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 ـــرحيم، الشـــفوق العطـــوف، الحنـــان المنـــان ،العـــالمين الحمـــد هللا رب ـــا، وال يؤا الـــذى ال العفـــو الغفـــور، الـــرؤوف ال خـــذنا بأعمالن
نعصــاه فيســترنا، وإذا رجعنــا ، ســبحانه .. ســبحانه. وهــو أرحــم الـراحمين ،بــل يقابلهــا بمحـض جــوده وكرمــه وغفرانــه ،فعالنــايحاسـبنا علــى أ

  .العفو عن عباده ألنه سبحانه وتعالى عفو كريم يحب  ،تناال ز وغفر لنا  ،تناار إليه تائبين أقال لنا عث
 ،هورســـولُ  اهللاِ  دُ ْبــن ســيدنا محمـــداً عَ وأشــهد أ .هِقـــلُ كــان علــى خُ   نْ َمـــ هِ ِقــلْ خَ  نْ ِمـــ ال اهللا وحـــده الشــريك، يحــب وأشــهد أن ال إلــه إ

 ه من خلقه وخليلُ وصفي ـه، الـذى أدـ ،رضـاهه ويبـه مـواله بمـا يحبويسـير علـى نهجـه وُهـداه ،بـأخالق مـواله قفكـان نعـم العبـد الـذى يتخل، 
  .)القلم٤( ﴾َوإِنَك لََعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿ :صلى اهللا عليه وسلمّ حتى قال لنا فى شأنه 

انظمنــا و  ،وآلــه وأصــحابه الــذين ســاروا علــى نهجــه القــويم ،اللهــم صــلى وســلّم وبــارك علــى ســيدنا محمــد صــاحب الُخلــق العظــيم
   .ك ومّنك وجودك يا حنان يا كريممعهم فى عقد معيتهم بفضل

  :يويا أحباب يفيا إخوان.. أما بعد 
وبهـا دخـول الجنـان الرضـوانية هـى الصـالة والصـيام  ،ت اإللهيـةات اإلسـالمية التـى عليهـا المكافـآن العبـاديظن كثيـٌر مـن النـاس أ

اد، فهنـــاك يصـــل إليهــا شـــيٌء مـــن الُعبـــ ألن الفـــرائض ال ،مـــواطن تلــك العبـــادات مـــن لكـــن هنــاك عبـــادات أجـــل  !!والزكــاة والحـــج وفقـــط
صــلوات اهللا عبــادات أعظــم فــى األجــر والثــواب مــن مــواطن هــذه العبــادات، ومــن ســنن تلــك المعــامالت، وعليهــا حــرص رســولكم الكــريم 

   .وعبادة المرسلينين ، وهى عبادة النبي رضوان اهللا عليهم أجمعينب أصحابه ، وبها أد وسالمه عليه
 ء يـوم لقـاء اهللا بـل أكبـر عبـادة يُثـاب عليهـا المـر  ،نعـم !!؟وهـل العفـو عبـادة .عبـادة العفـو والصـفح :تلك العبـادات ةُجل عـز  وجـل ،
علــى  وجــل  عــز  اهللا إذا كــان يــوم القيامــة يُنــادى منــادِ (  :صــلى اهللا عليــه وســلمّ يقــول فــيهم ســيدنا رســول اهللا  ،ول فــوٍج يــدخل جنــة اهللاحتــى أن أ

أبـو يعلـى () هم تـتألأل كـالقمر فـى ليلـة التمـامالعـافين عـن النـاس، ويكونـون وجـوه :قال ؟ومن أهل الفضل ،يا رسول اهللا :أهل الفضل، قالوا

اْلَكــاِظِميَن اْلَغــْيَظ وَ ﴿: صــلوات اهللا وســالمه عليــهى الكــريم كمــا أنبــأ النبــ  ،ويــدخلون الجنــة بســالم ،مــن الزحــام فيكــون أول فــوٍج يفــر  . )مرفوعــاً 
   ).آل عمران١٣٤( ﴾َواْلَعاِفيَن َعِن الناِس َواهللا يُِحب اْلُمْحِسنِينَ 

