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 عن الكتاب

 ثمرات االستغفار:    اسم الكتاب

 .رمحه اهلل تعالیرت احلكیم حممد أخمعالی الشیخ :  اسم املؤلف

 م2019هـ، املوافق 1441تاريخ النرش   : 

 (، كراتيش ـ باكستان.2لشن إقبال )ج: املكتبة املظهرية ـ             النارش

 92.316.7771051، 92.21.34972080+: رقم اهلاتف11182 :   صندوق الربيد

  www.khanqah.org : موقعنا عىل االنرتنت 

  

 بني يدي القراء

معايل الشیخ تضمن املكتبة املظهرية بأن مجیع املنشورات التي تنرش باسم 

وخطبه  تشتمل عىل ملفوظاتهفإهنا  ،العارف باهلل احلكیم حممد اخرت رمحه اهلل

 .منا، فال نضمن صحة نسبته إلیه ألبتة خطي نرش بغري إذنيومواعظه، وأي كتاب 

ـ ما أمكن ـ، كام أنه يتم  جهدنا يف إخراج الكتب بصورة متقنة لوكام أننا ال نأ

إخراج الكتاب بصورة هنائیة بعد املراجعة والتدقیق التام، ويرشف عىل هذا 

 العمل العظیم جمموعة من العلامء واملدققني املشهود هلم باخلري.

 لكننا نرجوا من اإلخوة القراء: أن يعلمونا باألخطاء إذا وجدوا ذلك أثناء القراءة،

 طبعات القادمة.كي نستدرك علیها يف ال

 ابو سلامن                                               

 ()حفید معايل الشیخ                                               

 املرشف العام لدار النرش اإلمدادية األرشفیة

 

http://www.khanqah.org/
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 التعريبمنهج 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سید املرسلني، 

 وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فقد قمنا برتمجة هذا الكتاب وتعريبِه عىل ضوء املنشورات التي 

سامحة الشیخ احلكیم  :تنرشها املكتبة املظهرية من مؤلفات شیخ مشاخينا

 وحاولنا يف ذلك:خرت رمحه اهلل تعاىل، أحممد 

 إال لرضورة. عنه، وعدم اخلروج بمفهوم كالم الشیخد یأوال:التقی

 ختريج األحاديث واآلثار. توثیق الكالم من املصادر املتاحة، وثانیا:

 ختیار اللغة األقرب إىل مفهوم العامة، مع مراعاة عدم اخلروج مناثالثا:

 الفصحى إىل اللغة العامیة.

وضعنا إضافات بني القوسني ][، ال بد منها لتوضیح كالم رابعا:

 الشیخ، وتیسري الفهم.

 وفَّقنا هلذا العمل اجللیل، إنه ويل ذلك والقادر ونحمد اهلل عىل أن

 علیه، وصىل اهلل عىل سیدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، أما بعد:

ِمْن ك لِّ  اهلل َله  َجَعَل  َم االْستِْغَفاَر،زِ َمْن لَ : ))^فقد قال رسول اهلل 

((ََيَْتِسب  اَل ًجا، َوَرَزَقه  ِمْن َحیْث  ِضیٍق ََمَْرًجا، َوِمْن ك لِّ َهمٍّ فَرَ 
(1)

. 

 : أنه قال ^وجاء يف حديٍث آخر عن النبي 

اب ونَ )) لُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء َوَخرْي  اخلَطَّاِئنَي التَّوَّ (( ك 
(2)

. 

 لعباده اخلّطائني، عظیمةٌ  يف هذا احلديث إرشاٌد رباين، وِمنٌَّة إهلیةٌ 

 عىل لسان نبیِّه ^، و هو: بیان  طريقة العالج، وتدارك  اخلطأ والتقصري.

فعالجه كام ذكر يف هذا احلديث: هو التوبة، فهو خري طريق لتدارك 

اخلطأ، لكن ال ت قبل توبة العبد إال برشوطها؟ وقد ذكر أهل العلم ثالثة 

رشوط لقبول التوبة، وهي كام يقول الشیخ حمي الدين النووي رمحه اهلل 

قد أمجع العلامء ريض اهلل عنهم عىل قبول : »«رشحه عىل مسلم»يف 

أن يقلع عن  :وللتوبة ثالثة أركان ،توبة ما مل يغرغر كام جاء يف احلديثال

فإن تاب من ذنب ثم  .م أن ال يعود إلیهاويعزِ  .ويندم عىل فعلها .املعصیة
                                                           

 «سنن ابن ماجه»(، باب يف االستغفار، أبواب الوتر، 1518) «سنن أيب داود» (1)

 .(، باب االستغفار، كتاب األدب، كالمها عن ابن عباس ريض اهلل عنهام3819)

سنن ابن »(، أبواب صفة القیامة والرقائق والورع، 2499) «سنن الرتمذي» (2)

 (،7617للحاكم ) «املستدرك»(، باب ذكر التوبة، كتاب الزهد، و4251) «ماجه

 .كتاب التوبة واإلنابة، كلهم عن أنس. قال الذهبي: فیه عيل بن َمْسَعَدة، وفیه لني
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 ،وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته ،عاد إلیه مل تبطل توبته

«أعلمواهلل  .لتنيأهذا مذهب أهل احلق وخالفت املعتزلة ىف املس
(3)

. 

 الشرط األول: اإلقالع عن المعصية

فال ينبغي للتائب أن يتلبَّس باملعصیة حالة التوبة، وإنام جيب أن 

بة ويقول:يقلع عنها، ثم يتوب، ومثاله: أن ين  ظر شخص إىل غري املحجَّ

حینئذ متلبِّس ينظر إلیها وينتقد علیها، فهو «حول وال قوة إال باهللال»

االستغفار، فال ت قبل توبته، وإنام َيتاج إىل توبة أخرى بعد باملعصیة حالة 

ا هبا.عن املعصیة، وال ت قبل توبته ما اإلقالع  دام متلبسًّ

 الشرط الثاني: الندم على المعصية

والندم: تأملُّ  القلِب عىل صدور املعصیة، ومثله كام حصل مع 

ملا علموا  أصحاب رسول اهلل ^ الذين ختلَّفوا عن غزوة تبوك، فإهنم

 لیهم األرض، كام قال اهلل تعاىل:بسخط اهلل ونبیِّه علیهم، نِدموا وضاقت ع

نُْفُسُهمْ }
َ
رُْض بَِما رَُحَبْت وََضاقَْت َعلَيِْهْم أ

َ
 (4){َضاقَْت َعلَيِْهُم اْْل

 وهذا من أدنى حقوق املحبة، هنايتها: 

 ازديار املحبة واأللفة بني املحبني.

فإذا صدرت منك معصیة، فینبغي أن ال يتعلق قلبك بأي يشء من 

الدنیا، ال األهل واألوالد، وال الطعام والرشاب، وال الفلل والقصور، 
                                                           

 45: 2  رشح النووي عىل مسلم (3)

 118التوبة: (4)
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سعها، بل املرتبة األعىل للمحبة:  وإنام ينبغي أن تضیق علیك الدنیا بو 

أن تضیق علیك نفسك إىل أن تستغفر منها، وتصيل صالة التوبة خاشًعا 

 ًعا هلل عز وجل.مترض

بل إن التعلق بالدنیا يف حال التلبس باملعايص: ال يتناسب مع 

 العبودية احلقیقیة، وهلل در هذا القائل:

 إذا فقــدنا ألفــة األحبــة

 

 موّدةأعَرض العامَل عنَّا بال 

انظروا إىل املبالغة يف هذا، فإنه إذا فقد ألفة األحبة، وجد العامَل أمجع  

هم عن ب عض، ولیس هو املترضر فحسب، فإذا كان هذا يعِرض بعض 

حال امل ِحب ـ وهي حمبة جمازية، يطرأ علیها الفناء ـ، فام بال املحبة 

احلقیقیة هلل عز وجل، وله علینا فضٌل وِمنّة، وهو أقرب إىل أحِدنا من 

حبل الوريد، بل إن وجودنا تابٌع لفضل اهلل علینا، وكل أحوالنا مرتبطة 

نیا واآلخرة، فلو أحبنا مجیع أهل الدنیا، ملا نفعنا إال بذات اهلل يف الد

 قول اهلل عز وجل يف العقبى: قد رضینا، قد رضینا. وهلل در هذا القائل:

ــف  ــربة كی ــت الع لیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــا  كنَـّ

 

نّا   وإنام يف اجلنة إن ك 

أي: لو مدحك أحد من أهل الدنیا، فال تفرح بمدحه، ألن العبد ال َيق له  

 لعبٍد مثله، وإنام تعترب بالقیمة إذا ريض مالكه. وهلل در القائل:أن يعطي قیمًة 

رت  يف الدنیا فكانت منزاًل   فكَّ

 

 عندي كبعض منازل الركبان 

إخواين يف اهلل! إن واجد الدنیا قد ال جيد راحة العیش والبال، كام قال  

قد جتد بعض الكفار حلَّت علیه السكینة ظاهًرا، لكنه »بعض العارفني: 

، ومثل ه كمثل سلطان كافر مات، «قهور يف الباطن بغضب اهلل عز وجلم



7 

 

  

 

م اآلخرون، فنثروا عىل قربه  نوا قربه بالبالط وأنواٍع من الزينة، ثم تقدَّ فزيَّ

وروًدا وأزهاًرا، لكنه مقهور الباطن يف احلقیقة، ألن هذه الزينة الظاهرة 

لرؤساء وأصحاب ال ت نجیه من عذاب القرب، فال تنفعه زيارات كبار ا

 السلطة، وال نثر الورود عىل قربه.

