بسم هللا الرحمن الرحيم
اإلنابة

من لوازم التوحيد اإلنابة إلى هللا:
الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا ً لديكم تماما ً :ليس العقيدة أن تؤمن بكذا ،وكذا ،وكذا ،فقط لكطن يضطا :
أن العقيدة أن تؤمن بكذا ،وكذا ،وأن يكون لك هذه األحوال ،أن تكون متوكالً ،أن تكطون منيبطاً ،أن تكطون تاًبطاً ،أن
تكون مخلصا ً ،فمن لوازم التوحيد :أن تكون منيبا ً إلى هللا.
والدليل :أن هللا عز وجل يقول:
ِيب
إِنَّ إِ ْب َراهِي َم لَ َحلِي ٌم أَ َّواهٌ ُمن ٌ
[سورة هود اآلية]57 :

ض َمدَدْ َناهَا َوأَ ْل َق ْي َنا فِي َها
س َم ِ
وج * َو ْاْلَ ْر َ
اء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
أَ َفلَ ْم َي ْن ُظ ُروا إِلَى ال َّ
ف َب َن ْي َناهَا َو َز َّي َّناهَا َو َما لَ َها مِنْ فُ ُر ٍ
َ
يج * َت ْبصِ َر ًة َوذ ِْك َرى لِ ُكل ِّ َع ْب ٍد ُمنِي ٍ
ب
ج َب ِه ٍ
َر َواسِ َي َوأ ْن َب ْت َنا فِي َها مِنْ ُكل ِّ َز ْو ٍ
[سورة ق اآلية]8-6 :

ِيب
س َم ِ
اء ِر ْزقا ً َو َما َي َت َذ َّك ُر إِ ََّّل َمنْ ُين ُ
ه َُو الَّذِي ُي ِري ُك ْم آَ َياتِ ِه َو ُي َن ِّزل ُ لَ ُك ْم مِنَ ال َّ
[سورة غافر اآلية]31 :

ص ُرونَ
اب ُث َّم ََّل ُت ْن َ
َوأَنِي ُبوا إِلَى َر ِّب ُك ْم َوأَ ْسلِ ُموا لَ ُه مِنْ َق ْب ِل أَنْ َيأْتِ َي ُك ُم ا ْل َع َذ ُ
[سورة الزمر اآلية]75 :

يص

جل ثناؤه المؤمنين ،بأنهم منيبون إليه ،قال تعالى:
ص ََل َة َو ََّل َت ُكو ُنوا مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ
ِيبينَ إِلَ ْي ِه َوا َّتقُوهُ َوأَقِي ُموا ال َّ
ُمن ِ
[سورة الروم اآلية]13 :

فاإلناب إلى هللا من لوازم التوحيطد ،الشطيء الطذي أتمنطى أن يكطون واضطحا ً لطديكم :شط
تعتقد ،وش

العقيطدة مطا ينبأطي أن

ها الثاني ما ينبأي أن تكطون عليطه ،فطنن كنطت تعتقطد الصطواب ،ولطم تكطن كمطا ينبأطي ،فهنطاك خلطل فطي

عقيدتك ،ألنك لم تنتفع بهذا الذي اعتقدت به.
معنى اإلنابة:
أناب إلى هللا غيط َ َ َجطع ،ممكطن أن تن لطم مطن البيطت ثطم تطذ ئك ئ شطيًا ً
باللأ اإلناب  :اإلس اع والتقدم ..يعني..
َ
عطز وجطل ..المسطا ع ئ
هللا ل
في البيت فتعو ئد إلى البيت الهوينى ،ولكنَّ اإلناب من معانيها الدقيق العطودةئ سبسئط ع إ إلطى س
إلى هللا.

وقطع فطي ذنط إ
ب مسطا ًء مطا و
المؤمنئ مذ سنبٌ مئفتتنٌ تول اب كثي ئ التوب س كثي ئ اإلناب س يعو ئد مباشط ًة ..يعنطي مطثالًَ :
هللا بع َد أسبوع أو بعط َد أسطبوعين أو
وهو تاًبٌ مسنه ..هذه اإلناب  ..أملا الذي يق ئع في الذنب ويتوبئ إلى س
إلى فس اشس سه إال َ
هللا ل
عز وجل ،المئس س ئع إلى م ضطاتسه ،ال اجط ئع
هي اإلناب  ،اإلناب
هي المئسا َ ع ئ إلى س
َ
بع َد شه إ أوشه ين ليست هذه َ
إليه في ئك ِّل وقت ،المتق لد ئم إلى محا لب سه ،المئب َت سع ئد عن مئس سخ ا ست سه.
أنطت ئت َ
الحقيق  :قد يسأ ئل ساًل ما عالقط ئ التوبط س باإلنابط ؟ َ
بطت إلطى هللا ولكطن اإلنابط التوبط المئسطتم ل ة ،ال جطوع
المستم إلى هللا ل
عز وجل.
تعريف اإلنابة:
وقال العئلماء:
ُ
عت إلي ِه إعتذاراً
الحق إصَلحا ً كما َر َج َ
اإلنابة الرجو ُع إلى
.3
ِ
عت إلي ِه عهداً
الحق وفا ًء كما َر َج َ
ِّ
 .2وأن تر ِج َع إلى
عت إلي ِه مقاَّلً
الحق حاَّلً كما َر َج َ
ترج َع إلى
 .1وأن َ
ِ
ما تفصي ئل هذه التعا ي ؟
ُ
الحق إصَلحا ً كما َر َج َ
عت إلي ِه إعتذاراً:
اإلنابة الرجو ُع إلى
.3
ِ
هللا ل
عز وجل يئقلس ئع عن ئك سل ذن إ
ب اقت فه لكن يا ئت هل يكفطي أن أسطتق َم علطى أمط س هللا
اإلنسان حينما يتوبئ إلى س
َ
طالم البصط س إلطى
أم اإلناب ئ الحقيقيط ئ أن أئبطا سد َ إلطى األعمطال الصطالح  ،االسطتقام مطن بيعتهطا أنهطا سطلب لي ت كطت إ
المال الح ام ،ت كت الأيب َ  ،ت كت النميمط  ،ت كطت ..ت كطت .....اإلسطتقام أساسئطها سطلبيل لكطن
النسساء ،ت كت أك َل
س
ئطدت إليط سه تاًبطا ً
هللا ل
ت إليط سه تاًسبطا ً ،ع َ
عز وجل لتدعو إلى هللا ،أن تعو َد إليط سه مئصطلسحا ً بعط َد أن عئط لد َ
أال ينبأي أن تعو َد إلى س
واألن تعو ئد إلي سه مئصلسحا ً ،اإلصالح في سه إيجابيلات.
مت ليوم القيام  ،ماالعم ئل الذي ت جو هللاَ أن يق َبلَ ئه مسنطك ماالعمط ئل الطذي ئتعلل ئ
ماذا ق لد َ
ك
طم عليط سه أهميط ً فطي عو َدتسط َ
هللا ل
عز وجل،
إلى س
كما قا َل النبي عليه الصالة والسالم:
َ
فب َم تلقى هللاَ إذاً
يابِشر َّل
صدقة وَّل ِجهاد ِ
أنطاب إلطى هللا َ َج َطع
فلذلك اإلناب لها معنى سلبيل ومعنطى إيجطابيل  ،المعنطى السطلبيل تط ك المعاصطي ..يعنطي..
َ
وأنطاب إليط سه َ َج َطع إليط سه مئحسس طنا ً ،فطي األولطى تا س كطا ً للطذنب وفطي الثانيط عطا سمالً للصطالسحات ،معنطى إيجطابيل ..
إلي سه تاًبا ً،
َ
يعنيَ ..
أنت حينما ت

وقفطت ل ئتصطللي شطع َ
َ
ت أنَّ هللاَ قطد َق سبط َل هطذا
إنسانا ً يحتاج إلى مئساعدة ئتبطاد إلطى خسد َمتسط سه فطنذا

العمل ،ألم تعلموا أنَّ النبي عليه الصالة والسالم يقول:
ُ
تقع في ي ِد الفقير
صدقة السِ ّر تق ُع في ي ِد هللاِ قبل َ أن َ

فنحنئ ئن يد إناب مع العمل الصالح ال إناب مع التوب فق  ،اإلناب مع التوب وقعت وانتهى األم ئت َ
هللا
بت إلطى س
ك عم ٌل صالح..
من ئك ِّل معصي إ ،من ئك ِّل مخالف من ئك ِّل ذنب ،أملا األن ئت يد أن
تنيب إليه وبي سد َ
َ
قال تعالى:
ت َو َكانَ َّ
صالِحا ً َفأُولَئِ َك ُي َب ِّدل ُ َّ
هللا ُ َغفُوراً َرحِيما ً
س َنا ٍ
س ِّي َئاتِ ِه ْم َح َ
هللا ُ َ
اب َوآَ َمنَ َو َع ِمل َ َع َمَلً َ
إِ ََّّل َمنْ َت َ
(سورة الفرقان)

الرحِي ُم
اب َّ
وب َعلَ ْي ِه ْم َوأَ َنا ال َّت َّو ُ
صلَ ُحوا َو َب َّي ُنوا َفأُولَئِ َك أَ ُت ُ
إِ ََّّل الَّذِينَ َتا ُبوا َوأَ ْ
(سورة البقرة)

