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 الفجر الصادق

 مدخل
 

 :قال أمحد بن عاصم
 ، كهذه غنيمة باردة، أصلح ما بقي من عمر

 .يغفر لك ما مضى



 

 ٣ 

 الفجر الصادق

 املقدمة
 

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، والصالة احلمد هللا 
 .على من بعثه اهللا رمحة للعاملني والسالم

 :وبعد

أين حنن من «خوة القراء اجلزء الثامن من سلسلة أقدم لإل
، وهو زمن مشرق ناصع »الفجر الصادق«: ت عنوانحت »!هؤالء؟

 .يف حياة املسلم

إنه فجر صادق، وهل هناك أصدق ممن صدق اهللا وصدق يف 
  عودته؟

جلب عليه خبيله أإذا سلك من مسالك الشيطان مدخالً و
 .ورجله، تذكر منتبها من الغفلة مستدركًا للتوبة

 .ة الذنبإا إشراقات تبدد ظالم املعصية وتزيل غشاو

ودموع  فجر تبدأ معه رحلة العودة إىل اهللا بقلوب منكسرة،
... بات اآلخرةتحىت تطأ األقدام أوىل ع... منسكبة وجباه خاضعة

نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور ورجاء اآلية خياطب شغاف القلوب 
يمحالر. 

إن اهللا يبسط «: ملء السمع والبصر  وحديث الرسول
ه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب يد

 .»مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا



 

 ٤ 

 الفجر الصادق

جعلنا اهللا ممن إذا أذنب استغفر وإذا زل تاب وثاب ورزقنا 
 .اإلخالص يف القول والعمل

 .عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم



 

 ٥ 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ة والعبادة، وفتح له باب التوبة خلق اهللا اإلنسان للطاع

 .واإلنابة، يستدرك ا ذنوبه، وميسح ا تقصريه، ويصلح ا زالته
فالتوبة واجبة على الدوام، ألن اإلنسان ال يسلم من معصية، 

عز  -نقص إمنا اخللق خيتلفون يف املقادير وقد أمر اهللا  وال خيلو من
 التوابِني ويحب الْمتطَهرِين إِنَّ اللَّه يحب: بالتوبة، فقال -وجل

 ].٢٢٢: البقرة[
 ...ة حث على التوبة والرجوع واألوبةويف آيات كثري

وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ : -وعال جل-قال 
 ].٣١: النور[ لَعلَّكُم تفْلحونَ

يا أيها «: ث الشريفوهذا نيب اهلدى والرمحة يقول يف احلدي
فإين أتوب إىل اهللا يف اليوم مائة  واستغفروه الناس توبوا إىل اهللا

 .)0F١(»مرة

، وخري اخلطائني اءطـل بين آدم خـك« :وقال 
 .)1F٢(»التوابني
على التائب العائد  -جل وعال-نظر إىل عظيم فضل اهللا او

 .)2F٣(»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«: قال 
                                     

 .رواه مسلم )١(
 .رواه الترمذي وابن ماجه واحلاكم )٢(
 .رواه ابن ماجه والطرباين )٣(



 

 ٦ 

 الفجر الصادق

مشرعة للتائبني، مفتوحة للعائدين، فإن هناك  وأبواب السماء
كل «: ويترك هذه األسباب قال .. من يعرض عن هذه األبواب

: يا رسول اهللا، ومن يأىب؟ قال: قالوا أميت يدخلون اجلنة إال من أىب
  .)3F١(»من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب

منهم ال فهذا احلديث بشارة جلميع املسلمني باجلنة إال صنفًا 
يريد دخوهلا، ال زهدا فيها؛ ولكن جهالً بالطريق املوصلة إليها، 
وتراخيا وتكاسالً عن دخوهلا وتفضيالً هلذه املتع الدنيوية الزائلة على 

(تلك النعم اخلالدة يف اجلنة
4F

٢(. 

كتبت عليك ذنوب خل قد يا من يذنب وال يتوب، كم 
ن القلوب؟ أي ىاألمل الكذوب، فرب شروق بال غروب، وآسف

وب واعجبا ئتفرقت باهلوى يف شعوب ندعوك إىل صالحك وال ت
رى خالناس ضروب، مىت تنتبه خلالصك أيها الناعس؟ مىت تطلب األ

يا من على الدنيا تنافس؟ مىت تذكر وحدتك إذا انفردت عن 
.. دثه األماينحتموآنس؟ يا من قلبه قد قسا وجفنه ناعس، يا من 

 .دع هذه الوساوس
يا ابن آدم ترك : ىل قول احلسن ولعل لنا نصيب منهوانظر إ

(اخلطيئة أيسر من طلب التوبة
5F

٣(. 

                                     
 .رواه البخاري )١(
 .١/١٢٥: واحات اإلميان )٢(
 .٢٤٢لإلمام أمحد،  :الزهد )٣(



 

 ٧ 
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ــرمينين ــأربع يــ ــت بــ  إين بليــ
 
 
 

 
ــراكا      ــي ش ــبوا عل ــد نص ــل ق  بالنب

 
 
 

ــوى   ــي واهل ــدنيا ونفس ــيس وال  إبل
 
 
 

 
 مــن أيــن أرجـــو بينــهن فكاكـــا    

 
 
 

 يـــا رب ســـاعدين بعفـــو إنـــين 
 
 
 

 
(أصــبحت ال أرجــو هلــن ســواكا    

6F

١( 
 
 
 

يا أخي إذا : عظين، فقال: قال محيد الطويل لبعض إخوانه
عصيت وظننت أنه يراك فقد جترأت على عظيم، ولكن جبهلك 

 .تظن أنه ال يراك
اتق أن يكون اهللا : عظين؟ فقال: وقال رجل لوهيب بن الورد

(أهون الناظرين إليك
7F

٢(. 
وأنت م  ةلو حلظك مسئول أو رجل حسب :أخي املسلم

–لتوقفت تعد اخلطى وتستثقل فعل املعصية، كيف واهللا بفعل زلة 
مطلع على كل  ؟يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور -جال وعال

ولكنها قسوة القلوب وفساد النفوس، وما ضرب . صغرية وكبرية
عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن اهللا، وما خلقت النار 

لقلوب من اهللا القلب القاسي، إال إلذابة القلوب القاسية، وأبعد ا
 .فإذا قسا القلب قحطت العني

                                     
 .٤٧٥: التذكرة )١(
 .٨/١٤٢: ، حلية األولياء١٩٥: جامع العلوم )٢(



 

 ٨ 
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 :أخي احلبيب

األكل : إذا جاوزت قدر احلاجة: قسوة القلب من أربعة أشياء
والنوم والكالم واملخالطة، كما أن البدن إذا مرض مل ينفع فيه 
الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات مل تنجح فيه 

 .املواعظ
صفاء قلبه فليؤثر اهللا على شهوته، فالقلوب املتعلقة ومن أراد 

بالشهوات حمجوبة عن اهللا بقدر تعلقها ا، القلوب آنية اهللا يف 
أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، شغلوا قلوم بالدنيا، 

 وآياتهولو شغلوها باهللا والدار اآلخرة جلالت يف معاين كالمه 
(املشهورة

8F

١(. 
 :وهذا الدواء ولكن وذاك الداء

ــها    ــدنيا وزينت ــع بال ــن متت ــا م  ي
 
 

 
ــاه    ــذات عينـ ــن اللـ ــام عـ  وال تنـ

 
 

ــه  ــت تدرك ــا لس ــرك فيم ــت عم  أفني
 

 
ــاه؟   ــني تلقـ ــاذا حـ ــول هللا مـ (تقـ

9F

٢(  
يا معشر الشباب عليكم باآلخرة : كان احلسن كثريا ما يقول 

فاطلبوها، فكثريا رأينا من طلب اآلخرة فأدركها مع الدنيا، وما 
                                     

 .١٢٨: الفوائد )١(
 .٢/٥١٦: صفة الصفوة )٢(



 

 ٩ 
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(رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك اآلخرة مع الدنيا
10F

١(. 
 مستراح إال حتت شجرة طوىب، وال -يا أخي–وليس للعبد 

ك ما بعد املزيد، اشتغل به يف احلياة يكف للمحب قرار إال يوم
(املوت

11F

٢(. 
ــه   ــر حب ــت تظه ــه وأن ــي اإلل  تعص

 
 

ــديع   ــاس بـ ــري يف القيـ ــذا لعمـ  هـ
ــه    ــادقًا ألطعت ــك ص ــان حب ــو ك  ل

 
 

ــع إن   ــب مطيـ ــن حيـ ــب ملـ (احملـ
12F

٣( 
 :أخي املسلم 

القلب ميرض كما ميرض البدن وشفاؤه يف التوبة واحلمية، 
ويصدأ كما تصدأ املرآة وجالؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى اجلسم 

(وزينته التقوى
13F

٤(. 
فإياك والغفلة عمن جعل حلياتك أجالً، وأليامك وأنفاسك 

(د لك منهبأمدا، ومن كل ما سواه بد، وال 
14F

٥(. 
لو مل يكن يف ترك الذنوب : سبحان اهللا رب العاملني
                                     

 .٩الزهد للبيهقي  )١(
 .٩: الفوائد )٢(
 .٣٢٩: يالزهد للبيهق )٣(
 .١٢٩: الفوائد )٤(
 .١٢٩: الفوائد )٥(



 

 ١٠ 
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واملعاصي إال إقامة املروءة وصون العرض وحفظ اجلاه، وصيانة املال 
الذي جعله اهللا قواما ملصاحل الدنيا واآلخرة وحمبة اخللق، وجواز 
القول بينهم، وصالح املعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب 

نشراح الصدر، واألمن من خماوف الفساق النفس ونعيم القلب، وا
والفجار، وقلة اهلم والغم واحلزن، وعز النفس عن احتمال الذل، 
وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة املعصية، وحصول املخرج له مما 
ضاق على الفساق والفجار، وتيسري الرزق عليه من حيث ال 

هيل عاصي، وتساملحيتسب، وتيسري ما عسر على أرباب الفسوق و
ثناء احلسن يف الناس وكثرة الدعاء الالطاعات عليه، وتيسري العلم و

له واحلالوة اليت يكتسبها وجهه، واملهابة اليت تلقى له يف قلوب 
الناس، انتصارهم ومحيتهم له إذا أوذي وظلم، وذم عن عرضه إذا 

بينه وبني  اليتاغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة 
نه، وتنافس عقرب املالئكة منه، وبعد شياطني اإلنس واجلن اهللا، و

الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم ملودته وصحبته، 
وعدم خوفه من املوت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له، 

الدنيا يف قلبه، وكرب اآلخرة عنده، وحرصه  ومصريه إليه، وصغر
ها، وذوق حالوة الطاعة، على امللك الكبري، والفوز العظيم في

ووجد حالوة اإلميان، ودعاء محلة العرش ومن حوله من املالئكة 
ؤهم له كل وقت، والزيادة يف عقله اله، وفرح الكاتبني به ودع

قباله عليه، وفرحه إوفهمه وإميانه ومعرفته، وحصول حمبة اهللا له و



 

 ١١ 
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 .بتوبته، فهذه بعض آثار ترك املعاصي يف الدنيا
فإنه إذا مات تلقته املالئكة بالبشرى من ربه  :رةأما يف اآلخ

باجلنة، وبأنه ال خوف عليه وال حزن، وينتقل من سجن الدنيا 
 .وضيقها إىل روضة من رياض اجلنة، ينعم فيها إىل يوم القيامة

فإذا كان يوم القيامة كان الناس يف احلر والعرق، وهو يف ظل 
ه ذات اليمني مع أوليائه العرش، فإذا انصرفوا بني يدي اهللا أخذ ب

(املتقني وحزبه املفلحني
15F

١(. 
ــل   ــد يف الرحي ــل ج ــا الغاف ــا أيه  ي

 
 

 
ــل    ــو وزاد قليــ ــت يف هلــ  وأنــ

 
 

ــدا  ــي غ ــا تالق ــدري م ــت ت ــو كن  ل
 
 

 
ــل     ــاء والعوي ــيض البك ــن ف ــذبت م  ل

 
 

ــا  ــى ـ ــة حتظـ ــأخلص التوبـ  فـ
 
 

 
ــل   ــر إال القليـ ــي يف العمـ ــا بقـ  فمـ

 
 

 وال تـــنم إن كنـــت ذا غبطـــة  
 
 

 
ــل    ــوم طويـ ــدامك نـ ــإن قـ (فـ

16F

٢( 
 
 
أقلوا الذنوب، فإنكم لن : -رضي اهللا عنها -قالت عائشة

 .بشيء أفضل من قلة الذنوب -عز وجل–تلقوا اهللا 
                                     

 .باختصار ١٩٨: الفوائد )١(
 .١٩: الزهر الفائح )٢(



 

 ١٢ 
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ما وجدت للمؤمن مثالً إال مثل رجل : وقال مورق العجلي
عز –يا رب يا رب، لعل اهللا : يف البحر على خشبة فهو يدعو

(أن ينجيه -وجل
17F

١(. 
 .ومن شدة اخلوف وطمعا يف ما عند اهللاوهلذا األمر 

 ..سيد الكل، مث أنه قام حىت ورمت قدماه كان الرسول 
 .)18F٢(جشجي النشي -رضي اهللا عنه–وكان أبو بكر 

 .خطان من آثار الدموع -رضي اهللا عنه–وكان يف خد عمر 
 .خيتم القرآن يف ركعة -رضي اهللا عنه–وكان عثمان 
ي بالليل يف حمرابه حىت يبك -رضي اهللا عنه-وكان علي 

 !يا دنيا غري غريي: ختضل حليته بالدموع ويقول
مالزما للمسجد فلم تفته صالة يف  بوكان سعيد بن املسي

(مجاعة أربعني سنة
19F

٣(. 
عند مساع : طلب قلبك يف ثالثة مواطنا فيا أخي الكرمي

القرآن ،ويف جمالس الذكر، ويف أوقات اخللوة، فإن مل جتده يف هذه 
(قلب لك ال اطن فسل اهللا أن مين عليك بقلب فإنهاملو

20F

٤(. 
 فحــيهال إن كنــت ذا مهــة فقــد   

 
 

 حدا بـك حـادي الشـوق فـاطو املـراحال      
                                      

 .٣/٢٥٠: ، صفة الصفوة٢/٢٣٥: حلية األولياء )١(
 .يبكي بكاء مؤثرا تنقطع له النفس )٢(
 .١٠٦: صيد اخلاطر )٣(
 .١٩٥: الفوائد )٤(



 

 ١٣ 

 الفجر الصادق

م على السفر إىل اهللا والدار اآلخرة، قد رفع لك عزيا من 
علم، فشمر إليه فقد أمكن التشمري واجعل سريك بني مطالعة منته 

 .)21F١(ريومشاهدة عيب النفس والعمل والتقص
ــبيال   ــه سـ ــة اإللـ ــذ طاعـ  اختـ

 
 

ــو    ــان وتنجـ ــوز باجلنـ ــد الفـ  جتـ
ــرا   ــواحش طـ ــرك اإلمث والفـ  واتـ

 
 

ــو   ــروم وترجـ ــا تـ ــك اهللا مـ (يؤتـ
22F

٢( 
التمادي يف .. من أعظم االغترار عندي: قال حيىي بن معاذ 

الذنوب مع رجاء العفو من غري ندامة، وتوقع القرب من اهللا تعاىل 
النار، وطلب دار املطيعني  رجلنة ببذبغري طاعة، وانتظار زرع ا

 -عز وجل–باملعاصي، وانتظار اجلزاء بغري عمل، والتمين على اهللا 
 .مع اإلفراط

ــالكها  ــلك مس ــاة ومل تس ــو النج  ترج
 

 
ــبس    ــى الي ــري عل ــفينة ال جت (إن الس

23F

٣( 
ب اجلنة انقطع حمن أ: -رضي اهللا عنه–قال حيىي بن معاذ  

وحنن يف  رف عن السيئاتعن الشهوات، ومن خاف النار انص
وجنانب باب التوبة، حالنا كما قال احلسن عندما سأله .. غفلة

                                     
 .٣٣٨: عدة الصابرين )١(
 .٤/١٧٧: طبقات احلنابلة )٢(
 .١١٤: تزكية النفوس )٣(



 

