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  عروض المغفرةعروض المغفرة
يُكثِّـــر مـــن العـــروض يف �ب املغفـــرة يف العشـــرة الوســـطى مـــن شـــهر 

ـــــبُّ  ا.َّ  ِإنَّ ( :كمـــــا أخـــــرب يف القـــــرآن ـــــوَّاِبنيَ  حيُِ ـــــبُّ  التـَّ  َوحيُِ
قـال لعبـده داود عليـه  عزَّ وجـلَّ  حيب عباده التائبني، حىت أن هللا

    ١١}}  صراخ الصدیقینصراخ الصدیقینإلىَّ من إلىَّ من 
  } } زجل المسبحین زجل المسبحین إلىَّ من إلىَّ من 

مــن التســبيح  عــزَّ وجــلَّ  ن ويرجعــوا ويتوبــوا هــذا أفضــل عنــد هللا
أهــل املقامــات حــىت أن  .العبــد التائــب حلضــرته

وا كمـــا ورد ات يف اللحظـــة الـــيت يرجـــع فيهـــا العبـــد إىل هللا، فقـــال

بشرى یا مالئكتي فقد بشرى یا مالئكتي فقد : : إذا تاب العبد المؤمن قال هللا تعالىإذا تاب العبد المؤمن قال هللا تعالى
اصطلح عبدي معي افتحوا أبواب السماوات لقبول توبتھ، اصطلح عبدي معي افتحوا أبواب السماوات لقبول توبتھ، 

ولدخول أنفاس حضرتھ، فلنَفس العبد التائب عندي أعز من ولدخول أنفاس حضرتھ، فلنَفس العبد التائب عندي أعز من 
  }}السماوات واألراضین السماوات واألراضین 

من عـروض  وجلَّ  عزَّ  الواحد أغلى عند هللا من العوامل كلها، لذلك َكثَّر هللا

فمن صام وأصلح النية، فتحرى يف الصيام ترك الـر\ء، والشـهرة والسـمعة، ولكـن 
  :ملسو هيلع هللا ىلص ، إذا صام cذه النية يدخل يف قول خري الربية

  ٢٢}}  ذَْنبِھِ ذَْنبِھِ   ِمنْ ِمنْ   تَقَدَّمَ تَقَدَّمَ   َماَما  لَھُ لَھُ   ُغِفرَ ُغِفرَ 

   يف شعب اإلميان البيهقي وذكره، يف روح املعاين

                                    فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد
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عروض المغفرةعروض المغفرة

يُكثِّـــر مـــن العـــروض يف �ب املغفـــرة يف العشـــرة الوســـطى مـــن شـــهر  عـــزَّ وجـــلَّ  هللا
كمـــــا أخـــــرب يف القـــــرآن  عـــــزَّ وجـــــلَّ  فـــــاn رمضـــــان،

رِينَ  حيب عباده التائبني، حىت أن هللا ))البقرةالبقرة٢٢٢٢٢٢(( )اْلُمَتَطهِّ
  :السالم

إلىَّ من إلىَّ من   یا داود أنین المذنبین أحبُّ یا داود أنین المذنبین أحبُّ { { 
إلىَّ من إلىَّ من   أحبُّ أحبُّ { { : : وورد ىف كثري من اآلsروورد ىف كثري من اآلsر

  ..}}من تسبیح المدلین من تسبیح المدلین { { : : وقيلوقيل
ن ويرجعــوا ويتوبــوا هــذا أفضــل عنــد هللاو املــذنبعنــدما يــئن 

العبــد التائــب حلضــرته حيــبُّ  عــزَّ وجــلَّ  والتهليــل والتكبــري ألن هللا
ات يف اللحظـــة الـــيت يرجـــع فيهـــا العبـــد إىل هللا، فقـــالو حـــال الســـم وابيَّنـــالعليـــة 

  :عزَّة�ألثر حكاية عن ربِّ ال
إذا تاب العبد المؤمن قال هللا تعالىإذا تاب العبد المؤمن قال هللا تعالى{ { 

اصطلح عبدي معي افتحوا أبواب السماوات لقبول توبتھ، اصطلح عبدي معي افتحوا أبواب السماوات لقبول توبتھ، 
ولدخول أنفاس حضرتھ، فلنَفس العبد التائب عندي أعز من ولدخول أنفاس حضرتھ، فلنَفس العبد التائب عندي أعز من 

السماوات واألراضین السماوات واألراضین 
الواحد أغلى عند هللا من العوامل كلها، لذلك َكثَّر هللا سُ النـَّفَ 

