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٢-التوبة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢-التوبة  - ٠٣٥الدرس :  - مدارج السالكین 

٠٨-٠٣-١٩٩٢  

  تمھید:

أیھا األخوة األكارم؛ مع الدرس الخامس والثالثین من دروس مدارج السالكین، وال ِزلنا في موضوع   

  التوبة. 

في دروٍس سابقة تحدثُت عن اإلثِم والعدوان، وعن الفحشاِء والُمنكر، وعن أنواعِ الفسوِق والُكفِر   

  والِشرِك والنِفاق، وعن أكبِر ذنٍب وھو: 

  أن تقوَل على هللاِ ما ال تعلم.  

وعن الكبائر وعن الصغائر، ثمَّ دخلنا في تفصیالت التوبة، وانطلقت في ھذه الموضوعات من حقیقٍة   

  ثابتة وھَي: 

أنَّ التوبةَ أساُسھا الِعلم، لن تتوَب من ذنٍب إال إذا عرفَت أنھُ ذنب، فالتوبـةُ أساُسھا الِعلم، ومن شروِطھا   

الندم، ومن نتائجھا اإلقالع من الفور، والعزم على أن ال یعوَد اإلنساُن إلى ذنبِھ في المستقبل، واإلصالح 

 ً   بحٍق من حقوق الِعباد. في الماضي إذا كاَن الذنُب متعلّقا

  أیھا األخوة األكارم؛ أال تكفینا ھذه اآلیة التي قاَل هللاُ عّز وجل فیھا:   

ِ َجِمیعاً أَیَُّھا اْلُمؤْ    ِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾﴿َوَال یَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِھنَّ ِلیُْعلََم َما یُْخِفیَن ِمْن ِزینَتِِھنَّ َوتُوبُوا إِلَى �َّ

  ]٣١[سورة النور اآلیة: 

  كأنَّ هللاَ سبحانھُ وتعالى جعَل التوبةَ أساساً للفالح، والفالح ُمطلق النجاح.  

  قد نقول: فُالن ناجٌح في عملھ، أو قد نقول: فُالن ناجٌح في حیاتھ.  

، ما ِمنّا یعني في حرفتِھ، وفي اختیار زوجتِھ، وفي تربیِة أوالدِه، وفي عالقاتِھ العامة، حتى في ِصحتھِ   

  واحٌد إال ویتوُق إلى النجاح، إلى مطلق النجاح، إلى ُمطلِق الفالح، إلى ُمطلِق الفوز، إلى ُمطلق التفّوق. 

  ھذه اآلیة فیھا أمٌر صریٌح واضٌح للمؤمنین؛ بأن یتوبوا جمیعاً دوَن استثناء.   

ِ َجِمیعًا أَیَُّھا اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّ    ُكْم تُْفِلُحوَن﴾﴿َوتُوبُوا إِلَى �َّ
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  ولكنَّ الشيء الذي یلفت النظر؛ أنَّ ھذه اآلیة وردت في سورة النور، وسورة النور مدنیّة، إذاً:   

هللاُ سبحانھُ وتعالى یُخاطُب أصحاَب رسول هللا، الذیَن خاضوا معركةَ بدٍر وأُحٍد والخندق، ولھم باعٌ   

  ھم.طویٌل في الِجھاد، ولھم تضحیتھم وھجرتھم ومؤاثرت

  مفھوم التوبة.

التوبةُ لیست قاصرةً على مرحلٍة من مراحل اإلیمان، إنھا تسیر مَع اإلنسان طــَواَل حیاتھ، ألنھُ في كُِل   

مرحلٍة قد یقع في ذنٍب لم یقع بِھ من قبُل، ُكل مرحلة لھا ذنوب، من الذنوب أن تنشغَل بغیر هللا عنھ، ھذا 

المؤمنین سیئات الُمقّربین، ُكلما ارتقت مرتبتَُك ِعنَد هللاِ عّز وجل  ذنب، ُكلما ارتقت مرتبتُك كانت حسنات

  ُكلما دقّت حساسیتَُك في اكتشاف الذنب.الشيء الُمخیف أنَّ هللاَ سبحانھُ وتعالى یقول: 

َال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال یَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن یَُكونُوا َخْیراً ِمْنُھْم وَ 

یَماِن َوَمْن لَْم یَتُْب یَُكنَّ َخْیراً ِمْنُھنَّ َوَال تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوَال تَنَابَُزوا بِاْألَْلقَاِب بِئَْس اِالْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإلِْ 

  فَأُولَئَِك ُھُم الظَّاِلُموَن﴾

  ]١١[سورة الحجرات اآلیة: 

رُجالن على اختالِف أنواِعھم ومشاِربِھم وانتماءاتِھم، الناُس رُجالن؛ تائٌب وظالم، ولیَس ُھناَك الناُس   

  رجٌل ثالث، تائُب وظالم. 