 ١٤ 

 الفجر الصادق

كيف : خبري، قال: كيف أصبحت؟، قال: يا أبا سعيد: رجل
تسألين عن حايل؟ ما ظنك بناس : حالك؟ فتبسم احلسن وقال

ركبوا سفينة حىت توسطوا البحر، فانكسرت سفينتهم، فتعلق كل 
على حالٍ : ي أي حال يكون؟ قال الرجلإنسان منهم خبشبة عل

(حايل أشد من حالتهم: شديدة، قال احلسن
24F

١(. 
ــيب    ــى ذن ــان عل ــال تبكي ــيين ه  ع

 
 

 تنــاثر عمــري مــن يــدي وال أدري    
ــاه  ــك سـ ــة وقلبـ ــت يف غفلـ  أنـ

 
 

ــي   ــا ه ــذنوب كم ــر وال ــب العم (ذه
25F

٢( 
ل اجلهال من آثر عاجالً على آجل، ال يأمن سوء هأ... أخي 

مسعنا عن سلطان وأمري وصاحب مال أطلق نفسه  مغبته، فكم قد
يف شهواا، ومل ينظر يف حالل وحرام، فرتل به من الندم وقت 

لتذ، ولقي من مرير احلسرات ما ال يقاومه وال ااملوت أضعاف ما 
ذرة من كل لذة، ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا، كيف واجلزاء 

 دائم بني يديه؟ال
يب يف ذلك، وال أنكر على طالبها فالدنيا حمبوبة للطبع ال ر

ومؤثر شهواا، ولكن ينبغي له أن ينظر يف كسبها ويعلم وجه 
 .أخذها، لتسلم له عاقبة لذته، وإال فال خري يف لذة من بعدها النار

                                     
 .٤/١٩٧: اإلحياء )١(
 .٣٤: مكاشفة القلوب )٢(



 

 ١٥ 

 الفجر الصادق

اجلس يف املمملكة سنة : وهل عد يف العقالء قط من قيل له
بر مث نقتلك؟ هيهات بل األمر بالعكس، وهو أن العاقل من صا

(مرارة اجلهد سنة بل سنني ليستريح يف عاقبته
26F

١(. 
واهللا ما صدق عبد بالنار إال ضاقت عليه األرض : احلسنقال 

مبا رحبت، وإن املنافق لو كانت النار خلف هذا احلائط مل يصدق 
 .ا حىت يتجهم عليها

ــي  ــذنوب وترجت ــذنوب إىل ال ــل ال  تص
 

 
 درج اجلنـــان لـــدى النعـــيم اخلالـــد 

ــد علم  ــن  ولق ــوين م ــرج األب ــا أخ  ن
 

 
(ملكوــا األعلــى بــذنب واحــد    

27F

٢( 
ال نرى هلا اية وال للحياة توقف .. وحنن نسري يف هذه الدنيا 

 ...ونؤجل العمل... نؤخر التوبة... حىت يفجأنا أمر اهللا وقدره
إن قوما أهلتهم أماين املغفرة حىت : احلسن البصريقال 

إين أحسن الظن بريب : أحدهمخرجوا من الدنيا بغري توبة، يقول 
(وكذب، لو أحسن الظن ألحسن العمل

28F

٣(. 
تدرون ما الداء والدواء : ألصحابه يمثالربيع بن خوقال  

الداء الذنوب، والدواء االستغفار، والشفاء : ال، قال: والشفاء؟ قالوا
                                     

 .٢٣٩: صيد اخلاطر )١(
 .١٤٢: اجلواب الكايف )٢(
 .٣: اجلواب الكايف )٣(



 

 ١٦ 

 الفجر الصادق

(أن تتوب فال تعود
29F

١(. 
إن : وحال الكثري منا اليوم كما قال عنه أمحد بن حرب

(يؤثر الظل على الشمس، مث ال يؤثر اجلنة على النار أحدنا
30F

٢(. 
ونشكو .. من احلار دنعرف اليوم القائض من املعتدل والبار

إىل بعض من حر هذا اليوم وشدته، رغم أننا حتت ظالل وارفة، 
ومكيفات باردة، وال نفكر يف نار حرها شديد وقعرها بعيد، وها 

 !منه؟ هو باب التوبة مشرع األركان فأين حنن
من أراد التوبة فليخرج من املظامل، : إبراهيم بن أدهميقول 

(وليدع خمالطة الناس، وإال مل ينل ما يريد
31F

٣(. 
احذر وال تغتر، فإنه قطع : بقوله أبو الوفاء بن عقيلوحذر 

اليد يف ثالثة دراهم، وجلد احلد يف مثل رأس اإلبرة من اخلمر، وقد 
ت الشملة نارا على من غلها وقد ليف هرة، واشتعدخلت امرأة النار 

(قتل شهيدا
32F

٤(. 
باب مفتوح مشرع ال ... فلنسابق أخي إىل التوبة واألوبة

ويتجاوز . أحدنا يردنا حاجب وال يقصينا طلب، بل يفرح اهللا بتوبة
 .عن سيئاته
من مثلك يا ابن آدم؟ خلي : أبو بكر بن عبد اهللا املزينقال 

                                     
 .صفة الصفوة )١(
 .٤/٥٦٨: اإلحياء )٢(
 .٧/٣٨٩: السري )٣(
 .٦٩: اجلواب الكايف )٤(



 

 ١٧ 

 الفجر الصادق

 -عز وجل-شئت دخلت على اهللا  بينك وبني احملراب واملاء، كلما
(ليس بينك وبينه ترمجان

33F

١(. 
اعلم أن اجلزاء باملرصاد إن كانت حسنة أو كانت .. أخي

سومح،  سيئة ومن االغترار أن يظن املذنب إذا مل ير عقوبة أنه قد
(ورمبا جاءت العقوبة بعد مدة

34F

٢(. 
ــغريها  ــذنوب صــ ــل الــ  خــ

 
 

ــى   ــو التقـــ ــا فهـــ  وكبريهـــ
 واصـــنع كمـــاش فـــوق أرض   

 
 

 الشــــوك حيــــذر مــــا يــــرى 
ــغرية   ــرن صـــــ  ال حتقـــــ

 
 

ــى   ــن احلصــ ــال مــ (إن اجلبــ
35F

٣( 
مما تقاتل  قاتل هواك أشد: رأبو حازم سلمة بن ديناقال  

(عدوك
36F

٤(. 
 :أخي التائب

الشرك والكذب والرياء شجرة يف القلب مثرها يف الدنيا 
اخلوف واهلم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، ومثرها يف اآلخرة 

                                     
 .٣/٢٤٩: صفة الصفوة )١(
 .٥٩٣: صيج اخلاطر )٢(
 .١٩٢: جامع العلوم واحلكم )٣(
 .٣/٢٣١: حلية األولياء )٤(



 

 ١٨ 

 الفجر الصادق

(وم والعذاب املقيمالزق
37F

١(. 
فإا ... وارفع نفسك الكرمية.. أخي خبطى العزمية فسارع

 .نفس كالطفل تقبل وتدبر وتعصي وتطيع
 والنفس كالطفل إن ملـه شـب علـى   

 
 

 حــب الرضــاع وإن تفطمــه يــنفطم    
وإن أجنى من عذاب اهللا وأوجب ... إن ترك الشهوات هللا  

رب ولذة األنس والشوق إليه الفوز برمحته فذخائر اهللا وكنوز ال
كان من  نوالفرح واالبتهاج به، ال حتصل يف قلب فيه غريه، وإ

أهل العبادة والزهد والعلم، فإن اهللا سبحانه أىب أن جيعل ذخائره يف 
ا يودع ذخائره يف قلب يرى بغريه، وإمن ةقلب فيه سواه، ومهته متعلق

عز ذالً دونه، والذل عزا ىن مع اهللا، والغىن فقرا دون اهللا، والغالفقر 
(معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه

38F

٢(. 
إن حقوق اهللا أعظم من أن يقوم ا : قال طلق بن حبيبعن 

العباد وإن نعم اهللا أكثر من أن حتصى ولكن أصبحوا تائبني، 
(وأمسوا تائبني

39F

٣(. 
ر الناس يف عظمة اهللا، ما عصوا اهللا عز كلو تف: بشروقال 

(جلو
40F

٤(. 
                                     

 .٢١٥: الفوائد )١(
 .٢٥٢: الفوائد )٢(
 .٤/٦٠٢: السري )٣(
 .٤/٤٥١: اإلحياء )٤(



 

 ١٩ 

 الفجر الصادق

ــه   ــى اإلل ــف يعص ــا كي ــوا عجب  ف
 

 
ــد؟    ــده جاحــ ــف جيحــ  أم كيــ

ــة   ــل حتريكــــ  وهللا يف كــــ
 

 
ــاهد  ــدا شـــ ــكينة أبـــ  وتســـ

ــة     ــه آيـ ــيء لـ ــل شـ  ويف كـ
 

 
(تـــدل علـــى أنـــه واحـــد    

41F

١( 
خف اهللا على قدر قدرته عليك : يقول دوهب بن الوركان  

 .واستحي منه على قدر قربه منك
ال تنظر :ل بن سعد، قال هال-وكلنا كذلك–أخي املذنب 

(إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت
42F

٢(. 
 .إنه اهللا الواحد األحد مدبر الكون خالق كل شيء

 يــا مــن يــرى مــد البعــوض جناحهــا
 

 
ــل   ــهيم األليـ ــل البـ ــة الليـ  يف ظلمـ

 ويــرى منــاط عروقهــا يف حنرهــا    
 

 
(واملـــخ يف تلـــك العظـــام النحـــل 

43F

٣( 
ال ختفى ... قدره تقديراسبحان اهللا الذي خلق كل شيء ف 

خلق كل شيء وأحصى ... عليه خافية يف األرض وال يف السماء
                                     

 .١/٢٢٥مفتاح دار السعادة  )١(
 .٩٥: اجلواب الكايف )٢(
 .٤/١٢١: شذرات الذهب )٣(



 

 ٢٠ 

 الفجر الصادق

 .كل شيء
ب أن يعلم ما له عند اهللا فلينظر ما هللا حمن أ: مطرفقال 

 .عنده
من مل يردعه القرآن : يقول احلسن بن عبد العزيزوكان 

(واملوت، فلو تناطحت اجلبال بني يديه مل يرتدع
44F

١(. 
خوفك من الريح إذا : ابن عباسبيب يف قول وتأمل أخي احل

حركت ستر بابك وأنت على الذنب وال يضطرب فؤادك من نظر 
(من الذنب إذا فعلته ك، أعظماهللا إلي

45F

٢(. 
 إذا ما خلوت الـدهر يومـا فـال تقـل    

 
 

ــب     ــي رقي ــل عل ــن ق ــوت ولك  خل
ــاعة    ــل سـ ــنب اهللا يغفـ  وال حتسـ

 
 

ــب    ــه يغيـ ــه عنـ ــا ختفيـ  وال أن مـ
ــر أن  ــب    أمل ت ــرع ذاه ــوم أس  الي

 
 

(وأن غــــدا للنــــاظرين قريــــب 
46F

٣( 
عز –إن املؤمن قوام على نفسه حياسب نفسه هللا : احلسنقال  

وإمنا خف احلساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم يف  -وجل
ر من مالدنيا، وإمنا شق احلساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا األ

                                     
 .١/١٣٥: طبقات احلنابلة )١(
 .٤٣: كمجامع العلوم واحل )٢(
 .٤/٤٢٢: اإلحياء )٣(



 

 ٢١ 

 الفجر الصادق

واهللا إين : قوليء يعجبه فغري حماسبة، إن املؤمن يفجؤ الشي
ألشتهيك وإنك ملن حاجيت ولكن واهللا ما من صلة إليك، هيهات 
هيهات، حيل بيين وبينك، ويفرط منه الشيء فريجع إىل نفسه 

ما أردت إىل هذا مايل وهلذا؟ واهللا ال أعود هلذا أبدا إن شاء : فيقول
كتهم، إن اهللا، إن املؤمنني قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبني هل

املؤمن أسري يف الدنيا يسعى يف فكاك رقبته، ال يأمن شيئًا حىت يلقى 
يعلم أنه مأخوذ عليه يف مسعه وبصره ولسانه  -عز وجل–اهللا 

(وجوارحه
47F

١(. 
ولو تفكرنا يف ذلك وأنزلنا أنفسنا موقف احلساب لعملنا 

ويف طريق األوبة ... فنحن يف زمن التوبة -عز وجل–ولتبنا إىل اهللا 
 !يف دار أفسح اهللا لنا فيها أفال نعود من قريب؟

قط إال علم وما  ئما طالت فكرة امر: وهب بن منبهقال 
(إال عمل. ..علم امرؤ قط

48F

٢(. 
فإن .. فلتكن أخي من أهل العمل، وال تكن من أهل األمل

أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك يف هلوك عما قد خبئ 
م، وتفرح بعافيتك غافالً عن لك، تغتر بصحتك، وتنسى دنو السق

ريك، وأبدى مضجع سواك قبل غ قرب األمل، لقد أراك مصرع
(املمات مضجعك

49F

٣(. 
                                     

 ٣/٢٣٤: صفة الصفوة )١(
 .٤/٤٥١: اإلحياء )٢(
 .٢٦: صيد اخلاطر )٣(



 

 ٢٢ 

 الفجر الصادق

أيها ... يف نداءات خالصة ينادي: مشيط بن عجالنهذا 
املغتر  أما رأيت ميتا قط من غري سقم؟ أيها! املغتر بطول صحتك

 ري عدة؟ أبالصحةغأما رأيت مأخوذًا قط من ! بطول املهلة
أم باملوت متنئون؟ أم على ملك ! أم بطول العافية مترحون؟! تغترون؟
 جترئون؟

إن املوت إذا جاء مل مينعه منك ثروة مالك، وال كثرة 
ذات كرب شديد، وندامة : احتشادك، أما علمت أن ساعة املوت

على التفريط؟ رحم اهللا عبدا عمل لساعة املوت، رحم اهللا عبدا 
(حم اهللا عبدا نظر لنفسه قبل نزول املوتعمل ملا بعد املوت، ر

50F

١(. 
يف  أخي إن من عالمات السعادة والفالح أن العبد كلما زيد

ه زيد يف تواضعه ورمحته، وكلما زيد يف عمله، زيد يف خوفه معل
، وكلما زيد يف هوحذره، وكلما زيد يف عمره نقص من حرص

زيد يف  ماله، زيد يف سخائه وبذله، وكلما زيد يف قدره وجاهه،
 .قربه من الناس، وقضاء حوائجهم، والتواضع هلم

أنه كلما زيد يف علمه، زيد يف كربه : وعالمات الشقاوة
وتيهه، وكلما زيد يف عمله زيد يف فخره، واحتقاره للناس، وحسن 
ظنه بنفسه وكلما زيد يف عمره، زيد يف حرصه وكلما زيد يف ماله، 

ره وجاهه، زيد يف كربه زيد يف خبله وحرصه، وكلما زيد يف قد
 .وتيهه

                                     
 .٣/٣٤٧: صفة الصفوة )١(



 

 ٢٣ 

 الفجر الصادق

ابتالء من اهللا، وامتحان يبتلي ا عباده، فيسعد : وهذه األمور
(ا أقوام ويشقى ا أقوام

51F

١(. 
فانظر أين أنت؟ وأين موضع قدمك؟ وامسع وصية اإلمام 

إذا مهمت بأمر يف طاعة اهللا فال : مالك وهو يوصي رجالً قال
، فإنك ال تأمن األحداث، فإذا حتسبه إن استطعت فواقًا حىت متضيه

ه فافعل، لعل اهللا حيدث يمهمت بغري ذلك، فإن استطعت أن ال متض
قال اهللا : لك تركه، وال تستحي إذا دعيت ألمر ليس حبق، أن تقول

نقها هر ثيابك، ووط. »واهللا ال يستحي من احلق«: تعاىل يف كتابه
ق رذائلها وما عن معاصي اهللا؛ وعليك مبعايل األمور وكرائمها، وات

سفسف منها، فإن اهللا حيب معايل األخالق، ويكره سفاسفها، 
تأيت عليك ساعة من ليل أو  ال تهد أنجوأكثر تالوة القرآن، وا

