
 الرقائق
 تو�ة المشرك ومرتكب الكبائر

 
 ومن قام �عمل شر�ي و�ان على ذلك فترة من الزمن فهل له أن یتوب؟ ؟هل لمرتكب الكبیرة من تو�ة :السؤال

 ،علیه فمن تاب تاب هللا ،جاء في الحدیث الصحیح أن التو�ة تهدم ما �ان قبلها وتجب ما �ان قبلها :الجواب
ِ ِإَلًها آَخَر َوال َ�ْقُتُلوَن النَّْفَس {وجاء في سورة الفرقان  ،والتائب من الذنب �من ال ذنب له َوالَِّذیَن ال َیْدُعوَن َمَع للااَّ
ُ ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ َوال َیْزُنونَ  َم للااَّ ِ ِإَلًها آَخرَ {الشرك  :هذه عظائم األمور، }الَِّتي َحرَّ َوال َ�ْقُتُلوَن النَّْفَس {، }ال َیْدُعوَن َمَع للااَّ

ُ ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ  َم للااَّ ُ�َضاَعْف  .َوَمن َ�ْفَعْل َذِلَك َیْلَق َأَثاًما {�ذلك الزنا من عظائم األمور  }َوال َیْزُنونَ { القتل، }الَِّتي َحرَّ
َئاِتِهْم َحَسَناتٍ ِإالَّ َمن َتابَ  .َلُه اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَ�ْخُلْد ِفیِه ُمَهاًنا  ُ َسیِّ ُل للااَّ  } َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك ُیَبدِّ

جل -إنما من فضل هللا  بَّ جَ هدم ذنو�ه وتُ أن تُ واسع، فما �فى  -جل وعال-]، ففضل هللا ٧٠ - ٦٨الفرقان: [
 .-سبحانه وتعالى-وهذا من واسع فضله  ،بدل هذه الذنوب حسناتأن تفضل علیه �أن تُ  -وعال

وهذه الحسنات التي �انت سیئات ثم ُبدلت حسنات �ختلف فیها أهل العلم هل هي مثل الحسنات التي �عملها 
في �الم شیخ  ،المسلم ابتداًء في المضاعفة أو أن حكمها حكم ما أُبدلت منه وهي السیئات التي ال تضاعف

شخصین عاش �ل منهما  والمسألة مفترضة في ،فضل هللا واسع ،لى أنها مضاعفةما �شیر إ -رحمه هللا-اإلسالم 
والثاني  ،أحدهما نشأ في عبادة هللا من الصغر ولیست له صبوة إلى أن مات وهو في الطاعة والعبادةسبعین عاًما، 

ل سیئاته بدَّ تُ  ،في المعاصي والجرائم والمنكرات ثم تاب في آخر حیاته تو�ة نصوًحا وعمل األعمال الصالحة
لكن هل �ستو�ان؟ فهذه السیئات مبدلة حسنات وتكون هذه الحسنات مضاعفة �الحسنات التي تفعل  ،حسنات
قد ف ،من نشأ في عبادة هللا تفضیل�قتضي ولكن العدل اإللهي  ،في �الم شیخ اإلسالم ما یدل على ذلك ؟ابتداءً 

إن هللا لیعجب من «جاء و ، ]١٤٢٣[البخاري:  »في عبادة هللاشاب نشأ «جاء في السبعة الذین �ظلهم هللا في ظله 
 نشأ�ین من هذا مما یدل على أن هناك فرًقا بین من نشأ في الطاعة و  ،]١٧٣٧٠: أحمد[ »الشاب لیست له صبوة

فحدیث السبعة الذین �ظلهم هللا في ظله یوم ال ظل إال ظله یدل على أن من في المعصیة ولو تاب في آخر عمره، 
والقاعدة الشرعیة أن البدل  ،لت سیئاته حسناتدِّ نشأ في العبادة لیس �من نشأ في المعصیة ولو تاب �عد ذلك ولو بُ 

بدلة الحسنات المُ  ، إذنوالسیئات ال تضاعف ،سیئاتالبدل الذي هو من المُ  والبدل الحسنات بدلٌ  ،بدلله حكم المُ 
 و�عیًدا عن المعاصي والجرائم والمنكرات و�ن لم �كن معصوًما و�هذا یتمیز من نشأ في عبادة هللا ،منها ال تضاعف

فضل  ،ن نشأ في المعاصي والجرائم و�بائر الذنوب ثم �عد ذلك یتوبمَّ لصفة الغالبة علیه �ختلف أمره علكن هذه ا
ر -جل وعال-هللا  �ما السیما  األمر�ن مختلفانأن  ع ذلك القواعد الشرعیة تدل علىلكن م ،واسع وال �مكن أن ُ�حجَّ

 في حدیث السبعة.
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