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مقدمة
احلمد هلل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ،وأشهد
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وهو الكريم الوهاب،
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله
واألصحاب.
أما بعد:
فإن التوبة وظيفة العمر ،وبداية العبد ونهايته ،وأول منازل
العبودية ،وأوسطها ،وآخرها.
وإن حاجتنا إىل التوبة ماسة ،بل إن ضرورتنا إليها ملحَة؛
ال ونهارًا؛ فنحتاج إىل
فنحن نذنب كثريًا ونفرط يف جنب اهلل لي ً
ما يصقل القلوب ،وينقيها من رين املعاصي والذنوب.
ثم إن كل ابن آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون؛ فالعربة
بكمال النهاية ال بنقص البداية.
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ولقد يسر اهلل أن كتبت يف شت ن التوبتة كتابتاً عنوانته :التوبتة
وظيفة العمر
وملا كان ذلك الكتاب مطوَالً تشق قراءته على بعض الناس
أشار كثري من اإلخوان ب ن خيتصر ،ويُلَّخَص منه نبذةٌ تبني
مقاصد الكتاب؛ ليسهل اقتناؤه ،وتوزيعه ألكرب عدد ممكن؛
فكان أن اختصر ذلك الكتاب يف هذا الكتيب الذي محل
املسمى التالي :الطريق إىل التوبة.
وسيالحظ القارئ الكريم قلة احلواشي والعزو؛ فمن أراد
التفضل والعزو فلرياجع األصل ،واهلل املستعان وعليه
التكالن ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.
حممد بن إبراهيم احلمد
الزلفي 4241/8/42هت
ص.ب264 :
www.toislam.net
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تعريف التوبة
أوالً :التوبة يف اللغة :التوبة يف اللغة مصدر الفعل تاب،
وأصل هذه املادة :التاء ،والواو ،والباء توب.
وهي تدور حول معاني الرجوع ،والعودة ،واإلنابة،
والندم.
ثانياً :التوبة يف الشرع :هي ترك الذنب علماً بقبحه ،وندماً
على فعله ،وعزماً على أال يعود إليه إذا قدر ،وتداركاً ملا ميكن
تداركه من األعمال ،وأداءً ملا ضيع من الفرائض؛ إخالصاً
هلل ،ورجاءً لثوابه ،وخوفاً من عقابه ،وأن يكون ذلك قبل
الغرغرة( ،)4وقبل طلوع الشمس من مغربها.

( )4املراد بالغرغرة  :حشترجة الترويف يف الصتدر ،واملتراد بتذلك دنتو األجتل
عندما يرى اإلنسان املالئكة ،ويبدأ به السياق باملوت.
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باب التوبة مفتويف
لقد فتح اهلل ت مبنه وكرمه ت باب التوبة ،حيث أمر بها،
ووعد بقبوهلا مهما عظم الذنوب ،قال ت تعاىل ت[ :وَأَنِيبُوا
ِإلَى َربِ ُكمْ وَأَ ْسلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَ ْتِيَ ُكمْ اْلعَذَابُ ثُمَ ال
تُْنصَرُونَ](الزمر.)42 :
وقال[ :وَهُوَ الَذِي َيقْبَلُ التَ ْوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وََيعْفُو عَنْ
السَيِئَاتِ](الشورى.)44 :
وقال[ :وَمَنْ َيعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْ ِلمْ نَفْسَهُ ثُمَ يَ ْستَغْ ِفرْ اللَهَ
يَجِدْ اللَهَ غَفُوراً رَحِيماً](النساء.)444 :
وقال يف ش ن النصارى[لَقَدْ كَ َفرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَ اللَهَ ثَاِلثُ
ثَالثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِالَ ِإلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ َل ْم يَنتَهُوا عَمَا َيقُولُونَ
لَيَمَسَ َن الَذِي َن كَ َفرُوا مِنْ ُهمْ عَذَابٌ َألِيمٌ] (املائدة.)37 :
ثم قال ت جل قدرته ت حمرضاً هلم على التوبةَ[ :أفَال َيتُوبُو َن
إِلَى اللَ ِه وَيَ ْستَغْفِرُونَ ُه وَاللَ ُه غَفُو ٌر رَحِيمٌ] (املائدة.)32 :
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وقال يف حق أصحاب األخدود الذي حفروا احلفر لتعذيب
املؤمنني وحتريقهم بالنارِ[ :إنَ الَذِينَ َفتَنُوا الْمُؤْمِِننيَ
وَالْمُ ْؤمِنَاتِ ُثمَ َلمْ َيتُوبُوا َفلَ ُهمْ عَذَابُ جَهََنمَ َولَ ُهمْ عَذَابُ
حرِيقِ] (الربوج.)44 :
الْ َ
قال احلسن البصري ×= :انظروا إىل هذا الكرم واجلود؛
قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إىل التوبة واملغفرة.+
بل إنه ت عز وجل ت حذَر من القنوط من رمحته ،فقال:
[قُلْ يَا عِبَادِي الَذِينَ أَ ْس َرفُوا َعلَى أَنْفُسِ ِهمْ ال َتقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَهِ إِنَ اللَهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَحِيمُ](الزمر.)47 :
قال ابن عباس ت رضي اهلل عنهما ت= :من آيس عباد اهلل من
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب اهلل ت عز وجل ت.+
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فضائل التوبة وأسرارها
للتوبة فضائل مجة ،وأسرار بديعة ،وفوائد متعددة،
وبركات متنوعة؛ فمن ذلك ما يلي:
_4أن التوبة سبب الفاليف ،والفوز بسعادة الدارين:
قتال ت تعاىل ت[ :وَتُوبُوا ِإلَى اللَهِ جَمِيعاً َأيُهَا الْمُ ْؤمِنُونَ
َل َعلَ ُكمْ تُ ْفلِحُونَ](النور.)74 :
قال شيتخ اإلستالم ابن تيمية ×= :فالقتلب ال يصلح،
وال يفلح ،وال يتلذذ ،وال يستر ،وال يطتيب ،وال يسكن،
وال يطمئن إال بعبادة ربه وحبه ،واإلنابة إليه.+
_4بالتوبة تكفر السيئات :فإذا تاب العبد توبة نصوحاً كفَر
اهلل بها مجيع ذنوبه وخطاياه.
قال ت تعاىل ت[ :يَا َأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَهِ تَ ْوبَةً
َنصُوحاً عَسَى َربُ ُكمْ أَنْ يُكَفِرَ عَنْ ُكمْ سَيِئَاتِ ُكمْ َويُدْ ِخلَ ُكمْ جَنَاتٍ
حتِهَا األَنْهَارُ](التحريم.)8 :
جرِي مِنْ تَ ْ
تَ ْ
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_7بالتوبة تبدل السيئات حسنات :فإذا حسن التوبة بدَل
اهلل سيئات صاحبها حسنات ،قال ت تعاىل ت[ :إِالَ مَنْ تَابَ
وَآمَنَ َوعَمِلَ عَ َمالً صَالِحاً فَُ ْولَئِكَ يُبَدِلُ اللَهُ سَيِئَاتِ ِهمْ حَسَنَاتٍ
َوكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً](الفرقان.)34 :
وهذا من أعظم البشارة للتائبني إذا اقرتن بتوبتهم إميان
وعمل صاحل ،قال ابن عباس ت رضي اهلل عنهما ت= :ما رأي
النيب " َف ِريفَ بشيء َفرَحَهُ بهذه اآلية ملا أنزل  ،وفرحه
بنزول[ :إِنَا َفتَحْنَا لَكَ َفتْحاً مُبِيناً ( )4لِيَغْ ِفرَ لَكَ اللَهُ مَا َتقَ َدمَ
مِنْ ذَنْبِكَ َومَا تََخَرَ] (الفتح.)4_4 :
_2التوبة سبب للمتاع احلسن ،ونزول األمطار ،وزيادة
القوة ،واإلمداد باألموال والبنني :قال ت تعاىل ت[ :وَأَنْ
ا ْستَغْفِرُوا َربَ ُكمْ ُثمَ تُوبُوا ِإلَيْهِ يُ َمِتعْ ُكمْ مَتَاعاً حَسَناً ِإلَى أَجَلٍ
ضلَهُ](هود.)7 :
ل فَ ْ
مُسَمًى َويُؤْتِ كُلَ ذِي فَضْ ٍ
وقال ت تعاىل ت على لسان هود ت عليه السالم ت[ :وَيَا قَ ْومِ
ا ْستَغْفِرُوا َربَ ُكمْ ُثمَ تُوبُوا ِإلَيْهِ ُيرْسِلْ السَمَاءَ َعلَيْ ُكمْ مِدْرَاراً
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َويَ ِزدْ ُكمْ قُوَةً إِلَى قُوَتِ ُكمْ وَال َتتَ َولَوْا مُجْرِمِنيَ] (هود.)44 :
وقال على لسان نويف ت عليه السالم تَ [ :فقُ ْل ُ اسْتَغْفِرُوا
َربَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَاراً (ُ )44يرْسِلْ السَمَاءَ َعلَيْكُمْ مِدْرَاراً ()44
جعَلْ لَ ُكمْ
جعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ َويَ ْ
َويُمْ ِددْكُمْ بَِمْوَالٍ َوبَنِنيَ َويَ ْ
أَنْهَاراً] (نويف.)44_44 :
_4أن اهلل حيب التوبة والتوابني :فعبودية التوبة من أحب
العبوديات إىل اهلل وأكرمها؛ كما أن للتائبني عنتده ت عتز وجتل ت
حبُ
حبُ التَوَاِبنيَ َويُ ِ
حمبتة خاصتة ،قال ت تعاىل تِ[ :إنَ اللَهَ يُ ِ
الْ ُمتَطَ ِهرِينَ](البقرة.)444 :
_6أن اهلل يفريف بتوبة التائبني :فهو ت عز وجلّ ت يفريف بتوبة
عبده حني يتوب إليه أعظم فريف يُقدَّر كما مثَله النيب "بفريف
الواجد لراحلته اليت عليها طعامه وشرابه يف األرض الدَويَة
املهلكة بعدما فقدها ،وأيس من أسباب احلياة ،قال "= :هلل
أفريف بتوبة العبد من رجل نزل منزالً وبه مهلكة ،ومعه راحلته
عليها طعامه وشرابه ،فوضع رأسه فنام نومة ،فاستيقظ وقد

