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 (1)   من صفات المؤمنين

 بسم هللا الرحمن الرحيم
إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ، ومن سيئات أعاملنا ، من هيده اهلل 

فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعبداهلل ورسوله 

  ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا َا الَّ  (102)آل عمران .  اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِل َوَأْنتُْم ُمْسلُِموَن  َيا َأهيه

َمْت لَِغٍد َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبِ  ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوْلتَنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ َا الَّ  (18)احلرش .رٌي باَِم َتْعَمُلوَن َيا َأهيه

 : أما بعد

، ورش األمور حمدثاهتا ، وكل حمدثة بدعة ،  فإن أصدق احلديث كالم اهلل تعاىل ، وخري اهلدي هدي حممد 

 وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار .

,  ىممن كتب اهلل هلم سعادة الدنيا وفالح األخر ىأهيا املسلمون وقفة مع صفات أهل اإليامن والتقو

, وأطاعوا  طاعوا اهلل سبحانه وتعاىلأأهنم ممن  فاملؤمنون حقا هلم صفات َتيزهم عن غريهم وتدل عىل

فكانت العاقبة هلم يف الدنيا عزا ونرصا وَتكينا , ويف ملسو هيلع هللا ىلص , وسنة رسوله وَتسكوا بكتاب اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

ا املؤمنون أهنم بحبون اهلل ويروون تصف هبااآلخرى ثوابا عظيام ونعيام مقيام , ويف مقدمة هذه الصفات التي 

والقيام بأداء الفرائض ملسو هيلع هللا ىلص , أمره , ويعملون إبتغاء ووهه , ويتقربون إليه بمحبة رسوله رمحته ويستقيمون عىل

وحمبته , وهذه وقفة مع كتاب ربنا سبحانه يف صفات املؤمنني أويل األلباب  واليتهبيسعدوا  ىوالنوافل حت

, صفات تصلح هبا الدنيا واآلخرة , ونعوت يتطلع إليها أهل الصادقني , األبرار املتقني , واألخيار القانتني 

 .اد اهلمم العالية ,صفات تطهر القلوب , وتزكي النفوس وتنقي الضامئر , وتقي من اإلنحراف والفس

َوٱلَِّذيَن ََل ﴿نوع متعلق بأنفسهم , وصلتهم برهبم ول يف عاله, فهم املؤمنون أهل التوحيد  :فأول صفاهتم  

ه  
ِ إِلََٰ ِ ﴿ [68]الفرقان:﴾٦٨ا َءاَخَر يَۡدُعوَن َمَع ٱَّللَّ غُوَت أَن يَۡعبُدُوَها َوأَنَابُٓواْ إِلَى ٱَّللَّ

 [17﴾]الزَُّمر:١٧َوٱلَِّذيَن ٱۡجتَنَبُواْ ٱلطََّٰ

دائمون , وعليها بحافظون , وفيها خاشعون , , فهم عىل صالهتم املحافظة عيل الصالة  وأظهر مظاهرهم :

تُهُۥ َزادَۡتُهۡم  ﴿خشوع وخضوع , وذكر وتذلل , وخوف ورهبة  ُ َوِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوإِذَا تُِليَۡت َعلَۡيِهۡم َءايََٰ ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر ٱَّللَّ

ن   بِِريَن َعلَىَٰ َمآ أََصابَُهۡم َوٱۡلُمِقيِمي ﴿ [2]األنفال:﴾٢يَتََوكَّلُوَن ا َوَعلَىَٰ َرب ِِهۡم إِيَمَٰ ُ َوِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوٱلصََّٰ ٱلَِّذيَن إِذَا ذُِكَر ٱَّللَّ
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ُهۡم يُنِفقُوَن  ا َرَزۡقنََٰ ةِ َوِممَّ لَوَٰ ُرواْ بِ ﴿ [35]احلج:﴾٣٥ٱلصَّ واْ َعلَۡيَها ُصم     َوٱلَِّذيَن إِذَا ذُك ِ ِت َرب ِِهۡم لَۡم يَِرراو ا ا َوُعۡميَان  ايََٰ

