مخاضرة :زخاُب المػؾرة
ؽضيلٌ السير :مخمد مذتار السنقيطً

بزم هللا الرخمن الرخيم
إن الخمد هلل نخمده ونزتعينى ونزتػؾرهَ ونعوذ باهلل من سرور أنؾزنا وزيُات أعمالناَ من
يوده هللا ؽّ مضل لى ومن يضلل ؽّ هادي هللا.
وأسود أن ِ إلى إِ هللا وخده ِ سريك لىَ واسود أن مخمدا عبده ورزولىَ أرزلى بين يدي
الزاعٌ بسيرا ونذيراَ وداعيا إلٍ هللا بأذنى وزراجا منيرا.
(شلٍ هللا عليى وعلٍ آلى وشخبى وزلم تزليما كثيرا)
أما بعد ؽأخييكم بتخيٌ آزّمَ بتخيٌ من عند هللا مباركٌ طيبٌ.
ؽالزّم عليكم ورخمٌ هللا وبركاتى
وأزأل هللا العظيم رب العرش الكريم ؽً بدايٌ هذا اللقاء أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرخوما
وأن يجعل تؾرقنا من بعده تؾرقا معشوما وأن ِ يجعل ؽينا وِ منا وِ معنا سقيا وِ مخروما.
أيوا إخبٌ ؽً هللا:
من الذي يبزط يده ؽً الليل ليتوب مزًء النوارَ ويبزط يده ؽً النوار ليتوب مزًء الليل ؟
من الذي ينادي ؽً كل ليلٌ هل من تاُب ؽأتوب عليٌَ هل من مزتػؾر ؽأغؾر لى ؟
من الذي ينادي :يا ابن آدم لو بلػت ذنوبك عنان الزماء ثم ازتػؾرتنً لػؾرتوا لك وِ أبالً ؟
من الذي ينادي  :يا عبادي إنكم تذطُون ؽً الليل والنوار وأنا أغؾر الذنوب جميعا
ؽازتػؾرونً اغؾر لكم ؟

عبَا ِد َ
خ َم ٌِ اللْ ِى ِإنْ اللْ َى يَ ْػؾِرُ
ُز ِو ْم ِ تَ ْقنَطُوا مِنْ رَ ْ
ي الْذِينَ َأزْرَ ؽُوا عَ لٍَ َأ ْنؾ ِ
من الذي ينادي ( :يَا ِ
ج ِميع ًا ِإنْ ُى ُ
خي ُم).
هوَ ا ْل َػ ُؾورُ الرْ ِ
الذٓنُوبَ َ
من الذي يرخم التاُبين ويسملوم بعؾوه ومػؾرتى وهو ذير الػاؽرين ؟
من الذي عجت ببابى إشوات ؽلوجت بالمعذرة والمزاُل والخاجات ؽكان هللا ولم يزل بوا
رخيما ؟
أيوا إخبٌ ؽً هللا:
يػؾر هللا للعبد ذنوبى ويزتر لى عيوبى َ يػؾر هللا وهو ذير الػاؽرينَ ويرخم هللا وهو أرخم
الراخمين.
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يػؾر هللا للعباد مػؾرة ِ تدع للعبد ذنبا شػيرا وِ كبيرا إِ مختىَ وتلك المػؾرة التامٌَ
مػؾرة لما تقدم وما تأذر غؾرها هللا لنبيى عليى الشّة والزّم ( :لِيَ ْػؾِرَ لَكَ اللْىُ مَا تَ َقدْ َم مِنْ
زتَ ِقيم ًا).
شرَ اط ًا ُم ْ
َذ ْن ِبكَ وَ مَا تَ َأذْ رَ وَ يُتِ ْم نِ ْع َمتَىُ عَ لَيْكَ وَ يَ ْو ِديَكَ ِ
يػؾر هلل للعبد ذنبى ؽّ يبقً لى ذطيٌُ أبدا.
جاء عثمان رضً هللا عنى وأرضاه إلٍ رزول هللا (شلٍ هللا عليى وزلم) وهو يخمل الذهب
والؾضٌَ ؽشبوا ؽً خجر النبً (شلٍ هللا عليى وزلم) شدقٌ لوجى هللاَ ؽنزل الوخً علٍ
رزول هللا (شلٍ هللا عليى وزلم)َ ؽأذذ الذهب بيديىَ وقلبى بكؾى ؽقال :ما ضر عثمان ما ؽعل
بعد اليوم.
