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٣-التوبة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٣-التوبة  - ٠٣٧الدرس :  - مدارج السالكین 

١٣-٠٤-١٩٩٢  

  تمھید:

أیھا األخوة المؤمنون؛ مع الدرس السابع والثالثین من دروِس مدارج السالكین، في مناِزِل إیّاَك نعبُد   

  وإیّاّك نستعین، منِزلةُ الیوم متعلقةٌ بآخِر منزلٍة، تحدثنا عنھا في دروٍس سابقة: 

  إنھا منِزلةُ التوبة، وھَي آخر منازل التوبة:   

  إنھا منِزلةُ استئناف التوبة.  

  د یسأُل سائل: ق  

  ما معنى استئناف التوبة؟   

لیَس من الصواب أن تتوھم أن التوبةَ تتُِم في العُمِر مرةً واحدة، إنَك تُبَت حینما تعّرفَت إلى هللاِ عّز   

  وجل، ولكنَّ التوبة ینبغي أن تكوَن منِزلةً مستمرةً مع المؤمن، بل إنَّ نھایتھُ تُختُم بالتوبة. 

  استئناف التوبة.

اإلنسان حینما یكوُن غاِرقاً في المعاصي، قبَل أن یصطِلَح مَع هللا، قبَل أن یعِقَد العزَم على طاعتھ، قبَل   

أن یحِمَل نفسھُ على االستقامِة على أمِر هللا، قبَل ھذا كاَن تائھاً، وشاِرداً، وضاالً، وعاصیاً، أدرَك 

قَد في نفسِھ عزیمةٌ على التوبة، وعلى أن یُقلَع عن كُِل خطورةَ ما ھَو فیھ، أدرَك َعَظمةَ هللاِ عّز وجل، انع

ذنٍب من فوِرِه، وأن یعِزَم على أن ال یعوَد إلیھ، وأن یندَم على ما فعلھُ في الماضي، ھذه التوبة نقلتھُ من 

 المعصیِة إلى الطاعة، من الشروِد إلى الُھدى، من الضیاعِ إلى الوجدان، لكن بعَد أن تاَب وفتَح مَع هللاِ 

صفحةً جدیدة، بعَد أن عاھَد هللا عّز وجل على أن یلتزَم أمرهُ، وأن ینتھي عما عنھُ نھى، اآلن یدخُل في 

  منِزلِة التوبِة الُمستمّرة تحقیقاً لقوِل النبي علیِھ الصالةِ والسالم: 

  (( ُكلُّ بَني آدَم خطَّاٌء وخیُر الَخطَّائیَن التَّوابوَن))

  بن مالك] [ أخرجھ الترمذي عن أنس

ألنھُ المؤمن حینما یتوب توبةً نصوحاً، قد یُفاجأ بسلوٍك كاَن یَُظنھُ صواباً، فإذا ھَو خطأٌ، بعَد معرفِة، أو   

  اطالّعٍ، أو سماعِ محاضرةٍ، أو قراءةِ كتاٍب، یجُد أنَّ ھذا الموقف لیَس صحیحاً.
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  إذاً:   

ً في سلوكك، أو تقصیراً في أداِء واجِ    بِك، أو انحرافاً عن جاّدة الصواب، في الوقت كلما اكتشفَت خطأ

  التالي ال بُدَّ من أن تعِقَد توبةً تغطي بِھا ھذا التقصیر أو ذاَك االنحراف.

  إذاً:   

  أنَت في توبٍة مستمّرة.  

التوبة األولى: نقلتَك نقلّةً نوعیةً من المعصیة إلى الطاعة، من الشقاء إلى السعادة، من الضیاع إلى   

  من الشرود إلى الوجدان. الُھدى، 

التوبة الثانیة: لكنَّ التوبةَ الُمستمّرة التي ینبغي أن تُرافق المؤمن، ُكلما اكتشَف أنَّ ھذا الموقف ال یُرضي   

هللا، أو أنَّ ھذه الِفكرة لیست صحیحةً عن هللاِ عّز وجل، أو أنَّ ھذا الظن ال یلیُق با�ِ جلَّ وَعال، أو أنَّ 

  عتقاٌد فاسد بنِص اآلیة الكریمة، أو أنَّ ھذا العمل مما یُخالف الُسنّة.ھذا االعتقاد ا

  ُھناَك نقطة دقیقة جداً:   

ھَو أنَك إذا َعَرفَت هللاَ عّز وجل، بقي علیَك أن تَعِرَف َمنَھَجھُ، ھل یُمكن أن تَعِرَف َمنَھَجھُ في ساعٍة 

  واحدة؟ في یوٍم واحد؟ في شھٍر واحد؟ في سنٍة واحدة؟ 

ً للنبي علیِھ الصالة والسالم لم یكن یخُطر على    معرفةُ منھُج هللاِ عّز وجل تتنامى، فُكلما كشفَت موقِفا

  باِلك، ال بُدَّ من أن تتوَب عن جھِلَك بھذا الموقف، وعن السلوك الذي یُخالُف ھذا الموقف.

  إذاً أنَت في توبٍة مستمّرة، ھذا معنى قول النبي: المؤمن مذنٌب تّواب.   

معنى ُمذنب: یعني كاَن یَُظُن أنھُ إذا تحّدَث عن العُصاة ُمقّرعاً، موبّخاً، محتقراً یُرضي هللاَ عّز وجل،   

  فإذا بِھ یرى أن في السیرةِ النبویِة موقِفاً آخر.

اكم أن النبي علیھ الصالة والسالم حینما جاءهُ ِعكرمةٌ ُمسِلماً، قاَل ألصحابِِھ: جاءكم ِعكِرمةُ ُمسِلماً، فإیّ   

، فإنَّ ذم المیت -أباهُ أبو جھل أعدى أعداِء اإلسالم، أعدى أعداِء النبي، نّكَل بأصحابِِھ وقتلھم-تَذُّموا أباه، 

  یؤذي الحي وال یبلُُغ المیت.

ھَو كاَن حینما یتحّدُث عن الُكفار، یَُظُن أنَّ هللاَ یُرضیِھ ذلك، فإذا بالنبي علیھ الصالة والسالم یقُف ھذا   

  موقَف الكامل. ال

إذاً: ھَو حینما كاَن یفعُل ھذا، كاَن یُرضي هللاَ بھذا، لكنھُ اكتشَف أنَّ ھذا الموقف ُھناَك موقٌِف أكمُل ِمنھُ،   

  كاَن یفعُل كذا، ثمَّ رأى أنَّ الشرَع ینھى عن كذا.