 ،ار، إال ولسانك رطبا من ذكر اهللا، وال متكن الناس من نفسك
(واذهب حيث شئت

52F

٢(. 
ال  إن لكل سفر زادا: يف خطبتهعمر بن عبد العزيز وقد قال 

لتقوى، وكونوا باحمالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا إىل اآلخرة 
كمن عاين ما أعد اهللا من ثوابه وعقابه، ترغبوا وترهبوا وال يطولن 
عليكم األمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، فإنه واهللا ما بسط 

سي بعد صباحه، ميح بعد مسائه، وال  يدري لعله ال يصبأمل من ال
بني ذلك خطفات املنايا، وكم رأيت، ورأيتم من كان ورمبا كانت 

                                     
 .٢٠١: الفوائد )١(
 .١/١٨٧: املدارك ترتيب )٢(



 

 ٢٤ 

 الفجر الصادق

بالدنيا مغترا، وإمنا تقر عني من وثق بالنجاة من عذاب اهللا تعاىل، 
به اوإمنا يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من ال يداوي كلما إال أص

 .)53F١(؟فكيف يفرح... ىجرح من ناحية أخر
 منـــوت ونبلـــى غـــري أن ذنوبنـــا

 
 

 متـــوت وال تبلـــى إذا حنـــن متنـــا ال 
ــه   ــنني ال تنفعانـــ  أال رب عيـــ

 
 

ــى    ــه أعم ــن قلب ــان م ــع العين ــا تنف  وم
 :أخي التائب 

احذر نفسك، فما أصابك بالء قط إال منها، وال ادا، فو 
اهللا، ما أكرمها من مل يهنها، وال أعزها من مل يذهلا، وال جربها من 

ن مل خيوفها، وال ها من مل يتعبها، وال أمنها محيكسرها، وال أرا مل
(فرحها من مل حيزا

54F

٢(. 
خلص : قال يل رجل مرة، وأنا شاب: قال أبو بكر بن عياش

رقبتك ما استطعت يف الدنيا من رق اآلخرة، فإن أسري اآلخرة غري 
(مفكوك أبدا

55F

٣(. 
حتط رحالك ... وأنت تسري يف ركاب التائبني: أخي التائب

إىل نزعات اهلوى، وال ال تلتفت .. يف جنات عدن -إن شاء اهللا-
                                     

 .٤/٤٨٣: اإلحياء )١(
 .٩٠: الفوائد )٢(
 .٣/١٦٤: صفة الصفوة )٣(



 

 ٢٥ 

 الفجر الصادق

 .تتردد مع وساوس الشيطان، وعليك بلزوم اجلادة، تنجو وتسلم
إنك ناظر غدا إىل عملك، يوزن خريه ! ابن آدم: احلسنقال 

وشره، فال حتقرن شيئًا من الشر أن تتقيه، فإنك إذا رأيته غدا يف 
(ميزانك سرك مكانه

56F

١(. 
وف جهاد طويل، وطريق حمف -يا أخي-وجهاد النفس 

 مباملكاره مذاقه مر وملمسه خشن ولكن ال تكن من الذين وصفه
مسكني ابن آدم قلع األحجار أهون عليه من : ن معاذ بقولهبحيىي 

(ترك األوزار
57F

٢(. 
ــتحي   ــا تس ــذنب أم ــدمن ال ــا م  ي

 
 

 واهللا يف اخللــــــوة ثانيكــــــا؟  
ــه    ــك إمهالـ ــن ربـ ــرك مـ  غـ

 
 

ــاويكا   ــول مســ ــتره طــ (وســ
58F

٣( 
قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو من خال : حامت األصمقال  
 :مغتر ال يأمن الشقاء

هؤالء يف اجلنة وال أبايل، : خطر يوم امليثاق حني قال: األول
 !وهؤالء يف النار وال أبايل، فال يعلم يف أي الفريقني كان؟

بالشقاوة : حني خلق يف ظلمات ثالث، فنادى امللك: الثاين
                                     

 .٩/٣٠٧: البداية والنهاية )١(
 .١٣/١٥: السري )٢(
 .١٩٦: جامع العلوم واحلكم )٣(



 

 ٢٦ 

 الفجر الصادق

 !ن السعداء؟والسعادة، وال يدري أمن األشقياء هو أم م
املطالع، فال يدري أيبشر برضا اهللا أم  لذكر هو: الثالث

 !بسخطه؟
يوم يصدر الناس أشتاتا، فال يدري أي الطريقني : الرابع

(يسلك به
59F

 !.؟)١
 :أخي احلبيب

 ال حتســـنب ســـرورا دائمـــا أبـــدا
 

 
 مــن ســره زمــن ســاءته أزمــان     

 ال تغتــر بشــباب آنــف خضــل    
 

 
ـ      ــيب شـ ــل الش ــدم قب ــم تق  بانفك

 ويا أخا الشـيب لـو ناصـحت نفسـك      
 

 
 مل يكـــن ملثلـــك يف اللـــذات إمعـــان 

نطفة ! يا ابن آدم: كان احلسن بن يسار كثريا ما يقول 
باألمس وجيفة غدا، والبلى فيما بني ذلك، ميسح جبينك كأن األمر 
يعين به غريك، إن الصحيح من مل مترضه الذنوب، وإن الطاهر من 

، وإن أكثركم ذكرا لآلخرة أنساكم للدنيا، وإن مل تنجسه اخلطايا
 .أنسى الناس لآلخرة أكثركم ذكرا للدنيا

ن البصري من إن أهل العبادة من أمسك نفسه عن الشر، وإو
ينس  ن العاقل من يذكر يوم القيامة وملإام فلم يقربه، ورأبصر احل

                                     
 .٧١: جامع العلوم واحلكم )١(



 

 ٢٧ 

 الفجر الصادق

(احلساب
60F

١(. 
، أن الدنيا مزرعة اآلخرة: علم أرباب القلوب... أخي

كالبذر فيه، والطاعات جارية جمرى : والقلب كاألرض، واإلميان
ر األار، ومساقي املاء إليها وأن فتنقية األرض وتطهريها، وجمرى ح

كاألرض السبخة، اليت ال ينمو فيها البذر، : القلب املستغرق بالدنيا
ويوم القيامة هو يوم احلصاد، وال حيصد أحد إال ما زرع، وال ينمو 

(من بذر اإلميان زرع إال
61F

٢(. 
قال حممد بن ... تقسيم اهلمم، ومقدار العزائم :وانظر إىل

اللهو، : ومهة األمحق يف مهة العاقل يف النجاة، واهلرب: السماك
(والطرب

62F

٣(. 
وأعجب األشياء اغترار اإلنسان بالسالمة وتأميله اإلصالح 

 .فيما بعد، وليس هلذا األمل منتهى، وال لالغترار حد
صبح وأمسى معاىف، زاد االغترار وطال األمل، وأي فكلما أ

ديار األقران، وأحوال اإلخوان، وقبور : موعظة أبلغ من أن ترى
احملبوبني، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، مث ال يقع انتباه حىت ينتبه الغري 

 ...بك، هذا واهللا شأن احلمقى
 .ن يسلك هذا املسلكأحشا من له عقل 

                                     
 .٩٤: الزهد للبيهقي )١(
 .٢: منهاج القاصدين )٢(
 .٨/٢٠٤: حلية األولياء )٣(



 

 ٢٨ 

 الفجر الصادق

ليبادر السالمة، فيدخر من زمنها للزمن،  إن العاقل بلى واهللا
 .ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة

 وخصوصا ملن قد علم أن مراتب اآلخرة إمنا تعلو مبقدار عل
 .العمل هلا، وأن التدارك بعد الفوت ال ميكن

 عنه، أينال مراتب العمال؟ يالعاص عف نأ روقد
موت فيها، وال  ومن أجال على خاطره ذكر اجلنة، اليت ال

وال نوم، وال غم، بل لذاا متصلة من غري انقطاع، وزيادا  مرض،
 ضرورة، ومل هذا الزمان، فلم ينم إال هعلى قدر زيادة اجلد ههنا انتب

 .يغفل عن عمارة حلظة
ومن رأى أن ذنبا قد مضت لذته، وبقيت آفاته دائمة، كفاه 

(ذلك زاجرا عن مثله
63F

١(. 
ــوى ا  ــر تق ــالك األم ــل م  هللا فأجع

 
 

ــرك    ــالح أمـ ــدة لصـ ــاه عـ  تقـ
ــزم   ــه بعـ ــو طاعتـ ــادر حنـ  وبـ

 
 

ــرك   ــى بعم ــىت ميض ــدري م ــا ت (فم
64F

٢( 
إذا رأيت الناس يف خري فنافسهم ! يا ابن آدم: قال احلسنعن  

فيه، وإذا رأيتهم يف هلكة فذرهم وما اختاروا ألنفسهم، قد رأينا 
(وا وهلكوالأقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم، فذ

65F

٣(. 
                                     

 .٤٢٧: صيد اخلاطر )١(
 .١/١٤١: جنة الرضا )٢(
 .٢/١٥٧: حلية األولياء )٣(



 

 ٢٩ 

 الفجر الصادق

يا قَومنا أَجِيبوا داعي : نادى منادي اإلميان: أخي التائب
 اللَّه وَآمنوا بِه يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ

 ].٣١: األحقاف[
أمسع واهللا لو صادف آذانا واعية، وتبصر لو صادف قلوبا من 

واء؛ فأطفأت هعلى القلوب هذه األالفساد خالية، لكن عصفت 
مصابيحها، ومتكنت يف آراء الرجال، فأغلقت وأضاعت مفاتيحها، 
ران عليها كسبها، فلم جتد حقائق القرآن إليها منفذًا وحتكمت فيها 

(قام اجلهل، فلم تنتفع معها بصاحل العملسأ
66F

١(. 
فإين أوصيك بتقوى اهللا،  :أما بعد... إىل فرقد احلسنكتب 

د حمبا علمك اهللا، واالستعداد ملا وعد اهللا، مما ال حيلة ألوالعمل 
فع الندم عند نزوله، فأحسر عن رأسك قناع تنيف دفعه، وال 

الغافلني، وانتبه من رقدة اجلاهلني، ومشر الساق، فإن الدنيا ميدان 
اجلنة أو النار، فإن يل ولك من اهللا مقاما، يسألين : مسابقة، الغاية

س الصدر، وحلظ العيون، وإصغاء اإلمساع، وما وساو: وإياك عنه
(أعجز عنه

67F

٢(. 
ــتهي   ــاء وتش ــا تش ــل م ــوم تفع  الي

 
 

ــالم    ــع األقـ ــوت وترفـ ــدا متـ  وغـ
 

                                     
 .١/٧: مدارج مدارج السالكني )١(
 .٩/٣٠٢: يةالبداية والنها )٢(



 

 ٣٠ 

 الفجر الصادق

 :أخي التائب
 :إن أصول املعاصي كلها، كبارها وصغارها، ثالثة

 .تعلق القلب بغري اهللا
 .وطاعة القوة الغضبية

 .والقوة الشهوانية
 .حشالشرك، والظلم، والفوا: وهي

 شرك، وأن يدعى معه إله آخر، وغاية: فغاية التعلق بغري اهللا
 .الزىن: القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية: طاعة القوة الغضبية

والَّذين لَا يدعونَ : وهلذا مجع اهللا سبحانه بني الثالثة يف قوله
حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا  مع اللَّه إِلَها َآخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي

 .))68F١يزنونَ
ال تأمن فتنة الذنب، ! يا صاحب الذنب: ابن عباسقال 

 .وسوء عاقبة الذنب، ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته
 ؟...أين حنن من هؤالء... أخي احلبيب

اختلفت إليه عشرين : قال بندار يتحدث عن حيىي القطان
(أظن أنه عصى اهللا قطسنة، فما 

69F

٢(. 
ما أحد يرتل : لمحيذرنا من طول األ عون بن عبد اهللاوقال 

ما واملوت حق مرتلته، إال عد غدا ليس من أجله، كم من مستقبل ي
                                     

 .١٠٦: الفوائد )١(
 .١/٢٩٩: تذكرة احلفاظ )٢(



 

 ٣١ 

 الفجر الصادق

ال يستكمله، وراج غدا ال يبلغه، لو تنظرون إىل األجل ومسريه، 
(ألبغضتم األمل وغروره

70F

١( . 
سارع إىل جنة عرضها هيا ن.. -وكلنا كذلك-أخي املذنب 

ت وال أذن مسعت، وال خطر أما ال عني ر: السموات واألرض فيها
من قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب .. على قلب بشر

نيحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو 
 ].١٠: املنافقون[

 بك عمـرت مثـل مـا عـاش نـوح     ه
 

 
ــارا    ــك يسـ ــل ذلـ ــت كـ  مث القيـ

 بـد   -ال أبـا لـك  -هل مـن املـوت    
 

 
ــارا     ــوت ص ــوى امل ــي إىل س (أي ح

71F

٢( 
إن احلزن على الدنيا طويل، واملوت يف اإلنسان قريب،  

يف كل يوم منه نصيب، وللبالء يف اجلسم دبيب، فبادر قبل  وللنقص
(أن تنادى بالرحيل

72F

٣(. 
تذكر املوت يردع عن املعاصي، ويلني القلب  :قال العلماء

(القاسي، ويذهب الفرح بالدينا، ويهون مصائب فيها
73F

٤(. 
                                     

 .٤/٢٤٣: حلية األولياء )١(
 .١٠/٢٣٣: السري )٢(
 .٤/٤٨٣: اإلحياء )٣(
 .١٣: التذكرة )٤(



 

 ٣٢ 

 الفجر الصادق

 قــــل للمفــــرط يســــتعد  
 

 
ــد    ــوت بـ ــن ورود املـ ــا مـ (مـ

74F

١( 
عصاة، فوجدم تأملت وقع املعاصي من ال: ابن اجلوزيقال  

ال يقصدون العصيان، وإمنا يقصدون موافقة هواهم، فوقع العصيان 
 .تبعا

نظرت يف سبب ذلك اإلقدام مع العلم بوقوع املخالفة؛ فإذا ف
ه تبه مالحظتهم لكرم اخلالق، وفضله الزاخر، ولو أم تأملوا عظم

(نبسطت كف مبخالفتهاوهيبته، ما 
75F

٢(. 
ــه   ــي جرائم ــذنب احملص ــا امل ــا أيه  ي

 
 

ــا ســلفا   ــه م ــك واذكــر من ــنس ذنب  ال ت
 وتب إىل اهللا قبـل املـوت وانزجـر عنـه     

 
 

(اصــيا واعتــرف إن كنــت معترفًــايــا ع 
76F

٣( 
اتق اهللا، وبر والديك، : أوصين، قال: لداود الطائيقال رجل  

(صم الدنيا، واجعل فطرك املوت، واجتنب الناس... وحيك
77F

٤(. 
ما : جتهزم؟ فسمعه رجل يقوم: يقول زياد بن جريروكان 

(جتهزمت للقاء اهللا تعاىل: يعين له بقوله جتهزمت؟ فيقول
78F

٥(. 
                                     

 .١/٧٠: التبصرة )١(
 .٢٨٥: صيد اخلاطر )٢(
 .٩١: مكاشفة القلوب )٣(
 .٧/٤٢٤: السري )٤(
 .٤/١٩٧: حلية األولياء )٥(



 

 ٣٣ 

 الفجر الصادق

ــب  أال  ــك تلع ــا ل ــرور م ــا املغ  أيه
 

 
ــرب    ــك أقـ ــاالً وموتـ ــل آمـ  تؤمـ

: يا أخي: لبعض إخوانه -رضي اهللا عنه– أويس القرينقال  
وإذا قمت، فال تنظر لصغر . إذا منت، فاذكر املوت، واجعله أمامك

 .ذنبك، ولكن انظر إىل من عصيت
 :أخي احلبيب
 ..-جل وعال–من استعد صاحبها للقاء الرب : اهلمة العالية

فإا حلظات .. وقام من الليل.. سلك الطريق وأظمأ اهلواجر
وانظر مينة ويسرة، لترى أين ذهب ذلك ... قادمة وآجال حمدودة

 !الفىت؟ وماذا أصابه؟ ومن فاجأه؟
 بينمــا الفــىت مــرح اخلطــا فــرح مبــا

 
 

ــل  ــه إذ قي ــعى ل ــىت: يس ــرض الف ــد م  ق
ــل  ــا  : إذ قي ــا نامه ــة م ــات ليل  ب

