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 المقدمة
 

والصالة الرحیم التواب الدین یوم مالك العالمین رب هللا           الحمد
الغر وقائد التوبة نبي والمرسلین األنبیاء أشرف على          والسالم
محمد أن واشهد المبین الحق الملك اهللا إال إله ال أن وأشهد              المحجلین
أجمعین وصحبه وآله علیه اهللا صلى األمین الصادق ورسوله           عبده

 ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین .

  أما بعد :

المؤمنون أیها جمیعا اهللا إلى وتوبوا المبین كتابه في اهللا            فیقول
اهللا إلى توبوا الناس أیها یا ) اهللا رسول ویقول تفلحون             لعلكم
له یعد وكان مرة) سبعین من أكثر الیوم في إلیه أتوب فإني              واستغفروه
الرحیم التواب أنت إنك علي وتب لي اغفر رب – الواحد المجلس              في
مالزمة على الحاثة األدلة من ذلك غیر إلى , مرة مائة من أكثر –              
من كان تالزمه لم وإن عین طرفة العبد عنها یستغنى ال وأنه              التوبة
مع ( قلبي على لیغان إنه ) یقول اهللا ورسول كیف والحین الغبن               أهل
الجیوش بتجهیز یشغل قد لكنه لطاعته ومالزمته هللا ذكره           كثرة
بمن بالك فما ذلك على التوبة منه فتحصل المسلمین حوائج            وقضاء
من أشد التوبة إلى أحوج فلهو والشركیات والبدع المعاصي في            رتع
ِإَلًها اهللاَِّ َمَع َیْدُعوَن َال َوالَِّذیَن : تعالى قال والشراب الطعام إلى              حاجته
َیْفَعْل َوَمْن َیْزُنوَن َوَال ِباْلَحقِّ ِإالَّ اهللاَُّ َم َحرَّ الَِّتي النَّْفَس َیْقُتُلوَن َوَال              َآَخَر
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ِإالَّ * ُمَهاًنا ِفیِه َوَیْخُلْد اْلِقَیاَمِة َیْوَم اْلَعَذاُب َلُه ُیَضاَعْف * َأَثاًما َیْلَق               َذِلَك
َحَسَناٍت َسیَِّئاِتِهْم اهللاَُّ ُل ُیَبدِّ َفُأوَلِئَك َصاِلًحا َعَمًال َوَعِمَل َوَآَمَن َتاَب            َمْن
اهللاَِّ ِإَلى َیُتوُب َفِإنَُّه َصاِلًحا َوَعِمَل َتاَب َوَمْن * َرِحیًما َغُفوًرا اهللاَُّ              َوَكاَن
محبة أجلها جمة فوائد من للتوبة كم هللا ویا [الفرقان/71-68]            َمَتاًبا
ومنها المتطهرین ویحب التوابین یحب اهللا إن : تعالى قال للعبد             اهللا
): ولحدیث السابقة اآلیة في كما بالحسنات وتبدیلها السیئات تكفیر :           
االجتباء على یدل اهللا من وقبولها ( قبلها ما تجب التوبة أن علمت               أما
مسلم وأخرج وهدى علیه فتاب ربه اجتباه ثم : آدم عن تعالى              قال
المرأة شأن في حصن بن عمران نجید أبي حدیث من صحیحه             في
وزعت لو توبة تابت (لقد : وقال فرجمت النبي بها أمر ثم زنت               التي
أن من أفضل وجدت وهل , لوسعتهم المدینة أهل من سبعین             على
أفرح هللا ): قال كما عبده لتوبة اهللا یفرح ولشرفها ( هللا بنفسها               جادت
أخرجه ( فالة بأرض أضلها وقد راحلته یجد أحدكم من عبده             بتوبة
فقال عبد (أذنب : قال النبي أن هریرة أبي وعن أنس عن              مسلم
یغفر ربا له أن علم ثم ذنبا عبدي أذنب اهللا فقال ذنبي لي اغفر                اللهم
لي أغفر اللهم فقال فأذنب عاد ثم , له غفرت قد بالذنب ویأخذ               الذنب
ویغفر بالذنب یأخذ ربا له أن علم ثم ذنبا عبدي أذنب : اهللا فقال                ذنبي
( شاء ما یفعل فل له غفرت قد : الثالثة في وقال , له غفرت قد                  الذنب
فلوال : تعالى قال وأنابوا تابوا لما العذاب من یونس قوم اهللا أنجى               وقد
عنهم كشفنا آمنوا لما یونس قوم إال إیمانها فنفعها أمنت قریة             كانت
اهللا محبة ومن حین إلى ومتعناهم الدنیا الحیاة في الخزي            عذاب
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بالنهار یده ویبسط النهار مسيء لیتوب باللیل یده یبسط ) : أنه              للتوبة
عن مسلم أخرجه ( مغربها من الشمس تطلع حتى اللیل مسيء             لیتوب
حدیث في كما تاب من على یتوب أنه لها محبتة ومن موسى              أبي
الشمس تطلع حتى بابها یغلق ال معروضة وأنها الصحیحین في            أنس
تعالى قال كما للفالح سبب وهي , الحدیث بذلك صح كما مغربها              من
فإن ذلك ومع تفلحون لعلكم المؤمنون أیها جمیعا اهللا إلى وتوبوا :            
هوى والسنة الكتاب ویخالفون ویعصون یذنبون العباد من          كثیرا
) : اهللا رسول قال وقد ینزجرون وال یرعوون وال وشهوة             وشبهة
( یعلمون وهم فعلوا ما على یصرون الذین القول ألقماع            ویل
والمجتمعات لألفراد شر نذیر والمعاصي الذنوب على         فاإلصرار
فأولئك یتب لم ومن : تعالى قال صاحبها ظلم على عالمة التوبة              وترك
قسم ثم وما وظالم تائب إلى العباد قسم القیم ابن قال الظالمون              هم
وبحقه بربه منه أجهل وال یتب لم من على الظلم اسم وأوقع البتة               ثالث

  وبعیب نفسه وآفات أعماله ا.هـ

ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ وكذلك : تعالى اهللا             وقال
إذا حتى للظالم لیملي اهللا إن ) : اهللا رسول وقال شدید ألیم أخذه                إن
 أخذه لم یفلته ) فالتوبة التوبة یا عبا اهللا قبل الحیلولة بین العبد وبینها .

لم مدخولة توبته أن مع تاب قد أنه إلیه ُخیل ربما الناس              فبعض
النصوح التوبة : أنواع ثالثة التوبة ألن وأركانها شروطها           تتحقق

 وهي : توثیق القلب أن ال یعود لمثله.
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عنه تاب ذنبا العبد اقترف إذا التي : هي الصحیحة والتوبة             
 بصدق في الحال.

في المعصیة لذة بقاء مع باللسان التوبة : هي الفاسدة والتوبة             
العصاة أصناف یعرف حتى الوریقات هذه أكتب أن فأحببت           الخاطر,
عن اهللا لیتجاوز علیهم یجب ما الحكیم اهللا شرع على            والمتمردین
الزالت. عن والتجاوز المحبة وتنالهم حسنات ویبدلها         سیئاتهم

 وأسمیتها " شروط التوبة إلى اهللا تعالى "

نالحظه ما هو الوریقات هذه كتابة إلى الداعي السبب           وكان
الشروط توفر عدم مع التوبة البدع أهل من كثیر إدعاء من             ونسمعه
معادون وأهلها وللسنة ویمرحون یهرعون غیهم في أنهم مع           علیهم
اسأل فاهللا ومعرضون مراوغون الحق وعن ناصرون الباطل          وألهل

 أن یجعلها خالصة ونافعة في المحیا وبعد الممات  ورحم اهللا القائل :

 استغفر اهللا مما یعلم اهللا              إن الشقي لمن ال یرحم اهللا

 ما أحلم اهللا عن من ال یراقبه           كل مسيء ولكن یعلم اهللا

 فاستغفر اهللا مما كان من زلل            طوبى لمن كف عما یكره اهللا

 طوبى لمن حسنت فیه سریرته         طوبى لمن ینتهي عما نهى اهللا
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بن یحیى بن الحمید عبد محمد أبو العالمین.كتبه رب هللا            والحمد
السادس صعدة – الیمن – دماج الحدیث دار الزعكري الحجوري            زید

 من شهر شوال 1428هـ.
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 ضرر الذنوب والمعاصي في الدنیا واألخرة
 

 یقول تعالى ذكره: {َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس
  ِلُیِذیَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َیْرِجُعوَن} [الروم: 41]

 ویقول تعالى: {َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْیِدیُكْم َوَیْعُفو َعْن
 َكِثیٍر} [الشورى: 30]

 ویقول تعالى: {َفُكال َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْیِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم
ْیَحُة َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اْألَْرَض َوِمْنُهْم َمْن َأْغَرْقَنا َوَما  َمْن َأَخَذْتُه الصَّ

 َكاَن اهللاَُّ ِلَیْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َیْظِلُموَن } [العنكبوت: 40]

ُرُهْم اِلُموَن ِإنََّما ُیَؤخِّ ا َیْعَمُل الظَّ  ویقول تعالى: {َوَال َتْحَسَبنَّ اهللاََّ َغاِفًال َعمَّ
 ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِفیِه اْألَْبَصاُر* {ُمْهِطِعیَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال َیْرَتدُّ ِإَلْیِهْم
 َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواٌء (43) َوَأْنِذِر النَّاَس َیْوَم َیْأِتیِهُم اْلَعَذاُب َفَیُقوُل

ُسَل َأَوَلْم ْرَنا ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَِّبِع الرُّ  الَِّذیَن َظَلُموا َربََّنا َأخِّ
 َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل (44) َوَسَكْنُتْم ِفي َمَساِكِن

الَِّذیَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبیََّن َلُكْم َكْیَف َفَعْلَنا ِبِهْم َوَضَرْبَنا َلُكُم اْألَْمَثاَل (
 45) َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد اهللاَِّ َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه

 اْلِجَباُل (46) َفَال َتْحَسَبنَّ اهللاََّ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اهللاََّ َعِزیٌز ُذو
 اْنِتَقاٍم} [إبراهیم: 43 - 47]

 ویقول تعالى: {َوَمْن َیْعِص اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا
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 ِفیَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهیٌن } [النساء: 14].

 وقال تعالى: ﴿َوَضَرَب اهللاَُّ َمَثًال َقْرَیًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َیْأِتیَها ِرْزُقَها
 َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اهللاَِّ َفَأَذاَقَها اهللاَُّ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف
 ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعوَن﴾ [النحل:112].
 وقال تعالى: ﴿َوَكَأیِّْن ِمْن َقْرَیٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها
ْبَناَها َعَذابًا ُنْكرًا * َفَذاَقْت َوَباَل َأْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبُة  ِحَسابًا َشِدیدًا َوَعذَّ
 َأْمِرَها ُخْسرًا ﴾ [الطالق:9-8].
 قال ابن كثیر رحمه اهللا: یقول تعالى متوعًدا لمن خالف أمره، وكذب
 رسله، وسلك غیر ما شرعه، ومخبًرا عما حل باألمم السالفة؛ بسبب
 ذلك، (وكأین من قریة عتت عن أمر ربها ورسله) أي: تمردت،
 وطغت، واستكبرت عن إتباع أمر اهللا، ومتابعة رسله، (فحاسبناها
 حساًبا شدیًدا) أي: منكًرا، فظیًعا، (فذاقت وبال أمرها) أي: عقب
 مخالفتها، وندموا حیث ال ینفع الندم. أهـ
 فمما تقدم، ومن غیره، یظهر جلًیا خطر المعاصي على األمم،
 والشعوب، والبلدان، فما دمر اهللا قوم نوح، وأغرقهم إال بسببها، وما
 أهلك قوم عاد إال بسببها، وكذا قوم ثمود، وقوم لوط، وبني إسرائیل،
 ومن أراد المزید من ذلك، ما علیه إال أن یتدبر سورة هود،
 واألعراف، والشعراء، وغیرها من السور، وقصة قوم سبأ في سورة
 سبأ، تدل على عظم كفران النعم، قال تعالى: ﴿َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍأ ِفي َمْسَكِنِهْم
 آَیٌة َجنََّتاِن َعْن َیِمیٍن َوِشَماٍل ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطیَِّبٌة
ْلَناُهْم ِبَجنََّتْیِهْم  َوَربٌّ َغُفوٌر * َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِهْم َسْیَل اْلَعِرِم َوَبدَّ
 َجنََّتْیِن َذَواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِلیٍل * َذِلَك َجَزْیَناُهْم ِبَما
 َكَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفوَر ﴾[سـبأ:17-15].
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 في آیات كثیرات یبین تعالى ذكره حال أهل المعصیة وأعظمها الكفر
 باهللا تعالى في الدنیا واألخرة.

 قال ابن القیم رحمه اهللا تعالى: في الداء والدواء (ص: 52)

ِة ِباْلَقْلِب َواْلَبَدِن ِفي  َوِلْلَمَعاِصي ِمَن اْآلَثاِر اْلَقِبیَحِة اْلَمْذُموَمِة، اْلُمِضرَّ
ْنَیا َواْآلِخَرِة َما َال َیْعَلُمُه ِإالَّ اهللاَُّ.  الدُّ

 َفِمْنَها: ِحْرَماُن اْلِعْلِم، َفِإنَّ اْلِعْلَم ُنوٌر َیْقِذُفُه اهللاَُّ ِفي اْلَقْلِب، َواْلَمْعِصَیُة
 ُتْطِفُئ َذِلَك النُّوَر.

اِفِعيُّ َبْیَن َیَدْي َماِلٍك َوَقَرَأ َعَلْیِه َأْعَجَبُه َما َرَأى ِمْن ا َجَلَس اْإلَِماُم الشَّ  َوَلمَّ
 ُوُفوِر ِفْطَنِتِه، َوَتَوقُِّد َذَكاِئِه، َوَكَماِل َفْهِمِه، َفَقاَل: ِإنِّي َأَرى اهللاََّ َقْد َأْلَقى

 َعَلى َقْلِبَك ُنوًرا، َفَال ُتْطِفْئُه ِبُظْلَمِة اْلَمْعِصَیِة.

اِفِعيُّ َرِحَمُه اهللاَُّ:  َوَقاَل الشَّ

 َشَكْوُت ِإَلى َوِكیٍع ُسوَء ِحْفِظي ... َفَأْرَشَدِني ِإَلى َتْرِك اْلَمَعاِصي

 َوَقاَل اْعَلْم ِبَأنَّ اْلِعْلَم َفْضٌل ... َوَفْضُل اهللاَِّ َال ُیْؤَتاُه َعاِصي

ْنِب ْزَق ِبالذَّ ْزِق، َوِفي اْلُمْسَنِد: «ِإنَّ اْلَعْبَد َلُیْحَرُم الرِّ  َوِمْنَها: ِحْرَماُن الرِّ
ْزِق َفَتْرُك التَّْقَوى َم، َوَكَما َأنَّ َتْقَوى اهللاَِّ َمْجَلَبٌة ِللرِّ  ُیِصیُبُه» َوَقْد َتَقدَّ

 َمْجَلَبٌة ِلْلَفْقِر، َفَما اْسُتْجِلَب ِرْزُق اهللاَِّ ِبِمْثِل َتْرِك اْلَمَعاِصي.

 َوِمْنَها: َوْحَشٌة َیِجُدَها اْلَعاِصي ِفي َقْلِبِه َبْیَنُه َوَبْیَن اهللاَِّ َال ُتَواِزُنَها َوَال
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ْنَیا ِبَأْسِرَها َلْم َتِف ِبِتْلَك اُت الدُّ ٌة َأْصًال، َوَلِو اْجَتَمَعْت َلُه َلذَّ  ُتَقاِرُنَها َلذَّ
 اْلَوْحَشِة، َوَهَذا َأْمٌر َال َیِحسُّ ِبِه ِإالَّ َمْن ِفي َقْلِبِه َحَیاٌة، َوَما ِلُجْرٍح ِبَمیٍِّت

ُنوُب ِإالَّ َحَذًرا ِمْن ُوُقوِع ِتْلَك اْلَوْحَشِة، َلَكاَن  ِإیَالٌم، َفَلْو َلْم ُتْتَرِك الذُّ
 اْلَعاِقُل َحِریا ِبَتْرِكَها.

 َوَشَكا َرُجٌل ِإَلى َبْعِض اْلَعاِرِفیَن َوْحَشًة َیِجُدَها ِفي َنْفِسِه َفَقاَل َلُه:

ُنوُب ... َفَدْعَها ِإَذا ِشْئَت َواْسَتْأِنِس  ِإَذا ُكْنَت َقْد َأْوَحَشْتَك الذُّ

ْنِب، َفاهللاَُّ اْلُمْسَتَعاُن. ْنِب َعَلى الذَّ  َوَلْیَس َعَلى اْلَقْلِب َأَمرُّ ِمْن َوْحَشِة الذَّ

 َوِمْنَها: اْلَوْحَشُة الَِّتي َتْحُصُل َلُه َبْیَنُه َوَبْیَن النَّاِس، َوَالِسیََّما َأْهُل اْلَخْیِر
 ِمْنُهْم، َفِإنَُّه َیِجُد َوْحَشًة َبْیَنُه َوَبْیَنُهْم، َوُكلََّما َقِوَیْت ِتْلَك اْلَوْحَشُة َبُعَد ِمْنُهْم
ْیَطاِن،  َوِمْن ُمَجاَلَسِتِهْم، َوُحِرَم َبَرَكَة اِالْنِتَفاِع ِبِهْم، َوَقُرَب ِمْن ِحْزِب الشَّ

ْحَمِن، َوَتْقَوى َهِذِه اْلَوْحَشُة َحتَّى َتْسَتْحِكَم،  ِبَقْدِر َما َبُعَد ِمْن ِحْزِب الرَّ
 َفَتَقَع َبْیَنُه َوَبْیَن اْمَرَأِتِه َوَوَلِدِه َوَأَقاِرِبِه، َوَبْیَنُه َوَبْیَن َنْفِسِه، َفَتَراُه

 ُمْسَتْوِحًشا ِمْن َنْفِسِه.

ُه ِألَْمٍر ِإالَّ َیِجُدُه ُمْغَلًقا ُدوَنُه َأْو  َوِمْنَها: َتْعِسیُر ُأُموِرِه َعَلْیِه، َفَال َیَتَوجَّ
ًرا َعَلْیِه، َوَهَذا َكَما َأنَّ َمْن َتَلقَّى اهللاََّ َجَعَل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُیْسًرا، َفَمْن  ُمَتَعسِّ
َل التَّْقَوى َجَعَل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُعْسًرا، َوَیا َهللاَِّ اْلَعَجُب! َكْیَف َیِجُد اْلَعْبُد  َعطَّ

َرًة َعَلْیِه، َوُهَو َال  َأْبَواَب اْلَخْیِر َواْلَمَصاِلِح َمْسُدوَدًة َعْنُه َوُطُرَقَها ُمَعسَّ
 َیْعَلُم ِمْن َأْیَن ُأِتَي؟

 َوِمْنَها: ُظْلَمٌة َیِجُدَها ِفي َقْلِبِه َحِقیَقًة َیِحسُّ ِبَها َكَما َیِحسُّ ِبُظْلَمِة اللَّْیِل
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یَِّة ِلَبَصِرِه، ْلَمِة اْلِحسِّ ، َفَتِصیُر ُظْلَمُة اْلَمْعِصَیِة ِلَقْلِبِه َكالظُّ  اْلَبِهیِم ِإَذا اْدَلَهمَّ
ْلَمُة اْزَداَدْت اَعَة ُنوٌر، َواْلَمْعِصَیَة ُظْلَمٌة، َوُكلََّما َقِوَیِت الظُّ  َفِإنَّ الطَّ
َالَالِت َواْألُُموِر اْلُمْهِلَكِة َوُهَو َال  َحْیَرُتُه، َحتَّى َیَقَع ِفي اْلِبَدِع َوالضَّ

ْلَمُة  َیْشُعُر، َكَأْعَمى ُأْخِرَج ِفي ُظْلَمِة اللَّْیِل َیْمِشي َوْحَدُه، َوَتْقَوى َهِذِه الظُّ
 َحتَّى َتْظَهَر ِفي اْلَعْیِن، ُثمَّ َتْقَوى َحتَّى َتْعُلَو اْلَوْجَه، َوَتِصیُر َسَواًدا ِفي

 اْلَوْجِه َحتَّى َیَراُه ُكلُّ َأَحٍد.

ا َوْهُنَها ِلْلَقْلِب َفَأْمٌر َظاِهٌر،  َوِمْنَها َأنَّ اْلَمَعاِصَي ُتوِهُن اْلَقْلَب َواْلَبَدَن، َأمَّ
 َبْل َال َتَزاُل ُتوِهُنُه َحتَّى ُتِزیَل َحَیاَتُه ِباْلُكلِّیَِّة.

