمصافحُة بالكفِّ الكريم، والتحدُّ

 علٍم وُنصٍح، ونقٍد وتوجيه.

 إخوتي في اهلل:

حياة، ويحترِم وتهذيًبا رقيًقا ليستمِتع بالعالمات اإليمان وُعنوان السعادة: أن يُرَزق العبُد ذوًقا راِقًيا، وإن من 
روَر على نفِسه وعلى اآلخرين من األقَربين واألبَعدين  ، والحياُء ُشعبٌة من اإليمان.المشاعر، ويُدِخل السُّ

 ؟!-صلى اهلل عليه وسلم  -أرفَع ذوقًا وأرَقى سلوًكا من ُأسوتنا وُقدوتنا وسيِّدنا نبيِّنا محمٍد وهل رأيُتم 

فتنطلق به حيث شاَءت؟ وكان يبدأ من  - عليه الصالة والسالم -نت تأخُذ بيده كا  ألم تقرأوا في سيرته أن اأَلَمةَ 
لِقَيه بالسالم، ويبدأ أصحابَه بالُمصافَحة، وال ينزُِع يَده حتى يكون الرجُل هو الذي ينزُِع يَده، وال يصِرف وجَهه 

ًما رُكبَته بين يدَ »حتى يكون الرجُل هو الذي يصِرف وجَهه.   ؛ أخرجه الترمذي.«ي جليِسهولم يُ َر ُمقدِّ

ي  - يعني: يُناِجيه - صلى اهلل عليه وسلم -أحٌد ُأذَن رسول اهلل : ما التَ َقَم -رضي اهلل عنه  -ويقول أنس  فُينحِّ
ًما. ي رأَسه، وكان ضِحُكه تبسُّ  رأَسه حتى يكون الرجُل هو الذي يُنحِّ

 معاشر األِحبَّة:

ينقِضي منه العَجب، ه وتوجيهاتُه فلها في ذلك من الدقائق واللطاِئف ما ال أما تعليماُت ديننا وأحكاُمه وتشريعاتُ 
وفي عرٍض واسِتعراٍض للعبادات الُكبرى في اإلسالم يسَتبيُن للناِظر والُمتأمِّل متانُة األواِصر التي ترتِبُط فيها 

 والتهذيب. والسلوكالعباداُت باألخالق 

ختلفٌة في مظَهرها، ُمتَّفقٌة في جوَهرها، هي مدارُِج الكمال، ومراِقي الطُّهر، عباداٌت هي أركاُن الدين وِقواُمه، مُ 
 وسجايا الكَرم.
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وق ورفيع األدب؛ من أخذ الزينة عند المسجد،  فالصالُة تنَهى عن الفحشاء والُمنَكر، وفي الصالة مظاهُر الذَّ
ما له رائحٌة  وتجنُّب أكل الثُّوم والبَصل، وكل والطِّيب، والمشي بسكينٍة ووقار، وتسوية الصُّفوف وسّد الُفَرج، 

 كريهٌة.

 .«اجِلس فقد آذيتَ »لُمتخطِّي الصفوف:  - صلى اهلل عليه وسلم -ولقد قال الُمصطفى 

 يترتَّب على ذلك إيذاُء إخوانك.تُريد تحصيَل الفضيلة في عبادتك فإياك أن  - يا عبد اهلل - فإذا كنتَ 

ُرُهمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : -زَّ شأنُه ع - أما الزكاة فقد قال فيها يِهمْ  ُتَطهِّ . وُتخِفي [301: التوبة] ِبَها َوتُ زَكِّ
 َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروفٌ  قَ ْولٌ ، الصدقة وتُبِديها حسب األحوال، مما ُيحاِفُظ على أدب النفوس ويتجنَُّب جرَحها وإيذاَءها

رٌ   .[621: البقرة] َأًذى يَ ْتبَ ُعَها َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخي ْ