وألجل هذا فكل من تعلَّق بظاهر الدنیا، فجَمع األمواَل الطائلة، 

ووفَّر لنفسه مجیع أنواع الراحة البدنیة، فإنه ال ينعم براحة البال إال بمرضاة 

فإن ضیق القلب ونكد العیش لك،اهلل عز وجل، فلو مل َيصل عىل ذ

 أبًدا، وال َيصل قلب ه عىل الطمأنینة احلقیقیة، وهلل َدّر القائل:يفارقانه ال

 مٍ إذا حلَّ الربیع فؤاد قو

 

 اجلبابرة  له  غنَّت    

 لكن اخلريـف عالهـم   

 

ــة  ــات يقفــر خاوي  فب

إن رجال مسكینًا جيلس بثوبه »يقول جالل الدين الرومي رمحه اهلل:  

قلبه مغمور بحب اهلل، يذكر اسمه اخللِق عىل وسادٍة بالیٍة يف مسجد، لكن 

 .«بمحبة وإخالص، وكأنام حیزت له الدنیا بحذافريها

ملَّا أذكر اسم اهلل عزَّ وجل، فإن كل َشعرٍة من اجلسد »ويقول أيضا: 

ّكر وموجده يف القَصب ال بد أن يكون  ي ِفیض  عساًلـ  قال:ـ  ألن خالق الس 

َصب، ملا باعه أحد وال اشرتاه أحىل منه، فلو مل جيعل احلالوة يف هذا الق

 .«إال بسعر اخلشب.ـ  وقال أيضا:ـ  وال بد أن يكون خالق القمر أمجَل منه

وقال الشیخ ويل اهلل الدهلوي ـ وهو خياطب سالطني املغول 

يف اهلند ـ: أهيا السالطني! إن أولیاء اهلل يمتلكون قلوًبا، يتألأل فیها 

 .«جواهر حمبة اهلل عز وجلَّ 
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لقلب بام َيمل من اجلواهر، ومثَل ه كمثَِل صندوٍق يف فقیمة ا

داخله جوهرٌة ثمینٌة، فإنَّ قیمته يرتفع ملَِا َيمل من تلك اجلوهرة الثمینة، 

اس، فكذلك القلب الذي َيمل  َرس هذا الصندوق عن طريق احل رَّ بل َي 

 جوهرة املحبة اإلهلیة، فإنه سرتتفع قیمته عند اهلل وعند اخلالئق.

ر أن هناك صندوًقا آخر، يف داخله مالبس بالیة، فهل له ولنتص وَّ

اس لیحرسوه!! ر أن يقف علیه احل رَّ  قیمة عند أحد، وهل ي تصوَّ

َرس ملَا َيمل يف داخله من  وخالصة األمر: أن الصندوق َي 

اجلواهر، فلذا فإن كل َمن َيمل يف قلبه إيامًنا وتقى، وحمبة اهلل عز 

 ومصاٌن بإذن اهلل.وجل، فإنه حمفوٌظ 

لكن كثرًيا من املسلمني يعرتضون اآلن ويقولون: ملاذا غلب 

علینا الیهود يف إرسائیل، وملاذا نعاَمل بالدنّیة يف مجیع البالد! فأقول 

هلم: إننا ولألسف ال نملك إال الصندوق، وهذا الصندوق يف ظاهره 

، ^ أحىل وأمجل من الصناديق التي كان يمتلكها أصحاب رسول اهلل

َيملوهنا لكن قلوَبنا يف احلقیقة: خالیة عن تلك اجلواهر الثمینة التي كانوا 

اجلواهر يف أفئدِِتم، ونحن إىل تلك اجلواهر أحوج منا إىل غريها، وهذه 

وإىل هذا أشار الشاه ويل  هي: تعلق العبد بربه، وحمبت ه وخشیت ه وتقواه،

السالطني! إن أولیاء اهلل  أهيا»اهلل املحدث الدهلوي رمحه اهلل فقال: 

، فلو كان يف  يمتلكون قلوًبا، يتألأل فیها جواهر حمبة اهلل عز وجلَّ

 .«األرض أحٌد أغنى مني فلیتقدم

هذه أحوال أولیاء اهلل، فإهنم إذا وجدوا حمبة اهلل، فإهنم ال يبالون 
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ا كان، وهذا كام قال احلافظ الشريازي رمحه  بأحد عىل وجه األرض، أيًّ

فإنه يف الوقت الذي يكون احلافظ مغموًرا فیه بذكر اهلل عز وجل، »: اهلل

 حینئذ فإنه فإذا وصل إىل تلك احلالة؛ جيد ريح العرش عن قرب،

دٍّ من شعرييبايل بسالطني ال لَكهم بم   «.األرض، وإنام يبیع م 

وإذا وجد الشخص ريح العرش ينزل إلیه من ربه، فإنه ال يستطیع 

ه وفرحته بأي لغة من شتى لغات العامَل، وألجل هذا أن يعربِّ عن رسور

دٍّ من شعري، وهذا تعبرٌي  جعل احلافظ الشريازي سلطان األرض مقابل م 

 له َدوره يف إظهار حقیقة الدنیا أمام املحبة واملعرفة اإلهلیة.

وألجل هذا ملا أراد ملك سنجر أن يقف عىل خانقاه الشیخ عبد 

لك النیمروز، ردَّ علیه الشیخ بام مضمونه:القادر اجلیالين رمحه اهلل   م 

ــــي وادهَلَــــمّ   ســــاء حظِّ

 

َلــم   مثــل ســواد الظُّ

 لـــو أينِّ كنـــت  حريًصـــا 

 

 يف مال َملِك َسنَْجرِ  

لك نصف اللیل، فلذا ال أريد أن أشرتي »وقال أيضا:   قد حصلت عىل م 

لكك مقابل شعرية  «.م 

َحر، وم لك نصف اللیل: هي العبادة بعد منتصف  اللیل ويف السَّ

واإلقبال  عىل صالة التهجد، وهو كام قال جالل الدين الرومي رمحه اهلل: 

 لو حصلتم عىل لذة السجود، لرتكتم امللك كام تركه إبراهیم بن أدهم.

وهذا الرس يظهر جلیًّا يف تسبیح السجود: )سبحان ريب األعىل(، 

الة السجود، ألنك اآلن أي: قل )سبحان اهلل( يف مجیع األحوال، إال يف ح
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أقرب إىل ذي العزة والعظمة من أوقات أخرى، وأنت اآلن عىل قَدمي 

الرمحن، فلذا أظِهر ق رَبك من ربِّك، وقل: )ريب األعىل(، وهذا ما أشار 

 إلیه الشیخ عبد القادر اجلیالين رمحه اهلل يف كالمه مع سنجر السلجوقي.

رمحه اهلل ذهب إىل  يذكر أن معايل الشیخ أرشف عيل التهانوي

الشیخ فضل الرمحن الكنج مراد آبادي رمحهام اهلل، فقال له الشیخ: إين 

أجد يف السجود لذًة عجیبة، وكأنَّ الرمحَن يقبِّلني، وأجد يف تالوة القرآن 

لذة لو وجدَِتا، لشققَت َجیبك، وفررَت إىل الغابة، ثم قال له: ال أسمح 

 ي إال إذا رضیْت بسامع القرآن.حلور الِعني يف اجلنة أن جتلس مع

انظروا إىل هذا الفرق الشاسع بني أفكارنا وأفكار أهل اهلل، ألن 

اق ذات احلق. شَّ  هؤالء ع 

ويذكر أن بعض علامء السلطان حرض يف بعض دروس الشیخ 

س  ـ  وكان الشیخ يدرِّ للكالم ـ، فوجد فرصة  «صحیح البخاري»املذكور

اب بلدة رام فور يلتمس منكم أن أثناء الدرس وقال للشیخ: إن ن   وَّ

ف  م لكم اهلدايا بمئات اآلالف، فتأسَّ فوه بزيارته، ويعدكم بأنه يقدِّ ترشِّ

الشیخ عىل كالمه وقال له: دعك عنك من هذه اآلالف، واستِمْع إىل 

 دريس جیًدا، ومتثَّل هبذا البیت:

 نظرت  إىل رب املكارم والعىل

 

 فأهلــاين عــن الــدنیا ومــا هبــا 

 وأشـــغلني بـــذكر نعـــیم جنتـــه 

 

 فأهلاين عن السلطان والبهاء 

يعني: إن انشغاله بالنظر إىل كرٍم ترتى علیه من رب الربية، أشغله عن  

إذا صادقت أرباب العىل، »التفكر يف أموال السالطني، يقال يف املَثل: 
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ع العتَبة ، ألنه سیدخل علیك بأربابه، وهكذا فإن من رِزق النور «فوسِّ

اإلهلي، واخت صَّ بالتقرب الرباين، فإن اهلل تبارك وتعاىل ي دخل الرسوَر 

 التامَّ يف قلبه، ويرزقه الثبات واإلخالص، وهلل َدر القائل:

 رأيته ملا مضـى

 

 رسيًعــا كــالرَبق 

 َيمل يف فؤاده 

 

 عوامل من َفَلك 

 وخالصة األمر: أن اللسان قارص عن بیان لذة الذكر وحالوته، ويذكر 

عن بعض األولیاء أنه قال ملعايل الشیخ أرشف عيل التهانوي رمحه 

 اهلل: واهلل إين ألجد حالوة ذكر اهلل يف فمي ولساين.

