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من الدستور اإللهي
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم هللا الرحمن الرحيم
{ َيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنوٱُْتاْا َٰٓاتنوٱٱَََّ
ذ
ُّااا ََِّّْ ٱ
ُا َاتٱ َ اُّ َْاَِّّ ٱ ََٱيْ ََ َ ا َ ٱ َ
اتٱلَۡٱُ َ َّتاَا ااًٱعذسْات ر ٱ َ
ُّ َ
َ
ذ
ٱولَّذ ا َنيءَ ٱ
تٱُااءٱُ َ َّٱأَ َه ا ٱل َّ ََّٱع َ َه ا ْ ٱيَا َّات َا َٱُٱي َّْيا َاه
اَٱُ َ َّي ا َ َ
ٱويْا َّاخ َلكَ ََِّّْ ٱ َناذا ج
َ
اذ َ
س ا َٱ َُ ََِّّْ َ
تٱلْۡٱلَّاذََا ذ
ٱول َّٱ َا َّ ٱ
ٱو َاأ َ َّي َ َماَ َهَِّّ ٱيَقْتَّْتََ ٱ َ اذاَ َٰٓٱ َ َُّ َماَِّّ ٱ ََّاَا ٱعْت َ عَا َ
َيهَِّّ َ
َمن َُاْتنوٱ َُعَ ۖۥهْٱعْت ْ ْهَِّّ ٱيَ َُّعَ َتٱاَ َّ ءَ ٱ َ َّيخ َ
ََّاَۖٱ َٰٓٱ َٱعذكَ ٱ َُّكَ َتٱ ْك َلٱش ََّذ جمٱقَخَي  ٞٱ} [التحريم.]8 :
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
ثييدرا بياادا ماار اثدا يد  ،ثمدا يبايدي للدوج هجهد  ،هعظديم
الحمد هلل حمدداا
ا
سدداطا  ،هالصددوو هالسددوى عاددى مناددم البددا

ال يددر ،ه هددا ا الاشددرية إلددى

الرشد ،هقائد ال اق إلى الحدق ،ه م در البدا

مدن الظامداى إلدى البدور بد ذن

ربهم إلى صراب النزيدز الحميدد ،سديد ا هإمامبدا ،هأسدونبا هحايابدا :محمدد بدن
عاد هللا ،هعاى آل هصحا همن انانهم ب حسان إلى يوى الدين.
أما بند ...
هذا هو اللزء الرابع من هذه الساساة « :ي الطريق إلى هللا» ،ههدو يتنادق
بمبزلدة عظيمدة مدن مبدداسج السدائرين إلدى هللا ،هالسددالنين بريقد نتد  ،ههددي:
التوبة.
همددن عامدداء السدداو مددن يقدددى التوبددة عاددى زيرهددا مددن مبدداسج السددالنين،
همقامدداى الصددالحين ،ثمددا نددم اإلمدداى اليزالددي ددي ثتابد «مبهددا النابدددين»،
حيث جندم «عقادة التوبدة» هدي النقادة اليا يدة بندد «عقادة النادم» الدذا اعتادره
أهج مددا يلددو عاددوره هاجتيدداسه لمددن يبايددي الوصددوج إلددى هللا ننددالى ،أا إلددى
رضوا هحسن ميوبت .
ه دي «اإلحيداء» جنددم لاتوبدة النتداو امهج مددن «ربدع المبليداى» ،هلنبددي
ي هذه الساساة لم ألتزى نرنيااا منيباا ،إ مدا أقددى لابشدر مدا يهللادتع هللا نندالى عادي
ب لاسه ،هقد يمنن نرنياها يما بند نرنيااا مبطقياا.
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صدا
إن عام التوبة :عام مهدم ،بدم ضدرهرا ،هالحاجدة إليهدا ماسدة ،هخصو ا
ددي عصددر ا ،هقددد زددرن البددا

ددي الددذ وو هال طايددا ،ه سددوا هللا س سدداهم

أ هللاسددهم ،هنندداترى عادديهم الميريدداى بالشددر ،هالمنوقدداى عددن ال يددر ،هننالاد
عاى صدهم عن سايم هللا ،هإزرائهم بسام الشيطان :هسائم جهبمية ،هأجهدزو
جاددارو ،نقددرأ هنسددمع هنشدداهد ،هنددرتر بالصددوى هبالصددورو هبدداليبم هالاحددن،
هبالتمييددم هالتهويددم ،هنناه د عاددى ذلددا شدديابين اإل سددان هاللددن ،هأعددداء
الددداخم هال ددار  ،هسدداعد عاددى ذلددا ام هللاددم اممددارو بالسددوء ،هرثو هددا إلددى
الد يا ،ه سيا ها لاموى ،هلاحساو ،هلالبة هالبار ،هزهللااتهدا عدن ربهدا هخالقهدا
الواحد القهار ،دو علدو إذا أضداعوا الصداواى ه ابتندوا الشدهواى ،ه قضدوا
عهد هللا من بند ميياق  ،ه ربدوا دي حدده هللا ،هحقدون البدا  ،هاسدتمر ها
أثم أمواج البا

بالاابم ،هلم ياالوا بما ثساوا من ماج :أثان من حدوج أى مدن

حراى.
أال ما أحو البا

عاى ذير يصرخ يهم :أن أ يقوا من سدنرننم ،ها تاهدوا

من رقدننم ،هتوبوا إلدى رشددثم ،هنوبدوا إلدى ربندم ،قادم ان يدسني يدوى ال يبهللادع
ي ماج هال ببون ،إال من أنى هللا بقاو سايم.
ددي هددذا اللددزء اجتهددد ا أن ددوقل القاددوو اليا اددة ،ه ددر النقددوج الشددار و،
ه قدددوا الندددزائم المسدددترخية ،هأن ادددين لابدددا

أهميدددة التوبدددة هضدددرهرنها

ه ضدداها ،ههجددوو وريتهددا ،ه اددين مقومانهددا هأرثا هددا هأهددم أحنامهددا ،ثمددا
اين تمرانها همناسو التائو من هرائها دي الدد يا هارخدرو ،ثمدا بيبدا الموا دع
مبها ،هالنقااى ي بريقها ،تم الاواعث عايها ،هقد أبابا ي ذلا لشدو الحاجدة
إلي ي عصر الشهواى هاليهللاوى هالشاهاى.
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هلقدددد اهدددتم عامددداء السددداو جمينادددا بالتوبدددة هنحددددتوا عبهدددا ،عدددن حقيقتهدددا
هأرثا ها هشرهبها :من أبي القاسم اللبيدد هأبدي سدايمان الددارا ي هذا البدون
المصرا ،هرابنة الندهية ،هزيرهم.
هثذلا المرلهللاون ي السداو  :مدن المحاسداي إلدى المندي إلدى القشديرا إلدى
اليزالي ،إلى ابن القيم إلى من بندهم.
هلقد بين اإلماى اليزالي ي مقدمة ثتاو «التوبة» مدن «اإلحيداء» أن التوبدة
عددن الددذ وو – بددالرجوإ إلددى سددتار النيددوو هعددوى الييددوو – مادددأ بريددق
السددددالنين ،هرأ

مدددداج الهللاددددائزين ،هأهج أقددددداى المريدددددين ،همهللاتددددات اسددددتقامة

المددائاين ،همطاددع االصددطهللااء هاالجتادداء لامقددربين ،همبيبددا آ ى عايدد الصددوو
هالسوى هعاى سائر ام اياء أجمنين.
همددا أجدددر بددامهال االقتددداء باربدداء هامجدددا  ،ددو زددره إن أذ ددو ار مددي
هاجترى ،همن أشا أباه ما ظام ،هلنن امو إذا جادر بنددما ثسدر ،هعمدر بندد
أن هدى ،اينن البزهإ إلي دي ثدو بر دي البهللادي هاإلتاداى ،هالوجدو هالنددى،
هلقد قرإ آ ى سن البدى ،هنبددى عادى مدا سداق مبد هنقددى ،مدن ان دذه قددهو دي
الذ و هن التوبة ،قد سل ب القددى ،بدم التلدر لمحدل ال يدر أو الموئندة
هالمقربين ،هالتلر لاشر هن التو ي سلية الشديابين ،هالرجدوإ إلدى ال يدر
بن دد الوقددوإ ددي الشددر ضددرهرو ار ميددين ددالمتلر لا يددر ماددا مقددرو عبددد
المادا الددديان ،هالمتلددر لاشددر شدديطان ،هالمتو ددي لاشددر بددالرجوإ إلددى ال يددر
بالحقيقدددة إ سدددان قدددد أس ه

دددي بيبدددة اإل سدددان شدددائاتان ،هاصدددطحو يددد

سحيتان ،هثم عاد مصحع سا  ،إما إلى الماا ،أه إلى آ ى ،أه إلدى الشديطان
التائددو ق دد أقدداى الارهددان ،عاددى صددحة سددا إلددى آ ى بموسمددة حددد اإل سددان،
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هالمصر عاى الطييان مسلم عاى هللاس ببسو الشيطان ،سما نصحيع البسدو
إلددى الموئنددة بددالتلر لمحددل ال يددر ددار عددن حيددز اإلمنددان د ن الشددر
منلدون مدع ال يدر دي بيبدة آ ى علبادا محن امدا ،ال ن اصد إال إحددا البدارين:
ار البدى ،أه ار جهبم».
هلقد ثان عمدني همرجندي امهج :ثتداو هللا ،هسدبة رسدول صصد

 ،تدم

ما جاء عن ساف اممة .هقد اجتهدى أال أعتمدد عادى حدديث ضدنيف دي حندم
أه نوجي  ،هأن أبدين مدن أخدر الحدديث ه رجتد باختصدار ،مدا لدم ثدان يندن
صحي احا هال حسدباا ال آخدذ بد  ،هلدو ثدان دي الترزيدو هالترهيدو ،هإذا ذثرند
اوستبا

ال زير ،أه أثون ا
اقو ل عن زيرا ،مايباا ضنهللا زالااا.

هذا ،هقد ا تهللاند

صدا لنامداء السداو ،
دي هدذا الاحدث بلمادة ثتدو هخصو ا

أهمها ثتابان أساسيان:
أهلهما :ثتاو «مدار السالنين شدرت مبداسج السدائرين إلدى مقامداى {ٱَيذا ََ ٱ

ء}» لإلماى أبي عاد هللا شمم الدين ابن قيم اللوسية ،الشدهير
ٱوٱَيذ ََ ٱعَ َُّأ َ َع ْٱ
عَ َّعَْخْ َ
ب د «ابددن القدديم» ه ي د أبدددإ هأجددا  ،بقاددم ام يددو الاايددد المتددد ق هرهت الداعيددة
المربددي المحادق ،ههجدددان الربددا ي النددارذ المتددذهن ،ه ظددر الهللاقيد امصددولي
المتنمددق ،هنلريددد الموحددد الصددا ن المحقددق ،ه هددو حددين يطاددق لقامد النبددان،
يتددد ق نددد ق السدديم الهددا ر ،هيمددو مددو الاحددر الزاخددر ،هيددور امهجدد ،
هيوضع امسااو ،هياين امحناى ،هيشرت الحقائق.
ثييرا ،ه قا ثوم ببص ي ثيير من المواضع.
هقد استهللادى م
ا
ثما قا من ثتاب «الداء هالدهاء» ي بيان أتر المناصي.
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هاليددا ي :ثتدداو «إحيدداء عاددوى الدددين» ههددو الموسددوعة الشددهيرو ددي عا دم
السدداو  ،ههددو يشددتمم عاددى أربنددين ثتاباددا مقسددمة إلددى اربدداإ أربنددة ،ثمددا هددو
مناوى :ربع الناا اى ،هربع النا اى ،ربع المهانداى ،هربدع المبليداى ،هأهج
ثتاو ي ربع المبلياى ،هو ثتاو التوبة.
هاليزالددي قيد أصددولي مبطقددي مرنددو الهللانددر ،ننتمددد نصددا يهللا عاددى حسددن
التقسيم هالتاويو ،هنرنيو ام نار ،هضرو اممياج ،ه رهعة امسداوو ،هقدد
صدداج «قددوى
اس دتهللاا مب د ثددم مددن عاددده ،ثمددا اس دتهللاا هددو ممددن قاا د – هخصو ا
القاوو» لألأبي بالو المني.
هقددد اقاس د مب د ثييد ادرا مددن ام نددار ،ثمددا قا د ثامان د ببصددها ددي بنددل
امحيان.
أسددسج هللا النددريم ان يبهللاددع بهددذه الصددحائف :ثاناهددا هقارئهددا ه اشددرها ،هثددم
مددن أسددهم يهددا بلهددد ،لترجددع القاددوو إلددى ربهددا ،ثمددا أسددسل سدداحا أن يتددوو
عايبا نوبة صو احا ،ينهللار بها سيئانبان هير ع بهدا رجانبدا ،هيددخابا بهدا جبداى
شا َّذ جمٱ
ٱول َّ َ ا َّ ٱََّاَاۖٱ َٰٓٱ َٱعذااكَ ٱ َ
ُّكَا َاتٱ ْكا َالٱ َ
نلددرا مددن نحتهددا ام هددار { َ اذاَا َٰٓٱ َ َُّ َمااَِّّ ٱََّاَا ٱعْت َ عَا َ

قَخَي ٞٱ} [التحريم.]8 :
الدهحة :صهللار ال ير 1418ه
يو يو 1997ى
يوسف القرضاها

***
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هجوو التوبة ه ضاها
ونتبٱنَّأتاًٱوض و ُه  .ٱ
نَّأتاًٱُءٱنَّا ق .ٱ
نَّأتاًٱُءٱنَََّ ئ  .ٱ
نَّأتاًٱُءٱكأم َٱنَّٱق .ٱ
ُتا تٱن عَ مٱفذٱنَّق آَ .ٱ
نَّأتاًٱفذٱنَُّاًٱنَّاَتيً .ٱ
هلٱُيبٱنَّأتاًٱُءٱنَّسغ ئ ؟ ٱ
ونتبٱنَّأتاًٱُّكتٱنَّ ت  .ٱ

***
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هجوو التوبة هضرهرنها
التوبة من الذ وو التي يقع يها المرمن  -ههو ي بريق إلى هللا  -ريضدة
يبية السمة ،أمر بها القرآن النريم ،هحي عايهدا السدبة الباويدة ،هأجمدع عادى
هجوبهددا النامدداء جميناددا :عامدداء الظدداهر ،هعامدداء الاددابن ،أه عامدداء الهللاقدد ،
هعامدداء السدداو  ،حتددى قدداج سددهم ابددن عاددد هللا :مددن قدداج :إن التوبددة ليسدد
بهللاددر

 ،هددو ثددا ر ،همددن رضددى بقول د هددو ثددا ر ،هقدداج :لدديم مددن امشددياء

أهجو عاى هذا ال اق من التوبدة ،هال عقوبدة أشدد عاديهم مدن قدد عادم التوبدة،
هقد جهم البا

عام التوبة(.)1

التوبة ي القرآن:
هلقددد عبددى القددرآن بالتوبددة أباددد النبايددة ددي آيدداى ثييددرو مددن سددوره المنيددة
هالمد ية ،ستمر ببا ي مواضنها إن شاء هللا.
نوبوا إلى هللا نوبة صوحا:
همن أبرس ما جاء ي القرآن قول ننالىَ { :يََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنوٱُْتا َْٰٓاتنوٱٱَََّ
ذ
اتٱلَۡٱ
َ
تٱُاءٱُ َ َّٱأَ َها ٱ
ُ َٱ
ُ َ َّتاَ اًٱعذسْت ر ٱ َ
اَٱُ َ َّيا َ َ
ٱوي َّْاخ َل َك ََِّّْ ٱ َناذ ج
تٱ َ اُّ َْاَِّّ ٱ ََٱيْ ََ َا َ ٱَُّاا ََِّّْ ٱ َ
ُّ َ
سا َٱ َُ ََِّّْ َ
ذ
َيهَِّّ ٱ
ل َّ َ َّع َ َه ا ْ ٱيَ َّاات َا َٱُٱي َّْيا َاه
ااذ َ
تٱلْۡٱلَّاذ ََ ذ
ٱولَّذ ا َنيءَ ٱ َمن َُاْااتنوٱ َُ َع ا ۖۥهْٱعْاات ْ ْهَِّّ ٱيَ َُّ ا َع َتٱاَاا َّ ءَ ٱ َ َّيااخ َ
َاذ جمٱقَاخَي ٞٱ} [التحدريم:
ٱول َّ َ َّ ٱََّاَۖٱ َٰٓٱٱَعذكَ ٱ َ
ُّكَ َاتٱ ْك َالٱش َّ
َواَأ َ َّي َ َماَ َهَِّّ ٱيَقْتَّْتََ ٱ َ اذاَ َٰٓٱ َ َُّ َمَِّّ ٱََّاَ ٱعْت َ عَ َ

.]8
ههددذا آخددر ددداء إلهددي لامددرمبين ددي القددرآن ،يددسمرهم بالتوبددة إلددى هللا نوبددة
( )1ذثره أبو بالو المني ي «قوى القاوو» (ج  1ص.)179
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صددو احا :خالصددة صددا قة ،هاممددر مددن هللا ننددالى ددي ثتابد النزيددز يدددج عاددى
الوجوو ،ما لم يصرذ عبد صدارذ ،هال صدارذ هبدا ،هذلدا لينو دوا عادى
رجاء أمرين أه هد ين أساسيين ،يسنى إلى نحقيقهما ثم مرمن ،ههما:
 - 1ننهللاير السيئاى.
 - 2ه خوج اللباى.
هثم مرمن ي أمدم الحاجدة إلدى هدذين اممدرين :أن ننهللادر سديئان  ،هنيهللادر
ذ وب د  ،هال ي اددو إ سددان مددن أن ننددون ل د سدديئاى هذ ددوو بمقتضددى التنددوين
الاشرا ،الذا امتز

ي عبصران م تاهللاان :عبصر بيبي أرضدي ،هعبصدر

رهحي سماها ،سحدهما :يشده إلى أسهللام ،هارخر :يبزإ ب إلدى أعادى ،امهج
يمنددن أن يهددا ب د إلددى حضدديل ام ندداى أه أضددم سد ا
دايو ،هارخددر :يمنددن أن
يرقى ب إلى أ ق الموئنة ،هربما خير ا
مقيو.
من أجم هذا ثان ثم إ سان عرضة من يسيء هيذ و ،هثا د حاجتد إلدى
التوبة البصوت ،لتهللانير ما بدر مب من سيئاى.
هاممر ارخر :خوج اللبداى ،همدن ذا الدذا يسدتيبى عدن خدوج اللبداى
ددسهم مددا يشدديم المددرمن هددو مصدديره امبدددا ،هددذه قضددية المصددير امهلددى
لإل سان :أيبلو يدوى القيامدة أى يهادا أيهللادوس هيسدند أى ي يدو هيشدقى هالبلداو
هالهللاوس هالسنا و ي اللبة ،هالهدو هال يادة هالشدقاهو دي البدار {فَ َم ْ
اءٱُ َّ َاه َٱ
ٱو َُ ٱل ََّّ َٱ َ َتةْٱلَّخُّ َّع َ َٰٓٱ َٱ ذُٱ َُ َأ َعْٱل ََّّغْ ْ و َٱ} [آج عمران.]185 :
ٱو ْ َّد َللَٱل ََّّ َياذًَٱفَقَ َّخٱفَ َۗ َُ َ
ُّ ََءٱلَّاذ َ َ

نوبوا إلى هللا جمينا أيها المرمبون:
هممددا جدداء ددي القددرآن عددن التوبددة قولد ننددالىَ { :وُْتاْا َٰٓاتنوٱٱَََّا ذ
اتٱلَۡٱ َن َم عرا ٱ َيُّاهَٱ
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ل ََّّ ْم َّؤ َُاْتََ ٱََّعَكذ ََِّّْ ٱُ ْ َّ َكٱْتََٱ} [البور.]31 :
ه ي هذه ارية أمر هللا جميع المرمبين أن يتوبوا إلي  ،لم يسدتين مدبهم أحددا،
مهما عو ثنا ي االسدتقامة ،همهمدا ارنقدى دي سدام المتقدين ،هدو دي حاجدة
إلددى التوبدددة .مددن المدددرمبين مددن يتدددوو مددن النادددائر إذا ألددم بهدددا ،ههددو لددديم
بمنصددوى .همددبهم :مددن يتددوو مددن صدديائر المحرمدداى ،هقددم مددن يسددام مبهددا.
همبهم :من يتوو من الشاهاى ،همن انقى الشاهاى قدد اسدترأ لديبد هعرضد .
همبهم :من يتدوو مدن المنرههداى .بدم مدبهم :مدن يتدوو مدن اليهللادوى ننتدرا
القاوو .همبهم :من يتوو من الوقوذ عبد حداج أ دى ،حيدث لدم يرندق إلدى مدا
هو أعاى.
توبة النواى ،زير نوبة ال واص ،زير نوبة خواص ال واص ،هلهدذا قيدم:
حسددباى امبددرار سدديئاى المقددربينل هلنددن اللميددع مطددالاون ددي اريددة النريمددة
بالتوبة لناهم يهللااحون.
هيناق صاحو القامو

عاى هذه اريدة دي ثتابد «الاصدائر» يقدوج :هدذه

ارية دي سدورو مد يدة ،خابدو هللا بهدا أهدم اإليمدان ،هخيدار خاقد  :أن يتوبدوا
إلي  ،بند إيما هم ،هصارهم ههلرنهم هجها هم ،تم عاق الهللاوت بالتوبدة (لناندم
نهللااحون) نناق المسداو ،هأندى بدس او (لندم) المشدنرو بدالترجي ،إيدذا ا بدس نم إذا
ناتم ثبتم عاى رجاء الهللاوت ،و يرجو الهللاوت إال التائاون.
هقددداج بندددل عامددداء السددداو  :التوبدددة هاجادددة عادددى الندددم ،حتدددى ام ايددداء
اتٱ
س َ َٰٓ
هامهلياء ،و نظن أن التوبة اختص بآ ى سسم ،حيث قاج نندالىَ { :و َ
ُّ َ
َمندَ ْاٱ َ اذهْۥٱفَغَ َت َىٱ121ٱث ْ ذِّ َّ
َى}ٱ[ب .]122 ،121 :
ٱو َهخ َٱ
بٱ َ
ٱلنأ ََٱََهْٱ َ ٱاُّهْۥٱفَأ َ َ
ُّكَ َّ َه َ
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بم هو حنم أسلي منتوو عاى جبم الاشر ،ال يمندن در

خو د  ،مدا لدم

نتادج السبة اإللهية التي ال مطمع ي ناددياها ،دالرجوإ  -ينبدي التوبدة إلدى هللا
ي حق ثم إ سان ينون ضرهرياا ،اياا ثدان أه زايادا ،هليادا أه زويادا ،يقدوج أبدو
نماى:
فااااسٱُٱُااااَءٱهاااااخرنٱَّهاااا ٱنَّغااااخ ٱ ساااي ًٱع ُاااء،ٱكااالٱ ع اااًٱهااااخ ٱ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخه ٱ
و
ئتَ،ٱٱول ا ٱنَّيئا ئ ءٱنَّأتناااتَ» «رهاه
هيشددير إليد حددديث «ككَااِّٱلئا

أحمددد ٱهزيددره عددن أ ددم» .هثمددا أ هددا  -أا نوبددة  -هاجاددة عاددى اللميددع ،هددي
هاجاددة ددي ثددم حدداج ،أا عاددى الدددهاى ،هذلددا لنمددوى ام لددة ،ثقولدد ننددالى:
{ َوُْتا َْٰٓتنوٱٱَََّ ذ
تٱلَۡٱ َن َم عر } هذلا من ثم بشر ال ي ادو عدن منصدية بلوارحد  ،إذ

لم ي م عبها ام ايداء ،هامخيدار ،ثمدا هر دي القدرآن هامخادار مدن خطايداهم
هنوبتهم هبنائهم.
ن خو أحد ي بنل امحواج عن منصية هاللوارت ،و ي او عدن الهدم
بالذ وو ي القاو ،ن خو عن الهم ،دو ي ادو عدن هسدوا

الشديطان بد يرا

ال ددوابر المتهللارقددة المذهاددة عددن ذثددر هللا ،د ن خددو عبد  ،ددو ي اددو عددن زهللااددة
هقصور ي النام باهلل هبصهللاان هأ نالد  ،هثدم ذلدا قد

هلد أسدااو ،هندر

أسااب بالتشازم بسضدا ها رجوإ عن الطريق إلى ضدده ،هإ مدا يتهللاداهنون دي
مقا ير البقصان ال ي أصا (.)2
همن لم يتو سهلئا هم الظالمون:
هقاج ننالى:
( )2ا ظر« :شرت عين النام هسين الحام» (ج  1ص )175ههو م تصر من «اإلحياء».
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ٱو َُٱ
ُا َ َٰٓ
ٱُااءٱقَا َّات ياٱ َ
اتٱ ََٱيَ َْتعْااتنوٱ َل َّ ا ا َ
{ َيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْااتنو َٱُٱيَ َُّا َي َّ ٱقَا َّات ٞا َ
ُّ َ
نٱُا َّااهَِّّْ َ
ۖ
ُ َ َٰٓتٱ ََٱيَ َْ ذ
بٱ
ُ َٰٓمي ٱ َ
اءٱ َل َّ ا ا َ
ُ َٰٓمَ ٞ
ٱو َُٱُ َ َّك َما ْه َٰٓونوٱ َع ْ َ
ُّ َ
ٱُءٱعَ َ
عَ َ
ُا ََِّّْ َ
نٱُ َّااه ذْء َ
ٱو َُٱَُاَا اَ ْهونوٱاَأ َّ َ ََّّ َقَا ۖ َ
ٱو َُءٱَّذَِّّ ٱيَأ ْ َّبٱفَأْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ ْه ِّْٱل َ ذ
َّظ َك ْمتََٱ}ٱ[الحلراى .]11 :ٱ
َٱلۡلي َ َم ِۚ َء َ
َا َّئ َ
سٱلِل ََّس ِّْٱل ََّّ ُْْتقْٱاَ َّعخ َّ َ

ا
رجداال أه سداء -
اند أن هى هللا المرمبين عن الس رية بنضهم بدانل -
هعم لمدز بنضدهم لدانل بدالطنن هالتلدريع ،هاعتادر القدرآن مدن لمدز إخوند
المددرمبين ثس مددا لمددز هللاس د  ،المسددامون ث دبهللام هاحدددو ،ثمددا هددى عددن التبددابز
باملقاو .نم هذه اممور نبقم اإل سان من رجة اإليمدان إلدى رثدة الهللاسدون،
انددد أن ثددان يسددمى مرمباددا صددار يسددمى ( اس دقاا) هبددئم االسددم الهللاسددون بنددد
اإليمان.
َ

تم يقوج ننالىَ { :و َُءٱَّذَِّّ ٱيَأ ْ َّبٱفَأْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ ْه ِّْٱل ذ
َّظ َك ْمتََٱ} ،ههدذا ليدم عادى هجدوو

ۥٱُٱيْ َّ َكا ْ ٱل َ ذ
التوبة ،هإال ثدان مدن الظدالمين ،هالظدالمون ال يهللااحدون {ٱَعذاهْ َ
َّظ َك ْماتََٱ}ٱ
لْۡ َٱُٱي َْٱابُّ ٱل َ ذ
[يوسف ]23 :هال يحداهم هللاَ { :و ذ
َّظ َك َما ءَٱ}ٱ[آج عمدران :]57 :هال يهدديهم
هللاٱ{ٱَ ذَٱل ذَۡ َٱُٱيَ َّهخَتٱل ََّّقَ َّت َاٱل َ ذ
َّظ َك َما ءَٱ}ٱ[المائددو]51 :ٱههدم الدذين ال يبلدون مدن البدار
ُّكَ َتٱ َ اَاكَ ٱ َ َّأما ا ٱُ َّذق َضا ا ٱ71ٱثْا ذِّٱعْاَ َياذٱلَّذا َنيءَ ٱلُذقَاتنوٱوذ عَانَ ْ ٱ
ٱون َ دْ َه ِۚ ٱ َك ََ ٱ َ
{ َوٱَ َ
َٱُا ََِّّْ ٱٱَ ذُ َ
ل َذ
َّظ َك َم ءَ ٱفَ َه ٱ َنثَاٱ }ٱ[مريم.]72 ،71 :

آياى أخر:
همددن آيدداى القددرآن :مددا رزددو ددي التوبددة ،هحددث عايهددا ،هبددين ضددائاها
هآتارها ،ثما قاج ننالى{ :ٱَ ذَ ذ
ٱوي َْٱبُّ ٱل ََّّ ْمأ َ َئ َه َ يءَٱ} [الاقرو.]222 :
ٱلَۡٱي َْٱبُّ ٱلَّأ ذ َتذ َا ءَ َ

عوو المشرثين هالنهللاار إلى التوبة:
همددن آيدداى القددرآن :مددا عددا أهددم الشددر إلددى التوبددة ،ه ددتع لهددم الادداو

التوبة إلى هللا

13

لو ددراب ددي الملتمددع المسددام ،هاثتسدداو أخوند  ،ثمددا قدداج ننددالى ددي سددورو
ٱو َقَا ُْتنوٱلَّسذاكَ َت ٱةَٱ
التوبة بند اممر بقتداج المشدرثين البداثيين لانهدو { :فَا ََِٱَُا اْتنو َ
َو َمنَُتْ ٱنوٱل ذ
ٱو َقَا ُْتنوٱ
س ََ كَهَِِّّْۚ ٱٱَ ذَ ذٱ
َّهك ََتةَٱفَ َيكُّتنوٱ َ
ٱلَۡٱ َ ْات ٞٱٱ ذ َ ا [ }ِّٞالتوبدة{ ،]5 :فَا ََِٱَُا اْتنو َ
ٱو َمنَُتْ نوٱل ذ
لَّ ذ
َيء} [التوبة.]11 :
سكَ َتةَ َ
َّهك ََتةَٱ َف َِ َّل َ َتعْ ََِّّْ ٱفَذٱلَّخ َ

ثما عا البصدارا إلدى التوبدة مدن قدولهم بسلوهيدة المسديع أه أ د جدزء مدن
توتة أجزاء أه «أقا يم» ننون اإلل ل ،ههدو عادد مدن عادا هللا ،جدرا عايد مدا
يلرا عادى الاشدر ،هثدان اعيادا إلدى عادا و هللا هحدده ،يقدوج نندالىََّ{ :قَ َّاخٱ َك َا َ ٱ
اذٱٱَ َّسا َ ََٰٓ َميل َّ
ٱلَۡٱ ْه َاتٱل ََّّ َمَُا ْ َّ
ٱلا ْ
لَّذ َنيءَ ٱقَ َّْ َٰٓتنوٱٱَ ذَ ذ
ٱلَۡٱ
َٱلَُّْاخْونو ذٱ
اءٱ َُا َّ يَ ۖ َِّ َ
ٱوقَا َۡٱل ََّّ َمَُا ْ ٱ َيَََاَ َٰٓ
ٱو َُا ٱ ََّ َ ذ
أَۡٱفَ َق َّخٱ َ ذ َا ذ
ذٱو َ اذ ََِّّْۖ ٱٱَعذهْۥٱ َُءٱي َّْش َ ََّٱ َا ذ
كظ َك َما ءَ ٱ
ٱلْۡٱ َ
ٱو َُ َّأ َو َىهْٱلَّاذا ۖ ْ َ
ُّ َك َّ َهٱل ََّّ َياذًَ َ
َ َا َ
ٱلَۡٱث َ ََّ ْ
س ج ٱٱ72ٱَّذقَ َّخٱ َٱك َ َ ٱلَّذ َنيءَ ٱ َق َّْ َٰٓتنوٱ َٱ ذَ ذ
ٱو َٱَٱَّذاَِّّ ٱ
ٱو َُ َ
َُ َّءٱ َع َ
ٱو َ ِۚٞاخ َ
ٱُ َّءٱ َٱ َ ََّهيٱ َٱ ذ َُٰٓٱ َٱ َ ََّ ٞه َ َ
ثٱث َ َ َكث َ جٱً َ
ٱُ َّااهَِّّْ ٱَُّانَنبأ ٱ َ ََّا أِّٱ73ٱ َفَ َاسٱيَأْتاْاتََ ٱٱَََّ
ذ
اتٱلَۡٱ
يَاٱأ َهْتنوٱ َ
ُّ ذم ٱيَقْتَّْتََ ٱََّ َ َمُ ذذءٱلَّذ َنيءَ ٱ َك َ ْ ونو َ
ٱو ذ
لْۡٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ [ }ِّٞالمائدو.]74 - 72 :
َويَ َُّأ َ َّغ َ ْ وعَ ِۚۥهْ َ

بدددم دددتع هللا الندددريم بددداو التوبدددة لانهللادددرو الطيددداو الدددذين عدددذبوا المدددرمبين
ُّكَ َّ َها ٱقْع ٞ
ْاتدٱ6ٱ َو ْهاَِّّ ٱ
هالمرمباى ،هألقوا بهم ي أخا يد {لَّاذ َ ٱذَنتَٱل ََّّ َتقْتدَٱ5ٱٱَ َّذٱ ْهَِّّ ٱ َ
ُّكَا َاتٱ َُا ٱيَ َّ عَكْااتََ ٱ َااأ ََّّ ْم َّؤ َُاَ ءَ ٱ ْ
ْتد} [الاددره  ]7 - 5 :قددد قدداج ننددالى بنددد أن ذثددر
شاه ٞٱ
َ

قصة هدرالء المدرمبين ،هأ هدم لدم يبقمدوا مدبهم إال إيمدا هم بالد النزيدز الحميدد،
ٱول ََّّ ْم َّؤ َُ َاَََٱث ْ ذِّٱََّاَِّّ ٱيَأْتاْاتنوٱفَكَهْاَِّّ ٱَُّانَنبْ ٱ َن َهااذ َِّٱ
قاج ساحا { :ٱَ ذَٱلَّذ َنيءَ ٱفَأَاْتنوٱل ََّّ ْم َّؤ َُاَ ءَ َ
يق} [الاره  ]10 :يقوج الحسن الاصدرا مناقادا عادى هدذه اريدة:
ُّنَنبْ ٱل ََّّ َٱ َ َٱ
َوََّهَِّّْ ٱ َ

ا ظر إلى هذا النرى هاللو  :قتاوا أهلياءه ،ههو يدعوهم إلى التوبة هالميهللارول
حتددى الددر و  -أا النهللاددر بنددد اإليمددان  -نقاددم التوبددة ،ثمددا قدداج ننددالىَ { :ك َّ ا َ ٱ
ٱو َنا َٰٓ َم ْه ِّْٱل ََََّّ َ َاَ ِۚ ْ
ٱو ذ
ذ
لْۡ َٱُٱ
اَ َٱ
ٱوش ََهخْ َٰٓونوٱ َ ذَٱلَّ ذ سْتَۡٱ َ ٞٱ
يَ َّهخ
ق َ
َتٱلْۡٱقَ َّتُاٱ ٱ َك َ ْ ونوٱاَ َّعخَٱٱَي َ َماَ َهَِّّ َ
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َٰٓ
َٰٓ
يَ َّه اخَتٱل ََّّقَ َّاات َاٱل َ ذ
ُّكَاا َّ َهَِّّ ٱََّ َّعاَااًَ ذ
ٱولَّاذاا َ ٱ
َّظ َك َماا ءَٱٱ86ٱ ْوو َََّئَااكَ ٱ َنا َاهنَٰٓ ْم ْهَِّّ ٱ َ ذَٱ َ
ٱول ََّّ َم َكَئَََاا ًَ َ
ٱلَۡ َ
ٱو َُٱ ْهَِّّ ٱيْا َظا ْ وََ ٱ88ٱٱَ ذُٱلَّذا َنيءَ ٱَُا اْتنوٱ
َ َّن َم َع ءَ ٱ87ٱ َ َل َك َخيءَ ٱفَ َه َٱُٱيْ َي ذ ْ ٱُّ ََّا ْه ِّْٱل ََّّعَنَنبْ َ
َ
ٱو َ َّ
ٱلَۡٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ أِّ} [آج عمران.]89 - 86 :
صكَٱْتنوٱفَ َِ ذَ ذٱ
َُ ۢءٱاَ َّعخَٱذَ ََّكَ َ

التوبة من البهللاان:
هثما عا القرآن إلى التوبة من النهللادر الظداهر المنادن ،عدا إلدى التوبدة مدن
النهللار الاابن ،المياف ب يمان الاسان ،ههو المنرهذ باسم «البهللادان» هأهاد هدم
«المبددا قون» الددذين يقولددونَ { :من َُاذاا ٱ َا ذ
ٱو َُاا ٱ ْهااِّٱ َا ْم َّااؤ َُاَ ءَ ٱ8ٱ
ٱو َاااأَّٱَّ َ َّت َاٱل َّ َٰٓ َلاا َ َ
ااأَۡ َ
يْ َ َي َخُّْتََ ذ
ٱو َُا ٱيَ َّشاعْ ْ وََ ٱ9ٱفَاذٱقْكْاتاَ َهِّٱ
ٱو َُ ٱيَ َّياخَُّْتََ ٱٱَ ذ َُٰٓٱ َع ْ َ
ُاهَِّّْ َ
ٱولَّذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنو َ
ٱلَۡ َ
ضٱفَ َهندَ ْه ِّْ ذ
ٱلْۡٱ َُ َ ضاٱ} [الاقرو.]10 - 8 :
ذُ َ  ٞٱ

هالتوبة من هذا البهللاان ال ننون بملر إعون اإلسوى ،هدو منادن مدن قادم،
بم بسهصاذ أربنة ذثرها القرآن ي سدورو البسداء ،اندد أن هصدهللاهم دي نادا
السورو بما جاى حقيقدتهم ،هثشدف مسدتور خدائاهم :مدن هالئهدم لاندا رين مدن
ُّانَنار ٱ َ ََّ رما ٱ138ٱ
شا َ ٱل ََّّ ْم َاَ َ َقا ءَ ٱ َااأ َ ذَٱََّ ْهااَِّّ ٱ َ
هن المددرمبين ياتيددون عبدددهم النددزو {اَ َ
وَٱل ََّّ ْم َّاؤ َُاَ ِۚءَ ٱ َيَ ََّأَغْاتََ ٱ َُّااخَ ْه ِّْٱل ََّّ َع ذاهةَٱفَا َِ ذَٱل ََّّ َع ذاه ٱةَٱ
لٱَّذ َنيءَ ٱيَأ ذ َينْوََ ٱل ََّّ َ ََ َ َ يءَ ٱ َ َّو ََّ َ َٰٓ َم َ
ٱُءٱدْ َ

َ ذَۡٱ َن َم عاٱ }ٱ[البساء.]139 ،138 :
همدددن نربصدددهم بدددالمرمبين ،هإمسددداثهم النصدددا مدددن الوسددد بيدددبهم هبدددين
ٱوٱََٱ
النا رين.ٱ{لَّذ َنيءَ ٱيَأ َ َ اذسْتََٱٱاَ ََِّّْ ٱفَ ََِٱ َك ََ ٱََّ ََِّّْ ٱفَ َّأ ٞٱ َ
ٱُاءَ ٱل ذَۡٱقَا َّْ َٰٓتنوٱ َََّاَِّّ ٱعَ َْاءٱ ذُعَ َْاَِّّ َ
ِّٱُءَ ٱل ََّّ ْم َّؤ َُاَ ءَٱ}ٱ[البساء.]141 :
َك ََ ٱ ََّ َّك َ ََ َ َ يءَ ٱعَ َس بٞٱٱقَ َّْ َٰٓتنوٱ ََََِّّّ ٱعَ َُّأ َ َّٱ َت َّذٱ َ
ٱوعَ َّماَ َّع َْ َ
ُّكَ َّ ََِّّْ َ

همن ذبذنهم هخداعهم هلل هلرسول  ،هثساهم عن أ اء رائض هزهللااتهم عدن
ااتٱ َ َلاا َخ ْ
ذثددره{ :ٱَ ذَٱل ََّّ ْم َاَ َ َقاا ءَ ٱيْ َ َياا َخُّْتََ ذ
ٱوٱَذَنٱقَاا ُْ َٰٓتنوٱٱَََّااتٱلَّسذااكَ َت َةٱقَاا ُْتنوٱ
ُّهَِّّْ َ
ٱو ْه َ
ٱلَۡ َ
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سٱ142ٱ ُُّنَ َّا انَاَ ءَ ٱاَ ا َّ ءَ ٱ َذَ ََّااكَ َ َٰٓ
ٱو َُٱيَا َّان ْك ْ وََ ذ
ٱُٱٱَََّا َاتٱ
ٱلَۡٱٱَ ذُٱقَ َك ا ا ٱ
ْك َ
ُ ا ََّ َتٱيْ ا َ نَٰٓ ْموََ ٱلَّاذ ا َ َ
َٰٓ
َٰٓ
ٱو َُءٱي َّ
ْض َك َل ذ
س}ٱ[البساء .]143 ،142 :ٱ
سََ ا ٱ
ٱلْۡٱفَكَءٱُ َ َيخَٱََّهْۥٱ َ
ٱو َ َُٰٓٱٱَََّ َتٱ َ َه ْؤ َ َُٰٓ ِۚ َم َ
َ َٱه ْٱؤ َ َُٰٓ َم َ

بند أن جاى هللا ننالى أهصاذ المبا قين ،لم ييادق الاداو دي هجدوههم ،بدم
تع لهم باو التوبة بشدرهبها ،هذلدا دي قولد نندالى{ :ٱَ ذَٱل ََّّ ْم َاَ َ َقا ءَ ٱفَاذٱلَّاخذ َّٱ ََٱ
ٱو َّ
ٱو َ َّ
سا ْمتنوٱ
لُّأ َ َ
ل َّ َ َّس َ َل َ
صاكَٱْتنو َ
ٱوََّاءٱُ َ َياخَٱََّهْاَِّّ ٱعَ َسا ر نٱ145ٱٱَ ذُٱلَّذا َنيءَ ٱَُا اْتنو َ
ٱُءَ ٱلَّاذا َ َ
ٱو َ َّلكَسْتنوٱدَياَهَِّّْ َ ذ
َا ذ
ٱَۡٱفَأْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ َُ َعٱل ََّّ ْم َّؤ َُاَ ءَٱ} [البساء.]146 ،145 :
أَۡ َ

مددن نمدداى نددوبتهم أن يصدداحوا مددا أ سدددهه بالبهللاددان ،هأن ينتصددموا بدداهلل بدددج
اعتصددامهم بالبددا  ،هأن ي اصددوا يددبهم هلل ،حتددى ي اصددهم هللا لديب د  ،هبددذلا
يبضمون إلى قا اة المرمبين الصا قين.
ه ي سورو أخرا يقوج ننالى{ :يَ َّٱ َك ْتََ ٱ َا ذ
ٱوََّقَ َّاخٱقَا َّْتنوٱ َك َك َماًَٱل ََّّ َْ َّ ا َ ٱ
أَۡٱ َُ ٱقَا َّْتنو َ
ِۚ
ٱو َُ ٱعَقَ ْم َٰٓتنوٱٱَ ذ َُٰٓٱ َ ََّٱ َ َّ ااَ َى ْه ِّْ ذ
ۥٱُاءٱ
ٱو َ سْاتَّْهْ َ
ٱلْۡ َ
ٱو َهمُّتنوٱاَ َم ٱَََِّّّ ٱيَاَ َّْتنو َ
َو َك َ ْ ونوٱاَ َّعخَٱٱَ َّسَٱكَ َم َهَِّّ َ
فَ َّ
ض ا َك ِۚ َهٱفَ ا ََِٱيَأْتاْااتنوٱيَا ْ
ٱوٱََٱيَأ َ َتَّذا َّاتنوٱيْعَاان ََّا ْه ِّْٱ ذ
ُّ انَنار ٱ َ ََّ ما ا ٱفَااذٱلَّ اخُّ َّع َ ٱ
لْۡٱ َ
اكٱ َل َّ ا اٱنٱَّذ ْهااَِّّۖ َ

َول َّ َٰٓ َل َ َة}ٱ[التوبة.]74 :
التوبة من الناائر:
هثما ذثر القدرآن التوبدة مدن الشدر هالبهللادان ،ذثدر التوبدة ثدذلا مدن ثادائر
الددذ وو ،ميددم قتددم ال دبهللام التددي حددرى هللا إال بددالحق ،هالز ددى الددذا جنا د هللا
احشة هسداء سدايو ،هقدد عطدف القدرآن هدانين النايدرنين عادى أثادر النادائر،
ههي الشر  ،قاج ساحا

ي هصف عاا الرحمن:

سٱلَّذأَااذٱ َ اا ذ َا ذ
{ َولَّذاا َنيءَ َٱُٱيَ َّااخُّْتََ ٱ َُاا َع ذ
ٱلْۡٱ َٱ ذُٱ
ٱلَۡٱ َٱ َ ََّهراا ٱ َمن َلاا َ َ
ٱو َُٱيَ َّقأْكْااتََ ٱلَّاااذ َّ َ
ٱو َُٱيَ َّهعْ ِۚ
َّ
ٱو َُءٱيَ َّ عَ َّلٱ َذَ ََّكَ ٱيَ َّكقَٱ َث َ ُاٱ ٱ68ٱيْ َ َ
ٱويَ َّيكْا َّخٱ
ضعَ َّ ٱََّهْٱل ََّّعَنَنبْ ٱيَ َّت َاٱل ََّّ َق َ َ َم ًَ َ
تََ َ
ق َ
اَأَّ َٱ َ
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ص ا َك اٱ ٱفَأْوو ََََّٰٓئَااكَ ٱيََْا َاخۡ ذ
س ا َٱ َُ َهَِّّ ٱ
ُّ َما ا ٱ
ٱوُّ ََم الَٱ َ
اسٱ َ َ
ْٱلْۡٱ َ
فَ ا َهٱ ُْ َه عر ا ٱ69ٱٱَ ذُٱ َُااءٱُ َا َ
ٱو َمن َُااءَ َ
ب َ
ٱو َك ََ ٱل ذْۡٱ َ ْت اٱنٱ ذ َ ما } [الهللارقان.]70 - 68 :
ُ َاَ َۗ جٱ
َ َ
َ َ

هيوحددل أن ثييد ادرا مددن اريدداى نتحدددن عددن اإليمددان بنددد التوبددة ،هننطهللا د
صا َكٱاٱ ٱ
ٱوُّ ََمالَٱ َ َ
عايها ،ثما ي هذه ارية ،دي قولد نندالى{ :فَأَُذا ٱ َُاءٱَُا َ
ٱو َمن َُاءَ َ
ب َ
ٱُءَ ٱل ََّّ ْم َّ َك َٱ ءَٱ} [الق  ،]67 :هقولد نندالى بندد أن ذثدر جمادة مدن
ُ َ َٰٓتٱ ََٱيَ َْتََ َ
فَعَ َ

رسددا هأ ايائ د هأنادداعهم امخيددار الددذين إذا نتاددى عادديهم آيدداى الددرحمن خددرها
ٱولُذََعْاتنوٱلَّ ذ
ٱُ ۢءٱاَ َّعا َخ َهَِّّ ٱ َل َّكا أ ٱ َضَا ْ
تٱ
شا َه َ َت ۖ َ
سلداا هبنياا ،تم قاج{ :فَ َيكَ َ َ
ُّتنوٱلَّسذاكَ َتةَ َ
َٰٓ
صا َكٱاٱ ٱفَأْوو َََّئَاكَ ٱيَ َّاخ ْلكْتََ ٱل ََّّ َياذاًَٱ َو َُٱ
ٱوُّ ََملَٱ َ َ
فَ َ
فٱيَ َّكقَ َّتََ ٱ َ ًّ ٱ59ٱٱَ ذُٱ َُءٱُ َ َ
ُ َّت َ
ٱو َمن َُءَ َ
ب َ

ش َّاٱ } [مريم.]60 - 59 :
ي َّْظكَ ْمتََ ٱ َ
صا َكٱاٱ ٱثْا ذِّ َّ
ٱلهأَاخَى}
ٱوُّ ََمالَٱ َ َ
هثما ي قول ننالىَ { :وٱَعَذٱََّغَ ذ ٞٱٱ ََّ َمءٱَُا َ
ٱو َمن َُاءَ َ
ب َ

[ب  .]82 :ما سر هذا النطدف :عطدف اإليمدان عادى التوبدة هالدذا يظهدر لدي
أن اإليمددان ي دددش خد ا
شددا ثايد ادرا بدداقتراذ الناددائر ،حتددى إن بنددل امحا يددث
الباويددة لتبهللاددي اإليمددان عددن مقتددرذ النايددرو حددين يقتر هددا  -ثمددا ددي حددديث
الصددحيحين عددن الباددي صص د

قدداجُ« :ٱيهعااذٱنَّهنعااذٱ ا ءٱيهعااذٱوهااتٱ

ُؤُء،ٱوُٱيشا بٱنَّيما ٱ ا ءٱيشا اه ٱوهاتٱُاؤُء،ٱوُٱيُا قٱنَُّا قٱ
ءٱيُ قٱوهتٱُؤُء».
لهذا ثا

التوبة إعا و أه نرمي اما لهذا اإليمان.

التوبة من ثتمان الحق:
همددن الددذ وو النايددرو التددي أشددار القددرآن إلددى ضددرهرو التوبددة مبهددا :ذ ددو
ثتمان الحق هعدى بيا لابا  ،ههذا من ذ وو أهم النام الذين يلو عاديهم أن
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حنددم هللا ،هيقولددوا الحددق ،هال ينتمددوه عددن

ال اق ،ثمدا ندم أهدم النتداو الدذين ذمهدم هللا نندالى بقولد َ { :وٱَ َّذٱ َ َلا ٱنَ ذ
ٱُ َث َاقَٱ
ٱلْۡ َ
ْٱو َ نَٰٓ َم ْ
ٱو َّ
لشاأ َ َ َّوٱنوٱ َاا َهٱ
لَّذ َنيءَ ٱ ْوُْتنوٱل ََّّ ََ َأ َ َ
ٱوهْات َ َهَِّّ َ
ٱو َُٱُ َ ََّأ ْ ْمتعَاهْۥٱفَاَََانْوَ َ
بٱََّأََْ َاْاذا ۥهْٱ ََّكاذا َ َ

سٱ َُ ٱيَ َّشأ َ ْ وََ } [آج عمران.]187 :
ث َ َماٱا ٱقَ َك ا ۖٱ
سٱفَ ََ َّئ َ
هذلا أ هم ثتموا الاشارو بمحمد صص

دي ثتداهم ،هحر دوا هبددلوا ،مدن

أجم متداإ الدد يا ،الدذا سدماه هللا «تمبادا ا
قاديو» ثمدا قداج نندالى{ :قْالٱ َُ َأ َاعْٱلَّاخُّ َّع َ ٱ
قَ َك ٞلٱ َول َّ َٰٓ َل َ ةْٱ َل َّ ٞٱٱ ََّ َم َءٱلُذقَت} [البساء.]77 :
هيقددوج ننددالىَ { :ٱ ذَٱلَّذا َنيءَ ٱيَ ََّأ ْ ْمااتََ ٱ َُا َٰٓٱ َعا َاهۡ ذ
ٱويَ َّشاأ َ ْ وََٱٱ َاا َهٱث َ َم ااا ٱ
َٱلْۡ َ
ب َ
ٱُااءَ ٱل ََّّ ََ َأ َا َ
َٰٓ
ٱو َُٱيَْ ََك ْمهْا ِّْ ذ
ٱو َُٱي َْاه َك َهَِّّ ٱ
ٱلْۡٱيَ َّات َاٱل ََّّ َق َ َ َما ًَ َ
قَ َك رسٱ ْوو َََّئَكَ ٱ َُ ٱيَ َّأ ْككْتََ ٱفَذٱا ْْئاتعَ َهَِّّ ٱٱَ ذُٱلَّاذا َ َ
ُّنَنبأ ٱ َ ََّ أِّٱ174ٱ ْوو ََََّٰٓئَاكَ ٱلَّذا َنيءَ َّ
ٱلشاأ َ َ وْ ٱنوٱلَّ ذ
نبٱاَاأ ََّّ َم َّغ َ َ ِۚ َةٱفَ َما َٰٓٱ
َوََّهَِّّْ ٱ َ
ٱول ََّّعَانَ َ
ضا َكَكًََٱاَأ ََّّهْاخ ََى َ
َ َّ
صََ َ ْهَِّّ ٱ َُّكَتٱلَّاذ َٱ} [الاقرو.]175 ،174 :

ا ظر إلى هذا الوعيد الهائم الاالد لهدرالء الندانمين ،الدذا يتضدمن الندذاو
المددا اَُ { :ا ٱيَا َّاأ ْككْتََ ٱفَااذٱا ْْئااتعَ َهَِّّ ٱٱَ ذُٱلَّاذا َٱ} ،هالنددذاو المنبددواَُ { :ٱيَْ ََك ْم ْه ا ِّْ ذ
ٱلْۡٱ
ٱو َُٱيْا َاه َك َهِّ} هال سددران ددي صدهللاقتهم ،قددد { َّ
لشاأ َ َ وْ ٱنوٱلَّ ذ
ضا َكَكًََٱ َاأ ََّّ ْهاخ ََىٱ
يَا َّات َاٱل ََّّ َٱق َ َ َما ًَ َ
نبٱاَأ ََّّ َم َّغ َ َ َٱة} هما ذلدا إال م هدم أضداوا عادا هللا بنتمدا هم الشدها و بدالحق
َول ََّّعَنَ َ

ٱلَۡ} [الاقرو.]140 :
ۥٱُءَ ذٱ
ٱُمذءٱ َكأ َ َِّٱ َ
ش َ َهخَةرٱ َُّاخََْ َ
{ َو َُ َّءٱ َ َّوكَ ِّْ َ
من أجم هذا ثا د التوبدة مطاوبدة بااادا مرثدداا مدن هدرالء حتدى يبلدوا مدن
هذا النذاو ،همن لنبة هللا هلنبة الوعبين ،يقوج ساحا { :ٱَ ذَٱلَّذ َنيءَ ٱيَ ََّأ ْ ْماتََ ٱ َُا َٰٓٱ
َ
َ َ
بٱ ْوو َٱَََّٰٓئَااكَ ٱيَ َّكعَ ااْ ْه ِّْ ذ
ٱلْۡٱ
َٱول ََّّ ْه اخ ََى َ
عه ََّّاَ ا َ
ٱُااءَ ٱل ََََّّ َ َاَ اَ َ
ٱُا ۢاءٱاَ َّع اخَٱ َُ ا ٱاَ ذاذ اهْٱ ََّكاذ ا َ ٱفَااذٱل ََّّ ََ َأ َا َ
َ
َٰٓ
ٱو َ َّ
ٱو َ َعا ٱ
ٱواَ ذاْاتنوٱ َفأْوو َ ََّئَااكَ ٱ َُْاتبْ ٱ َ
ُّ َكا َّ َهَِّّ َ
صا َكٱْتنو َ
َويَ َّك َعااْ ْه ِّْٱلَّكذ َعاْااتََٱٱ159ٱ َٱ ذُٱلَّذا َنيءَ ٱُ َا اْتنو َ
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لَّأذتذ نبْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [الاقرو.]160 ،159 :
اشترب ي قاوج نوبتهم :أن يصاحوا ما أ سدهه ،هيايبوا ما ثتموه.
هإذا ثان هذا جرى من ثتم الحق ،ما بالنم بلرى من «شدوه الحدق» هحداهج
أن يلنا ي صورو الاابدم ،ليصدد البدا

عبد  ،هيدزين لهدم ضدده ،باسدا أه

بقام ال ريو أن جرم أعظم ،هذ ا أشد خطدرا ،ههدو مدا يقدع يد ثييدر مدن
الناناين هالمرلهللاين هالصحهللايين هاإلذاعيين هالهللابا ين هال طاداء ،هأميدالهم ممدن
يصبنون عقوج البا  ،هميولهم هانلاهانهم.
هال نصدددع نوبدددة هدددرالء بملدددر البددددى هالندددزى ،بدددم البدددد أن «يصددداحوا
ثييدرا مدن البدا ،
ثييرا من النقدوج هالضدمائر ،هضدااوا
ا
هيايبوا» ،لقد أ سدها ا
نادديهم أن يزياددوا أسددااو هددذا اإل سددا مددن ثتددو أه أشددربة أه «أ ددوى» مددا
استطاعوا إلى ذلا سايو ،ن لدم يسدتطينوا برئدوا مبهدا إ ال يدة دي الصدحف
هزيرهددا مددن هسددائم اإلعددوى الممنبددة ،هعادديهم أن يايبددوا بوضددوت :مددوقهللاهم
اللديد هرجوعهم عما ثا وا عاي من قام ،ي شلاعة هيقين(.)3
ضم التوبة هالتائاين ي القرآن:
ه ي الحث عاى التوبة هالترزيدو يهدا ،جداء قدوج هللا نندالى{ :ٱَ ذَ ذ
ٱلَۡٱي َْٱابُّ ٱ
ٱوي َْٱبُّ ٱل ََّّ ْمأ َ َئ َه َ يءَٱ} [الاقرو .]222 :هاا رجة أعاى مدن رجدة الحصدوج
لَّأ ذ َتذ َا ءَ َ

عاى حو رو النالمين
هجاء ي هصف عاا الدرحمن الدذين شدر هم هللا باال تسداو إليد  ،ههعددهم
( )3ثما نم ذلا الدثتور«/مصطهللاى محمو » ،هامسدتاذ «خالدد محمدد خالدد» هآخدرهن ممدن
هداهم هللا.
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مسددتقرا همقا امددا قولدد
اللبددة ياقددون يهددا نحيددة هسددوما خالدددين يهددا حسددب
ا
سٱلَّذأَاذٱ َ ا ذ َا ذ
ساحا َ { :ولَّذ َنيءَ َٱُٱيَ َّخُّْتََ ٱ َُ َع ذ
ٱلْۡٱٱَ ذُٱ
ٱلَۡٱٱَ َََّ رٱه ٱ َمن َل َ َ
ٱو َُٱيَ َّقأْكْتََ ٱلَّااذ َّ َ
ٱو َُٱيَ َّهعْ ِۚ
َّ
ٱو َُءٱيَ َّ عَ َّلٱ َذَ ََّكَ ٱيَ َّكقَٱ َث َ ُاٱ ٱ68ٱيْ َ َ
ٱويَ َّيكْ َّاخٱ
ضعَ َّ ٱََّهْٱل ََّّعَنَنبْ ٱيَ َّت َاٱل ََّّ َٱق َ َ َم ًَ َ
تََ َ
ق َ
َاأَّ َٱ َ
ص ا َك اٱ ٱ َفأْوو َ َََّٰٓئَااكَ ٱيََْا َاخۡ ذ
س ا َٱ َُ َهَِّّ ٱ
ُّ َما ا ٱ
ٱوُّ ََم الَٱ َ
اسٱ َ َ
ْٱلْۡٱ َ
فَ ا َهٱ ُْ َه عر ا ٱ69ٱ َٱ ذُٱ َُااءٱُ َا َ
ٱو َمن َُااءَ َ
ب َ

ٱو َك ََ ٱل ذْۡٱ َ ْت اٱنٱ ذ َ ما } [الهللارقان.]70 - 68 :
ُ َاَ َۗ جٱ
َ َ
َ َ
هأا ضددم أعظددم مددن أن يقاددم التائددو عبددد هللا ،حتددى إ دد ليادددج سدديئان
حسباى
ه ددي بيددان سددنة ميهللاددرو هللا ننددالى هرحمت د لاتددائاين يقددوج جددم شددس { :قْا َّالٱ
َاهَِّّ َٱُٱُ َ َّقاَ ْ
ٱلَۡٱٱَ ذَ ذ
ٱُاءٱ ذ َّ َما ًَ ذ ِۚ
بٱ
ُّكَ َ َٰٓ
َتٱلَّذا َنيءَ ٱ َ َّسا َ فْتنوٱ َ
ئاتنو َ
ٱلَۡٱيَ َّغ َا ْ ٱلَّانُّعْت َ
اتٱ َع ُْ َ
َيَ َعََ د َ
َن َم عر ِۚ ٱٱَعذهْۥٱ ْه َتٱل ََّّغَ ْت ْ ٱلَّ ذ َٱ ْٱِّ} [الزمر.]53 :

هددذه اريددة تح د الادداو عاددى مصددراعي لنددم مددذ و هخطدداء ،هإن باي د
ذ وبد عبددان السددماء ،ثمددا قدداج صص د

َّ« :ااتٱ لئااأُِّٱ أااتٱَُكاامٱلئ ي ا كِّٱ

نَُّم م،ٱثِّٱَُأِّٱَّأ بٱهللاٱُّك َِّ»(.)4
همن ضائم التائاين :أن هللا شيم موئنت المقدربين باالسدتيهللاار لهدم ه عداء
هللا نندددالى أن يقددديهم عدددذاو اللحددديم ،هأن يددددخاهم جبددداى البنددديم هأن يقددديهم
السدديئاى ،هددم ددي همددومهم ددي امر

 ،هحماددة النددرش مشدديولون بهددم ددي

ُاََٱْتََ ٱاَ َٱ َّماخَٱ َ اَ َهاَِّّ ٱ
ٱو َُ َّءٱ َ َّتََّاهْۥٱيْ َ
ش َ
السمواى ،يقوج ننالى{ :لَّذ َنيءَ ٱيَ َّٱ َمكْتََ ٱل ََّّعَ َّ َ
ۖ
ٱو َُّ َّكما ا ٱفَاأ َّ َ َّ ٱ
ٱو َ
س َّعََ ٱ ْك ذلٱش ََّذ جمٱ ذ َّ َم ااً َ
ٱويَ َُّأ َ َّغ َ ْ وََ ٱَٱَّكذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنوٱ َ اذاَ َ
َوي َّْؤ َُاْتََ ٱاَ َه َ
َ
ٱو َ َّد َل َّكهْاَِّّ ٱ َناذاََٱُّ ََّاخ يَٱلَّذأَاذٱ
ٱولُذََعْاتنوٱ َ
ٱوقَ َهاَِّّ ٱَُّانَ َ
نبٱل ََّّ َي َٱا َِّٱ7ٱ َ اذ َاا َ
سا ََ َككَ َ
ََّكذ َنيءَ ٱُ َ اْتنو َ
( )4رهاه ابن ماج عن أبي هريرو ،هحسب ي «صحيع اللامع الصيير» (.)5235
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ٱوذْ َ َيذأَ َهَِِّّۚ ٱٱَعذكَ ٱ َعََ ٱل ََّّعَ َه ْ
يهٱل ََّّ َٱ ََ ِّْٱ8ٱ َوقَ َها ِّْٱ
صكَ َ
ٱو َُءٱ َ
ٱو َ َّٱُ َ َو َن َهَِّّ َ
َٱُ َّءٱ َمناَ َٰٓئَ َهَِّّ َ
َوَُّخُذهَِّّْ َ
قٱلَّ ذ
لَّ ذ
ٱو َذَ ََّكَ ٱ ْه َتٱل ََّّ َ َّت ُْٱل ََّّعَ َظ ْٱِّ} [زا ر.]9 - 7 :
ُ َٱ ِۚ َ
ُ َٱ تَٱيَ َّت َُئَ جنٱفَقَ َّخٱ َ َ َّمأ َ ِۚۥهْ َ
ت َ
ٱو َُءٱُ َ َ

هجاءى آياى ه يرو ي ثتاو هللا نباد عدن قادوج نوبدة التدائاين إذا صددق
نددوبتهم ،بسسدداليو شددتى ،منااددة بهللاضددم هللا ننددالى هميهللارن د هرحمت د  ،التددي ال
نضيق بناص ،هإن عظم منصيت .
ثمددا ددي قول د ننددالىَََّ { :ااَِّّ ٱيَ َّعكَ ْما َٰٓاتنوٱ َ ذَ ذ
ٱويَ َّأ ْلاانْٱ
ٱلَۡٱ ْها َاتٱيَ َّقََ الْٱلَّأ ذ َّتاَااًَٱ َ
ُّا َّاءٱ َََُّ ا َد ََ َ
لَّ ذ َ
َٱو َ ذَ ذ
ٱلَۡٱ ْه َتٱلَّأذتذٱنبْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [التوبة.]104 :
سخَقََ َ
ٱويَ َّع ْتنوٱُّ ََءٱلَّ ذ
ت} [الشورا.]25 :
ُ َٱ َٱ
{ َو ْه َتٱلَّذنَتٱيَ َّقََلْٱلَّأ ذ َّتاًََٱُّ ََّءٱ َََُّ َد ََ َ

ب} [زا ر.]3 :
ٱوقَ اَ َلٱلَّأ ذ َّت َٱ
ب َ
ه ي هصف ذان ساحا { َ فَ َ ٱلَّنذ ۢع َ
صا من ناو هأصاع ،هبناارو أخرا :مدن نداو هعمدم صدال احا ثمدا
هخصو ا
ٱُ ۢاءٱاَ َّعاخ ْ
ٱو َ َّ
صاكَ َٱفَا َِ ذَٱل ذَۡٱيَأْاتبْ ٱ
ب َ
ي قول ي السارن هالسارقة{ :فَ َماءٱَُا َ
َٱو َّك َما َه َ
ُّكَ َّ ِۚ َهٱٱَ ذَ ذ
ٱلَۡٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ أِّ} [المائدو.]39 :
َ
ٱُ ۢءٱاَ َّعا َخ ََٱ
بٱ َ اُّ ََِّّْ ٱ َ
ُّكَ َتٱعَ َّ َ
ب َ
ُ َهٱلَّ ذ َّ َمًَٱ َعذهْۥٱ َُ َّءٱُّ ََمل َ
َٱُا ََِّّْ ٱس َْٰٓت ۢ َمنٱاَ َي َ َهكَ جٱًٱث ْ ذِّٱٱُ َ َ
{ َكأ َ َ
َو َ َّ
صكَ َٱفَأَعذهْۥٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ [ }ِّٞام ناى.]54 :
َ
ٱو َ َّ
صاكَٱ َْٰٓتنوٱٱَ ذَٱ َ اذاكَ ٱ
{ث ْ ذِّٱٱَ ذَٱ َ اذكَ ٱ ََّكذ َنيءَ ٱُّ ََمكْتنوٱلَُّ َُّٰٓت َمٱاَ َي َ َهكَ جٱًٱث ْ ذِّٱُ َ اْتنو َ
ٱُ ۢءٱاَ َّعاخَٱذَ ََّاكَ َ

َُ ۢءٱاَ َّع َخ َه ٱََّغَ ْت ٞٱٱ ذ َ أِّ} [البحم.]119 :
هجاء مدت هللا ننالى باسم «التدواو» دي أحدد عشدر موضدناا دي القدرآن،
ثما ي
.]128

ُّكَ َّ اَاۖٱ َٰٓٱٱَعذاكَ ٱ َعاََ ٱلَّأذاتذ نبْ ٱلَّا ذ َ ْٱِّ} [الاقدرو:
عاء إبدراهيم هإسدماعيمَ { :وُ ْ َّابٱ َ
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هثما ي قوج موسى لابي إسرائيم بند عاا نهم النلم{ :فَأْتا َْٰٓاتنوٱٱَََّ َاتٱاَا َ ئَ ََِّّْ ٱ
ُ ا ََِّّْ ٱ َذَ ََّ َْااَِّّ ٱ َل َّ ا ٞٱٱَّذ َْااَِّّ ٱ َُّا اخَٱاَ ا َ ئَ ََِّّْ ٱفَأ َا َبٱ َُّكَ ا َّ ََِِّّْۚ ٱٱَعذاهْۥٱ ْها َاتٱلَّأذااتذ نبْ ٱلَّ ا ذ َ ْٱِّ}
فَا َّٱ
اأقأْكْ َٰٓتنوٱ َع ْ َ

[الاقرو.]54 :
هقاج ننالى م ابااا رسول َ { :وََّ َّاتٱ َعذهْاَِّّ ٱٱَ ذ
ُاهَِّّْ ٱ َنا َٰٓمْوََ ٱفَ َّ
أساأ َ َّغ َ ْ ونوٱ
ذٱوكَ ْم َٰٓاتنوٱ َع ْ َ
ٱو َّ
لسأ َ َّغ َ َٱٱََّ ْه ِّْٱلَّ ذ سْت ْۡٱََّ َت َنخْونو ذ
ذ
ٱلَۡٱَُتذ نااٱ ٱ ذ َ ما } [البساء.]64 :
لَۡ َ

نوباى ام اياء ي القرآن:
هقددد ذثددر لبددا القددرآن نوبدداى أ ايائ د هأص دهللايائ ممددا هقنددوا ي د مددن سالى،
سددارعوا بالبدددى عايهددا ،هالتوبددة هاالسددتيهللاار مبهددا ،عسددى هللا أن ييهللارهددا لهددم،
هيتقام نوبتهم.
هقدهو التائاين هو أبو الاشر آ ى سسم ،الدذا خاقد هللا بيديد ه هللاده يد مدن
رهح  ،هأسلد ل موئنت  ،هعام امسماء ثاها ،هأظهدر ضدا عادى الموئندة
بنام  ،هلنن آ ى الذا لع دي امتحدان النادم هالمنر دة ،لدم يدبلع «مدن الددهر
امهج» دي امتحدان اإلرا و ،قدد ابدتوه هللا بدسهج ننايدف مبد  ،ههدو البهدي عددن
امثم من الشلرو :شلرو هاحدو هى عبها ،هأبيع لد أن يسثدم مدن ثدم أشدلار
اللبة رزدداا حيدث شداء ،هدو هسهجد  ،ههبدا ضدنهللا إرا ند  ،ه سدى هدى ربد
أمدداى هسوسددة الشدديطان هإزرائدد  ،سثددم مبهددا ،ههقددع ددي المنصددية ،هلنبدد
اتٱ َمندَ ْاٱ
س َ َٰٓ
سرعان ما زساها هبهر هللاس من آتارهدا ،بالتوبدة هاالسدتيهللاارَ { :و َ
ُّ َ
َ اذهْۥٱفَغَ َت َىٱ121ٱث ْ ذِّ َّ
َى} [ب .]122 ،121 :
ٱو َهخ َٱ
بٱ َ
ٱلنأ ََٱََهْٱ َ اُّهْۥٱفَأ َ َ
ُّكَ َّ َه َ

هذثر لبا القرآن نوبة موسى الذا اصطهللااه برساالن هبنوم  ،هأ دزج عايد
التوراو ،هجنا من أهلي النزى من الرسم ،هأيده بتسدع آيداى بيبداى ،هقدد هقدع
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مب ذ و قادم «الرسدالة» ،ههدو الحميدة لرجدم مدن شدينت اسدتيات عادى رجدم
ُّ َما َلٱلَّ ذ
شا َّ َ َئ ۖ َءٱٱَعذاهْۥٱ
نٱُ َّاءٱ َ
من قوى رعون ،دوثزه موسدى قضدى عايد { :قَا َۡٱ َ َهانَ َ
بٱٱَعَذٱ َوكَ َّم ْ
اتٱل ََّّغَ ْات ْ ٱ
َٱعَ َّ َُذٱفَأ َّ َ َّ ٱ ََّاذٱفَغَ َا َ ٱََّا ِۚ َٰٓٱۥهْٱٱَعذاهْۥٱ ْه َٱ
ُّض ٞلٱ ُُّ ََ ٞٱ
َ
ُّخْ ٞٱوٱُ َ
ءٱ15ٱقَ َۡٱ َ َ
لَّ ذ َ ْٱِّ} [القص

.]16 ،15 :

اذٱ َ ْ
عظ ا َّ ٱٱَََّ َّ ا ِۚاكَ ٱقَ ا َۡٱََّااءٱ
ههقددع مب د ههللاددوو بنددد «الرسددالة» ،حددين{ :قَ ا َۡٱ َ َ
بٱ َ َ عَا َٰٓ
ذٱو َََّ ََ َء ْ
ٱلعظ َّ ٱ َٱََّتٱل ََّّ َيََ َلٱفَ َِ ََ َّ
يََا َٱلٱ
فٱُ َ َ َىاَ ِۚذٱفَكَ ذم ٱُ َ َيكذ َاتٱ َ اُّا ۥهْٱ ََّ َّك َٱ
ٱلسأَقَ ذ ٱ َُ ََ عَهْۥٱفَ َ
ُ َّت َ
ُ َ َ َىاَ َ
ص َع اق ِۚ ٱفَكَ ذم َٰٓٱ َفَ قَٱقَا َۡٱس َّْاَ َ َٱاَكَ ٱُ ْ ََّ ْ
ٱو َعَا َّ ٱ َوذ ْۡٱل ََّّ ْم َّاؤ َُاَ ءَٱ}
س َتٱ َ
ٱو َل ذ ٱ ُْت َ
اَٱٱَََّ َّ اكَ َ
َنعَكَهْۥٱد اٱَك َ

[امعراذ.]143 :
َّ
ذٱواَ ََ َكَ َماذٱفَ ْي َّانٱ َُا َٰٓٱ
ذٱلص َئ َ َّ أْكَ ٱ َ
س َ َٰٓتٱٱَعَ
ُّكَتٱلَّاذ َ ٱاَ َ َ َ
ههبا قاج هللا ل َ { :يَ ْمت َ
سا َكَأَ َ
ءٱُءَ ٱلَّ َ ذ
ش ََ َ يءَٱ} [امعراذ.]144 :
ٱو ْك َ
َمنُ ََّٱأْكَ َ

هلما رجع موسى إلى قوم من مباجان لربد أربندين ليادة ،ههجدد قومد قدد
عادها النلم الذا صبن لهم السامرا ،هان دذهه إل اهدا ،زضدو زضدااا شدديداا،
هقاج :بئسما خاهللاتمو ي مدن بنددال هألقدى املدوات التدي يهدا التدوراو ثدوى هللا،
ألقى بها ي امر

من اليضدو ،ه يهدا ثدوى هللا ،هأخدذ بدرأ

أخيد هدارهن

يلدره إليد  ،ههددو رسددوج مياد  ،هأخددوه يقددوج لد  :يددا بددن أى ال نسخددذ باحيتددي هال
برأسي ،إن القوى استضدنهللاو ي ،هثدا ها يقتادو بي دو نشدم بدي امعدداء ،هال
نلنابي مع القوى الظالمين.
هبا أحم موسى سسدم بمدا ند إليد اليضدو ،هإن ثدان زضدااا هلل{ :قَا َۡٱ
ٱو َعََ ٱ َ َّ َ ِّْٱلَّ َ ذ َ َم ءَٱ} [امعراذ.]151 :
ذٱو َ َّد َل َّكاَ ٱ َفذٱ َ َّ َمأَ ۖكَ َ
ذٱو َ َ َل َ
بٱل َّ َ َّ ٱ ََّ َ
َ َ

هذثر لبا القدرآن نوبدة ادي هللا يدو م سسدم ،حدين عدا قومد إلدى هللا ،ادم
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يستلياوا ل  ،ام يصار عايهم ،هزاضاهم ،ههلدرهم مهللاارقادا لهدم ،دسرا هللا أن
ياتاي بمحبة نطهره ،هنارس هللااسة مند  ،همدا يقيب برب  ،هصدق مند  ،قدد
رثو ي سهللايبة ،اما ثا

ي عر

الاحر ،هاجد بهدا الريدات ،هلناد بهدا

امموا  ،هظبوا أ هم أحي بهم ،هقاج الرثاو :البدد أن هللادف السدهللايبة حتدى ال
نيددرن بدداللميع ،وبددد مددن أن ياقددوا بددانل مددن يهددا ددي الاحددر ليهللادددا بقيددة
الرثاو ،هنم ذلا بالقرعدة هاالسدتهاى ،هجداء السدهم عادى يدو م ،هلدم يندن بدد
مددن التسددايم هالرضددوخ ،ددسلقى ددي الاحددر ،التقم د الحددوى  -أه البددون  -ههددو
مادديم ،أا ماددوى عاددى مياضددات لقومد  ،هيسسد مددبهم ،هنرثد لهددم ،هن ننددرار
المحاهلة ،ههبا نلاى يقين يو م ذا البدون  -أه صداحو الحدوى  -بدا ا دي
الظامدداى التددي ينا يهددا :ظامددة الاحددر ،هظامددة الايددم ،هظامددة بطددن الحددوى،
اتَٱٱَذٱ
بناماى سلاها النتاو ال الدد ،القدرآن حدين ل د قصدت بقولد َ { :وذَنٱلَّاُّ َ
ُّكَ َّ ا َهٱفَاَا د ََىٱفَاذٱل ُّ
بٱ ُْ َغَ َضَاٱ ٱفَ َظ ذ
َّظكْ َ َماََٱ َ ذ َٰٓ
َٱُٱ َٱ َََّاهَٱ َٱ ذ َُٰٓٱ َعاََ ٱس َّْاَ َ َٱاَكَ ٱ
اءٱ ََٱَّذاءٱعذ َّقا َخ َ ٱ َ
ذذ َه َ
ٱُاءَ ٱل َ ذ
َّظ َك َما ءَ ٱ87ٱفَ َّ
ٱَعَذٱ ْك ْ
ٱوكَا َنَ ََّكَ ٱعٱْۨ َياذٱل ََّّ ْم َّاؤ َُاَ ءَٱ}
ۥٱوعَ ذي َّ َاَاهْ َ
ااَ َ
ٱُاءَ ٱل ََّّغَ َِۚاِّ َ
أساأ َ َي ََّاَ ٱََّاهْ َ

[ام اياء.]88 ،87 :
ثاماى تون قصار ا ا بها يو م لها الالنها النظيمة:
امهلددى :ندددج عاددى التوحيددد  -نوحيددد املوهيددة .الددذا ب د بنددث هللا الرسددم
هأ زج النتو ،هقام ب سون اللبة هالبار { :ذ َُٰٓٱٱَ َََّهَٱٱَ ذ َُٰٓٱ َعََٱ}.
هاليا ية :ندج عاى التبزي عن ثم ق
السددددمواى هامر
{س ََّْ َ َٱاَكَٱ}.

 ،ههو منبى التسدايع الدذا نقدوى بد

هثددددم الم اوقدددداى ،هإن مددددن شدددديء إال يسدددداع بحمددددده:
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هالياليددة :ندددج عاددى االعتددراذ بالددذ و ،هالتقصددير ددي حددق الددرو ،هظاددم
َ

ٱُءَ ٱل ذ
البهللام بالتهللاري {ٱَعَذٱ ْك ْ
َّظ َك َم ءَٱ} ههذا عبوان التوبة.
اَ َ

و علو أن ثان لهذه الناماى الصا قة الم اصة أترها الناجم الباجز دي
َ

الد يا قام ارخرو {فَ َّ
ٱوكَانَ ََّكَ ٱعٱْۨ َياذٱل ََّّ ْم َّاؤ َُاَ ءَٱ} [ام ايداء:
أسأ َ َي ََّاَ ٱََّهْ َٱ
ۥٱوعَ ذي َّ َاَاهْ َ
ٱُاءَ ٱل ََّّغَ َِۚاِّ َ

.]88
هأصدداح هددذه النامدداى بدددالالنها الدديون :التوحيددد هالتبزي د هاالعتددراذ:
أسددوو ددي االبتهدداج هالدددعاء عبددد النددرو ،حتددى جدداء ددي الحددديث الددذا رهاه
الترمذا هصحح « :دُّاتةٱ لاذٱذتٱنَّااتَ:ٱُا ٱدُّا ٱاها ٱَُا وبٱٱُٱفا

ٱ

هللاٱُّاه:ٱُٱٱَّهٱٱُٱ عَٱسَٱ عكٱٱعذٱكاَٱُءٱنَّظ َّم ء».
هذثدر لبددا القدرآن نوبددة اه سسددم ،يمدا حندداه لبددا دي سددورو «ص» حددين
جاءه خصمان ،هنسورا عاي المحراو ،هللازإ مبهما ،قداالَُ { :ٱُ َ َيا َّۖ ٱ َل َّ
سا َم ََٱ
َّ
ٱو َّ
اَغَ َتٱاَ َّع ْ
َّسا َ َ َ ٱ22ٱ
ضاَ ٱ َ
له َخعَ َٰٓٱٱَََّ َتٱ َ
ٱو َُٱُ ْ َّش َئ َّط َ
ق َ
س َاتنَٰٓ َمٱل َ
ُّكَ َتٱاَ َّع ج
ضٱفَأ َّ َِّْٱاَ َّ اَاَ ٱاَأَّ َٱ َ
ٱوُّ ذَهعَاذٱفَاذٱ
ٱو َ اخ َٞةٱفَ َقا َۡٱ َ َّك َ َّكاَ َها َ
اذٱ َع َّع َي ٞاً َ َ
ٱوَُ َُّاعْتََ ٱ َع َّع َي ااً َ
ٱَ ذَٱ َ َهنَنَٰٓٱ َ َلذٱ ََّاهْۥٱَُ َُّ ٞاع َ
ٱو ََّ َ
نٱُاءَ ٱل ََّّ ْيكَ َئا َٰٓ َمٱََّ َ ََّ َغاذٱ
بٱ23ٱقَ َۡٱََّقَ َّخٱ َوكَ َمكَ ٱ َا ْ
ٱو َٱ ذَٱ َكثَ ا ا َ
ُؤَن َۡٱعَ َّع َيأَكَ ٱ َٱََّ َتٱعَ َع َن َۖٱه َ
ل ََّّ َي َئ َ
ٱو َو ذ
اَ َّع ْ
ٱوُّ ََمكْتنوٱلَّ َ ذ
اءٱدَنوْۥدْٱ َعذ َما ٱ
ضهَِّّْ ٱ َ
ُّكَ َتٱاَ َّع ي
َٱوقَ َك ٞلٱ ذُ ٱ ْهاََِّّۗ َ
س َك َ َٱَ َ
ضٱٱَ ذُٱلَّذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنو َ
َ
فَأ َ َاذاهْٱفَ َّ
ٱوٱَ ذَٱََّاهْۥٱ َُّااخَعَ ٱََّ ْه ََّّ َا َاتٱ
ۥٱو َلا ذٱٱ َ ن َكعا اٱٱ َو َعَا َ
ب ٱ24ٱفَغَ َ َّ عَا ٱََّاهْۥٱذَ ََّا ۖاكَ َ
أساأ َ َّغ َ َ ٱ َ اذاهْ َ
َو َّ
ب} [ص.]25 - 22 :
ُْءَ ٱ َُٱ جٱ

نرا ماذا هللاهم هبا من خطيئة اه دي هدذه القصدة ،التدي ظدن أ هدا ثا د
تبة ،هابتوء ل  ،استيهللار رب  ،هخر راثناا هأ او:
الذا ياده من ظاهر القصة :أ سسم نسرإ هلم يتيا  ،هاستلاو لدداعي
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اال هللاناج بملر أن سمع ثوى أحد ال صمين ،اا ر بالحنم عاى خصدم  ،هن
أن يسمع مب  ،هيتيع ل الهللارصة لاد اإ عدن هللاسد  ،همدا يبايدي لاقاضدي الندا ج
أن يتددستر بنددوى أا خصددم أه بمظهددره ،حتددى يحقددق هيدددقق ،هيسددمع مددن ثددم
الطراذ ،هنقوى لديد الحلدة ،هنتضدع لد المحلدة ،هلهدذا قيدم :إذا جداء أحدد
ال صددمين إحدددا عيبي د مقاوعددة ،ددا تظر حتددى نددرا خصددم  ،انددم عيبيدد
مقاوعتانل.
همددن هبددا جدداء اممددر اإللهددي بنددد ذلددا لددداه يبهدداه عددن التددستر بددالنوابف
ضٱ
هامهواء ي حنم  ،هذلا ي قول نندالىَ { :يَاخَنوْۥدْٱٱَعذا ٱ َنعَ َّك َاَاكَ ٱ َل َك َ ااًٱفَاذٱل َّ َ َّ َ
َّ
ٱلَۡ} [ص.]26 :
س ََ َل ذٱ
ٱو َُٱَُأ ذ ََ َعٱل ََّّ َه َت َىٱفَ َْضكذكَ ٱَُّءٱ َ
ق َ
فَأ َّ َِّْٱاَ َّ ءَ ٱلَّاذ َ ٱ َاأَّ َٱ َ

ههددم ثددان هددذا ال صددمان رجاددين مددن ببددي آ ى حقيقددة أه ثددان مانددين ددي
هاختادارا ،تدم لدم ياايدا ان اختهللايدا،
صورو رجاين ،عرضا عاي القضدية امتحا ادا
ا
هلم ينرذ لهما أتر .
أياا ثان أحد االحتمالين ،الميزا هاحد ،هال مارر العتاار هذا مدن ضدرو
الميددم ،هأ د ننددريل بددداه هللاسد  ،ددي بمند ددي امددرأو جدداره ،ثمددا نصددوره
اإلسددرائياياى المشددوهة لصددورو الرسددم هام ايدداء ،حتددى زل د بهددم إلددى ر
يتر ع عب ثيير من عامة البا  ،نيدف برجدم سد ر هللا اللاداج ليسداحن مند
بالنشدي هاإلشدران ،هقداج عبد دي أهج قصدت َ { :و َّلذ ْكا َّ ٱُّ َََّاخَعَ ٱدَنوْۥدَٱذَنٱل َّ َ َّيا َۖخٱٱَعذا َٰٓۥهْٱ
ٱو َّ
ب}.
ُْءَ ٱ َُٱ جٱ
َوذ نبأٱ} ،هقاج ي آخرهاَ { :و َٱ ذَٱََّهْۥٱ َُّاخَعَ ٱََّ ْه ََّّ َ َت َ

هارياى المتناقة بالتوبة ثييرو دي القدرآن ،هسدتسني دي مواضدنها مدن هدذا
النتاو إن شاء هللا.
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التوبة ي السبة الباوية:

ه ددي السددبة الباويددة لددد امحا يددث الددو ير ددي الدددعوو إلددى التوبددة ،هبيددان
ضدداها ،هالترزيددو يهددا ،بسسدداليو شددتى ،حتددى إن الباددي صصد
يه ا ٱنَّا ا

قدداج« :ي ا ٱ

،ٱُتاااتنٱٱَّااتٱهللا،ٱفااِعذٱ ُااتبٱٱَّ ااهٱفااذٱنَّ ااتاٱُ ئااًٱُ ا ة»(،)5

هاثتهللاددى بددانل مددا ذثددره الحددا ل المبددذرا ددي ثتاب د «الترزيددو هالترهيددو»
هاذثر اهم ما ا تقيت مبها ي ثتابي «المبتقى من «الترزيو هالترهيو».
عددن أبددي موسددى ررر أن رسددوج هللا صص د

قدداج« :ٱَٱهللاٱُُُٱيَُااطٱ

يخَٱا َّك لٱَّ أتبٱُُئٱنَّاه ،ٱويَُطٱياخَٱا َّاها ،ٱَّ أاتبٱُُاذمٱنَّك ال،ٱ
تٱُئكعٱنَّشمسٱُءٱُغ اه » رهاه «مسام هالبسائي».
هعددن أبددي هريددرو ررر أن رسددوج هللا صص د

قدداجَّ« :ااتٱ لئااأُِّٱ أااتٱ

َُكمٱنَّشمسٱثِّٱَُأِّ؛ٱَّأ بٱهللاٱُّك َِّ» رهاه ابن ماج ب سبا جيد(.)6
هعددن جددابر ررر قدداج سددمن رسددوج هللا صص د

يقددوجُ« :ااءٱسااع دةٱ

نَّماا مٱ َٱيئااتۡٱُّماا َ،ٱوي ُقااهٱهللاٱ«نۡلع اااً» ( ،)7رهاه الحدداثم ،هقدداج:
صحيع اإلسبا (.)8
هعددن أبددي سددنيد ال دددرا ررر عددن الباددي صصد
وُثاالٱنۡليم ا َٱكمثاالٱنَّ ا

قدداجُ« :ثاالٱنَّمااؤُءٱ

ٱفااذٱآل أااهٱييااتۡٱثااِّٱي نااعٱٱَّااتٱآل أااه،ٱوٱَٱ

( )5رهاه مسام عن امزر المز ي.
( )6رهاه ابن ماج ي «الزهد» ( )4248ه ي «الزهائد» :هذا إسبا حسن.
(« )7اإل ابة» الرجوإ ،هالمرا إلى هللا بانوبة هاالستيهللاار ه حوهما.
( )8هها قدددد الددددذهاي ( ،)240/4هأهر ه الهييمددددي جددددز اءا مددددن حددددديث هقدددداج :رهاه «أحمددددد
هالازار» ،هإسبا ه حسن (.)203/10
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نَّمااؤُءٱيُااهتٱثااِّٱي نااع،ٱفااأ عمتنٱ ع ا َُِّٱن ُق ا م،ٱو وَّااتنٱُع ا وفَِّٱ
نَّمؤُا ء» رهاه «ابن حاان» ي صحيح (.)9
«ارخيددة»  -بمددد الهمددزو ،هثسددر ال دداء المنلمددة ،بندددها يدداء ميبدداو نح د
مشددد و  -هددي :حاددم يددد ن ددي امر
الدابة ،هقيم :هو عو ينر

ميبياددا ،هياددرس مب د ثددالنرهو نشددد إليهددا

ي الحائ نشد إلي الدابة.

هعددن أ ددم ررر أن الباددي صص د

قدداج« :كاالٱناااءٱآداٱلئ ا م،ٱول ا ٱ

نَّيئ ئ ءٱنَّأتنااتَ» رهاه الترمدذا ،هابدن ماجد  ،هالحداثم ،ثاهدم مدن هرايدة
عاي بن مسندو( )10هقاج الترمذا :حديث زريو ال نر إال من حدديث عادى
بن مسندو عن قتا و ،هقاج الحاثم :صحيع اإلسبا (.)11
هعددن أبددي هريددرو ررر أ د سددمع رسددوج هللا صص د
ص بٱذعَر ،ٱفق ۡ:ٱي ٱ بٱٱعذٱ ذعََٱذعَر ٱف

يقددوج« :ٱَٱَُّ اخرنٱ

َ،ٱفق ۡٱَّهٱ اه:ٱُّكِّٱَُّختٱ

َٱَّهٱ ٱار ٱيغ ٱنَّنعب،ٱويألنٱاه،ٱفغ ٱَّه،ٱثِّٱَُثٱُ ٱش مٱهللا،ٱثاِّٱ صا بٱ
ذعَر ٱآل ٱ-ٱو ام ٱق ۡ:ٱثِّٱ ذعبٱذعَر ٱآل ٱ-ٱو ام ٱق ۡ:ٱثِّٱ ذعبٱذعَرا ٱآلا ٱ-ٱ
فق ۡ:ٱي ٱ ب،ٱٱعذٱ ذعََٱذعَر ٱف

َٱَّذ،ٱق ۡٱ ااه:ٱُّكاِّٱَُّاختٱ َٱَّاهٱ ارا ٱ

يغ ٱنَّنعب،ٱويألانٱااه،ٱفقا ۡٱ ااه:ٱ ا تٱَّعَاختٱفك عمالٱُا ٱشا م»ٱ ونَٱ
( )9ههو دي المدوار ( ،)2451هرهاه أيضادا أحمدد هأبدو ينادى ثمدا قداج الهييمدي ،هرجالهمدا
رجدداج الصددحيع ،زيددر أبددي سددايمان الاييددي ،هعاددد هللا بددن الوليددد التميمددي ،هثوهمددا تقددة
(.)201/10
( )10قاج ي ابن حلر ي «التقريو» :صدهن ل أههاى.
( )11رهاه الترمددذا ددي ص دهللاة القيامددة ( ،)25 ،1هابددن ماج د ددي الزهددد ( ،)4252هالحدداثم
( ،)244/4هقدداج الددذهاي :عاددى لددين ،ها تصددر ابددن القطددان لاحدداثم ثمددا ددي «الهللادديل»
( ،)17/5هحسب املاا ي ي صحيع «اللامع الصيير» (.)5415
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نََّي ت،ٱوُُكِّ .ٱ
قتَّه:ٱ«فك عملٱُ ٱشا م» منبداه  -ههللا أعادم  :-أ د مدا اى ثامدا أذ دو ذ اادا
استيهللار هناو مب  ،هلم يند إلي بدليم قول « :ثِّٱ ص بٱذعَر ٱآلا » ايهللاندم إذا
ثان هذا أب ما شاء م ثامدا أذ دو ثا د نوبتد هاسدتيهللااره ثهللادارو لذ اد دو
يضره ،ال أ يذ و الذ و ،يستيهللار مب باسا من زير إقوإ تدم ينداه ه ،د ن
هذه نوبة النذابين.
هقد نقدى حديث «ٱَٱنَّمؤُءٱٱذنٱ ذعبٱذعَر ٱك عَٱعقئًٱساتدنمٱفاذٱقكَاه،ٱ
فَِٱُ بٱوعهعٱونسأغ ٱصقلٱُاه » الحديث.
هعن ابدن عادا

رررو قداج :قالد قدريل لابادي صصد

 :ا إ لبدا ربدا

يلنم لبا الصهللاا ذهااا ،ن أصاع ذهااا انانبدا  ،ددعا ربد سنداه جاريدم سسدم
قدداج« :ٱَٱ اااكٱيق ئااكٱنَُّااسا،ٱويقااتۡٱَّااك:ٱٱَٱشاائَٱ صااَ ٱَّهااِّٱنَّس ا ٱ
ذهَر ،ٱفمءٱك ٱُاهِّٱُّناأهٱُّننار ٱُٱ ُّناهٱ اخرنٱُاءٱنَّعا َّم ء،ٱوٱَٱشائَٱ
فأٱااَٱَّهااِّٱااا بٱنَّأتاااًٱونَّ مااً» قدداج« :ااا بٱنَّأتاااًٱونَّ مااً» رهاه
«الطارا ي» هرهان رهاو الصحيع(.)12
هعددن عاددد هللا بددن عمددر رررو عددن الباددي صص د

قدداج« :ٱَٱهللاٱيقَاالٱ

ُتااااًٱنَّعَاااخٱُااا ٱَّاااِّٱيغ ااا » رهاه ابدددن ماجددد  ،هالترمدددذا ،هقددداج :حدددديث
حسن(.)13
( )12ه حدددوه قددداج الهييمدددي ( )196/10ثمدددا رهاه الحددداثم هقددداج :صدددحيع اإلسدددبا هها قددد
«الذهاي» (.)240/4
( )13رهاه الترمذا ي الدعواى ( ،)3531هابن ماج ي الزهد ،هجنا من حدديث عادد هللا
الهييمدي
بن عمره ،ثمدا رهاه الحداثم أيضادا هصدحح هها قد الدذهاي ( ،)257/4هأهر ه
=
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«يغ ا »  -بييبددين منلمتددين ،امهلددى مهللاتوحددة هاليا يددة منسددورو هبددراء
منررو  -منباه :ما لم نااد رهح حاقوم

ينون بمبزلة الشيء الدذا يتيرزدر

ب.
هعددن عاددد هللا بددن مسددنو ررر عددن الباددي صص د

قدداج« :نَّأ ئاابٱُااءٱ

نَّانعبٱكماءٱُٱذعابٱَّاه» رهاه ابدن ماجد  ،ه«الطارا دي» ،ثومهدا مدن رهايددة
أبي عايدو بن عاد هللا بن مسنو عن أبي  ،هلم يسمع مبد  ،هرهاه «الطارا دي»
ضددا
عددا أي ا
رهاه «الصددحيع»( ،)14هرهاه «ابددن أبددي الددد يا» ،ه«الايهقددي» مر و ا
مددن حددديث ابددن عاددا  ،هسا « :ونَّمُااأغ ٱُااءٱنَّاانعبٱوهااتٱُق ا ِّٱُّك ااهٱ
ك َّمُأههئٱا اه» هقد رها بهذه الزيا و موقو اا ،هلنا أشا .
هعن عاد هللا بن منقم ( )15قداج :خاد أ دا هأبدي عادى ابدن مسدنو رضدي
هللا عب  ،قاج ل أبي :سمن الباي صصد

()16

يقدوج« :نَّااخاٱُتااً»

قداج:

نم .رهاه الحاثم ،هقاج :صحيع اإلسبا (.)17
ددي «الملمددع» جددز اءا مددن حددديث محددد الصددحابة هقدداج :رهاه أحمددد هرجالدد هرجدداج
الصحيع ،زير عاد الرحمن بن الاياما ي ههو تقة (.)197/10
( )14رهاه ابدن ماجد ددي «الزهدد» ( ،)4250هحسدب ابددن حلدر ،باعتادار شددواهده ،ثمدا ددي
«المقاصددد» ه«الهللادديل» ه«النشددف» هحسددب املاددا ي ددي «صددحيع اللددامع الصدديير»
(.)3008
( )15ي امصم ،ه ي بانة الشيه مبير ،هثذا ي المستدر  :عادد هللا بدن ميهللادم ،ههدو زاد
اسه أه بابع ،هالصواو :عاد هللا بن منقم بدن مقدرن المز دي ثمدا هدو هاضدع مدن سدبد
الحديث عبد أحمد ،قد رهاه ي «مسبد ابن مسنو » برقم (.)3568
( )16أا الددرثن امعظددم ددي التوبددة :البدددى ،ثمددا ددي حددديث« :نَّٱااعٱُّ فااً» ددو يبهللاددي ذلددا
هجوو النزى هاإلقوإ ي نحقق التوبة البصوت.
( )17هها ق د «الددذهاي» ( ،)243/4ه دداى المبددذرا أن يبسددا إلددى أحمددد ،ثمددا أشددر ا ،هقدداج
الشيه شاثر :إسبا ه صحيع ،ثما رهاه ابن ماج أيضاا (.)4252
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هعن أبي هريرو ررر عن البادي صصد

قداج« :ونَّانتٱع ُاذٱا اخَٱَّاتٱ

َّااِّٱُاانعَتنٱَّاانهبٱهللاٱاَااِّ،ٱوَّي ا مٱاقااتاٱياانعَتَ،ٱف ُااأغ وَٱهللا،ٱف غ ا ٱ
َّهِّ»( .)18رهاه مسام ،هزيره.
هعدددن عمدددران بدددن الحصدددين ررر أن امدددرأو مدددن جهيبدددة أنددد رسدددوج هللا
صص د

 ،ههددي حااددى مددن الز ددا ،قال د  :يددا رسددوج هللا أصددا ح دداا ،سقم د

عاي ،دعا اي هللا صص

هليها ،قاجُ « :ءٱٱَّ ه ،ٱفِذنٱوضاعَٱفاأُاذٱ

اه ا » ،هللانددم ،ددسمر بهددا الباددي صص د

 ،شدددى عايهددا تيابهددا ،تددم أمددر بهددا

رجم  ،تم صاى عايها ،قاج ل عمر :نصاي عايها يا رسدوج هللا هقدد س د
قاجَّ« :قخٱُ ااَٱُتااًٱَّاتٱقُامَٱاا ءٱساَع ءٱُاءٱ هالٱنَّمخيااًٱَّتساعأهِّ،ٱ
وهلٱونختٱ فضلٱُءٱ َٱن دتٱاا ُه ٱهللٱُُُ؟» رهاه مسام.
هعن أبي سنيد ال درا ررر أن اي هللا صص

قداج« :كا َٱفا مءٱكا َٱ

قَكَِّٱ نالٱقأالٱُُاعًٱوُُاع ءٱع ُرا ،ٱفُاأۡٱُّاءٱ ُّكاِّٱ هالٱن ض،ٱفاخۡٱ
ُّكتٱ نهب،ٱفأُ َٱفق ۡ:ٱٱعهٱقأالٱُُاعًٱوُُاع ءٱع ُرا ٱفهالٱَّاهٱُاءٱُتااً؟ٱ
فق ۡ:ٱُ،ٱفقأكهٱفَملٱاهٱُ ئاً،ٱثاِّٱساأۡٱُّاءٱ ُّكاِّٱ هالٱن ض،ٱفاخۡٱُّكاتٱ
نلٱُّ َِّّ،ٱفق ۡ:ٱٱعاهٱقأالٱُ ئاًٱع اسٱفهالٱَّاهٱُاءٱُتااً؟ٱفقا ۡ:ٱععاِّ،ٱُاءٱ
يٱااتۡٱا اااهٱوا ا ءٱنَّأتاااً؟ٱنعئكااقٱٱَّااتٱ ضٱكااننٱوكاانن،ٱفااَِٱاهاا ٱ ع سراا ٱ
يعَااخوَٱهللا،ٱف َُّااخٱهللاٱُعهااِّ،ٱوُٱُ نااعٱٱَّااتٱ ضااك؛ٱفِعها ٱ ضٱسااتم،ٱ

( )18ذلا من من أسماءه ساحا «اليهللاار» امن ييهللار إذا ثدان ثدان ثدم عادا ه منصدومين ال
ثايرا ن ميهللارو هللا أثار مب  ،ههدو
يذ اون لل و يبايي لمذ و أن ييئم ،مهما ينن ذ ا
ا
َاهَِّّ َٱُٱُ ََّقاَ ْ
َٱلَِۡۚٱٱَ ذَ ذ
ئاتنوٱَُ اءٱ ذ َّ َماً ذ
تبٱ
ٱلَۡٱيَ َّغ َا ْ ٱ
َتٱلَّذنَيءَٱ َ َّس َ فْتنوٱ َ
ٱلَّانُّعْ َ
ُّكَ َ َٰٓاتٱ َع ُْ َ
ننالى يقوج{ :قْ َّلٱ َيَ َعََ د َ
نَمَ عر ِۚ ٱ َٱعذهْۥٱ ْه َت َّٱلَّغَ ْت ْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [الزمر.]53 :
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ف ا عئكقٱ أااتٱٱذنٱعس ا ٱنَّئ يااق،ٱفأُ ا َٱُكااكٱنَّمااتت()19ٱف لأساامَٱف ااهٱ
ر
ٱُقاَسٱ
ُسئًَٱنَّ مًٱوُسئَاًٱنَّعاننب،ٱفق َّاَٱُسئَاًٱنَّ ماً:ٱنا مٱُ ئَرا
اقكَهٱٱَّتٱهللاٱُع َّت،ٱوق ََّٱُسئًَٱنَّعننب:ٱٱعهٱَّاِّٱيعمالٱل ا ر نٱقاط،ٱفأُا هِّٱ
ُككٱفذٱصت ةٱآدُذٱفيعكتَٱا اهِّ،ٱفق ۡ:ٱق ُتنٱُا ٱاا ءٱن ضا ء،ٱفاَِّتٱ
يأهما ٱ دعااتٱكا َٱفهااتٱَّااه،ٱفق سااتنٱفتنااخوَٱ دعااتٱٱَّااتٱن ضٱنَّأااذٱ ند،ٱ
فقَضأهٱُسئًَٱنَّ مً».
ه ي رهاية« :فَ َٱٱَّتٱنَّق يًٱنَّس َّٱًٱ ق بٱاشَ ،ٱفيعلٱُءٱ هكه ».
ه ددي رهايددة« :فااأو تٱهللاٱٱَّااتٱهاانَٱ َٱَُ ُّااخت،ٱوٱَّااتٱهاانَٱ َٱُق اااذ،ٱ
وق ۡ:ٱق ُتنٱا اهم ،ٱفتنخوَٱٱَّتٱهنَٱ ق بٱاشَ ،ٱفغ ٱَّه».
ه ي رهاية :قاج قتا و :قاج الحسن« :ذك ٱَّا ٱ عهٱَّم ٱ ُ َٱُككٱنَّماتتٱعاأىٱ
اسخ َٱعٱته » رهاه الا ارا ،همسام ،هابن ماج ببحوه.
هعددن أبددي هريددرو ررر أن رسددوج هللا صصد

قدداج« :قا ۡٱهللاٱُُُ:ٱ عا ٱ

ُّاخٱوءٱَُّختٱاذ،ٱو ع ٱُعهٱ ثٱينك عذ،ٱوهللاٱهللٱ ف

ٱاأتاًٱَُّخَٱُاءٱ

خكِّٱييخٱض َّأهٱا َّ سة،ٱوُءٱُق بٱٱَّذٱشَ ر نٱُق ااَٱٱَّ اهٱذ ن ر
ُّا ،ٱوُاءٱ
ُّاا ٱُق اااَٱٱَّ ااهٱا ر
ُقاا بٱٱَّااذٱذ ن ر
ُّاا ،ٱوٱذنٱ قَاالٱٱَّااذٱيمشااذٱ قَكااَٱٱَّ ااهٱ
ه وۡ» رهاه مسام ،هالاهللال ل  ،هالا ارا ببحوه.
هعددن شددريع  -هددو ابددن الحددارن  -قدداج :سددمن رجد ادو مددن أصددحاو الباددي
صص

يقوج :قاج الباي صص

« :ق ۡٱهللاٱُُُ:ٱي ٱاءٱآداٱقِّٱٱَّاذٱ ُا ٱ

( )19ي س ة « :أتٱٱذنٱعس ٱنَّئ يقٱ ُ َٱنَّمتت».
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ٱَّ ك،ٱونُ ٱٱَّذٱ ه وۡٱٱَّ ك» رهاه «أحمد» ب سبا «صحيع»(.)20
هعن أ م بن مالا ررر قاج :قاج رسوج هللا صصد

« :هللٱ فا

ٱاأتااًٱ

َُّخَٱُءٱ خكِّٱسقطٱُّكتٱاع َٱوقاخٱ ضاكهٱااأ ضٱفاسة» رهاه الا دارا،
ضس عدن ابدن مسدنو بصديية أهسدع مدن هدذه ،هسدتسني دي
همسام هقد رهياه أي ا
موضنها.
هعن أبي ذر ررر قاج :قاج رسوج هللا صصد

ُ« :اءٱ ُاءٱف ما ٱاقاتٱ

ا ٱَّاهٱُا ٱُضات،ٱوُاءٱ سا مٱف ما ٱاقاتٱ لانٱاما ٱُضاتٱوُا ٱاقاات» رهاه
«الطارا ي» ب سبا «حسن»(.)21
هعن عقاة بن عامر ررر قاج :قداج رسدوج هللا صصد

« :ٱَٱُثالٱنَّانتٱ

يعماالٱنَُّا ئ تٱثااِّٱيعماالٱنَّٱُااا تٱكمثاالٱ ناالٱك عااَٱُّك ااهٱد عٱضا قًٱقااخٱ
لاقأااه،ٱثااِّٱُّماالٱ ُاااًٱف ع َااَٱ كقااً،ٱثااِّٱُّماالٱ ُاااًٱ ل ا ى،ٱف ع َااَٱ
ل ا ى،ٱ أااتٱيي ا

ٱٱَّااتٱن ض» رهاه «أحمددد» ،ه«الطارا ددي» ب سددبا ين

رهاو أحدهما رهاو الصحيع(.)22
هعن أبي هريرو ررر قاج :إن ا
رجو أصاو مدن امدرأو قاادة  -ه دي رهايدة:
جدداء رجددم إلددى الباددي صصد

قدداج :يددا رسددوج هللا ،إ ددي عاللد امددرأو ددي

أقصى المديبة ،هإ ي أصا مبها مدا هن أن أمسدها( ،)23س دا هدذا ،داقل دي
( )20هقاج الهييمي :رهاه أحمد هرجال هرجداج الصدحيع زيدر شدريع بدن الحدارن ههدو تقدة
(.)197 ،196/10
( )21هثذا قاج الهييمي (.)202/10
( )22هقاج الهييمدي :رهاه أحمدد هالطارا دي هأحدد إسدبا ا الطارا دي رجالد رجداج الصدحيع
(.)202 ،201/10
هن
( « )23هن أن أمسها» أرا  :أصا مبها شيئاا زير اللماإ ،ه ي سد ة« :أصدا مبهدا =
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ما شئ  ،قاج ل عمر :لقدد سدتر هللا لدو سدترى هللاسدا  -قداج :هلدم يدر عايد
الباي صص

شيئ اا ،قاى الرجم ا طاق ،سنان الباي صص

ا
رجو ددعاه،

تو عاي هذه ارية { َو َقَ َِّٱلَّ ذ
ُا َاَََٱي َّْان َه ََّءَ ٱ
ٱو ََُّْ اٱ َ
ٱُءَ ٱلَّذ َّ ِۚ َلٱٱَ ذَٱل ََّّ َٱ َ
سكَ َتةَٱ َ َ فَذَٱلَّاذ َه َ َ
َ
لَّ ذ
تٱ َذَ ََّكَ ٱذ ََّك َ َىٱ ََّكنذ َك َ يءَٱ} [هدو  ،]114 :قاج رجدم مدن القدوى :يدا ادي هللا ،هدذا
ُ َٱ ِۚ َ

ل خاصة قاج« :الٱَّكا

ٱك فً» رهاه مسام ،هزيره.

هعن أبي بويم شطو الممده أ د أندى البادي صصد

قداج :أرأيد مدن

عمم الذ وو ثاها ،هلم يتر مبها شيئاا ،ههو ي ذلا لم يتر حاجة هال اجدة
إال أناها( ،)24هم لذلا من نوبة قاج« :فهلٱ سكمَ؟» قاج :أمدا أ دا سشدهد أن
ال إلدد إال هللا ،هأ ددا رسددوج هللا ،قدداج ُ« :عاالٱنَّي اا نت،ٱوُأاا َٱنَُّاا ئ ت،ٱ
ف يعكهءٱهللاٱَّكٱل نتٱككهء» قاج :هزدراني ه لراني ل قاج« :ععِّ» قداج:
هللا أثادرل مددا ساج ينادر حتددى نددوارا .رهاه «الادزار» ،ه«الطارا ددي» هالاهللاددل
ل  ،هإسبا ه جيد قوا(.)25
هم نلو التوبة من الصيائر
هقددد أتددار النومددة ابددن رجددو الحبااددي ددي ثتاب د «جددامع الناددوى هالحنددم»
ا
سراال مه اما عن صديائر الدذ وو :هدم نلدو التوبدة مبهدا ثالنادائر أه ال م هدا
نقع منهللارو باجتباو الناائر ،لقول ننالى{ :ٱََٱُ َ َّيأَاََْتنوٱ َكََ َٰٓئَ َ ٱ َُ ٱُ ْ َّا َه َّاتََ ٱُّ ََّااهْٱعْ ََ َا َّ ٱ
سٱ َك َ يما } [البساء ]31 :قاج :هذا مما اختاف البا ي .
ٱوعْ َّخ َل َّك َِّْٱُ َُّّخ َل ا ٱ
َُّا ََِّّْ ٱ َ
س َٱ َُٱ ََِّّْ َ
 إله» بيير «ما».( )24الحاجة :أرا ب الصيير ،هالداجة :أرا ب الناير من الذ وو.
( )25هقددداج الهييمدددي :)202/10( :رهاه الطارا دددي هالادددزار ببحدددوه ،هرجددداج الادددزار رجددداج
الصحيع ،زير محمد بن هارهن أبي شي  ،ههو تقة.
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مددبهم مددن أهجددو التوبددة مبهددا ،ههددو قددوج أصددحاببا هزيددرهم مددن الهللاقهدداء
هالمتنامين هزيرهم.
هقدددد أمدددر هللا بالتوبدددة عقيدددو ذثدددر الصددديائر هالنادددائر ،قددداج نندددالى{ :قْااالٱ
ٱويَ َّٱ َ ْ
ََّ َّك ْم َّؤ َُاَ ءَ ٱيَغْ ُّ
ظاتنوٱفْا ْ و َنهَِِّّْۚ ٱ َذَ ََّاكَ ٱ َ َُّك ََاتٱََّهْاَِِّّۚ ٱٱَ ذَ ذ
ٱلَۡٱ َلََ ا ۢ ْ ٱاَ َما ٱ
ضتٱنوٱ َُ َّءٱ َ َّا َ َ
س َ َهَِّّ َ
ض َّ
يَ َّ
ساَعْتََ ٱ30ٱ َوقْلٱ ََّ َّك ْم َّؤ َُ َاَََٱيَ َّغ ْ
ْء} إلدى قولد :
ٱويَ َّٱ َ َّظءَ ٱفْ ْ و َنه ذٱ
ٱُ َّءٱ َ َّا َ َ
ضءَ َ
س َ َه ذء َ
{ َوُْتا َْٰٓتنوٱ َٱََّ ذ
تٱلَۡٱ َن َم عر ٱ َيُّهَٱل ََّّ ْٱم َّؤ َُاْتََ ٱََّعَكذ ََِّّْ ٱُ ْ َّ َكٱْتََٱ}ٱ[البور.]31 - 30 :
هأمر بالتوبة من الصيائر ب صوصها ي قول نندالىَ { :يََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنوٱ
اتٱ ََٱ
ُ َ َٰٓ
ُا َٰٓمي ٱ َ
ُ َ َٰٓ
ٱُءٱقَ َّت ياٱ َ
ُا َٰٓمَ ٞ
اتٱ ََٱيَ َْتعْاتنوٱ َل َّ ا ا َ
َُٱيَ َُّ َي َّ ٱقَ َّت ٞا َ
ُّ َ
ٱُاءٱعَ َ
ٱو َُٱعَ َ
ُّ َ
نٱُ َّااهَِّّْ َ
ۖ
سٱلِل ََّسا ِّْٱل ََّّ ُْْاتقْٱاَ َّعاخَٱ
يَ َْ ذٱ
ءٱ َل َّ ا َ
ٱو َُٱُ َ َّك َم ْاه َٰٓونوٱ َع ْ َ
ُا ََِّّْ َ
نٱُ َّااه ذْء َ
ٱو َُٱَُاَا اَ ْهونوٱاَأ َّ َ ََّّ َقَا ۖ َ
بٱاَا َّئ َ
ٱو َُءٱَّذَِّّ ٱيَأ ْ َّبٱفَأْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ ْه ِّْٱل َ ذ
َّظ َك ْمتََٱ}ٱ[الحلراى.]11 :
لۡلي َ َم ِۚ َء َ
َّ َ

همن البا

من لم يوجو التوبة مبها ،هحنى عن بائهللاة من المنتزلة.