ُمك في وجه أخيك صدقة، وإرشاد الضاّل صدقة،  ق بالمال؛ فتبسُّ بل إن مفهوَم الصدقة في ديننا أوسع من التصدُّ
 .وإماطُة األذى عن الطريق صدقة، وبصُرك للرجل رديء البصر صدقة

فليس هلل حاجٌة في أن ور والعمَل به والجهَل ومن لم يدَع قوَل الزُّ »أما الصيام فصياٌم عن الزُّور كلِّه قواًل وعماًل، 
 .«وإن سابَّه أحٌد أو شاَتَمه فليُقل: إني صائِمٌ ». وإنما الصياُم عن اللَّغو والرََّفث، «يدَع طعاَمه وشرابَه

َقى،   اْلَحجِّ  ِفي ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  َفاَل  اْلَحجَّ  ِفيِهنَّ  فَ َرضَ  َفَمنْ  َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  اْلَحجُّ والحجُّ زاُد الت ُّ
، واجتِنُبوا إيذاَء إخوانكم في مواِطن الزِّحام، في النَّفير ، في الحج عليكم بالسكينة، وإياكم والغُُلوّ [377: البقرة]

 .من المشاِعر، ورمِي الِجمار، والطواف، وتقبيل الحَجر األسَود، والسعيِ 

 معاشر األِحبَّة:

أن يرِبطوا بين ُحسن التعبُّد وُحسن يعَجزون  - وفَّقهم اهلل وتقبَّل منهم - لعبادات والُكُرباتيعجُز بعُض أصحاِب ا
وق، فترى هذا الُمتعبِّد يحِرُص على العبادات في أوقاتِها وهيئاتِها، لكنَّه قد  - حفَظه اهلل - الُخلق وُسُمّو الذَّ
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بُه ديانُته فما الذي حصََّله يا تُ َرى؟! وخبُر الُمفِلس يرتِكُب أعمااًل يأباها الُخُلق الكريم، ومن لم تُزكِّ  ه عبادتُه وتُهذِّ
عند أهل اإلسالم معلوم، وهو من يأتي يوم القيامة بصالٍة وزكاٍة وصياٍم، ويأتي وقد شَتَم هذا، وقَذَف هذا، وأكَل 

 ماَل هذا، وسَفَك دَم هذا، وضرَب هذا. وحينئٍذ يكوُن الِقصاُص؛ فأين حسناتُه؟!

، قريَب الُعدوان َث كَذب، وإذا »؟! وآيُة المنافق ثالث: وهل يبدو تقيًّا من بدا كاِلَح الوجه، باِدَي الشرِّ إذا حدَّ
 ؛ حديٌث صحيٌح.«وعَد أخلَف، وإذا عاَهَد غَدر، وإن صلَّى وصاَم وزعَم أنه مسلمٌ 

ر النفو  سوُّوا صفوَفكم، ولِيُنوا في أيدي »ُس، ومن مطلوب العبادات ومقاِصدها: أال تختِلف القلوُب، وال ُتكدَّ
 ؛ رواه أبو داود.«والمؤمُن بُحسن ُخُلقه يُدِرُك درجَة الصائم القائم»، «إخواِنكم، وال تختِلفوا فتختِلَف قلوبُكم

 معاشر الُمسلمين:

وق واألَدب الرفيع في ديِننا: آداُب األكل من غسل اليَدين، واألكلومما يتجلَّى  مما يِليه، وال  فيه مظاهر الذَّ
س في اإلناء، وال يفَعُل ما ُيستقَذُر أو ُيستنَكُر أو ُيستكَره قواًل وفعاًل وإشارَة، وُكل من  ينُفخ في الطعام، وال يتنفَّ

 الطعام الُمباح ما اشتهيَت، والَبس من اللِّباِس ما يشَتهيه الناُس.

