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نشرة "فَاعتِبُروا" ٤۰

أُضیفت كلمةُ الصدِق  في القرآن الكریم إلى خمسِة أشیاٍء" ُمدخل صدٍق" وھو تجّرُد النیة في    
إخالصھا عند الدخول في العبادة، و"ُمخرج صدٍق" وھو تجرد العبادِة م ن العُجب والمّن واألذى بعد 
الخروج منھا، و" لساُن صدق"  وھو ثناُء الناِس على المخلصین العاملین لدین هللا، و"قدُم صدٍق" 

وھو الثبات على حال اإلخالص ومقامھ، واستخدام القدم للتعبیر ألنھا تثبت الجسد وتوازن حركتھ، 
الربانیین بعد بذلھم وجھدھم  المخلصین  الالئق بھؤالء  المكان  الرحمن،  ِجناُن  و"ُمقعد صدق" وھي 
ِبّ  وجھادھم،إذًاً لیس الشأُن في العبادة وحسب، إنما الشأُن كل الشأِن بمقدار الصدِق فیھا،  " َوقُل رَّ

أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل ِلّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطانًا نَِّصیًرا ". 

قھُ المعاصي، وأرقِّعھُ باإلستغفار،  ما أبلغ السؤال،    قیل ألحد السلف : كیف أنت ودینك ؟،  فقال: تمِزّ
وما أعمَق االجابةَ، فأكثروا من قول : " أستغفُر هللاَ وأتوُب إلیھ".
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یقول الشیخ علي الطنطاوي رحمھ هللا : راودني سؤاٌل في نفسي: ھل یُحبني هللا ؟   
فتذكرت أن محبةَ هللاِ تعالى لعباده تأتي أل سباٍب وألوصاٍف ذكرھا في كتابھ الكریم. 

قلّبتُھا في ذاكرتي أل عرَض نفسي علیھا فلم أجد لسؤالي جوابآ، فوجدُت أن هللا یحب " المتقین "،    
وال  أجرؤ أن أحسب نفسي منھم .

   ووجدُت أن هللا یحُب "الصابرین"، فتذكرت قلة صبري، ووجدتھ یحُب "المجاھدین" فتنبھت 
لكسلي وقلة حیلتي .

   ووجدتھ یحُب " المحسنین" وما أبعدني عن ھذه.... حینھا توقفت عن متابعة البحث وخِشیُت أال  
أجد في نفسي شیئًا یُحبني هللا أل جلھ.

   وتفّحصت أعمالي فإذا أكثرھا ممزوج بالفتوِر والشوائِب والذنوِب، فخطر لي قوُل هللا تعالى :"إّن 
هللا یحب التوابین".

   وكأنني للتّو فھمُت أنّھا لي وأل مثالي، فأخذُت أتمتُم : " أستغفُر هللاَ وأتوُب إلیھ، أستغفُر هللا َ 
وأتوُب إلیھ "، لعلّي أكوُن من بین أحبابھ. 


