سَالَّتِيَ َح َّرََمَاللََّهَُإََِّلَ
آخ ََرَ َوََلَيَ ْقتُ لُو َنَالنَّ ْف ََ
َوالَّ ِذ ََ
ينَ ََلَيَ ْدعُو َنَ َم ََعَاللََِّهَإِلَ ًهاَ َ
ابَيَ ْوََمَ
فَلََهَُال َْع َذ َُ
اع َْ
كَيَل ََ
ْحقََ َوََلَيَ ْزنُو َنَ َوَم َْنَيَ ْف َع َْلَ َذلِ ََ
ْقَأَثَ ًاماَ(َ)86يُ َ
ضَ
بِال َ
صالِ ًحاَ
آم ََنَ َو َع ِم ََلَ َع َم ًَ
يهَ ُم َهانًاَ(َ)86إََِّلَ َم َْنَتَ ََ
ال ِْقيَ َام َِةَ َويَ ْخلُ َْدَفِ َِ
لَ َ
ابَ َو َ
كَي بد َُلَاللََّهَسيئاتِ ِه َمَحسناتََوَكا َنَاللََّهَغَ ُف ِ
ِ
يماَ()07الفرقان
فَأُولَئ ََ َُ
وراَ َرح ً
ُ ً
ُ َ َ ْ َ ََ َ
قالَالمفسرونَفيَشرحَقولهَتعالىََ(َ:يب ّدلَاهللَسيئاتهمَحسناتَ)ََ:

أنهمَبدلواَمكانَعملَالسيئاتَبعملَالحسناتََ،قالَعليَبنَأبيَطلحةَ

عنَابنَعباسَفيَاآليةَقالَهمَالمؤمنونَكانواَمنَقبلَإيمانهمَعلىَ

السيئاتَفرغبَاهللَبهمَعنَالسيئاتَفحولهمَإلىَالحسناتَفأبدلهمَ
مكانَالسيئاتَالحسناتَ.وقالَعطاءَبنَأبيَرباحَهذاَفيَالدنياَيكونَ
الرجلَعلىَصفةَقبيحةَثمَيبدلهَاهللَبهاَخيراَوقالَسعيدَبنَجبيرَأبدلهمَ
الرحمنَهذاَفيَالدنياَكماَفيَحديثَوحشي َ
َ
اهللَبعبادهَاألوثانَعبادةَ
عنَابنَعباسَقالََ:بعثَرسولَاهللَصلىَاهللَعليهَوَسلمَإلىَوحشيَ
قاتلَحمزةَيدعوهَإلىَاإلسلمَفأرسلَإليهََ:ياَمحمدَكيفَتدعونيَإلىَ
دينكَوأنتَتزعمَأنَمنَقتلَأوَأشركَأوَزناَيلقَأثاماَيضاعفَلهَالعذابَ
يومَالقيامةَويخلدَفيهَمهاناَوأناَقدَصنعتَذلكَ؟َفهلَتجدَليَمنَ
رخصةَ؟َفأنزلَاهللَعزَوَجلَ{َإلَمنَتابَوآمنَوعملَعملَصالحاَ
فأولئكَيبدلَاهللَسيئاتهمَحسناتَوكانَاهللَغفوراَرحيماَ}َفقالَوحشيَ
َ:ياَمحمدَهذاَشرطَشديدَإلَمنَتابَوآمنَوعمَعملَصالحاَفلعليَلَ

أقدرَعلىَهذاَفأنزلَاهللَعزَوَجلَ{َإنَاهللَلَيغفرَأنَيشركَبهَويغفرَماَ
دونَذلكَلمنَيشاءَ}َفقالَوحشيََ:ياَمحمدَأرىَبعدَمشيئةَفلَأدريَ
يغفرَليَأمَلَ؟َفهلَغيرَهذاَ؟َفأنزلَاهللَعزَوَجلَ{َياَعباديَالذينَ
أسرفواَعلىَأنفسهمَلَتقنطواَمنَرحمةَاهللَإنَاهللَيغفرَالذنوبَجميعاَ
إنهَهوَالغفورَالرحيمَ}َقالَوحشيََ:هذاَفجاءَفأسلمَفقالَالناسََ:ياَ
رسولَاهللَإذاَأصبناَماَأصابَوحشيَقالََ:هيَللمسلمينَعامة
)َالمعجمَالكبير)َوأيضَاًَثبتَأنَوحشيَاًَقتلَبحربتهَمسيلمةَالكذابَ