   ؟ين والمرسلينهل العفو أّول فوٍج يدخل الجنة بعد النبي لماذا كان أ
ُهْم ﴿ :هـو العفـو ،وحـين تٍ أن يتخلقـّوا بـه فـى كـل وقـ وجـل  عـز ن وأمرهم اهللا و به األنبياء والمرسل قٍق تخل ألن أول ُخلُ  فَـاْعُف َعـنـْ

كــريم فــى كــل أحوالــه وفــى  ال قِ لُــأمــر اهللا حبيبــه ومصــطفاه بــالعفو فتخلــّق بهــذا الخُ  .)آل عمــران١٥٩( ﴾َواْســتَـْغِفْر َلُهــْم َوَشــاوِْرُهْم ِفــي االْمــرِ 
   .كل أحيانه

فــذهب خلـف شــجرة وخلـع ثيابــه ووضـعها فــوق  وعنـدما كـان فــى إحـدى الغــزوات ونـزل المطــر مـن الســماء وإبتلـّت ثيابــه بالمـاء،
واســتلقى علــى ظهــره تحتهــا فنــام، واألعــداء يتربصــون بالمســلمين مــن فــوق رؤوس الجبــال، فقــال أحــدهم ــــ وكــان  ،هــذه الشــجرة لتّجــف

ونـزل  ،عنـه نفصـلوااوأصـحابه قـد  ،هذه فرصة لن تلوح لكم مثلها أبـداً، فمحمـد نـائٌم بمفـرده تحـت الشـجرة :قوى البأس شديد المراس
ــ والعـرب مـع أ مصلى اهللا عليه وسل إليه رجٌل ــ وكان  قـاً رديئـاً سـيئاً ُخلُ  رَ دْ ون، ويعتبـرون الغَـرُ دُ ْغـيَـ  نهـم كـانوا النهـم كـانوا أهـل جاهليـة إال أنائماً ـ

  .فى مواجهتهى غيره إال إذا كان فال يعتدى رجٌل منهم عل ،يجب على الشجعان وال الوجهاء وال األكفاء أن يفعلوه ال
ن نهـم اليقتلـون غيلـة، وكـان يسـتطيع أأل ،مـن علـى الشـجرة ثـم أيقظـه صـلى اهللا عليـه وسـلمّ فلما وجده نائماً جذب سيف رسـول اهللا 

ــ إال أنهـــم كـــانو   ،يغـــدرون ا اليقضـــى عليـــه وهـــو نـــائم، لكـــنهم  مـــع أنهـــم لـــم يـــدخل اإليمـــان إلـــى قلـــوبهم ولـــم تنطـــق بالتوحيـــد ألســـنتهم ـــ
مــن  ،يــا محمــد :فأيقظــه مــن نومــه وقــال لــه .ويشــيع أمــره بــين النــاس أجمعــين ،رتكــب ظلمــاً عظيمــاً وجرمــاً كبيــراً يغــدر قــد اويعتبــرون مــن 

ــده :قــال ؟يمنعــك منــى اآلن ــ فُشــلّت ي ــده فــ ،اهللا ــ ــه مصــلى اهللا عليــه وســل فأمســك  .الحــال يوســقط الســيف مــن ي ومــن  :بالســيف وقــال ل
   .عفوت عنك :رمك، قالقال عفوك وحلمك وك ؟يمنعك منى اآلن
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ــالعفولكنــه وهــو العفــو الــذى جم  !!منــه وجــل  عــز ه اهللا ومكنــ ،جــاء ليقتلــه ــ.عفــا عنــه ،وتخلــّق بخلــق العفــو ،لــه اهللا ب ــ وكــذلك َم  نْ ـ
 لهم اهللا بالتوحيد، وتابعوه فإن لهم المزيدجم .  