الطريق إلي التوبة

11

ذهب راحلته حتى اشتد عليه احلر والعطش أو ما شاء اهلل،
قال :أرجع مكاني ،فرجع فنام نومًة ،ثم رفع رأسه فإذا
راحلته عنده.)4(+
ومل جيىء هذا الفريف يف شيء من الطاعات سوى التوبة.
ومعلوم أن هلذا الفريف ت ثريًا عظيمًا يف حال التائب،
وقلبه ،ومزيدُ هذا الفريف ال يعرب عنه.
_3التوبة توجب للتائب آثاراً عجيبة من املقامات اليت ال
حتصل بدون التوبة :فتوجب له احملبة ،والرقة واللطف،
وشكر اهلل ،ومحده ،والرضا عنه؛ فرُتِب له على ذلك أنواع
من النعم ال يهتدي العبد لتفاصيلها ،بل ال يزال يتقلب يف
بركاتها وآثارها ما مل ينقضها أو يفسدها.
ومن ذلك حصول الذل ،واالنكستار ،واخلضتوع هلل ت عز
وجل ت وهذا أحبُ إىل اهلل من كثيتر من األعمتال الظتاهترة ت
وإن زادت يف القدر والكِمِيَة على عبودية التوبة ت فالذل
_4رواه البّخاري ( ،)6748ومسلم (.)4324
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واالنكسار رويف العبودية ،ولبُها؛ وألجل هذا كان اهلل ت عز
وجل ت عند املنكسرة قلوبُهم ،وكان أقرب ما يكون العبد من
ربه وهو ساجد؛ ألنه مقام ذلك وانكسار ،ولعل هذا هو السر
يف استجابة دعوة املظلوم ،واملسافر ،والصائم؛ للكسرة يف
قلب كل واحد منهم؛ فإن لوعة املظلوم حتدث عند كسرة يف
قلبه ،وكذلك املسافر جيد يف غربته كسرة يف قلبه ،وكذلك
الصوم؛ فإنه يكسر سَوْرَة النفس السَُبعِيَة احليوانية.
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أخطاء يف باب التوبة
هناك أخطاء يف باب التوبة يقع فيها كثري من الناس ،وذلك
ناتج عن اجلهل مبفهوم التوبة ،أو التفريط وقلة املباالة ،فمن
تلك األخطاء ما يلي:
_4ت جيل التوبة :فمن الناس من يدرك خط ه ،ويعلم
حرمة ما يقع فيه ،ولكنه يؤجل التوبة ،ويسوِف فيها؛ فمنهم
من يؤخرها إىل ما بعد التّخرج أو الزواج ،ومنهم من يؤجلها
ريثما تتقدم به السن ،إىل غري ذلك من دواعي الت جيل.
فيجب على العبد أن يتوب من الذنب ،ومن ت خري التوبة؛
لوجوب ذلك ،ولئال تصري املعاصي راناً على قلبه ،وطبعاً ال
يقبل احملو ،أو أن تعاجله املنية وهو مصر على الذنب.
ثم إن ترك املبادرة للتوبة مدعاة لصعوبتها ،وسبب لفعل
ذنوب أخرى ،قال النيب "= :إن املؤمن إذا أذنب ذنبًا كان
نكتةٌ سوداءُ يف قلبه ،فإذا تاب ونزع ،واستغفر صقل قلبه
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منها ،وإذا زاد زادت حتى يغلف قلبه؛ فذلك الران الذي ذكره
اهلل يف كتابهَ [ :كالَ بَلْ رَانَ َعلَى ُقلُوبِ ِه ْم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ]
(املطففني.)4(+)42 :
_4الغفلة عن التوبة مما ال يعلمه العبد من ذنوبه :فكثري من
الناس ال ختطر بباله هذه التوبة؛ فرتاه يتوب من الذنوب اليت
يعلم أنه قد وقع فيها ،وال يظن بعد ذلك أن عليه ذنوباً غريها.
وهذا من األخطاء اليت تقع يف باب التوبة ،واليت قلَ من يتفطن
هلا؛ فهناك ذنوب خفية ،وهناك ذنوب جيهل العبد أنها ذنوب ،وال
ينجي من هذا إال توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ،ومما ال يعلم؛ فإن
ما ال يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه ،وال ينفعه يف عدم
املؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم؛ فإنه عاصٍ برتك العلم
والعمل؛ فاملعصية يف حقه أشد.
وهلذا قال النيب "= :الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب
النمل.+
( )4أخرجتته أمحتتد  ،413/4والرتمتتذي ( ،)7772قتتال  :حتتديث حستتن
صحيح  ،واحلاكم  ،464/4وصححه وقال الذهيب على شرط مسلم.
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فقال أبو بكر :فكيف اخلالص منه يا رسول اهلل ؟
قال= :أن تقول :اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا
أعلم ،وأستغفرك ملا ال أعلم.)4( +
فهذا طلب االستغفار مما يعلمه العبد أنه ذنب ،ومما ال
يعلمه العبد.
وجاء عن النيب"أنه كان يدعو يف صالته= :اللهم اغفر
لي ما قدم  ،وما أخرت ،وما أسررت ،وما أعلن  ،وما
أن أعلم به مين؛ إنك أن املقدم واملؤخر ال إله إال أن .)4(+
ويف احلديث اآلخر= :اللهم اغفر لي ذنيب كله ،دقه وجلَه،
وأوله وآخره ،وعالنيته وسره.)7( +
فهذا التعميم ،وهذا الشمول؛ لت تي التوبة على ما علمه
العبد من ذنوبه ،وما مل يعلمه.
( )4رواه البّخاري يف األدب املفرد ( ،)73وأبو يعلى (.)41
( )4رواه البّخاري ( ،)4444ومسلم (.)361
( )7رواه مسلم (.)634
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_7ترك التوبة؛ خمافة الرجوع للذنوب :فمن الناس من
يرغب يف التوبة ،ولكنه ال يبادر إليها؛ خمافة أن يعاود الذنب
مرة أخرى.
وهذا خط ؛ فعلى العبد أن يتوب إىل اهلل ،فلرمبا أدركه
األجل وهو مل ينقض توبته.
كما عليه أن حيسن ظنه بربه ت جل وعال ت وأن يستحضر أنه
إذا أقبل على اهلل أقبل اهلل عليه ،وأنه ت تعاىل ت عند ظن عبده
به ،قال النيب "= :قال اهلل ت عز وجل ت :أنا عند ظن عبدي
بي ،وأنا معه حيث ذكرني.)4(+
قال النيب "فيما حيكى عن ربه ت عز وجل ت قال= :أذنب
عبد ذنبًا فقال :اللهم اغفر لي ذنيب ،فقال ت تبارك وتعاىل ت
أذنب عبدي ذنبًا ،فعلم أن له ربَتاً يغفر الذنب وي خذ بالذنب،
ثم عاد ،ف ذنب ،فقال :أيْ ربّ اغفر لي ذنيب ،فقال ت تبارك
وتعاىل ت :عبدي أذنب ذنبا ً ،فعلم أن له ربَتاً يغفر الذنب،
( )4رواه مسلم (.)434
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وي خذ بالذنب ،ثم عاد ،ف ذنب ذنباً فقال :أي ربِ اغفر لي،
فقال ت تبارك وتعاىل ت :أذنب عبدي ذنبًا ،فعلم أن له ربَتاً يغفر
الذنب ،وي خذ بالذنب ،اعمل ما شئ ؛ فقد غفرت لك.+
ومعنى ذلك :ما دم تُبتلى بالذنب ،فتبادر إىل التوبة منه ت
غفرت لك.)4(+
_2ترك التوبة؛ خوفاً من ملز الناس :فمن الناس من حتدثه
نفسه بالتوبة ،ولزوم االستقامة ،ولكنه خيشى ملز بعض
الناس ،وعيبهم إياه ،ووصمهم له بالتشدد والوسوسة ،وحنو
ذلك مما يُرمى به بعض من يستقيم على أمر اهلل ،حيث يرميه
صرُ عن التوبة؛ خوفاً من اللمز
بعض اجلهلة بذلك؛ فيُقْ ِ
والعيب.
وهذا خط فاديف؛ إذ كيف يُقَدِم خوف الناس على خوف
رب الناس ؟
ثم إن ما يرمي به إذا هو تاب إمنا هو ابتالء وامتحان؛
( )4رواه مسلم (.)4348
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ليمتحن أصادق هو أم كاذب؛ فإذا صرب يف بداية األمر هان عليه
ما يلقاه ،وإن حسن توبته ،واستمر على االستقامة أجلَه من
ُيعَيِره ،ورمبا اقتدى به.
أضف إىل ذلك أن اإلنسان سيذهب إىل قربه وحيداً،
وسيحشر إىل ربه فردًا؛ فماذا سينفعه فالن أو فالن ممن يثبطونه ؟

_4ترك التوبة؛ خمافة سقوط املنزلة ،وذهاب اجلاه والشهرة:
فقد يكون لشّخص ما ت منزلة ،وحظوة ،وجاه ،فال تطاوعه
نفسه على إفساد ذلك بالتوبة ،كما قال أبو نواس ألبي
العتاهية ،وقد المه على تهتكُه يف املعاصي :وال ريب أن ذلك
نقص يف ديانة اإلنسان ،وشجاعته ،ومروءته ،وعقله.
ثم إن الشهرة واجلاه عرض زائل ،وينتهي بنهاية اإلنسان،
بل رمبا صارت وباالً عليه يف حياته ،وإذا هو قدم على ربه فلن
ينفعه إال ما قدم من صاحل عمله.
ثم إنه إذا ترك شيئًا هلل عوضه اهلل خريًا منه ،والعوضُ من
اهلل أنواع خمتلفة ،وأجلُ ما يُعَ َوضُ به أن ي نس باهلل ،وأن يُرزق

الطريق إلي التوبة

19

حمبته ت عز وجل ت وطم نينة القلب بذكره.
_6التمادي يف الذنوب؛ اعتماداً على سعة رمحه اهلل :فمن
الناس من يسرف يف املعاصي ،فإذا زجر وليم على ذلك قال:
إن اهلل غفور رحيم ،كما قال أحدهم:
وكثَر ما استطع

من

إذا كان القدوم على كريم

اخلطاياريب أن هذا الصنيع سفه ،وجهل ،وغرور؛ فرمحة
وال
اهلل قريب من احملسنني ال من املسيئني ،املفرطني املعاندين،
املصرين.
ثم إن اهلل ت عز وجل ت مع عفوه ،وسعة رمحته ت شديد
العقاب ،وال يرد ب سه عن القوم اجملرمني.
قال ت تعاىل ت[ :نَبِئْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَحِيمُ ()21
وَأَنَ عَذَابِي هُوَ اْلعَذَابُ ا َأللِيمُ](احلجر.)44، 21 :
تصل الذنوب إىل الذنوب