 [73]الفرقان:﴾٧٣

د  ﴿بل هم يف عبادة وتدبر وتبتل , ليلهم بالتهجد معمور   م  َوٱلَِّذيَن يَبِيتُوَن ِلَرب ِِهۡم سُجَّ ََٰ  [64]الفرقان:﴾٦٤ا ا َوقِي

َن ٱلَّۡيِل َما يَۡهَجعُوَن ﴿ ا ا َوَطَمع  تَتََجافَىَٰ ُجنُوبُُهۡم عَِن ٱۡلَمَضاِجعِ يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوف  ﴿ [17﴾]الذارايت:١٧َكانُواْ قَِليٗل  م ِ

ا   [16]السجدة:﴾١٦َوِممَّ

يَقُولُوَن َربَّنَا ٱۡصِرۡف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّمَۖ إِنَّ َوٱلَِّذيَن ﴿واستكانت من التصديق قلوهبم  ووارحهم,اخلوف  ألقد م 

ا َعذَابََها   [65]الفرقان:﴾٦٥َكاَن َغَرام 

ِ َوَرُسوِلهِۦ ثُمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ ﴿إيامهنم ال ريب فيه وال شك  بالكتاب  [15]احلُُجرات:﴾١٥إِنََّما ٱۡلُمۡؤِمنُوَن ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ بِٱَّللَّ

َّا رَ  )) هيتدون اَلَة َومِم ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغيِْب َوُيِقيُموَن الصَّ ََزْقنَاُهْم َذلَِك اْلكِتَاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي  الَّ

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن باَِم ُأْنِزَل إَِليَْك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقبْلَِك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُو ُينِْفُقونَ   (4-1)البقرة . ((َن َوالَّ

 َوِحنَي اْلبَْأِس  ))إنابة وتوكل , وَزادهم  نستعني,شعارهم إياك نعبد وإياك 
ِ
اء َّ  َوالَّضَّ

ِ
ابِِريَن يِف اْلبَْأَساء َوالصَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ   (177)البقرة .((ُأوَلئَِك الَّ

, فإهنم بحفظون حق أمتهم وإخواهنم , فيؤدون احلق املعلوم  ثم من صفاهتم أهنم مع حفظهم حلق رهبم

َكاِة َفاِعُلوَن((للسائل واملحروم , و  ))َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوأَِسرًيا,  (4)املؤمنون))ُهْم لِلزَّ

ائِلنَِي َويِف ))َعىَل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى ويؤتون املال  ,(8)اإلنسان(( بِيِل َوالسَّ َواْليَتَاَمى َواملََْساكِنَي َواْبَن السَّ

َقاِب((   ُينِْفُقونَ  )),(177)البقرة الرِّ
ِ
اء َّ  َوالَّضَّ

ِ
اء َّ  (134)آل عمران .(( يِف الَّسَّ

, فاملسلمون أهلوهم , وبالد اهلل أوطاهنم , صور من بن السبيل املنقطع إلسعافا للسائل من العوذ , ونجدة إ 

قوياء والضعفاء , والكبار والصغار , واملساكني وابن السبيل , ترابط بني األ ىواليتامالتكامل مع ذوي القربى 

َباٍق َوَلنَْجِزَينَّ َما ِعنَْدُكْم َينَْفُد َوَما ِعنَْد اهللَِّ  )),مؤمنون متقون , قلوهبم من الشح طاهرة , ومن األثرة بريئة 

وا َأْوَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ِذيَن َصََبُ  (96)النحل .(( الَّ

ِذيَن  ))عتدال إلليسوا بأهل إرساف وإرضار بالنفس , وال بأهل تقتري وإرضار بالناس , ولكنه الوسط وا  َوالَّ

وا وَ  ُفوا َوََلْ َيْقُُتُ  (67)الفرقان .((َكاَن َبنْيَ َذلَِك َقَواًماإَِذا َأْنَفُقوا ََلْ ُيَّْسِ



 (3)  من صفات المؤمنين

ِذيَن ُهْم  )),عيل ووهها , واملوفون بعهدهم اذا عاهدوا  بمسؤولياهتم فهم أهل احلق واإليامن , قائمون  َوالَّ

يرعوهنا من وهة اخللق من غري غش وال خيانة ال يف الصنائع وال يف (8)املؤمنون  ((أِلََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن,

