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  واآلمال بفازوا بنيل احل             التائبون هلم مقام عاىل  
عبـاده  أنـه خـصَّ  ،وواسـع وسـعة التـواب سـبحانه وتعـاىل ،عـز وجـلرمحـة الـرحيم  ضمن حم

ِإنَّ اKَّ  {: يكفى قوله عز شـأنه ،ال يبلغ وصفه الواصفون .. جداً  جداً  التوابني مبقام عالٍ 
رِيَن حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ الْ    ). البقرة -٢٢٢( }ُمَتَطهِّ

واملقبلـــني عليـــه  ،واملفــروض حيـــب الـــذين عملــوا األعمـــال الصــاحلة ،التـــوابني حيــبُّ 
 عـز وجــلرأفـة ورمحــة هللا دليــل عظـيم علــى  ،لكنــه سـبحانه حيــب التـوابني ،bلتجـارة الراحبـة

ني نـداود أ j : (وإن كان سبحانه وتعـاىل يقـول لسـيدh داود عليـه السـالم .املؤمنني هبعباد
  ).من زجل العابدين ىلَّ إ املذنبني أحبُّ 

 ،ىل حضــرتهإألنــه جيــب القلــوب املنكســرة  ؟ملــاذا جيــب ربنــا التــوابني ويقبــل علــيهم
: عليـه السـالم سـيدh موسـىعنـدما قـال و  .نكسارويقبل على أهل التواضع والتطامن واال

)j م ( :قــال )؟رب أيــن أجــدكrنــاك شــئ ولــيس ه. )مــن أجلــىجتــدىن عنــد املنكســرة قلــو
  هــذا الســرَّ بــنيَّ  رضــى هللا عنــهمــام أبــو العــزائم واإل ،الــذنب عِ ْقــيكســر القلــب أكــرب مــن وَ 

   :من العليم احلكيم إهلاماً  ،وقال ىف كالمه العظيم ،الرbىن
  غياب من هو املعلوم ىف حلٍّ    قرتاب   مسعوا فالذنب سر االا
  كتابال ورِ ىل نُ إ قربٌ  هكسر        هِ عِ قْ بوَ  القلوبَ  الذنبُ  رُ سَ كْ يَ 

طامنــت وتواضــعت � وخــواطرهم تع ،ني أن قلــوrم إنكســرتباتــو حمبــة ال إذن ســرُّ 
 ،الضـمري زوشـعروا بـوخ ،وهوالء التوابني هم الذين أحسـوا bلنـدم علـى الـذنب ،عز وجل

 أُْقِسـُم bِلـنـَّْفِس َوال { :وأصـبحوا داخلـني ىف قـول هللا عـز شـأنه ،والتأنيـب واللـوم والتـوبيخ
ـــِة  جعلـــتهم يشـــعرون ف ،علـــى الـــذنب شـــديداً  نفســـهم تلـــومهم لومـــاً أ) القيامـــة – ٢( }اللَّوَّاَم

َضاَقْت َعلَـْيِهُم اَألْرُض ِمبَـا رَُحبَـْت َوَضـاَقْت  {: حىت كانوا كما وصفهم هللا ،bملرارة والغصة
ـــهِ  والتائـــب ىف هـــذه ، )ةالتوبـــ -١١٨(  } َعَلـــْيِهْم َأنُفُســـُهْم َوظَنُّـــوْا َأن الَّ َمْلَجـــأَ ِمـــَن اKِّ ِإالَّ ِإلَْي

ألنـه شـاعر بوقـع  ،ولـيس لـه قيمـة عنـد أحـد ،أحـدلـه شـىء علـى   جيـبأنـه ال احلالة حيـسُّ 
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 اً،صـغري  اً ذنبـ ذنبيكـون هـذا الـ قـدو  ،ب الشـديد هلـذا الـذنبأنيـوالت ،الضـمري زاألمل ووخ
واملنــافق يــرى ذنبــه كــذbب وقــف  ،املــؤمن يــرى ذنبــه كجبــل فوقــه ســيقع عليــه( :ملسو هيلع هللا ىلصقــال 