  المنھج الرباني.

هللاِ ُكلھُ، قد تستوعـب الخطوط العریضة لیَس في إمكانَِك في أسبوعٍ أو شھٍر أو سنٍة أن تستوِعَب َمنھَج   

فیھ، قد تستوعب الُكلیّات، لكنَّ الجزئیات ال تستوعبھا، أنَت ُكنَت تختلي مثالً مَع زوجِة أبیك في غیبِة 
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أبیك، بعَد عشر سنوات قرأَت في ُكتب الِفقِھ أنھُ ال یجوُز الخلوةُ ال بزوجِة االبِن في غیبِة االبِن، وال 

  غیبة األب، ھكذا نص العُلماُء والفُقھاء. بزوجة األب في

  إذاً:   

أنَت تتوُب من ھذا الجھل الذي ُكنَت واقعاً فیھ، ُكنَت تتحدُث أحیاناً عن عالقٍة زوجیٍة أماَم واِلِد زوجتِك،   

الزوجِة  ثمَّ كشفَت أنَّ من آداِب النبي علیھ الصالة والسالم، أنھُ ال یتحدُث عن أیِّة عالقٍة نسائیٍة أماَم أبِ 

ً وأنَت تظنھُ ھَو الصواب،  أو أخِ الزوجة، ِلئال یذھَب بِھ الخیاُل إلى شيء ینزعُج منھُ، ُكلما فعلَت شیئا

  ُربما كشفَت في السیرةِ النبویة أو في الحدیث النبوي الشریف ما یُخاِلف ھذا. 

  إذاً:   

شيء عن رسول هللا، ُكلما وصَل إلى ِعلِمَك شيء أنَت تتنامى معِرفَتَُك لمنھجِ هللاِ عّز وجل، فُكلما بَلَغََك   

  لم تكن تعلمھُ من قبل أو ُكنَت تفعُل ِخالفھُ، ال بَُد من أن تُحِدَث توبةَ وإحداَث ھذه التوبة سھٌل جداً: 

ْحَمةَ أَنَّھُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ﴿َوإَِذا َجاَءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآَیَاتِنَا فَقُْل َسَالٌم َعلَْیُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفسِ  ِھ الرَّ

  ُسوءاً بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّھُ َغفُوٌر َرِحیٌم﴾

  ]٥٤[سورة األنعام اآلیة: 

مع  ھذا السوء بجھالة، فاإلنسان ُكلما فعَل شیئاً لم یكن یعلم أنھُ ُمخالفة أو أنھُ معصیة، یجُب أن یعِقَد توبةً   

  هللاِ عّز وجل.

  مفھوم التوبة.

لیَس ُھناَك توبةٌ وحیدةٌ یتیمةٌ فریدةٌ تتوبُھا وانتھى األمر، ھذه التوبةُ الُكبرى التي نقلتَك من المعصیِة إلى   

الطاعة، من الضیاعِ إلى الُھدى، من الشقاِء إلى السعادة، من القلِق إلى الُطمأنینة، من التیِھ إلى الوجدان، 

بةُ األولى ھَي أجمُل توبٍة تتوبُھا في حیاتِك؛ ھَي التوبةُ الُمسِعدة، ھَي التوبةُ التي أخرجتَك من ھذه التو

الُظلماِت إلى النور، من شقاِء الُدنیا إلى نعیِمھا، لكنَك بعَد أن سلكَت في طریق اإلیمان، أنَت بحاجٍة إلى 

ً لم تكن تعِرفھُ من قبلُ  ، ال بَُد من أن تعِقَد توبةً خاصةً بِھ، ُكلما كشفَت توبٍة یومیّة، ُكلما اكتشفَت شیئا

  تقصیراً أو ُمخالفةً لم تكن تعَھُدھا ُمخالفةً، یجُب أن تعِقَد العزَم على ترِكھا. 

  ھذا المعنى الذي یُستنبط من استمراِر التوبة.  
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  من معاني االستغفار والتوبة بحِق النبي علیھ الصالة والسالم:

  

  استغفار وقائي:-١

إذا قرأَت حدیَث النبي علیھ الصالة والسالم: من أنھُ یستغفُر هللاَ ویتوُب إلیھ في الیوِم أكثَر من سبعیَن   

  مرة.

فھذا لھُ تفسیٌر آخر، یُمكن أن یُفّسَر ھذا: بأن استغفاَر النبي استغفاٌر ِوقائي، ُھناَك استغفاٌر بعَد أن تقَع في   

   تقَع في الذنب.الذنب، وُھناَك استغفاٌر ِوقائٌي ِلئال

تمشي في الطریق، وتشعَُر أنَّ عقبةً كؤود كانت في الطریق، أمسكَت ِمصباحاً وأضأتھُ، حینما تمشي في   

طریق، وتتعثُر في ھذا الطریق، ومعَك ِمصباح تُضيء الِمصباح، ِلترى ھذه العَقَبَة التي ألقتَك جانباً، 

الطریق ال تتعثر، فأنَت إّما أن تكِشَف العَقَبَةَ بعَد أن تقَع بِھا، لكنَك إذا أضأَت الِمصباَح قبَل أن تسلَُك ھذا 

  وإّما أن تكِشفھا قبَل أن تقَع بِھا.

فبعُض العُلماء قال: استغفاُر النبي صلى هللاُ علیِھ وسلم استغفاٌر ِوقائي، كاَن یستغِفُر هللاَ، وكاَن یُقبُِل   

  في الذنب، فھذا معنى.علیھ، وكاَن یُكثُِر من الُدعاء، ِلئال یقَع 

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل:      قَاَل أَبُو ُھَرْیَرةَ َسِمْعُت َرُسوَل �َّ

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

  ي وابن ماجھ في سننھما، واإلمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحیحھ][أخرجھ البخاري في الصحیح، والترمذ

  الشعور بالتقصیر تجاه معرفة هللا عز وجل: -٢

وفي معنى آخر: ھَو أنَك إذا تعّرفَت إلى إنسان، وقال لَك: أنا تاجر، فظننَت أنَّ حجَمھُ المالي كذا، ثمَّ   

  ھمت، أال تشعر بأنَك لم تُعِطِھ حقھُ؟ لم تُقّدرهُ حقَّ قدِرِه؟اكتشفَت أنَّ حجمھُ المالي أضعاف أضعاَف ما تو

وتكتشف أنَّ معِرفَتَُك با�ِ عّز وجل لم تكن في  -و�ِ المثُل األعلى-فحینما تتعرُف إلى هللاِ عّز وجل   

  المستوى الذي ینبغي، أال تشعر بالتقصیر؟.

