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اإلنابة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اإلنابة - ٠٣٨الدرس :  - مدارج السالكین 

٢٧-٠٤-١٩٩٢  

أیھا األخوة األكارم؛ مع الدرس الثامن والثالثین من دروِس مدارج السالكین في مناِزِل إیّاَك نعبُد وإیّاّك   

  نستعین.

  تمھید.

   منِزلةُ من أدّقِ المنازل وردت في آیاٌت كثیرة، وفي المناسبة:  

أنَّ ھذه المنازل ھَي في الحقیقة تفسیٌر لكتاِب هللاِ عّز وجل، ولكن لیَس أساُسھُ اآلیات الُمتتابعة، ولكن   

أساُسھُ اآلیاُت ذات الموضوع الواحد، ففي القرآن الكریم آیاٌت كثیرة تتحدُث عن اإلنابة، من ھذه اآلیاِت 

  مثالً: 

  لَھُ ِمْن قَْبِل أَْن یَأْتِیَُكُم اْلعََذاُب ثُمَّ َال تُْنَصُروَن﴾﴿َوأَنِیبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسِلُموا 

  ]٥٤[سورة الزمر اآلیة: 

  أمٌر إلھٌي یقتضي الوجوب:   

اهٌ ُمنِیٌب﴾   ﴿إِنَّ إِْبَراِھیَم لََحِلیٌم أَوَّ

  ]٧٥[سورة ھود اآلیة: 

َوَزیَّنَّاَھا َوَما لََھا ِمْن فُُروجٍ * َواْألَْرَض َمَدْدنَاَھا َوأَْلقَْینَا  ﴿أَفَلَْم یَْنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُھْم َكْیَف بَنَْینَاَھا

  فِیَھا َرَواِسَي َوأَْنبَتْنَا فِیَھا ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ بَِھیجٍ * تَْبِصَرةً َوِذْكَرى ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنِیٍب﴾

  ]٨-٦[سورة ق اآلیة: 

  نھُ حلیٌم أواهٌ ُمنیب.أوالً: وِصَف النبي الكریم سیدنا إبراھیم بأ  

  ثانیاً: جاَء أمٌر إلھي وأنیبوا إلى ربِكم.  

  ثالثاً: ُوِصَف العبُد الذي یتأثُر بآیات هللاِ الدالِة على َعَظمتِھ بأنھُ عبٌد ُمنیب.   

  آیةٌ رابعة:   

ُل لَُكْم ِمَن السََّماِء ِرْزقاً َوَما یَتَذَ    كَُّر إِالَّ َمْن یُنِیُب﴾﴿ُھَو الَِّذي یُِریُكْم آَیَاتِِھ َویُنَّزِ

  ]١٣[سورة غافر اآلیة: 

  رابعاً: ووصَف هللاُ عّز وجل ِعبادهُ الصالحین بأنھم ُمنیبوَن إلیھ:  
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َالةَ َوَال تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن﴾   ﴿ُمنِیبِیَن إِلَْیِھ َواتَّقُوهُ َوأَقِیُموا الصَّ

  ]٣١[سورة الروم اآلیة: 

  منزلة اإلنابة.

  ُھناك منِزلة في القرآن الكریم یمكن أن نُسمیّھا: منِزلةَ اإلنابة، ما معنى ھذه المنِزلة؟.  

  بعُضھم قال: إنَّ ھذه المنِزلة تعني شیئین، ألنَّ ُھناَك إنابتین:   

  إنابةٌ لربوبیتھ. -١  

  وإنابةٌ أللوھیتھ. -٢  

  إنابة الربوبیة.-١

  فاإلنابةُ للربوبیّة إنابةٌ عاّمة.   

فُكُل الخلق على اختالِف أجناِسھم وأدیانِھم وِمللِھم ونِحِلھم واتجاھاتِھم، مؤمنھم وكافرھم، وفاسقھم   

  وطائعھم منیبوَن إلى هللا، حینما تأتي الِشّدة.

  راكب طائرة، دخلت في سحابة ُمكھربة، صار إمكان وقوعك كبیر.  

  راكب سفینة، واجھت ُمشكلة.   

  في تركیب الدم. التحلیل أظھر خلالً كبیراً   

  الصور الُشعاعیة أظھرت خلالً في الخالیا.  

  حینما تأتي الُمصیبة جسمیة أو مادیة أو معنویة، في الماِل، في الولِد، في األھِل.  

  حینما یلوُح شبُح المصائب، ُكُل الخلق من دوِن استثناء، كما قُلُت قبَل قلیل:   

ّلِ األجناس، من ُكّلِ الِملل، من ُكّلِ النِحل ُمنیبیَن إلى هللا، مؤمنھم وكافِرھم، عاِلُمھم وجاِھلُھم، من كُ   

  ولكن ھذه اإلنابة بحسب ضعِف اإلنسان، بحسب افتقاِرِه إلى هللا، بحسِب أنھُ مقھور، بحسِب أنھُ ُمضطر.

  ھذه اإلنابة ال ترتقي بَِك إلى هللا، الدلیل:   

  ُمنِیبِیَن إِلَْیِھ ثُمَّ إَِذا أَذَاقَُھْم ِمْنھُ َرْحَمةً إَِذا فَِریٌق ِمْنُھْم بَِربِِّھْم یُْشِرُكوَن﴾ ﴿َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّھمْ 

  ]٣٣[سورة الروم اآلیة: 

  ﴿َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّھْم ُمنِیبِیَن إِلَْیِھ﴾

 عّز وجل، ھذا لیَس لَك فیِھ فضٌل إطالقاً، ھذه الناس جمیعاً، یعني حینما تأتي الُمصیبة، وتنطلق إلى هللاِ   

طبیعةُ اإلنسان، ھذه ِجبلّتھ، ھذه فِطَرتُھُ، ھذا ضعفُھُ، ھذا افتقاُرهُ، ھذا اضطراُرهُ، ھذا قھُرهُ، أيُّ إنسان، 

  لذلك ربُنا عّز وجل قال: 
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  ﴿َوأَنَّھُ ُھَو أَْضَحَك َوأَْبَكى﴾

  ]٤٣[سورة النجم اآلیة: 

أنھُ یجعُل أشد الِرجاِل َجلَداً تنھاُر أعصابُھُ ویجَھُش  -وھذا شيء بسیط جداً -طبعاً من قدرتِِھ هللا عّز وجل   

  بالبُكاء.

طبعاً: أن ترى ِطفالً یبكي شيء مألوف، أن ترى امرأةً تبكي شيء مألوف، أما أن ترى رُجالً شدیداً   

أنَّ هللاَ عّز وجل حینما یؤّدُب اإلنسان، یعِرُف  عتیداً َجلداً تنھاُر أعصابُھُ ویُجِھُش بالبُكاء!! معنى ذلك:

  كیَف یؤّدبُھُ؟.

