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 رحمة رسول هللا وأصحابھ بالخلق أجمعین    : الموضوع 

فاستقامت األبدان وتجّلى على القلوب بنور اإليمان بحضرته تجّلى على األكوان برحمته الحمد ہلل رب العالمین 
 ..على طاعته ومشت األجساد على شريعته وإهتدى الخلق على منهج خير بريته 

 :ريك له قال في حديثه القدسي ال اهللا وحده ال شوأشهد أن ال إله إ
وبلغ من رحمته عزوجّل ما حكى عنه النبي كوان أنه عزوجّل الرحيم الرحمن وأعلن في كل األ) متي غضبي حسبقت ر ( 

فيسأله اهللا أن رجًال ممن سبقنا من األمم يقف بين يدي اهللا يوم العرض على اهللا ولم يعمل خيرًا قط في هذه الحياة : ( العدنان 
 :ّل وهو به أعلم عزوج

ت تاجر مع الخلق وكان الناس يشترون مّني بالدين فكنغير أني كنت أ: ثم يتذّكر فيقول  ..ال : ألم تعمل خيراً قط فيقول  
نا وأعن عبادي في الدنيا  تجاوزتَ : عسر، فيقول اهللا تعالى له نظروا المُ وسر وأَ خذوا من المُ  :آمر عبيدي وغلماني وأقول لهم 

 ) نك اليوم أدخلوا عبدي الجنة برحمتي أتجاوز ع

هاديًا وبشيرًا ونذيرًا أعلى شأنه ورفع قدره وعظّم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله أرسله اهللا عزوجّل للخلق كافة، 
اة والنعمة المسداة الرحمة المهداللهم صّلى وسّلم وبارك على سيدنا محمد .. فاتحًا وخاتمًا  صّلى اهللا عليه وسّلموجعله مكانته 

وعلى آله الرحماء وعلى صحابته األطهار األصفياء األنقياء وعلى كل من تابعهم على هذه الرحمة صّلى اهللا عليه لجميع خلق اهللا 
 .آمين يا رب العالمين .. جمعين أوالسماحة إلى يوم العرض والجزاء وعلينا معهم 

 : أيها األخوة جماعة المؤمنين 

وجعل اإلسالم منهجنا وشريعتنا والقرآن كتابنا، وجعلنا كما قال زوجّل من بين خليقته وأودع اإليمان في قلوبنا إختارنا اهللا ع
يمان وعلى قوته وجعل اهللا عزوجّل لإليمان في القلوب عالمات ودالئل تدل على صدق هذا اإلخير أمة أخرجت للناس، في قرآنه 

عليه أصحابه عليهم القويم لهذا اإليمان ماكان عليه النبي العدنان وماكان وصل النموذج األ، وجعل لرحمنومداه عند حضرة ا
 :ودالئل اإليمان ال تُعد وال ُتحد  ..سحائب الرضوان 

من إقبال على الطاعات وإنتهاٍء عن المعاصي والسيئات ومراقبة اهللا عزوجّل في كل األوقات :  منها مابينك وبين خالقكــ 
 .زوجّل على جميع النعم والخيرات والمكرومات واآلنات وشكر اهللا ع

 :وهذه كلها يقول فيها اهللا : ومنها ماال يُعد وال يُحد فيما بين العبد ومواله ــ 

َها ثُمَّ إَِلى رَبُِّكْم تـُْرَجُعوَن  َمنْ  ﴿ لنهار وتتلوا أنت تقوم الليل وتصوم ا )15:الجاثية( ﴾َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ
 ألن عمل الّسر كل هذا شأٌن بينك وبين اهللا ال ينبغي حتى أن يعلمه خلق اهللا.. القرآن كل يوٍم مرة وال يكف لسانك عن ذكر اهللا 

 .كثيرة على عمل الجهر مضاعف أضعافاً  

صاحبه له منزلة عند حضرة ن مان وعلى أن هذا القلب مملوٌء باإلين دالئل يراها خلق اهللا يدل على أجعل لإليما اهللالكن 
 .ن ويقتدي بالنبي العدنان لى منهج القرآالرحمن وعلى أنه يمشي ع

 : صّلى اهللا عليه وسّلمجالها اهللا بالنبي العدنان واحدة تدل على اإليمان وهي التي أوضحها وأوآخذ منه صفة 
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اإللهية والثناءات الربانية التي ال تُعد مدائح اهللا عزوجّل عندما أثنى في كتابه على حبيبه ومصطفاه، مع جملة الأن فنجد 
 :على حبيب اهللا مصطفاه ورّكز في كتابه في قوله 