دَ ْركَ اجلنان بها وفوز العابد

وترجتي أن اهلل أخرج آدماً
ونسي

منها إىل الدنيا بذنب واحد

ثم أين تعظيم اهلل يف قلب هذا املتمادي ؟ وأين حمبته واحلياء
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منه ت عز وجل ت ؟
فحسن الظن ت إذاً ت ورجاء الرمحة واملغفرة إمنا يكون مع
انعقاد أسباب النجاة ،وأما على انعقاد أسباب اهلالك فال يت تى
حسن الظن ،ورجاء الرمحة واملغفرة.
فحسن الظن ينفع من تاب ،وندم ،وأقلع ،وبدل السيئة
باحلسنة ،واستقبل بقية عمره باخلري والطاعة ،ثم حسَن الظن
بعدها؛ فهذا هو حسن الظن ،واألول غرور واهلل املستعان.
_3االغرتار بإمهال اهلل للمسيئني :فمن الناس من يسرف
على نفسه باملعاصي؛ فإذا نصح عنها ،وحُذِر من عاقبتها قال:
ما بالنا نرى أقواماً قد امتألت فجاجُ األرض مبفاسدهم،
ومباذهلم ،وظلمهم ،وقتلهم األنفس بغري احلق ،وأكلهم
أموال الناس بالباطل ،وأكلهم الربا وقد نهو عنه ،ومع ذلك
نراهم وقد درَت عليهم األرزاق ،وأنسئ هلم اآلجال ،وهم
يعيشون يف رغد ونعيم بعيد املنال ؟
وال ريب أن هذا القول ال يصدر إال من جاهل باهلل،
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وبسننه ت عز وجل ت.
ويقال هلذا وأمثاله :رويدك ،رويدك؛ فاهلل ت عز وجل ت
يعطي الدنيا من أحب ،ومن ال حيب؛ وهؤالء املذكورون ُمتََبرٌ
ما هم فيه ،وباطل ما كانوا يعملون؛ فال تعجبك أمواهلم وال
أوالدهم؛ فما هذا الذي هم فيه من النعيم إال استدراج،
وإمهال ،وإمالء من اهلل ت عز وجل ت حتى إذا أخذهم أخذهم
أخذ عزيز مقتدر.
قال النيب"= :إن اهلل ليملي للظامل حتى إذا أخذه مل
يفلته +ثم قرأ قوله ت تعاىل ت [ َوكَ َذلِكَ أَخْذُ َربِكَ ِإذَا أَخَذَ
اْلقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَ أَخْذَهُ َألِيمٌ شَدِيدٌ] (هود.)4(+)444 :
قال ت عليه الصالة والسالم ت= :إذا رأي اهلل ت عز وجل ت
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حيب ت فإمنا هو
استدراج +ثم تال قوله ت عز وجل ت[فَ َلمَا نَسُوا مَا ُذكِرُوا بِهِ
َفتَحْنَا َعلَيْ ِهمْ َأبْوَابَ كُلِ شَيْءٍ حَتَى ِإذَا َفرِحُوا بِمَا أُوتُوا
( )4أخرجه البّخاري ( ،)2686ومسلم (.)4487
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أَخَذْنَا ُهمْ بَ ْغتَةً فَِإذَا هُمْ مُْبلِسُونَ (َ )22فقُطِعَ دَاِبرُ اْلقَ ْومِ الَذِينَ
َظلَمُوا وَالْحَمْدُ ِللَهِ رَبِ الْعَالَمِنيَ] (األنعام.)4(+)24،22 :
قال ابن اجلوزي ×= :فكلُ ظاملٍ معاقبٌ يف العاجل على
ظلمه قبل اآلجتل ،وكذلتك كل مذنتب ذنتباً ،وهو معنى قوله
ت تعاىل تَ [ :منْ َيعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ](النساء.)447 :
ورمبا رأى العاصي سالمة بدنه؛ فظن أن ال عقوبة ،وغفلتُه
عمّا عوقب به عقوبة.+
وقال =الواجب على العاقل أن حيذر مغبة املعاصي؛ فإن
نارها حت

الرماد ،ورمبا ت خرت العقوبة ،ورمبا جاءت

مستعجلة.+
وقال= :قد تبغ العقوبات ،وقد يؤخرها احللم ،والعاقل
من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة ،فكم مغرور بإمهال العصاة
مل ميهل.+
يا من غدا يف الغي والتيهِ

وغره

( )4أخرجه امحد  ،424/2ورجاله ثقات.

طول

متاديهِ
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ّخفْ غبَ معاصيهِ
ومل تَ َ

_8الي س من رمحة اهلل :فمن الناس من إذا أسرف على
نفسه باملعاصي ،أو تاب مرّة أو أكثر ثم عاد إىل الذنب مرة
أخرى ت أيس من التوبة ،وظن أنه ممن كتب عليهم الشقاوة؛
فاستمرّ يف الذنوب ،وترك التوبة إىل غري رجعة.
وهذا ذنب عظيم ،ورمبا كان أعظم من جمرد الذنب األول
الذي ارتكبه؛ ألنه ال يي س من رويف اهلل إال القوم الكافرون؛
فليجدد التوبة ،وليجاهد نفسه يف ذات اهلل.
_1االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي :فهناك من حيتج
بالقدر على معاصيه وذنوبه ،فيحتج بالقدر على ترك
الطاعات ،أو فعل احملرمات؛ فإذا قيل له ت على سبيل املثال ت:
ملَ ال تصلي ؟ قال :ما أراد اهلل ذلك ،وإذا قيل له :متى
ستتوب ؟ قال :إذا أراد اهلل ذلك.
وهذا خط وضالل واحنراف؛ ذلك أن اإلميان بالقدر ال مينح
العاصي حجة على ما ترك من الواجبات ،أو ما فعل من
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احملرمات؛ فاالحتجاج بالقدر على هذا النحو خماصمة هلل،
واحتجاج من العبد على الرب ،ومحل للذنب على األقدار؛
فال عذر ت إذاً ت ألحد البتة يف معصية اهلل ،وخمالفة أمره مع علمه
بذلك ،وتَمَكُنه من الفعل أو الرتك ،ولو كان له عذر ملا
استحق العقوبة واللوم ال يف الدنيا وال يف األخرى.
ولو كان هذا مقبوالً ألمكن كل أحد أن يفعل ما خيطر له من
قتل النفوس ،وأخذ األموال ،وسائر أنواع الفساد ،وحيتج
بالقدر.
ونفس احملتج بالقدر إذا اعتُدي عليه ،واحتج املعتدي
بالقدر مل يقبل منه ،بل يتناقض ،وتناقض القول يدل على
فساده.
وباجلملة فاالحتجاج بالقدر يسوغ عند املصائب ال
املعائب؛ فالسعيد يستغفر من املعائب ،ويصرب على املصائب.
_44توبة الكذابني :الذي يهجرون الذنوب هجرًا مؤقَتاً؛
ملرض ،أو مناسبة ،أو عارض ،أو خوف ،أو رجاءِ جاه ،أو
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خوفِ سقوطه ،أو عدمِ تَمَكُنٍ؛ فإذا واتتهم الفرصة رجعوا إىل
ذنوبهم؛ فهذه توبة الكذابني ،وليس بتوبة يف احلقيقة.
وال يدخل يف ذلك من تاب فحدثته نفسه باملعصية ،أو
أغواه الشيطان بفعلها ثم فعلها ،فندم وتاب؛ فهذه توبة
حقَقاً.
ال ُمتَ َ
صادقة ،كما ال يدخل فيها اخلطرات ما مل تكن فع ً
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مسائل يف التوبة
هناك مسائل يف التوبة حيسن التنبيه عليها ،ومن ذلك ما
يلي:
_4التوبة الواجبة ،والتوبة املستحبة :فالتوبة الواجبة تكون
من فعل احملرمات وترك الواجبات ،واملستحبة تكون من فعل
املكروهات ،وترك املستحبات.
فمن اقتصر على التوبة األوىل كان من األبرار املقتصدين،
ومن تاب التوبتني كان من السابقني املقربني ،ومن مل ي ت
باألوىل كان من الظاملني :إما الكافرين ،وإما الفاسقني.
_4التوبتة النصتويف :هتي اخلالصتة ،الصادقتة ،الناصحتة،
اخلاليتة من الشوائب ،والعلل.
وهي اليت تكون من مجيع الذنوب؛ فال تدع ذنبًا إال
تناولته ،وهي اليت جيمع صاحبها العزم والصدق بكليته عليها؛
فال يبقى عنده تردد ،وال تلوُمٌ ،وال انتظار.
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وهي اليت تقع حملض خوف اهلل ،وخشيته ،والرغبة فيما
لديه ،والرهبة مما عنده.
فمن كان هذه حاله غفرت ذنوبه كلها ،وإذا حسن توبته
بدل اهلل سيئاته حسنات.
_7التوبة اخلاصة من بعض الذنوب :فالواجب على العبد
أن يتوب من مجيع الذنوب صغريها وكبريها.
فإذا تاب من بعضها مع إصراره على بعضها اآلخر قبل
توبته مما تاب منه ،ما مل يُصرَ على ذنب آخر من نوعه.
مثال ذلك أن يتوب من الربا ،وهو مصر على السرقة
وشرب اخلمر ،فتقبل توبته من الربا.
أما إذا تاب من نوع من أنواع الربا وهو مصر على نوع آخر
منه ،أو تاب من نوع وانتقل إىل نوع آخر منه ت فال تقبل توبته.
وقد يتصور أن يتوب اإلنسان من الكثري من الذنوب دون
القليل؛ ألن لكثرة الذنوب ت ثريًا يف كثرة العقوبة ،وصعوبة
التوبة.
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وباجلملة فكل ذنب له توبة ختاصتة ،وهي فرض متنه ال
تتعلق بالتوبة من غريه؛ فهذه هي التوبة اخلاصة.
وحكمها أنها تصح فيما تاب منه؛ شريطة أن يكون التائب
باقياً على أصل اإلميان.
وسر املس لة أن التوبة تتبعَض كاملعصية؛ فيكون تائباً من
وجه دون وجه.
ثم إن على العبد إذا وفِق للتوبة من ذنب من الذنوب أن
يسعى للتّخلص من الباقي؛ ألن اإلصرار على الذنوب يقود إىل
ذنوب أخرى؛ فاحلسنة تهتف ب ختها ،والسيئة كذلك.
_2التّخلص من احلقوق ،والتحلل من املظامل :فالتوبة
تكون من حق اهلل ،وحق العباد؛ فحق اهلل ت تعاىل ت يكفي يف
التوبة منه الرتك على ما تقدم ،غري أن منه ما مل يكتف الشرع
فيه بالرتك ،بل أضاف إليه الكفارة والقضاء.
أما حق غري اهلل فيحتاج إىل التحلل من املظامل ،فيه وإىل
أداء احلقوق إىل مستحقيها ،وإال مل حيصل اخلالص من ضرر
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ذلك الذنب ،قال النيب "= :من كان ألخيه عنده مظلمة من
مال أو عرض ،فليتحلَلْه اليوم؛ قبل أن ال يكون دينار وال
درهم إال احلسنات والسيئات.)4(+
ولكن من مل يقْدر على اإليصال بعد بذله الوسعَ يف ذلك
فعفو اهلل م مول؛ فإنه يضمن التبعات ،ويبدل السيئات
حسنات.
ومما يدخل يف احلقوق واملظامل اليت جيب التحلل منها ما
يلي:
أ_احلقوق املالية :فإن كان لدى التائب مظلمة مالية ألحد
من الناس فلريدها عليه ،سواء كان