وجاء خاطب ابن أبً بلتعٌ ؽوقف علٍ رزول هللا (شلٍ هللا عليى وزلم) ؽً قشتى
المسوورة وكتابى ٕهل مكٌَ ؽقال عمر رضً هللا عنى وأرضاه:
يا رزول هللا دعنً أضرب عنق هذا المناؽق.
ؽقال (شلٍ هللا عليى وزلم):
دعى يا عمرَ وما يدريك لعل هللا اطلع علٍ أهل بدر ؽقال :اعملوا ما سُتم ؽقد غؾرت لكم.
يػؾر هللا للعبد مػؾرة تامٌ كاملٌ ؽّ يبقً لى ذنبا وِ ذطيٌَُ وبذلك يمسً علٍ وجى إرض
مبسرا بالجنٌ.
يػؾر هللا للعبد ذنوبى ؽيرخمى إذا رخم ذلقى:
مرت بػً من بػايا بنً إزراُيلَ كانت علٍ المعاشً والؾجورَ ؽمرت علٍ كلب يلوث
الثرى ؽانكزر قلبوا وأرادت أن ترخمىَ ؽنزلت إلٍ البُر ؽمألت ذؾوا ماء وزقت الكلب
ؽسكر هللا لوا ؽػؾر ذنوبوا.
ومر رجل علٍ غشن سوك ؽً طريق المزلمينَ ؽلما رآه قال وهللا ٕنخينى عن طريق
المزلمين ِ يؤذيومَ ؽزخزخى عن طريقوم ؽزخزخى هللا عن نار جونم وغؾرت ذنوبى.
هللا أكبر إذا غؾر هللا لعبدهَ وهللا ِ يُزأل عن أمرهَ وِ يعقّب ؽً خكمى زبخانى وتعالٍ.
أيوا إخبٌ ؽً هللا َ يقف العبد بين يدي هللاَ يقف العبد بين يدي زيده وموِهَ يناديى رباهُ
رباهَ يناديى بعد الذنوب والذطاياَ والعيوب والرزايا.
وقد أقضت مضجعى وآلمتى وأكربتى ؽلم يجد ملجأ ومنجٍ إِ إلٍ هللاَ ؽيقف بين يدي هللا وقد
أخزنتى ذنوبى وأهمتى عيوبى وأزرتى ذطاياه بعد أن ذهبت اللذةَ وانقضت السووة وأعقبوا
العذاب والووانَ وأشابتى بليٌ المعشيٌ:
من ؽقر ؽً يديى.
وزوء ؽً خالى.
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ومرض ؽً بدنى.
وأخاط بى ضيق المعاشً.
آلمتى وأقضت مضجعى ,أقلقلتىَ عندها نظر يمينا وسماِ.
ؽإذا بالنؾس إمارة بالزوء قد ذذلتىَ وإذا بالسيطان المريد قد ذذلىَ ؽلم يجد إِ ربى لكً يقف
بين يديى معتذراَ ويقف بين يديى نادما تاُبا منكزرا.
ؽينادي ربى من شميم قلبى وؽؤادهَ وهو يعتقد أن ِ أرخم من هللا بذلقى.
ينادي ربى وهو علٍ يقين أن هللا أخلم وأرخمَ وأن هللا أوؽٍ وأكرمَ وأنى وإن كانت ذنوبى
كبيرة ؽاهلل أكبر من كل سًءَ وإن كانت عيوبى كثيرة ؽاهلل أرخم وهو الػؾور الخليم.
ؽوقف بين يدي هللا منكزراَ أزيرا خزيرا كزيرا مؤمنا بربى موقنا برخمتىَ ؽيناديى:
ب يا ربَ وإذا باهلل جل جّلى ِ ينظر إلٍ ما مضٍ من إزاءتى ولكن يؾرح بإنابتى
يا ر ِ
وتوبتىَ ؽتؾتد أبواب الزماوات وتشعد الكلمات والدعواتَ ؽتنتوً إلٍ ما ساء هللا أن تنتوًَ
ؽينادي أرخم الراخمينَ وينادي ذير الػاؽرين:
يا مُّكتً علم عبدي أن لى رب يأذذ بالذنب ويعؾو عن الذنوبَ قد غؾرتُ لعبدي.
