
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

لُِحونَ }  :قول املوىل سبحانه وتعاىل ي َلَعلهُكمم ُتفم ِمنُوَن  َه املمُؤم ُيِريُد }:  ويقول أيضا ،  {َوُتوُبوا إِىَل اهللهِ ََجِيًعا َأيُّ َواهللهُ 

َهَواِت َأنم   ِذيَن َيتهبُِعوَن الشه َقاَلتم ُرُسُلُهمم َأِِف اهللهِ }:  أيضايقول  و ،  {يمًًل َعظِيًم وا مَ ََتِيلُ َأنم َيُتوَب َعَليمُكمم َوُيِريُد اله

ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  إِىَل  َرُكمم  َوُيَؤخِّ ُذُنوبُِكمم  ِمنم  َلُكمم  ِفَر  لَِيغم ُعوُكمم  َيدم ِض  َرم َواْلم َمَواِت  السه ِر 
َفاطِ                                        .{َشكٌّ 

أكثرها   ما  كتاب  آيات  وتعل    ،ربناِف  ع ختربنا  العبد  املعصية ال حتجب  أن  وال  منا  وتعاىل  سبحانه  مواله  ن 

ومغفرته  ولكن    تقصيه،  مواله  رمحة  عن  العايص  العبد  حيجب  املعصية منإ  ،الذي  عىل  العكوف  هو   

واستسهاهلا   واستمراءُ  بفعلها  ،   فعلها،  واالستخفاف  هلا  املربرات  التمس  العايص    علم مع    ، مع  بأن هذا 

 !! ن فعلها انم هو اهلل القادر عىل كل يشءناهي عال

االخوة   أهيا  اآليات  اهللهذه  من  املعايص  تعاىل    دعوة  من  للتوبة  مستوياهتم  اختًلف  عىل  َجيعا  ،  للناس 

فمن منا مل تتغلب عليه شهوته ِف   ،معصوم عن الوقوع ِف اخلطأليس فيهم    _الرسل واالنبياء  غيَ _ فالناس

    ؟!مل تزل قدمه ِف ظلمت املعصية منا  ومن ،يوم من اْليام

تعاىل للناس َجيعا ان باب توبته مفتوح للناس   اتى اإلعًلن واالعًلم من اهلل               . ال يغلق بوجه أحدلذلك 

وسلم  يقولو عليه  اهلل  ي:  صىل  اهلل  ليتوب ))إن  بالنهار  يده  ويبسط  النهار  ميسء  ليتوب  بالليل  يده  بسط 

ِفُرُه ِِف ُكلِّ )):  أيضا  ويقول،  ((ميسء الليل َتغم ِفُروُه، َفإِِّنِّ َأُتوُب إِىَل اهللهِ، َوَأسم َتغم َا النهاُس ُتوُبوا إِىَل اهللهِ َواسم يا َأهيُّ

ٍة((  ٍم ِماَئَة َمره                                             وهو قدوهتم .فهو خياطب الناس كل الناس ، َيوم

يقول اهلل تعاىل لداود: يا داود لو يعلم املدبرون عني شوقي لعودهتم ورغبتي يات  وجاء ِف بعض اإلرسائيل

، يا داود هذه رغبتي باملدبرين عني فكيف حمبتي للمقبل                                . ني عيلِف توبتهم لذابوا شوقًا إيله

ة ط  ًا وال باغيًة متسل طًا مثله   بل تعالوا لنستعرض هذه القصة مع الطاغية الذي  مل تشهد البرشي  اغية متجرب 

حاكم مرص، الذي ُسط رت سيته  بدماء اآلالف من اْلبرياء الذين وقعوا حتت سطوته ، ذلك   فرعون   إنه

اً الفرعون الذي ُنزعت الرمحة من قلبه فلم يعد هلا مكاٌن للضعفاء، وال   اْلبرياء واملضطهدين ، مل يرحم أم 

 



 

 

 

طفًًل    فكانوال  النساء،  واسرتقاق  اْلوالد  بقتل  أوامره  أصدر  بل  اهلل:    ،  قال  من  }كم  عاليا  كان  إنه 

