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اإلىداء
أىدي ىذا الكتاب اؼبؤثر واعبهد اؼبتواضع وأقدم تلك اؼبواقف
اؼبؤثرة:
* إىل إمام اؼبسجد والداعية واػبطيب؛ ليقطف من أزىارىا،
وينثرىا على أظباع اؼبصلُت.
* وإىل رب األسرة إذ جلس مع زوجتو وأوالده يف جلسة أسرية
ىانئة؛ ليحول تلك اعبلسة إىل جلسة إيبانية تربوية ربفها الرضبة
والسكينة.
عاما؛ ليقتنص
* وإىل الداعية اؼبسلم إذا حضر وليمة أو
ً
اجتماعا ً
من لطائفها ،ويستل من آللئها ،ويشنف ٔا أظباع اغباضرين ،ووبفظ
بسماعها أوقاهتم بدالً من القيل والقال ،ولغو الكالم.
* وإىل شباب اإلسالم وفتيات اإلسالم؛ ليعرفوا كيف كان
رسوؽبم وصحابتو الكرام وسلفهم األبرار وخلفهم األطهار ،وليقرؤوا
تارىبهم اإلسالمي آيد ،وليستلهموا منهم الدروس والعرب اليت تضيء
ؽبم درٔم وطريقهم يف غياىب اغبياة اؼبادية اؼبتالطمة.
كل من يشكو من ضعف اإليبان ،أو قسوة القلب ،أو
* وإىل ْ
يشعر بشيء من الوىن أو الفتور أو يستطيل الطريق.
إىل كل ىؤالء وغَتىم أقدم:
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مواعظ اآلخرة يف ضوء الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف
الذين ىم خَت خلف.

المقدمة

أبو ثابت

اغبمد هلل الذي ع َم برضبتو صبيع العباد ،وخص أىل طاعتو
باؽبداية إىل سبيل الرشاد ،ووفقهم بلطفو لصاحل األعمال ،ففازوا ببلوغ
اؼبراد.
أضبده ضبد معًتف جبزيل اإلرفاد ،وأعوذ بو من وبيل الطرد
واإلبعاد ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،شهادة أدخرىا
ليوم اؼبيعاد.
ؿبمدا عبده ورسولو موضح طريق اؽبدى والسداد،
وأشهد أ َن ً
قامع اعباحدين واؼبلحدين ،وسائر الكافرين من أىل الزيغ والعناد،
صلى اهلل تعاىل عليو وعلى آلو األكرمُت األجواد ،صالة تبلغو ٔا
هناية األمل واؼبراد.
وبعد :السالم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.
أيها األخ اغببيب :قد أحببت أن أخرج ىذا الكتاب من باب
قولو تعاىلَ  :وتَـ َع َاونُوا َعلَى الْبِ ِّر َوالتَـ ْق َوى َوال تَـ َع َاونُوا َعلَى ا ِإلثْ ِم
والْع ْدو ِ
ات
ان [ المائدة ]2 :وقولو تعاىلَ  :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َ ُ َ

بـع ُ م أَولِ اء بـع ٍض ْمّرو َن بِالْمعّر ِ
وو َوَـ ْنـ َ ْو َن َع ِ ال ُْم ْن َ ِّر
َ ُْ
َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُُ
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[التوبة ،]71 :وكم كنت أسبٌت من اهلل العلي القدير أن يكون ىذا
الكتاب وغَته من الكتب النافعة اليت توقظ القلوب إىل عالم الغيوب،
وربرك يف القلب شيئًا ينبض قد امتأل بالغبار بسبب الذنوب -أن
بعيدا عن آاملة ،وىا أنا أكتب ىذه
زبرج من القلب إىل القلب ً
الرسالة من أخ مشفق على نفسو وعلى أخيو؛ إذ يراه يف ظالم دامس
بُت الغفلة واللهو واللعب والغرور واؼبتاع يف اغبياة الدنيا ،ودبا أنٍت
أخشى عليو التسويف بالتوبة وعدم األوبة؛ إذ إن ىذا الطريق يسلكو
فجا عمي ًقا فكان مصَتىم إىل النار وبئس اغبريق.
ً
فيا أيها األخ اؼببارك كن على أمت الثقة بأن من يسلك طريق
الصاغبُت واىتدى ٔدي ُسنة اؼبرسلُت فإنو من أسعد الناس يف اغبياة
ويضل اهلل الظاؼبُت ويفعل اهلل ما يشاء.
الدنيا ويف اآلخرة،
ُ

أخوك المحب
عبد الجل ل ب أحمد
أبو ثابت
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الموعظة األولى
كبن يف زمن وصفو اإلمام ابن القيم رضبو اهلل بقولو:
«اقشعرت األرض ،وأظلمت السماء ،وظهر الفساد يف الرب
والبحر؛ من ظلم الفجرة  -أي ظلمهم ألنفسهم بالذنوب وظلمهم
للناس -وذىبت الربكات ،وقلت اػبَتات ،وىزلت الوحوش ،وتكدرت
اغبياة من فسق الظلمة ،وبكى ضوء النهار ،وظلمة الليل من األعمال
اػببيثة – أي الذنوب واؼبعاصي – واألفعال الفظيعة ،وشكا الكرام
الكاتبون واؼبعقبات إىل رٔم من كثرة الفواحش وغلبة اؼبنكرات
والقبائح ،وىذا – واهلل – منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامو،
ومؤِذن ٍ
بليل قد ْاد َؽبَ َم ظالمو ،فاعزلوا عن طريق ىذا السبيل بتوبة
ْ
( )
نصوح ما دامت التوبة فبكنة ،وبأا مفتوح» .
ويقل
ويف زمن كهذا الزمن ،يقسو القليب ،ويضعف اإليبانُ ،
النصَت على اػبَت ،ويفتقد اعبليس الناصح ،ويعُز ويندر األخ الصاحل،
ويبدأ الفتور والوىن يتسرب إىل القلب ،وتبدأ بوادر السقوط
والتخاذل تظهر على السطح ،وىنا تقع الكارثة اليت إن مل تتدارك،
فستنتهي باؼبرء إىل االنتكاس ،واالكبراف عن درب اؽبداية والصالح
وااللتزام واالستقامة.

)

( كتاب الفوائد البن القيم.
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يقول ابن اعبوزي رضبو اهلل« :بقدر صعود اإلنسان يف الدنيا تنزل
مرتبتو يف اآلخرة!! وقد صرح ٔذا ابن عمر رضي اهلل عنهما فقال:
واهلل ال ينال أحد من الدنيا شيئًا إال نقص من درجاتو عند اهلل وإن
كان عنده كريبًا»( ).

فالسعيد من اقتنع بالبلغة «أي الكفاف»؛ فإن الزمان أشرف من
متورعا يف كسبو ،معينًا
أن يضيع يف طلب الدنيا ،اللهم إال أن يكون ً
قاصدا إعانة أىل اػبَت ،والصدقة على احملتاجُت،
لنفسو عن الطمعً ،
فكسب ىذا أصلح من بطالتو!!
وقد لقي العبد الصاحل عبد الواحد بن زيد رضبو اهلل أخاه عتبة
الغالم رضبو اهلل ذات يوم يف يوم شات شديد الربد فإذا ىو يتصبب
عرقًا!! فيسألو عبد الواحد :ما شأنك؟!! مالك تعرق يف مثل ىذا
اليوم؟!
فاعتذر عتبة وقال :خَتٌ!! فأحل عبد الواحد يف اؼبسألة وقال:
لتخربين!! واستحلفو ،فقال عتبة :إين واهلل ذكرت ذنبًا أصبتو يف ىذا
اؼبكان قبل سنُت؛ فهذا الذي رأيت من أجل ذلك ( )!!
يدوم
أيها اغبامل نبًا
إ َن ىذا ال ُ
اؽبموم
مثلما تفٌت اؼبسرات
كذا تفٌت ُ
رحيم
إن قسا الدىر فإن
اهلل بالناس ُ
عظيم
عظيما
أوترى اػبطب ً
فكذا األجر ُ
)
)

( كتاب صيد اػباطر البن اعبوزي.
( كتاب حلية األولياء – أليب نعيم األصفهاين..
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فيا أيها األخ اغببيب :مىت تظهر عليك سيما اؼبتقُت؟! مىت تًتقى
إىل مقام السابقُت؟ مىت ستسَت على درب الصاغبُت؟ مىت سًتحل
عن جحيم اؼبذنبُت؟ مىت ستنيخ ركائبك مع بوادي التائبُت؟ مىت
ستقوم يف الليل مع اؼبتهجدين؟ مىت ستقرع بدموعك أبواب أرحم
الراضبُت؟ ( ).

