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 .م١٩٩٩-٨-١٦: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

  
السالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،   رب العالمين، والصالة و هللا الحمد        

 علَّمتنـا انفعنا بمـا  كيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وما علمتنا إنك أنت العليم الحلنا ال  علماللهم ال 

اجعلنـا  ارزقنا اجتنابـه، و وأرنا الباطل باطال أرنا الحق حقا وارزقنا اتِّباعه، ووزدنا علما، و

  .عبادك الصالحين فيأدخلنا برحمتك يستمعون القوَل فيتَّبعون أحسنه، و ممن
  

  
 

فـي   ،من دروس مدارج السالكين الستينمع الدرس السادس و ،ة المؤمنونخوألا أيها        

  .التوبة استئنافالمنزلة اليوم و، منازل إياك نعبد وإياك نستعين

إن المؤمن كثيـر   :الحقيقةواحدة، و مرةأن المؤمن يتوب في حياته  :يتوهم اإلنسان قد        

 ،في كل مرحلة من مراحـل حياتـه  و ،وقتفي كل يتوب عند كل ذنب وقع فيه، و أي ،التوبة

  :قوله تعالى من ، كلُّ هذا استنباطاًنهاية حياته يتوب إلى اهللا تعالى فيحتى 

  
  ]١١٧: اآلية التوبةسورة [

  .استئناف التوبة شيء آخرشيء و فالتوبة        
  

  
  

   ؟اَهللا عقب الصالة تستغفراذا لم :قد يسأل سائللماذا يتوب؟ و اإلنسان        

  .وجل عز اهللاعقب الصلوات الخمس كان يستغفر  -عليه الصالة والسالم-النبي         

 :لماذا يستغفر المؤمن عقب كل صالة؟ 

 :وهم قد تسرب إلى كثير من الناس 
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ال عالقة لـه   خاطر، لعله جاءه نسان في أثناء الصالة لعلَّه سهااإل: قال بعض العلماء        

، أي تقصـير  قبل جسمه بقلبه ، لعله في السجود لم يكن ساجداًبالصالة، لعله قصر في الركوع

  .ة يرمم باالستغفار عقب الصالةفي الصال
  

  
  

وجل أثنى على بعض األنبياء وعلى رأسهم سـيدنا    عز؟ اهللاه حقَّهرب وفَّىأي مؤمن         

  :تعالى قال، إبراهيم

  
  ]٣٧: اآلية النجمسورة [

  

؟ هل قدرت اَهللا حـق  وجل كاملة هل أديت حقوق اهللا عز؟ هل وفَّيت أنا كمؤمن ولكن        

كان  هل؟ د؟ هل مع كان االتصال شرومركزاً مكثَّفاً ي به اتصاال محكماً؟ هل كان اتِّصالقدره

نهاية العبودية هللا  إلىمن هذا الذي وصل !     ؟من هذا الذي أدى كلَّ ما عليه ؟مع االستقامة ِعوج

  :وجل يقول ن يتابع التوبة، اهللا عزأ فعليه ،ا دام اإلنسان مقصروجل؟ م عز

  
  ]٢٧: اآلية النساءسورة [

  

وهـو تمكُّـن    ،منزلة استنئناف التوبة :إياك نستعينمن منازل إياك نعبد و: قالوا لذلك        

 علـى لَب جمع القو ،الذي رافق نزول المنازل السابقة ،إلى استئناف التوبة من التقصير يؤدي

  .التوبةفال بد من استئناف  ،، أي المنازل السابقة إذا كان فيها تقصيرالمعبود وحده

هللا في الخلق دعوةً و على تنفيذ أوامر ا الهمةحض  :من مبررات استئناف التوبة: قال        

  .؟؟ وهل جاهدت في اهللا حق الجهادتماماً، هل أديت الواجب الدعوي جهاداً

  

  
  

 : د هذه المحطةقف عن

 : من مبررات استئناف التوبة
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فإنها  ،أول مدارج السالكينو ،السائرين منازلكما أنها بداية : قال بعض العلماء التوبة        

  .نهايةُ هؤالء أيضاً

هي في الحقيقـة نهايـة هـذه    ، وأول مدارج السالكين ،لسائرينا منازلكما أنها بداية         

فـي   هذا كالم من لم يعرف شـيئاً : يقولاية النفور، وينفر من هذا غ اإلنسانلعل المنازل، و

 ،من الناس ليوافقك على هـذا  لعمر اهللا إن كثيراً، وال نزل في منازل الطريق، والقومطريق 

غيـر   سؤال ،؟ طبعاًهل تقرأ وتكتب: سألته أنت ،أي إذا واحد يحمل دكتوراه ؟أين كنا: ويقول

وأكتب؟ شيء  أقرأ، كيف ؟ أنا أحمل دكتوراهوغير معقول، ومرفوض، ما هذا السؤال ،مقبول

اإلمكان أن تسـتنبط  عندك  هل، هل تقرأ ما بين السطور؟ اختلف السؤال: بديهي، ولو قلت له