همددن المتددسخرين مددن قدداج :يلددو أحددد أمددرين ،إمددا التوبددة مبهددا ،أه اإلنيددان
بانل المنهللاراى لاذ وو من الحسباى.
هحنددى ابددن عطيددة ددي «نهللاسدديره» ددي ننهللايددر الصدديائر بامتيدداج الهللاددرائل
هاجتباو الناائر قولين:
أحدهما :هحناه عن جماعة مدن الهللاقهداء هأهدم الحدديث :أ د يقطدع بتنهللايرهدا
بذلا قطناا ،لظاهر ارية هالحديث.
هاليا ي :هحنداه عدن امصدوليين :أ د ال يقطدع بدذلا ،بدم يحمدم عادى زاادة
الظددن هقددوو الرجدداء ،ههددو ددي مشدديئة هللا سسس ،إذ لددو قطددع بتنهللايرهددا ،لنا د
الصيائر ي حنم الماات الذا ال نانة ي  ،هذلا قل لنرا الشرينة.
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قاد  :قددد يقدداج :ال يقطددع بتنهللايرهددا ،من أحا يددث التنهللايددر المطاقددة بامعمدداج
جاءى مقيدو بتحسين النمم ،ثما هر ذلا ي الوضدوء هالصدوو ،هحيبئدذ دو
يتحقددق هجددو حسددن النمددم الددذا يوجددو التنهللايددر ،هعاددى هددذا االخددتوذ الددذا
ذثره ابن عطية يبابي االختوذ ي هجوو التوبة من الصيائر( .)26ا ه .
هالحددق أن التوبددة مطاوبددة مددن ثددم مناددف ،هأن جميددع المددرمبين مددسمورهن
بالتوبة ،ثما ذثرن ارية النريمة { َوُْتا َْٰٓتنوٱ َٱََّ ذ
تٱلَۡٱ َن َم عر ٱ َيُّهَٱل ََّّ ْم َّؤ َُاْتََٱ}.

هقدد ذثر ددا أن هبددا مددن يتددوو مددن النادائر ،ههبددا مددن يتددوو مددن الادددإ،
ههبا من يتوو من صيائر الذ وو ،همن يتوو من الشاهاى.
ههبا من يتوو من اليهللاوى.
ههبددا مددن يتددوو مددن الحالددة التددي ثددان عايهددا إذا نرقددى إلددى حدداج أحسددن،
ههذه هي نوبدة البادي صصد

الدذا ثدان يقدوج« :يا ٱ يها ٱنَّاا

ٱُتااتٱٱَّاتٱ

هللا،ٱفِعذٱ ُتبٱٱَّ هٱفذٱنَّ تاٱُ ئًٱُ ة».
هجوو التوبة عاى الهللاور:
هإذا ثا

التوبة هاجاة عاى المرمبين جميناا ،ن اإلنيدان بهدا عادى الهللادور:

هاجو آخر ،و يلدوس نسخيرهدا هال التسدويف بهدا ،د ن ذلدا خطدر عادى قادو
المتدددين ،إذا لددم يسددارإ بددالتطهر ا
أهال بددسهج ،ي شددى أن نتددراثم آتددار الددذ وو،
هاحدداا بنددد ارخددر ،حتددى نحدددن سددوا اا ددي القاددو ،أه سيهللااددا يد  .ثمددا جدداء ددي
الحديث الذا رهاه «أبو هريرو».
عن الباي صص

قاج:

(« )26جامع الناوى هالحنم» ( - )447 ،446/1بانة مرسسة الرسالة بايرهى.
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«إن الناددد إذا أخطددس خطيئددة نت د
صقا

ددي قاا د قطددة د ن هددو ددزإ هاسددتيهللار

َاسٱ
ن عا سيد يها حتى نناو قاا  ،ذا الران الذا ذثر هللا نندالى{ :ك ذۖٱ

اَ َّۜۡلٱ َ نََ ٱ َُّكَ َتٱقْكْت َا َهِّٱ ذُ ٱ َك عْتٱنوٱيَ َّٱَ ََُْتََٱ}([ )27المطهللاهللاين.]14 :
هقاج ابن القيم:
الماا رو إلى التوبة من الذ و ر

عاى الهللاور ،هال يلوس نسخيرهدا ،متدى

أخرها عصى بالتسخير ،ذا ناو من الذ و بقى عاي نوبة أخرا ،ههدي نوبتد
من نسخير التوبدةل هقدم أن ن طدر هدذه باداج التائدو ،بدم عبدده أ د إذا نداو مدن
الذ و لم ياق عاي شي آخر ،هقد بقى عاي التوبة من نسخير التوبة .أ.ه .
هأخطر شيء عاى مدن هقدع دي المنصدية هدو :التسدويف بمنبدى أن يقدوج:
سددوذ أرجددع ،سددوذ أنددوو ،هال يهللانددم ،هلهددذا قيددم« :سددوذ» جبددد مددن جبددو
إبايمل هقيم :أثيدر أهدم البدار المسدو ون .هقداج نندالىَ { :يََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنو َٱُٱ
َٰٓ
ُّااءٱذ ََّك ا َ ذ ِۚ
ُ ا ْ وََ ٱ9ٱ
ٱو َ َُٰٓٱ َ َّو َََّ اخْ ْكَِّّ ٱ َ
ٱو َُااءٱيَ َّ عَا َّالٱ َذَ ََّااكَ ٱفَأْوو َََّئَااكَ ٱ ْه ا ِّْٱل ََّّ َ َي َ
ٱلَۡ َ
ُ ْ َّك َه َْااَِّّ ٱ َ َُّا َ َاتَّْ ََِّّْ َ
ِّٱُءٱقََّٱَ َلٱ ََٱيَ َّأَُ َذٱ َ َ خَ ْك ِّْٱل ََّّ َم َّات ْ
اتٱ
اذٱٱَََّ َ َٰٓ
ٱُءٱ ذُ ٱ َ َُ َّٱق َاَ َْ َٱ
َو َع َقْتنو َ
تٱفَ َقْاتَۡٱ َ َ
بٱََّ َّات َ َُٰٓٱ َ ذل َّ َُاَ َٰٓ
ٱو ذ
س َك َٱ ءَ ٱ10ٱ َوََّءٱيْؤ ََل َ ذ
ءٱُءَٱٱلَّ َ ذ
يبٱفَأ َ ذ
لْۡٱ
ٱلْۡٱعَ َّ ر
قَٱو َ ْك َ
ُ ٱ َٱذَنٱ َن َٰٓ َمٱ َ َنكْ َها ِۚ َ
صخذ َ
َ َن جلٱقَ َ ج

َلََ ۢ ْ ٱاَ َم ٱُ َ َّع َمكْتََ } [المبا قون.]11-9 :
همدددن ضدددائم المادددا رو :أ هدددا نندددين المنادددف عادددى اقدددتوإ الدددذ و قادددم أن
القاو أصا  ،هنبتشر دي امعمداج درهإ ،هيدز ا

يستهللاحم ،هيرسه ي أر
ثم يوى نشاياا باللذهر ،هنشنااا ي الهللارهإ.

( )27رهاه الترمدذا ( )3331هقدداج :حسددن صددحيع ،هثددذلا البسددائي ،هابددن ماجد (،)4244
هابن حاان ي «صحيح » ثما دي «المدوار » ( ،)2448هالحداثم هصدحح عادى شدرب
مسام هها ق الذهاي (.)517/2
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هما ميم المسوذ إال ثميم من احتا إلى قاع شلرو ،رآهدا قويدة ،ال نبقادع
إال بمشقة شديدو جاية ،قاج :أ خرها سبة ،تم أعو مقتانهدا ،ههدذا مدن حماقتد
هزاائ  ،هو ينام أن الشلرو ثاما بقي اس ا رسوخها ،ههو ثامدا بداج عمدره
اس ا ضنهللا ل و حماقة ي الد يا أعظم من حماقت  ،إذ علز  -مع قوند  -عدن
مقاهمة ضدنيف ،نيدف يبتظدر الياادة عايد  ،إذا ضدنف هدو دي هللاسد  ،هقدوا
الضنيف ل.
هثييرا ما يسوذ المسو ون ،حتى يسني الوق الذا نر ل ي التوبدة ،هال
ا
يقااهدددا هللا نندددالى ،هذلدددا حدددين يهللاقدددد اإل سدددان االختيدددار ،هنندددون نوبتددد نوبدددة
اضطرار ،ميم نوبدة رعدون حيبمدا أ رثد اليدرن ،قداج :آمبد أ د ال إلد إال
ٱوقَ َّٱاخٱ
الذا آمب ب ببو إسرائيم هأ ا مدن المسدامين ،ندان الدر اإللهديَ { :منَٰٓ ََّّاَٱـءَ َ
ٱُءَ ٱل ََّّ ْم َّ َُ َخيءَ } [يو م.]91 :
َ
ْٱو ْكاََ َ
ُّ َ
س َّ ََ ٱقَ ََّل َ

هإذا هصم المناف إلى هق منايبة المدوى هحضدوره هبدا ال نبهللاند نوبدة،
ُّكَ ذ
ٱُاءٱ
تٱلَۡٱ ََّكذ َنيءَ ٱيَ َّع َمكْتََ ٱلَُّ َُّٰٓات َمٱاَ َي َ َٱهكَ جٱ
ثما قاج ننالى{ :ٱَعذ َم ٱلَّأ ذ َّتاًَْٱ َ
اًٱثْا ذِّٱيَأْتاْاتََ َ
َٰٓ
ٱو َك ا ََ ذ
ُاََٱلَّأ ذ َّٱتاَااًْٱ ََّكذا َنيءَ ٱ
ٱلْۡٱ َ
ابٱفَأْوو َََّئَااكَ ٱيَأْااتبْ ٱل ذْۡٱ َ
قَ َ يا جٱ
ُّ َك رما ٱ َ ََ ما ا ٱ17ٱ َوََّ َّ َ
ُّكَ اَّٱ َهََِّّۗ َ
تٱقَ َۡٱٱَعَذٱُ ْ ََّ ْ
ض َ ٱ َ َ خَ ْه ِّْٱل ََّّ َم َّت ْ
ُ َٱ تَٱ َ أ ذ َ َٰٓتٱٱَذَنٱ َ َ
يَ َّٱع َمكْتََ ٱلَّ ذ
ٱو َُٱلَّذا َنيءَ ٱيَ ْمتُْاتََ ٱ
اَٱل ََّّ َٱاـءَ َ
َو ْهَِّّٱٱ ْك ذ ِۚ أ ٱ ْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ َ َُّّأ َ َّخعَ ٱََّهَِّّْ ٱ َُّنَنار ٱ َ ََّ ما } [البساء.]18 ،17 :

***

التوبة إلى هللا

مقوماى التوبة
نَّأتاًٱنَّاست  .ٱ
ُي دٱنََّساٱا َّكُ َٱَّ سٱُتاً .ٱ
نَّأتاًٱكم ٱش ه ٱنَّغهنَّذ .ٱ
ش ٱنَّعا ص ٱنَّمَتعًٱَّٱق قًٱنَّأتاً .ٱ
نُسأغ  .ٱ
ش و ٱنُسأغ ٱوآدناه .ٱ

***
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مقوماى التوبة
ما و «ى هو» دي ليدة الندرو :نددج عادى الرجدوإ هالندو و ،هالتوبدة إلدى
هللا ى عبي :الرجوإ إلي هالنو و إلى رحاب هالوقوذ عاى باب .
ذلا أن امصم ي اإل سان :أن يندون مدع هللا نندالى ،موصدوج الحاداج بد ،
ال ياند عب  ،هال يستيبى عب ساحا لحياو جسم  ،ثمدا ال يسدتيبى عبد لحيداو
رهح  ،بم لندم حاجتد إليد دي ارخدرو أشدد مدن حاجتد إليد دي امهلدى ،من
حاجة جسم نشارث يها الاهيمة النلماء ،أما حاجة الدرهت ،هدي التدي نميدزه
عن زيره من ام ناى هالحيوا داى ،قدد خاقد هللا نندالى عادى بايندة مز هجدة،
يهدا :قاضدة الطدين ،ثمددا يهدا :هللا دة الدرهت ،ههددذه هدي التدي جناتد أهد ادو من
َٰٓ
نسلد ل الموئنة ننري اما هاحت ا
هللااال بشس  ،ثمدا قداج نندالى{ :ٱَ َّٱذٱقَا َۡٱ َ اُّاكَ ٱ َََّّٱك َم َكَئَََا ًَٱ
ۥٱوعَ َ َّي ْ
َٱعَذٱ َ َل َك ۢ ْ
س َاي َخيءَ }
قٱاَ َ
َٱفَ َه َ
شا َ
ٱُءٱ ُّو َ ذٱفَقَعْتنوٱََّاهْۥٱ َ َ
نٱُءٱ َ جءٱ71ٱفَ َِذَنٱ َ
ستذ َّيأْهْ َ

[ص.]72 ،71 :
ام يسمر هللا ننالى الموئنة بالسلو ر ى إال بند نسويت ه هللاه الرهت ي :
ذا أباإ اإل سان رب قدد أعادى هللا دة الدرهت عادى قاطدة الطدين ،هبنادارو
أخرا :قد أعاى اللا و الرهحي عاى اللا و الما ا ،أعادى اللا دو الربدا ي
امعاى ،عاى اللا و الطيبدي ام دي ،هبهدذا يسدمو اإل سدان هيرنقدي ،هيقدرو
من رب ساحا بقدر جهده ي االرنقاء الرهحي.
هإذا عصددى اإل سددان رب د  ،ا ننس د اريددة ،هاسددتناى الطددين عاددى الددرهت،
هزاددو اللا ددو المددا ا ام ددى عاددى اللا ددو الربددا ي امعاددى ،هبهددذا يهددا
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اإل سان هيتد ى ،همن احية أخرا ياند عن هللا ننالى بقدر إييالد دي الدذ وو
هالمناصي.
هالتوبة نتيع ل الهللارصة لتدار الهللاائ  ،هنصدحيع المسدار ،يرنقدي بندد مدا
ها  ،هيقترو من رب بند ما بند ،هيرجع إلي بندما شر .
التوبة البصوت:
هالتوبة التي أمر بها المرمبون هي «التوبدة البصدوت» التدي جداء يهدا قدوج
هللا ننالىَ { :يََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذانَيءَٱٱ َمن َُاْاتنوٱُْتا َْٰٓاتنوٱٱَََّاتٱ ذ
لَۡٱُ َ َّتاَ ااًٱعذسْات ر [ }...التحدريم ،]8 :مدا

منبى التوبة البصوت
يقوج الحا ل «ابدن ثييدر» دي نهللاسديره :أا نوبدة صدا قة جاسمدة ،نمحدو مدا
قااها من السيئاى ،هنام شنث التائو ،هنلمن  ،هننهللار عب ما ثان يتناباه مدن
الد اءاى.
البصددوت :صدديية مااليددة مددن اصددع ،ثالشددنور هالصدداور ،مااليددة مددن:
شدداثر هصددابر .همددا و (ن ص ت) ددي النربيددة ننبددي :ال اددوص ،يقدداج :صددع
النسم ،إذا خدو مدن اليدل ،هسدام مدن الشدوائو اليريادة ،البصدع دي التوبدة،
ميم البصع ي الناا و ،ه ي المشورو :ن ايصها من ثدم زدل ه قد

ه سدا ،

هإيقاعها عاى أثمم الوجوه ،هالبصع ضد اليل.
هقد اختاهللا عااراى الساف ي بيان حقيقدة التوبدة البصدوت ،حتدى أهصداها
اإلماى القرباي ي نهللاسديره إلدى توتدة هعشدرين ا
قدوال( ،)28هالحدق أن مرجنهدا
إلى شيء هاحد ،هلنن ثم هاحد مبهم عار عدن حالد  ،أه عدن عبصدر أه أثيدر
( )28ا ظر« :نهللاسير القرباي» لآلية اليامبة من سورو التحريم.
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مبها.
هذثر «ابن جرير» ه«ابن ثيير» هبان القيم عدن عمدر هابدن مسدنو هأبدي
بن ثنو رررى :التوبة البصوت :أن يتوو من الذ و تم ال ينو إمي  ،ثمدا ال
عددا :التوبددة مددن
ينددو الاددان إلددى الضددرإ .هرها أحمددد عددن ابددن مسددنو مر و ا
الذ و :أن يتوو مبد تدم ال يندو يد » هسدبده ضدنيف ،هالموقدوذ أصدع ثمدا
قاج ابن ثيير.
هقاج الحسدن الاصدرا :هدي أن يندون النادد ا امدا عادى مدا مضدى ،ملمنادا
عاى أال ينو ي .
هقددداج الناادددي :أن يسدددتيهللار بالاسدددان ،هيبددددى بالقادددو ،هيمسدددا «أا يمتبدددع»
بالادن.
هقدداج سددنيد بددن المسدديو :نوبددة صددو احا :أن نبصددحون بهددا أ هللاسددنم ،جناهددا
بمنبى اصحة لاتائو ،ميم :ضرهو ،ماالية ي ضارو.
هأصددحاو القددوج امهج يلناو هددا بمنبددى المهللانددوج ،أا صددع يهددا التائددو،
هلددم يشدداها بيددل ،هددي إمددا بمنبددى :مبصددوت يهددا ،ثرثوبددة هحاوبددة ،بمنبددى:
مرثوبة همحاوبة ،أه بمنبى الهللااعم ،أا اصحة ث الصة هصا قة.
هقاج محمد بدن ثندو القربادي :يلمنهدا أربندة أشدياء :االسدتيهللاار بالاسدان،
هاإلقوإ بامبدان ،هإضمار نر النو باللبان ،همهاجرو سيء اإلخوان(.)29

(« )29مدار السالنين» ( )310 ،309/1باندة السدبة المحمديدة بتحقيدق الشديه محمدد حامدد
الهللاقي ،ه«نهللاسير ابن ثيير» (.)392 ،391/4
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ملر النوى بالاسان ليم نوبة:
ليس التوبة ا
قدوال بالاسدان ،ثمدا يهللاهدم ثييدر مدن الندواى ،حدين يدذهو أحددهم
إلى بنل شيوخ الدين ،يقوج لد  :يدا سديدا الشديه ندوببيل يقدوج الشديه :ر
هرائي أه قدم مندي :ناد إلدى هللا ،هرجند إلدى هللا ،ه ددم عادى مدا ناد ،
هعزم عاى أال أعو إلدى المناصدي أبدداا ،هبرئد مدن ثدم يدن ي دالف يدن
اإلسوى.
ذا ر هذه الناماى هراء الشيه خر من عبده ،هظن أ قد ناول
ضدا ،التوبدة
ههذه من اللهم القايع من الطر ين :من النامي همن الشديه أي ا
ليس مرجد ثوى ياوث الاسان ،هلو ثان ثذلا ما ثان أسهاها.
التوبة أمر أثادر مدن ذلدا هأعمدق هأصدنو ،إن عمدم الاسدان مطادوو يهدا
بندددد أن نتحقدددق هنتسثدددد ،لينتدددرذ بالدددذ و هيسدددسج هللا الميهللادددرو ،أمدددا ملدددر
االستيهللاار أه إعون التوبة بالاسان  -هن عقد القاو  -هو نوبدة الندذابين ،ثمدا
قاج ذه البون المصرا ،ههو ما قالتد السديدو رابندة :إن اسدتيهللاار ا يحتدا إلدى
استيهللاارل حتى قاج بنضهم :استيهللار هللا من قولي :استيهللار هللا ،أا بالاسدان مدن
زير نوبة ه دى بالقاول
أما حقيقة التوبة هي عمم عقاي هقااي هبد ي ،نادأ بنمم النقم يتاند عمدم
القاو ،ييمر عمم الادن ،هلذا قاج الحسن :هي دى بالقاو ،هاسدتيهللاار بالاسدان،
هنر باللوارت ،هإضمار أال ينو إلى الذ و.
التوبة ثما شرحها اليزالي:
هالتوبة ثما شدرحها اإلمداى اليزالدي دي «إحيائد » منبدى مرثدو مدن توتدة
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عباصر :عام هحاج هعمم .النام :امهج ،هالحاج :اليا ي ،هالنمم :اليالث.
قاج :هامهج موجدو لايدا ي ،هاليدا ي موجدو لايالدث ،إيلابادا اقتضداه ابدرا
سبة هللا ي الماا هالمانوى.
قاج ررر :أما النام ،هدو منر دة عظدم ضدرر الدذ وو ،هثو هدا حلابادا بدين
الناد هبين ثم محاوو ،ذا عرذ ذلا منر ة محققدة بيقدين زالدو عادى قااد :
تار من هذه المنر ة نسلم لاقادو بسداو دواى المحادوو ،د ن القادو مهمدا شدنر
بهللاواى محاوب نسلم ،ن ثدان واند بهللاناد نسسدف عادى الهللاندم المهللادوى ،يسدمى
نسلم د بسدداو نا د المهللاددوى لمحاوب د « دددما» د ذا زاددو هددذا املددم عاددى القاددو
هاستولى ،ا انث من هذا املم ي القاو حالدة أخدرا نسدمى إرا و هقصدداا إلدى
نم ل نناق بالحاج هبالماضدي هباالسدتقااج ،أمدا نناقد بالحداج ادالتر لادذ و
سا ،هأما باالستقاج ادالنزى عادى ندر الدذ و المهللادوى لامحادوو
الذا ثان موب ا
إلى آخر النمر ،هأما بالماضي اتو ي ما داى بداللار هالقضداء إن ثدان قدابو
لالار.
ددالنام هددو امهج ،ههددو مطاددع هددذه ال يددراى هأعبددي بهددذا الناددم :اإليمددان
هاليقين ،ن اإليمان عادارو عدن التصدديق بدسن الدذ وو سدموى مهاندة ،هاليقدين
عاارو عن نسثد هذا التصديق ،ها تهللااء الشا عب  ،هاستيوئ عاى القاو ،ييمدر
« ددور» هددذا اإليمددان مهمددا أشددرن عاددى القاددو « ددار» البدددى ،يتددسلم بهددا القاددو،
حيث ياصر ب شران ور اإليمان أ صار محلوباا عن محاوبد  ،ثمدن يشدرن
عاي ور الشمم ،هقد ثان ي ظامة ،يسطع البدور عايد با قشداإ سدحاو ،أه
ا حسار حلاو ،رأا محاوب  ،هقد أشرذ عاى الهو  ،تشتنم يران الحدو
ي قاا  ،هنبانث ناا البيران ب را ن لو تها

لاتدار .
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ددي الحدداج هاالسددتقااج ،هالتو ددي

لاماضدددي :توتدددة مندددان مرنادددة دددي الحصدددوج ،يطادددق اسدددم «التوبدددة» عادددى
ملموعهددا ،هثييد ادرا مددا يطاددق اسددم التوبددة عاددى منبددى «البدددى» هحددده ،هيلنددم
النام ثالسابق هالمقدمة ،هالتر ثاليمرو هالتدابع المتدسخر ،هبهدذا االعتادار قداج
عاي الصة هالسوى «البدى نوبة( »)30إذ ال ي او البدى عدن عادم أهجاد هأتمدره،
هعدددن عدددزى يتانددد هيتادددوه ،يندددون البددددى محهللاو ادددا بطر يددد أعبدددي :تمرنددد
هميمره(.)31اه .
شرت النباصر المنو ة لحقيقة التوبة:
همما ذثره «اليزالي» هزيره يتادين لبدا :أن حقيقدة التوبدة التدي أمدر هللا بهدا
المرمبين جميناا لناهم يهللااحون ،ثما أمرهم أن ننون نوبتهم إليد نوبدة صدوحا،
إ ما نتنون من عباصر أه مقوماى توتة ،مرناة بنضها عاى بندل ،ثمدا بدين
«أبو حامد» ححع.
-1ٱنَّعاس ٱنَّمع فذٱفذٱنَّأتاً:ٱ
أهج هددذه النباصددر أه المقومدداى هددو النبصددر المنر ددي اإل راثددي ،الددذا
يتلادددى دددي منر دددة اإل سدددان خطدددسه هخطيئتددد حدددين هقدددع دددي منصدددية ربددد ،
ها نشدداذ اليشدداهو عددن عيبي د حتددى ياصددر ،هالددوقر عددن أذ ي د حتددى يسددمع،
هالظامددة عددن عقاد حتددى يدددر  ،ددي لحظددة مددن لحظدداى اليقظددة هالنددو و إلددى
( )30قدداج الحددا ل النراقددي ددي ن ددري «اإلحيدداء» أخرج د ابددن ماج د هابددن حاددان هالحدداثم
هصحيع إسبا ه من حديث ابن مسنو  ،هرهاه ابن حاان هالحداثم مدن حدديث أ دم هقداج:
صحيع عاى شرب الشي ين .اه .
(« )31إحياء عاوى الدين» ( )4 ،3/4ب  -ار المنر ة  -بيرهى.
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سددومة الهللاطددرو ،هبددا ينددرذ جددوج رب د  ،هعددزو مقام د  ،هعظدديم حق د  ،سسس،
هينرذ نهللاري

هللاس ي جبو هللا نندالى ،هباعتد لنددهه الشديطان ،هخسدرا

سائرا ي رثاو إبايم هجبو ه.
الماين ي ارخرو هامهلى ،إن استمر
ا
ههبا يحتا اإل سان إلدى نرثيدز ندره ،هإعمداج عقاد  ،هالتسمدم النميدق دي
هللاس ه يما حول  :ي مادئ  ،همسيره ،همصيره ،ي منبدى حياند  ،ه دي موند
هما بند مون  ،ي نم هللا المتتابنة عاي  ،هموقهللا مبهدا ،دي أن خيدر هللا نندالى
إلي اسج ،هشدره إلدى هللا صداعد ،دي نحادو هللا إليد ببنمد ههدو اليبدى عبد ،
هنايض إلى هللا بالمناصي ،ههو أ قر شيء إلي  ،دي أ د نندالى لدم ييادق بابد
عن عاا ه ،هإن ظامدوا هأسدر وا عادى أ هللاسدهم ،هأ د يبدا يهم ائ امداَُ { :ٱُ ََّٱقاَ ْ
ئاتنوٱ
ٱلَۡٱ َٱ ذَ ذ
َُءٱ ذ َّ َم ًَ ذ ِۚ
تبٱ َن َم عر }ٱ[الزمر.]53 :
ٱلَۡٱيَ َّغ َ ْٱٱلَّنُّعْ َ

هذه الوقهللاة اليقظة مع البهللام هي حلر امسا

دي ببيدان التوبدة ،هدي التدي

ند ع القاو إلى البدى ،هاإلرا و إلى النزى ،هالاسان إلدى االسدتيهللاار ،هالاددن إلدى
االمتباإ هاإلقوإ.
{و ََّا َ َّعكَ َِّٱلَّذا َنيءَ ٱ ْوُْاتنوٱل ََّّ َع َّكا َِّٱ َعذاهْٱ
ههذا ما اد عايد القدرآن دي قدوج هللا نندالىَ :
ل ََّّ َٱ ُّ
ٱُءٱ ذاَكَ ٱفَ َّْؤ َُاْتنوٱاَ َهٱفَأ ْ َّيََََ ٱََّهْۥٱقْكْتاْهِّْ} [الح
ق َ

.]54 :

بهذا الترنيو الذا ج عاي النطف بحرذ «الهللااء».
امهج هو النام الذا ينرذ ب أرباب أن الحق من ربهم ،يترندو عايد أن
يرمبددوا بدد  ،ددالنام إذن ليددم اإليمددان هقائددده ،هيترنددو عاددى اإليمددان إخادداى
القاوو هخشوعها.
َ
ُاهَِّّْ ٱ
هقاج ننالى دي هصدف المتقدينَ { :ٱولَّذا َنيءَ ٱ َٱذَنٱفَ َعكْاتنوٱفَ َٱشَاًرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓاتنوٱ َع ْ َ
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ٱلَۡٱفَ َّ
تبٱٱَ ذُ ذ
ذَ َك ْ ونو ذ
ُّكَ َاتٱ َُا ٱفَعَكْاتنوٱ
ٱوَََِّّّ ٱي َْسا ُّٱونوٱ َ
ٱو َُءٱ َي َّغ َ ْ ٱلَّنُّعْ َ
ٱلْۡ َ
أسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّنْعْتاَ َهَِّّ َ

َو ْهَِّّٱٱيَ َّعكَ ْمتََ } [آج عمران.]135 :
هددرالء ذثددرها هللا ننددالى ،اس ديهللارهه لددذ وبهم ،االسددتيهللاار إ مددا جدداء تمددرو
لذثر هللا ،هالذثر هبدا :إ مدا هدو دوإ مدن المنر دة ،من المقصدو بد لديم هدو
ذثر الاسان ،ثما قد يتوهم بنل البا  ،إ ما هو الذثر ضد البسيان ،ههو لدون
من ألوان المنر ة ،ثما قاج ننالىَ { :وٱ َّلذ ْك ٱ ذ اذكَ ٱ َٱذَنٱعَ َُ ََ } [النهف.]24 :
إن الناددم ددي اإلسدوى مقدددى عاددى أحددواج الدبهللام ،هعاددى أعمدداج اللسددم ،هال
زره أن ثا

أهج آية زل

ي القرآنَّ :
{لق َ َّ ٱ َا َّ
أس َِّٱ َ َاكَ ٱلَّذنَتٱ َلكَاقَ} [النادق.]1 :

هالقراءو هي مهللاتات النام.
هقداج اإلمداى الا دارا دي صدحيح  :بداو :النادم قادم النمدم ،هاسدتدج لددذلا
بقوج هللا ننالى { :ٱفَ َّ
ٱو َّ
أُّكََِّّ ٱٱ َعذاهْ َ َٰٓ
ۥٱُٱٱَ َََّاهَٱٱَ ذُ ذ
ٱول ََّّ ْم َّؤ َُ َاَاََ}
ٱو ََّ َّك ْم َّاؤ َُاَ ءَ َ
لساأ َ َّغ َ َّ ٱ ََّانَ ۢعََكَ َ
ٱلْۡ َ

محمد ،]19 :قدى اممر بالنام عاى اممر باالستيهللاار.
هقاج القشيرا ي رسالت  :أهج التوبة :ا تااه القاو عن رقدو اليهللاادة ،هر يدة
الناد ما هو عاي من سوء الحالة ،هيصم إلى هدذه اللمادة بدالتو يق هاإلصدياء
إلى ما ي طر باال من سهاجر الحق ساحا  ،بسمع قاا  ،د جداء دي ال ادر:
«هاعددل هللا ددي قاددو ثددم مسددام»( )32ه ددي ال اددر« :هإن ددي الادددن لمضددية إذا
()33

صاح صاع جميع الادن ،هإذا سددى سدد جميدع الاددن أال ههدي القادو»

ذا نر بقاا ي سوء ما يصبن  ،هأبصر ما هو عاي من قاديع ام نداج :سدبع
ددي قاا د إرا و التوبددة ،هاإلقددوإ عددن قادديع المندداموى ،يمددده الحددق سدداحا
( )32رهاه أحمد عن البوا بن سمنان.
( )33متهللاق عاي عن البنمان بن بشير.
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بتصحيع النزيمة ،هامخذ ي جميم الرجني ،هالتسهو مسااو التوو(.)34
-2ٱنَّعاس ٱنَّتنخنعذٱنۡل ندت:ٱ ٱ
هالنبصر اليا ي دي التوبدة :هدو عبصدر هللاسدي ،يتنادق بالوجددان هاإلرا و،
هبتناير آخر :باال هللاناج هالبزهإ.
ي هذا النبصر :ما يتصم بالماضي ،هما يتصم بالمستقام.
ٱنَّاخاٱنَّسذع:ٱ ٱما يتصم بالماضي ،هو المنار عب بد «البددى» ه يد هر الحدديث« :البددى
نوبة» هذلا م الرثن امهم ي التوبدة ،ثمدا دي حدديث «الحد عر دة» م د
الرثن امهم ي الحد  ،حتدى قدم القشديرا عدن بندل أهدم التحقيدق أ د قداج:
«ينهللاددي البدددى ددي نحقيددق التوبددة من البدددى يسددتتاع الددرثبين ارخددرين «النددزى
هاإلقوإ»

يستحيم أن ينون ا اما عاى مدا هدو مصدر عادى ناد أه عداسى

عاى اإلنيان بميا ».
هالبدى :شنور أه ا هللاناج أه ندونر عدابهللاي ،هدو عادارو عدن حسدرو لمدا درب
مدن اإل سدان مددن ذ دوو دي حددق ربد  ،ه دي حددق خاقد  ،ه دي حددق هللاسد  ،هددذه
الحسرو أشا بالبار التي ناذإ القاو لدذعا ،بدم قدد ننويد ثيدا ،ثامدا ندذثر ذ اد ،
هنهللاريط  ،هنذثر حق رب ننالى عاي  .إ ها حالدة «احتدران اخادي» عادر عبد
بنل الصدو ية بقولد دي ننريدف التوبدة :ذهبدان الحشدا لمدا سداق مدن ال طدا،
هقاج آخر :هي ار ي القاو ناتهو ،هصدإ ي الناد ال يبشنول.
(« )34الرسالة القشيرية» بتحقيق  .عاد الحايم محمو  ،ه  .محمو بن الشدريف ( ،254/1
.)255
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هقد صور لبا القدرآن الندريم هدذا اللا دو البهللاسدي اال هللانداج لدانل التدائاين،
سبدددإ التصددوير ،هأحسددن التنايددر ،هذلددا ددي قصددة الصددحابة اليوتددة الددذين
خاهللاوا ،هلم يبهضوا مع رسوج هللا ي ززهو النسدرو ،زدزهو نادو التدي ثا د
أهج لقاء لارسوج النريم مع أقوا هلدة دي امر

 :هلدة الدرهى ،هلدم يقددموا

ددذارا ثاذبدددة ،ثمدددا ندددم بندددل المبدددا قين ،دددسمر البادددي صصددد
لارسددوج أعد ا
بمقددابنتهم ،ااددد بهددم البدددى هامسددى مااياددا عظي امددا ،عاددر عب د القددرآن بقول د :
ٱو َ
اتٱٱَذَنٱ َ
ض ا قَ ََّٱ
ض ا قَ ََّٱ َ
ُّكَااتٱلَّث ذ َكَث َ ا َٱًٱلَّذ ا َنيءَ ٱ ْل َك ْااتنوٱ َ أذا َ َٰٓ
{ َو َ
ُّكَ ا َّ َه ِّْٱل َّ َ َّ ضْ ٱ َا َم ا ٱ َ ْ ََا َّاَ َ
ٱو َواُّ َٰٓتنوٱ َ ذ
ْات ِۚنوٱ َٱ ذَ ذ
ٱُءَ ذ
ٱلَۡٱ ْه َاتٱ
ُّكَا َّ َهَِّّ ٱ ََّ َأْتا َٰٓٱ
بٱ َ
َ
ُّكَ َّ َهَِّّ ٱ َع ْ ْ
َٱُٱ َُ َّك َيأ َ َ
ٱلَۡٱ َٱ ذ َُٰٓٱ َٱََّ َّ َهٱثْا ذِّٱَُا َ
ُهَِّّْ َ

لَّأذتذ نبْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [التوبة.]118 :
هلهددذا قدداج ذه البددون :حقيقددة التوبددة :أن نضدديق عايددا امر

بمددا رحاد ،

حتددى ال ينددون لددا قددرار ،تددم نضدديق عايددا هللاسددا ثمددا أخاددر هللا ددي ثتاب د :
{ َو َ
ُهِّْ} ارية.
ض قَ ََّٱ َ
ُّكَ َّ َهَِّّ ٱ َع ْ ْ

همددن مظدداهر هددذا البدددى :االعتددراذ بالددذ و ،هعدددى الهللاددرار مددن المسددرهلية
عب  ،هباو الصهللاع هالميهللارو عب من هللا ننالى.
ثمددا رأيبددا ددي قصددة «آ ى» بنددد أثا د هددو هسهج د مددن الشددلرو{ :قَ ا َُٱ َ اذاَ ا ٱ
ءٱ َُءَ ٱل ََّّ َ َي َُ َ يءَٱ} [امعراذ.]23 :
ٱوُ َ َّ َ َّماَ ٱََّاَ َْتعَ ذٱ
َوكَ َّماَ َٰٓٱ َع ْ َ
ٱوٱََٱَّذَِّّ ٱُ َ َّغ َ َّ ٱََّاَ َ
ُاَ َ

هثما رأيبا ي قصة « وت» حين شهللاع إلى رب ي هلدده الندا ر ،ندان الدر
سٱََّاكَ ٱاَا َهٱ
ٱُ َّءٱ َ َّه َك ۖكَ ٱٱَعذاهْۥٱ َ
ُّ َمالأٱ َ َّ ا ْ ٱ َ َ
س َ
صا َك ۖ جٱٱفَ َاسٱُ َ َُّاٱ َّك َءٱ َُا ٱََّا َّ َ
اإللهيَ { :يَاْت ْ ٱٱَعذ ۥهْٱََّ َّ َ
َُّ َّك ۖ أِّٱٱَعَ َٰٓذٱ َ َُّ ْ
ٱُءَ ٱل ََّّ َ َي َه َك ءَٱ} [هو .]46 :
ظكَ ٱ ََٱُ َ َْتََ َ
اذٱ َ ْ
ُّاتذْٱاَاكَ ٱ َ ََّٱ
هبا أحم « وت» سسم ب طئ  ،ه ددى عايد  ،هقداجَ َ { :
بٱٱَعَ َٰٓ
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ءٱُءَ ٱل ََّّ َ َي َُ َ يءَٱ} [هو .]47 :
ذٱوُ َ َّ َ َّماَ َٰٓذٱ َ ْك َ
ٱوٱَ ذُٱُ َ َّغ َ َّ ٱ ََّ َ
سٱ ََّذٱاَ َهٱ َُّ َّك ۖٞٱِّ َ
َ َّسٱكَكَ ٱ َُ ٱََّ َّ َ
هثمدا رأيبدا دي قصدة «موسدى» ،حددين هثدز الرجدم القاطدي قضدى عايد ،
ُّمالٱلَّ ذ َ
بٱ َٱ َعاذٱ َوكَ َّم ْ
اَٱعَ َّ َُاذٱ
ُّض ٞالٱ ُُّ ََا ٞٱ
{قَ َۡٱ َ َهنَ َ
شا َّ َئ ۖ َءٱ َٱعذاهْۥٱَُّاخْ ٞٱوٱُ َ
ءٱ15ٱقَا َۡٱ َ َ
نٱُ َّاءٱ َ َ َ
فَأ َّ َ َّ ٱ ََّذ} [القص .]16 ،15 :
ابٱ ُْ َغَ َضاَاٱ ٱفَ َظ ذ
اءٱ ََٱَّذاءٱعذ َّقا َخ َ ٱ
هثما رأيبا ي قصة ذا البون «يو م»{ :ٱَذٱذذ َه َ
ٱُاءَ ٱل َ ذ
ُّكَ َّ َهٱفَاَ د ََىٱفَذٱل ُّ
َّظكْ َ َمََٱ َ ذ َٰٓ
ٱاَكَ ٱٱَعَاذٱ ْك ْ
َّظ َك َما ءَٱ} [ام ايداء:
َٱُٱٱَ َََّهَٱٱَ ذ َُٰٓٱ َعاََ ٱس َّْاَ َ َٱ
َ
ااَ َ

.]87
رزم أن هذه الدذ وو التدي هقند مدن هدرالء الرسدم ال نندده أن نندون مدن
صا إذا الحظبدا الظدرهذ هالموبسداى التدي هقند
صيائر المناصي ،هخصو ا
يها ،سدبلدها ظره ادا م هللاهللادة ،هلندبهم  -عاديهم صداواى هللا  -لرها دة حسدهم،
هيقظة ضمائرهم ،هقوو شنورهم بحق ربهم ،اسدتنظموا هدذه الدذ وو ،هأقدرها
بس هم ظاموا بها أ هللاسهم ،سارعوا إلى استيهللاار ربهم ،إ هو اليهللاور الرحيم.
ب-ٱنَّعهاٱنَّي ُا:ٱ ٱ
هإذا ثان البدى ي التوبدة يتنادق بالماضدي همدا هقدع يد مدن نهللادري  ،هبدا
أمر يتناق بالمستقام ،هما يتوقع ي من نوذ لاتهللاري  ،هنندويل باإلصدوت،
هذلا بالنزى اللاسى عاى نر المنصية التي يتدوو مبهدا ،نر اثدا ثايادا ال رجندة
ي بحاج ،ثما ال يرجع الاان إلى الضدرإ إذا خدر مبد  ،ههدذا أمدر مدر ه إلدى
اإلرا و ،هيلددو أن ننددون إرا و قويددة مصددممة ،ال إرا و متراخيددة هاهبددة ،نقدددى
ا
رجو ،هندرخر أخدرا ،نندزى اليدوى ،هنهللاسده دي اليدد ،أه نتدوو دي الصداات،
هنتراجع ي المساءل
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هالمهم ي هذا النزى :أن ينون قوياا مصم اما جاس اما سداعة التوبدة ،بحيدث ال
يشنر لحظتها بسا نر أه حبين إلى المنصدية ،أه نهللانيدر دي إمندان مناه نهدا
مددرو أخددرا .هال يددبقل التوبددة :أن نضددنف إرا و التائددو بنددد تددرو ،هيياا د
هواه ،هييره شيطا  ،تزج قدم  ،هيسق

ي حهللارو المنصية من جديد.

ههبا يطاو مب أن ياا ر بالتوبة ،يبدى هينزى من جديد ،هال يقب من قادوج
نوبتد إذا ثا د صددا قة،

قددد قدداج ننددالى{ :فَ َِعذ اهْۥٱ َك ا ََ ٱ ََّ َّ َ َوذ َا ا ءَ ٱ َ ْاات اٱن} [اإلسددراء:

 ،]25هامهاو :ثيير امهبة إلى هللا ننالى ،ثاما أذ و ذ ااا عادم أن لد ربادا ييهللادر
الذ وو هال ياالي ،رجع إلي هاستيهللاره ،يهللار ل .
قاج اإلماى «ابن ثيير» :سما إذا جزى بالتوبة ،هصمم عايهدا ،هدا نلدو مدا
قااها من ال طيئاى ،ثما تاد

دي الصدحيع« :اإلسدوى يلدو مدا قااد  ،هالتوبدة

نلو ما قااها».
قاج «ابن ثيير» :ههم من شرب التوبة البصوت :االستمرار عادى ذلدا إلدى
المماى ،ثما نقدى ي الحديث ه ي امتدر :تدم ال يندو يد أبدداا ،أه ينهللادي الندزى
عاى أن ال ينو ي ننهللاير الماضي ،بحيث لو هقع مب ذلا الذ و بندد ذلدا ،ال
ددارا دددي ننهللايدددر مدددا نقددددى ،لنمدددوى قولددد سسدددم« :التوبدددة نلدددو مدددا
يندددون ضد ا
()35

قااها»

.

ه اقل ذلا ابن القيم ي «المدار » ،هذثر الرأيين :رأا مدن يشدترب عددى
مناه و الذ و بحداج ،هقداج :متدى عدا إلدى الدذ و ،نايبدا أن نوبتد ثا د بابادة
زير صحيحة ،هرأا امثيرين ،ههو أن ذلا ليم بشرب ،هإ مدا صدحة التوبدة
(« )35نهللاسير ابن ثيير» ( )392/4ب .الحااي.
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نتوقددف عاددى اإلقددوإ عددن الددذ و ،هالب ددى عاي د  ،هالنددزى اللدداسى عاددى نددر
مناه ن  ،ذا عاه ه مع عزم حاج التوبة عاى أن ال يناه ه ،صدار ثمدن ابتددأ
المنصية ،هلم ناطم التوبة المتقدمة.
قدداج :هالمسددسلة مابي دة عاددى أصددم ،ههددو :أن الناددد إذا ندداو مددن الددذ و تددم
عاه ه ،هم ينو إلي إتم الذ و قد ناو مبد تدم عداه ه ،بحيدث يسدتحق النقوبدة
مصرا أه إن ذلا قد بطم بالناية ،و يندو إليد
عاى امهج هارخر ،إن ماى
ا
إتم  ،هإ ما يناقو عاى هذا امخير
ه ي هذا امصم قوالن:
قال بائهللاة :ينو إلي إتم الدذ و امهج ،لهللاسدا التوبدة ،هبطو هدا بالمنداه و
قدالوا :من التوبدة مدن الدذ و بمبزلدة اإلسدوى مدن النهللادر ،هالندا ر إذا أسدام هددى
إسوم ما قاا مدن إتدم النهللادر هنوابند  ،د ذا ارندد عدا إليد اإلتدم امهج مدع إتدم
الر و ،ثما تاد

دي الصدحيع عدن البادي صصد

أ د قداج «ُاءٱ ُاءٱفاذٱ

نۡلسااساٱَّااِّٱيؤنلاانٱام ا ٱُّماالٱفااذٱنَّي هك ااً،ٱوُااءٱ س ا مٱفااذٱنۡلسااساٱ لاانٱ
ا وۡٱونآلل » هذا حاج من أسام هاسداء دي إسدوم  ،همنادوى أن الدر و مدن
أعظم اإلساءو دي اإلسدوى ،د ذا أخدذ بنددها بمدا ثدان مبد دي حداج ثهللادره ،هلدم
يسقط اإلسوى المت ام بيبهما ،هنذا التوبة المت ااة بين الذ اين ال نسدق اإلتدم
السابق ،ثما ال نمبع اإلتم الوحق.
قالوا :همن صحة التوبة مشرهبة باسدتمرارها ،هالموا داو عايهدا ،هالمنادق
عادددى الشدددرب ينددددى عبدددد عددددى الشدددرب ،ثمدددا أن صدددحة اإلسدددوى مشدددرهبة
باسدتمراره هالموا داو عايد  ،قددالوا :هالتوبدة هاجادة هجوباددا مضديقاا مددا النمددر،
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وقتهددا مدددو النمددر ،إذ يلددو عاي د استصددحاو حنمهددا ددي مدددو عمددره ،هددي
بالبساة إلى النمر ثاإلمسا عن المهللاطراى ي صوى اليوى ،د ذا أمسدا منظدم
البهار ،تم قل إمساث بالمهللاطراى :بطدم مدا نقددى مدن صديام  ،هلدم ينتدد بد ،
هثان بمبزلة من لم يمسا شيئاا من يوم .
قالوا :هيدج عادى هدذا :الحدديث الصدحيع ،ههدو قولد صصد

«ٱَٱنَّعَاخٱ

َّ عملٱاعملٱ هلٱنَّياً،ٱ أتٱُ ٱيَتَٱا اهٱوا اها ٱٱُٱذ نع،ٱف ُاَقٱُّك اهٱ
نََّأ ب،ٱف عملٱاعملٱ هلٱنَّا ٱف خلكه » ههدذا أعدم مدن أن يندون هدذا النمدم
اليددا ي ثهللاد ادرا موجااددا لا اددو  ،أه منصددية موجاددة لادددخوج ،د لددم يقددم « يرنددد
يهللاددارن اإلسددوى» هإ مددا أخاددر :أ د ينمددم بنمددم يوجددو لد البددار ،ه ددي بنددل
السبن «ٱَٱنَّعَخٱَّ عملٱائ ًُّٱهللاٱساأ ءٱسااً،ٱفاِذنٱكا َٱُّااخٱنَّماتتٱنا ٱ
فاذٱوصا أهٱفاخللٱنَّاا » ال انمدة السديئة أعدم مددن أن نندون خانمدة بنهللاددر أه
بمنصية ،هامعماج بال وانيم.
هاحت الهللاريق ارخر  -ههم القائاون بس ال يندو إليد إتدم الدذ و الدذا نداو
مب ببقل التوبة  -بسن ذلا اإلتم قد ارنهللاع بالتوبة .هصدار بمبزلدة مدا لدم ينماد
هثس لم ينن .و ينو إلي بند ذلا ،هإ ما النائد إتم المستس ف ال الماضي.
قالوا :هال يشترب ي صحة التوبة النصدمة إلدى الممداى ،بدم إذا ددى هأقادع
هعزى عاى التر  :محى عب إتم الذ و بملر ذلا .ذا استس هللا استس ف إتم .
قالوا :ايم هذا ثالنهللار الذا يحا امعماج .ن النهللار لد شدسن آخدر .هلهدذا
يحا جميع الحسباى .همناه و الذ و ال نحا ما نقدم من الحسباى.
قددالوا :هالتوبددة مددن أثاددر الحسددباى .اددو أبطاتهددا مندداه و الددذ و :مبطا د
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زيرهدددا مدددن الحسدددباى .ههدددذا بابدددم قطنادددا .ههدددو يشدددا مدددذهو «ال دددوار »
المنهللاددرين بالددذ و .ه«المنتزلددة» الم ادددين ددي البددار بددالنايرو ،التددي نقدددمها
املوذ من الحسباى .ن الهللاريقين متهللاقان عاى خاو أرباو النادائر دي البدار.
هلنن «ال وار » ثهللادرههم ،ه«المنتزلدة» سدقوهم .هثدو المدذهاين بابدم دي
ين اإلسوى .م الف لامبقدوج هالمنقدوج هموجدو النددج {ٱَ ذَ ذ
ٱُ َّثقَا َۡٱ
ٱلَۡ َٱُٱيَ َّظ َكا ِّْ َ
ُاَ اًٱيْ َ َ
َٱُءٱَّذخْ َّعهْٱ َ َّن ر نٱُّ ََظ ماٱ } [البساء.]40 :
ٱوٱيْ َّؤت َ
ٱوٱََٱُ َ ْكٱ َ َ
ض َع َّ َه َ
ذَ ذٱ جۖٱة َ

عا إلى البادي صصد
قالوا :هقد ذثر «اإلماى أحمد» ي مسبده مر و ا

«ٱَٱ

هللاٱيٱبٱنَّعَخٱنَّم أءٱنَّأتنب»(.)36
قا  :ههو الذا ثاما تن بالذ و ناو مبد  ،ادو ثا د مناه ند ناطدم نوبتد
لما ثان محاوباا لارو ،هلنان ذلا أ عى إلى مقت .
قالوا :هقد عاق هللا ساحا قاوج التوبدة باالسدتيهللاار ،هعددى اإلصدرار ،هن
َ
ُااهَِّّْ ٱذَكَاا ْ ونو ذ
ٱلَۡٱ
ااتنوٱ َع ْ َ
المندداه و ،قدداج ننددالىَ { :ولَّذاا َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَكْااتنوٱفَ َٱشَااًرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓ
فَ َّ
تبٱٱَ ذُ ذ
ٱو ْهااَِّّ ٱ
ٱوََّااَِّّ ٱي َْس ا ُّونوٱ َ
أس اأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّاانْعْت َا َهَِّّٱٱ َو َُااءٱيَ َّغ َ ا ْ ٱلَّاانُّعْ َ
ُّكَا َاتٱ َُ ا ٱفَعَكْااتنو َ
ٱلْۡ َ

يَ َّعكَ ْمتََٱ} [آج عمدران ]135 :هاإلصرار :عقد القاو عاى ارنناو الذ و متى ظهللادر
ب  ،هذا الذا يمبع ميهللارن .
قالوا :هأما استمرار التوبة :شدرب دي صدحة ثمالهدا ه هللانهدا ،ال شدرب دي
صددحة مددا مضددى مبهددا ،هلدديم ثددذلا الناددا اى ،ثصددياى اليددوى ،هعددد رثندداى
الصددوو ،د ن ناددا عاددا و هاحدددو ،ال ننددون مقاولددة إال باإلنيددان بلميددع أرثا هددا
هأجزائها ،هأما التوبة :هي عاا اى متند و بتندد الدذ وو ،ندم ذ دو لد نوبدة
( )36سبده ضنيف جداا.
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ن ص  ،ذا أنى بناا و هنر أخرا ،لم ينن ما نر موجاادا لداطون مدا ندم،
ثما نقدى نقريره.
بم ظير هذا :أن يصوى من رمضان هيهللاطدر مبد بدو عدذر ،هدم يندون مدا
ا
ماطو مجر ما صام مب .
أ طره مب
بم ظير من صاى هلم يصم ،أه سثى هلم يح .
ه نتة المسسلة :أن التوبة المتقدمدة حسدبة ،همنداه و الدذ و سديئة ،دو ناطدم
مناه ن هذه الحسبة ،ثما ال ناطم ما قار ها من الحسباى.
قالوا :ههذا عاى أصوج أهم السبة أظهدر ،د هم متهللاقدون عادى أن الشد
الواحددد ينددون ي د هاليددة هلل هعددداهو مددن هجهددين م تاهللاددين ،هينددون محاوباددا هلل
ضددا ،بددم ينددون ي د إيمددان ه هللاددان ،هإيمددان هثهللاددر،
ضددا ل د مددن هجهددين أي ا
مايو ا
هينون إلى أحددهما أقدرو مبد إلدى ارخدر ،يندون مدن أهاد  ،ثمدا قداج نندالى:
ء} [آج عمدران ]167 :هقداجَ { ،و َُا ٱي َّْاؤ َُ ْءٱ َ َّكثَا ْ ْهِّٱ
ۡلي َ َم َٱ
{ ْهَِّّ ٱ ََّ َّك َْ َّ َ ٱيَ َّت َُئَنيٱ َ َّق َ بْ َ
ٱُ َّاهَِّّْ ٱ ََّ َّ َ
اَ ذ
ٱو ْهِّٱُ َُّّش َ ْكتََٱ} [يوسف ]106 :أتا لهم اإليمدان بد  ،مدع مقار دة الشدر ،
أَۡٱٱَ ذُ َ

ن ثان مع هذا الشر ننذيو لرسا لم يبهللانهم ما منهم من اإليمدان بداهلل ،هإن
ثان من نصدديق لرسدا  ،ههدم مرننادون م دواإ مدن الشدر ال ن درجهم عدن
اإليمان بالرسم هباليوى ارخدر ،هدرالء مسدتحقون لاوعدد أعظدم مدن اسدتحقان
أرباو الناائر.
هشرثهم قسمان :شر خهللاي ،هشدر جادي ،دال هللاي قدد ييهللادر ،هأمدا اللادي
و ييهللاره هللا إال بالتوبة مب  ،ن هللا ال ييهللار أن يشر ب .
هبهذا امصم أتا أهم السبة خدوج أهدم النادائر البدار ،تدم خدرهجهم مبهدا
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ه خولهم اللبة ،لما قدى بهم من السااين.
ذا تا هذا ،مناه الذ و :مايدو

هلل مدن جهدة منداه الدذ و ،محادوو

لد مدن جهدة نوبتد هحسدبان السدابقة ،يرندو هللا سداحا عادى ثدم سداو أتدره
همساا

َ

بالندج هالحنمدة ،هال يظادم ميقداج ذرو { َو َُا ٱ َ اُّاكَ ٱاَ َ
ظكذ جاِّٱ ََّ َّكعَََ ا َٱخ} [ صدا :

 .]46اه (.)37
3ٱ-ٱنَّي عبٱنَّعمكذٱفذٱنَّأتاً:ٱ ٱ
عبصرا منر ياا :يتميم ي النام بمقداى هللا نندالى
هثما أن ي التوبة جا ااا أه
ا
هعظدديم حق د عاددى عاددا ه ،هسددابد نم د عادديهم مددن احيددة ،هالناددم بسضددرار
المناصي هال طايا هآتارها دي الدد يا هارخدرو ،ههقو هدا حلابادا بدين اإل سدان
هحاجزا هن هصول إلى الهللاوت هالهللاوس المبشو {فَ َم ْ
ا
َاءٱلَّاذا َ ٱ
هرب ،
ءٱُ َّ َه َٱُّ َ
َو ْ َّد َللَٱل ََّّ َياذًَٱفَقَ َّخٱفَ َٱُ} [آج عمران.]185 :

ه ددي التوبددة ثددذلا جا ددو أه عبصددر قااددي هجدددا ي إرا ا ،يتميددم ددي ددار
البدى المحرقة لحطو الذ وو ،ه موإ امسف الياساة مهحداج ال طايدا ،ه دور
النزيمة الصا قة المصممة عاى عدى النو و إلدى المنصدية المتدوو مبهدا مهمدا
ننن الميرياى بها هالدها ع إليها.
عبصرا عماياا البد مب  ،لتدتم بد حقيقدة التوبدة،
ضا جا ااا أه
ن ي التوبة أي ا
ا
هنرني تمارها ي البهللام ه ي الحياو.
ههذا اللا و النماي ل أصم ،يتهللارإ مب رعان ،هربما رهإ.

(« )37المدار » ( .)282 - 276 /1
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ٱنۡلقسعٱُّءٱنَّمعس ًٱفذٱنَّٱ ۡ:ٱ ٱأما امصم هو :التر هاإلقوإ عن المنصية ي الحداج ،هال منبدى لاتوبدة
إذا ظم المدرء مقي امدا عادى منصديت  ،لدم يهللاارقهدا هلدم يهلرهدا ،مدم نداو إذن ل
ا
عمدو ،م د ثدف الدبهللام عمدا نشدتهي مدن المنصدية إلدى مدا
هإ ما اعتار التر
يلددو عايهددا مددن الطاعدددة ،هال ريددو أن هددذا النددف مدددن هددذه الوجهددة عمدددم
{ولَّذا َنيءَ ٱ َ َن َهاخْونوٱفَٱ اَا ٱََّاَ َّها َخيَاذهَِّّْ ٱ
هرياضدة هجهدا دي سدايم هللا ،هقدد قداج نندالىَ :

سَْكَاَ } [النبناوى.]69 :
ْ
ب-ٱنُسأغ :ٱ
هأمددا الهللارعددان لهددذا امصددم سهلهمددا« :االسددتيهللاار» بمنبددى باددو الميهللاددرو
هالنهللاو من هللا نندالى ،ثمدا قداج امو امهج« :آ ى» ،هامى امهلدى :حدواء ،بندد
ءٱ َُااءَ ٱ
ٱوُ َ َّ َ َّماَا ٱََّاَ َْاتعَ ذٱ
أن أثدو مدن الشدلرو َ { :اذاَا ٱ َوكَ َّماَا َٰٓٱ َع ْ َ
ٱوَٱَٱَّذاَِّّ ٱُ َ َّغ َا َّ ٱََّاَا َ
ُااَ َ
ل ََّّ َ َي َُ َ يءَٱ} [امعراذ.]23 :

هثم نائو ي إمم الحاجة إلى االستيهللاار ،ثما عا إلى ذلا القدرآن هالسدبة
هبيب الساف الصالحون.
ه ظد ادرا مهميددة االسددتيهللاار ،هننددرر اممددر ب د  ،هالحددث عاي د  ،ددي القددرآن
ا
ا
مستقو لاحديث عب .
صو
هالحديث ،سبهللار ل
نـ-ٱُغ ٱنََّ ئًٱون صٱ ب:ٱ ٱ
هالهللاددرإ اليددا ي :نيييددر الايئددة االجتماعيددة المتاط ددة بالقدداذهراى ،التددي ثددان
ينيل يها دي عهدد المنصدية هاال حدراذ ،هالاحدث عدن بيئدة ظيهللادة بداهرو،
سدددايمة مدددن اممدددرا

المنديدددة ،ه نبدددي بهدددذه اممدددرا

 :أمدددرا

ال طايدددا
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خطدرا مدن أمدرا
هالذ وو هاال حرا اى ،ها أشد
ا

ندستيرا
امبددان ،هأسدرإ
ا

مبها.
هإذا ثان نستير اممدرا

خطدرا عادى الهللادر هحدده ،د ن
النضدوية المنديدة
ا

خطدرا عادى
خطر اال حراذ هالمناصي عاى الهللار هالملتمع ثا  ،ههدو لديم
ا
ضددا ،ههددي
الما يدداى هالمحسدداى هحدددها ،بددم عاددى المنبويدداى هامخوقيدداى أي ا
خطرا عاى الد يا هحدها ،بم هي خطر عاى الد يا هارخرو جميناا.
ليس
ا
همنبددى هددذا :أن عاددى التائددو أن يهلددر «أصدددقاء السددوء» الددذين أزددرهه
بالمنصددية ،هجددرها إليهددا رجا د  ،حتددى سددق

يمددا سددقطوا ي د مبهددا ،شددرو

ال مر ،أه لنو القمار ،أه ننابي الم دراى ،أه ناجر ي المحرمداى ،أه قادم
الرشوو ،أه هقع ي حاائم البساء ،أه نلسم أه ننامم مدع امعدداء ،أه أضداإ
الصاواى ،هاناع الشهواى ...إلى زير ذلا من صبوذ ال طاا ...وبدد لد أن
أبهدارا ،ملدر ر يدتهم
أخيدارا
يستادج بهدرالء امصدحاو امشدرار ،أصدحاباا
ا
ا
نذثر باهلل ،هثومهم يرشد إلى باعة هللا ،هأعمالهم نهدا إلى بريق هللا.
البد لاتائو أن يدإ مصاحاة « دا ه النيدر» إلدى مصداحاة «حامدم المسدا»
ثما أرشد ا إلى ذلا المنام امهج رسوج هللا صص

.

إن أتر امصدقاء هامصحاو دي اإل سدان :أتدر عميدق ،عادر عبد الحنمداء
هالشنراء من قديم ،حتى قاج الشاعر:
ُّااءٱنَّم ا مٱُٱُُااأۡ،ٱوساالٱُّااءٱ فَاااالٱقاااا يءٱا َّمقاااا َٱيقأااااخت ٱ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ٱ ٱ
ق
هقاجيااارخر:
ٱ
ون اااان ٱُساااا ًَٱنَّكئاااا ِّٱفِعهاااا ٱ ُعخت،ٱكم ٱيعختٱنَُّك ِّٱن نا ب ٱ
ٱ

ٱ
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هامصدقاء وعان :صديق يسخذ بيد إلى اللبة ،هارخدر يلدر إلدى البدار
جرا ،هقد حنى القرآن لبا عن خطر هذا الصبف امخير دي اإلضدوج هالصدد
ًّ
عددن سددايم هللا ،هقددد ال ينددرذ ذلددا ضددحاياهم إال ددي ارخددرو ،حددين يبنشددف
{ويَ َّات َاٱيَ َعاضُّ ٱل ذ
ُّكَ َاتٱ
َّظا ََّ ِّْٱ َ
اليطاء ،هيرا البا الحقدائق ملدر و ،يقدوج نندالىَ :
يَخ ََّي َهٱيَقْتْۡٱ َيَكَ َّ أَاَذٱلُ ذ َي َّن ْ
سٱ
سٱ27ٱ َيَ َات َّيكَأ َ َتٱََّ َّ أَاَاذٱََّاَِّّ ٱ َُ ذ َي َّانٱفْ َسعرا ٱ َل َكا ا ٱ
ساََ ا ٱ
تٱ َُ َعٱلَّ ذ سْت َۡٱ َ
ٱو َك ََ ٱلَّ ذ َ
وُ} [الهللارقدان27 :
اءٱ َلانْ ا ٱ
ۡلع َ َ
28ٱَّذقَ َّخٱ َضَكذاَذٱُّ ََءٱلَّن َّٱَك َ ٱاَ َّعخَٱٱَ َّذٱ َن َٰٓ َمعَ َۗذ َ
ُ َ
ش َّ َئ ْءٱ ََّ َّ َ

 .]29ههنددذا ددرا ثددم امصدددقاء ددي الددد يا أعددداء يددوى القيامددة ،ينهللاددر بنضددهم
ضددا ،هياددرأ بنضددهم مددن بنددل ،هيقددوج ثددم مددبهم
بددانل ،هيانددن بنضددهم بن ا
لصددداحا  :أ ددد الدددذا أضدددااتبي هأزدددويتبي ،إال صدددبهللااا هاحدددداا مدددن امصددددقاء
هامخددوء ،ههددم أهددم التقددوا ،الددذين ي شددون ربهددم ،هي ددا ون سددوء الحسدداو.
سمْٱيَ َّت َُئَ ۢ َنٱاَ َّع ْ
يقوج ننالى{ :ل َّ َ َل ذ َٰٓ
ضٱ َُّخْوٌّ ٱٱَ ذُٱل ََّّ ْمأ ذ َق ءَٱ} [الزخرذ.]67 :
ضهَِّّْ ٱ ََََّ َّع ي

همن هبا ا بنل عامداء السداو مدن السداف إلدى نيييدر امصددقاء ،حدين
قدداج :التوبددة :دددى باللبددان ،هعددزى عاددى نددر النصدديان ،هاسددتيهللاار بالاسددان،
هإقوإ بامبدان ،ههلر سيء ال ون.
ههذه ظرو نربوية صحيحة هملربدة ،ههدو مدا اد عايد القشديرا ه صدع
ب التائو أن يادأ ب  :هلران إخوان السوء ،هم الذين يحماو عاى ر القصدد
إلى التوبة ،هيشوشون عاي صحة عزم عاى الطاعة(.)38
يريدد هددذا مددا جدداء ددي الحددديث الصدحيع « :ااخيثٱنَّ ناالٱنَّاانتٱقأاالٱُ ئااًٱ
(« )38الرسالة» لاقشيرا (.)255/1
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ع س،ٱثِّٱسأۡٱُّءٱ ُّكِّٱ هلٱن ض،ٱفاخۡٱُّكاتٱ نالٱُّا َِّّ،ٱفقا ۡٱَّاه:ٱٱعاهٱ
قألٱُ ئًٱع س،ٱفهلٱَّهٱُءٱُتاً؟ٱفق ۡ:ٱععِّ،ٱُءٱيٱتۡٱا اهٱوا ءٱنَّأتاً؟ٱ
نعئكقٱٱَّتٱ ضٱكاننٱوكانن،ٱفاَِٱاها ٱ ع سرا ٱيعَاخوَٱهللا،ٱف َُّاخٱهللاٱُعهاِّ،ٱ
وُٱُ نعٱٱَّتٱ ضك،ٱفِعه ٱ ضٱستم»..ٱالحديث(.)39
د-ٱنَُ عٱنَُّ ئًٱنَّٱُاً:ٱ ٱ
ههبا درإ آخدر منمدم لهدذين الهللادرعين ،همرثدد لاتوبدة ،ههدو :اناداإ السديئة
الحسبة لتمحو أترها هنطهر لسها ،ههو ما أمر ب رسدوج هللا صصد

«أبدا

ذر» ررر حددين أهصدداه ناددا الوصددية اللامنددة ،قدداج« :نُااقٱهللاٱ ثما ٱكاااَ،ٱ
ونَُعٱنَُّ ئًٱنَّٱُاًٱُمٱه ،ٱول َّقٱنَّا

ٱايكقٱ ُء»(.)40

هالمدرا  :أن يادا ر المسددام الدذا صدددرى مبد المنصددية أن ياحقهدا بطاعددة،
من صوو أه صدقة ،أه صياى ،أه نم خيدر أه اسدتيهللاار أه ذثدر هنسدايع ،إلدى
زير ذلا من ألوان الحسباى ،ثما قاج ننالىَ { :و َقَ َِّٱلَّ ذ
ٱو ََُّْ ا ا ٱ
سكَ َتةَٱ َ َ فَذَٱلَّاذ َها َ َ
ُ َ َاََٱي َّْن َه ََّءَ ٱلَّ ذ
ت} [هو .]114 :
ُ َٱ َٱ
َُءَ ٱلَّذ َّ ِۚ َلٱ َٱ ذَٱل ََّّ َٱ َ

قاج ابن النربي :هالحسبة نمحو السيئة ،سواء ثا

قااها أى بنددها ،هثو هدا

بندددها أهلددى ،إذ ام ندداج نصدددر عدن القاددوو ،هنتددستر بهددا ،د ذا نددم سدديئة قددد
نمنددن ددي القاددو اختيارهددا ،د ذا انانهددا حسددبة ،شددسى عددن اختيددار ددي القاددو،
( )39الحديث متهللاق عاي عن أبي سنيد ال درا ،ذثره المبدذرا دي «الترزيدو هالترهيدو»،
ا ظر« :المبتقى» ( ،)1936هقد نقدى بتمام ي صهللاحة (.)33
( )40رهاه أحمد هالترمذا عن أبي ذر هقاج الترمذا :حسن صحيع ،هالحاثم هصحح عاى
ضددا أحمددد هالترمددذا
شددرب الشددي ين هها ق د الددذهاي هالايهقددي ددي «الشددنو» هرهاه أي ا
هالايهقي هالطارا ي عن مناذ ،هقاج «الذهاي» ي «المهدذو» :إسدبا ه حسدن« .الهللاديل»
(.)121/1
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تمحددو ذلددا ،هظدداهر قولد «نمحهددا» :أ هددا نددزاج حقيقددة مددن الصددحيهللاة ،هقيددم:
عار ب عن نر المراخذو(.)41
هأ ضم ما ننون الحسبة بند السيئة إذا ثا
من ثا

سيئت اليياة لش

من جبسها.

منين ،الحسبة يبايي إن نندون مدحد أمداى

من ازتاب عبده ،أه االستيهللاار ل من هللا.
همددن ثا د سدديئت الس د رية بالبددا  ،اددتنن حسددبت نددوقيرهم ،هإثددرامهم
هذثرهم بنم خير.
همن ثا د سديئت قدراءو ثتدو السدوء ،ادتنن حسدبت قدراءو القدرآن ،هثتدو
الحديث ،هعاوى اإلسوى.
همدددن ثا ددد سددديئت عقدددون الوالددددين ،ادددتنن حسدددبت المااليدددة دددي برهمدددا
صا ي حالة النار.
هإثرامهما ،هاإلحسان إليهما ،هخصو ا
همدن ثا د سدديئت قطدع الددرحم ،هاإلسداءو إلدى ذها القربددى ،ادتنن حسددبت
الحرص عاى صاتهم ،هإن قطنوا ،هإعطائهم ،هإن حرموا.
همددن ثا د سدديئت اللاددو
حسبت اللاو

ددي ملددالم الملددون هالاهددو المحددرى ،اددتنن

ي ملالم ال ير هالذثر هالنام البا ع.

همددن ثا د سدديئت النمددم ددي الصددحا ة المنا يددة لإلسددوى ه عان د  ،اددتنن
حسبت النمم ي الصحا ة المضا و لها ،ببشر ال ار الصا ن ،هالرأا السديد.
همددن ثا د سدديئت نددسليف النتددو المضددااة ،الداعيددة إلددى المبنددر ددي القددوج
( )41ا ظر « :يل القدير» (.)120/1
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هالنمم ،هالمحرضة عاى إتدارو الشداهاى دي الهللاندر ،هالشدهواى دي السداو ،
اددتنن حسددبت نددسليف ثتددو مباقضددة لهددا ددي االنلدداه ،اعيددة إلددى ال يددر ،آمددرو
بالمنرهذ ،اهية عن المبنر.
همن ثا

سديئت إشداعة امزدا ي ال ايندة ،هإتدارو اليرائدز الهاجندة بشدتى

المييراى ،اتنن حسبت شر النهللاة ،هالدعوو إلى الحياء هاإلحصان.
همددن ثا د سدديئت ظاددم البددا  ،هالندددهان عاددى الضدنهللااء ،هعاددى حرمددانهم
هحقوقهم الما ية هام بية ،اتنن حسبت الحرص عادى إقامدة النددج ،هإ صداذ
المظاددومين ،هالوقددوذ بلا ددو المستضدنهللاين هالددد اإ عددبهم هر مددا امنددن مددن
الحقون إليهم.
همدددن ثا ددد سددديئت السدددير دددي رثددداو الطيددداو المسدددتنارين مدددن الحنددداى
هنصديقهم دي ثدذبهم ،هإعدا تهم عادى ظامهدم لشدنوبهم ،ثا د حسدبت مقاهمدة
هرالء الظامة ما استطاإ ،هثشف المستور من مساهئ هرالء أماى اللمداهير،
ه ضع م اسيهم هسرقانهم ،حتى يبهللال البا

عبهم.

ههنددذا يبايددي أن نندون الحسددبة التددي يمحددو بهددا التائددو سدديئت مددا اسددتطاإ:
مباقضة لها ،مزياة مترها ،مطهرو لابهللام من رهاسداها ،هذلدا بسداو بريدق
المضددا و ثمددا بددين ذلددا «اإلمدداى اليزالددي»

مددا ينددال المددر

بضددده ،نددم

ظامددة ارنهللاند إلددى القاددو بمنصددية ،ددو يمحوهددا إال ددور يرنهللاددع إليهددا بحسددبة
نضا ها ،هالمتضا اى هي المتباسااى .نذا يبايدي أن يمحدو ثدم سديئة بحسدبة
من جبسها ما استطاإ ،ههذا التدري هالتحقيق من التاطف دي بريدق المحدو،
الرجدداء ي د أصدددن ،هاليقددة ب د أثيددر مددن أن يواظددو عاددى ددوإ هاحددد مددن

التوبة إلى هللا

63

مرترا ي المحو.
ضا
الناا اى ،هإن ثان ذلا أي ا
ا
هدذا ،هسداو بريدق المضدا و دي التنهللايدر هالمحدو :مشدهو لد دي الشدرإ
حيددث اهجددو القددرآن النددريم ددي ثهللاددارو القتددم ال طددس :نحريددر رقاددة ،هذلددا أن
الرن وإ من المدوى ام بدي بهللاقدد الحريدة ،ه دي عتدق الرقيدق هنحريدر رقاتد
إحيدداء منبددوا لد  ،حيددث ال يمنددن اإل سددان أحيدداء هللاددم حسددا ،ايحيهددا منبددى،
هذلا بالتحرير.
4ٱ-ٱ َٱَُتَٱنَّأتاًٱهلل:ٱ ٱ
ههبددا رثددن مطاددوو ددي التوبددة ،هإن لددم يددذثره النييددرهن ،أراه ماحو ا
ظددا،
هإن لم يندن ماهللاو ا
ظدا ،ههدو :أن يندون اإلقدوإ عدن الدذ و هالبددى عايد هالندزى
عاددى عدددى مناه ن د ثاهددا مددن أجددم هللا ننددالى ،رزاددة ددي تواب د  ،هخشددية مددن
عقاب .
من أقاع عن شرو ال مدر ،من الطايدو حدذره مدن شدربها ،ها هدا سدتو ا
بصحت  ،ترثها من أجم ذلا لم يند نائااا ،هلم ينن نرث نوبة.
همن أقاع عن الز ى ،م أصيو بمر
أه زير ذلا من اممرا

«اإليدس» أه خشدي اإلصدابة بد ،

التباساية ،اذ عاى هللاس  ،ههلر الز دى ،لدم يندن

ذلا نوبة شرعية.
همن أقاع عن االنلار بالم دراى ،خو اا من مطار و الشربة ،همن عقوبدة
اإلعداى التي نبتظره ،لم ينن نائااا ،هال إقوع نوبة.
همن خسر مال ي القمار ،سقاع عب  ،إل وس هضياإ ترهن  ،لم ينن ذلدا
نوبة مب  ،هلم يدخم هو ي سمرو التائاين.
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همن عق أباه ،حرم من مال هميرات  ،بدى عاى عقوق  ،لم ينن دم هدذا
نوبة ،هال جز اءا مبها ،م

دى عاى الد يا ،ال عاى منصية هللا جم شس .

هقددد رأيبددا القددرآن النددريم يحنددي لبددا قصددة اببددى آ ى بددالحق ،إذ قتددم الشددرير
مبهما أخاه الطيو ،هقد حمدم جيتد مددو بويادة ،هلدم يندرذ ثيدف يواريهدا ،إذ
ٱلْۡٱ ْ َ نااٱ ٱيَ ََّ َٱ ْ
ثان هذا أهج مي ي ناريه الاشرية{ :فَََعَٱ َ
ث ذ
ضٱَٱَّ ْ َ يَاهْۥٱ
اثٱفَاذٱل َّ َ َّ َ
ُّ َيا َّاه ْ
تٱ
سا َّات َمةَٱ َ َل ا ِۚ َهٱقَا َۡٱ َيَا َات َّيكَأ َ َ َٰٓتٱ َ َ
تٱ َ ََّٱ َ ْكااتََ َ
َك َّ ا َ ٱيْا َ َات َ تٱ َ
ٱُ َّثالَٱ َ َهانَنٱل ََّّغْا َ ن َ
بٱفَااأ ْ َ َو َ َ
َ
س َّت َمةَٱ َ َل ۖذٱفَأ َ َّ
َٱُءَ ٱلَّاذخ ََُ ءَٱ} [المائدو.]31 :
صََ َ
َ

بدددى هددذا امخ الشددرير لدديم لمنصدديت لربد  ،هقتاد مخيد  ،بددم لحماد ناددا
المدو ،هعلزه أن ينرذ بريقة لد ب  ،هلذلا لم يشهللاع ل هذا البدى.
هلندددن إذا حرثددد مصدددائو الدددد يا هخسدددائرها بواعدددث اإليمدددان دددي قادددو
اإل سددان ،هجنات د يراجددع هللاس د  ،هيتددذثر آخرن د  ،تدداو عب د ذلددا ،هددو مددن
المقاولين إن شاء هللا.

***
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االستيهللاار
االستيهللاار :باو الميهللادرو ،أا محدو الدذ و هإسالدة أتدره ،ههقايدة شدره ،قداج
ابن القيم :هحقيقة الميهللارو :هقاية شر الدذ و همبد  :الميهللادر لمدا يقدي الدرأ

مدن

امذا( ،)42هإ مددددا نطاددددو الميهللاددددرو مددددن هللا سسس ،دددد ن مددددن أسددددمائ ننددددالى
تبٱ َن َم عرا }
«اليهللاور» ،ه«اليهللاار» ه«زا ر الذ و» همن صهللاان أ َ { :ي َّغ َ ْ ٱلَّانُّعْ َ

[الزمر.]53 :
هالقرآن يذثر لبا أن رسم هللا نندالى إلدى اممدم قدد أمدرههم باالسدتيهللاار .إمدا
مهللاددر اا أه مقره اددا بالتوبددة ،ثمددا ذثددر ننددالى عددن ددوت ه عون د لقوم د { :فَقْ َّكا ْ
اَٱ
َّ
س َلٱلَّ ذ
ِّٱُ َّخ َ ن ا نٱ11ٱ َوي َّْمخ ََّد ْكِّٱاَاأ َ َُّ َ َت جۡٱ
ُ َٱم َٰٓ َمٱ َ
ُّكَ َّ َْ َ
لسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ َ اذ ََِّّْ ٱٱَعذهْۥٱ َك ََ ٱ َ ذ ا نٱ10ٱيْ َّ َ
َ
ٱويَ َّيعَلٱَّذ ََِّّْ ٱ َ َّع َ َه ا ن} [ وت.]12 - 10 :
ٱويَ َّيعَلٱَّذ ََِّّْ ٱ َناذ جَ َ
َواَاَ ءَ َ
هثمددا ذثددر سدداحا عددن هددو ه عوند إلددى قومد عددا  ،حيددث قدداجَ { :و َيَقَا َّات َاٱ
َّ
س َلٱلَّ ذ
نٱويَ َاه َّد ْكَِّّ ٱقْاتذ ةرٱٱَََّ َاتٱقْاتذ َُ ََِّّْ }
ُ َم َٰٓ َمٱ َ
ُّكَ َّ َْ َ
لسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ َ اذ ََِّّْ ٱث ْ ذِّٱُْتا َْٰٓتنوٱٱَََّ َّ َهٱٱيْ َّ َ
ِّٱُ َّخ َ ن اٱ َ

[هو .]52 :
هثذلا قداج صدالع لقومد تمدو َ { :يَقَ َّات َاٱ َّ
لَُّْاخْونو ذ
اِّٱُ َّاءٱٱَ َََّاهيٱ َ َّ ا ْ َْۖۥٱ ْه َاتٱ
ٱلَۡٱ َُا ٱََّ َْ َ
لس اأ َ َّع َم َ ْكَِّّ ٱفَ َه ا ٱفَ َّ
ٱو َّ
أس اأ َ َّغ َ ْٱوَْٱث ْ ا ذِّٱُْتاْا َٰٓاتنوٱٱَََّ َّ ا ِۚ َهٱٱَ ذَٱ َ َاااذٱقَ َ ياابٞٱٱ
َع َ
ش اأ َ ْك َ
ِّٱُااءَ ٱل َّ َ َّ َ
ض َ

ُ َُّي ٞب} [هو .]61 :
{و َّ
لساأ َ َّغ َ ْ ونوٱ َ اذ َْاَِّّ ٱثْا ذِّٱُْتا َْٰٓاتنوٱٱَََّ َّ ا ِۚ َهٱٱَ ذَٱ َ َااذٱ
هثذا قاج شنيو لقوم أهدم مددينَ :
ٱودْ ٞ
ود} [هو .]90 :
َ َ َ ِّٞ

(« )42مدار السالنين» ( .)308/1

66

التوبة إلى هللا

هقاج هللا ننالى ل انم رسا محمد صص

ٱُ َّاثكْ ََِّّْ ٱيْات َ َ َٰٓتٱ
{ :قْ َّالٱٱَعذ َما َٰٓٱ َعَاَّٱٱاَشَا َ ٞ

ٱو َّ
ٱو َ ٞخٱفَ َّ
لسأ َ َّغ َ ْ وَْ} [ صا
أسأ َ َق ْم َٰٓتنوٱٱَََّ َّ َه َ
ٱَََّ ذذٱ َعذ َم َٰٓٱٱَ َََّ ْه ََِّّْ ٱٱَ َََّ ٞه َ َ

.]6 :

هاالستيهللاار الحقيقي يتضمن التوبة ،ثما أن التوبة نتضمن االسدتيهللاار ،هثدم
مبهما يدخم ي مسمى ارخر عبد اال هللارا .
هأمدا إذا اقتر دا دي سديان هاحدد ،ثمدا دي قولد « :اسدتيهللارها ربندم تدم نوبددوا
إلي » االستيهللاار ينبي :بادو هقايدة شدر مدا مضدى مدن ذ وبد  ،هالتوبدة ننبدي:
الرجوإ هباو هقاية شر ما ي ا

ي المستقام من سيئاى أعمال .

قدداج «اإلمدداى ابددن القدديم» :هاهبددا ذ اددان :ذ ددو قددد مضددى ،االسددتيهللاار مب د :
باددو هقايددة شددره ،هذ ددو ي دداذ هقوع د  ،التوبددة :النددزى عاددى أن ال يهللانا د ،
هالرجوإ إلى هللا يتباهج البدوعين :رجدوإ إليد ليقيد شدر مدا مضدى ،هرجدوإ
إلي ليقي شر ما يستقام من شر هللاس هسيئاى أعمال .
ضددا االسددتيهللاار مددن بدداو إسالددة الضددرر ،هالتوبددة باددو جاددو المبهللانددة
هأي ا
الميهللارو :أن يقي شر الذ و ،هالتوبة :أن يحصم ل بندد هدذه الوقايدة مدا يحاد ،
هثم مبهما يستازى ارخر عبد إ را ه(.)43
هحاجدددة اإل سدددان إلدددى ميهللادددرو هللا :حاجدددة أساسدددية ،من ندددم هللا عايددد ال
نحصى ،هنقصيره ي حقد نندالى ال يبندر ،هلدو قداج امدر مدن البدا  :أ دا قدد
قم هلل بنم حق  ،هلم أقصر ي ميقاج ذرو مب  ،لندان هدذا هللاسد أهج الدذ وو،
م دد النلددو بنيبدد  ،هاليددرهر القانددم ،لهددذا ثددان ثددم البددا

ددي حاجددة إلددى

ُّ َّ ْ
سا َ ْ
ضا َه ٱ
ٱو َناذاًيٱ َ
ُّ َٰٓتنوٱٱَََّ َاتٱ َُ َّغ َا َ جٱة َ
الميهللارو ،ه دي هدذا قداج نندالىَ { :و َ
ٱُاءٱ ذاَ َْاَِّّ َ
(« )43مدرا السالنين» (.)309 ،308/1
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لَّ ذ
ٱول َّ َ َّ ضْٱ} [آج عمران]133 :
ت َ
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ُّ َّ ْ
ضٱ
ٱو َناذاًيٱ َ
س اَقْ َٰٓتنوٱٱَََّ َاتٱ َُ َّغ َا َ جة َ
اللبة ،همياها قول ننالىَ { :
ضا َه ٱ َكعَا َّ َ
ٱُاءٱ ذاَ َْاَِّّ َ
لَّ ذ
ض} [الحديد.]21 :
ٱول َّ َ َّ َ ٱ
ُ َم َٰٓ َم َ
بٱ َ ََّا جِّٱ
ِّٱُ َّاءٱَُّانَن يٱ
هقاج ننالىَ { :يََٰٓأَيُّ َه ٱلَّذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنوٱ َه َّالٱ َدَُّّْ َْاَِّّ ٱ َ
ايا َْ َ
ُّكَ َاتٱَُ َ َيا َ جةٱُ ْ َ
س ََ َل ذ
10ٱُ ْ َّؤ َُاْتََ ٱ َا ذ
ُ ََِِّّْۚ ٱ َذَ ََّ ََِّّْ ٱ َل َّ ا  ٞٱَّذ َْاَِّّٱٱ
ٱو َ ْ
ٱو َع ْ َ
ٱوُ ْ َ َي َهخْوََ ٱفَذٱ َ
ٱلَۡٱ َاأ َ َُّ َ َت ََّ ََِّّْ َ
ست ََّ َه َ
أَۡ َ
َ
تٱُااءٱُ َ َّٱأَ َه ا ٱل َّ َ َّع َ َه ا ْ ٱ
اَٱُ َ َّي ا َ َ
ٱويْا َّاخ َل َّك ََِّّْ ٱ َناذا ج
َٱَٱ ْكا اأَِّّْ ٱُ َ َّع َك ْمااتََ ٱ11ٱيَ َّغ َ ا َّ ٱ ََّ َْااَِّّ ٱذْعْااتاَ ََِّّْ َ
َ
ُ ا ََءَ ٱ َ َََا ااًٱفَااذٱ َناذ اََٱ َُّا َّاخ جَِۚٱ َذَ ََّااكَ ٱل ََّّ َا َّات ُْٱل ََّّعَ َظ ا ْٱِّ} [الصددف .]12 - 10 :نددان ربددع
َو َٱُ َ َ

نلارنهم :الميهللارو ،تم إ خاج اللباى.
همددن حاجددة اإل سددان إلددى الميهللاددرو ،نبشددس حاجتدد إلددى االسددتيهللاار ،هددو ال
يستيبي عب أبداا ،ال ا
هارا ،ثما ال يستيبي عن الطنداى هالشدراو ،ثمدا
ليو هال ا
قاج ننالى :ي الحديث القدسي الشهير الذا رهاه «الباي» عن ربد سسس« :يا ٱ
َُّاااا دتٱٱعَااااِّٱُيئئااااتَٱا َّك اااالٱونَّاهاااا ،ٱو عاااا ٱ
ف سأغ وعذٱ
هقاج صص

اااا ٱنَّاااانعتبٱنم عراااا ،ٱ

ٱََِّّ»(.)44
:ٱ«ونَّنتٱع ُذٱا خَٱَّتٱَِّّٱُنعَتن،ٱَّنهبٱهللاٱاَاِّٱوَّيا مٱ

اقتاٱينعَتَٱف ُأغ وَٱهللاٱف غ ٱَّهِّ»(.)45
هلهددذا هصددف القددرآن خيددار عاددا هللا بددس هم يسددتيهللارهن هللا ناددار هننددالى،
صا ي ساعاى امسحار ،هعبد الوقوإ ي أهحاج الذ وو.
هخصو ا
هصددف هللا ننددالى أهددم التقددوا الددذين يسددتحقون جبتدد هرضددوا  ،قدداج:
( )44رهاه مسام من حديث أبي ذر.
( )45رهاه أحمد همسام عن أبي هريرو« .صحيع اللامع الصيير» (.)7074
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َ
ٱو َ َُّ َ َو  ٞٱ ُُّ َئهذا َ ٞٱةٱ
تٱُاءٱُ َ َّٱ
{ ََّكذ َنيءَ ٱلٱُ ذقَ َّتنوٱ َُّاخَٱ َ اَ َهَِّّ ٱ َناذ ٞٱ
َٱُ َ َّي َ َ
ٱأَ َها ٱل َّ َ َّع َ َها ْ ٱ َ َل َكا َخيءَ ٱفَ َها َ
َو َ َّ
ٱو ذ
ٱُاءَ ٱل ذ َۗ
لْۡٱاَ َسا ۢ ْ ٱاَأ ََّّ َعََا دَٱ15ٱلَّذا َنيءَ ٱيَقْتَّْاتََ ٱ َ اذاَا َٰٓٱٱَعذاَا َٰٓٱ َمن َُاذا ٱفَاأ َّ َ َّ ٱََّاَا ٱ
ض َ َت َ َٞ
َۡ َ
ٱولَّ َ ذ
نبٱلَّاذ َ ٱ16ٱلَّ َ ذ
ٱول ََّّ ْم َُّاأ َ َّغ َ َ يءَ ٱ
ٱوقَاَ ٱ َ
ُّنَ َ
ٱول ََّّ ْما َ َقا ءَ َ
ٱول ََّّ َقَاَأَ ءَ َ
س َخقَٱ ءَ َ
س ََ َ يءَ َ
ذْعْتاَاَ َ

َاأ َّ َ َّس َٱ َٱ} [آج عمران.]17 - 15 :
ه ي هللام السورو حدتبا هللا عن الربا يين الذين قتم مبهم من قتدم دي سدايم
هللا ،ما ههبوا لما أصابهم ي سايم هللا ،هما ضنهللاوا هما اسدتنا وا قداجَ { :و َُا ٱ
ٱوثَََا َّاَٱ َ َّق اخَن َُاَ ٱ
اذٱ َ َُّ َ عَ ا َ
َك ا ََ ٱقَا َّاتََّهَِّّْٱٱٱَ ذ َُٰٓٱ ََٱقَ ا َّْتنوٱ َ اذاَ ا ٱل َّ َ ا َّ ٱََّاَ ا ٱذْعْتاَاَ ا َ
ٱوٱَ َّس ا َ نفَاَ ٱفَا َٰٓ
َولع ْ
سااا َّ عَ ٱ َُّكَاااتٱل ََّّقَا َّاات َاٱل ََّّ َ ََ َااا َ يءَٱ} [آج عمدددران .]147 :قادددم أن يسدددسلوا هللا التيايددد

هالبصر ،سسلوه الميهللارو لذ وبهم هإسرا هم ي أمرهم ،ه دي هدذا انهداى م هللاسدهم
بالتهللاري بدج أن يتهموا هللا ننالى بس خذلهملل.
ضددا حددديث عددن «أهلددي املادداو» الددذين عددوا ربهددم بلماددة
ه ددي السددورو أي ا
نُاْاتنوٱ َاا َ َا ََِّّْ ٱفَٱ َُاذا ِۚ ٱ
اءٱ َ ََّٱ َم َ
أ عية ،نان يهدا { :ذٱاذاَا َٰٓٱ َٱعذاَا ٱ َ
ۡلي َ َم َ
س َام َّعاَ ٱ ُْاَ َديا ا ٱيْاَا دَتٱ ََّ َّ َ
ٱوُ َ َتفذاَ ٱ َُ َعٱل َّ َ َّا َ ن َٱ} [آج عمران.]193 :
ٱو َك َ َّ ٱ َ
ُّاذ ٱ َ
س َٱ َُاَ َ
َ اذاَ ٱفَأ َّ َ َّ ٱََّاَ ٱذْعْتاَاَ َ
ه ي سورو أخرا أتبدى هللا عادى المتقدين المحسدبين مدن أهليائد  ،قداجَ { :ٱ ذَٱ
َ
ٱو ْ
نل َنيءَ ٱ َُ َٰٓٱ َمنُ َ َىهَِّّْ ٱ َ اُّهَِِّّْۚٱٱٱَعذهَِّّْ ٱ َك عْتنوٱقَ ََّلَٱ َذَ ََّكَ ٱ ُْ َّٱَُااَ ءَ ٱ
ْتَٱ15ٱ َم َ
ل ََّّ ْمأ ذ َق ءَ ٱفَذٱ َناذ جَ َ
ُّ ي
ٱُءَ ٱلَّذ َّ َلٱ َُ ٱيَ َّه َيعْتََ ٱ17ٱ َواَأ َّ َ َّس َٱ َ ٱ ْهَِّّ ٱيَ َّ
ُاأ َ َّغ َ ْ وََٱ} [الدذارياى- 15 :
16ٱ َك عْتنوٱقَ َك اس َ

.]18
قدداج الحسددن :ثابدددها قيدداى الايددم ،ددو يبددامون إال أقا د  ،ه شددطوا مدددها إلددى
السحر ،حتى ثان االستيهللاار بسحر.
يا علاادال يقضدون الايدم دي عادا و هصدوو ،تدم يدسني السدحر يسدتيهللارهنل
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ثس هم السالوا يشنرهن بالتقصير.
قاج «ابن ثيير» :هقد تا
عن رسوج هللا صصد

ي الصحات هزيرها عدن جماعدة مدن الصدحابة

أ د قداج« :ٱَٱهللاٱُعا َّتٱيااهۡٱكالٱَّ كاًٱٱَّاتٱسام مٱ

نَّخع ،ٱ ءٱيَقتٱثكثٱنَّك لٱن ل ،ٱف قتۡ:ٱهلٱُءٱُ ئبٱفأُتبٱُّك ه؟ٱهالٱ
ُءٱُُأغ ٱفأ

ٱَّه؟ٱهلٱُءٱس ئلٱف عئذٱسؤَّه؟ٱ أتٱيئكعٱنَّ ي ».

هأهجو مدا يندون االسدتيهللاار عبدد الوقدوإ دي مهداها المناصدي هأرجدا
الذ وو ،همن ذا الذا يسدام مدن ذلدا ههبدا يلدد دي االسدتيهللاار أ او يتنادق بهدا
لتبهض من عيرن  ،هميسداة يتطهدر بهدا مدن أ ران ذ اد  ،قدد ذثدر نندالى مدن
َ
ُاهَِّّْ ٱذَكَا ْ ونو ذ
ٱلَۡٱ
أهصاذ المتقين ي ثتاب َ { :ولَّذ َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَكْتنوٱفَ َٱشَاًرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓاتنوٱ َع ْ َ
فَ َّ
تبٱٱَ ذُ ذ
ٱو ْهااَِّّ ٱ
ُّكَا َاتٱ َُ ا ٱفَعَكْااتنو َٱ
ٱوََّااَِّّ ٱي َْس ا ُّونوٱ َ
ٱو َُااءٱيَ َّغ َ ا ْ ٱلَّاانُّعْ َ
ٱلْۡ َ
أس اأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّاانْعْتاَ َهَِّّ َ
ُ اهْۥٱث ْا ذِّٱ
{و َُااءٱيَ َّع َما َّالٱ ْ
سا َٰٓاتمرنٱ َ َّوٱيَ َّظ َكااَِّّ ٱعَ َّ َ
يَ َّعكَ ْمااتََٱ} [آج عمددران ،]135 :هقدداج ننددالىَ :
ٱلَۡٱيَ َيخ ذ
يَ َُّأ َ َّغ َ َ ذ
َٱلَۡٱ َ ْت اٱنٱ ذ َ ماٱ } [البساء.]110 :

هلقدددد مددددت هللا أ ايددداءه دددي القدددرآن باالسدددتيهللاار ،هدددم أسدددرإ البدددا

إليددد ،

هأحرصهم عاي .
ي قصة آ ى أبي الاشر للس إلى االستيهللاار حين هسو

إليد الشديطان حتدى

أثم من الشلرو التي هى عن امثم مبهدا هدو هسجد  ،سدرعان مدا قدرإ بداو
ءٱ
ٱوُ َ َّ َ َّماَا ٱََّاَ َْاتعَ ذٱ
هللارا مبياااإلي { :قَا َُٱ َ اذاَا ٱ َوكَ َّماَا َٰٓٱ َع ْ َ
ٱوٱََٱَّذاَِّّ ٱُ َ َّغ َا َّ ٱََّاَا َ
ُااَ َ
هللا مستي ا
ُ َ يءَٱ} [امعراذ.]23 :
َُءَ ٱل ََّّ َ َي َٱ

هللارا لد هلوالديد  ،هلندم
ه وت شيه المرسداين عايد السدوى يددعو ربد مسدتي ا
ٱو ََّ َمااءٱدَ َلالَٱ
اذٱو ََّ َ َت ََّاخ ذَت َ
ذبٱل َّ َ ا َّ ٱ ََّا َ
مددن لد حددق عايد  ،هلامددرمبين هالمرمبدداىَ { :
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َ} [ وت.]28 :
ٱول ََّّ ْم َّؤ َُ َاَ َٱ
ٱو ََّ َّك ْم َّؤ َُاَ ءَ َ
اَ َّ أَ َذٱ ُْ َّؤ َُ اا َ
ُاا بْٱ}
ٱو ََّ َّك ْم َّااؤ َُاَ ءَ ٱيَ َّاات َاٱيَقْاات ْاٱل ََّّ َٱ َ
ااذٱو ََّ َ َت ََّااخ ذَت َ
هإبددراهيم يقددوج َ { :اذاَاا ٱل َّ َاا َّ ٱ ََّ َ

[إبراهيم.]41 :
ٱو َٱََّ َّ كَ ٱل ََّّ َم َس ْ ٱ4ٱ َ اذاَ َٱُٱُ َ َّي َع َّكاَ ٱفَ َّأاَ ااًٱ ََّكذا َنيءَ ٱ َك َا ْ ونوٱ
{ ذٱاذاَ ٱ َ
ٱو َٱََّ َّ كَ ٱ َعَ ََّاَ َ
ُّكَ َّ كَ ٱُ َ َت ذك َّكاَ َ
َول َّ َ َّ ٱََّاَ ٱ َ اذاَۖٱ َٰٓٱٱَعذكَ ٱ َعََ ٱل ََّّعَ َه ْ
يهٱل ََّّ َٱ ََ ْٱِّ} [الممتحبة.]5 ،4 :
بٱ َٱعَااذٱ
هموسددى يتددورب قاددم بنيتد ددي قتددم خطددس ددوذ بلبدداو ربد { :قَا َۡٱ َ َ
َوكَ َّم َْٱعَ َّ َُذٱفَأ َّ َ َّ ٱ ََّذٱفَغَ َ َ ٱََّ ِۚ َٰٓٱۥهْٱٱَعذهْۥٱ ْه َتٱل ََّّغَ ْت ْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [القص .]16 :
ْٱوُ َ َّهاخَتٱ َُاءٱَُشَا َٰٓ ۖ ْمٱ
ه ي مقاى آخر قاجَ { :ٱ ََّٱ َه َذٱ َٱ ذٱُٱفَ َّأاَأْاكَ ٱُ ْ َضا ُّلٱ َا َها ٱ َُاءٱَُشَا َٰٓم َ
ٱو َعََ ٱ َل َّ ْ ٱل ََّّ َغَ َ َ يءَٱ} [امعراذ.]155 :
ٱول َّ َ َّماَ ۖ َ
ٱو ََّ ُّاَ ٱفَأ َّ َ َّ ٱََّاَ َ
َعََ َ

هقاج ساحا

ي قصة اه َ { :و َو ذ
اءٱدَنوْۥدْٱ َعذ َما ٱفَأ َ َاذاهْٱفَ َّ
ۥٱو َلا ذٱٱ َٱن َكعا اٱٱ
أساأ َ َّغ َ َ ٱ َ اذاهْ َ

ب} [ص.]24 :
َو َعَ َٱ
ٱُ ۢاءٱ
اذٱو َه َّابٱ ََّاذٱ ُْ َّك اَا ذٱُٱيَ ۢاََ َغاذٱ َ َ َ جاخ َ
بٱل َّ َا َّ ٱ ََّ َ
هقاج ي قصة سايمان{ :قَ َۡٱ َ َ

اَ َّعخَت} [ص.]35 :
همحمد عي الصوو هالسوى أمر باالستيهللاار ي آيداى ثييدرو ،ثمدا دي قولد
َٱلَۡٱ َ ٞ
ننالى ي القرآن المندي{ :فَ َّ
ٱو َّ
ساََ َّ ٱاَ َٱ َّماخَٱ
ٱو َُّّاخ ذٱ
ٱو َ
لساأ َ َّغ َ َّ ٱ ََّانَ ۢعََكَ َ
اق َ
أصاََ َّ ٱٱَ ذَ َ
لۡل َّا َ ََ َٱ} [زا ر.]55 :
َ اَكَ ٱاَأ ََّّعَشَذ َ َ
ٱو َّ َ
لساأ َ َّغ َ َ ذ ۖ
ه ي القدرآن المدد ي أمدره هللا باالسدتيهللاار دي قولد نندالىَ { :و َّ
ٱلَۡٱٱَ ذَٱ
ذ
لَۡٱ َك ََ ٱ َ ْت اٱنٱ ذ َ ما } [البساء.]106 :
ثما أمره هللا ننالى باالسدتيهللاار لبهللاسد هلامدرمبين هالمرمبداى ،قداج{ :فَ َّ
اأُّكََِّّ ٱ
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ٱو َّ
َعذهْ َ َٰٓ
ۥٱُٱٱَ َََّهَٱٱَ ذُ ذ
َ} [محمد.]19 :
ٱول ََّّ ْم َّؤ َُ َاَ َٱ
ٱو ََّ َّك ْم َّؤ َُاَ ءَ َ
لسأ َ َّغ َ َّ ٱ ََّنَ ۢعََكَ َ
ٱلْۡ َ
هقاج ننالىَ { :ٱذَنٱ َن َٰٓ َمٱعَ َّ
َياء ذ
سا ْ ذ
ٱلَۡٱ
ٱلَۡ َ
ٱول ََّّ َ َّاأ ْ ٱ1ٱ َو َ َ َّياََ ٱلَّاذا َ ٱيَ َّاخ ْلكْتََ ٱفَاذٱد َ
ٱو َّ
َ َّف َت ا
لسأ َ َّغ َ َّ َِْۚٱ َٱعذهْۥٱ َك ََ ٱَُتذ ن ۢ َا } [البصر.]3 - 1 :
نن ٱ2ٱفَ َ
ُ ََ َّ ٱ َا َٱ َّمخَٱ َ َاكَ َ

ههذه السورو من أهاخر ما زج من القرآن ،أا أ ها زل
صص

ي أهاخر حياند

 ،هبند زهج قول ننالى ي سورو «الهللاتع» { ََّ َ َّغ َ َ ٱََّكَ ذ
ٱُاءٱ
ٱلْۡٱ َُ ٱٱُ َقَاخذ َا َ

ٱويْأَ ذِّٱعَ َّع َمأَهْۥٱ َُّكَ َّ كَٱ} [الهللادتع ،]2 :هدذه زلد
ٱو َُ ٱَُأ َ ذل َ َ
ذَ ۢعََكَ َ

دي السدبة السا سدة مدن

الهلرو بند صاع الحدياية المنرهذ ،الذا سماه هللا ننالى ت احا مايباا.
همع هذا أمر باالستيهللاار ،هثدان أثيدر البدا

هللاارا لربد  ،ثدان أصدحاب
اسدتي ا

يندهن ل ي الملام الواحد أثير من سدانين مدرو يقدوج :رو ازهللادر لدي هندو
عاددي .رها «البسددائي» عددن «ابددن عمددر أ دد سددمع الباددي صصدد

يقددوج:

«نسأغ ٱهللاٱنَّنتٱُٱٱَّهٱٱُٱهللاٱهتٱنَّٱذٱنَّق تا،ٱو ُتبٱٱَّ ه» ي الملادم
قام أن يقوى :مائة مرو»ه دي رهايدة« :ٱَٱكاا ٱَّاعاخٱَّ ساتۡٱهللاٱصسا

ٱفاذٱ

نَّميكاااس:ٱ بٱن ااا ٱَّاااذٱوُااابٱُّكاااذ،ٱٱعاااكٱ عاااَٱنَّأاااتنبٱنَّغ ااات :ٱُ ئاااًٱ
ُ ة»(.)46
ه ي «صحيع مسام» من حدديث امزدر المز دي« :ٱعاهٱَّ غا َٱُّكاتٱقكَاذ،ٱ
وٱعذٱ سأغ ٱهللاٱكلٱيتاٱُ ئًٱُ ة».
ه ي «صحيع الا ارا» من حدديث أبدي هريدرو« :وهللاٱٱعاذٱ ساأغ ٱهللاٱ
و ُتبٱٱَّ هٱفذٱنَّ تاٱ كث ٱُءٱسَع ءٱُ ة».
ه سر الناماء (اليدين) الدذين ينتدرا قااد عايد الصدوو هالسدوى بس د  :تدرو
( « )46تع الاارا» (.)102 ،101/11
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اال شياج عن الذثر الذا شس أن يداهى عاي  ،ذا تر عبد ممدر مدا ،عدد ذلدا
ذ ااا ،استيهللار هللا مب .
هقيم :هو شديء ينتدرا القادو ،ممدا يقدع مدن حدديث الدبهللام ،بحندم الطايندة
الاشرية.
هقيددم :ام ايدداء أشددد البدا

اجتهددا اا ددي باعددة هللا ،لمددا حادداهم مددن المنر ددة

بحق  ،هم ائاون ي شنره ،منتر ون لد بالتقصدير أبدداا بمدا يلدو لد سداحا
هقاج «اليزالي» ي «اإلحياء» :ثان صص

ائم الترقدي ،نامدا ارنقدى إلدى

حاج رأا ما قااها ه ها ،استيهللار من الحالة السابقة(.)47
هقدداج المحاسدداي :الموئنددة هام ايدداء أشددد هلل خو اددا ممددن ه هددم ،هخددو هم
خوذ إجوج هإعظاى ،هاستيهللاارهم من التقصير ال من الذ و المحقق.
هقاج القاضدي عيدا

 :يحتمدم أن يندون قولد  « :بٱن ا ٱَّاذٱلئ ئأاذ»

هازهللار لي ما قدم هما أخرى» عاى سايم التواضدع هاالسدتنا ة هال ضدوإ،
هالشنر لرب  ،لما عام أ قد زهللار ل (.)48
هقددد صددع عب د صص د

مددن صدديد االسددتيهللاار هعااران د  :مددا لددم يددر عددن

رسدوج هال ادي ،ميددم قولد ددي الصدوو« :نَّكهااِّٱن ا ٱَّااذٱلئ ئأاذٱونهكااذٱ
وٱس نفذٱفذٱ ُ ت،ٱوُ ٱ عَٱ ُّكِّٱاهٱُاذ،ٱنَّكهِّٱن

ٱَّذٱناختٱوههَّاذ،ٱ

ولئئذٱوُّمخت،ٱوكلٱذَّكٱُّاخت،ٱنَّكهاِّٱن ا ٱَّاذٱُا ٱقاخَُٱوُا ٱنلا ت،ٱ
وُ ٱ س تٱوُ ٱ ُّكاَ،ٱ عَٱنَّمقخا،ٱو عَٱنَّمؤل ،ٱو عَٱُّكتٱكالٱشاذمٱ
( « )47تع الاارا» (.)102 ،101/11
( « )48تع الاارا» (.)198/11
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قخي »(.)49
هقاج« :سيد االستيهللاار :أن نقوج« :نَّكهِّٱ عَٱ اذٱُٱٱَّهٱٱُٱ عَ ٱلكقأااذٱ
و ع ٱَُّخَ،ٱو ع ٱُّكتٱُّهاخَٱووُّاخَٱُا ٱنساأئعَ،ٱ ُّاتذٱااكٱُاءٱشا ٱُا ٱ
صاااعَ،ٱ اااتمٱَّااكٱااعمأااكٱُّكااذ،ٱو اااتمٱااانعَذٱف ا

ٱَّااذ،ٱفِعااهٱُٱيغ ا ٱ

نَّنعتبٱٱُٱ عَ»(.)50
قدداج الشدديه ابددن أبددي جمددرو :جمددع صص د

ددي هددذا الحددديث ،مددن بددديع

المنددا ي ،هحسددن املهللادداظ :مددا يحددق ل د أن يسددمى« :سدديد االسددتيهللاار» ،هللاي د :
اإلقرار هلل هحده باإللهية هالناو ية ،هاالعتراذ بس ال دالق ،هاإلقدرار بالنهدد
الذا أخذه عاي  ،هالرجاء بما هعده ب  ،هاالستناذو من شر ما جبى النادد عادى
هللاسد  ،هإضددا ة البنمددة إلددى موجدددها ،هإضددا ة الددذ و إلددى هللاسد  ،هرزاتد ددي
الميهللارو ،هاعترا بس ال يقدر أحدد عادى ذلدا إال هدو ،ه دي ثدم ذلدا اإلشدارو
إلى اللمع بين الشرينة هالحقيقة ،د ن ننداليف الشدرينة ال نحصدم إال إذا ثدان
()51

ددي ذلددا عددون مددن هللا ننددالى ،ههددذا القدددر هددو الددذا ينبددى عبد بالحقيقددة»
صا).
(ا تهى ما ا
ش و ٱنُسأغ ٱوآدناه:ٱ ٱ
لوستيهللاار المقاوج عبد هللا شرهب البد مبها ،هآ او منماة لها:

 -1هأهج هذه الشرهب :صحة البية ،هاإلخدوص هلل نندالى ،د ن هللا سداحا ال
صدا لوجهد  ،ثمدا قداج نندالىَ { :و َُا َٰٓٱ ْ َُا ْ َٰٓونوٱٱَ ذُٱ
يقام من النمم إال ما ثدان خال ا
( )49رهاه الشي ان عن أبي موسى« .الهللاتع» (.)197 ،196/11
( )50رهاه الا ارا ي ثتاو الدعواى عن شدا بن أه برقم (.)6306
( « )51تع الاارا» (.)100/11
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ََّ َ َّعَْخْونو ذ
ٱلَۡٱ ُْ َّي َك َس ءَ ٱََّهْٱل ََّخيءَ ٱ ْ اَ َ َٰٓ َٱم} [الايبة.]5 :

هقاج صص

« :ٱعم ٱن ُّم ۡٱا َّا ت،ٱوٱعم ٱََّلٱنُ ئٱُ ٱعتى» متهللادق

عاي .
 -2هتددا ي هددذه الشددرهب :أن يددواب القاددو الاسددان عاددى االسددتيهللاار ،ددو يقددوج
باسان :استيهللار هللا ،هقاا مصر عاى المنصدية ،هقدد جداء عدن ابدن عادا
رررو :المستيهللار من الذ و ههو مقيم عاي ثالمستهزئ برب ل
هقالدد رابنددة رررا :اسددتيهللار ا يحتددا إلددى االسددتيهللاارل هذلددا م دد يقددوج
باسا ما ليم ي قاا .
 -3همن ار او المنماة :أن ينون عاى بهدارو ،حتدى يندون دي أثمدم أحوالد
ظاهرا هبابباا ،ثما ي حديث عادي بدن أبدي بالدو ،قداج :حددتبي أبدو بندر
ا
الصدديق رررو  -هصدددن أبددو بنددر :سدمن الباددي صصد

يقددوجُ« :ا ٱ

ُءٱ نلٱينعبٱذعَر ،ٱثِّٱيقتاٱف أئه ٱف ٱُاءٱنَّئهات ،ٱثاِّٱيُاأغ ٱهللاٱ
ُ اهَِّّْ ٱ
ُُُ،ٱٱُٱ ا ٱَّااه ،تددم نددو(َ { :)52ٱولَّذا َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَكْااتنوٱ َفَ َٱ َ
شااًرٱ َ َّٱوٱ َوكَ ْما َٰٓاتنوٱ َع ْ َ
ٱلَۡٱفَ َّ
تبٱٱَ ذُ ذ
ذَ َك ْ ونو ذ
ُّكَ َاتٱ َُا ٱ
ٱوََّاَِّّ ٱي َْسا ُّونوٱ َ
ٱو َُاءٱ َي َّغ َا ْ ٱلَّانُّعْ َ
ٱلْۡ َ
أسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّانْعْتاَ َهَِّّ َ

ٱو ْهَِّّ ٱيَ َّعكَ ْمتََ } [آج عمران.]135 :
فَعَكْتنو َ
عا ُ« :ٱ ص ٱُءٱنسأغ ،ٱوَّاتٱُّا دٱفاذٱنَّ اتاٱ
ه ي حديث أبي بنر مر و ا
سَع ءٱُ ة»(.)53

( )52قاج الحا ل :أخرج أحمد هامربنة هصحح ابن حاان« ،الهللاتع» ( .)98/11ه سدا دي
«اللامع الصيير» إلى أبي اه هالترمذا .هذثره املاا ي «ضنيف اللامع» (.)5006
( )53ي «الهللاتع» أخرج أبو اه هالترمذا  -هللاس .
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 -4همددن هددذه ار او :أن يسددتيهللار هللا ننددالى ،ههددو بددين ال ددوذ هالرجدداء ،قددد
هصف هللا ننالى هللاس بقول

ب} [زدا ر:
بٱشَاخَيخَٱل ََّّ َعقَا َٱ
ب َ
ٱوقَ اَ َلٱلَّأ ذ َّت َ
{ َ فَ َ ٱلَّنذ ۢع َ

 :]3هقاج ننالىَّ { :
ٱو َ ذَ ذ
لُّكَ ْم َٰٓاتنوٱ َ ذَ ذ
ٱلَۡٱ َ ْات ٞٱٱ ذ َ ا [ }ِّٞالمائددو:
ب َ
ٱلَۡٱشَاخَيخْٱل ََّّ َعقَا َ
ُّكَ َت ْ
ب} [الرعدد:
ٱو َّك َم َهَِّّۖ ٱ َو َٱ ذَٱ َ اذاكَ ٱََّشَاخَيخْٱل ََّّ َعقَا َٱ
َ { ،]98ٱ ذَٱ َ اذكَ ٱََّنْوٱ َُ َّغ َ َ جٱةٱ ََّكاذ َ ٱ َ

.]6
َتٱ َعَ َٰٓذٱ َعَ ٱل ََّّغَ ْت ْ ٱلَّا ذ َ ِّْٱ49ٱ َو َ ذَٱَُّانَن َاذٱ ْ
ه َاتٱل ََّّعَانَنبْ ٱل َّ َ ََّا ْٱِّ} [الحلدر:
{عَ ََ َّئٱ َََُّ د َٰٓ

.]50 ،49
هأميدداج هددذه اريدداى ثييددر ،هثاهددا نيددر

ددي القاددو التددواسن بددين ال ددوذ

هالرجدداء ،ددو يددسمن منددر هللا إال القددوى ال اسددرهن ،هال ييددس

مددن رهت هللا إال

القوى النا رهن.
و يبايي لاناصي أن يدإ االستيهللاار مهما ننن ذ وب مدن النيدرو ،هالنظدم،
ن ميهللارو هللا ننالى أعظم مبها ،هرحمت أهسع ،هعهللاوه أثار.
ه ددي الحددديث القدسددي الشددهير الددذا رهاه مسددام عددن «أبددي ذر» عددن الباددي
صصد

عددن ربد سسس« :ي ا ٱَُّ ا دت،ٱٱعَااِّٱُاانعَتَٱا َّك االٱونَّاه ا ،ٱو ع ا ٱ

ٱنَّنعتبٱنم عر ،ٱف سأغ وعذٱ

ٱََِّّ».