وكانَيقولَ:قتلتَبحربتيَخيرَالناسَوشرَالناسََ.رواهَابنَإسحاقَ .
ولَاللََِّهََ-صلىَاهللَعليهَوسلمََ:َ-يُ ْؤتَىَ
الَ َر ُس َُ
الََ:قَ ََ
َع َْنَأَبِيَ َذرَََ،قَ ََ
ضواَ َعلَْي َِهَ ِ
ارَذُنُوبَِِهََ َ،ويَ ْخبََأَُ َع ْن َهَُ
صغَ ََ
الر ُج َِلَيَ ْوََمَال ِْقيَ َام َِةََ،فَ يُ َق َُ
بِ َّ
الََ:ا ْع ِر ُ
كِ
ْتَيَ ْوََمَ َك َذاَ َوَك َذاََ،
ْتَيَ ْوََمَ َك َذاَ َك َذاَ َوَك َذاََ َ،و َع ِمل ََ
الََ َ:ع ِمل ََ
ارَهاََ،فَ يُ َق َُ
ب
َ
ُ
سَبِ ُم ْن ِكرَََ َ،و ُه ََوَ
الََ َ:و ُه ََوَ ُم ِقرََلَْي ََ
لثَ َم َّراتَََ،قَ ََ
ْتَيَ ْوََمَ َك َذاَ َوَك َذاَثَ ََ
َو َع ِمل ََ
وهَُ
الََ:أَ ْعطُ َ
ادَاللََّهَُبَِِهَ َخ ْي ًراََ،قَ ََ
الََ:فَِإ َذاَأ ََر ََ
يءََ،قَ ََ
ُم ْش ِفقََ ِم ََنَالْ َكبَائِ َِرَأَ َْنَتَ ِج ََ
ِ
اهنَاََ،
َم َكا َنَ ُكلََ َسيئَةََ َح َسنَ َةًََ،فَ يَ ُق َُ
ولََ:يَاَ َربََإِ ََّنَليَ َذنُوبًاَ َماَ َرأَيْ تُ َهاَ َه ُ
تَ
كَ َحتَّىَبَ َد َْ
ض َح َُ
تَ َر ُس ََ
فَ لَ َق َْدَ َرأَيْ َُ
ولَاللََِّهََ-صلىَاهللَعليهَوسلمََ-يَ ْ
نَو ِ
كَيُبَد َُلَ
ولَاللََِّهََ-صلىَاهللَعليهَوسلمََ{َ:َ-فَأُولَئِ ََ
اج ُذ َهََُ،ثُ ََّمَتَلَ َر ُس َُ
َ
اللََّهَُ َسيئَاتِ ِه َْمَ َح َسنَاتََ}[سورةَالفرقانَآيةَ(.َ]َ07مسلم) َ
قُلْتََ:يستَ ِ
يلَأَ َْنَتَ ِ
ض ُه َْمَ؛َ
س َهاَ َح َسنَ َةًَ َوإِ َْنَظَ ََّنَ َذلِ ََ
ف
ن
َ
َ
ة
ئ
ي
الس
َ
َ
ير
ص
َ
ح
ْ
ُ
َّ
َ
كَبَ ْع ُ
َ
َ
ُ
َْ ُ
اتَالْم ِ
وإِنَّماَم ْعنَ َاهَُأَنََّهَُي بدلُ ُه َمَم َكا َنَ َّ ِ
َوَ
اضيَ َِةَ َح َسنَاتََ ُم ْستَ ْقبَ لَ َةًَأ َْ
َُ ْ َ
َ َ َ
السيئَ َ َ

اضي َةَ ِم َنَال ِ
ِ
اتَال ُْم ْستَ ْقبَ لَ َةَ
ْح َسنَ َِ
ابَ َويَ ْكتُ َُ
ْكتَ َِ
السيئَ َِ
يَ ْم ُحوَ َّ
بَ َم َكانَ َهاَال َ
اتَال َْم َ ْ
السيئَ َِةَتَ ُكو َُنَحسنَ َةًَص ِ
اد َرًَةَ
إنَ َذ ََ
ضلِ َِهََ َ،وأ ََّماَ ََّ
أ َْ
اتَ َّ
َوَ َح َسنَاتََأُ ْخ َرىَ ِم َْنَفَ ْ
ََ َ
ِم َْنَ َّ
صَفَ ُم َحالَََ .
الش ْخ َِ
روىَالبخاريَ(َ)3348ومسلمَ(َ َ)403ع َنَابْ َِنَ َعبَّاسََر ِ
ض ََي َ
ْ
َ
َنَنَاساَ ِم َنَأ َْه َِلَالشر ِ
واوأَ ْكثَ ُرواَ َوَزنَ ْواَ َوأَ ْكثَ ُرواََ،
ل
ت
ق
َ
َ
د
ق
َ
وا
ن
ا
ك
َ
َ
ك
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
اللََّهَُ َع ْن ُه َماَأ ََّ ً ْ
ْ
َ
ولَ َوتَ ْدعُوَإِلَْي َِه َ
َعلَْي َِهَ َو َسلَّ ََمََ،فَ َقالُواََ:إِ ََّنَالَّ ِذيَتَ ُق َُ
صلَّىَاللَّهُ َ
فَأَتَ ْواَ ُم َح َّم ًداَ َ
ينَلَيَ ْدعُو َنَ َم ََعَ
َنَلِ َماَ َع ِملْنَاَ َك َّف َارًَةََ،فَ نَ َزلََ (َ:والَّ ِذ ََ
لَ َح َسنَََ،لَ َْوَتُ ْخبِ ُرنَاَأ ََّ
ِ
آخ َرَولَي ْقتُ لُو َنَالنَّ ْف ِ
ْحقََ َولَيَ ْزنُو َنَ)َ
سَالَّتيَ َح َّرََمَاللََّهَُإِلَبِال َ
اللََّهَإِلَ ًهاَ َ َ َ َ
َ
ِ
اعب ِ
َس َرفُواَ َعلَىَأَنْ ُف ِس ِه َْمَلَتَ ْقنَطُواَ ِم َْنَ َر ْح َم َِة َ
يَالَّ ِذ ََ
اد ََ
َونَ َزلَ َْ
ينَأ ْ
تََ(َ:قُ َْلَيَ َ
اللََِّهَ)َ َ
قالَشيخَاإلسلمَابنَتيميةَرحمهَاهللََ :
"َعقوبةَالذنوبَتزولَعنَالعبدَبنحوَعشرةَأسبابََ :
أحدهاََ:التوبةََ،وهذاَمتفقَعليهَبينَالمسلمينََََََََََََََََََََََََ.
السببَالثانيََ:الستغفارَكماَفيَالصحيحينَعنَالنبيَصلىَاهللَعليهَ
وسلمَأنهَقالََ"َ:إذاَأذنبَعبدََذنبَاًَفقالَأيَربَأذنبتَذنبَاًَفاغفرَليَ

