ففرواال ال

المد ل ،والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله ،أما

بعد:

فقد أمر ال  -تعال -عباده بالفرار والروب من العاصي والذنوب إل الطاعات وفعل السنات ،ووعدهم عل++ى
ذلك أت الجر وأكمله؛ وتوعدهم على الخالفة أشد العذاب ،يقول ال  -تعال} :-فJفLرNوا إKلJى اللMه LإKنGي لJكHم مGن++FهE
نQذLير OمNبKي ( 50) {Oسورة الذاريات قال القرطب" :أي فروا من معاصيه إل طاعته ،وقال ابن عباس :فروا إل ال
بالتوبة من ذنوبكم ،وعنه :فروا منه إليه واعملوا بطاعته ،وقال النيد :الشيطان داع إل الباطل فف++روا إل ال
ينعكم منه،
+رك،
+ر والش+
+ي ،والكف+
+ذنوب والعاص+
و هذه القوال تدل على معن الفرار إل ال من كل ما يغضبه من ال+
والحتماء بال ،وذلك يكون بالعمل بطاعته ،وكل ما يقرب إليه من العمال

الصالة.

قال ابن القيم" :وحقيقة الفرار :الرب من شيء إل شيء ،وهو نوعان :فرار السعداء ،وفرار الشقياء ،فف++رار
السعداء :الفرار إل ال  -عز وجل  ،-وفرار الشقياء :الفرار منه ل إليه ،وأما الفرار منه إليه :ففرار

أوليائه"

فيا من أسرفت على نفسك بالطايا ،وحلتها الظال والرزايا؛ ل تقنط من رحة ال  -تعال ،-وعد إليه واس++تغفره
على ما صدر منك ،وفر منه إليه ،فإن الفار إل ال من ذنوبه ،والعائد إليه بعد هروبه؛ مبوب ف اللكوت العليا،
أل ترى إل النب  -صلى ال عليه وسلم  -وهو يبي فرح ال  -تعال -برجوع عبده إليه وفراره منه إليه ج++اء ف
حديث الارث بن سويد قال :حدثنا عبد ال بن مسعود حديثي أحدها عن النب  -صلى ال علي++ه وس++لم

-

والخر عن نفسه قال) :إن الؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تت جبل ياف أن يقع عليه ،وإن الفاجر يرى ذن++وبه
كذباب مر على أنفه فقال به هكذا( ،قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ،ث قال) :ل أفرح بتوبة العبد من رجل نزل
+ه ح+ت
منزل… وبه مهلكة ،ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ،فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلت+
اشتد عليه الر والعطش أو ما شاء ال ،قال :أرجع إل مكان ،فرجع فنام نومة ،ث رفع رأسه فإذا راحلته

عنده(

رواه البخاري ،وف رواية لسلم) :فأخذ بطامها ث قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك ،أخطأ م++ن
شدة

الفرح(.

فهذا يدل على أن الفرار إل ال  -تعال -بالتوبة النصوح ،وترك الذنوب؛ من المور الت يبها ال  -تعال -ويثيب
عليها.

ول بد من تكرار التوبة والفرار إل ال  -تعال -كلما وقع النسان ف ذنب حت ل يكون للنسان مفر من ال إل
إليه ،ثبت ف حديث أب هريرة  -رضي ال عنه  -عن النب  -صلى ال عليه وسلم  -فيما يكي عن رب++ه  -ع++ز
وجل  -قال) :أذنب عبد ذنبا… فقال :اللهم اغفر ل ذنب ،فقال  -تبارك وتعال  :-أذنب عبدي ذنبا… فعلم أن له ربا…
يغفر الذنب ،ويأخذ بالذنب ،ث عاد فأذنب فقال :أي رب اغفر ل ذنب ،فقال  -تبارك وتعال  :-عبدي أذن++ب

ذنبا… فعلم أن له ربا… يغفر الذنب ،ويأخذ بالذنب ،ث عاد فأذنب فقال :أي رب اغفر ل ذنب ،فقال  -تبارك وتعال
 :أذنب عبدي ذنبا… فعلم أن له ربا… يغفر الذنب ،ويأخذ بالذنب ،اعمل ما شئت فقد غفرت لك(.رواه مسلمإخوان:

+ي
+ذلك ينبغ+
كما أن السلم ينبغي عليه الفرار من الذنوب والعاصي بالتوبة إل ال  -تعال ،-والرجوع إليه؛ فك+
عليه أن يفر من مكان الذنوب والعاصي خاصة ما يكون ف ذلك فتنة له ،فل بد أن يهجرالالس الت يكثر فيها
+لى ال
اللغو والباطل ،وقد يفر السلم بدينه من الفت والعاصي والفساد إل أماكن آمنة كما ثبت عن النب  -ص+
عليه وسلم  -أنه قال) :يوشك أن يكون خي مال الرجل غنم يتبع با شعف البال ،ومواقع القطر ،يفر بدينه من
الفت(.رواه البخاري
وذلك ف حال أن يكون النسان خائفا… على نفسه من الوقوع ف الفت ،أو النرار إل العاصي مع عامة الناس،
إذا ل يقبلوا النصح

والرشاد.

فما أحوجنا إل أن نفر من العاصي ،ونتمي بال  -تعال -الذي يي من استجار به ،والتجأ

إليه.

نسأل ال أن ينبنا الفت ما ظهر منها وما بطن ،وأن يعيننا على التوبة إليه ف كل وقت وحي ،وصلى ال عل++ى
نبينا ممد وعلى آله وصحبه

وسلم.