ُتُه ِمْن َقْلِبِه، َوُكلََّما َقِوَي َقْلُبُه َقِوَي َبَدُنُه، ا َوْهُنَها ِلْلَبَدِن َفِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُقوَّ  َوَأمَّ
ا اْلَفاِجُر َفِإنَُّه - َوِإْن َكاَن َقِويَّ اْلَبَدِن - َفُهَو َأْضَعُف َشْيٍء ِعْنَد  َوَأمَّ

َة َأْبَداِن ْل ُقوَّ ُتُه ِعْنَد َأْحَوِج َما َیُكوُن ِإَلى َنْفِسِه َفَتَأمَّ  اْلَحاَجِة، َفَتُخوُنُه ُقوَّ
وِم، َكْیَف َخاَنْتُهْم، َأْحَوَج َما َكاُنوا ِإَلْیَها، َوَقَهَرُهْم َأْهُل  َفاِرَس َوالرُّ

ِة َأْبَداِنِهْم َوُقُلوِبِهْم؟  اْإلِیَماِن ِبُقوَّ
ْنِب ُعُقوَبٌة ِإالَّ َأْن َیُصدَّ َعْن اَعِة، َفَلْو َلْم َیُكْن ِللذَّ  َوِمْنَها: ِحْرَماُن الطَّ

ْنِب  َطاَعٍة َتُكوُن َبَدَلُه، َوَیْقَطَع َطِریَق َطاَعٍة ُأْخَرى، َفَیْنَقِطَع َعَلْیِه ِبالذَّ
ْنِب َطاَعاٌت َكِثیَرٌة، ا، َفَیْنَقِطُع َعَلْیِه ِبالذَّ َطِریٌق َثاِلَثٌة، ُثمَّ َراِبَعٌة، َوَهُلمَّ َجر 

ْنَیا َوَما َعَلْیَها، َوَهَذا َكَرُجٍل َأَكَل َأْكَلًة  ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنَها َخْیٌر َلُه ِمَن الدُّ
ِة َأَكَالِت َأْطَیَب ِمْنَها، َواهللاَُّ  َأْوَجَبْت َلُه ِمْرَضًة َطِویَلًة َمَنَعْتُه ِمْن ِعدَّ

 اْلُمْسَتَعاُن.
 ُطوُل اْلُعُمِر َوِقَصُرُه

، َفِإنَّ اْلِبرَّ َكَما ُر اْلُعُمَر َوَتْمَحُق َبَرَكَتُه َوَال ُبدَّ  َوِمْنَها: َأنَّ اْلَمَعاِصَي ُتَقصِّ
ُر اْلُعُمَر. انتهى   َیِزیُد ِفي اْلُعُمِر، َفاْلُفُجوُر ُیَقصِّ
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 إلى غیر ذلك بما لوسطره كاتب لطال البیان والتفصیل، وقد تقد أن كل
 فساد ظاهر وباطن فسببه الذنوب والمعاصي أسأل اهللا تعالى العافیة

 ولهذا كان في دعاء النبي صلى اهللا علیه وسلم عند أفتتاح الصالة
 اإلستعاذة منها ففي مسلم(598) َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا

َالِة، َسَكَت ُهَنیًَّة َقْبَل َأْن َیْقَرَأ،  َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، ِإَذا َكبََّر ِفي الصَّ
ي َأَرَأْیَت ُسُكوَتَك َبْیَن التَّْكِبیِر  َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّ

 َواْلِقَراَءِة، َما َتُقوُل؟ َقاَل " َأُقوُل: اللُهمَّ َباِعْد َبْیِني َوَبْیَن َخَطاَیاَي َكَما
 َباَعْدَت َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللُهمَّ َنقِِّني ِمْن َخَطاَیاَي َكَما ُیَنقَّى الثَّْوُب
َنِس، اللُهمَّ اْغِسْلِني ِمْن َخَطاَیاَي ِبالثَّْلِج َواْلَماِء َواْلَبَرِد ".  اْألَْبَیُض ِمَن الدَّ

  وباهللا التوفیق
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 تعریف التوبة إلى اهللا  :

 قال في لسان العرب : " التوبة الرجوع من الذنب ".

إلى تاب " [2/304] التمییز ذوي بصائر في أبادي الفیروز             وقال
اهللا وتاب وتواب تائب وهو المعصیة عن رجع وتتوبة وتوبة توبا             اهللا

 علیه وفقه للتوبة ".

العلماء عبارات اختلفت وقد [7/69] المفهم في القرطبي قال           
عدم على العزم إنها : یقول وآخر الندم إنها یقول فقائل فیها              والمشایخ
تلك بین یجمع ورابع الذنب عن اإلقالع :إنها یقول واآلخر            العود
الحال في عنه واإلقالع وقع ذنب على الندم إنها فیقول الثالثة             األمور
في الراغب وقال " ا.هـ . األكمل هو وهذا .. یعود ال أن على                والعزم
أبلغ وهو الوجوه أجمل على الذنب ترك التوبة " : القرآن             مفردات
المعتذر یقول أن إما : أوجه ثالثة على االعتذار فإن االعتذار             وأجود
رابع وال , أقلعت وقد وأسأت فعلت أو .. ألجل فعلت یقول أو أفعل                لم
الذنب ترك الشرع في التوبة " : وقال " التوبة هو األخیر وهذا               لذلك
ما وتدارك المعاودة ترك على والعزم منه فرط ما على والندم             لقبحه
هذه اجتمعت فمتى واإلعادة باألعمال األعمال من یتدارك أن           أمكنه

 األربع فقد كملت"ا.هـ

الرجوع : هي التوبة فإذا " : [1/306] المدارج في القیم ابن              وقال
واإلیمان اإلسالم مسماها في ویدخل وباطنا ظاهرا اهللا یكره           مما
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 واإلحسان وتتناول جمیع المقومات "

  حقیقة التوبة
 

في فصل [99-1/98] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن          قال
من مضى ما على الندم : هي والتوبة " : وشرائطها التوبة              حقیقة
أو الدنیا نفع ألجل ال هللا دائما تركها على والعزم والذنوب             المعاصي

 أذى وأن ال تكون عن إكراه أو إلجاء بل اختیار حال التكلیف " ا.هـ

وهذا واالستغفار بها التلفظ باعتبار بعضهم قول أیضا ذكر           ثم
آدم بن یا ) : وفیه الترمذي عند أنس لحدیث معتبر أعلم واهللا               الشرط

 لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي.

على دل االستغفار على الغفران علق " : مفلح ابن قال             
ال توبة بال فاالستغفار وإال توبة ذنوبه من استغفر أنه والمراد             اعتباره
ثم نفسه یظلم أو سوء یعمل ومن تعالى: اهللا قال وقد .. الغفران               یوجب

  یستغفر اهللا یجد اهللا غفورا رحیما
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  فضل التوبة إلى اهللا
 

" [2/304] التمییز ذوي بصائر في أبادي الفیروز          قال
وأوسطها المنازل أول ألنها السالكین مقامات أفضل من          والتوبة

  وآخرها فال یفارقها العبد أبدا وال یزال فیها إلى الممات "

" " [306_1/305] المدارج في اهللا رحمه القیم ابن           وقال
الذنب یعاود ال أن على بالعزم التوبة یفسر إنما الناس من             وكثیر
حق في كان وإن الماضي في علیه وبالندم الحال في عنه             وباإلقالع
بعض ذكروه الذي وهذا منه التحلل وهو رابع أمر من بد فال :               آدمي
كما ورسوله اهللا كالم في فالتوبة وإال شرطها بل التوبة            مسمى
یكون فال والتزامه المأمور فعل على العزم تتضمن ذلك           تتضمن
على الجازم العزم منه یوجد حتى تائبا والندم والعزم اإلقالع            بمجرد
األمرین لمجموع اسم وهي التوبة حقیقة هذا به واإلتیان المأمور            فعل
أفردت فإذا ذكروه عما عبارة كانت المأمور بفعل قرنت إذا            لكنها
ما فعل إفرادها عند تقتضى التي التقوى كلفظة وهي األمرین            تضمنت
المأمور بفعل اقترانها عند وتقتضى عنه اهللا نهى ما وترك به اهللا              أمر
فعل بالتزام اهللا إلى الرجوع التوبة حقیقة فإن المحظور عن            االنتهاء
فالرجوع محبوب إلى مكروه من رجوع فهي یكره ما وترك یحب             ما
ولهذا اآلخر الجزء المكروه عن والرجوع مسماها جزء المحبوب           إلى
بها المحظور وترك المأمور فعل على المطلق الفالح سبحانه           علق
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: [النور تفلحون لعلكم المؤمنون أیها جمیعا اهللا إلى وتوبوا :             فقال
ما وترك به أمر ما فعل من إال مفلحا یكون وال مفلح تائب فكل [31               
: [الحجرات الظالمون هم فأولئك یتب لم ومن : تعالى وقال عنه              نهى
اسم وزوال ظالم المحظور فاعل أن كما ظالم المأمور وتارك [11           
تائب : قسمان فالناس لألمرین الجامعة بالتوبة یكون إنما عنه            الظلم
الراكعون السائحون الحامدون العابدون هم فالتائبون إال لیس          وظالم
والحافظون المنكر عن والناهون بالمعروف اآلمرون        الساجدون
هي والتوبة التوبة جزء : اهللا حدود فحفظ [112 : [التوبة اهللا              لحدود
نهیه من اهللا أمر إلى لرجوعه : تائبا سمي وإنما األمور هذه              مجموع
اإلسالم دین حقیقة هي التوبة فإذا تقدم كما معصیته من طاعته             وإلى
یكون أن التائب استحق وبهذا التوبة مسمى في داخل كله            والدین
من اهللا یحب وإنما المتطهرین ویحب التوابین یحب اهللا فإن اهللا             حبیب
یكرهه مما الرجوع هي التوبة فإذا عنه نهى ما وترك به أمر ما               فعل
مسماها في ویدخل وباطنا ظاهرا یحبه ما إلى وباطنا ظاهرا            اهللا
غایة كانت ولهذا المقامات جمیع وتتناول واإلحسان واإلیمان          اإلسالم
ألجلها وجد التي الغایة وهي تقدم كما وخاتمته األمر وبدایة مؤمن             كل
علیه الذي األعظم جزؤها هو بل منها جزء والتوحید واألمر            الخلق
القیام عن فضال حقیقتها وال التوبة قدر یعرفون ال الناس وأكثر             بناؤها
وهم إال للتوابین محبته تعالى اهللا یجعل ولم وحاال وعمال علما             بها
وحقائق اإلسالم لشرائع جامع اسم التوبة أن ولوال لدیه الخلق            خواص
فجمیع العظیم الفرح ذلك عبده بتوبة یفرح تعالى الرب یكن لم             اإلیمان
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وآثارها التوبة تفاصیل هو واألحوال المقامات من الناس فیه یتكلم            ما
 " ا.هـ وقد تقدمت أدلة فضلها في المقدمة فال داعي للتكرار.
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  حكم التوبة إلى اهللا
 

إلى وتوبوا : تعالى اهللا لقول المكلفین على واجبة           التوبة
الفیروز قال تفلحون لعلكم المؤمنون أیها جمیعا         اهللا
في اآلیة وهذه [2/304] التمییز ذوي بصائر في          أبادي
أن خلقه وخیار اإلیمان أهل بها اهللا خاطب مدنیة           سورة
ثم وجهادهم وهجرتهم وصبرهم إیمانهم بعد إلیه         یتوبوا
بأداة وآتى بسببه المسبب تعلق بالتوبة الفالح         علق
على كنتم تبتم إذا بأنكم إیذانا بالترجي المشعر          "لعل"
اهللا جعلنا التائبون إال الفالح یرجو فال الفالح          رجاء
هم فأولئك یتب لم ومن : تعالى اهللا قال وقد ,             منهم
ثالث قسم وما وظالم تائب إلى العباد فقسم          الظالمون
بجهله منه أظلم وال یتب لم من على الظلم وأوقع            البتة

 بربه وبحقه وبعیب نفسه وبآفات أعماله . ا.هـ

] القیم البن السالكین مدارج في بعینه الكالم         وهذا
أمر " [19/210] اللباب في عادل ابن وقال [1/179         
وكل األحوال كل في األعیان على فرض وهي          بالتوبة

 األزمان " ا.هـ

[273-1/272] المدارج في اهللا رحمه القیم ابن         وقال
تأخیرها یجوز وال الفور على فرض بالتوبة         "المبادرة
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بقي الذنب من تاب فإذا بالتأخیر عصى أخرها          فمتى
أن وقل التوبة تأخیر من توبته وهي أخرى توبة           علیه
لم الذنب من تاب إذا أنه عنده بل التائب ببال هذه             تخطر
تأخیر من التوبة علیه بقي وقد آخر شيء علیه           یبق
من یعلم مما عامة توبة إال هذا من ُینجي وال            التوبة

 ذنوبه ومما ال یعلم " ا.هـ

 وقال ابن مفلح في اآلداب [1/124] وقال الشیخ عبد
 القادر في الغنیة : " التوبة فرض عین في كل شخص

 وال یتصور أن یستغنى عنها أحد من البشر ألنه إن خال
 من معصیة الجوارح فال یخلو عن الهم بالذنب بالقلب

 وإن خال فال یخلو من وسواس الشیطان بإیراد الخواطر
 المتفرقة المذهلة عن ذكر اهللا فإن خال فال یخلو من غفلة

 وقصور في العلم باهللا وبصفاته وأفعاله" ا.هـ
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 جنس ما یتاب منه

 التوبة واجبة من ترك الواجبات ومن جمیع الذنوب
 والمعاصي كبیرها وصغیرها وجلیلها وحقیرها وعلى

 المسلم أن ال یستصغر شیئا من الذنوب والمعاصي فإنها
 من أسباب موت القلب ففي مسلم(144) َعْن ُحَذْیَفَة

 رضي اهللا عنه قال: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه
 َوَسلََّم َیُقوُل: «ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَلى اْلُقُلوِب َكاْلَحِصیِر ُعوًدا

 ُعوًدا، َفَأيُّ َقْلٍب ُأْشِرَبَها، ُنِكَت ِفیِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ
 َقْلٍب َأْنَكَرَها، ُنِكَت ِفیِه ُنْكَتٌة َبْیَضاُء، َحتَّى َتِصیَر َعَلى

ُه ِفْتَنٌة َما َداَمِت َفا َفَال َتُضرُّ  َقْلَبْیِن، َعَلى َأْبَیَض ِمْثِل الصَّ
ا َكاْلُكوِز، َماَواُت َواْألَْرُض، َواْآلَخُر َأْسَوُد ُمْرَباد  السَّ

ًیا َال َیْعِرُف َمْعُروًفا، َوَال ُیْنِكُر ُمْنَكًرا، ِإالَّ َما ُأْشِرَب  ُمَجخِّ
 ِمْن َهَواُه»

 وَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم،
 َقاَل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء ِفي َقْلِبِه،
 َفِإْن َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر، ُصِقَل َقْلُبُه، َفِإْن َزاَد، َزاَدْت،

اُن الَِّذي َذَكَرُه اهللاَُّ ِفي ِكَتاِبِه: {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى  َفَذِلَك الرَّ
 ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َیْكِسُبوَن} [المطففین: 14] " أخرجه

 أحمد(7952)

       َوَقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن اْلُمَباَرِك:
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لَّ ِإْدَماُنَها ُنوَب ُتِمیُت اْلُقُلوَب ... َوَقْد ُیوِرُث الذُّ  َرَأْیُت الذُّ
ُنوِب َحَیاُة اْلُقُلوِب ... َوَخْیٌر ِلَنْفِسَك ِعْصَیاُنَها  َوَتْرُك الذُّ

یَن ِإالَّ اْلُمُلوُك ... َوَأْحَباُر ُسوٍء َوُرْهَباُنَها.  َوَهْل َأْفَسَد الدِّ

] منه ُیتاب ما جنس بیان في المدارج في القیم ابن            قال
اهللا كتاب في مذكورة جنسا إثناعشر وهي " : [1/335          
, والنفاق , والشرك , الكفر : المحرمات أجناس           هي
, والفحشاء , والعدوان , واإلثم , والعصیان ,           والفسوق
وإتباع , علم بال اهللا على والقول , والبغي ,            والمنكر
مدار علیها جنسا عشر اإلثنا فهذه , المؤمنین سبیل           غیر
أتباع إال بأسرهم العالم انتهاء وإلیها اهللا حرم ما           كل
واحدة أو وأقلها أكثرها الرجل في یكون وقد          الرسل
هي النصوح فالتوبة , یعلم ال وقد ذلك یعلم وق            منها

 بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعها " ا.هـ

  كیفیة التوبة
 

ابن قال , المأمور وفعل المحظور بترك التوبة          تكون
حول كالمه في [1/307] المدارج في اهللا رحمه          القیم
صراطه بسلوك اهللا إلى الرجوع "فمبدؤها : التوبة          مبدأ
رضوانه إلى موصال لعباده نصبه الذي        المستقیم
مستقیما صراطي هذا وان : بقوله بسلوكه         وأمرهم
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إلى لتهدي وإنك : وبقوله السبل تتبعوا وال          فاتبعوه
السموات في ما له الذي اهللا صراط , مستقیم           صراط
فحقیقة [1/305] اهللا رحمه وقال " األرض في          وما
ما وترك یحب ما فعل بالتزام اهللا إلى الرجوع           التوبة
إلى فالرجوع محبوب إلى مكروه من رجوع فهي          یكره
الجزء المكروه عن والرجوع مسماها جنس        المحبوب
المأمور فعل على المطلق الفالح اهللا علق ولهذا          اآلخر
أیها جمیعا اهللا إلى وتوبوا : فقال المحظور          وترك
یكون وال مفلح تائب فكل تفلحون لعلكم         المؤمنون
وقال عنه ُنهى ما وترك به ُأمر ما فعل من إال             مفلحا
وترك الظالمون هم فأولئك یتب لم ومن :          تعالى
اسم وزوال ظالم المحظور فاعل أن كما ظالم          المأمور
فالناس ألمرین الجامعة بالتوبة تكون إنما عنه         الظلم

 قسمان تائب وظالم لیس إال " ا.هـ

 توبة العاجز عن الذنب
 

وتصح [1/124] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن         قال
كتوبة فعل أو قول من علیه ُحرم عما عجز من            توبة
الحرام إلى السعي عن والزمن السرقة عن         األقطع
القذف عن اللسان ومقطوع الزنا عن        والمجبوب
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وإما منه وقع قد كأن منه تاب یكون أن إما            والمقصود
علیها قدر لو المعصیة على عزمه عن التوبة تكون           أن

 " ا.هـ

وغیرهم أصحابنا بعض وقال " : [1/125]         وقال
أدنى أو المخالفة فیه حصلت ما كل من التوبة           صحة

 غفلة وإن لم یأثم ".
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 مهمما عظم الذنب فمن یحول بینه وبین التوبة

، َأنَّ َنِبيَّ اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: " َكاَن  َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ
 ِفیَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل

 اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َراِهٍب، َفَأَتاُه َفَقاَل: ِإنَُّه َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعیَن َنْفًسا، َفَهْل
َل ِبِه ِماَئًة، ُثمَّ َسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل  َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َال، َفَقَتَلُه، َفَكمَّ
 اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاِلٍم، َفَقاَل: ِإنَُّه َقَتَل ِماَئَة َنْفٍس، َفَهْل َلُه ِمْن

 َتْوَبٍة؟ َفَقاَل: َنَعْم، َوَمْن َیُحوُل َبْیَنُه َوَبْیَن التَّْوَبِة؟ اْنَطِلْق ِإَلى َأْرِض َكَذا
 َوَكَذا، َفِإنَّ ِبَها ُأَناًسا َیْعُبُدوَن اَهللا َفاْعُبِد اَهللا َمَعُهْم، َوَال َتْرِجْع ِإَلى
ِریَق َأَتاُه  َأْرِضَك، َفِإنََّها َأْرُض َسْوٍء، َفاْنَطَلَق َحتَّى ِإَذا َنَصَف الطَّ

ْحَمِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َمَالِئَكُة  اْلَمْوُت، َفاْخَتَصَمْت ِفیِه َمَالِئَكُة الرَّ
ْحَمِة: َجاَء َتاِئًبا ُمْقِبًال ِبَقْلِبِه ِإَلى اِهللا، َوَقاَلْت َمَالِئَكُة اْلَعَذاِب: ِإنَُّه َلْم  الرَّ
، َفَجَعُلوُه َبْیَنُهْم، َفَقاَل: ، َفَأَتاُهْم َمَلٌك ِفي ُصوَرِة آَدِميٍّ  َیْعَمْل َخْیًرا َقطُّ

 ِقیُسوا َما َبْیَن اْألَْرَضْیِن، َفِإَلى َأیَِّتِهَما َكاَن َأْدَنى َفُهَو َلُه، َفَقاُسوُه َفَوَجُدوُه
ْحَمِة "، َقاَل َقَتاَدُة: َفَقاَل  َأْدَنى ِإَلى اْألَْرِض الَِّتي َأَراَد، َفَقَبَضْتُه َمَالِئَكُة الرَّ
ا َأَتاُه اْلَمْوُت َنَأى ِبَصْدِرِه. أخرجه مسلم (2766 اْلَحَسُن ُذِكَر َلَنا، َأنَُّه َلمَّ

.( 

 فهذا العبد قد أسرف على نفسه جدا ومع ذلك لما حصلت منه التوبة
 النصوح الصادقة تجاوز اهللا تعالى عنه.
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  أسباب سقوط العقوبة عن المذنب

 قال ابن أبي العز في شرح الطحاویة ت األرناؤوط (2/ 451)

 َوَأْیًضا: َفِإنَُّه َقْد ُیْعَفى ِلَصاِحِب اْإلِْحَساِن اْلَعِظیِم َما َال ُیْعَفى ِلَغْیِرِه، َفِإنَّ
یَِّئاِت َتْسُقُط َعْنُه ُعُقوَبُة َجَهنََّم ِبَنْحِو َعَشَرِة َأْسَباٍب، ُعِرَفْت  َفاِعَل السَّ

نَِّة:  ِباِالْسِتْقَراِء ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّ

ُل: التَّْوَبُة، َقاَل َتَعاَلى: {ِإالَّ َمْن َتاَب} [َمْرَیَم: 60، َواْلُفْرَقاِن َبُب اْألَوَّ  السَّ
 70] . {ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا} [البقرة: 160]

 [اْلَبَقَرِة: 160] . َوالتَّْوَبُة النَُّصوُح، َوِهَي اْلَخاِلَصُة، َال َیْخَتصُّ ِبَها َذْنٌب
ًة؟ َحتَّى َلْو َتاَب ُتَها َعَلى َأْن َتُكوَن َعامَّ  ُدوَن َذْنٍب، َلِكْن َهْل َتَتَوقَُّف ِصحَّ

ِحیُح َأنََّها ُتْقَبُل. َوَهْل َیُجبُّ  ِمْن َذْنٍب َوَأَصرَّ َعَلى آَخَر َال ُتْقَبُل؟ َوالصَّ
ُنوِب َوِإْن َلْم َیُتْب ِمْنَها؟ َأْم َال ْرِك َوَغْیِرِه ِمَن الذُّ  اْإلِْسَالُم َما َقْبَلُه ِمَن الشِّ

ْرِك؟ َحتَّى َلْو َأْسَلَم َوُهَو ُمِصرٌّ  ُبدَّ َمَع اْإلِْسَالِم ِمَن التَّْوَبِة ِمْن َغْیِر الشِّ
َنا َوُشْرِب اْلَخْمِر َمَثًال، َهْل ُیَؤاَخُذ ِبَما َكاَن ِمْنُه ِفي ُكْفِرِه ِمَن  َعَلى الزِّ

ْنِب َمَع ِإْسَالِمِه؟ َأْو َنا َوُشْرِب اْلَخْمِر؟ َأْم َال ُبدَّ َأْن َیُتوَب ِمْن َذِلَك الذَّ  الزِّ
: َأنَُّه َال ُبدَّ ِمَن التَّْوَبِة ًة ِمْن ُكلِّ َذْنٍب؟ َوَهَذا ُهَو اْألََصحُّ  َیُتوَب َتْوَبًة َعامَّ
ُنوِب َوَعَدِم اْلُمَؤاَخَذِة ِبَها -  َمَع اْإلِْسَالِم، َوَكْوُن التَّْوَبِة َسَبًبا ِلُغْفَراِن الذُّ
ِة، َوَلْیَس َشْيٌء َیُكوُن َسَبًبا ِلُغْفَراِن َجِمیِع ا َال ِخَالَف ِفیِه َبْیَن اْألُمَّ  ِممَّ

ُنوِب ِإالَّ التَّْوَبَة، َقاَل َتَعاَلى: {ُقْل َیاِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم  الذُّ
ُنوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللاَِّ ِإنَّ اهللاََّ َیْغِفُر الذُّ

َمِر: 53] َوَهَذا ِلَمْن َتاَب، َوِلَهَذا َقاَل: {َال َتْقَنُطوا} [الزمر: ِحیُم} [الزُّ  الرَّ
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َمِر: 54]  53] َوَقاَل َبْعَدَها: {َوَأِنیُبوا ِإَلى َربُِّكْم} [الزمر: 54] اْآلَیَة [الزُّ
. 