جمعين وحتى عندما تحّدث قال رحمته وشفقته وحناته على الخلق أ )107:األنبياء( ﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن  ﴿
 :لمن قبلنا من المؤمنين عن صفاته للمؤمنين قال لنا ولمن بعدنا و 

أول دليٌل  )128:التوبة( ﴾ لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ  ﴿
على  اهللا من اإلنس والجان، بل حتىخلق على صدق اإليمان هو الرحمة والشقفة والعطف والحنان على أهل اإليمان وعلى جميع 

صّلى اهللا عليه جميع الكائنات حتى الحشرات والجمادات والحيوان فلها نصيٌب من رحمة أهل اإليمان كما كان عليه النبي العدنان 
 . وسّلم

الته رفع عذاب أما في الدنيا فإن اهللا عندما إجتباه وإختاره لرس ،لعالم كله في الدنيا وفي اآلخرةاهللا عزوجّل ل ةرحم
كان اهللا يُنّزل عليهم ، وكلما كان يُكّذب رسوًال من رسل اهللا  من بريتهنبيائه وأرسله باإلستئصال الذي كان ينّزله على كل من كّذب 

 :عقاباً إلهياً غضباً وإنتقاماً من اهللا 

فلما جاء نبينا .. ومنهم منهم ، بحرغرقه اهللا في المن أنزل عليه الصاعقة، ومنهم من أرسل عليهم الريح ومنهم أ منهم من
 :الهادي الكريم قال اهللا عزوجّل في شأنه في قرآنه العظيم 

عذاب اإلستئصال، وعذاب الخزي : رفع اهللا عن البشرية كلها ) 33:األنفال( ﴾َوَما َكاَن اهللا لِيُـَعذِّبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم  ﴿
 .ه نبياً لسائر بني اإلنسان ار هللا وإختوالهوان إكراماً للرحمة الُعظمى الذي إجتباه ا

وتشتد األهوال وتقوى النوازل حتى يتمّنى أهل الموقف الخروج من وفي اآلخرة عندما يجمعة اهللا الخلق لميقات يوٍم معلوم 
فموسى فعيسى  آلدم فنوح فإبراهيم ، يذهبوننبياء نبيًا تلو نبيمن شدة األهوال ويذهبون إلى األ الموقف ولو إلى النار لما يرون

 : يذهبون لرسول اهللا فيقول .. وكلهم يعتذرون فغيرهم 

يتوقف أهوال يوم القيامة ليبدأ  صّلى اهللا عليه وسّلمشفع للخلق أجمعين في بدء الحساب وبه وبشفاعته في .. ) أنا لها ( 
 .جاتهم في اآلخرة العرض والحساب على اهللا عزوجّل واهللا عزوجّل جعله سّر نجاة الخلق في الدنيا وسّر ن

ء ورحيماً رحيمًا بالصغير ورحيمًا بالكبير ورحيمًا بالرجال ورحيمًا بالنسا صّلى اهللا عليه وسّلمأما بالمؤمنين أجمعين فكان 
صر ونعجز جميعاً عن حــ في ذلك  صّلى اهللا عليه وسّلمفي كل حاالتهم، أنظر إليه مته فراد أورحيماً بكل أى بالمرضى ورحيماً بالموت

صلوات ربّى مته أفراد ألكن نكتفي بشيٍء قليل مما ورد في هديه وسنته لنعلم مبلغ سعة رحمته ب ،ذلك في هذا الوقت القصير
 : وتسليماته عليه

من فرط رحمته بأمته يشتّد على نفسه في العبادات يقوم الليل إال قليًال ويصوم األيام المتتالية  صّلى اهللا عليه وسّلمكان 
وخاصته متابعته في ذلك نهاهم عن ذلك وقال لمن وعندما أراد أهله وأصحابه  بصيام الوصال،أو سحور وهو ما يُسّمى  بدون فطرٍ 

 : نفسهم في العبادات أإجتمعوا على التشديد على 

ا وجد ولم) إنى ألخشاكم هللا وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مّني ( 
 : إنك تواصل، قال لهم : الشباب األشداء أن لديهم القدرة على صيام الوصال نهاهم عن ذلك فقالوا 



                   وأصحابھ بالخلق أجمعین رحمة رسول هللا                         3العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

