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  حقوق المؤلف
حقوق الترجمة ألي لغة عالمية وحقوق الطبع والنشر والنسخ والنقل والتوزيع مكفولة 

ستنشر إن شاء اهللا تعالى مستقبًال إن أحيانا  للجميع  ولجميع كتبي المنشورة من قبل والتي
اهللا تعالى ، بشرط عدم التبديل والتغيير في الكتب وال في أي جزء منها من أول الغالف إلى 

  آخر صفحة منها .

  (نسأل اهللا تعالى حسن النية وقبولها كعلم ينتفع به بعد مماتنا ... آمين)

   عليه وسلم قال :عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح (
   في صحيح الجامع. ٧٩٣تحقيق األلباني :  (صحيح) انظر حديث رقم:  . )يدعو له 
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  جمهورية مصر العربية

  اإلسكندرية
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ahmedaly2407@gmail.com 
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  وأرسف عىل نفسهأمل ملن أذنب رسا0 

  (قصة قصرية) 

  :مسعته یقول يف حرسة أراكن جحرته و رأیته حزين يف ركن من 

إىل  ودفعتينآه من ذنويب .. آه من آPيم ... آه من سقطايت .. لقد أثقلت اكهيل 
الهاویة فال أسـتطيع العودة فقد تدحرجت وتقلبت فهيا وال أسـتطيع الهنوض ... 

ألهنض وأقوم من هذه الهاویة  والطریق الصحيح املسـتقمي فلكام أبرصت احلقيقة
شدتين آPيم وذنويب وسقطايت وقالت يل ههيات ... ههيات من معل اخلريات ... 

تسلق جبال ت  أن واألوبة وقالت يل لن تسـتطيعههيات من العودة ... ههيات 
  لتفر مهنا.والوصول لهنايهتا اليت اقرتفهتا املعايص 

نفس الهواء النقي اخلايل من وأت  من ذنويبسـتطيع أن أفر وقلت لنفيس ال أ
سود ألبرص السامء الصافية واسـتنشق الهواء األضباب ال خان و ا8قاذورات و ال

  العليل وأسرتحي قليال من عناء اCل للمعايص واCنوب واآلPم.

  فقلت H : تسـتطيع ... تسـتطيع.

  فتنبه إيل وقال : من أنت ومن أين أتيت ... إنين أحاور وألكم نفيس اخلاطئة.

فقلت H ولكنين أY نفسك الصاحلة وتسـتطيع أن تكون من أولياء هللا الصاحلني 
  وليس فقط من التائبني .

  قال يل : وكيف ذ_ وما ا8ليل ؟

  :قلت H : یقول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
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ينَ  ِعَباِديَ  fَ  ُقلْ { ِ jCوا ا فُ ةِ  ِمن تَْقنَُطوا َال  أَنُفِسِهمْ  عََىل  أَْرسَ ْمحَ jر  ِ jnا  jِإن  َ jnیَْغِفرُ  ا 
نُوَب  qCيعاً  ا jهُ  َمجِ ِحميُ  الْغَُفورُ  ُهوَ  ِإن j٥٣الزمر} الر  

قال يل : ولكنين سویت األهوال ومعلت ما مل یعم} برش وال شـيطان وكنت ضيفا 
لك ذنب ركناً أساسـياً ... حفدث وال حرج ... معصية ... فتجدين يف  عىل لكدامئا 

ين أسـتاذ ومع أرسيت دیوث ويف الزY رئيس قسم ويف اخليانة ففي عقوق الوا8
ممترس ويف احلسد واحلقد قليب أسود ويف الرسقة زي ما بيقولوا (إیدي تتلف يف 
حرير) ، ويف القتل اكنوا يسـتعينون يب كقاتل حمرتف ، ويف رشب امخلر كنت 

ويف جتارة  أقيض ليليت لك یوم أعاقر امخلر حىت أكون سكران طينة كام یقولون
 Yويف .. ويف .. ويف ... ال أسـتطيع زعمي عصابة ا?درات والهريوين واحلشيش فأ...

  أن أرسد عليك أفعايل الشنيعة القبيحة املنتنة ... لقد مللت من القذارة .

الكثرية املتلتD كام وبدایة ألن تتطهر من بالویك فقلت H : هذه بدایة مشجعة 
، فقو_ أنك مللت من هذه القذارة هو مربط الفرس ألن تعرف الطریق  یقولون

  الصحيح حلياتك.

  قال يل : الالالالال إنك هتزأ يب ... 