أنت ق لدمت عمالً ثمينا ً تبتأي ب سه س ضوان هللا ل
أع ينا مفهو َم اإلناب مفهوم إيجابيَ ،
عز وجل،
الحق وفا ًء كما َر َج َ
ِّ
عت إلي ِه عهداً:
 .2وتر ِج َع إلى
أن ت سج َع إليه بالوفا سء بعه سد سهَ ..
أنت عاهدت ئه ..أحيانا ً اإلنسطان يقط ئ عس نط َد الحجط األسطود ويئقبللط ئه ويطذ س ئ
الطدمع
َ
هللا يئعاهسدهئ سبها.
غزي اً ويقول يا بي عهداً على اعتسك عهداً على استقامتسك ..شيء جميل ..اإلنسان ل ئه أحوال مع َ
ئ
َ
فأنطت
أيطن ت جمتطه ئ ئه إلطى لئأط س الواقطع؟
أيطن
تنفيطذهئَ ،
أيطن تحقيقئط ئهَ ،
أين الوفطا ئء بط سهَ ،
أين مضمون ئهَ ،
يب هذا العهد َ
هللا مئعاهسداً وتعو ئد إليه م ًة ثاني مئوف ليا ً بعهدسك ،وئ ضس َ
عت في ظ
تعو ئد إلى س
حينما ئت َ
بت إليه؟ عاهد َت ئه على اإلنصا

واألن َ
أنت أمام موق

إ َحط س ج أنطت مطاذا عاهطدت هللا عطز وجطل

ينبأي أن ئتنصس  ،ماذا سو َ تفعل؟ إمطا أال ئتنصس ط

وإملا أن ئتنصس
إذاً :أول إناب ط أن ئتعا سهططدهئ علططى اإلسططتقام فهططذه إناب ط  ،ث ط َّم أن تعم ط َل الصططالسحات وهططذه إناب ط  ،أن ئتعا سهططدهئ علططى
ك هذه إناب ٌ أئخ  ،اآليات المؤيلدة لهذا المعنى:
اإلقالع عن المعاصي هذه إناب  ،وأن تو لفي بعه سد َ
س
هللا َف ْو َق أَ ْيدِي ِه ْم َف َمنْ َن َك َِ َفَِ َّن َما َي ْن ُك ُ
ِ َعلَى َن ْفسِ ِه َو َمنْ أَ ْو َفى بِ َما
هللا َي ُد َّ ِ
إِنَّ الَّذِينَ ُي َبايِ ُعو َن َك إِ َّن َما ُي َبايِ ُعونَ َّ َ
س ُي ْؤتِي ِه أَ ْجراً َعظِ يما ً
هللا َف َ
َعا َه َد َعلَ ْي ُه َّ َ
(سورة الفتح)

ش َّدهُ َوأَ ْوفُوا ِبا ْل َع ْه ِد إِنَّ ا ْل َع ْه َد َكانَ َم ْس ُئوَّلً
سنُ َح َّتى َي ْبل ُ َغ أَ ُ
ِي أَ ْح َ
ِيم إِ ََّّل ِبالَّتِي ه َ
َو ََّل َت ْق َر ُبوا َمال َ ا ْل َيت ِ
(سورة اإلسراء)

هللا َي ْعلَ ُم َما
َوأَ ْوفُوا ِب َع ْه ِد َّ ِ
هللا إِ َذا َعاهَدْ ُت ْم َو ََّل َت ْنقُ ُ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َكفِيَلً إِنَّ َّ َ
ضوا ْاْلَ ْي َمانَ َب ْع َد َت ْوكِي ِدهَا َو َقدْ َج َع ْل ُت ُم َّ َ
َت ْف َعلُونَ
(سورة النحل)

س ا ْل ِب َّر أَنْ ُت َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِ َبل َ ا ْل َم ْ
ش ِر ِق َوا ْل َم ْغ ِر ِ
اَّلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآلَِ ِِر َوا ْل َم ََلئِ َك ِة
ب َولَكِنَّ ا ْل ِب َّر َمنْ آَ َمنَ ِب َّ ِ
لَ ْي َ
الر َقا ِ
َوا ْل ِك َتا ِ
ب
سائِلِينَ َوفِي ِّ
يل َوال َّ
ساكِينَ َوا ْبنَ ال َّ
ب َوال َّن ِب ِّيينَ َوآَ َتى ا ْل َمال َ َعلَى ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوا ْل َم َ
س ِب ِ
ص ََل َة َوآَ َتى َّ
س أُولَ ِئ َك
ض َّر ِ
س ِ
اء َوال َّ
اب ِرينَ فِي ا ْل َبأْ َ
الز َكا َة َوا ْل ُموفُونَ ِب َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا َعا َهدُوا َوال َّ
َوأَ َقا َم ال َّ
اء َوحِينَ ا ْل َبأْ ِ
ص ِ
ص َدقُوا َوأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل ُم َّتقُونَ
الَّذِينَ َ
(سورة البقرة)

هللا أَنْ َتقُولُوا َما ََّل َت ْف َعلُونَ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا لِ َم َتقُولُونَ َما ََّل َت ْف َعلُونَ (َ )2ك ُب َر َم ْقتا ً ِع ْن َد َّ ِ
(سورة الصف)

ت حيا ست سه،
هللا في لحظ إ من لحظا س
أنا أقول لكم و س
هللا أيها األخوة :المؤمن في عس ندهئ شفافي  ،لو ف ضنا أن ئه عاه َد َ
ت ضيق سه ،في وق إ
أسطبوع أو أسطبوعين وبعط َد شطه أو شطه ين
ت مسحنت سه وشس د لت سه ،وبعد
ت من أوقا س
في ساع إ من ساعا س
إ
ظه موق

هللا يئعا ستبئك إن لم تول س ؟.
يقتضي بأن يو لفي بعه سد سه أال تشع أيها األ ئخ المؤمن أنَّ َ

هللا ل
أين العهد الذي بيني وبينطك
ك يا عبدي َ
عز وجل يقول ل َ
ك حساسي بحيث أن َ
يعني ..هل هئنا َ
ك ئتحسسئ وكأنَّ َ
َ
تتجطاوز
تكون حليما ً ،ألم ئتعاهطدني أن
ألم ئتعاهدني أن تفع َل كذا وكذا ،ألم ئتعاهدني أن تكظس ئم غي َظك ،ألم ئتعاهدني أن
َ
وبين هللا هذا الحسوا  ..إن ص َّح التعبي  ..يعنطي أبسط حسطوا كمطا قئ ئ
لطت لكطم مطن
عن السيًات؟ فلملا اإلنسان ينشأ بين ئه
َ
ك هللا ئ ل
ناجي هللاَ ل
عز وجل فادعوه ..الدعاء مناجاه ..وإذا أ َ
قبل إذا أ َ
هللا
ستطاب س
عطز وجطل قاتطل ك َ
دت أن يئح لد ئث َ
دت أن ئت َ
ل
عز وجل ،فق اءةئ الق سن كأنَّ هللاَ يئح لد ئثك:
هللا إِنَّ َّ
وب َجمِيعا ً إِ َّن ُه ه َُو ا ْل َغفُو ُر
ِي الَّذِينَ أَ ْس َرفُوا َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم ََّل َت ْق َن ُطوا مِنْ َر ْح َم ِة َّ ِ
هللاَ َي ْغفِ ُر ال ُّذ ُن َ
قُلْ َيا ِع َباد َ
الرحِي ُم
َّ
(سورة ال ُزمر)

إذا أ َ
دت أن ئتح لد َث ئه تقول ل ئه :يا ب أقسل عس ثا ي ،اغف زللتي ا حم ضعفي ،اقبل توبتي ،أقسطل عث تطي يطا ب،
َّ
الحم ح لقا ً وا زقني إتباعه.
يا ب ألهمني الصواب اهدسني واه سد بي ،أ س ني
طوت مط َطع سبططك وأنط َ
أجمططل مططا فططي حيططاة المططؤمن أدعيط إ نبويط إ فيهططا جوا سمط ئع الحسكططم أن تح َف َظهططا ف ئكلمططا َخلط َ
طت فططي
جلست إلى ماًد إة ..أذكا النبي في الحم سد وال ئ
َ
َ
َ
وأنت مئستيقظ صباحا ً ..يعني ..ئكلما
وأنت في موع إد مئهم
ال يم
شك س
ك هللا ل
هللا ل
دت أن ئتح لد َ
هلل ل
عز وجل فادعوه ،وإذا أ َ
عز وجل فنذا أ َ
عز وجل فاق أ الق ن.
دت أن يئح لد َث َ
ث َ
َ
ُ
وكيف ذلِ َك يارب؟ قال َ أما َعل َ
وحيِ ما
جليس من َذ َك َرني
ِمت أنني
ُ
َ
ِب أن أكونَ جلي َ
ياموسى أ ُتح ّ
سك؟ قال َ
التمسني عبدي َو َج َدني،
عز وجل فهذا نو ٌع من ال ئ
بعضئهم قال :حينما تذ ئك هللا ل
شك إذا ذك َ
هللا عليك.
ت نسعم َ س
وليس هئناك انحبطاس فطي البطول
ليس هئناك حصيات
ب كأسا ً من الماء ..يعني ..ال ئ م سالسك
َ
َ
إذا اإلنسان َش س َ
َ
لسطت مئضط اً ال أن ئتصط لفي
عمل ال ئكليتين واألمو ئكلئها منتظمط أليسطت هطذه نسعمط كبيط ة،
وليس هئناك ضع في
َ
س
ك في األسبوع م تين وال أن ئتج ي عملي تح يم البحص باألش لع ....
د َم َ