غصباً ،أو سرقة ،أو

جحدًا ألمانة مالية ،أو حنو ذلك.
وبعض الناس قد يستحيي من رد تلك املظلمة ،وخصوصاً
إذا كان سرقة.
واحلل يف مثل هذه احلال يسري ت حبمد اهلل ت فإما أن يذهب
( )4أخرجه البّخاري.
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بنفسه لصاحب احلق ،وخيربه مبا كان من أمره ،ويرد عليه ما
أخذ منه.
وإما أن يهاتفه عرب اهلاتف ويتفق معه على حل معني ،وإما
أن يرسل له املبلغ املالي عرب الربيد ،وإما أن يوسِط أحداً من
الناس يف إرسال املال والتحلل من صاحبه.
وإن كان ال يعرف صاحب تلك املظلمة ،أو أن يكون قد
حبث عنه فلم جيده ،ومل يعرف أحداً من أقاربه ،أو أن يكون ت
مع ذلك ت قد نسي مقدار ما أخذ منه ،أو أن يكون نسي
صاحب املظلمة ت فلَيُقَدّرْ ما أخذ منه ،وليتصدق به عنه؛ فإذا
كان يوم استيفاء احلقوق كان ألهل األموال اخليار ،بني أن
جييزوا ما فعل ،وتكون أجورها هلم ،وبني أال جييزوا وي خذوا
من حسناته بقدر أمواهلم ،ويكون ثواب تلك الصدقة له؛ إذ
ال يبطل اهلل ت عز وجل ت ثوابها ،وال جيمع ألربابها بني العوض
وا ُملعَوَض ،فيغرمه إياها ،وجيعل أجرها هلم ،وقد غرم من
حسناته بقدرها.
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بل إن صاحب املال قد يسرُه وصول ثواب ماله إليه أعظم
من سروره بوصوله إليه يف الدنيا.
ب_احلقوق يف األبدان :فإن كان

املظلمة من نوع

اجلراحات يف األبدان فالتوبة منها أن ميكن التائبُ صاحبَ احلقّ
من استيفاء حقه ،إما باملال ،وإما بالقصاص؛ فإن مل يعرفه،
أو مل يتمكن من لقائه فليتصدق ،عنه وليدْ ُع له.
ج_املظامل يف األعراض :وإذا كان املظلمة يف األعراض،
ك ن تكون بقديف يف أحد بغيبة ،أو قذف ،أو منيمة ،أو تكون
بإفساد لذات البني ت فليتحلل ممن أساء إليه ،وليصلح ما أفسد
بقدر اإلمكان.
فإن كان إذا أخْبَر مَنْ أساء يف حقهم ال يغضبون منه ،وال
يزيدون حنقاً عليه ،وال يورثهم ذلك غمًا ت صارحهم ،وطلب
منهم املساحمة بعبارات عامة جمملة ك ن يقول :إني أخط ت يف
حقك يف املاضي ،وأس ل يف فهمك ،فظلمتك بكالم تبني
فيما بعد خطؤه ،وإنين تب اآلن فساحمين ت فال ب س يف ذلك؛
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فقد يكون املُّخَْبرُ رجالً كرمياً يقيل العثرة ،ويتجاوز عن الزلة.
وإن كان إذا أخربهم مبا اغتابهم ،أو قذفهم به حنقوا عليه،
وازدادوا غماً وغيظاً ،أو أنه إذا أخربهم بالعبارات العامة
اجململة مل يقنعوا إال بالتفاصيل اليت إذا مسعوها زادوا كراهية
هلذا الشّخص ت فإنه حينئذ ال خيربهم ،بل يكفي توبته بينه وبني
اهلل ،وأن يذكر املُساء إليه خبري كما ذكره بشر ،فيبدل غيبته
مبدحه ،والثناء عليه مبا هو أهله ،ويستغفر له بقدر ما اغتابه؛
فهذا هو املتعني يف مثل هذه احلالة؛ ذلك أن اإلعالم ت واحلالة
هذه ت مفسدة حمضة ،ال تتضمن مصلحة؛ فإنه ال يزيده إال أذىً
وحنقاً ،وغماً ،وكان مسرتحياً قبل مساعه ،فإذا مسعه رمبا مل
يصرب على محله ،ورمبا أورثه ضرراً يف نفسه وبدنه ،وما كان
هكذا فإن الشارع ال يبيحه فضالً عن أن يوجبه ،وي مر به.
ورمبا كان إعالمه به سبباً للعداوة واحلرب بينه وبني القائل؛
فال يصفو له أبدًا ،بل يورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر
أكرب من شر الغيبة والقذف.
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وهذا ضد مقصود الشارع من ت ليف القلوب ،والرتاحم،
والتعاطف ،والتحابب.
وإذا كان مظلمة األعراض متعلقة باحملارم ثم تاب منها
فش نها ش ن الغيبة والنميمة والقذف من جهة االستتار ،وترك
اإلعالم؛ فتكون توبة اإلنسان فيما بينه وبني ربه.
بل إن مصلحة اإلخفاء ههنا أكرب؛ ألن مصلحة اإلعالم ال
تكاد تذكر.
فإذا تاب اإلنسان من معاكسة إحدى حمارم املسلمني ،أو
حصل بينهما ما ال يرضي اهلل من لقاء ،أو خلوة ،أو حنو ذلك
فليسترت بسرت اهلل ،ألنه إذا أخرب وَليِها؛ ليتحلل منه حصل
مفسدة كربى؛ فقد يسعى الولي للتشفي ،واالنتقام ،وقد
يت ذى كثريًا مبجرد علمه ،وقد حيصل قتل ،وطالق ،وفساد
عريض.
أما إذا كان يف اإلخبار مصلحة ،ك ن تكون املرأة اليت
حصل منها ما حصل مستمرة على غيها ،ثم تاب من يعاكسها
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مثالً ت فال ب س بإشعار وليها أو أحد معارفها العقالء عرب
اهلاتف أو الرسالة؛ حتى يقف الفساد عند حد.
د_املظامل العامة :فإذا كان

املظلمة عامة ،يتضرر منها

عموم الناس ت فالتوبة يف حق من يقوم بذلك أوجب؛ ألن
ضررها متعدٍّ.
وذلك كحال من كان صحفياً يبث مسومه عرب وسائل
اإلعالم ،أو كان ممثالً يغري بالرذيلة ،ويزري بالفضيلة من
خالل متثيله ،أو كان مطرباً يؤدي األغاني اخلليعة املاجنة ،أو
كان أديباً أو كاتباً ينشر اخلنا وما ينايف الفضيلة ،أو كان مبتدعاً
يف دين اهلل ناشراً لبدعته ،أو أيَتاً كان ممن يستّخدم مواهبه
وإمكاناته حملاربة اخلري ،ونشر الشر بني عامة الناس.
فالواجب على هؤالء أن يتوبوا إىل اهلل ،وتوبتهم تكون
بالندم على ما فات ،وإظهار الندم ،وإعالن اخلط  ،والرجوعِ
عنه ،والقيام بنشر اخلري قدر املستطاع ،واستقبال بقية العمر
باإلكثار من الطاعات ،واحلرص على هداية من تسببوا يف
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إغوائهم ،وتسّخري املوهبة خلدمة الدين.
ومما يلحق باملظامل العامة اليت جيب أن يتاب منها بيع
اخلمور ،واملّخدرات ،والدخان ،وبيع األفالم اهلابطة،
واجملالت اخلليعة ،والكتب الضارة.
وال يلزم هؤالء إذا تابوا أن يعلنوا توباتهم؛ فقد ال يرتتب
على ذلك مصلحة ،اللهم إال إذا كان ذلك من باب أن يقتدي
بهم غريهم؛ فالتوبة يف حقهم أن يَدَعوا ما قاموا به ،وأن
حيرصوا كل احلرص على إصاليف ما أفسدوه ،وأن يقبلوا على
اهلل ،ويكثروا من االستغفار وسائر الطاعات.
وباجلملة فكل مظلمة يستطيع اإلنسان أن يتحلل منها ت
فليفعل ،وما مل يستطع فال حرج عليه؛ فعفو اهلل م مول ،وال
يكلف اهلل نفساً إال وسعها.
هت_توبة القاتل املتعمد :هناك خالف بني السلف يف توبة
القاتل؛ فمنهم من قال :ال توبة للقاتل ،واجلمهور يقولون :إن
التوبة ت تي على كل ذنب ،فكل ذنب ميكن التوبة منه ،وتقبل.
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والصواب ت إن شاء اهلل ت رأي اجلمهور ،وأن القاتل املتعمد
له توبة؛ ذلك أنه عليه ت واحلالة هذه ت ثالثة حقوق:
_4حق اهلل_4 .حق القتيل_7 .حق الورثة.
فحق اهلل يُقضى بالتوبة ،وحق الورثة أن يُ َسلِم القاتل نفسه
هلم؛ لي خذوا حقهم إما بالقصاص ،أو الدية ،أو العفو،
وحق املقتول ال ميكن الوفاء به يف الدنيا؛ فإن حسن

