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ويكافئ َمزيده ،اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه
ُ
أشهد أن ال إله إال هللا
ولعظيم سلطانك ،سبحانك اللّهم ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،و ُ
عبده ورسولُه وصفيّه وخليله خريُ ن ٍيب أرسلَه ،أرسله هللاُ إىل العامل
أشهد أ ّن سيّدان ونبينا حممداً ُ
وحدهُ ال شريك له و ُ
صل وسلّم وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّدان حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني
كلّه بشرياً ونذيراً ،اللّهم ّ
إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى هللا تعاىل.
بعد فيا عباد هللا ..
ّأما ُ
لقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه احلاكم وغريه أنه قال﴿ :إن أميت هذه أمة مرحومة
وإهنا مغفور هلا﴾ ،ففي الناس من مسعوا هذا احلديث وأمثاله من كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثري فجعلوا
منه متكأً للتحرر من سائر الضوابط الدينية وجعلوا منه معتمداً لإلعراض عن كل ما قد أمر به هللا سبحانه وتعاىل

وعن كل ما قد هنى هللا عز وجل عنه وإذا وجد هؤالء من يذكرهم أبمر من أوامر هللا أو حيذرهم من الوقوع يف

بعض املعاصي اليت حرمها هللا سبحانه وتعاىل ارتفعت أصواهتم ابلنكري وقالوا مل تضيقون واسعاً ومل متلؤون قلوب
الناس ابخلوف والرعب وإن هللا سبحانه وتعاىل غفور رحيم يغفر الذنوب كلها ،فما حقيقة هذا املوقف من الدين

اي عباد هللا وكيف ميكن أن يُ ْف َه َم كالم رسول هللا هذا بل كيف ينبغي أن يُ ْف َه َم كالم هللا عز وجل القائل﴿ :قُ ْل
َاي عبَاد َّ
اَّللَ يَ ْغفر ُّ
الرح ُيم﴾
َسَرفُوا َعلَى أَنْ ُفسه ْم ال تَ ْقنَطُوا م ْن َر ْمحَة َّ
ور َّ
ين أ ْ
الذنُ َ
وب َجيعاً إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
ي الذ َ
َ
اَّلل إ َّن َّ ُ
[الزمر.]53:
وها أان أجيب اي عباد هللا عن هذه املشكلة مبا يوضح استهتار هؤالء الذين يتدللون على هللا سبحانه وتعاىل
ويستمرئون التوغل يف املعاصي واحملرمات اعتماداً على األمل أبن هللا يغفر الذنوب جيعاً ،اإلنسان أحد شخصني؛

مملوك
إما أن يكون ممن قد فاضت مشاعر قلبه ابلعبودية هلل سبحانه وتعاىل فأدرك بقطع النظر عن سلوكه أنه عب ٌد ٌ

لبارئه األوحد جل جالله وإما أن يكون هذا اإلنسان قد فرغ قلبه من مشاعر العبودية هللا عز وجل أو رقدت
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ٍ
وعندئذ البد أن ميتلئ القلب بنقيض مشاعر العبودية هلل ونقيض ذلك إمنا
هذه املشاعر رقدة املوت بني جواحنه
هو االستكبار ،البد أن يكون مصري اإلنسان يف هذه الدنيا إىل واحدة من هاتني النهايتني ،إما أن يكون معرتفاً
وموقناً هبويته عبداً ذليالً مملوكاً هلل عز وجل وأبن مآله الوقوف بني يديه أو أن يكون قلبه فارغاً عن هذا الشعور
ومن مث البد أن حتتل فيه الكربايء ،فأما األول ،أما اإلنسان الذي عرف نفسه عبداً مملوكاً هلل سبحانه وتعاىل فإن
األمر يف حقه كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أميت هذه أمة مرحومة وإهنا مغفور هلا ولكن كيف!