 
 

ــل  ــبح : إذ قي ــى  أص ــا يرجت ــا م مثخن 
ــل  ــا  : إذ قي ــا وموجه ــبح شاخص  أص

 
 

ــل  ــالً إذ قي ــى: ومعل ــد قض ــبح ق (أص
79F

١( 
.. السكني حتد، والكبش يعلف.. ابن آدم: قال احلسنعن  

(والتنور يسجر
80F

٢(. 
                                     

 .٢٢: التذكرة )١(
 .٤/٥٨٦: السري )٢(



 

 ٣٤ 

 الفجر الصادق

فينبغي لك ذي لب وفطنة أن حيذر عواقب املعاصي، فإنه 
قائم ليس بني اآلدمي وبني اهللا تعاىل قرابة وال رحم، وإمنا هو 

بالقسط حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب، إال أنه إذا 
شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ 

(فاحلذر احلذر.. باليسري
81F

١(. 
رة ما يرى من ثرحم اهللا رجالً مل يغره ك: يقول احلسنوكان 
 ..كثرة الناس

إنك متوت وحدك، وتدخل القرب وحدك، وتبعث ! ابن آدم
(وحدك، وحتاسب وحدك

82F

٢(. 
أيها املغتر بطول : مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن مسيطوقال 

! قط من غري سقم؟ أيها املغتر بطول املهلة ميتا أما رأيت! صحته 
(أما رأيت مأخوذًا قط من غري عدة

83F

 ؟)٣
ــة     ــد ليل ــة بع ــي إال ليل ــا ه  وم

 
 

ــهر   ــهر إىل شـ ــوم وشـ ــوم إىل يـ  ويـ
ــد إىل ال    ــربن اجلدي ــا يق ــىمطاي  بل

 
 

ــرب    ــحيح إىل الق ــالء الص ــدنني أش (وي
84F

٤( 
                                      

 .١٨٥: صيد اخلاطر )١(
 .٢/١٥٥: حلية األولياء )٢(
 .٤/٤٨٣: اإلحياء )٣(
 .٢١٦: عقود اللؤلؤ واملرجان )٤(



 

 ٣٥ 

 الفجر الصادق

كيف أصبحت؟ : عبد العزيز بن أيب روادرجل  سألوحني 
أصبحت واهللا يف غفلة عظيمة عن املوت، مع ذنوب كثرية قد : قال

ومؤمل لست ... راحل يسرع كل يوم يف عمر... أحاطت يب
(مث بكى... أدري على ما أهجم

85F

١(. 
 :أخي احلبيب

ــدا  ــاء ب ــو البق ــاترج ــات هل  ر ال ثب
 

 
ــل؟    ــري منتق ــل غ ــت بظ ــل مسع (فه

86F

٢( 
فالواجب على العقال أن حيذر مغبة املعاصي، فإن نارها حتت  

الرماد، ورمبا تأخرت العقوبة مث فجأت، ورمبا جاءت مستعجلة، 
فليبادر بإطفاء ما أوقد من نريان الذنوب، وال ماء يطفئ تلك النار 

(العني دمعإال ما كان من 
87F

٣(. 
أعاجل أغالها : مثلت نفسي يف النار: راهيم التيميإبقال 

يا : وسعريها، وآكل من زقومها وأشرب من زمهريرها، فقلت
أرجع إىل الدنيا، أعمل صاحلًا : قالت! أي شيء تشتهني؟! نفس

: من هذا العذاب ومثلت نفسي يف اجلنة... عمال أجنو به من النار
يا : ا، فقلتمع حورها وألبس من سندسها وإستربقها وحريره

أرجع إىل الدنيا، فأعمل عمالً : أي شيء تشتهني؟ قالت! نفس
                                     

 .٨/١٩٤: حلية األولياء )١(
 .٢/٢٣٩: طبقات الشافعية )٢(
 .٢٦٧: صيد اخلاطر )٣(



 

 ٣٦ 

 الفجر الصادق

(أنت يف الدنيا ويف األمنية: داد من الثواب فقلتأز
88F

١(. 
ــرور  ــا املغـ ــك أيهـ ــل لنفسـ  مثـ

 
 

ــور    ــماء متـ ــة والسـ ــوم القيامـ  يـ
ــت    ــهار وأدني ــس الن ــورت مش  إذا ك

 
 

ــري   ــاد تسـ ــى رأس العبـ ــىت علـ  حـ
 توإذا النجــوم تســاقطت وتنــاثر     

 
 

ــدور   ــياء كـ ــد الضـ ــدلت بعـ  وتبـ
ــا    ــن خوفه ــرت م ــار تفج  وإذا البح

 
 

ــور    ــيم تفـ ــل اجلحـ ــها مثـ  ورأيتـ
ــوهلا    ــت بأصـ ــال تقلعـ  وإذا اجلبـ

 
 

ــري   ــحاب تسـ ــل السـ ــها مثـ  فرأيتـ
 وإذا الوحــوش لــدى القيامــة أحشــرت 

 
 

ــري   ــن نسـ ــالك أيـ ــول لألمـ (وتقـ
89F

٢( 
ا ملن عجب: تعجب منها مالك بن دينار بقوله... وحنن يف غفلة 

كيف تقر بالدنيا عينه؟ .. أن املوت مصريه، والقرب مورده: يعلم
(وكيف يطيب فيها عيشه

90F

 ؟)٣
                                     

 .٤/٢١١: حلية األولياء )١(
 .٢٤٤: التذكرة )٢(
 .٣/٢٧٧: صفة الصفوة )٣(



 

 ٣٧ 

 الفجر الصادق

، دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا احلسنوملا حضر املوت 
ثالث : إين مزودكم: يا أبا سعيد زودنا منك كلمات تنفعنا قال: له

ن كلمات، مث قوموا عين، ودعوين ملا توجهت له، ما يتم م
أمرفكونوا من أترك الناس له، وما أمرمت به من معروف فكونوا من 

خطوة لكم، : خطوتان: أعمل الناس به، واعلموا أن خطاكم
(وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون؟ وأين تروحون

91F

 ؟)١
فإن كنتم مؤمنني : أما بعد: القف عمر بن عبد العزيزخطب 

(أنتم هلكىباآلخرة، فأنتم محقى، وإن كنتم مكذبني ا ف
92F

٢(. 
نازعته نفسه إىل لذة حمرمة، فشغله نظره إليها عن تأمل  نإن م

فإنك ... وحيك ال تفعل: عواقبها وعقاا، ومسع نداء العقل يناديه
ابعد مبا اخترت، : عن الصعود، وتأخذ يف اهلبوط، ويقال لك تقف

(فإن شغله هواه فلم يلتفت إلىما قيل له، مل يزل يف نزول
93F

٣(. 
اك العصا، سمالك تكثر من إم: -رمحه اهللا– افعيللشقيل 

(ألذكر أين مسافر: ولست بضعيف؟ قال
94F

٤(. 
الدنيا غربيت، ويف  رب ارحم يف: يقول عطاء السلميوكان 

(القرب وحديت، وطول مقامي غدا بني يديك
95F

٥(. 
                                     

 .٢/١٥٤: حلية األولياء )١(
 .٥/٢٩٠: حلية األولياء )٢(
 .٢٥٦: صيد اخلاطر )٣(
 .١٠/٩٧: السري )٤(
 .٦/٢٢٤: حلية األولياء )٥(



 

 ٣٨ 

 الفجر الصادق

 : أخي التائب
ــداوها   ــذنوب ف ــك ال ــرت من  إذا كث

 
 

ــم     ــل مظل ــل واللي ــد يف اللي ــع ي  برف
 نطن مـــن رمحـــة اهللا إمنـــاوال تقـــ 

 
 

 قنوطـــك منـــها يف خطايـــاك أعظـــم 
 فرمحتــــه للمحســــنني كرامــــة  

 
 

ــرم  ــرفني تكــ ــه للمســ (ورمحتــ
96F

١( 
  

                                     
 .١/٢٠٠: التبصرة )١(



 

 ٣٩ 

 الفجر الصادق

 
 أضرار الذنوب

 
 بعد ملاللذة احملرمة ممزوجة بالقبح حال تناوهلا، مثمرة لأل

انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها، ففكر يف انقطاعها، وبقاء 
ا، مث وازن بني األمرين، وانظر ما بينهما من قبحها وأمله

(التفاوت
97F

١(. 
ضياء يف الوجه ونورا يف : إن للحسنة: عبد اهللا بن عباسقال 

يف البدن، وحمبة يف قلوب اخللق، وإن  القلب، وسعة يف الرزق، وقوة
، ونقصا نسوادا يف الوجه، وظلمة يف القرب، ووهنا يف البد: للسيئة

( قلوب اخللقيف الرزق، وبغضة يف
98F

٢(. 
ليحذر امرؤ : ومن آثار الذنوب واملعاصي ما قاله أبو الدرداء

تدرون مم هذا : أن تلعنه قلوب املؤمنني من حيث ال يشعر، مث قال
؟ إن العبد خيلو مبعاصي اهللا، فيلقي اهللا بغضه يف قلوب املؤمنني من 

(حيث ال يشعر
99F

٣(. 
، مثمر للذة بالطاعة ممزوج باحلسن: -أخي احلبيب-والتعب 

والراحة، فإذا ثقلت على النفس، ففكر يف انقطاع تعبها، وبقاء 
                                     

 .٢٤٨: الفوائد )١(
 .٩٩: اجلواب الكايف )٢(
 .٩٦: اجلواب الكايف )٣(



 

 ٤٠ 

 الفجر الصادق

حسنها ولذا وسرورها، ووازن بني األمرين، وآثر الراجح على 
فانظر إىل ما يف املسبب من الفرحة  ، فإن تأملت بالسببحاملرجو

بترك اللذة احملرمة؛  والسرور واللذة يهن عليك مقاساته وإن تأملت
( األمل الذي يعقبه، ووازن بني األملنينظر إىلاف

100F

١(. 
وما يسببه يف قلبك .. وتفكر أخي الكرمي يف نتائج الذنب

 .تبعها أختهاأوانظر إىل نور احلسنة، و
سنة بعد الذنب عقوبة الذنب، واحل: أبو احلسن املزينقال 

(احلسنة ثواب احلسنة
101F

٢(. 
ر والشك، وضررها يف القلوب ضفإن الذنوب واملعاصي ت

وهل  السموم يف األبدان على اختالف درجاا يف الضرر، رضرك
 ؟الذنوب واملعاصي ايف الدنيا واآلخرة شرور إال سببه

ال تأمنن : هذا ابن عباس حيذرنا من الذنوب واملعاصي، فيقول
(من سوء عاقبته، وملا يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته

102F

٣(. 
 ؟أين حنن من هؤالء... أخي احلبيب

أمشي خلف العالء بن زياد،  كنت: هشام بن حسانقال 
فكنت أتوقى الطني، قال فدفعه إنسان فوقعت رجله يف الطني 

: رأيت يا هشام؟ قلت: فخاضه فلما وصل إىل الباب وقف فقال
                                     

 .٢٤٨: الفوائد )١(
 .٢/٢٢٦: صفة الصفوة )٢(
 .٤٣٠: العلوم واحلكمجامع  )٣(



 

 ٤١ 

 الفجر الصادق

كذلك املرء املسلم يتوقى الذنوب، فإذا وقع فيها : نعم، قال
(خاضها

103F

١(. 
اجلرأة على حمارمه،  والعبد ال يريد مبعصيته خمالفة سيده، وال

ولكن غلبات الطبع، وتزيني النفس والشيطان، وقهر اهلوى، والثقة 
بالعفو، ورجاء املغفرة، هذا من جانب العبد، وأما من جانب 

هار عز الربوبية، وذل العبودية، وكمال ظفجريان احلكم وإ: الربوبية
ب كالعفو والغفور والتوا: االحتياج، وظهور آثار األمساء احلسىن

واحلليم، ملن جاء تائبا نادما واملنتقم والعدل وذي البطش الشديد 
 .ملن أصر ولزم ارة

فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال، ونقص العبد 
وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته، وكمال مغفرته وعفوه، 
 ورمحته، وكمال بره وستره وحلمه وجتاوزه وصفحه، وأن رمحته به
إحسان إليه ال معارضة، وأنه إن مل يتغمده برمحته وفضله فهو هالك 

 .ال حمالة
فلله كم يف تقدير الذنب من حكمة وكم فيه مع حتقيق التوبة 

(للعبد من مصلحة ورمحة
104F

٢(. 
إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه : سليمان التيميقال 

 .مذلته
                                     

 .٢/٢٤٤: حلية األولياء )١(
 .٨٨: الفوائد )٢(



 

 ٤٢ 

 الفجر الصادق

 :أخي التائب
ــه   ــف هللا قلبـ ــرًءا مل يصـ  وإن امـ

 
 

ــاظر  ل  ــرة ن ــل نظ ــن ك ــة م ــي وحش  ف
ــاعة    ــل ببضـ ــرًءا مل يرحتـ  وإن امـ

 
 

 إىل داره األخـــرى فلـــيس بتـــاجر   
 وإن امـــرًءا ابتـــاع دنيـــا بدينـــه  

 
 

ــر    ــفقة خاسـ ــها بصـ ــب منـ  ملنقلـ
كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت : والتوبة من الذنب 

(سبب الصحة
105F

١(. 
تزيد على  ن للذنوب تأثريات قبيحة، مراراأ! خواينإاعلموا 

حالوا أضعافًا مضاعفة، واازي باملرصاد ال يسبقه شيء وال 
 .يفوته

(جراحات، ورب جرح وقع يف مقتل: والذنوب كما قيل
106F

٢(. 
ورب فارط ال .. فرب جرح قتل ورب عثرة أهلكت

 .يستدرك 
(احلسنكان 

107F

كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا : يقول إذا قرأ )٣
 .عشيةً أَو ضحاها إِلَّا

                                     
 .٨٨: الفوائد )١(
 .٥٤: الفوائد )٢(
 .١٤٩احلسن البصري  )٣(



 

 ٤٣ 

 الفجر الصادق

ابن آدم ما كان يف غدوة أو روحة ما تصرب على : يقول
(املعصية

108F

١(. 
 إذا أنت طاوعـت اهلـوى قـادك اهلـوى    

 
 

ــك مقــال      ــه علي ــا في ــض م  إىل بع
  

                                     
 .١/١٦٥: شذرات الذهب )١(



 

 ٤٤ 

 الفجر الصادق

صح املذنبن 
 هل له من توبة؟... عن ذنب أمل به ابن مسعودسأل رجل 

: يه تذرفان، فقال لهفأعرض عنه ابن مسعود مث التفت إليه فرأى عين
لها تفتح وتغلق إال باب التوبة، فإن عليه ك: إن للجنة مثانية أبواب

(ملكًا موكالً به ال يغلق، فاعمل وال تيأس
109F

١(. 
كلنا أصحاب ذنوب وخطايا، ولكن خرينا من : أخي الكرمي
حتثه اخلطى وتسرع به الدمعة، ويعينه أهل .. يسارع إىل التوبة

 .واآلخرة رفقاء الدنيا...اخلري
مرعلى رجل قد أصاب ذنبا، أبا الدرداء عن أيب قالبة، أن 

أرأيتم لو وجدمتوه يف قليب أمل تكونوا : فكانوا يسبونه فقال
عز -محدوا اهللا افال تسبوا أخاكم، و: بلى، قال: مستخرجيه؟ قالوا

ه، لإمنا أبغض عم: بغضه؟ قالنأفال : الذي عافاكم، قالوا -وجل
 .)110F٢(يفإذا تركه فهو أخ

وكان رجل على حال حسنة فأحدث حدثًا أو أذنب ذنبا 
تداركوه : ، فقالإبراهيم النخعيفرفضه أصحابه ونبذوه، فبلغ 

(وأعطوه وال تدعوه
111F

٣(. 
من واجب احملبة والنصيحة عدم ترك العاصي يستمر يف 

                                     
 .٤/١٦: اإلحياء )١(
 .١/٢٢٥: ، حلية األولياء١/٦٤٠: صفة الصفوة )٢(
 .٣/٨٩: صفة الصفوة )٣(



 

 ٤٥ 

 الفجر الصادق

ل ويطرق أبوابا زمعصيته بل حياط بإخوانه، ويذكر وال يهمل في
حيوطه قبل أن .. ألخ املخلص والصديق الويفوهنا يكمن ا... أخرى