 -5همن ذلا :أن يت ير امهقاى الهللااضاة ،ميم أهقاى السحر ،ثما قداج نندالى:
{ َول ََّّ ْم َُّاااأ َ َّغ َ َ يءَ ٱ َاأ َّ َ َّسااا َٱ َٱ} [آج عمدددرانَ { ،]17 :و َاأ َّ َ َّسااا َٱ َ ٱ ْهاااَِّّ ٱيَ َُّاااأ َ َّغ َ ْ وََٱ}

[الذارياى.]18 :
هلما قاج أبباء ينقوو مبيهم{ :قَ َّْتنوٱ َيََٰٓأَاَ عَ َّ
ٱلسأ َ َّغ َ َّ ٱََّاَ ٱذْعْتاَاَ َٰٓٱٱَعذ ٱ ْكاذا ٱ َ َل َئٱَٱ ءَ ٱ97ٱ
ااتٱل ََّّغَ ْااات ْ ٱلَّااا ذ َ ْٱِّ} [يوسدددف ]98 ،97 :قددداج
فٱ َ َّساااأ َ َّغ َ ْ ٱََّ َْاااَِّّ ٱ َ َاااا ۖ َٰٓٱ
قَااا َۡٱ َ
سا َّاات َ
ذٱ َٱعذاااهْۥٱ ْها َ
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المهللاسرهن :إ آخدر االسدتيهللاار إلدى هقد السدحر ،م د أقدرو إلدى االسدتلابة،
هأبند عن الرياء ،هأصقى لاقاوو ،ههو هق التلاي اإللهي دي اليادث امخيدر
من الايم.
 -6همددن ار او :االسددتيهللاار ا الصددوو :ددي السددلو  ،هقاددم السددوى ،أه بنددد
السوى
هقد عام الباي صص

أبا بنر الصديق أن يقدوج دي الصدوو قادم السدوى:

«نَّكهِّٱٱعذٱوكمَٱع ُذٱوك رم ٱكث ر ن،ٱوُٱيغ ٱنَّنعتبٱٱُٱ عاَ،ٱفا
ُغ ةٱُءٱُّاخَ،ٱون ماذ،ٱٱعكٱ عَٱنَّغ ت ٱنَّ

ٱَّاذٱ

ِّ».

 -7همددن ار او :أن يدددعو لبهللاس د هلامددرمبين ،يدددخم ددي سمددرنهم ،عسددى أن
يرحم هللا ننالى هييهللار ل بارثتهم ه ي سمرنهم.
هلهذا لد ام اياء ال يقتصرهن عاى االستيهللاار م هللاسهم ،بدم لهدم هلوالدديهم
هلامرمبين هالمرمباى ثما ي عاء وت هإبراهيم هزيرهما.
ٱو ََّ َّك ْم َّاؤ َُاَ ءَ ٱ
ٱو ََّ َماءٱدَ َلالَٱاَ َّ أَ َٱ
اذٱ ُْ َّؤ َُ ااا َ
اذٱو ََّ َ َت ََّاخ ذَت َ
ذبٱل َّ َا َّ ٱ ََّ َ
من عداء دوتَ { :
َ} [ وت.]28 :
َول ََّّ ْم َّؤ َُ َاَ َٱ
ُا بْٱ}
ٱو ََّ َّك ْم َّاؤ َُاَ ءَ ٱيَ َّات َاٱيَقْات ْاٱل ََّّ َٱ َ
اذٱو ََّ َ َت ََّاخ ذَت َ
همن عاء إبدراهيم َ { :اذاَا ٱل َّ َا َّ ٱ ََّ َ

[إبراهيم.]41 :
 -8همن ار او :أن يددعو هيسدتيهللار بالصديد المدذثورو دي القدرآن ،هالمدستورو
ي السبة ،هي أ صدع بيا ادا ،هأرجدع ميزا ادا ،هأجمدع لامندا ي ،هأرهإ دي
دستيرا ددي القاددوو ،ب ددوذ مددا يصددبن البددا
الماددا ي ،هاعظددم ند ا

مددن صدديد

ي تاره هدددا ،هأهرا يرلهللاو هدددا ،ادددن يندددون لهدددا حدددوهو النمددداى القرآ يدددة،

التوبة إلى هللا

77

هبوهو النااراى الباوية.
عاى أن ي االستيهللاار هالدعاء بالمستور أجرين:
 -1أجر الدعاء هاالستيهللاار.
 -2هأجر االنااإ هاالقتداء.
همن الصيد هام عية القرآ ية :ام عيدة التدي ذثرهدا القدرآن عدن آ ى ه دوت
هإبراهيم هزيرهم من الرسم هام اياء هالصالحين .ميم:
ءٱ َُاءَ ٱلَّٱَّ َ َ
يَُا َ يءَٱ} [امعدراذ:
ٱوُ َ َّ َ َّماَا ٱََّاَ َْاتعَ ذٱ
{ َ اذاَ ٱ َوكَ َّماَ َٰٓٱ َع ْ َ
ٱوٱََٱَّذَِّّ ٱُ َ َّغ َ َّ ٱََّاَ َ
ُاَ َ

.]23
ٱوٱَََّ َّ كَ ٱل ََّّ َم َس ْ ٱ4ٱ َ اذاَ َٱُٱُ َ َّيعَ َّكاَ ٱفَ َّأاَ ااًٱ ََّكذا َنيءَ ٱ َك َا ْ ونوٱ
{ ذٱاذاَ ٱ َ
ٱوٱَََّ َّ كَ ٱ َعَ ََّاَ َ
ُّكَ َّ كَ ٱُ َ َت ذك َّكاَ َ
َول َّ َ َّ ٱََّاَ ٱ َ اذاَ ۖ َٰٓٱٱَعذكَ ٱ َعََ ٱل ََّّعَ َه ْ
يهٱل ََّّ َٱ ََ ْٱِّ} [الممتحبة.]5 ،4 :
ٱولع ْ
ُّكَاتٱل ََّّقَا َّات َاٱ
سا َّ عَ ٱ َ
ٱوثَََا َّاَٱ َ َّقاخَن َُاَ َ
اذٱ َ َُّ َ عَا َ
{ َ اذاَا ٱل َّٱ َ ا َّ ٱََّاَا ٱذْعْتاَاَا َ
ٱوٱَ َّسا َ نفَاَ ٱفَا َٰٓ

ل ََّّ َ ََ َ َ يءَٱ} [آج عمران.]147 :
ٱو َُٱُ َ َّيعَ َّالٱفَاذٱقْكْتاَاَا ٱ َ ااسٱ ََّكذا َٱنيءَ ٱ
ٱو َ َۡل َّل َ َتعَاَ ٱلَّذ َنيءَ ٱ َ
اأۡلي َ َم َء َ
{ َ اذاَ ٱل َّ َ َّ ٱََّاَ َ
ساََقْتعَ ٱاَ َّ َ

ْوفٱ ذ َ أٱِّ} [الحشر.]10 :
َمن َُاْتنوٱ َ اذاَ َٰٓٱٱَعذكَ ٱ َ م ٞ
نُاْااتنوٱاَا َ اَ ََِّّْ ٱفٱَ َُاذا ِۚ ٱ َ اذاَا ٱفَااأ َّ َ َّ ٱََّاَا ٱ
اءٱ َ ََّٱ َم َ
{ ذٱاذاَا َٰٓٱٱَعذاَا ٱ َ
ۡلي َ َما َ
سا َام َّعاَ ٱ ُْاَ َديا ا ٱيْاَا دَتٱ ََّ َّ َ

ٱوُ َ َتفذاَ ٱ َُ َٱعٱل َّ َ َّا َ ن َٱ} [آج عمران.]193 :
ٱو َك َ َّ ٱ َ
ُّاذ ٱ َ
س َٱ َُاَ َ
ذْعْتاَاَ َ
همن الحديث :جاءى صيد ثييرو متبوعة ،مبها :سيد االستيهللاار ،الدذا نقددى
ذثره.
همبهددا« :نَّكهااِّٱن ا ٱَّااذٱلئ ئأااذٱونهكااذٱوٱسا نفذٱفااذٱ ُا ت» ،هقددد
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نقدى.

همبهددا« :نَّكهااِّٱا ُّااخٱا اااذٱوا ا ءٱلئ ي ا تٱكم ا ٱا ُّااختٱا ا ءٱنَّمشاا قٱ
ونَّمغ ب،ٱنَّكهِّٱن ُاكاذٱُاءٱلئ يا تٱا َّما مٱونَّاثكعٱونََّا د،ٱنَّكهاِّٱعقااذٱ
ُءٱلئ ي تٱكم ٱياقاذٱنَّثاتبٱن اا ضٱُاءٱنَّاخعس»رهاه الا دارا عدن أبدي
هريددرو هرهاه الشددي ان عددن عائشددة .هقددد ثددان يدددعو بد بنددد ننايددرو اإلحددراى،
هقام قراءو الهللاانحة.
همبهددا« :نَّكهااِّٱن ا ٱَّااذٱذعَ اذ،ٱووسااعٱَّااذٱفااذٱدن ت،ٱوا ا َٱَّااذٱفااذٱ
ُقذ» رهاه احمد هالترمذا هحسب أبو يناي هزيرهم عن أبي موسى.
هم يبهللاع االستيهللاار مع اإلصرار :
همن امسئاة التي نارس هبا :هم يبهللاع االستيهللاار صداحا مدع إصدراره عادى
المنصية ،صييرو ثا
اختاف أرباو الساو

أه ثايرو .
ي ذلا:

مبهم من قاج :يبهللاع ب بون ،هإن لم ينن من عزى هنوبة.
همبهم من قاج :ال يبهللاع ب بون ،حتى ينون من نوبة.
همبهم من صم ي ذلا.
هأ ددا مددن هددذا الصددبف اليالددث ،ددسقوج :إن االسددتيهللاار بملددر الاسددان يبهللاددع
المسددتيهللار ،إذا صددحا حددرارو االبتهدداج ،هالصدددن ددي السددراج ،هالتضددرإ ددي
الحدداج ،هالشددنور بددالهللاقر إلددى الميهللاددرو ددي االسددتقااج ،هددو يسددسج هللا الميهللاددرو
سراج عاد قير إلى مدواله اليبدي ،هسدراج م ادون ضدنيف إلدى خالقد القدوا،
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هسددراج ثددائن صدديير إل دى رب د النايددر ،بددم رب د امثاددر ،الددذا ال نضدديق ب د
رحمت د  ،هال ننلددزه ميهللارن د  ،ال نبهللان د باعت د  ،هال نضددره منصدديت  ،هددو إذا
اسددتيهللار بهددذا الشددنور ،هبهددذه الددرهت ،جدددير أال يضدديع اسددتيهللااره هادداء .همددن
ام لة عاى ذلا:
ا
أهال :مدددا سددداق إيدددرا ه مدددن آيددداى القدددرآن هأحا يدددث الرسدددوج دددي ضدددم
االسددتيهللاار ،ههددي زريددزو ه يددرو ،هقددد هر ى مطاقددة ،نشددمم المصددر هزيددره،
اماذا قيدها بقيد عدى اإلصرار .
تا ياددا :أن االسددتيهللاار  -هلددو ثددان بالاسددان  -حسددبة دي ذان د نصدداع لتنهللايددر
السيئاى ،نيف إذا ثان من التضرإ هاالبتهاج .
ضددا:
هقددد قدداج «اإلمدداى اليزالددي» ححددع :بددم أقددوج :االسددتيهللاار بالاسددان أي ا
حسبة إذ حرثة الاسان بها عن زهللااة :خير من حرثة الاسان بييادة ،أه ضدوج
ثدوى ،بدم هددو خيدر مددن السدنوى عبد  ،يظهددر ضدا باإلضددا ة إلدى السددنوى
عب  ،هإ ما ينون قصا اا باإلضا ة إلدى عمدم القادو ،هلدذا قداج بنضدهم لشدي
أبي عيمان الميربي :إن لسا ي يلرا بالذثر هالقرآن ،هقاادي زا دمل قداج لد :
اشنر هللا ننالى ،إذ استنمم جارحة من جوارحا ي خير ،هعو ه الدذثر ،هلدم
()54

يستنما ي الشر ،هلم ينو ه الهللاضوجل

تالياا :أن هلل ننالى هعد  -ههعده الحق  -أ ال يضيع عمم عامدم ،هال أجدر
اس} [النهدف{ ،]30 :فَا َِ ذَٱ
ُّ َم رٱ
ُاءَ ٱ َ
محسن ،ثما قاج ننالى{ :ٱَعذ َٱُٱعْ َضا عْٱ َ َّنا َ ٱ َُ َّاءٱ َ َّ َ
لَۡ َٱُٱي َْضاا عْٱ َ َّناا َ ٱل ََّّ ْم َّٱَُاااَ ءَٱ} [هددو { ،]115 :فَ َمااءٱيَ َّع َم َّ
ذ
ٱُ َّثقَاا َۡٱذَ ذ ةيٱ َل َّ اا ا نٱيَاا َ َْۥ}
اال َ
( )54اإلحياء 4 :
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ٱوٱََٱَُا ْ
ُ ااَ اًٱيْ َ َ
َٱُااءٱَّذخْ َّع اهْٱ
[الزلزلددة{ .]7 :ٱَ ذَ ذٱ
ٱويْ ا َّؤت َ
ٱلَۡ َٱُٱيَ َّظ َك ا ِّْ َ
اكٱ َ َ
ض ا َع َّ َه َ
ٱُ َّثقَ ا َۡٱذَ جۖٱذة َ
َ َّن ر نٱُّ ََظ ماٱ } [البساء{ ،]40 :فَ َّ
بٱََّهَِّّْ ٱ َ اُّهَِّّْ ٱ َعَ َ َٰٓ
ِّٱُاءٱ
ُّ َم جٱ
ُّ َمالَٱ َ َ
ذٱُٱ ْ َض عْٱ َ
ٱُاا َْ َ
ال َ
أسأ َ َي َ
ذَ َك ا ي ٱ َ َّوٱ ْعث َ َۖ
ااتٱاَ َّع ْ
ِّٱُا ۢاءٱاَ َّعااض} [آج عمددران.]195 :هاالسددتيهللاار  -ثمددا ذثر ددا -
ضاا َْ َ

عمم ،هعمم حسن ي حد ذان .
هأمددا الحددديث الددذا رهاه ابددن أبددي الددد يا هالايهقددي ددي «الشددنو» عددن ابددن
عاا

عا« :نَّمُأغ ٱُاءٱنَّانعبٱ-ٱوهاتٱُسا ٱُّك اهٱ-ٱك َّمأُاأههئٱ
مر و ا

ا اااه» هددو حددديث ضددنيف ،هالددراجع أ د موقددوذ عاددى ابددن عاددا  ،هلدديم
بحديث اوا( ،)55هعاى ر

التسايم بياون  ،هو محموج عاى مدن قداج ذلدا

بحنددم النددا و ،هملدداراو لآلخددرين ،مددع اليهللااددة عددن المنبددى ،ه هن نضددرإ هال
ابتهاج.
هثددذا مددا قددم عددن بنضددهم مددن قول د « :االسددتيهللاار مددن زيددر إقددوإ :نوبددة
النذابينل» ،هقدوج ارخدر« :أسدتيهللار هللا مدن قدوج :اسدتيهللار هللال» هدو محمدوج
عاددى االسددتيهللاار بملددر القددوج بالاسددان ،مددن زيددر أن ينددون لاقاددو ي د شددرثة
عمم.
هما قالت رابنة الندهية :استيهللاار ا يحتا إلى استيهللاار ثييرل دو نظدن أ هدا
نذى حرثة الاسان من حيث إ د ذثدر هللا ،بدم ندذى زهللاادة القادو ،هدو يحتدا إلدى
استيهللاار من زهللاادة جبا د  ،ال مدن حرثدة لسدا  ،د ن مدن سدن عدن االسدتيهللاار
( )55ذثر الحا ل ي «الهللاتع» حديث ابن عاا هلهللاظ « :نَّأ ئبٱُءٱنَّانعبٱكماءٱُٱذعابٱَّاه،ٱ
ونَّمُااأغ ٱُااءٱنَّاانعبٱوهااتٱُق ا ِّٱُّك ااهٱك َّمُااأههئٱا اااه» قدداج :الددراجع أن قول د :
المستيهللار إلى آخدره :موقدوذ ،هأهلد عبدد ابدن ماجد هالطارا دي مدن حدديث ابدن مسدنو
هسبده حسن« .الهللاتع» (.)471/13
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ضا يحتا إلى استيهللاارين ،ال إلى استيهللاار هاحدل.
بالاسان أي ا
هنددذا يبايددي أن نهللاهددم حمددد مددا يحمددد ،هذى مددا يددذى ،هإال جهاد منبددى قددوج
القائم :حسباى امبرار سيئاى المقدربينل د ن هدذه أمدور نياد باإلضدا ة «أا
أمددور سدداية» ددو يبايددي أن نرخددذ عددن زيددر إضددا ة ،بددم يبايددي أال يسددتحقر
ذراى الطاعاى هالسيئاى.
هلقد قاج اإلمداج جنهللادر الصدا ن« :إن هللا نندالى خادس تدون دي تدون :خادس
رضاه ي باعت  ،و نحقرها مبهدا شديئاا ،اندم رضداه يد  ،هخادس سد ط دي
مناصي  ،و نحقرها مبها شيئاا ،اندم زضدا يد  ،هخادس هليد دي عادا ه ،دو
نحقرها من عاا هللا أحدا ،انا هلي هللا».
هقاج سهم بن عاد هللا« :البد لاناد ي ثم حاج من مدواله ،سحسدن أحوالد :
أن يرجع إلي ي ثدم شديء ممدا قددره هقضداه ،د ن عصداه قداج :يدا رو اسدتر
عاي ،د ذا درم مدن المنصدية قداج :يدا رو ندو عاديل د ذا نداو قداج :يدا رو،
ارسقبي النصمةل ذا عمم الطاعة قاج :يا رو نقام مبيل».
هقاج اليزالي ي «اإلحياء»« :إيا أن نستحقر ذراى الطاعاى و نسنيهدا،
هذراى المناصي و ناقيها ،ثالمرأو ال رقداء ،ننسدم عدن اليدزج ،ا
ننادو بس هدا
ال نقدر ي ثم ساعة إال عاى خي هاحدد ،نقدوج :هأا زبدي يحصدم دي خدي
هاحد همدا هقدع ذلدا دي الييداو ال نددرا المنتوهدة أن تيداو الدد يا اجتمند
طددا خي ا
خي ا
طددا ،هأن أجسدداى النددالم مددع انسدداإ أقطدداره اجتمن د ذرو ذرو ،د ذن
ا
أصو»(.)56
التضرإ هاالستيهللاار بالقاو حسبة ال نضيع عبد هللا
( )56من «إحياء عاوى الدين» ثتاو التوبة بتصرذ.

82

التوبة إلى هللا

هذثر ي «ثتاو امذثار» عن الربيع بن خييم أ د قداج ال نقدم :أسدتيهللار هللا
هأنوو إلي  ،ينون ذ ااا هثذباا إن لم نهللانم ،بم قدم :الاهدم ازهللادر لدي هندو عادي،
قاج البوها :هذا حسن ،هأما ثراهية «أسدتيهللار هللا» هنسدميت ثدذباا ،دو يوا دق
عاي من منبى «أسدتيهللار هللا» أبادو ميهللارند  ،هلديم هدذا ثدذباا .قداج :هينهللادي
ددي ر ه حددديث ابددن مسددنو باهللاددل« :مددن قدداج :أسددتيهللار هللا الددذا ال إل د إال هددو
الحي القيوى هأنوو إلي  :زهللادرى ذ وبد هإن ثدان قدد در مدن الزحدف» أخرجد
«أبدو اه هالترمددذا» هصدحح الحدداثم .قداج الحددا ل بدن حلددر :هدذا ددي لهللاددل
«أسددتيهللار هللا الددذا ال إلد إال هددو الحددي القيددوى» هأمددا «أنددوو إليد » هددو الددذا
عبى الربيع ححع أ ثذو ،ههو ثذلا إذا قال هلم يهللانم التوبدة ثمدا قداج ،ه دي
االستدالج لار عاي بحديث ابن مسنو ظدر للدواس أن يندون المدرا مبد مدا
إذا قالها ه نم شرهب التوبة ،هيحتمم أن ينون الربيع قصدد ملمدوإ الاهللاظدين،
ال خصوص «استيهللار هللا» يصع ثوم ثا ههللا أعام.
قاج الحا ل« :هرأي

ي الحااياى لاساني الناير :االستيهللاار بادو الميهللادرو

إما بالاسان أه بالقاو أه بهمدا ،دامهج يد هللادع م د خيدر مدن السدنوى ،هم د
ينتا قوج ال ير ،هاليدا ي دا ع جددا ،هاليالدث أبادد مبهمدا ،لنبهمدا ال يمحصدان
الذ و حتى نوجد التوبة ،ن الناصي المصر يطاو الميهللارو ،هال يستازى ذلدا
هجو التوبة مب  ،إلى أن قاج :هالذا ذثرن مدن أن منبدى االسدتيهللاار هدو زيدر
منبى التوبة ،هو بحسو هضع الاهللال ،لنب زادو عبدد ثييدر مدن البدا

أن لهللادل

«أستيهللار هللا» منباه التوبة ،من ثدان ذلدا منتقدده ،هدو يريدد التوبدة ال محالدة،
تم قاج :هذثر بنل الناماء أن التوبة ال ندتم إال باالسدتيهللاار لقولد نندالىَ { :وٱ َ ََٱ
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َّ
لسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ َ اذ ََِّّْ ٱث ْ ذِّٱُْتا َْٰٓتنوٱٱَََّ َّ َٱه} هالمشهور أ ال يشترب»(.)57

***

( « )57تع الاارا» (.)472/13
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نتماى التوبة هأحنامها
ُم اٱنَّأتاًٱودونُه  .ٱ
قض مٱ قتقٱهللا .ٱ
ُظ َِّّٱنَّيكق .ٱ
نَّأتاًٱُءٱ قتقٱنَّعَ د .ٱ
ُتاًٱُءٱُعن ٱُّك هٱ دٱنَّٱقتقٱنَّم َّ ً .ٱ
َٱُع وضًٱُٱ ًُ .ٱ

ُءٱُّ وضٱ

ُظ َِّّٱنَّعَ دٱن دا ًٱك َّغ ًَٱونَُّب .ٱ
ُتاًٱنَّع نهٱُّءٱنَّمعس ً .ٱ
قَتۡٱنَّأتاً .ٱ
نَّأتاًٱُقَتًَّٱُءٱع ًٱساءٱهللا .ٱ
ُّسُ تٱنَّأتاًٱنَّمقَتًَّ .ٱ
نَّق ئكتَ:ٱُٱُتاًٱَّكق ُلٱو دَّأهِّ .ٱ
يعٱنَّيمهت ٱُّكتٱقَتۡٱنَّأتاًٱُءٱنَّق ُل .ٱ
َِّٱنَّق ُلٱٱذنٱنقأ
قُ اٱنَّا

ٱُاه .ٱ

ٱفذٱنَّأتاً .ٱ
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نماى التوبة ه هامها
ق ۡٱنۡلُ اٱنَّغهنَّذ:ٱ ٱ
قد ذثر ا أن التوبة عاارو عن دى يورن عز امدا هقصدداا ،هذلدا البددى أهرتد
ا
حدائو بيبد هبدين محاوبد  ،هلندم هاحدد مدن النادم هالبددى
النام بنون المناصدي
هالنزى هاى هنماى ،هلتمامها عومة ،هلدهامها شرب ،وبد من بيا ها.
أما النام البظر ي ظر ي ساو التوبة هسيسني.
هأما البدى هو نوجدع القادو عبدد شدنوره بهللادواى المحادوو ،هعومتد بدوج
الحسرو هالحزن ،ها سناو الدمع ،هبوج الاناء هالهللانر ،مدن استشدنر عقوبدة
اسلددة بولددده أه بددانل أعزند  ،بدداج عايد مصدديات هبنددا ه ،هأا عزيددز أعددز
عاي من هللاس  :هأا عقوبة أشد من البدار هأا شديء أ ج عادى دزهج النقوبدة
مددن المناصددي هأا م اددر أصدددن مددن هللا هرسددول هلددو حدتد إ سددان هاحددد
يسمى بايااا :أن مر

هلدده المدريل ال يادرأ ،هأ د سديموى مبد  ،لطداج دي

الحاج حز  ،ايم هلده بسعز من هللاس  ،هال الطايو بدسعام هال أصددن مدن هللا
هرسددول  ،هال المددوى بسشددد مددن البددار ،هال المددر
المناصي عاى س

هللا ننالى ،هالتنر

بددس ج عاددى المددوى مددن

بها لابار :دسلم البددى ثامدا ثدان أشدد

ثان ننهللاير الذ وو ب أرجى ،نومة صحة البدى :رقدة القادو ،هزدزارو الددمع،
ه ددي امتددر« :جالسددوا التددوابين ،د هم أرن أ ئدددو» همددن عومت د  :أن نددتمنن
ا
بدددال عددن حوهنهددا ،يسددتادج بالميددم ثراهيددة،
مددرارو ناددا الددذ وو ددي قاادد
هبالرزاة هللارو.
ه ددي اإلسددرائياياى :أن هللا عنددع قدداج لددانل أ ايائد  ،هقددد سددسل قاددوج نوبددة
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عاددد ،بنددد أن اجتهددد سددبين ددي الناددا و ،هلددم يددر قاددوج نوبت د  :قدداج :هعزنددي
هجولددي لددو ش دهللاع ي د أهددم السددمواى هامر

مددا قاا د نوبت د  ،هحددوهو ذلددا

الذ و الذا ناو مب ي قاا .
هأما القصدد الدذا يباندث مبد  ،ههدو إرا و التددار

اد ننادق بالحداج ،ههدو

يوجو نر ثم محظور هو موبم ل  ،هأ اء ثم ر

هدو متوجد عايد دي

الحاج ،هل نناق بالماضي ههو ندار مدا درب مبد  ،هبالمسدتقام ههدو هاى
الطاعة ،ه هاى نر المنصية إلى الموى.
قضاء حقون هللا:
هشدرب صدحتها يمدا يتناددق بالماضدي :أن يدر ندره إلددى أهج يدوى بادد يد
بالسن أه االحتوى «أقوج :هالمرأو بالسن أه بالحيل» هيهللاتل عمدا مضدى مدن
سدددا ،هيبظدددر إلدددى
سدددا هللا ا
ددهرا ،هيو امدددا يو امدددا ،ه هللا ا
ددهرا شد ا
عمدددره سدددبة سدددبة ،هشد ا
الطاعاى :ما الذا قصر ي مبها هإلى المناصي :ما الذا قار مبها .
د ن ثددان قددد نددر صددوو أه صددوها اقدددو شددر ا
با مددن شددرهب صددحتها،
يقضيها عن آخرها ،ن شدا دي عدد مدا اند مبهدا :حسدو مدن مددو باوزد ،
هنددر القدددر الددذا يسددتيقن أ د أ اه ،هيقضددي الادداقي ،هلد أن يسخددذ يد بيالددو
الظن ،هيصم إلي عاى سايم التحرا هاالجتها .
هأما الصوى ن ثان قد نرث ي سهللار أه مر
الحدديل أه البهللاددا

أه :أ طدرى المدرأو بسداو

هلددم نقض د  ،يتنددرذ ملمددوإ ذلددا بددالتحرا هاالجتهددا ،

هيشتيم بقضائ .
هأما الزثاو يحسو جميع مال هعدد السدبين مدن أهج ماند  -ال مدن سمدان
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الااوم ن الزثاو هاجاة ي ماج الصاي( - )58ير ا مدا عادم بيالدو الظدن أ د
ي ذمت .
هأما الح

ن ثان قد استطاإ ي بنل السبين ،هلم يتهللاق لد ال دره إلدى

الح د هارن قددد أ اددم ناي د ال ددره  ،د ن لددم يقدددر مددع اإل ددو  ،ناي د أن
ينتسو من الحوج قدر الدزا  ،د ن لدم يندن لد ثسدو هال مداج ،نايد أن يسدسج
البا

ليصرذ إلي من الزثاو أه الصدقاى ما يح ب ،

إن ماى قام الحد

مدداى عاصدياا ،هالنلددز الطددارئ بنددد القدددرو ال يسددق عبد الحد  ،هددذا بريددق
نهللاتيش عن الطاعاى هندارثها.
هأمددا المناصددي ،يلددو أن يهللاددتل مددن أهج باوزدد عددن سددمن  ،هبصددره،
هلسا  ،هبطب  ،هيده ،هرجا  ،ه رج  ،هسدائر جوارحد  ،تدم يبظدر دي جميدع
أيام هساعان  ،هيهللاصم عبدد هللاسد يدوان مناصدي  ،حتدى يطادع عادى جمينهدا
صيائرها هثاائرها ،تم يبظر يها ،ما ثدان مدن ذلدا بيبد هبدين هللا نندالى مدن
حيث ال يتنادق بمظامدة النادا  ،ثبظدر إلدى زيدر محدرى ،هقندو دي مسدلد مدع
اللبابة ،همم مصدحف بييدر بهدارو ،هاعتقدا بدعدة ،هشدرو خمدر ،هسدماإ
مددوه ،هزيددر ذلددا ممددا ال يتناددق بمظددالم الناددا  ،التوبددة عبهددا بالبدددى هالتحسددر
عايها ،هبسن يحسو مقدارها مدن حيدث النادر ،همدن حيدث المددو ،هيطادو لندم
منصية مبها حسبة نباسيها ،يسني من الحسباى بمقدار ناا السيئاى ،أخدذاا مدن
قول صص

«نُقٱهللاٱ ثم ٱكاَٱو َُعٱنَُّ ئًٱنَّٱُاًٱُمٱها »( ،)59بدم

ُ َاَََٱي َّْن َه ََّءَ ٱلَّ ذ
ت} [هو  .]114 :ينهللادر سدماإ الموهدي
ُ َٱ َٱ
من قول ننالى{ :ٱَ ذَٱل ََّّ َٱ َ
( )58هذا هو رأا جمهور امئمة ههو الذا رجحت ي ثتابي « ق الزثاو»
( )59رهاه الترمذا عن أبي ذر هصحح هقد نقدى.
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بسماإ القرآن هبملالم الذثر ،هينهللار القنو ي المسدلد جباادا باالعتنداذ يد
مع االشتياج بالناا و ،هينهللادر مدم المصدحف محددتاا بد ثراى المصدحف هثيدرو
قراءو القرآن مب  ،هثذلا بسن ينتو مصحهللااا هيلنا هقهللااا ،هينهللار شرو ال مدر
بالتصدن بشراو حوج هو أبيو مب أحدو إليد  ،هعدد جميدع المناصدي زيدر
ممنن ،هإ مدا المقصدو سداو الطريدق المضدا و ،د ن المدر

يندال بضدده،

نم ظامة ارنهللان إلى القاو بمنصية و يمحوهدا إال دور يرنهللادع إليهدا بحسدبة
نضددا ها ،هالمتضددا اى هددي المتباسددااى ،اددذلا يبايددي أن نمحددي ثددم سدديئة
بحسددبة مددن جبسددها ،لنددن نضددا ها ،د ن الايددا

يددزاج بالسددوا ال بددالحرارو

هالاره و ،ههذا التدري هالتحقيق من التاطف دي بريدق المحدو ،الرجداء يد
أصدن ،هاليقة ب أثير من أن يواظو عادى دوإ هاحدد مدن النادا اى هإن ثدان
مرترا ي المحو .هذا حندم مدا بيبد هبدين هللا نندالى .هيددج عادى أن
ضا
ذلا أي ا
ا
الشدديء ينهللاددر بضددده :أن حددو الددد يا رأ

ثددم خطيئددة ،هأتددر انادداإ الددد يا ددي

القاو :السرهر بها هالحبين إليهدا ،دو جدرى ثدان ثدم أذا يصديو المسدام يبادو
بساا قاا عن الدد يا يندون ثهللادارو لد  ،إذ القادو يتلدا ى بدالهموى هاليمدوى عدن
ار الهموى.
مظالم ال اق:
ضا منصية هجباية عادى حدق هللا نندالى ،د ن هللا
هأما مظالم الناا  ،هللايها أي ا
ضا ،ما يتناق مب بحدق هللا نندالى ،ندارثد بالبددى
ننالى هى عن ظام الناا أي ا
هالتحسر ،هنر مياد دي المسدتقام ،هاإلنيدان بالحسدباى التدي هدي أضددا ها،
يقابددم إيددذاءه البددا

باإلحسددان إلدديهم ،هينهللاددر زصددو أمددوالهم بالتصدددن بماند

الحوج ،هينهللار نباهج أعراضدهم بالييادة هالقددت ديهم باليبداء عادى أهدم الددين،
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هإظهار ما ينرذ مدن خصداج ال يدر مدن أقرا د هأميالد  ،هينهللادر قتدم البهللادو
ب عتان الرقداو ،من نادا إحيداء ،إذ النادد الرقيدق مهللاقدو لبهللاسد موجدو لسديده،
هاإلعتددان إيلددا ال يقدددر اإل سددان عاددى أثيددر مبدد  ،يقابددم اإلعددداى باإليلددا
المقدددهر .هبهددذا ننددرذ أن مددا ذثر دداه مددن سدداو بريددق المضددا و ددي التنهللايددر
هالمحو مشهو ل ي الشرإ حيث ثهللار القتم ب عتان رقاة .تم إذا نم ذلا ثاد
لم ينهللا ما لم ي ر عن مظالم الناا  ،همظالم الناا إما ي البهللاو
أه امعرا

أه اممدواج

أه القاوو ،أعبي ب اإليذاء المحل.

أما البهللاو

ن جرا عاي قتم خطس توبت بتسايم الدية( ،)60ههصولها إلدى

المستحق ،إما مب  ،أه من عاقات  ،ههو ي عهدو ذلا قادم الوصدوج ،هإن ثدان
عمداا موجااا لاقصاص االقصاص ،ن لم ينرذ يلو عايد أن يتندرذ عبدد
هلي الددى ،هيحنمد دي رهحد  ،د ن شداء عهللادا عبد  ،هإن شداء قتاد  ،هال نسدق
عهدن إال بهذا ،هال يلوس ل اإلخهللااء.
هليم هذا ثما لو س دى أه شدرو ،أه سدرن ،أه قطدع الطريدق ،أه باشدر مدا
يلو عاي ي حد هلل ننالى،

ال يازمد دي التوبدة أن يهللاضدع هللاسد  ،هيهتدا

ستره ،هياتمم من الوالي استيهللااء حق هللا ننالى ،بدم عايد أن يتسدتر بسدتر هللا
ننالى ،هيقيم حد هللا عاى هللاس بدس واإ الملاهددو هالتندذيو ،دالنهللاو دي محدل
حقون هللا ننالى قريو من التائاين البا مين ،ن أمر هذه إلى الدوالي ،حتدى إذا
أقاى عاي الحد هقع موقن  ،هننون نوبت صحيحة مقاولة عبد هللا نندالى ،بددليم
ما صع أن ماعز بن مالا أنى رسدوج هللا صصد
قد ظام

قداج :يدا رسدوج هللا ،إ دي

هللاسي هس ي  ،هإ ي أريد أن نطهر يل ر ه ،اما ثدان مدن اليدد أنداه

( )60هعاي أيضاا ثهللاارو :نحرير رقاة مرمبة ،من لم يلد صياى شهرين متتابنين.
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قاج :يا رسدوج هللا ،إ دي قدد س يد ل در ه اليا يدة ،امدا ثدان دي الياليدة أمدر بد
حهللار ل حهللارو تم أمر ب رجم ،نان البا

ي ريقين :قائم يقدوج :لقدد هادا،

هأحاب ب خطيئت ل هقائم يقوج :ما نوبة أصددن مدن نوبتد  ،قداج رسدوج هللا
صص

ٱ«َّقخٱُ بٱُتاًٱَّتٱقُمَٱا ءٱ ًُٱَّتسعأهِّ»(.)61

هأما القصاص هحد القذذ :و بد من نحايم صاحا المستحق ي .
هإن ثان المتباهج ا
ماال نباهل بيصو ،أه خيا دة ،أه زدان دي منالمدة ببدوإ
ناايم ،ثترهي سائف ،أه ستر عيو من المايع ،أه ق

أجرو أجيدر ،أه مبدع

أجرن د  ..نددم ذلددا يلددو أن يهللاددتل عب د  ،ال مددن حددد باوز د  ،بددم مددن أهج مدددو
هجو ه ،ن ما يلو ي ماج الصاي يلو عادى الصداي إخراجد بندد الاادوم،
إن ثان الولي قد قصر ي  ،ن لم يهللاندم ثدان ظال امدا مطالاادا بد  ،إذ يسدتوا دي
الحقون المالية ،الصداي هالادالد ،هليحاسدو هللاسد عادى الحاداى هالددها ق ،مدن
أهج يددوى حياند إلددى يددوى نوبتد  ،قاددم أن يحاسددو ددي القيامددة ،هليبدداقل قاددم أن
يباقل ،من لم يحاسو هللاس ي الد يا ،باج ي ارخرو حساب .
د ن حصددم ملمددوإ مددا عاي د بظددن زالددو ،ه ددوإ مددن االجتهددا ممنددن،
اينتاد  ،هلينتددو أسددامي أصددحاو المظددالم هاحدداا هاحدداا ،هليطددف ددي ددواحي
النالم ،هليطااهم هليستحاهم ،أه لير حقوقهم ،ههدذه التوبدة نشدق عادى الظامدة،
هعاددى التلددار ،د هم ال يقدددرهن عاددى باددو المندداماين ثاهددم ،هال عاددى باددو
هرتتهم ،هلنن عاى ثم هاحد مبهم أن يهللانم مبد مدا يقددر عايد  ،د ن علدز دو
ياقى ل بريق ،إال أن ينير من الحسباى ،حتى نهللايل عب يوى القيامة ،ترخدذ
حسبان  ،هنوضع ي مواسين أرباو المظالم ،هلدتنن ثيدرو حسدبان بقددر ثيدرو
( )61أخرج مسام من حديث بريدو بن ال صيو.
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مظالم ،

إن لم نف بهدا حسدبان  ،حمدم مدن سديئاى أربداو المظدالم ،يهادا

بسيئاى زيرهلل.
هددذا بريددق ثددم نائددو ددي ر المظددالم ،ههددذا يوجددو اسددتيران النمددر ددي
الحسباى ،لو باج النمر ،بحسو بوج مدو الظام ،نيف هذلا مما ال يندرذ
هربما ينون امجدم قرياادا يبايدي أن يندون نشدميره لاحسدباى هالوقد ضديق
أشد من نشميره الذا ثان ي المناصي ي متسع امهقداى ..هدذا حندم المظدالم
اليابتة ي ذمت .
أمددا أموالد الحاضددرو ،ايددر إلددى المالددا مددا ينددرذ لد مال انددا منيباددا ،همددا ال
يندرذ لد مال اندا ،نايد أن يتصددن بد  ،د ن اخدتا الحدوج بدالحراى ،نايد أن
ينددرذ قدددر الحددراى باالجتهددا  ،هيتصدددن بددذلا المقدددار ثمددا سدداق نهللاصدديا ددي
ثتاو الحوج هالحراى.
هأما اللباية عاى القاوو بمشا هة البا
يطاددو ثددم مددن ننددر

بما يسو هم ،أه ينياهم دي الييادة،

ل د باسددان ،أه آذا قاا د بهللانددم مددن أ نال د  ،هليسددتحم

هاحداا هاحداا مبهم ،همدن مداى أه زداو قدد داى أمدره ،هال يتددار إال بتنييدر
ضدا ددي القيامدة ،هأمدا مددن هجدده ،هأحاد بطيدو قاددو
الحسدباى لترخدذ مبد عو ا
مب د  ،ددذلا ثهللاارن د  ،هعاي د أن ينر د قدددر جبايت د هننرض د ل د  ،االسددتحوج
المدداهم ال ينهللاددي ،هربمددا لددو عددرذ ذلددا هثيددرو نندي د عاي د  ،لددم نطددو هللاس د
بدداإلحوج ،ها خددر ذلددا ددي القيامددة ذخيددرو يسخددذها مددن حسددبان أه يحما د مددن
سيئان .
ن ثان ي جماة جبايتد عادى الييدر مدا لدو ذثدره هعر د لتدسذا بمنر تد ،
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ثز اه بلاريت أه أها  ،أه سات بالاسان إلى عيو من خهللاايا عيوبد  ،ينظدم أذاه
مهما شو ب  ،قد ا سد عاي بريق االسدتحوج ،اديم لد إال أن يسدتحم مبهدا
تم ناقى ل مظامة ايلارها بالحسباى ثما يلار مظامة المي هاليائو.
هأما الذثر هالتنريف ،هو سيئة جديدو يلو االسدتحوج مبهدا ،همهمدا ذثدر
جبايت هعر الملبي عاي  ،ام نسمع هللاس باالسدتحوج بقيد المظامدة عايد ،
ن هذا حق  ،ناي أن يتاطف ب  ،هيسنى ي مهمان هأزراضد  ،هيظهدر مدن
حا هالشهللاقة عاي  ،ما يسدتميم بد قااد  ،د ن اإل سدان عادد اإلحسدان ،هثدم مدن
هللاددر بسدديئة مدداج بحسددبة ،د ذا بدداو قاا د بنيددرو نددو ه هناطهللا د  ،سددمح

هللاس د

باإلحوج ،د ن أبدى إال اإلصدرار ،يندون ناطهللاد بد هاعتدذاره إليد  ،مدن جمادة
حسبان التي يمنن أن يلار بها ي القيامة جبايت  ،هلينن قددر سدني دي رحد
هسددرهر قاادد بتددو ه هناطهللادد  ،ثقدددر سددني ددي أذاه ،حتددى إذا قدداهى أحدددهما
ضا دي القيامدة يحندم هللا بد عايد  ،ثمدن
ارخر ،أه سا عاي  ،أخذ ذلا مب عو ا
أناف ي الد يا ا
ماال لاء بمياد  ،دامتبع مدن لد المداج مدن القادوج همدن اإلبدراء
د ن الحدداثم يحنددم عاي د بددالقال مب د  ،شدداء أى أبددى ،نددذلا يحنددم ددي صددنيد
القيامة أحنم الحاثمين ،هأعدج المقسطين.
هأما الندزى المدرنا باالسدتقااج هدو أن ينقدد مدع هللا عقدداا مرثدداا ،هيناهدده
بنهددد هتيددق :أن ال ينددو إلددى ناددا الددذ وو هال إلددى أميالهددا ،ثالددذا يناددم ددي
مرض أن الهللااثهة نضره ا
ميو ،ينزى عز اما جز اما أ د ال يتبداهج الهللااثهدة مدا لدم
يزج مرض  ،ن هذا النزى يتسثد ي الحاج هإن ثان يتصدور أن نيااد الشدهوو
ي تا ي الحاج ،هلنن ال ينون نائااا ما لم يتسثد عزم ي الحاج(.)62
(« )62اإلحياء» (ج  4ص  )38 - 34بانل نصرذ.
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هما ذثره اليزالي يما يتناق بحقون الناا  :مسام دي جماتد  ،هإن ثدان يد
بنل نهللاصيوى البن القيم سبذثرها.
هأمدا يمدا يتناددق بحقدون هللا ،هبددا رأا آخدر بالبسدداة لاصدوو ،هقضددائها،
رأا المدذاهو امربندة :هجدوو قضداء الهللاوائد  ،هإن مضد عايهدا عشدراى
السبين ،يقضى مبها ما قدر عاي عاى مرهر الوق .
هالددرأا ارخددر يقددوج :إن الصددوو التددي نقضددى مددا ثددان وانهددا عددن ددوى أه
سدديان ،ثمددا جدداء ددي الحددديث الصددحيع ،همددا عدددا ذلددا قددد ا تهددى هقتهددا ،هال
يمنبدد قضددا ها ،هإ مددا عايدد أن ينددو

مددا اندد بصددوو البوا ددم ،هإحسددان

الهللارائل ب نمامها ثما يحو هللا رثوعها هسلو ها هخشوعها.
ا
بدويو ،ثس د
هدرا
هثس ما ينتار هدذا الدرأا مدن بددأ الصدوو بندد إضداعتها ا
خم اإلسوى من جديد ،ناي أن يادأ صهللاحة جديدو مع هللا ،هيسدتاق ال يدراى،
هيسارإ إلى ميهللارو من رب هجبة عرضها السمواى هامر

.

هالموضددوإ ي د ثددوى ثييددر ،يرجددع إلي د ددي اللددزء امهج مددن «مدددار
السددالنين» البددن القدديم ،هقددد رجددع هددو هشددي

شدديه اإلسددوى ابددن نيميددة عدددى

القضاء ،ههو الذا أميم إلي لمن ضيع من عمره سدبواى لدم يحدن يهدا ظهدره
هلل راثناا ،أه ينهللار جاهت هلل ساجداا.
ه قف بنل الوقهللااى ي حقون الناا .
التوبة من حقون الناا :
ا
أصو عاى المشداحة ،ثا د التوبدة مبهدا
هلاتشديد ي حقون الناا  ،هقيامها
بسحد أمرين :إما أن ير ها إلى صاحاها إن ثان حياا ،أه هرتت إن ماى.
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هإما باستحول مب بند إعوم ب  ،إن ثان حقاا مالياا أه جبايدة عادى بد د أه
بدددن مورهت د  ،ثمددا تا د عددن الباددي صص د

قدداجُ« :ااءٱك ا َٱ ل ااهٱُّاااخَٱ

ُظكمًٱُءٱُ ۡٱ وٱُّ ض،ٱفك أٱككهٱنَّ اتا،ٱُاءٱقَالٱ َٱُٱيَاتَٱدياا ٱوُٱ
د هِّٱٱُٱنَّٱُا تٱونَُّ ئ ت»(.)63
نوبة من ننذر عاي ر الحقون المالية:
هثم من تا عاي حقون مالية لابا

يلو عايد أن يرجنهدا إلديهم ،أه إلدى

هرتدتهم ،د ن لدم يندن عبدده مدا ينهللادي سدنى دي ذلدا بدوج حياند مدا اسددتطاإ،
هثاما حصم شيئاا قضى بنل ما عاي  ،ثم ببساة حق ه يب عبد التائدو ه دق
قسمة اليرماء ،مدن ثدان دي ذمتد هدذه الحقدون الماليدة ،تدم نداو هنندذر عايد
ر ها إلى أصحابها ،أه إلى هرتتهم ،للها بهم ،أه ال قراضدهم ،أه لييدر ذلدا،
اختاف ي نوبة ميم هذا.
قال بائهللاة :ال نوبة ل إال بس اء هذه المظالم إلى أربابها ،د ذا ثدان ذلدا قدد
ننذر عاي  ،قد ننذرى عايد التوبدة ،هالقصداص أمامد يدوى القيامدة بالحسدباى
هالسيئاى ليم إال.
قالوا :ن هذا حق ار مي لدم يصدم إليد  ،ههللا سداحا ال يتدر مدن حقدون
عاا ه شيئاا ،بم يستو يها لانضهم من بنل ،هال يلداهسه ظادم ظدالم ،وبدد أن
يسخذ لامظاوى حق من ظالم  ،هلو لطمة ،هلو ثامة ،هلو رمية بحلر.
قالوا :هأقرو ما لهذا ي ندار الهللاارب مب  :أن ينير من الحسدباى ،ليدتمنن
مددن الو دداء مبهددا يددوى ال ينددون الو دداء بددديبار هال بدددرهم ،يتلددر نلددارو يمنب د
( )63رهاه الا ارا.
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الو اء مبها .همن أ هللاع ما ل  :الصار عادى ظادم زيدره لد هأذاه ،هزياتد هقذ د ،
ددو يسددتو ى حق د ددي الددد يا ،هال يقابا د  ،ليحيددم خصددم عاي د إذا أ اددم مددن
حسبان ،

ضدا مالد  ،هقدد يتسداهيان ،هقدد
ثما يرخذ مب ما عايد  :يسدتو ى أي ا

يزيد أحدهما عن ارخر.
تم اختاف هرالء ي حنم ما بيده من اممواج.
قال بائهللاة :يوقف أمرها ،هال يتصرذ يها ألاتة.
هقال بائهللاة :يد نها إلى اإلماى أه ائا  ،م هثيدم أربابهدا ،يحهللاظهدا لهدم،
هينون حنمها حنم اممواج الضائنة.
هقال بائهللادة أخدرا :بدم بداو التوبدة مهللاتدوت لهدذا ،هلدم يياقد هللا عبد  ،هال
عددن مددذ و ،هنوبت د  :أن يتصدددن بتاددا اممددواج عددن أربابهددا بددسن يددد نها إلددى
الهللاقراء هالمحتاجين ،أه إلى جهاى ال ير همصالع المسامين.
همبها :جماعداى اللهدا دي سدايم هللا ،همراثدز الددعوو إلدى اإلسدوى ،د ذا
ثان يوى استيهللااء الحقون ،ثان مرباو المداج ال يدار :بدين أن يليدزها مدا ندم،
هننون أجورها لهدم ،هبدين أن ال يليدزها ،يسخدذها مدن حسدبان بقددر أمدوالهم،
هينون تواو ناا الصدقة ل  ،إذ الياطم هللا ساحا توابها ،هال يلمدع مربابهدا
بددين النددو

هالمنددو

 ،ييرم د إياهددا ،هيلنددم أجرهددا لهددم ،هقددد زددرى مددن

حسبان بقدرها.
قاج ابن القيم:
ههددذا مددذهو جماعددة مددن الصددحابة ،ثمددا هددو مددرها عددن ابددن مسددنو ،
همناهية هحلا بن الشاعر.
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قد رها أن ابن مسدنو اشدترا مدن رجدم جاريدة ،ه خدم يدزن لد الديمن،
ددذهو رو اللاريددة ،ددا تظره حتددى يددئم مددن عددو ه ،تصدددن بدداليمن ،هقدداج:
الاهم هذا عن رو اللارية ،ن رضدي دامجر لد  ،هإن أبدى دامجر لدي ،هلد
من حسباني بقدره.
هزم رجم من اليبيمة ،تم ناو ،لداء بمدا زاد إلدى أميدر اللديل ،دسبى أن
يقاا مب  ،هقاج :ثيف لدي ب يصدال إلدى اللديل ،هقدد نهللارقدوا دسنى حلدا بدن
الشاعر ،قاج :يدا هدذا ،إن هللا ينادم اللديل هأسدماءهم هأ سدابهم ،دا ع مخمسد
إلى صداحو ال مدم ،هنصددن بالاداقي عدبهم ،د ن هللا يوصدم ذلدا إلديهم  -أه
ثما قاج  -هللانم ...اما أخار مناهية قاج :من أثون أ يتتدا بدذلا أحدو إلدي مدن
صف مانيل.
قددالوا :هثددذلا الاقطددة إذا لددم يلددد ربهددا ،بنددد ننريهللاهددا ،هلددم يددر أن يتمانهددا،
نصدن بها عب  ،ن ظهر مالنها خيره بين امجر هالضمان.
قددالوا :ههددذا من الملهددوج ددي الشددرإ ثالمندددهى ،د ذا جهددم المالددا صددار
بمبزلددة المندددهى ،ههددذا مدداج لددم يناددم ل د مالددا منددين ،هال سددايم إلددى ننطيددم
اال تهللااإ ب  ،لما ي من المهللاسدو هالضرر بمالن هبالهللاقراء ،هبمدن هدو دي يدده،
أما المالا :اندى هصوج هللان إلي  ،هثذلا الهللاقراء ،هأما من هو ي يدده :انددى
نمنب من ال وص من إتم  ،ييرم يوى القيامة من زير ا تهللااإ ب  ،هميدم هدذا
ال نايحد شددرينة ،ضد ادو عددن أن نددسمر بد هنوجاد  ،د ن الشددرائع ماباهددا عاددى
نحصيم المصالع بحسو اإلمنان هننمياها ،هننطيدم المهللااسدد بحسدو اإلمندان
هنقاياها ،هننطيم هذا الماج ههقهللا همبند عدن اال تهللاداإ بد  :مهللاسددو محضدة ،ال
مصاحة يها ،و يصار إلي .
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إن المناوى  -ثما ذثر ابن القديم  -أن صداحو هدذا المداج الدذا قدد حيدم بيبد
هبيب  :أشد شيء رضا بوصوج هللان امخرها إلي  ،ههو أثره شيء لتنطياد ،
عا عن اال تهللااإ ب
أه إبقائ مقطو ا

يا هأخرا ،هإذا هصم إلي تواو مال سدره

ذلا أعظم من سدرهره بوصدول إليد دي الدد يا ،نيدف يقداج :مصداحة ننطيدم
هذا الماج  -عن ا تهللااإ المي هالمساثين ب همن هو بيده  -أرجع مدن مصداحة
عا بدم أا مصداحة يبيدة أه يويدة دي هدذا التنطيدم ههدم هدو إال
إ هللااق شر ا
محل المهللاسدو
هلقد سئم شي با أبو الناا

ابن نيمية  -قد

هللا رهح  -سسل شديه ،قداج:

هرب من أستاذا أا سيدا هأ ا صيير هإلى ارن لم أباع ل عاى خار ،هأ دا
مماو  ،هقد خهللا من هللا سسس ،هأريد براءو ذمتي من حق سيدا مدن رقاتدي،
هقد سسل جماعة من المهللاتين ،قالوا لي :اذهدو اقندد دي المسدتو إل ضدحا
شددي با ،هقدداج :نصدددن بقيمتددا  -أعاددى مددا ثا د  -عددن سدديد  ،هال حاجددة لددا
درارا بددا ،هننطد ا
ديو عددن
بالمسددتو إ ،نقنددد ي د عاياددا ددي زيددر مصدداحة ،هإضد ا
مصالحا ،هال مصاحة مسدتاذ

دي هدذا ،هال لدا هال لامسدامين ،أه حدو هدذا

من النوى .ههللا أعام(.)64
من عاه

زيره مناهضة محرمة:

المسددسلة اليا يددة :إذا عدداه

زيددره مناهضددة محرمددة ،هقددال النددو

ثالزا ية ،هالميبي ،هبائع ال مر ،هشداهد الدزهر ه حدوهم  -تدم نداو هالندو
بيده.

( )64ا ظر« :مدار السالنين» (.)390 - 387/1
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قال بائهللاة :ير ه إلى مالن  ،إذ هو عدين مالد  ،هلدم يقاضد بد ذن الشدارإ،
هال حصم لرب ي مقابات هللاع ماات.
هقال بائهللاة :بم نوبت بالتصدن ،هال يد ن إلى من أخذه مب  ،ههو اختيدار
شديه اإلسدوى ابدن نيميدة ،ههدو أصددوو القدولين ،د ن قابضد إ مدا قاضد باددذج
مالند لد  ،هرضداه باذلد  ،هقدد اسددتو ى عوضد المحدرى ،نيدف يلمدع لد بددين
ا
مداال قدد اسدتنان بد عادى مناصدي هللا،
هثيدف يدر عايد
النو هالمندو
هرضددى ب خراج د يمددا يسددتنين ب د عايهددا تا ياددا هتالياددا ههددم هددذا إال محددل
إعا ت د عاددى اإلتددم هالندددهان ههددم يباسددو هددذا محاسددن الشددرإ :أن يمقضددى
عددا أه ثر اهددا،
لازا ددي بنددم مددا ن د إلددى مددن س ددى بهددا ،هيرخددذ مبهددا ذلددا بو ا
ينطاه هقد اج عوض
ههو أن هذا الماج لم يمان ارخدذ ،مادام صداحا  ،ساج عبد ب عطائد لمدن
أخذه ،هقد سام ل ما ي قاالت مدن البهللادع ،نيدف يقداج :ماند بدان عايد  ،هيلدو
ر ه إلي ههذا ب وذ أمره بالصدقة ب ،

قد اخدذه مدن هجد خايدث برضدا

صاحا هبذل ل بذلا ،هصداحا قدد رضدى ب خراجد عدن ماند بدذلا ،هأن ال
ينو إلي  ،نان أحق الوجوه ب  :صر

ي المصاحة التي يبتهللاع بها من قاضد

هي هللاف عب اإلتم ،هال يمقوا الهللااجر ب هيمنان ،هيلمع ل بين اممرين.
ههنددذا نوبددة مددن اخددتا مال د الحددوج بددالحراى ،هننددذر عاي د نمييددزه :أن
يتصدن بقدر الحراى ،هيطيو باقي مال  ،ههللا أعام.
مظالم الناا ام بية ثاليياة هالسو:
ناا هي التوبدة مدن حقدون ال ادق الماليدة ،نيدف نندون التوبدة مدن حقدوقهم
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ام بية ،همظالمهم المنبوية ،ثدسن نندون مظامدة اإل سدان المنتددا عايد  :بقددت
ي  ،بييادة أه قدذذ أه سدو أه سد رية هاسدتهزاء ،أه حدو ذلدا ،هدم يشدترب
ددي نوبتد مبهددا إعومد بددذلا بنيبد هالتحاددم مبد  ،أه إعومد بس د قددد دداج مددن
عرض  ،هال يشترب ننييب  ،أه ال يشترب ال هذا هال هدذا ،بدم ينهللادي دي نوبتد
أن يتوو بيب هبين هللا من زير إعوى من قذ هإعتاب
عاددى توتددة أقددواج ،هعددن أحمددد رهايتددان مبصوصددتان ددي حددد القددذذ ،هددم
يشترب ي نوبة القاذذ :إعوى المقدذهذ ،هالتحادم مبد أه ال هي در عايهمدا
نوبة الميتاو هالشانم.
هالمنددرهذ ددي مددذهو الشددا ني ،هأبددي حبيهللاددة ،همالددا :اشددتراب اإلعددوى
هالتحام ،هنذا ذثره أصحابهم ي ثتاهم.
هالذين اشتربوا ذلا احتلوا بدسن الدذ و حدق آ مدي ،دو يسدق إال ب حولد
مب هإبرائ .
تم من لم يصحع الاراءو من الحق الملهوج ،شرب إعوم بنيب ثس يقدوج
ل  :أ ا سااتا هشتمتا ،أه أ ا سد رى مبدا ،أه أ دا ازتاتدا هذثرندا بسدوء ،ال
سيما إذا ثان مدن عايد الحدق عار ادا بمقدداره ،وبدد مدن إعدوى مسدتحق بحلدم
هذا الحق ،م قد ال نسمع هللاس باإلبراء مب إذا عرذ مقدداره ،يقدوج لد  :أ دا
ظاا أزتابا عشر سبواى ،قد يسدامع دي زياتد مدرو أه مدراى ،هال يسدامع
ي زيات سبواى.
هاحتلوا بالحديث المذثور ،ههو قولد صصد
ُظكمًٱ-ٱُءٱُ ۡٱ وٱُّ ضٱ-ٱفك أٱككهٱنَّ تا».

ُ« :اءٱكا َٱ ل اهٱُّااخَٱ
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قددالوا :همن ددي هددذه اللبايددة حقددين :حقاددا هلل ،هحقاددا لآل مددي ،التوبددة مبهددا
بتحام ار مي مجم حق  ،هالبدى يما بيب هبين هللا مجم حق ننالى.
قددالوا :هلهددذا ثا د نوبددة القانددم ال نددتم إال بتمنددين هلددي الدددى هللاسد  ،إن شدداء
اقت

 ،هإن شاء عهللاا ،هثذلا نوبة قابع الطريق.
هالقوج ارخر :إ ال يشترب اإلعوى بما داج مدن عرضد هقذ د هازتيابد ،

بم ينهللاي نوبت بيب هبين هللا ،هأن يذثر الميتاو هالمقذهذ ي مواضدع زياتد
هقذ بضد ما ذثره ب من اليياة ،يادج بمدح هاليبداء عايد  ،هذثدر محاسدب ،
هقذ بذثر عهللات  ،هإحصا  ،هيستيهللار ل بقدر ما ازتاب .
ههذا اختيار شي با أبي الناا

ابن نيمية ،قد

هللا رهح .

هاحدددت أصدددحاو هدددذه المقالدددة بدددسن إعومددد مهللاسددددو محضدددة ،ال نتضدددمن
مصاحة،

ال يزيده إال أذا هحبقدا هز ًّمدا ،هقدد ثدان مسدتري احا قادم سدماع ،

ضررا ي هللاس أه بد .
ذا سمن ربما لم يصار عاى حما  ،هأهرت
ا
ا
ضو عن أن يوجا هيسمر ب .
هما ثان هنذا ن الشارإ ال يايح ،
قالوا :هربمدا ثدان إعومد بد سداااا لاندداهو هالحدرو بيبد هبدين القائدم ،دو
يصهللاو ل أبداا ،هيورت عام ب عداهو هبيضاء مولدو لشر أثار من شدر الييادة
هالقذذ .ههذا ضدد مقصدو الشدارإ مدن ندسليف القادوو ،هالتدراحم هالتندابف
هالتحابو.
قالوا :هالهللارن بين ذلا هبين الحقون المالية هجباياى امبدان من هجهين:
أحدددهما :أ د قددد يبتهللاددع بهددا إذا رجن د إليد  ،ددو يلددوس إخهللاا هددا عب د  ،د
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محل حق  ،يلدو عايد أ ا ه إليد  ،ب دوذ الييادة هالقدذذ ،د لديم هبدا
شيء يبهللان  ،ير ي إلي إال إضراره هنهييل قد  ،قيدا

أحددهما عادى ارخدر

من أ سد القيا .
هاليا ي :أ إذا أعام بها لم نرذه ،هلم نه مب زضااا هال عدداهو ،بدم ربمدا
سره ذلا ه درت بد  ،ب دوذ إعومد بمدا مدزن بد عرضد بدوج عمدره ،ا
لديو
دارا ،مددن أ ددواإ القددذذ هاليياددة هالهلددو ،اعتاددار احدددهما بدداالخر اعتاددار
ه هد ا
اسد ،ههذ هو الصحيع ي القولين ثما رأي  ،ههللا أعام(.)65
التوبة من ذ و مع اإلصرار عاى زيره:
همن امسئاة المهمة المطاوبة إجابانها هبيان حنمها هبا ،هذا السراج ههو:
هم نصع التوبة من ذ و ،مع اإلصرار عاى زيره .
يد قددوالن مهددم الناددم ،ههمددا رهايتددان عددن اإلمدداى أحمددد ،هلددم يطاددع عاددى
ال وذ من حنى اإلجماإ عاى صحتها ،ثالبوها هزيرها.
هقد قم أبو بالو المني ي «قوى القاوو» عدن بندل النامداء قولد  :مدن
ندداو عددن نسددنة هنسددنين ذ ااددا ،هلددم يتددو مددن ذ ددو هاحددد :لددم ينددن عبددد ا مددن
التائاين()66ل
قاج اإلماى ابن القيم:
هالمسسلة مشناة ،هلها زور ،هيحتا اللزى بسحد القدولين إلدى ليدم يحصدم
ب اللدزى ،هالدذين صدححوها احتلدوا بس د لمدا صدع اإلسدوى  -ههدو نوبدة مدن
( )65ا ظر« :المدار » (.)291 - 289/1
(« )66قوى القاوو» (.)191/1

التوبة إلى هللا

103

النهللار  -مع الاقاء عاى منصية لم يتو مبها ،هنذا نصدع التوبدة مدن ذ دو ،مدع
بقائ عاى آخر.
هأجاو ارخرهن عن هذا بدسن اإلسدوى لد شدسن لديم لييدره ،لقوند ه هللاداذه،
هحصول  -ناناا ب سوى امبوين أه أحدهما  -لاطهللام.
هاحت ارخرهن بسن التوبة :هي الرجوإ إلى هللا مدن م الهللاتد إلدى باعتد ،
هأا رجوإ لمن ناو من ذ و هاحد ،هأصر عاى ألف ذ و .
قدددالوا :ههللا سددداحا إ مدددا لدددم يراخدددذ التائدددو ،م ددد قدددد رجدددع إلدددى باعتددد
هعاو يت  ،هناو نوبة صوحا ،هالمصر عاى ميم ما ناو مب  -أه أعظم  -لدم
يراجع الطاعة ،هلم يتو نوبة صوحا.
قالوا :همن التائو إذا ناو إلدى هللا ،قدد ساج عبد اسدم الناصدي ثالندا ر إذا
أسام ساج عب اسم النا ر هأما إذا أصر عادى زيدر الدذ و الدذا نداو مبد اسدم
المنصية ال يهللاارق  ،و نصع نوبت .
هسر المسسلة :أن التوبة هم نتانل ،ثالمنصية ،ينون نائااا من هجد هن
هج  ،ثاإليمان هاإلسوى
هالددراجع :نايضددها ،هددا ثمددا نتهللااضددم ددي ثيهللايتهددا ،ثددذلا نتهللااضددم ددي
ثميتها ،هلدو أندى النادد بهللادر

هندر

ضدا آخدر ،السدتحق النقوبدة عادى مدا
ر ا

نرث د هن مددا نا د  ،هنددذا إذا ندداو مددن ذ ددو هأصددر عاددى آخددر من التوبددة
ر

مدن الدذ اين .قدد أ ا أحدد الهللارضدين هندر ارخدر ،دو يندون مدا ندر

موجااا لاطون ما نم ،ثمن نر الح هأنى بالصوو هالصياى هالزثاو.
هارخددرهن يلياددون عددن هددذا بددسن التوبددة نددم هاحددد ،منبدداه اإلقددوإ عمددا
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ينره هللا ،هالبدى عاي  ،هالرجدوإ إلدى باعتد  ،د ذا لدم نوجدد بنمالهدا لدم نندن
صدددحيحة ،إذ هدددي عادددا و هاحددددو ،اإلنيدددان بانضدددها هندددر بندددل هاجاانهدددا
ثاإلنيددان بددانل الناددا و الواجاددة هنددر بنضددها ،د ن ارنادداب أجددزاء الناددا و
الواحدو بنضها بانل أشد من ارنااب الناا اى المتبوعاى بنضها بانل.
هأصددحاو القددوج ارخددر يقولددون :ثددم ذ ددو لد نوبددة ن صد  ،ههددي ددر
مب  ،ال نتناق بالتوبة من ارخر ،ثما ال يتناق أحد الذ اين بارخر.
قاج ابن القيم:
هالذا عبدا ي هذه المسدسلة :أن التوبدة ال نصدع مدن ذ دو ،مدع اإلصدرار
عاى آخر من وع  ،هأما التوبة من ذ و ،مع مااشرو آخر ال ننادق لد بد  ،هال
هو من وع  :تصع ،ثما إذا ناو من الربا ،هلم يتو مدن شدرو ال مدر ا
مديو
ن نوبت من الربا صحيحة ،هأما إذا نداو مدن ربدا الهللاضدم ،هلدم يتدو مدن ربدا
البسدديئة هأصددر عاي د  ،أه بددالننم ،أه ندداو مددن نبدداهج الحشيشددة هأصددر عاددى
شددرو ال مددر ،أه بددالننم :هددذا ال نصددع نوبتد  ،ههددو ثمددن يتددوو عددن الز ددا
بددامرأو ،ههددو مصددر عاددى الز ددا بييرهددا زيددر نائددو مبهددا ،أه ندداو مددن شددرو
عصير النبو المسنر ،ههو مصدر عادى شدرو زيدره مدن امشدربة المسدنرو،
هذا ي الحقيقة لم يتدو مدن الدذ و ،هإ مدا عددج عدن دوإ مبد إلدى دوإ آخدر،
ب وذ من عدج عن منصية إلى منصية أخدرا زيرهدا دي اللدبم ،إمدا من
هسرها أخف ،هإما ليااة هاعي الطاع إليها ،هقهر سداطان شدهونها لد  ...هإمدا
من أسدداابها حاضددرو لدي د عتيدددو ،ال يحتددا إلددى اسددتدعائها ،ب ددوذ منصددية
يحتا إلى استدعاء أساابها ..هإما الستحواذ قر ائ هخاطائ عاي  ،و يدعو د
يتوو مبها ،هل بيدبهم حظدوو بهدا هجداه ،دو نطاهعد هللاسد عادى إ سدا جاهد
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بالتوبة(.)67
هالذا يترجع لي ي هذه القضية :أن ثم مدن نداو مدن ذ دو نوبدة صدا قة،
ن المسموج ي أثرى امثرمين :أن يقام نوبت  ،من هذا الذ و بنيب  ،هإن بقدي
متناقاددا بددذ و آخددر مددن جبس د  ،مددن ندداو مددن عمددم قددوى لددوب بصدددن قاددم هللا
نوبت  ،هإن ضنهللا إرا ن عن التوبة مدن الز دى ،همدن نداو عدن ربدا البسديئة،
قام هللا مبد  ،هإن بقدي يمدار
ظم يس ر من البا

ربدا الهللاضدم ،أه نداو مدن الييادة هالبميمدة ،هإن

أه ينذو ي القوج أه زير ذلا من آزاى الاسان.

هإ ما صح التوبة هبا ،من التوبة ي حد ذانها حسبة ،بدم حسدبة عظيمدة،
ٱوٱََٱُ َ ْ
ههللا ننالى يقدوج{ :ٱَ ذَ ذ
ُااَ اًٱيْ َ َ
َٱُاءٱ
ٱويْا َّؤت َ
ٱلَۡ َٱُٱيَ َّظ َكا ِّْ َ
اكٱ َ َ
ضا َع َّ َه َ
ٱُ َّثقَا َۡٱذَ جۖٱذة َ

َّذخْ َّعهْٱ َ َّن ر نٱُّ ََظ ماٱ } [البساء.]40 :
تم إ ننالى قد هعد بقاوج التوبة من عاا ه بوج عاى ،هلدم ي د

ذ اادا مدن

اءٱ
ٱو َي َّع ْااتنوٱ َ
آخددر ،ثمددا ددي قول د ننددالىَ { :و ْها َاتٱلَّذ انَتٱيَ َّقََ الْٱلَّأ ذ َّتاَااًَٱ َ
ُّا َّاءٱ َََُّ ا َد ََ َ
ُّا َ
لَّ ذ
ت} [الشورا .]25 :ههذا قد ناو من ذ ا  ،هو أهم أن يقام هللا مبد  ،هينهللادو
ُ َٱ َٱ

عب .
تم إن هذا يوا ق ما هو منرهذ ي هذا الااو مدن سدنة الرحمدة هالميهللادرو،
التي نسع ثم مذ و ،هثم نائو ثما قاج ننالىَ { :ٱ ذَ ذ
تبٱ َن َم عر }.
ٱلَۡٱ َي َّغ َ ْ ٱلَّنُّعْ َ

ضا الذا ينال ضنف اإل سان ،هيسخذه بالتدر  ،هيهللادتع لد الاداو،
تم هو أي ا
ليترقددى شدديئاا شدديئاا ،هيتددر المنصددية خطددوو هخطددوو ،همرحاددة بنددد مرحاددة،
حتى يهديد هللا دي البهايدة إلدى نرثهدا جمينادا ،هقدد جداء دي الحدديث الصدحيع
(« )67مدار السالنين» (.)275 - 273/1
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«ٱعم ٱيعثأِّٱُ ُ يء،ٱوَِّّٱَُعثتنٱُعُ يء».
هممددا يدددج لددرأا امثيددرين ددي قاددوج نوبددة التائددو إذا ننددرر مب د الددذ و،
هننددررى مبد التوبددة :مددا رهاه الشددي ان الا ددارا همسددام عددن أبددي هريددرو أن
الباي صص

قاج« :ٱَٱَُّاخرنٱ ذعابٱذعَرا ،ٱفقا ۡ:ٱ ب؛ٱ ذعَاَ،ٱفا

ٱَّاذ،ٱ

فق ۡٱ اه:ٱ ُّكِّٱَُّختٱٱَٱَّهٱ ار ٱيغ ٱنَّنعبٱويألنٱااه؟ٱ ا تٱَّعَاخت.ٱثاِّٱ
َُاثٱُا ٱشا مٱهللا،ٱثاِّٱ ذعابٱذعَرا ،ٱفقا ۡ:ٱ ب ٱ ذعَاَٱآلا ،ٱفا

َ ٱفقا ۡٱ

ُع َّت:ٱ ُّكِّٱَُّختٱ َٱَّاهٱ ارا ٱيغ ا ٱنَّانعب،ٱويألانٱااه؟ٱ ا تٱَّعَاخت.ٱثاِّٱ
َٱَّاذ ٱ
َُثٱُ ٱش مٱهللا،ٱثِّٱ ذعابٱذعَرا .ٱقا ۡ:ٱقا ۡ:ٱ ب ٱ ذعَاَٱآلا ٱفا
فق ۡ:ٱ ُّكِّٱَُّختٱ َٱَّهٱ ار ٱيغ ٱنَّنعبٱويألانٱااه؟ٱ ا تٱَّعَاخت...ٱثسثرا ٱ
فك عملٱُ ٱش م»(.)68
قاج النومة القرباي ي ثتاب «المهللاهم ي شرت مسام»:
يدددج هددذا الحددديث عاددى عظدديم ائدددو االسددتيهللاار ،هعاددى عظدديم ضددم هللا،
هسدنة رحمتد  ،هحامد هثرمد  ،لنددن هددذا االسددتيهللاار هددو الددذا تاد منبدداه ددي
القاو مقار اا لاسان ،لتبحم ب عقد اإلصرار ،هيحصم من البددى ،هدو نرجمدة
لاتوبة ،هيشهد ل حديث« :ل كِّٱكلٱُ أءٱُتنب» همنباه :الذا يتندرر مبد
الذ و هالتوبة ،ناما هقع ي الذ و عا إلى التوبة ،ال من قاج باسدا  :اسدتيهللار
هللا ،هقااددد مصدددر عادددى نادددا المنصدددية ،هدددذا الدددذا اسدددتيهللااره يحتدددا إلدددى
االستيهللاارل
قاج الحا ل ابن حلر ي «الهللاتع» مناقاا :هيشهد ل ما أخرج ابن أبي الدد يا
( )68متهللاق عاي « :الارلر هالمرجان» ( .)1754ها ظر « :تع الادارا» (  13صد  )46همدا
بندها.
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عدددا« :نَّأ ئااابٱُاااءٱنَّااانعبٱكماااءٱُٱذعااابٱَّاااه،ٱ
مر و ا

ونَّمُأغ ٱُءٱنَّنعب،ٱوهتٱُق ِّٱُّك هٱ-ٱك َّمُأههئٱا اه» قاج :هالدراجع
أن قول « :هالمستيهللار »...إلى آخره :موقوذ ،أا من ثوى ابدن عادا  ،هلديم
حديياا اويا ،هأهل عبدد ابدن ماجد هالطارا دي مدن حدديث ابدن مسدنو  ،هسدبده
حسن.
قاج القرباي :ه ائدو هذا الحديث :أن الندو إلدى الدذ و ،هإن ثدان أقداع مدن
ابتدائ  ،م ا ضداذ إلدى موبسدة الدذ و قدل التوبدة ،لندن الندو إلدى التوبدة
أحسن من ابتدائها ،م ا ضاذ إليها موسمة الطاو من النريم ،هاإللحات دي
سرال  ،هاالعتراذ بس ال زا ر لاذ و سواه.
هقاج اإلماى البوها :ي الحدديث أن الدذ وو ،هلدو نندررى مائدة مدرو  -بدم
ألهللاا أه أثير  -هناو ي ثم مرو ،قاا نوبت  ،أه نداو عدن اللميدع نوبدة هاحددو
صدح نوبتد  ،هقولد  :اعمددم مدا شدئ  -أه اينمدم مددا يشداء  -منبداه مدا مد
نذ و تتوو ،زهللارى لا .اه (.)69
صحيع أن التوبة الناماة هي التوبدة مدن جميدع الدذ وو ،ههدي التدي يترندو
رمبمددونَ
عايهددا الهللاددوت المددذثور ددي قول د ننددالىَ :هنموبمد ْدواإ إَلَددى ٱ هَّللَ َج َميناددا أَيَد َ ٱل مم َ
لَنَاه منم نمهللا َاحمونَ } [البور.]31 :
ههددي التددي ننهللاددر بهددا جميددع السدديئاى ،هنيهللاددر بهددا جميددع الددذ وو ،هندددخم
صاحاها جباى نلرا من نحتها ام هار يدوى ال ي دزا هللا البادي هالدذين أمبدوا
من .
( )69ا ظر « :تع الاارا» ( )472 ،471/14ب .ار الهللانر المصورو عن الساهللاية.
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ههددي التددي نوجددو حددو هللا المطاددق مصددحابها ،ثمددا نوجددو رحددة بهددم
هضحن لهم.
بم التوبة الناماة ليس هي التي نمبع صاحاها من اقتراذ المناصدي قد ،
بددم هددي التددي نحهللاددزه إلددى اثتسدداو الطاعدداى ،هعمددم الصددالحاى ،هااللتددزاى
ظاهرا هبابباا يما بيب هبين رب  ،ه يما بيب هبين هللاسد ،
بسحناى الشرإ هآ اب
ا
ه يمددا بيب د هبددين خاق د أجمنددين ،حتددى يسددتحق الهللاددوت ددي امهلددى هارخددرو،
هالهللاوس باللبة هالبلاو من البار.
يبايدي أن هللاددرن بدين هددذه التوبددة النايدة المطاقددة التددي نوجدو مهاهددا الهللاددوس
باللبة ،هالبلاو من البار ،هبين التوبة اللزئية المقيدو التي يتحرر بها صداحاها
مددن ذ ددو منددين ،هإن بقددي مياد ا
دوال بددذ وو أخددرا ،انددم مددن هددانين التددوبتين
حنمها.
نوبة الناجز عن المنصية:
همددن امسددئاة التددي نددر هبددا :مددا حنددم الناصددي إذا حيددم بيبد هبددين أسددااو
المنصددية ،هعلددز عبهددا ،بحيددث ينتددذر هقوعهددا مبد  ،هددم نصددع نوبتد ههددذا
ثالناذو هالقاذذ ،هشاهد الدزهر إذا قطدع لسدا  ،هالزا دي إذا قدد الشدهوو إلدى
الز ى ،هالوالي الظالم إذا عزج عن ساطا  ،ه قد القدرو عاى الظام ،هثدم مدن
هصم إلى حد بطا من هاعي إلى منصية ثان يرنناها.
يقوج ابن القيم هبا :ي هذا قوالن لابا :
قال د بائهللاددة :ال نصددع نوبتدد من التوبددة إ مددا ننددون ممددن يمنب د الهللانددم
هالتر

التوبة من الممنن ،ال من المستحيم ،هلهذا ال نتصدور التوبدة مدن قدم
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اللااج عن أماثبها ،هنبشيف الاحار ،هالطيران إلى السماء ،ه حوه.
قددالوا :همن التوبددة م الهللاددة اعددي ال دبهللام ،هإجابددة اعددي الحددق ،هال اعددي
لابهللام هبا ،إذ ينام استحالة الهللانم مبها.
قهدرا ،هميدم هددذا ال
قدالوا :همن هدذا ثدالمنره عاددى التدر  ،المحمدوج عايد
ا
نصع نوبت .
قالوا :همن المستقر ي طر البا

هعقدولهم :أن نوبدة المقداليم هأصدحاو

اللددوائع :نوبددة زيددر منتاددرو ،هال يحمدددهن عايهددا ،بددم يسددمو ها نوبددة إ ددو ،
هنوبة جائحة.
قاج الشاعر:
و ااااااَٱُّااااااءٱُتاأااااااهٱساااااا ر
ئسٱ ٱ ونااااااااااخُه ٱُتاااااااااااًٱٱفاااااااااااس

ٱ

ٱ
البصدوص المتضدا رو المتظداهرو قدد لد
ضدا :أن
قا ٱلوا :هيدج عادى هدذا أي ا

عاى أن التوبة عبد منايبة الموى ال نبهللاع ،م هدا نوبدة ضدرهرو ال اختيدار ،قداج
ُّكَ
ذ
يابٱ
ٱُاءٱقَ َ جٱ
اتٱلَۡٱ ََّكذا َنيءَ ٱيَ َّع َمكْاتََ ٱلَُّ َُّٰٓات َمٱ َا َي َ َهكَ جٱ
ننالىَ { :ٱعذ َما ٱلَّأ ذ َّتاَاًْٱ َ
اًٱثْا ذِّٱيَأْتاْاتََ َ
َٰٓ
ٱوكَا ََ ذ
ُاََٱلَّأ ذ َّت َااًْٱ ََّكذا َنيءَ ٱ َي َّع َمكْاتََ ٱ
ٱلْۡٱ َ
فَأْووٱ َََّ َئكَ ٱ َيأْتبْ ٱل ذْۡٱ َ
ُّ َك رما ٱ َ ََ ما ا ٱ17ٱ َوََّ َّ َ
ُّكَ َّ َهََِّّۗ َ
تٱقَا َۡٱٱَعَاذٱُ ْ ََّا ْ
اتٱٱَذَنٱ َ ضَا َ ٱ َ َ اخَ ْه ِّْٱل ََّّ َم َّات ْ
ٱو ْهااَِّّ ٱ
لَُّذا َٱ تَٱ َ أ ذ َ َٰٓ
ٱو َُٱلَّذا َنيءَ ٱيَ ْمتُْاتََ َ
اَٱل ََّّاَٱـءَ َ
ْك ذاا ِۚ أ ٱ ْووٱ ََََّٰٓئَااكَ ٱ َ َُّّأ َ َّااخ َع ٱََّهْااَِّّ ٱَُّاانَنار ٱ َ ََّ ما اا } [البسدداء .]18 ،17 :هاللهالددة ههبددا :جهالددة

النمدددم ،هإن ثدددان عال امدددا بدددالتحريم .قددداج قتدددا و :أجمدددع أصدددحاو رسدددوج هللا
صص

عاى أن ثم ما عصى هللا ب هو جهالة ،عمداا ثان أه لدم يندن ،هثدم

من عصى هللا هو جاهم.
هأما التوبة من قريو :لمهدور المهللاسدرين :عادى أ هدا التوبدة قادم المنايبدة،
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قاج عنرمة :قام الموى ،هقاج الضحا  :قام منايبة ماا الموى ،هقاج السددا
هالنااى :أن يتوو ي صحت قادم مدر
ابددن عمددر رررا عددن الباددي صص د

موند ( ،)70ه دي المسدبد هزيدره عدن
قدداج «ٱَٱهللاٱيقَاالٱُتاااًٱنَّعَااخٱُ ا ٱَّااِّٱ

عدددا «ٱَٱ
يغ ااا » ه دددي سددد ة را عدددن أبدددي الهيددديم عدددن أبدددي سدددنيد مر و ا
نَّش ئ َٱق ۡ:ٱوُّهُكٱي ٱ بٱُٱ ا

ٱ تىٱَُّ دَٱُ ٱدنَُٱ ون هاِّٱفاذٱ

نُ دهِّ،ٱفق ۡٱنَّ بٱُُُ:ٱوُّهُذٱونسَّذٱون ُ ا عٱَُا عذٱُٱ ُنۡٱ

ا ٱ

َّهِّٱُ ٱنسأغ وعذ( .»)71هذا شسن التائو من قريو ،هأما إذا هقدع دي السديان
 أا ي سيان الموى  -قاج :إ ي نا ارنل لم نقادم نوبتد  ،هذلدا م هدا نوبدةاضددطرار ال اختيددار ،هددي ثالتوبددة بنددد باددوإ الشددمم مددن ميربهددا ،هيددوى
( )70قاج السيد رشيد رضا ححع ،مناقاا عاى هذه امقواج :ازتر البا

بظواهر هذه امقدواج

دددي نهللاسدددير اريدددة ،ههدددذه امحا يدددث ،صدددارها يسدددو ون دددي التوبدددة ،هيصدددرهن عادددى
المناصي ،ترسه ي قاوبهم ،هنس م بها أ هللاسهم ،هنصير ماناى هعا اى يتنذر عاديهم -
أه يتنسر  -عاى زير المو دق البدا ر اإلقدوإ عبهدا حتدى يليدئهم امجدم الموعدو  ،هلديم
منبى ارية :أن التوبة المقاولة المرضية التي أهجو هللا عاى هللاسد قاولهدا :هدي مدا ثا د
عن مناص يصر المرء عايها إلدى مدا قادم زرزدرو المدوى ،هلدو بسداعاى أه قدائق ،بدم
المرا القرو من هق الذ و المدا ع مدع اإلصدرار ،ثمدا دي اريدة امخدرا ،هلندم مدرا
عنرمة هالضحا هأميالهما موا قة منبى الحدديث ،مدن أن هللا يقادم نوبدة الناصدي مدا لدم
ييرزر ،أا أ عاى ر أ ناو ي أا هق مدن امهقداى ،قادم اليرزدرو هالمنايبدة،
نقام نوبت  ،هال ينون ذلا مبا ياا لآلية ،ن اإل سان قد يتوو قام اليرزرو من ذ و عماد
من عهد قريو ،هلنن قاما يتدوو مدن اإلصدرار الدذا رسده دي الدزمن الانيدد ،د ن نداو
قاما يتمنن من إصدوت مدا أ سدده اإلصدرار مدن هللاسد ليصددن عايد قولد نندالىَ { :وٱَعَاذٱ
صااكَٱاٱ ٱثْاا ذِّ َّ
ٱلهأَااخ ََى} .هجماددة القددوج :إن المددرا أن اإلصددرار
ااءَٱوَُّمَ االَٱ َ َ
ََّغَ ذاا ٞٱ َٱَّ َمااءٱَُاا َ
ٱو َمن َُ َ
ب َ
هالتسويف خطر ،هإن ثا التوبة نقام ي ثم حداج اختيدار ،إذ اليالدو أن المدرء يمدوى
عاى ما عاش عاي  ،ايحذر الميرهرهن.
صدا دي رهايتد عدن أبدي
( )71الحديث ضنيف ،م من رهاية را ههدو ضدنيف ،هخصو ا
الهييم.
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قالوا :همن حقيقة التوبة :هي ثف البهللام عن الهللانم الذا هو متنادق البهدي،
هالنف إ ما ينون عدن أمدر مقددهر ،هأمدا المحداج ،دو ينقدم ثدف الدبهللام عبد ،
همن التوبة هي اإلقوإ عن الدذ و ،ههدذا ال يتصدور مبد اإليقداإ حتدى يتدسنى
مب اإلقوإ.
قالوا :همن الذ و عزى جاسى عادى ندم المحدرى ،يقتدرن بد ناد المقددهر،
هالتوبة مبد  :عدزى جداسى عادى ندر المقددهر ،يقتدرن بد التدر  ،هالندزى عادى
زير المقدهر محاج ،هالتر

ي حق هذا ضرهرا ،ال عدزى زيدر مقددهر ،بدم

هو بمبزلة نر الطيران إلى السماء ،ه قم اللااج ،هزير ذلا.
هالقوج اليا ي  -ههو الصواو  -أن نوبت صدحيح ممنبدة ،بدم هاقندة ،د ن
عددا
أرثددان التوبددة ملتمنددة ي د  ،هالمقدددهر ل د مبهددا :البدددى ،ه ددي المسددبد مر و ا
«البدى نوبة» ذا نحقق دم عاى الذ و هلوم هللاس عاي  ،هدذه نوبدة ،هثيدف
يصع أن نساو التوبة عب  ،مع شدو دم عادى الدذ و ،هلومد هللاسد عايد  ،هال
سيما ما يتاع ذلا من بنائ هحز هخو  ،هعزم اللداسى ،ه يتد أ د لدو ثدان
مقدهرا ل لما نا .
صحي احا هالهللانم
ا
هإذا ثان الشارإ قد زج الناجز عن الطاعة مبزلدة الهللااعدم لهدا ،إذا صدح
يت  ،ثقول ي الحديث الصحيع «ٱذنٱُ ضٱنَّعَخٱ وٱس ف ٱكأابٱَّاهٱُا ٱكا َٱ
ضا عب «ٱَٱا َّمخياًٱ قتن رُ ٱُ ٱسا ُِّٱ
يعمل» صحي احا مقي اما ه ي الصحيع أي ا
ُُ ر ن،ٱوُٱقئعأِّٱوندير ٱٱُٱكا عتنٱُعَاِّ،ٱقا َّتن:ٱوهاِّٱا َّمخيااً؟ٱقا ۡ:ٱوهاِّٱ
ا َّمخيااااً،ٱ َُاااهِّٱنَّعااان » هلددد ظدددائر دددي الحدددديث ،تبزيدددم النددداجز عدددن
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اختيدارا لدو أمنبد  -مبزلدة التدار
قهرا  -مع يتد نرثهدا
ا
المنصية ،التار لها ا
الم تار أهلى.
يوضح  :أن مهللاسدو الذ و التدي يترندو عايهدا الوعيدد نبشدس مدن الندزى عايد
نارو همن نا نارو ،همبشس المهللاسدو مندهى ي حدق هدذا النداجز ا
ندو هعز امدا،
هالنقوبة نابنة لامهللاسدو.
ضدا د ن هدذا نندذر مبد الهللاندم همدا نندذر مبد التمبدي هالدو ا  ،د ذا ثددان
هأي ا
يتمبددى هيددو لددو هاقددع الددذ و ،همددن يت د  :أ د لددو ثددان سدداي اما لااشددره ،توبت د
باإلقوإ عن هذا الو ا هالتمبي ،هالحدزن عادى وند  ،د ن اإلصدرار متصدور
ي حق قطناا ،يتصدور دي حقد ضدده ،ههدو التوبدة ،بدم هدي أهلدى باإلمندان
هالتصور من اإلصرار ،ههذا هاضع.
هالهللاددرن بددين هددذا هبددين المندداين ،همددن هر القيامددة :أن التنايددف قددد ا قطددع
بالمنايبة ههره القيامة ،هالتوبة إ ما ننون ي سمن التنايف ،ههدذا النداجز لدم
يبقطع عب التنايف ،دامهامر هالبدواهي السمدة لد  ،هالندف متصدور مبد عدن
التمبي هالدو ا  ،هامسدف عادى وند  ،هنادديم ذلدا بالبددى هالحدزن عادى ناد ،
ههللا أعام(.)72
هم يرجع التائو من الذ و إلى رجت قام الذ و
همن امسئاة الوار و هبا :أن الناصي إذا ناو من الذ و :هم يرجع إلدى مدا
ثان عاي من الدرجة التي حط عبها الذ و ،أه ال يرجع إليها .
قاج ابن القيم :اختاهللاوا ي ذلا.
(« )72مدار السالنين» (.)286 - 283/1
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قال بائهللاة :يرجع إلى رجتد  ،من التوبدة نلدو الدذ و بالنايدة ،هنصديره
ثسن لم يندن ،هالمقتضدى لدرجتد  :مدا مند مدن اإليمدان هالنمدم الصدالع ،ندا
إليها بالتوبة.
قالوا :من التوبة حسبة عظيمة هعمم صدالع ،د ذا ثدان ذ اد قدد حطد عدن
رجتد  ،حسددبت بالتوبددة رقتد إليهددا ،ههددذا ثمددن سددق

ددي بئددر ،هل د صدداحو

شدهللايق ،أ لددى إليد حد ا
داو نمسددا بد حتددى رقددي مبد إلددى موضددن  ،هنددذا التوبددة
هالنمم الصالع ،ميم هذا القرين الصالع ،هامخ الشهللايق.
هقال بائهللاة :ال يندو إلدى رجتد هحالد  ،م د لدم يندن دي هقدوذ ،هإ مدا
ثان ي صنو  ،الاذ و صدار دي دزهج ههادوب ،د ذا نداو قد

عايد ذلدا

القدر الذا ثان مستنداا ب لاترقي.
سديرا هاحدداا ،تدم عدر
قالوا :هميم هذا ميم رجاين سدائرين عادى بريدق ا
محدهما ما ر ه عاى عقاة أه أهقهللا  ،هصاحا سائر ،ذا اسدتقاج هدذا رجوعد
ههقهللاتد  ،هسدار بد تر صداحا  ،لدم ياحقد أبدداا ،م د ثامدا سدار مرحادة نقدددى ذا
أخرا.
سديرا اس ا ى قوند ،
قالوا :هامهج يسير بقدوو أعمالد هإيما د  ،هثامدا اس ا
ا
هذلا الواقف الذا رجع قد ضنهللا قوو سيره هإيما بالوقوذ هالرجوإ.
هسددمن شدديه اإلسددوى ابددن نيميددة ححددع يحنددي هددذا ال ددوذ  -تددم قدداج:
هالصدحيع :أن مددن التددائاين مددن ال ينددو إلددى رجت د  ،همددبهم مددن ينددو إليهددا،
خيرا مما ثدان قادم الدذ و ،هثدان اه
همبهم من ينو إلى أعاى مبها ،يصير ا
خيرا مب قام ال طيئة.
بند التوبة ا
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قاج :ههذا بحسو حاج التائو بند نوبت  ،هجده هعزمد  ،هحدذره هنشدميره،
خيدرا ممدا ثدان هأعادى رجدة،
ن ثان ذلا أعظم مما ثان ل قادم الدذ و عدا
ا
هإن ثدان مياد عدا إلدى ميددم حالد  ،هإن ثدان ه د لددم يندد إلدى رجتد  ،هثددان
مبحطددا عبهددا ،ههددذا الددذا ذثددره هددو صددم البددزاإ ددي هددذه المسددسلة( .)73هقددد
ضددرو لددذلا ميددم برجددم خددر مددن بيت د يريددد الصددوو ددي الصددف امهج ،ال
ياوا عاى شيء ي بريق  ،نر

ا
قاديو،
ل رجم من خاهللا جاذ توب هأهقهللاد

يريد ننويق عن الصوو ،ا من حاالن:
أحدهما :أن يشتيم ب حتى نهللاون الصوو ،هذه حاج زير التائو.
اليا ي :أن يلاذب عاى هللاس  ،هيتهللاا مب  ،لئو نهللاون الصوو.
تم ل بند هذا التهللاا توتة أحواج:
ا
جمدزا ههتاادا ،ليسدتدر مدا اند بتادا الوقهللادة ،ربمدا
أحدها :أن ينون سديره
استدرث هسا عاي .
اليا ي :أن ينو إلى ميم سيره.
تدورا هنهاه ادا ،يهللاوند ضدياة الصدف امهج،
اليالث :أن نورت ناا الوقهللادة
ا
أه ضياة اللماعة هأهج الوق  ،هنذا حاج التائاين السائرين سواء.
أيهما أ ضم :المطيع أى التائو نوبة صوحا
همن امسئاة المهمة ي باو التوبة هذا السراج :هم المطيدع الدذا لدم يند
خير من الناصي الذا ناو إلى هللا نوبة صو احا ،أه هذا التائو أ ضم مب .
(« )73المدار » ()293/1
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قاج ابن القيم :اختاف ي ذلا.
طائهللاة رجح من لم ين

عاى من عصى هناو نوبة صو احا ،هاحتلدوا

بوجوه:
أحدها :أن أثمم ال اق ها ضاهم :أبوعهم هلل ،ههذا الذا لدم يند

أبدوإ،

ينون أ ضم.
اليا ي :أن ي سمن اشتياج الناصدي بمنصديت يسداق المطيدع عددو مراحدم
إلى ون ،تنون رجت أعاى من رجت .
اليالث :أن زايدة التوبدة :أن نمحدو عدن هدذا سديئان  ،هيصدير بمبزلدة مدن لدم
ينماها ،يندون سدني دي مددو المنصدية ال لد هال عايد  ،دسين هدذا السدني مدن
سنى من هو ثاسو رابع .
الرابع :أن هللا يمق عاى مناصدي هم الهللادة أهامدره ،هللادي مددو اشدتياج هدذا
بالذ وو :ثان حظ المق  ،هحل المطيع الرضا.
ال ددامم :أن الددذ و بمبزلددة شددرو السددم ،هالتوبددة نرياقد ه ها ه ،هالطاعددة
هي الصحة هالنا ية ،هصحة هعا ية مستمرو ،خير مدن صدحة ن ااهدا مدر
هشرو سم أ ان مب .
السا

 :أن الناصي عاى خطر شديد،

ائر بين توتة أشياء:

أحدها :النطو هالهو بشرو السم.
اليا ي :البقصان من القوو هضنهللاها ،إن سام من الهو .
هاليالث :عو قون إلي ثما ثا

خيرا مبها.
أه ا
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هامثير إ ما هو القسدمان امهالن ،هلندم اليالدث دا ر جدداا ،هدو عادى يقدين
من ضرر السم ،هعاى رجاء من حصوج النا ية ،ب وذ من لم يتباهج ذلا.
السددابع :أن المطيددع قددد أحدداب عاددى بسددتان باعت د حائ ا
طددا حصدديباا ،ال يلددد
ا
سايو ،يمرند هسهرند هخضدرن هبهلتد دي سيدا و ه مدو أبدداا،
امعداء إلي
تيرا ،هتام ي تامة.
هالناصي قد تع ي
ا
هاليامن :أن بمع النده ي هدذا الناصدي إ مدا ثدان لضدنف عامد هضدنف
ا
جاهو ،قاج قتا و :أجمدع أصدحاو رسدوج هللا صصد
عزيمت  ،هلذلا يسمى
عاى أن ثدم مدا عصدى هللا بد هدو جهالدة ،هثدذلا قداج هللا نندالى دي حدق آ ى
{ َوََّااَِّّ ٱعَ َيا َّٱاخٱََّاهْۥٱُّ ََّهُا ا } [بد  ،]115 :هقدداج ددي حددق زيددره {فَ َّ
صاََ َ ٱ ْوو َّْااتنوٱ
أصاََ َّ ٱ َك َما ٱ َ
س َٱل} [امحقاذ ،]35 :هاما مدن قويد عزيمتد  ،هثمدم عامد  ،هقدوا
ٱُءَ ٱلَّ ُّ ْ
ل ََّّعَ َّه َا َ

إيما  :لم يطمع ي عدهه ،هثان أ ضم.
التاسددع :أن المنصددية البددد أن نددرتر أتد ادرا سدديئاا هالبددد :إمددا هو اثددا ثاياددا ،هإمددا
خسرا اا هعقاباا ،ينقا  :إما عهللاو ه خوج اللبة ،هإمدا قد

رجدة ،هإمدا خمدو

مصاات اإليمان ،هعمدم التائدو دي ر دع هدذه ارتدار هالتنهللايدر ،هعمدم المطيدع
ي الزيا و ،هر ع الدرجاى.
هلهددذا ثددان قيدداى الايددم ا اددة لاباددي صصد

خاصددة ،د ينمددم ددي سيددا و

الدرجاى ،هزيره ينمم ي ننهللاير السيئاى ،هأين هذا من هذا
الناشدر :ان المقادم عادى هللا المطيدع لد يسدير بلمادة أعمالد  ،هثامددا سا ى
باعان هأعمال اس ا ثسا بها هعظم ،ههدو بمبزلدة مدن سدا ر نسدو عشدرو
اضددناذ رأ

مال د  ،سددا ر تا ياددا بددرأ

مال د امهج هثسددا  ،نسددو عشددرو
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ضددا بهددذا المدداج ثاد  ،هثددان ربحد ثددذلا ،ههاددم
ضددا ،سددا ر تالياددا أي ا
أضددنا أي ا
جرا ،ذا تر عن السهللار ي آخر أمره ،مرو هاحدو ،ان من الربع بقددر جميدع
ما ربع أه أثير مب .
هبائهللادددة رجحددد التائدددو ،هإن لدددم نبندددر ثدددون امهج أثيدددر حسدددباى مبددد ،
هاحتل بوجوه:
أحدها :أن عاو ية التوبة من أحو الناو ياى إلدى هللا ،هاثرمهدا عايد  ،د
ساحا يحو التوابين.
الوج اليا ي :ان لاتوبدة عبدده سداحا مبزلدة ليسد لييرهدا مدن الطاعداى،
هلهذا يهللارت ساحا بتوبة عاده حدين يتدوو إليد أعظدم درت يقددر ،هلدم يلدىء
ندستيرا
هذا الهللارت ي شيء من الطاعداى سدوا التوبدة ،همنادوى أن لهدذا الهللادرت
ا
عظي اما ي حاج التائو هقاا  ،همزيده ال ينار عب .
الوج د اليالددث :أن عاو يددة التوبددة يهددا مددن الددذج هاال نسددار ،هال ضددوإ،
هالتماق هلل ،هالتذلم ل  ،ما هو أحو إلي مدن ثييدر مدن امعمداج الظداهرو ،هإن
سا ى دددى القددددر هالنميدددة عادددى عاو يدددة التوبدددة ،ددد ن الدددذج هاال نسدددار رهت
الناو ية ،هم ها هلاها .يوضح :
الوج الرابع :أن حصوج مرانو الذج هاال نسار لاتائو أثمدم مبهدا لييدره،
د قددد شددار مددن لددم يددذ و ددي ذج الهللاقددر ،هالناو يددة ،هالمحاددة ،هامتدداس عبد
با نسددار قاا د بالمنصددية ،ههللا سدداحا أقددرو مددا ينددون إلددى عاددده عبددد ذل د ،
ها نسددار قاادد  ،ثمددا ددي امتددر اإلسددرائياي« :يددا رو أيددن أجددد

قدداج :عبددد

المبنسرو قاوبهم من أجاي» همجدم هدذا ثدان «أقدرو مدا يندون النادد مدن ربد
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ههو ساجد» م مقاى ذج ها نسار بين يدا رب .
هلنم هذا المندا ى ندرجع حداج التائدو إذا صددق نوبتد هعدو
ههللا أعام بالسرائر.

***

مدا اند ،
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قاوج التوبة
مددن نسمددم مددا جدداء ددي القددرآن مددن آيدداى ،ه ددي السددبة مددن أحا يددث ،هعددن
الصحابة من أتار ،ناين ل أن هدذه البصدوص نددج بوضدوت عادى أن مدن نداو
إلى هللا نوبة صوحا ،هاجتمن شرهب التوبدة دي حقد  ،د يقطدع بقادوج هللا
نوبت د  ،ثمددا يقطددع بقاددوج إسددوى النددا ر إذا أسددام إسددو اما صددحي احا ،ههددذا قددوج
اللمهور ،هثوى ابن عاد الار يدج عاى أ إجماإ.
همددن البددا

مددن قدداج :ال يقطددع بقاددوج التوبددة ،بددم يرجددى ،هصدداحاها نحد

المشيئة هإن ناو ،هاستدلوا بقولد َ { :ٱ ذَ ذ
ٱو َي َّغ َا ْ ٱ َُا ٱدْوََ ٱ
ٱلَۡ َٱُٱ َي َّغ َا ْ ٱ ََٱي َّْشا َ ََ ٱ َاا َه َ
َذَ ََّكَ ٱ ََّ َماءٱيَشَا َٰٓ ْٱم} [البسداء ،]48 :لندم الدذ وو ثاهدا نحد مشديئت  ،هربمدا اسدتدج

بارياى التدي اسدت دى القدرآن يهدا أ او الترجدي ،ميدم عسدى ،هلندم ،ميدم قولد
ننالىَ { :يََٰٓأَيُّ َه ٱلَّذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنوٱُْتا َْٰٓتنوٱٱَََّ ذ
ُ َاتٱ َ اُّ َْاَِّّ ٱ ََٱيْ ََ َا َ ٱَُّاا ََِّّْ ٱ
تٱلَۡٱُ َ َّتاَ اًٱعذسْت ر ٱ َ
ُّ َ
ُ َ َٰٓتٱ ََٱيَ َْاتََ ٱ
ٱوُّ ََملَٱ َ َ
ص َكٱاٱ ٱفَعَ َ
َ
س َٱ َُ ََِّّْٱ} [التحريم ،.]8 :هبقول { :فَأ َ ذٱُ ٱ َُءٱُ َ َ
ٱو َمن َُءَ َ
ب َ
َُءَ ٱل ََّّ ْم َّ َك َٱ ءَٱ} [القص  ،]67 :هقول َ { :وُْتا َْٰٓتنوٱٱَََّ ذ
تٱلَۡٱ َن َم عرا ٱ َيُّاهَٱل ََّّ ْم َّؤ َُاْاتََ ٱََّعَكذ َْاَِّّ ٱ
ٱلُّأ َ َ فْااتنوٱاَاانْعْتاَ َهَِّّ ٱ َلكَ ْ
{و َمن َلا ْ وََ َّ
صا َك اٱ ٱ
ئااتٱنوٱ َ
ُّ َما ااسٱ َ َ
ُ ْ َّ َك ْٱااتََٱ} [البددور ،]31 :هقولد َ :
ُ ذ
تبٱ َُّكَ َّ َهِّ} [التوبة.]102 :
س َئ ر ٱ َ
ُّ َ
َو َمن َل َ ٱ َ
تٱلْۡٱ ََٱيَأ ْ َ

هالظاهر أن هذا ي حق التائو ،من االعتراذ يقتضي البددى ،ه دي حدديث
عائشة عن الباي صص

قاج« :ٱَٱنَّعَخٱٱذنٱنُّأ فٱانعَهءٱثاِّٱُا ب،ٱُا بٱ

هللاٱُّك ه»(.)74
هالصددحيع قددوج امثيددرين ،هان هددذه اريدداى ال ندددج عاددى عدددى القطددع ،د ن
( )74رهاه الا ارا ( )4141ه( ،)4750ه مسام ( ،)2770هأحمد (.196/6
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النريم إذا أبمع ،لدم يقطدع مدن رجائد المطمدع ،همدن هبدا قداج ابدن عادا  :إن
«عسددى» مددن هللا هاجاددة ،قاد عب د عاددي بددن أبددي باحددة( ،)75هقددد هر جددزاء
ضددا ،هلددم يدددج ذلددا عاددى أ د زيددر
اإليمددان هالنمددم الصددالع باهللاددل« :عسددى» أي ا
َٱلَۡٱ َُ َّاءٱ َمن َُاءَ ٱ َا ذ
ُ َايخ ذ
ٱول ََّّ َ َّات َاٱل َّ َٰٓ َلا َ ٱ
مقطدوإ بد  ،ثمدا دي قولد َ { :ٱعذ َما ٱيَ َّع ْما ْ ٱ َُ َ َ
اأَۡ َ
َٰٓ
ٱوََّاااَِّّ ٱيَ َّيااا َ ٱٱَ ذُ ذ ۖ
ٱو َمنَُاااتٱل ذ
َو َقَااا َاٱلَّ ذ
ٱُاااءَ ٱ
ُا َ َٰٓ
ااتٱ ْوو َََّئَاااكَ ٱ ََٱيَ َْتعْاااتنو َ
ٱلَۡٱفَعَ َ
َّه َكا َااتةَ َ
ساااكَ َتةَ َ

ل ََّّ ْم َّهأَخَيءَٱ} [التوبة.]18 :
ش َٰٓ ْٱم} [البساء ،]48 :ن التائو ممدن شداء
هأما قول َ { :و َي َّغ َ ْ ٱ َُ ٱدْوََ ٱ َذَ ََّكَ ٱ ََّ َمءٱيَ َ
أن ييهللار ل  ،ثما أخار بذلا ي مواضع ثييرو من ثتاب .
التوبة مقاولة قطناا من احية هعد هللا:
هال ريو أن التوبدة إذا اسدتو

أرثا هدا همقومانهدا هاسدتلمن شدرائطها:

مقاولة عبد هللا ننالى ال محالة حسو هعده ،هحسو سبت ساحا
اما هعده قد هصف هللاسد بقولد

ي خاق .

ب} [زدا ر:
ٱوقَ اَا َلٱلَّأ ذ َّات َٱ
ب َ
نندالىَ { :ا فَ َ ٱلَّانذ ۢع َ

َٱويَ َّعكَا ِّْٱ َُا ٱ
َاءٱلَُّذا َٱ ت َ
 .]3قاج ننالىَ { :و ْه َتٱلَّذنَتٱيَ َّقََالْٱلَّأ ذ َّتاَاًَٱُّ ََّاءٱ َََُّا َد ََ َ
ٱو َي َّع ْاتنوٱُّ َ
ُ َ َّ عَكْتََٱ} [الشورا.]25 :
َ
هقاج سسس ََََِّّّ { :ٱيَ َّعكَ ْم َٰٓتنوٱ َ ذَ ذ
َٱو َ ذَٱ
ٱويَ َّأ ْلانْٱلَّسذاخَقََ َ
ٱلَۡٱ ْه َتٱيَ َّقََلْٱلَّأ ذ َّتاًََٱُّ ََّءٱ َََُّا َد ََ َ
ذ
لَۡٱ ْه َتٱلَّأذتذ نبْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [التوبة.]104 :

اين أن من أسدمائ الحسدبى «التدواو» ههدو الدذا يوا دق الناصدي لاتوبدة،
هيقااهددا مب د  ،نددم نوبددة مددن الناددد محهللاو ددة بتددوبتين مددن هللا ننددالى :نوبددة قااهددا
( )75رهاه ابن جرير ( ،)1655هعاي بن أبي باحة رهايت عن ابدن عادا
يره.

