
نا،  ذلك ابتال� وامتحنَ  ا ومَنعنا، ويف كلِّ على ما صَرف عنَّ  �ِ  على ما أعطا� ومنَحنا، واحلمدُ  �ِ  احلمدُ 

 ،كوُر من الكفورِ الشَّ  ظَهرَ ليَ  راءِ والضَّ  راءِ بتلي �لسَّ ه، يَ ه وأشكرُ ه سبحانَ كفا� وآوا�، وابتال� ووقا�، أمحدُ 

َنا تـُْرَجُعونَ (: بورِ من الصَّ  واجلَزوعُ  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم ِ�لشَّّرِ َواخلَْْريِ ِفتـْ  ه ال شريكَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  وأشهدُ  ،)َونـَبـْ

� ونبيَّنا حممًَّدا سّيدَ  أنَّ  ، وأشهدُ املتعالُ  ليس إليه، وهو الكبريُ  بيديه، والشرُ  ، اخلريُ حالٍ  على كلِّ  له احملمودُ 

 يف احلاِل واملقالِ  األمنيُ  خَري إال دلَّ األمَة عليه، وال شرَّ إال حذَّرها منه؛ فهو الناصحُ ه، ال ورسولُ  هللاِ  عبدُ 

، خِري صحٍب وأكرِم آلٍ  ه األخيارِ وأصحابِ  ه األطهارِ عليه، وعلى آلِ  وسلَّم و�ركَ  واألفعاِل، صلى هللاُ 

:أما بعدُ .. ، وسلَّم تسليًما كثريا آلصالِ وا �لغدوِّ  ، صالًة وسالًما دائمنيِ هم �حسانٍ ومن تبعَ  والتابعنيَ   

اجلليَُّة،  هلا تفاصيُلها ،قويَّةً حىت أصبحْت ِفكرًة ، ما بَني احلقيقِة واخليالِ  ،البالِ حتوُم يف خبيثًة  كانْت َخْطرةً 

احلنظُل  فيختلُط على قلِبه هلا ِخطٌة لتنفيِذ اجلرميِة، وهاهي تقُع يف حيِِّز التَّنفيِذ، ،عزميةٍ ِمهٍَّة و ُمثَّ حتولْت إىل 

.كالعادِة، ويشعُر يف ُمباشرِ�ا �لسَّعادةِ �للَّذيِذ، فتستقُر املعصيُة يف حياتِه    

وبقاتِ ينغمُس العبُد بَني  بعَدها
ُ
َففرُحه �لَذنِب أعظُم عنَد ِهللا من الذَّنِب ، ظُلماٌت فوَق ظُلماٍت، امل

عنَد ِهللا من الذَّنِب نفِسه، وقلُقه أن يُفارَق الذَّنَب أعظُم عنَد  نفِسه، وِضحُكه وهو يُقارُف الذَّنَب أعظمُ 

ِهللا من الذَّنِب نفِسه، وتفاخرُه بفعِل الذَّنِب أعظُم عنَد ِهللا من الذَّنِب نفِسه، وحزنُه عنَد فواِت الذَّنِب 

عنَد ِهللا من الذَّنِب نفِسه، واألمُن حيائه من نظِر ِهللا تعاىل أعظُم  ، وعدمُ أعظُم عنَد ِهللا من الذَّنِب نفِسه

:وصدَق أبو العتاهيةَ ، فال قلٌب حزيٌن وال عٌني �كيةٌ من مكِر ِهللا تعاىل أعظُم عنَد ِهللا من الذَّنِب نفِسه،   

َخَلْوَت ولِكْن ُقْل َعَليَّ َرِقيبُ * * * إذا ما خلْوَت، الّدهَر يْوماً، فال تـَُقْل   

غيبُ َفى َعَلْيِه يَ َوال أَن َما خيَ * * *  َساعةً وَال ْحتَسَنبَّ َهللا يغِفُل   

ُذنوٌب على آ�رِهّن ُذنُوبُ * * * هلَْوَ�، َلَعمُر اّ�ِ، حىت تَتابـََعْت   

 ، واإلصرارُ �ملعصيةِ  العبدِ  فرحُ : (بائرِ الكَ  لةِ من مجُ  أنَّ ) واجرِ الزَّ (ه يف كتابِ  يتميُّ اهلَ  حجرَ  ابنُ  ذكرَ ولذلَك 