 :حالوة اإليامن»وهذا كام قال حمیي الدين النووي رمحه اهلل: 

 ،^ه اهلل عز وجل ورسولِ  ااملشقات يف رض ل  وحتمّ  ،الطاعات استلذاذ  

وحمبة العبد ربه سبحانه وتعاىل بفعل  ،الدنیاض ذلك عىل عرَ  وإيثار  

«^وكذلك حمبة رسول اهلل  ،َمالفته طاعته وتركِ 
(5)

. 

أي: إن حالوَة اإليامن َيصل لكل من أتى بطاعة ربه، واجتنب ما 

هِني عنه، ومن هذه األعامل: حمبة أولیاء اهلل، وغضُّ البرص، ثم تزداد هذه 

لسانه، خيص اهلل به َمن يشاء ِمن  النعمة، حتى إن العبد لیذوق طعمه يف

عباده، إنه عىل كل يشء قدير، أما احلالوة القلبیة التي أشار إلیها النووي 

 رمحه اهلل، فهو عام، وعالمته: اطمئنان القلب إىل الطاعات، واهلل أعلم.

إخواين يف اهلل: جيب علینا أن نفكر يف أنفسنا، وأن هنیئ أسباًبا 
                                                           

 .13: 2 «رشح النووي عىل مسلم» (5)
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لصالح الباطن قبل الظاهر، وسكوِن القلب قبل راحة اجلسد، فاجللوس 

يف الغرف املكیَّفة دون اطمئنان القلب؛ يسبب آالًما ومصائَب ال يعلم هبا 

إال اهلل، وتكون هذه اآلالم سببًا يف تشويِش القلوب وإصابتِها باألحزان 

األموال الطائلة، واآلالِم واملصائب، فال تنفعه هذه املكیفات الباردة، وال 

جيلس إن رجاًل مسكینًا »وألجل هذا يقول جالل الدين الرومي رمحه اهلل: 

بثوبه اخللِق عىل وسادة بالیة يف مسجد، لكن قلبه مغمور بحب اهلل، يذكر 

اسمه بمحبة وإخالص، وكأنام حیزت له الدنیا بحذافريها، وآخر يعیش يف 

 .«ورود وأزهار وقصور عالیة، لكنه بائس حزين

فلو سأل شخص كیف يمكن أن جيتمع الضدانـ  احل زن والفَرحـ  يف 

مكان واحد وآٍن واحد، قلنا: مثَل ه كَمثَل الساعة االلكرتونیة الواقیة ضد 

املاء، إذا رمیته يف البحر فإنه ال يؤثر علیه، فكذلك قلب املؤمن ال تؤثر علیه 

اهلل تعاىل حفظ قلبَه، املصائب ولو كانت حمیطة به من كل اجلوانب، وكأنَّ 

 وجعله واقیًا ضّد املصائب، فتجده مرسوًرا وفِرًحا يف كل األحوال.

ويمكن أن يسأل شخص ويقول: فلامذا يصاب املؤمن بالباليا 

إذن؟ قلنا: إنه يصاب بذلك لرفعة الدرجات، فتجده يبكي ويتأمل يف 

ربياين، الظاهر، لكنه مطمئن باإليامن، ومثل ه كمثل شخص يأكل الرز ال

فتجده َيّس بحرارة الفلفل، وتسیل منه الدموع، لكنه يتلذذ بأكله، فلو 

ه يف الظاهر، لوجده يقول:  نصحه شخص بأن يرتك هذا األكل ألنه يرضُّ

 هذه الدموع ال ترضين، وإنام أتلّذذ هبذا األكل اجلّید.

فینبغي للمؤمن أن يرتك معصیة ربه وسخَطه، ألن املعصیة ت بعد 

ب العبد إىل ربه ولو عن رمحة  اهلل؛ صغريًة كانت أم كبريًة، والطاعة تقرِّ
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يصاحب كانت يسرية، فاملعصیة سمٌّ قاتل جيب اجتناهبا، وإنام جيب أن 

وِمْثل  األخیار، ويذكر ربه دائاًم، لیجعَل قلبه واقیًا ضد اهلموم واألحزان، 

 تعاىل إذا أراد هذا ال جتده إال مرسوًرا، ال تؤثِّر علیه املصائب، ألن اهلل

أن ي رايض عبده، وي مطر علیه بإفضاٍل من نَِعِمه، فال أحد من أهل الدنیا 

يستطیع أن يصیبه باهلموم والباليا، كام يقول اجلالل الرومي رمحه اهلل: 

 «.إذا أراد اهلل بعبد خرًيا، جعل حزنه فَرًحا»

أي: إن اهلل قادر عىل كل يشء، فهو قادر عىل مجع الضدين يف 

مكاٍن واحد، أما أهل الدنیا: فإهنم ال يستطیعون ذلك، وإنام َيتاجون 

إىل إزالة أسباب الغم، لی دِخل وا الفَرح يف قلوب الناس، فال يمكن لنا أن 

احلزن نجمع بني املاء والنار، لكن اهلل قادر عىل أن جيعل الناَر ماًء، ويغريِّ 

 فَرًحا، واألغالَل حرّية وعتًقا.

 سالم، وألقي يف السجن،ا قبض عىل يوسف علیه الوألجل هذا مل

 قال لربه:

َحبُّ إَِلي }
َ
ْجُن أ ِ ِ الس  (6){َرب 

 

وذلك ألين سأ حَبس يف سبیلك وألجلك، ومتى ما وجدت  معیَّتك، 

وجدت  الراحة والطمأنینة، وكنت  أفضَل ممن هو عتیق يف الظاهر، لكنه 

 ممنوٌع من نیل رمحاتك، والوصوِل إىل جنابك.

فانظروا يا رعاكم اهلل إىل صفة املحبوبیة التي اتصف هبا اخلالق 
                                                           

 33يوسف:   (6)
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عز وجل، فسبیل احلبس والقید الذي يؤدي إلیه: هو أحب إىل أولیائه 

ىص، بل  من احلرية، فكیف يكون حال إفضاله ونعمه التي ال تعد وال حت 

 وال خَطر عىل قلب برش.

سبیل اهلل،  إخواين يف اهلل! إن شوكًة واحدة يشاكها املسلم يف

هلو أعظم رتبة من مجیع ورود العامل وزهورها، ذلك ألن اهلمَّ الذي 

اء هذه الشوكة، ال يعِرف  مثوبتها إال اهلل  عزَّ وجل،  أصیب به املسلم جرَّ

وال يعرف قیمتها إال األنبیاء والصاحلون، وألجل هذا جتدهم فِرحني 

 عنهم ورضوا عنه، يف مجیع األحوال بام آتاهم اهلل من فضله، ريض اهلل

فلام تم الرضا من الطرفني، استحال وجود آثار السخط، وامتنع أن تصل 

 اهلموم إىل غشاوة قلوهبم، وهلل َدّر القائل:

 رسور قلبي بني أثقال األسى

 

 كَزهٍر بني أشواك الِعَضاِه تفوح 

نبِت الزهر   بني اهلل أكرب! انظروا إىل هذا التعبري البلیغ، إن الرب الذي ي 

األشواك، أفال يستطیع أن ي دِخل الرسوَر والرضا إىل قلوب أولیائه يف 

ره اهلل هلم،  حزهنم وتكال ب املصائب علیهم!! نعم إهنم يرَضون بام قدَّ

 ولسان حاهلم يقول:

 إذا ضاقت بك األحوال يوًما

 

 فثق بالواحد الفـرد العـيِلّ  

 فكـــم هلل مـــن ل طـــٍف خفـــيٍّ  

 

 ذكييِدّق خفاه عن فهم ال 

فینبغي للعبد أن يرىض بام قسم اهلل له، ألنه إذا فعل ذلك، دخل الرضا  

 إىل غشاوة قلبه، فال َيزن أبًدا، وهلل در القائل:

 وجــدت حــالوة العــیش الرضـــ

 

 ـّي وكنت أيأس ِمن حَجر 
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ـــــه ـــــايل بِفكـــــر اإلل  شـــــغلت  ب

 

 فأهلَاين عن مهوم البشـر 

اهلل به عىل عباده، سأل معايل إن التسلیم والرضا ِمن أعظم ما أنعم  

الشیخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل الشیَخ عبد الغني رمحه اهلل: ما 

أعظم  من اإلخالص؟ فقال له الشیخ: ال أدري. فقال له: هو التسلیم 

 والرضا، فمن وجده فقد ذاق طعَم اإليامن، وهلل َدّر القائل:

 إذا أشغلَتني بفكِرك يا إهلي

 

 مهوم العاملني لكنت  أغنى من 

نعم إن انشغال البال بفكر اإلله، نعمٌة عظمى، وهي وظیفة األنبیاء  

والصاحلني، ألن اهلل تبارك وتعاىل إذا ابتىل عبده يف سبیله، وشغَله هبمومه، 

 أنعم علیه وأكَرمه إكراًما ال مزيد علیه، فلذا جتدهم جيتنبون املعايص.