فإذا اإلنسان ضحك، وكان َمِرحاً، وانطلق لسانھُ، وھَو بیَن أھِلِھ، بیَن أصدقائِھ، في عمِلھ، مع شركائِِھ،   

  حیاةَ اإلنساِن جحیماً.ھذا فضُل هللاِ: أنَّ هللاَ سلَّمھ، وعافاه، ویسر لھ أُموره، وإال فأُي خبٍر ُمزعج یقِلُب 

إذاً: ھذه اإلنابة لیَس لنا فیھا فضٌل إطالقاً، ھذه من ِجبلّتِنا، من ضعِفنا، من قھِرنا، من افتقاِرنا، من   

  ھلِعنا: 

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً * إَِذا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوعاً * َوإَِذا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوعاً﴾   ﴿إِنَّ اْإلِ

  ]٢١-١٩ج اآلیة: [سورة المعار

قُلُت لكم من قبل: أنَّ طائرةً یرَكبُھا ُخبراء من بِالٍد، ال تؤمُن با�ِ إطالقاً، یعني ال تؤمُن بوجوِد هللاِ   

  إطالقاً، دخلت ھذه الطائرة في سحابِة ُمكھّربٍة، وبدا لُركابِھا أنھا على وشك السقوط.

لِحدوَن في ذاِت هللاِ وفي آیاتِھ، صـاروا یرفعوَن أیدیھم إلى حدثني من كاَن في الطائرة: أنَّ ھؤالِء الذیَن یُ   

  السماء: یا رب .. یا رب .. بلُغاتھم؛ أیَن إلحاُدھم؟ أیَن ِعلمانیتُھم؟ أیَن إنكاُرھم؟ أیَن ُكفُرھم؟. 

فینة، فإذا أعتقد أنَّ كلكم قرأَ في القرآن آیات كثیرة، كیَف أنَّ هللاَ عّز وجل یستدرج الكافر أحیاناً إلى س  

  ماَج البحُر واضطرب ....: 

َوفَِرُحوا بَِھا َجاَءتَْھا ﴿ُھَو الَِّذي یَُسیُِّرُكْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َحتَّى إَِذا ُكْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْیَن بِِھْم بِِریحٍ َطیِّبٍَة 

یَن لَئِْن ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءُھُم اْلَمْوُج ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن َوَظنُّوا أَ  َ ُمْخِلِصیَن لَھُ الّدِ نَُّھْم أُِحیَط بِِھْم َدَعُوا �َّ

  أَْنَجْیتَنَا ِمْن َھِذِه لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِریَن﴾

  ]٢٢[سورة یونس اآلیة: 

وء ال فحینما تأتي ُمشكلة وتلجأ إلى هللا عّز وجل، ال أُقلُل من قیمِة ھذا اللجوء، ولكن أُبلغـَك أنَّ ھذا اللج  

  فضَل لَك بِِھ، ألنَّ ھذه طبیعَتَُك، وھذا افتِقاُرَك.
  إنابة األلوھیة.-٢

البطولةَ: أن تُنیَب إلیھ إنابةَ األلوھیّة، وقد تحّدثُت في درٍس سابق، كیَف أن اإللھَ الذي یستّحُق الِعبادة،   

تَعبُدهُ فھَو اإللھ، والذي أعطاَك السمَع الذي َخلَقََك یستّحُق أن تَعبُدهُ فھَو اإللھ، والذي َرَزقَك یستحُق أن 
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والبصَر والفؤاَد یستحّق أن تَعبُدهُ فھَو اإللھ، والذي َمنََحَك األھَل واألوالد یستحّق أن تَعبُدهُ فھَو اإللھ، 

  والذي تفّضَل علیَك بنِعمِة الِھدایِة ھَو اإللھ.

إذاً: ال معبوَد بحٍق إال هللا، أنَت حینما تنطِلُق إلى هللاِ عّز وجل من قناعة، من ُمبادَرة، تنَطِلُق ابتداًء إلى   

هللاِ عّز وجل، وأنَت في َرخاء، وأنَت في بحبوَحة، فھذه ھَي البطولة، ھذه ھَي اإلنابةُ التي یُریُدھا هللاُ عّز 

  وجل: 

  إنابةَ قھر، إنابةَ اشتیاق ال إنابةَ اضطرار، إنابةَ اقتناع ال إنابةَ إجبار.أن تُنیَب إلیھ إنابةَ ُحب ال   

  لذلك قالوا اإلنابةُ إنابتان:   

  إنابةٌ لربوبیتھ: وھذه إنابةُ المخلوقاِت ُكِلھا، یشتَِرُك فیھا المؤمن والكافر، البرُّ والفاجر.   

  یَن إِلَْیِھ﴾﴿َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّھْم ُمنِیبِ 

  ]٣٣[سورة الروم اآلیة: 

اإلنابةَ البطولیّة ھَي إنابةٌ أللوھیتھ، وإنابةُ األلوھیة؛ أي أن تعبُدهُ بعَد أن تؤمَن بِھ، أن تعبُدهُ وأنَت ُمحٌب   

لھُ، أن تعبَُدهُ وأنَت ترجوهُ، أن تعبَُدهُ وأنَت راغٌب فیما ِعندهُ، من دوِن اضطراٍر، من دوِن ضغٍط، من 

  وِن إكراٍه، من دوِن خوٍف، ألن ھذا الذي یُنیُب إلى هللا ِعنَد الِشّدة.د

  من لوازم ھذه اإلنابة: أنھا إذا ُرفِعت الِشّدةَ عاَد إلى ما كاَن علیھ.  

ً كثیرین، حینما جاءتھم أزمةً في بعِض أعضائِھم الخطیرة، أنابوا إلى هللا، فلّما تحّسَن    أِعرُف أُناسا

عنھم ھذه اآلالم، وأظھرت النتائج المخبریة أنھم في صحٍة جیدة، عادوا إلى ما كانوا وضعُھم، وانزاحت 

  علیھ، من فِسٍق وفجوٍر وانحراٍف وطغیاٍن واستكبار.

  إذاً: اإلنابة التي تأتي ِعنَد االضطرار ُسرعاَن ما تنزاُح ِعنَد الرخاء.   

