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و�یف �قلع عن  ؟ما نصیحتكم ،وهكذا ،ثم تاب ثم رجع ،ن تاب عن معصیة ثم رجع: مَ السؤال

 المعصیة تماًما؟

 فالتو�ة واجبة وعلى الفور ،علیه أن یتوبف -جل وعال-ن عصى هللا شك أن مَ  ال :الجواب
 ِ ه نفسه وهواه وشیطانه ثم عاد ورجع إلى معصیته فإذا غلبتْ  ]،٣١النور: [ َجِمیًعا}{َوُتوُ�وا ِإَلى للااَّ

لكن أ�ًضا علیه أن �قاوم الشیطان و�قاوم النفس والهوى فال �عود  ،علیه أ�ًضا أن یتوب فإنَّ 
ثم �عد ذلك ال �كون رجوعه إلى معصیته  ،ض نفسه لسخط هللاعرِّ ال �ُ ؛ لئللمعصیة مرًة ثانیة
فعلیه أن یثبت  ،ه مستخف �من عصىألن الذي �عود مراًرا �أنَّ ؛ -الجل وع-استخفاًفا �حق هللا 

فإذا  ،و�ندم ، �عودالَّ و�عزم على أ ،قلع عن المعصیة فوًرا�ُ  :على تو�ته المشتملة على الشروط
 ،ه یلزمه التو�ة مرة أخرى وهكذاثم إذا عاد فإنَّ  ،تو�ته تكون مقبولة حینئذٍ  هذه الشروط فإنَّ  تحققْت 

ظم العقو�ة من عصى وعرف عِ ن ر مَ دْ قَ و�ذا عرف  ،ن عصىر مَ دْ لكن على اإلنسان أن �عرف قَ 
إذا ضعف إ�مانه  ،ض نفسه لها فإنه حینئٍذ ال �عود إال في القلیل النادري عرَّ تال -جل وعال-هللا 

 من األوقات أو ما أشبه ذلك.في وقت 

عینه على عدم فعلیه أن یبذل األسباب التي تُ  ،شك الو  موانعوهناك  اهناك أسبا�ً  ثم إنَّ 
بدعائه  -جل وعال-فعلیه أن یلجأ إلى هللا  ،وعلیه أن ینفي الموانع ،الرجوع إلى المعصیة

 -كما قال �عض السلف-فالحسنة  ،كثر من الطاعاتوعلیه أ�ًضا أن �ُ  ،صدق في لجئه إلیهو�َ 
�ما قال  ،وعلیه أن یبتعد عن المعاصي والسیئات ،تقود إلى حسنة أخرى  ،أختي أختي :تقول

نون یز�ِّ نعلیه أ�ًضا أن یبتعد عن قرناء السوء الذیو  ،أختي أختي :ن السیئة تقولإ أ�ًضا: �عضهم
وحینئٍذ  ،وعلیه أن �صبر نفسه مع الذین یدعون ر�هم �الغداة والعشي من الصالحین ،له المعاصي

لكن �لما  ،فترض فیه أن �كون معصوًماوال �ُ  ،ه �كون في معزل عن هذه المعاصيشك أنَّ  ال
 أقرب إلى أن تكون أعماله الصالحة هي الغالبة. هعد عن األشرار وصحب األخیار فإنَّ ابت
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