َ،فقالََ:علمَعبديَأنَلهَربَاًَيغفرَالذنبَويأخذَبهََ،قدَغفرتَلعبدي َ

وفيَالحديثَالقدسيَ:ياَابنَآدمَإنكَماَدعوتنيَورجوتنيَغفرتَلكَ

علىَماَكانَفيكَولَأباليَ،ياَابنَآدمَلوَبلغتَذنوبكَعنانَالسماءَثمَ

استغفرتنيَغفرتَلكَولَأباليَ،ياَابنَآدمَلوَأتيتنيَبقرابَاألرضَخطاياَ
ثمَلقيتنيَلَتشركَبيَشيئاَألتيتكَبقرابهاَمغفرةََ.رواهَالترمذيَوصححهَ
األلبانيََ .
َ
السببَالثالثَ:الحسناتَالماحيةََ،كماَقالَتعالىََ(َ:أقمَالصلةَطرفيَ
وزلََفَاًَمنَالليلَإنَالحسناتَيذهبنَالسيئاتَ)ََ ،
النهارَ ُ

دعاءَُالمؤمنينَللمؤمنََ،مثلَصلتهمَ
والسببَالرابعَالدافعَللعقابََ َ:

علىَجنازتهََ،فعنَعائشةََ،وأنسَبنَمالكَعنَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلمَ

أنهَقالََ"َ:ماَمنَميتَيصلىَعليهَأمةََمنَالمسلمينَيبلغونَمائةَكلهمَ
يشفعونَإلَ ُش ِفعُواَفيهَ"َرواهَمسلم َ
كالصدقةَونحوها َ
َِ
السببَالخامسََ"َ:ماَيعملَللميتَمنَأعمالَالبرََ،
السببَالسادسََ:شفاعةَالنبيَصلىَاهللَعليهَوسلمَوغيرهَفيَأهلَ
الذنوبَيومَالقيامةََ،كماَقدَتواترتَعنهَأحاديثَالشفاعةََ،مثلَقولهَ
فيَالحديثَالصحيحََ"َ:شفاعتيَألهلَالكبائرَمنَأمتيَ"َصححهَ
األلبانيَفيَصحيحَأبيَداوودَ(،َ)4683وليسَمعناهَانَيرتكبَالكبيرةَ
استناداَلهذاَالحديثَبلَحتىَاهلَالكبائرَلَيحرمونَالشفاعةَباذنَاهلل َ
َ،وقولهَصلىَاهللَعليهَوسلمََ"َ:خيرتَبينَأنَيدخلَنصفَأمتيَالجنةَ
وبينَالشفاعةََ،فاخترتَالشفاعةََ"...انظرَصحيحَالجامعَ(َ .َ)4443

السببَالسابعََ:المصائبَالتيَيُ َك ِف َُرَاهللَبهاَالخطاياَفيَالدنياََ،كماَفيَ
الصحيحينَعنهَصلىَاهللَعليهَوسلمََ،أنهَقالََ"َ:ماَيُصيبَالمؤمنَمنَ

وصبََولَنصبَولَهمََولَحزنَولَغمَولَأذىَحتىَالشوكةَيشاكهاََ،
إلَكفرَاهللَبهاَمنَخطاياهَ"َرواهَالبخاريَ(َ)3147ومسل َ
السببَالثامنََ:ماَيحصلَفيَالقبرَمنَالفتنةََ،والضغطةََ،والروعةَ(َأيَ
التخويفَ)ََ،فإنَهذاَمماَيُ َك َف َُرَبهَالخطاياََ .

السببَالتاسعََ:أهوالَيومَالقيامةَوكربهاَوشدائدهاََ .
السببَالعاشرََ:رحمةَاهللَوعفوهَومغفرتهَبلَسببَمنَالعبادََ ".
قلتَوالياتَالمكفراتَفيَالقرأنَمثلَاواخرَالبقرةَ(واعفَعناَواغفرَ
لناَوارحمنا) َ
َ
َ