َ
إذاً :هذه نسعم َ ،
ك أوالد
ك ئكلسها
ك زوجط ولط َ
ك بيطت ولط َ
ك مأو ول َ
دخلت إلى بيتسك ل َ
أنت ئكلما دعو َت ئه في أحوالس َ
ك ثمطن ال عطام ،يعنطي هللا ل
َ
ك بهطذا البيطت وبهطذه الزوجط
عطز وجطل أك مط َ
وجلست إلطى ال عطام وال عطام موجطود ومعط َ
هللا ل
َ
َ
فأنت تذ ئك ئ هئ
عز وجل
وهؤال سء األوالد
فأنت حينما تدعو َ
فالنعسم ئ :
 مع س َف ئتها ئ
شك ٌ
 والحم ئد عليها ئ
شك ٌ
 ومقابل النسعم س باألعمال الصالح س ئ
هللا
شك ٌ  ..ثالث مستويات ..يكفي أن تع س َ أنَّ هطذه النعمط مطن س
أنواع ئ
ل
شك س ها ويكفي أن يمتلئ قلبئك امتنانا ً من هطذه النسعمط فهطذا مسطتو أ قطى ،أملطا إذا
عز وجل فهذا أح ئد
س
لقت في خسدم س الخلم تعبي اً عن ئ
هلل ل
َ
عز وجل فهذا مستو أ قى وأ قى:
ان
ك س
شك س َ
اع َملُوا آَل َ َد ُاوو َد ُ
َي ْع َملُونَ لَ ُه َما َي َ
ُور َراسِ َيا ٍ
ان َكا ْل َج َوا ِ
ت ْ
ار َ
ش ْكراً َو َقلِيل ٌ
يب َو َت َماثِيل َ َو ِج َف ٍ
ب َوقُد ٍ
شا ُء مِنْ َم َح ِ
ِي ال َّ
ش ُكو ُر
مِنْ ِع َباد َ
(سورة سبأ)

فقال:
من عَلما ِ
ت النِفاق الغد ُر بعه ِد هللا
 .1والرجو ُع إلي ِه حاَّلً بع َد أن َر َج َ
عت إلي ِه مقاَّلً:
موزع في الط ئدنيا فطي ئ
بت إليك لكن النفس ل
ك مع هللا يا ب ئت ئ
شط َع سبها فطي أوديتسهطا
ك مع هللا داًما ً ،يجوز لسسا ئن َ
حال َ
َ
فوم اإلناب القولي إناب حال لي س .
في متاهاتسها في شهواتسها ،األن ن يد إناب
ك ئم مًن ً إلى هللا ل
فضطل هللا ق يبط ً مطن هللا
عز وجل سطابح ً فطي ملكطوت هللا ،يعنطي سطا ح ً فطي
أن تكون نف ئس َ
س
ل
َ
نيطب إليطه
نيطب إليطه إنابط وفطاء بعط َد أن
أنبطت إليطه إنابط عهطد ،وأن ئت َ
نيب إليه هذه إناب اعتطذا  ،وأن ئت َ
عز وجل فأن ئت َ
َ
أنبت إليه إناب مقال.
إناب حال بع َد أن
أنواع اإلنابه:
ك إنابتين :إناب ٌ ل بوبيته وإناب ٌ أللوهيته،
بعضئهم قال :إنَّ هذه
المنزل تعني شيًين ألنَّ هئنا َ
س
ُ
اإلنابة للربوب ّية :اإلنابة العامة أي اإلنابة وقت الشده:
.3
سللهطم ونسحلسهطم واتجاهطاتسهم ،مطؤمنهم
فاإلناب ئ لل بوب لي إناب ٌ عا لم ف ئك ئل الخلم على اختال س أجناسس هم وأديطانسهم وم س
منيبون إلى هللا حينما تأتي الشس لدة ،اكب اً ة دخلت في سحاب مئكه بط صطا إمكطان
وكاف هم وفاسقهم و اًعهم
َ

وقوعك كبي  ،اكب سفين  ،واجهت مئشكل  ،التحليل أظه خلالً كبي اً في ت كيب الدم ،الصو ال ئ
شعاعي أظه ت
األهطل ،حينمطا يلطو ئح شطب ئح
المال في الول سد في
خلالً في الخاليا ،حينما تأتي المئصيب جسمي أو مادي أو معنوي  ،في
س
س
دون إستثناء كما قئ ئ
لت قب َل قليل مؤمنهم وكافس هم عالسمئهم وجا سهلئهم من ئك ِّل األجناس من ئكط ِّل
المصاًب ئك ئل الخلم من س
ب أنط ئه
ئنيبين إلى هللا ولكن هطذه اإلنابط بحسطب ضطع س اإلنسطان بحسطب افتقطا س سه إلطى هللا ،بحسط س
المسلل من ئك ِّل النسحل م َ
ك إلى هللا ،الدليل:
مقهو  ،بحس س
ب أن ئه مئض  ،ولكنَّ هذه اإلناب ال ت تقي سب َ
يق ِم ْن ُه ْم ِب َر ِّب ِه ْم ُي ْ
ِيبينَ إِلَ ْي ِه ُث َّم إِ َذا أَ َذا َق ُه ْم ِم ْن ُه َر ْح َم ًة إِ َذا َف ِر ٌ
ش ِر ُكونَ
اس ُ
س ال َّن َ
َوإِ َذا َم َّ
ض ٌّر َد َع ْوا َر َّب ُه ْم ُمن ِ
(سورة الروم)

ك في سه فض ٌل إ القطا ً هطذه بيعط ئ
هللا ل
الناس جميعا ً ،يعني حينما تأتي المئصيب وتن لم إلى س
ليس ل َ
عز وجل هذا َ
اإلنسان ،هذه سجبللته ،هذه فس َ ئت ئه ،هذا ضعفئ ئه ،هذا إفتقا ئ هئ ،هذا اض

ا ئ هئ ،هطذا قهط ئ هئ ...أيُّ إنسطان ،لطذلك بئنطا ل
عطز

وجل قال:
ض َح َك َوأَ ْب َكى
َوأَ َّن ُه ه َُو أَ ْ
(سورة النجم)

هللا ل
جطال َجلَطداً تنهطا ئ أعصطا ئب ئه ويج َهط ئ
عز وجل بعطا ً مطن قد تسط سه وهطذا شطيء بسطي جطداً أنط ئه يجعط ئل أشط َّد ال س س
بالبئكاء ،بعا ً أن ت

س فالً يبكي شيء مألو  ،أن ت

ام أ ًة تبكي شيء مألو  ،أما أن ت

ئجالً شطديداً عتيطداً

هللا ل
عز وجل حينما يؤ لدبئ اإلنسان يع س ئ كي َ يؤ لد ئب ئه.
َجلداً تنها ئ أعصا ئب ئه ويئج سه ئ بالبئكاء معنى ذلك أنَّ َ
بطين أصطدقاًسه ،فطي عملسطه ،مطع شط كا سً سه ،هطذا
فنذا اإلنسان ضحك وكان َم س حا ً وان لطم لسطان ئه
بطين أهلسط سهَ ،
وهطو َ
َ
هللا سلل َمه وعافاه وي لس َّ له أئمو ه وإال فأ ئ
اإلنسان جحيما ً.
ي خب إ مئزعج يقلسبئ حيا َة
فض ئل س
هللا أنَّ َ
س
ليس لنا فيها فض ٌل إ القا ً ،هذه من سجبللتسنا ،من ضعفسنا ،من قه س نا ،من افتقا س نا ،من هلعسنا:
إذاً :هذه اإلناب
َ
س ُه ال َّ
س ُه ا ْل َِ ْي ُر َم ُنوعا ً
ش ُّر َج ُزوعا ً (َ )22وإِ َذا َم َّ
سانَ ُِل َِق َهلُوعا ً ( )31إِ َذا َم َّ
إِنَّ ْاإلِ ْن َ
(سورة المعارج)

قئ ئ
لت لكم من قبل :أنَّ

هللا إ القطا ً،
هلل إ القا ً ..يعني ..ال تؤمنئ بوجو سد س
اً ًة ي َكبئها ئخب اء من سبال إد ال تؤمنئ با س