ألمته في  رحمةمن بعد ذلك  صّلى اهللا عليه وسّلموكان )   يند ربّي فيطعمني ويسقينعإنّي لست كهيئتكم، إنّي أبيت ( 
 : ما ما لم يكن إثماً فيقول مرين إال إختار أيسرهأر بين التشريعات كلها ما ُخيِّ 

) شفقة من بكاء هذا الصبي في صالتي أقّصر ــ ز ــ يعني وَّ فأسمع بكاء الصبي فاتجالصالة في ل إنّي ألصّلي وأريد أن أطوِّ ( 
: ال اهللا قوما أحوج أمتك إلي ذرّة من هذه الرحمة يتراحمون فيما بينهم حتى كما يقول كما كرمك وما أرحمك يا أيها النبي ما أ.. 

  .رحماء بينهم 

حمير يكلمون اليقفون على ظهور ذات مرة رآهم .. نعام من فرط رحمته يرحم الدواب واآل صّلى اهللا عليه وسّلمحتى كان 
 : قال ــ ف صّلى اهللا عليه وسّلمأنظر إلى شفقة النبي وعطف النبي ورحمة النبي  بعضهم والحمير واقفة ــ

ن تتحدثوا فأنزلوا عليها دتم أب محمولة أذكر هللا عزوجّل ممن تحمله فإن أر ور دوابكم كراسي فرُ أيها الناس ال تتخذوا ظه( 
سن رعاية الحيوانات وإطعامها في كل الحاالت وعدم المشقة والشدة بحُ  صّلى اهللا عليه وسّلممر أو ) تركوها في هذه اللحظات أو 

  ..بوا لذلك في تحميلها بالطلبات حتى كان أصحاب النبي الذين إستجا

 :رجٌل تعلم الرحمة من النبي عند وفاته يخاطب بعيره ويقول رضى اهللا عنه نظر إلي أبي ذٍر أ

يطلب من البعير أن يسامحه ألنه كان ] لك فوق طاقتك أيها البعير ال تخاصمني إلى ربك فإنّي لم أكن أجيعك ولم أحمِّ [ 
 . صلوات ربّى وتسليماته عليهكما أمر النبي يعامله  

وجعل ذلك من  ،ينهما أى تشجيع حيواٍن على الفتك بحيواٍن آخرحتى نهى النبي عن التحريش بين الحيوانات والتحريش ب
 .عة التي يعاقب عليها اهللا مور الشنياأل

 فما بالكم.. ؟ حّرش بين اآلدميين فما بالكم بالذى يُ  ،بعضها فهذا شأنهالذي يُحّرش على الحيوانات لتفتك بكان فإذا  
 للقتل والقطيعة بين المسلمين ؟ يدعو ؟ فما بالكم بالذي  الموحدينبيدعو للفتك فما بالكم بالذي .. ؟ بالذي يُحّرش بين المؤمنين 

ليس له في قلبه نصيٌب من اإليمان برب العالمين عزوجّل، ألنه إذا كان عنده نصيٌب إن هذا دليٌل على من كان هذا شأنه 
نهايك .. ناهيك عن الطفال والشيوخ والمسنين .. ناهيك عن المؤمنين .. عطوفاً ورحيماً بكل بني اإلنسان من اإليمان كان شفوقاً و 

 .نبياء والمرسلين هذه عالمة اإليمان التي أنزلها اهللا وجعل عليها سيد األ.. عن الفقراء والبؤساء والمساكين 

لغالم وهو على ديانته ولم بيًا من اليهود خادمًا له ومرض امن فرط رحمته بالصبيان جعل ص صّلى اهللا عليه وسّلمبل كان 
 :عزوجّل قال له غيير شريعته ألن اهللا تالنبي بيأمره 

بين نس والناس ال يدخلون في الدين إال إذا وجدوا صفات الرحمة والطيبة واأل)  256:البقرة(  ﴾ال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن  ﴿
يطر على القلوب ولو بالسالح وما شابه ذلك واإليمان أكرهت األجسام فال تستطيع أن تسفإنك إذا .. يدينون بهذا الدين من 

 .بالقلوب وليس باألجسام 

رقيه وزاره ووقف عنده ووضع يده على رأسه يُ إلي زيارة هذا الصبي اليهودي المريض  صّلى اهللا عليه وسّلمذهب النبي 
أطع أبا القاسم فنطق بالشهادتين ثم خرجت روحه هللا : بيه فقال أظر الولد إلي ن يؤمن باهللا فنأثم طلب منه أمام أبيه ويدعو له 

