
   ھنیئًا للمؤمن الذي یعیُش بین الناِس، یدعوھم ویصبُر على أذاھم، ویعفو عنھم، ویبیُت وقلبھ ال غّل فیھ 

وال حقٍد على أحد، یعلُم أّن الصابَر یوفى أجره یوم القیامة بغیر حساب، ال یُوزن لمثلھ وال یُكال، إنما یُغرف 
لھ غرفًا. فلیرجع كل منا إلى قلبھ، قبل فوات األوان. 

   یصبر ویُسامح، ویُھذّب قلبھ بتھذّیب اإلیمان، ویصفیھ من كدره، عّل هللاَ یُخلّصھ من شوائبھ؟ ورب العزة 
َ َغفُوٌر َرِحیٌم"، وَرُسولھ یقَوَل: "َما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن َماٍل،  یقول: "َوإِْن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا َوتَْغِفُروا فَِإنَّ �َّ

."ُ ِ إِالَّ َرفَعَھُ �َّ ا، َوَما تََواَضَع أََحٌد ِ�َّ ُ َعْبًدا بِعَْفٍو إِالَّ ِعز� َوَما َزاَد �َّ
   كان الحسن البصري یدعو ذات لیلة "اللھم اعُف عمن ظلمني"، فأكثر في ذلك، فقال لھ رجل: یا أبا 

سعید، سمعتك اللیلة تدعو لمن ظلمك، حتى تمنیت أن أكون منھم، فما دعاك إلى ذلك؟، قال: قولھ تعالى  
." "فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى �َّ

   إنھا قلوب أصلحھا وربّاھا القرآن الكریم، ونفوس طوعھا اإلسالم العظیم، فھنیئًا لھا، فلنحاول أن نعفو 
ونصفح ونتغافل، ولیقل عنا الناس ما قالوا، فالتَحزْن َعلى َطیبتك؛ فَإَن لَم یُوَجد َمن یَقدرَھا  فِي األَرض؛ 

ففي الَسماء َمن یَباركَھا ویؤجرك علیھا.
قیل "تسعةُ أعشار ُحسن الخلق في التغافل"، و"ما زال التغافُل من فعل الكرام"، ویُذكر أّن امرأةً سألت    

حاتًما عن مسألٍة، ثم خرج منھا صوٌت في تلك اللحظة فخجلت، فقال حاتم: ارفعي صوتك، فأوھمھا أنھ 
أصمٌّ، فسّرت المرأةُ وقالت: إنھ لم یسمع الصوت، فلُقّب بحاتٍم األصم. 
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ُ
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َّ
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    إّن من أوسع األبواب عند هللا تبارك وتعالى باب التوبة، فھو مشرٌع للتائبین لیًال ونھاًرا، ینتظُر من یلجھُ، 
ویفرح هللاُ بتوبة عبدِه، وفوق ذلك یعدهُ ویرّغبھُ  بل ویُغریھ بجنٍة بل جناٍت.

َ، فَاْستَْغفَُروا      یقوُل هللا في اآلیة التي أبكت إبلیس: "َوالَِّذیَن إِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً، أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُھْم، ذََكُروا �َّ
وا َعلَى َما فَعَلُوا َوُھْم یَْعلَُموَن* أُْولَئَِك َجَزاُؤُھْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِِّھْم،  ُ، َولَْم یُِصرُّ ِلذُنُوبِِھْم، َوَمْن  یَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ �َّ

َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا األَْنَھاُر، َخاِلِدیَن فِیَھا َونِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِلیَن".
    فأین التائبین الذین خلطوا عمال صالحا بآخر سیئًا، الذین تراكمت ذنوبھم وھم ال یشعرون؟، ثبت عن 

الرسول أنھ قال: "�ُ أشُد فرًحا بتوبِة عبدِه من أحِدكم براحلتِھ التي علیھا طعامھُ وشرابھُ، فأضلّھا في أرِض 
فالٍة، فاضطجع، قد أیس منھا، فبینما ھو كذلك إذا ھو بھا قائمةٌ على رأسِھ، فلّما رآھا أخذ بخطامھِا، وقال 

من شدِة الفرحِ: اللّھم أنَت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح".
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