  .جداً عميقاً أن تفهم النص فهماً نحننريد  ؟الخلفيات والمالبساتالبواعث و :ما بين السطور

  :اهللا عزوجل أنزل سورة :مثالً        

  
  ]٣- ١: اآلية صرالنسورة [

  

و  ،، إنها نعوةُ النبـي فهم هذه السورة على أنها نعوتُه -الصالة و السالم عليه- النبي        

فـال   ،أهـدافهم ، فإذا حققوا ، أهدافهم كبيرة جداً، مقاصدهم نبيلة جداًهممهم عالية جداً األنبياء

  :معنى لحياتهم

  
  ]٣- ١: اآلية النصرسورة [

سيدنا ابن عبـاس كـان   رأى في هذه السورة نعوته، و -الصالة والسالم عليه- فالنبي        

 ،فسألهم عن هذه السورة ،، شعر أنهم تألَّموا، فكان يدخل على أشياخ الصحابةكثيراًيحبه عمر 

  .السالمنها نعوة النبي عليه الصالة وإ: قال ،كما فهمها ابن عباس يفهموهافلم 

هل تقرأ؟ أحمل دكتوراه فـي اآلداب، مـا هـذا السـؤال؟      :تسأل إنساناً حينمافأنت         

نحن قد  ؟أين صرنا ؟؟ أين كناعميقاً تقرأ ما بين السطور؟ هل تفهم النص فهماً هل: المقصود

غاية مـدارج   نجعلهاو ،، فنرجع من مائة مقام إليهامنزلة التوبة، وبيننا وبينها مائة عام قطعنا

  .السالكين
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تكـون  ، أن مدارج السـالكين  نهايةأن تكون التوبة : لهذا السائل المنِكر نقول :الحقيقة        

افتح ذهنك لمعرفـة  و ،ال تبادر بالردو ،ال تعجل باإلنكار: له نقول ،التوبة نهاية آمال المؤمنين

 ،أحوالـك انسب أعمالك و ثم ،عليكما له من الحق نه، وما ينبغي لك منفسك، وحقوق ربك، و

 هـذه ، أنسـب  فيها هللا وباهللا إلى عظيم جاللهالمقامات التي كنت و ،لتي نزلتهاا المنازلتلك و

 فـال  ،لـه  مكافئةفإن رأيتها وافية لذلك  ،ما هو أهلو ه، وما يستحقاألعمال إلى عظيم جالله

  .الرجوع إليها رجوع عن المقامات العليةو ،حاجة لك حينئذ إلى التوبة
  

  
  

هـل   ؟حقيقة حقيقة؟ هل كنت مستقيماً تائباً، هل كنت أنت وفَّيت اَهللا حقَّه :اآلن تعليق        

 ؟التي نزلتها وفَّيتها حقَّها؟ هل أديت كل ما عليك المنازل؟ هذه كنت مع اهللا في صلواتك حقيقة

  .لك إلى استئناف التوبة حاجةفال  ،إن كنت كذلك
  

  
  

أي عمـل ال   ،، مع عظيم جـالل اهللا إعجاب وهناك أحياناً ،إذا كان هناك تقصير: قال        

 عدحينما قال -عليه الصالة والسالم-أمامه، لذلك النبي  شيئاي:  

 يـدِخلَ لَـن  : َيقُوُل -َصلَّى اللَّه َعلَيِه َوَسلََّم-َسِمعتُ َرسوَل اللَِّه (( :قَاَلَعن َأبِي هَريَرةَ         

ِإلَّا َأن َيتَغَمَدِني اللَّه بِفَضـٍل   ،َولَا َأنَا ،لَا :قَاَل ؟!َولَا َأنْتَ َيا َرسوَل اللَِّه :قَالُوا ،َأَحًدا َعَملُه الَْجنَّةَ

َمةوا ،َوَرحدوا فََسدتَ ،َوقَارِبالَْمو كُمَأَحد ا  ،َولَا َيتََمنََّينِسنًاِإمحـًرا فَ مَداَد خَيَيز َأن ـا   ،لََعلَّهَوِإم

 َأن ِسيًئا فَلََعلَّهِتَبمتَعَيس(( .  

  :عملك ال يكفي، مثل بسيط للتوضيح كيف؟        

وهمـتَ  ت، دفعت ثمن مفتاحه، ومليونخمسون  ثمنه، البيت أنت دفعت ثمن مفتاح بيت        

كل جهـادك  ك للخلق، وئهللا، وكل عطا طاعتك وكل ،أنك دفعت ثمنه، ال، كل عملك في الدنيا

وجل، أنت قدمت  بيت فهو فضل من اهللا عزلأما ا ،البيتاستشهادك ال يساوي ثمن مفتاح هذا و

، لكن هذا البيتالمفتاح سبب دخول بمفتاح، و أن أدخل بيتاً أستطيعأنا  ،لم تقدم الثمنالسبب و