مرسداة ،د لدم
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لاهداية هالتو يق ،هنوبة بندها لاقاوج.
هقاج رجم لرابنة :إ ي أثيرى من الذ وو هالمناصي ،او نا هدم يتدوو
هللا عاي قال  :ال بم لو ناو عايا لتا ل
ْاات} [التوبددة .]118 :أا
ُّكَاا َّ َهَِّّ ٱ ََّ َأْتا َٰٓٱ
بٱ َ
نشددير رررا عاددى قولدد ننددالى{ :ثْاا ذِّٱَُاا َ
ه قهم لاتوبة ليتوبوا ،توبتهم تمرو لتوبت سسس.
هلددذلا قدداج بنددل الصددالحين« :أ ددا ال أحمددم هددم الميهللاددرو ،بددم أحمددم هددم
َتٱ
التوبددةل هذلددا من الميهللاددرو تيلددة حتميددة لاتوبددة ،ثمددا قدداج ننددالى{ :قْا َّالٱ َيَ َعََا د َ
ُّكَ َ َٰٓتٱ َع ُْ ََهَِّّ َٱُٱُ َ َّقٱاَ ْ
ٱلَۡٱٱَ ذَ ذ
ٱُءٱ ذ َّ َم ًَ ذ ِۚ
تبٱ َن َم عرا ِۚ ٱٱَعذاهْۥٱ
لَّذ َنيءَ ٱ َ َّس َ فْتنوٱ َ
ئتنو َ
ٱلَۡٱيَ َّغ َ ْ ٱلَّانُّعْ َ

ْها َاتٱل ََّّغَ ْاات ْ ٱلَّ ا ذ َ ْٱِّ} [الزمددر .]53 :هإ مددا ييهللاددر هللا الددذ وو جمينددا بالتوبددة ،حتددى
الشدر هالنهللاددر بدداهلل ننددالى هبرسدا  ،ييهللاددره بالتوبددة مبد  ،ثمدا قدداج ننددالى{ :قْاالٱ

سكَ َٱ} [ام هللااج.»]38 :
ََّكذ َنيءَ ٱ َك َ ْ َٰٓٱونوٱٱََٱيَاأَهْتنوٱي َّْغ َ َّ ٱََّهِّْٱ ذُ ٱقَ َّخٱ َ
حتى ثهللار الر و  -ههدو شدر أ دواإ النهللادر  -إن نداو مبد  ،هرجدع عبد قااد
ذ
َتٱلْۡٱقَ َّتُا ا ٱ َك َ ا ْ ونوٱاَ َّع اخَٱ
نوبت د  ،همحي د خطيئت د  ،ثمددا قدداج ننددالىَ { : :ك َّ ا َ ٱيَ َّه اخ
لْۡ َٱُٱيَ َّهاخَتٱل ََّّقَ َّات َاٱل َ ذ
ٱو َن َٰٓ َم ْه ِّْٱل ََََّّ َ َاَ ِۚ ْ
ٱو ذ
َّظ َك َما ءَ ٱ86ٱ
اَ َٱ
ستَۡٱ َ ٞٱ
ٱوش ََهخْ َٰٓونوٱ َ ذَٱلَّ ذ ْٱ
ق َ
ٱَي َ َماَ َهَِّّ َ
َٰٓ
َٰٓ
ُّكَ ا َّ َهَِّّ ٱََّ َّعاَااًَ ذ
ٱولَّاذ ا َ ٱ َ َّن َم َع ا ءَ ٱ87ٱ َ َل َك ا َخيءَ ٱفَ َه ا َٱُٱ
ْوو َََّئَااكَ ٱ َنا َاهنَٰٓ ْم ْهَِّّ ٱ َ ذَٱ َ
ٱول ََّّ َم َكَئَ ََ ا ًَ َ
ٱلَۡ َ
َ
ٱو َ َّ
صا َكٱْتنوٱ َفا َِ ذَٱ
ٱو َُٱ ْهَِّّ ٱٱيْا َظ ْ وََ ٱ88ٱ َٱ ذُٱلَّذ َنيءَ ٱُ َ اْتنو َ
ٱُ ۢءٱاَ َّعخَٱذَ ََّاكَ َ
يْ َي ذ ْ ٱُّ ََّا ْه ِّْٱل ََّّ َعنَنبْ َ
ذ
لَۡٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ أِّ} [آج عمران ،]89 - 86 :ام يياق ي هجوههم بداو التوبدة ،بدرزم

عظم جريمتهم التي استوجا لنبة هللا هالموئندة هالبدا

أجمندين ،هلندبهم إذا

نابوا ناو هللا عايهم ،ن هللا زهللاور رحيم ،هذا مقتضى أسدمائ هصدهللاان  ،مدن
ييهللار إذا هو لم ييهللار همن يرحم إذا هو ساحا لم يرحم ل
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هآيدداى القددرآن ددي هددذا الادداو ززيددرو ه يددرو ،ثاهددا نحمددم هعددد هللا ننددالى
ٱو َُّّاخْٱ َ اَااذٱ
بددالميهللارو هقاددوج التوبددة ،ههعددده ننددالى حددق ،هقولد صدددنَ { :و َكا ََ َ
َٱلَۡ َٱُٱي َّْي َك ْ ذ
َ اٱق } [النهفَ { ،]98 :و َُّّخ ذ ۖ
ٱو َُّّخََْ} [الرهى.]6 :
ٱلْۡ َ

يرثد ذلا ما جاء ي امحا يث الباوية الشريهللاة ،ميم:
ما رهاه مسام دي صدحيح عدن أبدي موسدى أن البادي صصد

قداج« :ٱَٱ

هللاٱيَُااطٱيااخَٱا َّك االٱَّ أااتبٱُُاائٱنَّاه ا ،ٱويَُااطٱيااخَٱا َّاه ا ،ٱَّ أااتبٱ
ُُذمٱنَّك ل،ٱ تٱُئكعٱنَّشمسٱُءٱُغ اه ».
هبسد اليددد ثبايددة عددن باددو التوبددة ،هالطاددو أباددد هأخد

مددن القاددوج ،إذ

الطالو أباد من القابم ،رو قابم ليم بطالو ،هال بالو إال ههو قابم.
هما رهاه ابن ماج عن أبي هريرو أ د صصد

قداجَّ« :اتٱ لئاأُِّٱ أاتٱ

َُكمٱلئ ي كِّٱنَُّم م،ٱثِّٱَُأِّٱَّأ بٱهللاٱُّك َِّ»(.)76
هددذا مددا يتناددق بقاددوج التوبددة مددن احيددة هعددده سسس ددي ثتابد هعاددى لسددان
رسول .
التوبة مقاولة من احية سبن هللا:
هأمددا قاددوج التوبددة مددن احيددة سددبت سدداحا

ددي ال اددق ،همددا أقدداى عايد هددذا

النددون مددن شددانة امس دااو هالمسدداااى ،د ن مددن عددرذ هددذه السددبن اإللهيددة
هابرا ها هتاانها :ينرذ أن ور التوبة إذا سطع يمحو ظامة الدذ وو هآتارهدا
ي القاوو ،ثمدا يمحدو بدزهم الهللالدر ،ه دور الشدمم ظدوى الايدم ،هثمدا يمحدو
الماء هالصابون الوسه هالدرن ،من اليوو هالاددن ،هثمدا يمحدو الصدقم صددأ
( )76حسب ي «صحيع اللامع الصيير» (.)5235
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الحديد.
هلهذا قالوا :إن ار البدى نحرن زارو الذ و ،ه ور الحسدبة يزيدم عدن هجد
القاو ظامة السيئة ،هأ ال باقة لظوى السيئاى مع ور الحسباى ،همدن ندوهم
أن التوبددة نصددع بشددرائطها هال نقاددم  -هددو ثمددن يتددوهم أن الشددمم نطاددع،
هالظوى ال يقاع ،هأن اليوو ييسم ،هالوسه ال يزهج.
ندددم ،إذا نيايدددم الوسددده لطدددوج نراثمددد دددي نلددداهيف اليدددوو ،دددو يقدددوا
الصددابون عاددى قان د مددن أصددا  ،هثددذلا إذا نوزددم الصدددأ ددي الحديددد ،قددد ال
يصقا اللوء ،ههذا ميم القادو إذا نراثمد عايد الدذ وو حتدى صدارى ريبادا
هباناا عاى القاو ،ميدم هدذا القادو المطادوإ عايد  ،ال يتدوو ،هال يرجدع إلدى
الرو ،ثما قاج ننالى ي شسن قوىْ { :وو ََََّٰٓئَكَ ٱلَّذ َنيءَ ٱ َََ َع ذ
س َّام َع َهَِّّ ٱ
ٱلْۡٱ َ
ٱو َ
ُّكَ َاتٱقْكْاتاَ َهَِّّ َ
ٱو ْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ ْه ِّْٱل ََّّ َغَ َكْتََٱٱ108ٱ َُٱ َن َ َاٱ َعذهَِّّْٱٱفَذٱل َّ َٰٓ َل َ َةٱ ْها ِّْٱل ََّّ َ َ
يَُا ْ وََ } [البحدم:
َو َ َّا َ َ
س َ َهَِّّۖ َ

.]109 ،108
هلنددن هددذا زيددر الددذا ددذثره هبددا ،ههددو مددن ندداو نوبددة اسددتلمن أرثا هددا
هشرائطها.
ثما أن من حق التائو  -بم من هاجاد  -أن يشدا دي قادوج نوبتد  ،إذا شدا
ددي اسددتنماج أرثا هددا ،أه ددي اسددتيهللااء شددرهبها ،همددا أ قهددا همددا أصددناها همددا
أشق نحصياها بنمالها عاى هجهها ،هلهذا رها عدن الربيدع بدن خيديم أ د ثدان
يقوج :ال نقم :أستيهللار هللا ،هأنوو إلي  ،ينون ذ ااا هثدذباا إن لدم نهللاندم ،بدم قدم:
الاهم ازهللار لي ذ اي هنو عايل
هثاما ارنقى اإل سان ي سام الصالحاى :انهم نوبت  ،هارناو دي صدحتها،
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ثما قاج ابن القيم رحم هللا:
«هأما انهاى التوبة :أل ها حق عاي  ،ال يتيقن أ أ ا هذا الحق عاى الوجد
المطاوو مب  ،الذا يبايي ل أن ير ي عاي  ،ي اذ أ ما ه اهدا حقهدا ،هأ هدا
لم نقام مب  ،هأ لم ياذج جهده ي صحتها ،هأ ها نوبة عاة ههو ال يشنر بهدا،
ثتوبددة أربدداو الحددوائ هاإل ددو  ،هالمحددا ظين عاددى حاجددانهم همبدداسلهم بددين
البا  ،أه أ ناو محا ظة عاى حال  ،تداو لاحداج ،ال خو ادا مدن ذا اللدوج،
أه أ ناو باااا لاراحدة مدن الندد دي نحصديم الدذ و ،أه انقداء مدا ي ا د عادى
عرض د همال د همبصددا  ،أه لضددنف اعددي المنصددية ددي قاا د  ،هخمددو ددار
شهون  ،أه لمبا او المنصية لما يطاا من النام هالرسن ،ه حدو ذلدا مدن النادم
ا
هإجدوال لد ،
التي نقدت ي ثون التوبدة خو ادا مدن هللا ،هننظي امدا لد هلحرماند ،
هخشية من سقوب المبزلة عبده ،هعن الاند هالطر عب  ،هالحلاو عن ر يدة
هجهدد دددي الدددد يا هارخددرو ،هدددذه التوبدددة لدددون ،هنوبددة أصدددحاو النادددم لدددون
آخر»(.)77
عوماى التوبة المقاولة:
هلاتوبة المقاولة عوماى ننرذ بها ،هنميزها عن التوبة المدر ه و عبدد هللا
ننالى.
يرا مما ثان قااها.
مبها :أن ينون التائو بند التوبة خ ا
همبهددا :أ د ال يددزاج ال ددوذ مصدداحااا ل د  ،هال يددسمن منددر هللا بر ددة عددين،
ٱو َُٱُ َ َّٱ َهعْاتنوٱ
و مستمر إلى أن يسدمع قدوج الرسدم لقدال رهحد { َ ذُٱُ َ َيا فْتنو َ
(« )77مدار السالنين» (.)185/1
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ُّخْوََٱ} [ صا ]30 :
ش ْ ونوٱاَأ ََّّ َياذ ًَٱلَّذأَذٱ ْكاأَِّّْ ٱُْت َ
َو َ َّا َ
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هبا يزهج ال وذ.

همبهددا :ا ددوإ قااد  ،هنقطند ددد اما هخو اددا ،ههددذا عاددى قدددر عظددم اللبايددة
هصيرها ،ههذا نسهيم ابن عييبة لقوه ننالىَُ { :ٱ َي َهنْۡٱا َّْا َ َاْ ْه ِّْٱلَّذنَتٱ َااَ َّتنوٱ َ ي ََ اٱًٱ َفاذٱ

قْكْااتاَ َهَِّّ ٱٱَ ذ َُٰٓٱ ََٱَُقَ ذئ ا َعٱقْكْااتاْهَِّّْٱ} [التوبددة ]110 :قدداج :نقطنهددا بالتوبددة ،هال ريددو أن
ال وذ الشديد من النقوبة النظيمة يوجو ا صداإ القاو ها وع  ،ههدذا هدو
نقطن  ،ههذا حقيقة التوبة ،م يتقطدع قااد حسدرو عادى مدا درب مبد  ،هخو ادا
من سدوء عاقاتد  ،مدن لدم يتقطدع قااد دي الدد يا عادى مدا درب حسدرو هخو ادا،
نقطدددع دددي ارخدددرو إذا حقددد الحقدددائق ،هعددداين تدددواو المطيندددين ،هعقددداو
الناصين ،و بد من نقطع القاو إما ي الد يا هإما ي ارخرو.
ضددا :ثسددرو خاصددة نحصددم لاقاددو ال
همددن عومدداى التوبددة الصددحيحة أي ا
يشدداهها شدديء ،هال ننددون لييددر المددذ و ،ال نحصددم بلددوإ ،هال رياضددة ،هال
حو ملر  ،هإ ما هي أمر هراء هذا ثا  ،ننسدر القادو بدين يددا الدرو ثسدرو
نامددة ...ق دد أحاب د بد مددن جميددع جهاند  ،هألقت د بددين يدددا رب د بري احددا ذلد ا
ديو
خاشددناا ،لددم يلددد مبدد بددداا ،هال عبدد زبدداء ،هال مبدد مهرباددا ،هعاددم أن حياندد
هسددنا ن ه وح د ه لاح د ددي رضدداه عب د  ،هقددد عاددم إحابددة سدديده بتهللااصدديم
جبايان  ،هذا مع حا لسديده ،هشددو حاجتد إليد  ،هعامد بضدنهللا هعلدزه هقدوو
سيده ،هذل هعز سيده.
يلتمع من هذه امحواج ثسرو هذلة هخضوإ ،ما أ هللانها لانادد ،همدا أجددا
عائدنها عاي ل هما أعظم جاره بهال هما أقرب بها من سيدهل اديم شديء أحدو
إلددى سدديده مددن هددذه النسددرو ،هال ضددوإ هالتددذلم ،هاإلخادداى ،هاال طددرات بددين
يدي  ،هاالستسوى ل  ،اا ما أحاى قول ي هذه الحاج :أسدسلا بندز هذلدي إال
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رحمتبددي ،أسددسلا بقونددا هضدنهللاي ،هبيبددا عبددي ه قددرا إليددا ،هددذه اصدديتي
الناذبة ا ل ابئة بين يديا ،عايد سواا ثيير ،هليم لي سيد سدوا  ،ال مالدس
هال مبلى مبا إال إليا ،أسسلا مسدسلة المسدنين ،هأبتهدم إليدا ابتهداج ال اضدع
الذليم ،هأ عو

عاء ال ائف الضرير ،سراج من خضن لدا رقاتد  ،هرزدم

لا أ هللا  ،ه اض لا عيباه ،هذج لا قاا .
ياااا ٱُااااءٱ َّااااتذٱاااااهٱف ماااا ٱ مُكااااه ٱ وُااااءٱ ُّااااتذٱاااااهٱُماااا ٱ اااا ذ َ ٱ
ٱ
ُٱييَ ٱنَّا

ٱُّظ رما ٱ عاَٱك سا َ ٱ ٱ
وُٱيه ضااتَٱُّظ رماا ٱ عااَٱناا ا َ ٱ

ٱ
هذا هأميال من آتار التوبة المقاولة ،ٱمن لدم يلدد ذلدا دي قااد ادتهم نوبتد

هليرجدع إلددى نصددحيحها ،مددا أصددنو التوبددة الصددحيحة بالحقيقددة ،همددا أسددهاها
بالاسان ،هالدعوال هما عال الصدا ن بشديء أشدق عايد مدن التوبدة ال الصدة
الصا قة ،هال حوج هال قوو إال باهلل(.)78
هم هبا ذ وو ال نقام التوبة مبها ثالقتم
اختاف البا  :هم من الذ وو ذ و ال نقام نوبت أه ال
رأا اللمهور بقاوج التوبة إذا صح :
قدداج اللمهددور :التوبددة نددسني عاددى ثددم ذ ددو ،نددم ذ ددو يمنددن التوبددة مب د
هنقام ،هلو ثان قتم البهللام بيير حق.
نَّق ئكتَ:ٱُٱُتاًٱَّكق ُلٱو دَّأهِّ:ٱ ٱ
هقال د بائهللاددة :ال نوبددة لاقانددم ،ههددذا مددذهو ابددن عاددا
هإحدا الرهايتين عدن أحمدد ،هقدد داظر ابدن عادا
(« )78المدار » (.)187 ،186/1

المنددرهذ عب د ،

دي ذلدا أصدحاب  ،قدالوا
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سٱلَّذأَاذٱ َ ا ذ َا ذ
ٱلْۡٱٱَ ذُٱ
«أليم قد قاج هللا ننالى ي سورو الهللارقان { َو َُٱيَ َّقأْكْاتََ ٱلَّااذ َّ َ
ص ا َك اٱ ٱفَأْوو ََََّٰٓئَااكَ ٱيََْا َاخ ْٱۡ ذ
ٱلْۡٱ
ُّ َما ا ٱ
ٱوُّ ََم الَٱ َ
اَ اأ ََّّ َٱ َٱ
اسٱ َ َ
قٱ-ٱٱَّااتٱ َٱق ا ۡٱ-ٱٱَ ذُٱ َُااءٱُ َا َ
ٱو َمن َُااءَ َ
ب َ
ٱو َك ََ ٱل ذْۡٱ َ ْت اٱنٱ ذ َ ما } [الهللارقان ]70 - 68 :قاج :ثا هذه اريدة
ُ َ َا َۗ جٱ
س َٱ َُ َهَِّّ ٱ َ َ
َ
َ َ

سددا مددن أهددم الشددر ثددا وا قددد قتاددوا هس ددوا ،ددسنوا
ددي اللاهايددة ،هذلددا أن ا ا
برسددوج هللا صص د

 ،قددالوا :إن الددذا ندددعو إلي د لحسددن لددو ن ار ددا أن لمددا

عماباه ثهللاارو ،بزجَ { :ولَّذا َنيءَ َٱُٱيَ َّاخُّْتََ ٱ َُا َع ذ
ٱلَۡٱٱَ َََّهرا ٱ َمن َلا َٱ} [الهللارقدان ]68 :اريدة،
{و َُءٱيَ َّقأ ْ َّلٱ ْٱُ َّؤ َُ ااا ٱ
هذه ي أهلئا ،هأما التي ي سورو البساء ههي قول ننالىَ :
ۥٱو ََُّاخذٱََّاهْۥٱَُّانَنار ٱُّ ََظ ما ا }
ابٱل ذْۡٱ َ
ٱو َ َض َ
ٱوََّ َٱعاَاهْ َ
ُّكَ َّ ا َه َ
ُُّأ َ َع َم اخنٱفَ َي َهنَٰٓ ْمَْۥٱ َن َهاذ ِّْٱ َ َل َك اٱاخنٱفَ َها َ
[البساء]93 :

الرجم إذا عرذ اإلسوى هشرائن  ،تم قتدم ،لدزا ه جهدبم» هقداج

سيد بن تاب «لما زل التي ي الهللارقان { َولَّذ َنيءَ َٱُٱيَ َّخُّْتََ ٱ َُا َع ذ
ٱلَۡٱٱَ َََّهرا ٱ َمن َلا َٱ}

علبا من ليبها ،اايبا سانة أشهر ،تم زل اليايظدة بندد الايبدة بسد

الايبدة»

هأرا باليايظة :هذه ارية التي ي سورو البساء ،هبالايبة :آية الهللارقان ،قاج ابدن
عاا

«آية الهللارقان منية ،هآية البساء مد ية ،زل هلم يبس ها شيء».

قاج هرالء :همن التوبة من قتم المرمن عمدداا متندذرو إذ ال سدايم إليهدا إال
باستحول  ،أه إعا و هللاسد  -التدي ونهدا عايد  -إلدى جسدده ،إذ التوبدة مدن حدق
ار مي ،ال نصع إال بسحدهما ،هثوهما متنذر عاى القانم ،نيدف نصدع نوبتد
من حق آ مي لم يصم إلي  ،هلم يستحا مب
هال ير عايهم هدذا دي المداج إذا مداى ربد هلدم يو د إيداه ،م د يدتمنن مدن
إيصاج ظيره إلي بالصدقة.
قدالوا :هال يدر عايبدا أن الشدر أعظدم مدن القتدم ،هنصدع التوبدة مبد

دن

ذلددا محددل حددق هللا ،التوبددة مبد ممنبددة ،هأمددا حددق ار مددي :التوبددة موقو ددة
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عاى أ ائ إلي أه استحول  ،هقد ننذر.
يعٱنَّيمهت ٱُّكتٱقَتۡٱنَّأتاًٱُءٱنَّق ُل:ٱ ٱ
ُا َاهَِّّ َٱُٱ
ُّكَا َ َٰٓ
َتٱلَّذ ا َنيءَ ٱ َ َّس ا َ فْتنوٱ َ
اتٱ َع ْ َ
هاحددت اللمهددور بقول د ننددالى{ :قْا َّالٱ َيَ َعََ ا د َ
ُ َ َّقاَ ْ
تبٱ َن َم عرا ِۚ ٱٱَعذاهْۥٱ ْ
ٱلَۡٱٱَ ذَ ذ
ٱُءٱ ذ َّ َم ًَ ذ ِۚ
ه َاتٱل ََّّغَ ْات ْ ٱلَّا ذ َ ْٱِّ} [الزمدر:
ئتنو َ
ٱلَۡٱيَ َّغ َا ْ ٱلَّانُّعْ َ
 ]53هذه ي حدق التائدو ،هبقولد { :ٱَ ذَ ذ
ٱوٱَي َّغ َا ْ ٱ َُا ٱدْوََ ٱ
ٱلَۡ َٱُٱ َي َّغ َا ْ ٱ ََٱي َّْشا َ ََ ٱاَا َه َ
ش َٰٓ ْٱم} [البسداء ]48 :هدذه دي حدق زيدر التائدو ،م د درن بدين الشدر
َذَ ََّكَ ٱ ََّ َمءٱيَ َ

همددا ه د  ،هعاددق الميهللاددرو بالمشدديئة ،ص د

هعاددق ،ه ددي التددي قااهددا عمددم

هأباق.
صا َكٱاٱ ٱثْا ذِّٱ َّ
لهأَاخ ََى}
ٱوُّ ََمالَٱ َ َ
هاحتلوا بقول ننالىَ { :و َٱعَذٱََّغَ ذ ٞٱٱ ََّ َمءٱُ َ َ
ٱو َمن َُءَ َ
ب َ
[ب ]82 :

ذا ناو هذا القانم هآمن هعمم صال احا ،ن هللا سسس زهللاار ل .

قالوا :هقد صع عن الباي صص

حديث الدذا قتدم المائدة تدم نداو بهللانتد

نوبت  ،هألحق بالقرية الصالحة التدي خدر إليهدا ،هصدع عبد صصد
حدن عاا و بن الصام ررر  -أن رسوج هللا صص

 -مدن

قاج  -هحول عصدابة

مددن أصددحاب « :اا يعتعذٱُّكااتٱ َٱُٱُش ا كتنٱاا هللٱش ا ئ ر ،ٱوُٱُُ ا قتن،ٱوُٱ
ُهعتن،ٱوُٱُقأكتنٱ وُدكِّ،ٱوُٱُأُتنٱاَهأ َٱُ أ وعهٱا ءٱ ياخيَِّٱو نكَاِّ،ٱ
وُٱُعستعذٱفذٱُعا وف،ٱفماءٱوفاتٱُااَِّٱفاأن َٱُّكاتٱهللا،ٱوُاءٱ صا بٱ
ُءٱذَّكٱش ئ ر ،ٱفعتقبٱاهٱفذٱنَّخع ،ٱفهاتٱك ا ةٱَّاه،ٱوُاءٱ صا بٱُاءٱذَّاكٱ
ش ئ ر ،ٱفُأ َٱهللاٱُّك ه،ٱفهتٱٱَّتٱهللا:ٱٱَٱشا مٱُّ ا ٱُّااه،ٱوٱَٱشا مٱُّ قَاهٱ
...ٱفَ يعا َٱُّكتٱذَّك» قالوا :هقد قاج صص

 -يما يرها عدن ربد نادار

هننالى« :ناءٱآدا،ٱَّتٱَّق أاذٱاق نبٱن ضٱلئ ي ،ٱثِّٱَّق أاذٱُٱُش َٱاذٱ
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ُ« :اءٱُا تٱُٱيشا َٱاا هللٱ

ش ئ ر ٱدللٱنَّياً» ،هقاجُ« :ءٱك َٱآل ٱكسُه:ٱُٱٱَّهٱٱُٱهللاٱدللٱنَّيااً»،
هقدداج« :ٱَٱهللاٱ ا اٱُّكااتٱنَّاا ٱُااءٱقا ۡ:ٱُٱٱَّااهٱٱُٱهللا،ٱيَأغااذٱااانَّكٱونااهٱ
هللا» ،ه ي حديث الشهللااعة « :ل نتنٱُءٱنَّا ٱُءٱفذٱقكَهٱُثقا ۡٱ َاًٱُاءٱ
ل دۡٱُءٱٱيم َ» ،ه يد يقدوج هللا نندالى« :وُّهُاذٱونسَّاذ،ٱ لا نءٱُاءٱ
نَّا

ٱُءٱق ۡٱُٱٱَّهٱٱُٱهللا» هأضناذ هذه البصوص ثيير ،ندج عاى أ ال

ي اد ي البار أحد من أهم التوحيد( .)79اه .
ههنددذا ددرا رأا اللمهددور أقددوا حلددة ،ههددو الددذا يتهللاددق مددع رحمددة هللا
الواسنة ،هميهللارن التي نسع ثم الذ وو.
مب :

حنم القانم إذا اقت

صا ،هدم ياقدى عايد يدوى
هاختاهللاوا يما إذا ناو القائم هسام هللاس  ،قتم قصا ا
القيامة لامقتوج حق
قال د بائهللاددة :ال ياقددى عاي د شدديء ،من القصدداص حددده ،هالحددده ثهللاددارو
مهاها ،هقد استو ى هرتة المقتوج حق مورهتهم ،ههم قائمون مقام دي ذلدا،
نس د قددد اسددتو اه ببهللاسد  ،إذ ال ددرن بددين اسددتيهللااء الرجددم حقد ببهللاسد أه ببائا د
ههثيا .
يوضع هذا :أ أحد اللبايتين ،ذا استو ي مب لم ياق عاي شيء ،ثما لدو
جبى عاى بر

استقا مب ،

ال ياقى ل عاي شيء.

هقال بائهللاة :المقتدوج قدد ظادم ،ه اند عايد هللاسد  ،هلدم يسدتدر ظومتد .
(« )79مدار السالنين» (.)394 - 392/1
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هالددوارن إ مددا أ ر تددسر هللاس د  ،هش دهللااء زيظ د  ،هأا مبهللانددة حصددا لامقتددوج
بذلا هأا ظومة استو اها من القانم
قددالوا :ددالحقون ددي القتددم توتددة :حددق هللا ،هحددق لامقتددوج ،هحددق لاددوارن،
حق هللا :ال يزهج إال بالتوبدة ،هحدق الدوارن :قدد اسدتو اه بالقتدم ،ههدو م يدر
بين توتة أشياء :بين القصاص ،هالنهللاو ملا اا ،أه إلدى مداج ،ادو أحاد  ،أه أخدذ
مب ا
ماال لم يسق حق المقتدوج بدذلا ،ندذلا إذا اقدت

مبد  ،م د أحدد الطدرن

اليوتة ي استيهللااء حق  ،نيف يسق حق المقتوج بواحد مبها هن ارخرين
قددالوا :هلددو قدداج القتيددم :ال نقتاددوه مبالا د بحقددي يددوى القيامددة ،قتاددوه ،أثددان
يسق حق هلم يسقط

ن قاتم :يسق  ،اابدم ،م د لدم يدر

قاتم :ال يسق  ،نيدف نسدقطو إذا اقدت

ب سدقاب  ،هإن

مبد  ،مدع عددى النادم برضدا المقتدوج

ب سقاب حق
ههذه حل ثما نرا ي القوو ،ال نبد ع إال بسقوا مبها أه بسميالها.
الصددواو  -ههللا أعاددم  -أن يقدداج :إذا ندداو القانددم مددن حدق هللا ،هسددام هللاسد
عا إلى الوارن ،ليستو ي مب حق مورهتد  :سدق عبد الحقدان ،هبقدى حدق
بو ا
المددورهن ال يضددين هللا ،هيلنددم مددن نمدداى ميهللارند لاقانددم :ننددويل المقتددوج،
من مصيات لم نبلار بقتم قانا  ،هالتوبة البصوت نهدى ما قااهدا ،يندو

هدذا

عددن مظامتد  ،هال يناقددو هددذا لنمدداج نوبتد  ،هصددار هددذا ثالنددا ر المحددارو هلل
هلرسول إذا قتم مسا اما ي الصدف ،تدم أسدام هحسدن إسدوم  ،د ن هللا سداحا
ينو

هذا الشدهيد المقتدوج ،هييهللادر لاندا ر ب سدوم  ،هال يراخدذه بقتدم المسدام

ظا اما ،ن هدى التوبة لما قااها ثهدى اإلسوى لما قاا .
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هعاى هذا إذا سام هللاس ها قا  ،نهللاا عب الولي ،هناو القانم نوبدة صدو احا،
اهلل ننالى يقام نوبت  ،هينو

المقتوج.

هذا الذا يمنن أن يصم إلي ظر النالم هاجتها ه ،هالحنم بندد ذلدا هلل { َٱ ذَٱ
ٱو ْه َتٱل ََّّعَ َه ْ
يهٱل ََّّعَ َك ْٱِّ} [البمم.)80(]78 :
َ اذكَ ٱيَ َّق َضذٱاَ َّ اَهِّْٱاَٱ ََّْ َم ِۚ َه َ

***

(« )80المدار » (.)399 ،398/1
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أقساى البا
قاج صاحو «قوى القاوو» :البا

ي التوبة
دي التوبدة عادى أربندة أقسداى ،دي ثدم

قسم بائهللاة ،لنم بائهللاة مقاى:
 -1مبهم نائو مدن الدذ و مسدتقيم عادى التوبدة هاإل ابدة ،ال يحددن هللاسد بدالنو
إلددى المنصددية أيدداى حياند  ،مسددتادج بنمددم سدديآن صددالع حسددبان  ،هددذا هددو
«السابق بال يراى» ،ههذه هي التوبة البصوت.
ه هللادددم هدددذا هدددي «المطمئبدددة المرضدددية» هال ادددر المدددرها دددي ميدددم هدددذا
«سدديرها ،سدداق المهللاددر هن ،المسددتهترهن بددذثر هللا ،هضددع الددذثر أهسارهددم،
ور ها القيامة خهللاا اا»(.)81
 -2هالذا ياي هذا ي القرو :عاد عقده التوبة ،ه يت االسدتقامة ،ال يسدنى دي
ذ و ،هال يقصده هال يبحوه ،هال يهتم ب  ،هقد ياتادى بددخوج ال طايدا عايد
مددن زيددر قصددد مب د  ،هيمددتحن بددالهم هالامددم ،هددذا مددن ص دهللااى المددرمبين،
يرجددى ل د االسددتقامة ،م د ددي بريقهددا ،ههددو ممددن قدداج هللا ننددالى دديهم:
َٰٓ
ساعْٱل ََّّ َم َّغ َ ا َ َٱة} [الدبلم:
ات َ َ ٱٱَ ذُٱلَّكذ َما ِۚ َِّٱٱَ ذٱ
ٱول ََّّ َ َ َٱ
ٱو َ
َٱ َ اذاكَ َ َ
ٱلۡل َّث َِّ َ
{لَّذ َنيءَ ٱيَ َّيأَاََْتََ ٱ َك َ ََئَ َ َّ َ
 ]32ه اخم ي هصف المتقين الذين قاج هللا نندالى ديهمَ { :ولَّذا َنيءَ ٱ َٱذَنٱفَ َعكْاتنوٱ
َ
ٱلَۡٱفَ َّ
ُهَِّّْ ٱذَ َك ْ ونو ذ
أسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّنْعْتاَ َهَِّّٱ} [آج عمران.]135 :
فَ َٱشًَرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓتنوٱ َع ْ َ

ه هللاددددم هددددذا هددددي «الاوامددددة» التددددي أقسددددم هللا ننددددالى بهددددا ،ههددددو مددددن
«المقتصدين» ،ههذه الذ وو ندخم عاى البهللادو

مدن مندا ي صدهللاانها هزرائدز

( )81رهاه الترمددذا ( )3596باهللادددل «سدداق المهللادددر هن» هن ثامدددة «سدديرها» هقددداج :حسدددن
زريو ،هصحح الحاثم (ج  1ص )485عن أبي هريرو.
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 ،هنرثيددو امبددوار ددي امرحدداى

خاقاا من بند خاق ،همن اخدتوب اممشدا بنضدها بدانل ،هلدذلا عقاد نندالى
ض َ َّ
اتَٱ ْ ذُ َ َه اأَ َِّْ}
بقول د ْ { :ها َاتٱ َ َُّّكَ ا ِّْٱ َا َْااَِّّ ٱٱَ َّذٱ َع َ
ش اأ َ ْك َ
ِّٱُااءَ ٱل َّ َ َّ َ
ٱوٱَذٱ َع اأَِّّْ ٱ َ َناذا ٞاًٱفَااذٱا ْْئا َ

[الدبلم ،]32 :ادذلا هدى عدن نزثيدة الدبهللام المبشدسو مدن امر
امرحاى باممشا لوعوجا

 ،هالمرثادة ددي

ُا َِّْ} أا هدذا هصدهللاها
قاج ننالى{ :فَ َسٱُ ْ َه ُّك َٰٓاتنوٱ َع ْ َ

مدن بدددء إ شددائها ،هثددذلا هصددف مشددي خايقتد بدداالبتوء ددي قولد { :ٱَعذا ٱ َلكَ َّقاَا ٱ
س َام ۢعَ ٱاَ َسا ر ن} [اإل سدان ]2 :هشددرت هددذا
ٱُااءٱعُّ َّئ َاًيٱ َ َُّ َ
ُاءَ َ
شا ج ٱعذ ََّأ َ َك ا َهٱفَ َيعَ َّك َاَاهْٱ َ
لۡلع َ َ
َّ َ

يطوج.
()82

ه ددي ميددم هددذا الناددد منبددى ال اددر الددذا جدداء «نَّمااؤُءٱُ ااأءٱُااتنب»
ه«نَّمؤُءٱك َُّاَكًٱُ ذمٱ

عر ٱوُم لٱ

هللاسد  .همقتد لهددا عددن منر تد بهددا ،هنددر

عر »

()83

د سراء هدذا النادد عادى

ظددره إليهددا ،هسددنو إلددى خيددر إن

ظهر عايها :ينون من ثهللااراى ذ وب  ،م د مدن نددبر ال طداو دي قولد ننداج:
ت}.
ُ ََِّّْۖ ٱ ْه َتٱ َ َُّّكَ ِّْٱ َا َم َءٱلُذقَ َٱ
{فَ َسٱُ ْ َه ُّك َٰٓتنوٱ َع ْ َ
 -3هالناد اليالث هو الذا يقرو من هذا اليا ي ي الحاج ،عاد يذ و تم يتدوو،
تم يندو لادذ و ،تدم يحدزن عايد  ،بقصدد لد هسدني يد  ،هإييداره إيداه عادى
الطاعة ،إال إ د يسدوذ بالتوبدة ،هيحددن هللاسد باالسدتقامة ،هيحدو مبداسج
التوابين ،هيرنات قاا إلى مقاى الصديقين ،هلم يسن حيبد  ،هال ظهدر مقامد ،
من الهددوا يحرث د  ،هالنددا و نلذب د  ،هاليهللااددة نيمددره ،إال أ د يتددوو خددوج
( )82رهاه أحمد بسبد ضنيف جداا.
( )83أحمددددد ( )394/3باهللاددددلُ« :ثاااالٱنَّمااااؤُءٱ ،»...هحسددددب المبدددداها ددددي «الهللادددديل» (
.)8149/5
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الذ وو هيناه  ،لتقدى المنتا  ،توبة هذا واى مدن هقد إلدى هقد  ،همياد
نرجى ل االسدتقامة لمحاسدن عماد  ،هننهللايرهدا السدالف سديئت  ،هقدد ي داذ
عاي اال قوو ،لمداهمة خطئ .
ا
عمو صال احا هآخدر سديئاا عسدى
ه هللام هذا هي «المسولة» ،ههو ممن خا
هللا أن يتدوو عايد  ،يسددتقيم ياحددق بالسددابقين ،هددذا بددين حددالين :بددين أن يياددو
عاي هصف البهللام ،يحق عاي ما ساق من القدوج ،هبدين أن يبظدر إليد مدواله
ظددرو نلاددر ل د ثددم ثسددر ،هنيبددي لد ثددم قددر ،يتدارثد بمبددة سددابقة ،تاحق د
بمباسج المقربين ،م ساا بريقهم ،بهللاضا هرحمت ه يت ارخرو.
ا
 -4هالناد الرابع ،أسوأ النايد ا
هبداال ،هأقاهدم مدن هللا
حاال ،هأعظهدم عادى هللاسد
ا
واال ،عاد يذ و تم يتاع الذ و ميا  ،أه أعظم مبد  ،هيقديم عادى اإلصدرار،
هيحددن هللاسد بد متددى قددر عايد  ،هال يبدوا نوبددة ،هال ينقدد اسددتقامة ،هال
يرجددو هعدداا بحسددن ظبد  ،هال ي دداذ هعيدداا لددتمنن أمبد  ،هددذا هددو حقيقددة
اإلصرار همقداى بدين النتدو هاالسدتناار ،ه دي ميدم هدذا جداء ال ادر «هكاكٱ
نَّمس وَٱقخ رُ ٱٱَّتٱنَّا »(.)84
ه هللاددم هددذا هددي «اممددارو» ،هرهحد أبدداا مددن ال يددر ددرارو ،هي دداذ عاددى
ميا د سددوء ال انمددة ،م د ددي مقدددمانها هسددالا بريقتهددا ،هال يانددد مب د سددوء
القضاء ه ر الشقاء ،هلميم هذا قيم :من سوذ هللا ننالى بالتوبدة أثذبد  ،هإن
الانبة خره من ذ و إلى أعظم مب .
ههذه الطائهللاة ي عموى المسامين ،ههم ي مشيئة هللا من الهللااسقين ،ثما قداج
( )84ذثره ي «سا المسير» (  4ص .)204
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ااناْهَِّّْٱ}
نندددالىَ { :و َمن َلااا ْ وََ ٱ ُْ َّ َنا َّااتََ ٱ َ َ َُّااا َ ذٱ
ٱلَۡ} أا مررخدددون لحنمددد {ٱَ ذُااا ٱيْعَا َ

باإلصرارَ { :وٱَ ذُ ٱيَأْتبْ ٱ َُّكَ َّ َهِّ} [التوبة ]106 :بما ساق من حسن االختيدار .ندوذ
باهلل ننالى من عذاب  ،ه سسل ني اما من تواب .

***

الذ وو التي يتاو مبها هأقسامها
ُِّٱعأتب؟ ٱ
نۡلعُ َٱونَّيئ ئً .ٱ
نَّنعتبٱُ َٱُأُت ٱوفعلٱُٱظت  .ٱ
ذعتبٱنَّيتن ٱوذعتبٱنَّقكتب .ٱ
صٱواخع .ٱ
نَّنعتبٱُع ي
نَّنعتبٱنَّق ص ةٱونَّنعتبٱنَّمأعخيً .ٱ
نَّنعتبٱنَّمأعكقًٱاٱقتقٱهللاٱو قتقٱنَّعَ د .ٱ
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صغ ئ ٱنَّنعتبٱوكَ ئ ه  .ٱ
ق ئقٱ تۡٱنَََّ ئ ٱونَّسغ ئ  .ٱ
َُ نتٱنَّنعتب .ٱ

***
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مم توو
أقساى الذ وو هالمناصي
امصم ي التوبة :أ ها ال ننون إال عدن ذ دو همنصدية هلل جدم شدس  ،همدن
هبا ثان عايبا أن تنرذ عاى حقيقة الذ وو هال طايا التي توو مبهدا ،هالتدي
نااعد بيببا هبين رببا ،هنحرمبدا حاد ه صدره ،ه اعد همنيتد هنسييدده لبدا دي
الد يا ،ثما نحرمبا رضوا هميوبت هجبت ي ارخرو.
هالذ وو أه ال طايا أه المناصي التي يقع يها المناهللاون :نبقسم إلدى أقسداى،
هنتبددوإ إلددى أ ددواإ ثييددرو ،يبايددي أن اقددي عايهددا بنددل امشددنة حتددى نتضددع
خطدرا هأيهدا
حقائقها ،هنتلاى الهللاوارن بين بنضها هبندل ،لبندرذ أيهدا أشدد
ا
أخددوذ عاددى المناددف مددن زيددره ،هإن ثا دد ثاهددا خطددرو ،هماندددو عددن هللا
ساحا  ،هحاجاة عن ال ير هالهللاوت بمقا ير متهللااهنة.
نبقسم المناصي هالذ وو هال طايا بحسو باينتها إلى نر مدسمور ،هإلدى
نددم محظددور ،ثمددا نبقسددم بحسددو موضددنها هآليدداى اثتسددابها إلددى «مناصددي
جددوارت» نددر ا بسعضدداء اللسددم ،هإلددى «مناصددي قاددوو» نددر ا بواسددطة
القاو ،هقد ال نظهر لاحوا .
ثمددا نبقسددم إلددى مندداص أا م الهللادداى ظدداهرو ممددر هللا ننددالى هإلددى بدددإ
يتقرو بها اعاها إلى هللا.
هنبقسم بحسو أترها إلى ذ دوو همنداص قاصدرو ال نتنددا حدده مقتر هدا
هذ وو همناص متندية ،نتلاهس صاحاها إلى التستير ي زيره.
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هنبقسم إلى ذهو نتناق بحق ال الق ق  ،هذ وو نتناق بحقون الناا .
همدا يتناددق بحقددون الناددا مبد مددا يتنادق بحددق الهللاددر  ،همبد مددا يتناددق بحددق
الملتمع أه اممة.
هنبقسم بحسو سمبها همداها إلى ما يبتهي بملر اال تهداء مدن ناد  ،هإلدى
ما ياقى بند ذلا مد اا نقصر أه نطوج.
تم هي نبقسم بحسو رجتها إلى ثاائر هصيائر.
هلنم قسم من هذه امقساى حنم هأتره.
ابادأ بايدان هدذه امقسداى هأحنامهدا هآتارهدا ،هقادم ذلدا سدتهللاتع بنامدة عدن
اإل سان هال طيئة ي ظر اإلسوى.
اإل سان هال طيئة:
بداهرا مدن ثدم دم ،زيدر مادون
يولد اإل سان ي اإلسدوى عادى الهللاطدرو،
ا
بسا خطيئة من ال طايا.
هال يوجد ي اإلسوى ما عرذ ي البصرا ية مدن أن ثدم إ سدان يولدد ه دي
عبق خطيئة أبي آ ى ،حين أثدم مدن الشدلرو التدي هداه هللا عبهدا ،هذلدا للمادة
هجوه:
وُ :من آ ى نداو مددن هددذه ال طيئددة ،هنقاددم هللا نوبتد  ،هزسددم مبهددا هائياددا
رٱ
س َ َٰٓتٱ َمندَ ْاٱ َ اذهْۥٱفَغَ َت َىٱ121ٱث ْ ذِّ َّ
ُّكَ َّ ا َهٱ
بٱ َ
ثما هضع ذلا القرآنَ { :و َ
ُّ َ
ٱلنأ َ َََاهْٱ َ اُّاهْۥٱفَأَا َ
ُّكَ َّ ا ِۚ َهٱٱَعذاهْۥٱ ْه َاتٱلَّأذااتذ نبْ ٱ
بٱ َ
ٱُاءٱ ذاَا َهٱ َك َك َ َما جٱ
َى} [بد { ]122 ،121 :فَأَكَقذا َ َٰٓ
َو َهاخ َٱ
اتٱ َمندَ ْا َ
اَٱفَأَا َ

لَّ ذ َ ْٱِّ} [الاقرو.]37 :
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وث ع را  :من عدالددة هللا ال نحمددم أحدداا هسر زيددره ،هلددو ثددان هددذا امحددد أبدداه
الذا هو من صاا  ،نيف يتحمم اإل سان هسر خطيئة ،لدم يشدهدها هال آبدا ه،
{و َُٱ
هأجدا ه ،بم مرى عايها ألوذ السبين التي ال ينامهدا إال هللا يقدوج نندالىَ :
ٱو َنُ َ ٞٱةٱ َو َُّ َ ٱ ْ َّلا َ ى} [ام ندداىْ { ،]164 :كا ُّلٱعَ َّ ا َ ۢ
اسٱ
اسٱ َٱ ذُٱ َ
ُ َ َََُّابْ ٱ ْكا ُّلٱعَ َّ ا ي
ٱو َُٱَُا َاه ْ َ
ُّكَ َّ َها ِۚ َ
ََُ ََّٱ َ َه اَ ٱًأ} [المددتر ]38 :بم أعان القرآن :أن هدذه القاعددو مقدررو مدن قادم
اَ َم ٱ َك َ
س َاتٱ
ي صحف إبراهيم هموسى ،ثما قداج نندالى { َاَّ ٱََّاَِّّ ٱيْاََ َّذاأٱاَ َما ٱفَاذٱصْا ْٱ َ ٱ ُْت َ

ى} [البلم.]38 - 36 :
ٱو َنُ َ ٞةٱ َو َُّ َ ٱ ْ َّل َ َٱ
َتٱوفذ َ َٰٓتٱ37ٱ َ ذُٱُ َ َه ْ َ
36ٱ َوٱَ َّا َ َ َه َِّٱلَّذن َ
إ ما اإل سان هو الذا ينتسو خطاياه ب را ن هقدرن هدو ،باختيداره هسدني
هددو ،هددو هحددده يتحمددم مسددئوليتها ،همددن شددارث يهددا بد زراء أه نحددريل أه
نسهيم أه مناه ة بسا صورو من الصور ،هو يتحمم من بقدر إسهام .
وث َّث ر  :من الواقع المشاهد أن اإل سان يولد عاى الهللاطرو السايمة ،التي طدر
هللا البدددا

عايهدددا ،ههدددي طدددرو قابادددة لا يدددر قاولهدددا لاشدددر ،مسدددتندو لاتقدددوا

استندا ها لاهللالور ،هإ ما نرتر ي الايئدة هالتربيدة ،هإن ثدان ذلدا ال ينهللايد مدن
المسرهلية ي هجدوو نزثيدة هللاسد  ،هإبنا هدا عدن التدسدية هالتدد يم ثمدا قداج
ٱوُ َ َّق َت َى َها ٱ8ٱقَ َّاخٱٱ َ َّفكَا َٱ َُ َ
اءٱُ ذك َى َها ٱ9ٱ
ٱو َُا ٱ َ
ساتذ َى َه ٱ7ٱفَأ َ ََّّ َه َم َها ٱفْيْت َ َها َ
ننالىَ { :وعَ َّ جس َ
بٱ َُااءٱدَ ذ
َيءٱ َ اَ ا ا ِۚ ٱ
َوقَا َّاخٱ َل ا َ
سا َاى َه } [الشددمم ،]10 - 7 :هقدداج سسس{ :فَ اأَقََِّّ َ
ٱو َّن َهااكَ ٱ ََّكااخ َ
فَ َّئ ا َ تَ ٱل ذَۡٱلَّذأَااذٱفَ َئ ا َ ٱلَّاذ ا َ ٱ َُّكَ َّ َه ا } [الددرهى ،]30 :هقدداج عاي د الصددوو هالسددوى:

«كلٱُتَّتدٱيتَّخٱُّكتٱنَّ ئ ة» متهللاق عاي .
و ناعرا  :من ال طيئددة ال نناددر خطيئددة ددي ظددر اإلسددوى إال إذا نددوا ر يهددا
عبصر القصد هاالختيار .لهذا ر ع اإلتم عدن الباسدي هالم طد هالمندره ،ثمدا
جاء ي الحديث« :ٱَٱهللاٱوضعٱُّءٱ ُأذٱنَّيئاأٱونَّاُا َٱوُا ٱنساأَ هتنٱ
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ُّك ه».
ه ي القرآن إن هللا عام المسامين الدعاء ي خانمة سورو الاقرو ،ندان مبد :
َنل َّنعَ َٰٓٱ َٱَٱعذ َُ اَ َٰٓٱ َ َّوٱ َ َّل َئ َّأعَ } [الاقرو.]286 :
{ َ اذاَ َٱُٱُْؤ َ
هجاء ي «الصحيع» عن ابن عاا

أن هللا ننالى قاج« :قخٱ نََ».

ٱو َََّ ََااءٱ ذُ ا ٱَُعَ ذم اخ ََّتٱ
سٱ َ
ه ددي القددرآن أي ا
ُّكَ ا َّ ََِّّْ ٱ ْناَ ا ٞٱٱفَ َم ا َٰٓٱ َ َّل َئا َّاأُِّْٱ َا ا َه َ
ضدداَ { :وََّ ا َّ َ

قْكْتٱاْ َِّْ} [امحزاو.]5 :
ٱوقَ َّكَْاهْۥٱ
ه ي يمن قاج ثامة النهللار باسدا نحد هبدسو التندذيو{ :ٱَ ذُٱ َُ َّاءٱ ْ َّكا َ ََ َ
ۢ
ء} [البحم.]106 :
أۡلي َ َم َٱ
ُْ َّئ َمئَ ُّءٱ َا َّ َ

بم ي القرآن أن من ارننو ا
نو ب را ند نحد ضدي الضدرهرو القداهرو،
ٱلض ْ
اء َّ
ائ ذٱ
ميم ضرهرو اللوإ ،ن هللا قد ر ع عب اإلتدم ،ثمدا قداج نندالى{ :فَ َم َ
ٱلض ْ
اء َّ
ٱو َُٱ
ائ ذٱ َ َّ ا َ ٱاَا جٱ
ٱو َُٱ َ
َ َّ َ ٱاَ جٱ
غ َ
غ َ
ُّ جدٱفَ َِ ذَٱ َ اذكَ ٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ [ }ِّٞام ناى{ ،]145 :فَ َم َ
َُّ جدٱفَ َ َٰٓسٱٱَ َّث َِّٱ َُّكَ َّ ِۚ َهٱٱَ ذَٱل ذَۡٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ أٱِّ} [الاقرو.]173 :

نيف يحمم اإل سان خطيئة لم يرنناها هلم يشدها ،هلم يبوها ،هليم ل بهدا
أ ى عوقة لل

***
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الذ وو نر مسمور ه نم محظور
نبقسم الذ وو أهج ما نبقسم إلى قسمين :نر المسمور ،ه نم المحظور.
هثييدددر مدددن البدددا

يحسددداون أن الددددذ وو إ مدددا هدددي ندددم المحظددددوراى

هالمحرماى ق  ،اسين أن أهج منصية عصي هللا بها لم نندن ندم محظدور،
بم نر مسمور ،ههي منصية إبايم ،قد أمره هللا ساحا بالسدلو ر ى الدذا
خاق بيدي  ،ه هللاه ي من رهح  ،الف أمر هللا ناارث أسما ه ،هجدم تبدا ه،
ثمدا قداج ننددالىَ { :و َٱ َّذٱقْ َّكاَا ٱ ََّ َّك َم َكََٰٓئَ ََا ًَ َّ
ٱول َّساأ َ ََََّ َ ٱ
ٱلسا ْيخْونوٱ َٱَٰٓدَ َاٱفَ َ
سٱ َاَ َات َ
ُا َيخْ َٰٓونوٱ َٱ ذ َُٰٓٱ َٱ َّا َكا َ
ٱُءَ ٱل ََّّ َ ََ َ َ يءَٱ} [الاقرو.]34 :
َو َك ََ َ

هثا

المنصية اليا ية نم محظور هدى هللا عبد  ،ههدي منصدية آ ى ،قدد

هداه هللا هسهجد عدن امثدم مدن الشدلرو ،بندد أن أسدنبهما اللبدة ،هقداج لهمددا:
ٱُاءَ ٱل َ ذ
ٱُ َّا َه ٱ َ َخرنٱ َ َّ ْ
ٱو َُٱُ َ َّق َ اَا ٱ َ َها َنََٱلَّ ذ
َّظ َك َما ءَٱ} [الاقدرو:
شا َي َ ةَٱفَأ َ َْتعَا َ
ثٱ َ
{ َو ْك َس َ
ش َّئأ ْ َم َ

.]35
هلنن آ ى سسم زاو عاي ضنف الاشر ،بسي ،هههن عزم أماى إزدراء
إبايم هقسم ل  :إ ي لا لمن الباصحين ،مستنيباا دي إزوائد بيرائدز اإل سدان
ات}
اكٱ ذُٱيَ ََّكَ َٱ
َٱو ُْ َّك جٱ
ي نزيين المنصية لد  ،إذ قداج لد َ { :ه َّالٱ َدَُّّْاكَ ٱ َ
ُّكَ َاتٱشَا َي َ َةٱل ََّّ ْي َّكاخ َ

[ب .]120 :
هاسددتلاو آ ى لوسوسددة الشدديطان ،هأثددم هأثا د من د سهج د مددن الشددلرو
المبهي عبها ثما قاج هللا ننالى{ :فَأ َ ََُّذ ْه َم ٱلَّ ذ
ٱُمذا ٱ َك عَا ٱفَ ا ۖ َهٱ
ش َّ َ َئ ْءٱُّ ََّا َها ٱفَأ َ َّل َ َن ْه َما َ
ض ا ََِّّْ ٱَّ اَ َّعضٱ َ ۖ
َوقْ َّكاَ ا َّ
ٱلهََ ْ
ءٱ36ٱ
ضٱ ُْ َُّ اأَقَ ٞٱٱ َو َُ َأ َاعأٱٱَََّا َاتٱ َ ا جٱ
ئااتنوٱاَ َّع ْ َ َ ي
ٱوٱََّ َْااَِّّ ٱفَااذٱل َّ َ َّ َ
ُّ اخْ ٞٱو َ
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َٱفَأ َ َبٱ َُّكَ َّ ِۚ َهٱٱَعذهْۥٱ ْه َتٱلَّأذتذ نبْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [الاقرو.]37 ،36 :
ٱُءٱ ذاَ َهٱ َك َك َ َم جٱ
فَأَكَقذ َ َٰٓتٱ َمندَ ْا َ
ههندذا درا الدذ وو هال طايددا نتبدوإ إلدى ندر مددا أمدر هللا بد  ،أه ندم مددا
هى هللا عب .
هما أمر بهللانا رجاى بنضها ون بنل.
سعظم ما أمر هللا ب  :التوحيد هاإليمان ،هنرث هو الشر هالنهللار امثار.
هيسني بندده الهللادرائل الرثبيدة ،التدي هدي أرثدان اإلسدوى ،هماا يد النظداى،
مددن إقامددة الصددوو ،هإيتدداء الزثدداو ،هصددوى رمضددان ،هح د الاي د  ،تددر أا
هاحدددو مددن هددذه الهللاددرائل النظيمددة ،هالشددنائر المقدسددة ،مددن أعظددم الددذ وو،
هأثار ارتاى عبد هللا.
ههددي يمددا بيبهددا متهللااهنددة ،سعظمهددا :الصددوو ،هددي عمددا الدددين ،هعومددة
المددرمبين ،هالهللايصددم الهللاددارن بددين المسددام هالنددا ر ،هقددد جنددم هللا نرثهددا مددن
سماى النا رينَ { :وٱَذَنٱقَ َلٱََّ ْه ِّْٱل َّ َكعْتنو َٱُٱيَ َّ َك ٱعْتََٱ} [المرسوى.]48 :
ثما جنم أ اءها بنسم هنياقم من صهللااى المبا قينَ { :وٱَذَنٱقَ ُْ َٰٓتنوٱٱَََّاتٱلَّسذاكَ َت َةٱ

ُ ََّت} [البساء.]142 :
قَ ُْتنوٱ ْك َ
س َاك ءَ ٱ
هجنم ساحا الويم لمن سها عبها حتى أخرها عن هقتها{ :فَ َت َّي ٞالٱ ََّ َّك ْم َ

س ْهتََٱ} [الماعون ،]5 ،4 :حتى ذهو من ذهو مدن أئمدة
4ٱلَّذ َنيءَ ٱ ْهَِّّ ٱَُّءٱ َ
ص َسَُ َهَِّّ ٱ َ
المسامين إلى أن نار الصوو ثا ر ،مارن من الماة ،خار عاى اممة.
هبنددد الصددوو :ريضددة الزثدداو التددي قر هددا هللا بهددا ددي القددرآن ددي تما يددة
هعشرين موضناا ،ه ي السبة ي عشراى امحا يث ،حتى قاج أبدو بندر :ههللا
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مقتان من رن بين الصوو هالزثاو.
هقاج ابن مسنو  :الزثاو قبطرو اإلسوى ،من عادر عايهدا لدا ،همدن ن ادف
عبها هاا.
تم يلد بندد الزثداو :صدوى رمضدان ،الدذا ثتاد هللا عادى المدرمبين ،يددإ
المسام بنام هشراب هشهون مدن أجدم هللا ،إيما ادا هاحتسداباا ،هدذا الشدهر مدن
ۖ
ٱو َُءٱ َك ََ ٱ َُ َ ي ر
َٱُا ْٱَ ِّْٱلَّ ذ
سا َ ج ٱٱفَ َعاخذ ٞةٱ َُ َّاءٱ
ض ٱ َ َّوٱ َ
ثم عاى {فَ َمءٱش ََهخ َ
ُّكَ َاتٱ َ
ش َّه َ ٱفَ َّك َس َّْمهْ َ
َيذ ياٱ ْ َل َۗ َ ٱيْ َ يخْ ذ
ٱو َُٱيْ َ يخْٱ َا َْ ِّْٱل ََّّع َُّْ َٱ} [الاقرو.]185 :
ٱلْۡٱ َا َْ ِّْٱل ََّّ َُّْ َ َ

هختاى هذا الهللارائل الشنائرية هو :الح إلى بي هللا الحدراى ،ههدو در
ديرا مددن هللا عاددى عاددا ه ،ههددو ددر
ددي النمددر م درو هاحدددو ،نيسد ا

عاددى مددن

ا
سدايو ،همادا هللاقدة السدهللار ه هللاقدة اإلقامدة أقصدر مددو ممنبدة لاحد
استطاإ إليد
ههو خمسة أياى :من يوى اليامن من ذا الحلة إلى يدوى اليدا ي عشدر مبد  ،همدا
يازى لذلا من أياى قاا هبنده ،إذ ما ال يتم الواجو إال ب هو هاجو.
همددن نددر

ريضددة مددن الهللاددرائل مبند ادرا لهللارضدديتها أه مسددت هللااا همسددتهزئاا

أمدرا بيبادا مناو امدا مدن الددين بالضدرهرو،
بها ،قد ارند عدن اإلسدوى م د أ ندر ا
هال ينون ذلا إال بتنذيو هللا هرسول  ،هالنهللار بهما.
عددا لهددوا ،أه حااددا لاددد يا ،أه ثسد ادو أه ش د احا أه
همددن نددر هاحدددو مبهددا ،اناا ا
نهاه اا ،أه حو ذلا ،قد سق عن أمر هللا ،هاقترذ إت اما عظي اما.
أمددا مددن نددرثهن جميناددا ،مدداذا بقددي ل د مددن اإلسددوى إال اسددم  ،هي شددى أن
يهللاضي ب ذلا إلى النهللار الاوات ،هالنيداذ بداهلل ،د ن المناصدي بريدد النهللادر ،هال
سيما هذه المناصي الناار.
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هبند ذلا نسني الهللارائل امخرا :ميم بر الوالدين ،الذا جناد القدرآن بندد
ُاار }
ْٱواَأ ََّّ َ َت ََّاخ ََّي َءٱٱَ َّ َ َ
عاا و هللا هحده ثما قاج ننالىَ { :وقَض ََتٱ َ اُّكَ ٱ َ ذُٱُ َ َّعَْخْ َٰٓونوٱٱَ ذ َُٰٓٱٱَيذ َ َ

[اإلسراء.]23 :
ُاا َٰٓ َمَّْتََ ٱاَاا َٱهٱ
{ولُذقْااتنوٱل ذَۡٱلَّذاانَتٱُ َ َ
هميددم صدداة امرحدداى ،التددي قدداج هللا يهدداَ :
َول َّ َ َّ َ ا ِۚ َاٱٱَ ذَ ذ
ِّٱُا َّاءٱ َل َّ ا ج ٱٱ
ٱلَۡٱ َك ا ََ ٱ َ
ُّكَ ا َّ ََِّّْ ٱ َ قَ َا ا } [البسدداء ،]1 :هقول د { :قْا َّالٱ َُ ا َٰٓٱ َع َ َّق اأ ْ َ
ُا َّ أَِّّْ ٱ َٱَٱُ َ َاتَّذ َّ أَِّّْ ٱ ََٱُ ْ َّ َُاخْونوٱفَاذٱ
ٱول َّ َ َّق َ َا ءَ } [الاقرو ،]215 :هقول { :فَ َه َّلٱ َ
ُّ َ
فَ َك َّك َ َت ََّخ ََّي َء َ
ٱوُْقَ َئع َْٰٓتنوٱٱ َ َّ َ ا َُ ََِّّْ ٱ22ٱ ْوو ََََّٰٓئَاكَ ٱلَّذا َنيءَ ٱََّعَااَ ْه ِّْ ذ
سا َ ْهَِّّٱ}
ٱو َ َُّّ َم َ َٰٓ
اتٱ َ َّا َ َ
ٱلْۡٱفَأ َ َ
ل َّ َ َّ َ
صا ذمهَِّّْ َ
ض َ

[محمد.]23 ،22 :
هميددم اإلحسددان إلددى اليتددامى هالمسدداثين هالليددران هزيددرهم مددن أصددحاو
الحقون ،ثما ي آية «الحقون النشرو» ثما سماها النامداء ،ههدي قولد نندالى:
{و َّ
ااتٱ
ُا اٱ
ٱو َُٱُ ْ َّشااا َ ْكتنوٱ َاااا َهٱ َ
شااا َّاٱ ۖٱ َو َاأ ََّّ َ َت ََّاااخ ََّي َءٱٱَ َّ َ َ
اات َ
ااا َ
لَُّْاااخْونوٱل ذَۡ َ
َ
ٱول ََّّ َ َأ َ َما َ
ٱو َاااانَتٱل ََّّقْ َّ اَا َ
ٱو َُا ٱ
َٱول ََّّ َم َ َ
اءٱلَُّذا ََ َل َ
ب َ
ب َ
ٱول ََّّ َي َ ٱذَتٱل ََّّقْ َّ اَ َت َ
ُ ََ َء َ
بٱ َاأ ََّّ َي ۢاا َ
ٱولَّسذا َ َ
ٱول ََّّ َي َ ٱل ََّّ ْياْا َ
ٱو َّلا َ

ٱلَۡ َٱُٱي َْٱبُّ ٱ َُءٱ َك ََ ٱ ُْ َّيأ َ ا ٱُٱفَ ْيت رٱن} [البساء.]36 :
َُكََ َََّٱ َ َّي َ َماْ َََِّّْۗ ٱٱَ ذَ ذٱ
إلدى زيدر ذلددا مدن المدسموراى ،التددي نتنادق بحدق هللا ،هحددق الدبهللام ،هحددق
امسرو ،هحق الملتمع ،هحق اإل سان ،هحق الحيوان .هحق النون.
همن المقرر هبا :أن المسموراى المتناقة بهللار

النين  -ههو ما يلو عيبادا

عاى ثدم إ سدان ،أه عادى إ سدان بنيبد  ،مقددى عادى در

النهللاايدة ،ههدو الدذا

يلددو عاددى ملمددوإ اممددة بالتنا ددم ،ميددم نهللاوقهددا النامددي أه التنبولددوجي أه
النسنرا ،ذا رب اممة ي هذه الهللارائل النهللاائية ثان اإلتم عايها جمينادا،
ثم بمقدار مسرهليت هتقا ت همنبت .
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همن الذ وو الترثية :ذ وو ي زاية النظدم ،ه هايدة ال طدر ،ال يتباد إليهدا
النييددرهن مددن البددا  ،ههددي التددي نتناددق بتددر

ددره

النهللاايددة الواجاددة عاددى

ملموإ اممة ،هبتضديينها نضديع اممدة ،هيدستم أببا هدا جمينادا ،ثدم عادى قددر
عام هقدرن همنا ت ي البا .
هذلا ميم ندر نحنديم شدرينة هللا دي حيداو البدا  ،هعددى الحندم بمدا أ دزج
هللا ،هظام الهللاقراء ،هالمستضنهللاين مدن النمداج هالهللاوحدين ،هميدم ندر

ريضدة

اممر بالمنرهذ هالبهي عن المبنر ،هال سيما المبندراى النادرا ميدم :إباحدة
المسدددنراى ،هإباحدددة الربدددا هالز دددى هإشددداعة ال وعدددة ،هالتنشدددف ،هظهدددور
الناسياى النارياى ،المميوى المائوى.
هميدم :نددر الدددعوو إلددى هللا ،هناايددد رسددالة اإلسددوى إلددى النددالم ،ثمددا ددرا
اليوى خوج اممم التي ال ننرذ عن اإلسدوى شديئاا ،أه نندرذ صدورو مشدوهة
مبهللاددرو عب د  ،هالمسددامون عامددة  -هالنددرو خاصددة  -مسددرهلون عددن نوصدديم
الدعوو سايمة مشوقة إلى هرالء.
هميددم :نددر إقامددة الندددج بددين البددا  ،هإيتدداء ثددم ذا حددق حق د  ،هإقامددة
المواسين القس بين الحداثم هالمحندوى ،هرعايدة حقدون اإل سدان ،هنمندين ثدم
إ سان أن يقوج رأي بصراحة ،هيدلي بصون ببزاهدة ،هيرشدع هللاسد إن أرا ،
هينار

ا
خطو إن شاء.
ما يراه

هميم نر أعداء اممة يسثاون حقوقهدا ،هيحتادون أرضدها ،هيتحنمدون دي
رقاو أهاهدا ،هندر الدد اإ عدن المستضدنهللاين مدن الرجداج هالبسداء ،هالولددان
الذين يقولون :رببا أخرجبا من هدذه القريدة الظدالم أهاهدا ،هاجندم لبدا مدن لدد ا
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صيرا.
هلياا ،هاجنم لبا من لد ا
ا
هميددم نددر اممددة ممزقددة ،ال نلمنهددا رايددة ،هال نضددمها رابطددة قويددة ،مددع
إيلاو اإلسوى ،أن ننون مرجنيتها هاحدو ،ه ارها هاحدو ،هقيا نها هاحدو.
هذه آتاى هذ وو ييهللام آحا البدا

عبهدا م هدا ال ن صدهم ش صدياا ،هلندبهم

مسرهلون عبها بصهللاتهم أعضاء ي جسم اممة.
ه دددي مقابدددم ندددر هدددذه المدددسموراى :يوجدددد ندددم المحظدددوراى ،ههدددي
المحرماى التدي حرمهدا هللا نندالى :مدن المدسثوالى هالمشدرهباى هالمااوسداى
هام هاى هالمناموى هالتصر اى.
هقددد أسددرذ أهددم اللاهايددة ددي التحايددم هالتحددريم ،حرمددوا مددا أحددم هللا،
سا َ ۢ َه ٱاَغَ َّ ا َ ٱ َُّ َّك جٱاِّٱ
هأحاوا ما حرى هللا ثما قاج ننالى{ :قَ َّخٱ َل َ
ُ َ ٱلَّذ َنيءَ ٱقَأَكْ َٰٓاتنوٱ َ َّو َََّاخَ ْهَِّّ ٱ َ
َو َ ذ ُْتنوٱ َُ ٱ َ َُقَ ْه ِّْٱل ذْۡ َّ
ُّكَ ذ ِۚ
ٱو َُ ٱ َك عْتنوٱ ُْ َّهأَخَيءَٱ} [ام ناى.]140 :
ٱلفأَ َٱنَٰٓمرٱ َ
تٱلَۡٱقَ َّخٱضَكُّتنو َ
هقاج ننالى{ :قْ َّلٱ َ َ َم َّيأِّْٱ ذُ َٰٓٱ َ َ
عهۡ ذ
ٱو َ َكَ ااسٱقْ َّالٱ
ِّٱُءٱ َ َُّ جٱ
قٱفَ َيعَ َّكأ ْ َ
َٱلْۡٱََّ َْ َ
ِّٱُ َّاهْٱ َ َ نُاٱ َ
ُّكَ ذ
تٱلَۡٱُ َ َّ أ َ ْ وََٱ} [يو م.]59 :
َمٱنَٰٓ ذْۡٱ َ َذََ ٱََّ ََِّّْۖ ٱ َاَّ ٱ َ
ُّكَااتٱل ذَۡٱ
ٱو َ َهانَنٱ َ ا َ ٞناٱ ََّأ َ َّ أ َا ْ ونوٱ َ
َبٱ َ َهانَنٱ َ َكَا ٞٱ
{و َُٱَُقْتَّْااتنوٱ ََّ َما ٱُ َ َسا ْ ٱ َ ََّّ َ
ُااَأ ْ َْ ِّْٱل ََّّ ََان َ
ال َ
َ
ُّكَ ذ
َب َٱُٱيْ َّ َكٱْتََٱ} [البحم.]116 :
َبٱٱَ ذَٱلَّذ َنيءَ ٱيَ َّ أ َ ْ وََ ٱ َ
تٱلَۡٱل ََّّ ََن َ
ل ََّّ ََن ِۚ َ

هلقد بين القرآن أن مدن أهصداذ رسدوج هللا صصد

المنره دة عبدد أهدم

النتدداو« :التددوراو هاإل ليددم» أ د َ { :وي َْٱا ُّلٱََّ ْها ِّْٱل ذ
اث}
ُّكَا َّ َه ِّْٱل ََّّ َي ََََٰٓئَا َٱ
َٱويْ َٱا َ ْاٱ َ
َّئ َ َََاَ َ

[امعراذ.]157 :
التحريم ي اإلسوى يتادع ال ادث هالضدرر ،هلديم ثمدا ثدان دي اليهو يدة،
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حيدددث حدددرى هللا عاددديهم بندددل الطياددداى ،عقوبدددة مدددن هللا لهدددم عادددى بيددديهم
هنلاهسانهم ،ثما قاج ننالى{ :فَََ ْ
ُّكَا َّ َهَِّّ ٱ َ َ َََاَيٱ ْ َ كذ َّاَٱ
ٱُءَ ٱلَّذا َنيءَ ٱ َها دْونوٱ َ َّذُاَا ٱ َ
ظ َّك جِّ َ
س ََ َل ذ
ٱو َ َّك َك َهاَِّّ ٱ َ َُّ َ َاتَۡٱ
ٱو َا َ
س َخ َهَِّّ ٱَُّءٱ َ
ٱوقَ َّخٱعْهْتنوٱُّ ََّاهْ َ
ٱلَۡٱ َكثَ اٱنٱ160ٱ َو َ َّل َن َه ِّْٱلَّ َ اَ َتنو َ
ََّهَِّّْ َ

لَّاذ َ ٱ َاأ َََّّٱََ َئ َٱل} [البساء.]161 ،160 :
همددن المقددرر عبددد المسددامين :أن امصددم ددي امشددياء  -هال سدديما المبددا ع -
هالتصددر اى ،هال سدديما الد يويددة هالنا يددة ،مبهددا :اإلذن هاإلباحددة  -ددو يسددسج
المسام :لماذا أبيع هذا م هدو امصدم ،همدا جداء عادى امصدم ال يسدسج عدن
عات  ،إ ما يسسج :لماذا حرى هذا
هقدد بددين اإلسددوى الحددوج مددن الحددراى ،ثمدا جدداء ددي الحددديث المتهللاددق عايد :
«نَّٱااسۡٱا ا ء،ٱونَّٱ ا ناٱا ا ء،ٱوا اهم ا ٱكث ا ٱُااءٱنَّمشااأَه ت،ٱفمااءٱنُقااتٱ
نَّشااَه تٱفقااخٱنسااأَ ٱَّخياااهٱوُّ ضااه،ٱوُااءٱوقااعٱفااذٱنَّشااَه تٱوقااعٱفااذٱ
نَّٱ نا،ٱك َّ نُّذٱي ُّتٱ تۡٱنَّٱمت،ٱاتشكٱ َٱي ُعٱف ه».
هقد ثتابا ثتاببا «الحوج هالحدراى دي اإلسدوى» لبادين لابدا

مدا حدرى عادى

المسام ي حيان الهللار ية ال اصة ،هحيان امسرية ،هحياند االجتماعيدة ،حتدى
ال يسق المسام ي هوو المحرماى من حيث ال يدرا.
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ذ وو اللوارت هذ وو القاوو
ثيير من البا

ال يندا هن ينر دون مدن المناصدي هالدذ وو ،إال مدا يدرثد

الحدددم ،همدددا يتنادددق بددداللوارت الظددداهرو ،مدددن مناصدددي اميددددا هامرجدددم،
هامعددين هارذان ،هاملسددبة هام ددوذ ،ه حوهددا ممددا يتصددم بشددهوني الدداطن
هالهللار  ،هاليرائز الد يا لإل سان.
هال ينددا ي طددر بادداج هددرالء :الددذ وو هالمناصددي امخددرا التددي نتناددق
بددالقاوو هام ئدددو ،هالتددي ال ندددخم ،يمددا نددراه امبصددار ،أه نسددمن ارذان ،أه
نامس اميدا ،أه نشم ام وذ ،أه نتذهق املسبة.
ددي القسدددم امهج نقدددع مناصددي الندددين مدددن البظدددر إلددى مدددا حدددرى هللا ،مدددن
النوراى ،همن البساء زير المحارى.
همناصي امذن من االستماإ إلى مدا حدرى هللا مدن آ داى الاسدان ،المسدتمع
شريا المتنام.
همناصي الاسان ،مدن الندوى بمدا حدرى هللا مدن ار داى التدي بادد بهدا اإلمداى
اليزالددي عشددرين آ ددة :مددن النددذو ،هاليياددة ،هالبميمددة ،هالس د رية ،هاليمددين
الهللااجرو ،هالوعد الناذو ،هال و

ي الاابم ،هالندوى يمدا ال ينبدي ،هقدذذ

المحصباى اليا وى المرمباى ،هشدها و الدزهر ،هالبياحدة ،هالاندن هالسدو ...
إله.
همناصي اليد من الاطل هالضدرو بييدر حدق ،هالقتدم ،همصدا حة أعدداء
هللا ،هثتابدة مددا ال يلددوس ثتابتد  ،ممددا يدره الاابددم أه يشدديع الهللااحشددة ،هيبشددر
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الهللاسا .
همناصي الرجم ،من المشي إلى منصية هللا ،هإلدى سيدارو ظدالم أه داجر،
همن السهللار ي إتم هعدهان.
همناصي الهللار  ،من الز ى هعمم قوى لوب ،هإنيدان امرأند دي برهدا ،أه
ي المحيل ،ههو أذا ثما قاج هللا.
همناصددي الدداطن ،مددن امثددم هالشددرو ممددا حددرى هللا ،ميددم أثددم ال بزيددر،
هشددرو ال مددر ،هننددابي الم دددراى ،هنبدداهج التاددد «التدددخين» هأثددم المدداج
الحراى من الربا ،أه الميسر ،أه بيع المحرماى ،أه االحتنار ،أه قادوج الرشدوو
أه زيرها من هسائم أثم ماج البا

بالاابم.

ههذه امعماج ثاها محرماى همناص مناومة ،هبنضها ينتادر مدن عظدائم
ارتددداى ،هثادددائر الدددذ وو ،هلنبهدددا جمينادددا نددددخم دددي المناصدددي الظددداهرو ،أه
مناصددي اللددوارت ،أه ظدداهر اإلتددم ،هالمسددام مددسمور أن يلتبددو ظدداهر اإلتددم
َ
ٱلۡل َّثا َِّٱ
ٱواَ َ اَ ِۚ َٰٓٱۥهْٱٱَ ذَٱلَّذ َنيءَ ٱيَ ََّ َ
ٱلۡل َّث َِّ َ
هبابب جميناا ،ثما قاج ننالىَ :
َُْتََ َّ َ
{وذَ ْ ونوٱ َو َه َ َّ َ
س َّْي َه َّوََ ٱاَ َم ٱ َك عْتنوٱيَ َّقأ َ َ فْتََ } [ام ناى.]120 :
َ

خطددرا مددن المناصددي الظدداهرو ،هبناددارو
بددم إن المناصددي الااببددة أشددد
ا
خطدرا مدن مناصدي اللدوارت ،ثمدا أن باعداى
أخرا :مناصدي القادوو أشدد
ا
القادوو أهدم هأعظدم مددن باعداى اللدوارت ،حتددى إن أعمداج اللدوارت ثاهددا ال
نقام إال بنمم قااي ،ههو البية هاإلخوص.
ه قصدددد بمناصدددي القادددوو مدددا ثا ددد آلتددد القادددو ،ميدددم :النادددر ،النلدددو،
اليددرهر ،الريدداء ،الشددع ،حددو الددد يا ،حددو المدداج هاللدداه ،الحسددد ،الايضدداء،
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اليضو ،ه حوها ،مما سماه اإلماى اليزالي ي «إحيائ » :المهاناى ،أخدذاا مدن
الحددديث الشددريف« :ثااسمٱُهكَ ا ت:ٱش ا ٱُئ ا ع،ٱوهااتىٱُأَااع،ٱوٱُّي ا بٱ
نَّم مٱاا ُه».
وٱعم ٱنشأخٱلئ ٱهنَٱنَّمع صذٱونَّنعتبٱَّعخةٱ ُت :ٱ ٱ
وَّها  :أ هددا نتناددق بالقاددو ،هالقاددو هددو حقيقددة اإل سددان ،ادديم اإل سددان هددو
اليددوذ اللسدددا الطيبددي الددذا يسثددم هيشددرو هيبمددو ،بددم هددو اللددوهرو التددي
نسنب  ،هالتي سميها :القاو أه الرهت أه الهللارا  ،أه ما شئ من امسماء .ه دي
هذا قاج عاي الصوو هالسوىُ « :ٱٱَٱفذٱنَّيُخٱُضاغً،ٱٱذنٱصاكٱَٱصاك ٱ
نَّيُخٱككه،ٱوٱذنٱفُختٱفُخٱنَّيُخٱككه،ٱ ُٱوهاذٱنَّقكاب» متهللادق عايد عدن
البنمان بن بشير.
هقاج« :ٱَٱهللاٱُٱياظ ٱٱَّتٱ نُ َُِّٱوصت كِّ،ٱوََّءٱياظا ٱٱَّاتٱقكاتاَِّٱ
و ُّم ََِّّ» رهاه مسام.
هجنم القدرآن أسدا

البلداو دي ارخدرو هدو سدومة القادو ،ثمدا قداج نندالى

ٱو َُٱاَاْتََ ٱ88ٱٱَ ذُٱ
{و َُٱُ ْ َّي َهعَذٱيَ َّت َاٱي ََّْعَثْتََ ٱ87ٱيَ َّت َا َٱُٱيَا َعْٱ َُ ٞٱۡ َ
عاى لسان إبراهيمَ :
س َك جٱِّ} [الشنراء.]89 - 87 :
َُ َّءٱ ََُتٱل ذَۡٱ َاقَ َّك جٱ
بٱ َ

هسومة القاو ننبي :سومت مدن الشدر جايد هخهللايد  ،همدن البهللادان أثادره،
هأصدديره ،همدددن ار ددداى امخددرا التدددي ناوتددد  ،مددن النادددر هالحسدددد هالحقدددد،
هزيرها.
هقاج ابن القيم :سومت من خمسة أشياء :من الشر الذا يبداقل التوحيدد،
همن الادعة التي نباقل السبة ،همدن الشدهوو التدي ن دالف اممدر ،همدن اليهللاادة
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التي نباقل الذثر ،همن الهوا الذا يباقل التلريد هاإلخوص.
ث ع هااا  :أن هدددذه الدددذ وو هار ددداى القاايدددة ،هدددي التدددي ندددد ع إلدددى مناصدددي
اللدوارت ،ندم هدذه المناصدي الظداهرو إ دا يدد ع إليهدا :اناداإ الهدوا ،أه حددو
الد يا ،أه الحسد ،أه النار ،أه حو المداج هاليدرهو ،أه حدو اللداه هالشدهرو ،أه
زير ذلا.
حتددى النهللاددر هللاسد  ،ثييد ادرا مددا يددد ع إليد الحسددد ،ثمددا حدددن لايهددو  ،قددد قدداج
نٱُ َّاءٱ َُّااخَٱ
ُ اٱاخ َ
بٱََّ َّتٱيَا ْ دُّوعَ َْ َ
ِّٱُ ۢاءٱاَ َّعاخَٱٱَي َ َمااَ ََِّّْ ٱ ْك ذا ر نٱ َ َ
ننالىَ :
{ودذٱ َكثَ ٞٱٱ َُ َّءٱ َ َّه َلٱل ََّّ ََ َأ َ َ
ِّٱُ ۢءٱاَ َّعخَٱ َُ ٱَََُ ذءَ ٱََّ ْه ِّْٱل ََّّ َٱ ُّق} [الاقرو.]109 :
َع ُْ ََه َ

أه يد ع إليها النار هالناو دي امر

 ،ثمدا قداج نندالى عدن رعدون همائد

لسٱأ َ َّ قَاَ َّأ َه َٰٓٱ َع ُْْاهَِّّْ ْ
ٱو َّ
ٱو ْ
ُّكْ اات ِۚنٱ
ٱو َّكما ا َ
{و َن َٱخْونوٱ َا َه َ
هموقهللاهم من آياى موسى سسمَ :
فَ ْ
أعظ َّ ٱ َٱك َّ َ ٱ َك ََ ٱ َ َُّ َقًََْٱل ََّّ ْم َّ َُ َخيءَ } [البمم.]14 :

أه حو الد يا هسيبتها ،ثما رأيبدا ذلدا دي قصدة هرقدم مادا الدرهى ،هثيدف
ناين ل صدن الرسوج صص

ي عون  ،هصحة اوند  ،تدم لمدا هدا عايد

القسم ،زاو حو مان عاى انااإ الحق ،ااء ب تم هإتم رعيت .
سددا بييددر حددق ،هجدددى هراءه ا ناددا هللاس دياا أه
هإذا ظددرى إلددى مددن يقتددم هللا ا
قااياا ،من حقدد أه زضدو ،أه حدو لدد يا ،حتدى إن أهج جريمدة قتدم دي نداريه
الاشرية ،ثان سااها الحسد ،هذلا دي قصدة اببدي آ ى {ٱَ َّذٱقَ ذ اَا ٱقْ َّ اَ اعا ٱفَأْقْ ََالَٱ َُ َّاءٱ
ٱُاءَ ٱل َّ َٰٓ َلا َ ٱقَا َۡٱ َ َ َّقأْكَاذ ۖاكَ ٱقَا َۡٱ َٱعذ َما ٱيَأَقََذال ذ
ٱُاءَ ٱل ََّّ ْمأ ذ َقا ءَٱ} [المائددو:
ْٱلْۡ َ
ٱوَََِّّّ ٱيْأَقََ َّذل َ
ٱ َ َ َخ َه َم َ
ُهْۥٱقَ َّألَٱ َ َل َهٱفَقَأَكَهْۥٱفَأ َ َّ
َٱُءَ ٱل ََّّ َ َيَُا َ يءَٱ}
 ،]27إلى أن قاج ننالى{ :فَ َئتذ ُّ َّٱ
ََٱََّهْۥٱعَ َّ ْ
ص ََ َ

[المائدو.]30 :
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هثذلا ثم من ارننو منصدية ظداهرو مدن شدها و سهر أه ميمدة ،أه زيادة
أه زيرها ،وبد أن هراء ناا المناصي شهوو هللاسية ،ه دي هدذا جداء الحدديث:
«ٱي كِّٱونَّش ،ٱفِعم ٱهكاكٱُاءٱكا َٱقاَكَِّٱا َّشا ،ٱ ُا هِّٱا ََّيالٱفَيكاتن،ٱ
و ُ هِّٱا َّقئ عًٱفقئعتن،ٱو ُ هِّٱا َّ يت ٱف ي ون»(.)85
ث َّثه  :إن المناصي الظاهرو التي سااها ضنف اإل سدان هزهللااتد  ،سدرعان
ما يتدوو مبهدا ،ب دوذ المناصدي الااببدة ،التدي سدااها سدا القادوو ،هنمندن
الشر مبها ،قاما يتوو صاحاها مبها ،هيرجع عبها.
ههذا هو الهللاارن بين منصية آ ى ،همنصية إبايم.
منصية آ ى ثا
ثا

منصية جارحة ،حين أثم من الشدلرو ،همنصدية إباديم

منصية قاو ،حين أبى هاستنار ،هثان من النا رين.
منصدددية آ ى ثا ددد سلدددة عارضدددة ،تيلدددة البسددديان هضدددنف اإلرا و ،أمدددا

منصية إبايم نا

زائرو متمنبة ،ساثبة ي أعماق .

لهذا مدا أسدرإ مدا أ ر آ ى خطدسه هاعتدرذ بزلتد  ،هقدرإ بداو ربد ا امدا
ءٱ َُاءَ ٱ
ٱوُ َ َّ َ َّماَا ٱََّاَ َْاتعَ ذٱ
نائااا هو هسهجتد {قَا َُٱ َ اذاَا ٱ َوكَ َّماَا َٰٓٱ َع ْ َ
ٱو َٱَٱَّذاَِّّ ٱُ َ َّغ َا َّ ٱََّاَا َ
ُااَ َ
ل ََّّ َ َي َُ َ يءَٱ} [امعراذ.]23 :

أما إباديم ،اسدتمر دي زاوائد  ،متمدر اا عادى ربد  ،ملدا اال بالاابدم ،حدين
سٱ َُ ٱ َُاَعَكَ ٱ ََٱُ َ َُّ ْيخَٱ ََّ َم ٱ َلكَ َّقا ْ
ٱُاءَ ٱل ََّّعَا ََّ ءَ ٱ
َٱاَ َاخ ۖ ذَتٱ َ َّساأ َ ََََّ َّ تَ ٱ َاَّ ٱ ْكااََ َ
قاج ل َ { :يََٰٓ َِ َّا َك ْ
ء} [ص.]76 ،75 :
ۥٱُءٱ َ جٱ
ٱو َلكَ َّقأَهْ َ
ٱُ َّاهْٱ َلكَ َّقأَاَ َ
75ٱقَ َۡٱ َعَ َّ ٱ َل َّ َ ٞ
ذٱُءٱعذ ج َ
( )85رهاه أبددو اه هالحدداثم عددن عاددد هللا بددن عمددر ،ثمددا ددي «صددحيع اللددامع الصدديير»
(.)2678
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ُّكَ َّ ا ِۚ َهٱٱَعذاهْۥٱ ْه َاتٱلَّأذاتذٱنبْ ٱ
بٱ َ
ٱُءٱ ذاَ َهٱ َك َك َ َم جٱ
عاقاة آ ى{ :فَأَكَقذ َ َٰٓتٱ َمندَ ْا َ
َٱفَأَا َ

لَّ ذ َ ْٱِّ} [الاقرو.]37 :
هثا

عاقاة إبايم{ :قَ َۡٱفَ َّ
اذٱ َٱََّ َاتٱ
ٱُ َّا َها ٱفَ َِعذاكَ ٱ َ َنا ِّٞٱ77ٱ َو َٱ ذَٱ َ
األ ْ َّ َ
ُّكَ َّ اكَ ٱََّ َّعاَ َأ َٰٓ

َيء} [ص.]78 ،77 :
يَ َّت َاٱلَّخ َٱ
ناعرا  :ههددذا تمددرو لاوجددوه السددابقة ،ههددو نشددديد الشددرإ ددي الترهيددو مددن
مناصددي القاددوو ،هآ دداى البهللاددو

لشدددو خطرهددا ،ثمددا ددي قولد عاي د الصددوو

هالسوىُ« :ٱيخللٱنَّياًٱُءٱك َٱفذٱقكَهٱُثق ۡٱذ ةٱُاءٱكَا » رهاه مسدام
عن ابن مسنو  ،هقول « :دبٱٱَّ َِّٱدنمٱن ُِّٱُءٱقَكَِّ:ٱنَّٱُاخٱونََّغضا م،ٱ
ونََّغض مٱهذٱنَّٱ َّقً،ٱُٱ قتۡٱُٱكقٱنَّشع ،ٱوََّءٱُٱكقٱنَّخيء»(.)86
هقول ُ« :ٱُغضب» هثررها توت اا ،لمن قاج ل  :أهصبي(.)87
هقول ي الحديث القدسي « :عا ٱ ااتٱنَّشا ك مٱُّاءٱنَّشا َ،ٱفماءٱُّمالٱ
ر
ُّمسٱ ش َٱف هٱ

ت،ٱُ كأهٱوش كه»(.)88

هقول « :ٱي كِّٱونَّش ،ٱفِعهٱ هككٱُءٱك َٱقَكَِّ،ٱ مكهِّٱُّكتٱ َٱسا َتنٱ
دُ مهِّ،ٱونسأٱكتنٱُٱ ُهِّ»(.)89

***
( )86رهاه الاددزار عددن الزبيددر ب سددبا جيددد ثمددا قدداج المبددذرا .ا ظددر« :المبتقددى» (،)1615
هالهييمي (.)30/8
( )87رهاه الا ارا عن أبي هريرو.
( )88رهاه مسددام عددن أبددي هريددرو ،ه ددي منبدداه عدددو أحا يددث  -ا ظددر« :المبقددى» (- 1651
.)1654
( )89رهاه مسام عن جابر.
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الذ وو مناص هبدإ
هنبقسددم الددذ وو يمددا نبقسددم إلددى مندداص هبدددإ ،هثددم مبهمددا ارنندداو لمددا
هللا ننالى ،هشره عن صراب المستقيم.

يس

هقددد جدداء ددي الحددديث الشددريف الددذا رهاه النربددا
صص

بددن سددارية أن الباددي

قاج« :ٱي كِّٱوُٱخث تٱن ُت ٱفَِٱكلٱاخًُّٱضسًَّ»(.)90

هقاج عاي الصوو هالسوىُ« :ءٱ خمٱفذٱ ُ ع ٱ«أا ي يببا»ٱُ ٱَّا سٱ
ُاهٱفهتٱ د» ( )91أا :مر ه عاي  ،زير مقاوج مب  ،م د نقدرو إلدى هللا بمدا
لم يسمر ب  ،هشرإ ي الدين ما لم يدسذن بد هللا ،التنادد دي اإلسدوى يقدوى عادى
عامتين أساسيتين:
امهلى :أال يناد إال هللا.
هاليا ية :أال يناد هللا إال بما شرع .
هالماتدإ عاد هللا ننالى بما لم يشرع .
هالتوبة من الادإ هاجاة ،ثالتوبة من جميع المناصي.
هقددد قدداج السدداف :إن الادعددة أحددو إلددى إبادديم مددن المنصددية ،من مرننددو
المنصية يشنر أ اقترذ ذ ااا هم الهللاة ممر هللا ،ب وذ اعم الادعة.
بم الحقيقة أن الادإ وإ من المناصدي ،هلنبهدا منداص لهدا صدهللاة خاصدة،
( )90رهاه أحمددد هأبددو اه هالترمددذا ،هقدداج :حسددن صددحيع ،ههددو مددن أحا يددث «امربنددين
البوهية».
( )91متهللاق عاي عن عائشة.
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ن مرننايهدا يتقربدون إلدى هللا بهللاناهدا ،هينتقددهن دي أ هللاسدهم أ هدم بهدذه الاددإ
أقرو إلى هللا ننالى ممن يبنره ها عايهم.
ههذا هو خطر الادعة حقاا

ن صاحاها يبطاق عاي قوج هللا ننالىَ { :فَ َماءٱ

ُ اا } [ ابر.]8 :
ُْيَءَ ٱََّهْۥٱس َْٰٓتمْٱ َ
ُّ َم َك َهٱفَ َ َمنَْٱ َ َ
ُااَْتََ ٱ َعذهْااَِّّ ٱ
ٱو ْهااَِّّ ٱيَ َّٱ َ
هقولدد ننددالى{ :لَّذاا َنيءَ ٱضَاا ذلٱ َ
س َّااع ْهَِّّْ ٱفَااذٱل ََّّ َٱ َ َاات َةٱلَّااخُّ َّع َ َ

ي َّْٱ َُاْتََ ٱص َّْاعر } [النهف.]104 :
هلهذا ثا

خشية الساف من الادعة أثار من خشيتهم من المنصدية ،هثدان

نحدددذيرهم مدددن الادعدددة أشدددد ،من صددداحو المنصدددية سدددرعان مدددا يتدددوو مدددن
منصيت  ،هو ينام أ ها منصية ،ههي نررق هننذو ضميره ،هيظم هذا املدم
البهللاسي ،ههذا التنذيو الوجدا ي يصاحا  ،حتى يتحوج إلى تدورو عادى حياند ،
ههذه اليورو هي التوبة.
أما صاحو الادعة ،هدو مسدتريع إلدى سداوث  ،را
بسلم الذ و ،م

عدن هللاسد  ،ال يشدنر

ي ظر هللاس زير مذ و ،هال م الف ،بدم هدو متنادد ،هربمدا

ماددالد ددي الناددا و ،بددم ربمددا ثا د عاا ند الظدداهرو أثيددر هأعظددم مددن عاددا اى
النييدرين مددن المتدديبين ،ثمددا جدداء دي الحددديث عددن ال دوار « :يٱقا ٱ ااخكِّٱ
صسُهٱٱَّتٱصسُهِّ،ٱوق ُهٱٱَّتٱق ُهِّ،ٱوق نمُهٱٱَّتٱق نمُهِّ»(.)92
هالادعة  -ثما هو مناوى  -بدعتان ،أه وعان:
بدعددة قوليددة أه اعتقا يددة ،أه بتنايددر عصددر ا ،نريددة ،نميددم ا حرا اددا ددي
االعتقا أه ي الهللانر عن المبه السوا الذا جداء بد القدرآن هالسدبة ،هاسدتقر
( )92متهللاق عاي .

التوبة إلى هللا

156

عاي ساف اممة ،هخير قره ها ،ههي شر البوعين هأخطرهما.
هذلددا ميددم بدددإ الهللاددرن اإلسددومية المبحر ددة عددن السددبة هاللماعددة ،ميددم
صددددا اليددددوو مددددبهم « -هاللاريددددة هالقدريددددة
«ال ددددوار هالشددددينة»  -هخصو ا
هالمرجئة» ،هزيدرهم عادى نهللاداهى بيدبهم دي مددا القدرو أه الاندد مدن حقيقدة
اإلسوى ،ه هل القويم ي النقيدو هالساو  ،هميم الدعوو إلدى «الناما يدة» دي
عصر ا ،هالقوج بسن ال سياسة ي الددين ،هال يدن دي السياسدة ،هالددعوو إلدى
إلياء الطون ،هنند الزهجاى ،أه إلى التسوية بين االبن هالاب

ي الميران.

هبنل هذه الاددإ قدد ييادل هينادر ،حتدى يبتهدي إلدى رجدة النهللادر ،هالنيداذ
باهلل.
ددالقوج بددسن الانددث ددي ارخددرو رهحددا ي ال جسددما ي ،هإ د ال نوجددد جبددة
حسية ،هال ار حسية ،هال نيم ما ا ،هال عذاو ما ا.
أه القوج بسن هللا ال ينام جزئياى ما يلرا ي النون.
أه القوج بحاوج هللا ي بنل خاق  ،أه بندى اليبائية ي الوجو  ،بمنبدى أ د
ال يوجددد خددالق هم اددون ،هرو همربددوو ،هعابددد همناددو  ،إ مددا هددو هجددو
هاحد.
ههددو ظدداهر مددا ذهددو إلي د الحددو

ددي ظريددة الحاددوج ،هابددن عربددي ددي

ظرية هحدو الوجو .
هقوج بنل البا

ي عصر ا :إن القرآن بملدر زهلد ا تقدم مدن اإللهيدة

صددا بشددرياال هقددوج بنضددهم بالتسددوية بددين امهال ددي
إلددى الاشددرية ،هأصدداع ا
الميران ال رن بين ذثر هأ يى.
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هالبوإ اليا ي هو :الادعة النمايدة ثدسن ي تدرإ عادا و مدن عبدده لدم يشدرعها
هللا هال رسول  ،أه يضديف إلدى النادا و المشدرهعة مدا لديم مبهدا ميدم «صدوو
ي أهج ثم شهر رجو.

الرزائو» التي ابتدعها بنل البا

هميم الصياى عن الندوى ننادداا ،أه الصدياى عدن أثدم الاحدوى أه ثدم مدا ثدان
مدن ذا رهت ،ننادداا هنقربادا إلددى هللا ،ميدم أثددم الاديل هشددرو الادان ،هنبدداهج
مبتلاى املاان.
هميم الصياى أه اإلمسا عدن الطنداى هالشدراو قادم الهللالدر بيادث سداعة أه
عشر قائق ،أه حدو ذلدا احتيا ا
بدا ،أه اإلمسدا عدن المادا و إلدى اإل طدار بندد
الميرو ماالية ي االحتياب.
ضددا :إيلابيددة هسددااية ،هبناددارو أخددرا :نايددة
هالادعددة النمايددة قسددمان أي ا
هنرثيددة ،هالهللانايددة هددي التددي نتبدداهج عمد ادو بالهللانددم ،ميددم الصددوو أه الصددياى أه
الذثر ،أه زير ذلا ممدا يتقدرو بد إلدى هللا ،ههدو زيدر مشدرهإ ،هيددخم يمدا
شرإ من الدين مما لم يسذن ب هللا ساحا .
هالترثية :ما ثا

نر اثا لنمم مشرهإ ،هاجو أه مسدتحو أه مادات ،هذلدا

ميم نر الزها أه نر البوى بالايم ،أه نر اإل طار ي بندل اميداى  -ميدم
اليوتة الذين أ نر عايهم البادي صصد

الدذين قداج أحددهم :أ دا أقدوى الايدم دو

أ اى ،هقاج اليا ي :أ ا أصوى الددهر دو أ طدر ،هقداج اليالدث :أ دا أعتدزج البسداء
و أنزه  ...ااد الباي صص

مقالتهم ،طداهم ا
قدائو« :ٱعما ٱ عا ٱ لشا كِّٱ

هللٱو ُق كِّٱَّه،ٱوََّاذٱ قتاٱو ع ا،ٱو صاتاٱو فئا ،ٱو ُاهو ٱنَّاُا م،ٱفماءٱ
بٱُّءٱساأذٱفك سٱُاذ» متهللاق عاي عن أ م.
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الذ وو القاصرو هالذ وو المتندية
ثما أن من الطاعاى هالحسباى ما هو قاصدر ال يدرتر إال دي صداحا ميدم
الصوو هالصياى هالح هالنمرو هالذثر هنوهو القرآن ،همبهدا مدا يتنددا هللاند
إلى اليير ،ميم الزثاو هالصددقاى هبدر الوالددين هصداة الدرحم هاإلحسدان إلدى
اللار هالمسنين هابن السايم.
نددذلا الددذ وو هالمناصددي هالسدديئاى ،مبهددا مددا هددو قاصددر ال يددرتر إال ددي
صاحا  ،هال يتندا نستيره إلى زيره.
همبها ما هو متندا التستير بصورو أه بسخرا ،إلى مدا يقرو أه ياند.
هالذ وو المتندية التستير ،قد ينون ننديها أ قيادا ،هقدد يندون رأسدياا ،هبنادارو
أخرا :قد ينون التندا ي سنة المنان ،هقد ينون ي امتدا الزمان.
الذ وو الممتدو ي المنان:
رها الا ارا دي حدديث سدمرو بدن جبددو الطويدم ،الدذا رأا يد البادي
صص

عقوباى أربداو الدذ وو دي ارخدرو ،هثيدف يندذبون عايهدا ،هقد

ددي الصدداات عاددى أصددحاب هددذه الر يددا ،هر يددا ام ايدداء حددق ههحددي ثمددا هددو
مناوى ،همما جاء ي هذا الحديث أن الماندين الادذين ابتنيداه قداال لد « :نعئكاق،ٱ
نعئكااق،ٱق ا ۡ:ٱفأُ ا ا ٱُّكااتٱ ناالٱُُااأكقٱُّكااتٱق ا َ،ٱوٱذنٱآل ا ٱق ا ئِّٱُّك ااهٱ
اَكااتبٱُااءٱ خيااخ،ٱوٱذنٱهااتٱيااأُذٱ ااخٱشااقذٱونهااه،ٱف ش شا ٱشااخقهٱٱَّااتٱ
ق َ،ٱوُاي َٱٱَّتٱق ا َ،ٱوُّ ااهٱٱَّاتٱق ا َ،ٱثاِّٱيأٱاتۡٱٱَّاتٱنَّي عابٱنآللا ،ٱ
ف علٱاهٱُثلٱُ ٱفعلٱا َّي عبٱن وۡ،ٱق ۡ:ٱفم ٱي غٱُءٱذَّكٱنَّي عب،ٱ أتٱ
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يس ٱذَّكٱنَّي عب،ٱكم ٱك َ،ٱثِّٱيعتدٱُّك ه،ٱف عالٱُثالٱُا ٱفعالٱفاذٱنَّما ةٱ
ن وَّتٱ.»...
تم بند أن رأا ما رأا سسج الرسوج المانين أن يهللاسرا ل ما رآه ،ندان ممدا
قاال ل :
«و ُ ٱنَّ نالٱنَّانتٱ ُ اَٱُّك اهٱيش شا ٱشاخقهٱٱَّاتٱق ا َ،ٱوُايا َٱٱَّاتٱ
ق ا َ،ٱوُّ اااهٱٱَّااتٱق ا َ،ٱفِعااهٱنَّ ناالٱيغااخوٱُااءٱا أااه،ٱف َاانبٱنََّناااًٱَُكاامٱ
نآلف ق».
هذا النذاو ينذو هذا النذاو الشبيع امليم ،من ثذبت ال نقف عبد شد
أه ش صين ،بم إ ها لتتسع هنبتشر حتى نااد ار ان ،مشرقة هميربة.
هأبددرس مددن يبطادددق عايدد هدددذا ددي عصددر ا :الصدددحهللايون الددذين يبشدددرهن
امثاذيو ،تطير ي النالم ثا  ،هنبقاها هثاالى ام ااء ،ذا هي نمأل الد يا.
هثذلا لد منظم ذ وو أهم القام ،هأهم الهللان ،هأهم اإلعوى ،دي عصدر ا
من هذا البوإ المتندا ،الذا يمتد هيتسع أ قياا ،بمدا يماند عصدر ا مدن هسدائم
هأ هاى قا رو عاى نوسيع طان التستير ،هناايي إلى آ ان النالم.
همددن الددذ وو المتنديددة :ذ ددوو اممددراء هالددوالو هالحندداى ،الددذين يظامددون
الناا  ،هيطيون ي الاو  ،ينيرهن يهدا الهللاسدا  ،هب اصدة حنداى سمببدا الدذين
ه رى لهم عاوى النصر هننبولوجيت  :القدرو الهائاة عاى التستير ي الشدنوو،
هننددوين أ نارهددا هأذهاقهددا هميولهددا ،عددن بريددق مرسسدداى التنادديم هاليقا ددة
هاإلعوى.
هإذا ثان قدد رها دي الحدديث « َٱيت رُا ٱُاءٱون يۡٱ وٱٱُا اٱُّا دۡ:ٱ فضالٱ
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ُءٱَُّ دةٱسأ ءٱساً» هذلدا لمدا قدد يزيدم يد مدن مظدالم ،همدا يقديم يد مدن
حددده  ،همددا يددر ي د مددن حقددون ،همددا يقددرر ي د مددن أحندداى عا لددة ،هماددا ئ
سامية ،هقواعد لحماية ام هللام هامعدرا

هاممدواج ،هقواعدد لرعايدة النقائدد

هامخدون هار او ،هحمايددة الملتمددع مددن الرذائدم هالمهللااسددد هالشددرهر  ...ددو
زره أن ينون اليدوى الواحدد مدن هدذا الحداثم الندا ج يدواسا ،بدم يهللاضدم عادا و
ستين سبة من زيره.
إذا ثان هذا ي الوالي النا ج لمقابا  :أن يو امدا مدن هاج أه حداثم ظدالم أسدوأ
من ذ وو ستين سبة من زيره ،هذلا لمدا قدد يصددر دي هدذا اليدوى الواحدد مدن
قددراراى جددائرو ،همددا يقددرره مددن قواعددد همبدداه هأهامددر مضددرو بالنقائددد ،أه
مدددمرو لألخددون ،أه ملرئددة عاددى مناصددي هللا ،اشددرو لارذائددم ،أه مشددينة
لاشاهاى هام نار المضاة أه مرهجة لألبابيم المستور و من خدار اممدة ...
إلى زير ذلا مما يتصدور ظهدوره هحدهتد عادى أيددا حنداى اليدوى ،هال سديما
ي الاادان التي لاحناى يها ساطة شا مطاقة.
إن هددرالء ال يحماددون هسر أ هللاسددهم ق د  ،بددم يحماددون هسر شددنوبهم الددذين
أضاوهم عن الحق ،هسيبدوا لهدم الاابدم ،حتدى اناندوهم دي ضدولهم الهللاندرا،
هزدديهم السدداوثي ،هقددد قيددم قدددي اما :البددا

عاددى يددن ماددوثهمل هلددم ينددن لماددو

اممم من التستير المااشر هزير المااشر :ما لحناى اليوى.
هلهذا أرسم الباي صصد

رسدائا إلدى مادو عصدره ،هأمرائد ه عداهم

إلى اإلسوى ،هحماهم  -إذا لم يستلياوا لدعون  -إتمهم هإتم رعيتهم منهدم هدو
قدددد حمدددم ثسدددرا إتدددم الهللادددر  ،هحمدددم قيصدددر إتدددم الاريسددديين أا الهللاوحدددين
هاللماهير اليا اة من الرهى  ...هحمم المقوقم ي مصر إتم القا  ...ههنذا.
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هالقرآن النريم يحمم الدعاو إلى الضوج هالصا ين عن سايم هللا هسر مدن
ساََ َل ذ
ٱلَۡ َٱُ َّد َعَهْاَِّّ ٱ
ٱو َ
صاخُّونوٱَُّاءٱ َ
أضاوهم هصدههم ،ثما قاج ننالى{ :لَّذا َنيءَ ٱ َك َا ْ ونو َ
بٱ َا َم ٱ َك عْتنوٱيْ َّ َُخْوََٱ} [البحم.]88 :
َ
ُّنَنااٱ ٱفَ َّتقَٱل ََّّعَنَن َ
ٱو َُ َّاءٱ َ َّو َُن َ ٱلَّذا َنيءَ ٱي َْضاكُّتعَهِّْٱاَغَ َّ ا َ ٱ َُّ َّك َۗياِّٱ َ َُٱ
{ َََّٱ َّٱ َمكْ َٰٓتنوٱ َ َّو َُن َ ْهَِّّ ٱ َك َُكَ اٱًٱيَ َّات َاٱل ََّّ َق َ َ َما ًَ َ

س َٰٓ َمٱ َُ ٱيَ َه ْ وََٱ} [البحم.]25 :
َ
ٱو َُا ٱ ْهاِّٱاَ َ َٱ َم َكا ءَ ٱ
ٱو ََّّاَ َّٱ َم َّلٱ َل َ َئا َ َ ََِّّْ َٱ
{ َوقَ َۡٱلَّذ َنيءَ ٱ َك َ ْ ونوٱ ََّكذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنوٱلُذََعْتنوٱ َ
سََ كَاَ َ
ٱوََّ َُّْاٱكْ ذءٱ
َُ َّءٱ َل َ َئ َ َه َ
ٱو َ َّثقَ ا ٱُٱ ذُ َعٱ َ َّثقَ ََّ َهَِّّۖ َ
ِّْٱُءٱش ََّذ ۖ يمٱٱَعذهَِّّْ ٱََّ َ ََ َناْتََ ٱ12ٱ َوََّ َ َّٱ َمكْ ذءٱ َ َّثقَ ََّهَِّّْ َ
يَ َّت َاٱل ََّّ َق َ َ َم ًَٱ َُّ ذم ٱ َك عْتنوٱيَ َّ أ َ ْ وََٱ} [النبناوى.]13 ،12 :

ههسر ثدددم سعددديم أه حددداثم مدددن هدددرالء الدددذين سيبدددوا لشدددنوبهم الاابدددم،
هأضاوهم عن الحق ،هصدههم عن السام ،يتهللاداهى بتهللاداهى عدد مدن أضداهم،
همدددا هددذا الضددوج ،همدددا نددستيره ي د  ،ددواج ددي محا ظددة ،أه أميددر ددي باددد
صيير ،ليم ثدرئيم دي بادد مقدداره سدانون مايو ادا ،أه مائدة مايدون ،أه مائتدا
مايون ،أه ألف مايون ،هحاثم متسدا عادى شدنا  ،يقدو هم بنصداه ،أه بسديهللا ،
ليم ثحاثم يشارث البا

ي الساطة ،هلهذا ثدان رعدون المتسلد دي امر

أشد عذاباا من زيدره ،ثمدا قداج نندالىَ { :ويَ َّات َاٱَُقْات ْاٱلَُّذا ًَُّْٱ َ َّد َلكْ َٰٓاتنوٱ َمنَۡٱفَ َّ ُّ ََّاتََ ٱ
ب} [زا ر.]46 :
شخذٱل ََّّعَنَن َٱ
َ َ

همددا ذلددا إال لدددهره امثاددر ددي اإلضددوج هاإل سددا هالطييددان ،قدداج ننددالى:
َى} [بد { ،]79 :فَ َّ
أسأ َ َي ذ ٱقَ َّت َُهْۥٱفَأ َ َا ْ
{ َو َ َ
ُّتَْ} [الزخدرذ:
ۥٱو َُ ٱ َهخ َٱ
ض ذلٱفَ َّ ُّ ََّت َْٱقَ َّت َُهْ َ

سٱل ََّّ َت َّ دْٱل ََّّ َم َّت ْ و ٱدْ} [هو .]98 :
{ ،]54يَ َّقخْ ْاٱقَ َّت َُهْۥٱيَ َّت َاٱل ََّّ َق َ َ َم ًَٱفَأ َ َّو َ دَ ْه ِّْٱلَّاذ ۖ َ َ
ٱو َا َّئ َ
ٱويَ َّات َاٱ
هثذا قاج ننالى عن رعون ههامانَ { :و َنعَ َّك َاَهَِّّْ ٱ َئَم اٱذًٱيَ َّاخُّْتََ ٱٱَََّاتٱلَّاذا َۖ َ
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.]41 :

هما يقاج عن سعماء السياسة ،يقداج عدن سعمداء الهللاندر ،مدن عداو الضدولة
هأئمددة النهللاددر ،هر ه

الهللاتبددة ،الددذين يسددوقون اإللحددا  ،هيشددينون اال حددوج،

هيبشددرهن الهللاسددا  :بسلسددبتهم هأقومهددم هأ هانهددم هألحددا هم هإمنا ددانهم الناميددة
هالهللابية ،هيلبدهن مواهاهم يما يايل هللا ،همدا يهددا إلدى البدار { َو َُاءَ ٱلَّاذا َ ٱ
َُءٱيْ َ َي َخْۡٱفَ ذ
سا ََ َلٱ
ٱو َُٱ ْه اخىٱ َو َُٱ َك َأ َ جٱ
بٱ ُُّاَ ج ٱ8ٱث َ عَ َذٱ َُّ َّئ َ َهٱ ََّ َْضا ذلٱَُّاءٱ َ
ذٱلَۡٱ َاغَ َّ َ ٱ َُّ َّك جٱِّ َ
َ
ُّنَ َ َّ
ل ذۖ
ٱو َ ذَٱ
ٱوعْنَيقْهْۥٱيَ َّت َاٱل ََّّ َق َ َ َم ًَٱ َ
ٱل َّه ۖٞٱ
َۡٱََّهْۥٱفَذٱلَّخُّ َّع َ َ
يقٱ9ٱذَ ََّكَ ٱاَ َم ٱقَخذ َُ ََّٱيَاخَنََ َ
ت َ
نبٱلَّ َٱ َ َ
َ
ذ
سٱاَ َظكذ جٱِّٱ ََّ َّكعَََ خَ} [الح .]10 - 8 :
لَۡٱََّ َّ َ

هإماى هرالء ،هسعيمهم امهج ،هقائدهم امثادر :إباديم لنبد هللا ،هدو الدذا
ٱو َ ْ َّ ا َتيَاذهَِّّْ ٱ َ َّن َم َعا ءَ ٱ39ٱٱَ ذُٱ
بٱاَ َما َٰٓٱ َ َّ ا َات َّيأَاَذٱ َ ْ َُيَااَ ذءٱََّ ْهااَِّّ ٱفَااذٱل َّ َ َّ َ
ض َ
قدداج لربد { َ َ
ٱُا َّاءٱ َََُّ ا َدََ ٱ
ٱوقَ ا َۡٱ َ َُ ذ َي انَ ذَ َ
َََُّ ا دَََ َ
ٱُا َّاا ْه ِّْٱل ََّّ ْم َّيكَ َس ا ءَٱ} [الحلددرَّ{ ،]40 ،39 :ذعَاَ اهْٱل ذْۡ َ
عَ َسااا َاٱ ٱ ذُ َّ ْ ا
اااِّٱ
وضااا ٱ118ٱ َو َ ْ َضاااكذاذهَِّّْ َ
ٱو َ ْ َُاَ َااااذهَِّّْ ٱ َو َ َٰٓ ُْااا َ عذهَِّّْ ٱفَكَ ََْاااأَ َْ ذءٱ َمنذَنََ ٱل َّ َ َّع َعَا َ
اااقَٱلَۡ} [البسددداء ]119 ،118 :ههدددرالء هدددم جبدددو إباددديم
ذٱ
َو َ َٰٓ ُْااا َ عذهَِّّْ ٱفَكَ ْغَ َااا ْ ذَٱ َل َّك

هنومذن ي التزيين هاإلزواء هاإلضوج.
الذ وو الممتدو ي الزمان:
هثما نمتد الذ وو هال طايا أ قياا همنا ياا ،ها نمتد هنتسدع رأسدياا هسما يادا،
من ال طايا هالمناصي ما ال يبتهدي بارننابد  ،بدم يسدتمر هياقدى سمبادا يقصدر
أه يطوج ،هقد ينمر قره اا ،هقد يستمر إلى يوى القيامة.
همن هبا قدم عدن السداف رررى :بدوبى لمدن إذا مداى ماند ذ وبد مند ،
ههيم لمن إذا ماى ظا ذ وب من بندهل
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نما أن من البدا

عمدرا بدم
مدن يمدوى هناقدى حسدبان مدن بندده ،نضديف
ا

أعمارا إلى عمره :من صدقة جارية ،أه عام يبتهللاع ب  ،أه هلد صالع يددعو لد ،
ا
أه سبة حسبة سبها ،نمم البا
بها ال يبق

بها من بنده ،اد أجرهدا هأجدر ثدم مدن عمدم

من أجورهم شيئاا.