لقد »: -عليه الصالة والسالم  -عند رُجٍل، فيقوُل له  إلى ِضيافةٍ  - صلى اهلل عليه وسلم -ُدِعَي نبيُّنا محمٌد 
 . فقال الرجُل: قِبلناُه من أجِلك يا رسول اهلل.«دعوتَنا خمسة، وهذا تِبَعنا، فإن شئَت قِبلَته وإن شئَت أرجعَته

وق في أسَمى ُصوره ومعانِيه. - وربِّكم - هذا  هو األدُب، وهذا هو الذَّ

وق الرَّفيع: آداُب الزيارات واالسِتئذان من جميع األعمار، من الباِلغين واألطفال، دالئل األدب العاِلي والومن  ذَّ
من طرق الباب من غير ُعنٍف، وعدم الوقوف ُمقاِبل الباب؛ فإنما ُجِعل االسِتئذان من أجل البصر، وتخيُّر أوقات 

أو  ، والجلوُس حيث ُيجِلُسه صاِحُب البيت[62: النور] مْ َلكُ  َأزَْكى ُهوَ  فَاْرِجُعوا اْرِجُعوا َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإنْ الزيارة، 
 حيُث ينتِهي به المجِلُس حسب األحوال.
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 اْنُشُزوا ِقيلَ  َوِإَذاوالقوُم أعلُم بعورات بيوتِهم، وال يُقيُم أحًدا من مجلِسه ليجِلَس فيه، وافَسحوا يفَسِح اهلل لكم، 
 ِمْنُكمُ  اأْلَْطَفالُ  بَ َلغَ  َوِإَذا، ؛ فإن ذلك ُيحزِنُهثنان إال بإذن الثاِلثوال يتناَجى ا .[33: المجادلة] فَاْنُشُزوا

صالة الفجر، وحين  من قبلِ ا يستئِذنون في العورات الثالث: ، والذين لم يبُلغو [97: النور] فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا اْلُحُلمَ 
 .وضع الثياب من الظَّهيرة، ومن بعد صالة العشاء

 :  َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّماوفي أدب االجِتماعات والتشاُور وإدارة الجَلسات يأتي التوجيُه الُقرآنيُّ
 َوَرُسولِهِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  ولَِئكَ أُ  َيْسَتْأِذنُوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َيْسَتْأِذنُوهُ  َحتَّى يَْذَهُبوا َلمْ  َجاِمعٍ  َأْمرٍ  َعَلى َمَعهُ  َكانُوا َوِإَذا
ُهمْ  ِشْئتَ  ِلَمنْ  فَْأَذنْ  َشْأنِِهمْ  لِبَ ْعضِ  اْسَتْأَذنُوكَ  فَِإَذا  .[26: النور] َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َلُهمُ  َواْستَ ْغِفرْ  ِمن ْ

عن حَرمه،  ، ويُغّض طرَفهارِه، وال يُتِبع نظَره فيما يحِمُلهومن اللِّياقة في آداب الجوار والجيران: أال يطَِّلع على د
 ويسُتر ما ينكِشف من عورته.

ف الجلوَس،   ؛ فإن المريَض يُعاد، والصحيَح يُزار.ويدُعو بالعافيةومن زاَر مريًضا فمن الكياَسة: أن ُيخفِّ

وق: قيادُة المرَكب ات، وُمراعاة إيقاِفها في مواقِفها، والِتزاُم قواِعد ومما تتجلَّى فيه اللَّباقة واللَّياقة وُحسن الذَّ
ير، وُحسن الوقوف الُمنظَّم صفوفًا، وُحسن اسِتخدام المراِفق العامَّة والُمحافظُة عليها  الُمرور، وضوابط السَّ

ي عليها.ونظافُتها وصيانُتها و   عدُم العبث بها والتعدِّ

وما يجُب من ُمراعاة األدب في اسِتعماِلها من وسائل االتصال  ناِهيكم بما أنعَم اهلل به على أهل هذا الزمان
 .ُمحادثًة وإرساالً واسِتقباالً 