توبة

القاتل ،وقدَم نفسه ألهل املقتول فإن اهلل يرفع ذلك احلق عنه،
ويعوض املقتول يوم القيامة خريًا من عنده ت عز وجل ت.
والتوبة النصويف تهدم ما قبلها ،فيعوض هذا عن مظلمته،
وال يعاقب هذا الكمال توبته.
_4توبة املرابي :وتكون برتك ما بقي من الربا ،والعزم على
عدم العود إليه ،والندم على ما مضى من التعامل به.
وأما ما بيد املرابي من املال مما قبضه من التعامل بالربا ت فقد
اختلف أهل العلم يف حكمه؛ فمنهم من قال خيرجه ،وال يبقيه يف
ماله ،وممن قال بذلك القرطيب × وعليه فتوى اللجنة الدائمة.
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ومنهم من قال :خيرج ما بيده مما قبضه من الربا إن كان عاملاً
حبكم اهلل ،وأما إن كان قَبَضَه وهو ال يعلم حكم اهلل ت فال جيب
عليه إخراجه ،وممن قال بذلك القول مساحة الشيخ عبد
العزيز بن باز ×.
ومنهم من قال :إن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل
التوبة؛ فال يؤمر برد ما قبضه ،وإمنا يدع ما بقي منه مما مل
يقبضه؛ ملا يف ذلك من التسهيل والرتغيب يف التوبة.
وممن قال بهذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والشيخ عبد
الرمحن بن سعدي ت رمحهما اهلل ت.
_6توبة العاجز عن املعصية :فإذا حيل بني العاصي وبني
أسباب املعصية ،فعجز عنها ،حبيث يتعذر وقوعها منه ت فهل
تصح توبته إذا تاب ؟
وذلك كحال السارق إذا قطع أطرافه األربعة ،وكالزاني
جبَ ،أو عجز عن ممارسة الزنا ،وكحال من وصل إىل حد
إذا ُ
بطل معه دواعيه إىل معصية كان يرتكبها ،كمن حيكم عليه
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بالسجن املؤبد ،أو كمن حكم عليه بالقتل وهو ينتظر موعد
التنفيذ ،أو كان مريضاً مرضاً تبطل معه الدواعي إىل ما كان
يفعله من معاصي ،وحنو ذلك مما شاكله وجرى جمراه؛ فهل
للواحد من هؤالء توبة مع أنه قد حيل بينه وبني ما يشتهيه من
معاص ؟
واجلواب :أن له توبة ت إن شاء اهلل ت فالتوبة ممكنة صحيحة
إذا أتى بها على وجهها ،وال يؤاخذ مبا يرد على قلبه من
وساوس تُ َزيّن له املعصية ،وتُمنِيه بالرجوع إليها.
فإذا حتقق ندمُه على الذنب ،ولومُه نفسَه عليه فهذه توبة،
وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب،
ولومه نفسَه ؟ والسيما ما يتبع ذلك من بكائه ،وحزنه،
وخوفه ،وعزمه اجلازم ،ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل
مقدوراً له ملا فعله.
وإذا كان الشارع قد نزَل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل هلا
إذا صحّ نيته ت فتنزيل العاجز عن املعصية ،التارك هلا قهراً،
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مع نيته تَ ْركَها اختياراً لو أمكنه منزل َة التارك املّختار ت أوىل.
ويوضح ذلك أن مفسدة الذنب اليت يرتتب عليها الوعيد
تنش من العزم عليه تارة ،ومن فعله تارة.
ومنش املفسدة معدوم يف حق هذا العاجز فعالً وعزمًا،
والعقوبة تابعة للمفسدة.
وأيضًا فإن هذا تعذر منه الفعل ،ومل يتعذر منه التمين
والوداد؛ فإذا كان يتمنى ويود لو واقتع الذنب ،ومن نيتته :أنه
لتو كتان سليماً لباشره ت فتوبته ت واحلالة هذه ت تكون باإلقالع
عن هذا الوداد والتمين واحلزن على فوته؛ فإن اإلصرار
ُمتَصوَر يف حقه قطعاً ،فيَُتصَوَر يف حقه ضده ،وهو التوبة ،بل
هي أوىل باإلمكان والتصور من اإلصرار.
والفرق بني العاجز واملعاين ومَنْ ورد القيامة ت أن التكليف
قد انقطع باملعاينة وورود القيامة.
والتوبة إمنا تكون يف زمن التكليف ،وهذا العاجز مل ينقطع
عنه التكليف؛ فاألوامر والنواهي الزمة له ،والكف متصور
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منه عن التمين والوداد ،واألسفِ على فوته ،وتبديل ذلك
بالندم واحلزن على فعله.
إذا تقرر هذا فإنه حيسن التنبيه على مس لة وهي أن الشيطان
رمبا وسوس هلذا العاجز التائب ،وألقى يف قلبه أنه مل يتب إال
لعجزه ،وأن توبته كاذبة غري مقبولة ،ورمبا قال له ذلك رفاق
السوء.
فالواجب على التائب يف مثل هذه احلالة أن حيسن الظن
بربه ،وأن يستعيذ باهلل من وساوس شياطني اجلن واإلنس،
وأن ي تي بالتوبة على وجهها كما ذكر.
_3نقض التوبة :فالعبد إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة
أخرى يكون ناقضاً للتوبة؛ فيلزمه حينئذ أن جيدد التوبة.
وال يرجع إليه ت يف هذه احلالة ت إثم الذنب الذي تاب منه،
والعتائتد إليته إمنتا هتتو إثتم الذنب اجلديد املستتت نف ال
املاضي؛ ألن املاضتي قتد ارتفتع بالتوبة ،وصتار مبنزلة ما مل
يعمله.
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وعلى هذا فال جيوز للتائب إذا ابتلي بالذنب مرة أخرى أن
يدع التوبة؛ حبجة أنه نقض توبته.
بل عليه أن يتوب ،وأن يرجع إىل ربه ،فمعاودة الذنب
مبغوض هلل من جهة معاودة الذنب ،حمبوب من جهة التوبة
واحلسنات السابقة.
_8رجوع احلسنات إىل التائب بعد التوبة :إذا كان للعبد
حسنات ،ثم عمل بعدها سيئاتٍ استغرق

حسناتِه القدميةَ

وأبطلتها ،ثم تاب بعد ذلك توبةً نصوحًا ت عادت إليه حسناته
القدمية ،ومل يكن حكمه حكم املست نف هلا.
بل يقال :تُْب َ على ما أسلف من خري؛ فاحلسنات اليت
فعلتها يف اإلسالم أعظم من احلسنات اليت يفعلها الكافر يف
كفره :من عتاق ،وصدقة ،وصلة ،وبر.
قال حكيم بن حزام÷= :قل  :يا رسول اهلل ،أرأي
أشياء كن أحتنث( )4بها يف اجلاهلية :من صدقة ،أو عتاقة ،أو
( )4أحتنث  :أتعبد.
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صلة رحم؛ فهل فيها من أجر ؟ فقال النيب "= :أسلم َ
على ما أسلف من خري .)4(+قال ابن حجر × يف شريف هذا
احلتديث= :ال مانع من أن يضيتف اهلل إىل حسنتاته يف اإلستالم
ضالً ،وإحساناً.+
ثتواب ما كان صدر منه يف الكفر؛ تَفَ ُ
وقال ابن القيم × مبينًا العلة يف ذلك= :وذلك ألن
اإلساءة املتّخللة بني الطاعتني قد ارتفع

بالتوبة ،وصارت

ك نها مل تكن؛ فتالق الطاعتان ،واجتمعتا ،واهلل أعلم.+
_1هل التوبة تُرجع العبد إىل حاله قبل معصيته ؟ :فقد
يكون للعبد حال أو مقام مع اهلل ثم ينزل عنه بسبب ذنب
ارتكبه ،ثم بعد ذلك يتوب من ذلك الذنب؛ فهل يعود بعد
التوبة إىل مثل ما كان أو ال يعود ؟ أو يعود إىل أنقص من رتبته
؟ أو يعود خرياً مما كان ؟
واجلواب :أن من التائبني من يعود إىل مثل حاله ،ومنهم
من يعود إىل أكمل منها ،ومن من يعود إىل أنقص مما كان؛ فإذا
( )4رواه البّخاري ( ،)4276ومسلم (.)447
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كان بعد التوبة خريًا مما كان قبل اخلطيئة ،وأشد حذراً ،وأعظم
تشمرياً ،وأعظم ذالً وخشية وإنابة ت عاد إىل أرفع مما كان.
وإن كان قبل اخلطيئة أكمل يف هذه األمور ،ومل يعد بعد
التوبة إليها عاد أنقص مما كان عليه ،وإن كان بعد التوبة مثل ما
كان قبل اخلطيئة رجع إىل منزلته؛ فهذا ما رجحه شيخ اإلسالم
ابن تيمية ×.
وعلى هذا فإنه ينبغي التفطن هلذه املس لة ،خصوصاً من
كان له حال ومقام مع اهلل ،وكان ذا خشية ،وعلم ،وت له،
ومسارعة إىل اخلريات ،ثم طاف به طائف من الشيطان ،ف زله
وأغواه وطوَيف به عن قصد السبيل ،فنزل عن رتبته السابقة،
وفقد أنسه باهلل ،ودب إليه الضعف والفتور ،وترك ما كان
يقوم به من خري ومسارعة.
فهذه مس لة تعتتري كثرياً من الناس ،فيستسلمون هلا،
ويركنون إىل خاطر الي س ،ويرضون بالدون ،فيظنون أنهم ال
ميكن أن يرجعوا إىل حالتهم السابقة من اخلري والقرب من اهلل.
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فعلى من وقع له تلك احلال أال يستسلم للشيطان ،وأال
يي س من رجوعه إىل ما كان عليه من منزلة ،بل عليه أن
جيتتهد بالتوبتة النصويف ،وأن يشمر عن ساعد اجلد؛ لتدارك ما
فات باألعمال الصاحلات؛ فلرمبا عاد إىل مقامه السابق ،بل
رمبا عاد أكمل مما كان عليه ،وليس ذلك ببعيد على من كان ذا
نفس شريفة ،وهمة عالية.
وال بعدَ يف خري وفتتي اهلل

وال ي سَ من َر ْويفٍ ويف القلب

مطمتتع_على كل عضو توبة :إميا
فتوبةنُالعني كفها عن النظر إىل
44
احلرام ،وتوبة األذن كفها عن مساع احلرام ،وتوبة الرجل
كفها عن املشي إىل احلرام ،وتوبة اليد كفها عن فعل احلرام،
وتوبة القلب ختليصه من كل ما ينايف سالمته من الشرك
واحلسد ،والغل ،واحلقد ،وحنو ذلك ،وهكذا
_44فعل معصية من املعاصي ال يسوغ فعل غريها :فإذا
ابتلي العبد مبعصية من املعاصي فإن ذلك ال يسوغ له فعل
غريها؛ حبجة أنه مل يتب بعد ،أو مل يستقم استقامة حقة؛
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فسماع احلرام ال يسوغ رؤية احلرام ،وأكل الربا ال يسوغ شرب
اخلمر ،وهكذا
_44فعل احملرمات ال يسوّغ تترك الطاعات :فإذا ابتلي العبد
ببعض احملرمات ك كل الربا ،أو مساع احلرام ،أو شترب اخلمر
ت فتإن ذلك ال يستوغ له تترك الصتالة ت مثالً ت ألن الشيطان قد
يلقي فتي قلب ذلتك العاصي أنه منافتق؛ إذ كيف يصلي وهو
مصر على ارتكاب بعض املعاصي ؟
وما يريد عدو اهلل من ذلك إال زيادة اإلثم على العاصي،
أو إخراجه من دائرة املعصية إىل دائرة الكفر.
ثم إن ترك األوامر أعظم من ارتكاب املناهي.
قال سهل بن عبد اهلل ×= :ترك األمر عند اهلل أعظم من
ارتكاب النهي؛ ألن آدم نهي عن أكل الشجرة ف كل منها،
فتاب عليه ،وإبليس أُمر أن يسجد آلدم فلم يسجد ،فلم يتب
عليه.+
قال ابن القيم يف كتابه الفوائد معلقاً على كلمة سهل
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السابقة= :قل  :هذه مس لة عظيمة هلا ش ن ،وهي أن ترك
األوامر أعظم عند اهلل من ارتكاب املناهي.+
ثم شرع × يف ذكر ثالثة وعشرين وجهاً بيِن من خالهلا
صحة القاعدة السابقة.
ثم قال بعد ذلك= :وسر هذه الوجوه أن امل مور به حمبوبه،
واملنهي عنه مكروهه ،ووقوع حمبوبه أحب إليه من فوات
مكروهه ،وفوات حمبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه ،واهلل
أعلم.+
_47فعل املعاصي ال يسوغ اجملاهرة بها أو الدعوة إليها:
ألن ذلك أشنع يف اجلرم ،وأبعد عن املعافاة؛ قال النيب ت عليه
الصالة والسالم ت= :كل أميت معافى إال اجملاهرين.)4(+
وقال= :من دلَ على ضاللة فعليه وزرها ووزر من عمل بها
إىل يوم القيامة من غري أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً.)4(+
( )4رواه البّخاري ( ،)6416ومسلم (.)4114
( )4رواه مسلم (.)4632
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_42فعل املعاصي ال يسوغ لإلنسان بغضَ الطاعةِ وأهلها،
وحبَ املعصيةِ وأهلها :بل على اإلنسان أن جياهد نفسه على
حب الطاعةِ ،وإن كان مقصرًا فيها ومل يلحق ب هلها ،وأن
يبغض املعصية وإن كان مُتلبِساً بها؛ فاملرء حيشر مع من أحب،
ويؤجر على حبِ اخلري وبغض الشر.
_44إساءة فالن من الناس ال تسوغ لإلنسان اإلساءة،
وإساءة األمس ال تسوغ إساءة اليوم :فكلٌ مسؤولٌ عن نفسه،
وكلُ نفسٍ مبا كسب رهينة.
_46فعل املعاصي ال يسوغ االستهانة بها :فإذا ابتلي العبد
مبعصية من املعاصي مل يسغ له أن يستهني بها ،ولو كان
صغرية يف نظره؛ فال يليق به أن ينظر إىل صغر املعصية ،ولكن
ينظر إىل عظم من عصاه؛ فاالستهانة بالذنوب واملعاصي دليل
اجلهل ،وقلة وقار اهلل يف القلب.
أخرج البّخاري عن ابن مسعود ÷= :إن املؤمن يرى
ذنوبه ك نه قاعد حت جبل خياف أن يقع عليه ،وإن الفاجر
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يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا ت قال أبو شهاب ت
بيده فوق أنفه ت.+
واحلاصل أنه ال جيوز للمؤمن أن يستهني بذنب مهما صغر؛
فإن امرأة دخل النار بسبب هرة سجنتها حتى مات  ،ال هي
أطعمتها وسقتها؛ إذ هي حبستها ،وال هي تركتها ت كل من
خشاش األرض(.)4
ال حتقرن من الذنتوب أقلها