یعني: حینما تظُن أن فُالن لن یُكِرُمَك، ثَم ھَو یُكِرُمَك، أال تستحي فیما بینََك وبیَن نفِسَك من ھذا الذنب   

  السيء؟ فھذا معنى آخر من معاني االستغفار والتوبة بحِق النبي علیھ الصالة والسالم.

  واآلن:   

، وانتھى األمر، ولسُت اآلن بحاجة إلى سؤال: الذي یقول أنا تُبُت إلى هللا، حینما استقمُت على أمرهِ   

  التوبة.

فالجواب على ھذا السؤال: ھل أدیَت حق هللاِ عز ّوجل؟ ھل َعَملَُك الصالح یُغطي فضَل هللاِ علیك؟ ھل   

  طاَعتَُك �ِ عّز وجل في مستوى الفضِل العظیم الذي تفّضلھُ هللاُ علیك؟ 
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استطاَع أن یوفي هللاَ حقَھُ حتى النبي علیھ الصالة والسالم، ال  أغلُب الظن لن تقوَل نعم، ألنھُ ما من أحدٍ   

  یعِرُف هللاَ إال هللا، النبي علیھ الصالة والسالم أشُدنا معِرفةً با�، لكنھُ لم یعِرفھُ حقَّ المعِرفة.

  إذاً:   

  ى المطلوب.یُمكن أن تستغِفَر هللاَ وأن تتوَب إلیھ من معِرفتَك المحدودة التي لم تكن في المستو  

أنا ُكل ھذا الكالم: من أجِل أالّ تأُخذّّك الِعزةُّ بإیمانِك وباستقامتِك، أنا استقمت وانتھى األمر، ھذه ِعّزةٌ ال   

تُرضي هللاَ عّز وجل، یجُب أن تشعَُر بالتقصیر الُمستمر، ألنَك إذا شعرَت بالتقصیر المستمر، ُكنَت قریباً 

اَر أقرُب األبواب إلیھ، باُب االنكسار باٌب واسٌع، لكَن الناَس قلّما یسلكونَھُ، من هللاِ عّز وجل، ألنَّ االنكس

  ُھناك أبواب إلى هللا كثیرة، لكن أسرع ھذه األبواب: باُب االنكسار.

  فلذلك: اإلنسان حینما یأتي َربھُ ُمتذلالً.  

ً َمِلكاً أم نبیّاً عبداً؟ قاَل:  لماذا النبُي علیھ الصالة والسالم لّما سألھُ جبریل: أتُِحُب یا ُمحمدُ    أن تكوَن نبیّا

  بل نبیّاً عبداً؛ أجوُع یوماً فأذُكرهُ وأشبُع یوماً فأشُكرهُ.

  ألنَّ االنكسار والضعف أقرُب إلى العبودیةُ إلى هللاِ عّز وجل.  

  الِحظوا اآلیة:   

ْنَساَن لَیَْطغَى * أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى﴾   ﴿َكالَّ إِنَّ اْإلِ

  ]٧-٦العلق اآلیة:  [سورة

  لم یقُل هللاَ عّز وجل: كال إنَّ اإلنساَن لیطغى أن استغنى، قال:   

  ﴿أَْن َرآهُ اْستَْغنَى﴾

ھَو تّوھَم أنھُ مستغٍن عن هللاِ عّز وجل، اإلنسان متى یطغى؟ متى ینقطع؟ متى یبتعد؟ إذا ظن أنھُ   

صیةً وال مخالفةً، وأحكَم استقامتھُ، وتوّھَم أنَّ ھذه مستغنیّاً عن هللاِ عّز وجل، فإذا اإلنسان لم یجد لھُ مع

االستقامة كافیة كي تُنجیِھ من عذاب الُدنیا واآلخرة، وقَع في حالة االستغناء، وھذه الحالةُ ال تُرضي هللاَ 

  عّز وجل.

ثت ِعّزاً لذلك قاَل ابُن عطاء هللا الَسكندرّي: ُربَّ معصیٍة أورثت ذُالً وانكساراً، خیٌر من طاعة أور  

  واستكباراً. 

ما ُدمَت لم تُوف هللاَ َحقّھُ، ولم تُكن أعمالَُك في مستوى فضِلِھ علیك، وال في مستوى إكراِمِھ لك، منحَك   

  نِعمة الوجود، ومنحَك نِعمة اإلمداد، ومنحَك نعمة الھدایِة والرشاد: 

  



6 

٣-التوبة    

ْت َطائِ  ِ َعلَْیَك َوَرْحَمتُھُ لََھمَّ ونََك ِمْن ﴿َولَْوَال فَْضُل �َّ فَةٌ ِمْنُھْم أَْن یُِضلُّوَك َوَما یُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسُھْم َوَما یَُضرُّ

ِ َعلَیْ  ُ َعلَْیَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ   َك َعِظیماً﴾َشْيٍء َوأَْنَزَل �َّ

  ]١١٣[سورة النساء اآلیة: 

  إذاً: ال بَُد أن تشعَُر بالتقصیر الُمستمر، وال بَُد أن تشعر بالحاجِة الُملّحِة إلى توبٍة من ُكّلِ ھذا التقصیر.  

  منزلة التوبة واآلیات الواردة في القرآن الكریم.

وھَي النھایة، ھذه  مما یؤّكُد أنَّ منِزلةَ التوبِة ھَي البدایةُ، وھَي المنِزلةُ التي تُرافُِق المؤمن َطواَل حیاتِھِ   

  اآلیات التي وردت في القرآن الكریم.