ُ
يخث علٍ
وقد يكون العبد أبن زتين وزبعين ؽيػؾر لى ؽً طرؽٌ عينَ ؽيتولٍ السيطان وهو
نؾزى التراب ويقول :يا ويلً أغويتى من زتين وزبعين وغؾر لى ؽً طرؽٌ عين.
ؽإذا غؾرت الذنوبَ وزترت العيوبَ وزالت الذطاياَ ؽرح العبد بتوبٌ ربى عليىَ ورأى
بساُر ؽضلى وإخزانى أمامى وبين يديىَ رأى الكرم والجودَ والخلم والرخمٌ ؽأزداد ؽرخا
باهللَ وإنابٌ إلٍ هللاَ وثقٌ باهلل جل جّلىَ وأشبد لزان خالى يقول:
يا رب أزُت ؽً ما مضٍ ؽأخزن لً ؽً ما بقً من عمريَ وأخزن لً ؽً ما بقً من أجلً.
ؽتػستى زخاُب المػؾراتَ وأؽاض هللا عليى جزيل وجميل الرخماتَ ؽؾتد ؽً وجوى أبواب
البرَ ؽانطلق ذلك العبد الموؽق إلٍ أبواب الذير والطاعات ؽرخا بتوبٌ ربى عليىَ وإنابتى
وإخزانى إليىَ ؽإذا أراد هللا عز وجل أن يزعده أراه بدل لى زيُاتى خزنات.
هللا أكبرَ إذا بدلت الذنوبَ وبدلت الذطايا والعيوبَ بدلت خزنات من أكرم إكرمين
وأرخم الراخمين وذير الػاؽرين زبخانى وتعالٍ.
أيوا إخبٌ ؽً هللا:
من بيننا وبين هللا؟ من الذي بيننا وبين ربنا؟
ليس بيننا وبين هللا أخدَ ليس بيننا وبين هللا ترجمان وِ خجاب وِ جن وِ إنزانَ يبزط يده
بالليل ليتوب مزًء النوار.
يناديى العبد بالذنب ِ يعلمى إِ هو زبخانى الربَ ؽيزتره ويرخمى ؽً الدنيا واآلذرة.
عن ابن عمر رضً هللا عنوما أن رزول هللا (شلٍ هللا عليى وزلم) قال:
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إن هللا يدنً العبد يوم القيامٌ ثم يلقً عليى كنؾى ثم يكون ؽً زتر ِ يزمع ما يقول إِ هللا
وخده ِ سريك لى ؽيقول لى:
يا عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا.
ؽيقول نعم يا رب.
ؽيقول عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا.
ؽيقول نعم يا ربًَ ختٍ إذا كسؾت العيوب وكسؾت الذنوبَ وأسؾق العبد علٍ نؾزى.
قال الخليم الرخيمَ عبدي زترتوا عليك ؽً الدنيا وها أنا أزترها عليك اليومَ ؽيزتره هللا
بزترهَ ويسملى بعؾوه ومػؾرتىَ ويدذلى الجنٌ.
ليس بين العبد وبين هللا أخدَ ِ يزتطيع أخد أن يخرمك من رخمٌ ربكَ وِ يزتطيع أخد
كاُن من كان أن يقؾل أبواب ؽضل هللا عليك..
اذتار هللا منك الندم والسجٍ والخزن وإلم علٍ ما زلف وكان من العشيان لكً يسملك
بعؾوه.
ومن دُِل التوبٌ النشوح ثّث عّمات.
إذا رزقوا هللا العبد غؾرت ذنوبىَ وزترت عيوبىَ وزالت عن ذطاياه.
أولوا وأجلوا وأعظموا ندم الجنان.
ثم ازتػؾار اللزان.
ثم آقّع وشّح خال الجوارح وإركان.
ؽأما ندم القلب والجنان ؽّ يرزقى هللا إِ لعبده الذي يخبىَ العبد المرخوم المػؾور هو الذي
ينكزر قلبى هللَ وإذا انكزر قلبى هلل عز وجل سملى هللا برخمتىَ وعمى بعؾوه ومػؾرتى.
إذا تخرك الندم ؽً القلوب جاءت رخمٌ عّم الػيوب.