هل وعيت ما قلته _ ورسدته _ وأفصحت عنه _ ... مث تقول يل هذه بدایة 
  الطریق ... ال أY طریقي معروف .. وال أسـتطيع اإلفالت واحليد عنه.

 عليك سأعيدهاقلت H : هذه البدایة الصحيحة _ ودلييل هذه اآلیة القرآنية اليت 
مرة أخرى لعJ ال تعي اخلري الكثري املوجود فهيا للك عايص وللك فاجر وللك 

  أسأ_ سؤM واحدا . أوالً  فاسد .... ولكنين

  فقال يل : وماهو؟



٥ 
 

   هللا عليه وسمل رسوH ونبيه .قلت H: هل تؤمن بأن ال إH إال هللا وأن محمداً صىل

فقال يل : نعم إنين مسمل ولكنين ال أمعل مبا يف هذه اللكمة ومبا جاء به نبينا محمد 
صىل هللا عليه وسمل وأمعل عكس لك ما قاH وعكس لك ما نصح به وعكس لك 

أقول كام یقول النصارى أو أقول كام یقول حصيح ولكنين ال أرشك به أحدا وال 
و الهندوس أو لك مD ودين یضع مع هللا تعاىل ندا H ورشياكً H یعبده معه الهيود أ
    تعايل.

  فقلت H یقول هللا تعاىل:

  jِإن  َnّكَ  أَن یَْغِفرُ  الَ  ا كْ  َوَمن يََشاءُ  ِلَمن َذِ_َ  ُدونَ  َما َویَْغِفرُ  ِبهِ  يُْرشَ دِ  nّXِِ  يُْرشِ  فَقَ
  النساء}٤٨{َعِظYً  ِإثْامً  افَْرتَى

ن یتجاوز وال یغفر ال تعاىل هللا أي إن jبأي كفر أو، خملوقاته من أحًدا به أرشك مع 
ا ویعفو ویتجاوز، األكرب الكفر أنواع من نوع jنوب من الرشك دون معCيشاء ملن، ا 
  .عظميًا ذنًبا اختلق فقد غريه aX يرشك ومن، عباده من

  مثJ .. یقول تعاىل: سأعيد عليك ما قاH هللا تعاىل ملن اكنو 

ينَ  ِعَباِديَ  fَ  ُقلْ { ِ jCوا ا فُ ةِ  ِمن تَْقنَُطوا َال  أَنُفِسِهمْ  عََىل  أَْرسَ ْمحَ jر  ِ jnا  jِإن  َ jnیَْغِفرُ  ا 
نُوَب  qCيعاً  ا jهُ  َمجِ ِحميُ  الْغَُفورُ  ُهوَ  ِإن j٥٣الزمر} الر  

 بإتيان أنفسهم عىل وأرسفوا، املعايص يف متاَدوا اCين لعبادي - الرسول أهيا- قل أي
 هللا إن، ذنوبمك لكرثة هللا؛ رمحة من تَْيئسوا ال: اCنوب من نفوسهم إليه تدعومه ما

 Cنوب الغفور هو إنه، اكنت rام عهنا ورجع مهنا qب ملن مجيًعا اCنوب یغفر
  .هبم الرحمي، عباده من التائبني
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  تعاىل ؟فال تثق يف هللا أهذا ما قاH هللا تعاىل و 

  .طاهراً  وال أسـتطيع أن أكون نظيفاً  وآمثلكنين جمرم نعم أثق و قال يل : 

 ورجوتين دعوتين ما إنك آدم ابن (f: يف احلدیث القديس  تعاىل هللا قلت H: قال
 مث السامء عنان ذنوبك بلغت لو آدم ابن f أXيل وال منك اكن ما عىل _ غفرت

 مث خطاf األرض بقراب أتيتين أنك لو آدم ابن f أXيل وال _ غفرت اسـتغفرتين
     . ) مغفرة بقراهبا ألتيتك شيئا يب ترشك ال لقيتين

  فقال يل : هللا أكرب وa امحلد.

 : H يف قصة إسالم معر بن اخلطاب ريض هللا عنه وسأزیدك خرياً ، ففقلت J
بن اخلطاب معل مجيع اCنوب ومهنا الزY ورشب امخلر ووأد  را8ليل ... فعم

... ولكن عندما أذن هللا X Hإلسالم  وأكرث البنات وكثري من اآلPم مثل ما معلت
... وعندما مسع تعاىل اكن كيوم و8ته أمه ... أي بال خطاf وال ذنوب هوبتوحيد