  إذاً: ال قیمةَ لھا، والدلیل:   

ُھْم بَِربِِّھْم یُْشِرُكوَن ﴿َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّھْم ُمنِیبِیَن إِلَْیِھ ثُمَّ إَِذا أَذَاقَُھْم ِمْنھُ َرْحَمةً إَِذا فَِریٌق ِمنْ 

  ِلیَْكفُُروا بَِما آتَْینَاُھْم﴾

  ]٣٣[سورة الروم اآلیة: 

ناَك أُناٌس حینما تأتیھم الِشّدة، وینیبوَن إلى هللا، یستفیدوَن من لكن روعة اآلیة: أنَّ فریقاً منھم، معناھا: ھُ   

  ھذه الِشّدة، وتكوُن إنابتُھم إلى هللاِ عّز وجل مستمرة، والدلیل: 

  ﴿إَِذا فَِریٌق ِمْنُھْم بَِربِِّھْم یُْشِرُكوَن﴾
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  من خصائص اإلنابة :

  اإلنابة قالوا أربعةُ خصائص:  

  حبة.أن تكون اإلنابة أساسھا الم-١

ً نتحدُث عن العبودیِة �ِ عّز وجل،    الخصیصةُ األولى: أن تكوَن اإلنابةُ أساُسھا المحبة، یعني دائما

  العبودیة من الداخل ُحب، ومن الخارج انصیاعٌ إلى هللاِ عّز وجل.

وفي أدّقِ تعاریف العبودیّة: غایةُ الخضوع لألمِر والنھيِ، وغایةُ الُحب، خضوعٌ في األعضاِء   

الجوارح، وُحٌب في القلب، فإذا اجتمَع الحُب في القلب، الُحُب مع اإلخالص، والخضوعُ واالستسالم و

  ألمر هللاِ عّز وجل، فھذه ھَي العبودیة، وھذا الذي قالھُ هللاُ عّز وجل: 

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]٥٦[سورة الذاریات اآلیة: 

َت في أعلى درجاتِك، وفي أفضِل حاالتِك، وفي أعلى مراتِبِك عبٌد �ِ عّز وجل، قلبَُك ُمفعٌم یعني أن  

بالُحب، وجواِرُحَك وأعضاؤَك ُمنساقةٌ إلى طاعتھ، إذا ُكنَت كذلك فأنَت من ِعباد هللا الصالحین، فأنَت من 

  لوَن قالوا سالماً: ِعباِد الرحمن الذیَن یمشوَن على األرِض ھونَاً، وإذا خاطبھم الجاھ

ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اْألَْرِض َھْوناً َوإَِذا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالماً﴾   ﴿َوِعبَاُد الرَّ

  ]٦٣[سورة الفرقان اآلیة: 

  فاألمُر األوُل في اإلنابِة ھَو: الُحب.   
  الخضوع.-٢

  كما قُلُت قبَل قلیل.واألمُر الثاني في اإلنابِة ھَو: الخضوع،   
  اإلقبال على هللا. -٣

  واألمُر الثاِلُث في اإلنابِة: اإلقباُل على هللا.  

  الفرق بین الُحب واإلقبال: اإلقبال بالعبادات، باألدعیة، باألذكار، بالتذكیر أحیاناً، بتالوة القرآن.  

  في ُحب وخضوع وإقبال على هللا عّز وجل.  

  اإلعراض عما سواه.-٤

  والعُنصر الرابع: واإلعراُض عّما ِسواه.  

أُناٌس منحِرفون، شھواٌت دنیئة، أماكن موبوءة، أيُّ شيء یُبعُدَك عن هللاِ عّز وجل تُعِرُض عنھُ، یعني   

في النھایة ُھناَك في الكوِن حقیقةٌ واحدة وھَي هللا، فأيُّ شيء یُقّربَُك إلیھ تُبادر إلیھ، وأيُّ شيء یُبِعُدَك عنھُ 

تعد عنھ، ھذا اللقاء، ھذه النزھة، ھذه العالقة، ھذه الَشِركة، إن أبعدتَك عن هللاِ عّز وجل أعرضَت تب

  عنھا، وإن قّربتَك إلى هللاِ أقبلَت علیھا.
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  ھذا ھَو ُملّخُص الُملّخص.  

 عّز وجل تجتنبھُ، حینما ترى شیئاً یُقّربَُك إلى هللاِ عّز وجل تنطِلُق إلیھ، وحینما ترى شیئاً یُبِعُدَك عن هللاِ   

فالُحُب في القلب، والخضوُع في الجوارحِ واألعضاء، واإلقباُل على هللا، واإلعراُض عّما ِسواه، ھذا ھَو 

  الُمنیب.

  تعریف اإلنابة لغة وإصطالحاً.

  باللغة اإلنابة: اإلسراع والتقدم.  

ً في البیت، فتعوُد إلى البیت    یعني أناَب إلى هللا غیَر َرَجع، ممكن أن تنطلق من البیت، ثم تذُكُر شیئا

  الھوینى، ولكنَّ اإلنابة من معانیھا الدقیقة: العودةُ إلى هللاِ بُِسرعٍة إلى هللاِ عّز وجل، المسارعةُ إلى هللا.

  َد ِكتاِب هللا.: وقّافاً ِعن-كما یقولون-لذلك: كان سیدنا ُعمر   

  المؤمُن مذنٌِب ُمفتتٌن تّواب، كثیُر التوبِة، كثیُر اإلنابِة، یعوُد مباشرةً.  

یعني مثالً: وقَع في ذنٍب مساًء ما آوى إلى فِراِشِھ إال وھَو تائٌب ِمنھ، ھذه اإلنابة، أّما الذي یقُع في   

شھٍر، أو شھرین، لیست ھذه ھَي اإلنابة،  الذنب، ویتوُب إلى هللاِ بعَد أسبوع، أو بعَد أسبوعین، أو بعدَ 

اإلنابة ھَي الُمساَرعةُ إلى هللاِ عّز وجل، الُمسِرعُ إلى مرضاتِھ، الراجُع إلیھ في ُكّلِ وقت، المتقّدُم إلى 

  محابِّھ، الُمبتَِعُد عن ُمسِخطاتِِھ.

ولكن اإلنابة التوبة الُمستمّرة،  الحقیقة: قد یسأُل سائل ما عالقةُ التوبِة باإلنابة؟ أنَت تُبَت إلى هللا،  

  الرجوع المستقر إلى هللا عّز وجل.

وقال العُلماء اإلنابةُ: الرجوعُ إلى الحِق إصالحاً كما َرَجعَت إلیِھ اعتذاراً، وأن ترِجَع إلى الحّقِ وفاًء كما   

  َرَجعَت إلیِھ عھداً، وأن ترَجَع إلى الحِق حاالً كما َرَجعَت إلیِھ مقاالً.

  فصیُل ھذه التعاریف؟ما ت  

  أوالً: اإلنسان حینما یتوُب إلى هللاِ عّز وجل، یُقِلُع عن ُكِل ذنٍب اقترفھ.  