 .يتزل قدمه وو
انظرا األمر الذي : لرجلني وهو يعظهما رجاء بن حيوةقال 

فخذا فيه الساعة، وانظرا األمر الذي  -عز وجل–حتبان أن تلقيا اهللا 
(عليه فدعاه الساعة -عز وجل–تكرهان أن تلقيا اهللا 

112F

١(. 
تدركوا اهلفوات، فالعني فلله در قوم بادروا األوقات، واس

للسان حمبوس يف سجن الصمت امشغولة بالدمع عن احملرمات، و
، والكف قد كفت باخلوف عن الشهوات، والقدم قد تعن اهللكا

قيدت بقيد احملاسبات، والليل لديهم جيأرون فيه باألصوات، فإذا 
جاء النهار قطعوه مبقاطعة اللذات، فكم من شهوة ما بلغوها حىت 

، فتيقظ للحافهم من هذه الرقدات، وال تطمعن يف اخلالص املمات
مع عدم اإلخالص يف الطاعات، وال تؤملن النجاة وأنت مقيم على 

 .املوبقات
 مشـــر عســـى أن ينفـــع التشـــمري

 
 

 وانظــر بفكــرك مــا إليــه تصــري     
 طولـــت آمـــاالً تكنفهـــا اهلـــوى 

 
 

ــري  ــك قصـ ــر منـ ــيت أن العمـ  ونسـ
                                      

 .٤/٢١٤: صفة الصفوة )١(



 

 ٤٦ 

 الفجر الصادق

ــدراا  ــن غ ــاك ع ــحت دني ــد أفص  ق
 

 
ــذير   ــيب نـ ــيبك واملشـ ــى مشـ  وأتـ

 دار هلـــوت ـــا زهـــوا متمتعـــا 
 

 
ــري     ــت تس ــا وأن  ــام ــو املق (ترج

113F

١( 
اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة، والثمن : أخي احلبيب 

موجود والبضائع رخيصة، وسيأيت على تلك السوق والبضائع يوم 
 يوم يعض–ذلك يوم التغابن ... ال تصل فيه إىل قليل وال كثري

 .-الظامل على يده
 :ويا أخي

ــى  ــن التق ــزاد م ــل ب ــت مل ترح  إذا أن
 

 
ــزودا  ــد ت ــوم احلشــر مــن ق  وأبصــرت ي

ــه    ــون كمثل ــى أن ال تك ــدمت عل  ن
 

 
ــدا   ــان أرص ــا ك ــد كم ــك مل ترص (وأن

114F

٢( 
  

                                     
 .١/١٢٠: التبصرة )١(
 .٦٤: الفوائد )٢(



 

 ٤٧ 

 الفجر الصادق

 مناذج من احملافظة على األعمار
وهي أيام متر مر .. تقضى لاألعمار تطوى واملراح

نستطع تداركه وإذا زال ار أقبل ليل إذا فات يوم مل ... السحاب
 .جديد

من ذا !!! وحيك يا يزيد: يقول لنفسه يزيد الرقاشيكان 
يصلي عنك بعد املوت؟ من ذا يصوم عنك بعد املوت؟ من ذا 

أيها الناس أال تبكون : يترضى عنك ربك بعد املوت؟ مث يقول
يته، حياتكم؟ من املوت طالبه، والقرب ب يوتنوحون على أنفسكم باق

والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع األكرب، 
(كيف يكون حاله

115F

 !!؟)١
وهذا ميمون بن مهران، يرفع صوته بنداءات حارة، فيقول 

: يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: جللسائه
يا معشر الشباب إن الزرع قد : احلصاد، فنظر إىل الشباب، فقال

 .اآلفة قبل أن يستحصد تدركه
 :البدار البدار... أخي احلبيب

 ومـــا مضـــى الشـــباب مبســـترد
 

 
ــتعاد  ــر مبســـ ــوم ميـــ  وال يـــ

  

                                     
 .١٠: التذكرة للقرطيب )١(



 

 ٤٨ 

 الفجر الصادق

 : ويا أخي
 دع عنك ما قـد فـات يف زمـن الصـبا    

 
 

ــذنب    ــا م ــا ي ــك وابكه ــر ذنوب  واذك
 واخــش مناقشــة احلســاب فإنــه    

 
 

ــب      ــت ويكت ــا جني ــص م ــد حم  الب
 مل ينســـه امللكـــان حـــني نســـيته 

 
 

ــب   ــت اله تلعـ ــاه وأنـ ــل أثبتـ (بـ
116F

١( 
 

 :أخي
إمنا فضل العقل بتأمل العواقب، فأما قليل العقل؛ فإنه يرى 

فإن اللص يرى أخذ املال، ... احلال احلاضرة، وال ينظر إىل عاقبتها
وينسى قطع اليد، والبطال يرى لذة الراحة وينسى ما جتين من 

يدر، وإذا  فوات العلم وكسب املال، فإذا كرب فسئل عن علم مل
. احتاج سأل فذل، فقد أرىب ما حصل من التأسف على لذة البطالة

 .مث يفوته ثواب اآلخرة بترك العمل يف الدنيا
قس على هذه وانتبه للعواقب، وال تؤثر لذة تفوت خريا كثريا 

(وصابر املشقة حتصل رحبا وافرا
117F

٢(. 
من مل يتعظ بثالث مل : اد لرجلوقال عبد العزيز بن أيب ر
                                     

 .٤٧: ديوان اإلمام الشافعي )١(
 .٦١٣: صيد اخلاطر )٢(



 

 ٤٩ 

 الفجر الصادق

(اإلسالم والقرآن واملشيب... يتعظ بشيء
118F

١(. 
ــين   ــو أن ــن الزه ــهاة ع ــك من  أمل ت

 
 

ــعف واألمل؟   ــرأس والض ــيب ال ــدا يل ش  ب
 أمل يب اخلطــب الــذي لــو بكيتــه    

 
 

   ــم ــدمع مل أُلَ ــذ ال ــىت ينف ــايت ح (حي
119F

٢( 
كاسري سريوا إىل اهللا تعاىل عرجا وم: أبو عبد اهللا القرشيقال  

(فإن انتظار الصحة بطالة
120F

٣(. 
أكثر من ميوت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ : وقال بعضهم

على حذر من أن يفجأك من مل  -أخي-فكن .. يف الناس قليل
 : فإن... فتمسي يف قربك بدون زاد... تستعد له

ــافر    ــبيل مس ــدنيا س ــبيلك يف ال  س
 

 
ــافر    ــل مسـ ــن زاد لكـ ــد مـ  والبـ

ــن محــ    ــان م ــد لإلنس ــدةوالب  ل ع
 

 
ــاهر     ــطوة ق ــاف س ــيما إن خ (والس

121F

٤( 
 حممد بن الفضلحاسب نفسك وكن مثل ! قف يا أخي 

 عز –ما خطوت منذ أربعني سنة خطوة لغري اهللا : عندما قال
                                     

 .٢/٢٢٩: صفة الصفوة )١(
 .٢٢/٩: السري )٢(
 .٤/٣٠٦: وفيات األعيان )٣(
 .١/٣٥: التبصرة )٤(



 

 ٥٠ 

 الفجر الصادق

 .)122F١(-وجل
 عبد اهللا بن عوفصحبت : يقول خارجة بن مصعبوهذا 

(أربعا وعشرين سنة، فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة
123F

٢(. 
 أين حنن من هؤالء؟... احلبيبأخي 
نسوف .. منا وتنقص أعمارنا وحنن ال نزال يف غفالتناامتر أي

: أبو سليمان الداراينوقد قال ... ونلمح سراب األمل... يف التوبة
 .من كان يومه مثل أمس فهو يف نقصان

ويسري ... ترب حنو منيتهقوكيف ال يكون يف نقصان، وهو ي
 .ري متتابع وهلو، ووقت ضائعوهو يف تقص... إىل ايته

أتأمرونين : يف الرفق بنفسه قال عطاء السليميوحني عوتب 
 ...بالتقصري، واملوت يف عنقي والقرب بييت، وجهنم أمامي

 .)124F٣(-عز وجل–وال أدري ما يصنع يب ريب 
 املـــــرء تأكلـــــه الليـــــايل

 
 

ــد   ــاقطة احلديـ ــل األرض سـ (كأكـ
125F

٤( 
كل يوم غنيمة فذكر إن بقاء املسلم : سعيد بن جبريقال  

(الفرائض والصلوات وما يرزقه اهللا من ذكره
126F

٥(. 
                                     

 .٩٣٠: جامع العلوم واحلكم )١(
 .٣/٣٧: حلية األولياء )٢(
 .٢٢٨: د للبيهقيالزه )٣(
 .٦/١٠٣: وفيات األعيان )٤(
 .٤/٣٢٦: السري )٥(



 

 ٥١ 

 الفجر الصادق

ال خري يف الدنيا إال لرجلني، رجل : ميمون بن مهرانوقال 
(تائب، ورجل يعمل يف الدرجات

127F

١(. 
 :قال ابن اجلوزي

فنظرت  ..تذكرت يف سبب دخول جهنم، فإذا هو املعاصي
ت يف اللذات، يف املعاصي، فإذا هي حاصلة يف طلب اللذات، فنظر

فرأيتها خدعا ليست بشيء، ويف ضمنها من األكدار ما يصريها 
 .نغصا فتخرج عن كوا لذات

 فكيف يتبع العاقل نفسه، ويرضى جبهنم ألجل هذه األكدار؟
(وهي ليست بكثري شيء فكيف تباع اآلخرة مبثل هذه

128F

 .؟)٢
ــه  ــن ل ــن مل يك ــدنيا مل ــري يف ال  وال خ

 
 

ــام  ــن اهللا يف دار املقــ ــيب مــ  نصــ
ــه    ــاالً فإن ــدنيا رج ــب ال ــإن تعج  ف

 
 

ــب    ــزوال قريـ ــل والـ ــاع قليـ  متـ
يل نيف وأربعون ذنبا، قد استغفرت لكل : رياح القيسقال  
(ذنب مائة ألف مرة

129F

٣(. 
 .وقلت ذنوم فعرفوها...كثرت ذنوبنا فلم حنصها

يا ... كتب إيل أخي من مكة: أبو إسحاق القرشيقال 
                                     

 .٤/٨٣: حلية األولياء )١(
 .٥٥٣: صيد اخلاطر )٢(
 .٣/٣٦٨: صفة الصفوة )٣(



 

 ٥٢ 

 الفجر الصادق

من عمرك على الدنيا، وهو  إن كنت تصدقت مبا مضى! أخي
(األكثر، فتصدق مبا بقي من عمرك على اآلخرة، وهو األقل

130F

١(. 
يا : السريويف حديث لتحريك اهلمم وشحذ النفوس، قال 

جدوا قبل أن تبلغو مبلغي فتضعفوا، وتقصروا كما ! معشر الشباب
يف ذلك الوقت ال تلحقه الشباب إىل  -رمحه اهللا-وكان ... قصرت
 .العبادة

يرتل أحدكم نفسه أنه قد : يقول العالء بن زيادكان و
فليعمل بطاعة اهللا ... فأقاله -عز وجل-حضره املوت فاستقال ربه 

 .-عز وجل–
 ...وأمد يف أعمارنا -عز وجل -أقالنا اهللا- -يا أخي-وحنن 

؟ إا ...فماذا بقي... واإلنابة واألوبة... وفتح لنا باب التوبة
 . الطاعة، واإلسراع يف التوبةحماسبة النفس، واجلد يف

ــي  ــذنوب وترجت ــذنوب إىل ال ــل ال  تص
 

 
 درج اجلنــان وطيــب عــيش العابــد    

 ونســـــيت أن اهللا أخـــــرج آدم 
 

 
(منـــها إىل الـــدنيا بـــذنب واحـــد 

131F

٢( 
حاجاا،  -عز وجل–تسأل اهللا ... رأيت من نفسي عجبا 

حنرص على مجع الدنيا وحطامها وهي سنوات .. وتنسى جناياا
                                     

 .١٧٥: الزهد للبيهقي )١(
 .٩/٢٩١: البداية والنهاية )٢(



 

 ٥٣ 

 الفجر الصادق

أليب وهلونا عن اآلخرة وهي احلياة األبدية، قال رجل ... دودةحم
ما لو جاءك املوت عليه فرأيته غنيمة  لك: أوصين قال: حازم

(يته مصيبة فاجتنبهألزمه، وكل ما لو جاءك املوت عليه فراف
132F

١(. 
إن املؤمن ال يصبح إال : وهو حيكي حالنا وقال احلسن

ذنب مضى ال ... ني ذنبنيوال يصلح إال ذاك، ألنه ب... خائفًا
ال يدري ما كتب ... يدري كيف يصنع اهللا فيه، وأجل أو قال آخر

 .عليه فيه
ال خترج نفس ابن آدم من الدنيا إال : -اهللا رمحه-وقال 

 :حبسرات ثالث
أنه مل يتمتع مبا مجع، ومل يدرك ما أمل، ومل حيسن الزاد ملا 

(م عليهدق
133F

٢(. 
 :قال ابن اجلوزي
هم يف صف حماربة، والشياطني يرموم بنبل رأيت اخللق كل

 .اهلوى ويضربوم بأسياف اللذة
 .فأما املخلطون فصرعى من أول وقت اللقاء

وأما املتقون ففي جهد جهيد من ااهدة، فال بد مع طول 
الوقوف يف احملاربة من جراح، منهم جيرحون ويداوون، إال أم من 

الوجه شني باق، فليحذر ذلك القتل حمفوظون، بلى إن اجلراحة يف 
                                     

 .٤/٢٨: اإلحياء )١(
 .٦/٢٧٢: حلية األولياء )٢(



 

 ٥٤ 

 الفجر الصادق

(ااهدون
134F

١(. 
ــدالً  ــهيدا مع ــك األدىن ش ــى أمس  مض

 
 

ــهيد   ــال شـ ــذا بالفعـ ــك هـ  ويومـ
ــاءة   ــت إس ــاألمس اقترف ــك ب ــإن ت  ف

 
 

ــد    ــت محيـ ــان وأنـ ــثن بإحسـ  فـ
ــك إىل غــد   ــرج فعــل اخلــري من  وال ت

 
 

(لعــل غــدا يــأيت وأنــت فقيــد     
135F

٢( 
 ؟هذه الدنياقس نفسك، وانظر ماذا يهمك يف : أخي احلبيب 

آمالك وطموحاتك ما هي؟ أهي حطام الدنيا أم جنة عرضها 
نظر ما يهمك من أمر، أهو لآلخرة أم او! السموات واألرض؟

اهللا عن العبد أن  عالمة إعراض: للدنيا؟ فقد قال اجلنيد بن حممد
(يشغله مبا ال يعنيه

136F

٣(. 
 :فال تشغلك الدنيا بزينتها وزخرفها فإننا

ــال   ــري إىل اآلج ــة نس ــل حلظ  يف ك
 

 
ــل   ــن مراحـ ــوى وهـ ــا تطـ  وأيامنـ

 ومل أر مثـــل املـــوت حقًـــا كأنـــه 
 

 
ــل    ــاين باطـ ــه األمـ ــا ختطتـ  إذا مـ

                                      
 .٢٥٧: صيد اخلاطر )١(
 .١٣٢: فة القلوبمكاش )٢(
 .٢/٤١٨: صفة الصفوة )٣(



 

 ٥٥ 

 الفجر الصادق

ــن الصــبا  ــريط يف زم ــبح التف ــا أق  وم
 

 
 فكيـــف والشـــيب للـــرأس شـــاغل؟ 

 فارحــل مــن الــدنيا بــزاد مــن التقــى 
 

 
ــن قالئـــل     ــرك أيـــام وهـ  فعمـ

والتزم أوامره  اإلنسان خري املخلوقات إذا تقرب من بارئه 
ونواهيه، وعمل مبرضاته، وآثره على هواه، وشر املخلوقات إذا 
تباعد عنه، ومل يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته فمىت 
اختار التقرب إليه، وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله 
وإميانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه، وهداه على 

ه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على ناختار التباعد مهواه، ومىت 
(عقله وقلبه ورشده