  ).ه فاطاره بيدهعلى وجه
ن الــذين حيــبهم هللا مــن هــذا الصــنف الــذى حيــس و التوابــ ،ثنــنيهــذا الفــارق بــني اال

ومـاذا  ؟وحمتـار مـاذا يقـول � سـبحانه وتعـاىل ،ف مـن هللائوخـا ،وحيـس bألمل ،بوقع الذنب
  .واألوزار هذه ،وهو واقع ىف الذنوب العظام ،يوم لقاء هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول لسيدh رسول هللا

وهـذا يقـول فيـه سـيدى  اً،شـديد اً والندم يؤثر فيه �ثـري  ،للهمِّ  حاملٌ  هكل هذا جيعل
مـن  خـريٌ  نكسـاراً او  أورثـت ذال�  معصيةٍ  بَّ رُ : (رضى هللا عنه أمحد بن عطاء هللا السكندرى

  ).ستكباراً او  اً طاعة أورثت عزّ 
ن صــاحبها يظــن أنــه أفضــل مــن مجيــع النــاس أهــذه أفضــل مــن الطاعــة الــىت جتعــل 

وهو يواصل الذكر والـتالوة للقـرآن ليـل �ـار وهـم  ،يعبدونألنه عابد وهم ال  ،ومن حوله
 أو حيـسُّ  ،فهذه النظـرة جتعلـه يتكـرب علـى خلـق هللا ،له أنه أفضل منهم فُيهىُّء ،ال يعلمون

ــــبُّ  { مــــن خلقــــه عــــز وجــــلوهــــذه الصــــفات ال حيبهــــا هللا  ،ىف نفســــه الكــــربjء ِإنَّــــُه الَ حيُِ
   ).النحل -٢٣( } اْلُمْسَتْكِربِينَ 

 وال حيــب املســتكربين ،جيــب التــوابني أل�ــم منكســرين ومتواضــعني ،هــذه ضــد هــذه
 أن يكــون ويريـد مـن عبـده ،املتكــرب هـو عـز وجـلألن هللا  - مـع عبـاد�م ومـع طــاعتهم -

 لـيم ويريـد مـنعوهـو  اً،يريد مـن عبـده أن يكـون فقـري  ،غىن عز وجلوهو  ،بني يديه ذليالً 
 اً بــني يديــه،وهــو قــوى ويريـد مــن عبـده أن يكــون ضـعيف بــني يديـه، أن يكــون جـاهالً  عبـده

وأوصـاف العبوديــة  .ة العبوديـةحلَّــهـذه هـى  اً،وهـو قـادر ويريـد مــن عبـده أن يكـون عــاجز 
 ،ومسـع كالمـه ،شاهد فيـه مجـال احلـق - يقول سيدى أبو اليزيد البسطامى ىف مشهد عاىل

 ،)مبــا لــيس ىفَّ ( :القــ ؟مبــا يتقــرب إليــك العــارفونjرب  :فقــال ،عــز وجــله ر وتفضــل جبــوا
  .الذل والفقر والفاقة :قال ؟ما الذى ليس فيك jرب :قال
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ال يتجمـل rـا خللـق  ،عـز وجـل نسان على حضرة احلـقّ الصفات الىت يدخل rا اإل
ألن هللا جيــب مــن خلقــه مــن جتملــوا ¡وصــاف  ،عــز وجــلوإمنــا يتجمــل rــا حلضــرة هللا  ،هللا

يشـــعرون bلـــنقص bلنســـبة  وأبـــداً  دائمـــاً ومـــن كـــانوا  ،ملـــوا حبلـــة العبوديـــةومـــن جت ،العبيـــد
  .للحضرة العلية

مــن عنــده  النــور وأن مينحنــا  ،أن جيملنــا جبمــال هــؤالء األقــوام عــز وجــلل هللا أنســ
على املصطفى عليه الصـالة  وbطناً  ظاهراً التام، وأن خيصنا بإلحتاف واإلكرام، وأن جيمعنا 

  .ة وسر الفاحتبسر النىب ملسو هيلع هللا ىلص ،وأمت السالم
****************************************  