َبُهْم َوُهْم َبُب الثَّاِني: اِالْسِتْغَفاُر، َقاَل َتَعاَلى: {َوَما َكاَن اهللاَُّ ُمَعذِّ  السَّ
 َیْسَتْغِفُروَن} [اْألَْنَفاِل: 33] . َلِكنَّ اِالْسِتْغَفاَر َتاَرًة ُیْذَكُر َوْحَدُه، َوَتاَرًة
 ُیْقَرُن ِبالتَّْوَبِة، َفِإْن ُذِكَر َوْحَدُه َدَخَل َمَعُه التَّْوَبُة، َكَما ِإَذا ُذِكَرِت التَّْوَبُة

ُن اِالْسِتْغَفاَر، َواِالْسِتْغَفاُر  َوْحَدَها َشَمَلْت اِالْسِتْغَفاَر. َفالتَّْوَبُة َتَتَضمَّ
ُن التَّْوَبَة، َوُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َیْدُخُل ِفي ُمَسمَّى اْآلَخِر ِعْنَد اْإلِْطَالِق،  َیَتَضمَّ
ا ِعْنُد اْقِتَراِن ِإْحَدى اللَّْفَظَتْیِن ِباْألُْخَرى، َفاِالْسِتْغَفاُر: َطَلُب ِوَقاَیِة َشرِّ  َوَأمَّ

ُجوُع َوَطَلُب ِوَقاَیِة َشرِّ َما َیَخاُفُه ِفي اْلُمْسَتْقَبِل  َما َمَضى، َوالتَّْوَبُة: الرُّ
 ِمْن َسیَِّئاِت َأْعَماِلِه. َوَنِظیُر َهَذا: اْلَفِقیُر َواْلِمْسِكیُن، ِإَذا ُذِكَر َأَحُد اللَّْفَظْیِن
 َشِمَل اْآلَخَر، َوِإَذا ُذِكَرا َمًعا َكاَن ِلُكلٍّ ِمْنُهَما َمْعًنى. َقاَل َتَعاَلى: {ِإْطَعاُم
 َعَشَرِة َمَساِكیَن} [اْلَماِئَدِة: 89] . {َفِإْطَعاُم ِستِّیَن ِمْسِكیًنا} [اْلُمَجاَدَلِة: 4]

 . {َوِإْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر َلُكْم} [اْلَبَقَرِة: 271] . َال
ا ُأْفِرَد َشِمَل اْلُمِقلَّ  ِخَالَف َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْن اِالْسَمْیِن ِفي َهِذِه اْآلَیاِت َلمَّ
َدَقاُت ا ُقِرَن َأَحُدُهَما ِباْآلَخِر ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: {ِإنََّما الصَّ  َواْلُمْعِدَم، َوَلمَّ
 ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن} [التوبة: 60] اْآلَیَة [التَّْوَبِة: 60]-: َكاَن اْلُمَراُد

، َواْآلَخِر اْلُمْعِدَم، َعَلى ِخَالٍف ِفیِه.  ِبَأَحِدِهَما اْلُمِقلَّ

 َوَكَذِلَك: اْإلِْثُم َواْلُعْدَواُن، َواْلِبرُّ َوالتَّْقَوى، َواْلُفُسوُق َواْلِعْصَیاُن. َوَیْقُرُب
، َفِإَذا ُذِكَر اْلُكْفُر َشِمَل  ِمْن َهَذا اْلَمْعَنى: اْلُكْفُر َوالنَِّفاُق، َفِإنَّ اْلُكْفَر َأَعمُّ

 النَِّفاَق، َوِإْن ُذِكَرا َمًعا َكاَن ِلُكلٍّ ِمْنُهَما َمْعًنى. َوَكَذِلَك اْإلِیَماُن َواْإلِْسَالُم،
 َعَلى َما َیْأِتي اْلَكَالُم ِفیِه، ِإْن َشاَء اهللاَُّ َتَعاَلى.
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یَِّئُة ِبِمْثِلَها، َبُب الثَّاِلُث: اْلَحَسَناُت: َفِإنَّ اْلَحَسَنَة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها َوالسَّ  السَّ
 َفاْلَوْیُل ِلَمْن َغَلَبْت آَحاُدُه َأْعَشاَرُه َوَقاَل َتَعاَلى: {ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِهْبَن

یَِّئَة یَِّئاِت} [ُهوٍد: 114] . َوَقاَل َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم: «َوَأْتَبِع السَّ  السَّ
 اْلَحَسَنَة َتْمُحَها» .

ْنَیِویَُّة َقاَل َصلَّى اهللاَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم: «َما اِبُع: اْلَمَصاِئُب الدُّ َبُب الرَّ  السَّ
 ُیِصیُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب َوَال َنَصٍب، َوَال َغمٍّ َوَال َهمٍّ َوَال ُحْزٍن، َحتَّى
ا َنَزَل ْوَكِة ُیَشاُكَها - ِإالَّ ُكفَِّر ِبَها ِمْن َخَطاَیاُه» . َوِفي اْلُمْسَنِد: َأنَُّه َلمَّ  الشَّ
 َقْوُلُه َتَعاَلى: {َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز ِبِه} [النَِّساِء: 123]- «َقاَل َأُبو َبْكٍر:
ْهِر، َوَأیَُّنا َلْم َیْعَمْل ُسوًءا؟ َفَقاَل: َیا َأَبا  َیا َرُسوَل اهللاَِّ، َنَزَلْت َقاِصَمُة الظَّ

َواُء؟ َفَذِلَك َما ْ  َبْكٍر، َأَلْسَت َتْنَصُب؟ َأَلْسَت َتْحَزُن؟ َأَلْسَت ُیِصیُبَك الألَّ
ْبِر َعَلْیَها ُیَثاُب اْلَعْبُد،  ُتْجَزْوَن ِبِه» . َفاْلَمَصاِئُب َنْفُسَها، ُمَكفَِّرٌة، َوِبالصَّ
ُط َأْمٌر آَخُر َغْیُر اْلُمِصیَبِة، َفاْلُمِصیَبُة ْبُر َوالتََّسخُّ ِط َیْأَثُم. َفالصَّ  َوِبالتََّسخُّ

 ِمْن ِفْعِل اهللاَِّ َال ِمْن ِفْعِل اْلَعْبِد، َوِهَي َجَزاٌء ِمَن اهللاَِّ ِلْلَعْبِد َعَلى َذْنِبِه،
ْخُط ْبُر َوالسُّ  َوُیَكفُِّر َذْنَبُه ِبَها، َوِإنََّما ُیَثاُب اْلَمْرُء َوَیْأَثُم َعَلى ِفْعِلِه، َوالصَّ

 ِمْن ِفْعِلِه، َوِإْن َكاَن الثََّواُب َواْألَْجُر َقْد َیْحُصُل ِبَغْیِر َعَمٍل ِمَن اْلَعْبِد، َبْل
 َهِدیٌَّة ِمَن اْلَغْیِر، َأْو َفْضًال ِمَن اهللاَِّ ِمْن َغْیِر َسَبٍب، َقاَل َتَعاَلى: {َوُیْؤِت

 ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظیًما} [النَِّساِء: 40] . َفَنْفُس اْلَمَرِض َجَزاٌء َوَكفَّاَرٌة ِلَما
َم.  َتَقدَّ

ُنوِب، َوَلْیَس َذِلَك َمْدُلوَلُه، َوِإنََّما  َوَكِثیًرا َما ُیْفَهُم ِمَن اْألَْجِر ُغْفَراُن الذُّ
 َیُكوُن ِمْن َالِزِمِه.

َبُب اْلَخاِمُس: َعَذاُب اْلَقْبِر. َوَیْأِتي اْلَكَالُم َعَلْیِه، ِإْن َشاَء اهللاَُّ َتَعاَلى.  السَّ
اِدُس: ُدَعاُء اْلُمْؤِمِنیَن َواْسِتْغَفاُرُهْم ِفي اْلَحَیاِة َوَبْعَد اْلَمَماِت. َبُب السَّ  السَّ
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اِبُع: َما ُیْهَدى ِإَلْیِه َبْعَد اْلَمْوِت ِمْن َثَواِب َصَدَقٍة َأْو ِقَراَءٍة َأْو َبُب السَّ  السَّ
، َوَنْحِو َذِلَك، َوَسَیْأِتي اْلَكَالُم َعَلى َذِلَك ِإْن َشاَء اهللاَُّ َتَعاَلى.  َحجٍّ

َبُب الثَّاِمُن: َأْهَواُل َیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَشَداِئُدُه.  السَّ
ِحیَحْیِن)) : «َأنَّ اْلُمْؤِمِنیَن ِإَذا َعَبُروا َبُب التَّاِسُع: َما َثَبَت ِفي ((الصَّ  السَّ

َراَط ُوِقُفوا َعَلى َقْنَطَرٍة َبْیَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، َفَیْقَتصُّ ِلَبْعِضِهْم ِمْن  الصِّ
ُبوا َوُنقُّوا ُأِذَن َلُهْم ِفي ُدُخوِل اْلَجنَِّة» .  َبْعٍض، َفِإَذا ُهذِّ

َفاَعِة َوَأْقَساِمَها. َم ِعْنَد ِذْكِر الشَّ اِفِعیَن، َكَما َتَقدَّ َبُب اْلَعاِشُر: َشَفاَعُة الشَّ  السَّ
ُنوِب ِمْن َغْیِر َشَفاَعٍة، اِحِمیَن ِللذُّ َبُب اْلَحاِدي َعَشَر: َعْفُو َأْرَحِم الرَّ  السَّ

 َكَما َقاَل َتَعاَلى: {َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء} [النساء: 48]
ْن َلْم َیَشِأ اهللاَُّ َأْن َیْغِفَر َلُه ِلِعَظِم  [النَِّساِء: 4 8، َو 116] . َفِإْن َكاَن ِممَّ
 ُجْرِمِه، َفَال ُبدَّ ِمْن ُدُخوِلِه ِإَلى اْلِكیِر، ِلَیْخُلَص ِطیُب ِإیَماِنِه ِمْن َخَبِث

ٍة ِمْن  َمَعاِصیِه، َفَال َیْبَقى ِفي النَّاِر َمْن ِفي َقْلِبِه َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َذرَّ
َم ِمْن َحِدیِث َأَنٍس َرِضَي اهللاَُّ  ِإیَماٍن، َبْل َمْن َقاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَُّ، َكَما َتَقدَّ

 َعْنُه.
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 الحذر من الیأس واألمن من اهللا عز وجل بعباده

 یجب على المسلم أن یعیش طامعا فیما عند اهللا تعالى خائفا منه فال
 یأمن مكر اهللا تعالى به قال تعالى: {َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا
ُبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّ  َلَفَتْحَنا َعَلْیِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ
 َكاُنوا َیْكِسُبوَن (96) َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َیْأِتَیُهْم َبْأُسَنا َبَیاًتا َوُهْم َناِئُموَن
 (97) َأَوَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َیْأِتَیُهْم َبْأُسَنا ُضًحى َوُهْم َیْلَعُبوَن (98)
 َأَفَأِمُنوا َمْكَر اهللاَِّ َفَال َیْأَمُن َمْكَر اهللاَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن } [األعراف:
ْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب  96 - 99] وهو القائل سبحانه وتعالى: {َغاِفِر الذَّ
ْوِل َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإَلْیِه اْلَمِصیُر} [غافر: 3] قال ابن  َشِدیِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّ
 كثیر في تفسیره (7/ 127)

ْنِب، َوَیْقَبُل ْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب} َأْي: َیْغِفُر َما َسَلَف ِمَن الذَّ  َوَقْوُلُه: {َغاِفِر الذَّ
 التَّْوَبَة ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ِلَمْن َتاَب ِإَلْیِه وَخَضع َلَدْیِه.

ْنَیا، َوَعَتا َد َوَطَغى َوآَثَر اْلَحَیاَة الدُّ  َوَقْوُلُه: {َشِدیُد اْلِعَقاِب} َأْي: ِلَمْن َتَمرَّ
َجاُء َواْلَخْوُف].  َعْن َأَواِمِر اهللاَِّ، َوَبَغى [َوَقِد اْجَتَمَع ِفي َهِذِه اْآلَیِة الرَّ
ِحیُم َوَأنَّ َعَذاِبي ُهَو  َوَهِذِه َكَقْوِلِه َتَعاَلى: {َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ
 اْلَعَذاُب األِلیُم} [اْلِحْجِر: 49،50] َیْقِرُن َهَذْیِن اْلَوْصَفْیِن َكِثیًرا ِفي
َجاِء َواْلَخْوِف. انتهى َدٍة ِمَن اْلُقْرآِن؛ ِلَیْبَقى اْلَعْبُد َبْیَن الرَّ  َمَواِضَع ُمَتَعدِّ

ُسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِه َوَال َتْیَئُسوا ِمْن  وقال تعالى  ﴿ َیا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ
 َرْوِح اهللاَِّ ِإنَُّه َال َیْیَئُس ِمْن َرْوِح اهللاَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن (87) ﴾ یوسف .
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ُل اْلَغْیَث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَیْنُشُر َرْحَمَتُه  قال اهللا تعالى: ﴿َوُهَو الَِّذي ُیَنزِّ
 َوُهَو اْلَوِليُّ اْلَحِمیُد﴾ [الشورى:28].
 قال ابن كثیر: أي بعد إیاس الناس من نزول المطر، ینزله علیهم في
َل  وقت حاجتهم، وفقرهم إلیه، كقوله تعالى: ﴿َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبِل َأْن ُیَنزَّ
 َعَلْیِهْم ِمْن َقْبِلِه َلُمْبِلِسیَن﴾ [الروم:49].
 وعند البزار (3168 ) عن فضالة بن عبید ، رضي اهللا عنه ، عن
 رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ، قال : « ثالثة ال تسأل عنهم : رجل
 فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصیا ، وأمة أو عبد أبق من
 سیده فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنیا فتبرجت
 بعده ، وثالثة ال تسأل عنهم : رجل نازع اهللا رداءه ، فإن رداءه الكبر
 ، وإزاره العزة ، ورجل كان في شك من أمر اهللا ، والقنوط من رحمة
 اهللا »
 هذا حدیث صحیح ،وهو في الصحیح المسند لشیخنا الوادعي رحمه
  اهللا .
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 وعند عبد الرزاق (10/459) عن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر
 اإلشراك باهللا ، واألمن من مكر اهللا ، والقنوط من رحمة اهللا ، والیأس
 من روح اهللا.
 هذا موقوف صحیح .

 وعند البزار رحمه اهللا تعالى كما في الكشف (1/71) عن  ابن عباس
 _ أن رجال قال یا رسول مالكبائر ؟ قال : الشرك باهللا ، واإلیاس من
  روح اهللا ، والقنوط من رحمة اهللا )

 قال الهیثمي في المجمع (1/104) رواه البزار والطبراني ورجاله
  موثوقون .
 قلت  : كذا قال : لكن في سنده شبیب بن بشر قال البخاري فیه منكر
 الحدیث .
 فعلى هذا ینبغي للمؤمن أن یكون حاله مع اهللا عز وجل بین الخوف
 والرجاء وال  یقنط من رحمة اهللا ، فإنه تعالى یقول :( أنا عند ظن
عبدي بي فلیظن بي ما شاء ) وما أحسن ما قاله ابن القیم في الزاد (
(237-3/235 
  َفْلَیْعَتِن اللِّبیُب النِّاصُح ِلَنْفِسِه ِبَهَذا اْلَمْوِضِع َوْلَیُتْب إَلى اّهللاِ َتَعاَلى
وء ِبَنْفِسِه الِّتي  َوِلَیْسَتْغِفْرُه ُكّل َوْقٍت ِمْن َظنِّه ِبَربِّه َظّن الّسْوِء َوْلَیُظّن السَّ
بُة َعَلى اْلَجْهِل َوالّظْلِم َفِهَي  ِهَي َمْأَوى ُكّل ُسوٍء َوَمْنَبُع ُكّل َشّر اْلُمَركَّ
احِمیَن وء ِمْن َأْحَكِم اْلَحاِكِمیَن َوَأْعَدِل اْلَعاِدِلیَن َوَأْرَحِم الرِّ  َأْوَلى ِبَظّن السِّ
ه ة اْلُمَنزُّ  اْلَغِنّي اْلَحِمیِد الِّذي َلُه اْلِغَنى الّتاّم َواْلَحْمُد الّتاّم َواْلِحْكَمُة الّتامُّ
 َعْن ُكّل ُسوٍء ِفي َذاِتِه َوِصَفاِتِه َوَأْفَعاِلِه َوَأْسَماِئِه َفَذاُتُه َلَها اْلَكَماُل اْلُمْطَلُق
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 ِمْن ُكّل َوْجٍه َوِصَفاُتُه َكَذِلَك َوَأْفَعاُلُه َكَذِلَك ُكلَّها ِحْكَمٌة َوَمْصَلَحٌة َوَرْحَمٌة
  َوَعْدٌل َوَأْسَماُؤُه ُكلَّها ُحْسَنى

 َفَال َتُظّنّن ِبَرّبك َظّن َسْوٍء              َفِإّن اّهللاَ َأْوَلى ِباْلَجِمیِل

 َوَال َتُظّنّن ِبَنْفِسَك َقّط َخْیًرا         َوَكْیَف ِبَظاِلٍم َجاٍن َجُهوِل

 َوُقْل َیا َنْفُس َمْأَوى ُكّل ُسوٍء       َأُیْرَجى اْلَخْیُر ِمْن َمْیٍت َبِخیِل

 َوُظّن ِبَنْفِسَك الّسوآى َتِجْدَها      َكَذاَك َوَخْیُرَها َكاْلُمْسَتِحیِل

 َوَما ِبَك ِمْن ُتًقى ِفیَها َوَخْیٍر        َفِتْلَك َمَواِهُب الّرّب اْلَجِلیِل

لیِل  َوَلْیَس ِبَها َوَال ِمْنَها َوَلِكْن             ِمْن الّرْحَمِن َفاْشُكْر ِللدِّ

 قال ابن أبي العز في شرح الطحاویة (2/ 456)

اِدَق: َما  َیِجُب َأْن َیُكوَن اْلَعْبُد َخاِئًفا َراِجًیا، َفِإنَّ اْلَخْوَف اْلَمْحُموَد الصَّ
 َحاَل َبْیَن َصاِحِبِه َوَبْیَن َمَحاِرِم اهللاَِّ، َفِإَذا َتَجاَوَز َذِلَك ِخیَف ِمْنُه اْلَیْأُس

َجاُء اْلَمْحُموُد: َرَجاُء َرُجٍل َعِمَل ِبَطاَعِة اهللاَِّ َعَلى ُنوٍر ِمَن  َواْلُقُنوُط. َوالرَّ
 اهللاَِّ، َفُهَو َراٍج ِلَثَواِبِه، َأْو َرُجٍل َأْذَنَب َذْنًبا ُثمَّ َتاَب ِمْنُه ِإَلى اهللاَِّ، َفُهَو َراٍج
 ِلَمْغِفَرِتِه. َقاَل اهللاَُّ َتَعاَلى: {ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي
 َسِبیِل اهللاَِّ ُأوَلِئَك َیْرُجوَن َرْحَمَة اهللاَِّ َواهللاَُّ َغُفوٌر َرِحیٌم} [اْلَبَقَرِة: 218] .

ُجُل ُمَتَماِدًیا ِفي التَّْفِریِط َواْلَخَطاَیا، َیْرُجو َرْحَمَة اهللاَِّ ِبَال ا ِإَذا َكاَن الرَّ  َأمَّ
َجاُء اْلَكاِذُب. َقاَل: َأُبو َعِليٍّ  َعَمٍل، َفَهَذا ُهَو اْلُغُروُر َوالتََّمنِّي َوالرَّ
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اِئِر، ِإَذا اْسَتَوَیا َجاُء َكَجَناَحِي الطَّ وْذَباِريُّ َرِحَمُه اهللاَُّ: اْلَخْوُف َوالرَّ  الرُّ
ْیُر َوَتمَّ َطَیَراُنُه، َوِإَذا َنَقَص َأَحُدُهَما َوَقَع ِفیِه النَّْقُص، َوِإَذا  اْسَتَوى الطَّ

اِئُر ِفي َحدِّ اْلَمْوِت.  َذَهَبا َصاَر الطَّ

ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل َجاِء ِبَقْوِلِه: {َأمَّ  َوَقْد َمَدَح اهللاَُّ َأْهَل اْلَخْوِف َوالرَّ
َمِر: 9] اْآلَیَة.  َساِجًدا َوَقاِئًما َیْحَذُر اْآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِِّه} [الزُّ

 َوَقاَل: " {َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا}
َجاُء َیْسَتْلِزُم اْلَخْوَف، َوَلْوَال ْجَدِة: 16] . َفالرَّ  [السجدة: 16] اْآلَیَة [السَّ

َجاَء، َوَلْوَال َذِلَك َلَكاَن ُقُنوًطا َوَیْأًسا.  َذِلَك َلَكاَن َأْمًنا، َواْلَخْوُف َیْسَتْلِزُم الرَّ
 َوُكلُّ َأَحٍد ِإَذا ِخْفَتُه َهَرْبَت ِمْنُه، ِإالَّ اهللاََّ َتَعاَلى، َفِإنََّك ِإَذا ِخْفَتُه َهَرْبَت ِإَلْیِه،

 َفاْلَخاِئُف َهاِرٌب ِمْن َربِِّه ِإَلى َربِِّه.
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 شروط التوبة
 

في تعالى اهللا بعون أشرع المختصرة المقمات هذه          وبعد
وسیكون شاء إن اهللا عند المقبولة التوبة شروط          ذكر

 تقسیمها على النحو التالي :

 أوال : توبة العبد فیما بینه وبین اهللا.

