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 إىل التوبةدعوة 

هلل عز وجل، أبدعو كما شاء، ورقّاه يف درجات العلم والدراية أال إف اإلنساف عبٌد دملوؾ 
والقوة، وسّخر لو مظاىر الكوف، وزّوده بالعقل، مث ترؾ لو حرية االختيار ألحد النجدين. فعلى 
ىذا اإلنساف أف ال ينسى وىو يف رحلة حياتو الدنيا، ويتقّلب بُت خَتىا وشرىا أّف ىذه احلياة 

وسوؽ تنقضي وأف حيسن اختيار الطريق فيسَت حنو طاعة اهلل ومرضاتو.. الدنيا ليست إال مرحلة 
ولكن.. قد تضعف نفس اإلنساف فال يسلك طريق اخلَت.. أو أنو قد تزؿ قدمو حنو معصية أو 
ذنب )وقد يكوف الذنب كبَتاً(..؛ فعليو حينئذ أف يعلم أفَّ باب التوبة مفتوح أما كل عائد إىل 

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمن رَّْْحَِة (ؿ تعاىل: ربو سبحانو وتعاىل.. قا
يعاً إِنَّ  . ىذا نداء كرمي من الرب الرب ]53الزمر[  )ُو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ
ى أنفسهم وفّرطوا، أف ينيبوا إليو، وأف يًتاموا بالتوبة بُت يديو، الرحيم إىل عباده الذين أسرفوا عل

وأف ال يقنطوا من رْحة اهلل، وال ييأسوا من عفوه، فهو يغفر الذنوب َجيعًا وال يبايل، ويتجاوز 
مُثَّ َوَمن يَػْعَمْل ُسوءاً َأْو َيْظِلْم نَػْفَسُو (عن السيئات، ويقبل التوبة وىو الغفور الرحيم.. قاؿ تعاىل: 

أيُّ كرمي.. وأيُّ جواد خيربنا عن كرمو وجوده،  ]111النساء[ )َيْستَػْغِفِر الّلَو َيَِِد الّلَو َغُفوراً رَِّحيماً 
 أف كل من تاب إليو عليو من أيِّ ذنب؛ فهو يغفر الذنوب َجيعاً..

موع فجدير بالعباد الذين أسرفوا على أنفسهم أف يعودوا إىل حظَتتو القدسية فيسألونو بد
الندـ واخلطايا واآلثاـ.. وجدير بالعبد ادلسلم السعي وادلبادرة إىل التوبة، واإلسراع بالفرار إليو 
والبعد عن ادلعاصي، اليت ىي شـؤ لإلنساف يف احلياة الدنيا، وىالؾ وخسراف لو يف الدنيا 

يعاً أَيػَُّها اْلُمْؤِمنُ (واآلخرة.. قاؿ تعاىل:    ]31النور[ (وَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَوُتوبُوا ِإىَل اللَِّو َجَِ

* فالتوبة كـر إذلي، ونعمة منحها اهلل لعباده عرّفهم هبا كيفية الرجوع إليو إف بعدوا عنو، كي 
إف اهلل تعاىل يبسط يده ): صلى اهلل عليو وسلميفروا إليو تائبُت منيبُت متطهرين.. قاؿ رسوؿ اهلل 
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ر ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من يف الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده يف النها
 ..(مغرهبا

صلى اهلل عليو ويف احلديث عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل  -
قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: "يا ابن آدـ! إنك ما دعوتٍت ورجوتٍت غفرت لك على ما  )يقوؿ:  وسلم

تٍت غفرت لك وال كاف فيك وال أبايل، يا ابن آدـ! لو بلغت ذنوبك عناف السماء مث استغفر 
أبايل، يا ابن آدـ! إنك لو أتيتٍت بقراب األرض خطايا، مث لقيتٍت ال تشرؾ يب شيئاً ألتيتك بقراهبا 

 ."(مغفرة..