كى: أن أحد الشعراء ـ وكان يرشب  اخلمر ـ قد التَزم، وربَّى َي 

 حلیته، وكان قد وصف نفسه يف بیت شعر فقال:

 انشغل بايل بیوم اجلزاء

 

 فقد رشبت كؤوًسا غري منحرص 

لكنه بعد ذلك التزم، وحرض إىل معايل الشیخ أرشف عيل التهانوي رمحه  

 اهلل، وطلب منه أن يدعو له بأن يوفِّقه اهلل لرتك اخلمر، واحلجِّ إىل البیت

العتیق، وتربیِة اللحیة، فوفَّقه اهلل لرتبیة اللحیة، وتَرك اخلمر فمرض، فقال 

له األطباء: لو أردَت أن تعیش سلیاًم فال ترتك اخلمر، فسأهلم: لو رشبت  

اخلمر كم أعیش بعده؟ فقالوا: تعیش ثالَث سنني أو أربع، فردَّ علیهم وقال 

ذلك، أحب إيلَّ من أعیش  هلم: لو عشت  حلظة يف طاعة اهلل وم تُّ عىل

 طوياًل عىل معصیته وأموَت عىل ذلك، فرَتك اخلمر.
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ثم إن اهلل تبارك وتعاىل منَّ علیه بالصحة والعافیة، وعاش بعد 

ذلك فرتًة، وربَّى حلیته ونسیه الناس، فكان يوًما من األيام ركب عىل 

 مركبة، فسمع السائق ينشد بیَت شعر قاله يف أيام شبابه:

 لنشــهد مســـرحیة تعــالوا

 

 سمعنا فالًنا قد أسلام 

وسائق املركبة ال يعَلم أن قائله هو نفس الرجل الذي جيلس يف  

مركبته، ويلوح علیه آثار الصالح والتقوى، فلام سمع هذا البیت، بكى 

بكاء شديًدا، وعلِم أن اهلل تعاىل هو الذي أجرى هذا البیت عىل لسانه 

 بالعطاء، ووفَّقه للتوبة.حاَل فسِقه، ثم منَّ علیه 

وخالصة القول: أنه جيب عىل العبد االمتثال بالطاعة، وأن ال 

خياف يف ذلك لومة الئم، فرييبِّ حلیته، وال يسبل إزاره، ويغض برصه، 

ويرتك الَغیبة، ويظن نفسه أحقر عباد اهلل، وغري ذلك من األحكام 

ل اإلنسان عىل الظاهرة والباطنة كلها، جيب االمتثال هبا، وال َيص

ذلك إال بمصاحبة األخیار، ألن صحبة األخیار ي دخل يف قلبِه الیقني، 

 عن أيب سعید اخلدري ريض اهلل عنه: «صحیحهام»روى الشیخان يف 

 َقاَل:  ^َأنَّ َنبِيَّ اهلل »

ٌل َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن  ْم َرج  َكاَن فِیَمْن َكاَن َقْبَلك 

لَّ َعىَل َراِهٍب، َفَأَتاه  َفَقاَل: إِنَّه  َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي  ،َأْعَلِم َأْهِل اأْلَْرضِ  َفد 

مَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم  َل بِِه ِماَئًة، ث  ، َفَكمَّ َنْفًسا، َفَهْل َله  ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: اَل، َفَقَتَله 

لٍ  ،َأْهِل اأْلَْرضِ  لَّ َعىَل َرج  َعامِلٍ، َفَقاَل: إِنَّه  َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس، َفَهْل َله  ِمْن  َفد 

َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَمْن ََي ول  َبْینَه  َوَبنْيَ التَّْوَبِة؟ اْنَطلِْق إىَِل َأْرِض َكَذا 
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وَن اهلل ْم، َواَل َتْرجِ  ،َوَكَذا، َفإِنَّ هِبَا أ َناًسا َيْعب د  ْع إىَِل َأْرِضَك، َفاْعب ِد اهلل َمَعه 

 
ٍ
َا َأْرض  َسْوء  .َفإهِنَّ

، َفاْختََصَمْت فِیِه  ِريَق َأَتاه  املَْوت  َفاْنَطَلَق َحتَّى إَِذا َنَصَف الطَّ

ْقباًِل  مْحَِة: َجاَء َتاِئًبا م  مْحَِة َوَماَلِئَكة  اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َماَلِئَكة  الرَّ َماَلِئَكة  الرَّ

ْم بَِقْلبِِه إىَِل اهلل ، َفَأَتاه  ا َقطُّ ، َوَقاَلْت َماَلِئَكة  اْلَعَذاِب: إِنَّه  مَلْ َيْعَمْل َخرْيً

 ، وا َما َبنْيَ اأْلَْرَضنْيِ ْم، َفَقاَل: ِقیس  ، َفَجَعل وه  َبْینَه  وَرِة آَدِميٍّ َمَلٌك يِف ص 

وه  َأدْ  وه  َفَوَجد  ، َفَقاس  َو َله  تِِهاَم َكاَن َأْدَنى َفه  تِي َفإىَِل َأيَّ َنى إىَِل اأْلَْرِض الَّ

مْحَةِ   .َأَراَد، َفَقَبَضْته  َماَلِئَكة  الرَّ

 «َفَقاَل احلََسن  ذ كَِر َلنَا، أَنَّه  ملَّا أََتاه  املَْوت  نَأَى بَِصْدِرهِ »: قال قتادة
(7)

. 

يِب، َوَأْوَحى  :َفَأْوَحى اهلل إىَِل َهِذهِ زاد البخاري يف روايته:  َأْن َتَقرَّ

ِجَد إىَِل َهِذِه َأْقَرَب  :اهلل إىَِل َهِذهِ  اَم، َفو  وا َما َبْینَه  َأْن َتَباَعِدي، َوَقاَل: ِقیس 

ِفَر َله   ، َفغ  بِِشرْبٍ
(8)

. 

 فوائد مستنبطة من هذا الحديث

هذا احلديث فیه دلیل عىل أمهیة الصحبة الصاحلة، فإن اهلل 

يب لیكون سبحانه وتعاىل  غفر له ألجل الصحبة، وأمر بالقرية أن تقرَّ

 أقرب إىل قرية الصاحلني.

وفیه دلیٌل أيضا عىل علو مرتبة أهل اهلل وبركة أرِضهم الذي 
                                                           

 .(، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، كتاب التوبة2766) «صحیح مسلم» (7)

 .(، باب حديث الغار، كتاب أحاديث األنبیاء3470) «صحیح البخاري» (8)
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م علیه، ويفیضون دموعهم عىل تربته، فقد  يعیشون فیه، ويعبدون رهبَّ

 غفر اهلل تبارك وتعاىل ذنَب هذا القاتل لقربه إىل أرض الصاحلني.

واهلل تعاىل قادر عىل أن يغفر له يف أي مكان شاء، لكنه أراد أن 

تنزل رمحته وتظهر آثار تلك الرمحة عىل أرض الطاهرين، لیبنيِّ فضَلهم 

 عىل غريهم، وي ظِهره عىل الناس.

وقد ورد يف بعض الروايات اسم تلك القريتني، فقد روى 

نَا اهَ نهام قال: ))الطرباين عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل ع ه 

َقال  هَلَا:  ة  »َقْرَيَتاِن: َقْرَيٌة ي  َقال  هَلَا: «َنرْصَ ((«َكْفَرة  »، َواأل ْخَرى ي 
(9)

. 

يِب، َوَأْوَحى  :َفَأْوَحى اهلل إىَِل َهِذهِ وقوله يف هذا احلديث: )) َأْن َتَقرَّ

 هذا فضٌل »اهلل:  ((. قال املال عيل القاري رمحهَأْن َتبَاَعِدي :اهلل إىَِل َهِذهِ 

«يف صورة عدل
(10)

. 

أي: إنه يأمر املالئكة بأن يقیسوا القريتني، ويف ذات الوقت هيیِّئ 

له أسباَب املغفرة، والقرية كانت بعیدة يف احلقیقة، لكن اهلل تبارك 

يب، وذلك مصداًقا لقول النبي : ^وتعاىل ريِض عنه، فأمر بالقرية أن تقرَّ

َب إيَِلَّ )) َب إيَِلَّ ِذَراًعا ،بِِشرْبٍ  َوإِْن َتَقرَّ ْبت  إَِلیِْه ِذَراًعا، َوإِْن َتَقرَّ ْبت   ،َتَقرَّ َتَقرَّ

(( متفق علیهإَِلیِْه َباًعا، َوإِْن َأَتايِن َيْميِش َأَتْیت ه  َهْرَوَلةً 
(11)

. 

                                                           

 .(14660) 14للطرباين  «املعجم الكبري» (9)

 .1615: 4 «مرقاة املفاتیح» (10)

(، باب قول اهلل تعاىل: )وَيذركم اهلل نفسه(، 7405) «صحیح البخاري» (11)

(، باب احلث عىل ذكر اهلل تعاىل، كتاب 2675) «صحیح مسلم»كتاب التوحید، 

 .الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
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بنا إىل اهلل قلیاًل، واستغفرنا، فإن املستغفر يصل إىل  فلو تقرَّ

 اهلل ـ.درجة املتقني ـ إن شاء 

 الشرط الثالث: العزم على عدم العودة إليها

م أن يعزِ »وهذا رشٌط ثالٌث للتوبة، كام قال النووي رمحه اهلل: 

«اا أن اليعود إىل مثلها أبدً ا جازمً عزمً 
(12)

. 