ثذلا ي اللا و ارخر ،لد من سدن سدبة سديئة ،د ن عايد هسرهدا ههسر
من عمم بها من بنده ،ال يبق

من أهسارهم شيئاا.

امهج إماى ي ال ير هالهدا ،ههذا إمداى دي الشدر هالضدولة ،ثالدذين قداج
هللا

اًٱيَا َّاخُّْتََ ٱ َٱََّااتٱلَّاذ ا َ } [القص د
دديهمَ { :و َن َع َّك ا َاَهَِّّْ ٱ َئَ ذما اٱ

]41 :

ددي مقابددم مددن قدداج

ٱُ َّاهَِّّْ ٱ َئَم اذًٱيَ َّهخْوََ ٱاَأ َ َُّ َ عَ } [السلدو.]24 :
{و َنعَ َّكاَ َ
يهمَ :
هلهذا قاج صص

 ُ« :ٱُءٱع سٱُقألٱٱُٱك َٱُّكتٱنااءٱآداٱن وۡٱك الٱ
()93

ُاه ،ٱ عهٱ وۡٱُءٱسءٱنَّقأال»

هدذا ابدن آ ى الشدرير الدذا قتدم أخداه دي

لر ناريه الاشرية :قد سن سبة القتم لمن بنده ،هأياا ثان صير هذا النهللادم مدن
ثددم جريمددة قتددم ،د يحمددم جددز اءا مددن مويددين اللددرائم هضددحايا الحددرهو
ه حوها.
هثددم مددن شددر ضددولة ددي البددا  ،أ سدددى نددرهم ،أه أههبد إيمددا هم ،أه
ألق

ي عقولهم شاهاى ،سواء بالنامة المسموعة ي شدري  ،أه المنتوبدة دي

صحيهللاة أه دي ثتداو ،أه قاهدا البدا

عبد بنضدهم عدن بندل ،هدو محاسدو

عاى هذه الضولة ،هإن ماى من سبين أه عقو أه قرهن.
هميا د ثددم مددن ره بدعددة قوليددة أه عمايددة ،د ن ثددم بدعددة ضددولة ،هثددم
( )93رهاه الا ارا.
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ضولة ي البار.
ره
هثددذلا ثددم مددن ه

سددا اا خاقياددا ،يلددرئ البددا

عاددى الهللاسددون هييددريهم

بدداال حراذ هاإلتددم ،عددن بريددق قصددة ماجبددة ،أه مسددرحية دداجرو ،أه رقصددة
اعدددرو أه أزبيدددة هابطدددة ،أه مقالدددة سددداقطة ،أه صدددورو اضدددحة ،أه بدددذاءو
هاضددحة ،أه حددو ذلددا ممددا يقددع يد ثييددر مددن النددابيين هالممياددين هالمطددربين
هالماحبددين هالمصددورين مددن الرجدداج هالبسدداء عاددى السددواء ،مددن أهددم القاددم أه
أهم الهللان هاإلعوى.
إن الذا أ سد الحياو ،هعمى الحقائق عاى الاشر ،هم شيابين اإل م ،الدذين
زرهرا ،سبوا لابا
أهحى بنضهم إلى بنل سخرذ القوج
ا

سدبباا ،ههضدنوا

لهم نقاليدد ،ههيدسها لهدم مبداه  ،هابتددعوا لهدم مرسسداى ،إلزدرائهم بالضدوج،
هتبددى أعبددتهم عددن الهدددا ،هإقبدداعهم بالاابددم ،هننددويقهم عددن بريددق الحددق،
هنزيين الهللالور لهم ،هنيايطهم عن سايم التقوا.
ه ي هذا صدح امحا يدث الباويدةُ« :اءٱسااًٱسااًٱ ُااًٱفكاهٱ ن ها ،ٱ
و ن ٱُءٱُّملٱاه ٱٱَّاتٱياتاٱنَّق ُاً،ٱوُاءٱساءٱسااًٱسا ئًٱفعك اهٱوُ ها ٱ
ووُ ٱُءٱُّملٱاه ٱٱَّتٱيتاٱنَّق ًُ»(.)94
«ُءٱدُّ ٱٱَّتٱهخىٱك َٱَّهٱ ن َٱو ن ٱُءٱنَُعهٱٱَّتٱيتاٱنَّق ًُ،ٱوُاءٱ
دُّ ٱٱَّتٱضسًَّٱك َٱُّك هٱوُ ه ٱُءٱَُعهٱٱَّتٱيتاٱنَّق ًُ»(.)95

***
( )94رهاهما مسام.
()95
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الذ وو المتناقة بحقون هللا
هالمتناقة بحقون الناا
هنبقسددم الددذ وو يمددا نبقسددم إلددى مددا يتناددق بحقددون هللا سسس ،همددا يتناددق
بحقون الناا .
همن النامداى المشدهورو دي محدي النامداء ،قدولهم :حقدون هللا مابيدة عادى
المسامحة ،هحقون الناا مابية عاى المشاحة.
ذلا أن هللا ننالى جوا ثريم ،عهللاو زهللاور ،زبي عن النالمين ،بدم هدو أثدرى
امثرمين ،هأجو امجو ين ،و علو أن يسامع ي حقد  ،هينهللادو عمدن درب
ي جبا  ،بس ى رجنة إلي  ،أه بملر ابتهداج هنضدرإ للبابد  ،أه بييدر شديء
ا
أصو إن شاء.
اسٱ
أما اإل سدان هدو شدحيع قتدور بطاند  ،ثمدا قداج نندالىَ { :و ْ َّ َضا َ تَٱل َّ َع ْ ْ
ُا ْ
لَّ ُّ
صددا
ٱلۡلع َ َ
اءٱقَأْاات اٱن} [اإلسددراء ،]100 :هخصو ا
شا ذٱ} [البسدداء ،]128 :هقدداجَ { :و َكا ََ َّ َ

ي يوى القيامة ،هو يوى ام ا ية المطاقة ،ال يهللانر ثدم إ سدان يد إال دي هللاسد ،
ه لاو هللاس  ،هقد يحتا إلى حسبة هاحددو يدرجع بهدا ميدزان حسدبان  ،يسدتحق
بها خوج اللبة ،هقد ييقم ميزان سيئان بسيئة هاحدو ،يدخم بها البار.
لهذا يقوج ثم أمرئ دي هدذا اليدوى :هللاسدي هللاسدي :ذ
َاءٱوََّا َخ ََٱ
تٱون ََّاخأٱُّ َ
{ُٱيَ َّي َاه َ
ٱُ َّاءٱ َ َل ا َهٱ34ٱ َو ْ َُا َهٱ
َو َُٱ َُ َّتَّْتدأٱ ْه َتٱ َن يُٱَُّءٱ َون ََّ َخ ََٱ َ
ش َّٱ } [لقمان{ ]33 :يَ َّت َاٱيَ َ ُّٱل ََّّ َم َّٱ ْٱم َ
ٱواَاَ َهٱ36ٱ ََّ َْ َل َّ
ٱُ َّاهَِّّْ ٱيَ َّت َُئَ جنٱش ََّأ َٞٱي َّْغاَ َٱه} [عام.]37 - 34 :
ٱلُ َ جٱ
ت َ
َو َاَ َهٱ35ٱ َو َ َ
ص َٱََأَ َه َ

مددا ثددان مددن الددذ وو هالمناصددي مددن حقددون هللا ننددالى ،ميددم نددر بنددل
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المسموراى الش صية أه ارنناو بنل المبهياى ،ميم شدرو ال مدر ،هسدماإ
الموهددي ،هإيددذاء الحيددوان ،هإيددذاء اإل سددان هللاس د  ،هناددذيره مال د  ،هارنندداو
بنددل المبهيدداى الش صددية ،ميددم الوشددم ،ههصددم الشددنر ،ه م د

اللهللاددون،

ههشددر امسدددبان ،هعمددم جراحددداى التلميددم ،التدددي ال ضددرهرو لهدددا ،هنشدددا
الرجاج بالبساء ،هنشا البساء بالرجاج ،ه حوها  ...التوبدة مبهدا نتحقدق بالبددى
هاإلقوإ هالنزى.
أما ما ثان من حقون الناا  ،هال سيما الحقون المالية ،دو ينهللادي يد البددى،
هالنزى هاإلقوإ ،بدم ال بدد مدن ر هدا إلدى أصدحابها ،أه اسدتحولهم ،أا بادو
عهللاوهم هنباسلهم عن حقهم هلل ننالى ،هإال ظا هذه الحقون يو اا مربابهدا دي
أعبددان المددديبين ،حتددى يتقاضددوها يددوى القيامددة مددن حسددباى خصددومهم حتددى
يستو وا مالهم ،ن لم نف الحسباى ،برحوا مدن سديئانهم عادى ظدالميهم حتدى
يسخذها حقهم.
ههذا هو «المهللاام» الذا عر لبدا الحدديث الصدحيع حدين قداجُ « :اخ وَٱ
ُاا ٱنَّم كااس؟ٱقاا َّتن:ٱنَّم كااسٱف ااا ٱُااءٱُٱد هااِّٱَّااهٱوُٱُأاا ع،ٱفقاا ۡ:ٱٱَٱ
نَّم كسٱُءٱ ُأذ:ٱُءٱيأُذٱيتاٱنَّق ًُٱاسسةٱوص اٱوُك ة،ٱوياأُذٱوقاخٱ
شأِّٱهنن،ٱوقنفٱهنن،ٱو كلٱُ ۡٱهنن،ٱوس كٱداٱهنن،ٱوض بٱهانن،ٱف عئاتٱ
هااننٱُااءٱ ُااا ُه،ٱويعئااتٱهااننٱُااءٱ ُااا ُه،ٱفااَِٱفا ااَٱ ُااا ُهٱقَاالٱ َٱ
يقضذٱُ ٱُّك ه،ٱ خٱُءٱلئ ي هِّ،ٱفئ َٱُّك ه،ٱثِّٱ

ٱفذٱنَّا »(.)96

قد ثان هذا  -بما ل من باعداى هحسدباى  -دي عددا امزبيداء هأصدحاو
الرصيد ،هلنن رصيده من الصدالحاى قدد ضداإ ثاد دي قضداء حقدون البدا
( )96رهاه مسام هالترمذا عن أبي هريرو.
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ي يوى ال يسامع ي أحد أحدداا ،هال يتقاضدى البدا

حقدوقهم إال بنمادة هاحددو،

هي الحسباى هالسيئاى.
همن أجم هذا أمر البادي صصد

ثدم مدن ظادم البدا

شديئاا ،أه أخدذ مدبهم

حقاا من حقوقهم الما ية أه ام بية :أن يصدهللاي حسداب مدع مدن ظامد دي الدد يا،
قام أن يصدهللاى دي ارخدرو ،هذلدا بدسن يتحادم مدن صداحو الحدق ،أه صداحو
المظامة.
همنبى التحام :باو المسامحة هالنهللاو مب  ،أه المصالحة عاى شيء يقاا .
ه ي هذا قاج عاي الصوو هالسدوىُ« :اءٱك عاَٱُّااخَٱُظكماًٱ ل اهٱُاءٱ
ُّ ا ضٱ وٱُااءٱشااذم،ٱفك أٱككااهٱُاااهٱنَّ ااتا،ٱُااءٱقَاالٱ ُٱيَااتَٱديا ا ٱوُٱ
د هااِّ،ٱٱَٱك ا َٱَّااهٱُّماالٱص ا َّ ٱ لاانٱُاااهٱاقااخ ٱُظكمأااه،ٱوٱَٱَّااِّٱَُااءٱَّااهٱ
ُا ت،ٱ لنٱُءٱس ئ تٱص َه،ٱفٱملٱُّك ه»(.)97
شمم الحديث الحقون ام بية ميم البيم من عر

اإل سدان ،ههدو مدا نادر

عب اليوى بالنرامة هالسمنة ،سواء دي هللاسد أى دي أهاد همدن ينيدر بهدم ،ثمدا
شمم الحقون الما ية هالمالية ،هلذا قاج « :وٱُءٱشذم».
هل طددورو الحقددون الماليددة قدداج صصدد

« :يغ اا ٱَّكشااه خٱكاالٱذعاابٱٱُٱ

نَّخذيء»(.)98
الشها و ي سايم هللا ،هي أعاى ما يطاا المسدام مدن ربد  ،همبزلدة الشدهيد
عبد هللا ال ندا يها مبزلة بند مبزلة الباوو هالصديقية ،همع هذا ييهللار هللا بها ثدم
( )97رهاه الا ارا عن أبي هريرو.
( )98رهاه مسام عن عاد هللا بن عمره.
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الذ وو ما عدا «الدديون» د ن أصدحابها يطدالاون بهدا يدوى الحسداو ،هإن ثدان
المسموج من سنة ضم هللا ننالى أن ييطي تواو الشها و ما يستحق الدائبون.
هعن أبي قتا و أن رسوج هللا صص

قاى يهم ،ذثر أن اللهدا دي سدايم

هللا ،هاإليمان باهلل :أ ضم امعماج ،قداى رجدم قداج :يدا رسدوج هللا ،أرأيد إن
قا

ي سايم هللا ننهللار عبدي خطايداا قداج رسدوج هللا صصد

قأكَٱفذٱسَ لٱهللا،ٱو عَٱص ا ٱُٱأُب،ٱُقَلٱ
هللا« :ك

ٱقكَ؟» قاج :أرأيد إن قتاد

قاج رسوج هللا صص

« :ععاِّ،ٱٱَٱ

ٱُخا » تدم قداج رسدوج

دي سدايم هللا ،أننهللادر عبدي خطايداا

« :ععِّٱٱَٱقأكَٱو عاَٱصا ا ٱُٱأُاب،ٱُقَالٱ ا ٱ

ُخا ،ٱٱُٱنَّخيء،ٱفَِٱنَ نئ لٱق ۡٱَّذٱذَّك»(.)99
ددا ظر ثيددف اسددتدر أمددين الددوحي جاريددم سسددم ،عاددى الباددي صصد
ي د  ،صددحع الرسددوج النددريم مددا قال د لارجددم السددائم عددن الشددها و ،هاسددتيبى
«الدهيإنَ » مما ننهللاره من ال طايا.
هعن محمد بدن عادد هللا بدن جحدل قداج :ثدان رسدوج هللا صصد

 ،قاعدداا

حيث نوضع اللبائز ،ر ع رأسد قادم السدماء ،تدم خهللادل بصدره ،وضدع يدده
عاى جاهت  ،قاج« :سَٱ َٱهللا ٱسَٱ َٱهللا ٱُ ٱ عهۡٱُءٱنَّأشاخيخ» ل قداج:
نر بددا هسددنتبا ،حتددى إذا ثددان اليددد ،سددسل رسددوج هللا صصدد

قا د  :مددا

التشديد الذا زج قاج« :فاذٱنَّاخيء،ٱونَّانتٱع ُاذٱا اخَ،ٱَّاتٱقأالٱ نالٱفاذٱ
سَ لٱهللا،ٱثِّٱُّ ش،ٱثِّٱقأل،ٱثِّٱُّ ش،ٱثِّٱقأل:ٱُ ٱدللٱنَّياًٱ أاتٱيقضاذٱ
دياه »(.)100
( )99رهاه مسام عن أبي قتا و.
داثم
( )100رهاه البسدائي ددي «ثتدداو الايددوإ» بداو التيادديل ددي الدددين ( ،)315 ،314/7هالحد =
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هم رأيد نشدديداا أبادد هأعظدم مدن هدذا التشدديد دي أمدر الددين ههدذا ثاد
يدلبا بلوء عاى أهمية حقون الناا  ،هالذ وو المتناقدة بهدا ،هال سديما الحقدون
المالية.
يرثد هذا ما جاء من أحا يث ي شسن بنل الشهداء الذين زاوا مدن اليبدائم
دارا
قاددم قسددمتها ،ددرآهم الباددي عاي د الصددوو هالسددوى هقددد اشددتنم مددا أخددذهه د ا
نحرقهم ،م هم أخذها ما ليم لهم بحق من الماج الناى.
ا
رجو قتم ي ززهو خيار ،قاج البا  :هبيئادا لد اللبدة:
نن أبي هريرو أن
«أا م دد أ ر

رجددة الشددها و ددي سددايم هللا» قدداج رسددوج هللا صصدد

:

«كس،ٱونَّنتٱع ُذٱا خَ،ٱٱَٱنَّشمكًٱنَّأذٱ لنه ٱيتاٱل َا ٱُاءٱنَّمغا عِّٱَّاِّٱ
ُسَه ٱنَّمق سِّ،ٱَّأشأملٱُّك هٱع ر ن»(.)101
هعن ابن عاا

قاج :حدتبي عمر ،قاج :لمدا ثدان يدوى خيادر ،أقادم هللادر مدن

صحابة البادي صصد

 ،قدالوا :دون شدهيد ،ه دون شدهيد ،حتدى مدرها عادى

رجم ،قدالوا :دون شدهيد ،قداج رسدوج هللا صصد

« :كاس،ٱٱعاذٱ يأاهٱفاذٱ

نَّا ،ٱفذٱا دةٱ كه ٱ-ٱ وٱَُّ مة»(.)102
ههذا يدلبا عاى أن الحقون النامة ثالحقون ال اصدة ،ال يلدوس أخدذها بييدر
حق.
هالاهللادددل لددد  ،هقددداج :صدددحيع اإلسدددبا  ،هأقدددره المبدددذرا هالدددذهاي .ا ظدددر« :المسدددتدر »
( ،)25/2ه«المبتقدددى مدددن الترزيدددو» حدددديث ( ،)1022هذثدددره دددي «صدددحيع اللدددامع
الصيير».
( )101متهللاق عاي .
( )102رهاه مسام.
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هال يبهللاع آخذ الماج بيير حق :أن يتصدن ب  ،من صددقت زيدر مقاولدة عبدد
هللا ،قد نصددن بمدا ال يمادا ،هلهدذا جداء دي الحدديث الصدحيعُ« :ٱيقَالٱهللاٱ
صخقًٱُءٱ كتۡ»(.)103
إن الصددقة المقاولددة هددي التدي ن ددر مددن مدداج بيدو ،ثمددا قدداج صصد

:

«ٱَٱهللاٱ بٱُٱيقَلٱٱُٱ ٱَر »(.)104
هقد رهها عن اإلماى الهللاقي الورإ سدهللايان اليدورا ررر :أ د اعتادر النادائر:
ما نناق بحقون الناا  ،هالصيائر :ما نناق بحق هللا عنع.
قم ذلدا عبد النومدة ابدن القديم دي «المددار » قداج :قداج سدهللايان اليدورا:
الناائر ما ثان ي من المظالم بيبا هبين الناا  ،هالصيائر :ما ثان بيبا هبدين
هللا ،من هللا ثريم ينهللاو ،هاحت بحديث يزيد بن هارهن عن حميد الطويدم عدن
أ م بن مالدا قداج :قداج رسدوج هللا صصد

« :ياا دتٱُاا ديٱُاءٱقَالٱائاا َٱ

نَّع ا شٱيااتاٱنَّق ا ا:ٱي ا ٱ ُااًٱُٱمااخ،ٱٱَٱهللاٱُُُٱقااخٱُّ ا ٱُّاااَِّٱنم ا عَِّ،ٱ
نَّماااااؤُا ءٱونَّمؤُاااااا ت،ٱفأتنهَاااااتنٱنَّمظااااا َِّّٱا ااااااَِّ،ٱوندلكاااااتنٱنَّيااااااًٱ
ا مأذ»(.)105
أمرا من مظدالم
قا  :مرا سهللايان :أن الذ وو التي بين الناد هبين هللا أسهم ا
الناا  ،ها نزهج باالستيهللاار ،هالنهللادو هالشدهللااعة هزيرهدا ،هأمدا مظدالم النادا :
( )103رهاه مسام.
( )104رهاه مسام.
( )105حديث أ م ذثره اليزالي ي «اإلحياء» ي ضياة النهللادو هاإلحسدان ،هقداج النراقدي:
أخرج د أب دو سددنيد أحمددد بددن إبددراهيم المقددرا ددي ثتدداو «التاصددرو هالتددذثرو» هإسددبا ه
ضنيف.
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و بد من استيهللاائها ،ه ي «المنلم» لاطارا دي« :نَّظكاِّٱُّااخٱهللاٱياتاٱنَّق ُاًٱ
ثسثًٱدونويء:ٱديتنَٱُٱيغ ٱهللاٱُاهٱش ئ ر ،ٱوهتٱنَّش َٱا هلل،ٱثِّٱق { :ٱَ ذَٱ
ذ
لَۡ َٱُٱيَ َّغ َ ا ْ ٱ ََٱي َّْش ا َ ََ ٱ َا ا َٱه} [البسدداء ]48 :وديااتنَٱُٱيأ ا َٱهللاٱُاااهٱش ا ئ ر ،ٱوهااتٱ

ُظ َِّّٱنَّعَ دٱاعضهِّٱيع ر
ضا ،ٱودياتنَٱُٱيعَاأٱهللاٱااهٱشا ئ ر ،ٱوهاتٱوكاِّٱنَّعَاخٱ
ع ُهٱا اهٱوا ءٱهللا».
همناوى أن هذا الديوان مشتمم عاى الناائر هالصديائر ،لندن مسدتحق أثدرى
امثرمين ،هما ينهللاو عب من حق هيها أضناذ أضدناذ مدا يسدتو ي  ،دسمره
أسهم من الديوان الذا ال يتر مب شيئاا لندل  ،هإيصاج ثم حق إلى صاحا .

***
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صيائر الذ وو هثاائرها
ذهددو بنددل النامدداء إلددى أن المناصددي ثاهددا ثاددائر ،هثددس هم اسددتنظموا أن
ينددون المنصددي هددو هللا النايددر المتندداج ،ال ددالق الددراسن ،تددم ننددون منصدديت
صييره ،رأها أن ثم ما عصى هللا ب هو ثايرو.
ذا ثا

إساءو الولد إلى هالده هلدو بنامدة ،نسدتنظم هنسدتهوج ،لنظدم حدق

الوالد ،نيف بحق الرو امعاى ،الذا خاق سوا ،هالذا قدر هدا
ههذا شنور بيو ،هال شا ،هلنب ال يبهللاي الواقع.
ههددو أن المناصددي هالددذ وو نتهللادداهى نهللااهناددا بيباددا ددي مهللااسدددها هآتارهددا ددي
الحياو ،هنتهللااهى ثذلا ي نستيرها عاى القاو هند يس .
ثمددا أن البصددوص هللاسددها بيب د بوضددوت أن المناصددي ثاددائر ه ددواحل،
{ووْ َضا َعٱ
همبها هن ذلا ثما قاج ننالى ي هصف مشدهد مدن مشداهد ارخدروَ :
ب َٱُٱيْغَا َد ْ ٱ
ل ََّّ ََ َأ َبْ ٱفَأ َ َ ىٱل ََّّ ْم َّي َ َُ ءَ ٱ ُْ َّش َ َق ءَ َ
ٱُ ذم ٱفَ َه َ
ٱويَقْتَّْاتََ ٱ َيَ َت َّيكَأَاَا ٱ َُا َۡٱ َ َهانَنٱل ََّّ ََ َأ َا َ

س َى َه } [النهف.]49 :
ٱو َُٱ َك ََ َ ةرٱ َٱ ذَٰٓٱُٱ َ َّ َٱ
َ
ص َغ َ اٱة َ
ٱوعْا َّاخ َل َّك َِّْٱ
يقددوج ننددالى{ :ٱََٱُ َ َّيأَاََْااتنوٱ َكََا َٰٓئَ َ ٱ َُا ٱُ ْ َّا َها َّاتََ ٱُّ ََّااهْٱعْ ََ َ ا َّ ٱ َ
ُّااا ََِّّْ ٱ َ
سا َٱ َُ ََِّّْ َ

سٱ َك َ يما } [البساء.]31 :
ُ َُّّخ َل ا ٱ
ُااْتنوٱ َاأ ََّّٱ َّ
ُْااَتٱ31ٱ
تٱلَّذ َنيءَ ٱ َ َّ َ
ه ي هصف الذين أحسبوا يقوج ننالىَ { :ويَ َّي َه َ
َٰٓ
ٱول ََّّ َ َ َٱت َ َ ٱ َٱ ذُٱلَّكذ َم َٱِّ} [البلم.]32 ،31 :
ٱلۡل َّث َِّ َ
لَّذ َنيءَ ٱيَ َّيأَاََْتََ ٱ َك َََئَ َ َّ َ

ه ي مدت المرمبين الذين أ خر هللا لهدم دي ارخدرو مدا هدو خيدر هأبقدى مدن
ٱو َُا ٱ َُّااخ ذ
َٱلَۡٱ
متاإ الحياو الد يا ،قاج{ :فَ َما َٰٓٱ ْوَُ اأ ْ َ
ِّٱُاءٱش ََّاذ جمٱفَ َم َأ َاعْٱل ََّّ َٱ َ َات َةٱلَّاخُّ َّع َ ِۚ َ
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َٰٓ
ٱلۡل َّثا َاِّٱ
ٱو َ
ٱو َ َّاقَا َاتٱ ََّكذا َنيءَ ٱ َمن َُاْااتنو َ
َل َّ ا َ ٞ
ُّكَا َاتٱ َ اَ َهااَِّّ ٱيَأ َ َت ذككْااتََ ٱ36ٱ َولَّذا َنيءَ ٱيَ َّيأَاََْااتََ ٱ َك َََئَا َ َّ َ
ٱوٱَذَنٱ َُ ٱ َ َضَْتنوٱ ْهَِّّ ٱيَ َّغ َ ْ وََٱ} [الشورا.]37 ،36 :
َول ََّّ َ َ َت َ َ َ

اددم نطاددو هددذه اريددة هال ناددا اجتبدداو صدديائر الددذ وو ،من البددا

قامددا

يسددامون مددن مواقنتهددا ددي حيددانهم اليوميددة ،هإ مددا اثتهللاددى مددبهم باجتبدداو ثاددائر
اإلتم هالهللاواحل.
ه ددي «الصددحيع» عددن الباددي صصدد

أ دد قدداج« :نَّسااكتنتٱنَّيمااس،ٱ

ونَّيمعااًٱٱَّااتٱنَّيمعااً،ٱو ُض ا َٱٱَّااتٱ ُض ا َ:ٱَُ ا نتٱَّم ا ٱا اااهء،ٱٱذنٱ
ننأابٱنَََّ ئ ».
ها قسددداى الدددذ وو إلدددى صددديائر هثادددائر :تابددد ببصدددوص القدددرآن هالسدددبة
ضا.
الصحيحة هاجماإ الصحابة هالتابنين ،هباالعتاار هالمنقوج أي ا
هأما ما يحنى عدن أبدي إسدحان االسدهللارائيبي أ د قداج :الدذ وو ثاهدا ثادائر،
هليم يها صيائر ،ايم مرا ه :أ ها مستوية ي اإلتم ،بحيث ينون إتم البظدر
المحددرى ،ثد تم الددوبء ددي الحددراى ،هإ مددا المددرا  :أ هددا بالبسدداة إلددى عظمددة مددن
عصى بها ثاها ثاائر ،همع هذا انضها أثار من بنل ،همع هدذا داممر دي
ذلا لهللاظي ال يرجع إلى منبى.
قددداج ابدددن القددديم :هالدددذا جددداء دددي لهللادددل الشدددارإ :نسدددمية ذلدددا «لم امدددا»
ه«محقددراى» ثمددا ددي الحددديث« :ٱي ا كِّٱوُٱق ا نتٱنَّاانعتب» هقددد قيددم :إن
«الامم» المذثور ي ارية من الناائر ،حناه الايوا هزيره.
قالوا :همنبى االستيباء :أن يام بالنايرو مدرو ،تدم يتدوو مبهدا ،هيقدع يهدا تدم
يبتهي عبها ،ال يت ذها أب  ،هعاى هذا يندون اسدتيباء «الامدم» مدن االجتبداو،
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إذ منباه :ال يصدر مبهم ،هال نقع مبهم الناائر إال لم اما.
هاللمهور عاى أ استيباء من النادائر ،ههدو مبقطدع  ...أا لندن يقدع مدبهم
الامم.
تم اختاهللاوا ي صاين ،أحدهما :ي «الامم» ما هو هاليدا ي :دي «النادائر»
ههم لها عد يحصرها ،أه يحدها ابذثر شيئاا يتناق بالهللاصاين.
منبى الامم:
سما «الامم» قد رها عن جماعة من السداف :أ د اإللمداى بالدذ و مدرو ،تدم
ال ينددو إليد  ،هإن ثددان ثايد ادرا ،قدداج الايددوا :هددذا قددوج أبددي هريددرو ،هملاهددد،
هالحسددن ،هرهايددة عطدداء عددن ابددن عاددا  .قدداج :هقدداج عاددد هللا بددن عمددره بددن
الناص« :الامم ما هن الشر » ،قاج السدا :قاج أبو صدالع :سدئا عدن قدوج
هللا سسس« :إال الامددم » قاد « :هددو الرجددم ياددم بالددذ و تددم ال يندداه ه» ددذثرى
ذلا البن عاا

قاج« :لقد أعا ا عايها ماا ثريم».

هاللمهور :عاى أن «الامم» ما هن الناائر ،ههو أصع الرهايتين عدن ابدن
عاا  ،ثما ي «صحيع الا ارا» من حديث بداهه
أشا بالامم مما قاج أبو هريدرو عدن البادي صصد

عبد قداج« :مدا رأيد

« :ٱَٱهللاٱكأابٱُّكاتٱنااءٱ

آداٱ ظهٱُءٱنَّهع ،ٱ د َٱذَّكٱُٱُٱ ًَّ،ٱفهع ٱنَّع ء:ٱنَّاظ ،ٱوُعا ٱنَّكُا َ:ٱ
نَّائااق،ٱونَّااا سٱُماااتٱوُشااأهذ،ٱونَّ ا

ٱيسااخقٱذَّااكٱ وٱيَناااه»(،)106

هرهاه مسام من حديث سهيم بن أبي صدالع عدن أبيد عدن أبدي هريدرو ،ه يد :
«ونَّع ا ا َٱُع هم ا :ٱنَّاظ ا ،ٱون ذع ا َ:ٱُع هم ا ٱنُس اأم ع،ٱونَّكُ ا َ:ٱُع ا َٱ
( )106رهاه الا ارا ( ،)6243همسام (.)2657
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نََّسا،ٱونَّ خ:ٱُع ه ٱنََّئ ،ٱونَّ نل:ٱُع ه ٱنَّيئ »(.)107
هقدداج النااددى« :الامددم» عاددى هجهددين ،ثددم ذ ددو لددم يددذثر هللا عايد حددًّا ددي
الد يا ،هال عذاباا ي ارخرو ،دذلا الدذا ننهللادره الصداواى ال مدم ،مدا لدم ياادد
الناائر هالهللاواحل ،هالوج ارخر :هو الذ و النظيم ،يادم بد المسدام المدرو بندد
المرو ،يتوو مب .
قاج سنيد بن المسيو :هو ما ألم بالقاو ،أا ما خطر عاي .
هقاج الحسين بن الهللاضم« :الامم» البظدر مدن زيدر ننمدد ،هدو ميهللادور ،د ن
أعا البظر ،ايم بامم ،ههو ذ و ،هقد رها عطاء عدن ابدن عادا
رسوج هللا صص

قداج :قداج

« :ٱَٱُغ ٱنَّكهِّٱُغ ٱن ًّم ،ٱو تٱَُّخٱَّكٱُٱ َّم »(.)108

هذهو بائهللاة تالية إلى أن «الامم» ما ناوه ي اللاهاية قادم إسدومهم ،داهلل
ال يراخذهم ب  ،هذلا أن المشرثين قالوا لامسامين« :أ تم باممم ثبتم ننمادون
منبا ،س زج هللا هذه ارية» ههذا قوج سيد بن تاب  ،هسيد بن أسام.
هالصددحيع :قددوج اللمهددور :أن الامددم صدديائر الددذ وو ،ثددالبظرو ،هاليمددزو،
هالقااة ،ه حدو ذلدا ،هدذا قدوج جمهدور الصدحابة همدن بنددهم ،ههدو قدوج أبدي
هريرو هعاد هللا بن مسنو  ،هابن عاا  ،همسرهن ،هالشناي ،هال يبدا ي هدذا
قوج أبي هريرو ،هابن عاا

ي الرهاية امخرا« :أن يام بالنايرو تم ال يندو

إليها» د ن «الامدم» إمدا أ د يتبداهج هدذا ههدذا ،هيندون عادى هجهدين ،ثمدا قداج
النااي ،أه أن أبا هريرو ،هابدن عادا

ألحقدا مدن ارنندو النايدرو مدرو هاحددو -

( )107هو ي صحيع مسام (.)2656
( )108رهاه الترمذا ( ،)3280هالحاثم (.)492/2
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هلم يصر عايها ،بم حصا مب اتة ي عمره  -بالامم ،هرأيا أ هدا إ مدا ندتيال
مدرارا عديددو ،ههدذا مدن قد الصدحابة
هننار هننظم ي حق من ننررى مبد
ا
رررى هزددددور عاددددومهم ،هال ريددددو أن هللا يسددددامع عاددددده المددددرو هالمددددرنين
مدرارا
هاليون ،هإ ما ي اذ النب عاى مدن ان دذ الدذ و عا ند  ،هنندرر مبد
ا
ثييرو ،ه ي ذلا آتار ساهللاية ،هاالعتاار بالواقع يدج عاى هذا ،هيذثر عدن عادي
ررر أ  « :ع إلي سارن ،سمر بقطدع يدده ،قداج :يدا أميدر المدرمبين ،ههللا مدا
سرق زير هدذه المدرو ،قداج :ثدذب  ،امدا قطند يدده قداج :اصددقبي ،ثدم لدا
بهذه المرو قاج :ثذا هثدذا مدرو قداج :صددق  ،إن هللا ال يراخدذ بدسهج ذ دو»
أه ثما قاج ،سهج ذ و إن لم ينن هو الامدم ،هدو مدن جبسد ه ظيدره ،دالقوالن
عن أبي هريرو ،هابن عاا  ،متهللاقان زير م تاهللاين( ،)109ههللا أعام.
اختوذ الساف ي منبى النايرو هعد ها:
هأمددا الناددائر :دداختاف السدداف يهددا اختو اددا ال يرجددع إلددى نادداين هنضددا ،
هأقوالهم متقاربة.
ه ي «الصحيحين» مدن حدديث الشدناي عدن عادد هللا بدن عمدره عدن البادي
صص

قاج« :نَََّا ئ :ٱنۡلشا نَٱاا هلل،ٱوُّقاتقٱنَّتنَّاخيء،ٱوقأالٱنَّاا س،ٱ

ونَّ م ءٱنَّغمت »(.)110
ُ « :ٱ

ه يهما عن عاد الرحمن بن أبدي بندرو عدن أبيد عدن البادي صصد
عَاائَِّٱااااأكَ ٱنَََّاا ئ ؟ توتادددا  -قدددالوا :يددا رسدددوج هللا ،قدداج :نۡلشااا نَٱاااا هلل،ٱ
( )109ا ظر« :المدار » (.)318 - 315/1
( )110أخرجد الا ددارا ( ،)6675هلددم ي رجد مسدام ثمددا ددي «نحهللاددة امشددراذ» ()346/6
لامزا ،هرهاه أحمد ( ،)201/2هالترمذا ( ،)3024هالبسائي (.)89/7
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وُّقااتقٱنَّتنَّااخيءٱ -هجاددم هثددان متنئاددا -ٱفقا ۡ:ٱ ُٱوقااتۡٱنَّااهو ،ٱفما ٱُنۡٱ
يَ ه ٱ أتٱقكا :ٱَّ أهٱسََ»(.)111
ه ي «الصحيع» من حديث أبي هائم عن عمره بن شدرحايم عدن عادد هللا
بن مسنو قاج :قا  :يا رسوج هللا ،أا الذ و أعظدم قداجَ « :ٱُيعالٱهللٱعاخًّنٱ
وهااتٱلكقااك» ،قدداج :قا د  :تددم أا قدداجَ « :ٱُقأاالٱوَّااخَٱُي فااًٱ َٱيئعااِّٱ
ُعك» ،قاج :قا  :تدم أا قداجَ « :ٱُهنعاذٱ ك كاًٱنا َ» ،دس زج هللا نندالى
نصددديق قددوج الباددي صصد (َ { :)112ولَّذا َنيءَ َٱُٱيَا َّاخُّْتََ ٱ َُا َع ذ
ٱو َُٱ
ٱلَۡٱٱَ َََّ رها ٱ َمن َل ا َ َ
َّ
سٱلَّذأَذٱ َ ذ َا ذ
ٱو َُٱيَ َّهعْتََٱ} [الهللارقان.]68 :
ق َ
يَ َّقأْكْتََ ٱلَّاذ َّ َ
ٱلْۡٱٱَ ذُٱاَأَّ َٱ َ

ه ي «الصحيحين» من حديث أبي هريدرو ررر عدن البادي صصد

قداج:

«ننأاَتنٱنََُّعٱنَّمتاق ت،ٱقالوا :يا رسوج هللا ،هما هن قداج:ٱنَّشا َٱاا هلل،ٱ
ونَُّااٱ ،ٱوقأاالٱنَّااا سٱنَّأااذٱ ا اٱهللاٱٱُٱا ا َّٱق،ٱو كاالٱنَّ ا ا ،ٱو كاالٱُ ا ۡٱ
نَّ أ ِّ،ٱونَّأتَّذٱيتاٱنَّه

،ٱوقنفٱنَّمٱسا تٱنَّغ فستٱنَّمؤُا ت»(.)113

هعددن عاددد هللا بددن عمددره رررو عددن الباددي صص د

قدداجُ« :ااءٱ كَ ا ٱ

نَََّ ئ :ٱ َٱيُابٱنَّ نالٱونَّخياه،ٱهقدالوا :هثيدف يسدو الرجدم هالديد قداج:ٱ
يُبٱ ا ٱنَّ نل،ٱف ُبٱ ا َ،ٱويُبٱ ُه،ٱف ُبٱ ُه»(.)114
ه ددي حددديث أبددي هريددرو ررر عددن الباددي صص د

قدداج« :ٱَٱُااءٱ كَ ا ٱ

( )111أخرج الا ارا ( ،)5977همسام ( ،)87هالترمذا (.)2302
( )112رهاه الا دددارا ( ،)4477همسدددام ( ،)142هالترمدددذا ( ،)3182هالبسدددائي (،)89/7
هأحمد (.)434/1
( )113رهاه الا ارا ( ،)6857همسام (.)89
( )114رهاه الا ارا ( ،)5973همسام (.)90
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نَََّ ئ :ٱنسأئ ًَّٱنَّ نلٱفذٱُّ ضٱ ل هٱنَّمُكِّٱاغ ٱ ق»(.)115
ههذه امحا يث الصحات :ندلبا عاى أن الناائر ليس

ي رجة هاحددو ،بدم

هي متهللااهنة ،مبها :ما سماه الرسوج « :كَ ٱنَََّ ئ ».
هقدداج عاددد هللا بددن مسددنو ررر« :أثاددر الناددائر :الشددر بدداهلل ،هاممددن مددن
منر هللا ،هالقبوب من رحمة هللا ،هاليس

من رهت هللا».

قاج سنيد بن جاير :سدسج رجدم ابدن عادا

عدن النادائر« :أسداع هدن قداج:

هددن إلددى السدداع مائددة أقددرو ،إال أ د ال ثايددرو مددع االسددتيهللاار ،هال صددييرو مددع
اإلصرار» هقداج« :ثدم شديء عصدى هللا بد هدو ثايدرو ،مدن عمدم شديئاا مبهدا
ايسددتيهللار هللا ،د ن هللا ال ي اددد ددي البددار مددن اممددة إال مددن ثددان راجناددا عددن
اإلسوى ،أه جاحداا ريضة أه منذباا بالقدر».
هقاج عاد هللا بن مسنو ررر« :ما هى هللا عب ي سورو البساء من أهلهدا
إلى قول

سا َٱ َُ ََِّّْٱ} [البسداء]31 :
َ { :ٱَٱُ َ َّيأَاََْتنوٱ َكََ َٰٓئَ َ ٱ َُ ٱُ ْ َّا َه َّتََ ٱُّ ََّااهْٱعْ ََ َا َّ ٱَُّاا ََِّّْ ٱ َ

هدو

ثايرو» ،هقاج عاي بن أبي باحة« :هدي ثدم ذ دو ختمد هللا ببدار ،أه زضدو،
أه لنبة ،أه عذاو».
هقاج الضحا  :هي ما اهعد هللا عاي حداا ي الد يا ،أه عذاباا ي ارخرو.
ثايدرا ،أه عظي امدا ،حدو
هقاج الحسدين بدن الهللاضدم :مدا سدماه هللا دي القدرآن
ا
قول ي أثم أمواج اليتامى{ :ٱَعذهْۥٱ َك ََ ٱ ْتااٱ ٱ َكََ ا ن} [البساء ،]2 :ه دي قتدم امهال :
{ٱَ ذَٱقَ َّأكَهَِّّْ ٱ َك ََ ٱ َل َّائٱ ٱ َكََٱ اٱن} [اإلسدراء ،]31 :ه دي الشدر { :ٱَ ذَٱلَّشَا َّ ََ ٱََّ ْ
ظ َّكا أِّٱُّ ََظا ٞٱِّ}
( )115رهاه أبو اه ( ،)4877هالازار ( )3569ه( )3570بسسا يد يشد بنضها بنضاا ،هلد
شاهد من حديث منيذ بن سيد عبد أبي اه ( ،)4876هأحمد ( )190/1هإسبا ه صحيع.
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[لقمان ،]13 :ه ي اإل ا{ :س ََّْ َ َٱاَكَ ٱ َ َهنَنٱا َّْه َأ َ أءٱُّ ََظ ٞٱِّ} [البور ،]16 :ه ي إيذاء البادي:
{ٱَ ذَٱ َذَ ََّ ََِّّْ ٱ َك ََ ٱ َُّاخ ذ
َٱلَۡٱُّ ََظ رم } [امحزاو.]53 :

هقدداج مالددا بددن ميددوج :الناددائر ذ ددوو أهددم الادددإ ،هالسدديئاى ذ ددوو أهددم
السبة.
قا  :يريد أن الادعة من الناائر ،هأ ها أثادر مدن ثادائر أهدم السدبة ،نادائر
أهم السبة صيائر بالبساة إلى الاددإ ،ههدذا منبدى قدوج بندل السداف :الادعدة
أحددو إلددى إبادديم مددن المنصددية ،من الادعددة ال يتدداو مبهددا ،هالمنصددية يتدداو
مبها.
هقال

رقة :الصيائر ما هن الحدين ،هالناائر :ما نناق بها أحد الحدين.

همددرا هم بالحدددين :عقوبددة الددد يا هعقوبددة ارخددرو ،نددم ذ ددو عاي د عقوبددة
مشددرهعة محددده و ددي الددد يا ،ثددالز ى هشددرو ال مددر ،هالسددرقة ،هالقددذذ ،أه
عاي هعيد دي ارخدرو ،ثسثدم مداج اليتديم ،هالشدرو دي آ يدة الهللاضدة هالدذهو،
هقتم اإل سان هللاس  ،هخيا ت أما ت  ،ه حو ذلا ،هو من الناائر(.)116
أقوج :ههذا هدو أقدرو التنداريف إلدى بيدان حقيقدة «النايدرو» دبحن نر هدا
بما رنا هللا عايها من إقامة حد أه عقوبة مبصوص عايها ،هدذا ليدم خطرهدا
هعظمهددا .هثددذلا إذا أهعددد عايهددا بوعيددد شددديد ميددم خددوج البددار هلنبددة هللا
هزضا هعذاب النظيم أه امليم أه حو ذلا ،هلنن يلو أن ييا هدذا الوعيدد
بالقرآن النريم ،أه بامحا يث الصدحيحة الصدريحة التدي ال خدوذ عايهدا ،أمدا
امحا يددث المي بددة بدداللرات ميددم أحا يددث اليبدداء هارالى هلنددو الشددطر ،
(« )116مدار السالنين» بانل نصرذ.
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ه حوهددا ،ممددا ي تاددف النامدداء ددي تاون د أه ددي اللت د عاددى ملددر التحددريم،
نيف نيا ب النايرو ،هاصم التحريم مشنو

***

ي ل
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حقائق حوج الناائر هالصيائر
 -1الصييرو نلر إلى النايرو:
هبا جماة من الحقائق يلو أن ام بها حوج الناائر هالصيائر:
نَّٱق قااًٱن وَّاات :إن الددذ وو يهللاضددي بنضددها إلددى بنددل ،هام ددى مبهددا
يهللاضي إلى امعاى ،الصييرو نلر إلى النايدرو ،هالنايدرو قدد نلدر إلدى النهللادر،
هالنيدداذ بدداهلل ،هلهددذا قددالوا :أهج ذ ددو إبادديم منصددية هآخددره ثهللاددر ،هأهج ذ ددو
قابيم  -ابن آ ى الشرير  -شهوو ،هآخره شقوو.
هلهذا ثان نحذير اإلسوى من ثم ما يدر ا إلدى المنصدية أه يسداعد عايهدا،
صا النايرو مبها ،همن أجم هذا حرى ال مر قاياها هثييرها ،هلو قطدرو
هخصو ا
مبهددا ،هالنييددر هددو المقصددو بددالتحريم ،هلنددن القايددم يددد ع عددا و إلددى النييددر،
هاملف نلر إلى الااء ثما يقولون.
هثذلا لنن ي ال مر عشرو ،هالمقصدو هدو مبدع الشدرو هالسدنر ،هلنبد
لندن ثددم مدن سدداهم يهدا هسددهم نباهلهددا ،حتدى يقطددع جدذهرها ،هيسددد الطريددق
إليهددا ،هلنددم بنددل هددرالء ينددون أعظدددم مددن الشددارو إت امددا ،ميددم مرهجهدددا
صا مع الم دراى ،ههي جزء مدن ال مدر ،د ن ال مدر
هالمتاجر يها ،هخصو ا
 ثما قاج عمر  -ما خامر النقم ،صبع ال مر هالم دراى هاالنلدار بهدا أشددآالذ المراى من ننابيها ،هلهذا انهللاق ثيير مدن قهداء عصدر ا عادى ضدرهرو
صدا لهدم ،هدم قتادة سدهللااحون،
عقاو نلار هذه السدموى بالقتدم «اإلعدداى» ،قصا ا
هلندددن يقتادددون شدددنوباا ،هيددددمرهن ملتمنددداى بسسدددرها ،ههدددم محددداربون هلل
هرسول  ،هساعون ي امر

سا اا.
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 -مع آثم الربا  -مرثا هثانا هشداهدي  ،هقداج:

ا
أصدو ،ههدرالء لد
هم سواء ،أا ي أصم اإلتم ،هإن ثان امثم هو المقصو
ناع لمناه تهم عاى اإلتم هالندهان.
هحرى اإلسوى الز دى ،د ثدان احشدة ،هسداء سدايو ،هلنبد حدرى ثدم مدا
يقرو إلى الز ى هيندين عايد ميدم :ال ادوو هالبظدرو بشدهوو ،هالقاادة ه حوهدا،
هثذلا التار هالميرياى بالهللااحشة من امزا ي هالصور هالمشاهد المييرو.
ههنذا لد الصيائر نلدر إلدى النادائر ،د ذا سلد قددى المنادف ،هسدق
حهللارو المنصية  -هلو ثا

صييرو  -هلم يتدار

دي

هللاس بسرعة بالتوبة نبهضد

مددن عيرن د  ،هنقيم د مددن ثاون د  ،سددرعان مددا نددد ع هددذه المنص دية إلددى تا يددة،
هاليا ية إلى تالية ،ههام جرا ،هيستلرئ عاي الشديطان بملدر ا هزامد أمامد
مرو ،هنضنف هللاس اممارو بالسوء عن المقاهمة ،حتى يبتهدي إلدى االستسدوى
لنوامددم السددوء ،ه ددواسإ الشددر ،هيسددتمرئ هددذا الطريددق ،هال يسددتطيع طا امددا
عب  ،ههذا هو ال طر ،الذا يستناذ باهلل مب .
 -2اجتباو الناائر ينهللار الصيائر:
هالحقيقددة اليا يددة مددن أحندداى النايددرو :أن اجتبابهددا ينهللاددر الصدديائر ،ثمددا قدداج
سٱ
ٱوعْا َّاخ َل َّك َِّْٱ ُُّا َّاخ َل ا ٱ
ننددالى{ :ٱََٱُ َ َّيأَاََْااتنوٱ َكََ ا َٰٓئَ َ ٱ َُ ا ٱُ ْ َّا َها َّاتََ ٱُّ ََّا اهْٱعْ ََ َ ا َّ ٱ َ
ُّااا ََِّّْ ٱ َ
س ا َٱ َُ ََِّّْ َ

َك َ يما } [البساء.]31 :
قدداج ابددن ثييددر :أا إذا اجتباددتم ثاددائر ارتدداى التددي هيددتم عبهددا ،ثهللار ددا عددبنم
صيائر الذ وو ،هأ خاباثم اللبة.
هقاج اإلمداى اليزالدي :اجتبداو النايدرو إ مدا ينهللادر الصدييرو ،إذا اجتباهدا مدع
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القدرو هاإلرا و ،ثمن يتمنن من امرأو همن مواقنتها ،نف هللاسد عدن الوقداإ،
ندستيرا
يقتصر عاى ظر أه لمم ،ن ملاهدو هللاسد بدالنف عدن الوقداإ :أشدد
ا
ي نبوير قاا من إقدام عاى البظر ي إظوم  ،هذا منبدى ننهللايدره ،د ن ثدان
ا
عاجزا جبسياا» أه لم ينن امتباع إال بالضرهرو لانلز ،أه ثان قدا ارا،
عبيبا «
ا
أصو ،هثم مدن ال يشدتهي
هلنن امتبع ل وذ أمر آخر ،هذا ال يصاع لاتنهللاير
ا
أصو ،هلو أبيع ل لما شرب  ،اجتباب ال ينهللادر عبد الصديائر ،ندم مدن
ال مر
يشتهي ال مر ،هسدماإ امهندار ،يمسدا هللاسد بالملاهدد عدن ال مدر ،هيطاقهدا
ي السماإ ،لملاهدن البهللام بالنف ،ربما محو عن قاا الظامدة التدي ارنهللاند
إلي من منصية السماإ ...
هيبقم النومة رشديد رضدا ثدوى اليزالدي هدذا ،هثومد دي ننهللايدر السديئاى
بهللانم الحسباى المضا و لها ،هإن ثم سيئة نمحي بحسبة من جبسدها ،إلدى آخدر
ما قاباه من قام .تم يقوج :هلل ره :ما أ ن همد لحنمدة القدرآن ،هنطايقد عادى
طرو اإل سان ،همدن هقدف عادى مدا تاد عبدد عامداء اإل سدان بندد اليزالدي ...
ينلو بما أهني هذا الرجم من قوو الذهن ،ه هللاوذ أشنة الهللاهم(.)117
هنقرير هذه الحقيقة يهللايد ا ائدنين ثايرنين همهمتين ي الملاج التربوا:
ن وَّت :زر

اممدم هالرجداء دي سدنة رحمدة هللا نندالى ،هجميدم ضدا ،

ههاسدددع ثرمددد  ،ينهللادددي أن يلتبدددو المسدددام ثادددائر اإلتدددم ،لينهللادددر عبددد سددديئان
امخرا ،هجراحان التي ال ينا يسام مبها البا .
عن أ م ررر خا ى البادي صصد

قداج :لدم أر ميدم الدذا بايبدا عدن رببدا

(« )117نهللاسير المبار» (  ،)56 ،55 /4بانة تا ية.
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ننالى ،لم ر ل عن ثم أهم هماج  ...تم سن  ،تم قاج :ههللا لقدد ثاهللابدا رببدا
أهددون مددن ذلددا ،لقددد نلدداهس لبددا عمددا هن الناددائر مددا لبددا هلهددا نددم ن دو{ :ٱََٱ
ٱُ َ َّيأَاََْتنوٱ َكََ َٰٓئَ َ ٱ َُ ٱُ ْ َّا َه َّتََ ٱُّ ََّا ٱهْٱ[ }...البساء »]31 :ارية(.)118

ونَّث ع ااً :زددر

رهت السددماحة هالنهللاددو ددي التنامددم بددين البددا  ،هنددر

التيايل عايهم ،همحاسداتهم عادى ثدم صدييرو هثايدرو ،هدذا مبداذ لمنامادة هللا
نندالى مددع عادا ه ،ددو يبايدي لبددا أن شدد عاددى البدا

ددي صديائر الددذ وو إذا

اجتباددوا ثاارهددا ،هقددد عهللاددا هللا ننددالى عبهددا ،هقددد عر بددا مددن صددوص القددرآن
هالسبة أن ي ين هللا متسناا لنم من لم يصداع ارننداو النادائر خ ا
طدا تابتادا دي
حيان .
همن رهائع الدره
ررر ي ننايم البا

التربوية اإلسدومية مدا جداء عدن أميدر المدرمبين عمدر
ثيف يتياضون عن صيائر الذ وو ،هنوا النيدوو ،إذا

هقند ممددن يدر ا الهللاددرائل ،هيلتبدو الناددائر ،اديم هبددا إ سدان منصددوى،
هثم ببي آ ى خطاء ،هلم ي اق هللا الاشر موئنة مطهرين.
سدا سدسلوا
رها ابن جرير بسبده عن ابن عون عدن الحسدن الاصدرا :أن ا ا
عاددد هللا بددن عمددره بمصددر ،قددالوا :ددرا أشددياء مددن ثتدداو هللا سسس ،أمددر أن
ينمم بها ،ال ينمم بهال سر ا أن اقى أمير المرمبين ي ذلدا  ...قددى هقددموا
من  -اقى عمر ررر ،قاج :متى قدم
قاج :مبذ ثذا هثذا ...
قاج :أب ذن قدم
( )118امتر رهاه الطارا ي «نهللاسيره» ب سبا صحيع برقم (.)9231
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قاج الحسن :و أ را ثيف ر عاي .
سدا لقدو ي بمصدر ،قدالوا :إ دا درا أشدياء دي
قاج :يا أمير المرمبين ،إن ا ا
ثتاو هللا أمر أن ينمم بها ،و ينمم بها ،سحاوا أن ياقو

ي ذلا.

قاج :اجمنهم لي.
ا
رجو.
قاج :لمنتهم ل  ،قاج ابن عون :ي بهو ،سخذ أ اهم
قاج :أ شد باهلل ،هبحق اإلسوى عايا :أقرأى القرآن ثا
قاج :نم.
قاج :هم أحصيت ي هللاسا «ينبي :هم استقصي النمم ب دي نصدحيع
يتا هنطهير قااا ،همحاساتا هللاسا ».
قاج :الاهم ال« .هلو قاج :نم ،ل صم » أا :م حم هألزم الحلة.
قاج :هم أحصيت باصر

هم أحصديت دي لهللاظدا «أا :ثومدا» هدم

أحصيت ي أتر «أا :ي خطوانا همشيا»
تددم نتددانهم حتددى أنددى عاددى آخددرهم« ،ينبددي :ههددو يسددسلهم :هددم استقصدديتم
النمم بنتداو هللا ثاد دي أ هللاسدنم هجدوارحنم ،هأقدوالنم هأعمدالنم ،هحرثداننم
عمدرا أمد ل أنناهللاو د أن
هسنا اننم ههم بالطاع يلياون :الاهم ال» قاج :تنا
ا
يقيم البا

عاى ثتاو هللا «أا :بالصورو التي نهللاهمو ها أ تم ،هلم نقيموهدا دي

أ هللاسنم باعترا نم».
قد عام رببا أن ستنون لبا سيئاى  ...هنو{ :ٱََٱُ َ َّيأَاََْتنوٱ َكََ َٰٓئَ َ ٱ َُا ٱُ ْ َّا َه َّاتََ ٱُّ ََّااهْٱ
سٱ َك َ يما } [البساء.]31 :
ٱوعْ َّخ َل َّك َِّْٱُ َُّّخ َل ا ٱ
عْ ََ َ َّ ٱَُّا ََِّّْ ٱ َ
س َٱ َُ ََِّّْ َ
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تم قاج :هم عام أهم المديبة  -أه قاج :هم عام أحد  -بما قدمتم
قالوا :ال.
قاج :لو عاموا لوعظ م بنمل «أا :للناتنم عظة ه ا
ناال لييرثم».
ذثره ابن ثيير ي نهللاسيره عن ابن جرير ،هقاج عقا  :إسدبا صدحيع همدتن
حسن .اه .
ههذا ي الواقع ر

ي التربية ه ر

ضدا ،ه قد السياسدة
دي السياسدة أي ا

ي اإلسوى ال يبهللاصم عن ق التربية.
هبهددذا الهللاق د النمددرا الددواعي لنتدداو هللا ،حسددم أميددر المددرمبين ررر هددذه
القضية ي بدايتها ،هسد باباا لاتشدد هالتبطدع لدو ثدان نسداهم يد  ،لربمدا هاد
مب ريات تبة ال ينام إال هللا مدا عواقاها»( .)119اه .
ههذا التشد الدذا بددى بدذهره دي عهدد عمدر ،هأبهللادس دار تبتد دي مهددها
بهللاقه هحزم  ،قد ظهر بند ذلا ي عهدد عيمدان بقدوو أثادر ،هنهللاداقم هاسدتهللاحم،
حتى أشنم الهللاتبة النارا ،التي لم يزج ينا ي المسامون إلى اليوى من آتارها.
 -3النايرو قد نصير بسسااو هموبساى:
ههبا حقيقة تالية يبايدي الدتهللاطن لهدا ،اد عايهدا النومدة ابدن القديم ،ههدي أن
«النايددرو» قددد يقتددرن بهددا مددن الحيدداء هال ددوذ ،هاالسددتنظاى لهددا  -مددا ياحقهددا
بالصدديائر ،هقددد يقتددرن بالصددييرو  -مددن قاددة الحيدداء ،هعدددى المادداالو ،هنددر
ال وذ هاالستها ة بها  -ما ياحقها بالناائر ،بم يلناها ي أعاى رناها.
(« )119الصحوو اإلسومية بين اللحو هالتطرذ» (ص .)186 - 184
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ههذا أمر مرجن إلدى مدا يقدوى بالقادو ،ههدو قددر سائدد عادى ملدر الهللاندم،
هاإل سان ينرذ ذلا من هللاس همن زيره.
ضا
هأي ا

ينهللاى لامحو ،هلصداحو اإلحسدان النظديم ،مدا ال ينهللادى لييدره،

هيسامع بما ال يسامع ب زيره.
هسددمن شدديه اإلسددوى ابددن نيميددة  -قددد

هللا رهح د  -يقددوج :ا ظددر إلددى

موسددى  -صدداواى هللا هسددوم عايد  -رمددى املددوات التددي يهددا ثددوى هللا الددذا
ثتا د بيددده نسددرها ،هجددر باحيددة اددي ميا د  ،ههددو هددارهن ،هعانددو رب د لياددة
اإلسراء دي محمدد صصد

هر ند عايد  ،هربد نندالى يحتمدم لد ذلدا ثاد ،

هيحا هينرم  ،م قاى هلل نادا المقامداى النظيمدة دي مقابادة أعددا عدده لد ،
هصددإ بدسمره ،هعددال أمتدي القدا هببددي إسدرائيم أشدد المناللددة ،نا د هددذه
اممور ثالشنرو ي الاحر.
ها ظددر إلددى يددو م بددن متددى حيددث لددم ينددن لد هددذه المقامدداى التددي لموسددى،
زاضو رب مرو ،سخدذه هسدلب دي بطدن الحدوى ،هلدم يحتمدم لد مدا احتمدم
لموسى ،ه رن بين من إذا أنى بذ و هاحد هلم ينن ل من اإلحسان هالمحاسدن
ما يشهللاع ل  ،هبين من إذا أنى بذ و جاءى محاسب بنم شهللايع ،ثما قيم:
وٱذنٱنَّٱَ اااابٱنُااااتٱااااانعبٱون اااا يخٱ ٱ ناااا متٱُٱ ساااااهٱاااااأَّ ٱشاااا ع ٱ
امعماج نشهللاع لصاحاها عبد هللا ،ٱ
ٱ
هنذثر ب إذا هقع ي الشدائد ،قداج نندالى
ُااََ َٱ ءَ ٱ143ٱََّكَََا َ
اثٱفَااذٱاَ َّئاَ ا َ َٰٓهٱٱَََّا َاتٱيَا َّات َاٱ
عددن ذا البددون{ :فَكَا َّات َ َُٰٓٱ َعذ اهْۥٱ َك ا ََ َ
ٱُااءَ ٱل ََّّ ْم َ

ي ََّْعَثْااتََٱ} [الصددا اى ،]144 ،143 :ه رعددون لمددا لددم ننددن ل د سددابقة خيددر نش دهللاع ل د
اَٱ َعذاهْ َ َٰٓ َ
هقاجَ { :من َُ ْ
َتٱ َمن َُاَ َّاَٱ َاا َهٱ َااْ َٰٓاتنوٱ َٱ َّسا َ ََٰٓ َمي َٱل} [يدو م ،]90 :قداج لد
ۥٱُٱ َٱََّاهَٱ َٱ ذُٱلَّذان َٰٓ
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ٱُءَ ٱل ََّّ ْم َّ َُخَيءَٱ} [يو م.]91 :
ٱوقَ َّخٱ َ
ْٱو ْكاََ َ
ُّ َ
س َّ ََ ٱقَ ََّل َ
جاريمَ { :منََّٰٓٱََّٱـءَ َ
هلهذا من رجح حسبان عاى سديئان أ ادع هلدم يندذو ،هههاد لد سديئان
مجدددم حسدددبان  ،همجدددم هدددذا ييهللادددر لصددداحو التوحيدددد مدددا ال ييهللادددر لصددداحو
اإلشرا  ،م قد قاى ب مما يحاد هللا مدا اقتضدى أن ييهللادر لد  ،هيسدامح مدا ال
يسامع ب المشر  ،هثاما ثان نوحيد الناد أعظم ،ثا

ميهللارو هللا ل أنم ،مدن

لقي ال يشر ب شيئاا ألاتة زهللار ذ وب ثاها ،ثائبة ما ثا  ،هلم ينذو بها.
هلسبا قوج :إ ال يدخم البار أحد مدن أهدم التوحيدد ،بدم ثييدر مدبهم يددخم
بذ وب  ،عاى مقدار جرم  ،تم ي ر مبها ،هال نبدا ي بدين اممدرين لمدن أحداب
عا اما بما قدمباه.
ه زيد ها هبا إيضا احا لنظم هذا المقاى من شدو الحاجة إلي .
اعام أن أشنة «ال إل إال هللا» نادد مدن ضدااو الدذ وو هزيومهدا بقددر قدوو
ذلا الشناإ هضنهللا  ،اها ور ،هنهللااهى أهاها ي ذلدا البدور  -قدوو ،هضدنهللااا -
ال يحصي إال هللا ننالى.
من البا  :من ور هذه النامة ي قاا ثالشمم.
همبهم :من ورها ي قاا ثالنوثو الدرا.
همبهم :من ورها ي قاا ثالمشنم النظيم.
هآخر :ثالسرا المضيء ،هآخر ثالسرا الضنيف.
هلهذا نظهر ام وار يدوى القيامدة بسيمدا هم ،هبدين أيدديهم ،عادى هدذا المقددار،
ا
ا
هحاال.
هعمو ،همنر ة
بحسو ما ي قاوبهم من ور هذه النامة ،عا اما
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هثاما عظم ور هذه النامة هاشتد :أحدرن مدن الشداهاى هالشدهواى بحسدو
قون هشدن  ،حتى إ ربما هصم إلى حاج ال يصا ذ منهدا شداهة هال شدهوو،
هال ذ ااا ،إال أحرق  ،ههذا حاج الصا ن ي نوحيده ،الذا لم يشدر بداهلل شديئاا،
ددسا ذ ددو أه شددهوو أه شدداهة د مددن هددذا البددور أحرقهددا ،سددماء إيما د قددد
حرس بالبلوى من ثم سارن لحسدبان  ،دو يبداج مبهدا السدارن إال عادى زدرو
هزهللااة ال بد مبها لااشر ،ذا استيقل هعام ما سرن مب اسدتبقذه مدن سدارق  ،أه
حصم أضنا  ،بنسا  ،هو هنذا أبداا مع لصدوص اللدن هاإل دم ،لديم ثمدن
تع لهم خزا ت  ،ههلى الااو ظهره.
هلدديم التوحيددد ملددر إقددرار الناددد بس د ال خددالق إال هللا ،هأن هللا رو ثددم
شيء هماين  ،ثما ثان عاا امصباى مقرين بذلا ههدم مشدرثون ،بدم التوحيدد
يتضددمن  -مددن محاددة هللا ،هال ضددوإ لد  ،هالددذج ل د  ،هثمدداج اال قيددا لطاعت د ،
هإخوص الناا و ل  ،هإرا و هجه امعاى بلميدع امقدواج هامعمداج ،هالمبدع،
هالنطاء.
ضدا عدن نددبرها ،هلدم يدواب
نم من قالها باسا  ،زا او عدن منباهدا ،منر ا
قااد لسددا  ،هال عددرذ قدددرها هحقيقتهددا ،راجياددا مددع ذلددا توابتهددا ،حطد مددن
خطاياه بحسو ما ي قاا  ،د ن امعمداج ال نتهللااضدم بصدورها هعدد ها ،هإ مدا
نتهللااضدم بتهللااضددم مدا ددي القادوو ،تنددون صدورو النماددين هاحددو ،هبيبهمددا ددي
التهللااضددم ثمددا بددين السددماء هامر

 ،هالددرجون ينددون مقامهمددا ددي الصددف

هاحداا ،هبين صونيهما ثما بين السماء هامر

.

هنسمم ما قاى بقاو قانم المائة من حقائق اإليمان التي لم نشديا عبدد السديان
عددن السددير إلددى القريددة ،هحماتد  -ههددو ددي ناددا الحدداج  -عاددى أن جنددم يبددوء
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بصدره ،ههو ينال سنراى الموى ،هذا أمر آخر ،هإيمان آخر ،هال جدرى أن
ألحق بالقرية الصالحة ،هجنم من أهاها.
هقريددو مددن هددذا مددا قدداى بقاددو الايددي التددي رأى ذلددا الناددو ،هقددد اشددتد ب د
النطل يسثدم اليدرا ،قداى بقااهدا ذلدا الوقد  -مدع عددى ارلدة ،هعددى المندين،
هعدى من نرائي بنماها  -مدا حماهدا عادى أن زدررى ببهللاسدها دي دزهج الائدر،
همددمء المدداء ددي خهللاهددا ،هلددم نناددس بتنرضددها لاتاددف ،هحماهددا خهللاهددا بهللايهددا ههددو
مددآلن ،حتددى أمنبهددا الرقددي مددن الائددر ،تددم نواضددنها لهددذا ال اددون الددذا جددرى
عا و البا

بضرب  ،سمسن ل ال ف بيدها حتدى شدرو ،مدن زيدر أن نرجدو

شنورا ،سحرق أ وار هذا القدر مدن التوحيدد مدا نقددى مبهدا مدن
مب جزا اء هال
ا
الاياء ،يهللار لها.
هندددذا امعمددداج هالنمددداج عبدددد هللا ،هاليا دددم دددي زهللاادددة مدددن هدددذا اإلثسدددير
النيماها ،الذا إذا هضع مب ميقاج ذرو عاى قبابير من حا

امعماج قااهدا

ذهااا(.)120
 -4الصييرو قد ننار بسسااو هموبساى:
ثما أن النايرو قد نصير بما يصداحاها مدن مشداعر الحيداء هال دوذ هعددى
الرضددا عددن الددبهللام ه حوهددا ،دد ن الصددييرو قددد نصددحاها مشدداعر همظدداهر
هموبساى منيبة نحياها إلى ثايرو ،ثمدا أن هدذه الموبسداى هللاسدها إذا صدحا
النايرو نلنم إتمها أثادر هخطرهدا أعظدم .ههدذه هدي الحقيقدة الرابندة دي هدذا
المقاى.
( )120ا ظر« :المدار » ( )328/1هما بندها.
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ههددذا مددا عددر

لد اإلمدداى اليزالددي ددي صددم رائددع مددن ثتدداو التوبددة مددن

«اإلحياء» بين ي اممور هامسااو التي ننظم بها الدذ وو الصديائر ،هندز ا
ثارا هعظ اما ،هيحسن أن بقا هبا بتصرذ قايم.
الناائر بها ا
ق ۡٱ ٱ :ٱنُّكِّٱ َٱنَّسغ ةٱََُ ٱاأسَ ب:ٱ ٱ
نۡلص ن ٱونَّمتنوًَ:ٱ ٱ
مبها :اإلصرار هالمواظاة ،هلدذلا قيدم :ال صدييرو مدع إصدرار هال ثايدرو
مع استيهللاار ،نايرو هاحدو نبصرى هال يتانها مياها لو نصور ذلدا ،ثدان النهللادو
عبها أرجى من صييرو يواظو الناد عايها .همياج ذلا قطراى مدن المداء نقدع
عاى الحلر عاى نواج ترتر يد  ،هذلدا القددر مدن المداء لدو صدو عايد
هاحدددو لددم يددرتر ،هلددذلا قدداج رسددوج هللا صص د

ندة

 « :اابٱن ُّم ا ۡٱٱَّااتٱهللاٱ

دوُه ٱوٱَٱقل»( ،)121هامشياء نستاان بسضدا ها ،هإن ثان البا ع مدن النمدم
هددو الدددائم هإن قددم ،ددالنيير المبصددرى قايددم البهللاددع ددي نبددوير القاددو هنطهيددره،
نذلا القايم من السيئاى إذا اى عظيم ندستيره دي إظدوى القادو ،إال أن النايدرو
قاما يتصور الهلوى عايها بيتة من زير سدوابق هلواحدق مدن جمادة الصديائر،
قاما يز ي الزا ي بيتة من زير مراه و همقدماى ،هقامدا يقتدم القاندم بيتدة مدن
زير مشاحبة سدابقة همندا او ،ندم ثايدرو ننتبهللاهدا صديائر سدابقة هالحقدة ،هلدو
نصورى ثايرو هحدها بيتة هلم يتهللاق إليهدا عدو  ،ربمدا ثدان النهللادو يهدا أرجدى
من صييرو هاظو اإل سان عايها عمره.

( )121متهللاق عاي من حديث عائشة.
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نسأسغ ٱنَّمعس ً:ٱ ٱ
همبها :أن يستصير الذ و ن الذ و ثاما اسدتنظم النادد مدن هللاسد صدير
عبد هللا ننالى ،من استنظام يصدر عن هللاور القاو عب هثراهيت لد  ،هذلدا
البهللاور يمبع من شدو نستره ب  ،هاستصياره يصدر عن اإللف ب  ،هذلا يوجدو
شدددو امتددر ددي القاددو ،هالقاددو هددو المطاددوو نبددويره بالطاعدداى ،هالمحددذهر
نسويده بالسيئاى ،هلذلا ال يراخذ بما يلرا عاي ي اليهللااة ن القاو ال يتدستر
بما يلرا ي اليهللااة ،هقد جاء دي ال ادر «نَّماؤُءٱيا ىٱذعَاهٱك َّيَالٱفتقاهٱ
يياااا فٱ َٱيقااااعٱُّك ااااه،ٱونَّمااااا فقٱياااا ىٱذعَااااهٱكاااانا بٱُاااا ٱُّكااااتٱ ع ااااهٱ
فأ

َ»(.)122
هقاج بنضهم :الدذ و الدذا ال ييهللادر ،قدوج النادد :ليد ثدم ذ دو عماتد ميدم

هذال هإ ما ينظم الذ و ي قاو المرمن لنامد بلدوج هللا ،د ذا ظدر إلدى عظدم
من عصدى رأا الصدييرو ثايدرو ،هقدد أهحدى هللا نندالى إلدى بندل أ ايائد  :ال
نبظر إلى قاة الهدية ها ظدر إلدى عظدم مهدديها ،هال نبظدر إلدى صدير ال طيئدة
ها ظدر إلددى ثاريداء مددن هاجهتد بهدا ،هبهددذا االعتاددار قداج بنددل النددار ين :ال
صددييرو ،بددم ثددم م الهللاددة هددي ثايددرو ،هثددذلا قدداج بنددل الصددحابة رررى
ا
أعماال هدي دي أعيدبنم أ ن مدن الشدنر ثبدا نددها عادى
لاتابنين :إ نم لتنامون
عهد رسوج هللا صص
أنم ،نا

من الموبقداىل إذ ثا د منر دة الصدحابة بلدوج هللا

الصيائر عبدهم باإلضا ة إلدى جدوج هللا نندالى مدن النادائر ،هبهدذا

( )122أخرج الا ارا ،من رهاية الحارن بن سويد قاج :حدتبا عاد هللا بن مسدنو حددييين:
أحدددهما عددن الباددي صصد  ،هارخددر عددن هللاسد  ،ددذثر هددذا هحددديث« :هللٱ فا ٱاأتاااًٱ
نَّعَخ» هلم ياين المر وإ من الموقوذ .هلنن رت هللا ننالى بتوبة الناد جاء مر وعاا دي
الصحات.
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الساو ينظم من النالم ما ال ينظم من اللاهم ،هيتلاهس عن الندامي دي أمدور
ال يتلدداهس ددي أميالهددا عددن النددارذ ،من الددذ و هالم الهللاددة يناددر بقدددر منر ددة
الم الف.
نَّ

ٱا َّمعس ً:ٱ ٱ
همبهددا السددرهر بالصددييرو هالهللاددرت هالتددالع بهددا ،هاعتدددا الددتمنن مددن ذلددا

نمة ،هاليهللااة عن ثو ساو الشقاهو ،ناما زاا حوهو الصييرو عبد النادد،
ثارى الصييرو هعظم أترها ي نسويد قاا  ،حتى إن مدن المدذ اين مدن يتمددت
بذ ا هيتالع ب  ،لشدو رح بمقار ت إياه ،ثما يقوج :أما رأيتبدي ثيدف مزقد
عرض هيقوج المباظر ي مباظرن  :أما رأيتبي ثيف ضحت هثيدف ذثدرى
مساهي حتى أخلات هثيف است هللاهللا بد هثيدف لاسد عايد هيقدوج المنامدم
ددي التلددارو :أمددا رأي د ثيددف رهج د عاي د الزائددف ،هثيددف خدعت د  ،هثيددف
زابت ي مال هثيدف اسدتحمقت

هدذا هأميالد ننادر بد الصديائر د ن الدذ وو

مهاناى ،هإذا ع الناد إليها هظهللادر الشديطان بد دي الحمدم عايهدا ،يبايدي أن
ينون ي مصياة هنسسف بساو زااة النده عاي  ،هبساو بندده مدن هللا نندالى،
المريل الذا يهللادرت بدسن يبنسدر دا ه الدذا يد ها ه حتدى يدت ا

مدن ألدم

شرب ال يرجى شهللاا ه.
نَّأه وَٱاُأ ٱهللاٱُّك ه:ٱ ٱ
همبهددا :أن يتهدداهن بسددتر هللا عاي د هحام د هإمهالد إيدداه هال يدددرا أ د إ مددا
يمهم مقتاا ليدز ا باإلمهداج إت امدا ،ديظن أن نمنبد مدن المناصدي عبايدة مدن هللا
ننالى ب  ،ينون ذلا ممب من منر هللا هجها بمنامن اليدرهر بداهلل ،ثمدا قداج
ٱلْۡٱ َا َما ٱعَقْاات ِۚ ْۡٱ َ َُّاَْهَِّّْ ٱ َن َهااذ ِّْٱيَ َّ
ُا َاهَِّّ ٱََّا َّات َُٱيْعَا َاناْاَ ذ
ساكَ َّتعَ َه ۖٱ
اذٱ َع ْ َ
ننددالىَ { :ويَقْتَّْااتََ ٱفَا َٰٓ
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سٱل ََّّ َم َس ْٱ} [الملا لة.]8 :
فَََ َّئ َ
ٱوه ٱنَّمعس ًٱونَّأَي ٱاه :ٱ ٱ
همبهددا :إن يددسني الددذ و هيظهددره بددسن يددذثره بنددد إنيا د  ،أه يسنيد ددي مشددهد
زيددره ،د ن ذلددا جبايددة مبد عاددى سددتر هللا الددذا سدددل عايد  ،هنحريددا لرزاددة
الشددر دديمن أسددمن ذ ادد أه أشددهده نا د  ،همددا جبايتددان ا ضددمتا إلددى جبايتدد
ياظ ب  ،ن إ ضاذ إلدى ذلدا الترزيدو لاييدر يد  ،هالحمدم عايد  ،هنهيئدة
امسددااو لد  :صددارى جبايددة رابنددة ،هنهللادداحل اممددر ،ه ددي ال اددر «كاالٱ ُأااذٱ
ُع فتٱٱُٱنَّمي ه يء،ٱيَ َٱ خهِّٱُّكتٱذعابٱقاخٱساأ َٱهللاٱُّك اه،ٱف ساَ ٱ
ف َش ٱسأ ٱهللاٱويأٱخمٱانعَه»( ،)123ههذا من من صدهللااى هللا ه نمد  :أ د
يظهر اللميم ،هيستر القايع ،هال يهتا الستر ،اإلظهار ثهللاران لهذه البنمة.
هقدداج بنضددهم :ال ن دذ و د ن ثددان هال بددد ددو نرزددو زيددر

ي د  ،تددذ و

َٱاَ َّع ْ
ٱول ََّّ ْم َاَ َ َقَ ْ
ضٱ َي َّاأ ُْ ْ وََ ٱ َااأ ََّّ ْما ََ َ ٱ
ِّْٱُ ۢءٱاَ َّع ج ِۚ ٱ
ضه َ
ذ اين ،هلذلا قاج ننالى{ :ل ََّّ ْم َاَ َقْتََ َ
وف} [التوبة.]67 :
َويَ َّا َه َّتََ ٱُّ ََءٱل ََّّ َم َّع ْ َٱ

هقاج بنل الساف :ما ا تها المرء مدن أخيد حرمدة أعظدم مدن أن يسداعده
عاى منصية تم يهو ها عاي .
ُعس ًٱنَّع َِّّٱونَّقخوة:ٱ ٱ
همبها :أن ينون المذ و عال اما يقتدا ب  ،ذا نا بحيث يرا ذلا مب ثادر
ذ ا  ،ثادام الندالم اإلبريسدم «الحريدر» هرثوبد مراثدو الدذهو ،هأخدذه مداج
( )123حددديث« :كاالٱنَّاا
هريرو.

ٱُع ا فتٱٱُٱنَّميا ه يءٱ»...ٱالحددديث متهللاددق عاي د مدن حددديث أبددي
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الشددداهة مدددن أمدددواج السدددوبين ،ه خولددد عادددى السدددوبين ،هندددر ه عاددديهم،
همساعدن إياهم بتر اإل نار عايهم ،هإبون الاسدان دي امزدرا

 ،هننديد

بالاسان ي المباظرو ،هقصدده االسدت هللااذ ،هاشدتيال مدن النادوى بمدا ال يقصدد
مبد إال اللدداه ،ثناددم اللدددج هالمبدداظرو ،هددذه ذ ددوو يتاددع النددالم عايهددا يمددوى
مسدتطيرا دي الندالم آمدا اا متطاهلدة ،طدوبى لمدن إذا ماند
النالم ،هياقى شدره
ا
ذ وب من  ،ه ي ال ارُ« :ءٱسءٱسااًٱسا ئًٱوُ ها ٱووُ ٱُاءٱُّمالٱاها ،ٱ
ُٱياق

ر ()124
ٱو َمن َث َا َ ْهِّ}
ٱُءٱ وُن هِّٱشا ئ »
 ،قداج نندالىَ { :وعَ ََّأْابْ ٱ َُا ٱقَاخذ ُْتنو َ

[يم ]12 :هارتار ما ياحق من امعماج بند ا قضاء النمم هالنامم.
هقاج ابن عاا  :هيم لاندالم مدن امناداإ :يدزج سلدة يرجدع عبهدا ،هيحماهدا
البا  ،يذهاون بها ي ار ان.
هقاج بنضهم :ميدم سلدة الندالم ميدم ا نسدار السدهللايبة ،نيدرن هييدرن أهاهدال
ه ي اإلسرائياياى :أن عال اما ثدان يضدم البدا

بالادعدة تدم أ رثتد نوبدة نمدم

هرا ،سهحى هللا ننالى إلدى اديهم :قدم لد إن ذ ادا لدو ثدان يمدا
ي اإلصوت ا
بيبي هبيبا ليهللارن لا ،هلنن ثيف بمن أضاا من عاا ا س خاتهم البار ل
اهذا يتضع أن أمر الناماء م طر ناديهم هظيهللاتدان :إحدداهما ندر الدذ و،
هارخرا إخهللادا ه ،هثمدا نتضداعف أهسارهدم عادى الدذ وو ،ندذلا يتضداعف
توابهم عاى الحسباى إذا انانوا ،ذا نر التلمم هالميم إلى الد يا ،هقبدع مبهدا
باليسير ،همدن الطنداى بدالقوى ،همدن النسدوو بدال اق ،يتادع عايد  ،هيقتددا بد
الناماء هالنواى ،ينون ل ميم تدوابهم ،هإن مداج إلدى التلمدم مالد باداإ مدن
ه د إلددى التشددا بد  ،هال يقدددرهن عاددى التلمددم إال ب دمددة السددوبين ،هجمددع
( )124أخرج مسام من حديث جرير بن عاد هللا هقد نقدى ي آ او النسو.
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الحطاى من الحدراى ،هيندون هدو السداو دي جميدع ذلدا ،حرثداى النامداء دي
بورا الزيا و هالبقصان ،نتضاعف آتارها :إما بالربع هإما بال سران(.)125
أسااو هموبساى أخرا لتض يم الذ وو:
هما ذثره اإلماى اليزالي ثا مسدام هال ريدو ،هلندن يبايدي أن ضديف إليد
أن تمدد أسددااباا هموبسدداى أخددرا نددر ا إلددى نضدد يم الددذ وو هالمناصددي
صا النايرو ،ها بهدذه امسدااو هالموبسداى التدي نقتدرن بهدا نتضد م
هخصو ا
هنتهللااقم ،هنتناظم عقوبتها عبد هللا سسس.
اتٱٱَعذاهْۥٱكَا ََ ٱ َفَ َٱش اَاًٱ
{و َُٱُ َ َّق َ اْتنوٱل ََّهعَ َۖ َٰٓ
ذا أخذ ا ثايرو ثالز ى الذا قاج هللا ي َ :

س} [اإلسراء.]32 :
س ََ ا ٱ
َو َٱ
س َٰٓ َمٱ َ
جد ا أن هذه النايرو الهللااحشة قد نز ا ح ا
شا ب ضا اى منيبة ناتام بها.
مبها :ما يتصم بالز ى ،الز ى المحصدن زيدر الزا دي الندزو ،هلهدذا ثدان
حد النزو مائة جادو ثمدا دي ثتداو هللا ،هحدد المحصدن الدرجم ،ثمدا تاد

دي

السددبة ،هالزا ددي الشدديه المسددن زيددر الزا ددي إذا ثددان شدداباا ،الشددااو شددناة مددن
اللبون ،هلهذا جاء ي الحديث الصدحيع« :ثسثاًٱُٱيَكمهاِّٱهللاٱياتاٱنَّق ُاًٱ
وُٱيااهك هِّٱوَّهااِّٱُّااننبٱ َّا ِّ:ٱشا زٱُنَ،ٱوُكااكٱكااننب،ٱوُّ ئاالٱٱ-ٱفق ا ٱ-ٱ
ُُااأََ »( ،)126ههددرالء امصددباذ اليوتددة يرنناددون مناصدديهم هن حاجددة
شديدو إليها.
همبها :ما يتصم بالمز ي بها ،ثسن ننون امرأو متزهجة ،هدو يهللاسددها عادى
( )125ا ظر« :إحياء عاوى الدين» ( )33 ،32/4بتصرذ قايم.
( )126رهاه مسام عن أبي هريرو.
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سهجها ،هيهتا حرمت  ،هيرذي أباد امذا ،هقد نحمم مب  ،يهللاسد عايد سدا ،
هيبسو إلي هلد ليم من صاا  ،هلهذا قاج عايد الصدوو هالسدوىَّ« :ا سٱُاا ٱ
ُااءٱلَذاابٱ(أا أ سددد)ٱنُ ا ةٱُّكااتٱُونه ا »()127هال سدديما إذا ثا د المددرأو
مسددتقيمة الحدداج ،ههددو الددذا أزراهددا بدداال حراذ ،هربمددا ظددم يطار هددا حتددى
ضنهللا هاستلاب .
هيز ا إتم الز ى بالمرأو المتزهجة إذا ثا

امرأو جاره ،التي يهللاتدر

يد

صا يسرن عهللاتها ،هي ون جاره يها ،هقدد قداج عبتدرو
أن ينون حار ا
سا لها ،ال ل ا
ههو جاهاي:
و اااااضٱ فاااااذٱٱَٱااااااختٱَّاااااذٱ

أااااتٱيااااتن تٱناااا ُذٱُأونهاااا ٱ

نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابهاُ،ذ ٱ
هقد ٱهللادى الرسدوج الندريم اإليمدان عمدن ال
هلنن هذا ييير عايها هيهللاتا

يسمن ٱجاره بوائق .
رها الشي ان من حدديث ابدن مسدنو أن البادي صصد

سدئم :أا الدذ و

أعظم قاجَ « :ٱُيعلٱهللٱعاخرن،ٱوهاتٱلكقاك» .قداج :تدم أا قداجَ « :ٱُقأالٱ
وَّاااخَٱُي فاااًٱ َٱيئعاااِّٱُعاااك» ،قددداج :تدددم أا قددداجَ « :ٱُهنعاااذٱ ك كاااًٱ
ن َ»(.)128
ذثر من هذه الذ وو أعظمها ،ههي دي هللاسدها عظيمدة ،الشدر ثاد ظادم
( )127رهاه عددن أبددي هريددرو أبددو اه ( ،)1275هالبسددائي ددي «الناددرا» ،هابددن حاددان ددي
«صددحيح » ،هالحدداثم ( ،)196/2هصددحح عاددى شددرب الا ددارا هها ق د الددذهاي هرهاه
عن ابن عاا أبو يناى ،هرهان تقاى ثما قاج المبذرا« .المبتقدى» ( ،)1167هالهييمدي
(.)265 /5
( )128متهللاق عاي عن ابن مسنو .
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عظدديم ،هأعظمد أن نت ددذ هلل دداا ،ههددو خالقددا ،هالقتددم ددي حددد ذاند مددن أثاددر
الناائر ،هلنن أعظم أن نقتم هلدد  ،الدذا يهللاتدر

أن نلدوإ ليشداع ،هنسدهر

ليباى ،هنهللادي ببهللاسا ،هنقتا بدا ع خسيم ههو خوذ أن يزاحما ي بنامدال
هالز ى ثايرو ي هللاس  ،هلنن أن نز ي بحاياد جدار الدذا يهللاتدر

أن نندون

أميباا عاى حرمان  ،نحهللاظ إذا زاو ،هننيب إذا حضر ،هذه أثار هأعظم.
هعددن المقدددا بددن امسددو قدداج :قدداج رسددوج هللا صص د

مصددحاب  ُ« :ا ٱ

ُقتَّاتَٱفاذٱنَّهعات؟» قدالوا :حدراى ،حرمد هللا هرسدول  ،هدو حدراى إلدى يددوى
القيامة ،قداج رسدوج هللا صصد

َ « :ٱيهعاذٱنَّ نالٱاعشا ٱعُاتة:ٱ يُا ٱ

ُّك هٱُءٱ َٱيهعاذٱاا ُ ةٱنا َ» قداجُ« :ا ٱُقتَّاتَٱفاذٱنَُّا قً» قدالوا:
السددرقة حددراى ،حرمهددا هللا هرسددول  ،هددي حددراى إلددى يددوى القيامددة ،قدداجَ « :ٱ
يُ قٱنَّ نلٱُءٱُّش ةٱ ا ت:ٱ يُ ٱُّك هٱُءٱ َٱيُ قٱُءٱن َ»(.)129
ذا ثدان هدذا اللدار قرياادا لازا دي ،ثدسن يندون ابدن عدم أه ابدن خداج أه ابدن
خالة ،أه ثدان أ اخدا لد أه ع امدا أه ا
خداال ،ثدان اإلتدم أعظدم ،م د ضدم إلدى إ سدا
الزهجة قطع الرحم ،هال يدخم اللبة قابع رحم ،هم د جدار لد توتدة حقدون:
خطرا.
حق اإلسوى ،هحق اللوار ،هحق القرابة ،لهذا ثان إيذا ه أعظم
ا
هميددم ذلددا المددرأو «اليياددة» التددي زدداو سهجهددا ددي باعددة هللا ،ددي حد أه
عمددرو ،أه باددو عاددم ،أه عددوو إلددى هللا ،أه ددي اللهددا ددي سددايم هللا ،ههددو
أعظمهددا ،ددالزا ي بهددذه المددرأو أعظددم إت امددا ،هأثاددر جر امددا ،مددن الزا ددي بزهجددة
رجم عا ا ،من ي هذا الز ى :خيا ة لهذا الدزه الدذا زداو دي باعدة هللا،
( )129رهاه أحمد ي «المسبد» ( )8 /6هرهان تقاى ،هالطارا ي ي «النايدر» ه«امهسد »
ثما قاج المبذرا ي «الترزيو» «المبتقى» ( ،)1521هثذا الهييمي (.)168 /8
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أه ددي مصددحة الدددين هاممددة ،هددذا ينا ئ د با تهددا حرمت د  ،هاالعتددداء عاددى
عرض .
ه ي الحديثُ« :ثلٱنَّنتٱييكسٱُّكتٱف نشٱنَّمغ ًَ،ٱُثلٱنَّانتٱياهشاهٱ
ستدٱُءٱ س ودٱيتاٱنَّق ًُ»(.)130
هالميياة :من زاو عبها سهجها .هامسو  :الحية.
ه دددي «الصدددحيع» عدددن بريددددو أن البادددي صصددد

قددداجُ « :اااًٱعُااا مٱ

نَّمي هاخيءٱُّكاتٱنَّق ُّاخيء،ٱكٱ ُاًٱ ُها ُهِّ ٱُا ٱُاءٱ نالٱُاءٱنَّق ُّااخيءٱ
ييك ا ٱ نا راسٱُااءٱنَّمي هااخيءٱفااذٱ هكااه،ٱف يتعااهٱف ا هِّٱٱُٱوق ا ٱَّااهٱيااتاٱ
نَّق ًُ،ٱف ألنٱُءٱ ُا ُهٱُ ٱش مٱ أتٱي ضت» ،تم التهللاد إليبدا رسدوج هللا
صص

قاج« :فم ٱوااَِّ؟ ٱأاٱفما ٱوااَِّٱاماءٱ َاِّٱفاذٱ ُاا تٱلسامهٱ

فذٱيتاٱيَتَٱنَّا

ٱ ت ٱُ ٱيَتعتَٱف هٱٱَّتٱنَّٱُاا ت،ٱوُٱيياهتٱونَّاخٱ

ُّااءٱوَّااخَ،ٱوُٱُتَّااتدٱهااتٱن ا ُٱُّااءٱونَّااخَ؟» ،ه ددي رهايددة البسددائي لهددذا
الحديث سا  ُ « :وَٱيخعٱَّهٱُءٱ ُا ُهٱش ئ ر ؟ »(... )131
هميم ذلا أه شر مب  :من يز ي ب حدا محارم ثسختد أه عمتد أه خالتد ،
تم د هبددا أثاددر ،من المهللاددره

أن يحمددي عددر

هددرالء ،هيقانددم عددبهن إذا

اعتددا عادديهن ،ال أن يهللاترسددهن ،هيدددخم دي ذلددا :المحددارى بالمصدداهرو ميددم:
حمان هامرأو أبي  ،هامرأو ابب .
( )130رهاه الطارا ي عدن عادد هللا بدن عمدره ر ند هرهاند تقداى ثمدا قداج المبدذرا ا ظدر:
«المبتقى» ( ،)1426هالهييمي (.)258/6
( )131رهاه مسام ي اإلمارو ( ،)1897هأبدو اه ( ،)2496هالبسدائي دي اللهدا  :بابادا مدن
خان زاسياا ي أها (.)51 ،50/6
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هقد نتناظم النايرو خاصة هالسديئة عامدة :بحندم المندان الدذا هقند  ،يد ،
ثسن نقع ي الااد الحراى ،ن السيئاى نضاعف ي عقوبتها ،ثمدا أن الحسدباى
نضاعف ميوبتها .ههذا هو النددج ،د ن هللا ثمدا ضداعف لبسداء البادي أجدرهن
إذا قبتن هلل هعمان صال احا ،ضاعف عذابهن إذا أنين بهللااحشة مايبة.
هثما نضاعف النايرو أه السديئة بسداو المندان ،نتضداعف بسداو الزمدان،
من يز ي ي الشهر الحراى ينون إتم أشد ،لقولد نندالى عدن امشدهر الحدرى:
{ َذَ ََّكَ ٱلَّخ ْ
ُ َِّْ} [التوبة ]36 :هظام البهللام حدراى دي ثدم
َيءٱل ََّّقَ َ ِۚ ِّْٱفَ َسٱُ َ َّظ َك ْمتنوٱفَ َه ذءٱ َع ْ َ

الشهور ،هلنب ي امشهر الحراى أعظم إت اما.
هميم ذلا ي شهر رمضان ،الدذا در

هللا صدياى أيامد  ،هسدن الرسدوج

قياى ليالي  ،ه هى ي عن الايو هالر ث ،المسام يدإ يد شدهون هسهجتد مدن
أجم هللا ،ههذا يز ي بامرأو أجباية من أجم شيطا ههواه.
هلهددذا حددين جدديء إلددى عمددر ررر بسددنران أقدداى عاي د حددد السددنر ،هسا ه
عشددرين جادددو ،ال تهاثدد حرمددة شددهر رمضددان ،هقدداج لدد  :أسددنر هصددايا با
صياى ل
هميددم ذلددا :أيدداى عشددر ذا الحلددة التددي نضدداعف يهددا ميوبددة الحسددباى،
صا يوى عر ةل هثذلا أهقاى الصاواى هسماإ امذان ،هأهقداى إجابدة
هخصو ا
الدعاء ه حوها.
هقد يتضاعف إتم السيئة أه النايدرو بسداو الهللاندم هللاسد  ،ثمدا ذثدر اليزالدي،
ميم المواظاة هالتنرار لد  ،ثمدا دي قولد َ « :ٱُهنعاذٱ ك كاًٱنا َ» نادارو
«نزا ي» ال بقصد بمرو أه مرنين ،بم نقتضي المناه و هالتنرار.
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هميددم ذلددا :المنالبددة هالملدداهرو ،ثمددا ددي الحددديث الصددحيع« :كاالٱ ُأااذٱ
ُع فتٱٱُٱنَّمي ه يء».
هلهددذا جنددم الشددارإ عقوبددة الز ددى عاددى الملدداهرو ال عاددى ملددر الهللانددم،
بدليم أ اشترب إلتااى جريمة الز ى ،هإقامة الحد عادى الز دى :أربندة شدهو
عدهج يرهن النماية اللبسية بوضوت ،ثالميم ي المنحاة أه القادم دي الددهاو،
ثمددا يقددوج الهللاقهدداء ،ههددذا ال يمنددن أن يحدددن ددي النددا و إال إذا ثددان الزا يددان
اجرين ال يااليان أن يراهما البا

متااسين.

ه دددي حدددديث ابدددن عمدددر عدددن ابدددن ماجددد هالادددزار هالايهقدددي« :يااا ٱُعشااا ٱ
نَّمه ن يء:ٱلمسٱلس ۡٱٱذنٱناأك أِّٱاهاء،ٱو ُّاتذٱاا هللٱ َٱُاخ كتهء:ٱَّاِّٱ
ُظه ا ٱنَّ

شااًٱفااذٱقااتاٱقااطٱ أااتٱيعكاااتنٱاه ا ٱٱُٱفشاا ٱفاا هِّٱنَّئاا ُّتَ،ٱ

ون ون عٱنَّأذٱَِّّٱَُءٱُضَٱفذٱ سسفهِّٱنَّنيءٱُضتن »...الحديث.
االسددتنون بالهللااحشددة  -ههددي نشددمم الز ددى هعمددم قددوى لددوب  -يبددزج بهددا
عقوبة القدر بظهور الطاعون هاممدرا

التدي لدم ينر هدا السدابقون ،ههدو مدا

صدق الواقع أباد التصديق ،هال سيما بندد شدو مدر

«اإليددس» الدذا أعلدز

امبااء عوج إلى اليوى ،هيسمو «الطاعون امبيل»ل
هقد جاء ي حديث ابن مسنو  ُ« :ٱوه ٱفذٱقتاٱنَّهعتٱونَّ اا ٱٱُٱ كاتنٱ
()132

اأع ُااهِّٱُّااننبٱهللا»

نددذاو هللا إ مددا حددم بهددم بنددد الظهددور هاالسددتنون

لهللااحشة الز ى ،هموبقة الربا ،ههو ذ و آخر ون ذ و النم مبهما.

( )132رهاه أحمد ي «المسبد» هقاج الشيه شاثر :إسدبا ه صدحيع ،هأبدو ينادى هإسدبا ه جيدد
ثما قاج الهييمي (.)18/4
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هشددر مددن االسددتنون :ارنندداو احشددة الز ددى ازتصدداباا هعدددها اا هعبددوو،
نح نهديد القوو هالسوت ثما يهللانا بنل الحناى الطيداو ،أه امقويداء الظامدة،
ا
حدوال هال قدوو،
أه امزبياء الهللالرو ،ي بباى امسر المستضنهللاة ،التدي ال نمادا
هثمددا يهللانا د بنددل امشددرار الددذن ي طهللاددون البسدداء مددن الطريددق ،هيرثاددو هن
سدديارانهم بالحديددد هالبددار ،هيرنناددون منهددن الهللااحشددة ،تددم ياقددو هن بنددد ذلددا
عظ امددا ،بنددد أن أثاددوهن لح امددا ،هلهددذا ذهددو ثييددر مددن عامدداء النصددر إلددى أن
هسجرا ،ههو ما رجح .
عا
عقوبة هرالء يلو أن ننون القتم ،ر ا
ا
هما قول ي الز ى قولد دي زيدره ،ميدم القتدم القتدم ثاد مدن الموبقداى،
هلندن قتددم المدرمن الصددالع أشددد هأعظدم مددن قتددم المسدام الناصددي أه الم اد ،
هقتم المسام الداعية إلى هللا أشدد مدن قتدم المسدام الندا ا ،ثمدا قداج نندالىَ { :ٱ ذَٱ
لَّذ َنيءَ ٱيَ ََّ ْ ْ وََ ٱاَٱ َيََ ذ
اطٱ
ٱويَ َّقأْكْتََ ٱلَّاذََ َٱۧءَ ٱاَغَ َّ ا َ ٱ َ جٱ
ٱويَ َّقأْكْاتََ ٱلَّذا َنيءَ ٱيَ َّاأ ُْ ْ وََ ٱاَأ ََّّ َق َُّ َ
اق َ
َٱلَۡ َ
بٱ َ ََّ يٱِّ} [آج عمران.]21 :
َُءَ ٱلَّاذ َ ٱفَََ َ
ش َّ ْهِّٱاَعَنَن ي

هقتم امبهللااج الارآء أشد من قتم الناار ،ثمدا ذثدر القدرآن عادى لسدان النادد
الصالع لموسىَ { :قَأ َ َّك ٱعَ َّ ُاٱ َ ۢ
ش َّاٱ ٱعُّ ََّ ا ن} [النهف.]74 :
ٱن َّئََ ٱ َ
ََ
ٱُ َك ذًَٱاَغَ َّ َ ٱعَ َّ جسٱَّذقَ َّخ َ

ندرا م د قتدم هقطدع رحددم ،د ذا قدتاهم مددن
هقتدم امهال مدن امبهللادداج أشدد ا
أجددم اإلمددون أه خشددية اإلمددون ثا د اللريمددة أعظددم ،ثمددا قدداج ننددالى{ :ٱَ ذَٱ
قَ َّأكَهَِّّْ ٱ َك ََ ٱ َل َّائٱ ٱ َكَٱَ اٱن} [اإلسراء.]31 :

ذا ثان القتم بطريق «الوأ » ثما ثدا وا يهللانادون بالابداى دي اللاهايدة ثدان
َ} [التنوير.]9 ،8 :
بٱقْأَكَ َّٱ
اللرى أبشع هأشبع { َوٱَذَنٱل ََّّ َم َّت ْۥمدَةْٱ ْ
سئَكَ ََّٱ8ٱ َاأَتَٱذَ ۢع ج
ها ظددر إلددى ذ ددو ميددم النددذو ،ددو شددا أن النددذو ثاد حددراى ،هلنددن إتم د

204

التوبة إلى هللا

يتهللااهى هيتناظم بساو هآخر ،نذو الماو هالحنداى ممدا يشدتد بيدل هللا لد ،
هقد جاء ي «الصحيع» أن أحد اليوتة الذين ال يبظر هللا إليهم يدوى القيامدة هال
يزثيهم هلهم عذاو أليم« :ماا ثذاو».
همددن ذلددا :النددذو ددي «الشددها و» لمددا يترنددو عايهددا مددن نضددايم الندالددة،
هنضييع الحقون ،هسرإ الشر دي الملتمدع ،هلدذا عددها الحدديث المتهللادق عايد
من أثار الناائر.
همن ذلا :النذو ي اليمين .لما يها من استها ة باسم هللا ننالى هالقسم بد ،
همددا يبشددس عددن ذلددا مددن ضددياإ اممددواج هالدددماء هامعددرا

 ،هلهددذا سددمي

اليمين الهللااجرو ،هاليمدين اليمدو  ،م هدا نيمدم صداحاها دي اإلتدم دي الدد يا،
ه ي البار ي ارخرو ،هلهذا عدى ي الناائر.
همن ذلا :النذو ي الر يا :أن يدرا الرجدم عيبيد مدا لدم نريدا ،ثمدا صدع
ي الحديث لما يها من ثدذو عادى البدا  ،دي أمدر قدد يدرتر دي أ ندار البدا
هميولهم.
هأثاددر مددن ذلددا :النددذو عاددى رسددوج هللا بدداختراإ أحا يددث لددم يقاهددا ،هقددد
نوانر عب صص

« :ٱَٱكنٱار ٱُّكذٱَّ سٱكَنبٱُّكاتٱ اخ،ٱُاءٱكانبٱُّكاذٱ

ُأعمخرنٱفك أَت ٱُقعخَٱُءٱنَّا ».
هأثار هأثار :من ثذو عاى هللا ننالى با عاء الباوو ،ثما قاج نندالىَ { :و َُ َّاءٱ
ٱُ ذٱمء َّ
ُّكَ
ذ
ٱوََّاَِّّ ٱيْات َٱ َٱََّ َّ ا َهٱش ََّاذمٞٱٱ َو َُاءٱقَا َۡٱ
ٱلفأَا َ َىٱ َ
اذ َ
اذٱ َٱََّ ذ
َ َّوكَ ِّْ َ َ
اتٱلَۡٱكَا َنار ٱ َ َّوٱقَا َۡٱ ْو َ َ
ْٱُ َّثلَٱ َُ َٰٓٱ َ َ
َٱلْۡ} [ام ناى.]93 :
عهۡ ذٱ
سأ ْ َعهۡ َ
َ

ههندددذا لدددد الدددذ وو ثاهدددا قابادددة من نتنددداظم هنتنددداظم هيتضددداعف إتمهدددا
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هعقوبتهددا عبددد هللا ،بسسددااو هموبسدداى شددتى نبضددم إليهددا ،يناددر ضددرارها،
هيتهللااقم أترها.

***
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منهللاراى الذ وو
مدن ضددم هللا ننددالى عايبدا ،هرحمتد ببددا :أ د ننددالى عاددم ضدنهللابا ،ثمددا قدداج
ُ ْءٱ َ
ض َع اٱ } [البساء.]28 :
قَٱلۡلع َ َ
ساحا َ { :و ْل َك َّ َ

هقددد عاددم هللا سدداحا أن هددذا الضددنف الددذا جاددم عاي د اإل سددان ،سدديد ع
باإل سددان إلدى المنصددية ،ثمددا هقددع مبيد امهج آ ى سسددم ،همددن هبددا أنددات لبددا
سسس رصة بند رصة لاتطهر من أهساخ هذه المناصي هالذ وو ،لندم لبدا
مياسددم أه «حمامدداى» عدددو متبوعددة ،يتسددم يهددا مددن ال طايددا التددي نياددو
إرا نبا ،هيبهزى يهدا باعدث الددين أمداى باعدث الهدوا ،هيبتصدر يهدا الشديطان
عاى اإل سان.
هقد عار ابن القيم ححع عن هذه النهللاراى ب «ام هار» ييتسدم يهدا المدذ و
هرا بند هر ،حتى يتطهر نما اما من ثم رن.
من خطاياه ا
ه ددي عصددر ا أصدداح ام هددار ناددون مددن ييتسددم يهددا أثيددر ممددا نطهددره،
ظددرا لنيددرو مددا ياقددى يهددا مددن الهللاضددوى هالبهللاايدداى هالقدداذهراى ،حتددى إن
ا
اللهاى الصحية هالايئية لتحذر من مياه هذه ام هدار ،هلهدذا آتدرى أن اسدت دى
لهللا ا
ننايرا عن المقصو ي سمببا ،ههو لهللادل «الحمامداى» التدي يددخاها
ظا أثير
ا
البا

ليتبظهللاوا هيتطهرها.
هحاجددة اإل سددان إلددى التطهددر المنبددوا مددن الددذ وو :أشددد مددن حاجت د إلددى

التطهر الحسي من امهساخ.
هبنل هذه الذ وو هال طايا :ال ينا يسام مبها أحد ،همدن سدام مبهدا اليدوى
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ا
ناديو ،ندم ببدي
هقع ي شراثها ي اليد ،سبة هللا ي خاق  ،هلن نلد لسبة هللا
آ ى خطاء.
هددذه الحمامدداى الرهحيددة المتاحددة لنددم إ سددان :بنضددها يددومي ،ثالصدداواى
ال مم ،هبنضها أسداوعي ثصدوو اللمندة ،هبنضدها شدهرا ،ثصدياى اميداى
الادديل مددن ثددم شددهر ،هبنضددها سددبوا ثصددياى رمضددان ،هبنضددها عمددرا،
ثهللاريضة الح  ،الذا يلو ي النمدر مدرو هاحددو ،هبنضدها مرهدون بظره د
ميددم الهلددرو هاللهددا  ،هبنضددها مهللاتددوت همتددات أبدداا ،ميددم التوبددة هاالسددتيهللاار،
هذثر هللا ه وا م الناا اى.
هسددبتحدن عددن هددذه «المنهللاددراى» أه «الحمامدداى» ددي الصددحائف التاليددة،
حتى يحاهج ثم مدن سدت الدذ وو أن ييسدم هللاسد مبهدا ،ليندون مدن التدوابين
همن المتطهرين الذين يحاهم هللا نت .
 -1حماى التوبة:
أهج هددذه الحمامدداى هددو :التوبددة ،د ن مددن أعظددم تمرانهددا :ننهللايددر السدديئاى
هميهللارو الذ وو ،هي نلو ما قااها من الذ وو هنهدم  ،ثما أن اإلسدوى يلدو
ما قاا من النهللار هاللاهاية هيهدم .
يقوج ننالىَ { :يََٰٓأَيُّ َه ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنوٱُْتا َْٰٓاتنوٱٱَََّ
ذ
ُ َاتٱ َ اُّ َْاَِّّ ٱ ََٱ
اتٱلَۡٱُ َ َّتاَ ااًٱعذسْات ر ٱ َ
ُّ َ
َ
َ} [التحدريم ]8 :لنم ننهللاير السيئاى أهلى تمدراى
ٱوي َّْخ َل َك ََِّّْٱٱ َناذ جٱ
يْ ََ َ َ ٱَُّا ََِّّْ ٱ َ
س َٱ َُ ََِّّْ َ

التوبة.
هقد مر ببا حديث «نَّأ ئبٱُءٱنَّنعبٱكمءٱُٱذعبٱَّه»(.)133
ددن
( )133رهاه ابدددن ماجددد ( ،)4250هالطارا دددي ( ،)10281هأبدددو نددديم ( )210/4عدددن ابد =
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ه رثد هبا ما ذثر اه من قادم ،ههدو االسدتمرار دي التوبدة ،هننرارهدا ثامدا
ننرر الذ و ،هال ييس

أبداا،

ال ييس

من رهت هللا إال القوى النا رهن.