137F

١(. 
إن املرء حلقيق أن يكون له : قال عن مسرور بن األجدع

(يستغفر منهاوجمالس خيلو فيها يتذكر ذنوبه 
138F

٢(. 
: اإلمام جيتهد يف العبادة، ولو قيل له ابن أيب ذئبوقد كان 

(يد اجتهادإن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مز
139F

٣(. 
ــويب ــن ذنـ ــا رأوا مـ ــوين ملـ  أيأسـ

 
 

ــرحيم؟   ــور الـ ــم الغفـ ــراهم هـ  أتـ
                                      

 .٢٢٥: الفوائد )١(
 .٣/٢٦: صفة الصفوة )٢(
 .١/١٩١: تذكرة احلفاظ )٣(



 

 ٥٦ 

 الفجر الصادق

 اتركــــوين وإن تعــــاظم ذنــــيب
 

 
   ــيم ــيم العظـ ــر العظـ ــا يغفـ (إمنـ

140F

١( 
تأملت يف اخللق وإذا هم يف حالة عجيبة، ويكاد يقطع منها  

بفساد العقل، وذلك أن اإلنسان يسمع املواعظ، وتذكر له اآلخرة، 
ائل، فيبكي ويرتعج على تفريطه، ويعزم على فيعلم صدق الق

 .االستدراك، مث يتراخى عمله مبقتضى ما عزم عليه
: ال واهللا، فيقال له: أتشك فيما وعدت به؟ قال: فإذا قيل له

فاعمل فينوي ذلك، مث يتوقف عن العمل، ورمبا مال إىل لذة حمرمة 
(وهو يعلم النهي عنها

141F

٢(. 
أن يتقي اهللا العبد حىت يتقيه من ام التقوى مت: أبو الدرداءقال 
(مثقال ذرة

142F

٣(. 
، فإن عواقبها سيئة.. احلذر احلذر من املعاصي: أخي التائب

يزال صاحبها يف هبوط أبدا مع تعثري أقدامه  وكم من معصية ال
 وشدة فقره، وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وحسرة ملن 

 .ناهلا
واحلذر .. كف اجلزاء فاهللا اهللا يف جتويد التوبة عساها تكف

احلذر من الذنوب خصوصا ذنوب اخللوات، فإن املبارزة هللا تعاىل 
                                     

 .١/١٣٥: جنة الرضا )١(
 .٤٦١: صيد اخلاطر )٢(
 .١٩٢: جامع العلوم )٣(



 

 ٥٧ 

 الفجر الصادق

تسقط العبد من عينه، وأصلح ما بينك وبينه يف السر وقد أصلح 
 .لك أحوال العالنية
ره، فرمبا جيذب عن عورتك، وال حبلمه فرمبا توال تغتر بس

(إليه والتضرع وءبغت العقاب، وعليك بالقلق واللج
143F

١(. 

                                     
 .٢٦٤: صيد اخلاطر )١(



 

 ٥٨ 

 الفجر الصادق

 صور من التوبة
ومجوع املنيبني تقبل وباب التوبة ... تسري قوافل التائبني

وتوبوا إِلَى اللَّه : مفتوح ودعوة تتلى من آيات القرآن الكرمي
 ].٣١: النور[ جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ

 يوما خيافون.. منخلعة... قلومدموع التائبني صادقة، و
 .تتقلب فيه القلوب واألبصار

اجلسوا إىل التوابني،  :-رضي اهللا عنه- عمر بن اخلطابقال 
(فإم أرق أفئدة

144F

١(. 
كان شاطرا يف قطع الطريق،  الفضيل بن عياضوذكر أن 

 ذات ليلة يتسور عليها جدارا إذ وكان يتعشق جارية، فبينما هو
ين َآمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ أَلَم يأْن للَّذ: مسع قارئًا يقرأ

اللَّهوأقلع عما كان عليه، ورجع إىل خربة،  ببلى، فتا: ، فقال
فضيالً أمامكم  خذوا حذركم، إن: فبات ا، فسمع سفارا يقول

يقطع الطريق، فأمنهم واستمر على توبته، حىت كان منه ما كان من 
يقتدى به، ويهتدى بكالمه  صار علماوالعبادة والزهادة، مث السيادة 

(وفعاله
145F

٢(. 
ــغريها  ــذنوب صــ ــل الــ  خــ

 
 

ــى   ــا ذاك التقـــــ  وكبريهـــــ
                                      

 .٤/١٦: اإلحياء )١(
 .١٠/٢٢٦: البداية والنهاية )٢(



 

 ٥٩ 

 الفجر الصادق

ــوق أر ــاش فــ ــنع كمــ  واصــ
 

 
ــرى    ــا يـ ــذر مـ ــوك حيـ  ض الشـ

ــغرية  ــرن صـــــ  ال حتقـــــ
 

 
ــى   ــن احلصــ ــال مــ (إن اجلبــ

146F

١( 
كيف كان : قلت إلبراهيم بن أدهم: إبراهيم بن بشارقال  

أخربين لعل اهللا أن : قلت: الغري ذا أوىل بك، ق: بدء أمرك؟ قال
كان أيب من امللوك املياسري، وحبب إلينا : ينفعنا به يوما، قال

الصيد، فركبت، فثار أرنب أو ثعلب، فحركت فرسي، فسمعت 
ليس لذا خلقت، والبذا أمرت، فوقفت أنظر مينة : من ورائي نداًء

لعن اهللا إبليس مث حركت فرسي، : ويسرة، فلم أر أحدا فقلت
يا إبراهيم ليس لذا خلقت، وال بذا : مسع نداء أجهر من ذلكفأ

، فأمسع لعن اهللا إبليس: أمرت، فوقفت أنظر فال أرى أحدا، فقلت
انبهت، : سرجي بذاك، فقلت) حنو الفرس(نداء من قربوس 

انبهت، جاين نذير، واهللا ال عصيت اهللا بعد يومي ما عصمين اهللا، 
جئت إىل رعاة أليب، فأخذت  فرجعت إىل أهلي، فخليت فرسي، مث

ت ا لجبة كساء، وألقيت ثيايب إليه، مث أقبلت إىل العراق، فعم
 .عليك بالشام: أياما، فلم يصف يل منها احلالل، فقيل يل

ـ  ــ ــذاهبني األولــــ  يف الــــ
 

 
 يـــن مـــن القـــرون لنـــا بصـــائر 

                                      
 .١٠٥: بستان العارفني )١(



 

 ٦٠ 

 الفجر الصادق

ــواردا ــت مـــ ــا رأيـــ  ملـــ
 

 
ــادر     ــا مصـ ــيس هلـ ــوت لـ  للمـ

ــا     ــومي حنوهــ ــت قــ  ورأيــ
 

 
ــع  ــابر يســ ــاغر واألكــ  ى األصــ

ــي إيل   ــع املاضــــ  ال يرجــــ
 

 
ــابر  ــاقني غـــ ــن البـــ  وال مـــ

ــا  ــت أين ال حمـــــ  أيقنـــــ
 

 
ــائر     ــوم ص ــار الق ــث ص ــة حي (ل

147F

١( 
كن لنعمة اهللا عليك يف دينك، : سالم بن أيب مطيعقال  

(أشكر منك لنعمة اهللا لعليك يف دنياك
148F

٢(. 
إنكم لن تلقوا اهللا بشيء  -رضي اهللا عنها- عائشةوقالت 

ري لكم من قلة الذنوب فمن سره أن يسبق الدائب اتهد، خ
(ف نفسه عن كثرة الذنوبكفلي

149F

٣(. 
 م الطريق والسري على اجلادة وعليك بلز: أخي احلبيب

 واتــــق اهللا فتقــــوى مــــا  
 

 
 جـــاوزت قلـــب امـــرئ إال وصـــل 

                                      
 .٢/٢٨١: تاريخ بغداد )١(
 .٦/١٨٨: حلية األولياء )٢(
 .٢/٣٢: صفة الصفوة )٣(



 

 ٦١ 

 الفجر الصادق

ــالً    ــا بط ــع طرقً ــن يقط ــيس م  ل
 

 
 إمنــــا مــــن يتــــق اهللا البطــــل 

ع على بعض عل اهللا قد اطلّك ولضحن: كان احلسن يقول 
(ال أقبل منكم شيئًا: أعمالنا، فقال

150F

١(. 
فتلهيك عن ... ترى منها احلسن... فالدنيا خداعة غدارة

 ...مث يفجأك املوت على حني غفلة من أمرك... الدار اآلخرة
ــها  ــدنيا وزينتـ ــك الـ ــال تغرنـ  فـ

 
 

ــوطن     ــل وال ــها يف األه ــر إىل فعل  وانظ
 بأمجعهــاوانظــر إىل مــن حــوى الــدنيا  

 
 

ــن   ــزاد والكف ــري ال ــها بغ ــل راح من (ه
151F

٢( 
املؤمن من علم أن ما قال اهللا : احلسنيف قول  -أخي–وتأمل  
أحسن الناس عمالً، وأشد الناس وجالً، فلو : كما قال، واملؤمن

أنفق جبالً من مال، ما أمن دون أن يعاين، ال يزداد صالحا وبرا إال 
اد الناس كثري وسيغفر يل، وال بأس سو: ازداد فرقًا، واملنافق يقول

(علي، فيسيئ العمل ويتمىن على اهللا
152F

٣(. 
تدرون ما الداء، : يقول ألصحابه الربيع بن خثيموكان 

 :الذنوب، والدواء: الداء: ال، قال: والدواء، والشفاء؟ قالوا
                                     

 .٣/٢٣٣: صفة الصفوة )١(
 .٣/٤٩٢: موارد الظمآن )٢(
 .٤/٥٨٦: السري )٣(



 

 ٦٢ 

 الفجر الصادق

(أن تتوب مث ال تعود: االستغفار والشفاء
153F

١(. 
، ومثابرة، صرب: جهاد النفس حيتاج إىل: ي احلبيبخأ

ال يتهاون بالصغائر، وال تؤتى ... ووجل، ورجاء، وأمل وخوف،
 .الكبائر

نظرت إىل امرأة فأعجبتين، فكف بصري : عمرو بن مرةقال 
(فأرجو أن يكون ذلك كفارة

154F

٢(. 
 !أين حنن من هؤالء؟

من يتتبع اخلطوات ! أين من يطلق بصره على حمارم اهللا؟
 .يكف بصره وال خياف ربهال .. بعني شرهة تويلحظ املسلما

ــفوا   ــال ص ــن ن ــذاذة مم ــى الل  تنف
 

 
ــار  ــى اإلمث والعـ ــرام ويبقـ ــن احلـ  مـ

ــها    ــن مغبت ــوء م ــب س ــى عواق  تبق
 

 
ــار     ــدها الن ــن بع ــذة م ــري يف ل  ال خ

انظر : قال أبو حازم سلمة بن دينار يف نصيحة أخوية صادقة 
ذي إىل الذي حتب أن يكون معك يف اآلخرة فقدمه اليوم، وانظر ال

(تكره أن يكون معك مث فاتركه اليوم
155F

٣(. 

                                     
 .٢/١٠٨: حلية األولياء )١(
 .٣/١٠٦: صفة الصفوة )٢(
 .٣/٢٣٨: حلية األولياء )٣(



 

 ٦٣ 

 الفجر الصادق

 :أخي املسلم
ــل    ــال تق ــا ف ــوت يوم ــا خل  إذا م

 
 

ــب     ــي رقي ــل عل ــن ق ــوت ولك  خل
ــا مضــى     ــل م ــنب اهللا يغف  وال حتس

 
 

ــب   ــه يغيـ ــى عليـ ــا ختفـ  وال أن مـ
ــت    ــىت تتابع ــام ح ــن األي ــا ع  هلون

 
 

ــوب   ــارهن ذنـ ــى آثـ ــوب علـ  ذنـ
 البادية يف يوم رأيت يف: -رمحه اهللا- مالك بن دينارقال  

عاء وأنوار وعليه آثار الد شديد الربد شابا عليه ثوبان خلقان،
ذا ثروة، : ت قبل ذلك عهدته يف البصرةاإلجابة، فعرفته، وكن

 .وحسن حال، وكان ذا مال، وآمال
فبكيت ملا رأيته على تلك احلال، فلما رآين بكى وبدأين  :قال

ا تقول يف عبد أبق من م !يا مالك بن ينار: بالسالم، وقال يل
وهل يستطيع املسكني : مواله؟ فبكيت لقوله بكاء شديدا، وقلت له

 ذلك؟ البالد بالده، والعباد عباده، فأين يهرب؟
يومئذ تعرضونَ لَا تخفَى : يا مالك مسعت قارئًا يقرأ: فقال

يف احلال بنار وقعت بني ضلوعي، فال  فأحسست. منكُم خافيةٌ
أتراين أرحم وتطفأ هذه ... ختمد، وال دأ من ذلك اليوم، يا مالك

 اجلمرة من قليب؟
: أحسن الظن مبوالك، فإنه غفور رحيم، مث قلت له: فقلت له



 

 ٦٤ 

 الفجر الصادق

لتجأ إىل اإىل مكة شرفها اهللا تعاىل لعلي ممن أكون إذا : إىل أين؟ قال
 .احلرم استحق مراعاة الذمم

من وقوع املوعظة منه ففارقين ومضى، فتعجبت : مالكقال 
موقعها، وما تأجج بني جنبيه من نار التيقظ واإلنابة، وما حصل 

(عليه من صدق القبول وحسن االستماع
156F

١(. 
ــا   ــدن فإ ــات ع ــى جن ــي عل  فح

 
 

ــيم  ــا املخــ ــك األوىل وفيهــ  منازلــ
ــرى    ــل ت ــدو فه ــيب الع ــا س  ولكنن

 
 

ــلم  ــا ونســ ــود إىل أوطاننــ (نعــ
157F

٢( 
فماذ ننتظر ... ى بنا التسويفومض... طال بنا األمل... أخي 

 لنتوب؟
 :بقوله أبو حازموحالنا وتسويفنا حكاه 

حنن ال نريد أن منوت حىت نتوب، وحنن ال نتوب حىت 
(منوت

158F

٣(. 
ــت  ــىت تتابعـ ــام حـ ــا األيـ  هلونـ

 
 

ــوب    ــارهن ذنـ ــى آثـ ــوب علـ  ذنـ
                                      

 .٧٢: العاقبة )١(
 .٣٣: عقود اللؤلؤ )٢(
 .١٠٩: أدب الدنيا والدين )٣(



 

 ٦٥ 

 الفجر الصادق

 فياليــت أن يغفــر اهللا مــا مضــى    
 

 
ــأتوب  ــة فــ ــأذن يل يف توبــ (ويــ

159F

١( 
كان إبراهيم بن أدهم من : ن البلخييونس بن سليماقال  

األشراف، وكان أبوه كثري املال واخلدم واجلنائب والبزاة، فبينما 
إبراهيم يف ذلك اليوم وهو على فرسه يركضه، إذا بصوت من 

أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ... فوقه
ا لَا تنإِلَي كُمأَنونَوعجر .اتق اهللا وعليك بالزاد ليوم الفاقة. 