  ﴿َوَمْن لَْم یَتُْب فَأُْولَئَِك ُھْم الظَّاِلُموَن﴾

ِ َصلَّ      ى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: وفي الصحیحِ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ رضي هللا عنھ، أَنَّھُ َسِمَع َرُسوَل �َّ

ةً)) َ َوأَتُوُب إِلَْیِھ فِي اْلیَْوِم أَْكثََر ِمْن َسْبِعیَن َمرَّ ِ إِنِّي ألَْستَْغِفُر �َّ   ((َو�َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح، والترمذي في سننھ]

، من رحمتِِھ، ما لم تُكن تعرفھُ من قبُل، ربما إذا أقبلَت على هللاِ عّز وجل، وبدا لَك من جماِلِھ، من كماِلھِ   

فھذه المعرفة الُدنیا تُعدُّ في حِق األنبیاِء ذنباً، ُكلما أقبلَت على هللاِ، ورأیَت من رحمتِھ، ومن ِعلمِھ، ومن 

قُدرتِھ، ومن فضِلِھ، ومن لُطِفِھ، الشيء الذي لم تُكن تعرفھُ من قبُل، تشعر أنَّ معِرفَتَُك المتواضعة من 

  بُل ھَي ذنٌب في حقك.ق

إذا دخلَت على رُجٍل ال تعِرفھُ، وعرضَت علیھ خدماتَِك في ِعلِمك، فقال لَك: أنا أحمل دكتوراه، أال   

تستحي منھُ في ھذا االختصاص؟ عرضَت علیِھ ِخدمةً أُخرى في مجال آخر، فقال لَك: أنا في ھذا 

ماجستیر، أال تشعر أنَك متفّوق، عرضَت علیِھ ِخدمةً ثالثة في مجال ثالث، فقال لَك: أنا في ھذا أحمل 

  أذنبَت في حقِھ، حینما ظننَت أقّل من ذلك؟ یعني مثل للتقریب.

  إذاً ربُنا سبحانھُ وتعالى حینما قاَل:   
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ِ َجِمیعًا أَیَُّھا اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾   ﴿َوتُوبُوا إِلَى �َّ

معناھا: اإلیمان ُكل مرتبة، ُكل درجة، ُكل طور، ُكل حال، ُكل منِزلة، ُكل مستوى، لھُ استقامتھُ، ولھُ   

  ذنوبھُ.

قد تقول إلنسان مبتدئ: یا أخي دع ُشرَب الخمر، دع أكَل ماِل الیتیم، فأنَت إذا رأیَت إنساناً غارقاً في   

ام، تشعر أنھُ إنسان صار جید جداً، فإذا صلّى، فإذا المعاصي، ترَك ُشرَب الخمِر، وترَك أكَل المال الحر

صام ارتقى، إذا ترك العُصاة المعاصي درجة جیدة، إذا أّدوا صلواتِھم درجة جیدة، بعَد أن صلّوا، اآلن 

  إذا تكلّموا كلمةً ال تلیُق، ھذا ذنب.

ق المؤمن، فُكلما ارتقت یعني إذا نظَر إلى إنسان نظرةً لیست جیدةً، نََظَر إلیِھ شذراً، ھذا ذنب بح  

مرتبَتُك دقّت حساسیتَُك في كشِف الذنِب، معنى ذلك: أنَّ التوبة مستمّرة، ُكلّما ارتقت مرتبتُك، ُھناَك 

  تقصیٌر إن في خواِطرك، وإن في ظنك، وإن في تصّوِرك، وإن في حركاتِك، وإن في سكناتك.

  إذاً:   

لت في المدینة، وھَي تُخاِطُب ِكباَر الصحابة، الذیَن ضّحوا ھذه اآلیةُ التي نََزلت تُخاطب المؤمنین، نَزَ   

  بالغالي والرخیص، والنفِس والنفیس. 

  ﴿َوَمْن لَْم یَتُْب فَأُْولَئَِك ُھْم الظَّاِلُموَن﴾

وفي ال ثالَث لُھما، إّما أن تكوَن تائباً وإّما أن تكوَن ظاِلماً، ھذه الفاتِحة التي تقرؤھا ُكلَّ یوم، ُكَل یوٍم،   

ُكِل صالة، وفي ُكِل ركعة، وفي الفرض والُسنِّة والواجب، تقرؤھا عشرات المرات، بل بِضع عشرات 

  المرات، ألم تقرأ فیھا قولھُ تعالى: 

الِّی َراَط اْلُمْستَِقیَم * ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ   ﴾نَ ﴿اْھِدنَا الّصِ

  ]٧- ٦[سورة الفاتحة اآلیة: 

  ألم تطلب من هللا عّز وجل أن یھدیَّك الِصراَط المستقیم؟ الشيء الدقیق ھَو:   

  أنـَك إن َجِھلَت الِصراَط المستقیم فتوبَتَُك لیست صحیحة.   

ن تستقیم، فأنَت لن تكوَن تائباً إال إذا َعَرفَت الِصراَط المستقیم، إذا َعَرفَت الِصراَط المستقیم ولم تُزمع أ  

  من نوع آخر، فإّما أن تُرمى بالجھِل، وإّما أن تُرمى بالتقصیر، الذي یقوُل في صالتِِھ: 

الِّی َراَط اْلُمْستَِقیَم * ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ   َن﴾﴿اْھِدنَا الّصِ

  ]٧- ٦[سورة الفاتحة اآلیة: 

  ال یمكن أن یكوَن جاِھالً بالِصراط المستقیم.  

  فمن لوازم التوبة: أن تتعرَف إلى دقائق الصراط المستقیم.  
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من لوازم التوبة: أن تُقبَِل على تطبیق الِصراط المستقیم، وإالّ تُعدُّ قِراءةُ الفاتحة في َحِقَك باِطلةً، إن لم   

ألمر، فقراءةُ الفاتحِة التي ھَي السبُع المثاني التي لُّخَص فیھا تتقص أمَر هللاِ عّز وجل، وإن لم تُطبّق ھذا ا

  القرآُن ُكلھُ تُعدُّ باِطلةً.