كطان فطي ال طاً ة أنَّ هطؤال سء
ئكابها أنها على وشك السقو .حدثني مطن َ
دخلت هذه ال اً ة في سحاب س مئكه ل ب إ وبدا ل س
أيطن إلحطا ئدهم،
هللا وفي يات سه صها وا ي
سدون في ذا س
ت س
فعون أيطديهم إلطى السطماء :يطا ب ..يطا ب ..بلئأطاتهمَ ،
َ
الذين يئلح َ
َ
هللا عط ل
طز وجططل
أيط َطن عس لمططاني ئتهم ،أيط َطن إنكططا ئهم ،أيط َطن ئكفط ئهم..؟ ..أعتقططد أنَّ كلكططم قط أَ فططي القط ن يططات كثيط ة كيط َ أنَّ َ
يستد ج الكاف أحيانا ً إلى سفين فنذا ما َج البح ئ واض
يح َط ِّي َب ٍة َو َف ِر ُحوا ِب َها َجا َء ْت َها ِري ٌح
ه َُو الَّذِي ُي َ
س ِّي ُر ُك ْم فِي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َح َّتى إِ َذا ُك ْن ُت ْم فِي ا ْلفُ ْلكِ َو َج َر ْينَ ِب ِه ْم ِب ِر ٍ
هللا ُم ِْلِصِ ينَ لَ ُه الدِّينَ لَئِنْ أَ ْن َج ْي َت َنا مِنْ َه ِذ ِه
ف َو َجا َء ُه ُم ا ْل َم ْو ُ
َعاصِ ٌ
ان َو َظ ُّنوا أَ َّن ُه ْم أ ُحِي َط ِب ِه ْم َد َع ُوا َّ َ
ج مِنْ ُكل ِّ َم َك ٍ
ب:

لَ َن ُكو َننَّ مِنَ ال َّ
شاك ِِرينَ
(سورة يونس)

فحينما تطأتي مئشطكل وتلجطأ إلطى هللا ل
ك أنَّ هطذا اللجطوء ال
عطز وجطل ،ال أئقلط ئل مطن قيمط س هطذا اللجطوء ولكطن أئبلأطه َ
ك.
ك وهذا افتسقا ئ َ
ك سب سه ألنَّ هذه بي َع ئت َ
فض َل ل َ
َ
إنابة اْللوه ّية :اإلنابه الِاصه وقت الرِاء:
.2
نيب إليه إناب َ األلوه لي ...
ولكنَّ الب ول َ أن ئت َ
فهطو اإللطه،
فهطو اإللطه ،والطذي َ َز َقطك يسطتح لق ئم أن َتعبئطدهئ َ
ك يسطتحل ئم أن َتعبئطدهئ َ
الذي يسطتحل ئم العسبطادة ،الطذي َخلَ َقط َ
ل
ل
يسطتحم أن َتعبئطدهئ
ك األهط َل واألوالد
السمع والبص َ والفؤا َد
ك
فهطو اإللطه ،والطذي َم َن َحط َ
يستحم أن َتعبئطدهئ َ
َ
والذي أع ا َ
هو اإلله.
فهو اإلله ،والذي تف ل
الهداي س َ
ض َل علي َ
َ
ك بنسعم س س
هللا ل
عز وجل مطن قناعط مطن مئبطاد َ ة ،تن َ ل ئ
بحم إال هللاَ ،
هللا
إذاً :ال معبو َد
سطم إبتطدا ًء إلطى س
أنت حينما تن ل ئسم إلى س
إ
هي اإلناب ئ التي ئي يط ئدها هللا ئ ل
ل
َ
َ
نيطب
وأنت في
وأنت في َ خاء
عز وجل
عطز وجطل أن ئت َ
هي الب ول  ،هذه َ
بحبوح فهذه َ
َ
إليه إناب َ حئب ال إناب َ قه  ،إناب َ إشتيام ال إناب َ اض

ا  ،إناب َ اقتناع ال إناب َ إجبا .

َ
َ
وأنطت ت جطوهئ ،أن تعبئط َدهئ
وأنطت مئحطبٌ لط ئه ،أن تعبئط َدهئ
تطؤمن بط سه ،أن تعبئطدهئ
وإناب ئ األلوهي أي أن تعبئطدهئ بعط َد أن
َ
َ
دون خو إ  ،ألنَّ هذا الذي يئنيبئ إلى
دون إك ا إه من
دون ضأ إ من
دون إض ا إ من
وأنت اغبٌ فيما عس ندهئ من
س
س
س
س
كان عليه ،أعس ئ أئناسا ً كثي ين حينمطا جطاءتهم
هللا عس ن َد الشس لدة من لوازم هذه اإلناب أنها إذا ئ فسعت الشس لد َة عا َد إلى ما َ
بعض أعضاًسهم الخ ي ة أنابوا إلى هللا فلملا تحس َلن وضطعئهم وانزاحطت عطنهم هطذه اآلالم وأظهط ت النتطاًج
أزم ً في
س
أيان واستكبا .
سسم وفجو إ وانح ا إ و
إ
المخب ي أنهم في صح إ جيدة عادوا إلى ما كانوا عليه من ف إ
عان ما تنزا ئح عس ن َد ال خاء ،إذاً ال قيم َ لها والدليل:
إذاً :اإلناب التي تأتي عس ن َد اإلض ا ئس
َ
يق ِم ْن ُه ْم بِ َر ِّب ِه ْم ُي ْ
ض ٌّر َد َع ْوا َر َّب ُه ْم ُمنِيبِينَ إِلَ ْي ِه ُث َّم إِ َذا أَ َذا َق ُه ْم ِم ْن ُه َر ْح َم ًة إِ َذا َف ِر ٌ
ش ِر ُكونَ
اس ُ
س ال َّن َ
َوإِ َذا َم َّ
لِ َي ْكفُ ُروا بِ َما آ َت ْي َنا ُه ْم
يسطتفيدون مطن هطذه
وينيبطون إلطى هللا
ك أئنطاسٌ حينمطا تطأتيهم الشس ط لدة
َ
َ
لكن وع اآلي أنَّ ف يقا ً منهم ،معناها هئنطا َ
هللا ل
عز وجل مستم ة والدليل
الشس لدة وتكونئ إناب ئتهم إلى س
يق ِم ْن ُه ْم بِ َر ِّب ِه ْم ُي ْ
إِ َذا َف ِر ٌ
ش ِر ُكونَ
ِص اإلنابة
ِصائ ِ
اإلناب من خصاًسصس ها أ بع ئ خصاًص:
 .3المحبة:
تكون اإلناب ئ أساسئها المحب
الخصيص ئ األولى أن
َ

 .2اَّلنصيا ٌع إلى هللاِ:
ئ
داًما ً
هللا ل
هلل ل
عطز وجطل
عز وجل ،العبوديط مطن الطداخل حئطب ومطن الخطا ج انصطيا ٌع إلطى س
نتحدث عن العبودي س س
وفي ِّ
أدم تعا ي العبود لي  :غاي ئ الخضوع لألم س والنهيس وغاي ئ الحئب ،خضو ٌع في األعضا سء والجوا ح وحئبٌ فطي
هللا عط ل
طي
القلططب ،فططنذا اجتمط َطع الحططبئ فططي القلططب ال ئحططبئ مططع اإلخططالص والخضططو ئع واإلستسططالم ألم ط
س
طز وجططل فهططذه هط َ
العبودي وهذا الذي قال ئه هللا ئ ل
عز وجل:
َو َما َِلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاإلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ َي ْع ُبد ِ
(سورة الذاريات)

هلل ل
يعني َ
ك مئفعط ٌم بالحئطب
أنت فطي أعلطى د جاتسطك وفطي
أفضطل حاالتسطك وفطي أعلطى م ات سسبطك عبط ٌد س
عطز وجطل قلبئط َ
س
َ
َ
ك مئنساق ٌ إلطى اعتطه ،إذا ئك َ
فأنطت مطن عس بطا سد الط حمن
فأنطت مطن عس بطاد هللا الصطالحين
نطت كطذلك
ك وأعضاؤ َ
وجوا س ئح َ
الجاهلون قالوا سالما ً:
ض هو َنا ً وإذا خا بهم
الذين
َ
َ
َ
يمشون على األ س
الر ْح َم ِن الَّذِينَ َي ْم ُ
س ََلما ً
شونَ َعلَى ْاْلَ ْر ِ
ض ه َْونا ً َوإِ َذا َِا َط َب ُه ُم ا ْل َجا ِهلُونَ َقالُوا َ
َو ِع َبا ُد َّ
(سورة الفرقان)

 .1اإلقبال ُ على هللا:
واألم ئ الثال ئ
سث في اإلناب س اإلقبا ئل على هللا ،الف م بين الحئب واإلقبطال :اإلقبطال بالعبطادات ،باألدعيط  ،باألذكطا
بالتذكي أحيانا ً ،بتالوة الق ن.......
في حئب وخضوع وإقبال على هللا ل
عز وجل،
اإلعراض ع ّما سِ واه:
.5
ُ
ٌ
ك
والعئنص ال ابع :واإلع اضئ عملا سس واه أئناسٌ منح س فون
شهوات دنيً  ،أمطاكن موبطوءة ....أيُّ شطيء يئبعط ئد َ
هللا ل
ك إليطه
الكطون حقيقط ٌ واحطدة
ك فطي
عن س
وهطي هللا فطأيُّ شطيء يئق ل بئط َ
َ
عز وجل ئتع س ضئ عن ئه ..يعني ..في النهاي هئنطا َ
س
ك عطن
ك عن ئه تبتعد عنه ،هذا اللقاء ،هذه النزهط  ،هطذه العالقط  ،هطذه ال َشط س ك  ...إن أبعطدت َ
ئتباد إليه ،وأيُّ شيء يئب سع ئد َ
ئلخصئ الم ل
هو م ل
هللا ل
َ
َ
ئلخص.
هللا
عز وجل أع
ك إلى س
س
أقبلت عليها ،هذا َ
ضت عنها وإن ق ل بت َ
 ..حينما ت