(فرتل عن دابته ورفض الدنيا وأخذ يف عمل اآلخرة: قال
160F

٢(. 
ستون : كم أتت عليك؟ قال: لرجل الفضيل بن عياضوقال 

إىل ربك يوشك أن تبلغ،  فأنت منذ ستني سنة تسري: سنة، قال
أتعرف : إنا هللا وإنا إليه راجعون، فقال الفضيل: فقال الرجل

إنا هللا وإنا إليه راجعون، فمن عرف أنه هللا عبد : تقول! ؟تفسريه
ه موقوف فليعلم أنه نوأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف، ومن علم أ

: مسئول، ومن علم أنه مسئول، فليعد للسؤال جوابا، فقال الرجل
 فما احليلة؟
حتسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما ... يسرية: قال

(بقي
161F

٣(. 
                                     

 .٩/٢٢٠: حلية األولياء )١(
 .٤/١٥٢: صفة الصفوة )٢(
 .٤٦٤: جامع العلوم )٣(



 

 ٦٦ 

 الفجر الصادق

... هذا الفضل العظيم واإلحسان اجلزيل -أخي-أرأيت 
 .فالتوبة جتب ما قبلها

ــا  ــري مثانينـ ــن عمـ ــت مـ  بلغـ
 

 
 وكنــــت ال آمــــل مخســــينا   

ــه   ــكرا لــ ــد هللا وشــ  فاحلمــ
 

 
ــا   ــري ثالثينــــ  إذ زاد يف عمــــ

ــا إىل   ــأل اهللا بلوغًــــ  وأســــ
 

 
(مرضــــاته آمــــني آمينــــا   

162F

١( 
عبد الرمحن بن يزيد كان : عبد الرمحن بن يزيد بن جابرقال  

لعبد امللك بن مروان، فلما مات عبد امللك بن  خال–بن معاوية 
أنت عبد امللك الذي : مروان وتصدع عن قربه، وقف عليه فقال

وتوعدين فأخافك، أصبحت وليس معك  -كنت تعدين فأرجوك
من غري ثوبني، وليس لك منه غري أربعة أذرع يف عرض ذراعني، مث 

، واجتهد يف العبادة، حىت صار كأنه شن بال، فدخل انكفأ إىل اهللا
أسألك : للقائلض أهله، فعاتبه يف نفسه وإضراره ا، فقال ععليه ب

أخربين عن حالتك اليت أنت : نعم، قال: قال عن شيء تصدقين عنه
أفعزمت على االنتقال : اللهم ال، قال: عليها، أترضاها لنفسك؟ قال

أفتأمن أن : يف ذلك، قال اصحت رأيما انت: قال ؟منها إىل غريها
                                     

 .٥/٢١١: تاريخ بغداد )١(



 

 ٦٧ 

 الفجر الصادق

 .اللهم ال: يأتيك املوت على حالك اليت أنت عليها؟ قال
 .ام عليها عاقل، مث انكفأ إىل مصالهحال ما أق: قال

 لبست ثوب الرجـا والنـاس قـد رقـدوا    
 

 
ــد     ــا أج ــوالي م ــكو إىل م ــت أش  وب

ــت  ــة  : وقل ــل نائب ــي يف ك ــا أمل  ي
 

 
ــد     ــر أعتم ــف الض ــه لكش ــن علي  وم

ــ  ــا أش ــت تعلمه ــورا أن ــك أم  كو إلي
 

 
ــد     ــرب وال جل ــها ص ــى محل ــايل عل  م

ــهالً   ــذل مبت ــدي بال ــددت ي ــد م  وق
 

 
ــد   ــه ي ــدت إلي ــن م ــري م ــا خ ــك ي  إلي

ــة   ــا رب خائبـ ــا يـ ــال تردـ  فـ
 

 
(فبحــر جــودك يــروي كــل مــن يــرد 

163F

١( 
فما وجد ما يأخذ، فناداه  مالك بن ديناردخل لص على  

: ترغب يف شيء من اآلخرة؟ قالمل جتد شيئًا من الدنيا، ف: مالك
خرج إىل وتوضأ، وصل ركعتني، ففعل مث جلس : نعم، قال

(جاء ليسرق فسرقناه :من ذا؟ قال: املسجد، وخرج، فسئل
164F

٢(!! 
: ألن أبيت نائما، وأصبح نادما: بن عبد اهللا فمطرقال 

                                     
 .٢٥١: عقود اللؤلؤ )١(
 .٥/٣٦٣: السري )٢(



 

 ٦٨ 

 الفجر الصادق

ااأحب إيل من أن أبيت قائموأصبح معجب ،)
165F

١(. 
وبقلب وجل، عسى اهللا أن  نسري إىل اهللا يف توبة صادقة

 .يرمحنا
ــرة   ــويب كث ــت ذن ــا رب إن عظم  ي

 
 

ــم     ــوك أعظ ــأن عف ــت ب ــد علم  فلق
ــن   ــوك إال حمسـ ــان ال يرجـ  إن كـ

 
 

ــرم؟     ــو ا ــدعو ويرج ــذي ي ــن ال  فم
ــرعا    ــرت تض ــا أم ــوك رب كم  أدع

 
 

 فــإذا رددت يــدي فمــن ذا يــرحم؟    
 مـــايل إليـــك وســـيلة إال الرجـــا 

 
 

(ومجيـــل عفـــوك مث إين مســـلم   
166F

٢( 
أين حنن من تذكر ذنوبنا وأن ما أصابنا هو بسبب ... أخي 

، فدخل بيته، فعفر لوكيع بن اجلراحفقد أغلظ رجل ! ذنوبنا؟
زد وكيعا بذنبه، فلواله : وجهه يف التراب، مث خرج إىل الرجل فقال

(ما سلطت عليه
167F

٣(. 
إين ألعرف الذنب الذي محل به علي الدين : ابن سريين لوقا
(يا مفلس: ت لرجل منذ أربعني سنةما هو، قل

168F

٤(. 
                                     

 .٤/١٩٠: السري )١(
 .٤٧٧: ، جامع العلوم واحلكم٣/١٧١: صفة الصفوة )٢(
 .٣/١٧١: صفة الصفوة )٣(
 .٣/٢٤٦: صفة الصفوة )٤(



 

 ٦٩ 

 الفجر الصادق

وحنن ... عرفوا من أن يؤتون -لقلة ذنوم–رمحهم اهللا 
 ..!!وال نتذكر... لكثرة ذنوبنا ال حنصي

: ليزيد بن مرثدقلت : عبد الرمحن بن يزيد بن جابرقال 
عسى اهللا : وما مسألتك عنه؟ قلت: مايل أرى عينك ال جتف؟ قال

ي إن اهللا قد توعدين إن أنا عصيته أن يا أخ: أن ينفعين به، قال
يسجنين يف النار، واهللا لو مل يتوعدين أن يسجنين إال يف احلمام 

فهكذا أنت يف : لكنت حريا أن ال جتف يل عني، فقلت له
عسى اهللا أن ينفعين به، : وما مسألتك عنه، قلت: خلواتك؟ قال

ل بيين واهللا إن ذلك ليعرض يل حني أسكن إىل أهلي، فيحو: فقال
وبني ما أريد، وإنه ليوضع الطعام وبني يدي، فيعرض يل، فيحول 
بيين وبني أكله، حىت تبكي امرأيت ويبكي صبياننا، ما يدرون ما 

(أبكانا
169F

١(. 
 قــدم لنفســك يف احليــاة تــزودا   

 
 

ــودع    ــت مـ ــا وأنـ ــد تفارقهـ  فلقـ
 واهـــتم للســـفر القريـــب فإنـــه 

 
 

ــع     ــد وأشس ــفر البعي ــن الس ــأى م  أن
ــز   ــل ت ــى واجع ــة والتق  ودك املخاف

 
 

ــرع   ــائك أس ــن مس ــك م ــأن حتف (وك
170F

٢( 
                                      

 .٥/١٦٤: حلية األولياء )١(
 .١٢٩: ديوان اإلمام علي )٢(



 

 ٧٠ 

 الفجر الصادق

بعبده خريا جعل له  -عز وجل-إذا أراد اهللا : ابن سريينقال 
(واعظًا من قلبه يأمره وينهاه

171F

١(. 
 :أخي احلبيب

 خذ مـن شـبابك قبـل املـوت واهلـرم     
 

 
ــدم    ــوت والن ــل الف ــوب قب ــادر الت  وب

 واعلـــم بأنـــك جمـــزي ومـــرن 
 

 
(واحــذر زلــة القــدم  وراقــب اهللا  

172F

٢( 
... تسبقها الدمعة... القلوب التائبة منكسرة بني يدي اهللا 

عوف بن عبد وحيدوها عفو اهللا وسعة كرمه، وهي قلوب قال عنها 
قلب التائب مبرتلة الزجاجة يؤثر فيها مجيع ما أصاا، فاملوعظة : اهللا

وبة، إىل قلوم سريعة، وهم إىل الرقة أقرب، فداووا القلوب بالت
أوفدته عليها، وجالسوا  فلرب تائب دعته توبته إىل اجلنة حىت

(التوابني فإن رمحة اهللا إىل التوابني أقرب
173F

٣(. 
(كل حزن يبلى إال حزن التائب: وقال الفضيل بن عياض

174F

٤(. 
 إهلــــي ال تعــــذبين فــــإين  

 
 

ــين   ــان مـ ــد كـ ــذي قـ ــر بالـ  مقـ
 

                                     
 .٣/٢٤٣: صفة الصفوة )١(
 .٢/٤٦١: ترتيب املدارك )٢(
 .٣/١٠٤: صفة الصفوة )٣(
 .٨/١٠١: حلية األولياء )٤(



 

 ٧١ 

 الفجر الصادق

ــائي  ــة إال رجــ ــايل حيلــ  ومــ
 

 
 وعفــوك إن عفــوت وحســن ظــين    

 وكـــم مـــن زلـــة يل يف اخلطايـــا 
 

 
   ــن ــل ومـ ــي ذو فضـ ــت علـ  وأنـ

 :يقول ابن اجلوزي 
ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها، 
وبكى عليها، وإين رأيت أكثر الناس قد سكنوا إىل قبول التوبة، 
وكأم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب، مث لو غفرت بقي، 

 .اخلجل من فعلها
 .فاحلذر احلذر من كل ما يوجب خجالً

وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، ألنه يرى أن العفو 
قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام احلذر 

(واخلجل
175F

١(. 
أسأت سيئة يف سريرة فأحسن إذا : سلمان الفارسيقال 

يف  سريرة، وإذا أسأت سيئة يف عالنية، فأحسن حسنة حسنة يف
(عالنية لكي تكون هذه ذه

176F

٢(. 
 :أخي املسلم

ليس عليه حجاب ... من نعم اهللا علينا أن طريق التوبة مفتوح
                                     

 .٥٠٢: صيد اخلاطر )١(
 .١/٥٤٨: صفة الصفوة )٢(



 

 ٧٢ 

 الفجر الصادق

 .وال دونه أبواب
أرحم الرامحني، وأكرم األكرمني، غافر الذنب، : إنه باب

 ..وقابل التوب
هذه غنيمة باردة، أصلح ما : أمحد بن عاصم األنطاكيقال 

(ما مضىبقي من عمرك، يغفر لك 
177F

١(. 
وإىل بابه باب .. فاحلمد هللا الذي أمهلنا ومن العيوب سترنا

 ..التوبة سرينا
ــوة  ــة مرجـ ــك توبـ ــدم لنفسـ  قـ

 
 

ــن   ــبس األلس ــل ح ــات وقب ــل املم (قب
178F

٢( 
بعد التوبة خريا  -عليه السالم–كان داود : بعض السلفقال  

سعيد بن منه قبل اخلطيئة، فمن قضى له بالتوبة كان كما قال 
إن العبد ليعمل احلسنة فيدخل ا النار، وإن العبد ليعمل : جبري

السيئة فيدخل ا اجلنة، وذلك أنه يعمل احلسنة فتكون نصب عينيه 
ويعجب ا، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر اهللا ويتوب 

(إليه منها
179F

٣(. 
طعام : إن البدن إذا سقم مل ينجع فيه: مالك بن ديناروقال 

علقه حب  نوم، وال راحة، وكذلك القلب إذا وال شراب، وال
                                     

 .٢٢٨: الزهد للبيهقي )١(
 .٥٣: التذكرة )٢(
 .٢١٨: تسلية أهل املصائب )٣(



 

 ٧٣ 

 الفجر الصادق

(عظةالدنيا مل تنجع فيه املو
180F

١(. 

 :أخي
 أقبـــل علـــى صـــلواتك اخلمـــس

 
 

ــي   ــاه ال ميسـ ــبح وعسـ ــم مصـ  كـ
 واســتقبل اليــوم اجلديــد بتوبـــة    

 
 

ــس   ــحيفة األمـ ــوب صـ ــو ذنـ  متحـ
ــى     ــض البل ــك الغ ــيفعلن بوجه  فل

 
 

(فعـــل الظـــالم بصـــورة الشـــمس 
181F

٢( 
وإرادته عرضت له  -تعاىل-السفر إىل اهللا  إذا عزم العبد على 

بالشهوات، والرياسات واملالذ، : اخلوادع والقواطع، فينخدع أوالً
مل يقف واملناكح واملالبس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها و

بوطء عقبه، وتقبيل يده، والتوسعة له  معها وصدق يف طلبه، ابتلي
ء بركته، وحنو ذلك، فإن يف الس، واإلشارة إليه بالدعاء، ورجا

وقف معه، انقطع به عن اهللا، وكان حظه منه، وإن قطعه ومل يقف 
فإن وقف معها، انقطع ا عن  تبالكرامات، والكشوفا: معه ابتلي

بالتجريد، والتخلي، ولذة : اهللا وكان حظه، وإن مل يقف معها ابتلي
ك ا، فإن وقف مع ذلياجلمعية، وعزة الوحدة، والفراغ من الدن

                                     
 .٢/٧٦٣: حلية األولياء )١(
 .٩٧: أدب الدنيا والدين )٢(



 

 ٧٤ 

 الفجر الصادق

(انقطع به عن املقصود
182F

١(. 
 وطريق التائب طريق فيه مشقة، وحتفه املزالق والشهوات،

 .ولكنه يسري إىل رب غفور كرمي
احلسنة عنده بعشرة أمثاهلا، أو يضاعفها بال عدد وال حسبان، 
والسيئة عنده بواحدة ومصريها إىل العفو والغفران وباب التوبة 

إىل آخر الزمان، إن ربنا  مفتوح لديه منذ خلق السموات واألرض
بابه الكرمي مناخ اآلمال وحمط األوزار، ومساء عطاء .. لغفور شكور

ال تقلع عن الغيث بل هي مدرار وميينه مألى ال تغيضها نفقة سحاء 
(إن ربنا لغفور شكور... الليل والنهار

183F

٢(. 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة التائب من 

اليت عليها طعامه وشرابه يف األرض املهلكة إذا  الفاقد لراحلته،
شكر للقليل من مجيع خلقه، فمن تقرب إليه مبثقال ذرة أوجدها، و

(من اخلري شكرها ومحدها إن ربنا لغفور شكور
184F

٣(. 
 يا من جييـب دعـاء املضـطر يف الظلـم    

 
 

 يــا كاشــف الضــر والبلــوى مــن الســقم 
 قد نـام وفـدك حـول البيـت وانتبـهوا      

 
 

ــ  ــنم   وأن ــوم مل ت ــا قي ــي ي ــا ح  ت ي
                                      

 .٢٢٣: الفوائد )١(
 .٣٤٠: عدة الصابرين )٢(
 .٣٣٩: عدة الصابرين )٣(



 

 ٧٥ 

 الفجر الصادق

 هب يل جبودك مـا أخطـأت مـن جـرم    
 

 
ــالكرم    ــق ب ــار اخلل ــه أش ــن إلي ــا م  ي

ــرم     ــبق ت ــوك مل يس ــان عف  إن ك
 

 
ــالنعم    ــني ب ــى العاص ــود عل ــن جي (فم

185F

١( 
داوة بني الشيطان وبني امللك، الع-سبحانه–ألقى اهللا  

مارة وبني والعداوة بني العقل وبني اهلوى، والعداوة بني النفس األ
القلب، وابتلى العبد بذلك ومجع له بني هؤالء، وأمد كل حزب 

(جبنود وأعوان، فال تزال احلرب سجاالً
186F

٢(. 
فإننا كما .. وبادر نفسك.. عن مهتك -أخي احلبيب–فشمر 

إن املؤمن ال يسكن روعه حىت يترك جسر : قال معاذ بن جبل
(جهنم وراءه

187F

٣(. 
ــاميت   ــوم قي ــري وي ــرت يف حش  تفك

 
 

 إصـــباح خـــدي يف املقـــابر ثاويـــاو 
ــة     ــز ومنع ــد ع ــدا بع ــدا وحي  فري

 
 

ــاديا  ــراب وسـ ــي والتـ ــا جبرمـ  رمينـ
ــه   ــاب وعرض ــول احلس ــرت يف ط  تفك

 
 

 وذل مقــامي حــني أعطــى حســابيا    
                                      

 .١٩٧: عقود اللؤلؤ )١(
 .٧٨: الفوائد )٢(
 .٤/١٩٨: اإلحياء )٣(



 

 ٧٦ 

 الفجر الصادق

ــالقي   ــك ريب وخ ــائي في ــن رج  ولك
 

 
 بأنـــك تعفـــو يـــا إهلـــي خطائيـــا 

له بذلك ليحصل .. ملؤمن مبا يتوب منهاواهللا تعاىل يبتلي عبده  
ع هللا واإلنابة إليه، وكمال ومن تكميل العبودية والتضرع، واخلش