 ثانیا : توبة العبد في حقوق اآلدمیین .

 ثالثا : توبة الكافر.

 رابعا : توبة المنافق.

 خامسا: توبة المبتدع .

تخبطوا قد الناس فإن المسلمین بها ینفع أن اهللا           فلعلَّ
منضبطا یكون أن ینبغي أنه مع الباب هذا في           وخلطوا
توبة اهللا إلى توبوا آمنوا الذین أیها یا : تعالى اهللا             لقول
ویدخلكم سیئاتكم عنكم یكفر أن ربكم عسى         نصوحا
النبي اهللا یخزي ال یوم األنهار تحتها من تجري           جنات
وبأیمانهم أیدیهم بین یسعى نورهم معه آمنوا         والذین
شيء كل على إنك لنا واغفر نورنا لنا أتمم ربنا            یقولون

  قدیر
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صادقة توبة "أي : نصوحا توبة قوله في كثیر ابن            قال
التائب شعث وتلم السیئات من قبلها ما تمحو          جازمة

 وتجمعه وتكفه عما كان یتعاطاه من الدناءات " ا.هـ

التوبة " : [1/101] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن           وقال
واستغفار القلب ندم : البصري الحسن قال كما          النصوح
: ,قال یعود ال أنه وإضمار بالجوارح وترك          باللسان
التوبة ومعاذ وُأبّي عمر قال تفسیره في البغوي          وقال
قال كذا , الذنب إلى یعود ال ثم یتوب أن            النصوح

  والكالم في صحته عنهم نظر.

: أشیاء أربعة تجمع النصوح التوبة : [1/102]          وقال
یعود ال أنه وإضمار , باللسان واالستغفار , بالقلب           الندم

 , ومجانبة خلطاء السوء.
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 مسالة هل یشترط التلفظ بالتوبة
 

اآلداب في مفلح ابن قال اشتراطه أعلم واهللا          الظاهر
إني اللهم ذلك مع یشترط قیل [99-1/98]         الشرعیة
أجد ولم : وقال , اهللا واستغفر وكذا كذا من إلیك             تائب
رحمه ذكر ثم , وجها له أعلم وال باعتبارها صرح            من
بها التلفظ یلزم أنه تقدم وقد الترمذي عند أنس حدیث            اهللا

 وهذا هو الراجح واهللا أعلم .

 

  أوال : توبة العبد من الذنب الذي بینه وبین اهللا
 

ال التي المعاصي من وغیرها صالة تارك یكون          كأن
  تتعلق بحق آدمي فهذه لها خمسة شروط هي :

من1. فعل عما ویتجاوز علیه اهللا یتوب أن هللا           اإلخالص
یقصد وال إلیهم والتقرب الناس مراءاة بذلك یقصد ال           المعصیة
یدل , ذنوبه عن اهللا یعفو وأن اآلخرة والدار اهللا وجه إال              بذلك
ما امرئ لكل وإنما بالنیات األعمال إنما ) : حدیث ذلك             على
أمروا وما : تعالى ولقوله عمر حدیث من علیه متفق (             نوى
فیها یجب عبادة والتوبة الدین له مخلصین اهللا لیعبدوا           إال
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ردت هللا فیها یخلص مل وإن العبادات من كغیرها           اإلخالص
أغنى أنا ) القدسي الحدیث في تعالى لقوله صاحبها           على
غیري فیه معي أشرك عمال عمل من , الشرك عن            الشركاء

 تركته وشركه ) أخرجه مسلم عن أبي هریرة  .

من على كالمه في [7/70] المفهم في القرطبي          قال
" العود عدم على والعزم واإلقالع الندم هي التوبة           جعل
تائبا یكون وال ویعزم ویقلع یندم قد أنه األول           بیان
الناس یعّیره ال أو ماله على شحا ذلك یفعل قد إذ             شرعا
واإلخالص بالنیة إال الشرعیة التوبة تصح وال ذلك          من
َیا : اهللا قال ولذلك الواجبات العبادات أعظم من           فإنها
[التحریم/8] َنُصوًحا َتْوَبًة اهللاَِّ ِإَلى ُتوُبوا َآَمُنوا الَِّذیَن          َأیَُّها

 ا.هـ

یكون2. الذنب عن واإلقالع فیها هو التي المعصیة عن           اإلقالع
وإن بفعله عنه فاإلقالع واجب ترك الذنب كان فإن           بحسبه
وال فورا عنه یقلع أن فالواجب محرم بفعل المعصیة           كانت
للذین قل : تعالى اهللا قول مثل ذلك على ویدل لحظة فیه              یبقى
ال والذین : وقوله سلف قد ما لهم یغفر ینتهوا إن             كفروا
إال اهللا حرم التي النفس یقتلون وال آخر إلها اهللا مع             یدعون
من إال : قوله إلى آثاما یلق ذلك یفعل ومن یزنون وال              بالحق
حسنات سیئاتهم اهللا یبدل فأولئك صالحا عمال وعمل وآمن           تاب
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قال كما علیه یدخل الشرط وهذا رحیما غفورا اهللا           وكان
ثم زنى من منه یخرج أنه فبیانه " [7/70] المفهم في             القرطبي
الزنا من مضى ما على الندم غیر منه یتأتى ال فإنه ذكره              قطع

 ". اهـ

فتستحیل اإلقالع "وأما : المدارج في القیم ابن          وقال
 التوبة مع مباشرة الذنب " ا.هـ

التوبة تصح "وال [1/71] اآلداب في مفلح ابن          وقال
 من ذنب أصر على مثله " ا.هـ.

على3. یدل الذي هو بالذنب الشعور ألن المعصیة فعل على            الندم
تعالى اهللا قال , ندم التوبة قیل وقدیما التوبة في صادق             أنه
له فغفر لي فاغفر نفسي ظلمت إني رب : موسى عن             مخبرا
أنت إال إله ال : یونس عن مخبرا وقال الرحیم الغفور هو              إنه
" المنازل صاحب قال . الظالمین من كنت إني           سبحانك

  وشرائط التوبة الندم واإلقالع واالعتذار "

به رضاه عدم على دلیل "فذلك : القیم ابن           قال
قوله وفي , " توبة "الندم المسند وفي " علیه            وإصراره
كالم من لي ظهر والذي : القیم ابن قال           واالعتذار
الضعف إظهار باالعتذار أراد أنه المنازل        صاحب

 والمسكنة..ا.هـ
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ذلك4. علي یشكل وال المعصیة هذه إلى العود عدم على            العزم
له غفرت قد ) المقدمة في الذكر اآلنف هریرة أبي            حدیث
یتوب كان حین الرجل أن الحدیث في فلیس ( شاء ما             فلیفعل
مستوفیة صادقة توبة یتوب كان ولكنة العود على عازم           وهو
الذنب في ویعود وشیطانه وشهوته نفسه تغلبه ثم          الشروط

 وهكذا , واهللا أعلم.

فیه5. تقبل ال الذي والزمن التوبة فیه یقبل زمن في تكون             أن
, بحسبه إنسان كل باعتبار : األول باعتبارین یكون           التوبة

 والثاني : باعتبار العموم .

اهللا لقول األجل حلول قبل التوبة تكون فأن األول           أما
ِبَجَهاَلٍة وَء السُّ َیْعَمُلوَن ِللَِّذیَن اهللاَِّ َعَلى التَّْوَبُة ِإنََّما :           تعالى
اهللاَُّ َوَكاَن َعَلْیِهْم اهللاَُّ َیُتوُب َفُأوَلِئَك َقِریٍب ِمْن َیُتوُبوَن           ُثمَّ
َحتَّى یَِّئاِت السَّ َیْعَمُلوَن ِللَِّذیَن التَّْوَبُة َوَلْیَسِت َحِكیًما         َعِلیًما
الَِّذیَن َوَال اْآلََن ُتْبُت ِإنِّي َقاَل اْلَمْوُت َأَحَدُهُم َحَضَر           ِإَذا
[النساء/ َأِلیًما َعَذاًبا َلُهْم َأْعَتْدَنا ُأوَلِئَك ُكفَّاٌر َوُهْم         َیُموُتوَن

[18 ،17 

مثل ساق أن بعد اآلیة هذه تفسیر في كثیر ابن            قال
لم ما العبد توبة یقبل اهللا إن " : هریرة أبي             حدیث
أن على األحادیث هذه دلت فقد , أحمد أخرجه "            یغرغر
مقبولة توبته فإن الحیاة یرجوا وهو اهللا إلى تاب           من
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متى وأما علیهم اهللا یتوب فأولئك : تعالى اهللا قال            ولهذا
الروح وحشرجت الملك وعاین الحیاة من الیأس         وقع
وغرغرت الحلقوم وبلغت الصدر بها وضاق الحلق         في
وآلت حینئذ متقبلة توبة فال الغالصم في صاعدة          النفس
ِللَِّذیَن التَّْوَبُة َوَلْیَسِت : تعالى قال ولهذا مناص          حین
ِإنِّي َقاَل اْلَمْوُت َأَحَدُهُم َحَضَر ِإَذا َحتَّى یَِّئاِت السَّ          َیْعَمُلوَن
َلُهْم َأْعَتْدَنا ُأوَلِئَك ُكفَّاٌر َوُهْم َیُموُتوَن الَِّذیَن َوَال اْآلََن           ُتْبُت

 َعَذاًبا َأِلیًما  [النساء/ 18] .اهـ

ما والثاني [1/129] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن          قال
تأتیهم أن إال ینظرون هل : تعالى اهللا قول علیه            دل
یأتي یوم ربك آیات بعض یأتي أو ربك یأتي أو            المالئكة
من آمنت تكن لم إیمانها نفسا ینفع ال ربك آیات            بعض

 قبل أو كسبت في إیمانها خیرا .اهـ

157] مسلم عند هریرة أبي بحدیث مفسرة اآلیة          وهذه
نفسا ینفع ال خرجت إذا ثالث ) : اهللا رسول قال :              ]قال
مغربها من الشمس طلوع إیمانها قبل من آمنت تكن           لم
مسلم عند هریرة أبي وحدیث ( األرض ودابة          والدجال
مغربها من الشمس تطلع أن قبل تاب (من [2703]         

 تاب اهللا علیه )

التوبة أن یعني [7/105] المفهم في القرطبي         وقال
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فإذا مغربها من الشمس تطلع أن قبل دائما وتقبل           تصح
" أحد توبة تنفع ولم فیه بما قلب كل على طبع ذلك              كان

 اهـ

فیه تقبل ووقت زمن في تكون أن التوبة في یشترط            إذ
شرح راجع . لإلنسان توبة فال كذلك تكن لم فإن            التوبة

 ریاض الصالحین للعثیمین باب التوبة .

یكفي تعالى اهللا فحق [7/71] المفهم في القرطبي          قال
اختیار ترك أي – ذكرناه الذي الترك منه التوبة           في
أن غیر اهللا ألجل تقدیرا أو حقیقة مثله منك سبق            ذنب
أضاف بل الترك بمجرد منه الشرع یكتب لم ما           منها
أضاف ما ومنها والصوم كالصالة قضاءها بعضها         إلى
فال ذلك وغیر والظهار األیمان في كالحنث كفارة          إلیها
به اهللا أمر ما وفعل بتركه إال الذنب ذلك ضرر            یرتفع

 من القضاء والكفارة.
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 ثانیا : توبة العبد في حقوق اآلدمیین
 

 توبة العبد من ذنب بینه وبین من سواه من العبید , أخرج مسلم في
 صحیحه من حدیث أبي هریرة  قال : قال رسول اهللا  :« َأَتْدُروَن َما

 اْلُمْفِلُس ». َقاُلوا اْلُمْفِلُس ِفیَنا َمْن َال ِدْرَهَم َلُه َوَال َمَتاَع. َفَقاَل « ِإنَّ
ِتى َیْأِتى َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبَصَالٍة َوِصَیاٍم َوَزَكاٍة َوَیْأِتى َقْد َشَتَم  اْلُمْفِلَس ِمْن ُأمَّ
 َهَذا َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُیْعَطى َهَذا

 ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَیْت َحَسَناُتُه َقْبَل َأْن ُیْقَضى َما َعَلْیِه
 ُأِخَذ ِمْن َخَطاَیاُهْم َفُطِرَحْت َعَلْیِه ُثمَّ ُطِرَح ِفى النَّاِر ».

كل ) الصحیح في وغیره هریرة أبي حدیث وفي (          
وفي ( وعرضه وماله دمه حرام المسلم على          المسلم
إن ) مسلم في وجاء الصحیحین في بكرة أبي           حدیث
یومكم كحرمة حرام علیكم وأعراضكم وأموالكم        دمائكم
ابن حدیث وفي ( هذا شهركم في هذا بلدكم في            هذا
أخرجه القیامة) یوم ظلمات الظلم فإن الظلم اتقوا )           عمر

 الشیخان.

لتؤدن ) مرفوعا هریرة أبي عن الصحیح في          وجاء
الجلحاء للشاة یقاد حتى القیامة یوم أهلها إلى          الحقوق
عند شریك بن أسامة حدیث وفي القرناء) الشاة          من
الحرج اهللا وضع اهللا عباد ) المفرد األدب في           البخاري
حرج الذي فذلك ظلما امرء اقترض أمرٍء على          إال
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 وهلك )

من ) : اهللا رسول قال : قال هریرة أبي عن             وجاء
قبل فلیتحلله ماله أو عرضه من مظلمة ألخیه عنده           كان

 أن ال یكون دینار وال درهم ) أخرجه مسلم.

الظلم حرمت إني عبادي یا ): القدسي الحدیث          وفي
أخرجه ( تظالموا فال بینكم محرما وجعلته نفسي          على

  مسلم عن أبي ذر

انتهاك عظم تبین التي األحادیث من ذلك غیر          إلى
مر ما اآلدمیین حقوق من التوبة في یكفي فهل           الحقوق

 في البند األول أما هنالك شرط زائد ؟

التحلل وهو تقدم ما على سادس شرط هنالك :           الجواب
العباد حقوق ألن العبد فیها وقع التي المظالم هذه           من

 مبنیة على المشاحة.

ذكر حین الصالحین ریاض في اهللا رحمه النووي          قال
بحق تتعلق المعصیة كانت وإن " : الشروط          الثالثة
حق من یبرأ وان الثالثة هذه أربعة فشروطها          اآلدمي
حد كان وإن إلیه رده نحوه أو ماال كانت فإن            صاحبها
غیبة كانت ون عفوه طلب أو منه مكنه ونحوه           قذف
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 استحله منها "اهـ.

 قال صاحب مكفرات الذنوب وموجبات الجنة :

 وأجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب.

فلها آدمي، بحق تتعلق فال تعالى، اهللا وبین العبد بین معصیة كانت              فإن
 شروط ثالثة: أحدها: أن یقلع عن المعصیة.

 الثاني: أن یندم فعلها.

 الثالث: أن یندم على أال یعود إلیها أبدا.

الثالثة هذه أربعة فشروطها آدمي بحق تتعلق معصیة كانت           فإن
 المتقدمة.

 والرابع: أن یبرأ من حق صاحبها.

 فإن كان ماال، أو نحوه رده إلیه. وإن كان غیبة استحله منها.

 وإن كان حد قذف، أو نحوه مكنه من القصاص أو طلب عفوه.

بعضها من تاب فإن الذنوب، جمیع من الفور على واجبة            والتوبة
 صحت توبته مما تاب منه، وبقى علیه ما لم یتب منه.

المال إعطاء اختار فإن ماله یأخذ أو ماًال الرجل یسرق قد             لكن
یحیى شیخنا فتوى وهذه الحقوق تبعات من یتخلص حتى ماله            أعطاه
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مفلح ابن اإلمام قال , العلم أهل من وغیره تعالى اهللا حفظه              الحجوري
عن أبي سالت : أحمد بن اهللا عبد قال [1/71] الشرعیة اآلداب              في
وأتلفه أنفقه إنه ثم مال رجل من – غصب أو سرق أي – أختان                رجل
ندمه في یكون فهل یؤدي ما عنده ولیسم وتاب فعل ما على ندم إنه                ثم
ال أبي فقال علیه مما خالص فقره على مات إن له یرجى ما               وتوبته
: وقال , علیه واجب فهو مات وإن الحق یؤدي أن من الرجل لهذا                بد
حتى تائبا یكون ال أرضا غصب فیمن الحكم بن محمد روایة             في
علیه ردها أیضا السرقة من باقیا شیئا علم وإن صاحبها على             یردها

 أیضا وقال فیمن اخذ من ارض المسلمین توبته أن یرد ما أخذ" .اهـ

  وإن كان الحق غیبة فللعلماء فیه قوالن :

 األول : أن یذهب إلیه ویتحلل منه.

فیها اغتابه التي المجالس في بخیر ویذكره له یدعو أن یكفي :              الثاني
. 

تفصیال الصالحین ریاض شرح في كما عثیمین ابن الشیخ فصل            وقد
لم كانت وإن منه یستسمح فهنا بلغته قد الغیبة كانت إن : وهو               طیبا
, جید تفصیل وهذا تقدم ما على بخیر ویذكره له یستغفر فإنه              تبلغه
تقي ذكر " : وقال الشرعیة اآلداب في مفلح ابن القول هذا ذكر               وقد

 الدین أنه قول األكثرین"

أخاه أخبر إن الرجل كان إن " : تعالى اهللا رحمه مقبل شیخنا               وذهب
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" بخیر ویذكره له یستغفر أن یكفي فهنا شحناء إلى یؤدي اغتابه              بأنه
 واهللا اعلم .

ابن الدین تقي الشیخ "وقال [1/73] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن             قال
اغتیاب من العرض في مظلمة فكل الروایتین ذكر أن بعد            الصالح
صادقا یكون قد القذف إذ القذف معنى في فهو كاذب وبهت             صادق
أصحابنا واختار بهتا فیكون كذبا یكون وقد غیبة المغیب في            فیكون

 أنه ال یعلمه بل یدعو له دعاء یكون إحسانا إلیه في مقابل مظلمته "

من بد فال اآلدمیین حقوق وأما " : [7/71] المفهم في القرطبي              وقال
ضرر من یتخلص لم أربابها إلى توصل لم فإن مستحقیها إلى             إیصالها
عن الخروج في اجتهد ومن به اهللا أمره ما وفعل بتركه إال الذنب               ذلك
مبذول وفضله مأمول اهللا فعفو منها الخروج على یقدر فلم            الحقوق

 وكم ضمن من التبعات وكم بدل من السیئات بالحسنات " .اهـ.

على یندم لم "ومن [123-1/122] الشرعیة آداب في مفلح ابن            قال
 ما حد به لم یكن حده توبة .

مصر هو قالوا عقیل ابن منهم واحد غیر وذكره ، الرعایة في              ذكره
بآیة واستدلوا { عظیم عذاب اآلخرة في ولهم } كفارة ال عقوبة              والحد

 المحاربة .

فهو الدنیا في الذنب ذلك إلثم مسقطا الحد یكون یقال أن             واألولى
لقیه ومن } وسلم علیه اهللا صلى النبي عن الحدیث في جاء كما               كفارته
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إلى فأمره العقوبة بها استوجب قد التي الذنوب من تائب غیر             مصرا
له یغفر ولم عذبه كافرا لقیه ومن ، له غفر شاء وإن عذبه شاء إن                 اهللا
} قال أنه إال هذا نحو أحمد عن الحمصي عوف بن محمد ونقل {              
اإلسالم على توفي إذا له غفر شاء وإن عذبه شاء إن اهللا إلى               فأمره

 والسنة } ولم یذكروا من لقیه كافرا إلى آخره .

قال السالم علیه أنه الصامت بن عبادة حدیث من الصحیحین            وفي
وال تزنوا وال شیئا باهللا تشركوا ال أن على تبایعوني }             ألصحابه
منكم وفى فمن ، بالحق إال اهللا حرم التي النفس تقتلوا وال              تسرقوا
كفارته فهو به فعوقب ذلك من شیئا منكم أصاب ومن اهللا على              فأجره
اهللا إلى فأمره علیه وجل عز اهللا فستره ذلك من شیئا أصاب ومن ،              
قریبا وسبق ذلك على فبایعناه قال { له غفر شاء وإن عذبه شاء               إن
في علیك سترتها } وجل عز اهللا وقول النجوى في عمر ابن              حدیث
من له یغفر أن اهللا شاء لمن فهذا { الیوم لك أغفرها وأنا               الدنیا

 المؤمنین .

الدنیا في ذنبا أذنب من } مرفوعا عنه اهللا رضي علي عن              وألحمد
ومن ، عبده على عقوبته یثني أن من أعدل تعالى فاهللا به              فعوقب
في یعود أن أكرم تعالى فاهللا عنه اهللا وعفا علیه اهللا فستره ذنبا               أذنب
: وقال والترمذي والدارقطني ماجه ابن ورواه { عنه عفا            شيء

 غریب ولم أجد عنهم " وعفا اهللا عنه " .

؟ ماذا على لكن اآلخرة في عذاب له فیها فإنما المحاربة آیة              وأما
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على ال توبته وعدم إصراره على لكن بها نقول ونحن ، فیها              فلیس
قال : عیاض القاضي قال أعلم سبحانه واهللا سبق لما علیه حد              ذنب
عبادة حدیث یعني الحدیث بهذا استدالال كفارة الحدود العلماء           أكثر
صلى النبي أن } عنه اهللا رضي هریرة أبي لحدیث وقف من              ومنهم

 اهللا علیه وسلم قال : ال أدري الحدود كفارة }

هذا وفي منه أصح سبق فما صح إن هریرة أبي وحدیث قال              كذا
 زیادة علم فیتعین القول بها ." ا.هـ.