فأسلم وهو في الرمق األخير لما وجد ) إنما أنا رحمة مهداة أنقذه اهللا عزوجّل بي من الكفر : (  صّلى اهللا عليه وسّلمعزوجّل، فقال 
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 . صّلى اهللا عليه وسّلممن رحمة وعطف وشفقة النبي 

 : مته أنه كان إذا جاء ميته سأل عليه أكان من عطفه على 

 : قال فلما وّسع اهللا عليه بالغنائم في الغزوات  )صلوا على صاحبكم : نعم قال : لوا أعليه دين ؟ فإن قا( 

سلمين تحّمل ديون الم) ولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلّى دينه أأنا ( 
 . صلوات ربّى وتسليماته عليهمة أجمعين المدينين عند لقاء اهللا من شدة شفقته ورحمته بهذه األ

فعالمة اإليمان لكن كما قلت يا أحباب اهللا ورسوله  ،والحديث عن رحمة رسول اهللا يطول وال نستطيع أن نأتي بالقليل منه
 ،من مسلٍم وال يتأسفدمًا ومن رأيته يُنزل  ،مسلماً وال يتألميضرب رأيته  الرحمة والشفقة والعطف والحنان بكل بني اإلنسان، فمن

ن هذا إيمانه فيه أفاعلم  ،نه ال يأثمأالمسليمن ويرى ومن رأيته يظلم مسلمًا ولو في بيٍع أو شراء وال يندم، ومن رأيته يدوس على 
  . دخل

خرين ه نصيٌب من رحمة سيد األولين واآلن يكون في قلبأ بد و المؤمنين السابقين األولين الولو كان إيمانه على قدر إيمان 
 :التي يقول فيها اهللا 

 )  159:آل عمران(  ﴾فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اهللا لِْنَت لَُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك  ﴿

صّلى اهللا عليه في بستانه فوجدوا جمًال يأتيه ويتمّسح به، فقال  رجلٍ  ذهب لزيارة: إليه  الحيوانات تلجأجعلت رحمته  
له فوق يعه وتحمِّ نك تجأ إنه يشتكي إليّ : أنا قال : فقال رجٌل من رب هذا الجمل ؟ ــ أى من صاحب هذا الجمل ــ : (  وسّلم

 : صّلى اهللا عليه وسّلمفقال  مادام قال لك ذلك يا رسول اهللا فهو ُحٌر لوجه اهللا عزوجّل،: ، فقال طاقته في العمل

 ) ..لو لم تفعل ألذاقك اهللا العذاب يوم القيامة ( 

من رأسه وأخذ يُرفرف بجناحيه ووضع منقاره على أذنه وإقترب فجاء طائٌر في إحدى الغزوات  صّلى اهللا عليه وسّلموكان  
 : ألصحابه  صّلى اهللا عليه وسّلموكانه يُحدثه فقال 

 ) رُّدوا صغارها إليها وإجعلوها في ُعّشها : صغارها ؟ ــ فقال رجٌل أنا، فقال أيكم فجع هذه في ( 

أمة الحنان التي .. مة العطف أ.. أمة الشفقة .. أمة الرحمة .. رحمة اإلسالم هي التي نشرت اإلسالم بين جميع األنام 
 :عن اهللا عزوجّل  صّلى اهللا عليه وسّلم ايقول فيه

 ) .ورب غفور أمة مذنبة ثم قال في شأن هذه األمة م القلخلق اهللا عزوجّل ( 

سلوا اهللا عزوجّل صالح أحوالنا وإصالح قلوبنا والتوبة من ذنوبنا والمغفرة لزالتنا وتوبوا إلي اهللا جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
 ..تفلحون 

 

 :الخطبة الثانية 

وأشهد أن ال إله إال .. ٍر ممن خلق تفضيال يفضلنا على كثالذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس و الحمد هللا رب العالمين 
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بالمؤمنين أجمعين يدعوهم عزوجّل بعد المعاصي والوقوع فيها اٌن إلهٌ كريٌم بخلقه عطوٌف بعباده شفوٌق وحنَّ .. اهللا وحده ال شريك له 
 .حتى يقول لنا أجمعين إلى التوبة والمغفرة في كل وقت وحين ويكرر ذلك في كتابه 