اإلنسان متى یُذنب؟ متى تتمكُن منھُ شھوتھُ؟ متى تَِزل قدمھ؟ متى یُغلب؟ متى یؤثر الشھوةَ على طاعة   

  هللا؟

  متى یتخلى هللا عن اإلنسان؟!!

  العلماء یقولون:   

 عنھ أصبحت مقاومتھُ ھّشةً، امرأةٌ تُغریھ، مبلٌغ من المال یُردیھ، لقاٌء یدفعھُ إلى ارتكاِب إذا تخلّى هللا  

  معصیٍة.

  متى یعصي اإلنساُن ربّھُ؟ متى تَِزُل قدمھُ؟ متى یُغلب؟ متى یؤثر الشھوةَ على طاعة هللا؟ قال:   

  إذا تخلّى هللاُ عنھ.  

  با�ِ تخـلّى هللاُ عنك. ومتى یتخلّى هللاُ عنك؟ قال: إن لم تعتصم  

  فالعبُد بیَن حالین؛ بیَن أن یكوَن هللاُ عّز وجل ولیّاً لھُ، وبیَن أن یدعھُ لنفسِھ.   
  اآلیة األولى: ومن یعتصم با� فقد ھدي.........

  استمعوا إلى القرآن، یقول هللاُ عّز وجل:   

ِ فَقَْد ھُ  ِ َوفِیُكْم َرُسولُھُ َوَمْن یَْعتَِصْم بِا�َّ ِدَي إِلَى ِصَراٍط ﴿َوَكْیَف تَْكفُُروَن َوأَْنتُْم تُتْلَى َعلَْیُكْم آَیَاُت �َّ

  ُمْستَِقیٍم﴾

  ]١٠١[سورة آل ِعمران اآلیة: 

عّز وجل: یا رب قِن الزلل،  أنَت تمِلُك ھذا الِسالح، لو سافرت إلى بلد أجنبي مضطّراً واعتصمت با�ِ   

قِن أن أقَع في الھاویة، قِن أن أقَع فیما ال یُرضیك، أنَت ما ُدمَت قد اعتصمَت بِھ لن یتخلّى عنك، یُلقي في 

قلبَِك نوراً، یُلقي في قلبَِك ُطمأنینةً، یُقّوي مناعتَك، یُقّوي مقاومتَك، تشعُر أن بینَك وبیَن الذنب مراِحَل 

كانَّك في األعماق ما ُدمت قد اعتصمَت با�ِ عّز وجل، فإذا قُلت: أنا إرادتي قویّة، إذا لم فِساحاً، تشعر و

  تعتصم با�، واعتمدَت على نفسك، تخلّى هللاُ عنك، ووَكلََك إلى نفسك.

  فلذلك: 

ٍل حرام، موضوع الذنب، اقتراُف الذنب، زلّةُ القدم، االنغماُس في شھوةٍ ُمحّرمٍة، االنغماُس في أكٍل ما  

  ھذا ُكلُھُ یأتي في لحظة التخلّي من قِبِل هللا عّز وجل.

  من اتكَل على نفسِھ أوكلَھُ هللاُ إیّاھا.  

  أّما أن تبقى مع هللا عّز وجل معتصماً.   
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ِ فَقَْد ُھِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم﴾   ﴿َوَمْن یَْعتَِصْم بِا�َّ
  .........اآلیة الثانیة: واعتصموا با� ھو موالكم 

  قال تعالى:   

یِن ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِیُكمْ  ِ َحقَّ ِجَھاِدِه ُھَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْیُكْم فِي الّدِ إِْبَراِھیَم ُھَو  ﴿َوَجاِھُدوا فِي �َّ

ُسوُل َشِھیداً َعلَْیُكمْ  اُكُم اْلُمْسِلِمیَن ِمْن قَْبُل َوفِي َھَذا ِلیَُكوَن الرَّ َوتَُكونُوا ُشَھَداَء َعلَى النَّاِس فَأَقِیُموا  َسمَّ

ِ ُھَو َمْوَالُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیُر﴾ َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا�َّ َالةَ َوآَتُوا الزَّ   الصَّ

  ]٧٨[سورة الحج اآلیة: 

  الحیاة فیھا مغریات، فیھا منزلقات، فیھا متاھات، فیھا تُّرھات، فیھا أحابیل للشیطان.  

  الُدنیا تغرُّ وتُّضر وتَُمر.  

  فیھا ما یُفتن، فیھا ما یُغوي، فیھا ما یُنسي.  

  كیَف تنجو من ھذه الُمنزلقات؟   

  كیَف تنجو من تِلَك المتاھات؟   

  أن تعتصَم با�ِ عّز وجل.  

  نا في ھذا؟ سیدنا یوسف: من قدوتُ   

ا یَْدُعونَنِي إِلَْیِھ َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْیَدُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ وَ  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ   أَُكْن ِمَن اْلَجاِھِلیَن﴾﴿قَاَل َرّبِ الّسِ

  ]٣٣[سورة یوسف اآلیة: 

ِھ، وعلى إدراِكِھ، وعلى ِعلمِھ، وعلى قُدرتِھ، فاإلنسان ال یعتمُد على نفسِھ، ال ینبغي أن یعتمَد على نفس  

وعلى قوةِ إرادتِھ، وعلى حزِمِھ، ھذا ُكلھُ كالم فارغ، إذا ضعَّف هللاُ ُمقاومتك، نسمُع الكثیر عن 

شخصیاٍت مھمٍة، وقعوا في حبائِل امرأةٍ ساقطٍة، فأصبحت ُسمعتُھم فـي الحضیض، أصبحت ُسمعتُھم في 

  الوحول، ھذا یقع. 