 بِـهـذا الن ـــ  ي،يهــود كـان يســكن بجـواره رجـلٌ صـلوات اهللا وسـالمه عليــه الكــريم  ي وكـل يــوم عنـد البكـور يضــع الرجـل اليهــودى حاجتـه ـ
 :ويقولـونس أصـحابه فيـتحم  ،، فـإذا فـتح البـاب وجـد هـذا الحـالمصـلى اهللا عليـه وسـل التى يقضيها ــ ثم يحملها ويلطخ بها بـاب رسـول اهللا 

ــ والجـار وإن جـار !!إنـه جـار( :دعنا نقتلـه، فيقـول لهـم ) ثه بالجـار حتـى ظننـت أنـه سـيور  زال جبريـل يوصـينيفمـا !! ( )والجـار ولـو جـار ـ
ــ َمـ عٍ َجـوَ  نْ أو ِمـ مٍ لَـأَ  نْ متأوهـاً ِمـ حُ بِ ْصـفعنـدما أُ  .يجعل للجار سهماً فـى التركـة لشـّدة قُربـه منـى :يأ .)ضي اهللا عنهعن قتيبة بن سعيد ر رواه مسلم (  نْ ـ
 وصـى بــه اهللا فالجـار أ !!بعيـداً إن كــان ي بنـابـل ق يجـارى هـو الــذى يُغيثنـ ؟ييُغيثنـ نْ َمـ لُ أو عـز  ليؤكـد علــى  وأمـر جبريــل أن ينـزل دائمـاً  وجـل

 حق  صلوات اهللا وسالمه عليهالمختار  الجوار للنبي.  
يٌء مــن و شــءه شــيٌء مــن فضــل اهللا مــن الخيــرات أوإذا تصــادف أن جــا ،حضــر المــاء ويغســل البــابيُ  مصــلى اهللا عليــه وســل فكــان 
ــنعم يقــول لِ  ــه ويشــتد ـــ) يبــدأوا بجــارى اليهــودا: (المنــزل يفــ نْ َمــال ــ لكــن هكــذا عل  ـ الــذى يؤذي ــه ــ ــا حبيــب اهللا موعل  ،ه اهللامــفــى إيذائ ن

 صلى اهللا عليه وسلمّ اهللا  وصفى.   
ب تعّجــده عليــه، ووجــد البــاب نظيفــاً فكعادتــه فلــم يجــد مــا عــو  صــلى اهللا عليــه وســلم ي وخــرج النبــ ي،يــام ومــرض اليهــودومــّرت األ

دتنـا علـى يـا هـذا قـد عو  :فـذهب إليـه زائـراً وقـال .علينـا زيارتـه وعيادتـه تْ بَـجَ وَ : إنـه مـريض، فقـال: فقالوا ؟يماذا حدث لليهود: وتساءل
يـا رسـول اهللا لقـد آثرنـى  :قـال .فـال بـأس عليـك ،إنـه مـريض، فقلنـا وجبـت زيارتـه: فقـالوا ،كفتقدناها اليـوم سـألنا عنـافلما  ،عادة كل يوم

  .أال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، وأشهد كَ قِ لُ ن خُ ُحس
مر اهللا وعنــدما دخــل علــيهم بــأ حولــه مــن أصــناف اإليــذاء، ومــن أنــواع العــذاب، نْ وأنــتم تعلمــون جميعــاً مــاذا فعــل فيــه قومــه وَمــ