 ﴾ يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ِإنَّ اهللاَ  ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة اهللاِ  ﴿
 . )53:الزمر(

خالق الكريمة جّل بالصفات العظام وباألن سيدنا محدًا عبد اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خّصه اهللا عزو أوأشهد 
وأرزقنا ُهداه ووفقنا جميعاً اللهم صّلي وسّلم وبارك على سيدنا محمد .. على الدوام وجعله دومًا رسول الرحمة والمحبة والسالم 

 ..رب العالمين جمعين يا أوإجمعنا عليه جامعة خير وكرامة يوم الدين .. للمشي على منهجه وإحياء سنته في الدنيا يا أهللا 

 :أيها األخوة جماعة المؤمنين 

ن ُعظماء المسلمين من القادة والعلماء أول الخلفاء الراشدين إلي عصرنا هذا نجد أسيرة المسلمين من لو تفحصنا 
فاروق للبحث ، كانت الرحمة هي التي تدفع أبي بكٍر الصديق وعمر الوالسادة األجالء أهم ما يُميزهم أنهم رحماء بخلق اهللا أجمعين

  . األحباب فيذهبون إليهم ويواسونهم هل و الذين ال زائر لهم وال أنيس وإنقطع عنهم األفي آخر الليل عن المساكين 

ا الماء ويجلب لهفي السن ُمقعدة وعمياء، ال تستطيع الحركة وال ترى فيُنظف بيتها كان أبو بكٍر يذهب إلي إمراة كبيرٍة 
يا أمة اهللا من : ن تكرر ذلك سألها أمايرام وبعد بعذ ذلك، ويأتي بعده عمر بن الخطاب فيجد األمر على والغذاء ويُهيئها ويتركها 

وأخذ فترّصد .. ال : أما تعرفينه ؟ قالت : تيني في جوف الليل اآلخر، قال أرجٌل يال أدري : الذي يصنع معك ذلك ؟ قالت 
 .ضى اهللا عنه ر الصديق  لطريق فوجد هذا الرجل هو أبي بكرٍ بجانب ا

لم أرى الوجوم والحزن في : في وجه الجيران فسألهم الُحزن الوجوم و الرجل الذي توّلى الخالفة بعد رسول اهللا وجد هذا 
ومع أنه  فهو مع عزته ورفعة قدره.. ال واهللا اليكون ذلك : بعد اليوم، قال ألنك لم تحلب لنا الضأن والماعز : وجوهكم ؟ قالوا له 

 .لهم حاجاتهم فهذا كان شأنه ي بيوتهم ليقضي إلمر الفقراء ويذهب أمر المساكين و وصديقه كان يهتم بأوزير نبيه 

وحرصه وشفقته على جميع البرية بما فيهم غير  ،عيةر لما تعرفون جميعًا من رفقه بالما شأن عمر فيحتاج إلى مجلدات وأ
الجزية : وسأله لم تسأل الناس، قال  منهي يسأل الناس، فاقترب في السن يهود كبيراً المسلمين، فقد مشى يومًا ووجد رجًال  

رباؤه فأسقط هذا ود] ما أنصفنا هذا إذ أخذنا شبيبته ولم ننصفه في الكبر : [ أمين خزائنه وقال والسن، فذهب إلى وزير ماليته 
 .هم رزقاً يقومون به في معايشهم من بيت مال المسلمين عنهم الجزية وإجعل ل

الصليبيين عندما دخلوا بيت المقدس وقتلوا في ساعة واحدة مائة نظر إلى أ.. هؤالء القوم في كل وقت وحين  هكذا كان
في دماء المسلمين، ثم قّيض اهللا عزوجّل الرجل ن الدماء علت حتى الركب وكل من يمشي يخوض أألٍف من المسلمين حتى 

يديه بيت المقدس وأخذ نساء قادة النصارى والصليبيين أسرى وإذا بهم  لنصر على الصليبيين وفتح اهللا علىصالح الدين لالصالح 
ن تفرج عنهم أفإن شئت إلى بالدنا إال بصحبة أزواجنا العودة ال نستطيع : ماذا تريدون ؟ قالوا : يطلبون مقابلته، فقال لهم 
لى بالدهم صحبوا نساءهم وأطفالهم ويعودوا إيالذين إرتكبوا هذه المذابح لفأفرج عن الصليبيين .. ليصحبونا إلى بالدنا فعلت 