هللا ل
عز وجل تن ل ئسم إليه وحينما تط
ك إلى س
شيًا ً يئق ل ئب َ

هللا ل
عطز وجطل تجتنبط ئه،
ك عطن س
شطيًا ً يئبعسط ئد َ

فالحئبئ في القلب والخضو ئع في الجوا سح واألعضاء واإلقبا ئل على هللا واإلع اضئ عملا سس واه.
طرق اإلنابة:
 .3إنابة باَّلستغفار:
المؤمن ال يفتأ يستأف هللا عز وجل،

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َعنْ ال َّن سبيِّ َ
ار أَنْ يقُول َ العبد :اللَّ ُه َّم أَ ْن َ
ت َر ِّبيََّ ،ل إِلَ َه إِ ََّّل أَ ْن َتَِ ،لَ ْق َتنِي َوأَ َنا َع ْب ُد َكَ ،وأَ َنا َعلَى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك
َ
س ِّي ُد ِاَّل ْست ِْغ َف ِ
ت ،أَ ُبو ُء لَ َك ِبن ِْع َمتِ َك َعلَ َّيَ ،وأَ ُبو ُء لَ َك ِب َذ ْن ِبيَ ،ف ْ
ت ،أَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َ
ص َن ْع ُ
اس َت َط ْع ُ
اغف ِْر لِيَ ،فَِ َّن ُه ََّل َي ْغفِ ُر
ش ِّر َما َ
َما ْ
ار ُموقِ ًنا ِب َهاَ ،ف َم َ
ات مِنْ َي ْو ِم ِه َق ْبل َ أَنْ ُي ْمسِ َيَ ،ف ُه َو مِنْ أَهْ ِل ا ْل َج َّن ِةَ ،و َمنْ َقالَ َها
ال ُّذ ُن َ
وب إِ ََّّل أَ ْن َتَ ،منْ َقالَ َها مِنْ ال َّن َه ِ
مِنْ اللَّ ْي ِل َوه َُو ُموقِنٌ ِب َهاَ ،ف َم َ
ص ِب َحَ ،ف ُه َو مِنْ أَهْ ِل ا ْل َج َّن ِة
ات َق ْبل َ أَنْ ُي ْ
[أِرجه البِاري في الصحيح]

هكذا يقول عليه الصالة والسالم في الحديث ،سيد االستأفا أن تقول هذا الدعاء.
وقد وص هللا المؤمنين بأنهم يستأف ون:
وب إِ ََّّل َّ
َوا َّلذِينَ إِ َذا َف َعلُوا َفا ِح َ
هللا ُ َولَ ْم
وب ِه ْم َو َمنْ َي ْغفِ ُر ال ُّذ ُن َ
هللا َف ْ
ش ًة أَ ْو َظلَ ُموا أَ ْنفُ َ
س ُه ْم َذ َك ُروا َّ َ
اس َت ْغ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
ُيصِ ُّروا َعلَى َما َف َعلُوا َو ُه ْم َي ْعلَ ُمونَ
[سورة آل عمران اآلية]317 :

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن سبيِّ َ
َ
ار َح ُموا ُت ْر َح ُمواَ ،و ْ
اع ا ْل َق ْو ِلَ ،و ْيل ٌ لِ ْل ُمصِ ِّرينَ الَّذِينَ ُيصِ ُّرونَ َعلَى َما َف َعلُوا َو ُه ْم
ْ
اغفِ ُروا َي ْغف ِْر لَ ُك ْمَ ،و ْيل ٌ ِْل ْق َم ِ
َي ْعلَ ُمونَ
[أِرجه أحمد في مسنده]

يبدو أن أسوأ المذنبين الذي ي تكب الذنب ،ويص عليه ،ويفتخ  ،هللا عز وجل ي مًننا ويبش نا:
هللا َغفُوراً َرحِيما ً
سوءاً أَ ْو َي ْظلِ ْم َن ْف َ
َو َمنْ َي ْع َملْ ُ
هللا َي ِج ِد َّ َ
س ُه ُث َّم َي ْس َت ْغف ِِر َّ َ
[سورة النساء اآلية]332 :

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َقا َل َ سئو ئل َّ س
هللا َ
هللا فِي ا ْل َي ْو ِم مِا َئ َة َم َّر ٍة
إِ ِّني َْلَ ْس َت ْغفِ ُر َّ َ
[أِرجه البِاري في الصحيح ،والترمذي في

سننه]

َقا َل النبي عليه الصالة والسالم:
َكلِ َم ٌ
ات ََّل َي َت َكلَّ ُم ِب ِهنَّ أَ َح ٌد فِي َم ْجلِسِ ِهِ ،ع ْن َد قِ َيا ِم ِه َث ََل َِ َم َّرا ٍ
ِس
ت إِ ََّّل ُك ِّف َر ِب ِهنَّ َع ْن ُهَ ،و ََّل َيقُول ُ ُهنَّ فِي َم ْجل ِ
س ْب َحا َن َك اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْم ِد َكََّ ،ل إِلَ َه إِ ََّّل
صحِي َف ِةُ ،
ِس ذ ِْك ٍر إِ ََّّل ُِتِ َم لَ ُه ِب ِهنَّ َعلَ ْي ِهَ ،ك َما ُي ِْ َت ُم ِبا ْل َِا َت ِم َعلَى ال َّ
َِ ْي ٍرَ ،و َم ْجل ِ
وب إِلَ ْي َك
أَ ْن َت ،أَ ْس َت ْغفِ ُر َك َوأَ ُت ُ
[أِرجه أبو داود في سننه]

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َقا َل َ سئو ئل َّ س
هللا َ
َب َّ
هللاُ ِب ُك ْمَ ،ولَ َجا َء ِب َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُبونَ َف َي ْس َت ْغفِ ُرونَ َ ،ف َي ْغفِ ُر لَ ُه ْم
َوالَّذِي َن ْفسِ ي ِب َي ِد ِه ،لَ ْو لَ ْم ُت ْذنِ ُبوا لَ َذه َ
[أِرجه مسلم في الصحيح]

المعنى هناك :إن لم تشع وا بذنوبكم فأنتم هالكون ،لو لم تذنبوا بمعنى لو لم تشع وا بطذنوبكم ،فطالمؤمن ذنبطه
كالجبل ،بينما المنافم ذنبه كالذباب ،ال يعبأ به ،هذه اإلناب األولى ،إناب االستأفا .

 .2إنابة القلب بمعاكسة انشغال اإلنسان بأحوال الدنيا ومجاهدة النفس والهوى:
إناب في القلب بمعاكس انشأال اإلنسان بطأحوال الطدنيا ،أقطول داًمطا ً :الشطي ان يوسطوس لسنسطان أن يكفط إن
ه على إيمان ،يوسطوس لطه أن يشط ك إن ه علطى توحيطد ،يوسطوس لطه أن يبتطدع إن ه علطى سطن  ،يوسطوس لطه
بكبي ة إن ه علطى اعط  ،يوسطوس لطه بصطأي ة إن ه علطى و ع ،يوسطوس لطه بطالتح ي

بطين المطؤمنين ،عطي،

حوا  ،مشاكل ،فالن يفهطم ،فطالن ال يفهطم ،فطالن ليسطت هطذه نيتطه ،لطيس لطه هط لم إال أن ينتقطد مطن حولطه ،الو قط قبطل
األخي ة بيد الشي ان ،أما خ و ق فهي المباحات ،يأ م في المباحات ،إلى أن ينسطى هللا عطز وجطل ،هطذه أو ام
الشي ان.
اآلن إناب القلب بمعاكس انشأاله بطأحوال الطدنيا ،ومجاهطدة الطنفس والهطو  ،وأنطا أ

أن هطذه المجاهطدة هطي

األولى ،ال تست يع أن تجاهد أيَّ جهاد خ قبل أن تجاهد نفسك وهواك ،إن لم تنتص على نفسطك فطال تسطت يع أن
تواجه نمل  ،جهاد النفس والهو  ،ثم الجهاد الدعوي ،ثم الجهاد البناًي ،ثم الجهاد القتالي إن أتيح للمسلمين.
قال بعض العلماء:
ِير القلوب قلب رجاع إلى هللا ،لهاج بذكره ،وذكر نعمائه وفضله ،متقلل من دنياه ،ومن إعمال النظر في
زِارف الدنيا،
هذا أفضل قلب عند هللا.
 .1اإلنابة إلى هللا بالمال:
اإلناب إلى هللا بالمال ،تنيب إليه باالستأفا  ،وتنيب إليه بمجاهدة النفس والهو  ،وتنيب إليه بننفام المال:
هللا َو ََّل ُت ْلقُوا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم إِلَى ال َّت ْهل ُ َك ِة
يل َّ ِ
َوأَ ْنفِقُوا فِي َ
س ِب ِ
[سورة البقرة اآلية]317 :

المعنى إن لم تنفقوا ،إن لم تنفقوا تلقوا بأيديكم إلى التهلك  ،ويوجد معنى خ :
هللا َو ََّل ُت ْلقُوا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم إِلَى ال َّت ْهل ُ َك ِة
يل َّ ِ
َوأَ ْنفِقُوا فِي َ
س ِب ِ
[سورة البقرة اآلية]317 :

نسططيتم أهلكططم وأوالدكططم ،ومططن يلططوذ بكططم ،نسططيتم أن هنططاك حاجططات أساسططي ألوالدك ،أوالدك مططن لهططم غيط ك؟
فننفام المال كله بشكل عشواًي أيضا ً هذا نوع من الهالك ،لكطن المطؤمنين ينفقطون فطي السط اء والضط اء ،كمطا قطال
هللا عز وجل.