ا
رجدو أندى البادي صصد
رها الحاثم عن عقادة بدن عدامر أن

 ،قداج :يدا

رسوج هللا ،أحد ا يذ ول قاج« :يَأبٱُّك اه» ،قداج :تدم يسدتيهللارل قداج« :يغ ا ٱ
َّهٱويأ بٱُّك ه» ،قاج :يندو يدذ ول قداج« :يَأابٱُّك اه» ،قداج :تدم يسدتيهللار
مب هيتوول قاج« :يغ ٱَّهٱويأ بٱُّك ه،ٱوُٱيملٱهللاٱ أتٱُمكتن»(.)134
رها ابن أبي الد يا عن عاي ررر قاج :خيارثم ثم مهللادتن تدواو «هالمهللادتن:
الذا يهللاتن هياتاى بالذ و حيباا بند حين ،هالتواو :الدذا يتدوو مدن الدذ و مدرو
بند مرو» قيم لناي :ن عدا قداج :يسدتيهللار هللا هيتدوو ،قيدم :د ن عدا قداج:
يستيهللار هللا هيتوو .قيم :حتى متى قاج :حتى يندون الشديطان هدو المحسدورل
«أا المياوو اليائم».
هقاج اإلماى اليزالي :ن ناد تدم قضد التوبدة ،هعددى إلدى الدذ و تا يادا،
ند إلى التوبة ماا ارا ،هقم لبهللاسدا :لنادى أمدوى قادم أن أعدو إلدى الدذ و هدذه
المرو ،هثذلا تالياا هرابناا ،هثما ان ذى الذ و هالنو إلي حر ة ،ان ذ التوبدة
النو إليها حر دة ،دو نندن دي التوبدة أعلدز مبدا دي الدذ و ،هال نيدس  ،هال
يمبنا الشيطان من التوبة ساو ذلا،

اللة ال ير(.)135

مسنو  ،هحسب الحا ل ابن حلر بشواهده ثما ي «المقاصد الحسبة» لاس اها (ص.)152

( )134صحح الحاثم عاى شرب الشي ين هها ق الذهاي( )59/1مع أن ي سبده عاد هللا بن
صالع ثانو الايث ه ي حهللاظ شيء.
(« )135مبها النابدين» لايزالي (ص )80بانة مرسسة الرسالة ،بيرهى.
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 -2حماى االستيهللاار:
هالحماى اليا ي هو :االستيهللاار ،ههو منمدم لاتوبدة ،بدم هدو التوبدة هللاسدها إذا
صدن ،هلذا يقتر ان ،هيهللار أحدهما ينار ب عن ارخر من  ،ثمدا ذثر دا قادم.
هقد جاء عن أ م قاج :بايبي أن إبايم حين زل هذه اريةَ { :ولَّذ َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَكْاتنوٱ
َ
ٱلَۡٱفَ َّ
ُهَِّّْ ٱذَ َك ْ ونو ذ
ٱلْۡ}
تبٱ َٱ ذُ ذٱ
فَ َٱشًَرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓتنوٱ َع ْ َ
ٱو َُاءٱيَ َّغ َا ْ ٱلَّانُّعْ َ
أسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّانْعْت َا َهَِّّ َ

[آج عمران ]135 :بنى «الانين»(.)136
هقداج ابدن مسددنو  :هدذه اريدة خيددر مهدم الدذ وو مددن الدد يا همدا يهددا(.)137
هذثددر النومددة ابددن رجددو ددي «الناددوى هالحنددم» قدداج :قدداج أبددو هريددرو :إ ددي
مستيهللار هللا هأنوو إليد ثدم يدوى ألدف مدرو ،هذلدا عادى قددر يتدي( .)138عادر
بالدية عما يطاو مب مقابم الذ وو.
ثييرا(.)139
هقال عائشة :بوبي لمن هجد ي صحيهللات استيهللاا ارا ا
هقاج أبو المبهاج :ما جاهر عادد دي قادره مدن جدار أحدو إليد مدن اسدتيهللاار
ثيير.
هباللماة دهاء الذ وو :االستيهللاار ،هعن أبدي ذر« :إن لندم اء هاء ،هإن

( )136رهاه عاد الرسان هعاد بن حميد هابن جريدر ثمدا دي «الددر المبيدور» لاسديوبي (/2
.)326
( )137هللاس  -ه سا البن المبذر.
(« )138الحاية» (.)383/1
(« )139الحاية» ( ،)359/10هرهاه ابن ماج ( ،)3818هالبسائي ي «عمدم اليدوى هالايادة»
( )455مدن حدديث عادد هللا بددن بسدر مر وعادا ،هإسدبا ه صددحيع ثمدا قداج الاوصديرا ددي
«الزهائد».
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هاء الذ وو :االستيهللاار»(.)140
هقاج قتا و :إن هذا القرآن يدلنم عاى ائنم ه هائنم ،سمدا ا ثدم :الدذ وو،
هأما ها ثم :االستيهللاار.
هقاج بنضدهم :إ مدا مندوج المدذ اين الانداء هاالسدتيهللاار ،مدن أهمتد ذ وبد ،
أثير لها من االستيهللاار.
قاج ريات القيسي :لي يف هأربنون ذ اادا ،قدد اسدتيهللارى هللا لندم ذ دو مائدة
ألف مرو(.)141
هحاسو بنضهم هللاس من هقد باوزد  ،د ذا سالند ال نلداهس سدتاا هتوتدين
سلة ،استيهللار هللا لنم سلة مائة ألدف مدرو ،هصداى لندم سلدة ألدف رثندة ،قداج:
همدع ذلددا ،د ي زيدر آمددن سددطوو ربدي أن يسخددذ ي بهددا ،هأ دا عاددى خطددر مددن
قاوج التوبة.
هقيم لاحسن :أال يسدتحيي أحدد ا مدن ربد يسدتيهللار مدن ذ وبد  ،تدم يندو  ،تدم
يسددتيهللار ،تددم ينددو  ،قدداج :ه الشدديطان لددو ظهللاددر مددبنم بهددذه ،ددو نماددوا مددن
االستيهللاار ،هرها عب أ قداج :مدا أرا هدذا إال مدن أخدون المدرمبين ،ينبدي:
أن المرمن ثاما أذ و ناو.
هقاج عمر بن عاد النزيز دي خطاتد  :مدن أحسدن مدبنم ،ايحمدد هللا ،همدن
أسدداء ،ايسددتيهللار هللا ،د ال بددد مقددواى مددن أن ينماددوا أعمد ا
داال هظهللاهددا هللا ددي
رقددابهم ،هثتاهددا عادديهم ،ه ددي رهايددة أخددرا عبد أ د قدداج :أيهددا البددا
( )140رهاه الحاثم ( )242/4عن أبي ذر موقو اا ،هصحح هها ق الذهاي.
(« )141الحاية» (.)194/6

مددن ألددم
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بذ و ،ايستيهللار هللا هليتو ،ن عا  ،ايستيهللار هللا هليتو ،د ن عدا  ،ايسدتيهللار
هللا هليتو ،ما هي خطايا مطوقة ي أعبان الرجاج ،هإن الهو ثدم الهدو
ي اإلصرار عايها.
همنبى هذا :أن الناد ال بد أن يهللانم ما قدر عاي مدن الدذ وو ثمدا قداج البادي
صصددد

« :كأااابٱُّكاااتٱنااااءٱآداٱ ظاااهٱُاااءٱنَّهعااات،ٱفهاااتٱُاااخ َٱذَّاااكٱُٱ

ُٱ ًَّ»( .)142هلنن هللا جندم لانادد م ر اجدا ممدا هقدع يد مدن الدذ وو ،همحداه
بالتوبددة هاالسددتيهللاار ،د ن نددم ،قددد ن ا د

مددن شددر الددذ و ،هإن أصددر عاددى

الذ و ،هاا.
هيرها عن لقمان سسم أ قاج البب  :يا ببي عو لسا ا :الاهم ازهللادر لدي،
ن هلل ساعاى ال ير يها ا
سائو.
هقدداج الحسددن :أثيددرها مددن االسددتيهللاار ددي بيددوننم ،هعاددى موائدددثم ،ه ددي
برقنم ،ه ي أسواقنم ،ه ي ملالسدنم أيبمدا ثبدتم ،د نم مدا نددرهن متدى نبدزج
الميهللارو.
هرها ابن أبي الد يا دي ثتداو «حسدن الظدن»  -بسدبد ضدنيف( - )143مدن
عا« :ا اما ٱ نالٱُُاأكقٱٱذٱعظا ٱٱَّاتٱنَُّام مٱوٱَّاتٱ
حديث أبي هريرو مر و ا
نَّايتا،ٱفق ۡ:ٱٱعذٱ ُّكِّٱ َٱَّكٱ ار ٱل َّقر ،ٱنَّكهِّٱن ٱَّذ،ٱفغ ٱَّه».
هعددن مددورن قدداج :ثددان رجددم ينمددم السدديئاى ،ددر إلددى الاريددة ،لمددع
نراباددا ،اضددطلع عاي د مسددتاقياا ،قدداج :رو ازهللاددر لددي ذ ددوبي ،قدداج :إن هددذا
( )142قطنددة مددن حددديث رهاه الا ددارا ( )6243ه( ،)6612ه مسددام ( ،)2675هأبددو اه
( )2152من حديث أبي هريرو.
( )143لضنف عاد هللا بن جنهللار بن ليع السندا أحد رهان  ،هرقم الحديث (.)107
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لينرذ أن ل رباا ييهللار هينذو ،يهللار ل .
هرها أن أبو نيم ي «الحاية»( )144عن مييث بن سمي ،قاج :بيبمدا رجدم
خايددث ،تددذثر يو امددا ،قدداج :الاهددم زهللارا ددا ،الاهددم زهللارا ددا ،الاهددم زهللارا ددال تددم
ماى ،يهللار ل .
قاج النومة ابدن رجدو :همدن سا اهتمامد بذ وبد  ،ربمدا ننادق بسذيداج مدن
قا ذ وب  ،التمم مب االستيهللاار ،هثان عمر يطاو من الصدايان االسدتيهللاار،
هيقددوج :إ نددم لددم نددذ اوال هثددان أبددو هريددرو يقددوج ليامددان النتدداو :قولددوا :الاهددم
ازهللار مبي هريرو ،يدعون يرمن عاى عائهم.
قاج بنر المز ي :لو ثان رجم يطدوذ عادى امبدواو ثمدا يطدوذ المسدنين
يقوج :استيهللارها لي ،لنان ل أن يهللانم.
همن ثيرى ذ وبد هسديئان حتدى اند الندد هاإلحصداء ،ايسدتيهللار هللا ممدا
عام هللا ،ن هللا قد عادم ثدم شديء هأحصداه ،ثمدا قداج نندالى{ :يَ َّات َاٱيَ ََّعَاث ْ ْه ِّْ ذ
ٱلْۡٱ
ِۚ
س َىهْ ذ
ُتَْ} [الملا لة ،]6 :ه دي حدديث شددا بدن
ٱوعَ ْٱ
َن َم عا ٱفَ ْاَََئْهِّْٱاَ َم ٱُّ ََمكْ َٰٓٱتنوٱ َ َّ َ
ٱلْۡ َ

أه  ،عن الباي صص

 « :سأَّكٱُءٱل ٱُ ٱُعكِّ،ٱو ُّتذٱاكٱُءٱش ٱُا ٱ

ُعكِّ،ٱو سأغ َٱَّم ٱُعكِّ،ٱٱعكٱ عَٱُّساٱنَّغ تب»(.)145
ه ي هذا يقوج بنضهم:
سااااااااأغ ٱهللاٱُماااااااا ٱيعكااااااااِّٱهللا ٱ ٱَٱنَّشااااااقذٱَّمااااااءٱُٱياااااا ِّٱهللا ٱ
ٱ

ٱ

(« )144الحاية» (.)68/6
( )145رهاه أحمددد ( ،)125/1هالترمددذا ( ،)3407هصددحح ابددن حاددان ( ،)1974هالحدداثم
( ،)508/1هها ق الذهاي.
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ُااااا ٱ كاااااِّٱهللاٱُّماااااءٱُٱي نقَاااااه ٱ كاااااالٱُُااااااذمٱوََّااااااءٱيٱكااااااِّٱهللا ٱ
فٱ ساااأغ ٱهللاٱُمااا ٱكااا َٱُاااءٱَُّااال ٱ ٱ اااااتاذٱَّماااااءٱكااااا ٱُّمااااا ٱيَااااا َٱ
ٱ

 -3حماى الحسباى هالطاعاى:

هللا

()146

ٱ

ٱ

هالحمدداى اليالددث الددذا ييتسددم ي د المددذ و مددن ذ وب د هددو :حمدداى الحسددباى
ُ َاَََٱي َّْن َه ََّءَ ٱلَّ ذ
ت} [هو .]114 :
ُ َٱ َٱ
هالطاعاى ،ثما قاج ننالى{ :ٱَ ذَٱل ََّّ َٱ َ

هثمدددا قددداج صصددد

دددي هصددديت مبدددي ذر« :و َُاااعٱنَُّااا ئًٱنَّٱُااااًٱ

ُمٱه ».
هقد بيبا ذلا ب جماج ي حدييبا عدن «مقومداى التوبدة» هذثر دا رأا اإلمداى
اليزالي ي محو السيئاى بما يضا ها من الحسباى مدن جبسدها ،هذثر دا أميادة
عدو لذلا ،ههبدا دذثر نهللاصديوى أثيدر لاحسدباى هالطاعداى التدي يادد ورهدا
ظاماى المناصي ،ثما نشرن الشمم ،تزيم جى الايم.
التوحيد هال اوص من الشر :
عادددى رأ

قائمدددة الحسدددباى :التوحيدددد ،هدددو حسدددبة الحسدددباى ،هأسدددا

الطاعدداى ،هال ينهللاددي ي د «نوحيددد ال القيددة» أه «الربوبيددة» قددد ثددان مشددرثو
النرو يقرهن ب  ،هلنن ال بد من «نوحيد اإللهية» بمنبى :أن ال يناد إلدى هللا،
ٱُاءٱ
ٱُاءٱقَ ََّ َكاكَ َ
س َّاكاَ َ
ههو التوحيد الذا أ زج هللا ب ثتا  ،هبنث ب رسا { َو َُا َٰٓٱ َ َّ َ
ۥٱُٱ َٱ َََّهَٱ َٱ ذ َُٰٓٱ َعَ َّ ٱفَ َّ
ذ سْت يۡٱ َٱ ذُٱعْت َ َٰٓذٱ َٱََّ َّ َهٱ َعذهْ َ َٰٓ
وَ} [ام اياء.]25 :
أَُّْخْ َٱ

قامة التوحيد ،هال اوص من الشر  :أعظدم أسدااو ميهللادرو الدذ وو ،هأمدا
الشر

هو الما ع امهج من الميهللارو ،ثما قاج ننالىَ { :ٱ ذَ ذ
ٱلَۡ َٱُٱ َي َّغ َا ْ ٱ ََٱي َّْشا َ ََ ٱ

( )146ا ظر« :جامع الناوى هالحنم» (.)416 ،415/1

214

التوبة إلى هللا

ش َٰٓ ْٱم} [البساء.]8 :
ٱو َي َّغ َ ْ ٱ َُ ٱدْوََ ٱ َذَ ََّكَ ٱ ََّ َمءٱيَ َ
اَ َه َ
هقد رها مسام عن أبدي ذر عدن البادي صصد

قداج« :يقاتۡٱهللاٱُعا َّت:ٱ

ُءٱُق بٱُاذٱشَ ر نٱُق اَٱُاهٱذ ن ر
ُّ ٱ...ٱوُءٱَّق اذٱاقا نبٱن ضٱ«أا
بمائها أه ما يقارب »ٱلئ ئً،ٱُٱيش َٱاذٱش ئ ر ،ٱَّق أهٱامثكه ٱُغ ة»(.)147
ضددا« :ي ا ٱناااءٱآدا،ٱَّااتٱ
هرها الترمددذا عددن أ ددم ددي الحددديث القدسددي أي ا
ُ أاذٱاق نبٱن ضٱلئ ي ،ٱثِّٱَّق أاذٱُٱُش َٱاذٱش ئ ر ،ٱ ُ أاكٱاق ناها ٱ
ُغ ة»(.)148
شدلرا،
حلدرا ،هال
المهم أن يتحقق الشدرب ههدو :أال يشدر بداهلل شديئاا ،ال
ا
ا
ددرا ،يتحدددرر مدددن الشدددر ثاددد  ،أثادددره
هال شم ا
ددرا ،هال جبادددا هال بشد ا
سدددا هال قمد ا
هأصدديره ،جاي د هخهللاي د  ،همددن عاددا و ثددم مددا سددوا هللا :مددن عاددا و امشددياء،
اسٱ
ُّ َما ا ٱ
هعاددا و امش د اص ،هعاددا و الددذاى{ :فَ َمااءٱ َك ا ََ ٱيَ َّ ْنااتنوٱ ََّقَ ا َٰٓ َمٱ َ اَ ا َهٱفَ َّك َ َّع َما َّالٱ َ

ٱو َُٱي َّْش َ ََّٱاَ َعََٱ دَ َةٱ َ اَ َ َٰٓهٱ َ َ ۢخَن} [النهف.]110 :
ََ
ص َك اٱ َ
هبهذا يحقق منبدى «ال إلد إال هللا» دي هللاسد ه دي حياند  ،ينادد هللا هحدده،
هيلتبو الطازوى.
يقوج الحا ل ابن رجو :من نحقق بنامة التوحيد قاا  :أخرج مب ثدم مدا
ا
ا
هندوثو ،هحيبئدذ
هإجدوال ،همهابدة هخشدية ،هرجداء
سوا هللا محاة ،هننظي امدا
نحرن ذ وب هخطاياه ثاها ،هلو ثا

ميم سبدد الاحدر ،هربمدا قااتهدا حسدباى،

ن هذا التوحيد هو امثسير امعظم ،او هضدع ذرو مبهدا عادى جاداج الدذ وو
( )147رهاه مسام برقم (.)2687
( )148رهاه الترمذا ( )3540هحسب .
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هال طايا ،لقااها حسباى.
ه ي «المسبد» عن شدا بن أه

هعاا و بدن الصدام أن البادي صصد

قاج مصحاب « :ن فعتنٱ يخيَِّ،ٱوقتَّتن:ٱُٱٱَّاهٱٱُٱهللا» ر نبدا أيدديبا سداعة،
تم هضع رسوج هللا صصد

يدده ،تدم قداج« :نَّٱماخٱهلل،ٱنَّكهاِّٱاعثأااذٱاهانَٱ

نََّكمً،ٱو ُ ُاذٱاه ،ٱووُّخُاذٱنَّياًٱُّك ه ،ٱوٱعكٱُٱُيك ٱنَّم عا د» ،تدم
قاج « :اش ون،ٱفَِٱهللاٱقخٱ

ٱََِّّ»(.)149

هليم المرا  :إن يقولها المرء من برذ لسا  ،المبا قون يقولو ها ،هإ مدا
المطاوو أن يتوابس القاو هالاسان ،حتى نرنى أثاها ،هنحقق أترها.
إحسان الوضوء هالصوو:
همددن هددذه الحسددباى هالطاعدداى :إحسددان الوضددوء هإنمدداى الصددوو :الناددا و
اليومية التي نلنم المسام عاى موعد مع رب ثم يوى خمم مراى.
رها اإلماى أحمد ،هأبو اه  ،هالترمذا ،هالبسائي ،هابن ماج مدن حدديث
أبي بنر الصديق ررر ،عن الباي صص
يقتاٱف أئه ٱثِّٱيسكذ،ٱثِّٱيُأغ ٱهللاٱٱُٱ

قاج ُ« :ٱُءٱ نلٱينعبٱذعَر ٱثاِّٱ
ٱهللاٱَّاه ،ثاِّٱقا ٱهانَٱنآلياً:

ٱلَۡٱفَ َّ
ُ اهَِّّْ ٱذَ َك ا ْ ونو ذ
أس اأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّاانْعْتاَ َهَِّّٱ} [آج
{ َولَّذ ا َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَٱكْااتنوٱ َفَ َٱ َ
شااًرٱ َ َّوٱ َوكَ ْما َٰٓاتنوٱ َع ْ َ

عمران.)150(»]135 :
( )149رهاه أحمد ي «المسبد» ( ،)124/4هالازار هالطارا ي ،هحسب الحا ل المبدذرا دي
«الترزيو هالترهيو» ،هقاج الهييمي :رجال تقاى «جامع الناوى هالحنم» (.)4172
( )150رهاه أحمددد ( ،)10 ،2/1هابددن أبددي شددياة ( ،)387/2هأبددو اه ( ،)1520هالترمددذا
( ،)3006هالبسددائي ددي «عمددم اليددوى هالاياددة» ( )414ه( ،)417هابددن ماج د (،)1395
هأبو بنر المرهسا ي «مسبد أبي بنر» ( )9ه( ،)10هصحح ابن حاان (.)632
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ه ي «الصحيحين»( )151عن عيمدان أ د نوضدس ،تدم قداج :رأيد رسدوج هللا
صص

نوضس حو هضوئي هذا تم قاجُ« :ءٱُتضأٱعٱتٱوضتئذٱهنن،ٱثِّٱ

صكتٱ كعأ ءٱُٱيٱخمٱف هم ٱع ُه،ٱ

ٱَّهٱُ ٱُقخاٱُءٱذعَه».

ه ددي «مسددبد اإلمدداى أحمددد»( )152عددن أبددي الدددر اء قدداج :سددمن رسددوج هللا
صص

يقدوجُ« :اءٱُتضاأٱفأ ُاءٱنَّتضاتم،ٱثاِّٱقا اٱفساكتٱ كعأا ءٱ وٱ

اعر ٱيٱُءٱف هم ٱنَّ كتعٱونَّيشتع،ٱثِّٱنسأغ ٱهللاٱ

ٱَّه».

ه ي «الصحيحين»( )153عن أ م قداج :ثبد عبدد البادي صصد

 ،لداءه

رجم ،قاج :يا رسوج هللا إ ي أصا حدداا ،سقمد عادي ،قداج :هلدم يسدسل عبد ،
حضددرى الصددوو صدداى مددع الباددي صص د

 ،امددا قضددى الباددي صص د

الصوو قاى إلي الرجم قاج :يا رسوج هللا إ ي أصا حداا ،دسقم دي ثتداو هللا،
قاج َّ « :سٱقخٱصك َٱُعا ؟» قاج :نم ،قاج« :فاَِٱهللاٱقاخٱ ا ٱَّاكٱذعَاكٱ-
أه قاج:ٱ خَ» هخرج مسام( )154بمنباه من حديث أبي أمامة.
ه ي «الصحيحين»( )155عن أبي هريرو عن الباي صص

قداج « :ياأِّٱ

َّاتٱ َٱعها ر نٱاَا بٱ اخكِّٱيغأُاالٱف ااهٱكالٱيااتاٱلمااسٱُا نتٱهاالٱيَقااتٱُااءٱ
( )151الا ارا ( )159ه( ،)164همسام (.)227
( ،)450 ،443/6( )152هرهاه الطارا ي ي «ثتاو الدعاء» ( )1848ههو حديث حسن.
( )153الا ددارا ( ،)6823همسددام ( )2764هقول د  « :صااََٱ اخرن» قدداج البددوها :هددذا الحددد
منبدداه منصددية مددن المناصددي الموجاددة لاتنزيددر ،ههددي هبددا مددن الصدديائر ،م هددا ثهللارنهددا
الصوو ،هلو ثا ثايدرو موجادة لحدد أه زيدر موجادة لد لدم نسدق بالصدوو ،هيدرا ابدن
القدديم أن الددذا أسددق هددذه النايددرو هددو :التوبددة ،هقول د  « :سقمد عاددي» يدددج عاددى أ د مددن
النقوباى التي نقاى عاى اللا ي.
( )154رقم (.)2765
( )155الا ارا ( ،)528همسام (.)667
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د عااهٱشااذم؟» قددالوا :ال ياقددى مددن ر د شدديء ،قدداج« :فاانَّكٱُثاالٱنَّسااكتنتٱ
نَّيمسٱيمٱتٱهللاٱاهءٱنَّيئ ي ».
ه ددي «صددحيع مسددام»( )156عددن عيمددان ،عددن الباددي صصد

قدداجُ« :ااءٱ

ُتضأٱفأ ُءٱنَّتضتم،ٱل نَٱلئ ي َٱُاءٱنُاخَٱ أاتٱُيا

ٱُاءٱُٱاَٱ

و َ».
ه يد ( )157عددن أبدي هريددرو عدن الباددي صصد

قدداجُ « :ٱ دََّاِّٱُّكااتٱُا ٱ

يمٱتٱهللاٱاهٱنَّيئ ي ،ٱوي فعٱاهٱنَّاخ ن ت؟» قدالوا :بادى يدا رسدوج هللا ،قداج:
«ٱسااَ غٱنَّتضااتمٱُّكااتٱنَّمَ ا َ،ٱوكث ا ةٱنَّيئ ا ٱٱَّااتٱنَّمُ ا نخ،ٱونعأظ ا ٱ
نَّسسةٱاعخٱنَّسسة،ٱفنََِّّٱنَّ ا ،ٱفنََِّّٱنَّ ا ».
همددن الصدداواى التددي لهددا أهميددة خاصددة :صددوو اللمنددة .هللاددي «صددحيع
مسددام»( )158عددن أبددي هريددرو أن الباددي صص د

قدداج« :نَّسااكتنتٱنَّيمااس،ٱ

ونَّيمعااًٱٱَّااتٱنَّيمعااً،ٱو ُض ا َٱٱَّااتٱ ُض ا َ:ٱَُ ا نتٱَّم ا ٱا اااهءٱٱذنٱ
نأاََٱنَََّ ئ ».
ه ي «مسبد أحمد» عن سامان عدن البادي صصد

ُ« :ٱيأئها ٱنَّ نالٱ-

ينبي يوى اللمنة -ٱف ٱُءٱ هت َ،ٱثِّٱيأُذٱنَّيمعًٱف اساَ،ٱ أاتٱيقضاذٱ
نۡلُا اٱصااسُه،ٱٱُٱكا َٱك ا ةٱُا ٱا اااهٱواا ءٱنَّيمعااًٱنَّمقَكااً،ٱُا ٱننأاَااَٱ
نَّمقأكً»(.)159
( )156برقم (.)245
( )157برقم (.)251
( )158برقم (.)233
( )159رهاه أحمد ي «مسبده» ( )439/5هرجال تقاى.
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هالمرا بالمقتاة :الناائر التي نوبق اإل سان ،هننرض لنذاو هللا.
همن هذه الصاواى المنهللارو :قياى الايم ،ه ي الحديثُّ« :ك َِّٱاق اٱنَّك ال،ٱ
فِعااهٱد بٱنَّساا َّٱ ءٱقااَكَِّ،ٱوق اااًٱٱَّااتٱهللاٱُعاا َّت،ٱوُاهاا ةٱُّااءٱنۡلثاااِّ،ٱ
وَُ

ٱَّكُ ئ ت،ٱوُئ دةٱَّكخنمٱُّءٱنَّيُخ»(.)160

الصياى هالصدقة هالح :
هلاناددا اى امخددرا أترهددا ددي التطهيددر هالتنهللايددر :مددن الصددياى هالصدددقة
هالح هالنمرو.
ه ي «الصحيحين»( )161عن أبي هريرو ،عدن البادي صصد

قداجُ« :اءٱ

ص ا اٱ ُض ا َٱٱيم عر ا ٱون أُ ا ار ،ٱ ا ٱَّااهٱُ ا ٱُقااخاٱُااءٱذعَااه،ٱوُااءٱق ا اٱ
ُض َٱٱيم عر ٱون أُ ار ،ٱ
ٱيم عر ٱون أُ ار ،ٱ

ٱَّهٱُا ٱُقاخاٱُاءٱذعَاه،ٱوُاءٱقا اٱَّ كاًٱنَّقاخ ٱ

ٱَّهٱُ ٱُقخاٱُءٱذعَه».

ههنددذا جنددم اليددواو الموعددو هبددا لمددن نددم ذلددا «ٱيم عرا ٱون أُا ار » أا
نصديقاا بوعده ساحا  ،هابتياء لاميوبة عبده.
ه يهمددا( )162عددن أبددي هريددرو عددن الباددي صص د
نََّ َ،ٱفكِّٱي فث،ٱوَِّّٱي ُق،ٱل

قدداجُ« :ااءٱ ااعٱهااننٱ

ٱُءٱذعتاهٱك تاٱوَّخُهٱ ُه».

هذه التوبة ليس لنم حا  ،هلنن لم ح ام ير ث هلم يهللاسق.
( )160رهاه أحمد هالترمذا هالحداثم هالايهقدي عدن بدوج ،هالترمدذا هالحداثم هالايهقدي عدن
أبددي أمامددة هالطارا ددي عددن سددامان ،هابددن السددبي عددن جددابر ،ثمددا ددي «صددحيع اللددامع
الصيير» (.)4079
( )161الا ارا ( )1901ه( )2008ه( ،)2014همسام (.)759
( )162الا ارا ( )1819ه( ،)1820همسام (.)1350

التوبة إلى هللا

219

ه ددي «صددحيع مسددام»( )163عددن عمددره بددن الندداص ،عددن الباددي صصد
قاج« :ٱَٱنۡلسساٱيهخاٱُ ٱك َٱقَكه،ٱوٱَٱنَّهي ةٱُهخاٱُا ٱكا َٱقَكها ،ٱوٱَٱ
نَّٱعٱيهخاٱُ ٱك َٱقَكه».
ه ددي «الصددحيحين»« :نَّعم ا ةٱٱَّااتٱنَّعم ا ة:ٱك ا ةٱَّم ا ٱا اهم ا ٱونَّٱااعٱ
نَّمَ و ٱَّ سٱَّهٱناهنمٱٱُٱنَّيااً»( ،)164ه دي البسدائيُ« :ا اعتنٱاا ءٱنَّٱاعٱ
ونَّعم ة،ٱفِعهم ٱيا َٱنَّنعتبٱكم ٱيا ذٱنََّ ٱلَثٱنَّٱخيخ»(.)165
ه ي «صحيع مسام»( )166من حدديث أبدي قتدا و ،عدن البادي صصد

قداج

ي صوى عاشدوراء « :أُابٱُّكاتٱهللاٱ َٱيَ ا ٱنَُّااًٱنَّأاذٱقَكاه» ،هقداج
دي صدوى يددوى عر دة « :أُاابٱُّكاتٱهللاٱ َٱيَ ا ٱنَُّااًٱنَّأااذٱقَكاهٱونَّأااذٱ
اعخَ».
هرها اإلماى أحمدد( )167مدن حدديث عقادة بدن عدامر ،عدن البادي صصد
قاجُ« :ثلٱنَّنتٱيعملٱنَُّ ئ ت،ٱثِّٱيعملٱنَّٱُا ت،ٱكمثلٱ نلٱك عاَٱُّك اهٱ
د عٱض ا قًٱقااخٱلاقأااه،ٱثااِّٱُّماالٱ ُاااًٱف ع َااَٱ كقااً،ٱثااِّٱُّماالٱ ُاااًٱ
ل ى،ٱف ع ََٱ ل ى،ٱ أتٱيي

ٱٱَّتٱن ض».

( )163رقم (.)121
( )164رهاه مالددا هأحمددد هالشددي ان هأصددحاو السددبن عددن أبددي هريددرو ،ثمددا ددي «صددحيع
اللامع الصيير» (.)4136
( )165رهاه البسائي عن ابن عاا  ،هرهاه أحمدد هابدن ماجد عدن عمدر باهللادل« :يا ا َٱُّاءٱ
نَّ ق ٱونَّنعتب» ثما رهاه أحمد هالترمدذا هالبسدائي عدن ابدن مسدنو « .صدحيع اللدامع
الصيير هسيا ن (.)2899-2901
( )166رقم (.)1162
( ،)145/4( )167هسبده حسن ،ن راهي عن ابن لهينة عاد هللا بن الماار .
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هرها الترمذا مدن حدديث منداذ بدن جادم الطويدم ،هقداج :حسدن صدحيع:
«نَّسخقًٱُئ ئٱنَّيئ ئًٱكم ٱيئ ئٱنَّم مٱنَّا »(.)168
ذثر هللا:
صدددا إذا نوابدددس عايددد القادددو
هممدددا ينهللادددر ال طايدددا :ذثدددر هللا سسس ،هخصو ا
هالاسددان :سددواء ثددان ذثددر تبدداء أى ذثددر عدداء قدداج ننددالىَ { :ٱيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْااتنوٱ
َّلذ ْك ْ ونو ذ
ٱو َ َص رس} [امحزاو.]42 ،41 :
ٱلَۡٱذ ََّك اٱنٱ َكثَ ا نٱ41ٱ َو َ
س ََٱْتَْٱا ََّْ َ اٱة َ

همن هذا الذثر :التسايع هالتهايم قدوجُ« :ٱٱَّاهٱٱُٱهللا» هالتحميدد «نَّٱماخٱ
هلل» هالتناير ،هالحوقاة «ُٱ تۡٱوُٱقتةٱٱُٱا هلل».
ه ي «الصحيحين» عن أبي هريرو ،عن الباي صصد

قداجُ« :اءٱقا ۡ:ٱ

ساَٱ َٱهللاٱواٱمااخَ،ٱفااذٱيتُاهٱُ ئااًٱُا ة،ٱ ئاَٱلئ يا َٱوٱَٱك عااَٱُثاالٱ
ُاخٱنََّٱ »(.)169
ه يهما عب  ،عدن البادي صصد

قداجُ« :اءٱقا ۡ:ٱُٱٱَّاهٱٱُٱهللاٱو اخَٱُٱ

ش يكٱَّه،ٱَّهٱنَّمكك،ٱوَّهٱنَّٱمخٱيٱ اذٱويم اَٱوهاتٱُّكاتٱكالٱشاذمٱقاخي ،ٱ
فاذٱيااتاٱُ ئااًٱُا ة،ٱك عااَٱَّااهٱُّااخۡٱُّشا ٱ قا ب،ٱوكأَااَٱَّااهٱُ ئااًٱ ُاااً،ٱ
وُٱ َٱُّاهٱُ ئاًٱسا ئً،ٱوك عاَٱَّاهٱ ا رُنٱُاءٱنَّشا ئ َٱيتُاهٱذَّاكٱ أاتٱ
يمُاااذ،ٱوَّاااِّٱياااأتٱ اااخٱاأفضااالٱُمااا ٱنااا مٱااااهٱٱُٱ اااخٱُّمااالٱ فضااالٱُاااءٱ
ذَّك»(.)170
( )168هقد تا أيضاا من حديث جابر ،رهاه أحمدد هالادزار هأبدو ينادى هابدن حادان هالحداثم.
ا ظر« :المبتقى» حديث (.)448
( )169الا ارا ( ،)6405همسام (.)2692
( )170الا ارا ( )3293ه( ،)6403همسام (.)2191
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هخر اإلماى أحمد( )171ب سدبا صدحيع عدن أ دم أن رسدوج هللا صصد
قددداج« :ٱَٱساااَٱ َٱهللا،ٱونَّٱماااخٱهلل،ٱوُٱٱَّاااهٱٱُٱهللا،ٱوهللاٱ كَااا :ٱُاااا ضٱ
نَّيئ ي ٱكم ٱُا ضٱنَّشي ةٱو قمه ».
هامحا يث ي هذا ثييرو جداا يطوج النتاو بذثرها.
هسئم الحسدن عدن رجدم ال يتحاشدى مدن منصدية إال أن لسدا ال يهللاتدر مدن
ذثر هللا ،قاج :إن ذلا لنون حسن.
هسئم اإلماى أحمد عن رجم اثتسو ا
ماال من شاهة :صدون هنسدايح يحد
عب شيئاا من ذلا قاج :إن صاى هساع يريد ب ذلا ،سرجو ،قداج هللا نندالى:
{ َلكَ ْ
ُ ذ
تبٱ َُّكَ َّ َهَِّّٱ} [التوبة.]102 :
س َئ ر ٱ َ
ئتنوٱ َ
ُّ َم اسٱ َ َ
ُّ َ
ص َك اٱ ٱ َو َمن َل َ ٱ َ
تٱلْۡٱ ََٱيَأ ْ َ

هقاج مالا بن يبدار :الانداء عادى ال طيئدة يحد ال طايدا ،ثمدا نحد الدريع
الورن اليابم.
سدا مدن ملدالم الدذثر ،ثهللادر بد عشدرو ملدالم
هقاج عطاء :من جادم ملا ا
من ملالم الاابم.
هلما سئم عطداء :مدا ملادم الدذثر قداج :ملادم الحدوج هالحدراى ،هثيدف
نصدداي هثيددف نصددوى هثيددف نددبنع هثيددف نطاددق نايددع هنشددترا «ينبددي:
ملام الذثر هو :ملام النام».
الار هالصاة:
همن منهللاراى الدذ وو :بدر الوالددين ،هصداة الدرحم ،هب اصدة بدر الوالددين
( )171ي «مسبده» (.)152/3
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ي حالة النار ،ه ي الحديث أن جاريم سسم عدا عادى مدن أ ر أبويد عبدد
النار أه أحدهما ،ام ييهللار ل  ،هأمن عاي الباي صص

(.)172

هرها اإلمدداى أحمددد هالترمددذا مددن حددديث ابددن عمددر أن رجد ادو أنددي الباددي
صص

 ،قاج يا رسوج هللا ،إ ي أصا ذ ااا عظي اما ،هم لي من نوبدة قداج:

«هاالٱَّااكٱُااءٱ ا؟» قدداج :ال ،قدداج« :فهاالٱَّااكٱُااءٱل َّااً؟» قدداج :نددم ،قدداج:
«فَ ه »(.)173
هرها عددن عمددر أن رجد ادو قدداج لد  :قتاد
قاج :سبو

سددال قدداج :أمددا حيددة قدداج :ال،
هللا ا

قاج :نم ،قاج :اره هأحسن إلي  ،تم قاج عمر :لدو ثا د أمد حيدة

ارها ،هأحسن إليها ،رجوى أن ال نطنمد البدار أبدداا ،هعدن ابدن عادا

منبداه

ضا(.)174
أي ا
هثذلا المرأو التي عما بالسحر بدهمة اللبدج ،هقدم المديبة نسدسج عدن
نوبتها ،وجددى البادي صصد

قدد ندو ى ،قداج لهدا أصدحاب  :لدو ثدان أبدوا

حيددددين ،أه أحدددددهما ،ثا ددددا ينهللايا ددددا ،رهاه الحدددداثم( ،)175هقدددداج :يدددد إجمدددداإ
الصحابة ،حدتان ه او الرسوج  -عاى أن بر الوالدين ينهللايا ها.

( )172رها عددن أثيددر مددن صددحابي ،هصددحع المبددذرا ددي «الترزيددو هالترهيددو» بنددل
أسا يده ،هثذلا الهييمي.
( )173رهاه أحمددددد ( ، )13-14/2هالترمددددذا ( ،)1905هابددددن حاددددان ( ،)4356هالحدددداثم
هصحح عاى شرب الشي ين (.)155/4
( )174رهاه الا ارا ي «ام و المهللار » ( ،)4هإسبا ه صحيع عاى شرب الشي ين.
( ،)156 ،155/1( )175هصحح هها ق الذهاي ،اه  ،ابدن ثييدر دي «نهللاسديره» ()204/1
من بريق ابن أبي حانم هجو إسبا ه.
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اإلحسان إلى ال اق:
همن الحسباى هالطاعاى المنهللادرو لادذ وو :ندم ال يدراى ،هاإلحسدان إلدى
خاق هللا ،هالرحمة بهم جميناا من إ سان هحيوان.
ددالراحمون يددرحمهم الددرحمن ،همددن رحددم مددن ددي امر

رحمد مددن ددي

السماء .هقد ذثر ا دي ندستير النادا اى أن الصددقة نطهللاد ال طيئدة ،ثمدا يطهللادي
الماء البار ،هقد قاج الرسوج النريم« :كلٱُع وفٱصخقً» متهللاق عاي .
هقددد صددع عددن أبددي موسددى أ د لمددا حضددرن الو دداو قدداج :يددا ببددي اذثددرها
صدداحو الرزيددف :ثددان رجددم يتناددد ددي صددومنة  -أمراه  -سددانين سددبة ،شددا
الشيطان ي عيب امرأو ،نان منها سانة أياى هساع لياج تم مثشف عدن الرجدم
زطا ه،

در نائاادا .تدم ذثدر أ د بداى بدين مسداثين ،تصددن عاديهم برزيدف

رزيف ،سعطوه رزيهللااا ،هللاقده صاحا الذا ثان ينطاه ،امدا عادم بدذلا أعطداه
الرزيف ،هأصاع ميتاال وس د السدانون سدبة بالسداع ليداج ،رجحد الايدالي،
ههسن الرزيف بالساع الاياج ،رجع الرزيف()176ل
ههذا هإن ثان موقو ادا عادى أبدي موسدى ،اد حندم الحدديث المر دوإ ،م د
مما ال ملاج لارأا ي .
هال يقتصر ننهللاير السيئاى عاى اإلحسان إلى البا

هالنقوء ،بدم اإلحسدان

إلى الاهائم هالحيوا اى هالر ق بها مما نيهللار ب الذ وو.
همن أبدرس البمداذ الدالدة عادى ذلدا :هدذا البمدوذ الحدي الدذا قصد عايبدا
البادددي صصددد

مدددن قصددد

السدددابقين ،يمدددا رهاه عبددد أبدددو هريدددرو ،قددداج

( )176رهاه أبو نيم ي «الحاية» (.)263/1

التوبة إلى هللا

224
صص د

 « :ا ٱُُ ا ةٱُتُُااًٱ«اغااذ»ٱُ ا تٱاَكاابٱُّكااتٱ

ٱ كااذٱ

«ائ »ٱيكهث،ٱك دٱيقأكهٱنَّعئ ،ٱفاهَُّٱل ه ،ٱفأوثقأهٱايم ه ،ٱفاهَُّٱ
أجرا قداج :دي ثدم ذاى
َّهٱُءٱنَّم م،ٱفغ ٱَّه ٱانَّك» قيم :إن لبا ي الاهائم ا
ثاد رباة أجر هثبى بربوبة الناد عن الحياو ،أا ي اإلحسدان إلدى ثدم ثدائن
حي أجر.
ددرزم الماضددي ال ايددث لهددذه المددرأو التددي ثا د نحتددرذ الايدداء هالتنسددو
بهللارجها :يهللار هللا لها بهذه الهللاناة النظيمة التي قامد بهدا ،هالتدي لد عادى أن
حر تها السيئة لم نطهللا ثدم مدا دي قااهدا مدن البدور ،هلدم نقتادع ثدم مدا يد مدن
جذهر ال ير ،هقد بدا ذلا يما قام ب من جهد لسدقي النادو هإرهاء عطشد ،
هإ قاذ حيان .
ه ي مقابم هذه الرحمة التي أهجا لها الميهللادرو ،لدد امدرأو أخدرا ا تهد
بها «قسوو القاو» إلى عذاو جهبم ،هبئم المصير ،هذلا يما رهاه ابن عمدر
هأبو هريرو قاال :قاج رسوج هللا صص

ُّ« :ناَٱنُ ةٱفاذٱها ةٱ ُُاَأه ٱ

أتٱُ َُٱُاءٱنَّياتع،ٱفكاِّٱَُاءٱُئعمها ،ٱوُٱُ ساكه ٱفأأكالٱُاءٱلشا شٱ
ن ض» أا من هوامها هحشرانها ،متهللاق عاي .
هم ننهللار امعماج الصالحة الناائر
ق داج ابددن رجددو :هقددد اختاددف البددا  :هددم ننهللاددر امعمدداج الصددالحة الناددائر
هالصيائر أى ال ننهللار سوا الصيائر مبهم من قاج :ال ننهللار سدوا الصديائر،
هقد رها هذا عن عطاء هزيره من السداف دي الوضدوء أ د ينهللادر الصديائر،
هقاج سامان الهللاارسي ي الوضوء :إ ينهللار اللراحاى الصيار ،هالمشدي إلدى
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المساجد ينهللار أثار من ذلا ،هالصوو ننهللادر أثادر مدن ذلدا ،أخرجد محمدد بدن
صر المرهسا(.)177
هأما الناائر ،و بد لها من التوبة ،من هللا أمر الناا بالتوبة ،هجنم مدن لدم
يتو ظال اما ،هانهللاق اممة عاى أن التوبدة در

 ،هالهللادرائل ال ندر ا إال ببيدة

هقصدد ،هلدو ثا د النادائر نقدع منهللادرو بالوضدوء هالصدوو ،هأ اء بقيدة أرثددان
اإلسوى ،لم يحت إلى التوبة ،ههذا بابم باإلجماإ.
ضا او ثهللارى الناائر بهللانم الهللارائل ،لم ياق محدد ذ دو يددخم بد البدار
هأي ا
إذا أنى بالهللارائل ،ههذا يشا قوج المرجئة ههو بابم ،هذا مدا ذثدره ابدن عادد
الاددر ددي ثتاب د «التمهيددد» هحن دى إجمدداإ المسددامين عاددى ذلددا ،هاسددتدج عاي د
بسحا يث:
مبها قدوج البادي صصد

« :نَّساكتنتٱنَّيماس،ٱونَّيمعاًٱٱَّاتٱنَّيمعاً،ٱ

و ُض َٱٱَّتٱ ُض َٱَُ نتٱَّم ٱا اهءٱُ ٱننأاََٱنَََّ ئ » ههدو م در
ددي «الصددحيع»( )178مددن حددديث أبددي هريددرو ،ههددذا يدددج عاددى أن الناددائر ال
ننهللارها هذه الهللارائل.
ه ي «صحيع مسام»( )179عن عيمان ،عن الباي صصد

قداجُ« :ا ٱُاءٱ

نُااا ئٱُُاااكِّٱُٱضااا َٱصاااسةٱَُأتااااً،ٱف ٱُاااءٱوضاااتمه ٱولشاااتُّه ٱ
و كتُّه ٱٱُٱك عَٱك ةٱَّم ٱقَكه ٱُءٱنَّانعتب،ٱُا ٱَّاِّٱياؤتٱكَ ا ة،ٱوذَّاكٱ
نَّخه ٱككه».
( )177ي ثتاو الصوو رقم (.)99
( )178رهاه مسام (.)233
( )179برقم (.)228
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ه ي «مسبد اإلماى أحمد»( )180عدن سدامان ،عدن البادي صصد

قداجُ« :ٱ

يأئه ا ٱنَّ ناالٱ -ينبددي يددوى اللمنددة -ٱف ٱُااءٱ هاات َ،ٱثااِّٱيااأُذٱنَّيمعااًٱ
ف اسَٱ أتٱيقضاذٱنۡلُا اٱصاسُه،ٱٱُٱكا َٱك ا ةٱُا ٱا ااهٱواا ءٱنَّيمعاًٱ
نَّمقَكً،ٱُ ٱننأاََٱنَّمقأكه».
هخر البسدائي ،هابدن حادان ،هالحداثم مدن حدديث أبدي سدنيد هأبدي هريدرو
عن الباي صص

قاج« :ونَّنتٱع ُذٱا اخَٱُا ٱُاءٱَُّاخٱيساكذٱنَّساكتنتٱ

نَّيمااس،ٱويس اتاٱ ُض ا َ،ٱويي ا

ٱنَّهك ا ة،ٱوييأااابٱنَََّ ا ئ ٱنَُّااَع،ٱٱُٱ

فأٱَٱَّهٱ اتنبٱنَّياً،ٱثِّٱق لٱَّه:ٱندللٱاُسا»(.)181
هقددداج ابدددن مسدددنو  :الصددداواى ال مدددم ثهللاددداراى لمدددا بيدددبهم مدددا اجتباددد
الناائر(.)182
هقدداج سددامان :حددا ظوا عاددى هددذه الصدداواى ال مددم ،د هن ثهللادداراى لهددذه
اللرات ما لم نصو المقتاة(.)183
قاج ابن عمر لرجم :أن اذ البار أن ندخاها ،هنحو اللبة أن ندخاها قداج:
نددم ،قدداج :بددر أمددا ،ددوهللا لددئن ألب د لهددا النددوى ،هأبنمتهددا الطندداى ،لتدددخان
اللبة ،ما اجتبا الموجااى.

(« )180المسبد» ( ،)439/5هرجال تقاى.
( )181رهاه «البسدددددائي» ( ،)8/5هالحددددداثم ( )200/1ه ( ،)240/2هصدددددحح ابدددددن حادددددان
(.)1748
( )182ا ظر «ننظيم قدر الصوو» لامرهسا (.)224/1
( )183رهاه عادددد الدددرسان دددي «المصدددبف» ( )148ه ( ،)4737همدددن بريقددد الطارا دددي
(.)6051
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هقاج قتا و :إ ما هعد هللا الميهللارو لمن اجتبو الناائر.
هذهو قوى مدن أهدم الحدديث هزيدرهم إلدى أن هدذه امعمداج ننهللادر النادائر،
همبهم ابن حزى الظاهرا ،هإياه عبي ابن عاد الار دي ثتداو «التمهيدد» بدالر
عاي هقاج :قد ثبد أرزدو ببهللاسدي عدن الندوى دي هدذا الاداو ،لدوال قدوج ذلدا
القائددم ،هخشددي أن ييتددر ب د جاهددم ،يبهمددا ددي الموبقدداى ،انند ا
داال عاددى أ هددا
ننهللارهددددا الصدددداواى ،هن البدددددى هاالسددددتيهللاار هالتوبددددة ،ههللا سددددسل النصددددمة
هالتو يق.
قا د « :هالقائددم ابددن رجددو» هقددد هقددع ميددم هددذا ددي ثددوى بائهللاددة مددن أهددم
الحددديث ددي الوضددوء ه حددوه ،ههقددع مياد ددي ثددوى ابددن المبددذر ددي قيدداى لياددة
القدر ،قاج :يمرجى لمن قامها أن ييهللار ل جميع ذ وب  ،صييرها هثايرها.
هالصددحيع قددوج اللمهددور :إن الناددائر ال ننهللاددر بدددهن التوبددة ،من التوبددة
ددر

عاددى الناددا  ،هقددد قدداج هللا سسسَ { :و َُااءٱَّذااَِّّ ٱيَأْا َّابٱفَأْوو ََََّٰٓئَااكَ ٱ ْه ا ِّْٱل َ ذ
َّظ َك ْمااتََٱ}

[الحلراى.]11 :
هقاج ابن عدون :ال نيدق بنيدرو النمدم ،دا ال نددرا أيقادم مبدا أى ال ،هال
نسمن ذ وبا ،ا ال ندرا ثهللارى عبا أى ال ،إن عماا مييو عبا ثا .
قاج :هامظهر  -ههللا أعادم  -دي هدذه المسدسلة  -أعبدي مسدسلة ننهللايدر النادائر
بامعمدداج  -أ د إن أريددد أن الناددائر نمحددى بملددر اإلنيددان بددالهللارائل ،هنقددع
الناائر منهللارو بذلا ،ثما ننهللار الصيائر باجتباو الناائر ،هذا بابم ،هإن أريدد
أ قد يواسن يوى القيامة بين الناائر هبين بنل امعمداج ،تمحدي النايدرو بمدا
يقاباها من النمم ،هيسق النمم ،و ياقى ل تواو ،هذا قد يقع.
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هقد نقدى عن ابن عمر أ لما أعتق مماوث الذا ضرب  ،قاج :ليم لدي يد
من امجر شيء ،حيث ثان ثهللاارو لذ ا  ،هلم ينن ذ اد مدن النادائر ،نيدف بمدا
هللارا لاناائر
ثان من امعماج من ا
ضدا قدوج مدن قداج مددن السداف :إن السديئة نمحدى ،هيسدق
هسداق أي ا

ظيرهددا

حسبة من الحسباى التي هي تواو النمم ،د ذا ثدان هدذا دي الصديائر ،نيدف
بالناائر

ن بندل النادائر قدد يحدا بندل امعمداج المبا يدة لهدا ،ثمدا ياطدم

المن هامذا الصدقة.
 -4حماى المصائو هالهموى:
همن أعظم المنهللادراى لادذ وو هال طايدا :مدا ياتادي هللا بد المسدام هالمسدامة
من مصائو الد يا ،من المر

هالهللاقر ،همن قد امحااو ،هاممواج ،هاليربدة

عن امهم هالوبن ،هاالعتقاج هالسلن ،همن الهم هالحزن ،همن ثدم مدا يتدسلم
اإل سان مب بد ياا أه هللاسياا من ابتوءاى الحياو ،هذلدا أن هدذه المصدائو نشدنر
اإل سدان بنلددزه هضدنهللا ه قددره ،هقدددرو ربد هقوند هزبدداه المطادق ،هنتدديع لد
رصدة محاسدداة هللاسد  ،همراجنددة رصديده ،هالرجددوإ إلدى مددواله ،يددعو ربد
مبيااا إلي هيقوج :رو إ دي ظامد

هللاسدي دازهللار لدي ،ه دي هدذا قداج هللا نندالى:

اضٱلَّذانَتٱُّ ََمكْاتنوٱ
ُاََ ََّٱ َ َّياخَتٱلَّاذا َ ٱ ََّ ْانَيقَهِّْٱاَ َّع َ
ٱول ََََّّ َّٱ َ ٱ َا َما ٱ َك َ
{ َو َه َ ٱل ََّّ َ َ
ُ دْٱفَذٱل ََََّّ َ َ
ََّ َعكذهَِّّْ ٱيَ َّ َنعْتََٱ} [الرهى.]41 :

همن تم ثان ننهللاير الاويا لا طايا متهللاقاا مع سبن هللا ننالى ،لما لها مدن ندستير
ي هللام الماتاى ،هإ زال من عوا الهللارعو ية إلى حقيقة الناو ية.
ه ي هذا رها أبو هريرو هأبو سنيد عن الباي صص

قاجُ« :ا ٱيسا بٱ
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نَّمُااكِّٱُااءٱعساابٱوُٱوصااب،ٱوُٱهااِّٱوُٱ ااهَ،ٱوُٱ ذىٱوُٱ ااِّ،ٱ أااتٱ
نَّشتكًٱيش كه ٱٱُٱك ٱهللاٱاه ٱُءٱلئ ي َ»(.)184
هعدن عاددد هللا بدن مسددنو قدداج :خاد عاددى الباددي صصد
«أا يتسلم من شدو المر

 ،ههددو يوعددا

» مسست بيددا ،قاد  :يدا رسدوج هللال إ دا نوعدا

هع انا شديداال قاج « :نلٱٱعذٱ وُّاكٱكما ٱيتُّاكٱ ناسَٱُااَِّ» قداج :قاد :
ذلا من لا أجرينل قاج « :نال» تدم قداجُ« :ا ٱُاءٱُُاكِّٱيسا َهٱ ذىٱُاءٱ
ُااا ضٱفمااا ٱساااتنَ،ٱٱُٱ اااطٱهللاٱُعااا َّتٱااااهٱسااا ئ ُه،ٱكمااا ٱُٱاااطٱنَّشاااي ةٱ
و قه »(.)185
همددن أجددم هددذا رها ابددن عاددا

قدداج :ثددان الباددي صصد

إذا خددم عاددى

مدددريل يندددو ه قددداجُ« :ٱااااأ ،ٱ هااات ٱٱَٱشااا مٱهللا»()186ل ينبدددي إن هدددذا
المر

بهارو هثهللاارو ل .

هعن جابر قاج :خم رسوج هللا صص

عاى أى السدائو ،قداجُ« :ا ٱَّاكٱ

ُهفهف ء؟» «أا نرنندين» قداج :الحمدى ،ال بدار هللا يهدال قداجُ« :ٱُُاَذٱ
نَّٱمت،ٱفِعه ٱُنهبٱلئ ي ٱااذٱآدا،ٱكم ٱينهبٱنََّ ٱلَثٱنَّٱخيخ»(.)187
هعاى قدر شددو الداوء هاسدتمراره ،يندون التطهيدر هالتنهللايدر لا طايدا ،ندن
أبددي هريددرو قدداج :قدداج رسددوج هللا صص د

ُ« :ٱيااهنۡٱنَّااَسمٱااا َّمؤُءٱ وٱ

نَّمؤُاااً:ٱفااذٱع ُااهٱوُ َّااهٱووَّااخَ،ٱ أااتٱيكقااتٱهللاٱُع ا َّت،ٱوُ ا ٱُّك ااهٱُااءٱ
( )184متهللاق عاي .
( )185متهللاق عاي .
( )186رهاه الا ارا «صحيع اللامع الصيير» (.)4718
( )187رهاه مسام :المصدر السابق (.)7321
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لئ ئً» رهاه الترمذا هقاج :حسن صحيع ،هرها مالا حوه.
هعن سند قاج :سئم الباي صص

 :أا البا

أشد بوء قداج« :ن عَ ا م،ٱ

ثِّٱن ُثلٱف ُثل،ٱيَأكتٱنَّ نلٱُّكتٱ ُبٱدياه،ٱفاَِٱكا َٱصاكَر ٱفاذٱديااهٱ
نشأخٱاسمَ،ٱوٱَٱك َٱفذٱدياهٱ قً،ٱهتَٱُّك ه،ٱفم ٱُنۡٱكنَّكٱ تٱياهۡٱاهٱ
نَّااَسمٱ أااتٱيمشااذٱُّكااتٱن ضٱُ ا ٱَّااهٱذعااب» .رهاه الترمددذا هابددن ماج د
هالدرامي ،هقاج الترمذا :هذا حديث حسن صحيع.
ههذا التطهير هالتنهللاير هاليواو من هللا نندالى ،إ مدا هدو لمدن اسدتقام الداوء
بصار جميم ،هاحتسو ما أصاب عبد هللا ننالى ،هلم يقاباد بالسد

هاللدزإ،

يضيع بحماقت ما ل عبد رب .
عن أ م أن الباي صص

قاج« :ٱَٱُّظِّٱنَّيهنمٱُعٱُّظِّٱنَّاَسم،ٱوٱَٱ

هللاٱُُُٱٱذنٱ ابٱقت رُا ٱناااأسهِّ،ٱفمااءٱ ضااذٱفكاهٱنَّ ضا ،ٱوُااءٱساايطٱفكااهٱ
نَُّيط» رهاه الترمذا هحسب هابن ماج .
هعب قاج :سمن رسوج هللا صص

يقدوج« :قا ۡٱهللاٱُّعاع:ٱٱذنٱناأك اَٱ

َُّااختٱاٱَ َأ ااه،ٱثااِّٱصااَ ،ٱُّتضاااأهٱُاهماا ٱنَّياااً» يريددد :عيبيددد  .رهاه
الا ارا ،ا ظر قول « :ثِّٱصَ » ،ليدج عاى هجوو الصار عبد الاوء.
هعن شدا ابن أه
قدداال ل د  :ثيددف أصدداح

هالصبابحي ،أ هما خو عاى رجدم مدريل ينو ا د ،
قدداج :أصدداح ببقمددةل قدداج شدددا  :أبشددر بنهللادداراى

السدديئاى ،هح د ال طايددا ،د ي سددمن رسددوج هللا صص د

يقددوج« :ٱَٱهللاٱ

ُُُٱيقااتۡ:ٱٱذنٱ عاا ٱناأك ااَٱَُّااخرنٱُااءٱَُّاا دتٱُؤُاراا ،ٱفٱمااخعذٱُّكااتٱُاا ٱ
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ناأك أه،ٱفِعهٱيقتاٱُءٱُضيعهٱذَّاك،ٱك اتاٱوَّخُاهٱ ُاهٱُاءٱنَّيئ يا »(،)188
ا ظر قول ساحا « :فٱمخعذٱُّكتٱُ ٱناأك أه» هو قيد ال بد مب ليستحق مدا
هعد ب  :أن ي ر من خطاياه ،ثيوى هلدن أمد  ،أا يولدد مديو اا جديدداا ،هذلدا
بسن يهللااسدف بادواه ،هيبظدر إلدى جا دو البنمدة يهدا ،ثمدا قداج عمدر :مدا أصدا
باوء ،إال رأي هلل عاي ي أربع نم :أ لدم يندن دي يبدي ،أ د لدم يندن أثادر
مب  ،هإ ي لم أحرى الرضا ب  ،هإ ي أرجو ميوبة هللا عاي ل
عا« :يتدٱ هلٱنَّع ف ًٱيتاٱنَّق ًُ،ٱ ءٱيعئاذٱ
همن هبا رها جابر مر و ا
هلٱنََّسمٱنَّثتنب،ٱَّتٱ َٱنكاتدهِّٱك عاَٱق ضاَٱفاذٱنَّاخع ٱا َّمقا يض».
رهاه الترمذا هقاج زريدو «هلد شداهد مدن حدديث ابدن عادا

يرنقدي بد إلدى

رجة الحسن».
هلهددذا لددم ينو ددوا يرحاددون باإل سددان يندديل بددوج عمددره منددا ى ال ياتاددى
بشيء ،ن منبى هذا أن ثم عقاب عاى سيئان مرجم ل ي ارخرو.
نن أ م قاج :قاج رسوج هللا صص

« :ٱذنٱ ندٱهللاٱاعَخَٱنَّي ،ٱُّيالٱ

َّااهٱنَّعقتاااًٱفااذٱنَّااخع ،ٱوٱذنٱ ندٱاعَااخَٱنَّش ا ،ٱ ُُااكٱُّاااهٱانعَااه،ٱ أااتٱ
يتنف هٱاهٱيتاٱنَّق ًُ» .رهاه الترمذا هقاج :حسن زريو.
هعددن يحيددى بددن سددنيد قدداج :إن رجد ادو جدداءه المددوى ددي سمددن رسددوج هللا
صص د

 ،قدداج رجددم :هبيئاددا ل د  ،مدداى هلددم ياتددم بمددر

صصد

« :ويٱااك ٱوُا ٱيااخ يكٱَّاتٱ َٱهللاٱناااأسَٱاما ض،ٱفَ ا ٱُّااهٱُااءٱ

( )188رهاه أحمد.

ل قدداج رسددوج هللا
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ا
مرسو ههو مرسم صحيع اإلسبا (.)189
س ئ ُه » .رهاه مالا
 -5حماى الحده هالنقوباى اشرعية:
همدددن الحمامددداى المطهدددرو هالمنهللادددرو لادددذ وو هال طايدددا :إقامدددة الحدددده
هالنقوباى الشرعية عاى من اقترذ اللرائم الموجاة لها.
ثمددا إذا س ددى هأقدديم عايد حددد الز ددى ،أه سددرن هأقدديم عايد حددد السددرقة ،أه
قذذ هأقيم عاي حد القذذ ،أه شرو هأقيم عايد حدد الشدرو ،ههندذا ،د ن هللا
ننالى أثرى من أن يناقا مرنين :مرو ي الد يا همرو ي ارخرو ،ثما هر لدا
عداُ« :ااءٱ صا بٱ اخرنٱفعياالٱُّقتاأااهٱفاذٱنَّااخع ،ٱفا هللٱ
عدن عاددي ررر مر و ا
ُّخۡٱُءٱ َٱيثاذٱُّكتٱَُّخَٱنَّعقتاًٱفذٱنآلل ة،ٱوُءٱ ص بٱ اخرنٱفُاأ َٱ
هللاٱُّك ه،ٱُّ ٱُّاه،ٱف هللٱ ك اٱُءٱ َٱيعتدٱفذٱشذمٱقخٱُّ ٱُّاه»(.)190
هأهضع هأصدع مدا يسدتدج بد عادى أن الحدده هالنقوبداى الشدرعية ثهللادارو
لمدددن أقيمددد عايددد  :حدددديث عادددا و بدددن الصدددام  ،قددداج :ثبدددا عبدددد رسدددوج هللا
صص

قاج« :ا يعتعذٱُّكتٱ َٱُٱُشا كتنٱاا هللٱشا ئ ر ،ٱوُٱُُا قتن،ٱوُٱ

ُهعااتنٱ...ٱفمااءٱوفااذٱُاااَِّ،ٱفااأن َٱُّكااتٱهللا،ٱوُااءٱ صا بٱُااءٱذَّااكٱشا ئ ر ،ٱ
فعتقاابٱاااهٱ -أا ددي الددد يا  -فهااتٱك ا ةٱَّااه،ٱوُااءٱ ص ا بٱُااءٱذَّااكٱش ا ئ ر ،ٱ
فُأ َٱهللاٱُّك ه،ٱفهتٱٱَّتٱهللا،ٱٱَٱش مٱُّناه،ٱوٱَٱش مٱ

ٱَّاه» .خرجداه

ي «الصحيحين» ،ه ي رهاية لمسامُ« :ءٱ ُاتٱُااَِّٱ اخرنٱفاأق ِّٱُّك اهٱفهاتٱ
( )189أحا يث هذه الهللاقرو ثاها «حماى المصائو هالهمدوى» أخدذ اها مدن «مشدناو المصدابيع»
لا طيو التاريزا بتحقيق الشيه املاا ي .باو عيا و المريل هتواو المر مدن ثتداو
اللبائز.
( )190رهاه أحمددددد ( ،)159 ،99/1هالترمددددذا ( )2626هقدددداج :حسددددن زريددددو ،هالحدددداثم
( )262/4 ،445/2هصحح عاى شرب الشي ين هها ق الذهاي.
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ك ُه»(.)191
ههذا يدج عاى أن الحده ثهللااراى ،قاج الشدا ني« :لدم أسدمع دي هدذا الاداو
أن الحد ينون ثا رو مها شيئاا أحسن من حديث عاا و بن الصام ».
هقول « :فعتقبٱاه» ينم النقوباى الشرعية ،ههي الحده المقدرو أه زيدر
المقدو ،ثالتنزيراى ،هيشمم النقوباى القدرية :ثالمصدائو ،هامسدقاى هارالى،
ثما ذثر ا من قام.
()192

هأما حديثُ« :ٱ د ت:ٱنَّٱخودٱك ةٱ هكها ٱ اٱُ؟»

محمدوج عادى

أ قاج ذلا قام أن ينام هللا ننالى ،ن هللا ننالى ينام ما لم ينن ينام.
هذه ثاها منهللاراى لاذ وو هال طايدا ،مدن لدم نطهدره هدذه الحمامداى ثاهدا،
بهر ي حياو الارسخ ،بسن ينذو دي قادره ،د ن لدم يتطهدر بدذلا ،دو يطهدره
إال البار ،أعاذ ا هللا مبها.

***

( )191رهاه الا ارا ( ،)18ه مسام (.)1709
( )192رهاه الحاثم عن أبي هريرو ( 14/2 ،36/1أه  )450هصحح عادى شدرب الشدي ين،
هها ق الذهاي ،ثما صحح الحا ل ابن حلدر دي «الهللادتع» عادى شدربهما أيضادا .ا ظدر:
«الهللاتع» (.)66/1
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تمراى التوبة
كُبٱنَّمغ ةٱونَّياً .ٱ
ُيخيخٱنۡليم َ .ٱ
َُخيلٱنَُّ ئ تٱ ُا ت .ٱ
نُعأس ٱُّكتٱنَّعخوٱنَّخنئِّ .ٱ
نُعأس ٱُّكتٱنَّا سٱن ُ ةٱا َُّتم .ٱ
نعَُ ٱنَّقكبٱهلل .ٱ
ُٱًَٱهللاٱُع َّت .ٱ
ف ٱهللاٱا َّأ ئب .ٱ

***
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تمراى التوبة
هلاتوبدددة البصدددوت إذا نحققددد أرثا هدددا ،هاسدددتو

شدددرهبها :تمدددار ا يدددة

القطددوذ ،يلدددها ثددم نائددو ددي هللاسد ه ددي حياند الددد يا ،هجددزاء ارخددرو خيددر
هأبقى ،ههي تمراى أخرهية ه يوية ،رهحية هما ية ،أخوقية هعماية ،ر يدة
هاجتماعية.
 -1ننهللاير السيئاى ه خوج اللباى:
هأهلى هذه اليمراى :ثسو الميهللارو ه خوج اللبة ،التي أعدد هللا يهدا لنادا ه
الصددالحين :مددا ال عددين رأى ،هال أذن سددمن  ،هال خطددر عاددى قاددو بشددر،
ِّْٱُءٱقْ ذ َةٱ َ َُّّا جْءٱ َن َاهنَٰٓ ۢ َمٱاَ َما ٱ
هصدن هللا النظيم إذ يقوج{ :فَ َسٱُ َ َّعكَ ِّْٱعَ َّ سٞٱٱ ذُ َٰٓٱ ْ َّل َ َذٱََّه َ

َك عْتنوٱيَ َّع َمكْتََٱ} [السلدو.]17 :
لقد أمر دا هللا نندالى دي ثتابد بالمسدارعة إلدى ميهللادرو مدن رببدا ،هإلدى جبدة
عرضددها السددمواى هامر

أعدددى لامتقددين ،هلنبدد بددين لبددا ددي جددوء :إن

دارا ،هال أ ايدداء منصددومين ،هلنددبهم بشددر مددن خاددق
المتقددين ليسددوا موئنددة أبهد ا
هللا ،يصياون هي طئون ،هيطينون هينصون ،هيستقيمون هقد يبحر دون ،بيدد
أن مدددزيتهم عادددى زيدددرهم أ هدددم ال يتمدددا هن دددي ال طايدددا ،هال يدددذهاون دددي
المناصي حيدث ال يندو هن ،بدم سدرعان مدا يندو هن إلدى بداو ربهدم ،هاقهللادين
عاددى عتااندد  ،ماتيددين لمرضددان  ،بددالاين لنهللاددون ،سددائاين لميهللارندد  ،راجددين
ُّ َّ ْ
سا َ ْ
ُا َ َم َ َت ْ
ضا َه ٱلَّ ذ
تٱ
ٱو َناذاًيٱ َ
ُّ َٰٓتنوٱ َٱََّ َاتٱ َُ َّغ َ ا َ جٱة َ
لرحمتد  ،يقدوج نندالى { َو َ
ٱُاءٱ َذا َْاَِّّ َ
ٱولَّ ذ
َول َّ َ َّ ضْ ٱٱ ْ َُّخذ َّتٱ ََّ َّك ْمأ ذ َق ءَ ٱ133ٱلَّذ َنيءَ ٱيْا َقْتََ ٱفَذٱلَّ ذ
ٱول ََّّ َ ََ َظ َما ءَ ٱل ََّّغَا َّ َٱ
ضا ذ نَٰٓ َم َ
ُ ذ نَٰٓ َم َ
ٱو ذ
لْۡٱي َْٱبُّ ٱل ََّّ ْم َّٱَُااَ ءَ ٱ134ٱ َولَّذا َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَكْاتنوٱ َفَ َٱشَاًرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓاتنوٱ
َول ََّّعَ فَ ءَ ٱُّ ََءٱلَّاذ َ َۗ َ
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ٱلَۡٱفَ َّ
تبٱٱَ ذُ ذ
ُّكَ َاتٱ
ٱوََّاَِّّ ٱي َْسا ُّونوٱ َ
ُهَِّّْ ٱذَ َك ْ ونو ذٱ
َع ْ َ
ٱو َُاءٱ َي َّغ َا ْ ٱلَّانُّعْ َ
ٱلْۡ َ
أسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّنْعْتاَ َهَِّّ َ

ٱو ْهَِّّ ٱيَ َّعكَ ْمتََٱ} [آج عمران.]135 - 133 :
َُ ٱفَعَكْتنو َ
وصهللاهم هللا ننالى باذج البدا ،هاحتماج امذا ،حدين هصدهللاهم باإل هللادان دي
حالتي اليسر هالنسر ،هثف البهللام عن اليضدو ،بدم ينظمدون اليديل هينهللادون
عن البا  ،تدم بدين سداحا أ هدم إذا ضدنهللاوا يو امدا وقندوا دي ثايدرو ميدم ندم
الهللااحشددة ،أه ددي صددييرو ،ههددو مددا عاددرى عددن اريددة بظاددم الدبهللام ،ذثددرها هللا
استيهللارها لذ وبهم ،همن ييهللار الذ وو إال هللا
هقاج ننالىَ { :يََٰٓأَيُّ َه ٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنوٱُْتا َْٰٓاتنوٱ َٱََّ
ذ
ُ َاتٱ َ اُّ َْاَِّّ ٱ ََٱ
اتٱلَۡٱُ َ َّتاَ ااًٱعذسْات ر ٱ َ
ُّ َ
َ
ذ
اذٱ
تٱُاءٱُ َ َّٱأَ َها ٱل َّ َ َّع َ َها ْ ٱيَ َّات َا َٱُٱي َّْي َاه
ٱوي َّْخ َلكَ ََِّّْ ٱ َناذ جَٱُ َ َّي َ َ
يْ ََ َ َ ٱَُّا ََِّّْ ٱ َ
س َٱ َُ ََِّّْ َ
تٱلْۡٱلَّاذََ ذ
ٱواَأ َ َّي َ َماَ َهَِّّ ٱيَقْتَّْتََ ٱ َ اذاَا َٰٓٱ َ َُّ َماَِّّ ٱََّاَا ٱعْت َ عَا ٱ
َيهَِّّ َ
َولَّذ َنيءَ ٱ َمن َُاْتنوٱ َُعَ ۖۥهْٱعْت ْ ْهَِّّ ٱيَ َُّعَ َتٱاَ َّ ءَ ٱ ََّٱيخ َ

َول َّ َ َّ ٱََّاَۖٱ َٰٓٱٱَعذكَ ٱ َُّكَ َتٱ ْك َلٱش ََّذ جمٱقَخَي ٞٱ} [التحريم.]8 :
رنا ارية النريمة عاى التوبدة البصدوت أمدرين :ننهللايدر السديئاى ،ه خدوج
اللباى.
هقد بين اليزالي رررَ :ٱَّكأتاًٱثم ُ ء:
ٱ خنهم :ٱننهللاير السيئاى حتى يصير ثمن ال ذ و ل .
نَّث ع ً:ٱ يم الدرجاى حتى يصير حايااا هلل.
ضا رجاى :انض محو مصم الذ و بالناية ،هبنض ن هللايدف
هلاتنهللاير أي ا
لددد  ،هيتهللاددداهى ذلدددا بتهللاددداهى رجددداى التوبدددة ،االسدددتيهللاار بالقادددو ،هالتددددار
بالحسددباى  -هإن خددو عددن حددم عقدددو اإلصددرار  -مددن أهائددم الدددرجاى ،ادديم
ا
أصو ،و يبايي أن نظن أن هجو ها ثندمها ،بم عدرذ أهدم
ي او عن الهللاائدو

التوبة إلى هللا

237

المشاهدو هأرباو القاوو منر ة ال ريدو يهدا :أن قدوج هللا نندالى{ :فَ َماءٱيَ َّع َم َّالٱ
َُ َّثقَ َۡٱذَ ذ ةيٱ َل َّ ا نٱيَ َ َْۥ} [الزلزلة ]7 :صدن ،هأ د ال ن ادو ذرو مدن ال يدر عدن أتدر،

ثما ال ن او شنيرو نطرت ي الميزان عن أتر ،هلو خا الشنيرو امهلدى عدن
أتددر ،لنا د اليا يددة مياهددا ،هلنددن ال يددرجع الميددزان بسحمدداج الددذراى ،هذلددا
بالضددرهرو محدداج ،بددم ميددزان الحسددباى يددرجع بددذراى ال يددر إلددى أن ييقددم،
تر ددع ثهللاددة السدديئاى ،يددا أن نستصددير ذراى الطاعدداى ددو نسنيهددا ،هذراى
ا
اننداال بس هدا ال نقددر دي
المناصي و نتقيها ،ثالمرأو ال رقاء التي ندإ اليدزج
ثم ساعة إال عاى خي هاحد ،هنقوج :أا زبدى يحصدم ب دي همدا هقدع ذلدا
طددا خي ا
ددي الييدداو ال ندددرا المنتوهددة أن تيدداو الددد يا اجتمندد خي ا
طددا ،هأن
أجساى النالم مدع انسداإ أقطداره اجتمند ذرو ذرو ،د ذن التضدرإ هاالسدتيهللاار
ا
ضا حسدبة
بالقاو حسبة ال نضيع عبد هللا
أصو ،بم أقوج :االستيهللاار بالاسان أي ا
إذ حرثة الاسدان بهدا عدن زهللاادة خيدر مدن حرثدة الاسدان دي نادا السداعة بييادة
مسام أه ضوج ثوى ،بم هو خير من السدنوى عبد  ،يظهدر ضدا باإلضدا ة
إلى السنوى عب  ،هإ ما ينون قصا اا باإلضا ة إلى عمم القاو(.)193
 -2نلديد اإليمان:
همن اليمار اليا نة لاتوبة :أ ها ننمم عاى نلديد إيمان التائدو هنرميمد بندد
مدا الد مبد ال طايدا مدا الد  ،د ن الدذ وو هالمناصدي التدي نقدع مدن المسدام
ن دددش اإليمددان هنلرح د جر احددا يصددير أه يناددر ،بقدددر حلمهددا مددن الصددير
هالناددر ،هبقدددر ثمهددا مددن القاددة هالنيددرو ،هبقدددر ثيهللاهددا مددن التددستير ددي الدبهللام،
المنصية التي يهللادرت بهدا صداحاها ،هيسدتنيد ذثراهدا بتادذذ ،زيدر التدي يحدزن
( )193ا ظر« :اإلحياء» (.)48/4
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لوقوعها ،هيشدنر بامسدى ثامدا ندذثرها ،هالمنصدية التدي يلداهر بهدا مرنناهدا
هيتالحن زير التي يست هللاي بها ،هي م مبها ،هيسسج هللا أ دي سدترها عايد هال
يهللاضح ي الد يا هال ارخرو.
هالمنصدية التدي نقدع اتدة مدن صداحاها ثس هدا بيضدة الدديا ثمدا يقداج ،زيدر
التي نتنرر مب  ،هيصر عايها مواظااا يناق القاو بها.
هعاى ثم حاج ،يظم هبدا لامنصدية ندستير سدااي عادى إيمدان المنادف ،قدد
يبتهي ب إلى النهللار هالنياذ باهلل.
ه ددي الحددديث الصددحيعُ« :ٱيهعااذٱنَّهنعااذٱ ا ءٱيهعااذٱوهااتٱُااؤُء،ٱوُٱ
يُ قٱنَُّ قٱ ءٱيُ قٱوهاتٱُاؤُء،ٱوُٱيشا بٱنَّيما ٱ ا ءٱيشا اه ٱ
وهتٱُؤُء»(.)194
هيقوج صص

« :ٱذنٱُعتٱنَّعَاخٱلا

ٱُااهٱنۡليما َ،ٱفَا َٱُّكاتٱ ساهٱ

ك َّظكً،ٱفِذنٱ قكع،ٱ نعٱٱَّ ه»(.)195
هيقوج« :وهللاٱُٱيؤُء،ٱوهللاٱُٱيؤُء،ٱوهللاٱُٱيؤُء ٱُءٱُٱيأُءٱنا َٱ
اتنُقه»(.)196
«ُٱيؤُءٱ خكِّٱ أتٱيٱبٱ ل هٱُ ٱيٱبٱَّا ُه»(.)197
«ُءٱك َٱيؤُءٱا هللٱونَّ تاٱنآلل ٱفك ٱُءٱٱَّتٱن َ،ٱوُءٱكا َٱياؤُءٱ
( )194متهللاق عاي عن أبي هريرو« .صحيع اللامع الصيير» (.)7707
( )195رهاه أبو اه هالحاثم عن أبي هريرو .المصدر السابق (.)586
( )196رهاه أحمد هالا ارا عن أبي شريع .المصدر السابق (.)7102
( )197متهللاق عاي عن أ م .هللاس (.)7583
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ا هللٱونَّ تاٱنآلل ٱفك َ اٱض ه،ٱوُءٱك َٱيؤُءٱا هللٱونَّ تاٱنآللا ٱفك قالٱ
ل ر نٱ وٱَّ سمَ»( .)198همهللاهوم أن من لم يهللانم هدذه ال صداج قدد ا تهللادى عبد
اإليمان.
مددا المددرا ببهللاددي اإليمددان ددي هددذه امحا يددث ال ريددد أن دددخم ددي خددوذ
الهللارن حوج هذه البصوص هما شابهها.
هلنددن المتهللاددق عاي د  :أ هددا نبهللاددي اإليمددان الصددا ن هالنامددم ،هنيشددي ددوره
بظومهددا ،هص دهللااءه بسددوا ها ،ددو يصدداع اإليمددان بنددد المنصددية بقوند ه قائ د
هثمال هنستيره ثما ثان قام المنصية.
هلهدذا ثا د التوبددة الصددا قة البصددوت نلديدداا لإليمددان :نقويد بنددد ضددنف،
هنوقظ بند رقو  ،هنيات بندد سعزعدة بمدا نضديف إليد مدن أشدوان هبواعدث
همشاعر حية هجديدو ،نحهللاز إلى ال ير ،هنزجر عن الشر.
همن هبا هجد ا القرآن النريم ينطف اإليمان عاى التوبة ،هيقر بهدا ،م د
منمم لها ،بم مصحع لوجو ها ،ثما ي قول ننالى ي هصف عاا الدرحمن:
َّ
سٱلَّذأَاذٱ َ ا ذ َا ذ
{ َولَّذ َنيءَ َٱُٱيَ َّاخُّْتََ ٱ َُا َع ذ
قٱ
ٱلَۡٱٱَ َََّهرا ٱ َمن َلا َ َ
ٱو َُٱيَ َّقأْكْاتََ ٱلَّااذ َّ َ
ٱلْۡٱٱَ ذُٱاَاأَّ َٱ َ
َو َُٱيَ َّهعْ ِۚ
ٱو َُءٱيَ َّ عَ َّلٱ َذَ ََّكَ ٱيَ َّكقَٱ َث َ ُاٱ ٱ68ٱيْ َ َ
ٱويَ َّيكْ َّاخٱفَ ا َهٱ
ضاعَ َّ ٱََّاهْٱل ََّّعَانَنبْ ٱيَ َّات َاٱل ََّّ َق َ َ َما ًَ َ
تََ َ
صا َك اٱ ٱ َفأْوو َ َََّٰٓئَاكَ ٱيََْ َاخۡ ذ
َٱ
ُا َ َا جٱ
ُّ َم ا ٱ
ٱوُّ ََمالَٱ َ
اسٱ َ َ
سا َٱ َُ َهَِّّ ٱ َ َ
ْٱلْۡٱ َ
ُْ َه عر ٱ69ٱ َٱ ذُٱ َُءٱُ َ َ
ٱو َمن َُءَ َ
ب َ

[ }...الهللارقان.]70 - 68 :
ص َكٱاٱ ٱث ْ ذِّ َّ
ٱلهأَخ ََى} [ب .]82 :
ٱوُّ ََملَٱ َ َ
هقاج ننالىَ { :و َٱعَذٱََّغَ ذ ٞٱٱ ََّ َمءٱُ َ َ
ٱو َمن َُءَ َ
ب َ

هلتلديدددد اإليمدددان بددداهلل دددي هللادددم التائدددو الئدددم هآيددداى ينر هدددا صددداحاها
( )198متهللاق عاي عن أبي شريع هأبي هريرو« .صحيع اللامع» (.)6501
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هينيشها.
مبهدا :أن ينددرذ بدره سدداحا

دي سددتره عايد حدداج ارننداو المنصددية ،مددع

ثماج ر يت ل  ،هلو شاء لهللاضح بين خاق حذرهه ،ههذا من ثماج بره ،همدن
أسمائ «الاَ َر» ههذا الار من سيده ثان مدع ثمداج زبداه عبد  ،هثمداج قدر النادد
إلي  ،يشتيم بمطالنة هذه المبة ،همشاهدو هذا الادر هاإلحسدان هالندرى ،يدذهم
عددن ثددم مددا سددوا هللا ،هال يشددتيم إال بددذثره هشددنره هحسددن عاا ندد  ،دد ن
االشتياج باهلل هاليهللااة عما سواه :هو المطاو امعاى ،هالمقصد امسبى.
همبها :شهو حام هللا ساحا هننالى دي إمهداج راثدو ال طيئدة ،هلدو شداء
لناجا د بالنقوبددة ،هلنب د الحادديم الددذا ال ينلددم ،يحدددن ل د ذلددا منر ددة رب د
ساحا باسم «الحايم» همشاهدو صهللاة «الحام» هالتناد بهذا االسم.
همبها :منر دة النادد ثدرى ربد دي قادوج الندذر مبد إذا اعتدذر إليد بضدنهللا
هعلزه ،هزااة هواه ،هشيطا عاي  ،ه حو ذلا ،يقام عذره بنرمد هجدو ه،
يوجو ل ذلا اشتيال بذثره هشدنره ،همحادة أخدرا لدم نندن حاصداة لد قادم
ذلا ،ن محاتا لمن شنر عادى إحسدا ا هجداسا بد  ،تدم زهللادر لدا إسداءنا
هلم يراخذ بهدا :أضدناذ محاتدا عادى شدنر اإلحسدان هحدده ،هالواقدع شداهد
بذلا ،ناو ية التوبة بند الذ و لون ،ههذا لون آخر.
همبهددا :أن يشددهد ضددا ددي ميهللارند  ،د ن الميهللاددرو ضددم مددن هللا ،هإال اددو
أخددذ بمحددل حقد  ،ثددان عددا اال محمددو اا ،هإ مددا عهللاددوه بهللاضددا ال باسددتحقاقا،
دنرا ل د همحاددة ،هإ ابددة إلي د  ،ه ر احددا هابتها اجددا ب د ،
يوجددو لددا ذل دا أي ا
ضددا سد ا
همنر دة لد باسدم «اليهللادار» همشداهدو لهدذه الصدهللاة ،هننادداا بمقتضداها ،هذلددا
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أثمم ي الناو ية ،هالمحاة هالمنر ة.
همبها :أن ننتمم لاتائو مرانو الذج هال ضوإ لرب جم شدس  ،هاال نسدار
بين يدي  ،هاال تقار إلي  .ن الدبهللام يهدا مضداهاو لاربوبيدة ،هلدو قددرى لقالد
ثقوج رعون ،هلنب قددر دسظهر ،هزيدره علدز سضدمر ،هإ مدا ي اصدها مدن
هذه المضاهاو ذج الناو ية ،وهتٱ اعٱُ نُب :ٱ
نَّم ًَُٱن وَّت :مشترثة بين ال اق ،ههي ذج الحاجة هالهللاقر إلى هللا ،سهدم
السمواى هامر

جميناا محتاجون إلي  ،قراء إلي  ،ههو هحدده اليبدي عدبهم،

هثم أهم السمواى هامر

يسسلو  ،ههو ال يسسج أحداا.

نَّم َُااًٱنَّث ع ااً :ذج الطاعددة ،هالناو يددة ،ههددو ذج االختيددار ،ههددذا خدداص
بسهم باعت  ،ههو سر الناو ية.
نَّم ًَُٱنَّث َّث :ذج المحاة ،ن المحو ذليم بالدذاى ،هعادى قددر محاتد لد
ينون ذل  ،المحاة أسس عاى الذلة لامحاوو ،ثما قيم:
نلضعٱوذۡٱَّمءٱُٱب،ٱفك سٱفذ ٱ َاااِّٱنَّهاااتىٱ عااا ٱيشااا ۡٱويعقاااخ ٱ
ٱ
هقاج آخر:

ٱ

ٱ
ُُااااا ك ءٱ هااااالٱنَّٱاااااب،ٱ أاااااتٱ ُّك ه ٱُ نبٱنَّنۡٱا ءٱنَّمق ا
هاللبايةٱ
قَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات هِّ ٱ
نَّم ًَُٱنَّ ناعً :ذج المنصية
ٱ
( )199ي هامل امصم من «المدار »
ذۡٱَّمـءٱ هـــتىٱ كُــبٱُّــهة ٱٱٱٱٱٱوكـِّٱُّـهةٱقـخٱع َّه ٱنَّمـ مٱ
ا َّـنۡ ٱ
ٱذنٱك َٱُءٱُهـتىٱُّهيـ رهنٱوَِّّٱَُـء ٱٱٱٱٱذَّ رس ٱَّه،ٱف ق ٱنَُّساٱُّكتٱ
نَّتصل ٱ

()199

ٱ
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ذا اجتمن هذه المرانو امربدع :ثدان الدذج هلل هال ضدوإ لد أثمدم هأندم،
قرا ه اقة(.)200
إذ يذج ل خو اا هخشية ،همحاة هإ ابة ،هباعة ،ه ا
 -3ناديم السيئاى حسباى:
همن تمدار التوبدة :مدا ذثدره هللا نندالى دي ثتابد مدن نادديم سديئاى التدائاين
حسباى.
صا َك اٱ ٱفَأْوو َٱَََّٰٓئَااكَ ٱيََْا َاخۡ ذ
ْٱلْۡٱ
ُّ َما ا ٱ
ٱوُّ ََمالَٱ َ
اسٱ َ َ
ههددو قولد ننددالى{ :ٱَ ذُٱ َُااءٱُ َا َ
ٱو َمن َُااءَ َ
ب َ
ٱوكَا ََ ٱل ذْۡٱ َ ْات اٱنٱ ذ َ ما ا } [الهللارقدان ،]70 :ههدذا مدن أعظدم الاشدارو
ُ َاَ َۗ جٱ
سٱَ َُ َهَِّّ ٱ َ َ
َ
َ َ

لاتددائاين إذا اقتددرن بتددوبتهم إيمددان هعمددم صددالع ،ههددو حقيقددة التوبددة ،قدداج ابددن
رررى« :ما رأي الباي صص

عاا

رت بشيء ق

رح بهذه ارية لمدا

ٱاَ ٱََّكَ ٱفَ َّأ اٱ ٱ ََُُّ اا ٱ1ٱ ََّ َ َّغ َ َ ٱََّاكَ ذ
ٱُاءٱذَۢٱعََاكَ ٱ
أ زل  ،ه رح ببزهج {ٱَعذ ٱفَأ َ َّٱ
ٱلْۡٱ َُا ٱَُقَا ٱخذ َا َ

َو َُ ٱَُأ َ ذل َ } [الهللاتع.»]2 ،1 :
هاختاهللاوا دي صدهللاة هدذا التادديم ،ههدم هدو دي الدد يا ،أه دي ارخدرو عادى
قولين:
قدداج ابددن عاددا

هأصددحاب  :هددو نادددياهم بقاددائع أعمددالهم محاسددبها ،ادددلهم

بالشر إيما اا ،هبالز ى عهللاة هإحصا اا ،هبالنذو صدقاا ،هبال يا ة أما ة.
ناى هذا منبى ارية :أن صهللاانهم القايحة ،هأعمالهم السديئة ،بددلوا عوضدها
ا
هأعماال صالحة ،ثما يادج المريل بالمر
صهللااى جمياة،

صحة ،هالماتادى

باوئ عا ية.
هقداج سددنيد بدن المسدديو ،هزيدره مددن التدابنين :هددو نادديم هللا سدديئانهم التددي
( )200ا ظر« :مدار السالنين» (.)207 ،206/1
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عماوها بحسباى يوى القيامة ،ينطيهم منان ثم سيئة حسبة.
هاحت أصحاو هذا القدوج بمدا رها الترمدذا دي «جامند » :عدن أبدي ذر
قاج :قاج رسوج هللا صص

« :ٱعذٱ ُّكِّٱآل ٱ نلٱيي

ٱُءٱنَّا :ٱياؤُتٱ

ا َّ ناالٱيااتاٱنَّق ُااً،ٱف ق ا ۡ:ٱنُّ ضااتنٱُّك ااهٱصااغ ٱذعتاااه،ٱوييَااأٱُّاااهٱ
كَ ه ،ٱف ق ۡ:ٱُّمكَٱيتاٱكننٱكاننٱوكانن،ٱوهاتٱُقا ٱُٱياَا ،ٱوهاتٱُشا قٱ
ُءٱكَ ه ،ٱف ق ۡ:ٱنُّئاتَٱَُا َٱكالٱسا ئًٱُّمكها ٱ ُااً،ٱف قاتۡ:ٱٱَٱَّاذٱ
ذعتار ٱُ ٱ نه ٱهها »ٱقداج أبدو ذر :اقدد رأيد رسدوج هللا صصد

ضدحا

حتى بدى واجذه.
قاج ابن القيم :هذا حديث صحيع ،هلنن ي االسدتدالج بد عادى صدحة هدذا
القوج ظر ،ن هذا قد عذو بسيئان ه خم بها البار ،تم بند ذلا أخدر مبهدا،
هأعطى منان ثم سيئة حسبة ،صدقة نصدن هللا بهدا عايد ابتدداء بندد ذ وبد ،
هليم ي هذا ناديم ناا الدذ وو بحسدباى ،إذ لدو ثدان ثدذلا لمدا عوقدو عايهدا
ثما لم يناقو التائو ،هالنوى إ ما هو ي نائو أتا ل منان ثدم سديئة حسدبة،
زا ى حسبان  ،سين ي هذا الحديث ما يدج عاى ذلا
هالبددا

اسددتقااوا هددذا الحددديث مسددتدلين بد ددي نهللاسددير هددذه اريددة عاددى هددذا

القددوج ،هقددد عامد مددا يد  ،لنددن لاسدداف زددور ه قددة هددم ال يدددرثها ثييددر مددن
المتسخرين.
االستدالج ب صحيع ،بند نمهيد قاعدو ،إذا عر

عرذ لطدف االسدتدالج

بدد ه قتددد  ،ههدددي أن الدددذ و ال بدددد لددد مددن أتدددر ،هأتدددره يرنهللادددع بالتوبدددة ندددارو،
هبالحسباى الماحية نارو ،هبالمصدائو المنهللادرو ندارو ،هبددخوج البدار ليدت ا
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من أتره نارو ،هثذلا إذا اشتد أتره ،هلم نقو ناا اممور عاى محوه ،دو بدد إذاا
من خوج البدار من اللبدة ال يندون يهدا ذرو مدن ال ايدث ،هال يددخاها إال مدن
باو من ثم هج  ،ذا بقي عاي شيء من خاث الذ وو أ خم َثير االمتحدان،
لي ا

ذهو إيما من خاي  ،يصاع حيبئذ لدار الماا.

إذا عام هذا زهاج موجو الذ و هأتره ندارو يندون بالتوبدة البصدوت ،ههدي
أقوا امسااو ،هنارو ينون باستيهللااء الحق مب هنطهيره ي البدار ،د ذا نطهدر
بالبددار ،هساج أتددر الوسدده هال اددث عب د  ،أعطددى منددان ثددم سدديئة حسددبة ،د ذا
نطهر بالتوبة البصدوت ،هساج عبد بهدا أتدر هسده الدذ وو هخايهدا ،ثدان أهلدى
بسن ينطى منان ثم سيئة حسبة ،من إسالدة التوبدة لهدذا الوسده هال ادث أعظدم
من إسالدة البدار ،هأحدو إلدى هللا ،هإسالدة البدار بددج مبهدا ،ههدي امصدم ،هدي
أهلى بالتاديم مما بند الدخوج.
يوضح  :أن التائو قد بددج ثدم سديئة ببدمد عايهدا حسدبة ،إذ هدو نوبدة نادا
ا
سائدو
السيئة ،هالبدى نوبة ،هالتوبة من ثم ذ و حسدبة ،صدار ثدم ذ دو عماد
بالتوبددة التددي حاد محاد ههددي حسددبة ،صددار لد منددان ثددم سدديئة حسددبة بهددذا
االعتاار ،تسما

من ألطف الوجوه.

هعاى هذا قد ننون هذه الحسبة مساهية دي القددر لتادا السديئة ،هقدد نندون
ه ها ،هقد ننون وقها ،ههذا بحسو صدع هدذه التوبدة ،هصددن التائدو يهدا،
همددا يقتدرن بهددا مددن عمددم القاددو الددذا نزيددد مصدداحت ه هللاند عاددى مهللاسدددو ناددا
السيئة ،ههذا من أسرار مسائم التوبة هلطائهللاها.
يوضح  :أن ذ و الندارذ بداهلل هبدسمره قدد يترندو عايد حسدباى أثادر مبد
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هأثيددر ،هأعظددم هللاناددا ،هأحددو إلددى هللا مددن عصددمت مددن ذلددا الددذ و :مددن ذج
ها نسددار هخشددية ،هإ ابددة ه دددى ،هندددار بمرازمددة النددده بحسددبة أه حسددباى
أعظددم مب د  ،حتددى يقددوج الشدديطان :يددا ليتبددي لددم أهقن د يمددا أهقنت د ي د  ،هيبدددى
الشيطان عاى إيقاع ي الذ و ،ثبدامة اعا عاى ارنناب  ،لنن شدتان مدا بدين
البدمين ،ههللا ننالى يحدو مدن عادده مرازمدة عددهه هزيظد  ،ثمدا نقددى أن هدذا
من الناو ية من أسرار التوبدة ،يحصدم مدن النادد مرازمدة بالتوبدة هالتددار ،
هحصوج محاوو هللا من التوبة ،هما يتانها من سيا و امعماج هبدا ،مدا يوجدو
جنم منان السيئة حسبة بم حسباى.
هنسمددم قولد { :يََْا َاخۡ ذ
َ} هلددم يقددم منددان ثددم هاحدددو هاحدددو،
ُا َاَ جٱ
سا َٱ َُ َهَِّّ ٱ َ َ
ْٱلْۡٱ َ
هذا يلوس أن يادج السيئة الواحدو بندو حسباى بحسو حاج المادج.

هأما ي الحديث :ن الذا عذو عاى ذ وبد لدم ياددلها دي الدد يا بحسدباى،
مددن التوبددة البصددوت هنوابنهددا ،اددم ينددن ل د مددا يلنددم منددان السدديئة حسددباى،
سعطى منان ثم سيئة حسبة هاحدو ،هسن الباي صص

عن ثادار ذ وبد ،

هلما ا تهى إليها ضدحا .هلدم يادين مدا يهللاندم هللا بهدا ،هأخادر أن هللا ياددج مندان
ثددم صددييرو حسددبة ،هلنددن ددي الحددديث إشددارو لطيهللاددة إلددى أن هددذا التاددديم ينددم
ثاارها هصيارها من هجهين:
ااخهم  :قولدد «نلَئااتنٱُّاااهٱكَ هاا » هددذا إشددنار بس دد إذا رأا ناددديم
الصيائر ذثرها ،هبمع ي نادياها ،ينون نادياها أعظم موقناا عبده من نادديم
الصيائر ،ههو ب أشد ر احا هازتاا ا
با.
ونَّث ا عذ :ضددحا الباددي صص د

عبددد ذثددر ذلددا ،ههددذا الضددحا مشددنر
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بالتنلو مما يهللانم ب مدن اإلحسدان ،همدا يقدر بد عادى هللاسد مدن الدذ وو ،مدن
زير أن يقرر عايها هال يسسج عبها ،هإ ما عرض عاي الصيائر.
تادددار هللا رو الندددالمين ،هأجدددو امجدددو ين ،هأثدددرى امثدددرمين ،الادددر
الاطيدف ،المتدو إلدى عادا ه بدس واإ اإلحسدان ،هإيصدال إلديهم مدن ثدم بريددق
بنم وإ ،ال إل إال هو الرحمن الرحيم.
اال تصار عاى النده الدائم:
همددن تمددار التوبددة :اال تصددار عاددى النددده الدددائم لإل سددان ،ههددو الشدديطان،
الددذا أقسددم أمدداى هللا ننددالى :ليضددان ببددي آ ى ،هلييددويبهم أجمنددين ،هأثددد ذلددا
القرآن ي عدو سدور بسسداليو شدتى ،ثاهدا نددج عادى إصدرار هدذا الاندين عادى
إهو اإل سان ثما هاا هو باستنااره هنمر ه عاى رب .
ددحورا ،هثتددو عاي د
انددد أن بددر ه هللا مددن السددماء ،هأخرج د مددذ ه اما مد
ا
ٱو َ ْ َّ ا َتيَاذهَِّّْ ٱ
بٱاَ َما َٰٓٱ َ َّ َات َّيأَاَذٱ َ ْ َُيَااَ ذءٱََّهْاَِّّ ٱفَاذٱل َّ َ َّ َ
ض َ
الانبة إلى يوى الددين{ :قَا َٱۡٱ َ َ
َ َّن َم َع ءَٱ} [الحلر.]39 :
َيهَِّّ ٱ
ٱص َ َ َكَ ٱل ََّّ ْم َُّأ َ َق َِّٱ16ٱث ْ ذِّٱ َ ََُٰٓ َاذه َ
{قَ َۡٱفَََ َم َٰٓٱ َ َّ َت َّيأَاَذٱ َ َ َّقعْخ ذََٱََّهَِّّْ َ
ِّْٱُ ۢاءٱاَا َّ َءٱ َ َّياخ َ
شا ََ َ يءَٱ} [امعدراذ،16 :
ٱو َُٱُ َ َياخْٱ َ َّكثَا َ ْهَِّّ ٱ َ َ
ٱوَُّاءٱشَا َم َٰٓئَ َك َهَِّّۖ َ
ٱوُّ ََّءٱ َ َّي َ َمااَ َهَِّّ َ
َو َُ َّءٱ َل َّك َٱ َهَِّّ َ
س ا ءَٱ} [ص،82 :
{ ،]17قَا َۡٱفَ ََ َع ذهَُااكَ ٱ َ ْ َّ ا َتيَاذهَِّّْ ٱ َ َّن َم َعا ءَ ٱ82ٱٱَ ذُٱ َََُّا دَََ َ
ٱُا َّاا ْه ِّْٱل ََّّ ْم َّيكَ َ

.]83
هلقدد هللادذ الانددين هعدده ،هبددر دي قسددم ههدو ثددذهو ،هلدم يتددوان سداعة ددي
نزيين الشر ،هنحسين الاابم ،هإضوج البا

دي االعتقدا هالهللاندر ،هإزدوائهم

ي النمم هالساو  ،حتى سئم الحسن الاصرا ررر :هم يباى الشديطان قداج:
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لو اى السدترحبا مبد بندل الوقد ل هلنبد ال يبداى هال يسخدذ إجداسو ،همدن هبدا
هجو التيقل لنداهن  ،هالتبا لنايدده ،هالدتهللاطن لندم المدداخم التدي يددخم مبهدا،
هالييددراى التددي يسددتيم زهللااددة حراسددها ،ليتسددام إليهددا ،هيقهللاددز مبهددا إلددى اخددم
حصو با ليهدمها من اخاها.
لهذا حذر ا هللا ننالى مب أشد التحذير ،هبصر ا أباد التاصير ،قداج نندالى:
ٱُ َّ
ااءٱ َ َّ
{ َٱ ذَٱلَّ ذ
شاا َّ َ َئءَ ٱََّ َْااَِّّ ٱَُّااخْ ٞوٱفَأُ ذ َياانْوَْٱَُّااخْوًّ ِۚنٱ َٱعذ َماا ٱيَ َّااخ ْ
بٱ
ُّتنوٱ َ َّهاَاا ۥهْٱ ََّ َ َْتعْااتنو َ
صاا َ َٱ َ
لَّ ذ
ُ َع َٱ} [ ابر.]6 :
{و َُٱَُأ ذ ََعْااتنوٱ ْل ْ
ئا َ َاتتَٱلَّ ذ
ُّ اخْ ٞٱوٱ ُُّ ََ ا أءٱ168ٱ َٱعذ َم ا ٱيَا َّاأ ُْ ْ ْكِّٱ َاأَّ ُّ
ُا َٰٓات َمٱ
ش ا َّ َ َئ ِۚ َءٱ َٱعذ ا ۥهْٱََّ َْااَِّّ ٱ َ
َ
ُّكَ ذ
ٱُٱُ َ َّعكَ ْمتََٱ} [الاقرو.]169 ،168 :
تٱلَۡٱ َُ َٱ
ٱو ََٱَُقْتَّْتنوٱ َ
َول ََّّ َ َّٱ َ
ش َٰٓ َم َ

هذا الندده عدده ائدم ،ال يقادم صدا احا هال هد دة ،هال يرضدي إال هدو ببدي
آ ى ،الذا ثان ساو عداهن لهم الحسد ،هقد قاج الشاعر:
كاالٱنَّعااخنونتٱقااخٱُ نااتٱٱُنَّأهاا ٱ ٱُٱُّااخنوةٱُااءٱُّ ا دنَٱُااءٱ ُااخ ٱ
ٱ
هقاج مناهية :أستطيع أن أرضي ثم ٱامعدداء ،إال الحاسدد ،د ال يرضدي

إال سهاج نمتيل
هثاما أهقع الشيطان الانين ،ببدي اإل سدان دي بدراتن الدذ وو ،قدرى عيبد ،
هزمرن الهللارحة ،بما أصاو من عدهه ،هثاما استبارى بصائرهم ،هاسدتيقظ
ضمائرهم ،بند المنصية ،تابوا إلدى هللا هاسدتيهللارهه ،أ رثتد الحسدرو ،هرثاد
اليدم ،لضددياإ جهددده سددا ،هلهددذا يددرها عدن إبادديم أ د قداج :أهاند ببددي آ ى
بالذ وو ،سهانو ي بالتوبة هاالستيهللاار.
ضددا أ دد قدداج لربدد  :بنزنددا مظاددن أزددوا ببددي آ ى مددا امدد
هيددرها أي ا
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أرهاحهدددم دددي أجسدددا هم ،قددداج هللا سسس« :واعهُاااذٱ وكاااءٱ

ااا ٱَّهاااِّٱُااا ٱ

نسأغ وعذ».
لقددد ا تصددر الشدديطان الانددين عاددى اإل سددان ددي أهج اممددر حددين أهقند ددي
المنصية ،تم ا تصر عاي اإل سان حين رجع إلى هللا بالتوبة.
 -5اال تصار عاى البهللام اممارو بالسوء:
همن تمراى التوبة :ا تصدار التائدو عادى شدهواى هللاسد  ،التدي بدين جبايد ،
هالتي ند ن  -بما رثدو يهدا مدن زرائدز ه ها دع طريدة  -إلدى مقار دة الشدر،
هالمنصية ،هالتناسدم عدن ال يدر هالطاعدة ،ههدي الدبهللام التدي سدماها القدرآن:
أمارو بالسدوء ،حدين قداج عادى لسدان امدرأو النزيدز دي قصدة يوسدف الصدديق
ۢ
سٱ َ َ ذُ ا َ ةْٱاَأَّ ُّ
اذٱٱَ ذَٱ َ اَااذٱ
سسددمَ { :و َُ ا َٰٓٱ ْاَ ا َ ئْ ٱعَ َّ َ
اذٱٱَ ذَٱلَّ ااذ َّ َ
ُا َٰٓات َمٱٱَ ذُٱ َُ ا ٱ َ َ ا َِّٱ َ اَا ِۚ َٰٓ
ُا ِۚ َٰٓ
َ ْت ٞٱٱ ذ َ [ }ِّٞيوسف.]53 :

ههددذه الصدديية «أمددارو» ندددج عاددى المااليددة هالنيددرو ،هددي ائمددة اممددر
بالسددوء ،هاإلزددراء ب د  ،هالتحددريل عاي د  ،هثييد ادرا مددا يضددنف اإل سددان أمدداى
إزرائانها هنحريضانها ،هنسترخي إرا ن هيستليو لدداعيها ،حتدى إن القدرآن
النريم ق

عايبا قصة أهج جريمة قتم هقن

حيانها قام أن ينرذ البا

دي نداريه الاشدرية ،ه دي لدر

ثيف يوارهن جيث موناهم ،هذلدا دي قصدة اببدي

ٱوََّاَِّّ ٱيْأَقََ َّذالٱ
آ ى التي ق هللا عايبا اسهما بالحق{ .ٱَ َّذٱقَ ذ اَ ٱقْ َّ اَ اٱع ٱفَأْقََْلَٱ َُ َّءٱ َ َ َخ َه َم َ
َُااءَ ٱل َّ َٰٓ َلا َ ٱقَا َۡٱ َ َ َّقأْكَاذا ۖاكَ ٱقَا َۡٱٱَعذ َما ٱيَأَقََذال ذ
اذٱيَ اخَََ ٱ
ْٱلْۡ َ
ٱُااءَ ٱل ََّّ ْمأ ذ َقا ءَ ٱ27ٱََّ ائَ ۢءٱاَ َ
ُاائََ ٱٱَََّا ذ
َّ
اذٱ َ َل ا فْ ٱل ذَۡٱ َ بذ ٱل ََّّ َ َعكَ َم ا ءَٱ} إلددى قول د :
سا جٱ
ََّأ َ َّقأْكَاَااذٱ َُ ا َٰٓٱ َعَ ا َّ ٱ َاََ َ
َتٱ َٱََّ َّ ااكَ ٱ َ َقأْكَا ۖاكَ ٱ َٱعَا َٰٓ
اطٱيَ اخ َ
ُهْۥٱقَ َّألَٱ َ َل َهٱفَقَأَكَهْۥٱفَأ َ َّ
َٱُءَٱٱل ََّّ َ َي َُ َ يءَٱ} [المائدو.]30 - 27 :
{فَ َئتذ ُّ َّٱ
ََٱََّهْۥٱعَ َّ ْ
صََ َ
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حتى نطوإ لد قتدم أخيد

الطيو ال ير بو جرى جباه ،إال أن هللا نقادم مبد قربا د هلدم يتقادم مدن ارخدر،
هما ذ و امخ المسنين ي ذلا ،حتى ينون جزا ه القتم
إن هددذه ال دبهللام إذا نرث د ليرائزهددا هحدددها أهان د صدداحاها ،هال بددد مددن
ساتذ َى َه ٱ7ٱ
ٱو َُا ٱ َ
ملاهدنها هرياضتها حتى نتزثى تهللااع ،ثما قاج ننالىَ { :وعَ َّ جاس َ
ٱوُ َ َّق َت َى َه ٱ8ٱقَ َّخٱ َ َّفكَ َٱ َُ َ
بٱ َُاءٱدَس َذاى َه } [الشدمم7 :
ءٱُ ذك َى َه ٱ9ٱ َوقَ َّخٱ َلا َ
فَأ َ ََّّ َه َم َه ٱفْيْت َ َه َ

 .]10هبهذا نبتقم من البهللام «اممارو» إلى «البهللام الاوامدة» التدي ذثرهدا القدرآن
ُ ا ِّْٱاَ اأَّاذ َّ َسٱ
ُ ا ِّْٱاَ َا َّات َاٱل ََّّ َق َ َ َم ا ًَٱ1ٱ َو َ َُٰٓٱ ْ َّق َ
ددي مطاددع سددورو القيامددة حددين قدداجَُٰٓ َ { :ٱ ْ َّق َ

لَّكذتذ ن َُ َٱً} [القيامة.]2 ،1 :
ه«الاوامة» صيية ماالية من الاوى ،هي ثييرو الاوى لصاحاها ثامدا ارنندو
شرا أه قصدر دي خيدر ،ههدي مدا نادر عبد ارن بد «الضدمير الحدي» ،ههدي
ا
التي ال نزاج ناوى صاحاها حتى ند ن إلى التوبة.
هقد نرنقي هذه الدبهللام حتدى نصداع «الدبهللام المطمئبدة» المدذثورو دي قولد
ضاٱذ اٱً} [الهللالدر،27 :
ننالىَ { :يََٰٓأَيذأ ْ َه ٱلَّاذ َّ ْ
نضا َ اًٱ ذُ َّ َ
سٱل ََّّ ْم َّئ َمئَاذًْٱ27ٱل َّ َن َع َٰٓذٱٱَََّ َتٱ َ َا َكٱ َ َ

.]28
هال ريددو أن التائددو إلددى ربد نوبددة صددو احا ،قددد ا تصددر ددي هددذه المنرثددة
النايرو التدي عادرى عبهدا بندل النامداى المدستورو التدي نقدوج« :المدرمن بدين
خمددم شدددائد :بددين مسددام يحسددده ،همبددا ق يايض د  ،هثددا ر يقانا د  ،هشدديطان
يضا  ،ه هللام نباسع » إ ها منرثدة ثييدرو امعدداء ،متندد و الميدا ين ،متبوعدة
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امسدداحة ،منرثددة ددي الددداخم هال ددار  ،نحتددا إلددى يقظددة هنسهددو هاسددتندا ،
لالها الدائم ،هالاذج المستمر ،هالمبصور من صره هللا.
 -6ا نسار القاو هلل:
همما تمار التوبة الناجاة :ا نسار القاو هلل اللايم النظيم ،هالشدنور بحقيقدة
الناو يددة هالضددراعة بددين يديد سدداحا  ،ه ددي بنددل ارتددار اإللهيددة« :إ ددا عبددد
المبنسرو قاوبهم من أجاي».
التوبة البصوت نحدن ي قاو التائدو ثسدرو خاصدة ال يشداهها شديء ،هال
ننون ليير المذ و ،الذا شنر بذ اد  ،هحاصدره مدن ثدم جا دو ،هدو يريدد أن
يصطاع عاى رب  ،هيقف عاى باب  ،بند اللهللاوو التدي باعددى بيبد هبدين مدواله
خيرا ،هرو ضدارو ا ندة ،هثدم
بساو المنصية ،هلنن هذه المنصية هلدى ل
ا
من مبحة ي بي محبة.
لقد ثا

مصياة المنصية سداااا دي إ اقتد هيقظدة ضدميره ،هصدحوو قااد ،

هزااة إحساس بهللاضم رب  ،هنهللاري

ا
نحوال دي حياند مدن
هللاس  ،يحدن ل هذا

الشر إلى ال ير ،همن المنصية إلى الطاعة ،همن الضدياإ إلدى االلتدزاى ،همدن
اإلعرا

إلى اإلقااج.