 ثالثا : توبة الكافر
 

: یقول اهللا فإن اإلسالم الشروط من تقدم ما قبل لها             یشترط
قل : تعالى وقال منثورا هباًء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى              وقدمنا
ال ) : النبي حدیث وفي سلف قد ما لهم یغفر ینتهوا إن كفروا                للذین
كثیر ابن قال , أحمد أخرجه ( إسالمه بعد أشرك عبد توبة اهللا               یقبل
سلف قد ما لهم یغفر ینتهوا إن كفروا للذین قل : تعالى قوله تفسیر                في
والطاعة اإلسالم في ویدخلون والعناد والمشاقة الكفر من فیه هم            عما
كما وخطایاهم وذنوبهم كفرهم من أي سلف قد ما لهم یغفر             واإلنابة
أبي حدیث من ومسلم[2120] البخاري[6921] صحیح في         جاء
لم اإلسالم في أحسن من ) : قال اهللا رسول أن مسعود ابن عن                وائل
واآلخر باألول أخذ اإلسالم في أساء ومن الجاهلیة في علم بما             یؤاخذ
َتُجبُّ اْلِهْجَرَة َأنَّ َعِلْمَت َأَما ): العاص بن عمرو عن الصحیح وفي (             
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َقْبَلُه َكاَن َما َیُجبُّ اْإلِْسَالَم َأنَّ َعِلْمَت َأَما َعْمُرو َیا ُنوِب الذُّ ِمْن َقْبَلَها               َما
ُنوِب) .اهـ  ِمْن الذُّ

 قلت الحدیث بهذا اللفظ عند أحمد.

في كما الذكر اآلنف مسعود ابن حدیث شرح في القرطبي            قال
دین في الدخول تصحیح هنا باإلحسان :"یعني [1/327]          المفهم
ارتداد وال تبدیل غیر من ذلك على والدوام فیه واإلخالص            اإلسالم
الكفر هي اإلحسان هذا مقابلة في الحدیث هذا في المذكورة            واإلساءة
ألنه ومعصیة سیئة ارتكاب هنا باإلساءة یراد أن یصح وال            والنفاق
من عصم لمن إال اآلثام من قبله ما اإلسالم یهدم ال أن علیه               یلزم
المؤاخذة و قلناه ما فتعین قطعا باطل وهو الموت إلى السیئات             جمیع
حال وفي الجاهلیة في السیئات من فعله ما على العقاب هي             هنا
باألول (أخذ : بقوله األخرى الروایة في عنه المعبر وهو            اإلسالم
هللا خالصا وال صحیحا یكن لما إسالمه ألن كذلك كان وإنما (              واآلخر
التي وسیئاته نفاقه إثم ذلك إلى أنضاف ثم سبق مما شیئا یهدم لم               تعالى

 عملها في حال اإلسالم فاستحق العقوبة علیها " اهـ

 

 مسألة هل یقطع بقبول التوبة
 

مقطوع موته عند الكافر فتوبة [7/71] المفهم في القرطبي           قال
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الحق وقوله الصدق بوعده اهللا شاء إن فمقبولة عدها وما            بقبولها
یعمل لم كمن یرجع حتى الذنوب ضرر من الخالص : بالقبول             وأعني

 ذنبا " اهـ

من سواها وما بقبولها مقطوع كفره من الكافر توبة ثم : النووي              وقال
السنة أهل بین خالف فیه مظنون أم به مقطوع قبولها هل التوبة              أنواع

 واختار إمام الحرمین أنه مظنون وهو األصح " اهـ
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 مسالة توبة الكافر من المعاصي دون الكفر
 

من كافر توبة تصح وال [1/109] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن             قال
كلمة ومثل : تعالى قوله في اللولبي روایة في عباس ابن قال              معصیة
من تصح وقیل قال عمال الشرك من اهللا یقبل ال خبیثة كشجرة              خبیثة
الذي الكفر باإلسالم له ویغفر باإلسالم ومنه والنیة بالقول الكفر            غیر

 تاب منه " اهـ

عبادة التوبة ألن الكافر توبة قبول عدم أعلم واهللا یظهر            والذي
 والعبادة یشترط في قبولها اإلسالم واإلخالص والمتابعة.

 

 مسألة توبة الكافر من الكفر دون المعاصي
 

هل المعاصي من یرتكب كان ما دون كفره من وتاب الكافر اسلم              إذا
الشرعیة اآلداب في اهللا رحمه مفلح ابن قال , ال أم الذنوب هذه               تغفر
ولم الكفر حال في فعلها التي الذنوب له تغفر وهل [111-1/109]           

 یتب منها في اإلسالم ؟ فیه قوالن معروفان .

قل } : تعالى لقوله الجمیع له یغفر ( أحدهما ) الدین تقي الشیخ                قال
كفرهم عن ینتهوا : أي { سلف قد ما لهم یغفر ینتهوا إن كفروا                للذین
؛ نظر وفیه بسقوطه فسقط األكبر المحرم ضمن في اندرج وألنه ،            
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ظاهر وهذا ؟ منه توبته وعدم علیه إصراره مع ویسقط یندرج             ألنه
وقد ، كالمهم في صریحا أجده ولم اهللا رحمهم األصحاب أكثر             كالم
لم ألنه ؛ الغفران على یدل وهو قبله الفصل في حامد ابن كالم               سبق
وإنه ، صالحة أعماال التوبة لصحة اعتبر لمن حجة إال الخبر             یذكر

 یجيء على مقالة بعض أصحابنا فیدل على أن األشهر خالفه .

ما ظاهر وهو الخالل رواه أحمد عن البغوي نقله ال : ( والثاني )              
علیه تدل الذي القول وهذا : الدین تقي الشیخ قال عقیل ابن              اختاره

 النقول والنصوص .

وإن ، له غفر معاصیه جمیع من تاب إن إنه ، آخر موضع في                وقال
 أصر علیها لم یغفر له .

مرید غیر ذاكرا أو ، ناسیا إما واإلقالع اإلصرار عن ذاهال كان              وإن
حدیث یعني هذا على یأتلفان والحدیثان أیضا له غفر للترك وال             للفعل
أما } عمرو یا له وسلم علیه اهللا صلى النبي وقول العاص بن               عمرو
، قبلها كان ما تهدم الهجرة وأن ، قبله كان ما یهدم اإلسالم أن                علمت

 وأن الحج یهدم ما كان قبله } رواه مسلم وغیره .

اهللا لرسول قالوا أناسا أن } الصحیحین في وهو مسعود ابن             وحدیث
: قال الجاهلیة في عملنا بما أنؤاخذ اهللا رسول یا وسلم علیه اهللا               صلى
بعمله أخذ أساء ومن ، بها یؤاخذ فال اإلسالم في منكم أحسن من               أما
التوبة لتضمنه فاإلسالم : الدین تقي الشیخ قال { واإلسالم الجاهلیة             في
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االقتضاء هذا ینافي ما به یقترن أن إال المطلقة المغفرة یوجب             المطلقة
كفر یناقضه لم ما المطلق اإلیمان یوجب أنه كما اإلصرار            وهو
 متصل ، فاإلصرار في الذنوب كاالعتقاد في التصدیق انتهى كالمه .

بل عدمه واألصل دلیل إلى تفتقر دعوى هذه : یقول أن             ولقائل
توبة ال والكفر ، الشرك وهو نقیضه من التوبة یتضمن إنما             اإلسالم
فإنما مطلقة توبة تضمن ولو مطلقة مغفرة یوجب حتى ،            مطلقة
ولم ذكره إذا أما ، المحرم بباله یخطر لم إذا ، مطلقة مغفرة               یوجب
؟ یسقط فكیف عنه یقلع ولم ، علیه یندم فلم فیه توقف بل منه                یتب

 یؤید هذا أنه قال : كما أنه یوجب اإلیمان المطلق .

فیه وتوقف ذكره فلو الكفر أنواع بعض بباله یخطر لم إذا یكفي              وهذا
للفرق أثر فال ، عمله المقتضي عمل عن مانعا ذلك كان منه یتب               ولم
فلیس مطلقا یرفعه لم وهناك بالكلیة المقتضي عمل رفع هنا المانع             بأن
وهذا الخاص األمر في التوقف تأثیر المقصود ألن ؛ نظیره            هو

ٌه إْن َشاَء اهللاَُّ َتَعاَلى .  َحاِصٌل ، َوَهَذا ُمَتَوجِّ

ُیوِجُب اْلُمْطَلَقَة التَّْوَبَة ِنِه ِلَتَضمُّ َفاْإلِْسَالُم : ُیَقاَل َأْن اْألَْوَلى َأنَّ َظَهَر             َوَقْد
َبْعِض ِفي َتَوقُُّفُه َوُهَو اِالْقِتَضاَء َهَذا ُیَناِفي َما ِبَها َیْقَتِرَن َأْن إالَّ              اْلَمْغِفَرَة
ُیوِجُب اْإلِْسَالَم َأنَّ َكَما ، ُیْقِلْع َوَلْم َیْنَدْم َفَلْم ِذْكِرَها ِعْنَد َماِت             اْلُمَحرَّ
َفَلْم ِذْكِرِه ِعْنَد اْلُمَكفَِّراِت َبْعِض ِفي َتَوقٌُّف ُیَناِقْضُه َلْم َما اْلُمْطَلَق             اْإلِیَماَن
َتِقيِّ ْیِخ الشَّ ِلَقْوِل َوُمَواِفًقا الثَّاِني ِلْلَقْوِل َدِلیًال َهَذا َوَیُكوُن ، ُیْقِلْع َوَلْم              َیْنَدْم
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یِن إنَُّه الَِّذي َتُدلُّ َعَلْیِه اْألُُصوُل   الدِّ

ُن َتْوَبًة ُمْطَلَقًة َوَاهللاَُّ ُسْبَحاَنُه َأْعَلُم .اهـ  َهَذا إْن َثَبَت َأنَّ اْإلِْسَالَم َیَتَضمَّ

 

 رابعا: توبة المنافق
 

اهللا وبین بینه فیما العبد توبة في الشروط من تقدم ما لها              یشترط
تعالى قوله في اهللا ذكر ما زیادة مع الكافر توبة شروط في ما               وكذلك
ِإالَّ َنِصیًرا َلُهْم َتِجَد َوَلْن النَّاِر ِمَن اَألْسَفِل ْرِك الدَّ ِفي الُمَناِفِقیَن ﴿ِإنَّ :             
َمَع َفُأْوَلِئَك ِهللاَِّ ِدیَنُهْم َوَأْخَلُصوا ِباِهللا َواْعَتَصُموا َوَأْصَلُحوا َتاُبوا           الَِّذیَن
[النساء:146-145 َعِظیًما﴾ َأْجًرا الُمْؤِمِنیَن اُهللا ُیْؤِت َوَسْوَف        الُمْؤِمِنیَن

[ 
 

 دلت اآلیة على أن توبة المنافق لها شروط زائدة على ما تقدم منها :

 اإلصالح في القول والفعل والمعتقد.●

 االعتصام باهللا  وجعله ملجأ ومالذا له .●

 اإلخالص في أقواله وأعماله هللا  .●

في منهم تاب من أن تعالى أخبر ثم : تعالى اهللا رحمه كثیر ابن                قال
واعتصم عمله وأصلح توبته في أخلص إذا ندمه وقبل علیه تاب             الدنیا
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واعتصموا وأصلحوا تابوا الذین إال : تعالى فقال أمره جمیع في             بربه
العمل فینفعهم باإلخالص الریاء بدلوا أي هللا دینهم وأخلصوا           باهللا

 الصالح.... فأولئك مع المؤمنین أي في زمرتهم یوم القیامة .أهـ

في باإلسالم یتقمص ممن كثیر في استجرى قد باهللا والعیاذ            والنفاق
ودیمقراطیین وحداثیین وناصریین وبعثیین اشتراكیین من األیام         هذه
فمن والمستشرقین والملحدین الكافرین أفراخ من وغیرهم         وماسونیین
المنحرفة واألفكار الهدامة المذاهب هذه من التبرؤ توبتهم          تمام
والبعد ومعتقدا وعمال علما والسنة الكتاب إلى والعودة الزائفة           واآلراء
َقْوًما َتِجُد ﴿ال : تعالى قال والمنحرفین الزائغین مواالة عن البعد             كل
َكاُنوا َوَلْو َوَرُسوَلُه اَهللا َحادَّ َمْن وَن ُیَوادُّ اآلِخِر َواْلَیْوِم ِباِهللا            ُیْؤِمُنوَن
ُقُلوِبِهُم ِفي َكَتَب ُأْوَلِئَك َعِشیَرَتُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو            آَباَءُهْم
اَألْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٍت َوُیْدِخُلُهْم ِمْنُه ِبُروٍح َوَأیََّدُهْم           اِإلیَماَن
ِإنَّ َأال اِهللا ِحْزُب ُأْوَلِئَك َعْنُه َوَرُضوا َعْنُهْم اُهللا َرِضَي ِفیَها             َخاِلِدیَن

 ِحْزَب اِهللا ُهُم الُمْفِلُحوَن﴾ [المجادلة:22]

وال حاله هذا كان ممن یتبرءوا أن المسلمین على           ویجب
َتتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّها ﴿َیا : تعالى قال یجالسونهم وال             یصاحبونهم
ُسْلَطاًنا َعَلْیُكْم ِهللاَِّ َتْجَعُلوا َأْن َأُتِریُدوَن الُمْؤِمِنیَن ُدوِن ِمْن َأْوِلَیاَء            اْلَكاِفِریَن

 ُمِبیًنا ﴾ [النساء:144]
من حال عن ذلك بعد أخبر ثم لكم عقوبته في علیكم حجة أي               
ْرِك الدَّ ِفي الُمَناِفِقیَن ﴿ِإنَّ وصفاء وإخاء محبة والء الكافرین           یوالي

 اَألْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصیًرا﴾ [النساء:145]
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ِباهللاَِّ َآَمنَّا َیُقوُل َمْن النَّاِس َوِمَن ﴿ علیه هم ما بیان في تعالى وقال                
َوَما َآَمُنوا َوالَِّذیَن اهللاََّ ُیَخاِدُعوَن ِبُمْؤِمِنیَن ُهْم َوَما اْآلَِخِر           َوِباْلَیْوِم
اهللاَُّ َفَزاَدُهُم َمَرٌض ُقُلوِبِهْم ِفي َیْشُعُروَن َوَما َأْنُفَسُهْم ِإالَّ           َیْخَدُعوَن
ِفي ُتْفِسُدوا َال َلُهْم ِقیَل َوِإَذا َیْكِذُبوَن َكاُنوا ِبَما َأِلیٌم َعَذاٌب َوَلُهْم              َمَرًضا
َال َوَلِكْن اْلُمْفِسُدوَن ُهُم ِإنَُّهْم َأَال ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما َقاُلوا            اْألَْرِض
َآَمَن َكَما َأُنْؤِمُن َقاُلوا النَّاُس َآَمَن َكَما َآِمُنوا َلُهْم ِقیَل َوِإَذا             َیْشُعُروَن
َآَمُنوا الَِّذیَن َلُقوا َوِإَذا َیْعَلُموَن َال َوَلِكْن َفَهاُء السُّ ُهُم ِإنَُّهْم َأَال َفَهاُء             السُّ
ُمْسَتْهِزُئوَن َنْحُن ِإنََّما َمَعُكْم ِإنَّا َقاُلوا َشَیاِطیِنِهْم ِإَلى َخَلْوا َوِإَذا َآَمنَّا             َقاُلوا
اْشَتَرُوا الَِّذیَن ُأوَلِئَك َیْعَمُهوَن ُطْغَیاِنِهْم ِفي ُهْم َوَیُمدُّ ِبِهْم َیْسَتْهِزُئ           اهللاَُّ
َكَمَثِل َمَثُلُهْم ُمْهَتِدیَن َكاُنوا َوَما ِتَجاَرُتُهْم َرِبَحْت َفَما ِباْلُهَدى َالَلَة           الضَّ
ِفي َوَتَرَكُهْم ِبُنوِرِهْم اهللاَُّ َذَهَب َحْوَلُه َما َأَضاَءْت ا َفَلمَّ َناًرا اْسَتْوَقَد             الَِّذي
ِمَن َكَصیٍِّب َأْو َیْرِجُعوَن َال َفُهْم ُعْمٌي ُبْكٌم ُصمٌّ ُیْبِصُروَن َال             ُظُلَماٍت
ِمَن َآَذاِنِهْم ِفي َأَصاِبَعُهْم َیْجَعُلوَن َوَبْرٌق َوَرْعٌد ُظُلَماٌت ِفیِه َماِء           السَّ
َیْخَطُف اْلَبْرُق َیَكاُد ِباْلَكاِفِریَن ُمِحیٌط َواهللاَُّ اْلَمْوِت َحَذَر َواِعِق          الصَّ
اهللاَُّ َشاَء َوَلْو َقاُموا َعَلْیِهْم َأْظَلَم َوِإَذا ِفیِه َمَشْوا َلُهْم َأَضاَء ُكلََّما              َأْبَصاَرُهْم
 َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم ِإنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر  ﴾ [البقرة/20-8]

هو: النفاق أن واعلم اآلیات هذه تفسیر في اهللا رحمه السعدي             قال
االعتقادي، النفاق التعریف هذا في ویدخل الشر، وإبطان الخیر           إظهار
"آیة قوله: في وسلم علیه اهللا صلى النبي ذكر كالذي العملي،             والنفاق
"وفي خان اؤتمن وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا ثالت:             المنافق
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 روایة: "وإذا خاصم فجر "

اهللا وصف الذي فهو اإلسالم، دائرة عن المخرج االعتقادي النفاق            وأما
قبل موجودا النفاق یكن ولم وغیرها، السورة هذه في المنافقین            به
أن وبعد المدینة، إلى مكة] [من وسلم علیه اهللا صلى الرسول             هجرة
من ذل وأعزهم، المؤمنین اهللا وأظهر " "بدر وقعة كانت فلما             هاجر،
ومخادعة، خوفا اإلسالم بعضهم فأظهر یسلم، لم ممن المدینة           في
الظاهر في المسلمین أظهر بین فكانوا أموالهم، وتسلم دماؤهم،           ولتحقن

 أنهم منهم، وفي الحقیقة لیسوا منهم.

یتمیزون بأوصاف ووصفهم أحوالهم جال أن بالمؤمنین، اهللا لطف           فمن
فجورهم من كثیر عن أیضا ولینقمعوا المؤمنون، بهم یغتر لئال            بها،
ِفي ِبَما ُتَنبُِّئُهْم ُسوَرٌة َعَلْیِهْم ُتنزَل َأْن اْلُمَناِفُقوَن َیْحَذُر } تعالى]:             [قال
آَمنَّا َیُقوُل َمْن النَّاِس َوِمَن } فقال: النفاق بأصل اهللا فوصفهم {              ُقُلوِبِهْم
لیس ما بألسنتهم یقولون فإنهم { ِبُمْؤِمِنیَن ُهْم َوَما اآلِخِر َوِباْلَیْوِم             ِباهللاَِّ
اإلیمان ألن { ِبُمْؤِمِنیَن ُهْم َوَما } بقوله: اهللا فأكذبهم قلوبهم،             في
ولعباده هللا مخادعة هذا وإنما واللسان، القلب علیه تواطأ ما            الحقیقي،

 المؤمنین.

لكي خالفه ویبطن شیئا، یخادعه لمن المخادع یظهر أن           والمخادعة:
اهللا مع سلكوا المنافقون، فهؤالء یخادع، ممن مقصوده من           یتمكن
العجائب؛ من هذا فإن أنفسهم، على خداعهم فعاد المسلك، هذا            وعباده
له ال یسلم، أو یرید ما له ویحصل خداعه ینتج أن إما المخادع،               ألن
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من یعملون ما یعملون وكأنهم علیهم، خداعهم عاد وهؤالء علیه،            وال
یتضرر ال تعالى اهللا ألن وكیدها؛ وإضرارها أنفسهم إلهالك           المكر
یضر فال شیئا، كیدهم یضرهم ال المؤمنون، وعباده [شیئا]           بخداعهم
وحقنت أموالهم بذلك فسلمت اإلیمان، المنافقون أظهر أن          المؤمنین
الخزي بذلك لهم وحصل نحورهم، في كیدهم وصار          دماؤهم،
من للمؤمنین یحصل ما بسبب المستمر والحزن الدنیا، في           والفضیحة

 القوة والنصرة.

وكفرهم كذبهم بسبب المفجع، الموجع األلیم العذاب لهم اآلخرة في            ثم
 وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم ال یشعرون بذلك.

الشك مرض هنا: بالمرض والمراد { َمَرٌض ُقُلوِبِهْم ِفي }            وقوله:
عن یخرجانه مرضان له یعرض القلب ألن والنفاق،          والشبهات
المردیة، الشهوات ومرض الباطلة، الشبهات مرض واعتداله:         صحته
والزنا، الشبهات، مرض من كلها والبدع، والشكوك والنفاق          فالكفر
قال كما ، الشهوات مرض من وفعلها، و]المعاصي [الفواحش           ومحبة
من والمعافى الزنا، شهوة وهي { َمَرٌض َقْلِبِه ِفي الَِّذي َفَیْطَمَع }              تعالى:
عن والصبر واإلیمان، الیقین له فحصل المرضین، هذین من           عوفي
ِفي } المنافقین: عن قوله وفي العافیة. أثواب في فرفل معصیة،             كل
تقدیر في تعالى لحكمته بیان { َمَرًضا اهللاَُّ َفَزاَدُهُم َمَرٌض            ُقُلوِبِهْم
یبتلیهم السابقة، ذنوبهم بسبب وأنه العاصین، على         المعاصي
َأْفِئَدَتُهْم َوُنَقلُِّب } تعالى: قال كما لعقوباتها الموجبة الالحقة           بالمعاصي
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َزاُغوا ا َفَلمَّ } تعالى: وقال { ٍة َمرَّ َل َأوَّ ِبِه ُیْؤِمُنوا َلْم َكَما              َوَأْبَصاَرُهْم
َفَزاَدْتُهْم َمَرٌض ُقُلوِبِهْم ِفي الَِّذیَن ا َوَأمَّ } تعالى: وقال { ُقُلوَبُهْم اهللاَُّ              َأَزاَغ
من أن كما بعدها، المعصیة المعصیة، فعقوبة { ِرْجِسِهْم ِإَلى            ِرْجًسا
اْهَتَدْوا الَِّذیَن اهللاَُّ َوَیِزیُد } تعالى: قال بعدها، الحسنة الحسنة،            ثواب

 ُهًدى } .

