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ٍب ػــز ُس ٍِ يَــ ُّش ثــٔ يــًٌ٘؛ ىٌ يُغفَــش ىٔ؟
ألفؿقه
يبق إٓ لزو ُمفا؛
 ىقذ طَّ٘ق اهلل يًَ٘ اىـَسيٌ ثَ٘ججبد اىـَغفشح؛ ولم َ
والتسامع والتذكقر هبا؛ والؿو َّف ُقق مقن َ
ُ

محػوف بلسباب الؿغػرة؛ وصدق الؼائل ﷺَ « :و َٓ َي ْف ِؾ ُك َع َؾى اهَّلل ِ إِ آ َهالِ ٌك».
اهلل ُرشدَ ه؛ فلكت مـذ استقؼاضك حتى تـام
ٌ

ِ
َ
شن ٓ إِ َلمه إِٓ اهَّلل
قن َي ْس َمؿ ُُ ا ْل ُؿ َمو َن َنأ َش ْهمفأُ ْ
 فَْز رسَغُ ّذاء اىفجش ٍٗب ثؼذٓ ٍِ فشٗض؛
يـتظرك قو ُله ﷺ« :من َقال ح َ
وٓ َوبِ ِ
َوحأَ ُه ٓ َهرِ َ
اإلسال ِم ِديـًاُِ ُ ،ػ َر َله َن ْك ُب ُه».
ضقت بِاهَّلل ِ َر ًّبا َوبِ ُؿ َح اؿ ٍأ َر ُس ً
يك َل ُه َو َش ان ُم َح اؿأً ا َع ْبأُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،ر ُ
ِ
تخرج من
جسأه .حتى
وجدت باكتظارك قوله ﷺ« :من توضل فلحسن الوضو َء خرجت خطاياه من
َ
 فإرا ر٘ضأدَ
َ
ِ
شظػاره».
تحت
ٗ ثإدسبُ اى٘ض٘ء ٗإرَبٍٔ ٍٗزبثؼخ اىسُّْخ فئ تضؿن مغػرة ما يتخؾل صؾواتك مقن فػقوات؛ ققال ﷺَ « :ممن

َفن».
الؿ
ؽتوبات ك اػ ٌ
ُ
فالص ُ
ارات لؿا بقـ ا
شتم الوضو َء كؿا شمر ُه اهَّلل تعالى ا
ؾوات َ
ا
َ
باكتظقارك قولقه ﷺ« :ممن توضمل لؾصمالة فلسمبو الوضموء ىمم م مى إلمى
وجقدت
َّ
 ثٌ إرا خشجذ ٍِ ثيزل ىيَسـجذ
ِ
ِ
الجؿاعمة َفخُ طمو ٌة
سمجأ
اح إلى َم
الصالة الؿؽتوبة فصالها مُ الجؿاعة شو يف الؿسجأ ُػر اهَّلل له نكوبه» ،وقو َله ﷺَ « :من َر َ
ِ
ِ
ور ِ
اج ًعا».
تَؿحو َس َقئةًُ ،
طو ٌة تَؽتَت ُ
وخ َ
ب ل ُه َحسـةً ،ناه ًبا َ
ٗ إرا مْذ ٍَِ اصطفبٓ اهلل ألداء صي٘ارٔ جَبػخً ٍغ اىَسيَيِ؛ ٗصييذَ خيفَ إٍبٍلَ ٗأٍْذَ ثؼذ فشاغـٔ ٍـِ

َ
ُمم ُن ،فؿمن وافمت تلمقـُمه
وجدت
َّ
فلمـوا ،ا
قشاءح اىفبرذخ
فنن الؿالئؽ َة ت َ
باكتظارك قوله ﷺ وبشار َته لك« :إنا اشمن الؼارئُ َ
ِ
الؿالئؽة ُ ُِػر له ما تؼأا م من نكبِه».
تلمقن
َ
جقوٓن
 ثٌ إرا اسزفشغذَ ٗسؼلَ في إدسبُ اى٘ض٘ء ٗاىخش٘ع ٗاىصالح؛ بحققث ٓ يسقرقفا مـقك الشققطان
َ
والتزمت بالخشوع فقفا؛ ُغػر لك ،قال ﷺ« :مما ممن اممرئ مسمؾم تحصمره كمالة مؽتوبمة فقحسمن
الػؽر بؽل مجال،
َ