).يف املعاصي ، واالسرتسالُ هللاِ  من مكرِ  ، واألمنُ اآلخرةِ  ارِ تعاىل والدَّ  هللاِ  عليها، ونسيانُ   



ً قديراً؟، كيَف يفرُح �لذَّنِب من يعلُم أنَّه به مسيعاً بصرياً؟، كيَف  كيَف يفرُح �لذَّنِب من يعلُم أنَّ له ر�َّ

يفرُح مؤمٌن �لذَّنِب وهو يعلُم أنَّ ربَّه عليه غضباُن؟، كيَف يفرُح مؤمٌن �لذَّنِب وهو يعلُم أثَر الذَّنوِب على 

ِة الرَّْغَبِة ِفيَها، َواْجلَْهِل : (القيِِّم رمحَه هللاُ تعاىليقوُل ابُن الفرِد واألوطاِن،  اْلَفرَُح ِ�ْلَمْعِصَيِة َدلِيٌل َعَلى ِشدَّ

 ، َوفـََرُحُه ِ�َا َأَشدُّ َغطَّى َعَلْيِه َذِلَك ُكلُّهُ  ِبَقْدِر َمْن َعَصاُه، َواْجلَْهِل ِبُسوِء َعاِقَبِتَها َوِعَظِم َخَطرَِها، فـََفَرُحُه ِ�َا

، َبْل َال يـَُباِشُرَها ِإالَّ ُه َلذٌَّة ِمبَْعِصَيٍة أََبًدا، َوَال َيْكُمُل ِ�َا فـََرُحهُ ، َواْلُمْؤِمُن َال تَِتمُّ لَ ُمَواقـََعِتَهاَضَررًا َعَلْيِه ِمْن 

، َواْشَتدَّْت َبُه ِمْن َهَذا اْحلُْزنِ ، َوَمَىت َخلَّى قـَلْ َحيُْجُبُه َعِن الشُُّعوِر بِهِ ، َوَلِكنَّ ُسْكَر الشَّْهَوِة اْحلُْزُن ُخمَاِلٌط لَِقْلِبهِ وَ 

ْنِب، َوَغاظَُه ، ، فَِإنَُّه َلْو َكاَن َحي�اْليَـْبِك َعَلى َمْوِت قـَْلِبهِ ، وَ ورُُه فـَْليَـتَِّهْم ِإميَانَهُ ِغْبطَُتُه َوُسرُ  َألَْحَزنَُه اْرِتَكابُُه لِلذَّ

.)اْلَقْلُب ِبَذِلَك، َفَحْيُث َملْ حيُِسَّ بِِه َفَما ِجلُرٍْح ِمبَيٍِّت ِإيَالمٌ َوَصُعَب َعَلْيِه، َوَال حيُِسُّ   

 كيفَ ولكن ماذا بعَد الضَّعِف واخلطِأ؟، امسْع   هو من طبيعِة العبِد، الِ كَّ أن اخلطأَ والنَّقَص والضَّعفَ 

، ُمباشرًة بعَد )َشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا ا�ََّ َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاحِ : (اجلنَِّة مع الذُّنوبِ  يتعامُل أهلُ 

َوَملْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا ( ، فطلبوا العفَو والصَّفَح،)فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِ�ِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا�َُّ ( الذَّنِب،

أُولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن ( ليَس الفرُح به، فما هو جزاُء هؤالِء؟،، اإلقالِع عن الذَّنِب، و )َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

حتاُر، فليَس بينَك وبَني اجلنَِّة العبُد الضَّعيُف ، فُبشرى لَك أيَّها )َر�ِِّْم َوَجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ 
ُ
امل

.إال االستغفاِر وعدِم اإلصرارِ   

َبَة اْلُغَالَم ِيف .. هل تعلْم كيَف كاَن يتعامُل السَّلُف مع ذنوِ�م القدميِة؟   َرَحَبةٍ  َلِقَي َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زَْيٍد، ُعتـْ