 واحـٍد مـنهم فاتحاً، هرب كل،  سـيفعل بهـم األفاعيـل ألن اهللا  وهـم يظنـون أنـه ،وصـل إلـى شـاطئ بـالد الـيمن هاربـاً  نْ مـنهم َمـ حتـى أن عـز 
 وجــل  ــ مــا ،يــا معشــر قــريش( :فوقــف علــى بــاب الكعبــة وقــال .ه مــنهمنــمكوابــن أٍخ كــريم،  أٌخ كــريم ،خيــراً  :قــالوا ؟فاعــٌل بكــم يتظنــون أن
َلُكـــْم َوُهـــَو أَْرَحـــُم  يَــــْوَم يـَْغِفــُر اهللاُ ال تـَْثرِيـــَب َعلَـــْيُكُم الْ ﴿ :يوســـف إلخوتــه يكمـــا قــال أخـــ إال نتم الطلقــاء، ال أقـــول لكـــم فـــاذهبوا فـــأ :قــال

  ).يوسف٩٢( ﴾الراِحِمينَ 
وه وقولـوا نُـأم  :ك صـفوان بـن أميـة خـرج ووصـل إلـى شـاطئ الـيمن خائفـاً منـك، قـالبن عم اإن  ،يا رسول اهللا :فجاءه نفٌر وقالوا

ــ وكـان رسـول اهللا قـد رجـع مـن  صـلى اهللا عليـه وسـلمل اهللا فجـاء إلـى رسـو  ،تخـف ال :فـذهبوا إليـه وقـالوا .رجع فلن ترى إال خيـراً ا :له خائفـاً ـ
ــ فقـال ولـك   ،قـد عفـوت عنـك :قـال .ى يـا رسـول اهللاأن تعفـو عنـ :قـال!! ؟صـفوان مـاذا يرضـيك يـا :غزوة الطـائف ومعـه الغنـائم الكثيـرة ـ

، واهللا يـا رسـول يّ بِـنَ  سُ ْفـتطيـب بهـذا إال نَـ  ال :فقـال صـفوان -  وهى غنم بـين جبلـين تزيـد علـى الخمسـة آالف رأس -  كل هذه األغنام
  .إلىّ  قِ لْ الخَ  أحب  تَ رْ إلّى، واآلن صِ  قِ لْ نت أبغض الخَ اهللا لقد جئتك وأ

وخطـب خطبتـه  ،الـوداع ةَ جـحَ  وعنـدما حـج  .قلُـس شـريعته علـى هـذا الخُ سـ، وأصـلى اهللا عليـه وسـلمالعظـيم  ي خلٌق كريٌم صـنعه النبـ
ا الجاهليـــة بَـــرِ  إن ( :عـــادات الجاهليـــة، وأعلـــن بـــدء وجـــود العـــادات واألخـــالق اإلســـالمية وقـــال أنهـــى كـــل  ،رفـــةالعصـــماء علـــى جبـــل ع

ـــه ال رِ وقضـــى اهللا أنـــ ،ولكـــن لكـــم رؤوس أمـــوالكم ال تظلمـــون وال تظلمـــون ،موضـــوع أبـــدأ بـــه عمـــي العبـــاس بـــن عبـــد  ابًـــأول رِ  وإن  ،اَب
وإن مـــآثر الجاهليـــة  ،عـــامر بـــن ربيعـــة بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب مُ نبـــدأ بـــه دَ  مٍ دَ  لَ أو  إن دمـــاء الجاهليـــة موضـــوعة، و  وإن المطلـــب، 

 –لجاهليـة مـا قتـل بالعصـا والحجـر وفيـه مائـة بعيـر، فمـن زاد فهـو مـن أهـل ا دِ ْمـالعَ  هُ بْ وِشـ ،دٌ وْ قـَـ دُ ْمـوالعَ  ،موضوعة غير السـدانة والسـقاية
   ).دة بن الصامت رضي اهللا عنهعن عبامسلم () شهداللهم فا ؟أال هل بلغت

