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التقوى

M7لزه� pها

	لتوبة هي /ليل 	إلميا1 
*ال  	آلخر،  باليو6 
�ال  	ملر³ مسلم�  يكو1 
يو6  *هو  	آلخر.  باليو6  Íمن   	��
	حلساF، يو6 	لصر	> *	مليز	1، يو6 
تبيض فيه *جو *تسو/ فيه *جو، 
يو6 كا1 شر مستط%�. *ليس كل 
من يدعي 	إلميا1 باليو6 	آلخر فهو 
﴿َ*ِمْن  تعا�  قا?  حق�،  به  مؤمًنا 
َ*ِباْلَيْو6ِ  ِباهللا  Íَمنَّا  َيُقوُ?  َمْن  	لنَّاِ� 
 
(	لبقر ِبُمْؤِمِنَني﴾  ُهْم  َ*َما  	آلِخِر 

(٩
من  	لكرمية  	آلية  هذ   � *	ملتدبر 
يقولو1  كيف  يتسا³?،   1� حقه 
نؤمن باهللا *	ليو6 	آلخر، *� نفس 
ليسو	  بأ�م   � 	هللا  يقو?  	لوقت 

مبؤمنني؟

ينفي  عندما   � 	هللا  يظلمهم  هل 
عنهم 	إلميا1 باليو6 	آلخر؟

*	جلو	F: �1 	هللا � ال يظلم مثقا? 
	إلميا1  عنهم  نفى   � *لكنه   ،
B�
فيهم  تظهر   ® ألنه  	آلخر  باليو6 
عالما� 	إلميا1 باليو6 	آلخر، *من 

.Fلذنو	لتوبة عن 	ها ��
باحلب  ترتبط  ��ا  	لتوبة  *حقيقة 
*عرفه   � 	َهللا  *جد  فمن  	إلLي. 
تعاليمه  �و  تلقائي�  يندفع  *�حبه، 
ليعمل ֲדا. *تعس� للمر³ 	لذE عر« 
*َمن ®  فيه.  يسلك  	هللا *®  طريق 
 µلصال	* 	إلنابة  طر_   � يسلك 

فما *جد 	َهللا � *ال عرفه.
يقو? 	ملسيح 	ملوعو/ � "*	لتوبة 
 ºلد !بوًبا  	إلنسا1  	حلقيقية جتعل 
	إلنسا1ُ  يوفَّق  *بسببها  تعا�،  	هللا 

	هللا  *عد  كما   ،
Bلطها	*  ºللتقو
قوله:   � 	لكرمي   1Íلقر	  � تعا� 
*¤ب  	لتو	بني  ¤ب  	هللا   1�﴿
	ملتطهرين﴾.. �E �1 	هللا تعا� ¤ب 
	لذين يقومو1 بالتوبة *يتطهر*1 مما 
	حلق  �هو	³.  	لذنوF من   �� يدفع 
�1 	لتوبة لو متت èسب مقتضياִדا 
لتوِّها  	إلنسا1   �  �Bلُبذ 	حلقيقية 
*	Bًثا  جتعله   Åل	  
Bلطها	  
ُBبذ
 �  Ûلن	 قا?  لذلك  للحسنا�. 
ال  كمن  	لذنب  من  	لتائب  �يضا: 

�نب له“. (	خلز	ئن 	لدفينة)
*ال ¤ب 	ُهللا � �نسان� �ال ��	 بد� 
تعا�  قا?  �*ًال،  باحلب  	إلنسا1ُ 
﴿ُقْل 1ْ�ِ ُكْنُتْم ُتِحبُّو1َ 	هللا  َفاتَِّبُعوِني 
ُيْحِبْبُكْم 	هللا َ*َيْغِفْر َلُكْم ُ�ُنوَبُكْم َ*	هللا 

َغُفوBَ Bٌِحيٌم﴾ (Í? عمر	1 ٣٢)
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*كالمنا !صوB � �طاB 	لرحيمية، 
مبعð �1 	هللا � ¤ب 	إلنسا1 *ينعم 
	إلنسا1،  من  جهد  غ%  من  عليه 
*هو  	لر�انية،  حب  ُيسمى  *هذ	 