َبُة، قَ : فـََقاَل َلُه َعْبُد اْلَواِحدِ  اْلَقصَّاِبَني ِيف يـَْوٍم َشاٍت َشِديِد اْلبَـْرِد فَِإَذا ُهَو يـَْرَفضَّ َعَرقًا، : نـََعْم، قَالَ : الَ ُعتـْ

ٌر، قَالَ : قَالَ  ،َما َلَك تـَْعَرُق ِيف ِمْثِل َهَذا اْليَـْوِم؟ ،َفَما َشْأُنَك؟ ٌر، : قَالَ  ،لَُتْخِربَّينِ : َخيـْ ِلْألُْنِس : َقالَ فَـ َخيـْ

َخاِء ِإالَّ َما َأْخبَـَرْتِين، قَالَ  َنَك َواْإلِ ُتُه ِيف َهَذا اْلَمَكانِ  ِإّينِ َوا�َِّ ذََكْرتُ : الَِّذي بـَْيِين َوبـَيـْ فـََهَذا الَِّذي  ،َذنـًْبا َأَصبـْ

َا تـَُزْلَزُل اْألَْرُض ِإَذا ُعِمَل ِفيَها ِ�ْلَمَعاِصي( :ه هللاُ رمحَ  كعبٌ   قالَ كيَف ال وقد ،  رَأَْيَت ِمْن َأْجِل َذِلكَ  ، ِإمنَّ

َهافـَتَـْرَعَد فـََرقًا ِمَن الرَّبِّ َجلَّ َجَاللُُه َأْن َيطَِّلَع  وُجياهُر و�نُس مبكاِن وقوِعه فأيَن هذا ومن يفرُح بذنِبه ، )َعَليـْ

جاهرينَ : (، وقد قاَل صلى هللاُ عليه وسلمَ ؟وُحيبُّ ذِكراهُ  به
ُ
).ُكلُّ أَمَِّيت ُمَعاًىف ِإال امل  



ا سبٌب للذُِّل بعَد الِعزِّ، .. أيُّها احلبيُب  َك والفرَح �ملعاصي فإ�َّ  َلمَّا فُتحتْ : الَ قَ  فريٍ نُ  بنِ  بريِ عن جُ فإ�َّ

� أ� : فقلتُ  ،بكيه يَ وحدَ  الساً جَ  أ� الدرداءِ  ، رأيتُ هم إىل بعضٍ ها، فبكى بعضُ أهلِ  بنيَ  وفـُّرِقَ  ربصُ قُ 

إذا  على هللاِ  اخللقِ  ما أهونَ  ،بريُ � جُ  وحيكَ : الَ قَ  ،ه؟وأهلَ  فيه اإلسالمَ  هللاُ  أعزَّ  يف يومٍ  ما يُبكيكَ  الدرداءِ 

  اهرةٌ ظَ  اهرةٌ قَ  ةٌ مَّ ه، بينا هي أُ ركوا أمرَ ُهم تَ 
ُ
.رىفصاروا إىل ما تَ  ،جلَّ وَ  زَّ عَ  هللاِ  ركوا أْمرَ تَ  ،لكُ هلم امل  

أنَّه مبكيدِة وإ�َك واالغرتاَر �مهاِل ِهللا تعاىل لَك، وِسرتِه عليك، وتسويِل الشَّيطاِن لَك، وتربيرِه للذَّنِب 

 رمحةَ  رونَ تذكَّ ، يَ ومٍ إىل قَ  لسَ جَ  الفرزدقَ  بلغين أنَّ : الءِ العَ  أبو عمرو بنُ  قالَ كما   حتَت مغفرِة ِهللا ورمحِته،

إىل والديَّ  أخربوين لو أذنبتُ : فقالَ  ،؟احملصناتِ  تقذفُ  ملَ : فقالوا له ،دراً صَ  جاءِ هم يف الرَّ أوسعُ  فكانَ  ،هللاِ 