َعنْ ئع ْق َب َ َقا َل:
صلَّى َّ
صلَّ ْي ُ
اس إِلَى
سلَّ َمُ ،ث َّم َقا َم ُم ْس ِر ًعا ،ي َت َِ َّطى ِر َق َ
ص َرَ ،ف َ
سلَّ َم ِبا ْل َمدِي َن ِة ا ْل َع ْ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
ت َو َرا َء ال َّن ِب ِّي َ
َ
اب ال َّن ِ
ت َ
س ْر َعتِ ِهَ ،ف َقال ََ :ذ َك ْر ُ
ش ْي ًئا
َب ْع ِ
س ْر َعتِ ِهَ ،ف َِ َر َج َعلَ ْي ِه ْمَ ،ف َرأَى أَ َّن ُه ْم َع ِج ُبوا مِنْ ُ
اس مِنْ ُ
سائِ ِهَ ،ف َف ِز َع ال َّن ُ
ض ُح َج ِر ِن َ
ت أَنْ يبيت عندناَ ،فأ َ َم ْر ُ
مِنْ تِ ْب ٍر ِع ْن َد َناَ ،ف َك ِرهْ ُ
ت ِبق ِْس َمتِ ِه
[أِرجه البِاري في الصحيح ،والنسائي في سننه]

صلَّى َّ
ص َّد َق
سول َ َّ ِ
ص َد َق ِة أَ ْع َظ ُم أَ ْج ًرا؟ َقال َ :أَنْ َت َ
ي ال َّ
هللا! أَ ُّ
سلَّ َم َف َقال ََ :يا َر ُ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
َجا َء َر ُجل ٌ إِلَى ال َّنبِ ِّي َ
شحِي ٌحَ ،ت ِْ َ
صحِي ٌح َ
شى ا ْل َف ْق َر َو َتأْ ُمل ُ ا ْل ِغ َنىَ ،و ََّل ُت ْم ِهل َُ ،ح َّتى إِ َذا َبلَ َغ ْت ا ْل ُح ْلقُو َم قُ ْل َت :لِفُ ََل ٍن َك َذاَ ،ولِفُ ََل ٍن َك َذا،
َوأَ ْن َت َ
َو َقدْ َكانَ لِفُ ََل ٍن
الب ول  :أن تنفم المال وأنت في أشد الحاج إليه ،أن تنفم المال وأنت صحيح ،أن تنفم المال وأنت شحيح.
 .5إنابة إلى هللا بالصبر على المحن:
الصططب علططى المحططن ،فططالمؤمن متماسططك ،المططؤمن واثططم مططن حكمط هللا ،واثططم مططن حمتططه ،مستسططلم لقضططاًه
وقد ه ،مع أن األشياء صعب جداً ،لذلك قال تعالى:
ش َرى َف َب ِّ
هللا لَ ُه ُم ا ْل ُب ْ
اج َت َن ُبوا ال َّطا ُغ َ
وت أَنْ َي ْع ُبدُوهَا َوأَ َنا ُبوا إِلَى َّ ِ
َوالَّذِينَ ْ
ش ْر ِع َبا ِد * الَّذِينَ َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْل َق ْول َ
س َن ُه أُولَئِ َك الَّذِينَ َه َدا ُه ُم َّ
هللا ُ َوأُولَئِ َك ُه ْم أُولُو ْاْلَ ْل َبا ِ
ب
َف َي َّت ِب ُعونَ أَ ْح َ
[سورة الزمر اآلية]38-35 :

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َقا َل َ سئو ئل َّ س
هللا َ
ارهَِ ،و ُح َّف ْت ال َّنا ُر ِبال َّ
ش َه َوا ِ
ت
ُح َّف ْت ا ْل َج َّن ُة ِبا ْل َم َك ِ
[أِرجه مسلم في الصحيح ،والترمذي في سننه]

أيهططا األخططوة ،هنططاك تكططالي  ،والتكططالي

تعنططي أشططياء ذات كلفط  ،غططض البصط فيططه جهططد ،أداء الصططلوات فيططه

جهد ،ضب اللسان فيه جهد ،االسطتيقاظ إلطى الصطالة فيطه جهطد ،فالتكطالي

تعطاكس بيعط الجسطد ،وهطي ذات كلفط ،

لذلك لها أج كبي  ،يجمعها قوله تعالى:
س َع ِن
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّن ْف َ
َفأ َ َّما َمنْ َط َغى * َوآَ َث َر ا ْل َح َيا َة ال ُّد ْن َيا * َفَِنَّ ا ْل َجحِي َم ه َِي ا ْل َمأْ َوى * َوأَ َّما َمنْ َِ َ
ا ْل َه َوى * َفَِنَّ ا ْل َج َّن َة ه َِي ا ْل َمأْ َوى
[سورة النازعات اآلية]53-15 :

 .7إنابة إلى هللا باْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

إناب إلى هللا باألم بالمع و

والنهي عن المنك  ،هذه سطماها العلمطاء الف يضط السادسط  ،وهطي فطي القط ن

الك يم من عل خي ي هذه األم  ،فنن لم تأم بالمع و

ولم تنه عطن المنكط فقطدت خي يتهطا ،وأصطبحت كطأيل أمط

خلقها هللا ،قال تعالى:
ُك ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب َّ
اَّللِ
[سورة النساء اآلية]71 :

فططنن لططم نططأم بططالمع و

ولططم ننططه عططن المنك ط فقططدنا خي يتنططا ،لططذلك :أهلَططك هللا بنططي إس ط اًيل ألنهططم كططانوا ال

يتناهون عن منك فعلوه ،ال تجامل أحداً ،يجب أال ل تأخذك في هللا لوم الًم ،مطن أعطان ظالمطا ً سطل ه هللا عليطه ،مطن
أعان ظالما ً ،ولو بش

كلم  ،سل ه هللا عليه.

قال تعالى:
وء َوأَ َِ ْذ َنا الَّذِينَ َظلَ ُموا ِب َع َذا ٍ
سقُونَ
س ِ
ِيس ِب َما َكا ُنوا َي ْف ُ
سوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه أَ ْن َج ْي َنا الَّذِينَ َي ْن َه ْونَ َع ِن ال ُّ
َفلَ َّما َن ُ
ب َبئ ٍ
[سورة اْلعراف اآلية]367 :

َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ُ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِلَى ا ْل َِ ْي ِر
[سورة آل عمران اآلية]325 :

يقول عليه الصالة والسالم:
والذي نفسي بيده ،لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ،أو ليوشكن هللا أن يبعِ عليكم عقابا ً منه ،ثم
تدعونه فَل يستجاب لكم
[أِرجه الترمذي في سننه]

يقول عليه الصالة والسالم في حديث دقيم جداً ،ونحن في أمس الحاج إليه:
يحمل هذا العلم من كل ِلف عدوله ،ينفون عنه تحريف الغالين ،وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين
[أِرجه البزار في مسنده]

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
ئول َّ س
هللا َ
َقا َل َ س س
هللا َي ْب َع ُ
س َن ٍة َمنْ ُي َج ِّد ُد لَ َها دِي َن َها
س ُكل ِّ مِا َئ ِة َ
إِنَّ َّ َ
ِ لِ َه ِذ ِه ْاْل ُ َّم ِة َعلَى َر ْأ ِ
[أِرجه أبو داود في سننه]

أصحاب محمد صطلى هللا عليطه وسطلم ،كطانوا أفضطل هطذه األمط  ،وأب ل هطا قلوبطاً ،وأعمقهطا علمطاً ،وأقلهطا تكلفطاً،
اختا هم هللا لصحب نبيه ،وإلقام دينه ،فاع فوا لهم فضلهم ،واتبعوهم على ثا هم.
لذلك:
إن هللا اِتارني ،واِتار لي أصحابي
هؤالء شهد لهم النبي بالخي ي  ،وهم الق ون الثالث األولى.