ِذيَن ُهْم بَِشَهاَداهِتِْم َقائُِمونَ ))املعامالت ,   (33)املعارج ((. َوالَّ

وا )) يسعون يف مصالح الناس , ال يأتون الزور , وال يشهدون جمالسه ,  وَر َوإَِذا َمره ِذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزه َوالَّ

وا كَِراًما  َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعنُْه َوَقاُلوا َلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم َساَلٌم  ))(72)الفرقان ((بِاللَّْغِو َمره

 (55)القصص .((َعَليُْكْم اَل َنبْتَِغي اْْلَاِهلنَِي 

آل (( َواْلَكاظِِمنَي اْلَغيَْظ َواْلَعافنَِي َعِن النَّاِس َواهللَُّ بُحِبه املُْْحِسننِيَ  ))وغفران,وتواضع  وإحسان,حياهتم بر  

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطبَُهُم  ))(37 الشورى)((َوإَِذا َما َغِضبُوا ُهْم َيْغِفُرونَ )) (63عمران ) الَّ

 (63)الفرقان . ((اْْلَاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما

 وأعراضهم , عفة وطهارة , وسلوك نزيه , دمائهم وأموهلم عىلأمنوهم , ووأيدهيم  ألسنتهمسلم الناس من 

ِذيَن ُهْم لُِفُروِوِهْم َحافُِظونَ ))  (5)املؤمنون .((َوالَّ

, ال خيرقون ثوب  اآلثامنطالق يف إليل احلرام وشهواهتم سامية عن اإأبصارهم مغضوضة من التطلع  

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللََّ َفاْستَْغَفُروا  )) ىالعفاف , وال يسلكون مسالك اهلو َوالَّ

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن  ُنوَب إاِلَّ اهللَُّ َوََلْ ُيرِصه  (135)آل عمران .((لُِذُنوهِبِْم َوَمْن َيْغِفُر الذه

ِذيَن  ))ثم والفواحش , واذا ما غضبوا هم يغفرون إليزنون , جيتنبون كبار امنة ال يَّسقون وال احياهتم   َوالَّ

َّا َرََزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبيْنَُهْم َومِم ِْم َوَأَقاُموا الصَّ  (38)الشورى .((اْستََجاُبوا لَِرهبِّ

الظن بخالقهم , ويوقنون بأن أقدارهم كلها خري , ولذلك  بحسنون ومن صفاهتم أهنم راضون عن رهبم 

احِلَاِت ُأوَلئَِك ُهْم َخرْيُ يشكرون يف الَّساء , ويصَبون يف الَّضاء , قال اهلل  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ))إِنَّ الَّ

تَِها ا ِْم َونَّاُت َعْدٍن ََتِْري ِمْن ََتْ ِة َوَزاُؤُهْم ِعنَْد َرهبِّ يَّ أْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َرِِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه اْلََبِ

ُه ((   (8-7)البينة .َذلَِك ملَِْن َخِِشَ َربَّ
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ُه  َعَجبًا أِلَْمِر املُْْؤِمِن إِنَّ  ))َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم  -َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  -رِض اهلل عنه  -َعْن ُصَهيٍْب  َأْمَرُه ُكلَّ

ا َلُه َوإِْن َأَصاَبتْهُ  اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيً ا  له َخرْيٌ َوَليَْس َذاَك أِلََحٍد إاِلَّ املُْْؤِمِن إِْن َأَصاَبتُْه رَسَّ اُء َصََبَ َفَكاَن َخرْيً رَضَّ

 رواه مسلم  ((َلهُ 

ِذيَن  ))هؤالء عباد اهلل , هم الذين استجابوا لرهبم , و ِذيَن َيْستَِمُعوَن اْلَقْوَل َفيَتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأوَلئَِك الَّ الَّ

 (18)الزمر  ((َهَداُهُم اهللَُّ َوُأوَلئَِك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلبَاِب 

هبم  تقتدي, وأن يكثر ذريتهم التي هبم لكثرة خريهم  يقتدىولذلك حق هلم أن يسألوا اهلل , أن جيعلهم أئمة 

َة َأْعنُيٍ َواْوَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إِ  )) اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأَْزَواِونَا َوُذرِّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ  (74)الفرقان .((َماًما َوالَّ

ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها  ))قد حققوا أسباب السعادة والفالح فـ  ُأوَلئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن  الَّ

ِْم َوَمْغِفَرٌة َوِرَْزٌق َكِريمٌ )) (10)املؤمنون ((َخالُِدونَ  ا هَلُْم َدَرَواٌت ِعنَْد َرهبِّ  ))(4)األنفال ((أُوَلئَِك ُهُم املُْْؤِمنُوَن َحقًّ

ا َوُمَقاًماُأوَلئَِك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة  يًَّة َوَساَلًما  َخالِِديَن فِيَها َحُسنَْت ُمْستََقرًّ
ْوَن فِيَها ََتِ وا َوُيَلقَّ  (75)الفرقان (( باَِم َصََبُ

أمنه ,  واألمنفعرفوا قدر اإليامن عباد اهلل , وما يووبه , وختلقوا بأخالق أهله , فالسعاد سعادة اإليامن , 

ِذيَن  ))واهلداية هدايته  ْ َيْلبُِسوا إِياَمهَنُْم بُِظْلٍم ُأوَلئَِك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهتَُدونَ الَّ إِنَّ  ))(82)األنعام ((آَمنُوا َوََل

تِِهُم اأْلهَْنَاُر يِف َونَّ  ُْم بِإِياَمهِنِْم ََتِْري ِمْن ََتْ احِلَاِت هَيِْدهيِْم َرهبه ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  (9)يونس.((اِت النَِّعيمِ الَّ

هله املتقني الصادقني , علم وعمل ,واهتداء واتباع , وأخالق وإحسان , أهذه هي أخالق ديننا, وصفات  

صالحا , واكتب إحقا , ومن املتقني صدقا , واوعل حياتنا برا ووعلنا من أهل اإليامن اوعبادة وإيامن , فاللهم 

 .لنا نجاة وفالحا 

 

 يل ولكم إنه هو الغفور الرحيم .أقول هذا وأستغفر اهلل العظيم 

 

, وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ,  احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام بحب ربنا ويرىض

 وأشهد أن حممد عبد اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا .

 أما بعد أهيا املسلمون :
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يامن وما يووبه إال وقد ذكره , ليعلم الناس السبيل , ويلزموا وادة إليُتك وصفا ألهل اإن اهلل عز وول َل 

 ة, وَتقق يف واقع احلياة عبادذا َتكن اإليامن من النفوس إوا سبيل املخالفني أهيا املسلمون  , نهله , وليستبيأ

ما وعدهم اهلل به يف الدنيا ستحق املؤمنون اصحيحة , وأخالقا نبيلة ,وسلوكا مستقيام , ودعوة صادقة ,

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا ))واآلخرة , واهلل ال خيلف امليعاد , قال اهلل يف وزاء املؤمنني يف الدنيا  َوَعَد اهللَُّ الَّ

ِذيَن ِمْن َقبْلِِهْم َوَليَُمكِّ  احِلَاِت َليَْستَْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم اْستَْخَلَف الَّ ِذي اْرَتََض هَلُْم الصَّ نَنَّ هَلُْم ِدينَُهُم الَّ

ُكوَن ِِب َشيْئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك فَ  َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعبُُدوَننِي اَل ُيرْشِ ُأوَلئَِك ُهُم َوَليُبَدِّ

تَِها ))َوَعَد اهللَُّ  األخرىوقال يف وزائهم يف  (55)النور اْلَفاِسُقوَن(( املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت َونَّاٍت ََتِْري ِمْن ََتْ

)التوبة َُز اْلَعظِيُم((اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيِّبًَة يِف َونَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَِّ َأْكََبُ َذلَِك ُهَو اْلَفوْ 

ال ضاللة , وإنام سمع وطاعة , ولزوم للجامعة , أعامل صاحلة , فهم صاحلون مصلحون , ليسوا بأهل فتن , و, (72

أن  ىلوأقوال صادقة , ونواية خالصة , وقلوب ساملة , حمبة ووفاء , وبر وعطاء , وأخوة وصفاء , فنسأل اهلل تعا