احلذر يف املستقبل واالجتهاد يف العبادة ما مل حيصل بدون التوبة، 
كمن ذاق اجلوع والعطش، واملرض والفقر واخلوف، مث ذاق الشبع 
والري والعافية والغىن واألمن، فإنه حيصل له من احملبة لذلك 

ذته، والرغبة فيه وشكر نعمة اهللا عليه، واحلذر أن يقع وحالوته ول
(فيما حصل أوالً مامل حيصل بدون ذلك

188F

١(. 
يا أبا سلمة : ، فقال سفيانسفيان الثوريعاد محاد بن سلمة 

ني حماسبة اهللا بواهللا لو خريت : أترى اهللا يغفر ملثلي؟ فقال محاد
اهللا أرحم  نإياي وبني حماسبة أبوي، ألخذت حماسبة اهللا، وذلك أل

 .يب من أبوي
: تنام الفرص واستثمار األوقاتغمهيبا ال بن معدان خالدقال 

إذا فتح ألحدكم باب خري، فليسرع إليه، فإنه ال يدري مىت يغلق 
(عنه

189F

٢(. 
ــك فاغتنمهـــا   ــت رياحـ  إذا هبـ

 
 

ــكون     ــة سـ ــل خافقـ ــإن لكـ  فـ
                                      

 .١٥/٥٥: جمموع الفتاوى )١(
 .٤/٥٤٠: ، السري٥/٢١١: حلية األولياء )٢(



 

 ٧٧ 

 الفجر الصادق

 وال تغفــل عــن اإلحســان فيهــا   
 

 
ــون     ــىت يك ــكون م ــدري الس ــا ت  فم

ــها وإن  ــك فاحتلبـــ  درت نياقـــ
 

 
(فماتـــدري الفصـــيل ملـــن يكـــون 

190F

١( 
ال تستبطئ اإلجابة، وقد سددت طريقها : حيىي بن معاذقال  

(بالذنوب
191F

٢(. 
ــؤاله  ــت سـ ــب إن تركـ  اهللا يغضـ

 
 

(وابــن آدم حــني يســأل يغضــب    
192F

٣( 
 ونستغفرك من كل... يا أرحم الرامحني نرفع أيدي التوبة 

 .قلوب ختفق وعيون تدمع.. ينذنوبنا فنحن من التائبني العائد
ــرع   ــك يق ــد باب ــا عن ــري اخلطاي  أس

 
 

ــع   ــل أوس ــل فالفض ــو الفض ــاف ويرج  خي
 مقـــر بأثقـــال الـــذنوب ومكثـــر 

 
 

 ويرجـــوك يف غفراـــا فهـــو يطمـــع 
ــا   ــود والعط ــان واجل ــك ذو اإلحس  فإن

 
 

ــع     ــن أمج ــال وامل ــد واألفض ــك ا  ل
                                      

 .٢٠٢: أدب الدنيا والدين )١(
 .١٣/١٥: السري )٢(
 .٢٨٣: عقود اللؤلؤ )٣(



 

 ٧٨ 
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 فكم من قبيح قـد سـترت عـن الـورى    
 

 
 علينــا وتتبــع  وكــم نعــم تتــرى   

 ومــن ذا الــذي يرجــى ســواك ويتقــى 
 

 
(وأنــت إلــه اخللــق مــا شــئت تصــنع؟ 

193F

١( 
ر صاحبه هو ضالذي ي: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

مامل حيصل منه توبة، فأما ما حصل منه توبة، فقد يكون صاحبه 
كان : بعد التوبة أفضل منه قبل اخلطيئة، كما قال بعض السلف

التوبة أحسن منه حاالً قبل اخلطيئة، ولو كانت التوبة من  داود بعد
الكفر والكبائر، فإن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار هم 
خيار اخلليقة بعد األنبياء، وإمنا صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه 
من الكفر والذنوب، ومل يكن ما تقدم قبل التوبة نقصا وال عيبا، بل 

دة اوا من ذلك وعملوا الصاحلات كانوا أعظم إميانا، وأقوى عبا تابمل
(وطاعة ممن جاء بعدهم، فلم يعرف اجلاهلية كما عرفوها

194F

٢(. 
 :عقوبتها تندفع بعشرة أسباب نواملؤمن إذا فعل سيئة فإ

أن يتوب توبة نصوحا ليتوب اهللا عليه، فإن التائب : أحدها
 .من الذنب كمن ال ذنب له

 .تغفر اهللا فيغفر اهللا تعاىل لهأن يس: الثاين
إِنَّ : أن يعمل حسنات ميحوها لقوله تعاىل: الثالث

                                     
 .١/٥٤٧: موارد الظمآن )١(
 .١٥/٥٣: جمموع الفتاوى )٢(



 

 ٧٩ 
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ئَاتيالس نبذْهي اتنسالْح. 
 أن يدعو له إخوانه املؤمنون ويشفعون له حيا : الرابع

 .وميتا
أن يهدي له إخوانه املؤمنون من ثواب أعماهلم ما : اخلامس

 .ينفعه اهللا به
 .أن يشفع فيه نبينا حممد  :السادس
أن يبتليه اهللا يف الدنيا مبصائب يف نفسه وماله : السابع

 .ب وحنو ذلكوأقاربه ومن حي وأوالده
ن يبتليه يف الربزخ بالفتنة والضغطة وهي عصر القرب، أ: الثامن

 .ر ا عنهفيكفِّ
 أن يبتليه اهللا يف عرصات القيامة من أهواهلا مبا : التاسع

 .هر عنيكفِّ
 .أن يرمحه أرحم الرامحني: العاشر

فمن أخطأته هذه العشرة، فال يلومن إال نفسه، كما قال 
إمنا هي أعمالكم، أحصيها لكم، «: تعاىل يف األحاديث اإلهليات

مث أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك 
 .)195F١(»فال يلومن إال نفسه

ــم   ــدوم هل ــو ال ت ــذة هل ــل ل ــا أه  ي
 

 
ــب   ــهو واللعـ ــد اللـ ــا تبيـ  إن املنايـ

                                      
 .٢١٨: تسلية أهل املصائب )١(



 

 ٨٠ 

 الفجر الصادق

ــه   ــرورا بلذت ــاه مس ــن رأين ــم م  ك
 

 
ــا   ــني مغترب ــن األهل ــدا م ــى فري (أمس

196F

١( 
عليه  نمسكني ابن آدم، قلع األحجار أهو: حيىي بن معاذقال  

(من ترك األوزار
197F

٢(. 
والساعات تسري، وحنن يف رحلة إىل  األيام متر: أخي احلبيب

هو رأس مالك، فإضاعة الوقت أشد  الدار اآلخرة قد بدأت، فوقتك
من املوت، ألن إضاعة الوقت تقطعك عن اهللا والدار اآلخرة 

 .ملوت يقطعك عن الدنيا وأهلهااو
ها بشهوة ييكون عاقالً من باع اجلنة مبا ف -يا أخي-كيف 

 .)198F٣(؟ساعة
 :أخي احلبيب

 فياليــت أن اهللا يغفــر مــا مضــى   
 

 
ــوب   ــا فنتــ ــأذن يف توباتنــ (ويــ

199F

٤( 
 :سلمأخي امل 

يف أمور وأنت يف طريق التوبة تلمس عالمات صحة التوبة 
 :مخسة

 .أن يكون بعد التوبة خريا مما كان قبلها: أوالً
                                     

 .٢١٧: شرح الصدور )١(
 .١٣/١٥: السري )٢(
 .٤٥: الفوائد )٣(
 .٢/٩٤: موارد الظمآن )٤(



 

 ٨١ 

 الفجر الصادق

أن ال يزال اخلوف مصاحبا له، ال يأمن مكر اهللا طرفة : ثانيا
أَلَّا تخافُوا ولَا : عني، فخوفه مستمر إىل أن يسمع البشرى تأتيه

رشأَبوا ونزحونَتدوعت متي كُنالَّت ةنوا بِالْج ]٣٠: فصلت.[ 
اخنالع قلبه، وتقطعه، ندما وخوفًا، وهذا على قدر : ثالثًا

 .عظم الذنب
 .انكسار وذل، وخضوع بني يدي اهللا: رابعا

 .االزدياد يف األعمال الصاحلة واملداومة عليها :خامسا
له فخر، فرح اهللا للتائبني فخر ال يعاد: حيىي بن معاذقال 

 .مهتبتوب
 :أخي احلبيب

واإلميان واخلشوع والندم ... حان وقت التوبة والرجوع
 ..سكب العربات، وادع رب األرض والسمواتاوالدموع ف

ــذاهيب  ــاقت م ــيب وض ــا قل ــا قس  ومل
 

 
ــلما     ــك س ــو باب ــائي حن ــت رج  جعل

ــه   ــا قرنتـ ــيب فلمـ ــاظمين ذنـ  تعـ
 

 
 بعفـــوك ريب كـــان عفـــوك أعظمـــا 

  



 

 ٨٢ 
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 ةاخلامت
على سبيل  -تعاىل-ختم الكتاب بباب يف سعة رمحه اهللا 

 .التفاؤل بذلك
حيب الفأل وليس لنا من األعمال ما  فقد كان رسول اهللا 

يف التفاؤل، ونرجو أن خيتم  دي برسول اهللا تنرجو به املغفرة، فنق
عاقبتنا باخلري يف الدنيا واآلخرة كما ختمنا الكتاب بذكر رمحة اهللا 

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه : -تعاىل–فقد قال اهللا  -تعاىل–
قُلْ يا عبادي : -تعاىل-، وقال ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

 رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلَا ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ
ومن يعملْ : ، وقال تعاىلب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيمالذُّنو

، سوًءا أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُورا رحيما
من كل ما زلت به القدم أو طغى به  -تعاىل-وحنن نستغفر اهللا 

يت ال توافقها أعمالنا، ونستغفره من القلم، ونستغفره من أقوالنا ال
غريه، ونستغفره  كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكرمي مث خالطه

من كل وعد وعدنا به من أنفسنا مث قصرنا يف الوفاء به، ونستغفره 
، ونستغفره من تهستعملناها يف معصيامن كل نعمة أنعم ا علينا ف

ا متصفني كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصري مقصر كن
به، ونستغفره من كل خطرة دعتنا إىل تصنع وتكلف تزينا للناس 

(ا
200F

١(. 
                                     

 .١/٥٧٨: اإلحياء )١(



 

 ٨٣ 
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 :أخي احلبيب
 ..ياك من أهل التوبة والعودة والرجوع واألوبةإجعلين اهللا و

ا يف جنات عدن فيها ما ال ياك ووالدينا وأحبابنإومجعين و
 .ت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشرعني رأ



 

 ٨٤ 
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 املصادر
دار الكتب العلمية  –اء علوم الدين، أليب حامد الغزايل إحي) ١(

 .هـ١٤٠٦، ١ط
 .دار الكتب العلمية –أدب الدنيا والدين للماوردي ) ٢(
 .مطبعة املتوسط –بن كثري االبداية والنهاية للحافظ ) ٣(
بستان العارفني لإلمام أيب حيىي زكريا بن شرف النووي، حتقيق ) ٤(

 .حممد احلجار
 .دار الكتب العلمية –بغداد للخطيب البغدادي تاريخ ) ٥(
، ١دار الكتب العلمية، ط–التبصرة، البن اجلوزي ) ٦(

 .هـ١٤٠٦
 .تذكرة احلفاظ للذهيب، دار إحياء التراث) ٧(
التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة لإلمام القرطيب، دار ) ٨(

 .هـ١٤٠٧الرياض، ط 
، ٢خر، علي صاحل اهلزاع طالتذكرة يف االستعداد لليوم اآل) ٩(

 .هـ١٤٠٧
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب اإلمام ) ١٠(

 .مالك للقاضي عياض مكتبة احلياة
 .أمحد مزيد، دار القلم، بريوت. تزكية النفوس، مجع د) ١١(
تسلية أهل املصائب أليب عبد اهللا حممد بن حممد النبجي، دار ) ١٢(

 .هـ١٤٠٦، ١الكتب العلمية، ص



 

 ٨٥ 
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 .هـ١٤٠٠ -٥ابن رجب احلنبلي ط -جامع العلوم واحلكم) ١٣(
جنة الرضا يف التسليم ملا قدر اهللا وقضى أليب حيىي حممد بن ) ١٤(

صالح جرار، دار البشري، . حتقيق د -عاص الغرناطي
 .هـ١٤١٠

دار  -حتقيق أيب حذيفة –اجلواب الكايف البن قيم اجلوزية  )١٥(
 .هـ١٤٠٧-١الكتاب العريب ط

دار  –حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافظ أيب نعيم ) ١٦(
 .الكتاب العريب

 .احلسن البصري البن اجلوزي) ١٧(
ديوان اإلمام علي، مجعه وشرحه نعيم زرزور، دار الكتب ) ١٨(

 .هـ١٤٠٥العلمية 
 ١٣٩٢ ٣بريوت ط -دار اجليل–ديوان اإلمام الشافعي ) ١٩(

 .هـ
ي، كبري، لإلمام احملدث أمحد بن حسني البيهقكتاب الزهد ال) ٢٠(

 .هـ١٤٠٣، ٢تقي الدين الندوي، دار القلم، ط. حتقيق
كتاب الزهد لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل، دراسة  )٢١(

، ١وحتقيق حممد السعيد بسيوين، دار الكتاب العريب، ط
 .هـ١٤٠٦

حممد بن  الزهر الفائح يف ذكر من ترته عن الذنوب والقبائح، )٢٢(
ي، حتقيق حممد بسيوين، دار الكتاب رحممد بن يوسف اجلز

 .هـ١٤٠٦، ١العريب، ط



 

 ٨٦ 
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سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب، حتقيق شعيب األرناؤوط ) ٢٣(
 .هـ١٤٠١وحسني األسد مؤسسة الرسالة 

 -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي) ٢٤(
 .دار إحياء التراث العريب

شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور، للحافظ جالل ) ٢٥(
 .هـ١٤٠٦، ١الدين السيوطي، دار الكتب العلمية ط

حتقيق حممد فاخوري وحممد  -صفة الصفوة البن اجلوزي) ٢٦(
 .هـ١٤٠٥ -دار املعرفة -رواس

، ٢طصيد اخلاطر البن اجلوزي، دار الكتاب العريب، ) ٢٧(
 .هـ١٤٠٧

 .لقاضي أيب يعلى، مطبعة السنة احملمديةبقات احلنابلة لط) ٢٨(
الدين أيب نصر عبد الوهاب بن  طبقات الشافعية الكربى لتاج) ٢٩(

 .علي السبكي، دار إحياء الكتب العربية
العاقبة يف ذكر املوت واآلخرة لإلمام أيب حممد عبد احلق ) ٣٠(

األشبيلي، حتقيق الشيخ خضر حممد خضر، مكتبة دار األقصى 
 .ـه١٤٠٦، ١ط

عدة الصابرين وذخرية الشاكرين البن قيم اجلوزية، حتقيق ) ٣١(
 .هـ١٤٠٦، ٢حممد عثمان، دار الكتاب العريب ط

عقود اللؤلؤ واملرجان يف وظائف شهر رمضان، إبراهيم بن  )٣٢(
 .عبيد



 

 ٨٧ 
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جمموع فتاوى ابن تيمية مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه ) ٣٣(
 .هـ١٣٩٨، ١حممد، تصوير ط

 .دار النفائس –ئد البن القيم الفوا) ٣٤(
، ٢مدارج السالكني البن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية ط) ٣٥(

 .هـ١٤٠٨
 .مكتبة الرياض احلديثة -مفتاح دار السعادة البن قيم اجلوزية) ٣٦(
، ١مكاشفة القلوب أليب حامد الغزايل، دار إحياء العلوم، ط) ٣٧(

 .هـ١٤٠٣
 .وزيمنهاج القاصدين، البن اجل) ٣٨(
، ١٣موارد الظمآن لدروس الزمان، عبد العزيز السلمان، ط )٣٩(

 .هـ١٤٠٣
، ٤واحات اإلميان لعبد احلميد الباليل، دار الدعوة ط )٤٠(

 .هـ١٤٠٩
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، دار صادر، ) ٤١(

 .هـ١٣٩٧بريوت 
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