يشمل cيع 	لنا�.
	لرحيمية،  من  	ملنبثق  	حلب  �ما 
فهو 	حلب 	لذò Eتص به 	ملؤمنني 
	إلميا1  بعد  يأ�  *هذ	  	لنا�،  من 

 .ªلصا	لعمل 	*

كيفية حتقيق �لتوبة �حلقيقية
بقتل  	لتوبة 	حلقيقية �ال  تتحقق  *ال 
	لنفس، قا? تعا� ﴿َ*ِ�ْ� َقاَ? ُموَسى 
�َنُفَسُكْم  َقْو6ِ �ِنَُّكْم َظَلْمُتْم  َيا  ِلَقْوِمِه 
ِباتَِّخاِ�ُكْم 	ْلِعْجَل َفُتوُبو	 �َِلى َباBِِئُكْم 
َفاْقُتُلو	 �َنُفَسُكْم َ�ِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعْنَد 
 Fُ	َّلتَّو	َعَلْيُكْم �ِنَُّه ُهَو  Fَِئُكْم َفَتاBَِبا

(٥٥ 
	لرَِّحيُم﴾ (	لبقر
﴿	قتلو	   � 	ملوعو/  	ملصلح  قا? 
بعضكم  ليقتل   E� �نفسكم﴾ 
بعًضا. *قيل َعð بقتل 	لنفس: �ماتة 
	لشهو	�. يقا?: قتلت 	خلمَر باملا³ 
*قتَّلته  فالًنا  قتلت  به.  مزجته   	��
 
Bسو 	لكب%-  (	لتفس%  �لّلته.   	��

(
	لبقر
	إلنسا1  تساعد   Åل	 	لعو	مل  *من 

على 	لتوبة:
 �Bيد  1� *هو  	لغفلة،  قتل  ?,�ا 

سو«  بأنه  متام�  *يقتنع  	إلنسا1 
ميو� � يو6 من 	أليا6. قا? تعا� 
﴿ ُثمَّ �ِنَُّكْم َبْعَد َ�ِلَك َلَميُِّتو1َ * ُثمَّ 
�ِنَُّكْم َيْو6َ 	ْلِقَياَمِة ُتْبَعُثو1َ﴾ (	ملؤمنو1 

(١٦-١٧
*هل  غريبة!  بد	ية كالمنا  تبد*  Bمبا 
هنا� َمن ال يقتنع بأنه سو« ميو�؟

�نه  يعر«  �نسا1  كل   1� صحيح 
سو« ميو�، *لكن �� �B/ Eجة 
	ستقر �لك � �عما_ نفسه *	نعكس 

على سلوكياته؟
	لبالغية  	للمحة  تلك  جند  *لذلك 
�ِنَُّكْم  ﴿ُثمَّ  تعا�  قوله   � 	لر	قية 
*	ستخد	مه  َلَميُِّتو1َ﴾  َ�ِلَك  َبْعَد 
 (1�) بـ  	لتوكيد   Fألسلو  �
�ثبا�  �ّكد  فقد  	لتوكيد.  *لال6 
– *�1 كا1 مما ال  تأكيدين  	ملو� 
ُينكر- *كأ1 	ملخاطبني يبالغو1 � 
	لنا�   E/ملو�، *�لك لتما	 Bنكا�
ملا  	لعمل  عن   ç	إلعر	* 	لغفلة   �
يريد   � 	هللا  *كأ1  	ملو�.  بعد 
باملو�  موقنني  كنتم   1� يقو?   1�
	لغفلة؟ �1  فكيف تعيشو1 � هذ 
مع  تتو	فق  *	البتعا/ ال  	لغفلة   
حيا

	لضيف 	لذE ينتظر 	لرحيل.
 ® فإ�	  باخلطأ،  	العتر	«  ثانيا 
يعتر« 	إلنساÂ 1طئه فعن �E شي³ 
يتوF؟ قا? تعا� ﴿َ*Íَخُر*1َ 	ْعَتَرُفو	 

ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطو	 َعَمًال َصاِلح� َ*Íَخَر 
َسيِّئ� َعَسى 	هللا 1ْ�َ َيُتوFَ َعَلْيِهْم 1�َِّ 

	هللا َغُفوBَ Bٌِحيٌم﴾ (	لتوبة ١٠٣)
على  نفسه   ºير ال   Eلذ	 فاإلنسا1 
خطأ، *يرº نفسه مصيب� فيما يفعل، 

فلما�	 يتر	جع عن 	لصو	F ���؟
يضع   1� /	ئما  	إلنسا1  على  Áب 
على  يكو1  Bمبا  �نه  عينيه  نصب 
�ِنََّما  ﴿ُقْل   � 	هللا  يقو?  خطأ. 
َ�ِعُظُكْم ِبَو	ِحَدٍ
 1ْ�َ َتُقوُمو	 هللا َمْثَنى 
ِبَصاِحِبُكْم  َما  ُر*	  َتَتَفكَّ ُثمَّ   º/َ	ُفَر*َ

ِمْن ِجنٍَّة﴾ (سبأ ٤٧)
 
	حتو� هذ 	آلية 	لكرمية على فكر
	العتر	« باخلطأ، حيث يطلب 	هللا 
� من 	لر	فضني لإلسال6 �1 يتفكر*	 
*يتدبر*	 *�1 يضعو	 	حتما? كو�م 
 1�* حساباִדم  ضمن  خطأ  على 
يفكر*	 بشكل !ايد، فإ�	 تبني Lم 
صد_ !مد � فقد Bجح 	حتما? 

كو�م على خطأ *�صبح حقيقة.
	العتر	«  يكو1   1� ُيشتر>  *ال 
باخلطأ �ما6 	لنا�، يكفي �1 يكو1 
هذ   � *كلماتنا  *قلبه.  	ملر³  بني 
	لنقطة ال تنطبق على 	لذنوF 	ملعر*فة 
	لÅ ال òتلف عليها �حد. �منا نتكلم 
 ºغالبا ما ير Åل	 Fلذنو	عن تلك 

.F	إلنسا1ُ نفسه على صو	فيها 
هو  �لك  على  	ألمثلة  �بر�  *من 
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التقوى

قطيعة 	لرحيم بني 	ألقاFB، فقطيعة 
	لرحم من 	لذنوF 	لِعظا6. 

 ºير *هو  	لذنب  هذ	  يرتكب  َمن 
نفسه على خطأ؟

 ،F	نفسه على صو ºكل طر« ير
*	لطر« 	آلخر هو 	ملخط. *لو �1 
كل طر« عمل مبقتضى هذ 	آلية 
	لكرمية، **ضع 	حتما? كونه على 
خطأ بني يديه، *قا6 يتفكر، ï جلس 
يتدبر، ï 	سترجع *	ستغفر، عندئذ 
يكشف 	هللا � له 	حلق من 	لباطل.

على  *	ألمثلة  مثا?،  äر/  *هذ	 
 çيتعر Eلذ	فاإلنسا1  .
�لك كث%
ملشكلة ما، ï يدخل غرفته *يسأ? 
	هللا � �1 يهديه سو	³ 	لسبيل، *مييز 
له 	ملخطئ من 	ملصيب. ال Bيب �1 
	ملر³ 	لذE يفعل �لك، �منا يفعله مبا 
� قلبه من �ميا1 باليو6 	آلخر، فإنه 
òشى �1 يصيب �نب� فيؤ	خذ به يو6 

	لقيامة.
ثالثا قتل 	لكْبر. 	لكْبر �اقة يرتكبها 
	ملتهوB*1 	لذين يقتلو1 �نفسهم من 

�جل حلظة 	ستعال³ خا/عة.
فاملتك9 كأمنا يقف على جبٍل عاٍ?، 
ير*نه  *هم   ،�Bصغا 	لنا�   ºير
 ،Fلذنو	 �عظم  *	لكْبُر من  صغً%	. 
طريق  على  جلمو/ صخٍر  �نه  كما 
﴿َفاْ/ُخُلو	   � 	هللا  يقو?  	لتوبة. 