ه إذا صدر منه نفس اخلطأ  وهذا العزم كاٍف لقبول التوبة، وال يرضُّ

عود إىل تلك املعصیة مرة مرة أخرى، فمن عزم عزًما جازًما بأنه ال ي

أخرى، كان تائًبا، وكلام عاد إىل املعصیة، أحدث توبًة أخرى، وعزًما 

 آخر، إىل أن يرزقه اهلل القبوَل والثباَت، واالستقامَة عىل الدين، فال مفرَّ 

 من اهلل إال إلیه، قال تعاىل:

ِ إِّن ِ لَُكْم ِمنُْه نَِذيٌر ُمبِيٌ } وا إَِل اهللي (13){فَفِرُّ
 

 ويف هذا املعنى قال اخلواجا عزيز احلسن جمذوب رمحه اهلل:

 متادى اهلوى فعجزت عن إصالحه

 

 فنصحته ن صَح اللطیف األكَرمِ  

ــــــــــه  ــــــــــه يوًمــــــــــا ورَصعت   فغلبت 

 

ــنَي أمَلَّ يب  ــا ح ــت  يوًم ع
ِ  ورص 

ـــت  اهلـــوى وكســــرت ه  ـــي متاَدي  لكن

 

بِّ اخلبِـل   متادي العاشق الصَّ

ـــــى   ــــــراع ويبق ـــــى الص ـــــايبق ّدن  و 

 

 مــا دام ينــبض عرقــي بــالنفس 

                                                            

 .25: 17  رشح النووي عىل مسلم(12)

 50الذاريات:  (13)
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إخواين يف اهلل! َمن مل يرتك املعصیَة فقد تَرك اهلل، ومن تَركه اهلل فأنَّى 

مثواه! إن رّب العصاة هو نفس رب الصاحلني، فإذا أعرضنا عن اهلل، 

 فمن الذي نلجأ إلیه؟ ونجعله مثوانا؟

َوْسِوس فلذا ينبغي االهتامم بالتوبة واالستغفار، لكن  الشیطاَن ي 

أحیاًنا ويقول: أما تستحیي أن تتوب كلَّ يوم، ثم تعود فت ذنب مرة 

 :حقیقة احلیاء»أخرى!! فلیس هذا موضع حیاء، وإنام احلیاء كام قیل: 

«أن موالك ال يراك حیث هناك
(14)

. 

لكن ولألسف! فإن اهللَ يرانا يف معصیته لیَل هنار، وال نستحیي، 

دعة ويف املقابل: نتوب  فنستحیي، ونعيص اهللَ وال نستحیي، إنه واهلل خ 

شیطانیة، وحقیقة احلیاء: االجتناب عن املعصیة، وأن ال يراك موالك 

ي ذكر عن بعض أهل املجون أنه قال يف بیت شعٍر له ـ وقد  حیث هناك.

 نِدم عىل تفريطه ـ َماطًبا لقاصدي البیت احلرام:

ـــاًل  ـــذاهب مه  أال أهيـــا ال

 

 ه ربَّ احلــَرمكیــف ت واِجــ 

 قضیَت عمَرَك يف عصیانه 

 

 فهل ترج  عفًوا لربِّ النَِّعم 

ولألسف فإنَّ بعَض امل عِرضني عن التوبة، يدافعون عن أنفسهم متمثلني  

 هبذا البیت.

قلت: ولو متثَّل أهل اإليامن هبذا البیت، حل ِرموا من الكعبة، فلذا 

وجب إصالح هذا البیت، وقد قام بذلك سامحة الشیخ حممد أمحد 

برتابكرهي رمحه اهلل حیث قال يل: إين قمت بإصالح هذا البیت، ألنه 
                                                           

 .70: 1 «مرقاة املفاتیح» (14)
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:  يؤدي إىل القنوط من رمحت اهلل، وقلت 

 نعم أرج  عفًوا لـربِّ الـنَِّعم

 

 ور كْعبــَة واحلــَرموأز 

ع يف جنَباته   وأبتهل وأترضَّ

 

 راجًیا عفو ربِّ الكَرم 

انظروا إىل هذا الفرق الشاسع بني كالم أولیاء اهلل، وكالم العامة،  

إخواين يف اهلل! لو صاد الصیَّاد سمكة عرش مرات، وطلب منها أن ختتار 

 الت له:العیش إما يف البحر أو الرّب، ملا سمعَت منها إال أن ق

 ينعم الرَبُّ بألواِن النِّعم

 

 لكنه مقَتٌل للسَمِك  

نعم أهيا اإلخوة! ال عیش لنا إال يف مرضاة اهلل ومعیّته، ولو كان ثمنه  

باهًظا، إن وقوعنا يف طوفان بحِر حمبة اهلل عزَّ وجل، هلو أنفع لنا من 

بركٌة له، أما النجاة إىل الساحل، فرضا اهلل خرٌي للمؤمن، والرضا بالقدر 

سَخط اهلل: فیجلب النكد والشقاء، فال ينعم امل صاب به بيشء من النعم، 

 ولو مجَِعْت له الدنیا بحذافريها.

 ثمرات االستغفار

ذكرنا يف بداية الكتاب حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال: 

َعَل اهلل َله  َمْن َلِزَم ااِلْستِْغَفاَر، َج قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم: ))

لِّ َهمٍّ َفَرًجا، َوَرَزَقه  ِمْن َحیْث  اَل ََيَْتِسب   لِّ ِضیٍق ََمَْرًجا، َوِمْن ك  (( ِمْن ك 

رواه أبو داود، وابن ماجه
(15)

. 
                                                           

سنن ابن »باب يف االستغفار، أبواب الوتر، (، 1518) «سنن أيب داود» (15)

 .(، باب االستغفار، كتاب األدب3819) «ماجه



  

 

22 

يف هذا احلديث ثالَث فوائد للمستغفرين، فقال:  ^ذكر النبي 

ها، وسعى يف مرضاة ((، أي: الزم التوبَة وواظب علیَمْن َلِزَم ااِلْستِْغَفارَ ))

اهلل، وإقامِة العالقة بینه وبني ربه، التي فرتت بسبب الذنوب واملعايص، 

ع أماَم ربه، فهذه حقیقة االستغفار.  ويبكي ويترضَّ

 فضل الدمعة التي تخرج في سبيل اهلل

 :^روي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

ْؤِمنٍ )) َباِب، َما ِمْن َعبٍْد م  ج  ِمْن َعیْنَیِْه د م وٌع، َوإِْن َكاَن ِمثَْل َرأِْس الذُّ  خَيْر 

َمه  اهلل َعىَل النَّارِ  رِّ َوْجِهِه، إاِلَّ َحرَّ (( ِمْن َخْشیَِة اهلل، ث مَّ ت ِصیب  َشیْئًا ِمْن ح 
(16)

. 

رِّ َوْجِههِ قوله: ) َمه  اهلل َعىَل ( أي: ما بدا من وجهه )ِمْن ح  ( النَّارِ  إاِلَّ َحرَّ

م ذلك العبد املؤمن، أو وجَهه، أو اليشَء الذي أصابته الدموع منه.  أي: حرَّ

وري رمحه اهلل أنه كان  ولف  ورأيت سامحة الشیخ عبد الغني الف 

التهانوي يمسح وجهه بدموعه، وكان يقول: رأيت معايل الشیخ أرشف عيل 

 رمحه اهلل أنه كان يفعل ذلك أيضا.

َرَأْيت  َعْوَن ْبَن َعْبِد اهلل يِف جَمْلِِس ويروى عن أيب معرش أنه قال: 

 : ول  وِع َوَيق  م  ي َوَيْمَسح  َوْجَهه  بِالدُّ
َبَلَغنِي َأنَّ النَّاَر اَل مَتَسُّ »َأيِب َحاِزٍم َيْبكِ

وعِ  م   «َمْوِضَع الدُّ
(17)

. 

 رأيت أبا حازم مل يقّص يف املسجد ويبكي»وعنه أيضا قال: 

تفعل هذا؟ قال: بلغني أن  لِـمَ ه. فقلت: يا أبا حازم ه وجهَ ويمسح بدموعِ 
                                                           

 .(، باب احلزن والبكاء، كتاب الزهد4197) «سنن ابن ماجه» (16)

 .( ذكر البكاء من خشیة اهلل30) «الرقة والبكاء،رواه ابن أيب الدنیا » (17)
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«ا أصابْته الدموع من خشیة اهلل تعاىلالنار ال تصیب موضعً 
(18)

. 

قال معايل الشیخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل: ويشكِل علیه 

 أنه لو مسح وجَهه بدموِعه دخل اجلنة، فامذا عن بقیة جسده؟

مثاٍل من الواقع فقال: مات أمري من أمراء اهلند وكان له ثم مثَّل له ب

ابن صغري، فتآمر علیه أعاممه، وأرادوا احللول يف حمل أبیه، وحرماَنه من 

اإلمارة، لكن وزراء أبیه أشاروا عىل الولد أن يسافر إىل امللك ويسرتحم، 

وعلَّمه  لعلَّه أن يصدر قراًرا بتعیینه بدل أعاممه، فسافر معه بعض الوزراء،

آداب اخلطاب مع امللوك، وأشار علیه بالنصح، وعلَّمه أشیاء كثرية، فلام 

وصل إىل باب امللِك، سأل الولد  الوزيَر وقال له: ماذا لو مل يسألني عن 

كل هذه األسئلة التي علَّمتني، وسألني سؤااًل آخر، فعلِم الوزير نباهة الولد 

 ن، فلام وصل الولد إىل قرص امللك،وذكاءه، وقال له: أنت أرفع من أن تلقَّ 

 وجده يغتسل يف احلوض، فسلَّم علیه وطلب منه السامح بأن يبدَي غَرضه،

فلام سمع امللك مراده، أمسكه بیديه وقال له مازًحا: أرمیك يف احلوض؟ 

فضِحك الولد، فلام سمع امللك ضحكه، غضب وقال: هل يستحّق هذا 

اين أن ال أرمیك  املجنون أن يصل إىل الرئاسة!! كان ينبغي لك أن ترتجَّ

 يف احلوض، ولكنك تضحك!!