  لكن یا تُرى ھل یكفي أن أستقَم على أمِر هللا، أم اإلنابةُ الحقیقیةُ أن أُباِدَر إلى األعمال الصالحة؟   

النِساء، تركت أكَل الماِل الحرام، تركت االستقامة من طبیعتھا أنھا سلبیّة، تركت إطالَق البصِر إلى   

الغیبةَ، تركت النمیمة، االستقامة أساُسھا سلبّي، لكن أال ینبغي أن تعوَد إلى هللاِ عّز وجل لتدعو إلى هللا؟ 

ً واآلن تعوُد إلیِھ ُمصِلحاً، اإلصالح فیھِ  ً بعَد أن ُعّدَت إلیِھ تائِباً، ُعدَت إلیِھ تائبا  أن تعوَد إلیِھ ُمصِلحا

إیجابیّات؛ ماذا قّدمَت لیوم القیامة؟ ما العمُل الذي ترجو هللاَ أن یقبَلَھُ ِمنك؟ ما العمُل الذي تُعلُّق علیِھ 

  أھمیةً في عوَدتَِك إلى هللاِ عّز وجل؟ كما قاَل النبي علیھ الصالة والسالم: 

  ((یا بِشر، ال صدقةَ وال ِجھاد، فبَِم تلق هللاَ إذاً؟))
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سمیتُھا في ُخطبة الُجُمعة: الحج رحلة قبل األخیرة، لكن ُھناَك ِرحلةٌ أخیرة: ما الذي بیَن  أنَت في رحلة،  

  یدیك؟ ما الذي تحفُل بِھ ِعنَد هللاَ عّز وجل؟.

لو ُسئلَت: بماذا ِجئتني یا عبدي؟ یقول: یا ربي، أنا استقمُت على أمِرك، جمیل، لكن استقمَت فقط!! أنَت   

الراحةَ لقلبِك، أنَت حینما استقمت ابتعدَت عن آالف الُمشِكالت، ماذا قدمت؟ بماذا حینما استقمت تعجلَّت 

  ضحیّت؟ ما الـذي بذلت؟ ما العمل الجلیل الذي سعیَت إلیھ وترجو بِھ رحمتي؟.

  من معاني اإلنابة:

  اإلنابة لھا معنى سلبّي ومعنى إیجابّي.  

: َرَجَع إلیِھ تائباً، وأناَب إلیِھ: َرَجَع إلیِھ ُمحِسناً، في المعنى السلبّي: ترك المعاصي، یعني أناَب إلى هللا  

ً للذنب وفي الثانیة عاِمالً للصاِلحات، فھذا المعنى األول معنى إیجابّي، یعني أنَت حینما  األولى تاِركا

قَبَِل ھذا العمل،  ترى إنساناً یحتاج إلى ُمساعدة، تُبادر إلى ِخدَمتِِھ، فإذا وقفَت لتُصلّي، شعرَت أنَّ هللاَ قد

  ألم تعلموا أنَّ النبي علیھ الصالة والسالم یقول: 

  صدقةُ الِسّر تقُع في یِد هللاِ قبَل أن تقَع في یِد الفقیر؟.  

فنحُن نُرید إنابة مع العمل الصالح ال إنابة مع التوبة، اإلنابة مع التوبة وقعت وانتھى األمر، تُبَت إلى هللاِ   

ُكّلِ مخالفة، من ُكّلِ ذنب، أّما اآلن: تُرید أن تنیَب إلیھ، وبیِدَك عمٌل صالح، ھذا ھَو  من ُكّلِ معصیٍة، من

  المعنى األول.

  المعنى الثاني:   

 ُ ُ َسیِّئَاتِِھْم َحَسنَاٍت َوَكاَن �َّ ُل �َّ   یماً﴾َغفُوراً َرحِ ﴿إِالَّ َمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحاً فَأُولَئَِك یُبَّدِ

  ]٧٠[سورة الفرقان اآلیة: 

ِحیُم﴾ اُب الرَّ   ﴿إِالَّ الَِّذیَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَیَّنُوا فَأُولَئَِك أَتُوُب َعلَْیِھْم َوأَنَا التَّوَّ

  ]١٦٠[سورة البقرة اآلیة: 

  أعطینا مفھوَم اإلنابة مفھوم إیجابي، أنَت قّدمت عمالً ثمیناً، تبتغي بِھ ِرضوان هللا عّز وجل.  

  ومعنى آخر لإلنابة: أن ترِجَع إلیھ بالوفاِء بعھِدِه.  

ً اإلنسان یقُف ِعنَد الحجر األسود، ویُقبلّھُ، ویذِرُف الدمَع غزیراً، ویقول: یا ربي    أنَت عاھدتھُ، أحیانا

  لى طاعتِك، عھداً على استقامتِك، شيء جمیل، اإلنسان لھُ أحوال مع هللاَ یُعاِھدهُ بِھا.عھداً ع

طیب: ھذا العھد أیَن مضمونھُ؟ أیَن الوفاُء بِھ؟ أیَن تحقیقُھُ؟ أیَن تنفیذُهُ؟ أیَن ترجمتـُھُ إلى لُغِة الواقع؟   

ً بعھِدك، ُوِضعت في ظرٍف َحِرج، أنت ماذا فأنَت تعوُد إلى هللاِ ُمعاِھداً، وتعوُد إلیھ مرةً ثانیة ُموف یّا
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عاھدت هللا عز وجل حینما تُبَت إلیھ؟ عاھدتَھُ على اإلنصاف، واآلن أنَت أمام موقف ینبغي أن تُنِصف، 

  ماذا سوَف تفعل؟ إما أال تُنِصف وإّما أن تُنِصف.

الصاِلحات وھذه إنابة، أن تُعاِھدهُ على  إذاً أول إنابة: أن تُعاِھدهُ على االستقامة فھذه إنابة، ثمَّ أن تعملَ   

  اإلقالعِ عن المعاصي ھذه إنابة، وأن توفّي بعھِدَك ھذه إنابةٌ أُخرى.

  اآلیات المؤیّدة لھذا المعنى:   

ِ فَْوَق أَْیِدیِھْم فََمْن نََكَث فَِإنَّمَ  َ یَُد �َّ ا یَْنُكُث َعلَى نَْفِسِھ َوَمْن أَْوفَى بَِما ﴿إِنَّ الَِّذیَن یُبَایِعُونََك إِنََّما یُبَایِعُوَن �َّ

َ فََسیُْؤتِیِھ أَْجراً َعِظیماً﴾   َعاَھَد َعلَْیھُ �َّ

  ]١٠[سورة الفتح اآلیة: 

  َكاَن َمْسئُوالً﴾ ْھدَ ﴿َوَال تَْقَربُوا َماَل اْلیَتِیِم إِالَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن َحتَّى یَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا بِاْلعَْھِد إِنَّ اْلعَ 

  ]٣٤[سورة اإلسراء اآلیة: 