َأال * ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما َقاُلوا األْرِض ِفي ُتْفِسُدوا ال َلُهْم ِقیَل َوِإَذا }              
 ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َیْشُعُروَن } .

العمل وهو األرض، في اإلفساد عن المنافقون هؤالء نهي إذا            أي:
ومواالتهم لعدوهم المؤمنین سرائر إظهار ومنه والمعاصي،         بالكفر
في بالفساد العمل بین فجمعوا { ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما َقاُلوا }             للكافرین
للحقائق، قلبا إصالح، هو بل بإفساد لیس أنه وإظهارهم           األرض،
یعمل ممن جنایة أعظم وهذا حقا، واعتقاده الباطل فعل بین            وجمعا
وأرجى للسالمة، أقرب فهذا (1) معصیة أنها اعتقاد مع           بالمعصیة،

 لرجوعه.

في لإلصالح حصر { ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما } قولهم: في كان             ولما
اهللا قلب - اإلصالح أهل من لیسوا المؤمنین أن ضمنه وفي -              جانبهم
فسادا أعظم ال فإنه { المفسدون هم إنهم أال } بقوله: دعواهم              علیهم
ووالى وأولیاءه، اهللا وخادع اهللا، سبیل عن وصد اهللا، بآیات كفر             ممن
هذا بعد فهل إصالح، هذا أن ذلك مع وزعم ورسوله، هللا             المحاربین
بذلك علموا قد كانوا وإن ینفعهم، علما یعلمون ال ولكن فساد؟"             الفساد
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األرض في بالمعاصي العمل كان وإنما اهللا، حجة علیهم به تقوم             علما
والثمار الحبوب من األرض وجه على ما فساد یتضمن ألنه            إفسادا،
المعاصي، بسبب اآلفات من فیها یحصل بما والنبات،          واألشجار،
خلق لهذا به، واإلیمان اهللا بطاعة تعمر أن األرض في اإلصالح             وألن
بها لیستعینوا األرزاق، لهم وأدر األرض، في وأسكنهم الخلق،           اهللا
بالفساد فیها سعیا كان بضده، فیها عمل فإذا [وعبادته]، طاعته            على
النَّاُس آَمَن َكَما آِمُنوا َلُهْم ِقیَل َوِإَذا } له. خلقت عما لها وإخرابا               فیها،

َفَهاُء َوَلِكْن ال َیْعَلُموَن } . َفَهاُء َأال ِإنَُّهْم ُهُم السُّ  َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ

الصحابة كإیمان أي: الناس، آمن كما آمنوا للمنافقین قیل إذا            أي:
الباطل: بزعمهم قالوا واللسان، بالقلب اإلیمان وهو عنهم، اهللا           رضي
اهللا رضي الصحابة - اهللا قبحهم - یعنون السفهاء؟ آمن كما             أنؤمن
ومعاداة األوطان، وترك اإلیمان، لهم أوجب سفههم أن بزعمهم           عنهم،
وفي السفه; إلى فنسبوهم ذلك، ضد یقتضي عندهم والعقل           الكفار،

 ضمنه  أنهم هم العقالء أرباب الحجى والنهى.

حقیقة ألن الحقیقة، على السفهاء هم أنهم وأخبر علیهم، ذلك اهللا             فرد
الصفة وهذه یضرها، فیما وسعیه نفسه، بمصالح اإلنسان جهل           السفه
اإلنسان معرفة والحجا، العقل أن كما علیهم، وصادقة علیهم           منطبقة
الصفة وهذه یضره، ما دفع و[في] ینفعه، فیما والسعي نفسه،            بمصالح
باألوصاف فالعبرة علیهم، وصادقة و]المؤمنین [الصحابة على         منطبقة
} تعالى: قال ثم الفارغة. واألقوال المجردة، بالدعاوى ال           والبرهان،
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َمَعُكْم ِإنَّا َقاُلوا َشَیاِطیِنِهْم ِإَلى َخَلْوا َوِإَذا آَمنَّا َقاُلوا آَمُنوا الَِّذیَن َلُقوا              َوِإَذا
{ َیْعَمُهوَن ُطْغَیاِنِهْم ِفي ُهْم َوَیُمدُّ ِبِهْم َیْسَتْهِزُئ اهللاَُّ * ُمْسَتْهِزُئوَن َنْحُن             ِإنََّما

. 

اجتمعوا إذا أنهم و[ذلك] قلوبهم، في لیس ما بألسنتهم قولهم من             هذا
إلى خلوا فإذا معهم، وأنهم طریقتهم على أنهم أظهروا           بالمؤمنین،
في معكم إنا قالوا: - الشر في وكبرائهم رؤسائهم أي: -             شیاطینهم
على أنا لهم، بإظهارنا بالمؤمنین مستهزءون نحن وإنما          الحقیقة،
إال السیئ المكر یحیق وال والظاهرة، الباطنة حالهم فهذه           طریقتهم،

 بأهله.

وهذا { َیْعَمُهوَن ُطْغَیاِنِهْم ِفي ُهْم َوَیُمدُّ ِبِهْم َیْسَتْهِزُئ اهللاَُّ } تعالى:             قال
ما لهم زین أن بهم استهزائه فمن بعباده، استهزائهم على لهم،             جزاء
لما المؤمنین، مع أنهم ظنوا حتى الخبیثة، والحالة الشقاء من فیه             كانوا
أنه القیامة، یوم بهم استهزائه ومن علیهم، المؤمنین اهللا یسلط            لم
طفئ بنورهم، المؤمنون مشى فإذا ظاهرا، نورا المؤمنین مع           یعطیهم
الیأس أعظم فما متحیرین، النور بعد الظلمة في وبقوا المنافقین،            نور
َأْنُفَسُكْم َفَتْنُتْم َوَلِكنَُّكْم َبَلى َقاُلوا َمَعُكْم َنُكْن َأَلْم ُیَناُدوَنُهْم } الطمع،             بعد

 َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم } اآلیة.

وكفرهم، فجورهم أي: { ُطْغَیاِنِهْم ِفي } یزیدهم أي: { ُهْم َوَیُمدُّ }              قوله:
 { َیْعَمُهوَن } أي: حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم.
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الَلَة الضَّ اْشَتَرُوا الَِّذیَن ُأوَلِئَك } أحوالهم: حقیقة عن كاشفا تعالى قال             ثم
 ِباْلُهَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِدیَن } .

اْشَتَرُوا الَِّذیَن } الصفات بتلك الموصوفون المنافقون أي:          أولئك،
بالسلعة، المشتري رغبة الضاللة، في رغبوا أي: { ِباْلُهَدى الَلَة           الضَّ
أحسن من وهذا النفیسة. (1) األثمان فیها یبذل فیها رغبته من             التي
وجعل كالسلعة، الشر، غایة هي التي الضاللة، جعل فإنه           األمثلة،
عنه رغبة الهدى فبذلوا الثمن، بمنزلة الصالح غایة هو الذي            الهدى
الصفقة وبئس التجارة، فبئس تجارتهم، فهذه فیها، رغبة          بالضاللة

 صفقتهم  .

بذل من فكیف خاسرا، درهم مقابلة في دینارا بذل من كان             وإذا
الضاللة، مقابلة في الهدى بذل من فكیف درهما؟" عنها وأخذ            جوهرة
؟" عالیها عن األمور سافل في ورغب السعادة، على الشقاء            واختار
اْلَخاِسِریَن ِإنَّ ُقْل } خسارة. أعظم فیها خسر بل تجارته، ربحت             فما
{ اْلُمِبیُن اْلُخْسَراُن ُهَو َذِلَك َأال اْلِقَیاَمِة َیْوَم َوَأْهِلیِهْم َأْنُفَسُهْم َخِسُروا             الَِّذیَن

. 

من لهم یحصل لم وأنهم لضاللهم، تحقیق { ُمْهَتِدیَن َكاُنوا َوَما }              وقوله:
 الهدایة شيء، فهذه أوصافهم القبیحة.

الَِّذي َكَمَثِل َمَثُلُهْم } فقال: الكشف، غایة لها الكاشف مثلهم ذكر             ثم
ُظُلَماٍت ِفي َوَتَرَكُهْم ِبُنوِرِهْم اهللاَُّ َذَهَب َحْوَلُه َما َأَضاَءْت ا َفَلمَّ َناًرا             اْسَتْوَقَد
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َماِء السَّ ِمَن َكَصیٍِّب َأْو * َیْرِجُعوَن ال َفُهْم ُعْمٌي ُبْكٌم ُصمٌّ * ُیْبِصُروَن               ال
َواِعِق الصَّ ِمَن آَذاِنِهْم ِفي َأَصاِبَعُهْم َیْجَعُلوَن َوَبْرٌق َوَرْعٌد ُظُلَماٌت           ِفیِه
ُكلََّما َأْبَصاَرُهْم َیْخَطُف اْلَبْرُق َیَكاُد * ِباْلَكاِفِریَن ُمِحیٌط َواهللاَُّ اْلَمْوِت            َحَذَر
ِبَسْمِعِهْم َلَذَهَب اهللاَُّ َشاَء َوَلْو َقاُموا َعَلْیِهْم َأْظَلَم َوِإَذا ِفیِه َمَشْوا َلُهْم              َأَضاَء

 َوَأْبَصاِرِهْم ِإنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر } .

كان أي: نارا، استوقد الذي كمثل علیه كانوا لما المطابق مثلهم             أي:
ولم غیره، من فاستوقدها شدیدة النار إلى وحاجة عظیمة، ظلمة            في
حوله، ما النار أضاءت فلما عنه، خارجة هي بل معدة، عنده             تكن
بتلك وانتفع وأمنها، المخاوف من فیه وما فیه، هو الذي المحل             ونظر
ذهب إذ كذلك، هو فبینما علیها، قادر أنه وظن عینه، بها وقرت              النار،
الظلمة في وبقي السرور، معه وذهب النور، عنه فذهب بنوره،            اهللا
من فیها ما وبقي اإلشراق، من فیها ما فذهب المحرقة، والنار             العظیمة
السحاب، وظلمة اللیل، ظلمة متعددة: ظلمات في فبقي          اإلحراق،
هذا حال یكون فكیف النور، بعد الحاصلة والظلمة المطر،           وظلمة
من اإلیمان نار استوقدوا المنافقون، هؤالء فكذلك         الموصوف؟
دماؤهم، بذلك وحقنت بها فانتفعوا لهم، صفة تكن ولم           المؤمنین،
على هم فبینما الدنیا، في األمن من نوع لهم وحصل أموالهم،             وسلمت
لهم وحصل النور، بذلك االنتفاع فسلبهم الموت، علیهم هجم إذ            ذلك
وظلمة الكفر، وظلمة القبر، ظلمة لهم وحصل وعذاب، وغم هم            كل
النار ظلمة ذلك وبعد أنواعها، اختالف على المعاصي وظلم           النفاق،
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 [وبئس القرار].

[أي]: { ُبْكٌم } الخیر، سماع عن أي: { ُصمٌّ } [عنهم]: تعالى قال                فلهذا
ألنهم { َیْرِجُعوَن ال َفُهْم } الحق، رؤیة عن { ُعْمٌي } به، النطق                عن
الحق ترك من بخالف إلیه، یرجعون فال عرفوه، أن بعد الحق             تركوا

 عن جهل وضالل، فإنه ال یعقل، وهو أقرب رجوعا منهم.

أي: كصیب، مثلهم أو یعني: { َماِء السَّ ِمَن َكَصیٍِّب َأْو } تعالى: قال               ثم
ینزل أي: یصوب، الذي المطر وهو السماء، من صیب           كصاحب
المطر، وظلمات السحاب، وظلمة اللیل، ظلمة { ُظُلَماٌت ِفیِه }            بكثرة،
وهو { َوَبْرٌق } السحاب، من یسمع الذي الصوت وهو { َوَرْعٌد }             

 الضوء [الالمع] المشاهد مع السحاب.

َعَلْیِهْم َأْظَلَم َوِإَذا ِفیِه َمَشْوا } الظلمات تلك في البرق { َلُهْم َأَضاَء ُكلََّما }               
 َقاُموا } أي: وقفوا.

ووعده ونواهیه وأوامره القرآن سمعوا إذا المنافقین، حال          فهكذا
ووعده ونهیه أمره عن وأعرضوا آذانهم، في أصابعهم جعلوا           ووعیده،
غایة عنها یعرضون فهم وعوده، وتزعجهم وعیده فیروعهم          ووعیده،
الرعد، یسمع الذي الصیب صاحب كراهة ویكرهونها یمكنهم،          ما
وأما السالمة. له تمكن فهذا الموت، خشیة أذنیه في أصابعه            ویجعل
فال وعلما قدرة بهم، محیط تعالى وهو السالمة، لهم فأنى            المنافقون
أتم علیها ویجازیهم أعمالهم، علیهم یحفظ بل یعجزونه، وال           یفوتونه
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 الجزاء.

علیهم ومسدودة المعنوي، والعمى والبكم، بالصمم، مبتلین كانوا          ولما
{ َوَأْبَصاِرِهْم ِبَسْمِعِهْم َلَذَهَب اهللاَُّ َشاَء َوَلْو } تعالى: قال اإلیمان،             طرق
لیحذروا، الدنیویة، بالعقوبة وتخویف لهم تحذیر ففیه الحسیة،          أي:
فال { َقِدیٌر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى اهللاََّ ِإنَّ } ونفاقهم، شرهم بعض عن               فیرتدعوا
وال ممانع غیر من فعله شیئا شاء إذا أنه قدرته ومن شيء،              یعجزه

 معارض.اهـ

 اسأل اهللا السالمة والعافیة .

وكونهم الزمان هذا في المنافقین لكثرة االستطراد هذا          استطردت
فتارة طرقهم ولتنوع والنصارى الیهود من وأهله اإلسالم على           أضر
في ظهروا وقد الحداثة باسم وتارة اإلسالم باسم اإلسالم في            یظهرون
لمعرفتهم سبیل وال جر وهلم زالوا وما والباطنیة الرافضة باسم            القدم
النافع العلم وطلب والسنة بالكتاب باالعتصام إال منهم          والخالص
إلى أدعوا سبیلي هذه قل : تعالى قال وبصیرة بعلم اهللا إلى              والدعوة
المشركین من أنا وما اهللا وسبحان اتبعني ومن أنا بصیرة على             اهللا
اهللا أثنى الذین األمة سلف طریقة على والسنة الكتاب فهم إلى             والعودة
عنهم اهللا رضي بإحسان اتبعوهم والذین : بقوله طریقتهم           على
أبدا فیها خالدین األنهار تحتها تجري جنات لهم واعد عنه            ورضوا
أهل ومن منافقون األعراب من حولكم وممن العظیم, الفوز           ذلك
ثم مرتین سنعذبهم نعلمهم نحن تعلمهم ال النفاق على مردوا            المدینة
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  یردون إلى عذاب عظیم

علما تقدم كما دینهم ویراجعوا رشدهم إلى یعودوا أن المسلمین            وعلى
اهللا سماهم والذین والمنافقین الكافرین تحقیر وعلیهم واعتصاما          وعمال

 بشر الدواب  ووصفهم بأنهم كاألنعام بل هم أضل .

 القول في توبة الزندیق

مشهورین قولین إلى – المنافقین أي – الزنادقة توبة في اختلفوا             وقد
توبته قبول األول [25/110] المجموع في كما اإلسالم شیخ           ذكرها

 وال یقتل , والثاني یقتل وإن أظهر التوبة.

على ذلك دل اإلیمان المنافق من طلب :ولما اهللا رحمه األلوسي             وقال
  قبول توبة الزندیق :

توبة أن في الفقهاء اختلف : الثالثة المسألة : قال الرازي تفسیر              وفي
هذه : األول : لوجوه مقبولة أنها والصحیح ال؟ أم تقبل هل              الزندیق
{ َسَلَف َقْد ا مَّ َلُهْم ُیْغَفْر َینَتُهوْا ِإن َكَفُروْا ِللَِّذیَن ُقل } : قوله فإن ،                  اآلیة

 یتناول جمیع أنواع الكفر .

 فإن قیل : الزندیق ال یعلم من حاله أنه هل انتهى من زنذقته أم ال؟

نحن " : السالم علیه قال كما ، الظواهر على مبنیة الشرع أحكام :                قلنا
أنه شك ال : الثاني . فیه قوله قبول وجب رجع فلما " بالظاهر                نحكم
لزم تقبل لم فلو التوبة بهذه إال إلیه له طریق وال بالرجوع              مكلف
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َعْن التوبة َیْقَبُل الذى َوُهَو } : تعالى قوله : الثالث . یطاق ال ما                 تكلیف
 ِعَباِدِه َوَیْعُفوْا َعِن السیئات } [ الشورى : 25 ] .
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 قال ابن عادل في  تفسیر اللباب  (8 / 159)

ویسلموا ُسوِل الرَّ وعداوة الُكْفر عن ینتهوا إن كفُروا للَّذین ُقل :             المعنى
َعاُدوا وإن ، ُسوِل للرَّ وعداوتهم كفرهم من { َسَلَف َقْد ا مَّ َلُهْم ُیَغَفْر }              
أنبیاءه اهللا ُنصرِة في { ِلیِن اَألوَّ ُسنَُّة َمَضْت َفَقْد } : علیه وا وأَصرُّ ،                إلیه

 ، أولیاءه ، وإهالك أعداءه؛ فلیتوقَُّعوا مثل ذلك .

قبله ما هدم عن یعجز لم ساعة توحید : الرازي معاذ بُن یحیى               وقال
 من ُكْفٍر ، وأرجو أالَّ یعجز عن هدم ما بعده من ذنب .

ندیِق ، وأنها تقبل .اهـ ة توبة الزِّ   واستدلُّوا بهذه اآلیة على صحَّ

الكتاب " آیات عن االضطراب إیهام دفع " في اهللا رحمه الشنقیطي             قال
نیته خبث على دالة أفعاله أن توبته تقبل ال القائلین: مراد أن فاعلم -              
موافقون فهم نصوح, توبة الباطن في تائبا لیس وأنه عقیدته,            وفساد
أفعال یقولون: ولكن ذكرنا, كما القبول مناط النصوح التوبة أن            على
العلماء اختلفت هنا ومن فیه, المناط تحقیق عدم على دّلت الخبیث             هذا
قائل: ومن توبته, تقبل ال قائل: فمن بالكفر, المستتر الزندیق توبة             في
على اإلطالع وبین علیه اإلطالع قبل تائبا إتیانه بین مفرق ومن             تقبل,
ألن األربعة؛ المذاهب فروع في معروف هو كما التوبة, قبل            نفاقه
أن على دلیل الباطن نفاقه أن یرون توبته تقبل وال یقتل یقولون:              الذین
وأصلحوا}, تابوا الذین {إال تعالى: بقوله واستدلوا حقیقة, ال تقیة            توبته
الفساد ألن إصالحه؛ على َلُع ُیطَّ ال والزندیق شرط اإلصالح           فقالوا:
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على الباطن في یزل لم اإلقالع وأظهر علیه اطلع فإذا ُه, أسرَّ مما              أتى
 ما كان علیه.

كقوله وأقوى أظهر مطلقا توبته بقبول القائلین أدلة أن یظهر            والذي
قلبه", على شققت "هّال عنه: اهللا رضي ألسامة وسلم علیه اهللا             صلى
قال: "بلى", قال: یصلي؟" "ألیس قال: رجل قتل في ساره للذي             وقوله
الذي قتل في استأذنه لما لخالد - وقوله قتلهم", عن نهیت الذین              "أولئك
وهذه الناس", قلوب عن أنقَِّب أن أؤمر لم "إني :- القسمة             أنكر
أحكام أن على إجماعهم أیضا: لذلك ویدل الصحیح, في           األحادیث
أن على تعالى نّص وقد السرائر, یتولى واهللا الظاهر على            الدنیا
{اتخذوا بقوله: الدنیویة األحكام في للمنافقین ُجنٌّة الكاذبة          اَألْیمان
لُتعرضوا إلیهم انقلبتم إذا لكم باهللا {سیحلفون وقوله: جنة},           أیمانهم
لمنكم إنهم باهللا {ویحلفون وقوله: ,{ رجس فإنهم عنهم فأعرضوا            عنهم

 وما هم منكم} اآلیة, إلى غیر ذلك من اآلیات.

صاحب النواحة البن مسعود ابن قتل من بعضهم به استدل            وما
حین - وسلم علیه اهللا صلى النبي لقول قتله بأنه عنه: فیجاب              مسیلمة,
ابن فقتله لقتلتك", تقتل ال الرسل أن "لوال :- لمسیلمة رسوال             جاءه
فإن لذلك, قتله أنه روي فقد وسلم, علیه اهللا صلى لقوله تحقیقا              مسعود
ألن غیرها؛ من أخص توبتهم قبول عدم على الدالة اآلیة هذه إن              قیل:
من أخص الردة منه تكررت فالذي الكفر, وازدیاد بالردة القید            فیها
وجود ألن األخص؛ على دلیال لیس األعم على والدلیل المرتد,            مطلق
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من توبة على دل القرآن أن فالجواب: األخص, وجود یلزم ال             األعم
ذلك على الداللة ووجه اهللا، إلى اإلنابة في أخلص إذا الكفر منه              تكرر
لیغفر اهللا یكن لم كفرا ازدادوا ثم كفروا ثم آمنوا الذین {إن تعالى:               قوله
تعالى: بقوله فیهم داخلون المنافقین أن بّین ثم سبیال}, لیهدیهم وال             لهم
ضعفها وإن االقتران وداللة اآلیة, ألیما} عذابا لهم بأّن المنافقین ر            {بشِّ
إذا سیما وال المحققین, من جماعة صححتها فقد األصولیین           بعض
اهللا یكِن {لم تعالى: قوله ألن هنا؛ كما علیها القرینة بداللة             اعتضدت
فیه ألیما} عذابا لهم بأن المنافقین بّشر سبیال, لیهدَیهم وال لهم             لیغفَر
في كونها بل باآلیة, المراد في دخولهم على الواضحة           الداللة

 خصوصهم قال به جماعة من العلماء.