ِ فَقَْد ُھِدَي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم﴾﴿َومَ    ْن یَْعتَِصْم بِا�َّ

  أأنَت بیَن تولیةَ هللاِ لك، أن یتّولى هللاُ أمرك، وبیَن أن یخِذِلك؟   

  إن اعتصمَت بــِھ یتولّى أمرك، وإن اعتمدت على ذاتِك وعلى نفسك َخَذلَك.  

ً قاسیاً، وِلماذا یَخذلَُك وھَو الرحمن الرحیم؟ یخِذلَُك لیؤ   ِدبَُك، یخِذلَُك لیُعّرفَُك، یخِذلَُك لیُعطیَك درسا

  لیُعطیَك ِخبرةً ُمّرةً ال تنساھا أبداً.

  قصة شاب مع التوبة.

  أنا أعرُف شاباً زارني في البیت، ما إن دخَل البیت حتى أجھَش بالبُكاء.
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  -ھَو من ُطالبِنا- قُلُت لھُ: لماذا تبكي؟   

: إنني أنظُر إلى النساِء في الطریق، وأنا بعَد ھذه التوبِة النصوح، وبعَد ھذا الجھِد البلیغ، لي في قالَ   

طریق اإلیماِن سنواٌت كثیرة، ثمَّ تنتھي بي النھایةُ، إلى أن أُطلق بصري في الحرام، وأتبُع النِساَء في 

  الطریق.

  بُكاًء، وقاَل: كیَف أتوب؟ لقد تُبُت إلیھ عشرین مرة. قُلُت لھُ: یا رجل، تُب إلى هللا عّز وجل، فازداَد   

مرة سألوا ُمدمناً على الُدخان، قال: إنَّ اإلقالع عن التدخین أمر سھل جداً، فأنا أقلعُت عنھُ عشریَن مرة،   

  معناهُ لیَس سھالً.

في ھذه الجلسة لم أكتشف الِسر الذي َضعُفت فیھ مقاومةُ ھذا الشاب، في ِسر، كاَن شدیداً في طاعتھ،   

كاَن غاّضاً ِلبصره، فجأةً انھارت مقاومتـھُ، وصاَر یتبُّع ھؤالِء النساء الكاسیات العاریات بنظِرِه، ویمألُ 

  عینیِھ من الحرام، وقد قاَل علیھ الصالة والسالم: 

  عینیِھ من الحرام، مألُھما هللاُ من جمِر جھنم)) ((من مألَ 

  [ ورد باألثر]

  النظرةُ سھٌم مسموم من ِسھام إبلیس.  

  في جلسٍة قادمة، لعلَّ هللاَ عّز وجل ألھمني، ذكر لي بعَض التفصیالت:  

هللا، وشعَر  ھذا بعَد أن تاَب إلى هللاِ توبةً نصوحاً، وبعَد أن شعَر بحالوة القُرب، وحالوة اإلقبال على  

بمكانتِھ ِعنَد هللا، وشعَر أنَّ هللاَ یُحبھُ، وأنھُ متفوق، وأنھُ فالح، وأنھُ وأنھُ وأنھ وأنھ وأنھ ............، نظَر 

إلى أبیِھ وأُمِھ، فرآُھما لیَسا على ما یُرید، فصاَر یُقرعُھما بِال أدب، وصاَر یتیھُ علیھما باستقامتِھ، وظنَّ 

ِھ، وبحزِمِھ، وبإرادتِھ الحدیدیة، فجأةً انھارت مقاومتھُ، ووقَع فیما كاَن یُحذُّر منھ، وكأنَّ أنھُ مستقیٌم بقوت

  هللاَ أراَد أن یُؤدبھُ.

  لذلك:   

  ال تنس حینما تقرأُ الفاتحة قول هللا عّز وجل:   

  ﴿إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن﴾

م بمعنى ال حوَل وال قوةَ إال با�؟ ال حوَل عن معصیتِھ إال بِھ، وقد قاَل علیھ الصالة والسالم: أال أُنبئك  

  وال قوةَ على طاعتِھ إال بِھ.

  ھذا معنى قول النبي الكریم سیدنا یوسف:   

  ﴿َوإِال تَْصِرْف َعنِّي َكْیَدُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكْن ِمْن اْلَجاِھِلیَن﴾

ھا ممرضات كثیرات، قاَل لي باعتداد: أنا ال أنظر إلیھن مرةً التقیت مع رجل یعمل في مستشفى، وفی  

  أبداً، قُلُت لھُ: یا رجل أنَت أظلم من سیدنا یوسف؟ استعن با�، ال تعتد بنفسك، استعن با�: 



7 

٢-التوبة    

  ﴿َوإِال تَْصِرْف َعنِّي َكْیَدُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكْن ِمْن اْلَجاِھِلیَن﴾

نظر للنساء في أي موضوع، في أي موضوع آخر، في أي مخالفة، إیّاَك طبعاً: لعلّي ذكرت موضوع ال  

  أن تعتدَّ بنفسك.