َ عَ  ِ إَِذا َعاَھْدتُْم َوَال تَْنقُُضوا اْألَْیَماَن بَْعَد تَْوِكیِدَھا َوقَْد َجعَْلتُُم �َّ َ یَْعلَُم َما ﴿َوأَْوفُوا بِعَْھِد �َّ لَْیُكْم َكِفیالً إِنَّ �َّ

  تَْفعَلُوَن﴾

  ]٩١[سورة النحل اآلیة: 

ِ َواْلیَْوِم ﴿لَیْ  اْآلَِخِر َواْلَمَالئَِكِة َس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَھُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آََمَن بِا�َّ

َن َواْبَن السَّبِیِل َوالسَّائِِلیَن َوفِي َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیِّیَن َوآَتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكی

ابِِریَن فِي اْلبَأَْساءِ  َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْھِدِھْم إَِذا َعاَھُدوا َوالصَّ َالةَ َوآَتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ اِء َوِحیَن الّرِ رَّ  َوالضَّ

  قُوَن﴾اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذیَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك ُھُم اْلُمتَّ 

  ]١٧٧[سورة البقرة اآلیة: 

  لذلك اآلیة الكریمة:   

ِ أَْن تَقُولُوا َما َال تَ    ْفعَلُوَن﴾﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما َال تَْفعَلُوَن * َكبَُر َمْقتاً ِعْنَد �َّ

  ]٣- ٢[سورة الصف اآلیة: 

دهُ شفافیة، لو فرضنا أنھُ عاھَد هللاَ في لحظٍة من لحظاِت حیاتِِھ، أنا أقول لكم أیھا األخوة؛ المؤمن في ِعن  

في ساعٍة من ساعاِت ضیقِھ، في وقٍت من أوقاِت ِمحنتِھ وِشدتِّھ، وبعد أسبوعٍ أو أسبوعین، وبعَد شھر أو 

  ن لم تّوِف؟.شھرین، ظھر موقف یقتضي بأن یوفّي بعھِدِه، أال تشعر أیھا األُخ المؤمن، أنَّ هللاَ یُعاتِبُك إ

یعني: ھل ُھناَك حساسیة بحیث أنَك تُِحُس، وكأنَّ هللاَ عّز وجل یقول لَك: یا عبدي أیَن العھد الذي بیني   

وبینك؟ ألم تُعاھدن أن تفعَل كذا وكذا؟ ألم تُعاھدن أن تكِظُم غیَظك؟ ألم تُعاھدن أن تكوَن حلیماً؟ ألم 

یعني  -إن صح التعبیر- سان ینشأ بینھُ وبیَن هللا ھذا الِحوار تُعاھدن أن تتجاوَز عن السیئات؟ فلّما اإلن
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أبسط ِحوار كما قُلُت لكم من قبل: إذا أردَت أن تُناجَي هللاَ عّز وجل فادعوه، الدعاء مناجاة، وإذا أردَت 

  أن یُحّدثَُك هللاُ عّز وجل، اقرأ ِكتاَب هللاِ عّز وجل، فقراءةُ القرآِن كأنَّ هللاَ یُحّدثُك: 

َ یَْغِفُر الذُّ  ِ إِنَّ �َّ نُوَب َجِمیعاً إِنَّھُ ُھَو ﴿قُْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم َال تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة �َّ

ِحیُم﴾   اْلغَفُوُر الرَّ

  ]٥٣[سورة الُزمر اآلیة: 

فر زلّتي، ارحم ضعفي، اقبل توبتي، أقِل عثرتي إذا أردَت أن تُحّدثَھُ، تقول لھُ: یا رب أقِل ِعثاري، اغ  

  یا رب، یا رب ألھمني الصواب، اھِدني واھِد بي، أِرني الحقَّ حقّاً وارزقني اتباعھ.

أجمل ما في حیاة المؤمن: أدعیٍة نبویٍة، فیھا جواِمُع الِحكم، أن تحفََظھا، فُكلما َخلوَت مَع ربِك، وأنَت في   

ھم، وأنَت ُمستیقظ صباحاً، یعني ُكلما جلسَت إلى مائدةٍ، أذكار النبي في الطریق، وأنَت في موعٍد مُ 

الحمِد، والُشكِر �َ عّز وجل، فإذا أردَت أن تُحّدَث هللاَ عّز وجل فادعوه، وإذا أردَت أن یُحّدثََك هللا عّز 

  وجل فاقرأ القرآن. 

قاَل: أما َعِلمَت أنني جلیُس من َذَكَرني،  یا موسى! أتُِحّب أن أكوَن جلیَسك؟ قاَل: وكیَف ذِلَك یا رب؟  

  وحیُث ما التمسني عبدي َوَجَدني.

  بعُضھم قال: حینما تذُكر هللا عّز وجل فھذا نوعٌ من الُشكر، إذا ذكرَت نِعمةَ هللاِ علیك.  

ً من الماء، یعني الُطرق ساِلكة، لیَس ُھناك حصیات، ولیَس ُھناك انحباس    في إذا اإلنسان َشِرَب كأسا

البول، ولیَس ُھناك ضعف في عمِل الُكلیتین، واألمور ُكلھا منتظمة، ألیست ھذه نِعمة كبیرة؟ لسَت 

  ُمضطراً ال أن تُصفّي دَمَك في األسبوع مرتین، وال أن تُجري عملیة تحطیم البحصة باألشعّة.

لَك مأوى، ولَك بیت، ولَك زوجة، إذاً: ھذه نِعمة، أنَت ُكلما دعوتَھُ في أحواِلَك ُكِلھا، دخلَت إلى بیتِك،   

ولَك أوالد، وجلسَت إلى الطعام، والطعام موجود، ومعَك ثمن الطعام، یعني هللا عّز وجل أكرمَك بھذا 

البیت، وبھذه الزوجة، وھؤالِء األوالد، فأنَت حینما تدعو هللاَ عّز وجل فأنَت تذُكُرهُ؛ فالنِعمةُ معِرفَتُھا 

، ومقابلة النِعمِة باألعمال الصالحِة ُشكٌر، ثالثة مستویات، یكفي أن تعِرَف أنَّ ُشكٌر، والحمُد علیھا ُشكرٌ 

ھذه النعمة من هللاِ عّز وجل، فھذا أحُد أنواعِ ُشكِرھا، ویكفي أن یمتلئ قلبُك امتناناً من ھذه النِعمة، فھذا 

ّز وجل، فھذا مستوى أرقى مستوى أرقى، أّما إذا انطلقَت في ِخدمِة الخلق تعبیراً عن ُشكِرَك �ِ ع

  وأرقى: 

 ُشْكراً ﴿یَْعَملُوَن لَھُ َما یََشاُء ِمْن َمَحاِریَب َوتََماثِیَل َوِجفَاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِسیَاٍت اْعَملُوا آََل َداُوودَ 

  َوقَِلیٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر﴾

  ]١٣[سورة سبأ اآلیة: 
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  بعھِد هللا، ھكذا رواهُ علیھ الصالة والسالم، فیما رواهُ البخاري. فقال: من عالماِت النِفاق الغدرُ   

  فیما رواهُ البخاري: أنَّ من عالماِت النِفاِق الغدُر بعھِد هللاِ عّز وجل.  