 .بها اهللا والتي كان عليه حبيبه ومصطفاه والتي عليها المسلمين أجمعين إلى يوم الدين وليعلمهم صفة العفو التي أمر 

 فيين فينظر المسلم بدًا يدفعه إيمانه إلى الرحمة بالفقراء منأالمسلم دائمًا و .. الحكايات في هذا األمر ال ُتحد وال تُعد 
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 .ويقضيها لهم اتهم حوائجهم وطلب

فيجعله يقوم مقام التاجر منهم ينظر إلى المسلمين فيأتي لهم بالبضائع ويرضى باليسير من الرزق ويبارك اهللا عزوجّل له فيه 
 .الكثير 

رجو رضاء رب العالمين ألنه يبل ربما يأتي لهم بالدواء من عنده  وينقذهم من األمراضالطبيب ينظر إلى ضعفاء المسلمين 
. 

 .ضاة اهللا وال يبغي على ذلك إال وجه اهللا ر لم مين يذهب إلى الجاهل ليعلمه طلباً العالم من المسل

 ويُكرمه الشاب من المسلمين يأخذ بأيدي المسن والضعيف لُيقّيض اهللا عند شيخوخته من يأخذ بيده 

هذا هو مجتمع المسلمين ليس فيه سيٌف .. طف وحنان بلطف ورحمة وعوالشيخ من المسلمين يرحم الصغير ويأخذه 
ليس فيه ترويٌع للمؤمنين .. ليس فيه تشنيع على المؤمنين .. من لسان مسلم نحو مسلم مة نابية تخرج يُرفع على مسلم وال فيه كل

ليس في فذلك شيئًا من ن يفعل مكل ن  ولتعلموا جميعًا أوال شيٌئ مما نراه اآلن، ليس فيه غدر وال فيه قتل وال فيه قطع طريق .. 
 :المؤمنين جميعاً أخوة له  يرى، ألن اإليمان يقتضي أن قلبه ذرّة من اإليمان

 :  صّلى اهللا عليه وسّلمقال  ..إنما المؤمنون اخوة 

 : صّلى اهللا عليه وسّلموقال ) ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ( 

 ) ..طفاٌل ُرّضع وبهائم رُّتع لُصب عليكم العذاب صبا أع و لوال شيوٌخ رُتّ ( 

وأن يخرج  ،في قلوبنا، وأن يزيد الهدى والشفقة والعطف والحنان في أفئدتنا لبعضنا رحمةنسال اهللا عزوجّل أن يودع ال
 .ن يمأل بالمودة والمحبة كل قلوب المؤمنين أالغل والكيد والحقد من نفوس المسلمين أجمعين و 

سن اإلقتداء توجه به إلى اهللا وأن يرزقنا حُ لن، وإتباع الشرع الشريف العمل هللافي يجعلنا جميعًا نتحّلى باإلخالص  نوأ
جّنب بلدنا ومجتمعنا كله رنا الباطل زاهقًا وهالكًا وأرزقنا إجتنابه، اللهم ، وأوأرزقنا إتباعه الخير خيراً أرنا  مبحبيبه ومصطفاه، الله

على كيف شئت بما شئت و قم الحّد أجمعين وأيدي العابثين والمنافقين من خلق اهللا في بلدنا خذ على أوما بطن و لفتن ماظهر منها ا
 .من يستبيح دماء المسلمين 

 .كرم األكرمين جمعين بحصون حفظك يا أأ والدنا وبناتنا وإخواننا المسلمينأنا و وحصّ 

إنك سميٌع قريٌب ُمجيب منين والمؤمنات األحياء منهم واألموات للمسلمين والمسلمات والمؤ لنا ولوالدينا و إغفر اللهم 
 .الدعوات يا رب العالمين 

لمتهم وخذ على يد كل من قلوبهم ووحد صفوفهم وإجمع كهل الكنانة نظر عطٍف وحنان فألف بين نظر إلى أأاللهم 
    ..و الخارج يا خير الناصرين يناوئهم أو يعاديهم من الداخل أ

 بنھـــــا ــ مسجد عبد المنعم ریاض: ن المــــــكا

 ھـ 1434شوال  16الموافق  23/8/2013خطبة الجمعة : التاریـــــخ 



                   وأصحابھ بالخلق أجمعین رحمة رسول هللا                         7العارف باہلل الشیخ فوزى محمد أبوزید                          

=================================================================== 

 

         
       

 


