
 

ًٌ؛ ىٌ ُيغَفــٔ يــث شُّــزُس ٍِ يَــٍب ػ  ش ىٔ؟ــ٘

 اى ًَ َّ٘ق اهلل ي٘ قُق مقن ألَفؿقه  َغفشح؛ـثَ٘ججبد اى َسيٌـىقذ ط ولم يبَق إٓ لزوُمفا؛ والتسامُع والتذكقر هبا؛ والؿوفَّ

ٓا َهالٌِك » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُرشَده؛ فلكت مـذ استقؼاضك حتى تـام محػوٌف بلسباب الؿغػرة؛ وصدق الؼائل  َٓ َيْفؾُِك َعَؾى اهَّللِ إِ  .«َو

 الُْؿمَوَنَنأ َشْهمفُأ شْن ٓ إَِلمه إِٓ اهَّلل  من َقال»: ملسو هيلع هللا ىلصيـتظرَك قوُله  فَْز رسَُغ ّذاء اىفجش ٍٗب ثؼذٓ ٍِ فشٗض؛ ُُ ِحقَن َيْسمَؿ

ًٓ َوبِاإِلسالِم دِ  ٍأ َرُسو ًأا َعْبُأُه َوَرُسوُلُه، َرضقُت بِاهَّللِ َربًّا َوبُِؿَحؿا ِػَر َله َنْكُبهُ َوحَأُه ٓ َهرِيَك َلُه َوَشنا ُمَحؿا ُُ  .«يـًا، 

  ظارك وجدَت فإرا ر٘ضأَد ضل فلحسن الوضوَء خرجت خطاياه من جسِأه. حتى تخرَج من من تو»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  باكت

 .«تحت شظػاِره

 َُّممن »: ملسو هيلع هللا ىلصتضؿن مغػرة ما يتخؾل صؾواتك مقن فػقوات؛ ققال  ْخ فئٗثإدسبُ اى٘ض٘ء ٗإرَبٍٔ ٍٗزبثؼخ اىس

اراٌت لؿا  ؾواُت الَؿؽتوباُت كػا  .«بقـَفنا شتما الوضوَء كؿا شمرُه اهَّلل تعالى فالصا

 ٍِ ممن توضمل لؾصمالة فلسمبو الوضموء ىمم م مى إلمى » :ملسو هيلع هللا ىلصوجقدتَّ باكتظقارَك قولقه  ثيزل ىيَسـجذ  ثٌ إرا خشجذ

َمن َراَح إلى َمسمجِأ الجؿاعمِة َفُخطموٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوَله ، «شو يف الؿسجأ ُػر اهَّلل له نكوبهالصالة الؿؽتوبة فصالها مُ الجؿاعة 

 .«اَتؿحو َسَقئًة، وُخطَوٌة َتؽَتتُِب لُه َحسـًة، ناِهًبا وَراِجعً 

    ِٗإرا مْذ ٍَِ اصطفبٓ اهلل ألداء صي٘ارٔ جَبػًخ ٍغ اىَسيَيِ؛ ٗصييَذ خيَف إٍبٍَل ٗأٍَْذ ثؼذ فشاغـٔ ٍـ

ن الؼارُئ فلَمـوا، فننا الؿالئؽَة ُتمَمُن، فؿمن وافمت تلمقـُمه » :وبشارَته لك ملسو هيلع هللا ىلصوجدتَّ باكتظارَك قوله  قشاءح اىفبرذخ إنا شما

م من نكبِه ِػر له ما تؼأا ُُ  .«تلمقَن الؿالئؽِة 

 ققث ٓ يسقرقفا مـقك ال ثٌ إرا اسزفشغَذ ٗسؼَل في إدسبُ اى٘ض٘ء ٗاىخش٘ع ٗاىصالح؛ شققطان   جقَوٓن بح

مما ممن اممرئ مسمؾم تحصمره كمالة مؽتوبمة فقحسمن » :ملسو هيلع هللا ىلصقال لك، ؛ ُغػر بالخشوع فقفا والتزمَت الػؽر بؽل مجال، 

 .«وضوءها وخ وعفا وركوعفا؛ إٓ كاكت كػارة لؿا قبؾفا من الذكوب ما لم تمت كبقرة، ونلك الأهر كؾه