إذاً: أنَت بیَن أن یتولى أمرَك هللاُ إذا عتصمَت بِھ، أو أن یخذلَك إذا اعتمدَت على نفِسك ولم تعتصم بِھ،   

السالم: أّدبني ربي فأحسَن ولماذا یخذلَُك وھَو الرحمن الرحیم؟ لیؤِدبََك، ألم یقل النبي علیھ الصالة و

  تأدیبي؟

  كیف یؤدب هللا العبد؟ 

  مرةً قاَل لي أخ من أخواننا الِكرام:   

ِعندهُ معمل متواضع، جاءهُ أخ من المسجد، لیشتري بعَض الحاجات، ھَو یبیع بالجملة، یبیع مئات   

في ھذا الِشراء إھانةً لھُ، الدزینات، فجاءهُ رجل صغیر فقیر، یرید أربع قطع ألبسة، قطعتین ثالثة، فرأى 

قال: یا أخي، أنا ال أبیع بھذا، أنا أبیع بالُجملة، اعذرني، قال لھُ: خیر إن شاء هللا وغادر، یُقسم ھذا األخ 

الكریم، أنھُ مضى علیھ ثالثةٌ وعشروَن یوماً، لم یدخل معملھُ إنسان، لیسألھُ عن شيء یشتریھ، ھذا 

فأحسَن تأدیبي، ُكلما خالفَت أمرهُ یؤِدبَُك، یقول العوام: المربى غاٍل، تأدیب هللا عّز وجل، أّدبني ربي 

  المؤمن ُكلما زلّت قدمھُ جاَء التأدیب.

  العنایة اإللھیة.

بالمناسبة أیھا األخوة األكارم؛ إذا شعرَت أنھُ ُكلما أخطأت جاءَك التأدیب، افرح، إنَك ِعنَد هللاِ محظي،   

، افرح إذا ُكنَت في العنایة الُمشددة، واحزن على نفسك، وابك علیھا كثیراً، ألنَك ِضمَن العنایة الُمشددة

إذا فعلَت المعصیةَ، ولم یحدث شيء، إذا تجاوزَت الحدود ولم یحدث شيء، إذا تطاولَت على الِعباد ولم 

كوَن ُمعتنى بَِك یحدث شيء، معناھا أنَت خاِرُج العنایة الُمشددة، أنَت في دائرةِ اإلھمال، فشتّاَن بیَن أن ت

وبیَن أن تكوَن ُمھمالً، لذلك إذا أحبَّ هللاُ عبدهُ ابتاله، إذا أحبَّ هللاُ عبدهُ عّجَل لھُ بالعقوبة، فُكلما اقتربَت 

من هللا فَِھمَت على هللا، لماذا كذا؟ ألجِل كذا، حقاً یا رب؟ سمعاً وطاعةً یا رب، لماذا یا ربي كذا؟ من 

لَك: من أجِل كذا؟ ُھنا السؤال، جاءت مصیبة، قضیة انزعجَت ِمنھا، من یقول  أجِل كذا، طیب: من یقول

  لَك: من أجِل كذا؟ إلھاٌم یقُع في القلب، ھل ُھناك دلیل في القرآن علیھ؟ 

  ﴿فَأَْلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوتَْقَواَھا﴾

  ]٨[سورة الشمس اآلیة: 
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ِ َوَما أََصابََك ِمْن َسیِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك ِللنَّاِس َرُسوالً  ِ  ﴿َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن �َّ َوَكفَى بِا�َّ

  َشِھیداً﴾

  ]٧٩[سورة النساء اآلیة: 

 ِ ِ َوَمْن یُْؤِمْن بِا�َّ ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیٌم﴾﴿َما أََصاَب ِمْن ُمِصیبٍَة إِالَّ بِِإْذِن �َّ   یَْھِد قَْلبَھُ َو�َّ

  ]١١[سورة التغابن اآلیة: 

  یھدي قلبھُ إلى أسباِب ھذه المصیبة، الحقیقة الكلمة الشھیرة:   

  من لم تُحدث المصیبةُ في نفسِھ موِعظةً، فمصیبتھُ في نفسِھ أكبر.   

ھا مر الُمتلبدین، ُمر علیھا مر األذكیاء، هللاُ إذا جاءت مصیبة، ال تُمر علیھا مر الجاھلین، ال تُمر علی  

عّز وجل غنٌي عن تعذیبي، غنٌي عن ازعاجي، غنٌي عن قھري، لماذا قھرني؟ لماذا أزعجني؟ لماذا 

  أقلقني؟ لماذا أخافني؟ لماذا أتلَف مالي؟ ال بُد من ذنب، ابحث عن ھذا الذنب.

  أخطُر الذنوب:   

ً آخر، إنسان وقَع في ذنب، فأعجبھُ ھذا ھَو الذنُب الذي یقوُد إلى ذنٍب    آخر، أخطُر ذنٍب ما ولَد ذنبا

  الذنب، فاستقر علیھ، واستمر بِھ، استقرارهُ علیھ واستمرارهُ بِھ ذنٌب آخر، تحدَث عنھُ ذنٌب ثالث.

  لذلك:   

أخطر أنواع الذنوب ما كاَن سبباً لذنوٍب أكبَر منھا، من اقتراف الذنب، إلى االستمرار في الذنب، إلى   

  الفرحِ بالذنب، إلى المجاھرةِ بالذنب، ھذا الذي استقَر على ذنب واستمرأهُ وفَِرَح بِھ. 

  ألم یعلم أنَّ هللاَ ینظُر إلیھ وھَو یُذنب؟  

  إن قُلَت: ال یعلم فھَو كافر.  