هذا العبد الذي فاض قلبه شعوراً بعبوديته هلل عز وجل لن يكون معصوماً ،نفسه األمارة ابلسوء موجودة بني

جواحنه والرعوانت هتتاج يف نفسه والشيطان الذي ابتلى هللا به عباده يوسوس ليل هنار ومن مث البد أن يقع يف
أخطاء والبد أن يرتكب بني احلني واآلخر ذنباً من الذنوب ولكن من أين أتتيه الرمحة ومن أين أتتيه املغفرة؟ إذا

أذنب العبد ذنباً استيقظت مشاعر عبوديته هلل بعد ذلك واهتاجت بني جواحنه بسبب ذلك مشاعر الندم واألسى

فأقبل إىل هللا عز وجل مستغفراً آيباً معلناً عن ضعفه يستغفر هللا عز وجل ويستصفحه ومن مث فإن هللا يغفر له
ولرمبا ارتكب الذنب اثنية واثلثة ولكن عبوديته يف كل مرة تقوده إىل االستغفار وإىل األوبة إىل هللا عز وجل ومن

مث فلسوف جيد رابً غفوراً رحيماً.
احلديث القدسي الذي يقول فيه هللا عز وجل﴿ :أذنب عب ٌد
ولقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ُ
ذنباً فقال أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر يل ذنيب ،قال هللا عز وجل :علم عبدي أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ
به ،مث أذنب ذنباً اثنياً فقال أي رب لقد أذنبت ذنباً فاغفر يل ذنيب ،قال هللا عز وجل :علم عبدي أن له رابً يغفر

الذنب وأيخذ به ،مث إنه أذنب ذنباً اثلثاً قال ريب لقد أذنبت ذنباً فاغفر يل ذنيب ،قال هللا عز وجل :علم عبدي

أن له رابً يغفر الذنب وأيخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له﴾ ،ما معىن هذا؟ معىن هذا الذي يقوله
هللا يف احلديث القدسي أن هذا العبد كلما ارتكب ذنباً اثرت مشاعر الندم بني جواحنه وآب إىل ربه يستغفره

ت
ويتوب إليه وهللا غفور تواب ومن مث فإن مآل هذا العبد إذا رحل إىل هللا أن يكون قد غُفَر ْ
ت له ذنوبه وغُسلَ ْ
ٍ
وع ُدو َن ل ُك ّل
عنه أدرانه كلها وهذا معىن قول هللا سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وأ ُْزل َفت ْ
ني َغ ْ َري بَعيدَ ،ه َذا َما تُ َ
اجلَنَّةُ ل ْل ُمتَّق َ
اب حف ٍ
ٍ
رج ٍاع إىل هللا وال
[ق ،]32-31:وكلمة أواب مبالغة من آيب أي راجع ،هذا ما توعدون لكل َّ
يظ﴾ ّ
أ ََّو َ
رجاعاً إىل هللا إال بعد أن يكون كثري الشرود عن هللا سبحانه وتعاىل.
يكون اإلنسان َّ
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وهذا ما عناه البيان اإلهلي يف حوا ٍر نقرؤه يف كتاب هللا عز وجل مع إبليس الذي آل على نفسه أن يغوي
ك الْ ُم ْستَق َيمُ ،مثَّ
هذا العبد ،هذا اإلنسان الذي كرمه هللا عز وجل عليه﴿ :قَ َ
ال فَب َما أَ ْغ َويْتَِن َألَقْ عُ َد َّن َهلُْم صَراطَ َ

َّه ْم م ْن بَْني أَيْديه ْم َوم ْن َخ ْلفه ْم َو َع ْن أَْميَاهن ْم َو َع ْن ََشَائله ْم َوال ََت ُد أَ ْكثَ َرُه ْم َشاكرين﴾ [ألعراف،]17-16:
َآلتيَ ن ُ

ط َعلَ َّي
ال َه َذا صَرا ٌ
ولكن فبماذا أجابه هللا عز وجل ،ونقرأ هذا يف أكثر من موقع يف كتاب هللا عز وجل﴿ :قَ َ
ين﴾ [احلجر.]42-41:
ك َعلَْيه ْم ُس ْلطَا ٌن إَّال َمن اتَّبَ َع َ
س لَ َ
ك م َن الْغَاو َ
ُم ْستَق ٌيم ،إ َّن عبَادي لَْي َ