إمنا كا�  ،ال: قالوا ،مجراً؟ مملوءٍ  نورٍ أن يقذفاين يف تَ فساً نَ  ا� يطيبانِ أترامها كَ  ،وجلَّ  زَّ ه إىل ريب عَ ما أذنبتُ 

.للُكساىل واجلُهالءِ كالٌم ُخمدٌِّر ألهِل األهواِء، ُمقنٌع ..  ريب منهما برمحةِ  وثقُ  أَ فإّينِ : الَ قَ  ،كَ يرمحانِ   

 وجلَّ  عزَّ  هللاِ  رمحةَ  ألنَّ  ،احملضُ  وهذا هو اجلهلُ (: قاَل ابُن اجلوزي رمحَه هللاُ يف كتابِه تلبيِس إبليِس ُمعلِّقاً 

).هنمَ إىل جَ  حدٌ أَ  دخلَ وال أُ  ،فلٌ طِ  ميتَ وال أُ  ،عصفورٌ  بحَ ملا ذُ  كذلكَ   ولو كانتْ  ،بعٍ طَ  قةِ برِ  ليستْ   

، وجلَّ  عزَّ  إىل هللاِ  بْ تُ : فقالوا له ،هموتِ  يف مرضِ وذكَر ِقصَة أيب نُواٍس الشَّاعِر عندما دخلوا عليه وهو 

 عليهِ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  رسولُ  الَ قَ : الَ قَ  نسٍ عن أَ  قاشيِّ الرِّ  زيدِ عن يَ  سلمةَ  بنُ  دثين محادُ ، حَ وفونَ ي ختُ إ�َّ : فقالَ 

.؟منهم فرتى ال أكونُ ، أَ )من أميت الكبائرِ  فاعيت ألهلِ شَ  وإين اختبأتُ  ،شفاعةٌ  يبٍّ نَ  لكلِّ : (وسلمَ   

:من وجهنيِ  هذا الرجلِ  وخطأُ : ه هللاُ رمحَ ابُن اجلوزي  قالَ   

.قابِ العِ  انبِ إىل جَ  نظرْ ومل يَ  محةِ الرَّ  انبِ إىل جَ  ظرَ ه نَ أنَّ : مهاأحدُ   

َوَرْمحَِىت (: الَ وقَ  ،)َوِإّىن َلَغفَّاٌر ّلَمن َ�بَ (: وجلَّ  عزَّ  الَ كما قَ   لتائبٍ  كونُ إمنا تَ  الرمحةَ  أنَّ  سيَ نه نَ أَ : اينوالثَّ 

.وامِ العَ  امةَ عَ  هلكُ هو الذي يُ  لبيسُ وهذا التَّ ، )لِلَِّذيَن يـَتـَُّقونَ َوِسَعْت ُكلَّ َشْىء َفَسَأْكتُـبُـَها   

يل  هللاَ  قويل هذا وأستغفرُ  أقولُ ، وسلمَ  عليهِ  لى هللاُ صَ  ه الكرميِ نبيِّ  وبسنةِ  ،العظيمِ  وإ�كم �لقرآنِ  نفعين هللاُ 

.الرحيمُ  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنَّ  ولكم،  



 له ريكَ ه ال شَ وحدَ  هللاُ إال  أن ال إلهَ  أشهدُ و ، � لإلميانِ صدورَ  رحَ وشَ  علينا �إلسالمِ  الذي أنعمَ  �ِ  احلمدُ 

:أما بعدُ ..  ه أمجعنيَ وأصحابِ صلى هللاُ عليه وعلى آلِه  هه ورسولُ � دمحماً عبدُ أن سيدَ  وأشهدُ   

ا سبيٌل حملبِة انتشارِها يف كلِّ األرجاِء، والفرِح بظهوِر  ..أيُّها األحبَُّة  إنَّ من خطورِة الفرِح �ملعصيِة هو أ�َّ

ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأن َتِشيَع : (دوَن حياٍء، وقد قاَل هللاُ تعاىل يف أمثاِل هؤالءِ  الوقوَع فيهايتسىن له الفواحِش ل