  :اآلیة الكرمية 

} jَب  َمن ِإالqَ  َالً  َوَمعِلَ  َوآَمن لُ  فَُأْولَِئكَ  َصاِلحاً  َمعَ ُ  یَُبد  jnَوَاكنَ  َحَسنَاٍت  َسي ئَاِهتِمْ  ا 
 ُ jnغَُفوراً  ا  ًYِح j٧٠الفرقان} ر  

. إنين اآلن أكرثمك حسـنات فقد كنت أكرثمك ملن حوH .معر بن اخلطاب فقال 
   : سيئات ولكن هللا تعاىل قال عين

لُ  (فَُأْولَِئكَ  ُ  یَُبد  jnَسي ئَاِهتِمْ  ا  Yأكرثمك حسـنات.اآلن َحَسنَاٍت) فأ  

وقال : یعين تقصد إنين عندما أتوب إىل هللا تعاىل فإن مجيع ذنويب  و'هفهتلل 
  من رش  البالوي اليت اقرتفهتا تتحول من ذنوب إىل حسـنات و وآPيم وسقطايت و
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  أنوار .إىل وظالم إىل خري ومن آPم 

  ؟قلت H : نعم .. أال تؤمن Xلقرآن الكرمي 

كام  فأYفقال : هللا أكرب وa امحلد ... بذ_ سأكون أكرثمك حسـنات وأكرثمك خريات 
  .كثرية كثرية كثرية  وسقطايت وذنويب اليت أثقلت اكهيل رویت _ حايل وآPيم

  . أرسد _ هذا احلدیثتوقن وتزداد أمل يف هللا تعاىل يك فقلت H : ول

  فقال يل : زدين خرياً f صاحب اخلري واجلود واألمل يف هللا تعاىل.

 أعمل عن فسأل التوبة H عرضت مث نفسا وتسعني تسعة قتل رجال فقلت H : إن
 من H فهل نفسا وتسعني تسعة قتل إنه فقال فأqه راهب عىل فدل األرض أهل
 عامل رجل عىل فدل األرض أهل أعمل عن سأل مث مائة به فمكل فقت} ال فقال توبة
 انطلق التوبة وبني بينه حيول ومن نعم قال توبة من H فهل نفس مائة قتل إنه فقال
 إىل ترجع وال معهم هللا فاعبد هللا یعبدون أYسا هبا فإن وكذا كذا أرض إىل

 فيه فاختصمت املوت أqه الطریق نصف إذا حىت فانطلق سوء أرض فإهنا أرضك
 هللا إىل بقلبه مقبال qئبا جاء الرمحة مالئكة فقالت العذاب ومالئكة الرمحة مالئكة
 آديم صورة يف مJ فأqمه قط خريا یعمل مل إنه العذاب مالئكة وقالت تعاىل
 فوجدوه فقاسوا لها فهو أدىن اكن أيهتام فإىل األرضني بني قيسوا فقال بيهنم جفعلوه
  (حصحه األلباين) الرمحة. مالئكة فقبضته أراد اليت األرض إىل أدىن

فقال يل : ولكنين مل أقتل هذا العدد الكبري ومل أصل إىل شنيع فعل هذا الرجل ... 
... لقد زرعت يف قليب األمل للتوبة واإلYبة a  هللا هللا عىل رمحة هللا تعاىل بعباده

  .تعاىل 
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  فقلت یقول هللا تعاىل:

jَما ينَ  اnِّ  عََىل  التjْوبَةُ  ِإن ِ j4َوءَ  یَْعَملُونَ  ِل qهَا5ٍَ  الس  یَُتوُب  فَُأْولَـِئكَ  قَرِیٍب  ِمن یَُتوبُونَ  ُمثj  ِجبَ
 ُnَّوَاكنَ  عَلَْهيِمْ  ا  ُnّا  ًYعَِل  ًYْوبَةُ  َولَيَْستِ } ١٧{َحِكjينَ  الت ِ j4ي ئَاِت  یَْعَملُونَ  ِل jالس  jَحىت 
ينَ  َوالَ  اآلنَ  تُبُْت  ِإين   قَالَ  الَْمْوُت  أََحَدُمهُ  َحَرضَ  ِإَذا ِ jCارٌ  َوُمهْ  یَُموتُونَ  اjُأْولَـِئكَ  ُكف 

 َYلَُهمْ  أَْعتَْد  ًXعََذا  ًYالنساء}١٨{أَِل   

  املوت ومل تكن يف غرغرهتا.مJ فهذه فرصتك للتوبة وأنت > ترزق ومل حيرضك 

  !!!للتوبة واألوبة a تعاىل .... ولكن ولكن اآلن نعم هذه فرصيت ... فقال يل : نعم 

  ؟!قلت H : ولكن ماذا 

قال : ولكن أخاف أن أضعف أمام نفيس اخلبيثة وأعود إىل ما كنت عليه من 
  فسق وذنب وإمث .