إن القليل إىل القليتل كثتري

_43فعل املعاصي ال يسوغ االستهانة بالطاعات اليسرية:
فال يليق باإلنسان أن يتهاون بالطاعات اليسرية؛ حبجة أنه واقع
يف أمور كبرية؛ فقد يعمل عمالً يسرياً يف نظره؛ كإماطة األذى
عن الطريق ،وكصلة األرحام ،أو العطف على املساكني
فيكون ذلك سبباً ملغفرة ذنوبه ،خصوصاً إذا قام بقلبه
اإلخالصُ هلل ،وصدق اإلقبال عليه؛ فاألعمال ال تتفاضل
بصورها وعددها ،وإمنا تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب؛ فتكون
( )4احلديث رواه مسلم (.)4424
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صورتها العملية واحدة ،وبينهما يف التفاضل كما بني السماء
واألرض.
ومما يشهد هلذا املعنى ما جاء يف حديث البغي اليت سق
كلباً.
()4

قال النيب "= :بينما كلب يُطيف برُكَية

كاد يقتله
()4

العطش؛ إذ رأته بغيٌّ من بغايا بين إسرائيل ،فنزع موقها
واستق له به ،فسقته إياه ،فغُفر هلا به.)7(+

واملقصود أن الذي يبتلى بفعل املعاصي ال يسوغ له ترك
األعمال الصاحلة ،ولو كان يسرية يف نظره ،فلرمبا كان سبباً
يف ترجيح كفة حسناته.
_48انقالب الكبرية صغرية ،وانقالب الصغرية كبرية :فقد
حقُها
يقرتن بالكبرية من احلياء ،واخلوف ،واالستعظام هلا ما يُلْ ِ
( )4يطيف بركية  :أي يدور حول بئر.
( )4موقها  :خفها.
( )7رواه البّخاري ( ،)7263ومسلم .) 4424( :
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بالصغائر ،وقد يقرتن بالصغرية_من قلة احلياء ،وعدم املباالة،
وترك اخلوف ،واالستهانة بها ت ما ُيلْحقُها بالكبائر ،بل جيعلها
يف أعلى رتبها ،وهذا أمر مرجعه إىل ما يقوم بالقلب ،وهو
قدر زائد على جمرد الفعل ،واإلنسان يعرف ذلك من نفسه
ومن غريه.
_41ارتكاب الذنوب ال يسوغ ترك األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل :فكثري من الناس إذا قصَر يف
الطاعة ،أو وقع يف املعصية ت ترك األمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،والدعوة إىل اهلل؛ حبجة أنه مُقصِر ،وأنه يفعل خالف
ما ي مر به ،وأنه خيشى أن يدخل يف الوعيد الشديد ملن دعا
وترك ما يدعو إليه كما يف قوله ت تعاىل ت[ :أَتَ ْ ُمرُونَ النَاسَ بِالْبِرِ
وَتَنسَوْنَ أَنفُسَ ُكمْ وَأَْنتُمْ َتْتلُونَ الْ ِكتَابَ أَفَال تَ ْع ِقلُونَ](البقرة:
 ،)22وقوله[ :كَبُرَ َمقْتاً عِنْدَ اللَهِ أَنْ َتقُولُوا مَا ال
تَ ْف َعلُونَ](الصف.)7 :
وهذا خط جيب على املسلم أن حيذره ويتجنبه؛ فرتك أحد
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الواجبني ليس مسوغاً لرتك اآلخر ،والذم الوارد يف النصوص
إمنا هو لرتك املعتروف ،ال لألمر باملعروف.
قال ت تعاىل ت[ :لُعِنَ الَذِينَ كَ َفرُوا مِنْ بَنِي إِ ْسرَائِيلَ عَلَى
لِسَانِ دَاوُودَ َوعِيسَى ابْنِ َمرَْيمَ ذَلِكَ بِمَا َعصَوْا َوكَانُوا
َي ْعتَدُونَ] (املائدة.)31 38 ، :
فانظر كيف ذمهم اهلل برتك التناهي عن املنكر مع أنهم
مشرتكون فيه.
قال سعيد بن جبري ×= :لو كان املرء ال ي مر باملعروف،
وال ينهى عن املنكر حتى ال يكون فيه شيء ت ما أمر أحد
مبعروف ،وال نهى عن منكر.+
وقال احلسن ملُطرّف بن عبد اهلل= :عظْ أصحابك ،فقال:
إني أخاف أن أقول ما ال أفعل ،قال احلسن :يرمحك اهلل،
وأيُنا يفعل ما يقول ؟ يود الشيطان أنه قد ظفر منا بهذا؛ فلم
ي مر أحد مبعروف ،ومل ينه أحد عن منكر.+
وعلى هذا فعلى من ابتتلي مبعصيتة ،أو قصتر يف طاعتة_أال
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يدع األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والدعوة إىل اهلل
حسب قدرته واستطاعته؛ فلرمبا اهتتتدى على يده عتاص ،أو
أسلم كافر ،أو تسبب يف ذلك؛ فكان له من األجر مثل ما هلم
من غري أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.
بل قد يكون أمره ،ونهيه ،ودعوته سبباً يف هدايته
واستقامته بنفسه.
وال يفهم مما سبتق أنه ال ب س يف تترك املعتروف ،وفعتل
املنكر لآلمر والناهي والداعي.
بل جيب عليه فعل املعروف ،وترك املنكر.
وغاية ما يف األمر أن فعل املعروف ،وترك املنكر ليس شرطاً
لآلمر والناهي؛ فال يقال ملن أمر باملعروف ،ومل يفعله ،أو نهى
عن املنكر وفعله :ال ت مر وال تنهَ.
وإمنا يقال له :داوم على أمرك ونهيك ،واتق اهلل فيما ت تي
وما تذر.
_44من أخفى خبيئة ألبسه اهلل ثوبها :فاجلزاء من جنس
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العمل ،ومن يعمل ستوءاً جيتز به؛ فقتد خيتفى اإلنسان ما ال
يرضاه اهلل ،فيظتهره اهلل ت عز وجل ت ولو بعد حني ،وينطق به
األلسنة وإن مل يشاهده الناس.
وإن قلوب الناس َلَت ْعرِفُ حتال الشتّخص ،وحتبته أو ت بتاه،
وتذمته أو متدحه وفْقَ ما يتحقق بينه وبني اهلل؛ فإنه ت سبحانه ت
ل همٍ ويدفع عنه كل شر.
يكفيه ك َ
وما أصلح عبد ما بينه وبني اخللق دون أن ينظر إىل اهلل ت عز
وجل ت إال انعكس مقصوده ،وعاد حامده ذامَتاً.
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أمور تعني على التوبة
وبعد أن تبني لنا معنى التوبة ،وأهميتُها ،وفضلُها ،وشيءٌ
من أحكامها ،ومسائلها ،وأخطاء الناس يف ش نها ت هذه أمور
معينة على التوبة؛ عسى اهلل أن يذكر بها ناسياً ،وينبه بها
غافالً؛ فمن تلك األمور ما يلي:
_4اإلخالص هلل ،واإلقبال عليه ت عز وجل ت :فاإلخالص
هلل أنفع األدوية؛ فإذا أخلص اإلنسان لربه ،وصدق يف طلب
التوبة أعانه اهلل عليها ،وأمده ب لطاف ال ختطر بالبال ،وصرف
عنه اآلفات اليت تعرتض طريقه ،وتصده عن التوبة؛ ذلك أن
القلب إذا ذاق طعم عبادة اهلل ،واإلخالص له مل يكن شيء
عنده ،أحلى ،وال ألذ ،وال أمتع ،وال أطيب من ذلك.
واإلنسان ال يرتك حمبوباً إال مبحبوب آخر يكون أحبَ إليه،
أو خوفاً من مكروه؛ فاحلب الفاسد إمنا ينصرف القلب عنه
باحلب الصاحل ،أوباخلوف من الضرر.
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قال اهلل ت تعاىل ت يف حق يوسف[ :وََلقَدْ هَ َم ْ بِهِ وَهَمَ بِهَا
صرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ
لَوْال أَنْ رَأَى ُبرْهَانَ َربِهِ كَ َذلِكَ لَِن ْ
إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُّخْ َلصِنيَ] (يوسف.)42 :
فاهلل يصرف عن عبده ما يسوؤه من امليل إىل الصور،
والتعلق بها ،ويصرف عنه الفحشاء بإخالصه هلل.
وهلذا تغلب اإلنسان نفسُه على اتباع هواها قبل أن يذوق
حالوة العبودية هلل واإلخالص له ،فإذا ذاق طعم اإلخالص،
وقوي قلبه ت انقهر قلبه بغري عالج.
قال ابن تيمية ×= :وإذا كان العبد خملصاً هلل اجتباه ربه
ف حيا قلبه ،واجتذبه إليه؛ فينصرف عنه ما يضاد ذلك من
السوء والفحشاء ،وخياف من ضد ذلك.+
خبالف القلب الذي مل خيلص هلل؛ فإن فيه طلباً ،وإرادة،
وحباً مطلقاً ،فيهوى كل ما يسنح له ،ويتشبث مبا يهواه
كالغصن أي نسيم مرّ به عطفه ،وأمالَهُ؛ فتارة جتتذبه الصور
احملرمة وغري احملرمة ،فيبقى أسرياً عبداً ملن لو اختذه هو عبداً
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لكان ذلك عيباً ونقصاً وذماً.
وتارة يستعبده الدرهم والدينار ،وأمثال ذلك من األمور
اليت تستعبد القلوبَ ،والقلوبُ تهواها ،فيتّخذ إهله هواه،
ويتبع بغري هدى من اهلل.
ومن مل يكن خالصاً هلل ،عبداً له ،قد صار قلبه معبداً لربه
وحده ال شريك له حبيث يكون اهلل أحب إليه مما سواه،
ويكون ذليالً له خاضعاً ،وإال استعبدته الكائنات ،واستول
على قلبه الشياطني ،وصار فيه من السوء والفحشاء ما ال
يعلمه إال اهلل ،وهذا أمر ضروري ال حيلة فيه.+
_4امتالء القلب من حمبة اهلل ت عز وجل ت :فاحملبة أعظم
حمركات القلوب؛ فهي الباعث األول لألفعال والرتوك.
وما أُتي من ا ْستُذِل واستعبد لغري اهلل مبثل ما أُتي من باب
احملبة؛ فالقلب إذا خال من حمبة اهلل تناوشته األخطار،
وتسلط عليه سائر الرغائب واحملبوبات ،فشتَتته ،وفرقته،
وذهب به كل مذهب.
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فإذا امتأل القلب من حمبة اهلل ت بسبب العلوم النافعة
واألعمال الصاحلة ت كمل أنسه ،وطاب نعيمه ،وسلم من
التعلق بسائر الشهوات ،وهان عليه فعل سائر القربات؛ فمن
املتقرر أن يف القلب فقراً ذاتياً ،وجوعة ،وشعثاً ،وتَ َفرُقاً.
وال يغين هذا القلب ،وال يلم شعثه ،وال يسد خلته إال
عبادة اهلل ،وحمبته.
ف جدر مبن يريد اإلقبال على اهلل ،واإلنابة إليه أن ميأل قلبه
من حمبة اهلل؛ ففي ذلك سروره ،ونعيمه ،وأنسه ،وفالحه؛
فمحبة اهلل ت عز وجل ت أقوى األسباب يف الصرب عن خمالفته؛
فإن احملب ملن حيب مطيع ،وكلما قوي سلطان احملبة يف القلب
كان اقتضاؤه للطاعة ،وترك املّخالفة أقوى ،وإمنا َتصْدُر
املعصية واملّخالفة من ضعف احملبة؛ فاحملب الصادق عليه رقيب
من حمبوبه يرعى جوارحه ،وعالمة صدق هذه احملبة شهود هذا
املراقبِ ،ودوامُه.
وههنا مس لة لطيفة جيب التنبه هلا ،وهي أن تلك احملبة البد
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أن تقرن بإجالل اهلل وتعظيمه؛ فذلك يوجب احلياء والطاعة؛
ذلك أن احملبة اخلالية عنهما ال حتمل على ترك املعاصي ،وإن
أوجب