  اآلیة األولى:

النبُي علیھ الصالة والسالم غزا غزواٍت كثیرة، آِخُر ھذه الغَزوات ھي أشُدھا: غـزوةُ تبوك، حینما قَفََل   

  النبي من غزوةِ تبوك، قاَل هللاَ عّز وجل: 

ُ َعلَى النَّبِّيِ َوالْ  ُمَھاِجِریَن َواْألَْنَصاِر الَِّذیَن اتَّبَعُوهُ فِي َساَعِة اْلعُْسَرِة ِمْن بَْعِد َما َكاَد یَِزیُغ ﴿لَقَْد تَاَب �َّ

  قُلُوُب فَِریٍق ِمْنُھْم ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم إِنَّھُ بِِھْم َرُءوٌف َرِحیٌم﴾

  ]١١٧[سورة التوبة اآلیة: 

  نھایةُ المطاف، نھایةُ الغزوات، نھایةُ الِجھاد، توبةُ من هللاِ عّز وجل، معنى التوبة ُھنا:   

أي كأنَّ هللاَ قَبَِل ھذا العمل، قَبِلَھُ وتغاضى عن األخطاء، وتغاضى عن الشوارد، وتغاضى عن الُشبُھات   

  مل.التي رافقت ھذا العمل، یعني قَبِلھُ ِمنك، فالتوبةُ ُھنا نھایةُ الع
  اآلیة الثانیة.

  شيٌء آخر: ورَد في القرآن الكریم ھَي سورةُ النصر، إذ قاَل هللاُ عّز وجل:   

ِ أَْفَواجاً * فََسبِّْح بَِحْمِد رَ  ِ َواْلفَتُْح * َوَرأَْیَت النَّاَس یَْدُخلُوَن فِي ِدیِن �َّ بَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّھُ ﴿إَِذا َجاَء نَْصُر �َّ

اباً﴾َكاَن تَ    وَّ

  ]٣- ١[سورة النصر اآلیة: 

أیھا األخوة األكارم؛ في الصحیحِ؛ أي في الحدیِث الصحیحِ، أنھُ صلى هللاُ علیِھ وسلم ما صلّى صالةً بعَد   

  أن نََزلت ھذه السورة، إال قاَل فیھا: 

  َعْن َعائَِشةَ َرِضي اللَّھم َعْنَھا، قَالَْت:   

َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل فِي ُرُكوِعِھ َوُسُجوِدِه: ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدَك، اللَُّھمَّ  ((َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى اللَّھم

  اْغِفْر ِلي))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]
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  ألم یقُل هللاُ عّز وجل:   

ِ َواْلفَتُْح * َوَرأَْیَت النَّاَس یَْدُخلُوَن فِي  ِ أَْفَواجاً * فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّھُ ﴿إَِذا َجاَء نَْصُر �َّ ِدیِن �َّ

اباً﴾   َكاَن تَوَّ

  ]٣- ١[سورة النصر اآلیة: 

قال: ما صلّى صالةً بعَد أن نََزلت ھذه السورة، إال قاَل فیھا: ُسبحانََك اللھَم ربنا وبِحمِدك، اللھمَّ اغفر   

  لي.

دقیق، واستنباٍط حكیم، وفِطنٍة كبیرة، شعَر أنَّ ھذه السورة فیھا نعوةُ النبي  بعُض أصحاِب النبي بإدراكٍ   

صلى هللاُ علیِھ وسلم، ألنَّ النبيَّ علیھ الصالة والسالم حینما نََزلت ھذه السورة، كاَن یقول: اللھمَّ اغفر 

  لي، وألِحقني بالرفیق األعلى.

هللا عّز وجل، البطولة: أن تستِعدَّ لھُ، أن تُصفي كُلَّ أخواننا الحاضرین؛ ال بُدَّ من ھذا الِلقاء مع   

الُمشكالت، أن تُصفي ُكلَّ العالقات، أن تُھیىء عمالً تلقى هللاَ بِھ، أن تُھیىء عمالً یُرضي هللاَ عّز وجل، 

  فلذلك: ربُنا عّز وجل یُِحبَُك أن تستِعدَّ للقائھ.

یّة التي تُصیُب اإلنساَن بعَد ِسّنِ األربعین، ھَي في حقیقتھا، وُكنُت أقول لكم دائماً: إنَّ األعراَض الَمَرِض   

وفي جوھِرھا، وفي دالِلتھا: إشارةٌ لطیفةٌ لطیفةٌ لطیفة لھذا المؤمن: أن یا عبدي قد اقترَب اللقاء، فھل 

  أنَت ُمستعد؟.

الجسم البللوري، یعني اإلنسان یضع نظارات بعد ِسن ُمعیّنة، یقول لَك: صار في تصلّب بالقرنیّة أو ب  

فُمعظم الناس بعد ِسّن معینة: یضع نظارات، یشیُب شعرهُ، ینحني ظھرهُ، تضعُف ذاكرتھُ، جمیُع الناس 

  ھكذا.

إذاً: النبي علیھ الصالة والسالم حینما نََزلت ھذه السورة، كاَن یقول: اللھَم اغفر لـي، وألِحقني بالرفیق   

  األعلى.

لیھ الصالة والسالم: االستغفار بعَد الصالة، وبعَد الصوم، وبعَد الحج، ھناك شيء تعلّمناه من النبي ع  

  وبعَد ُكّلِ ِعبادة.

یعني یا ربي أنا ِصمت رمضان، لكن لعلّي لغوُت في رمضان، لعلّي قّصرت، لعلّي شردت، لعلّي   

الخمس، أوُل  صلیُت صالةَ جوفاء، اغفر لي ھذا التقصیر یا رب، بل إنَّ اإلنسان حینما یُصلّي الصلوات

ُدعاٍء أُثَِر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعَد الصالة االستغفار، أستغِفُر هللاَ العظیم الذي ال إلھَ إال ھَو 

الحيَّ القیوم وأتوُب إلیھ ثالث مرات، تستغفر من ماذا؟ أنَت وقفَت لتُصلي، لعلَّ في الصالةِ خلالً، لعلَّ 

ةِ شروداً، لعلَّ في الصالةِ زیغاً، لعلَّ في الصالة ُسرعةً، لعلَّ في في الصالةِ تقصیراً، لعلَّ في الصال
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ً ال یُرضي هللا عّز وجل، فالنبي علیھ الصالة والسالم كاَن یستغفُر هللاَ َعِقَب الصلوات،  الصالةِ شیئا

  وَعِقَب ُكّلِ ِعبادةٍ كبیرة، َعِقَب الصوم وَعِقَب الحج كان یستغفر.

