
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

مِ  املمُؤم َه  َأيُّ ََجِيًعا  اهللهِ  إِىَل  ))َوُتوُبوا  وتعاىل:  سبحانه  املوىل  أيضا:  يقول  ويقول  لُِحوَن((،  ُتفم َلَعلهُكمم  ))َواهللهُ  نُوَن 

 )) ُفوا}، وقال أيضًا:ُيِريُد َأنم َيُتوَب َعَليمُكمم َ ِذيَن َأْسم َِة اهللهِ إِنه اهللهَ    ُقلم َيا ِعَباِدَي اله نَُطوا ِمنم َرْحم َعََل َأنمُفِسِهمم ََل َتقم

ِحيمُ  َغُفوُر الره ُه ُهَو الم ُنوَب ََجِيًعا إِنه ِفُر الذُّ   [53]الزمر:{َيغم

َبِة عَ   بمنِ   أَنس عن  و بمِدِه ِحنَي َيُتوُب إَِليمِه َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللهِ صَل اهلل عليه وسلم: ))هللَهُ َأَشدُّ َفَرًحا بَِتوم

َفلَ  َفانم َفاَلٍة  ِض  بَِأرم َراِحَلتِِه  َعََل  َكاَن  َأَحِدُكمم  ِمنمَها  ِمنم  َفَأيَِس  اُبُه  َوََشَ َطَعاُمُه  َوَعَليمَها  ِمنمُه  َشَجَرًة َتتم  َفَأَتى 

إِ  َكَذلَِك  ُهَو  َفَبيمنَا  َراِحَلتِِه  ِمنم  َأيَِس  َقدم  ظِلَِّها  َطَجَع يف  ِمنم  َفاضم َقاَل  ُثمه  بِِخَطاِمَها  َفَأَخَذ  ِعنمَدُه  َقائَِمًة  ِِبَا  ُهَو  َذا 

َفَرِح الله  ِة الم فَ ِشده ِة الم َطَأ ِمنم ِشده ا الشخص َل توصف فقد أيقن  ذ، فرحة هَرِح((ُهمه َأنمَت َعبمِدى َوَأَنا َربَُّك، َأخم

العائدين إىل ه كم هي عظيمة، وفرحة اهلل بدت له احلياة، تصور معي فرحت املوت وجلس ينتظره، ومن ثم رُ 

  .رحابه أكب 

َيَدهُ و  َيبمُسُط  َوَجله  َعزه  اهللهَ  ))إِنه  َقاَل:  اهلل عليه وسلم  النهبِىِّ صَل  َعِن  ُموَسى  َأبِى  لَِيُتوَب ميسء   َعنم  يمِل  بِالله

يمِل َح  ِرِِبَا(( النهَهاِر َوَيبمُسُط َيَدُه بِالنهَهاِر لَِيُتوَب ميسء الله ُس ِمنم َمغم مم    تهى َتطمُلَع الشه

فيها  آيات   لوأحاديث  فالناسلتوبة دعوة من اهلل تعاىل  للناس َجيعا عَل اختالف مستوياهتم  فيهم   ،  ليس 

األياممعصوم عن   تتغلب عليه شهوته يف يوم من  منا مل  منا مل تزل قدمه يف  ؟  الوقوع يف اخلطأ ،فمن  ومن 

املعصية؟؟!! )) ول  يق  ظلامت  الصالة والسالم:  اُبونَ عليه  التهوه َطهائنَِي  اخلم  ُ َوَخْيم َخطهاٌء  آَدَم  َبنِي  ((، حتى  ُكلُّ 

أم َل العلم هل  تقع منهم املعصية  أهل  باَلتفاقاألنبياء اختلف  الكبائر فهم معصومون منها  أما  ، وأما  ؟ 

خالف املسألة  ففي  املالئكة  الصغائر  هم  فقط  املعصومون  َيعم }،  َوَيفم ََل  َأَمَرُهمم  َما  اهللهَ  َما  ُصوَن  َعُلوَن 

َمُرونَ    تى اإلعالن واَلعالم من اهلل تعاىل للناس َجيعا ان باب توبته مفتوح للناس َلألذلك  [  ]التحريم:{ُيؤم

 يغلق بوجه أحد.   