وضوءها وخ وعفا وركوعفا؛ إٓ كاكت كػارة لؿا قبؾفا من الذكوب ما لم تمت كبقرة ،ونلك الأهر كؾه».
 فإرا سيََّذ ٗىٌ رغفو ػِ أرمبس دثش اىصالح؛ ُغػر لك أيضا كؿا يؼول ﷺ« :ممن سم ابا اهَّلل يف ُد ُب َمر كمة كمالة ،33
وحؿأ اهَّلل  ،33وكبر اهَّلل 33؛ فتؾك تسعة وتسعون ،وقال تؿام الؿائةأ ٓ إله إٓ اهَّلل وحأه ٓ هريك له ،له الؿؾك وله الحؿأ،

وهو عؾى كة هيء قأيرُ ،ػرت خطاياه ،وإن كاكت مثة زبأ البحر».
ِ
ٍ
 فإرا دخيذ اىصـالح اىزبىيـخُ؛ ُغػقر لقك مقا بقق َن صقك َت ْق َ
من وضمو َءه،
ك كؿقا يؼقول ﷺ« :مما ممن
اممرئ يتوضمل ف ُقحس ُ
ِ
ُ
مطؿئن إلقى مغػقرة اهلل
فالؿحافظ طؾى الصكة
الصالة إُخرى ،حتى ُيص َؾ َقفا»،
ىم يصؾي الصال َة إٓ ُ ُِػ َر له ما بقـه وبقن
ٌّ

له ما بقن الصكتقن؛ فصكته كالؿاء يطػئ اهلل هبا حرائق إثؿه.
ٗ إرا ٍنثذَ في ٍُصـالّك ثؼـذ أ ّ صـالح؛ َغ َػقر اهلل َ
لقك بقدطاء الؿكئؽقة لقك؛ لؼولقه ﷺ« :الؿالئؽمة تصمؾي عؾمى
شحأكم ما دام يف مصاله الذي كؾى فقه ،ما لم يحأث ،تؼولأ الؾفم اُػر له ،الؾفم ارحؿه».
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َ
َ
طاياك؛ وبؼدر كثرة سجودك تتحات ذكوبك حتى ٓ يبؼقى
بـافؾتك خ
ٗ إرا رْفَّيذَ في ثيزلَ أٗ ٍسجذكَ؛ ُح َّطت
إن الؿسؾم يص َؾي وخطاياه مرفوع ٌة عؾى ِ
ات عـه ،فقػر ُغ من كمالتِه؛
رشسه ،كؾؿا سجأ تحات ْ
طؾقك مـفا شيء؛ لؼوله ﷺ « :ا
َ ُ

ات خطاياه».
وقأ تحات ْ
مو ٕزا في اى٘ض٘ء ٗاىصالح ٗأرمبسٕب؛
ٍٗغ رىل أسجــبة يٍ٘يــخ رزنشس ػييْب ػذح ٍشاد ٗي٘جت اهلل ثٖب اىَغفــشح.

 ىِ يَ ّشَ ثل يًٌ٘ أٗ ىييخٌ دُٗ أُ ريقى ىلَ أخًب رصبفذٔ؛ وبذلك يغػر لؽؿا كؿا قال ﷺ« :مما ِممن ِ
ِ
يؾتؼقمان
مسمؾ َؿ ْق ِن
ْ
ِ
فقتصافحان ،اإٓ ُ ُِػ َر لفؿاَ ،
شن َي َت َػ ار َقا».
قبة ْ
طعاما فؼمالأ الحؿمأ هَّلل
ٗ إرا طؼَِذَ ٗدَذد اهللَ أٗ ىجسذَ ٗدَذرٔ؛ غػر لك ذكوبك بحؿده؛ قال ﷺ« :من شكة
ً
الذي شطعؿـي هذا ورزقـقه من ُقر حول مـي وٓ قوة ُػر له ما تؼأّ م من نكبه؛ ومن لبس ىو ًبا جأيمأً ا فؼمالأ الحؿمأ هَّلل المذي

كساين هذا ورزقـقه من ُقر حول مـي وٓ قوة ُػر له ما تؼأا م من نكبه».
ٗ في مو صجبح ٍٗسبء يفزخ اهلل ىل ثـبة اىَغفـشح ثؼَـو يسـيش ت يسـزغشق دقيقزـيِ؛ ققال ﷺ« :ممن قمال إنا