  علیھ الصالة والسالم حینما یعوُد من الحج، ماذا كاَن یقول؟ ما قولكم: أنَّ النبي  

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: َكاَن إَِذا    ِ ْبِن ُعَمَر َرِضي اللَّھم َعْنھَما، أَنَّ َرُسوَل �َّ قَفََل ِمْن َغْزٍو أَْو َعْن َعْبِد �َّ

  ِمَن األَْرِض ثَالَث تَْكبِیَراٍت، ثُمَّ یَقُوُل:  َحّجٍ أَْو ُعْمَرةٍ، یَُكبُِّر َعلَى ُكّلِ َشَرفٍ 

ُ َوْحَدهُ ال َشِریَك لَھُ، لَھُ اْلُمْلُك َولَھُ اْلَحْمُد َوُھَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر، آیِبُونَ   تَائِبُوَن، ((ال إِلَھَ إِال �َّ

ُ َوعْ    َدهُ، َونََصَر َعْبَدهُ، َوَھَزَم األْحَزاَب َوْحَدهُ))َعابُِدوَن َساِجُدوَن، ِلَربِّنَا َحاِمُدوَن، َصَدَق �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، وأبو داود والترمذي في سننھما، ومالك في الموطأ]

  تائبوَن عن تقصیٍر وقعنا بِھ في مناِسك الحج.  

  : وكاَن علیھ الصالة والسالم یختُِم عمَل الیوم باالستغفار، فقبَل أن ینام یقول  

  ((أستغفُر هللاَ الذي ال إلھَ إال ھَو الحُي القیوم وأتوب إلیھ))

ً أن نستغِفرهُ بعَد أن نقوَم من مجلس؛ َسِھرنا سھرةً، عقدنا ندوةً،    یستغفر هللاَ قبَل أن ینام، وعلّمنا أیضا

أو في ھذا الحدیث ُدعینا إلى ولیمة، لعّل في ھذه الولیمة كلمة ال تُرضي هللا، لعلَّ في ھذه الولیمة نظرة 

خلل أو ھنى، فأنَت حینما ینتھي مجِلُسَك استغفر هللا، حینما تنتھي صالتَُك استغفر هللا، حینما ینتھي 

  صیاُمك استغفر هللا: 

تُِكْم َوَال تَتََولَّْوا ﴿َویَا قَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِھ یُْرِسِل السََّماَء َعلَْیُكْم ِمْدَراراً َویَِزْدُكْم قُوَّ  ةً إِلَى قُوَّ

  ُمْجِرِمیَن﴾

  ]٥٢[سورة ھود اآلیة: 

  ﴿َویُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِیَن َویَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َویَْجعَْل لَُكْم أَْنَھاراً﴾

  ]١٢[سورة نوح اآلیة: 

بل إنَّ العبَد أحوُج ما یكوُن إلى التوبِة في نھایِة ُعمره، لذلك منَزلةُ الیوم: منَزلةُ استئناف التوبة، أنَت   

  تبدأُ التوبة وتستمُر بِھا، وتُنھي بِھا ھذا العُمر الذي أمضیتھُ في معرفة هللا وطاعتھ.

ُمره الثمین، حینما أقسَم هللاُ بِعُُمِرِه، حیُث الحقیقة: أن النبي علیھ الصالة والسالم أثنى علیِھ هللا، وعلى عُ   

  یقول: 

  ﴿لَعَْمُرَك إِنَُّھْم لَِفي َسْكَرتِِھْم یَْعَمُھوَن﴾

  ]٧٢[سورة الحجر اآلیة: 
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وهللاُ سبحانھُ وتعالى في ِعّدةِ آیات: ذكَر النبي علیھ الصالة والسالم، وھَو في أعلى مرتبة، وأعلى مرتبة   

  أن یكوَن عبداً �ِ عّز وجل، قال: 

ا َحْولَھُ ِلنُِریَھُ ِمْن ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْیالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَ 

  آَیَاتِنَا إِنَّھ ُھَو السَِّمیُع اْلبَِصیُر﴾

  ]١[سورة اإلسراء اآلیة: 

  وأنھُ لّما قاَم عبُد هللاِ یدعوهُ، عبُد هللاِ یدعوهُ، قال تعالى:   

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِلیَُكوَن ِلْلعَالَِمیَن نَِذیراً﴾   ﴿تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

  ]١سورة الفرقان اآلیة: [

  ُكُل ھذه اآلیات تُبیُّن: أن شرَف اإلنسان في عبودیتِھ �ِ عّز وجل.  

  اآلیة الدقیقة:   

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِریَن﴾   ﴿بَِل �َّ

  ]٦٦[سورة الزمر اآلیة: 

لتِزَم أمــرهُ، وأن تنتھي عما ھَو أنَت أیھا العبد لَك ُمِھمةٌ واحدة: أن تتعرَف إلى أمِر هللاِ ونھیَھ، وأن ت  

  عنھُ نھى، وُھنا تنتھي ُمھَمتَُك كعبد، فلھذا تُعدُّ بعُض الِعبادات إعالناً عن عبودیتَُك �ِ عّز وجل.

  معاني الحج.