؟  فردَّ علیه الولد وقال له: أهيا امللك أما سألَتني مل ضحكت 

فقال له امللك: فلِم ضحكَت؟ فقال له الولد: أهّيا امللك إن العظمة 
                                                           

 .386: 1 «صفة الصفوة» (18)
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التي يملكها امللوك أرفع من أن يمِسك بیمني أحد فیغَرق، فام بالك 

نت أين يف أياٍد أمینة. اهـ وقد أمسكَتني  بكلتا يديك، فضحكت  ألين تیقَّ

ثم قال الشیخ: انظروا إىل هذا الولد كیف يثق يف عظمة ملك 

النار!! الدنیا، فام ظنُّكم برب العاملني؟ هل يرتك جسد هذا الشخص يف 

وهو أكرم العاملني، الذي ي عطي بغري استحقاق وال منة، فی ستبَعد من 

ل وجهه يف اجلنة، ويرتك باقي جسده يف النار، وكان شیخ كَرمه أن ي دِخ 

احلديث زكريا السهارنفوري رمحه اهلل يكثِر من هذا الِورد يف آخر 

 حیاته: )يا كريم، يا كريم(.

وخالصة األمر: أنه ينبغي للعبد أن يالِزم االستغفاَر والتوبَة، 

جهه، وإن ويرجو رمحة ربه وال يقنط، فإذا خرجْت منه دمعة مسحها بو

مل تبكوا فتباَكوا، ملا روي عن سعد بن أيب وقَّاص
(19)

َقاَل قال: ريض اهلل عنه  
                                                           

هم وفاًتا، (19) ين باجلنة، وآخر  أسلم قدياًم، وهاجر إىل هو أحد العرشة املبرشَّ

ل ث  اإِلْساَلمِ »أنه قال: عنه  روي، ^املدينة قبل رسول اهلل   «َلَقْد َرَأْيت نِي َوَأَنا ث 

باب مناقب سعد بن أيب وقاص، كتاب أصحاب  (3726) «صحیح البخاري»ينظر: )

وشهد بدًرا واملشاهد  وَيَمل ذلك عىل الرجال دون النساء والصبیان. ،النبي(

، وهو أحد الستة الذين جعل عمر ريض اهلل عنه الشورى ^كلَّها مع رسول اهلل 

وهو أحد العرشة املشهود  تويف وهو عنهم راٍض. ^بینهم، وأخرب أن رسول اهلل 

اف  دعوته وت رجى؛ الشتهار هلم باجلنة، وكان جماب الدعوة، مشهوًرا بذلك، خت 

(( ^إجابتها عندهم؛ وذلك ألنَّ رسول اهلل  ، َوَأِجْب َدْعَوَته  ْد َرَمْیَته  مَّ َسدِّ  قال: ))اللَّه 

 .(( وقال: صحیح عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي4314للحاكم )« املستدرك»)

 وهو أول من رمى بسهم يف سبیل اهلل تعاىل، وذلك يف رسية عبیدة بن احلارث،

ارِم فداَك أيب »له وللزبري أبويه، فقال لكل واحد منهام:  ^ومجع رسول اهلل 

فعن عيل ريض اهلل عنه قال: َما  ، ومل يفعل ذلك لغريمها، فیام يقولون.«وأمي
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ول  اهلل  وا َفَتَباَكْوا)): ^َرس  وا، َفإِْن مَلْ َتْبك  (( اْبك 
(20)

. 

وَل اهلل َما النََّجاة ؟وعن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه قال:  : َيا َرس  َقاَل:  ق لْت 

((لَِساَنَك، َوْلیََسْعَك َبْیت َك، َواْبِك َعىَل َخطِیَئتَِك اْملِْك َعَلْیَك ))
 (21)

. 

ِره إال بام يكون لَك،  أي: «أملك علیك لساَنك»فقوله:  ال جت 

ف السیِّد يف عبده.ال ف معه كام يترصَّ  علَیك، وترصَّ

ض ملا هو سبٌب للزوم البیت،  «ولیسعك بیتك»وقوله:  أي: تعرَّ

من االشتغال باهلل، واملؤانسة بطاعته، واخللوة عن األغیار، قال املال 

 هذا زمان السكوت ومالزمة البیوت»عيل القاريـ  وهو من علامء القرن العارش:

«والقناعة بالقوت إىل أن يموت
(22)

، فام بالكم أهيا اإلخوة يف القرن 

 اخلامس عرش!!

أي: ابك إن تقدر، وإال فتباِك نادًما  «وابِك عىل خطیئتك»له: وقو

عىل معصیتك فیام سبق من أيام حیاتك، فثبت من هذا: أن البكاء عىل 
                                                                                                                             

َع َأَبَوْيِه أِلََحٍد إاِلَّ لَِسْعِد ْبِن َمالٍِك، َفإِينِّ  َسِمْعت  النَّبِيَّ َصىلَّ اهلل َعَلْیِه َوَسلََّم مَجَ

ٍد:  ول  َيْوَم أ ح  ي((َسِمْعت ه  َيق  ينظر: رواه البخاري. ) ))َيا َسْعُد اْرِم فَِداَك َأِِب َوُأمِّ

 .باب إذ مهت طائفتان، كتاب املغازي( (4059) «اريصحیح البخ»

وكان يقال له: فارس اإلسالم، وكان أحَد الفرسان الشجعان يف قريش الذين 

َف الكوفَة، ونفى األعاجم، ^َيرسون رسول اهلل  يف مغازيه، وهو الذي َكوَّ

ره عمر ريض اهلل عنه عىل ذلك، ففتح اهلل عىل يديه  أكثر وتوىلَّ قتاَل فارس، أمَّ

 فارس، وله كان فتح القادسیة وغريها.

 .(، باب احلزن والبكاء، كتاب الزهد4196) «سنن ابن ماجه» (20)

 .(، باب ما جاء يف حفظ اللسان، أبواب الزهد2406) «سنن الرتمذي» (21)

 .3039: 7 «مرقاة املفاتیح» (22)
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اخلطیئة سبٌب من أسباب النجاة، لكن ال يقدر عىل ذلك كلُّ شخص يف 

كل األوقات، فلذا وسعت رمحة اهلل عىل شخص حاول البكاء عىل 

يف واقع األمر، واإلنسان قادٌر عىل التباكي يف كل  خطیئته وإن مل يبك

ما لبسنا لباس الفقراء واخرتنا هیئتهم إال »األحیان، قال بعض العارفني: 

 «.لنشاهد سخاء أهل الكَرم بأعیننا

ِرمون أحًدا إذا ما  فإذا كان هذا حال أهل الكَرم يف الدنیا، أهنم ال َي 

هم هذا   ربَّايّن، فكیف ارتَدى ِزيَّ الفقراء، وكَرم 
ٍ
ٌة من فیض عطاء إنام هو ذرَّ

يكون حال كَرم ربِّ األكارم، وال يعلم ذلك إال اهلل، فلذا إذا استطعتم أن 

وا، وإال فتباَكوا، لرتوا مشاهَد إفضاِل اهلل وكَرِمه علیكم.  تبكوا فابك 

 شرح حديث االستغفار

ْن َلِزَم مَ : ))^عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل 

لِّ َهمٍّ َفَرًجا، َوَرَزَقه   لِّ ِضیٍق ََمَْرًجا، َوِمْن ك  ااِلْستِْغَفاَر، َجَعَل اهلل َله  ِمْن ك 

((ِمْن َحْیث  اَل ََيَْتِسب  
(23)

. 

لِّ ِضیٍق ََمَْرًجا»فقوله:   «َمْن َلِزَم ااِلْستِْغَفاَر، َجَعَل اهلل َله  ِمْن ك 

رجه من كل عسري.أي: من داوم عىل االستغفار جعل   اهلل له طريًقا خي 

لِّ َهمٍّ َفَرًجا»وقوله:  زن، قال  «َوِمْن ك  اه من كل همٍّ وح  أي: ونجَّ

، فهو اإلنسانَ  يب  هو احلزن الذي يذِ  اهلمّ »املال عيل القاري رمحه اهلل: 

«زنمن احل   أشدُّ 
(24)

املستغفر ، فاهلل تعاىل يدفع ه بربكة االستغفار، ألن العبَد 
                                                           

ابن سنن »(، باب يف االستغفار، أبواب الوتر، 1518) «سنن أيب داود» (23)

 .(، باب االستغفار، كتاب األدب3819) «ماجه

 .1698: 4 «مرقاة املفاتیح» (24)
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 يدخل يف عداد املحبوبني، كام قال تعاىل: 

َ ُُيِبُّ اتليويابِيَ } (25){إِني اهللي
 

ومن املعلوم أن امل ِحّب ال يرىض ملحبوبه الضیَق واهلموَم واألحزاَن،  

 وقوله: فكیف يمكن أن يرتك اهلل تعاىل حمبوَبه يف اهلموم!!