ه ي هذا يقوج ابن عطاء هللا ي «حنمد » :ربمدا دتع هللا لدا بداو الطاعدة،
هما تع لا باو القاوج ،هربما قدر عايا المنصية نا د سداااا دي الوصدوج.
منصية أهرت ا
هاستناارا.
نسارا ،خير من باعة أهرت علااا
ذال هلل ها
ا
ا
هذا الشنور الحي ،ههذا التصور الواعي ،ههذه الصحوو القااية :تمدرو لهدذا
المشهد الذا عار عبد ابدن القديم بمشدهد الدذج هاال نسدار هال ضدوإ هاال تقدار
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لارو جم جول .
دارا
يشدهد ددي ثددم ذرو مددن ذراند الااببددة هالظدداهرو :ضددرهرو نامددة ،ها تقد ا
نا اما إلى رب ههلي  ،همن بيده صوح  ،ه وح  ،ههداه هسنا ن  ،ههدذه الحداج
التدي نحصددم لقااد ال نبدداج الناددارو حقيقتهدا ،هإ مددا نددر بالحصددوج ،يحصددم
لقاا ثسرو خاصة ال يشاهها شيء.
حيبئددذ يسددتنير ددي هددذا المشددهد مددا مددن ربد إليد مددن ال يددر ،هيددرا أ د ال
يستحق ا
ثييرا ،سا خيدر الد مدن هللا اسدتنيره عادى هللاسد  ،هعادم
قايو مب هال ا
أن قدددره ه د  ،هأن رحمددة رب د هددي التددي اقتض د ذثددره ب د  ،هسددياقت إلي د ،
هاستقم ما من هللاس من الطاعاى لرب  ،هرآها  -هلو سداهى باعداى اليقادين -
من أقم ما يبايي لرب عاي  ،هاستنير قايم مناصي هذ وبد  ،د ن النسدرو التدي
حصا لقاا أهجا ل هذا ثا .
مددا أقددرو اللاددر مددن هددذا القاددو المنسددورل همددا أ ددى البصددر هالرحمددة
هالرسن مب ل هما أ هللاع هذا المشهد لد هأجدداه عايد ل هذرو مدن هدذا ه هللادم مبد
أحدددو إلدددى هللا مدددن باعددداى أميددداج اللاددداج مدددن المددددلين المنلادددين بسعمدددالهم
هعاومهم هأحوالهم ،هأحدو القادوو إلدى هللا سداحا  :قادو قدد نمنبد مبد هدذه
النسرو ،همانت هذه الذلة ،هو اثم الرأ

بين يدا رب  ،ال ير ع رأسد إليد

ا
هخلو من هللا.
حياء
قيم لانل الندار ين :أيسدلد القادو قداج :ندم يسدلد سدلدو ال ير دع رأسد
مبها إلى يوى الاقاء ،هذا سلو القاو.
قاو ال نااشره هذه النسرو هو زير سداجد السدلو المدرا مبد  ،هإذا سدلد
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القاو هلل  -هدذه السدلدو النظمدى  -سدلدى مند جميدع اللدوارت ،هعبدا الوجد
حيبئددذ لاحدددي القيدددوى ،هخشدددع الصددوى هاللدددوارت ثاهدددا ،هذج النادددد هخضدددع
داظرا بقااد إلدى ربد ههليد ظدر
هاستنان ،ههضع خده عاى عتادة الناو يدة،
ا
الذليم إلى النزيز الرحيم ،و يرا إال متماقاا لرب  ،خاضناا ل  ،ا
ذليو مسدتنطهللااا
ل د  ،يسددسل عطهللا د هرحمت د  ،هددو يترضددى رب د ثمددا يترضددى المحددو النامددم
المحاة محاوبة المالا لد  ،الدذا ال زبدى لد عبد  ،هال بدد لد مبد  .اديم لد هدم
زيددر استرضددان هاسددتنطا  ،م د ال حيدداو لد هال ددوت إال ددي قربد هرضدداه
عبد  ،همحاتد لد  ،يقدوج :ثيدف أزضددو مدن حيداني دي رضداه هثيدف أعدددج
عمن سنا ني ه وحي ه وسا ي قرب هحا هذثره (.)201
 -7محاة هللا ننالى:
همن تمار التوبة :الحصوج عاى محاة هللا ننالى ،قدد قداج سداحا َ { :ٱ ذَ ذ
ٱلَۡٱ
ٱوي َْٱبُّ ٱل ََّّ ْمأ َ َئ َه َ يءَٱ} [الاقرو.]222 :
ي َْٱبُّ ٱلَّأ ذ َتذ اَ ءَ َ

هالحصوج عاى محادة هللا نندالى لديم بداممر الهدين ،هال النسدو الضدئيم،
إ ها شيء ثاير ال يقا ر قدرو ،هال ينر إال أها .
هإذا ثددان البددا

يسددنون جهدددهم ،هياددذلون هسددنهم ،لاحصددوج عاددى محاددة

رئيم أه أمير أه ماا ،أه زيرهم من ثاراء الد يا ،ذا ظهللار بذلا اعتادر هللاسد
قد اس ا
وسا عظي اما ،ه اخر بهذه المحاة أقرا  ،مع أن هدذا الدرئيم ،أه امميدر
ال يستطيع أن يزيد ي رسق ره اما لم ينتا هللا لد  ،هال أن يدرخر أجاد سداعة
ليس من عمره ،هال يماا أن يهو لد سدنيبة دي قااد  ،أه راحدة لضدميره ،أه
(« )201المدار » (.)429 ،428/1
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صو احا لذريت  ،أه قدرو عدين بزهجد  ،أه حدو ذلدا مدن بياداى الحيداو التدي ال
يلدها الماو أ هللاسهم ،نيف يهاو ها لييرهم ،ه اقد الشيء ال ينطي
إن المسام ير و بنيب  ،هيههللاو بقاا  ،هيسدنى بلهدده ،لندي يرنقدي إلدى محادة
هللا ننددالى ،لنددي ينددون محاوباددا هلل رو النددالمين ،هأا مبزلددة أسددمى مددن هددذه
المبزلة التي عادر عبهدا الحدديث القدسدي الشدريف الدذا رهاه الا دارا« :وُا ٱ
يهنۡٱَُّختٱيأق بٱٱَّذٱا َّاتنفلٱ أتٱ َه،ٱفاِذنٱ ََأاهٱكااَٱسامعهٱنَّانتٱ
يُمعٱاه،ٱواس َٱنَّنتٱيَس ٱاه،ٱويخَٱنَّأاذٱياَئ ٱاها ٱ...ٱوَّائءٱساأَّاذٱ
ُّئ أه،ٱوَّئءٱنسأع ذعذٱ ُّ نعه».
هإ مددا يحددو هللا التددوابين م د ينددره مددن عاددا ه الشددره عب د  ،هالانددد عددن
ساحت  ،هالوقوإ ي أسر عدهه الشيطان ،هيحو مبهم أن يرجنوا إلي  ،هيقهللادوا
عاى بابد  ،هإن عصدوه هقصدرها دي حقد جدم شدس  ،اابد لهدم مهللاتدوت ،هيدده
إليهم ماسوبة أبداا ،ياس يده بالايم ليتدوو مسديء البهدار ،هياسد يدده بالبهدار
ليتوو مسيء الايدم ،هال يدر هم عدن عتاتد  ،هيبدا يهم «ُٱُقائاتنٱُاءٱ ماًٱ
هللا،ٱٱَٱهللاٱيغ ٱنَّنعتبٱنم عر ».
همن احية أخرا ،لد التائو  -بند نورب دي منصدية هللا  -يشدنر بشددو
الحاجددة إليد  ،هاال تقددار إلددى رحمت د  ،هاال نسددار بددين يدي د  ،هعمددق اإلحسددا
بحقيقة الناو ية ل  ،هزاية ال ضوإ للوج هجه هعظيم ساطا .
همددن هبددا قدداج النددار ون :إن عاو بددة التوبددة مددن أحددو الناو يدداى إلددى هللا
ننالى هأثرمها عاي ،

ساحا يحو التوابين.

هلو لم ننن التوبة أحدو امشدياء إليد  ،لمدا ابتادى بالدذ و أثدرى ال ادق عايد ،
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امحات د لتوبددة عاددده ابددتوه بالددذ و الددذا يوجددو هقددوإ محاوب د مددن التوبددة،
هسيا و محات لناده ،ن لاتائاين عبده محاة خاصة .يوضع ذلا:
نَّتنهٱنَّث عذ :أن لاتوبة عبدده سداحا مبزلدة ليسد لييرهدا مدن الطاعداى،
هلهدذا يهللادرت سداحا بتوبدة عادده حدين يتدوو إليد أعظدم درت يقددر ،ثمدا مياد
الباي صص

بهللارت الواجدد راحاتد التدي عايهدا بنامد هشدراب دي امر

الدهية المهانة ،بند ما قدها ،هأيم مدن أسدااو الحيداو ،هلدم يلديء هدذا الهللادرت
ندستيرا عظي امدا دي
ي شيء من الطاعاى سوا التوبة ،همنادوى أن لهدذا الهللادرت
ا
حاج التائو هقاا  ،همزيده ال ينار عبد  ،ههدو مدن أسدرار نقددير الدذ وو عادى
الناا  ،ن الناد يباج بالتوبة رجة المحاوبية ،يصير حاياادا هلل ،د ن هللا يحدو
التوابين هيحو الناد المهللاتن التواو ،يوضح :
نَّتنااهٱنَّث َّااث :أن عاو يددة التوبددة يهددا مددن الددذج هاال نسددار ،هال ضددوإ
هالتماق هلل ،هالتذلم ل  ،ما هو أحو إلي مدن ثييدر مدن امعمداج الظداهرو ،هإن
سا ى دددي القددددر هالنميدددة عادددى عاو يدددة التوبدددة ،ددد ن الدددذج هاال نسدددار رهت
الناو ية هم ها هلاها ،يوضحها:
نَّتنعٱنَّ ناع :أن حصوج مرانو الذج هاال نسار لاتائو أثمم مبها لييدره،
د قددد شددار مددن لددم يددذ و ددي ذج الهللاقددر ،هالناو يددة ،هالمحاددة ،هامتدداس عبد
با نسددار قاا د بالمنصددية ،ههللا سدداحا أقددرو مددا ينددون إلددى عاددده عب د ذل د ،
ها نسددار قاادد  ،ثمددا ددي امتددر اإلسددرائياي« :يددا رو أيددن أج دد

قدداج :عبددد

المبنسرو قاوبهم من أجاي» همجم هذا ثان « ق بٱُا ٱيَاتَٱنَّعَاخٱُاءٱ ااهٱ
وهتٱس نخ» ،م مقاى ذج ها نسار بين يدا رب .
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 ،يمدا يدرها عدن ربد سسس « :عاهٱيقاتۡٱياتاٱ

نَّق ًُ:ٱيا ٱنااءٱآدا،ٱنساأئعمأكٱفكاِّٱُئعمااذ،ٱقا ۡ:ٱيا ٱ ب،ٱك ا ٱ عماكٱ
و عااَٱ بٱنَّعاا َّم ء؟ٱقاا ۡ:ٱنسااأئعمكٱَُّااختٱفااسَٱفكااِّٱُئعمااه،ٱ ُاا ٱَّااتٱ
عمأهٱَّتنختٱذَّكٱُّاخت،ٱناءٱآدا،ٱنسأُق أكٱفكِّٱُُاقاذ،ٱقا ۡ:ٱيا ٱ ب،ٱ
ك

ٱ سق ك،ٱو عَٱ بٱنَّع َّم ء؟ٱقا ۡ:ٱنسأُاق َٱَُّاختٱفاسَٱفكاِّٱُُاقه،ٱ

ُ ٱَّتٱساق أهٱَّتناختٱذَّاكٱُّااخت،ٱنااءٱآدا،ٱُ ضاَٱفكاِّٱُعاخعذ،ٱقا ۡ:ٱيا ٱ
ب،ٱك

ٱ ُّتدَ،ٱو عَٱ بٱنَّع َّم ء؟ٱق ۡ:ٱ ُ ٱٱَٱَُّختٱفسعر ٱُ ضٱفكِّٱ

ُعااخَ،ٱ ُا ٱَّااتٱُّخُااهٱَّتنااخُاذٱُّاااخَ» قدداج ددي عيددا و المددريل «َّتنااخُاذٱ
ُّاخَ» هقاج ي اإلبناى ،هاإلسقاء «َّتنختٱذَّكٱُّاخت» هللادرن بيبهمدا ،د ن
المريل منسور القاو هلو ثان من ثان ،وبد أن ينسدره المدر
مرمباا قد ا نسر قاا بالمر

 ،د ذا ثدان

ثان هللا عبده.

ههذا  -ههللا أعام  -هو السر ي استلابة عوو اليوتة :المظاوى ،هالمسدا ر،
هالصائم ،لانسرو التي دي قادو ثدم هاحدد مدبهم ،د ن زربدة المسدا ر هثسدرن
ممددا يلددده الناددد ددي هللاسد  ،هثددذلا الصددوى ،د ينسددر سددورو الدبهللام السددانية
الحيوا ية ،هيذلها.
هالقصدددد :أن شدددمنة اللادددر هالهللاضدددم هالنطايدددا ،إ مدددا نبدددزج دددي شدددمندان
اال نسار ،هلاناصي التائو من ذلا أه ر صيو :يوضح :
نَّتناهٱنَّيا ُس :أن الدذ و قدد يندون أ هللاددع لانادد إذا اقتر د بد التوبدة ،مددن
ثييددر مددن الطاعدداى ،ههددذا منبددى قددوج بنددل السدداف :قددد ينمددم الناددد الددذ و
يدددخم بد اللبددة ،هينمددم الطاعددة يدددخم بهددا البددار ،قددالوا :هثيددف ذلددا قدداج:
ينمم الدذ و دو يدزاج صدو عيبد  ،إن قداى ،هإن قندد ،هإن مشدى :ذثدر ذ اد ،
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هللاارا ،ه د اما ،ينون ذلا ساو لان  ،هينمدم
يحدن ل ا
نسارا ،هنوبة ،هاستي ا
ا
الحسددبة ،ددو نددزاج صددو عيبي د  ،إن قدداى ،هإن قنددد ،هإن مشددى ،ثامددا ذثرهددا
هثادرا همبد  ،تندون سداو هوثد  ،يندون الدذ و موجاادا لترندو
أهرتت علاادا
ا
باعداى هحسدباى ،همنداموى قاايدة ،مدن خدوذ هللا هالحيداء مبد  ،هاإلبدران
ا
ا
مسدتقاو ربد  ،هثدم هاحدد مدن هدذه
خلدو ،باثيادا ا امدا،
سدا رأسد
بين يدي مبن ا
هثاددرا ،هاس راء بالبدددا ،
ارتددار أ هللاددع لانادددد مددن باعدددة نوجددو لدد صدددولة،
ا
هر يددتهم بنددين االحتقددار ،هال ريددو أن هددذا الددذ و خيددر عبددد هللا ،هأقددرو إلددى
البلاو هالهللاوس ،من هذا المنلو بطاعت  ،الصائم بها ،المدان بهدا ،هبحالد عادى
هللا سسس هعاددا ه ،هإن قدداج باسددا خددوذ ذلددا ،دداهلل شددهيد عاددى مددا ددي قااد ،
هينددا ينددا ا ال اددق إذا لددم ينظمددوه هير نددوه ،هي ضددنوا ل د  ،هيلددد ددي قاا د
بميضددة لمددن لددم يهللانددم ب د ذلددا ،هلددو ددتل هللاس د حددق التهللاتدديل لددرأا ي د ذلددا
ثامباا(.)202
 -8رت هللا بالتائو:
همددن تمددار التوبددة :يددم الهللارحددة الناددرا التددي ال ننا لهددا هال ندددا يها رحددة،
إ ها رحة الرو امعاى ،رو النالمين ،بتوبة عاده ،هرجوع إلي بند شدره ه
أسيرا ي يد عدهه هجبدو ه :إباديم الاندين ،ههدو بالتوبدة قدد دا
عب  ،ههقوع
ا
أسره ،هخر من سلب  ،هخاد

مدن عددهه ،هعدا إلدى رحداو ربد هحاياد ،

الددذا زمددره ب حسددا  ،هأحاب د ببنم د الظدداهرو هالااببددة ،الديبيددة هالد يويددة،
الما ية هالمنبوية.
إ ها الهللارحة النارا التي ال لد ي نصويرها هالتناير عدن مدداها أبادد مدن
( )202ا ظر« :المدار » (.)299 - 297/1
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الدذا رهاه عبد ابدن مسدنو أ د قداج« :هللٱ فا

ٱ

نلٱعهۡٱُاهُ،ٱواهٱُهكَاً،ٱوُاعٱ ن كأاه،ٱُّك ها ٱ ع ُاهٱ
رٱ
اأتاًٱنَّعَخٱُءٱ
وش ناه،ٱفتضعٱ سهٱفاا اٱعتُاً،ٱف ساأ ق ٱوقاخٱذهَاَٱ ن كأاه،ٱفئكَها ،ٱ
أتٱٱذنٱنشأخٱُّك هٱنَّٱ ٱونَّعئ ،ٱق ۡ:ٱ نعٱٱَّتٱَُ عذٱنَّانتٱكااَٱف اه،ٱ
فأع اٱ أتٱ ُتت،ٱف نعٱفا اٱعتًُ،ٱثِّٱ فعٱ سه،ٱٱذنٱ ن كأاهٱُّك ها ٱُندَٱ
و ع ُاااهٱوشااا ناه ٱفااا هللٱ شاااخٱف رااا ٱاأتااااًٱنَّعَاااخٱنَّماااؤُء،ٱُاااءٱهاااننٱ
ا ن كأه»(.)203
ضدا،
هلقد نحدن ابن القيم عن هذا الهللارت اإللهي بتوبة التائو حديياا باييادا يا ا
بددين ي د أن ه دذا الهللاددرت ل د شددسن ال يبايددي لاناددد إهمال د هاإلعددرا

عب د  ،هال

يطاددع عاي د إال مددن ل د منر ددة خاصددة بدداهلل هأسددمائ هص دهللاان  ،همددا يايددق بنددز
جول .
قداج :اعادم أن هللا سدداحا هنندالى اخددت

دوإ اإل سددان مدن بددين خاقد بددسن

ثرم ه ضا  ،هشر  ،هخاق لبهللاس  ،هخاق ثم شيء ل  ،هخص مدن منر تد
همحات هقرب إثرام بما لم ينط زيدره ،هسد ر لد مدا دي سدماهان هأرضد
هما بيبهما ،حتى موئنت  -الذين هم أهم قرب  -است دمهم ل  ،هجناهدم حهللاظدة
ل ي مبام هيقظت  ،هظنب هإقامت  ،هأ زج إلي هعاي ثتا  ،هأرسدا هأرسدم
إلي  ،هخابا هثام مب إلي  ،هان ذ مبهم ال ايم هالنايم ،هامهلياء هال دواص
هامحاار ،هجناهم منددن أسدراره ،همحدم حنمتد  ،هموضدع حاد  ،هخادق لهدم
اللبة هالبار ،ال اق هاممر ،هاليواو هالنقاو ،مدداره عادى البدوإ اإل سدا ي،
خوصة ال اق ،ههو المقصو باممر هالبهي ،هعاي اليواو هالنقاو.
( )203متهللاق عاي .

258

التوبة إلى هللا

اإل سدان شددسن لدديم لسدائر الم اوقدداى ،هقددد خادق أبدداه بيددده ،ه هللاده يد مددن
رهح د  ،هأسددلد ل د موئنت د  ،هعام د أسددماء ثددم شدديء ،هأظهددر ضددا عاددى
الموئنة من ه هم من جميع الم اوقاى ،هبر إبايم عن قرب  ،هأبندده عدن
عدها ل .
باب  ،إذ لم يسلد ل مع الساجدين ،هان ذه ا
هالمددرمن مددن ددوإ اإل سددان :خيددر الاريددة عاددى اإلبددون ،هخيددرو هللا مددن
النددالمين ،د خاق د ليددتم نمت د عاي د  ،هليتددوانر إحسددا إلي د  ،هلي ص د مددن
ثرامت ه ضا بما لم نبا أمبيتد  ،هلدم ي طدر عادى بالد هلدم يشدنر بد  ،ليسدسل
من المواهو هالنطايدا الااببدة هالظداهرو ،هالناجادة هارجادة ،التدي ال نبداج إال
بمحات  ،هال نباج محات إال بطاعت  ،هإيياره عاى ما سواه ،ان دذه محاوبادا لد ،
هأعد ل أ ضم مدا يندده محدو زبدي قدا ر جدوا لمحاوبد إذا قددى عايد  ،هعهدد
إليد عه دداا نقدددى إلي د ي د بددسهامره ه واهي د  ،هأعام د ددي عهددده مددا يقرب د إلي د ،
هيزيدده محادة لد هثرامدة عايد  ،همدا ياندده مبد هيسد ط عايد  ،هيسدقط مددن
عيب .
هلامحاوو عده ،هو أبيل خاق إلي  ،قد جداهره بالندداهو ،هأمدر عادا ه أن
ينددون يددبهم هبدداعتهم هعاددا نهم ل د  ،هن هلدديهم همناددو هم الحددق ،هاسددتقطع
عاا ه ،هان ذ مبهم حزباا ظاهرهه ههالوه عاى ربهم ،هثا وا أعدداء لد مدع هدذا
النده ،يدعون إلى س ط  ،هيطنبون ي ربوبيت هإلهيت ههحدا يت  ،هيسداو
هينذبو  ،هيهللاتبدون أهليداءه ،هيدرذه هم بدس واإ امذا ،هيلددهن عادى إعددامهم
من الوجو هإقامة الدهلة لهم ،همحو ثم ما يحا هللا هيرضاه ،هناديا بندم مدا
يس د ط هينره د  ،نر د بهددذا النددده هبددرائقهم هأعمددالهم همددا لهددم ،هح دذره
مواالنهم هالدخوج ي سمرنهم هالنون منهم.
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هأخاره ي عهده :أ أجو امجو ين ،هأثر امثدرمين ،هأرحدم الدراحمين،
أ د سدداق رحمتد زضددا  ،هحامد عقوبتد  ،هعهللاددوه مراخذند  ،هأ د قددد أ ددا
عاددى خاق د البنمددة ،هثتددو عاددى هللاس د الرحمددة ،هأ د يحددو اإلحسددان هاللددو
هالنطاء هالار ،هأن الهللاضم ثا بيده ،هال ير ثا مب  ،هاللو ثاد لد  ،هأحدو
ا
ضدو ،هييمدرهم إحسدا اا هجدو اا ،هيدتم
ما إلي  :أن يلو عاى عاا ه هيوسدنهم
عاددديهم نمتددد  ،هيضددداعف لدددديهم مبتددد  ،هيتندددرذ إلددديهم بسهصدددا هأسدددمائ ،
هيتحاو إليهم ببنم هآالئ .
هددو اللددوا لذان د  ،هجددو ثددم جددوا خاق د هللا ،هي اق د أب دداا :أقددم مددن ذرو
بالقيا

إلى جو ه ،ايم اللوا عادى اإلبدون إال هدو ،هجدو ثدم جدوا مدن

جو ه ،همحات لالو هاإلعطاء هاإلحسان ،هالار هاإل ناى هاإل ضاج :ون مدا
ي طر بااج ال اق ،أه يدهج ي أههامهم ،ه رح بنطائ هجو ه هإ ضدال أشدد
قددرا ،د ذا
من رت ارخذ ما ينطاه هيسخدذه ،أحدو مدا هدو إليد أعظدم مدا ثدان ا
اجتمع شدو الحاجة هعظدم قددر النطيدة هالبهللادع بهدا ،مدا الظدن بهللادرت المنطدى
هللارت المنطي ساحا بنطائ أشد هأعظم من درت هدذا بمدا يسخدذه ،ههلل الميدم
امعاى.
د ذا ننددر

عاددده همحاوب د الددذا خاق د لبهللاس د  ،هأعددد ل د أ ددواإ ثرامت د ،

ه ضددا عاددى زيددره ،هجنا د محددم منر ت د  ،هأ ددزج إلي د ثتاب د  ،هأرسددم إلي د
رسدددول  ،هاعتبدددى بدددسمره هلدددم يهماددد  ،هلدددم يترثددد سددددا ،تندددر

ليضدددا ،

هارننو مساخط هما ينره هأبق مب  ،ههالدى عددهه هظداهره عايد  ،هنحيدز
إلي  ،هقطع بريق نم هإحسا إلي التي هي أحدو شديء إليد  ،ه دتع بريدق
النقوبددة هاليضددو هاال تقدداى :قددد اسددتدعى مددن اللددوا النددريم خددوذ بمددا هددو
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موصدددوذ بددد مدددن اللدددو هاإلحسدددان هالادددر هنندددر

إلزضددداب هإسددد اب

ها تقامد  ،هأن يصدير زضدا هسد ط ددي موضدع رضداه ،ها تقامد هعقوبتد
ي موضع ثرم هبره هعطائ  ،استدعى بمنصيت من أ نالد مدا سدواه أحدو
إلي مب  ،هخوذ ما هو من لواسى ذان من اللو هاإلحسان.
ايبما هو حايا المقدرو الم صدوص بالنرامدة ،إذ ا قادو أبقادا شدار اا ،را اا
لنرامت  ،ا
مائو عب إلى عدهه ،مع شدو حاجت إلي  ،هعدى اسدتيبائ عبد بر دة
عين.
ايبما ذلا الحايو مع النده دي باعتد هخدمتد  ،اسدياا لسديده ،مبهم اندا دي
موا قة عدهه ،قد استدعى من سيده خوذ ما هدو أهاد  :إذا عرضد لد ندرو،
تذثر بر سيده هعطهللاد هجدو ه هثرمد  ،هعادم أ د ال بدد لد مبد  ،هأن مصديره
إلي د  ،هعرض د عاي د  ،هأ د إن لددم يقدددى عاي د ببهللاس د قدددى ب د عاي د عاددى أسددوأ
امحواج .هللار إلى سديده مدن بادد عددهه ،هجدد دي الهدرو إلدى حتدى هصدم إلدى
باب د  ،وضددع خددده عاددى عتاددة باب د  ،هنوسددد تددرا أعتاب د  ،متد ا
عا،
دذلو متضددر ا
خاشناا باثيادا آسدهللااا ،يتمادق سديده هيسدترحم  ،هيسدتنطهللا هينتدذر إليد  ،قدد ألقدى
بيده إلي  ،هاستسام ل هأعطاه قيا ه ،هألقى إلي سمام  ،نادم سديده مدا دي قااد ،
نددا منددان اليضددو عاي د رضددا عب د  ،همنددان الشدددو عاي د رحمددة ب د  ،هأبدل د
هللاوا ،هبالمبع عطداء ،هبالمراخدذو حا امدا ،اسدتدعى بالتوبدة هالرجدوإ
بالنقوبة ع ا
من سيده ما هو أها  ،هما هو موجدو أسدمائ الحسدبى ،هصدهللاان النايدا نيدف
هاختيدارا ،هراجدع مدا
عدا
ينون درت سديده بد هقدد عدا إليد حاياد ههليد بو ا
ا
يحا سيده مب برضاه ،ه تع بريدق الادر هاإلحسدان هاللدو  ،التدي هدي أحدو
إلى سيده من بريق اليضو هاال تقاى هالنقوبة .
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هذا إذا ظرى إلى نناق الهللارت اإللهي باإلحسان هاللو هالار.
هأمددا إن الحظ د نناق د ب لهيت د هثو د مناددو اا :ددذا مشددهد أجددم مددن هددذا
هأعظم مب  ،هإ ما يشهده خواص المحاين.
د ن هللا سدداحا إ مددا خاددق ال اددق لناا ن د  ،اللامنددة لمحات د هال ضددوإ ل د
هباعت  ،ههذا هو الحق الذا خاق ب السمواى هامر

 ،ههدو زايدة ال ادق

هاممدر ،ه هللايد  -ثمدا يقددوج أعددا ه  -هدو الاابدم ،هالناددث الدذا دزه هللا هللاسد
سدا الذا زه هللاسد عبد  :أن يتدر اإل سدان عايد  ،ههدو سداحا
عب  ،ههو ال َ
يحددو أن يناددد هيطدداإ هال يناددس ب اق د شدديئ اا لددوال محاددتهم ل د  ،هبدداعتهم ل د ،
ه عا هم ل .
هقد أ نر عاى من سعم أ خاقهدم لييدر ذلدا ،هأ هدم لدو خاقدوا لييدر عاا ند
ا
هبابو هسدا ،هذلا مما يتنالى عبد أحندم
هنوحيده هباعت لنان خاقهم عاياا
الحاثمين ،هاإلل الحق ،ذا خدر النادد عمدا خادق لد مدن الطاعدة هالناو يدة،
قددد خددر عددن أحددو امشددياء إلي د  ،هعددن اليايددة التددي مجاهددا خاق د ال ايقددة،
هصار ثس خاق عاياا ليير شيء ،إذا لم ن ر أرض الاذر الدذا هضدع يهدا،
بم قاات شو اثا ه ا
زو ،ذا رجع إلى مدا خادق لد هأهجدد مجاد  :قدد رجدع إلدى
الياية التي هي أحو امشياء إلى خالقد ه دابره ،هرجدع إلدى مقتضدى الحنمدة
التي خاق مجاها ،هخر عدن منبدى النادث هالسددا هالاابدم ،اشدتدى محادة
الرو ل  ،ن هللا يحو التوابين هيحو المتطهرين ،سهجا هذه المحادة ر احدا
ثسعظم ما يقددر مدن الهللادرت ،هلدو ثدان دي الهللادرت المشدهو دي هدذا الندالم دوإ
أعظم مدن هدذا الدذا ذثدره البادي صصد

لدذثره ،هلندن ال رحدة أعظدم مدن

رحة هذا الواجد الهللااقدد لمدا و حياند هبوزد دي سدهللاره ،بندد إياسد مدن أسدااو
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الحياو بهللاقده ،ههذا ثشدو محاتد لتوبدة التائدو المحدو إذا اشدتدى محاتد لاشديء
هزاو عب  ،تم هجده هصار بوإ يده ،و رحة أعظم من رحت ب .
ما الظن بمحاوو لدا نحاد حاادا شدديداا ،أسدره عدده  ،هحداج بيبدا هبيبد ،
ننام أن الندده سيسدوم سدوء الندذاو ،هينرضد م دواإ الهدو  ،هأ د

هأ

أهلى ب مب  ،ههو زرسا هنربيتا ،تم إ ا هللاا من عدهه هها دا عادى زيدر
مينا .
ام يهللالس إال ههو عاى بابا ،يتماقا هيترضدا هيسدتنيبا ،هيمدرم خديد
عاى نراو أعتابا ،نيف ينون رحا ب  ،هقدد اختصصدت لبهللاسدا ،هرضديت
لقربا ،هآترن عاى سواه
هددذا ،هلس د الددذا أهجدن د هخاقت د  ،هأسدداي عاي د نمددا ،ههللا سسس هددو
الذا أهجد عاده ،هخاق هثو  ،هأساد عاي نم  ،ههو يحدو أن يتمهدا عايد ،
مظهرا لبنم  ،ا
شاثرا لها ،محااا لوليها ،مطينادا لد  ،عابدداا لد ،
قابو لها،
يصير
ا
ا
ضا ل عاصياا ل  ،ههللا نندالى يحدو مدن عادده مندا او عددهه،
منا ياا لندهه ،ماي ا
همنصديت هم الهللاتد  ،ثمددا يحددو أن يدوالي هللا مددواله سدداحا هيطيند هيناددده،
تبضدداذ محاتدد لناا ندد هباعتدد هاإل ابددة إليدد  ،إلددى محاتدد لنددداهو عدددهه،
همنصيت  ،هم الهللات  ،تشتد المحادة مبد سداحا  ،مدع حصدوج محاوبد  ،ههدذا
هو حقيقة الهللارت(.)204

***
(« )204مدار السالنين» (.)266 - 264/1
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الموا ع من التوبة
نُسأه عًٱا َّنعتب .ٱ
تۡٱن ُل .ٱ
نَُُ ۡٱُّكتٱ ُ عذٱنَّع تٱنۡلَّهذ .ٱ
نسأٱَ اٱنَّنعتبٱونَّ أ ٱُءٱنَّمغ ة .ٱ
نَّيهلٱاٱق قًٱنَّمعس ً .ٱ
نُ أي ٱا َّقخ  .ٱ

***
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الموا ع من التوبة
التوبة ريضة عاى جميع المرمبين ،ثما جاء ي القرآن ،هحاجة ثم إ سدان
إليهددا حاجددة أساسددية ال يسددتيبي عبهددا ،ثمددا ال يسددتيبي عددن الطندداى هالشددراو،
هاإلعرا

عن التوبة خطر عاى اإل سان ،قدد يدو ا بد  ،هيوقند دي مهداها

الر ا ،هو خطر عاى قاا  ،عاى إيما  ،عاى حسن صدات بربد  ،عادى حياند
الرهحية ثاها.
هلنددن مددا الددذين يمبددع اإل سددان مددن التوبددة ،هيددرخره عبهددا ،ه يهددا لاندد
هسنا ن
ال ي هللادى أن هبدا عقاداى هموا ددع نحدوج بدين اإل سددان هبدين نوبتد إلددى هللا
ننددالى ،يبايددي أن سددا عايهددا بنددل امشددنة الناش دهللاة ،حتددى حدداهج التياددو
صددا مددع المحاهلددة هبددذج الله دد
عايهددا ،ادديم هبددا شدديء مسددتحيم ،هخصو ا
هصدن النزى ،هصحة التوج .
هجم هذه الموا ع  -إن لم ينن ثاها  -موا ع هللاسية ،نباع من اخدم اإل سدان،
هنرتر ي نوجه هساوث .
 -1االستها ة بالذ وو:
أمدرا هيبادا ،ال يدزع
من أهائم هذه الموا ع :االستها ة بالذ وو ،هاعتاارهدا ا
هال يقاق هال ي يف .ههذا هال شا من أتر اللهدم بمقداى هللا جدم جولد  ،خدالق
ال اددق ،همالددا الماددا ،ذا اللددوج هاإلثددراى ،الددذا خاددق اإل سددان ددي أحسددن
نقددويم ،هثرمد أ ضددم ننددريم ،هسد ر لد مددا ددي السددمواى ،همددا ددي امر

،
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جميناا من  ،هاساد عاي نم ظاهرو ،هباببة ،الدذا ال ي هللادى عايد شديء دي
امر

هال ي السماء ،هالذا يهللانم ي مان ما يشاء ،النزيز اللادار ،الواحدد

القهار.
هذا اإلل النظيم ال يلوس أن يستهان بمنصيت  ،حتدى يقدوج :ليد ثدم ذ دو
نات ميم هذال بم يبايي أن يتنظم ثم ما يصدر عب من منصدية دي حدق هللا
سسس.
ه ي الحدديث الدذا رهاه الا دارا عدن ابدن مسدنو « :نَّماؤُءٱيا ىٱذعَاهٱ
ك َّيَالٱييا فٱ َٱيقاعٱُّك ااه،ٱونَّماا فقٱيا ىٱذعَاهٱكانا بٱوقاعٱُّكااتٱ ع ااهٱ
فق ۡٱاهٱهَننٱوهَنن».
همر

بنل الصدالحين مدن السدم ،ندا ه بندل أصدحاب وجددهه ياندي

بمرارو هحرقة ،نلاوا لذلا ،هسسلوه :ما هذا الانداء ،هلدم در
اقتر

دي حياندا قدد

ثايرو ،أه قصرى ي ريضة ،أه ضين حقادا ندان جوابد  :ههللا مدا

أبني عاى ريضة نرثتها ،هال حرمة ا تهنتها ،هال حق ضينت  ،هلندن أبندي،
م ي أخشى أن أثون قد أني ذ ااا أحسا هيباا ههو عبد هللا عظيمل
ههو يشير إلى ما ذثره القرآن ي قصة أى المدرمبين عائشدة ،هثيدف الثد
بنددل السددبة المسددامين حددديث اإل ددا عبهددا ،الددذا أشدداع المبددا قون ،تاقهللاددوه
بسذاجة هزااء ،ه قا بنضدهم عدن بندل باسدتهتار ،هبدو نهيدو لداء القدرآن
سا َام َّعأ ْ ْمتَْٱقْ َّكاأِّْٱ ذُا ٱيَ َْا ْ
سا َّاَ َ َٱاَكَ ٱ َ َهانَنٱ
اتَٱََّاَا َٰٓٱ ََٱعذاأَََكذ َِّٱاَ َ َهانَنٱ ْ
{وََّا َّات َ َُٰٓٱٱَ َّذٱ َ
ينقددو هيقددوجَ :
سٱََّ َْاِّٱ َاا َهٱ
ا َّْه َأ َ أءٱُّ ََظ ٞٱِّ} [البور{ ،]16 :ٱَ َّذٱَُكَقذ َّتعَهْۥٱ َاأ َ َََُّّااَٱأَ ََِّّْ َ
ٱوَُقْتَّْاتََ ٱ َااأ َ َّف َتن َه َِّْٱُذا ٱََّا َّ َ

ٱو ْه َتٱ َُّاخَٱل ذَۡٱُّ ََظ ٞٱِّ} [البور.]15 :
َُّ َّك ٞٱِّٱ َوُ َ َّٱ َ
َُْتعَهْۥٱ َه َاٱا َ
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هقد ذثرى عائشة مرو إحدا ضرائرها ،سشارى إلدى أ هدا قصديرو القامدةل
قاج رسوج هللا صص

« :ي ٱُّ ئشً،ٱَّقخٱقكَٱككمًٱَّتٱُهنَٱام مٱنََّٱا ٱ

َّمهنأه»(.)205
هلقددد حددذر ا رسددوج هللا صص د

مددن «محقددراى الددذ وو» قدداج« :ٱي ا كِّٱ

وُٱقاا نتٱنَّاانعتب،ٱفِعماا ٱُثاالٱُٱقاا نتٱنَّاانعتبٱكمثاالٱقااتاٱعهَّااتنٱوند،ٱ
في مع ٱذنٱاعتد،ٱون مٱذنٱاعتد،ٱ أاتٱ مكاتنٱُا ٱ عضايتنٱااهٱلَاههِّ،ٱوٱَٱ
ُٱق نتٱنَّنعتبٱُأتٱيؤلنٱاه ٱص َه ٱُهكَه»(.)206
 -2بوج اممم:
همددن موا ددع التوبددة همرخرانهددا :بددوج اممددم ددي الحيدداو ،بمنبددى أن ينتاددر
اإل سددان أن الحيدداو من د ال نددزاج ممتدددو ،هأن المددوى ال يددزاج بني دداا ،هأن ددي
النمددر متس دناا لمزيددد مددن الاهددو هاليهللااددة ،هانادداإ الهددوا ،هالسددير ددي رثدداو
الشيطان.
إن آ ة اإل سان :أ ال يزاج يمبي هللاس بطدوج النديل ،هيدزيع شداع المدوى
ثامددا نددراءا أمدداى عيبي د  ،ددابن النشددرين يقددوج :أنددوو ددي امربنددين ،هابددن
امربنين يقوج :أنوو ي الستين ،هابن السدتين ،يقدوج :أندوو دي السدانين ،أه
هنذا يظم اإل سان يستاند الموى ههو أقر ما ينون إلي  ،هيسوذ التوبة ،ههدو
أحو ما ينون إليها.
( )205رهاه أبو اه هالترمذا عن عائشة« .صحيع اللامع الصيير» (.)5140
( )206قدداج الهييمددي ددي «ملمددع الزهائددد» :رهاه أحمددد عددن سددهم بددن سددند هرجال د رجدداج
الصحيع ،هرهاه «الطارا ي» ي اليوتة من بدريقين ،هرجداج أحددهما رجداج الصدحيع،
زير عاد الوهاو بن الحنم ههو تقة (.)190/10
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هثييرا مدا يدسني زيدر
المشناة أن الموى ال يستسذن قام مليئ  ،هيسني بيتة،
ا
متوقع ،ي تطف الصديير قادم النايدر ،هالشداو قادم الشديه ،هاالبدن قادم أبيد ،
هالاب قام أمها.
هأخطددر ألددوان المددوى هددو مددوى الهللالددسو ،الددذا يهلددم عاددى المددرء هن أن
يستند ل  ،أه يهي الزا لسهللاره ،هلهذا استناذ الباي صص

من شره.

ههذا ما خوذ مب الصالحون من قدين ،هقاج قائاهم:
ُااااااااهودٱَّكاااااااانتٱُٱاااااااااخٱُاااااااااه ٱ فااااااَِٱنَّمااااااتتٱُ قاااااا تٱنَّعَاااااا د ٱ
نُٱ ضااااتٱ َٱَُااااتَٱ ف ااااقٱقااااتا ٱ ٱَّهااااااااِّٱُندٱو عااااااااَٱاغ اااااااا ٱُند؟ ٱ

ه ٱي عصر ا ثيرى أسااو الموى المٱهللااج  ،مما لم ينن مياد دي النصدور
الماضية ،رزم نقدى الطو هالتهللاون ي النو .
طالما سمن البا

يمونون لسو :بالسنتة القااية ،أه الذبحدة الصددرية ،أه

اللاطة الم ية ،أه زير ذلا مما نر هما ال نر .
ثمددا أن المددوى ددي الحددوا ن أصدداع ثييد ادرا ج دداا ،هددذا يمددوى ددي حا تددة
سدديارو ،هآخددر ددي بدداخرو ،هتالددث ددي قطددار ،هرابددع ددي بددائرو ،ههددذا تمددن
الحضارو.
ال منبى إذن من يستاند اإل سان الموى ،ههو يرا صرعاه دي ثدم حدين،
هلو ظر يما حول همن حولد  ،ه ندر هنسمدم :ثدم شديع مدن قريدو ،هثدم ه إ
من حايو ،هثم ن من ر يق ،هثم عزا ي صديق ،لو ندذثر قائمدة امسدماء
التي هاراها الترو ممن ينر هم هيتصم بهم لهال بوج القائمة هانساعها.
همن هبا عامبا رسولبا النريم أن نيل ي الد يا برهت اليربداء ،دبحن دي
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هذه الدار ضيوذ راحاون حت اما ،زدداا أه بندد زدد ،هدي ار ممدر ال ار مقدر،
يقددوج عايد الصددوو هالسددوى« :كااءٱفااذٱنَّااخع ٱكأعااكٱ ياابٱ وٱُّا ا ٱسااَ ل،ٱ
وُّخٱع ُكٱُءٱ هلٱنَّقَت » ،هثان ابن عمر يقوج« :ٱذنٱ صَٱَٱفسٱُاأظ ٱ
نَّمُ مٱوٱذنٱ ُُا َٱفاسٱُاأظا ٱنَّساَ ،ٱولانٱُاءٱصاٱأكٱَُّاقمك،ٱوُاءٱ
ُكٱَّمتُك»(.)207
همن رجزهم الذا ثا وا يتباشده

ي عهد الصحابة:

كاااالٱنُاااا ئٱُسااااَ ٱفااااذٱ هكااااه ٱ ونَّمااتتٱ دعااتٱُااءٱشاا نَٱععكااه ٱ
همن أشنار من بندهم من الصالحين :ٱ
ٱ
ُااهودٱُااءٱنَّأقااتىٱفِعااكٱُٱُااخ ت ٱ ٱذنٱنءٱَّ ل:ٱهلٱُع

ٱٱَّاتٱنَّ يا ؟ ٱ

ٱ
فَِّٱُءٱساك ِّٱُا تٱُاءٱ ا ةٱُّكاً ٱ ٱوكاااِّٱُاااءٱساااق ِّٱُّااا شٱ اااا ٱُاااءٱ
نَّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخهت ٱ
ٱوكِّٱُءٱفأاتٱيمُاذٱويساَ ٱُه را ٱ وقخٱعُيَٱ ك عه،ٱوهاتٱُٱياخ
ٱ

 -3االنناج عاى أما ي النهللاو اإللهي:

ٱ

همن الموا ع التي نرخر التوبة :االنناج عادى عهللادو هللا نندالى هسدنة رحمتد
ٱويَقْتَّْااتََ ٱ
ثمدا حنددى هللا ننددالى عددن اليهددو  ،أ هددم{ :يَ َّأ ْلاانْوََ ٱ َ
ُّا َ َ
ضٱ َ َهانَنٱل َّ َ َّدعَا َات َ

س َّْغ َ ْ ٱََّاَ } [امعراذ.]169 :
َ
ههذا ال شا من اليرهر القاندم ،مدن أيدن يضدمن أن هللا نندالى سدييهللار لد
ههم أخذ موتقاا أه صدح انا مدن هللا نندالى بدذلا ههدو سداحا ييهللادر لمدن يشداء
هينذو من يشاء ،هال منقو لحنم .
إن ددرن مددا بددين المددرمن هالمبددا ق :أن المددرمن ينمددم الصددالحاى ،هيقددوج:
( )207رهاه الا ارا.
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أخشى أال نقام مبيل هالمبا ق يقترذ السيئاى ،هيقوج :أبمع أن نيهللار لي.
صددحيع أن رحمددة هللا ننددالى هسددن ثددم شدديء ،ثمددا أن عام د هسددع ثددم
ٱو َُّ َّكما ا }
ٱو َ
س َّاعََ ٱ ْكا ذلٱش ََّاذ جمٱ ذ َّ َم ااً َ
شيء ،ههو ما قال الموئنة ي عائهمَ { :ٱاذاَا َ
[زا ر ،]7 :هقاج ننالى ي خطاب لنايم موسدى سسدم{ :قَا َۡٱَُّانَناَ َٰٓذٱ ْ َصا بْ ٱاَا َهٱ

ذٱو َسعَ ََّٱ ْك ذلٱش ََّذ جٱم} [امعراذ.]156 :
َُ َّءٱ َ َ
ٱو َ َّ َمأَ َ
ش َٰٓ ۖ ْم َ
صدا ،هالرحمدة عامدة ،هلنبد نندالى عقدو عادى ذلدا قداج
لنم النذاو خا ا
ٱوي َّْؤُْااتََ ٱل ذ
ٱولَّذ ا َنيءَ ٱ ْهااِّٱ َاٱ َيَأَاَ ا ٱ
عددن هددذه الرحمددة{ :فَ َ
َّه َكا َاتةَ َ
ُ اأ َ َّكأَْْ َٱه ٱ ََّكذ ا َنيءَ ٱيَأذقْااتََ َ

اذ[ }...امعدراذ ،]157 ،156 :هقداج
اذٱل َّ ْ َُ ذٱ
ي َّْؤ َُاْتََ ٱ156ٱلَّذ َنيءَ ٱيَأ ذ ََعْتََ ٱلَّ ذ سْتَۡٱلَّاذ ََ ذ
ننالى{ :ٱَ ذَٱ َ َّ َمََ ذ
ٱُءَٱٱل ََّّ ْم َّٱ َُاَ ءَ } [امعراذ.]56 :
ٱلَۡٱقَ َ يبٞٱ َ

إن الرجاء ي رحمة هللا يتطاو ا
عمو يقدرو المدرء مدن هدذه الرحمدة ،ميدم
اإليمددان هالهلددرو هاللهددا  ،ثمددا قرأ ددا ذلددا ددي قولد ننددالى{ :ٱَ ذَٱلَّذا َنيءَ ٱ َمن َُاْااتنوٱ
ٱو ذ
ٱلَۡٱ ْوو ََََّٰٓئَكَ ٱيَ َّ نْتََ ٱ َ َّ َمََ ذ ِۚ
سََ َل ذ
لْۡٱ َ ْت ٞٱٱ ذ َ ا }ِّٞ
ٱو َ َن َهخْونوٱفَذٱ َ
ٱلَۡ َ
َولَّذنَيءَٱٱ َه َن ْ ونو َ

[الاقرو .]218 :ام قرر لهم الرجاء إال بند اجتياس هذه المراحم الصناة.
ه رن بين الرجاء هاممبية :الرجاء ما قار د عمدم هسدني ،هإال هدو أمبيدة
ارزة ،ثما قاج عادي  -ثدرى هللا هجهد  -دي هصديت الببد « :هإيدا هاالننداج
عاى المبى ،ها بضائع البوثي :أا الحمقى» .هيقوج الشاعر:
وُٱَُااااءٱَُّااااخٱنَّمااااات،ٱفاااا َّمات ٱ مو ٱ ُاااااااااااتنۡٱنَّم ااااااااااا َّ س ٱ
ٱ
هقاج آخر:

ٱ

نُّكاااااالٱااااااا َّماتٱقكَااااااذ،ٱَّعكااااااذ ٱ و ٱا ُااااااا عذٱنَّهاااااااِّٱُّااااااااذ ٱ
ٱ
ونُّكاااااااِّٱ َٱوصاااااااككٱُٱي نااااااات ٱ ٱوََّااااااءٱُٱ قاااااالٱُااااااءٱنَّأماااااااذ ٱ
ٱ

ٱ
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هلقد حنى هللا لبا هذا الاون من اممدا ي عدن اليهدو هالبصدارا حيدث قداج:
سا َ ََۗىٱَُ َّكاكَ ٱ َ َُا عَ ُّهََِّّْۗ ٱقْ َّالٱ َها ُْتنوٱاْا َّ َ َهاَ ََِّّْٱٱ
{ َوقَ َّْتنوٱََّءٱيَ َّخ ْللَٱل ََّّ َياذًَٱٱَ ذُٱ َُءٱ َك ََ ٱ ْهتدرنٱ َ َّوٱعَ َ َ
ٱو َّن َههْ َ ذ
ٱو َُٱ
َاءٱفَكَا َٰٓۥهْٱ َ َّنا ْ َْۥٱ َٱ
ٱو ْه َتٱ ُْ َّٱُ ٞٱ
ٱََٱ ْكاأَِّّْ ٱ َ َ
ُّااخَٱ َ َاا َه َ
ۥٱَۡ َ
ص َخقَ ءَ ٱ111ٱاَكَ َِۚتٱ َُ َّءٱ َ َّسكَ َِّ َ

ٱو َُٱ ْهااَِّّ ٱيَ َّٱ َهعْااتََٱ} [الاقددرو ،]112 ،111 :هددذا مددا قددرره القددرآن عددن
َلا َّاتفأ ٱ َ
ُّكَ ا َّ َهَِّّ َ
هرالء :ناا أما يهم ،نمن لالبة بو عمدم ،هإ مدا يبداج اللبدة مدن جمدع هصدهللاين
أساسيين :إسوى الوج هلل هاإلحسان.
ه ددي سددورو أخددرا يقددوج ننددالى حن امددا عد ا
ددال بددين أهددم النتدداو هالمسددامين:
وَٱ
بٱ َُءٱيَ َّع َم َّلٱس َْٰٓاتماٱنٱي َّْي َاهٱاَا َهٱ َو َُٱيَ َي َّاخٱََّاهْ َ
سٱاَأ َ َُ عَ َ ََِّّْ ٱ َو َ َُٰٓٱ َ َُ عَذَٱ َ َّه َلٱل ََّّ ََ َأ َ َۗ َ
{َّذ َّ َ
ۥٱُاءٱدْ َ
ذ
ٱُااءَ ٱلَّ َ ذ
ءٱ
ٱو ْها َاتٱ ُْا َّاؤ َُ ٞٱ
سا َك َ َٱَ َ
ٱو َُٱعَ َسا ا نٱ123ٱ َو َُااءٱيَ َّع َما َّال َ
َٱُااءٱذَ َكا ي ٱ َ َّوٱ ْعثَا َات َ
ٱو ََّ ا ا َ
لَۡ َ
َٰٓ
ٱو َُٱي َّْظكَ ْمتََ ٱعَ َق اٱن} [البساء.]124 ،123 :
فَأْووٱ َََّئَكَ ٱيَ َّخ ْلكْتََ ٱل ََّّ َياذًَ َ

ال نبم يا أخدي المسدام أن هللا نندالى لدم يسدامع ايد آ ى دي لقمدة أثاهدا مدن
الشلرو بند أن هاه عبها ،ههو الذا خاق بيدي  ،ه هللاده يد مدن رهحد هأسدلد
لد موئنتد ل هال نبسددى أ د جددم جولد لددم يسددامع و احددا سسددم ددي ثامددة قالهددا
بٱٱَ ذَ َّ
ٱو َُّّاخَََ ٱل ََّّ َٱا ُّ
ٱو َعاََ ٱ َ َّ ََا ِّْٱ
ٱلااَ َٱ
ق َ
ذٱوٱَ ذَ َ
ذٱُ َّءٱ َ َّه َك َ
يشهللاع بها البب النا ر{ :فَقَ َۡٱ َ َ
سٱ
ٱُ َّءٱ َ َّه َك ۖكَ ٱٱَعذاهْۥٱ َ
ُّ َمالأٱ َ َّ ا ْ ٱ َ َ
س َ
صا َك ۖ جٱٱفَ َاسٱُ َ َُّاٱ َّك َءٱ َُا ٱََّا َّ َ
ل ََّّ َ َٱ ََ َم ءَ ٱ45ٱقَ َۡٱ َيَاْت ْ ٱٱَعذ ۥهْٱََّ َّ َ
ََّكَ ٱ َا َهٱ َُّ َّك ۖ أِّٱ َٱعَ َٰٓذٱ َ َُّ ْ
ٱُءَ ٱل ََّّ َ َي َه َك ءَٱ} [هو  .]46 ،45 :دا ظر إلدى هدذا الدر
ظكَ ٱ ََٱُ َ َْتََ َ

الشددديد عاددى شدديه المرسدداين حتددى ال نطمددع ددي زيددر مطمددع ،هنسمددم قددوج
الشاعر:
ياااا ٱعاااا و نٱي عااااتٱاع اااااذٱ نقااااخ ٱ وُشاااا هخنٱَّ ُاااا ٱ اااا ٱُشاااا هخ ٱ
ٱُسااااالٱنَّااااانعتبٱٱَّاااااتٱنَّااااانعتبٱ عٱ ااالٱنَّياااا َ،ٱود َٱفاااتُٱنَّع ااااخ ٱ
وُ ُياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات ٱ ٱ
ٱ
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ٱآدُااااااا ٱ ُاهااا ٱٱَّاااتٱنَّاااخع ٱاااانعبٱون اااخ؟ ٱ

وٱ ملاج  -إذن  -مهلئا المسر ين ٱ
عاى أ هللاسهم ،المهللاربين ي جبو ربهدم

هبارئهم ،المقصرين ي حقون زيرهم ،أن يرجاوا التوبة قدائاين :إن هللا زهللادور
رحديم ،د ن هدذا جهدم بمقداى هللا نندالى ،ه ظدرو إلددى جا دو مدن ثماالند سسس،
هن اسددتيناو اللوا ددو امخددرا ،قددد قدداج نت د { :عَََا َّ
اذٱ َعَ ا ٱل ََّّغَ ْاات ْ ٱ
َتٱ َعَا َٰٓ
ائٱ َََُّ ا د َٰٓ
ُّنَناَذٱ ْ
ه َتٱل ََّّعَنَنبْ ٱل َّ َ ََّ ْٱِّ} [الحلر]50 ،49 :
لَّ ذ َ ِّْٱ49ٱ َو َ ذَٱ َ
ُّكَا َات ْ
ش اخَيخْٱ
هقدداج سدداحا َ { :وٱَ ذَٱ َ اذااكَ ٱََّاانْوٱ َُ َّغ َ ا َ جٱةٱ ََّكاذ ا َ ٱ َٱ
ٱو َّك َم َهااَِّّۖ ٱ َوٱَ ذَٱ َ اذااكَ ٱََّ َ

ب} [الرعد.]6 :
ل ََّّ َعقَ َٱ
ههددذا ينتاددر مددن النلددز هالحماقددة ،هلدديم مددن الهللاطبددة هالنياسددة ثمددا ددي
الحديث الباوا الذا رهاه الترمذا« :نََّ س:ٱُءٱدنَٱع ُهٱوُّمالٱَّما ٱاعاخٱ
نَّمتت،ٱونَّع نه:ٱُءٱنَُعٱع ُهٱهتنه ،ٱوُماتٱُّكتٱهللاٱن ُ عذ»(.)208
هقد أ نر صدالحو اممدة عادى مدن درب دي حدق ربد  ،تدم انندم عادى عهللادوه
هميهللارن  ،هقاج شاعرهم ي ذلا:
ُاااا ٱااااا ۡٱقكَااااكٱُاااا ضٱ َٱُخعُااااه ٱ وثتااااااكٱ-ٱنَّاااااخه ٱ-ٱُغُاااااتۡٱُاااااءٱ
ُ ٱ ناااتٱنَّايااا ةٱوَّاااِّٱُُاااككٱُُااا ََّه ٱ نَّا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخعس؟ ٱ
ٱَٱنَُّااا اًٱُٱُيااا تٱُّكاااتٱنَّ اااَس

ٱ إن الرجاء ي عهللاو هللا هميهللارن ساحا ٱ مطاوو من ثم مسدام ،هإن ثيدرى
مناصي هعظم خطاياه ،هو من ضرهراى السدير إلدى هللا نندالى ،هلندن ال
يبايي أن يرجو اإل سان تمرو ،هن أن ياذر ببدرو ،أه ييدر

شدلرو ،هيتدولى

( )208رهاه ابن ماج عن شدا بن أه  ،ه ي إسبا ه بقية بن الوليد ،ههو مدلم هقد صدرت
بالتحددديث ( ،)4260هالحدداثم هصددحح  ،هها ق د الددذهاي ( ،)251/4ثمددا رهاه الترمددذا
بسبد آخر هحسب  ،ه ي سبده أبو بنر بن أبي مريم ،هثان قد اختا بند أن سرن بيت .
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سقايتها هرعايتها  ...ن المااليدة دي الرجداء بييدر عمدم يقددى ،أه جهدد يادذج،
عا مدن اممدن مدن مندر هللا نندالى ،ههدو بداو ال سدران ،يقدوج سسس:
يلنا و ا
َۡٱفَ َسٱيَ َّأ َُ ْءٱ َُ ََّ َ ذ
{ َفَأ َ َُاْتنوٱ َُ ََّ َ ٱل ذ ِۚ
ٱلَۡٱٱَ ذُٱل ََّّقَ َّت ْاٱل ََّّ َ َي َُ ْ وََٱ} [امعراذ.]99 :

 -4استحناى الذ وو هاليس

من الميهللارو:

همن موا ع التوبدة لددا بندل البدا  :أن ينديل بنيدداا عدن سداحة هللا ،هأن
ييوص ي أهحداج الدذ وو صديائرها هثاائرهدا ،مرنناادا لامحظدوراى ،نار اثدا
لامسموراى ،مضيناا لاحقدون ،مدا ثدان يهدا مدن حقدون هللا ،همدا ثدان مبهدا مدن
حقددون الناددا  ،لقددد ثددان ددي الددذين أضدداعوا الصدداواى ،هانانددوا الشددهواى ،لددم
نندددرذ عيبددد الددددموإ ،هال قااددد ال شدددوإ ،هال ظهدددره الرثدددوإ ،هال جاهتددد
سدا ،هال البادي لد أسدوو،
ارا ،هال المصدحف لد أ ي ا
السلو  ،لم ينن المسلد ل ا
هال الصحابة ل قدهو.
ه لددسو صددحا مددن سددنرن  ،هنباد مددن زهللاوند  ،وجددد الاددون بيبد هبددين أهددم
ال ير هالصوت شاسناا ،هأين اليرا من اليريا ،إن ذ وب  -هما أثيرهدا  -نيقدم
ظهره ،هنيم قدم  ،و يستطيع أن يتحر إلى امماى ،ههدم يقااد هللا بندد هدذه
عا مدن دور ،ههدم يهللادتع
الحياو المظامة بالمناصي ،التي لم ينن يرا يهدا شدنا ا
ل الااو بند بوج الشره إلى أبواو أخر زير باو هللا
إ هالا ال محالة ،قدد ثتاد عايد الشدقوو هالضدياإ ،دو أمدم دي عو ند ،
هال رجاء ي قاولد  ،هال بمدع دي النهللادو عبد  ،ايسدتمر دي زاوائد  ،هلديمل
ي بريقة امعو  ،بريق الشيطان ،بريق البهار امسو هالايم امحمر.
هنددذا يهللانددر بنددل النصدداو ،يسددتنظمون ذ ددوبهم هيقبطددون مددن زهللارا هددا،
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هيياقدون امبددواو أمدداى أ هللاسددهم ،اسددين أن ميهللادرو هللا ننددالى أهسددع مددن ذ ددوبهم
هإن ثيددرى ،هأن رحمتدد ال نضدديق يو امددا ب طايدداهم ،هإن نهللااقمدد  ،قددد قدداج
َاهَِّّ َٱُٱُ َ َّقاَ ْ
ٱُاءٱ ذ َّ َما ًَ ذ ِۚ
ٱلَۡٱ
ُّكَ َ َٰٓ
َتٱلَّذا َنيءَ ٱ َ َّسا َ فْتنوٱ َ
ئاتنو َ
اتٱ َع ُْ َ
ننالى لرسول { :قْ َّلٱ َيَ َعََا د َ
َٱ ذَ ذ
تبٱ َن َم عر ِۚ ٱ َٱعذهْۥٱ ْه َتٱل ََّّغَ ْت ْ ٱلَّ ذ َ ْٱِّ} [الزمر.]53 :
ٱلَۡٱيَ َّغ َ ْ ٱلَّنُّعْ َ

ها ظر إلى هذه اإلضا ة النذبدة الرقيقدة مدا ألطهللاهدا همدا أ دداها «يدا عادا ا»
رزم عصيا هم ل ننالى هإسرا هم عاى أ هللاسهم ،لدم يحدرمهم شدرذ اال تسداو
إلي د  ،هالناو يددة ل د جددم شددس  ،ههددو يبهددي هددرالء المسددر ين عددن القبددوب مددن
رحمددة هللا ،مرث دداا أ د جددم تبددا ه ييهللاددر الددذ وو جميناددا بهددذا اإلبددون ،ههددذا
التنميم ،حتى الشر  ،من المقصو أ ييهللارها بالتوبدة ،ه درن بدين هدذه اريدة
هارية امخرا دي سدورو البسداءَ { :ٱ ذَ ذ
ٱو َي َّغ َا ْ ٱ َُا ٱدْوََ ٱ
ٱلَۡ َٱُٱ َي َّغ َا ْ ٱ ََٱي َّْشا َ ََ ٱ َاا َه َ
ش َٰٓ ْٱم} [البساء :]48 :هذه ي زير التائاين ،نم ذ و قابدم لايهللادران هلدو
َذَ ََّكَ ٱ ََّ َمءٱيَ َ

بيير التوبة ،ما عدا الشر .
إن ال وذ من هللا ننالى مطاوو ،ههو  -ميم الرجداء  -سا ضدرهرا دي
السهللار إلى هللا ،هالوصوج إلى رضدوا  ،هلندن المااليدة دي ال دوذ قدد نبتهدي
باإل سان إلى اليس من رهت هللا ،هالقبوب من رحمة هللا ،قد قداج نندالى{ :ٱَعذاهْۥٱ
َٱو َُاءٱيَ َّقااَ ْ
سٱ َُءٱ َّذو َ ذ
ٱُاءٱ ذ َّ َما ًَٱ
ط َ
َُٱيَ و َّيٱ ْ
ٱلَۡٱ َٱ ذُٱل ََّّقَ َّت ْاٱل ََّّ َ ََ َ ْ وََٱ} [يوسدف{ ]87 :قَا ۡ َ
َ اَ َ َٰٓهٱٱَ ذُٱلَّ ذ
ض ََُّّٰٓتََٱ} [الحلر.]56 :

هلهذا قاج عاي ررر« :أال أ ائنم بالهللاقيد ثدم الهللاقيد مدن لدم يدوئم عادا هللا
من رهت هللا ،هلم يرمبهم من منره».
ههددذا هددو التددواسن المبشددو  :أن يرجددو المسددام ربد رجدداء ال يبتهددي بد إلددى
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اممددن مددن منددر هللا ،هأن ي ا د خو اددا ال يبتهددي ب د إلددى اليددس

مددن رهت هللا

ننالى.
ُّنَن َااا ٱهْ}
ۥٱو َي َياا فْتََ ٱ َ
هقددد هصددف هللا بنددل عاددا ه بددس همَ { :و َي َّ ْنااتََ ٱ َ َّ َمأَااهْ َ
[اإلسراءَّ َُ { ،]57 :ذءٱ ْه َٱتٱ َقَاَ أ
ٱويَ َّ نْاتنوٱ َ َّ َماًَٱ
َٱ َمنعَٱ َٰٓ َمٱلَّذ َّ َلٱ َ
نٱوقَ َٰٓئَما ٱيَ َّٱنَ ْ ٱل َّ َٰٓ َل َ ةَ َ
س َن اخ َ

َ َا َٱه} [الزمر.]9 :
و يبايي لامذ و أن يقب من رحمة رب هإن ثيرى ذ وب هعظم .
ه ي الحديث القدسي« :يا ٱنااءٱآدا:ٱٱعاكٱُا ٱدُّاتُاذٱو ناتُاذ،ٱ ا ْ
تٱ
َّكٱُّكتٱُ ٱك َٱُاكٱوُٱ ْا َّذ»( )209ينبي :عاى ثيرو ذ وبا هخطايدا  ،هال
يتندداظمبي ذلددا ،هال اسددتنيره .ه ددي «الصددحيع» عددن الباددي صص د

 ،قدداج:

«ٱذندُّ ٱ خكِّٱفك عظِّٱنَّ ًَ،ٱفَِٱهللاٱُٱيأع ومهٱشذم»(.)210
ذ وو الناا هإن عظم  ،ن عهللاو هللا هميهللارن أعظم مبهدا هأعظدم ،هدي
صييرو ي جبو عهللاو هللا هميهللارن .
ه ي «مستدر الحاثم»( )211عن جابر أن ا
رجو جداء إلدى البادي صصد
يقددوج :هاذ وبدداهل هاذ وبدداهل مددرنين أه توتاددا ،قدداج ل د الباددي صص د « :قاال:ٱ
نَّكهِّٱُغ ُكٱ وسعٱُءٱذعتاذ،ٱ مأكٱ نتٱُّاختٱُاءٱُّمكاذ» ،قالهدا،
تم قاج ل ُّ« :خ» ،نا  ،تم قاج ل ُّ« :خ» ندا  ،قداج لد « :قاِّ،ٱفقاخٱ ا ٱهللاٱ
( )209رهاه الترمذا ( )3540عن أ م هقاج :حديث حسن زريو.
( )210رهاه من حديث أبي هريرو أحمد ( ،)457/2ه الا ارا ي «ام و المهللار » (،)607
همسام ( ،)2679ابن حاان (.)896
( ،)544 ،543/1( )211هقاج الحاثم :حديث رهان عن آخرهم مد يون ممن ال ينرذ هاحدد
مبهم بلرت ،هلم ي رجاه ،هها ق الذهاي.
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َّك» ،ه ي هذا يقوج بنضهم:
ياااااا ٱكَ اااااا ٱنَّاااااانعبٱُّ ااااااتٱنَّـااااااـ ٱ ـااااااااااكهٱُااااااااااءٱذعَااااااااااكٱ كَاااااااااا ٱ
ٱُّظااااااااِّٱن شاااااااا مٱفااااااااذٱناااااااا ٱ عاٱاااااااااااابٱُّ اااااااااااااتٱهللاٱيساااااااااااااغ ٱ
ٱ
هقاج(:)212

ٱ

ياا ٱ بٱٱَٱُّظماااَٱذعاااتاذٱكثااا ة ٱ فكقاااخٱُّكماااَٱااااأَٱُّ اااتَٱ ُّظاااِّ ٱ
ٱ
ٱَٱكااااا َٱُٱي ناااااتَٱٱُٱُٱُاااااء ٱ ٱفمءٱنَّنتٱي نتٱوياخُّتٱنَّميا ا؟ ٱ
ُٱاااا ٱَّااااذٱٱَّ ااااكٱوساااا كًٱٱُٱنَّ ناااا ٱ ٱونم ااالٱُّ اااتَٱثاااِّٱ عاااذٱُُاااكِّ ٱ
ٱ
قاج الهللاضديم بدن عيدا

ححدع :مدا ٱ
مدن ليادة اخدتا ظومهدا ،هأرخدى الايدم

سرباج سترها ،إال ا ا اللايدم جدم جولد  :مدن أعظدم مبدي جدو اا هال وئدق
لددي عاصددون ،هأ ددا لهددم مراقددو ،أثاددرهم ددي مضدداجنهم ،ثددس هم لددم ينصددو ي،
هأندددولي حهللاظهدددم ،ثدددس هم لدددم يدددذ اوا يمدددا بيبدددي هبيدددبهم ،أجدددو بالهللاضدددم عادددى
الناصي ،هأنهللاضم عاى المسيء ،من ذا الدذا عدا ي ادم ألاد أى مدن ذا الدذا
سسلبي ام أعط أى من الذا أ اخ باابي بحيت أ ا الهللاضم ،همبي الهللاضم ،أ دا
اللوا  ،همبي اللو  ،أ ا النريم ،همبي النرى ،همن ثرمدي أن أزهللادر لاناصدين
بند المناصي ،همن ثرمي أن أعطي الناد ما سدسلبي ،هأعطيد مدا لدم يسدسلبي،
همددن ثرمددي أن أمعطددي التائددو ثس د لددم ينصددبي ،ددسين عبددي يهددرو ال وئددق
هأين عن بابي يتبحى الناصون خرج أبو نيم(.)213
هلانضهم ي المنبى:

( )212هذه امبياى هما قااها مبي وا  ،ههي ي « يوا » (ص .)620 ،618
( )213ي «الحاية» (.)93 - 92/8
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سااأتٱوَّااِّٱ ُااءٱونئأااكٱُ ئَراا ٱ و عااذٱَّعَااخٱُّااءٱُتنَّ ااهٱُهاا ب؟ ٱ
ٱ
يؤُاااالٱ
ٱ

نعراااا ٱفااااَِٱلاااا بٱواااااه ٱ ٱفم ٱ خٱُااهٱُّكاتٱن ضٱ ل اب ٱ

 -5اللهم بحقيقة المنصية:

ٱ

همن موا ع التوبة :أن ينون المناف عاى منصية من مناصي هللا ،ههدو ال
دررا،
يشددنر بهددا ،هال يناددم أ د عاددى منصددية ،لناهددا مددن أعظددم المناصددي ضد ا
صورا أذثر اتبتين مبها:
خطرا .هلهذا
هأشدها
ا
ا
ن وَّاات :أن ينددون المددرء منلااددا بددانل الطاعدداى الظدداهرو التددي ير يهددا
باد د  ،مددن صددوو هصددياى ،هذثددر هنسددايع هنددوهو ،هصدددقة هننادديم ،ددتنظم
ر يت لها ،هالتهللاان إليها ،هإعلاب بها ،برزم ما قد يشوبها من آ اى خهللايدة هدذا
«النلو» من المهاناى التي نحلو السالا إلى هللا عدن منر دة عيدوو هللاسد ،
هننمي عين قاا عن ر ية حقيقة أعمال  ،هخهللاايا سيئان هخطاياه.
خطدرا مدن الز دى هشدرو
ربما ثان زارقاا أه زريقاا دي منداص هدي أشدد
ا
ال مددر ،ههددو ال يدددرا :مناصددي القاددوو التددي نددر ا النييددرين ددي مهدداها
مسدتنارا أه
الر ا ههم ال يشنرهن ،ربما ثان هذا المرء حسو اا أه حقدو اا أه
ا
ميرهرا ،أه شدحي احا أه مرائيادا ،أه محاادا لادد يا ،أه لامداج هاللداه ،أه زيدر ذلدا
ا
مددن الددذ وو الهائاددة التددي نسثددم الحسددباى ،هناددتهم الطاعدداى ثمددا ناددتهم البددار
الحطددو ،هالتددي نحددوج بددين صدداحاها هاللبددة ،ثمددا ددي الحددديث الصددحيعُ« :ٱ
يخللٱنَّياًٱُءٱك َٱفذٱقكَهٱُث ۡٱذ ةٱُءٱكَ »(« .)214ٱي كِّٱونَّش ،ٱفِعهٱ
هكااكٱُااءٱك ا َٱقااَكَِّ»(« ،)215ثااسمٱُهكَ ا ت:ٱش ا ٱُئ ا ع،ٱوهااتىٱُأَااعٱ
( )214رهاه مسام عن ابن مسنو « .صحيع اللامع الصيير» (.)7674
( )215رهاه مسام عن جابر .المصدر السابق (.)102
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وٱُّي ا بٱنَّماا مٱا يااه» (« ،)216دبٱٱَّاا َِّٱدنمٱن ُااِّٱُااءٱقااَكَِّ:ٱنَّٱُااخٱ
ونََّغضا م،ٱونََّغضا مٱهااذٱنَّٱ َّقااً،ٱُٱ قااتۡ:ٱُٱكااقٱنَّشااع ،ٱوََّااءٱُٱكااقٱ
نَّخيء»(.)217
ونَّث ع اً :أن يقديم عادى بدعدة مدن الاددإ المضداة التدي أبطاهدا هللا هرسدول ،
ههو يحسو  -ثسائر الماتددعين  -أ د يتقدرو بهدا إلدى هللا نندالى ،سدواء ثا د
بدعة عماية ثالادإ ي الناا اى ،شسن الذين يشرعون ي الدين مدا لدم يدسذن بد
هلل ،هيتقربددون إلددى هللا ننددالى بمددا لددم يشددرع لناددا ه ،جدداهاين ،أه متلدداهاين:
امصاين النايرين:
ن وۡ :أال يناد هللا نت
ونَّث ا عذ :أال يناددد إال بمددا شددرإ ال بددامهواء هالادددإ ،ه ددي الحددديث المتهللاددق
عاي ُ« :ءٱ خمٱفذٱ ُ ع ٱُ ٱَّ سٱُاهٱفهتٱ د».
أى ثا

بدعة قولية ،من بدإ ام ندار هارراء التدي أحددتتها درن شدتى ،لدم

نلنددم النتدداو هالسددبة أصدداها الددذا نسددتبد إليد  ،همصدددرها الددذا ننددوج عايد ،
لتحنم آراءها هأقوالها هأقواج شيوخها همنظميها إليهمدا ثمدا قداج نندالى{ :فَا ََِٱ
ٱولَّ ذ سْات َۡٱٱََٱ ْكااأَِّّْ ٱُ ْ َّؤ َُاْاتََ ٱ َا ذ
ٱول ََّّ َ َّات َاٱل َّ َٰٓ َلا َٱ}
اأَۡ َ
ُ َ َاَ َه َُّّأَِّّْ ٱفَاذٱش ََّاذ جٱمٱفَا ْ دُّوَْٱٱَََّاتٱل ذَۡ َ

[البسدداء ،]59 :بددم جناد آراءهددا هآراء مددن ننظمهددم  -هربمددا ثددا وا مددن خددار
اإلسدددوى  -هدددي امصدددم هالمرجدددع هالمنتمدددد ،مدددا ها قهدددا هدددو مقادددوج ،همدددا
عارضها هو مر و

.

( )216رهاه الطارا ي ي «امهس » عن ابن عمر ،هحسدب دي «صدحيع اللدامع الصديير»
(.)3045
( )217رهاه أحمد هالترمذا عن الزبير .المصدر السابق (.)3361

التوبة إلى هللا

278
هددذا الصددبف مددن البددا

محلددوو عددن ر يددة بدعتد هم الهللاتهددا ممددر ربد ،

هحقيقة يب  ،هدو ممدن قداج هللا نندالى ديهمَ { :فَ َم ْ
ُّ َم َكا َهٱفَا َ َمنَْٱ
اءٱُيَاءَ ٱََّاهْۥٱس َْٰٓاتمْٱ َ
ُ اا } [ ابر ،]8 :هقاج{ :لَّذ َنيءَ ٱ َ
ُاَْتََ ٱ َعذهْاَِّّ ٱ
ٱو ْهاَِّّ ٱيَ َّٱ َ
ض ذٱلٱ َ
َ َ
س َّع ْهَِّّْ ٱفَذٱل ََّّ َٱ َ َات َةٱلَّاخُّ َّع َ َ

ي َّْٱ َُاْتََ ٱص َّْاعر } [النهف.]104 :
ههندددذا ثدددان ال دددوار قددددي اما ،يسدددتحاون مددداء المسدددامين خدددار

دددرقتهم،

هيستايحون أموالهم ،هيندهن ذلا قربة إلى هللا ننالى :هقد صع الحدديث ديهم:
«يٱق ٱ خكِّٱصسُهٱٱَّاتٱصاسُهِّ،ٱوصا ُهٱٱَّاتٱصا ُهِّ،ٱوق نمُاهٱٱَّاتٱ
قا نمُهِّ» همددع هددذا هصدهللاهم بددس هم «يقا موَٱنَّقا آَٱُٱييا وُٱ اا ن هِّ،ٱ
يم قتَٱُءٱنَّنيءٱكم ٱيم قٱنَُّهِّٱُءٱنَّ ُ ً» آ تهم أ هدم لدم يتنمقدوا دي
ق القرآن همقاصده ،أ هم هموه ه امدا سدطحياا ،هقدر هه هن أن يتنمقدوا يد ،
سقطوا ي هذه الناائر الموبقاى ههرالء لهم خاف ي عصدر ا يتناددهن بقتدم
المسامين امبرياء ،من المد يين النزج ،حتى البساء هامبهللااج هالشديوخ بسبشدع
هسائم القتم هالذبع ،هيااهون بذلا ،هال حوج هال قوو إال باهلل.
ههذا ال طر مما ا عاي ساف اممة :أن صاحو الادعة ال يتوو مبهدا ،إذ
ثيف يتوو من أمر ينتقده قربة هباعة
 -6االحتلا القدر:
همن موا ع التوبة :االحتلا اللاهدم بالقددر ،مدن الدذين سدقطوا دي شدر
المناصي ،هزرنهم امما ي هزرهم باهلل اليدرهر ،مدن إذا عوند إلدى التحدرر
من أزوج المنصية ،هالاراء من أهاها ،هالدخوج ي عدالم الطاعدة هالمطيندين
هلل ،يقوج لا :هذا قدرا ،ثتا هللا عاى هقدره ي امسج ،هالمنتدوو ال مهدرو
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مب  ،هعاى اإل سان أن يرضدى بقددره هيستسدام لقضدائ  ،القددر ال شدا أقدوا
مبا ،ه حن أضنف من أن قاهم .
ههذا ثوى مدخوج ،خاج من الهللاق بدين هللا ،هالهللاق بسبن هللا ،ههو يدهر دي
ادا الهللانددرو التددي قالهدا المشددرثون قدددي اما محتلددين عادى شددرثهم هنحددريمهم مددا
ش َٰٓ َم ذ
ٱُاءٱش ََّاذ جٱم} [ام نداى،]148 :
أحم هللاَّ ََّ{ :تٱ َ
ٱو َُٱ َ َّذُاَ َ
ٱو َ َُٰٓٱ َمناَ َٰٓ ْمعَ َ
ٱلْۡٱ َُ َٰٓٱ َ َّش َ َّكاَ َ

هم يدعون أن شرثهم هنحريمهم هاقع بمشيئة هللا ننالى.
سااَ َۗٱقْ َّالٱ َه َّالٱ
هر عايهم القرآن بقول َ { :ك َنَ ََّكَ ٱكَنذ َٱ
بٱلَّذ َنيءَ َ
ٱُءٱقَ ََّ َك َهَِّّ ٱ َ أ ذ َتٱذَنقْتنوٱاَ َّأ َ
ِّٱُ َّءٱ َُّ َّك جٱِّٱفَأ ْ َّي َ نْاتَْٱََّاَاۖٱ َٰٓٱ َٱَٱَُأ ذ ََعْاتََ ٱ َٱ ذُٱل ذ
َّظ ذ
ٱو َٱ ََّٱ َعاأَِّّْ ٱ َٱ ذُٱُ َ َّي ْ صْاتََٱ} [ام نداى:
َُّاخَ ْك َ
اء َ

.]148
قد يقام االحتلا بالقدر يما مضى من النمدم ،هإن ثدان الواجدو أال يهللاندم
ذلا ،أعبي :أال يقوج :قضى هللا عاي أن أعصي  -بدم يقدوج مدا قالد أبدواه ،آ ى
بٱٱَعَذٱ َوكَ َّم ْ
اَٱعَ َّ َُاذٱ
هحواء َ { :اذاَ ٱ َوكَ َّماَ َٰٓٱ َع ْ َ
ُاَ }  ...هما قال ثايم هللا موسىَ َ { :
ٱاَكَ ٱٱَعَاذٱ ْك ْ
ااَٱ
فَأ َّ َ َّ ٱ ََّذ} هما قاج ذه البون ي بطن الحوى { :ذ َُٰٓٱٱَ َََّاهَٱٱَ ذ َُٰٓٱ َعاََ ٱس َّْاَ َ َٱ
َ

َُءَ ٱل ذ
َّظ َك َم ءَٱ} [ام اياء.]87 :

ه يمددا نرهي د ثتددو الرقددائق :أن رجد ادو هقددع ددي منصددية ،قدداى يبدداجي رب د
ا
قائو« :إلهي ،أ

قضي  ،أ د قددرى ،أ د حنمد  ،سدمع صدوناا يقدوج لد :

هذا حق الربوبية ،سين أ و الناو يدة قداج :إلهدي ،أ دا عصدي  ،أ دا أسدر ،
أ ا ظام  ...سمع ثسن هللا يقوج ل  :هأ ا زهللارى ،هأ ا عهللاوى ،هأ ا رحم ».
أقوج :لو جاس قاوج االحتلدا بالقددر عادى سدوء النمدم ،لندان ذلدا بالبسداة
لاماضي ،أما بالبساة لامستقام ،و يقام بحاج ،من المناف ال ينرذ ماذا قددر
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ل د ي د  ،هيلددو عاي د أن يددد ع القدددر بالقدددر ،يددد ع قدددر ال دذ وو بقدددر التوبددة
هاالستيهللاار ،ثما هو شسن المرمن القوا ،هالمرمن الصا ن الاصير بديبد ينادم
أن هظيهللاتد  ،ثمددا قدداج اإلمدداى ابددن القدديم« :مصددا مة أمددوا القدددر ،همنارضددتها
بنضها بدانل ،هإال هادا ،يدر القددر بالقددر ،ههدذا سدير أربداو الندزائم مدن
النار ين» ،ههو منبى قوج الشيه النارذ القدهو عاد القدا ر النيو دي «البدا
إذا هصدداوا إلددى القضدداء هالقدددر أمسددنوا ،إال أ ددا ،ا هللاتح د لددي ي د رهس ددة،
عددا لاقدددر ،ال مددن
باسعد أقدددار الحددق بددالحق لاحددق ،هالرجددم مددن ينددون مباس ا
ينون مستا اما مع القدر»لل هال نتم مصدالع النادا دي مناشدهم إال بدد ع امقددار
بنضها بانل نيف ي منا هم
ههللا ننالى أمر أن نمد ع السيئة ،ههي من قددره ،بالحسدبة ،ههدي مدن قددره،
هثذلا اللوإ من قدره ،هأمدر بد ند بامثدم الدذا هدو مدن قددره ،هلدو استسدام
الناد لقدر اللوإ ،مع قدرن عاى ن بقدر امثم ،حتدى مداى :مداى عاصدياا،
هثذلا الار هالحر هالنطل ،ثاهدا مدن أقدداره ،هأمدر بدد نها بسقددار نضدا ها،
هالدا ع هالمد وإ هالد ع من قدره.
هقددد أ صددع الباددي صص د

عددن هددذا المنبددى ثددم اإل صددات ،إذا قددالوا :يددا

رسوج هللا ،أرأي أ هية تداها بها ،هرقى سترقي بها ،هنقدى تقدي بهدا ،هدم
نر من قدر هللا شيئاا قاج« :هذٱُءٱقخ ٱهللا»(.)218
ه دددي الحدددديث ارخدددر« :ٱَٱنَّاااخُّ مٱونَّاااَسمٱَّ عأكيااا َٱاااا ءٱنَُّااام مٱ
ون ض».
( )218رهاه الترمذا ي «الطو» ( )2066عن أبي خزامدة  -اه ابدن أبدي خزامدة عدن أبيد ،
هقاج :هذا حديث حسن .ه ي بنل البسه :حسن صحيع.
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هإذا برن النده من النهللادار بادد اإلسدوى برقدوه بقددر هللا ،أ يحدم لامسدامين
االستسوى لاقدر ،هنر

ن بقدر ميا  ،ههو اللها الدذا يدد نون بد قددر هللا

بقدره
هثددذلا المنصددية إذا قمدددرى عايددا ،ه ناتهددا بالقدددر ،ددا ع موجاهددا بالتوبددة
البصوت ،ههي من القدر(.)219

***

(« )219مدار السالنين» (.)200 - 199/1
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الاواعث عاى التوبة
ُع فًٱُق اٱهللاٱُع َّتٱو قه .ٱ
ذك ٱنَّمتتٱونَّقَ  .ٱ
ذك ٱنآلل ةٱونَّياًٱونَّا  .ٱ
ُع فًٱآث ٱنَّمع صذٱفذٱنَّخع ٱونآلل ة .ٱ
ل ُمً .ٱ

***
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الاواعث عاى التوبة
التوبدة مبزلدة عظيمدة مدن مبداسج الدددين ،همقداى ر يدع مدن مقامداى المتقددين،
صددا السددالا ددي بريددق هللا  -حاجددة
هحاجددة ثددم مسددام مناددف إليهددا  -هخصو ا
ماسة ،هلهذا ثان شس ها شسن ثم مباسج الدين ،هأخون الصدالحين ال ن ادو مدن
عقااى هموا ع ننون بريقها ،هنحوج هن الوصوج إليها ،ثما أن لهدا بواعدث
ه ها ع نحهللاز عايها ،هنحل عاى التزامها.
ه و ي هذا الهللاصم أن احث ي هدذه الاواعدث ،هأن اقدي الضدوء عايهدا،
حتى حر الهمم ،ه شحذ النزائم لاتوبة إلى هللا جم تبا ه.

***
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 -1منر ة مقاى هللا ننالى هحق
أهج هذه الاواعث :أن ينرذ اإل سان مقاى رب امعاى ،الدذا خادق سدوا،
هالذا قددر هددا ،هأن يندرذ حقد عادى عادا ه الدذين خاقهدم هرسقهدم ،هأ ندم
َۡ} [البحم.]53 :
ِّٱُءٱعَ َّع َم جٱًٱفَ َمءَ ٱل ذٱ
عايهم بلوئم البنم ه قائقها { َو َُ ٱاَ َْ َ
هحق ننالى عاى عادا ه :أن يناددهه دو يشدرثوا بد شديئاا ،هأن يدذثرهه دو
يبسوه ،هيشنرهه و ينهللارهه ،هيطينوه و ينصوه.
رها الشددي ان عددن مندداذ بددن جاددم أ د ثددان ر يهللااددا لاباددي صص د

عاددى

حمار ،قاج ل « :ي ٱُع ذ،ٱ ُاخ تٱُا ٱ اقٱهللاٱُّكاتٱنَّعَا د؟ٱوُا ٱ اقٱنَّعَا دٱ
ُّكتٱهللا؟ٱق ۡ:ٱهللاٱو ساتَّهٱ ُّكاِّ،ٱقا ۡ:ٱ اقٱهللاٱُّكاتٱنَّعَا د:ٱ َٱيعَاخوَ،ٱ
وُٱيش كتنٱاهٱش ئ ر .ٱو قٱنَّعَ دٱُّكتٱهللا:ٱ ُٱيعناهِّ».
همهمددا يقدددى اإل سددان مددن الناددا و هلل سسس ،ادن يددو ي حددق هللا ننددالى عايد ،
من نم هللا عاي  :أعظم من عاا ن ل ساحا  ،هإن باج النمر.
يقوج رسوج هللا صص

َّ« :تٱ َٱ ر
نسٱييا ٱُّكاتٱونهاهٱُاءٱياتاٱوَّاخٱ

ٱَّتٱيتاٱيمتتٱه رُ ٱفذٱُ ض ةٱهللاٱُع َّت،ٱَّٱق َٱيتاٱنَّق ًُ»(.)220
هاإل سددان إذا عددرذ مقدداى هللا ننددالى  -هنددذثر جولد هعظمتد  ،هعامد بد ،
هقدرن عاي  ،هأ مطاع عاى سره هعو يت  ،هأ ال ي هللاى عايد خا يدة {يَ َّعكَا ِّْٱ

ٱو َ َّل َت} هأ محاسا عاى مدا قددى ،هملاسيد عادى مدا عمدم مدن خيدر أه
ل َ
َُّ ذ َ
شر ،إذا عرذ ذلا هذثره هلم يبس  ،سرعان ما يرجدع إلدى ربد سداحا نائاادا
( )220رهاه أحمددد هالا ددارا ددي «التدداريه» ،هالطارا ددي عددن عتاددة بددن عاددد ،هحسددب ددي
«صحيع اللامع الصيير» (.)5249
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هللارا ،ثما قاج ننالى ي هصف المتقينَ { :ولَّذا َنيءَ ٱٱَذَنٱفَعَكْاتنوٱ َفَ َٱشَاًرٱ َ َّوٱ َوكَ ْم َٰٓاتنوٱ
مستي ا
ٱلَۡٱفَ َّ
تبٱٱَ ذُ ذ
ُهَِّّْ ٱذَ َك ْ ونو ذ
اتٱ
ُّكَ َٱ
ٱوََّاَِّّ ٱي َْسا ُّونوٱ َ
َع ْ َ
ٱو َُاءٱ َي َّغ َا ْ ٱلَّانُّعْ َ
ٱلْۡ َ
أسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ ََّنْعْتاَ َهَِّّ َ

ٱو ْهَِّّ ٱيَ َّعكَ ْمتََٱ} [آج عمدران ،]135 :دا ظر ثيدف جندم اسدتيهللاارهم لدذ وبهم
َُ ٱفَعَكْتنو َ
ٱلَۡٱفَ َّ
تيلة لذثرهم لدربهم {ذَكَا ْ ونو ذ
أساأ َ َّغ َ ْ وٱنو} هالدذثر هبدا لديم بالاسدان ثمدا قدد
يتوهم ،بم هو ما يقابم البسيان ثما قاج نندالىَ { :و َّ
لذ ْكا ٱ ذ اذاكَ ٱٱَذَنٱعََُا ََٱ} [النهدف:

 ]24أا استحضددرها جددوج هللا ننددالى هشددهدها أسددماءه الحسددبى ،ميددم :النادديم
بدذاى الصدددهر ،هالرقيددو هالحسديو ،الواحددد القهددار ،هالنزيدز اللاددار َ { :ا فَ َ ٱ
بٱذَتٱل ذ
َّئ َّت ۖ َۡ َ َٰٓ
ٱُٱ َٱ َََّهَٱ َٱ ذُٱ ْه ۖ َتٱ َٱََّ َّ َهٱل ََّّ َم َس ْٱ} [زا ر.]3 :
بٱ َ
ب َ
شخَيخَٱل ََّّ َعقَ َ
ٱوقَ َا َلٱلَّأ ذ َّت َ
لَّنذ ۢع َ

هال يايق بالمسام إذا زرن هللاس أه زره باهلل اليدرهر ،سدق

دي المنصدية:

أن يتما ا يها ،هيصر عايها هال يسارإ بالتوبة مبها ،يلرئ عاى ذلدا أن هللا
ننالى لم يناجا بالنقوبة،

 -جم شس  -يمهم هال يهمدم ،هيمادي لاناصدي،

هالظددالم حتدددى إذا أخددذه لدددم يهللااتددد  ،هال نحسددان هللا زدددا او عمددا يهللاندددم النصددداو
هالهللالار ،قد ينون ذلا عن منر بهم ،هاستدرا لهم ،حتى إ قد يوسع عاديهم
ي الرسن ،هيمددهم بالمداج هالابدين ،تدم يسخدذهم دي البهايدة أخدذ عزيدز مقتددر
شخَيخأ} [هو .]102 :
{ٱَ ذَٱ َ َّلنَ ََْٰٓۥٱ َ ََّ ٞٱِّٱ َ
يقوج ابن عطاء هللا ي «حنم »:
خف من هجو إحسا  -ننالى  -إليا ،ه هاى إسداءنا مند  ،أن يندون ذلدا
استدرا اجا لا.
ِّْٱُ َّءٱ َ َّ ْ
ث َٱُٱيَ َّعكَ ْماتََ ٱ182ٱ َو ْ َُّ َكاذٱََّهْاَِِّّۚ ٱٱَ ذَٱ
ساَ َُّأ َ َّخ َ ْنه َ
يشير إلى قول ننالىَ { :

ء} [امعراذ.]183 ،182 :
َك َّ خَتٱ َُأَ أٱ

التوبة إلى هللا

287

هاالستدرا  :أخذ البنمة من المستدر شيئاا شيئاا ههو ال يشنر.
هقاج سهم بن عاد هللا ي منبى ارية :مدهم بالبنم ،ه بسيهم الشنر عايهدا،
حتى إذا رثبوا لابنمة هحلاوا عن المبنم ،أخذها.
هقاج زيدره :ثامدا أحددتوا منصدية ،أحددتبا لهدم نمدة ،هأ سديباهم االسدتيهللاار
مددن ناددا المنصددية ،ثمددا قدداج ننددالى{ :ٱَعذ َما ٱعْ َّم َكااذٱََّ ْهااَِّّ ٱ ََّ َا َّاهدَندْ َٰٓونوٱٱَ َّثما ا } [آج عمددران:

.]178
ُا َ ْ
عٱََّ ْهااَِّّ ٱفَااذٱ
ُاَْتََ ٱ َعذ َما ٱعْ َماخُّ ْهِّٱاَا َه َ
ٱُااءٱ ذُا جٱۡٱ َواَاَا ءَ ٱ55ٱعْ َ
هقدداج ننددالىَ { :يَ َّٱ َ
تٱاَ ذ
لٱُٱيَ َّشعْ ْ وََٱ} [المرمبون.]56 ،55 :
ل ََّّ َي َّ َ َ ِۚ َ
اتٱٱَذَنٱ
بٱ ْك َالٱش ََّاذمي ٱ َ أ ذ َ َٰٓ
هقاج جم شس { :فَكَ ذم ٱعَُْتنوٱ َُ ٱذْ َك ْ ونوٱاَ َهٱفَأ َ َّٱاَ ٱ َ
ُّكَ َّ َهَِّّ ٱ َ َّا َ َات َ
ِۚ
ُاتََ ٱ44ٱفَقْ َئا َعٱدَناَا ْ ٱل ََّّقَ َّات َاٱلَّذا َنيءَ ٱ َوكَ ْماتنوٱ
فَ َ ْتنوٱاَ َٱم َٰٓٱ ْوُ ْ َٰٓتنوٱ َ َل َّن َعَهِّْٱاَ َّغأ َ اٱًٱفَ َِذَنٱ ْهاِّٱُ ََُّّ َك ْ
َول ََّّ َٱ َّمخْ َ ذ
بٱل ََّّ َعَكَ َم ءَٱ} [ام ناى.]45 ،44 :
ٱَۡٱ َ َ

يقوج ابن عطاء هللا ي «حنم »:
إن أر ى أن يهللاددتع لددا بدداو الرجدداء ،اشددهد مددا مبه د «ننددالى» إليددا ،هإن
أر ى أن يهللاتع لا باو الحزن ،اشهد ما مبا إلي ل
هينبي بما مب إليا :الدبنم التدي نيمدر مدن ثدم جا دو ،هقدد أسدايها عايدا
ظاهرو هباببة ،ثما قاج ننالى ََََِّّّ { :ٱُ َ َ َّونوٱ َ ذَ ذ
َٱو َُا ٱ
ٱلَۡٱ َ
سا ذي َ ٱََّ َْاِّٱُذا ٱفَاذٱلَُّذا َ َم َ َتت َ
ٱواَ َ اَااً} [لقمددان ،]20 :هقدداج ننددالىَ { :وٱََٱ
ٱو َ َّساََ َمٱ َ
فَااذٱل َّ َ َّ َ
ُّكَا َّ ْٱََِّّ ٱعَعَ َماهْۥٱ َ َو َها َ اٱة َ
ض َ
َۗ
َُعْخُّونوٱعَ َّع َمََ ذ
تاٱ َك ذ [ } ٞإبراهيم.]34 :
ُءَ ٱ ََّ َظكْ ٞٱ
ٱلۡلع َ َ
ٱلَۡ َٱُٱُ ْ َّٱسْت َهٱ َٰٓٱ َٱ ذَ َّ َ

ههبا

نم أساسية ،ههي :نمة ال اق هاإليلدا  ،ه نمدة التيسدير هاإلمددا ،
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ه نمة الحهللال هاإلبنا  ،أا إبنا المحن هالاويا عن اإل سان.
هأما ما ثان مبا إلي ساحا  ،ينبي ب  :التقصير ي أ او ما أمدر ،هاقتدرذ
ما عب سجر ،هعدى الرضا بما قضى القدر.
هقاما ي او مناف من هقدوإ بندل هدذا مبد  :مدن التهللادري
ارنناو المحظور ،أه الس

عاى المقدهر.

***

دي المدسمور ،أه
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 -2ذثر الموى هالقار
همن الاواعث عاى التوبة مدن الدذ وو :أن يتدذثر المدرء المدوى ،الدذا هدو
مصير ثم حي ،قصدر عمدره أه بداج ،هدو حدو

ثدم البدا

هار ه ،هثدس

ثم حي شارب .
حتدى أحدو ال اددق إلدى هللا ام ايدداء هالرسدم ،هخددانمهم همصدطهللااهم محمددد،
ثتو عايهم الموى ،ثما ثتو عاى زيدرهم ،قداج نندالى م اباادا رسدول محمدداا
{و َُا ٱ
ٱوٱَعذهِّْٱ ذُ َأْتََٱ} [الزمر ،]3 :هقاج ل دي موضدع آخدرَ :
صص { :ٱَعذكَ ٱ َُ َ َ َٞ
وءٱُا ذ
تٱ
اَٱفَ ْها ِّْٱل ََّّ َ َي َكاخْوََ ٱ34ٱ ْكا ُّلٱعَ َّ ا ج ٱ
َن َع َّكاَا ٱ ََََّ َ
اسٱذَنَٰٓئَقَااًْٱل ََّّ َما َّات َۗ َ
ٱُااءٱقَ ََّ َكااكَ ٱل ََّّ ْي َّكا ۖخَٱ َفَا َِي َ
شا ج َ
ۖ
َوعَ ََّكْت ْكِّٱاَأَّ ذ
ٱوٱَََّ َّ اَ ٱُ ْ َّ َنعْتََ } [ام اياء.]35 ،34 :
ش َ َٱ
ٱول ََّّ َي َّ َ ٱفَ َّأاَ اٱً َ

إن الموى أصدن زائو يبتظر ،ههو حقيقة بيبة لاحم هلانقدم لندم البدا ،
ههو أحد الواعظين الاذين نرثهما الباي صصد مدن بندده :الدواعل البدابق،
ههو القرآن هالواعل الصام  ،ههو الموى ،هثهللادى بدالموى هاع ا
ظدا لمدن ثدان
ل القاو يحم ،هعقم ينتار.
هما أصدن ما قاج الشاعر ي مي عزيز عاي :
وك عاااَٱفاااذٱ

ُاااكٱَّاااذٱُّظااا ت ٱ و عاااَٱنَّ اااتاٱ وُّااا ٱُااااكٱ ااا ٱ

إنٱالموى ي تطف امو من ببي  ،ٱ
هاالبدن مدن أمد هأبيد  ،هامخ مدن أخيد ،

همن صيات التي نرهي  ،هالحايو من حايا  ،هالماا من ون عرشد  ،هالقائدد
ههو بين أساحت هجبو ه ،هاليرا همن موييب هبوييب  ،ال يسدتسذن أحدداا قادم
دسمورا أه أميد ادرا ،ثاهددم لسدداطا
دييرا ،زبياددا أه قيد ادرا ،مد ا
أن يسخددذه ،ثايد ادرا أه صد ا
ٱو َُٱيَ َُّاأ َ َّق َخ ُْتََ } [يدو م،]49 :
خاضنون ،هلدعون مااون{ :فَ َسٱيَ َُّ َّأٱ َ َي ْ وََ ٱ َ
سا ُّ اٱًَ َ
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نعْتََٱ} [القص
ٱوٱَََّ َّ َهٱُ ْ َّ َ
ٱو َّن َه ِۚۥهْٱََّهْٱل ََّّٱ ََّْ ِّْ َ
{ ْك ُّلٱش ََّذمي ٱ َٱه ََّ أكٱٱَ ذُ َ

.]88 :

هينمددر اإل سددان هيطددوج أجا د ددي الحيدداو ،هلنب د ددي البهايددة مي د  ،هعبددد
ا
قاديو ،ههيهداى
الموى نتضاءج حيان  ،هيبنمل عمره ،حتى ليتمبى لو يمد لد
هيهاى لما يتمبى.
هقد حنوا أن و احا سسم حدين جداءه مادا الدوى يتو داه ،قداج لد  :يدا أبدوج
عمرا ،ثيف هجددى الدد يا قداج :هجددنها ثددار لهدا بابدان ،خاد مدن
ام اياء ا
أحدهما هخرج من ارخرل
هذا مقدار الد يا عبده ،هقد لاث ي قوم  -يددعوهم إلدى هللا  -ألدف سدبة إال
خمسين عا اما ،تم أخدذهم الطو دان ههدم ظدالمون ،ندم بقدى بندد الطو دان ،هثدم
ثان عمره حين بني هللا إلى قوم
وٱذنٱكااااا َٱآلااااا ٱنَّعمااااا ٱُتُااااا ٱ فُااااااااتنمٱقساااااااا َٱونَّئتياااااااال ٱ

همدٱدن هبددا ذثر ددا القددرآن بددالموى هشد ٱدمول لنددم ال اددق ،ال يمتبددع مب د اددي
بباون د  ،هال أميددر ب مارن د  ،هال زبددي بيرهن د  ،هال ذه حصددن بحصددب { َ َّياَ َم ا ٱ
ش ذخ جَة} [البساء.]78 :
ُ َ َْتعْتنوٱي َّْخ َ ك َُّ ِّْٱل ََّّ َم َّت ْٱ
تٱ َوََّ َّتٱ ْكاأَِّّْ ٱفَذٱاْ ْ و جٱٱ ُُّ َ

ٱُ َّاهْٱفَ َِعذهْۥٱ ُْ َكَ َق َِّْ} [اللمنة.]8 :
هقاج ننالى{ :قْ َّلٱٱَ ذَٱل ََّّ َم َّتتَ ٱلَّذنَتٱُ َ َ ُّ وََ َ
نا}
لۡل َّكا َ َٱ
هقاج سداحا ْ { :كا ُّلٱ َُ َّاءٱ َ
ٱو َّناهْٱ َ َااكَ ٱذْوٱل ََّّ َي َكَا َل َ
ُّكَ َّ َها ٱفَا جَٱ26ٱ َو َي ََّقَ َات َ
ٱو َّ َ
[الرحمن]27 ،26 :

هلما جاء الموى رسوج هللا صص

هلحق برب  ،قاج بنل الصدحابة :لدم

يم  ،وقف أبو بنر الصديق يقدوج« :أيهدا البدا  ،مدن ثدان ينادد محمدداا ،د ن
محمداا قد ماى ،همن ثان يناد هللا ،ن هللا حي ال يمدوى ،تدم ندوَ { :و َُا ٱ ُْ َٱمذاخأٱ
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اتٱ َ َُّّ َقَ اََ ََِّّْٱ} [آج
ُّكَا َ َٰٓ
سا ِۚ ْلٱ َفَا َِيوءٱ ذُ ا تَ ٱ َ َّوٱقْأَالَٱلعقَكَ ََّ اأَِّّْ ٱ َ
اتۡٱقَا َّاخٱ َٱ
سا ٞٱ
ٱُااءٱ ٱقَ ََّ َك ا َهٱلَّ ُّ ْ
َٱ ذُٱ َ ْ
لكَا َّاَ َ

عمران.»]144 :
هقاج رسوج هللا صص

 « :كث ونٱذك ٱه داٱنَّكننت:ٱنَّمتت»(.)221

هقددد ابددن عمددر :أنيدد الباددي صصدد
ام صار :مدن أثديم البدا

 ،عاشددر عشددرو ،قدداج رجددم مددن

«أا أعقاهدم» هأثدرى البدا

يدا رسدوج هللا قداج:

« كث هِّٱذك رٱنٱَّكماتت،ٱو شاخهِّٱنساأعخندرنٱَّاه،ٱ وَّئاكٱهاِّٱن ك ا

،ٱذهَاتنٱ

اش فٱنَّخع ،ٱوك نًُٱنآلل ة»(.)222
هشن امرأو إلى عائشة رررا قساو قااهدا ،قالد لهدا :أثيدرا ذثدر المدوى
يرن قااا.
هثددان عمددر بددن عاددد النزيددز يلمددع ثددم لياددة الهللاقهدداء ،يتددذاثرهن المددوى
هالقيامة هارخرو ،تم يانون حتى ثسن بين أيديهم جباسو.
هقاج عمر بن عاد النزيدز لدانل النامداء :عظبدي ،قداج :لسد أهج خايهللادة
يمددوى ،قدداج :س ددي ،قدداج :لدديم مددن آبائددا أحددد إلددى آ ى إال ذان المددوى ،هقددد
جاءى وبتال انى عمر لذلا.
قارا ،هثان يباى يد ثدم يدوى مدراى،
هثان الربيع بن خييم قد حهللار ي اره ا
يستديم بذلا ذثر الموىل هثان يقوج :لو ارن ذثر الموى قاادي سداعة هاحددو
لهللاسدل
( )221رهاه الترمدددذا دددي «الزهدددد» ( ،)2308هقددداج :حسدددن زريدددو .ه دددي بندددل البسددده
صحيع ،هابن ماج ( )4258ثوهما عن أبي هريرو.
تصرا ،هابدن
( )222قاج الحا ل النراقي ي ن ري أحا يث «اإلحياء» :أخرج ابن ماج م
ا
أبي الد يا بنمال ب سبا جيد «اإلحياء» ( )451/4ب  .ار المنر ة.
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هقاج مطرذ بن عاد هللا :إن هذا الموى قد ي

عاى أهم البنديم نديمهم،

ابااوا ني اما ال موى ي ل
ايبظددر اإل سددان الناقددم :ثددم شدديع مددن امقددارو هامحادداو ،هثددم ددن مددن
الزموء هامصحاو ،هليستحضر صور هرالء هثيف ثا وا ي الحيداو آمبدين،
تم لسهم المدوى زيدر مسدتندين ،هليتدذثر ثيدف ثدان إقاداج الواحدد مدبهم عادى
الددد يا ،هحرص د عايهددا ،همزاحمت د يهددا ،هرزات د ددي االس يددا مددن متاعهددا،
هاالسددتمتاإ بماددذانها ،هثيددف ثددان شدداب هسددني  ،هأما د ددي الندديل هالاقدداء،
ه سدديا لامددوى هارخددرو ،هرثو دد إلددى القددوو هالشددااو ،ها داعدد بمواندداو
امسااو ،هميا إلى الاهو هالانو ،هزهللاات عما يبتظره مدن المدوى ،حدق جداءه
ابٱفَأ َ ذ
اءٱُااءَ ٱ
اذٱ َٱََّا َ َٰٓ
قَٱو َ ْكا َ
ص اخذ َ
عاددى زيددر موعددد ،قدداجَ َ { :
اتٱ َ َنا جالٱقَ َ يا ج
بٱََّا َّات َ َُٰٓٱ َ ذل َّ َُاَا َٰٓ
لْۡٱ َ
ٱو ذ
س َك َٱ ءَ ٱ10ٱ َٱوََّءٱيْؤ ََل َ ذ
لَّ َ ذ
لََ ۢ ْ ٱاَ َم ٱُ َ َّع َمكْتََٱ} [المبدا قون:
ٱلْۡٱعَ َّ ر
ُ ٱٱَذَنٱ َن َٰٓ َمٱ َ َنكْ َه ِۚ َ

.]11 ،10
همن الحماقة أن يذثر المدونى هيسدتاند هللاسد أن يندون هاحدداا مدبهم دي أا
لحظة ،يقوج أبو الدر اء ررر« :إذا ذثرى المونى ند هللاسا ثسحدهم»ل
هقدداج عمددر بددن عادد النزيددز« :أال نددرهن أ نددم نلهددزهن ثددم يددوى :زا ياددا أه
رائ احددا إلددى هللا سسس قددد قضددى حا د  ،ها قطددع أما د  ،نضددنو
امر

ددي صدددإ مددن

 ،قدددد نوسددددد التدددراو ،هقطددددع امسدددااو ،هخاددددف امحاددداو ،ههاجدددد

الحساو»ل.
ذثر أحواج البا

عبد االحتضار:

همما يتصم بذثر الموى :ذثر أحواج البا

إذا حضرهم الموى.
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هأهج مددا يلددو أن ددذثره ددي ذلددا :حدداج رسددوج هللا صص د

 ،قددد أحددم

بددد و أجادد بنومدداى شددتى ،مبهددا :أن جاريددم ثددان يبددزج ددي ثددم رمضددان،
ينر

عاي القرآن مرو  -ه ي آخر رمضان  -عر

عايد القدرآن مدرنين،

اذٱو َ َضا ْ
ٱوٱ َ َُّ َم َّم ْ
همبها :زهج قول ننالى{ :ل ََّّ َ َّت َاٱ َ َّك َم َّك ْ
َٱ
َٱ َ
ُّكَ َّ ََِّّْ ٱعَ َّع َمأَ َ
َٱََّ ََِّّْ ٱدَياَ ََِّّْ َ
ٱلۡل َّسا َكَ َِّٱد اَياا } [المائدددو ]3 :ههددو مددا أبنددى أبددا بنددر ررر ،إذ مددا بنددد النمدداج إال
ََّ َْا ِّْ َّ َ

البقصانل همبهدا :دزهج سدورو البصدر ،هلهدذا ثدان صصد

ينادم البدا

دي

حلة الو اإ ،هيقدوج :خدذها عبدي مباسدننم لنادي ال ألقداثم بندد عدامي هدذال ...
هقاج مصحاب يو اما« :ٱَٱَُّخرنٱل َٱهللاٱا ءٱنَّخع ،ٱوا ءٱُا ٱُّااخَ،ٱفا لأ ٱ
ُ ٱُّاخَ» انى أبو بنر ،هقاج :هللاديا بآبائبا هأمهانبدا يدا رسدوج هللال م د هدم
أ المرا من هذا النوى.
قالد عائشددة :سددمن الباددي صصد

يقددوج ددي مرضد الددذا مدداى يد -

ٱولَّ ُّ
هأخذ بحدة  -يقدوجَُ { :ا َعٱلَّذا َنيءَ ٱ َ َّععَا َِّ ذ
شا َهخَنَٰٓ َمٱ
ٱلْۡٱ َ
ُّكَا َّ َه َ
َّساخَي َق ءَ َ
ِّٱُاءَ ٱلَّاذََا َٱۧءَ َ
ٱول َ
َولَّ َ ذ
ُءَ ٱ ْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ َ فَ اٱق } [البساء.]69 :
ٱو َ ْ
س َك َٱ ِۚءَ َ

ه ي رهاية :أ جنم يقوج :ي الر يدق امعادى ،ههدو الر يدق المدذثور دي
ارية السابقة.
هقال عائشدة :أ هدا سدمن البادي صصد
ههو مسبد إلى ظهره يقوج« :نَّكهِّٱن

هأصدي إليد قادم أن يمدوى،

ٱَّذ،ٱون مااذ،ٱو َّٱقااذٱاا َّ ف قٱ

ن ُّكت».
هقال عائشة :ما رأي الوجع عاى أحد أشد مب عاى رسوج هللا صصد
هذلا ليتضاعف ل امجر.
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قاج :هبدين يديد رثدوو  -أه عاادة  -يهدا مداء ،لندم يددخم يديد دي المداء،
يمسددع بهددا هجه د  ،يقددوج :ال إل د إال هللال إن لامددوى سددنراى ،تددم صددو يددده
بلنم يقوج :ي الر يق امعاى .هعن أ م قاج :لما تقم البادي صصد
يتيشاه ،قال

جندم

ابمة سسسا :هاثرو أبداهل قداج لهداَّ« :ا سٱُّكاتٱ ا اكٱكا بٱ

اعخٱنَّ تا»ل
هثم هذه ي «صحيع الا ارا» هزيره(.)223
هلمددا احتضددر أبددو بنددر ررر ،جدداءى عائشددة إلي د تميا د بهددذا الاي د مددن
الشنر:
َّعم ا َٱُ ا ٱيغاااذٱنَّث ا نمٱُّااءٱنَّ أاات ٱ ٱذنٱ شاااا نَٱيت رُاااا ،ٱوضاااا قٱاهاااا ٱ
س َّاَ َ ةْٱٱ
ٱ نشف أبو بنر عن هجهد  ،هقداج :لديم ثدذا ،هلندن قدوليَ { :و َنا َٰٓ َم َّتٱ
نَّساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ َ
َّ
َّ
ٱُ َّاااهْٱُ َ َٱ ا ٱخْ} ٱ[ن ،]19 :هقدداج :ا ظددرها تددوبي هددذين
قٱ َذَ ََّااكَ ٱ َُاا ٱ ْكاااََ َ
لَّ َما َّاتتَٱاَااأَّ َٱ ۖ َ

ازساوهما هثهللابو ي يهما ،ن الحي أحو إلى اللديد من المي ل
ه خاددوا عايد  ،قددالوا :أال دددعو لددا بايااددا يبظددر إليددا قدداج :قددد ظددر إلددي
باياي ،هقاج :إ ي ناج لما أريدل
هحين م
بنن عمر ررر هعرذ الصحابة أ مي  ،قداج ابدن عادا  :ددخابا
عاي  ،هجاء البا

ييبون عاي  ،هجاء رجم شاو قاج :أبشر يا أميدر المدرمبين

باشددرا مددن هللا ،قددد ثددان لددا صددحاة مددع رسددوج هللا ،هقدددى ددي اإلسددوى مددا قددد
عامد  ،تددم هليد

ندددل  ،تددم شددها ول قدداج عمددر :ه ى أن ذلددا ثددان ثهللاا اددا ال

عاي هلى ليل
( )223ا ظر :الا ارا مع «الهللاتع» ( )150 - 129/8ب  .ار الهللانر المصورو عن الساهللاية.
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هلمددا أصدديو عيمددان ررر مددن عدداو الهللاتبددة اليددائرين عاي د  ،عدا هللا ننددالى:
الاهددم أجمددع أمددة محمددد صص د  ...توتاددا  ...هرها أ د حددين رو ،هالدددماء
ٱُاءَ ٱل َ ذ
سا َّاَ َ َٱاَكَ ٱٱَعَاذٱ ْكاا ْ
َّظ َك َما ءَٱ}
نسديم عاددى لحيتد  ،جنددم يقدوج { :ذ َُٰٓٱٱَ َََّاهَٱٱَ ذ َُٰٓٱ َعاََ ٱ ْ
اَ َ

[ام اياء.]87 :
هلما ضرو ابن مالم عايًّدا ررر قداج :دزى هرو الننادة ،تدم أهصدى ببيد
هصية إسدومية جامندة ،تدم لدم يبطدق إال بد «ال إلد إال هللا» حتدى قدال .هلمدا
حضر الحسن بن عاي رررو الو او بنى ،قيم ل  :ما يانيدا قداج :أقددى عادى
سيد لم أرهل
هعبد موى مناهية نميم بقوج الشاعر:
هااتٱنَّمااتتٱُٱُايااتٱُااءٱنَّمااتت،ٱ عٱااا ذ ٱاعاااخٱنَّماااتتٱ دهاااتٱو فظاااع ٱ
الزلة،ٱ ٱ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانت
ونَّا
هعد بحاما عاى مدن لدم يدر زيدر ،
الاهم سقم النيرو ،هاعف عن

هلمٱييق إال با ،ا هاسع الميهللارو ،يا رو أين لذا خطيئة مهرو إال إليال
ا
رجدو مدن قدريل بدذا بدوا «موضدع بمندة»
هرها أ قاج :ليتبدي ثبد
هإ ي لم أج من هذا اممر شيئاال
هلما حضرى الو او عاد الماا بن مدرهان ،قداج :أشدر وا بدي عادى اليوبدة
ا
زسداال يادوا توبادا بيدده ،تدم يضدرو بد الميسداة،
« ي مشدق» هللانادوا ،درأا
ا
زساال آثم من ثسدو يددا يو امدا بيدوى ،هلدم أج مدن أمدر الدد يا
قاج :ليتبي ثب
شدديئاا ،ااددد ذلددا أبددا حدداسى  -التددابني اللايددم  -قدداج :الحمددد هلل الددذا جناهددم إذا
حضرهم الموى ،يتمبون ما حن ي  ،هإذا حضر ا الموى لم تمن ما هو ي ل
هقيم لد دي مرضد الدذا مداى يد  :ثيدف نلدد يدا أميدر المدرمبين قداج:
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ٱوَُا َ َّكأِّْٱُذا ٱ
ٱن َّئأ ْ ْمتعَ ٱفْا َ َ د ََىٱ َك َما ٱ َلكَ َّقا َاَ ََِّّْ ٱ َوذ َۡٱ َُا جٱذة َ
أجد ي ثما قاج هللا ننالىَ { :وََّقَ َّخ َ
ٱو َٱنَٰٓ َم ْ
ٱوهْت َ ْكِّ} [ام ناى ]94 :هماى.
َلتذ ََّّ َاَ ََِّّْ َ

هلما حضرى عمر بن عاد النزيز الو او بنى ،قيدم لد  :مدا يانيدا يدا أميدر
المرمبين أبشر ،قد أحيا هللا با سبباا ،هأظهر بدا ا
عددال ،اندى تدم قداج :ألديم
أهقف سسسج عن أمر هدذا ال ادق ،دوهللا لدو عددل

ديهم ل هللاد عادى هللاسدي أال

نقوى بحلتهدا بدين يددا هللا  ...نيدف بنييدر ممدا صدبنبا ل ه اضد عيبداه ،ادم
يسيرا حتى ماى.
يااث إال
ا
هحنى عن هارهن الرشيد :أ ا تقى أثهللاا د بيدده عبدد المدوى ،هثدان يبظدر
إليها هيقوجَٰٓ َُ { :ٱ َ َّ اَ َتٱَُّاَذٱ َُ ََّ َ َّۜۡهٱ28ٱ َهكَكَ ٱَُّاَذٱس َّْك َ َئاَ َ َّٱه} [الحاقة.]29 ،28 :
ه رش ابب المسمون رما اا ،هاضطلع عاي  ،عبد مون  ،ههو يقدوج :يدا مدن
ال يزهج مان  ،ارحم من قد ساج مان ل
هحين حضر إبراهيم الب ندي الو داو بندى ،قيدم لد مدا يانيدا قداج :ا تظدر
ا
رسوال ياشر ي باللبة أه البار.
هعددن محمددد بددن المبندددر أ د جددزإ عبددد المددوى قيددم لد  :لددم نلددزإ قدداج:
اِّٱُااءَ ذ
ٱلَۡٱ َُ ا ٱََّااَِّّ ٱيَ َْتعْااتنوٱ
أخشددى آيددة مددن ثتدداو هللا ههددي قول د ننددالىَ { :واَ اخَنٱََّ ْها َ
َُْتََٱ} [الزمر]47 :
يَ َّٱأ َ َ

س ا أخشى أن ياده لي من هللا ما لم أحتسو.