بــن عمــى ســفيان بــن ا ول دٍم دمُ وأ - ألنــه جــاء ديــن العفــو  ا،بــدٍم منهــ نتهــت فــال تطــالبواااء الجاهليــة قــد دمــوإن ( :وفــى روايــة
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 ،مهــم العفــوعل  صــلى اهللا عليــه وســلمه ويطالــب بدمــه، ولكــن رســول اهللا و أبــ لَ ِتــكــان قــد قُ و  ).ن عبــادة بــن الصــامت رضــي اهللا عنــهعــمســلم ( )الحــارث
ـــاِفيَن َعـــِن النـــاِس َواهللا يُِحـــب اْلُمْحِســـنِيَن ﴿ :نـــا أن ديننـــا هـــذا هـــو ديـــنمَ ليعل  صـــلى اهللا عليـــه وســـلموبـــدأ بنفســـه  ـــْيَظ َواْلَع  ﴾َواْلَكـــاِظِميَن اْلَغ

   ).آل عمران١٣٤(
 ي هـذا نبـ :فقـد يقـول الـبعض!! نـد األصـحابولكـن لنـا مثـٌل واحـٌد ع ،هذا المجال، وال أريد ان أطيـل علـيكم يواألمثلة كثيرة ف

  !!نظروا إلى أصحابهاخاٌص مع اهللا، لكن  وله حالٌ  ،اهللا
طح بـن أثاثـة، يُطعمـه ويُنفـق عليـه ويكسـوه ويُعطيـه كـل مـا يحتـاج سـبـن خالتـه مُ اى ل يتـو رضـى اهللا عنـه وأرضـاه فهذا أبو بكـر الصـّديق 

ويتـّولى  ،كـل أرجـاء المدينـة  يطح الخبـر وينشـره فـسـمُ  فزوجـة الرسـول السـيدة عائشـة، ويتلقـ ج المنـافقون سـوء الفتنـة للحبيبـةويُـرو  ،إليه
   !!!ء المدينةكل أنحا  يويتولى هو إذاعته ف ،ويتّولى هو نشره ،هو تدبيره

يكــن يــدور فــى  ن يؤدبــه، ألن هــذا لــميفكــر أن يقتلــه أو أ ال -  ن يقطــع عنــه المعونــة وال يكفيــه بالنفقــةبكــٍر أ يأبــ سُ ْفــفتــراود نَـ 
 وإذا بـاهللا  -  كـان يعطيهـا لـه  ين يقطـع عنـه النفقـة التـهـو أر فيه تفكيرهم إلخوانهم المؤمنين والمؤمنات، لكن كل الذى فك عـز  ينـزل  وجـل

 ،فعنــدما قرأهــا رســول اهللا .)النــور٢٢( ﴾ِحــيمٌ َوْليَـْعُفــوا َوْلَيْصــَفُحوا َأال ُتِحبــوَن َأْن يـَْغِفــَر اهللا َلُكــْم َواهللا َغُفــوٌر رَ ﴿ :قرآنــاً خاّصــاً لــه ويقــول لــه
ــ رغـــم مـــا فعـــل ومـــا قـــال، ألن اهللا  )، عفـــوت عنـــهلـــي رفـــغأحـــب أن ت بلـــى يـــا رب ( :قـــال  ،عمـــن يعفـــو عـــن إخوانـــه ر ويعفـــوفـــغي وجـــل  عـــز ـــ

                 ات         !!يعاملنا بما نعامل به إخواننا وجل  عز يحاسب بشّدة من يحاسب إخوانه بشّدة ــ اهللا و 
 وجــل  عــز ألــيس لــك عمــالً صــالحاً تــذكره هللا  :النــار، فقالــت المالئكــة يبــه فــ وجــل  عــز أن رجــالً أمــر اهللا ( :لقــد رُوى نبــيكم الكــريم

قـال ظـروا حتـى يُوسـر، فتأن يتجـاوزوا عـن الُمعسـر وين يوكنـت آمـر صـبيان ،كنـت أعمـل تـاجراً   يإنـ :ثم تـذّكر وقـال، ال :قال ؟ليعفو عنك
، ورواه مســلم متفــق عليــه مــن حــديث أبــي هريــرة رضــي اهللا عنــه( )الــراحمين نــا أرحــموأ ،وأنــا أحــق بالتجــاوز والعفــو ،بــدىعــن ع تجــاوزتُ  :وجــل  عــز اهللا 