، فأعمال اإلنسـان  البيت غال جداً ،لدخول البيت ناًال يعد ثم ،عشرون ليرة ثمنهالمفتاح الذي 

  : قال تعالى ،ال تساوي سبب دخول الجنة الدنيافي 

 :ما معنى هذا الحديث؟ 

 : تعليق
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  ]٣٢: اآلية سورة النحل[

  

قدمتم سبب  إنما ،من عملكم الصالح دخلتم الجنة، ولكن الجنة لم تدفعوا ثمنها بسبب أي        

  .وجل عز اهللا، إنها فضل من لها فقطدخو

كاف لدخول الجنة فهو مغترٌّ يرى أن عمله  إنسانكل  :الكرام، لو تعمقنا قليالً خوانناأ        

  .بين اهللاو بينك قد يكون العمُل الصالح حجاباً، و
  

  
  

ليكون مقـرا   المحسنين قدم بيتاً من، فرجل كان يرأس جمعية خيرية خوانناأأحد  هناك        

فـي   ، فقدم بيتاًالفتيات لحرفة تقيهن الفقر تأهيل، أي مركز اط طيب، ونشاط فيه نفع لألمةلنش

، المحسن حفل تكريم، ألنه قدم هذا البيت ا، ُأقيم لهذالمرتفعذات السعر  ،حي من أحياء دمشق

 ،على جودهو ،، على كرمهكلُّهم أثنى على هذا المحسن طبعاً :عميقاً كالماً قالفأحد المتكلِّمين 

كان من الممكـن أن   ،أيها األخ الكريم: إال أن هذا األخ قال لهذا المحسن، الطيب عملهوعلى 

كي  ،الجمعيةتأتي إلى هذه ، وأحد المنتفعين من جمعيتنا، كان من الممكن أن تكون فقيراً تكون

على أنـه   اشكر اهللا، فالبيتقدمت هذا و ،كرمك فجعلك غنيا لكن اهللانعطيك مساعدة شهرية، و

  .هذا العمل الطيب تفعل أن مكَّنك
  

  
  

هـذا العمـل    ،، الالجنة لدخوليتوهم أن عمله كاف  ،لضعف توحيده فاإلنسان أحياناً        

  .، عملك قد يكون سبباًاهللا بفضل، ال تنالها إال وجل أما الجنة فهي فضل من اهللا عز، سبب

، أغلى دراجـة  ،ولك دراجة غالية جداً ،عاليةانَجح بدرجة : لو أن أًبا قال البنه :مثالً        

انتقى وتوجه إلى بائع الدراجات، و ،الجالء أخذ ،لما نجح بدرجة عالية ،فهذا االبن لضيق أفقه

لجالء، هل يعطيـه إياهـا؟ األب سـيدفع    هذا هو او ،الدراجةهذه  عطنأ: وقال ،أعلى دراجة

قد  ،و كان له عمل طيبلو ،لو كان مستقيماًو :، فاإلنسان أحياناإياها، أما هذا فال يعطيه منالث

أن تغيب  :، لذلك من مراتب الفناءلضعف توحيده حجابا بينه وبين اهللا الطيبيكون هذا العمل 

 :من مراتب الفناء 

 :نصيحة من أحد المتكلمين لهذا الرجل المحسن 
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وجل سمح  ، فاُهللا عزوجل لح ليشكر اهللا عزكل إنسان له عمل صاالصالح، و عملكعن شهود 

 أعطاك علماًو ،أعطاك طالقة اللسانو ،أعطاك المالو ،، ومكَّنك في الدنيامحسناً تكونأن  لك

تثنـي   إنماو، أنت في الحقيقة ال تثني عليه ،سان، لذلك حينما تثني على إنمما علَّمك اُهللا تنفقه

أن ، الذي مدحك لوال مدحك إال بما منحك اهللا فيكمن  مدحك ما ،على الذي منحه هذه الميزات

  .أنت تستقبل العطاء، فالفضل لمن أعطاك، ومنحكاهللا منحك لم يمدحك بما 
  

  
  

صدق وإخالص وإنابة وتوكل  منإن رأيت أضعاف أضعاف ما قمت به  ،خوةألا أيها        

زهـد  وإنابـة وتوكـل و   إخالصف ما قمت به من صدق و، إن أضعاف َأضعاوزهد وعبادة

و  إنما يسـتحقه لجاللـه  عندك، و نعمهال يكافئ نعمة من و ،ال يفي بأي حقِّ له عليك وعبادة

أنـا مـا   لذلك أنت ينبغي أن تستأنف التوبة، و ،أعظم وأجلُّ وأكبر مما يقوم به الخلقُ ،عظمته

 ،األوليـاء الكبـار  و ،عن اهللا، واألنبياء الصادقون محجوببنفسه إال وهو  معجباً رأيت إنساناً

كلمـا ازدادوا   ، و كلما ازدادوا تفوقـاً وجل بفضل اهللا عز شعوراً ازدادوا ،ء كلما تفوقواهؤال

  :، لذلكوجل عز اهللابفضل  إحساساً

        ك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليكإذا أراد رب.  