  .املغفرة يف هذه األ\م
فمن صام وأصلح النية، فتحرى يف الصيام ترك الـر\ء، والشـهرة والسـمعة، ولكـن 

n ذه النية يدخل يف قول خري الربيةعزَّ وجلَّ  يصومc إذا صام ،
ُغِفرَ ُغِفرَ   َواْحتَِسابًاَواْحتَِسابًا  إِیَمانًاإِیَمانًا  َرَمَضانَ َرَمَضانَ   َصامَ َصامَ   َمنْ َمنْ   {{

                                                           

يف روح املعاين األلوسيو ، يف كشف اخلفاء العجلوين ذكرهحديث قدسي   ١
  .�البخاري ومسلم عن أيب هريرة  ٢
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أن يعطيهــا لنـــا نــوَّع عروضــها حـــىت  عـــزَّ وجــلَّ 

 وجعل العمـل خالصـاً لـربِّ ، وأصلح النية
رأوين مبفـردي أقـوم فأعمـل العمـل، وإذا 
عملت العمل أمام اخللق ومل أعمله وأ� مبفردي، فهذا العمل للناس وليس n، ولـيس فيـه 

  ِفیھِ ِفیھِ   أَْشَركَ أَْشَركَ   َعَمًال َعَمًال   َعِملَ َعِملَ   َمنْ َمنْ 
  ٣٣}}  َوِشْرَكھُ َوِشْرَكھُ 

ـــُدوا( :عـــزَّ وجـــلَّ   ) ُخمِْلِصـــنيَ  ا.ََّ  لِيَـْعُب
  .يعطيه شهادة �ملغفرة عزَّ وجلَّ 

صـــالة العيـــد، هـــذه الشـــهادات تـــوزع يف حفـــل العيـــد، ألن املســـلمني جيتمعـــون يف 
  :يقفون على أبواب السكك ينادون

  اْلَجِزیَل،اْلَجِزیَل،  یُْعِطيیُْعِطي  َكِریمٍ َكِریمٍ   َربٍّ َربٍّ 
  ٤٤}}  الذَْنَب اْلعَِظیمَ الذَْنَب اْلعَِظیمَ 

فتكتب املالئكة الداخلني إىل املساجد يف سجل التشريفات اإلهلية، وعنـد دخـول 
  :ويقول عزَّ وجلَّ 

  َشْیئًاَشْیئًا  اْلَیْومَ اْلَیْومَ   تَْسأَلُوِنيتَْسأَلُوِني  الال  َوَجالِليَوَجالِلي
  َلُكمْ َلُكمْ   َنَظْرتُ َنَظْرتُ   إِالإِال  ِلدُْنیَاُكمْ ِلدُْنیَاُكمْ   َوالَوال
تِي  َراَقْبتُُموِني،َراَقْبتُُموِني،  َماَما تِيَوِعزَّ   الال  َوِعزَّ

  اْنَصِرفُوااْنَصِرفُوا  اْلُحدُوِد،اْلُحدُوِد،  أَْصَحابِ أَْصَحابِ 
  ٥٥}}َعْنُكْم َعْنُكْم   َوَرِضیتُ َوَرِضیتُ   

 ا.ُّ  رَِّضــيَ ( :وجــائزة الرضــاهــذا يف يــوم اجلــائزة، تــوزع فيــه اجلــوائز، جــائزة املغفــرة 

                                    فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد
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عـــزَّ وجــلَّ  وحــىت نضــمن املغفـــرة الــيت يريــد هللا
  .يكون لنا نصيب يف أحد هذه العروض

وأصلح النية ى صالة الرتاويح بنية مغفرة هللافمن صل
رأوين مبفـردي أقـوم فأعمـل العمـل، وإذا  وعالمة اإلخالص أن النـاس لـو -عزَّ وجلَّ  الربية

عملت العمل أمام اخللق ومل أعمله وأ� مبفردي، فهذا العمل للناس وليس n، ولـيس فيـه 
  :إخالص، وهذا يقول فيه هللا تعاىل يوم القيامة

ْرِك،  َعنِ َعنِ   الشَُّرَكاءِ الشَُّرَكاءِ   أَْغنَىأَْغنَى  أَنَاأَنَا  {{ ْرِك،الّشِ َمنْ َمنْ   الّشِ
َوِشْرَكھُ َوِشْرَكھُ   تََرْكتُھُ تََرْكتُھُ ؛ ؛ َغْیِريَغْیِري  َمِعيَمِعي