 ،النـاسويتجـاوز عـن  ،أدخلـوه الجنـة ألنـه كـان يعفـو عـن النـاس ،عفونـا عنـك بعفـوك عـن النـاس. )عن أبي مسعود البدري وحذيفة رضي اهللا عنهما
روا، ويعفــو عــن رهم ويُمهلهـم حتــى يُوِسـِظــوال يشـكوهم لجهــات حكوميـة مطالبــاً بالشـيكات والكمبيــاالت التــى يسـتدينون لــه فيهـا، بــل ين

  .ستطاعته السدادا يالذى ليس ف
ــاد اهللا يقــول رســول اهللا  الترمــذي ( )عنــا فُ ب العفــو فــا عــاللهــم إنــك عفــو كــريٌم ُتحــ( :معلمــاً داعيــاً مــواله صــلى اهللا عليــه وســلمعب

ــ أتنصــه مو جـــاءه أخــ نْ َمــ( :صــلى اهللا عليــه وســلموقــال  ).والنســائي وأحمــد عــن عائشــة رضــي اهللا عنهـــا ــ فليقبــل  :يالً ــ كـــان أو   اُمحقــ ،منــهمعتــذراً ـــ
إذا كـان ( :مـا معنـاه عليـه وسـلم صـلى اهللاوقـال  ).الحـاكم فـي المسـتدرك عـن أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه( )ن لم يقبل منه لم يرد علـّى الحـوضفإ ،بطالً مُ 

ــادى منــادٍ  ،يــوم القيامــة كــان بيــنكم وبــين بعضــكم  مــا مــاوأوبيــنكم فقــد غفرتــه لكــم،  يكــان بينــ أمــا مــا ،عبــادي يــا: مــن قــّدام العــرش يُن
  .نتم موقنون باإلجابةأدعوا اهللا و ، او كما قالأ .)يالجنة برحمت افتجاوزوا عنه وأدخلو 

   :الخطبة الثانية
إلينـا  بـتَ وحب  ،رت قلوبنـا بالهـدى واليقـينمـعسبحانك علـى أن هـديتنا إلـى هـذا الـدين، و  اللهم  كَ دُ مِ حْ العالمين، نَ   رب الحمد هللا

 ونسـألك سـبحانك أن تـديم علينـا هـذا الحـال  ،إلينا الكفـر والفسـوق والعصـيان، وجعلتنـا مـن الراشـدين هتَ اإليمان وزينته فى قلوبنا، وكر
  .وتلحقنا بالصالحين ،لمينحتى تتوفانا مس

 اهللاِ  دُ ْبــــداً عَ مـــحَ وأشـــهد أن ســـيدنا مُ  .وبـــالخير موصــــوف ،معـــروف ودِ بـــالجُ  ، إلـــهٌ شـــريك لــــه ال إلـــه إال اهللا وحـــده الن وأشـــهد أ
ــ هِ ِقــلْ ه مــن خَ وصــفي  ،هورســولُ   ،الشــرّ  واعطنــا الخيــر وادفــع عنــه ،وعلــى آل ســيدنا محمــد ،علــى ســيدنا محمــد موســل  اللهــم صــل  .هوخليُل

 نا واشفناونج،  العالمين يا رب.  
ــه عــاجز ــه ضــعيف، أو إن ــو عفــا ســيقولون عنــه إن ــه غيــر قــوى، وهــذا مــا يــرد  ،إن اإلنســان ل ى النفــاق إلخــوانهم حتــ ده أهــلأو إن
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ــنَ ﴿ :يحــذرهم اهللا ويقــول لهــم وأهــل النفــاق !!يمنعــوهم عــن الوفــاق ــَفِل ِم ــدْرِك االْس ــي ال ــاِفِقيَن ِف ــْم َنِصــيًرا ِإن اْلُمَن ــْن َتِجــَد َلُه  ﴾النــاِر َوَل
   ).النساء١٤٥(

