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 م يحبّ ــّ هللا عليه و سل دنا محمد صلىّ كان سيّ 
هدي فال و يحنو عليهم و يالطفهم دائما و يُ ـــطاأل

عهم على تالوة القرآن ـّ شجلهم الحلوى . كما كان يُ 
    .خالق الحسنةحلي باألـّ و الت

نا نقتدي بك في ـّ ك يا رسول هللا و كلـّ حبنا نُ ـّ كل
  بل معامالتك.ـُ نجمال أخالقك و 
سيدنا    بارك على  وسلـّم    و  اللهم صلّ 

مد و على آله و صحبه و سلـّم تسليما  ــــــــمح
  كثيرا.
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  وسلمقال حبيبنا رسول هللا صلى هللا عليه 
 حبُّ ألخيه ما يُ  حبّ حدكم حتى يُ أ" ال يؤمن 

  حديث متفق عليه لنفسه"
 وحّب الذاتنانية د من األعلى اإلنسان أن يتجرّ 

لصفات المذمومة كما عليه أن يبتعد عن جميع ا
إيذاء اآلخرين بالقول  والقسوة أوكبر ـّ خرى كالتاأل
على  صادقامثاال  ن يكونأفالمسلم يجب  الفعل.أو 

اعة ـــــــــط وفي ذلك ورفعة النفسسمّو األخالق 
فوه ـــــو تقّرب  سبحانه و تعالى و رغبة في ع

 رضاءه.و مغفرته و 
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 قال حبيبنا محمد صلى هللا عليه و سلم
رم ـكـن يؤمن با و اليوم اآلخر فليُ " من كا

  )رواه البخاري("ضيفه
 ،ى به كل مسلمـّ لق عظيم يتحلـُ كرم الضيافة خ  

إضافة لحسن الخلق مع الجيران و مع األقارب و 
و تفقـّد  مساعدتهمبزيارتهم وو ذلك  األهل 

حة يوإعانة الفقراء منهم و توجيه النصأحوالهم 
بذلك تعّم و  و منحهم الهدايا لهم عند الضرورة

الّسعادة و تحلو الحياة  في كنف التفاهم المحبّة و 
مته ـــــرحو تعالى و الموّدة و في هذا رضاء هللا 

  . هــأنـــّل شـــسبحانه ج ه لناــتــــمحبّ و 
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  قال حبيبنا محمد صلى هللا عليه و سلم
 صّححه األلبانيمك في وجه أخيك صدقة " ـُ بسّ تَ " 

  

ُ ت فاالبتسامة خير ما  ك ـــــقابل به أخاك أو صديقـ
نافسنا  تصّرف حضاريّ  يوه،  اس أجمعينالنّ  و

عليه الغرب و صاروا يتخلـّقون به و جعلوه 
صل صفة نبوية في األ يسلوكا دائما بينهم بينما ه

رى لرسولنا محمد صلى هللا عليه و سلم فكان ال يُ 
ن ـزيّ ـُ و االبتسامة ت الم إالّ عليه الصالة و السّ 

ور و الرحمة . إذ فعلينا أن اء  بالنوجهه الوضّ 
   ا . ـــنـــــاء ربّ ــــنقتدي برسولنا طلبا لرض

  
  

  ربشْ والِ االبتسامة 
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