وق وأرفعها وأعالها: الحياء حين يتحرَُّج عن فعِل ما ال ينَبغي، و   يترفَُّع عما ال يليق.ومن أبرز عالمات الذَّ

صلى اهلل عليه  -"كان رسوُل اهلل : -رضي اهلل عنه  -ري ، يقول أبو سعيد الُخدتأمَُّلوا هذه الصورَة النبويَة الرفيعةَ 
 أشدَّ حياًء من العذراء في ِخدرها، وكان إذا رأى شيًئا يكرُهه عرفناه في وجِهه"؛ رواه مسلم. - وسلم
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وق الرفيع: أن يخَجل اإلنسان أن يُؤثَ َر عنه سوٌء، وأن يحِرَص على بقاء ُسمعِته نقيًَّة من الشنعم، إن من  واِئب الذَّ
 ُسمعِته ظُنون العباد.بعيدًة عن اإلشاعات، يُذوُد عن 

ي فضٍل فضَله؛ فللغالم اآلداب: معرفُة حقوق أصحاب الُحقوق، ومنزلة أصحاب المناِزل، وإيتاء كل ذهذه ومن 
 وللعاِلم مقاُمه.مع من يكبُ ُره ُمعاملة، وللطاِلب مع ُمعلِّمه ُمعاملة، وللوَلد مع والِده ُمعاملة، وللُسلطان منزلُته، 

 أيها المسلمون:

هذه بعُض التصرُّفات والمساِلك التي يسَتبيُن فيها ُحسن تصرُّف الرُجل وكياَسته ولباقَ ُته، وقد قال أهُل الحكمة: 
 ."؛ بل إن من قَعَد به حَسُبه نهَض به أَدبُه"الفضُل بالعقل واألدب ال باألصل والحَسب

يكُثر عليك الثناُء . يقول أبو جعفر المنصوُر: "إن أحببَت أن ريعٌة إلى كل شريعةٍ واألدُب وسيلٌة إلى كل فضيلٍة، وذ
 ."الجميُل بغير ناِئٍل فالَقهم بُبشٍر حسنٍ 

وُق الرفيعُ  ُل أن يُريَق دَمه ليس ضعًفا؛ فالرجلُ  - عباد اهلل - والذَّ أن يُريَق ماَء وجهه، والعاقُل في على  الكريُم يُفضِّ
حِكُم سلوَكه، ويضِبُط تصرَُّفه، يتكلَُّم بقدٍر، ويتصرَُّف بذوٍق، وإن تمعُّر الوجه، واهِتزاز المشاِعر حضرة الرِّجال يُ 

 في بعض المواِقف دليُل سُموٍّ كامٍن وطبٍع كريٍم.

اَفة ومن حصُمستحِكُم األدب من أي األقطار أتيَته قابَلَك بكَرِم ِفعاٍل، وُحسن مقاٍل. وُربَّ قوٍل أشدُّ من َصوٍل، 
 عقل المرء أن يكون االسِتماُع أحبَّ إليه من النُّطق.

كَ  ُتَصعِّرْ  َواَل  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  َمَرًحا اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َواَل  لِلنَّاسِ  َخدَّ
 .[37 ،32: لقمان] اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ  اأْلَْصَواتِ  َأْنَكرَ  ِإنَّ  كَ َصْوتِ  ِمنْ  َواْغُضضْ  َمْشِيكَ  ِفي َواْقِصدْ ( 32) َفُخورٍ 

وأستغفر اهلل لي  ،، وأقول قولي هذا-صلى اهلل عليه وسلم  - نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمدٍ 
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ؛ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئةٍ 
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 انيةالخطبة الث

تنُفُذ  برحمته وفضِله، وحكمِته وعدِله وأشكُره - سبحانه -أحمده  ،قدَر ذوي األقدار، الحمد هلل رفَع الحمد هلل
نا نا ونبيَّ ، وأشهد أن سيدَ يخُلُق ما يشاُء ويختاروأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  مصارِيُف األقدار،