اهللا قد يكن ليمدحك لوال أن ، الذي يمدحك لم منحك مدحك إنما يمدح من منما مدحك         

فاستحققت عند الخلق المديح، أما عند اهللا فأنـت مفتقـر    ،مكَّنك من شيءو شيئاً، منحك منحك

  :لذلك إذا قرأت قوله تعالى ،إليه

  
  ]١١٣: اآلية النساءسورة [

  

  
  

نها ال بداية أا كموغاية كل سالك، و ،عارفأن التوبة نهاية كل  :أيها األخ الكريم اعلم        

هي في النهايـة فـي    ، بلمن الحاجة إليها في البداية أشدالحاجة إليها في النهاية هي نهاية، و

، والغرور أكبر مرض ما ينجح ينتظره أخطبوط هو الغرورل اإلنسان، أي في محلِّ الضرورة

  .يء عظيمش ،ت، والغرور شعور أنك أنت شيء كبير، في كل المجاالالحياةفي الناجحين في 
  

 :ينبغي أن تعلم 

 :هذا الذي عليك 
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يـا  : قـال  ،ال معنى له قال كالماًو ،، قطع الخطبةعلى المنبر يخطب كانسيدنا عمر         

ما عالقة هـذا الكـالم   -إبل بني مخزوم على قراريط في مكة ترعى  ،إبلكنت راعي  ،عمر

رحمـه  -بو ذر الغفاري سـأله أ ،بعد انتهاء الخطبة ،-هذا الكالم المسلمون؟ لم يفهم بالخطبة

جـاءتني  : ما هذا الذي قلته على المنبر؟ قـال  ،نينيا أمير المؤم: -اهللا عنه رضياهللا تعالى و

 ،-أمير المـؤمنين  ،أي أنت نهاية المجتمع اإلسالمي- ،بين اهللا أحدليس بينك و: فقالت ،نفسي

  .أردت أن أعرفها قدرها

، اسمه عمـر بـن   يالزمهلب من أحد كبار العلماء أن ط ،سيدنا عمر بن عبد العزيز        

 قل ليو ،هزا شديداً وهزني ،فأمسكني من تالبيبي ،إن رأيتني ضللت ،يا عمر: قال له ،مزاحم

  .اتقِّ اهللا يا عمر فإنك ستموت: 

 ،دعوة إلـى اهللا  في ،وجل وفَّقه في عمل صالح اُهللا عز ،الكرام خوانناأإذا الواحد من         

وتفوق به، فهـو   ،هذا العمل من عمله رأىو ،، إذا كان اغتروالتفَّ حوله الناس واستفادوا منه

  .وجل فالمديح هللا عز ،بسبب من منحك إالما مدحك من مدحك  بعيد عن مقام التوحيد،

  .بجهلي ازددت علماً علماًت دكلما ازد: الشافعي يقول سيدنا        

التكبـر مـن    ،تراه جـاهالً  إال ال تجد متكبراً، وإال تراه متواضعاً راًكبي ال تجد عالماً        

رفعك، أمـا إذا ارتفعـت    هللا، فكلما تواضعت والتواضع من صفات العلماء ،صفات الجاهلين

  .وضعك

فكـان هـذا   -أن تسـقط  إياك يا غالم : له قال ،أمام حفرة سيدنا أبو حنيفة رأى طفالً        

إنك إن سقطتَ إن سقطت سقطت وحدي، و إني، إياك يا إمام أن تسقطبل  :قال ،-نبيهاً الطفل

   .سقط معك العالَم
  

  
  

  :له فقال، في آخر حياته الكريموجل خاطب رسوله  عز اهللا        

  

؟ ...وقل رب أدخلني: رب اجعلني صادقاً وإنما قال: لم لم يقل اهللا عز وجل في هذه اآلية

 :هذه األمثلة؟ في ما موضع الشاهد 
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  ]١١٧: اآلية التوبةسورة [

  

، ألن هيزداد الخطر علي اد علماً، فكلما ازدحياتهاألخطار محدقة باإلنسان طوال  أي        

  :وجل قال اهللا عز

  
  ]٨٠: اآلية اإلسراءسورة [

  

 :لكن هناك تفاصيل دقيقة ؟رب اجعلني صادقاً: وجل ِلَم لم يقل اهللا عز :أحدكم يقول قد        

 ،طبيـاً  ، عمالًصالحاً تؤسس عمالً قد ،، وال تخرج منه صادقاًفي عمل طيب صادقاً تدخلقد 

تستطيع أن تتـابع ذلـك حتـى     الو ،في بدايته طيباً عمالً، قد تعمل ، إلى آخرهإحسانياً مالًع

هناك  ،أن تنتهي حياتك بصدق :، العبرةأن تخرج صادقاً :العبرة -خوةألأيها ا-، فلذلك نهايته

  .ال تنتهي منها صادقاً، وصادقاًها ؤأعمال كثيرة طيبة تبد
  

  
  