 بـــد أن يكـــون كمـــا قـــال هللالكـــن العمـــل ال
عزَّ وجلَّ  ة املغفرة فإن هللافمن صلَّى الرتاويح بنيَّ  ،،))البينةالبينة٥٥((

هـــذه الشـــهادات تـــوزع يف حفـــل العيـــد، ألن املســـلمني جيتمعـــون يف 
يقفون على أبواب السكك ينادون عزَّ وجلَّ  واملالئكة جيعلهم هللا

ةَ   یَایَا{ {  ةَ أُمَّ َربٍّ َربٍّ   إِلَىإِلَى  اْخُرُجوااْخُرُجوا  أَْحَمدَ،أَْحَمدَ،  أُمَّ
الذَْنَب اْلعَِظیمَ الذَْنَب اْلعَِظیمَ   َوَیْغِفرُ َوَیْغِفرُ 

فتكتب املالئكة الداخلني إىل املساجد يف سجل التشريفات اإلهلية، وعنـد دخـول 
عزَّ وجلَّ  اإلمام املسجد يغلقون السجالت، مث ينادي هللا

ِتي  َسلُونِيَسلُونِي  ِعبَاِدي،ِعبَاِدي،  یَایَا  {{ ِتيفََوِعزَّ َوَجالِليَوَجالِلي  فََوِعزَّ
َوالَوال  أَْعَطْیتُُكْم،أَْعَطْیتُُكْم،  إِالإِال  آلِخَرِتُكمْ آلِخَرِتُكمْ   َجْمِعُكمْ َجْمِعُكمْ   ِفيِفي

تِي تِيَفَوِعزَّ َماَما  َعثََراِتُكمْ َعثََراِتُكمْ   َعلَْیُكمْ َعلَْیُكمْ   ألَْستَُرنَّ ألَْستَُرنَّ   َفَوِعزَّ
أَْصَحابِ أَْصَحابِ   یَدَيْ یَدَيْ   بَْینَ بَْینَ   أَْفَضُحُكمْ أَْفَضُحُكمْ   َوالَوال  أُْخِزیُكمْ أُْخِزیُكمْ 

  أَْرَضْیتُُموِنيأَْرَضْیتُُموِني  قَدْ قَدْ   َلُكمْ َلُكمْ   َمْغفُوًراَمْغفُوًرا
هــذا يف يــوم اجلــائزة، تــوزع فيــه اجلــوائز، جــائزة املغفــرة 

                                                           

  .�صحيح مسلم وابن ماجة عن أيب هريرة  ٣
  .� شعب اإلميان للبيهقي عن ابن عباس ٤
  .رضي هللا عنهماشعب اإلميان للبيهقي عن ابن عباس  ٥
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لنــا عرضــاً آخــر غــاًل وعملــه ســهل ويســري، لــو فطــرت صــائماً 
  :ملسو هيلع هللا ىلصولو على مترة أو شربة ماء، أو حىت علبة عصري، فما تكون جائزيت؟ قال 

  النَّاِر،النَّاِر،  ِمنَ ِمنَ   َرقَبَتِھِ َرقَبَتِھِ   َوِعتْقَ َوِعتْقَ   ِلذُنُوبِِھ،ِلذُنُوبِِھ،
: : قَالُواقَالُوا". ".   َشْيءٌ َشْيءٌ   أَْجِرهِ أَْجِرهِ   ِمنْ ِمنْ   یَْنتَِقصَ یَْنتَِقصَ 

ُ   یُْعِطيیُْعِطي: " : "  َّjا ُ َّjَمنْ َمنْ   الثََّوابَ الثََّوابَ   َھذَاَھذَا  ا  
  ٦٦}}َلبٍَن َلبٍَن   َمْذقَةِ َمْذقَةِ   أَوْ أَوْ   َماٍء،َماٍء،  َشْربَةِ َشْربَةِ 
  

 ُ َّjا ُ َّjالال  َشْربَةً َشْربَةً   َحْوِضيَحْوِضي  ِمنْ ِمنْ   ا  
  ٧٧}}  اْلَجنَّةَ اْلَجنَّةَ  

مقداره مخسني ألف سنة، والشمس فوق الرؤوس، واألرض مـن فضـة، 
والناس تتصبب يف عرقها، فمنهم مـن يكـون عرقـه حتـت قدميـه، ومنـه مـن يكـون عرقـه إىل 
ركبتــه، ومــنهم مــن يكــون عرقــه إىل ســرَّته، ومــنهم مــن يغــرق يف عرقــه، واأللســنة £ــبط حــىت 