نوعَ أنسٍ واشتياق؛ فما عَمَر القلبَ شيءٌ كاحملبة

املقرتنة بإجالل اهلل وتعظيمه.
_7اجملاهدة :فهي عظيمة النفع ،كثرية اجلدوى؛ معينة على
اإلقصار عن الشر ،دافعة إىل املبادرة إىل اخلري؛ ذلك أن
النفوس طلعة إىل الشرور ،مؤثرة للكسل والبطالة؛ فإذا راضها
اإلنسان ،وجاهدها يف ذات اهلل فليبشر باخلري ،واإلعانة،
واهلداية [وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْ ِديَنَ ُه ْم سُُبلَنَا وَإِنَ اللَهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِنيَ](العنكبوت.)61 :
قال ابن املبارك × :ويقولون :إن سليمان بن عبد
امللك مل يقل بي شعر قط إال هذا البي :
ص اهلوى قادك اهلوى
إذا أن مل تع ِ

إىل بعض ما فيه عليك مقال

وال تعين اجملاهدة أن جياهد املرء نفسه مرة أو مرات ،وإمنا
جياهدها يف ذات اهلل حتى املمات.
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صرَ الدنيا،
ِ _2قصَر األمل ،وتذكُر اآلخرة :فإذا تذكر املرء ِق َ
وسرعة زواهلا ،وأدرك أنها مزرعة لآلخرة ،وفرصة لكسب
األعمال الصاحلة ،وتذكر ما يف اجلنة من النعيم املقيم ،وما يف
النار من النكال والعذاب األليم ت أقصر عن االسرتسال يف
الشهوات ،وانبعث إىل التوبة النصويف وتدارك ما فات
باألعمال الصاحلات.
عن ابن عمر ت رضي اهلل عنهما ت قال= :أخذ رسول اهلل
"مبنكيب ،فقال= :كن يف الدنيا ك نك غريب أو عابر سبيل.+
وكان ابن عمر يقول= :إذا أمسي فال تنتظر الصبايف ،وإذا
أصبح فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن
حياتك ملوتك.)4(+
قال ابن عقيل ×= :ما تصفو األعمال واألحوال إال
بتقصري اآلمال؛ فإن كل من عدَ ساعته اليت هو فيها كمرض
املوت ت حسَُن ْ أعمالُه ،فصار عمره كله صافياً.+
( )4أخرجه البّخاري (.)1246
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_4االشتغال مبا ينفع ،وجتنب الوحدة والفراغ :ذلك أن
الفراغ ي تي على رأس األسباب املباشرة لالحنراف؛ فالقطاع
الكبري من الشباب يعاني من فراغ قاتل يؤدي إىل االحنراف
والشذوذ ،وإدمان املّخدرات ،ويقود إىل رفقة السوء،
وعصابات اإلجرام ،ويتسبب يف تدهور األخالق ،وضيعة
اآلداب؛ فإذا اشتغل اإلنسان مبا ينفعه يف دينه ودنياه قلَ
بطالته ،ومل جيد فرصة للفساد واإلفساد.
_6البعد عن املثريات ،وما يُذكِر باملعصية :فيبتعد عن كل
ما يثري دواعي املعصية ،ونوازع الشر ،ويبتعد عن كل ما يثري
شهوته ،وحيرك غريزته من مشاهدة لألفالم ،ومساع لألغاني
اخلليعة املاجنة ،وقراءة للكتب السيئة ،واجملالت الداعرة.
كما عليه أن يقطع صلته بكل ما يذكره باملعصية من أماكن
اخلنا؛ فالشيء إذا قطع

أسبابه اليت متده زال واضمحل؛

فالقرب من املثريات بالء وشقاء ،والبعد عنها جفاء وعزاء؛
فكل بعيد عن البدن يؤثر بعده يف القلب؛ فليصرب على مضض
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الفراق صرب املصاب يف بداية املصيبة ،ثم إن مر األيام يُهَوِن
األمر ،خصوصاً إذا كان ذلك مما يثري العشق والغرام.
ومن البعد عن املثريات أن يبتعد اإلنسان عن الفنت؛ ألن
البعد عنها جناة وسالمة ،والقرب منها مدعاة للوقوع فيها؛
فمن قارب الفتنة بعدت عنه السالمة ،ومن ادعى الصرب وكل
إىل نفسه.
وأحق األشياء بالضبط والقهر ت اللسان والعني؛ فإيّاك أن
تغرت بعزمك على ترك اهلوى مع مقاربة الفتنة؛ فإن اهلوى
مكايد ،وكم من شجاع يف احلرب اغتيل ف تاه ما مل حيتسب.
()4

صرْ وال َتشَمْ كلَ برق
َفتََب َ

ق فيه صواعقُ حَيْنٍ
رُبَ بر ٍ

واغضضِ الطرفَ تسرتيف

تكتسي فيه ثوب ذلٍ وشنيِ

غرام
من
فبالء الفتى موافقة النفت

س وبدءُ اهلوى طمويف العني

_3مصاحبة األخيار وجمانبة األشرار :فمصاحبة األخيار
( )4حني  :هالك.
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حتيي القلب ،وتعني على اخلري ،وتبعث على االقتداء ب هل
الصاليف ،وتكف اإلنسان عن الفساد.
بعكس رفقة السوء؛ فإنها حتسن القبيح ،وتقبح احلسن،
وتقود اإلنسان إىل االقتداء ب هل السوء؛ فالصاحب ساحب،
والطبع اسرتاق.
_8النظر يف العواقب :فذلك يوقف اإلنسان على حقائق
األشياء ،ويريه األمور كما هي.
وما أُتي أكثر الناس إال من قبل غفلته وجهله بالعواقب،
ولو أوتي حظَتاً من النظر ملا آثر اللذة العاجلة الفانية على
اللذات اآلجلة الباقية.
قال ابن اجلوزي ×= :لو ميز العاقل بني قضاء وطره
حلظةً ،وانقضاء باقي العمر باحلسرة على قضاء ذلك الوطر ت ملا
قرب منه ،ولو أعطي الدنيا ،غري أن سكرة اهلوى حتول بني
الفكر وذلك.+
_1استحضار فوائد ترك املعاصي :قال ابن القيم ت رمحه
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اهلل_= :سبحان اهلل رب العاملني ! لو مل يكن يف ترك املعاصي إال
إقامة املروءة ،وصون العرض ،وحفظ اجلاه ،وصيانة املال
الذي جعل اهلل قوامًا ملصاحل الدنيا واآلخرة ،وحمبةُ اخللق،
وجوازُ القول بينهم ،وصاليف املعاش ،وراحة البدن ،وقوة
القلب ،وطيب النفس ،ونعيم القلب ،وانشرايف الصدر،
واألمن من خماوف الفساق والفجار ،وقلة اهلم والغم
واحلزن ،وعزّ النفس عن احتمال الذل ،وصون نور القلب أن
تطفئة ظلمة املعصية ،وحصول املّخرج له مما ضاق على
الفساق والفجار ،وتيسري الرزق عليه من حيث ال حيتسب،
وتيسري ما عسر على أرباب الفسوق واملعاصي ،وتسهيل
الطاعات عليه ،وتيسري العلم ،والثناء احلسن يف الناس ،وكثرة
الدعاء له ،واحلالوة اليت يكتسبها وجهه ،واملهابة اليت تلقى له
يف قلوب الناس ،وانتصارهم ومحيتهم له إذا أوذي أو ظلم،
وذبُهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب ،وسرعة إجابة دعاءه،
وزوال الوحشة اليت بينه وبني اهلل ،وقرب املالئكة منه ،وبعد
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شياطني اجلن واإلنس منه ،وتنافس الناس على خدمته وقضاء
حوائجه ،وخطبتهم ملودته وصحبته ،وعدم خوفه من املوت،
بل يفريف به لقدومه على ربه ،ولقائه له ،ومصريه إليه ،وصغرُ
الدنيا يف قلبه ،وكرب اآلخرة عنده ،وحرصه على امللك الكبري،
والفوز العظيم فيها ،وذوقُ حالوة الطاعة ،و َوجْدُ حالوة
اإلميان ،ودعاء محلة العرش ومَنْ حولَه من املالئكة له،
وفريف الكاتبني به ،ودعاؤهم له ،وحصول حمبة اهلل له،
وإقباله عليه ،وفرحه بتوبته ،وهكذا جيازيه بفريف وسرور ال
نسبة له إىل فرحه وسروره باملعصية بوجه من الوجوه.
فتهذه بعض آثار تترك املعاصي فتي الدنيتا ،فتإذا متات َت َلقَتْه
املالئكة بالبشرى من ربه باجلنة ،وب نه ال خوف عليه وال
حزن ،وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إىل روضة من رياض
اجلنة ينعم فيها إىل يوم القيامة ،فإذا كان يوم القيامة كان الناس
يف احلرّ والعرق ،وهو يف ظل العرش ،فإذا انصرفوا من بني
يدي اهلل أخذ به ذات اليمني مع أوليائه املتقني وحزبه املفلحني،
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[ذَلِكَ فَضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَنْ َيشَاءُ وَاللَهُ ذُو الْفَضْلِ اْلعَظِيمِ]
(اجلمعة.+)2 :
_44استحضار أن الصرب عن الشهوة أسهل من الصرب على
ما توجبه الشهوة :فإنها إما أن توجب أملاً وعقوبة ،وإما أن
تقطع لذة أكمل منها ،وإما أن تضيع وقتاً إضاعتُه حسرة
وندامة ،وإما أن تثلم عرضاً توفريُه أنفع للعبد من ثلمه ،وإما
أن تُذْهب ماالً بقاؤه خري له من ذهابه ،وإما أن تضع قدراً
وجاهاً قيامة خري من وضعه ،وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذّ
وأطيبُ من قضاء الشهوة ،وإما أن تُ َطرّقَ لِوضيع إليك طريقاً
مل يكن جيدها قبل ذلك ،وإما أن جتلبَ ه ّماً وغماً وحزناً
وخوفاً ال يقارب لذة الشهوة ،وإما أن تنسي علماً ِذ ْكرُه ألذُ من
نيل الشهوة ،وإما أن تشم عدواً وحتزن وليَتاً ،وإما أن تقطع
الطريق على نعمة مقبلة ،وإما أن حتدث عيباً يبقى صفة ال
تزول؛ فإن األعمال تورث الصفات واألخالق.
_44استحضار أضرار الذنوب واملعاصي :فمن أضرارها
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حرمان العلم والرزق ،والوحشةُ اليت جيدها العاصي يف قلبه،
وبينه وبني ربه ،وبينه وبني الناس.
ومنها تعسري األمور ،وظلمة القلب ،ووهن البدن،
وحرمان الطاعة ،وتقصري العمر ،وحمق بركاته.
ومنها أن املعاصي تزرع أمثاهلا ،وُتقَوِي يف القلب إرادة
املعصية ،وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إىل أن تنسلخ إرادة
التوبة من القلب بالكلية ،فيستمرئ صاحبها املعصية ،وينسلخ
من استقباحها.
ومنها أن املعصية سبب هلوان العبد على ربه ،وأن شؤمها
ال يقتصر على العاصي ،بل يعود على غريه من الناس
والدواب.
ومنها أن املعصية تورث الذل ،وتفسد العقل ،وتدخل
العبد حت