غزاها صلى الغزوات التي  آخر، وهي ل أنزل هذه اآليات بعد غزوة تبوكوج اهللا عز        

لما تقدم من تلك األعمال  عليهم شكراناً التوبةَتعالى اهللا عليه وسلم بنفسه، فجعل اُهللا سبحانه و

  :أنزل على رسوله ماقال تعالى في آخر وذاك الجهاد، و

  
  ]٣- ١: اآلية النصرسورة [

  

نَـَزَل   منْـذُ  -َصلَّى اللَّه َعلَيِه َوَسلََّم-َما َرَأيتُ النَّبِي (( :قَالَتْ َعاِئشَةَ َعن: الصحيح في        

 ،سبَحانََك َربـي َوبَِحمـِدكَ   :َدَعا َأو قَاَل ِفيَها ِإلَّايَصلِّي َصلَاةً  ﴾ِإذَا َجاَء نَصر اللَِّه َوالْفَتْح﴿َعلَيِه 

اللَّه مِلي اغِْفر(( .  

 اللَّهم ،سبَحانََك َربي َوبَِحمِدَك(( :كان يقول ،كلما صلى صالةقرأ هذه السورة، و كلما        

  .))اغِْفر ِلي

 :أنزلت بعد غزوة تبوك  هذه اآليات التي
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رضـي اهللا  -سيدنا ابن عباس و الخطابالصحابة الكرام فهموا كسيدنا عمر بن  بعض        

ـ  ،أعلمه اهللا إياه ،-سلمعليه و اهللاصلى - فهموا أن هذه السورة أجل رسول اهللا ،-عنهم مره أف

عند  -سلمو عليهصلى اهللا -آخر ما سمع من كالمه و ،أحوالهاهللا سبحانه باالستغفار في نهاية 

   .انتقاله إلى الرفيق األعلى

        وُل اللَِّه (( :قَالَتْ َعاِئشَةَ َعنِه َوَسلََّم-كَاَن َرسَعلَي اشْتَكَىذَا ِإ -َصلَّى اللَّه   ِمنَّـا ِإنَْسـان، 

ِشـفَاًء   ،لَا ِشفَاَء ِإلَّا ِشفَاُؤَك ،َواشِْف َأنْتَ الشَّاِفي ،النَّاسِ َربَأذِْهب الَْباَس  :ثُم قَاَل ،َمَسَحه بَِيِميِنِه

َأخَذْتُ بَِيِدِه ِلَأصنََع بِـِه   ،َوثَقَُل -َوَسلََّمَصلَّى اللَّه َعلَيِه -فَلَما َمرَِض َرسوُل اللَِّه  ،َسقًَما يغَاِدرلَا 

نَعَو َما كَاَن َيصَيِدي فَانْتََزَع ،نَح ِمن قَاَل ،َيَده ِلي :ثُم اغِْفر مَعلِْني  ،اللَّهلَى َمَعَواجِفيِق الَْأعالر، 

   . ))فَِإذَا هَو قَد قََضى ،فَذََهبتُ َأنْظُر :قَالَتْ
  

   
الصوم والصالة والحـج   ؛باالستغفارالسالم يختم كل عمل صالح كان عليه الصالة وو            

  :يقول المدينة، فإنه كان إذا فرغ منه أشرف على والجهاد

        َمَر  َعننِ عِد اللَِّه بَعب- َماَرِضَي اللَّهوَل اللَِّه  ،-َعنْهَرس ِه َوَسـلَّمَ َصلَّى اللَّ-َأنَعلَي ه-: 

ثُـم   ،ثَلَاثَ تَكْبِيَرات الَْأرضِيكَبر َعلَى كُلِّ شََرف ِمن  ،ِمن غَزوٍ َأو َحج َأو عمَرة قَفََلكَاَن ِإذَا 

آِيُبوَن  ،قَِديٌرى كُلِّ شَْيٍء َوُهَو َعلَ ،لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ،شَرِيَك لَالَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َوْحَدُه (( :َيقُوُل

َوَهـَزَم الْـَأْحَزاَب    ،َونََصَر َعْبَدُه ،َوْعَدُه اللَُّهَصَدقَ  ،ِلَربِّنَا َحاِمُدوَن ،َعابُِدوَن َساجُِدوَن ،تَاِئُبوَن

  ))َوْحَدُه
  ]في الصحيح ومسلم البخاري أخرجه[

  

فيـه   ، لعل في الصـيام تقصير ةالصال، لعل في عمل قد يكون فيه شيء، تعليم لنا كل        

مـن  ، ال يوجد عمـل  بها السمعة أردتَ، لعل في هذه الصدقة تقصير، ولعل في الحج تقصير

أعمال البر إال قد يشوبه شيء.  