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن سبيُّ َ
ش َهدُونَ َو ََّل ُي ْس َت ْ
َِ ْي ُر الناس َق ْرنِيُ ،ث َّم الَّذِينَ َيلُو َن ُه ْمُ ،ث َّم الَّذِينَ َيلُو َن ُه ْم ،ثم إِنَّ َب ْع َدهم َق ْو ًما َي ْ
ش َهدُونَ ،
س َمنُ
َو َي ْن ِذ ُرونَ َو ََّل َيوفُونَ َ ،و َي ْظ َه ُر فِي ِه ْم ال ِّ
[أِرجه البِاري ومسلم في الصحيح ،وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم]

بدنو اْلجل ،فيرضى المؤمن عن هللا ،وعن قضائه ،ويستسلم ْلمره:
 .6اإلنابة إلى هللا عند الشعور ِّ
صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم د َ
تَ ،ف َقا َل:
َخ َل َعلَى َشابٍّ َوه َئو فسي ْال َم ْو س
س :أَنَّ ال َّن سبيَّ َ
َعنْ أَ َن إ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه
سول ُ َّ ِ
سول َ َّ ِ
ف َت ِج ُد َك؟ َقال ََ :و َّ ِ
هللا َ
وبيَ ،ف َقال َ َر ُ
هللاَ ،وإِ ِّني أَ َِ ُ
هللا َيا َر ُ
َك ْي َ
هللا إ ِّني أَ ْر ُجو َّ َ
اف ُذ ُن ِ
ب َع ْب ٍد فِي ِم ْث ِل َه َذا ا ْل َم ْوطِ ِن ،إِ ََّّل أَ ْع َطاهُ َّ
ان فِي َق ْل ِ
اف
هللا ُ َما َي ْر ُجوَ ،وآ َم َن ُه ِم َّما َي َِ ُ
َو َ
سلَّ َمََّ :ل َي ْج َت ِم َع ِ
[أِرجه الترمذي في سننه]

صلَّى َّ
هللا ئ َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم د َ
َّاسَ ،وه َئو َي ْش َتكسيَ ،ف َت َم َّنى ْال َم ْو َ
تَ ،ف َقا َل:
َعنْ أ ئ ِّم ْال َفضْ سل :أَنَّ ال َّن سبيَّ َ
َخ َل َعلَى ْال َعب س
ول َّ
سانِ َك َِ ْي ٌر لَ َكَ ،وإِنْ ُك ْن َت
سا ًنا إِلَى إِ ْح َ
هللاََِّ ،ل َت َت َمنَّ ا ْل َم ْو َت ،إِنْ ُك ْن َت ُم ْحسِ ًنا َت ْز َدا ُد إِ ْح َ
اسَ ،يا َع َّم َر ُ
َيا َع َّب ُ
س ِ
ُمسِ ي ًئا َفَِنْ ُت َؤ َِّ ْر َت ْس َت ْعت ِْب َِ ْي ٌر لَ َكَ ،ف ََل َت َت َمنَّ ا ْل َم ْو َت
ينهى النبي عليه الصالة والسالم عن تمني الموت.
عَلما ِ
ت ال ُمنيب:
ج من ال َت ِبعات:
 .3يِ ُر ُ
هللا ل
عطز وجطل يخطا ئ
ت المئنيب أن ئه يخ ئ ئج من ال َت سبعات ..يعني ..أيُّ
من عالما س
عمل يضع ئه أما َم مسؤولي إ أما َم س
إ
هو خفي ٌ من ال َت سبعات ،متى ينجو من ال َت سبعات إذا أ لد الوا سجبات..
منه داًما ً َ
َ
فلسطت
ك ال َت سبعطات
ص َل َ سح َم ئه ،أ لد ما علي سه من حقطوم بط َّ والسديطه أنصط َ مطع مطن معط ئه ،حينمطا تقط ئع عليط َ
إذا َو َ
هللا مسطؤولي  ،أخ حطدثني وسطألني ممكطن
هللا أبداً ،أح ئد خصاًص المئنيب أن يبتع َد عن ئك ِّل َت سبع إ ئتحملل ئه أما َم س
منيبا ً إلى س
أن أئصططو سططنا ً لمط يض المط يض يططأتي مجانطا ً فططي مستوصط لكططن عللمونططا فططي الجامعط أكثط مططن صططو ة هططذه قططد
تؤذي ..تؤذي ..هذا الم يض الفقي ال يع

نصول هئ صو ة واثنتين وثالث وخمس ..نتعللم فيهَ ..
أنت حينما تفع ئل

َ
َ
أليس هللا ئ يعلم أنهم قد عللموك أن ال ئتج ي هذه األشطع إال مط ًة واحطدة
وقعت في المسؤولي ،
وقعت في ال َت سب َع س،
هذا
َ
ك أمطا َم مسطؤولي إ أمطا َم هللا ل
َ
َ
فلسطت
عطز وجطل
تابع إ في المستقبل،
ضط ئع َ
فأنطت حينمطا تفعط ئل شطيًا ً َي َ
مع الم يض ألخ ا إ س
منيبا ً ،لطذلك اإلسطالم مسطؤولي واإليمطان مسطؤولي  ،يطا ئت

َ
أنطت حينمطا يكطونئ هطذا المط يضئ أمانط ً فطي ئع ئنقسطك ،وهطذا

وهو ئمح ٌسم سبها هذا أمان عس ندك ،فمطن
ك القضي
َ
المول سك ئل أمان ً في ئع ئنقسك قد ت فع مذ سك ة غي مئعتنى سبها فيخس ئ مو لكل ئ َ
هللا ل
هللا ل
عز وجل.
ك أما َم مسؤولي إ تسجا َه س
ك إلى س
ض ئع َ
ك تب ست سع ئد عن ئك ِّل َت سبع إ ت َ
عز وجل أن َ
عالم س إنا َب ست َ

َ
وقعت في مخالفط إ ،تتطأل ئم ألمطا ً حقيقيلطا ً ،أنطا األن أئع طيكم
ك إذا عث ت ،إذا زللت القدم ،إذا
ومن عالم س اإلناب س أن َ
باإلحسان إليطه بمعالجتسط سه عس نط َد بيط إ
ب بي ط ي،
فع هذه ال َت سبع
س
مؤشس ات ،يعني ولو أنَّ حيوانا ً مسست ئه بأذ ال ئب َّد من س
هللا ل
َ
َ
َ
لحيوان أذ ً
عز وجل ،دخلت إم أةٌ النا َ في هسط ل إة َح َبسطتها ،فطالتخف مطن
فأنت قد
سببت
إذا
وقعت في َت سبع إ مع س
إ
أهل اإلناب .
ال َت سبعات أو الخ و ئج من ال َت سبعات من عالم س س
التوج ُع للعثرات:
.2
ّ
دون قصطد ،حينمطا ئتطز ُّل قدمئط ئه ،حينمطا
يعني المؤمن يئحاسطب نفسط ئه حسسطابا ً عسطي اً حينمطا يئسطيء حينمطا يئخ طئ س
ين َ ل ئسم لسسا ئن ئه بكلم إ قاسي إ ،حينما يفع ئل شيًا ً يشع ئ أن ئه قد أخ أ هذه َع َث َ ة ،من عالمات المؤمن أنَّ ال َع َث ات تو سجع ئه.
ك ئخذ تفاحط مطن ال ئتفطاحتين فأخطذت الكبيط ة لنفسطك يطا تط
لو واحد قال ل َ

لطو وزنتهطا بميطزان حسطاس مطا فطي

هللا سب َت سبع لمطاذا اسطتأث َ
ت باأل يطب بطاألكب
غ امين أو ثالث ،لو الوزن واحد لكن واحدة لونها أحم  ...شع ت مع س
ك حينما تخ ئ ئج من ال َت سبع تشع ئ ب اح .
باألجمل باألزهى لماذا؟ أنا أقول ل َ
 .1إدرا ُك الفائتات:
ك بعضئ ال اعات ف ئنضاع
في وقت مئعيلن فاتت َ

الجئهد ،فاستد ا ئ
ك الفاًتات والتوجل ط ئع لل َع َثط ات والخط و ئج مطن

ال َت سبعات هذه عالم ئ اإلناب س إلى هللا ل
عز وجل.
 .5وجود ل ّذةٌ بالذنب:
ك ل
لطذةٌ بالطذنب فاإلنابط ئ ليسطت مئح َك َمط ً وال
يعني ..ممكن أن تشطع بسط و فطي بعطض المعاصطي ،مطا دام هئنطا َ
صحيح .
ك نفطسٌ إذا اقت فطت ذنبطا ً المطت
هطي الطنفسئ األملطا ةئ بالسطوء ،وهئنطا َ
ك إنسانٌ تأ ئم هئ نف ئس ئه بالذنب َ
لذلك قالوا :هئنا َ
ك نفططسٌ ئم مًنط ٌ إلططى اسططتقامتسها وإلططى حمط س سبهططا ،فهططذه م تبط  .هططذا
صططاحسبها كثيط اً ..هططذه الططنفسئ اللوامط  ،..وهئنططا َ
ك مستو والثالث مستو  ،لكن هئناك سؤال يا ئت
مستو وذا َ