Dأقدم عىل التوبة وال تفزع من الرجوع للرزی : H نوب قلتCوهللا  ابدأ.... وا
  مة.سـيعينك عىل السري يف طریق Mسـتقا

  فنفيس ضعيفة وأY أعرفها .، فقال : أخاف من أن أرتد 

ورجعت لبعض معاصيك فباب قلت H : حىت لو اكنت نفسك واهية وضعيفة 
 التوبة مفتوح وليس عليه بواب و_ أن ترجع وتؤوب لرشدك مرة ومرات عدیدة

  ؟ولكن هل تأمن املوت مامل تغرغر ، 

  فقال يل : ومن یأمنه ؟؟؟

  صاحب ، فإذا جاء انهتـى لك يشء . ليس Hفاملوت 
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  ليس H ماكن ، فالعامل لكه بأرسه ماكنه . و

  وال تسـتطيع الهروب منه أو Mختباء ولو كنت يف بروج مشـيدة.

  وليس H زمان ، فهو یعمل طوال اليوم عىل مدار العام .

  وال ینتظر أحد ولكن اللك ینتظره. 

  وهادم اآلمال والطموحات واألحالم .

  وقب} يشء وبعده يشء آخر .  

فهو هنایة املرحD األوىل لإلنسان وبدایة احلياة الرسمدیة H إما جنة ونعمي وإما Yر 
  وحجمي.

 ... هذا ليس Eم مذنب ولكنه Eم qئبوهللا أكربشاء هللا فقلت : بسم هللا ما
  a تعاىل . منيب

تبت إليك وأنبت إليك وعزمت  .. اللهم إينفقال : نعم ... هذا ما أشعر وأحس به 
أال أرجع إىل معصيتك ،أعوذ بك من رش ما صنعت ، أبوء _ بنعمتك عيل وأبوء 

  بذنيب فأغفر يل فإنه ال یغفر اCنوب إال أنت.

   !!!ولكين أخاف من عاقبيت وهنایيت 

فقلت H : حنن مجيعا خناف من سوء اخلامتة .. وحىت أبو بكر الصدیق ريض هللا 
ن حنن فأي  ن يل قدم يف اجلنه وقدم خار'ا ما أمنت مكر هللاألو : قولعنه اكن ی

  من الصدیق ريض هللا عنه ؟
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a تعاىل فإن اإلنسان خطاء وخري اخلطائني  جدد توبتكاملذنب العايص أH فيا 
التوابون اJددون اسـتغفارمه وتوبهتم a تعاىل ، فالشـيطان جيري من ابن آدم 

لنيب صىل هللا عليه وسمل ، مفن أخطأ فيجب عليه أن یبادر جمرى ا8م كام قال ا
Xلتوبة a تعاىل وإن أخطأ Pنية فيتوب وإن أخطا Pلثة فيتوب ، یقول النيب صىل 

  :هللا عليه وسمل 

واCي نفيس بيده _ أو قال واCي نفس محمد بيده _ لو أخطأمت حىت متأل (
هللا عز وجل لغفر لمك واCي نفس خطاfمك ما بني السامء واألرض مث اسـتغفرمت 

محمد بيده _ أو قال واCي نفيس بيده _ لو مل ختطئوا جلاء هللا عز وجل بقوم 
  .حصحه األلباين)  - خيطئون مث يسـتغفرون هللا فيغفر هلم 

فإنك ال وتقول سوف أتوب غدا ... ولكن f أH ال تمتهل يف توبتك وتسوف فهيا 
تعمل مىت سـمتوت ، فإن أحسن هللا خامتتك فسـيدخJ اجلنة إن شاء تعاىل ، 

  .ولكن إن اكنت خامتتك غري ذ_  فندعو هللا لنا ولمك العفو والعافية 

إن العبد ليعمل فY يرى الناس بعمل أهل اجلنة  (صىل هللا عليه وسمل یقول النيب 
الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل اجلنة وإنه من أهل النار وإنه ليعمل فY يرى 

  ). وإمنا األعامل Xخلواتمي

    ١١٨یقول هللا تعاىل:(مث qب علهيم ليتوبوا) التوبة

لنتوب و أحسن خامتتنا مجيعاً فاللهم fرب fكرمي f ذا الفضل واإلحسان تب علينا 
  مجيعاً وخامتة املسلمني أمجعني وتوفنا وأنت راض عنّا . 

  آمني fرب العاملني. آمني ...



١١ 
 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛





  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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