َفَلِبْئَس  ِفيَها  َخاِلِديَن  َجَهنََّم   Fَ	َْبَو�
 .(٣٠ (	لنحل  	ْلُمَتَكبِِّريَن﴾   ºَمْثَو
عن  	ملمتنعني  	ملتك9ين  جز	³  هذ	 
*	لتو	ضع.  للحق  	لكاBهني  	لتوبة، 
 � يتحو?  كْبر   � يستمر  *َمن 
هو  فالكْبر  �بليس،   �� �مر  �اية 
	لذE جعل �بليَس �بليس�، قا? تعا� 
آلَ/6َ  	ْسُجُد*	  لِْلَمالِئَكِة  ُقْلَنا   �ْ�ِ*َ﴿
َ*	ْسَتْكَبَر  �ََبى  �ِْبِليَس  ِ�الَّ  َفَسَجُد*	 

(٣٥ 
َ*َكا1َ ِمْن 	ْلَكاِفِريَن﴾ (	لبقر

ما �لذM يريدP �ملؤمن من �حلياg؟ 

ضا  يريد   {? �هللا؟  
ضا  ?يريد 

نفسه؟
	العتر	«  *Bفض  	ملر³  	ستك9   	��
باحلق، فإنه بذلك يكسب شها/تني، 
شها/
 من 	لنا� *شها/
 من 	ملالئكة. 
فاملالئكة 	لÅ تكتب 	ألعما? سو« 

 ��* 	ستك9  بأنه  كتابه   � تكتب 
بذنبه *يتوF عنه. *يو6  يعتر«   1�
	لقيامة سو« يشهد عليه 	لنا� بأنه 
	حلق.   �� ينصا�  ال  متك9�  كا1 
 
شها/ نفسه  عن  يدفع  حجة   Eفبأ

	لشهو/؟ حق� 	لكْبُر مفتا µ	Lال�.

�بع� قتل 	ليأ� من B�ة 	هللا �، 
من 	ألثقا? 	لÅ يضعها 	لشيطا1 على 
	ليأ� من B�ة  كاهل 	إلنسا1 هو 
له.  يغفر  لن   � 	هللا   1�*  ،� 	هللا 
*لو ُتليت عليه 	آلية 	لكرمية ﴿ُقْل َيا 
�َْنُفِسِهْم  َعَلى  َ�ْسَرُفو	  	لَِّذيَن   E/ِِعَبا
	هللا   َّ1�ِ  ِ 	هللا  Bَْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطو	  ال 
 Bُْلَغُفو	َجِميع� �ِنَُّه ُهَو  Fَُنو َيْغِفُر 	لذُّ
 � لوجدته   (٥٤ (	لزمر  	لرَِّحيُم﴾ 
بأ1  يثـق  ال  *كأنه  متر//�  Bيبه 
	هللا  كال6  مـن  	لكرمية  	آلية  هذ 

.�

كل طرف يرى نفسه على صواب، والطرف اآلخر 
هو اخملطئ. ولو أن كل طرف عمل مبقتضى هذه 
اآلية الكرمية، ووضع احتمال كونه على خطأ بني 
يديه، وقام يتفكر، ¢ جلس يتدبر، ¢ اسـ¡جع 
واستغفر، عندئذ يكشف اهللا � له احلق من الباطل.
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يقو? 	ملسيح 	ملوعو/ � Çاطب� Bبه �:

ما�� يريد �هللا � من �إلنسا#؟ 
�منا يريد له 	خل% *	لصالµ *	ملحبة، 
*ال َيكر 	هللا � 	إلنساè 1د �	ته، 
*�منا يكر سلوكياته 	خلاطئة، فإ�	 
	لسلوكيا�  عن  	إلنسا1  ×لى 
حسن�،  سلوك�  *عمل  	خلاطئة 
عما  *يعفو  يقبله   � 	هللا  فإ1 