****

)

( كتاب التبصرة البن اعبوزي.
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الموعظة الثان ة
اعلم أيها األخ اغببيب :أ َن من أصلح سريرتو أصلح اهلل عالنيتو،
ومن عمل لدينو كفاه اهلل أمر دنياه ،ومن أحسن فيما بينو وبُت اهلل
أحسن اهلل فيما بينو وبُت الناس ( ) ،يقول اإلمام ابن القيم رضبو اهلل
وىو يتحدث عن انكسار القلب وخضوعو هلل تعاىل« :ليس شيء
أحب إىل اهلل تعاىل من ىذه الكسرة واػبضوع والتذلل واإلخبات
واالنطراح بُت يديو سبحانو ،واالستسالم لو ،فما أقرب اعبرب من ىذا
أحب القلوب
القلب اؼبكسور! وما أدىن النصر ،والرضبة والرزق منو!! و ُ
إىل اهلل سبحانو قلب قد سبكنت منو ىذه الكسرة ،وملكتو ىذه
الذلة!!
وىذه الذلة والكسرة اػباصة تدخلو على اهلل تعاىل وترميو على
طريق احملبة ،فيفتح لو منها باب ال يفتح لو من غَت ىذه الطريق ،وإن
كانت سائر األعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من احملبة ،لكن
الذي يفتح منها من طريق الذل واالنكسار واالفتقار وازدراء النفس
ورؤيتها «أي بالنسبة غبق اهلل » بعُت الضعف والعجز والعيب والنقص
والذم -نوع آخر ،وفتح آخر ،والسالك ٔذه الطريق غريب عن
الناس ،وىم يف واد وىو يف واد ،فاهلل اؼبستعان وىو خَت الغافرين»( ).
الصحل بالل
يقول األوزاعي« :خرج الناس يستسقون وفيهم العبد ا
)
)

( من كالم علي بن أيب طالب .
( كتاب مدارج السالكُت – البن القيم .-
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بن سعد ،فقال :يا معشر الناس!! ألستم تقرون باإلساءة وتعًتفون
بالذنب؟!!
صبيعا :نعم!!! فرفع يديو إىل السماء وقال :اللهم
فقال الناس ً
 وكلنا نقُر لك
إنك قلتَ  :ما َعلَى ال ُْم ْح ِ نِ َ ِم ْ َ بِ ٍضل
باإلساءة!! فاغفر لنا واسقنا الغيث!!
فسقاىم اهلل وخرجوا يبشون يف اؼبطر»( ).
قال العبد الصاحل بكر بن عبد اهلل اؼبزين رضبو اهلل« :يا ابن آدم،
من مثلك؟! إذا شئت أن تدخل على موالك بغَت إذن ،وتكلمو بغَت
ترصبان دخلت؟!! قيل :وكيف ذلك؟! فقال :تسبغ الوضوء وتدخل
ؿبرابك! فإذا أنت قد دخلت على موالك بغَت إذن ،وتكلمو بال
ترصبان»( ).
وضاق ؼبا بو الصدر الرحيب
إذا اشتملت على اليأس
والقلوب
وأرسلت يف مكامنها اػبطوب
أوطنت اؼبكاره واطمأنت
وال أغٌت حبيلتو األريب
وجها
ومل تر النكشاف الضر ً
يبن بو اللطيف اؼبستجيب
أتاك على قنوط منك غوث
فموصول ٔا فرج قريب
وكل اغبادثات إذا تناىت
فيا أيها األخ اغببيب :الدنيا ظبوم قاتلة ،والنفوس عن مكائدىا
غافلة ،كم من نظرة ربلو يف العاجلة مرارهتا ال تطاق يف اآلجلة! يا
ابن آدم ،قلبك قلب ضعيف ،ورأيك يف إطالق الطرف رأي
)
)

( كتاب حلية األولياء لألصفهاين.
( كتاب إحياء علوم الدين للغزايل.
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سخيف .يا طفل اؽبوى ،مىت يؤنس منك رشد؟! عينك مطلقة يف
اغبرام ،ولسانك مهمل يف اآلثام!! وجسدك يتعب يف كسب
اغبُطام!! كم نظرة ؿبتقرة زلت ٔا األقدام!( ).

****

)

( كتاب التبصرة البن اعبوزي.
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الموعظة الثالثة
قال ابن القيم رضبو اهلل :للعبد بُت يدي اهلل تعاىل موقفان:
موقف بُت يديو يف الصالة ،وموقف بُت يديو يوم لقائو ،فمن قام
حبق اؼبوقف األول ىون عليو اؼبوقف اآلخر ،ومن استهان ٔذا اؼبوقف
ومل يوفو حقو شدد عليو ذلك اؼبوقف.

قال تعاىل :وِم اللَ ِل َا ج ْد لَو و بِحو لَ يً َ ِو يً * إِ َن ى ُؤ ِ
الء
َ
َ َ ْ ْ ُ ُ ََ ُْ ْ
( )
ِحبُّبو َن الْع ِ
االَةَ َوَ َ ُرو َن َوَر َاء ُى ْم َـ ْوًما ثَِق يً[ اإلن ان ، ]27 ،26 :وقال
َ
ُ

رضبو اهلل وىو يصف قرة عيون الصاغبُت بالصالة اػباشعة« :فالصالة
قرة عيون احملبُت ،وسرور أرواحهم ،ولذة قلؤم ،ؤجة نفوسهم،
وبملون ى َم الفراغ منها إذا دخلوا فيها ،كما وبمل الفارغ البطال
نبَها؛ حىت يقضيها بسرعة ،فلهم فيها شأن وللنقارين شأن ،يشكون
إىل اهلل سوء صنيعهم ٔا إذا ائتموا ٔم ،كما يشكو الغافل اؼبعرض
تطويل إمامو ،فسبحان من فاضل بُت النفوس وفاوت بينها ىذا
التفاوت العظيم!
وباعبملة فمن كانت قرة عينو يف الصالة فال شيء أحب إليو وال
أنعم عنده منها ،ويود أن لو قطع عمره غَت منشغل بغَته ،وإمبا يسلي
نفسو إذا فارقها بأنو سيعود إليها عن قرب ،فال يزن العبد إيبانو
وؿببتو هلل دبثل ميزان الصالة؛ فإهنا اؼبيزان العادل الذي وزنو غَت
)

( كتاب الفوائد – البن القيم .-
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عائل»( ) ،وانظر إىل ىذا اغبياء من اهلل؛ يقول موىل عمرو بن عتبة
حارا يف ساعة حارة ،فبحثنا عن عمرو بن
رضبو اهلل« :استيقظنا ً
يوما ً
عتبة رضبو اهلل  ،فوجدناه يف جبل وىو ساجد وعليو غمامو تظلو!!
وكنا لبرج إىل الغزو معو فال نتحارس بالليل لكثرة صالتو وبكائو!!
قائما
ورأيتو ذات يوم يصلي فسمعنا زئَت األسد ،فهربنا وظل ىو ً
يصلي مل ينصرف من صالتو أو يقطعها ،فلما لقيناه قلنا لو :أما
خفت من األسد؟!! فقال :إين ألستحي من اهلل أن أخاف شيئًا
سواه»( ).
وقد قال عمر بن اػبطاب « تعاىدوا الرجال يف الصالة ،فإن
كانوا مرضى فعودوىم ،وإن كانوا غَت ذلك فعاتبوىم!!»( ).
وكان العبد الصاحل أويس القرين رضبو اهلل إذا أمسى يقول :ىذه
ليلة الركوع .فَتكع حىت يصبح!! وكان إذا أمسى قال :ىذه ليلة
السجود .فيسجد حىت يصبح!!
وكان إذا أمسى تصدق دبا يف بيتو من الفضل والطعام والثياب؛
جوعا فال تؤاخذين
أي الزائدة عن حاجتو ،مث يقول« :اللهم من مات ً
بو!! ومن مات عريانًا فال تؤاخذين بو»( ).

)
)
)
)

( كتاب طريق اؽبجرتُت – البن القيم .-
( كتاب الرقة والبكاء – البن قدامة اؼبقدسي.
( كتاب سَتة عمر – البن اعبوزي .-
( كتاب إقامة اغبجة – للكنوي .-
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وقال حامت األصم رضبو اهلل« :فاتتٍت صالة اعبماعة فعزاين أبو
إسحاق البخاري وحده ،ولو مات يل ولد لعزاين أكثر من عشرة
آالف نفس؛ ألن مصيبة الدين عندىم أىون من مصيبة الدنيا»( )!!
أخي :يا من قد وىى شبابو وامتأل بالزلل كتابو!! أما بلغك أن
اعبلود إذا استهشدت نطقت؟! أما علمت أن النار للعصاة خلقت؟!
إهنا لتحرق كل ما يلقى فيها!! فيصعب على خزنتها كثرة تالقيها!!
التوبة ربجب عنها ،والدمعة تطفيها!! قال عليو الصالة والسالم« :لو
أن قطّرة م الزقوم قطّرت ي األرض ألم َّرت على أىل الدن ا
مع شت م ،ف بم ىو طعامو ال عام غ ّره؟»( ).

)
)

( كتاب اؼبستطرف – للألٔيشي.
( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة
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الموعظة الّرابعة
قال ابن اعبوزي رضبو اهلل حاثِا على اؼبسابقة إىل الطاعات:
«فالسعيد من وفق الغتنام العافية ،مث ىبتار ربصيل األفضل فاألفضل
يف زمن االغتنام ،وليعلم أن زيارة اؼبنازل يف اعبنة على قدر التزيد من
الفضائل ىا ىنا – أي يف الدنيا  -والعمر قصَت والفضائل كثَتة؛
فليبالغ يف البدار ،فيا طول راحة التعب ،ويا فرحة اؼبغمون ،ويا سرور
احملزون ،ومىت زبايل دوام اللذة يف اعبنة من غَت منغص وال قاطع ىان
عليو كل بالء وشدة ( )!!
وقال عمر بن اػبطاب « :وجدنا خَت عيشنا بالصرب».
وقال « :جالسوا التوابُت؛ فإهنم أرق شيء أفئدة».
وقال « :لوال ثالث ما أحببت البقاء يف الدنيا :لوال أن أضع
جبهيت هلل كل يوم طبس مرات ،أو أجلس يف ؾبالس مع ٍ
أخوة يل يف
اهلل ينتقون أطايب الكالم كما ينتقى أطايب الثمر ،وأن أغزو يف
سبيل اهلل عز وجل».
وقال « :الشتاء غنيمة العابدين»( ).
وقال اغبسن البصري رضبو اهلل« :أيها الناس  ،إن اهلل سبحانو مل
هبعل ألعمالكم أجالً دون اؼبوت ،فعليكم باؼبداومة على الطاعا ت؛
)
)