  وإن قُلَت: یعلم فھَو وقح.  

ً وبیَن أن یكوَن كافراً، إن َعِلَم أنَّ هللاُ ینظر إلیھ وھَو یُذنب، وھَو یعصیھ،    بیَن أن یكوَن اإلنساُن وقحا

فھَو ال شك وقح، سيُء األدِب مع هللا عّز وجل، وإن كاَن ال یعلم أنَّ هللا ینظر إلیھ فھَو كافر، الذي یُنكُر 

  كافر، ألنَّ هللاَ عّز وجل یقول: آیاِت القرآن ھَو 

ْرِض َوَما ﴿ُھَو الَِّذي َخلََق السََّمَواِت َواْألَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش یَْعلَُم َما یَِلُج فِي اْألَ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر﴾ یَْخُرُج ِمْنَھا َوَما یَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما یَْعُرُج فِیَھا َوُھَو َمعَُكمْ    أَْیَن َما ُكْنتُْم َو�َّ

  ]٤[سورة الحدید اآلیة: 

  ﴿إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد﴾

  ]١٤[سورة الفجر اآلیة: 
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ْنُھَما ِرَجاالً َكثِیراً ﴿یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ مِ 

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیباً﴾ َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ �َّ   َونَِساًء َواتَّقُوا �َّ

  ]١[سورة النساء اآلیة: 

  فشيء ُمخیف بیَن أن یكوَن َوقِحاً، ُمجترئاً على هللا عّز وجل، وبیَن أن یكوَن كافراً بكالمِھ.  

  ائق التوبة:حق

  من حقائق التوبة:   

  تعظیم الجنایة. -١  

  واتھام التوبة. -٢  

  والغَیرةُ �. -٣  

  كالم دقیٌق جداً، اآلن ندخل في التفاصیل، تفاصیل عالقَتَِك با�، تفاصیل اتصاِلَك بِھ.  

  تعظیم الجنایة:

َت بالذنب، ُكلما ھاَن علیَك الذنب َعُظَم ُھناَك عالقةٌ عكسیة بیَن ِصغِر الذنب وبیَن الفرحِ بِھ، ُكلما فَِرح  

الذنب، وُكلما َعُظَم علیَك الذنب ھاَن الذنب، ھذه عالقة عكسیة، العالقة العكسیة ھكذا، ُكلما استصغرَت 

  الذنب صاَر عظیماً، وُكلما استعظمتھُ صاَر صغیراً.

  الحقیقة: أنھُ ُكلما َعَرفَت هللاَ أكثر استعظمَت أن تعصیھُ.  

  ر إلى ِصغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت.ال تنظ  

ُكلما َعرفَت هللاَ أكثر، ُكلما ازدادت معرفتُك، استعظمَت أن تعصیھُ، فإذا عّظمَت ذنبك فقد َصغَُر ھذا   

  الذنب، لذلك: 

عالمة ذنب الُمنافق أنھُ كالذبابة، كالم العوام عند ارتكابھم اإلثم؛ ماذا حصل؟ ما فعلنا؟ نظرنا إلى   

رأة!! أكلناھا؟!! إذا جلسنا معھا سوَف تأُكلنا!! ھذا كالم العوام، الذنُب صغیٌر ِعندھم، ذنبُھم كذبابة، الم

  وأّما المؤمنون فذنبُھم كأنھُ جبٌل جاثٌِم على صدرھم، عالمة اإلیمان.

ط، ُكلما دقّت اآلن: الطفل الُمربّى الُمھذّب إذا أعرَض عنھُ أبوه یموُت بُكاًء، إذا أعرَض عنھ إعراضاً فق  

حساسیةُ الِطفِل تجاهَ أبیھ، كاَن إعراض األِب عنھُ كافیاً إلیقاعِھ في أشِد أنواعِ اآلالم، وُكلما قلّت حساسیتھُ 

  ربما إذا ضربھُ ال یتأثّر.

تعظیُم الجنایِة عالمةُ التوبِة الصادقِة، لذلك المؤمن یبكي على خطیئتھ، یتوُب منھا كثیـراً، ویدفُع   

  ویستغفر.الصدقات 
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  أحد الصحابة جاءهُ خاطر: أن رسول هللا ینھانا عن قتِل عمِھ، ونحُن نقتُل آباءنا وأخواننا في الحروب.  

النبي علیھ الصالة والسالم أمَر أصحابھُ في معركة بدر: أالّ یقتلوا عمھُ العباس، الصحابة استغربوا،   

جاؤوا لیقتلونا، وكیَف ینھى النبي عن قتِل عمِھ؟ ھذا نحُن نقتُل آباءنا وأخواننا في الحروب، ألنھم ُكفّار، 

عمھُ ُمسلم، وقد كتَم إسالمھُ، وبقي عیناً لھُ في مكة، فال یقُع شيء في مكة، إال ویُخبر النبي علیھ الصالة 

م والسالم، فإذا لم یخرج مع الُمشركین، ُكِشفت حالھُ أماُمھم، وإذا نھى النبي عن قتِل عمِھ، وقال: أنھُ ُمسل

َكَشَف حالَھُ، في طریق دقیق جداً، فالنبي نھى عن قتِل عّمِھ، ھذا الصحابيُّ الجلیل بعَد أن ُكِشفت لھ 

الحقیقة، وشعَر أنھُ أساَء الظنَّ برسول هللا، قال: بقیُت عشر سنوات، وأنا أتصّدق، وأُعتق العبید، وأُصلّي 

 ً إال أنھُ أساَء الظن برسول هللا، فلذلك اإلنسان إذا أساَء  اللیل، لعلَّ هللا یغِفُر لي ھذا الذنب، ما فعَل شیئا

  الظن با�ِ عّز وجل، یجب أن یشعر أنھُ وقَع في ذنٍب كبیر، ُحسُن الظّنِ با�ِ ثمنُھ الجنة.