ظاىر باآليات واألحاديث، وىو واضح بنور البصَتة عند من شرح  * فوجوب التوبة إذف:
اء إال يف لقاء اهلل تعاىل، وأفَّ كل اهلل بنور اإلدياف صدره؛ فإف من عرؼ أف ال سعادة يف دار البق

حمجوب عنو شقي ال حمالة، حموٌؿ بينو وبُت ما يشتهي، حمًتؽ بنار الفراؽ ونار اجلحيم، وعلم أف 
ال مبعد عن لقاء اهلل إال اتباع الشهوات، وال مقرب من لقائو إال اإلقباؿ على اهلل بدواـ ذكره، 

ن اهلل تعاىل، فال يشك يف أف االنصراؼ عن طريق وعلى أف الذنوب سبب كونو حمجوباً مبعداً ع
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اللَِّو تَػْوبًَة نَُّصوحاً (البعد واجٌب للوصوؿ إىل القرب.. قاؿ تعاىل: 

ا اأْلَنْػَهاُر يَػْوـَ اَل خُيْزِي اللَُّو َعَسى َربُُّكْم َأف ُيَكفَِّر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت ذَبْرِي ِمن رَبِْتهَ 
نََّك ا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا إِ النَِّبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو نُورُُىْم َيْسَعى بَػُْتَ أَْيِديِهْم َوبَِأدْيَاِِنِْم يَػُقوُلوَف َربػََّنا أسبِْْم لَنَ 

 وح: اخلالص هلل تعاىل، خالياً من الشوائب.ومعٌت النص ] 8 التحرمي[ )َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير

 وللتوبة معٌت ينتظم من ثالثة أمور: علم وحاؿ وفعل..

فهو معرفة عظم ضرر الذنوب، وكوِنا مسومًا مهلكة، وحجابًا بُت العبد وبُت   * أما العلم:
ادلرء من ذنب )أيًّا كاف نوعو( إذا كاف جاىاًل بالذنب وأضراره.. بل  كل حمبوب؛ فكيف يتوب 

كيف يتوب ادلرء من ذنب اقًتفو وىو بعيد جاىل بأسباب البعد عن اهلل..؛ فإذا عرؼ أسباب 
البعد عن اهلل، وتعلم أحكاـ ادلعاملة مع الرب ومع العباد، مل يتواىن حينئذ عن التوبة عن أيِّ 
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هما كاف حجمو.. فإنو جاء يف اخلرب: "واعظ اهلل يف قلب كل امرئ ذنب يبعده عن اهلل م
 مسلم".

وىو الندـ على ما عمل من ادلخالفات، فمن احملاؿ أف يأيت مؤمن معصية  * وأما احلاؿ:
توعد اهلل عليها بالعقوبة فيفرغ منها إال وَيد يف نفسو الندـ على وقوعها منو.. والندـ ىو العـز 

لى العاقل أف يندـ على ادلعاصي الواقعة منو، وإف كاف اهلل واسع ادلغفرة، فإنو على أاّل يعود.. وع
َو َأفَّ َعَذايب ُىَو  * أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  نَػبِّْئ ِعَباِدي َأّنِّ  (:تعاىل شديد البطش واألخذ.. قاؿ تعاىل

لسماء بسيئات العبد، فإذا . وروي أف ادلالئكة تعرج إىل ا]51-49احلجر:[ )اْلَعَذاُب األَلِيمَ 
عرضوىا على اللوح احملفوظ َيدوف مكاِنا حسنات، فيخروف على وجوىهم، ويقولوف: ربنا! 

"صدقتم، ولكن عبدي ندـ على  إنك تعلم أننا ما كتبنا عليو إال ما عمل، فيقوؿ اهلل تعاىل:
، وأنا أكـر   .األكرمُت"خطيئتو، واستشفع إيّل بدمعتو، فغفرت ذنبو، وجدت عليو بالكـر

وىو ترؾ الزلة يف احلاؿ، والتصميم على أف ال يعود إىل مثل ما عمل من  * وأما الفعل:
ادلعاصي، والسعي يف أداء ادلظامل، ودواـ االنكسار ومالزمة االستغفار، واستدراؾ ما فات.. وقد 

 وأف ال تنسى ذنبك". -قاؿ سهل بن عبد اهلل: "التوبة ترؾ التسويف 

ف ادلصري: "االستغفار من غَت إقالع ىو توبة الكاذبُت"؛ إذ ليس ادلستغفر وقاؿ ذا النو  -
 من استغفر باللساف وأقاـ على اذلواف، إمنا ادلستغفر من ترؾ العصياف..

وقد كانت السيدة رابعة العدوية تقوؿ: "أستغفر اهلل العظيم من قلة صدقي يف قولو:  -
 أستغفر اهلل".