( كتاب صيد اػباطر – البن اعبوزي .-
( كتاب حلية األولياء – أليب نعيم .-
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فإنو جل ثناؤه يقولَ  :وا ْعبُ ْد َربَ َ َحتَى َْتَِ َ الَْ ِق ُ[ الحجّر،]99 :
وإنكم أصبحتم يف أجل منقوص ،وعمل ؿبصى ؿبروس ،واؼبوت فوق
رؤوسكم ،والنار بُت أيديكم »( ) .وقد قال رضبو اهلل« :اؼبؤمن يصبح
حزينًا ويبسي حزينًا ،وال يسعو إال ذلك! ألنو بُت ـبافتُت :بُت ذنب
قد مضى ال يدري ما اهلل يصنع فيو ،وبُت أجل قد بقي ال يدري ما
يصيبو فيو من اؼبهالك»( ).
وقال العبد الصاحل شقيق البلخي رضبو اهلل« :عالمة التوبة :البكاء
على ما سلف واػبوف من الوقوع يف الذنب ،وىجران إخوان السوء،
ومالزمة األخيار»( ).
وكان الصحايب اعبليل شداد بن أوس األنصاري  إذا أوى إىل
فراشو يتقلب على الفراش ،كما تتقلب اغببة يف اؼبقلى!! ال يأتيو
ُ
النوم ،فكان يقول :اللهم إن خوف النار قد أذىب عٍت النوم!! مث
يقوم فيصلي إىل الفجر ( )!!
قال وىيب بن الورد :بينما امرأة يف الطواف ذات يوم وىي تقول
وتناجي موالىا :يا رب ،ذىبت اللذات وبقيت التبعات!! يا رب:
سبحانك! وعزتك إنك ألرحم الراضبُت ،يا رب أما لك عقوبة إال
النار؟! مث بكت واستعربت!! فقالت ؽبا صاحبتها يا أخية :قد دخلت
خَتا .فقالت :واهلل ما أرى ىاتُت القدمُت –
بيت ربك اليوم ،فأملي ً
)
)
)
)

( كتاب الزىد – للحسن البصري .-
( كتاب الزىد – للحسن البصري .-
( كتاب سَت أعالم النبالء – للذىيب .-
( كتاب إقامة اغبجة – للكنوي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة
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وأشارت إىل قدميها ،أىالً للطواف حول بيت ريب! فكيف أرانبا
أىالً ألن أطأ ٔما بيت ريب!! وقد علمت إىل أين مشتا؟!! مث بكت
( ).
أخي :قف وقوف اؼبنكسرين ،وتبتل تبتل اؼبعتذرين ،واستشعر
اػبضوع ،واستجلب الدموع ،واحتل واحذر سهم الغضب أن يصيب
اؼبقتل ،وقل :كم أذنبت ذنبًا فسًتت ،وكم جنيت جناية فنظرت؛
فباغبلم والكرم إال غفرت ( )!!
وقد قلقلتٍت حبال الردى
فقد طاؼبا أنقذتٍت يداك
صدى
فواهلل ال مشت غيثًا ِسو َاك
فإما نداك وإما ال َ

****

)
)

( كتاب ؿباسبة النفس – البن أيب الدنيا.
( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة
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الموعظة الخام ة
شاب كان يعمل قصابًا جبارية حسناء لبعض جَتانو ،وابتغى
تعلق ّ
إليها سبيالً مل يستطع ،فقدر اهلل تعاىل أن أرسلها موالىا ذات يوم يف
حاجة إىل قرية ؾباورة ،فخرجت وحدىا لتقضي تلك اغباجة ،فتبعها
ذلك الشاب ،وراودىا عن نفسها ،فقالت لو :ال تفعل!! فأنا واهلل
أشد حبًا لك منك يل ،ولكٍت أخاف اهلل!! فقال الشاب :فأنت
زبافينو ،فلماذا أنا ال أخافو؟!!
منكسرا ،فأصابو العطش يف الطريق حىت
نادما
فرجع الشاب تائبًا ً
ً
كاد أن يهلك ،فإذا ىو برسول لبعض أنبياء بٍت إسرائيل ،فسألو
الرسول :ما لك؟! ما بك؟ فقال الشاب :العطش!! فقال :تعاىل
حىت ندعو اهلل حىت تظلنا سحابة حىت ندخل القرية ونشرب منها!!
فقال الشاب :ما يل من عمل صاحل!! فقال الرسول :فأنا أدعو
وأنت تؤْمن!
فدعا الرسول وأ َمن الشاب ،فأظلتهم سحابة حىت انتهوا إىل
عائدا إىل بيتو ،ومالت السحابة معو!!
القرية ،فمال الشاب القصاب ً
فرأى رسول النيب ذلك ،فتبع الشاب وقال لو :زعمت أنو ليس لك
عمل!! وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت ،فأظلتنا سحابة مث
ٌ
ِ
لتخربين ما أمرك!! فقص عليو الشاب قصتو مع تلك
تبعتك وتركتٍت!! ْ
اعبارية!! فقال لو الرسول :التائب إىل اهلل دبكان ليس أحد من الناس

م ـواعـ ـظ اآلخـرة

دبكانو ( )!!
نقل
تنبو قبل اؼبوت إن كنت تعقل
فعما قليل للمقابر تُ ُ
لدى جدث ربت الثرى
وسبسي رىينًا يف القبور وتثٍت
تتجندل
قرين ُ
الفىت يف القرب ما كان
وحيدا يف الًتاب وإمبا
يدا ً
فر ً
يعمل
ىبجل
فيا أسفى على ما يعمل الدود
بوجو صبيل كان هلل ُ
وصار ضجيع القرب يعلوه
الثرىيفعل الوجو الوسيم إذا
ووما
ثوى
دقيقُ
يتهرول
جندلالثرى يف مقلتيو
وبطن بدا فيو الردى مث مل تر
ُ
فحزين على نفسي أحق
أعيٍت جودا بالدموع عليكما
َ
أصبلالناس نبكي للفراق
أيا مدعي حيب ىل َم بنا إذا
وبكى ُ
ونعمل
يفعل
دعي اللهو -نفسي -واذكري
وكيفُ بنا دود اؼبقابر ُ
حفرةاهللالبلى
وحيدا
أشكو ال إىل الناس
إىل
إذا صرت يف قربي ً
أململ
حاليت
وتوق عقابو بالتقى فقد
مبارزا بالذنوب خذ حذركُ ،
أخي :يا ً
وخل اؽبوى كما ترى ضَتك قبل أن يغضب اإللو ويضيق
أنذركْ ،
حبسو َ وُ َح ِ ُرُ ُم ااُ نَـ ْ َ وُ .) (

21

قال أبو علي الدقاق رضبو اهلل« :دخلت على أيب بكر بن فورك
عائدا لو يف مرضو ،فلما رآين دمعت عيناه ،فقلت لو :إن اهلل
رضبو اهلل ً
يعافيك ويشفيك!!

فقال يل :وتظنٍت أخاف من اؼبوت؟!! إمبا أخاف من بعد
اؼبوت!!
)
)

( كتاب التوابُت – البن قدامة اؼبقدسي .-
( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة
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مث بكى وأبكى من حولو رضبو اهلل تعاىل»( ).
وقال مالك بن دينار رضبو اهلل« :دخلت على جار يل وىو يف
الغمرات يعاين عظيم السكرات ،يغمى عليو مرة ويفيق أخر ى ،ويف
قلبو ؽبيب الزفرات ،وكان منهم ًكا يف دنياه ،متخل ًفا عن طاعة ربو
ومواله ،فقلت لو :يا أخي :تب إىل اهلل ،وارجع عن غيْك ،عسى
اؼبوىل أن يشفيك من أؼبك ويعافيك من مرضك وسقمك ،ويتجاوز
بكرمو عن ذنبك ،فقال :ىيهات!! ىيهات!! قد دنا ما ىو ٍ
آت ،وأنا
ميت ال ؿبالة ،فيا أسفى على عمر أفنيتو يف البطالة!! وكلما أردت
أن أتوب فبا جنيت ظبعت ىات ًفا يهتف من زاوية البيت :عاىدتنا
غدارا ،فنعوذ باهلل من سوء اػباسبة»( ).
مر ًارا ،فوجدناك ً

****

)
)

( كتاب وفيات األعيان – البن خلكان .-
( كتاب حبر الدموع – البن اعبوزي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة
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الموعظة ال اد ة
قال اهلل تعاىل يف صفة خوف اؼبالئكة عليهم السالم منو سبحانو:
َ َ خا ُو َن َربَـ ُ ْم ِم ْ َـ ْوقِ ِ ْم َوَـ ْ َعلُو َن َما ُـ ْؤَم ُّرو َن[ النحل ]50 :وروي عن
النيب  أنو قال« :إن ا ميئ ة تّرعد ّرائص م م مخا تو،
وروي أن م حملة العّرش م ت ل ع اه مثل األن ار ،إذا ر ع
رأ و قال :بحان ما تُخشى حق خش ت » .وعن جابر 
قال :قال رسول اهلل « :لما ان ل لة أ ّري بي رأ ت ابّر ل
 الش (أي القّربة) ال َخلِ ِق البالي م خش ة اا تعالى».
وقال وىب« :بكى آدم  على اعبنة ثالشبائة عام ،وما رفع
رأسو إىل السماء بعدما أصاب اػبطيئة » .وقال أبو الدرداء  :كان
يسمع لصدر إبراىيم  إذا قام إىل الصالة أزيز من بعد؛ خوفًا من
دما،
اهلل عز وجل .وكان عيسى  إذا ذكر اؼبوت يقطر جلده ً
وكان رسول اؽبدى ؿبمد  يصلي وعبوفو أزيز كأزيز اؼبرجل من
البكاء .وكان خليفة رسول اهلل  أبو بكر الصديق  يبسك لسانو
ويقول :ىذا الذي أوردين اؼبوارد .وقال :يا ليتٍت كنت شجرة تعضد مث
أياما،
تؤكل .وكان عمر بن اػبطاب  يسمع آية فيمرض فيعاد ً
وقال عثمان بن عفان  :وددت أين إذا مت ال أبعث ( ).