حتـى   ،وعقب كل عمل صالح ،عبادةالسالم يستغفر اهللا عقب كل عليه الصالة و فكان        

بـالنفس أقصـى غايـة     الجودو ،عبادة، أعلى لجهادإلى ساحة ا ؟ين يذهب النبي، إلى أالجهاد

  .مع ذلك حين العودةالجود، و

        َمَر  َعننِ عِد اللَِّه بَما َرِضَي-َعبَعنْه وَل اللَِّه ، -اللَّهَرس ـِه َوَسـلَّمَ  -َأنَعلَي َصلَّى اللَّه: 

ثُـم   ،ِمن الَْأرضِ ثَلَاثَ تَكْبِيَرات شََرفبر َعلَى كُلِّ يكَ ،ِإذَا قَفََل ِمن غَزوٍ َأو َحج َأو عمَرة كَاَن

 ،شَـْيٍء قَـِديرٌ   كُلَِّوُهَو َعلَى  ،لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ،َوْحَدُه لَا شَرِيَك لَُه اللَُّهلَا ِإلََه ِإلَّا (( :َيقُوُل

 :هذا ما كان يختم به النبي عمله 
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َوَهـَزَم   ،َونََصـَر َعْبـَدهُ   ،َصَدقَ اللَُّه َوْعَدُه ،َحاِمُدوَنِلَربِّنَا  ،َعابُِدوَن َساجُِدوَن ،آِيُبوَن تَاِئُبوَن

   ))َوْحَدُهالَْأْحَزاَب 
  ]ومسلم في الصحيح البخاري أخرجه[

  

  
  

، فكما عليك، معنى ذلك أنه قبل عملك اهللا، فإذا تاب ن يقبل عملُهأبحاجة إلى  اإلنسان        

 مفتتح عالقته بـاهللا ، بل إن التوبة مفتتح عمله وحياتهحاجة إلى التوبة في أول  أن اإلنسان في

، ما قيمة العمل إذا لم يقبل كي يقبل عملُه إلى توبة في نهاية حياته ماسة، هو بحاجة وجل عز

  : تعالىقال  ؟

  
  ]٢٣: اآلية الفرقانسورة [

   :قال عليه الصالة والسالمو        

        َعن َباَنثَو،  النَّبِي ِه َوَسلََّم-َعنَعلَي قَاَل -َصلَّى اللَّه َأقَْواًما ِمـْن ُأمَِّتـي   لََأْعلََمنَّ(( :َأنَّه، 

 قَاَل ،َمنْثُوًرافََيْجَعلَُها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهَباًء  ،جَِباِل ِتَهاَمةَ بِيًضا َأْمثَاِلَيْأتُوَن َيْوَم الِْقَياَمِة بَِحَسنَاٍت 

َأَما ِإنَُّهـْم   :قَاَل ،َونَْحُن لَا نَْعلَُم ،لَا نَكُوَن ِمنُْهْم َأْن ،َجلِّهِْم لَنَا ،ِصفُْهْم لَنَا !َيا َرُسوَل اللَِّه :ثَْوَباُن

َمَحارِمِ اللَّـِه  ْوا بَِأقَْواٌم ِإذَا خَلَ َولَِكنَُّهْم ،َوَيْأخُذُوَن ِمْن اللَّْيِل كََما تَْأخُذُوَن ،َوِمْن جِلَْدِتكُْم ،خَْوانُكُْمأ

  ))انْتََهكُوَها

  ]في سننه ماجهابن  أخرجه[

  

له سمعة طيبـة  نفسه ينتهك حرمات اهللا، و مع، الذي إذا خال هذا الحديث يقسم الظهر        

، فـاإلخالَص  وجل يجعله هبـاء منثـورا   اهللا عز لعل، هذا كل عمله ال قيمة له عند اهللا، جداً

  .خوةألاإلخالَص أيها ا
  

  
  

سان أنا وصلت إلى مكـان  ، ال يوجد إنللعبوديةاستئناف التوبة فيه تحقيق  ،خوةألا أيها        

اسـتئناف التوبـة   ، فأنت في حالة العبودية ،في كل أحوالك عاٍل واستغنى، أنت عبد هللا دائماً

، ها، والجهـاد ألعـداء اهللا  ئوأدا ،سننهاو ،احتمال فرائضهاو ،هائبأعباالقيام و ،تحقيق العيودية

 معرفـة  ،تحمل األذى من أمر اهللاو ،النهي عن المنكرو ،األمر بالمعروفو ،اهللاوالدعوة إلى 

 :استئناف التوبة به هذا ما يتحقق 

 :ما الذي يحتاجه اإلنسان حتى يقبل عمله؟ 
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و  ،شـر الشـرين  ومعرفة خير الخيرين، و ،يكره مامعرفة ما يحبه اهللا وو ،األسماء والصفات

  .باستئناف التوبةكله مما يتحقَّق  هذا، العلم بمراتب العبودية ومنازلها

، لكن أن تتوبإلى اهللا عليك  تصلإذا أردت أن  :أول شيء تفعله :اليوم دقيق درس        

  .كثير التوبة فالمؤمن، ة يجب أن تالزمك إلى نهاية حياتكهذه التوب
  

  
  