 خامسا : توبة المبتدع
 

ِمْن َواْلُهَدى اْلَبیَِّناِت ِمَن َأنَزْلَنا َما َیْكُتُموَن الَِّذیَن ﴿ِإنَّ : تعالى اهللا              قال
ِإالَّ الالِعُنوَن َوَیْلَعُنُهُم اُهللا َیْلَعُنُهُم ُأْوَلِئَك اْلِكَتاِب ِفي ِللنَّاِس َبیَّنَّاُه َما             َبْعِد
ِحیُم﴾ الرَّ اُب التَّوَّ َوَأَنا َعَلْیِهْم َأُتوُب َفُأْوَلِئَك َوَبیَُّنوا َوَأْصَلُحوا َتاُبوا           الَِّذیَن

 [البقرة: 160-159]
الدالالت من الرسل به جاء ما كتم لمن شدید وعید هذا كثیر ابن                قال
بینه ما بعد من للقلوب النافع والهدى الصحیحة المقاصد على            البینة

 اهللا تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله .أهـ

لعلمهم الناس بین العلم بث بعد أما الرسول به جاء ما هو وهذا               قلت



71 

 

هي التي الحقة المعاني بكتم أو الباطل من علیه هم ما یقوض              أنه
ثمت فیها ولیس مراده غیر معاني إلى والسنة الكتاب من            المرادة
النافع والهدى والسنة الكتاب علم عن البعد فیها وإنما للمجتمع            هدایة
من كثیر على خاف غیر الدین على ضررهم البدع وأهل            للقلوب

 المستبصرین .

یأمر لم دینا دان فمن ورسوله به اهللا یأمر لم الذي الدین : هي                والبدعة
لهم أم تعالى اهللا قول معنى وهذا بذلك مبتدع فهوا به ورسوله              اهللا
في اإلسالم شیخ قاله اهللا به یأذن لم ما الدین من لهم شرعوا               شركاء
الشریعة تضاهي مخترعة الدین في طریقة الشاطبي وقال ,           االستقامة

 یقصد بالسلوك علیها ما یقصد بالطریقة الشرعیة. اهـ

الناس أبعد وأصحابها وقسوتها وغفلتها القلوب لموت سبب          والبدعة
القیم ابن قال , والشیطان ألهوائهم وأبتعهم واآلثار السنن في            وأزهدهم
وصاحب مستنیرة القلب حي السنة فصاحب " الجیوش اجتماع           في

  البدعة میت القلب مظلمة "

ولهذا " [1/63] اللهفان إغاثة في القیم ابن قال الشرك باب             وهي
ربي حرم إنما قل : تعالى قال اهللا كتاب في الشرك قرینة البدعة               كانت
تشركوا وان الحق بغیر والبغي واإلثم بطن وما منها هر ما             الفواحش
فاإلثم تعلمون ال ما اهللا على تقولوا وأن سلطانا به ینزل لم ما               باهللا

 والبغي قرینان والشرك والبدعة قرینان "
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الكبائر مرتكبي من ضررا أعظم وضرره الدین على المبتدع           وخطر
إنما المذنب أن ومعلوم " : [100] والدواء الداء في القیم ابن              قال
المبتدع وفتنة , النوع على فضرره المبتدع وأما نفسه على            ضرره
على للناس قعد والمبتدع , الشهوة في المذنب وفتنة الدین أصل             في
والمبتدع , كذلك لیس والمذنب عنه یصدهم المستقیم اهللا           صراط
یقطع ,والمبتدع كذلك لیس والعاصي الرسول به جاء لما           مناقض
, ذنوبه بسبب السیر بطيء والعاصي اآلخرة طریق الناس           على
, كذلك لیس والعاصي اهللا به یأذن لم ما الدین في یشرع              والمبتدع

 والمبتدع یرى فعله دینا والعاصي لیس كذلك , إلى غیر ذلك " اهـ

ما على زائدة شروط المبتدع لتوبة فإن ذكر ما على األمر كان              ولما
 تقدم .

من تاب :"ومن [126-1/125] الشرعیة اآلداب في مفلح ابن           قال
  بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإال فال" .

والرجوع بها باالعتراف منها فالتوبة البدعة وأما " : الشرح في             وقال
 عنها واعتقاد ضد ما كان یعتقد منها " اهـ

بدعة إلى دعا إذا "الرجل : اإلرشاد في عقیل ابن قال [1/127]              وقال
فإن البالد في وتفرقوا كثیر خلق به ضل وقد كان ما على ندم               ثم
توبته ویقبل له اهللا یغفر أن ویجوز الشرائط وجدت إن صحیحة             التوبة

 ویسقط ذنب من ضل به بأن یرحمه ویرحمهم "اهـ
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حقوق تبقى لكن صحیحة توبته أن " وهو ذلك غیر اهللا رحمه              ونقل
 اآلدمیین ال تسقط فیكون مأزورا بضاللهم وهم مأزورون بأفعالهم "

توبة من كان "ولهذا : [5] الصابرین عدة في القیم ابن             وقال
وأن وضاللة بدعة إلیه یدعو كان ما أن یبین أن البدعة إلى              الداعي
ذنبهم كان الذین الكتاب أهل توبة في تعالى شرط كما ضده في              الهدى
یصلحوا أن بذلك الناس لیضلوا والهدى البینات من اهللا أنزل ما             كتمان
﴿ِإنَّ : فقال إیاه یكتمونهم كانوا ما للناس ویبینوا نفوسهم في             العمل
ِفي ِللنَّاِس َبیَّنَّاُه َما َبْعِد ِمْن َواْلُهَدى اْلَبیَِّناِت ِمَن َأنَزْلَنا َما َیْكُتُموَن              الَِّذیَن
َوَأْصَلُحوا َتاُبوا الَِّذیَن ِإالَّ الالِعُنوَن َوَیْلَعُنُهُم اُهللا َیْلَعُنُهُم ُأْوَلِئَك           اْلِكَتاِب

ِحیُم﴾ [البقرة:160-159] اُب الرَّ  َوَبیَُّنوا َفُأْوَلِئَك َأُتوُب َعَلْیِهْم َوَأَنا التَّوَّ
قلوب إفساد بذنبهم كان الذین المنافقین توبة في شرط كما            وهذا
أعداء والمشركین بالیهود واعتصامهم وتحیزهم المؤمنین        ضعفاء
أن إفسادهم بدل یصلحوا أن وسمعة ریاء اإلسالم وإظهارهم           الرسول
وأن والمشركین الكتاب أهل من بالكفار اعتصامهم بدل باهللا           یعتصموا
التوبة شرائط نفهم فهكذا وسمعة ریاء إظهارهم بدل له دینهم            یخلصوا

 وحقیقتها واهللا المستعان "اهـ

 القول في قبول توبة المبتدع من عدمها

 واعلم أن للعلماء قولین في قبول توبة المبتدع من عدمها :

 األول : قول جماهیر العلماء بقبول توبة المبتدع لعموم أدلة قبول
 التوبة إذا توفرت فیها الشرائط منها قول اهللا تعالى : ﴿ُقْل َیا ِعَباِدَي
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ُنوَب  الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِإنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ
ِحیُم﴾ [الزمر:53]  َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

ْوِل ْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِدیِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّ  ومنها قوله تعالى : ﴿َغاِفِر الذَّ
 ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإَلْیِه الَمِصیُر﴾ [غافر:3]

َیَشاُء ِلَمْن َذِلَك ُدوَن َما َوَیْغِفُر ِبِه ُیْشَرَك َأْن َیْغِفُر ال اَهللا ﴿ِإنَّ               ومنها
َتاُبوا ﴿َفِإْن [النساء:48] َعِظیًما﴾ ِإْثًما اْفَتَرى َفَقِد ِباِهللا ُیْشِرْك           َوَمْن
ِلَقْوٍم اآلَیاِت ُل َوُنَفصِّ یِن الدِّ ِفي َفِإْخَواُنُكْم َكاَة الزَّ َوآَتُوا الَة الصَّ           َوَأَقاُموا

 َیْعَلُموَن﴾ [التوبة:11]
المبتدع توبة قبول عدم إلى السلف من مجموعة ذهب : الثاني             والقول
األلباني وصححه [21] السنة في عاصم ابن أخرجه بما           واستدلوا
عن التوبة حجب اهللا إن ) : اهللا رسول قال : قال أنس عن اهللا                 رحمه
عند سعید أبي حدیث ومثل ( بدعته یدع حتى بدعة صاحب             كل
یمرق كما الدین من یمرقون ) الخوارج عن وفیه ومسلم            البخاري
فیه یعودون ال ثم وقوله قالوا ( فیه یعودون ال ثم الرمیة من               السهم
عن روي ومما البدع أهل من حكمهم في ومن توبتهم عدم على              دلیل
أن وتعالى تبارك اهللا "أبي : البصري الحسن قول ذلك في             السلف
عنها والنهي البدع في وضاح ابن أخرجه " بتوبة هوى لصاحب             یأذن
أن اهللا یكاد "ما [1/141] الاللكائي عند الخرساني عطاء وقول [55]           
ابن عند نحوه الشیباني عمرو أبي وعن " بتوبة بدعة لصاحب             یأذن
البدعة " وغیره [1/132] الاللكائي عند الثوري سفیان وقول           وضاح
یتاب ال والبدعة منها یتاب والمعصیة المعصیة من إبلیس إلى            أحب
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 منها "

یقبل ال البدعة أن فاعلموا " : [1/106] االعتصام في الشاطبي             وقال
" توبة من له صدقة...ولیس وال صیام وال صالة من عبادة             معها
من سیخرج وإنه النبي قول عفان عن " [783-782] أیضا            وقال
الثامنة المسألة " أمتي من سیخرج , كذا وصف على قوم...             أمتي
في سیخرج وإنه : سلم و علیه اهللا صلى قوله معنى بیان في               عشرة

  أمتي أقوام تجارى بهم تلك األهواء ما یتجارى الكلب بصاحبه

] : السالم و الصالة علیه قوله وهي داود أبي روایة معنى بیان                في
یتجارى كما األهواء تلك بهم تجارى أقوام أمتي في سیخرج            وإنه

  الكلب بصاحبه ال یبقى منه عرق وال مفصل إال دخله ]

بما أخبر السالم و الصالة علیه أنه الروایة هذه معنى أن وذلك              
وأنه الفرق تلك إلى فیها افترقوا التي األهواء هذه من أمته في              سیكون
العادة في یمكن ال حتى قلوبهم األهواء تلك تداخل أقوام فیهم             یكون
جسم الكلب داء یداخل ما حد على منها وتوبتهم عنها            انفصالها
وال مفصل وال أجزائه من جزء الجسم ذلك من یبقى فال             صاحبه
فیه ینفع وال العالج یقبل ال جریان وهو الداء ذلك دخله إال              غیرهما
فیه تعمل ال حبه وأشرب قلبه دخل إذا الهوى صاحب فكذلك             الدواء
ذلك واعتبر خالفه بمن یكترث وال البرهان یقبل وال           الموعظة
وسواهما عبید بن وعمرو الجهني كمعبد األهواء أهل من           بالمتقدمین
لسان كل عن محجوبین جهة كل من مطرودین لقوا حیث كانوا             فإنهم
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ضاللهم على تمادیا إال یزدادوا لم ذلك مع ثم مسلم كل عند              مبعدین
اهللا من له تملك فلن فتنته اهللا یرد ومن } علیه هم ما على                ومداومة

  شیئا }

الشرع مع فشركوها مجردة العقول تحكیم علیه عولوا ما وحاصل            
ووجهوا لهم ظهر ما على اهللا أفعال قصروا ثم والتقبیح التحسین             في
كذا یفعل أن یجوز وال كذا اهللا على یجب : فقالوا العقل أحكام               علیها
بل المقدار هذا یبلغ لم من ومنهم المكلفین كسائر علیه محكوما             فجعلوه
الجمیع ولكن بالمشروعات وألحقها آخر واستقبح یفعله شیئا          استحسن
عظمتها على الداهیة لكانت هنالك وقفوا ولو العقول تحكیم على            بقوا
هللا المحاربة نصبوا أن إلى كلها الحدود هذه تجاوزوا ولكنهم            أیسر
سلم و علیه اهللا صلى نبیه وسنة اهللا كتاب على باعتراضهم             ورسوله
النظم وفساد العقول ومنافاة واالختالف التناقض من علیهما          وادعائهم

  ما هم له أهل

ملحدون بالطعن تعالى اهللا كتاب على اعترض وقد : العتبي قال             
بأفهام تأویله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما واتبعوا وهجروا            ولغوا
وعدلوا مواضعه عن الكلم فحرفوا مدخول ونظر علیلة وأبصار           كلیلة
النظم وفساد واللحن واالستحالة بالتناقض علیه قضوا ثم سبیله عن            به
والحدیث الغمر الضعیف أمالت ربما بعلل بذلك وادلوا          واالختالف
الصدور في بالشكوك وقدحت القلوب في بالشبهة واعترضت          الغر
الطعن إلى لسبق وتأویلهم تقریرهم على إلیه لحنوا ما كان ولو :              قال
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علیهم بالقرآن یحتج سلم و علیه اهللا صلى اهللا رسول یزل لم من               فیه
أن على مواطن في ویتحداهم صدقه على والدلیل نبوته علم            ویجعله
والشعراء والخطباء والبلغاء الفصحاء وهم مثله من بسورة          یأتوا
في واللدد الحداد وباأللسنة األنام جمیع بین من          والمخصوصون
غیر في بذلك اهللا وصفهم فقد الرأي وأصالة والنهى اللب مع             الخصام
شعر هو : ومرة سحر هو : مرة یقولون وكانوا الكتاب من              موضع
عنهم اهللا یحك ولم األولین اساطیر : ومرة الكهنة قول هو :              ومرة
وحكى فیها واالختالف التناقض ودعوى األحادیث على         االعتراض
الصحابة وهم للناس أخرجت أمة خیر في القدح ذلك ألجل            عنهم
الطعن في جروا أو شان ما قالوا بالحدس واتبعوهم عنهم اهللا             رضي
في محاسبا وال الدنیا في محتسبا علیه یرى ال من جري الحدیث              على

  اآلخرة

محمد أبو فیه اعترضوا عما والجواب علیهم الرد في الكالم بسط              وقد
رحمه كتبه محاسن من وهما المعنى لهذا صنفهما كتابین في قتیبة             بن
بردها أعن لم فیه للمعترض تعزیزا االعتراضات تلك قط أرو ولم             اهللا
على عنهم بالحكایة أردت ولكن له تجرد قد ـ هللا والحمد ـ غیري               ألن
الكلب یتجارى كما األهواء تلك بهم تجارى ] : قوله معنى بیان              الجملة
لم أهواؤهم فیهم استحكمت إذا األهواء فأهل وبعد وقبل [            بصاحبه
عقولهم راجعوا وال شیئا أنظارهم خالف یعدوا ولم بشيء           یبالوا
شأن وهو ) اإلشكال موارد في ویتوقف نفسه یتهم من            مراجعة
هواه اتبع من أصناف من صنف وهؤالء ( العقول أهل من             المعتبرین
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إشراب هؤالء مع تجمعهم أخر أصناف ثم فیه العاذل بعذل یعبأ             ولم
  الهوى في قلوبهم حتى ال یبالوا بغیر ما هو علیه

: وهي آخر معنى إلى منه صرنا بالتمثیل الروایة معنى تقرر فإذا              
اإلشارة فیه األهواء تلك بهم تتجارى : قوله أن عشرة التاسعة             المسألة

  بـ تلك فال تكون إشارة إلى غیر مذكور وال محال بها

تكون فال تلك بـ اإلشارة فیه [ األهواء تلك بهم تتجارى ] : قوله                 إن
من لها بد ال بل معلوم غیر على بها محاال وال مذكور غیر إلى                إشارة
االفتراق في السبب كانت التي األحوال إال ولیس إلیه ترجع            متقدم
تتجارى ] : قوله وذلك األهواء أنها مبینة الحدیث في الزیادة             فجاءت
إنما واصحابه علیه هو عما خارج كل أن على فدل [ األهواء تلك               بهم
المسألة نعیده فال قبل هذا بیان مر وقد الشرع عن الهوى باتباع              خرج
أقوام أمتي من سیخرج أنه : السالم و الصالة علیه قوله أن              العشرون
مجرى هواه فیه یجري من : أحدهما أمرین یحتمل كذا وصف             على
في دخوله عند یكون من : والثاني عنه یرجع فال بصاحبه             الكلب

  البدعة مشرب القلب بها

على أقوام أمتي في سیخرج وأنه ] : السالم و الصالة علیه قوله                إن
  وصف كذا ] یحتمل أمرین :

األهواء تلك من هوى في أمته من دخل من كل أن یرید أن :                 أحدهما
فال بصاحبه الكلب مجرى فیه یجري هواه فإن إلیها وذهب            ورآها
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  یرجع أبدا عن هواه وال یتوب من بدعته

مشرب البدعة في دخوله عند یكون من أمته أن یرید أن : والثاني               
منها التوبة فیمكنه كذلك یكون ال من ومنهم التوبة یمكنه فال بها              القلب

  والرجوع عنها

عن للتوبة الحجر المقتضى النقل هو األول صحة على یدل والذي             
  صاحب البدعة على العموم كقوله علیه الصالة و السالم :

[ فوقه على السهم یعود حتى یعودون ال ثم الدین من یمرقون ]               
ذلك أشبه وما [ البدعة صاحب عن التوبة حجر اهللا إن ] :               وقوله
یخرج لنفسه ارتضاها بدعة صاحب تجد قلما فإنه الواقع له            ویشهد

  عنها أو یتوب منها بل هو یزداد بضاللتها بصیرة

منه یتوب ثم الرأي في ینظر الذي مثل : قال أنه الشافعي عن                روي
  مثل المجنون الذي عولج حتى برىء فأعقل ما یكون قد هاج

توبة ال أن على یدل ال النقل من تقدم ما أن الثاني صحة على                 ویدل
ظاهره ما على یشاء إن والشرع ذلك یجوز العقل ألن أصال             له
العموم في تقتضي إنما والعادة عادیا یعتبر إنما فعمومه           العموم
وهذا االتفاق بحكم إال العقل به یجزم الذي الشمول نحتاج ال             األكثریة

  مبین في األصول

وراجع منها تاب ثم ببدع عامال كان من وجدنا أنا ذلك على               والدلیل
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ناظرهم حین رجع من الخوارج من رجع كما عنها بالرجوع            نفسه
وغیرهم والواثق المهتدي رجع وكما عنهما اهللا رضي عباس           ابن
بفرد تخصیص جعل وإذا إلیها رجع ثم السنة عن خرج قد كان              ممن

  لم یبق الفظ عاما وحصل االنقسام

ذلك تفترق األمة أن أوله أعطى الحدیث ألن الظاهر هو الثاني              وهذا
أمته في أن بین ثم عدمه أو بإشراف إشعار غیر من             االفتراق
ال من فیهم أن فدل األهواء تلك یشرب من الجماعة عن             المفترقین
من األمة مطلق في أن یرید أن ویبعد أهلها من كان وإن              یشربها
ال الذي التداخل من نوع الكالم في یكون كان إذ األهواء تلك              یشرب
الهوى بسبب المفترقة األمة في یخرج أنه المعنى أن بین فإذا فیه              فائدة
یتصور ذلك وعند واتسق الكالم استقام الهوى ذلك به یتجارى            من
كتجارى الهوى به یتجارى من الفرقة في یكون بأن وذلك            االنقسام
التجاري یختلف أن یصح ألنه المقدار ذلك به یتجارى ال ومن             الكلب
ال ما ومنه یكاد أو الكفر إلى یخرج حتى الغایة في یكون ما               فمنه

 یكون كذلك اهـ

لمعنیین محتملة أنها : معناها في جاء وما النصوص هذه في             والتحقیق
فال لها ییسرون وال للتوبة یوفقون ال البدع أهل أن : األول              المعنى
دلت وقد ریب بال صحیح المعنى وهذا اهللا یشاء أن إال أصال منهم               تقع
أهل حال وواقع األمة سلف وأقوال والسنة الكتاب نصوص           علیه

 البدعة .
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ال واهللا قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما : تعالى اهللا قال فقد الكتاب أدلة                أما
مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم في وقال الفاسقین القوم           یهدي
في ونذرهم مرة أول به یؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب             وقال
له تبین ما بعد من الرسول یشاقق ومن وقال یعمهون            طغیانهم
وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنین سبیل غیر ویتبع            الهدى
دلت فقد مدا الرحمن له فلیمدد الضاللة في كان من قل وقال              مصیرا

 هذه اآلیات على عدم توفیق أهل البدع للتوبة من بدعهم .