أ ئيهئما أ قى ع َند س
ك وأن تنتصس ط َ
هللا أن ئتصطا س َع نف َسط َ

هطو حسطب مطا يبطدو أنَّ اإلنسطان حينمطا يئجاهط ئد نفسط ئه
عليها وأن تتمنى المعصي وال تف َعلئها أم أن
تكون مئعافىً مسنهطا؟ َ
َ
هللا ل
َ
يتوافطم هطواهئ مطع
عز وجل لكن هذه المئجاهدة يجب أن تنتهي باإلنسان إلى أن ئتواف َسم نفسط ئه أن
وهواه ي قى عس ن َد س
ما جا َء ب سه النبي علي سه الصالة والسالم.
طدم سطلوكسها
ك نفسا ً لول ام ً  ،وأن هئنا َ
ك نفسا ً أملا ًة بالسوء ،وأنَّ هئنا َ
أي أنَّ هئنا َ
ك نفسا ً ئم مًنط ً إ مأنطت إلطى صس س
هللا ل
هلل ل
عز وجل.
عز وجل وا مأنت إلى حم س س
دم َ لَ سبها س
وصس س

والِوف عليهم:
بأهل الغفلة
َ .7تر ُك اَّلستهان ِة
ُ
ِ
ت ئ
أول
ك االستهان س
بأهل الأفل  ،أيام اإلنسان من عونا ست سه ،اإلنسان في س
س

يم إيما سن سه تطاب إلطى هللا ئكلمطا ألقطى
س

أول إيما سن سه ...من
نظ ًة على إنسان متلبلس بمعصي احتق هئ وازد اه واستعلى عليه ...هذه من عونا س
ت المؤمن في س
ك إلططى هللا عط ل
طل الأفلط  ،السططبب ..يئحتمططل أنَّ هططذا الأافسططل ..إنَّ هططذا المئسططيء
طز وجططل أن تط َ
كمطال إنا َب ستط َ
طدع االسططتهان َ بأهط س
س
هللا ل
ك بم ا سح َل كثي ة ،ما دام حيل لم يئختم َع َمل ئ ئه.
مع س
عز وجل ويتجاو ئز َ
يتوب بع َد حين ويشت ُّد صس دقئ ئه َ
ممكن َ
فهو واق
ك ئس ع
َ
أنت ل َ

وأنت ماشي لكن َ
َ
وهطو األن واقط
أنت ماشي على الثالثطين
األن
َ

فلطو صطحا

طت فططي الخلط  ،فحتططى أهططل ال َأ َفططالت يمكططن أن يتوبططوا إلططى هللا توبط ً نصططوحا ً
طب م كبط علططى الططه  021فتبقططى أنط َ
و َ سكط َ
والحياة مليً بالشواهد ،وهللا هئناك أئناس كانوا غا قين في المعاصي ..غا س قينَ ..ف َ ج َعوا إلى هللا جع ً لو سوزعلطت
هللا
على س
هللا السطالم  ،يسطأ ئل َ
بالهدايط  ،يتمنطى لهطم التوبط  ،يسطأ ئل َ
أهل بل إد ل َكفطتهئم ،فمطن عالمط المطؤمن أن يطدعو لهطم س
هللا ل
عطز وجطل ليسطت صطحيح وليسطت
المزيد ،أملا حينما يح َتقس ئ أه َل ال َأ َفالت ويستعلي عليهم ويزد يهم فننا َب ئت ئه إلطى س
مئحكم  ،لم يتأ لدب بآداب اإليمان بعد ،بالعكس قال ئكلما تق لد َ
مت في

َ
ك
وأنطت فطي قسملط س
يم اإليمان تخا ئ على نفسس ط َ
س

ال اعات وت جو لهم ال حم مطن هللا ل
عطز وجطل وهطم فطي المعاصطي ألنَّ  :الصئطلح فطي لمحط  ،يكفطي أن يقطول العبط ئد
يا ب فيقول هللا ل
ك ياعبدي .فنذا عالم
عز وجل لبي َ

بأهطل الأفلط والخطو ئ
ابع من عالم المئنيب َتط ئ
ك االسطتهان س
س

َ
وأنطت فطي ال اعط  ،وأن ت جطو لهطم
بطاب ال جطا سء لنفسس طك واأل قطى مطن ذلطك أن تخطا َ علطى نفسس طك
ك َ
عليهم مطع فتحسط َ
التوب َ واإلناب وهم في المعصي
 .6استقصا ُء رؤي ِة العِلل:
ك أنطا وهللا مطا فطي م لنطي ..النطاس ئكلئهطا هالسكط و ئكلئهطا ضطالل و ئكلئهطا واقعط بطالح ام وأنطا الحمط ئد هلل
يعني ..يقول ل َ
دخلي حالل واستقامتي جيده وبيتي إسالمي ....حينما ئ
ك عس ل ٌل فهذه أكب ئ عس لل إ ،ألن ئه:
ليس في حيا ست َ
تظنئ أن ئه َ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي سه َو َسلَّ َم:
َقا َل َ سئو َل َّ س
هللا َ
إِ َّن َما اْلَ ْع َمال ُ بِال ِّن َّيا ِ
ئ َما َن َوى َف َمنْ َكا َن ْت ه ِْج َر ُت ُه إِلَى ُد ْن َيا ُيصِ ي ُب َها أَ ْو إِلَى ا ْم َرأَ ٍة َي ْن ِك ُح َها
ت َوإِ َّن َما لِ ُكل ِّ ْ
ام ِر ٍ
َاج َر إِلَ ْي ِه
َف ِه ْج َر ُت ُه إِلَى َما ه َ
(صحيح البِاري)

هلل تعالى ،المئشكل أن ئه في ظاه
اض وحظوظإ تمن ئع األعما َل أن
فكم في
لل وأغ إ
تكون خالسص ً س
َ
النفوس من عس إ
س
وفي با ن ،الظاه  :الصالة والصوم والحج والزكاة ،والظاه أن ئه َ
أنطت تصط لدقت وزكيطت ودفعطت ..شطيء جميطل..
ئ
هللا ل
دفع هذا المال ،أن َ
عز وجل؟ لذلك:
ينتز َع
ب إلى س
إعجاب الناس أم أن يتق ل َ
َ
أنا أ يد القلب ماذا أ ا َد من س
هللا ُم ِْلِصا ً لَ ُه الدِّينَ
اب ِبا ْل َح ِّق َف ْ
إِ َّنا أَ ْن َز ْل َنا إِلَ ْي َك ا ْل ِك َت َ
اع ُب ِد َّ َ
(سورة ال ُزمر)

ك .....لكن كي َ يعب ئد القلبئ هللاَ ل
عز وجطل؟
ك ولسسا سن َ
صس َ
ك و َب َ
قالوا :فنعبد هللاَ في أعضاًسك وجوا س حسك ..بسم سع َ
العمطل
وبطين
ب
باإلخالص إليه واإلناب إليه
بطين القلط س
َ
والتوكل عليه ،فلطذلك موضطوع اإلخطالص موضطوع مئهطم جطداً َ
س
س
س
مساف وفي هذه المساف قئ ل ا ٌع لل يم.
هللا
بقطي أن ئي َف َطع إلطى س
عمل ال يئثم ثسما هئ في القلب ..يوجد موانع ..األن وصلت ثسما ئ هذا العمطل إلطى القلطب َ
ل
عز وجل وأيضا ً يوجد موانع ،فالعئجب يمنع ،اإلدالل بالعمل يمنع ،أن تط

هطذا العمط َل عظيمطا ً وقطد قط لد َ هئ هللا ئ علطى

يديك والناسئ
بطول العمطل وفطي أشطياء تمنطع مطن
َ
بعيطدون عنط ئه هطذا يمنطع ،العئجطب واإلدالل وال ؤيطا هطذه مانعط مطن َق س
وصول ثسما العمل إلى القلب.
تكون معافى من هذه القوا طع التطي تق ط ئع أثطا َ العمطل الصطال سسح
إذاً :هذه أيضا ً من عالم اإلناب الصحيح أن
َ
يكطون العمط ئل مقبطوالً كمطا قئ ئ
لطت قبط َل
إلى القلب وتق ئع انتقا َل العمل الصال سسح إلى ال ب ،من هذه الموانع التي تمن ئع أن
َ
قليل الكسب ئ واإلعجطابئ واإلدال ئل و ؤيط ئ
العمطل ونسطيانئ ال سم لنط س وعس لط ٌل خفيلط ٌ كثيط ة ،فاإلنسطان عليطه أن يستقصطي نيلتط ئه
س
يكون العم َل الذي َع سم َل ئه ئكل ئ ئه مقبوالً.
وعلي سه أن ئي له َ نف َس ئه حتى
َ
َِلصة القول:
أيها األخوة ،هذه م تب من م اتب التوحيد ،أن تنيب إلى هللا؛ إما باالستأفا  ،وإما بمجاهدة الطنفس والهطو ،
وإما بننفام المال ،وإما باألم بالمع و

والنهي عن المنك  ،وإما باالستعداد للموت.

أختم هذا الد س بالفك ة التي أح ص عليها ح صا ً شديداً :لطيس علطم العقيطدة أنطك تعتقطد مطا ينبأطي أن تعتقطد،
ينبأي أن تعتقد ما ينبأي أن تعتقد ،وأن تكون على ما ينبأي أن تكون ،فاإلناب من لوازم التوحيطد ،واالسطتأفا مطن
لوازم التوحيد.
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