الحج نحُن في موسم الحج، لماذا تَُحُج البیت؟ إنَك من بعض معاني الحج: تُعلُن عن عبودیتَِك �ِ، في   

بأمرِه، تدُع بیتََك، وأھلَك، وأوالدَك، وعملَك، ومركزَك، وتخلُع ثیابََك، وتخلُع مع ثیابَِك الُدنیا الحج تأتمر 

ُكلھا، ومرتَبَتَك االجتماعیة، وتُلّبي ربَك، تقول: لبیَك اللھم لبیك، ُھنا تقُص شعرَك، وُھنا تمتنع عن أن 

  اإلحرام تماماً، ھذا ُكلھُ عبودیة � عَز وجل. تَُحَك ِجسمك، أو أن تغتسل، أو أن تتطیب، تُنفّذُ محظورات

  وسیدنا إبراھیُم أبـو األنبیاِء علیھ الصالة والسالم، أیضاً ذكَر هللاُ عن مقاِمِھ العظیم حینما قال:   

  ﴿َوإِْبَراِھیَم الَِّذي َوفَّى﴾

  ]٣٧[سورة النجم اآلیة: 

إبراھیم وفّى، وھو أبو األنبیاء، والنبي علیھ  یعني: وفّى حق العبودیّة، فنحُن ُمقّصرون إذا كان سیدنا  

الصالة والسالم ُوِصَف في أعلى مقاماتِھ مرتبة العبودیة والذُل �ِ عّز وجل، فنحُن قد نعتدُّ بعمٍل صالح 

قد نتیھُ بِھ، قد نستعلي بِھ على اآلخرین، ھذا ُكلھُ یحتاج إلى توبة، فلذلك: أن تبذَُل الجھَد الكبیر في سبیل 

  قّرِب إلى هللاِ العلّي القدیر، ھَو أعظُم عمٍل وأنجُح مسعى تسعاه إلى هللاِ عّز وجل.الت
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  ُھناَك حاالن ینبغي أال یُفاِرقا المؤمن:

  
  الحال األول: حال جمع الھمة على هللا عز وجل.

  الحال األول: حاُل جمعِ الِھمِة على هللاِ عّز وجل.  

یعني بالتعبیر المقبول ِعندكم: االلتفات إلى هللا؛ أن تلتِفَت إلیھ، أن تعِقَد معھُ الِصلة، أن تدعَوهُ، أن   

  تستغِفرهُ، أن تُسبِحھُ، أن تذُكرهُ، أن تلجأ إلیھ، أن تستعیذَ بھ، أن تُقبَِل علیھ، أن تعِقَد بِھ الِصلة.

ً ورجاًء ومراقبة.ھذا الحال سّماهُ العُلماء: جمُع الِھمِة على هللاِ       عّز وجل محبةً وإنابةً وتوُكالً وخوفا

یجُب أن تُراقَِب هللا، یجُب أن تشعَُر أنَّ هللاُ یُراقِبُك، یجُب أن ترجوهُ وأنَت في الِشّدة، ال أن تیأَس من   

  عطائِھ، یجُب أن ترجَوهُ وأنَت في الَرخاء.

فون وھم في الِشّدة، لكن المؤمن ینبغي أن یخاَف وھَو العادة: أنَّ الناس یطمئنون وھم في الَرخاء، ویخا  

في الرخاء، وینبغي أن یطمئن وھَو في الِشّدة، ألنھا إذا وقعت الِشّدة فال ُمنّجي إال هللا، لھذا قاَل علیھ 

  الصالة والسالم: 

  ((ال یخافن العبُد إال ذنبَھ وال یرجوَن إال َربھ))

س، الیأُس نوٌع من الُكفر، الیأس والقنوت والسوداویة، وأنا انتھیت، إذا وقعَت في ِشّدة ال ینبغي أن تیأ  

وأنا ھكذا هللا قّدَر علّي، ھذا ُكلھُ من عالمِة ضعِف الثِقِة با� عّز وجل، فمن شأِن المؤمن أن یرجو هللا 

  وھَو في الِشّدة، ومن شأِن المؤمن أن یخافَھُ وھَو في الَرخاء. 

  الناس عادة:   

  اِإلنَساَن لَیَْطغَى أَْن َرآهُ اْستَْغنَى﴾ ﴿َكال إِنَّ 

إذا كان في صحٍة طیبة، وأجرى تخطیطاً، والنتیجة جیدة، الضربات نظامیة، التخطیط، الكولیسترول،    

المواد الدسمة، یقول لَك: التحلیل ممتاز، وینسى هللا عّز وجل، یذُكرهُ إذا كان النِسب عالیة، إذا في 

في اضطراب بالنظم: یا رب، البطولة: أن تذُكرهُ وأنَت في صحٍة جیدة، وأنَت في ارتفاع شدید جداً، إذا 

  بحبوحة، وأنَت قوي، وأنَت غني. 

إذاً: جمُع الِھّمِة على هللا، تكوُن في الُحب، وفي اإلنابة، وفي التوكل، وفي الخوف، وفي الرجاء، وفي   

ً ومحبةً وإنابةً وتوُكالً المراقبة، ھل ُھناَك ِھَمةٌ أخرى؟ ھذه الِھّمةُ األولى : جمُع الِھّمِة على هللا شوقا

  وخوفاً ورجاًء ومراقبةً، ھذه إیاَك نعبُد.
  الحال الثاني: حال جمع الھمة على تنفیذ أمر هللا.

  بقَي إیاَك نستعین. قال: وجمُع الِھّمِة على تنفیِذ أمِر هللا.  

  اآلن دخلت بالعلم، دخلت في معرفة أمر هللا، ما ُحكُم هللاِ في الَدین؟ ال بُد من كتابِة إیصال:   
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ى فَاْكتُبُوهُ َوْلیَْكتُْب بَْینَُكْم َكاتِ  ٌب بِاْلعَْدِل َوَال یَأَْب َكاتٌِب ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسم�

َ َربَّھُ َوَال یَبْ أَ  ُ فَْلیَْكتُْب َوْلیُْمِلِل الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ َوْلیَتَِّق �َّ َخْس ِمْنھُ َشْیئاً فَِإْن َكاَن ْن یَْكتَُب َكَما َعلََّمھُ �َّ

ِلْل َوِلیُّھُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشِھُدوا َشِھیَدْیِن الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ َسِفیھاً أَْو َضِعیفاً أَْو َال یَْستَِطیُع أَْن یُِملَّ ُھَو فَْلیُمْ 

  ِمْن ِرَجاِلُكْم﴾

  ]٢٨٢[سورة البقرة اآلیة: 

ما ُحكُم هللاِ في الودیعة؟ ما ُحكُم هللاِ في العاریة؟ ما ُحكُم هللاِ في اإلیجار؟ ما ُحكُم هللاِ في الُمزاَرعة؟ ما   

ِشراِء الفواكھ على أغصانِھا؛ كُمزارع؟ كطبیب مثالً: ما ُحكُم أجِر ُحكُم هللاِ في المضاربة؟ ما ُحكُم هللاِ في 

  الطبیب إذا ماَت المریض؟ ما ُحكُم أجِر الُمدّرس؟ ما ُحكُم أجِر المحامي؟.