)

( كتاب منهاج القاصدين – لإلمام أضبد اؼبقدسي .-
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ؿبذرا من الذنوب وعواقبها :اغبذر
وقال ابن اعبوزي رضبو اهلل ً
اغبذر من اؼبعاصي؛ فإهنا سيئة العواقب ،واغبذر اغبذر من الذنوب،
خصوصا ذنوب اػبلوات؛ فإن اؼببارزة هلل تعاىل تسقط العبد من عينو
ً
سبحانو ،وال ينال لذة اؼبعاصي إال دائم الغفلة؛ فأما اؼبؤمن اليقظان
علمو بتحريبها ،وحذره
فإنو ال يلتذ ٔا؛ ألنو عند التلذذ يقف بإزائو ُ
من عقوبتهاٍ ،
فأف للذنوب!! ما أقبح آثارىا!! وأسوأ أخبارىا!! وال
كانت شهوة ال تنال إال دبقدار قوة الغفلة ( ).
صبعتهم الدنيا فلم يتفرقوا
نبكي على الدنيا وما من
كنزوا الكنوز فما بقيت وال
معشراألكاسرة اعببابرة األىل
أين
مطلق
خرس إذا نودوا كأن مل يعلموا
بقأنواالكالم ؽبم حالل ُ
( )
فيا أخي :أين من ربح يف متاجر الدنيا واكتسب؟! أين من
أعطى وأسدى ووىب؟! أين من كنز الفضة والذىب؟ أين من رتع يف
الشهوات؟ أين من أوغل يف اؼبعاصي واؼبوبقات؟ أين من بارز ربو
بالذنوب واػبطيئات؟! أين من بٌت القصور الشاىقات؟!
أما فارق دنياه وذىب؟ أما نزل بو التلف وأسرهُ العطب؟ أنفعو
بكاء من بكى أو ندب من ندب؟ أما ندم على ما جٌت
وارتكب؟( ).
جاحد
أم كيف هبحده
ُ
فيا عجبًا كيف يعصى اإللوُ
شاىد
وهلل يف كل ربريكة
وتسكينة يف الورى ُ
احد
ُ
ويف كل شيء لوُ آيةٌ
تدل على أنو و ُ
)
)
)

( كتاب صيد اػباطر – البن اعبوزي .-
( ديوان اؼبتنيب.
( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة
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الموعظة ال ابعة
قال ابن القيم رضبو اهلل مبينًا لذة حالوة تالوة كتاب اهلل عز
وجل:
«فال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنو
جامع عبميع منازل السائرين ،وأحوال العاملُت ،ومقامات العارفُت،
وىو الذي يورث احملبة والشوق واػبوف والرجاء ،واإلنابة والتوكل
والرضا والتفويض ،والشكر والصرب ،وسائر األحوال اليت ٔا حياة
القلب وكمالو  ،وكذلك يزجر عن صبيع الصفات واألفعال اؼبذمومة،
اليت ٔا فساد القلب وىالكو .فلو علم الناس ما يف قراءة القرآن
بالتدبر ،الشتغلوا ٔا عن كل ما سواىا ،فإذا قرأه بتفكر حىت مَر بآية
ىو ؿبتاج إليها يف شفاء قلبو ،كررىا ولو مائة مرة! ولو ليلةً!! فقراءة
آية بتفكر وتفهم خَتٌ من قراءة ختمة بغَت تدبر وتفهم!! وأنفع
للقلب وأدعى إىل حصول اإليبان وذوق حالوة القرآن ،وىذه كانت
عادة السلف يردد أحدىم اآلية إىل الصباح!! عن أيب ذر  قال:
قام النيب  ليلة حىت أصبح بآية!! وىي قولو تعاىل :إِ ْن تُـ َع ِ بْـ ُ ْم
ِ
ْح ِ ُم
اد َك َوإِ ْن تَـ ْ ِ ّْر لَ ُ ْم َِإنَ َ أَنْ َ
َِإنَـ ُ ْم عبَ ُ
ت ال َْع ِز ُز ال َ



[المائدة:

 ،]118قال اغبسن البصري« :أنزل القرآن ليُعمل بو ،فازبذوا تالوتو
عمالً؛ فقراءة القرآن بالتفكر ىي أصلح صالح القلب»( ).
ولننظر إىل العبد الصاحل ؿبمد بن اؼبنذر رضبو اهلل؛ إذ جزأ الليل
)

( كتاب مفتاح دار السعادة – البن القيم .-
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عليو وعلى أمو وعلى أختو أثالثًا!! فكان كل واحد منهم يقوم ثلث
الليل ،فال تكاد ساعة بالليل إال ومصل قائم يف بيتهم!! مث ماتت
أختو ،فقسم الليل كلو نصفُت بينو وين أمو!! مث ماتت أمو فكان
يقوم الليل كلو وحده ،رضبة اهلل عليو ورضوانو ( ).
وعن شعيب بن حرب رضبو اهلل قال :دخلت على العبد الصاحل
جالسا وحده ،فقلت
مالك بن مغول رضبو اهلل وىو يف داره بالكوفة ً
لو :أما تستوحش لوحدك يف ىذه الدار؟!! فقال :ما كنت أظن أن
أحدا يستوحش مع اهلل عز وجل.
ً
قال أبو سليمان اػبطايب رضبو اهلل تعقيبًا على تلك القصة:

«ما أشرف ىذه اؼبنزلة!! وأعلى ىذه الدرجة!! وأعظم ىذه
اؼبوىبة!! وإمبا ال يستوحش مع اهلل تعاىل من عمر قلبو حببو سبحانو،
وأنس بذكره ،وألف مناجاتو بسره ،وشغل بو عن غَته ،فهو مستأنس
بالوحدة مغتبط باػبلوة»( ).
وكان العبد الصاحل حبيب بن ؿبمد رضبو اهلل ىبلو يف بيتو ،مث
يقول مناجيًا ربو« :من مل تقر عينو بك فال قرت!! ومن مل يأنس بك
فال أنس!!».
وقال بعض العباد« :سرور اؼبؤمن ولذتو يف اػبلوة دبناجاة ربْو
وسيده عز وجل!!».
)
)

( كتاب اؼبستطرف – لألٔيشي .-
( كتاب العزلة – أليب سليمان اػبطايب .-
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وقال إبراىيم بن أدىم« :ازبذ اهلل صاحبًا ،ودع الناس جانبًا».

وقال مسلم بن يسار« :ما تلذذ اؼبتلذذون دبثل اػبلوة دبناجاة اهلل
تعاىل».
وقال مسلم العابد« :ما هبد املطيعون هلل لذة يف الدنيا أحلى من
اػبلوة دبناجاة اهلل»( ).
فيا أخي اغببيب« :سبحان من وفق أقو ًاما ػبدمتو ،وأفاض عليهم
من كرامتو فهجروا لذيذ اؼبنام ،وأداموا لرٔم الصيام ،وصلوا بالليل
والناس نيام ،فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم يف حندس الظالم ،فواحد
يسأل العفو عن زلتو ،وآخر يسألو التوفيق لطاعتو ،وآخر يستعيذ من
عقوبتو ،وآخر يرجو منو صبيل مثوبتو ،وآخر يشكو إليو ما هبده من
لوعتو ،وآخر شغلو ذكره عن مسألتو ،فسبحان من أيقظهم والناس
نيام( )!

****

)
)

( كتاب استنشاق نسيم األنس – البن رجب .-
( عقود اللؤلؤ واؼبرجان – إبراىيم بن عبيد .-
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الموعظة الثامنة
قال ابن القيم اعبوزي رضبو اهلل ـباطبًا كل عاق لوالديو« :الويل
كل الويل ٍ
لعاق والديو ،واػبزي كل اػبزي ؼبن ماتا غضابًا عليوٍ ،
أف
لو ىل جزاء احملسن إال اإلحسان إليو؟! أتبع اآلن تفريطك يف حقهما
صغَتا ،كما آثراك بالشهوات
وزفَتا ،وقل رب ارضبهما كما ربياين ً
أنينًا ً
على النفس!! ولو غبت عنهما ساعةً صارا يف حبس!! حياهتما
رب
قصَتا ،وقل ْ
عندك بقايا مشس ،ولقد راعياك طويالً فارعهما ً
صغَتا ،كم ليلة سهرا معك إىل الفجر ،يداريانك
أرضبهما كما ربياين ً
دمعا مل هبر!! تاهلل مل
مداراة العاشق يف اؽبجر ،فإن مرضت أجريا ً
رب أرضبهما كما ربياين
يرضيا لًتبيتك غَت الكف واغبجر سر ًيرا ،وقل ْ
صغَتا .يعاعبان أقباسك ووببان بقاءك ،ولو لقيت منهما أذى
ً
شكوت شقاءك ،ما تشتاق ؽبما إذا غابا ويشتاقان لقاءك ،كم
صغَتا،
جرعاك حلواً وجرعتهما مر ًيرا ،وقل ْ
رب أرضبهما كما ربياين ً
أربسن اإلساءة يف مقابلة اإلحسان؟! أو ما تأنف اإلنسانية
ُ
لإلنسان؟ كيف تعارض حسن فضلهما بقبح العصيان؟ مث ترفع
ربب
صغَتاُ .
جهَتا ،وقل رب أرضبهما كما ربياين ً
عليهما صوتًا ً
فرعا ،واذكر
شرعا ،وارع أصالً أشبر لك ً
طبعا ،فأحبب والديك ً
أوالدك ً
أخَتا ،وقل رب ارضبهما كما ربياين
لطفهما بك وطيب اؼبرعى ،أوالً و ً
صغَتا .تصدق عنهما إن كانا ميتُت ،وصل ؽبما ،واقض عنهما
أمرا
الدين ،واستغفر ؽبما ،واستدم
ىاتُت الكلمتُت ،وما تكلف إال ً
( )
صغَتا» .
يسَتا ،وقل رب أرضبهما ً
ً
)

( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-
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قال بعض الصاغبُت :بينما أنا أطوف حول الكعبة يف ليلة
ظلماء ،وقد رقدت العيون وىدأت األصوات ،إذ بصوت حزين
شجي يردد:
يا كاشف الضر والبلوى مع
يا من ُهبيب دعاء اؼبضطر يف
أدعو وعينك يا قيوم مل تن ِم
الظلمنام وفدك حول البيت
قد
األ ِمل
يا من إليو أشار اػبلق يف اغبرم
انتهبوايل جبودك فضل العفو
وىب
فمن هبود على العاصُت
جرميعفوك ال يدركو ذو
عنكان
إن
بالكرم؟ عمره ،فطلبتو أن يقص
سرففتتبعت الصوت ،فإذا ىو شاب يف مقتبل
علي خربه ،فقال :وما خرب من أسلمتو ذنوبو وأوبقتو عيوبو؟ فهو
مرتطم يف حبر اػبطايا ،مث قال :أنا شاب من إحدى قبائل العرب،
اظبي «منازل بن الحق» وإين كنت على اللهو والطرب ال أفيق عنو!!
كثَتا ،ويقول يل :يا بٍت :احذر ىفوات
وكان يل والد فاضل يعظٍت ً
الشباب وسكراتو فإن هلل سطوات ونقمات ما ىي من الظاؼبُت
ببعيد!! وكنت أقابل نصحو ووعظو بالسخرية واالستهزاء ويسيئ
القول ،فلما كان ذات يوم من األيام أحل علي باؼبوعظة فمددت يدي
ؾبتهدا ليأتُت بيت اهلل اغبرام ،فيتعلق بأستار الكعبة،
عليو ،فحلف ً
ويدعو علي ،فخرج حىت انتهى إىل البيت اغبرام ،فتعلق بأستار
الكعبة وأنشأ يقول:
عرض اؼبهامة من قرب ومن
يا من إليو أتى اغبجاج قد
ب ِ
ِ
عد
الصمد
يدعوه مبتهالً بالواحد
قطعواأتيتك يا من ال ىبيب من
إين
ُ
فخذ حبقي يا رضبن من ولدي
ىذا منازل ال يرتد عن عققي
يا من تقدس مل يولد ومل ِ
وشل منو ٍ
يلد
منك جانبو
َ
حبول َ
قال منازل :فواهلل ما استتم كالمو حىت نزل يب ما ترى ،فإذا ىو
يابس (مشلول)( ).
)

( كتاب الرقة والبكاء – البن قدامة اؼبقدسي .-
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الموعظة التا عة
قال عبد اهلل بن عبد اػبالق رضبو اهلل :سىب الروم نساءً مسلمات،
فوصل اػبرب إىل أىل الرقة (مدينة يف العراق) وكان اػبليفة ىارون
مقيما ٔا آنذاك فجيء إىل واعظ الرقة وزاىدىا العبد الصاحل
الرشيد ً
ؾبلسا بالقرب من قصر
منصور بن عمار رضبو اهلل فقيل لو :لو ازبذت ً
اػبليفة ،فوعظت الناس فيو ورغبتهم يف الغزو واعبهاد.
ففعل اؼبنصور كما أشاروا عليو ،فبينما ىو ذات يوم يف ؾبلسو
وبث الناس على النفَت واعبهاد يف سبيل اهلل ،إذ خبرقة مصرورة ـبتومة،
ومعها كتاب مضموم إليها تصل إىل يد منصور بن عمار الواعظ،
ففك الكتاب فقرأه فإذا مكتوب فيو :إنٍت امرأة من أىل البيوتات من
العرب بلغٍت ما فعل الروم باؼبسلمات ،وظبعت ربريضك الناس على
الغزو وترغيبك ؽبم يف النفَت ،ومل أكن مستطيعة للنفَت وللغزو،
فعمدت إىل أكرم شيء يف بدين ،ونبا ذؤابتاي (أي ضفَتتاي)
صرة اؼبختومة اليت مع ىذا الكتاب،
فقطعتهما وجعلتهما يف ال ُ
قيدا لفرس غاز يف سبيل
وأنشدك اهلل العظيم أن ذبعل ىاتُت الذؤابتُت ً
اهلل تعاىل؛ فلعل اهلل العظيم أن ينظر إيل على تلك اغبال نظرة فَتضبٍت
ويغفر يل!!
فما كاد منصور يفرغ من قراءة الكتاب حىت أجهش بالبكاء،
وأجهش الناس معو ،وعال الضجيج وارتفع البكاء والنحيب ،وأمر
ىارون الرشيد بالنفَت العام لغزو الروم ،وغزا بنفسو على رأس اعبيش
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اإلسالمي فهزم الروم بإذن اهلل وحرر السبايا اؼبسلمات ،وفتح اهلل على
عظيما ( ).
اؼبسلمُت يومها ً
فتحا ً
على ذباىل أحبايب وإخواين
أبا سليمان قليب ال يطاوعٍت
وإن بكى مسلم يف الصُت
مسلم يف اؽبند
إذا اشتكى ٌ
أبكاين
أرقٍت
اعبزيرة تارىبي وعنواين
ويف
ومصر روبانيت والشام نرجسيت
عن كل باغ ومأفون وخوان
ويف العراق أكف آد ترفعٍت
فيسًتيح إىل شدوي وأغباين
ويسمع اليمن احملبوب
يف حبة القلب أرعاه ويرعاين
أنشوديت اؼبسجد األقصى قبتو
ويسكن
وأسًتيح إىل ذكرى خراسان
أرى خبارى بالدي وىي نائيةٌ
وبنت لنا معامل إحسان وإيبان
ؼبت مشلنا
شريعة اهلل ْ
( )

قدمت بعض جيوش الروم اؼبنهزمة أمام اؼبسلمُت يف معركة من
اؼبعارك على ملكهم وعظيمهم ىرقل وىو يف مدينة أنطاكية ،فدعا
رجاالً من عظمائهم ،وقال ؽبم :ووبكم أخربوين!! ما ىؤالء الذين
بشرا مثلكم؟ قالوا :بلى!!
تقاتلوهنم – يعٍت اؼبسلمُت  -أليسوا ً

عددا أم ىم؟ قالوا :بل كبن أكثر منهم أضعافًا
قال :فأنتم أكثر ً
يف كل موطن! فقال :ويلكم! فما بالكم تنهزمون كلما لقيتوىم؟
فسكتوا ومل ينطقوا ،فقال شيخ كبَت منهم :أنا أخربك أيها اؼبلك من
أين يأتون! وؼباذا ينهزمون!!
إنا إذا ضبلنا على اؼبسلمُت صربوا ،وإذا ضبلوا علينا صدقوا،
)
)

( كتاب صفة الصفوة – البن اعبوزي .-
( لألستاذ :عبد الرضبن بن صاحل العشماوي «شاعر األمة اإلسالمية».
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وكبمل عليهم فنكذب ،ووبملون علينا فال نصرب!! فقال ىرقل :وؼباذا
ىم كذلك ،وأنتم خبالف ذلك؟
فقال الرجل الكبَت :ألن القوم يصومون بالنهار ،ويصلون بالليل،
ويوفون بالعهد ،ويأمرون باؼبعروف وينهون عن اؼبنكر ،وال يظلمون
أحدا ،ويتناصفون فيما بينهم ،وكبن نشرب اػبمر ،ونزين ،ونرتكب
ً
اغبرام ،وننقض العهد ،ونغضب ،ونظلم ،ونأمر دبا يسخط اهلل تعاىل،
وننهى عما يرضي اهلل ،ونفسد يف األرض!!
فقال ىرقل حينها :واهلل لقد صدقتٍت القول!! واهلل ألخرجن من
ىذه القرية فما يل يف صحبتكم خَت وأنتم ىكذا ( )!!.
كتب عبد اهلل بن اؼببارك إىل الفضيل بن عياض رضبهما اهلل حاثًا
على اعبهاد يف سبيل اهلل:
تلعب
يا عابد اغبرمُت لو أبصرتنا
لعلمت أنك بالعبادة ُ
تتخضب
فنحورنا بدمائنا
من كان ىبضب خده بدموعو
ُ
تتعب
أو كان يتعب خيلو يف باطل
فخيولنا يوم الصبيحة ُ
األطيب
وىج السنابك والغبار
ريح العبَت لكم وكبن عبَتنا
ُ
يكذب
قول صحيح صادق ال
ولقد أتانا من مقال نبينا
ُ
تلهب
ال يستوي غبار خيل اهلل يف
أنف امرئ ودخان نار ُ
يكذب
ليس الشهيد دبيت ال
ىذا كتاب اهلل ينطق بيننا
ُ
وقال ابن القيم رضبو اهلل تعاىل:

)
)

( )

( كتاب :عيون األخبار – البن قتيبة .-
( كتاب سَت أعالم النبالء – للذىيب وكتاب طبقات الشافعية – للسبكي.
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فمحب اهلل ورسولو عليو الصالة والسالم يغار هلل ولرسولو عليو
الصالة والسالم على قدر ؿببتو وإجاللو ،وإذا خال قلبو من الغَتة هلل
ولرسولو فهو من احملبة أخلى! وإ ْن زعم أنو من احملبُت ،والدين كلو
غَتة!! وإذا ترحلت ىذه
ربت ىذه الغَتة؛ فأقوى الناس دينًا أعظمهم ً
الغَتة من القلب ترحلت منو احملبة ،بل ترحل منو الدين وإن بقيت فيو
آثاره ،وىذه الغَتة ىي أصل اعبهاد واألمر باؼبعروف والنهي عن
اؼبنكر ،وىي اغباملة على ذلك ،فإن خلت من القلب مل هباىد ومل
يأمر باؼبعروف ومل ينو عن اؼبنكر ،ولذلك جعل اهلل تعاىل عالمة ؿببتو
وؿببوبتو :اعبهاد ( ).
فيا رب ،نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وىواننا على الناس!!
أخي :أمل تشتق نفسك إىل أرض اعبهاد وإىل موطن العزة
والكرامة ،إىل اؼبنبع األصيل وإىل الريح النبيل؟ فلم يقم اإلسالم إال
باعبهاد ،ومل يقم اعبهاد إال باإلسالم.
فلقد نسينا -أو تناسينا -أمر اعبهاد حىت أصبحنا عالةً على
أنفسنا يف أرض اهلل!! وجعلنا أذالء وؿبتقرين بسبب تفريطنا وجهلنا
ؽبذا األمر العظيم واػبطب اعبسيم الذي مل يأت عبثًا وال لعبا يف
حقوق اإلنسان؛ بل أتى يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل .) (

)
)

( كتاب روضة احملبُت – البن القيم .-
( من كالم مؤلف الكتاب :عبد اعبليل األضبد.
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الموعظة العاشّرة
قال ابن القيم رضبو اهلل مبينًا بعض شبار الصالة اػباشعة:

«ىي (أي الصالة) منهاة عن اإلمث ،ودافعة ألدواء القلب،
ومطردة للداء عن اعبسد ،ومن ورة القلب ،ومبيضة للوجو ،ومنشطة
للجوارح والنفس ،وجالبة للرزق ،ودافعة للظلم ،وناصرة للمظلوم،
وقامعة ألخالط الشهوات ،وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ،ومنزلة
للرضبة ،وكاشفة للغمة ،وحافظة للصحة ،ومفرحة للنفس ،ومذىبة
للكسل ،وفبدة للقوى ،وشارحة للصدر ،ومغذية للروح ،وجالبة
للربكة ،ومبعدة عن الشيطان ومقربة من الرضبن»( ).
وقد روى عن النيب  أنو قال« :ما م امّرئ تح ّره صية
م توبة ،ح وضوءىا وخشوع ا ور وع ا إال انت لو ارة
لما قبل ا م ال نوب ما لم ت ب ّرة وذل الدىّر لو » .ويف
حديث عنو عليو الصالة والسالم أنو قال« :م صلى ر عت ال
حدث ما ن و غ ّر لو ما تقدم م ذنبو».
وكان ابن الزبَت  إذا قام يف الصالة كأنو عود من اػبشوع،
وكان يسجد فتنزل العصافَت على ظهره ال ربسبو إال جذع حائط!!
وقال ميمون بن مهران « :ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتًا يف
صالة قط ،ولقد اهندمت ناحية من اؼبسجد ففزع أىل السوق ؽبدمها
وإنو لفي اؼبسجد يصلي فما التفت».
)

( كتاب زاد اؼبعاد – البن القيم .-
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وكان علي بن اغبسُت رضي اهلل عنهما إذا توضأ اصفر لونو!
فقيل لو :ما ىذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال :أتدرون بُت يدي
من أريد أن أقوم؟
يقول ابن القيم رضبو اهلل وىو يتحدث عن فوائد الصالة اػباشعة:
وباعبملة :فلها (أي للصالة) تأثَت عجيب يف حفظ صحة البدن
والقلب وقوانبا ،ودفع اؼبواد الرديئة عنهما ،وما ابتلي رجالن بعاىة أو
ٍ
داء أو ؿبنة أو ٍ
بلية إال كان حظ اؼبصلي منهما أقل وعاقبتو أسلم.
وسر ذلك أن الصالة صلة باهلل عز وجل وعلى قدر صلة العبد
بربو عز وجل تفتح عليو من اػبَتات أبوأا ،وتقطع عنو من الشرور
أسبأا ،وتفيض عليو مواد التوفيق من ربو عز وجل.
والعافية والصحة والغنيمة والغٌت والراحة والنعيم ،واألفراح
واؼبسرات ،كلها ؿبضرة لديو ومسارعة إليو ( ).
كان العبد الصاحل خلف بن أيوب رضبو اهلل تعاىل ال يطرد
الذباب عن وجهو يف الصالة!! فقيل لو :كيف تصرب على ذلك؟
فقال :بلغٍت أن الفساق يتصربون ربت السياط ليقال :فالن
صبور ،وأنا يف صاليت أقف بُت يدي ريب ،أفال أصرب على ذباب يقع
علي ( )!
أخي :األيام لك مطايا ،فأين العدة قبل اؼبنايا؟ أين األنفة من
)
)

( كتاب زاد اؼبعاد – البن القيم.
( كتاب اؼبستطرف – لألٔيشي .-

35

م ـواعـ ـظ اآلخـرة

36

دار الرزايا؟! أين العزائم أترضى بالدنايا؟! إن بلية اؽبوى لنا تشبو
الباليا!! وإن خطيئة اإلصرار لنا كاػبطايا!! وسرية اؼبوت ال تشبو
السرايا!! وقضية الزمان ال كالقضايا ،راعي السالمة يقتل الرعايا،
ورامي التلف يصمي الرمايا ،ملك اؼبوت ال يقبل اؽبدايا ،يا مستور
ستظهر اػببايا ،وتكشف اػبفايا ( )!

****

)

( كتاب التبصرة – البن اعبوزي – (بتصرف).
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الموعظة الحاد ة عشّرة
قال ابن القيم رضبو اهلل تعاىل:
سبحان اهلل رب العاؼبُت! لو مل يكن يف ترك الذنوب واؼبعاصي إال
إقامة اؼبروءة ،وصون العرض ،وحفظ اعباه ،وصيانة اؼبال الذي جعلو
اهلل قو ًاما ؼبصاحل الدنيا واآلخرة ،وؿببة اػبلق ،وجواز القبول بينهم،
وصالح اؼبعاش ،وراحة البدن ،وقوة القلب ،وطيب النفس ،ونعيم
القلب ،وانشراح الصدر ،واألمن من ـباوف الفساق والفجار ،وقلة
اؽبم والغم واغبزن ،وعز النفس عن احتمال الذل ،وصون نور القلب
أن تطفئو ظلمة اؼبعصية وحصول اؼبخرج لو فبا ضاق على الفساق
والفجار ،وتيسَت الرزق عليو من حيث ال وبتسب ،وتيسَت ما عسر
على أرباب الفسوق واؼبعاصي ،وتسهيل الطاعات عليو ،وتيسَت العلم
والثناء اغبسن يف الناس ،وكثرة الدعاء لو ،واغبالوة اليت يكتسبها
وجهو ،واؼبهابة اليت تلقى لو يف قلوب الناس ،وانتصارىم وضبيتهم لو
إذا أوذي أو ظُلم ،وذٔم عن عرضو إذا اغتابو مغتاب ،وسرعة إجابة
دعائو ،وزوال الوحشة اليت بينو وبُت اهلل ،وقرب اؼبالئكة منو ،وبعد
شياطُت اإلنس واعبن عنو ،وتنافس الناس على خدمتو وقضاء
حوائجو ،وخطبتهم ؼبودتو وصحبتو ،وعدم خوفو من اؼبوت!! بل يفرح
بو لقدومو على ربو ،ولقائو لو ،ومصَته إليو ،وصغر الدنيا يف قلبو،
وكرب اآلخرة عنده ،وحرصو على اؼبلك الكبَت ،والفوز العظيم فيها،
وذوق حالوة الطاعة ،ووجد حالوة اإليبان ،ودعاء ضبلة العشر ومن
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حولو من اؼبالئكة لو ،وفرح الكاتبُت بو ،ودعائهم لو يف كل وقت،
والزيادة يف عقلو وفهمو ،وإيبانو ومعرفتو وحصول ؿببة اهلل لو ،وإقبالو
عليو ،وفرحو بتوبتو ،وىكذا هبازيو بفرح وسرور ال نسبة لو إىل فرحو
وسروره باؼبعصية بوجو من الوجوه!!
فهذه بعض آثار ترك اؼبعاصي يف الدنيا ،فإذا مات (أي العبد
الصاحل) تلقتو اؼبالئكة بالبشرى من ربو باعبنة ،وبأنو ال خوف عليو
وال حزن ،وينتقل من سجن الدنيا إىل روضة من رياض اعبنة ،ينعم
فيها إىل يوم القيامة ،فإذا كان يوم القيامة كان الناس يف اغبر والعرق،
وىو يف ظل العرش ،وإذا انصرفوا من بُت يدي اهلل أخذ بو ذات
اليمُت مع اؼبتقُت وحزبو اؼبفلحُت!! ذَلِ َ َ ْ ل ِ
اا ُـ ْؤتِ ِو َم ْ َ َ
شاءُ
ُ
َوااُ ذُو الْ َ ْ ِل ال َْع ِظ ِم [ الجمعة.) (]4 :

قال أبو نواس ،رضبو اهلل تعاىل:
يد
أفنيت عمرك والذنوب تز ُ
كم قلت :لست بعائد يف
حىت ٍ
سوءةمىت ال ترعوي عن ٍ
لذة

والكتاب احملصي عليك شهيد
ونذرت فيها مث صرت تعود
وحسأا يوم اغبساب شديد

( )

أخي :يا قليل النظر يف أمره! يا غافالً عن ذكر قربه!! أما نقل
قاصدا ،كم سلب و ًلدا
احدا ،وىا ىو قد أضحى كبوك ً
احدا و ً
اؼبوت و ً
الدا!! إىل مىت تصبح جاىالً وسبسي ماردا؟! وعن طريق اؽبدى
وأخذ و ً
حائدا؟!! وربث على النهوض وما تربح قاعدا!! مىت يذوب دمع ما
ً
)
)

( كتاب الفوائد – البن القيم .-
( ديوان أيب نواس.
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متباعدا!! لقد نظرت
جامدا؟! يا من إذا قاربو النصح أضحى
ً
يزال ً
اقدا!! مىت نراك لربك
نائما عن خالصو ر ً
نظرا ً
فاسدا!! يا ً
لنفسك ً
قائدا
عابدا؟! مىت تكون يف درب اػبَت ً
ساجدا؟! مىت تكون ؼبوالك ً
ً
( )؟!

****

)

( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-
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الموعظة الثان ة عشّرة
صليت ذات ليلة مع أيب حنيفة رضبو
عن زائدة رضبو اهلل قالُ « :
أحدا،
اهلل يف مسجده العشاء وخرج الناس ،ومل يعلم أن يف اؼبسجد ً
فأردت أن أسألو عن مسألة ،فقام يصلي من الليل ،فافتتح الصالة
فقرأ حىت بلغ قولو تعاىلَ  :م َ اا علَ ـنا ووقَانا ع َ اب ال م ِ
وم 
َ ُ َ َْ ََ َ َ َ َ ُ
[الطور ]27 :فلم يزل يرددىا حىت أذن اؼبؤذن لصالة الصبح!! وأنا ما
زلت أنتظره»( )!!
ذنبًا أحاط القلب أصغى لو
يا عُت فلتبك ولتذريف الدمعا
ظبعا
فالنفس للعصيان يا رب قد
أين الدموع على اػبدين قد
مالتترى أبقى يف ىوة الشقوة
أم يا
سالت ترى أصحو من سكرة
ىل يا
أم كيف ألقاه من دومبا عمل
الشهوةالقدوم على اعببار
كيف
بالز
دمعي جفا عيٍت من قلة
قليبللؼبا يلقاه قد أن بالشكوى
التقوىيا رباه فالقلب قد تابا
العفو
لكن من أرجوه ال يغلق البابا
اشًتى العبد الصاحل أبو عبد اهلل النباحي رضبو اهلل جارية سوداء
للخدمة ،فلما صارت عنده يف منزلو قالت لو :أتقرأ شيئًا من
القرآن؟!! فقال ؽبا :نعم.
علي ،فقرأ عليها ،فقالت :يا موالي ،ىذه لذة اػبرب،
فقالت :اقرأ َ
اشا
فكيف لذة النظر؟! فلما ج َن عليها الليل وطأ أبو عبد اهلل لنفسو فر ً
)

( كتاب إقامة اغبجة – للكنوي .-
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للنوم ،فقالت :أما تستحي من موالك؟! إنو ال ينام وأنت تنام؟!! (أي أنو
ينبغي لك أن تكون يف عبادة ويف عمل ،يقربك منو حىت يغلبك النوم ،ال
أن تتكلف النوم وتتطلبو طلبًا) مث أنشدت:
جوف ليل وقلبو مستهام
عجبًا للمحب كيف ينام
طائران إىل مليك األنام
إن قليب وقلب من كان مثلي
قبا ًة وذباف عن اتباع اغبرام
فأرض موالك إن أردت
قال :مث قامت ليلتها تصلي هلل حىت طلع الفجر ( ).
قال إبراىيم بن األشعث رضبو اهلل تعاىل:
«ظبعت العبد الصاحل الفضيل بن عياض رضبو اهلل ذات ليلة وىو يقرأ
سورة ؿبمد ويبكي ويردد قولو تعاىلَ  :ونَـ ْبـلَُو أَ ْخبَ َارُ ْم ويقول :وتبلو
أخبارنا يا رب؟!! إن بلوت أخبارنا فضحتنا وىتكت أستارنا!! إنك إن
( )
شديدا.
بلوت أخبارنا أىلكتنا وعذبتنا!! مث يبكي بكاءً ً
عباد اهلل :تدبروا العواقب ،واحذروا قوة وبطش اؼبعاقب؛ فإنو
مطلع ومراقب ،وىو واهلل طالب غالب.
فيا مشغوالً بالقصور يعمرىا ،وال يفكر يف القبور وال يذكرىا،
يبيت الليايل يف فكر الدنيا بسهرىا ،وهبمع األموال إىل األموال
يثمرىا!! وقع يف أشراك اؼبنايا وىو ال يبصرىاٍ ،
أف لدنيا ىذا آخرىا!!
( )
ٍ

َالُ َ ا
اء أ َ
ِّر ااُ نَـ ْ ً ا إِ َذا َا َ
وآه ألخرى ىذا أوؽبا َ ولَ ْ ُـ َؤخ َ
[المنا قون.]11 :
)
)
)

( كتاب الصالة والتهجد – البن خراط .-
( كتاب حلية ألولياء – أليب نعيم .-
( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-
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الموعظة الثالثة عشّرة
قال ابن القيم رضبو اهلل تعاىل:
«خلقت النار إلذابة القلوب القاسية ،وأبعد القلوب من اهلل
القلب القاسي ،وما ضر عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد
عن اهلل ،وإذا قسا القلب قحطت العُت (أي قل بكاؤىا) ،وقسوة
القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر اغباجة :األكل ،والنوم،
والكالم ،واؼبخالطة.
وكما أن البدن إذا مرض مل ينفع فيو الطعام والشراب ،فكذلك
القلب إذا مرض بالشهوات مل تنجع فيو اؼبواعظ.
ومن أراد صفاء قلبو ،فليؤثر اهلل على شهوتو ،والقلوب اؼبتعلقة
بالشهوات ؿبجوبة عن اهلل بقدر تعلقها ٔا»( ).
وقال أبو الدرداء  :أضحكٍت ثالث وأبكاين ثالث :أضحكٍت
مؤمل الدنيا واؼبوت يطلبو ،وغافل ليس باؼبغفول عنو ،وضاحك ملء
فيو وال يدري أر ٍ
اض اهلل عنو أم ساخط عليو ،وأبكاين فراق األحبة
ؿبمد عليو الصالة والسالم وحزبو ،وىول اؼبطلع ،والوقوف بُت يدي
اهلل يوم تبدو السرائر ،مث ال أدري إىل أين أصَت :إىل اعبنة أم إىل
النار( ).
)
)

( كتاب الفوائد – البن القيم .-
( كتاب عيون األخبار – البن قتيبة .-
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قيل البن اؼببارك رضبو اهلل :إذا أنت صليت ؼباذا ال ذبلس معنا؟!!
فقال« :إين أذىب فأجلس مع الصحابة والتابعُت ،أنظر وأقرأ يف
كتبهم وآثارىم ،فما أصنع معكم وأنتم تغتابون الناس؟!»( ).
قال ابن اعبوزي:
اللحظات!».

«وقد كان صباعة من السلف يبادرون

فنقل عن عامر بن عبد قيس رضبو اهلل أن رجالً قال لو :كلمٍت.
فقال لو :أمسك الشمس!! وقال ابن ثابت البناين رضبو اهلل :ذىبت
ألقن أيب (أي وىو يف االحتضار) ،فقال يل :يا بٍت دعٍت ،فإين يف
وردي السادس.
ودخلوا على أحد السلف عند موتو ،وىو يصلي ،فقيل لو :أيف
ىذا الوقت؟! فقال :اآلن تطوى صحيفيت ( )!!
قال حامت األصم رضبو اهلل تعاىل:
«من خال قلبو من ذكر أ خطار أربعة ،فهو مغًت ،فال يأمن من
الشقاء:
األول :خطر يوم اؼبيثاق :حُت قال اهلل تعاىل :ىؤالء يف اعبنة وال
أبايل ،وىؤالء يف النار وال أبايل!! ،وال يعلم يف أي الفريقُت كان!!.
والثاني :حُت خلق يف ظلمات ثالث :فنودي اؼبلك بالشقاء
والسعادة ،وال يدري أمن األشقياء ىو أم من السعداء؟!
)
)

( كتاب سَت أعالم النبالء – للذىيب.
( كتاب صيد اػباطر – البن اعبوزي .-
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والثالث :ذكر ىول اؼبطلع :وال يدري أيبشر برضا اهلل تعاىل أو
بسخطو؟!!
والّرابع :يوم يصدر الناس أشتاتًا :وال يدري أي الفريقُت يسلك
بو؟!!
فمحقوق لصاحب ىذه األخطار األربعة أال يفارق اغبز ُن
قلبو»( ).

****

)

( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-
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الموعظة الّرابعة عشّرة
قال اغبسن البصري رضبو اهلل تعاىل:
فرحا!! رحم اهلل
فضح اؼبوت الدنيا ،فلم يًتك لذي ٍ
لب فيها ً
رجالً مل يغره ما يرى من كثرة الناس (أي حولو) ،يا بن آدم سبوت
وحدك ،وتدخل القرب وحدك ،وتبعث وحدك ،ورباسب وحدك ،وما
أكثر عبد ذكر اؼبوت إال رؤي ذلك يف عملو ،وال أطال عبد األمل،
إال أساء العمل!!.
حقيق على من عرف أن اؼبوت مورده والقيامة موعده ،والوقوف
بُت يدي اعببار مشهده أن تطول يف الدنيا حسرتو ،ويف العمل
الصاحل رغبتو ( ).
وقال األستاذ مصطفى السباعي رضبو اهلل تعاىل« :من تعلق قلبو
بالدنيا ،مل هبد لذة اػبلوة باهلل تعاىل».
ومن تعلق قلبو باللهو ،مل هبد لذة األنس بكالم اهلل تعاىل.
ومن تعلق قلبو باعباه ،مل هبد لذة التواضع بُت يدي اهلل تعاىل».
ومن كثرت منو اآلمال ،مل هبد يف نفسو شوقًا إىل اعبنة ( ).

)
)

( كتاب الزىد – للحسن البصري .-
( كتاب ىكذا علمتٍت اغبياة – للسباعي .-
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أخي :أين اؼبعًتف دبا جناه؟!! أين اؼبعتذر إىل ربو ومواله؟ أين
التائب من خطاياه؟ أين اآليب من سفر ىواه؟ فإن نَتان االعًتاق
تأكل خطايا االقًتاف!! وؾبانيق الزفرات هتدم حصون السيئات،
ومياه اغبسرات تغسل أقباس اؼبعاصي اػبطيئات!!
يا حامالً من الدنيا أثقاالً ثقاالً ،يا مطمئنًا البد أن تنتقل انتقاالً،
يا مرسالً عنان ؽبواه يف ميدان زىوه إرساالً!! كأنك جبفنيك حُت
عظاما،
عرض الكتاب عليك وقد ساال ،وعاينت من األىوال كروبًا ً
وأطلقت الزفرات حسرًة وندامى ،فحىت مىت ال ترعوي وإالم ( )؟!
وأظن ىذا كلو نسيانا
حىت مىت؟ ،إىل مىت نتواىن؟
إن مل يزرنا بكرًة عشانا
مسرعا
واؼبوت يطلبنا حثيثًا ً
وكأمبا يعٌت بذاك سوانا
إنا لنوعظ بكرةً وعشيةً
حىت كأين قد أراه عيانا
غلب اليقُت على التشكك يف
ويفارق اإلخوان واػبالنا
غدا إىل دار البلى
يا من
الردى يصَت ً
فاخًت لنفسك إن عقلت
إن األماكن يف اؼبعاد عزيزة
( )
وكان عمر بن اػبطاب  يقول :مكانا
«لو نادى ٍ
مناد من السماء :أيها الناس إنكم لداخلون اعبنة
احدا ػبفت أن أكون أنا ىو!!
كلكم أصبعون إال رجالً و ً

)
)

( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-
( ديوان أيب العتاىية.
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ولو نادى ٍ
مناد من السماء :أيها الناس إنكم داخلون النار كلكم
احدا لرجوت أن أكون أنا ىو ( )!!» فرضي اهلل
أصبعون إال رجالً و ً
عنو وأرضاه؛ فهو بُت اػبوف والرجاء.
فيا أخي:
اجعل شعارك حيثما كنت
والتقى
اسلك طريق اغبق مصطحبًا
بووإذا أردت ال ُقرب ِم ْن خَت
الورى

قد فاز من جعل التقى إشعاره
حارسا أسراره
إخالص قلبك ً
( )
يوم القيامة فاتبع آثاره

****

)
)

( كتاب حلية األولياء – أليب نعيم .-
( كتاب الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع – للسخاوي .-

م ـواعـ ـظ اآلخـرة

48

الموعظة الخام ة عشّرة
قال إبراىيم بن أدىم« :ليس من عالمة اغبب أن ربب ما يبغضو
حبيبك ،ذم موالنا الدنيا فمدح ناىا!! ،وأبغضها فأحببناىا!! وزَىدنا
فيها فآثرناىا!!
أيها الناس :وعدكم اهلل خراب الدنيا فحصنتموىا ،وهناكم عن
طلبها فطلبتموىا ،وأنذركم الكنوز فكنزسبوىا ،دعتكم إىل ىذه الغرارة
(أي الدنيا) دواعيها ،فأجبتم مسرعُت مناديها ،خدعتكم بغرورىا
ومنتكم فانقدمت خاضعُت ألمانيها ،تتمرغون يف زىراهتا وزخارفها،
وتنتغمون يف لذاهتا ،وتتقلبون يف شهواهتا ،وتنبشون ـبالف اغبرص
عن خزائنها ،وربقرون دبعاول الطمع يف معادهنا»( ).
قائما
بينما كان العبد الصاحل ؿبمد بن اؼبنكدر رضبو اهلل ذات ليلة ً
يصلي من الليل إذ استبكى وكثر بكاؤه ،حىت فزع أىلو وسألوه :ما
الذي أبكاك؟!!
فاستعجم عليهم ،واستمر يبكي وال يقوى على الكالم ،فأرسلوا
إىل صاحبو العبد الصاحل أيب حازم رضبو اهلل فأخربوه بأمره ،فجاء أبو
حازم إليو فإذا ىو يبكي فقال لو :يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد
أفزعت أىلك!

)

( كتاب البداية والنهاية – البن كثَت .-
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فقال :إنٍت مررت بآية يف كتاب اهلل عز وجل فبكيت ،قال :ما
ىي؟

فقال :قول اهلل تعاىل :وب َدا لَ ُ م ِم ِ
اا َما لَ ْم َ ُ ونُوا َ ْحتَ ِ بُو َن
ََ
ْ َ

أيضا معو واشتد بكاؤنبا!! فقال بعض أىلو
[الزمّر ،]47 :فبكى أبو حازم ً
أليب حازم :جئنا بك لتخفف عنو فزدتو!!
جزعا من ىذه اآلية ،وال سيما إذا تذكر
وما زال ابن اؼبنكدر ً
اؼبوت ،فقيل لو :ومل ذبزع؟! فقال :أخشى آية من كتاب اهلل عز
وجل :وب َدا لَ ُ م ِم ِ
اا َما لَ ْم َ ُ ونُوا َ ْحتَ ِ بُو َن  فأنا أخشى أن
ََ
ْ َ
( )
يبدو يل من اهلل ما مل أكن أحتسب .
خلوت ولكن قل علي رقيب
يوما فال
إذا ما خلوت الدىر ً
وال أن ما زبفي عليو يغيب
تقلربسنب اهلل يغفل ساعة
وال
ذنوب على آثارىن ذنوب
ؽبونا عن األيام حىت تتابعت
ويأذن يف توباتنا فنتوب
فيا ليت أن اهلل يغفر ما مضى
وحلت بقليب للهموم ندوب
أقول إذ ضاقت علي مذاىيب
ُ
ىلكت وما يل يف اؼبتاب
لطول جناييت وعظم خطيئيت
نصيب نفسي تارة فتتوب
وترجع
آيسا
وأغرق يف حبر اؼبخافة ً
فأحيا وأرجو عفوه فأُنيب
تُذكرين عفو الكرًن عن الورى
علي
وأخضع يف قويل وأرغب
عسى كاشف البلوى َ
( )
يتوب
سائالً
)
)

( كتاب حلية األولياء – أليب نعيم .-
( للشاعر :حسن األندلسي.
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فيا أخي:
يا من ال يرى من توبتو إال الوعود ،فإذا تاب فهو عن قريب
يعود ،أرضيت بفوت اػبَت وال ُسعود؟!! أأعددت عدة لنزول
األخدود؟!! أما علمت أن اعبوارح من صبلة الشهود؟! تاهلل ،إ َن
حوض اؼبوت قريب مورود ،واهلل ما الزاد يف الطريق دبوجود!! واهلل إن
غدا
القيامة تشيب اؼبولود ،واهلل إ َن العمر ؿبسوب معدود ،والوجوه ً
بيض ٍ
بُت ٍ
وسود ( ).

****

)

( كتاب التبصرة – البن اعبوزي .-
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الخاتمة
وبعد أخي :علك استفدت من ىذه اؼبواعظ اإليبانية اليت تزيد
اإليبان ،وتبعدك عن الذنوب والعصيان ،وتقْربك من الواحد الديان،
وذبعلك كمولود جديد خرج على ىذه الدنيا الدنيئة فج ّد ومشّر
لإلقالع عن السيئات ،وعزم على زيادة الطاعات ،وحالوة اؼبناجاة
يف ظالم اػبلوات.
فقد أحببت أن تكون ىذه الرسالة وصاالً من القلب إىل القلب،
وحادي األرواح فيما بيننا ىو اإليبان والسَت على هنج الصاغبُت وأىل
اإلحسان.
وأسأل اهلل العلي القدير أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما ىو
بو أعلم منا ،فهو اؼبقدم وىو اؼبؤخر وىو على كل شيء قدير.
إخواني :التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم موت النوبة ،فيحصل
اؼبفرط على الندم واػبيبة ،اإلنابة اإلنابة قبل غلق باب اإلجابة ،ما
أحسن قلق التُواب! ما أحلى قدوم الغياب! ما أصبل وقوفهم بالباب!
كان بعض الصاغبُت يقول:
يف رقهم عتقوىم عتق أبرا ِر
إن اؼبلوك إذا شابت عبيدىم
شبت يف الرق فأعتقٍت من
وأنت يا خالقي أوىل بذا كرما
قد ُ
رياح األسحار ربمل أنُت اؼبذنبُت ،والنا ِر
أنفاس احملبُت ،وقصص
التائبُت ،مث تعود برْد اعبواب بال كتاب.
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ولو قام اؼبذنبون يف ىذه األسحار ،على أقدام االنكسار ،ورفعوا
قصص االعتذار مضموهناَ  :ا أَُّبـ َ ا ال َْع ِز ُز َم َ نَا َوأ َْىلَنَا ال ُّبُّبّر َو ِا ْئـنَا
ٍض ِ
بِبِ َ َ ٍض
ص َد ْق َعلَْـنَا  [ و ف ]88 :لربز
اعة ُم ْز َااة َ َْوو لَنَا الْ َ ْ َل َوتَ َ
ب َعلَْ ُ ُم الَْـ ْوَم َـ ْ ِ ُّر ااُ لَ ُ ْم َو ُى َو
ؽبم التوقيع عليها :ال تَـثْ ِّر َ
أ َْر َح ُم ال َّر ِاح ِم َ  [ و ف.]92 :
وآخر دعوانا أن اغبمد هلل رب العاؼبُت.

اب ثابت المجاىد
1422 /12 /14ىـ

****
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أىم المّرااع لل تاب
 -1كتاب الفوائد – لإلمام ابن القيم.
 -2كتاب صيد اػباطر – لإلمام ابن اعبوزي.
 -3كتاب حلية األولياء – لإلمام أيب نعيم األصفهاين.
 -4كتاب التبصرة – لإلمام ابن اعبوزي.
 -5كتاب مدارج السالكُت – لإلمام ابن القيم.
 -6كتاب إحياء علوم الدين – للغزايل.
 -7كتاب طريق اؽبجرتُت – لإلمام ابن القيم.
 -8كتاب الْرقة والبكاء – البن قدامة اؼبقدسي.
 -9كتاب سَتة عمر – لإلمام ابن اعبوزي.
 -10كتاب إقامة اغبجة – للكنوي.
 -11كتاب اؼبستطرف – لألٔيشي.
 -12كتاب الزىد – للحسن البصري.
 -13كتاب سَت أعالم النبالء – لإلمام الذىيب.
 -14كتاب ؿباسبة النفس – البن أيب الدنيا.
 -15كتاب التوابُت – البن قدامة اؼبقدسي.
 -16كتاب وفيات األعيان – البن خلكان.
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 -17كتاب حبر الدموع – لإلمام ابن اعبوزي.
 -18كتاب منهاج القاصدين – لإلمام أضبد اؼبقدسي.
 -19كتاب مفتاح دار السعادة – لإلمام ابن القيم.
 -20كتاب العزلة – أليب سليمان اػبطايب.
 -21كتاب استنشاق نسيم األنس – لإلمام ابن رجب.
 -22كتاب عقود اللؤلؤ واؼبرجان – إلبراىيم بن عبيد.
 -23كتاب صفة الصفوة – لإلمام ابن اعبوزي.
 -24كتاب عيون األخبار – البن قتيبة.
 -25كتاب روضة احملبُت – لإلمام ابن القيم.
 -26كتاب طبقات الشافعية – للسبكي.
 -27كتاب زاد اؼبعاد من ىدى خَت العباد – لإلمام ابن القيم.
 -28ديوان أيب نواس.
 -29كتاب الصالة والتهجد – البن خراط.
 -30ديوان أيب العتاىية.
 -31كتاب ىكذا علمتٍت اغبياة – للسباعي.
 -32كتاب البداية والنهاية – لإلمام ابن كثَت.
 -33كتاب الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع – للسخاوي.
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