الطيبين  وعلى آله ،عليهوسلَّم وباَرك ى اهلل صلَّ ، يُر، والُمصطفى الُمختارالبشيُر النذمحمًدا عبُد اهلل ورسولُه 
تسليًما كثيًرا  وسلَّم ومن تِبَعهم بإحساٍن ما تعاَقَب الليُل والنهار،ين بعِ اتالو السادة األخيار، أصحابه على و  األطهار،

 .إلى يوم الدين

 :يها المسلمونأ

يٌن من جفَّ ذوقُه، وغُلَظ طبُعه، فال تسأل عما ُيحِدثُه في نفِسه والناِس العاِجُز من عجَز عن سياسة نفِسه، مسك
 يُقلُِّب المواِجع، وينُشُر المعاِيب.من أًذى وشرٍخ وشقاٍء، ال يُراِعي مشاِعر، وال يأَنُف من ُمواَجهات، َجهوٌل نِزٌق، 

ىفيقول:  يِصُف أمثاَل هذا - رحمه اهلل -وابن القيم  الرُّوح، ثقيٌل، بغيٌض ال ُيحِسُن أن يتكلَّم  "فُمخالطُته ُحمَّ
 فُيفيِدك، وال ُيحِسُن أن يُنِصَت فيستفيَد منك، وال يعِرُف نفَسه فيضَعها موضَعها".

ثُون من  ُرون المجاِلس، يجزُِم ُمستِمُعهم أنهم ال يتحدَّ ة ِفئٌة ممن يتصدَّ إن للثَّرثَرة ضِجيًجا يذهُب مع الرُّشِد، وثمَّ
، وال ِفكٍر عميٍق، وال ذوٍق رفيٍع؛ بل ربما ظنَّ الظانُّ أن لَديهم انِفصاًما بين االتِّزان وهذا الكالم الُمتناثِر، وعٍي يِقظٍ 

وء، يتسقَّطون األخبار، وما استقاَم قلُب عبٍد حتى استقاَم لسانُه . والعياُذ باهلل من أُناٍس يبُسطون ألِسَنتهم بالسُّ
 ؛ رواه البخاري.«وإن أبغَض الرِّجال إلى اهلل: األلدُّ الخِصم»َمزة، ُهمزٍة لُ ويتتبَّعون العورات، 

ال أدَب له، وشرُّ الناس عند اهلل منزلًة وآفُة ذي الِحلِم: طيُش الغضب، ومن ساَء أدبُه ضاَع نَسُبه، والغريُب من 
 ِشه.حمن ترَكه الناُس اتِّقاًء فُ  يوم القيامة
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ن الرُجل النبيَل ال يفِقُد ُخُلقه مع من ال ُخُلق له، وهل تكوُن الُمداراُة إال مع إ؛ ف-رحمكم اهلل  -فاتقوا اهلل  أال
ِرسة والوجوه الصَّفيقة،  فهاء وأصحاب الطِّباع الشَّ  َوِإَذا َهْونًا اأْلَْرضِ  َعَلى يَْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّْحَمنِ  َوِعَبادُ السُّ

 .[21: الفرقان] َساَلًما قَاُلوا اْلَجاِهُلونَ  َخاطَبَ ُهمُ 

 ،فقد أمركم بذلك ربُّكم ؛كم محمٍد رسول اهللصلُّوا وسلِّموا على الرحمة الُمهداة، والنعمة الُمسداة: نبيِّ و  هذا،
الَِّذيَن ِإنَّ اللََّه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا َأي َُّها : قوالً كريًما - وهو الصادُق في ِقيِله - في محكم تنزيلهفقال 

 [.92]األحزاب:  آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

الحبيب الُمصطفى، والنبي الُمجتبى، وعلى آله الطيبين  نا محمدٍ اللهم صلِّ وسلِّم وباِرك على عبدك ورسولك نبيِّ 
ثمان، مر، وعُ ن: أبي بكر، وعُ الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارَض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدي

، إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وُجودك وإحسانك  هم بإحسانٍ عَ ومن تبِ والتابعين وعن الصحابة أجمعين،  وعليٍّ
 يا أكرم األكرمين.