إذا تخرك الندم ؽً القلب ؽّ يخركى إِ هللاَ وإذا تخرك الندم ؽً القلب ؽإنى بسارة لتوبٌ هللا
علٍ العبدَ يتخرك هذا الندم خينما يخدث آنزان نؾزىَ ؽتلومى نؾزىَ ويلومى قلبى قاُ ً
ّ:
ما كان ينبػً أن تقول كذا.
ما كان ينبػً أن تؾعل كذا.
ما كان ينبػً أن يكون منك هذا السًء.
ؽإذا ندم جنانى تخرك لزان وقال:
ربً أغؾر لًَ ؽإذا ندم الجنان وشدق ؽً الندمَ ونطق اللزان وبث الخزن وإلم ؽتد هللا
ل الشْ الِدُ يَرْ َؽ ُع ُى ).
أبواب الزماواتَ وشعدت هذا الكلمٌِ ( :إلَ ْي ِى يَشْ َعدُ ا ْل َكلِ ُم الطْئبُ وَ ا ْل َع َم ُ
ؽإذا قبل هللا ازتػؾار العبدَ وقبل هللا توبتى أشلد خالى وجاءت العّمٌ الثالثٌ وإمارة
الثالثٌ وهً آقّع عن الذنوب والمعاشً ومقتوا ؽً جنب هللا زبخانى وتعالٍ.
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ؽإذا جاءت هذه العّمات الثّث :ندم الجنانَ وازتػؾار اللزانَ وشّح الجوارح وإركان.
ؽأعلم أن ثم توبٌ هللا علٍ العبد تامٌ كاملٌَ ؽإن كانت الذنوب بين العبد وبين الناس أنطلق إلٍ
أهل الخقوق وأهل المظالمَ خركى قلبىَ وخركى ؽؤاده قاُّ:
ظلمت أذاك المزلم خينما اغتشبت أرضى.
ظلمت أذاك المزلم خينما زببتى وستمتى وانتوكت عرضى.
ظلمت أذاك ؽً أٓزّم خينما ذكرت عيوبى وثلبتى.
ؽيريد أن يذهب لكً يعتذر ؽيأتيى السيطان المريد ويقول لى:
من أنت ختٍ تعتذر؟
وكيف تعتذر لؾّنَ قد ذهب الزمان وأكلت خقى.
والناس تزذر منكََ الناس تقولَ الناس تؾعلَ ِ ِ تؾعل ما لك ومالىَ ؽّن أخقر من أن
تأتيىَ ؽّن أخقر من أن تزألى العؾو والمػؾرة عن ما كان منك من إزاءة إليى.
خيَا ِة الدٓ ْنيَا وَ ِؽً ْ
اآلذِرَ ِة).
ت ِؽً ا ْل َ
اب ِ
ؽعندها( :يُ َثبٔتُ اللْ ُى الْذِينَ آ َمنُوا ِبا ْل َقوْ ِ
ل الثْ ِ
ؽيقول أعوذ باهلل من السيطان الرجيمَ اذزأ عدو هللا ؽإنك لن تقف معً بين يدي هللا لو
اقتص أذً من مظلمتى.
ؽيدخر السيطان وينطلق بكل سجاعٌ وإيمان لكً يقف علٍ أذيى المزلم وقد أخاطت بى الدنيا
من جميع جوانبوا تذذلى وتذوؽىَ وإذا بى يتسجع ويتجازر ٕنى يذاف اآلذرة ويذاف
جنٌ والناسَ ويأتً إلٍ أذيى ويقول:
القشاص من رب ِ يػؾل عن ال ِ
يا أذً ظلمتك ؽً مالك وها أنا أزألك أن تعؾو عنً.
يا أذً أزأت إليك وأزألك أن تػؾر لً.
يا أذً اعتديت خدود هللا ؽً أمرك وأزألك أن تشؾد عنً.
ؽيقول لى أذوه إن كان موؽق قد غؾرت لك يا أذً.
وإن أمتنع وقال لى أريد خقًَ قال لى زمعا وطاعٌَ ؽالدنيا أهون عندي من أن تػضب ربً
علًَ والدنيا أخقر عندي من أن تخول بينً وبين رخمٌ هللاَ ؽيأتيى بخقى كامّ ِ يبالً
أرضً الناس أم زذطواَ ساءوا أم أبوا ٕنى يريد الؾكاك من النار.