(: أّف من ذكره الغفارسورة ص(: يف خاصّية اسم اهلل تعاىل )ويف روح البياف )يف تفسَت  -
من لـز ): صلى اهلل عليو وسلموقد قاؿ  -إثر صالة اجلمعة مائة مرة ظهرت لو آثار ادلغفرة 

االستغفار، جعل اهلل لو من كل ىم فرجاً، ومن كل ضيف خمرجاً، ويرزقو من حيث ال 
 .(حيتسب..
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: ؛ فينبغي أف يكثر العبد من قاؿ تعاىل -: ما كاف يف األسحار وأفضل االستغفار -
االستغفار )الصادؽ( حىت يفوز برضا اهلل ومغفرتو ورْحتو وسعة رزقو واذلناء يف الدنيا واآلخرة...، 

يعٍت: أِنم يقتصروف على  -وأف ال يكوف كما قاؿ بعضهم: توبة الكاذبُت على أطراؼ ألسنتهم 
 قوذلم: أستغفر اهلل..

: )توبة اإلنابة، وتوبة االستجابة(.. فتوبة اإلنابة: أف فالتوبة توبتاوقاؿ ابن عطاء: " -
 يتوب العبد خوفاً من عقوبتو، وتوبة االستجابة: أف يتوب حياًء من كرمو".

وقاؿ رجل لرابعة العدوية: إّن قد أكثرت من الذنوب وادلعاصي، فلو تبت ىل يتوب اهلل  -
 عليَّ؟ فقالت: "ال، بل لو تاب عليك لتبت".

وقيل  – حفص: دلاذا يكره التائب الدنيا؟ فقاؿ: ألِنا دار باشر فيها الذنوب وقيل أليب -
لو أيضاً: ىي دار أكرمو اهلل فيها بالتوبة، فقاؿ: إنو من الذنب على يقُت، ومن قبوؿ توبتو على 

 خطر.

: أوذلا: التوبة. التوبة على ثالثة أقساـويقوؿ األستاذ أيب علي الدقّاؽ رْحو اهلل:  -
 فجعل التوبة بداية، واألوبة ِناية، واإلنابة أوسطها.. –ا: اإلنابة. وآخرىا: األوبة. وأوسطه

فكل من تاب خلوؼ العقوبة فهو صاحب توبة، ومن تاب طمعًا يف الثواب فهو صاحب 
 توبة، ومن تاب مراعاة لألمر، ال لرغبة يف الثواب، وخوفاً من العقاب فهو صاحب أوبة..

يعًا أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَُّكْم ( فة ادلؤمنُت، قاؿ تعاىل:ويقاؿ أيضاً: التوبة ص َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّو َجَِ
َمْن َخِشَي الرَّْْحَن بِاْلَغْيِب (. واإلنابة صفة األولياء وادلقربُت، قاؿ تعاىل: ]31النور[   )تُػْفِلُحوفَ 

َنا ِلَداُووَد (صفة األنبياء وادلرسلُت، قاؿ تعاىل: . واألوبة ] 33ؽ[ )َوَجاء ِبَقْلٍب مُِّنيبٍ  َوَوَىبػْ
 .]31ص[ )ُسَلْيَماَف نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ 
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* وإف من أوؿ تأىب العبد ألسباب التوبة: ىجر إخواف السوء، فإِنم ىم الذين حيملوف 
العلماء والصاحلُت، ومساع على رّد ىذا القصد وتشويشو ؛ وال يتم ذلك إال بادلواظبة على خمالطة 

أقواذلم، ومالحظة أفعاذلم، دما يزيد يف رغبتو يف التوبة، ويقوي رجاءه وخوفو، فعند ذلك تنحل 
 من قلبو عقدة اإلصرار على قبيح األفعاؿ..

* وأما وجوب التوبة على الدواـ، ويف حاؿ فهو أف كل بشر ال خيلو عن معصية جبوارحو، 
ن معصية اجلوارح، فال خيلو عن اذلم بالذنوب بالقلب، فإف خال يف فإف خال يف بعض األحواؿ ع

بعض األحواؿ عن اذلم فال خيلو عن وسواس الشيطاف بإيراد اخلواطر ادلذىلة ذكر اهلل، فإف خال 
عنو فال خيلو عن غفلة وقصور يف العلم باهلل وصفاتو وأفعالو.. كل ذلك نقص، وال يتصّور اخللو 

وإمنا يتفاوتوف بادلقادير، فأما األصل فال بّد منو، ولذلك قاؿ عليو  ّي،اآلدم  من إحدامها يف
ولذلك أكرمو اهلل  (إنو ليغاف على قلِب حىت أستغفر اهلل يف اليـو والليلة سبعُت مرة)السالـ: 

 تعاىل بأف قاؿ: وإذا كاف ىذا حالو فكيف حاؿ غَته..