الذي ينجو من هـذا؟ الـذين يقـول يدوس املرء على لسانه من شدة اللهث والعطش، من 
  ).).اإلنساناإلنسان٢١٢١(() 

  :ملسو هيلع هللا ىلصالذين يشربون من حوض الكوثر، يقول فيه 

  ِمنَ ِمنَ   أَْطیَبُ أَْطیَبُ   َوِریُحھُ َوِریُحھُ   اللَّبَِن،اللَّبَِن،  ِمنَ ِمنَ 
ُ   فََال فََال   ِمْنھِمْنھ  َشِربَ َشِربَ    ُ َیْظَمأ   ٨٨}}  أَبَدًاأَبَدًا  َیْظَمأ

من الذي سيشرب؟ الذي سيفطر صائماً يف شهر رمضـان، مـنهم مـن يسـقيه النـيب 
بنفســه و\ هنــاه، ومــنهم مــن يســقيه أحــد اخللفــاء الراشــدين، ومــنهم مــن يســقيه بعــض 

  .، املهم أن من يشرب هذه الشربة ال يظمأ أبداً 

                                    فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

       نفحات شھر رمضان :الفصل األول

ُهمْ    ).).املائدةاملائدة١١٩١١٩(( )َعْنهُ  َوَرُضواْ  َعنـْ
لنــا عرضــاً آخــر غــاًل وعملــه ســهل ويســري، لــو فطــرت صــائماً  عــزَّ وجــلَّ  جعــل هللا

ولو على مترة أو شربة ماء، أو حىت علبة عصري، فما تكون جائزيت؟ قال 
ِلذُنُوبِِھ،ِلذُنُوبِِھ،  َمْغِفَرةً َمْغِفَرةً   َكانَ َكانَ   َصائًِماَصائًِما  ِفیھِ ِفیھِ   َفطَّرَ َفطَّرَ   َمنْ َمنْ   {{

یَْنتَِقصَ یَْنتَِقصَ   أَنْ أَنْ   َغْیرِ َغْیرِ   ِمنْ ِمنْ   أَْجِرهِ أَْجِرهِ   ِمثْلُ ِمثْلُ   لَھُ لَھُ   َوَكانَ َوَكانَ 
رُ   َماَما  نَِجدُ نَِجدُ   ُكلُّنَاُكلُّنَا  َلْیسَ َلْیسَ  رُ یُفَّطِ ائِمَ   یُفَّطِ ائِمَ الصَّ : " : " َفقَالَ َفقَالَ . . الصَّ

َشْربَةِ َشْربَةِ   أَوْ أَوْ   تَْمَرٍة،تَْمَرٍة،  َعلَىَعلَى  َصائًِماَصائًِما  َفطَّرَ َفطَّرَ 
  :ملسو هيلع هللا ىلصلكن ما أجر َمن ُيشبع الصائم؟ قال 

ُ   َسقَاهَُسقَاهُ  َصائًِما،َصائًِما،  ِفیھِ ِفیھِ   أَْشبَعَ أَْشبَعَ   َوَمنْ َوَمنْ   {{ َّjا ُ َّjا
 ُ ُ َیْظَمأ اْلَجنَّةَ   یَْدُخلَ یَْدُخلَ   َحتَّىَحتَّى  َیْظَمأ

مقداره مخسني ألف سنة، والشمس فوق الرؤوس، واألرض مـن فضـة،  يوم القيامة
والناس تتصبب يف عرقها، فمنهم مـن يكـون عرقـه حتـت قدميـه، ومنـه مـن يكـون عرقـه إىل 
ركبتــه، ومــنهم مــن يكــون عرقــه إىل ســرَّته، ومــنهم مــن يغــرق يف عرقــه، واأللســنة £ــبط حــىت 

يدوس املرء على لسانه من شدة اللهث والعطش، من 
) َطُهورًا َشَرا�ً  رَبـُُّهمْ  َوَسَقاُهمْ ( :فيهم عزَّ وجلَّ  هللا

الذين يشربون من حوض الكوثر، يقول فيه 
ِمنَ ِمنَ   أَْبیَضُ أَْبیَضُ   َماُؤهَُماُؤهُ  َشْھٍر،َشْھٍر،  َمِسیَرةُ َمِسیَرةُ   َحْوِضيَحْوِضي  {{

  َمنْ َمنْ   السََّماِء،السََّماِء،  َكنُُجومِ َكنُُجومِ   َوِكیَزانُھُ َوِكیَزانُھُ   اْلِمْسِك،اْلِمْسِك،
من الذي سيشرب؟ الذي سيفطر صائماً يف شهر رمضـان، مـنهم مـن يسـقيه النـيب 