سـلف.
�بعا/  *	لشيطا1 ¤ب *يعمل على 
*عن   � 	هللا  �كر  عن  	إلنسا1 
	لصال
، *¤ا*? �1 يأتيك من كل 
 ،Fبا كل  �ليك  *يطر_  طريق، 
 Fد لك باب�، �تا� من باÁ ® 1فإ

	ليأ� من B�ة 	هللا �.
من  *يئسَت  	لشيطا1  �طعَت  *لو 
 � تستمر  فإنك   ،� 	هللا  B�ة 
طريق 	لضال? 	لذE يؤ/E بك �� 

	Lال�. فما�	 èBت؟

ِمْن  َيْقَنُط  ﴿َ*َمْن   � 	هللا  يقو? 
الُّو1َ﴾ (	حلجر  Bَْحَمِة Bَبِِّه ِ�الَّ 	لضَّ

(٥٧
ملا�	 ال يقنط 	ملؤمن من B�ة Bبه، 
بينما يقنط 	لضا? من B�ة Bبه؟

أل1 	لبنا³ قائم على معرفة 	هللا �، 
فالذE عر« 	َهللا �، فقد عر« 
عر«  *قد   ،� *صفاته  �Ëا³ 
Bحيم،   »*�B �له   � 	هللا  بأ1 
غفوB حليم، فآمن به على صفاته 
	ملؤمن من  يقنط  تلك. لذلك ال 

B�ة Bبه *عفو.
�ما 	لضا? فهو 	لذE ال يعر« له 
بأنه يؤمن بوجو/  Bّب�، *�1 قا? 
�لٍه  بوجو/  يؤمن  فإنه   ،� 	هللا 
يقنط من  فإنه  يعرفه. *لذلك  ال 
ألنه  يعرفه،  ال   Eلذ	 	إلله  B�ة 

ال يعرفه.

wِ,lلـر� �هللا  مــن  تقـنـْط  فـال 
َفاْقَبـْل �لنصـح   كمـا�  ِمـن  قَرينـا 
ْهللا �لقـلـب   Xتقــو �لـز��  ,خـ7ُ 
ـر فـكِّ  � كـالمـي    o ـْر   ,فـكِّ

تعـاِ�  MــوQ ,بتـوبـٍة  ,ُقــْم  
كـالرجــاِ� بالـتهـّلـل  ِقـر�نـا  
�ِالْ
حتــاِ� قبــل   Pيــا] فـُخــْذ 
يـبـا� ال    lٍكمــر تســُلْك  ,ال 

?ما}  صو
تك  هي  �هللا   g
صو
نفسك

�ما6  صوBتك   1� 	ألمر  *حقيقة 
Bبك   
Bصو هي  هي  نفسك، 
 ºير Eلذ	عينيك. فاإلنسا1  �
	لتسامح،  على   
ًBقد نفسه   �
فإنه  *	لعد?.  *	ملحبة،  *	لعفو، 

.
Bلصو	هللا � ֲדذ 	 ºير
قا/B� على  نفسه  *	لذE ال Áد 
فإنه  *	ملحبة،  *	لعفو  	لتسامح 
 .
Bلصو	هللا � ֲדذ 	 ºيضا ير�
لذلك يقو? 	هللا � � 	حلديث 
	لقدسي "�1َّ 	َهللا تعا� يقوُ? : �نا 
عنَد َظنِّ عبدî E ، �1 َظنَّ خً%	 
(مسند  فلُه"  شرًّ	  َظنَّ   1�* فلُه، 

��د)
قد   � باهللا  	لظن  �حسن  فمن 

ُهدE �� صر	> مستقيم.

بتـوبٍة  �لعـظـيم  �لـذنب  عن  ?عبـاlِتعفو  ِمـن  �لنـا{   Tَقـا
 ُتنجـي 

*يقو? �يضا:


