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،وذكرنا أن السبب أسباب التقدیم والتأخیرما نزال في شرح 
الرئیسي للتقدم ھو المغفرة،والسبب الرئیسي للتأخر ھو 

ي أمر من أمور حیاتنا،في زواجنا،في أ،في المعصیة
وذكرنا عن آثار المغفرة،وكیف أنھا ،في الدراسة.الوظیفة

وكیف أنھا تؤخر اإلنسان.عاصي ،وآثار المتقدم اإلنسان  
ال ألوم مثال أخرت في أمر ما،وإذا ركزت على حیاتي،

.الناس،والحظ،والحسد والعین  
ومفروض أن أذھب لھ،وإن لم  ٩مثال لدي موعد الساعة 

ني،ولكنني تكاسلت عن الذھاب إلیھ بنفس أذھب سیفوت
عن سبب  ،ولما سألني الكتورالوقت،وذھبت الساعة العاشرة

بأن هللا ھو المقدم عدم حضوري في الموعد أجبت 
،ألن فیھ سوء ظن باg،وسوء ھنا خطأ إجابتيوطبعا ،المؤخر

أدب مع هللا،فأنا استخدم أسماء هللا ألبرر خطئي،مثل من 
یقول إن ھداني هللا سأصلي،أو من یشرب الخمر ویقول إن 

 كتب علي هللا غفور رحیم.أو أنا ارتكبت ھذا الخطأ ألن هللا
 ھذا.

مثال ،ومریض تأخر علیك،ھنا  الدكتور ومثال آخر،أنت
تقولین هللا المقدم المؤخر ألنھ قدر فرض علیك،وال دخل لك 

 فیھ.أما أخطاءنا كما ذكرنا ال نبررھا،وأذكر أسماء هللا.
سواء  باالستغفار یفتح هللا لك األبواب المغلقة، -٤

ه ولكن كل شيء وییسر لك أمورك.شيء أریدوظیفة،مشروع 
 مغلق،ولكن مع االستغفار یفتح لي بابھ،ولماذا االستغفار؟



 ألنھ یرجع اإلنسان إلى مقام العبودیة،ویبین أنني عبد،عكس
من یقول لم أخطيء فھذا فیھ الكبر،لذلك تغلق األبواب 

علم للمتكبر،ألن المتكبر لدیھ بوجھھ.لذلك هللا ال یفتح باب ال
ھو المصیب.أما من یستغفر حساس بأن الكل مخطيء واإل

َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ آدم ( مثل
من وسوس ھو ،مع أن إبلیس ) األعراف٢٣ِمَن اْلَخاِسِریَن (

واالنسان متى ما خرج ،وأقر بخطئھ،لھ،ولكنھ لم یلم إبلیس
األبواب.مثل من ثوب العبودیة،ستغلق بوجھھ 

العلم،والرزق،لذلك الزمي مقام العبودیة.ونحن نحتاج 
صالح العمل الاالستغفار أكثر من أي دعاء آخر.وأحیانا حتى 

مع أنھا ال أستطیع قراءة القرآن،أو قیام اللیل،ف،بابھ یغلق
وال أعرف لماذا؟ ولكن ال تتیسر أموري،طاعة،  

،لذلك دعاء األنبیاء   وكل ھذا بسبب الذنوب،
والمرسلین،دائما فیھ طلب المغفرة من هللا.والنبي صلى هللا 

مرة في الیوم،وھو الذي غفر لھ  ٧٠علیھ وسلم كان یستغفر 
ما تقدم من ذنبھ وما تأخر،وكل ھذا یبین لنا أھمیة 

وبالمعاصي تصعب األمور الدنیویة،مثال السفرة االستغفار.
تعسرت،البیت ال ینتھي بناؤه،مشروع تجاري ال 

أي شيء أرید فعلھ أجده م.عالقتي مع من حولي متعسرة.یتقد
،أو متعسرا،مثال أرید عمل شيء إما بالمرة یغلق الباب مغلقا 

بوجھي،أو یصعب علي عملھ.لیس بسبب الحسد،أو 
السحر،أو ال توجد لدي خبرة أو أنني لم أتعلم،وإنما بسبب 

 الذنوب.
 للمستغفر باب تفتح أنھا ومن آثار المغفرة كذلك -٥

 الطاعات،فھناك درجات



النشقاقا)١٩(لَتَْرَكبُنَّ طَبَقًا َعن طَبٍَق ( )  
،فكل مرة یفتح لك باب للعمل  مثال زیادة العلم،زیادة اإلیمان،

الصالح ،وترتقین.ولكن لما أرى نفسي بنفس المستوى،وال 
 أتقدم في عبادتي،لماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي.

لو كانت اإلعالنات التي نراھا تكتب احذر من الذنوب 
 والمعاصي،كما تحذرنا من األمراض مثال لخفنا.

لذلك بغض النظر عن الذنب والمعصیة نستغفر.وبالذنوب 
،مثال كنت أتصدق تغلق أبواب الخیر من العمل الصالح

سابقا،واآلن ال أقوم بھذا.ولكن ھل دوري أن أبعث ما ھو 
ة؟الذنب أو المعصی  

 طبعا ال فقط استغفر هللا،ألنني أحیانا ال أعلم ما ھو الذنب.
عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: وكما جاء في الحدیث  

إِ  یَلُوَمنَّ  فال ذِلكَ  غیرَ  وجدَ  وَمنْ  ، هللاَ  فْلیَْحَمدِ  خیًرا وجدَ  فََمنْ (
أي أستغفر)  نَْفَسھُ  الَّ  	
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في عمرك الزمني.وإذا الحظنا معظم  زیادة البركة
اإلعالنات،كیف نطیل من أعمارنا؟ وتأخیر 

ر،وھو بالمجان الشیخوخة،والحل األمثل لكل ھذا ھو االستغفا
 كذلك.وطبعا ھذه نتیجة لیس أني أستغفر ألحصل على ھذا.

یكون من القلب،وفیھ الندم،لیس فقط  یجب  واالستغفار
ھكذا.فأنت ال تركزین على النتیجة،إنما على الفعل،ألن 

النتیجة مضمونة وسأحصل علیھا.إن استغفرت .والعكس 



أن یومك انتھى  فترینالذنوب تقصر العمر،وتمحق البركة،
ولم تنجزي أي شيء فیھ.وضاع بین جلوسك أمام 

التلفزیون،وانشغالك بالموبایل،والرسائل،وحتى لما تسوقت لم 
تشتري شیئا،فقطضیعت وقتك.فمر یوم كامل من حیاتك بدون 

ساعة. ٢٤إنجاز،والیوم نقصد بھ على مدار ال   
ولو نظرنا ألي تاجر فإننا نجده یحاسب كل یوم كم جاءه من 
مدخول،وما ھي مصروفاتھ، وماذا أنجز،ولو حاسبنا أنفسنا 
نفس التاجر،لما ضیعنا وقتنا،وألننا في تجارة مع هللا،فیجب 

أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب.فمثال أحاسب نفسي باألمس 
أو أخطط مثال ماذا أنجزت؟ والیوم الجمعة ما ھي إنجازاتي.

ماذا سأنجز في الغد.ونقطة مھمة نود ذكرھا أنني في كل 
 عمل أقوم بھ،یجب أن أسأل نفسي لماذ أعمل ھذا العمل؟

فأستحضر النیة في كل عمل أقوم بھ،مثال نویت الوضوء 
للحمام  أقول الدعاء،وأحسن الوضوء للصالة،وقبل ذھابي  

إذا لم(وأستشعر ما جاء بحدیث النبي صلى الھ علیھ وس
أَ العْبدُ المْسِلُم أو المؤِمُن فَغََسَل وَجَھھُ خرَج من وجِھھ  تََوضَّ

كلُّ خِطیئٍة نََظَر إلیھا بِعینیِھ مع الماِء ، أو مع آخِر قْطِر 
الماِء ، فإذا َغَسَل یدْیِھ خرجْت من یدْیِھ كلُّ خطیئٍة كان 

آخر  ..إلىبَطشتْھا یَداهُ مع الماِء أو مع آخِر قْطِر الماءِ 
لَِّذي َخلََق اْلَمْوَت (فأحسن العمل ،ألن هللا یقول الحدیث.

،وكل ھذا یزید ) الملك٢( َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 
في العمر بركتھ.وعكسھ الذنوب والمعاصي،والتي تقصر 

العمر.مثال بدایة یومك تقومین وتصلین الفجر بعد 
سُئِل رسوُل ِهللا  علیھ وسلم سئل النبي صلي هللالشروق،و

ذاك  لنام حتَّى أصبَح فقاصلَّى هللاُ علیھ وسلَّم عن رجٍل 



الذي أخر صالتھ لما فھذا  )في في أُذنَْیھِ  بال  الشَّیطانُ رجل 
یقوم كریھ النفس،ال یعلم ماذا یفعل،یحس بضیق بعد الشروق 

وكل ھذا من المعاصي،وألنھ في األذان یقول حیي على 
فإنھا في ،الفالح،فإن أردت الفالح والتقدم في حیاتك

،وفي ترك الصالة،أو تأخیرھا،سیتأخر كل شيء الصالة
لذلك المعاصي تمحق البركة في العمر.بحیاتك،  

بسبب المغفرة یكون ھناك ألفة بینك وبین أھل الخیر -٧
والصالح.ونفس ھؤالء الناس أراھم لكن أحس بوحشة ،وال 

،مع أنھم لم یأذونني،لماذا؟أستطیع التآلف معھم  
بسبب المعاصي.وإن استغفرت سأحس باأللفة من ناحیتھم مع 

َ ال (أنني باألمس كنت أحس بالوحشة من طرفھم،وألن  َّnنَّ ا
) الرعد١١( یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یُغَیُِّروا َما بِأَنفُِسِھمْ   

ك بسبب الناس،ال ھي منونحن نعتقد أن الوحشة واأللفة 
 أنت.نسأل هللا أن یؤلف بین قلوبنا،ویصلح ذات بیننا.

وإذا كانت ھناك مجموعة هللا ألف بین قلوبھم،ویخطيء 
س بوحشة وحاجز بینھ وبینھم،مع أنھم نفس حأحدھم،فسی

ننظر الناس.لذلك ال نلوم الناس ونقول تغیروا علینا،
	 ألنفسنا،وبماذا أذنبنا.

المستغفر وبین  بسبب المغفرة تكون ھناك ألفة بین -٨
 هللا،ولو ضاقت علیھ األرض،یحس براحة ألنھ مع هللا.

والعكس یحصل مع الذنوب،فترین حتى صالتھ،ال 
یستشعرھا، بل یستثقلھا وال یحس بلذتھا،وفقط یریداالنتھاء 

منھا،ویذھب للعمرة مثال ویحس بوحشة،وال یركز على على 
زادت ذنوبھ یحس بالوحشة بینھ وبین أھل  عبادتھ.وإذا

لذلك الذنوب بیتھ،وبینھ وبین نفسھ،كذلك یحس بغربة.



والمعاصى ھي أشد من أي مرض نفسي  في الدنیا،وهللا 
َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما الروم(یقول في سورة 

كأنھم لذلك الكفار والمشركین و )٤١( َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس 
 یعجلون یوم القیامة بذنوبھم.

 والحمدg رب العالمین.
	