يخرك الندم السعور باآلذرة وتذكر القشاص بالذنوب والمعاشًَ وتذكر أن هذا الكون لم
يذلق عبثاَ وأن هذا الكون لم يوجد زدى.
وما من عبد تاُب شادق ؽً توبتىَ وما من عبد يذنب ويريد أن يشدق ؽً توبتى إِ خركى إلٍ
هللا ذوؽى من اآلذرةِ ( :إنْ ِؽً َذلِكَ َآليَ ًٌ لِمَنْ ذَ افَ عَ َذابَ ْ
اآلذِرَ ِة).
من علم أنى زيقف بين يدي هللا خاؽيا عاريا.
وأنى زيقف بين يدي هللا ِ مال وِ بنون.
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وأنى زيقف بين يدي هللا ِ ينظر هللا إلٍ خزبى وِ إلٍ نزبى وِ إلٍ غناه وِ إلٍ عزهَ
ولكن ينظر إلٍ مظالم ذلقى عنده ؽيأمره بأداُوا.
ؽإذا تذكر أن زيقف بين يدي هللاَ خرص كل الخرص علٍ أن يذرج من الدنيا ذؾيف الظور
والخمل من الذنوب والمعاشً.
ولذلك كان الزلف الشالدَ والتابعون لوم بإخزان يذؾؾون من الذنوب ويذؾؾون من إخمال
علٍ ظوورهم:
خضرت الوؽاة رجّ شالخاَ ؽأجتمع أبناءه وأوِده ؽقال:
يا أوِدي أزألوا جاري أن يزامخنً ؽً خقى.
قالوا وما خق جارنا عندك؟
قال :إنً أشبت طعاما ؽً الزمن والودك ؽأردت أن أغزل يدي ؽخككت جدار جاري ؽنزل
الطين منى ؽػزلت يديَ ؽأزالوه أن يزامخنً ؽً خقى.
ازينَ ا ْل ِق ْ
زط َ لِيَوْ ِم ا ْل ِقيَا َم ٌِ َؽّ تُظْلَ ُم نَ ْؾسٌ
سًء يزير ولكنى عند هللا كبير خينما( :وَ َنضَ عُ ا ْلمَوَ ِ
َ
از ِبينَ ).
سيُْ ًا وَ ِإنْ َكانَ ِم ْث َقا َ
خ ِ
ل َأتَ ْينَا ِب َوا وَ َك َؾٍ ِبنَا َ
ل َ
خبْ ٌٍ مِنْ ذَ رْ َد ٍ
أيوا إخبٌ ؽً هللا:
التوبٌ الشادقٌَ التخلل من الذنوبَ التخلل من الخقوق والمظالم

للشػير والكبيرَ والجليل

والخقير.
ؽونيُا ثم هنيُا لمن أشابتى رخمٌ هللا عز وجل.
زخاُب المػؾرة من ذير الػاؽرينَ زخاُب المػؾرة من أرخم الراخمينَ أخب هللا أهل
آيمان وسملوم بالعؾو والشؾد والبر وآخزان.
هللا أكبر ما أرخم هللا بعبادهَ ألم تعلم أنى شد عن رزول هللا (شلٍ هللا عليى وزلم):
أنى ما من مزلم يقرّب وضوُى (أي الماء الذي يتوضأ بى) ؽيػزل وجوى إِ ذرجت ذطايا
وجوى مع الماء أو مع أذر قطر الماءَ وأنى إذا غزل يديى ذرجت ذطايا يديى مع الماء أو مع
أذر قطر الماءَ وأنى إذا غزل رخليى ذرجت كل ذطيٌُ مززوا رجّه مع الماء أو مع ذر
قطر الماء.
وؽً الشخيد عن رزول هللا (شلٍ هللا عليى وزلم):
أنى ما من عبد يقف بين يدي هللا ؽً الشّة مع الجماعٌ ؽيؤمن ؽيواؽق تأمينى تأمين المُّكٌ
وؽً روايٌ تأمين آمام إِ غؾر لى ما تقدم من ذنبى.
وما من عبد يزجد هلل زجدة إِ خطت عنى ذطيٌُ ورؽعت لى بوا درجٌ.