ستخالف والتمكني , ويف اآلخرة باإلاملؤمنني املتقني , الذين وعدهم يف الدنيا  هجيعلنا وإياكم من عباد

,  َمَعاُشنَا هبا بالثواب والنعيم املقيم , اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا , وأصلح لنا دنيانا التي

وأصلح لنا آخرتنا التي هبا معادنا , واوعل احلياة َزيادة لنا يف كل خري  واوعل املوت راحة لنا من كل رش , 

نا نعوذ إعداء , اللهم ألوهد البالء , ومن درك الشقاء ,ومن سوء القضاء , ومن شامتة ا نا نعوذ بك منإاللهم 

ة نتنا يف الدنيا حسآة نقمتك , ومن مجيع سخطك , ربنا ءبك من َزوال نعمتك , ومن َتول عافيتك , ومن فجا

نا نعوذ بك إعلينا , اللهم  منا يف أوطاننا , اللهم أدم أمنك ونعمكآخرة حسنة وقنا عذاب النار , اللهم آلويف ا

من الفتن ما ظهر منها وما بطن , اللهم من أراد بالدنا , وعلامئنا , ووالة أمرنا , واملسلمني بسوء ,اللهم اوعل 

ق املسلمني رشور املحن والفتن ما ا, اللهم اوعل كيده يف نحره ,  واوعل تدبريه تدمريه , اللهم كيده يف نحره 

لهم احقن دماء املسلمني , اللهم صن أعراضهم وديارهم وأمواهلم , اهلل أدم عليهم  ظهر مها وما بطن , ال

األمن واألمان , والسالمة واإلسالم , اللهم وفقهم ملرضاتك , اللهم قهم رش األرشار , وكيد الفجار , ورش 

سلمني , ووحد صفهم كلمة سواء , اللهم ألف بني قلوب امل طوارق الليل والنهار , اللهم امجع املسلمني عىل

واحفظه بحفظك ,اللهم اللهم من سواهم , اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك    واوعلهم يدا عىل
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بعنايتك , اللهم البسه الصحة والعافية , واكتب له عظيم األور واملثوبة , اللهم أيده بنائبه وويل عده اكأله 

خوانه , اللهم وفق مجيع والة أمورنا ملرضاتك , اللهم وفق مجيع والة أمورنا ملرضاتك, اللهم وفق مجيع إو

يل ما َتب وترِض , اللهم أيد ونودنا بتأييدك ,اللهم إوالة أمورنا ملرضاتك, اللهم وفق مجيع والة املسلمني 

 بني , اللهم واوعل دوائر السوء عىلبعنايتك ,اللهم عجل هلم النرص امل ألهماحفظهم بحفظك , اللهم اك

نزهلم مناَزل ألينا غانمني ساملني , اللهم ارفع يف الشهداء من مات منهم ,اللهم إاملفسدين , اللهم ردهم 

األبرار , وامجعهم بأهلهم يف ونات الفردوس برمحتك يا عزيز ياغفار , اللهم ارحم الشيخ َزايد , اللهم ارفع 

لهم اخلفه يف عقبه يف الغابرين , اللهم نور له قَبه , وافسح له فيه , اللهم اوعل قَبه دروتهم يف املهديني , ال

, وامجعنا به يف وناتك ونات النعيم , اللهم اغفر للمسلمني بالروح والربحان  ألهروضة من رياض اْلنة وام

نت التواب أنك إعلينا  واملسلامت ,األحياء منهم واألموات , ربنا تقبل منا إنك انت  السميع العليم وتب

خلفائه  الرحيم , وتوفنا مسلمني , واحلقنا بالصاحلني , غري خزايا وال نادمني , اللهم صل عيل نبينا حممد وعىل

 صحابته أمجعني ,وعىل أهل بيته الطيبني , وعىل َزواوه الطاهرات أمهات املؤمنني , وعىلأ الراشدين , وعىل

يتاء ذي القرِب إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإ يوم الدين , عباد اهلل يلإبإحسان من تبعهم  التابعني وعىل

عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا اهلل العظيم اْلليل يذكركم ,واشكروه  ىوينه

 عيل نعمه يزدكم , ولذكر اهلل أكَب واهلل يعلم ما تصنعون 

 