ن اتباع الشهوات أصاًل، وليس كيف يكوف حاؿ اإلنساف وىو ال خيلو يف مبدأ خلقتو م  -
معٌت التوبة تركها فقط؛ بل سباـ النوبة بتدارؾ ما مضى، وكل شهوة اتبعها اإلنساف ارتفع منها 
ظلمة إىل قلبو كما يرتفع عن نَػَفس اإلنساف ظلمة إىل وجو ادلرآة، فإف تراكمت ظلمة الشهوات 

َكالَّ َبْل رَاَف (اكمو خبثاً؛ كما قاؿ تعاىل: صارت ريناً كما يصَت خبار النػََّفس يف وجو ادلرآة عند تر 
ََ فيطبع على قلبو  ] 14ادلطففُت[ )َعَلى قُػُلوهِبِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوفَ  ، فإذا تراكم الرين صار طبعًا

غاص يف جـر احلديد وأفسده وصار ال يقبل الصقل   كاخلبث على وجو ادلرآة إذا تراكم وطاؿ
 بعده.

يف تدارؾ الشهوات تركها يف ادلستقبل، بل ال بد من حمو تلك األدياف اليت وال يكفي  -
انطبعت يف القلب؛ إذ كما يرتفع القلب ظلمة من ادلعاصي والشهوات، يرتفع إليو نور من 

)وأتبع : صلى اهلل عليو وسلم الطاعات وترؾ الشهوات؛ فتنمحي ظلمة ادلعصية بنور الطاعة، قاؿ
فَّ احلََْسَناِت يُْذِىْْبَ السَّػيَِّئاِت َذِلَك ذِْكَرى إِ  (وقاؿ تعاىل:  - السيئة احلسنة سبحها(



 أمساء رمضاف                                                                               إىل التوبة                  دعوة  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشاـ                                                               6

فالواجب على العبد حمو آثار السيئات عن قلبو دبباشرة حسنات تضادُّ  ]114ىود[  )لِلذَّاِكرِينَ 
 آثارىا آثار تلك السيئات..

ولقد صدؽ أبو سليماف الّداراّن حيث قاؿ: "لو مل يبك العاقل فيما بقي من عمره إال  -
ى تفويت ما مضى منو يف غَت اخلَت لكاف خليقًا أف حيزنو ذلك إىل ادلمات، فكيف من عل

يستقبل ما بقي من عمره دبثل ما مضى من جهلو".. وإمنا قاؿ ىذا ألف العاصي إذا َمَلك جوىرة 
نفسية، وضاعت منو بغَت فائدة بكى عليها ال حمالة، وإف ضاعت منو وصار ضياعها سبب 

أشد، وكل ساعة من العمر، بل كل نَػَفس جوىرة نفسية ال َخَلف ذلا، وال ىالكو كاف بكاؤه 
بدؿ منها فإِنا صاحلة ألف توصل العبد إىل سعادة األبد وتنقذه من شقاوة األبد، وَأيُّ جوىرة 
أنفس من ىذا؟! فإذا ضّيعها الغفلة فقد خسر خسرانًا مبيناً، وإف كاف ال يبكي ىذه ادلصيبة 

 تو جبهلو أعظم من كل مصيبة.. فذلك جلهلو، ومصيب

أَنِفُقوا ِمن وَ ( ونـو الغفلة حيوؿ بينو وبُت معرفتو، والناس نياـ فإذا ماتوا انتبهوا.. قاؿ تعاىل:
 ؽَ صَّدَّ مَّا َرَزقػَْناُكم مِّن قَػْبِل َأف يَْأيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَػيَػُقوَؿ َربِّ َلْواَل َأخَّْرَتٍِت ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب َفأَ 

َر اللَُّو نَػْفساً ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواللَُّو َخِبٌَت دبَا تَػْعَمُلوفَ  * َوَأُكن مَِّن الصَّاحِلُِتَ  -9ادلنافقوف [ )َوَلن يُػَؤخِّ
وقد قيل يف معٌت اآلية: إنو يقوؿ حالتئٍذ: "يا ملك ادلوت أخرّن يومًا أتوب فيو إىل ريب  ]11