بنفســه و\ هنــاه، ومــنهم مــن يســقيه أحــد اخللفــاء الراشــدين، ومــنهم مــن يســقيه بعــض  ملسو هيلع هللا ىلص
، املهم أن من يشرب هذه الشربة ال يظمأ أبداً املالئكة
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 عروض املغفرة                                               

 ٤-   من المطبوع ٩٥الكتاب        

السـيدة أم  ملسو هيلع هللا ىلصوهناك أ�س شربوا هذه الشربة وهم يف الدنيا، فحاضنة رسـول هللا 
أميــن عنــدما هــاجرت مــن مكــة للمدينــة هــاجرت مبفردهــا، فوجــدت قــوم ذاهبــون للمدينــة 

ينـة، وعنــدما علمــوا أــا مســلمة فطلبـت أن تســري معهــم، هــؤالء القـوم كــانوا مــن يهــود املد
ال ®توها بطعام وال ماء، ومن شدة عطشـها صـارت ال تسـمع، وأثنـاء ذلـك 
نــزل كــوب مملــوء �ملــاء مــن الســماء فشــربت منــه، وأرادت املزيــد فــارتفع، ألــا لــو شــربت 
ا مرة واحدة وهي يف هذه احلالة ستصاب �الستسقاء، مث عاد مرتني، فشربت ووضـعت مـ

تبقـــى علـــى مالبســـها وجســـدها، فلمـــا رأى اليهـــودي ذلـــك ذهـــب إىل مـــا معهـــم مـــن مـــاء 
: فـــأخربوه أـــم مل يعطوهـــا شـــيء، فســـألوها

  .، فلما علموا القصة أسلم هو وأهله
د احلـــر ال تعطـــش، الســـيدة أم أميـــن بعـــد هـــذه الشـــربة مل تعطـــش أبـــداً، مهمـــا اشـــت

كنــت أطــوف �لبيــت يف وقــت احلــر الشــديد فــال أعطــش، ملــاذا؟ ألــا شــربت مــن 

 ُ ُ یَْظَمأ   ٩٩}}  أَبَدًاأَبَدًا  یَْظَمأ
جمـــالس العلـــم جمـــالس املغفـــرة، فعلينـــا يف هـــذه األ\م والليـــايل أن نتعـــرض لعـــروض 
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وهناك أ�س شربوا هذه الشربة وهم يف الدنيا، فحاضنة رسـول هللا 
أميــن عنــدما هــاجرت مــن مكــة للمدينــة هــاجرت مبفردهــا، فوجــدت قــوم ذاهبــون للمدينــة 

فطلبـت أن تســري معهــم، هــؤالء القـوم كــانوا مــن يهــود املد
ال ®توها بطعام وال ماء، ومن شدة عطشـها صـارت ال تسـمع، وأثنـاء ذلـك : قال زعيمهم

نــزل كــوب مملــوء �ملــاء مــن الســماء فشــربت منــه، وأرادت املزيــد فــارتفع، ألــا لــو شــربت 
مرة واحدة وهي يف هذه احلالة ستصاب �الستسقاء، مث عاد مرتني، فشربت ووضـعت مـ

تبقـــى علـــى مالبســـها وجســـدها، فلمـــا رأى اليهـــودي ذلـــك ذهـــب إىل مـــا معهـــم مـــن مـــاء 
فـــأخربوه أـــم مل يعطوهـــا شـــيء، فســـألوها: فوجـــده كمـــا هـــو، فـــذهب إىل أهلـــه فســـأهلم

، فلما علموا القصة أسلم هو وأهلهعزَّ وجلَّ  من هللا: فقالت
الســـيدة أم أميـــن بعـــد هـــذه الشـــربة مل تعطـــش أبـــداً، مهمـــا اشـــت

كنــت أطــوف �لبيــت يف وقــت احلــر الشــديد فــال أعطــش، ملــاذا؟ ألــا شــربت مــن : تقــول
  :ملسو هيلع هللا ىلصاحلوض الذي يقول فيه 
ُ   فََال فََال   ِمْنھِمْنھ  َشِربَ َشِربَ   َمنْ َمنْ   {{ ُ یَْظَمأ یَْظَمأ

جمـــالس العلـــم جمـــالس املغفـــرة، فعلينـــا يف هـــذه األ\م والليـــايل أن نتعـــرض لعـــروض 
  .لنا أمجعني عزَّ وجلَّ  حىت يغفر هللاملغفرة 
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