  إنابة الحال.

  بقي شيء آخر: ھَو الرجوُع إلیِھ حاالً بعَد أن َرَجعَت إلیِھ مقاالً.  

یعني حالَك مع هللا دائماً، یجوز ِلسانَُك مع هللا، یا رب تُبُت إلیك، لكن النفس موّزعة في الُدنیا، في   

  ُشعَبِھا، في أودیتِھا، في متاھاتِھا، في شھواتِھا، اآلن نرید إنابة فوَق اإلنابة القولیة: إنابة حالیِّة.

ملكوت هللا، یعني سارحةً في فضِل هللا، قریبةً من أن تكون نفُسَك ُمطمئنةً إلى هللا عّز وجل، سابحةً في   

هللا عّز وجل، فأن تُنیَب إلیھ ھذه إنابة اعتذار، وأن تُنیَب إلیھ إنابة وفاء بعَد أن أنبَت إلیھ إنابة عھد، وأن 

  تُنیَب إلیھ إنابة حال بعَد أن أنبَت إلیھ إنابة مقال.

  من عالمات اإلنابة :

  

  الخروج من التبعات : -١

  ض خصائص اإلنابة: من عالماِت الُمنیب: أنھُ یخُرُج من التَبِعات.بع  

یعني أيُّ عمٍل یضعھُ أماَم مسؤولیٍة أماَم هللاِ عّز وجل، یخاُف منھ دائماً، ھَو خفیٌف من التَبِعات، متى   

  ینجو من التَبِعات؟ إذا أّدى الواِجبات.

ِلدیھ، أنصَف مع من معھُ، حینما تقُع علیَك التَبِعات، إذا َوَصَل َرِحَمھُ، أّدى ما علیِھ من حقوق، بر وا  

  فلسَت منیباً إلى هللاِ أبداً، أحُد خصائص الُمنیب: أن یبتعَد عن ُكّلِ تَبِعٍة تُحّملھُ أماَم هللاِ مسؤولیة. 

أخ حدثني وسألني، ممكن أن أُصور سناً لمریض، المریض یأتي مجاناً في مستوصف، لكن علّمونا في   

ة أكثر من صورة ھذه قد تؤذي، ھذا المریض الفقیر ال یعرف، نصّورهُ صورة واثنتین وثالث الجامع

وخمس، نتعلّم فیھ، أنَت حینما تفعُل ھذا، وقعَت في التَبِعَِة، وقعَت في المسؤولیة، ألیَس هللاُ یعلم أنھم قد 

عٍة في المستقبل؟ فأنَت حینما علّموك: أن ال تُجري ھذه األشعة إال مرةً واحدة مع المریض، ألخطاٍر تابِ 

ً یََضعَُك أماَم مسؤولیٍة أماَم هللا عّز وجل فلسَت منیباً، لذلك: اإلسالم مسؤولیة واإلیمان  تفعُل شیئا

مسؤولیة، یا تُرى: أنَت حینما یكوُن ھذا المریُض أمانةً في ُعنُِقك، وھذا المّوِكُل أمانةً في ُعنُِقك، قد ترفع 

بِھا، فیخسُر موّكلَُك القضیة، وھَو ُمِحٌق بِھا، ھذا أمانة ِعندك، فمن عالمِة إنابَتَِك إلى مذِكرة غیر ُمعتنى 

  هللاِ عّز وجل: أنَك تبتِِعُد عن ُكّلِ تَبِعٍة تَضعَُك أماَم مسؤولیٍة تِجاهَ هللاِ عّز وجل.
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  التوجع للعثرات : -٢

ً حقیقیّاً، أنا اآلن ومن عالمِة اإلنابِة: أنَك إذا عثرت، إذا زلّت القدم، إذ   ا وقعَت في مخالفٍة، تتألُم ألما

أُعطیكم مؤِشرات، یعني ولو أن حیواناً مسستھُ بأذى، ال بُد من رفعِ ھذه التَبِعة باإلحساِن إلیھ، بمعالجتِِھ 

  ِعنَد طبیٍب بیطري، إذا سببَت لحیواٍن أذًى، فأنَت قد وقعَت في تَبِعٍة مع هللاِ عّز وجل.

  الناَر في ِھّرةٍ َحبَستھا. دخلت امرأةٌ   

  فالتخفف من التَبِعات أو الخروُج من التَبِعات من عالمِة أھِل اإلنابة.  

ً عسیراً حینما یُسيء، حینما یُخطئ    الشيء الثاني: التوّجُع للعثرات، یعني المؤمن یُحاسب نفسھُ ِحسابا

ً یشعُر أنھُ قد أخطأ ھذه دون قصد، حینما تزلُّ قدُمھُ، حینما ینَطِلُق ِلسانُھُ بكلمٍة  قاسیٍة، حینما یفعُل شیئا

  َعثََرة، من عالمات المؤمن: أنَّ العَثَرات توِجعھُ.

البارحة في درس الفجر، أحد أخواننا حدثّني بقّصة بسیطة جّداً، لكن أنا وهللاِ استفدُت ِمنھا، عرفُت كم   

سا، لھا استطالة طویلة، فانتزعھا، ھَي النفُس دقیقة؟ قال لي: أنا اشتریت كوسا، ویوجد قطعة كو

ووضعتھا في المیزان، بعد ما انتزعھا، شعر أنھُ ھَو قد اشتراھا بھذا الوزن فأعادھا، ما وزنُھا؟ خمسة 

  غرامات، ھذه الخمسة غرامات تسسببت لھُ مع هللا أزمة. 

وقعَت مَع هللاِ في  أردت من الِقّصة: كم ھَي النفُس دقیقة؟ حینما نزعت شیئاً، وزنھُ خمسة غرامات،  

  أزمة.

لو واحد قال لَك: ُخذ تفاحة من التُفاحتین، فأخذت الكبیرة لنفسك، یا ترى: لو وزنتھا بمیزان حساس، ما   

في غرامین أو ثالث، لو الوزن واحد، لكن واحدة لونھا أحمر، شعرت مع هللاِ بِتَبِعة، لماذا استأثرَت 

  نا أقول لَك: حینما تخُرُج من التَبِعة تشعُر براحة.باألطیب، باألكبر، باألجمل، باألزھى؟ أ

  فھذه العالمة الثانیة: الخروُج من التَبِعات والتوجُع للعثرات.  