أئمة قال ولهذا [10/9] الفتاوى مجموع في كما اإلسالم شیخ            قال
من إبلیس إلى أحب البدعة إن وغیره الثوري كسفیان           اإلسالم
قولهم ومعنى منها یتاب والمعصیة منها یتاب ال البدعة الن            المعصیة
وال اهللا یشرعه لم دینا یتخذ الذي المبتدع أن منها یتاب ال البدعة               أن
یراه دام ما یتوب ال فهو حسنا فرآه عمله سوء له زین قد               رسوله
ترك بأنه أو منه لیتوب سيء فعله بأن العلم التوبة أول الن              حسنا
یرى دام فما ویفعله لیتوب استحباب أو إیجاب أمر به مأمورا             حسنا

  فعله حسنا وهو سيء في نفس األمر فانه ال یتوب

له یتبین حتى ویرشده اهللا یهدیه بأن وواقعة ممكنة منه التوبة              ولكن
والمنافقین الكفار من هدى من وتعالى سبحانه هدى كما           الحق

 وطوائف من أهل  البدع والضالل "

ما معنى وهذا " : المتقدم سفیان اثر ذكر أن بعد [11/684]              وقال
كل على التوبة احتجز اهللا إن یقولون كانوا أنهم طائفة عن             روى
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ولو هدى على أنه یحسب ألنه منها یتوب ال أنه بمعنى بدعة              صاحب
مبتدع توبة یقبل ال إنه قال ومن الكافر على یتوب كما علیه لتاب               تاب
في بدعة لصاحب اهللا أذن ما قال ومن , منكرا غلطا غلط فقد               مطلقا
اهللا أراه إذا فأما منها یتوب ال حسنة یراها مبتدعا دام ما فمعناه               توبة
وإال ضاللة على أنه الكافر یرى كما منها یتوب فإنه قبیحة             أنها
علیه اهللا وتاب ضاللها له تبین بدعة على كان ممن كثیرا أن              فالمعلوم

 منها وهؤالء ال یحصیهم إال اهللا" اهـ

: الهمداني الفرج أبو قال [4/48]: الفوائد بدائع في القیم ابن             قال
اهللا إن ) النبي عن ورد عما احمد :سئل یقول المروزي             سمعت
, معناها )أیش بدعته یدع حتى بدعة صاحب كل عن التوبة             احتجز

 فقال أحمد : ال یوفق وال ییسر صاحب البدعة لتوبة " اهـ

: تعالى قال التوبة شروط وجمع تاب من على یتوب فاهللا ذلك              ومع
اهللا إن اهللا رحمة من تقنطوا ال أنفسهم على أسرفوا الذین عبادي یا               قل
یقبل الذي وهي ویقول الرحیم الغفور هو إنه جمیعا الذنوب            یغفر
یقبل هو اهللا أن یعلموا أولم وقال السیئات عن ویعفو عباده عن              التوبة
یتوب اهللا فإن وأصلح ظلمه بعد من تاب فمن وقال عباده عن              التوبة
اعترف إذا العبد (إن : اهللا رسول وقال رحیم غفور اهللا إن              علیه

  بذنب ثم تاب تاب اهللا علیه)أخرجاه في الصحیحین

مدعما التوبة شرائط من العلماء قرره ما على عرجنا قد نكون             وبهذا
توبة التائب توبة تكون كي الصحیحة والسنة الكتاب من           بأدلته
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التوبة مدعي وعمل مرفوض أمر فهذا بالتوبة التالعب أما           نصوحة
 مردود .

 حاجة المسلم إلى مالزمة اإلستغفار

 قال ابن تیمیة رحمه اهللا في التدمریة :

والصبر المحظور ویترك المأمور یفعل بأن مأمور أنه العبد           ولیعلم
كیدهم یضركم ال وتتقوا تصبروا وإن : تعالى قال كما المقدور             على
یضیع ال اهللا فإن ویصبر یتق من إنه یوسف قصة في وقال              شیئا
عنه اهللا نهى ما وترك به اهللا أمر ما فعل فالتقوى المحسنین              أجر
ربك بحمد وسبح لذنبك واستغفر حق اهللا وعد إن فاصبر : قال              ولهذا
من لهم بد ال العباد فإن بالصبر االستغفار مع فأمره واإلبكار             بالعشي
أیها یا ) : الصحیح الحدیث في النبي لقول وآخرهم أولهم             االستغفار
إلیه وأتوب اهللا ألستغفر إني بیده نفسي الذي فو ربكم إلى توبوا              الناس
أنه البشر أبي آدم عن اهللا ذكر وقد ( مرة سبعین من أكثر الیوم                في
أبي إبلیس وعن وهداه علیه وتاب ربه فاجتباه إلیه وتاب ربه             استغفر
فقد وندم فتاب أذنب فمن وأقصاه فلعنه بالقدر متعلقا أصر أنه             الجن

 أشبه أباه ومن أسبه أباه فما ظلم .

كما آیة غیر في والتوحید االستغفار بین وتعالى سبحانه اهللا قرن             ولهذا
وللمؤمنین لذنبك واستغفر اهللا إال إله ال أنه فاعلم تعالى            قال
بد ال أنه ذلك وجماع واستغفروه إلیه فاستقیموا وقوله           والمؤمنات
علیه األمر ففي أصلین من القدر في له بد وال أصلیین من األمر               في
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اهللا أمر بما العلم في یجتهد یزال فال وعمال علما االمتثال في              االجتهاد
المأمور في تفریطه من ویتوب یستغفر أن علیه ثم بذلك والعمل             به
األعمال جمیع تختم أن المشروع من كان ولهذا للحدود           وتعدیه
قال وقد ثالثا استغفر صالته من انصرف إذا النبي فكان            باالستغفار
باالستغفار ختموا ثم اللیل فقاموا باألسحار والمستغفرین : تعالى           اهللا
الناس ورأیت , والفتح اهللا نصر جاء إذا أنزلت سورة وأخر ,            
كان إنه واستغفره ربك بحمد فسبح , أفواجا اهللا دین في             یدخلون

  توابا). انتهى
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 الحاجة إلى التوبة المطلقة

 ذنوب العبد ومخالفاته كثیرة وقد ال یتفطن لبعضها فالمخرج من ذلك
 تعاهد نفسه بالتوبة المطلقة من جمیع ما یقع فیه وفیما صح عن رسول

 اهللا صلى اهللا علیه وسلم ما یدل على ذلك ففي البخاري (6389)
 ومسلم (2719) َعِن اْبِن َأِبي ُموَسى، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم

َعاِء: «َربِّ اْغِفْر ِلي َخِطیَئِتي َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي  َأنَُّه َكاَن َیْدُعو ِبَهَذا الدُّ
 ِفي َأْمِري ُكلِِّه، َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخَطاَیاَي، َوَعْمِدي
ْرُت، ْمُت َوَما َأخَّ  َوَجْهِلي َوَهْزِلي، َوُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ

ُر، َوَأْنَت َعَلى ُكلِّ ُم َوَأْنَت الُمَؤخِّ  َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َأْنَت الُمَقدِّ
 َشْيٍء َقِدیٌر»

تاب فمن [330-10/328] الفتاوى مجموع في كما اإلسالم شیخ           قال
لم وان كلها الذنوب لغفران مقتضیة التوبة هذه كانت عامة            توبة
یوجب معارض العام هذا یعارض أن إال الذنوب أعیان           یستحضر
لقوة منه یتب لم استحضره لو الذنوب بعض یكون أن مثل             التخصیص
لم استحضره لو كان فما بقبیح لیس حسن انه العتقاده أو إیاه              إرادته
مما لكان بعینه حضر لو كان ما واما التوبة فى یدخل لم منه               یتب

  یتوب منه فان التوبة العامة شاملته

من التوبة تستلزم وال مجملة توبة یتوب إن وهي المطلقة التوبة              وأما
تمنع وال فیها الذنوب إفراد من فرد كل دخول توجب ال فهذه ذنب               كل
المعین لغفران سببا تكون إن تصلح هذه لكن المطلق كاللفظ            دخوله
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مقتضیة فإنها العامة بخالف الجمیع لغفران سببا تكون إن تصلح            كما
  للغفران العام كما تناولت الذنوب تناوال عاما

المتصفات بعض إال التوبة عند یستحضر ال الناس من وكثیر            
ما یكون وقد الید أو باللسان الظلم بعض أو مقدماتها أو             بالفاحشة
شعب من وظاهرة باطنه في علیه له یجب الذي المأمور من             تركه
فان الفواحش بعض من فعله مما علیه ضررا أعظم وحقائقه            اإلیمان
المؤمنین من العبد یصیر بها التي اإلیمان حقائق من به اهللا امر              ما
ورسوله اهللا كحب الظاهرة الذنوب بعض ترك نفع من نفعا أعظم             حقا
على كان انه الصحیح في ثبت حتى الفعلیة الحسنات أعظم هذا             فان
به أتي كلما وكان الخمر یشرب وكان حمارا یدعى رجل النبي             عهد
فلعنه بجلده فأمر مرة به أتى منه ذلك كثر فلما الحد جلده النبي               إلى

  رجل فقال النبي ال تلعنه فانه یحب اهللا ورسوله

مع ورسوله اهللا یحب لكونه الشرب على إصراره مع لعنه عن              فنهى
وعاصرها الخمر لعن عشرة الخمر في لعن وسلم علیه اله صلى             انه
وبائعها إلیه والمحمولة وحاملها وساقیها وشاربها        ومعتصرها

  ومبتاعها وآكل ثمنها

لحوق یمنع ما به قام الذي المعین لعن یستلزم ال المطلق لعن               ولكن
الوعید كان ولهذا المطلق الوعید و المطلق التكفیر وكذلك له            اللعنة
فال موانع وانتفاء شروط بثبوت مشروطا والسنة الكتاب في           المطلق
تمحو حسنات له من یلحق وال المسلمین باتفاق الذنب من التائب             یلحق
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عقوبتها تزول الذنوب فان له والمغفور له المشفوع یلحق وال            سیئاته
المكفرة والمصائب الماحیة والحسنات التوبة بأسباب جنهم هي          التي
الشدة من البرزخ في یحصل ما وكذلك الدنیا عقوبات من            لكنها
المؤمنین بدعاء أیضا وتزول القیامة عرصات في یحصل ما           وكذلك
الشفعاء سید فیه یشفع كمن المطاع الشفیع وشفاعة علیه           كالصالة

  محمد تسلیما

حكم فله منه یتب لم وما موجبه ارتفع منه تاب ذنب فأي وحینئذ               
بعضها من وتاب بذنوب حصلت إذا فالشدة منها یتب لم التي             الذنوب
صاحب بخالف منه یتب لم ما بخالف منه تاب ما بقدر منه              خفف
مع عامة توبة یتوبون ال أحوالهم غالب في والناس العامة            التوبة
دائما ألنه حال كل في عبد كل على واجبة التوبة فان ذلك إلى               حاجتهم
فعل من فیه اعتدى ما أو مأمور ترك من فیه فرط ما له               یظهر

 محظور فعلیه أن یتوب دائما واهللا اعلم "اهـ
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 من فضائل التوبة تبدیل السیئات حسنات بالتوبة

 قال ابن مفلح في اآلداب الشرعیة [1/138-139 تبدیل السیئات
 حسنات بالتوبة هل ذلك في الدنیا فقط بالطاعات أم في الدنیا واآلخرة

 ؟ للمفسرین قوالن ، والثاني اختاره الشیخ تقي الدین لظاهر آیة
 الفرقان ولحدیث أبي ذر في الرجل الذي تعرض علیه صغار ذنوبه
 وتبدل رواه أحمد ومسلم والترمذي وهذا الرجل المراد بخروجه من

 النار الورود العام .
 قال الشیخ تقي الدین : التائب عمله أعظم من عمل غیره ومن لم یكن
 له مثل تلك السیئات فإن كان قد عمل مكان سیئات ذلك حسنات فهذا

 درجته بحسب حسناته فقد یكون أرفع من التائب إن كانت حسناته
 أرفع ، وإن كان قد عمل سیئات ولم یتب منها فهذا ناقص ، وإن كان

 مشغوال بما ال ثواب فیه وال عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة ،
 والتبدیل له من العمل والمجاهدة ما لیس لذلك البطال .

 وبهذا یتبین أن تقدیم السیئات ولو كانت كفرا إذا تعقبها التوبة التي
 یبدل اهللا فیها السیئات حسنات لم تكن تلك السیئات نقصا بل كماال ،

 وقد سبقت هذه المسألة قریبا ." اهـ
سیئاتهم اهللا یبدل فأولئك } : تعالى قوله وأما [108-1/107]            وقال

 حسنات } .

ابن فقال كونه زمان وفي التبدیل هذا في اختلفوا : الجوزي ابن              قال
: قال إحصانا وزناهم ، إمساكا وقتلهم ، إیمانا شركهم اهللا یبدل              عباس
سعید المعنى هذا إلى ذهب وممن ، الدنیا في یكون أنه على یدل               وهذا

 بن جبیر ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زید .
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وسعید عنه اهللا رضي سلمان قاله اآلخرة في یكون ذا أن ( والثاني )              
 بن المسیب وعلي بن الحسین .

المؤمن سیئات وجل عز اهللا یبدل مهران بن میمون بن عمرو             وقال
مما أكثر سیئاته تكون أن یتمنى العبد إن حتى حسنات له غفرها              إذا

 هي .

القیامة یوم قوم ود : قال الحسن عن وروي كالقولین الحسن             وعن
هم : قال ؟ هم من فقیل الذنوب : یعني استكثروا الدنیا في كانوا                أنهم
ابن قال { حسنات سیئاتهم اهللا یبدل فأولئك } : فیهم اهللا قال               الذین
علیه اهللا صلى النبي عن ذر أبي حدیث القول هذا ویؤكد :              الجوزي
النار أهل وآخر الجنة دخوال الجنة أهل آخر ألعلم إني : } قال               وسلم
صغار علیه اعرضوا : فیقال القیامة یوم به یؤتى رجل منها             خروجا
عملت : فیقال ذنوبه صغار علیه فیعرض كبارها عنه وارفعوا            ذنوبه
من مشفق وهو ینكر أن یستطیع ال نعم : فیقول وكذا كذا وكذا كذا                یوم

  كبار ذنوبه أن تعرض

عملت قد رب : فیقول حسنة سیئة كل مكان لك إن : له فیقال                علیه
ضحك وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول رأیت فلقد ههنا أراها ال              أشیاء

 حتى بدت نواجذه } .

حصل أنه فیجوز للتوبة ذكر فیه ولیس خاص رجل في الحدیث             فهذا
كما غیرها وال بتوبته منه بسبب ال وجل عز اهللا رحمة بفضل هذا               له
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القول لهذا فیه حجة فال رحمته بفضل خلقا للجنة وجل عز اهللا              ینشئ
 في هذه المسألة .

 . "اهـ
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 عالمات قبول التوبة الصحیحة

 قال ابن القیم في مدارج السالكین(1/ 203)

ِحیَحُة َلَها َعَالَماٌت.  َفالتَّْوَبُة اْلَمْقُبوَلُة الصَّ

ا َكاَن َقْبَلَها.  ِمْنَها: َأْن َیُكوَن َبْعَد التَّْوَبِة َخْیًرا ِممَّ

َعْیٍن، َطْرَفَة اهللاَِّ َمْكَر َیْأَمُن َال َلُه ُمَصاِحًبا اْلَخْوُف َیَزاُل َال َأنَُّه              َوِمْنَها:
َتَخاُفوا َال {َأْن ُروِحِه ِلَقْبِض ُسِل الرُّ َقْوَل َیْسَمَع َأْن ِإَلى ُمْسَتِمرٌّ             َفَخْوُفُه
َفُهَناَك [30 [فصلت: ُتوَعُدوَن} ُكْنُتْم الَِّتي ِباْلَجنَِّة َوَأْبِشُروا َتْحَزُنوا           َوَال

 َیُزوُل اْلَخْوُف.

ُعُه َنَدًما َوَخْوًفا، َوَهَذا َعَلى َقْدِر ِعَظِم اْلِجَناَیِة  َوِمْنَها: اْنِخَالُع َقْلِبِه، َوَتَقطُّ
 َوِصَغِرَها، َوَهَذا َتْأِویُل اْبِن ُعَیْیَنَة ِلَقْوِلِه َتَعاَلى {َال َیَزاُل ُبْنَیاُنُهُم الَِّذي

ُعَها َع ُقُلوُبُهْم} [التوبة: 110] َقاَل: َتَقطُّ  َبَنْوا ِریَبًة ِفي ُقُلوِبِهْم ِإالَّ َأْن َتَقطَّ
ِدیَد ِمَن اْلُعُقوَبِة اْلَعِظیَمِة ُیوِجُب  ِبالتَّْوَبِة، َوَال َرْیَب َأنَّ اْلَخْوَف الشَّ

ُعُه، َوَهَذا َحِقیَقُة التَّْوَبِة، ِألَنَُّه  اْنِصَداَع اْلَقْلِب َواْنِخَالَعُه، َوَهَذا ُهَو َتَقطُّ
ُع َقْلُبُه َحْسَرًة َعَلى َما َفَرَط ِمْنُه، َوَخْوًفا ِمْن ُسوِء َعاِقَبِتِه، َفَمْن َلْم  َیَتَقطَّ
َع ِفي اْآلِخَرِة ِإَذا َط َحْسَرًة َوَخْوًفا، َتَقطَّ ْنَیا َعَلى َما َفرَّ ْع َقْلُبُه ِفي الدُّ  َیَتَقطَّ
 َحقَِّت اْلَحَقاِئُق، َوَعاَیَن َثَواَب اْلُمِطیِعیَن، َوِعَقاَب اْلَعاِصیَن، َفَال ُبدَّ ِمْن

ا ِفي اْآلِخَرِة. ْنَیا َوِإمَّ ا ِفي الدُّ ِع اْلَقْلِب ِإمَّ  َتَقطُّ
ٌة َتْحُصُل ِلْلَقْلِب َال ِحیَحِة َأْیًضا: َكْسَرٌة َخاصَّ  َوِمْن ُموِجَباِت التَّْوَبِة الصَّ

 ُیْشِبُهَها َشْيٌء، َوَال َتُكوُن ِلَغْیِر اْلُمْذِنِب، َال َتْحُصُل ِبُجوٍع، َوَال ِرَیاَضٍة،
ٍد، َوِإنََّما ِهَي َأَمرٌّ َوَراَء َهَذا ُكلِِّه، َتْكِسُر اْلَقْلَب َبْیَن َیَدِي  َوَال ُحبٍّ ُمَجرَّ
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ًة، َقْد َأَحاَطْت ِبِه ِمْن َجِمیِع ِجَهاِتِه، َوَأْلَقْتُه َبْیَن َیَدْي َربِِّه بِّ َكْسَرًة َتامَّ  الرَّ
 َطِریًحا َذِلیًال َخاِشًعا، َكَحاِل َعْبٍد َجاٍن آِبٍق ِمْن َسیِِّدِه، َفُأِخَذ َفُأْحِضَر َبْیَن
ا َوَال َعْنُه َغَناًء، َیَدْیِه، َوَلْم َیِجْد َمْن ُیْنِجیِه ِمْن َسْطَوِتِه، َوَلْم َیِجْد ِمْنُه ُبد 
 َوَال ِمْنُه َمْهَرًبا، َوَعِلَم َأنَّ َحَیاَتُه َوَسَعاَدَتُه َوَفَالَحُه َوَنَجاَحُه ِفي ِرَضاُه

ِة  َعْنُه، َوَقْد َعِلَم ِإَحاَطَة َسیِِّدِه ِبَتَفاِصیِل ِجَناَیاِتِه، َهَذا َمَع ُحبِِّه ِلَسیِِّدِه، َوِشدَّ
ِة َسیِِّدِه، َوُذلِِّه َوِعزِّ َسیِِّدِه.  َحاَجِتِه ِإَلْیِه، َوِعْلِمِه ِبَضْعِفِه َوَعْجِزِه َوُقوَّ

 َفَیْجَتِمُع ِمْن َهِذِه اْألَْحَواِل َكْسَرٌة َوِذلٌَّة َوُخُضوٌع، َما َأْنَفَعَها ِلْلَعْبِد َوَما
 َأْجَدى َعاِئَدَتَها َعَلْیِه! َوَما َأْعَظَم َجْبَرُه ِبَها، َوَما َأْقَرَبُه ِبَها ِمْن َسیِِّدِه!

 َفَلْیَس َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلى َسیِِّدِه ِمْن َهِذِه اْلَكْسَرِة، َواْلُخُضوِع َوالتََّذلُِّل،
 َواْإلِْخَباِت، َواِالْنِطَراِح َبْیَن َیَدْیِه، َواِالْسِتْسَالِم َلُه، َفَللَِّه َما َأْحَلى َقْوَلُه ِفي

ِتَك َوَضْعِفي، َك َوُذلِّي ِإالَّ َرِحْمَتِني، َأْسَأُلَك ِبُقوَّ  َهِذِه اْلَحاِل: َأْسَأُلَك ِبِعزِّ
 َوِبِغَناَك َعنِّي َوَفْقِري ِإَلْیَك، َهِذِه َناِصَیِتي اْلَكاِذَبُة اْلَخاِطَئُة َبْیَن َیَدْیَك،

 َعِبیُدَك ِسَواَي َكِثیٌر، َوَلْیَس ِلي َسیٌِّد ِسَواَك، َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجى ِمْنَك ِإالَّ
ِلیِل،  ِإَلْیَك، َأْسَأُلَك َمْسَأَلَة اْلِمْسِكیِن، َوَأْبَتِهُل ِإَلْیَك اْبِتَهاَل اْلَخاِضِع الذَّ

ِریِر، ُسَؤاَل َمْن َخَضَعْت َلَك َرَقَبُتُه، َوَرِغَم  َوَأْدُعوَك ُدَعاَء اْلَخاِئِف الضَّ
 َلَك َأْنُفُه، َوَفاَضْت َلَك َعْیَناُه، َوَذلَّ َلَك َقْلُبُه.

ا ُأَحاِذُرُه ُلُه ... َوَمْن َأُعوُذ ِبِه ِممَّ  َیا َمْن َأُلوُذ ِبِه ِفیَما ُأَؤمِّ
 َال َیْجُبُر النَّاُس َعْظًما َأْنَت َكاِسُرُه ... َوَال َیِهیُضوَن َعْظًما َأْنَت َجاِبُرُه

َفْلَیتَِّهْم َقْلِبِه ِفي َذِلَك َیِجْد َلْم َفَمْن اْلَمْقُبوَلِة، التَّْوَبِة آَثاِر ِمْن َوَأْمَثاُلُه              َفَهَذا
ِباْلَحِقیَقِة، ِحیَحَة الصَّ التَّْوَبَة َأْصَعَب َفَما َتْصِحیِحَها، ِإَلى َوْلَیْرِجْع          َتْوَبَتُه
ِمَن َعَلْیِه َأَشقَّ ِبَشْيٍء اِدُق الصَّ َعاَلَج َوَما ْعَوى! َوالدَّ ِباللَِّساِن َأْسَهَلَها            َوَما

َة ِإالَّ ِباهللاَِّ. اِدَقِة، َوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ  التَّْوَبِة اْلَخاِلَصِة الصَّ

وكانت إلیك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال وبحمدك اهللا            سبحانك
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وسائر تعالى اهللا حرسها المكرمة مكة في الثانیة للطبعة           المراجعة
جمادى شهر من والعشرون الرابع الخمیس یوم في المسلمین           بالد
 الثانیة لعام ألف وأربع مئة وثمانیة وثالثون والحمد هللا رب العالمین.
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