املستَ ْه َرتُون املستَكْربون
س لَ َ
ك َعلَْيه ْم ُس ْلطَا ٌن﴾ ،امللحدون من عباد هللا و ْ
فما معىن قوله﴿ :إ َّن عبَادي لَْي َ
على هللا أيضاً من عباد هللا ،أفيدخل هؤالء الناس جيعاً يف رمحة هللا! ال ليس هذا هو معىن اآلية وإمنا معىن قوله

ك َعلَْيه ْم ُس ْلطَا ٌن﴾ ،أي إن الذين حتققوا مبشاعر العبودية يل ستكون عبوديتهم
س لَ َ
سبحانه﴿ :إ َّن عبَادي لَْي َ
ك َعلَْيه ْم ُس ْلطَا ٌن﴾ ،ذلك ألن الذي حتقق
س لَ َ
حصناً هلم ضد وساوسك ،ضد آتمرك عليهم﴿ ،إ َّن عبَادي لَْي َ
مبشاعر العبودية هلل عز وجل رمبا عصى هللا ولكن عبوديته البد أن تقوده إىل التوبة ،كلما عصى هللا قادته عبوديته
بصدق إىل اإلانبة والتوبة إىل هللا عز وجل ومن مث فإن الشيطان خيسأ وإن العبد ينال حظوة كربى من رمحة هللا

عز وجل ومغفرته فهذا هو الفريق األول وعنهم يتحدث املصطفى صلى هللا عليه وسلم إذ يقول﴿ :إن أميت هذه
أمة مرحومة مغفور هلا﴾ وعنهم يقول هللا عز وجل﴿ :قُل َاي عبَاد َّ
َسَرفُوا َعلَى أَنْ ُفسه ْم ال تَ ْقنَطُوا م ْن َر ْمحَة
ين أ ْ
ي الذ َ
َ
ْ
اَّللَ يَ ْغفر ُّ
الرح ُيم﴾ [الزمر.]53:
َّ
ور َّ
الذنُ َ
وب َجيعاً إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
اَّلل إ َّن َّ ُ
ت هذه املشاعر بني جواحنه البد
أما ذاك الذي رقدت مشاعر العبودية هلل بني جواحنه ومل تستيقظ أو عُد َم ْ

يف هذه احلالة من أن يفيض قلبه بنقيض ذلك ،ونقيض العبودية هلل إمنا هو االستكبار على هللا عز وجل ،فهذا
اإلنسان إن كان من املؤمنني ابهلل ومسع مثل هذا احلديث أو مسع مثل هذه اآلية اليت يبشر هللا عز وجل فيها عباده
ابملغفرة والرمحة جعل من هذه اآلية وذلك احلديث غذاءً لكربايئه ،جعل من ذلك مربراً ملعاصيه وراح يتقلب يف

هلوه وعصيانه وهو مرفوع الرأس ،يربر ذلك وجيعل من كالم املصطفى متكئاً لإلمعان يف عمله االحنرايف الشارد عن

ت إ َىل َرّيب َألَج َد َّن َخ ْرياً
صراط هللا عز وجل ولعله يقول مثل ذلك الذي وصفه لنا بيان هللا عز وجلَ ﴿ :ولَئ ْن ُرد ْد ُ
مْن َها ُمْن َقلَباً﴾ [الكهف .]36 :نعم هؤالء ال ميكن أن يكونوا هم املعنيني بقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم
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اَّللَ يَ ْغفر ُّ
وب
الذنُ َ
إن أميت هذه مرحومة ،هؤالء ال ميكن أن يكونوا هم املعنيني بقول هللا سبحانه وتعاىل﴿ :إ َّن َّ ُ
الرح ُيم﴾ [الزمر.]53 :
ور َّ
َجيعاً إنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
عباد هللا لقد تدبرت كتاب هللا من أوله إىل آخره فما وجدته يُْيئس العصاة من رمحة هللا بل يبشرهم مبغفرة