  إدراك الفائتات : -٣

والثاِلثة: إدراُك الفائتات، في وقت ُمعیّن فاتتَك بعُض الطاعات، فنُضاعف الُجھد، فاستدراُك الفائتات،   

  لخروُج من التَبِعات، ھذه عالمةُ اإلنابِة إلى هللا عّز وجل.والتوّجُع للعَثَرات، وا

  عدم الشعور بلذة الذنب : -٤

عالمة رابعة: ما دام ُھناَك لذّةٌ بالذنب، فاالنابةُ لیست صحیحة، یعني ممكن أن تشعر بسرور في بعض   

  المعاصي، ما دام ُھناَك لذّةٌ بالذنب، فاإلنابةُ لیست ُمحَكَمةً وال صحیحة.
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ذلك قالوا: ُھناَك إنساٌن تأُمرهُ نفُسھُ بالذنب، ھَي النفُس األّمارةُ بالسوء، وُھناَك نفٌس إذا اقترفت ذنباً ل  

المت صاِحبھا كثیراً، ھذه النفُس اللوامة، وُھناَك نفٌس ُمطمئنةٌ إلى استقامتِھا، وإلى رحمِة ربِھا، فھذه 

  مرتبة. ھذا مستوى، وذاَك مستوى، والثالث مستوى.

ُھناك سؤال: یا تُرى أیُُھما أرقى عنَد هللاِ: أن تُصاِرَع نفَسَك وأن تنتِصَر علیھا وأن تتمنى المعصیة وال   

تفعَلُھا، أم أن تكوَن ُمعافًى ِمنھا؟ ھَو حسب ما یبدو: أنَّ اإلنسان حینما یُجاھُد نفسھُ وھواه، یرقى ِعنَد هللاِ 

باإلنسان إلى أن تُوافَِق نفسھُ، أن یتوافَق ھواهُ مع ما جاَء بِھ عّز وجل، لكن ھذه الُمجاھدة: یجب أن تنتھي 

  النبي علیِھ الصالة والسالم.

نقول لكم: وإن كاَن اإلنساُن حینما ترقى نفسھُ إلى درجة: أنَّ ِجھاَد النفِس والھوى یضعُُف ِعندهُ ال   

لصالة والسالم، أنَت راقب مؤمناً، في أول لشيء، إال ألن نفَسھُ توافقت أحیاناً مَع ما جاَء بِھ النبي علیِھ ا

إیمانھُ یشعر بنشوة كبیرة، حینما یَغُُض بََصَرهُ، لماذا؟ ألن ھذه النفس تدعوهُ إلى النظر لكنھُ انتصَر 

علیھا، لكن بعد أربع أو خمس سنوات من سلوِكِھ طریَق اإلیمان، ال یشعُر بھذه اللذّة مع أنھُ یَغُُض 

: إنَك قد تراجعت؟ ال، لم تتراجع، لكن ھذه مرحلة أرقى، األولى مرحلة الِصراع، بََصَرهُ، ھل نقول لھُ 

مرحلة الُمجاھدة، نفُسَك تتمنى الذنب، تتمنى المعصیة، تتمنى سماَع الِغناء، تتمنى إطالَق البصر، لِكنَك 

ار، شعرَت بأنَّ هللاَ تخاُف هللاَ عّز وجل، حملتَھا على الطاعة، جاھدَت نفَسَك وھواك، شعرَت بلذّةِ االنتص

  أغلى ِعنَدّك من ُكل شھواتِك فارتقیت.

ھذا ھَو الِسّر الذي یُحیر معَظَم المؤمنین، یقول لَك: یا أُستاذ، أول ما تعرفت إلى هللا عّز وجل، ِعشُت   

سنتین ثالثة بسعادة ال توصف، ِعشت بسرور كأنني طائر، كأنني مع المالئكة، واآلن عادي، ال، لسَت 

ً اآلن واآلن رقیت، لكن كانت نواِزعُ المعاصي قویّة ِعنَدك، فلّما تغلبَّت علیھا، شعرَت بلذّةِ عادی ا

االنتصار، فارتقیَت ِعنَد هللاِ عّز وجل، أّما اآلن نوازع المعصیة َضعُفت، وقَویت نواِزع الطاعة، لم یعد 

  . ُھناَك ذاَك الِصراع الذي تعَھُدهُ من قبل، لذلك لذّة النصر خفّت

إذا كان عدو َشِرس وانتصرت علیھ، تُحسُّ أنَك بطل، أّما إذا واحد ُمصارع، جاءهُ شاب صغیر، حدیث   

العھد بالُمصارعة، فبضربة واحدة أنھاه، یحتاج لتصفیق حاد، ال، ألن ھذه لیست بطولة، فحینما ترتقي 

معاصي، عندئٍذ قد یِخفُّ شعور نفُسك، وتسمو نواِزُعك، وتمیل إلى الحق دائماً، وتبتعد عن ُكل مظان ال

ً أبداً، إنما ھَي مرحلة  لذّة النصر ِعنَدك، ھذا ھَو بعُض أسراِر ما یَُظنُھُ الناُس تراُجعاً، لیَس ھذا تراُجعا

  أُخرى من مراحل السیر إلى هللا عّز وجل.

  األولى: واستعینوا بالصبِر، والمرحلة الثانیة: الصالةِ، المرحلة الثالثة:   

  تِي﴾یَّتَُھا النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ * اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضیَةً َمْرِضیَّةً * فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي * َواْدُخِلي َجنَّ ﴿یَا أَ 

  ]٣٠- ٢٧[سورة الفجر اآلیة: 
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ً ُمطمئنةً    ً لّوامةً، وأن ُھناَك نفسا ً أّمارةً بالسوء، وأنَّ ُھناَك نفسا ، اطمأنت إلى ُكلُكم یعلم أن ُھناَك نفسا

  ِصدِق سلوِكھا، وِصدِق َطلَبِھا �ِ عّز وجل، واطمأنت إلى رحمِة هللاِ عّز وجل.
  ترك االستھانة بأھل الغفلة : -٥

  شيء آخر: من عالماِت اإلنابِة إلى هللا عّز وجل: ترُك االستھانِة بأھِل الغفلة.  

ً اإلنسان من رعوناتِِھ، اإلنسان في أوِل طریِق إیمانِِھ: تاب إلى هللا، ُكلما ألقى نظرةً على إنسان    أحیانا

متلبّس بمعصیة، احتقرهُ وازدراه واستعلى علیھ، ھذه من رعوناِت المؤمن في أوِل إیمانِِھ، من كماِل 

، السبب: یُحتمل أن ھذا الغافِل، أن ھذا الُمسيء إنابَتَِك إلى هللا عّز وجل: أن تدَع االستھانةَ بأھِل الغفلة

  یتوب بعَد حین، ویشتدُّ ِصدقُھُ مَع هللاِ عّز وجل، ویتجاوُزَك بمراِحَل كثیرة، ما دام حّي لم یُختم َعَملُھُ.