يف    البابفه تطرده حتى خرج فأغلقت  بابًا قد ُفتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلم   همرأى بعض

 جهه ودخلت، فذهب الصبي غْي بعيد ثم وقف مفكرًا فلم جيد له مأوًى غْي البيت الذي ُأخرج منه وَل  و



 

 

 

من يؤويه غْي والدته، فرجع مكسور القلب حزينًا فوجد الباب مغلقًا فتوسد عند الباب ووضع خده عَل  

عليه نفسها  رمت  أن  متلك  مل  رأته  فلام  أمه،  فخرجت  ونام،  الباب  يا  الو  عتبة  وتقول:  وتبكي  تقبله  تزمته 

ولدي أين تذهب عني ومن يؤيك سواي أمل أقل لك َل ختالفني وَل حتملني بمعصيتك يل عَل خالف ما  

فتأمل ودخلت،  أخذته  ثم  عليك  والشفقة  بك  الرْحة  من  عليه  وقوله    جبلت  األم  عليه   حال  اهلل  صَل 

بِِعَباِدِه ِمنم َهِذهِ  َحُم  َأرم وأين تقع رْحة الوالدة من رْحة اهلل التي وسعت كل يشء؟ ،  (( اَلِدهوَ بِ   وسلم: ))هللَهُ 

فيا أهيا العايص يامن أخطأت وجتاوزت وأْسفت؟ هل تظن أن اهلل يردك وَل يرْحك إذا أقبلت عليه صادقًا  

اٌر ملَِنم َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلً } راجيًا نادمًا مستجيبًا وهو القائل:  َتَدى ثُ ا  َوإِِّنِّ َلَغفه ، أينام َشق [82]طه/{مه اهم

باب   باَب إ أو غرب العصاة ليس هلم  بال  ،اهلل تعاىل  َل  ل واَلنكسار،  ذفام عليهم سوى أن يقرعوا باب اهلل 

يغفر اهلل يل، مهام  وَل تستعظم معصية يف جنب اهلل وَل تقول أنا َل  ومن داوم قرع الباب يوشك أن يفتح له. 

أن الكافر   : اهلل عودة صادقة بدل اهلل سيئاتك حسنات، قال أهل العلم  ىلإ  نبك ومعصيتك إن عدت ذكان  

اهلل   تيأس من رْحة اهلل وروح  بدل اهلل سيئاته حسنات، فال  اهلل  دين  ِمنم  }لو أسلم ودخل يف  َييمَأُس  ََل  ُه  إِنه

َكافُِرونَ  ُم الم َقوم ِح اهللهِ إَِله الم  [87]يوسف: {َروم

عليك   ما  العايص  أهيا  اهللى  سويا  يدي  بني  وجبهتك  أنفك  مترغ  يديه  ،أن  بني  وجالله    وابكي  فوعزته 

يعلم املدبرون عني شوقي لعودهتم  يا داود لو ))تعاىل لداود: يقول جاء يف بعض اإلْسائيليات   ليغفرن لك، 

، يا داود هذه رغبتي باملدبرين عني فكيف حمبتي للمقبلني  .  ((  عيلورغبتي يف توبتهم لذابوا شوقًا إيله

نستجيب   َل  عندما  قلوب  مرىض  أننا  أجد  ورسوله  اهلل  من  النداءات  وهذه  الكالم  هذا  نسمع  عندما 

دعوته  نلبي  وعندما َل  اهلل  يدلنا ويدعونا و  ،لنداءات  نسمع  كل ،  اىل ساحة مغفرته ورْحته ورضوانه   هو 

انه  َشوده وعصيوبني مستمر يفذلك التعرض من اهلل لنا وهو الغني عنا ونحن بني معرض مشيح بوجهه  

                                                     .من رْحة ربه عَل شهواته أو آيسٍ  عاكٍف 

اهلل   مع  لنصطلح  ومل   هنروَل و فتعالوا  ذلك  سوى  منا  اهلل  يريد  َل   ، رب  يا  وأنبنا  تبنا  أن  منيبني  ملبني  اليه 

أن   عنا  لرضاه  نمَسانُ   َق َوُخلِ }القائل:  فهو نكون معصومني  يشرتط  ِ منا    . [28]النساء/  {َضِعيًفا  اإلم اهلل  ذا  إيريد 