ففي ِعندَك قضیة ثانیة: بعَد أن تتعرَف إلى هللا، وبعَد أن تجمَع ِھّمتَِك علیھ محبةً وتوُكالً وخوفاً ورجاًء   

قبةً، اآلن دخلَت في َطوٍر آخر، یجُب أن تجمَع ِھَمتََك على تنفیِذ أمرِه، ولن تُنِفَذ أمرهُ إال إذا وإنابةً ومرا

َعَرفَت أمرهُ أوالً، من ُھنا جاءت الحاجةُ إلى حضور مجالس الِعلم، وإلى معِرفِة أمِر هللا عّز وجل 

  التفصیلي.

هللا عّز وجل، كیَف یستقیُم على أمرِه؟ فأول خطوة  فلذلك: ھذا الذي ال یجُد نفسھُ راِغبةً في معِرفة أمرِ   

  في االستقامة على أمر هللا: أن تعِرَف هللاَ عّز وجل.

  على ُكٍل؛ قولُھُ تعالى:   

  ﴿إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن﴾

  لماء:ھذه اآلیة جمعت الِھمتین؛ ِھمةُ اإلقباِل علیھ وِھمةُ تنفیِذ أمِرِه، لذلك قاَل بعض العُ   

إنَك حینما تركع تُعِلُن عن خضوِعَك �ِ عّز وجل، وأنَك حینما تسُجد تطلُُب العوَن من هللاِ عّز وجل،   

  فكأنَّ إیّاَك نعبُد ركوعاً، وإیّاَك نستعین سجوداً.

  الخالصة.

الُكبرى التي نَقَلتَك ِمحَوُر ھذا الدرس: أنَّ التوبةَ التي تتوھمونَھا تقُع في العُمِر مرةً واحدة، ھذه التوبةُ   

من الشقاِء إلى السعادة، من المعصیِة إلى الطاعة، من الضالِل إلى الُھدى، من الضیاعِ إلى الوجدان، 

التوبةَ التي تعِقُب ُكّل خطٍأ طفیٍف وُكل جھٍل وُكل تقصیٍر، ھذه التوبةُ ینبغي أن تكوَن مستمّرةً َطواَل 

  الحیاة، وھذا معنى قول النبي: 

  نٍَس، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: َعْن أَ   

ابُوَن))   ((ُكلُّ اْبِن آَدَم َخطَّاٌء، َوَخْیُر اْلَخطَّائِیَن التَّوَّ
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أّما النھایة: في نھایِة ُكّلِ صالة، ونھایِة ُكّلِ صیام، ونھایِة ُكّلِ ُعمرةٍ أو حج، ونھایِة ُكّلِ مجلٍس، وُكّلِ   

وُكّلِ عالقٍة، وفي نھایِة العُمر: ترجو هللا عَز وجل أن یقبَلََك، أن یقبَلََك بھذا العمل الذي ھَو ُجھُد  لقاٍء،

ُمِقٍل كما قاَل علیھ الصالة والسالم، أن یقبَلََك وأن یتجاَوَز عن أخطائَِك وعن سیئاتَِك وعن زلالتَِك، فلعل 

، في توبة العفو وفي توبة القَبول، تتوُب من ذنٍب فیقبل هللا هللاَ عَز وجل یختُِم ھذا العمَل بتوبِة القَبول

توبَتََك؛ أي عفا عنك، لكن اآلن: قد یعفو عنك ولكنھ ال یقبَلَُك، أنَت ماذا تُرید؟ أن یقبَلََك هللا عّز وجل، 

  لذلك: توبةُ نھایة العُمر توبةُ القَبول.

لمة إیّاَك في تخصیص، یعني إیّاَك وحَدَك یا رب ال نعبُُد أیضاً حینما تقوُل: إیّاَك نعبُد وإیّاَك نستعین، بك  

ِسواك، وإیّاَك وحَدَك یا رب ال نستعیُن بغیِرك، إفراُد هللاِ في العبادة وإفراُدهُ في االستعانة، حینما تتجھُ 

  إلى أن تستعیَن بغیر هللا عّز وجل أو أن تستعیَن بزیٍد أو ُعبید، ال تنس ھذا الحدیث: 

لوٍق یستعیُن بي من دوِن خلقي، أعِرُف ذِلَك من نیّتِھ، فتكیُد لھُ أھُل السمواِت واألرض، إال ((ما من مخ

جعلُت لھُ من بیِن ذِلَك مخرجاً، وما من مخلوٍق یعتصُم بمخلوٍق دوني، أعرُف ذِلَك من نیّتِھ، إال قّطعُت 

  أسباَب السماِء بیَن یدیھ، وأھویُت األرَض من تحِت قدمیھ))

  یجُب أن تُفِردهُ بالِعبادةِ، ویجُب أن تُفِردهُ باالستعانة، والحدیُث الشریف: إذاً:   

  ((ال یخافنَّ العبُد إال ذنبَھ، وال یرجّوَن إال ربَھ، وال یُغیُر هللاُ ما بِقوٍم حتى یُغیروا ما بأنِفسھم))

وآخر شيء في الدرس: أنَّ الِعبادة غایةُ الخضوع مَع غایة الُحب، خضوٌع بِال ُحب ال یُعدُّ ِعبادة، وُحٌب   

  بِال خضوع ال یُعدُّ ِعبادة، نھایةُ الخضوعِ ونھایةُ الُحّبِ ھَو الِعبادة: 

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]٥٦[سورة الذاریات اآلیة: 

والِعبادة الحقّة ھَي أعلى مقاماِت اإلنسان، وقد رأیتم قبَل قلیل: كیَف أنَّ هللاَ عّز وجل وصَف النبَي علیھ   

  الصالة والسالم وھَو في أعلى درجاتِِھ، وصفھُ بأنھُ عبٌد �ِ، وأنھُ لّما قاَم عبُد هللاِ یدعوهُ: 

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَھُ ِلنُِریَھُ ِمْن  ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْیالً ِمنَ 

  آَیَاتِنَا إِنَّھ ُھَو السَِّمیُع اْلبَِصیُر﴾

  ]١[سورة اإلسراء اآلیة: 

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه﴾   ﴿تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

یةَ ھَي ُكُل شيء، بل إنَّ ُكلَّ ھذه الدروس ما ھَي إال في تفصیِل إیّاَك نعبُد ھذه ُكلُھا تؤِكُد: أنَّ العبود   

  وإیّاَك نستعین.