هحين حضر الهللاضيم بدن عيدا

الو داو ،زشدي عايد تدم دتع عيبيد هقداج:

هابند سهللاراه ،هاقاة سا هل
هعبد احتضار عادد هللا بدن المادار قداج لبصدر مدواله :اجندم رأسدي عادى
التراول انى صر ،قاج ل عاد هللا :ما يانيا قاج :ذثدرى مدا ثبد

يد مدن
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قيدرا زرياادال قداج :اسدن  ،د ي سدسل هللا
ذا نمدوى ا

سسس أن يحييبي حياو امزبياء ،هيميتبي موى الهللاقراءل
هبنى بنضهم عبد مون  ،قيدم لد  :مدا يانيدا قداج :آيدة دي ثتداو هللاَ { :ٱعذ َما ٱ
يَأَقََذل ذ
ٱُءَ ٱل ََّّ ْمأ ذ َق ءَٱ} [المائدو.]27 :
ْٱلْۡ َ

أمدرا هدذا أهلد
ه خم الحسدن الاصدرا عادى رجدم يلدو ببهللاسد  ،قداج :إن ا
أمرا هذا آخره للدير أن يزهد ي أهل .
للدير أن يتقي آخره ،هإن ا
ه خم المز ي عاى الشا ني  -رحمدة هللا عايهمدا  -دي مرضد الدذا ندو ي
ا
راحدو،
ي  ،قاج ل  :ثيف أصاح يدا أبدا عادد هللا قداج :أصداح مدن الدد يا
هلإلخوان مهللاارقاا ،هلسوء عماي موقياا ،هلنس

المبية شارباا ،هعادى هللا نندالى

هار اا ،هال أ را :أرهحي نصير إلى اللبة سهبيهدا أى البدار سعزيهدا ،تدم أ شدس
يقوج:
وَّم ٱقُا ٱقكَاذٱوضا قَٱُاننهَذ ٱ نعكااَٱ ن ا ئذٱعٱااتٱُّ ااتَٱسااكم ٱ
ٱ
ُعااااا وماذٱذعَاااااذ،ٱفكمااااا ٱق عأاااااه ٱ ٱاع ااتَٱ اااذ،ٱك ا َٱُّ ااتَٱ ُّظم ا ٱ
ٱفم ا ٱَُّااَٱذنٱُّ ااتٱُّااءٱنَّاانعبٱَّااِّٱ ٱُياااتدٱوُع ااا ٱُااااًٱوَُ ُااا

()224

ٱ

ُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهۡ ٱ ٱ
ٱ

***

( )224رها ثم هذه ارتار اليزالي ي «اإلحيداء» دي ثتداو التهللاندر ،هبدين شدارح الزبيددا
ي «اإلنحاذ» من أخرجها.
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 -3ذثر ارخرو هاللبة هالبار
همن الاواعث عاى التوبة بند ذثدر المدوى :ذثدر مدا بندد المدوى ،مدن حيداو
الارسخ هالدار ارخرو ،هالنظيمتين :اللبة هالبار.
ا
صيقو للوء القاو ،د ن المدوى إذا ثدان أشدد مدا قااد
ذا ثان ذثر الموى
هددو أهددون مددا بنددده ،انددد المددوى مراحددم خطددرو ،هعقادداى شددديدو ،هأهددواج
ثايرو ،نادأ بحياو الارسخ ،أه حياو القادر ،اإل سدان الدذا ثدان ينديل دي الدد يا
ي سنن آمن ،هظم ظايم ،هعيل رزيد ،هأهم هأصحاو ،سدرعان مدا يبتقدم
من سنة الدار إلى ضيق القار ،همن أ م امهم إلدى هحشدة الاحدد ،همدن ر قدة
ال ون إلى ر قة الديدان.
ذثر القشديرا عدن أبدي عادي الددقان قداج :خاد عادى اإلمداى أبدي بندر بدن
ددور عائ دداا ،امددا رآ ددي من د عيبدداه ،قا د ل د  :إن ش داء هللا ننددالى ينا يددا
هيشهللايا ،قاج لي :نرا ي أخاذ من الموى ،إ ما أخاذ مما هراء الموىل
هقد جاء عن عيمان بن عهللاان :أ ثان إذا هقف عادى قادر ،ياندي حتدى نادم
موعد لحيتد  ،قيددم لد  :نددذثر اللبددة هالبددار ،ددو نانددي ،هنددذثر القاددر تاندديل
قاج :إ ي سمن رسوج هللا صص

« :نَّقَ ٱ وۡٱُاهۡٱُءٱُا ُۡٱنآللا ة،ٱ

فااَِٱعي ا ٱُاااه،ٱفم ا ٱاعااخَٱ يُ ا ٱُاااه،ٱوٱَٱَّااِّٱياااعٱُاااه،ٱفم ا ٱاعااخَٱ شااخ»،
هسددمن رسددوج هللا صصدد
ُاه» ،قاج ها

يقددوجُ« :اا ٱ يااَٱُاظاا ر نٱٱُٱونَّقَاا ٱ فظااعٱ

مولى عيمان :هسمن عيمان يبشد عاى قار:

فَِٱُاعٱُاه ٱُاعٱُءٱذتٱُّظمً ٱ وٱُٱفااااااااِعذٱُٱ ل َّااااااااكٱع ن اااااااا ٱ
هأ ٱا ال أعبي بدالقار :ذلدا الشدق دي ٱ
امر

الدذا يدد ن يد اإل سدان  -بندد
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مون د ددي ها ا المددونى  -هبددا شددنوو ال ننددرذ الددد ن ،هال القاددور ،ميددم
أهلئا الذين يحرقون موناهم ،تم يحتهللاظون بتدرابهم  -ههدو ثدم مدا بقدي مدبهم -
هذه الحهللاباى من الرما الااقي من حرن اللية ،هي :القار ،هإن يهدا لموعظدة
هعارول
ه حن المسامين رمن إيما اا ال يتطرن إلي ريدو :أن هدذا الندون  -عادى مدا
ي د مددن جمدداج هإبددداإ  -سددتطوا ص دهللاحت  ،هنتهدددى أرثا د  ،هنتييددر منالم د ،
هيستحيم ثم جمع يد إلدى شدتاى ،هثدم حدي إلدى ممداىْ { :كا ُّلٱش ََّاذمي ٱ َه ََّ أ
اكٱٱَ ذُٱ
َو َّن َه ِۚۥهْٱََّهْٱل ََّّٱ ََّْ ِّْٱ َوٱَََّ َّ ا َهٱُ ْ َّ َنعْاتََٱ} [القصد  ]88 :هدذه السدماء وقبدا سدتبهللاطر ،هدذه

النواثو ستبتشر ،ههذه امر

ستادج زيدر امر

 ،ههدذه الشدمم سدتنور،

ههذه البلوى ستبندر ،ههدذه اللاداج ستسدير ،ههدذه الاحدار سدتهللالر ،أه نسدلر،
ُ َ َم َ َت ۖ ْ
ٱولَّ ذ
ٱواَ َ ُْونوٱ َ ذَۡٱل ََّّ َ َت َ اخَٱ
ههذه القاور ستانير{ :يَ َّت َاٱََُْخذْۡٱل َّ َ َّ ضْ ٱ َ َّ َ ٱل َّ َ َّٱ َ
ت َ
ض َ
ل ََّّقَ ذه َٱ} [إبراهيم.]48 :
سا ا ٱ106ٱ
{ويَ َُّٱكْتعَكَ ٱُّ ََءٱل ََّّ َيََ َۡٱفَقْ َّلٱيَا َ
ص َّ َ
ُ ْ َه ٱ َ اَذٱعَ َُّا اٱ ٱ105ٱفَ َانَ ْ َه ٱقَ اُّا ٱ َ
َ

ٱو َ َُٰٓٱ َ َُّ اأ } [ب .]107 - 105 :
ذُٱُ َ َ َىٱفَ َه ٱ َُّ َت ان َ
هأن هللا ننددالى سدديانث هددرالء المددونى ،هيحيدديهم ددي يددوى آى ال ريددو يد :
ٱُءَ ٱل َّ َ َّنخَنمَٱ َكأَعذهَِّّْ ٱ َن َ ٞندٱُُّاأ َ َش ٞٱ} [القمر.]7 :
{يَ َّي ْ نْتََ َ
يقددوج الباددي صصدد
نَّق ًُٱ

يمددا رهندد عائشددة رررا« :يٱشاا ٱنَّااا

ٱيااتاٱ

ةٱُّ نةٱ تُ»  -أا زير م تو ين  -قال عائشدة :قاد  :الرجداج

هالبسداء جميناددا يبظدر بنضددهم إلدى بنددل قداج« :ن ُا ٱ شاخٱُااءٱ َٱيهمهااِّٱ
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ذَّك»(.)225
هسمن ذلا أى سدامة رررا ،قداج :يدا رسدوج هللا ،هاسدوأناه أيبظدر بنضدبا
إلى بنل قاج« :شغلٱنَّا

» ،قال  :ما شدياهم قداج« :عشا ٱنَّساٱ ئ ،ٱ

ف هاا ٱُث ق االٱنَّاان ،ٱوُث ق االٱنَّياا دۡ» قدداج المبددذرا :رهاه الطارا ددي ددي
«امهس » ب سبا صحيع.
يشير إلى قول ننالىَ { :وعَ َ
ضعْٱل ََّّ َم َ َت َُيءَ ٱل ََّّ َق َُّ َطٱ ََّ َ َّت َاٱل ََّّ َق َ َ َم ًَٱفَ َسٱُ ْ َّظكَ ِّْٱعَ َّ اسٞٱٱشَا َّاٱ ۖٱ
ٱو َك َ َتٱ َااَ ٱ َ َ َُ ََ ءَ } [ام اياء.]47 :
ٱُ َّثقَ َۡٱ َ َ جذً َ
َوٱََٱ َك ََ َ
ٱُ َّءٱ َل َّ دَ يۡٱ َُ َ َّ اَ ٱ َا َه َۗ َ
ُ يءٱ َ ََّّ َه َُّ َاَهْٱ َ ََٰٓئَا َ َْۥٱفَاذٱ ْ
ٱوعْ َّيا َ ْ ٱََّاهْۥٱيَ َّات َاٱل ََّّ َق َ َ َما ًَٱ َك َأ ََا ا ٱ
{و ْك ذٱلٱٱَع َ َ
ُّاْ َقا ۖ َه َ
هقول ننالىَ :
يَ َّكقَ َىهْٱ َُا ْ
شت ر نٱ13ٱ َّلق َ َّ ٱ َك َأ َََكَ ٱ َك َ َتٱ َااَ َّ َُكَ ٱل ََّّ َ َّت َاٱ َُّكَ َّ كَ ٱ َ َُ َاٱ } [اإلسراء.]14 ،13 :
ٱويَقْتَّْااتََ ٱ
{ووْ َض ا َعٱل ََّّ ََ َأ َاابْ ٱفَأ َا َ ىٱل ََّّ ْم َّي ا َ َُ ءَ ٱ ُْ َّش ا َ َق ءَ َ
ٱُ ذم ا ٱفَ ا َه َ
هقول د ننددالىَ :
ٱو َو َناخْونوٱ َُا ٱُّ ََمكْاتنوٱ
ٱو َُٱ َك ََ ا َ ةرٱٱَ ذ َُٰٓٱ َ َّ َ
ب َٱُٱيْغَا َد ْ ٱ َ
سا َى َه ِۚ َ
صا َغ َ اٱة َ
َيَ َت َّيكَأَاَ ٱ َُا َۡٱ َ َهانَنٱل ََّّ ََ َأ َا َ

ٱو َُٱيَ َّظ َك ِّْٱ َ اُّكَ ٱ َ َ اخن} [النهف.]49 :
َ َض اٱ َۗن َ
مددن هاجددو ثددم مقصددر ،بددم ثددم مناددف ،أن ي دداذ هددذا اليددوى النظدديم :يددوى
الزلزلة ،هيدوى القارعدة ،هيدوى الحاقدة ،هيدوى الصداخة ،هيدوى الطامدة النادرا،
صا اللزءين امخيرين مب  ،ليرا القيامة أمامد رأا
هأن يقرأ القرآن ،هخصو ا
النين ،يرا اللحيم هقد سنرى ،هاللبة قد أسلهللا  ،هيدرا البدا

سدنارا همدا

هددم بسددنارا هلنددن عددذاو هللا شددديد ،يددرا الحقددائق قددد ننشدهللا  ،هالنيددون هقددد
سال عبها اليشاهاى ،قد سق الماو الزائهللاون ،هبقي ماا هاحد هو مادا يدوى
الدددين .همالددا يددوى الدددين{ :يَا َّات َاٱ ْهااِّٱ َاَا َ ُْ ۖ
ُّكَا ذ
اءٱ
وََ َٱُٱ َي َّي َا َاتٱ َ
ٱُا َّااهَِّّْ ٱ َ
اتٱلَۡ َ
شا َّاذم ِۚٞٱ ََّ َما َ
( )225متهللاق عاي .
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ل ََّّ ْم َّك ْكٱل ََّّ َ َّت ۖ َا َ ذ
ٱَۡٱل ََّّ َ َت َ خَٱلَّٱَّقَ ذه َٱ} [زا ر.]16 :

ما أباد ما هصدف القدرآن ذلدا اليدوى الموعدو  ،هاليدوى المشدهو ل لبقدرأ منادا
هددذه اريدداىَ { :ف ا َِذَنٱ َن ا َٰٓ َمتَٱل ذ
ُا ْ
س ا َع َتٱ35ٱ
اءٱ َُ ا ٱ َ
ٱلۡلع َ َ
َّئ َٰٓ ذُااًْٱل ََّّ َْ ََّ ا َ َىٱ34ٱ َيا َّات َاٱ َيأ َ انَ ذك ْ َّ َ
َواْ ا َ َُتَٱل ََّّ َي َٱ ا ِّْٱ ََّ َمااءٱيَ ا َ َىٱ36ٱفَأ َ ذُ ا ٱ َُااءٱ َغَا َاتٱ37ٱ َٱو َمنث َا َ ٱل ََّّ َٱ َا َاتةَٱلَّ اخُّ َّع َ ٱ38ٱفَ ا َِ ذَٱ
َاءٱل ََّّ َه َات َىٱ40ٱفَا َِ ذَٱ
ل ََّّ َي َٱ َِّٱ َه َذٱل ََّّ َم َّأ َو َىٱ39ٱ َو َ ذُ ٱ َُ َّءٱ َل َ
فٱ َُقَ َاٱ َ َا َه َ
ٱوعَ َهتٱلَّاذ َّ َ
سٱُّ َ
ى} الباسعاى.]41 - 34 :
ل ََّّ َياذًَٱ َه َذٱل ََّّ َم َّأ َو َٱ
{فَ َِذَنٱ َن َٰٓ َمتَٱلَّ ذ
ص َاٱََأَ َهٱ
ٱو َ َا َهٱ35ٱ َو َ َ
س َٰٓ ذلًْٱ33ٱيَ َّت َاٱيَ َ ُّ ٱلَّٱَّ َم َّٱ ْٱم َ
ٱُ َّءٱ َ َل َهٱ34ٱ َو ْ َُ َه َ
ٱُ َّاهَِّّْ ٱيَ َّت َُئَ جنٱش ََّأ َٞٱي َّْغاَ َهٱ37ٱوْ نْتَ ٞٱيَ َّت َُئَ جانٱُ َّ
َواَاَ َهٱ36ٱ ََّ َْ َل َّ
ُُّا َ َ ٞٱةٱ38ٱضَا َ َ ًَٞٱ
ٱلُ َ جٱ
ت َ
َٰٓ
ُ َّ
ُّكَ َّ َها ٱ َََا َ ٞةٱ40ٱُ َ َّ َهقْ َها ٱقَأَا َٱةأٱ41ٱ ْوو َََّئَاكَ ٱ ْها ِّْٱل ََّّ ََ َا َ ةْٱ
ش َ ٞةٱ39ٱ َووْ نْتَ ٞٱيَ َّت َُئَانيٱ َ
ُُّأ َ ََّ َ
ل ََّّ َ َي َ ٱةْ} [عام.]42 - 33 :

إن مزية المرمبين أ هم ي دا ون هدذا اليدوى هيتقو د  ،هيحسداون حسداب  ،هال
زددره أن ثددان مددن أهاخددر مددا ددزج  -أه آخددر مددا ددزج مددن القددرآن قولد ننددالى:
{ َولُذقْتنوٱيَ َّتُاٱ ٱُ ْ َّ َنعْتََ ٱفَ َهٱٱَََّتٱ ذ ۖ
ٱو ْهاَِّّ َٱُٱي َّْظكَ ْماتََ }
لَۡٱثْا ذٱِّٱُ ْ َاتفذ َتٱ ْكا ُّلٱعَ َّ ج ٱ
اسٱُذا ٱ َك َ
ُاََ ََّ َ

[الاقرو.]281 :
هقد هصف هللا امبرار من عاا ه بقول َ { :وي َّْئ َع ْمتََ ٱل ذ
ٱُ َُّا ََ اا ٱ
َّئعَ َاٱ َ
ُّكَ َتٱ ََْا َه َ
ٱو َُٱ ْ
س ر نٱ8ٱ َٱعذ َم ٱعْ َّئ َع ْم ََِّّْ ٱ ََّ َت َّن َه ذ
ش َْت ر نٱ9ٱ َٱعذا ٱعَ َيا فْ ٱ
ٱلَۡ َٱُٱعْ َ يخْ َ
ٱو َ َ
ٱُا ََِّّْ ٱ َن َهٱنَٰٓما َ
َويَأَ ما َ

َُءٱ ذاَاَ ٱيَ َّت رُ ٱ ََُّْتسا ٱقَ َّم َئ َ ي ا ن} [اإل سان.]10 - 8 :
هقاج ننالىَ { :و َّي ٞلٱ ََّ َّك ْم َئ َ َ ءَ ٱ1ٱلَّذا َنيءَ ٱ َٱذَ َّ
ُّكَاتٱلَّاذا َ ٱيَ َُّاأ َ َّتفْتََ ٱ2ٱ َو َٱذَنٱ
نٱلكأَا َّْتنوٱ َ
َٰٓ
ُ ْ وََ ٱ3ٱ َ َُٱيَٱ ْ
ظ ُّءٱ ْوو َََّئَكَ ٱ َعذهِّْٱُ َّذَعْتثْتََ ٱ4ٱ ََّ َ َّات ياٱُّ ََظا جِّٱ5ٱيَ َّات َاٱ
َك َّْت ْهَِّّ ٱ َوٱوذ َُعْت ْهَِّّ ٱي َّْي َ

بٱل ََّّ َعَكَ َم ءَٱ} [المطهللاهللاين.]6 - 1 :
يَقْت ْاٱلَّاذ ْ ٱ ََّ َ َ
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هذا يمن سا حهللابة ي ثيدم أه قصدها ،أه سا راهدم مدن هسن أه قصدها،
بمناا ي أن يسخذ أثير من مال من حق ،نيف بمن يبهدو أمدواج البدا

هاادا،

همددا بالددا بمددن ي ددتام اممددواج النامددة بددالمويين همددن يقاددم الرشددا بالقبددابير
المقبطدددرو مدددن الدددذهو هالهللاضدددة همدددن يلمدددع اليدددرهاى الطائادددة مدددن عدددرن
النددا حين ،ه مددوإ المستض دنهللاين ،ه مدداء المظاددومين همددن يتدداجر ددي السدداع
الهللااسدددو ،هامزذيددة الضددارو ،هالم دددراى القاناددة ليددربع المويددين القددذرو عاددى
حساو الشنوو هاللماهير تم ييسم موييب  -يما سعمدوا  -بندد ذلدا ،ههدي
من ال اث هالبلاسة بحيث ال نطهرها مياه الاحار هال المحيطاى.
ما أحو هرالء إلى أن يقهللادوا يو امدا مدع أ هللاسدهم ،ليتدذثرها هدذا اليدوى النظديم
الذا نبصو ي المواسين ،هنبشر ي الدهاهين ،هيحاسداهم يد رو الندالمين،
ٱو َ َّ ْنكْهْاِّٱ
هيشهد عايهم ي شهو من أ هللاسهم {يَ َّت َاٱُ َ َّش َهخْٱ َ
َيهَِّّ َ
ُّكَ َّ َهَِّّ ٱ َ َََُّّااَأْهَِّّْ َ
ٱو َ َّياخ َ
ٱلَۡٱ ْها َاتٱل ََّّ َٱا ُّ
ٱويَ َّعكَ ْمااتََ ٱ َ ذَ ذ
اَ َما ٱ َكا عْتٱنوٱيَ َّع َمكْااتََ ٱ24ٱيَ َّت َُئَا جٱانٱيْا َاتفَ َه ِّْٱل ذْۡٱدَيااَ ْه ِّْٱل ََّّ َٱا ذ
قٱ
ق َ

ء} [البور.]25 ،24 :
ل ََّّ ْمَٱَ ْٱ
ْٱلَۡٱٱَََّتٱلَّاذ َ ٱفَهْاَِّّ ٱي َ
ش ْ ٱ َ َُّّخَنَٰٓم ذ
َاهخَٱ
ْتُُّْاتََ ٱ19ٱ َ أ ذ َ َٰٓ
{ َويَ َّت َاٱي َّْٱ َ
اتٱٱَذَنٱ َُا ٱ َن َٰٓمْو َها ٱش َ
ٱو ْنكْااتدْ ْهِّٱ َا َم ا ٱ َك ا عْتنوٱيَ َّع َمكْااتََ ٱ20ٱ َوقَ ا َّْتنوٱ ََّ ْيكْاات َد َهَِّّ ٱ ََّ ا َِّٱ
َ
ٱو َ َّا َ َ
ُّكَ ا َّ َهَِّّ ٱ َ
س ا ْ ْهَِّّ َ
سا َّامعْهَِّّْ َ
ُّكَ َّ اَا ۖٱقَا َّْ َٰٓتنوٱ َع َئقَاَا ذ
ٱو َٱََّ َّ ا َهٱ
شا َاهخَُُِّّّ ٱ َ
َتٱ َع َئااقَٱ ْكا ذلٱ َ
َ
ٱو ْها َاتٱ َلكَقَ َْااَِّّ ٱ َوذ َۡٱ َُا جذة َ
شا َّاذ ج ِۚم َ
ٱلْۡٱلَّذان َٰٓ
نعْتََٱ} [ صا
ُ ْ َّ َ

.]21 - 19 :

ديثٱفذٱنَّأ ه بٱُءٱنَّا :ٱ ٱ
هممدددا يلدددو عادددى المنادددف  -هال سددديما الناصدددي  -أن يدددذثره :البدددار ،ار
سدا هالنصداو نانادا .هحدذر ا هللا نندالى مبهدا
النذاو التي أعدها هللا لاندا رين أسا ا
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نٱوقْتدْ َه ا ٱلَّاذ ا ْ ٱ
يقددوج ننددالىَ { :يََٰٓأَيُّ َه ا ٱلَّذ ا َنيءَ ٱ َمن َُاْااتنوٱقْا َٰٓاتنوٱ َع ْ َ
ٱو َ َّه َك ا ََِّّْ ٱعَ ا ا َ
ُ ا ََِّّْ َ
َٰٓ
شخ َٞند ذٱُٱَٱي َّعسْتََ ذ
ٱو َي َّ َعكْتََ ٱ َُا ٱي َّْاؤ َُ ْ وََٱ}
َول ََّّ َٱ َي َ ةْٱ َ
ُّكَ َّ َه ٱ َُ َكَ َئًََأٱ َ َس ٞوٱ َ
ٱلَۡٱ َُ َٰٓٱ َ َُ َ ْهَِّّ َ

[التحريم.]6 :
هأثتهللاي هبدا ببقدم قايدم مدن امحا يدث دي «الترهيدو مدن البدار» ممدا ذثدره
اإلماى المبذرا ي ثتاب الشهير «الترزيو هالترهيو»:
نن أ م ررر قاج :ثان أثير عاء البادي صصد

 َ { :اذاَا َٰٓٱ َمنَُاَا ٱفَاذٱلَّاخُّ َّع َ ٱ

نبٱلَّاذ َ } [الاقرو ،]201 :رهاه الا ارا.
ٱوقَاَ ٱ َ
ُاَ اٱًٱ َوفَذٱل َّ َٰٓ َل َ َةٱ َ َ
َ َ
ُّنَ َ
ُاَ اٱً َ
هعن عدا بدن حدانم ررر قداج :قداج رسدوج هللا صصد
قاج :هأشات ،تم قاج« :نُقاتنٱنَّاا » تدم أعدر

« :نُقاتنٱنَّاا »

هأشدات توتادا ،حتدى ظببدا أ د

يبظددر إليهددا ،تددم قدداج« :نُقااتنٱنَّا ا ٱوَّااتٱاشااقٱُم ا ة،ٱفمااءٱَّااِّٱييااخٱفََكمااًٱ
ًَ» .رها الا ارا ،همسام.
«أشات»  -بشين منلمة هحاء مهماة  -منباها :حذر البار ثس يبظر إليها.
هعن أبي هريرو ررر قاج :لما زل هذه اريةَ { :و َع َن َّ ٱ َُّ َش َ ُ َكَ ٱل َّ َ َّقا َ اَ ءَٱ}
[الشنراء]214 :

عا رسوج هللا صص

قري ا
شدا ،داجتمنوا ،ندم هخد

 ،قداج:

«ي ٱااذٱكعبٱاءٱَّؤتٱ عقنونٱ ع َُِّٱُءٱنَّا ،ٱي ٱااذٱُ ةٱاءٱكعبٱ عقنونٱ
ع ُااَِّٱُااءٱنَّا ا ،ٱي ا ٱااااذٱه شااِّٱ عقاانونٱ ع ُااَِّٱُااءٱنَّا ا ،ٱي ا ٱااااذٱَُّااخٱ
نَّمئكبٱ عقنونٱ ع َُِّٱُءٱنَّا ،ٱي ٱف مًٱ عقنتٱع ُكٱُءٱنَّاا ،ٱفاِعذٱُٱ
ُكااكٱََّااِّٱُااءٱهللاٱشاا ئ ر ».ٱرهاه مسددام هالاهللاددل لدد  ،هالا ددارا ،هالترمددذا،
هالبسائي ببحوه.
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هعن البنمان بدن بشدير رررو قداج :سدمن رسدوج هللا صصد

ي طدو

ا
رجدو ثدان بالسدون لسدمن
يقوج « :عن َُِّٱنَّا ،ٱ عن َُِّٱنَّا » حتى لو أن
من مقامي هذا ،حتى هقن خميصة( )226ثا

عادى عانقد عبدد رجايد  ،رهاه

الحاثم ،هقاج :صحيع عاى شرب مسام(.)227
هعن أ م ررر عن رسدوج هللا صصد

أ د قداج« :ونَّانتٱع ُاذٱا اخَ،ٱ

وَّتٱ يأِّٱُ ٱ يَٱَّضٱَأِّٱقك رسٱوَََّ أِّٱكث ر ن» قالوا :هما رأي يدا رسدوج
هللا قاج « :يَٱنَّياًٱونَّا »ل رهاه مسام ،هأبو يناى.
هعن أبي هريرو ررر عن الباي صص

قاج« :ع كِّٱهنَٱ -ما يوقد ببدو

آ ى -ٱنااهمٱون ااخٱُااءٱسااَع ءٱنااهمرنٱُااءٱع ا ٱنهاااِّ» قددالوا :ههللا إن ثا د
لنا يةل قاج« :ٱعه ٱفضكَٱُّك ه ٱاأُاعًٱوساأ ءٱناهمرنٱككهاءٱُثالٱ ها ».
رهاه مالددا ،هالا ددارا ،همسددام ،هالترمددذا ،هلدديم عبددد مالددا« :ككهااءٱُثاالٱ
ه ».
هعددن أبددي هريددرو ررر عددن الباددي صص د

قدداجَّ« :م ا ٱلكااقٱهللاٱنَّياااًٱ

ونَّا ٱ سلٱنَ يلٱٱَّتٱنَّياً،ٱفقا ۡ:ٱنعظا ٱٱَّ ها ٱوٱَّاتٱُا ٱ ُّاخدتٱ هكها ٱ
ف ه » ،قاج« :في مٱفاظ ٱٱَّ ه ٱوٱَّتٱُ ٱ ُّخٱهللاٱ هكه ٱف ه » ،قاج« :ف نعٱ
ٱَّ هٱق ۡ:ٱوُّهُكٱُٱيُمعٱاها ٱ اخٱٱُٱدلكها ،ٱفاأُ ٱاها ٱفٱ اَٱا َّمَا َ،ٱ
فق ۡ:ٱن نعٱٱَّ ه ،ٱف نعٱٱَّ ه ،ٱفق ۡ:ٱوُّهُكٱَّقخٱل َٱ َٱُٱيخلكه ٱ اخ ٱ
وقا ۡ:ٱنذهاابٱٱَّااتٱنَّاا ٱفا عظ ٱٱَّ ها ٱوٱَّااتٱُا ٱ ُّااخدتٱ هكها ٱف ها » ،قدداج:
( )226ال ميصة :ثساء أسو هأحمر ل أعوى.
( )227هها قد الددذهاي ( ،)287/1ه دداى المبددذرا أن يبسددا إلددى أحمددد ،ههددو ددي «المسددبد»
(.)272/4
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«فاظ ٱٱَّ ه ٱفِذنٱهاذٱي كابٱاعضاه ٱاع ر
ضا ،ٱف ناعٱٱَّ اه،ٱفقا ۡ:ٱوُّهُاكٱُٱ
يُمعٱاه ٱ اخٱف اخلكه ،ٱفاأُ ٱاها ٱفٱ اَٱا َّشاهتنت،ٱفقا ۡ:ٱن ناعٱٱَّ ها ،ٱ
ف ناعٱٱَّ ها ٱفقا ۡ:ٱوُّهُاكٱَّقااخٱلشا َٱ َٱُٱياياتٱُاها ٱ اخٱٱُٱدلكها ».
رهاه أبددددو اه  ،هالبسددددائي ،هالترمددددذا ،هالاهللاددددل لدددد  ،هقدددداج :حددددديث حسددددن
صحيع(.)228
ديثٱفذٱنَّأ

بٱفذٱنَّياً:ٱ ٱ

هعن أبي هريرو عن الباي صصد

قداج« :ونَّانتٱع اسٱُٱماخٱا اخَٱٱَٱ

ُ ا ٱا ا ءٱُس ا نُّ ءٱُااءٱُس ا يعٱنَّياااًٱََّم ا ٱا ا ءٱَُااًٱوهي ا ،ٱ وٱهي ا ٱ
تصدرا إال أ د قداج:
وًَُ» .رهاه الا ارا ،همسام ي حدديث ،هابدن ماجد م
ا
«ََّم ٱا ءٱًَُٱوهي ،ٱ وٱكم ٱا ءٱًَُٱواس ى».
قاج َّ« :خلكءٱُاءٱ ُأاذٱ

هعن سهم بن سند ررر أن رسوج هللا صص
سَعتَٱ َّ ر ٱ -أه سانمائة ألدف -ٱُأم ساَتَٱآلانٱاعضاهِّٱااَعض،ٱُٱياخللٱ
وَّهِّٱ أتٱيخللٱآل هِّ،ٱوناتههِّٱُّكاتٱصات ةٱنَّقما ٱَّ كاًٱنََّاخ » .رهاه
الا ارا ،همسام.
هعددن أبددي هريددرو ررر قدداج :قدداج رسددوج هللا صص د

« :ٱَٱ وۡٱُُ ا ةٱ

يااخلكتَٱنَّياااًٱُّكااتٱصاات ةٱنَّقما ٱَّ كااًٱنََّااخ ،ٱونَّاانيءٱيكااتعهِّٱُّكااتٱ شااخٱ
كتكبٱد تٱفذٱنَُّم مٱٱض مة،ٱُٱيَتَّتَ،ٱوُٱيأغت تَ،ٱوُٱيمأيئاتَ،ٱ
وُٱيأ كاااتَ،ٱ ُشااا هِّٱنَّااانهب،ٱو شاااٱهِّٱنَّمُاااك،ٱوُيااا ُ هِّٱن َّاااتة،ٱ
ُوننهِّٱنَّٱت ٱنَّع ء،ٱ لسقهِّٱُّكتٱلكقٱ نلٱون اخ،ٱُّكاتٱصات ةٱ اا هِّٱ
( )228الحديث عبد أبي اه برقم ( ،)4744هعبد الترمذا برقم (.)2563
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آداٱسأتَٱذ ن ر
ُّ ٱفذٱنَُّم م».
«املوو»  -بهللاتع الهمزو هضمها ،هبضم الدوى ،هنشدديد الدواه ه تحهدا  -مدن
أسماء النو الذا يتا ر ب  ،قاج امصمني :أراها ثامة ارسية عرب .
هعددن المييددرو بددن شددناة ررر عددن الباددي صصد

َ « :ٱُتسااتٱسُااسٱ

سأۡٱ اه:ٱُ ٱ دعتٱ هلٱنَّياًٱُاهًَّ؟ٱفق ۡ:ٱ نالٱيياذمٱاعاخٱُا ٱدلالٱ هالٱ
نَّياااًٱنَّياااً،ٱف قا ۡٱَّااه:ٱندلاالٱنَّياااً،ٱف قااتۡ:ٱ بٱك ا ٱوقااخٱعااهۡٱنَّاا

ٱ

ُا َُّهِّٱو لنونٱ لننُهِّ؟ٱف قا ۡٱَّاه:ٱ ُ ضاتٱ َٱيَاتَٱَّاكٱُكاكٱُثالٱُكاكٱ
ُااءٱُكااتَٱنَّااخع ؟ٱف قااتۡ:ٱ ضا َٱ ب،ٱف قااتۡٱَّااه:ٱَّااكٱذَّااكٱوُثكااهٱوُثكااهٱ
وُثكه،ٱفق ۡٱفذٱنَّي ُُاً:ٱ ضا َٱ ب،ٱف قاتۡ:ٱهاننٱَّاكٱوُّشا ةٱ ُث َّاه،ٱ
وَّكٱُ ٱنشأهَٱع ُكٱوَّنتٱُّ اك،ٱف قاتۡ:ٱ ضا َٱ بٱقا ۡٱ(أا موسدى):ٱ
ب،ٱفااأُّسهِّٱُاهَّااً؟ٱق ا ۡ:ٱ وَّئااكٱنَّاانيءٱ دت،ٱ سااَٱك ا نُأهِّٱا ااختٱ
ولأمَٱُّك ه ،ٱفكِّٱُ ٱُّ ء،ٱوَِّّٱُُمعٱ ذَ،ٱوَِّّٱييئ ٱُّكاتٱقكابٱاشا ».
رهاه مسام.
هعددن أبددي سددنيد ال دددرا ررر أن رسددوج هللا صص د

قدداج« :ٱَٱ هاالٱ

نَّياااًٱَّ أ ا نموَٱ هاالٱنَّغ ا فٱُااءٱفااتقهِّ،ٱكم ا ٱيأ ا نموَٱنََّتكاابٱنَّااخ تٱ
نَّغ ا ٱفذٱن فقٱُءٱنَّمش قٱونَّمغ ب،ٱَّأ ضلٱُ ٱا اهِّ» قالوا :يدا رسدوج
هللا ،ناددا مبدداسج ام ايدداء ال ياايهددا زيددرهمل قدداج« :اكااتٱونَّاانتٱع ُااذٱا ااخَ،ٱ
ن ۡٱآُاتنٱا هللٱوصخقتنٱنَّم سك ء» .رهاه الا ارا ،همسام.
ه ددي رهايددة لهمددا« :كم ا ٱُ ا نموَٱنََّتكاابٱنَّغ ا ب»  -بتقددديم الددراء عاددى
الااء.
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قداج« :ٱَٱفاذٱنَّيااًٱُ ئاًٱ

د نااًٱ ُّااخه ٱهللاٱَّكمي هااخيءٱفااذٱسااَ لٱهللا،ٱُ ا ٱا ا ءٱنَّااخ نأ ءٱكم ا ٱا ا ءٱ
نَُّم مٱون ض» .رهاه الا ارا.
هعن أبي موسدى امشدنرا ررر عدن البادي صصد

قداج« :ٱَٱَّكماؤُءٱ

س،ٱ
فذٱنَّياًٱاي مًٱُءٱَّؤَّؤةٱون خةٱُيتفًٱ تَّه ٱفاذٱنَُّام مٱساأتَٱُا رٱ
َّكمؤُءٱف ه ٱ هكتَٱيئتفٱُّك هِّٱنَّمؤُءٱفسٱيا ىٱاعضاهِّٱاع ر
ضا » .رهاه
س» ،ههو رهايدة
الا ارا ،همسام ،هالترمذا إال أ قاج ُّ« :ضه ٱسأتَٱُ رٱ
لهما.
أما هصف القرآن لالبة ،هنرزيا يها ،هو مناوى لندم مدن قدرأ ثتداو هللا،
أه استمع إلي  .الاهم اجنابا من أهاها ،هأسنبا الهللار ه

***

امعاى يها .آمين.
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 -4منر ة آتار المناصي ي الد يا هارخرو
همددن أعظددم الاواعددث عاددى التوبددة :أن ينددرذ الناصددي آتددار الددذ وو ددي
البهللام هالحياو ،هيستحضر أخطدار المناصدي دي الدد يا هارخدرو ،هدي خطدر
عاددى المددرء ددي حيان د الرهحيددة هالما يددة ،الهللار يددة هاالجتماعيددة ،خطددر عاددى
عقا د هضددميره ،خطددر عاددى هللاس د هجسددم  ،خطددر عاي د ددي ذان د ه ددي أها د
ههلددده ،ه ددي مددن حول د  ،خطددر عاددى الهللاددر  ،هعاددى امسددرو ،هعاددى الملتمددع،
هعاددى اممددة ثاهددا  -بددم عاددى اإل سددا ية قاباددة ،بددم عاددى اإل سددان هالحيددوان
هالبااى جميناا.
هعادددى اإل سدددان الدددذا عصدددى هللا سسس :أن يندددرذ هيتدددذثر هيستحضدددر
عقوباى هللا ننالى عاى المناصي هالذ وو ،قد جرى سبت سداحا أن يناقدو
عايها ي الد يا قام ارخرو ،نباي اها لايا اين ،هنناي اما لالاهاين ،هنذثرو لاباسين.
ُاََ ََّٱ َ َّياخَتٱلَّاذا َ ٱ ََّ ْانَيقَهِّْٱ
ٱول ََََّّ َّٱا َ ٱاَ َما ٱ َك َ
يقدوج ننددالىَ { :و َها َ ٱل ََّّ َ َ
ُا دْٱفَااذٱل ََََّّا َ َ

ضٱلَّذنَتٱُّ ََمكْتنوٱََّعَكذهَِّّْ ٱيَ َّ َنعْتََٱ} [الرهى.]41 :
اَ َّع َ
هالهللاسددا هبددا منبدداه :ال اددم هاالضددطراو هالنددوارن التددي نقددع ددي النددون
هالحيدداو ،هعاددى اإل سددان ،بسدداو مددا ثسددا أيدي د مددن المناصددي هالم الهللادداى
لبواميم هللا الشرعية هالنو ية ،ثما قاج ننالى ي آيداى أخدرَ { :ذَ ََّاكَ ٱ َا َما ٱقَاخذ َُ ََّٱ
ٱو َ ذَ ذ
سٱاَ َظ ذس جٱاٱ ََّ َّكعَََ خَ} [آج عمران.]182 :
َ َّيخَي ََِّّْ َ
ٱلَۡٱََّ َّ َ

هإ مدا هقدع هددذا الداوء ههددذه المصدائو لابددا

اضٱلَّذانَتٱُّ ََمكْااتٱنو}
{ ََّ ْانَيقَهِّْٱاَ َّعا َ

هددو سدداحا ال يلدداسيهم بنددم مددا عماددوا مددن سددوء ،بددم يندداقاهم بانض د ق د ،
صاََ َِّْٱ
هينهللاو عن الااقي ههو ثييدر  -ثمدا قداج نندالى دي سدورو أخدراَ { :و َُا َٰٓٱ َ َ َ
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ٱويَ َّع ْتنوٱَُّءٱ َكثَ ج ٱ} [الشورا.]30 :
ََُ ََّٱ َ َّيخَي ََِّّْ َٱ
ُّس ََ جًٱفَََ َم ٱ َك َ
َُءٱُ َ
أثدى هذه اريدة هدذه القاعددو الشداماة ال طيدرو ،ههدي أن مدا أصداو البدا
من مصياة ي حيانهم ،ايم ذلا ظا امدا هال اعتاا ا
بدا ،بدم هدو جدزاء ه دان لمدا
قاموا ب من أعماج سيئة ،هنصر اى مرذهلة ،تم بين سسس أ ال يراخذ البدا
بنم سيئانهم ،هال يناقاهم بنم ما ثسداوا ،هثدم مدا ظامدوا ،هإال مهادا امحيداء
َنلاانْ ذ
ٱلْۡٱ
ثاهددا عاددى ظهددر امر بظاددم البددا هذ ددوبهم ،يقددوج ننددالىَ { :وََّا َّاتٱيْؤ َ
لَّاذ َ ٱاَ ْ
َنلانْ ذ
ٱلْۡٱلَّاذا َ ٱاَ َما ٱ
ٱُاءٱدَنَٰٓا جٱ
ظ َّك َم َهاِّٱُذا ٱَُا َ ََ ٱ َ
ذاً} [البحدمَ { ،]61 :وََّ َّاتٱيْؤ َ
ُّكَ َّ َها َ

ٱُءٱدَنَٰٓا جٱذً} [ ابر.]45 :
َُْتنوٱ َُ ٱُ َ َ ََ ٱ َ
ُّكَ َتٱ َو َّه َ َه َ
َك َ
تم هو ساحا يبزج بهم هذه المصائو ي أ هللاسهم هأموالهم ،ال ليبدتقم مدبهم،
هلنن «لناهم يرجنون» ،أا لينو وا عاى رجاء الرجدوإ إليد  ،بندد أن شدر ها
مب  ،هضاوا عن سايا  ،هو ننالى يدذثرهم بهدذه الاويدا مدن سديا هم ،هيبداههم
من زهللااتهم لناهم يرجنون هيتوبون.
هقد بين القرآن شرى النهللار هالظام هالمنصية عاى أهاهدا ،يمدا أهر لبدا مدن
قص

ام اياء هالمرمبين ،هأقوامهم المنذبين هالنصاو ،هثيدف أ دزج هللا بهدم

بسس د الددذا ال يددر عددن القددوى الملددرمين ،هثا د لهددم أمددواج هأهال  ،هجدداه
همبزلة هأنااإ ،ما أزبى عبهم ذلا من هللا شيئاا.
ٱلَۡٱََّااَِّّ ٱيَا ْ
{ َذَ ََّااكَ ٱاَاأ َ ذَ ذ
ُا َاهَِّّٱ}
اكٱ ُْغَ َا اٱنٱعَ َّع َمااًرٱ َ َّععَ َم َها ٱ َ
ُّكَا َاتٱقَا َّات ياٱ َ أذا َاتٱيْغَ َا ْ ونوٱ َُا ٱاَأَع ْ َ

[ام هللااج.]53 :
سااَ ءَ ٱ205ٱثْا ذِّٱ َنا َٰٓ َم ْهِّٱُذا ٱكَا عْتنوٱيْتَُّاخْوََ ٱ206ٱ َُا َٰٓٱ َ َّ اَ َاتٱ
{ َفَ َ َم َّياََ ٱٱََٱ ذُأ ذ َّعا َاَهَِّّْ ٱ َ
ٱو َُا ٱ
ُّ ََّاهِّْٱ ذُ ٱ َك عْتنوٱيْ َمأذعْتََ ٱ207ٱ َو َُ َٰٓٱ َ َّهكَ ََّاَ َ
ٱُءٱقَ َّ يًَيٱٱَ ذُٱََّ َها ٱ ُْاا َن ْ وََ ٱ208ٱذ ََّكا َ َى َ
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ْكاذ ٱ َ َو َك َم ءَٱ} [الشنراء.]209 - 205 :

ه ي سورو هو ذثر هللا لبا قوى دوت هثيدف أزدرقهم هللا بالطو دان ،هثيدف
َ

ه عهم هللا بقول َ { :و َق لَٱا َّْع اٱخنٱ ََّ َّكقَ َّت َاٱل ذ
َّظ َك َم ءَ } [هو  ،]44 :هثيف أهادا مدن بنددهم
ُّاَ جٱاخٱ59ٱ
ۥٱولُذََع َْٰٓتنوٱ َ َُّ َ ٱ ْك َلٱ َنَذا ي ٱ َ
ٱو َ
{وَُ َّككَ ٱ َ
س َّتنوٱ ْ ْ
ُّ َ
سكَهْ َ
ُّ ۖٞدٱ َن َٱخْونوٱاَٱ َيَََٱ َ اَ َهَِّّ َ
عا ااَ :
ٱويَ َّت َٱاٱل ََّّ َقَٱَ َما َۗ ًَٱ َ َ َُٰٓٱٱَ ذَٱَُّا اٱدنٱ َك َا ْ ونوٱ َ اذهْاََِّّۗ ٱ َ َُٱا َّْع ااخنٱ ََّعَا جدٱقَ َّات َاٱ
َو ْ َُّ ََعْتنوٱفَذٱ َ َه َنََٱلَّخُّ َّع َ ٱََّ َّعاَ اٱً َ

تد} [هو .]60 ،59 :
ْه ج
ْاتَٱ150ٱ
هبند عا جداءى تمدو  ،هقداج لهدم اديهم صدالع{ :فَاأُذقْتنوٱل ذَۡ َ
ٱو َ َ ع َ
ٱو َُٱي َّ
ْساااا َكٱْتََٱ}
اااتنوٱ َ َُّاااا َ ٱل ََّّ ْم َُّاااا َ فَ ءَ ٱ151ٱلَّذاااا َنيءَ ٱيْ َّ َ
ُااااخْوََ ٱفَااااذٱل َّ َ َّ َ
ض َ
َو َُٱُ ْ َئ عْا َٰٓ

[الشنراء.]152 - 150 :
هلنبهم لم يطينوه ،هعقرها الباقة ،هعتوا عن أمدر ربهدم ،هقدالوا :يدا صدالع
ائتبددا بمددا ننددد ا إن ثب د مددن المرسدداين ،سخددذنهم الصدديحة أه الرجهللاددة ،هانددوا
جمينااَ { :كأََٱَّذَِّّ ٱيَ َّغاَ َّتنوٱفَ َهَۗٱ َٰٓٱ َ َ َُٰٓٱٱَ ذَٱث َ ْمتدَنوٱ َٱك َ ْ ونوٱ َ اذهََِّّْۗ ٱ َ َٱُٱا َّْع اٱخنٱ ََّث َ ْمتدَ} [هو .]68 :
هجدداء بندددهم قددوى لددوب همددا ابتنددرها مددن احشددة لددم يسدداقهم بهددا أحددد مددن
النددالمين « احشددة الشددذهذ اللبسددي» قاددو هللا قددريتهم عادديهم هجنددم عاليهددا
اذٱ
سا ايها ،هأمطر عايهم حلارو من سليم مبضو َ ُُّ { :
ُاتذ ًَُرٱ َُّااخَٱ َ َا ۖاكَ ٱ َٱو َُا ٱ َه َ
َُءَ ٱل َ ذ
َّظ َك َم ءَ ٱ َاََ َع جٱخ} [هو .]83 :

هجاء بندهم أهم مددين ،الدذين أشدرثوا بداهلل ،هعيدوا دي امر
هب سوا البا

مهللاسددين،

أشياءهم ،هبهللاهللاوا النيم هالميزان ،دعاهم ايهم شدنيو إلدى هللا

هإلى اإلصوت ،نذبوا هاعرضدوا ،هأصدرها عادى ضدولهم هزديهم ،سخدذنهم
الصيحة سصاحوا ي يارهم جاتين { َكأََٱَّذَِّّ ٱيَ َّغاَ َّتنوٱفَ َهَۗٱ َٰٓٱ َ َُٱا َّْع اٱخنٱ ََّ َم َّخيَءَ ٱ َك َما ٱاَ َعاخ ََّتٱ
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ث َ ْمتدْ} [هو .]95 :
هجدداء بندددهم رعددون ،همن د هامددان ،هقددارهن ،هجدداءهم موسددى باريدداى،
ٱو َّ
لسأ َ َّ قَاَ َّأ َه َٰٓٱٱ َع ُْْاهَِّّْ ٱ
هساطان ماين ،نذبوا هأعرضوا هاستنارهاَ { :و َن َٱخْونوٱ َا َه َ
ُّكْ ات ِۚنٱفَ ْ
ْ
ٱو ْ
أعظ َّ ٱ َٱك َّ َ ٱ َك ََ ٱ َ َُّ َقًََْٱل ََّّ ْم َّ َُخَيءَٱ} [البمم.]14 :
و َّكماٱ َ

هاست ف رعون قوم سبداعوه ،هاناندوا أمدر رعدون ،همدا أمدر رعدون
برشيد ،هأزرن هللا رعون همن من أجمنين.
هقددد عقددو هللا ننددالى عاددى أ ادداء هددرالء امقددواى ،هعاقاددة مددا آلددوا إليد قدداج
ٱُا َّاءٱ َ ۢعََا َٰٓ َمٱل ََّّقْا َ َىٱعَقْ ُّ
ٱو َ َسا ٞخٱ
ساهْۥٱ َ
ُّكَ َّ ا ۖاكَ َ
ننددالى ي ابددو رسددول َ { :ذَ ََّااكَ َ
ٱُ َّا َها ٱقَا َٰٓئَ ٞٱِّ َ
ٱُاءٱ
ُهَِّّْۖ ٱفَ َم َٰٓٱ َ َّ اَ َّاَٱُّ ََّااهَِّّْ ٱ َمن ََّ َهاأ ْ ْه ِّْٱلَّذأَاذٱيَ َّاخُّْتََ َ
ٱو َََّ ََءٱ َوكَ ْم َٰٓتنوٱ َع ْ َ
100ٱ َو َُ ٱ َوكَ َّم َاَهَِّّْ َ
ٱو َُ َ
وَ ذ
بٱ101ٱ َو َك َنَ ََّكَ ٱ َ َّلانْٱ َ َااكَ ٱ
ٱُندْو ْهَِّّ ٱ َ َّ َ ٱُ َ َّأ ََ جٱ
ٱُءٱش ََّذ جٱمٱَّذ ذٱم ٱ َٱ
ٱلَۡ َ
ن َٰٓ َمٱ َ َُّ ْ ٱ َ َا ۖكَ َ
دْ َ
َ ِۚ
شخَيخأ} [هو .]102 - 100 :
ٱو َه َذٱ َٱ
و َك َمًأٱٱَ ذَٱ َ َّلنَ ََْٰٓۥٱ َ ََّ ٞٱِّٱ َ
ٱَذَنَٰٓٱ َ َلنَٱل ََّّقْ َ َى َ

هيقوج الباي صص

« :ٱَٱهللاٱَّ مكذٱَّكظ َِّّٱ أتٱٱذنٱ لنَٱَِّّٱي كأاه،ٱثاِّٱ
ِۚ

شخَيخأ}».
ٱو َه َذٱ َ َٱ
لنْٱ َ اَكَ ٱٱَذَنَٰٓٱ َ َلنَٱل ََّّقْ َ َى َٱ
ُس(َ { :)229و َك َنَ ََّكَ ٱ َ َّٱ
و َك َم ٱًأٱٱَ ذَٱ َ َّلنَ ََْٰٓۥٱ َ ََّ ِّٞٱ َ
ه ي السبة الباوية جاءى أحا يث صحات هحسان شدتى ،نادين لبدا مدا نلااد
المناصي عاى مرننايها من أضرار همآسي ي أهالهم قام أخراهم.
هقددد رأيبددا بسعيببددا ،هلمسددبا بسيددديبا :صدددن هددذه امحا يددث ،هشدداهد ا آتددار
المناصي ي حيانبا ال اصة هالنامة.
نذثر هذه امحا يث :ما رهاه ابن ماج هالحاثم هالايهقدي عدن ابدن عمدر أن
الباي صص

قاج« :ي ٱُعش ٱنَّمه ن يء،ٱلمسٱلس ۡٱٱذنٱناأك اأِّٱاهاء،ٱ

( )229متهللاق عاي عن أبي موسى« .صحيع اللامع الصيير» (.)1822
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و ُّتذٱا هللٱ َٱُخ كتهء:ٱَِّّٱُظه ٱنَّ

شًٱفذٱقتاٱقط،ٱ أتٱيعكاتنٱاها ،ٱ

ٱُٱفش ٱف هِّٱنَّئا ُّتَٱون ونا عٱنَّأاذٱَّاِّٱَُاءٱُضاَٱفاذٱ ساسفهِّٱنَّانيءٱ
ُضتن .ٱ
وَِّّٱياقستنٱنَّمَ ۡٱونَّم هنَٱٱُٱ لنونٱا َُّاا ءٱ(أا القحد هالملاعدة)ٱ
وشخةٱنَّمؤعً،ٱونت ٱنَُّكئ َٱُّك هِّٱ ...ٱ
وَِّّٱيماعتنٱُك ةٱ ُتنَّهِّٱٱُٱُاعتنٱنَّقئ ٱُءٱنَُّم م،ٱوَّاتُٱنََّها ئِّٱَّاِّٱ
يمئ ون،ٱوَِّّٱياقضاتنٱُّهاخٱهللاٱوُّهاخٱ ساتَّهٱٱُٱساكطٱهللاٱُّكا هِّٱُّاخوهِّٱ
ُااءٱ ا هِّ،ٱفألاانونٱاعااضٱُ ا ٱك ا َٱفااذٱ يااخيهِّٱ...ٱوُ ا ٱَّااِّٱُٱَااِّٱ ئمااأهِّٱ
اَأ بٱهللاٱُُُ،ٱويأٱ ونٱف م ٱ عهۡٱهللا،ٱٱُٱنعلٱهللاٱاأسهِّٱا اهِّ»(.)230
ههددا حددن شدداهد آتددار هددذه الم الهللادداى هالددذ وو ددي يا ددا ماتاددة لاناددا ،
هب اصة عقوبة الذ و امهج من هذه ال مسة ،ههو الدداء النضداج الدذا ظهدر
ددي عصددر ا تيلددة ا تشددار الهللااحشددة هالمنالبددة بهددا ،ههددو مددا يناددر عب د باسددم
«اإليدس».
ثتاو «الداء هالدهاء» البن القيم:
هلإلمدداى ابددن القدديم رحم د هللا هرضددي عب د  :ثتدداو ثامددم سددماه «اللددواو
النا ي لمن سسج عن الدهاء الشدا ني» هقدد يطادق عايد اسدم «الدداء هالددهاء»،
هثاد ددي بيددان سددوء آتددار الددذ وو هالمناصددي ،هشددرمها عاددى اإل سددان ،ددر اا
هملتمناا ،ي ياه هآخرن  ،ي ما يان همنبويان  ،ي عوقت بربد  ،هعوقتد
ببهللاسدد  ،هعوقتدد بسسددرن  ،هعوقتدد بملتمندد  ،هعوقتدد بددالنون مددن حولدد ،
( )230رهاه ابن ماج هالحاثم عن ابن عمر« .صحيع اللامع الصيير» (.)7978
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بنضددهم بددانل ،هذلددا بقاددم ابددن القدديم الاايددد ،هأسدداوب ام بددي

الر يع.
ظرا مهمية هذا النتاو ،البد لبدا أن قتدام مبد  -مدع بندل التصدرذ -
ه ا
أهم ما ي  ،هإن باج االقتاا  ،م بدا ريدد أن دوقل الضدمائر البائمدة ،ه حيدي
القاوو الميتة ،ه قوا النزائم المسترخية ،ه سخدذ بسيددا النصداو حتدى يتوبدوا،
هبسيدا التائاين حتى يستمرها ،هبسيدا المهتدين حتى يز ا ها هدا.
من آتار المناصي هشرمها:
يقوج ابدن القديم :هلامناصدي مدن ارتدار القايحدة المذمومدة ،المضدرو بالقادو
هالادن ي الد يا هارخرو ما ال ينام إال هللا.
ُ َٱنَّعكِّ :ٱ
مبها :حرمان النام ،ن النادم دور يقذ د هللا دي القادو ،هالمنصدية نطهللاد
ذلا البور.
هلمدا جادم اإلمدداى الشدا ني بددين يددا مالدا هقددرأ عايد أعلاد مدا رأا مددن
ه ور طبت  ،هنوقد ذثائ  ،هثماج هم  ،قاج :إ ي أرا هللا قد ألقى عادى قاادا
ورا ،و نطهللائ بظامة المنصية.
ا
هقاج الشا ني ححع:
شااَتتٱٱَّ اتٱوك ااعٱسااتمٱ ظ اذ ٱ فأ شااااخعذٱٱَّااااتٱُاااا َٱنَّمع صااااذ ٱ
ٱ
وقاااا ۡ:ٱنُّكااااِّٱاااااأَٱنَّعكااااِّٱفضاااال ٱ ٱوفضاااااالٱهللاٱُٱيؤُااااااا َٱُّ صاااااااذ ٱ
ٱ

ٱ
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ُ َٱنَّ ُق:ٱ ٱ

همبها :حرمان الرسن ،ه ي «المسدبد»« :ٱَٱنَّعَاخٱَّ ٱا اٱنَّا ُقٱا َّانعبٱ
يس ا َه» هقددد نقدددى ،هثمددا أن نقددوا هللا ملااددة لاددرسن تددر التقددوا ملااددة
لاهللاقر ما استلاو رسن بميم نر المناصي.
نَّت شًٱا اهٱوا ءٱهللا:ٱ ٱ
همبها :هحشة يلدها الناصي ي قاا بيب هبدين هللا ال نواس هدا هال نقار هدا
ا
أصو ،هلو اجتمن ل لذاى الد يا بسسرها لم نف بتاا الوحشدة ،ههدذا أمدر
لذو
ال يحم ب إال من ي قاا حياو ،هما للرت بمي إيدوىل ادو لدم نتدر الدذ وو
حذرا من هقوإ ناا الوحشة ،لنان الناقم حرياا بترثها.
إال ا
هشنا رجم إلى بنل النار ين هحشة يلدها ي هللاس  ،قاج ل :
ٱذنٱكاااااَٱقااااخٱ و شااااأكٱنَّاااانعتب ٱ فاااااااخُّه ٱٱذنٱشااااااائَٱونساااااااأأعس ٱ
هليم عاى القاو أمر من هحشة الذ ٱ
ٱ
و عاى الذ و اهلل المستنان.

نَّت شًٱا اهٱوا ءٱنَّا

:ٱ ٱ

همبها :الوحشة التي نحصم بيب هبدين البدا  ،هال سديما أهدم ال يدر مدبهم،
دد يلدددد هحشدددة بيبددد هبيددبهم ،هثامدددا قويددد نادددا الوحشددة بندددد مدددبهم همدددن
ملالستهم ،هحرى برثة اال تهللااإ بهم ،هقرو من حزو الشديطان ،بقددر مدا بندد
من حزو الرحمن ،هنقوا هذه الوحشة حتى نستحنم ،تقدع بيبد هبدين امرأند
ههلده هأقارب  ،هبيب هبين هللاس  ،تراه مستوح ا
شا من هللاس .
هقاج بنل الساف :إ ي معصي هللا سرا ذلا ي خاق ابتي هامرأني.
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ُعُ ٱ ُت ٱنَّع صذ:ٱ ٱ
همبها :ننسير أموره عاي

متنسدرا
و يتوج ممر إال يلده مياقادا ه د أه
ا

يسدرا مدن عطدم التقدوا
عاي  ،ههذا ثمدا أن مدن انقدى هللا جندم لد مدن أمدره ا
ددرا ،هبددداهلل النلدددول ثيدددف يلدددد النادددد أبدددواو ال يدددر
جندددم لددد مدددن أمدددره عسد ا
هالمصالع مسده و عب هبرقها منسرو عاي  ،ههو ال ينام من أين أنى
وكمًٱنَّقكب:ٱ ٱ
همبها :ظامة يلدها ي قاا حقيقة يحدم بهدا ثمدا يحدم بظامدة الايدم الاهديم
إذا أ لهم ،تصير ظامدة المنصدية لقااد ثالظامدة الحسدية لاصدره ،د ن الطاعدة
ددور ،هالمنصددية ظامددة ،هثامددا قوي د الظامددة اس ا ى حيرن د حتددى يقددع ددي
الادددإ هالضددوالى هاممددور المهانددة ههددو ال يشددنر ،ثددسعمى خددر

ددي ظامددة

الايم يمشي هحده ،هنقوا هدذه الظامدة حتدى نظهدر دي الندين ،تدم نقدوا حتدى
نناو الوج  ،هنصير سوا اا ي يراه ثم أحد.
دورا دي القادو،
قاج عادد هللا بدن عادا « :إن لاحسدبة ضدياء دي الوجد  ،ه ا
هسنة ي الرسن ،هقوو ي الادن ،همحاة ي قادوو ال ادق ،هإن لاسديئة سدوا اا
صا ي الرسن ،هبيضة دي
ي الوج  ،هظامة ي القاو ،هههباا ي الادن ،ه ق ا
قاوو ال اق».
همبها :أن المناصي ههن القاو هالادن ،أمدا ههبهدا لاقادو دسمر ظداهر ،بدم
ال نزاج نوهب حتى نزيم حيان بالناية.
هأما ههبهدا لااددن د ن المدرمن قوند دي قااد  ،هثامدا قدوا قااد قدوا بد د ،
هأمددا الهللادداجر د  -هإن ثددان قددوا الادددن  -هددو أضددنف شدديء عبددد الحاجددة،
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ت و قون أحو ما ينون إلى هللاسد  ،هنسمدم قدوو أبددان دار

هالدرهى ثيدف

خا تهم أحو ما ثا وا إليها ،هقهرهم أهم اإليمان بقوو أبدا هم هقاوبهم
نَّٱ ُ َٱُءٱنَّئ ًُّ:ٱ ٱ
همبها :حرمان الطاعدة ،ادو لدم يندن لادذ و عقوبدة إال أن يصدد عدن باعدة
ننون بدل  ،هنقطع بريق باعة أخرا ،يبقطع عاي بالدذ و بريدق تاليدة ،تدم
رابنة ههام جرا ،يبقطع عاي بالذ و باعاى ثييرو ،ثدم هاحددو مبهدا خيدر لد
من الد يا هما عايها ،ههذا ثرجم أثم أثا أهجا ل مرضة بوياة مبنتد مدن
عدو أثوى أبيو مبها( ،)231ههللا المستنان.
نَّمع صذٱُقس ٱن ُّم :ٱ ٱ
همبها :أن المناصي نقصر النمر هنمحق برثت هال بد ،ن الار ثمدا يزيدد
ي النمر ،الهللالور يقصر النمر.
هقد اختاف البا

ي هذا الموضع.

قال بائهللاة :قصان عمر الناصي هو :ذهاو برثدة عمدره همحقهدا عايد .
ههذا حق ،ههو بنل نستير المناصي.
هقال د بائهللاددة :بددم نبقص د حقيقددة ،ثمددا نددبق

الددرسن ،لنددم هللا سدداحا

لاارثة ي الرسن أسااباا ثييرو ننيره ،هنزيده ،هلاارثة ي النمر أسااو ننيدره
هنزيده.
( )231ي هامل ال طية ه ي س ة:
وكِّٱُءٱ ككًٱُاعَٱ ل هـ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱاأككهٱس ُّـًٱ كستٱده ٱ
وكِّٱُءٱٱُ ئٱيُعـتٱَّشذمٱٱٱٱٱٱٱٱوف هٱهسكهٱَّتٱك َٱيخ ت
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قدددالوا :هال يمتبدددع سيدددا و النمدددر بسسدددااو ثمدددا يدددبق
هارجاج ،هالسنا و هالشقاهو ،هالصدحة هالمدر

بسسدددااو ،دددامرسان

 ،هاليبدى هالهللاقدر ،هإن ثا د

بقضدداء الددرو سسس ،هددو يقضددي مددا يشدداء بسسددااو جناهددا موجاددة لمسددااانها
مقتضية لها.
هقال بائهللاة أخرا :ندستير المناصدي دي محدق النمدر إ مدا هدو بدسن حقيقدة
الحياو هي حياو القاو ،هلهذا جنم هللا سداحا الندا ر ميتادا زيدر حدي ،ثمدا قداج
ننالىَ َ َُّ َ { :ت أتٱ َ َّ ْ ٱ َ َّ َ َٰٓم} الحياو ي الحقيقة حيداو القادو ،هعمدر اإل سدان مددو
حيان  ،ايم عمره إال أهقاى حيان باهلل ،تادا سداعاى عمدره ،دالار هالتقدوا
هالطاعة نزيد ي هذه امهقاى التي هي حقيقة عمره ،هال عمر ل سواها.
هباللماة الناد إذا أعر

عدن هللا هاشدتيم بالمناصدي ضداع عايد أيداى

حيان الحقيقية التي يلد زو إضاعتها يوى يقوج{ :يَقْاتْۡٱ َيَكَ َّ أَاَاذٱقَاخذ َُّ ْ
َٱ ََّ َٱ َا َُذ}
[الهللالددر]24 :

ددو ي اددو ،إمددا أن ينددون ل د مددع ذلددا نطاددع إلددى مصددالح الد يويددة

هامخرهيددة ا
أهال د ن لددم ينددن لد نطاددع إلددى ذلددا قددد ضدداإ عايد عمددره ثاد ،
ا
بابو ،هإن ثدان لد نطادع إلدى ذلدا بالد عايد الطريدق بسداو
هذها حيان
النوائددق ،هننسددرى عايدد أسددااو ال يددر بحسددو اشددتيال بسضدددا ها ،هذلددا
قصان حقيقي من عمره.
هسر المسسلة أن عمر اإل سان مدو حيان  ،هال حياو ل إال ب قاالد عادى ربد ،
هالتبنم بحا هذثره ،هإييار مرضان .
نَّي ٱٱَّتٱُع صذٱ ْل :ٱ ٱ
ضدا ،حتدى يندز عادى
همبها :أن المناصي نزرإ أميالهدا ،هيولدد بنضدها بن ا
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الناد مهللاارقتهدا هال دره مبهدا ،ثمدا قداج بندل السداف :إن مدن عقوبدة السديئة
السيئة بندها ،هإن من تواو الحسبة الحسبة بندها ،الناد إذا عمم حسبة قالد
ضدا ،د ذا عماهدا قالد الياليدة ثدذلا ،ههادم جدرا،
أخرا إلدى جباهدا :اعمابدي أي ا
ضددا ،حتددى
تضدداعف الددربع ،هنزايدددى الحسددباى ،هثددذلا جا ددو السدديئاى أي ا
نصير الطاعداى هالمناصدي هيئداى راسد ة هصدهللااى السمدة ،همانداى تابتدة
اددو عطددم المحسددن الطاعددة لضدداق عاي د هللاس د  ،هضدداق عاي د امر

بمددا

رحا  ،هأحم من هللاس بس د ثدالحوى إذا دارن المداء حتدى يناه هدا ،تسدنن
هللاس هنقر عيب  ،هلو عطم الملرى المنصية هأقام عاى الطاعة لضاق عايد
ثييدرا مدن
هللاس  ،هضان صدره ،هأعي عاي مذاها  ،حتى يناه ها ،حتدى إن
ا
الهللاسان ليواقع المنصية من زيدر لدذو يلددها ،هال اعيدة إليهدا ،إال لمدا يلدد مدن
املم بمهللاارقتها ،ثما صرت بذلا شيه القوى الحسن بن ها

حيث يقوج:

وكاااااااأ ٱشااااااا اَٱُّكاااااااتٱَّااااااانة ٱ و لااااا ىٱُاااااخنويَٱُاهااااا ٱاهااااا ٱ
ٱ
هقاج آخر:

ٱ

فَ عَٱدونئاذ،ٱوهاذٱدنئاذٱاع ااه ٱ كماااااا ٱيأااااااخنوىٱشاااااا بٱنَّيماااااا ٱ
دى َّيم
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ٱ
يرسددم ٱهللا
هال يددزاج الناددد ينددا ي الطاعددة هيسلهللاهادادا هيحاهددا هيرترهددا حتد
سددداحا هنندددالى برحمتددد عايددد الموئند ٱ
ددة ندددرسه إليهدددا ًّ
أس ،هنحرضددد عايهدددا،

هنزعل عن راش هملاس إلي  ،هال يزاج يسلف المناصدي هيحاهدا هيرترهدا
حتددى يرسددم هللا عاي د الشدديابين تددرسه إليهددا ًّ
أسا ،ددامهج قددوا جبددد الطاعددة
بالمددد  ،صددارها مددن أثاددر أعوا د  .ههددذا قددوا جبددد المنصددية بالمددد نددا وا
أعوا اا عاي .
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ٱضع فٱٱ ندةٱنَّئ ًُّ:ٱ ٱ
همبهددا  -ههددو مددن أخو هددا عاددى الناددد  -أ هددا نضددنف القاددو عددن إرا ن د ،
تقدوا إرا و المنصددية ،هنضدنف إرا و التوبددة شديئاا شدديئاا ،إلدى أن نبسدداه مددن
قاا إرا و التوبة بالناية او ماى صهللا لما ناو إلى هللا ،يدسني مدن االسدتيهللاار
هنوبددة النددذابين بالاسددان بشدديء ثييددر ،هقااد منقددو بالمنصددية ،مصددر عايهددا،
عدداسى عاددى مواقنتهددا متددى أمنب د  ،ههددذا مددن أعظددم اممددرا

هأقربهددا إلددى

الهو .
نَّأَي ٱا َّمعس ً:ٱ ٱ
همبها :أ د يبسداه مدن القادو اسدتقااحها ،تصدير لد عدا و ،دو يسدتقاع مدن
هللاس د ر يددة البددا

ل د  ،هال ثومهددم ي د  ،ههددذا عبددد أربدداو الهللاسددون هددو زايددة

التهتا هنماى الاذو حتى يهللات ر أحدهم بالمنصية ،هيحددن بهدا مدن لدم ينادم أ د
عماها ،يقوج :يا ون عما ثذا هثدذا ،ههدذا الضدرو مدن البدا

ال يندا ون،

هيسددد عادديهم بريددق التوبددة ،هنياددق عددبهم أبوابهددا ددي اليالددو ،ثمددا قدداج الباددي
صصد

« :كاالٱ ُأااذٱُعا فتٱٱُٱنَّميا ه يء،ٱوٱَٱُااءٱنۡلنها :ٱ َٱيعماالٱ

لٱُّمس،ٱثِّٱيسَ ٱوقخٱسأ َٱهللاٱُع َّت،ٱف قتۡ:ٱُّمكَٱنََّ
رٱ
نَّ نلٱا َّك

اًٱ

كننٱوكنن.ٱوقخٱا تٱيُأ َٱ اهٱويسَ ٱيَش ٱسأ ٱهللاٱُّاه»(.)232
هتنَٱنَّع صذٱُّكتٱهللا:ٱ ٱ
همبها :أن المنصية ساو لهوان الناد عاى رب هسقوب من عيب .
قاج الحسن الاصرا :ها وا عاي نصدوه ،هلدو عدزها عايد لنصدمهم ،هإذا
( )232متهللاق عاي عن أبي هريرو« .صحيع اللامع الصيير» (.)4512
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هان الناد عاى هللا لم ينرم أحد ،ثما قاج هللا ننالىَ { :و َُءٱي َْه َء ذ
ۥٱُاءٱ
ٱلْۡٱفَ َما ٱََّاهْ َ
ُ ََُّّ َ يٱا} [الح

 ]18 :هإن عظمهم البدا

دي الظداهر لحداجتهم إلديهم ،أه خو ادا مدن

شرهم هم ي قاوبهم أحقر شيء هأهو .
نسأسغ ٱُعس ًٱهللا:ٱ ٱ
همبها :أن الناد ال يدزاج يرنندو الدذ و حتدى يهدون عايد هيصدير دي قااد
هذلا عومة الهو

ن الذ و ثاما صير ي عين الناد عظم عبد هللا.

هقد ذثر الا ارا ي «صحيح » عن ابن مسنو قاج« :ٱَٱنَّماؤُءٱيا ىٱ
ذعتاهٱكأعه ٱفاذٱ صالٱنَالٱييا فٱ َٱيقاعٱُّك اه،ٱوٱَٱنَّ ا ن ٱيا ىٱذعتااهٱ
كنا بٱوقعٱُّكتٱ ع ه،ٱفق ۡٱاهٱهَنن،ٱفئ ».
شؤاٱنَّمعس ًٱُّكتٱنم عٱنََّ ئا تٱنَّٱ ً:ٱ ٱ
همبهددا :أن زيددره مددن البددا

هالدددهاو ينددو عايد شددرى ذ اد  ،يحتددرن هددو

هزيره بشرى الذ وو هالظام.
قاج أبو هريرو :إن الحاارا لتموى ي هثرها من ظام الظالمل
هقاج ملاهد :إن الاهائم نانن عصاو ببي آ ى إذا اشدتدى السدبة «أا القحد »
هأمسا المطر ،هنقوج :هذا بشرى منصية ابن آ ى.
هقدداج عنرمددة :هاو امر

ههوامهددا حتددى ال بددا م هالنقددارو نقددوج:

مبنبا القطر بذ وو ببي آ ى.
و ينهللاي عقاو ذ ا  ،حتى يانب من ال ذ و ل .
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نَّمعس ًٱُت مٱنَّنًَّ:ٱ ٱ
همبها :أن المنصية ندورن الدذج هال بدد د ن الندز ثدم الندز دي باعدة هللا
ننددالى ،قدداج ننددالىَُ { :ااءٱ َك ا ََ ٱيْ َ يااخْٱل ََّّ َعا ذاهةَٱفَ َككذ ا َهٱل ََّّ َعا ذاهةْٱ َن َم عراا } [ ددابر ،]10 :أا
ايطااها بطاعة هللا

ال يلدها إال ي باعة هللا.

هثان من عاء بنل الساف :الاهم أعز ي بطاعتا ،هال نذلبي بمنصيتا.
هقددداج الحسدددن الاصدددرا :إ هدددم هإن بقطقددد بهدددم الايددداج ،ههمالددد بهدددم
الاراذين ،إن ذج المنصية ال يهللاارن قاوبهم ،أبى هللا إال أن يذج من عصاهل
هقاج عاد هللا بن الماار :
يااااَٱنَّاااانعتبٱُم ااااَٱنَّقكااااتب ٱ وقاااااااخٱيااااااات مٱنَّااااااانۡٱٱدُ عهااااااا ٱ
ٱ
وُااااا َٱنَّااااانعتبٱ ااااا ةٱنَّقكاااااتب ٱ ٱول ااااااااا ٱَّا ُاااااااااكٱُّسااااااااا عه ٱ
ٱوهااااالٱ فُاااااخٱنَّاااااخيءٱٱُٱنَّمكاااااتَ ٱ وٱ َاااااااا ٱسااااااااتمٱو هَ عهاااااااا ؟ ٱ
ٱ

ٱفُ ٱدٱنَّعقل:ٱ ٱ

دورا ،هالمنصدية نطهللاد
همبها :أن المناصي نهللاسدد النقدم د ن لانقدم ا
النقم هال بد ،هإذا بهللا

وره ضنف ه ق

دور

.

هقاج بنل الساف :ما عصى هللا أحد حتى يييو عقاد  ،ههدذا ظداهر

د

لو حضدره عقاد لحلدزه عدن المنصدية ههدو دي قاضدة الدرو نندالى ،هنحد
قهددره ،ههددو مطاددع عايدد  ،ه ددي اره هعاددى بسدداب  ،هموئنتدد شددهو عايدد
دداظرهن إلي د ل ههاعددل القددرآن يبهدداه ،ههاعددل اإليمددان يبهدداه ،ههاعددل المددوى
يبهدداه ،ههاعددل البددار يبهدداه ،هالددذا يهللاون د بالمنصددية مددن خيددر الددد يا هارخددرو
أضددناذ أضددناذ مددا يحصددم لدد مددن السددرهر هالاددذو بهددا ،هددم يقدددى عاددى
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االستها ة بذلا ثا هاالست هللااذ ب ذه عقم سايم
نَّئَعٱُّكتٱنَّقكب:ٱ ٱ
همبها :أن الذ وو إذا نناترى باع عاى قادو صداحاها ،ندان مدن اليدا اين.
ثمددا ق داج بنددل السدداف ددي قول د ننددالىَ { :كا ذ ۖ
ُّكَا َاتٱقْكْااتاَ َهِّٱ ذُ ا ٱ َك ا عْتنوٱ
اسٱاَا َّۜۡالٱ َ نََ ٱ َ

يَ ََّ ََُْتََٱ} [المطهللاهللاين ]14 :قاج :هو الذ و بند الذ و.
هقاج الحسن :هو الذ و عاى الذ و ،حتى ينمى القاو.
هقاج زيره :لما ثيرى ذ وبهم همناصيهم أحاب بقاوبهم.
هأصددم هددذا أن القاددو يصدددأ مددن المنصددية ،د ذا سا ى زاددو الصدددأ حتددى
يصير را اا ،تم يياو حتى يصير باناا هق ا
هللاو هخت اما ،يصير القاو دي زشداهو
هزوذ ،ذا حصم ل ذلا بند الهدا هالاصديرو ا دتنم صدار أعدوه أسدهللاا ،
حيبئذ يتواله عدهه هيسوق حيث أرا .
نكبٱَّعاًٱهللاٱُّكتٱف ُّكه :ٱ ٱ
همبهدددا :أن الدددذ وو نددددخم النادددد نحددد لنبدددة هللا سسس ،هلنبدددة رسدددوج هللا
صص د

 ،د لنددن عاددى مندداص ثييددرو ،أه أعاددن لنبددة هللا عاددى مرننايهددا،

هالتي زيرها أثار مبها هي أهلدى بددخوج اعاهدا نحد الانبدة ،اندن الواشدمة
هالمستوشدددمة ،هالواصددداة هالموصدددولة ،هالبامصدددة هالمتبمصدددة ،هالواشدددرو
هالمستوشرو ،هلنن آثم الربا همرثا  ،هثانا هشاهده ،هلنن المحادم هالمحادم
ل د  ،هلنددن السددارن ،هلنددن شددارو ال مددر هسددياقها ،هعاصددرها همنتصددرها،
هبائنها همشتريها ،هآثم تمبها ،هحاماها هالمحمولة إلي  ،هلنن مدن زيدر مبدار
امر

 ،ههي أعومها هحده ها ،هلنن من لنن هالدي  ،هلندن مدن ان دذ شديئاا
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ضا يرمي بسهم ،هلنن الم بيدين مدن الرجداج هالمتدرجوى مدن
ي الرهت زر ا
البساء ،هلنن من ذبدع لييدر هللا ،هلندن مدن أحددن حددتاا أه آها محددتاا ،هلندن
المصورين ،هلنن من عمم عمم قدوى لدوب ،هلندن مدن سدو أبداه هأمد  ،هلندن
من ثم ( )233أعمى عن الطريق ،هلنن من أنى بهيمة ،هلنن من هسم ابة دي
هجهها ،هلنن من ضدار مسدا اما أه مندر بد  ،هلندن سهاراى القادور هالمت دذين
عايها المسداجد هالسدر  ،هلندن مدن أ سدد امدرأو عادى سهجهدا أه مماو اثدا عادى
سدديده ،هلنددن مددن أنددى امددرأو ددي برهددا ،هأخاددر أن مددن باند مهدداجرو لهللاددراش
سهجها لنبتها الموئنة حتى نصاع ،هلنن من ا تسو إلى زير أبيد  ،هأخادر أن
من أشار إلى أخي بحديدو ن الموئنة نانب  ،هلنن من سو الصحابة.
هقد لنن هللا « ي ثتاب » من أ سد ي امر
هلنن من آذاه هآذا رسوج هللا صص

هقطع رحم .

.

هلنن من ثتم ما أ زج هللا ساحا من الايباى هالهدا.
هلنن الذين يرمون المحصباى اليا وى المرمباى بالهللااحشة.
هلنن من جنم سايم النا رين أهدا من سايم المسامين.
هلندن رسددوج هللا صصد

الرجددم ياددام لاسدة المددرأو هالمددرأو ناددام لاسددة

الرجددم ،هلنددن الراشددي هالمرنشددي هالددرائل  -ههددو الواسددطة ددي الرشددوو -
هلنن عاى أشياء أخر زير هذه.
او لم ينن ي نم ذلا إال رضاء اعا بسن ينون ممدن يانبد هللا هرسدول
هموئنت لنان ي ذلا ما يدعو إلى نرث .
( )233ثم أعمى :يريد أ أضا هعمي عاي  ،هلم يرشده إلى مقصده.

التوبة إلى هللا

324

نَّٱ ُ َٱُءٱدُّ مٱنَّاَذٱونَّمسئًَ:ٱ ٱ
همبهدددا :حرمدددان عدددوو رسدددوج هللا صصددد

ه عدددوو الموئندددة ددد ن هللا

ساحا أمر اي أن يستيهللار لامرمبين هالمرمباى ،هقاج ننالى{ :لَّذا َنيءَ ٱيَ َّٱ َمكْاتََ ٱ
ۖ
ٱويَ َُّاأ َ َّغ َ ْ وََ ٱ ََّكذا َنيءَ ٱ َمن َُاْاتنوٱ
ٱو َُ َّءٱ َ َّت ََّهْۥٱٱيْ َ
ٱوي َّْؤ َُاْاتََ ٱ َاا َه َ
ُ ََٱْتََ ٱ َا َٱ َّماخَٱ َ َا َهاَِّّ َ
ش َ
ل ََّّعَ َّ َ
نبٱ
ٱو َ
ٱولُذََعْاتنوٱ َ
ٱوقَ َهاَِّّ ٱَُّانَ َ
سا ََ َككَ َ
ٱو َُّ َّكما ٱ َفأ َّ َ َّ ٱ ََّكذ َنيءَ ٱُ َ اْتنو َ
س َّعََ ٱ ْك ذلٱش ََّذ جمٱ ذ َّ َم اً َ
َ اذاَ َ
َ
ٱو َ َُّ َ َو َن َهاَِّّ ٱ
صكَ َ
ٱو َُءٱ َ
َٱُ َّءٱ َمناَا َٰٓئَ َهَِّّ َ
ذٱوَُّخُذهَِّّْ َ
ٱو َ َّد َل َّكهَِّّْ ٱ َنٱاذََٱُّ ََّخ يَٱلَّذأَ َ
ل ََّّ َي َٱ َِّٱ7ٱ َ اذاَ َ
اقٱلَّ ذ
َوذْ َ َيذ اأَ َهَِِّّۚ ٱٱَعذااكَ ٱ َعااََ ٱل ََّّعَ َهيا ْاهٱل ََّّ َٱ ََ ا ِّْٱ8ٱ َوقَ َه ا ِّْٱلَّ ذ
ُ ا َٱ تَٱيَ َّت َُئَا جانٱفَقَا َّاخٱ
ُ ا َٱ ِۚ َ
ت َ
ٱو َُااءٱَُا َ
ٱو َذَ ََّكَ ٱ ْه َتٱل ََّّ َ َّت ُْٱل ََّّعَ َظ ْٱِّ} [زا ر.]9 - 7 :
َ َ َّمأ َ ِۚۥهْ َ

هذا عاء الموئندة لامدرمبين التدائاين المتاندين لنتابد هسدبة رسدول الادذين
ال سايم ل زيرهما دو يطمدع زيدر هدرالء ب جابدة هدذه الددعوو إذا لدم يتصدف
بصهللااى المدعو ل بها ،ههللا المستنان.
ٱضع فٱس ٱنَّقكبٱٱَّتٱهللا:ٱ ٱ
همن عقوبانها :أ ها نضنف سير القاو إلى هللا هالدار ارخدرو ،أه ننوقد أه
نوقهللا هنقطن عن السير و ندع ي طو إلى هللا خطوو ،هدذا إن لدم ندر ه عدن
هجهت إلى هرائ

الذ و يحلدو الواصدم ،هيقطدع السدائر ،هيدبنم الطالدو،

هالقاو إ ما يسير إلى هللا بقوند  ،د ذا مدر

بالدذ وو ضدنهللا نادا القدوو التدي

عا ياند ندارث  .ههللا المستنان.
نسيره ،ن سال بالناية ا قطع عن هللا ا قطا ا
نَّمع صذٱُهيلٱنَّاعِّ:ٱ ٱ
همن عقوباى الدذ وو :أ هدا نزيدم الدبنم ،هنحدم الدبقم ،مدا سالد عدن النادد
نمة إال بذ و ،هال حا ب قمة إال بذ و ،ثما قاج عاي بدن أبدي بالدو ررر:
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ِّٱُاءٱ
صاََ َْ َ
«ما زج بوء إال بذ و ،هال ر ع إال بتوبة» ،هقد قداج نندالىَ { :و َُا َٰٓٱ َ َ َ
ٱويَ َّع ْتنوٱَُّءٱ َكثَ ج ٱ} [الشورا ،]30 :هقاج ننالىَ { :ذَ ََّكَ ٱاَاأ َ ذَٱ
ُّس ََ جًٱفَََ َم ٱ َك َ
ََُ ََّٱ َ َّيخَي ََِّّْ َ
ُ َ
ذ
لَۡٱَََِّّّ ٱيَ ْكٱ ُْغَ َ اٱنٱعَ َّع َمًرٱ َ َّععَ َم َه ٱ َُّكَ َتٱقَ َّت ياٱ َ أ ذ َتٱيْغَ َ ْ ونوٱ َُ ٱ َاأَع ُْ ََهَِّّٱ} [ام هللااج.]53 :

سخار هللا ننالى أ ال يييدر نمد التدي أ ندم بهدا عادى أحدد حتدى يندون هدو
الددذا يييددر مددا ببهللاس د  ،يييددر باعددة هللا بمنصدديت  ،هشددنره بنهللاددره ،هأسددااو
رضدداه بسسددااو سد ط  ،د ذا زيددر زيددر عايد  ،جددزاء ه اقاددا ،همددا ربددا بظددوى
لانايد.
هلقد أحسن القائم:
ٱذنٱكااااااَٱفاااااذٱععماااااًٱف ُّهااااا ٱ فاااااااَِٱنَّااااااانعتبٱُهيااااااالٱنَّااااااااعِّ ٱ
وٱ ْئهااااااا ٱائ ُّاااااااًٱ بٱنَّعَااااااا د ٱ فاٱااا بٱنَّعَاااا دٱساااا يعٱنَّاااااقِّ
ٱعُ ٱ
مٱنَّع صذٱع ُه:ٱ ٱ

()234

ٱ

ٱ

همددن عقوبانهددا :أ هددا نبسددي الناددد هللاس د  ،هإذا سددى هللاس د أهماهددا هأ سدددها
هأهانها.
د ن قيددم :ثيددف يبسددى الناددد هللاسد هإذا سددى هللاسد ددسا شدديء يددذثر همددا
منبى سيا

هللاس

قيم :نم يبسى هللاس أعظم سيان ،قاج نندالىَ { :و َُٱُ َ َْتعْاتنوٱ َكأَّذا َنيءَ ٱعَُْاتنو ذ
ٱلَۡٱ
ُهَِِّّْۚ ٱ ْوو ََََّٰٓئَكَ ٱ ْه ِّْٱل ََّّ َ َ َُقْتََٱ} [الحشر ]19 :اما سوا ربهدم سداحا سديهم
ُ َىهَِّّْ ٱ َع ْ َ
فَأَع َ
ُااتنو ذ
ُ ا َهِّْ} [التوب دة]67 :
هأ سدداهم أ هللاسددهم ،ثمددا قدداج هللا ننددالى{ :عَ ْ
ٱلَۡٱفَاَ َ

ناقددو

( )234حطها :احهللاظها هحصبها ،هاجنم الطاعة ثالسور المحدي بالمديبدة ليمبدع عبهدا عا يدة
المييرين.
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ساحا من سي عقوبتين:
إحداهما :أ ساحا

سي .

هاليا ية :أ أ ساه هللاس .
ه سيا ساحا لاناد إهمال هنرثد هن ايد عبد هإضداعت

دالهو أ دى

إليد مددن اليددد لاهللاددم ،هأمددا إ سددا ه هللاسد هددو إ سددا ه لحظوظهددا الناليددة ،هأسددااو
سددنا نها ه وحهددا هصددوحها همددا ننمددم بد  ،يبسددي ذلددا جمين د

ددو ي طددره

باال  ،هال يلنا عاى ذثره ،هال يصرذ إليد همتد يرزدو يد

د ال يمدر

ضدا يبسدي عيدوو هللاسد ه قصدها هآ انهدا دو
باال حتدى يقصدده هيدرتره .هأي ا
ي طر باال إسالتها.
هللاسد هقااد هآالمهدا دو ي طدر بقااد مدداهانها ،هال

ضا يبسي أمرا
هأي ا

السني دي إسالدة عااهدا هأمراضدها التدي ندرهج بد إلدى الهللاسدا  ،هالهدو  ،هدو
مريل مي ن بدالمر

 ،همرضد متدراى بد إلدى التادف ،هال يشدنر بمرضد ،

هال ي طر باال مداهان  ،ههذا من أعظم النقوبة النامة هال اصة.
نَّمع شًٱنَّضاك:ٱ ٱ
همبهددا :المنيشددة الضددبا ددي الددد يا ه ددي الاددرسخ هالندذاو ددي ارخددرو قدداج
ضٱَُّءٱذ ََّك َ تٱفَ َِ ذَٱََّهْۥٱ َُ َع ش اٱًَٱض ا
ٱوعَ َّٱ ْ
ات}
ش ْ َْۥٱيَ َّت َاٱل ََّّ َق َ َ َم ًَٱ َ َُّّ َم َٱ
ننالىَ { :و َُ َّءٱ َ َُّّ َ َ
َاَ َ

[ب  ،]124 :ه سرى المنيشة الضدبا بندذاو القادر ،هال ريدو أ د مدن المنيشدة
الضبا ،هارية نتباهج ما هو أعم مب هإن ثا
عمومها من حيث المنبى
عن ذثره ،المنر

نرو دي سديان اإلتاداى د ن

ساحا رنو المنيشة الضدبا عادى اإلعدرا

عب ل مدن ضدبا المنيشدة بحسدو إعراضد  ،هإن ندبنم
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ي الد يا بسصباذ الدبنم هللادي قااد مدن الوحشدة هالدذج هالحسدراى التدي نقطدع
القاوو هامما ي الااباة هالنذاو الحاضر ما يد  ،هإ مدا يواريد عبد سدنراى
الشهواى هالنشق هحو الد يا هالرياسة ،هإن لم يبضدم إلدى ذلدا سدنر ال مدر
سنر هذه اممور أعظم من سنر ال مر

د يهللايدق صداحا هيصدحو ،هسدنر

الهوا هحو الد يا ال يصحو صاحا إال إذا ثان صاحا ي عسدنر اممدواى
المنيشددة الضددبا السمددة لمددن أعددر
صص

عددن ذثددر هللا الددذا أ زلد عاددى رسددول

ي ياه ه ي الارسخ هيدوى مندا ه ،هال نقدر الندين ،هال يهددأ القادو،

هال نطمئن البهللام إال ب لهها همناو ها الذا هو حق ،هثم منادو سدواه بابدم
من قرى عيب باهلل قدرى بد ثدم عدين ،همدن لدم نقدر عيبد بداهلل نقطند

هللاسد

عاى الدد يا حسدراى ،ههللا نندالى إ مدا جندم الحيداو الطيادة لمدن آمدن بد هعمدم
ءٱفَكَاْ َّٱ َ َاذاهْۥٱ
ٱو ْه َاتٱ ُْ َّاؤ َُ ٞٱ
صال احا ثما قاج ننالىَّ َُ { :اءٱُّ ََمالَٱ َ َ
صا َكٱاٱ ٱ َُاءٱذَكَا ي ٱ َ َّوٱ ْعث َ َات َ
ۖ
ُا َاءٱ َُ ا ٱ َك ا عْتنوٱيَ َّع َمكْااتََٱ} [البحددم ،]97 :ضددمن
َ َا َات اةٱ َ َََا ااًٱ َوََّاَ َّيا َاهيَاذهَِّّْ ٱ َ َّن ا َ ْهِّٱ َاأ َ َّ َ

مهم اإليمان هالنمدم الصدالع اللدزاء دي الدد يا بالحيداو الطيادة هالحسدبى يدوى
القيامة اهم أبيو الحيانين هم أحياء دي الددارين ،ه ظيدر هدذا قولد نندالى:
ِۚ
ٱوََّااَ َّع َِّٱدَن ْ ٱل ََّّ ْمأ ذ َقا ءَ } [البحدم:
ُاْتنوٱفَذٱ َ َه َنََٱلَّخُّ َّع َ ٱ َ َ
{ ََّكذ َنيءَ ٱ َ َّ َ
ٱوََّخَن ْ ٱل َّ َٰٓ َل َ َةٱ َل َّ ا َ ِۚٞ
ُاَ ٞٱً َ
{و َ ََ َّ
ُاار ٱ
ٱلسأ َ َّغ َ ْ ونوٱ َ اذ ََِّّْ ٱث ْ ذِّٱُْتا َْٰٓتنوٱ َٱََّ َّ َهٱيْ َمأَ َّع َِّْٱ ذُ َأ َعرا ٱ َ َ
 ،]30ه ظيرها قول ننالىَ :
الٱفَ َّ
تٱويْا َّؤتَٱ ْكا ذلٱذَتٱفَ َّ
ضاكَه} [هددو ]3 :
ضا جٱ
اتٱ َ َنا جٱ
ٱَََّ َ َٰٓ
الٱ ُُّ َ
ُا اام َ

هللادداس المتقددون المحسددبون

ببندديم الددد يا هارخددرو ،هحصدداوا عاددى الحيدداو الطياددة ددي الدددارين د ن بيددو
البهللام ،هسرهر القاو ه رح  ،هلذن هابتهاج  ،هبمس يبتد ها شدراح  ،ه دوره
هسنت هعا يتد  ،مدن ندر الشدهواى المحرمدة ،هالشداهاى الاابادة ،هدو البنديم
عاى الحقيقة ،هال ساة لبنيم الادن إلي .
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قد ثان يقدوج بندل مدن ذان هدذه الادذو :لدو عادم المادو هأببداء المادو مدا
حن عاي للالده ا عاي بالسيوذل
هقاج آخر :إ ليمدر بالقادو أهقداى أقدوج يهدا :إن ثدان أهدم اللبدة دي ميدم
هذا إ هم لهللاي عيل بيول هقاج آخدر :إن دي الدد يا جبدة هدي دي الدد يا ثاللبدة
ي ارخرو من خاها خم ناا اللبة ،همن لم يدخاها لدم يددخم جبدة ارخدرو،
هقد أشار البادي صصد

إلدى هدذه اللبدة بقولد « :ٱذنٱُا ُِّٱا يا ضٱنَّيااًٱ

ف ُعتن،ٱق َّتن:ٱوُ ٱ ي ضٱنَّياً؟ٱق ۡ:ٱ كاقٱنَّانك »( ،)235هقداج «ُا ٱاا ءٱ
ا أذٱوُاَ تٱ وضًٱُءٱ ي ضٱنَّياً»(.)236
هال نحسو أن قول ننالى{ :ٱَ ذَٱل َّ َ َّا َ ن َ ٱََّ َذٱعَ َعا جِّٱ13ٱ َوٱَ ذَٱل ََّّ ْيذا َ ٱََّ َاذٱ َن َٱا جٱِّ}

[اال هللاطددار ]14 ،13 :مقصددور عاددى ندديم ارخددرو هجحيمهددا ق د  ،بددم ددي هرهددم
اليوتة هدم ثدذلا  -أعبدي ار الدد يا ،ه ار الادرسخ ،ه ار القدرار  -هدرالء دي
نيم ،ههرالء دي جحديم ،ههدم البنديم إال نديم القادو ههدم الندذاو إال عدذاو
القادددو هأا عدددذاو أشدددد مدددن ال دددوذ هالهدددم هالحدددزن ،هضددديق الصددددر،
هإعراض عدن هللا هالددار ارخدرو ،هنناقد بييدر هللا ،ها قطاعد عدن هللا ،بندم
ها مب شناة هثم من نناق ب هأحا من هن هللا

يسدوم سدوء الندذاو،

نم من أحو شيئاا زير هللا عذو ب تون مراى ي هذه الدار هدو يندذو بد
قام حصدول حتدى يحصدم ،د ذا حصدم عدذو بد حداج حصدول بدال وذ مدن
سددداا ه وانددد  ،هالتبيدددي

هالتبنيدددد عايددد  ،هأ دددواإ مدددن الندددذاو دددي هدددذه

( )235رهاه الترمذا هحسب من حديث .
( )236متهللاددق عاي د مددن حددديث عاددد هللا بددن سيددد المدداس ي ،هأبددي هريددرو« .صددحيع اللددامع
الصيير» (.)5587 ،5586
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هذه توتة أ واإ من الندذاو دي هدذه

الدار.
هأما ي الارسخ :نذاو يقار ألم الهللاران الذا ال يرجو عدو ه ،هألدم دواى
ما ان من البنيم النظيم باشتيال بضدده ،هألدم الحلداو عدن هللا ،هألدم الحسدرو
التي نقطع امثاا

الهم هاليدم هالحسدرو هالحدزن ننمدم دي هللاوسدهم ظيدر مدا

ينمددم الهددواى هالديدددان ددي أبدددا هم ،بددم عماهددا ددي البهللاددو

ائددم مسددتمر ،حتددى

ير ها إلى أجسا ها حيبئذ يبتقم النذاو إلدى دوإ هدو أ هدى هأمدر ،دسين هدذا
مدن نديم مددن يدرق

سددا بربد  ،هاشددتياقاا إليد  ،هارنيا احددا
قااد بربادا ه ر احدا هأ ا

بحا  ،هبمس يبة بذثره.
يا من باإ حظ اليالي بسب م اليمن ،هزان ثم اليان ي هدذا النقدد ،ههدو
يرا أ قد زان ،إذا لم ينن لا خارو بقيمة السانة سم المقومينل
يا علااا من بضاعة منا هللا مشتريها ،هتمبها جبة المسها ،هالسدهللاير الدذا
جددزا عاددى يديدد عقددد التاددايع ،هضددمن الدديمن عددن المشددترا ،هددو الرسددوج
صص

 ،هقد بنتها بياية الهوان ،ثما قاج القائم:

ٱذنٱكااا َٱهاااننٱفعااالٱَُّاااخٱاا ُاااه ٱ فمااءٱذنٱَّااهٱُااءٱاعااخٱذَّااكٱيَااا ا؟ ٱ
ۥٱُءٱُ ََُّّ َ ِۚياٱ َٱ ذَ ذ
{ َوٱ َُءٱي َْه َءٱ ذ
ش َٰٓمْ} [الح
ٱلَۡٱ َي َّٱ َعلْٱ َٱُ ٱ َي َ
لْۡٱفَ َم ٱََّهْ َ

***

.]18 :
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خانمة
لقد ناين لبا من هذه الدراسة :أن أعظم ما يبهللادع اإل سدان باعدة ربد  ،هأثادر
ما يضره منصيت سسس ،ايم أضر عاى اإل سان ي ياه هآخرن من ذ وبد
هخطاياه ،بم الذ وو هال طايا ضرر عادى الملتمدع ثاد  ،هلديم عادى المدذ و
ذاً} [ام هللاداج:
ٱُا ََِّّْ ٱ َل َٰٓص اٱ
هحده ،ثما قاج ننالىَ { :ولُذقْتنوٱفَ َّأاَ اٱً ذٱُٱُ ْ َس ََ ذءٱلَّذ َنيءَ ٱ َوكَ ْمتنو َ

.]25
بم الذ وو هال طايا خطر عاى الايئة ثاها :برية هبحرية ،حيوا ية ه اانيدة،
بم عاى التواسن النو ي ثا  ،ثما قرأ عن «تقو امهسهن» ه حو ذلا.
ثما عر با أن ثم اي آ ى خطاء ،هخير ال طائين التوابون ،من رحمدة هللا
باإل سان أن أعطاه هذه «الممحاو» أه هذه «الميسداة» ههدي التوبدة لييسدم بهدا
هللاس ثاما سل قدم  ،هزاا

ي زعة الطين عاى هللاحة الرهت.

هثان إ سان ي حاجة إلى التوبة ،هعاى قددر رها دة حسد  ،هرقدة شدنوره،
ينون إحساس بالتهللاري

ي جبو هللا ،هالتقصدير دي حقدون البدا  ،هإحساسد

بالحاجة إلى التوبة.
ضددا مددن ذ وب د
هالتوبددة مطاوبددة مددن الهللاددر ههددي مطاوبددة مددن الملتمددع أي ا
النامة ،ميم ننطيم شرينة هللا ،هإهماج ريضة اممر بدالمنرهذ هالبهدي عدن
المبندر ،هاسددتااحة ال وعدة هالمسددنراى هالربددا المرذ دة بحددرو هللا هرسددول ،
هاإلعرا

عن الوحدو ،هاالستلابة لددهاعي الهللارقدة هال دوذ ،هالدوالء لييدر

هللا بم مواالو أعداء هللا ،هالوهن هالدعوو إلى السام مع المنتددين عادى امر
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 ...ثم هذه نتطاو من الملتمع ثا أن يتوو إلى هللا ،هيرجع إلي .

همددن البددا

مددن يتصددور أن الددذ وو نبحصددر ددي الز ددى هش درو ال مددر

ه حوهدددا ،هييهللاادددون ذ وبادددا أخدددرا ثدددالتي نتنادددق بحقدددون البدددا

هثرامدددانهم

هحريانهم ،أه نتناق بتاويث الائية أه إ سا الحياو.
من البا

من نراه يصاي ي المسلد ،هيتاو القرآن ،هيساع دي اليدوى مائدة

مددرو ،هيددذهو إلددى النمددرو ددي ثددم رمضددان ،ههددو  -مددع هددذا – يرننددو مددآتم
ظيندددة ،أه ينددداهن يهدددا ،ميدددم نزهيدددر اال ت ابددداى ،أه االعتدددداء عادددى حريدددة
الشنو ،هحقون اإل سان ،أه قاوج الرشدوو باسدم الهديدة أه النمولدة ،أه نسدهيم
اسددتيرا امزذيددة الهللااسدددو ،أه الماوتددة باإلشددناإ ،أه لحددوى الاقددر الملبو ددة ،أه
مدت الحناى الطياو ،هنرهيلهم لدا الشنوو.
همن البدا

مدن ينتددا عادى الايئدة ،ه ياوتهدا أه يهللاسددها أه يددمرها ،بنمدم

من امعمداج التدي ال يرضداها هللا هال رسدول هال المرمبدون ،هال يحسدو ذلدا
من الذ وو هالمناصي التي يلو عاي التوبة هاالستيهللاار مبها.
ههبا ثيير من الذ وو هال طايا يقع يهدا اللدم اليهللايدر مدن الاشدر ،ههدم ال
يشنرهن ،للهاهم أه لداو و حسدهم ،أه ل هللاائهدا عاديهم ،هال سديما إذا ثا د مدن
خطايا الضمائر همناصي القاوو ،التي ندن هن هللاى عاى ثيير من البا .
هبون البلاو لإل سان من هذا المسسن :أن يتدوو إلدى هللا نندالى نوبدة عامدة
شاماة :مما ينام من ذ وب همما ال ينام ،ن ما ال ينامد النادد مدن ذ وبد أثيدر
مما ينام  ،هال يبهللان ي عدى المراخذو بها جها إذا ثان متمنباا مدن النادم ،د
عدداص يتددر الناددم هالنمددم ،المنصددية ددي حقدد أشددد ،ه ددي «صددحيع ابددن
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حاددان» :أن الباددي صصد

قدداج« :نَّشا َٱفااذٱهاانَٱن ُااًٱ ل ااتٱُااءٱدا اابٱ

نَّامل» ،قاج أبدو بندر :نيدف ال دوص مبد يدا رسدوج هللا قداجَ « :ٱُقاتۡ:ٱ
نَّكهِّٱٱعذٱ ُّتذٱاكٱُءٱ ش َٱاكٱو ع ٱ ُّكِّ،ٱو سأغ َٱَّم ٱُٱ ُّكِّ».
هذا باو االستيهللاار مما ينام هللا أ ذ و ،هال ينام الناد.
ه ي «الصحيع» عب صص

 :أ ثان يددعو دي صدون « :نَّكهاِّٱن ا ٱ

َّذٱلئ ئأذٱونهكذ،ٱوٱس نفذٱفاذٱ ُا ت،ٱوُا ٱ عاَٱ ُّكاِّٱااهٱُااذ،ٱنَّكهاِّٱ
ن

ٱَّذٱنختٱوههَّاذ،ٱوٱلئئاذٱوُّماخت،ٱوكالٱذَّاكٱُّااخت،ٱنَّكهاِّٱن ا ٱ

َّذٱُ ٱقخنَُٱوُ ٱ ل ت،ٱوُ ٱ س تٱوُ ٱ ُّكاَ،ٱوُ ٱ عَٱ ُّكِّٱاهٱُااذ،ٱ
عَٱٱَّهذٱُٱٱَّهٱٱُٱ عَ».
ه ددي الحددديث ارخددر« :نَّكهااِّٱن ا ٱَّااذٱذعَااذٱككااه،ٱدقااهٱونكااه،ٱلئااأَٱ
وُّمخَ،ٱس َٱوُّسع أه،ٱ وَّهٱوآل َ».
هذا التنميم ههذا الشموج لتسني التوبة عاى ما عام الناد من ذ وبد همدا لدم
ينام .
يا أيها الشار هن عن هللا ،آن لنم أن نرجنوا  ...هيا أيها اليا اون عن
ارخرو ،آن لنم أن نبتاهوا ،هيا أيها الباسون لاموى ،آن لنم أن نتذثرها  ...هيا
أيها السنارا بحو الد يا ،آن لنم أن نصحوا  ...هيا أيها الهاسلون ،آن لنم أن
نلدها  ...هيا أيها المستمرئون لامناصي ،آن لنم أن نتوبوا  ...نوبوا هالااو
مهللاتوت قام أن يياق ،هالهللارصة متاحة قام أن نهللاوى ،ه ي النمر بقية قام أن
نضيعَُ { :ءٱقَ ََّ َل ٱ ََٱ َي َّأَُ َذ ٱ َ َ خَ ْك ِّْ ٱل ََّّ َم َّت ْ
يبٱ
ب ٱََّ َّت َ َُٰٓ ٱ َ ذل َّ َُاَ َٰٓٱ
ت ٱفَ َقْت َۡ ٱ َ َ
ذ ٱٱَََّ َ َٰٓت ٱ َ َن جل ٱقَ َ ج
ٱو ذ
س َك َٱ ءَ ٱ10ٱ َوََّءٱيْؤ ََل َ ذ
ءٱُءَ ٱلَّ َ ذ
فَأ َ ذ
لْۡٱ َلََ ۢ ْ ٱاَ َم ٱ
ٱلْۡٱعَ َّ ر
ٱو َ ْك َ
ُ ٱ َٱذَنٱ َن َٰٓ َمٱ َ َنكْ َه ِۚ َ
صخذقَ َ

التوبة إلى هللا

333

ُ َ َّع َمكْتََٱ} [المبا قون.]11 ،10 :
الاهم نو عايبا ،إ ا أ

التواو الرحيم ،هازهللار لبا إ ا أ

النزيز الحنم:

ٱو َُ ٱ ََّ َ ذ
س َم َّعاَ ٱ
ٱُ َّٱ
ءٱ َع َ
كظ َك َم ءَ َ
س ج ٱٱ192ٱ ذٱاذاَ َٰٓٱ َٱعذاَ ٱ َ
{ َٱاذاَ َٰٓٱ َٱعذكَ ٱ َُءٱُ ْ َّخ َل َلٱلَّاذ َ ٱفَقَ َّخٱ َ َّل َه َّيأ َ ۖۥهْ َ
س َٱ َُاَ ٱ
ٱو َك َ َّ ٱ َ
ۡلي َ َم َء ٱ َ ََّٱ َم َ
ُّٱاذ ٱ َ
نُاْتنوٱاَ َ اَ ََِّّْ ٱفٱَ َُاذ ِۚ ٱ َ اذ َا ٱفَأ َّ َ َّ ٱََّاَ ٱذْعْتاَاَ َ
ُْاَ دَياٱ ٱيْاَ دَتٱ ََّ َّ َ
ٱو َُ ٱُ ْ َّي َه َع ٱيَ َّت َا ٱل ََّّ َق َ َ َم ۖ ًَٱ
ٱوَُّخُ ذ َا ٱ َ
ُّكَ َت ٱ ْ ْ
س َككَ َ
ٱو َمنَُ َا ٱ َُ َ
َوُ َ َتفذاَ ٱ َُ َع ٱل َّ َ َّا َ ن َ ٱ 193ٱ َ اذاَ َ
َٱعذكَ َٱُٱُ ْ َّي َك ْ ٱل ََّّ َم َع ٱدَ} [آج عمران.]194-192 :
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