ضعفنا عن  ونحدثه  وانكسارنا  عبوديتنا  عَل  ندلل  ان  الذنب  يف  عصيناك وقعنا  ما  رب:  يا  له  نقول   ،

 ربنا  ا ما يريده  ذه  ،استخفافا بقدرك وَل جترًأ عَل انتهاك حرماتك، ولكن نفس ضعيفة وشيطان يوسوس



 

 

 

ريض هريرة  أيب  عن  بابه،  عَل  ننكرس  َوَتَعاىل أن  َتَباَرَك  ِه  ربِّ َعن  ََيمكِي  فِياَم  ملسو هيلع هللا ىلص  النهبِيِّ  عن  عنه،  اهلل   

ًبا، َفعَ  َقاَل: َنَب عبِدي َذنم ًبا فقاَل: اللهُهمه اغِفرم يِل َذنمبِي، َفَقاَل اهللهُ َتَباَرَك َوَتعاىل: َأذم ا  ُه رَ لِم َأنه لَ ))َأذَنب عبمٌد َذنم بًّ

ِفرم يِل َذنمبِي، َفَقاَل تبارك وتعا َنَب، َفَقاَل: َأيم ربِّ اغم نِب، ُثمه َعاَد َفَأذم نمَب، َوَيأمُخُذ بِالذه ِفُر الذه َنَب عبِدي َيغم ىل: َأذم

َنَب،   نمِب، ُثمه َعاَد َفَأذم نَب، َوَيأُخُذ بِالذه ا َيغِفُر الذه ًبا، َفَعلَِم َأنه َلُه َربًّ َل: َأي َربِّ اغِفرم يِل َذنبي، َفَقاَل َتَباَرَك  َفَقاَذنم

لَِعبمِدي ُت  َغَفرم قد  نِب،  بِالذه َوَيأمُخُذ  نمَب،  الذه ِفُر  َيغم ا  َربًّ َلُه  َأنه  فَعلَِم  َذنًبا،  َعبِدي  َنَب  َأذم َما    َوَتَعاىل:  َعلم  َيفم َفلم

   .متفٌق َعَليهِ  َشاَء((

من   فهل  مفتوح  التوبة  باب  رحاإن  إىل  صادقة عائد  توبة  من  وهل  اهلل  يغلق   ؟ ب  ان  قبل  بالتوبة  فبادر 

ُتبمُت }يقول  سبحانه:   باِبا إِِّّن  َقاَل  ُت  املمَوم َأَحَدُهُم  إَِذا َحََضَ  َحتهى  ّيَئاِت  السه َمُلوَن  َيعم لِلهِذيَن  َبُة  التهوم َوَليمَسِت 

 قتتحقي  ذة التي يقبلها اهلل توبة من يرجو احلياة، أما من يئس فهو ال كثْي: التوب  ، قال ابن[ 18]النساء:  {اَلمنَ 

 فيه اآلية. 

تعاىل  ِمنَ }وقال  َوَأَنا  ائِيَل  َ إِْسم َبنُو  بِِه  آَمنَتم  الهِذي  إَِله  إَِلَه  ََل  ُه  َأنه آَمنمُت  َقاَل  َغَرُق  الم َرَكُه  َأدم إَِذا  لِِمنَي  َحتهى  املمُسم  

َن َوَقدم  ِسِدينَ َعَصيمَت َقبم آآلم ن اهلل يقول التوبة التي أعتبها والتوبة التي أ، فك[ 89/90]يونس: {ُل َوُكنمَت ِمَن املمُفم

، واملتتبع آليات اهلل يف كتابه جيد أن  فاسد  أو يصحح بعدها عمل  ،صالح    أقبلها هي التوبة التي يعقبها عمل

تعاىل:   قال  الصالح  بالعمل  مقرونة  َوأَ }التوبة  َتاُبوا  اهللهَ  َفإِنم  إِنه  َسبِيَلُهمم  َفَخلُّوا  َكاَة  الزه َوآَتُوا  اَلَة  الصه َقاُموا 

َتَدى }وقال :   {َغُفوٌر َرِحيمٌ  اٌر ملَِنم َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمه اهم إَِله َمنم َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل }، وقال{َوإِِّنِّ َلَغفه