" فيقوؿ: فأخرّن ساعة، فيقوؿ: "فنيت  وأتزود صاحلًا لنفسي، فيقوؿ: "فنيت األياـ فال يـو
ا التػَّْوبَُة ِإمنََّ ( الساعات فال ساعة" فيغلق باب التوبة، فيتغرغر بروحو، وتزىق نفسو. قاؿ تعاىل:

َكاَف الّلُو ن َقرِيٍب َفُأْولَػِئَك يَػُتوُب الّلُو َعَلْيِهْم َو َعَلى الّلِو لِلَِّذيَن يَػْعَمُلوَف السَُّوَء جِبََهاَلٍة مُثَّ يَػُتوبُوَف مِ 
 .]17النساء[ )َعِليماً َحِكيماً 

 وال أقوى على نار اجلحيم إذلي لست للفردوس أىالً 
 فإنك غافر الذنب العظيم فهب يل توبة واغفر ذنويب

 * ومن قصص بعض التائبُت:
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توبة عبد اهلل بن ادلبارؾ "رْحو اهلل": ذاؾ الذي وصفو اإلماـ النووي رْحو اهلل بأنو: قصة  -  
"اإلماـ اجملمع على إمامتو وجاللتو يف كل شيء، والذي تستنزؿ الرْحة بذكره، ادلغفرة حببو".. لقد 
اً نشأ ابن ادلبارؾ ويف نفسو من ىوى الشباب ورغائبهم ما يوجد لدى سائر أترابو، وكاف طروب

يهوى العزؼ على العود ويتقنو، مث أضرب عن ذلك كلو وتوّجو إىل طلب العلم.. قاؿ عن 
: كنت يومًا يف -يروي أوؿ عهده باالنصراؼ عن ملهيات الدنيا، وباإلقباؿ على اهلل -نفسو: 

بستاف وأنا شاب مع َجاعة من أترايب، وذلك يف الصيف وقد نضجت الفواكو فأكلنا وشربنا، 
بالعزؼ على العود، فنمت بعض الليل، مث استيقظت وإذا غصن يتحرؾ عند رأسي،  وكنت مولعاً 

َأملَْ يَْأِف لِلَِّذيَن آَمُنوا أَف (فاستهواّن احلاؿ، وأخذت العود ألعزؼ عليو، فإذا العود ينطق قائالً: 
َكالَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبُل َفطَاَؿ َعَلْيِهُم زَبَْشَع قُػُلوبُػُهْم ِلذِْكِر اللَِّو َوَما نَػَزَؿ ِمَن احلَْقِّ َواَل َيُكونُوا  

ُهْم فَاِسُقوَف  فضربُت بالعود األرض، فكسرتو،   ]16احلديد[ )اأْلََمُد فَػَقَسْت قُػُلوبُػُهْم وََكِثٌَت مِّنػْ
وصرفت ما عندي من َجيع األمور اليت عليها دما يشغل عن اهلل، وجاء التوفيق من عند اهلل عز 

 .وجل.

كما يقوؿ ىو عن   -رْحو اهلل-قصة توبة الفضيل بن عياض "رْحو اهلل": ولد الفضيل  -  
ىػ، وأمضى الشطر األوؿ من حياة شبابو 115نفسو: يف مدينة امسها )نسا( تابعة لسمرقند عاـ 

فاتكًا بطاشاً، يقطع الطرؽ، ويستلب أمواؿ الناس، وكاف يًتبص بالسابلة وادلسافرين يف مغارة ما 
ُت )أبيورد و مرو( حىت ُعرفت تلك ادلغارة بامسو، وغدت منطقة رعب يف نفوس اجملتازين، ب

ورجاؿ القوافل، فكانوا يتواصوف باالبتعاد عن الطريق، كي ال يقعوا يف كمائنو. وكاف الفضيل 
 يعمد إىل األمواؿ اليت ينهبها من عملو ىذا، ينفقها على متعو وأىوائو، ويبددىا يف سبيل مالذه،
ويف غمرة حياتو التائهة ىذه لقي جارية فأحّبها وتعّلق هبا، فكاف خيتلف إليها كلما أمكنتو 
الفرصة، وقلما كانت تسفع الساحنة، فشغلو التعلق هبا عن جزء كبَت من امهتاماتو بقطع الطرؽ، 