هللا ولكِن أتملت يف حال املستكربين فما وجدت يف كتاب هللا آيةً إال وهي تنذر املستكربين مبقت هللا عز وجل
َّ
ين
وسخطه ومل أجد يف شيء من آي الكتاب املبني ما يبني أن املستكرب رمبا غفر هللا سبحانه وتعاىل له﴿ ،إ َّن الذ َ
ف َع ْن َ َّ
ين يَتَ َك َّربُو َن يف ْاأل َْرض
َصر ُ
ين﴾ [غافرَ ﴿ ،]60 :سأ ْ
آايِتَ الذ َ
يَ ْستَكْربُو َن َع ْن عبَ َادِت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهنَّ َم َداخر َ
ٍ
بغَ ْري ْ
يل ُّ
يل الْغَ ّي يَتَّخ ُذوهُ
الر ْشد ال يَتَّخ ُذوهُ َسبيالً َوإ ْن يََرْوا َسب َ
احلَ ّق َوإ ْن يََرْوا ُك َّل آيَة ال يُ ْؤمنُوا هبَا َوإ ْن يََرْوا َسب َ
َّ
استَك َْربُوا َعْن َها
َسبيالً ذَل َ
ك أب ََّهنُْم َك َّذبُوا ِبايتنَا َوَكانُوا َعْن َها َغافل َ
ين َك َّذبُوا ِبايتنَا َو ْ
ني﴾ [ألعراف﴿ ،]146:إ َّن الذ َ
اخليَاط﴾ [ألعراف.]40 :
اجلَ َم ُل يف َس ّم ْ
اجلَنَّةَ َح ََّّت يَل َج ْ
الس َماء َوال يَ ْد ُخلُو َن ْ
اب َّ
َّح َهلُْم أَبْ َو ُ
ال تُ َفت ُ
أرأيتم اي عباد هللا إىل الفرق بني ٍ
عبد حيمل هويته عبداً مملوكاً ذليالً هلل عز وجل يرحل هبا إىل هللا إن هللا

سيغفر ذنوبه كلها ،عبوديته تكون شافعاً له عند هللا سبحانه وتعاىل ،هذه حقيقة يبشران هللا عز وجل هبا ،السبب

أن العبد ال ميكن إال أن جيعل من عبوديته مغتسالً لدرن املعاصي اليت تورط فيها ،هذا شأنه وهذه حاله ،وإذا دان
املوت من هذا العبد فلسوف يرحل إىل هللا وهو ممتلئ انكساراً وذالً لقيوم السموات واألرض ،يعلن عن ضعفه

وعن عجزه ويعلن أنه ما عصى هللا حني عصاه استكباراً على أمره ولكن لسابقة سبق هبا قضاؤه ومن مث جيد

أمامه رابً غفوراً رحيماً يصفح عن الذنوب ،أما الذي يرحل إىل هللا وهو مستكرب معاند فحَّت لو أطاع هللا ،حَّت

لو أنه كان يؤدي األوامر الشكلية من صالة وصيام وصدقة فإن استكباره يذيب كل هذه الطاعات اليت ميارسها،

ذلك ألن القلب متناقض مع الظاهر الذي رحل به إىل هللا عز وجل وإن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أشكالكم
ولكن ينظر إىل قلوبكم وإىل أعمالكم ،هذا ما ينبغي أن تقولوه ملن يعرض عن أوامر هللا ويستخف حبرمات هللا
عز وجل مردداً اآلايت واألحاديث اليت تدل على أن هللا سبحانه وتعاىل غفور رحيم تواب ولرمبا رأيته يثور على
الذين يُ َذ ّك ُرون مبقت هللا عز وجل وسخطه.

أقول قويل هذا وأسأله هللا عز وجل أن جيعل من عبوديتنا الضارعة له سبباً للمغفرة وأن جيعل من هذه العبودية

شفيعاً لنا بني يديه يوم القيامة أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم.
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