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وما من عبد يقول دبر كل شّة مكتوبٌ زبخان هللا والخمد هلل وهللا أكبر ثّثا وثّثين كل
واخدةَ ثم يقول تمام المٌُ ِ إلى إِ هللا وخده ِ سريك لىَ لى الملك ولى وهو علٍ كل سًء
قدير إِ ُ
غؾرت ذنوبى ولو كانت مثل زبد البخر.
وما من عبد يذرج من بيتى إلٍ بيت من بيوت هللا ؽيرؽع قدما أو يضع أذرى إِ تخاتت عنى
ذنوبى.
وما من عبد يتوضأ ؽً سدة الخر أو سدة البرد ؽيجد خر ذلك وبرده ؽيزبؼ الوضوء إِ تخاتت
عنى ذطاياه.
وما من عبد يشلً شّة ؽً بيت من بيوت هللاَ ثم يجلس ؽً المزجد ينتظر الشّة بعدها إِ
تخاتت ذنوبى ومخيت ذطاياه.
قال (شلٍ هللا عليى وزلم) أِ أنبأكم بما يمخو هللا بى الذطايا ويرؽع بى الدرجات :إزباغ
الوضوء علٍ المكاره وكثرت الذطٍ إلٍ المزاجدَ وانتظار الشّة إلٍ الشّة ؽذلكم
الرباط ؽذلكم الرباط..
وما من عبد يخب مزلما هللَ ويخب أذا لى ؽً هللاَ ؽيذرج من بيتى ليزوره هلل وؽً هللا إِ
بسر بالمػؾرة من هللا.
ؽؾً شخيد مزلم أن رجّ ذرج إلٍ أخ لى ؽً هللا يزوره ؽً قريٌَ ؽأرزل هللا إليى ملكا
علٍ مدرجتى (ؽً طريقى) ؽقال لى إلٍ أين أنت ذاهب؟ قال إلٍ هذه القريٌَ قال ومالك
ؽيوا؟ قال لً ؽيوا أخ ؽً هللاَ قال لك عليى من نعمٌ تردها عليى؟ قال َِ إِ أنى أذً ؽً هللاَ
قال إنً رزول هللا إليك أن هللا غؾر لك بممساك إليى.
وما من عبد يذكر هللا عز وجل ؽيتلو كتابىَويتأثر بآياتىَ وينكزر لعضاتىَ ؽتخرك ؽً قلبى
عظمت هللا عز وجل وتوخيدهَ وآيمان بى وتمجيده إِ ُ
غؾرت ذنوبى.
جنْ ٌَ
ُون * ِقي َ
وإن من أعظم أزباب المػؾرة آيمان باهلل ِ ( :إنًٔ آ َمنْتُ ِبرَ بٔ ُك ْم َؽا ْ
ل ا ْل َ
ل ادْذُ ِ
ز َمع ِ

ْت َقوْ ِمً يَ ْعلَمُونَ * ِمَا َ
ل يَا لَي َ
ج َعلَنًِ مِنَ ا ْل ُم ْكرَ مِينَ ).
َقا َ
غ َؾرَ لًِ رَ بًٔ وَ َ
ُون) َ ؽلو نظرت إلٍ خجر أو سجر أو
ؽجعل مػؾرة هللا لى بعد قولى ( ِإنًٔ آ َمنْتُ ِبرَ بٔ ُك ْم َؽا ْ
ز َمع ِ
مدر ؽنظرت ؽً ملكوت هللاَ ونظرت ؽً هذا الكون الذي يأذذ بمجامع قلبك إلٍ آيمان باهلل
وتعظيم هللاَ ثم جلزت زاعٌ تتأمل ؽيى وؽً عظمت هللاَ ؽأنكزر قلبك ؽقلت ِ إلى إِ هللا

ذالشٌ من قلبك إِ غؾرت ذنوبك..
وما من عبد يذرج من بيتى إلٍ بيت من بيوت هللا ؽيجلس ؽً مجلس يذكر ؽً هللاَ جلس هلل
وؽً هللاَ ولربما لم يجبس قبل ذلك مجلس ذكر.
ؽإذا جلس معوم شعدت المُّكٌَ ؽزألوم هللا عز وجل عن عباده وهو أعلمَ ؽيقولون ما كان
من سأنومَ ؽيقولون أتيناهم وهم يزبخونك ويمجدونكَ.
قال ماذا يزألوننً؟.