 33 ممن سمباا اهَّلل يف ُدُبمَر كمة كمالة»: ملسو هيلع هللا ىلصُغػر لك أيضا كؿا يؼول  فإرا سيََّذ ٗىٌ رغفو ػِ أرمبس دثش اىصالح؛، 

فتؾك تسعة وتسعون، وقال تؿام الؿائةأ ٓ إله إٓ اهَّلل وحأه ٓ هريك له، له الؿؾك وله الحؿأ،  ؛33 وكبر اهَّلل ،33 وحؿأ اهَّلل

 .«وهو عؾى كة هيء قأير، ُػرت خطاياه، وإن كاكت مثة زبأ البحر

   ُفُقحِسمُن وضموَءه، مما ممن اممرٍئ يتوضمل »: ملسو هيلع هللا ىلصُغػقر لقك مقا بققَن صقكَتْقَك كؿقا يؼقول  ؛فإرا دخيذ اىصـالح اىزبىيـخ

ِػَر له ما بقـه وبقن الصالِة إُخرى، حتى ىم ُُ فالؿحافُظ طؾى الصكة مطؿئنٌّ إلقى مغػقرة اهلل ، «ُيصَؾَقفا يصؾي الصالَة إٓ 

 له ما بقن الصكتقن؛ فصكته كالؿاء يطػئ اهلل هبا حرائق إثؿه.

  ٍُّصـال الؿالئؽمة تصمؾي عؾمى »: ملسو هيلع هللا ىلصَغَػقر اهلل لقَك بقدطاء الؿكئؽقة لقك؛ لؼولقه  ؛صـالح  ك ثؼـذ أ ّ ٗإرا ٍنثَذ في 

 .«شحأكم ما دام يف مصاله الذي كؾى فقه، ما لم يحأث، تؼولأ الؾفم اُػر له، الؾفم ارحؿه
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 ت بـافؾتَك خ ؛ٗإرا رْفَّيَذ في ثيزَل أٗ ٍسجذَك ذكوبك حتى ٓ يبؼقى  طاياَك؛ وبؼدر كثرة سجودك تتحات  ُحطَّ

إنا الؿسؾَم ُيصَؾي وخطاياه مرفوعٌة عؾى رشِسه، كؾؿا سجأ تحاتاْت عـه، فقػرُغ من كمالتِه؛ »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾقك مـفا شيء؛ لؼوله 

 .«وقأ تحاتاْت خطاياه

 مو ٕزا في اى٘ض٘ء ٗاىصالح ٗأرمبسٕب؛

 شح.ــد ٗي٘جت اهلل ثٖب اىَغفاخ رزنشس ػييْب ػذح ٍشــبة يٍ٘يــٍٗغ رىل أسج

 أٗ ىييٌخ دُٗ أُ ريقى ىَل أًخب رصبفذٔ؛ ًٌ مما ِممْن مسمِؾَؿْقِن يؾتؼقماِن »: ملسو هيلع هللا ىلصوبذلك يغػر لؽؿا كؿا قال  ىِ يَشَّ ثل ي٘

َقا ِػَر لفؿا، قبَة شْن َيَتَػرا ُُ ٓا   .«فقتصافحاِن، إ

 الحؿمأ هَّلل من شكة طعاًما فؼمالأ »: ملسو هيلع هللا ىلصغػر لك ذكوبك بحؿده؛ قال  ؛ََذ ٗدَذد اهلَل أٗ ىجسَذ ٗدَذرٔٗإرا طِؼ

الذي شطعؿـي هذا ورزقـقه من ُقر حول مـي وٓ قوة ُػر له ما تؼّأم من نكبه؛ ومن لبس ىوًبا جأيمًأا فؼمالأ الحؿمأ هَّلل المذي 

م من نكبه  .«كساين هذا ورزقـقه من ُقر حول مـي وٓ قوة ُػر له ما تؼأا

      ممن قمال إنا »: ملسو هيلع هللا ىلصققال  قيقزـيِ؛ ٗفي مو صجبح ٍٗسبء يفزخ اهلل ىل ثـبة اىَغفـشح ثؼَـو يسـيش ت يسـزغشق د