اللعنة ،وحترمة من دعوة الرسول " ،ودعوة

املالئكة ،ودعوة املؤمنني.
كما أنها تطفئ نار الغرية من القلب ،وتذهب احلياء،
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وتضعف يف القلب تعظيم الرب ،وتستدعي نسيان اهلل لعبده،
وختْليته بينه وينب نفسه وشيطانه.
ومنها أن تنزل الرعب يف قلب العاصي ،وتعمي قلبه،
وتسقط منزلته ،وتسلبه أمساء املديف والشرف ،وتكسوه
أمساء الذل والصغار ،وجتعله من السفلة بعد أن كان مُهَيّتً ألن
يكتون متن ال ِعلْية ،وجتترئ علتيه شيتاطني اجلتن واإلنس إىل
غري ذلك من أضرار املعاصي ،اليت إذا استحضرها العاقل كان
حرياً به أن يقلع عنها ،وحيذر منها.
_44الدعاء :فهو من أعظم األسباب ،وأنفع األدوية ،وهو
عدو البالء يدافعه ،ويعاجله ،ومينع نزوله ،ويرفعه ،أو خيففه
إذا نزل.
ب لَكُمْ](غافر.)64 :
ج ْ
قال ت تعاىل ت[ :ا ْدعُونِي أَ ْستَ ِ
ومن أعظم ما يُس ل ويدعى به سؤال اهلل التوبة؛ وذلك ب ن
يدعو اإلنسان ربه أن مينّ عليه بالتوبة النصويف ،مهما كان
حاله.
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وهلذا كان من دعاء نيب اهلل إبراهيم وابنه إمساعيل_عليهما
السالم تَ [ :ربَنَا وَاجْ َعلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُ ِرَيتِنَا ُأمَةً مُسْلِمَةً
لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ َعلَيْنَا إِنَكَ أَْن َ التَوَابُ الرَحِيمُ]
(البقرة.)448 :
وكان من دعاء نبينا حممد"= :رب اغفر لي وتب علي
إنك أن التواب الرحيم.)4(+
فحري مبن أراد التوبة أن يس ل ربه أن يرزقه إيّاها ،وأن
يلح عليه بذلك ،وأن يتحرى األوقات ،واألحوال،
واألوضاع ،اليت هي مظان اإلجابة ،كالدعاء يف السجود ،ويف
آخر الليل ،وبني األذان واإلقامة ،ويف حال اشتداد اإلخالص
وإقبال القلب.
كما عليه أن يتجنب موانع اإلجابة ،وأال ميل الدعاء ،وأال
يستعجل اإلجابة.
فمن كان هذه حالة كان حريَتًا ب ن جياب دعاؤه.
( )4رواه امحد  ،44/4والرتمذي ( ،)7227وصححه.
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_47النظر يف حال العصاة :فذلك يُقصر عن التمادي يف
الذنوب ،ويقود العاقل إىل التوبة النصويف؛ فللعصاة نصيب
غري منقوص من الذلة ،واهلوان ،والصغار ،والضنك،
والشدة ،والشقاء ،والعذاب؛ فاملعصية تورث ذلك والبد؛ فإن
العز كل العزِ ،والسعادة كل السعادة إمنا تكون بطاعة اهلل ت عز
وجل ت.
قال ت تعاىل ت[:مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَ ِللَهِ الْعِزَةُ
جَمِيعاً](فاطر.)44 :
أي فليطلبها من اهلل؛ فإنه ال جيدها إال يف طاعته.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ×= :من آرد السعادة
األبدية فليلزم عتبة العبودية.+
وقال ابن اجلوزي× يف حال من يتطلع وميد طرفه إىل
أرباب الدنيا= :فإياك أن تنظر إىل صورة نعيمهم؛ فإنك
تستطيبه؛ لبعده عنك ،ولو قد بلغته كرهته ثم يف ضمنه من
حمن الدنيا واآلخرة ما ال يوصف؛ فعليك بالقناعة مهما أمكن؛
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ففيها سالمة الدنيا والدين.+
وقال احلسن× يف العصاة= :إنهم وإن طقطق
البغال ،وهملج

بها

بهم الرباذين فإن ذل املعصية ال يفارق

قلوبهم ،أبى اهلل إال أن يذل من عصاه.+
ف هل املعصية جيدون يف أنفسهم الذلة ،والشقاء ،واخلوف؛
حتى وإن رآهم الناس خبالف ذلك ،ولو تظاهروا بالسعادة
والسرور ،ولو كان

الدنيا طوع أميانهم ومشائلهم؛ فالذل

والضنك ال يفارقهم ،بل يزيد كلما زادوا بعداً عن ربهم.
قال ابن تيمية ×= :وهلذا جتد القوم الظاملني أعظم
الناس فجوراً ،وفساداً ،وطلباً ملا يروحون به عن أنفسهم من
مسموع ،ومنظور ،ومشموم ،وم كول ،ومشروب.
ومع هذا فال تطمئن قلوبهم بشيء من ذلك.
هذا فيما ينالونه من اللذة ،وأما ما خيافونه من األعداء فهم
أعظم الناس خوفاً ،وال عيشة خلائف.
وأما العاجز منهم فهو يف عذاب عظيم ،وال يزال يف أسف
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على ما فاته ،وعلى ما أصابه.
أما املؤمن فهو ت مع مقدرته ت له من األعمال الصاحلة،
والعلوم النافعة ما يوجب طم نينة قلبه ،وانشرايف صدره مبا
يفعله من األعمال الصاحلة ،وله من الطم نينة ،وقرة العني ما
ال ميكن وصفه.
وهو مع عجزه ت أيضًا ت له من أنواع اإلرادات الصاحلة،
والعلوم النافعة اليت يتنعم بها ما ال ميكن وصفه.+
ولقد عرب كثري من املشاهري سواء من األغنياء ،أو الفنانني،
أو األغنياء ممن ابتعدوا عن اهلل ت عن ما يالقونه من الضنك
والشدة ،مع أن الناظر يف أحواهلم بادي الرأي يظن أن السعادة
ال تفارقهم ،وال تتعداهم إىل غريهم.
_42الصرب واملصابرة خصوصاً يف بداية األمر :فال ريب أن
للشهوات سلطاناً على النفوس ،وأن هلا استيالءً ومتكناً يف
القلوب؛ فرتكها عزيز ،واخلالص منها شاق عسري ،ولكن من اتقى
اهلل كفاه ،ومن استعان به أعانه ،ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه.
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وكلما ازدادت الرغبة يف احملرم ،وتاق النفس إىل فعله،
وكثرت الدواعي إىل الوقوع فيه ت عظم األجر يف تركه،
وتضاعف املثوبة يف جماهدة النفس على اخلالص منه.
وإمنا جيد املشقة يف ترك امل لوفات والعوائد من تركها لغري
اهلل ،وأما من تركها خملصاً هلل فإنه ال جيد مشقة إال أول وهلة؛
ليمتحن أصادق هو يف تركها أم كاذب؛ فإن صرب على تلك
املشقة قليالً استحال لذة؛ فمن ذاق طعم االستقامة فلن يبغي
بدالً ،وال عنها حوالً.
أال ترى إىل الصيب الذي اعتاد ثدي أمه كيف سكوتُه بذلك
الثدي ،وكيف حنينه إليه إذا هو فقده ،وكيف فرحه به إذا هو
وجده.
فكذلك النفس الشهوانية؛ فإذا فطم الصيب انفطم حتى ال
يلتف إىل الثدي بعد ذلك؛ ألنه وجد طعم ألوان األطعمة؛ فال
يَحِ ُن إىل لنب أمه.
وكذلك النفس إذا وجدت لذة العبادة ،وذاق

طعم
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اإلميان ،وبرد اليقني ،واستشعرت َروْيف قرب اهلل ،ومجيل
نظره ت مل حتنَ إىل تلك الشهوات.
من ذاق طعم نعيم القوم

ومن داره غدا بالرويف يشريه

يدريه
وكل هذا جمرب حمسوس ،وإمنا يقع غلط أكثر الناس أنه قد
أحس بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقها ،ومل يذق لذات
أهل الرب ،ومل خيربها.
_44عرض احلال على من يعني :سواء كان ذلك عاملاً ،أو
داعية ،أو خطيباً ،أو معلماً أو حنو ذلك؛ فعرض احلال على
أمثال أولئك يعني اإلنسان على التوبة ،واإلقبال على اهلل،
حيث يرشدونه إىل الطريق الصحيح ،ويوضحون له ما يشكل
عليه من مسائل التوبة ،ويفتحون أمامه أبوابها.
هذا ما يسره اهلل ،وأعان على إمتامه ،فنس له ت عز وجل ت أن
مين علينا وعلى إخواننا املسلمني بالقبول ،وبالتوبة النصويف،
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
حممد وآله وصحبه.
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