  . {املرسفني

التي  السخيفة  يسوق الدالئل    و اْللوهي ة من دون اهلل،    جرأة ومن إرسافه عىل نفسه وظلمه هلا اد عاؤه بكل  

ِف قومه قال يا قوم أليس يل ملك مرص  فرعون   ونادى}  : تعاىلقال     هو مقتنع هبا أصًل  عاقًل وال ال ُتقنع  

يا أهيا املأل ما علمت لكم من إله   فرعون  وقال}:  وقال أيضا،  {وهذه اْلهنار جتري من حتتي أفًل تبرصون

َن قال   ن ابن َعبهاس َأنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:عجاء    ،{غيي َعوم رم
َرَق اهلل فِ َأنهُه الَ    َءاَمنُت }ملها َأغم

ِذي َءاَمنَتم بِِه َبنُو  يُل   فقال  ، {إرسائيل إَلَه إاله اله ُد َفَلوم رَ   : جربم تني وأنا آخذ ِمنم َيا حُمَمه ُه ِف   أيم َحاِل البحر، َفأُدسُّ

َُة(( محم جعل جربيل يلقمه الرتاب خشية ان يقول كلمة التوحيد فتدركه رمحة من اهلل،    فِيِه ََمَاَفَة أن ُتدِرَكُه الره

بمن   بالك  فم  العصور  طاغية  فرعون  عن  حمجوبة  غي  اهلل  رمحة  كانت  زلت أقر  أ فاذا  لكن  ذليل  عبد  نه 

                               ؟!ه قدم

أجد أننا مرىض قلوب عندما ال ،  هلل ورسولهعندما نسمع هذا الكًلم وهذه النداءات من ا االخوة واهلل أهيا  

دعوته نلبي  ال  وعندما  اهلل  لنداءات  ورضوانه    ، نستجيب  ورمحته  مغفرته  ساحة  اىل  ويدعونا  يدلنا  هو 

ِفَر َلُكمم ِمنم  َقاَلتم ُرُسُلُهمم َأِِف اهللهِ  )) ُعوُكمم لَِيغم ِض َيدم َرم َمَواِت َواْلم ِر السه
َرُكمم إِىَل َأَجٍل َشكٌّ َفاطِ ُذُنوبُِكمم َوُيَؤخِّ

ى(( التعرَض   ،  ُمَسمًّ ذلك  كل  وبني    نسمع   بوجهه  مشيح  معرض  بني  ونحن  عنا  الغني  وهو  لنا  اهلل  من 

 محة ربه مستمر ِف رشوده وعصيانه عاكف عىل شهواته أو آيس من ر 

، ال يريد اهلل منا سوى ذلك ومل يشرتط  رب  فتعالوا لنصطلح مع اهلل هنرول اليه ملبني منيبني أن تبنا وأنبنا يا

ذا وقعنا ِف الذنب ان  إن  أ يريد اهلل منا    {وخلق االنسان ضعيفا }لرضاه عنا أن نكون معصومني فهو يعلم  

س فهو  ضعفنا  عن  ونحدثه  وانكسارنا  عبوديتنا  عىل  املتطهرين }بحانه  ندلل  وحيب  التوابني  ومتى    {حيب 

كثي الرشود عن اهلل وهنجه لكنه كلم حاد ورشد تذكر   (تواب) معنى  ن  أيكون االنسان توابا أهيا االخوة  

عبوديته هلل  وضعفه فيعود ثم يرشد فتناديه عبوديته هلل فيعود وهكذا فهؤالء حيبهم اهلل بل سيزلفهم ويزلف  

َبِعيٍد  َهَذا  هلم اجلنة ويدنيها و  َ ُمتهِقنَي َغيم لِلم َنهُة  لَِفِت اجلم اٍب َحِفيٍظ َمنم  يدنيهم منها ))َوُأزم َما ُتوَعُدوَن لُِكلِّ َأوه

َغيمِب َوَجاَء بَِقلمٍب ُمنِيٍب((  ََن بِالم محم  أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم ...  َخِِشَ الره

 