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قالوا يزألونك الجنٌ.
قال هل راؤها؟ قالوا ِ.
قال ؽكيف لو راؤها لكانوا أسد سوقا إليوا.
ثم يقول مما يزتعيذون؟
قالوا يزتعيذون من ناركَ.
ؽيقول وهل رءوا ناري؟
قالوا ِ.
قال ؽكيف لو راؤها لكانوا أسد ؽرقا منواَ قد غؾرت لوم.
ؽتقول المُّكٌَ إن ؽيوم ؽّنا عبدا ذطأ كثير الذنوب مر ؽجلس معوم.
قال أرخم الراخمينَ قال هللا وهو ذير الػاؽرينَ ولى قد غؾرت هم القوم ِ يسقٍ بى جليزوم.
وما من قوم يجلزون ؽً مجلس ذكر هلل

إِ نادى مناد هللا طبتم وطاب ممساكمَ قوموا قد

بُدلت زيُاتكم خزنات.
زخاُب مػؾرة من أرخم الراخمينَ زخاُب مػؾرة من ذير الػاؽرين.
ومن لنا غير هللا َ ومن لنا غير الذي ِ إلى زواه وِ رب عداهَ من لنا غيره لو أغلقت أبوابى
وخاساه.
من لنا غيره لو ابتعدنا عنى وهو شاخب الؾضل والكرم .أزأل هللا العظيم رب العرش الكريم
أن يسملنا بعؾوه وأن يعمنا بإخزانى وبره.
أيوا إخبٌ ؽً هللا:
ِ أزعد من اللخظٌ التً يخس آنزان ؽيوا أن ربى قد تاب عليىَ وِ أزعد من اللخظٌ التً
ينكزر ؽيوا العبد لربى وزيدهَ تلك اللخظٌ التً يتمناها.
ولو زألت التاُب عن أزعد لخظٌ مرة عليى ؽً عمرهَ قال اللخظٌ التً تبت ؽيوا إلٍ ربً.
ولو زألت عبدا شالخا عن أزعد لخظٌ مرة بى ؽً خياتىَ قال خينما رخمنً هللا بآنابٌ إليىَ
وؽً ذلك كلى عز الدنيا وزعادتوا.
وؽً ذلك كلى أنس من الوخدة وتبديد لوا.
من تابَ تاب هللا عليىَ ومن أناب إلٍ هللا أخبى هللا وآواه.
يا عبادي إنكم لن تبلػوا ضري ؽتضرونًَ ولن تبلػوا نؾعً ؽتنؾعونً.
يا عبادي لو أن أولكم وآذركم وأنزكم وجنكم كانوا علٍ أؽجر قلب رجل واخد منكم ما نقص
ذلك من ملكً سيُا.
يا عبادي لو أن أولكم وآذركم وأنزكم وجنكم كانوا علٍ اتقٍ قلب رجل واخد منكم ما زاد
ذلك ؽً ملكً سيُا.
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يا عبادي إنكم لن تبلػوا ضري ؽتضرونًَ ولن تبلػوا نؾعً ؽتنؾعونً.
يا عبادي إنما هً أعمالكم أخشيوا لكمَ ؽمن وجد ذيرا ؽليخمد هللاَ ومن

وجد غير ذلك ؽّ

يلومن إِ نؾزى.
أيوا إخبٌ ؽً هللا:
من زخاُب المػؾرة التً تُمطر علٍ العبد ؽيػؾر هللا بوا ذنوبىَ ويزتر بوا عيوبى أن يكون
العبد كثير اِزتػؾارَ كثير آنابٌ إلٍ هللا الخليم الػؾار.
من أكثر من اِزتػؾار جعل هللا لى من كل هم ؽرجا ومن كل ضيق مذرجا ومن كل بّء
عاؽيٌ.
كان (شلٍ هللا عليى وزلم) يزتػؾر هللا ؽً اليوم أكثر من مٌُ مرةَ وقال أيوا الناس توبوا
إلٍ هللا ؽإنً أزتػؾر هللا ؽً اليوم أكثر من زبعين مرة.
كثرة اِزتػؾار باب من أبواب الرخمٌ.
ؽازتػؾر هللا قاُما وقاعداَ ازتػؾر هللا ذاهبا وراجعا.