ن أراد معايـقة وَمق .«مرة وإنا شمسى مائة مرة سبحان اهَّلل وبحؿأه ُػرت نكوبه وإن كاكت شكثر ممن زبمأ البحمر ۰۱۱شكبا 

 كر؛ وطدم توفقؼه لؿن يفؿؾه.ن يوفؼه لفذا الذ  التوفقق والحرمان؛ فؾقتلمل طـاية اهلل بؿَ 

 ما جؾس قوم يذكرون اهَّلل عمز »: ملسو هيلع هللا ىلصحتى ُيغػر لك ما تؼدم؛ قال  ؛ٗرقً٘ ٍْٔ ،ٗىِ رشٖذ ٍجيس ػيٌ ٗرمش هلل

 «وجة إٓ كاداهم مـاد من السؿاءأ قوموا مغػوًرا لؽم قأ ُبَألت سقئاتؽم حسـات

 من قال حقن يلوي إلى فراِهمهأ ٓ إلمَه »: ملسو هيلع هللا ىلصكاكت مغػرة اهلل باكتظارك؛ قال  ٗإرا سجؼذ ىجيزل ٗأٗيذ إىى فشاشل؛

هريك لمه، لمه الؿؾمك، ولمه الحؿمأ، وهمو عؾمى كمَة هميٍء قمأيٌر، وٓ حمول وٓ قموَة إٓ بماهَّلل، سمبحان اهَّللِ، إٓ اهَّلل، وحأه ٓ 

 «والحؿُأ هَّللِ، وٓ إلَه إٓ اهَّلل، واهَّلل شكبُر. ُػرت له نكوُبه

      ٗ ٌٌ أٗ ٍشٌض أٗ إخفـبٌق أٗ رؼقيـذ ٍؼبٍيـخ؛ ٗىنـِ ٍـِ  ََّخ سجُجٖب أى ساء ٗىِ يخي٘ ىل يً٘ أٗ ىييٌخ ٍِ مَذس ٍَٗغ

ما ُيصقب الؿممن من هوكة فؿا فوقفا، إٓ رفعمه اهَّلل »: ملسو هيلع هللا ىلصمغػرة اهلل وتطفقر صحقػتك؛ قال  ٕزٓ اىَ٘اجغ ٗاىًَٖ٘

 «بفا درجة شو حط عـه بفا خطقئة

      ٌْٖٗاىَقصِّشُٗ في دقل اىَسيئُ٘ إىيل؛ رسزطيغ اسثَبسٌٕ في اسزْزاه اىَغفشح؛ خص٘صـب ٍـِ اػزـزس ٍـ

ِػمُروا ُيغَػمْر لُؽمْم، وْيمٌة ٕقؿماِق الؼموِل، ويمٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصغػرت لفم؛ قال فاهلل وطدك الؿغػرة إذا  ّٗذً؛ ُْ اْرحُؿوا ُترَحُؿوا، وا

وَن عؾى ما فعُؾوا وهْم َيعؾُؿونَ   «لؾُؿِصَريَن الذين ُيِصرُّ

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

َيـِْزُل ربـا تبارك وتعالى كةا لقؾٍة إلى السؿاِء الأكقا، حقَن َيْبَؼى ُىُؾُث الؾقِة أخرِ، يؼولأ من َيأعوين فَلستجقُب لُه، »: ملسو هيلع هللا ىلص قال

 «من يسللـي فُلْعطِقِه، من َيستغػرين فلُػر له
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 قؿاحة والؾققن؛ بحققث تبققُع بؾققن  ٗفي صفقل ثبألس٘اق ٍٗؼبٍالرل اىزجبسيخ؛ تستطقع كقل الؿغػرة بُخُؾقق السَّ

قب  ة والؿشقرتين وأصقحاب القديون؛ فؼقال: الباطق ملسو هيلع هللا ىلصوتشرتي بِرفق؛ وتطؾُب مؿقن اسقتدان مـقك برفقق؛ فؼقد رغَّ

 «اهَّللُ لرجٍة كان َقبَؾؽم؛ كان سفاًل إنا باَق، سفاًل إنا اهتَرى، سفاًل إنا اْقتَصى ُػرَ »