ــ يعلــن صــلى اهللا عليــه وســلممــع أن رســولكم الكــريم  ،اإلحــن والفــتن بــين النفــوس ويثيــرون ،رون صــفو القلــوبألنهــم يعك:  هنــاك  أن
 :ســمعوه وهــو يقــول لكــما!! ؟هــذه العبــادة فمــا  !!يُســاويها قيــام الليــل وال صــيام النهــار وال تــالوة القــرآن فــى كــل حركــة وســكنة عبــادة ال

 :قــال .بلــى يــا رســول اهللا :ــــ ويقصــد بــذلك النوافــل ــــ قــالوا ؟أال أنبــئكم بمــا هــو خيــٌر لكــم مــن الصــالة ومــن الصــيام ومــن الزكــاة والحــج(
  ـ  )عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه أبو داود( )إصالح ذات البين

ثـة هـذه الثال نـد رب العـالمين خيـٌر مـن القـائمين هللا فـى األسـحار وخيـٌر مـن الصـائمينالذى يسعى للصلح بين المؤمنين له أجٌر ع
ــٌر مــن الــذين يحجــ أشــهر متواصــلة إلــى ليلــة العيــد، ــ لمــاذاوخي انــه ألنــه يســعى للوفــاق بــين إخو  !!؟ون هللا كــل عــام بعــد حجــة اإلســالم ــ

ــٌر لكــم مــن الصــالة ومــن الصــيام والزكــاة ( :صــلى اهللا عليــه وســلمقــال  !!هــل بلــده مــن المســلمينوبــين أ ،المــؤمنين أال أخبــركم بمــا هــو خي
هـى الحالقـة، ال أقـول تحلـق الشـعر، ولكـن تحلـق  نِ يْ ن، أال إن فسـاد ذات البَــيْ البَــ اتِ ذَ  الحُ ْصـإِ  :بلى يـا رسـول اهللا، قـال :قالوا ؟والحج
  ـ )أبو داود عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه( )الدين

كنـا إلـى ألن نفوسـنا تركبنـا وتحر  ،ونقضـى علـى تعـاليم قرآننـا ،عنا أرحامنا، فإنا بعـد ذلـك نـدمر قـيم ديننـاوقط ،فإذا فسدت نفوسنا
 وإلى الضُ  الشر ولو أن اهللا نهانا عنه، ولو أ -  ر بِـن الن صـلى اهللا عليـه وسـلم ي  غوايتهـا تعمـى عـن أوامـر اهللا وتسـهو  يوالـنفس فـ -  رنا منـهحـذ
ــْد أَفْـَلــَح َمــْن زَكاَهــا﴿ :وجــل  عــز كهــا والعيــاذ بــاهللا ن فــى هــذا حرقهــا وهال ، مــع أديــث رســول اهللاحاأعــن  ــاَها .َق ٩( ﴾َوَقــْد َخــاَب َمــْن َدس ،
عــن أبــي هريــرة رضــي اهللا  لممســ( )اإال عــز  اهللا عبــداً بعفــوٍ زاد  مــا( :صــلى اهللا عليــه وســلمكــل الــذى يعفــو يقــول فيــه رســولكم الكــريم   .)الشــمس١٠
  .)عنه

 ،لهــم األذى عــن الخلــقهــو تحم  !!؟حينلوجعــل الصــالحين صــا !!؟وليــاء أوليــاءمــا الــذى جعــل األ ،ولــو نظرنــا علــى مــدى الــدهر
وال  ،يســبونه ويشــتمونه ويجــرى حولــه نفــر  ،يمشــى فهــذا اإلمــام علــى  !!وعــدم مكافــأتهم الســيئة بالســيئة، بــل يكــافئون الســيئة بالحســنة