(26){َوَرَزَقه  ِمْن َحْیث  اَل ََيَْتِسب  }
 

ـ بأهنم  بنيللمذنِ  احلديث إما تسلیةٌ »املال عيل القاري: قال 

ـ َيصلون باستغفارهم عىل النَِّعم  وا منزلة ل  فنزِّ  التي جيدها املتَّقون

فهم من املتقني، أو ألن املالزمني  املتقني، أو أراد باملستغفرين التائبني،

«ار، فكأهنم من املتقنيلالستغفار ملا حصل هلم مغفرة الغفَّ 
(27)

. 

 واحلديث مقتبس من قوله تعاىل: »قال: 

َ ََيَْعْل ََلُ ََمْرًَجا } َوَيْرزُقُْه ِمْن َحيُْث ََل َُيْتَِسُب َوَمْن  (2)َوَمْن َيتيِق اهللي
ِ َفُهَو َحْسُبهُ  ْ لََعَ اهللي (28) {َيَتَوَّكي

. 

يقول معايل الشیخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية: 

قى اهلل، يرسَّ له أسباب النجاة، ورزقه من حیث ال َيتسب، من اتَّ »

ل عىل اهلل، فاهلل  وذلك ألن التوكَل شعبة من شَعب التقوى، ومن توكَّ
                                                           

 222البقرة:  (25)

 3، 2الطالق:  (26)

 .1621: 4مرقاة املفاتیح  (27)

 3، 2الطالق:  (28)
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 .«مجیع شؤونه يف حسب ه

ابني^انظروا إىل رمحة العاملني حممد   ، مل يرض للخطَّائني التوَّ

من أمته باحلرماِن من األجور، فوعدهم باألجر الذي يستحقه املتَّقون، 

وأي نعمة أعظم من أن يصل املستغفر درجَة املتقني؛ إن مل يصل إىل 

 مراتب الكاملني؟

يذكر أن الشیخ عبد الويل البهرائيش كتب إىل معايل الشیخ 

كیف  أرشف عيل التهانوي ـ رمحهام اهلل ـ وقال له: أخاف عىل نفيس!

يكون حايل يوَم القیامة! فردَّ علیه الشیخ وقال له: إن شاء اهلل ستكون يف 

رَش مع  أحسن األحوال، فإن مل تكن من الكاملني، فال أقلَّ من أن حت 

 التائبني، ولیس هذا إال بربكة االتصال بأهل اهلل، والدخوِل إىل سلسلتهم،

 شاء اهلل ـ. فمن اتَّصل بأهل اهلل، مل يكن من املحرومني ـ إن

الشوكة التي تتسرتَّ بالوردة، »يقول جالل الدين الرومي رمحه اهلل: 

فإن الب ستايّن ال يقطعها وال يرمیها من احلديقة، بخالف الشوكة التي تنفرد 

ا ت قلع من جذورها، وت رَمى خارج احلديقة  .«عىل الغ صن، فإهنَّ

اهلل: يا ستَّار إن شوكًة كانت تبكي وتترّضع إىل »وقال أيضا: 

العیوب، اسرت عىل عیبي، فاستجاب اهلل دعاءها، وسرت عیبها، فأنبت 

 .«علیها الورود واألزهار

ربه  نَّ علینا بق  وهكذا ينبغي لنا أن نصاحب األخیار، لعلَّ اهلل أن يم 

 وواليته، لن حرَش مع التائبني عىل األقّل، إن مل نصل إىل درجة الكاملني.
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 فوائد الصحبة

ا، وأدنى فوائِدها: أن صحبَة األخیار  إن فوائد الصحبة كثرية جدًّ

ل اهلل ِشقوَته  َوفَّق للتوبة، ويبدِّ يمنعه من االستمرار عىل املعايص، بل ي 

 سعادة، كام جاء يف احلديث: 

م  اجل َلَساء  اَل )) مْ ه  ه  یس 
((  َيْشَقى هِبِْم َجلِ

(29)
 

 قال احلافظ يف رشح هذا احلديث: 

ا إكرامً  ،ل اهلل تعاىل به علیهميتفضَّ ما  هم يندرج معهم يف مجیعیَس جل نّ إ»

«هلم
(30)

م ألجله، فكذلك ، أي: كام أنَّ م صاحب  م يكرَّ الضیف املكرَّ

م ألجلهم. ز ويكرَّ  م صاحب األخیار يعزَّ

وأخرًيا ندعوا اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفِّقنا للعمل بام يرىَض، 

التعلََّق معه، ويرزَقنا مرتبَة الیقني الذي هو أعىل  ويتقبََّل توبَتنا، ويرزَقنا

ل علینا يا كريم، ففضل ك ال خيطئ اخلطَّائني.  مراتب الوالية، وتفضَّ

أنَت الكريم، فأكِرم علینا بمرتبة الصّديقني، الذي هو أعىل مراتب 

األولیاء والصاحلني، وارزقنا مراتَبهم يف اإليامن واألخالق والیقني، 

ي الدنیا واآلخرة، وأصلِح أحوالنا وأهلِنا وأوالِدنا، وأحواَل وارزقنا خريَ 

نا فأنت خري امل َزكِّني.  املسلمني، وزكِّ

                                                           

(، باب فضل ذكر اهلل عز وجل، كتاب الدعوات، 6408) «صحیح البخاري» (29)

 .عن أيب هريرة

 .213: 11 «فتح الباري» (30)
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نا مع  ربنا آتنا يف الدنیا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وتوفَّ

األبرار، وصىل اهلل تعاىل عىل خري خلقه حممد، وآله وصحبه أمجعني، 

  محني.برمحتك يا أرحم الرا

 
۹۹۹ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

احلمد هلل غافر الذنب وقابل التوب، شديِد العقاب، ذي الطَّول، 

ال إله إال هو إلیه املصري، والصالة  والسالم  عىل َمن برشَّ املؤمنني 

 برمحة اهلل، أما بعد:

 فقال اهلل تبارك وتعاىل: 

ِي َيْقَبُل } ي َِئاِت َوَيْعلَُم َما وَُهَو اَّلي اتليْوَبَة َعْن ِعَبادِهِ َوَيْعُفو َعِن السي
اِِلَاِت َوَيزِيُدُهْم ِمْن  (25)َتْفَعلُوَن  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصي َويَْسَتِجيُب اَّلي

(31){فَْضلِهِ َوالََْكفُِروَن لَُهْم َعَذاٌب َشِديدٌ 
 

امليلء بالِفتن، نجد أنفسنا أننا إخواين وأحبتي يف اهلل! يف هذا العرص 

وَحانیة يوًما فیوم، فتنتج منه آثار سلبیة  نجري وراء املاّدة، ونبتعد عن الرَّ

عىل الفرد واملجتمع منها: الوقوع  يف الغفلة، واإلعراض  عن األعامل 

 الصاحلة، والوقوع  يف املعايص والشهوات النفسانیة.

ه متلطًِّخا بالشهوات إن كثرًيا من أبناء اإلسالم يف هذا ا لعرص جتد 

ه يائًسا قنوًطا من رمحة اهلل إذا ما  واملعايص، حتى إن بعَضهم تكاد جتد 

نظر إىل جباٍل من آثامه وذنوبه، فیظّن أنه ال سبیل له إىل االستغفار 

 والتوبة، وأنَّ اهللَ لن يقبَل ذلك منه.

عن عباده،  وهذا اعتقاٌد باطٌل، وذلك ألن اهلل تعاىل يقبل التوبةَ 

 السیئات، كام قال اهلل عن نفسه: ويعفو عن مجیع

ي َِئاتِ } ِي َيْقَبُل اتليْوَبَة َعْن ِعَبادِهِ َوَيْعُفو َعِن السي (32) { وَُهَو اَّلي
 

                                                           

 26، 25الشورى:  (31)

 25الشورى:  (32)
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وذلك ألنه رحیٌم بعباده، كريٌم يف فِعاله، وكیف ال وهو أرحم الرامحني عىل  

، بل جيب االهتامم بالتوبة اإلطالق، فال ينبغي القنوط والیأس من رمحته

 واإلنابة بعد كل معصیة، بل ويف كل األحوال عىل اإلطالق، وهلل درُّ القائل:

 أهِل اهلل   سبیَل   سالٍك   كل

 ساقٌط ثم عائد إىل املسري

رها باألعامل الصاحلة، وأما الكبائر:  فأما الصغائر: فإن اهلل تعاىل يكفِّ

 فإن تكفرَيها مرشوطة بالتوبة.

وينبغي للعبد أن َيعلم أيضا: أن من سفاهة القول، وجمون 

الكالم: اجلرأة عىل املعايص، وإتیان  املنَكرات، اتكااًل عىل التوبة، 

وال يعلم ما يف الغد إال اهلل، وما تدري نفس بأيِّ أرٍض متوت، وال يف 

 أي وقت تباغت ك األَجل، وي قَفل باب التوبة، وهلل َدّر القائل:

 صة التوبة أهيا الظامل اغتنم فر

 فالقائم بعد سقوطه مل يسقطِ 

 من هو الكّيس والعاقل في نظر الشريعة؟

َوَعِمَل ملَِا َبْعَد  ،الَكیِّس  َمْن َداَن َنْفَسه  قال رسول اهلل ^: ))

(( املَْوِت، َوالَعاِجز  َمْن َأْتَبَع َنْفَسه  َهَواَها َومَتَنَّى َعىَل اهلل
(33)

. 
                                                           

سنن ابن »(، أبواب صفة القیامة والرقائق والورع، 2459) «سنن الرتمذي» (33)

(، باب ذكر املوت واالستعداد له، كتاب الزهد، كالمها عن 4260) «ماجه

اد بن أوس ريض اهلل عنه.  شدَّ
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اَسب «َداَن َنْفَسه  َمْن »فقوله: أي: حاسب نفسه يف الدنیا قبل أن َي 

 يوم القیامة، وقد وصف النبي ^ مثل هذا الشخص كیًِّسا عاقاًل.