الشرك اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، وأِذلَّ  اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
 ل الطغاة والمالحدة وسائر أعداء الملَّة والدين.والمشركين، واخذُ 

نا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب تنا ووالة أمورنا، واجعل اللهم واليتَ ح أئمَّ وأصلِ  اللهم آِمنَّا في أوطاننا،
 العالمين.

 ك، واجعله ُنصرًة لإلسالم والمسلمين،ه كلمتَ اللهم وفِّق إمامنا ووليَّ أمرنا بتوفيقك، وأِعزَّه بطاعتك، وأعِل ب
ه وإخوانَه وأعوانَه لما ُتحبُّ وترضى، وُخذ يْ نائِب َ دَّ في ُعمره على طاعتك، ووفِّقه و مُ وألِبسه لباَس الصحِة والعافيِة، و 

 بنواِصيهم للبرِّ والتقوى.

، واجعلهم رحمًة -ى اهلل عليه وسلم صل - اللهم وفِّق والَة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنَّة نبيك محمدٍ 
 .يا رب العالمين دىلعبادك المؤمنين، واجمع كلمَتهم على الحق والهُ 
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، ويُؤَمُر فيه بالمعروف، ويُنَهى فيه ةمعصيال، ويُهَدى فيه أهُل ةطاعالاللهم وأبرِم ألمِة اإلسالم أمَر ُرشٍد يُعزُّ فيه أهُل 
 .عن المنكر، إنك على كل شيٍء قديرٌ 

واجَمع على وولِّ عليهم خياَرهم، واحِقن دماَءهم، أصِلح أحواَل الُمسلمين، اللهم أصِلح أحواَل الُمسلمين، للهم ا
هم. ك وعدوِّ  الحق والُهدى والسنَّة كلمَتهم، وانُصرهم على عدوِّ

اشِف و ماَءهم، اللهم اجمع كلمَتهم، واحِقن د اللهم احفظ إخوانَنا في سوريا، نا في سوريا،احفظ إخوانَ اللهم 
واجعل لهم من كل همٍّ اللهم مريَضهم، وارحم ميَِّتهم، وآِوي شريَدهم، اللهم واجمع كلمَتهم، وأصِلح أحواَلهم، 

هم.اللهم فرًجا، ومن كل ضيٍق مخرًجا، ومن كل بالٍء عافيًة،  ك وعدوِّ  انصرهم على عدوِّ

هم ال يُعِجزونك، اللهم فرِّق جمَعهم، وشتِّت اللهم عليك بهم فإن عليك بالطغاة الظلمة في سوريا،و اللهم 
 يا قوي يا عزيز. ، واجعل تدميَرهم في تدبيرهمشمَلهم، واجعل الدائرَة عليهم

الُمحتلِّين، فإنهم ال يُعِجزونك، اللهم  ، اللهم عليك باليهود الصَّهايِنة الغاِصبيناللهم عليك باليهود الغاِصبين
، اللهم عن القوِم الُمجرِمين، اللهم إنا ندرُأ بك في ُنحورِهم، ونعوُذ بك من ُشرورهم وأنِزل بهم بأَسك الذي ال يُردُّ 

وء عليهم يا قوي يا عزيز  .فرِّق جمَعهم، وشتِّت شمَلهم، واجعل دائرَة السَّ

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  َلمْ  َوِإنْ  َأنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب ََّنا، [603: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ
 .[61: األعراف] اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرَحْمَنا لََنا تَ ْغِفرْ 

 عباد اهلل:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  رِ َواْلُمْنكَ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[70: النحل]

 .فاذُكروا اهلل يذُكركم، واشُكُروه على نَعمه يزِدكم، ولذِكُر اهلل أكبر، واهلل يعلُم ما تصَنعون