  اتھام التوبة:

  أّما اتھاُم التوبة: اإلنسان أحیاناً یتوب .....  

الب من العالقات المشبوھة، ِحرصاً على صحتِھم، واتّقاًء مرةً ُكنُت في الجامعة، رأیُت لوحةً تُحذّر الطُ   

لمرض اإلیدز، وقفت ِعنَد ھذه اللوحة متأمالً، قُلت: ُسبحان هللا! اإلنسان إذا رأى خطراً ُمخیفاً، قد یبتعد 

عن بعض المعاصي، ال خوفاً من هللا عّز وجل، وال اتقّاَء سخطِھ، وال رغبةً فیما ِعندهُ، ولكن لیتقي ھذا 

المرض، طیب ھذه توبةٌ لمن؟ ھذه لیست توبةٌ إلى هللا عّز وجل، ھذا ِحرٌص على ِصحتِك، وشرُّ الناس 

ً با�ِ، وال خوفاً منھُ، وال طمعاً فیما ِعندهُ، ولكن ِحرصاً على ِصحتھم، ھذه  من یتقوَن المعاصي، ال ُحبّا

  ، فیتقي ھذه العالقة خوفاً من ھذا المرض.توبةٌ لیست كما یُرید هللا عّز وجل، یعني ُھنا َحبَِط َعَملُھُ 

اآلن بأوروبا: قِصص ال تُعد وال تُحصى، یعني حمامات الِسباحة، قلَّ رواُدھا إلى الربع، خوفاً من ھذا 

المرض الوبیل، یعني ُھناك صار ُكل الفتیات اللواتي یفعلَن الفاحشة، ال بُدَّ من أن یُقّدمن شھادة صحیّة، 

فاحشة، تؤّكد ھذه الشھادة: أنُھنَّ بریئات من مرض اإلیدز، صار في خوف، وھذا لمن یقترف معھن ال

  الخوف لیَس من هللا عّز وجل، بل من ھذا المرض الوبیل.

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل:      َعْن َعْبِد �َّ

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل: یَا َمْعَشَر اْلُمَھاِجِریَن، َخْمٌس إَِذا ابْ  ، ((أَْقبََل َعلَْینَا َرُسوُل �َّ تُِلیتُْم بِِھنَّ

: لَْم تَْظَھِر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَطُّ َحتَّى یُْعِلنُوا بَِھا، إِ  ِ أَْن تُْدِرُكوُھنَّ ّال فََشا فِیِھُم الطَّاُعوُن َوأَُعوذُ بِا�َّ

 أُِخذُوا َواألَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضْت فِي أَْسالفِِھِم الَِّذیَن َمَضْوا، َولَْم یَْنقُُصوا اْلِمْكیَاَل َواْلِمیَزاَن إِال

نِیَن َوِشدَِّة اْلَمؤونَِة َوَجْوِر السُّْلَطاِن َعلَْیِھْم، َولَْم یَْمنَعُوا زَ  َكاةَ أَْمَواِلِھْم إِال ُمنِعُوا اْلقَْطَر ِمَن السََّماِء، بِالّسِ

ُ َعلَْیِھْم عَ  ِ َوَعْھَد َرُسوِلِھ إِال َسلََّط �َّ ا ِمْن َغْیِرِھْم َولَْوال اْلبََھائُِم لَْم یُْمَطُروا، َولَْم یَْنقُُضوا َعْھَد �َّ ُدو�
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ُ بَأَْسُھْم فَأََخذُوا بَْعَض َما فِي أَْیِدیِھْم، َوَما لَ  ُ، إِال َجعََل �َّ ا أَْنَزَل �َّ ِ َویَتََخیَُّروا ِممَّ تُُھْم بِِكتَاِب �َّ ْم تَْحُكْم أَئِمَّ

  بَْینَُھْم))

  [أخرجھ ابن ماجة في سننھ]

ُھناك نقابات، وُھناك جمعیات، تُطالب بحقوق، وتخرج بمسیرات، وتُقابل المسؤولیــن في دول الغرب،   

  من أجِل أن یُرد اعتباُرھم إلیھم، الذین یرتكبون بعض الفواحش الشاذّة أیضاً. 

الطَّاُعوُن َواألَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضْت  ((لَْم تَْظَھِر اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَطُّ َحتَّى یُْعِلنُوا بَِھا، إِّال فََشا فِیِھمُ 

  فِي أَْسالفِِھِم))

  وھذا من آیات هللاِ الدالِة على عَظمتِھ، اتھام التوبة، هللا عّز وجل قال:   

ِ َجِمیعًا﴾   ﴿َوتُوبُوا إِلَى �َّ

وفاً من ِعقاٍب مادّي، ھذا لیَس لو أنَّ إنساناً اقترف مخالفة للنظام العام، والدین یُعاقب علیھا، وتركھا خ  

  تائباً إلى هللا عّز وجل، البطولة أن تتوَب إلى هللا: 

﴾ِ   ﴿َوتُوبُوا إِلَى �َّ

  وأن تصبر �:   

ا یَْمُكُروَن﴾ ِ َوَال تَْحَزْن َعلَْیِھْم َوَال تَُك فِي َضْیٍق ِممَّ   ﴿َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا�َّ

  ]١٢٧[سورة النحل اآلیة: 

  من عالمات صحة التوبة:

أن تكوَن بعَد الذنب خیراً مما ُكنَت قبَل الذنب، حالك أعلى، وِصلتَُك با� أقوى، وشعورك أقرب إلى هللا   

  عّز وجل.