شكبا  ۰۱۱مرة وإنا شمسى مائة مرة سبحان اهَّلل وبحؿأه ُػرت نكوبه وإن كاكت شكثر ممن زبمأ البحمر» .و َمقن أراد معايـقة
بؿن يوفؼه لفذا الذكر؛ وطدم توفقؼه لؿن يفؿؾه.
التوفقق والحرمان؛ فؾقتلمل طـاية اهلل َ
ٗ ىِ رشٖذ ٍجيس ػيٌ ٗرمش هللٗ ،رقً٘ ٍْٔ؛ حتى ُيغػر لك ما تؼدم؛ قال ﷺ« :ما جؾس قوم يذكرون اهَّلل عمز
مغػورا لؽم قأ ُبأَ لت سقئاتؽم حسـات»
وجة إٓ كاداهم مـاد من السؿاءأ قوموا
ً

ٗ إرا سجؼذ ىجيزل ٗأٗيذ إىى فشاشل؛ كاكت مغػرة اهلل باكتظارك؛ قال ﷺ« :من قال حقن يلوي إلى ِ
فراهمهأ ٓ إلم َه
ٍ
إٓ اهَّلل ،وحأه ٓ هريك لمه ،لمه الؿؾمك ،ولمه الحؿمأ ،وهمو عؾمى َ
قمأير ،وٓ حمول وٓ قمو َة إٓ بماهَّلل ،سمبحان اهَّللِ،
هميء
كمة
ٌ
ِ
شكبرُ .ػرت له نكو ُبه»
والحؿأُ هَّلل ،وٓ إل َه إٓ اهَّلل ،واهَّلل ُ
غََّخ سججُٖب أىٌٌ أٗ ٍشضٌ أٗ إخفـبقٌ أٗ رؼقيـذ ٍؼبٍيـخ؛ ٗىنـِ ٍـِ ٗساء
ٗ ىِ يخي٘ ىل يً٘ أٗ ىييخٌ ٍِ مذَس ٍٗ َ

ٕزٓ اىَ٘اجغ ٗاىًَٖ٘ مغػرة اهلل وتطفقر صحقػتك؛ قال ﷺ« :ما ُيصقب الؿممن من هوكة فؿا فوقفا ،إٓ رفعمه اهَّلل
بفا درجة شو حط عـه بفا خطقئة»
ٗ اىَقصِّشُٗ في دقل اىَسيئُ٘ إىيل؛ رسزطيغ اسثَبسٌٕ في اسزْزاه اىَغفشح؛ خص٘صـب ٍـِ اػزـزس ٍـٌْٖ

ِ
ِ
الؼمولٌ ،
ويمة
وي ٌمة ٕقؿما ِق
حؿوا ت َ
ُرح ُؿوا ،واُْػ ُمروا ُيغ َػ ْمر لؽ ْ
ّٗذً؛ فاهلل وطدك الؿغػرة إذا غػرت لفم؛ قال ﷺْ « :ار ُ
ُممْ ،
ِ
ون»
عؾؿ َ
ين الذين ُي ِص ُّر َ
لؾؿص َر َ
وهم َي ُ
ون عؾى ما فع ُؾوا ْ
ُ

الؿ َّطرح طؾى أطتابقه؛
ٗ إُ ٗافقذ ثيث اىييو اآلخش رذذ أ ِّ ظشف؛ فلمامك باب الؿغػرة الؿػتوح الذي ٓ يخقب ُ

ِ
قال ﷺ« :يـ ِْز ُل ربـا تبارك وتعالى ا ٍ
الؾقة أخرِ ،يؼولأ من َيأعوين َ
ِ
حقن َي ْب َؼى ُى ُؾ ُ
ستجقب ل ُه،
فل
ث
ُ
كة لقؾة إلى السؿاء الأكقاَ ،
َ
من يسللـي ُفل ْعطِ ِقه ،من َيستغػرين فلُػر له»
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ٗ في صفقل ثبألس٘اق ٍٗؼبٍالرل اىزجبسيخ؛ تستطقع كقل الؿغػرة ُ
تبققع بؾققن
السقؿاحة والؾققن؛ بحققث ُ
بخ ُؾقق َّ
وتطؾب مؿقن اسقتدان مـقك برفقق؛ فؼقد َّ
رغقب ﷺ الباطقة والؿشقرتين وأصقحاب القديون؛ فؼقال:
وتشرتي ِبرفق؛
ُ
ٍ
تصى»
سفال إنا ا ْق َ
اهترىً ،
باقً ،
لرجة كان َقب َؾؽم؛ كان ً
سفال إنا َ
سفال إنا َ
« َ
ُػر اهَّللُ