ُل اَعَماًل َص  ُه َيُتوُب  احِلًا َفُأوَلئَِك ُيَبدِّ هللهُ َسيَِّئاهِتِمم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللهُ َغُفوًرا َرِحياًم َوَمنم َتاَب َوَعِمَل َصاحِلًا َفإِنه

 . اإلقالع عن املعصية، فال توبة مع اإلرصار:وللتوبة النصوح َشوط: األول [70/71]الفرقان: {إِىَل اهللهِ َمَتاًبا

َبٌة((، قال عل الندم عَل فعلها  :والثاِّن   . يه الصالة والسالم: ))النهَدُم َتوم

، وإن تبت وعدت للمعصية، عد للتوبة مرة ثانية وثالثة ورابعة، العزيمة عَل أَل يعود إليها أبداً  :والثالث

إِِّنِّ َرُجٌل مِ  ُنوِب َقاَل: َفُتبم جاء رجل إىل النبي صَل اهلل عليه وسلم فقال: ))َيا َرُسوَل اهللهِ  َراُف الذُّ إِىَل اهللهِ    قم

َنبمَت َفُتبم إِىَل  اَم َأذم . َقاَل: َيا  َعزه َوَجله َيا َحبِيُب. َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللهِ إِِّنِّ َأُتوُب ُثمه َأُعوُد، َقاَل: َفُكله  اهللهِ َعزه َوَجله

ُثُر ُذُنويِب، َقاَل: َثُر ِمنم  َرُسوَل اهللهِ إًِذا َتكم ُو اهللهِ َأكم َاِرِث(( َفَعفم  .ُذُنوبَِك َيا َحبِيُب بمُن احلم

 



 

 

 

ف آدمي  بحق  متعلقة  كانت  إذا  إليه،  توالرابع:  أو حقًا رده  فإن كانت ماَلً  الباءة من حق صاحبها،  ضاف 

)) َمنم  وإن كانت غيبة استحله منها واستغفر له حتى يرى أنه أدى حقه، قال النبي صَل اهلل عليه وسلم:  

َهٌم، إِنم َكاَنتم َلُه َمظمَلَمةٌ  َم، َقبمَل َأنم َلَ َيُكوَن ِدينَاٌر َوَلَ ِدرم َيوم ُه ِمنمُه الم لم َيَتَحله  َفلم
ٍ
ء ِضِه َأوم َشىم َكاَن َلُه    ألََحٍد ِمنم ِعرم

م َتُكنم َلُه َحَسنَاٌت ُأِخ  ِر َمظمَلَمتِِه، َوإِنم مَل   ((.َفُحِمَل َعَليمهِ َذ ِمنم َسيَِّئاِت َصاِحبِِه َعَمٌل َصالٌِح ُأِخَذ ِمنمُه بَِقدم

عالماهتا:  من  الصحيحة  املقبولة  عني،    والتوبة  طرفة  اهلل  مكر  يأمن  َل  له  مصاحبًا  اخلوف  َليزال  أن 

وانخالع القلب ندمًا وخوفًا، فمن مل يتقطع قلبه يف الدنيا عَل ما فرط حرسة وخوفًا تقطع قلبه يف اآلخرة 

 العاصني ائق وعاين ثواب املطيعني وعقاب إذا حقت احلق 

ومن عالمات التوبة كرسة خاصة حتصل للقلب َل يشبهها يشء وَل تكون لغْي املذنب تكرس القلب بني  

يدي الرب كرسة تامة قد أحاطت به من َجيع جهاته وألقته بني يدي ربه طرَيًا ذلياًل خاشعًا وليس يشء  

 أحب إىل اهلل من هذه الكرسة.

الندم التوبة  دَلَلت صدق  أعظم  ملن  من   فإنه  وجاًل  اهلل  لذكر  خمبتًا  اهلل،  أمام  منكرسًا  القلب  جيعل  الذي 

هول عذاب اهلل فمن رأى من نفسه أو من غْيه وجاًل وإخباتًا وخشوعًا وانقيادًا هلل بعد توبته فذاك إن شاء  

 . اهلل دليل عَل صدق التوبة 

 ليه. يف هذا الشهر ووفقه للتوبة واإلنابة إ  نسأل اهلل أن جيعلنا ممن غفر هلم                             

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 