الذي یقُع في الذنب، یُصاب بحالة، هللاُ یُحبُھا، ینكسر، ھذا االنكسار یقترُب بَِك من حالة العبودیّة، قال:   

ُمھا كسرةٌ خاّصة، تحصل لقلب المؤمن إذا وقَع في ذنب، صاَر یھیض الجناح، صاَر أماَم ھذه الكسرة اس

  هللاِ متذلالً، قال: ھذا التذلل یُحبھُ هللا عّز وجل.

  ُربَّ معصیٍة أورثت ذُالً وانكساراً، خیٌر من طاعٍة أورثت ِعّزةً واستكباراً.  

الُمطیع، لعلَّ الذي یُصلي اللیل، ویُِدُل على الناِس بصالة اللیل لعلَّ بُكاء التائِب أحُب إلى هللاِ من ُخیالِء   

أقُل ِعنَد هللاِ، من إنساٍن زلّت قدمھُ، فمّرَغ األرَض بجبھتِھ وبللھا بدموِعِھ، ألنھُ ُكلما ُكنَت إلى هللاِ ُمتذلالَ، 

  ُكنَت أقرَب إلى العبودیِة الحقِة لھُ.

بِِعّزَك وذُلّي إال َرحمتني، أسألَُك بِقوتَِك وضعفي بِِغناَك عنّي وفقري بعُضھم دعا ربھُ فقال: أسألَُك یا رب   

إلیك، ھذه ناصیتي بیَن یدیك، عبیُدَك ِسواَي كثیرون، ولیَس لي سیٌد ِسواك، ال ملجأَ وال منجا ِمنَك إال 
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خائف الضریر، سؤاَل إلیك، أسألَُك مسألةَ المسكین، وأبتِھُل إلیك ابتھاَل الخاضع الذلیل، وأدعوَك ُدعاَء ال

  من خضعت لَك رقبتھَ، وَرِغَم لَك أنفــھ، وفاضت لَك عینھُ، وذلَّ لَك قلبھ.

اإلنسان إذا صلّى اللیل، وناجى ربھُ، وتذلَل لھُ، یشعر بطعِم القُرب، وھذا حال ِكبار المؤمنین، لكن ھذا   

  عّز وجل، یرفُع من مقاِمك. الذُل � عّز وجل یُقابِلھُ ِعٌز في الحیاة الدنیا، یُعُزَك هللا

یوجد أشخاص یتكبّرون عن الخضوع �، لكنَّ هللا یُرغُم أنفھُم بیَن الناس، یجعلُھم أذالء، یُقھرون،   

  یُھانون، یُشتمون، یُقّرعون.

إیّاَك أن تستنكَف أن تعبَُد هللاَ عّز وجل، إیّاك أن تتكبَر على هللاِ عّز وجل، إذا خضعَت إلیھ خضَع لَك   

لناُس جمیعاً، إذا تذللَت إلیھ رفعَك هللاُ فوقھم جمیعاً، إذا وقفَت بیَن یدیھ وقَف لَك الناُس احتراماً، عالقة ا

عكسیة: ُكلما استنكفَت أن تعبَُد هللا، وتكبّرَت على هللاِ عّز وجل، ُكلما َرِغَم أنفُك بیَن الناس، یعني ھذا 

  عزیز النفس، وبیَن الناِس قوي، وبیَن الناِس ذو شأٍن رفیع. الُمتذلل ھَو بیَن الناِس علم، وبیَن الناِس 

  اجعل لربَِك ُكَل ِعّزَك یستقرُّ ویثبُُت فإذا اعتززَت بمن یموُت فإنَّ ِعزَك میتُ   

  آالف الِقصص؛ ُكلما اعتززَت با�ِ عّز وجل، جعَل هللاُ ُكلَّ مصائِبَك من قِبَِل ھذا الذي اعتززَت بِھ.  

  الخاتمة:

تمنى أن نتابع الموضوع، وموضوع التوبة شیٌّق جداً، وفي درٍس قادٍم إن شاَء هللا نتابِعھُ، یعني نحن ن  

ً ینقضي في أوِل طریق اإلیمان، ال، ھَو معَك في ُكِل  موضوع التوبة موضوع الحیاة، لیَس موضوعا

ُمخطئ، فإذا أخطات، فالتوبةُ مراحل اإلیمان، في ُكِل أطواِر حیاتِك، ألنَك مَع هللاِ عّز وجل بیَن ُمصیٍب و

صماُم األمان، إذا كان الذنوب ضغطت التوبة صمام األمان، وإذا َغِرَق اإلنسان في ذنوبِِھ فالتوبة حبل 

النجاة، وإذا أُغِلقت علیَك األبواب فالتوبة باب النجاة، باُب نجاةٍ، وحبُل أماٍن وصمام أمان، والقرآن 

  الكریم یقول: 

   َجِمیعًا أَیَُّھا اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾﴿َوتُوبُوا إِلَى �َِّ 

 