نـَْيا َواْآلِخَرِة َهلُْم َعَذاٌب أَلِي اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ ٌم ِيف الدُّ ).َوا�َّ  

َما ، فَهْل يف الُدنيا واآلِخَرِة َشرٌّ وداٌء، ِإال ِبَسَبِب الُذنوِب واملعاصي؟ف.. واخلطَر اخلطَر .. فاحلذَر احلذَر 

ِإىل َداِر اآلالم واألْحزَاِن واملصاِئب  ،والَنعيِم واللَّذِة والبَـْهَجِة والُسرورالِذي َأْخرََج األَبـََوْيَن ِمَن اجلنِة 

َفَجَعَل ُصورَتَُه  ،َوَطَرَدُه َوَلَعَنُه َوَمَسَخ ظَاِهَرُه وَ�ِطَنهُ  ،وما الذي َأْخرَج إبْليَس ِمْن َمَلكوِت الَسَماءِ والشُّروِر، 

َل �لُقْرب بـُْعًدا، و�لرَّْمحَِة َلْعَنًة، و�جلََمال قـُْبًحا، َوبُدِّ  ،أَقْـَبَح ِمْن ُصورَتِِه َوأْشَنعَ  وَ�طَنهُ  ،وَأْشنَـَعَها أَقْـَبَح ُصورَةٍ 

وَحلَّ  ،و�جلنِة �رًا تَلظَّى، و�إلمياِن ُكْفرًا، فـََهاَن َعلى هللا تعاىل َغايَة اهلََواِن وَسقَط ِمْن َعْيِنِه غايََة الُسقوطِ 

ْقِت فأْرَداُه، َفَصاَر  علْيِه َغَضُب الربِّ 
َ
.يـُْقَتَدى ِبَفْتواهُ  ِلُكلِّ فاِسٍق وُجمْرِمٍ  إَماَماً تعاىل فأْهَواُه، َوَمقتُه َأْكبَـَر امل  

اُء َفوَق ُرُؤوِس اجلَِبال َوَما الِذي أَْغَرَق أَْهَل اَألْرض ُكلَّهْم َحىتَّ َعال
َ
َوَما الذي َسّلَط الريَح على َقوِم عاٍد  ،امل

م أْعَجاُز َخنٍْل َخاِويَةٍ  على قوِم َمثُوَد الَصْيَحَة  َوَما الذي أْرسلَ ، حىت أْلَقْتهم َمْوَتى على َوْجِه األرض كأ�َّ

َباَح ِكالِ�م مث قـََلَبها وما الذي َرَفَع قُرى الُلوطّيِة حىت َمسعْت املالئكُة نِ ، حىت َقَطَعْت قُلوَ�م يف َأْجَواِفِهمْ 

.عليهم َفَجَعل عالِيها ساِفَلها فأهلكهم مجيًعا مث أَتْـبَـَعهم حجارًة ِمْن السماءِ   

نتبهَمن يَ  املوفَّقَ  فإنَّ  *** قدةٍ ك من رَ فنبِّه فؤادَ   

بهِ  ه أنتَ فانتبِ  أ�،ُوِعْظُت *** ه �لذي وإن كنُت مل أنتبِ   

 والفسوقَ  نا، وكرِّه إلينا الكفرَ زيِّنه يف قلوبِ و ، اإلميانَ  َحبِّْب إلينانا، اللهم اهِد قلوبَ نا، اللهم أحوالَ  أصلحْ  اللهمَّ 

اللهم ، النارِ  ، وِقنا عذابَ حسنةً  ، ويف اآلخرةِ اللهم آتنا يف الدنيا حسنةً ، ، واجعلنا من الراشدينَ صيانَ والعِ 

نا اللهم أصلح أئمتَ ، كَسخطِ  ك، ومجيعِ نِقمتِ  ءةِ ك، وُفجاعافيتِ  ك، وَحتوُّلِ نعمتِ  بك من زوالِ  إ�َّ نعوذُ 

.واإلكرامِ  � ذا اجلاللِ  والبالدِ  العبادِ  ، ووفِّقهم ملا فيه خريُ �، اللهم اهدهم لإلميانِ أمورِ  ووالةَ   