ويقابله السفیه األمحق، وصفته: أنه جيري وراء األهواء والشهوات، 

 ويتمنَّى عىل اهلل األماين، ويقع يف املعايص اتكااًل عىل التوبة.

َقاَل اهلل َتبَاَرَك  ((ن أنس ريض اهلل عنه قال: وجاء يف حديث آخر ع

َوَتَعاىَل: َيا اْبَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرت  َلَك َعىَل َما َكاَن فِیَك 

 ث مَّ اْستَْغَفْرَتنِي َغَفْرت  
ِ
اَمء ن وب َك َعنَاَن السَّ  َواَل أ َبايِل، َيا اْبَن آَدَم َلْو َبَلَغْت ذ 

َراِب األَْرِض َخَطاَيا ث مَّ َلِقیَتنِي  َلَك، َواَل أ َبايِل، َيا اْبَن آَدَم إِنََّك َلْو َأَتْیَتنِي بِق 

َراهِبَا َمْغِفَرةً  ك  يِب َشْیئًا أَلََتْیت َك بِق  (( اَل ت رْشِ
 (34)

. 

 »قوله: 
ِ
اَمء ن وب َك َعنَاَن السَّ أي: لو كث رت ذنوبك حتى  «َلْو َبَلَغْت ذ 

 بلغت السحابة، والَعنان: السحاب.

َراِب األَْرضِ »قوله:  أي: لو مألت ذنوبك مجیَع األرض،  «بِق 

َقاِرب مأَلها. َراب األرض: ما ي   وق 

فهذا احلديث بمثابة إعالٍن عامٍّ للمؤمنني من رهبم، ذلك ألن من 

، والتقصري  يف أداء الواجبات، وعدم    والنسیان 
فطرة اإلنسان اخلطأ 

 املواظبة علیها، أو الوقوع يف الصغائر أو يف الكبائر، فأرشد اهلل تعاىل عباَده

 يف هذا احلديث إىل ثالثة أشیاء: 

عوا إلیه   (۱    خاشعني متذللني طالًبا مغفرَته، وراجًیا عفَو أن يترضَّ

م الكريم.  رهبِّ
                                                           

 (، باب يف فضل التوبة واالستغفار، أبواب الدعوات.3540) «سنن الرتمذي»(34)
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ط يف معصیة اخلالق.( ۲  وأن يكون نادًما يف قلبه عىل ما فرَّ

 وأن يعزم عزًما جازًما عىل أن ال يعود ملثل ذلك أبًدا.( ۳

فإذا توفَّرت هذه الرشوط الثالثة، فإن اهلل تبارك وتعاىل يغفر له، وال يبايل، 

 يعظ م علیه مغفرته، وإن كان ذنبًا كبرًيا أو كثرًيا، وهلل َدّر القائل:وال 

ٍة عظ مْت   يا نفس ال تقنطي من َزلَّ

 

 إنَّ الكبائَر يف الغفران كاللََّممِ  

 ))ثم مثَّل بمثالني لبیان كثرة الذنوب فقال:  
ِ
اَمء أي:  ((َلْو َبَلَغْت ذ ن وب َك َعنَاَن السَّ

ِعت ذنوب ك يف صورة جسد، فبلغت السامء ارتفاًعا، ومألْت اآلفاق،  لو مج 

 ثم استغفرَتني مع كثرته، لغفرت  لك وال َيعظ م عيلَّ ذلك.

َراِب األَْرِض َخَطاَيا))ثم مثَّل بمثال آخر، فقال:   ((إِنََّك َلْو َأَتیْتَنِي بِق 

فإين قادٌر عىل مغفرتك، أي: لو نرِشت ذنوب ك عىل األرض فمألِتا كثرة، 

ا وسعْت كلَّ  إن كان ذنب ك يمأل األرض، فمغفريت أوسع من ذلك، فإهنَّ

ة صغريٌة أمام واسع رمحته ومغفرته. سَع األرض والسامء ذرَّ  يشء، وأنَّ و 

 إال أين لن أغفَر للكافرين واملرشكني، وهذا كام قال تعاىل: 

ْن يُْْشَكَ }
َ
َ ََل َيْغفُِر أ (35){بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاءُ  إِني اهللي

 

 فالكافر واملرِشك ال ي غَفر له أبًدا، وإنام خيلَّد يف النار، وأما املؤمن: 

فال ينبغي له القنوط والیأس من رمحة اهلل، بل يواظب عىل االستغفار 

  والتوبة، ويرجو رمحة ربه وخياف عقابه.
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 الموت آٍت ال محالة

 تبارك وتعاىل: قال اهلل

 (36){ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقةُ }
ه،  ه وأموال  ه، وكث ر نفوذ  ه، مهام طال عمر  إن املوَت هناية  كلِّ حيٍّ ومصري 

بن  أن عمرَ »فلذا ينبغي لكل عبٍد أن ي صلِح أحواَله قبل املامت، َيكى: 

عن  ه ناحیةً ر عمر وأصحاب  ع جنازة، فلام انرصفوا تأخَّ العزيز شیَّ  عبدِ 

 رَت ها تأخَّ أنت ولیُّ  جنازةٌ  !اجلنازة، فقال له أصحابه: يا أمري املؤمنني

 نا؟ها وتركتَ عنها فرتكتَ 

ما  أال تسألني !فقال: نعم، ناداين القرب من خلفي، يا عمر بن عبد العزيز

األبدان،  قت  األكفان، ومزَّ  باألحبة؟ قلت: بىل، قال: خرقت   صنعت  

 .ومصصت الدم، وأكلت اللحم

باألوصال؟ قلت: بىل، قال: نزعت الكفني  أال تسألني ما صنعت  

من الذراعني، والذراعني من العضدين، والعضدين من الكتفني، 

والوركني من الفخذين، والفخذين من الركبتني، والركبتني من الساقني، 

 .والساقني من القدمني

، ذلیٌل  ها، وعزيز  ها قلیٌل الدنیا بقاؤ   ثم بكى عمر، فقال: أال إنَّ 

ا مع كم إقباهل  نَّ ها يموت، فال يغر  ها فقري، وشباهبا هيرم، وحیُّ وغنیُّ 

 .هبا معرفتكم برسعة إدبارها، واملغرور من اغرتَّ 
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 ها،ها، وغرسوا أشجارَ قوا أهنارَ أين سكاهنا الذين بنوا مدائنها، وشقَّ 

 .ا املعايصوا بنشاطهم، فركبوِتم بصحتهم، وغرُّ ا يسرية، غرَّ وأقاموا فیها أيامً 

إهنم كانوا واهلل يف الدنیا مغبوطني باألموال عىل كثرة املنع علیه، 

بأجسادهم،  م، والرمل  عه، ما صنع الرتاب بأبداهِن حمسودين عىل مَج 

 .مهم وأوصاهلِ بعظامِ  يدان  والدِّ 

َ  ةٍ رِسَّ كانوا يف الدنیا عىل أَ  دة، بني خدم منضَّ  شٍ ر  ة، وف  دَ هَّ مم 

 ْ فنادهم إن  دون، فإذا مررَت عِض يَ  مون، وجريانٍ كرَ ي   مون، وأهلٍ دَ خي 

ا، ومر بعسكرهم، وانظر إىل البد داعیً  ا، وادعهم إن كنَت مناديً  كنَت 

هم ما بقي من غناه، وسل تقارب منازهلم التي كان هبا عیشهم، وسل غنیَّ 

 .هم ما بقي من فقرهفقريَ 

تي هم عن األلسن التي كانوا هبا يتكلمون، وعن األعني الوسلْ 

 الرقیقة، والوجوهِ  ظرون، وسلهم عن اجللودِ نْ كانت إىل اللذات هبا يَ 

«الناعمة، ما صنع هبا الديدان احلسنة، واألجسادِ 
(37)

. 

ل هذا،  ولألسف! إنه اآلن يغِمض عني أخیه، أو ولِده وأبیه، ويغسِّ

ض جلمیع هذه  ن هذا، ويصيلِّ عىل هذا، وَيفر قرب هذا، سیتعرَّ ويكفِّ

 عاجاًل غري آجل، وفَّقنا اهلل سبحانه لطاعاته، وهلل درُّ القائل:األشیاء 

 وللدنیا ألواٌن نشاهدها

اٌف حقائَقها   والقرب كشَّ

                                                           

 .262ـ261: 5حلیة األولیاء  (37)



  

 

38 

 

 عنوانات

 3......................................................... التعريب منهج

 5.................................... املعصیة عن اإلقالع: األول الرشط

 5......................................املعصیة عىل الندم: الثاين رشطال

 17 ...................................... احلديث هذا من مستنبطة فوائد

 19 ........................... إلیها العودة عدم عىل العزم: الثالث الرشط

 21 .................................................... االستغفار ثمرات

 22 .................................. اهلل سبیل يف خترج التي الدمعة فضل

 26 .............................................. االستغفار حديث رشح

 29 ........................................................ الصحبة فوائد

 33 ............................. الرشيعة؟ نظر يف والعاقل الكیّس هو من

 36 ................................................. حمالة ال آٍت  املوت

 

 

 

 

 