بقَي موضوعٌ دقیٌق متعلٌّق بالِعبادة: الِعبادة أیھا األخوة وقد ذكرُت ھذا من قبل ھَي طاعة، غایةُ الطاعة   

تُطیع ولن تُحب إال إذا َعرفت، فطریُق الخضوع مع غایة الُحب، لكن یجب أن تعلم ِعلَم الیقین: أنَك لن 
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الِعبادةِ ھَي المعِرفة، الِعلم ھَو الطریق الوحید إلى هللا عّز وجل، وأنَك إذا أطعَت وأحببت َسِعدَت با�ِ عّز 

وجل، ثالث كلمات أتمنى على هللاِ عّز وجل أن تكوَن واِضحةً ِعندكم، ثالث كلمات في حیاتِنا؛ األولى: 

نیة: السلوك، والثالثة: الثَمَرةَ وھَي السعادة، فینبغي أن تسعد، ولن تسعَد إال إذا أطعت، ولن المعرفة، والثا

  تُطیَع إال إذا َعرفت.

  النبي علیھ الصالة والسالم كاَن بلیغاً جداً حینما قال:   

  ((الندُم توبة))

  [أخرجھ البزار في مسنده، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم في مستدركھ]

ء احتاروا بھذا الحدیث، یا ربي التوبة لیست ندماً فقط، التوبة ِعلم، أنَت في أیِة لحظٍة تتوُب من العلما  

الذنب؟ إذا عرفتَھُ ذنباً، ال بُد في التوبِة من علٍم، فإذا حصَل الِعلُم صار الندُم، وإذا صاَر الندُم نَقَلََك إلى 

  عمل.السلوك، ففي أدّقِ تعریف التوبة: ھَي ِعلٌم وحاٌل و

  جاَء االنبي علیھ الصالة والسالم، وذكَر في التوبِة المرتبة الوسطى، قال:   

  ((الندُم توبة))

  [أخرجھ البزار في مسنده، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم في مستدركھ]

فالعُلماء عندما فّسروا ھذا الحدیث، قال: ھذا الندم، ال بُد لھُ من علٍم أحدثھُ، وال بُد لھُ من عمٍل نَتََج عنھُ،   

ھذه البالغة باإلیجاز: َذكَر لَك المرحلة األساسیة ھَي الندم، فالندم سببھُ الِعلم، والندم نتیجتھُ االستقامة، 

  فقال النبي: 

  ((الندُم توبة))

  بزار في مسنده، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم في مستدركھ][أخرجھ ال

  ربُنا قال:   

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]٥٦[سورة الذاریات اآلیة: 

الِعبادة طاعة وُحب، طیب: یا ربي أنَت أغفلت الِعلم وأغفلت السعادة، ألن ھذه الطاعة وھذا الُحب ال   

ن یكون إال بالِعلم، وھذه الطاعة وھذا الُحب إذا حصل ینتُج عنھُ سعادة أبدیّة في الُدنیا واآلخرة، یُمكن أ

فنھایة المطاف: یجُب أن تعلم: أنَّ هللاَ سبحانھُ وتعالى َخلَقََك كي تعبَُدهُ، أي كي تُطیعَھُ وكي تُِحبھُ، ولن 

  حببتھُ َسِعدَت بقُربِِھ في الُدنیا واآلخرة.تطیعَھُ ولن تُِحبھُ إال إذا َعرفتَھُ، وإذا أطعتھُ وأ

إذاً: حیاتنا ُكلھا ثالث كلمات: نتعلّم ونعمل فنسعَد، تُلغي العمل ال تستفید شیئاً، تُلغي الِعلم ال تستفیُد شیئاً،   

  طبعاً: الثالثة تحصیل حاصل، تجد في القرآن أكثر من ثالثمئة آیة: 
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٣-التوبة    

  اِلَحاِت أُولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُھْم فِیَھا َخاِلُدوَن﴾﴿َوالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ 

  ]٨٢[سورة البقرة اآلیة: 

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ وَ  ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تََواَصْوا ﴿َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

ْبِر﴾   بِالصَّ

  ]٣- ١ة: [سورة العصر اآلی

فأنا أتمنى على األخوان الِكرام: أن یكوَن في حیاتِھم شیئان كبیران: ِطلَُب الِعلِم وااللتزاُم بما تعلّمت،   

  لھذا قاَل علیھ الصالة والسالم: 

((ال بوِرَك لي في طلوعِ شمِس یوٍم لم أزدد فیِھ من ِهللا ِعلماً، وال بوِرَك لي في طلوعِ شمِس یوٍم لم 

  أزدد فیِھ من ِهللا قُرباً))

  القرآن یؤّكد ذلك: حجُمَك ِعنَد هللاِ بحجِم عمِلك، والدلیل:   

ا ا َعِملُوا َوَما َربَُّك بِغَافٍِل َعمَّ   یَْعَملُوَن﴾ ﴿َوِلُكّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

  ]١٣٢[سورة األنعام اآلیة: 

  وحجُمَك ِعنَد هللاِ بحجِم ِعلِمك، والدلیل:    

ُ لَُكْم َوإَِذا  قِیَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إَِذا قِیَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا یَْفَسحِ �َّ

 ُ ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیٌر﴾ یَْرفَعِ �َّ   الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َو�َّ

  ]١١[سورة المجادلة اآلیة: 

فأنَت لَك نشاطین: نشاط ھَو التعلّم ونشاط ھَو التطبیق؛ في المسجد تتعلم وفي بیتَِك وُدكانَِك ومكتَبَِك   

  طبّق، ُھنا تتعلم والحیاةُ ُكلُھا مجاٌل للتطبیق.وعیاَدتَِك ومعَمِلَك تُ 

إذاً: حینما تختصر الدین بكلمات موجزة، وكلمات ُمحكمة، وكلمات بلیغة: الدیُن ِعلــٌم وعمل، والثالثة:   

  تحصیل حاصل وھَي السعادة تحصیل حاصل، أنَت طبّق األولى والثانیة، والثالثة تأتیَك وھَي راِغمةَ.

 