، ما صرفو تعلقو بتلك اجلارية وعشقو ذلا  ومتابعة ادلسافرين، والًتبص هبم، فقد اىتاج يف قلبو من
عن كثَت من اىتماماتو ادلالّية، وأمخد يف نفسو نَتاف بطشو، وحرارة بغيو، فلم يكد يفرغ ألكثر 
من التفكَت هبا، ورسم السبل للقائها والركوف إليها .. ولقد ىدي الفضيل بن عياض من خالؿ 
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شيء. وكاف البد  حبو لتلك اجلارية، وتعلقو هبا، إىل فم الطريق.. فاحنّط فيو ومشى ال يلوي على
ذلذا الطريق من أف يقصيو عن أودية أىوائو ورعوناتو اليت جللت قلبو بالقسوة، وحببت إليو 
البطش والظلم والفتك.. فأسدؿ شعلة احلب بينو وبينها حجابًا أخذ ينسيو شيئًا فشيئًا ظلمات 

 .لياليو اليت كاف يتلصص فيها، ويكمن لعباد اهلل باحثاً عن قوامو وغنائمو!.

ومضى ذات ليلة يفكر.. وبداًل من أف يفكر كعادتو يف رسم خطة لإليقاع بقافلة للحصوؿ 
على أمواذلا، كاف يفكر يف اخلطة اليت ينبغي أف يصل إليها للقاء حمبوبتو، وإطفاء ُغلَّة اشتياقو 

 الشديد إليها..

كوف النـو قد واىتدى أخَتًا إىل أف عليو أف ينتظر إىل اذلزيع األخَت من الليل، حيث ي
حجب عنو أعُت األىل والرقباء، مث ديضي دار حبيبتو، فيتسور إليها اجلدار دوف ضجيج سؤاؿ 
أو قرع لألبواب.. وذلك يف ساعة حمددة تنتظره فيها... واذبو الفضيل لتنفيذ خطتو، واختيار 

فيها   لالوقت ادلناسب، ووصل إىل دار اجلارية ربت جنح الظالـ يف ساعة مل يكن يصغي اللي
إال لوقع أقدامو.. ودلا نظر فوجد ىيكل الدار يلوح لعينيو يف غبش الظالـ، ُخيِّل إليو أنو إمنا 

غاللة رقيقة ترتديها حبيبتو يف انتظار لقياه، يف تلك الساعة اذلادئة،  يقف من تلك الدار أماـ 
 بل الراقدة من ذلك الليل!..

لبحث عن أقرب متناوٍؿ يتعلق بو من جدراف مل يًتدد الفضيل يف غمرة مشاعره ىذه، يف ا
تلك الدار، وسرعاف ما عثر عليو فتعّلق مث ذباوزه متسلقًا إىل أعلى اجلدار وقبل أف يهوي منو 
ساقطًا يف داخل الدار، وقف يلقي السمع إىل أّي صوت ديكن أف يبلغ حبثًا عن فريد من 

كذلك، إذ مسع قارئًا يرتل يف جوؼ الليل الطمأنينة إىل أنو جاء يف الوقت ادلناسب، وبينما ىو  
َأملَْ يَْأِف لِلَِّذيَن آَمُنوا َأف زَبَْشَع قُػُلوبُػُهْم ِلذِْكِر اللَِّو َوَما نَػَزَؿ ِمَن احلَْقِّ َواَل َيُكونُوا  (قوؿ اهلل عز وجل: 

ُهْم فَاِسُقوَف َكالَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبُل َفطَاَؿ َعَلْيِهُم اأْلََمُد فَػَقَسْت قػُ   )ُلوبُػُهْم وََكِثٌَت مِّنػْ
 واحلمد هلل رب العادلُت..  ]16احلديد[
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 ادلراجع: 

 الرسالة القشَتية للنيسابوري. موعظة ادلؤمنُت للقامسي. 

 مقاصد الرعاية لإلماـ العز بن عبد السالـ. 

 وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا لو للشيخ أبو اليسر عابدين. 

 تور حممد سعيد رمضاف البوطي. شخصيات استوقفتٍت للدك

 من ىو سيد القدر يف حياة اإلنساف للدكتور حممد سعيد رمضاف البوطي. 

     نعم اهلل وفضلو على خلقو إلدياف َجاؿ الدين.

 