 ُّ ََّذ ٗاىْفغ اىؼب ٌٌ ىَغفشح اهلل؛ ملسو هيلع هللا ىلص ألٍخ ٍذ قال  ٍِ٘جٌت ػظي ٍل بسببه؛  ؼد ُغػر لرُج بقـَؿا رُجٌة يؿ ي »: ملسو هيلع هللا ىلصف

َرُه، ف ؽر اهَّللُ له، فَغَػَر لهُ  ْصَن َهْوٍك عؾى الطريت، فلَخَذُه فلخا ُُ  «بطريٍت، َوَجَأ 

 ـة؟والس   ،ومعاين الؼرآن ،ةوالجفل بلحؽام العباد ،الغػؾةَ : فنيف ثَِ يزيخ ػِ طشيقٌٖ إىى اهلل 

 ا فـمزل فقفما ف مربفوجأ بئرً  بقـؿا رجة يؿ ي بطريت اهتأ عؾقه العطش،» :ملسو هيلع هللا ىلصلؾؿغػرة؛ قال  سبٌب  ٗسقي اىَبء ،

فؼالأ لؼأ بؾو هذا الؽؾب من العطش مثة الذي كان قمأ بؾمو مـمي، فـمزل  ىم خرج فننا كؾب يؾفث يلكة الثرى من العطش،

 .«ف ؽر اهَّللُ له، فغػر له فسؼى الؽؾب، شمسؽه بػقه حتى رقي،ىم  فؿأل خػه ماء؛ البئر،

بقَن من كوِن سؼاية الؽكب سقبب مغػقرة القذكوب؛ فؼقالوا رهللقي اهلل طقـفم: يقا رسقول  وحقن سلله الصحابة متعج 

ق ملسو هيلع هللا ىلصفؽقان جوابقه  .«يف كة كبأ رطبة شجمر» ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  اهلل، إن لـا   البفائم أجرا؟ يقمَجر ا؛ لقػققد أن سقؼاية الؿقاء طام 

 صاحُبفا؛ ولو سؼى كافًرا أو هبقؿًة أو غقرفؿا؛ ما دامت كبده تقبس بػعل العطش.

  ِحقمِت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال أٍب سقي اىَسيٌ فأػظٌ ػْذ اهلل ٗأدتُّ؛ َوَشيَُّؿما ُمْسمِؾٍم َسمَؼى ُمْسمِؾًؿا َعَؾمى َظَؿمنٍ َسمَؼاُه اهَّللُ ِممَن الرا

قتقك وطقالقك، مؽتبقك،بقادر مقن    فتـافسوا   السؼقا، .«اْلَؿْخُتومِ  - ولقك وبقادر كقل مقن تسقتطقع، وبقادر أفقل ب

  اكتػقاع  ملسو هيلع هللا ىلصقال الؼرصبي   استػتاء سقعد بقن طبقادة لؾـبقي  .ملسو هيلع هللا ىلصفذا الوطد الصادق طؾى لسان كبقـا  -شاء اهلل إن

طؾى أن سؼي الؿقاء مقن أطظقم الؼربقات طـقد اهلل تعقالى،  دلَّ  :«كعم، وعؾقك بالؿاء» :ملسو هيلع هللا ىلصأمه بالصدقة طـفا، وقوله 

ن وقد غػر اهلل ذكوب القذي سقؼى الؽؾقب، فؽقق  بَؿق وقد قال بعض التابعقن: من كثرت ذكوبه فعؾقه بسؼي الؿاء.

ـً سؼى رجًك   ا وأحقاه.ا موحدً  ممم

  قصقة  ملسو هيلع هللا ىلصحؽقى  ر لقه.فغػ ، ُمػؾًِسا من الخقرأكؼذ رُجًك  ٌٖ؛ٗاىَؼسشيِ ٗمشُف ُمَشثٗرقذيش ظشٗف اىَذبٗيج

ا رً وِسقن كقان مُ ا غقر أكه كان لقي مقال، وكـقت أخقالن الـقا ، فَؿقرجل يوم الؼقامة يؼول: )رب، ما كـت أطؿل خقرً 

   .ن ُيَقّسر، فغػر له(مَ  فؼال له اهلل: )أكا أحق   ا أكظرته إلى مقسرة(.رً ِس عْ ن كان مُ طؾقه، ومَ  رُت يسَّ 
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