لرج ٍ
رج ٌة يؿ ي
ل بسببه؛ قال ﷺ« :بقـَؿا ُ
ٗ اىْفغ اىؼبًُّ ألٍخ ٍذََّذ ﷺ ٍ٘ ِجتٌ ػظيٌٌ ىَغفشح اهلل؛ فؼد ُغػر ُ
ٍ
فلخ َر ُه ،ف ؽر اهَّللُ له ،ف َغ َػ َر ل ُه»
فلخ َذ ُه ا
ُص َن َه ْو ٍك عؾى الطريتَ ،
بطريتَ ،و َجأَ ُ ْ
 فنيف ثَِ يزيخ ػِ طشيقٌٖ إىى اهلل :الغػؾ َة ،والجفل بلحؽام العبادة ،ومعاين الؼرآن ،والسـة؟
بئرا فـمزل فقفما ف مرب،
ٗ سقي اىَبء ٌ
سبب لؾؿغػرة؛ قال ﷺ« :بقـؿا رجة يؿ ي بطريت اهتأ عؾقه العطش ،فوجأ ً
ىم خرج فننا كؾب يؾفث يلكة الثرى من العطش ،فؼالأ لؼأ بؾو هذا الؽؾب من العطش مثة الذي كان قمأ بؾمو مـمي ،فـمزل

البئر ،فؿأل خػه ماء؛ ىم شمسؽه بػقه حتى رقي ،فسؼى الؽؾب ،ف ؽر اهَّللُ له ،فغػر له».
وحقن سلله الصحابة متعجبقن من ِ
كون سؼاية الؽكب سقبب مغػقرة القذكوب؛ فؼقالوا رهللقي اهلل طقـفم :يقا رسقول
َ
يقمجر
اهلل ،إن لـا البفائم أجرا؟ فؼال ﷺ «يف كة كبأ رطبة شجمر» .فؽقان جوابقه ﷺ طامقا؛ لقػققد أن سقؼاية الؿقاء َ
كافرا أو هبقؿ ًة أو غقرفؿا؛ ما دامت كبده تقبس بػعل العطش.
صاح ُبفا؛ ولو سؼى ً

ِ
ِ
ِ
الر ِح ِ
قمت
 أٍب سقي اىَسيٌ فأػظٌ ػْذ اهلل ٗأدتُّ؛ قال ﷺَ « :و َش ُّي َؿما ُم ْسمؾ ٍم َسم َؼى ُم ْسمؾ ًؿا َع َؾمى َظ َؿمنٍ َسم َؼا ُه اهَّللُ م َ
من ا

ا ْل َؿخْ تُو ِم» .فتـافسوا السؼقا ،بقادر مقن مؽتبقك ،وبقادر أفقل بقتقك وطقالقك ،وبقادر كقل مقن تسقتطقع ،ولقك -
إن شاء اهلل -فذا الوطد الصادق طؾى لسان كبقـا ﷺ .قال الؼرصبي استػتاء سقعد بقن طبقادة لؾـبقي ﷺ اكتػقاع
أمه بالصدقة طـفا ،وقوله ﷺ« :كعم ،وعؾقك بالؿاء»َّ :
دل طؾى أن سؼي الؿقاء مقن أطظقم الؼربقات طـقد اهلل تعقالى،
وقد قال بعض التابعقن :من كثرت ذكوبه فعؾقه بسؼي الؿاء .وقد غػر اهلل ذكوب القذي سقؼى الؽؾقب ،فؽقق

بؿقن
َ

رجك مممـًا موحدً ا وأحقاه.
سؼى ً
رج ًك ُمػؾِ ًسا من الخقر ،فغػر لقه .حؽقى ﷺ قصقة
ٗ رقذيش ظشٗف اىَذبٗيج ٗاىَؼسشيِ ٗمشفُ ُ
مشَثٌٖ؛ أكؼذ ُ
رجل يوم الؼقامة يؼول( :رب ،ما كـت أطؿل خقرا غقر أكه كان لقي مقال ،وكـقت أخقالن الـقا  ،فؿقن كقان م ِ
وسق ًرا
ُ
َ
ً
رت طؾقه ،و َمن كان ُم ْع ِس ًرا أكظرته إلى مقسرة) .فؼال له اهلل( :أكا أحق َمن ُي َق ّسر ،فغػر له).
يس ُ
َّ
كتبهـا

د .محمود بن كابر الشنقيطي
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