شهد له بأنه وفَّى، وأمـا   عليه، سالمههد إلبراهيم الخليل صلوات اهللا ووجل ش عز اهللا        

سـائر  مرتبة العبودية، فاستحقَّ التقديم علـى   كملسالمه عليه فإنه سيد ولد آدم صلوات اهللا و

  :عليه الصالة و السالم يقول كان، الخالئق، فكان صاحب الوسيلة

        نِ  َعنرِو بنِ َعمِد اللَِّه بالَْعاصَِعب،  َسِمَع النَّبِي ِه َوَسلََّمَص-َأنَّهَعلَي ِإذَا(( :َيقُوُل -لَّى اللَّه 

َصلَّى اللَّه َعلَيِه  ،َمن َصلَّى َعلَي َصلَاةً فَِإنَّه ،ثُم َصلُّوا َعلَي ،َسِمعتُم الْمَؤذَِّن فَقُولُوا ِمثَْل َما َيقُوُل

 ،ِإلَّا ِلَعبد ِمن ِعَبـاِد اللَّـهِ   تَنَْبِغيلَا  ،َمنْزِلَةٌ ِفي الَْجنَِّةفَِإنََّها  ،َسلُوا اللََّه ِلي الَْوِسيلَةَ ثُم ،بَِها َعشًْرا

   . ))َحلَّتْ لَه الشَّفَاَعةُ َسَأَل ِلي الَْوِسيلَةَ فََمن ،َوَأرجو َأن َأكُوَن َأنَا هَو

لعبودية في ذكره اهللا سبحانه وتعالى با ولهذا، أنا لها: عليه الصالة والسالم يقول فكان        

بأنه عبد  وصف وصفه أنه عبد هللا، في أشرف أحواله النبي، في أعلى مقام ناله أعلى مقاماته

  :فقال تعالى ،هللا

  
  ]١: اآلية سورة اإلسراء[

  :قال تعالىو        

  
  ]١٩: اآلية الجنسورة [

  :قوله تعالىو        

  
  ]٢٣: اآلية البقرةسورة [

  :في قولهو        

 :لماذا استحق النبي التقديم على سائر الخالئق؟ 



12 
 

.استئناف التوبة  :١٠٠-٠٦٦الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  
  ]١: اآلية الفرقانة سور[

  

 ،إبراهيم خليل الرحمن أنه وفَّـى  لسيدناوجل شهد  أن اهللا عز :معنى ذلك، خوةألا أيها        

أنت ال تكون في حالة هي أرقى حالـة  و ،عبد هللا بأنهمقاماته ذكر النبي في أشرف أحواله وو

  .هللا حينما تكون عبداً ،على اإلطالق

جمع الهمـة   هو ،همئخلفاالرسل ووهو حال األنبياء  ،قام بذلكالذي حصل لمن  الحال        

 ،مراقبتهو ،رجاء رحمتهو ،الخوف منهو ،التوكل عليهو ،اإلنابة إليهو ،، محبة اهللابذلكلمن قام 

 علـى ؛ جمـع القلـب   ، فهما حاالنفيذ أوامر اهللا في الخلق دعوةً وجهاداًجمع الهمة على تنو

  .، هذا هو ما يعني استئناف التوبةه على محض عبوديتهوجمع الهم ل ،المعبود وحده
  

  
  

فكان ، نعبد وإياك نستعين إياكفي منازل  ،نحن في مدارج السالكين ،خوةألا أيها        

  :القرآن كله جمع في الفاتحة، والفاتحة جمعت في

  
  ]٥: اآلية الفاتحةسورة [

   :وجل عزيقول اهللا  .للعبودية أنت مخلوق أي        

  
  ]٥٦: اآلية الذارياتسورة [

  

هي طاعة : على سطح األرض أن تعبد اهللا، والعبادة كما كنت أقول دائماً وجودك علَّة        

  .تُفضي إلى سعادة أبدية ،فة يقينيةأساسها معر ،بمحبة قلبية ممزوجة ،طوعية

  :هللا، قال تعالى ونهاية المطاف أن تكون عبداً ،، وسبب وجودكوجودكالعبودية علة         

 :أنت مخلوق للعبودية 



13 
 

.استئناف التوبة  :١٠٠-٠٦٦الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  
  ]٥: اآلية الفاتحةسورة [

  

القصـر و   الهذا التركيب ال يفيد التخصـيص، و  ،نعبد إياك: وجل قال اهللا عز أن لو        

  :وجل ا حينما قال اهللا عز، أمنعبد إياك، ونعبد غيرك ،الحصر

  
  ]٥: اآلية الفاتحةسورة [

  

أما قوله  ،معه وأن ال تعبد أحداً ،اهللا وحده تعبد، لذلك ينبغي أن وحدك نعبدك أي        

  :تعالى

  
  ]٥: اآلية سورة الفاتحة[

  