مــن  حتــى ال يســمعكم أحــدٌ  ،بقــى فهــاتوه إن كــان عنــدكم شــيء( :فالتفــت إلــيهم وقــال ب مــن منزلــهحتــى وصــل إلــى قريــ ،يلتفــت إلــيهم
   :رضى اهللا عنه وأرضاهفقال  !!هذا الذى أرى؟ ما !!يا هذا :فقال رجلٌ  .فال يحتمل فيؤذيكم يأوالد

  فاكره ان اكون له مجيبا  يخاطبنى السفيه بكل قبٍح   
ــيزيد سفاهًة وأزيد حلم ــ ــ ــ   اً    كعوٍد زاده اإلحراق طيباـــ

 ما زاد إيذاءً فكل   ما ظهرتْ كل  ةُ قو  الص رضى اهللا عنهم وأرضاهموفياء ل من الصالحين واألبر والتحم.  
ون علـى تحرصـ وجـل  عـز رجون للقـاء اهللا نـتم خـا، وأشيٍء تخرجـون بـه مـن هـذه الحيـاة عوا دينكم فإنه أعز ال تضي  :يوأحباب يإخوان

  . بما أكرم به أهل القرآن وجل  عز حتى يكرمنا اهللا  ،العدنان ي بِ بأخالق الن  نوتتمسكو  ،يمان، وتحرصون على تعاليم اإليماناإل
ن ، وأن يرزقنـــا العفـــو فـــى كـــل معامالتنـــاوأ ،وأن يرزقنـــا الســـماحة فـــى صـــدورنا ،أن يرزقنـــا الوســـعة فـــى أخالقنـــا وجـــل  عـــز نســأل اهللا 

  .وجل  عز عنهم اهللا  وَ ت الناس ليعفيعفون عن زال  يجعلنا من الذين
ـــبنـــا بالعمـــل بـــأوامرك القرآنيـــة، وحب ورغ  ،إلينـــا أخالقـــك اإللهيـــة بْ اللهـــم حبـــ بنـــا فـــى إتبـــاع الس ـــ ،لمحمديـــةا ةِ نإلينـــا أحـــوال  ضْ وبغ

  .وأفعال وأعمال الجاهلية، وانظر إلينا بعين عنايتك يا أرحم الراحمين
  .حسن حالأل به حالنا إلى إلينا نظر عطٍف وحنان تُبد  نظرااللهم 

وأصــلح أحــوال أموالنــا  ،والدنــا وبناتنــاأحــوال وأصــلح أ ،وأصــلح أحــوال أزوجنــا ،بلــدناوأصــلح أحــوال أهــل  ،اللهــم أصــلح أحوالنــا
  .العالمين يا رب  ،وأصلح أحوال المسلمين أجمعين ،وزروعنا وتجارتنا



 العفو عند المقدرة خير العبادات بعد النوافل      فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                         

  هـ ١٤١٢رجب  ٢٠موافق  ٢٤/١/١٩٩٢بطفنيس ـ المسجد العتيق خطبة الجمعة 

والمؤمنــــات والمســــلمين والمســــلمات األحيــــاء مــــنهم واألمــــوات، إنــــك ســــميع قريــــب مجيــــب  اللهــــم اغفــــر لعبــــادك المــــؤمنين
  . الدعوات

َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي ﴿ ،اتقـوا اهللا :عباد اهللا ِإن اللّـَه يَـْأُمُر بِاْلَعـْدِل َواِإلْحَسـاِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقْربَـى َويـَنـْ
  .)النحل٩٠( ﴾ذَكُرونَ يَِعُظُكْم َلَعلُكْم تَ 

  .وأقم الصالة ،واستغفروه يغفر لكم ،ذكروا اهللا يذكركما 

**************  

 