ممكن أنَت لَك ُسرعة، فھَو واقف اآلن، وأنَت ماشي، لكن أنَت ماشي على الثالثین، وھَو اآلن واقف،   

وَرِكَب مركبة على المئة وعشرین، فتبقى أنَت في الخلف، فحتى أھل الغَفَالت، یمكن أن یتوبوا فلو صحا 

  إلى هللا توبةً نصوحاً، والحیاة ملیئة بالشواھد.

ُھناك أُناس كانوا غارقین في المعاصي، فََرجعَوا إلى هللا رجعةً لو ِوزّعت على أھِل بلٍد لَكفتُھم، فمن   

لھم بالِھدایة، یتمنى لھم التوبة، یسأُل هللاَ السالمة، یسأُل هللاَ المزید، أّما حینما  عالمة المؤمن أن یدعو

یحتَِقُر أھَل الغَفَالت، ویستعلي علیھم ویزدریھم، فإنابَتُھُ إلى هللاِ عّز وجل لیست صحیحة ولیست ُمحكمة، 

  لم یتأّدب بآداب اإلیمان بعد.

تخاُف على نفِسَك، وأنَت في قِّمِة الطاعات، وترجو لھم الرحمة من قال: ُكلما تقّدمَت في طریِق اإلیمان،   

هللا عّز وجل، وھم في المعاصي، ألنَّ الُصلحة في لمحة، یكفي أن یقول العبُد: یا رب، فیقول هللا عّز 

م وجل: لبیَك یا عبدي، فأول عالمة رابعة من عالمة الُمنیب: تَرُك االستھانِة بأھِل الغفلة والخوُف علیھ

مع فتِحَك باَب الرجاِء لنفِسك، واألرقى من ذلك: أن تخاَف على نفِسك وأنَت في الطاعة، وأن ترجو لھم 

  التوبةَ واإلنابة وھم في المعصیة.
  استقصاء رؤیة العلل : -٦

  من عالماِت اإلنابِة إلى هللاِ عّز وجل: استقصاُء رؤیِة الِعلل.  

الناس ُكلُھا ھاِلكة، وُكلُھا ضالّة، وُكلُھا واقعة بالحرام، وأنا دخلي یعني یقول لَك: أنا وهللا ما في منّي،   

حالل، واستقامتي، وزوجتي محّجبة، وبیتي إسالمي، حینما تُظُن أنھُ لیَس في حیاتَِك ِعلٌل، فھذه أكبُر 

  ِعلٍّة، ألنھُ:

  َسِمَع َعْلقََمةَ ْبَن َوقَّاٍص اللَّْیثِيَّ یَقُوُل:   



14 

اإلنابة   

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم ((َسِمْعُت ُعَمَر بْ  َن اْلَخطَّاِب َرِضي اللَّھم َعْنھم َعلَى اْلِمْنبَِر قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل �َّ

أَْو إِلَى اْمَرأٍَة ِصیبَُھا، یَقُوُل: إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّیَّاِت، َوإِنََّما ِلُكّلِ اْمِرٍئ َما نََوى، فََمْن َكانَْت ِھْجَرتُھُ إِلَى ُدْنیَا یُ 

  یَْنِكُحَھا، فَِھْجَرتُھُ إِلَى َما َھاَجَر إِلَْیِھ))

فمثالً: یقول مؤلُف الكتاب: كم في النفوِس من ِعلٍل وأغراٍض وحظوٍظ تمنُع األعماَل أن تكوَن خاِلصةً   

  �ِ تعالى؟ 

، والظاھر: أنھُ أنَت تصّدقت الُمشكلة: أنھُ في ظاھر وفي باطن، الظاھر: الصالة والصوم والحج والزكاة  

وزكیت ودفعت، شيء جمیل، أنا أُرید القلب، ماذا أراَد من دفعِ ھذا المال؟ أن ینتَزَع إعجاَب الناس أم أن 

  یتقّرَب إلى هللاِ عّز وجل؟ لذلك: 

یَن﴾ َ ُمْخِلصاً لَھُ الّدِ   ﴿إِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَْیَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ فَاْعبُِد �َّ

  ]٢[سورة الُزمر اآلیة: 

قالوا: فأعبد هللاَ في أعضائِك وجواِرِحك، بسمِعَك وبََصِرَك وِلسانَِك، لكن كیَف یعبُد القلُب هللاَ عّز وجل؟   

باإلخالِص إلیھ، واإلنابة إلیھ، والتوكِل علیھ، فلذلك موضوع اإلخالص موضوع ُمھم جداً، بیَن القلِب 

مسافة قُّطاعٌ للطریق، وبیَن القلِب وبیَن هللاِ مسافة، وفي ھذه المسافة قُّطاعٌ وبیَن العمِل مسافة، وفي ھذه ال

  للطریق.

عمل ال یُثمر ثِمارهُ في القلب، یوجد موانع، اآلن وصلت ثِماُر ھذا العمل إلى القلب، بقَي أن یُرفَع إلى   

أن ترى ھذا العمَل عظیماً، وقد هللاِ عّز وجل، وأیضاً یوجد موانع، فالعُجب یمنع، اإلدالل بالعمل یمنع، 

قّدَرهُ هللاُ على یدیك، والناُس بعیدوَن عنھُ ھذا یمنع، العُجب واإلدالل والرؤیا ھذه مانعة من قَبوِل العمل، 

  وفي أشیاء تمنع من وصول ثِمار العمل إلى القلب.

ً من عالمة اإلنابة الصحیحة: أن تكوَن معافى من ھذه القواطع ا   لتي تقطُع آثاَر العمل إذاً: ھذه أیضا

الصاِلحِ إلى القلب، وتقطُع انتقاَل العمل الصاِلحِ إلى الرب، من ھذه الموانع التي تمنُع أن یكوَن العمُل 

مقبوالً كما قُلُت قبَل قلیل: الِكبُر، واإلعجاُب، واإلدالُل، ورؤیةُ العمِل، ونسیاُن الِمنِّة، وِعلٌل خفیّةٌ كثیرة، 

  ستقصي نیّتھُ، وعلیِھ أن یُطّھَر نفَسھُ، حتى یكوَن العمَل الذي َعِملَھُ ُكلُھُ مقبوالً.فاإلنسان علیھ أن ی

وعلى ُكٍل؛ ھذه منِزلةٌ من أھم المنازل، واآلیات التي تحّدثت عنھا كثیرةٌ جداً، اإلنابةُ إلى هللا، العودةُ   

  عودة قال: وعودة حال.إلیِھ بشكل مستمر، عودة اعتذار وعودة إصالح، عودة عھد وعودة وفاء، 

 