خرم العبد الرزق بزبب
إن ذهبت وأنت تطلب رزقك ازتػؾرت هللا عند ذروجك ٕنى ربما ُ
الذنب.
وإن رجعت إلٍ بيتك وأويت إلٍ أهلك أكثرت من اِزتػؾار لربك ذسيت أن تكون ظلمت أو
أزت أو أذطأتَ ؽترجع إلٍ بيتك وأنت مػزول من الذنوب والذطايا.
ؽأكثر من اِزتػؾار هلل ؽإن اِزتػؾار زبب من أزباب الرخمٌَ ولذلك كان النبً (شلٍ هللا
عليى وزلم) يزتػؾر هللاَ ويزتؾتد الشّة باِزتػؾارَ ويزأل ربى أن يػزلى من الذنوب
والذطايا بالماء والثلح والبرد.
ومن علم أن الذنوب سؤموا عظيمَ وبُّوا وذيم وعاقبتوا زيٌُ:
ؽكم من ذنب قاد إلٍ خرمان الرزق.
وكم من ذنب أظلم بى القلب.
وكم من ذنب طمزت بى البشيرة.
وكم من ذنب ؽزدت بى العيال.
وكم من ذنب ذهبت بى إموا.
وكم من ذنب كان زببا ؽً زوء الذاتمٌ والعياذ باهلل وزوء الخال.
الذنوب بريد إلٍ الكؾرَ وطريق إلٍ الكؾرَ ؽعلٍ العبد أن يؾر منوا إلٍ أرخم الراخمينَ وذير
الػاؽرينَ وأن يزتيقن أن هللا خليم رخيم :من تقرب منً سبرا تقربت منى ذراعاَ ومن تقرب
منً ذراعا تقربت من باعاَ وإذا أتانً يمسً أتيتى هرولٌ.
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ومن إزباب التً تعين علٍ مػؾرة هللا للعبد بره لوالديىَ وشلتى لرخمىَ وخزن ظنى
بالمزلمينَ وزّمٌ شدرهَ وما يكون منى من آخزان كالعطف علٍ الؾقراء والضعؾاءَ
وقضاء ديون المعزرينَ وتؾريح الكربات عن المكروبين ؽإنوا زخاُب رخمٌ من أرخم
الراخمين.
يقف العبد بين يدي هللا يوم القيامٌَ ؽتعظم عليى الذنوب وتكثر منى الذطايا والعيوبَ ؽيقول
هللا عز وجل :إنى كان يتجاوز عن المعزرينَ ونخن أخق بالتجاوز عنىَ قد غؾرت لعبدي
وتجاوزت عنى.
قال (شلٍ هللا عليى وزلم) أنى كان ؽً من كان قبلكم رجل يديّن (يقرض) الناسَ وكان يقول
لػلمانى :إذا رأيتم معزرا ؽتجاوزوا عنى لعل هللا أن يتجاوز عناَ قال (شلٍ هللا عليى وزلم):
ؽوقف بين يدي هللاَ ؽقال هللا عز وجل لمُّكتى :نخن أخق بالعؾو من عبديَ قد غؾرت
لعبديَ وؽً روايٌ قد تجاوزت عنى ؽاذهبوا بى إلٍ الجنٌ.
ؽمن أزباب الرخمٌ رخمٌ العبادَ وآخزان إليومَ وسملوم بالعؾو والمػؾرةَ ؽمن عامل
الناس بالزماخٌ عاملى هللا بالرخمٌَ والراخمون يرخموم هللا.
نزأل هللا العظيم رب العرش الكريم بأزماُى الخزنٍ وشؾاتى العلٍ أن ِ يؾرق جمعنا هذا
إِ بذنب مػؾور.
اللوم أرخم ضعؾنا واغؾر ذنبناَ اللوم اغؾر ذنبنا ما تقدم وما تأذرَ وما ظور وما بطن.
اللوم اغؾر ذنوبنا وازتر عيوبنا وؽرج كروبنا وأخزن ذاتمتنا وأجرنا من ذزي الدنيا وعذاب
اآلذرةَ واعف عناَ وأرخم ؽً موقف العرض يا أرخم الراخمين ذل مقامنا.
أقول قولً هذا وأزأل هللا العظيم رب العرش الكريم لً ولكم العؾو والمػؾرةَ إنى ولً ذلك
والقادر عليى.
(عن موقع زاد الداعً)
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