وجل هو  لكن اهللا عزولك أن تنبعث إلى العبادة، و ،تطلب نأ، أنت لك إليه مفتقر أنت        

  : يعينك على هذه العبادة الذي

  
  ]٥: اآلية سورة الفاتحة[

  

  :، قال تعالى العبادة الباطنة عبادة القلبو، عبادة األعضاء والجوارح ؛الظاهرة بادةالع        

  
  ]٢: اآلية الزمرسورة [ 
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  .الجوارح عبادتها أن تنصاع إلى أمر اهللا تطبيقاًاإلخالص، و عبادته القلب        
  

  
  

فالتوحيد من لوازم  ،ن األمر كله بيدهأ نكأطمبعد أن ما أمرك أن تعبده إال  :بالمناسبةو        

، وهـذا مـا   في األرض جهة قوية مصيرك بيدها أن، ال يمكن أن تعبده إذا توهمت العبودية

 يرى أن هناك جهات قويـة جـداً   ،توحيده ضعفو ،اآلن بضعف إيمانه ،يحصل للناس كلهم

، وهم يحول بينك وبين أن تعبـد اهللا فهذا ال ،تخفض، أن ترفع أو أن بإمكانها أن تعطي أوتمنع

  .للخلقلذلك هناك من يعصي اهللا إرضاًء 

 اَهللامـن أرضـى   سخط اُهللا عنه وأسخط عليه الناَس، و ،لناَس بسخط اهللامن أرضى ا        

  .أرضى عنه الناَسرضي اُهللا عنه و ،بسخط الناس

 وجـل  فاهللا عز ،ألمر كله بيدهأن ا طمأنكما أمرك أن تعبده إال بعد أن  :الثاني الشيء        

  :ربط التوحيد مع العبودية، لذلك قال

  
  ]٣١٣: اآلية الشعراءسورة [ 

  

ا أمرك أن تدعَوه إال ليسـتجيب  مو ،ليعينكما أمرك أن تستعين به إال  :الثالث الشيء        

تتوب من  ، أمرك أن، وإال كالم اهللا ال معنى لهعليك، و ما أمرك أن تتوب إليه إال ليتوب لك

  : لذلك قالوا ،أجل أن يتوب عليك

  :عبودية غاية الحب مع غاية الخضوع، فمن أحب ولم يخضع ما عبد اَهللال        

  لعمري في المقال شنيــُع ذلكاإللَه و أنت تظهر حبَّه     تعصي

  مطيـــُعالمحبَّ لمن يحب  إنكان حبك صادقا ألطــعت    لو

  .ع غاية الحبالخضوع م غاية        
  

  
  

والمؤمن مـذنب   ،يحب المتطهرينو ،التوابين، اهللا جل جالله يحب خوة الكرامألا أيها        

 ؟ماذا يفعـل  ،لو أن اإلنسان زلَّت قدمه ،إال التوبة لنا، وليس تواب ، والتواب أي كثير التوبة

لو أن اهللا أغلـق  ه قبل وقت، ماذا يفعل؟ ليس له إال التوبة، ومن تابلو أنه فعل الذنَب االذي و

  :تعالى قال ،مثَّل في دعوتنا إلى التوبة إليهوجل تت لكن رحمة اهللا عزالخلقُ، و لهلكباب التوبة 

 :ما يحبه اهللا 

 :من لوازم العبودية 
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  ]٥٣: اآلية سورة الزمر[

  :غفرتها لك وال أبالي، قال تعالى خطايااألرض وات وجئتني بملء السم لو        

  
  ]٥٠-٤٩: اآلية الحجرة سور[

  .المؤمن همه التوبة فليجعل        
  

  
  

  :وصف المؤمنين وجل عزلكن اهللا و        

  
  ]١٧: اآلية النساءسورة [

  

 ،الذنب علىإذا استمر  اإلنسان ،وبين التوبة الذنبيدعون مسافة زمنية طويلة بين  ال        

  :، قال تعالىوقد يصبح منافقاً ،قسا قلبه

  
  ]٧٧: اآلية سورة التوبة[

  

  .وجل أن يكثر التوبة إلى اهللا عزو ،إلنسان أن يتوب من قريبا في فالعبرة        
  

  
  

 :مشكلة وهذا حلها 

 :المؤمنين  هذا ما وصف اهللا به
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سهلة، لو وقع فيه ثانية أصعب،  التوبة، إنسان وقع في ذنب وتاب منه :مشكلة آخر        

  :تعالى لقوله، صالحاً يضيق إلى التوبة عمالً ماذا يفعل؟

  
  ]١١٤: اآلية هودسورة [

  

بعمـل   أو ،أو بصـيام  ،، بصدقةفضل أن تدعم التوبة بعمل صالحالثانية ي المرة ففي        

  :ألحوال قلبك، قال تعالى ، العبرة أن تكون متابعاًمعينصالح 

  
  ]٨٩- ٨٨: اآلية سورة الشعراء[ 

  .رب العالمين هللا  والحمد

  

  
  


